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دوازدهمین همایش ســاالنه اتحادیه اوپکس در حالی برگزار شد که با توجه به گذشت بیش از یکسال از ارائه قانون تنظیم مقررات، 
هیچ اقدامي از سوي دولتمردان براي ایجاد نهاد رگوالتوري صورت نگرفته است. از مهمترین عوامل بي میلي دولت به تشکیل این نهاد 
ضروري، کاهش بخشي از اختیارات دستگاه هاي اجرایي و وزراست طوري که دیگر توانایي دخالت در بازار از سوي دولتي ها در بازار 

وجود نخواهد داشت.
روند کنونی تولید در صنعت پاستیک نیز با ظرفیت 12 ملیون تن نامطلوب است در حالي که تنها دو و نیم تا سه میلیون تن تولید در 
این عرصه محقق شده است. به دنبال رخدادهاي اخیر و اقدام هاي شرکت هاي پتروشیمي در افزایش حداکثري منافع خود، صنعت 
پاستیک با مشکاتي روبرو شده است. با توجه به اینکه  ایران دومین کشور تولید کننده محصوالت پتروشیمي به شمار مي رود اما 
چیني ها در حال خارج کردن ایران از گردونه بازارهاي منطقه اي مانند عراق هستند طوري که بازارهاي مطلوب در کشورهاي همسایه 

مانند عراق به تدریج از دست مي رود که علت بخشي از این مشکل به نحوه قیمت گذاري و تنظیم بازار مربوط مي شود.
از سویی دیگر، طي ســال هاي گذشته براي ورود شرکت هاي پتروشیمي به عرصه بورس اقدام هایي صورت گرفته که بر این اساس 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیگر نظارتي بر عملکرد شرکت هاي حاضر در بورس نخواهد داشت. بورس 

به عنوان متولي نظارت تنها منافع سهامداران خود را در نظر مي گیرد و وظایف حاکمیتي خود را انجام نمي دهد.
اگر بورس وظایف خود را در تعیین سهمیه پتروشیمي ها براي بازار داخلي و خارجي به درستي انجام مي داد صنعت پاستیک با چالش 
هاي کمتري روبرو مي شد. بورس به سمت حمایت از سهامداران خود و شــرکت هاي بزرگ گرایش دارد و توجهي به شرکت هاي 

کوچک و مصرف کنندگان نمي کند.
دولت مي تواند شــرکت هاي پتروشیمي را موظف کند تا در مرحله نخست نیاز داخل را تامین کنند و در گام هاي بعدي صادرات به 

کشورهاي دیگر را در دستور کار خود قرار دهند.
ســازمان تنظیم مقررات در ایران وجود ندارد و دولت نیز توانایي تنظیم بازار را ندارد بنابراین اختیارات مربوطه به بورس واگذار شده 
است. با توجه به اینکه بخش خصوصي خواستار ایجاد نظام رگوالتوري در کشور است، طبق قانون شوراي رقابت مکلف به ایجاد نهاد 

تنظیم مقررات بخشي است.

سالروز پیروزی
 انقالب اسالمی و آغاز چهلمین سال 

انقالب اسالمی مبارک باد

دکتر حمید حسینی، مدیر مسئول
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دوازدهمین همایش صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با حضور کلیه اعضای اوپکس، مدیران ارشد وزارت نفت و صمت، 
شــرکت ملی پخش، گمرک ایران، ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اتاق بازرگانی تهران و ایران و ... در تاریخ 26 دی ماه در مرکز 
همایش های صداوسیما برگزار شد . از جمله مدعوین مهم در این همایش حضور دکتر عراقچی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه 

بود که در خصوص برجام و نتایج آن به ایراد سخن پرداختند .
سخنرانان ابتدایی این  همایش، مهندس سعید رفیعی فر دبیرکل و مهندس عباسعلی اسامی رئیس هیئت مدیره اتحادیه اوپکس بودند و در 

ادامه، دکتر عراقچی به بیان دیدگاه های وزارت خارجه در ایجاد دیپلماسی اقتصادی پرداخت .
دکتر زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت و دکتر شیوا، رئیس شورای ملی رقابت و دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق 
بازرگانی نیز در ادامه همایش به ترتیب در مورد اهداف وزارت نفت در تعامل با بازارهای بین المللی و گزارشی از میزان صادرات ، رگوالتوری 

و حکمرانی ملی سخنرانی نمودند که اهم سخنان این مقامات در پی می آید :  

همایش بزرگترین
 تشکل خصوصی صادرات کشور برگزار شد
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دبیــرکل اتحادیه، تعامل با ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در اباغ آنالیز سوخت تقطیری 
توســط کارگروه تخصصی که از اول دی ماه 
اجرایی شــده و وقت و انرژی زیادی برده بود 

را در ادامه فعالیت های این اتحادیه برشمرد.
اتحادیــه بنا بــه اهمیت تولیــد و صادرات 
پتروشیمی، کمیسیون پتروشیمی مستقل 
با مدیریت دکتر شریفی را در دفتر اتحادیه 
تاسیس نمود این کمیسیون قبا با کمیسیون 
گازی ادغام بود که به همــت اعضاء هیئت 
مدیره کمیسیون پتروشیمی مستقل گردید .

 رفیعی فر، ضمن گزارش کوتاهی از عملکرد 
هیئت مدیره از معافیت صادراتی قیر که توناژ 
قابل توجهی در صادرات کشــور را تشکیل 
می داد خبر داد و گفت : هیات های مالیاتی 
به اتحادیه اوپکس این مجوز را دادند که در 
کلیه هیئت های بند سه و هیأت های عالی 
و ارزش افزوده نماینــدگان اتحادیه بتوانند 
به صورت تخصصی حضور داشته باشند و از 
منافع اعضای اتحادیه بطور مشروع و قانونی 
دفاع تخصصی داشته باشند . از اقدامات مهم 
دیگر برگزاری اولین دوره رســمی آموزشی 
طی چندین دوره با همت آقای دکتر زرگر و 
همکاری سازمان ملل در محل اتحادیه بود و 

مقرر است این دوره ها ادامه یابد .
وی ارسال کمکهای نقدی دبیرخانه اتحادیه 
و کمکهای غیرنقدی اعضای اتحادیه اوپکس 
به زلزله زدگان کرمانشاهی را به سازمان هال 
احمر از جمله اقدامات معنوی این تشــکل 

برشمرد.
 برگزاری اولین دوره مســابقات فوتسال، و 
تفاهمنامه همکاری بــا رادیو اقتصاد جهت 
تهیه و پخش برنامه هــای زنده و ویژه برای 
کارشناسان اتحادیه جهت بررسی مشکات 
صادرکنندگان و همچنین انعقاد تفاهمنامه 
در دست اقدام با شرکت ملی پخش صادرات 
فرآورده های نفتــی که طــی آن نماینده 

اتحادیه در کمیته نرخ گذاری خوراک حضور 
داشته باشد و توسط بخش خصوصی منافع 

ملی تامین گردد . 
 رفیعی فــر درادامه افزود : بــا وزارت صنایع 
سرکار خانم نباتی صحبت داشتیم بخشنامه ای 
صادر شود و به کلیه سازمان های استانی اباغ 
شود که از این به بعد چه در صدور پروانه بهره 
برداری چه در تمدید و یا پایش پروانه های بهره 
برداری موجود حتماً همکارانی را موظف کنند 
که از نظرات کارشناســانی اتحادیه استفاده 
کنند تا در صنایع و مناطقی که نیاز نیســت، 
پروانه بی جهت صادر نشود و پروانه های موجود 
هم اگر خواســت پایش بشــود کارشناسان 
اتحادیه آماده اند کــه  بتوانند بطور فعال در 
پایش حضور داشته باشــند. ضمنا توافقاتی 
داشــتیم از قبیل توقف تانکرهای گازی که 
در منطقه دوغارون گیر کرده بودند یکسری 
تانکرها مربوط به پاالیشــگاه هــای داخل 
کشــور و تعدادی مربوط به ترانزیت بود که 
اینها تجمیع شــده بود و حدود 130 تا تانکر 
در مرز متوقف شــده بودند که با کمک آقای 
مهندس کاخکی این موضوع رفع شد ، از سویی 
دیگر درباره تعرفه قیر صادراتی، قیر فله که جزء 
کاالی خطرناک محســوب کرده بودند اخیرا 
فشار زیادی را به واحد های تولید کننده و صادر 
کننده قیر آورده بودند که باکمک دکتر آبایی 
این مســئله حل گردید و بخشنامه آن بزودی 

صادر می شود .

مهندس رفیعی فر
 دبیرکل اتحادیه اوپکس

 هیات های مالیاتی به 
اتحادیه اوپکس این 
مجوز را دادند که در 
کلیه هیئت های بند 

سه و هیأت های عالی و 
ارزش افزوده نمایندگان 

اتحادیه بتوانند به 
صورت تخصصی حضور 
داشته باشند و از منافع 
اعضای اتحادیه بطور 
مشروع و قانونی دفاع 
تخصصی داشته باشند .
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در ایجاد وفاق، همدلی و همگرایی بیشتر و 
رفع مشکات در دو بخش دولتی و خصوصی 
که ذی نفعان هستند من به عنوان کسی که 
نیم قرن ســابقه اجرایی در این صنعت دارم 
معتقدم تنها اقتصادی ســازنده است که با 
پیشنهاد و راه حل ارائه شود امیدوارم فرصت 
پذیرش امکان طرح دغدغه ها و مشــکات 
بتواند به یافتن راه حل های کارآمد بیانجامد  
فکر میکنــم جدای بحث هــای فراوانی که 
از مشــکات تولید و کمبود خوراک شــده 
باید کمی هم به مشکات تشکیاتی و بین 
دستگاهی در امر تجارت بپردازیم به عنوان 
مثال یکی از مشکات ما در ورود به بازار های 
جدید نبودن آمار و ارقام و یا اطاعات تجاری 
از این بازار ها اســت عمًا هیچ پرو تکل و یا 
مکانیزم مشخصی برای استفاده از اطاعات 
نهادهایی نظیر سازمان های توسعه تجارت و 
یا دستگاه دیپلماسی کشور و یا دفاتر تجاری 
متعلق به آنها در خارج کشــور در دسترس 
نیست و هر دستگاهی که دستی بر تجارت 
خارجه کشــور دارد به صورت سلولی عمل 
کــرده و عمًا گزارش اطاعــات تجاری در 

مهندس عباسعلی اسالمی
 رئیس هیئت مدیره اتحادیه اوپکس

کشور وجود ندارد . پیشنهاد میکنم دستگاه های 
دولتی با رویکردی جدید امکانات خود را با 
تشکل هایی نظیر اتحادیه به اشتراک بگذارند 
چرا که اعضای اتحادیه می توانند با استفاده از 
مشاورین کارآمد ضمن ایجاد چرخه فروش 
اطاعات تجاری نــرخ تبدیل اطاعات خام 
را به اطاعات کاربــردی افزایش داده و این 
اطاعات را به طــور هدفمند در اختیار تجار 
و عاقه مندان قرار دهنــد از همین تریبون 
اعام می کنم اتحادیه آماده پیشــنهادهای 
قابل اجرا می باشد و بر این امر اصرار دارد که 
میزان افزایش دانش تخصصی به ویژه آشنایی 
تجار با استانداردهای تجاری روز جهان یکی 
از عوامل موثر در ایجاد مزیت در رقابت های 

بین المللی به شمار می آید . 
 در همین راستا اتحادیه با همکاری کمیسیون 
اقتصادی سازمان ملل دوره تجزیه و تحلیل 
فرآیندهای صادرات را در محل اتحادیه برگزار 
کرد که پیش بینی می شود نقش مثبتی در 
تسهیل و تسریع جریان تجارت داشته باشد 
در همین زمینه و با هدف اســتفاده از منابع 
و دانش روز آمد پیشنهاد می شود تا وزارت 
صمــت و وزارت امور خارجــه کریدورهای 
ارتباطی خود را با این نهاد بین المللی برای 

اتحادیه آماده 
پیشنهادهای قابل اجرا 

می باشد و بر این امر 
اصرار دارد که میزان 

افزایش دانش تخصصی 
به ویژه آشنایی تجار با 
استانداردهای تجاری 

روز جهان یکی از عوامل 
موثر در ایجاد مزیت در 
رقابت های بین المللی 

به شمار می آید .
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استفاده از منابع و آمار در اختیار تشکل هایی 
نظیر اتحادیه قرار دهند چرا که نهاد های تحت 
پوشش سازمان ملل با دولتها سر و کار دارند نه 
با تشکل هایی نظیر اتحادیه ما. و اما در خصوص 
تنظیم مقررات و قوانینی در حوزه نفت و گاز  با 
توجه به بحث های فراوانی که در این خصوص 
صورت گرفته اینجانب از پرداختن به جزئیات 
اجتناب می کنم اما بــا توجه به عدم موافقت 
دولت با مصوبه شورای رقابت برای ایجاد نهاد 
رگوالتوری پیشنهاد می کنم دولت از برقراری 
جلسات مشترک اتحادیه با ذی نفعان استقبال 
کند بدون تردید شفافیت در چگونگی وضع 
مقررات مــی تواند از برخی ســوءتفاهمات و 
شبهات در میان تولید کنندگان و تجار جلوگیری 
نموده و به برنامه ریزی های دقیق تری منجر 
شود .از دولت تقاضا داریم فضاهایی جدی تر 
برای تعدیل قوانین سرمایه گذاری و همچنین 

توسعه زیرســاخت های حقوقی و اجرایی در 
زمینه تسهیل جریان سرمایه گذاری خارجی 
داشته باشند و سیاست های شفاف سازی را 
برای تضمین سرمایه گذاری خارجی اعمال 

نمایند . 
از مدیــران ادواری اتحادیــه از جمله دکتر 
فزونی و خسروجردی، دکتر حمید حسینی و 
آقای دکتر گلچین که با تاش و جدیت خود 
اتحادیه را به جایگاه امروزی رسانده و کماکان 
برای تعالی آن می کوشند تقدیر و تشکر می 
نمایم و تشــکر ویــژه ای دارم از دکتر پدرام 
سلطانی که همواره در طول تمامی دوره ها در کنار 
هیئت مدیره اتحادیه بودند و از نظر ایشــان 
اســتفاده نموده ایم، فقدان دوست و همکار 
گرامیمان، جناب آقــای مهندس فخاری را 
نیز به خانواده و اعضای هیئت مدیره تسلیت 

می گویم. 

مهندس اسامی در اتمام سخنرانی خود از خدمات “ مهندس مهدی اسپندیاری “ دبیرکل سابق 
اتحادیه که بخاطر حفظ سامتی از امور اجرایی کناره گیری نموده اند و به عنوان مشاور رئیس هیئت 

مدیره فعالیت می کنند با اهدای لوح تقدیر تشکر نمود.

 .از دولت تقاضا داریم 
فضاهایی جدی تر برای 
تعدیل قوانین سرمایه 

گذاری و همچنین توسعه 
زیرساخت های حقوقی و 
اجرایی در زمینه تسهیل 
جریان سرمایه گذاری 
خارجی داشته باشند 
و سیاست های شفاف 
سازی را برای تضمین 

سرمایه گذاری خارجی 
اعمال نمایند . 
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از مهمترین اهداف 
وزارت نفت در حوزه 

بین الملل ارتقای 
جایگاه جمهوری 

اسالمی ایران در بازار 
جهانی انرژی، تأمین 
منافع و امنیت ملی و 
بهبود روابط خارجی 

کشور و ارتقای نقش و 
تأثیرگذاری کشور در 
روند تصمیم گیری ها 
و سیاست گذاری های 

بین المللی در حوزه 
انرژی  می باشد.

حادثه سانچی نشان داد که صنایع نفت و گاز 
و پتروشیمی صنایعی پر ریسک هستند، یک 
نفتکش بزرگ که حجم باالیی میعانات گازی 
حمل می کند می تواند به مشــابه یک بمب 
متحرک باشد و چه ریسک هایی که خدمه و 
یا کسانی که در صنعت نفت خدمت می کنند 
به جان می خرند این اهداف ارزشمند است. 
 در دوره خاصی از پسا برجام به سر می بریم 
مشــخصه آن همراهی و حمایت کشورهای 
اروپایی از ایران در پایبندی به توافقات برجام 
و اتخاذ سیاست های اعمال فشار و تهدید از 
جانب دولت جدید آمریکا با این تهدید که به 
طور یک جانبه از برجام خارج خواهد شــد. 
بنظر  می رسد یکی از انگیزه های رئیس جمهور 
آمریکا در تاش بــرای از بین بردن برجام، 
یکی مسئله داخلی و از میان بردن هر آنچه 
میراث دولت اوباما اســت و دیگری، نتیجه 
تأثیر پذیری وی از رژیم راست گرای اشغالگر 
قدس و حامیان و بعضی رهبران عرب منطقه 
که اساساً با هرگونه هماهنگی رژیم آمریکا با 
سیاست های ایران مخالفت می کنند باشد.  
ترامپ از زمــان انتخاب ســعی فراوانی در 
پایمالی برجام کرد و مهمترین انگیزه ترامپ 
توقف و کند شدن روند توسعه اقتصادی ایران 
با کشورهای مختلف جهان و عدم بهره مندی 
حاصل از شرایط پســا برجام است بخشی از 
بیانیه ترامپ بــرای توافقی بهتر با ایران و در 
نهایت با هدف از بین بــردن برجام صورت 
گرفته است . کســی نمی داند طی چهار ماه 
دیگر ترامپ ایــن تعلیق را تمدید می کند یا 
نه ولی در عین حــال اتحادیه اروپا و جامعه 
جهانی تعلیق تحریم ها را به فال نیک گرفته و 
سرعت بیشتری در همکاری حمایتی خود در 
مذاکرات مربوط انرژی با ایران داده اند ممکن 
است سخنان ترامپ مثل موارد دیگری یک 
تاکتیک یا بلوف باشــد اما آنچه مسلم است 
ما به عنوان خانواده بزرگ انرژی کشــور در 
بخش عمومــی و خصوصی بایــد از فرصت 

دکتر امیرحسین زمانی نیا
 معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت

بدست آمده حداکثر بهره برداری را با سرعت 
بیشتری نموده و در عین حال برای شرایطی 
که در نتیجه عملی کردن تهدید ترامپ در 
12 ماه می ممکن اســت بهبود بیابد بستر 

سازی کرده و آماده باشیم.
استحکام درونی برجام و رعایت توازن منافع، 
درک و فهم اهمیت اســتراتژیک این توافق 
در جامعه بین المللی بویــژه در خاورمیانه 
باعث شد که ترامپ علی رغم میل باطنی و 
تهدیداتش مجدداً در برجام باقی مانده و تعلیق 
ها را نیز دوباره تمدید نماید. یقیناً این چهار ماه، 
برای کل جامعه جهانی و وزارت خانه هایی که 
تعامات بین المللــی دارند ماه های مهمی 

خواهد بود.
با وجود شــرایط موجود، صنعت نفت تمام 
تاش خود را برای بالفعل کردن ظرفیت های 
همکاری با کشــورها و شرکت های ممتاز و 
صاحب نام بین المللی بزرگ و متوسط برای 
توسعه طرح های خود به کار خواهد گرفت 
وزارت نفت در راستای تحقق چشم انداز 
جمهوری اســامی ایران در افق 1404 با 
تدوین نقشه راه دیپلماسی انرژی در راستای 
اقتصاد مقاومتی با اتکا به موفقیت و امکانات 
سرزمینی موجود، دانشی انباشته در حوزه 
نفت و گاز و استفاده از تابعیت های سرمایه 
ای رو به رشــد کشــور در صدد اخذ سهم 
بیشــتری از تبادالت انرژی منطقه با سایر 
نقــاط جهان و در تقابل موثر و ســازنده 
بین المللــی بویژه با بازیگران بزرگ عرصه 
انرژی در تمامی حوزه های تولید، انتقال و 

خدمات و بصرف انرژی خواهد بود
از مهمترین اهــداف وزارت نفت در حوزه 
بین الملل ارتقای جایگاه جمهوری اسامی 
ایران در بازار جهانی انرژی، تأمین منافع و 
امنیت ملی و بهبود روابط خارجی کشور و 
ارتقای نقش و تأثیرگذاری کشــور در روند 
تصمیم گیری ها و سیاســت گذاری های 
بین المللــی در حوزه انرژی می باشــد. بر 
این باوریم که یکــی از مهمترین ابزارهای 
تحققــی این هدف که همــان ارتقا جایگاه 
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ایران در بازار انرژی، تعامل موثر و ســازنده 
وزارت نفت، شــرکت های تابع آن یا بخش 
خصوصی توانمند داخلی و در پیوند با شرکت 
های پیشرو جهانی است، ارتقای جمهوری 
اســامی ایران در بازار هــای جهانی انرژی 
مستلزم افزایش تولید نفت و گاز و پتروشیمی 
و مصرف بهینه انرژی در داخل کشور است 
وزارت نفت برای تحقق این هدف سیاســت 
حمایت از ارتباطات بخش خصوصی با طرف 
های خارجی و گسترش فعالیت های آن در 
ابعاد ملی و بین المللی، تشویق سرمایه گذاری 
مرتبط بــا حوزه انرژی در خارج از کشــور و 
تاش برای حضور موثر شرکت های ایرانی در 
بازارهای بین المللی انرژی و ایجاد بورس بین 
المللی نفت و گاز در ایران را در پیش گرفته و 

در سر لوحه اهداف خود قرار داده است.
وزارت نفت متولــی امر سیاســت گذاری، 
هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی و نظارت بر 
تحقق اهداف بین المللی صنعت نفت است و 
به عنوان معاون بین الملل و بازرگانی وزارت 
نفت به همه فعاالن بخش خصوصی صنعت 
نفت این اطمینان را     می دهم که ما همیشه 
در کنار شما خواهیم بود و مصمم به برطرف 
نمودن موانع و مشــکات موجود در مسیر 
تعامل موثر و سازنده بخش خصوصی کشور 

برای حضور فعال در عرصه بین الملل هستیم.
از وزارت صمــت و وزارت امور خارجه توقع 
داریم که در زمینه اطاعات خارجی بازارهای 
جدید را در اختیار بخش خصوصی و اتحادیه 
قرار دهند و در این زمینه ســاختاری برای 
رسیدن به این هدف در دستگاه دیپلماسی 

کشور ایجاد شده است.
صادرات نفت خام پس از اجرا ی برجام تا کنون 
روند صعودی داشته و مطابق اهداف از پیش 
تعیین شده وزارت نفت در حال انجام است 
صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 
96 به طور متوسط روزانه 2/6 میلیون بوده 
که افزایش بیش از دو برابر نسبت به قبل از 
برجام داشته اســت در حوزه فرآورده های 
نفتی نیز صادرات کشــور روندی افزایشی 
داشــته و از 34/3 میلیون در روز در ســال 
92 بــه 54/4 میلیون روزانه در ســال 96 
افزایش یافته است. از ســال 92 با افزایش 
صــادرات محصوالت پتروشــیمی مجدداً 
روند باز پس گیری سهم ایرانی از بازارهای 
جهانی آغاز شده است و صادرات محصوالت 
پتروشیمی کشور نیز از 12/8 میلیون تن در 
سال 92 به 20/9 میلیون تن در ابتدای سال 
جاری افزایش یافته است. میزان صادرات گاز 
کشور نیز در سالهای اخیر روند رو به رشدی 

داشته است و از حدود 25 میلیون متر مکعب 
در روز در سال 92 به حدود 37 میلیون متر 
مکعب در هشــت ماه سال 96 افزایش یافته 
اســت. صادرات گاز ما یقیناً در عرض چهار 
سال آینده به صد میلیون متر مکعب در روز 

خواهد رسید. 
در مورد حجم صادرات فرآورده های نفتی و 
محصوالت پتروشیمی مشکات ساختاری 
عمده ای داریم که بعضاً فعالیت های یکدیگر 
را خنثی می کند نه تنهــا هم افزایی نداریم 
بلکه رقابت های مخربی هم انجام می شود. 
این ها باید با هم فکری و خرد جمعی ترمیم 
یافته و وزارت نفت آمادگی دارد در این مورد 

همراهی و سیاست گذاری نماید.

در ماه اکتبر در پی ناکامی ترامپ به تغییرات و 
یا مذاکره مجدد برجام، با عدم تأیید ایران این 
مناقشه را به سمت کنگره فرستاد و خواستار 
بازگردان تحریم ها شــد کنگره با توجه به 
اختاف درونی خود و فشار جامعه جهانی و 
استحکام درونی برجام که بخشی از قطعنامه 
شورای امنیت است نیز نتوانست در مهلت دو 
ماهه اقدامی بر علیه برجام انجام دهد. ترامپ 
در پی نا امیــدی از کنگره، خواهان ارتباط با 
متحدین اروپایی و همراهی آنان در تغییرات 
برجام است و در مهلت چهار ماهه نیز تهدید 

به خروج از برجام گرفته است.
فشــار بین المللــی و جبهه گیری روشــن 
اروپائیــان و اســتحکام شــورای امنیت در 
تهدیدهای متوالی ترامپ نسبت به همسویی 
متحدان اروپایی بــرای تغییر در برجام موثر 

واقع شده است.
 چرا اینگونه رئیــس جمهور آمریکا با برجام 
مخالفت می کند و چــرا آن را بدترین توافق 
آمریــکا می داند ســخنی که مــورد تأیید 
جمهوری خواهان و اعضای کنگره اســت به 
نظر می رســد اینگونه مخالفت ها، تأییدی 
است بر قوی تر شــدن ایران پس از برجام 

دکتر عراقچی
 معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه 
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و تهاجمی تــر شــدن آن در منطقه که در 
سیاست های آن نیز تغییری ایجاد نشده است.
حضــور مقتدرانه ایــران در مناطق مختلف 
اعم از ســوریه، لبنان، یمن و کردستان عراق 
شاهدی است بر این مدعای روسای آمریکایی 
و همچنین توانمندی موشکی و فروش نفت 
در پی رفع تحریم ها و صــادرات محصوالت 
پتروشیمی و استقبال کشورها و شرکت ها به 
سرمایه گذاری و همکاری با ایران باعث شده 
است ایران راتحت تأثیر برجام از بن بست خارج 
نماید برای مقابله یا این وضعیت در تاشند که 
منافع ایران از برجام را به حداقل برسانند. برجام 
مانع تحریم فروش نفت، کشتیرانی، بیمه و... 

شده است و برای تغییر این وضعیت با ایجاد 
یک فضای نا امن و بی ثبات سعی در کاهش 

همکاری های بین المللی با ایران شوند.
ایجاد باتکلیفــی یا به تعویــق انداختن 
تصمیم گیری برای برجام از ســوی آمریکا 
برای شــرکت ها و کشــورهایی که آمادگی 
همکاری با ایران هســتند سیاست روشنی 
است که باید با آن مقابله کرد و تصمیم ترامپ 
به تعویق مجدد چهارماهه به نوعی روشنگری 
در جامعه اقتصادی جهانی ایجاد کرد که به این 
بازی خاتمه دهند و زیر بار این تعویقات متعدد 

آمریکا نروند.
خوشبختانه بعد از 12 ژانویه رغبت جدیدی 

 تصمیم ترامپ 
به تعویق مجدد 

چهارماهه به نوعی 
روشنگری در جامعه 

اقتصادی جهانی ایجاد 
کرد که به این بازی 

خاتمه دهند و زیر بار 
این تعویقات متعدد 

آمریکا نروند.

از ابتدای سال 96 حدود 
40 میلیارد دالر نفت 
به فروش رفته است و 

مبالغ فروش نیز همگی 
از مسیر بانکی و قانونی 

بدست آمده است و 
این مغایر تبلیغات سوء 

آمریکا و دامن زنی 
داخلی آن می باشد.



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyبهمن ماه  96 14

با توجه به حضور صد ســاله رگوالتوری در 
اقتصــاد جهانی، این جایگاه موثر در رشــد 
اقتصادی هنوز در نظام اقتصادی کشورمان 
محلی از اعراب نداشته است و طی چند سال 
گذشــته تنها در حد حرف و ســمینار باقی 

مانده است.
یکــی از دالیل اصلــی عدم دســتیازی  به 
رگوالتــوری، ابزارهــا و اموری کــه ما را به 
رسیدن به برنامه جامع رگوالتوری می رساند 
متأسفانه در طی دوره ها انجام نمی گیرد. به 
نظر می رسد برای تحول در رشد اقتصادی 
ضمن تربیت مدیران کارآمد و با شــهامت 
و نظریه پرداز که طی چهار دهه گذشــته 
شیوه های مدیریتی یکسانی را تجربه کرده 
اند، تنظیم و اجــرای رگوالتوری ها و پرهیز 

از اقتصاد دستوری نیاز کنونی کشور باشد.
 آنچه که در کشورهایی نظیر ایران به خوبی 
عمل شــده و نتیجه داده اســت که دولت 
دخالتــی در امور اقتصــادی ننماید و برای 

برای حضور شرکت های نفتی بین المللی در 
ایران ایجاد شده است و می کوشیم از فرصت 
بدست آمده فضای کشــورمان را به سمت 

اطمینان بخشی سوق دهیم.
از ابتدای سال 96 حدود 40 میلیارد دالر نفت 
به فروش رفته است و مبالغ فروش نیز همگی 
از مســیر بانکی و قانونی بدست آمده است و 
این مغایر تبلیغات ســوء آمریکا و دامن زنی 

داخلی آن می باشد.
بخش اقتصادی کشور نیاز به یک آرامش برای 
ترغیب سرمایه گذاری خارجی به همکاری 
با ایران دارد. در حوزه دیپلماســی اقتصادی 
طی چهار ماه آینده اتصــاالت اقتصادی ما 
با کشــورهای اروپایی و شــرق آسیا و سایر 
کشورها بیشتر و بیشــتر خواهد شد در این 
جهت رغبت بسیاری به همکاری بین المللی 
با ایران دیده شــده اســت در همین زمان 
تصمیم ترامپ به خروج از برجام، مذاکرات 
ما با ایتالیا برای خط اعتباری شش میلیارد 
دالری به نتیجه رسید و 15 ژانویه امضا شد 
و مذاکرات خط اعتباری یک میلیارد دالری 
اتریش نیز چند ماه قبل امضا شد و عملیاتی 
گردید. اولین پــروژه ای که از خط اعتباری 
اتریش اســتفاده شد تأســیس بیمارستان 
پیشرفته هسته ای بود که به ابتکار سازمان 
انرژی اتمی و توســط اتریشی ها در نزدیکی 

کرج در حال تأسیس است.
ایــران دیپلماســی اقتصــادی خــود را با 
کشورهای روســیه، چین و کشورهای 5+1 
به طور گسترده انجام می دهد حضور وزرای 
خارجه اروپایــی در اجاس ماه فوریه تهران 
موید آثار مثبت برجام می باشد وزارت امور 
خارجه همزمان با پیگیری برجام توجه خود 
را در حوزه اقتصادی کشور نیز دقیق تر نموده 
اســت، بر این اســاس وزارت خارجه برای 
نمایندگان و سفارت خانه ها در سراسر جهان 
ماموریت های اقتصادی تعریف نموده است و 
در نظر است از ابتدای بهمن ماه سال جاری 
یک معاون اقتصادی وزیر برای تصدی روابط 
اقتصادی ما با دنیای خارج به عهده بگیرد و 

اهم این مأموریت ها در جهت اهداف اقتصاد 
مقاومتی برنامه ریزی شده است.

وزارت امور خارجه معتقد اســت که باید به 
صادرات نفتــی و غیر نفتی کمــک نماید و 
این مأموریتی است که تعریف شده است از 
دیگر سیاست های اقتصادی وزارت خارجه 
کمک به انتقال دانش و فناوری و ســرمایه 
گذاری خارجی اســت که بر این اساس خود 
را متعهد به حضور و یاری رساندن به فعاالن 
اقتصادی کشــور می داند. بر این اساس این 
وزارت خانــه از همکاری شــرکت ها و خرد 
جمعی فعــاالن صادرکننده فــرآورده های 
نفت و گاز و پتروشــیمی بــرای چگونگی 
رســیدن به این اهداف اقتصادی استقبال 
می کند. بررســی خواســته ها و نیازها و 
انتظارات واقعی از دســتگاه دیپلماســی 
کشور در جلسات مشترک با فعاالن حوزه 
نفــت، گاز و پتروشــیمی انجــام خواهد 
شــد و دســتورالعمل های الزم تهیه و به 
نمایندگی های وزارت خارجه در سراســر 

جهان اباغ خواهد شد.

دکتر رضا شیوا
 رئیس شورای ملی رقابت
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توســعه اقتصادی حمکرانی نماید برای یک 
حمکرانی خــوب دولت برای شــهروندان 
شــرایط را فراهم کند که تولیــد کننده و 
مصرف کننده هر دو در رفاه باشند و هیچکس 

تحت فشارهای مختلف قرار نگیرند.
در خصوص شــیوه اجرایی دولــت ما چون 
مبتنی بر مالکیت قدرت است لذا دل کندن 
از این میزان درآمد اقتصادی و انتقال آن به 
بخش خصوصی امری اجتناب ناپذیر به نظر 
می آید بهر حال طی چند سال گذشته دولت 
مکلف شده است به انتقال قدرت اقتصادی 
به بخش خصوصی که روند آن تا کنون ادامه 

داشته و دارد.
همه تحلیل گــران اقتصادی اذعان دارند 
که دولت نمــی تواند مدیــر خوبی برای 
اقتصاد کشــور و فعالین حوزه اقتصادی 
باشــد و متأســفانه خصوصی سازی هم 
تحولی ایجــاد نکرد گمان مــی رود این 
عدم تحول ناشــی از واگذاری غیر واقعی 
به بخش خصوصی و افــرادی نامربوط از 
بخش خصوصی باشــد و از طرفی بخش 
عمده ای نیز کماکان در دست دولت قرار 
دارد که اظهار امیدواری شــده در دولت 
کنونی این جا به جایــی قدرت به بخش 

خصوصی انجام گیرد.
رگوالتوری ها در کشورهای توسعه یافته 
به این صورت معنی شده است که دولت ها 
دخالتــی ندارند و همه چیــز در انحصار 
بازار خصوصی است و رگوالتوری به نوعی 
میانجی و حکــم را در دعواهای صنفی و 
قدرت حل اختاف و داوری میان فعاالن 

اقتصادی را دارد.
رگوالتــوری اول بار در مــاده 59 اصل 44 
قانون اساسی مطرح شد که طی آن شورای 
رقابت می تواند رگوالتوری ها را برای کنترل 

انحصارهای طبیعی مدیریت نماید.
کمک به رقابت آزاد، رفع موانع موجود بر سر 
توســعه اقتصادی، برنامه ریزی برای آینده 
از اهم موضوعاتی است که با حمکرانی خوب 
دولت و رگوالتوری می توان به آن دست یافت.

برای یک حمکرانی خوب 
دولت برای شهروندان 
شرایط را فراهم کند که 

تولید کننده و 
مصرف کننده هر دو در 
رفاه باشند و هیچکس 

تحت فشارهای مختلف 
قرار نگیرند.

کمک به رقابت 
آزاد، رفع موانع 

موجود بر سر توسعه 
اقتصادی، برنامه ریزی 

برای آینده از اهم 
موضوعاتی است که با 
حمکرانی خوب دولت 
و رگوالتوری می توان 

به آن دست یافت.

از دیگر ویژگی های رگوالتوری حضور افراد 
مستقل و متخصص و غیر ذی نفع در برقراری 
و اجرای آن است ایجاد رگوالتوری در حوزه 
نفت، گاز و پتروشــیمی متأثر از حضور افراد 
شایسته با استقال فکری و متخصص است 
که منجر به رشد و اعتای این صنعت خواهد 
شــد. تدوین و تنظیم مقــررات در صادرات 
مشــتقات نفتی به منظور حصول از رقابت 
ســالم، نظارت بر عملکــرد فعالیت صنایع 
باالدســتی و پایین دســتی و کمیسیون ها 
و اعمــال مصوبات و اصــاح قوانین، تهیه و 
انتشــار گزارش هــای دوره ای از وضعیت 
تولید و فــروش فرآورده هــای نفتی، انجام 
امور تحقیقاتی و ارائه آموزش های تخصصی 
و حمایــت از صاحبان صنایــع، انجمن ها و 
راهبری آنان از فواید ایجاد رگوالتوری است. 
شورای رقابت در همین زمینه مقدمات کار 
را فراهم کرد و قانون گذار مکلف کرد که به 
هیئــت وزرا برای تأیید ارائه گــردد و بعد از 
تأیید هیئت وزرا رگوالتوری تشــکیل گردد 
متأســفانه با توجه به پیگیری های شورای 
رقابت، این طرح در این هیئت تأیید نشــد و 
مخالف اصلی آن وزارت نفت بود در ادامه این 
جریان این بحث در مجلس مطرح شــد که 
مقرر گردد تشکیل رگوالتوری نیازمند تأیید 
هیئت دولت نباشد زیرا که تشکیل این نهاد 
بســیاری از اختیارات وزرا را سلب می نماید 
بنابرین طرح این موضــوع در هیئت دولت 
مطمئناً مورد توافق وزرا قرار نخواهد گرفت.

اتاق بازرگانی ایران به عنوان تشــکل بخش 
خصوصی مجدانه پیگیــر ایجاد رگوالتوری 
انرژی در حوزه نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی 
می باشــد معتقدیم مادامی که رگوالتوری 
خصوصاً در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی شکل 
نگیرد زمینه توسعه صنایع پایین دست انجام 
نمی شود مادامی که این شکاف قدرت چانه زنی 
میان صنایع باالدستی و پایین دستی به نفع 

دکتر پدرام سلطانی
نائب رئیس اتاق بازرگانی
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باالدستی باشد طبیعتاً صنایع پایین دستی 
و بخش خصوصی زیان خواهند کرد زیرا که 
بخش خصوصی عمده سرمایه گذاری خود 

را در صنایع پایین دستی فعال نموده است.
 حمکرانــی ملی بــه نظر می رســد تعبیر 
حمکرانی عمومی برای آن مناسب تر باشد 
وقتــی دارای یک حمکرانی خوب باشــیم 
مصادیقی چون رگوالتوری را باعث می گردد 
به جهت اینکه در محورهای اصلی حمکرانی 
خوب که شــامل هیئت محور اســت نبود 
رگوالتوری در این حوزه هــا خصوصاً نقت 
و انــرژی را مخدوش نموده اســت و محور 
حاکمیت قانون به این معنا که ابتدا قانون باید 
زمینه برابری عدالت را نسبت به بازیگران و 
شهروندان به وجود بیاورد مادامی که قوانین 
ما تبعیضی بین دولتی و غیر دولتی داشــته 
باشد این محور از حمکرانی خوب مخدوش 
خواهد بود و به ویژه در حوزه های نفت و گاز 
که اعضا دولتی و یــا انحصار بخش عمومی 
به وجود آمده اســت و حدوداً چهل درصد 
را شــامل می شــود در تضاد بــا اصل 44 و 
خصوصی ســازی بوده که الزم است شورای 
رقابت به آن توجه نموده و ساماندهی نماید.

با همه احترام و به رســمیت شناختن حق 
قانونی که برای بخــش عمومی و دولتی در 
قوانین ما دیده شده اســت اما آنها در حوزه 
نفت، گاز و پتروشــیمی متخلــف از قانون 
هستند و شورای رقابت باید این بازار را رصد 
نمــوده و طبیعتاً برای کاهش ســهم بخش 

عمومی و دولتی تاش نماید.
حمکرانی خوب متأسفانه در شاکله اقتصادی 
ما معنایی پیدا نکرده اســت وضعیت فعلی 
اقتصاد ما به این جهت در شــرایط نابسامان 
و متاطم می بینیم که ریــل گذاری هایی 
که در این بخش شــده باعث گردید اقتصاد 
رو به سمت اثر بخشی هدایت نکند، جریان 
بروکراسی در نظام اداری کشور اصوالً برای 
این هدف تعیین شده که در انتهای این جریان 
بروکراســی بتوان به اهداف اصلی حمکرانی 
دست یابیم مشکلی که طی دهه های گذشته 

برای کشور ما بوجود آمده است این بود که با 
تأسیس قوانین متعدد، بخشنامه های متعدد 
و سایق گوناگون داالن بروکراسی را مرتباً از 
هدف خودش منحرف نموده است هر چقدر 
دولت تاش بیشــتری می کند و هر چقدر 
مجلس قانون گذاری بیشتری می کند وضع 
ما از شرایط قبل بدتر می شود زیرا که هدف 
نهایی را گم کرده ایــم و جریان مقررات 
گذاری دولت به سمت رقابت، توسعه و رشد 
اقتصادی نیست بدیهی است که در چنین 
شرایطی به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. با 
این توضیحات اصل حمکرانی خوب نتوانسته 
است در روند توسعه ای اقتصاد نقش آفرینی 

نماید.

محور دیگر در حمکرانی خوب، مشــارکت 
است در مشــارکت صدای همه ذی نفعان 
باید شــنیده شــود و در تصمیم گیری ها 
نظرات مــورد توجه قرار بگیــرد چقدر در 
نظام حمکرانی ما صــدای بخش خصوصی 
شنیده شده یا می شــود چقدر نظر بخش 
خصوصی مورد توجه قرار می گیرد بسیاری 
از تشــکیل های بخش خصوصی، اتاق های 
بازرگانی مرتباً این گایه را از دولت دارند که 
در جریان تدوین بخشنامه ها، لوایح به هیچ 
وجه مشورتی با بخش خصوصی نمی شود با 
توجه به اینکه بخش خصوصی یکی از اضاع 
تصمیم گیری است از جریان مشارکت تا حد 

با همه احترام و به 
رسمیت شناختن حق 
قانونی که برای بخش 
عمومی و دولتی در 
قوانین ما دیده شده 
است اما آنها در حوزه 
نفت، گاز و پتروشیمی 

متخلف از قانون هستند 
و شورای رقابت باید 

این بازار را رصد نموده 
و طبیعتاً برای کاهش 
سهم بخش عمومی و 

دولتی تالش نماید.

زیادی محذوف مانده است. و قوانینی که طی 
سالهای گذشــته برای ترمیم و اصطاح این 
فرهنگ و شیوه شده اســت نیز مورد توجه 

بخش دولتی و عمومی قرار نگرفته است.
موضوع مهم دیگر بحث اجماع محور بودن در 
جریان حمکرانی است به این عنوان که تمامی 
ذی نفعان در جریان تصمیم گیری مشارکت 
داشته باشند و سلیقه ای نیز رفتار نگردد بطور 
مثال دولت در تصمیم گیری ها نظرات همه 
ذی نفعان را دریابــد و اثرات آن باعث تجلی 
خرد جمعی در تصمیم گیری خواهد شد و 
نتیجه تصمیم گیری لحاظ شــدن نظر همه 

ذی نفعان خواهد بود.
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هر گونه عملیات و 
فرآیند و فعالیتی که یک 

حاکمیت در تعامل با 
جامعه جهانی برای پیش 

بردن منافع اقتصادی 
خود انجام می دهد از 
مصادیق دیپلماسی 

اقتصادی است

ایران با توجه به ضعف در 
دیپلماسی اقتصادی در 
صورتی که دیپلماسی 
اقتصادی را به صورت 
ابزار و نه راهبرد به کار 
گیرد مطمئناً خود را در 
سطح جهانی به چالش 

خواهد کشید

بخش خصوصی بارها از دولت درخواســت 
نموده است که بطور سلیقه ای نباید از میان 
بخش خصوصی نظــرات را انتخاب نمایید 
بهرحال تضاد منافع در هر حوزه ای وجود دارد 
و نباید دسترســی هر بخش بیشتر و بهتر به 
دولت باشد بتواند نظراتش را به کرسی بنشاند 
نشانه تضییع حقوق دیگران خواهد بود اصوالً 
آسیب شناسی حمکرانی در بازنگری مسیر 
چهل ســاله ای که پیموده ایم و رسیدن به 
مقطعی که ضعف ها به خوبی آشــکار شده 
اند با کاهش درآمدهای نفتی و بدهکار شدن 
دولت و آشکار شدن عوارض رشد مزمن پایین 
در اقتصاد کشورمان نارضایتی ها آشکار شده 
امروزه باید از ضعف ها و مشکاتی که داشته 
ایم در جریان حمکرانــی خوب اصطاحات 
مربوط را انجام بدهیم و این بسیار پسندیده 
اســت که بخش خصوصی مطالبه گر اصاح 

ایرادات و اشکاالت نظام حمکرانی است.
در میان تعاریفی که از دیپلماسی اقتصادی 
وجود دارد اگر بخواهیم تعریف ملموس تری 
داشــته باشــیم هر گونه عملیات و فرآیند و 
فعالیتی که یک حاکمیت در تعامل با جامعه 
جهانی برای پیش بردن منافع اقتصادی خود 
انجام می دهد از مصادیق دیپلماسی اقتصادی 
است با این تعریف بازیگران صحنه دیپلماسی 
اقتصادی به غیر از دســتگاه دیپلماسی که 
پیشران محســوب می شود تمامی نهادهای 
حاکمیتی و نهادها و ســازمان های مدنی و 

بخش خصوصی می باشند.
ابزارهای دیپلماســی اقتصادی انواع کنش 
و واکنشی هستند که یک کشــور در تقابل 
جامعه جهانی انجام می دهند اعم از صادرات، 
واردات، جذب سرمایه گذاری خارجی، دادن 
خطوط اعتباری، موافقت نامه های دوجانبه و 
چندجانبه، عضویت در سازمان های منطقه ای 
و بین المللی اقتصادی و... اما در مروری بر این 
مفاهیم بنظر می رسد خطاهای بارز و آشکاری 
داشــتیم که منجر به شرایط فعلی اقتصادی 
کشور شده اســت اگر دیپلماسی اقتصادی 
توانسته بود از ابزارهای آن به خوبی استفاده 

نماید و راهبرد متمایزی برای آن داشته باشد 
می توانستیم از ظرفیت جامعه جهانی به نحو 
خوبی بهره مند گردیم در نگاهی به دیپلماسی 

اقتصادی کشورها دو گونه عمل کرده اند:
آنهایی که این دیپلماسی را به عنوان راهبردی 
برای توسعه و رفاه کشور دیدند و آنهایی که 
دیپلماسی اقتصادی را ابزاری برای تحمیل 
عقاید و خواسته هایشــان به سایر کشورها 

عمل کرده و استفاده نمودند.
مصداق بارز نمونه دوم آمریکاســت که از ابزار 
اقتصادی خود با تحریم و خــروج از معاهدات 
زیست محیطی و امثالهم خواستار تحمیل نظرات 

اقتصادی خود در جامعه جهانی است.
نمونه دیگر از این نگاه در شرایط فعلی کشور چین 
است کشوری که در یک مقطع زمانی دیپلماسی 
اقتصادی را برای سه دهه به عنوان راهبرد نگاه 
کرد تا توانست به غلبه خوب اقتصادی در جهان 
برسد امروزه با دیپلماسی خود در تحمیل نظرات 

و منافع خود استفاده نماید.
ایران با توجه به ضعف در دیپلماسی اقتصادی 
در صورتی که دیپلماســی اقتصــادی را به 
صورت ابزار و نه راهبرد به کار گیرد مطمئناً 
خود را در ســطح جهانی بــه چالش خواهد 
کشــید اینگونه تفکر قبًا در سیاست های 
اتحاد جماهیر شــوروی به وقوع پیوســت 
شوروی با اقتصادی ضعیف تاب و توان اهرم 
کردن ابزارهای دیپلماسی اقتصادی را برای 
به کرسی نشاندن نظرات و خواسته های خود 
نداشته و نهایتاً منجر به سقوط این کشور شد.
ما در موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه، 
در الحاق به ســازمان جهانی تجارت موفق 
عمل نکردیم، در تعامل با دنیا سیاست های 
تجاری و تدوین نظام تعرفه ای درست عمل 
نکردیم که باعث محرومیت از واردات مفید و 

صادرات بیشتر به بازارهای جهانی شد.
برای نیــل به اهداف دیپلماســی اقتصادی 
خوب باید اشتباهات گذشــته را شناسایی 
و پذیرفت و مســیر اشتباه گذشــته را با 
ظرفیت های فراوانی که کشــور و ملت ما 

دارد بازیابی کنیم. 
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وزیر نفت عربستان که بار عملی سخنگویی کشور 
 های اوپک را بر دوش دارد، در اظهارنظر نادری در 
)IEA(اجاس داووس به آژانس بین المللی انرژی

تاخت و این سازمان را متهم کرد که تأثیر توسعه 
نفت و گاز شــیل آمریکا را بیش ازاندازه بزرگ 
کرده و نتوانسته است، آثار توسعه این بخش را بر 

بازار نفت به خوبی برآورد کند. 
آقای خالد فاح این ســخنان را در پنلی ارائه 
می داد کــه در کنار وی الکســاندر نواک وزیر 
انرژی روســیه و ریک پری وزیر انرژی آمریکا 
نیز حضورداشــتند. در حال حاضر این ســه 
کشــور بیش از ثلث عرضه جهانی نفت خام را 

بر عهده دارند.
حضور این ســه نفر در کنــار یکدیگر در پنل 
مشــترک در اجــاس داووس عــاوه بــر 
اینکه بر نقــش داووس به عنــوان مهم ترین 
تریبون"جهانی شدن" تأکید دارد، گویای آن 
است که تا چه حد منافع ملی کشورهایی نظیر 
آمریکا، روسیه و عربستان که در بسیاری موارد 
اختافات فاحش سیاســی با یکدیگر دارند، 
ایجاب می کند در موضوع انرژی به وحدت نظر 

و راهبرد و هماهنگی برسند.
البته آنچه بیشتر باعث خشم وزیر نفت سعودی 
و حمله وی به IEA گردید، آن است که آژانس در 
هفته قبل از اجاس داووس اعام کرد، به زودی 
تولید نفت آمریکا از رقبای ســعودی و روس 
پیشی خواهد گرفت و با تجدیدنظر صعودی در 
پیش بینی قبل خود، تولیدات نفت خام آمریکا 
برای سال 2018 را بالغ بر 10 میلیون بشکه در 

روز برآورد کرد.
 IEA در گزارش خود تأکید نموده بود که رشد 
انفجاری در بخش شــیل آمریکا باعث خنثی 
کردن توافق کاهش نفت اوپک خواهد شد. این 
توافق باهمت و پشتکار اوپک و غیر اوپک به ویژه 

مصاف اوپک و IEA در داووس )سوییس(

وزرای نفت عربســتان و روسیه حاصل شد و 
این گروه کشورها به ویژه دولت عربستان که 
برنامه های زیادی بــرای اجرا دارد که به پول 
بیشتر نیاز دارد، با دقت و نگرانی بر روند اجرای 

آن نظارت می کنند.
  وزیر نفت عربســتان در اســتدالل خود در 
پاســخ به نظر IEA مبنی بر آثار تولید شیل 
خاطرنشان ســاخت که باتوجه به روند افول 
حوزه های موجود نفتی، عرضه بیشتری برای 
پاسخگویی به تقاضای نفت نیاز است و در این 
مورد پتانسیل بخش شیل آمریکا بیش ازحد 
مورد بزرگنمایی قرارگرفته اســت. وی افزود 

تولید اضافی شیل توسط بازار جذب خواهد 
شد به همان نحو که افزایش های تولید دهه 

1980 جذب بازار شد.
البته بســیاری از ناظران بازار نفــت از این 
اظهارنظر وزیر ســعودی با  تعجب استقبال 
کردند، چراکه افزایش تولیدهای دهه 1980 
ناشی از تولید دریای شمال )انگلستان و نروژ( 
و تولید آالسکا باعث شد بازار نفت با دو دهه 
قیمت های نازل مواجه شود و بسیاری معتقدند 
این عامل نقش تعیین کننده ای در ســقوط 

نهایی اتحاد شوروی داشت. 
  صحبت های وزیر نفت سعودی هنگامی ارائه 

امور بین الملل دنیای انرژی
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می شود که کشور متبوعش قصد دارد تحولی 
اساسی در اقتصاد و دولت این کشور ایجاد نماید 
و ســکان دار این تحول یعنی شاهزاده محمد 
بن ســلمان برای تحوالت گسترده اقتصادی 
و اجتماعــی موردنظر خود به پول بیشــتری 
احتیاج دارد که بایستی از طریق افزایش بهای 

نفت تأمین شود.
  دبیرکل آژانس بین المللی انرژی در پنل حضور 
نداشــت، لکن به عنوان عضوی از مخاطبین 
تاش کرد به حمله وزیر نفت عربستان پاسخ 
دهد. آقای فتحی بیرول ترک تبار )ترکیه ای( 
طی بیانیه ای اظهار داشت، "تصور من آن است 

حضور وزیر نفت 
عربستان و وزرای انرژی 
روسیه  و امریکا در کنار 
یکدیگر در پنل مشترک 
در اجالس داووس عالوه 
بر اینکه بر نقش داووس 

به عنوان مهم ترین 
تریبون"جهانی شدن" 

تأکید دارد، گویای 
آن است که تا چه حد 
منافع ملی کشورهایی 
نظیر آمریکا، روسیه و 

عربستان که در بسیاری 
موارد اختالفات فاحش 

سیاسی با یکدیگر 
دارند، ایجاب می کند 
در موضوع انرژی به 

وحدت نظر و راهبرد و 
هماهنگی برسند.

که انقاب شیل بسیار قدرتمند ظاهر خواهد 
شد و طی سال های آینده ما شاهد آثار بیشتر و 
بیشتری از تولید آن بر بازار نفت خواهیم بود".   
علیرغم این اظهارات آقای بیرول، IEA طی دو 
سال اخیر مستمراً از کاهش سرمایه گذاری های 
باالدستی در پاســخ به تقاضای آینده اظهار 
نگرانی کرده اســت. ضمناً ناظران از آژانس 
انتقاد کرده اند که آژانس در گزارش های ماهانه 
خود بیش ازحد بر رشد عرضه کوتاه مدت نفت 
تأکید می کند و دورنمای مبهم و نامعینی را 
برای سرمایه گذاری در بخش باالدستی ایجاد 

می کند.
در مورد توافق تولیــد اوپک و غیر اوپک وزیر 
نفت سعودی تأکید کرد که "بسیار غیرمحتمل 
است که تولیدکنندگان جهانی شامل روسیه، 
در اجاس ژوئن آینده از توافق خارج شوند". 
وی پیش بینی کرد، سرانجام یک خروج نرم و 
تدریجی از توافق رقــم خواهد خورد که بازار 
نفت را در سال 2019 با "شوک" مواجه نکند.

آقای پری وزیر انــرژی آمریکا تأکید کرد که 
ظهور مجدد آمریکا به عنوان یک تولیدکننده 
اصلی در کنار عربســتان و روســیه حاکی 
از آن اســت که زمینه های مشــترکی برای 
همکاری های ســه کشــور وجود دارد. وی 
خاطرنشان ساخت: "خوشبختیم که انرژی 
شیل به دنیا عرضه می کنیم" ولی در این حال 
تأکید کرد دولت ترامپ درصدد ایجاد جبهه 
متحد با رقبای آمریکا نیست. وی اظهار داشت: 
"آمریکا اول" فقط یک معنی دارد : "»رقابت«". 
وزیر انرژی روسیه در پاسخ به سؤالی در مورد 
تأثیر تحریم های آمریکا و شــرکای غربی بر 
این کشور اظهار داشــت این تحریم ها تأثیر 
کمی داشته و نه تنها آمریکا را موردانتقاد قرار 
نداد بلکه با توجه بــه اینکه گزارش ها حاکی 
از آن اســت که با تولید گاز شــیل آمریکا به 
صادرکننده خالص گاز تبدیل شــده از وزیر 
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انرژی آمریکا دعــوت کرد آمریکا عضویت در 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز)GECF(  را 

که روسیه در ان نفوذ زیادی دارد پذیرا شود.
 آقای پری پاسخ این دعوت را مستقیم نداد، 
لکن گفت، آینده روشــن اســت زیرا رقابت 
مناسبی بین ایات متحده و روسیه در جریان 
خواهد بــود. وی گفت: "به نظــر من یکی از 
موضوعاتی که افراد به آن عاقه مند هستند آن 
است که معنی »اول بودن آمریکا« را بدانند. در 
یک کلمه بگویم پاسخ به این سؤال »رقابت« 
اســت یعنی آمریکا می خواهد »رقابت پذیر« 
باشد. مثًا وقتی کشور شــما می خواهد در 
وضعیتی باشــد که LNG )مایعــات گازی( 
بخرد، اول به آمریکا فکر کنــد". پری گفت: 
بعضی وقت ها آمریکا و روسیه باهم اصطکاک 
دارند، ولی برای تولیدکنندگان سوخت های 
فسیلی مهم است که زمینه های همکاری های 

مشترک پیدا کنند.
واضح اســت که آقای پری در اظهارات خود 
بســیار مواظبت می کرد که دردسر جدیدی 
برای دولت ترامپ ایجاد نکند. نزدیکان ترامپ 
و مشخصاً وی متهم هستند که برای پیروزی 
در انتخابات ریاســت جمهوری از کمک های 
سایبری و غیره دولت روسیه کمک گرفته اند 
که موضوع هنوز در صدر پیگیری های کنگره 
آمریکا، حزب دموکــرات و مقامات قضایی و 
امنیتی آمریکا قرار دارد. به همین علت دولت 
اوبامــا در ماه های پایانی عمر خود در ســال 
2016 تعداد زیــادی از دیپلمات های روس 
را از آمریکا اخراج کرد و تحریم های وســیعی 
را نیز علیه روســیه به مورداجرا گذاشت. ولی 
با روی کار آمــدن ترامپ دولت جدید آمریکا 
سعی کرده است که کم وبیش با روسیه مدارا 
کند و عکس العمل های شدیدی در مورد آن 

نداشته باشد.
  آقای پری هم مجری همین سیاست دولت 
ترامپ بود به طوری که شانه به شانه آقای نواک 
وزیر انرژی روسیه نشست تا به سؤاالت پاسخ 
دهد ولی تاش نمود از نزدیک شدن بیش ازحد 
مواضع آمریکا به روسیه پرهیز نماید. بنابراین 

فقط در صحبت خود اشاره کرد که روسیه در 
سال های اخیر کمک کرده است که فضانوردان 
آمریکایی در سفر فضایی خود تدارکات خوبی 

داشته باشند!

  محیط زیست، توافق نامه پاریس و انرژی

  یک تفاوت عمده بین مواضع سه وزیر مربوطه 
)آمریکا، روسیه و عربستان( آن بود که وزرای 
روسیه و عربستان هیچ گونه صحبتی در مورد 
رابطه فیمابین محیط زیست جهانی، توافق نامه 
پاریس و موضوع انرژی نداشتند حال آنکه وزیر 
انرژی آمریکا نقطه نظرات روشنی در این موارد 
ارائه نمود. هرچند که دولت آمریکا اعام کرده 
است که از توافق پاریس خارج خواهد شد، لکن 
هنوز رسماً چنین موضوعی را به سازمان ملل 
متحد اعام نکرده اســت. صحبت های آقای 
پری بدون تعریض به موافقت نامه پاریس، به 
نحوی بود که فاصلــه چندانی با نقطه نظرات 
دولت دموکرات اوباما نداشــت و حاکی از آن 
است که وزیر انرژی ترامپ برخاف رئیس خود 
که در بسیاری موارد متوجه تبعات نقطه نظرات 
خود نیست، یک تکنوکرات واقعی و با اشراف 
کامل بــه ماحظات و مواضع کشــورش در 
موضوع تغییر اقلیم و انرژی های تجدید پذیر 
می باشد. پری در صحبت های خود خاطرنشان 
ساخت: آمریکا رهبری جهان را برای کاهش 
انتشارات )گازهای گلخانه ای( بر عهده دارد. 
شما می توانید رشد اقتصادی و بهبود کیفیت 
زندگی را داشته باشید و درعین حال انتشارات 
)گازهای گلخانه ای( خود را کم کنید. محرک 
این فرایند تبدیل وضعیت نیروگاه های قدیمی 
غیر کارآمد به نیروگاه هایی است که سوخت 
تمیز گاز طبیعی مصرف می کنند. این هدفی 
اســت که ما مایلیم در آن مشارکت کنیم و 
هدفی است که صنعت سوخت های فسیلی به 

دنبال آن است".
   ایــن نقطه نظر و موضع صریــح وزیر انرژی 
آمریکا موضعی است که بسیاری از شرکت های 
بزرگ نفتی از جمل شیل، بی پی، انی، آرامکو 
و حتی شــرکت های آمریکایــی نظیر اگزان 

موبیل، شــورون و تگزاکو قبــول دارند و آن 
را اعام کرده انــد. عاوه بر آن کشــورهای 
بــزرگ دارای ذخایر گاز نظیر ایــران، قطر و 
الجزایر و به طورکلی اعضاء مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز همواره بر ایــن اصل تأکید 
کرده اند تا نقــش گاز طبیعــی را در جهان 

پررنگ تر نمایند.
  در مقابــل کمپین هــای مبارزه بــا تغییر 
اقلیم،ســازمان های مردم نهــاد جهانــی با 
کل ســوخت های فســیلی )ازجملــه گاز 
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طبیعی( مخالف هســتند و تاش می کنند 
سرمایه گذاری در این حوزه کمتر و کمتر شود 
و در عوض ســرمایه گذاری در سوخت های 
تجدید پذیر به ویژه باد، خورشید و انرژی برق 
گسترش یابد. ازاین رو صحبت های آقای پری 
هرچند مورد تأیید قاطبه کشورها و شرکت ها 
دارای نفت و گاز اســت لکن مورد استقبال و 
تأیید طرفداران جهانی محیط زیست نیست. 
   ولی وزیــر انرژی آمریــکا از فن آوری های 
جایگزیــن ســوخت های فســیلی نظیــر 

خودروهــای برقی و صنعت باطری ســازی 
جدید برای ذخیره انــرژی که می تواند مازاد 
انرژی را برای مواقعی که آفتاب نمی تابد و باد 
وزرش نمی کند، به شدت دفاع کرد. آقای پری 
مطرح کرد:"آیا خــودروی برقی چیز خوبی 
است و باید تمرکز زیادی بر توسعه آنها اعمال 
شود؟ قطعاً همین طور است. مسلماً آمریکا نیز 
به توسعه خودروهای برقی روی خواهد آورد. 
برای من، صنعت ذخیره سازی نیرو )باطری( 

یک نوآوری رویایی است".

 وزیر انرژی ترامپ 
برخالف رئیس خود که 

در بسیاری موارد متوجه 
تبعات نقطه نظرات خود 
نیست، یک تکنوکرات 
واقعی و با اشراف کامل 
به مالحظات و مواضع 
کشورش در موضوع 

تغییر اقلیم و انرژی های 
تجدید پذیر می باشد.
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هیئت مدیره کمیسیون فراورده های روغنی 
خواستار تعامل و همکاری هر چه بیشتر اداره 
دارایی بــا تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
فرآورده هــای روغنی و بازنگــری در قوانین 

مالیاتی روغن کارکرده پسماند شدند .
آقایی راد، نائب رئیس کمیســیون در جلسه 
کمیسون روغن، با اشــاره به ماده 169 مکرر 
قانون مالیات  های مستقیم که در سال 1390، 
توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین شده 
و برطبق آن ، مؤدیان حقیقی و حقوقی باید در 
انتهای هر فصل فهرســت معامات خود را به 
سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند خواستار 
بازنگری در ثبت خرید وفروش فصلی در سامانه 
169 اداره دارایی شد و گفت : متاسفانه با توجه 
به خرید روغن های کارکرده از مبادی متعدد 

برخورد سلیقه ای با قوانین مالیاتی
فروش و عدم ارائه کارت ملی، کداقتصادی و یا 
فاکتور فروش توسط فروشنده، در هنگام ثبت 
در سامانه 169 خریدوفروش فصلی، با توجه به 
اینکه فاکتوری از سمت فروشنده پسماند به 
اداره دارایی ارائه نشده است و به نوعی فروشنده 
ناشناس می باشد 9 درصد عملکرد را با خریدار 

محاسبه می نمایند .
برای اجتنــاب از احتســاب مضاعف مالیات 
پیشــنهاد می گردد کلیه عملیات محاسبه 
مالیاتی روغن کارکرده پســماند بدون ذکر نام 
فروشندگان انجام شده و در سامانه نیز گزینه ای با 
عنوان پسماند ثبت گردد که مودیان با انتخاب 
این گزینه چرخه ارزش افزوده را طی نمایند . 

به روز نبودن دفاتر محاسباتی اداره ارزش افزوده 
و عقب ماندگی چهار پنج ســاله آن در حل 

مشکات مالیاتی مودیان نیز از جمله مشکات 
پیش روی صادرکنندگان فراورده های روغنی 
اســت که انتظار دارند قانون عطف به ماسبق 
شده و دفاتر چند سال قبل آنها مشمول بازبینی 

مجدد، قوانین جدید و مالیات مضاعف نگردد .
آقایی راد، سلیقه ای عمل کردن قوانین مالیاتی 
را نیز از دیگر مشکات پیش رو عنوان کرده و 
اظهار داشت : اراده ای برای معافیت عملکرد در 
دولتی ها مشهود نمی شود و طی جلساتی که با 
دبیرکل اتحادیه اوپکس با گروه کارشناسی اداره 
دارایی داشتیم امیدواریم  در کارشناسی مجدد 
میان وزارت خانه و مجلس بتوان به یک قانون 

مدون و جامع دست یازید .
ســامانه ثامن که از جمله خدمات مناسب 
اداره دارایی اســت باعث ایجاد انگیزه برای 
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شرکت های روغنی و هیدروکربنی قانونمند 
شده اســت که موجب رصد شــرکت ها و 
فاکتورها شده، فروش روغن سوخته ها نیز 
کنترل شــده و قیمت گذاری نیز دقیق می 

گردد.
آقایی راد افزود اتحادیه بــا همکاری انجمن 
صنایع بازیافت در صدد هســتند با راه اندازی 
ســامانه جمع آوری روغن کارکرده نسبت به 
ســاماندهی جمع آوری روغن کارکرده اقدام 
نمایند کــه البته اجرائی شــدن این موضوع 
نیازمند مساعدت مســئولین ستاد، محیط 

زیست وزارت کشور می باشد.
ســعید رفیعی فر، دبیــرکل اتحادیه اوپکس 
در ادامه این بحث افزود : هر خرید و فروشــی 
مشــمول مالیات عملکرد است پیشنهاد 
می گردد با توجه بــه اینکه خریداران روغن 
کارکرده با تصفیــه و بازگرداندن آن به عنوان 
روغن پایه محصولی کارکــرده و بی ارزش را 
ارزش افزوده مجدد می دهند مبنای مالیاتی از 

محل فروش روغن پایه محاسبه گردد .
پسماند و روغن کارکرده در صورت عدم جمع 
آوری آســیب جدی به محیط زیست خواهد 
آورد و با توجه به مراکز متعددی که در سراسر 
کشور در حدود 600 هزار تن روغن کارکرده 
تولید می کنند جمع آوری و تبدیل آن به روغن 
پایه و نهایتاً به روغــن موتور اهمیت فعالیت 

اعضای این کمیسیون را مشهود می نماید.
همچنین جلوگیری از قاچاق سوخت، حفظ 
محیط زیست و عدم اختاط مواد یارانه ای با 
روغن کارکرده نیــز از تمایزات این صنعت به 
شــمار می رود که می تواند در روند احتساب 

مالیات مضاعف عملکرد تاثیر گزار باشد.
حســین منیری عضو هیأت مدیره اتحادیه 
صادرکنندگان فــرآورده های نفــت، گاز و 
پتروشیمی)اوپکس( نیز افزود : هم اکنون در 
کشورمان بیش از یک میلیون و 200 هزار تن 
انواع روغن و فرآورده های روغنی تولید می شود 
،همچنین 4 واحد بزرگ و 200 واحد تصفیه 
دوم در حال فعالیت هستند. از این میزان تولید 
انواع روغن و فرآورده هــای روغنی، صادرات 

پسماند و روغن 
کارکرده در صورت 

عدم جمع آوری آسیب 
جدی به محیط زیست 
خواهد آورد و با توجه 

به مراکز متعددی که در 
سراسر کشور در حدود 

600 هزار تن روغن 
کارکرده تولید می کنند 
جمع آوری و تبدیل آن 
به روغن پایه و نهایتًا 

به روغن موتور اهمیت 
فعالیت اعضای این 

کمیسیون را مشهود می 
نماید.

آن ها رقمی بیش از 300 هــزار تن و مصرف 
داخل آن ها رقمی بیش از 800 هزار تن را به 

خود اختصاص داده است.
از آنجایی که روغن کارکرده پســماند بسیار 
خطرناکی اســت و رها شــدن آن در محیط 
زیســت تبعات منفی زیادی دارد وجود یک 
متولی برای مدیریت آن امری ضروری است 
چرا که رها شــدن یک لیتر روغن کار کرده 
می تواند حجم زیــادی از منابع آبی و محیط 
زیست را آلوده کند که با تاش های 60 تا 100 

ساله شاید به وضع اولیه خود برگردد.
وی گفت: در همه جــای دنیا دولت برای این 
صنعت عاوه بر اینکه هیچ نوع مالیات ارزش 
افزوده و عملکرد دریافت نمی کند بلکه یارانه 
نیز به آن ها اختصاص می دهــد تا واحد های 
فعال در این صنعت روی پای خود ایستاده و 
حجم بســیاری از روغن کار کرده را به چرخه 

تولید برگرداند.
اگر این روغن ها به درســتی تصفیه شــوند و 
هیچ تقلبی در آن ها صورت نگیرد نه تنها هیچ 

تفاوتی با روغن تصفیه اول نخواهند داشت بلکه 
به مراتب حتی دارای برخی شاخصه ها، امتیازات 
و فاکتورهایی هستند که می تواند بسیار بهتر از 

تصفیه اول باشد.
متأســفانه فرآورده هایی هماننــد نفت و گاز 
یارانه ای هستند و همین موضوع باعث شده تا 
تعداد تقلب کنندگان موجود در عرصه تصفیه 

روغن سوخته کم نباشد.
وی ادامــه داد بازگردانــدن روزانه 600 هزار 
تن روغن کارکرده به چرخه تولید نه تنها ارز 
بسیاری را وارد کشــور می کند بلکه می تواند 
خوراک یک یا دو مورد از پاالیشگاه های کشور 
را تامین کنــد. بنابراین بایــد اذعان کرد که 
حجم زیادی از ارزش افزوده ناشی از این امر به 
اشتغال زایی و ارزآوری کشور کمک خواهد کرد.
در جلسه کمیسیون روغن که در محل اتحادیه 
اوپکس برگزار شــد همچنین تعدادی از اعضا 
کمیسیون به بیان دیدگاه های خود پرداختند :

اعضای کمیسیون روغن بر این باورند در تبدیل 
روغن کارکرده به روغن پایه، واسطه هایی نقش 
دارند که با اختاط مــواد متفرقه از جمله آب 
و آرد، گازوئیل و نفت با روغن ســوخته باعث 
کیفیت پایین محصول نهایی میشوند و پیشنهاد 
می کنند، منابع فروش روغن کارکرده شناخته 
شده و خوشنام باشند و بابت فروش نیز فاکتور 

ارائه نمایند.
همچنین یکی از راه هایی که باعث کتمان قدرت 
بخش خصوصی و شــرکت های صادرکننده 
شده اســت، صدور اظهارنامه به اسم شرکت 
تولیدکننده است که به نوعی باعث حذف نام 
صادرکننده در فرایند صادرات روغن پایه می 
شود . بر این اساس شرکت های صادرکننده برای 
عدم پرداخت مالیات مضاعف، مبادرت به قرارداد 
حق العمل کاری می کنند که رویه مناسب و 

قانونی نمی توان بر آن تصور کرد .
کمیســیون فرآورده های روغنی با بیش از 
صد شرکت در قالب اعضای اصلی و حدود 40 
شرکت از اعضای فرعی خود در سال گذشته 
سهم صادراتی معادل 1/2 میلیارد دالر مواد 

روغنی و پارافینی داشته است .



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyبهمن ماه  96 24

در تاریخ دهم دی ماه سال جاری آقای پدرام 
ســلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران طی یادداشتی در 
وباگ خود که در رســانه های نوشتاری نیز 
انعکاس داشــت، ذکر نمود که "چین عزیز" 
آرام آرام، این شــریک وفادار خود ایران را به 
حاشیه می راند. یادداشت آقای سلطانی پیامد 
سفری بود که ایشان در اوایل دی ماه به چین 
داشــتند و طی تجربه شخصی و گفت وگو با 
فعاالن ایرانی در چین و نیز اخبار و اطاعات 
و تجربیات 8-7 ســاله خود بــه این نتیجه 
رسیده اند که چینی ها به طور مستمر در حال 
فاصله گرفتن از ایران هســتند و کشورمان 
نمی تواند در بلندمدت و حتی میان مدت روی 
کمک چشم بادامی ها حساب کند، چراکه  این 
کشور در آینده بلندمدت و در عرصه شطرنج 
جهانی حتی پاکستان و افغانستان را به ایران 

ترجیح می دهد.
 این احساس عمومی که این فعال اقتصادی 
و تجــارت خارجی ایــران دارد، کم وبیش با 
درک عمومی) Common-Sense( ســایر 
کارشناســان و فعاالن اقتصادی و سیاست 
خارجی ما هماهنگی دارد و مستمراً نسبت 

به آن هشدار داده شده است.
   در مقابل در تاریخ یازدهم بهمن ماه )درست 
یک ماه بعد از انتشــار نقطه نظــرات آقای 
سلطانی( رسانه ها در گزارش هایی از همایش 
غذای حال ' به نقل قول از  آقای حســین 
یعقوبی دبیرکل امور بین الملل بانک مرکزی 
از رفع این چالش )بســته شدن حساب های 
بانکی ایرانیان در چیــن( خبر دادند و آقای 
خزایــی معاون وزیــر اقتصــاد و رئیس کل 
سازمان سرمایه گذاری نیز از رشد 20 برابری 
سرمایه گذاری مســتقیم چینی ها در ایران 

اهمیت چین برای اقتصاد و تجارت ایران
در فاصله ســال های 1392 تــا 1396 خبر 
داد. ضمنا" آقای غامحسین شافعی رئیس 
اتاق بازرگانی ایران  نیز در این همایش روابط 
اقتصادی ایران و چین را  مثبت ارزیابی کرد 
و گفــت همکاری های اقتصادی دوکشــور 
دراغلب زمینه ها ازجمله صنعت، گردشگری، 
انرژی های تجدید پذیر، حمل ونقل ومخابرات 
رشد داشته و سرمایه گذاری در این حوزه ها با 

قوت انجام می شود.
  قدری تامــل در این گفته هــا و اظهارات 
مســئولین ذکرشــده، حالــت باتکلیف و 
انفعالی کشورمان را در مصاف با این اژدهای 
صنعتی –تجاری جهان که رشــد سهمگین 
آن طی دو ســه دوره گذشــته لرزه بر اندام 
بلوک هــای سیاســی-تجاری قدرتمند در 
تمامی نقاط جهان ازجمله در امریکا، اروپا، 
آسیا و ســایر نقاط انداخته، شاهد هستیم. 
البته بخشی از چالش و احساس دوگانه نسبت 
به چین  طبیعی بنظر میرسد وسایر کشورها 
و بازیگران تجارت بین المللی نیز با آن مواجه 
هستند، چرا که این کشور با روند فزاینده ای 
بازارهای داخلی و صادراتی آنها را مورد تهاجم 

قرار داده است.
ولی در مورد کشــورمان جنــس چالش و 
تهاجم متفاوت اســت.  متاسفانه  در تجارت 
خارجی کشــورمان درنتیجه نابخردی های 
چند سال گذشته به قدری گزینه ها محدود 
شده اند که مسئولین و فعاالن دولتی بخش 
خصوصی چاره ای به جز توجیه و تمکین در 
برابر شریکی مانند چین نمی بینند و درواقع 

توجیه آنها سوختن و ساختن است.
از ســوی دیگر در چنین شــرایط   خطیر و 
پرفشــاری که بر تجارت خارجی کشورمان 
حاکم اســت، فرایند اطاع رسانی و آگاهی 
بخشی مناســبی هم در این زمینه  موجود 

متاسفانه  در تجارت 
خارجی کشورمان 

درنتیجه نابخردی های 
چند سال گذشته 

به قدری گزینه ها محدود 
شده اند که مسئولین 
و فعاالن دولتی بخش 

خصوصی چاره ای به جز 
توجیه و تمکین در برابر 

شریکی مانند چین 
نمی بینند و درواقع 

توجیه آنها سوختن و 
ساختن است.

رضا مدیر، دنیای انرژی
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نمی باشد. شــاهد این واقعیت انعکاس مگا 
پروژه 900 میلیارد دالری  و به تعبیر بهتر 
مگا اســتراتژی چین در مورد راه ابریشم 
جدید یا اوبُر)OBOR( است که تحت عنوان 
"یک کمربند  یک جاده از آن یاد می شود، در 
رسانه های ما است. برحسب یک جستجوی 
ســاده در اینترنت مطالب فارسی متأسفانه 
علیرغم راهبردی بودن ایــن پروژه کلیدی 
برای کشورمان مطالب همه جانبه و عمیقی 

یافت نمی شود. 
مســئولین عمومــاً بــه این نــکات نظری 
تأکیددارنــد که موقعیــت جغرافیایی ایران 
به نحوی اســت که در چنین طرح عظیمی 
قابل اغماض نیست و لذا چینی ها در این پروژه 

نقش عمده ای برای ایران متصور هســتند.
هرچند در این نتیجه گیــری بخش هایی از 
واقعیت ماجرا نهفته اســت لکــن همه ابعاد 
موضوع را تشــریح نمی کند. بر این اســاس 
در ســطور آینده تاش خواهد شد برحسب 
این اطاعات و گزارش ها در دســترس بدون 
یکســونگری های خواســت- اندیشانه ملی 
برخی ماحظات و نقطه نظرات مربوط به این 
طرح عظیم و تبعات آن را   برای کشورمان را 

تشریح نماییم.
1- صورت مسئله: ابعــاد راه ابریشم جدید 
یا یک کمربند، یک راه ابتکاردر سال 2013 
میادی رئیس جمهــوری چین تحت عنوان 
ابتکار یک کمربند، یک راه یک کریدور تجاری 

دوبخشی )شــامل نیم کمان  بخش خشکی 
طرح با عنــوان   Belt و نیم کمــان دیگر راه  
تحت عنــوان Road )که بخش دریایی طرح 
اســت( را اعام کرد که به عنــوان طرح راه 
ابریشــم جدید از آن یادشــده است. بخش 
خشکی )کمربند( قرار است با یک خط آهن 
از شمال چین، آسیا مرکزی، بخشی از ایران، 
اوراســیا و ترکیه عبور کرده و به اروپا بروند و 
بخش آبی )جاده یا راه Road( از جنوب چین، 
سریانکا، بنگادش و پاکستان و دریای عرب 

به شرق آفریقا منتهی شود.
 برحسب گزارش های مختلف این طرح عظیم 
65 کشور را با پوشــش حدود 4 میلیارد نفر 
درگیر خواهد کرد و تا حــدود 900 میلیارد 
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دالر برای آن هزینه خواهد شد
2- انگیزه های طرح OBOR از نگاه چین
ابعاد گسترش اقتصادی، صنعتی و تجاری 
چین در داخــل و خــارج از مرزهای ملی 
خود چنین طرح عظیمــی را توجیه پذیر 
می سازد که با عملی ســاختن آن چندین 
هدف اقتصادی یعنی گسترش بازارها، تأمین 
انرژی و مواد اولیه، توسعه اقتصادی مناطق 
فقیر و حاشــیه ای خود و کشورهای مسیر، 
توســعه کاربرد پول ملی و غیره، به همراه 
گسترش نفوذ ژئوپلیتیک خود در خشکی و 
دریا و توسعه در جهت غرب چین  در آینده 

بلندمدت تا 2050 تامین خواهد شد.
 خبرگزاری دولتی  شــینهوا در تشــریح 
هدف این طرح با اشــاره ضمنــی به نقطه 
نظرات دولــت جدید آمریــکا می گوید: با 
توجه به اینکه کشورهای غربی با عقب گرد 
می خواهند دیوارهایی بین خود و خارج از 
مرزهایشان برقرار کنند، )اشاره به نظر ترامپ 
برای دیوارکشی با مکزیک(، چین می خواهد 
پل هایی را برای برقراری رابطه احداث کند. 
برخی صاحب نظران معتقدند چین نمی تواند 
مانند امریکا که موقعیت ابرقدرتی دارد، به 
شرکا و متحدان خود چتر امنیتی اهدا کند، 
زیرا این قضیه خیلی پرهزینه اســت و در 
مقابل چین چتر ارتباط)Connectivity( را 
برای جلب متحدین خود انتخاب کرده  و به 

آنها هدیه می دهد.
OBOR 3-کشورهای سود برنده از طرح عظیم

ازنظر صاحب نظــران، چینی ها بــا ابتکار 
OBOR طرح جامعی را ارائــه کرده اند که 

کمتر کشــوری یا بلوکی می توانــد با آن 
برحسب منطق و ضرورت توسعه اقتصادی 
جهان و توسعه و گسترش صلح و همزیستی 
مسالمت آمیز و مبارزه با فقر جهانی مخالفت 
کند. همان گونه که اشاره گردید کمابیش 
65 کشور با شــمول بیش از 4 میلیارد نفر 
قرار اســت درگیر پروژه های اصلی و فرعی 
این طرح کلی شوند و حدود 900 میلیارد 

دالر برای آن خرج شود.

 گفته می شود در ســال های اخیر در چین 
هر کاری که دســت اندرکاران و مسئولین 
می خواهند انجام دهنــد و بگویند اولویت 
دارد، می گویند بخشی از OBOR است! )در 
این قضیه بی شباهت به مفهوم کلی اقتصاد 
مقاومتی در کشور خودمان هم نیست!( ولی 
واقعیت آن است که چینی ها طی سه یا چهار 
دهه اخیر به دنیا ثابــت کرده اند که اول کار 
می کنند و بعد شعار و سخنرانی را در دستور 

کار قرار می دهند. 
بنابرایــن جهان طــرح عظیــم OBOR را 
جدی گرفته است. کشورهای آسیای میانه 
به ویژه قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و 
قرقیزستان اقبال زیادی به آن داشته اند و از 
سوی دیگر به نظر می رسد، تاکنون پاکستان 
بیشــترین بهره را از پیشرفت این مگا پروژه 
برده اســت. می تــوان بــرآورد کرد که 
فاصله گرفتن اخیر اسام آباد از آمریکایی ها 
تا حدی مرهون همین سخاوتمندی چینی ها 
نسبت به پاکســتان باشد.در قالب این طرح 
بزرگ تاکنون 46 میلیارد دالر از سوی چین 
برای کریــدور اقتصادی چین –پاکســتان 

اختصاص یافته که صرف جاده ها، پل ها و سایر 
زیرساخت های پاکستان خواهد شد. هرچند 
که بسیار بعید است این پروژه عظیم به شکلی 
که طرح ریزی شده به ســرانجام برسد، لکن 
به نظر می رسد هر مقدار از پروژه که عملی 
شود، بازهم به نفع چین و در خدمت اهداف 

بلندمدت این کشور است.
بانک کردیت سوئیس برآورد کرده که، طی 
پنج سال آینده 62 کشور  درگیر طرح 500 
میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی دریافت 
می کنند که عمده آن نصیب هند، روســیه، 
اندونزی، ایران، مصر، فیلیپین و پاکســتان 

خواهد شد.
OBOR 4- کشورهای مخالف با

همان گونه که ذکر گردید، ایده ها و اقدامات 
مثبت طــرح به صورتی اســت که مخالفت 
آشــکار با آن را دشــوار می ســازد. تاکنون 
بیشترین مخالفت مســتقیم از ناحیه هند 
بوده بطوری که نخست وزیر این کشور آقای 
مودی به کریدور اقتصادی 46 میلیارد دالری 
چین-پاکســتان به بهانه اینکه از بخشی از 
کشــمیر مورد ادعای هند عبــور می کند، 
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شــدیداً اعتراض کــرده و آن را یک "ترفند 
اســتعماری" خوانده و اجاس سال گذشته 
طرح OBOR چین را تحریــم کرده و در آن 

حضور نیافت.
 البته نخســت وزیر هند تنهــا مقامی نبوده 
که اجاس OBOR را تحریم کــرد. در این 
اجاس که در ماه می 2017 در پکن برگزار 
شــد، هیچ مســئولی از ژاپن، کره جنوبی و 
شــمالی حضور نداشــت. اینکه بسیاری از 
صاحب نظران طرح OBOR را حرکت چین به 
سمت غرب مرزهای خود تعبیر کرده اند، در 
موضع گیری همسایگان شرقی چین بی تأثیر 
نبوده و البته رقابت ها و مخاصمات منطقه ای 
تاریخی نیز در این موضوع دخیل بوده است. 
از بین کشورهای گروه 7 )هفت اقتصاد بزرگ 
جهان( نیز فقط نخســت وزیر ایتالیا در این 

اجاس حضورداشته است. 
  طبیعی است که به دالیل ژئوپلیتیک آمریکا 
و کشــورهای عمده اروپایی بــا این نمایش 
قدرت چینی ها نمی توانند سر سازش داشته 
باشند. امریکای ترامپ که دائماً گایه مازاد 
تجاری چین را دارد و در دریای جنوب چین 
نیز برای این کشور مزاحمت ایجاد می کند، 
نسبتاً موضعی روشن در رابطه با چین دارد. 
اروپایی ها نیز عاوه بر منزلتی که برای خود 
ازنظر دموکراسی و حقوق بشر قائل هستند، 
با این پدیده مواجه می باشند که چین حیاط  
خلوت آنها در اتحادیه اروپا را هدف قرار داده 
و کشورهای فقیر شرقی این اتحادیه ازجمله 
لهســتان، مجارســتان، رومانی و بخشی از 
اروپای مرکزی نظیر بوســنی، صربستان و 
مقدونیه را تطمیع بــه اتحاد با خود و فاصله 

گرفتن از اتحادیه اروپا نموده است.
OBOR 5- نقش ایران در طرح

در این بحبوحه میــدان داری چینی ها که 
بیش از 60 کشــور بزرگ و کوچک به سفره 
پهن شــده طــرح OBOR و ســخاوتمندی 
چینی ها دعوت شــده اند، یادداشــت  اقای 
ســلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی در مورد 
بی مهری چینی ها به ایــران و تجار و فعاالن 

اقتصــادی کشــورمان قدری شــوک آمیز 
می نماید. نکاتی از این یادداشت را ذیًا مرور 

می کنیم:
 طی 12 سال گذشته مکرراً به چین سفر 
داشته ام، برای نخســتین بار در فرودگاه 
شــانگهای با پرس وجو در خصوص علت 
ســفر، محل اقامت و داشتن بلیط برگشت 

مواجه شدم.
 حساب های شــرکت های ایرانی ثبت شده 
در چین یک یک در حال بســته شدن است 
و موضوع مختص به دانشجویان و اشخاص 

حقیقی ایرانی نیست.
 تجــار ایرانی بــه کارمنــدان چینی خود 
متوسل شده اند،شرکت های جدیدی به نام 
آنان تأســیس می کنند و به امید امانتداری 

آنها دارایی خودشان را به نامشان می زنند.
 طی مذاکره با یکی از شرکت های چینی که 
یک سال است با آنها مشغول مذاکره هستیم، 
طرف مقابل خبر ناخوشــایندی به من داد. 
دولت چین ســرمایه گذاری شــرکت های 
چینی در ایــران را تقریباً ممنــوع کرده و 

به سختی مجوز ســرمایه گذاری خارجی در 
ایران را صادر می کند.

 از سال 1389 که شرکت دولتی نفت چین 
قرارداد میلیارد دالری ســرمایه گذاری در 
میدان نفتــی آزادگان را کند و معطل کرد، 

سیاست عقب گرد چین آشکار شد.
 OBOR چینی هــا در پــروژه بلندپروازانه 
،مســیر  کمربند)Belt(را بــه نحوی تغییر 
داده اند که از باالی ایران بگذرد و یک مسیر 
فرعی از مســیر اصلی بــرای ورود به ایران 
منشعب شده است. داستان سرمایه گذاری 
چین در بندر گوا در پاکستان نیز مکمل این 

پروژه در دور زدن ایران است.
 اینکه چین با همه بهره ای که از ایران برده، 
ایران را از مسیر ترانزیت کاال از شرق به غرب 
و شمال به جنوب کنار بگذارد و نگاه درجه 
دومی به ایران داشــته باشــد، جای تأمل 

بسیار دارد.
نقطه نظرات و ماحظات آقای سلطانی بخش 
مهمی از واقعیات تلخ مناسبات اقتصادی و 
تجاری جاری بین المللی کشورمان را بازگو 
می کند. به قول خود ایشان در سطور نهایی 
گزارش ارائه شــده، "چین سیاســتمدارانه 
و به آرامی ایران را به حاشــیه می برد". این 
مواضع چیــن و مواضع بخــش مهم دیگر 
از کشــورها نســبت به ایران و نتیجه همان 
سوبسیدی اســت که به قول رئیس جمهور 
کشورمان از منافع اقتصادی و تجاری خود  به 

سیاستمان داده ایم.
به نظر می رسد، با محاسبه همه عوامل حتی 
مواضع عراقی ها و افغانی ها هم که بیشتر از 
چینی ها مرهون الطاف کشورمان می باشند، 
مهرآمیزتــر از مواضــع چینی ها نباشــد؛ 
به هرحال اخبــار و گزارش های رســانه ها 
و مســئولین رســمی حاکی از ان است که 
کماکان فعاالن اقتصادی و مردم کشورمان را 
با وعده های جدید و بودن پشتوانه به آرامش 

و امیدواری دعوت می کنند.
 با مجموع شرایط، گزینه دیگری قابل تصور 

است؟!

بنابراین جهان طرح 
عظیم OBOR را 
جدی گرفته است. 
کشورهای آسیای 

میانه به ویژه قزاقستان، 
ازبکستان، ترکمنستان 

و قرقیزستان اقبال 
زیادی به آن داشته اند 

و از سوی دیگر به 
نظر می رسد، تاکنون 

پاکستان بیشترین بهره 
را از پیشرفت این مگا 

پروژه برده است.
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 در ادامه دوازدهمین همایش اتحادیه صادر کنندگان فر آورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران 
دو پنل تخصصی پایان بخش همایش بود . پنل اول به مدیریت دکتر حمید حسینی و با موضوع 
بخش خصوصی، حکمرانی ملی و دیپلماســی اقتصادی و با حضور آقایان داودی نائب رئیس 
مرکز ملی رقابت، خوشرو مدیر امور بین الملل شرکت نفت، ساح ورزی قائم مقام دبیر شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی و خانم دکتر عالی پور معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان 

خصوصی سازی بود که اهم این گفت و گو ها در ادامه می آید: 

در ابتدای پنل دکتر حســینی در خصوص 
اصاح ساختار اقتصادی گفت: در جمع بندی 
نظرات گوناگون تحلیل گران اقتصادی، عدم 
اصاح قوانین اقتصادی منجر به کندی رونق 
اقتصادی گردیده و در حالی که دولت مصمم 
به اصاح این بود اغتشاشات اخیر روند این 

تغییرات را متوقف نمود.
یارانه ها خصوصاً در حوزه انرژی از مواردی است 
که دولت در ســال 97 به اصاح آنها می تواند 
ســاختار اقتصادی خود را بهبود بخشد در 
ریشه یابی اقتصاد کشور هم از لحاظ ساختار 
و هم از نظر قانون و مقررات دچار مشــکل 
بوده و در نهایت رفتــار مدیریتی خوبی نیز 
دیده نمی شود ناکارآمدی رفتار مدیریتی به 
نوعی در ارتباط با بخش خصوصی باعث به 
قهقرا رفتن ساختار اقتصادی نیز می شود. از 
سویی برای خصوصی سازی نیز  واگذاری ها 
در همان محدوده افراد و خصولتی بوده است 
البته با حضور سرکارخانم عالی پور در حوزه 
مدیریتی خصوصی سازی با کمترین میزان 
واگــذاری ها به بخــش خصولتی و عمومی 

مواجه بوده ایم.
تصدی گری دولت در همه زمینه ها از جمله بانک 
ها، بیمه ها، پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها و... در 
زمان کنونی که مقرر بود مدیریت ها خصوصی 
باشــد و مالکیت نیز در اختیار دولت باشد 

شرایطی پسرفت ایجاد نموده است .
شــرکت ملی نفت، شــرکت ملی گاز  و هر 
شرکتی که برچسب ملی دارد نوعی انحصار 
دولتی اســت که در تمام زمینه های فوالد، 

دکتر حمیدحسینی
مس، توانیر و... مالکیت و مدیریت دولتی بر سخنگوی اتحادیه اوپکس

آن سایه افکنده است.
اقتصــاد در صورتی رشــد می کنــد که در 
آن “تخریــب خــاق” صورت بگیــرد باید 
ســاختارهای انحصار شکسته شــود که به 
نظر می رســد اراده ای بــرای این تغییرات 
نیست شورای گفت و گوی بخش خصوصی 
با مدیریت آقای ساح ورزی در اتاق به شدت 
در تاش هستند که به هر اندازه که بتوانند 
فضای کسب و کار را باز نمایند آقای داودی 
در شــورای رقابت در کنار آقای شیوا نیز به 

همین میزان در تاشند .
در بحث حمکرانی خوب سه عامل می تواند 
بر حمکرانی تأثیرپذیر باشد یکی درآمدهای 
نفتی که اثر منفی دارد، دومی اندازه دولت که 
هر چه حجیم تر و بزرگ تر باشد هزینه آن 
نیز بیشتر است، سومین بخش که می تواند 
عاملی مثبت قلمداد شــود سرمایه گذاری 
خارجی اســت که باعث می شود حمکرانی 
خوب بهبود یابد و دولت مجبور می شود به 
خاطر حضور سرمایه گذاران خارجی و جذب 
آن شرایط و قوانین را تغییر داده تا به بهبود 
فضای کسب و کار و حمکرانی ملی بیانجامد.

طی بیــش از یک دهــه از ابــاغ اصل 44 
خصوصی ســازی در دولت دوازدهم هنوز 
آماری از میــزان تصدی دولت بــر اقتصاد 
نداریم، موضوعی هم که نگران کننده است 
در تقابل قرار دادن اصل 44 خصوصی سازی 

خانم دکتر عالی پور، معاون واگذاری 
سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی

پنل یک

و اقتصاد مقاومتی است که تنها خواهان ایجاد 
فضای رقابتی و مردمی کردن آن را دارند که 

این با اصل خصوصی سازی منافات دارد.
دولت دوازدهم دو کار عمده انجام داده است 
یکی اینکه ممنوعیت قــرار دادن رد دیون 
دولت در برنامه خصوصی ســازی با تمام قوا 
پیگیری نموده و قانونــش را تصویب نمود 
و ما در حدود 40 مصوبــه را لغو نمودیم که 
پیش بینی میشد نزدیک به صد هزار میلیارد 
تومان رد دیون که در برنامه خصوصی سازی 
تصویب شده بود و باید قرار می گرفت و قدم 
بزرگی بود و دوم اینکه غیر از مصوبه ای که در 
طی سال های دوره اول دولت آقای روحانی 
یک مصوبه به صــورت ویــژه در معامات 
صندوق فوالد گذاشته بودند ما رقم در واقع 
واگذاری 18 درصــدی بخش خصوصی را 
در یک مرحله به 33 درصد و در مرحله بعد 
به 67 درصد و امــروز به صد در صد بخش 
خصوصی واقعی رســاندیم و تا آنجایی که 
می توانیم هم قانــون آن را تصویب کردیم 
و هم مقاومت می کنیم که انحرافی که در 
برنامه خصوصی ســازی اتفــاق افتاده بود 

مجدداً تکرار نگردد.
نکتــه اســتراتژیک اینجاســت که بخش 
خصوصی فضــای رقابتی را بــدون تعیین 
تکلیف بازیگران اقتصادی یا با تعیین تکلیف 
آنان می خواهد و نکته مهمتر اینکه موسسات 
و نهادهای عمومی غیر دولتی نگرانی ندارند 
چون قانون در مورد آنها شــفاف است و هم 
ممنوعیتی قانونی در سال 93 مصوب کردیم 
که هیچ نهاد عمومی غیر دولتی بیش از چهل 
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خصوصی نیست.

متأســفانه روند خوبی که در دولت یازدهم 
شــاهد بودیم در دولت دوازدهم به نوعی با 
بی ثباتی در تصمیم گیــری های متعدد و 

متناقض مواجه هستیم.
در این میان بخش خصوصی توقعات خود را 
به اجرای قانون تنزل داده است ماده 24 بهبود 
کســب و کار می گوید دولت و دستگاه های 
اجرایی مکلفند در فرآیند تغییر سیاست های 
اقتصادی و رویه ها حتماً قبل از اباغ و اجرا 
در زمان مقتضی به اطاع فعالین اقتصادی 
برسانند ماده قانونی که در تصمیم گیری ها 
محلی از اعراب ندارد. ماده سه قانون می افزاید 
یــی مکلف  دولت و دســتگاه های اجرا
یند تدویــن، اصاح و  هســتند در فرآ
مه هــا حتمــاً نظر بخش  تهیه بخشــنا
تاقها و تشــکل ها را داشته  خصوصی، ا

. شند با

درصد نمی تواند ســهام داری بکند ولی در 
عمل شرکت هایی در اقتصاد حضور دارند که 
نه بخش خصوصی هستند و نه نهاد عمومی 
غیر دولتی و یا دولتــی و قابلیت اطاق نیز 

ندارند.
اصولی که باید در اصاح ساختار اقتصادی 
مطالبه گر باشیم عبارتند از رقابت پذیری، 
شفافیت، تعیین تکلیف بازیگران اقتصادی 
مطابق با قانون و بحث نظــام حقوقی که 
باید در آن حقوق مالکیــت تعریف گردد 
و قابلیــت دفاع از طــرف بخش خصوصی 
داشته باشــد . اینها مواردی است که باید 

مطالبه نماییم.
امیدواریم با وظایــف جدیدی که الحاق 
می گردد به غیــر از بخش های واگذاری به 
سازمان خصوصی سازی بتوانیم گزارش های 
نظارت نیز داشته باشیم. باعث افتخار است 
که برای اولین بار بخش خصوصی خواستار 
ایجاد رگوالتوری است چرا که رگوالتوری 
از جنس حاکمیت است و از جنس بخش 

آقای سالح ورزی، قائم مقام دبیر 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

اقتصاد در صورتی 
رشد می کند که در آن 
“تخریب خالق” صورت 
بگیرد باید ساختارهای 
انحصار شکسته شود 

که به نظر می رسد اراده 
ای برای این تغییرات 

نیست

موضوعی هم که 
نگران کننده است در 
تقابل قرار دادن اصل 
44 خصوصی سازی و 
اقتصاد مقاومتی است 
که تنها خواهان ایجاد 
فضای رقابتی و مردمی 
کردن آن را دارند که این 
با اصل خصوصی سازی 

منافات دارد.
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درحوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بخش 
انرژی سهمی جذاب را به خود اختصاص داده 
است با توجه به حضور ایران در اجاس پاریس 
و تعهد به تولید 7500 وات از انرژی های پاک 
زمینه خوبی برای سرمایه گذاری در بخش 

انرژی خورشیدی داشته ایم.

 شرکت نفت حدود 800 میلیون بشکه نفت 
خام، 180 میلیون بشــکه میعانات و حدود 
110 میلیون نفت کوره و سه تا چهار میلیون 
بشکه گازوئیل و نفتا در سال صادرات دارد 
مبحثی که مورد نظر اعضای اتحادیه اوپکس 
است 2/5 میلیون بشــکه میعانات گازی به 
واحدهای کوچک داخلی داده می شود که 
تبدیل به گازوئیل شــده رقمی حدود 300 
هزار تن در سال که عمدتاً از ایام و خانگیران 
به واحدهای کوچک عرضه می گردد برای 
رفع نگرانــی واحدهای کوچــک داخلی از 
کمبود عرضه خوراک برنامه داریم واحدهای 
دیگری را شناسایی کرده و مجوزهای الزم 
را دریافت کنیم و مشــکل کمبود خوراک 
را تأمین نماییــم از طرفــی نگرانی جدی 
نیز متوجه بخش دولتی اســت و آن اینکه 
واحدهای کوچک از لحاظ کمی گســترش 
خوبی داشته اند اما از لحاظ کیفی محصولی 
که تولید می کنند و قیمتی که می فروشند 
نیز ایجاد نگرانی کرده است و بسیاری از این 
واحدهای صادرکننده نمی توانند با قیمت 
مصوب و شرکت های دیگر رقابت نمایند به 
شخصه معتقدم افزایش تخفیف و تخصیص 
ارز مبادله ای بــا ایجاد رانت و مزیت قیمتی 
برابر است و عاقمندیم این واحدها با جسارت 
آمادگی خود را با همــان قیمت و تخفیف 5 
درصدی که به پاالیشــگاه هــای بزرگ داده 
می شود برای رقابت اعام دارند و محصول 
با کیفیتی بفروشــند از مشکات واحدهای 
کوچک نیز می توان بــه پراکندگی مکانی 
آنها اشاره کرد از خانگیران تا سراجه تهران، 

آقای داودی
 نائب رئیس مرکز ملی رقابت

اشتهارد و اهواز مناطقی هستند که منبعث 
از هزینه حمل و نقل برای ارسال خوراک به 
واحدهای خود می گردد به طور طبیعی نیز 
هزینه ارســال خوراک به واحدهای کوچک 
توسط شرکت نفت تدوین می گردد. انتظار 
ما از واحدهای کوچک تولیدی این است که 
به تولید اهمیــت دهند و با دریافت خوراک 
خام آن را به فرآورده بــا ارزش و با کیفیتی 
تبدیل نمایند که بــه غیر از بــازار عراق و 
افغانستان به بازارهای بزرگ و با استاندارد 

باال صادر نمایند.
بخش دیگر که شرکت نفت می تواند مورد 
حمایت قرار دهد بخش بانکرینگ است که 
می تواند به رونق اقتصادی منطقه، ارتقای 
جایگاه جهانی به ویــژه در حوزه اقتصاد 
و سیاست، کاهش میزان قاچاق سوخت، 

ارز آوری و کاهش نرخ بیکاری بیانجامد.
حضور شرکت های بین الملل در سرمایه گذاری 
نفتی با توجه بــه دارا بــودن قیمت پایین 
رقابتــی چرخه همکاری شــرکت نفت را با 
شرکت های داخلی و اعضای اتحادیه اوپکس 
کند نموده است . اما این همکاری با شرکای 
خارجی دارای مشکات متعددی نیز هست 
با توجه به کمبود اســکله و مخزن شــرکت 
نفت، این همکاری دستخوش تأخیر و هزینه 
های جاری در ادامه کار است تعدادی از این 
شرکت های خارجی نمی توانند ضمانت های 
مالی معتبر فراهم کنند و به لحاظ عملیاتی نیز 

بسیار ضعیف عمل می کنند.

انتظار داریم بخش خصوصی و بخش جامعه 
مدنــی و اتحادیه برای ایجاد نهــاد قانونی و 
تصمیم ســازی و قیمت گزاری خود مستقل 
عمل نمایند. ما در شورای رقابت مباحثی عمدتاً 
با زمینه فرصت های برابر برای همه فعالین 
ایجاد کرده ایم از جمله دسترسی به زیرساخت ها، 
خطوط انتقال ها، اسکله ها و بازارها که به طور 

مساوی به همه فعالین رشته ها قرار بگیرد.

آقای خوشرو
 مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت

 انتظار ما از واحدهای 
کوچک تولیدی این 

است که به تولید اهمیت 
دهند و با دریافت 

خوراک خام آن را به 
فرآورده با ارزش و با 

کیفیتی تبدیل نمایند 
که به غیر از بازار عراق و 
افغانستان به بازارهای 
بزرگ و با استاندارد باال 

صادر نمایند.

 این سامانه  ثامن 
باعث کاهش دخالت، 

افزایش نظارت، 
حمایت از تجارت، 

سالم سازی و شفاف 
سازی و ایجاد 

محدودیت برای 
مبارزه با جریانات 
ناسالم را امکانپذیر 

می کند .
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در طول بیش از 40 هــزار پرونده در تعیین 
ماهیت بررسی شــده با توناژ 29 میلیون و 
افزایش ســنوات، همه در دو ســال اخیر نیز 
جدی و رو به رشد بوده است تعداد پرونده های 
سوبسیددار و قاچاق اگرچه در این چند سال 
رو به کاهش بوده ولی هنوز قابل قبول نیست 
و انتظار می رود به فضای اعتماد بین ما و شما 

کمک شایانی نماید.
اقداماتی که در ســال 96 انجام شــده است 
عبارتند از اصاح فصل ســوم دستورالعمل 
پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی که گام 
مثبت و خوبی بود که در سال جاری عملیاتی شد.

یکی از پیامدهای مهم آن بحث خوشنامی بود 
و به فضای کسب و کار اعتمادسازی نمود و 
باعث تقویت این اعتمادسازی نیز خواهد شد 
دیگر پیامد این اصاحات، این بود که به این 

 دوم
پنل

نتیجه رسیدیم نمی توان قبل از صدور رأی 
قضاوت نماییم و مقرر شــد تا صدور رأی 
این امتیاز خوشنامی باقی بماند و فرصت 

دوباره ای نیز داده شود.
تدوین و اباغ رویه اجرایــی هیدروکرین از 
ضایعات الستیک فرسوده و خاک های رنگبر 
نیز بخشــی بود که چند ماه پیش اباغ شد 
بازنگری و اصاح رویه اجرایی مناطق آزاد و 
ویژه که اخیراً بازنگری شــد و فکر می کنیم 
در آینده نزدیک ابــاغ گردد ما در طول این 
مدت بیشتر از هشت تا ده جلسه مشترک با 
اتحادیه اوپکس داشتیم و مباحث متعددی 
را بررســی کردیم و تصمیمات خوبی گرفته 
شد و جلســات مشــترکی را نیز با کارگروه 
برگزار کردیم و در دو روز از هفته پاسخگوی 

مشکاتشان بودیم .
از دیگر اقداماتی که عملیاتی شــده و روز به 
روز تقویت می گردد سامانه ثامن است این 

آقای مرادی ، دفتر مبارزه با قاچاق 
فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل

پنل دوم به مدیریت دکتر فرزان گلچین و با موضوع بررسی و هم اندیشی در خصوص مشکات 
اعضاء اتحادیه و چالش های فــرارو و با حضور آقایان مرادی مدیــرکل دفتر مبارزه با قاچاق 
فراورده های نفتی، شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک، موالخواه مدیرکل نظارت بر کاالهای 
غیرفلزی و عچری مدیرکل دفتر رسیدگی و استرداد ســازمان امور مالیاتی برگزار شد که در 

ادامه می آید:

سامانه باعث کاهش دخالت، افزایش نظارت، 
حمایت از تجارت، سالم سازی و شفاف سازی 
و ایجاد محدودیت برای مبــارزه با جریانات 
ناســالم را امکانپذیر می کند . در طول این 4 
سال از فعالیت سامانه ثامن بیش از 28 هزار 
فاکتور صادر شده است در سال 95 حدود 12 
هزار فاکتور و در سال جاری بیش از 21 هزار 
فاکتور صادر شده است به تعداد بیش از 27 
میلیون تن و ارزش ریالــی 50 هزار میلیارد 

تومان.
در بحث بــورس کاال و بــورس انرژی تفاهم 
نامه ای داشــتیم که به موجب آن همکاری 
هایی در ســامانه ثامن با بورس کاال و انرژی 
داشته باشــیم. از دیگر اقداماتی که این دفتر 
در حال پیگیری است در بند 36 دستورالعمل 
اصاحی ماده 45 مطرح شده است که هر 6 
ماه این دستورالعمل بازنگری شده و اصاحات 

الزم صورت بگیرد.
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 رقابت در این صنعت به 
گونه ای است که منافع 

آن به سمت کشور 
مقصد سرازیر می گردد 
پیشنهاد می شود نوع 
رقابت به گونه ای باشد 
که منافع داخلی بیشتر 

تأمین شود.

این دستورالعمل در سایت موجود است و به 
اتحادیه اوپکس هم اطاع داده ایم از اتحادیه 
خواهانیم که مطالبات خــود را با ما درمیان 
بگذارند و با توجه به اراده ای که برای پیگیری 
شکایات است بتوانیم به نتایج مثبتی برسیم.

جمع آوری و پایش روغــن های کارکرده از 
جمله دغدغه های این صنعت است که برای 
ســاماندهی آن نیز اقداماتی صورت گرفته 
است. ســتاد مبارزه با قاچاق فرآورده های 
نفتی امیدوار است با همکاری اتحادیه اوپکس 
بتواند حمایت حداکثری را از جریانات سالم 
داشته باشد و با مفاسد برخورد نماید. رقابت 
در این صنعت به گونه ای اســت که منافع 
آن به سمت کشــور مقصد سرازیر می گردد 
پیشنهاد می شود نوع رقابت به گونه ای باشد 

که منافع داخلی بیشتر تأمین شود.
از دیگر تصمیمات ســتاد، تشــکیل کمیته 
تعاملی کــه همکاران اتحادیه در جلســات 
کارگروه برای موضوعات خاص شرکت بکنند 
و در بحث های کارشناسی حضور داشته باشند 

و خروجی این جلسات نتجه مثبتی باشد.

نگاه گمرک به صادرات در سطح کان، یک 
نگاه تسهیلی است که یک بخش از استراتژی 
گمرک است و از قوانین سخت گیرانه که در 
دستورالعمل های گذشــته وجود داشت  با 
توجه به توسعه و پیشــرفت همه واحدهای 
تولیدی و صادرکننده هــا نیز فاصله گرفته 
است در راســتای ماده 45 آیین نامه مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز با همــکاری وزارت نفت، 
استاندارد، گمرک و سایر دستگاه های متولی 
دســتورالعمل اصاح و بازنگری و شــامل 

تسهیات جدید گردید.
دســتورالعمل جدیــد اعتمــاد کامــل به 
صادرکننده است و با اخذ تعهد صادرکننده 
کار خود را انجام می دهد و بعداً به کارگروه 
ارســال مــی گــردد در دوره هــای قبل 
صادرکننده ای که 5 قلم کاال صادر می کرد 

با تخلف در یکی از این موارد، خوشنامی اش 
در کلیه موارد صادراتی ابطال می گردید. از 
کلیه فعاالن اتحادیه اوپکس تقاضا داریم این 
اعتمادســازی را افزایش دهند تا در اصاح 
دستورالعمل ها در صورتی که نکات نظارتی 
و ســخت گیرانه ای باشــد بتوانیم با حسن 
اعتماد دو طرفه بین ما و صادرکنندگان آنها 

را ترمیم نماییم.
از دیگر تغییرات در سیستم گمرک، حرکت از 
یک فضای سنتی و کاغذی به سوی سیستمی 
شدن است. مشکاتی نظیر حضور صادرکننده 
در ساعات اداری گمرک، ارائه و تایپ اظهارنامه 
که بعضاً دو ســه روز در نوبت باقی می ماندند 
در سامانه جامع امور گمرکی حذف گردیده و 
امروزه هر صادرکننده می تواند از دفتر کار خود 
در هر زمان از شبانه روز به طور سیستمی اظهار 

کاالی صادراتی خود را انجام دهد.
یکی از اهداف مشترک گمرک و ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز این است که در صادرات 
فرآورده های حوزه نفتی به موقعیتی برسیم 
کــه اظهارنامه صادرکننــدگان در گمرک 
شــامل یک برگه اظهار و یک پیش فاکتور 
از سامانه ثامن باشد و تمام این ارتباطات در 

خود سامانه اتفاق بیافتند.
میزان همکاری اتحادیه با گمرک طی این دو 
سه سال اخیر به عنوان یک سازمان متعامل 

با اتحادیه بسیار پیشرفت داشته است.
با توجه به اینکه در قانــون امور گمرکی در 
ماده یک تضامینی تعریف شده است گمرک 

 آقای شامانی
 مدیرکل دفتر صادرات گمرک

در هر جایی که قرار شود در هر رویه ای چه 
ورود موقت و یا خروج موقت، تضامینی را از 
صاحب کاال اخذ نماید این تضامین تعریف 
قانونی داشته که شامل سپرده نقدی و بانکی 
و هم بن بیمه است که گمرک در پذیرش این 

تضامین طبق قانون منع خاصی ندارد.
پروسه اســترداد قاعدتاً تا یک زمانی را در بر 
می گیرد لذا شرکت های فعال در این حوزه 
می توانند از تضامین بیمه ای استفاده نمایند 
و این مســتلزم قرارداد شرکت بیمه با حوزه 
معاونت اداری مالی گمرک است در خصوص 
رویه ورود موقــت مخازنی که برای صادرات 
گاز استفاده می شود دلیل اینکه آمار صادرات 
طی هشــت ماه جاری اعام کرده است این 
اســت که در یک وقفه زمانی مشکاتی در 
بحث آمار بود هم اکنون روی پرتال گمرک 
موجود است اما اینکه اعضای اتحادیه درخواست 
دارند که این آمار دسته بندی شده منطبق بر 
ذائقه اعضای اوپکس که چه میزان صادرات 
داشتند و ســختی اســتخراج این آمار باید 
گفت اگر اعضا موارد خاص را به گمرک اعام 
نمایند که این آمار را برای اتحادیه یا هر حوزه 
دیگر می خواهند نوع قالب و مشــخصات را 
درخواســت بدهند و ما از دفتر فناوری می 

خواهیم که آمار ارائه شود.
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آقای موالخواه
عرضه کاال در بورس چون مدیرکل نظارت بر کاالهای غیر فلزی

مشمول قیمت گذاری توسط 
سازمان حمایت نمی شود و 

ممنوع است لذا پیشنهاد
 داده ایم بر روی بعضی از 
محصوالت پتروشیمی 
کنسرسیومی بین واحد 

باالدستی و پایین دستی اتفاق 
بیافتد و قیمت بین این صنایع 
توافقی شده و اعالم گردد و 
دخالت دولت هم کمتر اتفاق 

بیافتد.

آقای عچری مدیرکل دفتر 
رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی

سازمان حمایت تنها مرجع قیمت گذاری و 
کارشناسی قیمت کاال و خدمات از سال 57 
است در سال 82 وظایف و اختیارات سازمان 
بازرسی و نظارت بر کاال و خدمات به سازمان 
حمایت واگذار شد که بخش عمده آن نظارت 

و رسیدگی بر تخلفات بود.
هم اکنون به سه شیوه قیمت گذاری انجام  
می شود، قیمت مصوب، قیمت گذاری توسط 
خود واحدهای تولیدی که بر اساس شرایط و 
هزینه ها انجام می شــود و شیوه سوم قیمت 
جهانی اســت مثل فرآورده های نفت و گاز و 
پتروشــیمی که در بورس کاال قیمت گذاری 

می شود.
در خصوص شیوه ســوم که مشکل تمامی 
اعضا اتحادیه اســت مبحــث عرضه کاال در 
بورس اســت و قیمتی که تعیین می شود. 
در ســال 93 برای محصوالت پتروشــیمی 
وزارت خانه کاالها را بر اساس قیمت جهانی 
و ارز آزاد قیمت گذاری در بورس شــد این 
شیوه قیمت گذاری رانت موجود در نابرابری 
قیمــت ها در محصوالت پتروشــیمی را از 

میان برد.

عرضه کاال در بورس چون مشمول قیمت گذاری 
توسط ســازمان حمایت نمی شود و ممنوع 
است لذا پیشــنهاد داده ایم بر روی بعضی از 
محصوالت پتروشیمی کنسرسیومی بین واحد 
باالدستی و پایین دستی اتفاق بیافتد و قیمت 
بین این صنایع توافقی شــده و اعام گردد و 

دخالت دولت هم کمتر اتفاق بیافتد.
در مهر ماه سال جاری مصوبه ای را در خصوص 
عرضه وکیوم باتوم و قیمت آن گرفتیم بر اساس 
یک فرمول مشخص در کارگروه تنظیم بازار 
طبق آمار بعد از صــدور مصوبه دوازده درصد 

عرضه در بورس برای وی- بی بیشتر شد.
یکــی از مشــکات در عرضــه وی- بی و 
فرآورده های نفتی تفاوت میــان انتقال با 
خط لوله و یا حمل و نقلی است حق توزین و 
بارگیری که اتحادیه اوپکس مطرح کردند در 
تاش هستیم با توجه به شرایط جدیدی که 
اتفاق افتاده حداقل حق توزین از قیمت وی- 
بی حذف گردد این اتفاقات همگی در جهت 
تسهیل زنجیره تأمین و توزیع و صادرات است 
هرچه در بورس میزان رقابت و عرضه بیشتر 

باشد قیمت نهایی به حداقل خواهد رسید.
در بحث فروش تهاتری و عادی وی- بی در 
بورس که با پیشنهاد اتحادیه و جلساتی که در 
بورس داشتیم و در ستاد کارگروه تنظیم بازار 
مصوب شد این دو موضوع به طور جداگانه در 

بورس عرضه گردد.
یک شکاف 12 میلیون تنی در ظرفیت تولید 
قیر کشور داریم که تقریب چهار پنج میلیون 

خوراک و 17 میلیون تقاضا داریم.
برای از میان بردن این شکاف باید عرضه را 
در بورس انجام داده و وضعیت عرضه و تقاضا 

را در بورس رصد نماییم.
تقریباً 76 واحد تولیدی وکیوم باتوم از بورس 
خریداری می کنند تعداد عرضه کنندگان 
وی- بی در بورس سیزده واحد هستند که 
این کســری عرضه کنندگان زمینه شفاف 

سازی نظام توزیع را ایجاد نخواهد کرد.
به نظر می رســد با توجه به ظرفیت پایین 
تولید و تقاضای باال،  بورس تنها گزینه عرضه 

فرآورده های نفتی می تواند باشد.
متأســفانه کمیته هایی که اتحادیه اوپکس 
تشکیل داده است و ســازمان های مختلف 
در آنها حضور دارند اما ســازمان حمایت در 
هیچیک از ســازمان هــا و کارگروه ها عضو 
نبوده و دعوتی از آن به عمل نیامده اســت 
در صورت، عضویت ســازمان حمایت بتوان 

مشکات اتحادیه را رفع کرد.

 
طی دو ســال گذشــته اســترداد مالیات و 
عــوارض ارزش افزوده بــه صادرکنندگان 
کاال به رقم قابل توجه 1100 میلیارد تومان 
پرداخت رســید که این ارقام در مقایسه با 
سال 1387 سیری صعودی داشته است . این 
دفتر آمادگی حل مشکات صادرکنندگان 

مشتقات نفتی را در این زمینه دارد .
در بحث صادرکنندگان قیر نیز عنوان کردیم 
برگ سبز گمرکی بنام هر شرکت و یا شخص 
باشد ما آن را صاحب کاال می دانیم . برای رفع این 
مشکل صادرکنندگان قیر نیز ضمن درخواست 
به احراز هویت فروشنده واقعی، پیشنهاد قرارداد 
حق العمل کاری با فروشنده به خریدار دادیم 

که منجر به پرداخت دوباره ارزش افزوده نشود .
از ســویی نیز طبق دســتورالعمل اباغی به 
کلیه دفاتر مالیاتی، شرایط وحدت رویه ای در 
رسیدگی به اظهارنامه ها ایجاد گردیده که هر 

دفتر بطور سلیقه ای دفاتر را رسیدگی ننماید .
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 ثروت جف بــزوس مالک آمــازون به 106 
میلیارد دالر رســید! برای آن که تصوری از 
106 میلیارد دالر بدست آورید کافیست آن 
را با مجموع دارایی های صندوق توسعه ملی 
مقایســه کنید. یک فرد بیش از دارایی های 
تجمیع شده و پس انداز شده یک کشور80  

میلیونی، ثروت دارد. 
اما وی چگونه به چنین ثروت افسانه ای دست 
یافته است؟ وی استراتژی »اقتصاد بی وزن« 
را انتخاب کرده است. آمازون بزرگ ترین کتاب 
فروش جهان اســت بدون آن که تا مدت ها 
حتی یک کتاب داشته باشــند و یک مغازه 

از اقتصاد کلنگی تا اقتصاد بی وزن
دکتر مجتبی لشکربلوکی

کتاب فروشی تاســیس کرده باشند! بزوس 
فعالیت فروشگاه اینترنتی آمازون دات کام را از 
یک گاراژ آغاز کرد و بسیاری از قرار ماقات های 
خود را در کتاب فروشی همسایه خود برگزار 
می کرد. در حال حاضر آمازون، عاوه بر کتاب، 
کســب و کار خود را به موارد دیگری از جمله 
لوازم خانگی، پوشــاک و هر چیز دیگری که 

تصور کنید، گسترش داده است.
بسیاری از شــرکت های برتر جهانی، مبتنی بر 
اقتصاد بی وزن فعالیت می کنند. اقتصادی که بر 
شانه دو پارامتر کلیدی است: اطاعات و ارتباطات.

»دنی کوا« پروفســور اقتصاد، اقتصاد مبتنی 
بر اطاعات را اقتصاد بدون وزن می نامند وی 
معتقد است برخاف گذشته که رشد اقتصادی 
را بر حسب تولید محصوالت سنگین همچون 
فوالد و تجهیزات و ماشــین آالت ســنگین 
صنعتی و نظایر آن تعریف می کردند امروزه 
رشد اقتصادی بر حســب محصوالت سبک 
الکترونیکی تعریف می شود و نیز به این نکته 
توجه می شود که سهم اطاعات-ارتباطات 
در ارزش افزوده به مراتب بیش از سهم سایر 

عوامل تولید است. 
بسیاری از شــرکت های برتر جهانی، مبتنی 
بر اقتصاد بی وزن فعالیت می کنند. اقتصادی 
که بر شانه دو پارامتر کلیدی است: اطاعات و 
ارتباطات. بزرگترین اجاره دهندگان ماشین، 
حتی یک ماشــین هــم ندارنــد. چگونه؟ با 
استفاده از اطاعات آن هایی که ماشین دارند 
و برقراری ارتباط با کسانی که در جستجوی 

بسیاری از شرکت های 
برتر جهانی، مبتنی بر 
اقتصاد بی وزن فعالیت 

می کنند. اقتصادی 
که بر شانه دو پارامتر 

کلیدی است: اطالعات 
و ارتباطات.
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ماشین اجاره ای هستند. بزرگ ترین شرکت 
تبلیغاتی جهــان یعنی گــوگل، حتی یک 
بیلبورد فیزیکی هم نــدارد. چگونه؟ دوباره 

مبتنی بر اطاعات و ارتباطات!
 

  تحلیل و تجویز راهبردی

مثال های اقتصاد بی وزن را مقایسه کنید با 
مدل ذهنی برخی از مدیران ارشد. اگر ایجاد 
یک پل، تاسیس یک بیمارســتان، احداث 
یک جاده باشد همه دوست دارند در کلنگ 
و قیچی اش باشــند. کلنگ یعنی آغاز پروژه 
)زمانی که پروژه کلید مــی خورد( و قیچی 
یعنی زمانی که در انتهای پروژه، روبان را می 
برند )زمانی که پروژه افتتاح می شــود(. این 
پروژه ها، ملموس هســتند، دیده می شوند. 
به همین خاطر جذابیت بیشــتری دارند. اما 
آیا این ها مهم ترین کاری اســت که ما باید 
انجام دهیم؟ به این می گویند کشورداری 
کلنگی. کشورداری و اقتصادی که مبتنی بر 
سرمایه های فیزیکی و ملموس و سنگین است. 
اما در کشورداری نسل جدید یا در کشورداری 
بی وزن، دولت نه سد می زند و نه جاده احداث 
می کند و نه بیمارســتان و نه مدرسه. بلکه 
مکانیزمی طراحی می کند که بخش مردمی 
اقتصاد با انگیزه تمام سرمایه گذاری های الزم 
را انجام می دهند. در ایــن حالت دیگر این 
دولتی ها نیستند که در مراسم کلنگ-قیچی 
نفر اول هستند. همچنین دیگر از فساد دولتی 
)از لفت و لیس های کوچک تا رانت های کان( 
خبری نیســت. دولت و اقتصاد بی وزن است! 

سبک است و چاالک! سالم است و شفاف!
در کشورداری نسل جدید یا در کشورداری 
بی وزن، دولت نه سد می زند و نه جاده احداث 
می کند و نه بیمارســتان و نه مدرسه. بلکه 
مکانیزمی طراحی می کند که بخش مردمی 
اقتصاد با انگیزه تمام سرمایه گذاری های الزم 

را انجام می دهند.
بــه همین خاطر اســت که بــا بودجه های 
میلیاردی ساختمان های دولتی و تجهیزات 
اداری دولتی نو می شوند. اما قوانین پایه کشور 

برای 50 سال پیش است. حاضریم برای خرید 
یک ساختمان 20 میلیارد تومان بدهیم اما 
برای بودجه 50 میلیونی برای اصاح قوانین 
کهنه دل درد می گیریم. کافیست به تاریخ 
قانون تجارت، قانون محاســبات عمومی و 
قانون برنامه و بودجه کشور نگاه کنیم که برای 

سال های دور، خیلی دور است.  
در زندگی فردی: از خود بپرســیم چقدر از 
ســرمایه گذاری ام را دارم روی دارایی های 
فیزیکی )مانند خانه، ماشــین و ســاید بای 
ساید( انجام می دهم و چقدر را به دارایی های 
نامشهود )ایجاد شــبکه ارتباطی، برندسازی 
شــخصی، مهارت های نــرم( تخصیص می 
دهم؟ ســرمایه گذاری کلنگی مــی کنم یا 
سرمایه گذاری بی وزن؟در مدیریت سازمانی: 
آیا واقعا الزم است که منابع محدودم را صرف 
خرید و واردات و تجهیزات جدید کنم یا می 
توانم با اســتراتژی تولید بدون کارخانه و با 
استفاده از ظرفیت دیگران به تولید ارزش 
بپردازم؟در کشورداری: آیا الزم است که 
دولت مدرســه داری، بیمارســتان داری 
نــه داری کند یــا اینکه باید روی  و کارخا
زیرساخت های نرم مانند محیط کسب وکار، 
قانون هــای پایه، مقررات تســهیل کننده، 
مشــوق های انگیزاننده کار کند؟ تا کی می 

خواهیم قیچی-کلنگی فکر کنیم؟

در کشورداری 
نسل جدید یا در 

کشورداری بی وزن، 
دولت نه سد می زند و 

نه جاده احداث 
می کند و نه 

بیمارستان و نه 
مدرسه. بلکه 

مکانیزمی طراحی 
می کند که بخش 
مردمی اقتصاد با 

انگیزه تمام
 سرمایه گذاری های 
الزم را انجام می دهند.
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درباره ی آثــار و پیامدهــای تحریمهای 
اقتصادی کشورمان گفته ها و نوشته های 
بســیاری منتشر شــده و زوایای گوناگون 
آن به تحلیل کشیده شده است. اما از یک 
اثر مهم و ویرانگر آن کمتر ســخن به میان 
آمده است. قطع روابط بانکی ایران و جهان 
در نتیجه ی تحریمها باعث شــد که بخش 
بزرگی از اقتصاد کشور از جریان درست و 
شفاف خارج شــود و به دامن اقتصاد سیاه و 
پولشویی بیافتد. تا زمانی که ارتباط بانکهای 
ایــران و جهان برقرار بــود، عملیات تجارت 
بین المللی ما از این کانالها انجام می شد. اما 
با قطع شــدن این ارتباطات، در مدت زمان 
کوتاهی بخش بزرگی از عملیات ارزی کشور به 
صرافیها، حسابهای خارج از کشور، شرکتهای 
صوری و شبکه های غیرقانونی نقل و انتقال 
پول منتقل شــد. کار تا بدانجا پیش رفت که 
کشور مجبور شد برای وصول پولهای نفت به 
امثال بابک زنجانی و رضا ضراب متوسل شود 
و مبالغ میلیاردی را با شمش طا جابجا کند.

 امروز بخشی از، و نه تمام، این مشکل رفع 
شده است اما هنوز ســهم بزرگی از نقل و 
انتقاالت ارزی و حوالجات از همان مسیرها 
انجام می شود. بگذارید بحث را بازتر کنم! 
بخش عظیمــی از تبادالت مالــی و ارزی 
کشور خارج از هر دیدرس و نظارتی در حال 
انجام اســت و کاری هم برای آن نمی توان 
کرد، زیرا مادامی که روابط بانکی ما با دنیا 

به میزان کافی برقرار نگردد، به  زیر نظارت 
کشــاندن آنها برابر اســت با توقف بخش 
بزرگی از معامات بین المللی کشور. پس 
گذشته از همه ی مصائب ناشی از تحریمها، 
کاری که این “کاغذ پاره ها” با اقتصاد ایران 
کرد، تبدیل پولشــویی به رفتــار روزمره و 
پذیرفته ی اقتصاد کشــور بــود. طنز تلخ 
اینکه “قانون مبارزه با پولشــویی” در سال 
1386 به تصویب رســید، اما از همان روز 
تصویب عمٌا قابلیت اجرا نداشت. از سوی 
دیگر ثروت ارزی عظیمی از کشور عمٌا به 
دلیل عدم امکان ورود به داخل کشــور در 

“چشمه های پولشویی”
دکتر پدرام سلطانی

برآورد نادرست ارزش 
تولید ناخالص داخلی، 
محرومیت دولت از 

هزاران میلیارد تومان 
مالیات و حقوق گمرکی 

و غیر قابل نظارت و 
کنترل بودن بازار ارز و 
طال در کشور از جمله 
آثار زیانبر پولشویی 

محسوب می شود
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غیر قابل نظارت و کنترل بودن بازار 
ارز و طا در کشور اســت. نوشتم لطمات 
کوچــک، اگرچه مــواردی که نــام بردم 
کوچک نبودند. اما من بر این باورم که اثر 
آنها، پیش ســایر عوارض چنین وضعیتی 
کوچک اســت. پول کثیــف راه خود را به 
همه جا باز مــی کند و همــه چیز را می 
خرد. پول کثیف خــارج از نظارت، موجد 
فســادهای میلیاردی در کشور می شود. 
فکر می کنید پولهای فســادهای چندین 
صد و هزار میلیاردی چگونه از کشور خارج 
شدند؟ پول کثیف وارد سیاست می شود و 
بدون نظارت و گشاده دستانه در انتصابات 
و انتخابات قابل اســتفاده می شود. پول 
کثیف در جرائم ســازمان یافته به مصرف 

می رسد و...
 کافی است سیر رشــد و جهش فساد در 
کشــور را با روند تحریمهــا منطبق کنید 
تا دریابید که تحریم بــا اقتصاد، اجتماع، 

اخاق و سیاســت مــا چه کــرد. هرچه 
تحریم جلوتر رفت این ابعاد عقب و عقبتر 
نشســتند. و امــروز ما با شــرایطی روبرو 
هســتیم که اگــر کل تحریمها برداشــته 
شــوند و همه ی تبادالت تجاری و ارزی 
ما  به مســیر متعارف خود بازگردند شاید 
سالها طول بکشد که یک اقتصاد تا خرخره 
در پولشویی را بشــود از این باتاق بیرون 
کشــید. در عجبم که مســئولین چرا در 
این خصوص سر در برف فرو برده اند! اگر 
نمی توانند به بازیابــی ارتباطات بانکی ما 
با دنیا سرعت ببخشــند، حداقل به حذف 
عوامل ســبب ساز قاچاق ســوخت، طا، 
سنگهای قیمتی و ســایر کاالهای قاچاق 
پذیر بپردازند. هم بــه درامدهای خود از 
این راه کمک کنند و هم قدری افسار اسب 
دیوانه ی پولشویی را بکشند. نگرانم از آن 
روزی که این پولهــای کثیف آن کاری را 

که نباید، با سرنوشت کشور ما بکنند.....

ری  ا ر نگه د ز کشو رج ا بهای خا حســا
ند. اینگونه اســت که بانک  می شــو

مرکزی با کوچکترین نسیمی سرما 
می خورد و توان مدیریت بازار ارز را 

از دست می دهد.
بــرآورد نادرســت ارزش تولیــد 
ناخالص داخلــی، محرومیت دولت 

از هــزاران میلیــارد تومــان مالیات و 
حقوق گمرکی و غیر قابل نظارت 
و کنترل بــودن بــازار ارز و طا 
در کشــور از جمله آثــار زیانبر 

پولشویی محسوب می شود
داستان پولشــویی به اینجا 
ختم نمی شود. سیاستهای 
قتصــادی، تجــاری و  ا
مالیاتــی غلــط، باعــث 

خروج بخش بزرگ دیگری 
از تجارت کشــور از گردونه ی 

شفافیت شده اســت. روزانه حجم 
زیادی ســوخت یارانه ای از مرزهای 
آبی و خاکی کشــور به خارج قاچاق 

می شــود. یارانه ی هوس انگیز ســوخت 
باعث سازمان یافتگی قاچاق سوخت شده 
اســت و بدیهی اســت که عواید حاصل از 
آن هم در مســیرهای پولشویی جابجا می 
شــود. وضع تعرفه ی گمرکی و مالیات بر 
ارزش افــزوده ی باال بــر کاالهایی مانند 
طا، پاتین و سنگهای قیمتی، که با ارزش 
و کم حجم و در نتیجه بــه راحتی قاچاق 
پذیرند، باعث شده است که واردات بیشتر 
این اقام نیز بصورت قاچاق به کشور انجام 
شــود. به این اقام می توانید قاچاق چند 
میلیارد دالری ســایر کاالهای قاچاق پذیر 
با تعرفه باال را نیز اضافــه کنید.حاال تصور 
کنید اقتصادی کــه در آن بخش اعظم ارز 
و طا در بازار ســیاه و در چرخه پولشویی 
معامله می شوند. از لطمات کوچک آن اگر 
بخواهم بگویم، براورد نادرست ارزش تولید 
ناخالص داخلی، محرومیت دولت از هزاران 
میلیارد تومان مالیــات و حقوق گمرکی و 
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در ابتدایــی جلســه مهنــدس رفیعی فر، 
دبیرکل اتحادیه اوپکس گزارشی از فعالیت 
چهارده ساله اتحادیه صادرکنندگان فراورده 
های نفت، گاز و پتروشــیمی ابراز کرد و از 
دغدغه های اعضای این تشکل که در حدود 
320 عضو شرکت های صادرکننده مشتقات 
نفتی است سخن گفت، عدم مدیریت تامین 
خوراک توسط بورس، نرخ گزاری نامناسب 
و ایجــاد مشــکات و ورشکســتگی برای 
واحدهای تولیدی کوچک و نبود رگوالتوری 
برای ساماندهی قوانین نیز از موضوعاتی که 

بود که بدانها اشاره شد .
همچنین رفیعی فر به سیر صعودی فعالیت 

در نشست اعضای هیئت مدیره اتحادیه اوپکس با  دبیر کل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت عنوان شد 

تقویت درصادرات مشتقات نفتی با هم اندیشی و  رقابت سالم

اتحادیه در تعامل با ســایر دســتگاه های 
اجرایی بخــش خصوصی و دولتی اشــاره 
کــرد و گفت : خواســته هــای اتحادیه از 
موضوعات کان کشوری است و به همین 
جهت بیشترین همکاری و تعامل را با پخش 
و پاالیشگاه ها برای راهکار هایی برد برد در 
راستای تامین منافع ملی و صادرات داریم 
.انتظار می رود با توجه به اینکه انگیزه های 
تولید و صادرات در بخش مشــتقات نفتی 
هر سال کمرنگ تر میشــود، یا متولی این 
امر صددرصد دولتی شود و یا گلوگاه های 
مشکات تولید و صادرات با هم اندیشی و 
هم افزایی میان دولــت و بخش خصوصی 

 با توجه به اینکه 
انگیزه های تولید 
و صادرات در بخش 

مشتقات نفتی هر سال 
کمرنگ تر میشود، یا 

متولی این امر صددرصد 
دولتی شود و یا 

گلوگاه های مشکالت 
تولید و صادرات با هم 
اندیشی و هم افزایی 
میان دولت و بخش 

خصوصی شناسایی و 
مرتفع گردند .
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شناسایی و مرتفع گردند .
دکتر عاشــوری، دبیــرکل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت نیز در این 
نشست اظهار داشت : بخش خصوصی پس 
از اجرای اصل 44 نیز نتوانست حضور خود 
را در تصمیم گیری های کان دولتی آنطور 
که انتظار می رفت نشــان دهد به نظر می 
رسد در بیان مشکات، نباید همه مشکات 
را متوجه دولت کرد. بخشی از مشکات به 
سیستم و بخشی دیگر به بخش خصوصی 
مرتبط است . با واگذاری به بخش خصوصی 
انتظار میرفت خود این بخــش بتواند این 
واگذاریهــا را مدیریت نمایــد که در عمل 
چنین نشــد حتی بعد از هشــت ســال از 
ایــن واگذاریها، چرخــه توانمندی بخش 
خصوصی بدون همیــاری دولت از حرکت 
باز خواهد ایســتاد . تشــکل های صنفی 
نیز با رقابت هــای بیهوده و عدم هم گرایی 

نتوانستند میدان داری نمایند.
 وی با بیان اینکه شــرایط نــرخ گذاری بر 
اساس عرضه و تقاضا اســت پیشنهاد کرد 
نرخ رقابتی گردد و نرخ میانگین را بر مبنای 

عرضه بعدی قرار بدهند. 
عاشوری افزود : انجمن صنفی کارفرمایی 
برای ایجاد وحدت رویه مکلف کرد هر ماهه 
و در اول ماه نرخ مصوب پخش و پاالیش را 
به همه پاالیشــگاه ها اعام نماید که باعث 
ایجــاد تخلف نگردد . همچنیــن با رییس 
کمیسیون انرژی و رئیس مجلس نیز مکاتبه 
کردیم که تکلیف قانونی تصویب گردد که 

بر اساس نوسانات ارز، نرخ را تعیین نمایند .
مشــاور کمیســیون اقتصادی مجلس، در 
خصوص افزایش پلکانی قیمت گفت : باید 
واحد های پایین دســتی که آسیب پذیر 
هستند را حمایت کرده و این انجمن حاضر 
به هر گونه همکاری و مشاوره و ارائه تکلیف 

به دولت و مجلس می باشد . 
همچنین ســه تن از اعضای هیئت مدیره 
اتحادیــه اوپکــس نیــز هر یک بــه بیان 
مشــکات تولید و صادرات مشتقات نفتی 
پرداختند : مهندس ابوترابی خواستار توجه 
بورس کاال به عرضه فزاینده خوراک شد تا 
به نوعی با اشباع در بازار خوراک، عرضه و 

تقاضا همخوانی داشته باشد .
مهندس باقریــان، نائب رئیــس اتحادیه 
اوپکس هم اعتقاد داشــت سیاستگذاری 
عرضــه در اختیار بورس نباشــد ، چرا که 
ما نیاز به بورســی داریم که تحت تملک 
عرضه کنندگان و متقاضیان نباشــد ، در 
حال حاضر سهامداران بورس ، بصورت مستقیم 

و غیر مستقیم ، عرضه کنندگان هستند .
باقریان خواســتار توافق بــا پاالیش نفت 
تهران در خصوص ایجــاد رویه ای جهت 
تســهیل تولید و بارگیری در ظرفیت 5/1 
میلیون لیتر در هفته شــد و بیان داشــت 
شرکتهای عضو اتحادیه متعهد می گردند 
در کوتاه ترین زمان نسبت به  برداشت بار 

اقدام نمایند .
مهندس صرامــی، از اعضای هیئت مدیره 
اوپکس نیز گفت : دولت برای حل مشکات 
و یا شناسایی مقصر ایجاد مشکات، بخش 
خصوصی را همیشه مورد سوال و اتهام قرار 
می دهد و نقش بخش خصوصی را در بیان 

مشکات پررنگ می کند.
در پایان جلسه مقرر شد در جلسه ای دیگر 
ضمن بررســی اهداف و عملکرد مشترک 
اتحادیــه و انجمن، تفاهمنامــه ای منعقد 
شده و دو طرف پیرامون موانع و مشکات 
تولید، عرضه و صادرکنندگان، آرایی واحد 

داشته باشند .

 در بیان مشکالت، نباید 
همه مشکالت را متوجه 

دولت کرد. بخشی از 
مشکالت به سیستم و 
بخشی دیگر به بخش 

خصوصی مرتبط است   
با واگذاری به بخش 

خصوصی انتظار میرفت 
خود این بخش بتواند 

این واگذاری ها را 
مدیریت نماید که در 

عمل چنین نشد

 باید  واحد های پایین 
دستی که آسیب پذیر 
هستند را حمایت کرده 
و این انجمن حاضر به هر 
گونه همکاری و مشاوره 
و ارائه تکلیف به دولت و 

مجلس می باشد . 
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تشــکل های بخش خصوصــی عضو اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران بــا امضــای بیانیــه ای خطاب به 
وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، 
معــدن و تجــارت و رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس خواستار اصاح فوری 

ساختار بورس کاال شدند.
 در بخشــی از این نامه سرگشاده آمده 
است: »مدت هاست که اعضای تشکل های 
صنفی مصــرف کننده و صنایــع پایین 
دســتی برای احقاق حقوق خــود که با 
تســلط عرضه کنندگان بر هیات مدیره 
بــورس کاالی ایــران و آییــن نامه ها، 
بدون رعایــت تشــریفات قانونی تضییع 
می شــود، گله مند هستند.«تشکل های 
مزبور همچنیــن تاکید کرده اند؛ بورس 
کاال از موقعیت خود برای منافع شرکتی و 
هیات مدیره آن از اشرافشان بر عرضه های 
کاال اســتفاده کرده و با تضــاد منافع به 
منظور تامین حداکثری سود خود و ایجاد گرانی 
تاش می کنند.این تشــکل ها خاطرنشان 
کردند: فلســفه تشکیل شــرکت بورس 
کاال، ایجاد بازار شــفاف و آزاد ســازی 
قیمت ها برای تسهیل معامات و کشف 
نــرخ قیمت عادالنه کاالهای اساســی و 
مواد اولیه واسطه ای، بر اساس مکانیزم 
بزارهای مدیریت  عرضه و تقاضا، ایجاد ا
ریسک قیمت و تامین مالی بازار کاالیی 
و تضمیــن تعهدات طرفیــن معامله، به 
منظور دستیابی به اثرات مثبت این مهم 
در توســعه اقتصادی بوده، اما به اعتقاد 
تشــکل های مزبور، این شرکت از هدف 
خود خارج شده اســت.برابر نامه مزبور، 

بورس کاال اکنون به ابزار قیمت ســازی 
و گران کــردن کاالی عرضــه کنندگان 
باالدســتی خصولتی تبدیل شــده و به 
همین منظور خواســتار اصاح ساختار 
شرکتی در آن شرکت است.تشکل های 
تنظیــم کننده این نامه، پیشــنهادهای 
ر شرکت  ختا ی اصاح ســا ا برا خود ر
ین شــرح  ن به ا یــرا بــورس کاالی ا

ند:  ورده ا آ
1-عرضــه کننــدگان را به علــت تضاد 
منافع، از هیات مدیره بورس کاال خارج 
و عضویت آنان در هیــات مدیره بخاطر 
تعــارض منافــع ممنوع شــود.عملکرد 
سیســتم بورس کاال بر اســاس حراج و 
عرضه کننــدگان نیز انحصاری اســت ؛ 
بنابراین توجــه ویژه به فرمــول تعیین 
قیمت پایه شود که همواره شاهد گرانتر 
شدن آن از قیمت های جهانی نباشیم.

2- عرضه های “مچینــگ”، که بصورت 
عرفی و بدون رعایت تشــریفات قانونی 
انجام می شود، قانونمند شود و هنگامی 
که کاال در زمان کشــف قیمت به اندازه ی 
تقاضای موجود عرضه نمی شود و کمتر 
از تقاضــا اســت، مچینگ هــای بعد از 
عرضه ناکافــی برخاف رویــه عرضه و 
تقاضا و نوعی قیمت ســازی است و فقط 
برای معافیت مالیاتی در خارج از بورس 

فروخته و ثبت می شود.
3- اکنون با عرضه های  “قطره چکانی”کشف 
قیمت صورت مــی گیرد و بدتــر اینکه 
عرضــه کننــدگان انحصاری بــوده و با 
مدیریت و مهندسی عرضه قیمت ها را باال 
می برند، بنابراین باید برنامه ســاالنه و 

اصالح فوری ساختار بورس کاال

ارتقا جایگاه اتحادیه در 
گام بعد توانمندسازی 

اعضا و در گام سوم 
شبکه سازی 

بین المللی بین اعضا در 
امور بازاریابی و سایر 

خدمات، سه ماموریت 
اصلی هیئت مدیره 

اتحادیه به شمار می رود
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فصلی عرضه ها اعام شــود تا در صنایع 
پایین دســتی هم برنامه ریــزی تولید 

انجام شود.
ت  ال ن محصــو گا ضــه کننــد 4- عر
باالدســتی خصولتــی کــه صــادرات 
محصــوالت و مــواد اولیه دارنــد، باید 
محصــوالت و مواد اولیه خــود را نیز در 
رینگ صادراتی عرضــه کنند و خواهان 
آن هستیم که برای شــفافیت قیمت ها 
عرضه های صادراتی در رینگ صادراتی 

انجام شود.
5- درخواســت تعیین ناظر بی طرف در 
بورس کاالی ایران از ســوی قوه قضاییه 
یا ناظری از سوی سازمان های بی طرف 
و حضور دائمی نماینده اتاق ایران برای 

نظارت بر معامات حاضر شود.
6- اجــرای کامل مصوبه های شــورای 
رقابــت در خصوص نحوه کشــف قیمت 

پایه و عرضه ها در بورس کاالی ایران.
7- تعیین و اصاح ساختار به گونه ای باشد 
که حرف و سخن و اعتراض مصرف کنندگان 

هم شنیده شود. 
ســندیکای تولیــد کننــدگان لولــه و 
پروفیــل فوالدی ایــران، اتحادیه صنف 
فروشندگان آهن و فوالد، انجمن صنایع 
پروفیل یوپی وی سی در و پنجره ایران، 
خانــه صنعت و معــدن اســتان تهران، 
انجمــن ملی صنایــع ســلولزی ایران، 
انجمن صادرکنندگان و تولید کنندگان 
مولیبــدن، انجمــن تولیــد کننــدگان 
لولــه های فــوالدی و پوشــش خطوط 
انتقال، انجمن صنفــی کارفرمایی تولید 
کننــدگان تابلوهای برق ایران، برخی از 
اسامی تشکل هایی است که ذیل نامه را 

امضا کرده اند.

 عملکرد نامناسب بورس کاال در عرضه خوراک

مهندس رفیعــی فر، دبیــرکل اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 

پتروشــیمی در خصوص نامه سرگشاده 
تاق  تشــکل های بخش خصوصی عضو ا
بازرگانــی و عملکرد و ســاختار بورس 
کاالبــه خبرنگار "دنیای انــرژی" گفت : 
عرضه خوراک در بــورس کاال، در اغلب 
ئه  را کشورهای جهان اعمال نمی شود و ا
خــوراک به ایــن شــیوه، تولیدکننده 
ا بــا چالش هــای متعددی  محصول ر

مواجه کرده است .
یند برنامه ریزی  یک تولیدکننده در فرا
برای فروش،میــزان خوراک دریافتی، 
باید بداند  قیمت و زمــان دریافت آن را
تــا بر اســاس آن به خریــدار خارجی 
تعهــد بدهد . در صورتی کــه مجموعه 
ر بــورس کاال  ختیا نــات در ا مکا ین ا ا
باشــد و عملکــرد مناســبی منطبــق 
بر درخواســت هــای خریدار اســتوار 
منیت تامین  نگردد، در عمل با نبــود ا
خــوراک، منافــع واحدهــای تولیدی 
کوچــک، حفــظ فرصت های شــغلی 
یجــاد فرصت هــای جدید  کنونــی، ا
اشــتغال و ارزآوری از طریق صادرات 

نیز  بــه مخاطره خواهد افتاد .
از سویی پاالیشــگاه های بزرگ که از این 
گردونه رقابت خارج هســتند بــا مراجعه 
مشتریان خارجی به آنها و قیمت تمام شده 
پایین تر، به رونق خام فروشی نیز دامن زده 
شده و عما به مشــتری خارجی سوبسید 

داده می شود .
رفیعی فــر، بــورس کاال را کارگزار عرضه 
کننده ها دانســته و گفــت : عملکردهای 
نامناســب بورس کاال، نوعی احتکار مدرن 
در عرضه خوراک ایجاد می کند که با ایجاد 
صف تقاضا، بیشــتر منافع عرضه کننده ها 

را در نظرمی گیرد .
وی در پایــان ضمن درخواســت اصاح 
قوانین، پیشــنهاد کرد، محصــول نهایی 
جهت عرضه به بورس داده شــده و عرضه 
خوراک از مبادی بورس کاال حذف گردد .

با نبود امنیت تامین 
خوراک، منافع 

واحدهای تولیدی 
کوچک، حفظ 

فرصت های شغلی 
کنونی، ایجاد فرصت 
های جدید اشتغال 
و ارزآوری از طریق 

صادرات نیز  به مخاطره 
خواهد افتاد .

عملکردهای 
نامناسب بورس کاال، 
نوعی احتکار مدرن 
در عرضه خوراک 
ایجاد می کند که با 
ایجاد صف تقاضا، 

بیشتر منافع عرضه 
کننده ها را در نظر

می گیرد .
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پایداری اقتصادی در گروثبات نرخ ارز

 

دکتر رضا پدیدار
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عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
گفت: پایداری اقتصــادی در گروثبات نرخ 
ارز است بنابراین می طلبد دولتمردان به این 
مهم توجه جدی داشته باشند.نوسانات نرخ 
ارز می تواند بــر تصمیم گیری ها و عملکرد 

کسب و کارها تاثیر بگذارد.
رضا پدیدار در ادامه افزود: هنگامی که یک 
کسب و کار با بی ثباتی نرخ ارز رو به رو باشد 
بدون شک نخواهد توانست پیش بینی های 
الزم را به صورت دقیق انجام دهد و برنامه ریزی 
برای آینده در این شــرایط بســیار دشوار و 
نامطمئن می شود.نرخ ارز یکی از مهم ترین 

متغیرها در تعیین قیمت واردات و صادرات 
کسب و کارهاست و نوســانات این شاخص 
باعث تغییراتی در قیمت و در نتیجه افزایش و 
کاهش میزان تجارت خارجی می انجامد. وی 
در ادامه افزود: تعیین نــرخ ارز نقش موثری 
در حوزه صادرات و واردات و به تبع تنظیم و 

تعدیل تراز تجاری کشور بازی می کند.
 عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی ایران 
با بیان اینکه پایداری اقتصادی در گروثبات 
نرخ ارز اســت، اظهارداشت: شناور بودن این 
شاخص مانع جدی ایجاد ثبات اقتصادی در 
جامعه اســت.تغییر در نرخ ارز موجب ایجاد 
تکانه هایی در تمامی شاخص های اقتصادی 
کشور می شــود. این کارشــناس اقتصادی 
افزود: رشد نرخ ارز باعث کاهش ارزش پولی 
ملی، افزایش مخارج دولــت بر واردات کاال، 
ایجاد تورم، گرانی مــواد اولیه وارداتی تولید 
و به تبع افزایش قیمت اجناس در بازار، تاثیر 
منفی بر تراز تجاری و موارد مشــابه دیگر در 
کشور خواهد شــد. وی همچنین با تاکید بر 
اینکه صادرات با تغییر در شــاخص نرخ ارز 
تقویت نمی شود، اظهارداشت: افزایش نرخ 
ارز در کوتاه مدت شــاید به نفــع صادرات و 
صادرکنندگان باشــد ولی در بلند مدت این 
چنین نیست چرا که کشور وابستگی شدیدی 
به واردات مواد اولیه دارد که این امر در نهایت 
منجر به ایجاد تورم و تاثیــر منفی روی تراز 
تجاری مملکت می شود.رونق صادرات یکی 
از عوامل مهم دســتیابی به رشــد و توسعه 
اقتصادی پایدار اســت که مهم ترین هدف 
سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را 

تشکیل می دهد.
کنتــرل تغییــرات نــرخ ارز در جهت رونق 
صادرات به ویژه از نــوع غیرنفتی گامی مهم 
در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور تلقی 
می شود.این کارشناس اقتصادی یادآورشد: 
بر پایه بســیاری از مطالعــات انجام گرفته 
آشفتگی و نوسان در رفتار نرخ واقعی ارز تاثیر 
منفی بر دیگربخش های اقتصادی از جمله 

صادرات دارد.

 افزایش نرخ ارز در 
کوتاه مدت شاید به نفع 

صادرات و صادرکنندگان 
باشد ولی در بلند مدت 

این چنین نیست چرا که 
کشور وابستگی شدیدی 
به واردات مواد اولیه دارد 
که این امر در نهایت منجر 

به ایجاد تورم و تاثیر 
منفی روی تراز تجاری 

مملکت می شود.
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نفت خام ماه ژانویــه را در حالی به پایان برد 
که به ســقف 70 دالر بر بشــکه دست پیدا 
کرد. با قرار گرفتن نفت در ســقف سه ساله، 
پاالیشگاه های سراســر دنیا از اروپا گرفته تا 
آسیا تحوالتی را پشت ســر گذاشتند که به 

شکل کاهش حاشیه سود آنها پدیدار شد. 
در این میان جاری شــدن سیل محصوالت 
فرآوری شده از ســوی چین به بازار جهانی 
نیز اهرم فشاری بر حاشیه سود پاالیشگران 
اروپایی و آسیایی بوده است. با وجود کاهش 

رشد قیمت طای سیاه چگونه حاشیه سود  پاالیشگاه ها را کاهش داد؟

فشار نفت ۷۰ دالری بر دوش پاالیشگران 

حاشیه ســود پاالیشــگاه های سراسر دنیا 
که به رشــد قیمت نفــت و کاهش تقاضای 
فصلی ارتباط داده می شــود، برخی دالیل 
داخلی باعث شده است کارشناسان وضعیت 
پاالیشگاه های ایرانی را مثبت ارزیابی کنند. 

 
  اروپا 

به گزارش بلومبرگ با افزایش قیمت نفت به 
70 دالر در هر بشکه در ماه گذشته میادی، 
پاالیشــگران اروپایی با کاهش حاشیه سود 

همراه شدند زیرا برخی محصوالت تولیدی 
آنها با افت تقاضا مواجه شد. این رکود در بازار 
نفت کوره که در حمل و نقل دریایی و تولید 
انرژی برق مورد استفاده قرار می گیرد، بیشتر 

از بازار محصوالت دیگر مشهود بود. 
به گــزارش بانک بارکیلز، حاشــیه ســود 
پاالیشگران اروپایی به کمترین سطح در سه 
سال گذشته سقوط کرده است. در این گزارش 
تاکید شده که در پی افزایش قیمت نفت خام، 
تقاضا برای نفت کوره با افت همراه شده است. 

سارا مالکی، دنیای انرژی
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رشد قیمت طای سیاه چگونه حاشیه سود  پاالیشگاه ها را کاهش داد؟

 در این میان به خصوص پاالیشــگاه هایی از 
رکود بــازار نفت کوره آســیب می بینند که 
همچون مجتمع های پیشرفته پاالیشگاهی 
قادر به تبدیل نفت کوره به گازوئیل یا بنزین 

نیستند. 
بر اســاس این گــزارش، پاالیشــگاه های 
هیدروکستینگ )پاالیشگاه هایی که از ضریب 
پیچیدگــی پایینی برخوردار هســتند( در 
منطقه مدیترانه در تاریخ 11 ژانویه به میزان 
2/04 دالر به ازای هر بشــکه سود از دست 

 از طرفی افزایش واردات 
سوخت هایی مانند 

گازوئیل از خاورمیانه، 
عاملی است که 

کاهش حاشیه سود 
پاالیشگران اروپایی را 
در پی دارد. بر اساس 
ردیابی کشتی های 

حامل سوخت از سوی 
بلومبرگ، پیش بینی 

می شود ارسال سوخت 
از خاورمیانه به اروپا 

در ماه ژوئن دستکم به 
باالترین سطح در یک 

سال گذشته برسد.

دادند تا کمترین نرخ ســود از ماه مه 2016 به 
این سو را به دست آورند. 

برخی کارشناســان با اشــاره به افت تقاضای 
نفت در ســه ماهه اول و دوم هر ســال عقیده 
دارند پاالیشــگران نیز دیر یــا زود درگیر این 
کاهش تقاضای فصلی می شــوند. آنها کمتر 
شدن حاشیه سود را نشانه این کاهش تقاضای 
فصلــی می داننــد. از نگاه این کارشناســان، 
پاالیشــگاه هایی که چندان پیشرفته نیستند 
و نمی توانند نفت خام را به محصوالت با ارزش 
تبدیل کنند، از این رفتــار فصلی بازار بیش از 

پاالیشگاه های پیشرفته آسیب مي بینند. 
  از طرفی افزایش واردات ســوخت هایی مانند 
گازوئیل از خاورمیانه، عاملی است که کاهش 
حاشیه سود پاالیشگران اروپایی را در پی دارد. 
بر اساس ردیابی کشــتی های حامل سوخت 
از ســوی بلومبرگ، پیش بینی می شود ارسال 
سوخت از خاورمیانه به اروپا در ماه ژوئن دستکم 

به باالترین سطح در یک سال گذشته برسد.

  آسیا 

حاشیه ســود پاالیشگاه های آســیایی از ماه 
مه 2017 تا کنون به کمترین ســطح رسیده 
است. آنطور که اطاعات تامسون رویترز نشان 
می دهد، حاشیه ســود یک مجتمع پاالیشی 
معمولی در سنگاپور در اوایل ماه ژانویه به 5/93 
دالر در هر بشکه رسید. این میزان حاشیه سود 
کمترین سطح از تاریخ 23 مه 2017 به شمار 

می رود.
 بررسی فصلی حاشیه ســود پاالیشگاه ها اما 
شــرایط بدتری را نشــان می دهد. به گزارش 
رویترز حاشیه سود پاالیشگاه های آسیایی در 
ابتدای ژانویه سال جاری میادی به کمترین 
سطح از سال 2010 رسیده است. افت حاشیه 
سود در پاالیشگاه های آســیایی می تواند در 
کوتاه مدت بر تقاضای جهانی نفت خام اثرگذار 
باشــد و بر قیمت جهانی نفت فشار وارد کند 
چراکه پاالیشگاه های آسیایی مهم ترین منبع 

تقاضای جهانی نفت خام هستند. 
شرایط پاالیشگران آسیایی در سال 2017 به 
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شکلی بود که سود آنها در انتهای هر فصل به 
بیش از 7 دالر بر بشکه می رسید. این میزان 
سوددهی پاالیشــگران را از چین گرفته تا 
تایلند به افزایش تولید تشــویق می کرد. به 
این ترتیب حجم نفت خامی که تنها از سوی 
چهار پاالیشگاه برتر آسیایی )به لحاظ ظرفیت 
تولید( در کشورهای چین، ژاپن، هند و کره 
جنوبی بــه فرآورده های نفتی تبدیل شــد، 
باالترین رکورد در تمام دوران فعالیتشــان 
را به ثبت رســاند. این پاالیشگاه ها در اکتبر 
2017 روزانه حدود 23 میلیون بشکه نفت 
خام را پاالیش کردند. به این ترتیب باید دید 
در ماه های آینده شــرایط برای پاالشگران 

آسیایی چگونه پیش خواهد رفت. 
 در این میان حاشیه ســود بنزین و نفتا نیز 
در آسیا با کاهش همراه شده است. علت این 
کاهش حاشیه سود افزایش صادرات نفتا از 
غرب به آسیا بود. در واقع رشد قیمتی که این 
ماده در ماه های اخیر تجربه کرد باعث شد که 
ارسال نفتا از غرب به آسیا، به باالترین سطح 
در دو سال گذشته برسد. این اتفاق به معنای 

افزایش عرضه و فشار به قیمت ها بود. 
در این میان پاکســتان نیز بــه تازگی اعام 
کرده است که مطابق مقررات جدید، سوخت 
مورد نیاز برای نیروگاه هــای تولید برق را از 
نفت کوره به گاز طبیعــی تغییر خواهد داد. 
این اتفاق به معنــای کاهش تقاضای حدودا 
400 هزار تا 650 هزار تن از تقاضای ماهانه 
گازوئیل در آسیا اســت که می تواند به نوبه 
خود بر حاشیه سود پاالیشگاه های آسیایی 

اثرگذار باشد. 

  چین
در ایــن میان چیــن صــادرات محصوالت 
پاالیشــی خود را تا 30 درصد افزایش داده 
اســت. از نگاه معامله گران بازار، با این اتفاق 
این انتظار از قبل مطرح بود که به حاشیه سود 

پاالیشگران آسیایی فشار وارد شود. 
به گزارش بلومبرگ، جریان بی رحم سوخت 
تولید شده در چین به بازار جهانی که کمترین 

نشــانه از کاهش را دارد؛ نگرانی ها از کاهش 
حاشــیه ســود رقبای منطقه ای را افزایش 
داده است. طبق این گزارش، رکورد صادرات 
گازوئیل و بنزین چین که در ســال گذشته 
زده شد، نشان می دهد دومین مصرف کننده 
بزرگ نفت خــام دنیا بیــش از نیاز داخلی 
سوخت تولید می کند. به این ترتیب عرضه 
بی سابقه سوخت از سوی چین، بازار آسیا را از 
کره جنوبی گرفته تا هند، تهدید می کند. این 
در شرایطی است که افزایش قیمت نفت در 
حال حاضر کاهش حاشیه سود پاالیشگران 

آسیایی را به همراه داشته است. 
 از نگاه تحلیل گران، در کنار فشــار ناشــی 
از رشــد قیمت نفت، این افزایش صادرات 
فرآورده های نفتی از ســوی چین است که 
آشکارا حاشیه ســود پاالیشگران آسیایی را 

تحت فشار قرار داده است. 
به این ترتیب به نظر می رسد اگر سال 2017 
برای همســایگان چین بد بود، سال 2018 
می تواند بدتر هم باشــد. این اتفاق پیش از 
این و در سال 2015 نیز رخ داده بود. یعنی 
زمانی که افزایش صادرات سوخت از سوی 
چین، بازار آسیا را در خود غرق کرد و حاشیه 
سود تولید گازوئیل را به کمتر از 8 دالر در هر 
بشکه رساند که کمترین سطح در پنج سال 

ارزیابی شد. 
 بر اساس محاسبات بلومبرگ طبق داده های 
منتشر شــده در وب ســایت گمرک چین، 
صادرات محموله هــای گازوئیل از چین در 
سال 2017 تقریبا 12 درصد افزایش یافته و 
به طور میانگین به 351/335 هزار بشکه در 

روز رسیده است.
 صادرات بنزین نیز رشــدی 8/5 درصدی 
داشته و به حدود 240/434 هزار بشکه در 

روز رسیده است. 
 تحلیلگران عقیده دارند صادرات ســوخت 
از ســوی چین به بازار جهانی به دو علت در 
ســال 2018 با افزایش همــراه خواهد بود. 
نخستین علت مشــوق هایی است که دولت 
چین به صادرکننــدگان اعطا می کند. علت 

از نگاه کارشناسان 
ایرانی، تاثیر افزایش 
قیمت جهانی نفت 
و حذف احتمالی ارز 
مبادله ای بر صنعت 

پاالیشی، مثبت است. 
از نگاه این کارشناسان 
از آنجا که پاالیشگاه ها 

خوراک خود را با 5 
درصد تخفیف و به نرخ 
ارز مبادالتی خریداری 
می کنند؛ با لحاظ کردن 
نرخ ارز آزاد به جای نرخ 
مبادله ای، مبلغ ریالی 
تخفیف 5 درصدی 

پاالیشگاه ها نیز افزایش 
خواهد یافت.
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دوم افزایش ذخایر ســوخت چین در سال 
گذشته و ورود واحدهای پاالیشی جدید به 
چرخه تولید است که افزایش عرضه از سوی 
پاالیشگران مستقل از دولت را به همراه دارد. 
به این ترتیب است که به نظر می رسد در سال 
جاری میادی، احتماال محموله های سوخت 

بیشتری از چین روانه بازار جهانی شود. 

  عربستان 
 همزمــان با کاهــش حجم تولیــدات غول 
پتروشیمی عربستان سعودی، موسوم به سابک، 

سود این شرکت 19 درصد کاهش یافت.
 The( به گزارش پایــگاه اینترنتی د نشــنال
National( بزرگترین تولیدکننده محصوالت 

پتروشیمی خاورمیانه اخیرا از افت 19 درصدی 
درآمد خالص خود در ســه ماهه چهارم سال 
گذشــته میادی در پی کاهش حجم تولید و 

فروش کمتر محصوالت خبر داد.
این شرکت در بیانیه ای به بازار بورس عربستان 
)تداول( که مورد توجه رسانه های بین المللی 
نیز قرار گرفت، سود خالص خود در سه ماهه 
منتهی به 31 دسامبر 2017 میادی را سه 
میلیارد و 670 میلیون ر یال سعودی )معادل 

979 میلیون دالر( گزارش کرد. این میزان 
ســود پایین تر از رقم چهار میلیارد و 510 
میلیون ریال گزارش شده برای مدت مشابه 

سال 2016 میادی است. 
ســود اعام شــده همچنین حدود 37 
درصد پایین تر از رقم پنج میلیارد و 790 
میلیون ریال سعودی گزارش شده برای 

پایان سه ماهه سوم 2017 بود.
سابک، پیشبرد یک رشته عملیات تعمیر و 
نگهداری برنامه ریزی شده را دلیل کاهش 
حجم تولیــد و همچنین میــزان فروش 
محصــوالت خود عنوان کــرد. این عامل 
به کاهش ســودآوری این شرکت در سه 
ماهه پایانی ســال گذشته میادی منتج 
شد. ســابک که 70 درصد از سهام آن در 
اختیار دولت عربستان سعودی است؛ در میان 
بزرگترین شرکت های خاورمیانه قرار دارد. 
این شرکت تولیدکننده انواع پاستیک، کود 
شیمیایی، فلزات مورد استفاده در ساخت 

و ساز، کشاورزی و کاالهای مصرفی است.

 ایران 
رونــد صعــودی قیمت نفــت و افزایش 

نرخ دالر در ایــران، خوش بینــی فعاالن 
حوزه پاالیش را در کشور به همراه داشته 
اســت. در کنار این دو عامل امیدواری به 
تک نرخی شدن ارز نیز به این خوش بینی 

افزوده است. 
از نگاه کارشناســان ایرانی، تاثیر افزایش 
قیمــت جهانی نفــت و حــذف احتمالی 
ارز مبادله ای بر صنعت پاالیشــی، مثبت 
است. از نگاه این کارشناســان از آنجا که 
پاالیشــگاه ها خوراک خــود را با 5 درصد 
تخفیف و به نــرخ ارز مبادالتــی خریداری 
می کنند؛ با لحاظ کردن نرخ ارز آزاد به جای 
نرخ مبادله ای، مبلغ ریالی تخفیف 5 درصدی 

پاالیشگاه ها نیز افزایش خواهد یافت.
در این صورت حاشیه سود تولیدکنندگان 
فرآورده هــای نفتــی نیز با نــرخ ارز آزاد 
محاســبه شده و ســودآوری پاالیشگاه ها 
افزایــش خواهــد یافــت. خوش بینــی 
پاالیشــگران ایرانی به شــرایط فعلی در 
حالی است که به علت وجود برخی قوانین 
داخلی، فــروش محصوالت پاالیشــی در 
ایران یا خرید خــوراک، مطابق تغییرات 

بازار جهانی نیست. 
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به گزارش شبکه سی ان بی سی، بانک آمریکایی مورگان، برآورد خود از قیمت نفت خام شاخص برنت برای سال جاری میالدی را 70 دالر اعالم کرد.
بر اساس تحلیل این بانک آمریکایی، با توجه به رشد اقتصاد جهانی، تقاضا برای انرژی افزایش خواهد یافت، این در حالیست که بانک مریل لینچ آمریکا 

به تازگی میانگین قیمت این کاال را 64 دالر و بانک گلدمن ساکس این کشور، 62 دالر را برای امسال برآورد کرده اند.
کارشناسان بانک مورگان معتقدند که سال 2018 میالدی برای نفت به دو نیمه تقسیم می شود، نیمه نخست دوره رشد تقاضا و نیمه دوم مربوط به رشد 

عرضه است که در نتیجه، افزایش قیمت نفت را در پی خواهد داشت.

»جبار اللعیبی« وزیر نفت عراق اعالم کرد: گرچه این کشور می کوشد ظرفیت صادارت نفت را از پایانه های جنوب و شمال افزایش دهد، اما پایبندی 
به توافق کاهش تولید سازمان اوپک خواهد بود.

به گفته اللعیبی، ظرفیت صادرات نفت عراق پیش تر حدود پنج میلیون بشکه در روز بود که حدود چهار میلیون و 600 هزار بشکه در روز مربوط به 
پایانه های جنوبی است.

این کشور همسو با توافق اوپک می بایست یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش دهد.

وزیر نفت عراق: بغداد به توافق اوپک متعهد می ماند

رشد عرضه و تقاضای نفت خام در 2018
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یک مقام رسمی عراق گزارش داد که میانگین صادرات نفت شرکت دولتی نفت عراق، سومو، در ماه ژانویه تاکنون )29 ژانویه، نهم بهمن( به سه میلیون 
و 500 هزار بشکه در روز رسیده است که تا آخر همین ماه می تواند از رقم ماه دسامبر )سه میلیون و 535 هزار بشکه( فراتر برود. 

مجموع صادرات نفت این کشور باید بیشتر از این باشد، زیرا »سومو« صادرات نفت از شمال اقلیم نیمه مختار کردستان را کنترل نمی کند. 
صادرات نفت از این منطقه بیش از 200 هزار بشکه در روز برآورد می شود.

به گفته این مقام رسمی، افزایش اخیر صادرات نفت سومو مربوط به رشد تولید نیست، بلکه به علت کاهش مصرف داخلی عراق است.
تولید نفت این کشور عضو اوپک، ماه دسامبر چهار میلیون و 400 هزار بشکه در روز بود.

رشد صادارت نفت عراق ممکن است اندک باشد

»ایگور سچین« مدیرعامل روسنفت، گفت که این شرکت قصد دارد سهم خود را از بازار نفت اروپا حفظ کند. اروپا در سال 2016 میالدی 70 درصد از نفت 
صادراتی روسیه را به خود اختصاص داده بود. 

این در حالی است که روسیه در حال عرضه سهم بیشتری از نفت خود به بازار چین است و اروپا احتماال با افزایش هزینه ها در زمینه تامین نفت مواجه 
خواهد شد.

تالش روسنفت برای حفظ سهم خود از بازار نفت اروپا
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معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی از افزایش 5 درصدی تولید محصوالت پتروشیمی تا پایان سال 96 نسبت به پارسال خبر داد و گفت: در حال 

نزدیک شدن به ظرفیت اسمی تولید هستیم. 
سیدرضا نوروززاده امروز سه شنبه )10 بهمن ماه( در بیست  وهشتمین اجالس مدیران نگهداری و تعمیرات صنعت پتروشیمی، با بیان این مطلب افزود: 
امروز از برکت نیروهای متخصص و کارآمد ایرانی، شاهد توسعه در بخش های مختلف به ویژه در صنعت نفت هستیم و باید به این سرمایه های انسانی 

که کشور را با همه تنگناها، در مسیر توسعه قرار داده اند و سرمایه اصلی به شمار می روند، بیش از پیش توجه کنیم.
وی با اشاره به توسعه صنعت پتروشیمی، میزان تولید محصوالت پتروشیمی را از ابتدای سال تاکنون 44 میلیون تن اعالم و اظهار کرد: پیش بینی 

می کنیم تولید محصوالت پتروشیمی در پایان سال 96 نسبت به سال 95، پنج درصد رشد را تجربه کند.
معاون وزیر نفت یادآور شد: به این ترتیب در حال نزدیک شدن به ظرفیت اسمی تولید هستیم.

وی تامین خوراک، امور فرآیندی و نگهداری و تعمیرات را از بخش های حائز اهمیت در صنعت پتروشیمی عنوان کرد و گفت: در حوزه فرآیندها و 
نگهداری و تعمیرات نیز باید کارها را با اتکا به توان نیروی انسانی متخصص پیش ببریم.

پایگاه یونانی هلنیک شیپینگ نیوز، کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی به عنوان چهار مشتری اصلی آسیایی ایران، در سال 2017، به طور 
میانگین یک میلیون و 670 هزار بشکه در روز نفت از این کشور خریداری کرده اند که 2.5 درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش نشان می دهد.

البته آمارهای دولتی و رفت و آمد کشتی ها نشان می دهد که واردات نفت این چهار کشور آسیایی از ایران در ماه دسامبر 16.3 درصد کاهش ساالنه 
داشته است.

بر اساس این گزارش، کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه دسامبر در مجموع یک میلیون و 580 هزار بشکه نفت در روز از ایران وارد کرده اند.

افزایش خرید نفت ایران در آسیا

افزایش ۵ درصدی تولید محصوالت پتروشیمی
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 گرچه واردات نفت ژاپن از ایران در ماه دســامبر با 11 درصد افت ساالنه، به 241 هزار بشکه در روز رسید، اما این میزان در مقطع یاد شده با 17 درصد 
رشد ماهانه رو به رو بود. 

واردات نفت ژاپن از ایران در دسامبر 2016 میالدی 271 هزار بشکه در روز اعالم شد. افزون بر این، ایران به عنوان چهارمین تأمین کننده نفت وارداتی 
ژاپن )6.2 درصد(، در ماه نوامبر بالغ بر 206 هزار بشکه نفت در روز به این کشور صادر کرده بود.

صادرات نفت ایران به ژاپن 17 درصد جهش ماهانه داشت

 پایگاه خبری اویل پرایس امریکا گفت، فروش نفت قطر به مشتریان آسیایی آن از جمله ژاپن و کره جنوبی در سال 2017 میالدی به ترتیب 25 و 26 درصد 
کاهش داشت. مجموع فروش نفت قطر به این دو کشور در مقطع یادشده به ترتیب 86 و 65 میلیون بشکه اعالم شد. 

علت کاهش سهم قطر از بازار نفت آسیا، هجوم عربستان به بازار انرژی آسیا و قبضه کردن بیش از 40 درصد آن ذکر شد، زیرا حجم صدور نفت عربستان 
به ژاپن به تنهایی در سال گذشته میالدی 8.1 درصد افزایش یافت.

صدور نفت قطر به آسیا به شدت کاهش یافت
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ابربانک های جهان به موفقیت جهانی اوپک اذعان داشتند

اوپک سال جاری میالدی را با اندکی افزایش تولید نفت آغاز کرد

 تحقیقات بلومبرگ نشان داد که تولید نفت اعضای سازمان اوپک و روسیه در ماه ژانویه، نخستین ماه میالدی، اندکی بیشتر از ماه پیش از آن بود، 
این درحالی است که افزایش تولید از سوی عربســتان و ایران، رکود صنعت نفت ونزوئال را جبران کرد. بلومبرگ همچنین اعالم کرد که پایبندی 

تولیدکنندگان مشارکت کننده در توافق کاهش تولید، در ماه ژانویه 127 درصد بود.
میزان تولید نفت 14 عضو اوپک در این مقطع، با 20 هزار بشکه در روز افزایش ماهانه، به 32 میلیون و 400 هزار بشکه در روز رسید.

تولید نفت روسیه نیز در ماه ژانویه به 10 میلیون و 950 هزار بشکه در روز رسید.
تولید نفت ونزوئال در پی بحران شدید صنعت انرژی این کشور، با 30 هزار بشکه در روز کاهش، به کمترین رقم از سال 1989 میالدی، یعنی یک میلیون 

و 670 هزار بشکه در روز رسید. 
این رقم برای عربستان و ایران به ترتیب با 60 هزار و 30 هزار بشکه در روز افزایش، 10 میلیون و 10 هزار بشکه و سه میلیون و 830 هزار بشکه در روز 

اعالم شد.

 به گزارش بلومبرگ امریکا، بزرگترین بانک های وال استریت اکنون درباره برنامه جهانی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، نظر خود را 
تغییر داده اند و به پیروزی این سازمان و افزایش قیمت نفت اقرار کردند.

بانک های آمریکایی گلدمن ساکس، مورگان استنلی و جی. پی مورگان همه در دو هفته اخیر با کنار گذاشتن تردیدها و با انتشار پیش بینی هایی، از 
افزایش قیمت نفت سخن گفته و پذیرفته اند که برنامه کاهش تولید اوپک در نهایت در برطرف کردن مازاد عرضه جهانی موفق بوده است.

اعتراف بانک های آمریکایی به این موفقیت، یک پدیده تازه است، زیرا در همه مراحل اقدامات اوپک برای پایان دادن به کاهش شدید قیمت ها، این 
بانک ها به دیده تردید به این تالش ها می نگریستند.



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyبهمن ماه  96 52

 53       بهمن ماه 96

اکسون موبیل: سقوط شدید تقاضای جهانی نفت تا سال 2040 میالدی

 شرکت آمریکایی اکسون موبیل اعالم کرد که در صورت اجرای کامل توافق پاریس و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، انتظار دارد تقاضای جهانی نفت 
تا سال 2040 میالدی به شدت کاهش یابد.

اکسون موبیل انتظار دارد که مصرف نفت در جهان با 0.4 درصد کاهش ساالنه، تا سال 2040 میالدی به حدود 78 میلیون بشکه در روز برسد که این میزان 
حدود 25 درصد کمتر از 98 میلیون بشکه ای است که اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده بود.

 شرکت BP انتظار دارد گاز از نفت به عنوان منبع انرژی اصلی جهان در حدود سال 2040 پیشی بگیرد زیرا تقاضا برای سوخت فسیلی کم آالینده رشد می کند.
دومنیک امری - نایب رییس برنامه ریزی استراتژیک شرکت BP - در یک کنفرانس گازی در وین اظهار کرد: این شرکت پیش بینی می کند گاز از زغال 

سنگ در اوایل دهه 2030 پیشی بگیرد و احتمال زیادی وجود دارد که گاز پس از سال 2040 یا پیش از آن از نفت نیز سبقت بگیرد.
وی به این موضوع اشاره کرد که برآورد شده که رشد تقاضا برای گاز در چین سال گذشته حدود 15 درصد بر مبنای سال به سال بود و BP انتظار دارد 

تقاضا برای گاز مجموعا حدود 1.6 درصد در سال رشد کند در حالیکه رشد تقاضا برای نفت 0.8 درصد خواهد بود.
به گفته این مدیر شرکت BP، از نظر تقاضا برای گاز از سوی بخش های مختلف، بخش صنعت به ویژه انعطاف پذیر مانده و تقاضا از سوی بخش حمل و 

نقل به سرعت رشد می کند.
شرکت BP قرار است جزییات بیشتر را در دورنمای انرژی خود در  فوریه منتشر کند. این شرکت در آخرین گزارش خود اعالم کرده بود انتظار دارد گاز 

از زغال سنگ در بازار انرژی پیشی گرفته و دومین منبع سوخت بزرگ تا سال 2035 شود.
شرکت BP در گزارش قبلی خود پیش بینی کرده بود سهم نفت تا سال 2035 از 33 به حدود 30 درصد و سهم گاز به حدود 20 درصد افزایش پیدا کند.

گاز تا 22 سال دیگر منبع اصلی انرژی جهان می شود
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 OPEC still seems to be playing 
with the same hand.
The production cuts announced 
l a s t  y e a r,  i n  c o o r d i n a t i o n 
with Russia, which were then 
extended six additional months, 
seem to have helped star t  a 
re -balancing of  the market. 
However, although prices have 
recently moved up above the 
mid-$50 per barrel range, slow 
demand growth coupled with 
supply increases in the United 
States, Brazil, Iran, Libya, and 

 OPEC maybe
running out of cards

Nigeria have, as yet,  l imited 
the pace of a return to market 
equilibrium. 
At the end of November, it was 
announced that the current 
level of cuts would be extended 
another nine months to the end 
of 2018, with Libya and Nigeria 
adding a promise not to raise 
their production; but, at some 
point, the market still needs a 
real demand boost to get prices 
moving upward in a meaningful 
way. Unfortunately, right now 

it’s not clear if that card is still 
in the deck. Barring that, only 
a supply shock is likely to move 
the market significantly, and 
that’s not really how we want to 
re-balance the market. 
OPEC’s role will likely continue 
to be a very important one for 
many years to come, but the 
rise of US tight oil has certainly 
changed the playing field and 
will likely continue to do so for 
the foreseeable future
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dealing with REACH on top of daily jobs, so not very straightforward to 
deal with REACH, which is very complicated,“ she said.
However, while a 10-person firm is always going to feel the impact of 
registration more keenly than a multinational, steps have been taken 
to assist SMEs to comply with the REACH process, and the system as it 
stands works more often than not, according to Annys.
“I think one of the participants [at the ECHA day] said correctly that 
probably the majority of the costs that are presented to SMEs have ended 
up being handled in a decent way,“ he said.
“In general, the systems in place have worked in the majority of the cases, 
and in those cases where it is not, the authorities have been trying to find 
ways to be of help. I think that, in principle, companies have the tools in 
hand to correct unjust situations if necessary,“ he added.
Cefic has long warned that the European industry, facing less competitive 
energy, labour and feedstock prices than many competitor regions, 
should not be left handicapped by REACH.
Growth in the industry has been slower than expected, but it is difficult 
to attribute that to the ECHA legislation, Annys said, while the REACH 
framework has continued to grow in influence across the world.
“We have seen the European chemical industry in Europe continuing 
to grow, albeit at a slower rate than we expected at a certain moment 
in time. But… we have to be very careful in the analysis of what the 
underlying causes of that are, and whether REACH was a factor. We 
saw a comparable slowdown in other parts of the world that were not 
confronted with REACH legislation.
REACH director general Marco Mensink has spoken in favour of global 
enforcement of chemicals safety regulation, and numerous developing 
countries have adopted standards based at least in part on western 

standards.
With different local concerns 
and market dynamics in every 
country, an a la carte method 
o f  a s s e m b l i n g  c h e m i c a l s 
legislation is understandable, 
according to Annys. However, 
there  i s  a  r i sk  of  creat ing an 
u n m a n a g e a b l e  n u m b e r  o f 
di f ferent  systems that  ever y 
international  company must 
c o m p l y  w i t h ,  t h a t  c o u l d  b e 
a l l e v i ate d  by  s t a n d a rd i s i n g 
some architecture.
“We are not asking policymakers 
elsewhere to copy what we have 
in Europe in every part of the 
world, I think every country has 
a responsibility to look at their 
local needs,“ he said.
“But  in  doing so there  is  the 
d a n g e r  o f  c r e a t i n g  l o t s  o f 
a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  in 
every country, and harmonisation 
should be the goal, instead of 
creating additional burdens for 
the industry,“ he added.
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Most of the European chemicals industry is prepared and on track to 
meet the final 31 May deadline for regulatory system REACH, but there is 
less clarity on the readiness of smaller importers and some downstream 
supply chains, according to a director at trade body Cefic.
“I think that the vast majority of European-based chemical manufacturing 
companies will do the job in time, and I expect that all the substances 
that we as an industry are using are registered,“ said Erwin Annys, Cefic’s 
director for REACH and chemicals policy.
“The only uncertainty is smaller importers, which are importing chemicals 
and selling directly to some dedicated supply chains. In those cases, I have 
less of an idea of how well-prepared they are, This makes the automotive 
and aerospace supply chains in particular nervous,“ he added.
A member of the European Chemicals Agency )ECHA(’s directors’ contact 
group )DCG(, an informal platform for the European Commission, ECHA 
and industry groups to trade views on REACH, Annys was among the 
speakers at ECHA’s stakeholder day earlier this week.
The event was convened earlier than usual in the year, despite the Helsinki 
winter, due to the rapidly approaching registration deadline for materials 
produced or marketed in Europe in quantities of 1-10 tonnes.
With the final deadline covering much smaller tonnages than previous 
hurdles, the number of registrations is expected to dwarf those submitted 
in 2010 and 2013, with a final total of 60,000 expected for up to 25,000 
substances.
The rush predicted over the next few months is such that ECHA was forced 
to arrange its summit off-site from its headquarters, due to the number of 
additional staff brought in to assess dossier submissions.
The number of registrations has been higher than expected so far 
at 15,000 but the number of substances has undercut expectations, 
according to ECHA representative Mercedes Vinas.
The number of smaller firms registering has also undercut expectations, 
representing 16% of new registrants, she added.
“We don’t have the absolute figures,“ Annys said of the disparity so far. 
“But are basing our estimates on figures from 2003 in combination with 
the absolute numbers that we got from the 2010 and 2013 deadlines. To 
what extent this is really correct no one knows,“
While the industry may be broadly on track, anxiety about the impact 
of studies and registrations missing the deadline was evident among 
attendees, with enquiries on the issue dominating audience question 
sessions throughout the stakeholder day.
Some of the representatives asking questions over the firmness of the 
deadline worked for Europe’s largest chemicals firms, indicating that 
deadline worries are not restricted just to smaller firms coming into the 
REACH dragnet for the first time in 2018.

 Europe chems ready for May REACH deadline,
questions over supply chains - Cefic
Source:ICIS News

Deadline concerns indicate 
that there is more work to do by 
national authorities and trade 
groups in communicating with the 
industry, according to Annys.
“I was really surprised by the 
number of repeated questions 
on what to do if studies are not 
completed in time,“ he said.
“This means that communication 
f r o m  i n d u s t r y  g r o u p s  a n d 
authorities towards individual 
companies has clearly not been 
perfect on the issue, and that is 
something that we have to tackle 
in order to reassure companies 
which are new to this.“
The third ECHA registration period 
has been characterised by a fear 
of how the financial and logistical 
costs of the programme would 
impact on smaller companies less 
equipped to take on the burden.
Multiple small company sources 
over the last year have spoken 
of discontinuing some product 
lines because the cost of ECHA 
r e g i s t r a t i o n  w i p e s  o u t  t h e 
projected profit margin for the 
product over several years.
Speaking at the stakeholder day, 
Karin Van de Velde of the REACH 
Orphan Substances Consortium 
spoke of how substantial the 
expenses can be for small firms, 
and of the additional demands 
it can place on firms with low 
managerial headcounts.
“I’ve worked with SMEs for many 
years, and I’ve seen that they often 
don’t have registration people 
in-house. Often it is one of the 
salespeople or the CEO that is 
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in Iran’s oil exports.
In particular, US shale output 
h a s  b e e n  c l i m b i n g  a g a i n 
for the last year,  boosted by 
rising prices and the amazing 
productivity of the venerable 
P e r m i a n  B a s i n  o f  Te x a s . 
Meanwhile, production from 
the deepwater Gulf of Mexico 
is also increasing as projects 
begun when oil was still over 
$100 reach completion. In its 
latest forecast the US Energy 
Information Administration 
p r o j e c t e d  t h a t  U S  c r u d e 
production will reach an all-
time high averaging 10 million 
barrels per day this year. Despite 
that, US shale producers still 
have thousands of “drilled-but-

uncompleted“ wells, or DUCs, waiting in the wings.
So, short of instability in Iran morphing into a regional conflict 
involving Saudi Arabia and the other Gulf producers, oil prices might 
drift higher but would be unlikely to spike anywhere near $100. And 
that’s without factoring in the scenario suggested by the Financial 
Times’ Nick Butler, who proposes that the Iranian government might 
choose to break the OPEC/Russia deal and increase their oil exports, 
in order to boost their economy and mollify the protesters, thereby 
shoring up the regime.
The last point brings us back from a narrow focus on oil prices to 
larger geopolitical uncertainties. As a noted Iran expert at the 
Council on Foreign Relations recently observed, Iran’s religious 
government faces challenges similar to those that led to the collapse 
of the Soviet Union.
It’s far from clear that 2018 will be Iran’s 1989, or that President 
Rouhani is capable of becoming his country’s Mikhail Gorbachev. Yet 
surely the 2015 nuclear agreement was a bet by the US and its “P5+1“ 
partners that Iran would be a very different nation by the time its 
main provisions start to expire in the next decade. The whole world 
would win if that prediction came true.
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The turn of the year brought 
the usual year-end analyses 
of energy events, along with 
predictions and issues to watch 
in the year to come. I tend to 
focus on tal l ies  of  r isks and 
large uncertainties. There’s no 
shortage of those this year, and 
the current unrest in Iran moves 
the risks associated with that 
country higher up the list, at 
least for now.
The implications of instability 
in  I ran ex tend wel l  beyond 
o i l  p r i c e s ,  b u t  l e t ’s  f o c u s 
there for now. The sources of 
instabil ity include both the 
internal economic and political 
concerns apparently behind 
the protests, as well as US-Iran 
relations and the fate of the 
Iran nuclear deal and related 
sanctions.
As former Energy Department 
official Joe McMonigle noted, 
a decision by President Trump 
to allow US sanctions on Iranian 
o i l  expor ts  to  go back  into 
effect could remove up to one 
million barrels per day of crude 
oil from the global market. He 
sees the protests making the 
reinstatement of  sanctions 
likelier.  Whether that would 

lead directly to much higher oil prices is harder to gauge.
A little history is in order. Sanctions on Iran, including those covering 
the receipt of Iranian oil exports, were one of the main tools that 
brought its government to the nuclear negotiating table. For a 
roughly three-year span beginning in late 2011, international 
sanctions reduced Iran’s oil exports by more than one million barrels 
per day, at a cumulative cost exceeding $100 billion based on oil 
prices at the time. The effectiveness of those sanctions was also 
enhanced by the rapid growth of US oil production from shale.
Starting in 2011, expanding US “tight oil“ production from shale 
began to reduce US oil imports and eased the market pressures 
that had driven oil back over $100 per barrel as the world recovered 
from the financial crisis and recession of 2008-9. In the process, shale 
made it possible for tough oil sanctions to be imposed on Iran and 
sustained without creating a global oil price shock.
Instead, oil prices actually declined over the period of tightest 
sanctions. By 2014 US oil output had grown by more than Iran’s 
entire, pre-sanctions exports and cut US oil imports so much that 
OPEC effectively lost control of oil prices. Seeking to drive shale 
producers out of the market, OPEC’s leadership switched tactics and 
attempted to flood the market, driving the price of oil briefly below 
$30. That cut even further into Iran’s already-reduced oil revenues 
and put the country’s leadership in an untenable position, forcing 
them to negotiate limits on their nuclear program.
If Iran’s oil exports were to drop again this year, for whatever reason, 
the impact on oil prices would depend on the extent to which the 
factors that allowed us to absorb such a curtailment just a few years 
ago have changed. One measure of that is that after several years 
of painfully low prices–at least for producers–the price of the Brent 
crude global oil benchmark is now well over $60. Yesterday it flirted 
with $68/barrel, a three-year high.
That recovery is the result of a roughly 18-month slowdown in US 
oil production in 2015-16, an agreement between OPEC and key 
non-OPEC producers like Russia to cut output by around 1.2 million 
barrels per day, and production problems in places as diverse as 
Venezuela and the North Sea.
These events have largely put the oil market back into balance and 
worked off much of the excess oil inventories that had accumulated 
since 2014. Commercial US crude oil inventories, which are among 
the most transparently reported in the world, have fallen 100 million 
barrels since their peak last spring. However, they remain about 100 
million barrels above their typical pre-2014 levels.
Viewed from that perspective, a reduction in supply from any source 
might be exptected to send prices higher. However, although global 
oil demand is still growing, we should realize that today’s tighter 
oil market is largely the result of voluntary restraint, rather than 
shortages. Potential production increases from the rest of OPEC, 
Russia and the US could more than compensate for another big drop 

I r a n  a n d 
Oil Prices in 
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huge boom in growth and ease 
of access is certainly appealing 
to both the experienced investor 
and optimistic first-time buyers 
alike.
Perhaps the most important 
d r i v i n g  f a c t o r  b e h i n d  t h e 
sudden boom in value is the 
fear of missing out among first-
time investors. When the first 
jump happened and news of 
bitcoin’s rapid increase in value 
hit the news, many people saw 
an opportunity to quickly buy 
in and take advantage of the 
cl imbing pr ice.  This  sudden 
surge of new investment saw 
the price continue to climb, and 
currently, it shows no sign of 
slowing down.
Because bitcoin prices are not 
b a s e d  o n  e a r n i n g s  a s  m o re 
traditional investments are, 
any bitcoin price prediction for 
2018 is speculative and volatile. 
Despite these issues, bitcoin 
analysts are looking ahead to 
what  we can expec t  for  the 
coming year.
Bitcoin Price Prediction for 2018
T h e  i nv e s t i n g  w e b s i t e  T h e 
Motley Fool, David Drake, the 
founder  of  LDJ  Capita l ,  has 
suggested that bitcoin will reach 
$20000 next year.
T h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h i s 
prediction, and behind many 
p r e d i c t i o n s  f r o m  f i n a n c i a l 
analysts, is the fact that there’s 
a limited supply of bitcoin. It’s 
a simple issue of supply and 
demand. With more and more 
people looking to get involved 
with  b i tcoin  invest ing,  and 
a l imited amount of bitcoins 
available, the price of bitcoin 
will likely continue to rise. “here’s 
a fixed supply of it but growing 
demand, when that happens the 

price rises,“ said Drake.
The code behind bitcoins is capped at 21 million lines, however, 
there’s only 4.3 million of them above the current supply. It’s likely 
that the supply available to investors will continue to deplete, 
driving prices up to that possible $20000 valuation.
However, due to how volatile the market is and without a real 
measure to guide the valuation of the cryptocurrency, the bitcoin 
price prediction for 2018 is likely to be continually revised as new 
information comes to light.
Many exper ts had the outlook for the coming year pegged 
somewhere between $7000 and $11000 back in November, but 
after the incredible leap in value, the price prediction has continued 
to rise. With some analysts putting the 2018 valuation at around 
$20000, there’s a real possibility that we could see the price climb 
even higher — if the recent rapid growth is any indication.
Additionally, the launch of bitcoin futures from CME group further 
legitimizes the currency as a worthwhile investment opportunity. 
The futures move, specifically, will likely greatly increase the 
currency’s trading volume and decrease volatility. 
Analyst Ronnie Moas of Standpoint Research thinks that the growth 
will continue: “An argument can be made that the good news is still 
not fully reflected in the current price.“
Other analysts and investors aren’t so sure that the volatility of the 
currency will ever decrease.“ hedge fund manager John Novogratz 
suggests that the future of the currency is anything but stable. 
“There will be wild crashes in it because you’re going to get to levels 
so far ahead of where the technology’s at. It makes investing really, 
really exciting, but difficult.“
If there’s one thing that’s certain, the bitcoin price prediction for 
2018 is certainly still up in the air. With estimates ranging from 
$5000, to $40000 or more, it’s anyone’s guess as to the path that 
this currency will take. It’s looking likely, however, that we’ll at least 
continue to see growth for some time. If you’re not averse to some 
risk, you may be able to turn a tidy profit with bitcoin in 2018.
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As the world’s first and biggest cryptocurrency continues to grow, 
making a Bitcoin price prediction for 2018 is certainly a massive 
challenge. With Bitcoin having reached a new all-time high of 
$19,783 in recent trading, the astonishing ascent of the digital 
payment method seemingly knows no bounds.
Massive increase
Although the value of Bitcoin has receded slightly since reaching 
this peak, the price of the cryptocurrency has still increased 
stratospherically since the turn of the year. Back when 2017 
dawned, Bitcoin was worth a ‘mere’ $1,000, meaning that its value 
has increased by an incredible 1,800 percent in the calendar year.
It is this sort of price increase which has polarized opinions on the 
future of the digital currency, and made any Bitcoin price prediction 
for 2018 fraught with danger. There are those that are very much 
in the positive camp with regard to the future of Bitcoin, and those 
who believe that it will inevitably crash and burn in the near future.
One possible issue that could impact on any Bitcoin price prediction 
for 2018 is government legislation. While the United States 
federal government doesn’t really have an official position on 
the cryptocurrency, other administrations have taken specific 
action. And the picture in Europe could provide a clue to the future 
legislative direction in the US.
Government push
European governments are currently pushing for regulation of 
Bitcoin and the general altcoin sector, following the unbelievable 
escalation in the price of Bitcoin. In particular, the fact that Bitcoin 
is strongly linked with nefarious activity conducted by money 
launderers, drug traffickers and terrorists is of concern.
This sort of scepticism from some of the most influential countries 
in the world is obviously bearish for Bitcoin. And this European 
perspective follows hot on the heels of similar activity in countries 
such as India and China. But this doesn’t necessarily mean that 
Bitcoin price prediction for 2018 should be entirely negative in 
outlook.
Futures promises
One of the big plus points for Bitcoin going forward is the entry 
of the cryptocurrency into the futures marketplace. This will 
undoubtedly have a massive impact on the growth potential of the 
digital payment system, and could lead to a massive upside, even 
given the massive inflation in value that the currency has already 
enjoyed.

CME, the world’s largest futures 
exchange, recently launched its 
own Bitcoin futures contract, 
following the decision of the 
Cboe to do the same earlier this 
month.
A n d  o t h e r  a n a l y s t s  h a v e 
also offered hope for Bitcoin 
investors. One of the biggest 
B i tcoin  bul ls ,  Ronnie  M oas, 
b e l i e ve s  t h a t  t h e  m e t e o r i c 
much of the cryptocurrency will 
continue into a six-figure value 
in the coming years.
“ B i t c o i n  i s  a l r e a d y  u p  5 0 0 
percent since I recommended 
it in the beginning of July, and 
I ’m look ing for  another  500 
percent move from here. The 
end-game on bitcoin is that it 
will hit $300,000 to $400,000 in 
my opinion, and it will be the 
most valuable currency in the 
world “
The opinion of Moas is based 
o n  t h e  l i m i t e d  s u p p l y  o f 
B i t c o i n ,  m e a n i n g  t h a t  t h e 
cryptocurrency can potentially 
escalate massively in value in a 
short period of time simply due 
to supply and demand issues.
The Recent Bitcoin Boom
With how much bitcoin valuation 
h a s  f l u c t u a t e d  r e c e n t l y , 
investors are understandably 
c o n c e r n e d  a b o u t  w h e t h e r 
t h i s  c r y p t o c u r r e n c y  i s  a 
reliable and safe investment 
opportunity. While certainly 
m o r e  v o l a t i l e  t h a n  m a n y 
traditional investments,  the 

 Bitcoin Price Prediction For 2018:
Possible $20000 Valuation
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Iranian Oil, Gas and Petrochemical 
Products Exporters’ Union dubbed 
"OPEX" started its activity in 
2003. Presently, more than 300 
companies are active members of 
the Union tasked with exporting 
oil products and is considered as 
the largest export union of the 
private sector in the country.
The 12th annual conference 
of  OPEX was held at  Is lamic 
Republic of Iran Broadcasting 
)IRIB( International Conferences 
Center with the motto of "Private 
Sector, National Governance and 
Economic Diplomacy", the OPEX 
public relations reported.
Saeed Rafeiefar Secretary General 
of OPEX was the first speaker in 
the conference who started his 
speech by focusing on ongoing 

 Private Sector, National governance,
Economic Diplomacy
Yousef Pourghaffar , The World of Energy

negotiations with National Iranian 
Oil Products Distribution Company 
to reach an agreement with regard 
to the OPEX's seat in feedstock 
pricing committee.
Rafeiefar also mentioned that 
the petrochemical, chemical and 
gas commission was split into the 
petrochemical and the chemical, 
gas commissions by the OPEX's 
Board of Directors' decision.
Abbas-Ali Eslami Chairman of the 
Board of Directors of OPEX as the 
second speaker pointed to lack of 
enough information as one of the 
main problems to enter new target 
markets and said "unfortunately, 
all organizations doing trade and 
business activity show lackluster 
performance and practically, there 
is not a comprehensive information 

on the trade and business activities. 
In general, there is not a certain 
mechanism available to use these 
data."
Eslami also referred to the lack of 
a regulatory organization as the 
most important challenge facing 
exporters of oil and petrochemical 
products.
Attracting foreign investment, 
n e c e s s i t y  o f  c o m p i l i n g  a 
g u a r a n t e e d  b y l a w  f o r  t h e 
development and promotion 
of this sector, institutionalizing 
regulatory rules and regulations 
in the oil products exporters' 
industry, problems facing private 
sector in export of products such as 
gas, bitumen and oil are of the most 
important topics in this conference.

The key speakers of this prestigious 
conference included:s

Dr. Zamaninia deputy ministry 
of Oil for international and Trade 
Affairs, Dr. Shiva Chairman of 
National Council of Competition 
and Dr. Soltani Vice Chairman 
of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture.
Another speaker was Dr. Araghchi 
Deputy foreign Minister for legal 
and International Affairs who 
placed special emphasis on setting 
up an Economic Deputy Office at 
the Ministry of Foreign Affairs to 
support export with the activation 
of economic diplomacy.
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