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چالش ها و ابهامات صادرات فرآورده های نفتی و نقش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشیمی ایران در یازدهمین همایش ساالنه اتحادیه که در تاریخ 26 دي ماه 1396در 
مرکز همایش هاي بین المللي صدا و سیما  با شعار بخش خصوصي ،حکمراني ملي،دیپلماسي 

اقتصادي و با حضور مسئولین بلند پایه کشور و مدیران ارشد نفتي مورد بحث و بررسي قرا مي گیرد.
طی سالهای اخیر سهم صادرات محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی که توسط بخش خصوصی و عمومی صادر 
می گردد نزدیک به 12 میلیارد دالر بوده که حدود 8 میلیارد آن محصوالت پتروشیمی ) گاز مایع، متانول، اتیلن، اوره، 

پلی اتیلن و ...( و 4 میلیارد آن فرآورده نفتی) قیر، هیدروکربور، روغن پایه و موتور، پارافین و …( است. 
در سال جاری با تصمیم مجلس مبنی بر توزیع 4 میلیون تن قیر مجانی به وزارت خانه ها و نهادها و محاسبه مواد اولیه 
قیر صادراتی با ارز آزاد با چالش جدی مواجه شــده و ارزش صادراتی آن به حدود 400 میلیون دالر محدود شده و از 
طرف دیگر صادرات هیدروکربور با ابهام قاچاق مواجه شــده و اگر اتحادیه اقدام جدی جهت رفع ابهام و شفاف سازی 

بعمل نیاورد اعضا با چالش جدی مواجه خواهند شد که اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده است.
ریشه این مشکات را باید در حکمرانی نامطلوب، عدم استقرار نظام مستقل تنظیم قوانین و مقررات )نهاد رگوالتوري( 
، صدور بی رویه و بدون ضابطه موافقت اصولی و صدور مجوز صادرات  به واحدهای بلندینگ و ... دانست که در همین 
رابطه هیات مدیره اتحادیه با بررسی همه جوانب، راهکارهایی را برای حمایت از اعضا و روانسازی صادرات اتخاذ کرده 

و امید است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و شرکت ملی پاالیش و پخش اجرایی گردد.
خوشــبختانه با پیگیری اتحادیه، وزیر صنعت دســتور بازنگری در نرخ ارز قیر صادراتی را اباغ نموده و امید است که 

دســتگاهها از تصمیمات مقطعی و غیر سیستمی خودداری نمایند و بازار صادراتی کشور را با چالش مواجه نکنند.

سرمقاله
دکتر حمید حسینی - مدیر مسئول
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      بخش خصوصی
با اینکه سیاست خصوصی سازی و اهداف سند 
چشم انداز در بحث نفت و گاز کاما اجرایی نشده 
و دچار عقب ماندگی شــدیدی اســت اما بنظر 
می رســد یکی از موانع بزرگ بر سر راه توسعه 
صادرات فراورده های نفت و گاز و پتروشــیمی 
، حمایت از بخش خصوصی اســت تا پیشرفت 
این صنعت با شتاب بیشــتری انجام شود. بطور 
مثال مشارکت بخش خصوصی تنها در احداث 
پاالیشــگاه ها با توجه به هزینه سرسام آور آن 
ضمن تامین زیرساخت ها و توسعه این صنعت 
به توسعه نیروی انســانی نیز منجر خواهد شد 
.بــه ظن کارشناســان ، در زمینه پتروشــیمی 
خصوصی ســازی صــورت نگرفته اســت بلکه 
واگذاری صورت گرفته اســت. خصوصی سازی 
زمانــی در دســتور کار دولت قــرار گرفت که 
ســرمایه گذاران خارجی  به دلیل تحریم ها قادر 
به ورود به این عرصه نبودند و فشار مجلس برای 
اجرای هر چه سریعتر اصل 44 ،دولت را ناگزیر 
به واگذاری عمده ســهام به بخش عمومی کرد 
چرا که بخش خصوصی قادر به تامین این حجم 
از نقدینگی نبود در نتیجه عما خصوصی سازی 
انجــام نگرفتــه و انتقال این صنعــت به بخش 
خصوصی بدون آماده ســازی برای زیرساخت ها 
و ایجاد یک دوران گذار از یک صنعت صددرصد 
دولتی بــه صددرصد خصوصی باعث شــد این 
انتقــال و واگذاری کامــا غیرتخصصی و بدون 
آینده نگری و بــدون اســتفاده از امتیازاتی که 
داشت انجام بگیرد و به تبع آن توسعه اقتصادی 

و راندمان مضاعف صورت نگیرد .
 آن طور کــه از شــواهد پیداســت نتیجه این 
خصوصی ســازی تعجیلــی در دوره قبل باعث 
تضعیف برند صنعت پتروشیمی ایران در سطح 
بین المللی گردیده اســت و عما بازار وســیع 
تعریف شــده را از دست داده اســت و در دوره 
کنونی با توجه به سهم حداقلی بخش خصوصی 
از توســعه صادرات و نبود متولــی ،این بخش 

بخش خصوصی ، حکمرانی ملی ، دیپلماسی اقتصادی

یکی از موانع بزرگ 
بر سر راه توسعه 

صادرات
 فراورده های نفت 
و گاز و پتروشیمی 
، حمایت از بخش 

خصوصی است تا 
پیشرفت این صنعت با 
شتاب بیشتری انجام 

شود.

امیر عباس امامی - روابط عمومی اوپکس

دوازدهمین همایش سراســری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشــیمی ایران در حالی با عنوان “بخش خصوصی ، حکمرانی ملی ، 
دیپلماسی اقتصادی” برگزار می گردد که بررســی و اجرای بنیادین هر یک از این عناوین خصوصا در حوزه صنایع نفت و گاز می تواند ضمن ایجاد سیاست 
های خصوصی سازی ، جذب ســرمایه گذاری خارجی و اصاحات اقتصادی ، دیپلماسی انرژی را فعال کرده و از ظرفیت های این دیپلماسی در معادالت 
و مناسبات بین المللی بهره گیرد . اگر چه جایگاه هر یک از این بخشــها بنا به علل داخلی و یا معادالت بین المللی به خوبی تعریف نشده و یا در جریانات 
سیاسی از اجرای آنها غافل بوده ایم اما لزوم بکارگیری هر یک در مناسبات داخلی ، منطقه ای و جهانی اصاحات و توسعه اقتصادی را شامل خواهد شد . 

به دلیل توســعه نیافتگی صنایع پایین دستی 
پتروشیمی ،خام فروشــی، افزایش نرخ اشتغال 
و افزایش تراز تجاری کشــور مجبور به صادرات 
مواد اولیه به کشورهایی چون چین و ترکیه شده 
و سود و ارزش افزوده بسیار آن نصیب کشورهای 

واسط گردد .  
یکی از موانع بزرگ بر ســر راه توسعه صادرات 
فراورده های نفت و گاز و پتروشیمی ، حمایت از 
بخش خصوصی است تا پیشرفت این صنعت با 

شتاب بیشتری انجام شود.
در حقیقت رویکرد حمایتی وزارت نفت و یا دولت 
بطور کامل بر بخش خصوصی چتری فراگیر هم 
داشته باشد این بخش و یا صنایع پایین دستی 
منبعث از مشــکات عدیده دیگری نیز خواهد 
بود بطور مثال دوران تحریم باعث عقب ماندگی 
بخش خصوصی از دانش فنی روز شده و فاصله 
زیادی بین تــوان علمی داخلی بــا توان علمی 
منطقه ای و بین الملل ایجاد شــده است از این 
رو شرکت های داخلی مشکل عمده ای در برقراری 
روابط تجاری و در بعد علمی با شرکت های بین المللی 
داشــته و دارند . بر این اســاس لغو تحریم ها 
آزمونی دوباره پیش پای این صنعت گزارده که 
بتواند زنجیره علمی خود را با توان عملی همگون 
ساخته و به رونق اقتصادی و صادراتی بین المللی 

برسد . 
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دولت در اجرای 
سیاست گذاری، کنترل 

و نظارت ، نقش 
پررنگ تری را برای 

تصدی گری خود قائل 
است دستگاه های 

دولتی بیش از آنکه 
درگیر سیاست گذاری 
و کنترل و نظارت و 
رگوالتوری باشند 
درگیر تصدی گری 

هستند.

متفکران ، دانشگاهیان و نتایج پژوهش های مرتبط 
با نفت و گاز و پتروشیمی و شرکت های دانش بنیان 
، حکمرانی ملی را پیش از پیش تقویت خواهد نمود .

     دیپلماسی اقتصادی
دیپلماســی انرژی فعال به عنــوان یک عامل 
راهبردی و اثر بخش ،مســیر توســعه صادرات 
فراورده های نفت و گاز و  پتروشــیمی ایران را 
می تواند هموار کند و با توجــه به اینکه  نفت و 
گاز یکي از مؤلفه هاي بســیار مهم در سیاست 
خارجي کشور ماست حجم عظیم ذخایر نفت و 
گاز، موقعیت سوق الجیشي ممتاز و منحصر به 
فرد، دسترسي آسانتر به بازارهاي مصرف انرژي 
و تجربه یکصد ســاله و از طرفي دیگر،موقعیت 
ژئوپولیتیک ایران به عنــوان محل عبور نفت و 
صــادرات آن در منطقه، نزدیکــي مناطق نفت 

خیز به پایانه هاي صادراتي، دسترسي به آبهاي 
آزاد، قابلیت تأثیرگذاري برتصمیمات سیاسي و 
اقتصادي منطقه، رشــد شدید نیاز جهاني به گاز 
طبیعي و تمایل کشورهاي مصرف کننده به تأمین 
نفت و گاز مورد نیاز خود از مبادي وارداتي مختلف، از 
مهمترین فرصتها و نقاط قوت استفاده از ظرفیتهاي 

نفت و گاز در تقویت امنیت ملي است. 
بدیهي است که ظرفیت سازي و توسعه صنعت 
نفت به سبب این که نه فقط محور توسعه کشور 
است بلکه به این دلیل که موجب افزایش قدرت 
چانه زني ایران در محیط بین الملل مي شود، یک 

نیاز فوري و حیاتي است.
به گفته وزیر نفت ،صنعت نفت ایران حدود 200 
میلیارد دالر سرمایه ظرف 5 سال آینده نیاز دارد 
و به دلیل محدود بودن منابع داخلی باید بخش 
اعظمی از این نیاز را از خارج کشور تامین کرد. با 
استناد به این مضمون و با توجه به اینکه شرایط 
بین المللی ایران به خصوص بعد از روی کار آمدن 
دونالدترامپ در آمریکا، مبهم اســت. از سویی 
نیز افزایش تنش های ژئوپلیتیک در بازار جذب 
ســرمایه به جنگی تمام عیار تبدیل شده است. 
در کنار شــرایط پیچیده بین الملل، اختافات 
داخلی و وجود مواضع متضاد در برابر شرکت های 
خارجی شرایط را برای توسعه صنعت نفت کشور 
پیچیده تر کرده اســت. تمام این شرایط موجب 
شده لزوم اســتفاده از اهرم دیپلماسی در امور 

نفتی بیش از هر زمانی احساس شود.
با توجه به رویکرد دیرین دســتگاه دیپلماســی 
کشور به دیپلماسی سنتی که به برتری سیاست 
بر اقتصاد قائل بوده و عمدتا بر پایه روابط دوجانبه 
و چند جانبه دولت هــای ملی و یا حداکثر در 
قالب تعامات بین دولت ها در ســازمان های 
بین المللی عمل می کرد به نظر می رســد در 
فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتا ناظر 
بر جریان های اقتصادی و تجاری )کاال ،سرمایه 

روشن اســت اصاحات اقتصادی عمده مانند 
خصوصی ســازی، اصاح نظــام بانکی، اصاح 
سیاســت های ارزی و تجاری، شــفافیت مالی 
و موارد مشــابه و به زعم آن داشــتن یک عزم 
ملی جدی برای تقویت بخش خصوصی کافی 
خواهد بود تا زیرســاخت های این حرکت مهم 
به ســوی بهبود و تعالی شکل گرفته و از اتاف 
زمان و انرژی و داشــته های ارزشــمندی که 
هر روز در حال از دســت دادن آنها هســتیم، 

جلوگیری کنیم. 

     حکمرانی ملی
یکی از محورهای اساسی رشد و توسعه اقتصادی 
کشــور مقوله ای با عنــوان حکمرانی خوب و یا 
به تعبیر دیگر نظام تدبیر اســت. ثبات سیاسی 
، کارایی و اثربخشــی دولت ، کیفیت مقررات ، 
حاکمیت قانون و کنترل فساد از مولفه های بارز 
یک حکمرانی خوب قلمداد می شود در تعریف 
حکمراني خوب، هر اندازه ویژگیهاي مثبت نظیر 
حاکمیت قانون، پاســخگویي و اثربخشي دولت 
در یک جامعه بیشــتر و فساد، مقررات اضافي و 
بي ثباتي سیاســي کمتر باشد، حکمراني در آن 
جامعه براي نیل به توسعه مناسبتر خواهد بود . از 
سویی دیگر حاکمیت نامطلوب بر رشد اقتصادی 
کشــورهای در حال توســعه مثل ایران تاثیری 
موخره داشــته و ضعف در به کارگیری و عملی 
نمودن اصول حکمرانی خوب، یکی از مهمترین 

موانع رشد و توسعه می باشد .
این فرایند از آنجا در ساختار بهینه سازی صنعت 
نفت و گاز و پتروشــیمی متجلی می گردد که 
دولت بستری مناسب و قانونمند را برای فعالیت 
بخش خصوصی ایجاد نماید و خصوصا در مراحل 
اولیه توســعه یافتگی ، دولــت ضمن حضور در 
مسائل این صنعت از تصدی گری خود کاسته و 

تنها به امور حاکمیتی خود بپردازد .
تحلیلگران صنعت نفت در تبیین جایگاه واقعی 
دولت در صنعت پتروشیمی و نفت و گاز معتقدند 
دولــت در اجرای سیاســت گــذاری، کنترل و 
نظارت ، نقش پررنگ تری را برای تصدی گری 
خود قائل اســت دســتگاه های دولتی بیش از 
آنکه درگیر سیاســت گذاری و کنترل و نظارت و 
رگوالتوری باشند درگیر تصدی گری هستند. قبل 
از خصوصی ســازی و یا واگذاری و یا هر اصطاح 
دیگری، نیاز به دولت سازی احساس می شد. الزم 
بود بخش حاکمیتی در دولت ترمیم یافته و قبل از 
اینکه پتروشیمی واگذار یا خصوصی سازی شود، 
هدایت و کنترل و نظارت در روند خصوصی سازی 
و ساختار حاکمیتی شــکل داده میشد . بر اساس 
این اعتقاد حکمرانی ملی یعنی اینکه دولت چگونه 
امکانات و تسهیات فراهم کند که امور شرکت ها  
به دست خود آنها انجام شود. بهره مندی از نظرات 
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و خدمات ( است ، توسل به دیپلماسی سنتی بر 
مبنای الگوی ساده تعامات دو جانبه و چند جانبه 
صرف دولت ها و تفوق سیاست بر اقتصاد  ، نمی تواند 

متضمن تامین منافع بازیگران بین المللی باشد .
 بنابراین تعامل ســازنده مجموعه دیپلماســي 
کشور با مجموعه صنعت نفت در راستاي برقراري 
توازن درخدمات متقابل صنعت نفت و دستگاه 
دیپلماسي، نقشي حیاتي دردست یابي به اهداف 
عالیه وزارت نفت داشــته و در نهایت موجب 
ارتقاي جایگاه اســتراتژیک کشور درعرصه 

بین الملل خواهد شد.
با تحقق دیپلماسي پویا و جامع نفت و گاز کشور، 
ضمن ارتقاي سطح همکاري هاي کشور با دیگر 

کشورهاي دنیا در تمامي حوزه هاي صنعت نفت، 
تأمیــن منابع مالي و فن آوري هــاي الزم براي 
توسعه این صنعت در کشور مهیا مي گردد.عاوه 
بر این، توســعه تعامات اقتصادي با کشورهاي 
طرف همــکاري و ارتقاي جایگاه صنعت نفت به 
لحاظ توانمندي مالي و فني، موجب ارتقاي سایر 
بخش هاي صنعتي و خدماتي کشور شده و رشد 
اقتصاد ملي را سرعت مي بخشد. تعامل سازنده 
به جاي رقابت بازدارنده و دیپلماســي انرژي با 
گرایش به سمت تجارت گاز و فرآورده هاي نفتي 
در راســتاي افزایش زنجیــره ارزش نفت و گاز، 
راهبرد مهم صنعت نفت بوده و براي رسیدن به 
این جایگاه رفیع، برنامه ریزي با رویکرد مدیریت 

تولید ثروت، امري اجتناب ناپذیر است.
ظرفیت ســازی بــرای تجارت،توافقنامه هــای 
سرمایه گذاری، تجارت دوطرفه و توافقنامه های 
مقرراتی و عضویت در سازمان های بین المللی  را 
می توان سه رکن اساســی دیپلماسی اقتصادی 

برای حمایت از صادرکنندگان دانست.
همچنین دیپلماســی اقتصادی نگرشی نو را در 
سیاست خارجی و توسعه صنعت نفت ایفا نموده و 
به همین ترتیب بازارهای هدف انرژی منطقه ای 
و جهانی شناسایی شده و توانمندی های ایران 
در حضور و تاثیرگذاری بر بازار نفت و گاز و تحلیل 
حضور در معاهدات و یا شرکت در سازمان جهانی 

انرژی مورد آزمون قرار می گیرد .
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ظرفیت سازی برای 
تجارت،توافقنامه های 

سرمایه گذاری، 
تجارت دوطرفه و 

توافقنامه های مقرراتی 
و عضویت در 

سازمان های بین المللی  
را می توان سه رکن 
اساسی دیپلماسی 

اقتصادی برای حمایت 
از صادرکنندگان 

دانست.

ارائه رویکردهای مناسب به سیاست گذاران کشور 
در مقابل تحوالت جهانی عرصه انرژی ، افزایش 
قدرت چانه زنی و تعامل با شرکت های نفت و 
گاز در مجامع بین المللی انرژی ، جلب سرمایه 
گذاری و معرفی ایــران به عنوان یک کشــور 
مستقل و دارای دیپلماسی انرژی مربوط به خود 
بر خاف اکثر تولیدکنندگان نفت و گاز جهان که 
جزو کشورهای تابع می باشند نیز از جمله دیگر 

مزایای دیپلماسی نوین به شمار می رود .
از این منظر دســته بندی محصوالت و انتخاب 
کشورهای هدف و رفع موانع غیرگمرکی، تسهیل 
معرفی و پشــتیبانی پس از فــروش محصوالت 
ایرانی و تاش برای تبدیل صادرات ماده خام به 

فرآورده و سپس به فرآورده های با ارزش افزوده 
باالتر از مواردی است که الزم است در چارچوب 
دیپلماســی اقتصادی به آن توجه، راهگشایی و 

هماهنگی بین نهادهای مرتبط صورت گیرد.
 به اذعان صادرکنندگان فراورده های نفت  ،گاز و 
 WTO پتروشیمی نبود عضویت ایران در سازمان
باعث گردیده  خیلی از کشور ها تعرفه سنگین 
بر صادرات کاالی ایرانی وضع کنند . اصاح ساز 
و کارهایی مانند نحــوه انعقاد قراردادها ، برنامه 
ریزی، جذب ســرمایه خارجی، برطرف کردن 
محدودیت هــای منابع مالــی و افزایش توان 
مدیریتی و فنــی داخلی از جملــه راهکارهای 
جبران عقب افتادگی تولید نفت و گاز وهمچنین 
محصوالت پاالیشی و پتروشیمی در ایران است 

برگزاری همایش اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت ،گاز و پتروشــیمی با موضوعیت “بخش 
خصوصی ،حکمرانی ملی ،دیپلماسی اقتصادی” در دیماه سال جاری ،چالشی بحث انگیز را پیش روی 
مدیران وزرای نفت ، امورخارجــه و صادرکنندگان اوپکس می گذارد تا با تکیه بر قابلیت های بخش 
خصوصی و مدیریت نظارتی وزارت نفت ،مفهوم دیپلماســی اقتصادی در سیاست خارجی تبیین و 
محقق گردد . مفهوم “بخش خصوصی ،حکمرانی ملی ،دیپلماسی اقتصادی” زمانی می تواند محقق 
گردد که چالش های سه گانه ،تنش میان امور سیاسی و اقتصادی ،تنش میان فشارهای بین المللی و 
داخلی ، تنش میان حکومت و سایر کنشگران مثل بخش خصوصی و سازمان های دولتی وحریم مالی 

فراروی خود را مدیریت و رفع نماید.
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در کتاب" نفت 
و خون" میشل 

کلر که در سال 2004 منتشر شده ، آمده است :
روزولت در سال 1943 اعان کرد دفاع از عربستان 
برای دفاع ازمنافع آمریکا حیاتی است و از آن تاریخ 
این شعار را همه ســران آمریکا سرلوحه کار خود 

قرار داده اند.
از آن زمان این شــعار  واصل  توسط سران آمریکا 
پیگیری شده لیکن محمل سیاست ها بر حسب 
منافع آمریکا متفاوت بوده است و محورهای اصلی 

آن دالرهای نفتی و امنیت انرژی بوده است . 
به هر حال ترامپ نیز مانند پیشینیان اما به سبک 
خود این شعار را ادامه داده است و از لحاظ شخصی 
و خانوادگی احساس هماهنگی بیشتری با خاندان 
آل سعود دارد . در این چهارچوب جنگ زرگری و 

رضا مدیر ،  دنیای انرژی

پیامدهای سفر وزیر انرژی آمریکا 
به عربستان

سیاسی کاری دو طرف در قضیه انتقال پایتخت 
اســرائیل را می توان فراموش کرد . اقبال بیشتر 
عربستان به روسیه را می توان یک تاکتیک کوتاه 
مدت تلقی کرد تا به غربی ها فشار وارد آورد ، ولی 
دولت ترامپ هم نتوانست از هشدار به ضرورت رفع 
تحریم و محدودیت یمن به عربستان اجتناب کند 
. به هر حال هیچ یک از این اقدامات و مواضع روند 

اصلی را نشان نمی دهد . 
شاید یکی از واقعیت های اصلی را بتوان در سفر 
اخیر وزیر انرژی آمریکا )ریک پری( به عربستان 
ماحظه کرد که طــی آن با اقبال و صمیمیت 

بی سابقه  سعودی ها مواجه شد . 
هیات حاکمیت عربستان که با رهبر جوان خود 
یعنی شاهزاده ســلمان یک دوران  شوک آمیز و 
غیر قابل پیش بینی را تجربه می کند ، در چهره 

آقای ریک پری و کشــور متبوع وی هماهنگی 
بی سابقه ی خط مشــی های سیاسی اقتصادی 
خود را جستجو می کند . از یک سو قاطبه  مدیران 
و سیاستمداران جوان و حتی میانسال عربستان 
تجربه حضور تحصیلی و شغلی در آمریکا را دارند 
برای آنها ســبک زندگی این کشــور نمونه ایده 
آل برای آنها محسوب می شــود . از سوی دیگر 
دست اندر کاران سیاست های اقتصادی و نفتی 
عربستان که تصور می کنند بایستی برای دفاع از 
کیان کشور خود و نسل های آینده آن تاش کنند ، 
همواره در عرصه بین المللی تاش کرده اند از نقش 
نفت در اقتصاد جهان در حال و آینده دفاع کنند 
و به درستی می توان ادعا کرد که در این مسیر 

موفقیت های قابل توجهی نیز داشته اند . 
الزم به یادآوری اســت که طی دو دهه گذشــته 
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دولتهــای  قبلی عربســتان در قضیه مذاکرات 
محیط زیست و تغییر اقلیم سازمان ملل همواره 
با دولتهای دموکرات آمریکا و با اکثریت دول اروپا 
زاویه شدید داشته اند . در این فرآیند عربستان با 
سرمایه گذاری قابل توجه در نیروی انسانی خود   
یکی از بهترین تیم های مذاکرات را در سازمان 
ملل متحد سامان داده است که تنها کشوری که 
در بین کشورهای در حال توســعه با آن از این 
نظر قابل مقایســه است ، دولت چین می باشد .  
در جریان مذاکرات تغییر اقلیم ، همواره رهبری 
کشورهای جهان ســوم  با سازماندهی و تقسیم 
کارها و رابطه نزدیک بین دو کشور سامان یافته 
است . بســیاری از ناظران بین المللی معتقدند 
تیم عربستان در این زمینه حتی از تیم چین نیز 
راهبردی تر و موثر تر بوده اســت . با وارد شدن 
آقای ترامپ به کاخ سفید ، عاوه  بر شکوفا شدن 
استعدادهای مقام سعودی و باز شدن عقده های 
فروخفته سالها انفعال در برابر بازیگران منطقه ای 
از جمله ایران و برخی گروههــای بین المللی ، 
مقامات ســعودی دورنمای فرصت هایی را در 
ســر می پروراند کــه ما حصــل آن را می توان 
در ماجراجویــی های اخیر سیاســی – نظامی 
ســعودی و  بلند پروازی های اقتصادی ایشان 

مشاهده کرد .
بنابراین پهن کردن فرش قرمز اقبال برای وزیر انرژی 
آمریکا عمدتاً به دلیل همســویی با سیاست های 
منطقه ای دولت جدید آمریکا ،  دفاع ازمصرف  
سوخت های فسیلی ( در آمریکا بیشتر دفاع از 
ذغال سنگ ، سوخت فســیل و غیره ) و مقابله 
تمام عیار با کمپین مبارزه با تغییر اقلیم دولتهای 
دموکرات آمریکا و ُدَول اروپایی صورت گرفته که 
محور اصلی سیاست عربســتان در دو سه دهه 
اخیر بوده اســت. در این سفر دولتمردان سعودی 
به آمریکای ها پیشنهاد کرده اند در زمینه کربن 
گیری از نفت )CCS( و تمیز ســازی مصرف آن 

سرمایه گذاری نمایند . 
علت دیگــر پذیرایی و اســتقبال از وزیر انرژی 
آمریکا ، اندیشه هسته ای شدن عربستان است 
که بخش مهمی از جاه طلبی های مقام سعودی 
ومنفعت طبی دولت آمریکا را پاسخگو می باشد. 
به همین ترتیب، با توجه به این که گســترش 
صنعت پتروشــیمی نیز هماننــد صنعت نفت 
عربستان مرهون کمک های فن آوری و مدیریتی 
شرکت های آمریکایی است ، سعودی ها درخواست 
کرده اند سرمایه گذاری و شراکت آمریکایی ها 

در صنعت پتروشیمی عربستان افزایش یابد . 
   در جریان ســفر آقای پری به عربستان ، طی 
یک کنفرانس مطبوعات مشــترک آقای خالد 
فاح وزیر نفت سعودی، استراتژی اوپک را برای 
اصحاب رســانه توضیح داد که این موضوع نیز 
از بدعت های حسنه برای ســعودیها محسوب 
می شود ، چرا که آمریکایی ها همواره مخالفت 

خود را با اقدامات اوپک برای کنترل قیمت بازار 
نفت و افزایش قیمت آن اعام کرده اند و حتی 
در دادگاهای آمریــکا پرونده های حقوقی علیه 
سازمان اوپک بعنوان انحصارگر و کارتل تشکیل 
داده اند ولی وزیر عربســتان با اعتماد به نفس 
کامل اقدامات اوپک را با حضور وزیر آمریکایی 

تشریح می کند ! 
پیچیدگی قضیه زمانی بیشــتر می شود که در 
نظر داشته باشیم توافق اوپک و بویژه عربستان تا 
حد زیادی با همکاری روسیه شکل گرفته است 
و بنظر می رسد دولتمردان سعودی با آگاهی از 
سمپاتی شخصی ترامپ به دولت روسیه  وشخص 
آقای پوتین ، سعی دارند فضای بیشتری را برای 
فعالیت خود دربین دو ابر قدرت باز کنند و خود 
را در سطح بازیگران تراز اول صحنه بین المللی 

مطرح نمایند . 
این نکته نیز قابل توجه اســت که عربســتان و 
اوپک با افزایــش قیمت نفت در بــازار جهانی 
باعث اقتصادی شدن بخشی از حوزه های نفتی 
شیل و شــیل گاز می شــوند که این امر نیز از 
نگاه دولتمردان آمریکا و صنعت مربوطه شــیل 
مثبت است ، هر چند طرفداران محیط زیست و 
فعاالن مقابله با تغییر اقلیم نسبت به این پدیده  
شدیداً بدبین و خواستار توقف آن هستند .یک 
واقعیــت  در مورد اصاحــات مالیاتی دولت 
ترامپ آنســت که این اصاحات مســتقیم یا 
غیر مستقیم به نفع تولید کنندگان ذغال سنگ 
و علیه تولیدکنندگان سوخت های تجدید پذیر 
)بویژه انرژی باد و خورشید( عمل می کنند که 
این موضــوع نیز مورد اعتــراض فعاالن محیط 

زیست آمریکا و اروپا می باشد . 

بنظر می رسد 
دولتمردان سعودی 
با آگاهی از سمپاتی 

شخصی ترامپ 
به دولت روسیه  

وشخص آقای پوتین  
سعی دارند فضای 
بیشتری را برای 

فعالیت خود دربین 
دو ابر قدرت باز کنند 
و خود را در سطح 
بازیگران تراز اول 
صحنه بین المللی 

مطرح نمایند .
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ماه گذشته برای اولین بار در جهان دوره تجزیه تحلیل فرآیندهای تجاری ویژه صادرات فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشیمی با حمایت علمی UN ESCAP )کمیســیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه 
سازمان ملل( و همکاری چند نهاد و سازمان دیگِر تحت پوشــش سازمان ملل در محل دبیرخانه 
OPEX برگزار شــد. دوره اول با حضور چهل تن از افراد معرفی شــده از سوی شرکت های تحت 
پوشش اتحادیه در قالب دو جلسه 5 ساعته برگزار شــد و اکنون مقدمات برگزاری آزمون آناین 
)بنا به درخواست اعضا به زبان فارسی( روی سایت رسمی UN ESCAP در حال آماده سازی است.

این دوره از پشــتیبانی رســمی آقای دکتر Yann Duval باالترین مقام مسئول در زمینه تسهیل 
 UN و یا  UN NEXT برخوردار بوده و نهادها و سازمانهای دیگری نظیر UN ESCAP تجاری و معاون
CEFACT در جریان نتایج حاصل از آن قرار دارند. این فعالیت در اصل با همکاری دبیرخانه اجاس 
AFACT ســازمان ملل و دبیرکل آن آقای دکتر محمود زرگر اجرا می گردد که بدون تردید حاصل 

و دست آورد بیش از دو دهه فعالیت علمی و حضور ایشان در مجامع مرتبط بین المللی است.
با این مقدمه که اساســا با هدف معرفی خاستگاه دوره و نمایش عیار باالی آن در استفاده از منابع 
و اطاعات روزآمد و استاندارد  بین المللی اســت، در ادامه ضمن تحلیل دوره به نقش این گونه از 
آموزش های کاربردی و جایگاه محتمل آنها در تبیین اســتراتژی های نوین OPEX اشاراتی 

می کنیم.
برگزاری دوره تجزیه تحلیل فرآیندهای صادرات یا BPA در بســیاری از کشورهای در حال توسعه 
روی کاالها ی متفاوتی پیاده سازی شده اما هرگز و تا قبل از برگزاری این دوره در محل دبیرخانه 
OPEX هیچ فعالیتی روی فصل 27 یا فرآورده های نفتی صورت نگرفته بود. در BPA تمام فرآیندهای 
اجرایی و به تبع آن کلیه اســناد جابجا شــده بین ذینفعان از خریدار و فروشنده تا گمرک و بنادر 
و یا شــرکت های حمل و بیمه در قالب دیاگرام های تحلیل فرآیند مــورد ارزیابی قرار می گیرند 
و نهایتا با بدست آوردن تصویری از وضع موجود می توان شــیوه های حل مشکات و رسیدن به 

تصویر مطلوب را بدست آورد.
در برگزاری این دوره در اتحادیه به واســطه نبود الگوهای همگن همانطور که در باال توضیح داده 
شد باالجبار از الگوی ارائه شده از سوی سازمان ملل برای اجرای BPA در ارتباط با صادرات گوشی 
موبایِل کشور کره اســتفاده کردیم و چالش اصلی را در تغییر این الگو برای دگردیسی و تبدیل آن 
برای تطابق با وضعیت موجود در صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران قرار دادیم. 
کاری که کماکان و عارغم گذشت بیش از یک ماه و نیم از اتمام دوره با جدیت و به صورت دقیق و 
کارشناسی ادامه دارد. در این راستا چهار گروهِ پیشتاز از مشارکت جویندگاِن دوره اقدام به بازنگری 

فرید جاهد دبیر اجرایی APCFACT و مشاور انجمن صنایع بازیافت نفت، گاز و پتروشیمی

آیا زمان ایجاد تغییر در شیوه های
 آموزشی فرا نرسیده است؟

دیاگرام ها بر اســاس رویه هــای جاری خود 
نمودند که بهترین نتیجه از سوی کارشناسان 
شرکت بهران در اختیار ما قرارداده شده است 
که نوید دســت آوردهای با ارزشی در راستای 
تسهیل و تســریع جریان صادرات را با خود به 

همراه دارد.
طبیعتا بازنگری و اصــاح دیاگرام ها تا زمان 
آماده سازی کامل برای حداقل چند محصول 
منتخب نظیر قیر، پارافین، روغن و هیدرو کربن 
ادامه خواهد داشــت و نهایتا این خروجی ها به 
همراه گزارشات مربوطه و با هدف بهبود شرایط 
جــاری در اختیار اتحادیه قرار خواهند شــد. 
در اختیار داشــتن چنین اطاعاتی می تواند 
در طرح مطالبات و خواســت صنفی اتحادیه 
از نهادهای باالدســتی تجارت تاثیر داشته و به 
صورت واقعی در کم کــردن زمان صادرات و یا 
ساده سازی و حذف برخی از روش های نا کارآمد 

موثر واقع شوند.
یکی دیگر از رویکردهای اثر بخش در برگزاری 
این دوره دعوت از افراد موثر و تصمیم ساز در 
دســتگاه های متولی امر صادرات بود. افرادی 
نظیر آقای دکتــر آبایی و مهنــدس کاخکی 
در ســمت دبیر کل ســازمان بنادر و گمرک 
ایران. تعامل بین ذینفعان در طرح مشــکات 
و معظات از یک ســو و ارائه راه حل ها و راه 
کارها از سوی دیگر به ایجاد یک فضای تعاملی 
ســازنده منجر گردیــد که اثــرات مثبت آن 
بافاصلــه پس از جلســه مشــهود و ملموس 
بود. کــه از آن جمله می تــوان به حل معضل 
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تانکرهای گاز در مرز خروجی دوغارون و قول 
مساعد در تعدیل تعرفه انبارداری قیر و خروج 

آن از لیست کاالهای خطرناک اشاره نمود. 
و یا یکی دیگر از دســت آوردهای این رویکرد 
 AEO دادن امتیاز ویژه در اســتفاده از خدمات
گمرک ایران برای اعضای اتحادیه بود که عما 
با حذف تشریفات گمرکی و تفویض اختیارات 
حاکمیتی به خود صادر کنندگان می تواند به 

تسریع و تسهیل جریان تجارت منجر شود.
بدون تردید اثرات ناشــی از چنین رویکردی 
می تواند در میان مدت به تعامل ســازنده تر 
OPEX بــا نهادهای حاکمیتی موثــر در جریان 
صادرات منجر شده و از ســوی دیگر با افزایش 
مهارت هــای علمی و تخصصی اعضاء، ســهم 
بیشــتری از بازارهای صادراتــی در منطقه و 
فرامنطقه را بــرای آنان به ارمغــان آورد. این 
رویکرد در قالب همکاری های اســتراتژیک با 
مراکزی نظیر APCFACT می تواند اتحادیه را 

در نیل به اهداف ذاتی خود یاری نماید. 
تصمیم اعضای محترم هیئت مدیره در ادامه و 
توسعه این روند قطعا عاوه بر بهبود بسترهای 
حقوقی و اجرایی مرتبط می تواند به توســعه 
روابط بین المللی OPEX نیز منجر گردد. تمایل 
ESCAP و رصــد نتایج حاصــل از فعالیت های 
آموزشــی در اتحادیه که پس از برگزاری دوره 

دوم در قالب یک گزارش کامل برایشان ارسال 
خواهد شــد عاوه بر نبود فعالیت های مشابه 
در زمینه نفت و گاز قطعا شرایط مطلوبی برای 

ادامه و تعمیق این روابط به بار خواهد آورد.
به عنــوان مثال پــس از پیشــنهاد OPEX به 
APCFACT برای تهیه برنامه جامع آموزشــی 
 ITC اتحادیه، مکاتباتــی با نهادهایــی نظیر
 WTO مرکز بین المللی تجارت( زیر مجموعه(
و همچنین بانک جهانی، بــرای دریافت نظر 
مشاوره ای آنان در ارتباط با دوره های مورد 
نیاز صنعت نفت و گاز انجام شد که پاسخ های 
ارســالی نشــان دهنده اقبال و اهتمام جدی 
آنان در همراهی با چنیــن رویکرد و روندی 

می باشد.
مرکز آسیا اقیانوسیه تسهیل تجاری و تجارت 
الکترونیک یا APCFACT با حضور افرادی نظیر 
آقای دکتر محمد صادق مفتح قائم مقام پیشین 
وزارت صنعت و همچنین آقای دکتر محمود 
زرگــر مدیرکل اســبق تجــارت الکترونیک 
وزارت بازرگانــی در ترکیــب هیــات مدیره 
خود آماده اســت تا به عنوان دبیرخانه دائمی 
اجاس AFACT سازمان ملل کلیه ظرفیت ها 
و ارتباطــات داخلی و بیــن المللی خود را در 
اختیار اتحادیــه صادرکنندگان فرآورده های 

نفت، گاز و پتروشیمی بگذارد. 

یکی دیگر از 
رویکردهای اثر بخش 
در برگزاری این دوره 
دعوت از افراد موثر 
و تصمیم ساز در 

دستگاه های متولی 
امر صادرات بود. 
افرادی نظیر آقای 

دکتر آبایی و مهندس 
کاخکی در سمت دبیر 
کل سازمان بنادر و 

گمرک ایران
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جامعه جهانی و کشــورهای صنعتی در طرح موضوع تغییر اقلیم، گرم شــدن کره زمین 
و تبعات سوء آن )خشکسالی، باالآمدن ســطح آب اقیانوس ها، طوفانهای عظیم، سیل، 
امنیت غذائی و غیره( آن را به عنوان مهم ترین انگیزه خود برای موضوع مقابله با تغییر اقلیم مطرح می کنند. از ســوی دیگر کشــورهای بزرگ در 
حال توسعه )از جمله چین، هند و کشــورهای نفتی( معتقدند اوالً کشــورهای صنعتی بیش از حد الزم موضوع را اورژانس و فوری می دانند، ثانیاً 
حاضر نیستند تبعات دو ســه قرن صنعتی شــدن خود را که بخش اعظم جو زمین را با انتشار گازهای گلخانه ای خود اشــغال کرده اند، بپردازند 
)موضوع »بودجه کربن« budget-Carbon و مسئولیت تاریخی( و ثالثاً اینکه اولویت های کشورهای صنعتی با کشورهای در حال توسعه متفاوت 
اســت. گروه اول به تبعات رشد اقتصادی )برای محیط زیســت( و گروه دوم به خود رشد اقتصادی و ریشه کن ســازی فقر و ایجاد اشتغال و غیره 

توجه بیشتری را معطوف می نمایند. 
بر مبنای این جهت گیری کلی دوبلوک، نکات، ماحظات و اســتدالل های دو طرف برای رســیدن به یک توافق جامع جهانی )یعنی رســیدن به 

موافقت نامه پاریس که در چهارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم و ســایر موافقت نامه های مربوطه صورت گرفته (به شرح زیر است.

1- از ابتدای شــکل گیری مذاکرات در این زمینه )کنفرانس ریو، سال 1992 میادی(، کشــورهای صنعتی یکی از اهداف اصلی و یا فرعی مهم
)benefit-Co( مقابله با تغییر اقلیم را، »تأمین امنیت انرژی« برشــمردند و در محافل و رسانه های خود و نیز در جهت ترغیب کشورهای در حال 
توســعه به حضور در فرآیند مذاکرات، این ایده را در شــمار اهداف اصلی ذکر کردند. باتوجه به اینکه اکثریت قاطع کشــورهای جهان، واردکننده 
انرژی )عمدتاً نفت و گاز و سپس زغال ســنگ( هستند، این ایده، جلوه ای بسیار منطقی و قابل قبول داشــت. در واقع ظهور ایده »امنیت انرژی« 

رضا مدیر – دنیای انرژی

فرصت ها و تهدیدها برای مناطق و کشورهای مختلف

Climate change مقابله با تغییر اقلیم
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در ادبیات سیاســی – اقتصادی جهان از دهه 
1970 و شــوک اول نفتــی بود و با گذشــت 
زمان، این نظریه طی دو دهــه بعد با ادبیات 
تغییر اقلیم نیزپیوند یافت و عاوه بر ذکر مکرر 
آن در متون و رســانه های بین المللی انرژی، در 
موضوع تغییر اقلیم نیز به آن اشــاره شده است. 
البته در ســال 2014 میادی همراه با افزایش 
تولید نفت و گاز غیر مرسوم در آمریکا و همگامی 
اوپک )عربســتان( در جهت عدم کنترل عرضه 
جهانی نفت و ســقوط قیمت ها، رســانه ها و 
صاحبنظران بین المللی )بــه ویژه آمریکائی( 
به تدریج در حال اعام پایــان عصر »امنیت 

انرژی« می باشند!

2- روند غالب در کشــورهای صنعتی )شامل 
کشــورهای بلوک شرق ســابق( طی دو سه 
دهه اخیر، کاهش شــدت انرژی، شدت کربن 
Intensity Carbon و بهینــه ســازی مصرف 
انرژی بوده اســت. روشن اســت که این امر 
بدواً به علت افزایش بهای انرژی در بازارهای 

با ظهور عصر ترامپیسم که 
مشخصه آن رویگردانی از 

جهانی شدن ،یک جانبه گرایی 
بجای چندجانبه گرایی و 

کوبیدن بر طبل ملی گرایی 
است، نباید این تلقی پیش آید  
که جامعه جهانی بیش از ربع 
قرن تالشهای خود را نادیده 
خواهد گرفت، بلکه مطمعنا  
این حرکت جهانی بزودی با 

انرژی بیشتری اهداف خود را 
پیگیری خواهد کرد.

جهانی به ویــژه بهای نفــت و گاز و نیز تغییر 
ساختار اقتصادی کشورهای صنعتی )حرکت در 
جهت توسعه بخش خدمات، فن آوری اطاعات، 
بیمه و بانکداری، توریسم، شبکه های اجتماعی، 
فروش لیســانس و دانش فنی و غیره و فاصله 
گرفتن از تولیــدات صنعتــی و کارخانه ای( 
صورت پذیرفته است. در عین حال کشورهای 
صنعتی ســعی کرده اند این جهت گیری خود 
را به عنوان حرکتی در جهــت مقابله با تغییر 
آب و هوا نیز توجیه نماینــد. ولی در هر حال 
کاهش شدت انرژی و شــدت کربن، حرکت 
خردمندانه ای است که بایستی در کشورهای 
در حال توسعه نیز پیگیری شود. البته کاهش 
شــدت انرژی در کشــورهای در حــال گذر 
)روسیه و بلوک شــرق سابق( که در مذاکرات 
تغییر اقلیم در زمره کشــورهای توسعه یافته 
طبقه بندی می شــوند، معلول فروپاشــی و 
سپس تجدید ســاختار اقتصادی آنها طی دو 
سه دهه اخیراســت که با وضعیت کشورهای 

OECD متفاوت است.
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3- تصویر متناظر روند کاهش شــدت انرژی 
در کشــورهای صنعتــی، در کشــورهای در 
حال توســعه مهم و بارزتر از همــه در چین 
)کارخانــه دنیا( اتفاق افتاده اســت. طی دو 
ســه دهه اخیر، تحــت تأثیر افزایش رشــد 
اقتصادی در کشــورهای نوظهــور در حال 
توســعه)Economies Emerging( از جمله 
چین، هند، برزیــل، و آفریقای جنوبی که به 
تدریج نقش »تولیدی« کشــورهای صنعتی 
به آنها محول شــده و نیز در کشــورهای با 
درآمــد باال و متوســط در حال توســعه )به 
ویژه کشورهای صادرکننده نفت و گاز که با 
افزایش بهای نفت به درآمدهای قابل توجهی 
دست یافتند.( شــدت انرژی و شدت کربن 
روند شــدید افزایشــی را تجربه کرده است. 
توجه به این نکته در مقایســه با کشــورهای 
صنعتی بسیار اهمیت دارد که قبل از کمپین 
ســال های اخیر تغییــر اقلیم، کشــورهای 
صنعتــی از نظر شــدت انــرژی و کربن در 
ســرازیری بوده اند و در این مســیر مشکل 

جــدی ندارند، لکــن کشــورهای در حال 
توســعه برحســب اقتضای صنعتی شــدن، 
در ســرباالیی تند مصرف انرزی قرار دارند 
و تغییر مســیر آنها به کاهش شــدت انرژی 
و کربــن، شــبیه کوهنوردی اســت که در 
ســرباالیی به »صخــره« یا پرتگاه رســیده 
است. این اصطاح )صخره Cliff( در ادبیات 
مالی و اقتصادی  نیز مــورد بهره گیری قرار 
می گیرد. در حــال حاضر چین در بلندترین 
سطح »صخره شــدت انرژی« قرار گرفته و 
پس از آن هنــد، برزیل، ایران، عربســتان، 
آفریقای جنوبی، آرژانتین و غیره در سطوح 

پایین تری قرار دارند.

4- کشورهای صنعتی مشــکل »صخره شدن 
انرژی« ندارند، لکن در بین آنها آمریکا و سپس 
کانادا مشکل جدی دارند. صنعت انرژی فسیلی 
)هر سه مورد نفت، گاز و زغال سنگ( در آمریکا 
و کانادا از گستردگی خاصی برخوردار است که 
نظیر آن در کمتر کشور صنعتی دیگری مشاهده 

می شود. شاید از جهاتی روسیه و سپس استرالیا، 
انگلستان و نروژ نیز مشکات شبیه آمریکا دارند. 
لکن در موضــوع تغییر اقلیــم، آمریکا موقعیت 
منحصر بفردی دارد. اول اینکــه آمریکا تا چهار 
ســال پیش بزرگترین متصاعد کننده گازهای 
گلخانه ای بود که در حال حاضر این جایگاه را به 
چین واگذار کرده و خود در رتبه دوم جای دارد. 
دوم اینکه سیستم دو حزبی این کشور و حمایت 
همه جانبه یک حزب یعنی جمهوری خواهان از 
صنعت انرژی، قدرت تصمیم گیری بهینه و سریع 
را از آن سلب کرده است. سوم اینکه معموالً، برای 
دولت آمریکا، افکار عمومی اروپا در زمینه تغییر 
اقلیم اهمیت زیادی داشته و عاوه براینکه محافل 
علمی و رسانه ای زیادی در آمریکا قائل به مبارزه 
با تغییر آب و هوا هســتند، دولت ها،رسانه ها و 
نهادهای اروپایی فشار زیادی را بر نظام سیاسی 
آمریکا برای توجه به این موضوع اعمال می کنند. 
در ایــن وضعیت، مواضع دولــت ترامپ حتی با 
معیارهای روســای جمهوری مربــوط به حزب 

جمهوری خواه، بی سابقه می باشد.
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آمریکا تا چهار سال 
پیش بزرگترین 

متصاعد کننده گازهای 
گلخانه ای بود که در 

حال حاضر این جایگاه 
را به چین واگذار کرده 

و خود در رتبه دوم 
جای دارد.

5- در ادبیات تغییر اقلیم معرفی شــده از سوی 
جامعه جهانی و اروپا، دیواصلی، »ســوخت های 
فســیلی« هســتند و بارها، طی مراسم ساالنه، 

»جایزه فســیل روز« )هپلی خودمان( به 
عربستان، آمریکا، اســترالیا و سایر 

کشورهای حامی سوخت های 
فسیلی اعطا شده است. از 

ابتدای شــکل گیری 
کنوانسیون در سال 

1992 میــادی، 
عربســتان بــا 
آمادگی همه 
جانبــه وارد 
نبــرد بین 
لمللــی و  ا
دیپلماتیک 
ین قضیه  ا

شــد 
دبیرخانــه 
اوپک را در 
ایــن جهت 

د  یت نمو تقو
و بــا جلســات 

هماهنگی مستمر 
پرمحتوا و منظم این 

فرآیند را در بین اعضا 
اوپک اســتحکام بخشید. 

بر ناظران امر پوشیده نیست 
که در مذاکرات تغییــر اقلیم بعد 

از تیم های اتحادیــه اروپا )که با توان 28 
کشــور اروپایی مذاکره می کند(، آمریکا و چین 
)که احساس خطر و ریسک فوق العاده ای دارد(، 
هیئت مذاکره کننده عربستان از نظر کمی و کیفی 
در جایگاه چهارم مذاکرات سازمان ملل قرار دارد.

6- ســقوط بهای نفت از اوج خود در سال های 
2010-2015 و حاکم شدن فضای 50-60 دالر 
هر بشکه، آثار گسترده ای بر معادالت، مذاکرات 
و اقدامات مقابله با تغییر اقلیم داشته است. عمده 
جامعه جهانی )اروپا، آمریکا، کشورهای بزرگ در 
حال توسعه واردکننده نفت و گاز و نهادهای آنها 
نظیر اتحادیه اروپا EU و IEA( نمی توانند رضایت 
و مسرت خود را از بابت کاهش بهای نفت پنهان 
کنند. از سوی دیگر با این سقوط که به طور کلی 
قیمت انرژی را در جهان به نصف یا کمتر نسبت 
به 4-5 ســال قبل تقلیل داده، کمپین مبارزه با 
تغییر اقلیم و نهادهای مربوطــه آن دچار تزلزل 
شده ، فلسفه و استدالل این حرکت تحت عنوان 
»امنیت انرژی« رنگ باخته، تمهیدات بهینه سازی 
مصرف انرژی به محاق رفته و توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر به سوبسید مضاعف، محتاج گشته 
است. از سوی دیگر هر چند »دیو« مقابله با تغییر 
اقلیم )کشورهای اوپک، شرکت های معظم نفتی، 
دولت هــای ناهمراه کشــورهای صنعتی نظیر 
اســترالیا و غیره( از نظر اقتصادی، کم درآمد 
شده و به شدت تضعیف گردیده اند، لکن 
این ضعف منجر به پیروزی »پری« 
حامیان »اقتصاد کم کربن« نشده 
است. در این بین محتمل است 
که ناظران البی نفتی حزب 
جمهوری خواه آمریکا و 
ســایر همدالن آنها در 
صنایع نفت و گاز کانادا 
و زغال سنگ استرالیا 
و نظایــر آن که قبًا 
هم در اظهــارات و 
متون خــود منکر 
اصالــت »تغییر آب  
و هــوا« به وســیله 
اقدامــات انســانی 
 )Anthropogenic(
بودند، مجدداً و تحت 
تأثیر عصبانیت از افول 
درآمدهای صنعت انرژی، 
بار دیگر یه میدان آیند و به 
کلی منکر شوند که »امپراطور 

تغییر اقلیم لباس بر تن دارد.«
 طی سال گذشته ظهور ترامپ و پدیده 
راســت افراطی در آمریکا و اروپا )از جمله 
موضوع برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( 
البی منکران تغییر اقلیم را مجدداً تقویت کرده 
و فشار بر کشــورهایی نظیر چین، هند، برزیل و 
کشــورهای نفتی )از جمله ایران( را که در عصر 
جهانی شــدن )دوره ریاســت جمهوری اوباما و 
همکاری های فراگیر همه جانبــه بین آمریکا، 
اروپا، چین، روســیه و غیره( از نظر ازدیاد انتشار 
گازهای گلخانه ای تحت فشار بودند، کاسته است. 
ولی شواهد حاکی از آن است که موضوع مقابله 
با تغییر اقلیم و گرمایش زمین به قدری در افکار 
عمومی جهانی نهادینه شده است که دیر یا زود 
فعاالن این حوزه ابتکار عمل مجدد را در دســت 

خواهند گرفت.
بنابراین با ظهور عصر ترامپیسم که مشخصه آن 
رویگردانی از جهانی شــدن ،یک جانبه گرایی 
بجای چندجانبه گرایی و کوبیدن بر طبل ملی گرایی 
است، نباید این تلقی پیش آید  که جامعه جهانی بیش 
از ربع قرن تاشهای خود را نادیده خواهد گرفت، 
بلکه مطمعنا  این حرکت جهانی بزودی با انرژی 

بیشتری اهداف خود را پیگیری خواهد کرد.
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سوآپ انرژی ، تضمین امنیت ملی

سوآپ نفتی ، تضمین امنیت ملی
مقدمه : »سوآپ نفت خام« یکی از انواع قرارداد معاوضه است که کم ریسک ترین نوع مبادله نام گرفته است . در این روش که در اوایل دهه 80 میادی پا گرفت 
نفت خام تولید شده در کشور مبدا از سوی کشوری که زیرساخت های انتقال نفت خام و یا مشتقات نفتی به نقطه ای دیگر را دارد، به دست کشور ثالث )که 
مشتری کشور تولیدکننده نفت است(، می رسد. در واقع کشور واسطه معادل نفت خامی را که در یک نقطه دریافت می کند، در نقطه ای دیگر به طرف سوم 
می رساند. در این میان کشور واسط بابت انتقال هر بشکه نفت خام از کشور مبدا کارمزد دریافت می کند، ضمن اینکه در سوآپ نفت خام، کشور یا کشورهای 

مبدا به لحاظ استراتژیک به کشور انتقال دهنده نفت وابسته می شوند.
با در نظر گرفتن مزایای مالی و استراتژیک سوآپ نفت و با توجه به اینکه ایران بهترین و کوتاه ترین مسیر منطقه برای انتقال نفت خام کشورهای محصور در 
خشکی حاشیه خزر به آب های آزاد در جنوب کشور است بخشهای مهمی از گفتگوی "دکتر مرتضی فیروزی" رئیس کمیسیون ترانزیت و سوآپ اتحادیه 

صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران را که با رادیو اقتصاد انجام شده در پی می آید:
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•   سوآپ نفتی تنها در بحث اقتصادی و تجاری 
مهم نیست. ســوآپ نفتی ضمن تقویت تعامل 
سازنده با کشورها می تواند در حوزه امنیت ملی 
ایران نیز بسیار نقش آفرین باشد.صرفه جویی 
در هزینه های حمل و نقل نفت و فرآورده های 
نفتی از مبادی تولید در جنوب کشور به مناطق 
شمالی و پاالیشگاه های تبریز و تهران، آزاد شدن 
بخشــی از ناوگان حمل و نقل سوخت و غیره از 

دیگر مزایای سوآپ  فرآورده های نفتی است.
•   در دنیا 40 کشور به دریای آزاد راه ندارند، این 
کشورها برای اینکه کاالهای خود را به دریاهای 
آزاد انتقال دهند ناگزیرند از کشــورهای دیگر 
استفاده کنند به این ترتیب که با ممالک دارای 
دریای آزاد وارد معامات می شوند و عمده این 
معامات نیز بصورت پایاپاســت. از مجموع 40 
کشور محصور در خشکی 9 کشور در پیرامون 
ایران قــرار دارند.از جمله آنهاکشــورهایی که 
بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 
1991 میادی به اســتقال رسیدند بخشی از 
این کشورها در آســیای میانه وبخشی دیگر در 
منطقه قفقاز واقع هســتند.این کشورهای تازه 
استقال یافته دارای منابع نفتی شناخته شده 
بودند که در طول اتحاد جماهیر شوروی از این 
منابع استفاده می شــد. کشورهای مزبور برای 
اینکه به یک اســتقال سیاســی و منابع مالی 
بیشترو در عین حال اتکا خود را به مسکو کمتر 
کنند دسترسی به دریاهای آزاد را در دستور کار 
خود قراردادند و بر همین اســاس تفکر سوآپ 
نفت خام در منطقه شکل گرفت.ایران از طریق 
سوآپ )معاوضه( نفت تولیدی کشورهای حاشیه 
دریای خزر مانند قزاقستان را در پایانه نکا تخلیه 
و در ازا در پایانه های جنوبی کشور نفت تحویل 
مشــتریان می داد. این نفت تولیدی در آسیای 
میانه و قفقاز از نفت خلیج فارس سبک تر و برای 

پاالیشگاه های داخلی مناسب تر بود.
•   برنامــه ریزی ها در دولت های ســازندگی و 
اصاحات به این مهم معطوف شد که در شمال 
ایــران باالخص منطقه نکا در اســتان مازندران 
مکان هایی برای تحویل نفت خام این کشــورها 
تجهیز شود. و این وابســتگی به سوآپ در حوزه 
امنیت ملی بسیار اســتراتژیک بوده و به بهبود 
روابط کشــورمان با کشــورهای منطقه کمک 
نموده است .در حوزه همسایگان شرقی خصوصا 
افغانستان نیز با توجه به نیاز این کشور به ترانزیت  
این احســاس نیاز به ایران در بعد ترانزیت کاال 
توانسته اســت به روابط و تعادل سیاسی خوبی 

مابین ایران و افغانستان منجر گردد .
•   سوآپ در حوزه فرآورده های نفتی نیز کاربرد 
اقتصادی بسیاری را ایجاد نموده است . با توجه به 
اینکه سوخت دوم نیروگاههای کشور در زمستان 
با مصرف 4 الی 7 هزار تن  در روز عمدتا مازوت و 
یا گازوییل است. این حجم از مازوت یا گازوئیل 
در صورتی که از بندرعباس یا ماهشهر و یا اراک به 
مقاصد داخلی توزیع گردد شامل هزینه هایی چون 
حمل و نقل ، بار ترافیکی جاده ای و اثرات زیانبار 
زیست محیطی عاید وزارت نفت خواهد کرد .این 
حجم از مازوت حاصل باقی مانده برج های تقطیر، 
ویسکوزیتی بین 280 تا 380  درصد داشته که 
در مقایسه با ســوآپ مازوت از آسیای میانه که 
ویسکوزیتی بسیار مرغوب و با درصد 100 عرضه 

می شود کیفیتی نازل تر دارد . 
•   وزارت نفت در ســوآپ فــرآورده های نفتی 
از آســیای میانه ضمن دریافت مبلغی از بخش 
خصوصی به عنوان "ســوآپ فــی" ، محصولی 
مرغــوب را در نیــروگاه نکا تحویــل گرفته و با 
فاصله کمتر و بار تخریبی کمتر زیست محیطی 
به مقاصد داخلی منتقل می کند و از آن ســو در 
بندرعباس تهاتر انجام یافته را به صورت FOB به 
مقاصد مورد نظر مشــتری ارسال می کند . این 
معامله در مورد نفت خــام و فرآورده های نفتی 

توامان صدق می کند .
•   در کمیســیون ترانزیت و ســواپ پیشنهاد 
"سوآپ غیر همنام" داده شد بطور مثال با توجه 
به اینکه حــدود 40 درصد مصرف فرآورده های 
نفتی در نوار شــمالی کشــور )از آذربایجان تا 
خراسان شمالی(مصرف می شود خصوصا در مورد 
گازوییل این امکان وجود دارد که این فرآورده از 
بنادر شمالی به مقصد شهرهای شمال کشور با 
استاندارد روز توزیع گردد و مصرف این شهرها از 

جنوب کشور تامین نگردد .
•   نوع فرآورده های نفتی ما مخصوصا گازوئیل 
در مقایســه با کشورهای توســعه یافته ، حتی 
کشورهای عضو اوپک کیفیت مناسبی نداشته و 
این از ضعفهای عمده وزارت نفت در سالهای اخیر 
بوده است . این ضعف در پاالیشگاه گازوییل نمود 

سوآپ انرژی ضمن 
تقویت تعامل سازنده 
با کشورها می تواند 
در حوزه امنیت ملی 

ایران نیز بسیار نقش 
آفرین باشد.صرفه 

جویی در هزینه های 
حمل و نقل نفت و 

فرآورده های نفتی از 
مبادی تولید در جنوب 

کشور به
 مناطق شمالی و

 پاالیشگاه های تبریز 
و تهران، آزاد شدن 

بخشی از ناوگان حمل 
و نقل سوخت و غیره 
از دیگر مزایای سوآپ 

نفتی است.
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مشهودتری است ، ســولفور یک لیتر گازوییل 
جهانــی PPM 10 و تولید گازوییل پاالیشــگاه 
تهران، اراک و مقــداری در خلیج فارس در حد 
PPM 500 می باشد . این حجم اختاف کیفیتی 
با آمار فاجعه بار دیگری نیز روبروست ، متاسفانه 
کیفیت خروجی باقی پاالیشــگاههای کشــور با 
ســولفوری معادل حداقل PPM 5000 است که 
خطرات زیست محیطی متعددی ایجاد می نماید .

•   در دولــت قبلی با واگذاری پاالیشــگاهها به 
شــرکت های طلبــکار دولت نه تنهــا از بخش 
خصوصــی حمایت نشــد بلکه ایــن واگذاری 
خصولتی مشکات این پاالیشگاهها را مضاعف 
نمود . نیاز به بازســازی پاالیشــگاهها در نبود 
نقدینگی متولیان آن مسکوت مانده و بطور مثال 
صندوق بازنشستگی کشور که خریدار یکی از این 
پاالیشگاههاست اذعان میدارد این پاالیشگاه را 
در قبال طلب از دولت تحویل گرفته و با توجه به 
مشکاتی که در پرداخت حقوق اعضا زیرمجوعه 
خود دارد به نظر می رسد این توافق پایاپای ضمن 
اینکه منبع درامدی بــرای این صندوق نبوده از 
عهده بازسازی و مدیریت آن نیز عاجز مانده است 
. در دوره واگذاری پاالیشگاهها با هدف حمایت از  

متاسفانه کیفیت 
خروجی بیشتر 

پاالیشگاههای کشور 
با سولفوری معادل 

PPM 5000 است 
که خطرات زیست 
محیطی متعددی 
ایجاد می نماید .

بخش خصوصی ، عدم توانایی این بخش در فراهم 
نمودن حجم بزرگ نقدینگی ، عما هسته مرکزی 
درآمد دولت از نفت در اختیار بنــگاه هایی قرار 
گرفت که با انباشت سرمایه روبرو بودند و قدرت 
تفکر و مدیریت نفتی نداشــتند . این پیامدهای 
خطرناک، شرایط بن بست گونه ای را برای حداقل 
10 پاالیشگاه داخلی ایجاد کرده است .زیرا تقریبا 
همه پاالیشگاه ها نیاز به بازسازی اساسی دارند 
که این نهادها به دلیل مشکات مالی قادر به این 
بازسازی نیستند لذا فراورده ها با کیفیت پایین 

ارائه می گردد .
•   در مورد ترانزیت نفت خام اقلیم کردســتان 
عراق هم بنا بر دالیل سیاســی موفق نبودیم و 
ترکیه طی این ســالها توانست سود سرشاری از 
این خــط لوله نفت خام اقلیم به بندر هرســین 
ببرد  اما در مورد فرآورده های اقلیم کردستان که 
عمدتا مازوت و نفتا بودند تا حدودی کشورمان 
منتفع گردید و به بنادر جنوبــی ایران ترانزیت 
شد . البته در پی حوادث اخیر در شمال عراق و 
تسلط دولت مرکزی بر نفت کرکوک سوآپ نفت 
خام حداکثر 60 هزار بشکه تحویل به پاالیشگاه 
کرمانشــاه و تحویل معوض آن در بنادر جنوبی 
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در دولت قبلی با 
واگذاری پاالیشگاهها 

به شرکت های طلبکار 
دولت نه تنها از بخش 

خصوصی حمایت 
نشد بلکه این واگذاری 

خصولتی مشکالت 
این پاالیشگاهها را 

مضاعف نمود .

صورت پذیرفــت که این عمــل را باید اقدامی 
مثبت از ســوی وزارت نفت تلقی کرد، هر چند 
که پاالیشگاه کرمانشــاه خود نیز از جمله 
پاالیشگاه هایی است که نیاز به بازسازی اساسی دارد. 
•   عدم اعتقاد به سوآپ و بی صرفه بودن آن در 
معادالت نفتی جهان توسط برخی تحلیل گران، 
نظر به بودجه سال 97 و اتکا به درامد بشکه ای 
55 دالر با توجه به نابسامانی بازارهای جهانی ، 
به صرفه بودن ســرمایه گذاری و تقویت سوآپ 
برای ایجاد درامدهای موازی را پیشاپیش قوت 

می بخشد .
•  یکی دیگر از نمونه های ناموفق دیپلماســی 
ما در خط لوله صلح بین پاکســتان و هند بود 
که در مذاکرات با پاکســتان بــه راحتی هدف 
نهایی ما که ایجــاد خط لوله به هند بود لو رفت 
و اختافــات دیرینه بین دو کشــور نیز نگرش 
اشــتباه دیپلماســی ما را بیش از پیش عیان 
نمود . راه حل اساســی این بود که در مذاکرات 
با پاکســتان این موضوع طرح می شد که ایران 
در نظر دارد همانند ترکیه، ارمنستان و عراق به 
پاکســتان نیز گاز صادر نماید و اولویت اول نیز 

صدور گاز به پاکستان باشد و در زمانی دیگر و با 
توجه به نیاز گازی پاکستان می توانستیم شرط 
ادامه همکاری را ایجاد خط لوله صلح بدانیم . به 
هر حال با حضور دولت ملی در پاکســتان و 
توجیه پذیری دولتمردان پاکستانی نسبت به 
همکاری گازی با ایران که باصرفه ترین مســیر 
این نیاز گازی اســت بتوان با دیپلماسی موفق 
کنونی به احداث خط لوله صلح دســت یازید. 
ضمن آنکه وابســتگی شدید شخص نوازشریف 
به عربستان هم در ناموفق بودن طرح خط لوله 

به پاکستان موثر بوده است.
•  از دیگر منابع مالی دولــت در حوزه نفتی ، 
میعانات گازی اســت این پدیده که تا قبل از 
دهه هشتاد شمســی وجود خارجی نداشت و 
طی 15 سال گذشته فاز دو و سه پارس جنوبی 
تولید آن را آغاز نمود با توجــه به هزینه تمام 
شــده آن که معادل نصف هزینه تولید و بهره 
برداری نفت خام است فرآورده ای بسیار ارزان 
و مرغوب با بهره وری باالست که درصادرات به 
کشــورها مثل کره ارزآوری مناسبی را نصیب 

شرکت نفت می کند .
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بررسی کارنامه صادراتی سوخت های فسیلی 
ایاالت متحده آمریکا در سال ۲۰۱۷

 سال رونق صادرات نفت و گاز آمریکا

سارا مالکی – دنیای انرژی
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        سال رونق صادرات نفت و گاز آمریکا
حدود دو ســال قبل کنگره ایاالت متحــده آمریکا به ممنوعیت 40 ســاله صادرات نفت خام این کشــور پایــان داد. از آن زمان تا کنون 
آمریکا آرام آرام در حال پیدا کردن جای پای خود در بازار جهانی طای ســیاه بوده اســت و به نظر می رســد در ایــن کار موفق نیز بوده 

زیرا آمارهای سال 2017 از رشد بی ســابقه صادرات نفت خام آمریکا حکایت دارد.  
به این ترتیب آمریکا نه تنها در ســال گذشــته میادی بیش از هر زمان دیگری به بازار جهانی نفت صادر کرد بلکه هیچ نشــانه ای از کند 
شدن روند فعلی از خود نشــان نداد. به گزارش بلومبرگ رکوردشکنی آمریکا در رشد صادرات تنها شامل نفت خام نمی شود و فرآورده های 
نفتی و گاز طبیعی را نیز در بــر می گیرد. طبق این گزارش، می توان گفت مهم ترین علت رشــد صادرات نفت خام آمریــکا، افزایش تولید 

نفت شیل این کشور در پی رشــد تکنولوژی حفاری است. 
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در کنار این موضوع، توافق کشورهای عضو 
وپــک نیز بر جوالن بی ســابقه  و غیرعضو ا
آمریــکا در بــازار جهانــی نفــت بی تاثیر 
نبوده اســت. پس از توافــق تاریخی اوپک 
بــرای محدود کردن تولید به منظور رشــد 
قیمت  هــا، نفــت شــاخص برنت در ســال 
گذشته میادی با رشــد قیمتی حدودا 18 
درصــد همراه بود. این میزان رشــد که در 
انتهای سال باعث شــد اختاف قیمت نفت 
3 دالر  خام برنت با نفت خــام آمریکا به 5/
برســد، تقریبا در ماه های دیگر ســال نیز 
وجود داشــت و عاملی برای جذاب تر شدن 
نفت خام آمریــکا برای خریــداران طای 

ه شد.  سیا
به ایــن ترتیب با وجــود اینکــه نفت خام 
آمریــکا به علت شــیرین و ســبک بودن از 
مرغوبیــت چندانــی برخوردار نیســت، به 
علت »ارزانی« با اســتقبالی چشــم گیر در 
بازار جهانی نفت همراه شــد. در این میان 
رشد زیرساخت های صادراتی مانند احداث 
خطوط لوله و بنادر صادراتــی نیز به کمک 
فاصلــه قیمتی شــاخص WTI و برنت آمد و 
اقبال آمریکا را در رشــد صادارت بیشــتر 

کرد.
 

       آمریکا اتفاق شگفت انگیز بازار نفت 
 زمانی کانادا مهم ترین مشــتری ثابت نفت 
خام آمریکا بود اما در سال گذشته میادی 
این مشــتری قدیمی د رکمال ناباوری خود 
را در رقابت با مشــتری هایی جدید از اروپا 

و آسیا دید. 
 بــرای مثال در حــال حاضر چیــن که به 
پاالیشــگران بخش خصوصــی )تی پات ها( 
اجازه واردات نفت خام داده اســت، برای 
واردات نفــت خــام از آمریــکا اشــتهایی 
سیری ناپذیر پیدا کرده است. این کشور در 
آوریل 2017 بیش از نخســتین محموله ای 
که کانــادا از آمریکا خریــداری کرده بود، 

نفت خرید. 
روند رو به رشــد صادرات نفت خام آمریکا 
به بــازار جهانی نفت اثبــات کرد که »هیچ 
غیرممکنی در بازار غیرممکن نیســت.« به 
این ترتیب می توان رشد صادرات نفت خام 
آمریکا به اروپا و آســیا را یکــی از اتفاقات 
شــگفت انگیز بــازار جهانی نفت در ســال 

2017 ارزیابی کرد. 
آنطــور که بلومبــرگ پیش بینــی می کند، 
چنانچه نفــت خام اروپا در قیمت های فعلی 
ثابــت باقی بمانــد، ممکن اســت صادرات 

به تخمین پیرا، 
صادرات نفت خام 

آمریکا تا سال ۲0۲0 
به ۲/۲5 میلیون بشکه 
در روز برسد. چنانچه 

این انتظار به وقع 
بپیوندد، صادرات 

نفت خام آمریکا چهار 
برابر بیشتر از سال 
۲0۱۶ خواهد بود و 

این کشور به باشگاه 
صادرکنندگان عمده 
نفتی خواهد پیوست 
و با کشورهایی مانند 
امارات متحده عربی و 
کویت هم رده خواهد 

شد.
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نفت خام آمریکا به این قاره به بیش از یک 
میلیون بشکه در روز برسد. 

 بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی 
اداره اطاعــات انــرژی آمریــکا، صادرات 
نفت خام این کشــور از 746 هزار بشــکه 
در نخســتین ماه ســال میادی گذشته به 
یک میلیــون و 731 هزار بشــکه در اکتبر 
سال جاری رسید که در نوع خود رکوردی 
بی نظیــر به شــمار می رود. به ایــن ترتیب 
 PIRA Energy اســت که گروه انرژی پیرا )
Group( در اواسط سال گذشته با اشاره به 
رشــد تولید نفت شــیل آمریکا، پیش بینی 
کرد این کشور طی چند سال آینده به یکی 
از صادرکنندگان مطــرح نفت خام در دنیا 

هد شد.   تبدیل خوا
 پیرا تخمین می زنــد که صادرات نفت خام 
2 میلیون  آمریکا تا ســال 2020 بــه 25/
نتظار  ین ا بشــکه در روز برســد. چنانچه ا
به وقع بپیوندد، صــادرات نفت خام آمریکا 
بر بیشــتر از ســال 2016 خواهد  چهار برا
بود و این کشور به باشــگاه صادرکنندگان 
عمده نفتی خواهد پیوســت و با کشورهایی 
مانند امــارات متحده عربی و کویت هم رده 

خواهد شد. 
به ایــن ترتیب شــاید بازار و بــه خصوص 
اوپک باید خــود را بــرای روزهایی آماده 
، آمریکا به  کنند که مطابــق پیش بینی هــا
یکــی از 10 صادرکننده بــزرگ نفت خام 

دنیا تبدیل شده است. 

       خیز آمریکا برای بازار فرآورده های نفتی 
آمریکا در ســال 2017 در زمینه صادرات 
بنزین و سوخت دیزل نیز رشد چشم گیری 
داشته است. به گزارش بلومبرگ، این رشد 
عمدتا به علت شــکافی بود که پاالیشگران 
آمریــکای التین آن را ایجــاد کرده بودند. 
در واقع آمریــکا با توجه به رشــد تقاضای 
ســوخت در منطقه و کم کاری پاالیشگران 
آمریکای التیــن برای تامین رشــد تقاضا، 
وارد میدان شد تا شکافی که میان عرضه و 
تقاضای سوخت در این بازار ایجاد شده بود 
را پر کند. البته این شــکاف بــه خوبی و با 
سرعتی باال از ســوی پاالیشگران آمریکایی 

پر شد.
به گفته ماســون همیلتــون، تحلیلگر اداره 
اطاعــات انــرژی آمریــکا، پاالیشــگران 
آمریکایــی در ســال گذشــته میادی در 
سطحی بی ســابقه تولیدات خود را افزایش 
دادند. آنها مازاد محصوالت تولید شــده را 
به خلیج مکزیــک ارســال می کردند تا به 
ران مشــتاق آمریکای التین تحویل  خریدا

داده شود. 
 آخرین آمارهای رســمی از روند صادرات 
فرآورده های نفتی آمریکا نشان می دهد که 
کل صادرات بنزین این کشور در ماه نوامبر 
1 میلیون بشــکه در  2017 بــه رکورد 21/

 در واقع این انفجار 
تکنولوژی در رشد 
تولید گاز شیل بود 
که تمام پیش بینی ها 

نسبت به آمریکا 
را تغییر داد و این 
کشور را طی چند 
سال گذشته از یک 
مصرف کننده گاز 
طبیعی به یکی از 

صادرکنندگان مهم این 
سوخت پاک تبدیل کرد
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روز دست یافته اســت. آنطور که همیلتون 
بــه بلومبرگ گفته اســت »رشــد تقاضای 
قوی ســوخت از ســوی آمریکای التین در 
دامه خواهد داشــت.«  ســال 2018 نیز ا
این به این معنا اســت که در ســال جاری 
میــادی نیز بایــد در انتظار رکوردشــکنی  
آمریکا در صادرات فرآورده های نفتی باشیم. 

     رکوردشکنی در صادرات گاز 
نگاهــی به رونــد صــادرات گاز در آمریکا 
نشــان می دهــد دو نــوع گاز NGL )گاز 
طبیعی( و LPG )گاز مایع شده( این کشور 
نیز از رشــد حضــور در بازارهــای جهانی 

ند. بی نصیب نبوده ا
 NGL مانند پروپان و بوتان در سراسر دنیا 
به منظور اســتفاده در صنعت پاستیک یا 
مصارف خانگی و صنایع کوچک با تقاضای 
زیادی همراه اســت. برای مثال در ســال 
2017 چیــن و ژاپن به عنــوان بزرگترین 

ران پروپان شناسایی شدند.   خریدا
آنطور کــه بلومبــرگ گــزارش می دهد، 
صادرات محموله هــای گاز طبیعی آمریکا 
در سال 2017 به خصوص پس از آنکه کار 
احداث یک پایانه صادراتی توســط شرکت 
Cheniere Energy بــه پایان رســید، به 

باالترین سطح خود رسید. 

در این میــان مکزیک یکــی از خریداران 
بــزرگ گاز طبیعــی آمریکا بــود زیرا این 
کشــور در بخش انرژی دســت بــه انجام 
اصاحاتی زده بود کــه افزایش مصرف گاز 

را در پی داشت. 
 کره جنوبی و چین نیز از دیگر مشــتریان 
ل  ر ســا یــکا د مر ز طبیعــی آ صلــی گا ا
نــد. LNG تولید  گذشــته میــادی بوده ا
شــده در آمریکا حتی به بــازار خاورمیانه، 
یعنــی منطقــه ای کــه خــود مطرح ترین 
تامین کننده گاز دنیا اســت نیز رسید. این 
تفاق اگرچه مانند فروش یخ به اسکیموها  ا
ما در ســال گذشــته میادی رقم  است، ا

خورد.
 در واقع ایــن انفجار تکنولوژی در رشــد 
تولید گاز شــیل بود که تمــام پیش بینی ها 
نسبت به آمریکا را تغییر داد و این کشور را 
ز یک مصرف کننده  طی چند سال گذشته ا
گاز طبیعی به یکــی از صادرکنندگان مهم 
این ســوخت پاک تبدیل کرد. طبق آخرین 
آمار منتشــر شده از ســوی اداره اطاعات 
انرژی آمریکا، این کشور در ماه اکتبر سال 
275 میلیون فوت  گذشــته میادی، 021/
مکعب گاز بــه بازارهای دنیــا صادر کرده 
است که بیشــترین رقم در تاریخ صادرات 

گاز این کشور است. 
     

به گفته ماسون 
همیلتون، تحلیلگر 

اداره اطالعات انرژی 
آمریکا، پاالیشگران 
آمریکایی در سال 
گذشته میالدی در 
سطحی بی سابقه 
تولیدات خود را 

افزایش دادند. آنها 
مازاد محصوالت 
تولید شده را به 

خلیج مکزیک ارسال 
می کردند تا به 

خریداران مشتاق 
آمریکای التین تحویل 

داده شود.



این هفته سفری تجاری به چین داشتم. بیش از 
12 سال است که با چینیها تعامات تجاری دارم و 
در این مدت مکرراٌ به چین سفر داشته ام. این سفر 
اما متفاوت از تمام سفرهای قبلی بود. اولین تغییر 
را در فرودگاه شانگهای احساس کردم، هنگامی که 
گذرنامه خود را به پلیس گذرنامه چین دادم و او 
شروع کرد به پرس و جو در خصوص علت سفر من 
به چین، محل اقامتم و داشتن بلیط برگشت. در 
تمام این 12 سال به خاطر نداشتم که هنگام ورود 

به چین با چنین سئواالتی برخورد کرده باشم. 
• در اولین جلســه کاریم دریافتم که  حسابهای 
شرکتهای ایرانی ثبت شده در چین یک به یک در 
بانکهای چینی در حال بسته شدن است و موضوع، 
بر خاف آنچه که در اخبــار ایران انعکاس یافته 
است، منحصر به دانشجویان و اشخاص حقیقی 
ایرانی نیست. حتی شرکتهایی که از 10-15 سال 
پیش در چین ثبت شــده اند مشمول این رفتار 
جدید بانکهای چینی شــده اند. تجار ایرانی به 
کارمندان چینی خود متوسل شده اند و شرکتهای 
جدیدی به نام آنان تأســیس می کنند و به امید 
امانتداری آنها دارایی خود را به نامشان می زنند. 

• بیش از یکسال اســت که با یکی از شرکتهای 
چینی مشــغول مذاکره برای ســرمایه گذاری 

مشترکی در ایران هستیم. در جلسه ای که برای 
ادامه مذاکرات با او داشــتم خبر ناخوشایندی به 
من داد: دولت چین ســرمایه گذاری شرکتهای 
چینی در ایران را تقریباٌ ممنوع کرده اســت و به 
سختی مجوز سرمایه گذاری خارجی در ایران را 

صادر می کند. 
• تقریبٌا در همه جلســاتی که داشتم مشتریان 
چینی اشاره به سختتر شدن کار با ایران داشتند. 
اظهار می داشتند که بسیاری از شرکتهای چینی 
ترجیح می دهند خرید خود را در شرایط برابر از 
ایران نداشته باشــند زیرا پرداخت بسیار مشکل 
است و باید اســناد تجاری را تغییر دهند و به نام 
کشــور دیگری بزنند تا امــکان پرداخت پول از 

بانکهایشان فراهم شود. 
•“چین عزیز” آرام آرام ایران، این شریک وفادار 

خود را به  حاشیه می راند.
از ســال 1389  که شــرکت دولتی نفت چین، 
علیرغم اخذ امتیازات ویــژه از دولت وقت ایران 
در قرارداد 2/5 میلیارد دالری سرمایه گذاری در 
میدان نفتی آزادگان، شــروع به کند کردن کار و 
بهانه تراشی کرد سیاست عقب گرد چین آشکار 
شد. قطعاٌ مشکل این نبود که آنها توان انجام کار را 
نداشتند بلکه سیگنال پایین کشیدن فتیله کار با 

ایران را دریافت کرده بودند. 

از سال ۱٣٨٩  که 
شرکت دولتی نفت 
چین، علیرغم اخذ 
امتیازات ویژه از 

دولت وقت ایران در 
قرارداد ۲/5 میلیارد 

دالری سرمایه گذاری 
در میدان نفتی آزادگان، 

شروع به کند کردن 
کار و بهانه تراشی کرد 
سیاست عقب گرد چین 
آشکار شد. قطعاٌ مشکل 
این نبود که آنها توان 
انجام کار را نداشتند 
بلکه سیگنال پایین 
کشیدن فتیله کار با 

ایران را دریافت کرده 
بودند. 

 یادداشتی از پدرام سلطانی ،  دنیای انرژی

چین عزیز
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• چینیهــا در تمام این ســالهایی که ایران عضو 
ناظر ســازمان همکاریهای شــانگهای بود، تنها 
مخالف عضویت کامل ایران در این ســازمان، که 
در آینده می تواند بزرگترین و مهمترین سازمان 
اقتصادی آسیا باشــد، بودند و برای  جلوگیری 
از عضویت ایران در این ســازمان در منشور آن 
گنجانده بودند که کشورهایی که سازمان ملل بر 
علیه شان تحریمهایی وضع کرده است نمی توانند 
به عضویت این سازمان در آیند. حتی پس از لغو 
تحریمهای سازمان ملل، آنها مخالف عضویت ایران 
باقی ماندند و در حالی که به عضویت کامل هند، 
رقیب آســیایی خود، در این سازمان رأی مثبت 

دادند اما با عضویت ایران موافقت نکردند. 
• چینیها حتی در پــروژه بلند پروازانه جاده 
ابریشم نوین مســیر تاریخی جاده ابریشم را 
به نحــوی تغییر داده اند کــه از باالی ایران 
بگذرد و یک مسیر فرعی از مسیر اصلی برای 
ورود به ایران منشعب شده است. داستان سرمایه 
گذاری کان چین در بندر گوادر پاکســتان نیز 

چین نشان داده است 
که در عرصه شطرنج 

جهانی هوشمندانه 
بازی می کند او آینده 

را چه می بیند که 
پاکستان و افغانستان 
را به ایران ترجیح 
می دهد؟ چین برای 

چینی بند زده اقتصاد 
ایران چه نقشه ای

 می چیند؟

مکمل این پروژه در دور زدن ایران است.
 • در طول این 12 سال، دشمنی آمریکا با ما، و ما با 
آمریکا، باعث شد که ایران به عنوان بهترین مسیر 
خطوط لوله انتقال نفت و گاز خلیج فارس و آسیای 
میانه به اروپا، از این مســیرها حذف شود و به یک 
مسیر فرعی در نقشه انتقال انرژی منطقه تبدیل 
شود. از بین رفتن این مزیت مهم ژئوپلیتیک ایران 
تلخ اما قابل فهم است. اما اینکه چین، کشوری که 
این چنین از ما بهره برده است و ما به او چشم امید 
داشــتیم، ایران را از مسیر ترانزیت کاال از شرق به 
غرب و شمال به جنوب کنار گذاشته است و نگاه 

درجه دومی به ایران دارد جای تأمل بسیار دارد.  
• چین نشان داده اســت که در عرصه شطرنج 
جهانی هوشــمندانه بازی می کند و چشم انداز 
بلند مدتی دارد. چرا چین چنین سیاستمدارانه 
و به آرامی ایران را به حاشیه می برد؟ او آینده را 
چه می بیند که پاکستان و افغانستان را به ایران 
ترجیح می دهــد؟ چین برای چینــی بند زده 

اقتصاد ایران چه نقشه ای می چیند؟
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The World Of Energy 
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آخرین تحوالت تولید نفت عراق در سال ۲۰۱۷

رضا مدیر - دنیای انرژی
در مهرماه گذشــته نیروهای عراقی توانستند حاکمیت شهر کرکوک و 
مناطق اطراف آن را از دست کردها )KRG( خارج سازند و حوزه های نفتی 
این منطقه نیز که ظرفیتی معادل تولید 280.000 بشکه در روز دارند در اختیار دولت عراق قرار گرفت . 
حوزه های مربوطه شامل حوزه گنبد آوانا به ظرفیت 70.000 بشکه و بایی حسن با ظرفیت 210.000 بشکه 
در روز می شود . در صورتیکه به این رقم ها ، تولید فعلی حوزه بابا )90.000 بشکه در روز( و حوزه های خباز 
و جامبور که مجموعاً 75.000 بشکه تولید می کنند را اضافه کنیم ، ظرفیت نفت خام در اختیار شرکت 
نفت شمال )NOC( به رقم 450.000 بشکه در روز افزایش می یابد .ولی باید اذعان داشت که اوالً تسلط 
وزارت نفت عراق بر حوزه نفت شمال هنوز کامل نیست و ثانیاً محل های دسترسی به حوزه های نامبرده 

شمال هنوز تا حد زیادی در کنترل کردهای عراق 
)KRG( است .

بدین لحاظ تولید نفت شمال نسبت به زمان سابق 
افزایش نیافته و تا حدی نیز افت کرده اســت . در 
زمان تسلط کردها ، از این منطقه معادل 100.000 
بشکه در روز از طریق خط لوله 700.000 بشکه ای 
آن منطقه به سیهان ترکیه نفت خام صادر می شد 
که درآمد آن بصورت 50/50 بین کردستان عراق و 
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در ماه های اخیر با توجه 
به افزایش بهای نفت ، 

وضع مالی دولت عراق 
بهبود یافته، لیکن با توجه 
به خسارات جنگ با داعش 

که بالغ بر ٣5 میلیارد 
دالر بر آورد گردیده و 

زیر ساخت های فرسوده 
و خارج از رده آن و نیز  
فساد اداری-مالی فراگیری 
که کماکان بخش عظیمی 

از درآمد این کشور را 
دچار حیف و میل

 می کند ، آثار بهبود درآمد 
این کشور در اقتصاد 

آن بازتاب قابل توجهی 
نداشته است . 

از رده آن و نیز  فســاد اداری-مالی فراگیری که 
کماکان بخش عظیمی از درآمد این کشور را دچار 
حیف و میل می کند ، آثار بهبود درآمد این کشور 

در اقتصاد آن بازتاب قابل توجهی نداشته است . 
در آبــان ماه گذشــته عراق ظرفیــت صادرات 
تأسیســات جنوبی خود را با به کار انداختن یک 
گوی شناور جدید )SPM( در بصره توسعه داد و 
با توجه به ظرفیت اسمی صادرات خط لوله 700 
هزار بشکه ای کردستان عراق به سیهان ترکیه ، 
در ظاهر امر ظرفیت صادراتی نفت آن بالغ بر 5.3 
میلیون بشــکه در روز است . لکن بنظر می رسد 
مشکات فنی و مالی خط لوله کردستان – سیهان 
مانع از بهره برداری از آن است . با توجه به اینکه 
هدف اعام شده عراق یک ظرفیت تولید 6 میلیون 
بشــکه در روز برای 2020 می باشــد و ظرفیت 
پاالیش داخلی آن کمتر از یک میلیون بشکه در 
روز است ، عراق نیازمند ظرفیت صادراتی بیشتری 
می باشد که امیدوار اســت با گرم شدن روابط با 
عربستان بخشی از نفت خود را از طریق این کشور 
صادر نماید . به هر حال این اقدام نیز با چالش های 
سیاسی منطقه ای و رقابت های ایران و عربستان 
در عراق مرتبط است که آینده آن با  وضوح کامل 

قابل پیش بینی نمی باشد . 

آزاد می شــود . الزم به یادآوری است که عراق در 
ماه نوامبر )آبان-آذر( 3.517 میلیون بشــکه در 
روز نفت خام صادر کرده که طی 11 ماه گذشته 
باالترین حد بوده است . تنها نکته مثبت کاهش 
نفت از منطقه کرکوک برای دولت عراق آنســت 
که در سازمان اوپک ادعا کند تعهدات خود را عمل 
کرده، زیرا تولید این کشور در ماه اکتبر )آبان ماه( 
به 4.37 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که فقط 
20 هزار بشکه در روز از ســهمیه عراق در اوپک 

تجاوز می کند . 
آبان ماه گذشــته وزیر نفت عراق اعام کرد قرار 
است با مشــارکت بی پی  تولید حوزه کرکوک به 
700 هزار شبکه در روز افزایش یابد. اینکه افزایش 
حوزه کرکوک تا این حد عملی باشد ) بیشتر از نظر 
لجستیک تا زمین شناســی مخزن( محل تردید 
اســت و باید انتظار داشــت در کوتاه مدت تولید 
این حوزه کمتر باشــد . پــس از آزادی منطقه از 
دست داعش ، دولت مرکزی عراق متوجه شد که 
خسارت وارد شده به خطر لوله کرکوک - سیهان 
که در کنترل دولت مرکزی  است، بیش از انتظار 
بوده است . هرچند از لحاظ اسمی ظرفیت  این خط 
1.6 میلیون بشکه در روز است ، این خط لوله در 
سال 2014 توسط مهاجمین غیر عملیاتی و ساقط 
شده بود . آقای لعیبی در آبان ماه اعام کرد در نظر 
است خط لوله مزبور بازسازی شود ولی مجدداً در 
اواسط آذر اعام کرد خط لوله مزبور غیر عملیاتی 
است و می خواهند مناقصه ای را برای احداث یک 

خط لوله کاماً جدید برگزار نمایند. 
در صورتیکه همه مسائل به خوبی پیش برود ، در 
خوشبینانه ترین شرایط، دو سال طول می کشد تا 
خط لوله جدید نفت شمال عراق را به ترکیه  برد و 
این امر چندین میلیارد دالر درآمد را از دست دولت 

عراق خارج خواهد کرد . 
با توجه بــه غیر عملی بودن خط لولــه  در آینده 
نزدیک ، شــرکت  بازاریابی و فــروش نفت عراق 
)شــرکت SOMO( پروژه ســواپ نفت با ایران را 
در دستور کار قرار داده تا 30 تا 60 هزار بشکه در 
روز نفت خام به پاالیشگاه کرمانشاه تحویل دهد و 
معادل آن نفت خام ایران به نفع عراق از ترمینال 
خارک صادر شــود . ظاهراً قــراردادی نیز در این 
زمینه امضا شده است . این اقدام فقط تا حد کمی 
وضع را بهبود می بخشــد . کرمانشاه تا کرکوک 
حدوداً 300 کیلومتر فاصله دارد و با کامیون تانکر 

هم نفت زیادی را نمی توان انتقال داد . 
در ماه های اخیر با توجه بــه افزایش بهای نفت ، 
وضع مالی دولت عراق بهبود یافته، لیکن با توجه به 
خسارات جنگ با داعش که بالغ بر 35 میلیارد دالر 
بر آورد گردیده و زیر ساخت های فرسوده و خارج 

بغداد تقسیم می شد .معادل 60-40 هزار بشکه در 
روز نیز به پاالیشگاه نینوا و 100هزار بشکه در روز 
به پاالیشگاه کاک داده می شد که فرآورده های 
آنها تحویل کردستان عراق می گردید . بنابراین 
بیشتر تولید شرکت نفت شمال)NOC( متکی بر 

همکاری تامه اربیل بود.
 بر حسب اظهارات آقای جابر اللعیبی  وزیر نفت 
عراق تقریباً همه این قرار و مدارها بواسطه تشنج 
در روابط فیما بین و خط مشی دولت عراق متوقف 
شده و تولید این منطقه به حد نازل 80 هزار بشکه 
در روز سقوط کرده که کمتر از سقف تولید آن در 
مهر ماه گذشته است )رویترز، 8 آذر ماه 1396( . 
آقای العیبی می گوید تولید این منطقه با کامیون 
تانکر به پاالیشگاه های محلی و نیرو گاههای نظیر 
قدس و دورا در نزدیکی بغداد  فرستاده می شوند 
و بدین ترتیب نفت جنوب عــراق برای صادرات 



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyدی ماه  96 36

خوش بینی بیشتر در پیش بینی های قیمت نفت

متعاقب موافقت اخیر اوپک/غیر اوپک بیشتر موسسات و تحلیل گران بازار نفت در پیش بینی های خود 
از قیمت نفت در سال 2018 تجدید نظر کرده و سطح آن را نسبت به پیش بینی قبل )نوامبر 2017( 
افزایش داده اند. چهارده نماد پیش بینی کننده قیمت نفت، قیمت بیش بینی خود از برنت دریای شمال را به میزان تقریبی 1/80 
دالر هر بشکه افزایش داده. کمترین پیش بینی برای نفت برنت 53 دالر هر بشکه )CSFB( و بیشترین آن در سطح 70 دالر هر بشکه 
)ABN Amro( رقم خورده است ولی غالب پیش بینی ها در دامنه 60-55 دالر می باشد و متوسط آن در حد 58 دالر برای هر بشکه 
است. موافقت نامه اوپک/غیر اوپک، پایبندی اعضاء اوپک به کاهش های تولید شده و تقاضای جهانی خوب برای نفت خام موجبات 
این تجدید نظر را فراهم کرده است.برحسب گزارش بانک مرکزی آسمان، کاهش نقطه سر به سر در تولید نفت غیر متعارف آمریکا 
)شیل Shale oil و غیره( نتوانسته است بر تصمیم اوپک فائق آید ولی در گزارش آمده است که با توجه به اینکه اوپک کماکان در پی 
سهم بازار است، این موافقت نامه آخرین توافق در این زمینه به شمار می آید. سوسیته جنرال فرانسه انتظار دارد سطح ذخیره های 
نفتی سال جاری میادی 200 هزار بشکه در روز کاهش یابد و در مقابل با افزایش 300 هزار بشکه در روز در سال 2018 مواجه شود. 
بانک بار کلی شدن 400 هزار بشکه در روز نفت فورتیز Forties دریای شمال است که به زودی ترمیم خواهد شد. الزم به یادآوری 
است که معموالً بانک های اروپایی پیش بینی کننده قیمت نفت که مهم ترین آنها ذکر گردید پیش بینی های محافظه کارانه تر از 

قیمت های نفت برنت به بازارهای آمریکا گلدمن ساکس و جی پی مورگان دارند.

رضا مدیر - دنیای انرژی

پیش بینی های نفت برنت »
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بر اســاس تصمیم گیری صورت گرفته در کارگروه تنظیم بازار و محاسبه نرخ خوراک قیرسازی 
)وکیوم باتوم( با نرخ ارز آزاد در طی دو ماه گذشته شاهد تعطیلی واحدهای قیرسازی پاسارگاد در 
اراک، تهران، تبریز و شیراز بوده و واحد آبادان هم با کمترین ظرفیت به فعالیت خود ادامه میدهد 
و شرکت نفت جی تولید خود را به حدود 20% کاهش داده و مابقی شرکت های تولیدی و بازرگانی 

این صنعت نیز تقریباً تعطیل شده اند.
• رئیس کمیسیون قیر و عضو هئیت مدیره OPEX با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار ماهنامه 
دنیای انرژی، علت این رکود و تعطیلی ها را تصمیم گیری های یک جانبه می داند و معتقد است 
زمانی که نقش ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کننــدگان به عنوان متولی کم رنگ 
می شود و یک ذینفع مسئول جمع بندی بسته پیشــنهادی انتخاب می گردد ، نتیجه کامًا قابل 
پیش بینی بود و این عملکرد منجر به تعطیلی واحدهای قیرســازی، آسفالت و عایق سازی کشور 

شده است. 
با وحید شیخی در خصوص وضعیت نابسامان صنعت قیر، گلوگاه ها و راه های برون رفت از بحران 

گفتگو شد که در پی می آید .

      تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت 
در آذر ماه 1395 محاسبه نرخ ارز آزاد برای خوراک وکیوم باتوم توسط پخش فرآورده های نفتی 
اجرا شد و در همان موقع کل تولید و صادرات قیر دچار چالش گردید. بحرانی که مجدداً در مورد 
قیر اتفاق افتاده نتایج فاجعه باری داشته اســت ظرفیت تولید قیر به نسبت قبل از این تصمیم به 
15% درصد  رسیده است و پروژه های راهسازی در سطح کشور به صورت گسترده دچار بحران و 
تعطیلی شده اند با این وضعیت مخازن پاالیشگاه ها از "وکیوم باتوم" انباشت شده و کاهش فروش 

نفت کوره هم مزید بر علت گردیده است و شرایط بحرانی که از قبل اعام شده بود ایجاد شد .
در بخشنامه ای که آقای جهانگیری در بهمن ماه سال گذشته اباغ کردند، دستگاه های اجرایی را مکلف 
کردند که در تبیین و تصمیم گیری ها، نظرات و پیشنهادهای اتحادیه ها را نیز در تصمیم گیری های 
صنفی مورد توجه قرار دهند. بر این اساس اتحادیه اوپکس بعد از دعوت کارگروه تنظیم بازاربسته 
پیشنهادی کارشناسی شــده ای برای کارگروه و بورس کاال ارسال نمود که در تنظیم آن با حفظ 

منافع ملی، منافع مشترک کلیه تولید کنندگان 
و صادرکنندگان مدنظر گرفته شده بود.

 البته با پی جوئی هیئت مدیره و اعضاء اتحادیه 
در تاریخ 1396/09/05 این دســتورالعمل لغو 
گردید اما طی دو ماه گذشــته مجدداً صنعت 
قیرســازی کشور بهای ســنگین این اشتباه را 

پرداخت نمود.

      افزایش هزینه های صادرات 
شیخی افزود از اول ژانویه سال جدید میادی 
دولت امارات بــرای نقل و انتقــال وجوه %5 
مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته اســت و 
با توجه به شــرایط حاکم اکثــر قریب به اتفاق 
گردش وجوه معامــات ایران در بانک های آن 
کشور صورت می گیرد. از سویی دیگر بانک های چین 
نیز در حال قطع همکاری خود را با شرکت های 
ایرانی هستند و این مواضع هزینه های سنگینی 
را متوجه صادرکنندگان کشور نموده و شایسته 
است در محاسبات نرخ خوراک شرایط به طرزی 
عمل شــود که محصول ایرانی با حفظ مزیتی 

رقابتی در بازارهای بین المللی عرضه گردد.
یکــی دیگر از هزینــه های صــادرات از ایران 
فروش با روش Cash است در صورتی که رقبای 
ایرانی کاالی خود را بصورت LC می فروشــند 
و ایــن روش امنیــت خریدار و فروشــنده را 

 طی دو ماه گذشته 
شاهد تعطیلی 

واحدهای قیرسازی 
پاسارگاد در اراک، 

تهران، تبریز و 
شیراز بوده و مابقی 

شرکت های تولیدی و 
بازرگانی این صنعت 

نیز تقریباً تعطیل
 شده اند.

اهمیت تنظیم بازار قیر
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تامین می کند امــا در حال حاضر صادرکننده 
ایرانی امکان فروش مستقیم کاال با روش های 
استاندارد بین المللی را به مصرف کننده نهایی 
ندارد و می باید با اعمال تخفیف های گسترده 
واســطه ها را وارد چرخه نمایــد و با پرداخت 
هزینه ها اسناد مبداء و اســناد حمل را نیز 
ه حل پیشنهادی برای ترغیب  تغییر دهد را
نها مجبور به  مشتریان و پوشش ریســک آ
یط  ین شــرا تخفیفات جذاب اســت و در ا
ید ســود واســطه ها نیز تامین گردد  می با
چون مشــتریان نهایی نمی توانند از ایران به 
طور مستقیم خرید کنند و تغییر اسناد مبداء 
و حمل نیز شامل هزینه می گردد و همه این 
مشکات در کنار کمبود امکانات حمل و نقل 

عرصه را برای رقابت تنگ تر می  نماید.
در کشــور 5/5 میلیون تن وکیــوم باتوم در 
اختیار واحدهای قیرســازی قرار می گیرد و 

در صورتی که مزیت رقابتی در قیمت گذاری 
لحاظ نگردد این کاال می باید با نفت ســفید با 
ارزش ترکیب و با صرف هزینه 30 دالر به بنادر 
کشور ارسال و با تخفیف قابل توجه زیر قیمت 
پاتس بفروش برســد که با توجه به اینکه از 
سال 2020 مصرف نفت کوره با گوگرد بیش 
3% گوگرد  از 0/5% ممنوع می باشــد و 5/
یــش کیفیت قیر  ا فز موجود در VB باعث ا
ا  یط ر رد مســئولین شــرا می گردد جا دا
برای تســهیل تولید و صادرات قیر فراهم 
ننــد ضمن حفظ  کنند تا شــرکت هــا بتوا
رهای  ا ز ر خود ورود به با دا فا مشــتریان و
ر دهند و طی دو  ا مه قــر نا ا در بر جدید ر
ری  یه گذا ز به سرما ینده بدون نیا ســال آ
نات موجود کشــور شــاهد  مکا جدیــد با ا
ن  یرا درات 10 میلیــون تــن قیــر ا صــا

. شیم با

یکی دیگر از 
هزینه های صادرات 

از ایران فروش با 
روش Cash است در 
صورتی که رقبای 

ایرانی کاالی خود را 
 LC بصورت
می فروشند
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 چین با ادامه روند کنونی رشــد مصرف 
گاز، به زودی از ژاپن پیشــی می گیرد و 
به بزرگترین واردکننــده گاز جهان بدل 

می شود. 
به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، 
مبارزه چین با آلودگی هوا ســبب شــده 
است این کشور در مسیر تبدیل شدن به 
بزرگترین واردکننده گاز جهان قرار گیرد.

چین که بزرگترین واردکننده نفت خام و 
زغال سنگ در جهان است، پس از آمریکا 
و روســیه، ســومین مصرف کننده بزرگ 
گاز طبیعی در جهان به شــمار می آید. با 
این همه، به دلیل ناتوانــی تولید داخلی 
در تأمین نیاز این کشــور، ناچار اســت 
حــدود 40 درصد از گاز مــورد نیاز خود 

را وارد کند.
 اطاعــات کشــتیرانی نشــان می دهد 
مجموع واردات گاز چین در سال 2017 
میــادی از راه خط لولــه و محموله های 
ال ان جی، از 67 میلیون تن فراتر رفته که 
حدود یک چهارم بیشــتر از سال پیش از 

آن است.
واردات ال ان جی چین در ســال گذشته 
میادی بیش از 50 درصد رشــد داشته 

است.
با توجه به این که واردات گاز ژاپن در سال 
گذشته میادی در مجموع 83 میلیون و 
500 هزار تن بوده، چین همچنان در این 
زمینه عقب تر از این کشــور است. با این 
همه، در ماه های ســپتامبر و نوامبر سال 
2017 میادی، واردات گاز چین بیش از 

ژاپن بوده است.
کارشناسان مؤسسه مشاوره وود مکنزی 
پیش بینــی می  کننــد که بــا ادامه روند 
کنونی، در سال 2018 میادی چین در 

زمینه واردات گاز از ژاپن سبقت گیرد.
چین از ســال 2017 میادی میلیون ها 
واحد مســکونی و صنعتی را واداشت که 
مصرف زغال سنگ را کنار بگذارند و به جای 
آن از گاز طبیعی و برق برای تأمین انرژی 

خود استفاده کنند.
 

چین در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین واردکننده گاز جهان است
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شرکت ملی صنایع پتروشیمی حافظ منافع بخش خصوصی است 

معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی با اشاره به حمایت 
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی از منابع بخش خصوصی 

گفت: این شرکت موانع توسعه این صنعت را شناسایی کرده و برای برطرف کردن آن می کوشد. 
سیدرضا نوروززاده در آیین روز صنعت پتروشیمی با اشاره به این که در کنار توسعه در کشور، ابزار آن 
نیز باید تعریف شود، اظهار کرد: همزمان با فعالیت های توسعه ای در صنعت پتروشیمی، قوانین را نیز 

باید در نظر داشت تا پیشرفت این صنعت با شتاب بیشتری انجام شود. 
وی با تأکید بر این که شرکت ملی صنایع پتروشــیمی باید در قالب مشارکت با بخش خصوصی کار 
کند، گفت: این شرکت حافظ منابع بخش خصوصی است و با شناسایی موانع توسعه این صنعت، برای 

رفع آن می کوشد.
نوروززاده با اشاره به این که هزینه احداث پتروشیمی های اولیه در کشور بسیار باال بوده است، تصریح 
کرد: اما باید توجه کرد که اگر این صنعت در کشــور شکل نمی گرفت و یا این که توسعه نیابد، زمینه 

توسعه نیروی انسانی نیز در کشور صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واحدهای تولیدی و تحقیقاتی باید تشکیل یک مثلث 
برای انجام پروژه های توسعه ای بدهند، اظهار کرد: مرکز پژوهش و تحقیقاتی باید پل ارتباطی صنعت 

و دانشگاه ها باشد.
 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: این شرکت به دلیل داشتن نقش حاکمیتی، در انجام 

پروژه های توسعه ای، شریک خواهد بود و هرچه 
ریسک انجام پروژه باالتر رود، تعهد این شرکت 
نیز باالتر می رود اما در صورت به نتیجه رسیدن 
پروژه، همه منفعت آن برای سرمایه گذار حفظ 
می شود زیرا شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها 
به دنبال توسعه این صنعت اســت؛ نتیجه این 
راهکار، گســترش فناوری و ثبت یک لیسانس 

است.
معاون وزیر نفت با بیان این که ایران هم اکنون 
توان پیشرفت های علمی باال را دارد، گفت: برای 
رشد صنعت پتروشیمی باید توسعه فناوری های 

عملیاتی را نیز داشته باشیم.
نــوروززاده ادامــه داد: شــرکت ملــی صنایع 
پتروشیمی با ایفای نقش حاکمیتی، حمایتی و 
تسهیل گری در گسترش بخش خصوصی، زمینه 

رشد این صنعت را ایجاد می کند.

سیدرضا نوروززاده - معاون وزیر نفت
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پیشرفت ۹۱ درصدی عملیات احداث پاالیشگاه فاز ۲۲ تا ۲۴ 
پارس جنوبی

مجری طرح توسعه فاز 22 تا 24 پارس جنوبی 
از پیشــرفت 91 درصــدی عملیــات احداث 
پاالیشــگاه فاز 22 تا 24 پــارس جنوبی خبر 
داد و افزود: ردیف های بعدی شــیرین سازی 
گاز ترش ایــن فاز به ترتیب در اردیبهشــت، 
تیر و مرداد ماه ســال آینده در خط تولید قرار 

می گیرند. 
فرهاد ایزدجو با بیان این که 2 سکوی دریایی 
فاز 22 تا 24 تا اســفندماه امسال آماده نصب 
 24A 22 وA می شــوند، اظهار کرد: ســکوی
اســفند ماه امســال از یارد صدرا به موقعیت 
دریایی خود در پارس جنوبــی حمل و نصب 

می شوند. 
 ایزدجو در باره تعهدهای پیش روی این طرح 
گفت: مقرر است بر اساس برنامه زمانبندی تا 
اواخر اسفندماه  امسال یک ردیف شیرین سازی 
از طرح توســعه این فاز با استفاده از گاز ترش 
فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی وارد مدار تولید و 

به شبکه سراسری گاز تزریق شود.
وی همچنیــن از پیشــرفت 91 درصــدی 

عملیات احداث پاالیشگاه فاز 22 تا 24 پارس 
جنوبی خبــر داد و افــزود: ردیف های بعدی 
شیرین ســازی گاز ترش این فاز به ترتیب در 
اردیبهشــت، تیر و مرداد ماه سال آینده وارد 

مدار تولید خواهد شد.
مجری طرح توسعه فاز 22 تا 24 پارس جنوبی 
تزریق منابع مالی را ســبب تسریع کار و رفع 
مشکات پیش روی طرح عنوان کرد و افزود: 
امیدوارم تا اواخر دی ماه امســال مشــکات 
مالی اندک این طــرح رفع شــود و با تزریق 
منابع مالی روند پرداخــت مطالبات کارگری 
از ســوی پیمانکاران تا قبل از پایان امسال به 

انجام برسد.
به گزارش شــرکت نفت و گاز پــارس، تولید 
روزانه 56.6 میلیــون مترمکعب گاز غنی، 75 
هزار بشــکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و 
ز مایع 1 میلیون تن گا تولید ســاالنه 05.

 )ال پی جی( و یک میلیون تن اتان به منظور 
تامین خوراک واحدهای پتروشیمی از اهداف 

این طرح است.

تولید روزانه 5۶,۶ 
میلیون مترمکعب گاز 
غنی، ۷5 هزار بشکه 

میعانات گازی، ۴00 تن 
گوگرد و تولید ساالنه 
۱.05 میلیون تن گاز 
مایع )ال پی جی( و 

یک میلیون تن اتان به 
منظور تامین خوراک 
واحدهای پتروشیمی 

از اهداف این طرح 
است.



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyدی ماه  96 44

دبیر کل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق از 
انجام مذاکرات جدید ایران و عراق برای صادرات 
گاز از ایران به عراق خبر داد و گفت:این قرارداد 
جدا از قرارداد قبلی صادرات گاز از ایران به عراق 
اســت و قرارداد قبلی با وزارت نیروی عراق بود، 
درحالی که مذاکره جدید بــا وزارت نفت عراق 

و برای تامین گاز نیروگاه های این کشور است.
حمید حسینی ، با تاکید بر اینکه عراق به شدت به 
دنبال توسعه میدان های نفتی خود است، اظهار 
کرد: عراق در حال مذاکره با عربســتان، اردن و 
ترکیه است تا مســیرهای صادراتی خود را تنوع 
بخشد تا هنگامی که به تولید هفت میلیون بشکه 
می رسد مشــکلی برای صادرات نداشته باشد. 
ایران باید تاش کند از این موقعیت استفاده کند.

وی با بیان اینکه وزارت نفت عراق تاکنون تمایلی 

مذاکرات برای پروژه جدید صادرات گاز ازایران به عراق

برای تعامل با ایران نداشته است، اظهار کرد:حتی 
طرف قرارداد در قرارداد صادرات گاز از ایران به 
عراق، وزارت برق این کشــور بود. البته اخیرا با 
تعاماتی که ایجاد شــده ارتباط ایران با وزارت 

نفت عراق بهبود پیدا کرده است.
دبیر کل اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و عراق 
ادامه داد: در این راســتا مذاکــره ای جدی بین 
ایران و وزارت نفت عراق در حال انجام است که 
این وزارت خانه خرید گاز از ایران را برای استفاده 
گاز در نیروگاه ها افزایش دهد. این قرارداد جدا از 
قرارداد قبلی صادرات گاز از ایران به عراق است 
و قرارداد قبلی با وزارت نیــروی عراق بود. ایران 
و عراق در این مورد در حال مذاکره هســتند و 
مذاکرات بسیار مثبت بوده است. عراقی ها اخیرا 

از امکانات شرکت گاز بازدید کرده اند.

این قرارداد جدا از 
قرارداد قبلی صادرات 
گاز از ایران به عراق 

است و قرارداد قبلی با 
وزارت نیروی عراق 

بود، درحالی که مذاکره 
جدید با وزارت نفت 
عراق و برای تامین 

گاز نیروگاه های این 
کشور است.
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افزایش پایبندی به توافق اوپک در آخرین ماه ۲۰۱۷ 

کاهش تولید نفت ونزوئا ســبب شد پایبندی 
اعضای اوپک به توافق جهانی کاهش عرضه نفت 
در ماه دسامبر سال گذشته میادی بهبود یابد. 

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، نظرسنجی 
از کارشناســان نشان داد ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک(در ماه دســامبر ســال 
2017 میادی پایبندی به توافق جهانی کاهش 

عرضه نفت را افزایش داد.
کاهش تولید نفت ونزوئا از یک ســو و افزایش 
پایبندی کشــورهای تولیدکننده نفت حاشیه 
خلیج فارس به سهمیه تولید خود از سوی دیگر، 

مهمترین عوامل افزایش پایبندی اوپک به توافق 
یاد شده بودند.

 طبق نظرسنجی رویترز، پایبندی به توافق کاهش 
تولید از 125 درصــد در ماه نوامبر به 128 درصد 
در ماه دسامبر سال گذشته میادی افزایش یافت. 
امارات برای نخستین بار از آغاز این توافق تاکنون، 
تولید خود را به کمتر از سهمیه تعیین شده رساند.

این نظرسنجی نشان می دهد مجموع تولید نفت 
اوپک در ماه دسامبر سال 2017 میادی به طور 
میانگیــن 32 میلیون و 280 هزار بشــکه در روز 

بوده است.
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مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با صدور حکمی، مهران امیرمعینی را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران منصوب کرد. 
به گزارش اوپکس، در حکم "علی کاردر" خطاب به امیرمعینی آمده است: »نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی و با توجه به تصمیم متخذه مجمع 
عمومی شرکت ملی صادرات گاز ایران در جلسه مورخ 12 آذرماه 1396، به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران منصوب می 

شوید. توفیق جنابعالی را در انجام وظایف و امور محوله از خداوند متعال خواستارم.
ضمناً از زحمات جناب آقای علی امیرانی نیز در دوره تصدی ایشان قدردانی می نمایم.

مهران امیر معینی پیش از این رئیس پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی بوده است.

نخستین گردهمایی رؤسای اتحادیه های نفت، گاز و پتروشیمی ایران برگزار می شود 
نخستین همایش مشترک اتاق های بازرگانی ایران و کره جنوبی تحت عنوان گردهمایی انجمن ها، کمیسیون ها و اتحادیه های نفت، گاز و پتروشیمی، 

دي ماه 1396 در محل اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران برگزار می شود. 
 به گزارش شانا، نقش بخش خصوصی در توسعه صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و چالش ها و راهکارهای آن، انتقال دانش فنی و افزایش 
توان سازندگان، مهندسین مشاور و پیمانکاران داخلی، بایدها و نبایدهای دولت و حمایت وزارت نفت از بخش خصوصی همسو با فراهم آوردن 

امکانات تامین منابع مالی خارجی )فاینانس( برای بخش خصوصی با جلب حمایت وزارت نفت از جمله محورهای این همایش عنوان شده است.

برقراری ارتباط موثر بین تشکل ها، بررسی چالش ها و بازتاب راهکارها و پیشنهادها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از اهداف این همایش است.

با همکاری اتاق های بازرگانی ایران و کره جنوبی 

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران منصوب شد
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یک مؤسسه اعتبار سنجی پیش بینی کرد قیمت نفت در سال جاری میالدی 40 تا 60 دالر خواهد بود. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه اعتبارسنجی مودیز امروز )سه شنبه، 12 دی ماه( اعالم کرد: انتظار دارد قیمت نفت در سال 2018 میالدی در بازه 

40 تا 60 دالر باقی بماند، زیرا عرضه فراوان نفت از سوی آمریکا جلو رشد قیمت ها را می گیرد.
 مؤسسه مودیز اعالم کرد: قیمت ها احتماالً در این بازه باقی می مانند که دلیل آن، ترکیبی از عوامل گوناگون همچون تولید نفت شیل آمریکا، ذخیره سازی 

باالی نفت در جهان و کاهش احتمالی پایبندی به توافق اوپک است.
طبق اعالم این مؤسسه، رشد قیمت نفت در پایان سال 2017 میالدی ناشی از امیدواری به تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت و تنش سیاسی در 

خاورمیانه بوده است.

قیمت نفت در ۲۰۱۸ حدود ۶۰ دالر خواهد بود 

علی اکبر معین فر، نخستین وزیر نفت ایران ساعاتی پیش در سن 98 سالگی درگذشت. 
به گزارش اوپکس به نقل از شانا، مرحوم معین فر در سال 1307 در تهران متولد شد. وی تحصیالت خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان در دانشکده 
فنی دانشگاه تهران در سال 1330 به پایان رساند و پس از پیروزی انقالب اسالمی در آستانه دهه پنجم عمر خود به عنوان نخستین وزیر نفت ایران 

انتخاب شد. معین فر از هشتم مهرماه سال 1358 تا سوم مهر 1359 به عنوان وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران فعالیت کرد.
 آخرین حضور معین فر در وزارت نفت به 12 آذرماه سال 92 برمی گردد که وزرای سابق نفت پس از گذشت سال ها، با دعوت بیژن زنگنه گردهم آمدند.

نخستین وزیر نفت ایران درگذشت 
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مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت هلدینگ خلیج فارس گفت: 9 میلیارد دالر طرح پتروشیمی از سوی شرکت هلدینگ خلیج فارس در کشور در 
حال اجراست. 

به گزارش شانا به نقل از ایرنا، رسول اشرف زاده با اعالم این خبر اظهار کرد: 10 طرح پتروشیمی با پیشرفت فیزیکی 10 تا 90 درصد ازسوی شرکت 
هلدینگ خلیج فارس در کشور در حال احداث است.

وی، پتروشیمی بیدبلند بهبهان با 56 درصد پیشرفت فیزیکی، پتروشیمی گچساران با 54 درصد، پتروشیمی ایالم، عسلویه، لردگان و دهدشت 
را از مهمترین طرح های در حال اجرا ازسوی هلدینگ خلیج فارس عنوان کرد و افزود: تا سال آینده احداث پتروشیمی بید بلند، ایالم و لردگان به 

پایان رسیده و وارد مرحله تولید می شوند.
 مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت هلدینگ خلیج فارس میزان اشتغالزایی هر طرح پتروشیمی را به صورت مستقیم بیش از 300 تا 600 نفر اعالم 

کرد و یادآور شد: توسعه صنایع پایین دست طرح های پتروشیمی با همکاری سرمایه گذاران نیز در اولویت این شرکت است.

انتصاب در مدیریت نظارت بر تولید نفت  و گاز

۹ میلیارد دالر طرح پتروشیمی از سوی هلدینگ خلیج فارس در حال اجراست 

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید با صدور حکمی، فرخ علیخانی را به 
عنوان مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز این شرکت منصوب کرد. 

در حکم محســن پاک نژاد خطاب به فرخ علیخانی آمده است: »با عنایت به مراتب تعهد، 
سوابق و توانمندی های جنابعالی و با توجه به موافقت مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت 
ایران، به موجب این حکم به عنوان مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران 

منصوب می شوید.

 با در نظر گرفتن نقش و اهمیت تولید ایمن و پایدار در اهداف سازمانی شرکت ملی نفت ایران و جایگاه ساختاری آن مدیریت، موارد ذیل از 
جمله مهمترین ماموریت های جنابعالی می باشد:

مشارکت در تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت تولید نفت و گاز، میعانات گازی و دیگر فرآورده های نفتی و گازی ،اعمال نظارت مستمر 
بر زنجیره عملیات تولید، انتقال، ذخیره سازی و تحویل نفت و گاز به منظور حصول اطمینان از تحقق برنامه های تولید و تزریق ،ارائه گزارشات 
تحلیلی جهت بهبود و ارتقای فرآیندهای مرتبط بــا تولید ، انجام هماهنگی های الزم به منظور تحقق برنامه های تحویل خوراک به صنایع 
پایین دستی و نیز برنامه های صادرات مواد نفتی ، برنامه ریزی و اعمال نظارت عالیه بر فرآیند نگهداری، تامین و مدیریت خوردگی تاسیسات 
و تجهیزات تولید نفت و گاز ،نظارت عالیه بر پروژه های سنجش کمیت و کیفیت نفت و گاز تولیدی و نیز سایر فرآورده های هیدروکربوری و 
انجام بررسی های الزم جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح سامانه های اندازه گیری کمی و کیفی و توجه و تالش در توانمندسازی سرمایه 

انسانی موجود در آن مدیریت
بر اساس این گزارش، پیش از این مسعود رحیمی مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران بود.
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به گزارش رویترز، شرکت ملی نفت چین »سی. ان. پی. سی« قصد دارد در صورت خروج توتال از پروژه گازی ایران، جای این شرکت فرانسوی 
را بگیرد. 

 توتال برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، قرارداد یک میلیارد دالری با ایران امضا کرد که در این قرارداد، به سی. ان. پی. سی اجازه داده شد 
در صورت کناره گیری توتال، جای این شرکت را بگیرد

چین در اندیشه گرفتن جای توتال در ایران

به گزارش رویترز، واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه نوامبر به دلیل مشکالت ایران در تولید، به پایین ترین رقم از ماه ژوئن یعنی به حدود
 1 میلیون و 300 هزار تن معادل 613 هزار و 575 بشکه در روز رسید که این میزان، 2.52 درصد کمتر از مدت مشابه سال پیش و 6.12 درصد 

کمتر از ماه اکتبر است.
 بر اساس این گزارش، میزان واردات نفت کره جنوبی از ایران در 11 ماه نخست امسال با جهش 5.63 درصدی، به حدود 71 میلیون تن، معادل 

273 هزار و 890 بشکه در روز رسید، در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته 21 میلیون و 450 هزار تن بود.

صدور نفت ایران به کره جنوبی ۲5 درصد کاهش یافت
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 آزمایشگاه شرکت پتروشیمی زاگرس موفق شد با مشارکت در برنامه آزمون کفایت تخصصی سال 2017 گواهینامه Excellent را دریافت نماید.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، آزمایشگاه شرکت پتروشیمی زاگرس برای 20 مورد آزمون در این برنامه که با حضور 100 

آزمایشگاه از اقصی نقاط دنیا برگزار شد؛ شرکت کرد و موفق شد در تمامی آزمون ها نتیجه مطلوب را بدست آورد.
 بنا براین گزارش، آزمون کفایت تخصصی)Proficiency Test( توسط مراجع بین المللی برگزار که طی آن یک نمونه مجهول برای تعداد زیادی 

آزمایشگاه در سطح جهانی ارسال و پس از دریافت نتایج و مقایسه آن ها، کفایت تخصصی آزمایشگاه در انجام آزمون ها بررسی می گردد.
این گواهینامه توسط موسسه بین المللی IIS هلند که یک مرجع بین المللی برای آزمون های مهارت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

می باشد؛ صادر گردیده است.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی گفت: از محل منابع مندرج در بستۀ حمایتی سال 95، مبلغ 500 میلیارد ریال بابت مشوق های صادراتی 
تخصیص یافته است.

 فرهاد نوری مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی در خصوص پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان اظهار کرد: از محل منابع 
مندرج در بستۀ حمایتی سال 1395، مبلغ 500 میلیارد ریال بابت مشوق های صادراتی تخصیص یافته است.  از این مبلغ، 300 میلیارد ریال جهت 
پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان کاال و خدمات و تولیدکنندگان کشور با اولویت تولیدات دانش بنیان اختصاص داده شده است.
 وی افزود: اعتبارات و وام های صادراتی سال 1395 حدود صد هزار میلیارد ریال بوده است که یک چهارم آن تحت پوشش کمک سود قرار گرفته که 
تسهیالت فوق الذکر به بیش از 500 بنگاه صادراتی اختصاص یافته و سازمان توسعه تجارت ایران توانسته 25000 میلیارد ریال از اعتبارات صادراتی 

نظام بانکی کشور را تحت پوشش کمک سود قرار دهد.
فرهاد نوری گفت: برای سال 1396 نیز پیگیری الزم جهت تخصیص اعتبارات مورد نیاز صورت پذیرفته است که در صورت انجام این مهم شاهد 
افزایش انگیزه صادرکنندگان در جهت نیل به اهداف صادرات کشور )افزایش 12درصد سالیانه( بر اساس برنامۀ ششم خواهد شد. همچنین 150 
میلیارد ریال بابت کمک کارمزد صدور بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صادراتی توسط سازمان تخصیص یافته است که این تسهیالت توسط صندوق 

ضمانت صادرات به صادرکنندگان پرداخت شده است.

دریافت گواهینامه Excellent توسط آزمایشگاه شرکت پتروشیمی زاگرس

تخصیص5۰۰ میلیارد ریال بابت مشوق های صادراتی 
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افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی لیبی در ۲۰۱۷ 

بانک مرکزی لیبی اعالم کرد که در سال گذشته میالدی درآمدهای نفتی این کشور رشدی شدید داشته و کسری بودجه آن کاهش یافته است. 
به گزارش خبرگزاری رویترز از تونس، بانک مرکزی لیبی اعالم کرد که درآمدهای این کشور  از فروش نفت خام در سال 2017 میالدی 14 میلیارد 

دالر بود که در مقایسه با سال پیش از آن، سه برابر شده است. 
 افزون بر این، بانک مرکزی لیبی اعالم کرد: کسری بودجه این کشور در سال 2017 میالدی، 10 میلیارد و 600 میلیون دینار )معادل هفت میلیارد و 

850 میلیون دالر( بوده که نزدیک به نیمی از کسری بودجه سال پیش از آن بوده است.
درآمدهای نفتی بیش از 68 درصد از مجموع درآمدهای ملی لیبی را به خود اختصاص می دهد. 

تولید نفت لیبی که از سال 2013 میالدی رو به کاهش بود، در سال 2017 میالدی به حدود یک میلیون بشکه در روز رسید، با این همه، این رقم همچنان 
کمتر از تولید روزانه یک میلیون و 600 هزار بشکه پیش از آغاز جنگ داخلی این کشور در سال 2011 میالدی است.

 به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ایران در سال 2017 روزانه حدود 2 میلیون و 130 هزار بشکه نفت صادر کرده که 62 درصد 
از این میزان به مقصد کشورهای آسیایی و 38 درصد به مقصد اروپا صادر شده است.

چین و هند بزرگترین مشتریان نفت ایران در آسیا به شمار می روند. کره جنوبی، ژاپن نیز از واردکنندگان نفت ایران در آسیا به هستند. 
ترکیه در کنار ایتالیا، انگلیس، مجارستان، هلند و ... از مشتریان نفتی ایران در اروپا به شمار می آیند.

 ایران همچنین در سال 2017، موفق شد 180 میلیون بشکه میعانات گازی یعنی روزانه 490 هزار بشکه در روز صادر کنند. میزان صادرات 
میعانات گازی ایران در ماه های اخیر به دالیل اختصاص دادن آن  به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و پاالیشگاه های داخلی کاهش یافت.

میانگین قیمت فروش نفت و میعانات گازی ایران نیز در سال 2017، حدود 52 دالر برای هر بشکه بوده است.
شرکت ملی نفت ایران همچنین در سال2017، 17 میلیون تن نفت کوره و حدود 2 میلیون تن گازوئیل بیشتر به کشورهای همسایه صادر 

کرده است.
 

ایران در سال ۲۰۱۷ موفق شد ۷۷۷ میلیون بشکه نفت را به مقاصد کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کند.
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