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دکتر حمید حسینی ،مدیر مسئول ســال  ۹۶با همه فراز و فرودهایش در حال اتمام میباشد ،در این ســال مردم ایران با حضور پرشور
وآگاهانه در پای صندوقهای رای ،سکان ریاست جمهوری را مجددا به حسن روحانی سپردند وانتظار
داشتند که دولت امید،گامهای بلندی را در راستای رونق اقتصادی وعبور از چالش ها به اجرا بگذارد .
فشار ترامپ بر کشورهای غربی و تردید در پایبندی به “ برجام” و تمدید لغو تحریم ها  ،شرکتهای بزرگ وبانکها را از همکاری وتامین مالی پروژه ها بازداشته
واز طرف دیگر مشکالت ساختاری اقتصاد کشور ،قوانین ومقررات زاید ورفتار نامناسب مدیران بر نارضایتی مردم وفعاالن اقتصادی افزوده و رشد اقتصادی
کشور با اهداف برنامه فاصله معنی داری را به خود دیده است.
در مجموع بخش خصوصی کشور سال ســختی را تجربه کرد واعضا اتحادیه نیز با چنگ ودندان بازارهای خود را حفظ کردند و امیدوارند که سال آینده
اوضاع بهبود یابد.
با این حال اهم اتفاقات مثبت ومنفی سال  (۱۳۹۶خصوصا در حوزه انرژی) را به شرح زیر می توان بر شمرد:
افزایش قیمت نفت وصادرات بیش از  ۵/۲میلیون بشکه در روز
افزایش تولید گاز کشور و آغاز صادرات گاز به عراق ( بغداد)
افتتاح وبهره برداری از فاز یک و بخشی از فاز  ۲پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و خودکفایی در بنزین
عقد قرارداد فاز  ۱۱پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری توتال
از سرگیری مجدد سواپ نفت خام از شمال وعقد قرارداد با عراق برای سواپ نفت کرکوک
رونق صادرات هیدروکربور به بازارهای منطقه
با این حال در این سال شاهد چالش های زیر نیز بودیم:
 -۱تشدید مشکالت بانکی ونقل وانتقال ارز
 -۲تردید در تامین مالی وسرمایه گذاری بین المللی در کشور با توجه به ابهام در تمدید لغو تحریم ها وپایبندی امریکا به برجام.
 -۳عملکرد نامناسب بورس کاال وتغییر قیمت پایه خوراک واحدها به ارز آزاد
-۴نوساناتارزیوبیثباتیدرقیمتارزدرداخلکشورووضععوارضارزشافزودهبرمعامالتدراماراتواثرمنفیآنبرصادراتایران
 -۵تخصیص مجدد  ۴میلیون تن وکیوم باتوم رایگان برای مصرف داخلی در مجلس
 -۶تردید در اجرایی شدن سواپ نفت خام عراق و صادرات گاز ایران به بصره
 -۷حوادث ناگوار در صنعت پتروشیمی ،پاالیشگاه تهران ،کشتی سانچی وو،،،،،،
خوشبختانه در روزهای پایانی سال ودر جریان تصویب بودجه سال  ۹۷شاهد تخصیص  ۱۳۰۰میلیارد تومان بودجه جهت حمایت وتشویق صادرات بودیم که
میتواند برای صادرکنندگان دلگرم کننده باشد  .از طرف دیگر فشار بر دولت برای جوان سازی مدیریت ها وحذف بازنشسته ها میتواند فعالین را به بهبود فضای
کسب وکار امیدوار کند.
امید است که تیم دیبلماسی کشور که با تغییر ساختار در صدد حمایت از صادرات کشور میباشد قادر باشد با حفظ ارتباط با اروپا از شکاف ایجاد شده بین
اروپا وامریکا به علت اتخاذ سیاســت های یکجانبه توسط امریکا ووضع عوارض بر فوالد اروپا اســتفاده نماید و فضای بین المللی را برای فعالین اقتصادی
مساعد نماید.
پیشاپیش نوروز باستانی را از طرف خود وهمکاران در اتحادیه ونشریه تبریک گفته وبرای همه خوانندگان آرزوی توفیق و موفقیت دارم.
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اهـداف اتحـادیه اوپـکس در صادرات
نفت،گاز و پتـروشیـمی
عباسعلی اسالمی
رئیس هیئت مدیره اتحادیه اوپکس
افزایش سطح کیفیت محصوالت تولیدی با هدف
ورود به بازار فعلی جدید بین المللی

اتحادیهصادرکنندگانفرآوردههاینفت،گازوپتروشیمیبهعنوانبزرگترینتشکلخصوصیکشوردرطیفعالیتچهاردهساله
خودتوانستهاستضمنارتقاجایگاهخوددرصنعتنفتبهعنوانمتولیصادراتمشتقاتنفتی،همراهیبانهادهایمتعاملو
گسترشوتوانمندسازیاعضایخود،آیندهپیشرویصادراتاینصنعترابهبودبخشد.
در آخرین ماه سال جاری با رئیس و نائب رئیس و سخنگوی اتحادیه گفتگویی صورت گرفته که در ادامه می آید :

چرابااینکهکشورایرانجزء 5کشورتولیدکننده
برتر نفتی جهان می باشــد ســهم بخش
خصوصی از صادرات فرآورده های نفتی در
بازار بین المللی بسیار کم است برای افزایش
سهم صادراتی خود نیاز به برنامه ریزی دقیق
و مدون داریم یکــی از راهکارها تهیه آمار و
اطالعات الزم از بازار های هدف می باشــد
که بایستی قبل از ورود به این بازارها ضمن
ارزیابی مجدد خود بتوانیم توانایی هایمان
را نیز افزایش دهیم .راهکار بعدی می تواند
ارتقا ســطح دانش تجاری و افزایش سطح
کیفیت محصوالت تولیدی با هدف ورود به
بازار فعلی جدید بین المللی باشد عالوه بر اینها
تبیین جایگاه اتحادیه در مجامع بین المللی
نیز از اهمیت بســیار باالیی برخوردار است
اتحادیه برای رسیدن به این اهداف باید شکل
علمی و مشورتی بیشتری پیدا کند تا بتواند در
دنیای رقابتی امروز نقش ســازنده تری برای
اعضای خود ایفا نماید.
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معتقدیم امنیت سرمایه گذاری اصلی ترین
عامل جهت ارتقا تکنولوژی و کاهش قیمت
تمام شــده و تولید محصوالت رقابت پذیر
اســت و اعتقاد داریم که این امر در ســایه
تنظیم مقررات و تنظیم بازار و ایجاد شورای
رگوالتوری محقق خواهد شد.
احسان باقریان
نائب رییس اتحادیه اوپکس
صادرات  7میلیارد دالری اتحادیه اوپکس

آمار رسمی صادرات اتحادیه اوپکس از سال
 95به عدد  7میلیارد دالر رسید طی این سال
اتحادیه و اعضای آن موفق به صادرات %18
صادراتغیرنفتیکشورشدند،عدد 3/5میلیارد
دالر صادرات توسط شرکت های پتروشیمی
عضــو اتحادیه 1/5 ،میلیــارد دالر صادرات
فرآورده های هیدروکربن شرکت های عضو
اتحادیه 1/2 ،میلیارد دالر صادرات شرکت های
تولید کننده و صادر کننــده فرآورده های
روغنی و  0/8میلیارد دالر صادرات قیر توسط
اعضای اتحادیه به کشورهای گوناگون صادر
گردیده شــده اســت در حال حاضر هیئت
مدیره اتحادیه ســه مأموریت اصلی را برای
خود متصور داشته و پیگیر است ،ابتدا ارتقا
جایگاه اتحادیه ،در گام بعد توانمندســازی
اعضا و در گام سوم شبکه سازی بین المللی
بین اعضا در امور بازاریابی و سایر خدماتی که
مورد نظر می باشد.
یکی از مواردی که اتحادیه در راستای اهداف
خود دنبال می کنــد همراهی با ارگان های
متعامل اســت ارگان هایی همچون ســتاد
مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز ،گمرک
جمهوری اسالمی ایران ،سازمان استاندارد
ایــران و وزارت صمت و نفــت ،در همگامی
با این نهادها ،اتحادیه نســبت به تشــکیل
کارگروه هایی مشــترک جهــت پیگیری
مشــکالت و همینطور توســعه بازار و سایر
مواردی که احتیاج است اقدام خواهد کرد .
یکی از عالیق اصلی اعضای اتحادیه رشــد
صادرات به کشــورهای گوناگون و توســعه
بازارهای بین المللی اســت در این راســتا

حمید حسینی
سخنگوی اتحادیه اوپکس
بحران تأمین خوراک و قیمت گذاری

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

ســخت تر خواهد شــد ،امیدواریم با حل
مناســبات منطقه ای بتوانیم بیشــترین
اســتفاده را ازظرفیــت هــای منطقه
خلیج فارس داشته باشیم .از سویی دیگر
مجوز هــای زیادی برای تولید مشــتقات
نفتی داده شــده که باعث رقابت نا ســالم
برای تولیدکنندگان شــده اســت و برای
صادرکنندگان هم لطمــات ایجاد نموده
اســت ،کیفیت پایین بعضــی محصوالت
تولیــدی و تخلفــات متعــدد بعضــی
تولیدکنندگان منجر بــه اثرات نامطلوبی
در اتحادیه صادرکنندگان شــده و باعث
خدشه در خوشنامی آن در عرصه صادرات
گردیده اســت .این قضیه باعــث نگرانی
هیئت مدیــره اتحادیه اوپکس شــده که

کیفیت پایین
بعضی محصوالت
تولیدی و تخلفات
متعدد بعضی
تولیدکنندگان
منجر به اثرات
نامطلوبی
در اتحادیه
صادرکنندگان
شده و باعث
خدشه در
خوشنامی آن در
عرصه صادرات
گردیده است

چگونه می توان تبعــات تخلفاتی که بعضاً
در تولید صورت می گیرد دامنگیر اتحادیه
اوپکس نشود.
تأمین خــوراک و قیمــت گــذاری نیز با
بحران روبروست و متاسفانه بورس کاال نیز
نتوانسته اســت عهده دار مدیریت بسامان
این بخش باشد و اینها ابهاماتی در صادرات
مشتقات نفتی ایجاد کرده و باعث شده است
بعضی از صادر کنندگان از بازار خارج شوند
و تصمیماتی که گرفته می شود قطعا به نفع
صادر کنندگان نیست و نتوانستیم تعامالت
مناســبی را با مجلس شــورای اسالمی و
نهادهای دولتی داشته باشیم که با ارتباط میان
این دو نهاد منافع تولید کننده و صادر کنندگان
تأمین گردد.

متاسفانه تا به امروز نتوانستیم نمود مناسبی
از ظرفیــت ها و پتانســیل هــای تمدنی،
اقتصادی و فرهنگی ایران را در سطح جهانی
ارائه بدهیم امروزه شــاهدیم بســیاری از
کشــورها از طریق برگزاری نمایشــگاه ها،
فستیوال ها ،المپیاد های جهانی توانسته اند
خودشــان را معرفی و عرضه نمایند ولی ما
در این بخش عملکرد مناســبی نداشتیم از
طرفی دیگر با روی کار آمدن ترامپ جو ضد
ایرانی مجــددا ً در دنیا به راه افتاده و به علت
تحریم های چند ســاله توفیقی در افزایش
صادرات تولیدی خود نداشته ایم و هم اکنون
با کمبود کاال برای صادرات مواجه هستیم.
صــدور مجوز هــای بســیار بــرای تولید
مشــتقات نفتــی ،باعــث رقابت نا ســالم
بــرای تولیدکنندگان شــده اســت و برای
صادرکننــدگان هم لطمات ایجــاد نموده
است ،بخشــی از بازار نفتی ما در منطقه خلیج
فارس است که با توجه به تنش ها با کشور های
همسایه بر عملکرد اعضای اتحادیه اثر گذار
بــوده و ما نمــی توانیــم از ظرفیت این
بازارها برای توســعه صادرات اســتفاده
نماییم و به هر میزان این تنش هاافزایش
یابــد کار بــرای صادرکننــدگان مــا
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علیرضا صادقآبادی

معاونوزیرومدیرعاملشرکتملی
پاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران

نگاهـیبهصنعـتپاالیش
ایران از پنـجره برجـام

تردیدینیستپسازمذاکراتایرانوکشورهای
 ۵+۱و لغو تحریمهای ظالمانه ،بیشترین سود از
اینفرصتنصیبصنعتنفتایرانشد.صنعت
نفت ایران طلیعهدار بزرگترین دستاوردهای
برجام شــد و از این رهگذر ،آب رفته را به جوی
برگرداند و یک بار دیگر نام ایران زمین در جهان
درخشیدنگرفت.
صاحبنظــران معتقدنــد کــه تنگناهــای
گریزناپذیر ناشــی از تحریمها ،صنعت نفت
کشــور را تحت تاثیر شــدید خود قرار داده
بود ،اماآنچه بیش از هر چیزی حائز اهمیت
تلقی میشد این بود که در مدت کوتاهی بعد
از گشایشهای حاصل شده ،نه تنها جایگاه
ایران در این حوزه بــه آنچه پیش از آن بود،
بازگردد ،بلکه همگان قد کشیدن نفت ایران
در دنیا را پیش چشم خود ببینند.
در حقیقت این صنعــت در کوتاهترین بازه
زمانی بار دیگر به اوج بازگشــت و صد البته
این بازگشــت در دور جدید توسعهای خود
متبلور شد.این لباس نو وقتی به چشم آمد که
دیده شد توسعه و تولید از میدانهای گازی
و نفتی مشــترک ،افزایش تولید و صادرات
نفت خام و میعانــات گازی ،پاالیش و عرضه
گاز طبیعی و تامین سوخت مورد نیاز کشور،
گازرسانی روستایی ،عرضه سهل سوخت به
صنایع ســنگین و نیروگاهها ،توسعه حوزه

پاالیش و پخش بهصورت اعم و رشد و ارتقای
توسعهای در صنعت پاالیش نفت و بخشهای
پاالیشگاهی نفت و میعانات گازی شامل تولید
فرآورده و تولید کمــی و کیفی فناوریهای
ســاخت داخل ،تحرک صنعت نفت پس از
برجام و بسیاری از موارد دیگر بهطور رسمی
کلید خورده است.
ایجاد ظرفیتهای جدیــد تولید و پاالیش و
پخش فرآورده مســتلزم سرمایهگذاریهای
بزرگ چند میلیارد دالری اســت که تنها در
فضای غیرتحریمی امکان تحقق دارد.
اما در این میان یکی از بخشهای مهم صنعت
نفت ایــران ،یعنی حوزه پاالیــش و پخش
فرآوردههای نفتی نیز از گشایشهای برجام
انتفاع خود را حاصل کــرد .تامین نیازهای

فزاینده داخلی ســرفصل مهمــی بود که تا
پیش از برجام ،موانع بزرگ و بسیاری سر راه
خود داشــت .پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ،یکی از بخشهای هزینهای و پرزحمت
صنعت نفت محســوب میشــود .طبعا در
چنین وضعی ،رفع موانع تحریمی میتواند
کمکهای شــایان توجهی به توسعه در این
صنعت داشته باشد .ایجاد ظرفیتهای جدید
تولید و پاالیش و پخش فرآورده مســتلزم
ســرمایهگذاریهای بزرگ چنــد میلیارد
دالری است که تنها در فضای غیرتحریمی
امکان تحقق دارد.
در دولت یازدهــم ،صنعت پاالیش و پخش
دوران جدیدی را تجربه کرد .صنعتی که تا
پیش از گشــایشهای برجامی همواره زیر

تیغ نقد تولید مداوم محصوالت آالینده قرار
داشــت ،پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات
ایران و  ،۵+۱گسترهای تازه برای احیا پیش
رو داشــت تا از آن پس بتواند محصوالتی با
اســتانداردهای جهانی و بــه روز تولید و
عرضه کند .تامین انواع ســوخت مورد نیاز
کشور برمبنای استانداردهای جهانی ،آنهم
در حجمی وســیع که میــزان آالیندههای
زیست محیطی آن بسیار کمتر باشد ،وزنهای
ثقیل بود کــه بلند کردنش تنهــا در هوای
برجامی امکانپذیر شد .نمونه قابل اشاره در
این زمینه ،تفکیک بنزین تولیدی با استاندارد
یورو  ۴به مقــدار  ۱۶میلیون لیتر در روز بود
که مقرر شد با هدف جلوگیری از اختالط با
بنزینهای متعارف از طریق خطوط لوله در
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مخازن جداگانه در مبدا و مقصد ارســال و
نگهداری شود .همین کار درباره فرآوردهای
مانند نفتگاز نیز صورت گرفت و بدین ترتیب
بنزیــن و گازوئیل یورو  ۴در کالنشــهرهای
تهران ،کــرج و اراک و همچنین در اصفهان
و به تدریج در شــهرهای بزرگ توزیع شد تا
زمینه آسایش و سالمت مردم و محیط زیست
فراهم شود.
راهاندازی پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس
به عنوان نخســتین و بزرگترین پاالیشگاه
میعاناتی جهان در ســایه برجام تحقق یافت
که هم اکنون روزانه  ۱۴میلیون لیتر بنزین
با اســتاندارد یورو  ۵تولیــد میکند .تولید
بنزین در این پاالیشگاه که کلید خودکفایی
و پیوســتن ایران به صادرکنندگان فرآورده
است ،از مهمترین دســتاوردهای برجام به
شمار میرود.
همچنیــن پروژههــای گوگردزدایــی در
پاالیشــگاههای مختلف کشــور در دستور
کار قرار گرفت و بهطور نمونه در پاالیشــگاه
آبادان واحدهای مربوط به این فرآیند به نوبت
راهاندازی شد .تا قبل از برجام پاالیشگاه تهران
هم وضعی مشابه داشت و به رغم راهاندازی
طرحهای توسعهای ،بنزن موجود در بنزین
تولیدی ،باالتر از شاخصهای یورو  ۴بود که با
سلسله عملیات تنظیم نقطه برش نفتا و برخی
تغییرات در فرآیندها ،میزان بنزن موجود در
فرآوردههای تولیدی به زیر یک و نیم واحد در
میلیون رسید .پاالیشگاههای الوان و اصفهان
(بهرغم نبود دسترســی به کاتالیست واحد
ایزومریزاســیون بهدلیل تحریمهای اعمال
شده) نیز از شرایط موجود رنج میبردند که
سرانجام با ساخت کاتالیست ازسوی یکی از
شرکتهای داخلی ،بنزین تولیدی خود را به
استاندارد یورو  ۴رساندهاند.
راهاندازی پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس به
عنوان نخســتین و بزرگترین پاالیشــگاه
میعاناتی جهان در ســایه برجام تحقق یافت
که هم اکنون روزانه  ۱۴میلیون لیتر بنزین با
استاندارد یورو  ۵تولید میکند.
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راهاندازی
پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس به
عنوان نخستین
و بزرگترین
پاالیشگاه
میعاناتی جهان
در سایه برجام
تحقق یافت که هم
اکنون روزانه ۱۴
میلیون لیتر بنزین
با استاندارد یورو ۵
تولید میکند.

یکی دیگر از
دستاوردهای
شاخص پس از
برجام در حوزه
پاالیش و پخش،
توقف تزریق
ریفرمیت دریافتی
از پتروشیمیها بود
که  ۱۰درصد بنزن
داشت و سطوح
خطرناک آالیندگی
را رقم میزد.

البته الزم به یادآوری اســت که در ســایه
برجام با اســتفاده از منابع مالی خارجی در
قالب فاینانس در پاالیشــگاههای آبادان و
اصفهان قراردادهای تامین مالی و مهندسی
و ســاخت پروژههای بهینهسازی و افزایش
کیفیت محصوالت آغاز شــده و امید است
کــه پروژههای کاهش نفت کوره در ســایر
پاالیشگاههای کشور نیز اجرایی شود که هم
در اقتصاد صنعت پاالیــش و هم در اقتصاد
ملی تاثیرگذار اســت و اشــتغال هم ایجاد
میکند .براین اســاس میتوان با قاطعیت
اعالم کرد که صنعت پاالیش کشور ظرفیت
ایجاد ۱۰۰هزار شغل مســتقیم را دارد که
فقط در سایه برجام امکانپذیر است.
یکی دیگر از دســتاوردهای شاخص پس از

برجام در حوزه پاالیش و پخش ،توقف تزریق
ریفرمیت دریافتی از پتروشــیمیها بود که
 ۱۰درصد بنزن داشــت و سطوح خطرناک
آالیندگی را رقم میزد .چنین توقفی هرچند
در روزهای اول هیاهوهایی را در پی داشت،
اما رفته رفته آثار مثبت خود را نشان داد.
در حوزه تامین بخــش عمدهای از قطعات و
تجهیزات مورد نیاز ،صنعت پاالیش و پخش
نیز در دوران تحریمها ،محرومیتهای فراوانی
را تجربه کــرد .فرآیندهای پیچیده پاالیش،
نیازمند تجهیزاتی بود که به اشکال مختلف
و با دشــواریهای فــراوان در انتقال وجه و
صرف هزینههای اضافی گاه تا  ۸درصد ،تهیه
میشــد .این قطعات و تجهیزات در دوران
تحریم گاهی تا  ۲۰۰درصد گرانتر از قیمت

اصلی خود برای کشور هزینه داشت که با رفع
ن ضرر هنگفت گرفته شد.در
تحریمها ،جلو ای 
دوران ســخت تحریم ،اقالم فروخته شده به
ایران حتی به این قیمتهای گزاف ازســوی
عوامل بیرونی مــورد رصــد و پیگیری قرار
میگرفت که در کدام محل و منطقه از کشور
قرار اســت کار کند و بدین ترتیب تاسیسات
پاالیشــی کشور از طریق ســامانههای GPS
بهطور دقیق ردگیری میشد .پس از تحریم
بود که فروشندگان صاحبنام اروپایی و ژاپنی،
تسلط چینیهای بعضا گرانفروش را از بین
بردند و بــرای تعامل تجاری بــا ایران ،خود
پیشقدم شدند .تفسیر اجرایی برجام یا آنچه
به  guide lineشــهرت یافته بود در صنعت
نفت ایران سبب شد قطار دستیابی به بازارهای

جدید صادرات نفــت خام و میعانات گازی،
فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشیمی و
جذب مشتریان جدید ،عملیات نقل و انتقال
وجوه و کاهش هزینههای جابهجایی پول،
صدور ضمانتنامههای بانکی و گشــایش
اعتبار اسنادی ،ســفارش و تامین قطعات و
تجهیزات خارجی ،وضع اموال و داراییهای
توقیف شــده ،همــکاری با شــرکتهای
خارجی صاحب فناوریهای مدرن و جذب
سرمایهگذاری خارجی ،شتاب بیشتری به
خود گیرد.
بی تردید آنچه از برجام نصیب صنعت نفت
ایران شده ،بسیار بیش از این موارد است که
برشمرده شد .با نگاهی به توسعه صنعت نفت
کشــور در مقطع پس از مذاکرات هستهای
ایران و  ،۵+۱باید انصاف داد که آغوش این
صنعت بــه پهنای جغرافیای نفتی کشــور
گشوده شده اســت ،هر چند تا رسیدن به
وضع مطلوب بسیار مانده است.
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مشکالت صادرات فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی
در سالی که گذشت
در حالی به روزهای پایانی سال  1396نزدیک می شویم که تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی تحت تاثیر

مشکالت فزاینده ای اعم از خام فروشی ،گرانی قیمت مواد پایه ،عرضه نامناسب و نرخ نامتعادل ارز و  ...قرار دارند  .کلیه دست اندرکاران
صادرات نفت ،گاز و پتروشــیمی به این موضوع اذعان دارند که در صورت حذف قوانین دست و پاگیر و ایجاد فضای مناسب کسب و کار

توسط دولت و هم اندیشی و هم افزایی دولت با بخش خصوصی می توان آینده روشنی را برای این صنعت متصور بود .

در مصاحبه های گوناگونی که با تنی چند از مدیران فعال در عرصه صادرات مشتقات نفتی داشتیم هر یک به بیان مشکالت تولید و صادرات

و راهکارهای برون رفت اشاره داشتند که در پی می آید :
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حسین قناتی
مدیر صادرات نفت پاسارگاد

دکترفیروزی
مدیرعامل انرژی غرب آسیا
شجاعت وزارت نفت در سوآپ غیر هم نام

اثرات منفی قیر تهاتری بر صادرات

یکی از مشــکالت وجود قیــر تهاتری در
بازارهای داخلی کشور هست که متاسفانه
بخش زیادی از این قیر بــه بازار صادراتی
ســرریز شــده و تاثیر منفی در قیمت قیر
صادراتی ایران دارد .شــرکت هــا یا افراد
سودجویی که این قیرها را خریداری می کنند
با قیمت بســیار کمتر از قیمت تمام شده
شــرکت های اصلی و معتبر تولید کننده
قیر ،عرضه می کنند و در واقع منافع و یارانه
حاصل از ارائه این قیر ،نصیب کشــورهای
مصرف کننده قیر ایران می شــود .مشکل
بعدی سیاســتگذاری اشــتباه در تعیین
قیمت خوراک پاالیشگاهها است .در حالی
که پاالیشــگاههای مختلف ایران در نقاط
مختلف کشــور پراکنده هســتند ،قیمت
خوراک مبنای یکسانی دارد %95 .قیمت
 FOBآن خوراک با فرمولی که ستاد تنظیم
بازار تعیین کردند برای همه پاالیشــگاهها
معیار قــرار گرفته ،در حالــی که بعضی از
پاالیشــگاهها برای حمل و ارسال محصول
خودشان بیش از  20الی  25درصد هزینه
را باید متحمل شوند قیمت خوراکشان %5
کمتر از قیمت عرف  FOBهســت .بنابراین
پاالیشــگاههای ما شــرایط یکسانی برای
رقابت ندارند .از طرفــی ظرفیت تولید قیر
کشور در پاالیشگاهها بعضاً بیش از سه برابر
نیاز داخلی کشور نیز می باشد.
مشــکل بعدی که بــه نظر می رســد این
صنعــت را در واقع با وقفــه مواجه کرده،
مشکل نظارت بر کیفیت قیرهای تولیدی
و صادراتی است .شاید ســازوکار مناسبی

پاالیشگاههای ما
شرایط یکسانی
برای رقابت ندارند.
از طرفی ظرفیت
تولید قیر کشور در
پاالیشگاهها بعض ًا
بیش از سه برابر نیاز
داخلی کشور نیز
می باشد.

اندیشــیده نشــده در حالی کــه بعضی از
تولیدکننــدگان از مواد اولیــه وارداتی از
جمله  VRکه از کشــور عراق وارد کشور
می شود یا نفت کوره ای که تغلیظ می شود
و با قیر با کیفیت مخلوط می کنند و قیمت
تمام شده آن را پایین می آورند  .با توجه به
اینکه بعضی از پارامترهای قیر را هم پاس
می کنند و به اصطــاح می گویند بازرس
روی این  okگذاشته ولی متاسفانه کیفیت
کافــی و الزم را نــدارد و رقیــب قیرهای
مطلوب و با کیفیت تولیدکنندگان اصلی و
بزرگ کشور شده اند.
در حال حاضر نیز ارتباطــات بانکی مان
به صورت نرمال با کشــورهای بازار هدف
برقرار نشــده اســت و هزینه های زیادی
برای نقل و انتقال وجوه حاصل از معامالت
وجود دارد و همینطور کشــورهای رقیب
بعضاً از موافقت نامه های تجارت ترجیحی
بهره مند هســتند بــه عنوان مثــال قیر

ایران برای صادرات به بعضی از کشــورها
عوارضی را باید متحمل شود در حالی که
کشورهای رقیب بدون پرداخت عوارض،
قیر خود را به آن کشــور هدف صادر می
کنند و نهایتاً قیمت تمام شــده قیر ایران
در بنادر کشورهای بازار هدف گران تر از
تولید کنندگان منطقه می شود و متاسفانه
سیاســت گذاران تعیین قیمت خوراک با
مراجعه به نشــریات معتبر بین المللی صرفاً
قیمت FOBعرضه شده توسط کشورهای مهم
تولید کننده قیر را مالک تصمیم گیری قرار
می دهند و شرایط نامساوی حاکم بر کشور
ما و تولیدکننــدگان و صادرکنندگان قابل
مقایســه با تولید کنندگان و صادرکنندگان
کشورهای مهم از جمله کره جنوبی  ،سنگاپور
 ،بحرین نیست .این مقایسه غلط باعث شده
که قیمت ها افزایش یافتــه و ما در گردونه
رقابت عقب میمانیم .

شرایط جغرافیای سیاسی و اقتصاد سیاسی
ایران شرایط ویژه ای را پدید می آورد که در این
مکان حساس از نقطه نظر تولید انرژی و معادن
عظیم نفت و گاز ناگزیر به حرکت به ســوی
سواپ نفت خام و فرآورده های نفتی باشیم .
اینحرکتدرچارچوبمنافعاقتصادیومنافع
ملی کشور بوده و از دیدگاه شرایط امنیت ملی
هم به ما کمک شایانی خواهد کرد.
در سالهای اخیر متاسفانه به دلیل یک اشتباه
رخ داده شده سواپ نفت خام ممنوع شد و این
ضربه بدی هم به لحاظ اقتصادی به ما زد و هم
به لحاظ حوزه سیاسی روابط ما را با کشورهای
آسیای میانه و قفقاز دچار مشکل ساخت که
جانشین های ما به راحتی توانستند آن را پر
کنند .اما در مورد فــرآورده های نفتی نظر به
اینکه پاالیشــگاههای ما کهنه و تقریباً از رده
خارج شده ای هستند و وزارت نفت دیگر مالک
این پاالیشــگاهها نبوده و شرکت های شبه
دولتی و کسانی که آن را اداره می کنند بخاطر
هزینه بسیار سنگین بازســازی در شرایطی
نیستند که بتوانند آن را بازسازی اساسی کنند.
لذا برای اینکه از این فضای هوای آلوده کشور
که بخش زیاد آن متاثر از سوخت نامرغوب است
خارج شویم سوآپ فرآورده های نفتی می تواند
از لحاظ اقتصادی و نقطه نظر امنیت اجتماعی
برای شهروندان نتایج مفیدی ایجاد نماید.
با توجه به اینکه اکثر شهرهای ما از گازوئیلی
اســتفاده می کنند که باالی  5000پی پی ام
ســولفور با خودش حمل می کند و در نقطه
مقابل کشورهای منطقه از ســولفور در حد
10پی پی ام استفاده می کنند لذا ما ناگزیریم

در نواحی شمالی ایران که حدود  %40مصرف
سوخت کشور را تشکیل می دهد از سوخت های
مناســبی که در آســیای میانه و قفقاز وجود
دارد استفاده کنیم و متعاقب آن گازوئیل های
نامرغوب خودمان را در جنوب به فروش برسانیم
که مزایای فراوانی در حمل و نقل و ســامت
جامعه خواهد داشت .
دربحثترانزیتهممیتوانیمبابسطوگسترش
روابط مان با کشورهای منطقه و در مورد بعضی از
فرآورده های نفتی مانند مازوت که قادر نیستند
از خط لوله استفاده کنند ترانزیت فعالی داشته
باشیم .در منطقه اقلیم کردســتان با توجه به
اینکه به دریای آزاد راه ندارند از طریق ترانزیت
میتوانیم به مناطق جنوبی ایران متصل شده و
ضمن ایجاد اشتغال ،روابط سیاسی مطمئن تری
را داشته باشیم .
برای سوآپ فرآورده های نفتی نیاز به شجاعت
وزارت نفت در مدیریت و تصمیم گیری هست
که بتوانیم بــا برنامه ریزی و به دور از هیاهو
این کار را انجام داده و ســواپ فرآورده های
نفتی را به صورت غیر هم نــام انجام دهیم
این غیرهم نامی از آنجا نشات می گیرد که در
وزارت نفت این موضوع را مطرح می کنند که
ما به همان اندازه بنزین یا گازوئیل در جنوب
نداریم  .با استفاده از این شیوه سواپ غیر هم
نام می توان مشکل این بخش را مرتفع نمود .

محمد امیری

مدیرعامل شرکت آتراکران

دخالتتولیدکنندههادرتعییننرخمواداولیهوکیومباتوم

عدم ارتباط مالی با بانک های خارجی و نداشتن
 LCو تراکنش های مستقل مالی جهت پرداخت
و دریافت خیلی از مشــتری های ما را نگران
کرده است .از سویی دیگر مشکالت مالیات بر
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ارزش افزوده است که یک هزینه مالی بین 5
تا  7دالر به ازای هر تن به ما تحمیل می
کند .دخالت تولید کننده ها در تعیین نرخ
مواد اولیه وکیوم باتوم از دیگر مشکالت این
صنعت محسوب می شود چرا که دوستان ما
در قسمت پخش و پاالیش به اندازه ای که ما
صادرکنندگان درگیر بازار جهانی هســتیم
نیستند و در تصمیم گیری نمی توانند همه
شرایط را لحاظ کنند .خیلی به جا است که از
تولید کننده ها یک نفر در کمیته قیمت گذاری
حضور داشــته باشند و مشــورت بدهند تا
بتوانیم به این صنعت کمک کنیم و از حالت
رکود خارج شویم.

حمید گیویان
مدیرعاملشرکتکیمیاروانکارپارس
گرانی روغن پایه

از جمله مشکالت روانکاران ،گران بودن
مواد اولیه اســت بطور مثــال روغن پایه
را در داخل کشــور گران تر از قیمتهای
جهانــی دریافت مــی کنیــم و حداقل
انتظارمان این هســت که شــرکت های
تولیــد کننــده روغن هــای ویرجین در
داخل کشــور این روغن هــا را به قیمتی
که دارند صادر مــی کنند به همان قیمت
به تولیدکننــدگان داخلــی بدهند تا ما
قدرت رقابت مان در بازارهای خارجی و
بعضاً داخلی حفظ شود .مشکل بعدی در
واقع مسائل کالنی است که باید در سطح
وزارتخانه و شاید ســطوح باالتر تصمیم
گیری شود از جمله تولید روغن پایه های
گروه  2و مخصوصاً گروه  3که هم اکنون
عمده پاالیشــگاههای جهانی به ســمت
گروه  3گرایش تولید دارند  .ولی کشور
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ما متاســفانه در این زمینه بســیار عقب
افتاده است .
با توجه به تکنولــوژی  GTLکه عالوه بر
تولید ســوخت و نفتا با بهترین کیفیت،
روغن پایه هم با کیفیت بســیار مناسبی
را می توانــد تولید بکند و کشــور ما به
عنوان یکی از بزرگترین دارندگان منابع
گاز در جهــان عمال باید به ســمت این
تکنولوژی ســوق داده شــود متاسفانه
اجرای این طرح به جای اینکه در ایران
انجام بشــه در کشــور قطر انجام شد و
این کشــور در آینده با همکاری شــل،
بازارهــای خیلــی بزرگی را به دســت
خودشان خواهند گرفت .

تکنولوژی GTL
که عالوه بر تولید
سوخت و نفتا با
بهترین کیفیت،
روغن پایه هم
با کیفیت بسیار
مناسبی را می تواند
تولید بکند و کشور
ما به عنوان یکی از
بزرگترین دارندگان
منابع گاز در جهان
عمال باید به سمت
این تکنولوژی سوق
داده شود

مهدی اینانلو
مدیرعامل رمزین آساشیمی
محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها با ارز آزاد

یکی از معضالت کنونــی بحث صادرات
و تولیــد این اســت که قیمــت خوراک
پتروشــیمی ها با ارز آزاد محاسبه میشود
و تغییــر قیمــت زیــادی روی خــوراک
پتروشــیمی ها ایجاد می گردد  .اگر بحث
ارز مبادلــه ای طبق روال گذشــته بتواند
جایگزین با ارز آزاد شــود قطعــاً مزایای
رقابتی برای تولید کنندگان دولتی که کار
صادرات انجام مــی دهند ایجاد می گردد .
قیمت گذاری مواد پتروشــیمی به صورت

هفتگی باعــث بهم خــوردن ثبات قیمت
اعالمی به مشتری شــده که اگر بتوانیم به
صورت ماهانه قیمت گذاری داشته باشیم
نتیجه بهتری عاید خواهد شد .
عدم وجود گمرکات نفتی در اســتان های
مختلف باعث اتالف وقت و هزینه می شود
اگر در استان هایی که پتانسیل تولید مواد
نفتی را دارند بتوانیم گمرکات نفتی ایجاد
کنیم قطعاً در هزینه تمام شده ما تاثیر گذار
اســت گاهی مواقع خریدار آنالیز خاصی
درخواســت می کند که باید اســتاندارد
ســازی مجدد انجام شود.استاندارد سازی
مستلزم گذاشــتن زمانی حدود  40تا 50
روز است که بعد از اتمام این ،خریدار خرید
خودش را از کشــور دیگه ای انجام داده و
این باعث عدم ورود ارز به کشــور می شود.
اگر بتوانیم بروکراسی اداری موجود را جوری
برنامه ریزی کنیم که زمان استاندارد سازی
کوتاه تر شود قطعاً در حجم صادرات نهایی
تاثیرگذار خواهد بود .جهت دســتیابی به
بازار هــدف و رقابت با رقبــای خارجی ما
نیازمنــد حمایت دولــت و بانک ها جهت
به روز رســانی ماشــین االت و تکنولوژی
خودمــان را داریم که متاســفانه بانک ها
با نرخ بهره باال و بــاز پرداخت کوتاه مدت
حمایت خوبی را از تولید کننده نمی کنند.

محمد حسین محمدی
معاونت بازرگانی تعاونی پارافین
توقف صادرات مواد اولیه و جلوگیری از خام
فروشی این مواد

در فضای رقابتی تجارت امروز دنیا تمامی
تولیدکنندگان با بهره گیری از یک زنجیره
تامین پایدار و مطلوب قادر به تولید و ایجاد
روابط تجاری و کسب سهم بازار هستند با

مبنای دریافت
خوراک پاالیشگاه
روغن سازی از
پاالیشگاههای مادر بر
مبنای نرخ ارز دولتی
است .اما از سوی دیگر
فروش و عرضه مواد
اولیه به شرکت های
تولید کننده پارافین
بر مبنای نرخ ارز آزاد
است.

توجه به حجم سرمایه گذاری هایی که در
ســه دهه اخیر در صنعت پارافین با هدف
حــذف واردات و جلوگیــری از خروج ارز
انجام شد تولید کنندگان این صنعت از این
زنجیره تامین ،بهره کافی را نداشته اند قطعا
این زنجیره تامین از سوی چهار پاالیشگاه
تولید کننده اســلک وکس تکمیل خواهد
شد اما نوسانات عرضه  ،تحویل و صادرات
بی رویه ای که این پاالیشــگاهها داشتند
منجر به تعطیلی و ورشکســتگی بسیاری
از ایــن کارخانه ها شــد .علــی رغم ابالغ
سیاست های مدون اقتصاد مقاومتی مبنی
بر توقف صادرات مواد اولیه و جلوگیری از
خام فروشــی این مواد ،متاسفانه این مهم
توسط پاالیشگاههای روغن سازی عملیاتی
نگردیده است .
مبنای دریافت خوراک پاالیشگاه روغن سازی از
پاالیشگاههای مادر بر مبنای نرخ ارز دولتی
است .اما از سوی دیگر فروش و عرضه مواد
اولیه به شــرکت های تولید کننده پارافین
بر مبنای نرخ ارز آزاد اســت .این محاسبه
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امیدوارم با تدوین مقررات و بخشنامه ها به
شکلی برنامه ریزی داشته باشیم که خودمان
را در قالب بخــش خصوصی یا بخش دولتی
جدای از هم نبینیم.
سعید رفیعی فر
دبیرکل اوپکس
احیای مجدد نهاد رگوالتوری

نیما اسالمی
مدیرعاملبازرگانینگارشیمیغرب
آزاد سازی حامل های انرژی

نرخ ارز آزاد باعث ایجاد یک فضای ملتهب و
نابسامانی در عرضه و تولید این فرآورده شده
که به هیچ عنوان تولید کننده امروز قادر به
ایجاد روابط تجاری و ورود به بازارهای هدف
نیست .مشکالت تولید کنندگان پارافین را
اگر بخواهیم عرض کنیم از چند محور قابل
بررسی است :
عدم دسترسی آسان ،عدم دریافت مطلوب
قیمت مواد اولیه و کیفیت های متغیر مواد
اولیه باعث اضافه شدن هزینه های تولید و
نهایتا باالرفتن قیمت تمام شــده برای این
فرآورده ها خواهد شد و بالطبع از رقابت در
بازارهای هدف بازخواهیم ماند .
یکی دیگر از مواردی که حائز اهمیت می باشد،
ورود تامین کنندگان مواد اولیه به صنعت
پارافین اســت که با امتیاز داشتن خوراک
ارزان و قطعا تبدیل و فرآوری آن به پارافین
به راحتی به بازارهای هدف ورود می کنند و
باعث خروج تولیدکنندگان پارافین از گردونه
رقابت هستند .

ورود تامین کنندگان
مواد اولیه به صنعت
پارافین است که با
امتیاز داشتن خوراک
ارزان و قطعا تبدیل
و فرآوری آن به
پارافین به راحتی به
بازارهای هدف ورود
می کنند و باعث
خروج تولیدکنندگان
پارافین از گردونه
رقابت هستند .

وحید شیخی
مدیرعامل شرکت قیر دژپا
مزیت رقابتی خوراک

در حال حاضــر ارتباطات بین المللی و تفاهم
نامه های گستردهبازرگانیجهتبازرگانانکشور
ما در حوزه های بین المللی وجود ندارد و آنچه که
باعثمیشودکهتولیدکنندگانوصادرکنندگان
ما در حوزه های بین المللی ریســک ها را پذیرا
باشــند و وارد عرصه تجارت بین المللی بشوند
وجود مزیت رقابتی خوراک هست .از مسئولین
در خواســت داریم با راه اندازی نهاد رگوالتوری
نفت بتوانیم با حفظ منافع ملی ،منافع ذی نفعان
این حوزه را تامین کنیم و بازرگانان ما بتوانند در
عرصههایبینالمللیسرفرازباشند.

یکــی از معضــات و مشــکالتی را که
صادرکننــده ها در حــال حاضر با آن
برخــورد می کننــد نقــل و انتقال ارز
حاصل از صادرات است که هزینه های
بســیار باالیی را بــرای صادرکنندگان
دارند .متاســفانه هنوز سیســتم بانکی
در ایران نتوانســته این نقــل و انتقال
را از طرق مختلف مثل  LCانجام دهد.
رگوالتوری در تامیــن خوراک و مواد
اولیه شــرکت هــای تولیــدی و عدم
تمرکــز و هماهنگی بین شــرکت های
تولیــد کننــده در بازارهــای هدف از
معضالت حوزه صادرات می باشد.
آزاد ســازی حامل های انــرژی یکی
از شروط پیوستن به ســازمان توسعه
تجــارت جهانــی اســت که ایــن امر
بایــد دیر یــا زود محقق بشــود و این
آزادســازی حامل های انــرژی باعث
حذف کامــل قاچاق فرآورده های نفتی
خواهد شد .البته زیرساخت های ایران
آمادگی این امــر را ندارد و امیدواریم
که در آینده ای نزدیک زیرســاخت ها
برای پیوســتن بــه ســازمان تجارت
جهانی آماده شود.

آزاد سازی حامل های
انرژی یکی از شروط
پیوستن به سازمان
توسعه تجارت جهانی
است که این امر باید
دیر یا زود محقق
بشود و این آزادسازی
حامل های انرژی
باعث حذف کامل
قاچاق فرآورده های
نفتی خواهد شد.

نهــاد رگوالتــوری نهــادی اســت که
تنظیــم کننــده روابــط و قوانین بین
واحدهــای باال دســت تا پاییــن ترین
ســطح واحدهای تولید کننده اســت.
این نهاد در قبل از خصوصی ســازی به
شکلی در داخل وزارت نفت مستقر بود و این
کار را به درســتی انجام می دادند و روابط
واحدهای باالدســتی یعنی پاالیشگاههای
مادر و پاالیشگاههای میانی و واحدهای تولید
کننده کوچک را برقرار می کرد .متاســفانه
پس از خصوصی ســازی این نهاد تقریباً کار
خودش را انجام نداد به دلیل اینکه واحدها
خصوصی شدند و این روابط و مقررات از هم
گسیخت .پیشنهاد اتحادیه برای برون رفت
از این معضل این اســت که نهاد رگوالتوری
دوباره در کشور احیاء شــود و از آن مهم تر
ضمانت های اجرایی نهاد رگوالتوری تعریف
شــود یعنی نهاد رگوالتــوری فقط روابط و
مقررات را تعریف نمی کند بلکه ضمانت های
اجرایی این مقررات را هم باید قطعاً ببیند تا
بتواند طرح موفق باشد .
اتحادیه اوپکس این توانایی و قابلیت را دارد
که همگام با ســایر تشــکل ها در نهادهای
حاکمیتی در نهــاد رگوالتــوری فعاالنه و
مسئوالنه شرکت داشــته باشد و نسبت به
توزیع خوراک توســط انجمــن های داخل
اتحادیه توسط اعضاء اتحادیه مبادرت کند و
نسبت به این توزیع خوراک به تمام ارگانهای
نظارتی و حاکمیتی پاسخگو باشد.
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اینکه آنها را به عنوان بزرگترین نقش آفرین
در زمینه صادرات وارد بازی شان بکنیم و این
انتظار را از دولت محترم خودمان هم داریم
کما اینکه در ســفرهایی که وزرای محترم ،
معاون اول  ،رئیس جمهور محترم تشــریف
می برند و هیات اقتصادی با آنها همراه هست
که به هر حال بازیگردانی دیپلماسی اقتصادی
قسمتی از آن به بازرگانهای ما واگذار گردد
که می توانند با گردهمایی های بین المللی
با دیگر بازرگان ها در بعضی از کشورها حتی
پنج قاره دیپلماسی اقتصادی را اجرا کرده و
قطعاً نتایج بهینه خواهیم داشت.

بخش خصوصي
كامال ناكام مانده
است و راهي براي
نجات آنها ديده
نمي شود و به
نظر مي رسد كه
تحريمهاي داخلي
بيش از تحريمهاي
خارجي اين صنف
را تحت تاثير خود
قرارداده است .

صديقه سعيدي
مدير عامل شركت آرميتيس پرشيا

احمد صرامی
مدیرعامل گروه صرامی
بازرگانان ،بازی گردانان دیپلماسی اقتصادی

توســعه صادرات که یک عزم ملی محسوب
می شــود در واقع توافق بین منافع دولت و
ملت قلمداد شده و هر گونه توسعه صادراتی
تعیین کننده پیشرفت اقتصادی هر ملت و هر
مملکتی است .در رابطه با توسعه صادرات اگر
به دو بخش نگاه کنیم یک بخش به دولت بر
می گردد و یک بخش به ملت یا بخشی که در
واقع در کار صادرات است .حاال این صادرات
می تواند از طرف یک شــرکت تولید کننده
یا از طرف یک بازرگان باشــد .تنوع کاالی

به نظر می رسد باید
یک منشاء فکری
در دیپلماسی
اقتصادی ما
صورت بگیرد و آن
اجازه به
بازرگان ها
برای حضور
در دیپلماسی
اقتصادی
کشورهاست.

صادراتی و بازار صادراتی است که ما را به یک
بازارسازی می تواند برســاند .اگر نگاهی به
آمارها بکنیم .بعضاً میبینیم که ده کشور دنیا
حجم بیشتری از صادرات ایران فقط به این
ده کشور بوده این نشان دهنده این است که
بازارهای صادراتی خیلی محدودی داریم که
باید یک عزم ویژه ای در رابطه با این موضوع
انجام شود.
به نظر می رســد باید یک منشاء فکری در
دیپلماســی اقتصادی ما صورت بگیرد و آن
اجازه به بازرگان ها برای حضور در دیپلماسی
اقتصادی کشورهاست .در مراودات بازرگانی
بعضا بازرگان هــای مختلف را می بینیم که
عالقه منــد تجارت با بــازرگان های ایرانی
هستند ولی دولتشان اجازه تقابل اقتصادی
نمی دهند که باید به یک نحوی بازرگان ها را
یک اهرم فشاری به دولت هایشان بدانیم تا
هم از مباحث تحریم بانکی خارج شویم هم

آشفته بازار صنعت قير ايران

تكرار مشكالت پيش روي توليدكنندگان و
صادر كنندگان اين صنعت نه تنها گره گشا
نبوده بلكه بخش خصوصي واقعي را زمين گير
كرده است و همه روزه شاهد اتفاق جديدي
در اين حوزه هستيم  .كارخانه هاي توليد قير
يكي پس از ديگري تعطيل شــده اند و فقط
چند شركت هستند كه با مشكالت فراوان
هنوز در اين وضعيت اسفبار به فعاليت خود
ادامهميدهند.بخشخصوصيكامالناكاممانده
است و راهي براي نجات آنها ديده نمي شود و به
نظر مي رسد كه تحريمهاي داخلي بيش از
تحريمهاي خارجي اين صنف را تحت تاثير
خود قرارداده است .
در باب تجارت و مشكالتي كه بازرگانان كشور
در اين خصوص دارند مســائل را مي توان به
دو دســته عمومي و اختصاصي صنعت قير
تقســيم كرد :در بخش مشــكالت عمومي
صادرات مي توان از محدوديت هاي مراودات

بانكي  ،فقدان و ضعف اتحاديه ها  ،دخالت دولت

در قيمت گذاري  ،معطل ماندن ســرمايه به
دليل تاخير دربازگشت ماليات بر ارزش افزوده ،
كيفيت پايين برخي از كاالهاي صادراتي  ،چند
نرخي بودن ارز و باال بودن ريسك نوسانات ارزي
 ،بي ثباتي و تغييرات مكرر در بخشــنامه ها و
عدم پشتيباني ديپلماتيك از صادركنندگان و
در كل نبود ديپلماسي اقتصادي ايران در اغلب
كشورها نام برد .
اما صنعت قير كشور مشكالت خاص خود
را هم دارد  ،مشكالتي كه باعث زمين گير
شــدن و از بين رفتن سرمايه هاي بسياري
از ســرمايه گذاران بخش خصوصي گرديده
 ،بطوري كه هم توليد كننــدگان بزرگ قير
همچون نفت جي
و نفت پاسارگاد و هم توليد كنندگان كوچكتر
همه از وضع موجود گله مند هستند .
حجم بسيار مجوزهاي توليد كه توسط وزارت
صنعت  ،معدن و تجارت داده شــده موجب
گرديده تا تعداد بسياري از شركتهاي كوچك و

بزرگ توليد كننده قير ساخته شوند كه همگي
در خريد مواد اوليه با هم رقابت مي كنند و خود
به خود قيمت تمام شده را افزايش مي دهند
 ،همين امر موجب كاهش حاشيه سود شده
و براي بعضي از شركتها كه كوچكتر هستند
و در مقياس اقتصادي توليد نمي كنند حتي
موجب ضرر مي گردد و اينان براي جلوگيري
از اين ضرر اقــدام به مخلوط كردن و كاهش
كيفيت قير مي كنند  ،كه موجب پايين آمدن
قيمت قير ايران مي شود و در كل همه ضرر
مي كنند.
قوانيني كه مجلس محترم تحت غالب بودجه
ساالنه تصويب مي كند هم يكي از معضالت
اصلي است  ،در همين سال جاري با وجودي
كه دولت در ارائه اليحه بودجه بند مربوط به
دادن قير مجاني به شهرداري ها و وزارت خانه ها
را حذف كرده بود و به دليل شناختش نسبت
به تاثيرات اين امر بر صادرات كشور تمايلي
به بودن چنين بند قانوني در بودجه كشــور
نداشــت ،عمال نمايندگان مجلس دولت را
مجبور كردند كه بايد در سال  97چهار ميليون
تن قير را با توجه به يك سقف بودجه اي مجانا
در اختيار وزارتخانه هــاي مربوطه قرار دهد
 ،همه مي دانند كه اين حجــم قير عمال در
كشور مورد استفاده قرار نمي گيرد وبه سمت
صادرات سوق پيدا مي كند  ،اما چون مجاني
بوده كال مكانيسم بازار صادرات را بهم مي ريزد
و آشفته مي كند.
عدم عرضــه تمام وكيــوم باتــوم توليدي
پااليشــگاهها در بورس كاال و عــدم برابري
شرايط در دريافت ماده اوليه و تسويه وجوه
آن  ،معامالت خارج از بــورس و عرضه هاي
نمايشي و صوري وهمچنين خريد و فروش
پروانــه هــاي صادراتي از ديگر مشــكالت
اختصاصي صنعت قير مي باشد.
بنظر ميرســد نياز به نظارت بيشــتر توسط
نهادي كه بتواند مقررات را معين و خدمات
بهينه و بدون تبعيض و مستمر را به اين صنف
ارايه دهد ،احساس ميشود .در اين رابطه ايجاد
نهاد رگوالتوري پيشنهاد ميگردد.
اسفند ماه 23 96

 24اسفند ماه 96

ماهنام ه دنیای انرژی

جـوالن  VRعـراق در
صنعتتـولـید
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مدیرعامل شرکت رهام اسپرلوس در گفتگو با
خبرنگار دنیای انرژی گفت  :در حال حاضر قیر
ایران از سه ناحیه دستخوش تخریب و آسیب
فراوان شده است .برند ،کیفیت و قیمت .یکی
از مهمترین عواملی که این صدمات را به قیر
ایران وارد آورده اســت جوالن  VRعراق در
صنعت تولید قیر اســت که با کیفیت بسیار
پایین و قیمت نازل  ،تخریب برند قیر ایران را
نشانه رفته است .ماده ای که بر خالف وکیوم
باتوم ،خارج از استانداردهای تولید قیر در فرایند
تولید استفاده می شود .سودا گرانی در صنعت
قیر ایران که با اســتفاده از این ماده کیفیت،
قیمت و برند قیر ایران را به قهقرا می برند .
عبدالرســول میرزایی ادامــه داد  :ورود VR
عراق آسیبهای جبران ناپذیر به تولید ملی
و اقتصاد قیر و تخریب برند ایرانی زده است و
متاسفانه مسئولین مرتبط اقدامی در جهت
جلوگیری از دسترسی سوداگران به  VRعراق
انجام نمیدهند.
قیر ایران به عنوان یکــی از کاالهای ارز آور
میتواند جایــگاه بهتری در ســبد صادراتی
محصوالت داشته باشد .محصولی که از لحاظ
کیفیت در جایگاه باالترین در دنیا می باشد.
عضو کمیســیون قیر اتحادیه اوپکس افزود :
رقابت های ناسالم حاکم بر بورس کاال جهت
تامین خوراک مشــکالتی را برای واحدهای
تولیدی ایجاد کرده است و عمدتاً یا به دلیل
عدم توانایی رقابت با عرضه پاالیشــگاه ها یا
عدم امکان تامین خوراک مورد نیاز تولید در
بورس منجر به ورشکستگی و تعطیلی واحد ها
و همچنین خانه نشین شدن شمار زیادی از
کارکنان این واحدها شده است.
میرزایی با اشــاره به اینکه حمایت از تولید
داخلی و حفظ اســتاندارد کاالی ایرانی جزو
اولویتهــای اقتصادی دولت اســت گفت :
جهت کمک به اجرای سیاست های اقتصاد
مقاومتی و همچنین جلوگیری از ایجاد زمینه
رقابت ناســالم و کمک به تحقق تولید پایدار
در کنار اشــغال پایدار ترتیبی اتخاذ نموده و
در این زمینه رایزنی های الزم صورت پذیرد

تا حداقــل جهت بقای واحدهــای تولیدی
 30درصد از ظرفیت خوراک مورد نیاز برای
واحدها از طریق پاالیشگاه ها تخصیص داده
شــود و ما بقی از بورس تامین شــود .بدین
ترتیب هیچ واحد غیر فعالــی باقی نخواهد
ماند .رقابت های ناسالم و عرضه های صادراتی
خوراک کاسته خواهد شــد و امکان عرضه
خوراک استفاده نشده واحدها و همچنین ما
بقی خوراک تولیدی از طریق بورس هم برای
پاالیشگاه ها باقی خواهد ماند.
از ســویی بیش از یک میلیارد دالر از درآمد
صادراتی مربوط به صادرات قیر می باشد با
توجه به نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی
تولید و به منظور کاهش هزینه های ســربار
تولیــد و کمک به رقابتی شــدن قیمتها در
بازار جهانی و به منظور توسعه صادرات این
محصول ،پیشنهاد می گردد دولت محترم از
طریق مبادی ذیربط ترتیبی اتخاذ نماید تا
امکان خرید اعتباری خوراک واحدهای تولیدی
میسر شــود .بدین ترتیب بخش عمده ای از
هزینه تولید مورد حمایت قرار خواهد گرفت
و این کار باعث توانمندی واحدهای تولیدی
و به تبع آن باعث افزایــش تولید و صادرات
با قیمت رقابتی و تحقــق اهداف مندرج در
برنامه های مصوب می گردد.
و ی د ر خصــو ص مشــکال ت صنا یــع
قیر ادامــه داد  :قیر ایران بــه عنوان یکی
از کاالهای ارز آور میتوانــد جایگاه بهتری
در ســبد صادراتی محصوالت داشته باشد.
محصولی کــه از لحاظ کیفیــت در جایگاه
باالترین در دنیا می باشــد .ولی متاسفانه با
هزینه های تحمیلی مانند مالیات و پرداخت
موقت ارزش افزوده باعث شــده بهای تمام
شده آن از حالت رقابتی خارج و در بازارهای
جهانی با مشکل به فروش برسد .از طرفی در
این شــرایط برخی به منظور رقابتی کردن
مجبور به دست بردن در کیفیت و یا ترکیب
با قیرهــای بی کیفیت وارداتی میشــوند تا
بازارهایی که به سختی به دست آمده به این
روش حفظ شــود .این کار باعث وارد کردن

جهت بقای واحدهای
تولیدی  30درصد از
ظرفیت خوراک مورد
نیاز برای واحدها از
طریق پاالیشگاه ها
تخصیص داده شود و
ما بقی از بورس تامین
شود .بدین ترتیب
هیچ واحد غیر فعالی
باقی نخواهد ماند.

لطمات فراوان به اعتبار قیر ایران شده است
و منشــاء اصلی آن در سیاست گذاری های
تخریبی در اعمال مقــررات مالیاتی و عدم
تسهیل در روشهای عودت ارزش افزوده می
باشد .یکی از دالیل عدم موافقت با معافیت
مالیاتی قیر ،منشاء آن بوده است .پیشنهاد
می گردد به منظور گره گشایی در صادرات
قیر ایران اوال پیگیری های الزم برای دریافت
چک شــرکتها به جای واریز ســهم مالیات
ارزش افزوده قیرهای صادراتی صورت پذیرد
و دوما قیرهای صادراتی که با منشاء خوراک
داخلی تولید شده اند الاقل مشمول معافیت
مالیاتی باشد .خوشبختانه سازو کار کنترل
منشاء قیرهای صادراتی با الزام خرید خوراک
از طریق بورس کاالی ایران و همچنین عرضه
از طریق بورس کاال محقق شــده است ،در
صورت معافیت قیرهای صادراتی که منشاء
خوراک آن از داخل بوده است میتوان بهای
تمام شده کاال را کاهش داد و قیمت صادراتی
این محصول را رقابتی کرد.
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اهمیت
انـرژیهـایپاک
درقـرنحـاضر
مرتضی قاسمی  -دنیای انرژی

جهان امروز وابستگی بسیاری به سوختهای فسیلی برای
تداوم چرخش چرخهای صنعتی خود دارد  .سوختهایی که
برای تولید آنها قرنها زمان نیاز است اما مصرف آنها در زمان
بســیار کوتاهی رخ میدهد  .ســوختهایی که در کنار تولید
انرژی و حرکــت چرخهای صنعتی ســامت و زیبایی را از
جهان ربوده و روز به روز محیط زیست را وارد خطری جدی و
جبران ناپذیری میکند .از طرفی استفاده ی بی رویه از چنین
سوختهایی بخصوص نفت سبب صدمات جبران ناپذیر جدی به
نسلهای آینده میشود .افزایش جمعیت سبب گسترش نیاز انسان به
انواع سوخت در عرصه های صنعتی ،علمی ،زندگی روزمره و  ....شده
اســت ،اما از طرفی منابع تولید انرژی محدود هستند و استفاده
ی مداوم آنها باعث اتمام آنها در آینده و ایجاد مشــکل برای نسل های
بعدی خواهد شد .
امروزه صاحبان صنایع به این بینش رســیده اند کــه صنعت بدون جهانی
سالم و طبیعی ایمن و ارزش نخواهد داشت .در نتیجه در دهه های اخیر توجه و
سرمایه گذاری دولتها و صنایع معطوف به بررسی و ارایه راهکارهایی برای کاربرد
سوختهایی بی خطر شده است ،ســوختهایی که در عین بی خطری برگشت پذیر هم
خواهند بود .
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انرژی خورشید شده اســت  .جایگاه خاص
ایران بر روی کمربند خورشیدی solar belt
باعث شده است که یکی از کشورهای باشد
که نعمت تابش نور خورشید با قدرت و توان
مطلوب برخوردار است به طوری که میزان
تابش متوســط روزانه آفتاب به  4کیلو وات
ساعت بر متر مربع میرسد و متوسط تعداد
ســاعات آفتابی از  2800ســاعت در سال
بیشتر است .البته این ساعات در شهرهای
کویری بالغ بر  3200ساعت نیز خواهد بود.
برای بهره گیری از این موهبت خدادادی ایران
با همکاری یک شرکت آلمانی نیروگاه های
خورشیدی در اســتانهای مختلف تاسیس
کرده است  .از جمله نیروگاه خورشیدی در
اســتان تهران با ظرفیت  1250گیگاوات ،
نیروگاه خورشیدی  150واتی در کهریزک
 ،نیروگاه  200مگاواتی در ورامین  ،نیروگاه
 150مگاواتی در مــارد و  75مگاواتی در
اصفهان مرکزی و شــمال غربی تبریز که تا
پایان اردیبهشت سال  1396پروژه تاسیس
و بهره برداری این نیروگاهها به اتمام رسید.

انرژی پاک یا انرژی تجدید پذیر Renewable

 energyمجموعه ای از انرژی هاست که از
تابش نور خورشــید حاصل میشود ،البته
به اســتثنا انرژی زمین گرمایی  .به عبارت
دیگر به مجموعــه ی انرژی که منبع تولید
آنها بر خالف انرژی های فســیلی (تجدید
ناپذیر ) قابلیت تولید مجدد در یک دوره ی
زمانی کوتاه را دارند  ،انرژی تجدید پذیر یا
برگشت پذیر یا انرژی پاک میگویند.
در این مقاله به بررســی انواع انرژی پاک و
اهمیت استفاده از آنها می پردازیم :
انرژی خورشیدی

خورشــید منبع اصلی انرژی و منشــا تمام
انرژی ها میباشد  .وزن خورشید حدود 333
هزار برابر وزن زمین اســت که در هر ثانیه
حدود  2/4میلیون تن از جرم این کره گرم
و نورانی تبدیل به انرژی میشود  .با توجه به
موارد ذکر شده این منبع انرژی تا حدود 5
میلیاد سال آینده تمام نشدنی و بانی ایجاد
انواع ســوختهای تجدید پذیر دیگر خواهد
بود .با وجود آنکــه مزایای کاربــرد انرژی
خورشیدی بر هیچ کس پوشیده نیست اما
به دلیل باال بودن هزینــه های اولیه جهت
تهیه ی سیســتم های تولیدی وتبدیلی و
همچنین عرصه بی رویه نفت و گاز ارزان در
طی سالیان توجه چندانی به کاربرد انرژی
خورشیدی نشــد تا این که افزایش قیمت
در ســال  1973باعث شــد که کشورهای
پیشرفته صنعتی به تولید انرژی از راههای
غیر از استفاده از ســوختهای فسیلی روی
آوردند.
درست است که استفاده از انرژی خورشیدی
با صرف هزینه باال محقق میشــود اما فواید
حاصل از بــه کارگیــری آن مانند کاهش
آلودگی محیط زیست و تولید انرژی در حجم
بیشتر ارزش توجه و سرمایه گذاری در این
زمینه را باال برده اســت .ایران نیز به نوبه ی
خود در دهه های اخیر وارد عرصه استفاده
و کاربرد از انرژی های تجدید پذیر از جمله

انرژی بادی

ایرانباهمکاری
یک شرکت آلمانی
نیروگاه های
خورشیدیدراستانهای
مختلفتاسیسکرده
استازجملهنیروگاه
خورشیدیدراستان
تهرانباظرفیت1250
گیگاوات،نیروگاه
خورشیدی 150واتی
درکهریزک،نیروگاه
 200مگاواتی در ورامین
،نیروگاه 150مگاواتی
در مالرد و 75مگاواتی
دراصفهانمرکزی
وشمالغربیتبریز
کهبهرهبهرهبرداری
ایننیروگاههابهاتمام
رسید.

در چند سال گذشــته میانگین رشد ساالنه
انرژی بادی در دنیا حدود  30در صد گزارش
شده است  ،که از بیشترین نرخ رشد در میان
ســایر منابع انرژی در دنیا برخوردار است
 .اروپا در حال حاضر بیشــترین برق بادی
جهان را تولید میکند  .استفاده از تکنولوژی
توربین های بادی به دالیلی همچون  :قیمت
پایین توربین های برق بادی در مقایسه با دیگر
انرژی های نو ،کمک در جهت اشتغال زایی در
کشــور ،عدم آلودگی محیط زیست امروزه
مورد توجه کشورهای صنعتی است .
ایران در ســال  1994با نصب توربین های
kw 550*2به کلوپ جهانی تولید کنندگان
انرژی بادی پیوست .دســتاوردهای در این
زمینه شامل نیروگاه بادی منجیل با ظرفیت
100مگاوات ،ساخت نیروگاه بادی بینالود با
ظرفیت 2/28مگاوات  ،استقرار توربین های

بــادی  kw 660*15در مناطــق بادخیز
کشــور از جمله اصفهان ،اردبیل ،ماهشهر
،اســتان فارس ،زابل و توربین های 1980
 kwدر تبریــز و دو توربین دیگر در
منطقه خواف میباشد .
البته بــا وجود تمــام موارد
ذکر شــده تنها  20هزار
مگاوات انــرژی از 140
هزار مگاوات پتانسیل
موجــود در انــرژی
بادی ایــران در حال
بهره برداری میباشد
که امید است با تدابیر
بیشتر این میزان بیشتر
شود .خوشبختانه توجه
به مساله انرژی های بادی
پاک در کشور رو به گسترش
است  .دولت مصمم است با جذب
متخصصان داخلــی و خارجی هر چه
محکم تر در عرصه گام بــردارد  ،تا جایی که
شرکتهایآلمانیازجملهمهمترینگروههایی
هستندکهعالقمندبهسرمایهگذاریدرزمینه
انرژی بادی در ایران میباشند.

استفاده قرار میگیرد.
نیــروگاه برق آبــی کارون  ،3بــا توان برق
 2280مگاوات و تولید انرژی سالیانه 4170
گیگاوات ســاعت ،بزرگترین نیروگاه
برق آبی کشور اســت .در حال
حاضر در کل کشــور حدود
11/3گیــگاوات ظرفیت
تولید انرژی بــرق آبی
وجــود دارد .از ســال
 1387تا سال 1394
از  5تا  13/5گیگاوات
ساعت انرژی برق آبی
درکشورتولیدشدهاست.
انرژی زمین گرمایی
()Geothermal energy

انرژی آبی (برق آبی ) Hydropower

انرژی هیدرولیک ،انرژی یا نیروی است که
از حرکت آب به دست میآید  .خاصیت سیال
و ســرعت باالی این انرژی باعث شده است
که با ایجاد سد در مقابل رودخانه ها انرژی
جنبشــی را به انرژی پتانسیل ذخیره کرد .
خاصیت در جریان بودن و جز و مد آب سبب
تولید انرژی به خصوص انرژی الکتریسیته
همچنین بــه کار انداختن دســتگاههای
مختلف از جمله آســیابها و انواع وســایلی
که نیاز به انرژی جنبشــی دارند ،میشود.
نیروگاههای برق آبی از نیروگاههای سازگار
با محیط زیست هستند که به علت سهولت
بهره برداری و هزینه برداری مناســب در
کنترل ســیالب و تامین آب و تولید انرژی
الکتریکی بــه صورت چند منظــوره مورد

استفاده از
تکنولوژی
توربین های بادی
به دالیلی همچون :
قیمتپایینتوربین
های برق بادی در
مقایسه با دیگر
انرژی های نو،
کمک در جهت
اشتغال زایی
در کشور ،عدم
آلودگی محیط
زیست امروزه مورد
توجه کشورهای
صنعتی است .

انرژی زمین گرمایی به انرژی
حرارتی که در پوسته زمین وجود
دارد گفته میشــود .مرکز زمین که در
حدود  4000درجه سانتیگراد حرارت دارد،
به عنوان یک منبع حرارتی عمل نموده  .این
میزان حرارت غیر عادی عامل اصلی پدیده
هایی همچون فعالیتهای آتشفشانی ،ایجاد
زمین لرزه ،پیدایش رشته کوهها و همچنین
صفحات تکتونیکی میباشــد .این گرما به
وسیله یک ســیال همچون بخار یا آب داغ
یا هر دو میتواند به سطح زمین را پیدا کند ،
از این انرژی گرمایی در سطح زمین میتوان
در کاربردهای متفــاوت از جمله تولید برق
استفاده کرد ،امروزه  85تا  90درصد منازل
ایسلند برای تامین گرما و آب گرم مورد نیاز
خود ،از انرژی زمین گرمایی استفاده میکنند.
در ایران مراحل احــداث اولین پروژه تولید
بــرق از انرژی زمیــن گرمایــی  ،در دامنه
کوههای ســبالن و کسری از سال  1374با
ظرفیت  50مگاوات الکتریکی انجام شــده
اســت .همچنین در آبان ماه ســال 1375
پروژه پتانسیل سنجی انرژی زمین گرمایی
کشور توسط ســازمان انرژی های نو شروع
شد و تا کنون ادامه دارد.
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منابع انــرژی زمین گرمایی شــامل موارد
زیر میباشــد :منابع آب داغ یا هیدروترمال
منابع آبی هستند که در زیر زمین داغ شده
و به سطح زمین انتقال می یابند ،مابع بخار
خشــک منابعی با درجه حرارت بسیار باال
هســتند که برای تولید برق دارای بهترین
شــرایط هســتند،اما این منابع در مناطق
محدودی یافت میشــوند ،منابع تحت فشار
زمین که از آب شور تشکیل شده اند و دارای
گاز متان هســتند و از نظر شــرایط کلی به

The World Of Energy

درجه اشباع رسیده اند و در الیه های میان
صخره هــای اعماق زمیــن در عمق  3تا 6
کیلومتری از سطح زمین به صورت محبوس
وجود دارند و منابع ماگمایــی؛ ماگماها یا
گدازه ها ،ایده آل تریــن عنصر برای منابع
زمیــن گرمایی بوده که درجــه حرارت آن
بین  700تا  2000درجه سانتیگراد است .
با توجه به درجه حرارت باال و محدودیتهای
تکنولــوژی در این زمینه امروزه اســتفاده
چندانی از منبع نمی شود.

انرژی بیوماس ()Biomass

انرژی بیوماس یا تبدیل زیست توده به انرژی ،
نیز تاثیر به سزایی در تامین انرژی دارد.
حدود  4درصد انرژی جهــان از این طریق
تولید میشود  .به طور کلی زباله های که منشا
زمینی داشته باشند و از تکثیر سلولی بدست
آمده باشند تبدیل زیســت نامیده میشوند
 .در واقع این عمــل از تجزیه از اجزای قابل
تجزیه تبدیل زیست از محصوالت  ،پسماندها
و زایدات کشاورزی و  .....به وجود می آید  ،این

بخش از انرژی پاک شامل جنگلها و ضایعات
جنگلی و محصوالت و ضایعات کشــاورزی
 ،باغداری و صنایع غذایــی ،فضوالت دامی
 ،فاضالبهای شــهری و صنعتی  ،فضالب و
پســماندهای آبی صنعتی و ضایعات جامد
زباله های شهری میشود .در ایران شیخ بهایی
( 935-1031هجری قمری ) جز نخستین
کسانی بوده که از بیوگاز حاصل از زیست توده
فاضالب حمام استفاده کرده و آن را به عنوان
ســوخت یک حمام در اصفهان به کار برده

اســت  .بعد از آن در روستای نیازآباد استان
لرستان در سال  1354اولین هاضم گاز متان
ساخته شــد .همچنین در برخی از روستاها
از چوب و فضــوالت دامی در امر پخت و پز و
گرمایش منازل استفاده میشود.
سخن آخر
در ایران ؛ وجود زمین مناسب اقلیمی و تابش
آفتاب در بیشــتر مناطــق و در اکثر فصول
همچنین وجود پستی و بلندی های بسیار در

مسیر نهرهای آبی  ،داشتن مناطق با پتانسیل
باالی باد و قابلیت هــای تولید انرژی زمین
گرمایی  ،زمینه الزم و مناسبی را برای استفاده
و گسترش انرژی های نو و پاک فراهم آورده
است  .اما ایران در راه به کارگیری انرژی نو به
طور جدی با موانع عمده و اساسی مواجه است
یکی از این موانع وجود نفت ارزان و منابع غنی
هیدروکربنی در کشور است .همچنین نبود
شناخت از انرژی نو و مجهول ماندن مزایای آن
توسط مردم و مسوالن از دیگر موانع دستیابی
به انرژی نو میباشد  .امید است زمانی برسد
که همگان در جهت حفظ محیط زیســت و
سالمت طبیعت و نگهداری از منابع سوخت
فسیلی به ضرورت کاربرد و توجه به انرژی های
پاکپیببریم.

در ایران مراحل
احداث اولین پروژه
تولید برق از انرژی
زمین گرمایی  ،در
دامنه کوههای سبالن
و کسری از سال 1374
با ظرفیت  50مگاوات
الکتریکی انجام شده
است .همچنین در
آبان ماه سال 1375
پروژه پتانسیل سنجی
انرژی زمین گرمایی
کشور توسط سازمان
انرژی های نو شروع
شد و تا کنون ادامه
دارد.
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دکتر مهدی شریفی نیک نفس

رئیسکمیسونپتروشیمیاتحادیهاوپکس

رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه اوپکس:

هم افـزایی بـرای رفع مشکالت
صنـعتپتـروشـیمی

“دکتر مهدی شــریفی نیک نفس” رئیس
کمیسون پتروشــیمی اتحادیه اوپکس در
کلیه جلســات این کمیســیون بر ضرورت
ایجاد هــم افزایی در تشــکل های صنعت
پتروشیمی صحه داشته و معتقد است موتور
توسعه این صنعت جلوگیری از خام فروشی
اســت که به تبع آن زمینه تولید و اشتغال
فراهم شده و زنجیره ارزشی تبدیل خوراک
به محصولی پرارزش را رقم خواهد زد .
دکتر شــریفی در حاشیه جلسه کمیسیون
پتروشــیمی در مصاحبه با خبرنگار دنیای
انرژی گفت  :کمیســیون پتروشــیمی در
ماه گذشــته طی مذاکره با اتــاق بازرگانی
ایران و تهران و کمیسیون صنعت به جهت
هم گرایی و یکپارچه ســازی شرکت های
پتروشیمی ،جلسه ای با دکتر جهانگیری،
رئیس ســتاد اقتصاد مقاومتی انجام داد و
در این نشســت که با حضور هولدینگ ها
و نماینده شــرکت ملی صنایع پتروشیمی
انجام شــد ،وضعیت رقبای بیــن المللی و
مشکالت و چالش های این صنعت از منظر
صادرات بررسی شد .
ســتاد اقتصاد مقاومتی مقرر کرد با دعوت
از چهار وزیر مرتبط با صنعت پتروشــیمی،
راهکارهایــی را برای حفظ ســهام داری
شرکت های واگذار شده تبیین نماید .

وی در خصوص اثــرات جلوگیری از خام
فروشــی گفــت  :صنایــع پایین دســتی
پتروشیمی سهم عمده ســرمایه گذاری و
اشتغال زایی را در این صنعت دارند ،که با
تهیه طرح جامعی بــرای صنایع تکمیلی،

زنجیره ارزش افزوده استقرار یافته و سهم
خام فروشی به حداقل خود خواهد رسید .
برای تعامل هر چه بیشــتر دولت و صنایع
پاییــن دســتی معتقــدم ،دفتــر صنایع
پتروشــیمی در حد یک معاونت در وزارت

نفت تشکیل گردد .
شــریفی بورس کاال را مکان مناسبی برای
عرضه خوراک ندانسته و می افزاید  :بورس
کاال باید به سمت عرضه محصوالت با ارزش
افزوده باالتر برود .
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عراق :درآمدهای نفتی و پروژه های آتی باالدستی
رضا مدیر  -دنیای انرژی

The World Of Energy

IraqOil
سال گذشــته میالدی دولت عراق عالوه بر
تحکیم سیاســی خود ،در مسیر قوام بخشی
به اقتصاد و درآمدهای نفتی گام برداشــت.
صادرات دولت فدرال بطور متوســط3.31
میلیون بشــکه در روز بوده کــه رقم 59.3
میلیارد دالر درآمد را برای کشــور به ارمغان
آورد که معادل  15.7میلیارد دالر بیشتر از
سال  2016می باشد .ولی در افق بلند مدت
دولت عراق مجبور است با مشکالت مزمنی
در مسیر توسعه و قراردادهای نفتی دست و
پنجه نرم کند.
به رغم تعهداتی که عراق در چارچوب موافقت
اوپک دارد ،قصد دارد صادرات نفت خام خود
را در سال  2018افزایش دهد و عالوه بر آن
امید دارد قیمت نفت نیــز افزایش یابد .در
صورتیکه سطح قیمت نفت حول و حوش ماه
دسامبر  2017باشــد عراق ماهانه 6میلیارد
دالردرآمــد خواهــد داشــت .در صورتیکه
متوسط قیمت های انواع نفت خام متوسط
و سنگین عراق که در حال حاضر 6دالر زیر
قیمــت برنت به فروش میرســد به  54دالر
هر بشکه برسد ،درآمد ماهانه عراق در سال
 5.47، 2018دالر خواهــد شــد که معادل
 500میلیون دالر فراتر از درآمد ماهانه سال
 2017می باشــد .با این حساب  ،درآمد کل
سال  2018در حد  66تا  72میلیارد دالر قابل
پیش بینی می باشد.
مسلما حداکثر کردن درآمدهای نفتی برای
دولت عراق که کمبود منابع مالی دارد خیلی
مهم است و پیش نویس بودجه کشور در حد
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برای هر بشــکه در بلوک  9کویت دریافت
می کند.
شــرکتهای بین المللی اصلی فعال در عراق
نظیر بی پی که متکفل حــوزه  1.5میلیون
بشکه در روز رومیله عراق است ،به دقت ناظر
است که سایر شــرکتهای نفتی نظیر شل و
پتروناس مالزی در مذاکــرات خود به کجا
میرسند .این دو شرکت اعالم کرده اند که در
ژوئن  2018به علت تجهیزات ضعیف قرارداد
خود بــا دولت عراق ،از فعالیــت برای حوزه
 220هزار بشکه در روز مجنون عقب نشینی
خواهند کرد .بنابراین بی پی برای در اختیار
گرفتن این حوزه نیز دندان تیز کرده است.
پروژه های نفتی عراق در سال 2018

 20میلیارد دالر کسری دارد  .ولی این کسری
بر فرض قیمت  44دالر هر بشکه استوار است
که خیلی محافظه کارانه است .با فرض معقول
 55دالر هر بشکه ،این کسری بودجه فقط 3
میلیارد دالر خواهد بود .ولی برای اینکه بغداد
پتانســیل بالقوه درآمدهای نفتی خود را به
بالفعل تبدیل کند بایستی اصالحات اساسی
در صنعت نفت خود اعمال کند.
بر حســب قرارهای قبلی ،دولت عراق باید
قرارداد سرویس فنی(Technical Service
)Contractیــا ()TSCموجود خود را اطالح
کند .این قرارداد یــک چارچوب کلی برای
قراردادهای نفتی دولت عراق با شــرکتهای
بین المللــی نفت( )IOCتعییــن می کند.
برحسب یک گزارش وزارت نفت عراق  ،پیش
نویس قرارداد اصالح شده  28فوریه  2018و
مدل نهایی در  31فوریه  2018عرضهخواهد
شد.برایسالها،شرکتهایبینالمللینفتیشکایت
داشته اند که  Tscسود آوری خوبی برای آنها

تضمین نمی کند و لذا سرمایه گذاریهای آنها
با تاخیر مواجه شده است .با توجه به اینکه در
 Tscکار مزد پیمانکار مرتبط با سطح قیمت
نفت نبوده اســت همراه با کاهش قیمت ها
در بازار  ،سهم این شــرکتها از درآمد نفتی
عراق کاهش مــی یافت و در ســال 2015
این امر دولت عــراق را مجبور کــرد از آنها
بخواهد سرمایه گذاری خود را محدود کنند.
با توجه به این نکات شــرکتهای بزرگ نفتی
دل خوشــی از  Tscندارند و دولت عراق قول
اصالح آنرا داد.
نمونه قرارداد جدید

در یک اقــدام نمونه ،وزیر نفــت عراق جابر
اللعیبی مدعی اســت قرارداد  24دســامبر
 2017با شرکت نفتی دولتی چین بنام زنهوا
اویل  Zhenhua oilبرای توســعه 8میلیارد
بشکه نفت در حوزه شرق بغداد را می توان به
عنوان الگوئی از نسل جدید قراردادهای نفتی

عراق تلقی کرد که در آن تالش شده معایب
قراردادهای قبلی مرتفع گردد.
در این قرارداد قید شده که در ابتدای قرارداد
عراقی ها  %50نیروی کار را تامین کنند و
این رقم به حــدود  %80افزایش یابد .ولی
سئوال اصلی اینجاســت که تا چه حد این
قرارداد جدید با قرارداد قبلی فرق دارد؟
رویتــرز در تحلیل خود برای پاســخ به این
ســئوال از قول رئیس عملیات قرارداد نفت
آقای عبدالمهدی العمیدی می گوید در این
قرارداد نمونه شرکت چینی زنهوا  3.5دالر به
ازاء هر بشکه نفت دریافت می کند ولی این
حق العمل مرتبط با قیمت نفت است و همین
موضوع نقطه تنش آفرین برای طرفین هم
برای عراق و هم بــرای پیمانکار خواهد بود.
هر چند این حق العمل در حد یک یا دو دالر
بیش از غالب قراردادهای نفتی اســت ،ولی
از برخی دیگر پایین تر اســت .مثال شرکت
خصوصی کویت انرژی معــادل  6.20دالر

دولت عراق سال  2018را با اعالم تعداد قابل
توجهی از پروژه های نفتی شروع کرده است.
تسریع دولت عراق در این کار بیشترمعلول
آنست که کار تا قبل از انتخابات اردیبهشت
ماه  1397در آن کشور دچار وقفه و مزاحمت
نشود.
تولیدات عراق در حال حاضر در حدود 4.4
میلیون بشکه است (دسامبر  )1917که با این
ســطح از تولید به حداکثر تولید بالقوه خود
رسیده اســت .البته این ظرفیت بجز تولید
تعطیل شده کردستان اســت که در سطح
 280هزار بشــکه در روز می باشد و بخاطر
مناقشات سیاسی و بسته شدن راه صادرات
آن از دور خارج شــده است .از مجموع تولید
عراق 4.1،میلیون بشکه تولید مناطق تحت
کنترل دولت مرکزی عراق است و  320هزار
بشــکه در روز مربوط به تولید مناطق تحت
کنترل دولت اقلیم کردستان( )KRGمی باشد.
برنامه های فعلی بنحوی طرح شده که تا پایان
سال ، 2018معادل  220هزار بشکه در روز
به تولید نفت خام مناطق تحت کنترل دولت
مرکزی اضافه شود تا مجموع تولید آن به 4.3
میلیون بشکه در روز بالغ گردد .اگر تولید بسته
شده کرکوک از حوزه بیل حسن و گنبد آوانا
نیز باز نشود تولید عراق به  4.6میلیون بشکه

صادرات دولت
فدرال بطور
متوسط3.31
میلیون بشکه در
روز بوده که رقم
 59.3میلیارد
دالر درآمد را برای
کشور به ارمغان
آورد که معادل
 15.7میلیارد دالر
بیشتر از سال 2016
می باشد

در روز خواهد رسید ولی جدی ترین سناریو
برای بازشدن تولید نفت تعطیل شده کرکوک
رسیدن به توافق با دولت اقلیم کردستان است
که بتواند نفــت تولیدی در منطقه خود را از
طریق خط لوله مستقل  700هزار بشکه در
روز خود صادر کند.
وزیر نفت عراق جابر اللعیبی مدعی اســت
با توجه بــه اینکه انتخابــات پارلمانی عراق
برای  12می  22 (2018خرداد )1397
برنامه ریزی شــده و آقای عبادی نخست
وزیر عراق نمی خواهــد در افکار عمومی در
برابر دولــت اقلیم کردســتان ضعیف جلوه
نماید ،رسیدن به راه حل بیشترین افزایش
تولید مورد انتظار در عراق مربوط به قرارداد
 200هزار بشــکه در روز افزایــش از حوزه
هالفایا  Halfayaدر استان میسان است که
در آن شرکت  CNPCچین ، %45پترو ناس
مالزی ، % 22.5توتال فرانســه  % 22.5و
شرکت نفت عراقی میسان اویل %10سهم
دارند .چراغ سبز افزایش تولید فاز  3این حوزه
به سطح  400هزار بشــکه در روز در آوریل
 2017داده شد .کار در این حوزه جریان دارد
که برای آن  CNPCدر اکتبر  2017با شرکت
مشــاوره مدیریت پترو فاک یک قرارداد 30
میلیون دالری ( PMCمشاوره مدیریت پروژه
)امضا کرد.
حوزه هالفایا یکی از پنج حوزه ای است که
نفت ســنگین  24درجه  APIبصره را تامین
می کند.از نگاه دیگر ،این حوزه بخشــی از
 400هزار بشکه در روز نفت تولیدی شرکت
روســی لوک اویل را ارائه می دهد .صادرات
نفت ســنگین بصره حول  850هزار بشکه
در روز نوســان دارد .نفت خام از این حوزه با
لوله به حوزه قرنــه غربی رفته و از آنجا راهی
مخازن توبا می شود و سرانجام از ترمینالهای
صادراتــی بصره صادر می شــود .در صورت
افزایش تولید از حوزه هالفایا سطح صادرات
نفت خام سنگین بصره به بیش از یک میلیون
بشکه در روز ارتقا خواهد یافت .نفت سنگین
بصره  3-4دالر زیر نفت خام سبک بصره که
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30 APIدرجه دارد معامله می شود.
با توجــه به اینکه مقادیــر قابل توجهی از
تولید نفت شــمال عراق (اقلیم کردستان)
تعطیل شــده ،استان میســان بعد از بصره
دومین رتبه را در تولید نفت عراق دارد .تولید
این استان در سال  2016با افزایش  45هزار
بشکه در روز به متوســط رکورد 365000
بشکه در روز دســت یافت و بنظر میرسد در
ســال  2017مرز تولید  400000بشکه در
روز را در نوردیده باشد.
بعد از حــوزه هالفایــا ،منبع تولیــد دیگر
حوزه موسوم به خوشــه میسان(Maysam
 )Clusterاست که مرکب از مناطق بزرگان
 ،ابو غریب و فکه است .در این حوزه شرکتی
دولتی چینــی  CNOOCتولیــدی معادل
 180000بشکه در روز دارا می باشد .در بلند
مدت تر شرکت عراقی میسان اویل ()MOC
می خواهد تولیــد منطقه بزرگان را به 250
هزار بشــکه در روز افزایش دهــد .در حال
حاضر  MOCمتکفل عملیــات حوزه نفتی
هویزه است که هنوز تولید ندارد و قرار است
قرارداد آن در دور جدیــد ارائه قراردادهای
نفتی عراق ارائه شود.
همانگونه کــه قبال ذکر شــد ،هم دولت
عراق و هم شــرکتهای بیــن الملی نفتی از
قراردادهای کمک فنــی ( )TSCکه در حال
حاضر ناظر به کار در حــوزه های نفتی آن
کشور است ناراضی هستند ولی نتوانسته اند
به مناسبات جدیدی نیز دست یابند .بنابراین
در دور جدید ارائــه قراردادهای نفتی عراق،
از شــرکتهای عالقمند خواسته شده مدل
قراردادی خود را نیــز ارائه دهند که این امر
در فرایند مذاکرات موضوعی بدیع محسوب
می شود .الگوی قرارداد مورد استفاده برای
نه حوزه جدید پیشنهاد شده با قرارداد ارائه
شــده به شــرکت چینی زنهوا برای تولید
 8میلیارد بشــکه نفت از حوزه شرق بغداد
متفاوت است.
تائید صالحیت شرکتهای جدید

در هفته سوم ژانویه  2018وزارت نفت عراق
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قرارداد  24دسامبر
 2017با شرکت نفتی
دولتی چین بنام زنهوا
اویل Zhenhua
 oilبرای توسعه
8میلیارد بشکه نفت
در حوزه شرق بغداد
را می توان به عنوان
الگوئی از نسل جدید
قراردادهای نفتی
عراق تلقی کرد که در
آن تالش شده معایب
قراردادهای قبلی
مرتفع گردد.

تائید کرد که  5شــرکت جدید بین المللی
ال تائید
نفتی را به فهرست  21کمپانی که قب ً
کرده بود ،اضافه کرده است .عراقی ها برای
نشان دادن توجه مضاعف به نفت عراق ،بطور
اتوماتیک فهرست  21شــرکت قبلی را نیز
بعنوان شرکتهای تائید صالحیت شده جدید
منتشر کرده اند .شرکت اماراتی دانا گاز هم
در زمره تائید شده ها اســت و این به معنی
آنســت که بغداد خصومت با شرکتهایی که
ال در اقلیم کردستان فعالیت داشته اند را
قب ً
کنار گذاشته است.
شــرکت دانا گاز زیر مجموعه کنسرسیوم
مروارید ( )Pear consortiumکه شــرکت
معروف کرسنت نیز از زیر مجموعه های آن
محسوب می شود ،حدود  300میلیون فوت
مکعــب در روز ( )cfdگاز طبیعــی از حوزه
خور مور اقلیم کردســتان تولید می کند و
موافقت کرده که این رقم را به  800میلیون
 cfdافزایش دهد .بنابراین شرکت دانا گاز نیز
تائید شده ودر لیست سیاه قرار نگرفته است.
از بین ســایر شــرکتهای جدید تائید شده،
شرکت دراگون اویل تماماً متعلق به شرکت
دولتی  Enocدوبی است که سهمی معادل
 %30در بلــوک نه دارد کــه تحت عملیات
شــرکت خصوصی کویتی "کویــت انرژی"
( )%60دارد .قرار اســت تولیــد حوزه فیها
 Faihaaبلوک نه از ســطح  15هزار بشــکه
در روز فعلی به دو برابــر افزایش یابد.حوزه
فیها ،امتداد حوزه  115هزار بشــکه در روز
حوزه یادآوران ایران است که این امر دولت
عراق را وسوسه می کند زودتر کار تولید آنرا
سامان دهد.
مطابق معمول ،کمپانی شلومبرگر که از جمله
پیشرفتهترینشرکتهایخدماتفنیدرزمینه
بخشباالدستیصنعتنفتاستدرحوزههای
متعددی بعنوان پیمانکار فرعی حضور دارد و
برای نخستین بار شرکت دولتی نفتی روس،
زاروبی نفت  zarubezh neftاز ســمت ایران،
با حضور در حوزه شادگان بعنوان رقیبی جدی
برای همتایان خود وارد عرصه خاورمیانه شده

است.شرکتنهاییاینعرصه،شرکتخصوصی
چینی ژئوجید پترولیوم اســت که در سال
 2014با خرید شرکت متین انرژی Mateen
 Energyقزاقستان وارد حوزه باالدستی نفت
شده است.
ولی بازیگران اصلی شــامل شــرکت های
معروف بین المللی نفتی که در حال حاضر
سهم عمده ای از تولید نفت عراق دارند ،بدون
آنکه توجه و عالقه خاصی بــه قراردادهای
جدید نشــان دهند ،صرفاً برای بازار گرمی
و بطــور اتوماتیک از ســوی دولــت عراق
اعالم تائید صالحیت شــده اند .اعتبار 21
شرکتی که پیش تائید صالحیت گرفته اند
متفاوت است .قطعاً شل می خواهد از بخش
باالدستی عراق عقب بکشد و در حال مذاکره

برای واگذار کردن ســهم خود یک ســهم
عملیاتی  %45در حوزه  220هزار شبکه در
روز حوزه مجنون و یک سهم  %20از سهم
 440هزار بشکه در روز حوزه مربوط به قرنه
غرب 1است ،لکن به تعهدات خود در سرمایه
گذاری انجام داده در شرکت گاز بصره%51
متعلق به شــرکت گاز جنوب عراق %44 ،
شل و  %5متسوبیشی پایبند است.
توجه بیشتر به حوزه های مرزی با ایران

عراق نیز در عکس العملی نسبت به اقدامات
ایران ،اولویت را به بهره برداری از حوزه های
نفتی مرزی داده است .سه بلوک پیشنهادی
در مرز کویت هستند ،در حالیکه پنج بلوک
دیگر در مرز با ایران قرار دارند و بیشتر آنها

مخزن مشــترک دارند .بلوک نهم در دریا
است و ناتوانی نسبی عراق در دریا به معنی
عقب ماندن از ایــران و کویت در این زمینه
می باشد.
ناظران معتقدند بهترین حوزه مربوط به حوزه
ســندباد اســت که این هم امتدادی از حوزه
یادآوران ایران می باشد .این حوزه در نزدیکی
حوزه های در حال تولید فیها  Faihaaو نهربن
عمر و خط لوله موجود که به بصره می رود قرار
دارد .بلوک های هویزه و نفت خانه نیز حوزه
های متعددی را شــامل می شوند که ذخایر
قابل توجهی دارند .ولی نفت این حوزه ها آنقدر
نیست که برای شرکتهای عمده بین المللی
تائید صالحیت شــده جذاب باشد و لی مورد
توجه شرکتهای کوچک و متوسط می باشد.
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حجم سوآپ نفـت از بنـدر نـکا در هفت مـاه گذشته به  2/2میـلیون بـشکه رسید

بازگشتمحمولههاینفتیبهمسیر
ایران -خلیج فارس
سارا مالکی  -دنیای انرژی

حدود هشــت ماه از آغاز دوباره سوآپ نفت
خام از پایانه نکا میگذرد و مســیر «ایران-
خلیج فارس» بار دیگر در حال رونق گرفتن
در میان پنج مســیر اصلی انتقال نفت و گاز
در حوزه دریای خزر است.
آنطور که شــیرافکن قربانی ،معاون عملیات
شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه
شمال اخیرا اعالم کرده است«از اواخر مردادماه
امســال تاکنون 2 ،میلیون و 200هزار بشکه
نفت خام سوآپ (معاوضه) کشورهای حاشیه
خزر در پایانه نفتی نکا تخلیه و به پاالیشگاههای
نفت تهران و تبریز انتقال داده شده است ».از
دیگر سو به نظر میرسد روند سوآپ نفت خام
از کشورهای حاشیه خزر در ماههای آینده نیز
تداوم داشته باشد .به گفته مدیرعامل شرکت
پایانه هــای نفتی ایران ،طبــق اعالم ماهانه
شرکت نیکو (بازوی اجرایی شرکت ملی نفت
در زمینه ســوآپ) فرآیند سوآپ نفت خام در
حجم  10هزار تن در مــاه آینده ادامه خواهد
داشت.
اعالم این خبر اگرچه حس خوشایند بازگشت
ایران به مســیرهای اصلی انتقــال انرژی در
منطقه را به همراه دارد؛ اما در عین حال حسرت
فرصتهای از دست رفته طی حدود هفت سال
توقف عملیات ســوآپ نفت از طریق ایران را
نیز در دل دارد .هفت سال پیش از این ،حجم
سوآپ نفت ایران در بیشترین حالت به 220
هزار بشکه در روز میرسید و ایران با کشورهای
حاشیه دریای خزر ارتباط خوبی در این زمینه
داشت .اما این تجارت پر سود و استراتژیک برای
ایران ،پس از  13سال فعالیت مستمر ،با یک

این مزیتها در حالی
میتوانست ایران
را به شاهراه انتقال
انرژی در منطقه
تبدیل کند که با
غیابی هفت ساله،
فرصت حضور به
رقبایی داده شد که
تا این اندازه مزیت
ندارند .با این حال
از مرداد ماه امسال،
ایران شروعی دوباره
در زمینه سوآپ
داشت.

تصمیم نادرست دچار وقفهای هفت ساله شد
تا در آخرین روزهای فعالیت دولت یازدهم بار
دیگر از سر گرفته شود.
پیامد توقف این فعالیت که توســط مسعود
میرکاظمی ،وزیر نفت دولت دهم رقم خورد،
تنها از دســت رفتن درآمد کشــور از طریق
این نوع قرارداد معاوضهای نبود .در سالی که
سوآپ نفت از سوی میرکاظمی متوقف شد،
ایران بابت انتقال هر بشکه نفت خام از شمال
ایران به خلیج فارس ۱/۱۰دالر کارمزد دریافت
میکرد .اما در کنار از دست رفتن این درآمد،
پرداخت بیش از پنج میلیون دالر غرامت بابت
لغو یکجانبه این قرارداد با شرکتهای طرف
همــکاری و از بین رفتن نقش اســتراتژیک
کشور در زمینه انتقال انرژی در منطقه ،دیگر
زیانهایی بود که از این ناحیه به کشور وارد شد.
این زیانها در شــرایطی به کشــور وارد شد
که نمیتوان از متوقف شــدن طرح افزایش
حجم سوآپ نفت تا  1/5میلیون بشکه در روز
صرفنظر کرد .بر اســاس بررسیهای انجام

شــده ،درآمد ایران طی ســالهای  1999تا
 2009میالدی از ســوآپ نفــت حدود 259
میلیون دالر بوده در حالیکه با افزایش ظرفیت
معاوضه نفت به  1/5میلیون بشــکه در روز ،با
احتساب کارمزد یاد شده ،درآمد ایران از این
محل به بیش از  600میلیون دالر در ســال
میرسید.
در عملیات سوآپ نفت ،ایران نفت تولید شده
در کشورهای حاشــیه دریای خزر را در پایانه
نکا دریافت و به پاالیشگاههایی چون تهران و
تبریز منتقل میکنــد .در عوض ،معادل نفت
دریافتی از کشورهای طرف قرارداد ،در جنوب
کشور به مشــتریان این کشورها تحویل داده
میشود .طی این عملیات ایران نه تنها کارمزد
دریافت میکند ،بلکه دیگر نیازی به انتقال نفت
از جنوب کشور به پاالیشگاههای شمالی ندارد.
این مزیت سوآپ صرفهجویی زمانی ،مالی و
منافع زیستمحیطی فراوانی برای کشور به
همراه دارد.
از طرفی ایران با داشتن منابع سرشار نفت و
گاز از یک ســو و موقعیت ویژه جغرافیایی که
همچون پلی ارتباطی یا میــان دریای خزر و
خلیج فارس اســت ،در میان تمام مسیرهای
منطقه ،کوتاهترین مسیر دسترسی به آبهای
آزاد را دارد .این مزیتها در حالی میتوانست
ایران را به شاهراه انتقال انرژی در منطقه تبدیل
کند که با غیابی هفت ساله ،فرصت حضور به
رقبایی داده شد که تا این اندازه مزیت ندارند.
با این حال از مرداد ماه امسال ،ایران شروعی
دوباره در زمینه سوآپ داشت.
بازیابی اعتماد

اما آثار تصمیم توقف یکجانبه سوآپ نفت خام
که بر اثر یک اشتباه محاسباتی از سوی وزیر
نفت دولت دهم رقم خورد (میرکاظمی عقیده
داشــت کارمزد ایران در انتقال نفت خام کم
است) ،با وجود گذشت هفت سال از اتخاذ آن،
همچنان مانع عادی شدن شرایط سوآپ نفت
ایران است«.بیاعتمادی» شرکتها و کشورها

به ایران از یک سو و افزایش فعالیت آنها در دیگر
مسیرهای منطقهبرایانتقالانرژی،ازدیگر آثار
تصمیم وزیر نفت دولت دهم است .از همین رو
کارشناسان عقیده دارند وزارت خارجه میتواند
نقش پررنگی در بازیابی اعتماد از دست رفته
از سوی کشورهای حاشیه دریای خزر داشته
باشد .سید پیروز موسوی ،مدیرعامل شرکت
پایانههاینفتیایراندراینزمینهبه«دنیایانرژی»
میگوید :برای شروع گامهای خوبی در زمینه
سوآپ برداشتهایم و تالشها در جریان است
اما به نظر میرسد وزارت امور خارجه باید با
وزارت نفت همکاری بیشتری داشته باشد
تا ما با حداکثر ظرفیت در پایانه نکا فعالیت
داشته باشیم.

آنطور که
کارشناسان عقیده
دارند ،پایانه نفتی
نکا مدرنترین
پایانه در حوزه
خزر است .با این
حال یک تصمیم
نادرست کافی بود
تا این ظرفیت برای
هفت سال خالی
بماند.

حدود هفت سال قبل قزاقستان ،ترکمنستان
و آذربایجان برای سوآپ نفت خام خود با ایران
قرارداد داشتند اما حاال تنها ترکمنستان است
که حاضر به بازگشت به مسیر«ایران-خلیج
فارس» شده است .این کشور در مرداد ماه سال
جاری با انتقال محمولهای 214هزار بشکهای به
بندر نکا از طریق شرکت دراگون اویل ،بار دیگر
برای انتقال نفت خود به خلیج فارس ،مسیر
ایران را انتخاب کرد .آنطــور که در تازهترین
اخبار منتشر شده ،از آن زمان تا کنون بیش از
دو میلیون بشکه نفت خام از این کشور به بندر
نکا در شمال ایران منتقل شده است.
ظرفیتی که خالی ماند

آنطور که کارشناسان عقیده دارند ،پایانه نفتی
نکا مدرنترین پایانه در حوزه خزر است .با این
حال یک تصمیم نادرســت کافی بود تا این
ظرفیت برای هفت ســال خالــی بماند .حاال
وزارت نفت و شــرکت نیکو بــهعنوان بازوی
اجرایی شرکت نفت در زمینه سوآپ نفت در
حال پیمودن راههای رفته هستند تا شاید بار
دیگر پایانه نکا به روزهــای اوج خود بازگردد.
آنطور که موسوی میگوید ،تا سال  ،91یعنی
زمانیکه حجم سوآپ نفت خام از مسیر ایران
به صفر رســید ،چیزی حدود  500میلیون
دالر برای زیرســاختهای پایانــه نفتی نکا
سرمایهگذاری شده بود.
این مقام مسئول با اشــاره به امکانات این
پایانه نفتــی ،میگوید :نفــت خامی که از
کشورهای آســیای میانه به منظور سوآپ
دریافت میشود ،با باالترین استانداردها در
پایانه نکا نگهداری و منتقل میشود .مسائل
ایمنــی در این پایانه به خوبی لحاظ شــده
است و در حال حاضر نیز  9مخزن آن تعمیر
اساسی شدهاند .به گفته موسوی ،پایانه نکا
میتواند ظرفیت سوآپ  500هزار بشکه نفت
خام در روز را داشــته باشد .با این حال باید
دید آیا این ظرفیت ،تمام و کمال در اختیار
منافع اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت؟
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رشدتـولیدنفـتآمریـکانقـشهجغـرافیای
سیـاسی جهـان را تغـییر مـیدهد؟
نسیم االیی -دنیای انرژی

آمریکا در اولین ماه  2018روزانه  10میلیون و  200هزار بشکه نفت تولید کرده و رکورد سطح
تولید خود برای نزدیک به نیم قرن اخیر را شکانده اســت .به دنبال رشد تولیدات این کشور
که به پشتسر گذاشتن عربستان به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفتخام جهان منتهی
شده ،خالص واردات نفت آمریکا نیز به ســرعت رو به کاهش گذاشته و از بیش از  12میلیون
بشکه حدود  10سال پیش در حال حاضر به حدود  2/5میلیون بشکه در روز رسیده است .در
چنین شرایطی که رسیدن به آرزوی«استقالل انرژی» برای آمریکا دیگر رویایی دور از دست
به نظر نمیرسد ،یار دیرینه نفتی آمریکا ،یعنی عربستان سعودی هر روز بیش از پیش سهم
خود را از بازار نفت این کشور از دست میدهد .کاهش سطح صادرات نفت این کشور به آمریکا
به کمترین سطح در بیش از  30سال گذشته ،این گمانه را ایجاد کرده که دوران ماهعسل نفتی
عربستان رو به پایان است و این کشور که برای سالیان متمادی به مدد نفت امتیازات بسیاری
را از دیپلماتهای آمریکایی گرفت ه حال دیگر اهرمی برای رسیدن به خواستههای خود ندارد.
در این میان ،نزدیکی عربستان به روسیه که با توافق نفتی برای متعادل کردن بازار و افزایش
قیمتها ایجاد شده ،در یک سال گذشته ابعاد گستردهتری به خود گرفته است .از این رو اخیرا
این گمانه از سوی بسیاری از تحلیلگران نفتی قوت گرفته که عربستان به آرامی در حال روی گردانی
از آمریکا و نزدیک کردن خود به قدرت شرقی یعنی روسیه است .با این حال برخی کارشناسان
نیز با توجه به ابعاد غیرنفتی روابط واشنگتن-ریاض ،بر این باورند که حتی اگر نقش نفت در
رابطه دو کشور کمرنگ شود ،همچنان روابط دو کشور به قوت خود باقی میماند و این رابطه

نزدیک و قوی به عنوان سدی برای نزدیکی
بیشتر عربستان به روسیه عمل خواهد کرد.
رشد تولید نفت در آمریکا

مصرف روزانه نزدیک به  18میلیون بشــکه
نفت موجب شده که آمریکا همواره نگاهی
اســتراتژیک به این کاال داشــته باشد و در
طول تاریخ بسیاری از سیاستهای داخلی
و خارجــی خود را بر اســاس امنیت تامین
نفت بچیند .از این رو نزدیکی با عربســتان
به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان
در کنار تالش برای افزایش تولیدات داخلی
همواره از اهدافی بوده کــه آمریکا همواره
دنبال میکرده است.
اما در حال حاضر به نظر میرسد شرایط در
داخل آمریکا تغییر کرده و این کشور آماده
است که از وابستگیهای خارجی خود رها
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شود .چراکه به مدد انقالب شیل ،تولید
نفتخام این کشــور در حــال حاضر به
بیش از  10میلیون بشکه رسیده و حتی
پیشبینی میشود تا پایان سال از مرز 11
میلیون بشکه در روز نیز عبور کند .حتی
برآوردها نشان میدهد که رشد تولیدات
این کشور در سالهای پیشرو نیز ادامه
خواهد داشت .برخی منابع از جملهبیپی
و اداره اطالعات انرژی آمریکا پیشبینی
میکنند که رشد تولیدات آمریکا تا نیمه
دوم دهــه  2020ادامه یابــد .از این رو
رسیدن به هدف «استقالل انرژی» برای
کشــوری که روزانه بیش از  18میلیون
بشکه در روز نفت مصرف میکند ،نه تنها
مانند قبل خندهدار نیست ،بلکه کامال در
دسترس قرار دارد .اداره اطالعات انرژی
آمریکا پیشبینی میکند در سال 2022
یعنی تنها  4ســال دیگر این کشــور به
صادرکننده خالص انرژی بدل شود.
امــا کاهش وابســتگی آمریــکا به نفت
خاورمیانــه چــه تغییراتی را بــه دنبال
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دارد؟ آیا میتــوان گفت این به معنای پایان
وابستگی دو جانبه عربستان و آمریکاست؟
تاریخچه روابط نفتی واشنگتن-ریاض

بر اســاس دادههــای اداره اطالعات انرژی
آمریکا ،آمریکا در اکتبر  2017روزانه 592
هزار بشــکه نفتخام از عربســتان سعودی
وارد کرده کــه کمترین ســطح ظرف 30
سال گذشــته محسوب میشــود .واردات
نفت آمریکا از عربســتان در ژانویه گذشته
نیز به حــدود  688میلیون بشــکه در روز
رســیده ،در حالی که در ژانویه  2017این
رقم حــدود  1/240میلیون بشــکه در روز
بوده اســت .نگاهی به آمار نشان میدهد که
خرید نفتخام آمریکا از عربستان از ابتدای
سال  2017در مسیر کاهشــی قرار گرفته،
بخشــی از این کاهش به دلیل توافق نفتی
بین کشــورهای تولیدکننده نفت و تمایل
عربستان برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر
میزان موجودی انبارهای نفتی آمریکاست.
اما زمانــی افت واردات آمریکا از عربســتان
بیشتر نمایان میشود که نگاهی تاریخی به

آمار داشته باشیم .بر اساس دادههای منتشر
شده از ســوی پالتس ،آخرین بار که میزان
واردات آمریکا از عربستان کمتر از  900هزار
بشکه در روز بوده به ســال  1987میالدی
باز میگردد .در آن زمان عربســتان نسبت
به تولیدکنندگانی چــون مکزیک و کانادا
مزیت کمتری برای فروش نفت داشــت .اما
در ســالهای بعد این مقدار به سرعت رو به
افزایش گذاشت ،چراکه عربستان سعودی به
دنبال پیوند منافع تجاری خود با بزرگترین
کشور نظامی جهان بود.
آنطور که جنیفر پک ،اقتصاددانان دانشگاه
 Swarthmoreکه رفتار قیمتگذاری آرامکو
را تحلیل کرده ،میگوید :یکی از ابزارهایی
که عربستان ســعودی برای افزایش روابط
نفتی خود با آمریکا به کار برده ،فروش نفت
با تخفیف به پاالیشــگران این کشــور بوده
است .این تخفیفها به ویژه برای آن دسته
از شرکتهای نفتی به کار گرفته میشد که
با منافع سیاسی عربستان همراستا میشدند
و لطف اقتصادی عربســتان را با کمکهای
سیاسی جبران میکردند .افزایش رقابت بر

ســر فروش نفت به پاالیشگران آمریکایی با
مکزیک ،کانادا و ونزوئال در دهه  90میالدی
سعودیها را وادار کرد که تخفیفهای خود
را افزایش دهد .به طوریکه در ســال 2001
قیمت فروش نفت عربستان در آمریکا 6/2
دالر ارزانتر از بازار آسیا بود.
هزینههای باالی این اســتراتژی که از سال
 1991تا  2003ادامه یافت ،به  8/5میلیارد
دالر رسید و از سوی دیگر اختالل در روابط
تنگاتنگ دولت عربســتان و آمریکا بعد از
واقعه  11سپتامبر ،موجب شد که سعودیها
اســتراتژی تخفیف قیمتی را رها کنند .در
واقع در مواجهه با سرد شدن روابط واشنگتن
با ریاض ســعودیها نیز شروع به زیر سوال
بردن مزایای اتحاد با آمریــکا کردند .یکی
دیگر از عوامل کاهش تخفیف به پاالیشگران
آمریکایی ،تالش عربســتان برای به دست
آوردن سهم در بازار رو به رشد آسیا بود.
با این حال ،از سال  2004تا  2008صادرات
عربســتان به آمریکا روزانــه  1/46میلیون
بشکه بود که نســبت به دوره  5ساله قبل از
آن تفاوت چندانی نکرده بود و این کشــور
با تفــاوت  320هزار بشــکه در روز دومین
صادرکننده بــزرگ نفت به آمریــکا بعد از
کانادا محسوب میشد .اما از سال  2009به
دنبال رشد تولیدات شیل ،واردات آمریکا از
عربستان به سرعت رو به کاهش گذاشت .به
طوریکه در سال  2016صادرات عربستان به
آمریکا  1/1میلیون بشکه در روز رسید و این
افت صادرات در سال  2017شدت گرفت .اما
در حالی که روابط نفتی عربستان و آمریکا رو
به محدود شدن هر چه بیشتر است ،روابط
مســکو و ریاض بر پایه نفت شکل گرفت و
مدام ابعاد جدیدی میگیرد.
رفاقت نفتی روسیه و عربستان

تنها دو سال پیش بود که روسیه عربستان
را متهم به کاهش تعمدی قیمت نفت برای
حمایت از اهداف سیاســی آمریــکا کرد.
روســیه همچنین مدعی شد که سعودیها

روسیه در حال حاضر
عربستان را «شریک
استراتژیک» این
کشور مینامد .موتور
این روابط نزدیک
که چند سال پیش
غیرقابل تصور به نظر
میرسید ،تولد یک
دشمن مشترک بود.
این دشمن مشترک
چیزی نیست جز
نفت شیل آمریکا که
قیمتها را در اوایل
سال  2016به زیر 30
دالر کشاند

اســامگرایان را بــرای انجــام فعالیتهای
تروریستی در مسکو تامین مالی میکنند.
اما چندی اســت ورق برگشته .وزیر انرژی
روســیه ،الکســاندر نواک ،در حال حاضر
عربســتان را «شریک اســتراتژیک» این
کشــور مینامد .موتور ایــن روابط نزدیک
که چند ســال پیش غیرقابل تصور به نظر
میرسید ،تولد یک دشــمن مشترک بود.
این دشمن مشترک چیزی نیست جز نفت
شــیل آمریکا که قیمتها را در اوایل سال
 2016به زیر  30دالر کشــاند و اقتصاد هر
دو کشور نفتی را به شدت در معرض خطر
قرار داد .اتحاد روسی-سعودی که در سال
 2016پایه ریزی شد به اعتقاد الفالح در حال
حاضر به سطحی رسیده که میتواند به یکی
از محکمترین اتحادها در دنیای انرژی بدل
شود .رهبری این توافق را در هر دو سمت در
دست قدرتمندترین افراد این کشورها است،
در روسیه پوتین و در عربستان ،محمد بن
سلمان .نواک و فالح نیز مسئول پیاده کردن
استراتژیها هستند .فایننشال تایمز در این
خصوص میگوید ،رقبای ســنتی در بازار
نفت که در مجموع  20درصد نفت جهان را
تولید میکنند ،حال در تمام مسائل مربوط
به بازار انرژی متحد در کنار هم ایستادهاند
و روابط خود را در یک چارچوب استراتژیک
تنظیم میکنند.
اما در یک سال گذشته توافق برای متعادل
کردن بازار نفت بین دو کشور ابعاد جدیدی
به خود دیده و گســتردهتر شــده است .از
جمله اینکه پیشــنهاداتی برای تشــکیل
یک جوینــت ونچــر ،ســرمایهگذاری و
توافقات نظامی مطرح شده است .صندوق
ســرمایهگذاری دولتی عربستان سعودی
برای سرمایهگذاری  10میلیارد دالری در
این کشور تعهد داده و تا کنون یک میلیارد
دالر از ایــن مبلغ را پرداخت کرده اســت.
آنها برپایه این روابط وزرای نفت دو کشور
اخیرا اعالم کردهاند که همکاری بین اوپک
و کشــورهای غیرعضو اوپک بعــد از پایان
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توافق نفتی ادامه خواهد یافت .از سویی ریل
دیمیتریف ،مدیر صندوق ســرمایهگذاری
مستقیم روسیه در ریاض گفت ،چند بانک
و گروه ســرمایهگذاری روســی عالقمندند
در ســهام آرامکو ســرمایهگذاریکنند .به
گفتــه وی خرید ســهام آرامکــو از طریق
صندوق ســرمایهگذاری مشترک روسیه-
چین یکی دیگر از مسیرهای احتمالی برای
سرمایهگذاری روسیه در آرامکو است .اما آیا
این امکان وجود دارد که روســیه جایگزین
آمریکا شود و نقشی را که سالها واشنگتن
در قبال ریاض بازی میکرد از این پس مسکو
ایفا کند؟
مسکو جایگزین واشنگتن میشود؟

پاسخ به این ســوال را میتوان از دو منظر
بررسی کرد .اول اینکه عربستان و آمریکا با
وجود کمرنگ شدن روابط نفتی همچنان در
برخی موضوعات سیاسی به خصوص بعد از
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییسجمهور
آمریکا همچنــان مواضــع نزدیکی دارند.
ترامپ مه سال گذشته عربستان را به عنوان
اولین مقصد مسافرتهای خارجی به عنوان
رییس جمهور آمریــکا انتخاب کرد .در این
سفر وی قراردادی تســلیحاتی با ریاض به
ارزش  350میلیارد دالر به امضا رســاند.
در همان زمان الفالح نیز اعالم کرد ایاالت
متحده آمریــکا همچنان بازار کلیدی برای
عربســتان محسوب میشــود ،هرچند که
میزان صادرات نفت به این کشور به شدت
افت کرده است .تالش عربستان برای عرضه
ســهام آرامکو در بورس نیویــورک عامل
دیگری اســت که اخیرا به تقویت روابط دو
کشور منجر شده است .محمد بن سلمان،
ولیعهد عربســتان اصرار دارد که ســهام
آرامکــو در نیویورک عرضه شــود و بر این
باور است که این موضوع میتواند به تقویت
روابط وی با ترامپ و دامادش ،کوشنر منجر
شود .این در حالی است که به دلیل نگرانی

نفت و امنیت همواره
دو ستون محکم
روابط آمریکا و
عربستان بوده ،دو
ستونی که به نظر
نمیرسد به این
زودیها هیچ یک از
آنها سست شود یا
کنار برود .بنابراین،
نیروهای اقتصادی و
سیاسی از دو طرف
فشار آورده و مانع از
دور شدن واشنگتن
و ریاض از یکدیگر
میشود.

از شکایت احتمالی قربانیان  11سپتامبر از
عربستان و اخالل در جریان واگذاری سهام
آرامکو ،مشــاوران وی با این اقدام مخالف
هستند.
از ســویی با وجود اینکه به نظر میرسد به
طور غیر منتظرهای روابط نفتی روســیه و
عربستان رو به گسترش است ،اما دو کشور
همچنان از لحاظ سیاسی اختالفات اساسی
با هم دارند .به طور مثال مواضع مســکو و
ریاض در خصوص مشکالت سوریه یا نقش
ایــران در منطقه دیدگاه کامــا متفاوتی
دارنــد .همچنین با وجود اینکه مســکو و
ریــاض روابط دو جانبه ســودآوری دارند،
اما این رابطه نمیتواند بــه راحتی به یک
«اتحاد همه جانبه» منتهی شــود .چراکه
عربستان ســعودی همچنان بیش از اندازه
به آمریکاییها وابسته است .بنابراین ممکن
اســت پایان توافق نفتی پایانی بر روابط دو
کشور باشد.
از ســویی باید توجه داشــت کــه هرچند
واردات آمریکا مدام در حال کاهش اســت
و وابستگی این کشور نیز به نفت خاورمیانه
به حداقل میرســد اما نفت همچنان نقش
کلیدی در اقتصاد آن دارد .در شرایطی که
مصرف داخلی آمریکا همچنان در ســطوح
باالیی قرار دارد رشــد شــدید قیمت نفت
میتواند به اقتصاد این کشــور ضربه وارد
کنــد .از این رو آمریکا همچنــان به ایفای
نقش ژاندارم منطقه بــرای اینکه مطمئن
باشــد قیمت نفت با جهشهای شــدیدی
مواجه نخواهد شــد ،نیــاز دارد .به عقیده
تحلیلگران پالتس ،نفــت و امنیت همواره
دو ســتون محکم روابط آمریکا و عربستان
بوده ،دو ستونی که به نظر نمیرسد به این
زودیها هیچ یک از آنها سست شود یا کنار
برود .بنابراین با وجود همه تحوالت جدید،
نیروهای اقتصادی و سیاســی از دو طرف
فشار آورده و مانع از دور شدن واشنگتن و
ریاض از یکدیگر میشود.
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بازار نفت در سال  2018متوازن می شود
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به نقل از خبرگزاری رسمی فرانسه «ای اف پی»« ،سهیل المزروعی» رئیس
سازمان صادرکنندگان نفت (اوپک) و وزیر نفت امارات ،معتقد است که با
تالش تولیدکنندگان نفت برای کاهش تولید ،بازارهای جهانی این محصول
در سال جاری میالدی متوازن خواهد شد.
المزروعی همکاری میان اوپک و غیراوپک را بیشتر از حد انتظار توصیف کرد و گفت:
با توجه به کاهش مازاد عرضه و افزایش سطح تقاضا ،تا سال  2040میالدی در بخش
انرژی ،نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ بین المللی داریم تا برای تأمین تقاضا15 ،
میلیون بشکه در روز به سطح تولید جهانی اضافه کنیم.

نمایندگان اوپک با تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا دیدار می کنند

خبرگزاری رویترز به گزارش دو منبع صنعتی گزارش داد که نمایندگانی از ســازمان
اوپک ،قرار است به منظور یافتن بهترین راه برای از بین بردن مازاد جهانی عرضه نفت،
روز دوشنبه ( 14اسفند) در هیوستون آمریکا با شرکت های تولیدکننده نفت شیل این
کشور دیدار داشته باشد.
به گفته یکی از این منابع ،محمد بارکیندو دبیرکل این ســازمان و دیگر مقامات اوپکی در این
نشست حضور خواهند یافت و مدیران ارشد شــرکت های شیل آمریکا نیز به این گردهمایی
دعوت شده اند.

خوراک واحدهای تولیدی به صورت سلیقه ای تخصیص داده می شود و از هیچ مقرراتی تبعیت نمی کند.

عباسعلی اسالمی گفت :آمار و اطالعات از بازارهای جهانی از سوی وزارتخانه های امور
خارجه و صنعت ،معدن و تجارت در اختیار صادرکنندگان قرار نمی گیرد تا آنها نسبت به
برنامه ریزی های صادراتی خود اقدام کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشــیمی ایــران با تاکید بر اینکه
مسائل بانکی از عوامل اثر گذار بر کاهش صادرات فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی از سوی
صادرکنندگان است ،اظهارداشت :طی  ۹ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان
صادرات کاهش چندانی نداشته است .وی با اشاره به اینکه در بخش هایی مانند پتروشیمی میزان
صادرات افزایش یافته است ،ادامه داد :در بخش های دیگری مانند حوزه قیر میزان صادرات با
کاهش روبرو بوده است.
اسالمی با بیان اینکه زمانی مرغوبترین قیر از آن تولید داخلی بوده است ،گفت :مهمترین عامل
کاهش صادرات قیر واردات بی رویه ماده اولیه این محصول از عراق بوده که به بازار ایران لطمه زده
اســت .عامل دیگر کاهش صادرات قیر ایجاد مشکالت عدیده برای بخش خصوصی در تامین
خوراک این محصول بوده است.
ویدرخصوصاهمیترگوالتوریدرصنعتمشتقاتنفتیاظهارداشت:ایجادنهادتنظیممقررات
یا رگوالتوری می تواند نقش ارزنده ای را در تامین خوراک و تقسیم آن میان واحدهای تولیدی ایفا
کند .با تحقق نظام رگوالتوری بر میزان صادرات نیز افزوده می شود .

تولیدکنندگان نفت به دنبال تثبیت بازار و افزایش قیمت هستند

به گزارش رویترز« ،مصطفــی قیطونی» وزیر انرژی الجزایر ،بــا اعتقاد بر این که
تولیدکنندگان نفت به دنبال تثبیت بازار هستند ،گفت که این کشورها قرار است
ماه آوریل (اسفند  -فروردین) در ریاض دیدار داشته باشند تا درباره توافق کاهش
تولید مذاکره کنند.
قیطونی افزود :ما به دنبال تثبیت بازار و توازن میــان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
هستیم .در نشست ریاض نیز باید به جایگاه مشترکی برســیم تا بدانیم باید چکار کنیم.
الجزایر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.

توتال در اندیشه ساخت پاالیشگاه «ناصریه» در عراق است

به گزارش رویترز ،دو منبع آگاه خبر دادند که شرکت فرانسوی توتال قصد دارد در مناقصه
ساخت پاالیشگاهی به نام «ناصریه» در عراق با ظرفیت  150هزار بشکه در روز پیشنهاد
خود را اعالم کند.
وزارت نفت عراق ،سال گذشــته اعالم کرده بود که شرکت های پتروچاینا و لوک اویل روسیه
نخست به ساخت این پروژه پاالیشگاهی تمایل نشان دادند.
امکان ارائه پیشنهادها برای شرکت های نفت بین المللی همچنان وجود دارد.

افزایش  10درصدی حجم ذخایر اثبات شده نفت ایران

غالمرضامنوچهریدردومینکنگرهبینالمللیاکتشافوتولیداظهارداشت:الگویجدید
قراردادهای نفتی یکی از راهکارهای اساسی توسعه صنعت نفت کشور است.
معاون مدیرعامل شــرکت ملی نفت با بیان اینکه پیچیدگی زیادی در فرآیند تصمیمسازی و
تصمیمگیری قراردادهای جدید نفتی وجود دارد ،افزود :در سالهای اخیر ،پیمانکاران باالدستی
صنعت نفت رشد بسیار خوبی داشــتهاند و در مقایسه با گذشته به قابلیتهای باالتری دست
یافتهاند.
وی درباره تامین مالی پروژه های نفتی نیز گفت :تامین مالی از طریق صندوقهای مالی ،مشارکت
سرمایههای کوچک ،منابع مالی بانکها و سرمایه گذاری خارجی در دستور کار قرار دارد.
منوچهری با بیان اینکه از ابتدای سال آینده روند برگزاری مناقص ه های پروژه های نفتی را به
صورت جدیتر دنبال میکنیم ،افزود :بر اساس مطالعات انجام شده روی میدانهای نفتی از سوی
شرکتهای داخلی و خارجی ،نتایج جالب توجهی درباره ذخایر نفتی کشور به دست آمده است.
به گزارش ایرنا ،دومین کنگره و نمایشگاه بینالمللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره بینالمللی
صنعت حفاری ایران با هدف بررسی آخرین تحولها و چشمانداز آینده طرحهای در قالب الگوی
جدید قراردادهای نفتی و الزامهای حضور حداکثری بخش خصوصی در اجرا و مدیریت طرحهای
نفت و گاز کشور ،با حضور بیش از یکهزار نفر از مدیران و کارشناسان ارشد حوزه کارفرمایی و
پیمانکاری صنعت نفت در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار میشود.
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به گزارش رویترز« ،حیدر العبادی» ،نخست وزیر عراق اعالم کرد که دولت
این کشور موافقت کرده است که مقامات اقلیم کردستان در آینده نزدیک
صادرات نفت کرکوک را از طریق بندر جیحان ترکیه از سر بگیرند.
فروش نفت کرکوک از ماه اکتبر (مهر  -آبان) و در پی همه پرســی استقالل اقلیم
کردستان که نیروهای عراقی کنترل میدان های نفتی را از دست کردها گرفتند،
متوقف شده بود.

برآوردها از منابع اکتشاف نشده نفت نروژ  40درصد افزایش یافت

به گزارش رویترز ،اداره نفت نروژ ،منابع نفت و گاز به اکتشاف نرسیده این کشور ر 140
درصد بیشتر از تخمین های پیشین اعالم کرد.
این نهاد ،برآورد خود را از حجم منابع اثبات نشده یا کامل کشف نشده نروژ ،با یک میلیارد
و  130میلیون متر مکعب معادل نفت افزایش ،به چهار میلیارد متر مکعب رساند.
اداره نفت نروژ ،اواخر  2016میالدی ،آخرین برآورد خود را اعالم کرده بود .این افزایش در نتیجه
ارزیابی مجدد بخش شمالی دریای بارنتز و افزودن منطقه دیگری به این ارزیابی ،حاصل شد.
به گفته این اداره منابع اثبات نشده حدود  47درصد از مجموع منابع نفت و گاز داخل فالت قاره
نروژ را تشکیل می دهد.
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با حضور رییس جمهوری ،طرح افزایش ظرفیت تولید بنزین پاالیشگاه بندرعباس بهره برداری شد

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس در آیین بهره برداری از این طرح اظهار کرد :برای
اجرای این پروژه که زمینه اشتغال مستقیم  602نفر را فراهم آورده نزدیک به  600میلیون
یورو هزینه شده است.
هاشم نامور گفت :طرح افزایش ظرفیت و کیفیت بنزین پاالیشگاه بندرعباس شامل واحدهای
گوناگونی است که امروز با حضور رییس جمهوری دو واحد بنزین سازی و بخش تصفیه نفتای
سبک واحد ایزومریزاسیون آن به بهره برداری رسید.
وی از جمله هدف های اجرای این طرح را تولید روزانه  12میلیون لیتر بنزین استانداردهای یورو
 ،4کاهش انتشار آالیندههای زیست محیطی ،بهین ه سازی مصرف انرژی ،استفاده حداکثری
ت ها و فراهم شدن زمینه اشتغال پایدار عنوان کرد.
از ظرفی 
نامور ادامه داد :ظرفیت پاالیش واحد بنزین سازی پاالیشگاه بندرعباس روزانه  25هزار بشکه
و واحد ایزومریزاسیون  20هزار بشکه در روز است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس بیان کرد :بخش دوم واحد ایزومریزاسیون ،شامل
ایزومرسازی نفتای سبک ،قرار است تیرماه  97به بهرهبرداری برسد.
شرکت پاالیش نفت بندرعباس با ظرفیت پاالیش روزانه  350هزار بشکه نفت خام سنگین و
میعانات گازی 18 ،درصد از انرژی کشور را تامین می کند.
پاالیشگاه نفت بندرعباس در  23کیلومتری غرب این شهر از حیث ظرفیت پاالیشی سومین
پاالیشگاه نفت کشور است.

لهستان بزرگ ترین پاالیشگاه های خود را ادغام می کند

به گزارش رویترز ،دولت لهستان قصد دارد بزرگترین پاالیشگاه های خود ،یعنی
«پی کی ان اورلن» و «لوتوس» ،را ادغام و در عوض تاسیســاتی ایجاد کند که در
بازارهای بین المللی توان رقابت داشته باشد.
این اقدام جنبه تجاری دارد و به منظور افزایش درآمد صورت گرفته اســت .به گفته یک
تحلیلگر ،با ادغام این دو پاالیشــگاه ،درآمد پیش از پرداخت مالیات ،استهالک و سود،
 293میلیون دالر افزایش می یابد و شرایط خرید نفت و وضع مالی شرکت بهتر خواهد شد.

از دولت انتظار می رود در بهبود فضای کسب و کار و هدفمندی یارانه ها
یاری رسان عرصه انرژی باشد.

احمد صرامی گفت :ایران از مزیتی نسبی و مطلق در بخش فرآورده های نفتی برخوردار
است که با فراهم کردن شرایط مطلوب در اقتصاد کالن بازخورد مناسبی خواهد داشت.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به اینکه پیامدهای
مثبت برجام برای بخش خصوصی در عرصه صنعت و تجارت کمرنگ بوده است افزود :رگالتوری
در عرصه صنعت ،نفت ،گاز و پتروشیمی بسیار مهم است و برای تحقق بیش از پیش آن باید از
روابط میان قوا بهره گیری کرد تا نظام مطلوبی در این بخش ایجاد شود .وی بر حضور بیش از پیش
بخش انرژی و فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی در دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و خواستار
حمایت بیشتر دولت از این عرصه شد.

برگزیدگان هشتمین همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی معرفی شدند

شرکتهای فراســان و پمپیران برنده تندیس سیمین هشــتمین جایزه تعالی صنعت
پتروشیمیشدند.
آیین هشتمین همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی ،شنبه ،پنجم اسفندماه با معرفی
شرکتهای برگزیده برگزار شد که بر این اساس شرکتهای فراسان و پمپیران تندیس سیمین را
به خود اختصاص دادند.
همچنین  12شرکت پتروشیمی شــیراز ،پتروشیمی رازی ،پتروشیمی فجر ،پتروشیمی پارس،
پتروشیمی بوعلی ســینا ،پتروشیمی مهر ،پتروشــیمی مبین ،پتروشیمی شهید تندگویان،
پتروشیمی مارون ،پتروشیمی خراســان ،شرکت همپا انرژی و پتروشیمی تبریز برنده تندیس
بلورین شدند.
شرکتهای عملیات غیرصنعتی پازارگاد ،پتروشیمی مروارید ،طرح متانول پتروشیمی بوشهر،
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ،پتروشیمی اروند ،پتروشیمی امیرکبیر
و شرکت فاتح صنعت کیمیا تقدیرنامه  ٥ستاره همایش را کسب کردند.
افزون بر این ،شرکتهای پتروشیمی فناوران ،فراپیشــتاز هونام-فراراب ،پتروشیمی کارون،
پتروشیمی خوزستان ،شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت بینالمللی مهندسی
ایران  -بیوتک تقدیرنامه چهار ستاره گرفتند.
در این آیین ،تقدیرنامه سه ستاره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی به شرکتهای پتروشیمی الله،
طرح اوره و آمونیاک شرکت پتروشیمی هنگام ،پتروشیمی زاگرس ،پتروشیمی کاویان ،شرکت
نیرومند پلیمر پارس و شرکت ماشین سازی پارس تعلق گرفت.
تقدیرنامهدوستارهاینهمایشنیزبهشرکتهایپتروشیمیبیستون،پتروشیمیگچساران،طرح
 ESBRشرکت صدف عسلویه ،شرکت کیمیاآران ،شرکت آریا پاالیش ایرانیان و شرکت مهندسین
مشاور سازهپردازی ایران رسید.
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China
becomes
world’s
second
largest LNG
importer,
behind Japan
China surpassed South Korea
to become the world’s secondlargest importer of liquefied
natural gas (LNG) in 2017,
according to data from IHS
Markit and official Chinese
government statistics. Chinese
imports of LNG averaged
5 billion cubic feet per day
(Bcf/d) in 2017, exceeded only
by Japanese imports of 11 Bcf/d.
Imports of LNG by China,
driven by government policies
designed to reduce air pollution,
increased by 1.6 Bcf/d (46%)
in 2017, with monthly imports
reaching 7.8 Bcf/d in December.
China’s imports of natural
gas have grown to meet
increasing domestic natural
gas consumption, which has
been primarily driven by
environmental policies to
transition away from coalfired electricity generation.
The Chinese government has
also implemented policies to
53 96 اسفند ماه

Source: IHS Markit, China National Development and Reform Commission, China
Customs, National Bureau of Statistics

Despite increases in China’s domestic production and in pipeline
imports in 2017, natural gas shortages in northern China led to
record levels of LNG imports during the 2017 winter. Overall,
natural gas imports accounted for 40% of China’s 2017 natural
gas supply, and LNG made up more than half of those imports.
convert several million residential households in China’s northern
provinces, which traditionally rely on coal heating in the winter,
to use natural gas-fired boilers instead.
Natural gas storage capacity in China is relatively limited,
estimated at just 3% of total natural gas consumption. China’s
seasonal peak demand is met primarily by natural gas imports,
either by pipeline from Central Asia or by shipments of LNG.

Source: GIIGNL LNG reports (2013-16), Global Trade Tracker export-import trade
statistics (2017), and IHS Markit

China has 17 LNG import terminals at 14 ports along its coastline,
with a combined regasification capacity of 7.4 Bcf/d. Annual
utilization rates at LNG import terminals averaged about 50%
from 2013 through 2016, but the rate increased to 69% in 2017.
Colder-than-normal winter weather increased natural gas demand
and led LNG import terminals in the northern and central coastal
regions of China to exceed nameplate capacity by 30% and 20%,
respectively, in December 2017.

Source: China Customs trade statistics, IHS Markit
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EIA expects natural gas
consumption in China to
continue to increase-driven by
economics and environmental
policies and imports and
increasing domestic production
will be used to meet growing
demand. China’s LNG import
capacity is expected to
reach 11.2 Bcf/d by 2021, once
capacity expansions at existing
terminals and new terminals
currently under construction
are completed. EIA also
expects China’s imports of
natural gas by pipeline to
increase, especially as the
Power off Siberia pipeline
from Russia comes online by
the end of 2019.
U.S.LNGexportstoChinaincreased
significantly last year, from 17.2
Bcf in 2016 to 103 Bcf in 2017.
China accounted for nearly 15%
of U.S. LNG exports in 2017,
behind only Mexico and South
Korea. In November 2017,
the United States and China
signed several preliminary
agreements for U.S. LNG
exports to China, including
exports from Sabine Pass on
the Gulf Coast of Louisiana,
t h e f u l l y a p p r o v e d D e l fi n
LNG offshore export project
off Louisiana’s coast, and the
proposed Alaska LNG project.
In February 2018, Cheniere
Energy and the China National
Petroleum Corporation signed
two long-term contracts for
LNG from Sabine Pass and new
LNG facility under construction
near Corpus Christi, Texas.
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exceeded 9 million BPD, and
was on a trajectory to exceed
10 million BPD in 2015. Then
the bottom fell out of the oil
market. Production declined.
B u t o v e r t h e p a s t y e a r,
production has been on the
way back up and is once more
threatening that 10 million
BPD record.
I think a new record is nearly
a sure bet for 2018. I predict
a new all-time monthly
production record, probably
in the first half of the year.
I think it’s also likely that
annual oil production in 2018
will beat the 1970 record of
9.637 million BPD.

2018
Energy Sector
Predictions
By ROBERT RAPIER

I accurately projected that oil would flow through the Dakota
Access Pipeline in 2017. I was also directionally correct on the
price of crude oil and nat ural gas. However, I predicted that the
midstream sector would do much better than it did.
So now I turn my attention to 2018. We have an energy recovery
that is well underway. President Trump continues to roll back
regulations aimed at boosting oil production and saving the coal
industry. Global demand for oil continues to grow.
Here are my predictions for some of the significant energy
trends I expect this year.
1. The U.S. will break its all-time oil production record
In October and November of 1970, monthly U.S. oil production
just breached 10 million barrels per day (BPD) for the first
time. In the 47 years since monthly production has never again
reached that level.
Just before the shale oil boom, U.S. oil production had
dropped below 5 million BPD. But by 2014 oil production had
55 96 اسفند ماه

2. Oil prices to reach $70/bbl
I alluded to this prediction last
month, but after the recent price
run-up, it seems less aggressive
than it was then. Still, some
pundits are suggesting that
oil is now overvalued, and a
pullback is inevitable.
But a few lonely voices have
been forecasting $80/bbl oil
by year-end. Indeed, if the
crisis in Iran threatens the
region’s oil production, $100/
bbl isn’t out of the question
this year.
I predicted $60/bbl for 2017,
and it took until the last week
of the year to reach that. There
are a lot of headwinds for oil at
this point. In particular, many
oil producers are hedging at
current prices, and there is a
large backlog of drilled but
uncompleted (DUC) wells.
The latter can bring new oil
production online quickly as
oil prices rise.
Nevertheless, global crude oil
inventories are declining, and

demand continues to grow. I believe that oil prices will trade in
a relatively narrow range this year, but I predict that ultimately
the price of West Texas Intermediate (WTI) will reach $70/bbl.
For reference, the current price is $61.59/bbl.
3 . For the first time since 2014, the average Henry Hub spot
price for natural gas will be above $3.00/MMBtu
Cold weather can play havoc with the natural gas markets.
In 2014 the U.S. experienced a frigid winter. Natural gas in
storage was drawn down to its lowest level in many years.
As a result, natural gas producers spent the rest of the year
trying to rebuild inventories. In response to the lower inventory
levels, the average annual price of Henry Hub natural gas was
$0.67/MMBtu higher in 2014 than in 2013.
The average annual price in 2017 was just under $3/MMBtu.
Before the recent cold snap, I was going to predict that supply
would likely keep up with demand this year and that prices
would trade in a range from $2.50 to $3.00. But given spiking
demand caused by the “cold bomb” that just hit the northeast,
natural gas storage levels are going to be lower than average
for a bit.
I think inventories will get back to normal later in the year, but
prices are likely to be elevated until then. As a result, I predict
that for the first time since 2014, natural gas prices will average
more than $3/MMBtu for the full year.
4. U.S. gasoline demand will set a new record high
EV sales are at record highs and growing rapidly. The fuel
economy of new passenger vehicles has increased by five
miles per gallon since 2007. Nevertheless, U.S. gasoline
consumption reached an all-time high in 2017.
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The primary reason for the
increase is that low gasoline
prices have spurred an
increase in the number of
vehicle miles driven. Total
vehicle miles driven in 2017
reached an all-time high. Low
gasoline prices have also
caused SUV sales to surge.
Gasoline prices are likely to
rise in 2018, which will tap
the brakes on demand growth.
It is also possible that an
economic slowdown could
negatively impact gasoline
demand. Nevertheless, I
don’t expect prices to rise
high enough to prevent a new
gasoline consumption record
from being set in the summer.
Conclusions
There you have my 2018
energy predictions. The
themes are higher oil
production, modestly
higher oil and gas prices,
continued growth in
gasoline consumption, and
an EV company that finally
experiences a correction.
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South Africa
Plans to Add More
Natural Gas,
Renewables to Its
Energy Supply Mix

South Africa is one of the
world’s leading emitters of
energy-related carbon dioxide
( C O 2 ) , r a n k i n g fi f t e e n t h
globally in 2015 and accounting
for more than any other country
in Africa. In an effort to reduce
CO2 emissions, South Africa is
planning to diversify its energy
portfolio, replacing coal with
lower CO2-emitting fuels such
as natural gas and renewable
s o u r c e s . T h e c o u n t r y ’s
Intended National Determined
Contribution, submitted as part
of the Paris Agreement, plans
for CO2 emissions to peak by
2025, remain flat for a decade,
and begin to decline around
2035.
South Africa relies primarily on
coal for electricity generation,
and coal accounted for
about 70% of the country’s
primary energy consumption
i n 2 0 1 6 . H o w e v e r, a g i n g
coal-fired power plants and
i n s u f fi c i e n t i n v e s t m e n t i n
power infrastructure have led
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to recurring power outages. Scheduled power cuts for certain
customers during peak electricity demand periods occurred
frequently between 2013 and 2015, which, according to the
International Monetary Fund, negatively affected the country’s
industrial and economic growth.
In response, South Africa’s government is expanding its
electric generating capacity to include more efficient coalfired capacity and encouraging more private sector investment.
Over the next five years, South Africa plans to replace some
of its outdated coal-fired capacity with nearly 10 gigawatts
(GW) of supercritical coal units, which are more efficient
because they operate at higher temperatures and pressures than
conventional coal power plants. The country also plans to add
more generating capacity fueled by natural gas and renewable
energy by 2030.
Insufficient natural gas production and infrastructure have
meant that consumers in the country must import a large
portion of their supply. More than three-quarters of South
Africa’s natural gas supply is transported by pipeline from
Mozambique. Natural gas primarily supplies the state-owned
gas-to-liquids facility at Mossel Bay on the country’s southern
coast. In 2015, South Africa’s Department of Energy released
a plan to construct nearly 4 GW of natural gas-fired capacity
that would be supplied by imported liquefied natural gas (LNG)
from floating terminals at Richards Bay and Port Coega starting
in 2020.
In addition to increasing LNG imports, the government plans to
develop offshore natural gas fields, produce more onshore shale
gas, and import more natural gas by pipeline from Mozambique.
One of the country’s most viable opportunities for offshore
field development is the Ibhubesi natural gas field, which is
estimated to hold at least 540 billion cubic feet of recoverable
reserves.
EIA estimates that South Africa holds 390 trillion cubic feet of
onshore shale gas reserves, making it the eighth-largest holder
of technically recoverable shale gas in the world. However,
regulatory delays and technical difficulties have so far hindered
shale gas development.
In an effort to increase the use of renewable energy, South Africa
began a procurement program in 2011 to purchase power from
renewable sources and lower-emitting energy plants funded by
independent power producers. This program has added 3.3 GW
of renewable generation capacity to the grid so far, mostly from
facilities fueled by wind and solar.
South Africa’s state-owned electricity firm, Eskom, also
added large-scale wind and hydropower facilities since 2015
and currently operates 3.5 GW of renewable energy capacity.
South Africa’s government aims to have 17.8 GW of renewable
capacity on the grid by 2030, based on its latest energy plan.

