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فرآورده  اتحادیه صادرکنندگان  چهاردهمین همایش ساالنه 
های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با محوریت آینده صادرات 

در تنگنای چالش های داخلی و بین المللی برگزار شد . 
فرآورده  اتحادیه صادرکنندگان  چهاردهمین همایش ساالنه 
های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با محوریت آینده صادرات 
در تنگنای چالش های داخلی و بین المللی در محل سالن 
 ۶۰۰ میزبان  همایش  این  گردید.  برگزار  ارم  هتل  همایش 
الی ۷۰۰ نفر از مدیران ارشد شرکت های تولیدی و صادراتی 
نمایندگان  پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  فرآورده های  حوزه  در 

سازمان های دولتی و فعالین اقتصادی بود.
در این همایش سخنرانان عالی رتبه ای همچون دکتر لعیا 
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور،دکتر زمانی نیا معاون 
بین الملل وزارت نفت،دکتر شیرکوند معاون اقتصادی معاون 
رئیس  سابق  اقتصادی  مشاور  نیلی  رئیس جمهور،دکتر  اول 
جمهور،دکتر پدرام سلطانی عضو شورای عمومی فدراسیون 
جهانی اتاق های بازرگانی و دکتر حمید حسینی سخنگو و 
عضو هیات مدیره اتحادیه و دبیرکل مشترک اتاق بازرگانی 
و  نقش  نظیر،  به موضوعاتی  و  داشتند  عراق حضور  و  ایران 
جایگاه دولت در تنظیم گری)رگوالتوری( با نگاه به زنجیره 
صنعت نفت، چالشهای منطقه ای و جهانی صنعت نفت و نگاه 
این چالشها،  با  وزارت نفت به بخش خصوصی در رویارویی 
بخش خصوصی،  ماندن  و کوچک  دولت  بزرگ  بدنه  چرایی 
چالش های داخلی و بین المللی و آینده صادرات پرداختند. 
لعیا جنیدی در چهاردهمین همایش ساالنه اتحادیه اوپکس 
با اشاره به اینکه این جمع نشانی از فعالیت و تالش و دوباره 
ساختن است، ادامه داد: به یاد آوردن دوباره زندگی و تالش 

ارزش مضاعفی دارد.
وی افزود: نقش تنظیم گر برای دولت منوط به این است که 

بخش خصوصی جدی و قوی داشته باشیم .
جنیدی تاکید کرد: در همه جای دنیا امروز اقتصادهای جهان 
به این فکر رو آورده اند که شامل پذیرش بخش خصوصی و 

نقش تنظیم گری دولت است.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه ممکن است 
در مواقعی بازار با شکست مواجه شود، گفت: برای جلوگیری 
از این مشکل، در کنار فعالیت آزاد بازار باید به دولت اجازه 

داد در مواردی به عنوان تنظیم گر وارد عمل شود.
بخش  به  دولت  که  است  اقتصادی  سالم  اقتصاد  افزود:  وی 
خصوصی اعتماد کرده و عمده اقتصاد را به مردم واگذار کرد 
و دولت در مقام ناظر مطمین شود قواعد بازار اجرا می شود.

جنیدی با اشاره به اینکه این نیاز در ایران بیش از سایر نقاط 
دنیا است، ادامه داد: تحریم های یک جانبه و نامشروع چالش 
بزرگی است که این اقناع مضاعف را ایجاد می کند که کار 

باید به بخش خصوصی واگذار شود.
اقتصاد  کنیم  اعتماد  بخش خصوصی  به  قدر  هر  گفت:  وی 
با  که  کشورهایی  در  حتی  ماند.  می  امان  در  بیشتر  کشور 
تحریم های ثانویه آمریکا مواجه هستند آسان تر است که با 

بخش خصوصی ایران کار کنند.
فعالیت  میزان  کرد:  تاکید  جمهوری  رییس  حقوقی  معاون 

بخش خصوصی در نفت و پتروشیمی مشخص شود و بدانیم 
چند درصد این صنعت در دست بخش خصوصی است.

وی افزود: اگر دستگاه مرتبط ما که همان وزارت نفت است، 
این برداشت را نداشته باشد که بخش خصوصی قوی وجود 
دارد، باید فعال شود تا فعالیت های صنعت نفت را به بخش 
خصوصی بسپارد تا جایگاه تنظیم گر دولت به خوبی ترسیم 

شود.
جنیدی گفت: معاونت حقوق آمادگی دارد در تعامل با وزارت 

نفت و بخش خصوصی این موضوع را پیش ببرد.
اتحادیه  ساالنه  همایش  چهاردهمین  در  سلطانی  پدرام 
اوپکس با اشاره به چالش هایی که ایران با آن مواجه است، 
گفت: چالش جهان بینی، نوع راهبرد با جهان، تعامل پایدار از 
جمله چالش های ماست. ما در حال حاضر شریک راهبردی 
هستند؟  ما  راهبردی  شریک  چین  و  روسیه  آیا  نداریم. 
سیاست ما واگرایی شده و بعد سیاسی باعث شده با تحریم 

دست و پنجه نرم کنیم.
مدیریت  سطح  در  گفت:  ادامه  در  اقتصادی  فعال  این 
بین الملل هم ضعف مشارکت جهانی و منطقه ای داشته ایم. 
نه در سازمان شانگهای، نه در سازمان های تجارت جهانی و 
با  مشکل مان  توانسته ایم  نه  داریم،  منطقه ای حضور  اقتصاد 

FATF حل کنیم.
وی با بیان اینکه ایران در خاورمیانه ای واقع است که دور تا 
دور آن آتش و چالش های منطقه ای وجود دارد، گفت: زمانی 
ما مادر خاورمیانه بودیم و اکنون آن را فراموش کرده ایم. ما 
اندازه  داریم.  ضعف  جهانی  تراز  در  بخش خصوصی  به عنوان 
بنگاه ها در کشور ما کوچک است. مهارت مدیریت در کشور 
ما در تراز رقبا نیست. بیزینسمن در تراز جهانی کم داریم. 

در پرورش نیروی انسانی ضعیف هستیم و در حوزه فناوری با 
رقبا شکاف زیادی داریم.

باعث  شهروندان  دانش  کمبود  کرد:  خاطرنشان  سلطانی 
ناهمخوانی  انجام دهند.  می شود دولت ها هر کاری بخواهند 
کشورها  می شود  باعث  ناکارآمد  نهادهای  ساختار  و  راهبرد 
با ساختار  باید  استراتژی ها  بمانند.  باقی  پایین  نرخ رشد  در 
کشور متناسب باشد و اگر غیر از این باشد آسیب های داخلی 
در  اثرگذاری  راهبرد  می آورد. سال ها  وجود  به  بین المللی  و 
مدیریت جهانی همان گونه بوده که پس از جنگ جهانی دوم 
بود که خواستیم  این  دادیم  انجام  ما  آنچه  اما  گرفته  شکل 
موفق  کشورهای  حالی که  در  کنیم  تحمیل  را  خود  مدل 
سرجای خود قرار گرفتند و رشد شبکه سازی مطالعه را آغاز 
کرده و انداره خود را بزرگ کردند. ما قواعد بازی را نپذیرفتیم 

و شرایط کنونی را آفریدیم.
اتحادیه  ساالنه  همایش  چهاردهمین  در  حسینی  حمید 
اوپکس گفت: در گذشته خرید بر اساس نیاز انجام می شد، 
اما اکنون مردم خریدی را انجام می دهند که امیدوار باشند 
در آینده آن کاال گران شود. دقیقا مشکل اقتصاد ایران نیز 

این است که امکان پیش بینی آینده وجود ندارد.
محقق  را  برجام  توانست  برنامه  با  یازدهم  دولت  افزود:  وی 
کرده و تورم را کاهش دهد،  اما دولت دوازدهم تنها بحران ها 
را فرو نشاند و برنامه ای نداشت که این امر صدمات جدی به 

بخش خصوصی وارد کرده است.
سخنگوی اتحادیه اوپکس با بیان اینکه برای کنترل شرایط، 
دولت در صنایع باالدستی نفت و گاز وارد شده و سهم بخش 
خصوصی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه شاهد کاهش نقش 
بخش  دیگر  چالش  داشت:  اظهار  هستیم،  نیز  بخش  این 

خصوصی تحوالت بازار انرژی است، در دنیا انرژی های فسیلی 
با برق در حال جایگزینی است و افزایش یک میلیون بشکه ای 
تولید نفت شیل نیز هر ساله بر اقتصاد صادرکنندگان نفت 
فشار می آورد.وی مشکل دیگر را قوانین IMO عنوان کرد و 
افزود:  این قوانین عالوه بر آنکه باعث کاهش قیمت نفت خام 
ترش در دنیا می شود،  قیمت نفت کوره تولیدی ایران را نیز 
کاهش خواهد داد تا آنجا که قیمت نفت کوره با سولفور باال 
به ۳8۰ دالر در هر تن رسیده و این در حالی است که نفت 
کوره با سولفور ۰.۵ درصد ۶۴۰ دالر قیمت گذاری می شود. 
عمده میادین نفتی ایران،  دارای نفت سبک و ترش است و از 

همین رو تحوالت بازار به ضرر ایران خواهد بود.
از  یکی  منطقه ای  بازارهای  اینکه  به  اشاره  با  حسینی 
مزیت های ایران به شمار می رود، ادامه داد:  اما در این زمینه 
نیز خوب عمل نکرده ایم و در آخرین مورد می توان به امضای 
قرارداد خرید گاز کویت از قطر اشاره کرد که می توانست بازار 

مناسبی برای گاز ایران باشد.
به  لوله روسیه  را خط  وی همچنین چالش منطقه ای دیگر 
ترکیه دانست و گفت:  این خط لوله نیز می تواند بازار دیگر 

ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
پیمان های  مانند  داخلی  چالش های  به  اوپکس  سخنگوی 
و  بورس  وجود  افزود:  با  و  کرد  اشاره  منشا  گواهی  و  ارزی 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،   این کنترل از سوی وزارت 

نفت بی معنا است.
اتحادیه  ساالنه  همایش  چهاردهمین  در  رفیعی فر  سعید 
در  رتبه بندی  باالترین  اتحادیه  امروز  اینکه  بیان  با  اوپکس 
اتاق بازرگانی را کسب کرده، اظهارداشت: اکنون این اتحادیه 
۳۵۲ عضو دارد و صادرات اعضاء نیز نسبت به سال گذشته 
کمتر نشده؛ البته به دلیل محدودیت های گمرک از اعالم آن 
معذوریم.وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع پایین دستی 
سهیم  زمینه  این  در  را  ذی نفعان  همه  افزود:  نفت  صنعت 

کرده ایم تا حضور حداکثری داشته باشند.
دبیرکل اتحادیه اوپکس با بیان اینکه همکاری گمرک برای 
تسهیل امور صادراتی و اصالح ارزش های گمرکی انجام شده، 
افزود: البته درباره هیدروکربن های سبک و سنگین به نتیجه 
نرسیده است. همکاری با وزارت نفت در مورد منشاء دار کردن 

تولید فرآوردها و مشتقات نفتی انجام شده است.
رفیعی فر گفت: در مصوبه اولی صنایع پایین دستی و مشتریان 
ها  پتروشیمی  و  پاالیشگاه  ورودی  و  بود  نشده  دیده  میانی 
این  اصالح  برای  حاضر  حال  در  که  بود  گرفته شده  نادیده 

موارد رایزنی می کنیم.
وزارت  نمایندگان  حضور  با  همایش  این  تخصصی  پنل 
کشور  های  پاالیشگاه  انجمن  تهران،  بازرگانی  اتاق  نفت، 
صنعت  در  رگوالتوری  خصوص  در  اتحادیه  نمایندگان  و 
در  گردید.  برگزار  تولیدی  های  واحد  خوراک  نرخ  و  نفت 
حاشیه برگزاری این همایش ضمن تقدیر از آقایان اسالمی، 
خسروجردی و اسپندیاری، سه تن از پیشکسوتان اتحادیه، دو 
کارگاه آموزشی با عنوان داوری و آشنایی با قانون مالیات بر 

ارزش افزوده نیز برگزار گردید . 

چهاردهمین همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

اولین پاالیشگاه تولید نفت کوره کم گوگرد ایران آماده بهره برداری شد
آینده ای  در  ایران  کم گوگرد  نفت کوره  تولید  پاالیشگاه  اولین  بهره برداری  و  ساخت  از  ایرانی  دانش بنیان  هلدینگ  یک  مدیرعامل 
نفتکش های و  کشتی ها  کم گوگرد  سوخت  تن  هزار   ۵۰۰ اول  فاز  در  پاالیشگاه  این  از  بهره برداری  با  گفت:  و  داد  خبر   نزدیک 

 ایرانی تامین خواهد شد. 
جلیل سبحانی در جمع خبرنگاران با اشاره به بهره برداری از فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید با هدف تولید محصول »پلی بوتادین 
رابر« و تامین نیاز صنایع پایین دستی تولیدکننده الستیک و تایر در کشور، اظهار کرد: با بهره برداری از این طرح پتروشیمی کشور از 

واردات محصول »پلی بوتادین رابر« بی نیاز شد و حتی امکان صادرات این محصول خاص پلیمری فراهم شده است.
وی با بیان اینکه فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید از ظرفیت تولید ساالنه ۵۵ هزار تن ماده اولیه الستیک و تایر )پلی بوتادین رابر(، 
۲۰ هزار تن التکس، ۵ هزار تن اس. تی. پی و ۱8 هزار تن وی. بی .آر گرید اچ. آی. پی. اس برخوردار است، گفت: این طرح پتروشیمی با 
سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی بدون برداشت یک ریال از اعتبارات و تسهیالت دولتی با دانش فنی کامال ایرانی و بومی 

طراحی، ساخت و بهره برداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی، تامین قطعات، تجهیزات و مواد شیمیایی ایران با اشاره به اینکه محصوالت این طرح برای سه ماه آینده 
پیش فروش شده است، افزود: همه کارخانه های الستیک  سازی کشور با افتتاح این طرح به طور کامل با محصول باکیفیت و بهترین 

قیمت پوشش داده می شوند.
سبحانی با بیان اینکه فعالیت های این شرکت دانش بنیان صرفا طراحی و تولید انواع کاتالیست های پرمصرف و یا دانش فنی تولید 
محصوالت پتروشیمی و پلیمری در کشور نیست، ادامه داد:  تاکنون ۹ قرارداد کاتالیستی با شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به 
تولید رسیده و آماده تحویل به مجموعه پاالیشگاهی و پتروشیمی کشور بوده و کاتالیست های اتیلن اکساید، پلیمری، بنزین سازی و 

گازوئیل سازی از جمله آنهاست.
وی از تولیدی شدن واحد ۱۰ هزارتنی کک سوزنی به منظور رفع مشکل اصلی صنعت فوالد تا پایان تابستان با همکاری صندوق 
بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت خبر داد و یادآور شد: سال آینده واحد ۴۰ هزار تنی هگزان، ۱۰ هزار تنی پنتان و 

۷ هزار تنی هپتان برای واحدهای پلیمری به بهره برداری می رسد که تمامی این امور با دانش ایرانی انجام می شود.
رئیس هیات مدیره هلدینگ دانش بنیان ایرانی HNT  با اشاره به اینکه این مجموعه از دو سال پیش کار روی سوخت کم گوگرد برای 
کشتی ها را با همکاری صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت آغاز کرده و به دانش فنی آن دست یافته است، 
تصریح کرد: این واحد با ظرفیت ساالنه ۵۰۰ هزار تن در بوشهر برقرار شده است که امیدواریم امسال به پایان برسد. این واحد قابلیت 

افزایش تولید تا یک میلیون تن در سال را نیز دارد و نیاز کامل کشور را پوشش خواهد داد.
با  کشور  پتروشیمی های  برای  هپتان  تنی  هزار   ۷ و  پنتان  تنی  هزار   ۱۰ هگزان،  تنی  هزار   ۴۰ واحد  راه اندازی  از  همچنین  وی 
ارزشمند  و  کمیاب  محصول  سه  این  واردات  از  کشور  زودی  به  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  آینده  سال  در  ایرانی   دانش 

پتروشیمی هم خودکفا خواهد شد.

با حضور کارشناسان مدیریت مهندسي شرکت نفت خزر برگزار شد 
دومین نشست تخصصی کارگروه هوشمند سازی در صنایع دریایی 

کارگروه  تخصصی  نشست  دومین 
با  دریایی  صنایع  در  سازی  هوشمند 
و  مهندسي  مدیریت  کارشناسان  حضور 
سازمان  و  خزر  نفت  شرکت  ساختمان 
توسعه  ستاد  محل  در  مرتبط  هاي 
نقل  و  و حمل  فضایی  فناوری های حوزه 

پیشرفته برگزار گردید. 
بر اساس این گزارش، در این نشست دکتر 
های  فناوری  توسعه  گروه   رئیس  سیف 
به  حرکت  بر  تاکید  ضمن  ستاد  دریایی 
سوی هوشمندسازی حمل و نقل دریایی 
و  نکات  بررسی  را  نشست  این  از  هدف 
سازمان های  در  موجود  توانمندی های 

مختلف خواند و گفت: تعیین نقشه راه برای هوشمندسازی این صنعت امری است که ستاد بر آن تاکید دارد و 
امیدواریم حاصل این نشست ها تدوین نقشه راه هوشمندسازی صنایع دریایی باشد. 

وی گفت: در این مسیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته از رویداد ها و پروژه های 
مرتبط با هوشمندسازی حمل و نقل دریایی با همکاری سازمان ها و ارگان های دریایی حمایت خواهد کرد.

در همین خصوص نماینده مدیریت مهندسي و ساختمان شرکت نفت خزر اظهار داشت: این کارگروه با توجه 
به استفاده بهینه از توانمندي هاي بنادر و در راس آن توسعه هوش مصنوعي و کاربرد آن در صنعت دریایي، 
بررسي دقیق فناوري هوشمند سازي در بنادر را در دستور کار قرار داده است که در اولین اقدام با توجه به پایش 
انجام شده توسط این کارگروه، تهیه اسناد و سیاست هاي سرمایه گذاري در این حوزه مورد پیگیري مي باشد.  
وي با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده در این نشست ها گفت: این کارگروه در حال تدوین برنامه جامع مي 
باشد و در جلسه اول کلیات مباحث عمومي مطرح شد و تبیین اهداف و آشنایی اولیه با تیم های تحقیقاتی و 
نیازهایی که می توانست مطرح باشد مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه دوم اقدامات صورت گرفته با عناوین 

»آینده فناوری های دریایی سیستم های هوشمند« و »نقشه راه فناوری های دریایی ایران« ارائه گردید. 
شایان ذکر است در این نشست نمایندگان سازمان های شیالت، حفاظت محیط زیست، گسترش و نوسازی 
صنایع ایران، شرکت نفت خزر و شرکت نفت گاز پارس حضور داشتند و به ارائه نکات و پیشنهادات سازمان 

هاي مربوطه پرداختند. 


