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هدف در اقتصاد 
مقاومتی آن است که 

بر فشارها و ضربه های 
اقتصادی از سوی 

نيروهای متخاصم که 
سد راه پيشرفت 

جامعه است، غلبه کرد 
و قطعا مفهوم اقتصاد 

مقاومتی با رياضت 
اقتصادی بسيار 

متفاوت است

»بخش خصوصی را بايد كمك كرد. اينکه ما »اقتصاد 
ــرح كرديم، خب، خوداقتصاد مقاومتی  مقاومتی« را مط
ــرايطی دارد، اركانی دارد؛ يکی از بخش هايش همين  ش

تکيه   به مردم است.« مقام معظم رهبری
ــخنان مقام معظم رهبری در تبيين ابعاد مختلف  س
»اقتصاد مقاومتی« موجب شد تا اقتصاد و فعاليت های 
ــرار گيرد. اقتصاد  ــادی در كانون توجه دولتی ها ق اقتص
ــت، بلکه  مقاومتی يك بحث تئوريك محض علمی نيس
 )Applied Economy( ــردی ــاد كارب ــتر اقتص بيش

است. اقتصاد مقاومتی يك شعار نيست، يك واقعيت اقتصادی است كه 
شاخص   های آن ريشه در عمل دارد، نه حرف.

اين نگاه جديد به اقتصاد را می   توان با واژه  اقتصاد سياسی- مقاومتی 
ــت كه مفهومی  ــك دانس )Political Resistive Economy( نزدي
سياسی- اقتصادی دارد و به طور قطع می بايستی بر مبنای شاخص   های 
ــن ديدگاه،  ــرد. كاربردی ترين ويژگی اي ــی قرار گي ــز مورد ارزياب آن ني
ــده بر پايه آموزه های اسالمی با ويژگی  فايق آمدن بر بحران   های ايجادش

آينده نگری و آمادگی برای آينده است.
ــارمانندتحريم های  ــخيص حوزه هاي فش اقتصاد مقاومتي يعني تش
ــل آن به فرصت كه  ــرل، بي اثر كردن و تبدي ــی وتالش براي كنت كنون
ــاركت همگاني و اعمال مديريت هاي عقاليي و مدبرانه، پيش  باور و مش
شرط و الزام چنين موضوعي است. چنين رويکردی نمی تواند،كوتاه مدت، 
سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی باشد بلکه كاهش وابستگي ها و تاكيد روي 

مزيت هاي توليد داخل و تالش براي خوداتکايي است. 
در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است كه بر فشارها و ضربه های 
ــوی نيروهای متخاصم كه سد راه پيشرفت جامعه است،  اقتصادی از س
غلبه كرد و قطعا مفهوم اقتصاد مقاومتی با رياضت اقتصادی بسيار متفاوت 
است چراكه رياضت اقتصادی به طرحی گفته می شود كه دولت ها برای 
ــری بودجه، به كاهش و يا حذف ارائه برخی  كاهش هزينه ها و رفع كس

خدمات و مزايای عمومی دست می زنند.
 ايجاد »اقتصاد موازی« را نيز برخی از صاحب نظران، وجهی از وجوه 
مقاومت پذير بودن اقتصاد می دانند. يعنی همان طور كه انقالب اسالمی 
با توجه به نياز خود به ايجاد نهادهايی جديد مانند جهاد سازندگی روي 
ــتی برای تداوم تأمين اهداف انقالب، اين پروژه را با  آورد، امروز نيز بايس
ــتفاده از ظرفيت های ملی  ــا و بخش های غيردولتی و اس تقويت نهاده
موجود همچون بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد ادامه داده و تکميل 
ــتراتژی مقاومت خود را متناسب با  ــت كه اس كرد. اين يك ضرورت اس

ابزارها و شيوه های نوين هجمه  دشمن، تدوين و اجرا كنيم. 
ــعه صادرات و  با ورود به مصاديق اقتصاد مقاومتی درمی يابيم كه توس
ــروری و فاقد كيفيت خارجی )كه اين  ــز از واردات كاالهای غير ض پرهي
روزها واكنش مراجع رسمی را نيز در پی داشته است( دو ركن اصلی آن 
می باشند. مظلوم ترين بخش در اقتصاد كشور، همان مهمترين ركن در 
توسعه كشوريعنی صادرات است كه تحقق اقتصاد مقاومتی و دسترسی 

به سند چشم انداز 1404 وابستگی كاملی به آن دارد. 
صادرات به عنوان يکی از ابزارهای مهمی است كه كشور را در مسير 
ــعه مقاومتی قرار می دهد و قطعا دولت بيشترين نقش را در توسعه  توس
صادرات و حمايت از صادركنندگان دارد. افزايش صادرات،  توليد داخلی 
و تقويت بخش خصوصی مهمترين برنامه هايی است كه می تواند ما را در 

نيل به اهداف اقتصاد مقاومتی موفق گرداند.

در حوزه نفت و فرآورده های نفتی، پرهيز از خام فروشی 
ــای جديد و متنوع و در عين  ــتيابی به بازاره با هدف دس
ــی از اولويت اصلی  ــتر به يک ــا ارزش افزوده بيش ــال ب ح
صادرات تبديل گرديده است. صادرات فرآورده های نفتی 
ــمن همه روزنه ها را مسدود كرده و  ــرايطی كه دش در ش
ــترين تمركز خود را بر روی اين بخش متمركز كرده  بيش
ــقت های خاص آن، نياز به هنرمندی  ــت عالوه بر مش اس

نيز دارد. 
ــجام و  ــير اقتصاد مقاومتی نيازمند انس حركت در مس
وحدت ميان بخش های خصوصی و دولتی و ارائه تسهيالت ويژه است نه 
به معنای پرداخت مستقيم پول و يا حمايت های مادی، بلکه كمك هاي 
ــت و پاگير و جلوگيری از وضع مقررات  معنوی مانند حذف قوانين دس
لحظه ای كه سردرگمی صادركنندگان را در پی دارد، راهکار دولت برای 
ــد. مثاًل صدور بخشنامه اي مبني بر اضافه شدن  افزايش صادرات می باش
ــت كاالهاي نفتي  ميعانات گازي، انواع قير و انواع روغن موتور به فهرس
و تحميل هزينه هاي سنگين مالياتي به صادركنندگان اين محصوالت، 
ــه صادركنندگان در اين  ــز وارد آوردن ضرر و زيان هاي مضاعف ب ــه ج ب
ــت دادن ارز حاصل از صادرات، صدمات شديدي  ــاس و از دس برهه حس
ــد آورد.بخش خصوصی در صورت  ــور وارد خواه نيز به كل صادرات كش
ــا اتکاء به منابع داخل و ثروت های موجود  حمايت های دولت می تواند ب
نقش بسزايی در شکوفايی اقتصادی داشته باشد. كشور ما دارای سرمايه ها 
ــرفت در زمينه های توليدی و اقتصادی  ــياری برای پيش و ثروت های بس
ــت بايد بپذيريم در يك دهه اخير به دليل غفلت و غرور ناشی از اين  اس
نعمت ها و فرصت های خدادادی نتوانسته ايم چرخه پيشرفت اقتصادی را 

به شايستگی به حركت درآوريم.
ــرايط الزم را  ــازی، ش دولت بايد با تقويت بخش خصوصی و بسترس
ــاد مقاومتی فراهم كند. موارد  ــکوفايی اين بخش و تحقق اقتص برای ش
فوق را همه قبول دارند و در اظهارنظرهای خود به آن تاكيد كرده اند اما 
ــووالن با عملکرد خود نشان داده اند كه برای كمك به توسعه  برخی مس
ــهيالت برای صادركنندگان مشکل دارند. به عنوان  صادرات و ايجاد تس
مثال بحث ممنوعيت صادرات چند كاال كه اتفاقا برخی محصوالت نفتی 
ــيمی را هم در فهرست خود دارد، قطعا كمکی به توسعه كشور  و پتروش
ــد. جالب تر اينکه بدانيم طبق  ــق اهداف اقتصاد مقاومتی نمی كن و تحق
ــت هايی كه صادرات كاالها را ممنوع  ــعه اعمال سياس قانون پنجم توس
ــی نمی تواند صادرات فرآورده های  می كند غيرقانونی بوده و هيچ مرجع
نفتی و ساير كاالها را محدود كند. متاسفانه طبق اعالم آمارهای رسمی، 
ــيمی كاهش چشمگيری داشته كه  صادرات فرآورده های نفتی و پتروش
ــدركاران در اين امر دخيل بوده  ــت ان تصميمات عجيب و لحظه ای دس
است. اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی اميدوار 
است مسووالن با اتخاذ تصميمات صحيح موجبات افزايش حجم و ارزش 
ــعه جغرافيای صادرات را فراهم كنند تا بخش خصوصی در  ريالی و توس
ــانات نرخ ارز مشکالت فراوانی را برای اقتصاد ايران به  روزگاری كه نوس
ــانات را با ارزآوری مناسب پر كند.قطعا  وجود آورده بتواند خأل اين نوس
تعامل دولت با بخش خصوصی می تواند اهداف اقتصاد مقاومتی را زودتر 

از پيش بينی ها محقق كند.
سعديا! گرچه سخندان و مصالح گويی

به عمل كار برآيد، به سخندانی نيست
 * دبيرکل اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی

اقتصاد مقاومتی و صادرات
وحيد ابراهيمي*
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در حال حاضر وجود 
سازمانی همچون 
اوپک نفت و يا مجمع 
کشورهای صادرکننده 
گاز برای بازار جهانی 
محصوالت پتروشيمی 
ضروری به نظر 
می رسد

ــك و مجمع  ــازمان اوپ ــيس س ــس از تاس پ
ــنهاد ايران،  ــده گاز با پيش ــورهای صادركنن كش
مديرعامل شركت ملی صنايع پتروشيمی از ارائه 
ــالمی ايران برای تاسيس  پيشنهاد جمهوری اس
ــرای توليدكنندگان  ــك ب ــابه اوپ ــازمانی مش س

محصوالت پتروشيمی جهان خبر داد.
ــاره به پيشنهاد ايران  عبدالحسين بيات با اش
به چند كشور بزرگ توليدكننده و مصرف كننده 
ــيمی و فرآورده های پليمری  ــوالت پتروش محص
ــت: اخيرا  ــيمی، گف ــيس اوپك پتروش برای تاس
ــركای تجاری  ــی از ش ــه برخ ــنهادهايی ب پيش
ــورهای صادركننده و  ــيس مجمع كش برای تاس
ــيمی ارائه شده  مصرف كننده محصوالت پتروش

است.
ــركت ملی صنايع پتروشيمی با  مديرعامل ش
اعالم اينکه در حال حاضر وجود سازمانی همچون 
اوپك نفت و يا مجمع كشورهای صادركننده گاز 
برای بازار جهانی محصوالت پتروشيمی ضروری 
ــد، تصريح كرد: ايران آمادگی خود  به نظر می رس
ــيس سازمانی مشابه اوپك نفت برای  را برای تاس

محصوالت پتروشيمی ارائه كرده است.
ــيس و  معاون وزير نفت با تاكيد بر اينکه تاس
ــورهای توليد كننده  ــت گذاری مجمع كش سياس
ــع  ــد مناف ــيمی می توان ــده پتروش و مصرف كنن
ــدگان محصوالت  و مصرف كنن ــدگان  توليد كنن
ــيمی را در بازار جهانی تامين كند، اظهار  پتروش

داشت: در حال حاضر منطقه خاورميانه بزرگترين 
توليدكننده و عرضه كننده محصوالت پتروشيمی 

و فرآورده های پليمری به بازار جهانی است.
ــركت ملی صنايع  ــات مديره ش اين عضو هي
پتروشيمی با يادآوری اينکه تاسيس اين مجموعه 
ــده  ــزرگ توليدكنن ــورهای ب ــاركت كش ــا مش ب
محصوالت پتروشيمی منطقه خاورميانه می تواند 
در تامين بلندمدت نياز مصرف كنندگان تاثير گذار 
باشد، تاكيد كرد: همچنين منافع توليدكنندگان 

را هم در بلندمدت تامين می كند.
ــيمی  ــركت ملی صنايع پتروش مديرعامل ش
ــدف،  ه ــای  بازاره در  ــور  ــوه حض نح ــتر  پيش
ــوالت و چگونگی  ــروش محص ــذاری ف قيمت گ
ــيمی توسط  توليد هر يك از فرآورده های پتروش
ــوان برخی از اهداف  ــورهای مختلف را به عن كش
ايجاد اين مجمع جهانی عنوان كرده و گفته بود: 
ــکل گيری مجمع كشورهای صادركننده  قطعا ش
محصوالت پتروشيمی می تواند اثرگذاری بيشتری 
در بلند مدت در بازارهای جهانی نسبت به شرايط 

فعلی داشته باشد.
ــورهای  ــات در خصوص نحوه عضويت كش بي
ــيمی در  ــد و صادركننده محصوالت پتروش تولي
اين مجمع بيان كرده بود: در شرايط فعلی برخی 
ــالمی ايران،  ــون جمهوری اس ــورها همچ از كش
ــيه، قطر، تركيه و چند  ــتان سعودی، روس عربس
ــت در اين مجمع  ــرايط عضوي ــور ديگر از ش كش

جهانی برخوردار هستند.
ــران مجمع  ــنهاد اي ــار به پيش ــرای اولين ب ب
ــامبر 2008  ــورهای صادركننده گاز در دس كش
ميالدی با تصويب اساسنامه آن در نشست وزارتی 
مسکو به طور رسمی فعاليت های خود را آغاز كرد 
كه الجزاير، بوليوی، برونئی، مصر، اندونزی، ايران، 
ــيه، ترينيداد  ــزی، نيجريه، قطر، روس ــی، مال ليب
ــال اعضای اين مجمع را  ــو، امارات و ونزوئ و توباگ

تشکيل می دهند.
ــورهای صادر كننده  ــازمان كش ــن س همچني
ــران، عراق،  ــور الجزاير، اي ــك( با حض ــت )اوپ نف
ــتان، امارات،  ــی، نيجريه، قطر، عربس كويت، ليب
ــال 1344 شمسی  اكوادور، آنگوال و ونزوئال از س

فعاليت های خود را آغاز كرده است.
در همين حال، آخرين وضعيت توسعه صنعت 
پتروشيمی ايران حاكی از آن است كه هم اكنون 
ــور به  ــيمی كش ظرفيت توليد محصوالت پتروش
ــاالنه بيش از 50 ميليون تن رسيده است كه  س
ــل 66 طرح  ــود با اجرا و تکمي ــی می ش پيش بين
پتروشيميايی اين ظرفيت به 100 ميليون تن در 

سال افزايش يابد.
ــوالت  ــد محص ــهم تولي ــر س ــال حاض در ح
ــه  ــه ب ــه خاورميان ــران در منطق ــيمی اي پتروش
ــه بايد تا افق  ــت ك ــيده اس مرز 25.8 درصد رس
چشم انداز با كنار زدن عربستان به جايگاه نخست 

منطقه دست يابد.

پيشنهاد ايران برای تاسيس »اوپک پتروشيمی« 

از رؤیا تا واقعیت
علي عليمرداني
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   مطابق قان�ون 27 درصد صادرات و واردات 
نف�ت و فرآورده ه�اي آن از کانال بخش خصوصی 
انجام مي شود، فكر می کنيد چرا تاکنون از توانايی 
و قابليت های اين بخش مهم  در ارزآوری و ايجاد 
اش�تغال کش�ور اس�تفاده الزم به عمل نيامده تا 
مس�ير خام فروش�ی نفت نيز در جاده پيشرفت 

تغيير کند؟ 

 بزرگان علم اقتصاد و فعالين اين بخش از دير باز 
تاكنون معتقد بوده و هستند كه سرمايه و اقتصاد  
ــد، نه حکومت های زمان  ــت مردم باش بايد در دس
ــفانه طی دوران گذشته همه  يا دولت ها، اما متاس
حکومت ها يا به مفهومی دولت ها بيم از آن داشته اند 
كه اگر سرمايه و قدرت در بخش خصوصي متمركز 
شود ممکن است مشکالتی را به همراه داشته باشد. 
ــه دولت تاجر خوبی نبوده  اما از آنجايی كه هميش
و در فعال كردن حوزه های اقتصادی كم رنگ ظاهر 
ــت بنابراين چنانچه به بخش خصوصی  ــده اس ش
توجه می شد يا به نوعی مردم فعاليت های اقتصادی 
ــرخ اقتصاد با  ــد بی ترديد چ ــت می گرفتن را به دس
ــتر و بهتری به حركت در می آمد. اما  ــتاب بيش ش
ــت  ــته اجبارا دس بايد گفت اقتصادی كه درگذش
دولت ها افتاده است خصوصا درصد سال اخير شايد 
بيشتر به موجب بروز انقالباتی بوده كه اتفاق افتاده 
ــداد هر انقالبی به جهت  ــت چرا كه پس از رخ اس
وجود مخالفين نسبتا قدرتمند، تالش شده است تا 
اقتصاد و سرمايه ها در دست حکومت قرار گيرد با 
اين نگرش كه اگر سرمايه و پول در دست مخالفين 
ــد طبيعتا ممکن است حکومت  يا غير از دولت باش
ــود و انقالبيون نتوانند  دچار چالش و گرفتاری ش
به اهداف خود برسند با اين وجود طی دوران های 
گذشته هميشه سعی براين بوده كه دولت يك تنه 
سکاندار اقتصاد كشور شود و ساير بخش های فعال 

اقتصادی در محدوديت قرار گيرند. 

   چني�ن ش�يوه ای يعن�ی ورود دول�ت ب�ه 
فعاليت های اقتص�ادی و چنبره ب�رآن به منظور 
حفظ قدرت آيا توانسته است پيشرفت و توسعه 
را به دنبال داش�ته باشد  يا اينكه هر حكومتی در 
ابت�دا بنا به مقتضيات و ش�رايط زمان�ی، اقتصاد 

دولتی را دستمايه قدرت قرار داده است؟ 
ــه خصوص  ــی در جهان ب ــر انقالب ــداد ه روي
ــته، همواره توام با مديريت اقتصاد دولتی  درگذش
ــکنی در  ــخه ای كه داروی مس تقريبا به عنوان نس
ــت. چرا  ــد ابتدا مورد توجه قرار گرفته اس آن باش
ــرو برخورداری  ــظ انقالب را در گ ــه ثبات و حف ك
ــتن پول و درآمد باال  از منابع هنگفت مالی و داش

دانسته اند تا بتوانند در مقابل مخالفين كه صاحب 
ــرمايه و امکانات مالی بااليی هستند بايستند و  س
مردم عادی و كوچه بازاری كه در حقيقت پشتيبان 
اصلی انقالب بودند با حمايت های دولت در تنگناي 
ــتی قرار نگيرند و اجرای سياست ها همواره  معيش
ــد. در حقيقت  ــته باش ــع عمومی را در برداش مناف
شروع انقالب اسالمی ايران نيز مثل اكثر انقالباتی 
كه رخ می دهد اين موضوع را تبيين می كند. البته 
تداوم اقتصاد دولتی در ايران پس از سرنگونی رژيم 
ــايد الزم هم بود  ــرايط آن موقع ش پهلوی بنا به ش
ولی به مرور كه حکومت جمهوری اسالمی تثبيت 
ــام، جايگاه واقعی خود را به خوبی پيدا كرد و  و نظ
ــکيل شد آنگونه كه بايستی در اقتصاد  مجلس تش
ــور اصالحات ساختاری صورت نگرفت چرا كه  كش
متاسفانه در همان اوايل انقالب اداره امور كشور با 
شروع جنگ هشت ساله همراه شد كه در اين زمان 
ــاله دولتی بودن اقتصاد منطقی و قابل  چندين س
قبول به نظر می رسيد. به رغم اينکه شايد ضرباتی 
نيز به اقتصاد وارد شد اما اگر قرار بود بين بد و بدتر 
يکی انتخاب می شد ترجيحا شرايط به گونه ای بود 
ــردن اقتصاد را كه تقريبا بد  كه بهتر بود دولتی ك
ــبت به بدتر، انتخاب كنند. اما پس از اتمام  بود نس
ــکل گرفته  جنگ با وجودی كه حکومت بخوبی ش
ــرای ادامه تفکر  ــود فکر می كنم ديگر ضرورتی ب ب
اقتصاد دولتی در كشور ديده نمی شد و می بايستی 
تغييرات اساسی در سيستم اقتصاد برای واگذاری 

اقتصاد دولتی به بخش خصوصی ايجاد می شد. 

   منظورت�ان از ايج�اد تغيي�رات اساس�ی 
در برنامه های توس�عه ای کش�ور پ�س از جنگ، 
ش�كل گيری خصوصی س�ازی و خروج دولت از 

فعاليت های اقتصادی است؟ 

گفت وگوی رئيس هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت،گاز و پتروشيمي 
با دنيای انرژی

آرمان بخش خصوصی؛
حفظ منافع ملي

پاييز امسال برای فرآورده های نفتی فصل عجيبی بود. تصميم های شگفت انگيز 
دولت برای عدم صادرات برخی کاالهای نفتی و اعتراض صادرکنندگان و همچنين 
فرصت بس�يار مناس�ب برای ص�ادرات فرآورده های نفتی موجب ش�د فصلی که 
گذش�ت برای نفتی ها پرنوس�ان باشد. بدين منظور با حس�ن خسروجردی رئيس 
اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشيمی گفت وگويی انجام داديم 

که از نظرتان می گذرد.

رويداد هر انقالبی 
در جهان به خصوص 
درگذشته، همواره 
توام با مديريت 
اقتصاد دولتی تقريبا 
به عنوان نسخه ای که 
داروی مسکنی در آن 
باشد ابتدا مورد توجه 
قرار گرفته است

اسداهلل خسروي



شماره  دومـ  زمستان 1391

17

گفتوگوفصلنامه بين المللي خبري، آموزشي، تحليلي و پژوهشي

ــخت و محدوديت های  ــرايط س بله، چرا كه ش
ــت سال دفاع مقدس  زمان جنگ پس از پايان هش
از سر راه برداشته شده بود و زمينه خصوصی سازی 
همچنين مشاركت مردم در فعاليت های اقتصادی 
فراهم بود، كه البته اين موضوع ابتدا در زمان دولت 
ــمی پس از جنگ تا اندازه ای شروع شد  آقاي هاش
ــازی به دولت آقاي  ــث خصوصی س و آرام آرام بح
ــيد هر چند اين موضوع از سرعت قابل  خاتمی رس
ــتر مديران دولتی  توجهی برخوردار نبود زيرا بيش
ــد و به هيچ  ــگ زده بودن ــدت به اقتصاد چن به ش
قيمتی حاضر نبودند منابع هنگفت و بسيار باالی 
ــركت های دولتی را به آسانی از دست دهند. در  ش
ــا درايت و  ــرايطی رهبر معظم انقالب ب ــن ش چني
آگاهی از روند كند خصوصی سازی در كشور مجبور 
شدند وارد صحنه شوند و دستور خصوصی سازی را 
بر مبنای اصل 44 قانون اساسی اعالم و اجرای اين 

اصل مهم را تکليف كردند.

    چ�را پس از گذش�ت هفت س�ال با وجود 
تاکيدات مقام معظم رهبری نسبت به شتاب دهی 
خصوصی سازی در کشور اين موضوع همچنان از 

روند کندی برخوردار است؟  
ــت های كلی اصل چهل و  ــس از ابالغ سياس  پ
چهار اگر چه شايد خيلی كار ها در زمينه خصوصی 
ــطه فضای نادرست  ــد اما به واس ــازی انجام ش س
تربيتی مديران كه حاال تقريبا در رده باالی 20سال 
ــکلی اينها تربيت شده اند و  خدمت هستند؛ به ش
ــده بود از اينکه به سرمايه داران  ــان پر ش ذهن ش
ــا عناوين خيلی بد  ــاد كنند و آنان را ب نبايد اعتم
چون زالو صفت و افراد بی مسووليت كه فقط منافع 
خودشان را می بينند و هيچ گاه منافع ملی را در نظر 
ــعارها ملکه ذهن بسياری از آنها  نمی گيرند، اين ش
شده بود و مديران دولتی براحتی حاضر نمی شدند  
ــازی به مردم  اقتصاد دولتی را در قالب خصوصی س
محول كنند، اين كار بشدت كند انجام می گرفت و 
هم اكنون نيز اين مشکل وجود دارد و آن جايی هم 
كه نهايتا دستشان به امضا می رود ترجيح مي دهند 
به شهرك هاي دولتي بدهند و توجيه اين كارشان 

ــت. معتقدم  ــتم هاي نظارتي اس هم ترس از سيس
ــان واليتی  ــتم های نظارتی قريب به اتفاق ش سيس
هستند و وقتی كه رهبر معظم انقالب اين دستور 
ــت كه يك سازمان نظارتی  را صادر كنند بعيد اس
در حقيقت نسبت به اين دستور بی تفاوت باشد. اما 
ــن نگرانی را دارند اين واگذاری ها  با فرض اينکه اي
بيشتر به شركت هايی كه مالکيت آن عمومی است 
ــده  و  ــده كه در حقيقت نه خصوصی ش واگذار ش
ــركت هايی كه تامين اجتماعی  نه دولتی  مثل ش
ــت، شركت های صندوق بازنشستگی  مالك آن اس
يا سهامی عام از ديد خودشان خيالشان راحت است 
كه نمی گويند با يك شركت خصوصی يا يك فردی 
در واگذاری ها زد و بند صورت گرفته است. متاسفانه 

عوض كردن اين باورها بسيار سخت است.

    يعن�ی واگذاری ه�ا در قال�ب خصوص�ی 
س�ازی واقع�ی ص�ورت نگرفت�ه و ش�يوه کار به 
گون�ه ای بوده ک�ه مالكي�ت ش�رکت های بزرگ 
دولت�ی به نام خصوصی س�ازی  اکنون در دس�ت 

شبه دولتی هاست؟ 
ــت.  ــياری از واگذاری ها اينطوری اس قطعا بس
ــی از واحدها به  ــی مقاطع كه برخ ــی در بعض حت
ــود، آنقدر  ــده ب ــش خصوصی واقعی واگذار ش بخ
ــی، فرد مسوول يا سازمان  توسط مخالفين سياس
واگذار كننده باز خواست و عليه آن جوسازی می شد 
كه حتی سهام واگذار شده بعضا پس گرفته می شد 
ــدند سهام شركت واگذار شده را به  و مجبور می ش
ــوب  مجموعه ای كه در حقيقت نيمه دولتی محس
ــد واگذار كنند. به هر حال تغيير اين فضای  می ش
ــترده می خواهد كه  ــك كار فرهنگی گس ذهنی ي
زمان بر است  و اين جای تاسف دارد كه در حقيقت 
ــياری از دولتمردان  يك چنين فضايی بر تفکر بس

حکم فرما است.
 

   حال که مديران دولتی در واگذاری س�هام 
ش�رکت ها کمتري�ن توجه را ب�ه بخش خصوصی 
دارن�د، رس�الت ش�ما به عن�وان رئي�س هيئت 
مديره اتحاديه توليدکنن�دگان و صادرکنندگان 

فرآورده های نفتی در قبال چنين سياس�ت هايی 
چيست؟ 

ــی در انجام  ــر غلط كه بخش خصوص اين تفک
فعاليت های اقتصادی و غيره فقط به فکر خودشان 
ــر در نظر می گيرند  ــتند و منافع ملی را كمت هس
ــران دولتی وجود دارد. در حالی  هنوز در بين مدي
ــه به  ــت و بخش خصوصی هميش كه چنين نيس
ــت و  ــام و انقالب بوده و هس ــر منافع ملي نظ فک
ــود كه  ــر را باور ندارد كه متهم به اين ش اين تفک
ــت و مشکالت اقتصادی كشور را  به فکر مردم نيس
ــد. بايد بخش خصوصی و دولتمردان  درك نمی كن
متقابال با اعتمادسازی نسبت به همديگر در انجام 
ــی را در اولويت قرار  ــورات محوله ابتدا منافع مل ام
ــته  ــتا داش دهند و برنامه ريزی خاصی در اين راس
ــا همفکری  ــا در اتحاديه ب ــه م ــند آنگونه ك باش
ــتين كاری  ــکاران برنامه ريزی كرديم كه نخس هم
كه بايد انجام داد اعتمادسازی است و به مسووالن 
بقبوالنيم كه بخش خصوصی فارغ از عيب جويی و 
ايرادگيری مشکالت روز و موقعيت كشور را در اين 
ــخت اقتصادی درك می كند و برحسب  شرايط س
ــی برای فعال  ــه و تخصصی كه دارد به خوب تجرب
ــور راهکار و  كردن حوزه های اقتصادی ارزآور كش
برنامه ريزی دقيق  دارد و به صورت منسجم تدوين 
كرده تا مديران دولتی را از ايده های نو و ثمر بخش 

بخش خصوصی در انجام امورات آگاه سازد.  

اتحادي�ه  عن�وان  ب�ه  ش�ما  درخواس�ت   
توليدکنن�دگان و صادرکنن�دگان فرآورده ه�ای 
نفت�ی از دولت به منظور فعال کردن حوزه نفت و 
فرآورده های آن چيست؟ و اگر بخش قابل توجهی 
ازتولي�د نفت را به بخش خصوص�ی واگذار کنند 
چه راه�كاری را برمی گزينيد ت�ا از اين محصول 

استراتژيک ، نهايت بازدهی را به عمل آوريد؟ 

ــعه،  يکی از راهکارهای بخش خصوصی در توس
ارزآوری و ايجاد اشتغال انبوه اين است كه بخشی از 
نفت برای فروش و تبديل به فرآورده به اين بخش 
ارائه شود كه دولت و مجلس نيز با اين درخواست 
موافقت كرده اند تا حداقل بيش از 20 درصد فروش 
نفت خام در اختيار بخش خصوصی قرار گيرد تا در 
ــن زمينه هم بخش خصوصی امتحان خود را در  اي
ــب و ايجاد اشتغال كشور  چگونگی ارزآوری مناس
پس دهد و هم اين بخش بتواند در يك بازه زمانی 
ــور مورد تحريم دشمنان است و بيگانگان  كه كش
ــکالتی را بر ما تحميل كرده اند، با دست بازی  مش
كه دارد و ظرفيت های بالقوه ای كه در اتحاديه ديده 
ــود راهکارهای اصولی را برای فائق شدن بر  می ش

مشکالت و سياست های دشمن بکار گيرد.
 

    با توجه به ش�رايط کنونی کش�ور رويكرد 
بخ�ش خصوصی درفروش بيس�ت درصد نفت بر 
اين بود که با شيوه ای پارتيزانی وارد عمل شود تا 
با راهكارها و رفتارهای حرفه ای بتواند تحريم ها و 
تهديدهای دشمن را دور بزند، نظرتان در اين باره 
چيست و آيا چنين ش�يوه ای می تواند به فروش 

دولت خصوصا 
 مديران سطح باال 

 با جلوگيری از 
صادرات فرآورده های 

نفتی و محصوالت 
پتروشيمی کارهايی 

انجام دادند که خيلی 
برای ما مشکل آفرين 

شد
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در بعضی مقاطع 
که برخی از واحدها 
به بخش خصوصی 
واقعی واگذار 
شد، آنقدر توسط 
مخالفين سياسی، 
فرد مسوول يا 
سازمان واگذار کننده 
باز خواست و عليه آن 
جوسازی می شد که 
براي بخش خصوصي
ناخوشايند بود

نفت و فرآورده های آن منجر شود؟  
ــی را به عنوان رفتار  البته بخش خصوصی بحث
ــت مطرح كرد كه به نوعی  پارتيزانی در فروش نف
همان رفتارها و خالقيت های بسيجی گونه ای است 
ــاي مردمي كه در كنار دولت و نيروهای  كه نيروه
ــاله از خود نشان داده  نظامی طی جنگ هشت س
ــيدند. ما در جنگ  ــه توفيقات قابل توجهی  رس و ب
ــتماتيك  ــيك و به اصطالح سيس نيروهای كالس
ــتيم اينها وقتی كه وارد  ــپاه داش نظير ارتش و س
ــدند يك نيروی مردمی هم در كنار  عمليات می ش
ــت كه بافت اين نيروی مردمی به  آنها حضور داش
ــکلی بود كه به قول فرنگی ها فلکسي بل بود و  ش
تحت هر شرايطی خودش را می توانست وفق دهد 
ــازو و كمك فوق العاده توانمندی برای مجموعه  و ب
نظامي محسوب می شد.  از اين رو ما فکر كرديم در 
ــمنان  ــوی دش اين جنگ اقتصادی كه اكنون از س
ــده است بايد به شيوه ای پارتيزانی  برما تحميل ش
ــت بقبوالنيم كه بازوان  ــويم و به دول وارد عمل ش
ــتماتيك فعال و زبده  توانمند شناخته شده سيس
ــخصه هايی نيز  ــود دارند كه از مش ــادی وج اقتص
ــان نيز روی ميز  برخوردارند و برنامه و پروژه هايش
ــركت های  ــرايطی ش ــت. حاال هم در چنين ش اس
ــد بيايند و در قالب همان رفتار  خصوصی می توانن
ــه انصافا در جنگ نيز  ــيجی گونه و پارتيزانی ك بس
ــم گيری داشت عمل كنند. االن  موفقيت های چش
ــاله تحريم ها و تهديدها  هم معتقديم كه امروز مس
در بخش اقتصادی، جنگی تمام عيار است و بخش 
ــی می تواند وارد عمل  ــيوه پارتيزان خصوصی به ش
شود، چرا كه بخش خصوصی بر فضاهای موجود، 
تفکرات و روش های حرفه ای بازار و معامالت كامال 
ــت. حال با توجه به وجود ظرفيت های  ــلط اس مس
ــبتا  باالی بخش خصوصی چنانچه اين ظرفيت نس
عظيم در اختيار دولت قرار گيرد انقالب اقتصادی 
ــوی  ــنهاد فروش نفت از س رخ خواهد داد كه پيش
بخش خصوصی مطرح و خوشبختانه پذيرفته شد 
ــروش حدود 27  ــز مصوب كرد كه ف و مجلس ني

ــت و فرآورده های آن به بخش خصوصی  درصد نف
ــود چرا كه اين بخش هم توان واردات و  محول ش
هم صادرات را داراست. پيشنهاد فروش نفت توسط 
بخش خصوصی كه مورد استقبال و موافقت دولت 
و مجلس قرار گرفت در حقيقت موجب شد تا برای 
ــتين بار در تاريخ نفت ايران بخش خصوصی  نخس
ــتراتژيك كه  ــه عنوان كااليی اس ــا فروش نفت ب ب
ــد  ــد بتوان ــور می زن ــرف اول را در ارزآوری كش ح
ــود و از اين مسير دستاوردهای  مسووليت پذير ش

اقتصادی بااليی را كسب نمايد. 

   بعض�ا دي�ده می ش�ود ک�ه  اب�اغ برخ�ی 
دستورالعمل ها از س�وی دولت يا ناهماهنگی در 
تصميم گيری ها بدون مشارکت متخصصين بخش 
خصوص�ی نظيرجلوگيری از ف�روش محصوالت  
پتروشيمی مش�كاتی را برای اين بخش به وجود 
می آورد، نظر شما نسبت به تجديد نظر در برخی 
سياست های دولت و چگونگی تعامل آن با بخش 
خصوصی آنگونه که برخی فعاليت های اقتصادی 

را دچار مشكل نكند، چيست؟ 

چنين موضوعی بايد از 2 نگاه ديده شود؛ يکی 
ــور پديدار شد  ــرايط استثنايی ارزی كه در كش ش
ــل آن می پيچد  ــه دولت برای ح ــخه هايی ك و نس
ــت، اما دولت خصوصا  ــون خارج از بحث ما اس اكن
ــطح باال با جلوگيری از بعضي صادرات  مديران س
فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشيمی كارهايی 
انجام دادند كه خيلی برای ما مشکل آفرين شد و 
ــن موضوع كه دولت با بخش خصوصی همکاری  اي
ــنگ  الزم را در امورات اقتصادی ندارد و بخواهد س
جلوی پای ما بيندازد چنين نيست، بلکه بزرگترين 
ــتيبان ما دولتمردان رده باالی كشور  مشوق و پش
ــتند. اما از سوی  خصوصا مديران صنعت نفت هس
ديگر يکسری عادت های بی منطقی هنوز دردولت 
ــه اقتصادی را  ــکلی برنام وجود دارد كه وقتی مش
ــوولين دولتی دست به  تهديد می كند به ناچار مس
ــی می زنند كه زيان احتمالی آن را از  انجام كارهاي
خود دور كنند. مثال اگر تکه آهنی داغ را بخواهند 
ــر و ابزار كار را  ــن بردارند با وجودی كه انب از زمي
در دست دارند و می توانند با وسيله ای آنرا بردارند 
بخش خصوصی را وادار به برداشتن آن آهن گداخته 
می كنند در حالی كه آنها هيچ ابزار كاری را ندارند 
ــود كه اين آهن  و اگر بخش خصوصی معترض ش
داغ است و دست را می سوزاند و همانطور كه برای 
ــت  برای ما نيز سخت است  شما امکان پذير نيس
پس اكنون آن انبر را به ما بدهيد تا آهن گداخته را 
برداريم، متاسفانه در اين بخش از همه چيز تقريبا 
ــرای ناكارآمدی بخش  دريغ می كنند تا بهانه ای ب
خصوصی داشته باشند. به طور مثال وقتی كشور ما 
نفت نمی فروخت و ايران در دنيا به عنوان فروشنده 
ــت كه مثال  نفت مطرح نبود اين امکان وجود داش
ــد اما چون مارك  بخش خصوصی گازوئيل بفروش
ــود حاال اگر  ــانی ما نخورده ب ــروش نفت به پيش ف
مثال از مسؤوالن امور بين الملل نامه ای درخواست 
می كرديم تا ما را به تجار معرفی كنيد و بگوييد اين 

ــركت يا اين مجموعه امکان خريد نفت را دارد،  ش
همين درخواست نامه را به منزله اين می دانستند 
كه ما تمام امکانات را در اختيار شما قرار داديم اما 
بخش خصوصی توانايی انجام كار را نداشت. يعنی 
نتيجه اش در يك فاصله كوتاه اين می شد كه بخش 
ــته با رايزنی اقدام به جذب  خصوصی هنوز نتوانس
ــتری كند. هر چند اين نامه ها وظيفه اوليه ای  مش

است كه بايد مطابق روال كار انجام می شد. 

   يعنی ش�رکت  های بين المللی طرف معامله، 
به ش�ما اعتماد نمی کردند يا اينكه بايد ش�رکت 
خاصی متضمن فعاليت های تجاری ش�ما می شد 
تا بتوانيد خريدار يا فروشنده نفت و فرآورده های 

آن شويد؟ 
به هر حال ما كه سابقه فروش نفت را نداشتيم 
بلکه دولت به هر ارگانی يا شركتی كه به آن اعتماد 
ــت اعتباري كاال مي داد، اما در حقيقت بايد با  داش
ــه اين فرصت به بخش خصوصی  حمايت های اولي
ــود تا خود را دريابد چرا كه اين مساله  نيز داده ش
ــت، كسی كه تازه وارد كاری می شود با  طبيعی اس
آن كسی كه قديمی تر است فرق می كند. اول بايد 
اين باور به مشتری داده شود تا آنها نيز با اعتماد و 
آگاهی كامل با شركت طرف معامله، تجارت كنند.

    حال برای اينكه شرکت های بخش خصوصی 
در بازارهای بين المللی معتبر جلوه داده شوند چه 
راهكاری را برگزيده ايد تا اعتماد سازی بين المللی 
با تجار در فروش نفت و فرآورده های آن برای شما 

به سهولت انجام شود؟ 
بخش خصوصی ) اتحاديه توليد و صادركنندگان  
ــکيل  ــای نفتی( ابتدا تالش كرد تا با تش فرآورده ه
ــازی به همه  ــيومی در راستای اعتماد س كنسرس
ــان دهد كه به تنهايی يك شركت نيست بلکه  نش
ــجم كه  ــيوم قوی و منس می توان به يك كنسرس
ــتند اعتماد كرد.  چندين شركت سهامدارش هس
ــيوم را تقريبا مديران قريب  دوم اينکه اين كنسرس
به اتفاق نفتی تشکيل می دهند كه بازنشسته های 
ــچ گاه به  ــان را هي ــوده و خدماتش ــت نفت ب صنع
خارجی ها نفروخته اند تا با وجود اين تيم متخصص 
ــيوم و برخورداری آنها از علم و تجربه  در كنسرس
كافی ديگر كسی نگويد شما اطالعات كافی درباره 
فروش نفت و ... نداريد چرا كه اين تيم كارشناسی 
ــه اكنون از نظر دانش فنی فروش نفت و  در اتحادي
بازاريابی از عوامل نفت قوي تر است. مشکالت بعدی 
كه ما داشتيم و از گفتن آن نيز ابايی نداريم اين است 
كه ما در بخش خصوصی شايد در بخش ساخت و 
ــاز و ساختمان سازی و جاده سازی و كارهايی از  س
اين دست سرمايه گذاران نسبتا قوی داشته باشيم 
اما متاسفانه در بخش صنعت و خصوصا بخش نفت 
كه تقريبا حرف اول را دولت می زند و اقتصاد تقريبا 
ــت دولت است؛ ما بخش خصوصی  70 درصد دس
ــد ما مثال فرض  ــی نداريم، پس اگر قرار باش بزرگ
كنيم كه 500 هزار بشکه نفت در روز توسط بخش 
ــود يعنی بخش خصوصی  خصوصی فروخته می ش
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ــط 100 دالر سرمايه برای هر بشکه  به طور متوس
ــکه  ــاز دارد كه بتواند از عهده اين 500 هزار بش ني
نفت برآيد. در چنين شرايطی  اين اصال در بخش 
ــر و امکان پذير نيست چرا كه روی  خصوصی ميس
ــرمايه های ما محدود بوده و عملياتی  اين اصل،  س
ــد و  ــم كه انجام بدهيم محدود به نظر می رس را ه
ــايد االن به مرحله ای رسيده ايم كه فقط چند تا  ش
قرارداد فروش نفت در دستمان باقی مانده است اما 
ــرمايه و ضمانت نامه اگر بخواهيم وارد  به لحاظ س
ــايد فقط به اندازه يك محموله عمل  ــويم ش كارش

كنيم.

   از دولت چه انتظ�اری داريد تا در معامات 
بين المللی نفت و فرآورده های آن ، مشكات سد 
راه تجارت خارجی و داخلی را برای شما هموار و 

مرتفع کند؟ 
ــت بخش خصوصی از دولت اين است   درخواس
كه مثال وقتی يك فروشنده نفت در»Nioc« با يك 
شركت مذاكره می كند و با توافق به صورت اعتباری 
ــه او كاال می دهد از آن حمايت كند. با اين وجود  ب
ابتدا ما بايد بيشتر حواسمان جمع شود، دوم اينکه 
ــيم كه » ای سی« دولت  ــته باش ما اگر انتظار داش
ــه دارد تقريبا قريب به اتفاق نفتش  همين طور ك
ــد و هر كدام از اين شركت ها با  ــيه می فروش را نس
ــناخته شده اند يا دولت ها هستند  اين عنوان كه ش
ــناخته شده ای هستند اگر دولت  يا شركت های ش
ــرورت می دانند در وضعيت فعلی كه واقعا  واقعا ض
ــت بخش خصوصی انتظار داريم  ضروری هم هس
ــن مجموعه های دولتی  ــا از اي ــل يکی، دو ت حداق
ــت ثابت كردند توان عملياتی خاصی  كه در حقيق
ــرآورده به آنها  ــد به صورت اعتباری نفت يا ف دارن
ــفته بگيرند كه پشتش  بدهند و از ما نيز چك و س
را همه اعضای كنسرسيوم امضا می كنند تا به اين 
ــال زيان و بحران در  ترتيب نگرانی از حيث احتم

بين نباشد. 
ــت؛ ما اين همه  ــه اين انتظار بی جايی نيس البت
تالش كرديم، آمده ايم يك فضايی را فراهم كرديم، 
ــتيم، همه  ــتری قرارداد بس بازاريابی كرديم، با مش
كارها را انجام داديم وحاال كه می خواهيم خريدی 
ــه از خارج به  ــم بگويند يك ضمانتنام انجام دهي
ــتند به شما  ــركت ها می توانس ما بدهيد. اگر آن ش
ــت بدهند كه به ما ديگر مراجعه نمی كردند،  ضمان
ــتيم به آنها ضمانت نامه بدهيم  اگر ما هم می توانس
شما نيز محموله هايتان را می فروختيد. با اين وجود 
ــت دارد  ــش خصوصی از دول ــتی كه بخ درخواس
ــوی دولت به ما همچون  فروش نفت اعتباری از س

ساير شركت ها است.
ــركت های ديگر كه نفت می فروشند   مگر به ش
چگونه اعتبار داده می شود. دولت حداقل  به ميزان 
ــکه در روز با بخش خصوصی معامله  200 هزار بش
اعتباری برقرار كنند تا اين بخش بتواند چون ساير 
شركت های مشتری، استفاده الزم را از فروش نفت 

ببرد. 

    بخ�ش خصوصی در ش�رايط بحران ارزی و 
تحميل فش�ارها و محدوديت ها ازسوی دشمنان 
چه اندازه توانس�ت با فعاليت های اقتصادی خود 

به دولت کمک کند؟
ــار گمرك  ــته طبق آم ــال گذش اتحاديه ما س
ــت كه تقريبا بخش  18 ميليارد دالر صادرات داش
ــد تايی هم  ــم آن صددرصد خصوصی يا چن اعظ
ــود. فرآورده های  ــی ب ــركت های نيمه خصوص ش
ــتيم و  ــوش 18 ميليارد داش ــول و ح ــی را ح نفت
ــش خصوصی نقش  ــی كه بخ ــزان فرآورده هاي مي
ــته حول و حوش 9 ميليارد است. در گذشته  داش
ما نمی توانستيم  اظهار گمركی داشته باشيم، اگر 
ــوآپ انجام داديم  ــادر كرديم، اگر س ما مازوت ص
ــوآپ فرآورده ها دست بخش خصوصی  كه كليه س
ــدام اظهار گمركی اش به نام ما نبوده،  بوده هيچ ك
مجموعه اينها هم 9 ميليارد است. اين مقدار  را اگر 
روی 18ميليارد بگذاريم 27 ميليارد است كه بيش 
ــوم صادرات كل كشور است. اين فقط در  از يك س
ــت كه در سال 90 بوده. امسال  بخش فرآورده هاس
ــرايط كمی فرق كرده. اين تاثير ماست. فقط در  ش
ــوم كل صادرات كشور ما تاثيرگذاريم. همه  يك س
اينها را بدون بحران و به رغم تحريم صادرات انجام 
ــا فرآورده  ــور آورديم و ي ــم. ارز را داخل كش دادي
ــا ارز را به نوعی به ديگر متقاضيانی كه  خريديم ي
نياز به واردات كاال داشتند واگذار كرديم. همه اين 
ــان دهنده اين است كه اين  اتفاقاتی كه افتاده، نش

بخش توانمند است. 

    اگ�ر دول�ت حمايت های وي�ژه ای از بخش 
خصوصی داشته باشد و بستر الزم نيز برای فعال 
کردن حوزه های اقتصادی کشور فراهم شود فكر 
می کنيد بخش خصوصی بنا به تجربه و تخصصی 
ک�ه دارد چه اندازه می توان�د ميزان نفت توليدی 
کش�ور را به فرآورده با ارزش افزوده تبديل کند 

تا از خام فروشی آن جلوگيری شود؟ 

اين سوال مهم را منتظر بودم بپرسيد، حرفتان 
هم درست است. اتحاديه امسال دو كنسرسيوم را 
ــت،  اولی اش  ــای خود تعريف كرده اس در برنامه ه

ــد. دومی نيز  ــکيل ش فروش نفت خام بود كه تش
ــکيل ناوگان دريايی برای حمل و نقل دريايی  تش
و رفع مشکل حمل نفت و فرآورده ها و پتروشيمی. 
ــاخت  ــه اين اتحاديه س ــومين برنام همچنين س
پااليشگاه كوچك است. به هر حال ضرورتی برای 
ــی نفت با توجه به پتانسيل های موجود  خام فروش
ديده نمی شود. معتقديم كه ما ضرورتی برای انجام 
ــل در مقطع فعلی اگر  ــی نداريم حداق خام فروش
خيلی نفت اضافه داشته باشيم برای صادرات حدود 
يك ميليون بشکه در روز است كه اين يك ميليون 
ــرآورده كنيم اصال هيچ  ــکه را اگر تبديل به ف بش
ــور چيزها نداريم.  ــکلی با اين تحريم ها و اينج مش
ــك نعمتش  ــت. ي ــم خودش يك نعمت اس تحري
ــه می ماند. نعمت  ــان در خان ــت كه نفت م اين اس
ــركت های داخلی  ــت كه باالخره ش دومش اين اس
ــان را برای  ــوند توانمندی های خودش وادار می ش
ــور باال ببرند. آن چيزی كه برای  رفع نيازهای كش
خيلی ها نگران كننده است، اين است كه ارزآوری 
ــق صادرات  ــن را از طري ــن می آيد. اگر اي ــا پايي م
ــتی نفت و صادرات  فرآورده های صنايع پايين دس
ــم ما اصال نگران چه  غيرنفتی بتوانيم جبران كني
ــتيم كه از ما نفت نخرند. باالخره يك ميليون  هس
بشکه را می دهيم به كشورهای دوست و نزديك و 
ــه می خرند اصال دغدغه اين  ــو با ما و هميش همس
ــت. گو اينکه به عقيده من همان هم نبايد به  نيس
صورت خام فروش برود. اما علی الحساب دغدغه ای 
ــت. می ماند اين يك ميليون كه خيلی راحت  نيس
ــاله می توانيم با  ــر 2 س ــك برنامه  حداكث ظرف ي
ــل و احداث  ــگاه های داخ افزايش ظرفيت  پااليش
ــا تکنولوژی های جديد،  ــگاه هاي كوچك ب پااليش

وابستگی مان را از فروش نفت كم كنيم. 

    برخی کارشناسان معتقد بودند که چنانچه 
نفت ايران از س�وی آمري�كا و متحدانش تحريم 
ش�ود قيمت جهانی آن بشدت باال می رود اما اين 

اتفاق نيفتاد، ديدگاه شما در اين باره چيست؟  
ــاال نمی بريم. بهای نفت را  ــرخ نفت را اوال ما ب ن
ــه در حقيقت از اين 87  توليدكننده های بزرگ ك

فقط در يک سوم 
کل صادرات کشور 

ما تاثيرگذاريم. همه 
اينها را بدون بحران 

و به رغم تحريم 
صادرات انجام داديم. 

فرآورده خريديم يا 
ارز را به نوعی به 

ديگر متقاضيانی که 
نياز به واردات کاال 

داشتند واگذار کرديم
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ما اين همه تالش 
کرديم، آمده ايم يک 
فضايی را فراهم 
کرديم، بازاريابی 
کرديم، با مشتری 
قرارداد بستيم، همه 
کارها را انجام داديم 
وحاال که می خواهيم 
خريدی انجام دهيم 
بگويند يک ضمانتنامه 
از خارج به ما بدهيد

ــش اعظم آن در  ــايد بخ ــکه در روز ش ميليون بش
اختيار آنهاست باال بردند كه عمدتا توليدكننده های 
ــتند. ما را بهانه می كنند. ما يك ميليون  غربی هس
ــی كه مصرف در دنيا  ــت روی زمين داريم. زمان نف
ــت مثل فصل بهار ـ از اوايل فروردين تا  پايين اس
اواخر ارديبهشت ماهـ  تقريبا مصرف نفت همه ساله 
ــت؛ 2 ميليون بشکه پايين می آيد. در  پايين تر اس
ــن زمان مخصوصا در خردادماه وقتی اتحاديه  همي
ــا اعالم كرد كه ديگر از ايران از اول ماه جوالی  اروپ
نفت را نمی خرد بالفاصله بهاي نفت باال رفت. چه 
اتفاقی افتاد. عرضه كه كم نشد مصرف هم كه كم 
ــکه روی دست كشورها بود اما  بود، 2 ميليون بش
ــيد در بعضی از  قيمت آن حدود 25 دالر باال كش
ــايد 32 دالر باال كشيد، علت آن چه بود؟  جاها ش
ــيد،  ــع به 112 و 116 رس از 80 دالر در آن مقط
ــان می دهد كه ما و بعضی از  چرا؟ اين موضوع نش
ــتند،  ــوادث دنيا بهانه باال بردن قيمت نفت هس ح
ــون وقتی تاثير  ــد تاثيرگذار. چ نه عامل صددرص
دارند كه انصافا نياز باال باشد و عرضه كم، اين يك 
منطقی است كه در تجارت خودبه خود قيمت باال 
بکشد.  خب، روی گاز چه اتفاقی می افتد. گاز چند 
ــت  ــول اصلی دارد يکی خود گاز طبيعی اس محص
همچنين می توانيد تبديلش كنيد به گاز ال ان جی 
ــود يا اينکه به صورت  ــه به صورت مايع صادر ش ك
ــی ان جی كه در فروشگاه ها  ــرده س ــول فش كپس
هست. با كشتی صادر كردنش سخت است. اينها را 
بخش خصوصی می تواند انجام دهد اگر در اختيار 
ــد دردی را دوا نمی كند. شما بياييد در  دولت باش
صنايع، نفت را به هزاران محصول تبديل كنيد. ما 
ــتيك توليد می كنيم آيا لنز چشم هم توليد  پالس

می كنيم؟ لنز يك محصول نيست؟ 
ــود؟ در  در حقيقت از همين نفت گرفته نمی ش
همين اتاق در هر جا دست روی هر چيزی بگذاريد 
ــت. چرا بايد يك شركت  محصول نفتی و گازی اس
خارجی نفت ما را ببرد و برايمان فرآورده توليد كند 
ــر كاري كنيم چين يا بعضی  ــد به ما بدهد. ه و بع
ــانی  ــاوردور با آن ارزانی نيروی انس ــورهای خ كش
ــر از ما توليد  ــی كه اعمال می كنند ارزان ت و روش
می كنند. اما آيا نفت دارند كه ارزان تر از ما محصول 

ــور يا بعضی  توليد كنند؟ ما هر چيزی كه در كش
ــود  ــادن به عنوان مواد اوليه فراوان داريم می ش مع
ــور. شك نکنيم می توانيم از  مزيت نسبی اين كش
ــرآورده توليد كنيم.چرا  ــای دنيا ارزان تر ف همه ج
ــت بخش خصوصی  ــد توليد فرآورده را به دس نباي
ــخه  ــی كه االن دارند نس ــم؟ بخش خصوص بدهي
برايش می پيچند زير اقتصاد 80 درصد دولتی رشد 
ــدارد اما اگر اراده  ــت. قد و قواره بزرگی ن كرده اس
ــکلی  ــود كه حتما و به هر ش دولت بر اين واقع ش
شده به بخش خصوصی نقش بدهد، به شرطی كه 

تنگ نظری نباشد، قد و قواره هم پيدا می كند.  
ما باور كنيم االن كه از ماهاتير محمد به عنوان 
ــتمدار عقاليی  يك اقتصاددان بزرگ و يك سياس
ــت اعتماد به بخش  ــی ياد می كنند به عل و منطق
ــت. اگر االن ماهاتير محمد در ايران  خصوصی اس
مسووليت داشته باشد تکفيرش می كنند كه چرا به 
بخش خصوصی اعتماد می كند و بها می دهد. بايد 
ــبت به اقتصاد و بخش خصوصی  ذهنيت مان را نس
عوض كنيم.  در بخش صادرات خوشبختانه خيلی 
ــائل مان حل است. اما در بخش واردات االن  از مس
ــا اينکه صادرات  ــوند. ب خيلی ها مظلوم واقع می ش
ــخت تر از واردات و كارش بسيار  هميشه تاريخ س

مشکل تر است اما وقتی تحريم وجود داشته باشد 
واردات كمی سخت تر می شود نه صادرات. 

  مشكلی نداريد؟
به عنوان اتحاديه يا شركت ؟

   کا بخش خصوصی.
وقتی يکسری كاالها را ممنوع می كنند و اجبار 
ــت كه بياورند در مركز مبادله، ارز را تبديل  اين اس
كنند نگرانی شركت ها از اين است كه ارز اگر 2700 
تومان است مجبور شوند به ما بدهند 2500 تومان. 
همه روابطی كه كم و زياد می شود، همه اش ايجاد 
مشکل می كند. يکسری توليدكننده هايی هستند 
كه اظهارنامه نمی دهند، برای اينکه توليدكننده قير 
ــط قير دارم اظهار نمی كنم.  می گويد چون من فق
صادركننده هم می گويد ارز و قيرش را همه دست 
ــن داده اند و چرا من بايد تعهد بدهم. اينها باعث  اي

شده اظهارنامه ای پر نمی شود. 
ما می آييم به اتاق مبادله ارز ولی شرط مان اين 
بود كه به نرخ توافقی معامله شود نه به نرخ تحميلی. 
ــود اما اگر تحميلی نرخ  اجباری ندارد. توافق می ش
ــته اند چون نرخ ارزی كه همين االن 2500  گذاش
ــان از اتاق مبادله بخريد يك محصولی را مواد  توم
ــل به كاال كنيد مجددا صادر  اوليه را بياوريد تبدي
ــرمايه هيچی كار نداشته باشد 3 ماه  كنيد اين س
خوابيده است. يعنی 8 درصد فقط زيان سود پول 
ــت، هزينه های  ــت ساخت هس دارد. توليدش هس
ــت، كه به اينها اضافه می شود در  جانبي ديگر هس
ــتری پيدا  ــت. چطور ارزی را كه ارزش بيش حقيق
ــد بيايد با ارزش  ــط اين هزينه ها، بع كرده به واس

كمتری بدهد. 
ــرخ دالر دولتی 2500  ــی جاها ن در بازار بعض
تومان است در بازار دالر 2450 تومانی هم هست. 
ــت. نمی برند. يك  ــت تقاضا كم اس عرضه زياد اس
وقت كه می خرند برای چه صادركننده است برای 
ــما منعش می كنيد. آنکه آبرومند است كار  چه ش
ــام نمی دهد آنی هم كه اهميتی به اين چيزها  انج
نمی دهد می كشد به كارهای زيرزمينی. اين به ضرر 

كشور است. 
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وزارت نفت 
چگونه تحريم کاال را دور می زند
ــريح برنامه ايران براي مقابله  معاون وزير نفت با تش
ــا تحريم واردات كاال و تجهيزات به صنايع نفت و گاز،  ب
ــم كاالی پرمصرف،  ــد بومی 19 قل ــالم كرد: با تولي اع
امکان خودكفايی كامل در صنعت نفت فراهم می شود.  
محمدرضا مقدم در يك نشست خبری درباره مهمترين 
ــی وزارت نفت برای مقابله  طرح های اولويت دار پژوهش
ــورهای غربی و بويژه اتحاديه اروپا، گفت:  با تحريم كش
يکی از سياست های كالن مجموعه صنعت نفت كاهش 
ــد محصوالت تجاری،  ــت و گاز خام و تولي صادرات نف
پژوهشی و كاربردی در صنايع نفت و گاز است.  معاون 
ــا اعالم اينکه  ــور پژوهش و فناوري ب ــر نفت در ام وزي
ــرفته صنعتی،  ــورهای پيش در حال حاضر برخی از كش
ــت و گازخيز از محل  ــورهای نف ــدی بيش از كش درآم
ــد، تصريح كرد: بر  ــاوري و دانش فنی دارن صادرات فن
ــركت های چند مليتی به منظور افزايش  اين اساس ش
ــه توليد نفت و  ــرای طرح ها و كاهش هزين ــرعت اج س
ــی و فناوری های جديد و  ــدام به توليد دانش فن گاز اق
ــوول از پژوهش و فناوری  نوين می كنند. اين مقام مس
ــادی غرب با صنعت  ــوان خط مقدم جنگ اقتص به عن
ــتيابی به  نفت ايران ياد كرد و افزود: هم اكنون برای دس
دانش فنی و بسياری از تکنولوژی های جديد نقشه راه و 
برنامه جامع تعريف و اجرايی شده است. وی با اشاره به 
يکپارچه سازی، حذف موازی كاری و قطب بندی مراكز 
ــگاهی برای توليد بومی كاال و محصوالت  علمی و دانش
ــوراهای  ــورد نياز صنعت نفت، تاكيد كرد: تاكنون ش م
ــت گذاری پژوهش و  ــورای سياس تخصصی همچون ش
ــورای توسعه توان داخلی در سطح صنعت  فناوری و ش
ــت. مقدم با بيان اينکه در حال  ــکيل شده اس نفت تش
ــم كاال و تجهيزات  ــاخت ملی 19 قل ــر توليد و س حاض
ــيمی در  ــطح صنايع نفت، گاز و پتروش پرمصرف در س
دستور كار قرار گرفته است، اظهار داشت: بر اين اساس 
ــند راهبردی  ــت گذاری های كالن، س هم اكنون سياس
ــده  ــاخت بومی و ملی اين كاالها آغاز ش و مقدمات س
ــرايط فعلی  ــر نفت در ش ــه معاون وزي ــت.  به گفت اس
ــاخت دكل های حفاری خشکی و دريايی،  طراحی و س
ــيميايی و ليسانس توليد  ــت، مواد افزودنی ش كاتاليس
ــپ، توربين و حفاری  ــيمی، انواع پم محصوالت پتروش
ــت های پژوهشی وزارت  در آبهای عميق در صدر سياس
ــوول با بيان اينکه  ــت. اين مقام مس نفت قرار گرفته اس
ــکان خودكفايی كامل در  ــد بومی اين كاالها ام با تولي
ــيمی  تامين كاال و تجهيزات صنايع نفت، گاز و پتروش
كشور فراهم می شود، اعالم كرد: عالوه بر اين در تدوين 
سناريو و مراحل ساخت اين كاالها، مشاركت حداكثری 
ــازندگان داخلی و دانشگاه ها  با اصناف و انجمن های س
ــت كالن توليد كاالهای  ــت. وی سياس ــده اس انجام ش
بومی را توليد تجاری محصول با هدف صادرات كاال به 
ــاير كشورها عنوان كرد و گفت: در اين صورت امکان  س
مقابله با تحريم های بين المللی هم فراهم می شود. مقدم 
ــگاه شريف در بومی سازی  همچنين از مشاركت دانش
ــر داد و اظهار  ــاری در آب های عميق خب ــره حف زنجي
داشت: از اين رو به زودی سند راهبردی اين فرآيند هم 

در سطح صنعت نفت تدوين و ابالغ می شود. 

 مهمترين مباحث
کميسيون فرآورده های پارافينی

كميسيون فرآورده های پارافينی بازارهای بين المللی را به طور مرتب مورد 
ــانات قيمت در بازارهای هدف از جمله هند، چين و  مطالعه قرار داده و نوس
ــترين  ــی قرار می دهد و با توجه به بيش بازارهای آفريقا را دقيقاً مورد بررس
ــتفاده پارافين در صنايع شمع سازی كيفيت محصول را مورد توجه قرار  اس
داده و با در نظر گرفتن احتمال تغييرات قيمت در بازارهای جهانی نسبت به 

قيمت گذاری برای انواع پارافين و فوتس اويل اقدام می نمايد. 
وضع عوارض صادراتی بر اساک واکس 

ــد پااليش روغن پايه بعنوان يك  ــالك واكس در فراين با توجه باينکه اس
ــوان ماده اوليه توليدكنندگان  ــتحصال می گردد كه بعن محصول جانبی اس
پارافين مورد نياز مبرم می باشد و صادرات اين محصول توسط توليدكنندگان 
آن موجب كمبود اين ماده در بازار داخلی و تعطيل شدن كارخانجات توليد 
ــده است لذا در جهت تنظيم بازار و جلوگيری از صدور مواد اوليه  پارافين ش
فرآوري نشده و حمايت از توليدكنندگان داخلی، وضع عوارض صادراتی برای 
ــيون قرار گرفته و پيشنهادات الزم از طريق  اين محصول مورد تأييد كميس
ــيمی ايران برای وضع  اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش
ــعه تجارت ايران ارائه  ــالك واكس به سازمان توس عوارض برای صادرات اس
ــعه از طريق  ــاس تبصره د ماده 33 قانون برنامه چهارم توس گرديده تا بر اس

شورای عالی صادرات در اين مورد اقدام مقتضی معمول گردد.
تشكيل کارگروه کارشناسی برای تعيين قيمت گذاری لوب کات 

ــازی  با توجه به اينکه از لوب كات بعنوان ماده اوليه در صنايع پارافين س
ــدن فرمولی برای تعيين  ــتفاده بعمل می آيد، لذا به منظور مشخص ش اس
ــت لوب كات بر مبنای موادی كه از آن توليد می گردد و تعيين ضريب  قيم
ــای پارافينی  ــيون فرآورده ه ــوالت توليدی، كميس ــتگی آن به محص وابس
كارگروهی متشکل از چند نفر از اعضای با تجربه خود را به منظور بررسی و 
انجام كار كارشناسی در اين زمينه مشخص نموده است كه اميد است نتايج 

حاصله توسط اين كارگروه در آينده نزديك اعالم گردد.

بررسي مشكات قير
با توجه به مشکالت مربوط به صادرات قير و در جهت رونق صادرات اين 
محصول، كميسيون پيشنهاد نموده است تا شركت های توليد كننده قير ، 
محصول را به صورت امانی و با نرخ مشخص روز، در اختيار صادركنندگان 
ــته بندی نمايند و در  ــان بس قرار دهند تا آنها محصول را با هزينه خودش
ــده است در انبارها بصورت دپو نگهداری  شرايط فعلی كه بازار متوقف ش
ــه انجام اين كار بصورت  ــردد و در اين فاصله بازاريابی انجام گيرد. البت گ
سرمايه گذاری مشاركتی و بيشتر به لحاظ ذخيره سازی قير و تخليه كردن 
ــازن توليدكنندگان انجام خواهد گرفت . ضمناً توليدكنندگان قير نيز  مخ
ــتی برای بازپرداخت وجه قير مهلت الزم را برای حداقل 3 الی 4 ماه  بايس

در اختيار صادركنندگان قرار دهند.
تعیین قیمت برای قیر صادراتی

كميسيون، نوسانات بازارهای بين المللی و بازار داخلی را به طور مرتب 
ــی قرار داده و قيمت های جديد انواع قير صادراتی را در هر ماه  مورد بررس
تعيين و اعالم می نمايد. قابل ذكر است اين قيمت ها بنا به درخواست بانك 
مركزی جهت تهيه شاخص بهای كاالهای صادراتی به بانك مذكور اعالم 

می گردد.
بررسی 3 پرداختی به توليدکنندگان قير بابت تجميع عوارض

با توجه به اينکه تعدادی از صادركنندگان قير در سال 1384 مبالغی را 
بابت تجميع عوارض )وديعه صادراتی( به توليدكنندگان پرداخت نموده اند، 
ــات حاصله مقرر گرديد  ــای انجام گرفته و توافق ــذا به دنبال پيگيری ه ل
ــای وكالت محضری به  ــتندات الزم و اعط صادركنندگان ضمن ارائه مس

توليدكنندگان وجوه پرداختی را مسترد نمايند.

کميسيون قير 
 نوسانات بازارهای 
بين المللی و بازار 

داخلی را به طور مرتب 
مورد بررسی قرار 
داده و قيمت های 

جديد انواع قير 
 صادراتی را در 
 هر ماه تعيين و 

اعالم می نمايد
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يکی از ابزارهای 
الزم استفاده از 
تعرفه های گمرکی است  
چرا که وقتی فعالين 
اقتصادی از تعرفه 
استفاده می کنند با 
خاطری آسوده مطمئن 
هستند که در بازاری 
شفاف داد و ستد 
می نمايند

  ب�ا توج�ه ب�ه قابليت های بخ�ش خصوصی 
درج�ذب و جل�ب بازاره�ای هدف، به نظر ش�ما 
برای فروش فرآورده های نفتی، اصول کار و وضع 
قوانين بايد چگونه باش�د تا مشكلی فعاليت های 
اقتص�ادی اين بخش را در داخ�ل و خارج تهديد 

نكند؟ 
 اگربخش خصوصی بخواهد بدون هرمشکلی وارد 
ــود ابتدا بايد ساز وكار الزم و  بازارهای بين المللی ش
ــرای خود طراحی و  ــزی قوی و دقيقی را ب برنامه ري
ترسيم كند و سپس با تفکر بين المللی به مقوله توليد 
ــد، البته بايد به اين مهم نيز توجه  و تجارت بينديش
ــزی و تالش ها برای ورود  ــرد كه چنانچه برنامه ري ك
به  بازارهای بين المللی انجام شود ولی برخی موانع 
سد راه چون عدم ثبات قوانين در حوزه های مختلف 
فعاليت بنگاه هاي اقتصادی وجود داشته باشد، هيچ 
ــرط  ــيد زيرا ش ــوان به اهداف مد نظر رس گاه نمی ت
ــت تعامل بازارهای جهانی با تجار، برخورداری  نخس
از قانون و رعايت اصول و مقرراتی است تا هر معامله 
ــالم و بدون دغدغه و مشکل  و معاهده و قراردادی س

صورت گيرد.
ــات در مقررات و قوانين اين  به هرحال وجود ثب
ــان را به فعالين اقتصادی می دهد تا در انجام  اطمين
ــرآورد هزينه و درآمد،  ــور و فعاليت های خود با ب ام
ــررات اصولی  ــق مق ــل كنند و مطاب ــنجيده عم س
ــفانه  ــزی نمايند اما متاس ــه ري ــده برنام تعريف ش
ــاعه و ابالغ آنی  ــی تصميم گيری های خلق الس برخ
ــن  ــزی فعالي ــاری، برنامه ري ــتورالعمل های تج دس
ــادی را مختل كرده وعالوه بر زياندهی به عدم  اقتص
ــبت به قوانين وضع شده  اعتماد و اطمينان آنها نس

منجر می شود.

  ارزياب�ی ش�ما از چگونگ�ی ثب�ات قوانين 
و مق�ررات درحوزه اقتصادی کش�ور چيس�ت؟ 
وچنانچه مقررات تجاری برخی مواقع دستخوش 

تغييراتی شود تبعات آنرا چگونه می بينيد؟ 
ــد  درحقيقت مهمترين اصلی كه می تواند به رش
ــوص ايجاد يك  ــور بخص فعاليت های اقتصادی كش

سيستم پايدار درحوزه صادرات فرآورده های نفتی و 
غيره منجرشود، ثبات مقررات قانونی و عدم دستکاری 
آن است، مگر در شرايطی بسيار ضروری كه آن هم 
ــرات را از قبل به فعالين  ــد زوايا و چگونگی تغيي باي
ــطح فعاليت های  اقتصادی اعالم كنند تا آنها نيز س
خود را با مقررات و دستورالعمل های جديد وفق دهند 
چرا كه ثبات مقرراتی و اصول منسجم قانونی همواره 
ــدگان و واردكنندگان كاال و محصوالت  به صادركنن
اطمينان می دهد كه آنها با رعايت قانون در محيطی 
ــاری بپردازند. درچنين  ــالم تج ــفاف به رقابت س ش
شرايطی يکی از ابزارهای الزم استفاده از تعرفه های 
گمركی است  چرا كه وقتی فعالين اقتصادی از تعرفه 
استفاده می كنند با خاطری آسوده مطمئن هستند 
ــتد می نمايند، با اين  ــفاف داد و س كه در بازاری ش
ــت كه اعالم تعرفه های گمركی  وجود شرط اين اس
ــی و يکباره و  ــی به صورت آن ــوی مراجع دولت از س
ــدون اطالع قبلی صورت نگيرد و چنانچه به داليل  ب

ــرايط و موقعيت خاصی تشخيص داده شود كه  يا ش
تغييراتی در تعرفه ها به وجودآيد تصميم گيری ها به 
گونه ای نباشد كه به زيان فعالين اقتصادی بخصوص 

صادركنندگان و وارد كنندگان تمام شود.

  تحلي�ل ش�ما ازتبع�ات منف�ی ممنوعيت 
ناگهانی صادرات يا جلوگيری از ورود برخی کاالها 

به کشور چيست؟  
ممنوعيت ناگهانی صدوركاال و محصوالت داخلی 
ــور درحقيقت سمی مهلك بر پيکره  به خارج از كش
حوزه صادرات محسوب می شود چرا كه منع صدور 
ــرايط  ــدون اطالع قبلی و درنظرنگرفتن ش كاالها ب
ــنگينی را به آنها وارد  صادركنندگان، زيان بسيارس
كرده كما اينکه چنين رويکرد نامطلوب و بی منطقی 
ــادی بازارهای خارجی طرف قرارداد  موجب بی اعتم
ــتريان در  ــت رفتن مش ــد كاال از ايران و ازدس خري
بازارهای بين المللی می شود. به ديگرسخن زمانی كه 
طرف قرارداد دربازارجهانی، انتظار ورود كاالی ايرانی 
را می كشد و با ممنوعيت صادرات و خلف وعده تجار 
ايرانی مواجه می شود بی ترديد برای تامين نياز خود 
به اين كاالها به خريد از ديگركشورها روی می آورد. 
ــتی يعنی جلوگيری آنی  بنابراين چنين رويه نادرس
ــای صادراتی را در پی  ــدور كاال، تخريب بازاره از ص
داشته و به دست آوردن مجدد مشتريان در بازارهای 
ــای بااليی را  ــاد آنها هزينه ه ــی و جلب اعتم جهان
ــن قوانين  ــل می كند. اي ــدگان تحمي ــر صادركنن ب
ــخت گيرانه و تصميم گيری های يك شبه كه فورا  س
ــکل اجرايی نيز به خود می گيرند، بعضا درحوزه  ش
ــه فعالين اين  ــدق می كند تا جايی ك واردات نيزص
حوزه با وجودی كه هزينه های بسيار سنگينی برای 
ــده اند اما با يك دستورالعمل  واردات كاال متحمل ش
ــوی دولت با منع ورود كاال روبه رو می شوند كه  از س
چنين مسائلی بايد مورد تجديد نظر دولت قرارگيرد 
تا اقتصاد كشور و فعاليت های بخش خصوصی دچار 

مشکل نشود.

  پيشنهاد ش�ما به مسؤوالن برای رفع موانع 

گفت وگو با عضو هيئت مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی

 تعامل در تنظیم رویه هاي صادراتي 
بر هم  افزایي در اجرا

ناهماهنگی دربرخی تصميم گيری ها، اباغ دستورالعمل های آنی و ايجاد قوانين و مقررات از سوی 
دس�تگاه های دولتی بدون درنظر گرفتن منافع بخش خصوصی هرازگاهی موجب می ش�ود تا بيشتر 
بنگاه های اقتصادی کش�ور دچار مش�كل ش�وند. حال با توجه به جايگاه بخش خصوصی درتوس�عه 
اش�تغالزايی و ايجاد ارزآوری براي کش�ور،چرايی عدم مشارکت اين بخش در تصميم گيری هاي مهم 
اقتصادی را در گفت وگويی با »دکتر سيد محمد حسينی« عضو هئيت مديره اتحاديه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی بررس�ي کرديم  تا وی ما را از موانع س�د راه بخش خصوصی و توانمندی های اين 

بخش درتوسعه اقتصاد کشور با باخبر کند. متن مصاحبه با دکتر حسينی را در زير با هم می خوانيم.

دکترسيد محمد حسينی
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س�د راه بخش صادرات و واردات چيس�ت تا اين 
ح�وزه فع�ال و ارزآور در انج�ام ام�ورات خود با 
مش�كل مواجه نش�ود و ب�ا انگيزه خ�اص بتواند 
در پيش�برد اهداف و پيش�رفت اقتصاد کش�ور 

نقش آفرين شود؟ 
به نظر من محيط كسب وكار بايد از حاشيه امنی 
برخوردارشود كه مهمترين اصل آن همان ثبات بخشی 
ــررات درحوزه های  ــن و مق ــه آيين نامه ها و قواني ب
ــن و وضع  ــه ازطرف دولت تعيي ــت ك اقتصادی اس
ــورد توجه قرارگيرد  ــود.اگراين موضوع مهم م می ش
فعالين بخش خصوصی بدون هردغدغه ای برنامه های 
توسعه ای خود را طرح ريزی و مسير فعاليت خود را 
با رعايت اصول قانونی و حمايت های دولت در قالب 
رفع موانع مشخص شده می بينند. چرا كه دستيابی 
ــعه ای كشور در حوزه اقتصاد مستلزم  به اهداف توس
حمايت از توليد داخل، تشويق و رفع موانع صادراتی 
و در نهايت مشاركت حداكثری بخش خصوصی در 
ــت. با اين وجود اگر  اجرای برنامه های اقتصادی اس
ــده صادرات  ــم به اهداف كّمی پيش بينی ش بخواهي
ــدور فرآورده های نفتی ( بر  ــی )بخصوص ص غيرنفت
ــای افزايش حمايت های دولت از صادركنندگان  مبن
و ادامه روند رشد چشمگير صادرات غيرنفتی برسيم 
ــتگاه های ذی ربط برای رفع  ــت تمامی دس الزم اس
ــد راه صادراتی بسيج شوند نه اينکه با ابالغ  موانع س
ــتورالعمل های غير كارشناسی حتی مانع صدور  دس
ــنهاد  ــوند. بنابراين پيش ــای ارزآور از كشورش كااله
بخش خصوصی به مسوولين آن است كه در تدوين 
آيين نامه ها و دستور العمل ها، متخصصين اين بخش 
ــا بخش  ــد ت ــاركت دهن ــا مش را در تصميم گيری ه
خصوصی نيز با آگاهی، مطابق قانون در امورات خود 

برنامه ريزی كند. 

  درشرايط تحريم چطور؟ فكر می کنيد دراين 
برهه حساس زمانی، سياس�ت گذاری های دولت 
درقبال تس�هيل تجارت و حماي�ت از اين بخش 
مه�م ارزآورچگون�ه بايد باش�د ت�ا ازقابليت ها و 
پتانسيل های موجود به نحواحسن استفاده شود؟ 
بی ترديد درچنين شرايطی بايد به دست اندركاران 
ــکل های  ــت، حوزه تجارت وتش ــش توليد، صنع بخ
ــتری شود تا با ايجاد  مختلف بها داده و اعتماد بيش
ــرفت فعاالن  ــير پيش انگيزه و حمايت های ويژه مس
ــد آنها نيزبيش ازپيش  اقتصادی هموار و زمينه رش
فراهم شود تا از اين كانال های موثر بهره برداری الزم 
ــا اين حال اگربه  ــه نفع منافع ملی حاصل گردد. ب ب
توانايی های بخش خصوصی نگريسته شود خواهيم 
ــت تامين ارز كشور را در شرايط  ديد كه صف نخس
ــکيل می دهند چرا كه  تحريمی، صادركنندگان تش
ــا تجربه ای كه  ــص و متبحر ب ــن بخش متخص از اي
دربازارهای بين المللی دارند امکان دور زدن تحريم ها  
ــن چنانچه از  ــالوه بر اي ــت. ع ــاخته اس به خوبی س
توليدات صادرات محورحمايت ويژه شود، نقشه شوم 
دشمنان و تحريم ها به سهولت نقش برآب می شود.با 
اين حال حمايت از صادركنندگان و صنايع توليدی 
نيازمند برنامه ريزی های راهبردی است تا با توجه به 
ــاير بخش های مهم زيربنايی  اهميت اين مقوله و س
اقتصاد كشور، راه حل پيشرفت و رسيدن به اقتصاد 
مقاومتی هموار شود. از سوی ديگرچنانچه بخواهيم 

ــچ پرتالطم تحريم ها با موفقيت عبور كنيم بايد  ازپي
ــای توليدی كه زمينه صادرات كاال برای آنها  واحده
ــد، چراكه تنها با  ــت مورد توجه قرار گيرن فراهم اس
ــادرات، می توان  ــعه ص توليد كاالهای كيفی و توس

پيشرفت و پويايی اقتصادی كشور را لمس كرد. 

  بهره گي�ری ازتخصص مش�اورين اتاق های 
بازرگان�ی چه ان�دازه می تواند به تحق�ق اهداف 
ح�وزه توليد وتج�ارت کمک کند؟ آي�ا دولت از 
تخصص اتاق های بازرگان�ی درتصميم گيری های 
خود آنگونه که به هماهنگی بين بخش خصوصی 
و دول�ت در برنامه ه�ای اقتص�ادی  منجر ش�ود، 

استفاده می کند؟ 
ــد اتاق های بازرگانی به  همانطوری كه مطرح ش
موجب تبحر و تخصصی كه درحوزه تجارت و توليد 
ــد می توانند به عنوان يکی از  و فنون اقتصادی دارن
ــی دركناردولت با  ــش خصوص ــعه بخ بال های توس
ــاوره های فنی تاثيرگذار، نقش آفرين شوند.  ارائه مش
ــکل های  زيرا اتاق های بازرگانی هماهنگ كننده تش
ــف صنعتی، توليدی و  اقتصادی درحوزه های مختل
ــازی برنامه ها  تجارت بوده و می توانند با يکپارچه س
و اهداف توسعه ای مسير حركت اين گونه تشکل ها 
ــد. البته اتاق ها  ــورات همواركنن ــهيل ام را برای تس
ــب وكار و برنامه  ــون بهبود فضای كس ــاس قان براس
پنجم توسعه كشور جايگاه مشاوره ای دولت را دارند 
ــکالت تشکل های  و بايد درانتقال توانمندی ها و مش
ــتگاه های اجرايی ذيربط  همچنين  اقتصادی به دس
ــنهاداتی در  ــب و ارائه پيش ــاد راهکارهای مناس ايج
ــع حوزه های مختلف اقتصادی اقدام  جهت رفع موان
ــی مواقع با  ــای اقتصادی در بعض ــد، تا بنگاه ه كنن
اجرای دستورالعمل های ابالغ شده از سوی دولت در 
ــا قرارنگيرند. به هر حال اتاق ها به دليل ارتباط  تنگن
نزديك با مسؤوالن دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها 
می توانند با انتقال تجارب و راهکارهای كارشناسانه 
ــديد مشکالت و بروز  ــتگاه های دولتی از تش به دس
ــد. البته اين را  ــای احتمالی جلوگيری كنن بحران ه
بايد گفت كه دولت اگرچه برخی مواقع در برنامه ها 
ــاركت  ــترك با بخش خصوصی مش ــات مش و جلس
ــووالن اتاق ها  ــا ازمتخصصين و مس ــد و بعض می كن
ــه عمل می آورد اما  ــز در برنامه های خود دعوت ب ني
ــی قابل توجهی  ــفانه در اين مراودات، خروج متاس
ــرات و ايده های  ــورد و كمتر از نظ ــم نمی خ به چش

بخش خصوصی در تصميمات اقتصادی بهره گيری 
می شود.

  آي�ا بخش خصوصی تواناي�ی تحول صنعت 
نفت را دارد تا با ورود به اين بخش مهم، ارزآوری 
قاب�ل توجهی را از محل تبدي�ل نفت به فرآورده 

نصيب کشور کند؟ 
ــوال بايد گفت، با وجودی كه  در پاسخ به اين س
ــور از  ــی اقتصاد كش بخش خصوصی درتحرك بخش
ــت، اما درحقيقت بخش  ــی بااليی برخورداراس تواناي
ــم گيری  ــته قدرت مانوراقتصادی چش نفت درگذش
ــور بنگاه های  ــت، چون بنگاه های نفتی دركش نداش
ــع چنين ضعفی  ــد، بنابراين برای رف ــی بودن كوچک
اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان فرآورده های 
نفتی امسال با تجميع بنگاه های كوچك و حوزه های 
مرتبط  نفتی و تبديل آن به يك كنسرسيوم منسجم 
قوی وارد عمل شد و اكنون اين كنسرسيوم با تجربه 
ــيوه مديريتی  ــی و عملياتی همراه با ش ــوان مال و ت
فوق العاده باال قدرت ورود به عرصه های بين المللی و 
توانايی مانور خاصی درتبديل نفت خام به فرآورده و 
فروش آن به بازارهای جهانی را دارد. از سوی ديگر به 
عقيده من دربخش توليد و تجارت نخستين چيزی 
ــود ايجاد يك فضای  ــد به آن اهميت داده ش كه باي
سالم كسب وكاراست تا قابليت رقابت پذيری سالمی 
ــادی به وجود آيد.بنا براين اگربه  بين بنگاه های اقتص
بخش خصوصی بها داده شود و قابليت های ويژه آن 
شناسايی و سپس نقاط ضعف اين بخش مهم برطرف 
ــت زمينه ورود بخش خصوصی به  ــود شکی نيس ش
فضای استراتژيك اقتصادی ارزآور حاصل از صادرات 
ــرای اين بخش  ــانی ب ــت و فرآورده های آن به آس نف
فراهم می شود و توليد ناخالص كشور نيز از اين طريق 
افزايش خواهد يافت.به هر حال منابع مختلف زيادی 
دركشور وجود دارد كه بايد ازآن استفاده بهينه شود. 
ــت كه در راستای توسعه يافتگی  اما تاكيد براين اس
ــب علم و تخصص، مديران بخش صادرات چه  و كس
ــی را با علم و  ــش دولتي و چه بخش خصوص در بخ
ــنا كنيم تا  تجربه و دانش روز تجارت بين المللی آش
نمايندگان ايرانی بتوانند با رايزنی درمحيط بين المللی 
ضمن جلب و جذب بازارهای جديد، مشتريان را نيز 
ــق اين امر نيازمند همکاری و  حفظ كنند البته تحق
همگامی بخش های مختلف اقتصادی چون گمركات 
و موسسات مالی، بانك ها و دستگاه های دولتی است.

اتاق های بازرگانی 
هماهنگ کننده 

تشکل های اقتصادی 
درحوزه های مختلف 

بوده و می توانند 
با يکپارچه سازی 

برنامه ها و اهداف 
توسعه ای مسير 
حرکت اين گونه 

تشکل ها را برای 
تسهيل امورات 

هموارکنند
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 تحريم ايران 
 دست وزارت نفت 
 را باز گذاشته تا 
 در اين شرايط  
فضا را برای ورود 
بخش خصوصی به 
عرصه فعاليت آنگونه 
که بتواند نفت خام 
را به فرآورده ارزآور 
 تبديل کند 
فراهم نمايد

  اگرب�ه بخ�ش خصوص�ی مج�ال کار داده 
ش�ود و با اعتماد سازی موانع س�د راه پيشرفت 
اين بخش برداش�ته ش�ود، فك�ر می کنيد بخش 
خصوصی چه اندازه می توان�د با ارزآوری و ايجاد 
اشتغال دراقتصاد کشور آن هم در شرايط تحريم 

موثرواقع شود؟ 
بخش خصوصی مدت هاست كه مطرح می كند 
ــور بايد استراتژی مشاركت و  استراتژی فعلی كش
ــد و نبايد رقابت ناسالم و غير اصولی  همکاری باش
ــور صورت گيرد. بلکه  در بنگاه های اقتصادی كش
ــاركت بايد مد  ــکاری و مش ــن روزها بحث هم اي
ــرايط تحريمی  ــفانه در ش ــرار گيرد. متاس ــر ق نظ
ــور دولت به جای حمايت از بخش خصوصی،  كش
ــی و سختگيری می كند، در حالی كه در  مانع تراش
اين موقعيت حساس بايد توان، نيرو و امکاناتمان را 
ــم انداز  كنار هم بگذاريم تا با عبور از تحريم ها چش
ــور ترسيم كنيم،  اكنون  خوبی را برای اقتصاد كش
ــه جای دخالت و يا ميدان ندادن به بخش  دولت ب
ــد و با نگاه حاكميتی عالوه بر  خصوصی، بايد بياي
ــور را  تنظيم مقررات صحيح، وضعيت اقتصاد كش
ــکالت كشوردر چنين  رگالتوری كند و نگذارد مش
ــود. اين روزها كه دشمن  ــرايطی بيش از اين ش ش
ــعی بر تضعيف  ــا تحريم خريد نفت خام ايران س ب
ــور را دارد، به نوعی دست وزارت نفت  اقتصاد كش
ــت تا در اين شرايط فضا را برای ورود بخش  باز اس
ــه فعاليت آنگونه كه بتواند نفت  خصوصی به عرص
خام را به فرآورده ارزآور تبديل كند فراهم نمايد. از 
سوی ديگر تحريم ها اگر چه بر اقتصاد كشور تاثير 
ــته اما حسن آن اين است كه شركت نفت را  گذاش
خلع سالح كرده و زمينه حضور  بخش خصوصی را 
در عرصه فعاليت بخش های مختلف نظير صادرات، 
ــرمايه گذاری جديد فراهم كرده  واردات و حتی س
ــازه دهند بايد از اين  ــت و چنانچه دولتی ها اج اس
فرصت مناسب حداكثر استفاده الزم به عمل آيد. 
اگر دولت معتقد است كه در بخش خصوصی افراد 
نابابی وجود دارند كه ممکن است ورود آنها به بازار 
كار، اقتصاد كشور را دچار آسيب كند، بايد جلوی 

اين آدم ها گرفته شود.
اگر چه امکاناتی فراهم شد كه بخش خصوصی 

نتواند به وضوح وارد عرصه فعاليت های  اقتصادی 
ــفانه اكنون می بينيم كسانی به نام  ــود، اما متاس ش
بخش خصوصی وارد بازارشده اند كه تجربه كاری، 
سابقه و تخصص درست و حسابی در زمينه توليد و 
تجارت ندارند. عملکرد غيرحرفه ای و مساله دار اين 
ــفانه توسط  سيستم دولتی حمايت  افراد كه متاس
ــی وارد عرصه فعاليت های   و به نام بخش خصوص
اقتصادی شده اند بازار و تجارت خارجی را به آستانه 
هالك كشيده  است. همين افراد االن بازار نفت خام 
ــای آن را به معضلی دچار كرده اند كه  و فرآورده ه
هيچ وقت بخش خصوصی نمی تواند چنين كاری 
ــود تا  ــت كه االن حس می ش كند. اين خطری اس
ــا و عملکرد های غلط را  ــه و كوزه ه فردا همه كاس
ــکنند و بعد  ــر بخش خصوصی واقعی بش روی س
ــش خصوصی همين  ــد، ببينيد عملکرد بخ بگوين
ــود. به طور مثال مازوت  ــت كه مشاهده می ش اس
ــل در بندرعباس با 5 دالر  ــه ما دو ماه قب ايران ك
ــم، االن بايد با 20 دالر همراه با هزينه  می فروختي
ــيم.  حمل به دوبی برده و با قيمت 30 دالر بفروش
ــال 5 دالر به راحتی  ــه مازوت را ما قب ــی ك در حال
ــش خصوصی واقعی  ــی فروختيم. اكنون كه بخ م

وارد عمل شده تا ترانزيت كاال كند و می خواهد كار 
انجام دهد متاسفانه سيلی اش را می خورد و فضايی 
ــت در آن مانور دهد بسته شده است.  كه می توانس
به هر حال عملکرد غلط و ناكارآمد از سوی برخی 
ــده و به نام  كه با حمايت و رابطه هايي وارد بازار ش
ــه فعاليت های اقتصادی  ــت ب بخش خصوصی دس
ــون با عملکرد منفی دارای كارنامه ای  زده اند و اكن
ــياه هستند، فردا به اسم بخش خصوصی واقعی  س
تمام می شود تا بعد دولتی ها بگويند، ديديد آمديم 
راه را برای بخش خصوصی باز كرديم اما اين بخش 

نتوانست كاری كند.

  تحليل ش�ما از عدم خريد نفت خام کش�ور 
در بورس کاال که توسط بخش خصوصی انجام شد 
چيست و فكر می کنيد آينده بورس نفت به کجا 

ختم شود؟   
ــته برای اينکه ثابت كند به  ــال گذش دولت س
بخش خصوصی در فروش نفت بها می دهد نفت را 
در بورس كاال عرضه كرد تا به قول خود توانمندی 
ــنجد كه اين بخش چگونه  بخش خصوصی را بس
می تواند نفت را بفروشد. اما متاسفانه رقمی را برای 
ــچ كس در بازار بين المللی  نفت تعيين كردكه هي
ــا اين ترفند بگويد كه بخش  ــد، تا ب خريدار آن نش
خصوصی در تجارت و تبادالت بين المللی ناكارآمد 
است. اين رويکرد يعنی راه اندازی پروژه بورس نفت 
ــد فقط بازی  ــی نحوه عرضه آن بی تردي و چگونگ
ــود. البته بخش خصوصی  دادن بخش خصوصی ب
ــت ابتدا پيشنهادات بسيار  بنا به تجربه ای كه داش
ــی و معقوالنه ای به آقايان دولتی داد كه اگر  منطق
می خواهيد بورس نفت را راه اندازی كنيد قطعا اين 
راهش نيست كه روز اول بخواهيد محموله بزرگی 
ــرايط پرداخت غيرمعقول عرضه كنيد چرا كه  با ش
با چنين قيمتی هيچکس نخواهد توانست خريدار 
ــد كه بياييد با همکاری  نفت ما شود. پيشنهاد ش
ــدازی كنيم. ما به  ــورس منطقه را راه ان هم ابتدا ب
ــالت محموله های  ــووالن دولتی گفتيم معام مس
ــوآپ نفت خام  را راه اندازی كنيم تا قيمت نفت  س
ــود، چرا كه  ــناخته ش ــوآپ در بازار جهانی ش و س
ــد كه بخش خصوصی  ــن موضوع كمك می كن اي

گفت و گوی دنيای انرژی با سيد حميد حسينی

سوآپ را دولت از بین برد
مظلوميت س�وآپ و بنكرينگ، نگاه دولتی ها به بخش خصوصی، بازی ندادن به بخش خصوصی نفت و آخرين 
وضعيت اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی مهمترين موضوعات گفت و گوی دنيای انرژی 
با س�يد حميد حس�ينی عضو اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروش�يمي بود. به گفته وی بخش 
خصوصی اعتقاد دارد اس�تراتژی فعلی کش�ور بايد اس�تراتژی مشارکت و همكاری باش�د و نبايد رقابت ناسالم و 
غي�ر اصولی در بنگاه های اقتصادی صورت گيرد اما دولت در ش�رايط تحريمی به جای حمايت از بخش خصوصی، 

مانع تراشی و سختگيری می کند. مشروح گفت وگوی دنيای انرژی با وی در زير می آيد. 

علي خسروي
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کارشناسان 
اقتصادی به خصوص 

 خبرگان حوزه 
انرژی بايد با واکاوی 
جزئيات معامله سلف 
نفت تاثير مثبت اين 

 بازار نوين را 
 در اقتصاد برای 
مردم بازگو کنند

ــد در معامالت به خوبی محموله نفتی خود را  بتوان
بفروشد و اگر محموله كوچك تر باشد بهتر می توان 
ــا هيچکس از آقايان  ــروش نفت مانور داد. ام در ف
به پيشنهاداتی كه بخش خصوصی برای راه اندازی 
ــرا كه آنها  ــه ارايه داد توجه نکرد چ ــورس منطق ب
بنايشان بر اين بود كه بورس نفت شکست بخورد و 

قطعا هم موفق شدند.

  پ�س از شكس�ت ب�ورس نف�ت در س�ال 
گذش�ته، بخ�ش خصوصی چه پيش�نهادی برای 
ورود به تج�ارت نفت داد؟ آيا اص�ا وزارت نفت 
پيش�نهادهای کارشناس�انه ش�ما را ب�ه عنوان 

نمايدگان بخش خصوصی قبول دارد؟  
ــات  ــاری در يکی ازجلس ــال ج  بنده اوايل س
ــا هدف ورود  ــاق بازرگانی تهران كه ب ــروه ات كارگ
ــکيل شده بود  بخش خصوصی به تجارت نفت تش
ــه گفتم،  ــووالن وزارت نفت حاضر در جلس به مس
ــوع ورود  ــا هماهنگی هم موض ــينيد ب بياييد بنش
بخش خصوصی به تجارت نفت را تسهيل كنيم، اما 
ــما مخالفت كردند و در  نمايندگان وزارت نفت رس
ــکلی در فروش نفت خام  جواب گفتند ما هيچ مش
ــال 2012 در زمينه  ــم  و كل قراردادهای س نداري
ــته ايم و اگر فردا نيز در بحث  فروش نفت را نيز بس
فروش نفت با مشکلی مواجه شويم سه بنياد يا به 
نوعی بنگاه بزرگ نظير آستان قدس رضوی، بنياد 
مستضعفان و هيات امنای اجرايی نفت ما را خواهند 
فروخت. اصال شما مسووالن بخش خصوصی وارد 
ــويد و بحث تحريم ها نيز هيچ ربطی  اين بحث نش
ــان موقع پيش بينی  ــه نفت خام ندارد. بنده هم ب
ــام ايران  ــد ماه آينده نفت خ ــردم كه ظرف چن ك
تحريم خواهد شد به آنها هشدار دادم و گفتم راه را 
برای ورود بخش خصوصی تا بازار بسته نشده است 
باز كنيد تا چنانچه تحريم نفتی شديم  بدانيد كه 
اين بخش متخصص و با تجربه می تواند راه گشای 
ــود.  ــی برای فروش نفت و فرآورده های آن ش خوب
ــه خارج كردند. با  اما آقايان اصال موضوع را از جلس
اين وجود وقتی طرف دولتی حاضر نيست به هيچ 
ــنهادات كارشناسی بخش خصوصی را  عنوان پيش
بشنود و خودشان را دانشمند صنعت نفت و تجارت 
ــت تا بخش  ــد ديگر چه انتظاری بايد داش می دانن
خصوصی وارد فعاليت های اقتصادی شود. متاسفانه 
ــووالن وزارت نفت همه فکر می كند هر فردی  مس
ــتم وزارتخانه  ــد يا در سيس كه مهندس نفت نباش
ــد حق ندارد راجع به موضوع نفت يا تجارت  نباش
ــکالت، موانع و  آن حرفی بزند. اما با اين همه مش
ــوی  ــبت به بخش خصوصی ازس بی اعتمادی نس
ــيوم فروش  ــش خصوصی كنسرس ــت، باز بخ دول
نفت را در اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان  
فرآورده های  نفتی راه اندازی كرد و همچنان تالش 
ــده گيرد. البته بايد  ــووليت ها را بر عه می كند مس
ــختی  گفت بازی نفت در دنيا بازی بزرگان و كارس
است و نياز به تجربه دارد. روزی كه ما وارد بازارنفت 
تركمنستان شديم شركت های گردن كلفت چون 
ــز و پيش  ــی ري ــرك، خيل ــركت های آذری و ت ش
ــم با آقای زنگنه  ــاده بودند، آن وقت ما آمدي پا افت
ترانزيت سوآپ نفتی را راه اندازی كرديم و موضوع 
ــما برعهده بخش  ــوآپ نفتی رس فعاليت در كارس

ــته شد. ما در اين بازار توانستيم با  خصوصی گذاش
فعاليت شبانه روزی، شركت های منطقه را از ميدان 
ــران از همه اين  ــم. آن روزها اي ــوآپ خارج كني س
ــركت ها  گردن كلفت تر بود. همچنين 15 سال  ش
پيش، ايران در بورس تركمنستان در بحث سوآپ 
ــفانه با تصميم  ــت حرف اول را می زد. اما متاس نف
ــوآپ همچنين  ــت و انحصاری كردن س غلط دول
ــما بخش  واگذاری آن به غير بخش خصوصی، رس
خصوصی واقعی كارآمد را از اين بازار بيرون كرد و 
االن شركت های آذری، ترك و روس كه آن روزها 
ــيدند در بحث معامالت  به گرد پای ما هم نمی رس
سوآپ نفتی در منطقه حرف اول را می زنند. با اين 
وجود انتظار داريم كه آقايان بيايند بگويند ما برای 
توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در بازار 
برای اينکه ارزش افزوده نفت خام بيشتر شود اين 
ــا را به نفع بخش خصوصی انجام داده ايم، اما  كاره
ــت نه اين كه  ــتقبال نکرده اس بخش خصوصی اس
بگويند بخش خصوصی توانمند نيست.  به هر حال 
ــه وزارت نفت هيچ كاری  ــت، دولت و بدن بايد گف
ــد را تاكنون انجام  كه به نفع بخش خصوصی باش
نداده و دوست دارند همه چيز در انحصار خودشان 

باقی ماند.

  آيا کميس�يون ان�رژی مجل�س و اتاق های  
بازرگانی برای حل  مش�كات بخش خصوصی  با 
وزارت نفت و مس�ووالن دولتی تاکنون اقدامات 

درخور توجهی داشته اند؟ 
ــالمی با همه  ــورای اس قاعدتا وقتی مجلس ش
ــود  ــارات قانونی كه دارد عمال دور زده می ش اختي
ــيون ويژه  ــت كميس ــت اندركاران وزارت نف و دس
ــت می كنند تا خط بطالن روی برخی قوانين  درس
كشيده شود چه انتظاری بايد از آنها داشت. بايد از 
ــاور را دارد و  نظرات بخش خصوصی كه نقش مش
پيشنهادات آن، بهره گيری شود كه متاسفانه چنين 
نيست. با اين وجود هر وقت كارگروه های مشتركی 
ــش خصوص به  ــی ورود بخ ــوص چگونگ در خص
ــود خيلی از  ــکيل می ش ــی هم تش ــالت نفت معام
ــركت نمی كنند. به  ــووالن دولتی در جلسه ش مس
طور مثال كارگروه نفت اكنون بيش از 5 ماه است 
در اتاق بازرگانی تشکيل نشده و در طول دو جلسه 

كه قبال برگزار شد بحث اوراق سلف نفت مطرح بود 
ــه ما فقط نقاط ضعف آن را درآورديم  و كلی آن  ك
ــفانه اين موضوع اكنون به  را تبليغ كرديم اما متاس
كما رفته و تاكنون روی اين مسئله بحث مشتركی 

نشده است.
ــد دولت اعتقادی به   با اين حال به نظر می رس
بهره گيری و استفاده از نظرات و مباحث كارشناسانه 
ــدارد و اتاق بازرگانی  ــش خصوصی و مجلس ن بخ
ــته انجام دهد همان حفظ  تنها كاری را كه توانس
فضای كارشناسی است و بعضا با مصاحبه هايی نيز 
افکارعمومی را عليه برخی تصميمات غيركارشناسی 

دولت تحريك می كند. 

  چگونه بايد سرمايه های  ريز و کان موجود 
در بازاره�ای موازی، جلب و ج�ذب صنعت نفت 

شود؟ 
ــادی به خصوص  ــان اقتص در حقيقت كارشناس
خبرگان حوزه انرژی بايد با واكاوی جزئيات معامله 
ــلف نفت تاثير مثبت اين بازار نوين را در اقتصاد  س
ــرمايه گذاران با آگاهی  برای مردم بازگو كنند تا س
ــيوه معامالت و چگونگی كسب درآمد  دقيق از ش
ــوده وارد چنين بازاری  ــری آس ــن راه با خاط از اي
شوند. بيشترمردم هنوز تعجب می كنند درمعامله 
»سلف نفت« روی چه حسابی اقدام به پيش خريد 
ــی كه بايد  ــکه ای 140دالر كنند درحال ــت بش نف
سرمايه های شان 5 سال بخوابد تا با افزايش قيمت 
اين كاال طی اين مدت زمان، عالوه بر سود ساالنه 
ــال از اين معامله  ــدی، بتوانند پس از 5 س 8 درص
ــود  ــد. با اين وجود ديده می ش ــب درآمد كنن كس
ــلف  ــانی معامالت صکوك و س در بحث اطالع رس
ــووالن كم توجهی می كنند زيرا خيلی از  نفتی مس
ــلف نفت به چه  مردم هنوز نمی دانند معامالت س
معنا است، به هر حال كارشناسان حوزه نفت بايد 
ــود آور  ــرمايه گذاران را برای ورود به اين بازار س س
ــور تشويق كنند و  ــعه اقتصاد كش و موثر در توس
ــنجی در برنامه های  تلويزيونی همچنين  با نظرس
ــمينارهای مختلف اطالع رسانی  ايجاد ميزگرد و س
ــبت به اين موضوع داشته باشند.  ــترده ای نس گس
چراكه راه اندازی معامالت سلف نفتی از هر نظر به 

نفع مردم، دولت و اقتصاد كشور است. 
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   توان بخش خصوصی را در فعال کردن حوزه 
نفت و انرژی درش�رايطی که فروش اين محصول 
اکنون بامحدوديت هاي�ی دربازارهای بين المللی 
همراه اس�ت چگونه ارزياب�ی می کنيد، تا بتوانيم 
ب�ا رايزنی و ايجاد ارزش افزوده برروی مش�تقات 
چني�ن کاالي�ی، دني�ا را مجذوب محص�والت و 

فرآورده های نفتی کشورکنيم؟
ــب دارابودن تخصص  بخش خصوصی به موج
ــی فوق العاده  ــه كافی ازتواناي ــش و تجرب الزم، دان
ــی و فعال كردن حوزه های  بااليی درتحرك بخش
مختلف اقتصادی به خصوص  بخش انرژی برخوردار 
ــا كه ايران به جهت داشتن اقتصاد  ــت چه بس اس
ــت با  ــت( بيش از يك قرن اس ــك محصولی )نف ت
و كاردارد، اما ازآنجايی كه بيشتر  اين حوزه مهم سر 
ــته فقط  فعاليت ها در بخش نفت طی دوران گذش
ــاف و فروش آن متمركز شده  بر استحصال، اكتش
بود و از سوی ديگر با دولتی بودن اقتصاد، كمتر به 
توليد فرآورده هاي نفتی و ايجاد ارزش افزوده روی 
اين منبع مهم خدادادی توجه می شد بنابر اين بايد 
گفت، تاكنون حركت اقتصادی قابل قبول و در خور 
توجهی جز وابستگی اقتصاد كشور طي بيش از يك 

قرن به فروش نفت ديده نشده است.
ــت  ــد دولت با گذش  البته همانطوركه گفته ش
سال های مديد نتوانست از توان بخش خصوصی با 
وجود پتانسيل فراوانی كه دارد بهره الزم را بگيرد 
تا اين بخش متخصص با ورود به كار و فعال كردن 
ــه چنين صنعتی  ــای مختلف زير مجموع حوزه ه
ــتاوردهای مهمی را كسب وتوليد فرآورده های  دس
ــاال را جايگزين خام  ــن ارزآوری ب ــی همچني نفت
فروشی نفت كند، اما پس از ساليان سال با خروج 
دولت از فعاليت های پايين دستی نفت و... به موجب 
ــت های كلی اصل 44 قانون اساسی،  اجرای سياس
ــركت ها و صنايع بزرگ پايين   ــی ازش اكنون بخش
ــتی نفت و گاز به دست بخش خصوصی افتاده  دس
ــت و توانايی خاصی  ــت البته اين بخش با دراي اس
كه دارد تاكنون توانسته بازيگر خوبی برای توسعه 

ــفانه  ــود، اما متاس ــور در اين عرصه ش اقتصاد كش
ــود و تصميم گيری های  برخی ناهماهنگی ها موج
غيراصولی ازسوی مسووالن همراه با ساز و كارهای 
ــت در كنار مقررات و قوانين دست و پاگير  نادرس
ــود توان و  ــده تا بخش خصوصی با وج موجب ش
تخصص بااليی كه دارد نتواند جايگاه شايسته خود 

را آن گونه كه هست پيدا كند.
ــی و همگامی الزم  ــود اگر همراه ــا اين وج  ب
ــی و مراجع تصميم  ــتگاه های دولت ــوی دس ازس
ــد راه  ــکالت س گيرنده در رفع برخی موانع و مش
ــهيل  ــش خصوصی همچنين تس ــرفت بخ پيش
ــورات در تامين منابع مورد نياز اين بخش مهم  ام
ــوان گفت كل نفت  ــد، به جرات می ت به عمل آي
ــراه با ارزش  ــور به فرآورده، هم توليدی را دركش
افزوده باال تبديل خواهيم كرد تا عالوه بر توسعه و 
ارزآوری، خام فروشی نفت درايران اسالمی نيز به 

بوته فراموشی سپرده شود.

   به موانع س�د راه پيشرفت بخش خصوصی 
اش�اره کرديد، فكرمی کنيد چ�ه عواملی موجب 
می ش�ود تابخش خصوصی نتواند به نحوشايسته 

ازظرفيت های موجود خود استفاده کند؟
ــه توانايی  ــا توجه ب ــش خصوصی ب ــه بخ اينک
ــورد حمايت  ــه م ــه دارد، چنانچ ــاده ای ك فوق الع
ــا مرتفع  ــرفت آن نيز ب ــير پيش ــرار گيرد و مس ق
ــود، بی ترديد به  ــوار ش ــد راه هم ــدن موانع س ش
ــت،اما اگربه  ــد اغراق نيس قلعه های افتخارمی رس
ــتورالعمل ها و تصميم گيری های دولت  برخی دس
ــته  ــوص مديران ميانی و معاونت ها( نگريس )بخص
ــا، تصميم گيری و  ــود خواهيم ديد كه برنامه ه ش
ــکل عملياتی  ــاز وكارها به گونه ای طراحی و ش س
ــی كمترين  ــرد كه بخش خصوص ــه خود می گي ب
ــزی، ايده پردازی  ــاركت و نقش را در برنامه ري مش
ــرد وكالن در ابعاد مختلف  و تصميم گيری های خ
ــتر مديران و متصديان دولتی هستند  دارد و بيش
ــدون هماهنگی و مالحظه با بخش  كه بی پروا و ب
ــان اتاق های بازرگانی دست  خصوصی و كارشناس
ــم آيين نامه  ــد و بعضا با تنظي ــه هركاری می زنن ب
ــتورالعمل های غيراصولی بدون اينکه تبعات  ودس
ــنجند و يا  ــکافانه بس ــی و عواقب كار را موش منف
پيش بينی و برآورد خاصی نسبت به اجرای چنين 
برنامه هايی داشته باشند وارد عمل شده و چه بسا 
بعضا با تصميم گيري های آنی وتصويب آيين نامه ها 
ــجم عالوه برنابودی  ــتورالعمل هايی غيرمنس و دس
ــی دربخش های  ــی و چالش آفرين ــش خصوص بخ
مختلف اقتصاد كشور،همان تصميمات و تصويبات، 
ــان دولت و عامه مردم نيز تمام  درجريان كاربه زي

می شود.

    انتظار ش�ما از دولتمردان چيست تا مسير 
بخ�ش خصوصی  برای پيش�رفت هموار ش�ود و 
اي�ن بخش بتواند به اهداف مد نظر خود که همانا 
توس�عه، ارزآوری و ايجاد اشتغال در کشوراست، 

برسد؟

گفت وگو با عضو هيئت مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمي ايران

 بخش خصوصی توانایی تبدیل 
بخش عمده نفت  خام به فرآورده را دارد

اجرای سياس�ت های کلی اصل 44 قانون اساس�ی با واگذاري فعاليت ها وبنگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي 
به منظور ش�تاب دهی رشد اقتصاد ملی، گسترش مالكيت عمومی، تامين عدالت اجتماعی، ارتقاء کارايی بنگاه ها، 
رقابت پذيری و در نهايت باال بردن س�هم بخش های خصوصی دراقتصاد ملی، چند س�الی است که در کشور شكل 
عمليات�ی به خود گرفته اس�ت. با اين وجود ش�رکت ها و صنايع بزرگ پايين  دس�تی چون »نف�ت و گاز« از جمله 
بنگاه های مهمی هستند که طبق قانون اصل 44 بايد فعاليت آنها به بخش خصوصی محول شود. درگفت وگويی با 
»سيدابولقاسم هاشمی«عضو هيئت مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفتی زوايای کار را جويا شديم که 

متن اين مصاحبه را در ذيل می خوانيد.

برخی 
ناهماهنگی هاي موجود 
و تصميم گيری های 
غيراصولی ازسوی 
مسووالن در کنار 
مقررات و قوانين 
دست و پاگير 
موجب شده تا بخش 
خصوصی نتواند 
جايگاه شايسته خود را 
پيدا کند

سعيد بهبد
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ــتيابی به  ــش خصوصی راه خود را برای دس بخ
ــرايط رقابتی  اهداف كوتاه و بلندمدت آن هم درش
حاكم برتوليد، تجارت و بازاريابی به خوبی می داند 
و با برنامه ريزی دقيق و حساب شده چشم اندازهای 
ــيم می كند،اما دولت با  ــرای خود ترس خاصی را ب
ــت های بخش  ــی به سياس ــی و بی اعتناي بی توجه
ــتورالعمل هايی  خصوصی گاه و بيگاه قوانين و دس
را اجرا می كند كه باعث به هم ريختگی برنامه ها و 
طرح های در دست اقدام بخش خصوصی می شود. 
درچنين شرايطی انتظار می رود دولت در راستای 
ــتغال و پويايی اقتصاد  ــت از اش ــت و حماي حفاظ
كشور، چنانچه می خواهد اليحه ای را برای تصويب 
به مجلس بفرستد يا برنامه جديد اقتصادی داشته 
ــه خوبی دريابد و  ــد ابتدا بخش خصوصی را ب باش
بدون مشورت تخصصی اتاق های بازرگانی و فعالين 
خبره اقتصادی، يك طرفه دست به اقدامی نزند كه 
ــات منفی آن دامن گير بخش مولد و كار آفرين  تبع
ــور شود چرا كه تالش اتحاديه ها و تشکل های  كش
بخش خصوصی هميشه افزايش درآمدزايی كشور 

و ايجاد اشتغال انبوه است. 

در  دول�ت  بی تفاوت�ی  می کني�د  فك�ر   
مشارکت دهی بخش خصوصی و عدم همراهی آن 
در ايجاد تفكرات همس�و برای تصميم گيری های 
ناشی از آن چيست و اين مشكل بايد چگونه حل  

و فصل شود؟ 
اين موضوع كه چرا ميان بخش دولتی و بخش 
ــت های كلی اصل  خصوصی حتی با اجرای سياس
44 قانون اساسی در بيشتر تصميم گيری ها اختالف 
ــود، در حقيقت به  ــر و فاصله هايی ديده می ش نظ
ــور برمی گردد چرا  ــکل فرهنگی در كش وجود مش
ــور از نظر  ــه افراد تاثير گذار و مديران ميانی كش ك
ــن و فعالين با تجربه  ــی پذيرای متخصصي فرهنگ
ــاور و  ــش خصوصی به عنوان يك همکار و مش بخ
ــوز به جامعه نيستند. به نظر من اگر به لحاظ  دلس
فرهنگی و باورهای اعتقادی زمينه ای فراهم شود تا 
بتوان مديران ميانی را با بخش خصوصی آشتی داد 
و درتصميم گيری ها از نمايندگان بخش خصوصی 
ــورت دعوت شود به طور حتم  به عنوان طرف مش
ــل و فصل  ــکالت و ناهمگونی ها ح ــی از مش خيل

ــود و تاثير آن به نفع كشور تمام خواهد شد،  می ش
ــفانه در حال حاضر امکان اين هماهنگی  اما متاس
ــرات اين دوبخش بخصوص  و همراهی و قبول نظ
ــی بخش خصوصی  بهره گيری از نظرات كارشناس
ــت زياد  ــرد واقعی و عينی اس ــی از عملک كه ناش
ــت در حالی كه  ــران ميانی نيس ــند مدي مورد پس
ــکلی نداريم بلکه تمام  ــا از لحاظ قانون هيچ مش م
ــش خصوصی در اجرا  ــکالت  بخ بدبختی ها و مش
نمود عملی به خود می گيرد. همچنين اگر به عدم 
ــت در اجرای دقيق و به موقع قوانين  همراهی دول
ــازی نگريسته شود خواهيم  در زمينه خصوصی س
ــد مقام معظم رهبری  ــد كه حتی با وجود تاكي دي
ــی و  ــرای اصل 44 قانون اساس ــتاب دهی اج بر ش
ــی از فعاليت های اقتصادی  واگذاری بخش عظيم
ــازی همچنان  دولت به مردم در قالب خصوصی س
كند كاری و ناكارآمدی های مديريتی در اين عرصه 
مشهود و ملموس بوده كه اين موضوع خود مصداق 

بارز مشکالت اجرايی است. 

   همانط�ور ک�ه می دانيد قرار اس�ت نفت به 
بورس راه يابد و معامات نفتی نيز از طريق بخش 
خصوصی انجام شود، به نظر شما آيا تشكيل بورس 
نفت می تواند راهكاری اصولی برای مشارکت مردم 
در اقتصاد کشورباش�د؟ همچنين تاثيرات آنرا در 

پويايی اقتصاد چگونه ارزيابی می کنيد؟
ــورس نفت می تواند يك بازار مطمئن، قوی و   ب
ــترده برای رقابت بين خريداران اين كاال شود  گس
ــوان منابع بيت المال را با  ــيوه اصولی بت تا با اين ش
ــت و منافع عموم ملت را  ــت واقعی روز فروخ قيم
نيز از اين طريق حفظ كرد، البته مشروط به اينکه 
ــارت دقيق و مديريت صحيح بر عملکرد بورس  نظ
ــد و بهای نفت منطقی و منصفانه به  حکم فرما باش
ــودآوری و جذب  ــت بخش خصوصی برای س دس

بازارهای داخلی و خارجی برسد.
 از سوی ديگر اگر چه تشکيل بورس نفت ايده  
خوبی است اما ما بايد تفکر خام فروشی نفت را به 
ــير  تدريج از اذهان خارج كنيم و با حركت در مس
ــتر  ــتغالزايی همچنين ارزآوری بيش ــعه و اش توس
ــاال در محصوالت، نفت را  ــاد ارزش افزوده ب با ايج
ــم چرا كه با  ــای مختلف تبديل كني به فرآورده ه

ــور ما نفت  توجه به اينکه اصلی ترين صادرات كش
ــت  ــيمی و فرآورده های مربوط به آن اس و پتروش
ــه دليل عدم  ــورهای جهان نيز ب ــترين كش و بيش
برخورداری از اين نعمت خدادادی، نيازمند چنين 
محصوالتی می باشند، بنابراين توجه ويژه به توليد و 
توسعه فرآورده هاي نفتی در كشور می تواند رقابت 
در عرصه جهانی را برای قبضه بازارهای بين المللی 

آسان تر كند.

   رايزنی برای جذب بازارهای هدف با توجه به 
شرايط تحريمی کشور چگونه بايد باشد تا بتوان 
فرآورده های نفتی را به کش�ورهای جهان عرضه 
کرد؟ در ضمن فكر می کنيد شرکت های توليدی 
و صادرکنن�دگان ني�ز بايد از چ�ه حمايت هايی 
برخوردار ش�وند ت�ا با انگيزه خاص�ی در اقتصاد 

کشور نقش آفرينی کنند؟ 
ــع غنی طبيعی و  ــورمان از مناب دارا بودن كش
ذخاير خدادادی موهبتی است كه البته بايد از اين 
نعمت كم نظير و محدود به نحو شايسته استفاده 
كنيم. اينکه بتوانيم چنين منابع مهمی را با ايجاد 
ارزش افزوده به ثروت تبديل كنيم بی شك نيازمند 
ــول و تحرك خاصی در  ــت تا تح حمايت ويژه اس
ــطح تکنولوژی توليد همراه با بکارگيری  ارتقای س
ــتانداردهای جهانی در اين بخش مهم  آخرين اس
صورت پذيرد تا محصول نهايی با قيمت منطقی و 
كيفيت عالی در بازارهای بين المللی بتواند حرفی را 

برای گفتن داشته باشد. 
ــتای تنوع  ــه هر حال تغيير تکنولوژی در راس ب
توليد كيفی، تامين اعتبارات الزم از سوی بانك ها 
ــاری را می طلبد، با اين  ــی و اعتب ــات مال و موسس
ــرايطی را فراهم كند تا فعالين  وجود دولت بايد ش
ــای عرصه توليد و صادرات بتوانند از  و كارآزموده ه
مشوق ها و تسهيالت بانکی استفاده كنند. از سوی 
ــبی به تشکل های  ديگر بايد مجوز و اختيارات نس
بخش خصوصی به منظور مرتفع شدن بروكراسی 
ــورات،  ــازی ام ــا تسهيل س ــا ب ــود ت اداری داده ش
ــات در اين بخش مهم  ــای صادراتی با ثب فعاليت ه
اقتصادی حفظ شود و گمركات كشور نيز همراهی 
و همکاری الزم را با فعالين اقتصادی در اين زمينه 

به عمل آورند. 

اگر چه تشکيل 
بورس نفت ايده  خوبی 

است اما ما بايد تفکر 
خام فروشی نفت را 
به تدريج از اذهان 

خارج کنيم و با حرکت 
در مسير توسعه و 

 اشتغالزايی، نفت را 
به فرآورده های مختلف 

تبديل کنيم
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مراحل 
پيش راه اندازي و 
راه اندازي پروژه ها 
در حوزه نفت و 
گاز و پتروشيمی تا 
پيش از راه اندازي 
فازهای 9و10 
پارس جنوبی، توسط 
شرکت هاي خارجی و 
بدون مشارکت مؤثر 
شرکت های ايرانی 
صورت می گرفت

  جن�اب آق�ای مهن�دس محم�دی،  لطفا 
ش�رکت OICO و حوزه فعاليت های شرکت را 

معرفی نماييد. 
ــرداری صنايع نفت   ــركت راه اندازي و بهره ب ش
ــال 1385 فعاليت های حرفه ای خود  )اُيکو( از س
ــركت مهندسی  را در قالب دپارتمان راه اندازي ش
و ساختمان صنايع نفت )اويك( در فازهای 9و10 
پارس جنوبی و با مشاركت كنسرسيومی از شركت 
ــاز نمود و  ــركت اويك آغ ــی و ش ــره جنوب GS ك
بخش های مهمی از پااليشگاه فازهای 9و10 پارس 
جنوبی را طی سال های 1387 تا 1389 به صورت 
ــركت GS و برخی از واحدها را نيز  مشترك با ش

بصورت مستقل راه اندازي نموده است.
اين شركت در سال 1390 رسماً به عنوان يکی 
ــركت OIEC با ماموريت  از شركت هاي تابعه ش
ــرداری به صنايع  ــات راه اندازي و بهره ب ارائه خدم
ــيد و در حال  ــيمی به ثبت رس نفت، گاز و پتروش
حاضر در پروژه فازهای 17و18 و فازهای 20و21 
ــيری به  ــی و پروژه NGL جزيره س پارس جنوب
عنوان پيمانکار راه اندازي در حال فعاليت می باشد. 
ــه طور خالصه  ــركت اُيکو ب حوزه فعاليت های ش

شامل :
ـ  راه اندازي صنايع نفت ، گاز و پتروشيمی پس 

از اتمام عمليات اجرايی 
ــرداری، توليد، تعمير ــرای عمليات بهره ب  ـ اج

و نگهداری 
ــرای دوره های آموزش عمليات بهره برداری،  اج
نگهداری و تعمير و تربيت نيروهای متخصص در 

اين حوزه می گردد. 

   لطف�اً جايگاه فعاليت های پيش راه اندازي 
و راه اندازي در صنعت نفت، گاز و پتروشيمی را 

تبيين فرماييد. 
ــه اتصال و پل  ــوان گفت حلق ــه جرأت می ت ب
ــه EPC و بهره برداری  ــن دو مرحل ــی بي ارتباط
ــای  ــاوت در پروژه ه ــاًل متف ــای كام ــا ماهيت ه ب
ــات  ــه عملي ــيمی، مجموع ــت و گاز و پتروش  نف

و   )Pre-Commissioning( ــدازي  پيش راه ان
راه اندازي )Commissioning( است كه اجرای 
ــد مجموعه عظيم  ــص آن، می توان ــب و نق بی عي
ــت و ايمنی، در هيأت  ــگاه را در نهايت دق پااليش
ــات صنعتی فرا روی  ــاختاری زنده و دارای حي س
ــات راه اندازي،  ــد. در واقع با آغاز عملي ما قرار ده
ــای عظيم  ــن واحده ــريان های اي ــات در ش حي
ــل تمامی تالش ها  ــی جريان  يافته و حاص صنعت
ــاخت  ــای مراحل طراحی، خريد و س و پيگيری ه

متبلور خواهد شد .  

  انجام مراح�ل پيش راه اندازي و راه اندازي 
پ�روژه های نفت، گاز و پتروش�يمی در کش�ور 

معموالً با چه مشكاتی رو به رو است؟ 
ــود در مراحل پيش  ــع موج ــکالت و موان مش
راه اندازي و راه اندازي را می توان به سه گروه اصلی 

دسته بندی كرد:
الفـ  كمبود نيروی انسانی متخصص :

ــل پيش راه اندازي  ــه مراح ــه اينک ــا توجه ب ب
ــت و گاز و  ــا در حوزه نف ــروژه ه ــدازي پ و راه ان
ــدازي فازهای 9و10  ــيمی تا پيش از راه ان پتروش
ــط  ــگاه پنجم(، صرفاً توس پارس جنوبی )پااليش
ــاركت مؤثر  ــدون مش ــی و ب ــركت هاي خارج ش
شركت های ايرانی صورت می گرفت ، عماًل امکان 

ــروی متخصص در اين حوزه  تربيت و پرورش ني
ــکل كمبود  ــم نبوده، در نتيجه امروزه با مش فراه
ــرب در اين حوزه  ــانی متخصص و مج نيروی انس
ــذب و آموزش  ــركتOICO با ج ــم. ش مواجهي
ــه از طريق اجرای  فارغ التحصيالن ممتاز و نمون
ــی تخصصی و بکارگيری اساتيد  دوره های آموزش
دانشگاه ها و متخصصان صنعت نفت و گاز كشور 

در حال رفع اين مشکل می باشد . 
ــب  بـ  عدم تخصيص اعتبارات و بودجه مناس
و همچنين زمان كافی به مراحل پيش راه اندازي و 

راه اندازي در زمان تهيه برنامه زمانبندی:
ــان داخلی  ــکاران و مجري ــنايی پيمان عدم آش
ــگاهی و پتروشيمی با ماهيت و  طرح های پااليش
ــت پيش راه اندازي و راه اندازي بعنوان يکی از  اهمي
ــاخت پااليشگاه های كشور  كليدی ترين مراحل س
سبب شده است تا در زمان تهيه برنامه زمانبندی و 
تخصيص اعتبارات اوليه پروژه، بودجه و بازه زمانی 
كافی برای اين حوزه درنظر گرفته نشود كه بالطبع 
حاصل اين موضوع، بروز مشکالت جدی در تحقق 
زمان بندی و انجام صحيح و به موقع تحويل دهی در 

اين پروژه ها است. 
ــور  ــدم حض ــی از ع ــای ناش ج ـ محدوديت ه

نمايندگان سازندگان تجهيزات خارجی :
ــازندگان خارجی در ارائه خدمات  عدم تعهد س
ــان وندور در  ــی، عدم حضور به موقع كارشناس فن
ــده و عدم ارائه گارانتی به ويژه  زمان های تعهد ش
ــرداری پروژه ها نمود  ــدازي و بهره ب در زمان راه ان
ــتری دارد. البته ضرورت راه اندازي تجهيزات  بيش
سنگين پروژه NGL سيری در شرايط تحريم، اين 
ــاخت تا شركت OICO بدون  فرصت را فراهم س
حضور وندور خارجی با استفاده از توان و تخصص 
كارشناسان و متخصصان داخلی به دانش راه اندازي 

موفقيت آميز اين تجهيزات عظيم دست يابد. 

  از جمل�ه فعاليت های ش�رکت اُيك�و، ارائه 
خدمات مشاوره در حوزه راه اندازي است، در اين 

خصوص لطفاً توضيحات بيشتری ارائه دهيد. 

گفت و گو با مدير عامل شرکت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت )اُيكو(

 اُیکو؛ حیات بخش صنایع 
نفت، گاز و پتروشیمی

ش�رکت راه ان�دازي و بهره برداري صناي�ع نفت در کوران فعاليت هاي س�اخت پااليش�گاه پنجم 
 E&C عس�لويه در فازهاي 9 و10 پارس جنوبي در س�ال 1386 در قالب همكاري مش�ترک با شرکت
GS کره جنوبی، واحدهای مربوط  دراين کنسرسيوم را راه اندازی کرد و دانش فنی را به کشور انتقال 
داد. در ابتدای سال 1390، با توجه به توانمندی های ايجاد شده و فرصت های بازار، شرکت راه اندازی و 
بهره برداری صنايع نفت تاسيس و بصورت رسمی فعاليت خود را آغاز نمود. با مهندس بهزاد محمدي 
مديرعام�ل ش�رکت راه ان�دازي و بهره برداري صنايع نفت درباره خدمات و چش�م انداز اين ش�رکت 

گفت و گويي انجام داديم که از نظر مي گذرد.
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راه اندازي فازهای پارس جنوبی ، به ويژه فازهای 
9 و 10 و پروژه NGL سيری كه برای اولين بار 

ــتقل  ــاركت و يا بصورت مس ــور  با مش در كش
ــق به كارگيری  ــركت OICO از طري ــط ش توس
ــورت گرفت و  ــی ص ــص داخل ــای متخص نيروه
ــائل و مشکالت اين پروژه ها  تحليل و بررسی مس
ــگاه ازطراحی تا  در مراحل مختلف احداث پااليش
 بهره برداري، زمينه ساز باز شدن افق های تازه ای در 
و  گاز  و  ــت  نف ــای  پروژه ه ــت  مديري ــوزه   ح
  Pre-Commissioning پتروشيمی در مراحل
ــركت را  و Commissioning گرديد و اين ش
ــن دوره ها را  ــارب حاصله از اي ــت تا تج برآن داش
بصورت درس آموخته های مدون گردآوری نموده و 
در قالب قراردادهای مشاوره مهندسی راه اندازي در 
ــه حوزه طراحی و مهندسی، خريد و تداركات و  س
ساخت و نصب به پروژه های نفت، گاز و پتروشيمی 

كشور ارائه نمايد. 
در اجرای اين خدمات كارشناسان و متخصصان 
ــی پروژه،  ــركت با مطالعه مدارك مهندس اين ش
بررسی دستورالعمل های تدوين شده برای پروژه، 
مطالعه و بررسی قراردادهای منعقده با پيمانکاران 
ــی و خارجی و تمهيدات  ــدگان داخل و تأمين كنن
ــل راه اندازي و   ــت مراح ــده جه درنظر گرفته ش
ــالم نقايص و  ــخيص و اع ــرداري، ضمن تش بهره ب
مشکالت احتمالی در حوزه های فوق، راهکارهای 
ــکالت ياد شده ارائه خواهند  عملی جهت رفع مش

نمود.
 ارائه اين خدمات ، پيمانکاران EPC پروژه های 
ــيمی را قادر خواهد ساخت تا  نفت ، گاز و پتروش
ــايی مشکالت و نواقص  ضمن پيش بينی و شناس
ــی، خريد و  ــروژه در فازهای مهندس ــی پ احتمال
ــه رفع اين  ــبت ب ــاخت و نصب، نس تداركات و س
ــای راه اندازی و  ــکالت اقدام و فعاليت ه گونه مش
بهره برداري را با سهولت، در زمان مقرر و با حداقل 
هزينه و در باالترين شرايط ايمنی اجرا نمايند .   

  تأثير و نمود فعاليت ه�ای راه اندازي را در 
عمليات طراحی، خريد و اجرای پروژه های نفت، 

گاز و  پتروشيمی توضيح دهيد. 
ــرای مراحل  ــه نهايی اج ــی كه نتيج از آنجاي
ــام فعاليت های  ــاخت با اتم ــی، خريد و س طراح
ــيده و تحويل دهی  ــدازي به منصه ظهور رس راه ان
پااليشگاه با پايان يافتن اين مرحله انجام می شود 
، لذا دقت و حساسيت در اجرای هر يك از مراحل 

سه گانه EPC ، تأثير مستقيم و انکار ناپذيری در 
اجرای بدون نقص و بهنگام فعاليت های راه اندازی 
ــت. اين ويژگی، ضرورت لحاظ نمودن  خواهد داش
پيش نيازها و تمهيدات مورد نيار دوران راه اندازی 
ــته نموده  را در مراحل EPC بيش از پيش برجس
ــت كارآمد در جهت مديريت صحيح  و ابزاری اس
ــاس Pre-Commissioning و  ــل حس مراح

Commissioning پروژه ها.  
به عبارت ديگر جاری شدن تفکر راه اندازي كه 
ــاخت،  بر مبنای آن يك واحد صنعتی در حال س
 )Subsystem( ــای فرايندی كوچکتر به بخش ه
تقسيم می شود و عمليات طراحی، خريد و ساخت 
ــای راه اندازی و به  ــا لحاظ كردن اولويت ه در آن، ب
صورت موازی صورت می گيرد، اين امکان را فراهم 
ــازد كه در زمان و هزينه اجرای اين عمليات  می س

كاهش چشمگيری حاصل شود.

 آيا شرکت OICO برای مديريت فعاليت های   
راه ان�دازي، از روش ي�ا سيس�تم خاصی به�ره 

 می گيرد؟ 
ــال هاي  ــعه صنايع نفت وگاز ايران در س توس
ــاخت پااليشگاه ها و  اخير، پيچيدگی طراحی و س
ــركت هاي ايراني در اين زمينه،  نقش روزافزون ش
مستلزم آشنايي و بکارگيري روش هاي نويني است 
كه امروزه در جهان براي گسترش اين صنايع مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
ــركت راه اندازی و بهره برداری صنايع نفت  ش
ــاد به اين ضرورت، با پياده  )OICO( نيز با اعتق
ــد ICAPS در زمينه  ــزار توانمن ــرم اف ــازی ن س
 OPERCOM راه اندازي و بکارگيری متدولوژی
ــوی TOTAL به  ــركت فرانس ــط ش ــه توس ك
ــعه يافته و همچنين  همين منظور طراحی و توس
بهره گيری از كارشناسان و كاربران مسلط به اين 
ــش راه اندازي  ــو فعاليت های پي نرم افزار،از يك س
ــوی ديگر  ــت نموده و از س ــدازي را مديري و راه ان
ــد پروژه ها را قادر می سازد تا تمامی  مديران ارش
ــدازي را مديريت و  ــل پيش راه اندازي و راه ان مراح
ــرفت كار و موانع  كنترل نموده و از جزئيات پيش
ــی يابند. هم  ــر مرحله از كار آگاه ــود  در ه موج
 OPERCOM ــوژی ــازی متدول اكنون بومی س
ــد  ــط مديران ارش ــرورت، توس ــوان يك ض به عن
ــدی قرار گرفته  ــركت OICO مورد توجه ج ش
ــان و متخصصان اين شركت در حال  و كارشناس
انجام تغييرات الزم در اين متدولوژی و انطباق آن 

ــرايط موجود و نيازهای واقعی صنعت نفت و  با ش
گاز كشور می باشند.

در ح�وزه  را   OICO   جاي�گاه ش�رکت 
فعاليت های راه اندازي و پيش راه اندازي صنعت 

نفت، گاز و  پتروشيمی تبيين فرماييد. 
ــوابق ارزنده اين شركت در زمينه     با توجه به س
ــته و پروژه های مهم  ــاليان گذش راه اندازي طی س
ــای 17و18 پارس  ــرا همچون فازه ــت اج در دس
جنوبی و پروژه NGL سيری، دانش راه اندازي در 
ــركت نهادينه شده و سرمايه  نيروی انسانی  اين ش
ــت موقعيت اين  ــص و كارآزموده به تثبي متخص
ــركت در صنعت نفت و گاز كشور كمك شايان  ش

نموده است. 
ــی تخصصی  از طرفی طراحی دوره های آموزش
ــد و بکارگيری  ــای جوان و كارآم و تربيت نيروه
ــرفته در حوزه  ــن و متدهای پيش ــای نوي روش ه
راه اندازي در قالب متدولوژی OICOCOM اين 
ــركتی پيش رو در حوزه راه اندازي  شركت را به ش

صنايع نفت تبديل نموده است.
 بدون شك شركت OICO با دارا بودن چهار 
پروژه بزرگ در سه حوزه نظارت، مديريت و اجرای  
فعاليت های پيش راه اندازي و راه اندازي در جايگاه 
نخست شركت های فعال در حوزه راه اندازي صنعت 

نفت، گاز و پتروشيمی كشور به شمار می رود. 

  دورنمای بازار عملي�ات پيش راه اندازي و    
راه ان�دازي در صنعت نفت، گاز و پتروش�يمی و 

جايگاه OICO در آن را چگونه می بينيد؟ 
ــيمی  ــريع صنعت نفت، گاز و پتروش ــد س رش
ــرايط خاص كنونی و حساسيت حاكم  ــور، ش كش
ــدازي و راه اندازي  ــر فعاليت های حوزه پيش راه ان ب
ــرای عمليات  ــيدن مراحل اج ــو و فرارس از يکس
ــدازي اغلب پروژه های نفت  پيش راه اندازي و راه ان
ــترك از  ــن مش ــص در ميادي ــور، باالخ و گاز كش
ــوی ديگر، ضمن ايجاد بازارهای جديد در اين  س
ــدات و مقدمات الزم  ــرورت ايجاد تمهي حوزه، ض
ــرای ورود مقتدرانه به اين عرصه را القا می نمايد.  ب
ــن ضرورت ها و  ــا آگاهی از اي ــركت OICO ب ش
ــناخت موانع و مشکالت پيش رو با برنامه ريزی  ش
ــع موجود، حضور فعال،  جامع در جهت رفع موان
ــگير و پرقدرت در اين حوزه از صنعت نفت،  چمش
گاز و پتروشيمی كشور را به عنوان چشم انداز خود 

برگزيده است.

بومی سازی 
 متدولوژی

 OPERCOM  
توسط مديران ارشد 
شرکت OICO مورد 

توجه جدی قرار گرفته 
 و کارشناسان 

 و متخصصان اين 
شرکت در حال انجام 
تغييرات الزم در اين 

متدولوژی هستند
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راه اندازي کنسرسيوم حمل و نقل دريايي
كنسرسيوم حمل و نقل دريايي با حضور پررنگ اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي راه اندازي شد. روابط عمومي 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت،گاز و پتروشيمي، در اين باره اطالعيه اي بدين شرح منتشر كرد: احتراماً پيرو اطالع رساني هاي قبلي 
در مورد كنسرسيوم حمل و نقل دريايي اعالم مي دارد، مراتب راه اندازي اين كنسرسيوم كه موفقيت ديگري به دنبال موفقيت اول )راه اندازي 
ــتقبال جمع كثيري از اعضاء و عالقمندان خارج از  ــوب مي گردد، خوشبختانه مورد اس ــيوم صادرات نفت خام( براي اتحاديه محس كنسرس
ــت.از آنجا  ــيوم در مجمع مورخ 91/08/30 امور مربوط به ثبت آن در حال پيگيري اس اتحاديه قرار گرفته و با انتخاب هيات مديره كنسرس
كه اين كنسرسيوم با محدوديت پذيرش سهامداران مواجه نمي باشد و افراد حقيقي و حقوقي داوطلب چه عضو و چه غير عضو مي توانند به 
عضويت آن نائل شوند و از طرفي اين اتحاديه وظيفه دارد با معرفي موقعيت هاي سرمايه گذاري و تجاري به اعضا، فرصت الزم را براي مشاركت 
ايشان در پروژه هاي مرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروشيمي مهيا سازد، لذا مراتب جهت اطالع اعضاي اتحاديه اعالم مي شود، تا در صورت تمايل 
در اين پروژه كه مي تواند شرايط بهتري براي گسترش فعاليت هاي تجاري و بازرگاني، تسهيل حمل و نقل دريايي و عرضه كاالهاي ايراني در 

بازارهاي بين المللي فراهم نمايد، مشاركت فرمايند.

ــد دوم اين  ــان از راه اندازی واح ــيمی كاوي ــل پتروش ــر عام مدي
ــا خرداد ماه 92  ــورت تامين خوراك مورد نياز ت ــيمی در ص پتروش
ــيمی  ــتي خبری با بيان  اينکه پتروش خبر داد. رضا اميری در نشس
ــت كه در نهايت  ــان يکی از بزرگترين توليد كنندگان اتيلن اس كاوي
توان توليد 2 ميليون تن اتيلن را در سال دارد، گفت: هدف از اجرای 
اين طرح پتروشيمی تزريق اتيلن به خط لوله غرب است، تا توسعه 
صنعت پتروشيمی معدود به مناطقی كه خوراك در دسترس دارند، 
نباشد. وی افزود: واحدهای انديمشك، كرمانشاه، كردستان، لرستان، 
ــاد از اين خط لوله، اتيلن دريافت می كنند و مازاد  مياندوآب و مهاب
اتيلن كاويان كمبود اين خوراك را در منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر 
برطرف می كند. مدير عامل پتروشيمی كاويان با اشاره به آغاز اجرای 
ــت: كاويان با تمام محدوديت های  ــال 85 اظهار داش اين طرح از س
ــده كار خود را پيش برده و االن يکی از واحدها در  خارجی ايجاد ش
مدار توليد قرار گرفته است. وی افزود: تمركز روی بومی سازی است 
چنانکه از نظر وزنی بيش از 65 درصد از تاسيسات و قطعات توسط 
ــركت های داخلی ساخته شد و از نظر ارزش 60 درصد تجهيزات  ش

خارجی و 40 درصد داخلی است.
ــرح را 390 ميليون يورو به  ــرمايه گذاری اين ط اميری هزينه س
اضافه 450 ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: منابع ارزی 390 ميليون 
ــق صندوق ذخيره ارزی و به عامليت بانك صنعت و  يورويی از طري
معدن از صندوق توسعه ملی تامين شد كه بازپرداخت آن به صندوق 
توسعه ملی انجام می شود. وی درباره تامين خوراك اتان اين پروژه 
ــای 15 و 16 و 17 و 18 هر كدام يك  ــح داد: قرار بود از فازه توضي
ميليون تن در سال و بقيه نياز ما از مازاد توليد فازهای 9 و 10 و 4 و 
5 پارس جنوبی تامين شود، اما فازهای 15 و 16  و 17 و 18 با تاخير 
مواجه شدند و تنها 50 درصد خوراك يك واحد را از مازاد فازهای 9 
و 10 دريافت می كنند. وی ظرفيت كل خوراك مورد نياز كاويان در 
دو واحد را 2.58 ميليون تن دانست و گفت: كاويان پس از راه اندازی 

هر دو واحد بزرگترين توليد كننده اتيلن جهان می شود. اميری اظهار 
داشت: تاكنون 10 هزار تن اتيلن توليد شده كه بخش كوچکی از آن 
ذخيره شده و بخشی به وسيله خط اتيلن غرب به پتروشيمی اروند 

و بخشی نيز به آرياساسول ارسال شده است.
ــت خرداد ماه آينده فاز دو اين طرح وارد  وی اضافه كرد: قرار اس
ــی از آن منوط به دريافت بعضی قطعات در  سرويس شود كه بخش
ــاخت است. مدير عامل پتروشيمی كاويان اضافه كرد: 20.5  حال س
ــهام كاويان به صندوق بازنشستگی نفت، 2.5 درصد به  درصد از س
ــركت خصوصی پانيذ، 51 درصد به هلدينگ پتروشيمی باختر و  ش
ــير خط لوله غرب كه  ــهام به تعدادي از طرح های مس 26 درصد س
ــيمی باختر تعلق دارند، اختصاص دارد. اميری اضافه كرد:  به پتروش
ــود و قيمت اتيلن   اتان به قيمت 175 دالر در هر تن دريافت می ش
ــت كه عمال در قيمت های  در فروش داخل فوب منهای 5 درصد اس
فعلی 950 دالر در هر تن خواهد بود. وی در باره انگيزه كاويان برای 
ــت: هلدينگ باختر در تمام مجموعه های  صادرات اتيلن اظهار داش
ــهام دارد و با توجه به سهام آن در كاويان  دريافت كننده خوراك س
اين شركت انگيزه چندانی در صادرات محصوالت خود به جای تزريق 
به خط لوله اتيلن غرب نخواهد داشت. مديرعامل كاويان تاكيد كرد: 
ــركت ملی  ــيمی با مجوز ان  پی سی)ش ــادرات محصوالت پتروش ص
پتروشيمی( ممکن می شود و تنها در صورت مازاد بودن محصوالت 
صادر می شود. وی در خصوص نحوه ارسال اتيلن در خط لوله غرب 
گفت: اتيلن با فشار اوليه 30 كيلو بار به صورت گاز منتقل می شود 
ــاه بدون تقويت فشار قابل ارسال است، اما بعد از  و تا پليمر كرمانش
كرمانشاه اتيلن وارد فاز سوپركريتيکال می شود كه نه مايع و نه گاز 
ــت و به وسيله كمپرسورها منتقل خواهد شد. وی اظهار داشت:  اس
ــت سرمايه گذاری انجام شده در برآورد اوليه شش سال  زمان بازگش
ــده به طور تقريبی 10  ــت و هزينه تمام ش ــده اس در نظر گرفته ش

ميليارد تومان در ماه است.

راه اندازی بزرگترين واحد اتيلن جهان تا خرداد 92

هلدينگ باختر در 
تمام مجموعه های 
دريافت کننده خوراک 
سهام دارد و با توجه 
به سهام آن در کاويان 
اين شرکت انگيزه 
چندانی در صادرات 
محصوالت خود به جای 
تزريق به خط لوله 
اتيلن غرب نخواهد 
داشت
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ــاده اوليه  ــيمی به عنوان م ــوالت پتروش محص
ــر محصوالت  ــده اكث ــذار در بهای تمام ش تاثيرگ
ــتی و قيمت نهايی اين  ــدی صنايع پايين دس تولي

توليدات از اهميت بسزايی برخوردار است.
بر همين اساس، با توجه به حساسيت اين مواد 
ــديد قيمت آن در بازار، طرح تشديد  و نوسانات ش
اقدامات نظارتی بر توزيع و مصرف مواد پتروشيمی 

از 20 آبان ماه در سراسر كشور اجرا شده است.
ــدن وضعيت  در اين طرح كه تا زمان عادی ش
قيمت محصوالت پتروشيمی ادامه دارد، رسيدگی 
ــده و  ــای توليدكنن ــی واحده ــت تمام ــه فعالي ب
ــيمی و انبارهای مربوطه  مصرف كننده مواد پتروش
و استقرار بازرس در مراكز نگهداری در دستور كار 
ــرد: در اين  ــت. موالخواه تصريح ك قرار گرفته اس
ــه ثبت نام در  ــای توليدی كه اقدام ب طرح واحده
ــايت بهين ياب و خريد محصوالت پتروشيمی از  س
بورس كاال كرده اند، مورد بازرسی قرار می گيرند و 
ــانی  با واحدهای فاقد صالحيت كه عدم صحت نش
يا غيرفعال بودن آنها برای بازرسان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ها محرز شود طبق قوانين و 

مقررات جاری رفتار خواهد شد.
به گفته موالخواه، تاكنون 100 واحد غيرتوليدی 
ــايی و به مراجع ذيربط قانونی  ــتان ها شناس در اس
ــودن كد فعاليت  ــيدگی و غيرفعال نم ــت رس جه
معرفی شده اند، همچنين تمامی واحدهای توليدی 
حق تخليه بار و نگهداری مواد مصرفی در انبارهای 
خارج و دور از كارگاه  توليدی خود را نداشته يا بايد 
ــته باشند. البته در اين ارتباط نيز  دليل موجه داش
ــوس موارد احتکار  ناظران افتخاری به طور نامحس
ــيمی را در انبارهای  ــوالت پتروش ــاء محص و اختف
غيررسمی شناسايی و به تلفن 124 گزارش دهند.
ــت: بر اساس تصميمات متخذه  وی اظهار داش
ــتاد هدفمندكردن يارانه ها و كارگروه كنترل  در س
ــل محصوالت توليدی  ــتمر و كام بازار، عرضه مس
مجتمع های پتروشيمی اعم از دولتی و غيردولتی 
ــذر از آن و  ــت و گ ــورس كاال امری الزامی اس در ب

ــوب  ــه خارج از بورس تخلف تعزيراتی محس عرض
ــازمان حمايت  ــؤول در س ــود. اين مقام مس می ش
مصرف كنندگان و توليدكنندگان خاطرنشان كرد: 
ــورت جدی از طريق  ــم اكنون اين موضوع به ص ه
ــارت و وزارت نفت در  ــت، معدن و تج وزارت صنع
حال پيگيری است به طوری كه عرضه محصوالت 
در آبان ماه در بورس نسبت به مهرماه سال جاری، 
ــادل 65 درصد افزايش  ــزار تن مع ــدود 167 ه ح
ــيدگی به تخلفات  ــت. اين امر مانع رس داشته اس
ــته توليد خود  ــای گذش ــی كه در ماه ه واحدهاي
ــب  ــه نکرده اند يا عرضه نامناس ــورس عرض را در ب
ــخگو  ــود و دير يا زود بايد پاس ــته اند، نمی ش داش
ــرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ از  بوده و تحت پيگ
طرفی طبق مصوبه ستاد هدفمندی يارانه ها قطع 
ــيمی های متخلف از طريق وزارت  خوراك پتروش
ــه موالخواه، با  ــت. به گفت نفت نيز امکان پذير اس
ــازار، با توجه به  ــتور كارگروه كنترل ب تدبير و دس
ــود دارد،  ــيمی وج ــکالتی كه در حوزه پتروش مش
كارگروهی تخصصی متشکل از نمايندگان وزارت 
ــركت  ــت، معدن و تجارت، ش ــت، وزارت صنع نف
ــورس كاالی ايران و  ــيمی، ب ــی صنايع پتروش مل
ــی بخش خصوصی، مجتمع های  انجمن های صنف
ــيمی و صنايع پايين دستی با هدف تنظيم  پتروش
بازار، قيمت و توزيع محصوالت پتروشيمی تشکيل 
ــت كه هفته ای دو بار تشکيل جلسه داده  شده اس
و موضوعات مرتبط با تامين، توزيع، مصرف، قيمت 
ــی و به  ــيمی را بررس و صادرات محصوالت پتروش
ــيدگی می كند. طبق مصوبه ستاد  ــکالت رس مش
ــرايط عرضه و  ــا با توجه به ش ــدی يارانه ه هدفمن
تقاضای محصوالت پتروشيمی و فرآورده های نفتی 
ــکاری وزارت صنعت،  ــازار، وزارت نفت با هم در ب
ــود را از طريق واردات  ــدن و تجارت موارد كمب مع
ــد كرد. با توجه به اينکه توليد برخی  جبران خواه
ــيمی كفاف نياز داخلی را نمی دهد،  از مواد پتروش
سقف خريد آن در بورس در نظر گرفته شده است 
و از طرفی در بازار آزاد نيز تصميم گرفته شده كه 

تمامی مجتمع های توليدی پتروشيمی حداكثر تا 
ــال جاری محصوالت خود را به همراه كد  پايان س
شناسه بر روی بسته بندی عرضه كنند تا در صورت 
ــری آن و برخورد با  ــاهده در بازار امکان رهگي مش

واحد متخلف وجود داشته باشد.
توقف صادرات!

ــرخ ارز مهمترين  ــت: افزايش ن وی اظهار داش
ــدگان برای خروج  ــزه تجار و صادركنن عامل انگي
مواد پتروشيمی از كشور و در نتيجه كمبود عرضه 
ــوالت در داخل به  ــش بی رويه قيمت محص و افزاي
ــه واردات بی رويه به  ــمار می رود لذا همانطور ك ش
توليدات داخل لطمه می زند، صادرات كنترل نشده 
ــه نيز بازار را مختل كرده و به هم می ريزد  و بی  روي
ــی از محصوالت  ــت توقف صادرات برخ كه سياس
پتروشيمی با اجماع تمامی اعضای كميته تخصصی 
مربوطه همراه بوده است. مديركل دفتر نظارت بر 
كاالهای غيرفلزی سازمان حمايت مصرف كنندگان 
ــالوه بر اين، تعديل  ــدگان ادامه داد: ع و توليدكنن
قيمت محصوالت با استقبال انجمن های صنفی و 
صنعتی توليدكنندگان پايين دستی نيز مواجه شده 
است كه البته اين نکته را نيز بايد مورد توجه داشت 
كه به داليلی از جمله اشباع بازار يا مقاومت تقاضا 
ــورس و روند رو به كاهش قيمت  در برابر قيمت ب
ــداران، احتمال  ــتن نقدينگی خري مواد و نيز نداش
انباشت كاال در انبارهای مجتمع های پتروشيمی و 
ــکالت حادتر وجود دارد، لذا به  در نتيجه بروز مش
ــد پس از اطمينان از تامين نياز داخلی  نظر می رس
كه با ارائه آمار دقيق توليد واقعی، واردات، صادرات 
و مصرف متوليان امر مشخص می شود می بايست 
ــريعا برخی از مقررات وضع شده را در كارگروه  س
ــت تصويب در  ــه بازنگری و جه تخصصی مربوط

مراجع ذی ربط تصميم گير طرح نماييم.

صنعتی کاما خصوصی 
ــر كاالهای  ــر نظارت ب ــخنان مديركل دفت س
ــه خطر  ــود ك ــان می ش ــی بي ــزی در حال غيرفل

بررسی آخرين وضعيت پتروشيمی در کشور

آسیب شناسي محدودیت هاي 
اعمال شده در صنعت پتروشیمي

در چند ماه اخير از ميان فرآورده های نفتی، پتروش�يمی پرخبرترين محصول بوده اس�ت و با توجه به اظهارات 
مسووالن درباره گرانی ها و افزايش قيمت ها، دست اندرکاران صنعت پتروشيمی شاهد محدوديت هايی عجيب و غريب 
بودند. مهمترين اظهارنظر در اين باره را مديرکل دفتر نظارت بر کاالهای غيرفلزی سازمان حمايت مصرف کنندگان 
و توليدکنندگان انجام داد. وی در اين باره به يكی از خبرگزاری ها گفت: تمامی واحدهای توليدکننده مشمول اعام 
موجودی خود ش�ده و از س�وی ديگر، بايد محصوالت خود را به همراه کد شناسه بر روی بسته بندی عرضه کنند تا 

تخلفات قابل پيگيری باشد. 

دانش پورشفيعی

100 واحد 
غيرتوليدی در 
استان ها به مراجع 
ذيربط قانونی جهت 
رسيدگی و غيرفعال 
نمودن کد فعاليت 
معرفی  و اعالم شده 
واحدهای توليدی حق 
تخليه بار و نگهداری 
مواد مصرفی در 
انبارهای خارج و دور 
از کارگاه  را ندارند
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سياسی شدن، صنعت پتروشيمی را تهديد می كند. 
محدوديت های جديد با وجود ظاهری قانونی نشان 
ــووالن تمايل زيادی برای تعامل با  می دهد كه مس
بخش خصوصی ندارند. توسعه و گسترش صنعت 
ــه 70 و همزمان با برنامه  ــيمی ايران از ده پتروش
ــه به اذعان  ــعه صورت گرفت طوری ك ــوم توس س
ــتر فعاالن اقتصادی چنانچه ديگر صنايع نيز  بيش
همراه صنعت پتروشيمی چنين پيشرفتی را تجربه 
كرده بودند اكنون ايران، ايران ديگری بود اما حيف 

كه چنين نشد. 
دبيركل انجمن صنايع صنفی پتروشيمی ايران 
معتقد است موضوع خصوصی سازی و اجرای اصل 
ــيمی از ساير  ــی در صنعت پتروش 44 قانون اساس
بخش ها جلوتر بوده است. به گفته وی، اين صنعت 
بايد به دست بخش خصوصی توسعه پيدا كند چرا 
ــرمايه گذاری  ــاس اصل 44، دولت حق س كه براس

ندارد. 
ــزا در حال  ــك به طور مج ــد هر ي آن 41 واح
ــيمی را  ــت بوده و محصول خاصی از پتروش فعالي
ــا بر اعالم انجمن صنايع صنفی  توليد می كنند. بن
پتروشيمی ايران، ظرفيت اسمی توليد اين واحدها 
ــال بوده ولی ظرفيت  ــاالی 40 ميليون تن در س ب
واقعی آنها هم اكنون30 ميليون تن است. گفتنی 
است ميزان اشتغالزايی ايجاد شده از سوی صنعت 
ــای آن هم بيش  ــيمی با توجه به زنجيره ه پتروش
ــرا توليدكنندگان  ــت. اينکه چ ــزار تن اس از 50 ه
ــيمی از همه ظرفيت خود برای  محصوالت پتروش
ــدم تامين  ــتفاده نمی كنند، به دليل ع ــد اس تولي
خوراك واحد های پتروشيمی است كه بعضی از آنها 
وابسته به فازهای پارس جنوبی است البته برخی از 
واحد ها حتی بيش از صددرصد ظرفيت توليد كار 
ــب واحد ها با 80 درصد  ــد با اين وجود اغل می كنن

ظرفيت خود كار می كنند. 
ــيمی هيدروكربن ها  ــوراك واحدهای پتروش خ
ــور عربستان  ــتند اما گازی كه ايران دارد، كش هس
ــت؛ از اين توان و  ــراه نفت اس ــدارد و گاز آن هم ن
ــتفاده كند  نعمت خدادادی و بركت، ايران بايد اس
ــد دهد چه اينکه اگر زنجيره  و اقتصاد خود را رش
پتروشيمی كامل شود و از همه ظرفيت ها استفاده 
ــل كنيم، تنها  ــای توليد را كام ــم و زنجيره ه كني
پتروشيمی می تواند اقتصاد اين كشور را اداره كند 
و به هيچ چيز ديگر هم نيازی نيست. در واقع بايد 
از خام فروشی جلوگيری كرده و فقط به پتروشيمی 
ــا داد.  به طور قطع اين صنعت می تواند اقتصاد  به

كشور را نجات داده و به اقتصاد پايدار برساند.

خوراک بدهند، توليد به 100 ميليون می رسد
ــاد دارد خداوند نعمتی به  ــدوی اعتق احمد مه
ــيمی  ــور برای خوراك محصوالت پتروش اين كش
ــول را هيچ كجای  ــت كه اين تنوع محص داده اس
ــورهای عربستان، قطر و ديگر  دنيا ندارد يعنی كش
ــايه ايران و حتی روسيه هم اين  ــورهای همس كش
ــخ اين پرسش كه  مزيت را ندارند. مهدوی در پاس
ــت بيفتد تا پتروشيمی بتواند  چه اتفاقاتی الزم اس
اقتصاد كشور را نجات دهد، می گويد: ابتدا بايد به 
برنامه های 5 ساله كشور و به قانون عمل كنيم. در 
ــت  واقع ظرفيت هايی كه اكنون در حال ايجاد اس

شايد در سال های 1395 و 1396 يا تا پايان برنامه 
ــتم، توليد محصوالت پتروشيمی را به يکصد  هش

ميليون تن در سال برساند.
ــون گاز چه اتان و چه متان  مهدوی گفت: اكن
يك خوراك مهم در صنعت پتروشيمی است ولی 
به ميزان كافی در اختيار واحدهای پتروشيمی قرار 
ــخ اين پرسش كه چند درصد  نمی گيرد. او در پاس
از گاز توليدی كشور در صنعت پتروشيمی استفاده 
می شود؟ ميزان آن را حدود 8 درصد اعالم و اضافه 
می كند: ما توقع داريم سهم پتروشيمی از مصرف 
ــد، در جايی كه  ــه 30 و حتی 40 درصد برس گاز ب
ــهم  ــا ماهانه 4 هزار ميليارد دالر گاز از س قطری ه

ايران در ميدان مشترك پارس جنوبی را می برند.
ــه به اعداد 30 تا 40  به اعتقاد مهدوی، چنانچ
ــيمی از مصرف گاز كشور  ــهم پتروش درصدی س
برسيم، صادرات محصوالت پتروشيمی كه در حال 
حاضر)سال1391( نزديك به 15 ميليارد دالر است 
و 44 درصد صادرات غيرنفتی را تشکيل می دهد به 

حدود 80 ميليارد دالر در سال می رسد.

از سابيک عقب نمانيم
مهدوی تاكيد می كند اگر متانول را كه نخستين 
ــن و دومين صادركننده به  ــده آن به چي صادركنن
اروپا هستيم، به جای صادرات به زنجيره های بعدی 
توليدی بياوريم، ارزش افزوده بااليی نصيب كشور 
ــد برای صنعتی كه  ــود. مهدوی می گويد باي می ش
ــوده چون خوراك  ــته و پايدار ب مزيت فراوان داش
ــرمايه كرد. اكنون  ــی دارد، جذب س به اندازه كاف
ــتان رقيب اصلی ايران  ــابيك« عربس شركت » س
ــم انداز 20  ــت كه در طول دوره چش در منطقه اس
ــاله بايد از آن پيشی بگيريم اما برای تحقق اين  س
ــت بايد  ــرمايه گذاری داخلی كافی نيس امر تنها س
ــرد. برای  ــی را هم جذب ك ــرمايه گذاری خارج س
ــب وكار را درست كنيم و  اين كار بايد فضای كس
قيمت خوراك واحدهای پتروشيمی باالتر از كشور 

عربستان نباشد. او راه اندازی يك واحد پتروشيمی 
ــرمايه گذاری اوليه  ــد يك ميليارد دالر س را نيازمن
ــابيك  می داند. مهدوی ادامه می دهد: زمانی كه س
عربستان قيمت خوراك واحدهای پتروشيمی را به 
ــرمايه گذار با  ــال ثابت نگه می دارد، س مدت 10 س
اطمينان و امنيت كامل اقدام به سرمايه گذاری در 
ــت. بنابراين  آن می كند چون به آينده اميدوار اس
چنانچه در ايران نيز دولت در موضوع خوراك دقت 
الزم را داشته باشد، سرمايه گذاران خارجی می آيند 
ــاز واحدهای  ــه خوراك مورد ني ــون می دانند ك چ
ــيمی كه همان گاز است در ايران به خوبی   پتروش

قابل تهيه است.
ــه در زنجيره های  ــد ك ــه می كن ــدوی گالي مه
پايين دستی پتروشيمی قصور كرديم، هم مجلس 
ــورای اسالمی، هم بخش خصوصی و هم دولت؛  ش
چون به آنها توجهی نشده است و بايد مشوق هايی 
ــر كل انجمن  ــرد. به گفته دبي ــرای آنها ايجاد ك ب
ــهيل  ــيمی ايران، برای تس ــع صنفی پتروش صناي
ــيمی، مجلس  ــای پتروش ــوراك واحده تامين خ
ــورای اسالمی مصوباتی دارد كه دولت نصف آن  ش
ــت. به عنوان  ــام داده و بقيه را رها كرده اس را انج
ــيمی كه از  نمونه برای راه اندازی واحدهای پتروش
گاز استفاده می كنند، تقاضا زياد است و در مقابل 
ــيمی ای كه از نفتا استفاده  برای واحدهای پتروش
می كنند چون قيمت خوراك آنها مناسب نيست، 

تقاضا وجود ندارد.

صادرات به 60 کشور دنيا 
دبيركل انجمن صنايع صنفی پتروشيمی ايران 
از صادرات محصوالت پتروشيمی به 60 كشور دنيا 
ــد و اذعان می كند با  ــاره جهان خبر می ده و 5 ق
وجود تحريم ها، ميزان صادرات كاهش پيدا نکرده 
است. حتی اگر كشوری اروپايی ميزان خريد خود 
را كم كرده بالفاصله كشور و بازار ديگری جايگزين 
شده است. او تنوع محصوالت توليدی پتروشيمی را 

اگر متانول را که 
نخستين صادرکننده 
آن به چين و دومين 

صادرکننده به 
اروپا هستيم، به 
جای صادرات به  
زنجيره های بعدی 

 توليدی بياوريم
ارزش افزوده بااليی 

 نصيب کشور 
می شود
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نزديك به 20 نوع اعالم می كند كه در حال افزايش 
ــا راه اندازی واحدهای  ــت و در آينده نزديك و ب اس
ــتند اين ميزان به  ــت اجرا هس جديدی كه در دس
3 برابر رقم كنونی خواهد رسيد. به تاكيد مهدوی 
چنانچه چرخه توليد در صنعت پتروشيمی كشور 
كامل شود، انقالبی در اين صنعت به وجود می آيد. 
ــر در تنوع محصوالت  ــا تحقق اين ام ــه اينکه ب چ
ــيمی با توجه به تنوع خوراك، به طور قطع  پتروش
ــته اجرايی كند  آنچه را كه علم امروز در دنيا توانس
ــاند ما هم می توانيم به همان اندازه  و به توليد برس

تنوع محصوالت داشته باشيم.
ــيمی در بخش دانش  او وضعيت صنعت پتروش
ــب می داند طوری كه بسياری  فنی را بسيار مناس
ــان داخلی در حال  ــت متخصص از پروژه ها به دس
اجراست و امروز لنگ اينکه بخواهيم از مهندسان 
ــتفاده كنيم، نيستيم. به  خارجی برای پروژه ای اس
گفته مهدوی، صنعت پتروشيمی از جمله صنايعی 
است كه هيچ گاه در دنيا كهنه نمی شود و هميشه 

و هر روز به آن نياز است.

ــت  ــم ظرفي ــه بخواهي ــاد دارد چنانچ او اعتق
ــت را از 54/5 ميليون تن كنونی  ــد اين صنع تولي
ــه يکصد ميليارد  ــانيم ب به يکصد ميليون تن برس
ــرمايه گذاری نياز است در حالی كه ميزان  دالر س
ــرمايه گذاری صورت گرفته اين صنعت تاكنون  س
ــدوی تاكيد  ــت. مه ــش از 50 ميليارد دالر اس بي
ــدارد و دودو تا  ــك ن ــد كه اين صنعت ريس می كن

چهارتاست.

خروج قيمتگذاری از بورس
دبيركل انجمن صنايع صنفی پتروشيمی ايران 
در ادامه تصريح می كند: محصوالت پتروشيمی ای 
ــده و  ــت نبايد وارد بورس ش كه توليد آنها كم اس
قيمتگذاری شود چراكه به دست توليدكننده اصلی 

نمی رسد. 
ــن زمان برخی  ــد: در اي ــدوی اضافه می كن مه
معامله گران وارد بورس شده و محصول را خريداری 
می كنند و به دليل نبود آن در بازار، با قيمت باالتری 

به توليد كنندگان واقعی می فروشند. 

او از برگزاری جلساتی با حضور سازمان بورس و 
اوراق بهادار، توليد كنندگان، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و شركت  ملی پتروشيمی خبر می دهد كه 
تالش شده از بروز چنين مشکالتی جلوگيری شود 
البته در اين باره سامانه بهين ياب طراحی شده تا 
چنانچه كسی كاالی پتروشيمی را از بورس خريد، 
كد رهگيری به او داده  شود كه بر اين اساس اجازه 
صادرات آن را ندارد. او پيشنهاد می كند محصوالت 
پتروشيمی عرضه شده در بورس، درجه بندی شوند 
ــورت مصرف كنندگان اصلی آنها نيز  كه در اين ص
 PP مشخص هستند. به عنوان نمونه گريد فيلم در
ــط 5 كارخانه در ايران مصرف می كنند و نياز  را فق
ــاس ميزان توليدشان معلوم است. بر  آنها هم بر اس
اين اساس همين 5 مصرف كننده هم می توانند آن 

محصول را از بورس خريداری كنند.
ــت می كند بهتر است چنانچه  مهدوی درخواس
ــاده ای بيش از نياز مصرف كنندگان اصلی  عرضه م
بود پس از 2بار عرضه در بورس و عدم خريد، به آن 

اجازه صادرات داده شود. 

محصوالت 
پتروشيمی ای که 
توليد آنها کم است 
نبايد وارد بورس 
شده و قيمتگذاری 
شود چراکه به دست 
توليدکننده اصلی 
نمی رسد
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ــرايط كنونی با چالش های  ــور در ش  اقتصاد كش
ــت اما مديريت اين چالش های  ــياری روبه رو اس بس
ــه چالش ها و  ــد كه ب ــد به گونه ای باش ــزون باي روز اف
ــی از موضوعاتی كه  ــد دامن نزند. يک ــات جدي التهاب
ــود،  ــرايط بايد از آن پرهيز ش به طور حتم در اين ش
گرفتن تصميمات خلق الساعه است. ريشه التهابی كه 
در چند وقت اخير دامنگير بازار محصوالت پتروشيمی 
شد، در رانتی است كه به وجود آمده اما بخشنامه ای 
ــادرات 52 قلم كاال صادر  ــه به منظور ممانعت از ص ك
ــت؛ نخست ماده 104  ــد، با 2 قانون در تعارض اس ش
ــادرات كاالها را  قانون برنامه پنجم كه ممنوعيت ص
ــيای عتيقه، آثار باستانی و ذخاير ژنتيکی  به غير از اش
ــور مجاز ندانسته و بنابراين صادرات هيچ كااليی  كش
ــتقيمی به  ــود و اگر يارانه مس نبايد ممنوع اعالم ش
ــت، ميزان  واردات يا توليد كااليی اختصاص يافته اس
ــازمان حمايت توليد كنندگان  ــط س يارانه بايد توس
ــود و پيش از  ــخيص داده ش ــدگان تش و مصرف كنن
صادرات به عنوان عوارض از صادركنندگان اين كاالها 
ــود. از سوی ديگر، اعمال اين ممنوعيت از  دريافت ش
ــب  و  كار نيز  ــتمر محيط كس منظر قانون بهبود مس
دارای اشکال است. ماده 24 اين قانون، دولت را مکلف 
كرده كه پيش از گرفتن هر تصميمی كه ممکن است 
اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد، متناسب با اين تصميم، 
ــل كند كه ضرر و  ــانی كند و به گونه ای عم اطالع رس
زيانی متوجه فعاالن اقتصادی نشود. در حالی كه اين 
ــنامه بدون هر نوع پيش آگهی صادر شده است.  بخش
من معتقدم اين دستورالعمل، اثر خود را در آينده روی 

نرخ ارز آشکار خواهد كرد. 

ــی بر احتکار  ــندی مبن ــوی ديگر تاكنون س از س
ــيمی و افزايش قيمت آن از سوی  محصوالت پتروش
ــده است. از  ــيمی ارائه نش واحدهای توليدی پتروش
ــطه  اين رو، نمی توان اين ادعا را تاييد كرد كه به واس
ــکالت به وجود آمده است. كاالهای  احتکار، اين مش
ــتند كه از نرخ  ــيمی در زمره محصوالتی هس پتروش
ــد و قيمت اين محصوالت نيز تابع  جهانی برخوردارن
ــت. در چنين شرايطی با افزايش نرخ ارز،  نرخ ارز اس
ــز افزايش می يابد. دولت اگر  نرخ ريالی اين كاالها ني
ــت و البته به اين نکته  به دنبال تنظيم بازار داخل اس
ــه دارد كه خوراكی كه به واحدها تعلق می گيرد  توج
ــه ای كه به  ــبت رقم ياران ــت بايد به نس يارانه ای اس
توليد محصوالت پتروشيمی تعلق گرفته است، برای 
ــه برای دوره ای  ــادرات آن عوارض تعيين كند البت ص
موقت. تصريح می كنم كه به هر حال ميزان شفافيت 
ــطح نازلی قرار دارد و امکان  در اقتصاد يارانه ای در س
شکل گيری رانت باالست. بنابراين مديريت اين اقتصاد 
دشوار است و به عقيده من تدبير اصلی اين است كه به 
جای توسل به سياست های پيچيده تر، يارانه ها كاهش 
ــتنباط اين است كه در جنگ اقتصادی  يابند. اگر اس
قرار داريم و می خواهيم با پايين نگه  داشتن قيمت ها 
ــد كاالهای ارزان تر  ــازار داخل، مجالی برای تولي در ب
ايجاد كنيم و زمينه را برای رونق صنايع پايين دستی و 
در نهايت حفظ قدرت خريد مردم فراهم كنيم، بايد بر 
مبنای اصول اقتصاد تصميم بگيريم. در شرايط موقت، 
تعيين عوارض برای صادرات ممکن است راهگشا باشد 
اما بايد اين نکته را مورد توجه قرار دهيم كه اين اقدام 
ــکل گيری رانت در بازار داخل می شود.  نيز موجب ش

ــت اين كاالها با قيمتی مناسب در  در واقع ممکن اس
ــود اما به دليل تفاوت قيمت اين  بازار داخلی عرضه ش
كاالها با نرخ جهانی، زمينه ای مساعد برای قاچاق به 

وجود می آيد. 
ــنامه های متعدد و لوايح  عالوه بر اين صدور بخش
ــتقيم و اصالح قانون  ــت از قبيل ماليات های مس دول
ــام صنفی موجب ايجاد جرم های جديد مالياتی و  نظ
بروز مشکالت پی در پی می شود. همچنان كه اتفاقات 
چند ماهه اخير و تصميماتی كه از سوی دولت گرفته 
ــود، صدمات زيادی به حوزه نفت و پتروشيمی  می ش
ــنامه  ــان صدور بخش ــن مي ــت. در اي ــرده اس وارد ك
ــيمی  ممنوعيت صادرات، هجمه ای به صنايع پتروش
ــت. گرچه برخی اقالم محصوالت پتروشيمی را از  اس
ــت كاالهايی كه صادرات آنها ممنوع شده بود،  فهرس
ــد كه در اين بخش  ــارج كرده اند اما به نظر می رس خ
ــيون انرژی متولی  ــيمی كه كميس از صنعت پتروش
ــر و ارائه گزارش  ــی، اظهارنظ ــت نياز به بررس آن اس
هست. همچنين تصميم دولت برای دريافت ماليات 
ــالم صادراتی فرآورده های نفتی  بر درآمد از برخی اق
ــه قابل توجه  ــيب خواهد زد. نکت ــه اين صنعت آس ب
ــنامه های دولت و لوايحی كه مرتب  اينکه تعدد بخش
ــه ای در پی دارند  ــه مجلس می روند هر كدام فاجع ب
ــتا اتاق ايران كارگروهی برای بررسی  كه در اين راس
ــتقيم كه به مجلس ارائه شده،  اليحه ماليات های مس
تشکيل داده است و اين اليحه را به طور جدی بررسی 
می كند. اين اليحه موجب ايجاد جرم های  جديد در 

حوزه مالياتی می شود.
*نايب رئيس اتاق ايران

اين روزهاي پتروشيمي

منع صادرات پتروشیمی؛ تضاد قانونی

پدرام سلطانی*

صادرات هيچ 
کااليی نبايد ممنوع 

اعالم شود و اگر 
يارانه مستقيمی 

به واردات يا توليد 
کااليی اختصاص يافته 

است، ميزان يارانه 
بايد توسط سازمان 

حمايت توليد کنندگان 
و مصرف کنندگان 

تشخيص داده شود
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اين سازمان قرار است تجارت خارجی كشور را 
ــتيابی به سهم بيشتر بازار  تقويت كند و برای دس
هدف به طور يکپارچه و اثربخش بکوشد. عالوه بر 
اين توسعه صادرات غيرنفتی، نوسازی و روانسازی 
ساختار تجاری كشور، بهبود تراز بازرگانی، تقويت 
ــات صادراتی در  ــوالت و خدم ــوان رقابتی محص ت
بازارهای بين المللی، افزايش درآمدهای صادراتی و 
باال رفتن سهم كشور در تجارت جهانی و همچنين 
ــمت آزادسازی كامل تجارت خارجی  حركت به س
ــتای تعامل فعال با اقتصاد جهانی و  كشور در راس
ــی اساسی  محوريت اقتصاد متکی به بازار، خط مش

سازمان توسعه تجارت ايران است.
ــال های اخير  ــی ها در س اين اهداف و خط مش
ــد كه اجرای آن را دچار  ــاناتی ش دستخوش نوس
ــال جاری تا  ــانات در س ترديد كرده؛ اوج اين نوس
ــازمان توسعه  ــيد كه جايگاه اجرايی س به آنجا رس
تجارت زير سوال رفت. آن زمان كه بازار ارز كشور 
ــير صعودی قيمت دالر آغاز  از دور مهار خارج و س
شد، توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان 
ــا و اجناس و در مجموع بنگاه های اقتصادی  كااله
دچار سردرگمی شدند چرا كه ايشان از آينده نگری 

در هر يك از اين بخش ها عاجز ماندند.

تشكيل مرکز مبادالت ارزی
اين سير موهوم در سال 1391 شدت بيشتری 
ــراه كاهش مواد  ــامانی توليد به هم ــت؛ نابس گرف
ــپس بی نظمی در حوزه صادرات به رغم  اوليه و س
ــيار خوب صادراتی در اين سال،  توانمندی های بس

صادركنندگان را خسته كرد.
ــان اگرچه رضايت نسبی خود را از افزايش  ايش
ــا نگرانی و هراس آنها  ــتند ام قيمت ارز اعالم داش
ــت دادن بازارهای  از جای ديگری بود. ترس از دس
ــن ماه ها به مهم ترين دغدغه  هدف صادراتی در اي
فعاالن بخش خصوصی حوزه صادرات تبديل شده 
و دليل آن نيز تعدد و تکثر بخشنامه ها، آيين نامه ها 

و دستورالعمل های مصوب درباره صادرات است.
در همين باره نگرانی توليدكنندگان از تامين ارز 

مورد نياز برای واردات مواد اوليه و نامديريتی های 
دولت در ساماندهی بازار ارز، كار را به تشکيل مركز 
ــاند تا در نهايت تقسيم بندی و  مبادالت ارزی كش
اولويت گذاری های ارزی مالك اختصاص ارز مرجع 

و مبادالتی برای واردات كاال شود.
پس از تشکيل مركز مبادالت ارزی در تابستان 
ــده )2  ــال جاری، پرداخت ارز با نرخ تعيين ش س
ــوی مركز به  ــرخ بازار آزاد( از س ــد كمتر از ن درص
ــا در عمل تنها 2  ــد ام اولويت های دهگانه آغاز ش
ــدند كه به  ــذا و دارو از آن برخوردار ش ــت غ اولوي
ــتجردی، وزير  ــارات مرضيه وحيددس ــال اظه دنب
سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روشن شد 
اولويت برخی تجهيزات و نيازمندی های پزشکی از 

غذای سگ، زين اسب و... باالتر است.
ــبب شد، توليد كاهش چشمگيری  اين رويه س
ــروی كار را به  ــود تعديل ني ــه كند كه خ را تجرب
دنبال داشت. كاهش توليد هم در نهايت به كاهش 
صادرات انجاميد كه البته نتايج قطعی آن، چنانچه 
اين رويه ادامه پيدا كند در 3 ماه پايانی سال جاری 
ــال آينده بيش از پيش نمايان  ــت س و 6 ماه نخس

خواهد شد.
ــايد خوانندگان متوجه  ــا اينجای مطلب را ش ت
ــعه تجارت ندانند اما با آغاز شل كن  ــازمان توس س
سفت كن های اين سازمان در صدور بخشنامه های 
صادراتی و ابالغ فهرست كاالهای ممنوعه صادراتی، 

تنش در اين حوزه باال گرفت.
ــاق بالفاصله پس از  ــه آنکه اين اتف جالب توج
ــم روز ملی صادرات افتاد. مراسمی  برگزاری مراس
ــازمان توسعه تجارت متولی برگزاری  كه اگرچه س
ــت روابط عمومی اين  ــود اما به اظهار سرپرس آن ب
ــای آن را بخش خصوصی  ــازمان، همه هزينه ه س
پرداخت كرد. در اين روز به صادرات و صادركنندگان 
توهين شد و از آن پس فشار برای آوردن ارز حاصل 
ــادالت ارزی اوج گرفت. در  از صادرات به مركز مب
ــه فروش ارز حاصل  ــار به »توافقنام نهايت اين فش
ــادرات در 6 ماده« در تاريخ 7 آبان ماه 1391  از ص
ــور در  با هدف مديريت منابع و مصارف ارزی كش

حوزه تجارت خارجی و تعامل بيشتر صادركنندگان 
با واردكنندگان در راستای وفاق و هم افزايی دولت 
ــت رفع محدوديت های  و بخش خصوصی در جه

ارزی كشور انجاميد.
اين فشار اما يکسويه شد، چرا كه تاكنون هنوز 
گروه هايی از جمله 14/5 درصد منابع شركت ملی 
نفت و شركت های پتروشيمی و دولتی ارز خود را 
ــادالت ارزی نياورده اند و در اين ميان  ــه مركز مب ب
ــازمان توسعه تجارت در مقام تنها متولی بخش  س

صادرات در اين باره سکوت كرده است.
ــرخ ارز مبادله ای با هزينه های تمام  هم اكنون ن
شده آن بيش از 2500 تومان است؛ يك ماه خواب 
ــده  ــول و هزينه فرصت آن هم به هزينه تمام ش پ
ــده و همچنين 35 درصد  ــدگان اضافه ش واردكنن
ــط بانك بلوكه  تضامينی كه به صورت نقدی توس
می شود از عوامل افزايش قيمت تمام شده نرخ ارز 
ــت، پس نرخ ارز مركز  ــز مبادالت ارزی اس در مرك
مبادالت ارزی 2500 تومان نيست بلکه حداقل 10 

تا 12 درصد به اين عدد اضافه می شود.
ــير ارز صادركنندگان 10  همچنين در اين مس
ــود و با توجه به اينکه  درصد ارزان تر خريده می ش
ــرايط  ــل ارز خود در ش ــده برای تحصي صادركنن
ــه می كند اين هزينه نيز بيش از 10  تحريم، هزين
ــدود 20 تا  ــن در مجموع ح ــت بنابراي درصد اس
ــان ارز مركز مبادالت و ارز  ــد اختالف مي 25 درص
صادركننده به وجود می آيد. اين روش در حقيقت 
ــت كه با فشار و  اجحاف در حق صادركنندگان اس
ــازمان توسعه  ــکوت س اجبار صورت می گيرد و س
تجارت ايران در اين باره، دايره را بر صادركنندگان 

روز به روز تنگ تر می كند.
ــتن تمام  ــا دانس ــازمان ب ــن س ــتی اي به راس
ــت اجرای  ــل در جه ــتی ها نبايد حداق ــن راس اي
در  ــت  حرك و  ــود  خ ــازمانی  س ــی های  خط مش
ــتيابی به اهداف خويش، به حمايت از  ــير دس مس
صادركنندگان بپردازد. كاش حداقل سازمان توسعه 
تجارت عملکرد خود را با كشورهای رقيب ايران از 
ــه می كرد و  جمله تركيه در بخش صادرات مقايس

نمايي از مشكات صادرکنندگان

سازمان توسعه تجارت تعامل یا تقابل ؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در زيرمجموعه خود سازمانی به نام »سازمان توسعه تجارت ايران« دارد که رياست 
آن نيز برعهده معاون وزير در توسعه روابط اقتصادی است. در واقع اين سازمان از سال 1384 کار خود را آغاز کرد، 
آن زمان که مرکز توسعه صادرات ايران تبديل به سازمان شد. بر اساس اطاعات مندرج در پايگاه اطاع رسانی اين 
سازمان به نشانی www.tpo.ir اهداف بنيادين اين سازمان شامل ارتقای صادرات و توسعه تجارت خارجی، تقويت 
و توسعه ظرفيت های تجاری در سطح کشور، تفوق تراز تجاری، ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی و 
برنامه ريزی، سياستگذاری و اعمال نظارت عاليه در امر توسعه تجارت خارجی است. آنچه از اين اهداف حاصل است 

اينكه وظيفه اصلی سازمان زمينه سازی و گسترش تجارت خارجی و به دنبال آن افزايش صادرات است.

يلدا يزدان فرحي

در سال 1391 
نابسامانی توليد 
به همراه کاهش 
مواد اوليه و سپس 
بی نظمی در حوزه 
صادرات به رغم 
توانمندی های بسيار 
خوب صادراتی در اين 
سال، صادرکنندگان را 
خسته کرد
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يك سوزن به خود می زد.

ممنوعيت يكباره صادرات
ــال در حوزه  از جمله اتفاقاتی كه در پاييز امس
ــگان را در بهت و حيرت  ــادرات روی داد و هم ص
فروبرد، صدور و اجرای شبانه دستورالعملی بود كه 
بر اساس آن صادرات 52 قلم كاال ممنوع اعالم شد. 
ــرح آن در اين مقال امکانپذير  اين فهرست كه ش
ــبب شد گمركات  ــت در 9 آبان ماه ابالغ و س نيس
ــور به روی كاميون هايی كه برخی در  سراسر كش
حال ترانزيت اين نوع كاالها بودند، بسته شود. عدم 
صدور اين كاالها از يکسو موجب از بين رفتن آنها 
و از سوی ديگر از دست دادن بازار هدف صادراتی، 
بدنام شدن برند صادراتی و در مجموع زيان ديدن 

صادركنندگان ايرانی شد.
اين فهرست اما در 21 آبان ماه از سوی سازمان 
ــه كه اين  ــد؛ بدين گون ــعه تجارت اصالح ش توس
ــنامه ای جديد فهرست 39 قلم  ــازمان در بخش س
ــده و 34 قلم كاال كه  كاال كه صادرات آنها منع ش
صادرات آنها مشمول پرداخت عوارض است را اعالم 
كرد و به اين ترتيب تعداد كاالها از 52 به 73 قلم 
ــنامه ها از آن  افزايش پيدا كرد. صدور اينگونه بخش
ــخ تا امروز ادامه دارد و هر روز »از اين باغ بری  تاري

می رسد«.
ــتورالعمل ها و كاهش و افزايش  ــدد اين دس تع
ــن  ــی در اي ــی و واردات ــوع صادرات ــای ممن كااله
ــت كه نه تنها تهيه كنندگان و  مدت به گونه ای اس
ــه مجريان آن  ــنامه ها بلک امضاكنندگان اين بخش
ــز نمی دانند اجازه  ــتند ني كه بخش خصوصی هس

صادرات كدام كاالها را دارند.

آش شله قلمكار سازمان
ــمی  ــن اظهارنظر رس ــه در تازه تري ــب آنک جال
سازمان توسعه تجارت كه از سوی ساسان خدايی، 
معاون مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات به 
ــفارش واردات كاالهای  ــده، ثبت س زبان آورده ش
ــی غيرضرور(  ــای مصرف ــت 10 ارزی )كااله اولوي

ممنوع است.
ــ ؤول در سازمان  ــاس اعالم اين مقام مس بر اس
ــد آنها  ــه كاالهايی كه تولي ــارت، هم ــعه تج توس
ــان  جوابگوی نياز بازار داخلی بوده، ثبت سفارشش
ــه تجهيزات مبلمان و  ــت كه می توان ب متوقف اس
ــويی  ــتر، لوازم خانگی مانند يخچال، لباسش لوس
ــراميك،  ــويی، كاشی آالت و س ــين ظرفش و ماش
چينی آالت بهداشتی، كفش و البسه اشاره كرد. به 
ــی تعدادی از لوازم خانگی كه توليدات  گفته خداي
ــی آنها كفاف نياز بازار را نمی داد، خودروهای  داخل
ــی و انواع و اقسام  با حجم موتور زير 2500 سی س
ــدند. او تاكيد  ــه از اولويت 10 به 9 منتقل ش پارچ
ــی گفت كه چه  ــوان به صورت كل ــه نمی ت دارد ك
ــه ای می گيرند.  ــرای واردات، ارز مبادل كاالهايی ب
اگرچه امسال، تعداد ثبت سفارش های انجام شده 
ــرای واردات بين 3 تا 4 درصد افزايش يافته اما با  ب
ــود  توجه به محدوديت های اخير، پيش بينی می ش

ــفارش ها تا پايان سال نسبت به  تعداد كل ثبت س
سال قبل با كاهش روبه رو شود. اما از اين نکته نبايد 
غافل شد كه همه ثبت سفارش های انجام شده تا 
قبل از آذر امسال، می توانند تا پايان سال عملياتی 
ــاهد واردات كاالهايی  ــرور ش ــوند بنابراين به م ش
ــدن و تجارت آنها را لوكس  كه وزارت صنعت، مع
خوانده، خواهيم بود. پيش از اين هم گوشی تلفن 
همراه و رايانه در اولويت 10 قرار داشتند اما پس از 
لختی از اولويت 10 خارج شده و ثبت سفارش آنها 
ــد. ثبت سفارش برخی از لوازم خانگی فاقد  آزاد ش
توليد داخل مانند انواع تهويه ها و كولرهای گازی، 
ــويی غير خانگی  انواع دوربين های عکاس و لباسش

نيز دوباره از سرگرفته شد.

بسته هايی که اجرا نشد
ــعه تجارت ايران به طور مشخص  سازمان توس
ــه  ــدگان ب ــی از صادركنن ــال 1391 حمايت در س
ــنامه های خود زمينه  ــل نياورد و حتی با بخش عم
ــردرگمی اين بخش از تجارت خارجی كشور را  س
ــال نپرداختن جوايز  ــرد. اين رفتار به دنب فراهم ك
ــت،  ــی كه همگی معوق مانده اس ــوب صادرات مص
ــيده  ــت كه بر زخم صادرات پاش نمك ديگری اس
ــتا اما هر از چند وقتی يکی  ــود. در اين راس می ش
از كارمندان سازمان در اطالعيه خبری، اشاره ای به 
زمان پرداخت جوايز صادراتی می كند و پس از آن 

نيز همه چيز رو به فراموشی می رود.
از سوی ديگر هم خبری از بسته های حمايتی ای 
ــازمان قولش را داده بود نيست. يکی از اين  كه س
بسته ها قرار بود در مدت زمان اجرای فاز اول قانون 
هدفمند كردن يارانه ها تهيه و اجرا شود كه نه تهيه 
ــس از مدتی هم حميد صافدل،  ــد و نه اجرا و پ ش
ــعه تجارت آب پاكی را روی  ــازمان توس رئيس س
دست صادركنندگان ريخت و گفت از اول هم قرار 

نبوده كه چنين بسته ای تهيه شود.
ــال  ــته ديگری كه خبر از تهيه آن در س اما بس
ــته ای با عنوان »حمايت های  1391 داده شد، بس
ــت كه محمدمهدی  ــتقيم از صادرات« اس غيرمس

نهاوندی، معاون كمك های تجاری سازمان توسعه 
ــرد و اجرای آن  ــريح ك ــارت جزئيات آن را تش تج
ــته به اعتبارات دولتی دانست، پس به اين  را وابس
ــته ای هم اجرا نخواهد  ترتيب و در عمل چنين بس

شد.

اطاع رسانی نامناسب
ــفت كن های  ــل كن س ــام اين ش ــار تم در كن
ــعه تجارت و عدم حمايت جدی از  ــازمان توس س
صادركنندگان و خروج از مسير اصلی سازمانی كه 
ــی ها نخواهد  در نهايت به تحقق اهداف و خط مش
انجاميد، ضعف عملکرد روابط عمومی سازمان نيز 

به چشم می خورد.
ــت روابط  ــض چندباره مديريت و سرپرس تعوي
عمومی در اين سازمان و عدم اطالع رسانی مناسب 
سبب شده انتشار اخبار در حد يك يا دو خبرگزاری 

آن هم در حد اخبار رسمی محدود شود.
تاكنون اين سازمان جوابگوی ابهامات جدی در 
حوزه تجارت خارجی و سردرگمی صادركنندگان 
ــردی نيز از رايزنان بازرگانی  نبوده و گزارش عملک
ــن باره انتظار زيادی  ــت، البته در اي ارائه نکرده اس
ــز از مديران  ــت، چراكه آنان ني هم نمی توان داش
ــه طور قطع  ــتی خود تبعيت می كنند و ب باالدس
ــت، عملکرد  وقتی عملکرد مديران باالتر چنان اس

آنان نيز چنين خواهد بود.
به هر تقدير چنان چه اين رويه ناسالم در حوزه 
ــازمان توسعه  تجارت خارجی تداوم پيدا كند و س
ــير اصلی اهداف و  ــت به مس تجارت به فکر بازگش
ــد بيم آن می رود كه  ــی های خويش نباش خط مش
ــای صادركنندگان و بخش خصوصی  همه تالش ه
ــظ بازارهای هدف  ــب بازار و حف در بازاريابی، كس
ــختی و در ساليان سال صورت  صادراتی كه به س
ــر باد رود كه اگر  ــه در مدت زمان چند ماه ب گرفت
ــن در ماه های  ــه به قرار گرفت ــود با توج چنين ش
ــازی برای حضور  ــت كنونی و زمينه س پايانی دول
دولت بعدی، فرصتی برای بازگشت به دوران رونق 

صادراتی باقی نخواهد ماند.

تعدد 
دستورالعمل ها و 
کاهش و افزايش 

کاالهای ممنوع 
صادراتی و وارداتی 

در اين مدت به 
گونه ای است که 

مجريان آن که بخش 
خصوصی هستند 

نيز نمی دانند اجازه 
صادرات کدام کاالها 

را دارند
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کنفرانس تجارت 
و توسعه ملل متحد 
)آنکتاد( در قطعنامه اي 
اعالم مي کند که »اين 
اقدامات کمکي به 
ايجاد جو مسالمت آميز 
که الزمه توسعه 
است« نمي کند

ــاخص ترين و  ــه 2012 ش ــه 23 ژانوي قطعنام
ــه ای اتحاديه  ــن رويکردهای فرا قطعنام جدی تري

اروپايي عليه ايران است.
ــت خام و ممنوعيت  ــم  مرحله بندی نف ـ تحري

واردات آن اعم از خريد و فروش و...
ــه ای و منابع مالی  ــش های بيم ــم پوش ـ تحري

مربوط به واردات نفت خام 
ــرمايه گذاری در اين  ــيمی و س ـ تحريم پتروش

حوزه 
ـ تحريم بانك مركزی شامل انسداد دارايی های 
ــای اتحاديه اروپا،  ــزی در قلمرو دولت ه بانك مرك
ــای دولتی ايران و  ــارت فلزات گرانبها با نهاده تج
ــکوكات به  ــکناس و مس بانك مركزی و تحويل اس

اين بانك 
ـ تحريم كاالهای حساس و با كاربرد دوگانه 

ــبت به  ــت تحريم افراد نس ــترش فهرس ـ گس
قطعنامه های گذشته 

ــرايط سخت  با توجه به مقررات فوق الذكر و ش
ــند اساسی  ــور ملل متحد كه س و مضيق در منش
ــروعيت حفظ صلح و امنيت بين المللی  مبنا و مش
ــت، تحريم های يك جانبه ای كه از سوی آمريکا  اس
ــود از  و اتحاديه اروپا عليه ايران به كار گرفته می ش
ــوق بين الملل تلقی  ــی مغاير با حق جهات مختلف
می شود. اتحاديه اروپا  پس از تحريم صادرات نفت 
ايران در اقدامی خصمانه ديگری فهرست جديدی 
ــركت های دولتی و خصوصی را مورد تحريم  از ش
ــركت خصوصی نفتی  قرار داد. با ورود نام چند ش
ــه مغاير با حقوق  ــت تحريم های جديد ك در ليس
بين الملل می باشد شركت ها به دنبال راه حل های 
متعددی می باشند تا بتوانند به فعاليت خود ادامه 
ــه دعوی در  ــی از اين راه حل ها اقام ــد كه يک دهن
ــئله از  ــی بين المللی و حل اين مس ــم قضاي محاك
ــت كه تجربه نبرد حقوقی  طريق امور حقوقی اس
ــركت ها می توانند  ــان می دهد اين ش ــا نش بانك ه

تحريم ها را به چالش كشانده و از آنها عبور كنند.
ــی وضع تحريم ها عليه ايران در  تحليل و بررس
همه زمينه های سياسی، اقتصادی و حقوق بشری 
و مقايسه مفاد اين تحريم ها با اسناد و قواعد كلی و 
يا خاص حقوق بين الملل و بويژه عملکرد گزينشی، 

ــورهای  ــر منصفانه و رويکرد دوگانه برخی كش غي
ــبت به وضع و يا اعمال تحريم ها، آشکارا  غربی نس
ــان می دهد كه قواعد و اصول حقوقی بسياری  نش
ــته شده است كه در  ناديده گرفته و يا زير پا گذاش
ــاره  اينجا به برخی از اين داليل به عنوان نمونه اش

می شود.
ـ تعارض با مقررات منشور ملل متحد و آنکتاد

طبق ماده 53 منشور سازمان ملل متحد »انجام 
ــورها بدون مجوز  ــري عليه كش ــه اقدام قه هرگون
شوراي امنيت« فاقد وجاهت قانوني است. همچنين 
ماده 32 منشور سازمان ملل متحد نيز »بکارگيري 
ــتن يك  ــي و اقتصادي براي بازداش اقدامات سياس
ــي خويش« را  ــوق حاكميت ــال حق ــور از اعم كش
ــروع  داراي منع قانوني تلقي نموده و آن را غيرمش
ــوي ديگر اعمال فشار اقتصادي  بر مي شمرد. از س
ــورهاي در حال توسعه نيز از  به خصوص عليه كش
سوي كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 
محکوم شده است.كنفرانس تجارت و توسعه ملل 
متحد )آنکتاد( قطعنامه اي با عنوان »قبول نکردن 
ــز« صادر كرد كه در آن  اقدامات اقتصادي قهرآمي
اشاره مي كند »كشورها حق اعمال محدودسازي، 
ــاير مجازات هاي  محاصره، ممنوعيت معامله يا س
ــکلي از اجبار سياسي كه بر  اقتصادي به عنوان ش
ــي و اجتماعي كشورها اثر  توسعه اقتصادي سياس
ــعه ملل  گذارد را ندارند«. كنفرانس تجارت و توس
متحد )آنکتاد( با توجه به اين مطلب در قطعنامه اي 
اعالم مي كند كه »اين اقدامات كمکي به ايجاد جو 

مسالمت آميز كه الزمه توسعه است« نمي كند.
 ـ تعارض با مبانی و مقررات حقوق بشر و قواعد 

حقوق بشر دوستانه 
با وجود گرايش های اعالم شده از طرف اتحاديه 
ــری در  ــرد اصلی حقوق بش ــی بر رويک ــا مبن اروپ
سياست های اين اتحاديه، تحريم وضع شده اخير به 
روشنی با بسياری از مقررات حقوق بشری تعارض 

دارد كه در اين جا به بخشی از آنها اشاره می شود.
 حقوق فردی و مدنی: همچنان كه در فهرست 
ضميمه تحريم ها تصريح شده، بسياری از اشخاص 
ــووالن و مديران و حتی افراد عادی  حقيقی و مس
ــت های  ايرانی، بدون اثبات هيچ اتهامی، در فهرس

ــه قطعنامه های تحريمي، مورد تحريم واقع  ضميم
شده اند. اين افراد آشکارا از بسياری از حقوق اساسی 
مانند حق آزادی و امنيت شخصی، حق آزادی رفت 
ــارت و كار، آزادی دفاع قضايی و  و آمد، آزادی تج
ــردی و خانوادگی و  دادخواهی عادالنه، حيثيت ف
ــده اند.  ــخصی و خانوادگی محروم ش ده ها حق ش
اين حقوق در اعالميه حقوق بشر مصوب 1948 و 
مواد مختلفی از ميثاق حقوق مدنی سياسی مصوب 
ــورها و از جمله  1966 مجمع عمومی كه اكثر كش
كشورهای عضو اتحاديه اروپا به آن پيوسته اند و به 
ــيون اروپايی حمايت از حقوق  خصوص در كنوانس
ــای  ــوب ECHR( 1948( و پروتکل ه ــر مص بش

پنج گانه آن تصريح شده و الزم الرعايه است.
حق توسعه وحق تعيين سرنوشت:   تحريم ها، 
ــعه« بنا به تعريفی كه در اعالميه وين و  »حق توس
ــه عمل 25 ژوئن 1993 از آن به عنوان جزئی  برنام
ــر يادشده و نيز  ــدني از حقوق اساسي بش جدا نش
ــت« بنا به تعريفی كه در بند  »حق تعيين سرنوش
ــور ملل متحد ذكر شده را در مورد  2 ماده 1 منش
ــورداری مردم ايران از اين حقوق مورد تعرض  برخ
ــت. كميسيون حقوق  قرار داده و ناديده گرفته اس
ــر تحت عنوان »حقوق بشر و اقدامات قهرآميز  بش
ــت محدوديت هاي تجاري،  ــك جانبه« به صراح ي
محاصره ممنوعيت معامله و مسدود كردن دارايي ها 
ــت  ــوان اقدامات مجبور كننده اي فهرس ــه عن را ب
مي كند كه از لحاظ حقوق بشر نامشروع محسوب 
مي شوند. اين حقوق نه تنها حق نسل های كنونی ، 

بلکه حق نسل های آتی را نيز شامل می شود. 
حقوق اقتص�ادي: ميثاق بين المللی اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی 1966 مصوب مجمع عمومی 
كه اكثر دولت ها از جمله دولت های اروپايی به آن 
ــده اند، در مواد 7، 11، 12، 13، 14، 15و  ملحق ش
ــرايط  ــي از قبيل حق برخورداري از ش 18 حقوق
ــب كار، حق برخورداري از زندگي  عادالنه و مناس
مناسب و برخورداری از غذا، پوشاك و مسکن كافي، 
بهداشت، آموزش و پرورش و نيز حق برخورداري از 
پيشرفت علوم و فنون و حق برخورداري از مزاياي 
دستاوردهاي فکري و هنري را به تشريح بيان كرده 
ــت. حتی تحريم برخی از كاالهای خاص مانند  اس

بررسي حقوقي تحريم هاي ايران

تحریم نفتي و سیاست هاي انرژي
تحريم نفتي ايران اقداماتي از سوي تعدادي از کشورهاي جهان است که با هدف 
محروم کردن کشورمان از درآمدهاي نفتي شكل گرفته است. اين تحريم ها با ابزارهاي 
مستقيمي همچون تحريم خريد يا خريداران و ابزارهاي نامستقيمي همچون تحريم 
بيمه اي کشتي هاي نفتكش يا تحريم بانكي، اعمال و با هدف انصراف خريداران نفت از 

کشور و رو آوردن آنها به ديگر عرضه کنندگان اين کاال انجام مي شود.

دکتر سهيال کوشا*ـ  ايمان احمدي**
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ــا و قطعات هواپيما و يا كاالهايی كه از  راديوداروه
ــده،  آن به عنوان كاالهايی با كاربرد دوگانه ياد ش
بنابر گزارش های رسمی، حق حيات برخی از اتباع 
ــلب و يا مورد مخاطره جدی قرار داده  ايرانی را س

است.
با بررسی معيارهای جهانی حقوق بشر مندرج 
ــازمان ملل متحد)1945(، اعالميه   ــور س در منش
ــيون حقوق  ــر)1948(، كنوانس جهانی  حقوق بش
ــناد مربوطه كه مبّين  ــاير اس كودك)1989( و س
ــده  بين المللی می باشند، می توان  اصول پذيرفته ش
ادعا كرد كه چنانچه تحريم های اقتصادی منجر به 
رنج و مشقت انسان ها گردند اين تحريم ها توجيهی 

از منظر حقوق بين الملل ندارند.
ــدات بين المللي و  ــا تعه ــم ب ــارض تحري  ـ تع

دوجانبه
ــدات دو جانبه بايد گفت اياالت  در زمينه معاه
ــه ايران،  ــا تحريم های خود علي ــده آمريکا ب متح
ــح منبعث از عهدنامه مودت، تجارت  تعهدات صري
و حقوق كنسولي 1955 )از جمله بند 2 ماده 8 و 
ــاده 10( و بيانيه 1988 )از جمله بند 10 بيانيه(  م
ــت. هم ايران و هم اياالت  الجزاير را نقض كرده اس
ــال های اخير به اين عهدنامه استناد  متحده در س
جسته اند و اعتبار حقوقی دارد. اعتبار اين عهدنامه 
ــتري در قضيه  ــوان بين المللي دادگس ــط دي توس
دعواي سکوهاي نفتي ايران عليه آمريکا به عنوان 
بخشي از حقوق حاكم بر روابط ايران و آمريکا مورد 

تاييد و تصريح قرار گرفته است.
ــی  اروپاي ــورهای  كش ــب   ترتي ــن  همي ــه  ب
ــددی در زمينه های مختلف  موافقت نامه های متع
ــی و مالياتی با ايران  ــط اقتصادی و مالی، بانک رواب
ــور به  ــای قانونی دو كش ــط نهاده ــد كه توس دارن
ــتند. به طور  ــيده و الزم الرعايه هس ــب رس تصوي
ــويق و حمايت  ــای »تش ــخص، موافقت نامه ه مش
ــل« و »معافيت از  ــرمايه گذاری متقاب متقابل از س
ــه موافقت نامه های  ــات مضاعف« از جمل اخذ مالي
دوجانبه رايج بين كشورها هستند كه ايران نيزاين 
موافقت نامه ها را با بسياری از كشورها منعقد كرده 
ــت. تحريم های اخير وضع شده می تواند نقض  اس

يك جانبه اين موافقت نامه ها تلقی شود.
 ـ تعارض تحريم و آزادي تجارت

ــته و  ــتيرانی تجاری« نماد برجس »آزادی كش
ــفانه در  ــت كه متاس ــل »آزادی تجارت« اس مکم
ــران به طور جدی  ــده عليه اي تحريم های وضع ش
ــت. »آزادی  ــده اس ــورد تحديد و تحريم واقع ش م
ــن اصول پذيرفته  ــتيرانی«يکی از محوری تري كش
ــده حقوق درياها و »كنوانسيون 1982 حقوق  ش

درياها«و عرف بين المللی است.
ـ تحريم بانك مركزی ايران

ــيون اروپايی 1972 مصونيت دولت«  »كنوانس
ــت كه  ــه معاهدات مهم در اين ارتباط اس از جمل
ــت. تئوری مصونيت محدود  ــده اس الزم االجرا ش
دولت، اساس و پايه اصلی اين دو كنوانسيون است. 
 Jure( ــيون مزبور، اعمال حاكميت دولت كنوانس
ــك و اموال  ــوال ديپلماتي ــد ام imperii( را )مانن
نظامی( اعمالی تعريف كرده كه دولت برای اقتدار 
ــد و بنا براين گمرك،  حاكميت خود انجام می ده
ــتند.  ــت پولی و ... جزو اين گونه اعمال هس سياس

ــيون اروپايی مصونيت دولت،  مواد 6 تا 10كنوانس
اعمال تجاری) تصدی گری( دولت را به دقت احصا 
كرده است. در ضمن كنوانسيون مصونيت دولت و 
اموال آن مصوب 2004 مجمع عمومی ملل متحد 
ــزی و يا ديگر نهادهای مالی  ــز، اموال بانك مرك ني
ــوال خاص دولت  ــت را به عنوان ام متعلق به دول
تلقی كرده و در ماده 21 به صراحت آن را در كنار 
ــته های  ــوال نظامی و ديپلماتيك به عنوان دس ام
خاص اموال دولت محسوب كرده و اين گونه اموال 
ــت. باالتر از اين بايد گفت  را مصون تلقی كرده اس
تعدادی از كشورهای اروپايی و حتی دولت آمريکا، 
به دليل اهميت بانك های مركزی دولت ها و ارتباط 
مستقيم اين بانك ها با سرنوشت مردم كشورها، در 
ــا مصونيتی جدای از مصونيت  مقررات خود اساس
اموال دولت، برای بانك های مركزی قائل شده اند كه 
حتی در صورت مورد تعرض قرار گرفتن مصونيت 
دولت، مصونيت بانك مركزی مورد تعرض و خدشه 
ــك مركزي ايران  ــود. از اين رو تحريم بان واقع نش
ــکار حقوق  ــز به نوبه خود يکی از نقض های آش ني

بين الملل در عرصه اقتصادی و سياسی است 
ــی و اصل حقوقی  ــارض تحريم های اروپاي ـ تع

 )Non- intervention (»مداخله نکردن«
ــورها در امور داخلی و  اصل مداخله نکردن كش
يا خارجی كشورهای ديگر از اصول اساسی حقوق 
ــت. اين اصل در بند 7 ماده 2 منشور  بين الملل اس
ملل متحد تصريح شده و تلويحا از مقدمه و برخی 
ــور مزبور نيز قابل استخراج است.  مواد ديگر منش
رويه دولت ها وجود اين اصل را با جديت مورد تأييد 
قرار مي دهد و يك اجماع حقوقي ميان دولت ها در 

اين مورد وجود دارد.
ــيار ديگر و نيز عرف   اين اصل در معاهدات بس
بين المللی مورد تاكيد قرار گرفته است. مداخله اعم 
ــتقيم و يا دخالت  ــتقيم و يا غيرمس از مداخله مس
ــت. ديوان  ــور داخلی و يا خارجی كشورهاس در ام
بين المللي دادگستري در دعواي فعاليت هاي شبه 
ــن اصل را بدين صورت  نظامي عليه نيکاراگوئه اي
تأييد مي كند »با توجه به يك قاعده عموماً پذيرفته 
ــده، اصل مداخله نکردن، هر كشور يا گروهی را  ش
از مداخله مستقيم يا غير مستقيم در امور داخلي 

ــر باز مي دارد«. در مورد  يا خارجي دولت هاي ديگ
ــای فراقطعنامه ای  تحريم اتحاديه )و نيز تحريم ه
آمريکا( عليه ايران بايد گفت، اين تحريم ها آشکارا 
موجب دخالت »غيرمستقيم« در امور »داخلي« و 
»خارجي« ايران مي شود چرا كه دست كم در مورد 
نهادهای تحريم شده همچون بانك ها و شركت ها 
ــزء الينفك امور  ــای نظامی، بايد گفت ج و نهاده
ــوند.عالوه بر مصوبات فوق  داخلي محسوب مي ش
ــازمان هاي منطقه اي نيز در  ــياري از س الذكر بس
ــدم مداخله در امور  ــنامه هاي خود بر اصل ع اساس
ديگر كشورها تأكيد كرده اند از جمله ماده 15 منشور 
ــنامه تشکيل  ــورهاي آمريکايي، ماده 8 اساس كش
ــور  ــورهاي اتحاديه عرب، ماده 3 منش دهنده كش
ــيون هاي بين المللي از  اتحاديه آفريقا و نيز كنوانس
جمله كنوانسيون مونته ويدئو )1933( در خصوص 
ــيون هاي  ــوق و تکاليف دولت ها و نيز كنوانس حق
ــادي، اجتماعي و فرهنگي  بين المللي حقوق اقتص

مصوب 1976.
ــعه ملل متحد نيز در  ــس تجارت و توس كنفران
ــادی، اعمال  ــر تحميلی اقتص ــه ای  تدابي قطعنام
ــور های توسعه  ــوی كش تحريم های اقتصادی از س
ــعه را ممنوع  ــورهای در حال توس يافته عليه كش

كرده.
حقوق بين الملل به صورت عام و اسناد بين المللی 
ناظر بر حفظ صلح و امنيت بين المللی و مهم ترين 
سند آن يعنی منشور ملل متحد و نيز عرف و رويه 
ــوارد اختالفات و يا  ــی بين المللی در كليه م قضاي
ابهام های بين المللی و يا منطقه  ای، همواره اصل را 
ــورها بر  ــر حفظ و تحکيم حاكميت و حقوق كش ب
پايه حل و فصل مسالمت آميز اين گونه اختالفات 
قرار داده و در موارد بسيار نادر و مشروط به شروط 
ــتفاده از اقدامات قهرآميز را آن هم به  بسياری اس
ــن نيت و مشروط  صورت موقتی و با تاكيد بر حس
ــام حقوق بين الملل  ــر رعايت مصاديق و قواعد ع ب
ــری )human rights( و  و موضوعات حقوق بش
 )humanitarian rights( حقوق بشردوستانه
مجاز شمرده است. اين موضوعی است كه در اسناد 
و كنوانسيون های اروپايی مربوط نيز همواره بر آن 
تاكيد شده است. بررسی وضع تحريم ها عليه ايران 
در همه زمينه ها آشکارا نشان می دهد كه قواعد و 
اصول حقوقی بسياری ناديده گرفته شده به گونه ای 
كه حاكميت يك كشور عضو ملل متحد مخدوش و 
حقوق اتباع آن مورد تهديد قرار گرفته و مهم تر از 
آن استمرار اين تحريم ها تهديدی برای آينده جامعه 
بين المللی محسوب می شود. عالوه بر اين در عرصه 
مبادالت تجاری و اقتصادی ايران و كشورهای عضو 
اتحاديه اروپا با وجود همه مشتركات اين كشورها با 
ايران و داشتن اقتصادی مکمل، وضع و استمرار اين 
تهديدها به ويژه در شرايط خاص اقتصادی كنونی 
اين اتحاديه، حق آزادی مبادالت مالی و تجارت را 
بين شركت های خصوصی دوطرف تهديد كرده و 
فرصت های بسياری را از اين كشورها و شركت های 
ــلب كرده است كه  ــورها س تجاری و اتباع اين كش
خسارات جبران ناپذير آن را در آينده بيش از پيش 

آشکار خواهد شد. 
* استاديار دانشگاه پيام نور تهران
**دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بين الملل

»آزادی کشتيرانی 
تجاری« نماد برجسته 

و مکمل »آزادی 
تجارت« است 

که متاسفانه در 
تحريم های وضع شده 

عليه ايران به طور 
جدی مورد تحديد 

و تحريم واقع شده 
است
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 صنايع نفت و گاز آمريكا از نگاه آمار
ــت كه به طور  ــمار افرادي اس - 9.2 ميليون ش
ــتقيم و يا غيرمستقيم در صنايع انرژي آمريکا  مس

مشغول  به كارند.
- 1.4 ميليون شمار فرصت هاي شغلي است كه 
ــور  ــال 2030 ميالدي در اين كش اين صنايع تا س

ايجاد خواهندكرد. 
ــن  ــی اي ــي پرداخت ــون دالر  مبلغ - 86 ميلي

شركت ها به دولت فدرال آمريکا در هر روز است. 
-100 ميليون دالر مبلغي است كه شركت هاي 
ــال  ــرژي آمريکا براي اجاره و نيز حق توليد از س ان
2000 ميالدي به دولت آمريکا پرداخت مي كنند.

ــراي محصوالت  ــش تقاضا ب - 20 درصد افزاي
شركت هاي انرژي تا سال 2035 ميالدي 

- 266ميليارد دالر سرمايه گذاري شركت هاي 
انرژي در بخش پروژه هاي جديد سرمايه گذاري در 

آمريکا
- 176ميليارد دالر ميزان دستمزدي است كه 

كارمندان شركت هاي انرژي دريافت مي كنند.
ــت كه  ــودي اس ــارد دالر ميزان س - 35 ميلي
ساالنه به سهامداران شركت هاي انرژي در آمريکا 

پرداخت مي شود. 
 

نقش شرکت هاي انرژي در اقتصاد آمريكا
ــاد آمريکا بزرگترين اقتصاد ملي و دومين  اقتص
ــت. توليد ناخالص  اقتصاد از نظر كلي در جهان اس
داخلي در سال 2011 ميالدي بيش از 15تريليون 
ــارم توليد  ــا يك چه ــه تقريب ــت ك دالر بوده اس
ــت. آمريکا يکي  ــمي جهان اس ناخالص داخلي اس
از ثروتمندترين كشورهاي جهان به شمار مي رود، 
ــات زيربنايي  از ذخاير طبيعي فراوان و نيز تاسيس
ــبت  ــت و از نظر نس ــعه يافته اي برخوردار اس توس
سرانه توليد ناخالص داخلي در جهان جايگاه ششم 
را داراست. آمريکا درتوليد نفت خام سوم و دومين 

توليد كننده گاز طبيعي در جهان است. نکته جالب 
اين است كه آمريکا هر چند دومين مصرف كننده 
ــرانه مصرف  ــت، اما از نظر س ــرژي در جهان اس ان
انرژي پس از كانادا در رتبه هفتم قرار دارد. بيشتر 
انرژي توليدي اين كشور از سوخت هاي فسيلي به 
دست می آيد. در سال 2005، از كل انرژي مصرفي 
آمريکا، چهل درصد ازنفت، 23 درصد از زغالسنگ، 
ــد از انرژي  ــي ، 8.4 درص ــد از گاز طبيع 23 درص
هسته اي و 6.8 درصد نيز توسط انرژي هاي تجديد 
پذير تامين شد. وابستگي آمريکا به واردات نفت از 
ــال 1970 به 65 درصد در پايان  ــد در س 24 درص
ــال 2005 ميالدي افزايش يافته است. براساس   س
ــالدي براي تامين  ــال 2015 مي  آمار، آمريکا تا س
ــود نيازمند  ــد از نفت مصرفي خ ــا 75 درص 70 ت

واردات است. 
 

بودجه غول هاي انرژي آمريكا
ــکا از جمله  ــرژي آمري ــاي بزرگ ان ــركت ه ش
ــت اين  بخش هاي با نفوذ در اقتصاد و حتي سياس
ــور به شمار مي روند. شركت اكسون موبيل كه  كش
پس از پتروچاينا بزرگترين شركت نفتي جهان به 
ــرمايه اي بالغ بر سيصد و پنجاه  ــمار مي رود، س ش
ــركت  ــركت به همراه ش ميليون دالر دارد. اين ش
نفتي چورون كه هشتمين شركت نفتي جهان به 
شمار مي رود نقش عمده اي در سياستگذاري هاي 

اين كشور دارند. 
 

ليست 10 شرکت برتر انرژي آمريكا و 
سرمايه آنها

1.  اكسون موبيل  سرمايه بالغ بر 350 ميليون 
دالر

2. چورون  سرمايه  154ميليون دالر
3. كوناكوفيليپس  سرمايه 166 ميليون دالر

4. اوكسينتال  سرمايه 75 ميليون دالر
5. آپاچي    سرمايه 34 ميليون دالر

6. دوون  سرمايه 32 ميليون دالر
7. انداركو  سرمايه 27 ميليون دالر

8. هاليبرتون  سرمايه 27 ميليون دالر
EOG .9 ريورس سرمايه 24 ميليون دالر

10. ماراتن سرمايه 22 ميليون دالر
 

  نقش سياستگذاري هاي دولت آمريكا 
در رونق بخش انرژي

سياست گذاران با توسعه بازارهاي آزاد و پايبندي 
ــركت هاي  ــون و تجارت آزاد فضا را براي ش به قان
ــايي و پيگيري ابتکارات  ــف به منظور شناس مختل
ــرمايه گذاري و دستيابي  و فرصت هاي جديد و س
به رونق اقتصادي و ارزش افزوده فراهم می كنند.  
ــکا در زمينه پايبندي به  ــت هاي دولت آمري سياس
ــخگويي و نيز توجه  ــل وفور عرضه انرژي ، پاس اص
به قدرت خريد جامعه نه تنها متمركز بر مديريت 
خرد و يا دستکاري بازار انرژي نبوده، بلکه مبتني بر 
اصول و پارامترهاي اوليه و ايجاد فضا براي فعاليت 

بازار آزاد است. 
صنايع انرژي آمريکا با توجه به سياست هاي با 
ــه دولت در زمينه حمايت از  ثبات و غيرجانبداران
ــاهد بوده  ــدن روز افزون را ش بازار آزاد، رقابتي ش
است و شركت هايي نظير اكسون موبيل مي توانند 
ــرمايه گذاري پايدار و قانونمند در  در اين بازار با س
ــغلي ايجاد  پروژه هاي خود، فرصت هاي جديد ش
كنند كه در سطح كالن تضمين كننده ثبات آمريکا 

در زمينه انرژي و اقتصاد اين كشور می باشد.  
 

نقش شرکت هاي نفتی آمريكايي در 
اشتغالزايي و توليد ناخالص داخلي

ــال 2010 ميالدي  صنايع انرژي آمريکا در س
ــوددهي  476 ميليارد دالر براي اقتصاد آمريکا س
داشتندكه سه برابر بيش از ديگر درآمدهاي دولت 
اين كشور است. اين صنايع يکي از معدود صنايعي 
هستند كه طي سال هاي اخير فرصت هاي شغلي 

اياالت متحده چگونه غول اقتصادي شده است؟

 شرکت های خصوصی نفتی
 موتور محرک اقتصاد آمریکا

در اين که شرکت هاي خصوصي فعال در بخش انرژي آمريكا نقش گسترده اي در اقتصاد اين کشور دارند هيچ ترديدي نيست. اين شرکت ها 
در واقع يكي از اشتغالزاترين بخش ها و خريداران کاال در بازار آمريكا به شمار مي روند. حتي در بحبوحه بحران اقتصادي، اين شرکت هاي انرژي 
هستند که همچنان دستمزدهاي بااليي به کارکنان خود پرداخت مي کنند، براي دولت درآمدزايي دارند و منبع قابل اتكا براي سرمايه گذاري 
ميليون ها آمريكايي به شمار مي روند. کمكي که اين شرکت ها به اقتصاد آمريكا مي کنند حتي طرح هاي کاخ سفيد درباره محرک هاي اقتصادي 
را نيز تحت الشعاع قرار داده است. کافي است بسته اخير محرک انرژي در آمريكا را مد نظر قرار دهيم: براساس اين بسته، 476 ميليارد دالر 
در س�ال 2010 ميادي به اقتصاد آمريكا تزريق ش�د- اين مبلغ تقريبا شصت درصد کل بس�ته محرک اقتصادي دولت فدرال آمريكا را شامل 

مي شود- اين بسته محرک اقتصادي نيازي به تصويب در کنگره نداشته و به اقتصاد آمريكا بيش از پيش کمک مي کند. 

علي عليمرداني

سياست گذاران 
آمريکايي با توسعه 
بازارهاي آزاد پايبندي 
به قانون و تجارت 
آزاد فضا را براي 
شرکت هاي مختلف به 
 منظور شناسايي 
 و پيگيري ابتکارات 
 و فرصت هاي جديد 
و سرمايه گذاري 
فراهم می کنند
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بينالملل

ــي  ــترده اي را در آمريکا ايجاد كرده اند. بررس گس
موسسه »وود مکنزي« نشان داد كه دسترسي باز 
شركت هاي آمريکايي به منابع انرژي در اين كشور 
ــال 2025 منجر به ايجاد 500 هزار  مي تواند تا س

فرصت شغلي ديگر در اين كشور شود. 
بر اساس آماري كه وزارت كار آمريکا ارائه كرده 
است، طي 10 سال اخير فرصت هاي شغلي مربوط 
ــعه و نيز توليد انرژي در آمريکا  ــاف، توس به اكتش
ــت و اين  ــته اس ــد داش بيش از پنجاه درصد رش
فرصت هاي شغلي كه نقش گسترده اي در كاهش 
بيکاري فزاينده ناشي از بحران اقتصادي در آمريکا 
داشته اند، مانع توجه جدی به مساله آلودگی های 
زيست محيطی ناشی از فعاليت های اين شركت ها 
می شود. بررسي اخير موسسه »پرايس واتر هاوس 
ــان مي دهد، ايجاد هر فرصت شغلي در  كوپر« نش
ــب ايجاد بيش از  ــت و گاز آمريکا موج صنايع نف
سه فرصت شغلي در ديگر مناطق جهان مي شود. 
ــه تخمين زده است كه صنايع نفت و  اين موسس
ــوع موجب ايجاد نه ميليون و  گاز آمريکا در مجم
ــغل تمام وقت و پاره وقت برای  ــت هزار ش دويس
ــده و 1.1 تريليون دالر ارزش افزوده را به  مردم ش
ــرازير كند و اين يعنی 7.7  جيب دولت آمريکا س

درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور. 
 

البي هاي انرژي
ــه نمايندگان  ــت كه ب ــي انرژي عبارتي اس الب
ــتگذاري هاي  ــه در سياس ــرژي ك ــركت هاي ان ش
ــاوره مي دهند،  ــور مش ــکا به دولت اين كش آمري

ــود. شركت هاي بزرگ نفتي از جمله  اطالق مي ش
اكسون موبيل، رويال داچ شل، بريتيش پتروليوم، 
توتال، كخ اينداستريز، چورون و كوناكو فيليپيس، 
ــترين نماينده را در  شركت هايي هستند كه بيش
اين البي ها دارند. شركت جنرال الکتريك، ساترن 
ــز از جمله  ــون ني ــت انرژي و اديس كامپاني، فرس
ــركت هاي بانفوذ توزيع برق در آمريکا هستند  ش
ــركت هاي نفتي  كه در اين البي نماينده دارند. ش
ــركت هاي توزيع برق در آمريکا از جمله  و نيز ش
شركت هايي هستند كه بيشترين هزينه ها را براي 
ــت آمريکا  ــي انرژي با دول ــبرد مذاكرات الب پيش

متقبل مي شوند. 
در انتخابات كنگره آمريکا در سال 2006ميالدي 
شركت هاي انرژي آمريکا بيش از 19 ميليون دالر 
ــك كردند كه 82 درصد  ــي كم به تبليغات سياس
ــان و 18 درصد به  ــغ به جمهوريخواه از اين مبل
ــركت هاي  ــا تعلق يافت. همچنين ش دموكرات ه
ــال 2012  ــرژي آمريکا در تبليغات انتخاباتي س ان
آمريکا مبالغ هنگفتي به نامزدهاي انتخاباتي كمك 
ــد. البي انرژي در آمريکا به اعمال نفوذ براي  كردن
توقف و يا منحرف كردن تصويب قوانين مربوط به 

تغييرات اقليمي متهم شده است.
 

نفود بر دولت 
برجسته  ــتمداران  سياس مختلف  رسوايي هاي 
ــه ارتباط نزديك  ــي موجب جلب توجه ب آمريکاي
ــت. اين  ــده اس البي هاي انرژي و دولت آمريکا ش
ــترين  نگراني ها بويژه در دوران جرج بوش به بيش

ــن 2005 ميالدي،  ــيد. در ژوئ ــود رس ــزان خ مي
ــان مي داد دولت  ــد كه نش ــر ش ــنادي منتش اس
بوش با اكسون موبيل درباره موضع آمريکا درباره 
ــت محيطي كيوتو رايزني كرده است.  پيمان زيس
ــروه ويژه اي كه  ــركت هاي نفتي همچنين در گ ش
ــت آمريکا  ــاون رييس جمهور وق ــك چني مع دي
براي توسعه ميادين نفتي، پااليشگاه ها و نيز ديگر 
تاسيسات زيربنايي عراق تشکيل داده بود، حضور 
گسترده اي داشتند و جالب اينکه اسناد مربوط به 
ــي ميادين نفتي و پروژه هاي بالقوه عراق به  بررس
ــور باز  ــال پيش از حمله آمريکا به اين كش دو س

مي گردد. 
 

نفوذ بين المللي 
ــابقه درگيري درباره  ــي انرژي در آمريکا س الب
ــوم به  ــز دارد. گروه موس ــع بين المللي را ني مناف
سازمان انرژي هاي پايدار آمريکا و البي هاي نفتي 
اين كشور دومين كنفرانس تغييرات اقليمي ملل 
ــاندند. در اين كنفرانس  ــت كش متحد را به شکس
ــور جهاني انرژي را ارائه كرد كه در  ــکو منش يونس
صورت تصويب آن  قوانين جديدي درباره حفاظت 
از محيط زيست و انسان در برابر آالينده ها تصويب 
ــد، با اين حال آمريکا از تصويب اين منشور  مي ش
ــري كرد و در ديگر كنفرانس هاي تغييرات  جلوگي
ــه و مراكش نيز  ــو، اله ــن، كيوت ــي در برلي اقليم
ــه داد. آمريکا  ــع خود ادام ــان به اين موض همچن
ــور حفاظت در  ــان پرتکل كيوتو و نيز منش همچن

برابر تغييرات آب و هوايي را ناديده مي گيرد.

در انتخابات 
کنگره آمريکا در 

سال 2006ميالدي 
شرکت هاي انرژي 

آمريکا بيش از 
19 ميليون دالر به 

تبليغات سياسي 
کمک کردند که 82 

درصد از اين مبلغ به 
جمهوريخواهان و 18 

درصد به دموکرات ها 
تعلق يافت

41
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ضرورت تامين 
خوراک واحدهای 
پتروشيمی و سوخت 
خودروها از طريق 
منابع هيدروکربوری 
 دو دليل عمده 
نياز کشورها به منابع 
هيدروکربوری
است

افتتاح اولين فاز نيروگاهی 
پتروشيمی دماوند در اسفند 

ــت: يکی از فاز های  ــيمی دماوند گف مديرعامل پتروش
ــوان تأمين كننده  ــيمی دماوند به عن ــی پتروش نيروگاه
ــال وارد مدار می شود. ــرويس های جانبی اسفند امس س

ــت:   ــت خبری اظهار داش محمدرضا رضايی در يك نشس
ــی و تأمين  ــرويس های جانب ــيمی دماوند كه س پتروش
خوراك پتروشيمی های عسلويه را برعهده دارد توان توليد 
ــت كه واحدهای توليد بخار  780 تن بخار را خواهد داش

بين 62 تا 65 درصد پيشرفت دارند. 
ــاز يك صد  ــی از دوربين های گازی ف ــزود: يک وی اف
درصد و توربين ديگر 95 درصد پيشرفت فيزيکی دارد كه 
جمعاً 79 درصد در كل فاز يك پروژه پتروشيمی دماوند 
پيشرفت كرده است. مديرعامل پتروشيمی دماوند با بيان 
اينکه پتروشيمی دماوند از جمله طرح هايی مهر ماندگار 
ــه فاز بايد برق، آب،   ــت،گفت:  مجموعه دماوند در س اس
ــرويس های جانبی چند مجتمع  بخار، نيتروژن و كليه س
ــرد:  منابع الزم  ــد. وی اضافه ك ــيمی را تأمين كن پتروش
ــك از طريق فاينانس بانك های داخلی  برای اجرای فاز ي
ــت و فعاًل كل پروژه به شركت  ــده اس و خارجی تأمين ش
ملی پتروشيمی تعلق دارد. رضايی گفت:  در بخش فعلی 
ــده است، اما در كل  تاكنون 210 ميليون يورو هزينه ش
ــرمايه گذاری  اين پروژه بايد در مجموع 4 ميليارد دالر س

انجام شود. 
وی با تأكيد بر اينکه از نيمه دوم سال آينده بايد فاز دو 
ــن پروژه كليد بخورد، اعالم كرد: مپنا و ديگر گروه های  اي
صنعتی اعالم كردند كه برای سرمايه گذاری آمادگی دارند. 
ــی و تأمين خوراك در  ــرويس های جانب رضايی افزود: س
صنعت پتروشيمی سودآور است و متقاضيان زيادی برای 
سرمايه گذاری دارد. مديرعامل پتروشيمی دماوند با بيان 
ــه 70 درصد از ارزش تجهيزات به كار  اينکه تا اين مرحل
رفته داخلی است، گفت: يکی از فازهای نيروگاهی اسفند 

امسال وارد مدار توليد می شود.

کشف ذخاير عظيم هيدرات 
گازی  ايران در دريای عمان

ــاف منابع هيدرات گازی پژوهشگاه  مجری طرح اكتش
صنعت نفت از كشف ذخاير عظيم هيدرات گازی در دريای 
ــان خبر داد و گفت: حجم اين منابع معادل كل ذخاير  عم
متعارف نفت و گاز كشور است. ناصر كشاورز مجری طرح 
اكتشاف منابع هيدرات گازی دريای عمان در يك نشست 
ــد، گفت:  ــگاه صنعت نفت برگزار ش خبری كه در پژوهش
ــه در منطقه  ــن پژوهش های صورت گرفت ــاس آخري براس
ــرقی  ــه از غرب خليج فارس تا منطقه ش ــای عمان ك دري
ــود، به ذخاير هيدرات گازی دست  ــور محسوب می ش كش
ــور است.  يافتيم كه معادل ذخاير متعارف نفت و گاز كش
ــارف نفت و گاز  ــاره به كاهش حجم ذخاير متع ــا اش وی ب
در جهان تصريح كرد: اگر چه راهکارهايی برای جايگزينی 
منابع هيدروكربوری مانند توسعه انرژی های تجديدپذير از 
ــوی بسياری از كشورها پيش بينی شده است ولي به دو  س
ــل عمده نمی توان نياز به ذخاير هيدروكربوری را انکار  دلي

كرد.
ــاورز ضرورت تامين خوراك واحدهای پتروشيمی  كش
ــع هيدروكربوری را دو  ــوخت خودروها از طريق مناب و س
دليل عمده نياز كشورها به منابع هيدروكربوری اعالم كرد 
ــده و كاهش روزافزون  ــزود: با توجه به داليل گفته ش و اف
ــر افتاديم تا  ــان، به اين فک ــع هيدروكربوری در جه مناب
ــارف نفت و گاز  ــايی منابع نامتع ــی به منظور شناس طرح
ــاورز با بيان اين  ــود. كش برای تامين نيازهای آتی اجرا ش
ــای گازی در دريای عمان  ــايی هيدرات ه كه طرح شناس
ــاف  ــگاه صنعت نفت و مديريت اكتش با همکاری پژوهش
ــركت ملی نفت ايران و تعدادی از شركت های داخلی و  ش
ــت سال گذشته آغاز شده است، اظهار  خارجی از ارديبهش
داشت: هدف اين طرح در فاز اول، شناسايی منابع جديد و 
بررسی ميزان گستردگی و حجم ذخيره آنها با استفاده از 
روش های لرزه نگاری بوده است. مجری طرح اكتشاف منابع 
هيدرات گازی پژوهشگاه صنعت نفت تاكيد كرد: به منظور 
شناسايی ذخاير نامتعارف هيدروكربوری در دريای عمان، 
طرح جامعی در پژوهشگاه صنعت نفت تهيه شده است كه 
ــوان به عنوان يك نوآوری ملی ياد كرد. مجری  از آن می ت
طرح اكتشاف منابع هيدرات گازی در دريای عمان درباره 
ــتفاده از هيدرات های گازی در آينده گفت: هر  ضرورت اس
ــتخراج معادل 164  متر مکعب از هيدرات گازی پس از اس

مترمکعب گاز برای ما ارزش حرارتی ايجاد می كند.
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ايران سعی دارد 
با خريد و راه اندازی 
پااليشگاه های کوچک 
در کشورهای مختلف 

اقدام به صادرات 
نفت به اين کشورها 

کرده و کار پااليش 
را نيز در اختيار 

گرفته و از اين طريق 
فرآورده های نفتی 

توليد شده را به 
فروش برساند

داليل افزايش 110درصدی 
قيمت پليمرها

مركز پژوهش های مجلس با اشاره به رشد 110 درصدی 
ــيمی در بازار  قيمت برخی از پليمرها و محصوالت پتروش
بورس كاال از افزايش نرخ ارز به عنوان يکی از داليل گرانی 
محصوالت پتروشيمی ياد كرد و 5 راهکار برای ساماندهی 

بازار پليمرها ارائه كرد. 
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مركز پژوهش های 
ــار گزارشی درباره مهمترين داليل افزايش  مجلس با انتش
ــورس كاال، اعالم كرد: با  ــوالت پليمری در ب قيمت محص
ــيت محصوالت پتروشيمی به عنوان ماده  توجه به حساس
ــياری از محصوالت و بهای  ــاز در توليد بس ــه مورد ني اولي
ــده اكثر كاالهای تکميلی در ماه های اخير، قيمت  تمام ش
ــی از پرمصرف ترين محصوالت  محصوالت پليمری كه يک
ــبت به آغاز سال  ــيمی در صنايع تکميلی بوده نس پتروش

110 درصد افزايش يافته است.
بر اين اساس علل تغييرات قيمت محصوالت پليمری، 
ميزان عرضه و تقاضای آن و عوامل موثر بررسی شده است 
ــان می دهد كه افزايش نرخ ارز، كاهش  ــی ها نش كه بررس
عرضه و افزايش تقاضا از داليل اصلی اين افزايش قيمت در 

بورس كاال بوده اند.  
از سوی ديگر بررسی روند عرضه شركت های توليدی و 
برخی از مجتمع های پتروشيمی در بورس كاال نيز حاكی از 
آن است كه برخی از شركت های خصوصی و حتی برخی از 
شركت های دولتی در مرداد و شهريور ماه يا اصال عرضه ای 
ــته يا عرضه محصوالت خود را كاهش داده اند. نکته  نداش
قابل توجه اين است كه به رغم مصوبه ستاد هدفمندكردن 
ــی بر لزوم عرضه محصوالت تمامی واحدهای  يارانه ها مبن
ــركت ها از بورس عمال  ــيمی در بورس، بر خروج ش پتروش

نظارت موثری وجود ندارد.
ــده  ــود بازار آزاد و تفاوت بين قيمت های معامله ش وج
ــفتگی در بازار و  ــز موجبات آش ــازار آزاد ني ــورس و ب در ب
ترجيح برخی از توليدكنندگان به عرضه محصوالتشان در 
ــت. در اين گزارش از افزايش حداكثری  ــده اس اين بازار ش
عرضه محصوالت پليمری در بورس، اطالع رسانی سريع تر 
شركت بورس كاالی ايران، تامين كمبود خوراك، واردات 
ــط نهادهای دولتی، اتخاذ روش های كنترلی مناسبتر  توس
ــايت بهين ياب وزارت صنعت، معدن و تجارت و  توسط س
اجتناب از هرگونه مداخله قيمت گذاری در بورس به عنوان 
ــنهادی برای ساماندهی بازار پتروشيمی و  راهکارهاي پيش

محصوالت پليمری ياد شده است.

 مذاکره ايران و افغانستان 
برای احداث خط لوله صادرات 

فرآورده های نفتی 
ــداث خط لوله  ــان صنعت نفت به منظور اح كارشناس

صادرات فرآورده های نفتی عازم افغانستان می شوند.
ــی از مسئوالن صنعت نفت را  ايران يك تيم كارشناس
ــط لوله صادرات فرآورده هاي نفتی به  به منظور احداث خ
ــتان اعزام می كند. اين خط لوله كه 896 كيلومتر  افغانس
طول دارد و می تواند انواع فرآورده نفتی از جمله گازوئيل 

را به اين كشور صادر كند.
ــالوه بر صادرات نفت گاز و  ــن خط لوله می توان ع از اي
فرآورده های ديگر نفتی برای انتقال نفت خام نيز استفاده 
ــال روزانه 150 هزار  ــرد به طوری كه اين خط توان انتق ك
ــام تجهيزات  ــی را دارد. تم ــکه انواع فرآورده های نفت بش
ــتفاده از جمله لوله های به كار رفته دراين خط از  مورد اس
توليد كنندگان داخلی خريداری می شود و در عين حال با 
راه اندازی اين خط لوله تعداد زيادی از تانکرهای حمل مواد 

سوختی به بخش های ديگر كشور منتقل خواهند شد.
ــه می تواند  ــط لول ــت اين خ ــزارش حاكی اس ــن گ اي
فرآورده های نفتی را نيز به شهرهای در طول مسير ارسال 
كند ولی هدف اصلی احداث اين خط همانطور كه اشاره شد 

صادرات فرآورده های نفتی به كشور افغانستان است.
چندی پيش معاون وزير نفت اعالم كرد ايران قصد دارد 
تا صادرات فرآورده های نفتی خود را به كشورهای همسايه 

از جمله ارمنستان و عراق و افغانستان افزايش دهد.
هم اكنون بيشترين حجم از فرآورده های نفتی ايران به 
ــتان و عراق صادر می شود كه ايران می تواند  كشورافغانس
ــگاه های جديد  ــرای دور زدن تحريم ها با احداث پااليش ب
ــی و فرآورش نفت خام و توليد انواع فرآورده هاي نفتی  نفت
ــه جای صادرات نفت خام اقدام به صادرات اين فرآورده ها  ب
ــه احداث  ــه تازگی اقدام ب ــد. ايران ب ــه بنزين كن از جمل
ــامل پااليشگاه های  ــگاه جديد كرده است كه ش 7پااليش
ــهريار تبريز، آناهيتا، ستاره خليج فارس، پااليشگاه دوم  ش
ــپين و پااليشگاه پارس هستند كه  خوزستان، هرمز، كاس
با اتمام اين پااليشگاه ها می تواند به عنوان يك صادركننده 

جدی بنزين در منطقه و جهان مطرح شود.
ــالوه بر اين كار  ــد گفت ايران ع ــرف ديگر نيز باي از ط
ــعی دارد با خريد و راه اندازی پااليشگاه های كوچك در  س
ــورهای مختلف از جمله برخی از كشورهای آفريقايی  كش
ــورها  و آمريکای جنوبی اقدام به صادرات نفت به اين كش
ــرده و كار پااليش را نيز در اختيار گرفته و از اين طريق  ك

فرآورده های نفتی توليد شده را به فروش برساند.
به هرحال بايد گفت احداث اين خط لوله صادرات نفتی 
و فرآورده و حتی خطوط مشابه می تواند يکی از روش های 

دور زدن تحريم ها در شرايط كنونی باشد.
ــن از توقف صادرات نفت خام  ــر نفت نيز پيش از اي وزي
به غرب هشدار داده و اعالم كرده بود با تشديد تحريم های 
ــش و توليد  ــود را كاه ــت خ ــادرات نف ــران ص ــی، اي نفت
ــای نفتی را افزايش داده و به جای صادرات نفت  فرآورده ه

خام به صادرات انواع فرآورده نفتی روی می آورد.
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از آنجايی که هدف 
مالی اوليه هر شرکتی 
حداکثرسازی ارزش 
شرکت و ثروت 
سهامداران می باشد، 
لذا مديريت بهره وری 
می تواند به عنوان 
بهترين پشتيبان و 
تضمين کننده تحقق 
اين هدف در نظام های 
اقتصادی باشد

گروه پتروشيمی

پتروشيمی زاگرس11پتروشيمی خارک )برنده بخش اصلی(1

پتروشيمی اميرکبير12پتروشيمی اراک )برنده بخش ويژه(2

پتروشيمی تندگويان13پتروشيمی مارون )برنده بخش جانبی(3

پتروشيمی رجال14پتروشيمی آبادان4

پتروشيمی لردگان15پتروشيمی شيراز5

پتروشيمی اصفهان16پتروشيمی فارابی6

پتروشيمی ممسنی17پتروشيمی فن آوران7

پتروشيمی کازرون18پتروشيمی بندر امام8

پتروشيمی کرمانشاه19اوره و آمونياک پتروشيمی زنجان9

صنايع پتروشيمی زنجان20پتروشيمی پرديس10

ــت  ــده اس ــره وری به معنای توانايی يك نظام برای ايجاد ارزش بيان ش به
ــازی ايجاد ارزش از طريق بهره گيری  ــت بهره وری به دنبال حداكثر س و مديري
موثر از فرآيندها و منابع مورد استفاده و توزيع آن به بهترين نحو بين ذينفعان 
ــد. به تعبير ديگر بهره وری، استفاده كارا و اثربخش از منابع برای  نظام می باش
توليد محصوالت و ارائه خدمات مطلوب است و از يك سو پيگير استفاده كامل 
ــاير منابع ورودی و از سوی  ــطه ای مصرفی و س ــب از مواد و اقالم واس و مناس
ديگر هدايت كننده ستانده ها و خروجی فعاليت ها و فرآيندها به سمت اهداف 
مشخص و از پيش تعيين شده سازمان است. از آنجايی كه هدف مالی اوليه هر 
شركتی حداكثرسازی ارزش شركت و ثروت سهامداران می باشد، لذا مديريت 
بهره وری می تواند به عنوان بهترين پشتيبان و تضمين كننده تحقق اين هدف 

در نظام های اقتصادی باشد.
ــته نه چندان دور در وضعيت بهره وری در كشور  با مروری اجمالی بر گذش
ــت كه ارتقای بهره وری در سطح  ــاره نمود آن اس نکته ای كه می توان به آن اش
ــب و قابل قبولی نداشته كه اين موضوع به ويژه  ــور رشد مناس كل اقتصاد كش
ــت. مهمترين داليلی را  ــی از زيربخش های اقتصادی غيرقابل انکار اس در برخ
ــامل چنين  ــاره نمود ش ــطح ملی می توان به آن اش كه برای اين ناكامی در س
مواردی می باشد: عدم وجود وحدت رويه در فرآيند اجرايی در زمينه مديريت 
ــب در  ــف اقتصادی، كمبود اطالعات مناس ــره وری در زيربخش های مختل به
سازمان ها، عدم آشنايی و نيز بی توجهی سازمان ها به مفاهيم پايه ای در ارتباط 
با بهره وری، پرهزينه و طوالنی بودن فرآيند جمع آوری اطالعات و اندازه گيری 
ــتگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی.  شاخص های بهره وری در سطح دس
ــده  ــاخص های بهره وری راهکار ارائه ش ــامانه ملی اندازه گيری و تحليل ش س
ــمند ايرانيان به عنوان يکی از مهم ترين  ــط مركز مديريت بهره وری هوش توس
ــاخت های الزم برای رشد بهره وری در كشور از سال 1385 فعاليت خود  زيرس

را آغاز نمود.
ــاخص های بهره وری بيش از 900 بنگاه اقتصادی از سال 1382  تاكنون ش
تاكنون در قالب 46 بخش اقتصادی در اين سامانه اندازه گيری شده و اطالعات 
موجود در اين پايگاه داده سبب گرديده تا اين سامانه به عنوان پشتيبان علمی 
ــنواره ملی بهره وری مورد استفاده قرار  ــه دوره جش و اطالعاتی در برگزاری س
گيرد. در مطالب پيش رو ميزان بهره وری محصوالت پتروشيمی و فرآورده های 

نفتی مورد مطالعه قرار گرفته كه مشروح آن در پی می آيد. 

گزارش سامانه ملی اندازه گيری و تحليل شاخص های بهره وری

میزان بهره وری فرآورده هاي نفتي
بهره وري گروه پتروشيمی

پتروش�يمی به عنوان يك�ی از بخش های اصل�ی صنعت نفت از 
جمله صنايع مهم و مادر کش�ور اس�ت. اين صنع�ت به عنوان يكی 
از گزينه های مهم صادرات غيرنفتی در جهت ش�كوفايی اقتصادی 
کشور، توسعه و بومی کردن فناوری و گسترش صنايع جانبی اعم از 
صنايع پايين دستی و يا صنايع تامين کننده نيازهای فنی، مهندسي 
و تحقيقاتی در کشور نقش اساسی دارد.  تاريخچه پيدايش صنعت 
پتروش�يمی در ايران به س�ال 1342 که نخس�تين واحد توليد کود 
شيميايی در شيراز ساخته شد برمی گردد. در حال حاضر اين صنعت 
دوران تثبيت و جهش خود را طی می کند و در سال 88 سهم ايران 
از سبد محصوالت توليدی پتروشيمی در خاورميانه به 25/3 درصد 
رسيد.  همچنين در اين سال سهم صنعت پتروشيمی کشور در سبد 
توليد جهانی اين دسته از محصوالت 2/14 درصد، در سبد صادرات 
غيرنفتی 36/6 درصد و در بخش صنعتی 42/5 درصد بوده اس�ت. 
براساس پيش بينی های انجام شده تا پايان چشم انداز 20 ساله )سال 
1404( بايد س�االنه 126 ميليون تن از انواع محصوالت پتروشيمی با 
س�رمايه گذاری 50 ميليارد دالر توليد شود که اين امر سهم ايران را 
از ارزش محصوالت توليدی پتروشيمی خاورميانه و جهان به ترتيب 
به 34 و 6/3 درصد می رس�اند. در ج�داول پيش رو ميزان بهره وري 
گروه هاي توليدکننده محصوالت پتروش�يمي از سال 1383 تا سال 
1388 آمده اس�ت در جدول زير گروه هاي محصوالت پتروش�يمي 

مورد مطالعه ذکر شده است.

 



شماره  دومـ  زمستان 1391

45

پژوهشفصلنامه بين المللي خبري، آموزشي، تحليلي و پژوهشي

براساس 
پيش بينی های 

انجام شده تا پايان 
چشم انداز 20 

ساله )سال 1404( 
بايد ساالنه 126 

ميليون تن از انواع 
محصوالت پتروشيمی 

 با سرمايه گذاری 
 50 ميليارد دالر 

توليد شود
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از آنجا که نفت 
دارای چند درصدی 
گوگرد است، مقدار 
زياد گوگرد نيز به 
عنوان فرآورده نفتی 
فرآوری می شود. 
هيدروژن و کربن در 
شکل کک نفت هم 
می توانند فرآورده  
نفتی به حساب آيند

گروه فرآورده های نفتی

نفت بهران )برنده بخش اصلی، جانبی و ويژه(1

پااليشگاه نفت تبريز2

تجهيز نيروی زنگان3

پااليشگاه نفت اصفهان4

نفت پارس5

نفت ايرانول6

شرکت ملی نفت ايران7

گروه فرآورده های نفتی 
ــيار پركاربرد  ــوادی بس ــی م ــای نفت فرآورده ه
هستند كه از نفت خام و در پااليشگاه نفت فرآوری 
ــگاه ها مطابق تركيب نفت خام و  می شوند. پااليش
ــتريان می توانند فرآورده های نفتی  درخواست مش
ــترين  را برای كارهای مختلفی فرآوری كنند. بيش
كاربری فرآورده های نفتی در به دست آوردن انرژی 
از آنهاست: برای مثال مازوت و بنزين فرآورده هايی 
ــتند كه برای به كار بردن انرژی مورد استفاده  هس

قرار می گيرند. 
ــگاه ها همچنين مواد شيميايی ديگری  پااليش
ــرآوری می كنند كه برخی از آنها فرآيندهای  نيز ف
ــيميايی را برای فرآوری پالستيك و ديگر مواد  ش
ــه نفت دارای  ــه كار می برند. از آنجا ك ــرد ب پركارب
ــت، مقدار زياد گوگرد نيز  چند درصدی گوگرد اس
به عنوان فرآورده نفتی فرآوری می شود. هيدروژن 
ــکل كك نفت هم می توانند فرآورده   و كربن در ش

نفتی به حساب آيند. 
ــگاه جهان در پولشيتی رومانی در  اولين پااليش
ــد. تا قبل از اشغال رومانی  سال 1856 ساخته ش
ــر نيز با  ــگاه ديگ ــا چندين پااليش ــط نازی ه توس

ــركت های آمريکايی در همان  ــرمايه گذاری ش س
محل تاسيس گرديد. اكثر اين پااليشگاه ها در طی 
بمباران نيروی هوايی آمريکا در عمليات تيدال ويو 
ــن حادثه اين  ــس از اي ــد. پ در 1943 از كار افتادن
پااليشگاه  ــازی گرديده اند.  ــگاه ها دوباره س پااليش
ــد كه  ــگاه Oljeon می باش ــی ديگر پااليش قديم
هم اكنون به عنوان موزه در ميراث جهانی يونسکو 
به عنوان سايت انگلسبرگ )Engelsberg( ثبت 

شده است. 
ــگاه در 1875 افتتاح گرديده است.  اين پااليش
ــاالت متحده تنها نفت  ــگاه های اوليه در اي پااليش
ــد و مابقی محصوالت  ــفيد را پااليش می كردن س
ــن رودخانه تخليه  ــه نزديك تري ــده ب پااليش نش
می گرديد. با اختراع اتومبيل پااليشگاه ها به سمت 
توليد بنزين و سوخت ديزل هدايت شدند كه تا به 
ــگاه  امروز به عنوان اصلی ترين فرآورده هاي پااليش
شناخته می شوند. پس از نيمه دوم قرن بيستم در 
ــازمان های محيط زيست قوانين  اياالت متحده س
بسيار محدودكننده ای برای احداث پااليشگاه های 
ــوا( وضع  ــای آب و ه ــر آلودگی ه ــد )از نظ جدي

نموده اند. اين شرايط احداث پااليشگاه های جديد 
ــيار محدود و پرهزينه كرده است  در آمريکا را بس
ــگاه نفت احداث شده  به طوری كه آخرين پااليش
ــال 1976 می باشد.  در اياالت متحده مربوط به س
تشخيص اينکه كدام پااليشگاه هم اكنون بزرگترين 
پااليشگاه جهان است كار مشکلی است. زمانی ادعا 
می شد پااليشگاه راس التانورا در عربستان سعودی 
ــت. با اين  ــق به آرامکو صاحب اين عنوان اس متعل
حال می توان ادعا نمود كه در قرن بيستم پااليشگاه 
آبادان واقع در ايران بزرگترين پااليشگاه جهان بوده 
ــگاه در طی جنگ ايران و عراق  ــت. اين پااليش اس
ــد. هم اكنون كتاب  ــارات فراوانی ش متحمل خس
ــگاه  ثبت ركوردهای گنيس )اكتبر 2006( پااليش
BP Ameco واقع در تگزاس اياالت متحده را به 
عنوان پااليشگاه دارای بيشترين ظرفيت پااليش )با 
ظرفيت 000 433 بشکه در روز( ثبت كرده است.

ــره وري گروه هاي  ــداول پيش رو ميزان به در ج
ــال 1383 تا  ــده فرآورده هاي نفتي از س توليدكنن
ــت در جدول زير گروه هاي  ــال 1388 آمده اس س

فرآورده هاي نفتي مورد مطالعه ذكر شده است.
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زمانی ادعا می شد 
پااليشگاه راس 

التانورا در عربستان 
سعودی متعلق به 

آرامکو صاحب اين 
عنوان است. با اين 

حال می توان ادعا نمود 
که در قرن بيستم 

پااليشگاه آبادان واقع 
در ايران بزرگترين 

پااليشگاه جهان بوده 
است
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اگر قيمت نفت از 
قيمت تعيين شده 
در اوراق خريده 
شده کمتر باشد به 
قيمت تعيين شده 
در همان اوراق 
خريداري مي شود و 
در صورتي که قيمت 
نفت باالتر باشد به 
همان قيمت اوراق 
از سرمايه گذاران 
خريداري خواهد شد

ــي وزارت نفت  ــتورالعمل ابالغ ــاس دس بر اس
ــته براي فروش اوراق سلف نفتي،  ــال گذش در س
ــکه نفت در سال 90، 100  چنانچه قيمت هر بش
ــود، مردم و بخش خصوصي  دالر در نظر گرفته ش
مي توانند با خريد اين اوراق، در سال 94 يا نسبت 
ــه تحويل نفت خام خود اقدام يا از اختيار فروش  ب
خود استفاده كنند و با قيمت مشخصي اوراق را به 

شركت ملي نفت بفروشند.
ــت اگر قيمت نفت از قيمت تعيين  در اين حال
ــده كمتر باشد به قيمت  ــده در اوراق خريده ش ش
ــود و  ــده در همان اوراق خريداري مي ش تعيين ش
ــت باالتر از قيمت تعيين  در صورتي كه قيمت نف
ــده باشد به همان قيمت اوراق از سرمايه گذاران  ش
خريداري خواهد شد. به عنوان مثال سرمايه گذاري، 
ــد دالر خريداري مي كند و  نفت را به قيمت يکص
ــيد زير 130 دالر باشد،  اگر قيمت نفت در سررس
ــود را به قيمت  ــرمايه گذار اختيار دارد اوراق خ س

130 دالر به شركت ملي نفت بفروشد.
ــد اگر قيمت نفت باالتر از  اين گزارش مي افزاي
130 دالر باشد، سرمايه گذار به همان قيمت اوراق 
خود را به شركت ملي نفت يا خريداران بالقوه ديگر 

مي فروشد.
ــي نفت ايران  ــركت مل ــر پايه اين گزارش، ش ب
پرداخت اصل و سود اين اوراق را تضمين مي كند.

ابزار مالي
سيد محسن فاضليان، مدير عامل شركت امين 
ــلف نفتي  ــرمايه اميد در اين باره گفت: اوراق س س
ــالمي تحول بزرگي در بحث  به عنوان ابزار مالي اس
ــرمايه گذاري و مشاركت مردم و نيز توسعه بازار  س

سرمايه به دنبال خواهد داشت.
ــركت به عنوان مشاور عرضه،  وی افزود: اين ش
متعهد پذيره نويسي و بازارگردان انتشار اوراق سلف 
ــك راهکار نوين و  ــن اوراق را به عنوان ي نفتي، اي
ــرعي از دوم تا دوازدهم دي ماه منتشر مي كند.   ش
ــازمان بورس و  ــه مدت 10 روز با مجوز س اوراق ب
ــعب منتخب بانك سپه فروخته  اوراق بهادار در ش
مي شود. اين اوراق سه ساله است و در پايان دوره، 
خريدار مي تواند نسبت به تسويه فيزيکي يا نقدي 

به قيمت روز ضمني اقدام كند.
ــرمايه اميد اظهار  ــركت امين س مدير عامل ش

ــالمي تحول بزرگي در  ــت: اين ابزار مالي اس داش
بحث سرمايه گذاري و مشاركت مردم و نيز توسعه 
ــت. بر اساس اين  ــرمايه در پي خواهد داش بازار س
گزارش، اوراق سلف نفتي كه به استناد قراردادهاي 
ــر خواهد شد، در  ــتاندارد منتش ــلف موازي اس س
ــراي فروش نفت خام به مردم براي  قالب طرحي ب

نخستين بار انجام مي شود. 

جزئيات فروش کاغذی نفت به مردم 
ــی نفت نيز  ــركت مل ــؤول در ش يك مقام مس
ــردم، گفت:  ــات فروش نفت به م ــريح جزئي با تش
ــکه  ــلف نفتی دارايی پايه يك بش ــالت س در معام
ــاله است و سود  ــلف، سه س نفت بوده كه دوره س
ــنهادی شركت ملی نفت برای اوراق سلف، به  پيش
ــاالنه 10 درصد و به صورت ريالی  صورت ارزی س

ساالنه 8 درصد است.
ــريح روش جذب منابع  ــزت اهلل زارعی در تش ع
ــلف نفتی گفت: نظر  مالی از طريق فروش اوراق س
به اهميت فراوان پروژه های نفت و گاز، وزارت نفت 
و شركت ملی نفت، روش های متعدد تامين منابع 
مالی را برای پيشبرد اهداف توسعه ای خود در اين 
ــتا، عرضه اوراق  حوزه مدنظر دارند كه در اين راس
ــتين بار در دستور كار قرار  ــلف نفتی برای نخس س

می گيرد.
ــوع، معامالت پيش  ــا بيان اينکه در مجم وی ب
ــزود: اين  ــذاری كرده اند، اف ــلف نامگ فروش را س
ــلف و معامالت  ــته معامالت س معامالت به دو دس
ــود كه در معامالت آتی، قيمت  آتی تقسيم می ش
ــت روز كاال در زمان  ــت و مالك، قيم قطعی نيس
تحويل است؛ اما در معامالت سلف، قيمتی كه در 
زمان انتشار اوراق اعالم شود، مالك قرار می گيرد.

ــركت ملی نفت افزود:  معاون سرمايه گذاری ش
ــاده يا  ــته س ــلف در دو دس همچنين معامالت س
ــاده، تا  ــوازی صورت می گيرد كه در معامالت س م
ــوی  ــان تحويل كاال، امکان فروش گواهی از س زم
ــداران نمی توانند در  ــداران وجود ندارد و خري خري
ــركت كنندگان  بازارهای ثانويه حضور يابند اما ش
در معامالت سلف موازی، مجازند گواهی خريداری 
ــده را حتی قبل از تحويل كاال در بازار ثانويه به  ش

فروش برسانند.
اين مقام مسؤول تصريح كرد: جذابيت معامالت 

ــلف موازی، شركت ملی نفت را بر آن داشت كه  س
ــاب كند تا خريداران،  ــن روش معامالتی را انتخ اي
ــته  ــتری برای حضور در اين بازار داش انگيزه بيش

باشند.
ــركت ملی نفت  به گفته زارعی وزارت نفت و ش
ــه فراهم كردن  ــلف نفتی، ب ــرای عرضه اوراق س ب
ــتند كه در اين راستا،  ــتندات قانونی نياز داش مس
ــون برنامه پنجم، قانون بودجه، مصوبات مجمع  قان
عمومی و مصوبات هيات مديره مدنظر قرار گرفت 
ــتور العمل كميته  و با توجه به نوع اوراق هدف، دس
ــد تا  ــی فقهی بانك مركزی نيز دريافت ش تخصص

هيچ شائبه ای در اين زمينه نباشد.
ــان اينکه در اين معامالت، دارايی پايه  وی با بي
يك بشکه نفت خام است، تاكيد كرد: دوره سلف، 
سه ساله است و سود پيشنهادی شركت ملی نفت 
برای اوراق سلف، به صورت ارزی ساالنه 10 درصد 

و به صورت ريالی ساالنه هشت درصد است.

آمادگي بورس براي انتشار اوراق سلف موازي 
نفتي

تمام شرايط و مقدمات براي انتشار اوراق سلف 
ــت و در صورت  ــازمان بورس فراهم اس نفتي در س
ــر مي شود.  ــركت ملي نفت اوراق منتش آمادگي ش
ــا خواجه نصيري،  ــخنان محمدرض مطلب فوق س
مديرنظارت بر بازارهاي سازمان بورس درباره فروش 
نفت به مردم است. وی با بيان اين مطلب كه اوراق 
ــتر از اوراق مشاركت روانه  سلف نفتي با سود بيش
بازار سرمايه مي شود، افزود: سازمان آمادگي انتشار 
اوراق سلف نفتي را دارد و منتظر درخواست شركت 

ملي نفت است.
ــرد: با توجه به اينکه  خواجه نصيري تصريح ك
سود اوراق مشاركت در زمان تصويب انتشار اوراق 
ــلف موازي نفت تا امروز افزايش يافته است اين  س
امکان وجود دارد سود اين اوراق هم باالتر از اوراق 
ــاره به اينکه اوراق سلف  ــاركت باشد.وی با اش مش
موازي نفتي يکي از بهترين راه ها براي تامين مالي 
در پروژه هاي نفتي است، اظهار داشت: در صورتي 
كه شركت نفت درخواست خود را براي انتشار اين 
ــازمان بورس  ــالم كند ما هم به عنوان س اوراق اع

براي انتشار اوراق آمادگي داريم.
ــورس  ــازمان ب ــاي س ــر بازاره ــارت ب مديرنظ

جزئيات طرح ملی فروش اوراق سلف نفتی

مکانیزم فروش نفت کاغذی
طرح ملی فروش اوراق س�لف نفت برای عرضه و فروش نفت خام به مردم قرار اس�ت به زودی 
عملياتی شود اما خيلی ها از جزئيات آن بی خبر هستند.  حجم اوليه عرضه نفت در اين طرح ملي به 
ميزان يک ميليون بشكه و حداکثر تا سقف 5 ميليون بشكه نفت خام به ارزش 500 ميليون دالر در 
نظر گرفته شده است که به صورت ريالي و ارزي )بر مبناي واحد پولي دالر( عرضه خواهد شد. نرخ 
تغيير دالر در نماد ريالي بر اس�اس نرخ آزاد مبادله اي )مرکز مبادالت ارزي بانک مرکزي جمهوري 

اسامي ايران( محاسبه و پرداخت مي شود. 
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اکنون که نرخ دالر 
به يک ثبات حداقلی 
رسيده و با توجه به 

اينکه از انتشار اوراق 
مشارکت استقبالی 

نشده، به نظر می رسد 
مسؤوالن به اين 

جمع بندی رسيده اند 
که سلف نفتی را مطرح 
کنند تا هم برای مردم 

و هم برای شرکت 
نفت سودآور باشد

ــان كرد: در حال حاضر تمام پيش شرط  خاطرنش
و مقدمات براي انتشار اوراق سلف نفتي در بورس 
اوراق بهادار آماده شده و در صورت آمادگي شركت 

 نفت اين اوراق منتشر مي شود.

آرامش برای بازار 
معرفی اوراق سلف نفتی به دليل جذابيت های 
اين اوراق از نظر سرمايه گذاران، می توانـد عالوه بر 
ــيدن به بازار سرمايـه، آرامش را به بازار  رونق بخش

سکه و ارز بازگرداند.
ــز پژوهش های  ــات اقتصادی مرك دفتر مطالع
ــالمی اعالم كرد: تامين مالی  ــورای اس مجلس ش
ــال های اخير با چالش هايی  در صنعت نفت طی س
روبه رو بوده و اين در حالی است كه سرمايه گذاری 
ــروری و  ــی و گازی ض ــترك نفت ــن مش در ميادي
ــت. به همين دليل وزارت نفت با  اجتناب ناپذير اس
طراحی قرارداد جديدی كه به »سلف نفتی« شهرت 
يافته درصدد جمع آوری وجوه مورد نياز خود است. 
اين قرارداد، قرارداد سلف موازی استاندارد به همراه 

دو اختيار در قالب شرط ضمن عقد است.
طبق اين گزارش، معرفی اين اوراق می تواند فضا 
ــز رونق بازار  ــکه و ني ــرای آرامش بازار ارز و س را ب
ــه در اين مورد بايد علت  ــرمايه فراهم آورد. البت س
انتخاب اين اوراق از ميان ساير ابزارهای مالی )مثل 

اوراق مشاركت و صکوك( شفاف شود.
ــورس كااليی و مبادالت موجود در  همچنين، ب
ــروی می كند، اين  ــاص خود پي ــاز و كار خ آن از س
ــازوكار نيز به صورت مقررات )در قالب آيين نامه  س
ــخص است. لذا  ــتورالعمل تدوين يافته( مش و دس
ــه كاال از جمله  ــه مرتبط با عرض ــام هر معامل انج
عرضه سلف نفتی بايد در چارچوب مقررات بورس 
ــی صورت پذيرد. طبيعتا فرآيندهای اجرايی،  كاالي
ــر و ... طبق اين مقررات  كارمزدها، نهادهای درگي
تعيين می شوند و لذا ضروری است كه وزارت نفت 

نيز از آن تبعيت كند.
ــات موجود،  ــاس اين گزارش بنابر اطالع براس
ــلف موازی استاندارد به سبك پيشنهادی  اوراق س
ــورها  ــابقه ای در ديگر كش ــت تاكنون س وزارت نف
نداشته است، اما بررسی آنها از بعد مالی به عنوان 
ــن طرح از نظر  ــوآوری حاكی از جذابيت اي يك ن
ــت. البته بررسی درجه نقدشوندگی  سودآوری اس
ــات دقيق درباره  ــد وجود اطالع ــن اوراق نيازمن اي
نحوه قيمت گذاری در بازار ثانويه، شرايط و قدرت 

بازارگردان و مواردی از اين قبيل است.

ميزبان مطمئن سرمايه هاي سرگردان
ــارت فرابورس ايران گفت:  معاون عمليات و نظ
انتشار اوراق صکوك و سلف نفتي مي تواند افزون بر 
توسعه صنعت نفت، ريسك هاي نوسان قيمت را در 

بازار سرمايه پوشش  دهد.
ــن مطلب  ــن بيان اي ــد تبار ضم ــن محم حس
ــکل از  ــرمايه گذاران در يك اقتصاد متش افزود: س
ــركت هاي سرمايه گذاري،  اقشار مختلف شامل ش
ــرمايه گذاري،  ــركت هاي بيمه، صندوق هاي س ش
صندوق هاي بازنشستگي، بانك هاي سرمايه گذاري 
ــتند كه هر يك نيازهاي  و عموم افراد جامعه هس
مختلفي دارند و به تناسب نياز خود، در يك يا چند 

نوع ابزار مالي سرمايه گذاري مي كنند.
ــلف نفتي  ــار صکوك و اوراق س وي درباره انتش
تصريح كرد: يکي از ابزارهاي مهم در زمينه پوشش 
ــلف است و  ــان هاي قيمتي، ابزار س ــك نوس ريس
استفاده از اين ابزار هم به فروشنده كه به نقدينگي 
ــت و هم به  براي اجراي پروژه هاي مهم نيازمند اس
ــه برنامه ريزي ميان مدت براي تبديل  خريدار كه ب
ــه كاالي نهايي با قيمت  ــده ب كاالي خريداري ش

مشخص نياز دارد، كمك شاياني مي كند.
ــوع ابزارهاي مالي  ــت: تن محمد تبار اظهار داش
ــار  ــت اقش ــبب جذب نقدينگي موجود در دس س
ــده به  ــود كه اگر نقدينگي جذب ش مختلف مي ش
ــتي به پروژه هاي توجيه پذير اختصاص يابد،  درس
ــي تخصيص منابع  ــطح كالن اقتصاد، كارآي در س
ــت كه اين خود در بهره وري اقتصاد و  خواهيم داش

توسعه كشور، نقش مهمي ايفا مي كند.

يک ميليون بشكه
ــد كه در مرحله اول طرح  مدتی پيش اعالم ش
ــت يك ميليون بشکه  فروش نفت به مردم قرار اس
ــود 8درصدی عرضه شود. درباره عرضه  نفت با س
نفت به مردم بايد اشاره كرد كه يکی از چالش های 
صنعت نفت ما سرمايه موردنياز برای سرمايه گذاری 
ــت كه  ــال اس ــال های س ــت. س در اين بخش اس
ــا محدوديت هايی بين المللی در زمينه  اقتصاد ما ب
ــرمايه گذاری در صنعت نفت مواجه است اما در  س
چند سال گذشته كه تعامالت ما با كشورهای ديگر 
بهتر بود، 10فاز پارس جنوبی با جذب 25ميليارد 
ــزان در صنعت  ــعه يافت و به همين مي دالر توس
ــا در دور  ــد ام ــرمايه گذاری ش ــيمی نيز س پتروش
جديد محدوديت های بين المللی اقتصاد ما، جذب 
ــرمايه گذاری بسيار مشکل شده و از طرف ديگر  س
عملکرد ما در تعهدات خارجی باعث شده بسياری 
از تامين كنندگان بازار مالی خود را از دست بدهيم. 
همچنين با توجه به طرح های توسعه پارس جنوبی 
و افزايش يك ميليون بشکه ای توليد نفت خام در 
برنامه پنجم و از طرفی ديگر طرح های پااليشگاهی، 
ــديدا نياز به سرمايه دارد  ــور ش در حال حاضر كش
ــد.  ــخگو باش و منابع مالی دولت هم نمی تواند پاس
طبق مستندات تنها 14/5درصد درآمدهای نفتی 
كه شايد مبلغی معادل 14 تا 15ميليارد دالر شود 
ــرمايه گذاری اختصاص داد  را بتوان از بودجه به س

ــرمايه گذاری، به اهداف برنامه  ــه با اين ميزان س ك
ــت كه  ــن چند وقتی بحث اس ــيم. بنابراي نمی رس
ــرمايه گذاری، ما به  ــه محدوديت های س با توجه ب
ــردم خودمان و منابع داخلی خود تکيه كنيم. به  م
ــعود  همين دليل در دوران صادرات آقای سيدمس
ــد كه بانك ها  ميركاظمی بر وزارت نفت تالش ش
به اين بخش ورود كنند اما موفق نبودند و بانك ها 
از ادامه كار انصراف دادند و طرح ها به شركت نفت 
بازگشتند. اكنون هم قرار شده 4 تا 5ميليارد دالر 
ــعه ملی به اين بخش برود كه اين  از صندوق توس
هم چندان كار مطلوبی به نظر نمی رسد. بنابراين به 
اين جمع بندی رسيده اند كه مردم را در اين بخش 
ــت كه  ــريك كنند و محور اصلی آن هم اين اس ش
قرار شده به مردم يك چيز واقعی بفروشند نه اوراق 
ــاركت. در اين طرح برای سود مردم ميزانی را  مش
پيش بينی كرده اند تا در صورت افزايش قيمت نفت، 
مردم هم سود ببرند. در واقع در اين طرح متقاضيان 
هم می توانند سود را بگيرند و هم می توانند تقاضا 
كنند كه به طور واقعی نفت را تحويل بگيرند. كسی 
كه سرمايه گذاری می كند می تواند از دو طريق سود 
ــا اگر قيمت نفت كاهش يابد می تواند تنها  كند ام
ــوی ديگر با اين طرح به  ــود خود را بگيرد. از س س
ــذب خواهد  ــی از نقدينگی ج ــد بخش نظر می رس
ــرمايه ها در بخش های نفتی  ــن س ــد كه بايد اي ش
سرمايه گذاری شوند. البته در سال گذشته هم اين 
طرح مطرح شده بود اما به دليل نوسان های ارزی 
ــت اين طرح را پياده كند اما  ــركت نفت نتوانس ش
ــيده و  اكنون كه نرخ دالر به يك ثبات حداقلی رس
با توجه به اينکه از انتشار اوراق مشاركت استقبالی 
نشده، به نظر می رسد مسؤوالن به اين جمع بندی 
رسيده اند كه سلف نفتی را مطرح كنند تا هم برای 
مردم و هم برای شركت نفت سودآور باشد.  با وجود 
ــاره آينده اين طرح پيش بينی ای  اين نمی توان درب
داشت اما درباره اينکه آيا اين طرح برای دولت های 
ــاره  آينده تعهداتی را به وجود خواهد آورد بايد اش
ــم كه اگر اين پول ها به صورت صحيح در بخش  كن
ــش توليد در  ــود و افزاي ــرمايه گذاری ش ــی س نفت
ــد دولت های بعدی حتی  ــای نفتی رخ ده بخش ه
ــند. مهم اين است  ــود هم داشته باش می توانند س
ــی بر اين موضوع  ــتگاه های نظارت كه مجلس و دس
نظارت كنند تا اين پول ها حتما در پروژه های نفتی 

سرمايه گذاری شود.
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طبق پيمان کيوتو 
اگر شرکتی ضايعات 
را اصالح کند، بايد 
تشويق شود، اما در 
ايران صادرکننده ای 
که 500 هزار تن 
روغن سوخته را از 
محيط زيست جمع 
مي کند با محدوديت 
مواجه شده و ماليات 
 بيشتری از آن 
مي گيرند

ــرای رخ دادن  ــان علل گوناگونی را ب كارشناس
اين وضعيت برشمرده اند كه اعمال محدوديت  های 
غير كارشناسی دولت و افزايش سخت گيری عليه 
بخش خصوصی از مهم ترين عوامل كاهش صادرات 

فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی است.
ــيمی و فرآورده های نفتی   البته دربحث پتروش
ــت.تحريم  هايی كه اتحاديه  2 اتفاق مهم افتاده اس
اروپا از جمله درباره كشتيرانی ايجاد كرده يکی از از 
اين اتفاقات است كه موجب شد به صورت ناگهانی 
ــيمی ظرف 4 تا 5 ماه  صادرات محصوالت پتروش
شديدا لطمه بخورد وميزان صادرات 2 ميليون تن از 
سال قبل كمتر شود. بنگاه  های بخش خصوصی هم 
آمادگی اين جريان را نداشتند. تصميمات جديد كه 
تغييراتی در قانون مالياتی دادند نيز از عوامل ديگر 
ضربه خوردن صادرات بود. امسال يکباره در برنامه 
پنجم مسووليت بودجه و تعيين نوع فرآورده ها به 
ــت  نفتی و غير نفتی به معاونت برنامه ريزی رياس
جمهوری واگذار شد، بدون اينکه از وزارت تجارت 
نظرخواهی كنند. روغن موتور، صنعتی، قير و... جزو 
كاالهای نفتی قلمداد و صادركنندگان با محدوديت 

مواجه شدند. 
طبق تصميمات جديد، صادركننده ای كه روغن 
سوخته ای را كه جمع آوری و دوباره پااليش و صادر 
ــدن با محدوديت  ــت، به جای تشويق ش كرده اس
ــد. طبق پيمان كيوتو اگر شركتی بتواند  مواجه ش
ــود، اما در  ــويق ش ضايعات را اصالح كند، بايد تش
ايران صادركننده ای كه 500 هزار تن روغن سوخته 
را نگذاشته در محيط زيست پخش شود، آن شركت 
را نفتی اعالم می كنند و برای آن محدوديت جديد 
ــتری از آن بگيرند.   تعريف می كنند تا ماليات بيش
ــی و غيرمنطقی   ــات غيركارشناس برخی تصميم

موجب ايجاد چنين وضعيتی شد. 

آمارها
ــر 10 كاالی اول  ــرك اكث ــزارش گم ــا بر گ بن
صادرات ايران جزو فرآورده های پتروشيمی بوده اند 
ــادرات اين محصوالت  ــاس همين آمار ص اما بر اس
ــته كاهش نگران كننده ای را  ــبت به سال گذش نس

ــان می دهد. در اين گزارش پروپان 35 درصد،  نش
پلی اتيلن 14 درصد و بوتان مايع شده 21 درصد 
ــه بوده اند.  ــا كاهش صادرات مواج ــر ارزش ب از نظ
ــر تنها محصولی بود كه از لحاظ ارزش، افزايش  قي

صادرات داشت. 
ــدگان ايرانی در دنيا  قطعا توانمندی صادركنن
ــت. همه كشور هايی كه صادرات عمده  بی نظير اس
ــه و مالزی 70-60 درصد  دارند مانند چين، تركي
ــركت  های چند مليتی  ــط  ش ــان توس صادرات ش
ــور چين نيست كه اقدام  ــود. اين كش انجام می ش
به صادرات می كند بلکه شركتي چند مليتی است 
كه اين كار را می كند. ما تنها كشوری هستيم كه 
صادرات توسط صادركنندگان ايرانی انجام می شود. 
ــياری  ــت كه بس ــن خيلی توانمندی بزرگي اس اي
ــارد دالر صادرات دارد  ــد. ايران 30 ميلي نمی دانن
ــط بخش خصوصی انجام می شود ارزشش  كه توس
ــت. در  معادل 100 ميليارد دالری بقيه كشورهاس
حالی كه هزاران محدوديت برای ويزای صادركننده 

ــی، حمل و نقل و دريافت پول وجود دارد، باز  ايران
صادركننده دارد در اين عرصه ساالنه 20 درصد ارز 
حاصل می كند. ما چيزی در حد معجزه می بينيم، 
توانايی بخش خصوصی يعنی همين. با همه سختی 
ها و مشکالت توانسته از اين موانع عبور كند. اينها 
نشاندهنده توانمندی است. يعنی ظرفيت فقط پول 

نيست. 
ــش خصوصی  ــکالت بخ ــه مش ــل هم در مقاب
ــت ندهد.  می تواند صادر كند و بازار هايش را از دس
در دنيا فضای رقابتی درست كرده اند كه باعث شده 
بهره وری افزايش پيدا كند. وقتی فضای كشور بسته 
می شود قطعا بهره وری كاهش پيدا می كند. به قول 
يکی از اعضای اتحاديه صادركنندگان نفتی، روزی 
ــغول كار  ــركت مش در حوزه صادرات قير 120 ش
ــازار رفته و نابود  ــان از ب بودند اما االن 90درصدش
شده اند و فقط چند  شركتی كه توانسته اند در خارج 
ــور دفتر و امکانات داشته باشند، مانده اند و  از كش

خيلی انگيزه برای بهره وری ندارند. 

گزارشي از وضعيت صادرات فرآورده هاي نفتي 

کاهش  یا افزایش؟
طبق آمار رس�می گمرگ جمهوری اس�امی  ايران ميزان صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروش�يمی کاهش 
چش�مگيری داش�ته و اين آمار زنگ خطر را برای مس�ووالن و صادرکنندگان به صدا در آورده است. طبق اين آمار 
صادرات ميعانات گازی در هشت ماهه ابتدايی امسال نسبت به سال گذشته، از نظر وزن با 12 درصد و از نظر ارزش 
دالری با 13 درصد کاهش مواجه بوده اس�ت. همچنين آمار نش�ان می دهد محصوالت پتروش�يمی در هشت ماهه 

ابتدايی امسال نسبت به سال گذشته، از نظر وزن 28 درصد و از نظر ارزش دالری 29 درصد کاهش داشت. 

139  

■    8 

  

، 1391ـال  
ه است كـه  
ضمناً سهم 

  .ه است

  اليي
 تغييرات نسبت به 
 مشابه سال قبل

دالرن

1 -13.06-

2 -29.62-

1830.60

01.92 -

، شـاهد  13

1سال  شت ماهه

■ت و ارتباطات      

سـا شت ماهـه 
بوده) ون دالر

ض. داشته است
درصد بوده 32

كيك گروه كاال
درصد
مدت

وزنسهم

25.362.72

35.618.42

39.028.36

100.31

391سـال   ـه 

طي هشت خارجي

تر فناوري اطالعات

طي هشـازي 
ميليو 21,675

د افزايشرصد 
2.91، ) گازي

به تفك 1390- 13

1390سال  

ارزش
)ميليون دالر(

7,231

10,152

11,125

28,508

  

ماهـي هشـت
  .ست

 ;االها
5%

ت 

 مقدماتي تجارت

دفت

ــعانات گــــ
5معــادل (رو

در 1.87رزش
ساب ميعانات

391سال  ماهه

هشت ماهه

ن
سهم)تن

815.76

1428.12

2856.12

51100

  .باشدي

طـيت گازي 
دالري بوده اس

ساير كا
51.96

ل صادرات در  هشت

گزارش آمار 
 

 احتساب ميــ
ـوريليــون يـ

و از نظر ار ش
بدون احتس(ي

طي هشت مالها

وزنسهم
هزار تن(

22.48,141

25.554,524

51.968,982

1001,647

 شرح ذيل مي

  

حتساب ميعانا
ي در ارزش د

كاالها از  ارزش كل
1391سال 

تي، بـــدون
مي 17,006ش
افزايشدرصد  2

رات غير نفتي

درات انواع كاال

1391سال

ارزش
  )ميليون دالر(

6,2878

7,1455

14,5296

27,961 

ي صادراتي به

ت قطعي با اح
درصدي 1.92 

سهم گروه ك -)1.ب
ماهه س

الهاي غير نفت
 و بـــه ارزش

2.75ظر وزن
ل ارزش صادر

ميزان صاد - )1

س هشت ماهه

سهم)ن
)

13.72

120.07

366.22

5100

كاالهاي  گروه

شود، صادراتي
كاهشوزن و

;ميعانات گازي
 22.48%

محصوالت  
;پتروشيمي

 25.55%

ب(نمودار شمارة 

  ت قطعي
رات قطعي كاال

هزار تن 44,7
ل قبــل، از نظ
روشيمي از كل

1- ب(ل شمارة 

وزن
هزار تن(

 7,106ي

 10,396يمي

34,305 

51,806

ي هر دسته از

كه مشاهده مي
درصدي در و 

صادرات –ب
ميزان صادر

700به مقدار
نسبت به سال
محصوالت پتر

  

جدول

شرح

ميعانات گازي

محصوالت پتروشي

ساير كاالها

  جمع كل
  

سهم ارزشي
 

طور كههمان
0.31 فزايش

 

ب

ب
ن
م

ا

جدول شماره )ب.1(ـ  میزان صادرات انواع کاالها طي هشت ماهه سال هاي 1390 و 1391 به تفکیك گروه کاالیي



شماره  دومـ  زمستان 1391

51

گزارشفصلنامه بين المللي خبري، آموزشي، تحليلي و پژوهشي

صادرکنندگان 
نفتی کشور مجاز به 

صادرات فرآورده های 
نفتی کشور 5 تا 10 

درصد کمتر از قيمت 
بازار های بين المللی 

شدند. تالش شده تا 
اقدامات الزم برای 

رفع اين مشکل انجام 
شود و در اين راستا 

کميسيون های اتحاديه 
فعال شده اند

■    4  
 

ه سـال    
   

مكعـب      
بـه  » ب    

و سـهم   
ـيمي و     

الها 

  نسبت به  يرات
 شابه سال قبل

 ارزش

  دالر  يورو

3.4 -13.06-

22-29.62-

44.930.60

8.83  1.92 -  

■ت و ارتباطات      

  
 مـدت مشـابه

.داشته است 

سـانتي متـر م
محلـول در آب
يليـون دالر و
ـوالت پتروشـ

  .ست

و ساير كاال) ني

درصد تغيي
مدت مش

 وزن

ي

12.72-9 

28.42-2 

18.362 

0.31 3

تر فناوري اطالعات

 كه نسبت به
)رزش دالري

روف يكهـزار س
 بـه صـورت م

مي 748رزش 
گـازي، محصـ
ه شرح زير اس

و تجارت چمداني

 سهم از كل

  ارزش  وزن

15.7625.36

28.1235.61

56.1239.02

100 100 

ساير كشورها
42.88%

شت ماهة   

دفت

ك) دالر  1 بوده
درصدي در ار

ع شده در ظر
اوره حتـي «

به ا» )متليك
ك ميعانـات گ
نايع دستي به

جز نفت وگاز و
1

1390سال  شت ماهه

 ارزش

  ميليون
  دالر 

7,2316 

10,1522 

11,1252 

28,508 

  .زيراست

سوئيس
5.89%

 اساس ارزش در هش

1,375معادل
18.25 اهش

پروپان مايع «
درصد، 4.19
الكل م(متانول

راتي به تفكيك
ي، فرش و صن

ج به( پتروشيمي
1391سال  ماهه

هش

  وزن
 )هزارتن

ا

  ميليون
  يورو

8,1415,106

14,527,174

28,987,873

51,647  20,153

زش به شرح ز

عامله در واردات بر
1391ال

م(يورو  1,077
كامعادل (ورو

رسي، شامل 
9سهم ارزشي

م «درصد،  4
 كاالهاي صاد
شاورزي، معدني

زي، محصوالت
طي هشت م

 هم از كل

ه(
  ارزش

22.481

25.554

51.962

100 7

وزن و ارزحاظ

جمهوري كره
8.69%

 كشور عمده طرف مع
سا

7الي وارداتي
ي در ارزش يو

مدت مورد برر
ليون دالر و س
 سهم ارزشي

تركيب. ست
 صنعتي، كش

ك ميعانات گاز

1391سال  

سه

  وزن  دالر   ون

6,2813.72 

7,1420.07 

14,5266.22 

27,96 100 

صادراتي به لح

ده عربي
%

تركيه
9.19%

پنج -1مودارشماره

مت هر تن كاال
درصدي 9.57

  ت 
 صادرات در م

ميل 909رزش 
يليون دالر و

درصد، بوده ا 
شامل كاالهاي

 قطعي به تفكيك

هشت ماهه

 ارزش

ميليو  يورو  ميليون

4,9277

5,5965

11,41029

21,933 61

ب كاالهاي ص

امارات متحد
19.20

چين
14.15%

نم

  

متوسط قيم
7  كاهشقبل

  

صادرات) ب
اقالم عمده

به ار» وبيشتر
مي 866رزش
3.45رزشي

ساير كاالها ش
  

آمار صادرات

  وزن
 )هزارتن(

7,106  ي

  10,396

 34,305

51,806 

  

نمودار تركيب

ق

ب

و
ا
ا
س

نوع كاالي 
  صادراتي

ميعانات گازي

محصوالت
پتروشيمي

ساير كاالها

  جمع كل

  1391سال  طي هشت ماههگزارش آمار مقدماتي تجارت خارجي  
 

 

 9    ■دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات      

  

   1صادرات به تفكيك اقالم عمده -1.ب
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  .است، صفر ذكر شده 90هشت ماهة سال

فرآورده های  ــدگان  اتحاديه صادركنن رئيس 
ــت: صادركنندگان  ــيمی گف نفت، گاز و پتروش
نفتی كشور مجاز به صادرات فرآورده های نفتی 
ــر از قيمت بازار های  ــور 5 تا 10 درصد كمت كش

بين المللی شدند.
ــادرات  ص ــزود:   ــرو جردی  اف خس ــن  حس
ــيمی در شرايط  فرآورده های نفت،  گاز و پتروش

فعلی كاهش يافته و رقم چشمگيری نيست.
وی، نوسانات نرخ ارز را مهمترين دليل كاهش 
صادرات نفتی دانست و اظهار داشت: تالش های 
ــکالت در اين بخش شده و  زيادی برای رفع مش
ــده است تا  ــتا انجام ش مکاتباتی نيز در اين راس

ــکان فروش فرآورده های نفتی  صادركنندگان ام
ــت بازار های  ــد از قيم ــا 10 درص ــر از 5 ت كمت

بين المللی را نداشته باشند.
ــت: با افزايش نرخ  ــرو جردی اظهار داش خس
ــادرات فرآورده های نفتی برای  ــور ص ارز در كش
صادركنندگان با ارقامی بسيار كمتر از نرخ های 
ــودآور بود كه البته در نهايت سود  جهانی نيز س
ــی به جيب خريداران خارجی می رفت و به  اصل

ضرر اقتصاد ملی كشور بود.
فرآورده های  ــدگان  اتحاديه صادركنن رئيس 
ــيمی گفت: برای جلوگيری  نفت، گاز و پترو ش
از اين عارضه با هماهنگی های انجام شده تالش 

ــروش ارزان فرآورده های نفتی  ــد تا از روند ف ش
ــود. وی با اشاره به كاهش صادرات  جلوگيری ش
فرآورده های نفتی گفت:  تالش شده تا اقدامات 
ــکل انجام شود و در اين  الزم برای رفع اين مش

راستا كميسيون های اتحاديه فعال شده اند.
ــت قيمت مواد  ــت: همچنين قرار اس وی گف
ــت،  ــکيل دهنده و پايه عمليات اس اوليه كه تش
ــود، ضمن آن كه به بخش های دولتی  واقعی ش
ــده تا به فروش مواد  ــه دولتی نيز اعالم ش و نيم
اوليه بر اساس قيمت بورس و همچنين نرخ های 
ــر از بازارهای  ــد كمت ــا 10 درص ــتقيم 5 ت مس

بين المللی اقدام كنند.

صادرات فرآورده های نفتی تنها 5 تا 10 درصد کمتر از نرخ های بين المللی است

 آمار صادرات قطعي به تفکیك میعانات گازي، محصوالت پتروشیمي ) به جز نفت و گاز و تجارت چمداني( 
و سایر کاالها طي هشت ماهه سال هاي 1390و 1391

جدول شماره )ب.1. 1(ـ  جدول مقایسه ده قلم عمده صادرات طي هشت ماهه سال هاي 1390 و 1391
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واحدهای توليدی 
تصفيه دوم کشور 
اقدامات متعددی در 
خصوص قانونمند 
کردن صادرات اين 
کاال انجام داده و در 
چند سال اخير پيگير 
اين موضوع بوده اند 
که نهايتاً با تعامالتی 
که با ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز 
صورت گرفت

لذا در صنعت تصفيه روغن كه روغن های خودرو 
و صنعتی را بازيافت می نمايند محصول اصلی روغن 
پايه می باشد ليکن در فرايند بازيافت و تصفيه روغن 

محصوالت جانبی استحصال می گردد.
ــورد مصرف  ــبك كه م ــه روغن های س از جمل
ــته و در برخی  ــاخت روغن هيدروليك داش در س
ــی دارد.  ــارف متنوع ــی مص ــاي عموم روانکاری ه
ــز در اين فرايند حاصل  محصول جانبی ديگری ني
می گردد كه اصطالحاً در صنعت تصفيه دوم روغن 
ــود. اين  ــری« ناميده می ش ــوخت تقطي »روغن س
ماده نوعی ماده سبك پايه نفتی است كه به عنوان 
ــوده و كيفيت  ــتفاده ب ــی قابل اس ــوخت صنعت س
مناسبی دارد و قابل صادرات است. منشاء اين ماده 
نيز مواد هيدروكربنی سبك حاصل از شکسته شدن 
ــوز  مولکول های روغن در داخل موتورهای درون س
ــته شدن اين  ــت كه پس از مدتی به دليل انباش اس
ــن افت كرده و همراه  مولکول ها عماًل كيفيت روغ
ــردد كه روغن موتور را  ــاير عوامل باعث می گ با س
ــد بازيافت كننده روغن  ابتدا  تعويض نماييم.  واح
ــن كاركرده با روش تقطير  بايد جهت بازيافت روغ
و همچنين عمليات كراكينگ و شکست مولکولی، 
ــرده جدا نمايد  ــبك را از روغن كارك ــن مواد س اي
ــد حجم روغن كاركرده  كه اصوالً بيش از 10درص
ــامل اين مواد  ــه كارخانه تصفيه روغن ش ورودی ب
ــته در فرايند  ــود كه به طور ناخواس ــبك می ش س
توليد روغن پايه از روغن كاركرده حاصل می گردد 
ــود. دپو و  ــوخت تقطيری ناميده می ش و روغن س
ــوخت تقطيری به عنوان ماده ای  ــت روغن س انباش
ــره آميز بوده و  ــش زا برای واحد توليدی مخاط آت
عالوه بر آن موجب اشغال مخازن گرديده و به دليل 
ــل )به دليل قيمت تمام  عدم امکان فروش در داخ
ــده و همچنين يارانه ای كه به سوخت در داخل  ش
ــی برای  ــد( معضل بزرگ ــص می ياب ــور تخصي كش
ــت. يعنی خروج  ــه دوم روغن اس واحدهای تصفي
ــوخت تقطيری حتی برای محيط زيست كشور  س
ــن تجارت  ــته اي ــت و طبق قوانين گذش مفيد اس

ــياری برای كشور خواهد داشت. با اين  ارز آوری بس
ــت برخی از رسانه های مجازی در  وجود مدتی اس
ــای متعددي  ــاله گزارش ه ــور درباره اين مس كش
ــدارهای  ــووالن هش ــد و به مس ــر می كنن را منتش
ــال از  ــور در ح ــرمايه كش ــد كه س ــا می دهن نابج
ــانه ها آمده است: ــت. در اين رس ــت رفتن اس  دس

» آمار پروانه های سوخت گمركات خراسان جنوبی 
ــركت يا  ــد كه  28 ش ــان می ده ــال 90 نش در س
شخص حقيقی  حدود 500 پرونده صادرات داشته 
ــد كه ارزش كل كاالهای اين 500 پرونده معادل  ان
ــت اما به  94 ميليارد و 976 ميليون تومان بوده اس
خاطر آنکه درصد قابل توجهی از اين كاالها يارانه ای 
ــده و قاچاق  ــه تخلفات عدي ــت، در نتيج بوده اس
بزرگی  انجام شده كه مبلغ جريمه آن معادل 271 
ــت.يعنی حدود 90 ميليارد  ميليارد تومان بوده اس
ــد كاالهای صادر  ــان از ارزش كاال يا 95 درص توم
ــده اين 500 پرونده قاچاق بوده است.به عبارت  ش
ــركت يا شخص حقيقی فعال در  ديگر، اين 28 ش
زمينه صادرات سوخت كه 95 درصد كاالهای اين 
ــوب  ــيددار يا قاچاق محس 500پرونده آنها سوبس
می شود مرتکب تخلف بزرگی شده اند كه بايد بابت 
آن 271 ميليارد تومان جريمه پرداخت نمايند. اين 
روند نشان دهنده ضعف در نظارت و مديريت است و 
به خاطر امتيازی كه به اين شركت های به اصطالح 
ــنام داده اند، آنها توانسته اند كاالی يارانه دار و  خوش
سوخت را صادر نمايند و بعد از مدتی مشخص شده 

كه آنها قاچاق يا يارانه دار بودند.«
ــر شد كه معاونت  اين گزارش ها در حالی منتش
ــد، صادرات  ــتورالعملي جدي ــگيری طی دس پيش
ــوخت تقطيری را بالمانع اعالم كرده است و در  س
تاريخ 21 شهريور 91 معاون پيشگيری و هماهنگی 
ــتاد مركزی مبارزه با  ــتان های س ــازمان ها و اس س
ــاق كاال و ارز درخصوص رويه اجرايی صادرات  قاچ
روغن سوخت تقطيری بخشنامه ای را جهت اقدام 
الزم ارسال كرده است. البته گمرك بخشنامه های 
ــادر می كند كه موجب  ــددی در اين زمينه ص متع

سردرگمی در مرزها شده است. به عنوان مثال پس 
از بخشنامه هايی كه مجوز صادرات سوخت تقطيری 
را صادر می كند، بخشنامه ديگری در 10 مهر صادر 
ــتورات قبلی است:»گمرك  ــود كه مغاير دس می ش
ــنامه 10 مهرماه 91 خود  به ناظرين  ايران در بخش
ــق بند 12  ــت: مطاب ــتان ها آورده اس گمركات اس
بخش اجرای رويه موصوف، صادرات روغن سوخت 
تقطيری پس از انجام اقدامات مذكور در رويه ابالغ 
شده و انجام تشريفات گمركی صادرات قطعی، صرفا 
ــارون به مقصد  ــق گمركات ماهيرود و دوغ از طري
ــتان و گمرك جلفا ازمرز نوردوز امکان پذير  افغانس
ــد.  گمركات بايد آمار ماهانه صادرات روغن  می باش
ــتاد مركزی  ــتقيما به س ــوخت تقطيری را مس س
ــاماندهی  ــارزه با قاچاق كاال و ارز و اداره كل س مب
ــال و دفتر صادرات گمرك  فرآورده های نفتی، ارس
را نيز مطلع نمايند.صادرات كاالهای توليد شده از 
روغن سوخت تقطيری مجاز نمی باشد لذا چنانچه 
مطابق فرموالسيون اظهاری از سوی صادركنندگان 
مشخص شود در توليد محموالت صادراتی از روغن 
سوخت تقطيری استفاده شده است، گمرك مربوطه 

بايد ازصدور محموله اظهاری ممانعت نمايد.«
ــود كه  ــن محدوديت ها در حالی اعمال می ش اي
سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت تجارت 
با صادرات سوخت تقطيری كامال موافق بوده و هيچ 

مشکلی با اين مساله ندارند.
در اين باره واحدهای توليدی تصفيه دوم كشور 
ــوص قانونمند كردن  ــددی در خص ــات متع اقدام
ــال اخير  صادرات اين كاال انجام داده و در چند س
پيگير اين موضوع بوده اند كه نهايتاً با تعامالتی كه 
ــاق كاال و ارز صورت گرفت  ــتاد مبارزه با قاچ با س
ــركت نفت،  ــامل نمايندگان ش ــروه فنی ش كارگ
سازمان استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ــه صادركنندگان  ــتاد مبارزه با قاچاق و اتحادي س
ــيمی ايران تشکيل  فرآورده های نفت، گاز و پتروش
گرديد و ضمن رسيدگی و بررسی فنی و شناسايی 
ــتحصالی روغن  ــزان حجم اس ــی اين كاال مي علم

مشكات صادرکنندگان کاهش مي يابد؟

اهتمام اتحادیه براي رفع مشکالت
صادراتي اعضا

)این شماره: روغن سوخت تقطیري(
اص�والً در بيش�تر صنايع کش�ور از جمله نفت و گاز و پتروش�يمی و زيرمجموعه های آن به دلي�ل تنوع مواد و 
مولكول های تشكيل دهنده خوراک ورودی واحدهای پااليش و فرآوری، عاوه بر محصول اصلی محصوالت جانبی 
نيز ناخواس�ته اس�تحصال می گردد که در صنايع نفت و گاز و پتروش�يمی اين مواد اکثراً دارای ارزش بوده و حتی 
ممكن است اين محصول جانبی خوراک ساير واحدهای توليدی بوده و ارزش نسبتاً باالئی نيز داشته باشد. مانند 
HAB که محصول جانبی واحدهای توليد LAB اس�ت که اين ماده در س�اخت روغن قيبل اس�تفاده بوده و بازار 

صادراتی خيلی خوبی نيز دارد. 

پيمان مقدم
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رويه اجرايي 
صدور روغن سوخت 

تقطيری از سوی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز منوط به تاييده 
سازمان استاندارد و 

ارگان هاي ذي ربط بود 
تا با تصميم گيری کلی 
خللی از حيث قانونی، 

جريان توليد و 
صادرات اين کاالی 

ارز آور را تهديد نکند

ــاق كاال و ارز،  ــتاد مبارزه با قاچ درحالی كه س
سازمان استاندارد و ساير دستگاه های دولتی صدور 
ــور ارزآوری و  ــوخت تقطيری را به منظ هرگونه س
توليد اجتناب ناپذير آن ضروری و بالمانع می دانند 
ــدازی و مانع  ــنگ ان ــا برخی بدون آگاهی با س ام
ــعی بر آن دارند تا با مجاب كردن ستاد  تراشی س
ــادرات اين محصول  ــاق كاال از ص ــا قاچ ــارزه ب مب

جلوگيری شود.
ــوخت تقطيری محصول شركت های  روغن س
ــتحصال و پااليش  توليدي تصفيه دوم روغن از اس
ــرآورده به جهت وجه  ــت. اين ف روغن كاركرده اس
تشابهی كه با نفت و گاز دارد صادرات آن طی چند 
ــال گذشته متوقف شده، اما از آنجايی كه توليد  س
ــد پااليش روغن  ــن محصولی به هنگام فراين چني
ــوده و حفظ و نگهداری  ــرده اجتناب ناپذير ب كارك
ــغال مخزن به جهت  ــز در مخازن ضمن اش آن ني
ــختی امکان پذير  ــتعالزايی و خطر حريق به س اش
است بنا براين ستاد مبارزه با قاچاق كاال با در نظر 
گرفتن جميع جهات و همکاری سازمان استاندارد 
»كه اين محصول مغاير نفت وگاز است« صدور اين 
ــته و رويه اجرايي صادرات آنرا  كاال را بالمانع دانس
به گمركات كشور بر اساس دستورالعمل پيشگيري 
ــاي نفتي ابالغ نموده  ــارزه با قاچاق فرآورده ه و مب

است.
البته رويه اجرايي صدور روغن سوخت تقطيری 
ــاق كاال و ارز منوط  ــتاد مبارزه با قاچ ــوی س از س
ــتاندارد و نمايندگان وزارت  ــازمان اس به تاييده س
صنايع، نفت و ... بود تا با تصميم گيری كلی خللی 
از حيث قانونی، جريان توليد و صادرات اين كاالی 
ــرايطی با تمام  ــد نکند. در چنين ش ارز آور را تهدي
ــخت گيری ها پس از زمينه سازی صادرات روغن  س

ــنام بخش  ــركت هاي خوش ــوخت تقطيری، ش س
ــده و  ــد به صدور اين فرآورده ش خصوصی، متعه
ــود.  ــتاد درصد آن صادر می ش اكنون هفتاد تا هش
اما طی چند وقت اخير برخی اخبار پوچ و بی محتوا 
ــی از رويه قانونی كار و مقررات اجرايی  بدون آگاه
دستگاه های دولتی و عبور از فيلترهای  فراوان در 
ــوخت  ــکال بودن صادرات، صدور قانونی س بال اش
ــرده و بر اين  ــالم ك ــر قانونی اع ــری  را غي تقطي
ــتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز خارج از  باورند كه س
اختيارات قانونی خود اقدام به لغو مصوبه جلوگيری 
از  صدور اين فرآورده و ابالغ آن به گمركات سراسر 

كشور كرده است.
در واقع لغو مصوبه جلوگيری از صادرات سوخت 
ــرآورده از  ــع بودن خروج اين ف ــری و بال مان تقطي
ــته  از سوی ستاد  ــور كه سال گذش گمركات  كش
ــاق كاال و ارز صورت گرفت، اكنون  ــارزه با  قاچ مب
عده ای بی هويت را نگران كرده كه چرا بايد  برخی 
ــب  ــركت های بخش خصوصی از اين طريق كس ش

درآمد كنند.  

با اين وجود اين دسته كه مخالف ارز آوری برای 
كشور و رونق بخش خصوصی هستند با جو سازی، 
اجرای مقررات قانونی ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز و همراهی گمركات كشور را در صدور سوخت 
تقطيری  با لغو مصوبه  سال گذشته  زير سوال برده 
تا با جنجال آفرينی و جريان سازی  به خواسته های 
ــند، در حالی كه  به قول خودشان   مبهم  خود برس
ــکايات و  انتقادات  پی در پی آنها به واحد های  ش
ــی برای جلوگيری از  صادرات  اين محصول  نظارت
ــته كاری را از  ــته و نتوانس تاكنون خريداری نداش

پيش ببرد.
 حال اين سوال پيش می آيد كه چرا با وجودی 
ــتان   ــورهای همجوار  نظير افغانس كه  برخی كش
خريدار پر و پا قرص  اين فرآورده هستند و نياز به 
اين محصول  در داخل در حد صفر است عده ای  با 
ــتن چوب الی چرخ  توليد و صادرات كشور   گذاش
ــرايطی كه اقتصاد كشور نياز مبرم به  آن هم در ش
ارز آوری برای مقابله با تهديد های اقتصادی غربی 

دارد می خواهند به توسعه كشور ضربه بزنند.

ضرورت تسهيل صدور تمام فرآورده های نفتی برای ارزآوری

تولید وصادرات سوخت تقطیری اجتناب ناپذیر است

ــت روغن  ــد بازياف ــری در فراين ــوخت تقطي س
كاركرده تعيين گرديد. پس از برگزاری جلسات 
متعدد سرانجام اعضاي كارگروه موافقت كردند 
ــی مستندات و سوابق  كه پس از كنترل و بررس
ــوخت  ــدی و تطبيق حجم روغن س واحد تولي
ــناد و  ــود در واحد توليدی با اس تقطيری موج
ــادرات روغن، ميزان  مداركی از قبيل ميزان ص
ــی قبوض  روغن كاركرده ورودی به واحد، بررس
آب و برق و گاز و ليست بيمه كاركنان و ... امکان 
ــاس دستورالعمل  ــود و بر اس صادرات فراهم  ش
ــبکه  ــاق و عرضه خارج از ش ــگيری از قاچ پيش
ــای نفتی يارانه ای رويه ای تنظيم و به  فرآورده ه
تأييد رسيده و توسط ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
ــار اخبار نادرست درباره  و ارز ابالغ گرديد.  انتش
ــتار محدوديت های  سوخت تقطيری كه خواس
ــت  ــده، تأمل برانگيز بوده و بعيد اس اين كاال ش
ــی پرداخته و در اين  ــت افرادی كه به حواش ني
ــياهنمايی می نمايند دلسوزی برای  خصوص س

كشور و مسائل ملی باشد.
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در حال حاضر قيمت 
سوخت در داخل با 
کشورهای همسايه 
ايران به شدت اختالف 
دارد و اين مسئله 
باعث افزايش انگيزه 
برای قاچاق سوخت 
می شوديک ليتر 
گازوئيل در حال حاضر 
در ايران 350 تومان 
و در ترکيه 6000 
تومان است

ــوخت انجام  ــتر قاچاقی كه در بحث س * بيش
ــب درآمدهای بيشتر است،  می شود، با هدف كس
ــتند تا  ــه دنبال اين هس ــن قاچاقچيان ب همچني
بتوانند ارز مورد نياز افرادی كه برای انجام واردات 
ــتند را با هدف سودآوری، تامين  به دنبال ارز هس
كنند. قاچاق فرآورده های نفتی نيز از همين دست 
ــت كه بايد گفت همواره اين بخش  موضوعات اس
ــت و ما در نفت گاز، بيشتر با اين  دارای قاچاق اس

موضوع مواجه هستيم.
ــوخت در داخل با  ــال حاضر قيمت س * در ح
ــورهای همسايه ايران به شدت اختالف دارد و  كش
اين مسئله باعث افزايش انگيزه برای قاچاق سوخت 
می شود. يك ليتر گازوئيل در حال حاضر در ايران 

350 تومان و در تركيه 6000 تومان است.
* برخی ها حاضرند ريسك بااليی را بپذيرند و با 
تمام توان در مقابل ماموران مقاومت كنند تا بتوانند 
ــوخت به خارج كشور شده و از  موفق به قاچاق س

درآمد سرشار آن بهره مند شوند.
ــته از افراد هم در مرزها هستند كه  * يك دس
ــوخت قاچاق  به عنوان كارگر و جا به جا كننده س
ــش مديريت و  ــانی كه نق عمل می كنند، اما كس
ــوخت را دارند، شبکه های اصلی  رهبری قاچاق س
ــکيل می دهند و اين  قاچاق و مافيای قاچاق را تش
كار را مديريت می كنند. هدايت كنندگان اين موارد 
با تامين، تبانی و تخلف؛ كار قاچاق سوخت را انجام 
می دهند و در شرايط موجود انگيزه قاچاق و خروج 
ــده، اما با اقدامات و  ــديد ش فرآورده های نفتی تش
ارزيابی هايی كه صورت گرفته است در حال حاضر 
نه تنها ميزان قاچاق سوخت نسبت به مدت مشابه 
ــال گذشته افزايش نداشته، بلکه كمتر نيز شده  س

است.
ــی را در بندرعباس كه از  ــم اكنون اقدامات * ه
مبادی اصلی قاچاق سوخت است صورت داديم كه 
40 درصد قاچاق در اين منطقه كاهش يافته است، 
همچنين در مرز تركيه و عراق نيز به همين صورت 
از طريق تدابير بسيار خوب اتخاذ شده، نتايج خوبی 
ــی  ــت آورده ايم.  با اين حال راهکار اساس را به دس

اين است كه اختالف قيمت سوخت را با كشورهای 
ديگر از بين ببريم تا بتوانيم جلوی قاچاق سوخت را 
بگيريم اما در شرايط فعلی اين موضوع برای كشور 

عملی نيست.
* اينکه ما بخواهيم قيمت نفت گاز را يك باره 
ــان فعلی به 6000 تومان كه در تركيه  از 350 توم
ــت.  ــت، افزايش دهيم، به هيچ وجه عملی نيس اس
ــه دولت ارائه  ــتاد طرحی را ب برای اين منظور، س
ــوی وزارت نفت و  ــد و بايد از س داد كه مصوب ش

استان های مرزی كشور به اجرا گذاشته شود.
ــد در نقاط مرزی كشور كه هم  ــنهاد ش * پيش
اكنون قاچاق سوخت دارد، با در نظر گرفتن قيمت 
سوخت در داخل و خارج كشور، جايگاه های عرضه 
ــود و با همکاری استانداری ها و  ــوخت ايجاد ش س
ــتفاده از اختالف قيمت با مرز مقابل، از طريق  اس

مرزنشينی فعال و فروخته شود.
ــين می تواند يك  ــدام هم مرزنش ــن اق * در اي
فعاليتی را در فروش سوخت انجام دهد و به سمت 

قاچاق نرود و هم اينکه دولت بتواند از محل فروش 
ــوخت درآمد كسب كند. با اين حال، مسووليت  س
ــت كه با  اجرای اين طرح به عهده وزارت نفت اس
همکاری استانداری ها بايد به مرحله اجرا گذاشته 
ــه مرحله اجرا  ــنهاد ب ــود.البته تاكنون اين پيش ش
ــت اما از دولت خواستيم تا با تصويب  درنيامده اس
اين موضوع، اجرای آن را از وزارت نفت بخواهد. رويه 
اجرايی اين پيشنهاد تهيه شده و به استانداری های 
ــت. هم اكنون  ــده اس مرزی و وزارت نفت، ابالغ ش
ــت نشستی را با وزير نفت داشته باشيم كه  قرار اس

از طريق وزارت نفت به اجرا گذاشته شود.
* در حقيقت وزارت نفت سوخت مورد نياز برای 
فروش در مرزها را تامين مي كند و در نقاط مرزی 
ــود تا بتوان با قيمت  ــين فروخته می ش به مرزنش

تعادلی در آن سوی مرز آن را به فروش رساند.
ــذاری بنزين و گازوئيل  * درباره نحوه قيمت گ
ــال آن به  ــرزی و انتق ــروش در مناطق م ــرای ف ب
ــا در اين  ــه قيمت ه ــور، بايد گفت ك ــارج كش خ
ــود. به عنوان  بخش به صورت تعادلی تعيين می ش
نمونه،وزارت نفت قيمت فروش گازوئيل در تركيه 
ــت را در مرز به  ــان در هر ليتر اس ــه 6000 توم ك
ــين بفروشد و  عنوان نمونه 5500 تومان به مرزنش
ــود، گازوئيل را در آن  آنها نيز با كسب مقداری س

سوی مرزها به متقاضيان بفروشند.
ــين با  * در هر صورت انجام قاچاق برای مرزنش
ــت ولی در اين  خطرات و درگيری هايی همراه اس
طرح می تواند با كسب سود و به روش قانونی نسبت 
به خريد و فروش سوخت اقدام كند؛ هرچند شايد 

سود قاچاق را برای وی به همراه نداشته باشد.
* مرزنشينان هم اكنون برای اجرای اين برنامه 
ــت كه  رغبت دارند و اين موضوع از راهکارهايی اس

ستاد قاچاق كاال ارائه كرده است.
ــرار می گيرد،  ــال آنچه كه اصل ق ــا اين ح * ب
ــوخت و مديريت بر عرضه آن است.  نحوه عرضه س
به هرحال مديريت عرضه سوخت در اختيار مردم 

نيست؛ بلکه در اختيار دولت است.
ــك شود و اين  ــاء اين قاچاق بايد خش * منش

رو نمايی از مافيای قاچاق سوخت

 جلوگیري از فعالیت 
قاچاقچیان حرفه اي !

افزاي�ش دوباره قاچاق س�وخت از مرزها، گازوئيل در کانون توجه قاچاقچيان، فعاليت مافيای قاچاق س�وخت، طرح 
فروش س�وخت با قيمت تعادلی در مرزها، کش�ف محموله های سوختی و لوله کش�ی در دريا به منظور قاچاق سوخت از 
مهم ترين بخش های گفت وگوی معاون ستاد مرکزی قاچاق کاال و ارز بود. مهدی ابويی از جديدترين تصميمات، اقدامات، 
برنامه ها و سياس�ت های دولت در حوزه انرژی به ويژه بنزين و گازوئيل گفته و درباره افزايش دوباره قاچاق س�وخت از 
طريق مرزها پس از فازاول هدفمندی يارانه ها، می گويد: باندهايی مافيايی س�ودجو و اقتصادی که در جهت منافع ملی 
نيستند، در اين حوزه ها عمليات می کنند. در مطلب پيش رو گزيده ای از مهمترين اظهارات معاون ستاد مرکزی قاچاق 

کاال و ارز درباره قاچاق سوخت را منتشر می کنيم که خواندن آن خالی از لطف نخواهد بود. 
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آمارها نشان 
می دهد از ابتدای 

سالجاری تاکنون به 
طور متوسط روزانه 

92 ميليون ليتر 
گازوئيل در کشور 

مصرف شده که 
مصرف اين فرآورده 

نفتی در مقايسه با 
سال گذشته حدود 
يک درصد افزايش 

يافته است.

منشاء در دستان وزارت نفت است و اين منشاء در 
داخل كشور قرار دارد، چون ما مديريت درستی بر 
عرضه فرآورده های نفتی و بر مصرف اعمال نکرديم 

و در اين بخش دارای اشکال هستيم.
* بنابراين در اين چرخه، سوخت خارج می شود 
ــود.  ــش قاچاق می ش ــبکه وارد بخ ــرون از ش و بي
ــی از مصرف كنندگان در روز در  فرض كنيد بخش
حوزه های مختلف كشاورزی، صنعت و نيروگاهی، 
سهميه ای كه می گيرند واقعی نيست و اين سهميه 
را می برند قاچاق می كنند و يا اينکه در اين بخش 

تبانی صورت می گيرد.

کشف يک محموله قاچاق 700 هزار بشكه ای 
نفت

ــازی  ــی در نقاط آلوده مرزی پاك س * ما وقت
انجام می دهيم در آن محل مخازنی وجود دارد كه 
ديگر با بشکه های كوچك نيست و با تانکرهای می 
ــوخت را خالی می كنند و نيروی انتظامی  آيند س
ــركت پخش را كشف  در آن محل ها پلمپ های ش
ــه بايد به  ــگاه می بينيد تانکر نفتی ك ــد. آن می كن
ــروگاه می رفت، می رود در آنجا )محل نگهداری  ني

سوخت قاچاق( خالی می شود. 
هم اكنون در خود تهران شركت پخش منطقه 
ــخص شد  تهران در موضوعی ورود پيدا كرد و مش
ــرای 3 واحد صنعتی در كرج تخصيص  نفتی كه ب
داده می شد، با تبانی آن واحدهای صنعتی قاچاق 
ــت در اين تبانی  ــد. حدود 700 هزارليتر نف می ش

كشف شد. 
ــت كه  ــه دنبال اين اس ــتاد ب ــر حال، س در ه
ــهميه ها  بتواند با كمك وزارت نفت، تخصيص س

ــهميه ای هم كه واگذار می شود  ــود و س واقعی ش
ــد كه دقيقا در محل تخصيص  دارای نظارت باش

به مصرف برسد.

پمپاژ سوخت به آن سوی مرز
* منشاء قاچاق سوخت را بايد خشك كنيم، مثال 
می بينيد قاچاقچيان با استفاده از شيوه لوله كشی 
برای قاچاق سوخت از كشور اقدام كرده اند. در مرز 
عراق تا 3 سال قبل از اين طرف مرز سوخت پمپاژ 
ــوی مرز دريافت می شد. البته  ــد و در آن س می ش
ــد  ــال حاضر اين موارد در مرز عراق جمع ش در ح
و حتی كوله بری ها نيز در اين منطقه متوقف شده 
ــتيم قاچاق  ــت. در حقيقت در مرز عراق توانس اس

سوخت را كنترل كنيم.
*در مرز تركيه روزانه 1000 قاطر برای قاچاق 

سوخت فعال بودند كه هم اكنون به حداقل رسيده 
ــت؛ حتی  ــد به صورت موردی اس و يا اگر هم باش

حدود 700 وانت در اين منطقه فعال بودند.
* هم اكنون در هرمزگان قاچاق به صورت پمپاژ 
در دريا را شاهد هستيم و می بينيم در نقاط ساحلی 
آمده اند، مخازنی را ايجاد كردند و با لوله كشی در 
ــوخت گيری  ــناورها می آيند و س ــا، ش داخل دري
می كنند. عمليات پاكسازی در نقاط ساحلی در حال 
انجام است و عملياتی در يك روستای بندرعباس 
ــد كه چندين مخزن سوخت كشف شد و  انجام ش
البته اين عمليات ها باعث افت 40درصدی قاچاق 
در آن منطقه شد. اين عمليات ها در مرحله دوم و 
سوم كار است كه بايد انجام شود، چون در مرحله 
اصلی بايد در منشاء ايجاد سوخت قاچاق مديريت 

صورت گيرد.

وزير نفت با اشاره به افزايش جرايم قاچاقچيان 
سوخت از افزايش قيمت به عنوان يکی از راهکارهای 
ــا قاچاق بنزين و گازوئيل ياد كرد و گفت:  مقابله ب
ــی بيش از  ــای يك ليتر آب معدن ــا زمانی كه به  ت
ــتم  ــد، قاچاق ادامه دارد.رس ــر گازوئيل باش 3 ليت
ــای دولت برای  ــمی درباره مهمترين برنامه ه قاس
ــور گفت:  مقابله با قاچاق بنزين و گازوئيل در كش
ــا  ــی ب ــترده جغرافياي ــای گس ــران دارای مرزه اي
كشورهای همسايه است كه امکان قاچاق سوخت 
ــر نفت از پايين بودن قيمت  را فراهم می كند. وزي
بنزين و گازوئيل در مقايسه با كشورهای همسايه 
سخن گفت و تصريح كرد: در حال حاضر بهای يك 
ليتر گازوئيل در برخی از كشورهای همسايه حتی 
ــيده و اين در حالی است  به 7000 تومان هم رس
ــور بين   كه قيمت يك ليتر گازوئيل در داخل كش

150 تا 350 تومان است.
اين عضو كابينه دولت دهم از ارزان بودن قيمت 
ــن و گازوئيل به عنوان مهمترين عامل قاچاق  بنزي
ــم اكنون دولت تدابير  ــوخت ياد كرد و افزود: ه س
متعددی را برای مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی 

در دستور كار قرار داده است.

ــاره به افزايش كنترل  ــؤول با اش اين مقام مس
ــط نيروهای امنيتی و انتظامی،  مبادی مرزی توس
اظهار داشت: حتی كميته ای با مسؤوليت مستقيم 
ــور برای افزايش نظارت  وزير كشور در وزارت كش
ــوخت تشکيل  بر مبادی مرزی و مقابله با قاچق س

شده است.
وی با بيان اينکه دولت با توافق مجلس شورای 

اسالمی بايد در يك شرايط مساعد اقتصادی اقدام 
به افزايش قيمت فرآورده های نفتی كند، بيان كرد: 
تا زمانی كه بهای يك ليتر آب معدنی بيش از سه 

ليتر گازوئيل باشد، قاچاق ادامه دارد.
ــمی در پاسخ به پرسشي مبنی بر ضرورت  قاس
ــوخت، تاكيد كرد:  ــديد جريمه قاچاقچيان س تش
قطعا افزايش جرايم قاچاقچيان سوخت در دستور 

كار قرار دارد.
ــان  ــوص زم ــن در خص ــت همچني ــر نف وزي
ــح داد: هنوز  ــهميه بندی گازوئيل توضي بندی س
ــن زمان  ــی در خصوص تعيي ــری نهاي تصميم گي

سهميه بندی گازوئيل انجام نشده است.
آمارهای مصرف گازوئيل در كشور نشان می دهد 
ــالجاری تاكنون به طور متوسط روزانه  از ابتدای س
92 ميليون ليتر گازوئيل در كشور مصرف شده كه 
مصرف اين فرآورده نفتی در مقايسه با سال گذشته 

حدود يك درصد افزايش يافته است.
ــل، قاچاق  ــش مصرف گازوئي ــان با افزاي همزم
ــم افزايش يافته  ــتراتژيك نفتی ه اين فرآورده اس
ــوری كه اخيرا خط لوله های چند كيلومتری  به ط
قاچاق گازوئيل در مبادی مرزی كشف شده است.

افزايش جرايم قاچاقچيان سوخت

 دولت گازوئیل را گران کند!
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دنياي انرژي مقاالت علمي ـ پژوهشي استادان و دانشجویان در حوزه فرآورده هاي نفتي و صادرات آن را منتشر مي كند.
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شناخت روش هاي 
صادراتي گاز طبيعي و 
انتخاب بهترين گزينه 
و نياز روزافزون 
اقتصاد جهاني به اين 
منبع انرژي ارزشمند، 
فرصتي مناسب 
براي بهره مندي از 
فرصت هاي پيش 
رو در جهت توسعه 
اقتصادي اين کشورها 
است

ــان به ويژه  ــطح جه ــد مصرف انرژي در س رون
استفاده از منابع گاز، حاكي از آن است كه صنعت 
ــرعت در حال پيشرفت بوده و  مربوط به گاز به س
ــعه يافته و در حال توسعه در حال  كشورهاي توس
جايگزيني و تأمين بخشي از انرژي مورد نياز خود از 
طريق گاز هستند. به دليل ارزاني و سهولت مصرف 
گاز به نسبت نفت، مخاطرات كمتر زيست محيطي، 
گسترش فناوري مربوط به صنايع گاز و در نهايت 
ــن امنيت انرژي، هر روز به حجم تقاضاي گاز  تأمي
در سطح جهان افزوده مي شود و رفته رفته همانند 
ــود را به عنوان يك عامل مهم در  نفت، گاز نيز خ
مذاكرات و معادالت سياسي قرار داده و در مواضع 

سياسي كشورها مؤثر واقع مي شود.
ــتن دومين  در اين بين، ايران با در اختيار داش
ــايگي با دو حوزه  ــر بزرگ گاز جهان و همس ذخاي
مهم مصرف كننده گاز يعني هند و چين در شرق 
و اروپا در غرب، آنچنان جايگاهي در حيطه منابع 
ــهاي  هيدوركربوري در اختيار دارد كه حتي تالش
ــترش  ــاالت متحد در جلوگيري از گس بي وقفه اي
ــکني هاي متعدد اين  مبادالت انرژي ايران و كارش
ــادرات گاز ايران به  ــور در فرآيند مذاكرات ص كش
كشورهاي مختلف از جمله هند و اروپا نيز نتوانسته 
ــت از شدت عالقه مندي و نياز خريداران گاز به  اس
عقد قراردادهاي گازي با ايران بکاهد. طبيعي است 
ــروش و صادرات  ــه عقد قراردادهاي بلندمدت ف ك
گاز با كشورهاي همسايه و همجوار، آنچنان منافع 
ــورها با ايران ايجاد مي كند  مشتركي بين اين كش
ــارها و تحريم هاي اياالت  كه مي تواند در مقابل فش
ــم ماندن اين  ــرده و منجر به عقي ــد عمل ك متح

تحريم ها در عرصه سياسي و اقتصادي شود.
ــکل خام  ــن، گاز را مي توان به ش ــر اي ــالوه ب ع
ــازي از  ــق خط لوله يا در صورت مايع س آن از طري
ــتفاده  ــق تبديل آن به گاز طبيعي مايع با اس طري
ــع در قالب  ــل گاز طبيعي ماي ــتي هاي حم از كش
قراردادهاي فروش گاز به كشورهاي خريدار صادر 

ــق نمود و  ــع انرژي بر تزري ــا آن را به صناي ــرد ي ك
كاالهاي حاصل را صادر كرد.

روش ديگر استفاده از گاز در نيروگاههاي توليد 
ــت. مي توان برق حاصل را در قالب قرارداد  برق اس

به كشورهاي همسايه صادر كرد.
تبديل گاز به جامد و تبديل آن به فرآورده هاي 
ــر مايع از جمله راههاي ديگر صادرات گاز  باارزش ت

طبيعي به ساير كشورهاست.
عرضه و تقاضاي جهاني گاز طبيعي

ــي را مي توان در نقاط مختلف جهان  گاز طبيع
از جمله آمريکاي شمالي، آفريقا، اروپا و خاورميانه 
ــي متعادل تر از نفت  ــي گاز طبيع يافت. پراكندگ
ــورهاي آسياي  ــت. اما باز هم خاورميانه و كش اس
ــر گاز را در  ــهم بزرگي از ذخاي ــيه س ميانه و روس
ــه نزديك به66  ــه طوري ك ــاي داده اند. ب خود ج
درصد كل ذخاير جهان در كشورهاي خاورميانه و 
اتحاد جماهير شوروي سابق قرار دارند و سه كشور 
روسيه، ايران و قطر در مجموع54/4 درصد از كل 

ذخاير جهان را در خود جاي داده اند.
ــت كه بيشتر مصرف كنندگان  اين در حالي اس
ــورهاي  گاز در مکان هايي دورتر از خاورميانه و كش
اتحاد جماهير شوروي سابق، يعني در اروپا، آمريکا 

و آسياي شرقي و جنوب شرقي قرار دارند.
ــورهايي  ــود ذخاير گازي كش پيش بيني مي ش
ــادا و بريتانيا كه  ــاالت متحده آمريکا، كان چون اي
ــدگان و توليدكنندگان بزرگ گاز  جزء مصرف كنن
ــتند به زودي طي يك تا دو دهه آينده  جهان هس
ــورها بطور كامل به واردات  تحليل رفته و اين كش
ــوند. عالوه بر آن،  ــته ش ــور وابس گاز از خارج كش
دوري ذخاير از كشورهاي بزرگ مصرف كننده گاز 
و ذخاير رو به اتمام اين كشورها خريد و فروش گاز 
را امري اجتناب ناپذير كرده است. بطوري كه قرن 
ــلطه گاز بر بازارهاي انرژي  ــت و يکم، قرن س بيس
لقب گرفته است، همانگونه كه نفت سوخت مسلط 

جهان در قرن بيستم بود.

ــهاي صادراتي  ــناخت روش ــه ش ــت ك اينجاس
ــه با توجه به  ــي و انتخاب بهترين گزين گاز طبيع
ويژگيهاي خاص كشور توليدكننده و نياز روزافزون 
اقتصاد جهاني به اين منبع انرژي ارزشمند، مي تواند 
ــدي از فرصت هاي  ــب براي بهره من فرصتي مناس
ــورها  ــعه اقتصادي اين كش پيش رو در جهت توس
فراهم آورد. اما در اين راه موانعي نيز وجود دارند كه 
ــن چالش هاي ايران در زمينه صادرات گاز  مهمتري

طبيعي را مي توان در قالب موارد ذيل برشمرد:
ــاير توليدكنندگان در صادرات  1 ـ رقابت با س

گاز طبيعي.
2ـ  وجود موانع سياسي و جغرافيايي.

ــورهاي  ــازار گاز در كش ــودن ب ــدود ب 3 ـ مح
همسايه.

ــزرگ توليدكننده گاز  ــورهاي ب 4 ـ تالش كش
براي افزايش فعاليتهاي بازاريابي.

ــرمايه گذاري خارجي در  ــذب س 5 ـ امکان ج
بخش گاز.

جايگاه ايران در بازار انرژي گاز
گاز به سرعت به كااليي باارزش در جهان تبديل 
ــود و اين براي ايران به عنوان كشوري كه در  مي ش
جايگاه دوم برخورداري از منابع گاز در جهان قرار 

دارد، يك فرصت استثنايي است.
همانطور كه اشاره شد از مجموع منابع شناخته 
ــي 54 درصد آن در  ــده گاز جهان، حدود 45 ال ش
ــور روسيه، ايران و قطر نهفته است و بقيه  سه كش
ــورها منبعي كه بتوانند در درازمدت بازار اين  كش
ــيه  ــور را با آن تهديد كنند، ندارند. روس ــه كش س
اكنون سالهاست تأمين كننده اصلي گاز اروپاست. 
ــت بتواند با افزايش نياز اروپا به گاز،  اما معلوم نيس
ــور كامل بازي كند و در  ــان اين نقش را بط همچن
ــورهايي نظير ايران باز مي شود  نهايت جا براي كش
ــا دراين بازار  ــه گاز اروپ ــال به خط لول ــه با اتص ك

جدي تر حضور يابند.

چالش هاي فروش محصولي استراتژيک

 صادرات گاز ایران 
از منظر ژئوپلیتیك و ژئواکونومیك

ايران با توجه به تمام معيارهاي موجود در جهان به عنوان کش�وري غني در حوزه نفت و گاز ش�ناخته ش�ده و به عنوان دومين 
توليدکننده بزرگ نفت اوپک و دومين دارنده ذخاير گاز جهان و قطب انرژي جهان )خاورميانه و خليج فارس( محسوب مي شود. به 
طوري که جايگاه ژئوپليتيک و ژئواکونوميک منحصر به فردي را براي کشور آفريده و بهره گيري از آن مي تواند مسير ناهموار توسعه 
اقتصادي را هموار و طي طريق در اين مسير را تسهيل مي کند. ولي اين موقعيت چالشهاي متعددي نيز براي ايران به وجود آورده 
و همين موضوع اهميت انرژيهاي جايگزين را بيش از پيش تقويت مي کند. همچنين در اين شرايط توجه به موقعيت ژئوپليتيک با 
ايجاد پيوندهاي صادراتي از جمله صادرات گاز براي ايران از اهميت بس�زايي برخوردار مي ش�ود که در اين گزارش به بيان و تبيين 

جايگاه ايران در بازار گاز جهان، صادرات گاز، مزايا و معايب آن پرداخته و راهبردهايي نيز در اين خصوص ارائه مي دهيم.

دکتر حيدر لطفي*ـ  عباس آزادي**
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 بنا به آمارها 
متوسط توليد در 

ايران و واردات از 
ترکمنستان در هشت 
ماهه اول و چهار ماهه 

آخر سال 1389 به 
ترتيب حدود 437/2 

و 501 ميليون 
 مترمکعب در روز 

بوده است

ــعه مصرف گاز و تأكيد دولت  عالوه بر اين، توس
ــالهاي اخير  ــبکه گازرساني در س ــترش ش بر گس
ــد و عدم  ــاي تولي ــري پروژه ه ــو و زمان ب از يك س
ــترش مناسب، توليد گاز را به صورتي درآورده  گس
ــأله تخصيص گاز به مصارف مختلف  است كه مس
ــاس در  ــائل حس و اولويت بندي آن به يکي از مس
اقتصاد كشور تبديل شده است. در اين بين تأكيد 
بر افزايش مصرف داخلي، ظرفيت توليد محدود و... 
تضاد عجيبي را به وجود آورده است كه عدم توجه 
ــت از برنامه ريزي دقيق مي تواند  به واقعيت و غفل
اعتبار ايران را در بازار جهاني گاز به شدت مخدوش 
ــياري را براي  كرده يا از جنبه داخلي صدمات بس

مخازن نفتي، صنايع و... ايجاد نمايد.

بررسي وضعيت ذخاير، توليد، مصرف و 
ژئوپليتيک گاز ايران

ــتن 14/9 درصد از كل  ــران با در اختيار داش اي
ذخاير ثابت شده گاز طبيعي جهان، پس از روسيه 
ــزرگ دارنده گاز قرار  ــورهاي ب در جايگاه دوم كش
ــترش  ــهايي كه براي گس دارد. ايران با وجود تالش
ــت تنها 3/1 درصد از كل  توليد به عمل آورده اس
ــر عهده دارد و در اين زمينه  توليد جهاني گاز را ب
بسيار پايين تر از روسيه كه 21/6 درصد كل توليد 
ــت. با وجود  جهان را به عهده دارد، قرار گرفته اس
ــزرگ ذخاير  ــه دوم صاحبان ب ــه ايران در رتب آنک
گازي جهان قرار دارد، اما توليد به صورت متناسب 
گسترش نيافته است. البته با توجه به شرايط خاص 
كشور به لحاظ محدوديت ها و تحريم ها، رتبه ششم 
توليد جهان، چندان تعجب آور به نظر نمي رسد. اما 
ــرايطي را به وجود  ــيار باال در كشور ش مصرف بس
ــران در زمينه صادرات،  ــت كه نه تنها اي آورده اس
رتبه اي به مراتب بدتر داشته و درجايگاه شانزدهم 
قرار دارد، بلکه با واردات از تركمنستان، واردكننده 

خالص گاز به شمار مي رود.
ــور كه  ــت ديگر در عرصه صنعت گاز كش واقعي
ــب اين بخش دارد،  ــديدي بر آرايش و تركي اثر ش
ــت. به  ــور اس تعرفه هاي گاز طبيعي در داخل كش
ــارت ديگر تغيير قيمت كه يکي از متداول ترين  عب
عالئمي است كه بازار در موقع اضافه عرضه يا تقاضا 
ــان مي دهد،  ــراي از بين بردن مازاد و تعديل نش ب
ــا هيچ كارآيي  ــه دليل تثبيت  قيمت ه ــران ب در اي
ــته و عماًل هيچ نشانه  اوليه كه مصرف كننده  نداش
و توليدكننده را متوجه شرايط عدم تعادل در بازار 
نمايد وجود ندارد، كه نتيجه اوليه آن سوءاستفاده 

و اتالف منابع است.
ــا واقعيت هاي حاكم بر  ــورد ديگر در ارتباط ب م
صنعت گاز ، پيش بيني توليد و واردات گاز طبيعي 
است. بنا به آمارها متوسط توليد در ايران و واردات 
از تركمنستان در هشت ماهه اول و چهار ماهه آخر 
سال 1389 به ترتيب حدود 437/2 و 501 ميليون 

مترمکعب در روز بوده است.
ــود در صورتي كه مشکلي در  پيش بيني مي ش
ــتقل داخلي و پيشرفت هاي  ــعه ميادين مس توس
فازهاي مختلف پارس جنوبي پيش نيايد و ميادين 
جديد خشکي و دريايي با موفقيت توسعه يافته و 
مورد بهره برداري قرار گيرد، در پايان برنامه چهارم 
توسعه توليد گاز به بيش از 700 ميليون مترمکعب 

در روز و در پايان سال 1403 به بيش از 1752/7 
ميليون مترمکعب در روز برسد.

ــن رويدادها در  ــي از مهمتري ــالوه بر اين يک ع
ــف مخزن  صنعت گاز پس از جنگ تحميلي، كش
ــال 1368 بود.  ــي در س ــم گازي پارس جنوب عظي
ــتقل جهان  اين ميدان بزرگترين ميدان گازي مس
ــود كه بر روي خطر مرز مشترك  ــوب مي ش محس
ــران و قطر در فاصله 97 كيلومتري جنوب ايران  اي

قرار دارد.
ميدان گازي پارس جنوبي يك ميدان مشترك 
ــت و در عين حال بزرگترين  ــن ايران و قطر اس بي
ــترك در ايران و جهان است كه  ميدان گازي مش
ميزان گاز موجود درجاي اوليه اين ميدان در بخش 
ــه ايران بالغ بر 464 تريليون فوت مکعب  مربوط ب
ــد از ذخاير  ــوع بالغ بر 38/6 درص ــت. در مجم اس
ــي قرار دارد. با  ــور در ميدان پارس جنوب گازي كش
توجه به وسعت و ذخاير عظيم گاز و ميعانات گازي 
اين ميدان، آن را مي توان به عنوان يك ذخيره قابل 
ــيا و حتي اروپا در نظر  اتکاء انرژي براي منطقه آس

گرفت.
ــوي قطر با سرعت  ــت از اين حوزه از س برداش
ــور فعاليتهاي  ــي كه اين كش ــه دارد و در حال ادام
خود را از سال 1971 يعني بيش از 40 سال پيش 
ــت، در اين سو و شمال خليج فارس  آغاز كرده اس
متأسفانه تا سالها برنامه  ريزي براي استفاده از اين 
مخزن كه به علت وسعت خود مي توانست تبديل به 
ــتراتژي در بکارگيري از گاز در كشور شود،  يك اس
انجام نشد و فعاليتها حداقل با 10 سال تأخير آغاز 
ــد. اينکه اين حوزه گازي چه ميزان ذخيره دارد  ش
ــت و تخمين دقيق آن مي تواند به  اگرچه مهم اس
ــك كند، ولي به هر صورت،  برنامه ريزي آينده كم
رساندن توان برداشت ايران با توجه به امکانات فني 
و نيروي انساني داخلي و كمك شركتهاي خارجي 
به ميزان برداشت قطر و حتي فراتر رفتن از آن بايد 

به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.

صادرات گاز طبيعي و ديپلماسي گازي
عالوه بر مطالب ذكر شده، هر روز خبر جديدي 
ــورها به  ــاير كش ــي بر صادرات گاز ايران به س مبن
ــدن قراردادها و  ــد. البته تا نهايي ش گوش مي رس
تعيين قيمت فروش نهايي گاز، امکان تحليل هزينه 
ــده ايده صادرات به صورت دقيق وجود ندارد،  ـ فاي

ــد منفعت ها و زيان هاي  ــي در هر صورت مي باي ول
ــورها مورد بررسي قرار  ــاير كش صادرات گاز به س
گيرد. اما در هر حال اين سؤال اساسي مطرح است 

كه چرا بايد به فکر افزايش صادرات گاز باشيم؟
ــؤال را در حوزه  ــي از پاسخ به اين س بايد بخش
سياست و توسعه سياسي جستجو كرد. بر اين پايه 
ــعه صادرات گاز ايران، تنها  مشخص است كه توس
ــي است.  در جايگاه يك راهبرد، قابل طرح و بررس
به بيان ديگر، آيا بايد به مقوله گاز در كشور، از ديد 
ــائل راهبردي و  اقتصادي و فني نگاه كرد يا به مس

سياسي آن نيز بايد توجه داشت؟
در ايران همه به دنبال حفظ و ارتقاء منافع ملي 
به بيشترين ميزان ممکن هستند. چه مخالفاني كه 
مي خواهند انتهاي خطوط لوله انتقال گاز از مراكز 
توليد، تنها به مراكز مصرف داخل كشور يا مخازن 
ــد و چه موافقاني كه صادرات گاز  نفت كشور برس
به كشورهاي متقاضي را افزون بر اقتصادي بودن، 
ــران در عرصه  ــده جايگاه اي ــل تقويت كنن از عوام
ــا اختالف نظرها و  بين المللي معرفي مي كنند. ام
تعريف هايي كه از منافع ملي ارائه مي شود، صادرات 
ــوع روز تبديل  ــر از گاهي به موض ــران را ه گاز اي

مي كند.
ــدي بين  ــالف نظرهاي ج ــال اخت ــن ح ــا اي ب
ــوزه انرژي در  ــتگذاران در ح صاحبنظران و سياس
ــص به امر  ــود براي تخصي ــورد ميزان گاز موج م
ــوع قضاوت  ــود دارد كه همين موض ــادرات وج ص
ــکل  ــوص اولويت هاي تخصيص گاز را مش درخص

مي كند.
ــده، كسب درآمد ارزي  عالوه بر مطالب ذكرش
ــان ابتداي  ــادرات گاز طبيعي از هم ــل از ص حاص
صنعت گاز، همواره مورد توجه تصميم گيران كشور 
ــالهاي بعد از انقالب اسالمي  ــت. اما در س بوده اس
ــط لوله به تركيه، در  ــه جز صادرات محدود با خ ب
عمل هيچ يك از پروژه هاي صادرات گاز طبيعي در 

عرصه عمل به اجرا در نيامده است.
صادرات گاز از طريق خط لوله، تنها به كشورهاي 
همجوار محدود است، در زمينه گسترش صادرات با 
خط لوله به ويژه به پاكستان و هند از سال 1990 
ــت. ايران صادرات گاز را  موضوع در حال بحث اس
ــدي دنبال مي كند  ــط لوله به طور ج از طريق خ
ــتان، مخالفتها و  كه به علت اختالفات هند و پاكس
دخالت هاي آمريکا، همچنين اختالف درخصوص 
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ايران به لحاظ 
جغرافيايي در منطقه 
خاورميانه در محدوده 
دو منطقه غني گازي 
يعني کشورهاي اتحاد 
جماهير شوروي سابق 
از شمال و خليج 
فارس از جنوب قرار 
دارد که نزديک به 75 
درصد از ذخاير ثابت 
شده گاز طبيعي جهان، 
در اختيار دارد

قيمت گاز صورت اجرايي پيدا نکرده است. 
ــس از حل اين اختالف نيز، اصرار هند ي ها به  پ
ارزان خريدن گاز و تأكيد آنها بر خريد گاز به قيمت 

پايين، منجر به ناكامي مذاكرات شده است.
همچنين طرح صادرات گاز از طريق خط لوله به 
اروپا نيز به دليل رقابت طرحهاي صادرات خطوط 
روسيه و همچنين درگيري ها و  مناقشات سياسي 
ايران با اين كشورها بر سر حقوق هسته اي ايران و 

فشارهاي سياسي آمريکا، با مشکالتي روبرو است.
ــورت مديريت  ــادرات گاز در ص ــاي ص طرحه
ــه منظور  ــجم ب ــح،  تدوين برنامه هاي منس صحي
ــه موقع گاز به  ــي و البته توجه به تزريق ب بازارياب
ــتفاده از گاز  ميادين نفتي به عنوان اولويت اول اس
ــودآوري قابل قبولي را براي  ــور مي تواند س در كش
كشور به همراه آورد. هر طرح صادرات گاز مي تواند 

تأثيرات مثبتي در اشتغال نيز به وجود آورد.
ــه گاز طبيعي،  ــود منابع قابل توج البته با وج
ــه دليل  ــت گاز ايران ب ــعه صنع ــترش و توس گس
ــکالت مالي و تکنولوژي محدوديت هايي دارد.  مش
صنعت گاز به دليل ماهيت تکنولوژي بر )استحصال، 
انتقال و مصرف( نياز به سرمايه گذاري زياد دارد. با 
يك برنامه ريزي استراتژيك هر سه مقوله ذكرشده 

را مي توان دنبال كرد.

واقعيات حاکم بر قراردادهاي گازي کشور و 
بازارهاي هدف

جمهوري اسالمي ايران به لحاظ جغرافيايي در 
منطقه خاورميانه در محدوده دو منطقه غني گازي 
ــوروي سابق از  ــورهاي اتحاد جماهير ش يعني كش
شمال و خليج فارس از جنوب قرار دارد كه نزديك 
به 75 درصد از ذخاير ثابت شده گاز طبيعي جهان، 

در اختيار دارد.
ــيه، ايران و قطر در مجموع نيمي از ذخاير  روس
ــان را در اختيار دارند.  ــده گاز طبيعي جه ثابت ش
ــن بر خالف مناطق داراي منابع گاز، چون  همچني
درياي شمال كه عمده مخازن گازي آنها رو به اتمام 
است، ذخاير گازي خليج فارس و از جمله ايران در 
ــته و نسبت ذخيره به  مراحل اوليه توليد قرار داش
توليد منطقه در مقايسه با متوسط 66سال جهان، 

بالغ بر 130 سال است.
ــوي ديگر ايران در حد فاصل دو منطقه از  از س
بهترين بازارهاي خريد گاز جهان قرار دارد. اتحاديه 
ــنه گاز و ذخاير رو به  ــا با بازاري همچنان تش اروپ
ــتان با  ــور و هند، چين و پاكس پايان در غرب كش
ــرژي باال و  ــدت مصرف ان اقتصادهاي نوظهور، ش
ــازاري با آتيه را  ــرق، نويد ب ذخاير اندك گاز در ش

براي گاز كشور دارند.
ــل موقعيت خاص ژئوپليتيك و  بنابراين به دلي
ــان به بازارهاي خريد، ايران نيز به  ــي آس دسترس
قافله صادركنندگان گاز پيوسته و تاكنون حداقل 
ــاالنه 17 ميليارد  4 قرارداد فروش گاز به ميزان س
مترمکعب از طريق خطر لوله را نهايي و امضاء كرده 

است.
ــال 2001 آغاز شده  صادرات گاز به تركيه از س
ــوان و امارات  ــت. صادرات گاز طبيعي به نخج اس
متحده نيز در حال بررسي مي باشد. قرارداد چهارم، 
صادرات گاز به ارمنستان است. ساير مذاكراتي كه 

در جريان هستند عبارتند از:
1 � صادرات گاز به جنوب

الف ـ امارات متحده عربي: امارات متحده عربي 
ــترين ذخيره  ــتان، بيش پس از ايران، قطر و عربس
گازي منطقه خاورميانه را دارا است اما براي توسعه 
ــت.  ظرفيت توليد گاز خود با موانع جدي روبرو اس
اين در حالي است كه شركتي به نام دناگاز توسط 
ــش خصوصي در دوبي در نظر دارد گاز طبيعي  بخ
ايران را خريداري و آن را در امارات توزيع كند. اگر 
ــود اولين بار در منطقه خواهد  اين پروژه محقق ش
ــي در زنجيره مصرف  ــركت خصوص بود كه يك ش

انرژي وارد مي شود.
ــود انتظار مي رود  چنانچه اين قرارداد عملي ش
ــركت از  ــارد مکعب گاز مورد نياز اين ش 3/6 ميلي
گاز موجود در ميادين نفتي جنوب ايران به ويژه از 
طريق ميدان نفتي و گازي سلمان تأمين شود. اين 

قرارداد به قرارداد كرسنت موسوم است.
بـ  كويت: هرچند كويت اخيراً اعالم كرده است 
كه به ذخاير جديد گاز دست يافته است، ولي با اين 
وجود قراردادي قبل از پايان تابستان 1384 امضاء  
شده كه هنوز به سرانجام نرسيده است. تفاهم اوليه 
ــه ارزش 300 ميليون دالر در  صادرات گاز ايران ب
سال در حاشيه اجالس 135 اوپك در اصفهان بين 

وزراي نفت دو كشور به امضاء رسيده است.
ــادرات گاز ايران به  ج ـ عمان:  يکي ازداليل ص
عمان مي تواند ميدان گازي هنگام )بوخا( واقع در 
ــران و عمان )تنگه  ــج فارس و نزديکي بين اي خلي
ــران و عمان  ــال 2000 اي ــد. لذا در س هرمز( باش
ــعه مشترك ميدان  موافقت كردند كه پس از توس

هنگام، سهم گازي توليدي به عمان صادر شود.
2 � صادرات گاز به شرق

ــتان )خط لوله  ــد ـ پاكس ــروژه خط لوله هن پ
صلح(

بزرگترين بازار گاز ايران از طريق خط لوله بازار 
ــتان طي دهه هاي  ــت. مصرف گاز هندوس هند اس
ــرق و مالحظات  ــل نياز نيروگاههاي ب آتي به دلي
ــل توجهي روبرو  ــت ـ محيطي با افزايش قاب زيس
ــد. دو كشور ايران و هند در سال 2003  خواهد ش
ــركتهاي  ــه  همکاري درخصوص ايجاد ش توافقنام
ــترك در پروژه هاي نفت و گاز  سرمايه گذاري مش
ــير انتقال گاز به دليل مشکالت  امضاء كردند. مس
ــکي  فني كمتر و اقتصادي بودن آن از طريق خش
تعيين مي شود و روزانه 100 ميليون مترمکعب گاز 
ــتان به هند مي رسد. در حالي  ايران از طريق پاكس
ــد چانه زني بر سر قيمت گاز در  كه به نظر مي رس
نهايت به نتيجه رسيده و فرمول ارائه شده از سوي 
مشاور مورد تأييد طرفين قرار گرفته است. به دليل 
ــتان( بر  اينکه هنوز دو طرف خريدار )هند و پاكس
سر هزينه ترانزيت گاز به توافق نرسيده اند، قرارداد 

هنوز نهايي نشده است.
ــي بين هند،  ــارت گاز طبيع ــالوه بر اين تج ع
ــتراتژيك، تاريخي و  ــتان حقايق اس ايران و پاكس
ــور و كل منطقه جنوب  ــه كش ژئوپليتيك اين س
ــد. به همين دليل اين  ــيا را از نو تعريف مي كن آس
ــه تنها به  ــت ك ــوع داراي ابعاد متعددي اس موض
ــخص نمي شود ولي  ــيله عوامل اقتصادي مش وس
نفس عوامل اقتصادي به شدت پررنگ  خواهد شد. 

توافق بين هند و پاكستان بر سر پروژه خط لوله را 
مي توان يك پيمان تاريخي در نظر گرفت. زيرا اين 
موضوع به طور مستقيم روي درگيري هاي مربوط 
به كشمير تأثير مي گذارد. در كنار تمام اين مسائل، 
قرارداد صادرات گاز طبيعي از طريق خط لوله و يا 
LNG به هند منافعي نيز در بر دارد كه در ذيل به 

برخي از آنها اشاره مي كنيم:
ــن ارزآوري براي ايران، به  ــفـ  اين طرح ضم ال

مقاصد صادراتي گاز كشور تنوع مي بخشد.
ــار يکديگر  ــران و هند در كن ــکاري اي بـ  هم
ــال گاز طبيعي، باعث افزايش  ــوب انتق و در چارچ
ــتگي و ايجاد همگرايي اين كشورها خواهد  همبس
شد و بستر مناسبي براي همکاري اين دو كشور در 

ديگر زمينه  ها ايجاد خواهد كرد.
ــا توجه به نياز هند به منابع جديد انرژي،  جـ  ب
عقد اين نوع قرارداد علي رغم مخالفت هاي آمريکا، 
ــمار مي رود  موفقيت قابل توجهي براي ايران به ش
ــر بودن تحريم هاي آمريکا  و دليل ديگري بر بي اث
ــر ايران، ورود  ــت. در كل از نظ در مقابل ايران اس
به بازار گاز طبيعي مايع مي تواند  نقطه عطفي در 
ــود، چون ايران به رغم  ــور تلقي ش صنعت گاز كش
تالشهاي صورت گرفته، هنوز تجربه عملي در اين 

خصوص ندارد.
دـ  اين قرارداد نيازمند احداث تأسيسات جديد 
ــران و هند و نيز تأمين ناوگان حمل و  در خاك اي
نقل گاز طبيعي مايع است. بنابراين زمينه مناسبي 
براي سرمايه گذاري جديد و جذب سرمايه خارجي 
ــاي جهاني براي ايجاد  و در نتيجه تمايل قدرت ه
ــات در منطقه خواهد بود. همکاري منطقه اي و  ثب
ــرمايه خارجي باعث شکوفايي اقتصادي  جذب س

منطقه خواهد شد.
ــي و اقتصادي،  ــرات سياس ــ  ـ كاهش مخاط ه
ــرمايه گذاري در  ــك س زمينه اي براي كاهش ريس

كشورهاي منطقه خواهد بود.
طبق خبرهاي واصله از معاون وزير نفت صادرات 
گاز به پاكستان تا پايان سال 92 با رسيدن به مرز 

اين كشور آغاز خواهد شد.
3 � صادرات گاز به شمال و شمال غرب: صادرات 
گاز طبيعي به اروپا، اتريش، اوكراين، فرانسه، يونان 

و ايتاليا از طريق لوله نوباكو.
الف ـ يونان: اين كشور نيز از جمله كشورهايي 
ــال گاز ايران از  ــت كه تمايل خود را براي انتق اس
ــق خط لوله گاز تبريزـ  آنکارا براي تأمين نياز  طري
داخلي خود و انتقال گاز به ايتاليا ابراز كرده است.

ــپانيا: مذاكرات دو كشور ايران و اسپانيا  بـ  اس
براي صدور 3 ميليون تن ال.ان.جي ايران به اسپانيا 

به نتيجه رسيده است.
ــركت  ــال 2004 ميالدي ش ج ـ اتريش: در س
ــي »او.ام.وي« توافقنامه اي را براي مشاركت  اتريش
ــران در خط لوله پنج  ــركت ملي صادرات گاز اي ش
ميليارد دالري انتقال گاز ناباكو امضاء كرد. اين خط 
لوله از ايران آغاز و پس از عبور از تركيه با گذشتن 

از چند كشور اروپايي به اتريش مي رسد.
صادرات گاز ايران؛ فرصت ها و تهديدها

با توجه به مطالبي كه تاكنون مطرح شده است، 
مي توان تهديداتي كه در حوزه گاز، كشور را تهديد 

مي كند به صورت ذيل بيان كرد:
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مثبت بودن تراز 
گازي ايران در آينده 

به شدت مورد ترديد 
است. مسأله اي 

که مکرراً از سوي 
کارشناسان اقتصادي 
نسبت به آن هشدار 

داده شده است. دولت 
اقدام به مذاکره براي 
فروش روزانه بيش از 
400 ميليون مترمکعب 

گاز کرده است

1ـ  بنا به داليلي همچون نياز به سرمايه گذاري 
در حجم باال، نياز تکنولوژيك به شركتهاي خارجي 
ــق مديريتي،  ــرمايه گذار، عدم برنامه ريزي دقي س
تحريم هاي اقتصادي آمريکا و... رشد توليد گاز در 
كشور از سرعت كافي برخوردار نبوده، به طوري كه 
ــال 1403 )با توجه به تراز گاز كشور( اميدي  تا س
ــرف به صورت قابل  ــي گرفتن توليد از مص به پيش

توجه وجود ندارد.
ــور نشان  2 ـ توجه به مذاكرات فروش گاز كش
مي دهد كه تمركز اهداف صادراتي كشور حداقل تا 
ــال گذشته بيشتر بر كشورهاي شرق آسيا  چند س
ــورهاي خليج فارس چون  چون هند، چين و كش
ــوم  امارات و كويت بوده و اتحاديه اروپا در درجه س

اهميت قرار دارد.
3ـ  مصرف گاز در كشور به شدت در حال رشد 
است و سياستهاي دولت در مورد گسترش شبکه 
ــاي فرآورده هاي  ــاني و جايگزيني گاز به ج گازرس
ــهاي مختلف اقتصادي، قيمتگذاري  نفتي در بخش
ــور و تأكيد بر تثبيت اين قيمتها  گاز در داخل كش
ــد جمعيت و  ــالهاي اخير، اتالف انرژي، رش در س
تکنولوژي به شدت انرژي بر در كشور، به اين شتاب 

دامن مي زند.
لذا واقعيت اين است كه مثبت بودن تراز گازي 
ــدت مورد ترديد است.  ايران در آينده نزديك به ش
ــأله اي كه مکرراً از سوي كارشناسان سياسي و  مس
ــدار داده شده است. با  اقتصادي نسبت به آن هش
اين حال دولت اقدام به مذاكره براي فروش روزانه 
ــت.  ــش از 400 ميليون مترمکعب گاز كرده اس بي
تجربه تلخ صادرات گاز به تركيه نشان مي دهد كه 
عدم پيش بيني صحيح تراز گاز و نداشتن نگرشي 
منطقي در مورد واقعيات صنعت گاز كشور مي تواند 
ضربات جبران ناپذيري بر وجهه ايران به عنوان يك 
ــده گاز در بازارهاي جهاني وارد كند و در  صادركنن
عرصه داخلي نيز خطرات امنيتي و اجتماعي شديد 
ايجاد كرده و عماًل باعث فلج شدن صنايع كشور در 

برهه هاي زماني خاص شود.
ــري گاز طي  ــر اين، نحوه مقابله با كس عالوه ب
ــان مي دهد كه براي جبران  ــته نش ــاليان گذش س
كسري در كوتاه مدت، كاهش تزريق گاز به مخازن 
ــت  نفتي كه كم هزينه ترين راه از نظر اجتماعي اس
ــادي در بلندمدت  ــر اقتص ــال از نظ ــن ح و در عي
پرهزينه ترين راه حل به شمار مي رود، مورد انتخاب 
ــايان ذكر است همواره قيمتهاي  قرار مي گيرد. ش
ــريع تر از قيمتهاي جهاني گاز رشد  جهاني نفت س
ــت  و قراردادهاي بلندمدت گاز و ساختار  كرده اس
ويژه بازار آن مانع از شتاب يکسان رشد قيمت نفت 

و گاز مي شود.
راه حل ديگر براي مقابله با كسري گاز در سمت 
ــت  تقاضا، خروج صنايع بزرگ از چرخه مصرف اس
ــت نيروگاههاي بزرگ وابسته به  كه ناگفته پيداس
گاز، پتروشيمي ها و ساير صنايع بزرگ و كوچك در 
اثر حتي يك روز قطع گاز دچار زيان مي شوند و در 
نهايت قطع صادرات گاز به خارج راه حل كوتاه مدت 
ــت كه آثار مخرب آن در گذشته بارها  ديگري اس

تکرار شده است.
گذشته از اين واقعيت مهم كه حداقل در آينده 
ــراي صادرات به  ــال آينده( گازي ب نزديك )10 س

خارج وجود ندارد، ذكر اين نکته نيز خالي از لطف 
نيست كه با وجود بضاعت اندك در عرصه صادرات، 
بازارهاي هدف صادراتي ايران از گستردگي بسيار 

زيادي برخوردارند.
ــك نفوذ در بازارهاي مختلف، ريسك از   بي ش
دست دادن خريدار را كاهش مي دهد. ولي با توجه 
به توان اندك صادراتي كشور، تنوع بيش از اين حد 
ــود حذف از يك بازار خاص،  خريداران باعث مي ش
ــته  ــي آنچناني براي طرف هاي خريدار نداش تبعات
ــده  ــد و آنها بتوانند به راحتي گاز خريداري ش باش

از ايران را جايگزين كنند.
همچنين به نظر مي رسد در مذاكرات صادرات 
ــتري  ــتان در اولويت بيش گاز، هند، چين و پاكس
ــبت به خريداران اروپايي قرار گرفته اند. اين در  نس
ــتعدتري براي  ــت كه بازار اروپا، بازار مس حالي اس

جذب گاز ايران به شمار مي رود.

نتيجه  گيري
ــك و ژئواكونوميك جمهوري  موقعيت ژئوپليتي
ــالمي ايران به همراه تقاضاي روزافزون مصرف  اس
ــور را در معادالت انرژي  انرژي، هرچند جايگاه كش
ارتقاء داده است، اما با توجه به پويايي ها و تحوالت 
جديد در منطقه درياي خزر و خليج فارس، حفظ 
و تقويت جايگاه ممتاز ژئوپليتيك مستلزم شناخت 
اين پويش ها و تدوين يك استراتژي جامع و كامل 
با تأكيد بر مؤلفه هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي 

است. 
ــيه در پي بازي  ــزر، روس ــه درياي خ در منطق
انحصاري در بازار جهاني بخصوص صادرات گاز به 
اروپاست و آمريکا با احداث خط لوله باكوـ  جيهان 
ــران از موقعيت ممتاز  ــاختن اي ــي محروم س در پ

طبيعي و استراتژيك منطقه اي خود است. 
ــار توسط  ــتفاده از انرژي به عنوان اهرم فش اس
ــترك المنافع،  ــورهاي مش ــر برخي كش ــيه ب روس
فرصتي براي ايران فراهم كرده تا با عرضه و انتقال 

گاز بتواند به بازارهاي مهم مصرف راه يابد.
جمهوري اسالمي ايران با توجه به اين ضرورت 
مي تواند به همراه سياست اعتمادسازي منطقه اي 
ــي  ــت اعالمي غيرچالش و بين المللي، اتخاذ سياس
ــت  ــوالت منطقه  اي، پيگيري سياس ــد تح در رون
ــال رقباي  ــائلي در قب ــرات و تفکر حل المس مذاك
ــم قدرت در  ــايي كانون هاي مه منطقه اي، شناس

ــاي موضوعي  ــاد ائتالف در زمينه ه منطقه و ايج
ــرمايه هاي خارجي در  ــازي س مختلف و درگيرس
منافع داخلي كه مؤلفه هايي هستند كه مي توانند 
ــا توجه به پويش هاي كنوني منطقه نقش مهمي  ب
ــي ايران در  ــوان تأثيرگذاري و چانه زن ــاء ت در ارتق
ــد معادالت منطقه اي به ويژه معادالت انرژي و  رون
شناخت تحوالت اقتصاد بين  المللي به خصوص در 
زمينه گاز و تحوالت عرصه توليد و بازار فروش آن 
و همچنين وضعيت كشورهاي عمده توليدكننده 
ــند، ايفاي نقش كند. به خصوص آنکه  داشته باش
ــه اي خواهد بود كه هر  ــازار گاز در آينده به گون ب
ــود را در بازار  ــه ، تأثير خ ــه اي در هر منطق حادث
بين المللي نشان خواهد داد و اهميت ژئوپليتيکي 
گاز طبيعي باعث افزايش توجه كشورها به امنيت 

در سطح بين المللي شده است.
در مجموع بايد گفت بازار جهاني گاز طبيعي به 
سمت ايجاد يکپارچگي و تأثيرگذاري متقابل تمام 

مناطق بر روي يکديگر در حال حركت است.
ـ با حضور شركتهاي قدرتمند در عرصه انرژي، 
ــي در دهه آينده  ــا در بازار گاز طبيع نقش دولته

كاهش خواهد يافت.
ـ افزايش اهميت ژئوپليتيکي گاز موجب توجه 

عمده به سمت تأمين امنيت عرضه خواهد شد.
ـ بهبود موقعيت بين المللي از طريق ديپلماسي 
ــرمايه گذاري و  ــراي جذب س ــرط الزم ب انرژي ش
تکنولوژي براي توسعه صنايع گاز و تقويت موقعيت 

ژئوپليتيکي در عرصه گاز خواهد بود.
ـ به دليل اختالفات درخصوص ضرورت صادرات 
گاز در شرايط كنوني و ظرفيت هاي صادراتي كشور، 
ضروري است كميته اي مستقل با حضور صاحبان 
ــور در  ــتراتژي گاز كش ــن درخصوص تعيين اس ف
زمينه صادرات تشکيل شود و تراز گاز واقعي كشور 

طي 20تا 30 سال آينده ترسيم شود.
ــص در حوزه  ــاني متخص ــود نيروي انس ـ كمب
ــور  صنعت گاز از چالش هاي جدي صنعت گاز كش
است. اين امر موجب شده است كه محدوديت هايي 
در اجراي استراتژي متنوع در زمينه توليد، توزيع، 

صادرات و تبديل گاز كشور ايجاد شود.
* عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسامي 
واحد گرمسار
 ** دانشجوي کارشناسي ارشد

جغرافياي سياسي 
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آيا دولت ها و 
شرکت های نفتی 
غربی )با توجه به نياز 
استراتژيک خود به 
اين ماده حياتی( به 
خواسته های کشورهای 
صادرکننده نفت در 
رابطه با سياست های 
نفتی، به ويژه بهای 
نفت مورد نظر آنها 
تمکين کردند؟

ــتراتژيك از  ــن ماده حياتی و كاالی اس نفت اي
ــه گونه های مختلف،  ــتم تاكنون ب اوايل قرن بيس
ــی كشورهای صادركننده  حيات اقتصادی و سياس
ــورهای خريدار و صنعتی غرب را تحت  نفت و كش
تاثير قرار داده است. اساس توسعه، پيشرفت، بقا و 
دوام كشورهای صنعتی را عمدتاً مرهون بهره مندی 
ــرژی ارزان قيمت  ــا از ان ــتمر و يکنواخت آنه مس
ــورهای نفت خيز دانسته اند تا جايی كه امروزه  كش

نفت را مهم ترين نياز استراتژيك غرب می دانند.
تاريخ اقتصادی – سياسی كشورهای نفت خيز، 
ــتعماری و  ــته از رقابت های اس ــرن گذش ــی ق ط
ــای بزرگ  ــركت ها و دولت ه ــلطه گری های ش س
ــترش سلطه بر  نفتی غرب به منظور تحکيم و گس
ــورهای نفت خيز متأثر بوده است،  منابع نفتی كش
ــن مناطق،  ــف نفت در اي ــی بعد از كش ــه عبارت ب
ــن بهای نفت و  ــی به ويژه تعيي ــت های نفت سياس
ميزان توليد و صادرات آن توسط شركت های بزرگ 
نفتی غربی تعيين می شد. در تعيين سياست های 
ــركت ها و  ــی به ويژه بهای نفت صادراتی نيز ش نفت
ــتدل، منطقی و  دولت های غربی از هيچ روش مس
عادالنه پيروی نکرده، بلکه فقط سودجويی بيشتر 
و انگيزه های اقتصادی و سياسی صرفاً تعيين كننده 

سياست های نفتی بوده است.
استثمار شديد شركت های نفتی غربی، زمينه ساز 
نارضايتی، بيداری و خيزش های مردمی و مبارزات 
ــی كردن صنايع  ــتعماری آنها به منظور مل ضداس
نفتی شد. در واقع نتيجه وضعی رفتار سلطه گرانه 
دولت ها و شركت های بزرگ نفتی غربی، بستر ساز 
ــورهای نفت خيز به  روح و اراده جمعی در بين كش
منظور رهايی از سلطه اين دولت ها و شركت ها در 
ــت های نفتی بوده است. نمود آشکار  تعيين سياس
ــکل گيری  اين روح و اراده جمعی را می توان در ش
ــورهای صادركننده نفت  ــازمان كش و پيدايش س
ــور رويارويی با  ــال 1960 به منظ ــك( در س )اوپ
زياده طلبی ها و يکه تازی های دولت ها و شركت های 
نفتی غربی مشاهده كرد. هرچند كشورهای صنعتی 
ــتای منافع  ــك را در راس ــکل گيری اوپ ــرب، ش غ
ــورهای صادركننده نفت و اهرمی عليه منافع  كش
ــت  ــلطه گرانه نفتی خود تلقی  كردند كه خواس س

ــت را در تعيين  ــورهای صادركننده نف و اراده كش
ــه منصه ظهور  ــان ب ــت های نفتی مستقلش سياس
می رسانيد اما سوال اين است كه آيا اقدامات فردی 
و جمعی كشورهای صادركننده نفت، توانست آنها 
را در بازی با حاصل جمع جبری صفر در رويارويی 
با دولت ها و شركت های نفتی غربی پيروز گرداند، 
ــی از رشد  به تعبير ديگر با تغيير اوضاع زمانی ناش
ــورهای نفت خيز  آگاهی و مبارزات ملی گرايانه كش
ــلطه گری های اقتصادی و  و مقابله جدی آنها با س
ــی خارجی، آيا دولت ها و شركت های نفتی  سياس
غربی )با توجه به نياز استراتژيك خود به اين ماده 
حياتی( به خواسته های كشورهای صادركننده نفت 
ــت های نفتی، به ويژه بهای نفت  در رابطه با سياس
ــورد نظر آنها تمکين كردند يا بالعکس با تعقيب  م
ــازوكارهای جديد و طراحی بازار اقتصاد جهانی  س
نفت همانند گذشته، سلطه خود را بر سياست های 
جهانی نفت تحکيم كردند. اين مطلب بر آن است تا 
با توجه به حوادث و تحوالت تاريخی و عکس العمل 
ــت های  ــت اقدامات و سياس ــان نف ــران جه بازيگ
ــرژی ارزان قيمت و  ــی را در تامين امنيت ان جهان
ــمت غرب بررسی كند.  ــتمرار جريان آن به س اس
در واقع جهان صنعتی برای نهادينه سازی استمرار 
ــوی غرب به مجموعه ای  جريان انرژی ارزان به س
ــده كه در اين  ــازوكارهای كنترلی متوسل ش از س

تحقيق بررسی می شود.
بررسی های موجود از تحوالت بازار جهانی نفت 
با رويکرد اقتصاد سياسی، نويسنده را با روش های 
مختلف تحقيق مواجه می كند. اما از آنجا كه هدف 
ــی، رويارويی با موضوع  از متدولوژی و روش شناس
خاص برای رسيدن به حقيقت و شناخت بيشتر آن 
است در اين تحقيق از روش های تاريخی و تبيين 
ــت. در پرتو متدولوژی  ــده اس علّی بهره گرفته ش
ــتر و  ــازار جهانی نفت را با توجه به بس ــده ب ياد ش
ــو و تصميمات و  ــاع زمانی و تاريخی از يك س اوض
سياستگذاری های بازيگران اصلی بازار جهانی نفت 
ــود و  ــابگر )در س ــه عنوان فاعالن محتاط و حس ب
ــوی ديگر بررسی می كنيم. در اين  زيان خود( از س
ــناد وزارت خارجه و  تحقيق از منابع، كتاب ها، اس
وزارت نفت، منابع معتبر فارسی و التين، اينترنت 

ــی و تخصصی، روزنامه ها و  و روزنت، مجالت علم
نشريات بهره گيری شده است.

ــژه بعد از  ــر اوضاع زمانی به وي ــه: با تغيي فرضي
ــتعماری  ــه 1950 و بيداری و مبارزات ضداس ده
ــورهای نفت خيز، دولت ها و شركت های نفتی  كش
غربی با تنظيم سازوكارهای گوناگون و شکل دهی 
ــدند كنترل  ــی نفت، موفق ش ــازار اقتصاد جهان ب
سياست های جهانی نفت را به طور نسبی در دست 

داشته باشند.

بازار اقتصاد جهانی نفت
ــگاه وااليی كه نفت در  ــه لحاظ اهميت و جاي ب
ــادی، صنعتی و فناوری غرب ايفا  برتری های اقتص
ــركت های بزرگ نفتی  ــت، دولت ها و ش كرده اس
غربی بر آن بوده اند تا از طريق به كارگيری اهرم ها 
ــازوكارهای كنترلی با تسلط بر منابع و ذخاير  و س
ــالم،  ــورهای صادركننده نفت، جريان س نفتی كش
ثابت و ارزان نفت را به سوی جوامع صنعتی غرب 
ــازوكارهای  تضمين كنند. در بهره گيری از نوع س
ــركت های بين المللی  ــده، دولت ها و ش كنترل كنن
نفتی غربی در طول زمان يکنواخت عمل نکرده اند، 
ــد تا قبل از  ــاره خواهد ش ــه بعداً به آن اش چنانک
ــت های نفتی، به طور يکجانبه،  دهه 1950 سياس
ــركت های  ــط ش ــتدل، توس غيرمنطقی و غيرمس
ــد.  ــود آنها تعيين می ش نفتی غربی و كاماًل به س
ــارزات ملی گرايانه ملت ها  ــد آگاهی و مب اما با رش
ــتثمارگری ها و زياده طلبی های دولت ها و  عليه اس
شركت های غربی و محدود شدن قدرت و نفوذ اين 
شركت ها، جوامع صنعتی غرب در اقدامی پيچيده تر 
و هماهنگ تر، بازار اقتصاد جهانی نفت را پی ريزی 
ــت های  ــد. اقتصادی كه ضمن تعيين سياس كردن
ــرژی ارزان قيمت  ــی نفت و تضمين امنيت ان جهان
ــروی و زياده خواهی  ــه تک ــرب از هرگون ــرای غ ب

كشورهای صادركننده نفت ممانعت می كرد.
ــل رقابت ها و  ــاد جهانی نفت حاص ــازار اقتص ب
كشمکش های تاريخی دولت ها و شركت های بزرگ 
نفتی غرب از يك سو و كشورهای نفت خيز از سوی 
ــته بوده است. »در ابتدا ما  ديگر  در طی قرن گذش
پيدايش صنعت نفت را در كشورهای توسعه نيافته 

چگونگی کنترل بازار جهانی نفت 

نفت و سیاست 
اين تحقيق با اشاره به نقش و جايگاه اقتصادي نفت براي جوامع صنعتي غرب،  عملكرد اقتصادي و سياسي 
دولت ها و ش�رکت هاي بزرگ نفتي را در مقاطع زماني مختلف در کشورهاي صادرکننده نفت مورد بررسي قرار 
داده اس�ت. تا قبل از دهه 1950،  سياس�ت هاي نفتي به ويژه بهاي جهاني نفت و ميزان توليد،  متأثر از خواست و 
اراده اس�تثمارگرانه دولت ها و شرکت هاي نفتي غربي بود. اما با بيداري ملت ها و رشد مبارزات ملي گرايانه آنها 
عليه استثمارگري هاي موجود،  نفوذ و قدرت شرکت هاي بين المللي نفت نسبت به گذشته محدودتر شد. جوامع 
صنعتي غرب با بهره گيري از سازوکارهاي مختلف به گونه اي پيچيده تر و ظريفتر،  ساختاري پي ريزي کردند که 

بهتر از گذشته،  تسلط و نفوذ جوامع صنعتي غرب را بر سياست هاي اقتصادي نفتي تضمين مي کرد.

حسين موسوی، يداهلل محمدی
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وابستگی فزاينده 
جهان صنعتی به 

نفت، مصرف کنندگان 
را وادار به آغاز 

سازوکارها و 
سياست های کنترلی 

خاصی کرده است 
که در پرتو آنها روند 

استمرار امنيت انرژی 
ارزان به سوی آنها 

نهادينه شود

تحت نفوذ امپرياليسم مستعمرات )به ويژه بريتانيا( 
می بينيم كه بعدها به ساختار صنعتی نسبتاً باثبات، 
ــركت های بزرگ بين المللی )عمدتاً  متشکل از ش
آمريکايی و انگليسی( تبديل می شود«. دولت  ها و 
شركت های غربی در پرتو برتری های فنی و فناوری 
خود از يك سو و فقر و ناآگاهی كشورهای نفت خيز 
از سوی ديگر در تعيين بهای پرداختی نفت از هيچ 
نوع سيستم منطقی و مستدل قيمت گذاری پيروی 
ــی و زياده طلبی های  ــد. در واقع فزون خواه نکردن
ــن كننده بهای نفت و مبالغ پرداختی به  آنها تعيي
كشورهای نفت خيز بوده است كه در مواردی حتی 
از ماليات پرداختی اين شركت ها به دولت هايشان 
ــتثمارگری و  ــت. اس ــز به مراتب كمتر بوده اس ني
ــاز خيزش ها  غارتگری های بی حدوحصر، زمينه س
ــورهای منطقه با  و جنبش های ملی گرايانه در كش
هدف ملی كردن صنعت نفت و قطع يد دولت ها و 

شركت های نفتی غربی شد.
اندكی پس از بيداری و آگاهی مردم و دولت های 
كشورهای نفت خيز منطقه در سال 1960 سازمان 
ــك( به منظور  ــده نفت )اوپ ــورهای صادركنن كش
رويارويی با زياده طلبی های دولت ها و شركت های 
ــت های واحد در رابطه با  نفتی غربی و اتخاذ سياس
ــيس  ــات قيمت ها و ميزان عرضه نفت و ... تاس ثب
ــی و دولت های  ــركت های بين المللی نفت ــد. ش ش
ــورهای  ــوازات اقدام اخير كش ــی غرب به م صنعت
صادركننده نفت و در راستای سياست های گذشته 
خود مبنی بر دسترسی مستمر به منابع نفتی ارزان 
ــاختن اقدامات اوپك، مجموعه  ای از  و ناكارآمد س
ــی كردند. اقدامات  ــت ها را طراح اقدامات و سياس
ــد از دهه 1970  ــه ويژه بع ــت هايی كه ب و سياس
زمينه ساز شکل گيری بازار اقتصاد جهانی نفت بود 
و باعث شد تا ضمن برقراری امنيت انرژی، جريان 
ــن با بهای ارزان،  ــالم و ثابت نفت به غرب و ژاپ س
ــورهای  مانع از هرگونه زياده طلبی و يکه تازی كش
صادركننده نفت در رابطه با افزايش شديد قيمت ها 

و كاهش عرضه نفت شود. 
ــت كه نفت با حيات  ــواهد حاكی از اين اس ش
ــت.  ــادی جوامع غربی عجين اس ــی و اقتص سياس
ــارت نفت خام  ــد تج ــش از 80 درص ــروزه »بي ام
ــی و  ــورهای غرب ــان را كش ــی در جه و موادنفت
ــته به آنها تحت كنترل دارند«.  شركت های  وابس
ــرژی تجديدناپذير می دانند  هرچند نفت را يك ان
ليکن تقاضای جهانی نفت در بين جوامع صنعتی 
ــته است.   كنترل و  غرب روندی روبه افزايش داش
تسلط غرب بر اين ميزان نفت جهان، كه از الزامات 
توسعه اقتصادی و صنعتی آنهاست در كنار دانش 
فنی و فناوری آنها در زمينه صنايع نفتی، استخراج، 
اكتشاف، توليد، پااليش و ميزان سرمايه گذاری های 
ــت كه  آنها در زمينه نفت، همگی حاكی از اين اس
ــبات  »نفت يك كاالی غربی در كل روابط و محاس
ــوب  ــی محس ــه ای و بين الملل ــتراتژيك منطق اس
ــورهای صنعتی  ــود«. گرچه نفت برای كش می ش
بيشتر يك فرصت اقتصادی بوده تا تهديد و همواره 
عامل توسعه و پيشرفت اقتصاد و صنعت آنها بوده 
است، اما به لحاظ روانی، آنها نگران روی ديگر سکه 
يعنی تهديدات برخاسته از وابستگی به نفت، قطع 
ــورهای توليد كننده نفت يا  و كاهش صادرات كش

افزايش قيمت اين كاال بوده اند. در يك كالم، نگرانی 
ــت. به  آنها همواره تهديد »امنيت انرژی« بوده اس
ــت سهل الوصول  عبارتی »عرضه انرژی ممکن اس
ــد، اما اين امر در تجارت بين المللی پذيرفتنی  باش
ــك های امنيتی را  ــت، زيرا عرضه با خود ريس نيس
ــه با اقتصاد نفتی وجود  حمل می كند. هيچ منطق
ــکل را برای مدت بيش از بيست  ندارد كه اين مش

سال حل كرده باشد«.
ــتای تامين امنيت  جهان صنعتی غرب در راس
ــب در منطقه  ــاز و ارزان كه اغل ــورد ني ــرژی م ان
ــت، از دهه 1970 به بعد با  خاورميانه متمركز اس
ــاختار تجارت بين الملل و تاثير  توجه به تحول س
آن در روابط بين الملل و تغيير جايگاه شركت های 
بزرگ نفتی نسبت به گذشته، خط مشی هايی اتخاذ 
ــرد كه بازار اقتصاد جهانی نفت را به وجود آورد.  ك
ــالم و ثابت نفت به غرب  ــاختاری كه جريان س س
ــاخت و مانع هرگونه تندروی  و ژاپن را نهادينه س
ــورهای صادركننده نفت  ــوی كش و يکه تازی از س
ــد.  ــاره افزايش قيمت ها يا كاهش توليد می ش درب
ــع بازار اقتصاد جهانی نفت، قواعدی را برای  در واق
ــيم  و به لحاظ اقتصادی  تجارت جهانی نفت ترس
ــاختاری را برای كشورهای نفت خيز  و سياسی، س
طراحی كرد كه اين كشورها اعم از تندرو و ميانه رو 
ناگزير از پذيرش آن شدند. نکته جالب آنکه بعضی 
ــود به داليل  ــده نفت، خ ــورهای صادركنن از كش
ــی و نيازمندی های اقتصادی،  وابستگی های سياس
ــاختاری، حافظ و مدافع  امنيتی، نظامی و حتی س
اين ساختار شدند و منافع و بقای خود را همسو با 

حفظ بازار جهانی نفت می دانند.
ــاختاری از ابتدای دهه  ــش و تحوالت س پيداي
ــركت های نفتی آغاز  ــدن ش 1970 )كه با ملی ش
شد( يکپارچگی شركت های نفتی در فعاليت های 
ــت.  ــف در اوايل دهه 1980 را به همراه داش مختل
پس از آن كوچك سازی شركت ها، افزايش كارايی 
و بازده شركت های كوچك به دنبال نظريه كوچك 
ــد. در اوايل 1990 همزمان با  ــت تعقيب ش زيباس
ــتر  ــانات قيمت نفت، افزايش بيش ــدن نوس كم ش
ــکل گيری بازارهای نفت  رقابت در صنعت نفت، ش
ــت )خصوصاً برنت(،  ــت بازارهای بورس نف و تقوي
خصوصی سازی، تغيير مقررات و تجاری سازی آغاز 
شد. به دنبال شکل گيری ادغام های بزرگ در ساير 

ــع در اواخر دهه 1990 ادغام در صنعت نفت  صناي
ــروع شد و  نيز صورت گرفت كه ابتدا در آمريکا ش
ــپس به اروپا سرايت كرد. روند ادغام با فروپاشی  س
ــوروی و بروز پديده جهانی شدن  اتحاد جماهير ش
ــدف افزايش كارايی و  ــاد در دهه 1990 با ه اقتص
ــرای مثال در  ــتر صورت گرفت. ب ــودآوری بيش س
ــط دهه 1990 بی پی و موبيل در اروپا و شل  اواس
ــام فعاليت های  ــکا اقدام به ادغ ــو در آمري و تگزاك
پايين دستی خود كردند ولی پس از آن شاهد ادغام 
كامل اين گروه از شركت ها بوديم كه با ادغام بی پی 

با آموكو در تابستان 1998 آغاز شد. 

نتيجه گيری
ــوی  ــد فزاينده افزايش توليد از س ــه رغم رون ب
كشورهای اوپك و غيراوپك، رشد تقاضا و مصرف 
ــد  ــت تاثير متغيرهای مختلفی نظير رش نفت تح
ــقف توليد تعيين شده از سوی  اقتصاد جهانی، س
ــازمان های نفتی نظير اوپك، پيشرفت كارايی ها  س
ــت های زيست محيطی و مالياتی  و فناوری، سياس
ــه كارگيری  ــت در ب ــی و رقاب ــورهای صنعت كش
سوخت های فسيلی و انرژی های ديگر نظير انرژی 
اتمی است. وابستگی فزاينده جهان صنعتی به نفت 
آنها را وادار به آغاز سازوكارها و سياست های كنترلی 
ــتمرار  ــت كه در پرتو آنها روند اس خاصی كرده اس
ــوی آنها نهادينه شود. در  امنيت انرژی ارزان به س
نهايت مجموعه اين اقدامات و خط مشی های منجر 
ــکل گيری بازار جهانی نفت مبتنی بر قواعد و  به ش

اهداف خاصی شد. 
ــال 1998 به  ــور انرژی كه در س معاهده منش
ــا و برخی  ــذاری جامعه اروپ ــاد قانونگ تصويب نه
ــده چندجانبه  ــيد يك معاه ــورهای ديگر رس كش
ــن معاهده  ــت. اي ــی در بخش انرژی اس بين الملل
ــتمرار جريان  ــه كردن اس ــری در نهادين گام ديگ
ــان صنعتی  ــوی جه ــژه نفت به س ــوخت به وي س
ــورهای  ــياری از كش ــت كه حمايت بس ــرب اس غ
ــت. هدف اصلی اين  ــعه يافته را به همراه داش توس
ــهيالت در  معاهده همکاری اقتصادی و ايجاد تس
كشورهای توليدكننده انرژی برای سرمايه گذاری و 
فعاليت های اقتصادی در اكتشاف، استخراج، توليد، 
انتقال و تجارت از طريق سازوكارهای حقوقی قوی 

بين المللی است.
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بروز رفتار 
بيشينه سازي درآمد 
از سوي حکومت 
ايران، به دليل 
حاکميت مالکيت 
دولتي بر منابع نفت، 
همواره موجب کم 
توجهي و يا عدم توجه 
به اصالح ساختار 
اقتصادي و زيربنايي 
جامعه بوده است

ــبه ارزش واقعي نفت خام ايران و تحليل  محاس
رفتار تاريخي اوپك و تمايالت اعضاي آن براساس 
اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتي، نشان مي دهد 
كه حضور دولت ها به جاي بخش خصوصي در اين 
كارتل، موجب توليد بيش از اندازه نفت خام توسط 
آنها و مانع از برقراري ارزش واقعي و انحصاري نفت 
ــت. بدين ترتيب، در  ــام در بازار جهاني بوده اس خ
نهايت اين نتيجه حاصل شد كه حاكميت مالکيت 
ــت خام و در نتيجه آن حضور  عمومي بر منابع نف
ــاي خصوصي در كارتل  ــا به عوض بنگاه ه دولت ه
ــدازه از اين  ــب بهره برداري بيش از ان اوپك، موج
ــيار  منابع پايان پذير و صدور آن در قيمت هايي بس

پايين تر از ارزش واقعي شده است. 
ــع نفتي  ــدازه از مناب ــش از ان ــرداري بي بهره ب
ــط بخش عمومي در ايران، مفهومي عميق تر  توس
ــازي درآمد از سوي  از صرف اثبات رفتار بيشينه س
ــه آن پرداخته خواهد  ــه در ادامه ب ــت دارد ك دول
ــد. گفته  ــد. اما ذكر مطالبي الزم به نظر مي رس ش
ــد كه كارگزاران اجرايي و سياسي شکل دهنده  ش
ــاختار دولت در ايران، بيشينه خواه بودجه بوده  س
ــت نهاد دولت به عنوان برآيند رفتار آنها،  و در نهاي
ــازي درآمد را از خود بروز مي دهد  رفتار بيشينه س
ــاختار اقتصادي ايران و عدم  ــد كه س و نيز ذكر ش
ــاخت هاي الزم  ــي بخش عمومي به زيرس دسترس
ــول مانند  ــيو ه هاي معم ــب درآمد از ش براي كس
ــتن منبع  اخذ ماليات و به جاي آن در اختيار داش
درآمدهاي هنگفت و سهل الوصولي چون نفت خام، 
سبب شده است كه بخش عمومي ايران، در زمينه 
ــاز درآمد باشد. عرضه  عرضه نفت، يك حداكثرس
ــده نفت خام ايران نيز به خوبي از چنين  برآورد ش
ــازگار  فرض رفتاري حمايت كرده و كاماًل با آن س
ــت. با تأييد رفتار بيشينه سازي درآمد دولت در  اس
ــران و به خصوص تبيين رفتار بخش عمومي در  اي
عرضه نفت خام براساس مدل، مي توان به مواردي 
ــاره كرد، كه حاكي از بهره برداري بيش از اندازه  اش
از منابع نفتي در ايران، به دليل حاكميت مالکيت 

عمومي بر منابع نفتي است.
ــد، عامل اصلي بروز تباني  همان طور كه ذكر ش
ــوي حکومت،  ــازي درآمد از س ــار بيشينه س و رفت
حاكميت بي قيد و شرط مالکيت عمومي بر منابع 
ــن ترتيب،  ــت، بدي ــي پايان پذير در ايران اس نفت

مي توان با تأييد فرضيه رفتار بيشينه سازي درآمد 
ــاي برآورد  ــاس مدل ه ــط نهاد حکومت براس توس
ــه حاكميت بي قيد  ــده، اينگونه نتيجه گرفت ك ش
ــرط مالکيت عمومي بر منابع نفتي در ايران،  و ش
ــاختار حکومت در كشور  موجب كاهش كارايي س
ــاختار حکومت  ــت. كاهش كارايي در س شده اس
ــي از درآمدهاي نفتي  ايران، به مفهوم صرف بخش
ــراي ارضاي تمايالت بدنه بوروكراتيك و نيز بدنه  ب
ــت. اين بخش از درآمدهاي  ــي حکومت اس سياس
نفتي، مي بايست صرف ايجاد ظرفيت هاي توليدي 
و زيربنايي ماندگار و سرمايه انساني بارآور مي شدند 
يا با عدم بهره برداري از منابع نفتي، تحقق نيافته و 
براي فرصت هاي موجه آتي در اختيار آيندگان قرار 
مي گرفتند. لذا مي توان نتيجه گرفت كه »حاكميت 
ــي در ايران، موجب  ــت عمومي بر منابع نفت مالکي
ــور  ــرداري بيش از اندازه از اين منابع در كش بهره ب

شده است«.
بروز رفتار بيشينه سازي درآمد از سوي حکومت 
ــل حاكميت مالکيت دولتي بر منابع  ايران، به دلي
ــورداري دولت از درآمدهاي  نفت و در نتيجه، برخ
ــهل الوصول نفت، همواره موجب كم  هنگفت و س
توجهي و يا عدم توجه به اصالح ساختار اقتصادي 
ــب درآمدهاي  ــه در زمينه كس ــي جامع و زيربناي
ــر، به دليل  ــت. اين ام ــي غيرنفتي بوده اس عموم
ناكافي بودن درآمدهاي عمومي غيرنفتي در تأمين 
مالي هزينه هاي جاري دولت، سبب شده است كه 
هر سال بخش عظيمي از درآمدهاي نفتي در ايران، 
صرف تأمين اينگونه هزينه ها شود. براي مثال، در 
فاصله سال هاي 1991 تا 1996 هزينه هاي جاري 
ــط، حدود 68 درصد كل هزينه هاي  به طور متوس
ــکيل داده اند، در حالي كه درآمدهاي  دولت را تش
مالياتي و درآمدهاي متفرقه دولت با هم، تنها 36 
ــد. نفت، يك  ــد كل درآمدهاي دولت بوده ان درص
ــت و به  ــي و يك ثروت پايان پذير اس منبع طبيع
دليل تعلق اين منابع به همه نسل هاي حاضر و آتي 
كشور، درآمدهاي حاصل از صدور آن به طور حتم، 
بايد منجر به جانشيني ثروت هايي ماندگار در كشور 
شود. لذا هر بخش از اين درآمدها كه به عوض ايجاد 
ظرفيت هاي توليدي و زيربنايي ماندگار و سرمايه 
ــاير منابع جاري دولت،  ــاني بارآور، همانند س انس
صرف امور جاري مملکت شده و به شکل ثروت با 

آنها برخورد نشده است، مصداق بهره برداري بيش 
از اندازه از منابع نفتي است.  از  اين رو، در اين مورد 
ــوان »حاكميت مالکيت عمومي بر منافع  نيز مي ت
نفتي در ايران را موجب بهره برداري بيش از اندازه 
از اين منابع در كشور دانست.« البته، مي توان موارد 
ديگري به موارد فوق اضافه كرد، اما به جاي آن، به 
بررسي دقيق تر مفهوم »بهره برداري بيش از اندازه« 
پرداخته مي شود. مي توان اين سؤال را مطرح كرد 
كه با توجه به رفتار حکومت ايران در زمينه عرضه 
ــطوح باالتري  نفت خام، اگر قيمت هاي نفت در س
ــي آن قرار مي گرفت،  ــبت به قيمت هاي تاريخ نس
مقدار بهره برداري از آن چگونه تغيير مي كرد؟ اگر 
ــده سال هاي مختلف را  درآمدهاي نفتي محقق ش
ــطوح مطلوب درآمد براي دولت ايران  به عنوان س
تصور كنيم، در صورت تحقق قيمت هاي باالتر نفت 
ــرداري الزم از منابع نفتي براي  خام، ميزان بهره ب
رسيدن به سطوح درآمد موردنياز حکومت، كاهش 
ــواه اجزاي  ــينه خ ــت. حتي اگر رفتار بيش مي ياف
ــازي درآمد  ــکيل دهنده حکومت و بيشينه س تش
ــط حکومت، در قيمت هاي باالتر، برخورداري  توس
ــرد، ميزان  ــاب مي ك ــر را ايج ــاي باالت از درآمده
بهره برداري هاي تاريخي انجام شده يا بهره برداري 
ــش از آنها، در قيمت هاي باالتري رخ مي داد كه  بي
به هر حال موجه تر نشان مي داد. لذا در قيمت هاي 
پايين تر محقق شده در طول تاريخ صنعت نفت در 
ايران )نسبت به قيمت هايي فرضي و باالتر( ارضاي 
رفتار بيشينه سازي درآمد عمومي از سوي حکومت، 
ــرداري بيش از اندازه از منابع نفتي  منجر به بهره ب
ــت. )در اينجا، منظور  ــط دولت شده اس ايران توس
از بهره برداري »بيش  از اندازه«، بهره برداری بيشتر 
نسبت به شرايط قيمت هاي جهاني باالتر نفت خام 

است.(
ــؤال ديگر مطرح مي شوند:  با اين توضيح، دو س
ــطوح تاريخي  ــه آيا قيمت هايي باالتر از س اول آنک
قيمت هاي مشاهده شده نفت خام قابل تصور بوده اند 
ــه دليل قيمت هاي فرضي و  يا نه؟ دوم آنکه به چ

قابل تصور باالتر نفت خام بروز ننموده اند؟
در پاسخ به سؤال اول، از مفهوم »قيمت واقعی 
نفت خام« استفاده می شود. پيش از تبيين مفهوم 
ــور اروپايي )به  ــت كه هر كش فوق، الزم به ذكر اس
ــران(، داراي يك  ــوان مقصد صدور نفت خام اي عن

صاحبان واقعي طاي سياه چه کساني هستند؟

چیستي دولتي بودن نفت
مطلب پيش رو که دکتر علي طيب نيا ،استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و ژيان مردوخي، کارشناس ارشد علوم 
اقتصادي دانش�كده اقتصاد دانش�گاه تهران آن را به رشته تحرير در آورده اند،براساس رويكرد اقتصاد نهادگراي جديد و 
به طور خاص، رهيافت حقوق مالكيت، اين فرضيه که حاکميت مالكيت عمومي بر منابع نفتي، موجب بهره برداري بيش از 
اندازه از اين منابع و صدور آنها در قيمت هايي پايين تر از ارزش واقعي آنها مي شود را مورد بررسي قرار داده است. تحليل 
رفتار اجزاي تشكيل دهنده ساختار حكومت در ايران، حاکي از آن است که نوعي سازش ميان کارگزاران اجرايي و مقامات 
سياسي در بازار داخلي حكومت، دولت را به يک بيشينه ساز درآمدهاي نفتي، از طريق توليد و صدور هر چه بيشتر نفت 

خام تبديل کرده است. منحني برآورد شده عرضه نفت خام ايران، چنين الگوي رفتاري را تأييد مي کند.
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هر بشکه نفت خام 
ايران، براساس روش 

پااليش مشخص، 
مقادير معيني از هر 

فرآورده را ايجاد 
مي کند. هر يک از اين 

فرآورد ه هاي اصلي 
نفتي، قيمت هاي 

مشخصي در بازار 
 مصرف داخلي 

دارند. 

ــت كه در آن،  ــادل عمومي )به زعم والراس( اس تع
ــي در داخل  ــه كاالها و خدمات مصرف قيمت هم
ــور، داراي نسبت تعادلي معيني با يکديگر  آن كش
ــاي نفتي نهايي  ــن بين، فرآورده ه ــد. در اي مي مان
ــاير كاالها و خدمات  ــر قيمت با س ــز بايد از نظ ني
ــه همين دليل،  ــرار گيرند. ب ــي در تعادل ق مصرف
معموالً دولت هاي اروپايي )و البته دولت هاي ساير 
كشورهاي واردكننده نفت خام(، از مصرف هر واحد 
از فرآورده هاي اصلي نفتي توسط مصرف كنندگان 
ــهروندان اروپايي(، در قالب ماليات سبز،  نهايي )ش
ــي مزبور و نيز كم  ــا انگيزه برقراري تعادل عموم ب
ــردن اتکاي اقتصاد داخلي به محصوالت وارداتي  ك
ــي، اقدام به  ــب درآمدهاي عموم و همچنين كس
ــال و به هر دليل،  ــذ ماليات مي كنند. به هر ح اخ
دولت هاي واردكننده نفت خام، از محل ماليات بر 
فرآورده هاي اصلي نفتي، درآمدهايي را نصيب خود 
كرده اند كه به مراتب بيش از درآمدهاي كشورهاي 
صادركننده نفت خام از محل صدور آن بوده است. 

)استافر، 1984(
ــه به اين نکته، مي توان به تبيين مفهوم  با توج
ــت.  پس از  ــام« پرداخ ــي نفت خ ــت واقع »قيم
ــط پااليشگاه و حمل آن،  خريداري نفت خام توس
ــکه نفت با توجه به الگوی بازيافت ويژه آن  هر بش
نوع خاص از نفت خام و با توجه به ويژگی های فنی 
پااليشگاه پااليش كننده آن، تبديل به فرآورده های 
ــل، LPG، نفتا، كروزين، نفت،  اصلی نفتی از قبي
گاز و ضايعات باقيمانده از قبيل، روغن های مختلف 
ــود. اين محصوالت، به همان صورت يا  و قير می ش
پس از پااليش مجدد، وارد بازار مصرف كشورهای 
ــده و در  ــده نفت خام )در اين جا اروپا( ش واردكنن

اختيار مصرف كنندگان نهايی قرار می گيرد.
ــاس روش  ــران، براس ــت خام اي ــکه نف هر بش
ــخص، مقادير معيني از هر فرآورده را  پااليش مش
ــن فرآورد ه هاي اصلي  ــاد مي كند. هر يك از اي ايج
نفتي، قيمت هاي مشخصي در بازار مصرف داخلي 
كشورهاي اروپايي، براي مصرف كننده نهايي دارند. 
براين اساس، مي توان قيمتي را كه يك مصرف كننده 
ــکه نفت خام در   ــي در ازاي مصرف يك بش اروپاي
ــبه  قالب فرآورده هاي اصل نفتي مي پردازد، محاس
ــت  ــکه نفت«، برابر اس كرد. »ارزش اصلی يك بش
ــط توليدكننده، به اضافه  با قيمت فروش آن توس
هزينه هاي حمل، پااليش و توزيع، به اضافه متوسط 
ــت واردكننده نفت خام بر مصرف  ماليات هاي دول
نهايي مقدار فرآورده هاي اصلي كه از آن بشکه نفت 
حاصل مي شود. »قيمت واقعي نفت خام« عبارت از 
قيمت فروش هر بشکه نفت خام توسط توليدكننده 
ــات دولت هاي  ــط ارزش مالي ــه اضافه متوس آن، ب
كشورهاي واردكننده از مصرف فرآورده هاي اصلي 

حاصل از آن در اين كشورها است.
ــت كه در اين مطالعه، آنگاه كه  الزم به ذكر اس
ــاي جهاني نفت خام  ــت از افزايش قيمت ه صحب
مي شود، منظور، نه افزايش ارزش اصلي يك بشکه 
نفت خام، بلکه فقط انتقال ارزش ماليات دولت هاي 
واردكننده در قيمت اصلي نفت خام به دولت هاي 

صادركننده آن، در سطح ثابت قيمت اصلي است.
ــك و ادعاي  ــکيل اوپ بر خالف انگيزه هاي تش
دولت هاي عضو آن، اين سازمان به غير از سال هاي 

اول دهه 1970، به داليل مختلف، هيچ گاه همچون 
يك كارتل رفتار نکرد و نتوانست براي بيشينه سازي 
سود مشترك اعضا اقدام كند، چرا كه نه در رسيدن 
ــتراتژي مناسب براي  ــترك بر سر اس به توافق مش
بيشينه سازي سود اعضا موفق بود و نه به تعهدات و 
سهميه هاي توليدي كه به هر حال اعضا بر سر آن 

به توافق رسيده بودند، پايبند ماند.
بررسي عملکرد اوپك از ابتداي تأسيس تاكنون، 
ــق پايدار و  ــه اوالً هيچگاه تواف ــد ك ــان مي ده نش
ــه، ثانياً  ــکل نگرفت ــان اعضاي اوپك ش جدي مي
توافق هاي غيرانحصارگرايانه شکل گرفته در زمينه 
سهميه هاي توليدي اعضا، منطبق با اصول اقتصاد 
خرد و اقتصاد صنعتي در زمينه بيشينه سازي سود 
ــترك كارتل نبوده، و ثالثا، همواره اختالفات و  مش
ــان دولت هاي عضو  ناهمگرايي هاي موجود در مي
اوپك، مانع از تعهد اعضا به توافق ها و سهميه هاي 

غيرانحصارگرايانه وضع شده، بوده است.
ــود كه  ــؤال قبلي مجددا تکرار مي ش اكنون س
ــي باالتر نفت  ــاي جهان ــورت قيمت ه ــه ص در چ
ــت كه از منظر  ــدند؟ طبيعي اس خام محقق مي ش
ــه بازار جهاني نفت، با توجه به آنچه كه گفته  عرض
ــك كارتل انحصارگر عمل  ــد، اگر اوپك مانند ي ش
ــن امري و چنين قيمت هايي محقق  مي كرد، چني
مي شدند، اما حضور دولت ها به عنوان اعضاي اين 
كارتل و وجود اختالفات عمده ميان آنها، برخاسته 
ــع و اقتصادهايي كه اين  از نيازهاي مختلف جوام
ــده دارند و نيز  ــا را برعه ــا نمايندگي آنه دولت ه
جهت گيري هاي سياسي مبتني بر منافع سياسي 
ــواره مانع از تحقق  ــي اين دولت ها، هم و بين الملل
عملکرد همگرايانه دولت ها در قالب اوپك و تحقق 
رفتار انحصارگرايانه در اين سازمان شده است. آنچه 
موجب حضور دولت ها به جاي بنگاه هاي خصوصي 
ــير تاريخي طي شده در صنعت  ــد، س در اوپك ش
ــراري حقوق  ــخص برق جهاني نفت و به طور مش
ــورهاي عضو  مالکيت عمومي بر منابع نفت در كش
اوپك بوده است. قابل تصور است كه اگر بنگاه هاي 
ــاي كارتل اوپك  ــي به جاي دولت ها، اعض خصوص
ــکيل مي دادند، بسياري از اختالفات موجود،  را تش
ــل اوپك، از بين  ــي از حضور دولت ها در كارت ناش
ــه تصميمات اوپك  ــورت، آنچ ــت. در آن ص مي رف
تشکيل شده از بنگاه هاي خصوصي را شکل مي داد، 

مباني اقتصادي حاكم بر بازار  )كه اكنون به دليل 
ــوب عوامل  ــازمان مغل ــور دولت ها در اين س حض
ــده اند(  بود و در پي  ــي بازار جهاني نفت ش سياس
ــي باالتر در بازار جهاني نفت  آن، تحقق قيمت هاي

ممکن مي شد.
در هر دو بخش، يعني بروز رفتار بيشينه سازي 
ــق درآمدهاي نفتي و  ــاي عمومي از طري درآمده
برقرار شدن قيمت هاي جهاني پايين تر نفت خام، 
علت بروز اين پديده ها، برقراري مالکيت عمومي ، به 

جاي مالکيت خصوصي بر منابع نفت بوده است. 
به عبارت ديگر، اگر مالکيت خصوصي بر منابع 
ــد و بنابر فرض، حتي اگر بخش  نفت برقرار مي ش
خصوصي مزبور حداكثرساز درآمد نفتي نيز مي بود، 
به دليل برقراري قيمت هاي جهاني باالتر نفت خام، 
درآمدهاي تاريخي كسب شده ناشي از صدور نفت 
ــه ازاي مقادير  ــا درآمدهايي بيش از آن، ب ايران ي

توليد كمتر، حاصل مي شد. 
ــالوه بر آن، اگر بخش عمومي در ايران مالك  ع
ــت و درآمدهاي نفتي نمي بود، مواردي همچون  نف
كاهش كارايي ساختار حکومت و صرف درآمدهاي 
ــي در هزينه هاي جاري عمومي و عدم برخورد  نفت
با نفت به عنوان يك ثروت پايان پذير ملي و... بروز 
ــدازه از اين  ــرداري بيش از ان ــرد. لذا بهره ب نمي ك
ــع )به مفهوم درآمدهاي نفتي كه صرف  ايجاد  مناب
ــرمايه پايدار در كشور نمي شوند(، شکل  ثروت و س

نمي گرفت.
ــه با توجه به  ــد ك ــن ترتيب، به نظر مي رس بدي
ــاهدات  ــاس مش ــتاوردهاي اين پژوهش، براس دس
انجام شده در اقتصاد ايران و نتايج به دست آمده از 
تحليل هاي انجام شده و مدل هاي برآورده شده و با 
توجه به مباني نظري شکل دهنده اين دستاوردها، 
نمي توان فرضيه مطرح شده، مبني بر آنکه مالکيت 
ــران، موجب بهره برداري  عمومي منابع نفتي در اي
ــت را رد كرد.  ــده اس بيش از اندازه از اين منابع ش
ــد با توجه به مباني اقتصاد  همچنين به نظر مي رس
خرد و اقتصاد صنعتي درباره عملکرد اوپك و نيز با 
توجه به فرضيه رد نشده فوق، نمي توان فرضيه دوم، 
ــت مالکيت عمومي بر منابع  مبني بر آنکه حاكمي
نفتي در ايران، موجب صدور منابع نفتي بهره برداري 
ــده در قيمت هايي پايين تر از ارزش واقعي نفت  ش

خام اين كشور شده است را نيز رد كرد.
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called on his counterparts to participate 
in relevant research, He added that the 
group should assign representatives to 
follow up the work in this regard.

A Market Coordinator
Establishment of such a forum in long 
term could result in coordination of 
policy-making in global petrochemicals 
trade. In 2008, Gas Exporting Countries 
Forum was established upon Iran's pro-
posal. The member states of the forum 
include Algeria, Bolivia, Brunei, Egypt, 
Indonesia, Iran, Libya, Malaysia, Nige-
ria, Qatar, Russia, Trinidad and Tobago, 
United Arab Emirates and Venezuela. 
Given Iran petrochemicals capacity in 
producing and exporting of petrochemi-
cals, the country can also be an influen-
tial player in this petrochemical organi-
zation. Iran's petrochemicals production 
capacity currently stands at 50 million 
tons which will increase to 100 mil-
lion tons, once the country's 66 under-
construction petrochemicals plants are 
completed by the next 5 years. 
The world's fifth largest oil producer 
plans to increase exports of the products 
by investing in new petrochemical com-
plexes. Iran accounts for 25.8 percent of 
the Middle East's production of petro-
chemicals. 

Potential Partners
Member-states of Non-Aligned Move-
ment (NAM) are the main customers 
of Iran's petrochemicals and the value 
of petrochemical exports has grown six 
fold since the start of the Fourth Five-
Year Economic Development Plan. The 
organization can be easily turned to the 
PECF's main partner and also a cos-
tumer of the Petrochemical Exporting 
Countries Forum.

Reshaping the Supply Chains
Petrochemical industry players must 
rethink the role of logistics amid dy-
namic structural changes to shape the 
future supply chain. Over the course of 
the recent years, petrochemical industry 
profitability has fluctuated from peaks 
in the first half of 2008 to record lows 
as it entered a cyclical downturn, the 
impact of which was exacerbated by 
extraordinary global macroeconomic 
conditions.
Although the industry is now recover-

ing, the recent upturn was attributed 
to temporary supply shortages. Prices 
again collapsed as fears of a fundamen-
tal weakness in petrochemical markets 
and moribund economic conditions pre-
vailed. The dampened demand in Asian 
markets was particularly concerning.
However, in the long term, world 
polymer consumption for polyeth-
ylene (PE), polypropylene (PP) and 
polystyrene(PS) is expected to grow at 
a rate of 4.3%/year over the course of 
the next 10 years, led by increased de-
mand in Asia, the Middle East, Africa 
and Latin America.
The varied short- and long-term indica-
tors imply that petrochemical producers 
are attempting to formulate strategies 
to capture future market growth while 
maintaining short- and medium-term 
flexibility to adjust to market fluctua-
tions so the mechanisms like PECF can 
be helpful in formulating the fluctuation 
and the needed response to them.
 

STRUCTURAL CHANGES
The situation for producers is further 
complicated by deep-rooted structural 
changes in the industry. Today, fossil 
energy represents approximately 81% 
of usable energy. Despite predictions of 
continued growth in global energy con-
sumption, by 2030 it is anticipated that 
energy from fossil fuels will decrease to 
around 75% of usable energy, with ad-
vances in areas such as bio, nuclear and 
hydro energy sources and the decline in 
the use of oil and gas.
This change is likely to lead to increas-
ing value extraction by oil and gas 
firms, particularly as most of the sub-
stitute energy sources cannot provide 
additional value chain products. Gov-
ernments too are becoming involved 
in further diversification around these 
fossil fuels to maximize value and plan 
long-term sustainable growth of the lo-
cal economy, examples being those of 
Canada and Abu Dhabi. In the Middle 
East, this is particularly evident in the 
expansion of polymer production. The 
region is expected to account for 18% 
of world polymer output by 2015 from 
5% in 2000.On the demand side, Asia 
is expected to account for 45% of glob-
al polymer consumption by 2015 from 
34% in 2000, thus leading to a signifi-
cant shift in polymer trade patterns.

The resulting globalization of the petro-
chemical sector is likely to produce fur-
ther consolidation in areas such as com-
pliance, corporate social responsibility 
and health and safety as they become 
key considerations across an increas-
ingly demanding customer base.
The combination of market uncertain-
ties and deep-rooted structural changes 
in the industry has caused petrochemi-
cal producers to review short- and long-
term business strategies. Conventional 
wisdom in the chemical industry has 
been that specialties are better than 
commodities. Performance indicators, 
however, show that despite current 
economic challenges and changes that 
have severely affected the industry, top 
quartile companies outperform com-
petitors independent of the specific 
chemical vertical within which they 
operate.
 
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 
logistics and supply chain excellence is 
a key component in addressing the un-
certainties and opportunities of future 
petrochemical market requirements 
and PECF can be defined as a key fa-
cilitator in this regard. Existing realities 
and future developments will provoke 
a fundamental change in petrochemical 
industry logistics and market-leading 
producers will move away from see-
ing logistics as a functional necessity 
to a source of strategic marketing, com-
petitive advantage, cost optimization 
and revenue maximization. To deliver 
value for customers and sharehold-
ers, petrochemical manufacturers will 
have to adapt by integrating end-to-
end business processes, allowing them 
to become more dynamic to customer 
demands and flexible to new market 
opportunities.
Value creation and differentiation will 
no longer depend solely on product 
but will encapsulate a broader level of 
customer intimacy previously not seen 
in the market. Achieving this across 
extended geographies and volatile de-
mand patterns will require a focused 
approach. Producers will increasingly 
seek the expertise of external service 
providers and choose to concentrate in-
ternal resources on core competencies, 
using integrated strategic partners to 
remain lean and responsive.

 Establishment
 of such a forum
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 in global
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 Bayat, who is also the managing direc-
tor of the National Iranian Petrochemi-
cal Company (NIPC), added that Iran, 
Saudi Arabia, UAE, Russia, Qatar, and 
Turkey are potential members of PECF 
which will focus on financial and tech-
nological cooperation among members, 
as well as product pricing and policy 
making on production issues.
 But there are some ambiguities in the 
suggested members of the future organi-
zation, Turkey has not had the experience 
of membership in any energy grouping 
like OPEC and the country membership 
in to-be-PECF faces many hurdles. Also 
some petrochemical market powerhous-
es like India can be very useful members 
in the energy organization. Given the 

considerable petrochemical exports of 
India, the country has almost all poten-
tials for acting as a good player in the 
petrochemical grouping. This country is 
a major petrochemicals exporter in the 
world and its exclusion in the group will 
create a huge vacuum. 
Indian companies are increasingly find-
ing the neighboring countries as an 
important export destination for petro-
chemicals. According to a recent report, 
State-run Indian Oil Corp Ltd plans to 
sell around 5,000 tones of polypropyl-
ene to Pakistan every month this year, 
double the last year’s monthly average. 
Reliance Industries Ltd (RIL), the larg-
est private sector oil company in the 
country, also sells around 6,000 tones of 

the polymer every month to Pakistan.
India's membership in the PECF also 
can be helpful for the Iranian position in 
the group, because the two countries has 
shown are reliable partners in the energy 
area. In recent years NIPC succeeded 
in producing a wide range of petro-
chemicals and increasing the quality of 
production. Today, the company is the 
second largest producer and exporter of 
petrochemicals in the Middle East.
In October, Iranian Industry, Mine and 
Commerce Minister Mehdi Ghazanfari 
also offered a plan to establish a joint 
petrochemical market among eight de-
veloping countries (D8).Addressing the 
second summit of industry ministers 
of the D8, held in Turkey, the minister 

Petrochemical OPEC:
 A Good Idea

Iran has hinted at a proposal for the creation of an OPEC-style global forum for export-
ers of petrochemical products. The creation of such structure can help easing and balanc-
ing the international trade in the petrochemical market.   It seams the successful experience of 
OPEC countries cooperation in balancing the international oil market was the main factor in 
proposing such multinational mechanism. Abdolhussein Bayat Iran's deputy oil minister said 
that the formation of the Petrochemical Exporting Countries Forum )PECF( will bring a new 
order to the market of petrochemical products and create coordination among exporters.

Ali Alimardani
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For more information about a paraffin and asphaltene control and removal program designed 
specifically to meet the needs of your wells, contact your local 

Halliburton representative or e-mail stimulation@Halliburton.com.

Application Methods 

CPT™ Technique

Halliburton’s patented Chemical Placement Technique

(CPT) is a very effective method of placing Parachek

inhibitors or other chemicals.

It involves pumping an oil solution of Parachek at low 

pressures into a naturally occurring or previously created

fracture. The fluid leaks off into the fracture faces near the

wellbore, penetrating and gorging the interstices, forming 

a reservoir of inhibitor near the wellbore.

When the well begins to produce back, the inhibitor slowly

feeds into the oil being produced from the extremity of the

fracture. Extensive field tests have shown the CPT to be

extremely effective for long-term protection – 200 days or

more when applied correctly.

Continuous Injection 

Many operators have found that continuous injection of

the Parachek inhibitors into the crude stream provides the

best results. Several injection methods are available: meter

the inhibitor downhole with a small chemical pump; inject

the inhibitor into the power oil in wells with a subsurface

hydraulic system; or use a bypass feeder arrangement.

Continuous injection offers the significant advantage of

precise control of the Parachek concentration.

CHASM Service

Adding certain chemicals to HCl produces an exothermic

reaction which heats the acid (CHA for chemically heated

acid). A temperature rise of 100°F above ambient is feasible.

The elevated temperature will not allow paraffin to 

crystallize in the formation or on tubular goods 

during stimulation.

Also, wells with existing paraffin damage can be treated 

very effectively at high temperatures using solvents 

and dispersants.

Dope Buster™ M Solvent

If not removed, pipe dope and thread lubricant can deposit

on the formation and defeat the purpose of stimulation

treatments and gravel packs. New Dope Buster M solvent

contains no BETX  Dope Buster costs less than BETX-

containing solvents, it reduces disposal costs, and it 

eliminates offshore disposal problems.

Dope Buster M is a true microemulsion that is less than 

1 percent aromatic with a flash point of 130˚F. It removes

conventional and new metal-free dope and lubricant.

HALLIBURTON

Production Optimization

Source: Halliburton
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Paragon™ Solvent 

Asphaltene deposits are characterized by their insolubility
in straight chain hydrocarbons such as kerosene and 
gasoline. They are, however, soluble in our aromatic
Paragon solvent. This solvent has proved effective in 
helping dissolve solid or semi-solid paraffin and asphaltene
deposits that form or collect near the formation face and on
tubular goods.

In addition to wellbore cleaning capabilities, Paragon 
solvent can be squeezed into a formation to help remove
asphaltenes precipitated within the reservoir.

PAD™ Agent

Paragon Acid Dispersion (PAD™) agent is a mixture 
containing Paragon solvent, acid, and a surfactant 
(dispersant). The Paragon solvent dissolves organic residues
while the acid reacts to remove scale deposits or reacts 
on the formation to increase permeability. PAD has 
numerous applications:

• Acidizing formations containing asphaltene residues

• Preventing acid sludge when crudes containing high 
concentrations of asphaltenes are contacted

• Scale removal where organic residues are entrapped with 
the scale deposit

• Removal of oil saturation and deposits from producing 
wells that are converted to injection or disposal wells

• Removing hydrocarbon contamination and scale 
deposition in one operation to help increase injection 
rates in injection and disposal wells

• Cleaning screen liners and gravel packs that have been 
clogged by organic and scale deposits 

• Treating producing wells having slight paraffin 
deposition problems.

PAD can be prepared with numerous acid solutions so that
it can be tailored precisely to well requirements.

Parasperse™ Cleaner

This field-proven cleaner works by dispersing the paraffin
particles rather than by dissolving them. Parasperse® clean-
er was designed for use in water or other aqueous liquids,
such as acid, to eliminate the detrimental problems associ-
ated with hot oil treatments.

Laboratory tests have shown that Parasperse cleaner, on a
gallon-to-gallon basis, is capable of removing more than 
50 times more paraffin than a conventional cleaner.

The required concentration will vary from 1 percent  to 
10 percent based on how well paraffin adheres to pipe 
surfaces and the temperature at which paraffin deposits.

Results of tests using various field paraffins with different melting points.
The graph shows pounds of wax dissolved per gallon of solvent. In most
cases, Paragon E+ solvents perform as well or better than xylene.

Results of lab tests comparing Dope Buster M E+ solvent to conventional 
solvents. Notice that Dope Buster solvent is three to six times more 
effective than even the best conventional solvent.

 Laboratory tests
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 removing more
 than 50 times

 more paraffin than
 a conventional
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Understanding the
Problem of Paraffin
and Asphaltene
Deposition
Paraffin and asphaltene problems
vary from area to area, from field 
to field in the same area, and 
sometimes from well to well in the
same field. This makes it impossible
to have one universally effective 
solution.

The effects of paraffin and 
asphaltene (tar) deposition, however,
are universal. Deposits in the 
wellbore, feedlines, and, in the case
of asphaltenes, sometimes in the 
formation, gradually choke 
production. Unless removed,
deposits will eventually stop oil flow.

Usually, asphaltenes form part of
the paraffin deposit, complicating
removal problems.

Paraffin Deposits 
Paraffin precipitates out of waxy
crudes when there is a slight change
in equilibrium conditions, causing a
loss of solubility of the wax in the
crude. A lowering in temperature is
the most common cause of paraffin
precipitation, though many other 
factors can affect the process.

Evidence indicates that suspended
particulate matter – such as
asphaltenes, formation fines,
corrosion products, silt and sand –
speeds precipitation. The particulates
act as a nucleus for the cohesion of
small wax particles into larger 
particles, which tend to separate
more readily from the oil. Even
though the wax may separate from
the crude, it can often remain in 
suspension in the crude and not
deposit when the oil is flowing.

Waxy crude will probably result in
deposition when produced under
one of the following conditions:

• Alternately coating the pipe, then
draining the oil, leaving a thin 
coating on the pipe. Movement 
of this oil coating is too slow to 
prevent deposition.

• Contact with an unusually cold 
surface, such asa production
through aquifers, causes paraffin
crystals to grow directly on the 
pipe wall.

• Pipe surfaces are rough,
providing excellent sites for 
paraffin deposition.

• Electrical charges on various 
materials in the crude promote
migration of separated waxes to 
the pipe wall.

Asphaltene Deposits
Tars or asphaltenes occur in many
crudes as colloidally suspended solid
particles. Precipitation takes place
when the crude loses its ability to
keep those particles dispersed.
Many of the same factors affecting
paraffin deposition also affect 
asphaltene deposition.

Asphaltenes, however, usually 
occur at the bottom of the well 
adjacent to the producing 
formation wall. In some cases,
the asphaltenes precipitate within 
the formation, creating a damage
removal problem.

Paraffin crystals can form on tubing walls as the temperature of the produced fluid decreases

A rough surface provides an ideal site for 
paraffin deposition

 The particulates
 act as a nucleus
 for the cohesion of
 small wax particles
 into larger particles,
 which tend to
 separate more readily
from the oil.
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Understanding the
Problem of Paraffin
and Asphaltene
Deposition
Paraffin and asphaltene problems
vary from area to area, from field 
to field in the same area, and 
sometimes from well to well in the
same field. This makes it impossible
to have one universally effective 
solution.

The effects of paraffin and 
asphaltene (tar) deposition, however,
are universal. Deposits in the 
wellbore, feedlines, and, in the case
of asphaltenes, sometimes in the 
formation, gradually choke 
production. Unless removed,
deposits will eventually stop oil flow.

Usually, asphaltenes form part of
the paraffin deposit, complicating
removal problems.

Paraffin Deposits 
Paraffin precipitates out of waxy
crudes when there is a slight change
in equilibrium conditions, causing a
loss of solubility of the wax in the
crude. A lowering in temperature is
the most common cause of paraffin
precipitation, though many other 
factors can affect the process.

Evidence indicates that suspended
particulate matter – such as
asphaltenes, formation fines,
corrosion products, silt and sand –
speeds precipitation. The particulates
act as a nucleus for the cohesion of
small wax particles into larger 
particles, which tend to separate
more readily from the oil. Even
though the wax may separate from
the crude, it can often remain in 
suspension in the crude and not
deposit when the oil is flowing.

Waxy crude will probably result in
deposition when produced under
one of the following conditions:

• Alternately coating the pipe, then
draining the oil, leaving a thin 
coating on the pipe. Movement 
of this oil coating is too slow to 
prevent deposition.

• Contact with an unusually cold 
surface, such asa production
through aquifers, causes paraffin
crystals to grow directly on the 
pipe wall.

• Pipe surfaces are rough,
providing excellent sites for 
paraffin deposition.

• Electrical charges on various 
materials in the crude promote
migration of separated waxes to 
the pipe wall.

Asphaltene Deposits
Tars or asphaltenes occur in many
crudes as colloidally suspended solid
particles. Precipitation takes place
when the crude loses its ability to
keep those particles dispersed.
Many of the same factors affecting
paraffin deposition also affect 
asphaltene deposition.

Asphaltenes, however, usually 
occur at the bottom of the well 
adjacent to the producing 
formation wall. In some cases,
the asphaltenes precipitate within 
the formation, creating a damage
removal problem.

Paraffin crystals can form on tubing walls as the temperature of the produced fluid decreases

A rough surface provides an ideal site for 
paraffin deposition

Production Enhancement

Paraffin and Asphaltene Control 
Paraffin and Asphaltene Deposits can be Literally Choking Off Your
Production and Creating Very Expensive Mechanical Problems

Halliburton offers the industry’s most complete

array of paraffin and asphaltene control systems.

We can customize a treatment precisely to your

well conditions for the most effective and 

economical remedy available. Systems are available

to both help prevent deposition and to remove

existing deposits.

Deposit Inhibitors
Parachek® 160™ Paraffin Inhibitor

Preventing, or at least decreasing, the build up of

paraffin deposits will go a long way in the battle to

maintain production. Parachek® 160™ inhibitor

has proved to be very effective.

The materials work by altering the physical 

structure of the paraffin crystals, making the 

crystals less likely to adhere to metal surfaces.

Since crude oil compositions differ so much, sometimes

from well to well in the same formation, the oil should be

analyzed to determine the Parachek inhibitor concentration

needed to help prevent paraffin precipitation.

Experience has shown that, for most crudes, regardless of

application method, a concentration of 0.5 gal to 0.75 gal

Parachek 160 inhibitor per 100 bbl of produced crude 

usually works effectively. Parachek inhibitor can be placed

by a squeeze treatment, continuous injection or with other

stimulation fluids.

Tarchek™ Asphaltene Inhibitor

Tarchek is the industry’s first inhibitor for asphaltene

deposits. Extensive testing has shown that running Tarchek

inhibitor in combination with Parachek inhibitor is a very

effective and economical procedure for controlling both

asphaltene and paraffin. Running the two together is 

economical since it reduces the number of treatments

required over the life of the well.

The most efficient concentration of Tarchek can be easily

determined through an asphaltene dispersant test. Tarchek

inhibitor can be placed by a squeeze treatment, continuous

injection or with other stimulation fluids.

Deposit Removal Systems 
Paragon™ 100 E+ Solvent

Paragon™ 100 E+ Solvent is a very effective replacement for
BETX-containing solvents. It is ideal for cleaning paraffin
and oil residue from producing wells by circulating or 
spotting downhole.

Solvents with benzene, ethyl benzene, toluene and xylene

(BETX) are encountering stiff resistance due to 

environmental concerns and government regulations.

These problems are especially acute for offshore 

applications.

The fact that Paragon 100 E+ solvent does not contain

BETX dramatically simplifies transport and handling and

provides a high flash point for greater safety.

Paragon 100 E+ is 100 percent aromatic and can be mixed

with BETX solvents to obtain an acceptable BETX level.

Flash point for Paragon 100 E+ is above the threshold 

considered safe for offshore applications.

Flocculation point of Venezuelan crude oil with and without 500 ppm Tarchek

inhibitor

HALLIBURTON
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Face to Face

 Petroleum products had a strange
 season this fall. Unexpected decisions of
 government to ban the exports of some
 oil products. protest of exporters and
 emergence of  a very good opportunity
 for the export of petroleum products.
 was odd enough to call the previous
season ”the full contrast season ”.  

 For a better review of the past
 season. we sat to talk with Hasan
 Khosrojerdi. the chairman of Oil. Gas
 and Petrochemical Products Exporters
 Association and a brief part of it as
follows.

  Economists believe that the capital
 must be in the people’s hands. not the
 state or government. Unfortunately. all
 the states or governments have been
 feared that if the capital and power
 concentrate in one place; it may lead to
 some problems. But as the government
 not always been a good business maker.
 and has a pale presence in enabling the
 different economic scopes. Therefore.
 it is fair to say that if the private sector
 was given more attention. certainly
 the wheels of economy have been
 moving faster.Governments in the
 last century –that we have seen several
 revolutions—have grabbed wider areas
 of the economy. because after each
 revolution. in order to weaken their
 opponents. the government has tried
 to grab more parts of economy.  This
 attitude that if capital and money be in
 the hands of the opposition and it may
 challenge the government. has led the
 authorities to keep the helm of country's
 economy and to limit other sectors of
 economic activities.Recent prudent
 privatization measures employed by
 the government —which are more
similar to nationalizing measures—

 were not enough to allow the private

 sector stand on its feet. Unfortunately.
 changing the current attitude demands
 vast cultural activities which certainly
 take a lot of time. In fact. this wrong
 perception that the private sector only
 considers its interest in economic
 activities and is less concerned with
 national interests still prevail among
 the government authorities. In contrast.
 the truth is that the private sector has
 always give priority to the national and
 social interests. And it is the task of the
 government to make the engagement
 with the private sector a priority. 
 Oil. Gas and Petrochemical Products
 Exporters Association has the capacity
 of using all the opportunities in
 production and exporting of these
 products. Based on integrated planning
 and not distracted of the current
 situation. the association has presented
 government managers the new ideas
 and solutions of increasing foreign
exchange earnings through exports.
 One of the solutions that the

 Association has presented is that a part
 of the oil production to be given to the
 private sector for sale and processing to
 other oil products. The government and
 the parliament agreed with this proposal
 that at least 20 percent of the country’s
 total oil production to be given to the
 private sector for sale. By this measure.
 not only the private sector’s ability
 in increasing the foreign exchange
 earnings is to be tested. but also the
 sector would show its capabilities in
 helping the nation when it is under the
 intense enemies’ pressure.The private
 sector also proposed a partisan strategy
 on the oil sale which in some ways is the
 same behavior that the private sector
 has shown before in its cooperation
 with the public sector. In classic wars.
 when an army enters the conflict.
 actually there is a paramilitary force
 beside it that consists of civilians. The
 texture of the paramilitary force is just
 like the Polyacetylene which can adapt
 itself with any situation and to become
 a powerful arm of the government. So.
 we think that in the economic war that
 has been imposed to us by enemies. we
 must employ asymmetric measures
 and convince the government that the
 private sector has a lot of capabilities
 in this regard. Private companies by
 employing asymmetric measures can
 achieve better and considerable results. 
 We believe that in fact sanctions
 and current economic threats are as
 a full-scale war against Iran and the
 private sector can give considerable
 contribution to the national interest.
 using its advantages in utilization of
 existing spaces. and its proficiency
 in professional market and business
 approaches.

Translated by Ali Alimardani

President of Iran’s Oil, Gas and Petrochemical Products Exporters Association:

 The private sector pursues“ 
national interests

Asadollah  Khosravi

 In contrast. the
 truth is that the
 private sector has
 always give priority
 to the national and
 social interests
 and it is the task
 of the government
 to make the
 engagement with
 the private sector a
 priority. 
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Note

“The private sector should be supported. This economy of resistance that we brought up has its conditions and 
one of its elements is relying on people.”

The Islamic Revolution Supreme Leader

Remarks by Supreme Leader in clarifying aspects of “economy of resistance” led the Iranian officials to focus on the economy 
and the economic activities. Economy of resistance is not only a theoretical scientific concept, but rather an applied Economics 
concept. Economy of resistance is not a slogan; it is a fact that its economic indicators are rooted in action, not words.
This new look at the economics can be very close to the Political Economics terms which have political and economical con-
cept, and it certainly should be evaluated based on its indices. The most useful feature of this approach is overcoming the crisis 
based on the teachings of Islam about foresight and preparation for the future.

The economy of resistance
The resistance economy deals with recognition of pressure points including current sanctions and attempt to control and nullify them 
and turn them into an opportunity for public participation. It demands the belief in rational and prudent management practices. Such 
approach can not be a short-term, negative and purely defensive action but also in fact it reduces the dependence and emphasizes on 
domestic production in order to achieve the country’s self-reliance.  In fact, the resistance economy ultimate goal is to overcome eco-
nomic pressures and damages from hostile forces to stop the progress of society, and definitely the concept of austerity measure and 
resistance economy are very different, because the government’s austerity measures refer to what government does to reduce spend-
ing and eliminate the deficit. A “parallel economy” as some pundits say, is a dimension of what is considered a resistance economy.
 As the Islamic Revolution has created new institutions according to its needs, today we must continue to try to achieve the 
goals of this project to strengthen the capacity of national institutions and non-governmental sectors, including the private 
sector and cooperatives. It is essential that strategies for resistance be appropriate to the new tools and methods of the enemy. 
In the study of resistance economy, we certainly find that augment of exports and avoiding imports of non-essential goods are 
the two main pillars of resistance strategy.
Export sector is the most oppressed and simultaneously the most important sector of Iran’s economy. And the realization of 
1404 outlook document has complete dependency to it.  Export is one of the important tools that can lead the country to even 
“resistance development” and certainly has the most important role in the development and promotion of exports.
 Increased exports and strengthen domestic manufacturing sector are the most important programs that could succeed Iran in 
achieving the goals of resistance economy. In the field of oil and oil products, avoiding the export of raw materials, trying to 
access new markets, diversifying the target markets and more focus on value-added in exports has become a priority.
Exports of petroleum products,  In the situation that enemy has blocked all ways and focused more on this sector has demand 
more capabilities among other things. Resistance economy requires cohesion and unity among the public and private sectors 
and allocation of special facilities in this regard. The special facilities is not the direct payment of money or material support, 
but applying other measures like removing harmful legislations and avoiding abrupt regulations that creates confusion among 
exporters can help boosting the export revenues.  The private sector by relying to the government support and national wealth 
can significantly contribute to the economic boom.
Our country has considerable capital and wealth for advancing in production and economy.
We must accept that in the last decade, ignorance and arrogance of the God-given blessings and opportunities has made us 
so proud and we did not move off the economic vehicle adequately. The government should strengthen the private sector 
and provide adequate conditions which are necessary for the realization of the economic boom and the goals of resistance 
economy at the same time.
 All Iranian officials have emphasized to this point in their comments, but some officials have shown have some problems 
in practice. For example, many commodity export bans has been imposed for petroleum products and petrochemicals. That 
certainly doesn’t contribute to export sector and the goals of resistance economy.
It would be interesting that according to the fifth development plan, applying some bans on exports are illegal and no institu-
tion can impose any limitation on exporting petroleum products and other commodities. Unfortunately, according to official 
statistics exports of petroleum products and petrochemicals has significantly reduced and the inappropriate decisions is one of 
the main factors in this regard.
Association of Oil, gas and petrochemical products exporters hopes that the correct decisions of Iranian authorities’ leads to 
increased volume and value of exports. Certainly the interaction of government and private sector can realize the resistance 
economy goals sooner rather than later.

*Secretary General of Oil, Gas and Petrochemical Products Exporters’ Associations

Economy of Resistance and Export
Vahid Ebrahimi*
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