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با خروج امریکا از برجام وبازگشت تحریم های امریکا در بازه ۳ ماهه و6 ماهه انتظار 
میرود که صادرات نفت ومیعانات گازی از زمستان امسال با کاهش مواجه گردد ودر 
سال 98 روند کاهشی شدت بگیرد ودر آمدهای سال 98 به نحو محسوسی کاهش 
یابد وسیاست های اقتصادی دولت در زمینه ثبات اقتصادی وتورم با چالش مواجه 

گردد.
در آمد صادرات نفت ایران در سال 96 کمی بیش از 60 میلیارد دالر بوده وامسال 
با توجه به افزایش ۳0 درصدی قیمت نفت بیش بینی میگردد که به 70 میلیارد 
دالر برسد  ولی سال 98 با توجه به توافق احتمالی کشورهای عضو اوپک وروسیه 
برای افزایش تولید، بیش بینی میگردد که قیمت نفت مجددا به کانال 60 تا 70 
دالر باز گردد واین موضوع آثار روانی خود را بر بازار ارز وکاالی با دوام گذاشته 
است وحاکمیت در شرایطی نیست که بتواند اقدام جدی انجام دهد، زیرا از یک 
طرف تحوالت خارجی وخصوصا برجام خارج از کنترل دولت میباشد واز طرف 
دیگر امیدی به تداوم همکاری با اروپا در برجام وجود ندارد واین انتظارات باعث 
شده که جامعه برای حفظ ارزش پول خود به بازار ارز، طال وخودرو خارجی هجوم 
کند وتا زمانی که افکار عمومی باور داشته باشد که قیمتها افزایش خواهد یافت این 
روند تداوم خواهد یافت وسیاست گذاری های دولت در این رابطه عقیم خواهد ماند.

اقتصاددان امریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2014 با ارایه تئوری 
” انتظارات عقالیی” ادعا نمود که جامعه در امور اقتصادی بر اساس بیش بینی ای 
که از آینده بازار کاالها وخدمات  دارد، تصمیم گیری می نماید، لذا اگر جامعه باور 
کند که قیمت ارز به ده هزار تومان افزایش خواهد یافت این اتفاق صورت خواهد 
گرفت ودر صورتی که حاکمیت  نتواند اعتماد جامعه را به سیاست های خود جلب 

نماید ، متاسفانه این روند ادامه خواهد یافت.
دولت در اصالح سیاست ارزی خود در باره صادرات گام هایی را برداشته وبا تخصیص 
با ارز ۳800 تومانی رضایت نسبی صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی  خوراک 
را فراهم نموده وبا توجه به درخواست منطقی اتحادیه، بیش بینی میگردد که این 
سیاست برای صادرکنندگان فراورده های نفتی نیز تعمیم یابد ودر این صورت است که 
دولت میتواند با تامین ارز مورد نیاز واحد های تولیدی وخدماتی تالطم ارزی را مهار 

کند ومردم را از نگرانی نجات دهد.
فعالین اقتصادی انتظار دارند که حاکمیت با اصالحات سیاسی وسیاستی، ترمیم 
کابینه، آزاد سازی اقتصادی واجتماعی موفق شود اوضاع نابسامان فعلی را بهبود بخشد.

نفت سیاسی یا سیاست نفتی
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بازي افتتاحیه جام جهاني 2018، از یک 
که  تیمي  واقع 2  در  بود.  بي سابقه  جنبه 
14 ژوئن رو در روي یکدیگر قرار گرفتند 
2 تولید کننده بزرگ نخست جهان بودند 
که روي هم روزانه نزدیک به 20 میلیون 
بشکه نفت خام تولید مي کنند. »روسیه« 

و  پوتین  والدیمیر  »عربستان سعودي«.  و 
محمدبن سلمان سران این دو کشور نیز از 
ورزشگاه لوژنیکی از نزدیک شاهد این بازي 
بودند. روسیه به عنوان میزبان این رویداد 
به  میالدي  گذشته  سال  در  جهاني،  مهم 
طور متوسط روزانه 10 میلیون و ۳48 هزار 

بشکه نفت خام تولید کرده است، بشکه هایي 
که شاید بخش مهمي از هزینه 11.8 میلیارد 
جام  بزرگي  به  تورنومنتي  برگزاري  دالري 

جهاني را براي روسیه فراهم کند. 
قطر به عنوان میزبان بعدي جام جهاني نیز از 
تولیدکنندگان مهم نفت و همچنین گاز در 

جام جهاني 
سكوي پرش 
نفتخیزها 
به اقتصاد 
غیر نفتي 

جهان به شمار مي رود. این کشور که چندین 
سال است خود را آماده برگزاري جام جهاني 
پیش بیني هاي  در  در سال 2020 مي کند 
را  تا 9 میلیارد دالر  بین 8  نخست رقمي 
به عنوان هزینه هاي برگزاري این تورنومنت 
به  رو  قطعا  رقم  این  است.  گرفته  نظر  در 

افزایش است مخصوصا وقتي بدانیم برزیل 
که در سال 2014 معادل 15 میلیارد دالر 
صرف جام جهاني کرد در ابتدا هزینه اي بین 
1 تا ۳ میلیارد دالر را برآورد کرده بود. این 
کشور باید 12 ورزشگاه را براي برگزاري جام 

جهاني احداث کند. 

طبق برآورد 
برگزاركنندگان، جام 
جهاني 2018 اثري 
31 ميليارد دالري 
بر اقتصاد روسيه 
خواهد گذاشت كه 
تا سال 2023 ادامه 

خواهد يافت 

نادی صبوری  - دنیای انرژی
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از  زودتر  را  روبل  کشور  این  مرکزي  بانک 
برنامه ریزي خود شناور کرد و در نهایت پس 
به  تورم مصرف کننده  تورمي،  از یک سال 
کمتر از 2 درصد کاهش یافت که در واقع 
از دوران قبل از بحران اقتصادي این کشور 

کمتر است. 
مسکو سیاست هاي کاهش وابستگي به نفت 
را نسبتا خوب به اجرا گذاشت. تحت قانون 
منتج شده از این سیاست ها، مازاد فروش هر 
بشکه نفت خام باالتر از 40 دالر صرف بودجه 
جاري نشده و براي سرمایه گذاري هاي بلند 

مدت راهي صندوق رفاه ملي می شود . 
دولت روسیه البته به همین نیز اکتفا نکرد 
و سیاست هایي را در جهت محدود کردن 

اما معناي برگزاري جام جهاني براي اقتصاد 
منابع  که  قطر  و  روسیه  مانند  کشورهایي 
عظیم گاز و نفت را در اختیار دارند چیست؟ 
گذشته  سال   2 طول  در  روسیه  اقتصاد 
منقبض شد، این وضعیت باعث شد طبقه 
متوسط این کشور بخشي از رفاه خود را از 
دست بدهند، تحلیلگران غربي یک فروپاشي 
برآورد  اقتصادي  ساختار  این  براي  را 
مي کردند اما در نهایت این اتفاق رخ نداد. 
فایننشال تایمز در یکي از گزارش هاي خود 
نوشته است که با برخي از معیارها، اقتصاد 
خارج  رکود  دوره  از  قبل  از  قوي تر  روسیه 
وابستگي  روسي  شرکت هاي  است.  شده 
خود را به بدهي هاي خارجي کاهش دادند، 

کشور  این  ملي  رفاه  صندوق  از  استفاده 
اعمال کرد. طبق این سیاست ها دولت فقط 
وقتي حق دارد از منابع این صندوق جهت 
سرمایه گذاري استفاده کند که بخش شناور 
منابع این صندوق بیشتر از 7 درصد تولید 
ناخالص داخلي این کشور باشد. با این حال 
عملکرد روسیه در استفاده از منابع حاصل از 
فروش نفت نیز بارها مورد انتقاد اقتصاددانان 

این کشور بوده است.  
در اینجا باید این نکته را نیز در نظر گرفت 
که روسیه نه فقط از نفت بلکه از گاز طبیعي 
نیز درآمد هنگفتي دارد. بانک جهاني ارزش 
منابع گازي روسیه را 57 تریلیون دالر امریکا 
برآورد کرده است. روسیه در سال گذشته 

همين حاال نيز 
برگزاري جام جهاني 
220 هزار شغل را 
در روسيه ايجاد 

كرده است. از سويي 
دولت روسيه بر 
اين باور است كه 
با برگزاري اين 
مسابقات، مردم 
روسيه رغبت 

بيشتري به سوي 
ورزش پيدا مي كنند 

میالدي بیش از 212 میلیون متر مکعب گاز 
طبیعي صادر کرده است. 

به طور کلي نفت و گاز نقش مهمي را در 
تولید ناخالص داخلي روسیه ایفا مي کنند که 
در طول سال هاي گذشته نیز افزایش یافته 
تمام  که  نیست  معنا  این  به  این  اما  است 
قدرت اقتصادي روسیه در همین دو بخش 
جمع شده است. اقتصاد روسیه به صنعت 

نظامي نیز متکي است. 
دنبال  به  روسیه  اما  تفاسیر  این  تمام  با 
و  خود  از  متفاوت  چهره اي  که  است  این 
ساختار اقتصادي اش ایجاد کند و در جهت 
سیاست هاي کاهش وابستگي به نفت گام 
بزرگي جام  به  تورنومنتي  برگزاري  بردارد. 

جهاني فوتبال در همین زمره قرار مي گیرد. 
جهاني  جام  برگزارکنندگان  برآورد  طبق 
2018، اثري ۳1 میلیارد دالري بر اقتصاد 
سال 202۳  تا  که  گذاشت  خواهد  روسیه 

ادامه خواهد یافت. 
همین حاال نیز برگزاري جام جهاني 220 
هزار شغل را در روسیه ایجاد کرده است. از 
سویي دولت روسیه بر این باور است که با 
برگزاري این مسابقات، مردم روسیه رغبت 

بیشتري به سوي ورزش پیدا مي کنند. 
سرمایه گذاري  نیز   2014 سال  روسیه 
زمستاني  المپیک  برگزاري  در  هنگفتي 
انجام داد. تحلیلگران اعتقاد دارند برگزاري 
این تورنومنت ها در واقع کلید »اعتبار ملي« 

تلقي مي شود. براي مثال هر چند اپوزیسیون 
روسیه دولت را به هدر دادن منابع مالي در 
المپیک زمستاني سال 2014 متهم کرد اما 
شهر سوچي که محل برگزاري این مسابقات 
بود، به بزرگ ترین مرکز گردشگري سالیانه 

روسیه تبدیل شد. 
پایگاه خبري تحلیلي اي مارکت مي نویسد: 
کشور  تصویر  مقیاس،  این  در  »ورزش هایي 
میزبان را به شکلي متفاوت و بهتر از قبل ترویج 
چنین  سازماندهي  دیگر  سوي  از  مي کنند. 
تورنمنت هایي موجب توسعه ورزش، حمل و 

نقل و زیرساخت هاي جامعه مي شود« 
طبق برآوردها در طول برگزاري جام جهاني 
500 هزار توریست به روسیه سفر مي کنند 
با جام  که به آمار توریست هاي غیر مرتبط 
اضافه مي شود. از طرفي برآوردها نشان مي دهد 
توریست هایي که براي حمایت از تیم ملي خود 
به محل برگزاري جام جهاني سفر مي کنند، 
تقریبا دو برابر توریست هاي عادي در کشور 

میزبان پول خرج مي کنند. 
تقریبا با همین شمایل اما با مقیاسي متفاوت، 
از  گازي  و  نفت  عنوان کشوري  به  نیز  قطر 
برگزاري جام جهاني منتفع خواهد شد. در 
مورد قطر بسیاري اعتقاد دارند که برگزاري جام 
جهاني نوعي حرکت نمادین از ورود به دوره ي 

جدیدي از رشد اقتصادي به حساب مي آید. 
برگزاري  براي  زیرساخت ها  آماده سازي 
کشور  این  چهره  قطر،  در  تورنومنت  این 
خبري  وب سایت  کرد.  خواهد  متفاوت  را 
تحلیلي کیو اف اي مي نویسد که برگزاري 
جام جهاني در سال 2022 در واقع دروازده 
مدرنیزاسیون اقتصاد قطر به حساب مي آید. 

ایجاد  روي  قطر  عظیم  سرمایه گذاري هاي 
زیرساخت در واقع براي سال هاي بعد از جام 
جهاني رشدي قابل توجه را در اقتصاد و در 
تولید ناخالص داخلي ایجاد مي کند. تمام این 
موارد باعث خواهند شد قطر بعد از 2020 
که  کشوري  بلکه  گازي  کشوري  فقط  نه 
نیز یک »برند« محسوب  در عرصه ورزش 

مي شود به حساب آید.
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حمایت از صادرات، برون رفت از
 مشكالت اقتصادی

دفتر ریاست جمهوری در طی دو ماه گذشته، دستورالعمل و ضوابط اجرایی را مصوب و ابالغ نموده است که طی آن به منظور ورود ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کاال مکلف به استفاده 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود بوده و عدم برگشت 

ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تخلف محسوب میشود .
همچنین شرکت های دولتی و وابسته دولت، مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نبوده و کلیه صادرکنندگان نیز 

عملکردهای خود را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات ثبت نمایند .
پیامد این ابالغ ، هیئت رئیسه و اعضای اتحادیه اوپکس در خصوص دستورالعمل صادراتی دولت طی چندین جلسه، مشکالت و دیدگاه های 
خود را از اجرای این بخشنامه مورد بررسی و بحث قرارداده و پیشنهادها و مواضع این اتحادیه را به دولت ارائه دادند که در پی می آید : 

گزارشی از روابط عمومی اوپکس  
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خروج  از  حاکمیت  مجموعه  پیش بینی  با 
آمریکا از برجام، ورود دولت به بازار ارز براي 
کنترل هیجانات و رفتارهاي عرضه کنندگان 
و تقاضاکنندگان قابل توجیه و منطقي به 
نظر می رسید؛ اما با اصرار دولت برای حضور 
در این فضا و دخالت در مکانیسم بازار براي 
و  ضرر  موجبات  عماًل  ارز،  قیمت گذاری 
زیان سنگینی براي دست اندرکاران تولید و 

صادرکنندگان فراهم شده است.
همه می دانند، معیار اصلی قدرت اقتصادی 
مبادالت  حجم  و  تعداد  پایه  بر  کشورها 
بازگشت  با  کشور  و  است  آنها  بین المللی 

با  آنها  تشدید  و  گذشته  تحریم های 
و  شد  خواهد  روبه رو  بسیاري  چالش های 
راه های پیش رو نیز بسته تر خواهند بود. پس 
دولت محترم باید شرایط را به گونه ای مهیا 
داخلي که خود  با محدودیت های  تا  سازد 
و  تولیدکننده  است، دست  آن  وضع کننده 

صادرکننده را بیش از پیش نبندد.
کشور،  ارزی  سیاست های  تغییر  از  پس 
صادرات  حوزه  در  خصوصاً  صادراتی  بازار 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی که سهم 
دارد،  کشور  ارزآوری  و  اقتصاد  در  بزرگی 
تحت تاثیر این تغییر سیاست دچار آشفتگی 

و سرگردانی شده است، روند صادراتی صدمه 
نیز  جهانی  بازار  در  رقابت  امکان  و  دیده  

کاهش یافته است.
ارز  »نرخ  که:  است  این  تلخ  واقعیت 
تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازار به 
رسمیت شناخته نشده است« و شرکت های 
صادرکننده قیمت فروش خود را بر اساس 
قیمت بازار آزاد تنظیم کرده اند و ازآنجایی که 
این قیمت مورد تأیید دولت نیست، به دلیل 
غیررسمی بودن و عدم تمکین از دستورات 
دولتي، در آینده نزدیک آثار و عواقبي را براي 

فعاالن اقتصادی به همراه خواهد داشت.

 بازار صادراتی 
خصوصاً در 

حوزه صادرات 
فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشيمی 
كه سهم بزرگی در 
اقتصاد و ارزآوری 
كشور دارد، تحت 
تاثير اين تغيير 
سياست دچار 

آشفتگی و سرگردانی 
شده است، روند 
صادراتی صدمه 

ديده  و امکان رقابت 
در بازار جهانی نيز 

كاهش يافته است

سیاستی  چنین  اتخاذ  وضعیتی  چنین  در 
برای  بزرگی  تهدید  و  نیست  سودمند 
اشتغال و صادرات کشور به حساب می آید، 
در  دولت  اهداف  صادرات،  کاهش  با  زیرا 
نخواهد  محقق  ارزی  درآمدهای  تجمیع 
واردات )خصوصاً  افزایش  با  برعکس  و  شد 
کاالهاي غیراساسی( و عدم نظارت درست 
بر قیمت گذاری کاالهای وارداتی به سمتی 
خواهیم رفت که روند فعالیت های تولیدی 
و صادراتی کشور با مشکالت جدی مواجه 
مکانیسم های  هنوز  سویی،  از  شد.  خواهد 
مشخص و شفافی در مورد نحوه صادرات و 
بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین نشده 
است که این امر خود موجب بروز سردرگمی، 
آزمون وخطا و حدس و گمان در بازار حساس 
اقتصادی کشور شده و این عدم قاطعیت و 
اطمینان، خود باری مضاعف بر دوش تولید 

و صادرات کشور به حساب می آید.
صادرکنندگان عمده فرآورده های نفت، گاز 
از  حاصل  ارز  که  پذیرفته اند  پتروشیمی  و 
صادرات خود را با نرخ ارز مصوب به داخل 
بخشنامه های  در  ولی  بازگردانند،  کشور 
چه  که  نیست  مشخص  عماًل  مذکور 
عمده  "صادرکننده  تفکیک  برای  معیاری 
با  اقتصادی  فعاالن  و  تعریف شده   " و جزء 
چه شرایطی قرار است در این دسته بندی 
بگیرند. همچنین مشخص نیست که  قرار 
صادرکنندگان با چه روندی باید ارزشان را 
در اختیار واردکنندگان قرار بدهند؛ و یا در 
بخشنامه های بعدي که اعالم شد معیار، نوع 
کاالست، اما تا امروز هنوز مصداق عیني برای 

آن اعالم نشده است.
این  در  که  است  تعجب  بسی  جای 
بخشنامه ها برای واردات تعیین تکلیف شده 
از آن  اما صادرات کشور که همواره  است، 
به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور نام برده 
همواره  آن  و شکوفایی  رشد  بر  و  می شود 
تأکید می گردد، در متن این سیاست گذاری 

به وضوح مغفول مانده است.
وزیران  محترم  هیئت  تصویب نامه  در 

و  بانک ها  به  ارز  "فروش  است:  عنوان شده 
صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان کاال 
باید از طریق سامانه یکپارچه مدیریت ارز 
)نیما( صورت بگیرد" و همین موضوع خود 
نگرانی های  بزرگ ترین  از  یکی  به تنهایی 
و  اطالعات  تجمیع  باب  از  صادرکنندگان 
حفظ امنیت آن با توجه به شرایط بین المللی 
و احتمال بازگشت تحریم های جهانی است.

عدم  که  است  شده  اشاره  دیگر  بند  در 
چرخه  به  صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت 
از  دستورالعمل  این  طبق  کشور  اقتصادي 
سوي صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده، 
تخلف محسوب شده و در این خصوص با 
متخلف طبق مقررات رفتار خواهد شد؛ در 
ارز  برگشت  عدم  عواقب  باید  صورت  این 
حاصل از صادرات به صورت شفاف مشخص 
شوند که آیا تنها به لغو معافیت صادراتی 

منجر خواهد شد یا موارد دیگری نیز مدنظر 
بوده است. 

همچون  صنایعی  چرا  اینکه،  مهم  سؤال 
تصفیه روغن های کارکرده و پارافین سازی 
واحد  خوراک  گذشته  ادوار  در  همواره  که 
تولیدی خود را برخالف مصوبات قانونی با 
ارز آزاد خریداری می نموده اند و هیچ گاه از 
مزیت ارز مبادله ای یا دولتی در این زمینه 
استفاده نکرده اند و حتی در بسیاری از مواقع 
خوراک خود را با قیمتی باالتر از قیمت فوب 
حال  در  و  کرده اند  خریداری  خلیج فارس 
حاضر نیز تنها به جهت رسالت و اعتقاد خود 
به فعالیت های تولیدی و صادراتی با چنین 
وضعیت نابه سامان و مشقت باری مشغول 
کار و ادامه آن هستند، می بایست ارز خود 

را به نرخ 42.000 ریال به فروش برسانند.
کنونی  حساس  شرایط  به  توجه  با  امروز 
کشور که اولویت همه ما مقابله با تحریم های 
این  راهبرد  عاقالنه ترین  است،  اقتصادی 
است که ضمن پذیرش معاهده های تجاری 
و  نقل  شفافیت  خصوص  در  بین المللی 
انتقاالت ارزی دست از خود تحریمی برداشته 
و هر ارزی که در این چهارچوب، خصوصاً از 
قابل  می شود،  کشور  وارد  صادرات،  طریق 
دفاع و پذیرش باشد. در این رابطه پیشنهاد 
می شود، دولت محترم ارز مصوب را بر اساس 
فهرستی که تدوین نموده، فقط به کاالهای 
اساسی کشور اختصاص داده و سایر فعاالن 
اقتصادی چه در حوزه واردات و چه در حوزه 
صادرات را به نحوی مدیریت نماید که خود 
در بازار برای تعیین نرخ ارز به تعادل برسند.

در پایان الزم به ذکر است، برای حل ریشه ای 
این مشکالت ضرورت ایجاد نهاد رگوالتوری 
نسبت به گذشته بیشتر احساس می شود، 
اساس  بر  صنایع  سود  که  زمانی  تا  زیرا 
خوراک  مزیت  محل  از  دقیق،  محاسبات 
و  تأمین  واقعی  و  شفاف  به صورت  کشور 
لحاظ نشود، این صنایع مجبور خواهند بود، 
یارانه  ازجمله  مستثنیات  و  امتیازات  انواع 

ارزی را از دولت مطالبه نمایند.

در اين بخشنامه ها 
برای واردات تعيين 
تکليف شده است، 
اما صادرات كشور 
كه همواره از آن 
به عنوان موتور 

محرک اقتصاد كشور 
نام برده می شود و 
بر رشد و شکوفايی 

آن همواره تأكيد 
می گردد، در متن 

اين سياست گذاری 
به وضوح مغفول 

مانده است



بـایـدهـای بـرگـزاری
 نـمـایـشگـاه بیـن الملـلی

 پــاییـن دستـی

وزارت 
نفت هر ساله و در طی بیش از دو دهه، 

سکاندار برپایی نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی بوده 
است صرفنظر از شرایط توسعه طلبانه ای که این وزارت خانه در بازارسازی و 

بازاریابی نفت و مشتقات نفتی ایران در صحنه های بین المللی ایفا نموده،  برگزاری هر ساله 
نمایشگاه تخصصی نفت نیز کمابیش به افزایش سهم صادراتی نفت و مشتقات نفتی کشور تاثیرگزار 

بوده است . بی تردید یکی از گلوگاه های اساسی صنعت نفت که مهجور و بعضا بی اعتنا مانده است حضور 
بخش خصوصی در این عرض اندام بین المللی است . حضوری که به اذعان همگی تحلیل گران و کارشناسان این حوزه، 

می تواند در کشاکش تحریم ها، بدعهدی ها و فقدان معامالت بزرگ نفتی، سهمی بسزا در چرخه تولید، پاالیش و صادرات 
نفت و مشتقات نفتی ایفا نماید . پویایی بازار بزرگ و بین المللی نفت و مشتقات نفتی در همه کشورهای جهان، متاثر از حضور 

بخش خصوصی بوده و نقش بنگاه های کوچک تولیدی و صادراتی در مبادالت نفت و مشتقات نفتی، کارساز و ارزآور تلقی شده است  
بررسی عملکرد و برپایی هر ساله نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی که در سال جاری بیست و سومین دوره آن برگزار شد نشان داده است 
حضور مدعوین داخلی و بین المللی در این گونه نمایشگاه ها که متولی آن دولت و وزارت نفت می باشد، مبادالت تجاری با بدنه دولت و 

وزارت نفت بوده و سهم بخش خصوصی حاضر در این نمایشگاه های بین المللی محدود و ناچیز بوده است .  با گسترش شبکه های مجازی و ورود 
افراد تحصیل کرده و آشنا به امور بازرگانی، میزان جهانی تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان نفت و مشتقات نفتی فزونی یافته و عرضه و 

تقاضای بازارهای خرد به شدت افزایش یافته است . لذا برای یکسان سازی عرضه و تقاضاهای خرد در بخش نفت، گاز و پتروشیمی لزوم برگزاری 
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت بیش از پیش احساس می شود.اتحادیه اوپکس، متولی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
کشور که طی سال گذشته سهمی 7 میلیار دالری در صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی داشته است، همواره پیگیر دریافت مجوز 
برگزاری این نمایشگاه بوده و خوشبختانه توانسته است حمایت شرکت ملی نفت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تهران 
را جهت برگزاری اولین نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت به دست آورد. در صورت تحقق این رویداد بزرگ، شاکله پایین دستی تولید و 
صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته فرصت خواهند داشت تا با تجار و بازرگانان کشورهای حاشیه خلیج فارس 

عراق، پاکستان، افغانستان، چین و کشورهای آسیای میانه، آفریقا، اروپا و امریکای جنوبی مبادالت و مراودات تجاری داشته و سهم 
صادراتی کشور را در این حوزه ارتقا بخشند . به طور اعم و جهانی سهم قراردادها و تفاهم نامه ها با حداقل سرمایه گذاری با 
توجه به گستره روزافزون نیازهای خرد بین المللی رو به افزایش بوده و برگزاری اینگونه نمایشگاهها ضمن ایجاد برندینگ 

مناسب نفتی برای کشور، شرایط را برای دخالت بیشتر بخش خصوصی در تولید، عرضه و صادرات مشتقات نفتی 
بهبود خواهد بخشید . 

اینک برگزاری این نمایشگاه به موازات نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، 
فرصتی را پدید خواهد آورد که اثرات تحریم نفت ایران کم سو گشته و با حمایت از 

بخش خصوصی به شکلی ملموس تر، زمینه فساد و رانت خواری نیز 
مرتفع گردد .    

سعید رفیعی فر  - دبیر کل اوپکس
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 این روزها مانند بسیاری از هم وطنانم، در 
داخل و خارج از کشور، به جام جهانی چشم 
دوخته ام و برای دمی نشاط و بازسازی امید 
و انسجام به فوتبال دل بسته ام. اگرچه در 
میان ورزشها، از هواداران فوتبال به حساب 
و  ایرانیان،  از  بسیاری  مانند  اما  آیم  نمی 
ملی  تیم  برنده شدن  ایرانیان،  همه  شاید 
فوتبال را نشانه غرور ملی و روشی بسیار 
زیبا و موقر برای رخ نمایی در تراز جهانی 

می دانم.
مانند  کشورما،  در  فوتبال  مدیریت   
مدیریت در همه بخشها، در این سالها از 
برخی دخالتها و سیاسی کاریها بی نصیب 
نیز دیده است.  نبوده است و آسیب هایی 
اما این رشته ورزشی به مثابه محبوبترین 
و مورد توجه ترین ورزش ایران و جهان، 
کشور  و  جامعه  مدیریت  برای  درسهایی 
منابع  آن  در  که  ورزشی  دارد.  ما  برای 
مالی کالن گردش دارد، میلیاردها هوادار 
باالی  مدارج  به  رسیدن  دارد،  بیننده  و 

مدیریت در فیفا از هر سازمان بین المللی 
دیگری، حتی سازمان ملل مشکل تر است، 
کشوری  هر  در  آن  باشگاهی  های  رقابت 
انتخاباتی  هر  برای  رقابت های سیاسی  از 
البی  است،  تر  طوالنی  و  تر  فشرده 
ترین و حرفه ای ترین  به گسترده  گری 
نوعش در آن انجام می شود، اقتصاد جانبی 
بسیار بزرگی دارد، داللی دارد، فساد دارد، 
پیچیده ترین انواع پروپاگاند و جناح بندی 

را در آن می شود دید و ...
بسیار  ملی  حکمرانی  با  فوتبال  حکمرانی 
سالها  این  در  است.  سازی  شبیه  قابل 
است  داشته  خیزهایی  و  افت  ما  فوتبال 
اقتصادی،  شرایط  که  حالی  در  امروز،  اما 
خوبی  وضع  در  ما  سیاسی  و  اجتماعی 
از وضع عمومی  نیست، فوتبال ما متمایز 
کشور آراسته و آماده است. تیم ملی ما با 
داشتن جایگاه سی و هفتم جهان سرآمد 
قاره است.  و  فوتبال منطقه  تیمهای  همه 
اقتصاد فوتبال در قیاس با اقتصاد تولید ما 
بسیار سرپا و بالنده است و برای هوادارانش 

مایه امید به آینده این رشته.
وقتی در فوتبال ژرف می شوم در می یابم 
خود  است  توانسته  فوتبال  حکمرانی  که 
نامدیریتی های  و  آسیب ها  از  حدی  تا  را 
ملی ما جدا کند. اعضای تیم فوتبال ما به 

بیایید فوتبال بازی کنیم!

حکمرانی فوتبال با 
حکمرانی ملی بسيار 

قابل شبيه سازی 
است.  در حالی كه 
شرايط اقتصادی، 

اجتماعی و سياسی 
ما در وضع خوبی 
نيست، فوتبال ما 
متمايز از وضع 
عمومی كشور 

آراسته و آماده است

یادداشتی از دکتر پدرام سلطانی

انتخاب  بدنیشان  و  فنی  تواناییهای  دلیل 
ساالری،  رابطه  آنها  انتخاب  در  می شوند، 
ایدئولوژیک  گزینش های  و  بازی  پارتی 
کمتر مؤثر است. در تیم فوتبال ما دین و 
مذهب تعیین کننده نیست، یک مسیحی 
می تواند کاپیتان تیم هم باشد یا یک اهل 
تسنن در پیشانی تیم قرار بگیرد، دیگران 
بزند.  گل  و  کند  حمله  او  و  بدهند  پاس 
بودن  مرز  و  مرکز  اهل  ما  فوتبال  تیم  در 
یا روستایی بودن مهم نیست، هر  شهری 
کسی که بتواند خود را در کارراهه تیمی 
به دید مربی برساند شانس انتخاب شدن 
در تیم ملی را دارد. سرمربی تیم ملی ما 
خارجی است. کسی نگران خارجی بودن او 
نیست، به او سوء ظنی وجود ندارد، با او برخورد 
نمی شود. اصوالٌ اینکه ما پذیرفته ایم در این 
رشته نیاز به بهره گیری از تجارب دیگران 
داریم یک وجه تمایز آشکار با سایر بخشها 
و فعالیتهاست. در فوتبال، دیگر ذی نفعان 
بیشتری  احترام  تجربه  و  تخصص  به 
کمتر  مربی  کار  در  دخالت  می گذارند، 
است و هرکس نمی تواند جریان تصمیم 
گیری های فنی را دستخوش نظرات خود 
نکند  بازی  فوتبال هرکس خوب  کند. در 
خصوص  این  در  مربی  شود،  می  تعویض 
درنگ نمی کند تا او به نتیجه کار لطمه 
وارد کند و کارنامه او و تیم را خراب کند. 
باشگاههای  در  که  بازیکنان،  خود  اصواٌل 
در  که  هنگامی  می کنند،  بازی  مختلف 
دیگر  گیرند،  می  قرار  ملی  تیم  ترکیب 
رقیب هم نیستند، نه به هم لگد می زنند و 
نه سعی در تخریب هم دارند، به هم پاس 
می دهند با هم پیشروی می کنند و فقط 
یک هدف دارند: گشودن دروازه حریف. در 
فوتبال، مربی، بازیکنان، کارشناسان و همه 
واقعی  ارزیابی  ای،  اندرکاران حرفه  دست 
از پتانسیل ها و شایستگی های تیم دارند، نه 
خود را دست کم می گیرند نه در جایگاه خود 
مبالغه می کنند، آنها دچار خودبزرگ بینی 
نیستند، به دیگر تیمها توهین نمی کنند، 

تیمهای قوی را مورد طعنه قرار نمی دهند. 
است،  ای  حرفه  رقابت  زبان  فوتبال  زبان 
کسی که زبان دیگری برگزیند به انزوای 

برخاسته است. خود 
تمام  علیرغم  ما،  فوتبال  که  باورم  این  بر 
دورخیزهایی که سیاسیون برای دست اندازی 
به آن داشته اند و در سطح ریاست این 
اند،  مراد خود هم رسیده  به  فدراسیون 
دیگر  بخشهای  از  بسیاری  از  کماکان 
حرفه  ما  ملی  حکمرانی  وجوه  و  کشور 
آیینه  فوتبال  است.  تر  بالنده  و  تر  ای 
است،  کشور  خوبی پیش روی حکمرانی 
در آن خوب بنگریم و از آن پند بگیریم. 
از  ایرانیان،  همه  بینم  می  که  هنگامی 
هر قوم و زبان و مذهبی، چپ و راست، 
و  موافق  نشین،  خارج  و  نشین  داخل 
اندیشه  و  سیاسی  تفکر  هر  با  و  مخالف 
می کنند  حمایت  ملی  تیم  از  حکمرانی، 
از برد آن شاد می شوند، مطمئن می  و 
شوم که  ما هنوز راه بهتری پیش پایمان 

است. 

 فوتبال ما، عليرغم 
تمام دورخيزهايی 
كه سياسيون برای 
دست اندازی به آن 
داشته اند كماكان 
از وجوه حکمرانی 
ملی ما حرفه ای تر 
و بالنده تر است. 

فوتبال آيينه 
خوبی پيش روی 
حکمرانی كشور 

است، در آن خوب 
بنگريم و از آن پند 

بگيريم



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyخرداد / تیرماه  97 2۰

 21خرداد / تیرماه 97

این وضعیت در حالی است که آمریکا پس 
از فروپاشی بلوک شرق و شوروی توانست 
نظامی  اقتصادی،  سیاسی،  بالمنازع  قدرت 
و فن آوری خود را بر کل جهان تحمیل کند 
برانگیزی  چالش  موضوعات  در  حتی  و 
نظیر حمله به افغانستان و عراق با رضایت 
و مشروعیت نسبی سایر قدرت های دنیا و 
افکار عمومی جهانی سیاست های خود را 
تحقق بخشد. اینک همین آمریکا تحت تأثیر 
موج عوام گرایی و سیاست های سوداگرانه 
مواجه  تالطم  با  را  دنیا  هجدهمی،  قرن 
ساخته و ریسک های ژئوپلتیک را به بازار 

جهانی نفت عودت داده است . 
هر چند که سوابق ترامپ وی را فردی لذت طلب 
مؤلفه  و  کند  می  معرفی  مسلک  تاجر  و 
جنگ طلبی و جاه طلبی نظامی و سیاسی 
در مواضع او کمتر مشاهده شده است، ولی 
فقدان دور اندیشی و تجربه سیاسی وی نظام 
آمریکا را بصورت ماشین هولناکی درآورده 
که نزدیکترین متحدین این کشور در نیم 

حدود هجده ماه از انتقال قدرت در کاخ سفید سپری شده 
و طی این مدت افراطی ترین مواضع دونالد ترامپ نامزد 
حزب جمهوری خواه آمریکا در مسیر تصمیم و اجرا قرار گرفته است. بسیاری از تحلیل گران 
و ناظران عقیده داشتند این مواضع عمدتاً جنبه تبلیغاتی دارد و ساز و کار قدرت  سیاسی 
آمریکا، سیاست ها و مواضع  حزبی و مالحظات عملی نقطه نظرات ترامپ را تعدیل خواهد 
کرد. در واقع ترامپ، آمریکا و دنیای غرب را در مسیر عکس جهانی شدن و" دهکده جهانی"  
قرار داده و طی مدت یاد شده دنیای غرب به سرعت بی سابقه ای به سمت ناسیونالیزم، عوام گرایی، 

سیاست های حمایت از تجارت داخلی و قطبی شدن اختالفات گام برداشته است. 

بازگشت
 مخاطرات ژئوپلتیک 

به بازار نفت
    رضا مدیر - تحلیل گر انرژی

قرن اخیر را نیز با نگرانی مواجه ساخته است. 
در این فرایند، علی رغم تأکید، رایزنی و تا 
میزانی التماس نهادهای ملی و بین المللی و 
سایر دولت ها، موافقت نامه ها و قراردادهای 
سیاسی، نظامی، اقتصادی، تجاری و زیست 
محیطی بین المللی که نظم نوین حاکم بر 
جامعه جهانی را در نیم قرن اخیر تضمین 
کرده اند، یکی پس از دیگری از سوی دولت 
آمریکا مورد حمله ، نقض و خروج قرار گرفته 
اند و هیچ قدرتی تاب ایستادگی در برابر این 

موج تخریبی را نداشته است.
البته این موج نفرت پراکنی و تخریب دولت 
ترامپ معدودی طرفدار آشکار و نهان در بین 
دولت های سایر کشور ها دارد که خود آنها 
نیز مانند ساکنین جدید کاخ سفید مشکل 
مشروعیت و مقبولیت دارند و مایلند از آب 
گل آلود ایجاد شده توسط ترامپ ماهی های 
خود را صید نمایند. در رأس این گروه  دولت های 
اسرائیل و عربستان قرار دارند که آشکارا خود 
را بعنوان متحدین استراتژیک رئیس جمهور 
آمریکا در خاورمیانه معرفی کرده اند و وی 
را با سرعت هر چه بیشتر به سمت اقدامات 
یکجانبه تعرضی و نابودی نظام بین المللی 
تشویق و ترغیب می کنند. روسیه و چین 
هم که مدعیان جدید قدرت و رهبری در 
عرصه جهانی هستند، علی رغم ترکش هایی 
می  دریافت  آمریکا  دولت  اقدامات  از  که 
کنند، ظهور ترامپ را نوعی خود زنی آمریکا 
بطور خاص و بطور کلی تضعیف جبهه غرب 
رغم  علی  کشورها  این  می کنند.  ارزیابی 
به  نسبت  که  مالیمی  رضایتی  نا  و  انتقاد 
مواضع جدید کاخ سفید دارند، عماًل از نقطه 
ناخشنود  آمریکا  دولت  شده  اعالم  نظرات 
با  با نوعی خویشتن داری توأم  نیستند و 
رضایت و سیاست صبر و انتظار نظاره گر 
از هم گسستن نظم جهانی حاکم بر دنیا 
رهبری  با  جهانی  دوم  متعاقب جنگ  که 

آمریکا شکل گرفت، می باشند.

 نظم آمریكایی در بازار نفت

هرچند که طی سه الی چهار دهه گذشته 

بازار بین المللی نفت و گاز از قابلیت پیش بینی 
غالبا  لکن   ، نبوده  برخوردار  توجهی  قابل 
ابتکار عمل آن در دست کشورهای غربی 
به ویژه آمریکا بوده است. در این دوره تولید، 
و  بزرگ  های  شرکت  فن آوری،  مصرف، 
نهادها و مؤسسات پیمانکاری و خدماتی نفت 
و گاز در آمریکا بنحوی چشمگیر و غیر قابل 
مقایسه با سایر کشورهای جهان رشد کرد. در 
این فرایند بلوک غرب این کشور را به عنوان 
رهبر بالمنازع رقابت و مقابله با تولید کنندگان 
عمده نفت و سازمان اوپک پذیرفت و تحت 
سیطره نظامی-اقتصادی ایاالت متحده که با 
دوراندیشی و ابتکارات اقتصادی- فن آوری در 
حوزه انرژی نیز تکمیل می شد، موضوع تأمین 
امنیت انرژی برای مصرف کنندگان را به نحو 

مطلوبی سامان بخشید.
انرژی  ابتکار عمل آمریکا در حوزه  آخرین 
کشورهای  سایر  ستایش  مورد  که  نفت  و 
و  ژاپن، کره جنوبی، چین  اروپا،  بویژه  غربی 
سایر کشورهای عمده وارد کننده سوخت های 
فسیلی قرار گرفت، توسعه حوزه های رسوبی 
شگرف  تحول  این  بود.  شیل  گاز  و  نفت 
که در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما به 
از عرش سطوح  را  بار نشست قیمت نفت 
باالی هر بشکه 100 دالر به کمتر از نصف 
و دامنه هر بشکه 60-50 دالر کاهش داد و 
حداقل در کوتاه مدت افسانه شکست ناپذیری 
بحران انرژی و نفت را به نفع مصرف کنندگان 
خاتمه داد. هنر دولت اوباما در این بود که با 
سیاست های حساب شده، تولید انرژی های 
فسیلی را بنحو بارزی توسعه داد و بهای آنرا 
برای مصرف کنندگان آمریکایی و جهانی 
حوزه  در  حال  عین  در  ولی  کرد  ارزان 
تغییر  با  مبارزه  ویژه  به  و  زیست  محیط 
معمول  بطور  که  زمین(  اقلیم)گرمایش 
سیاست حاکم بر آن خالف توسعه سوخت های 
در  را  جهانی  عملی  ابتکار  است،  فسیلی 
رهبران  از  یکی  عنوان  به  و  داشت  دست 
و حامیان اصلی شکل گیری موافقت نامه 
دولت  و  آمریکا  نام  پاریس،  اقلیم  تغییر 

خود را ثبت کرد.

موج اين 
 نفرت پراكنی و 

تخريب دولت ترامپ 
معدودی طرفدار 
آشکار و نهان در 
بين دولت های 
ساير كشور ها 

دارد كه خود آنها 
ساكنين  مانند  نيز 
جديد كاخ سفيد 
مشکل مشروعيت 
و مقبوليت دارند و 

مايلند از آب گل آلود 
ايجاد شده توسط 
ترامپ ماهی های 
خود را صيد نمايند
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 تبعات مثبت آنارشیسم ترامپ برای بازار نفت

بطور سنتی حزب جمهوری خواه آمریکا که 
انرژی  صنایع  طرفدار  است،  ترامپ  حامی 
آمریکا به ویژه صنعت نفت  و گاز این کشور 
می باشد. با این حال، با توجه به ویژگی های 
خاص ترامپیسم که خودشیفتگی ، خود رأیی  
تبلیغات شعارگونه و خارج از عرف را همراه 
با بی نظمی، فقدان دوراندیشی و انسجام در 
سیاست ها و اهداف و تصمیمات دارا می باشد، 
هیچگونه سیاست خاص در زمینه انرژی جز 
اظهار عالقه شدید به صنعت و مصرف زغال 
سنگ و چند اظهار نظر پراکنده در جهت 
مخالفت با افزایش جهانی بهای نفت از طرف 

ترامپ و دولتش اعالم نشده است.
بسیاری  جدید،  دولت  تشکیل  ابتدای  در 
سمت  در  تیلرسون  رکس  گرفتن  قرار 
حمایت  به  تعبیر  را  آمریکا  خارجه  وزارت 
بزرگ  های  از شرکت  آمریکا  دولت  جدی 
نفتی کردند. چرا که آقای تیلرسون قبل از 
این سمت، برای مدت طوالنی مدیر عامل 
شرکت معظم اگزان موبیل بود. ولی خیلی 

زود مشخص شد که این تعبیر صحیح نبوده، 
زیرا تیلرسون پس از تنش های زیاد با ترامپ 
و تیم  ماجراجو و فرصت طلب کاخ سفید، 
در مدتی کمتر از یک سال کنار گذاشته شد.

به هر حال ، ترامپ تالش می کند با انواع 
و  ای  تعرفه  تبلیغاتی،  تجاری،  ترفندهای 
تهدید رقبا، صنایع  قدیمی و سنتی آمریکا 
را که صنعت نفت و گاز نیز از همین گروه 
محسوب می شود ، احیا نماید. این امر در 
آمریکا  گاز  و  نفت  صنعت  که  است  حالی 
بر خالف صنایع فوالد، خودروسازی، زغال 
سنگ و نظیر آن به کمک چندانی احتیاج 
جهانی  پیشرفته  صنایع  از  خود  و  ندارد 
و  باشد  می  اول  تراز  شرکای  و  بازارها  با 
شرکت ها و نهادهای آمریکایی در این زمینه 

حرف اول را می زنند.
آمریکا در  اشاره گردید که  در سطور فوق 
زمان دولت اوباما و حتی قبل از آن در زمینه 
بازار نفت سیاستی را اعمال نمود که بتدریج 
تنش های سیاسی - نظامی خاورمیانه و سایر 
نقاط جهان نقش کمتری در فراز و فرود بهای 

 در خارج از آمريکا 
روسيه پوتين نيز

 می كوشد از 
خودزنی

 ) آمريکازنی ( 
ترامپ در صحنه 

جهانی حداكثر 
بهره برداری 

سياسی را نمايد

نفت داشته باشد و باالخره با بهره برداری از نفت 
و گاز شیل،  تیر خالص را به ریسک های 
ژئوپلتیک بین المللی نفت و نیز به قدرت 
شلیک  نفت  بازار  قیمت  تعیین  در  اوپک 
نمود. از آنجا که یکی از سیاست های آشکار 
ترامپ عبارت بوده است از اینکه" من مخالف 
همه سیاست های اصلی دولت اوباما هستم 
بازار  از  زدایی  و سیاست  آرام سازی  هدف 
نفت نیز معکوس شد. اعالم سیاست -آمریکا 
از سیاست - جهانی شدن- و -  اول- وی 
چند  آن  الزمه  که  اوباما   - جهانی  دهکده 
جانبه گرایی در برابر یکه ساالری ترامپ و 
آفرینی وی در  برابر تنش  زدایی در  تنش 
بود،  المللی  بین  سیاسی-اقتصادی  روابط 
مجدداً عامل "ژئوپلتیک" و غیر قابل پیش 
و  نفت  جهانی  بازار  عرصه  به  بودن  بینی 
واردکنندگان  و   صادرکنندگان  محاسبات 

وارد شده است.  
شخصی  سوابق  که  کرد  تأکید  باید  البته 
آمریکایی  استانداردهای  با  حتی  ترامپ، 
پیش از آنکه وی را به عنوان یک جنگ ساالر 

معرفی نماید، حاکی از تاجر و داللی است 
حرف  مادی  منفعت  و  پول  وی  برای  که 
اول را می زند و برای رسیدن به این هدف از 
به کار بردن هیچ وسیله ای اجتناب نمیکند. 
ولی از نظر محاسبات راهبردی و سیاسی، 
اینگونه رهبرانی که معموالً از دانش و بینش 
کم عمق برخوردارند، خطرناک تر از جنگ 
ساالرهای حرفه ای هستند زیرا به سادگی 
ابزار دست سایر ماجراجویان و فرصت طلبان 
داخل و خارج از کشور خود قرار می گیرند.

تحت همین شرایط است که طی حدود 18 
ماهی که از حاکمیت ترامپ بر کاخ سفید 
می گذرد، تسویه حسابهای کودتا گونه در 
کاخ سفید را شاهد بوده ایم و به مرور افراد 
معلوم الحالی نظیر جان بولتون، مایک پومپئو 
و جراردکوشنر ) داماد ترامپ ( گوی سبقت را 
از کادرهای دوراندیش تر ربوده اند. در خارج 
از آمریکا نیز به غیر از روسیه پوتین که می 
کوشد از خودزنی ) آمریکازنی ( ترامپ در 
صحنه جهانی حداکثر بهره برداری سیاسی 
نماید، نخست وزیر جنایتکار اسرائیل و  را 

ولیعهد جاه طلب سعودی عزم خود را جزم 
آمریکا برای  از قدرت بالمنازع  تا  اند  کرده 
تسویه حساب مزمن خود با ایران و تثبیت 

حکومت خود در منطقه بهره برداری نمایند.

 گرم شدن کوره بازار نفت

به هرحال کوره بازار نفت مجدداً در حال گرم شدن 
است و متأسفانه این بار نیز بخشی از هیزم 
نفت  علیه  های  تحریم  موضوع  از  آن 
های  دهه  طی  شود.  می  ناشی  ایران 
این  هیزم  هم  توأمان  بطور  ایران  گذشته 
کوره را تأمین کرده و بخشی از عایدات خود 
را در شکل کاهش تولید و صادرات از دست 
افزایش  بصورت  آن  گرمای  از  هم  و  داده، 
بهای جهانی بازار نفت سود برده است. در 
دهه 1970 با جنگ بین اعراب و اسراییل  
این کوره منتفع شد  از گرمای  ایران فقط 
و بهای نفت دریافتی اش برای هر بشکه از 
4-۳ دالر هر بشکه به 1۳-12 دالر هر بشکه 
انقالب اسالمی و  افزایش یافت. در جریان 
جنگ تحمیلی تولید نفت و صادرات ایران 
کاهش جدی پیدا کرد و این کاهش عرضه، 
قیمت نفت در بازار جهانی را افزایش داد و 
ایران نیز هر چند از ناحیه کاهش صادرات 

متضرر گردید، از افزایش قیمت سود برد.
در جریان تحریم های هسته ای علیه ایران که به 
شکل گیری برجام منتهی گردید، صادرات نفت 
خام کشورمان از محدوده 2/5 میلیون بشکه در 
روز به سطح تقریبی یک میلیون بشکه در روز در 
سال 2015 تقلیل یافت، تا اینکه با شکل گیری 
برجام احیا شد. اینک با خروج آمریکا از برجام 
بار دیگر این چرخه در حال تکرار است. سیر 
زمانی و نحوه تحقق فازهای تحریم و اقدامات 
بازیگران اصلی از جمله آمریکا، عربستان، اسرائیل 
و در درجه بعد کشورهای بزرگ اروپایی نظیر 
فرانسه، آلمان، انگلستان و همچنین شرکت ها، 
بانک ها و نهادهای بین المللی بقدری مبهم و 
نامعلوم است که کمتر کارشناس و ناظری 
جسارت پیش بینی جامع دو سه ساله آن را 
برای بازار نفت و درآمدهای نفتی ایران دارد. با این 

 رهبرانی كه معموالً 
از دانش و بينش كم 
عمق برخوردارند، 
خطرناک تر از جنگ 
ساالرهای حرفه ای 

هستند زيرا به 
سادگی ابزار دست 

ساير ماجراجويان و 
فرصت طلبان داخل و 
خارج از كشور خود 

قرار می گيرند



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyخرداد / تیرماه  97 2۴

 2۵خرداد / تیرماه 97

حال مالحظات تعیین کننده ای بر حسب مواضع 
کشورهای نقش آفرین و آمار عرضه تقاضای 
جهانی نفت وجود دارد که در سطور آینده اهم آنها 

را مرور می کنیم.

 اوپک، عربستان، روسیه

 عربستان با ظهور ولیعهد جوان سعودی محمد 
بن سلمان، رهبری فرایندی را عهده دار شده 
از هر زمان دیگری تحوالت  است که پیش 
سیاسی – اقتصادی این کشور را در گرو تحوالت 
بازار و قیمت های جهانی نفت قرار داده است. 
مجموعه شرایط داخلی و خارجی عربستان 
حاکی از آن است که این کشور با نفت کمتر 
از 80 دالر هر بشکه قادر به دستیابی به اهداف 
داخلی و خارجی خود نیست . از جمله این 

اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد :
مخارج  معلول  که  کشور  باالی  بودجه 
گزاف داخلی و جاه طلبی های خارجی و 

منطقه ای است.
انداز 20۳0 کشور  هزینه های سند چشم 
، طی  ساالنه  بودجه  بر  عالوه  آن  که طی 
10 - 12 سال آینده باید مخارج چشمگیری 

صرف مدرن سازی اقتصادی گردد.
پدیده نوین سهام آرامکو )IPO( که طی آن 
قرار است 5% سهام این شرکت در بورس های 
بین المللی عرضه شود تا منابع حاصل از آن 
بخشی از هزینه های سند چشم انداز 20۳0 
الزم  نوین  پدیده  این  برای  کند.  تأمین  را 
است نخست آرامکو قیمت گذاری شود و در 
صورتی که همزمان قیمت جهانی نفت نازل 
باشد، ارزش گذاری آرامکو به همان نسبت 
کاهش خواهد یافت. سعودی ها معتقدند که 
آرامکو بیش از دو تریلیون دالر ارزش دارد، 
لکن منابع غربی صحبت از 1/۳ تریلیون دالر 
و کمتر از آن می کنند. قیمت نفت در این 
ناظران  و  دارد  کلیدی  نقش  گذاری  ارزش 
معتقدند برای ارزش گذاری آرامکو در سطح 
دو تریلیون دالر، قیمت نفت و دورنمای آن 

باید 100 دالر هر بشکه و یا بیشتر باشد.
کارشناسان و رهبران سعودی با اشرافی که 
به بازار نفت ، اوپک و حواشی آن دارند به 
اعضای  و  اوپک  دوران  که  آگاهند  خوبی 
آن برآمده و دیگر آب چندانی از مواضع و 
تصمیمات این سازمان برای بازار نفت گرم 
نخواهد شد. بر همین اساس از سال گذشته 
طی یک چرخش بی سابقه دست همکاری 
کماکان  ولی  کردند  دراز  روسیه  سوی  به 
مایلند از سازمان اوپک و سابقه مؤثر تاریخی آن 
برای توجیه و پوشش اهداف و سیاست های 
حال  عین  در  و  نمایند  برداری  بهره  خود 
کمتر هدف تبلیغات و انتقادات کشورهای 
مصرف کننده قرار گیرند. بر همین اساس 
تحت  را  راهبردی  اتحاد  نوعی  عربستان 
است  کرده  ریزی  پایه  روسیه  با  اوپک  نام 
که بتواند قیمت نفت را در سطح بیش از 
80-70 دالر هر بشکه حفظ نماید. بنابراین 
هر دو کشور عربستان و روسیه که اتکای 
شدیدی به درآمدهای صادراتی نفتی دارند، 

مایلند این وحدت را حفظ کنند.
با توجه به بلند پروازی های سیاسی- نظامی 
چند سال اخیر عربستان، ادامه همکاری این 
کشور با روسیه بدون چالش نخواهد بود. از 

دنيای غرب به سرعت 
بی سابقه ای به سمت 
ناسيوناليزم، عوام 

گرايی، سياست های 
حمايت از تجارت 
داخلی و قطبی 

شدن اختالفات گام 
برداشته است

كارشناسان و 
رهبران سعودی 
با اشرافی كه به 

بازار نفت ، اوپک و 
حواشی آن دارند 
به خوبی آگاهند 
كه دوران اوپک و 

اعضای آن برآمده و 
ديگر آب چندانی از 

مواضع و تصميمات 
اين سازمان برای 

بازار نفت گرم 
نخواهد شد

آمریکا  تجاری  و  سیاسی  فضای  سو  یک 
ذهنیت خوبی از اوپک ندارند و این سازمان 
با  که  کنند  می  تلقی  نفت  بازار  کارتل  را 
ایجاد انحصار قیمت نفت را افزایش می دهد. 
اظهارنظرهای  در  ترامپ  اساس  همین  بر 
که  است  خواسته  عربستان  از  آشکارا  خود 
با افزایش تولید خود و متحدین اش جلوی 
افزایش بیشتر قیمت نفت را بگیرد. برخی از 
تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت نفت در 
چند ماه آتی که منجر به افزایش قیمت بنزین 
در آمریکا شود، بر رای آمریکائیها در انتخابات 
میان دوره ای کنگره آمریکا در نوامبر آینده 
مؤثر خواهد بود و ممکن است اکثریت را از 

جمهوریخواهان به دموکرات ها منتقل کند.
از سوی دیگر خود روسیه کماکان گربه سیاه 
کشورهای  و  آمریکا  سیاستمداران  اکثریت 
غربی محسوب می شود که حداکثر بایستی 
بعنوان  را  کشور  این  و  کرد  تحمل  را  آن 
شریک سیاسی – اقتصادی پایدار برای خود 
و متحدین خود بر نمی تابند. بنابراین نقش 

روسیه  و  عربستان  بین  راهبردی  وحدت 
در موضوع خطیری نظیر قیمت نفت، این 
بنابراین  دهد.  آزارمی  شدت  به  را  کشورها 
فعلی که  نیست در شرایط  مایل  عربستان 
دخالت این کشور در قضایای منطقه ای و 
را  آمیزی  مخاطره  میتواند وضعیت  جهانی 
غربی  کشورهای  نماید،  ایجاد  ایشان  برای 
را نسبت به وفاداری و تعهد خود نسبت به 
عرضه کافی و قیمت مناسب نفت مردد نماید. 
با این حساب و با توجه به مشکالت سوریه و 
ایران و مواضع روسیه نسبت به آنها، دو کشور 
عربستان و روسیه نمی توانند متحدین دائمی 
باشند. ولی با توجه به گستردگی صنایع نفت 
و گاز در این دو کشور و میزان باالی تولید 
زمینه  آنها،  در  ها  سوخت  این  مصرف  و 
که  دارد  وجود  آنها  بین  زیادی  همکاری 
به خوبی  نفع طرفین است ولی ریاض  به 
می داند که آمریکا چنین مجوزی را برای 
صادر  مسکو  با  آن  جانبه  همه  همکاری 

نخواهد کرد.
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وقتی به اتحادیه صادرکنندگان به عنوان یک 
تشکل نگاه می کنیم یکی از نقش های ذاتی 
این تشکل افزایش سهم صادراتی اعضای آن 
است و طبیعتاً عمده توقع اعضاء از اتحادیه نیز 
ایجاد فضایی مناسب جهت تسهیل رویه های 
اجرایی و حقوقی مرتبط با امر صادرات است. 
مشکالتی که شرکت های صادرکننده همواره 
در ساختار دیوان ساالری کشور با آن مواجه 

بوده اند.
طبیعتاً در دنیای امروز کیفیت و قیمت نقش به 
سزایی در رقابت میان کاالها دارند. تکنولوژی 
تولید در هر دو مورد کیفیت و قیمت تاثیر 
یک  از  شما  وقتی  دارد.  مستقیم  و  عینی 
تکنولوژی با درجه پیچیدگی باالتری استفاده 
می کنید، نه تنها به محصول با کیفیت تری 
دست می یابید با افزایش راندمان در فرآیند 
تولید، هزینه تولید واحد محصول را نیز کاهش 
می دهید. پس روزآمدی تکنولوژی تولید یکی 
از اصول پایه ای در تداوم حضور یک محصول در 

بازار مصرف می باشد. 
در این یادداشت سعی شده تا با تمرکز بر نقش 

فرصت های موجود در توسعه 
تولید و سرمایه گذاری

صادراتی،  سهم  افزایش  در  تولید  تکنولوژی 
به عارضه یابی در فقدان چنین رویکردی در 
بین تولید کنندگان عضو اوپکس پرداخته و 

پیشنهاد هایی نیز ارائه گردد .
امروز اگر شما به هر یک از اعضای ما مراجعه 
کنید بدون تردید برنامه هایی برای توسعه 
تولید، بهبود کیفیت و یا افزایش حجم تولید 
میز  روی  که سالهاست  هایی  برنامه  دارند. 
مدیران واحدهای ما خاک می خورند و امکان 
اجرا و پیاده سازی ندارند.دلیل اصلی این امر ، 
فقدان منابع مالی و یا ناکارآمدی منابع موجود 

است.
برای درک بهتر موضوع، با زدن یک مثال 
و ارائه اعداد و ارقام ، تصویر واضح تری داده 
می شود، به عنوان مثال بهینه سازی بخشی 
اتحادیه، عددی  از واحدهای فرسوده عضو 
بیش از یک میلیارد دالر می باشد. این یک 
میلیارد دالر تنها برای بازسازی 200 واحد، 
با میانگین هزینه بازسازی 5 میلیون دالر در 

نظر گرفته شده.
خوب حاال سوال اینجاست که راه های تامین 

این یک میلیارد دالر چیست؟
برای تامین این بودجه کالن سه روش مورد 
بررسی است : استفاده از دارایی های اشخاص 
واحد،  خود  در  ذینفع  حقوقی  و  حقیقی 
تسهیالت ارزی بانک های داخلی و ریفایننس 

و استفاده از منابع خارجی
برای عارضه یابی در یافتن دالیل ناکارآمدی هر یک 

از روش ها توضیحات ذیل قابل تامل خواهد بود :
در روش اول که استفاده از منابع شخصی 
و  کردن  نقد  با  واحدها  عمال  واحدهاست، 
دالر  به  را  ریال   ، خود  های  دارایی  فروش 

تبدیل می کنند.
برای استدالل در جهت نقض و ابطال این 
زمان  یعنی  دیروز  تا  که  روش همین بس 
عقد قرارداد برای خرید ماشین آالت، شما 
برای یک میلیارد دالر ۳700 میلیارد تومان 
الزم داشتید و امروز برای تسویه خریدتان باید 
7000 میلیارد تومان بپردازید. این روش با 
وجود نوسان ارز مطلقا ممکن نیست و چنین 
مورد  را  واحد  موجودیت  تواند  می  ریسکی 

تهدید قرار دهد.

عباسعلی اسالمی - رئیس هیات مدیره اوپکس

وجود  و  ارز  قیمت  تثبیت  شرایط  در  تنها 
بازه های صدم در صد می توان  نوسان در 

دست به چنین ریسک هایی زد.
روش دوم یا استفاده از تسهیالت ارزی بانک های 
داخلی، این روش در میان سه روش یاد شده 
ناکارآمدترین روش ممکن است. در این روش 
دولت با تخصیص منابعی به صندوق توسعه 
ملی، تنها صورت مسئله را حل کرده است. 
شما برای استفاده از چنین منابعی در مواجهه با 
بانک های عامل ، با ساختار ناقص دیوانساالری 

و موانع متعدد و فرآوانی مواجه می شوید.
موانعی نظیر شیوه های پیچیده در ارزشیابی 
مشتری، نیاز به اخذ مجوزهای غیر ضروری 
،مطالبه تضمین های مالی و وثائق سنگین، 
برخوردهای   ، متمرکز  غیر  گیری  تصمیم 
سلیقه ای، وجود رانت و نهایتاً فساد اداری از 

آن جمله اند .
اگر دقت کنیم عمده این فرآیندها به جای 
تمرکز روی اعتبار پروژه ، شاخص های ایجاد 
ارزش افزوده آن و یا نرخ برگشت سرمایه ، 
متاسفانه روی خود واحد تولیدی و مدیران آن 

متمرکز است.
در عارضه یابی این روش همین بس که تا امروز 
شخصا چیزی در مورد استفاده شرکت های 

عضو اتحادیه از این منابع نشنیده ایم.
در عاضه یابی شیوه های دیگر تامین منابع 
ارزی از بانک های داخلی نیز می توان به نبود   
"سلف خری" که می تواند متضمن بازپرداخت 

ریالی برای ارز خریداری شده باشد اشاره نمود. 
در حالیکه در آیین نامه های تسهیالت ارزی 
چنین روش هایی وجود دارد ولی در عمل 
بانک ها از ارائه چنین خدماتی به مشتریان 

امتناع می ورزند.
امروزه  ریفایننس،  یا  و  اما در روش سوم  و 
بانک های  اعتباری در  تراکم منابع مالی و 
لوگزامبورگ،  نظیر   ، اروپایی  کشورهای 
هزینه پول را برای درخواست کننده تسهیالت به 
حداقل ممکن رسانده است. فقدان پروتکل های 
و  ایرانی  های  بانک  بین  همکاری مشترک 

بهينه سازی بخشی 
از واحدهای فرسوده 
عضو اتحاديه، عددی 
بيش از يک ميليارد 
دالر می باشد. اين 

يک ميليارد دالر تنها 
برای بازسازی 200 

واحد، با ميانگين 
هزينه بازسازی 5 

ميليون دالر در نظر 
گرفته شده

اروپایی ، دست واحدهای صنعتی داخلی را 
برای استفاده از این منابع کوتاه کرده است. به 
 EIH عنوان مثال بانک تجارت ایران و اروپا یا
یکی از این موارد است. این بانک با داشتن 
یک رگ ایرانی ، پس از سه سال هنوز موفق 
نشده قرارداد همکاری مشترک با بانک های 
با  حتی  نماید.  منعقد  را  داخلی  کارگزار 
بانک هایی نظیر صنعت و معدن که سهام دار 
آن نیز می باشند. و حتی در صورت وجود قرارداد 
شما کمامان در مراجعه به بانک های طرف 
قرارداد با همان مکانیزم ناکارآمدی که قبال اشاره 

کردیم مواجه می شوید.
و  مشکالت  این  با  ارتباط  در  کردن  صحبت 

معضالت داستان مثنوی هفتاد من خواهد بود.
عوارض  همین  پایه  بر  بخواهیم  اگر  اما 
برای  مدونی  های  برنامه  شده،  شناسایی 
نوسازی واحدهای فرسوده صنعتی ، خصوصا 
واحدهای عضو اتحادیه داشته باشیم باید اقدام 
به تهیه دستورالعمل ها و استراتژی هایی بر 

پایه موارد زیر نماییم:
1- برآورد تقریبی از میزان سرمایه مورد نیاز 
برای نوسازی واحدهای اتحادیه یا تهیه پکیج 

پروژه های سرمایه پذیر.
2- تشکیل کمیته متمرکز تامین منابع مالی 
از  آگاهی  و  شناسایی  هدف  با  اتحادیه  در 
تمامی ظرفیت های موجود ملی و بین المللی  
آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه ها و ابراز 

مرتبط
۳- مذاکره با ذی نفعان در زنجیره تامین منابع 
، مانند: وزارت صمت ، سازمان توسعه تجارت ، 
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 
، وزارت خارجه و نهادهای حمایتی در خارج 
از کشور با هدف تسهیل و ساده سازی فرآیند 

استفاده از تسهیالت.
و  توسعه  تجاری  های  مدل  طراحی   -4
پروژه های مشارکتی خصوصا پروژه هایی در 
ابعاد ملی با هدف جذب فاینانسرهای بین المللی 
و ترغیب آنان در قبول کورپوریشن گارانتی و 

احیانا اخذ حمایت ها و تضمین های دولتی 
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 تعریف شما از یک حكمرانی خوب چیست ؟

و  منصفانه  باید  کلمه  این  تعریف  برای 
فعال  منظر یک  از   . قضاوت کرد  تاریخی 
دولت  پیدایش  زمان  از  معتقدم  اقتصادی 
مدرن و ایجاد قوانینی که از آغاز این قرن 
ها  حکمران  دارد  قدمت  تاکنون  شمسی 
خصوصی  بخش  منافع  جهت  در  رفتاری 
نکرده اند. بخش خصوصی را درک نکرده 
و اساساً باوری به بخش خصوصی نداشته و 
ندارند. این جریان در بعد از انقالب نیز در 

یک شرایط غیر خطی و انقالبی باقی مانده 
انقالبی گری و شرایط همیشگی  با  است. 
حکمرانی  یک  باور  به  توان  نمی  اضطرار 
بخش  منظر  از  کرد.  پیدا  دست  خوب 
خصوصی عدم قضاوت و پیش بینی از نرخ 
تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز و ارزش پول 
ملی که الزمه بنیادی یک اقتصاد مطلوب 
است باعث شده است حکمرانی دولت مورد 
سؤال و مؤاخذه باشد. فارغ از محافظه کار، 
باید  ها  دولت  طلب،  اصالح  یا  و  اصولگرا 

دستاوردشان را منعکس نمایند . دستاورد 
اقتصادی  ثبات   ، اول دکتر روحانی  دولت 
بود که امروزه هیچ آثاری از این ثبات باقی 
نمانده است. اوضاع از دولت نهم و دهم هم 
بدتر شده است. در دولت دهم تالطم ارزی یک 
هفته بود. در دولت کنونی تعداد نرخ های ارزی 
از زمان آغاز  نبوده و  و قیمت دالر معلوم 
بحران در بهمن ماه گذشته این آشفتگی ها 
سیر صعودی داشته و پایانی بر آن متصور 

نیست.

اتاق بازرگانی تهران با قدمت 1۳5 ساله به همت امین الضرب با اندیشه ای وسیع و تالشی تاریخی جهت اجرای قوانین و کاهش دخالت های 
دربار و عدم دخالت حکام قاجار در تصمیمات اقتصادی تأسیس شد امروزه اتاق تهران متشکل از نوزده هزار فعال اقتصادی ، سهمی 
40 درصدی را از اقتصاد کشور به عهده دارد. “دکتر بهمن عشقی” دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که سابقه 
حضور و فعالیت در حوزه هایی چون تولید، واردات خودرو، برنامه ریزی شهری و حمل و نقل دارد مدیری تحلیل گر با مطالعات وسیع 
تاریخی  است که در جای جای مصاحبه، نقبی به تاریخ هم می زند و بسیاری از مشکالت و شرایط جاری بین المللی را منبعث از 
جریانات تاریخی گذشته می داند. گفتگوی خبرنگار دنیای انرژی با دبیر کل اتاق بازرگانی تهران حول محورهای گوناگونی بود که در 

ادامه می آید :

قوانین باید ضد انحصار باشند!
امیر عباس امامی  - دنیای انرژی

این با حکمرانی خوب که مد نظر شماست 
به هیچ وجه قابل تعریف نیست.

عدم  در  تأثیری  چه  تهران  بازرگانی  اتاق   
ورشكستگی فعاالن اقتصادی می تواند داشته باشد؟

همه اتاق های بازرگانی در سطح بین المللی 
اینکه  از  محل البی گری هستند. بگذریم 
پیدا  ما معنای خوبی  این کلمه در کشور 
بازرگانی  اتاق  که  همانطور  است  نکرده 
آمریکا با مقیاس بسیار فراتر از اتاق بازرگانی 
رفتارهای  روی  تواند  نمی  تهران  یا  ایران 
ترامپ تأثیر بگذارد این عدم تأثیر پذیری 
به همین گونه  نیز  اتاق تهران در دولت 
تواند  تهران می  بازرگانی  اتاق  اما  است 
تصمیمات  در  دولت  منتقد  و  گر  تحلیل 
گوناگون از جمله نرخ ارز باشد. در مکاتباتی 
که با دفتر ریاست جمهوری داشتیم عنوان 
شد که شعار عوام پسندانه ریال قوی یک 
اقتدار قوی است فلسفه ای اشتباه است و 

اقتدار ملی از آن نشأت نخواهد گرفت.
نمونه موفق این تطابق پول ملی و ارز در 
وضعیت نشان دادن پول ملی چین در برابر 
تجاری  باعث جنگ  که  است  آمریکا  دالر 
بین چین و آمریکا شده است. دولت ترامپ 
در برابر این استراتژی دولت چین، با افزایش 
تعرفه واردات چین به آمریکا به نوعی جنگ 
تجاری ایجاد می کند که سهم برد چین از 
این جنگ بیشتر خواهد بود در دولت فعلی 
ما، با اصرار به تقویت پول ملی در برابر دالر 
زمینه ای ایجاد کرده است که با یک بحران 
بهم  برجام همه معادالت  از  ترامپ  خروج 
خورده و زمینه را برای افزایش بهای دالر و 

تضعیف پول ملی ایجاد می کند.
دیپلماسی  سبد  در  بازرگانی  اتاق 
و  دارد  قرار  حاکمیت  نهاد  عمومی 
حوزه سرمایه گذاری اتاق وابسته به این 
دیپلماسی است در صورت تعامل نامناسب 
بین المللی نهاد حاکمیت اعضای اتاق نیز 
بعد  برد.  خواهند  بهره  آن  منفی  اثرات  از 
تشکیل  تهران  اتاق  در  ستادی  برجام  از 

شده که توانست فعاالن اقتصادی تهران را 
شناسایی و معرفی نماید که سهم درآمدی 
700 میلیون تا 5 میلیارد دالر را طی سال 

گذشته ایجاد کرده اند.

 نخبه گرایی در دولتهای ما نقشی دارند؟

یک تفاوت اساسی با دنیای مدرن کنونی 
 NGO داریم در دنیای مدرن سازمان های
روزنامه های آزاد و مردم نهاد رفتار سیاست مدارها 
را نقد می کنند رفتارهایی که به ظاهر به 
نفع مردم باشد اما در باطن علیه منافع ملی 
است شناسایی شده و راه به جایی نمی برند 
این شیوه ها در انگلیس، امریکا و بسیاری از 
و  شود  می  اعمال  یافته  توسعه  کشورهای 
دولتها  بدنه  در  گرایی  نخبه  فقط  موضوع 
از کارشناسان  اتفاقا هر دولتی  بلکه  نیست 
نخبه بهره مند است مهم تصمیماتی است که 
در درازمدت نتیجه ای مشکل آفرین ایجاد 

تصمیمات  نمونه  از  یارانه  پرداخت  می کند 
با  ابتدا  از  آن  اجرای  که  بود  گرایانه  عوام 
هدف انباشت صندوق رای شکل گرفت و 
تداوم آن نیز با همین رویکرد صورت گرفته 

است.

 اتاق تهران در حمایت از تشكل ها و اتحادیه ها 
چه اقداماتی انجام داده است؟

به این نتیجه رسیده ایم که نیازمندی های 
تشکل ها یک نیاز یکسان نبوده و دینامیک 
است بعضی تشکل ها در بدو تشکیل قرار 
دارند و نوع نیازشان با تشکل هایی که در 
دوران استقرار هستند فرق دارند و بالطبع 
را  استقرار  دوران  که  دیگری  های  تشکل 
گذرانده اند و وارد توسعه شده اند از نیازهای 
تهران تالش  اتاق  دیگری خبر می دهند. 
ها  و تشکل  بین خود  میثاقی  است  کرده 
ایجاد نماید تا نیازها از حد کمک مالی فراتر 
رفته شرح خدمات تشکل ها را دریافت و 
آنالیز کرده و در جهت بهره مندی اعضای 
یک  رویکردی  چنین  نماید  منتشر  اتاق 
درخواست های  از  را  اتحادیه  یا  تشکل 
متعدد مالی مستقل کرده و زمینه را جهت 

درآمد زایی فراهم می نماید . 

 اتحادیه اوپكس با حمایت شما و اتاق ایران توانست 
پایین  المللی  بین  نمایشگاه  اولین  برگزاری  مجوز 
دستی را اخذ نماید نظرتان در این  خصوص چیست؟

این یک سیاست متقن و آزمون دیده در 
سطح جهانی است که طبقه متوسط جامعه 
بهترین اداره کننده یک کشور خواهد بود 
طبقه متوسطی که دغدغه تامین مایحتاج 
اندیشه و  اولیه زندگی را ندارد و فقط در 
کتاب سیر می کند متاسفانه این ظرفیت 
در جامعه ما به وجود نیامده که اداره کشور 

توسط طبقه متوسط باشد.

نظارتی  نهاد  تشكیل  متوسط  طبقه  این  برای   
رگوالتوری نیز مهم خواهد بود.

معتقدیم قانون ملی شدن صنعت نفت در 
همه دولت های گذشته و حال اجرا نشده 

حکمران ها رفتاری 
در جهت منافع بخش 
خصوصی نکرده اند. 
بخش خصوصی را 
درک نکرده و اساساً 

باوری به بخش 
خصوصی نداشته و 

ندارند
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است دولت ها نفت را به صندوق خانه خود 
تبدیل کرده اند. 

گفته اند دولت رگوالتور است من باور دارم 
این صاحبان صنعت هستند که پایه گذار و مجری 
رگوالتوری می توانند باشند رگوالتوری باید 
قوانین ضد انحصار داشته باشد وقتی دولتی 
خود انحصار به وجود می آورد. این با اصل 

رگوالتوری در تضاد می باشد.

 نظرتان درباره کمبود خوراک واحدهای تولیدی 
پتروشیمی و رقابت ناسالم در تأمین آن چیست؟

اتاق تهران به آرایی واحد در شیوه نرخ گذاری 
فوالد  از  بزنم  مثال  است.  نرسیده  خوراک 
که دولت به شرکت باالدستی مانند مبارکه 
انرژی ارزان می دهد با هدف اینکه زنجیره 
پایین دستی تقویت گردد و از این زنجیره 
مشاغلی همچون لوله سازها، پروفیل کاران 
ایجاد  با  ولی  گردد  تشکیل  نوردکارها  و 
تعرفه توسط دولت و صادرات فوالد، سهم 
به  منجر  و  بوده  ناچیز  خصوصی  بخش 
تعطیلی واحدهای تولیدی می گردد همین 
حکم در مورد پتروشیمی نیز حادث است. 
از طرفی گروهی معتقدند خوراک مجانی به 
پتروشیمی داده شود در حالی که زنجیره 

پایین دستی نسبت به این شیوه از عرضه 
تضمینی ندارند که به موقع و به مقدار الزم 

خوراک دریافت نمایند.
و  انحصار  محدودیت  در  صحیح  شیوه 
حذف تعرفه و ایجاد رقابت نهفته است و 
هر مرجعی هم می تواند نسبت به عرضه 
خوراک اقدام نماید و صنایع پایین دستی 
با محدودیت انحصار و عرضه رقابتی سالم 
می تواند تعیین کند که از مجاری داخلی یا 

خارجی خوراک خود را تهیه نماید.

و  اساسی  قانون   44 اصل  راجب  نظرتان   
خصوصی سازی چیست؟

برای  قصدی   44 اصل  در  من  نظر  به 
های  واژه  هم  هنوز  نبود  سازی  خصوصی 
نامفهومی همانند اقتصاد مردمی یا عمومی 
شرایط غیر شفافی در اقتصاد ما به وجود 
آورده است هر اقتصاد از یک دولت و بخش 
خصوصی تشکیل شده است و چیزی بنام 
بوده  شفاف  غیر  بعضاً  که  عمومی  اقتصاد 
کنند   نمی  تمکین  نیز  مالیاتی  نظام  از  و 
مالکیت  ما  اقتصاد  در  اینکه  ندارد  وجود 
در  صندوق ها  یا  و  سازمان ها  یا  نهادها 
عمومی  اقتصاد  نام  به  بخش هایی  اختیار 

اما  نباشد  بیان همه مشکل ها  باشد شاید 
ایجاد دامپینگ، عدم شفاف سازی دارایی ها 
و درآمدها و قیمت تمام شده و فروش و 
معافیت های مالیاتی توانسته است جایگاه 

بخش خصوصی را به مخاطره اندازد.

 آیا می توانید الگویی را به عنوان الگوی شایسته 
برای اقتصاد ایران و برای پرهیز از آزمون و خطای 

دولت ها مناسب بدانید؟

هیچ الگویی از کشورهای توسعه یافته را نمی توان 
برای اقتصاد ایران متصور شد حتی چین عصر 
دن شیائوپینگ در دهه هفتاد میالدی هم با 
آزمون و خطا توانست به جایگاه چین کنونی برسد.

اما می توانیم سه الگو را برای رهایی از بند 
مشکالت کنونی متصور شویم. اینکه اداره 
همانند  باشد  متوسط  طبقه  توسط  کشور 
کشورهایی نظیر سوئد، ایسلند و نروژ همه 
چیز شفاف سازی شود و قوانینی ضد انحصار 
با حذف قوانین مداخله گر و آیین نامه های 

بی کاربرد جاری گردد.
اما توسعه با پیشرفت فرق دارند امروزه چین 
نیست  یافته  توسعه  ولی  کرده  پیشرفت 
زیست، جامعه  با محیط  چین رشد کرده 
طبقاتی و فساد اداری به شدت درگیر است 

و یکی از فاسد ترین کشورها ست .
اما کشوری مثل دانمارک که طبقه متوسط 
حال  مشکالت  از  کنند  می  اداره  را  آن 

حاضر چین مرتفع است.
جامعه ما اگر بر این اصول اساسی پایبند باشد 
و آن را به میثاق ملی تبدیل کند می تواند تا 

15 سال آینده به این حد از توسعه برسد.

 اتاق تهران چه برنامه های توسعه طلبانه دارد.

اتاق ها در دنیای توسعه یافته سه وظیفه 
تقویت  اعضاء،  یکپارچگی و وحدت  دارند 
اعضاء و انجام بهینه امور توسط اتاق که در 
حال حاضر اتاق تهران در این سه وظیفه 

موفق عمل کرده است.

 نظرتان در خصوص بخشنامه ارزی دولت چیست؟

چنین بخشنامه ای موجی از انتظار در بازار ارز 
ایجاد کرده و بر روی افزایش قیمتها تاثیری 
نداشته است و تقاضا را برای ارز به طور کاذب 
باال برده است این نرخ گذاری 4200 تومانی 
عجوالنه و غیر واقعی بوده و باعث فساد و رانت 

شده است.

در  اقتصادی  دیپلماسی  معاونت  شما  نظر  به   
وزارت امور خارجه می تواند راهگشا باشد؟

اجرایی  فرانسه  کشور  در  موفق  مدل  یک 
و  در جایی سفارتخانه  و دولت  است  شده 

یا نمایندگی سیاسی تاسیس می کند که 
"بیزینس فرانس" مزیت و توجیه اقتصادی 
آن را تایید کند بعد از امریکا بزرگترین شبکه 

دیپلماتیک دنیا متعلق به فرانسه است.
از  متاثر  بسیار  ما  اقتصادی  دیپلماسی 
در  است  ما  جهانی  دیپلماتیک  روابط 
صورتی که ارتباطات دو طرفه نباشد این 

دیپلماسی هم راه به جایی نخواهد برد.

  خدمات برجسته اتاق تهران در طی دو سال 
گذشته چه بوده است؟

اتاق تهران در حسابرسی ده ساله که بسیاری از 
تولید کنندگان ما را گرفتار کرده بود و همچنین 
پذیرش اظهار نامه مالیاتی سال 94 توانست 
موثر واقع شود در حقیقت اتاق مانند دارکوب 
عمل می کند و وقتی نمی تواند پارادایم دولت 
را نسبت به اعضا عوض کند با پیگیری های 

متعدد به خواسته خود می رسد.

  نظر شما با نرخ واقعی دالر چیست؟

کشور  به  پول  ورود  جریان  قطع  این  اگر 
نبود دالر رقمی واقعی بین 5۳00 تا 5700 
تومان داشت ولی این موضوع شرایط غیر 
نرمالی را بوجود آورده است با توجه به گفته 
جنگ  جای  به  ها  تحریم  این  که  ترامپ 
است پس در این جنگ اقتصادی نمی شود 
رقمی واقعی برای ارزش دالر در نظر گرفت. 

 دستاورد دولت اول 
دكتر روحانی ، ثبات 

اقتصادی بود كه 
امروزه هيچ آثاری از 
اين ثبات باقی نمانده 

است

 هر اقتصاد از يک 
دولت و بخش 

خصوصی تشکيل 
شده است و چيزی 
بنام اقتصاد عمومی 
كه بعضاً غير شفاف 

بوده و از نظام 
مالياتی نيز تمکين 
نمی كنند  وجود 

ندارد
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تامین  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
اجتماعی )شستا( از ادغام پتروشیمی های 
شستا و هلدینگ خلیج فارس خبر داد و 
هلدینگ  همکاری  با  درصددیم  گفت: 
صنایع  ملی  شرکت  و  فارس  خلیج 
را  پتروشیمی  مجموعه های  پتروشیمی، 
در راستای ایجاد یک هلدینگ بین المللی 
قدرتمند و قابل رقابت با هلدینگ های دیگر 

چون سابیک، ادغام کنیم.
با  اختصاصی  گفتگوی  در  لطفی  مرتضی 
بر هدف گذاری  تاکید  با  اوپکس،  خبرنگار 
شستا برای خروج از بنگاه داری و روی آوردن 
به سهام داری، گفت: امروزه گرایش بین المللی 
با  نیز  ما  است،  بنگاه ها  تجمیع  سمت  به 
چنین نگاهی به دنبال این هستیم که در 
برخی حوزه های فعالیتی مانند فوالد، مس، 

پتروشیمی ورود جدی داشته باشیم.
وی با اشاره به مذاکرات شستا  با هلدینگ 
خلیج فارس و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
اظهار کرد: نامه ای را به دولت ارسال کردیم 
و موافقت دولت را برای تسریع اقدامات در 

راستای استراتژی خود گرفتیم.
تامین  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
اجتماعی )شستا( ابراز امیدواری کرد:انتظار 
دولتی  غیر  نهاد  هر  سهم  بتوانیم  می رود 
کاالی  و  فعالیت  پتروشیمی  حوزه  در  که 
نسبت  به  می کند،  ارزش گذاری  را  خود 

ارزش گذاری خریداری کنیم.
تصریح  شستا،  هدف  توضیح  در  لطفی 
کرد: فرض کنید یک هلدینگ بین المللی 
دارایی  ارزش  می شود،  ایجاد  پتروشیمی 
من نسبت به ارزش دارایی هلدینگ خلیج 
درصد   10 ایجادشده  هلدینگ  در  فارس 

می شود بنابراین می توانم 10 درصد سهم 
داشته باشم؛ غدیر، صندوق بازنشستگی و 

دیگران هم به همین شکل.
وی با تاکید بر اینکه منافع حاصل از ادغام 
است،  باال  بسیار  پتروشیمی  هلدینگ های 
بین المللی  مذاکرات  در  ادغام،  با  گفت: 
می توانیم رقیب جدی بسیاری از هلدینگ های 
بین المللی دیگر ازجمله سابیک باشیم؛ در 
تامین خوراک، صادرات، تنوع تولید و ارزش 

آفرینی نیز تقویت می شویم.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
همه  ادغام  رو  این  از  داد:  ادامه  )شستا( 
قرار  کار  دستور  در  را  پتروشیمی هایمان 
دادیم. قرار است ظرف مدت پنج سال از 
سهام داری  به  و  شویم  خارج  بنگاه داری 
پتروشیمی های  ادغام  برای  آوریم.  روی 
کشور تفاهم نامه ای با هلدینگ خلیج فارس 
امضاء کردیم تا واحدهایمان را ادغام کنیم 
و متناسب با ارزش دارایی مان از آنجا سهم 

بگیریم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( خبر داد:

شستا و خلیج فارس ادغام می شوند

برای ادغام 
پتروشيمی های 

كشور تفاهم نامه ای با 
هلدينگ خليج فارس 

امضاء كرديم تا 
واحدهايمان را ادغام 
كنيم و متناسب با 
ارزش دارايی مان از 

آنجا سهم بگيريم

پانیسا حسن زاده  - دنیای انرژی

دیدار عضو هیئت 
مدیره و 
دبیرکل اتحادیه 
اوپكس با نعمت زاده 
مشاور ارشد
 وزیر نفت

با  اتحادیه اوپکس در این نشست  دبیرکل 
دو   : گفتند  بورس  عملکرد  نحوه  به  اشاره 
کاال  بورس  عملکرد  خصوص  در  پیشنهاد 
قابل بررسی و تصویب است نخست اینکه 
اینکه  دوم  و  خارج شود  بورس  از  خوراک 
سهمیه بندی  ولی  باشد  بورس  در  خوراک 

شود.
رفیعی فر همچنین با بیان اینکه اتحادیه 
نفت  ملی  شرکت  های  حمایت  اوپکس 
ایران، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی 
ایران و تهران را جهت برگزاری نمایشگاه 
به  نفت  صنعت  پایین دستی  المللی  بین 
دست آورده افزود اتحادیه اوپکس در نظر 
نمایشگاه  قطر  در  نمایشگاه  این  که  دارد 
بین المللی نفت و در سال جدید میالدی 

برگزار نماید .
میلیارد دالری  به صادرات 9  اشاره  با  وی 
مشتقات نفتی توسط اعضا اتحادیه در سال 
رگوالتوری  نهاد  ایجاد  خواستار  گذشته 
برای سامان دهی قانونی تولید و صادرات 
و  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  فراورده های 

حمایت از فعاالن بخش خصوصی شد . 
مشاور ارشد وزیر نفت نیز با اشاره به سیر 
نزولی رقم صادرات کشور گفت : با وجود 
کوچک تر  واحدهای  به  ارز  تأمین  مشکل 
این  و  است  واردشده  جدی  آسیب های 
می تواند خطرناک باشد که پیشنهاد ما این 
بود که تولیدکنندگان کوچک ارز خود را 

از صرافی های مجاز تهیه کنند و واحدهای 
را  ارز  از طریق شبکه های دولتی  بزرگ تر 

تهیه نمایند.
در مورد موضوع نمایشگاه صنایع پایین دستی 
درحال حاضر اصل قضیه بسیار خوب است 
بسیار  می تواند  شود  برنامه ریزی  اگر  و 
تمام ظرفیت صنایع  از  باید  و  باشد  مفید 
و  نفت  صنعت  پیمانکاران  و  پایین دستی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  حمایت 
خصوصی  بخش  منافع  تا  شود  استفاده 

تامین گردد .
نعمت زاده در خصوص عملکرد بورس نیز 
افزود : هیچ جای دنیا انحصاری در عرضه 
خوراک وجود ندارد و عرضه انحصاری نیز 
در  مدیریت  دوران  در  و  است  غیرقانونی 
بودم  این مسئله  پیگیر  نیز  وزارت صنعت 
پیگیر  هم  اتحادیه  که  است  ضروری  و 
ساماندهی به عرضه و تامین خوراک باشد  
بهتر این است که خوراک از بورس خارج 
نشود ولی اختیاری شود نه اجباری و هر 
بورس  داخل  در  داشت  تمایل  که  کس 
عرضه  آزاد  به صورت  بقیه  و  کند  عرضه 
و  تولیدکنندگان  که  معتقدیم  ما  شود. 
مصرف کنندگان باید با همدیگر قراردادهای 
بلندمدت داشته باشند چراکه وقتی واحدها 
موعد  سر  بتوانند  دارند  صادراتی  تعهد 
مشخص شده خوراک را تحویل بگیرند و تا 
زمانی که عرضه و تقاضا برای تولید مساوی 

نشود مشکل باقی خواهند ماند.
رگوالتوري،  ایجاد  در   : پایان گفت  در  وی 
کارشناساني  گسیل  با  باید  اول  وهله  در 
به چند کشور توسعه یافته که رگوالتوري 
اجرایي دارند تحقیق به عمل آمده و آزمون 
و خطاهاي صورت گرفته در رگوالتوري آنان 
بررسي شده و نمونه اي که با ساختار قانوني 

ما مشابهت دارد تنظیم و اجرایي گردد .

هيچ جای دنيا 
انحصاری در عرضه 
خوراک وجود ندارد 
و عرضه انحصاری 
نيز غيرقانونی است 

ضروری است كه 
اتحاديه هم پيگير 

ساماندهی به عرضه 
و تامين خوراک 

باشد
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رشد اقتصادی امری  انکار ناپذیر است.
هم چنین به طور قطع باید پذیرفت دولت 
تمامی  داشتن  اختیار  در  دهه   4 از  پس 
منابع و قدرت ها در بسترسازی اقتصادی 
با رویکرد کسب بازارهای بین المللی موفق 
عمل ننموده است.پس بهتر آن است که امروز 
نهاد دولت با توجه به تجربیات بین المللی، 
به بخش  واگذاری مسئولیت های خود  با 
خصوصی، در جایگاه واقعی خود قرار گرفته 
و نقش حاکمیتی خود را در بهینه سازی 

ظرفیت ها اعمال نماید.
لذا تشکیل و راه اندازی » نظام رگوالتوری« 
در راستای ایجاد و حفظ وحدت در رویه های 
و  بخش خصوصی  و  دولت  بین  اقتصادی 
پرهیز از رفتارهای سلیقه ای و دستوری در 
فضای کسب و کار با بهره گیری از تجربیات 
نقشه   « تدوین  و  یافته  توسعه  کشورهای 
و  دولت  همکاری  با  کشور«  انرژی  جامع 

کارهای  راه  همایش  چهارمین  برگزاری  مقدمه: 
افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی 
انرژی در حاشیه نمایشگاه بین المللی نفت اخیر، فرصتی را به وجود آورد که توانمند سازی 
بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار در زمینه توسعه بخش پایین دستی نفت و 
گاز با حضور و همراهی فعاالن بخش خصوصی بررسی و تحلیل گردد که اهم موضوعات 

سخنرانی کارشناسان و تحلیل گران مدعو در این همایش در پی می آید .
از دیرگاه تشکل های بخش خصوصی، لزوم تعامل مثبت با تمامی کشورهای دنیا به ویژه 
کشورهای هم جوار در راستای دستیابی به توسعه پایدار، ایجاد ثبات اقتصادی، در اولویت 
قرار گرفتن مبارزه مستمر و همراه با اراده جمعی در قوای سه گانه با فساد، هماهنگ سازی 
و یکپارچه نمودن فعالیت کلیه ارکان اقتصادی و قانون گذاری در جهت نیل به امنیت و 

راه کارهای افزایش سهم
 بخش خصوصی در بازارهای  

بین المللی انرژی
گزارشی از روابط عمومی اتحادیه اوپکس

نظام  تشخیص مصلحت  و مجمع  مجلس 
پیشنهاد و تائید می گردد.

در  کشور  انرژی  خصوصی  بخش  فعاالن 
نقش برگزارکنندگان و حامیان اصلی این 
اصلی  محرک  موتور  عنوان  به  و  همایش 
اقتصاد کشور، امروز این ظرفیت را در خود 
ایجاد نموده اند تا ضمن پاسخگویی کامل 
بازار  از  قابل توجهی  نیاز داخلی، سهم  به 
برای  اما  نمایند؛  کسب  نیز  را  الملل  بین 
نمودن  عملیاتی  و  هدف  این  به  رسیدن 
آن از حرف تا عمل، پشنهادات، چالش ها 
و اقدامات الزم در چند بند به شرح ذیل 

اعالم می گردد:
ایجاد  برای  بسترسازی  و  ریزی  برنامه   
شرکت های بین المللی با مشارکت شرکت 
توسعه تجارت  های غیر دولتی و سازمان 
هدف  کشورهای  بازار  مدیریت  رویکرد  با 
صادراتی و جلوگیری از رقابت های غیر 

حرفه ای و مخرب
در  معنوی  و  مادی  موثر  مشارکت   
برگزاری نشست های تجاری و حضور 
راهبری  به  المللی  بین  رویدادهای  در 
اتاق های مشترک با مشارکت طرف های 

تجاری در بازارهای هدف صادراتی
 تعریف و شفاف سازی سهم شرکت های 
دو  در  انرژی  حوزه  دولتی  غیر  ایرانی 
تکنولوژی در  واردات  و  بخش صادرات 
تفاهم نامه ها و موافقت های بین المللی 

دولت با کشورهای هدف صادراتی
 راهبری و برنامه ریزی مذاکرات بخش 
تجاری در دیدارهای بین المللی دولت 

با کشورهای هدف صادراتی
 پذیرش تائیدیه استاندارد وزارت نفت 
ایران نسبت به کیفیت و توانمندی شرکت های 
هدف  کشورهای  در  حضور  برای  ایرانی 

صادراتی

فعاالن بخش 
خصوصی انرژی 
كشور در نقش 

برگزاركنندگان و 
حاميان اصلی اين 

همايش و به عنوان 
موتور محرک اصلی 
اقتصاد كشور، امروز 

اين ظرفيت را در 
خود ايجاد نموده اند 
تا ضمن پاسخگويی 
كامل به نياز داخلی، 
سهم قابل توجهی از 

بازار بين الملل را نيز 
كسب نمايند

کشورهای  در  انرژی  میز  اختصاص   
هدف صادراتی برای بررسی بازار، ظرفیت سازی 

مشترک و توسعه تعامالت تجاری
یکپارچه  ساختار  ایجاد  فرایندسازی،   
و  مادی  های  حمایت  و  قوانین  در 
معنوی از نظام مبادالت پیمانکاری فرعی 
و  تجربیات  به  توجه  با   )ISPX(ایران
مدل های موفق بین المللی و در راستای 

توسعه بازار صنایع کوچک و متوسط
جهت  ویژه  اعتباری  خط  تخصیص   
صندوق  محل  از  المللی  بین  بازارسازی 

توسعه ملی
 Sovereign ارائه ضمانت نامه های دولتی و 
های  فایناس  از  استفاده  برای   Guarantee

خارجی و تضامین پروژه ها در بازارهای هدف 
صادراتی

فرآورده  المللی  بین  نمایشگاه  اولین  برگزاری   
به  ایران  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  های 
و  دولتی  های  توانمندی  معرفی  منظور 
صادراتی بخش خصوصی در سال جاری با 
پشتیبانی و حمایت تمامی تولیدکنندگان، 
اسالمی  جمهوری  ارکان  و  صادرکنندگان 

ایران
 تسریع و تسهیل در بسترسازی مناسب ارتباط 

بین بانکی کشور با بازارهای هدف صادراتی
 مشارکت در ایجاد سامانه و پرتال کارآمد 
توانایی  معرفی  و  سازی  شفاف  رویکرد  با 
شرکت های ایرانی صادراتی و ایجاد بستر 

مشارکت و روابط دو طرفه مستقیم
ناظر،  عنوان  به  دولت  جایگاه  پذیرش   
تنظیم کننده روابط، مناسبات و بسترها و 
در  اجرایی  های  مسئولیت  کلیه  واگذاری 
و  آگاه  فعاالن  و  نهادها  به  صادرات  حوزه 

متخصص در بخش خصوصی
 ایجاد مسیر سبز با رویکرد به دور ماندن 
نابسامانی  از  محور  صادرات  های  شرکت 

مولفه های اقتصادی و بی ثباتی قوانین
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بعد از افزایش قیمت ارز و راه اندازی سامانه نیما 
برای ثبت واردات و صادرات، پتروشیمی ها 
به عنوان دومین منبع صادراتی بعد از نفت، 
از  حاصل  ارز  نیستند  حاضر  کردند  اعالم 
بانک مرکزی بفروشند.  صادرات خود را به 
و  مرکزی  بانک  میان  توافقی  در  حاال 
صادرکنندگان پتروشیمی قرار بر این شده 
پتروشیمی  شرکت های  به  دولت  که  است 
با نرخ دالر سه هزارو 800تومانی  خوراکی 
بدهد و در ازای آن پتروشیمی ارز حاصل از 
صادرات را با نرخ چهار هزارو 200تومان به 
دولت بدهد. با این حساب، دریافتی هر دالر 
برای صادرکننده پتروشیمی به چهار هزارو 
رضایت  تصمیم  این  می رسد.  600تومان 
فعاالن پتروشیمی را جلب کرده، همچنان که 

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه نفت، گاز و 
پتروشیمی در گفت وگو با »دنیای انرژی« گفت: 
خوراک  خرید  در  دولت  تخفیفی  سیاست 
رضایت بخش  پتروشیمی  واحدهای  برای 
دوطرفه  تسهیالت  نوعی  با  همراه  و  است 
از  حاصل  ارز  از  می تواند  هم  دولت  است، 
صادرات این محصول با نرخ دالر چهار هزارو 
200تومانی خود استفاده کند. اما کارشناسان 
نیستند.  همراه  باور  این  با  چندان  ارزی 
در این باره  بانکی،  کارشناس  ندری،  کامران 
با  پتروشیمی  خوراک  توزیع  است  معتقد 
نرخ ترجیحی خود منبع توزیع رانت است 
و از طرف دیگر، سازوکار تعریف شده ای برای 
ملزم  کردن صادرکنندگان برای ارائه ارز خود 
در سامانه نیما با نرخ چهار هزارو 200تومان 

به جای فروش در بازار آزاد با نرخ های باالی 
شش هزار تومان وجود ندارد. 

 تخفیف 400تومانی برای صادرکنندگان پتروشیمی 

یک مقام مسئول در گفت وگو با خبرگزاری ها 
از تصمیم جدید برای ارائه خوراک ارزان به 
پتروشیمی ها خبر داد و گفت: شرکت های 
پتروشیمی در قبال دریافت خوراک با نرخ 
دالر سه هزارو 800 تومانی، ارز خود را چهار 

هزارو 200 تومان به دولت می دهند. 
این موضوع را حمید حسینی در گفت وگو 
گفت:  و  کرد  تأیید  انرژی«  »دنیای  با 
بهره مند  امتیاز  دو  از  پتروشیمی ها همواره 
خوراک  قیمت  در  تخفیف  یکی  بوده اند؛ 
در  هدفمندی  ستاد  مصوبه  در  که  بوده 

میا ن ُبر  برای خرید دالر
ارز  اختالف  دیگری  و  شد  تعیین  مجلس 
مبادله  ای با آزاد بود. مابه التفاوت این دو نرخ 
مبلغی معادل 500 تومان بود و واحدهای 
با  را  خود  خوراک  خرید  ارز  پتروشیمی 
از  حاصل  ارز  و  می کردند  فراهم  مبادله ای 
صادرات را با نرخ آزاد می فروختند.  حفظ 
این امتیاز برای واحدهای پتروشیمی بسیار 
مهم بود. همچنان که سال گذشته دولت با 
شکل گیری افزایش ارز و رسیدن نرخ دالر 
پتروشیمی ها  از  تومان،  هزار  مرز شش  به 
بازار  در  را  خود  ارز  که  کرد  درخواست 
بفروشند. آنها نیز با ارائه ارز خود در بازار، 
توانستند چند روزی بازار را آرام نگاه دارند، 
نتوانستند  ارزی  تالطمات  با  هم  باز  اما 
نرخ  به  فروش  برای  نگهداری  وسوسه  به 
باالتر پاسخ منفی بدهند و عرضه ارز خود 
اجرای سیاست  با  دولت  کردند.  متوقف  را 
یکسان سازی نرخ ارز بارها و بارها اعالم کرد 
معافیت  از  را  نمی تواند صادرکنندگانی  که 
جوایز  جمله  از  مشوق ها،  سایر  و  مالیاتی 
صادراتی و نرخ های ترجیحی در نظام بانکی 
برای تسهیالت بانکی بهره مند کند که حاضر 
نیستند ارز خود را به بازار عرضه کنند. اما 
در  دولت  که  محدودیت هایی  این  با  حتی 
دوران یکسان سازی نرخ ارز از فروردین تا به 
حال اعمال کرده است، باز هم صادرکنندگان 
پتروشیمی حاضر نبودند ارز خود را در داخل 
حاال  کنند.  ارائه  نیما  سامانه  در  و  کشور 
دولت با ارائه تسهیالت تشویقی درصدد این 
است که بتواند صادرکنندگان پتروشیمی را 
ترغیب به اظهار ارز در سامانه نیما کند. دولت 
تصمیم دارد خوراک پتروشیمی ها را که تا 
نرخ دالر چهار هزارو 200  با  این  از  پیش 
تومانی در اختیار آنها قرار می گرفت، اکنون 
با نرخ سه هزارو 800 تومانی مانند کاالهای 
اساسی در اختیار آنها قرار دهد. بنابراین در 
ازای دریافت خوراک با 400 تومان کمتر از 
نرخ قبلی، قرار بر این است که پتروشیمی ها 
ارز خود را به نرخ چهار هزارو 200 تومانی 
به دولت بفروشند. با این حساب، دریافتی هر 

دالر برای صادرکنندگان پتروشیمی چیزی 
حدود چهار هزارو 600 تومان خواهد بود. 
اجرای  چندوچون  درباره  حسینی  حمید 
دولت  تصمیم  با  داد:  توضیح  این سیاست 
ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی 
الزام  بازمی گردد.  کشور  اقتصاد  چرخه  به 
قانونی آن هم این است که اظهارنامه های 
صادرات این محصوالت در گمرک به صورت 
یک نسخه به بانک مرکزی فرستاده می شود. 
ضمن اینکه با توجه به قانون بازنگرداندن ارز 
یک نوع جرم تلقی می شود. بنابراین برای 
راستی آزمایی صادرکنندگان در اظهار میزان 
صادرات خود دولت باید از گمرک به عنوان 
ابزار موجود استفاده کند. میزان صادرات را از 
طریق گمرک شناسایی کند و با قیمت های 
جهانی انطباق دهد.  او درباره امکان توزیع 
گفت:  پتروشیمی  خوراک  یارانه  در  رانت 
سه  نرخ  با  خوراک  که  است  این  بر  قرار 
پتروشیمی  واحدهای  به  800تومان  هزارو 
به دست  صادرات  اینکه  ضمن  شود،  داده 
سایر اشخاص ممنوع شده و فقط واحدهای 
پتروشیمی می توانند صادرات داشته باشند. 
و  نیز مشخص اند  ما  پتروشیمی  واحدهای 

شامل هلدینگ خلیج فارس و دیگر مجتمع هاست. 

 سیاست های غلط گذشته را تكرار نكنیم

سخنگوی اتحادیه نفت و گاز و پتروشیمی 
را  مرکزی  بانک  و  گمرک  بین  ارتباط 
صادرات  کوچک نمایی  از  جلوگیری  برای 
پتروشیمی کافی می داند، اما کامران ندری، 
هرچند گمرک  می گوید  بانکی،  کارشناس 
میزان صادرات را می تواند به بانک مرکزی 
تخلف  امکان  صادرکنندگان  تا  کند  اعالم 
باشند،  نداشته  را  دولت  به  خود  ارز  ارائه 
را  قیمتی  تفاوت  و  محصوالت  کیفیت  اما 
نمی تواند نشان بدهد. ندری توضیح داد: در 
همین مدت اخیر که سامانه نیما شروع به 
کار کرده و قیمت ارز به شکل دستوری چهار 
هزارو 200تومان تعیین شده، آمار واردات و 
ثبت سفارش ها رشد باالیی داشته و حاکی از 
بیش اظهاری است. این را ما درباره صادرات 
ارز  صادرکننده  و  می بینیم  کم اظهاری  با 
بازار  یا  بلکه در خارج  به دولت  نه  را  خود 
هزارتومان  شش  باالی  نرخ های  با  آزاد 
این سیاست دستوری  افزود:  او  می فروشد. 
و  تشویقی  تعیین سیاست های  ادامه  در  و 
اعمال  هم  گذشته  دهه  چند  در  تخفیفی 
شده و شکست خورده است، چراکه مبنای 
اقتصادی  منظر  از  و  می شود  بزرگی  رانت 
فعلی  مدیران  به هرحال  ندارد.  توجیه  نیز 
ما کمابیش همان مدیران قبلی هستند و 
همان اشتباهات گذشته را تکرار می کنند. 
در روزهای ابتدایی اجرای یکسان سازی نرخ 
ارز، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرد که دولت تصمیم 
دارد به عنوان یکی از راهکارها اجازه دهد که 
میان  توافقی  نرخ  با  از صادرات  ارز حاصل 
صادرکننده و واردکننده خرید و فروش شود. 
اکنون به نظر می رسد دولت وارد فاز بعدی 
کارشناسان  اما  شده  خود  ارزی  سیاست 
تشویقی،  سیاست های  کنار  در  معتقدند 
دولت باید مراقب خطر زاییدن منابع توزیع 
رانت جدید باشد و از کوچک نمایی صادرات 

و بزرگ نمایی واردات جلوگیری کند

كارشناسان معتقدند 
در كنار سياست های 

تشويقی، دولت 
بايد مراقب خطر 

زاييدن منابع توزيع 
رانت جديد باشد 
و از كوچک نمايی 

صادرات و 
بزرگ نمايی واردات 

جلوگيری كند

دولت با اجرای 
سياست 

يکسان سازی نرخ ارز 
بارها و بارها اعالم 
كرد كه نمی تواند 
صادركنندگانی را 
از معافيت مالياتی 
و ساير مشوق ها، 
بهره مند كند كه 

حاضر نيستند ارز 
خود را به بازار 

عرضه كنند



شرکت شیمی درسلف مجموعه ای بزرگ و معتبر در زمینه صادرات روانکاری های صنعتی است. چهار شرکت »آریا شیمی«، »پاالیش قیر ساتراپ 
جم« »آرم اویل ارمنستان« و »واحد ترابری شیمی در سلف« زیرمجموعه این شرکت صادراتی هستند.

شرکت شیمی درسلف عالوه بر فعالیت های اقتصادی، همچنین در زمینه های فرهنگی و ورزشی نیز نقش مهمی ایفا می کند؛ به طوری که هم 
اکنون این شرکت مالکیت ”تیم ورزشی شیمی در تهران” را به عهده داشته و از سال 1۳89 تاکنون در لیگ های مختلف در رشته بسکتبال، مقام های 

خوبی را کسب کرده است.
 تالش های موفق و عملکرد مطلوب این مجموعه در سه حوزه اقتصادی، فرهنگی و ورزشی موجب شد تا به سراغ آقای هنریک درغوکاسیان، 
رییس هیات مدیره مجموعه شرکت های شیمی در سلف برویم و با وی به گفت وگو بنشینیم و نظر وی در خصوص »چشم انداز بازار نفت« و 

»چگونگی عبور از موانع اقتصادی در این حوزه« را جویا شویم. مشروح این مصاحبه از نظر خوانندگان ارجمند »دنیای انرزی« می گذرد:

  از چه زمانی وارد بازار کار شدید؟ اکنون شرکت شیمی در سلف در چه زمینهای فعالیت دارد؟
 از سال 1۳72 وارد بازار کار شدم. در ابتداء واردکننده الستیکهای صنعتی و سواری بودیم. از سال 1۳75 تا 1۳79 در زمینه ترانزیت سوخت 
فعالیت داشتیم. از سال 1۳79 فعالیت خود را با تأسیس شرکت شیمی در سلف در زمینه تولید انواع هیدروکربن ها و روغن های تصفیه دوم 
آغاز کردیم. بخشی از این موضوع برمی گردد به جمع آوری روغن های کار کرده در بازار ایران که چیزی بالغ بر سالیانه 600 هزار تن را تشکیل می دهد 
و معضل بسیار بزرگ محیط زیستی برای ایران قلمداد می شود. حتی کنوانسیون های خاصی در زمینه پسماندها برای این ضایعات همانند 
کنوانسیون بازل وجود داشته که در برگیرنده مقررات بسیار سختی در تردد و نگهداری این نوع محصوالت یا پسماندها است. در ایران میلیونها 
خودرو در جاده ها تردد می کنند که با تعویض ماهیانه و دورهای روغن کارکرده، در مجموع چیزی بالغ به 600 هزار تن در سال پسماند های 
حاصل از فرآورده های روغنی )تصفیه دوم(از خود به جای می گذارند. این موضوع باعث شده که سازمان محیط زیست مکانهایی را برای نگهداری 
این نوع پسماندها تخصیص دهد که صنایع مختلف بتوانند این پسماندها را در آن مکانها خالی کنند. با ورود صنعت تصفیه روغن در ایران که 
قدمتی 60 ساله دارد، شاهد برطرف شدن این معضل هستیم که حجم عظیم روغن های کار کرده با تبدیل به روغن های پایه با استانداردهای 
ملی و بین المللی کاربردهای بسیاری را در کشور ایجاد کرده است. شرکت شیمی در سلف مجوز این فعالیت را در سال 1۳84 از سازمان صنایع 
اخذ و از آن موقع تاکنون در این صنعت فعال شده است. این شرکت با حدود 10 میلیون دالر ارز آوری از سال 1۳79 فعالیت خود را آغاز کرده 
که امیدواریم در سال جاری به یک رکورد بی نظیر، در حدود 250 تا ۳00 میلیون دالر ارزآوری دست یابیم و با این اقدام کمکی به رفع بیکاری 

و اشتغال زایی در کشور داشته باشیم.

 در خصوص محصوالت تولیدی و فعالیت کاری این مجموعه توضیح بیشتری دهید؟
 روغن هایی که برای تصفیه وارد سیستم تقطیر می شوند، به غیر از روغن پایه ای که استحصال می شود، حدود 60 درصد از روغن های کار 

کرده را تشکیل میدهد و حدود ۳0 الی 40 درصد هم محصوالت دیگری استحصال می شوند که این محصوالت نیز جهت استفاده، نیاز به فرآوری 
خاص دارند. این شرکت با تکیه بر محصوالت استحصال شده و با فناوری هایی که در دنیا وجود دارد، بر اساس فرآورده ها و داده های موجود در 
بازار و صنعت نفت، توانسته به یک محصول جدیدی دست پیدا کند که محصولی مشابه نفت کوره با استانداردهای بین المللی می باشد که بخش 
دیگری از فعالیتهای شرکت شیمی درسلف، تولید این محصوالت است؛ بنابراین ما بصورت عمده دو محصول را تولید می کنیم یکی روغن های پایه و 
دیگری هیدروکربن های سنگین که اسم تخصصی آن سوخت های دریایی است. همچنین شرکت پاالیش قیر ساتراپ جم را تأسیس کردیم که 
کار آن تولید انواع قیرهای صنعتی، قیرهای 60-70، قیرهای 85-100، قیرهای تخصصی اکسیده 200 - ۳00 و ... است که هر کدام کاربردهای 
تخصصی خود را دارند. در کنار آن، مجموعه عایق های رطوبتی، کامپاندهای قیری، انواع مواد برای کوتینگ کردن لوله های صنعتی و لوله هایی 
که در صنایع آب و نفت استفاده می شود را نیز راه اندازی کردیم. مجموعه شرکت آرم اویل ارمنستان و واحد حمل شرکت شیمی در سلف با 
حدود 60 تا 70 کشنده در حال فعالیت است که بخشی از مواد اولیه و محصوالت ما را حمل می کنند و به عنوان بازوی کمکی شرکت محسوب 
می شوند که امیدواریم در آینده نزدیک با افزایش تعداد این کشنده ها  میزان اشتغال زایی بیشتری داشته باشیم الزم به ذکر است که در سال 
1۳96 شرکت موفق به دریافت مجوز برندینگ از شرکت پخش فرآورده های نفتی شده که با عنایت به این مجوز، امکان تأسیس پمپ بنزین در 

سطح کشور را دارد و عمال مجوز فعالیت در تهیه و توزیع سوختهای بنزینی و گازوییلی را در سطح کشور اخذ کرده است.

  مهمترین برنامه های شرکت شیمی در سلف در سال 97 چیست؟
اقدامات این شرکت، بستگی به سیاستهای کالن کشور دارد. اکنون بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی سوم، چهارم، پنجم و حتی ششم، اقدامات 
خاصی را به عنوان برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای رسیدن به یک هدف شروع کرده ایم. متأسفانه اکنون این سیاست های 
کالن دستخوش تغییراتی شده اند؛ تغییراتی که به مسائل سیاسی، جهانی و به رابطه ما با کشورهایی که اکنون قطبهای صنعتی دنیا هستند، 
بستگی دارد. یقینا هرگونه تصمیم گیری در سطح کالن، تأثیر مستقیمی بر روی صنعت ایران می گذارد. با تصمیمهای ناگهانی و تغییراتی که در 
زمینه های مختلف از جمله؛ بحث ارز، کشتیرانی، بحثهای مربوط به بازرگانی، صدور اسناد بازرگانی و کیفیت کار به وجود می آید. این تصمیمات 
می توانند تأثیرات بسیار خوب و در مقابل اثرات بسیار بدی را بر روی صنایع، خصوصا در بخش صادرات داشته باشد. یکی از برنامه های این شرکت 
در سال 97 رسیدن به رقم صادرات 100 هزار تنی در ماه بوده که این موضوع در شرکت هدف گذاری شده و با ایجاد مجموعه های مختلف قصد 

داریم به این هدف بزرگ دست یابیم.

 با توجه به مشکالت اقتصادی و رکود حاکم در کشور، فعالیت کاری شرکت شما چگونه است؟
ما خیلی امیدوار بودیم که با اجرای سیاستهای دولت تدبیر و امید، بویژه بعد از برجام، یک حرکت خوب در بخش صنعت، صادرات و خصوصا 
تولید ایجاد شود؛ ولی متأسفانه اخذ تصمیمات ناگهانی و اشتباه از طرف دولتمردان، موجب گردید تا فضای کسب و کار و اقتصاد کشور با چالش 
بیشتری مواجه گردد. به اعتقاد من، این تصمیمات سریعا باید بازنگری شوند. برای مثال به جایی رسیده ایم که وزیر صنعت به صراحت اعالم می کنند »ما 

تصمیمات اتخاذ شده را حتی اگر به صادرات کشور هم آسیب برسد، به طور قاطع اجرا می کنیم که به نظر من تصمیم درستی نیست.

 نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکت شما چه تأثیراتی داشته است؟
 قاعدتا در بحث صادرات، هر چه قیمت ارز باالتر برود، به سود صادر کنندگان خواهد بود؛ چون به میزان درآمد بیشتری می رسند و باعث میشود 
که قیمت تمام شده صادر کننده نیز به نوعی پایین بیاید و صادر کننده می تواند، در بازار بین المللی رقابت بهتری با رقبا داشته باشد. لذا باال 
رفتن قیمت ارز، باعث رونق صادرات می شود که این یک اصل علمی و اقتصادی است. متأسفانه کنترل دستوری بازار ارز، آسیب های جدی را 
به بازارهای صادراتی ایران وارد کرده است لذا باید با یک بررسی مجدد دولت و مجلس محترم بالفاصله در این زمینه تصمیمات جدی را اتخاذ 
نمایند. با عدد دستوری 4 هزار و 200 تومان در بخش تولید و اصوال در فعالیتهای این شرکت، باعث می شود که ما در نقطه ای قرار بگیریم که 
قیمت تمام شده، حدود 7 / 5تا 10 درصد باالی قیمت فروش و قیمت جهانی باشد که این یعنی متوقف شدن تولید و صادرات. از طرفی دولت، 
در عین ناباوری به صادرکنندگان فشار می آورد که ارز خود را از طریق مکانیزم هایی که برنامه ریزی کرده، وارد کشور کنند. یکی از این مکانیزمها 
این است که حتما در مقابل صادرات، ارز خود را به یک واردکننده واگذار کنیم. حتما قبول دارید که گردش پول برای بخش تولید و صادرات، 
مهمترین مساله است. اگر بخواهیم ارز خود را برای واردات یک کاال به یک واردکننده تخصیص دهیم، در عین از دست دادن سرعت گردش پول، 
تصور نمایید که چه هزینه گزافی به شرکت در مقابل عدم چرخش مناسب مالی به ازای هر واحد پولی وارد می شود. از سوی دیگر، دولت به صورت 
دستوری تأکید می کند که اگر نمی خواهید ارز خود را به واردات تخصیص دهید، ارز حاصل از صادرات را به نرخ دستوری به صرافهای مجاز بانک 
مرکزی واگذار کنید که این نیز اساسا دارای مشکالت زیادی بوده و حداقل برای مجموعه های ما غیرقابل فهم است. شاهد هستیم که دولت در 
حال تدوین برنامه هایی در جهت جلوگیری فروش ارز در بازار آزاد است و به همین دلیل صادر کننده نمی تواند در بازار آزاد ارز خود را بفروشد. 

شرکت شیمی ُدر سلف
تولید  کننده و صادرکننده فرآورده های نفتی
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اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بار روانی این قضیه به این صورت خواهد بود که در صورت تکلیف دستوری فروش ارز به صرافهای بانک مرکزی؛ این 
سؤال پیش می آید که اگر صادر کنندگان، ارز خود را به صرافهای مجاز بانک مرکزی به مبلغ دستوری بانک مرکزی بفروشند، آیا می توانند فردا 
آن را از همان صرافها به قیمت بانک مرکزی بخرند؟ قطعا امکان ندارد. در عین حال، اکنون نرخ 4 هزار و 200 تومانی که به صورت دستوری به 
صادر کنندگان اعالم شده، هیچ هم خوانی با قیمت های مواد اولیه که در بورس عرضه می شود، ندارد. اگر دولت می خواهد این سیاست را اتخاذ 
کند که صادر کنندگان، ارز خود را به صرافهای مجاز بانک مرکزی بفروشند، حداقل باید کمیته های تخصصی را ایجاد کند که این کمیته های 
تخصصی با نظارت بر بورس بتوانند قیمت های مواد اولیه را در بورس با دالر 4 هزار و 200 تومان متعادل کنند که عمال این اتفاق نمی افتد. در 
واقع با ارز 4 هزار و 200 تومانی و واگذاری این ارز به صرافهای مجاز چرخه تولید و صادرات خواهد خوابید. در بخش دیگر اعالم کرده اند که صادر 
کننده در مقابل صادرات، واردات انجام دهد؛ در صورتی که این کار به هیچ وجه منطقی نیست. صادر کننده چگونه می تواند در مقابل صادراتی که 
انجام می دهد، اقالمی را وارد کند؟ صادر کننده چطور می تواند وارد بازار وارداتی شود که هیچ تخصصی در آن زمینه ندارد؟ این یعنی هرز رفتن 
سرمایه های کشور، هدر رفتن وقت و زمان تولید کننده و صادر کننده و هدر رفتن امتیازات سایر شرکتهایی که می توانند به صورت تخصصی در 
این زمینه فعالیت داشته باشند؛ بنابراین ورود صادر کنندگان به بخشی که هیچ تخصصی ندارند، باعث ضربه زدن به بخش دیگری می شود. به 
نظر من، بانک مرکزی و دولت محترم در این خصوص باید یک بازنگری جدی انجام دهند؛ چون قطعا با این مدل دستوری که پیش گرفته اند، نه 

تنها هیچ پیشرفتی نخواهیم کرد، بلکه همین درهایی که نیمه باز هستند، بسته خواهند شد.

  با توجه به نقض برجام از سوی آمریکا، آینده شرکت خود را چگونه پیش بینی می کنید؟ آیا می توانید به اهداف خود دست یابید؟
با توجه به تحریم های احتمالی علیه ایران، امیدواریم به هدف خود که تولید 100 هزار تن در ماه است، برسیم. البته در زمان تحریم های گذشته، 
توانسته ایم که میزان صادرات و ارزآوری خوبی داشته باشیم. با داشتن یک تیم کاماًل حرفه ای؛ تیمی که می تواند تصمیمات بسیار ناگهانی بگیرد 
و حتی با وجود تحریم های موجود که ناشی از همین تقابالت سیاسی است، توانسته ایم شرکت ها را زنده و فعال نگه داریم. امیدوارم با برنامه هایی 

که از گذشته تدوین کرده ایم، بتوانیم به یک دستاورد خوب در این زمینه برسیم.

 با توجه به خروج آمریکا از برجام، آینده اقتصاد کشور را چگونه پیش بینی می کنید؟
آمریکا عماًل یکی از کشورهای گروه 5+1 بود و با خروج آمریکا از برجام، اکنون شاهد آن هستیم که سایر کشورهای اروپایی، سیاست های دیگری 
را در پیش گرفته اند. آمریکا به عنوان اولین تولیدکننده و صادرکننده نفت در دنیا می تواند نقش بسیار حائز اهمیتی در به وجود آوردن مشکالت 
منطقه داشته باشد؛ خصوصاً این که کشورهای عربستان، امارات و بحرین، ایاالت متحده آمریکا را همراهی می کنند و با ایجاد جبهه ای در مقابل 
ایران، عماًل تأثیر مستقیمی بر روی مسائل اقتصادی و بازرگانی می گذارند. دولت باید در بخش صنعت، موشکافانه و عاقالنه تر عمل کند. در این 

برهه زمانی در تقابل با سایر کشورها نیاز به یک بازنگری کلی در سیاست داریم.

 در این خصوص واکنش شرکت های اروپایی چگونه بود؟
اکنون با خروج آمریکا از برجام، شاهد تحوالت بسیاری خواهیم بود. الزم است، اشاره ای به قرارداد سایر شرکت ها در سطح کالن با دولت ایران 
داشته باشم. شرکت بویینگ و ایرباس با یک چرخش 180 درجه ای اعالم کردند که از بازار ایران بیرون خواهند رفت یا احتمال بیرون آمدنشان 
وجود دارد. ما قراردادهای خوبی با شرکت های ویتول، گلنکور و با سایر شرکت های نفتی در منطقه داشتیم. این شرکت ها بالفاصله درخواست 
برگزاری جلسه کردند و خواستار تغییراتی در بندهای قرارداد شدند. شرکت ها پیش بینی می کردند که در آینده، احتمال بروز هرگونه مسأله ای 
وجود دارد و برای جلوگیری از این موضوع و به خاطر قراردادهایی که با شرکت های ایرانی دارند، به سمت و سویی می روند که بتوانند خودشان را 
در نقطه امن نگه  دارند. به اعتقاد من چشم انداز خوبی نمی توان برای آینده داشت. تا کی می توانیم با صنعت سازی و با استفاده از سایر بیمه های غیر 
معتبر دریایی ادامه دهیم؟ تا کی می توانیم قراردادها را به نام شرکت هایی انتقال دهیم که حتی یک ایرانی در آن شرکت وجود ندارد؟ شرکت های 
ایرانی هیچ گارانتی و ضمانتی ندارند که بتوانند، سرمایه خود را حفظ کنند. برای مثال؛ اکنون یکی از بندهای قرارداد شرکت ویتول این است که 
حتی یک ایرانی هم نباید در شرکت طرف قرارداد حضور داشته باشد. مجموعه شرکت های شیمی درسلف تماماً ایرانی هستند؛ بنابراین مجبور 
هستیم به زمان تحریم های سابق برگردیم و با تأسیس شرکت هایی با حضور چند نفر هندی، قرارداد ببندیم و برای حفظ زمینه بازرگانی خود که 
طی چند سال گذشته با زحمت فراوان به دست آوردیم، وارد این عرصه شویم. چه تضمینی وجود دارد که امروز با سرمایه ای که تزریق می شود، 

بتوانیم حتی سرمایه خود را به ایران برگردانیم؟

 پس از نقض برجام، بانک ها با چه مشکالتی روبرو خواهند شد؟
 در این خصوص باید به این نکته اشاره داشته باشم که بانک هایی که نصفه و نیمه در مدار بودند و به مدار بانکداری برگشته بودند، مجدد از 
مدار خارج خواهند شد. برای یک صادرکننده چه امنیتی وجود دارد که پولش را در اختیار یک صرافی قرار دهد و این صراف پولش را به داخل 
کشور برگرداند؟ قبل از این که آمریکا از برجام خارج شود، مشکالت بسیار زیادی داشتیم که حتی در زمان برجام هم حل وفصل نشده بود. عماًل با 
خروج آمریکا از برجام، هیچ شانسی برای حل کردن مشکالت باقی نمی ماند. باید به دنبال راهکار باشیم و به دنبال کشورهایی بگردیم که حداقل 

سرمایه گذاری را با حداقل امنیت در آن کشورها انجام دهیم.

 آیا شرکت شیمی درسلف به اهداف و برنامه های خود در سال 96 رسید؟
شرکت شیمی درسلف در سال 96 با توجه به دستیابی به منابع بسیار جدید مواد اولیه، توانست حدود ۳0 تا ۳5 درصد از برنامه های خود پیشی 
بگیرد. برنامه ریزی ما برای صادرات در سال 1۳96 حدود 120 هزار تن بود؛ ولی با بازنگری و با نگاهی که به آمار صادرات شرکت می توانیم داشته 

باشیم، این آمار به 160 هزار تن در سال افزایش پیدا کرد.

 در پایان اگر مطلبی مانده که مایلید آن را با مسئوالن وزارت نفت مطرح کنید، بفرمایید؟
به اعتقاد من، باید حرفها و شعارها در همه بخشها با عملکرد یکسان باشد. اگر واقعا کشور می خواهد این چرخ زنگ زده صنعت را به حرکت در 
آورد، نیاز به یک بازنگری کلی در تصمیمات دارد. نظام مالیاتی مانظام مالیاتی بسیار ناکارآمد و اشتباهی است. خصوصا در بخش ارزش افزوده باید 
یک بازنگری بسیار جدی انجام شود. در همه جای دنیا گرفتن ارزش افزوده بر اساس خرید مصرف کننده نهایی است؛ ولی متأسفانه در کشور 
ما این تبدیل به یک مدل جدید اقتصادی شده؛ یعنی ارزش افزوده بر تولید و فشار مضاعفی که بر تولید وارد می شود و به غیر از دردسر و انواع 
چالش هایی که ایجاد کرده، هیچ فایدهای برای ما نداشته است؛ یعنی به علت عدم برگشت وجوه پرداختی در ارزش افزوده، به تنهایی به معضلی 
جدی در صنایع صادراتی تبدیل شده است. از این فرصت استفاده می کنم و تقاضا دارم که دولت مردان یک بازنگری جدی در قوانین مربوط به 
ارزش افزوده و همچنین سیاستهای پولی، مالی و ارزی انجام دهند و عمال تصمیمات جدیدی را در این خصوص اتخاذ کنند تا حداقل بتوانند، 

معضالت پیش آمده از این ناحیه را از دوش صنعتگران و تولید کنندگان بردارند.
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سوال فوق در حوزه سیاست خارجی مطرح 
می شود که خارج از تخصص نگارنده است. 
اما از منظر انرژی و به طور خاص با تمرکز بر 
حوزه باالدستی نفت، می توان سوال را دقیق تر 
بررسی کرد و شاید به نمایی از پاسخ احتمالی 
آن دست پیدا کرد. برای این کار می توان سوال 
را برای حوزه باالدستی نفت قدری تغییر داد. 
مثالً پرسید که وضعیت توسعه میادین ایران، 
چه نسبتی با تحریم پذیری دارد؟ سهم ایران 
از بازار جهانی نفت، چقدر در تحریم احتمالی 
تاثیر دارد؟ آیا سازوکار فعلی حکمرانی نفت 

ایران برای مساله تحریم پاسخی دارد؟

 سیاست و اقتصاد
در ابتدا باید به یک مساله بدیهی پرداخت: 
که  بپذیریم  اگر  اقتصاد.  و  نسبت سیاست 
در نهایت )فارغ از میزان اثرگذاری( مسائل 
اثرگذار  سیاسی  تصمیم های  در  اقتصادی 
هستند، الجرم به این نتیجه می رسیم که 
بحث  در  و  اقتصادی  بده بستان  در  تغییر 
حاضر، بده بستان نفتی، می تواند تصمیم های 
تصمیمی  طبیعتاً  دهد.  تغییر  را  سیاسی 

رامین فروزنده - کارشناس ارشد انرژی

معمای تحریم پذیری
پاسخی از منظر صنعت باالدستی نفت ایران به چرایی تحریم اقتصاد ایران

دیگر  از  خارج  نمی تواند  نیز  تحریم  مثل 
بر  عالوه  یعنی  باشد.  سیاسی  تصمیم های 
اینکه تحریم اثرات اقتصادی دارد، بلکه در 
مورد  اقتصادی  منافع  نیز  تحریم  تصمیم 
موضوع  این  مثاًل  می گیرند.  قرار  ارزیابی 
که چه منافعی در ارتباط با نفت به دست 
می آید یا از دست می رود، در تصمیم دولت 
آمریکا و متحدانش برای تحریم ایران اثرگذار 
است. به عنوان شاهدی بر این ادعا، قانون 
اختیارات امنیت ملی آمریکا مصوب 2012، 
موظف  را  کشور  این  انرژی  اطالعات  اداره 

می کند هر دو ماه گزارشی درباره تامین نفت 
و فرآورده های نفتی در بازار نفت )در ارتباط 
با مساله تحریم ایران( ارائه دهد تا مبنای 
گزارش ها  اگر  طبیعتاً  باشد.  تصمیم گیری 
نشان دهند خروج نفت ایران از بازار می تواند 
تاثیر بسیار بدی بر بازار بگذارد، تصمیم ها به 
صورت کلی یا جزئی دچار تغییر می شوند. 
شرکت های  تاثیرپذیری  مشابه،  شکلی  به 
تصمیم  بر  نیز  تحریم ها  از  آمریکایی 
سیاست گذاران این کشور اثرگذار است. حال 
به یک سوال مهم می رسیم: اینکه تحریم 
قرار  تحت تاثیر  را  نفت  بازار  چقدر  ایران 
می دهد؟ و چه باید کرد تا این تاثیرگذاری 

بیشتر باشد؟

 بازار 100 میلیونی
اندازه بازار جهانی نفت کمتر از 100 میلیون 
بشکه در روز است و مجموع صادرات نفت و 
میعانات گازی ایران در حدود 2/5 میلیون 
بشکه در روز. گزارش اداره اطالعات انرژی 
بازار  ایران،  بدون  می زند  تخمین  آمریکا 
کسری  با   ،2018 سال  می  ماه  در  نفت 
به  است.  مواجه  روز  در  بشکه  میلیون  دو 
دلیل کشش قیمتی تقاضای نفت، این رقم 
قابل توجه و تاثیرگذار است. اما در یک نگاه 
عمیق تر، به نظر می رسد باید تبصره هایی 
نخست  گرفت.  درنظر  ارزیابی  این  برای 
از  بیش  صادرات  با  مقایسه  در  اینکه 
یا  عربستان،  روز  در  بشکه  میلیون  هفت 
عراق،  روز  در  بشکه  میلیون   ۳/5 حدود 
ایران بازیگر به مراتب کم اثرتری محسوب 
شیل،  نفت  تولید  اینکه  دوم  می شود. 
ظرفیت مازاد کشورهای اوپک و غیراوپک 
عرضه  احتمالی  کاهش  پوشش  برای 
آمدن  مدار  به  موج  نهایت  در  و  بازار  در 
پروژه ها در کشورهای غیراوپک، احتمال و 
اثر ریسک مواجهه با کسری در مقیاس دو 
میلیون بشکه در روز را به مراتب کاهش 
می دهند. بازار نفت بر خالف دهه 1970 
میالدی، بیش از آنکه در بازه بلندمدت به 

نرخ باالی بيکاری، 
رشد پايين اقتصادی 

و مشکالت بودجه 
دولت به تنهايی 

داليل كافی در دفاع از 
توسعه ميادين برای 

توسعه اقتصادی 
هستند. همه اينها، 
تنها بخشی از الزام 
توسعه حداكثری 

ميادين نفت و گاز را 
تشريح می كند

به  تولید )Supply Peak( فکر کند،  پیک 
می پردازد؛   )Demand Peak( تقاضا  پیک 
درباره  دوران  آن  نگرانی  دیگر  چراکه 

کمبود نفت کمرنگ تر شده است.
نفت،  بازار  از  ایران  سهم  افزایش  با 
متناسب  شکلی  به  و  بازار  بر  اثرگذاری 
بر تصمیم های احتمالی )مثل تحریم( نیز 
نفت  بازار  از  ایران  افزایش می یابد. سهم 
طی دهه گذشته در مجموع رو به نزول 
ایران  نفت  تولید  ظرفیت  چراکه  نهاده، 
داشته،  کاهش  بعضاً  و  نکرده  تغییری 
افزایش  به  رو  جهانی  تولید  که  درحالی 
باید  سهم،  این  افزایش  برای  است.  بوده 
قضا ذخایر  از  داد.  افزایش  را  نفت  تولید 
نیز نشان  نفت کشور  توسعه نیافته  عظیم 
می تواند  ایران  نفت  تولید  که  می دهد 
رقم  از  بیش  مراتب  به  پایدار  صورتی  به 

فعلی باشد.

 ناکامی در توسعه
سهم پایین ایران در بازار جهانی نفت ناشی 
از توسعه نیافتگی صنعت نفت ایران است. در 
شرایطی که ایران به لحاظ مجموع ذخایر 
است،  جهان  اول  رتبه  صاحب  گاز  و  نفت 
در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفتخیز 
منطقه سرانه نفتی باالیی ندارد و این یعنی 
متناسب با جمعیت از منابع تولید نمی شود. 
Reserve to Produc�(  در مقایسه با ذخایر

مراتب  به  افزایش  امکان  نیز   )tion ration

بیشتر تولید وجود دارد. اما مهم تر از همه 
اینها، نیاز کشور به منابع نفتی برای توسعه 
رشد  بیکاری،  باالی  نرخ  است.  اقتصادی 
دولت  بودجه  مشکالت  و  اقتصادی  پایین 
توسعه  از  دفاع  در  کافی  دالیل  تنهایی  به 
میادین برای توسعه اقتصادی هستند. همه 
اینها، تنها بخشی از الزام توسعه حداکثری 
اگر  تشریح می کند.  را  گاز  و  نفت  میادین 
فناوری )از دانش مدیریت مخزن و مدیریت 
پروژه گرفته تا ساخت تجهیزات و خدمات( 
و تامین مالی را دو رکن ضروری مهم توسعه 
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سراغ  به  باید  بدانیم،  گاز  و  نفت  میادین 
نخست  مرتبه  در  که  برویم  آن  صاحبان 
)آمریکای  غربی  بین المللی  شرکت های 
شمالی و اروپا( و در مرتبه دوم شرکت های 
شرقی )چین و روسیه( هستند و این یعنی 
تعامل نفتی با شرکت های بین المللی. تجربه 
ایران در مقایسه با قطر، امارت متحده عربی 
و عمان و حتی عراق نشان می دهد کشور 
نبوده  موفق  تعاملی  چنین  شکل دهی  در 
زاروبژنفت،  و   CNPC جز  به  اکنون  است. 
تقریباً هیچ شرکت نفتی خارجی در توسعه 
میادین ایران فعالیت ندارد. این ناتوانی در 
شکل دهی بده بستان اقتصادی، از دو طریق 
است:  کرده  تحریم پذیر  را  ایران  اقتصاد 
نخست از طریق سهم اندک ایران در بازار 
جهانی نفت )غیرمستقیم( و دوم از طریق 
فقدان روابط استراتژیک با غول های نفتی. در 

در پارادايم جديد، 
مفاهيمی مثل پيک 

تقاضای نفت ناشی 
از رشد انرژی های 

تجديدپذير و افزايش 
بهره وری انرژی در 

كنار انبوه منابع 
توسعه نيافته نفت 
و گاز، شکی باقی 
نمی گذارد كه بايد 
توليد را سريعاً 

افزايش داد

چنین شرایطی، تحریم پذیری از منظر نفت، 
اصاًل دور از انتظار نخواهد بود. سوال مهم 
این است که برای تغییر روند چه باید کرد؟

 تغییر پارادایم
آنچه وضعیت فعلی را رقم زده، و تحریم پذیری 
اقتصاد ایران را تشدید کرده، پارادایم قدیمی 
و ناکارامد حاکم بر صنعت نفت است. در این 
توسعه سریع  برای  هیچ ضرورتی  پارادایم، 
نیاز  نمی آید،  نظر  به  میادین  حداکثری  و 
مبرم به دانش فنی و تامین مالی خارجی 
میادین  انبوه  می رسد،  نظر  به  کم اهمیت 
توسعه نیافته یا کمترتوسعه یافته و تاسیسات 
فرسوده فاقد وزن الزم درنظر گرفته می شود 
بر  که  منافع،  کردن  بر حداکثر  نه  اصل  و 
حداقل کردن منافع رقبا و شرکای منطقه ای 
و جهانی است. خروجی این وضعیت، صنعت 

نفتی است که با 110 سال سابقه از زمان 
کشف نفت، هنوز نتوانسته شرکتی در تراز 
برای  و  کند  معرفی  را  بین المللی  رقابت 
توسعه میادین خود به شرکت های با عمر 
نه چندان طوالنی از چین و هند و روسیه 
متکی است. نقطه شروع تحول، تغییر این 
پارادایم است که می تواند به تحول در نظام 
حکمرانی صنعت باالدستی نفت نیز بیانجامد 
و تحریم پذیری اقتصاد را نیز کاهش دهد. 
پیک  مثل  مفاهیمی  جدید،  پارادایم  در 
انرژی های  رشد  از  ناشی  نفت  تقاضای 
در  انرژی  بهره وری  افزایش  و  تجدیدپذیر 
گاز،  و  نفت  توسعه نیافته  منابع  انبوه  کنار 
شکی باقی نمی گذارد که باید تولید را سریعاً 
افزایش داد. ضریب پایین برداشت مخازن، 
همکاری با شرکت های تراز اول را ضروری 
بازار  از  ایران  ناچیز  سهم  و  می دهد  نشان 
ال ان جی یا تاثیرگذاری کم در بازار جهانی 
نفت، شکی باقی نمی گذارد که روند گذشته 
نیازمند تغییری اساسی )و نه اصالح جزئی( 
است. تحول پارادایم، بطئی و تدریجی است، 
اما احتماالً در یک نقطه به تغییری اساسی 
که  آنچه  شبیه  شاید  تحولی  می انجامد؛ 
مکزیک در سال های اخیر تجربه کرد. در 
نتیجه این تحول، قراردادهای نفتی بسیار 
جذاب تر و متنوع تر از گذشته خواهند بود 
و مدل های مشارکت در تولید و امتیازی 
قرار  استفاده  مورد  گسترده  صورت  به 
شرکت های  مالی  منافع  گرفت.  خواهند 
توانست  خواهد  قراردادها  از  خارجی 
ریسک های محیط کسب وکار ایران را آن 
نیز در  را  ایران  آنها  قدر پوشش دهد که 
خود  سرمایه گذاری  اصلی  مقاصد  میان 
باالدستی  در  دولتی  انحصار  دهند.  قرار 
نفت به صورت عملی خاتمه خواهد یافت 
ناکارامد  نظام  انحصار  در  تصمیم گیری  و 
بوروکراسی دولتی نخواهد بود. همه اینها، 
موجب می شود تحریم پذیری اقتصاد ایران 
توسعه  را  خود  سهم  نفت  و  یابد  کاهش 

اقتصادی ایفا کند.
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روند افزایشی قیمت های جهانی نفت و به 
تبع آن افزایش قیمت فرآورده های نفتی 
در دنیا و از سویی دیگر کاهش نرخ برابری 
ریال ایران در برابر دالر آمریکا در بازارهای 
غیر رسمی، منجر به ایجاد یک مزیت رقابتی 
ایران  نفتی  قیرهای  صادرکنندگان  برای 
گردید و بخش زیادی از بازارهای صادراتی 
پذیری  رقابت  عدم  اثر  در  که  کشور  قیر 
قیمتها از دست رفته بود مجددا احیا شد 
به نحوی که بر اساس گزارش نشریه معتبر 

بین المللی آرگوس قیمت قیر قوب ایران در 
ماه های اخیر پایین قیمت در دنیا گزارش 

گردیده است.
شرایط ویژه کشور قطر که در اثر تحریم های 
عربستان و امارات ایجاد گردید نیز به نوبه 
خود نقش قابل توجهی در ایجاد یک بازار 
جدید و افزایش صادرات این محصول ایفا نمود 
و در نهایت شرایط مناسبی را برای صادرات این 

محصول استراتژیک ایجاد کرده است.
از سویی دیگر الزام صادرکنندگان قیر کشور 

به عرضه محصوالت خود در رینگ صادراتی 
دریافت  منظور  به  ایران  کاالی  بورس 
پروانه صادراتی و همچنین لزوم تبعیت از 
قوانین و مقررات بورس کاال در فرایندهای 
دریافت و پرداخت وجوه، شرایطی را ایجاد 
فروش  علیرغم  صادرکنندگان  که  نموده 
صادراتی، هیچگونه ارز صادراتی دریافت نمی 
به شرایط  توجه  با  دیگر  از سویی  نمایند. 
در  دولت  اخیر  نامه های  آیین  و  ارز  ویژه 
خصوص بازگرداندن ارز حاصل از صادرات؛ 

بیم و امید صادر کنندگان قیر در فضای مبهم 
بخشنامه های ارزی

به بازگرداندن ارزی می  ملزم  صادرکنندگان 
باشند که دریافت ننموده اند.

شرایط یاد شده و بخشنامه اخیر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و شمول قیر در زمره کاالهای 
سامانه نیما، صادرکنندگان این فراورده نفتی 
استراتژیک کشور را با ابهام و تردید در زمینه 
است.  نموده  مواجه  صادرات  توقف  یا  ادامه 
البته شایان ذکر است که در صورت محاسبه 
قیمتهای فروش قیر ایران بر اساس نرخ رسمی 
قیمتی  رقابتی  مزیت  زیادی  حدود  تا   ، ارز 

صادرکنندگان قیر ایران کم رنگ خواهد شد.
از  ناشی  لذا شایسته است در شرایط ویژه 
تحریم ها و فشارهای اقتصادی که کشور با آن 
مواجه می باشد، بیش از هر زمان دیگر شاهد 
یکپارچگی بین نهادهای تقنینی و حاکمیتی 
با بخش خصوصی در تسهیل صادرات این 
محصول استراتژیک باشیم. همچنین به نظر 
دولتی  های  دستگاه  است  الزم  می رسد 
کشور،  ارزی  های  بخشنامه  صادر کننده 
فرایندهای  و  زیرساختها  به  توجه  ضمن 

جاری صادراتی کشور و چارچوبهای تعیین 
تغییر  به  برای صادرکنندگان، نسبت  شده 
اقدام  ارزی  جدید  دستورالعملهای  وضع  و 
با  نیز  کاال  بورس  آن  موازات  به  و  نمایند 
و  پرداخت  فرایندهای  بازنگری  و  تسهیل 
دریافت وجوه، نظیر تعیین حساب ارزی و 
اطمینان بخشی به مشتریان و صادرکنندگان، 
زمینه های توسعه صادرات این محصول و 
بهره گیری حداکثری از فرصتهای این حوزه 

را فراهم نماید.

دکتر محسن ورزشکار - کارشناس اقتصاد انرژی
شرکت پاالیش نفت جی  
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و  ترین  انگیز  هیجان  آتی  روزهای  طی 
در  جهان  ورزشی  رخداد  ترین  پرمخاطب 
روسیه آغاز خواهد شد. جام جهانی فوتبال 
که تب و جنون فراگیر آن زن و مرد و پیر و 
جوان نمی شناسد را می توان همه گیر ترین 
اتفاق جهانی دانست و باید گفت بشر بیش از 
هر رژه و اتفاق اقتصادی سیاسی میل دارد تا 

غرق در تلخ و شیرین این بازی شود.
بازی فوتبال با بیست و دو نفر و یک توپ 

و البته میلیون چشم عالقه مند، مضطرب، 
مشتاق و هیجان زده در طول حداقل 90 
دقیقه چشم از آن بر نمی گیرند، خواه در 
چند متری زمین و بازیکنان و خواه کیلومترها 
دورتر و از پشت صفحه تلویزیون، موبایل و لپ 
تاپ، هر چه هست از آزتک ها در مکزیک 
فوتبال  تا خرس های سه رنگ در روسیه 
نژادها  و  اقوام، رنگ ها  بین  پیوند  راه  یک 
بوده است و برابری را برای همه انسانها در 

آورده  ارمغان  به  سبز  مستطیل  چارچوب 
است.

سیاست  بر  انکار  قابل  غیر  تاثیری  فوتبال 
مداران  سیاست  و  است،  داشته  اقتصاد  و 
بسیاری از فوتبال به کرسی های تاثیر گذار و بر 
عکس از سیاست بر کرسی مدیریت تیم های 
فوتبال تکیه زده اند. همچنین به دلیل سود 
سرشار و حجم گردش مالی باال که در صنایع 
اخیر  در سال های  دارد  گاز وجود  و  نفت 

تاثیر کشف نفت بر فوتبال ایران
سعید ساویز - دنیای انرژی

کارخانه: تهران، کیلومتر 40 جاده مشهد، شهرک صنعتی جنت آباد
تلفکس: 02334572756                    همراه:09122317062

www.radshimi-tehran.com
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بین  مشترک  فصل  آمدن  وجود  به  شاهد 
ورزش فوتبال و نفت و یا به بیان ساده تر با 

ثروت انباشته از راه نفت بوده ایم.
در  توان  می  را  فوتبال  بر  نفت  تاثیر 
اول  کرد.  بررسی  و  مشاهده  جریان  سه 
سربازان  ورود  که  است  آن  تاریخی  سیر 
بریتانیایی و صنعت گران آنها برای حفاری 
و استخراج به مناطق مختلف و اطراق در 
آن محلها به مرور باعث انتقال روش بازی و 
ابزار مورد نیاز آن به مناطقی در خاورمیانه 
گردید. دوم تاثیر تبلیغات برندهای مختلف 
که  است  فوتبال  های  زمین  حاشیه  در 
باعث شهرت و بیشتر دیده شدن آنها شد 
و در آخر خرید باشگاههای مختلف توسط 
مدیون  را  خود  سرمایه  که  ثروتمندانی 
آنها  اسامی  البته  که  بودند  نفتی  اقتصاد 
به  سایه  در  شناس  نا  میلیاردر  یک  از  را 
سلبریتی های دنیای اقتصاد و نفت تبدیل 
تیم  مدیریت  دوران  در  شد  باعث  و  نمود 
ورزشی تمامی اعمال آنها حتی در زندگی 
ورزشی  مطبوعات  سوژه  شان  خصوصی 
موضوعات  این  سه  هر  به  پرداختن  شود. 
از  خارج  و  بسیط  احتمال  نوشتار  یک  در 
حوصله مخاطب خواهد بود از این رو تنها 
به تاثیر کشف نفت بر شکل گیری فوتبال 
در ایران خواهیم پرداخت تا حسن شروعی 
باشد بر حضور تیم ملی فوتبال کشورمان 

در این رویداد بین المللی پر بیننده

 قصه شكل گیری فوتبال و اولین تیم فوتبالی و جنوب 

اولین کارگران صنعت نفت از انگلیسی ها 
ورزشی تازه یاد گرفتند، اما آن را به شیوه 
جمعی  که  سبکی  کردند،  بازی  خودشان 
از شورانگیزترین فوتبالیست ها و تیم های 
باشگاهی را تقدیم فوتبال ایران کرده است. 
مثانه  با  ها  پابرهنه  پیش  قرن  یک  حدود 
بادکرده گاو که تکه پارچه دورش آن را شبیه 
توپ کرده بود، روی زمین تفتیده خوزستان 
فوتبال بازی می کردند؛ مانند انگلیسی های 
کنار چاه های نفت مسجدسلیمان. انگلیسی ها 

فوتبال را به ایران آوردند،.
و از آن تاریخ به بعد تیم های خوزستانی معدن 
رگه های طالیی بودند که تکنیک و شور را به 
تماشاچیان هدیه می دادند. با این حال جنس 
فوتبال خوزستانی ها با همه ایران تفاوت دارد؛ 

معجونی از نفت، گرما و احساسات ناب.
اگر در طول تاریخ به عقب برویم، در می یابیم 
خوزستان  در  تاثیرگذار  عوامل  از  یکی 
وجود نفت بود. جز این، نمی توان از تاثیر 
فرهنگی که مهندسان و مستشاران انگلیسی 
بر خوزستان و سبک زندگی مردم آن جا 
گذاشتند، غافل شد. زمانی که انگلیسی ها 
به ایران آمدند، فوتبال به عنوان یک ورزش 
انگلیسی برای چند دهه جای خود را میان 
اهالی این کشور باز کرده بود. اولین باشگاه های 
فوتبال انگلیسی بودند و سربازان ملکه خود 

را خالق فوتبال می دانستند.
شدن  پرطرفدار  یعنی  دو؛  این  همزمانی 
فوتبال و عالقه مندی مردم جهان به آن و 
کشف نفت در ایران باعث شد ایرانیان زمانی 
پا به توپ شوند که هنوز فیفا شکل نگرفته 
بود. در سال 1908 که المپیک لندن برگزار 
شد، اهالی مسجدسلیمان در کنار فوران نفت 
از چاه شماره یک احتماال شاهد توپ بازی 
انگلیسی ها بودند که در آن غروب های گرم 
سرشان را با ورزش تازه شان گرم می کردند. 
به این ترتیب ایران- خوزستان اولین نقطه 
فوتبال  آن  در  مردم  که  بود  خاورمیانه  در 
بازی کردند؛ وقتی جایی برای تاکتیک نبود. 

مولف فوتبال در 
جنوب ايران سه شهر 
است؛ مسجد سليمان، 
بوشهر و مهم تر از 
هر دو آبادان، كه به 
برزيله ايران شهرت 

دارد

البته همان روزها در تهران هم انگلیسی ها 
داشتند فوتبال را به اهالی پایتخت معرفی 
می کردند. تهرانی ها در کنار زمین های معدود 
فوتبال شاهد بازی موبورها بودند تا اگر احیانا یار کم 

داشتند، ایرانی به جمعشان اضافه شود.
در مسجد سلیمان که عمده چاه های کشف 
شده آن زمان در اطرافش بود. در این شهر 
باشگاه های کوچکی پدید آمد که هر کدام 

تیم های فوتبال خود را داشتند.
این باشگاه ها بیشترشان دارای زمین فوتبال 
اختصاصی و سایر امکانات فرهنگی و ورزشی 
بودند. آن هایی که به مسجدسلیمان این روزها 
رفته اند، می گویند هنوز تعدادی از این بناها- 
با وجود تغییر کاربری- وجود دارند؛ باشگاه 
باشگاه  ایران،  باشگاه  نفتک،  باشگاه  نفتون، 
مرکزی، باشگاه تمبی، باشگاه کاوه چشمه علی، 
باشگاه بی بیان، باشگاه هندی ها و باشگاه 
ارامنه از جمله باشگاه های فوتبالی هستند 
بازی خوزستانی ها و  توپ  تالقی  که محل 
انگلیسی ها بود. در این میان یک ستاره بود 
و  انگلیسی ها  میان  بازی های  اولین  در  که 

خوزستانی ها ناجی محسوب می شد.
کریم زندی نخستین ایرانی بود که در یک 
تیم فوتبال به طور رسمی بازی کرد. او حد 
تا 1297 شمسی  فاصل سال های 1287 
حتی  انگلیسی ها  که  بود  شهره  چنان 
هنگامی که میان خود بازی داشتند، دوست 
حضور  ها  آن  در  هم  زندی  کریم  داشتند 
داشته باشد. هرچند منابع تاریخی اندکی از 
جزییات بازی های اولیه میان انگلیسی ها 
و مسجدسلیمانی ها وجود دارد، اما عجیب 
نیست اگر فکر کنیم کریم زندی برای تیم 

مردم شهر گل زده باشد.
مدعی  ها  بوشهری  مشرق،  گزارش  به  اما 
شهر  در  ایران  تو  نفت  چاه  اولین  هستند 
نتیجه  چون  و  شده  حفاری  بوشهر  دالکی 
خوبی به همراه نداشته شهر مسجد سلیمان 
در  نفت  انتخاب شد. صنعت  برای حفاری 
سال 1۳01 در کشورمان شکل گرفت و در 

سال 1۳29 توسط دکتر مصدق ملی شد.

با این حال بوشهری ها می گویند فوتبال 
و  ایران  در  نفت  پیدایش صنعت  از  پیش 
و  شده  ایران  وارد  سلیمان  مسجد  شهر 
برای اولین بار کشتی های باری پرتغالی و 
انگلیسی که وارد بوشهر شدند فوتبال را به 
ایران آوردند و تاریخ ورود فوتبال به ایران 

را به سال 1285 برآورد می کنند.
رسمی  طور  به  بوشهر  تیم  اولین   1۳05
محله  برای  که  شد  تشکیل  نادری  نام  با 
قدیمی های  از  یکی  بود.  بوشهر  امامزاده 
بوشهر روایت می کند در همان زمان تیمی 
می  بوشهر  به  منچستر  نام  به  انگلیس  از 
تیم  با  بازی  و  تهران  سفر  از  بعد  و  آید 
شاهین در بازگشت به بوشهر مسابقه ای 
با تیم نادری انجام می دهد و نتیجه را یک 

بر صفر واگذار می کند.
جالب آنجاست که مولف فوتبال در جنوب 
ایران سه شهر است؛ مسجد سلیمان، بوشهر 
برزیله  به  که  آبادان،  دو  هر  از  تر  مهم  و 
ایران شهرت دارد در هر سه این شهر ها 
سه تیم نفتی هنوز عشق و عالقه کودکان 
پا به توپ بر روی آسفالت داغ و زمین های 
نفت  آبادان،  نفت  صنعت  هستند.  خاکی 
مسجد سلیمان و گاز پارس جنوبی هر سه 
تیم با مدیریت نفتی هستند که همچنان 
فوتبال را داغ، جنجالی و تکنیکی بازی می 
کنند و هواداران خود را به وجد می آورند.

صنعت نفت آبادان، 
نفت مسجد سليمان و 
گاز پارس جنوبی هر 

سه تيم با مديريت 
نفتی هستند كه 
همچنان فوتبال 

را داغ، جنجالی و 
تکنيکی بازی می 

كنند و هواداران خود 
را به وجد می آورند
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دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های 
بین  مسابقه  باید  نفت:  پاالیش  صنعت 

تولیدکننده و مصرف کننده بنزین تمام شود
برای تمام شدن مسابقه بین تولیدکننده و 
مصرف کننده بنزین، باید در کنار افزایش 
کننده  تولید  کارخانه های  بنزین،  تولید 

خودرو نیز به دنبال کیفی سازی باشند.
به  بنزین  مصرف  درباره  عاشوری،  ناصر 
ماه  سه  در  گفت:  انرژی  دنیای  خبرنگار 
نخست امسال، مصرف بنزین به حدود 80 
میلیون لیتر رسید که این مقدار تا پایان 
امسال به 96 میلیون لیتر افزایش می یابد 
با توانمندی  ایران  و در کنار این موضوع، 
شرکت های پاالیشی و تزریق نقدینگی، در 

تولید بنزین خودکفا خواهد شد.
باید  پاالیشگاه ها  این که  بر  تاکید  با  وی 
شوند،  حمایت  مجلس  و  دولت  ازسوی 
تصریح کرد: در شرکت های پاالیشی حتی 

یک مهندس خارجی فعالیت نمی کند و در 
در  سرمایه گذاری  برای  دولت  که  صورتی 
طرح های مهم و زیست محیطی پاالیشگاه ها 
عملکرد  باشد،  داشته  حمایت گر  حضوری 
این شرکت ها نیز با سوددهی بیشتری همراه 
اقتصادی،  بنگاه  یک  عنوان  به  و  می شود 
نگه  پایدار  را در کشور   اشتغال  می توانند 
دارند و در جهت ارتقای کیفی محصوالتی 

مانند بنزین گام بردارند.
این  فعالیت های  و  هدف  درباره  عاشوری 
انجمن توضیح داد: انجمن صنفی کارفرمایی 
هدف  با  نفت  پاالیش  صنعت  شرکت های 
حمایت از صنعت پاالیش نفت کشور، در 
حوزه های اجرایی، قانون گذاری و... تشکیل 

شده است.
با  کشور  نفت  پاالیش  صنعت  از  حمایت 
کوشش  و  داخلی  توانمندی های  بر  تکیه 
برای جلوگیری از رقابت های ناسالم، فعالیت 

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های صنعت پاالیش نفت:

 باید مسابقه بین تولیدکننده و مصرف کننده بنزین تمام شود

درهيچ جای دنيا 
ازتوليد كننده 

پااليشی چيزی به 
نام ماليات برارزش 

افزوده دريافت
 نمی شود اما در 
كشور ما اين كار 

صورت 

در جهت بهبود کیفی تولیدات پاالیشگاه ها 
تابع صنعت پاالیش کشور در  و واحدهای 
کنار معرفی صنایع پاالیش و توانمندی های 
موجود به بازار مصرف داخلی و خارجی، اجرا 
مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  کردن 
حقوق  پیگیری  نفت،   پاالیش  صنعت  در 
شرکت های پاالیشی از طریق مراجع قانونی 
و شفاف سازی فضای کسب وکار در صنعت 
پاالیش از جمله برنامه های انجمن محسوب 

می شود.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
انجمن  این  خواسته های  درباره  پاالیش، 
به  قوانین  از  بعضی  اصالح  کرد:  اظهار 
بخش  پاالیشگاه های  ماندن  سرپا  منظور 
خصوصی و دولتی و روزآمد کردن در زمینه 
فعالیت تولیدی آنها و همچنین قرار گرفتن 
اختیار  در  قیمت  ارزان  و  ویژه  تسهیالت 
پاالیشگاه ها به منظور رونق فرآیند طرح های 
از  پاالیشگاه های جدید،  ایجاد  و  توسعه ای 
صنفی  انجمن  این  درخواست های  جمله 

است.
بنابر این گزارش ، انجمن صنفی کارفرمایی 
شرکت های صنعت پاالیش نفت در جهت 
جمهوری  کار  قانون   1۳1 ماده  اجرای 
و  انجمن صنفی  آیین نامه  و  ایران  اسالمی 
به منظور حفظ حقوق  کانون های مربوطه 
و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضعیت 
اقتصادی این صنعت که خود حافظ منافع 
سهامداران، جامعه و مصرف کنندگان است، 
در سال 92 با حضور شرکت های پاالیشی 
خصوصی تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، 
شیراز و الوان تشکیل شد و در سال 96 
ستاره  و   کرمانشاه  پاالیشگاه های   نیز 
خلیج فارس به عضویت جدید این انجمن 

درآمدند.
هفت عضو انجمن حدود 80 درصد از سهم 
تولید داخلی کشور شامل محصوالت نفتی 
از قبیل گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت 
گاز، نفت کوره، قیر، گوگرد، سوخت هواپیما، 
سوخت جت و محصوالت ویژه را برعهده دارند.

 از اين 
۷يا8پااليشگاهی كه 
در پوشش انجمن 

صنفی فعال هستند 
،درموضوع حاشيه 

سود ،تعدادی به 
اصطالح يربه ير و 
برخی باسود بسيار 
پايين و برخی هم در 
حال ضرردهی به كار 

خود ادامه می دهند

  ضرردهی صنعت پاالیش به دلیل عدم شفافیت 
قوانین مالیاتی

کشور  پاالیشی  واحدهای  سپردن  رغم  به 
به بخش خصوصی، این صنایع مدتی است 
درچالشی بنام موجه نبودن حاشیه سود قرار 
گرفته اند و بار مالی مالیات بر ارزش افزوده 

بر گرده آنها سنگینی می کند.
بسیاری از کارشناسان و فعاالن این عرصه 
لحاظ  به  کشور  های  پاالیشگاه  معتقدند 
سوددهی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند 

و در چنین وضعیتی نمی توان به به روزسازی 
وارتقا کیفی و توسعه ای این رشته در صنعت 
بری  داشت.هزینه  زیادی  امیدواری  نفت 
برای  پاالیشی  واحدهای  باالی  العاده  فوق 
ارتقا  و  تجهیزات  فرسودگی  از  رفت  برون 
تولیدات که هم اکنون به عنوان یک مطالبه 
محقق  درشرایطی  شود  می  مطرح  کلی 
خواهد شد که این واحدها بتوانند ازآب وگل 
فعالیت توجیه پذیر اقتصادی خود دربیایند.

ناصر عاشوری،  در پاسخ به این پرسش که 
کشور  پاالیشی  واحدهای  ضرردهی  علت 
چیست گفت:پاالیشگاه های ایران بر اساس 
بخش  به  عموما  اساسی  قانون   44 اصل 
به  صنعت  .این  اند  شده  واگذار  خصوصی 
میشود  مادرشناخته  از صنایع  یکی  عنوان 
به  وابسته  سال  سالیان  که  دلیل  این  وبه 
تشکیالت دولتی بوده است  واز سویی مواد 
اولیه نفتی خود را هم فقط ازدولت دریافت 
می کرده و تنها بخش تولید و کارگری آن به 
بخش خصوصی واگذار شده دچار مشکالت 
خاصی است که باید به آنها توجه ویژه داشت.

باید  گفت:  مذکور  موضوع  درتبیین  وی 
توجه داشت که مواد اولیه نفتی که انحصارا 
پاالیشگران  توسط  است،  دراختیاردولت 
دریافت و به تولید فرآورده های اصلی منتهی 
شده و مجددا به دولت داده می شود واین 
فرآیند که درابتدا با دولت آغاز وبه دولت ختم 
می شود، در طول راه، با هزینه هایی مانند 
تامین اجتماعی و مالیات روبروست که عدم 
الگوی نامناسب دریافت آن می تواند موانعی 
را بر سرراه سود دهی پاالیشگران ایجاد کند، 
چرا که طی این سیر،یک فعالیت کارمزدی 
شکل می گیرد واین درحالی است که در 
طول این فعالیت هزینه هایی مانند مالیات 
خصوصی  ازپاالیشگربخش  افزوده  برارزش 

دریافت می شود.
دنیا  جای  داد:درهیچ  ادامه  عاشوری 
ازتولید کننده پاالیشی چیزی به نام مالیات 
در  اما  شود  نمی  دریافت  افزوده  برارزش 

کشور ما این کار صورت می گیرد.
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صنت  کارفرمایی  صنفی  انجمن  دبیرکل 
از هرسه  اگر  ما  اضافه کرد:  پاالیش کشور 
منظر بخش خصوصی ودولتی وشبه دولتی 
به موضوع نگاه کنیم می بینیم که در این 
و  ارزشمندی  که  است  ملی  منافع  میان 
اهمیت ویژه دارد و هرسود وانتفاعی هست 
برای مردم کشور ماست وبر این اساس ما 

معتقدیم باید به مسئله نگاهی ملی داشت.
اعتقاد ما این است که اگر یک واحد صنعتی 
پاالیشی مانند پاالیشگاه تهران و یا اصفهان 
در سال تا 40 هزار میلیارد تومان گردش 
قابل  سود  حاشیه  بایدحداقل  دارد  مالی 
واحد  آن  تا  باشد  داشته  راهم  خود  قبول 
این  و  پیداکند  اقتصادی  توجیه  پاالیشی 
از این 7یا8پاالیشگاهی  در حالی است که 
که در پوشش انجمن صنفی فعال هستند 
،درموضوع حاشیه سود ،تعدادی به اصطالح 
یربه یر و برخی باسود بسیار پایین و برخی 
هم در حال ضرردهی به کار خود ادامه می 
دهند، چرا که فعالیتشان به صورت کارمزدی 
است اما درآمدشان بسیارمحدود و با هزینه 

های باالی تولید همراه است.
از  تعدادی  که  این  به  اشاره  با  عاشوری 
پاالیشگاه های کشور دارای عمر بسیار باال 
و فرسودگی فراوان است گفت: شک نیست 
این واحدهای  به روز سازی  برای  که باید 
اما  کرد،  اقدام  زودتر  هرچه  پاالیشی 
همانطور که می دانیم چنین کاری بسیار 
هزینه براست و به همین دلیل هم هست 
که سرمایه گذاران داخلی وخارجی تمایلی 

به کاردراین زمینه در ایران ندارند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی اضافه 
کرد: این سرمایه ها که در صنعت پاالیشی 
کشور وجود دارد متعلق به بازنشستگان و 
همه مردم ماست والزم است برای حفظ آن 

نهایت کوشش به کار برده شود
وی ادامه داد: این یک مطالبه منطقی است 
که چنین پاالیشگاه هایی باید به روز شوند 
وقادر باشند بنزین و فرآورده های یورو4 و 
یورو 5 تولید کنند تا درعین حال جوابگوی 

به  ویژه  وتوجه  باشند  هم  جامعه  نیازهای 
قرار  مدنظر  هم  را  زیست  محیط  موضوع 

دهند.
تنها در چنین حالتی می توان یک رقابت 
اصولی و منطقی را برای واحدهای صنعت 
پاالیش کشور متصور بود ودرغیراین صورت 
چنین رقابتی که الزمه کار اقتصادی در بخش 

خصوصی است، امکان پذیر نخواهد شد.
این فعال صنفی صنعت پاالیش کشور گفت: 
های  فعالیت  تمام  حاضر  حال  در  که  این 
واحدهای پاالیشی در ایران توسط نیروهای 
متخصص داخلی اداره می شود، برای فعاالن 
این صنعت یک افتخار بزرگ است و درعین 
حال حرکت به سوی خودکفایی نیز بسیار 

ستایش برانگیز است.
با به میدان آمدن فازسوم پاالیشگاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس، روزی 12 میلیون 
لیتر بنزین به تولید بنزین کشور افزوده شده 
به  برابروکشور  فرآورده  این  ومصرف  وتولید 

خود کفایی خواهد رسید.
نگاه  با  اگر  کرد:  تاکید  مجددا  عاشوری 
نفت  پاالیش  صنایع  موضوع  به  اقتصادی 
کشور بنگریم خواهیم دید این بنگاه های 
اقتصادی سوددهی مطلوب را ندارند چرا که 
حاشیه سود آنها در آخر هرسال مالی بیانگر 
توجیه اقتصادی آنها نیست و این در حالی 
است که این سرمایه مردم در دست ما یک 
امانت است وصیانت از آن یک اصل اجتناب 

ناپذیر است.
اساسا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
حاشیه سود و مارجین صنایع پاالیشی باید 
چقدر باشد تا این فعالیت منطق اقتصادی 
داشته باشد، گفت:طبق عرف جاری، در این 
باید 10  پاالیشگران  فعالیت، حاشیه سود 
اما هزینه های جاری  باشد،  تا 20 درصد 
پاالیشگاه ها باالست وچنین سودی برای 

آنها محقق نمی شود.
عاشوری با تاکید بر اصالح قوانین موجود 
افزوده  برارزش  مالیات  دریافت  درحوزه 
دست  قوانین  نیزگفت:رفع  پاالیشگران 
وپاگیر یک مطالبه کلی فعاالن این صنعت است و 
ما معتقدیم روش و سازوکار دریافت های مالیاتی 
نهایی  محصول  که  چرا  شود  اصالح  باید 
و  پاالیش  ملی  تحویل شرکت  ما  تولیدی 
پخش فرآورده های نفتی که نهادی دولتی 
که  هستند  آنها  طبعا  و  شود  می  است 
فرآورده ها را به فروش می رسانند و هم 

با به ميدان آمدن 
فازسوم پااليشگاه 

ميعانات گازی 
ستاره خليج 

فارس، روزی 12 
ميليون ليتر بنزين 

به توليد بنزين 
كشور افزوده شده 
وتوليد ومصرف 

اين فرآورده 
برابروكشور به خود 

كفايی خواهد رسيد

آنها هم باید مالیات را پرداخت کنند نه ما 
این فرآیند  که تولید کننده وحلقه واسط 

هستیم.
اما  باید مالیات بدهیم  ما قبول داریم که 
این مالیات باید فقط شامل تولیداتی مانند 
وکیوم باتوم ها و حالل ها باشد که خود 
ما آنها را به فروش می رسانیم ،ولی این 
الزم  شفافیت  قانون  در  متاسفانه  موضوع 

را ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیافعاالن 
بخش خصوصی صنایع پاالیشی کشوربرای 
برون رفت از این مشکل تاکنون مذاکراتی با 
مجلسی ها ودولت داشته اند یا خیر،گفت: 
نمایندگان  با  را  مذاکراتی  حال  به  تا  بله 
مجلس داشته ایم وجلسه برگزار کرده ایم 

اقتصادی  و  انرژی  های  کمیسیون  در  و 
بیان  را  خود  استدالالت  و  یافته  حضور 
کرده ایم و آنها هم شنیده اند و تا حدودی 
آن را پذیرفته اند . این اتفاق خوشبختانه 
تاحدودی  دارایی هم  و  اقتصاد  وزارت  در 
المقدور  حتی  را  قوانین  که  است  افتاده 

اصالح کنند.
گوییم  نمی  ما  کرد:  تصریح  عاشوری 
بلکه  بدهند  مالیات  نباید  پاالیشگران 
معتقدیم سازو کار دریافت این مالیات باید 
اصالح وشفاف شود تا از این ناحیه ضرر و 

زیانی متوجه این صنعت نگردد.
که  است  این  دولت  از حمایت  ما  منظور 
قوانین مالیاتی را شفاف کنند، آنهم زمانی 
تولید مازوت  باید  آورند که  که فشار می 

محصوالت  شود،تولید  کم  کوره  ونفت 
زیست  های  فعالیت  یابد،  افزایش  یورو 
تا  ها  وآالیندگی  کند  پیدا  رشد  محیطی 
جایی که ممکن است کمتر شود.بسیاری 
در حال حاضر طرح  ها  پاالیشگاه  این  از 
های توسعه ای در دست دارند که با این 
را  آنها  توانند  نمی  ای  هزینه  فشارهای 

محقق سازند.
این مقام مسئول در خاتمه گفت:در خصوص 
جریمه هایی که متوجه واحدهای آالینده 
می شود مامعتقدیم این کار باید اثر تشویقی 
داشته باشد و بر این اساس بارها پیشنهاد 
وتاکید کرده ایم که هزینه این جریمه هاباید 
مستقیما صرف رفع همان االیندگی ها شود 

و به جای دیگری سرریز نشود.
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وزیران نفت ایران و عربستان صبح روز جمعه 
پیش از آغاز نشست اعضای اوپک در وین، به 

گفت و گو نشستند.
به گزارش اوپکس، وزیر نفت ایران روز جمعه 
دیدار کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک 
و غیراوپک را که به ریاست فالح وزیر نفت 
ناگهانی  به طور  بود،  برگزار شده  عربستان 
ترک و اظهار کرده بود که مذاکرات به خوبی 
پیش نمی رود و وی نسبت به اینکه اوپک به 

توافقی برسد، تردید دارد.
اوپک و 10 کشور تولیدکننده خارج از این 

رییس انجمن نفت ژاپن  گفت: واردکنندگان 
ژاپنی نفت ایران به منظور ادامه وارداتشان، 
به دریافت معافیت از تحریم های آمریکا تا 

چهارم نوامبر نیاز دارند.
به گزارش اوپکس، تاکاشی تسوکیوکا در یک 
کنفرانس مطبوعاتی در توکیو گفت: اگر همان 
طور که آمریکا ادعا کرده صادرات نفت ایران 
را به صفر خواهد رساند. ما به اقدامات خاصی 

برای ادامه واردات نفت از ایران نیاز داریم.
از  معافیت  دریافت  بدون  کرد:  اظهار  وی 
تحریم های آمریکا، خرید نفت ایران از سوی 
است  ممکن  اوت  در  ژاپنی  پاالیشگاه های 
از  پس  که  نفتی  زیرا  باشد  خرید  آخرین 
سپتامبر بارگیری می شود، مشمول تحریم ها 

قرار می گیرد.
اکتبر  در  که  نفتی  پول  افزود:  ادامه  در  وی 
بارگیری می شود در نوامبر پرداخت خواهد شد.

در  آمریکا  جمهور  رییس  ترامپ   دونالد 
توافق  از  آمریکا  کرد  اعالم  مه  ماه  هشتم 
هسته ای بین المللی با ایران خارج می شود و 
تحریم های اقتصادی علیه تهران که از ژانویه 
بود،  شده  معلق  برجام  تحت   2016 سال 

مجددا اعمال خواهد شد.
بر اساس گزارش پالتس، آمریکا به خریداران 
بین المللی نفت ایران تا چهارم نوامبر پیش 
از اینکه تحریم ها علیه بخش های نفت، انرژی، 
کشتیرانی و بیمه به اجرا گذاشته شود، برای 

سازمان شامل روسیه از ابتدای سال 2017 
توافقی را برای کاهش عرضه به میزان 1.8 
گذاشته اند  اجرا  به  روز  در  بشکه  میلیون 
پیمان،  این  عمر  از  ماه  با گذشت 18  اما 
عربستان و روسیه با اشاره به نگرانی های 
مصرف کنندگان نسبت به کمبود عرضه و 
باال رفتن قیمت ها، از افزایش تولید حمایت 

می کنند.
این دو کشور اعالم کرده اند مایلند محدودیت 
عرضه تسهیل شود تا با هر گونه شکاف در 
عرضه که با افت صادرات کشورهای ایران 
و ونزوئال در نتیجه تحریم های آمریکا ایجاد 

می شود، مقابله کنند.
فالح روز پنج شنبه اعالم کرده بود در نظر 
دارد پیشنهاد کند افزایش تولید یک میلیون 
بشکه در روز میان ائتالف اوپک و غیراوپک 

متشکل از 24 کشور تقسیم شود.
زنگنه وزیر نفت ایران نیز اعالم کرده است 
اعضا نباید از سهمیه تولیدشان فراتر رفته و 
سهم بازار ونزوئال و ایران را که از تحریمهای 

آمریکا متاثر شده اند، نقض کنند.
آمریکا که متحد کلیدی عربستان سعودی 
است، برای افزایش تولید اوپک در آستانه 
ترامپ  دونالد  و  کرده  البی  تابستان  فصل 
رییس جمهور آمریکا با ارسال پیام هایی در 
از قیمت های  را  ناخوشنودی خود  توییتر، 

باالی نفت ابراز کرده است.

خاتمه دادن به قراردادهایشان مهلت داده است.
آمریکا،  داری  خزانه  وزارت  اسناد  طبق 
ادامه  برای  کشورها  به  اجازه  واشنگتن 
شرطی  به  را  ایران  از  نفتشان  واردات 
بررسی خواهد کرد که آنها حجم خریدشان 

را هر 180 روز کاهش دهند.
دایسوکه هیروتا یک مقام وزارت اقتصاد، 
بازرگانی و صنعت ژاپن پیش از این اظهار 
کرده بود: شرکت های ژاپنی نمی خواهند 
ایران را متوقف کنند.  از  واردات نفتشان 
ژاپن در دوران تحریم های قبلی از سوی 
گرفته  معافیت  اروپا،  اتحادیه  و  آمریکا 
این  ادامه  برای  می کند  تصور  و  بود 
میزان واردات از ایران همچنان از آمریکا 

معافیت بگیرد.

دیدار وزیران ایران و عربستان
 پیش از نشست اوپک

ژاپنی ها برای ادامه 
واردات نفت ایران از آمریكا معافیت می خواهند

کم  نسبتا  نفت  به  ژاپنی  پاالیشگاه های 
هزینه ایران به دلیل کیفیت سنگین تر آن 
عالقمند هستند. واردات از ایران حدود پنج 

درصد از کل واردات نفت خام ژاپن است.
گلوبال  پی  اند  »اس  محاسبات  طبق 
اقتصاد،  وزارت  آمار  مبنای  بر  پالتس« 
بازرگانی و صنعت ژاپن، واردات نفت ژاپن 
 24.2 میزان  به   2017 سال  در  ایران  از 
درصد کاهش یافت و به 172 هزار و 216 
و  هزار   227 با  مقایسه  در  روز  در  بشکه 
142 بشکه در روز در سال 2016 رسید. 
جاری،  میالدی  سال  فوریه  و  ژانویه  در 
واردات ژاپن بر مبنای ساالنه 12.۳ درصد 
کاهش یافت و به 192 هزار و 289 بشکه 

در روز رسید.
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عملکرد شرکت های عضو کمیسیون پتروشیمی اتحادیه و نقش آنها در 
تولید، فروش داخلی و صادرات کشوردر سال 1396 در جلسه ماهانه این 
بانکی  مشکالت  در خصوص  اعضاء  هم اندیشی  شد.  بررسی  کمیسیون 
ناشی از تحریم های جدید و استفاده از امکانات جایگزین و ادامه موضوع مشکل 
فراروی تک نرخی شدن ارز در جهت صادرات محصوالت و خرید اقالم و پیشنهاد 
اعضاء جهت راهکارهای عملی در این خصوص، همچنین طرح مشکالت مالیاتی 
اعضاء و پیشنهاد راهکارهای حمایتی اتحادیه در این خصوص مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت .

نشست  یک  میزان  دارد  قصد  سعودی  عربستان  گفتند  رویترز  به  منابع آگاه 
نفتی رهبران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک شود که در توافق محدودیت 
هفته  مسکو  و  ریاض  کردند  اظهار  آگاه  منابع  اند.این  کرده  مشارکت  عرضه 
گذشته نخستین گام را برای نهادینه کردن یک چارچوب بلندمدت برای همکاری میان 

کشورهای اوپک و غیراوپک برداشتند.

پکن با تهدید برای اعمال تعرفه سنگین برای واردات نفت خام، گاز طبیعی و سایر 
محصوالت انرژی از آمریکا آن هم زمانی که چین در صدر فهرست واردکنندگان نفت 

آمریکا قرار گرفته است، بازارهای نفت را غافلگیر کرد.
چین به تعرفه هایی به ارزش ۵0 میلیارد دالر که از سوی دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
روی واردات کاالهای چینی وضع شد با اعمال تعرفه به میزان مشابه روی محصوالت آمریکایی 
پاسخ داد. اما چین اعالم کرد روی کاالهای انرژی آمریکایی تعرفه وضع خواهد کرد. این اقدام 
چین تعجب تحلیلگران را برانگیخت زیرا تهدیدهای تعرفه ای قبلی روی کاالهای کشاورزی 

و خودرو متمرکز بود.

بررسی مشكالت تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی

تهدید غیرمنتظره چین برای صادرات انرژی آمریكا 

بخشنامه یكسان سازی ارز بانک مرکزی و مشكالت گمرکی
 صادرکنندگان محصوالت شیمیایی و گاز

برنامه عربستان برای میزبانی نشست رهبران اوپک و غیراوپک

بحث و بررسی پیرامون اثرات بند 7 بخشنامه یکسان سازی نرخ ارز)صادرکنندگانی 
افغانستان می باشد و مبادالت  آنها کشورهای عراق و  که مقصد نهایی کاالی 
کاالیی در بازارچه های مرزی تا اطالع ثانوی الزامی به اجرای فروش ارز به بانک ها و 
صرافی های مجاز ندارند(در جلسه ماهانه این کمیسیون بررسی شد همچنین بررسی 
آخرین  اساس  بر  کمیسیون  پیشنهاد شد  که  نفتی  فرآورده های  گمرکی  ارزش های 
در  را  خود  نظرات  سه ماهه  حداقل  مشخص  زمان بندی های  در  اعضاء  اظهارهای 

خصوص قیمت های صادراتی جمع بندی و اعالم آنها به گمرک اقدام نماید. 

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد که به لطف وضع مطلوب اقتصاد جهانی، رشد 
تقاضای نفت در سال آینده میالدی ادامه می یابد، اما اگر اوپک نتواند افت تولید را 

جبران کند، جهان ممکن است با کمبود شدید تولید رو به رو شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که انتظار دارد 
تقاضای نفت در سال آینده میالدی با یک میلیون و ۴00 هزار بشکه افزایش به بیش 

از 100 میلیون بشکه در روز برسد.
با این همه، این نهاد هشدار داد که آغاز جنگ تجاری میان آمریکا و کشورهای غربی و 

چین، می تواند بر تقاضای جهانی نفت تأثیر منفی داشته باشد.
این آژانس پیش بینی کرد که عرضه روزانه نفت از سوی کشورهای غیر عضو اوپک در 
سال جاری میالدی ۲ میلیون بشکه افزایش داشته باشد، اما در سال آینده رشد تولید این 

کشورها حدود یک میلیون و 700 هزار بشکه در روز خواهد بود.
آژانس بین المللی انرژی همچنین پیش بینی کرد که تقاضا برای نفت تولیدی اوپک در 
سال ۲019 میالدی کمتر از پیش بینی های قبلی خواهد بود و به 31 میلیون و 600 هزار 

بشکه در روز می رسد.

در جلسه ماهانه کمیسیون قیر بررسی درخواست  عضویت شرکت قیران پخش ستاره 
ایرانیان بررسی شد همچنین  گزارش کارگروه فنی و استاندارد کمیسیون قیر در 
خصوص بازدید از شرکت عایق حصار مهران مورد دیگر مورد بحث در مورد گزارش کارگروه 
فنی و استاندارد در مورد رتبه بندی شرکت ها بود که اعالم شد سازمان مدیریت صنعتی 
تجربه رتبه بندی برای چند صنف را دارد و کمیسیون قیر اتحادیه می تواند از این تجربیات 
خاصیت های  از  شود.یکی  بهره مند  عضو  شرکت های  صادرات  و  تولید  ارتقای  جهت  در 
آن سطح  اساس  بر  می توانند  خارجی  مشتریان  که  است  این  رتبه بندی شرکت ها  بحث 
درخواست های خود را از شرکت ها تنظیم نمایند و با مراجعه به وب سایت بتوانند از گرید 
اعضاء مطلع و وارد ارتباطات کاری با ایشان شوند. باید مشخص شود که معیارهای ارزیابی 
شرکت ها چیست و چگونه تعریف می شود همچنین بررسی و تصمیم گیری در مورد عرضه 
1.۵00.000 تن وکیوم باتوم توسط پاالیشگاه اصفهان که در جمع بندی این بحث درخواست 
گردید تا اتحادیه مکاتبه ای با پاالیشگاه اصفهان مبنی بر عرضه های ثابت هفته ای 10.000 

تن و افزایش بازوهای بارگیری انجام دهد.

رشد تقاضای نفت در ۲01۹ استمرار خواهد داشت

مشكالت صادراتی قیر و تامین وکیوم باتوم از پاالیشگاه اصفهان
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Furthermore, population 
growth in OECD countries will 
be supported by immigration 
as it was in the past, supported 
by OPEC World Oil Outlook‘s 
assumptions. 
 As it’s available in the tables of 
WORLD OIL OUTLOOK, OPEC 
expected an average of  3.5 
percent for the global GDP 
growth rate in the long term. 
“This growth will mainly come 
from developing countries.” 
Abderrazak informed. 
 OPEC’s analysts claimed at 
WORLD OIL OUTLOOK, that 
most of  the growth in the next 
24 years will be expected to be 
driven by labor productivity. 
They told that labor productivity 
would account for almost three-
quarters of  the global growth. 
“Based on the assumption for 
GDP growth, OPOC forecasts 
that the total size of  global 
economy would be more than 
126 % in comparison with 2016. 
Developing countries were 
estimated to account for three-
quarters of  the global GDP 
growth over the forecast”, Head 
of  Energy Studies Department of 
OPEC said. 
 Like any other observer of  the 
oil market, OPEC believes that 
the energy industry is very much 
dependent on technology. It is 
not only seen in supply side but 
also on demand side and the 
way in which energy consume 
around the world. 
OPEC puts technology among 
the key uncertainties for the oil 
industry in whole and upstream 
sector in particular. However, 
they assume no revolution but 
an evolution in technology 
between 2016 and 2040. 
We can find in WOO that the 
evolution of  energy markets 
over time is significantly 
impacted by government 
policies which are used as 

mechanisms to stimulate 
change beyond purely market-
driven forces. 
“In the reference case of  WOO oil 
will remain the dominant source 
of  energy in the foreseeable 
future. It will account for 27 
% of  energy consumption at 
2040 when Natural gas with 
25.1 and coal with 23.2 will be 
following oil. In total, fossil fuel 
will account for 75 % of  energy 
demand in 2040”, Abderrazak 
informed. 
But we should consider that 
trends from the past years 
– such as the rapid growth 
of  renewable energy, the 
expansion of  gas, moderate 
growth in oil demand and 
slowing growth or even 
declining demand for coal 
in several regions -are set to 
continue changing the future 
energy mix towards a less 
carbon-intensive one. 
In terms of  energy demand, 
OPEC expected that global 
demand would increase 3.7 % 
annually up to 2040 and they 
believed that this growth would 
mainly drive by developing 
countries. India and china 
also would have the largest 
additional energy demand 
during the forecast. 
“We expect an increase of 
15.8 mb/d for Long-term oil 
demand and rising from 95.4 

mb/d in 2016 to 111.1 mb/d 
in 2040. Demand in the OECD 
countries is anticipated to 
reduce by 8.9 mb/d during the 
forecast period. Oil demand 
in Developing countries 
is expected to increase by 
almost 24 mb/d in 2040.” 
Mr. Abderrazak said during a 
ceremony took place at Tehran. 
He continues his presentation 
by explaining how energy 
will consume in 2040. As 
Mr. Abderrazak said Most of 
the demand for oil is used 
for transportation purposes 
between 2016 and 2040 and 
this sector would face the 
weakest competition from 
alternative fuels. 
“During the forecast, we don’t 
expect any pick of  demand as 
nowadays they speak about”, 
He added. 
But organization of  petroleum 
countries assumes that US 
tights oil peaks in the mid-
2020s and then demand for 
OPEC crude rises steadily to 
reach 41.4 mb/d by 2040.
It’s not surprising that non-
OPEC would not be the 
happiest groups about 
WORLD OIL OUTLOOK as OPEC 
considers a peak for non-OPEC 
until 2030. “We expect that 
non-OPEC supply will reach 
a peak of  64 mb/d by 2030” 
Abderrazak said. 

OPEC’s research division 
launched world oil outlook 

for the first time in Tehran. Dr. 
Abderrezak Benyoucef, the 
new Head of  Energy Studies 
Department of  The organization, 
talked about most important 
part of  the book, in a meeting 
hosted by IRAN oil ministry and 
took place at Tehran during 
Tehran oil show. 
First Mr. Abderrazak gave a brief 
of  what happened in oil market 
between 2014 and 2017.
There were imbalances in 
fundamentals of  oil market 
between 2014 and 2016. The 
oil market experienced 5.4 
mb/d of  supply growth in 2015 
but demand grew only 4.3 
mb/d. Although prices didn’t 
drop suddenly moderately, 
Abderrazak said.
AS Head of  Energy Studies 
Department of  OPEC mentioned 

later, it was not only about gap 
between supply and demand 
but also commercial stocks 
were in very high level. “Stocks 
increased hugely between 
2013 and 2015 and reached to 
the record of  427 mb/d. It was 
not just notable by itself  but 
significant in comparison with 5 
year average. “Abderrazak said 
adding that it has caused a 40 % 
drop in oil industry investment. 
 OPEC decided to act then. 
Initial talks about how to 
control the market between 
OPEC members took place at 
Algeria, and after that non OPEC 
leading by Russia attended to 
talks. At the end of  2016 OPEC 
committed to cut 1.2mb/d 
from supply and non OPEC 
adjustment set at 0.6 mb/d. 
Abderrazak informed that 
due to OPEC and non 
OPEC voluntary production 

adjustment, Commercial stocks 
are now just 12 million above 
5 years average and they have 
dropped in all regions. 
This is our metric to measure the 
rebalance of  market, He added. 
World oil outlook has 3 visions. 
Short term, medium term and 
long term .The performance of 
world economy is a key factor in 
all of  visions. 
“Performance of  world economy 
is very high in short term; also 
GDP is so high in developing 
countries such as china and 
India. We still see a significant 
growth in these economies 
which is a positive signs for the 
market”, Head of  Energy Studies 
Department of  OPEC explained. 
 He claimed that global oil 
demand growth for 2017 had 
been around 1.6 mb/d and 
would be the same level in 2018. 
But Global oil demand would 
reach to the record of  100 mb/d 
in 2019. 
Supply from NONE-OPEC didn’t 
raise a lot in 2017 but OPEC is 
experiencing a significant rise 
in 2018 from these countries, 
supported by US shale oil. 
However OPEC did not expect 
this growth to be result of  any 
imbalances in the market.   
There are four assumptions in 
the OPEC world oil outlook, 
first assumption is related to 
demographic and population 
growth. Next one based on 
economic growth, the third 
one concludes various price 
movement scenarios and the 
last one is related to technology 
developments. 
Global population will increase 
by 1.8 billion and reach to 
9.2 billion in 2040. India and 
China drive mainly this growth. 

Prospect of  oil in the coming years 
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Vietnam’s second oil refinery 
will be fully operational by 

early August, a senior executive 
at the plant told Reuters on 
Wednesday, significantly 
reducing the country’s reliance 
on refined product imports.
The -200,000barrel-a-day (bpd) 
facility, owned by Nghi Son 
Refinery and Petrochemical LLC, 
is already running at 55 percent 
capacity and is undergoing a long 
start-up process, the executive told 
Reuters.
“The starting process is going 
smoothly without any technical 
problems,” said the executive, 
who requested anonymity 
because he is not authorised to 
speak to the media.
The new refinery will process 
mostly crude oil imported from 
Kuwait. Vietnam is struggling 
to maintain its crude oil and 

gas output amid declining 
production from key fields and 
ongoing pressure from China 
over disputed areas in the South 
China Sea.
The 9$ billion Nghi Son refinery, 
260 km (160 miles) south of 
Hanoi, is 35.1 percent owned by 
Japan’s Idemitsu Kosan Co, 35.1 
percent by Kuwait Petroleum 
<IPO-KUWP.KW>, 25.1 percent 
by state-run PetroVietnam and 
4.7 percent by Mitsui Chemicals 
Inc.
The company has no plans 
to use crude oil from other 
sources, he said, adding that 
the company will sell all of 
its gasoline, diesel products 
and liquefied petroleum gas 
in the local market, while 
other products, including 
petrochemicals, will be 
exported.

The company is still in the 
process of  testing its jet fuel 
output and getting quality 
certificates, the executive said.
“We don’t have a time frame for 
launching jet fuel to the market 
yet,” he said.
Vietnam’s first refinery, the 
-130,000bpd Dung Quat plant, 
started up production in 2009. 
When fully operational, the Nghi 
Son plant will add to this output 
and help Vietnam meet 70 
percent of  its demand for fuel.
Vietnam imported 5.56 million 
tonnes of  refined fuels in the first 
five months this year, up 11 percent 
from a year ago, according to the 
government’s General Statistics 
Office.
The Nghi Son Refinery 
produced its first batches of 
gasoline and diesel last month.

Vietnam’s Second Refinery To Be Fully Operational 
By Early August

Ahead of  OPEC’s most 
important meeting in years 

on June 22, Qatar’s energy 
minister Mohammed Al-Sada 
answers questions from the S&P 
Global Platts team on what to 
expect in Vienna and the state of 
the world LNG market. 
Al-Sada: “The ‘Declaration 
of  Cooperation’ Agreement 
between OPEC and allied 
non-OPEC countries effective 
from January 2017 ,1, has been 
very successful in balancing 
the market by reducing the 
overhang of  a staggering 340 
million barrels above the OECD 
five-year average commercial 
stock levels of  2.81 billion 
barrels. With a committed 
production adjustment over the 
500 days till mid-May this year, 
the stock overhang has been 
brought down to almost zero. 
Currently both the 
fundamentals and geopolitics 
are very robust and are having 
a strong influence on the 
market. These factors have 
dramatically changed the 
market. Whether production 
cuts should be prolonged, or 

re-negotiated, in the context 
of  market fundamental and 
changing geopolitics would be 
reviewed by OPEC and allied 
non-OPEC countries during the 
forthcoming meetings on 23-22 
June in Vienna. They will surely 
arrive at an appropriate decision 
to the benefit of  both suppliers 
and consumers.

 Can Qatar increase oil 
output capacity?
Al-Sada: “Oil exploration in 
Qatar is an ongoing activity. 
Supply growth in the near term 
is likely to come from increased 
output at Qatar’s existing fields, 
particularly through the use of 
enhanced oil recovery (EOR) 
techniques in several fields, 
including Al-Shaheen, Dukhan, 
Idd Al-Sharqi, Bul Hanine, and 
Maydan Mahzam. Qatar is 
focusing on field development, 
especially at the Bul Hanine 
offshore oilfield. Qatar is looking 
to increase production by 
around 40,000 b/d. A -25year 
contract has been signed with 
Total to develop Qatar’s major 
Al-Shaheen offshore oil field 

in partnership with Qatar 
Petroleum.

 Is Qatar concerned about 
losing market share for its 
condensates?
Al-Sada: “Demand for 
condensates, like other 
products, is governed by 
market fundamentals. It 
has jumped up in Asia in 
recent years as companies 
have brought online new 
condensate splitters in 
South Korea, Singapore and 
the Middle East. Today, the 
demand for condensate in 
Asian market has exceeded 
the supplies and the market 
is ready to take up additional 
volumes. Qatar has established 
excellent credentials as a 
reliable North Field condensate 
supplier over the past 
more than 25 years. A large 
condensate volume remains 
available for export after 
meeting the requirements of 
the two Laffan refineries. This 
will further increase beyond 
2024, after startup of  the three 
new LNG Mega Trains.”

W ould 

Qatar like 
to see an 

OPEC exit 
strategy?
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Africa Oil Giant Needs 
12$B to Avoid Missing 
LNG Boat

On a tropical island just 
off  the coast of  Nigeria, 

hundreds of  engineers work 
around the clock to produce 
liquefied natural gas at a plant 
the size of  Lower Manhattan.
Operator Nigeria LNG Ltd. says 
it will decide later this year 
whether to invest more than 
10$ billion to boost capacity by 
40 percent. That would allow 
the Bonny Island terminal -- an 
hour’s ferry ride from the oil hub 
of  Port Harcourt -- to export 
as much as 66 million cubic 
meters (30 million tons) a year to 
markets in Europe and Asia.
NLNG’s shareholders -- Royal 
Dutch Shell Plc, Total SA, Eni SpA 
and state-controlled Nigerian 
National Petroleum Corp. -- must 
weigh the benefits of  expanding 
their profitable venture against 
the threat of  higher taxes, 
pipeline vandalism in the Niger 
River delta and volatile gas 
prices. Those concerns have 
already delayed the project first 
mooted in 2012. Any further 
interruptions will increase the 
risk that Africa’s biggest oil 
producer misses the global 
transition to cleaner fuels and a 

chance to reduce its stuttering 
economy’s reliance on crude.
“Nigeria needs to take the 
opportunity,” said Maggie 
Kuang, an analyst with 
Bloomberg New Energy Finance 
in Singapore. “The next few 
years are critical for investment 
decisions. If  Nigeria does not 
take any action, it will fall 
behind.”
Last year, the West African nation 
shipped 46 million cubic meters 
of  LNG -- almost all from Bonny 
Island -- making it the world’s 
fourth-biggest exporter behind 
Qatar, Australia and Malaysia, 
according to data compiled 
by Bloomberg. It also faces 
competition from the U.S., Russia 
and Mozambique, which are 
spending billions of  dollars to 
start or ramp up production.
Governments and energy traders 
are signing long-term contracts 
to guarantee supply for decades, 
with Sanford C. Bernstein & Co. 
predicting that LNG demand 
will double to about 1.28 billion 
cubic meters by 2030.
Boosting capacity at Bonny 
Island will require investment 
of  about 12$ billion, according 
to New York-based Teneo 
Intelligence. That will fund the 
construction of  two processing 
units. The terminal currently 
has six units, known as trains, in 
which gas is compressed and 
cooled to 258 degrees below 
Fahrenheit (minus 161 Celsius), 
before being piped as LNG onto 
ships at nearby jetties.

Biggest Reserves
French oil giant Total declined 

to comment, while Italy’s Eni and 
Nigeria’s NNPC didn’t respond to 
requests for comment. A Shell 
spokesman referred queries to 
NLNG.
Nigeria has no shortage of 
gas. Its almost 5.7 trillion cubic 
meters of  proven reserves are 
the biggest in Africa, but supply 
to NLNG can be erratic.
Flows were reduced by 10 
percent at one point last year 
amid shutdowns at oil and gas 
fields in the Delta region as 
thieves tapped into pipelines. 
Shell said this week that attacks, 
ranging from piracy and theft 
to vandalism and kidnapping, 
continue to put a brake on 
output.
Guaranteeing enough 
throughput for the new, larger 
trains at Bonny Island will 
require investment from gas 
producers to increase supply 
and improve security, according 
to NLNG.

 Tax Threat
There are also fiscal concerns, 
with some Nigerian politicians 
wanting to remove tax breaks 
enjoyed by the venture. 
President Muhammadu Buhari’s 
government is against such a 
move, which NLNG says would 
kill off  its expansion plans.
Should that threat be averted, 
the business case for the LNG 
project is good, according 
to Gail Anderson, research 
director for sub-Saharan Africa 
upstream oil and gas at Wood 
Mackenzie in Edinburgh.
“The economics of  NLNG 
have always been pretty 
robust,” she said. “It has been 
a tremendously successful 
project that accounts 
for a large chunk of  the 
international oil companies’ 
value in Nigeria.”

You probably have noticed 
that gasoline prices are again 

on the rise. Predictably, I have 
already seen stories arguing about 
President Trump’s culpability in 
this current price rise.
It never fails that when gasoline 
prices decline, a President 
and his allies are quick to take 
credit. And when prices rise, the 
opposition party is ready to cast 
blame. After all, this must be 
someone’s fault.
In fact, it’s usually never quite 
that simple. An argument that 
I laid out in my book Power 
Plays was that a sitting 
President’s policies rarely have 
an impact on gasoline prices, 
or on energy production in the 
short-term.
This is pretty clear if  you look at 
the energy polices of  Presidents 
since President Nixon.

 Delayed Impacts
During the Nixon Administration, 
most Americans grasped that 
energy security was slipping 
away from us, as oil exports 
were increasingly controlled by 
OPEC. In October 1973, America’s 
psyche was jolted when the Arab 
members of  OPEC announced an 
oil embargo against the U.S. The 
embargo was ultimately expanded 
to a number of  other countries, and 
the result was a rapid quadrupling 
in the price of  oil.
The Nixon Administration 
responded with Project 
Independence, the stated 
goal of  which was energy 
independence for the U.S. 
by 1980. But President Nixon 
also authorized the Trans-Alaska 
Pipeline by signing legislation 
that cleared away legal 
challenges from those opposed 
to the pipeline.
Many Nixon initiatives had long-
lasting impact, but not much 

of  it was immediate. The 
Trans-Alaska Pipeline would 
have a huge impact — under 
President Carter. The Carter 
Administration had a very 

active energy policy, but oil 
production starting to climb 
during Carter’s term primarily 
because oil began to flow 
through the Alaska Pipeline.

The Real Reason 
For Higher Gas 
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The Energy Model That 
Can Predict Gold Prices

Everything should be made as 
simple as possible, but not 

simpler.”--Albert Einstein
When trying to predict gold 
prices, investors usually look at 
one or several drivers: interest 
rates, U.S. dollar fluctuations, 
above-ground gold stocks, 
equities, bonds, commodity 
prices and even debt levels. 
But on their own, how reliable is 
each for predicting either short-
or-long-term medium gold price 
movements?
For instance, you have probably 
heard that gold bears an inverse 
correlation to interest rates. The 
logic here is simple enough: 
Investors shift their money from 
non-interest yielding assets like 
gold to high-yield assets like 
bonds and stocks when interest 
rates are climbing.
Yet, there are long periods when 
gold has moved up in tandem 
with rising interest rates and 
vice-versa, suggesting there’s 
something else at play here.
The Correlation Between
Gold and Oil
The relationship between 
gold and oil is probably not 
understood by investors as 
well as, say, that between the 
yellow metal and interest rates 
or the dollar. Regardless, oil 
is an important predictor of 
gold movements. Gold can 
be considered a commodity 
because, just like oil and other 
metals, it’s mined from the 
ground; it’s standardized and 
interchangeable.
Oil prices play a part in 

determining the price of  gold as 
well as gold-backed ETFs. Long-
time crude price is more stable 
and reliable when predicting 
gold prices than spot prices. 
Longer-dated oil prices peaked in 
2011 and have been on a sharp 
decline ever since, and so has 
gold.
Crude oil prices can be used as a 
pretty good proxy of  gold price 
movements since the two have 
a strong direct relationship. 
Over the long-term, gold prices 
tend to move up and down in 
tandem with crude oil prices.

A More Refined Energy Model
Modelling gold prices just like 
a commodity is, however, not a 
very accurate approach because 
unlike commodities, gold is not 
consumed per se. In a typical 
year, electronics consume 
less than 10 percent of  gold 
produced, much of  which is 
later recycled. 
All other common gold 
uses-- jewelry, demand by 
central banks and gold ETFs 
and consumer demand for 
gold bars and coins-- are 
forms of  gold inventories.

The United States moved up 
to second place in a ranking 

of  the most attractive countries 
for renewables investment, 
after China, a report by UK 
accountancy firm Ernst & 
Young.
In an annual ranking of  the top 
40 renewable energy markets 
worldwide, China was the 
top country for the third year 
running, followed by the United 
States which had occupied 
third place last year due to a 
shift in U.S. energy policy under 
President Donald Trump.

Even though the United States 
imposed tariffs on imports of 
solar photovoltaic and modules 
this year, the effects have been 
mostly absorbed by the market 
and wind projects are not subject 
to subsidy cuts under a recently-
passed U.S. tax reform bill.
Solar import tariffs imposed 
by the U.S. government in 
January are likely to have only a 
limited impact on solar energy 
development in the country 
but are likely to tip the scales 
toward wind projects at the 
utility scale,” the report said.

The solar tariffs — which are to 
be challenged under World Trade 
Organization rules — are neither 
expected to seriously derail U.S 
.solar investment, nor encourage 
much, if  any, shifting of  solar 
manufacturing back to the U.S., it 
added.
Germany was the third most 
attractive country in the 
ranking, while India slipped 
from second to fourth 
position due to investor 
concerns about the threat 
of  solar import tariffs, the 
report said.

U.S. moves up to second most attractive 
renewables market after China

Source: GoldMoney
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In East China, stocks of  22,000 
mt as of  last week were seen as 
relatively low compared with a 
year-to-date average of  43,500 
mt. Along with a relatively wide 
spread of  28$/mt between 
the CFR China and FOB Korea 
markers, this would draw buying 
interest from China. But demand 
could be capped by narrowing 
toluene disproportionation 
margins, which could result in 
lower operating rates or even 
shutdowns of  some TDP units.
 

 OLEFINS
Asia’s ethylene market has 
firmed on the back of  tight 
supplies. Arbitrage opportunities 
from Europe to Asia were seen 
thinning out, while regional 
ethylene supplies were also 
limited by steam cracker 
turnaround season.
But for propylene, weakening 
demand in China, along with 
an expected increase in supply 
from South Korea, would likely 
continue pressuring the market. 
South Korea’s S-Oil plans to start 
up its new high-severity residue 
fluid catalytic cracker, or HS-RFCC, 
at Onsan around the middle of 
June. The unit is able to produce 
200,000 mt/year of  ethylene and 
660,000 mt/year of  propylene. 
Market sources said S-Oil would 
likely sell the additional ethylene 
from the unit on a term basis. 
While Asia’s butadiene market 
was pressured last week by lower 
demand for ABS production and 
reduced short-covering interest 
from Japan, a possible delay in 
delivery of  deepsea cargoes from 
Europe to Asia might lead to a 
rebound in the market, trade 
sources said. 
 

 POLYMERS
Asian polyethylene prices were 
mostly lower last week amid 

the seasonal demand lull, with 
the depreciation in the yuan 
currency expected to further 
curb China’s import appetite 
for high density polyethylene. 
But India’s peak demand for 
HDPE film for making irrigation 
pipes and tight supply from the 
Middle East have lent support 
to the South Asian market. 
Meanwhile, the rise in linear low 
density polyethylene imports 
by China since the start of 
2018 would likely be tempered 

by higher recycling rates 
of  Chinese domestic waste 
attributed to the government’s 
focus on environmentally 
sustainable measures.
Asian polypropylene prices were 
higher last week with Chinese 
PP futures prices up by Yuan 78/
mt week on week to settle at 
Yuan 9,254/mt ex-warehouse. 
In addition, There might be 
export opportunities if  buyers 
are willing to pay 1,300$/mt FOB 
China, Chinese traders said.

Market participants are 
continuing to monitor 

demand and supply conditions, 
especially for paraxylene 
and butadiene, where trade 
participants are watching 
whether deepsea butadiene 
cargoes from Europe will be 
delivered into Asia on schedule. 
Meanwhile, styrene and toluene 
inventories appear to have 
drawn down while benzene 
stocks are on the rise.
 

 AROMATICS
Outlook for Asia’s paraxylene 
market in July and August 
remained uncertain, with some 
traders expecting volatility in the 
market. The delay in the delivery 
of  some June cargoes from the 

Middle East to China, to July at 
the earliest, would be offset by 
some downstream turnarounds 
in July, keeping the PX-naphtha 
spread within the 340$-330$/mt 
range.
Benzene inventories in Asia -- 
particularly in South Korea and 
China -- were still high despite 
ongoing turnarounds in Japan 
and South Korea, weighing on 
prices over the past week. Eyes 
were also on China’s planned 
imposition of  anti-dumping 
duties on downstream styrene 
imports from the US, South 
Korea and Taiwan, with market 
participants expecting a final 
decision to be announced later 
this month.
Views on the styrene monomer 

market meanwhile, were 
mixed. While prompt supply 
remained extremely tight with 
latest inventory data from main 
ports in East China showing a 
week-on-week fall of  10,000 
mt to a new year-to-date low 
of  25,700 mt as of  last Friday, 
restarts at China’s Abel Chemical 
and Sinopec Zhenhai were 
expected to boost prompt cargo 
availability. Around 24,000 mt of 
deepsea Middle Eastern cargoes 
were scheduled for delivery in 
East China next week, according 
to shipping data, which would 
further alleviate supply tightness 
for second-half  June.
Toluene meanwhile, is expected 
to continue finding support 
from low inventories in China. 

Asia petrochemicals market outlook, 
w/c Jun 11
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Venezuela, like Iran, seeks OPEC 
support in face of  US sanctions
Venezuela has asked its OPEC 

counterparts for support 
from the effects of  US sanctions 
that have hobbled the country’s 
already reeling oil sector.
In a letter sent to the other 
13 countries, Venezuelan oil 
minister Manuel Quevedo 
said OPEC should discuss at its 
June 22 meeting in Vienna the 
“extraordinary aggression” of  US 
sanctions, according to OPEC 
sources familiar with the matter.
I kindly request solidarity 
and support from our fellow 
members,” Quevedo wrote. 
The letter was similar to one 
sent last week by Iranian oil 
minister Bijan Zanganeh to the 
organization, protesting that 
some members were discussing 
raising their output at the 
expense of  others. Iran, like 
Venezuela, is hit by US sanctions 
that target its crude sector, 

though those measures do not 
go into effect until November 5.
Saudi Arabia, Kuwait and the 
UAE are the only members 
with significant spare capacity 
and the political conditions to 
tap it. Saudi energy minister 
Khalid al-Falih in recent weeks 
has suggested OPEC may 
ease its quotas to head off  any 
supply shortages caused by 
further declines in Venezuelan 
output and shut-ins to Iranian 
production due to US sanctions. 
Recent rising oil prices have 
also drawn the ire of  the US, 
a key Saudi ally, while Russia, 
the major non-OPEC partner 
in its production cuts, has 
also indicated it would like to 
increase output. 
OPEC is committed along with 
10 non-OPEC producers to a 
1.8 million b/d supply cut that 
is scheduled to run through 

the end of  the year, but is up for 
review at the Vienna meeting. 
Venezuelan oil ministry officials 
did not respond to messages, 
and several OPEC sources 
declined to comment but 
acknowledged that the letter 
was received.
Bloomberg first reported the 
letter late Thursday.
The US sanctions against 
Venezuela include restrictions 
on state oil company PDVSA›s 
ability to finance new debt, 
worsening its production 
outlook, and the US has 
threatened further penalties in 
the wake of  Venezuela›s recent 
presidential election, which 
many international observers 
have labeled unfair.Venezuela 
produced 1.36 million b/d in 
May, according to the latest S&P 
Global Platts OPEC survey, a 
910,000 b/d decline in two years.

President Donald J Trump of  the 
United States of  America and 
Chairman Kim Jong Un of  the 
State Affairs Commission of  the 
Democratic People’s Republic of 
Korea (DPRK) held first historic 
summit in Singapore on June ,12 
2018.
President Trump and Chairman 
Kim Jong Un conducted a 
comprehensive in-depth and 
sincere exchange of  opinions 
on the issues related to the 
establishment of  new US-DPRK 
relations and the building of  a 
lasting an robust peace regime 
on the Korean Peninsula. 
President Trump committed to 
provide security guarantees to 
the DPRK, and Chairman Kim 
Jong Un reaffirmed his firm and 
unwavering commitment to 
complete denuclearization of 
the Korean peninsula.
 Convinced that the 

establishment of  new US-DPRK 
relations will contribute to the 
peace and prosperity of  the 
Korean peninsula and of  the 
world, and recognizing that 
mutual confidence building can 
promote the denuclearization of 
the Korean Peninsula, President 
Trump and Chairman Kim Jong 

What Donald Trump and Kim Jong-
Un agreed in Singapore

After a historic meeting in 
Singapore, Donald Trump 

and Kim Jong-Un signed a 
document containing four 
points of  agreement between 
their countries.
  The four points, discernable in 

photographs of  the document 
are:
  The United States and the 

DPRK commit to establish new 
US-DPRK relations in accordance 
with the desire of  the peoples of 
the two countries for peace and 
prosperity.
  The United States and the 

DPRK will join their efforts to 
build a lasting and stable peace 
regime on the Korean peninsula
 Reaffirming the April 2018 ,27 

Panmunjeom Declaration, the 
DPRK commits to work toward 
complete denuclearisation of  the 
Korean Peninsula
  The United States and the 

DPRK commit to recovering 
POW/MIA remains, including the 
immediate repatriation of  those 
already identified.
The letter also states that the US 
will provide security guarantees 
to North Korea.
The full text of  the document 
reads:

Un state the following:
 Having acknowledged that 

the US-DPRK summit – the first 
in history – was an epochal 
event of  great significance 
in overcoming decades of 
tensions and hostilities between 
the two countries and for the 
opening up of  a new future, 
President Trump and Chairman 
Kim Jong Un commit to 
implement the stipulation in 
this joint statement fully and 
expeditiously. The United States 
and the DPRK commit to hold 
follow-on negotiations, led by 
the US Secretary of  State, Mike 
Pompeo, and a relevant high-
level DPRK official, at the earliest 
possible date, to implement 
the outcomes of  the US-DPRK 
summit.
 President Donald J Trump of 

the United States of  America and 
Chairman Kim Jong Un of  the 
State Affairs Commission of  the 
Democratic People’s Republic 
of  Korea have committed to 
cooperate for the development 
of  new US-DPRK relations and 
for the promotion of  peace, 
prosperity, and security of  the 
Korean Peninsula and of  the 
world.
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