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 “جنــگ نـفت کـش هــا”28

در حالیکه در چهل سال گذشته کلیه ساختارهای حقوقی وحکومتها در منطقه از طریق انقالب، اشغال ویا کودتا ) ایران، تونس، لیبی، 
عراق، افغانستان و...( تغییر کرده اند، دولت دکتر روحانی موفق شد با تغییر پارادیم ، راهکار جدید را برمبنای “ گفتگوی تمدن های” 
آقای خاتمی ارایه نماید و با گفتگو وتعامل کشور را از بند 7 منشور سازمان ملل خارج نماید ونتیجه برجام لغو تحریم های نفتی، بیمه، 
کشتیرانی وگشایش در امور بانکی و سرمایه گذاری خارجی بود واین رویکرد باعث شد که دولت در بازگرداندن آرامش به اقتصاد کشور، 
کنترل تورم ورشد اقتصادی کارنامه قابل قبولی ارایه نماید ولی پایبند نبودن امریکا و ایران به روح برجام باعث شد که انتظارات 
جامعه از برجام برآورده نگردد ولی جامعه یکسال قبل با رای مجدد خود به  دکتر روحانی تمایل خود را به تعامل با جهان وحفظ 
برجام نشان دادند وانتظار میرفت با سرمایه گذاری کشورهای غربی در حوزه باال دستی نفت، پتروشیمی وپاالیشگاه، نیروگاههای 

گازی وانرژی های نو، خودرو سازی، راه آهن، مترو ومعادن شاهد رونق اقتصادی کشور باشیم.
متاسفانه با انتخاب ترامپ فرجام برجام مطلوب نبود، امریکا با فشار والبی اسراییل وعربستان از برجام خارج شد وعلیرغم همراهی 
نکردن سایر کشورهای عضو 1+5 تحریم های قبلی امریکا که در برجام تعلیق شده بود در بازه ۳ ماهه و6 ماهه باز خواهد گشت 

ومجددا فروش وسرمایه گذاری در حوزه نفت، مبادالت بانکی وبیمه ای وکشتیرانی مورد تحریم قرار خواهند گرفت.
امریکا بیشترین حساسیت را بر فروش وصادرات نفت ایران نشان داده وصراحتا خواستار صفر شدن صادرات نفت ایران شده است ودر 
این راستا نیز فشار زیادی به کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد نموده تا با افزایش تولید نفت زمینه حذف نفت ایران را از بازار حهانی 

فراهم کنند وهمزمان مانع افزایش قیمت نفت شوند.
برای مقابله با زیاده خواهی امریکا 4 راهبرد میتوان مد نظر قرار داد:

  تحلیل بازار نفت وبررسی امکان حذف ایران
در این راهبرد کارشناسان ارشد انرژی با بررسی بازار نفت و عرضه وتقاضا اعتقاد دارند که کشورهای عربی وروسیه حداکثر قادرند یک 
میلیون بشکه نفت اضافه راهی بازار نمایند ولذا امکان حذف نفت ایران از بازار جهانی وجود نداردولی کاهش یک میلیون بشکه ای آن 

امکان پذیر است واحتماال صادرات ایران به ژاپن، کره واروپا کاهش یا قطع خواهد شد

   مخاطرات ژئو پلتیک
 بر مبنای این راهبرد کاهش ویا حذف صادرات ایران بستگی زیادی به حوادث و بحرانهای منطقه وجهان دارد، “وضعیت نفت لیبی”، 

“تولید در ونزوئال”، “جنگ یمن” و از همه مهمتر “جنگ نفت کش ها” میتواند این معادله را دکرگون سازد
  موضع اتحادیه اروپا

در راهبرد سوم کشور باید منتظر تصمیم اتحادیه اروپا برای حفظ برجام وتامین شروط ایران مبنی بر تداوم خرید نفت وهمکاری 
بانکی باشد. در این سناریو در صورتیکه اروپا به خرید نفت ادامه دهد ، با توجه به تداوم خرید نفت توسط چین، هند وترکیه صادرات 
کشور با مشکل جدی مواجه نخواهد شد. ضمنا احتمال اینکه کره جنوبی وژاپن نیز در چانه زنی با امریکا موفق به دریافت مجوز 

خرید نفت شوند وجود دارد ولذا نیازی به تالش ودیپلماسی انرژی وجود نخواهد داشت.

   راهبرد مقابله با تحریم وتهاجم نفتی:
در این راهبرد ضمن پیگیری راهکارهای سه کانه فوق، شرکت نفت از انفعال خارج شده واز همه ظرفیت های خود، ایرانیان 
بازارهای منطقه  با بکارگیری تجربه های موفق وناموفق دوره قبل به  تا  خارج از کشور وبخش خصوصی استفاده خواهد کرد 
وجهان با اتخاذ استراتژی قیمت گذاری تهاجمی حمله نماید وبا پذیرش ارز های دیجیتالی، برقراری تهاتر نفت با کاال ، استفاده 
حداکثری از توان پاالیشی در کشور خصوصا در بخش خصوصی ، ظرفیت کشورهای همسایه، برای بقا وحفظ بازارها بکوشد وبرنامه 

آمریکا برای حذف ایران از بازار جهانی نفت را خنثی نماید.
اعضا اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گازوپتروشیمی ایران به عنوان سربازان اقتصادی آمادگی دارند تا با دولت تدبیر وامید 

همکاری وهمراهی نمایند

دکتر حمید حسینی 
مدیر مسئول
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مقدمه : در سال 1۳28 شرکت نفت ایران و انگلیس اولین واحد پاالیشگاه تولید روغن را در آبادان با ظرفیت حدود 25 هزار متر مکعب تاسیس نمود. گرچه این 
پاالیشگاه در آن سال راه اندازی نشد، اما با ملی شدن صنعت نفت پس از خروج کارشناسان خارجی از ایران ، عده ای از متخصصان در حدود یکسال بعد شرکت روغن 
سازی آبادان را راه اندازی کردند. دومین پاالیشگاه روغن شرکت نفت پارس بود که در سال 1۳۳9 با ظرفیت ۳۳ هزار متر مکعب شروع بکار نمود. سومین واحد پاالیش 
شرکت نفت بهران بود که یکسال بعد با همکاری شرکت ESSO  راه اندازی شد. واحد بعدی در سال 1۳5۳ توسط شرکت نفت در محوطه پاالیشگاه تهران تاسیس 

شد که ظرفیت آن 120 هزار متر مکعب بود. از آن تاریخ به بعد پاالیشگاه اصفهان تاسیس شد و تاکنون هیچ واحد جدید دیگر پاالیش روغن احداث نشده است.
باتوجه به حضور تعدادی از پیشکسوتان این صنعت در اتحادیه اوپکس، روابط عمومی این اتحادیه بی مناسبت ندید که با پنج تن از فعاالن روغن مصاحبه ای در 

خصوص پیداش این صنعت در ایران انجام دهد، خاطراتی جالب که خواندنش خالی از لطف نیست.

نوستالوژی روغن صنعتی

رئیس کنونی اتحادیه صادرکنندگان نفت، 
گاز و پتروشیمی و مرد نستوه این فناوری 
و  دارد  فیزیک  لیسانس  سال سن،  با 76 
مدیر  سپس  و  آزمایشگاه  مسئول  مدتی 
کارخانه روغن موتور ایران شده  و به قول 
فعالیت  عرضه  این  در  سال   55 خودش 
دارد و برند “روغن موتور ایران”  را در طی 

این سالها مدیریت کرده است .
اسالمی در خصوص اولین های روغن در 
سازی  روغن  واحد   : داد  ادامه  نیز  ایران 
سه  پیش  سال   70 در  آبادان  پاالیشگاه 

برند الموت، البرز و الوند را در شیشه های 
در سال 1۳۳5   . کرد  می  عرضه  کوچک 
آلمان  کرده  تحصیل  عضدانلو  مهندس 
اولین واحد تصفیه دوم روغن را راه اندازی 
ترتیب،  به  بعد  سال  هفت  در طی   . کرد 
شرکت  ایران،  موتور  روغن  پارس،  نفت 
افتتاح  تهران  پاالیشگاه  و  اوسو  پاالیش 
گردید. روغن سپاهان نیز در ابتدای انقالب 

توسط پاالیشگاه اصفهان عرضه گردید .
در  موتور  روغن  عرضه  معضالت  از  یکی 
گذشته، روغن های کارکرده بودند که در 
میشد  تخلیه  شهرها  ای  حاشیه  مناطق 
به  ناپذیری  جبران  صدمات  کار  این  و 
محیط زیست زده و آب های در جریان را 
آلوده می کرد . قبل از انقالب روغن های 
تهران  به  مختلف  از شهرهای  را  کارکرده 
در  ای  تصفیه  واحد  و  آوردند  می  کرج  و 
. از سال 64 وزارت  شهرها وجود نداشت 
صنایع اقدام به صدور مجوز پروانه تصفیه 

دوم در نقاط مختلف کشور نمود . 

در کشور هاي اروپایي از صنایع بازیافت به 
خصوص روغن حمایت بسیار ویژه اي مي شود به 
این صورت که هر مصرف کننده موظف 
صورت  به  را  خود  کارکرده  روغن  است 
دوم  تصفیه  هاي  واحد  تحویل  رایگان 
داده و واحد ها هم مجاز هستند بعد از 
روغن  این  ها  پاالیشگاه  به  فقط  تصفیه 

بازیافت را ارائه دهند .
در ایران بعد از تصفیه، روغن را برند سازي 
کشور  براي  و  مي کنند  صادرات  و  کرده 
بسیار  روغن  این  از  و  مي کنند  آوري  ارز 
خطرناك براي محیط زیست که یک لیتر 
آن 1 میلیون متر - لیتر آب را از بین مي برد و 
تجزیه آن در محیط 80 تا 100 سال طول 
مي کشد روغن با کیفیت تولید مي کنند 
تصفیه  جهت  مصرفی  انرژی  طرفی  از  و 
روغن موتور کارکرده برابر یک سوم انرژی 
مصرفی جهت تصفیه نفت خام است. این 
امر هم صرفه جویی در منابع کشور بوده و 

هم محیط زیست را حفاظت می کند.

مي
سال

ي ا
سعل

عبا

و  ها  انجمن  کمک  با  پسماند  قانون  اگر 
از  توان  می  شود  اجرایی  دولتی  نهادهای 
فن آوری های روز جهان استفاده کرده و 

محصولی با ارزش افزوده باال تولید نمود .

و 65  اوپکس  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
ساله که به مدت ۳۳ سال در حوزه روغن 
سامان  شرکت  موسس  و  دارد  فعالیت 

شیمي در سال 76 است .
هاشمی نیز میگوید: ارزان بودن سوخت های 
باعث  انقالب  از  قبل  در  روغن  و  فسیلی 
صرفه  و  رونق  بازیافت  صنعت  بود  شده 
به  توجه  با  و  باشد  نداشته  اقتصادی 

نفت،  بخش  در  دولت  گذاری  سرمایه 
بخش خصوصی چندانی نیز در این حوزه 
فعالیت نداشتند . با آغاز جنگ تحمیلی و 
آسیب دیدگی پاالیشگاهها و کمبود روغن، 
فرصتی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی 
ایجاد شد که به تشویق دولت ها صنعت 
از سال  قبل  تا   . نمایند  ایجاد  را  بازیافت 
بازیافت  نیز دوایر دولتی تشکل های   76
اشخاصی  به  آن  از  بعد  و  نبودند  پذیرا  را 
که سابقه طوالنی در این صنعت داشتند 
مجوز صادرات تصفیه دوم را اعطا کردند .

کارکرده  های  روغن  بازیافت  اهمیت 
اهمیت  حائز  بسیار  المللی  بین  ابعاد  در 
 56 امریکا  در  تنها  که  طوری  به  است 
درصد مصرف صنایع امریکا را روغن های 

بازیافت تامین می کنند.   
نظر شرکت  زیر  ها  پاالیشگاه  این  تمامي 
انقالب  از  بعد  نفت  شرکت  بودند  نفت 
اسالمي به عنوان وزارت خانه معرفي شد 
و  پاالیشگاه ها زیر نظر دولت مشغول به 

کار شدند .

 واحد روغن سازی 
پاالیشگاه آبادان در 

70 سال پیش سه برند 
الموت، البرز و الوند را 
در شیشه های کوچک 

عرضه می کرد

مي
ش
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استفاده  ایران  در  که  پایه  روغن  امروزه 
مي شود از نوع یک مي باشد که این نوع 
روغن در تمام دنیا منسوخ شده است و به 
این علت نمیتوانند کیفیت را باال ببرند و 
رقابت در این حوزه در جهان داشته باشند 
و باید به کیفیت هاي 2 و ۳ و 4 برسند 
روغن  تولید  اروپایي  در کشور هاي  حتي 
نوع 5 هم  اتفاق افتاده است به واسطه به 
بتوانند جوابگوي  روز شدن خودرو ها که 

کیفیت آنها باشند .

عضو هئیت مدیره اتحادیه اوپکس از سال 
5۳ با واحد پترو سعید فعالیت های خود را 
در صنعت روغن آغاز کرده و با راه اندازی 
چند واحد به عنوان یکی از ابداع کنندگان 
قراول  پیش  و  تقطیری  سوخت  شیوه 
از  ابتدا  است.  شده  شناخته  صنعت  این 
مدیر  عنوان  به  و  کرده  شروع  آزمایشگاه 
تولید و مسئول فنی در این واحد فعالیت 

داشته است .
منیری با بیان این رزومه از خود ادامه داد : 
سال 57 با مشکل گرانی و کمبود ارز روبرو 
شدیم و از آنجا که صنعت روغن وابسته به 
افزودنی های وارداتی بود مشکالت و نیازها 
در این صنعت باال گرفت. در آن زمان حتی 
برای تولید روغن پایه هم نیاز به افزودنی هایی 
بود که از کشورهای دیگر به کشور ما وارد 
به  روغن  تولید  برای  کنید  فرض  میشد. 
خاك رنگبر نیاز است. آن زمان این خاك صد 
در صد وارداتی بود یعنی باید از آلمان، ژاپن و 
کشورهای دیگر تهیه می شد . در آن سال 
رنگبر  ها در آزمایشگاه بر روی خاك های 

بسیاری کار کردیم تا آن که موفق شدیم به 
یک نمونه دست پیدا کنیم و توانستیم کشور 
را از واردات این محصول  بی نیاز کنیم . ما 
موفق شدیم از معدن های داخلی این خاك 

را به دست بیاوریم .
قبل از انقالب در صنعت روغن تنها چند 
به  زمان  آن  در  داشت.  وجود  فعال  واحد 
برای  دادند.  نمی  فعالیت  مجوز  راحتی 
همین امکان توسعه و گسترش این صنعت 
وجود نداشت . بعد از انقالب وزارت صنایع 
به همه کسانی که قبل از انقالب به صورت 
غیر مجاز فعالیت می کردند مجوز داد چرا 
چنین  وجود  جامعه  نیاز  به  توجه  با  که 
شرکت هایی را خصوصا در استان ها الزم 
می دانست. اما آن قدر تعداد این شرکت ها زیاد شد 
که کنترل آن از دست وزارت صنایع خارج 
گردید به طوری که تعداد آنها به حدود ۳00 
واحد صنعتی رسید که ما به این همه واحد 
نیازی نداریم. با توجه به حجم زیاد صدور 
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صنعت تصفیه دوم 
توسط آلمان ها در 
طی جنگ جهانی 

دوم در جنگی که در 
روسیه گرفتار شده 
بودند به وجود آمد. 
در آن زمان موفق 

شدند که از بازیافت 
روغن کارکرده سوخت 

به دست بیاورند تا 
بتوانند مشکالتشان را 

حل کنند

پروانه و مجوز، این صنعت نیاز به ساماندهی 
دارد چرا که هیچ کنترلی آن طور که باید 

روی این واحدها وجود ندارد.
و  بزرگ  های  شرکت  جنگ  از  قبل 
واحدهای تصفیه دوم، روغن کشور را تأمین 
به  با شروع جنگ کمبودها  می کردند که 
این  با  شدت احساس شد، حدود 8 سال 
مشکالت رو به رو بودیم چون هر چه تولید 
می شد به سمت جبهه ها می رفت؛ اما این 
کمبودها باعث شد که واحدهای بیشتری 
راه اندازی شود تا جوابگوی این مشکالت 
به  نظر کمی  از  واحدها  افزایش  با  باشند. 
حجم تولید اضافه شد. صنعت تصفیه دوم 
توسط آلمان ها در طی جنگ جهانی دوم 
در جنگی که در روسیه گرفتار شده بودند 
به وجود آمد. در آن زمان موفق شدند که 
از بازیافت روغن کارکرده سوخت به دست 
بیاورند تا بتوانند مشکالتشان را حل کنند. 
این  در  که  واحدهایی  نخستین  ایران  در 

بودند که  فعالیت داشتند دو واحد  زمینه 
راه  المر  دکتر  نام  به  آلمانی  یک  توسط 
اندازی شد. روش هایی که در حال حاضر 
شده  بهینه  گیرد  می  قرار  استفاده  مورد 
است  رنگبر  اسید سولفوریک خاك  روش 
آلمان  منکن  شرکت  انقالب  اوایل  در  که 
برای روغن موتور از آن استفاده می کرد. 
در حال حاضر این نوع روش در ایران با 70 
استفاده  الی 90 درصد اصالح شده مورد 

قرار می گیرد.

 
موسس شرکت آذر روانساز و از پیشکسوتان 
صنعت روغن در  71 سالگی با حرارت و 
این  در  خود  فعالیت  قرن  نیم  از  هیجان 
از  و  ارومیه است  صنعت می گوید متولد 
خود   بزرگتر  برادر  کمک  با   1۳۳5 سال 
واردات روغن  با   ، از کشور شوروی سابق 

موتور تجارت را آغاز کرده است . 
سعادت با نقبی به گذشته ادامه داد : حمل 
شرایط  و  امکانات  با  زمان  آن  در  نقل  و 
بسیار  مشقت  با  و  نداشت  وجود  کنونی 
کردیم  می  اقدام   ، کاال  واردات  به  نسبت 
در  و  خریداری  را  ماسال  بنام  روغنی  و 
ایران به فروش می رساندیم . پس از مدتی 
تصمیم به تاسیس مغازه گرفتم و قسمتی 
از روغن های وارداتی را در مغازه شخصی 
اولین  از  یکی  میدادم  سرویس  هم  خودم 
کارخانه های روغن موتور در شهر آبادان با 
نام البرز  بود که شروع به فعالیت کرد و 
بعدها بنام روغن الوند شهرت یافت و بعد 
از آن محصوالت خارجی با نام شل – اسو 
و غیره ، شروع به فعالیت و تصاحب سهم 

بازار نمودند .
چشمگیری  رونق  صنعت  این  گذشته  در 
نیز  کنونی  شرایط  در  و   ، است  داشته 
همراه  به  دولتی  بزرگ  شرکت  چهار 
حجم  با  دیگر  خصوصی  تولیدکنندگان 
و  تولید  قدیم،  به  نسبت  باالتری  بسیار 
رشد  به  توجه  با  همچنین  دارند  عرضه 
روزافزون خودروهای مدل باال با تکنولوژی 
به  تغییر رویه  با  باید  تر، شرکت ها  جدید 
روغن پایه ویرجین خود را با وضعیت روز 

دنیا هماهنگ نمایند.
 در خصوص مشکالت صادرات باید گفت 
کاال  کیفیت  به  مربوط  مشکالت  این  که 
خارجی  های  کشور  در  اغلب  که  بوده 
توجه زیادی داشتند و خوشبختانه شرکت 
پترونول جزو معدود شرکت هایی بوده که 

مشکالت صادراتی نداشته و جزو 
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با توجه به رشد 
روزافزون خودروهای 
مدل باال با تکنولوژی 

جدید تر، شرکت ها 
باید با تغییر رویه به 
روغن پایه ویرجین 
خود را با وضعیت 
روز دنیا هماهنگ 

نمایند
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صادرکنندگان نمونه بوده است .
انواع روانکار های موتوری و صنعتی با توجه 
به حجم باالی مصرف و تعدد نیازها باعث 
گردیده  بیشتری  های  تولیدکننده  ظهور 
است ولی عمدتا نسبت به تولیدکننده های 
اروپایی ، با کیفیت کمتری تولید کرده اند .

نائب رئیس کمیسیون قیر اتحادیه اوپکس 
سویی  و  سمت  نخست  وهله  در  شاید 
کارشناسانه به صنعت قیر داشته باشد ولی 
در گفتگو با وی خاطراتی خواندنی از نفت 
این  از  نفتی دارد و روغن هم  و مشتقات 

قاعده مستثنی نیست . 
تاجیک می گوید : اولین پاالیشگاه قدیمی 
ایران که واحد روغن سازی آن فعال شد 
چون  برندی  با  که  بود  آبادان  پاالیشگاه 
های  گیربکس  در  آن  روغن  که  الموت 
کامیون های سنگین کاربرد داشت فعالیت 
تولید روغن خود را آغاز نمود روغن های 
تولیدی این پاالیشگاه در سطح استاندارد 
آن  از  پس  که  شد  می  تولید  زمانی  در 
توانستند  شل  مثل  جهانی  هایی  کمپانی 

به این سطح از استاندارد برسند.
چون  برندهایی  آبادان،  پاالیشگاه  از  پس 
روغن ارژن، روغن چهار فصل یا روغن هایی 
کاربرد  گرما  و  در سرما  توانستند  می  که 
در  تهران  پاالیشگاه  توسط  باشند  داشته 
بخش  شد.  تولید  شمسی   40 دهه  اواخر 
های  روغن  زمان  همان  در  خصوصی 
متعددی چون روغن پارس و روغن بهران 
گریس  تولید  در  پارس  روغن  کرد  تولید 
شمسی   60 دهه  در  داشت  دستی  هم 

اصفهان روغن معمولی  پاالیشگاهی  واحد 
اسپیدی را تولید کرد و در سه دهه گذشته 
با پایه باال نیز در چرخه  مکمل روغن ها 
تولید قرار گرفت روغن جزء فرآورده هایی 
است که ارزش افزوده باالیی دارد و ایران 

یکی از کشورهایی است که روغن پایه با 
روغن  کند.  می  تولید  جهانی  استاندارد 
برندهای  با  برابری  در  کشور  در  تولیدی 
برخوردار  موثری  تبلیغات  از  نیز  جهانی 
نبوده است در نمایشگاهی در قزاقستان که 
سه روغن شل، بهران و یک روغن از ترکیه 
را جهت آزمایشگاه و انجام تست استاندارد 
بردند نتیجه ای با شرایط یکسان استاندارد 
اعالم شد و مشخص شد که هر سه در یک 

استاندارد قابل قبول قرار دارند.
هایی  روغن  همان  یا  فسیلی  های  روغن 
بازیافت  در صورت  گیریم  نفت می  از  که 
مشکلی برای محیط زیست ایجاد نمی کند 
فسیلی  های  روغن  تولید  بدو  در  اما 
واقعا  و  شد  می  سوزانده  ها  روغن  این 
اولین  زنیط  شرکت  بود.  کننده  آلوده 
شرکتی بود که در زمینه بازیافت روغن های 
کارکرده فعالیت نموده است. و اولین برند 
از دهه  بود که  برند شل  ایران  خارجی در 

۳0و 40 شمسی شروع به فعالیت نمود.
ایران تنها کشور در منطقه بود که به تصفیه 
نفت بیشتر از برداشت نفت اهمیت می داد 
و در دهه 40 و 50 شمسی بیش از یک 
میلیون بشکه نفت در روز پاالیش و تصفیه 
زمان  آن  در  بزرگی  عدد  این  و  شد  می 
بود. یکی دیگر از موفقیت ها در پاالیشگاه 
تولید  برای  سفید  نفت  تهران، شستشوی 
پژوهشگاه  بنیانگذار  ما  بود.  جت  سوخت 
صنعت نفت بودیم و پس از امریکا انجمن 
نفت تشکیل دادیم و متخصصین مختلف 
دانشگاهی را در این انجمن پرورش دادیم.

صنعت  در  تحمیلی  جنگ  متاسفانه 
پتروشیمی ما رکود ایجاد کرد و کشورهای 
به  و  شدند  ما  فعالیت  جایگزین  همسایه 
برندهای  با  ما  اینکه روغن فینیش  خاطر 
بزرگ دنیا امکان رقابت نداشت تنها موفق 
به صدور روغن Base شدیم. قبل از انقالب 
روغن آبادان به کشورهای همسایه و اروپا 
صادر می شد و بازار افریقا پس از انقالب 

به آن اضافه شد.
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شرکت زنیط اولین 
شرکتی بود که 

در زمینه بازیافت 
روغن های 

کارکرده فعالیت 
نموده است. و 

اولین برند خارجی 
در ایران برند شل 
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40 شمسی شروع 

به فعالیت نمود
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دکتر پدرام ســلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران بی گمان شخصیتی 
کاریزماتیک در میان فعاالن اقتصادی محسوب می گردد، فحوای کالم موثر وی در بیان مباحث اقتصادی، 
نشان از مطالعات گســترده در این زمینه دارد . رویکرد این فعال اقتصادی در بیان مشکالت با ارائه راه 
حل نیز همراه است و دیدار واحد روابط عمومی اوپکس با وی در دفتر اتاق بازرگانی ایران، با پرسش 

و پاسخ های متعددی توام شد که اهم آنها در پی می آید : 
 

  عواقب تحریمهای نفتی ایران توسط آمریکا

 با توجه به اینکه این بار از سوی سازمان ملل تحریم نمی شویم نمیتوان یک نظر کلی 
راجع به این موضوع داد. اما در بازار چین، فروش نفت خود را به این کشور کماکان ادامه 
خواهیم داد و با آنها احتماالً مشکلی نداریم اگر چه عواید فروش نفت ما در حساب های 
این  موضوع فساد در  پایاپای خواهیم شدکه  روابط  به  نهایت مجبور  آنها می ماند ودر 

سیاست های ارزی ایجاد خواهد کرد. 

 صادرات نفت خام توسط بخش خصوصی

به نظر من بخش خصوصی توان صادرات نفت خام را ندارد، صادرات نفت شرایطی پیچیده 
مشتمل بر نفتکش، بیمه، مشتری و مقصد و ... دارد که در این شرایط این ریسک را نباید 
کرد چون به محض اینکه بخش خصوصی به این کار مبادرت ورزد و یک محموله به 

نفت، چشم دولت ها 
را بسته است

فروش برساند شناسایی شده و برای دفعات 
بعد دچار مشکل میشود ضمن اینکه عواید 
از  این کار  بلوکه شود.  مربوطه هم میتواند 
عهده بخش خصوصی ما و بخش خصوصی 
خریدار بر نمی آید . نفت ما فروشش بیشتر 
باید یک پروسه  دولت با دولت را طی بکند 
چون این امکان برای بخش خصوصی وجود 
ندارد و فراهم شدن بستر آن مجدداً تجارب 
تلخ گذشته را برای کشور به وجود خواهد 

آورد.
در داخل کشور یک ظرفیت حداقلی برای 
خرید نفت وجود دارد. یعنی پاالیشگاههای 
تا 100 هزار  کوچک میتوانند در ماه 50 
از  غیر  به  که  کنند  خریداری  را  بشکه 
سهمیه ای است که به پاالیشگاههای اصلی 

اختصاص میدهند.
آزادسازی  یا  گشایش  با  توأم  رویکرد  یک 
در سیاستهای دولت در حوزه تجارت نفت 
است که بخش خصوصی بتواند نفت خام 
دیر  بسیار  رویکرد  این  ولی  کند  خرید  را 
اجرایی شده  است اگر در سالهای گذشته 
این اتفاق می افتاد البته با حفظ شفافیتهای 
الزم که یکی از دغدغه های جدی اقتصاد 
ما است، میتوانست بخش خصوصی را به 
وجد آورد که خریدار نفت، پاالیش کننده و 
فروشنده اش هم باشد . ولی رویکرد دولت 

در حوزه نفت متأسفانه کاماًل با بی اعتنایی 
و بی اعتمادی به بخش خصوصی بوده است 
ورود  سیستم  این  در  که  هم  کس  هر  و 
کرده است با ارتباطات خاصی ورود کرده 
از آنها هم متأسفانه تبعات  است و خیلی 

ناخوشایندی برای کشور داشته اند.

 اقتصاد بدون نفت

نفتی  این است که داشتن ذخایر  واقعیت 
نفتی،  درآمدهای  به  دولت  باالی  اتکای  و 
دولتها را در ایران مغرور و خودرأی کرده 
بخش  به  پایین  به  باال  نگاه  با  و  است 
از  قضیه  این  است.  بوده  همراه  خصوصی 
داشته  وجود  اکنون  هم  تا  انقالب  از  قبل 
کوچک،  را  مردم  نفتی  غرور  این   . است 
شهروندان را ضعیف و بخش خصوصی را 
ناتوان می بیند و وقتیکه دولت ها در فروش 
نفت خام دچار مشکل می شوند . نتیجه آن 

منجر به اختالل در  کل اقتصاد می شود.
در هیچ دولتی سیاست درستی را در قبال 
بهره مند کردن کل اقتصاد کشور از نفت به 
عنوان یک پیشران نتوانستیم پیاده کنیم و 
نه یک حکمرانی خوب را بنا گذاشتیم که 
خیلی متاثر از نفت نباشد . حکمرانی خوبی 
که  با شفافیت، پاسخگویی و برقراری عدالت 

تجارت اقتصادی برای همه فراهم نماید.
این غرور کاذبی ایجاد کرده که تصور می کند  
که  زمان  هر  و  است  دولت  جیب  در  پول 
بخواهد می تواند نفت بفروشد و در انزوا هم 

کار کند و مستغنی از همه کشورها باشد.
در تعامالت بین المللی لطمه های سنگینی 
به خود وارد کردیم و تبدیل به یک کشور 
منزوی شدیم که هیچ شریک استراتژیکی 
در دنیا نداریم که بتوانیم روی آن حساب 
کنیم. نه کشورهایی که ژستهای پوپولیستی 
میگیرند و به واسطه این مسائل بعضاً با ما 
همنوا میشوند و نه آنها که به واسطه منافع 
میشوند،  نزدیک  ما  به  خودشان  تاکتیکی 
مثل روسیه که وقتی منافعش اقتضا نکند 
از ما فاصله میگیرد .بنابراین متأسفانه نفت 

همیشه چشم دولت ما را بسته است.

  بودجه سال 97 و اعالم رشد اقتصادی دولت 
فعلی در سه سال گذشته

سال  در  روحانی  دولت  اقتصادی  رشد 
الملل  بین  براساس اعالم صندوق  گذشته 
پول و بانک جهانی حاصل برجام  و حاصل 
بازگشت فروش نفت بوده است به همین 
دلیل قابل رؤیت نیست رشد فروش نفت یا 
رشد تولید ناخالص داخلی ما در بخش نفت 
در سال 95 حدود 78 درصد محاسبه شده  
و موقعی که این با سایر رشد اقتصادی ما 
جمع بسته شد و متوسط همین نرخ رشد 
را روی بقیه سالها سرشکن کردیم به یک 
میانگین باالتر از میانگین منطقه رسیدیم .

در مورد بودجه سال 97 و رکودی که ایجاد 
میشود هم اقتصاددانها به دولت هشدار داده 
بودند در این رابطه با اینکه آثار اجتماعی و 
سیاسی این قضیه چه باشد و اینکه اصوالً 
دولت ترامپ بخواهد چه رویکردی را اتخاذ 
کند اختالف نظر وجود دارد گروهی تصور 
میکردند که این ها بلوفی بیش نیست اما 
فارغ از این تهدیدات ترامپ، طبیعتاً مسائل 
پیش  ما  اقتصاد  در  انباشته  مشکالت  و 
را  دیگر  تورمی  و  ارزی  آگهی یک جهش 
اقتصاد  از سال گذشته میداد واختالل در 

کشور وقتی بروز کرد که هیچ تحریمی آغاز 
نشده بود.

 اقتصاد متزلزل و بازار ثانویه ارز

سیاست های ارزی دولت بعد از جهش ارز، 
سیاست کاماًل اشتباهی بود و نمی توان آن 
تصور  و خطا  آزمون  مبنای  بر  را سیاست 
کرد چرا که آزمون و خطا را معموالً زمانی 
موجود  تجربه  آن  در  که  میدهند  انجام 
نباشد. در همه دولتها ارز دو نرخی سالها 
کشور و اقتصاد را گرفتار خودش کرده بود. 
موضوع پیمان سپاری ارزی از بعد از جنگ 
صادرات  روی  را  خودش  آثار   82 سال  تا 
کشور نشان داده بود و همه این موضوعات 

را در دوره های قبل تجربه کرده ایم. 
تفکر دولت این است که دانش خود را عمیق 
تر از بخش خصوصی و کارشناسان اقتصاد 
می بیند و دولت می پندارد که مسئله ارز را 
کارشناسان اقتصادی نمیتوانند حل کنند 
های  بخشنامه  صدور  به  مبادرت  خود  و 
متعدد می کند و این موضوع دولتهای ما 
را گرفتار کرده است. دولتهای ما باورشان 
شده است که خیلی هنر دارند که کشور 
را اداره می کنند. در صورتی که هنر نفت 

است نه دولتها

 تحریم های نوامبر، شکل گیری فساد و تجربه 
بابک زنجانیها

قبل  از  را  شرایط  کنونی  های  تحریم 
خیلی سخت تر خواهد کرد و باید منتظر 
مشکالتی بیش از دوره قبل باشیم چرا که 
چهارچوب و الزامات وسخت گیریهای نظام 
بانکی در دنیا خیلی بیشتر از 7 - 6 سال 

پیش است.
و   FATF مثل  بانکی  جدید  های  سیستم 
CFT و ... که سالهای قبل خیلی مورد توجه 

مثل  میکردیم  کار  آنها  با  که  کشورهایی 
نبود در حال حاضر  امارات،  چین، ترکیه، 
همه مبادالت بانکی را رصد می نمایند و به 
لطف همین مراجع بانکی، هر تراکنشی که 

واقعیت این است که 
داشتن ذخایر نفتی 
و اتکای باالی دولت 
به درآمدهای نفتی، 
دولتها را در ایران 
مغرور و خودرأی 

کرده است و با نگاه 
باال به پایین به 

بخش خصوصی 
همراه است

بخش خصوصی 
نمیداند 6 ماه دیگر 

کجای کار است. نمیداند 
اگر امروز مثالً فرض 
کنید یک وام ارزی 

بگیرد 10 میلیون دالر، 
سال دیگر این مبلغ را 
باید با چه نرخ ریالی 

پس بدهد
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شفاف و مشخص نباشد که منشأ و مقصد 
پرریسک  گروه  در  بالفاصله  کجاست  آن 
شرایط  در  و  میگردد  بررسی  و  متوقف 
خیلی  روشهای  تحریمها  زدن  دور  کنونی 

پیچیده و ماهرتری را نیازمند است. 
بنابراین خواسته بخش خصوصی این است 
که تا آن جایی که میتوانیم با اقتصادهای 
مانده در برجام مشخصاً با اروپا، چین و تا 
از  مدلهایی  به  کنیم  سعی  روسیه  حدی 
ها  همکاری  این  اگر  که  برسیم  همکاری 
اصطالحاً  بخواهیم  و  باشد  نداشته  تداوم 
با دور زدن تحریمها ادامه دهیم با شرایط 

سختی مواجه خواهیم شد.

 نظام جامع مالیاتی ، سیستم بانکی و مشکالت آن

نظام جامع مالیاتی هنوز اجرایی نشده است 
و یک سری کانونهای قدرتی در کشور وجود 
اجرایی  نظام  این  خواهند  نمی  که  دارند 
شود نهادهای غیر شفافی که پشتوانه مالی 
نمیخواهند  که  گروهی   . دارند  هم  خوبی 
FATF  اجرایی شود هم آنهایی هستند که 

جلوی نظام جامع مالیاتها را گرفته اند. اتاق 
بازرگانی ایران برای حل مشکالت مالیاتی 

پیگیری مداوم میکند. 
نظام  همین  حاصل  نیز  نقدینگی  انباشت 
مالیاتی معیوب است به ویژه مؤسسات غیر 
مجاز که تیشه به ریشه اقتصاد این کشور 
زده اند . این مؤسسات غیر مجاز نظام بانکی 
ما را نابود کرده است و این نظام بانکی در 
اینکه  این شرایط نمیتواند احیا شود مگر 
یک فرمت بازسازی در یک شرایط عادی 

اقتصادی داشته باشد. 

و  ایران  نفت  صنعت  در  رگوالتوری  ایجاد   
برگزاری نمایشگاه های پایین دستی نفت

این مبحث از خیلی وقت پیش مطرح بود 
به  برمیگردیم  هم  باز  میکردیم.  دنبال  و 
تعریف دولت که به آن اشاره کردم وزارت 
و  شود  کم  اقتدارش  از  نمیخواهد  نفت 
باید  بگیرد.  تصمیم  آن  برای  دیگری  نهاد 

تا  مجلس  در  باشد  داشته  ادامه  پیگیریها 
حدودی این قضیه جلو رفته است ولی باید 
اتفاقاً   . کنیم  پافشاری  موضوع   این  روی 
بهترین گزینه خروج از بحران ها و نظم در 

قوانین، تصویب و اجرای رگوالتوری است.
است  خوبی  بسیار  کار  نمایشگاه  برگزاری 
وزارت  با   8۳ سال  از  ایران  بازرگانی  اتاق 
نفت و سازمان توسعه و تجارت مکاتبه کرد 
که مجری برگزار کننده نمایشگاه نفت، گار 
باشد.  خصوصی  بخش  باید  پتروشیمی  و 
االن 14 سال گذشته ولی همچنان این کار 

انجام نشده است.

 معرفی یک صنعت به عنوان پیشگام رونق اقتصادی در ایران 

اختالالت مختلفی روی مزیت های نسبی 
اقتصاد ما سایه انداخته و تا زمانی که این 
اختالالت که یک سری قوانین و مقررات 
عدم  و  مدیریتها  سوء  مجلس،  دولتی، 
شفافیتها است مرتفع نشود نقشه اقتصاد ما 
آشکار نمیشود که شما بگویید که در کجا 
ما مزیت داریم. امروز در جایی مزیت داریم 
که رانت داده میشود و چون اقتصاد ما را با 
رانت منحرف کرده اند، انرژی های ارزان را 
به سمت صنایعی با ظرفیت های مضاعف 
و هزینه های تمام شده غیراقتصادی و با 

مصرف باالی انرژی برده اند. 
مزیت  بسیار  هم  نو  انرژیهای  حوزه  در  ما 

بسیار  انسانی  ظرفیت   ICTو  ITدر داریم 
خوبی داریم در صنایع کوچک و متوسط 
در  داریم  عالی  بسیار  ظرفیت  معدنی 
گردشگری هم به این ترتیب  و تمام اینها 
زیر سایه سیاست گذاریهای غلطی است که 
آدرس میدهد به سمت سرمایه گذاری در 
بخشهای دیگر و سرمایه گذاری به سمتی 
ضمن  ندارد.  رقابتی  و  درست  توجیه  که 
اینکه اصوالً  دیگر فضا برای سرمایه گذاری 
نیست زیرا سرمایه گذاری نیاز به یک چشم 
در  باید  تولید  برای  دارد  مدت  بلند  انداز 
حداقل 5 سال چشم انداز داشت. وقتی که 
5 سال کم میشود اندازه سرمایه گذاریها 
کوچک میشود. از صنایع بزرگ می آید به 
سمت متوسط و کوچک یا دولتی میشود. 
کمتر از آن هم که بشود می آید در حوزه 
و  خرید  و  داللی  نهایتاً  و  گری  واسطه 
چشم  اینکه  جهت  به  طال  و  ارز  فروش 
نمیداند  خصوصی  بخش  نیست.  اندازی 
6 ماه دیگر کجای کار است. نمیداند اگر 
امروز مثاًل فرض کنید یک وام ارزی 10 
میلیون دالری بگیرد، سال دیگر این مبلغ 
را باید با چه نرخ ریالی پس بدهد. نمیداند 
که اگر تولید کند میتواند سال دیگر صادر 
کند یا نه؟ گردشگری هم در شرایطی که 
مرتب اخبار بد از ایران در رسانه ها منتشر 
می شود نیز به همین بلیه دچار شده است 
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دنیاي انرژي پتانسیل ارزهاي دیجیتال براي  ورود به معامالت ایران را بررسي مي کند 

بیت کوین عصاي دست ایران در تحریم؟ 
آیا معامله با ارزهاي رمزنگاري شده مي تواند راهي براي کاهش اثرات تحریم ایران توسط امریکا باشد؟ آیا این ارزها به خصوص 
»بیت کوین« توانایي معامله روزانه بالغ بر 2 میلیون و 500 هزار بشکه نفت خام براي ایران را دارند؟ مخاطرات چنین اقداماتي براي 
ایران چیست؟ در گزارش پیش رو با بررسي وضعیت معامالت در دنیا با ارزهاي دیجیتال سعي کرده ایم به این پرسش ها پاسخ دهیم. همچنین براي شفاف شدن 
بیشتر موضوع با امیر جعفرزاده پژوهشگر اقتصادي و مدرس دانشگاه در این خصوص که ارزهاي دیجیتالي تا چه اندازه در دوران تحریم براي ایران کارآمد خواهند 
بود نیز گفت و گویي انجام شده است. شما را به مطالعه مشروح این گزارش دعوت مي کنیم.  »ایران« تاکنون موضعي صریح در مقابل ارزهاي رمزنگاري شده نگرفته 
است. بیت کوین و دیگر ارزهاي دیجیتال در ایران نه ممنوع هستند و نه به رسمیت شناخته شده اند. اما آن طور که به نظر مي رسد ممکن است در ماه هاي پیش رو 
که ایران با سختي در فروش تولیدات خود به ویژه نفت خام مواجه مي شود، ماجراي ارزهاي دیجیتال شکل دیگري پیدا کند. البته معامله »نفت« با »بیت کوین« 

پیشتر در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. 

پایگاه اطالع رسانی اوپکس 

که  مستقل  وب سایتي  کوین تلگراف؛ 
به  مربوط  اخبار  تاکنون   201۳ سال  از 
در  مي دهد  پوشش  را  دیجیتالي  ارزهاي 
سال 2015 در مقاله اي نوشته است: »هر 
امریکا  دالر  به  نفت  خرید  براي  کشوري 
بازار  ظهور  با  است  ممکن  این  دارد.  نیاز 

مبادالت نفت با بیت کوین تغییر کند« 
نفتي«  یا همان »دالر  »پترودالر«  مفهوم 
دالر  است.  آمده  وجود  به   1970 دهه  از 
به ازاي نفت، منبع عمده درآمد کشورهاي 
و  خاورمیانه  در  خام  نفت  کننده  تولید 
همین طور در دیگر نقاط جهان بوده است. 
کوین تلگراف در ادامه مي نویسد که  با این 
حال، پترودالر در سال هاي اخیر زیر مقدار 
شدیدي از فشار قرار گرفته است. بسیاري 
چند  به  را  پترودالر  قریب الوقوع  سقوط 
دلیل پیش بیني کردند. یکي از آن ها تمایل 
ایران براي انجام معامالت نفتي به یورو و 
پوتین  والدیمیر  تالش  و  دیگري خواست 
رئیس جمهوري روسیه براي فاصله گرفتن 
از دالر در تبادالت نفتي این کشور است. 

براي دهه ها این موضوع مطرح بوده است 
متحده،  ایاالت  و  سعودي  عربستان  که 
تفاهم نامه اي مبني بر این دارند که امریکا 
از آل سعود محافظت کرده و در مقابل نیز 
عربستان نفت خام خود را فقط به »دالر« 

قیمت گذاري کند. 
عربستان  پول  واحد  ریال  این،  بر  عالوه 
سعودي و دیگر ارز کشورهاي عرب حاشیه 
خلیج فارس به دالر میخکوب شده است. 
دالر  خام،  نفت  قیمت گذاري  نحوه  این 
جهان  ارز  ذخیره  مهم ترین  به  را  امریکا 

تبدیل کرده است. 

 اما آیا ارزهاي دیجیتالي شانس این را دارند 
که با دالر امریکا رقابت کنند؟

این  در  را  گفت و گویي  تلگراف  بیت کوین 
شرکت  موسس  لوري  شانون  با  زمینه 
سرمایه گذاري »ان.جي.یو.اف« داشته است 
خام  نفت  بازار  »نخستین  عنوان  به  که 

بیت کوین« لقب گرفته است. 
شانون در دسته اي قرار مي گیرد که اعتقاد 
تجربه ي  آستانه ي  در  امریکا  دالر  دارند 
یک ضربه شدید است  که تمام کاالهاي 
اساسي و کشورهاي صادرکننده را خواهد 
لرزاند. در اینجا موقعیت نفت خام نسبت 
هر  که  چرا  است  منحصر  کاالها  دیگر  به 
نفت  خرید  براي  حاضر  حال  در  کشوري 
است  معتقد  شانون  دارد.  احتیاج  دالر  به 
که بازار نفت خام او بدیل خوبي براي نبود 

دالر است. 
نفع  یک  خام  نفت  »بازار  مي گوید:  او 
تجاري براي سفته بازار است. اما خریداران 
مي توانند  خام  نفت  واقعي  فروشندگان  و 
به راحتي از بیت کوین براي مبادالت خود 
استفاده کنند چرا که دالر در معرض یک 

فروپاشي قرار دارد« 
ترید«  »سکیور  وب سایت  حاضر  حال  در 
تنها به دولت ها و شرکت ها خدمات عرضه 
مي کند، اما شانون اعتقاد دارد روند کاهشي 
ارزش دالر، معامالت با بیت کوین را پرسود 
به  خرده فروشان  نتیجه  در  و  کرد  خواهد 
سمت معامله نفت با بیت کوین رو مي آورند. 

 مواضع کشورها در مقابل بیت کوین 

 به گزارش »دنیاي انرژي« برخي از کشورها 
بیت کوین را به رسمیت شناختند، برخي آن 
را غیرقانوني اعالم کردند و برخي دیگر هنوز 
موضعي در برابر آن اتخاذ نکردند. وب سایت 
»نیو اس بي تي سي« پیشتر نوشته است 
که کشورهاي خاورمیانه اغلب در دسته سوم 

قرار مي گیرند. 
از کشورهاي پیشرو در زمینه  کویت یکي 
فهم، پذیرش و استفاده از بیت کوین محسوب 
بانکي  که  کویت«  مالي  »مرکز  مي شود. 
سرمایه گذاري با قدمت در خلیج فارس است 
در سال 2014 گزارشي را منتشر کرد که 
در آن  »پتانسیل بیت کوین براي صادرات 
به ویژه صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي« 

مورد بررسي قرار گرفت. 

ریال واحد پول عربستان 
سعودي و دیگر ارز 

کشورهاي عرب حاشیه 
خلیج فارس به دالر 
میخکوب شده است. 

این نحوه قیمت گذاري 
نفت خام، دالر امریکا را 
به مهم ترین ذخیره ارز 
جهان تبدیل کرده است
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خصوص  در  کویت  مالي  مرکز  گزارش 
ویژه  به  دیجیتال  ارزهاي  از  استفاده 
نوع  این  براي  خاورمیانه،  در  بیت کوین 
نظر  در  را  خوبي  آینده  منطقه  در  ارزها 
گرفته و نوشته است که به این ترتیب افراد 
مي توانند دیگر فقط با تلفن هوشمند خود 

معامالت روزمره را انجام دهند.
از  بیشتر  را  بیت کوین  »سود«  مرکز  این 
گزارش  در  است.  دانسته  آن  مخاطرات 
عنوان  به  بیت کوین  از  کویت  مالي  مرکز 
کشورهاي  براي  کمکي«  »ابزار  یک 
صادرکننده نفت خام در نظر گرفته شود 
توانست سرعت دسترسي  چرا که خواهد 
آن ها به درآمدهاي نفتي خود را که اکنون 

1 تا ۳ روز زمان بر است افزایش دهد. 
در این گزارش عنوان شده است: »اصالح 
سیستم هاي پرداخت در معامالت نفتي با 
زمان،  در  صرفه جویي  موجب  بیت کوین 
به  مي تواند  و  کاغذبازي مي شود  و  هزینه 
عنوان یک سیستم جایگزین در انتقال پول 
در کشورهاي عرب حاشیه خلیج فارس و 

کل خاورمیانه مورد استفاده قرار گیرد«.
دنبال  به  شدیدا  چین  دیگر،  سوي  از 
کشور  این  است.  یوآن  با  دالر  جایگزیني 
در سال 2015 توافق نامه هاي تبادل ارزي 
امضا  به  را  جهان  مرکزي  بانک   28 با 
رساند.  »کریپتوکارنسي« در سال 2017 
روسیه  ایران،  که  شد  مدعي  گزارشي  در 
با  نفتي  تبادالت  تا  دارند  تمایل  چین  و 
بیت کوین را کلید بزنند و خود را از »دالر« 
منعقد  ارزي  تبادل  تفاهم نامه  رها کنند.  
شده میان ایران، روسیه و چین در گزارش 
گرفته  قرار  اشاره  مورد  کریپتوکارنسي 
اینکه  احتمال  که  است  شده  عنوان  و 
معامالت میان این ۳ با یک ارز دیجیتال 
انجام شود بسیار باالست اما هنوز مشخص 

نیست این ارز بیت کوین باشد. 

 مخاطرات معامله با ارزهاي دیجیتال 

نوع  هر  یا  بیت کوین  با   کاال  یک  معامله 

همچنان  دیگر  شده ي  رمزنگاري  ارز 
دارد.   خود  دنبال  به  را  فراواني  مخاطرات 
جمعه 27 جوالي 2018 ارزش بیت کوین 
که  چرا  شد  روبرو  شوك  با  نیویورك  در 
ایاالت  بهادار  اوراق  و  بورس  کمیسیون 
راي   1 برابر  در  را  مخالف  راي   ۳ متحده 
در  بیت کوین  بورس  تشکیل  با  موافق 
حالي  در  اتفاق  این  کرد.  اعالم  نیویورك 
دنبال رشد 40  به  تحلیلگران  داد که  رخ 
درصدي ارزش بیت کوین در ماه هاي اخیر، 
دیدگاه هاي بسیار مثبتي درباره ارزش آن 

اتخاذ کرده بودند. 
امیرجعفرزاده پژوهشگر اقتصادي و مدرس 
دانشگاه در این خصوص به »دنیاي انرژي« 
این  به  باید  چیز  هر  از  »پیش  مي گوید: 
موضوع  با  نباید  که  کرد  توجه  موضوع 
طریق  از  دیگر  کاالي  هر  یا  نفت  معامله 
دیجیتال،  ارزهاي  دیگر  یا  بیت کوین 

ساده انگارانه برخورد کرد«
موضوع   2« مي کند:  عنوان  ادامه  در  او 
اساسي وجود دارند که در ابتدا باید حتما 
مورد توجه قرار گیرند. یکي از این موارد 
حجم معامالت است. این بدین معني است 
که ایران نفت خام خود را با ارزي معامله 
خواهد کرد که خود به واسطه حجم فروش 
نفت ایران دچار نوسان در قیمت مي شود و 

ممکن است اختالالتي را ایجاد کند«
عنوان  ادامه  در  اقتصادي  پژوهشگر  این 
تبدیل  چگونگي  دوم  »مسئله  مي کند: 
ارز  این  اگر  است.  ریال  به  بیت کوین  این 
تبدیل  ریال  به  ایران  داخل  در  بخواهد 
را  شود پیچیدگي ها و پرسش هاي زیادي 
به دنبال دارد. از سویي اگر تصمیم بر این 
باشد که بیت کوین به دالر یا یورو تبدیل 
کارمزد  شود  وارد  ایران  به  بعد  و  شده 
توجه  مورد  باید  که  داشت  خواهد  باالیي 

قرار گیرد« 
جعفر زاده به دیگر مسائل و حواشي که 
اشاره  مي شوند  ناشي  اقدامي  چنین  از 
مانند  کاالیي  »معامله  مي گوید:  و  کرده 

اصالح سیستم هاي 
پرداخت در معامالت 
نفتي با بیت کوین 

موجب صرفه جویي 
در زمان، هزینه و 
کاغذبازي مي شود 

و مي تواند به عنوان 
یک سیستم جایگزین 

در انتقال پول در 
کشورهاي عرب 

حاشیه خلیج فارس 
و کل خاورمیانه مورد 

استفاده قرار گیرد

اینکه  واسطه  به  بیت کوین  با  خام  نفت 
است  ممکن  روز  مختلف  ساعت هاي  در 
پتانسیل  بزند  رقم  را  متفاوت  قیمتي 
باید  نتیجه  در  دارد؛  نیز  را  فساد  ایجاد 
این  تمام  براي  تصمیم گیري  از  پیش 

موارد تمهیداتي در نظر گرفته شود« 
تیمي  چنانچه  دارد  اعتقاد  نهایت  در  او 
و  اقتصادي  کارشناسان  از  متشکل 
ایران  از بیت کوین در  کامپیوتري استفاده 
انواع  دیگر  یا  ارز  این  کنند  »مدیریت«  را 
ارزهاي رمزنگاري شده مي توانند نوعي ابزار 
خام  نفت  از  بخشي  صادرات  براي  کمکي 

ایران محسوب شوند.  
ایران البته نشان داده است که حداقل روي 
کاغذ در حال بررسي استفاده از بیت کوین 
است. 9 ماه پیش امیرحسین دوایي معاون 
وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات به روزنامه 
وزارات  حاضر  حال  در  که  گفت  شرق 

معامله کاالیي مانند 
نفت خام با بیت کوین 
به واسطه اینکه در 
ساعت هاي مختلف 

روز ممکن است 
قیمتي متفاوت را رقم 
بزند پتانسیل ایجاد 

فساد را نیز دارد

مطالعاتی  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات 
زیرساخت  سازی  آماده  برای  تحقیقاتی 
استفاده از بیت کوین در داخل کشور انجام 

داده است.
او گفت ارزهای رمزنگاری شده، دارای دو 
جنبه ی اقتصادی و زیرساخت هستند)که 
باید بررسی شود( و افزود که پذیرش آن در 
ایران، منافع عمومی برای کشور به ارمغان 
خواهد آورد. باشگاه خبرنگاران جوان پیشتر 
های  شرکت  که  حالی  در  است:  نوشته 
بسیاری در ایران هستند که از بیت کوین 
مالیاتی  قوانین  از  اما  کنند  می  استفاده 
مربوط به آن می ترسند و از فاش کردن 

هویتشان خودداری می کنند.
ماند  منتنظر  باید  مي رسد  نظر  به  اکنون 
ارتباطات،  وزارت  بررسي  نتایج  که  دید  و 
آینده استفاده از ارزهاي رمزنگاري شده در 

ایران را به کجا خواهد برد. 
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بررسی یک پرونده:
آمار کل صادرات اتحادیه  اوپکس  در سال 1396
منبع: آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران

اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت،گاز و پتروشيمي ايران
Iranian Oil,Gas & Petrochemical Products Exporters’ Union
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آمار کل صادرات اتحادیه  اوپکس  در سال 1396
منبع: آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در سال های گذشته همواره به دلیل نداشتن آمار دقیق 
و مستند از عملکرد اعضاء خود در حوزه تولید و صادرات از این موضوع رنج می برد و اعضاء و مسئوالن اتحادیه بنا بر 
اطالعات شخصی نسبت به ارائه برخی آمار در بخش های مختلف اقدام می نمودند که این امر اغلب مورد مناقشه قرار 
می گرفت. به همین دلیل هیئت مدیره محترم اتحادیه، دبیرخانه را موظف نمود تا نسبت به تهیه و ارائه آمار عملکرد 
اعضاء و کمیسیون های تخصصی اقدام نماید. بر این اساس اولین آمار تهیه شده مربوط به عملکرد صادراتی اعضاء 

اتحادیه در سال 1۳96 تقدیم می گردد. در این رابطه ذکر چند موضوع ضروری است: 
 استخراج این آمار بر مبنای ارزش تعرفه های گمرکی صورت گرفته است.

  عملکرد بازرگانان عضو اتحادیه به دلیل اینکه اظهارنامه های صادراتی به نام ایشان نیست، در آمار اعضاء منظور نشده 
و این آمار صرفاً بر پایه اظهارنامه های صادراتی است.

 متأسفانه آمار عملکرد اعضاء کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنکرینگ نیز به دلیل عدم دسترسی به اطالعات آنها 
در مجموعه پیش رو لحاظ نشده است.

  آمار صادرات کل فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی کشور توسط شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای 
عمومی و شرکت های خصوصی مجموعاً 28.428.125.098 دالر است و اتحادیه با تخصیص 6.482.495.14۳ دالر از 

مبلغ کل حدود 2۳ % از صادرات کشور در بخش فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی را به خود اختصاص داده است.
بدینوسیله از مسئوالن محترم در کلیه بخش ها دعوت می نماییم که با توجه به این آمار از پتانسیل های اتحادیه 
اقتصادی بخش خصوصی در  بزرگ ترین تشکل  به عنوان  ایران  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  فرآورده های  صادرکنندگان 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشور بیشتر استفاده نموده و همواره از ظرفیت های کارشناسی آن در 

تمام موارد و سطوح بهره مند شوند.
 سعید رفیعی فر
دبیرکل اتحادیه

% 8/68

آمار کل صادرات نفتی پتروشیمی کشور در سال 1396 ) فصل39-27(

درصد سهم صادرات پتروشیمی)به ارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
دالر( به کل صادرات کشور

16,698,088,609222,546,974,338,8806,482,495,14322,80کل صادرات شرکتهای عضو اتحادیه

21,945,629,95577,20   50,035,723,322957,205,848,129,711کل صادرات شرکتهای غیر عضو اتحادیه

کل صادرات نفتی و پتروشیمی کشور 
در سال 1396

66,733,811,9311,179,752,822,468,59028,428,125,098100,00

کل  صادرات شرکت های عضو اتحادیه
کل  صادرات شرکت های  غیرعضو اتحادیه

سهم صادرات کمیسیون های تخصصی اتحادیه
 در سال 1396 

نسبت به کل صادرات اعضاء اتحادیه

کمیسیون پتروشیمی
کمیسیون شیمیایی و گاز

کمیسیون قیر
کمیسیون فرآورده های روغنی

کمیسیون فرآورده های پارافینی

  70.49

سهم صادرات کمیسیون های تخصصی اتحادیه در سال 1396 نسبت به کل صادرات اعضاء اتحادیه

درصد سهم صادرات پتروشیمی)به ارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
دالر( به کل صادرات کشور

10,581,008,229157,165,509,468,1754,570,072,53270,49کمیسیون پتروشیمی

747,204,78711,52   1,759,265,22625,662,071,093,534کمیسیون شیمیایی و گاز

3,084,081,86019,235,026,093,057562,782,2398,68کمیسیون قیر

1,054,384,81015,032,071,490,296442,397,4356,82کمیسیون فرآورده های روغنی

219,303,9595,449,756,625,371159,963,4302,46کمیسیون فرآورده های پارافینی

44,5252,539,568,44774,7200,001کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت، بانکرینگ

کل صادرات نفتی و پتروشیمی اعضاء 
اتحادیه در سال 1396

16,698,088,609222,546,974,338,8806,482,495,143100,00

آمار کل صادرات نفتی و پتروشیمی کشور در سال 1396 
)فصل 27-39(

)براساس ارزش دالری( 
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سهم صادرات پتروشیمی های عضو و غیر عضو نسبت به کل صادرات کشور

درصد سهم صادرات پتروشیمی)به دالر( ارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
به کل صادرات کشور

4,570,072,53233,94 10,581,008,229157,165,509,468,175جمع کل صادرات پتروشیمی اعضاء اتحادیه

جمع صادرات شرکت های غیر عضو اتحادیه 
به سایر مجتمع های پتروشیمی غیر عضو

11,868,807,014304,818,391,748,9358,894,669,12666,06

22,449,815,243461,983,901,217,11013,464,741,658100,00کل صادرات پتروشیمی کشور در سال 1396

آمار صادرات اعضاءکمسیون پتروشیمی اتحادیه   در سال 1396

درصد سهم صادرات پتروشیمی)به دالر( ارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
به کل صادرات پتروشیمی توسط اتحادیه

سهم صادرات مجتمع های پتروشیمی به کل 
صادرات کمیسیون پتروشیمی

10,527,876,489153,562,791,896,421 4,464,730,92397,69

سهم صادرات پتروشیمی سایر اعضاء اتحادیه به 
کل صادرات کمیسیون پتروشیمی

53,131,7403,602,717,571,754105,341,6092,31

صادرات اعضاء کمیسیون پتروشیمی اتحادیه در 
سال 1396

10,581,008,229157,165,509,468,1754,570,072,532100,00

جمع کل صادرات پترو شیمی اعضا اتحادیه
جمع صادرات شرکت های غیر اعضا اتحادیه + سایر مجتمع های 

پتروشیمی غیر عضو

سهم صادرات پتروشیمی های عضو وغیر عضو اتحادیه نسبت 
به کل صادرات کشور این کاال در کشور

 در سال 1396 
)براساس ارزش دالری(

سهم صادرات پتروشیمی مجتمع های پتروشیمی به کل صادرات کمیسیون پتروشیمی
سهم صادرات پتروشیمی سایر اعضا اتحادیه به کل صادرات کمیسیون پتروشیمی

آمار صادرات اعضاء کمیسیون پتروشیمی اتحادیه
 در سال 1396 

)براساس ارزش دالری(

آمار صادرات گاز عضو و غیر عضو اتحادیه نسبت به کل صادرات این محصوالت در کشور   در سال 1396

درصد سهم صادرات گاز)به دالر( به کل ارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
صادرات این محصوالت در کشور

153,613,4901,26 430,003,1575,385,619,965,190صادرات شیمیایی مجتمع های پاالیشی عضو

1,702,97746,647,358,0641,348,6550,01صادرات گاز سایر شرکت های عضو

2,672,410,44640,021,925,508,7471,162,769,3219,58صادرات گاز مجتمع های پاالیشی غیرعضو

33,224,788,604376,800,674,509,05510,826,071,61089,15صادرات گاز سایر شرکت های غیرعضو

36,328,905,184422,254,867,341,05612,143,803,076100,00جمع صادرات گاز کشور در سال 1396

آمار صادرات  شیمیایی عضو و غیر عضو اتحادیه نسبت به کل صادرات این محصوالت در کشور   در سال 1396

درصد سهم صادرات فرآورده  های شیمیایی، هیدرو کربن و گازارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
)به دالر( به کل صادرات این محصوالت توسط اتحادیه

2,414,442,74641,95 83,114,084,366,640 6,909,292,037صادرات شیمیایی مجتمع های پاالیشی عضو

250,063,7644,34 580,874,9878,561,244,701,629صادرات شیمیایی سایر شرکت های عضو

4,638,769,97370,738,663,090,7102,067,466,88535,92صادرات شیمیایی مجتمع های پاالیشی غیرعضو

1,727,579,61135,058,283,480,0601,023,354,23917,78صادرات شیمیایی سایر شرکت های غیرعضو

13,856,516,608197,472,275,639,0395,755,300,634100,00جمع صادرات شیمیایی کشور در سال 1396

صادرات گاز مجتمع های پاالیشی عضو
صادرات گاز سایر شرکت های عضو

صادرات گاز مجتمع های پاالیشی  غیر عضو
صادرات گاز سایر شرکت های  غیر عضو 

سهم صادرات گاز عضو و غیرعضو اتحادیه نسبت 
به کل صادرات کشور 
)براساس ارزش دالری(

سهم صادرات شیمیایی عضو و غیرعضو اتحادیه 
نسبت به کل کشور

 )براساس ارزش دالری(

صادرات شیمیای مجتمع های پاالیشی عضو
صادرات شیمیایی  سایر شرکت های عضو

صادرات شیمیای مجتمع های پاالیشی غیرعضو
صادرات شیمیایی  سایر شرکت های غیر عضو

% 9 / 58
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آمار صادرات  هیدروکربن عضو و غیر عضو اتحادیه نسبت به کل صادرات این محصوالت در  کشور  در سال 1396

درصد سهم صادرات قیرارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
)به دالر( به کل صادراتقیر توسط  اتحادیه

2,428,967,98738,824,630,225,6251,132,655,32339,00صادرات هیدروکربن مجتمع های پاالیشی عضو

495,819,36817,07 1,176,687,26217,054,179,033,841صادرات هیدروکربن سایر شرکت های عضو

584,877,91510,662,831,319,924310,471,51210,69صادرات هیدروکربن مجتمع های پاالیشی غیر عضو

2,315,620,70832,427,487,701,094965,101,81133,23صادرات هیدروکربن سایر شرکت های غیرعضو

6,506,153,87298,969,128,280,4842,904,048,014100,00جمع صادرات هیدرو کربن کشور در سال 1396

آمار صادرات فرآورده های شیمیایی، هیدروکربن و گاز اعضاء کمسیون شیمیایی و گاز اتحادیه    در سال 1396

درصد سهم صادرات فرآورده  های شیمیایی، هیدرو کربن و گازارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
)به دالر( به کل صادرات این محصوالت توسط اتحادیه

1,702,97746,647,358,0641,348,6550,18صادرات گاز شرکت های عضو کمیسیون

25,063,76433,46   580,874,9878,561,244,701,629صادرات شیمیایی شرکت های عضو کمیسیون

1,176,687,26217,054,179,033,841495,819,36866,36صادرات هیدرو کربن شرکت های عضو کمیسیون

صادرات اعضاء کمیسیون شیمیایی و گاز اتحادیه 
در سال 1396

1,759,265,22625,662,071,093,534747,204,787100,00

صادرات هیدرو کربن مجتمع های پاالیشی عضو
صادرات هیدرو کربن  سایر شرکت های عضو

صادرات هیدرو کربن مجتمع های پاالیشی غیر عضو
صادرات هیدرو کربن  سایر شرکت های  غیر عضو

سهم صادرات هیدروکربن مجتمع ها و شرکتهای عضو و 
غیرعضو اتحادیه نسبت به کل کشور 

)براساس ارزش دالری(

صادرات گاز شرکت های عضو کمیسیون
صادرات شیمیایی شرکت های عضو کمیسیون

صادرات هیدروکربن شرکت های عضو کمیسیون

سهم صادرات فرآورده های هیدروکربن، شیمیایی و
 گاز اعضاء کمیسیون شیمیایی و گاز در سال 1396 

)براساس ارزش دالری(

آمار صادرات قیرکشور  در سال 1396

درصد سهم صادرات قیرارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
)به دالر( به کل صادراتقیر توسط  اتحادیه

3,084,081,86019,235,026,093,057562,782,33979,24صادرات شرکت های عضو اتحادیه

729,770,9175,053,968,831,210147,438,88820,76صادرات شرکت های غیر عضو اتحادیه 

710,221,227100,00   3,813,852,77724,288,994,924,267کل صادرات قیر کشوردرسال 1396

صادرات شرکت های عضو اتحادیه
صادرات شرکت های  غیرعضو اتحادیه

آمار صادرات قیر کشور در سال 1396 
)براساس ارزش دالری(

آمار صادرات اعضاء کمیسیون قیر اتحادیه اوپک 
در سال 1396 

)براساس ارزش دالری(

سهم صادرات پاالیشگاه نفت جی وپاسارگاد
به کل صادرات کمیسیون قیر

سهم صادرات سایر اعضا به کل صادرات کمیسیون قیر

آمار صادرات اعضاء کمسیون قیر اتحادیه  در سال 1396

درصد سهم صادرات قیرارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
)به دالر( به کل صادراتقیر توسط  اتحادیه

سهم صادرات پاالیش نفت جی و پاسارگارد 
به کل صادرات کمیسیون قیر

1,681,877,24410,213,580,603,690298,793,59453,09

سهم صادرات سایر اعضاء اتحادیه به کل 
صادرات کمسیون قیر

1,402,204,6169,021,445,489,367263,988,74546,91

مجموع صادرات اعضاء کمسیون قیر 
اتحادیه در سال 1396 

3,084,081,86019,235,026,093,057   562,782,339100,00
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آمار صادرات فرآورده های روغنی کشور  در سال 1396

درصد سهم صادرات قیرارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
)به دالر( به کل صادراتقیر توسط  اتحادیه

1,054,384,81015,032,071,490,296442,397,43593,45صادرات شرکت های عضو اتحادیه

31,028,9566,55   87,790,1881,063,019,938,865صادرات شرکت های غیر عضو اتحادیه 
1,142,174,99816,095,091,429,161473,426,391100,00کل صادرات فرآورده های روغنی  قیر کشوردرسال 1396

اعضا کمیسیون فرآورده های روغنی اتحادیه

درصد سهم صادرات قیرارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
)به دالر( به کل صادرات فرآورده های روغنی

سهم صادرات فرآورده های روغنی4پاالیشگاه روغن 
سازی به کل صادرات کمسیون فرآورده های روغنی

901,698,62012,951,566,336,097382,089,95186,37

سهم صادرات سایر اعضاء اتحادیه به کل صادرات 
کمسیون فرآورده های روغنی

152,686,1902,080,505,154,19960,307,48413,63

صادرات اعضاء کمسیون فرآورده های روغنی 
اتحادیه در سال 1396

1,054,384,81015,032,071,490,296   442,397,435100,00

صادرات شرکت های عضو اتحادیه
صادرات شرکت های  غیرعضو اتحادیه

آمار صادرات فرآورده های روغنی کشور 
در سال 1396 

)براساس ارزش دالری(

سهم صادرات فرآورده های روغنی 4  پاالیشگاه روغن سازی 
به  کل صادرات کمیسیون فرآورده های روغن سازی

 سهم صادرات سایر اعضا  اتحادیه به کل صادرات کمیسیون فرآورده های روغنی

آمار صادرات کمیسیون فرآورده های روغنی
 در سال 1396 

)براساس ارزش دالری(

آمار صادرات فرآورده های پارافینی کشور  در سال 1396

درصد سهم صادرات فرآورده های پارافینیارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
)به دالر( به کل صادرات پارافینی توسط  اتحادیه

219,303,9595,449,756,625,371159,962,43075,46صادرات شرکت های عضو اتحادیه

52,028,08824,54   60,758,2781,779,835,264,300صادرات شرکت های غیر عضو اتحادیه 
280,062,2377,229,591,889,671211,991,518100,00کل صادراتفرآورده های پارافینی کشوردرسال 1396

آمار صادرات اعضاء کمسیون پارافینی اتحادیه  در سال 1396

درصد سهم صادرات فرآورده های پارافینیارزش دالری صادراتارزش ریالی صادراتوزن)ک.ک(صادرات
)به دالر( به کل صادرات پارافینی توسط  اتحادیه

سهم صادرات فرآورده های پارافینی4 پاالیشگاه روغن 
سازی به کل صادرات کمیسیون فرآورده های پارافینی

104,791,7552,291,362,662,84467,069,50541,93

سهم صادرات سایراعضاءکمسیون پارافینی به 
کل صادرات کمیسیون فرآورده های پارافینی

114,512,2043,158,393,962,52792,893,92558,07

صادرات اعضاء کمسیون فرآورده های پارافینی  
اتحادیه در سال 1396

,219,303,9595,449,756,625,371   159,963,430100,00

صادرات شرکت های عضو اتحادیه
صادرات شرکت های  غیرعضو اتحادیه

آمار صادرات فرآورده های پارافینی کشور 
در سال 1396

 )براساس ارزش دالری(

آمار صادرات اعضاء کمیسیون فرآورده های پارافینی اتحادیه 
در سال 1396 

)براساس ارزش دالری(

سهم صادرات فرآورده های پارافینی 4 پاالیشگاه 
روغن سازی به کل کمیسیون فرآورده های پارافینی

سهم صادرات سایر اعضا کمیسیون پارافینی
به کل کمیسیون فرآورده های پارافینی
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به دلیل اینکه در شرایط حساس کنونی تنها 
راه و احتماال شانس ایران از برون رفت این 
نوامبر  چهارم  خصوصا  جدید  های  تحریم 
آن است که اتحاد چین، روسیه و اروپا به 
برجام متعهد باشند و اگر ایران تمام توان 
خود را به سمت شرق سوق دهد، حمایت 
اروپا را از دست داده و باعث نزدیکی اروپا به 
امریکا خواهد شد و این همان هدفی است 
که ترامپ از بدو ریاست جمهوری مدنظر داشته 
است که اگر این اتفاق بیفتد تحریم های موفقی 

برای امریکا خواهد بود .
موضوع مهم دیگر در این شرایط، سرمایه گذاری 
اروپا بر روی گاز ایران است که سعی دارند 
تا  بتواند  امریکا  و  نشود  ایجاد  اتفاق  این 
بزرگترین  قطر،  همراهی  با   2020 سال 
صادرکننده LNG در جهان شوند و اروپا را از 
لحاظ انرژی در اختیار بگیرند و برای این کار 
پایلوت خود را در لهستان نیز قرار داده اند .

منابع  درصد   18 ایران  اینکه  به  توجه  با 

رئیس  و  اقتصادی  فعال  فیروزی”  مرتضی  “دکتر 
اتحادیه  بانکرینگ  و  ترانزیت  سواپ،  کمیسیون 
صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در خصوص 
رویدادهای سیاسی روز گفتگویی با پایگاه اطالع رسانی 

اوپکس کرده اند که در ادامه می آید :

حضور ایران در سوریه و سرمایه گذاری روسیه در ایران

اگر چه روسیه نیز به دنبال مهار ایران در سوریه 
تصمیم  این  تواند  می  سوریه  موضع  اما  است 
روسیه را به تردید بکشد . روسیه ای که در دیدار 
با همتای اسرائیلی ضمن تاکید بر امنیت اسرائیل، می خواهد از البی اسرائیل در جهت 

نزدیکی به غرب و شکستن تحریم های خود استفاده نماید .
در مورد سرمایه گذاری روسیه در ایران بر این اعتقادم که این سرمایه گذاری نه به صالح 
ایران است و نه رقم 50 میلیارد دالر سرمایه گذاری روسیه در صنعت نفت ایران واقعی است 

تحریم یا مذاکره

شناخته شده گاز جهان را در اختیار دارد و 
اروپا نیز با توجه به حوادث کریمه و اوکراین 
می خواهد از زیر یوغ گاز روسیه خود را آزاد 
کند و از سوی دیگرنمی خواهد انرژی خود را از 
امریکایی که رقیب آینده اش است تامین کند . 
این گونه تنش ها با هدف تضعیف گاز ایران 

صورت می گیرد .
است  شده  باعث  که  هستند  موانعی  اینها 
نتواند تمامی تخم مرغ های خود را  ایران 
در سبد روسیه ای که رقیب تجاری گاز او 
نیز محسوب می شود بگذارد . روابط ایران و 
روسیه دچار چالش ها و فراز و نشیب های 
روابط  و  بوده است  این سالها  متعددی در 
اقتصادی به اندازه روابط نظامی رشد حداقلی 
گذشته  سال   10 طی  در   . است  داشته 
مجموع روابط تجاری ایران و روسیه رقمی 
حدود 20 میلیارد دالر  است که سالی دو 
میلیالرد دالر را در بر گرفته است  . این ارقام 
در شرایطی است که روابط تجاری روسیه و 
ترکیه با همه اختالفات ایدئولوژیک و حضور 
ناتو در ترکیه بین ۳0 تا 40 میلیارد دالر در 

سال است .

 تحریم های اگوست و نوامبر

این تحریم ها که مورد نظر امریکا است و 
خصوصاً در تحریم نوامبر نفت ، کشتیرانی  
بیمه و تمام مسائل بانکی ما را مورد هدف 
پارامتر  چند  به  بستگی  است  داده  قرار 
دارد که در نقطه نخست حمایت مشترك 
اروپایی ها  چین و روسیه می تواند امید 
که سه  داشت  توجه  باید  کال  باشد  بخش 
و  امریکا  از سوی  بینی  پیش  قابل  سناریو 
 ، است  مدنظر  ایران  مورد  در  متحدینش 
تغییر رفتار رهبران نظام جمهوری اسالمی ، 
سرنگونی نظام و سناریوی سوم مطابق با گفته 

آقای ظریف سرنگونی رژیم و تجزیه ایران.
شخص ترامپ به دنبال تغییر رفتار رهبران 
مدنظر  دوم  گزینه  است،  ایران  سیاسی 
بولتون  و  پمپئو  جمله  از  ترامپ  اطرافیان 
تعدادی  بوده و گزینه آخر آرزوی سیاسی 

چرا  است  اسرائیل  و  منطقه  کشورهای  از 
که امریکا به دنبال تغییر جغرافیای سیاسی 
ایران و حتی منطقه نبوده است . در مثالی 
است،  ذکر  قابل  عراق  و  افغانستان  آشکار 
افغانستان همه شرایط الزم را برای تجزیه 
داشت اما امریکا با تمام توان سعی داشت 
وحدت جغرافیایی این کشور حفظ شود . در 
موضوع کردستان عراق هم با آن که بارزانی 
با برگزاری رفراندوم سعی در جدایی داشت و 
اسرائیل و کشورهای اروپایی از جمله فرانسه 
اما  بودند  از عراق  اقلیم  این  موافق جدایی 
امریکا چراغ سبز نشان نداد و بارزانی هم با 

مشکالت درون حزبی مواجه شد .

 مذاکره بی قید و شرط

رئیس جمهور امریکا در مصاحبه مشترك 
مطبوعاتی با نخست وزیر ایتالیا آمادگی خود 
را با دیدار بی قید و شرط با روحانی اعالم 
کرد . البته باید توجه داشت این جمله خیلی 
هم تازه نیست مذاکرات بی قید و شرط و 
ابراز  برای  را  و شرط، شرایط  قید  با  رابطه 
تمایل به این درخواست ها مشکل می کرد 
چرا که ایران نمی دانست این مذاکرات صرفا 
به  مذاکرات  محور  یا  و  است  زدایی  تنش 
سمت رابطه ای سرد و یا عادی سازی رابطه 
سوق داده می شود به هر حال هر هدفی 
که از این گفته ها نشات گرفته شود اصوال 
در شرایط حساس اقتصادی که ایران با آن 
شتابزده  و  عجوالنه  کردن  رد  است  درگیر 
درخواست امریکا به مذاکرات، منافع ملی را 

به خطر خواهد انداخت . 
مناسب ترین تمهیدی که پیشنهاد می شود 
با رفتار دیپلماتیک و سیاسی توام با آرامش، 
مدیریت ویژه ای در مورد این مذاکرات ایجاد 
در  و  گردد  بازار  آرامش  به  منجر  که  شود 
حالی که ماهها با چهار نوامبر که تحریم های 
بسیار کشنده ای ایجاد خواهد کرد فاصله 
مناسبی  راهبرد  زمان  این  طی  باید  داریم 
برای کنترل اوضاع جاری و آینده اقتصادی 

کشور تدارك ببینیم . 

 اگر ایران تمام توان 
خود را به سمت 
شرق سوق دهد، 
حمایت اروپا را از 
دست داده و باعث 
نزدیکی اروپا به 
امریکا خواهد شد 
و این همان هدفی 
است که ترامپ از 

بدو ریاست جمهوری 
مدنظر داشته است

در شرایط حساس 
اقتصادی که ایران با آن 

درگیر است رد کردن 
عجوالنه و شتابزده 
درخواست امریکا به 

مذاکرات، منافع ملی را به 
خطر خواهد انداخت



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyمرداد  97 34

 35مرداد ماه 97

جمع کردن بازرگانان مرتبط با این امر بسیار 
اهمیت پیدا مي کند. به همین دلیل هیئت 
تاریخ 97/2/25 تشکیل  اتحادیه در  مدیره 
کمیسیون بازرگانان را با هدف توسعه فعالیت 
ها و پیگیري امور تخصصي بازرگانان تصویب 
کرد و بدین منظوردر تاریخ 97/4/6 جلسه 
اي براي هم اندیشي پیرامون اهداف تشکیل 
کمیسیون و انتخابات هیئت رئیسه انجام شد 
و در خصوص اهداف و وظایف کمیسیون هم 

گفتگوهایي به شرح ذیل صورت گرفت :
و  همفکری  کمیسیون  تشکیل  از  هدف 
بازرگانان  مشارکت در تصمیم گیري های 
در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمي در جهت 
افزایش سهم بازار اعضاء، توسعه برند آنها، 
معرفی  و  ایجاد  جهت  در  سازی  بستر 
فعلی  بازارهای  توسعه  و  جدید  بازارهای 
و کمک به اصالح زیر ساختهاي موجود و 
ایجاد زیرساخت هاي جدید و اصالح الگوي 

فعلي فضاي کسب و کار است.  

  اهم وظایف و برنامه ها

 پایش فضای کسب و کار و رصد چالشهاي 
موجود در بخشهاي مختلف نظیر گمرك ، 

مالیات ، بانک و..
 بررسي و پایش مصوبات مراجع مختلف 

داخلي و بین المللي در حوزه بازرگاني
 تولید گزارش های کارشناسی جهت ارائه 
به هیئت مدیره اتحادیه و ارائه مشاوره هاي 

مناسب در خصوص رفع موانع بازرگاني
 پیشنهاد و پیگیری اصالح قوانین مربوط 

به حوزه بازرگاني
 برگزاری نشست های کارشناسی به جهت 

پیگیری مطالبات اعضاء از دولت
  مذاکره با مسئوالن به جهت رفع موانع 

بازرگاني 
با   حضور در مجامع و شوراهای متناظر 

کمیسیون به عنوان نماینده اتحادیه
دیگر  با  منظم  جلسات  برگزاری   
انتقال  جهت  به  اتحادیه  هاي  کمیسیون 
و  اقتصادی  دیگرفعاالن  به  اطالعات 

اولین جلسه کمیسیون بازرگانان اتحادیه با حضور نمایندگان 25 شرکت در محل دبیرخانه 
اتحادیه برگزار شد و در رای گیری انجام شده توسط اعضاء سرکار خانم سعیدی از شرکت 
آرمیتیس پرشیا با 22 رای موافق به عنوان رئیس و آقایان زارع نژاد از شرکت بازرگانی زارع 
نژاد با 17 رای موافق و مدرس کمالی از شرکت دلتا فرایند با 14 رای موافق به عنوان نائب 
رئیس اول و دوم انتخاب شدند . صدیقه سعیدی رئیس کمیسیون بازرگانان اتحادیه در 
راستای تشکیل این کمیسیون در گفت و گو  با خبرنگار دنیای انرژی گفت:  امروزه دربسیاری 
از کشورهاي پیشرفته ، صادرات محور اصلی توسعه است و اهمیت بسیاری در رشد اقتصادي 
دارد.  صادرات یکی ازعواملی است که مي تواند موجب استقالل کشورها گردد و بسیاری از 
کارشناسان تنها مسیرتوسعه اقتصادی را توسعه صادرات آنها مي دانند . نباید فراموش کنیم 
مهمترین مسئله و آرزوي هر ایراني دستیابی به توسعه اقتصادی و برخورداری از منافع مادي 
و غیرمادي آن است که این هدف با استقرار نظامي تولیدگرا و صادرات محور محقق خواهد 
شد .برای رسیدن به جامعه ای که در آن خبری از فقر، بیکاری و عقب ماندگی نباشد باید 
برای رشد اقتصادی آن تالش شود . صادرات ، تولید را افزایش و بیکاري را کاهش مي دهد ، 
براي کشور درآمد زا است ،در روابط دوستانه کشورها تاثیر گذاراست و بسیاري منافع دیگر ...

از طرفي تولید کنندگان معموال فرصت ، تخصص و امکانات الزم براي صادرات و فروش هاي 
خارجي را ندارند به همین دلیل این کار را از طریق تجار و بازرگانان حرفه اي و بین المللي 
انجام مي دهند ، کساني که با توجه به شرایط زمان ، مکان و محدودیت هاي قانوني و غیره  
نیاز بازار را تشخیص مي دهند و با توجه به شناخت و تخصصي که در امور لجستیکي، امور 
بانکي، قوانین بین المللي، محدودیت هاي حاصل از تحریم ها و... دارند اقدام به صادرات کاال 

مي کنند .
و  نفت  طبیعی همچون  منابع  درآمدهاي  به  متکی  ایران  در  تجارت  توسعه  آنجائیکه  از 
گاز مي باشد و حدودا 80  % از درآمدهاي صادراتي کشور )بجز فروش مستقیم نفت و گاز 
( مربوط به فرآورده هایي است که منشاء نفتي دارد . جایگاه کمیسیوني براي دور هم 

تشکیل کمیسیون  بازرگانان اتحادیه 
صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

تولید کنندگان براي ارتقاء تولید با کیفیت 
و رقابت پذیر درعرصه جهانی

 ایجاد سامانه ای پویا و کارا جهت شناسایي 
پتانسیل ها و فرصت های تجاری 

 سعیدی در پایان افزود: الزم است ازجناب 
مدیره  هیات  عضو  صرامي  مهندس  آقاي 
و چند ساله  وقفه  بي  براي تالش  اتحادیه 
و  کمیسیون  این  تاسیس  جهت  ایشان 
هیات مدیره محترم اتحادیه که در این زمان 
امرمهم  این  اندازي  راه  به  حساس تصمیم 

نمودند قدرداني نمایم.

 بازرگانان عامل اقتدار و امنیت ملی  

در خصوص جایگاه بازرگانان چه در اقتصاد 
ملی و بین المللی و چه از نظر دیدگاه مذهبی 
آنجا که مولی الموحدین به مالک اشتر امر 
به احترام و اکرام به بازرگانان دارند به کرات 
شنیده ایم و حتی به عنوان بخشی از بدنه 
پارلمان های بخش خصوصی وبا حضور در 
همایش ها و نمایشگاه ها و یا حتی در قالب 
هیات های تجاری در معیت دولتمردان برای 
مذاکره رو در رو با هم پایان تجاری حضور 

مستمر را نظاره گر بوده ایم.
آنچه در حال حاضر و با سپری شدن اقدامات 
که  المللی  بین  معاهدات  قالب  در  جهانی 
النهایه  سر از شورای امنیت بیرون میاورد 
و مقاصدی همچون ایجاد تنگنا برای اقتصاد 
ایران طرح ریزی می شود ؛ بیش از پیش 
حضور بازرگانان را در قامت سیاست گذاران 
روابط  در  که  آنچه  ترویج  و  تجارت  علم 
خارجه از آن به دیپلماسی اقتصادی نام برده 

می شود.  آشکار می سازد.
چنانچه همکاران ما در اتاق های بازرگانی  
عنوان  به  بازرگانان  آفرینی  نقش  که  آنجا 
سلسله جنبان تجارت چه از قرن ها پیش 
در راه ابریشم یا در عصر حاضر با استفاده از 
طرق جدید روش های  بازرگانی و استفاده از 
آخرین تکنولوژی های الکترونیکی را نادیده 
بگیرند جفای نابخشوده ایی را مرتکب شده اند.

مقصود بنده جدا نکردن شاخ و برگ ها و 
تارهای له کننده بخش دولتی از پیکره بسیار 
شکننده و حساس بخش خصوصی است ؛ 
بماند که با هر حضوری در اتاق ها تمثال 
مبارك دستگاه های دولتی همچون سازمان های 
مالیاتی . بیمه و دیگردوایر دولتی  تمام قد 
منتظر طعمه ایی برای قربانی جدید هستند 
که البته عدم پرداخت هزینه های دولتی مد 

نظر نیست اما جای دگر قابل بررسی است.
توسعه پایدار اقتصادی تنها در گرو اقتصاد 
آزاد و با بهره گیری از مبانی قوانین بهبود 
فضای کسب و کار امکان پذیر است آنجا که 
اقتصاد در ارز و پول و اعتبار دستوری می شود  

قطعا فساد رخنه خواهد کرد.
کارآیی شرکت ها ؛ ارزآوری و توسعه بازار 
و  با دستور  را  ایرانی  بازارسازی کاالهای  و 
نقطه  تقاضا  و  نیست.عرضه  کاری  خطابه 
استارت است و چه بسا استارت آپ ها هم 
در زمان رخدادهای دستوری در وضعیت رو 
به توسعه شگرف انگیز جهانی با روش های 
دولتی امکان رشد و توسعه نخواهند داشت.

اینکه تا چه زمانی دولت ها برای بازرگانان 
نقش دایه بودن را بازی کنند معلوم نیست 
روزی  و  بود  نخواهد  زیادی  زمان  قطعا  اما 
شاهد تفکیک دولت ها از بازرگانان خواهیم 
بود.سیاست زدگی بازرگانان قطعا به فساد 
ناکجا  به  را  ایشان  توسعه  راه  و  میانجامد 
آباد خواهد کشانید . آنجا که تجارت آلوده  
پولشوئی . تروریسم اقتصادی و صدالبته فقر 
و  فن  و فالکت گریبان کشورهای صاحب 

اقتصاد را خواهد گرفت.
در اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت . 

گاز و پتروشیمی ایران جای خالی کمیسیون 
را  اینجانب  و  داشت  نمود  بسیار  بازرگانان 
مدیره  هیات  در  پیشنهاد  با  داشت  آن  بر 
و پذیرش بزرگوارانه عالیجنابان حاضر؛ به 
خدمت خود درادوار مختلف  اتحادیه جامه 
آبرومندی را بپوشانم.ضمن تشکر از تمامی 
دوستان و همکاران؛  آرزوی قلبی من همکاری 
سازنده؛ پر رونق و بدور از هرگونه سیاستزدگی 
و تفکر دولتی در بین کمیسیون ها برای برون 
رفت از فضای فعلی و ملتهب است.همکاری  
صمیمانه تولید و تجارت؛ آنجا که با همفکری 
سرمایه گزاری مشترك . تامین سرمایه برای 
واحد ها . رقابت سالم همراه با بهره وری و 
قیمت های تمام شده محصول صادراتی که 
از تفکر و خرد جمعی نشات گرفته و بازار 
سازی می کند مد نظر می باشد. چه دل انگیز 
است زمانی که تجار معتبر به جای بانک ها 
با عقد  مشارکت مدنی تولید کننده را یاری 
دهد و تولید کننده منبعی موثق و حامی قابل 
اطمینانی برای بازرگان باشد.بانک ها هم به 
تخصص بانکداری خود بپردازند و این آرزوی 

ما ست.
همچنین در بعد امنیت ملی . اینجانب  نقش 
قابل   . رنگتر  پر  بسیار  را  بازرگانان  جامعه 
اعتماد و اطمینان تر در صحنه بین الملل 
ارتقاء  هدف  با  که  قائلم  حتی  و  دانم  می 
سطح روابط بین الملل . بازرگانان که الاقل 
در جامعه ایرانی بهای درخور توجهی عاید 
ایشان نشده است . می توانند تاثیر گذار در 

شورا های تصمیم گیر جهانی باشند.
مشتری  رضایت  جلب  هدف  با  بازرگانان 
از  باینکه  .نظر  بازار  توسعه  هدف  با  و 
آمدهای  و  رفت  در  بیشتری  آزادی عمل 
بین المللی برخور دارند می توانند سفیران 
صلح و تجارت و آشتی باشند.و این به مثابه 
امنیت مقتدرانه ملی است. و من روزی را 
کار  دولتها  که  بینم  می  خود  روی  پیش 
و  کار  مولد  بازرگانان  و  کنند  می  را  خود 
تولید و تجارت  و همبستگی دهکده جهانی 

خواهند بود.
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جنگ تجاری آمریکا علیه چین چگونه می تواند بر قیمت 
طالی سیاه اثر بگذارد؟ 

زمینه  در  کشور  دو  این  متقابل  اقدامات 
بلکه  نبوده،  همراه  بهبود  با  تعرفه  اعمال 
شعله های این جنگ به کشورهای اروپایی 

و آمریکایی نیز کشیده شده است. 
در نتیجه باال گرفتن جنگ تجاری در دنیا، 
اقتصاد که  انتظار کند شدن رشد جهانی 
در  را  نفت  برای  تقاضا  کاهش  می تواند 
پی داشته باشد، در میان فعاالن بازارهای 
یافته است.  افزایش  نفت  از جمله  کاالیی 
به گزارش فوربس، کند شدن رشد جهانی 
چین  به  کوتاه مدت  در  می تواند  اقتصاد 
از  اینکه چین یکی  به  با توجه  نیز برسد. 
دنیا  خام  نفت  مصرف کنندگان  بزرگترین 
میلیون   9 حدود  چیزی  روزانه  و  است 
شدن  کند  می کند،  وارد  خام  نفت  بشکه 
رشد اقتصادی این کشور می تواند بر روند 
اثر  قیمت ها  و  جهانی  خام  نفت  تقاضای 

جنگ و بحران های ژئوپلتیک معموال قیمت نفت 
را افزایش می دهد، اما »جنگ تجاری« اثری عکس 
دارد و با تهدید رشد تقاضای طالی سیاه، قیمت ها را کاهش می دهد. از همین رو در 
حالیکه نفت خام سال 2018 را به خوبی آغاز کرده بود و در ماه می این سال نیز برای 
نخستین بار در چهار سال گذشته توانست به قیمت 80 دالر بر بشکه دست یابد، زیر سایه 

تشدید جنگ تجاری به کاهش قیمت تن داد. 
واردات فوالد  بر  تعرفه 25 و 15 درصدی  اعمال  برای  ترامپ   نخستین دستور دونالد 
ساخت چین، در ماه ژوئن سال جاری میالدی صادر شد. از آن زمان تا کنون، نه تنها 

جنگ تعرفه ای ترامپ
 از دوربین نفت 

سارا مالکی - دنیای انرژی

بلومبرگ،  گزارش  به  باشد.  داشته  منفی 
جهانی  رشد  از  درصد   ۳0 حدود  چین 
و  جاری  سال  در  خام  نفت  تقاضای 
اختصاص  خود  به  را  میالدی  آینده  سال 
می دهد، به این ترتیب است که میزان رشد 
اقتصادی این کشور تا این حد مورد توجه 

کارشناسان قرار دارد. 
فیچ،  اعتبارسنجی  موسسه  گزارش  به 
نتیجه  که  اخیر  تجاری  تنش های  تشدید 
آن اعمال تعرفه بر 2 هزار میلیارد دالر از 
جریان تجارت جهانی بوده است؛ می تواند 
رشد اقتصادی جهان را در سال 2019 تا 
پیش بینی  مقدار  از  و  دهد  کاهش   0  /4
برساند.  به 8/ 2 درصد  شده 2/ ۳ درصد 
این میزان کاهش رشد جهانی اقتصاد، به 
از  نفت خام  توان خرید  معنای کم شدن 
سوی مصرف کنندگان و ایجاد مازاد عرضه 
قیمت ها  افت  شرایطی،  چنین  در  است. 
حاصل  که  است  نتیجه ای  قطعی ترین 
می شود. در کنار افت جهانی قیمت نفت، 
آمریکا  خام  نفت  صادرات  سطح  کاهش 
فرآورده های  و  خام  نفت  خرید  افزایش  و 
ایران  از جمله  اوپک  تولیدکنندگان  نفتی 
توسط چین، از دیگر احتماالتی است که 
در پی شدت گرفتن جنگ تجاری آمریکا 
مطرح  کارشناسان  سوی  از  چین،  علیه 

می شود.  

  نقش چین در آینده قیمت نفت 

 9 تقاضای  از  نفت  بشکه  هر  شدن  کم 
میلیون بشکه ای چین در روز، می تواند به 
مازاد عرضه طالی سیاه در دنیا اضافه شده 
و تبدیل به اهرم فشار برای قیمت طالی 
پیش بینی های  در حال حاضر  سیاه شود. 
پایان  تا  نفت  قیمت  میانگین  از  مختلفی 
سال 2018 وجود دارد. پیش بینی فوربس 
برای قیمت نفت خام برنت تا انتهای سال 
است  بشکه  بر  دالر   67 میالدی،  جاری 
آثار  نتیجه  در  چین  تقاضای  چنانچه  اما 
شود،  کاهش  دستخوش  تجاری  جنگ 

این پیش بینی  در سطوحی پایین تر محقق 
خواهد شد. 

خام  نفت  قیمت  کاهش  از  انتظارها   
تحت تاثیر وقوع جنگ تجاری، با تصمیم 
برای  اوپک  غیرعضو  و  عضو  کشورهای 
گرفته  نیز  بیشتری  شدت  تولید،  افزایش 
ماه   18 از  پس  متحدانش  و  اوپک  است. 
اجرای موفقیت آمیز توافق کاهش تولید که 
انبارهای نفت خام و  متعادل شدن سطح 
رشد قیمت ها را در پی داشت، در نشست 
رای  تولیدات  سطح  افزایش  به  ژوئن  ماه 
به  یکدیگر،  با  اتفاق  دو  این  تالقی  دادند. 
تولید  افزایش  سیل  شدن  جاری  معنای 
نفت به سمت بازاری است که تحت تاثیر 
ظرفیتی  اقتصاد،  جهانی  رشد  شدن  کند 
برای پذیرش نفت بیشتر ندارد. اما در کنار 
بر  با چین  آمریکا  اثری که جنگ تجاری 
صادرات  و  تولید  دارد،  نفت  جهانی  بازار 
این  تاثیر  تحت  نیز  آمریکا  در  خام  نفت 

جنگ قرار خواهد گرفت. 

 نفت، پاشنه آشیل آمریکا   

 به گزارش آژانس بین المللی انرژی، چین 
نفت  صادرات  کل  از  درصد   20 مشتری 
بوده  میالدی  جاری  سال  در  آمریکا  خام 
است. چین در سه ماه نخست سال جاری 
از  بیش  روزانه  متوسط  طور  به  میالدی 
۳00 هزار بشکه نفت خام از تولیدکنندگان 
کانادا،  از  بعد  و  آمریکایی خریداری کرده 
مقام دومین خریدار بزرگ نفت خام آمریکا 
را به خود اختصاص داده است. در واقع از 
بازار  به  از آمریکا  هر پنج بشکه نفتی که 
جهانی صادر می شود، یک بشکه را چین 

خریداری می کند.  
محدود  واقعیات،  این  گرفتن  نظر  در  با 
سوی  از  آمریکا  خام  نفت  واردات  کردن 
ترامپ آن  چین در پی جنگ تجاری که 
را به راه انداخته است، تهدیدی جدی به 
شمار می رود که البته پیش از این از سوی 
دولت چین به آن اشاره شده است. پس از 

 چین یکی از 
بزرگترین 

مصرف کنندگان نفت 
خام دنیا است و 

روزانه چیزی حدود 
9 میلیون بشکه نفت 
خام وارد می کند، کند 
شدن رشد اقتصادی 
این کشور می تواند 
بر روند تقاضای 
نفت خام جهانی و 
قیمت ها اثر منفی 

داشته باشد.



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyمرداد  97 38

 39مرداد ماه 97

اعمال تعرفه 50 میلیارد دالری بر کاالهای 
چینی که با دستور ترامپ انجام شد، چین 
علیه  تالفی جویانه ای  اقدامات  کرد  اعالم 
آمریکا اعمال خواهد کرد. در پی این اقدام، 
ترامپ اعالم کرد 200 میلیارد دالر دیگر 
از کاالهای چینی را مشمول تعرفه خواهد 
کرد. در این زمان بود که چین، آمریکا را 
به اعمال تعرفه 25 درصدی بر نفت خام و 
فرآودهای نفتی صادراتی این کشور تهدید 
کرد. این تهدید در شرایطی از سوی چین 
اعالم شد که صادرات نفت خام آمریکا از 
به  آمریکا  کنگره  که  )سالی   2015 سال 
ممنوعیت صادرات نفت خام آمریکا پایان 
خرید  افزایش  لطف  به  سو،  این  به  داد( 
کشوری چون چین، با رشدی چهار برابری 

همراه بوده است. 
واردات  بر  تعرفه  اعمال  به  چین  تهدید   
آمریکا  از  نفتی  فرآورده های  و  نفت خام 
رو،  همین  از  است.  نشده  عملیاتی  هنوز 
وجود  آن  با  رابطه  در  گمانه زنی ها  برخی 
موضوع  این  به  گمانه ها  از  یکی  دارد. 
خرید  شدن  صفر  حتی  که  دارد  اشاره 

تاثیری  چین،  سمت  از  آمریکا  خام  نفت 
بر روند صادرات نفت خام آمریکا نخواهد 
داشت زیرا خریداران دیگر جایگزین چین 
خواهند شد. اما یک تحلیل دیگر از سوی 
اشاره  موضوع  این  به  وودمکنزی  موسسه 
دارد که چین می تواند به راحتی نفت خام 
با سایر نفت های تولید شده در  آمریکا را 
دنیا جایگزین کند در حالیکه برای آمریکا 
کار  بزرگی همچون چین،  یافتن مشتری 

آسانی نخواهد بود. 
 از همین رو به نظر می رسد تولیدکنندگان 
نفت خام آمریکا، برای حفظ صادرات خود 
تخفیف های  بود  خواهند  مجبور  احتماال 
منظور  به  خود  تولیدات  برای  بیشتری 
بگیرند.  نظر  در  جدید  مشتر یان  جذب 
تعرفه  اعمال  واقعی  برنده  ترتیب  این  به 
چین بر نفت صادراتی آمریکا، پاالیشگرانی 
خواهند بود که نفت خام آمریکا را با قیمت 

کمتری خریداری می کنند و فرآورده های 
روز  قیمت  با  را  آن  از  تولید شده حاصل 

جهانی به فروش می رسانند. 
 این بازی یک برنده دیگر نیز دارد و آن برنده 
تولیدکنندگان  کارشناسان  برخی  زعم  به 
اما  است.  ایران  خصوص  به  اوپک،  عضو 
بازنده بزرگ بازی تعرفه ای ترامپ با چین، 
خام  نفت  تولیدکنندگان  نفت،  زمینه  در 
قیمت  کاهش  با  زیرا  بود  خواهند  آمریکا 
جهانی نفت خام زیر فشار جنگ اقتصادی، 
تاثیر  تحت  نیز  آمریکا  خام  نفت  قیمت 
قرار خواهد گرفت. نتیجه این اتفاق برای 
رشد  کاهش  آمریکایی،  تولیدکنندگان 
ارزش  و  درآمدها  شدن  کم  و  آنها  تولید 
با  همزمان  که  همانطور  است  آنها  سهام 
اکسون  سهام  ارزش  چین،  نفتی  تهدید 
مبیل و شورون به عنوان دو شرکت نفتی 
آمریکایی، یک تا دو درصد سقوط کرد و 

برنده واقعی اعمال 
تعرفه چین بر نفت 
صادراتی آمریکا، 

پاالیشگرانی خواهند 
بود که نفت خام 
آمریکا را با قیمت 
کمتری خریداری 

می کنند و فرآورده های 
تولید شده حاصل از 
آن را با قیمت روز 
جهانی به فروش 

می رسانند

کاهش  درصد  پنج  نیز  آمریکا  خام  نفت 
قیمت داشت. 

 نفع ایران از جنگ تجاری 

محصولی  دو  پروپان  گاز  و  پلی اتیلن 
آنها در کنار نفت خام در  نام  هستند که 
لیست کاالهایی مشاهده می شود که چین 
درصدی  تعرفه ای 25  آنها  بر  کرده  اعالم 
حدود  چیزی  چین  کرد.  خواهد  اعمال 
وارد  آمریکا  از  پلی اتیلن  تن  میلیون   ۳/2
ماده  تامین  منبع  بزرگترین  اما  می کند. 
رو  همین  از  است.  خاورمیانه  چین  برای 
با  این  از  پیش  ساکس  گلدمن  موسسه 
حاضر  حال  در  خاورمیانه  اینکه  به  اشاره 
به  چین  پلی اتیلن  تامین کننده  بزرگترین 
شمار می رود، این احتمال را مطرح کرد که 
ممکن است خریداران چینی ناگزیر شوند 
سال آینده در صورت افزایش تعرفه ها ۳/ 2 

 ایران و آمریکا در 
حالی در مجموع 
حدود ۵0 درصد 

از واردات پروپان 
چین را تامین 

کرده اند که به نظر 
می رسد با باال گرفتن 

تنش های تجاری 
میان چین و آمریکا، 
ایران می تواند سهم 
بیشتری از میزانی 
که به آن اشاره شد، 

داشته باشد

میلیون تن پلی اتیلن وارداتی از آمریکا را از 
این منطقه تامین کنند. طبق این گزارش، 
بیشترین  پلی اتیلن  خام،  نفت  از  بعد 
چین  به  ایران  صادراتی  سبد  در  را  سهم 
یکی  می تواند  ایران  ترتیب،  این  به  دارد. 
پلی اتیلن  که  باشد  آسیایی  کشورهای  از 
مورد نیاز چین را در زمان کاهش صادرات 

آمریکا تامین کند. 
از دیگر سو ایران طی سال های گذشته، در 
تامین کنندگان اصلی  از  کنار آمریکا یکی 
ال پی جی یا پروپان چین بوده است. ایران 
در سال  های گذشته جایگاه خود را در این 
زمینه تقویت هم کرده است. برای مثال در 
میلیون   1۳ /5 گذشته چین حدود  سال 
تن پروپان وارد کرده است که از این مقدار 
5/ ۳ میلیون تن از آمریکا به چین آمده و 
کمتر از سه میلیون تن نیز از ایران به این 
کشور ارسال شده است. به این ترتیب در 
بازه زمانی یاد شده ایران و آمریکا در حالی 
واردات  از  درصد   50 حدود  مجموع  در 
نظر  به  که  تامین کرده اند  را  پروپان چین 
می رسد با باال گرفتن تنش های تجاری میان 
چین و آمریکا، ایران می تواند سهم بیشتری 
از میزانی که به آن اشاره شد، داشته باشد. 

اتحادیه  سخنگوی  حسیني  حمید 
ایران  نفتی  فرآورده های  صادرکنندگان 
اینکه  به  اشاره  با  زمینه  این  در  نیز 
تصمیم  و  چین  و  آمریکا  تجاري  »جنگ 
بر  درصدي   25 تعرفه  اعمال  براي  چین 
محصوالت پتروشیمي آمریکا فضا را براي 
پتروشیمي  محصوالت  صادرات  افزایش 
ایران به چین باز می کند«، گفت: صادرات 
خود  مشتریان  به  ایران  پتروشیمي  مواد 
در  که  مشکلي  و  کرد  خواهد  پیدا  ادامه 
مشتریان  با  مراودات  در  تحریم ها  طول 
آمد  خواهد  وجود  به  ما  براي  پتروشیمي 
بابت  از  اما  بود  پول خواهد  انتقال  و  نقل 
اینکه  دلیل  )به  آن  فروش  و  مواد  ارسال 
کاالي ما کاالي مصرفي و داراي مشتریان 

زیاد است( مشکلي مارا تهدید نمي کند.

به  ایران  نفت  صادرات  از  میان  این  در   
چین نیز نمی توان چشم پوشی کرد. چین 
بزرگترین مشتری نفت خام ایران در آسیا 
درگیر  چین  که  شرایطی  در  حال  است. 
جنگ تعرفه ای با آمریکا است و از سویی 
ایران نیز به واسطه بازگشت تحریم ها تحت 
فشار برای فروش نفت قرار گرفته، برخی 
پاالیشگاه های چینی اعالم کرده اند ممکن 
است خرید نفت از آمریکا را محدود کرده 
از  پیش  کنند.  جایگزین  را  ایران  نفت  و 
این اویل پرایس در گزارشی به نقل از یک 
پاالیشگاه  یک  بود  کرده  اعالم  آگاه  منبع 
پتروشیمی  »گروه  نام  با  مستقل  چینی 
از  نفت  خرید  دارد  قصد  دانگ مینگ« 
آمریکا را متوقف کرده و ایران را به  عنوان 
جایگزین  خود  نفت  تامین  منابع  از  یکی 
کند. چنین اقداماتی می تواند هم به تامین 
آمریکا  با  مقابله  روزهای  در  چین  نفت 
اثرگذار باشد و هم آثار تحریم های آمریکا 

بر فروش نفت ایران را کم کند. 



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyمرداد  97 40

 41مرداد ماه 97

خط مرزی 
ایران و عراق سوار بر دشت ازادگان است، 
از  سال  سی  گذشت  با  که  نفتی  دشتی 
در  باروت  بوی  هنوز  تن،  به  تن  جنگ 
هوایش معلق است و خستگی نفس های 
هنوز  شود.  می  شنیده  رزمندگانش 
نیزارهای بلندش با قدی برافراشته مقابل 
دیدگانت را سد می کند؛ قطعه زمین های 
ممنوعه ای که مین ها در زیر خاکش خود 
را مخفی نگه داشته اند به قوت خود باقی 
هستند. سکوت سنگینش همچنان در فضا 
حکم فرماست، سکوتی سهمگین و مرگبار 
طوفان  از  قبل  آرامش  کننده  تداعی  که 

شروع عملیات والفجرها و مرصادها است.
پس از 8 سال خونبازی باالخره در مرداد 
1۳67 آتش بس بین دو کشور اعالم شد؛ 
از آن روز به بعد این دشت مرزی دیگر نه 

ردپایی از تانک ها دید و نه صدای شلیک 
گلوله ای را شنید. اما با خاموش شدن این 
آن  روشن شد  دیگری  آتش جنگ  آتش، 
هم از جنس نفت؛ آتش فلرهای عراقی ها 
متری  چند  در  ایرانی  های  فلر  از  زودتر 
آزادگان  شدند.  ور  شعله  مرزی  میادین 
شمالی  یاران  یادآوران،  جنوبی،  و  شمالی 
و جنوبی 5 میدان نفتی در همسایگی این 
دشت؛ در حکم یک معدن طال دکل های 
نفتی را در حالی در بطن خود جای دادند 
تا نفت درجای 64 میلیارد بشکه ای این 
اما  کنند.  پمپاژ  زمین  روی  به  را  منطقه 
غافل از اینکه با پشت هم اندازی ها قرار 
است میزان برداشت ها از مجنون و سنباد 

نسبت به میادین ایرانی پیشی بگیرد. 
 5سال پیش بود که برای بازدید از میادین 
غرب کارون عازم اهواز شدیم. مدیر عامل 

آزادگان در حاشیه ماند
بازی دو سرسوخت ایران در جنگ نفتی با عراق 

سمیه مهدوی - دنیای انرژی

میادین غرب کارون 
شاه کلید توسعه 

ایران در صنعت نفت 
محسوب می شود، 

از همین جهت یکی از 
رویکردهای اصلی در 
وزارت نفت توجه به 
توسعه این میادین 
قرار داده شده است

اسبق شرکت متن، عبدالرضا حسین نژاد در 
توضیح برای رسانه ای ها از آمار و ارقام تولید 
از میادین غرب گفت؛ با گذشت چندسال 
هنوز موج هیجان کالمش در گوشم زنگ 
می خورد. وقتی یکی از خبرنگاران از میزان 
برداشت ایران و عراق پرسید که کدامیک 
پیشتاز این عرصه هستند با فریادهایی که 
موج  آن  در  هیجان  و  احساس  های  رگه 
می زد پاسخ گفت. اما واقعیت چه بود؟ آمار 
مطرح شده روایت گر عقب ماندن ایران از 

برداشت های عراق بود. 
و  اخبار  تبادل  در  که  مشکالتی  از  یکی 
رسانه  اصحاب  و  مدیران  بین  اطالعات 
وجود دارد موضع گیری در ایراد سخنرانی ها 
و  حقیقت  بین  شکاف  به  منجر  که  است 
به  ها  تفریط  و  افراط  این  شود؛  می  رویا 
حدی است که باالخره یک سقوط آزاد از 
روی بام نفت رخ می دهد؛ خواه این طرف 

بام باشد خواه آن طرف!
حساس  شرایط  در  جریان  این  از  فارغ 
کنونی و احتمال بسته شدن تنگه هرمز و 
شروع جنگ نفتکش ها باید گفت نه تنها 
و  تولیدکننده  کشورهای  تمام  بلکه  ایران 
صادرکننده نفت سایه ای از تهدید برروی 
سرشان قرار گرفته است. این امر بهترین 

ایران  خورده  قسم  دشمنان  برای  فرصت 
کشور  اقتصاد  به  مهلکی  ضربه  تا  است 
وارد کنند. روسیه و عربستان با اولتیماتوم 
ترامپ برای محدودیت صادرات نفت ایران 
به  کمر  که  هستند  کشورهایی  جمله  از 
از  اند.  بسته  ایران  نفت  طومار  پیچیدن 
با  جدید  و  قدیمی  مشتریان  دیگر  سوی 
فشارهای آمریکا چاره ای جز کوچ اجباری 
عراق  بین  دراین  ندارند.  را  ایران  بازار  از 
دومین تولید کننده در کارتل نفتی اوپک 
ایران  با  مشترك  میادین  داشتن  با  نیز 
یک  بعنوان  تهدیدها  این  از  تواند  می 

فرصت علیه ایران نهایت استفاده را ببرد.

 وقت کشی به سبک چین!

توسعه  کلید  شاه  کارون  غرب  میادین 
نفت محسوب می شود،  در صنعت  ایران 
از همین جهت یکی از رویکردهای اصلی 
در وزارت نفت توجه به توسعه این میادین 

قرار داده شده است. 
علی  زمان  کردن  تلف  راستا  درهمین 
برای  شده  تعریف  نفتی  مانیفست  رغم 
است  مهمی  ایرادات  از  یکی  میادین  این 
وارد  نفت  وقت  مدیران  به  توان  می  که 
اگر  شود  گفته  آن  توجیه  در  شاید  کرد. 

کانال های نظارتی سختگیری کمتری می 
کردند، اگر مخالفان کمتر مته به خشخاش 
می گذاشتند، اگر منتقدان یکجانبه به قاضی 
اگر،  گشتند،  برنمی  راضی  و  رفتند  نمی 
اگر... همه این اما و اگرها یک گره کوری در 
ساختار نفتی ایران انداخت که نه با دست و 

نه حتی با دندان نمی توان باز کرد.
اما آزادگان با داشتن ظرفیت ۳۳ میلیارد 
میادین  بزرگترین  از  یکی  ای  بشکه 
مشترك با عراق از قافله توسعه ها جاماند.

از سال 94  بنا بود  این میدان که  پرونده 
مختومه  شدنش  گذاشته  مناقصه  به  با 
امسال  سریالی،  های  وعده  با  اما  شود 
خلف  سناریوی  از  سال  چهارمین  وارد 
که  است  درحالی  این  شد.  مدیران  وعده 
مستقل یا مشترك بودن آزادگان و مجنون 
درهاله ای از ابهام به سر می برد. باتوجه به 
اهمیتی که جایگاه میادین مشترك نسبت 
به میادین مستقل برای ایران دارند انتظار 
می رفت تا در واگذاری و امضای قرارداد 
با شرکت های خواهان این میدان سرعت 
عمل بیشتری به خرج داده شود، اما بخت 
خوابیده آزادگان نتوانست پیمانکار معقول 
و مطلوبی را برای خود دست و پا کند. در 
اپیزود نخست این سناریو پیمانکار ژاپنی 
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)اینپکس( وارد بازی می شود، در قسمت 
با  سرانجام  و  چین  سی  پی  ان  سی  بعد 
براین  پایانی  نقطه  ایرانی  شرکت  یک 
این  همه  در  شود.  می  گذاشته  سناریو 
فرصت سوزی ها همان علتی که چین از 
کرد،  ایران حذف  میادین  در  دور حرکت 
آزادگان مانند توپ بین پیمانکاران دست 
استفاده  نهایت  عراق  شد،  می  دست  به 
چرا  برد؛  می  مجنون  از  برداشت  در  را 
ایران بدنبال  به نظر می رسید  که بیشتر 
بازیگران گیشه بود و عراق بدنبال افزایش 
این  بازیافت میادین خود. مصداق  ضریب 
مجنون  از  شل  اخیر  شدن  خارج  ماجرا 
عملیات  ادامه  در  تاخیری  هیچ  که  بود 
این میدان نداشت درحالی که پیش آمدن 
این شرایط برای یکی از میادین ایران کل 

پروژه را برای سال ها می خواباند. 

 مناقصه یا مناقشه؛ مسئله این است!

قراردادهای  سنگ  نخستین  که  زمانی  از 

IPC را بنا کردند حرف اول و آخر مدیران 

بر مبنای واگذاری پروژه ها در چهارچوب 
مناقصه بود. اما یک نکته در این پازل به 
شدت ذهن را در گیر می کند آن هم این 
در  حاضر  معیارهای  به  توجه  با  که  است 
کمترین  ارائه  موجود  قوانین  و  مناقصه 
قیمت با بهترین کیفییت برنده را مشخص 
می کند در حالی که سقف سرمایه گذاری 
است  ممکن  و  است  باز  ها  پروژه  این  در 
برنده(  گر  پیمانکار)مناقصه  های  هزینه 
)بعنوان مثال در خرید  پروژه  اجرای  طی 
پیشنهادی  قیمت  رغم  علی  تجهیزات( 

اولیه در مناقصه افزایش یابد.   
از یک دوره طوالنی مدت  آنکه پس  دوم 
قرارداد  اولین  امضا رسید  به  داد  قرار  سه 
کنسرسیوم  با  دومین  فرانسه،  توتال  با 
و  انرژی(  ایرانی)دانا   – روسی)زاروبژنفت( 

سومین هم با شرکت انرژی پاسارگاد.
همه قراردادها با ترك تشریفات و خارج از 
مناقصه امضا شدند. سوالی که پیش می آید 

این است که چه اصراری برای جای دادن 
واژه مناقصه در میادین نفتی وجود دارد؟ 
ادبیات مناقصه )به شرط برگزاری مناقصه 
محدود( را زمانی می توان به کار گرفت  که 
بیش  از سه مناقصه گر در مسابقه حضور 
بودیم  شاهد  که  درحالی  باشند،  داشته 
های  کردن  نازك  پشت چشم  با  کشورها 
بسیار و وقت تلف کردن های متعدد تک رو 

وارد معامله می شدند.
هرچند به گفته مسووالن برای آزادگان 17 
شرکت تعیین صالحیت شدند و این اواخر 
کار به مرحله تدوین اسناد مناقصه رسیده 
از طول کشیدن  امر نشان  اما ظواهر  بود، 

بیش از حد برگزاری این مناقصه داشت. 
نفت  نمایشگاه  در حاشیه  نشستی که  در 
سال 97 برگزار شد از غالمرضا منوچهری- 
معاون مدیرعامل شرکت نفت- همین سوال 
را پرسیدم که برای یک میدان )آزادگان( 
چندسال است که امروز و فردا می کنید 
برای  مناقصه   10 برگزاری  نوید  وقت  آن 

عراق یک خیز اساسی 
برداشته  است تا 

طی سه سال ظرفیت 
تولید نفت خود در 

میدان مجنون با داشتن 
ظرفیت 38میلیارد 

بشکه نفت درجای، از 
ظرفیت کنونی 240 
هزار بشکه در روز 
به 4۵0 هزار بشکه 

افزایش دهد

را می دهید؟!  اخر سال 97  تا  ده میدان 
از سوی دیگر می گویید که روال رخ داده 
سطح  در  مناقصه  برگزاری  است  طبیعی 
بین المللی پیچیدگی های خاص خود را 
دارد. ممکن است همین ده میدان نیز با 
ادبیات  این  شوند!  واگذار  تشریفات  ترك 
تریبون  از  توان  نمی  را  دوهوا  و  بام  یک 
به راحتی قبول کرد. درمقطعی  مدیریتی 
که مدیران خود آگاهند مناقصه ای برای 
چرا  بود  نخواهد  کار  در  میادین  برگزاری 
و  ثبت  را  واژه  این   IPC المعارف  دائرة  در 
میدانی  ضرر  به  عاقبت  که  کردند  ضبط 

چون آزادگان شود.

 سهم بندی ها در یک میدان مشترک 

اگر از همان ابتدا با بررسی پروپوزال ها و 
هایی  شرکت  همان  مطالعاتی  های  طرح 
گذشته  سال  همان 4  دادند  پیشنهاد  که 
این میدان تعیین تکلیف می شد. این امر 
اگر میسر می شد به معنای افزایش 4 ساله 

در تولید و کمک به صادرات بود.
نفت  میلیارد   ۳۳ این  از  حاضر  درحال 
درجای، سهم آزادگان شمالی 6.5 میلیارد و 
سهم آزادگان جنوبی 27 میلیارد بشکه است. 
هریک از این دو میدان دارای دو فاز هستند؛ 
فاز نخست آزادگان شمالی با برداشت 78 
هزار بشکه در سال 95 به بهره برداری رسید 
و فاز دوم مبنی بر رسیدن به سقف تولید 

150هزار بشکه نفت قرار گرفته است. 
فاز  تحقق  برای  نیز  جنوبی  آزادگان  در 
نخست یعنی تولید ۳20 هزار بشکه نفت 
خام نیاز به حفر 185 حلقه چاه است که 
در حال حاضر با حفر حدود 60 حلقه چاه 
تولید روزانه 45 هزار بشکه نفت خام صورت 
می گیرد.  دراین بین باحضور پیمانکاران 
ایرانی قرار است دکل های فعال از 1۳ به 
17 مورد برسد و ظرف 9 ماه آینده عملیات 
تا  یابد  پایان  جنوبی  آزادگان  در  حفاری 

برداشت 70 هزار بشکه ای محقق شود. 
با نگاهی به این آمار و ارقام می توان گفت 

و  دو مخزن  این  پیچیدگی  به  باتوجه  که 
بازیافتشان که در محوریت  میزان ضریب 
 EOR 5.7 و 6.6 قرار گرفته است، بنا بود
درصد   25 سقف  تا  کارون  غرب  مناطق 
پیدا  ارتقا  تا 15 درصد(  )آزادگان جنوبی 
ها  پروژه  این  کند  روند  به  توجه  با  کند، 
رسیدن  تا  درصدی   20 فاصله  کردن  کم 
به ضریب بازیافت دلخواه  تامدت طوالنی 
شاید غیر قابل تحقق بنظر می رسد. این 
درصد  یک  هر  افزایش  که  است  درحالی 
میلیارد  صدها  تواند  می  بازیافت  ضریب 

دالر درآمدزایی به همراه  داشته باشد. 
در مقابل عراق یک خیز اساسی برداشته  
است تا طی سه سال ظرفیت تولید نفت 
با داشتن ظرفیت  خود در میدان مجنون 
۳8میلیارد بشکه نفت درجای،  از ظرفیت 
 450 به  روز  در  بشکه  هزار   240 کنونی 

هزار بشکه افزایش دهد.  
فقط  کشور  در  پشتی  الك  حرکت  این 
را  امید  های  روزنه  و  کشت  را  ها  فرصت 
حکم  که   IPC قراردادهای  بدنه  در  بست. 
مناقصه  داشت  را  نفت  تپنده صنعت  قلب 
به عنوان اهرمی که قرار بود چرخ دنده های 
پروژه های خوابیده را به حرکت درآورد تبدیل 
به یک مناقشه ِصرف شد. این مناقشه ها از 
گلوگاه های داخلی به موانع متعددی برخورد 

و سرانجام شد آنچه که نباید می شد.
بازی های سیاسه کارانه ترامپ شروع شد 
و قراردادهای IPC در سراشیبی سقوط قرار 
نجات  برای  رو  پیش  راهکارهای  گرفت. 
تالش  چیست؟  توسعه  حال  در  میادین 
مقیم  ایرانی  گذاران  سرمایه  جذب  برای 
و  های خصوصی  شرکت  کشور،  از  خارج 
سرمایه  جذب  و  داخلی  گذاران  سرمایه 
های ریالی و ارزی مردم؛ این امر با ساختار 
فتیله  لحظه  در  که  کشور  اقتصاد  بیمار 
قیمت دالر و طال باال می کشد تا چه حد 
قابل تحقق است؟ آیا باز هم تولید نفت در 
ایران برای سرمایه گذاران با اتفاقات اخیر 

ارزان و به صرفه خواهد بود؟
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به  که  گرفت  شدت  وقتی  روانی  جو  این 
اعتقاد گروهی از تحلیل گران، اتحادیه اروپا 
اقتصادی  مستقل  شخصیت  امریکا  بدون 
نداشته و به شدت به این کشور وابستگی 
دارد و حمایت عربستان و اسرائیل از خروج 
باعث  جنگ،  احتمال  و  برجام  از  امریکا 
خروج سرمایه ها از کشور شده و به دنبال 
این  در  را  اقتصادی  گسیختگی  افسار  آن 

مدت شاهد بودیم. 
پایان دادن به مباحثی چون قاچاق ارز و 
آزاد سازی و ارز توافقی طی مدت یک ماه 
گذشته توسط دولت توانست آرامش نسبی 

را به بازار برگرداند.
وی در خصوص مشتریان نفت ایران افزود: 
اروپا  خرید  سهم  گذشته  های  تحریم  در 
جمعاً 680 هزار بشکه بود که قطع خرید 
و تحریم بانک مرکزی خیلی به اقتصاد ما 
اروپا  سهم  کنونی  اوضاع  در  اما  زد  ضربه 

دکتر حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی اوپکس با اشاره به آثار روانی خروج از برجام گفت: خارج 
از عدم پایبندی امریکا به برجام و خروج از آن اساساً کشورمان دچار مشکالت مزمنی در 
اقتصاد بوده که در صورت عدم خروج امریکا از برجام همه این مشکالت آثار خود را در 
افزایش نقدینگی و ارز نشان می داد. تثبیت نرخ ارز در چهار سال اول دولت روحانی با 
وجود افزایش نقدینگی و خروج امریکا از برجام و به تبع آن جو روانی حاصل از این خروج 
و تحریمهای جدید، باعث تالطم و نوسان شدید در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد کرد و 

ورود دولت برای مدیریت آن باعث بحران زایی گردید.

نفت و گاز
ابزار تعامل یا تهدید!

بشکه،  هزار  بشکه، چین 650  هزار   800
هند 550 هزار، کره جنوبی و ژاپن جمعاً 

400 هزار بشکه از ایران خرید دارند.
راهبرد امریکا در ایجاد جنگ روانی است 
که بر اساس آن صادرات نفت ما را کاهش 
داده و مبادالت مالی ما را با سایر کشور ها 
دچار مشکل کند خود امریکا هم می داند 
امکان حذف نفت ایران نیست و علی رغم 
از  نفت  خرید  کاهش  برای  ترامپ  فشار 
کانال 80-70 دالر  در  نفت  قیمت  ایران، 
اوپک  و کشورهای عضو  است  مانده  باقی 
امکان افزایش تولید را ندارند و کارشناسان 
معتقدند عربستان هم طی یکسال بیشتر 
از 600 هزار بشکه امکان افزایش تولید را 
نداشته و تنها مصرف داخلی نفت عربستان 
همه  و  دارد  افزایش  ساالنه  درصد   ۳/5
نیروگاه های پتروشیمی آن با نفت تولیدی 
فعالیت می کنند. عربستان افزایش تولید 
خود را نمی تواند صادر نماید و این افزایش 
تولید باعث فشار به حوزه های نفتی خود 
شده و به اختالفات با کشورهای همسایه 

دامن خواهد زد.
تولید  افزایش  مشکالت،  این  به  توجه  با 
نفت، منافع دراز مدت عربستان را به خطر 
با توجه به  انداخت و دلیلی ندارد  خواهد 

این مشکالت امریکا را همراهی نماید.
خصوص  در  اوپکس  اتحادیه  سخنگوی 
اتحادیه  افزود:  نیز  خصوصی  بخش  نقش 
و  گاز  نفت،  های  فرآورده  صادرکنندگان 
تشکل  بزرگترین  عنوان  به  پتروشیمی 
خصوصی صادراتی کشور با ظرفیت تولید 
و صادرات 500 تا 600 هزار بشکه فرآورده 
در روز می تواند تا حدود زیادی نیازهای 
ارزی کشور را تأمین نماید اما تا زمانی که 
دولت فرآورده یارانه ای عرضه می کند و 
توجهی به سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و خارجی ندارد و خود را مکلف به سرمایه گذاری 
زیاد  بسیار  بدهی  ای جز  نتیجه  داند  می 
ها  بانک  و  ملی  توسعه  صندوق  به  دولت 
عاید نمی شود و فرصت سرمایه گذاری را 

نیز از دست خواهدداد .
از طرفی شرکت ملی نفت خود را به عنوان 
به  و  نکرده  تثبیت  المللی  بین  شرکت 
داده  تنزل  دولتی  شرکت  یک  جایگاه 
بازارهای  فروش  و  خرید  امکان  و  است 
و  است  داده  دست  از  را  المللی  بین 
کشورهای رقیب نفتی و حتی کشورهایی 
شرکت  تأسیس  با  ندارند  نفت  تولید  که 
بین المللی در بازارهای جهانی جوالن می 

دهند.
به  احتیاجی  وضعیت،  این  اصالح  برای 
از  تغییر قانون نبوده و تنها در یک مورد 
زمینه  در  اوپکس  اتحادیه  های  فعالیت 
پاالیشی  ظرفیت  به  توجه  با  هیدروکربور 

ملی  شرکت  است  شده  ایجاد  که  باالیی 
نفت می تواند با تخصیص میعانات گازی 
به این واحدها، فرآورده ای با ارزش تولید 
و صادر گردد. از سویی دیگر شرکت نفت با 
تخفیف 5 درصدی از قیمت فوب و هزینه های 
باال انگیزه ای برای فعالیت بخش خصوصی 
فراهم نکرده و ساز و کاری نیز برای بهبود 
سرگردان  منابع  جذب  و  خوراك  عرضه 
ایجاد نکرده است. نمونه این انگیزه گرایی 
در  کس  هر  که  است  مشهود  عراق  در 
گذاری  سرمایه  عراق  پاالیشگاهی  صنعت 
نماید در خوراك تخفیف 8 درصدی گرفته 
با  و قرارداد خرید فرآورده منعقد کرده و 
حضور  جهانی  بازارهای  در  قرارداد  این 

داشته و تأمین ارز می نماید.
هدفمندی  قانون  در  مجلس  که  آن  با 
که  داده  اختیار  نفت  شرکت  به  ها  یارانه 
تا 10 درصد تخفیف دهد ولی این شرکت 
مصوبه  این  اجرای  به  ای  عالقه  تاکنون 

نشان نداده است.
وی در خصوص مزایای افزایش تولید نفت 
نیز گفت : نفت و گاز نقطه قوت ما و ابزار 
تعامل ماست ولی چون تولید باالیی نداریم 
در مواقع تحریم ابزار تهدید ما شده است. 
اگر پس از برجام میزان تولید و عرضه را 
افزایش می دادیم به راحتی نمی توانستند 
در  وضعیت  این  نمایند.  اعمال  تحریمی 
نمونه  برجام  از  پس  گاز  صادرات  افزایش 

مثال زدنی است.
مجلس  تصمیمات  خصوص  در  حسینی 
برای مقابله با تحریم افزود : شرط همکاری 
ایران تصویب قانون ضد پولشویی  با  اروپا 
FATF است که مجلس می تواند با تصویب 

آن مشکل بخشی از صادرات ما به اروپا را 
است  خود  امنیت  نگران  .اروپا  نماید  رفع 
تنها  نه  و  خود  امنیتی  منافع  خاطر  به  و 
منافع اقتصادی، از برجام حمایت می کند 
. در مبادالت بانکی نیز ارزهای دیجیتالی 
مناسبی  ابزار  تواند  می  کوین  بیت  مانند 
برای معامالت با طرف های جهانی باشد . 

شرکت نفت با تخفیف 
۵ درصدی از قیمت 

فوب و هزینه های باال 
انگیزه ای برای فعالیت 
بخش خصوصی فراهم 
نکرده و ساز و کاری 

نیز برای بهبود عرضه 
خوراک و جذب منابع 
سرگردان ایجاد نکرده 

است
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سهامدار تشکیل شده اند و بخشی از این 
شرکت ها متعلق به مردم  عادی است که 
سهام این شرکت ها را خریده اند. از سوی 
شرکت های  و  رفته  باال  هزینه ها  دیگر 
خود  نیازهای  تامین  برای  پتروشیمی 
مبلغ  باید  تجهیزات  یا  خوراك  مانند 

بیشتری پرداخت کنند.
اینکه شرکت های  بر  تاکید  با  امیرافضلی 
دولت  از  حمایت  هدف  با  پتروشیمی 
فروش  به  نیما  سامانه  در  را  خود  ارز 
بیشتر  قانون  این  کرد:  اظهار  می رسانند، 
روی شرکت های پتروشیمی دولت متمرکز 
است و بسیاری از شرکت های پتروشیمی 
ارز  با  را  خوراك  که  هستند  خصوصی 
مبادله ای می گیرند و مشخص نیست چه 
میزان از ارز خود را در سامانه نیما عرضه 

می کنند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست این شرکت 
با  افزود:  است،  دولت  تصمیم  از  حمایت 
وجود این مسائل پتروشیمی جم تا کنون 
یک سنت از ارز خود را هم خارج از سامانه 
نیما به فروش نرسانده و از سیاست دولت 

در این زمینه حمایت میکند.

 ضربه سیاست های ارزی به پتروشیمی ها

انجمن  دبیرکل  مهدوی،  احمد  همچنین 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیش 
از این اعالم کرده بود: صنعت پتروشیمی 
در سه قسمت با اعمال سیاست های ارزی 
است.  شده  اقتصادی  ضربه های  دچار 
نخست آنکه پیش از آن محصوالت خود 
را در بورس با قیمت ارز آزاد می فروختیم 
که در حال حاضر محصوالت را باید با ارز 
4200 تومانی به فروش برسانیم.از سوی 
ارز خود  این  از  دیگر پتروشیمی ها پیش 
به صرافی ها  مزایده  با  و  آزاد   نرخ  به  را 
با  باید  حاضر  حال  در  که  می فروختند 
به  نیما  سامانه  در  تومان   4200 قیمت 
قیمت  هم  دیگر  قسمت  برسانند.  فروش 

خوراك بود که برگشت.

طبق دستورالعمل ارزی دوم اردیبهشت از سوی معاون اول رئیس جمهوری، ارز حاصل 
از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت می شود و شرکت های پتروشیمی 
هم متعهد شدند ارز خود را در این سامانه وارد کنند، اما حاال با گذشت حدود سه 
نیما  سامانه  می کنند  عنوان  که  پتروشیمی  شرکت های  نارضایتی  تصمیم  این  از  ماه 

فسادآور است و باعث ضرر پتروشیمی و سود دالالن می شود به گوش می رسد.
در این راستا حسین میرافضلی، مدیرعامل پتروشیمی جم با اشاره به اینکه واحدهای 
پتروشیمی متعهد شدند ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، اظهار کرد: این قانون 
 4200 قیمت  با  را  خود  ارز  هستند  مجبور  زیرا  کنند  ضرر  پتروشیمی ها  شده  باعث 
تومانی عرضه کنند، در حالی که قیمت واقعی ارز در بازار بسیار بیشتر از این مبلغ است.

وی افزود: در سامانه نیما برخی شرکت ها ارز 4200 تومانی را گرفته و کاالهایی وارد 
می کنند که ممکن است نیاز واقعی کشور نباشد. این افراد از این فرآیند سودهای کالن 
دلیل  به  پتروشیمی  که شرکت های  حالی  در  می برند.  تومان  میلیارد  هزاران  و  صدها 
اینکه ارز را با نرخ دولتی به فروش می رسانند، زیان های سنگینی می بینند. مدیرعامل 
چند  از  پتروشیمی  شرکت های  که  است  حالی  در  این  داد:  ادامه  جم  پتروشیمی 

سود هزاران میلیاردی 
دالالن از سامانه نیما!
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نفت  این  از  مردم  استفاده  مي دادند.  خبر 
استفاده »دارویي« و مشابه آن بوده است. 

روسیه  گزارش،  همین  اطالعات  طبق 
از  درصد  قرن 19 صاحب ۳0  ابتداي  در 
تولید نفت خام جهان بود  که البته بخش 
مهمي از آن تولید نفت خام باکو محسوب 
مي شد. اما روس ها عمده سرمایه گذاري خود 
را  نفت خام  تولید  افزایش  و  توسعه  روي 
و  دادند  انجام  دوم  جهاني  جنگ  از  پس 
نزدیک   1951 سال  حدود  در  نتیجه  در 
روسیه  خام  نفت  تولید  از  درصد   45 به 
ناشي ازسرمایه گذاري هاي جدید به حساب 

مي آمد. 
این دوره دقیقا همزمان با آن رخ داد که 
قانون جدید  به  اعتراض  در  ونزوئال  دولت 
مالیاتي هفت خواهران نفتي در این کشور، 
تصمیم گرفت مذاکرات با کشورهاي تولید کننده 
نفت خام در خاورمیانه که یک سوم تولید 

58 سال از تشکیل کارتل نفتي مهم جهان، اوپک، مي گذرد. 
در تمامي این سال ها به جز 5 کشور موسس این سازمان که 
ایران، عراق، عربستان سعودي، ونزوئال و کویت بودند، کشورهاي دیگري نیز متقاضي عضویت 
شدند که در نهایت اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت خام را به 1۳ کشور رساند. 
اما به جز امریکا که تقریبا در هیچ دوره زماني قرابتي با این سازمان و اعضایش نداشته است، 
یکي دیگر از بازیگران مهم نفت خام نیز هیچ وقت به عضویت اوپک در نیامد؛ سرزمین تزارها. 
شرکت گازپروم، تاریخچه استفاده از »نفت« در روسیه را به اواسط قرن 16 میالدي نسبت 
مي دهد. زماني که مسافران در سفرنامه هایشان از استفاده مردم از نفت روي سطح رودخانه ها 

آیا روسیه براي همیشه
کنار اوپک مي ماند؟ 

نادی صبوری - دنیای انرژی

نفت خام دنیا را در دست داشتند آغاز کند. 
مذاکراتي که به نوعي نخستین جرقه هاي 

شکل گیري اوپک محسوب مي شود. 
هدف  گروه  در  هرگز  ابتدا  در  مسکو، 
کشورهاي  سازمان  موسس  کشورهاي 
طبق  نداشت.  قرار  خام  نفت  صادرکننده 
آن چه که فواد روحاني نخستین دبیر کل 
کرده  ذکر  خود  خاطرات  کتاب  در  اوپک 
است »اتحادیه ي عرب« که از مدت ها قبل 
سوداي شکل دادن یک کارتل نفتي را در 
سر داشت، از ایران و ونزوئال نیز به عنوان 
دو تولیدکننده عمده در نخستین کنگره ي 
این  کرد.  دعوت   1959 در  اعراب  نفي 
کشورها منافع مشابهي با یکدیگر داشتند، 
اتحاد جماهیر شوروي  منفعت  آنکه  حال 

متفاوت از آن ها به نظر مي رسید. 
 1960 در  که  اوپک  قطعنامه ي  نخستین 
میان کشورهاي  متفاوت  فضاي  تهیه شد 
اتحاد  این سازمان در آن زمان و  موسس 
تصویر  به  خوبي  به  را  شوروي  جماهیر 
شده  عنوان  قطعنامه  این  در  مي کشد. 
است: »کشورهاي عضو از شرکت هاي نفتي 
درخواست خواهند کرد که قیمت هاي خود 
را ثابت نگه دارند و از نوسانات غیر ضروري 
قیمت ها پرهیز کنند. این کشورها خواهند 
دارند  دست  در  که  وسایلي  با  تا  کوشید 
تنزل  از  پیش  که  وضعي  به  را  قیمت ها 
نتیجه ي  در  هرگاه  برگردانند.  داشتند 
اوضاع و احوال تازه اي که رخ مي دهد، به 
نظر شرکت هاي نفتي تغییر قیمت ضرورت 
وارد  عضو  با کشورهاي  باید  باشد،  داشته 
آن ها  به  کامال  را  وضع  و  شوند  مذاکره 

توضیح دهند« 
جدا از اینکه شوروي نسبت به 5 موسس 
اوپک در مرحله اي متفاوت از صنعتي بودن 
قرار داشت، از لحاظ ماهیت حاکمیت نیز 
در  تصمیمات  بتواند  نمي رسید  نظر  به 
با  را  تولید نفت خام خود  خصوص سطح 

استناد به چند تصمیم دیگر اتخاذکند. 
انتفاع ساقط  از حیز  این مسئله هنوز نیز 

روسیه  مي رسد  نظر  به  اما  است؛  نشده 
کاهش  موفقیت آمیز طرح  آزمون  از  پس 
تولید نفت خام، از ظن خود خواهان یار 
شدن با اوپک است. الکساندر نواك وزیر 
گذشته  سال  ماه  مرداد  روسیه  انرژي 
عنوان کرد که طرح کاهش تولید توانسته 
است در 6 ماه معادل ۳50 میلیون بشکه 
به  این  کند.  جمع  بازار  از  را  خام  نفت 
صدي  در  صد  از  بیش  پایبندي  معناي 
آن  هدف  که  بود  تولید  کاهش  طرح  به 
کاستن روزانه 1 میلیون و 800 هزار بشکه 
از مازاد عرضه نفت خام محسوب مي شد. 
پس از این اظهار نظر، هر دو طرف اوپک و 
روسیه سیگنال هایي را در خصوص شکل 
دادن به همکاري نفتي موفقي که از سال 
2016 آغاز شده بود ارسال کردند. فوریه 
المزروعي  سهیل  میالدي  جاري  سال 
وزیر انرژي امارات و رئیس دوره اي اوپک، 
این  داخلي  رسانه  با یک  در گفت و گویي 
که  داد  خبر  پیش نویسي  تهیه  از  کشور 
کشور   24 اتحاد  مدت  بلند  چارچوب 
تولید کننده نفت خام را تعیین مي کند. 

قرار  موضوع  داد  نشان  اظهارات  این 
با  اوپک، هر چند  گرفتن مسکو در کنار 
و  حرف  از  فراتر  چیزي  متفاوت،  شکلي 
سخن است. بعد از آن وزیر انرژي روسیه 
خصوص  در  را  اظهاراتي  مقاطعي  در 
آینده همکاري نفتي با اوپک مطرح کرد؛ 
با پایان  ادامه یافتن همکاري ها حتي  اما 
تولید،  کاهش  طرح  موعد  از  پیش   دادن 
دادن  ابتدایي شکل  بنیان هاي  داد  نشان 
شاید  که  نفت  بازار  در  جدید  نیرویي  به 
هنوز براي مشخص کردن شکل آن زود 

باشد، گذاشته شده است. 
پیوند  دارند  اعتقاد  بسیاري  که  حالي  در 
اوپک و مسکو، ریشه هاي اشتراکي کافي را 
نداشته و تنها مي تواند در شکلي خاص از 
بازار معنا یابد، الکساندر نواك وزیر انرژي 
روسیه در تازه ترین اظهار نظرخود صراحتا 
نوامبر سال 2019 را زماني احتمالي براي 
میان  مشترك  سازماني  به  دادن  شکل 

اعضاي اوپک و روسیه نام برد. 
زمان  در  که  معنایي  بر  عالوه  پیوند  این 
بازار  براي  مي تواند  اوپک  شدن  سست 
که  است  چیزي  باشد،  داشته  خام  نفت 
آن هراس  از  براي سال ها  متحده  ایاالت 
در  اي  آي  سي  سازمان  است.  داشته 
سال  به  مربوط  را  سندي   2011 سال 
مي داد  نشان  که  کرد  منتشر   198۳
امریکا با دقت و جزئیات زیادي نخستین 
اتحاد  میان  شده  برقرار  تماس هاي 
کرده  دنبال  را  اوپک  و  شوروي  جماهیر 
این تماس به  اینکه  با وجود  است. حتي 
منظور نزدیک شدن دو طرف به یکدیگر 

انجام نگرفته بود. 
که  اوپک،  کنار  در  روسیه  گرفتن  قرار 
تقویت  را  مسکو-ریاض  پیوند  واقع  در 
مي کند، از جنبه هاي مختلفي بسیار مهم 
است. اما تجربه نشان مي دهد براي آنکه 
ماهیت این همکاري دقیقا مشخص شود 
باید منتظر ایستاد و  سیر و جهت وقایع 

را با دقت دنبال کرد. 

الکساندر نواک وزیر 
انرژي روسیه در تازه 
ترین اظهار نظرخود 

صراحتا نوامبر 
سال 2019 را زماني 
احتمالي براي شکل 
دادن به سازماني 

مشترک میان اعضاي 
اوپک و روسیه نام 

برد



محمد رضا مجلل - کارشناس فرآورده های نفتی

امروزه یکي از عوامل موثر بر اقتصاد کشور 
شرایط   ، است  کار  و  کسب  فضاي  بهبود 
کنونی اقتصاد و مشکالت روزافزون تولید و 
بازرگاني، اتخاذ تدابیری برای اصالح بسیاری 
از ساختارهای اقتصادی را بیش ازپیش الزم 
ساخته است. یکی از مهمترین بخش هایی 
بنگاههاي  برای  فراوان  مشکالتي  که 
اجتماعی  تامین  سازمان  کرده،  ایجاد  اقتصادي 
زیاد  بسیار  حجم  و  عمل  است.شیوه  
که  اجتماعی  تامین  بخشنامه های  انواع 
شده  کارفرمایان  سردرگمي  موجب  عمال 
موانع  گزارش های  فصل جدانشدنی  است. 
کسب وکار از سوی فعاالن بخش خصوصی و 
دولتي است. به نحوی که در آخرین گزارش 
خصوص  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
موانع کسب وکار در ایران ، مالیات و تامین 

بحران هاي سازمان تامین اجتماعی 
در فضای کسب و کار

اجتماعی در صدر قرار دارند.
سازمان تامین اجتماعی در راستای تامین 
و صدور  قوانین  قراردادن  با  و  خود  منابع 
بخشنامه های متعدد، موضوع بیمه کارگران 
و  کسب  فضای  در  بزرگ  چالشی  به  را 
از  بسیاری  که  جایی  تا  کرده  تبدیل  کار 
کرده  ورشکست  را  اقتصادي  بنگاههای 
است.این  کشانده  ورشکستگی  مرز  به  یا 
سازمان با اخذ ضرایبی از قراردادها به بهانه 
بیمه کارگران، فشار سنگینی به بنگاه ها 
وارد کرده و بسیاری از واحدها را به خطر 

انداخته است. 
تامین  سازمان  منابع  کمبود  به  توجه  با 
اجتماعی و مقاومت دولت در برابر پرداخت 
مطالبات خود به آن، این سازمان برای تامین 
منابع خود، دیواری کوتاه تر از بنگاه هاي 

اقتصادي پیدا نکرده است. مسیر یا تنها راه 
ممکن هم تولید انواع بخشنامه هاي سلیقه 
سازمان  اشکاالت  از  یکی  یعني  است  اي 
آن  بودن  بخشنامه محور  اجتماعی  تامین 
است و حرف اصلی را مدیر و مالکان سازمان 
تامین اجتماعی می زنند نه قانون. به عبارتي 
عمل  خودش  دلخواه  به  اجتماعی  تامین 

می کند نه قانون.
نکته مهم و جالب این است که این سازمان 
و  است  دولت  غیر  به  متعلق  سازمان  یک 
دولت فقط باید ناظر باشد ولی متاسفانه همه 
اعضای سازمان را به غیر از یک نفر، دولت 
کارفرمایان  و  کارگران  و  می کند  انتخاب 
کمترین نقش را دراداره آن دارند ، همین 
منافع  راحتي  به  که  شود  مي  موجب  امر 
از  دفاع  شعار  با  را  کارگر  حتي  و  کارفرما 

کارگر زیر پا مي گذارد.
انواع مشکالتي که شرکتهاي بخش خصوصي 
در ارتباط با سازمان تامین اجتماعي با آن 

روبرو هستند عبارتند از : 
  سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی 
از شرکت ها بازرسی را به حسابرسی تبدیل 
می کند  بررسی  را  جا  همه  و  است  کرده 
سخن  بازرسی  از  قانون  می زند.  وشخم 
 می گوید اما در متن قانون جمله  اي آمده که 
 می گوید، سازمان تامین اجتماعی  می تواند 
اسناد مالی را بررسی کند و کپی بگیرد. در 
استفاده  بازرسی  واژه  از  نیز  قانونگذار  واقع 
کرده اما نحوه بازرسی آن چنان سختگیرانه 
است که به حسابرسی شباهت پیدا  می کند.

اصال  ماده ۳8  در  کاری  مقاطعه  بحث    
باعث  شفافیت  عدم  این  و  نیست  شفاف 
می شود که از هر کسی حق بیمه دریافت 
بر عهده  قانونگذاری  و  شود؛ چون قضاوت 
بخشنامه  و  است  اجتماعی  تامین  سازمان 

محور عمل می کند.
  ماده 41 هم که به تعیین ضریب حق 
عالي  شوراي  و  مدیره  هیات  توسط  بیمه 
سازمان اشاره دارد باید رسمی و شفاف بشود 
تا دست سازمان تامین اجتماعی برای اعمال 
ضرایب دلخواه خود در قراردادها باز نباشد .

 مشکل دیگری که کارفرمایان با آن روبرو 
است.  اختالف  حل  هیئت های  هستند، 
قضاوت پرونده های شکایت کارفرما از تامین 
اجتماعی  تامین  سازمان  خود  با  اجتماعی 
است که از او شکایت شده است.  تظلم به 
چه کسی باید کرد؟ از ظالم به ظالم؟ ترکیب 

هیات های اختالف ایراد دارد.
 سازمان تامین اجتماعی سازمانی بخشنامه  
بسیار  ها  نامه  بخش  حجم  و  است  محور 
زیاد است و موجب سردرگمي کارفرمایان 
مي گردد. باید راهکاری تعیین شود که این 
سازمان قانون مدار گردد و بخشنامه ها مبنای 

وصول حق بیمه قرار نگیرد.
 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل 
شده تا مشکالت فعاالن اقتصادی را حل و 

فصل کند، بسیاري از این مسائل در ستاد 
صادر  حکمی  و  مطرح  مقاومتی  اقتصاد 
 می شود اما سازمانی نظیر تامین اجتماعی 
این مصوبات را به شعب زیرمجموعه خود 
بنگاه ها  به  که  بازرسانی  و  نمی کند  ابالغ 
اطالعی  مصوبات  این  از  مراجعه  می کنند 
ندارند.  براي مثال : با وجود آن که ستاد 
بر  مبنی  اي  بخشنامه   مقاومتی  اقتصاد 
خرید  قراردادهای  از  بیمه  حق  کسر  عدم 
برخی  ظاهرا  است  کرده  صادر  فروش  و 
بازرسان سازمان تامین اجتماعی همچنان بر 

رویه پیشین، قراردادهای خرید و فروش را 
مقاطعه کاری تلقی کرده و کارفرمایان را به 
پرداخت جریمه های سنگین مکلف  می کنند. 
 عدم تمکین برخی شعب تامین اجتماعی 
به آرای دیوان عدالت اداری نیز از دیگر موارد 

انتقاد است.
توجه  بدون  این سازمان گاهي  بازرسان   
لیست حضور  کارفرما  نماینده  اظهارات  به 
وغیاب پرسنل را بر طبق میل خود تکمیل 
مي نمایند بدون آن که به گفته هاي نماینده 
آن بنگاه اقتصادي توجه نماید و گاهي نیز 
دیده شده که این بازرس بدون مراجعه به 
شرکت لیست خود را به شخصه و به دلخواه 
تکمیل مي کند و سازمان تامین اجتماعي 
با استناد به آن شرکت یا بنگاه را مشمول 
جریمه مي کند حال این شرکت است که 
باید کفش آهني به پا کرده و در ادارات این 

سازمان به دنبال دریافت حق خود باشد. 
 طبق قانون ابالغ باید به صورت فیزیکي 
باشد اما امروز برگه هاي مطالبه را بصورت 
پیامک یا ایمیل به شرکت ها ابالغ مي کنند  
از  خارج  سفر  مانند  دلیل  هر  به  اگر  حاال 
کشور مدیران و یا عدم دسترسي به تلفن 
ابالغیه  دریافت  امکان  کامپیوتر  ویا  همراه 
وجود نداشته باشد ، ابالغیه به اجرائیه تبدیل 
مي شود و امکان اعتراض از بین مي رود و 
گاهي شرکتها ملزم به پرداخت بدهي مي 
شوند که اصال در جریان نبوده و امکان دفاع 

از بنگاه ها سلب مي شود.
و  ها  تحریم  به  توجه  با  است  ذکر  شایان 
مشکالتي که در عرصه بین المللي بر شرکت ها 
حاکم است  اگر قرار باشد نهادهاي داخلي 
هم سدي در مسیر حرکت فعاالن اقتصادي 
باشند عمال تداوم فعالیت امکان پذیر نیست   
حال به نظر مي رسد اتحادیه باید در این 
خصوص اوال به شرکتهاي عضو مشاوره هاي 
الزم را بدهد ثانیا با مشارکت اتاق بازرگاني  
به دنبال سازوکاری باشد تا شرکتهاي فعال 
در این صنعت از چنگال پرقدرت این سازمان 

رهایي یابند .

تامین اجتماعی در 
راستای تامین منابع خود 

و با قراردادن قوانین و 
صدور بخشنامه های 
متعدد، موضوع بیمه 
کارگران را به چالشی 
بزرگ در فضای کسب 
و کار تبدیل کرده تا 
جایی که بسیاری از 

بنگاههای اقتصادي را 
ورشکست کرده یا به 

مرز ورشکستگی کشانده 
است
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ایران سال 1۳97 را بسیار متفاوت از سال 1۳96 شروع کرد. تفاوت هاي میان این 2 سال آنقدر زیاد شده است که عمال به 
نظر مي رسد سال 96 در جغرافیا و جامعه اي متفاوت از سال جدید سپري شده است. این تفاوت ها فقط به چالش افزایش 
سرسام آور قیمت ارز، ناآرامي در نقاط مختلف در اثر افزایش نارضایتي هاي عمومي و خروج امریکا از برجام خالصه نمي شود. »تابستان« نیز در سال جاري مفهومي 

متفاوت یافته است. مفهومي که از همان ابتدا با »قطع برق« گره خورد. 

تابستان گرم و طوالنی!
گزارشی  از روابط عمومی اوپکس 

نامعمول  بارش هاي  موج  یافتن  پایان  با 
یک  شکل گیري  از  که  ماه  اردیبهشت 
بارش هاي  انتقال  و  اروپا  در  جوي  الگوي 
این منطقه به ایران ناشي شد، موج افزایش 
گرما آغاز شده و در نتیجه ایراني ها  را در 
جاي جاي کشور به روي پشت بام براي سر 
و سامان دادن به اوضاع کولرها فراخواند. با 
پایان یافتن ماه خرداد و آغاز تیر و  به ویژه 
ماه  نخستین  میانه ي  به  شدن  نزدیک  با 
تابستان که شدیدترین موج گرما در ایران 
را به همراه دارد، اتفاقي مهمان خانه مردم 
مجبور  کمتر  اخیر  سال هاي  در  که  شد 
بودند با آن سر و کله بزنند: »قطعي برق« 
 طبق آمارهاي شرکت توانیر بیش از ۳1 
گازي  نیروگاه هاي  از  ایران  برق  درصد 
تامین مي شود، نیروگاه هاي چرخه ترکیبي 
با 21 درصد سهم بعدي را در تامین برق 
ادارات، صنایع و کشاورزي دارند؛  مردم، 
نیروگاه هاي بخاري و برق آبي نیز با بیش 
قرار  بعدي  رتبه  در  درصد   15 و   20 از 
مي گیرند. چالش امسال به کاهش امکان 
باز  نیروگاه هاي »برق آبي«  برق در  تولید 

مي گردد.

و  توانیر  سابق  مدیرعامل  حائري  همایون 
معاون امور برق فعلي وزیر نیرو، در نشستي 
براي  اوضاع  تبیین  هدف  با  که  خبري 
چالش  از  پرده  شد  برگزار  عمومي  افکار 
نیروگاه هاي برقابي در سال جاري برداشته 
و عنوان کرد: » در حالي که در سال 1۳96 
از  برق  به 12 هزار مگاوات  نزدیک  روزانه 
نیروگاه هاي برقابي تامین مي شد؛ امسال به 
دلیل کاهش منابع آبي در نتیجه ي کاهش 
ظرفیت  از  کامل  استفاده  امکان  بارش ها، 

این نوع نیروگاه ها وجود ندارد«
طبق آمارها متوسط استفاده از نیروگاه هاي 
برقابي در تابستان سال جاري روزانه 7 هزار 
مگاوات است که 4 هزار و 881 مگاوات با 

ظرفیت کامل برقابي ها فاصله دارد. 
پرسشي که این روزها میان افکار عمومي 
مطرح مي شود این است که آیا پیش بیني 
وضعیت مصرف برق در تابستان امسال از 
قبل مقدور نبوده است؟ نگاهي به اظهارات 
پیش تر مطرح شده از سوي مقامات وزارت 
درصدي   5 رشد  که  مي دهد  نشان  نیرو 
از  جاري  سال  تابستان  براي  برق  مصرف 

مدت ها پیش برآورد شده بود. 

هوشنگ فالحتیان معاون سابق امور برق 
وزیر نیرو آبان ماه سال گذشته در حاشیه 
بود:  کرده  اعالم  برق  صنعت  نمایشگاه 
»براساس پیش بینی های صورت گرفته در 
درصدی  پنج  رشد  شاهد  تابستان 1۳97 
تمام  قبل هستیم.  به سال  نسبت  مصرف 
نیروگاه ها تحت تعمیرات اساسی و دوره ای 
قرار گرفته اند و باید گفت که تمام طرح های 
سال  پیک  از  گذر  برای  الزم  توسعه ای 
1۳97 در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد 
که از هم اکنون نیز به اجرا در آمده است.«

او در آن زمان گفته بود که ۳500 مگاوات 
نیروگاه در حال آماده سازي وجود دارند که 
از دیگري  تابستان سال 1۳97 یکي پس 

وارد مدار مي شوند. 
نیز  برنامه ریزي ها  این  حتي  عمل  در  اما 
مصرف  پرشتاب  رشد  پاي  به  نتوانستند 
به  را  جاري  سال  تابستان  پیک  که  برق 
باالي 58 هزار مگاوات رساند دست یابند. 
صرف  آن  از  زیادي  بخش  که  مصرفي 

سرمایش مي شود.
در  برق،  تولید  شرکت  آمارهاي  طبق 
تابستان سال 1۳96 معادل ۳7 درصد برق 

چرا نیروگاه هاي ایران امسال نتوانستند پاسخگوي کامل افزایش تقاضا باشند؟ 

شده  سرمایشي  تجهیزات  صرف  مصرفي 
مگاوات  هزار   21 معادل  سهم  این  است. 
کشورهاي  برق  مصرف  برابر   4 که  است 
 ۳7 سهم  است.  ایران  همسایه  شمالي 
از  ایران  در  سرمایشي  تجهیزات  درصدي 
متوسط  از  باالتر  درصد   17 برق  مصرف 
20 درصدي این سطح در جهان است که 
انرژي  بین المللي  آژانس  توسط  تازگي  به 

عنوان شده است.
مصرف  »الگوي  به  فقط  موضوع  اگرچه 
این  پایین  باز نمي گردد و کیفیت  مردم« 
در  اما  ماجراست  پاي  یک  نیز  تجهیزات 
قیاس با اقلیم هاي مشابه ایران، این سطح 
چندان  »سرمایش«  براي  برق  مصرف  از 

منطقي به نظر نمي رسد. 
نظر گرفت  در  را  این موضوع  باید  اگرچه 
»تجهیزات  نیز  جهاني  مقیاس  در  که 
سرمایشي« یکي از مهم ترین پیشران هاي 
نظر  در  آینده  دهه هاي  در  برق  مصرف 
انرژي  بین المللي  آژانس  شده اند.  گرفته 

چندي پیش برآورد کرد که تقاضاي برق 
 ۳ معادل   2050 سال  تا  سرمایش  براي 

برابر رشد خواهد کرد. 
بسیاري  که  مي کند  بیان  گزارش  این  اما 
از خانوارها در جهان اکنون هیچ دستگاه 
ندارند. طبق داده هاي  سرمایشي در خانه 
یک  مردم  درصد   5 تنها  هند  در   IEA

دستگاه خنک کننده هوا دارند.  در افریقاي 
به  نیز  و مکزیک  برزیل  اندونزي،  جنوبي، 
ترتیب 6، 9، 16 و 16 درصد مردم براي 
خنک کردن خانه خود از تجهیزاتي شامل 
مي کنند.  استفاده  گازي  یا  آبي  کولرهاي 
حتي در عربستان سعودي نیز 47 درصد 
سرمایشي  تجهیزات  خود  خانه  در  مردم 

ندارند. 
در  دولت،  کلي  طور  به  و  نیرو  وزارت 
الگوي  تا  خواستند  مردم  از   97 تابستان 
مصرف خود در برق را تغییر دهند اما آنچه 
که باعث شد از شدت خاموشي ها کاسته 
شود، پایین آمدن دستوري سطح مصرف 

سهم 37 درصدي 
تجهیزات سرمایشي 
در ایران از مصرف 

برق 17 درصد 
باالتر از متوسط 20 
درصدي این سطح 

در جهان است
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تازه ترین  طبق  بود.  دولتي  ادارات  در 
مدیریت  سیاست هاي  اثر  در  گزارش ها، 
کاسته  تقاضا  از  مگاوات   2100 مصرف 
تنها  آن  از  خانگي  بخش  سهم  اما  شده 

150 مگاوات بوده است. 
مصرف کنندگان  فقط  البته  برق  قطعي 
است.  نکرده  روبرو  چالش  با  را  خانگي 
خانه  رئیس  سهل آبادي  عبدالوهاب 
به  اخیرا  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ایسنا گفته است: » قطعی برق طی مدت 
صنایع  برای  زیادی  بسیار  مشکالت  اخیر 
مختلف به وجود آورده است و خسارت های 
الکتروموتورهای  و  موتورها  به  را  مختلفی 
اگر  که  است  کرده  وارد  صنایع  صاحبان 
فشارها و قطعی های وارد در حوزه برق در 
ارتباط با صنایع کماکان ادامه داشته باشد 
از  کشور  صنعت  وضعیت  باشید  مطمئن 
این بدتر خواهد شد.« سهل آبادي خواستار 
این شده است که نگاهي متفاوت به قطع 
برق صنعت وجود داشته باشد چرا که در 

غیر این صورت صنعت فلج مي شود. 
صنعت  حوزه  کارشناسان  از  بسیاري 
برق، در سال 1۳94 و در حالي که ایران 
تولید برق مازاد داشت به این نکته اشاره 
دوران  در  آنکه  دلیل  به  که  مي کردند 
نژاد  احمدي  محمود  جمهوري  ریاست 
سرمایه گذاري  نیروگاه ها  احداث  روي 
نشده است، ایران در سال هاي پیش رو به 
باور  این  بر  برخواهد خورد. برخي  مشکل 
هستند که سرمایه گذاري روي تولید برق 
از انرژي هاي تجدید پذیر مي توانست ایران 
را از دچار نشدن به وضع موجود رها کند. 
هر  دیتا«،  »انر  در  موجود  اطالعات  طبق 
تنها  خورشیدي  و  بادي  انرژي هاي  چند 
سهمي به ترتیب 5 و 2 درصدي از تولید 
کل برق در دنیا دارند اما در سال 2017 
از  استفاده  افزایش  در  توجه  قابل  رشدي 
و  بادي  نیروگاه هاي  و  خورده  رقم  آنها 
خورشیدي به ترتیب سهمي ۳0 درصدي 
نصب  ظرفیت  کل  از  درصدي   20 و 

خود  به  را  سال  این  در  جهان  برق  شده 
در  که  گزارشي  طبق  داده اند.  اختصاص 
حال  در  است  شده  منتشر  اینوستوپدیا 
حاضر 5 کشور آلمان، چین، ژاپن، ایتالیا و 
امریکا بیشترین میزان تولید برق از انرژي 

خورشیدي را به خود اختصاص داده اند. 
برق  تولید  از  ایران  سهم  دیگر،  سوي  از 
هسته اي نیز در مقایسه با قدمت استفاده 
از انرژي هسته اي پایین است. البته از میان 
211 کشور جهان تنها ۳1 کشور بخشي 
از برق خود را از طریق سوخت هسته اي 
تأمین مي کنند که فرانسه با تامین بیش 
از 51 درصد برق خود از انرژي هسته اي، 
در صدر قرار دارد. ایران تا سال 2011 تولیدي 

از برق هسته اي نداشت. از سال 1۳90 نیروگاه 
اتمي بوشهر وارد مدار شد و در حال حاضر 
طبق آخرین آمار شرکت توانیر، نیروگاه بوشهر 
با تولید 1020 مگاواتي سهمي 1.۳0 درصدي 

در تولید برق ایران دارد. 
نظر  در  را  نکته  این  باید  البته  اینجا  در 
مجراي  دو  هر  از  برق  تولید  که  گرفت 
اولیه  هزینه هاي  خورشیدي،  و  هسته اي 
در  برق  تعرفه  بودن  پایین  دارد.  باالیي 
این  احداث  اقتصادي  توجیه  عمال  ایران 

دست نیروگاه ها را زیر سوال برده است. 

  راه حل کجاست؟ 

توانایي  از چند جنبه مختلف دیگر  ایران 

تولید برق از هر دو 
مجراي هسته اي و 

خورشیدي، هزینه هاي 
اولیه باالیي دارد. 

پایین بودن تعرفه برق 
در ایران عمال توجیه 
اقتصادي احداث این 

دست نیروگاه ها را زیر 
سوال برده است

را  نیروگاه ها  احداث  در  سابق  روند  تکرار 
بودن  هزینه بر  موارد،  این  از  یکي  ندارد. 
امیري  حسین  است.  نیروگاه   ساخت 
انرژي  کمیسیون  رئیس  نائب  خامکاني 
مجلس شوراي اسالمي به ایرنا گفته است: 
» اگر بخواهیم هر ساله همگام با افزایش 
هزار   5 حدود  باید  کنیم  پیشروي  تقاضا 
تولید  به  نیروگاه   5 معادل  یعنی  مگاوات 
به  زیادی  هزینه  که  کنیم  اضافه  برقمان 
کشور  توان  در  و  کند  می  تحمیل  کشور 
مدیریت  سمت  به  باید  ما  لذا  نیست. 
وزیر  اردکانیان  رضا  برویم«  پیش  مصرف 
نیرو نیز از همان ابتدا نشان داد قصد دارد 
در ساز و کار سابق که مدیریت عرضه ي 

برق بوده است به سمت مدیریت مصرف 
پیش برود. اما هنوز مشخص نیست وزارت 
اعم  طور  به  دولت  و  اخص  طور  به  نیرو 
قرار است از طریق چه ساز و کاري، الگوي 

مصرف برق را تغییر دهند. 
از  یکي  که  هستند  باور  این  بر  بسیاري 
تعرفه  بودن  پایین  الگو،  این  تغییر  موانع 
برق در ایران هم نسبت به سطوح جهاني 
و هم نسبت به سبد خانوار است. قیمت 
متوسط فروش هر کیلو وات ساعت برق 
این  است.  تومان   70 حدود  ایران  در 
تومان   40 حدود  فاصله اي  قیمت گذاري 
با هزینه تمام شده ي تولید برق بدون در 
دارد.  نظر گرفتن قیمت سوخت مصرفي 

در  هزینه  امریکا،  انرژي  اطالعات  اداره 
نظر گرفته شده براي ساخت هر یک کیلو 
احتساب  با  نیروگاهي  واحد  ساعت  وات 
چرخه  نیروگاه هاي  در  سوخت  هزینه 
ترکیبي را 614 دالر محاسبه کرده است. 
برق  از  عمده اي  بخش  چرخه ترکیبي ها 

مصرفي در ایران را تولید مي کنند.
کشورهاي  در  برق  تعرفه  به  نگاهي 
کردن  دخیل  با  حتي  جهان،  مختلف 
کشورها  این  در  درآمد  متوسط  فاکتور 
این  میان  زیاد  بسیار  فاصله اي  هم  باز 
با  کشورها  از  زیادي  شمار  در  تعرفه 
اطالعات  طبق  مثال  براي  دارد.   ایران 
ساعت  وات  کیلو  هر  هزینه  استاتیستا، 
برق در کشورهاي آلمان، ایتالیا و بلژیک 
به ترتیب 0.۳۳ دالر، 0.29 دالر و 0.26 
نیز  در هند  برق حتي  قیمت  است.  دالر 
که یکي از پایین ترین تعرفه ها را دارد از 
ایران باالتر بوده و 0.08 دالر است.  بانک 
جهاني تعرفه برق در ایران بین سال هاي 
تا 2016 را حدود 8 سنت اعالم   2014

کرده است. 
تاکید  گزارش  این  در  جهاني  بانک 
مي کند که پایین ترین تعرفه هاي برق به 
کشورهاي ثروتمند در زمینه سوخت هاي 
باعث  که  اتفاقي  دارد.  اختصاص  فسیلي 
نعمتي  مانند  را  برق  مردم  مي شود 

طبیعي تلقي کنند. 
است  نتوانسته  تاکنون  دوازدهم  دولت 
دهد  سوق  سمتي  به  را  جامعه  فضاي 
برق  قیمت  افزایش  پذیرش  آمادگي  که 
که  است  حالي  در  این  باشند.  داشته   را 
در  جامعه  باالیي  دهک هاي  آمارها  طبق 
واقع  در  و  داشته  قرار  پرمصرف ها  میان 
دهک هاي  به  نسبت  بیشتر،  مصرف  با 
استفاده  برق  در  بیشتري  یارانه  از  پایین 
مي کنند. در نهایت به نظر مي رسد براي 
متوقف کردن روند فعلي مصرف، چاره اي 
افزایش  دادن  قرار  کار  دستور  در  جز 

تعرفه وجود نداشته باشد. 
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شوق آفرینی در مردم 
کاالهای  مصرف  برای 
می کند،  پیدا  عملی  شکل  مناسب  قیمت  و  کیفیت  ارتقای  سایه  در  ایرانی 
همچنین درصد قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز در اجرای قراردادهای جدید 

نفتی باید از محل ساخت داخل تامین شود.
رونق کاالی ایرانی در صنعت نفت از چند منظر مهم و قابل بحث است. یکی از مهم ترین این 

چگونه کاالی ایرانی در نفت سربلند می شود؟
موارد که البته نقش پررنگ نهاد حاکمیتی مجتبی کریمی، دکترای مهندسی نفت - پژوهشگاه صنعت نفت

در نفت یعنی وزارت نفت را می طلبد، مسئله 
فناوری های  سازی  بومی  و  فناوری  توسعه 

مورد نیاز صنعت نفت است.
توسعه   برای  تالش  دقیق تر،  عبارت  به 
از  بهره گیری  با  نفت  صنعت  فناورمحور 

عنوان  به  نفت  وزارت  است.  داخل  توان 
سیاست های  تبیین کننده  و  سیاست گذار 
کالن در مدیریت صنعت نفت، در بسیاری 
از پروژه ها خریدار کاال نیست، بلکه در موارد 
مورد نیاز درخواست خود را برای ساخت یا 
توسعه تاسیسات به صورت بسته، عنوان و 
از  باید  را  تجهیزاتی  مشخص می کند چه 

داخل خریداری کنند.
بنابراین بیش از آن که نیاز به یک کاالی 
مشخص در نفت باشد، به یک بستر فناورانه 
نیاز است تا با مدیریت ارکان اصلی فناوری 
)سخت افزار، نرم افزار، مغز افزار و سازمان افزار( 

نیازهای فناورانه نفت اعم از تولید و ساخت 
کاال، ارائه نرم افزارهای مرتبط، ساختارسازی 
و رشد دانش مرتبط با فناوری ها مرتفع شود. 
از این رو مدیریت »توسعه فناوری« مهم تر از 

ساخت داخل است.
با این  یک تجربه موفق سال های گذشته 
بود.  مپنا  شرکت  رشد  و  تولد  نگاه،  نوع 
هدف از تاسیس شرکت مپنا از روز نخست، 
کاالی کوچک  قلم  یا چند  یک  رفع  تنها 
نیروگاه  ساخت  مدیریت  بلکه  نبود،  نفتی 
و ارتباط بخش های مختلف نیروگاهی بود. 
این شرکت هم اکنون هم توان مدیریت بر 
هم  و  آورده  به دست  را  نیروگاه ها  ساخت 
برخی  ساخت  و  داخلی  تولید  زمینه  در 
اقالم و کاالهای صنعت نفت  از مهم ترین 

توفیق های قابل قبولی داشته است.
حضور  برای  تالش  دیگر،  مهم  مسئله 
کنسرسیوم های  در  ایرانی  شرکت های 
قالب  در  یکدیگر  با  همکاری  و  فنی 
پروژه های بزرگ صنعتی است، مسئله ای که 
شرکت های بزرگ بین المللی بیش از آن که 
با فناوری شناخته شوند با قدرت مدیریت 
مگاپروژه ها شناخته  و  پروژه های کالن  بر 

می شوند.
امروزه توانمندی فنی، تجربی و مدیریتی 
در  داخلی  تولیدکنندگان  و  پیمانکاران 
پیشرفت های  با 20 سال گذشته  مقایسه 
حمایت  با  و  است  داشته  توجهی  قابل 
استانداردهای  رعایت  به  الزام  و  مناسب 
بین المللی  رقبای  با  رقابت  به  قادر  کیفی 
شرکت های  از  برخی  امروز  بود.  خواهند 
در  فقط  نه  نفت  صنعت  در  فعال  ایرانی 
که  نیرو  و  نفت  صنعت  تجهیزات  ساخت 
در مدیریت پروژه های کالن و مگاپروژه ها 
کرده اند،  پیدا  ارزشمندی  تجارب 
شرکت های  معرفی  برای  تالش  همچنین 
سپردن  و   )E&P( تولید  و  اکتشاف  بزرگ 

 شرکت مپنا 
هم اکنون هم توان 
مدیریت بر ساخت 

نیروگاه ها را به دست 
آورده و هم در 

زمینه تولید داخلی 
و ساخت برخی 
از مهم ترین اقالم 

و کاالهای صنعت 
نفت توفیق های قابل 

قبولی داشته است
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آنها  به  نفت  صنعت  توسعه  پروژه های 
پیشرفت  برای  مهم  اقدام های  جمله  از 

شرکت های ایرانی است.
بحث مهم دیگر، فراهم سازی شرایط برای 
و  تحقیق  فرآیند  بهبود  و  دانش  تولید 
پژوهش در بدنه پژوهشی مرتبط با صنعت 
نفت است. بدون تردید چنانچه در زمینه 
تولید دانش و گسترش واحدهای تحقیق و 
توسعه اقدام موثری انجام نشود و صنعت 
از  فنی  دانش  دریافت  امید  به  تنها  نفت 
مشکل   2 با  باشد،  خارجی  کشورهای 
مهندسی  توان  کمبود  یا  همکاری  نبود 
اطالعات  انتقال  و  دانش  فهم  برای  الزم 
روبه رو خواهد  تفصیلی  به مهندسی  اولیه 
شد. از این منظر، نقش پژوهشگاه صنعت 
مراکز  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  نفت 
کشور  و  نفت  صنعت  در  موثر  پژوهشی 
می تواند گام های موثری در جهت تولید و 
توسعه دانش و به تبع آن، تولید و توسعه 

فناوری های مورد نیاز صنعت نفت بردارد.
نکته دیگر برای بهبود شرایط کاالی ایرانی 
و حمایت از ساخت داخل، شناسایی موانع 
با  داخل  ساخت  از  استفاده  است.  تولید 
شعار و دستور و ممانعت کامل از واردات 
انجام نمی شود، باید موانع تولید شناسایی 
که  شوند  متوجه  دولتی  متولیان  و  شود 
روبه رو  مشکالتی  چه  با  تولیدکنندگان 
مشکالت  حل  راه های  از  یکی  هستند. 
صنعت، اصالح قوانین است. در این حالت 
باکیفیت  و  ارزان  تولیدکننده ها شیوه های 
کاالهای  از  استفاده  و  می کنند  پیدا  را 

داخلی در صنعت رشد می یابد.
در  تجهیزات  تولیدکنندگان  گالیه  عمده 
از  استفاده  امکان  که  است  آن  باره  این 
محصوالت ساخت داخل به جای تجهیزات 
این در حالی  خارجی کاری سخت است، 
است که خواست همه مسئوالن استفاده از 
تولید داخلی است. البته ریسک کار بسیار 
قدرت  بردن  باال  بر  افزون  باید  و  باالست 
بیمه  مسیر  در  صنعت،  در  ریسک پذیری 

برای  سپردن  ضمانت  تجهیزات،  کردن 
کارکرد مطلوب و سرانجام مسئولیت پذیری 

گام برداشت. 
فرآیند  تسهیل  برای  راه ها  از  یکی 
این  داخل  ساخت  از  استفاده  جایگزینی 
است که تولیدکنندگان تجهیزات مشابه با 
هم همکاری کنند و با سازماندهی ساخت 
داخل در قالب یک دفتر مهندسی واحد، 

وارد فاز قرارداد شوند.
نکته دیگر توجه به اصل مهم سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  احیای  برای  تالش  به ویژه 
نوع  هر  برای  نفت  صنعت  در  خارجی 
پیشرفت و توسعه است. نفت صنعتی است 
ارزش آفرینی  این  اما  باال،  درآمدهای  با 
فرآیند  در  قابل توجهی  سرمایه گذاری  به 
دارد.  نیاز  آن  داشت  نگه  و  تولید  توسعه، 
حفظ و استمرار شرایط موجود نیز اهمیت 
باالیی دارد و ساالنه حجم قابل توجهی از 
توان مالی و فنی صنعت نفت به این مقوله 

معطوف می شود.
اقتصاد  کلی  سیاست های   14 بند  بنابر 
مقاومتی ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب، 
افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور 
به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و 
گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های 
میدان های  در  به ویژه  گاز،  و  نفت  تولید 
الزم االجرا  سیاست های  جمله  از  مشترك 

در صنعت نفت است.
تصویب  توسعه  ششم  برنامه  قانون  در 
شده است که تولید نفت در پایان برنامه 
بشکه  هزار   800 و  میلیون   4 روزانه  به 
افزون  باید  به آن معناست که  این  برسد. 
نفت  بشکه  میلیون  یک  از  جلوگیری  بر 
تولید  ظرفیت  به  نیز  میلیون  یک  تولید، 
اضافه شود و برای رسیدن به این اهداف، 
در برنامه ششم توسعه نیاز به 200 میلیارد 
دالر پیش بینی شده است که از این میزان 
1۳0 میلیارد دالر باید در بخش باالدستی 

صنعت نفت سرمایه گذاری شود.
موضوعی  نفت  بازیافت  ضریب  افزایش 

نقش پژوهشگاه 
صنعت نفت به عنوان 
یکی از مهم ترین مراکز 

پژوهشی موثر در 
صنعت نفت و کشور 

می تواند گام های 
موثری در جهت تولید 

و توسعه دانش و 
به تبع آن، تولید و 
توسعه فناوری های 

مورد نیاز صنعت نفت 
بردارد

حیاتی است و برای تحقق این مهم افزون 
بر سرمایه، به فناوری هم نیاز داریم. نکته 
را  سرمایه  دالر  میلیارد   200 آن که  مهم 
نمی توان از بازار داخلی تامین کرد و چنین 
تامین  برای  گرچه  ندارد،  وجود  ظرفیتی 
منابع  از  باید  می شود  که  تاجایی  سرمایه 

داخل استفاده کرد.
زمان  و  قیمت  نهایی آن که کیفیت،  نکته 
محصوالت  رقابت  در  اساسی  اصل  سه 

داخلی با محصوالت خارجی است و از این 
رو، چنانچه شرکت های داخلی می خواهند 
در سطح منطقه قدرت رقابت داشته باشند 
را  داخل  سطح  محصوالت  کیفیت  باید 
ارتقا دهند و در مسابقه کیفیت با کاالهای 
مشابه خارجی و حتی منطقه، امکان رقابت 

قابل قبولی داشته باشند.
حمایت از کاالی ایرانی تنها در جلوگیری از 
واردات کاالهای خارجی خالصه نمی شود، 

باید در جهتی  برنامه ها و سیاست ها  بلکه 
باشد که مردم روز به روز نسبت به کاالهای 
ساخت داخل تمایل بیشتری نشان دهند. 
شوق آفرینی در مردم برای مصرف کاالهای 
قیمت  و  کیفیت  ارتقای  سایه  در  ایرانی 
درصد  می کند.  پیدا  عملی  نمود  مناسب 
در  نیاز  مورد  تجهیزات  از  توجهی  قابل 
اجرای قراردادهای جدید نفتی باید از محل 

ساخت داخل تامین شود.
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ماه های پایانی سال 2014 میالدی بود که قیمت جهانی هر بشکه نفت خام به زیر 60 دالر رسید و 
این رویداد موجب سرآغاز دوره ای جدید در بازار نفت و اقتصاد های نفتی جهان گشت. پس از پایان 
آن سال و درست در ماه های نخست سال 2015 قیمت نفت اندکی افزایش یافت، لیکن تا اوایل سال 2016 قیمت کاهش و در سال های 2018-2016 قیمت 
نفت از 40 تا 60 دالر در هر بشکه افزایش یافت و نهایتاً در طی نیمه نخست سال 2018 حتی نزدیک به 80 دالر در هر بشکه نیز رسید. در دوران طی شده کاهش 
قیمت نفت موجب شد تا بسیاری از کشورها و به تبع بنگاه های اقتصادی جهان دچار بحران مالی شده و تحلیلگران شروع به گزارش دهی آثار سوء کاهش قیمت 

نفت شوند، لیکن آیا واقعا دیدگاه مثبتی هم در خصوص کاهش قیمت وجود داشت؟ 
برای پاسخ به سوال مذکور جواب آری نیز وجود دارد، لیکن جامعه عمومی و متاسفانه تحلیلگران نمی توانند بین خطوط را بخوانند و به تصویر بزرگی که در 
طوالنی مدت بدست خواهد آمد بنگرند. همانگونه که قیمت های پایین نفت می تواند در کوتاه مدت برای شرکت های نفتی بد بوده و سود خوبی برای آنها به همراه 
نداشته باشد بر عکس برای صنعت نفت در طوالنی مدت مناسب است. حال سوال پیش می آید که چگونه این موضوع اتفاق می افتد؟ در ادامه پاسخ را خواهیم یافت.

آن روی سکه کاهش قیمت نفت
عبدالصمدرحمتی کارشناس اقتصادی نفت و انرژی

به سقوط  نفت شروع  قیمت  که  هنگامی 
می کند، به همراه آن در بازار رکودی اتفاق 
می افتد و  سود شرکت ها کاهش می یابد. 
دست  از  به  شروع  ها  شرکت  نهایت  در 
دادن سرمایه می کنند. با این حال و البته 
با گذشت زمان، شرکت های نفتی شروع 
به تطبیق خود با واقعیت قیمت جدید نفت 
می کنند و  ما شاهد بودیم که عمده آنها 
به خصوص در میادین شیل شمال آمریکا 
توانستند سود خود را در قیمت پایین نفت 

و هر قیمتی که باشد، به دست آورند.
از  بسیاری  که  است  این  امر  واقعیت 
در  و  موثر  طور  به  نفتی  شرکت های 
باالست کار نمی  نفت  شرایطی که قیمت 
به  نفت  باالی  های  قیمت  در  آنها  کنند. 
توانند  نمی  دیگر  که  رسند  ای می  نقطه 
کمترین  با  توانند  می  که  شوند  متوجه 
انجام دهند.  را  کار  بیشترین  دارایی خود 
دوران  واقعیت  با  آنها  که  زمانی  لیکن 
سخت کاهش قیمت نفت مواجه می شوند 
به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول 
خود را با شرایط جدید وفق داده و از رکود 
به بهبود گام بر می دارند و دسته دوم به 
دلیل عدم تطابق، ورشکست شده و محیط 
بازار را ترك می کنند. بر این اساس دسته 
اول متوجه می شوند که می توان بسیاری از 
فعالیت ها را بهبود داده و حتی کارآمد تر به 
انجام رساند. در نهایت، آنها قادر به ماندن 

در بازار و به دست آوردن سود در هر قیمتی 
از نفت می شوند، فقط ممکن است برای 
رسیدن به نقطه بهبود و شرایط بهینه نیاز 

به سپری شدن زمان باشد. 
که  هنگامی  نفتی،  شرکت های  خالف  بر 
یک رکود در بازار اتفاق می افتد، صنعت 
نفت معموالً حال خوبی ندارد. قیمت های 
و  متوقف  را  کنندگان  مصرف  نفت  باالی 
دلسرد می کند و آنها مجبور به گشتن به 
دنبال جایگزین ارزان تر می کند. هنگامی 
بازار  اتفاق می افتد، سهم جهانی  که این 
نفت  صنعت  آینده  و  یافته  کاهش  نفت 

تهدید می شود.
کاماًل  هم  الذکر  فوق  موضوع  عکس  بر 

نفت  قیمت  که  هنگامی  است،  درست 
به سطحی می رسد که  و  آید  پایین می 
کنندگان  مصرف  و  تولیدکنندگان  برای 
مناسب است، سهم بازار جهانی آن افزایش 
به  شود،  می  ارزان  نفت  وقتی  یابد.  می 
افزایش  آن  مصرف  قیمت،  کاهش  دلیل 
دقیقاً  موضوع  این  حقیقت  در  یابد.  می 
رکود  در جریان  که  است  همان شرایطی 

بازار فعلی نفت جهان اتفاق افتاده است.
براساس گزارش های  شرکت BP، بررسی آمار 
2017- های  سال  طی  انرژي  جهاني 

سال  در  بار  نخستین  خام  نفت   ،2015
1999 سهم بازار جهانی خود را به دست 
آورده است. افزایش سهم بازار نفت خام در 
سال 2015، نتیجه مستقیم قیمت پایین 
نفت بوده است. واضح است که قیمت های 
بازارهای  در  تعدیل  موجب  نفت  پایین 
تقاضای  رفتن  باال  انرژی شده که موجب 

نفت در برخی از بازارها نیز گشته است.
در سال 2015، مصرف جهانی نفت با 1/9 
میلیون بشکه در روز )1/9 درصد( افزایش 
جهانی  تقاضای  در  رشدی  چنین  یافت. 
از  چشمگیرتر  توجهی  قابل  طور  به  نفت 
افزایش 1.1 میلیون بشکه در روز در سال 
2014 بوده و تقریباً عدد مذکور دو برابر 
میانگین تاریخی تقاضای نفت تا آن زمان 
با  و  بوده است. همچنین در سال 2017 
مصرف  خام،  نفت  قیمت  افزایش  اندکی 

روز  در  بشکه  میلیون   1/7 به  آن  جهانی 
افزایش یافت و نفت خام به عنوان سوخت 
فسیلی پیشرو در جهان باقی ماند که هم 
اکنون حدود 2/۳4 درصد از مصرف انرژی 
که  فوق  ارقام  شود.  می  محسوب  جهان 
انرژی جهانی  آمار  بررسی  گزارش  توسط 

BP  ارائه گردیده نشان می دهد که قیمت 

پایین قیمت نفت برای محیط صنعت نفت 
های  قیمت  به  نسبت  بیشتری  منفعت 
باالی نفت دارد. تا زمانی که سهم جهانی 
صنعت  است،  افزایش  حال  در  نفت  بازار 

نفت در وضعیت خوبی قرار دارد. 

درصد سهم مصرف انرژی اولیه جهانی به تفکیک نوع سوخت در سال 2017

تولید و مصرف نفت به تفکیک مناطق جهان در سال 2017

نسبت  نفت  صنعت  تهدید  افزایش  با 
صنعت  توسط  ویژه  به  صنایع،  سایر  به 
گزینه  بهترین  الکتریکی،  خودروهای 
پایین  قیمت  وضعیت  نفت  صنعت  برای 
کنندگان  تولید  نفع  به  که  است،  نفت 
اساس  این  بر  است.  کنندگان  مصرف  و 
به  که نفت جهت  است  این  اصلی  هدف 
اقتصادی  های  چرخ  آوردن  در  حرکت 
استفاده شود و صرفاً به عنوان منبع درآمد 
مالی و تأمین بودجه نباشد. اگر با هدف 
اول قدم برداشته شود، هنوز می توان درآمد 
مالی داشت، اما هنگامی که در مورد دوم 

تمرکز شود، ممکن است در شرایط سخت 
همه چیز را از دست برود.

پس از بررسی جهانی موضوع دیدگاه مثبت 
به کاهش جهانی قیمت نفت می توان نگاهی 
در  آن  تأثیر  و  قیمت  کاهش  آثار  به  گذرا 
اقتصاد ایران نیز نمود که در شرایط موجود 
علیرغم  و  نفتی  صادرات  کاهش  امکان  و 
عدم تطابق شرکت ملی نفت با شرایط جاری 
می تواند فرصتی باشد تا بتوان سهم نفت در 
بودجه کشور را کاهش داده و در بلند مدت 
از مزایای آن به نفع اقتصاد کشور بهره برد.  
استراتژی  تغییر  که  است  این  امر  واقعیت 
متناسب با تغییر شرایط بین المللی، یکی 
از مهم ترین آموخته هایی بود که بسیاری 
از کشورها و شرکت های بین المللی حتی 
قیمت  کاهش  دوران  در  نفت  حوضه  در 
نفت از آن بسیار بهره بردند. لیکن نگاهی 
گذرا به عملکرد شرکت های ملی نفت در 
نشان  دارد  نفتی  اقتصاد  که  کشورهای 
عملکرد  در  قیمت  کاهش  دوران  می دهد 
آنان تغییر چشم گیری ایجاد نکرد. بر این 
اساس می توان دریافت مشکالت ساختاری 
در نحوه مدیریت شرکت های نفتی که ملی 
هم هستند، مانع بزرگی بر سر راه آنها برای 
ایجاد تغییر بوده  است. موضوع مهم بعدی 
وابستگی زیاد بودجه دولتی به فروش نفت 
روی  پیش  تجربه  و  جالب  موضوع  است. 
نفت  قیمت  افزایش  دهد  می  نشان  نیز 
چندان به نفع سیستم دولتی به خصوص 
به  منجر  تنها  و  نبوده  ایران  نفت  صنعت 
افزایش هزینه های جاری شده است، در 
عین حال نفت ارزان نیز دستاورد چندانی 
برای صنعت نفت ایران و اصالح ایرادهای 
آن نداشته است. بنابراین به نظر می رسد 
نمونه  از  گرفتن  الگو  ساختاری،  تغییرات 
های بین المللی و داخلی نمودن شاخص 
های قابل تطبیق در نمونه های موفق دنیا 
می تواند موجب بهینه سازی ساختار این 
شرکت عظیم نفتی و تغییر در شیوه توزیع 

منابع آن گردد.
                                                                               

»

»
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تقاضای فزاینده چین به نفت خام این کشور را به تغییر استراتژی و تالش برای نزدیک شدن به کشورهای خاورمیانه وادار کرده است. 
در هفته های اخیر تحرکاتی از سوی پکن دیده شده که نشان از افزایش روابط این کشور با کشورهای عربی به خصوص کشورهای 
حاشیه خلیج فارس دارد. اواخر تیرماه 21 نماینده کشورهای عربی به چین سفر کرده و در حاشیه کنفرانسی با عنوان »همکاری های چین و کشورهای عربی« با 
شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور دیدار کردند. طی این مالقات شی اعالم کرد چین 20 میلیارد دالر به شکل وام و 106 میلیون دالر را به شکل کمک مالی، 
برای رشد اقتصاد غیرنفتی به مجموعه  کشورهای عرب خاورمیانه کمک خواهد کرد. این کمک ها طی برنامه ای برای »بازسازی اقتصادی« و »احیای صنایع« عرضه 
می شوند و همکاری در زمینه نفت و گاز، انرژی هسته ای و انرژی های پاك را هم در بر می گیرند. به فاصله کمتر از دو هفته بعد از این دیدار، رئیس جمهور چین به 
امارات متحده عربی سفر کرد؛ این اولین سفر باالترین مقام سیاسی چین به امارات ظرف حدود ۳0 سال گذشته بود و گسترش روابط اقتصادی یکی از اهداف مهم 

این سفر عنوان شد. 

تالش برای تامین امنیت اقتصادی
نسیم عالیی - دنیای انرژی 

چین به طور سنتی هیچ گاه حضور سیاسی 
در خاورمیانه نداشته و تنها نظاره گر ایفای 
نقش کشورهای دیگر به خصوص آمریکا به 
عنوان پلیس منطقه بوده است. با این حال 
به نظر می رسد این کشور در حال تغییر 
منافع  سویی  از  چراکه  است،  استراتژی 
اقتصادی چین به طور فزاینده ای با منافع 
با  دیگر  از سوی  گره خورده.  آن  سیاسی 
این  وابستگی  آمریکا،  نفت  تولید  افزایش 
یافته  کاهش  خاورمیانه  نفت  به  کشور 
منطقه  در  آمریکا  رو حضور  این  از  است؛ 
چنین  در  است.  کاهش  به  رو  تدریج  به 
شرایطی چین بیش از هر زمانی به افزایش 
و  صلح  تداوم  برای  خاورمیانه  در  حضور 
نفت  عرضه  امنیت  معنای  به  که  آرامش 
می کند.  نیاز  احساس  است،  منطقه  این 
شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور 
مدعی است که کشورش به سیاست خود 

مبنی بر »عدم مداخله« در مسائل مربوط 
به خاورمیانه ادامه می دهد؛ اما درعین حال 
باور دارد اعطای کمک  مالی به کشورهای 
در حال توسعه می تواند به افزایش رشد و 
توسعه این کشورها منجر شود و از تنش های 
منطقه  در  فرهنگی  و  مذهبی  سیاسی، 
را  اقتصادی  توسعه  چین  واقع  در  بکاهد. 
کلید اصلی حل بسیاری از مشکالت امنیتی 
و حقوق بشری خاورمیانه می داند. در عین 
حال افزایش حضور این کشور در خاورمیانه 
به خوبی مورد استقبال کشورهای منطقه 
که  کشورها  این  چراکه  است.  گرفته  قرار 
اقتصادی مبتنی به درآمدهای نفتی دارند، 
به دنبال متنوع کردن اقتصاد خود هستند. 
از این رو است که به سرمایه گذاری چینی ها 
نیاز دارند و از طرح های بلندپروازانه ای چون 
»یک کمربند-یک جاده« با شور استقبال 

می کنند. 

  نفت؛ زیربنای روابط چین 

»بزرگترین  عنوان  حاضر  حال  در  چین 
واردکننده نفت جهان« را یدك می کشد. 
این کشور روزانه بیش از 9 میلیون بشکه 
نفت خریداری می کند که حدود 4۳ درصد 
از آن از سوی کشورهای خاورمیانه تامین 
دنبال  به  می شود  پیش بینی  می شود. 
توافق  تعدیل  برای  اوپک  اخیر  تصمیم 
سهم  سازمان،  این  تولید  افزایش  و  نفتی 
چین  نفت  بازار  از  خاورمیانه  کشورهای 
افزایش یابد. آن طور که آژانس بین المللی 
انرژی پیش بینی کرده است، رشد تقاضای 
نفت خام این کشور در سال جاری میالدی 
و سال 2019 حدود 400 هزار بشکه در 

روز خواهد بود.
اما چین نیز مانند دیگر کشورهای جهان 
تالش  اخیر  سال های  در  آمریکا  جمله  از 
کرده تا نیاز خود به نفت کشورهای عضو 

در نظم جدید ژئوپلیتیک منطقه چین چه نقشی ایفا می  کند؟

اوپک به خصوص کشورهای خاورمیانه  ای 
از  کند.  تعدیل  حدودی  تا  سازمان  این 
کشورهای  از  کشور  این  که  است  رو  این 
آمریکا  و  روسیه  جمله  از  اوپک  غیرعضو 
از  روسیه  است.  کرده  وارد  بیشتری  نفت 
نفت  تامین کننده  بزرگترین   2016 سال 
چین نام گرفته، پیش از این عربستان این 
این در حالی  جایگاه را در اختیار داشت. 
است که به دلیل نبود راه آبی تجارت نفت 
روسیه و چین سابقه طوالنی ندارد. در واقع 
بین دو کشور که در  لوله ای  ساخت خط 
صادرات  افزایش  شد  تکمیل  سال 2014 
نفت روسیه به چین را به دنبال داشت و 
پیش از آن روسیه به شکل بسیار محدود 
پاالیشگاه های  به  نفت  محموله ای  تک  و 
چینی صادر می کرد. واردات نفت از آمریکا 
گام دیگری است که این کشور برای متنوع 
داده  انجام  خود  نفت  تامین  مراکز  کردن 
امسال  آمریکا  از  چین  نفت  خرید  است. 
به رکورد 400 هزار بشکه در روز رسید؛ 
تنش های  افزایش  دنبال  به  حال  این  با 
دارد  احتمال  آمریکا  و  کشور  این  تجاری 
این میزان رو به کاهش گذاشته و حتی به 
صفر برسد. با وجود تالش های چین برای 
متنوع کردن سبد نفت خود، اما این کشور 
همچنان به نفت خاورمیانه به شدت وابسته 

است. این در حالی است که تداوم تامین 
نفت از خاورمیانه نیز خود به تداوم صلح 
بستگی  منطقه  این  در  تنش ها  کاهش  و 
می رسد  نظر  به  طبیعی  رو  این  از  دارد. 
با حضور پررنگ تر و  که چین تالش کند 
موثرتر در خاورمیانه موجب افزایش رشد 
حال  عین  در  و  شده  منطقه  اقتصادی 
امنیت اقتصادی خود را نیز تضمین کند. 

چین  نفتی  ارتباط  تنها  نفت  خرید  اما 
شرکت های  حضور  نیست.  خاورمیانه  با 
دولتی  شرکت  آنها  راس  در  و  چینی 
نفت  صنعت  باالدست  بخش  در   CNPC

افزایش  حال  در  مدام  خاورمیانه  گاز  و 
است. CNPC به خصوص در میادین نفت 
امارات نقش پررنگی دارند،  و گاز عراق و 
این شرکت   نفت  تولید  میزان  به طوریکه 
هزار  به حدود 400  امسال  خاورمیانه  در 
بشکه در روز خواهد رسید که نزدیک به 
سطح تولید غول نفتی توتال در این منطقه 
بسیاری  تولید  میزان  از  و همچنین  است 
از شرکت های بزرگ نفتی جهان از جمله 

اکسون موبیل در خاورمیانه بیشتر است.
 

 استقبال از حضور چینی ها

خاورمیانه  به  نزدیکی  به  چین  عالقه 
نفتی  کشورهای  که  است  حالی  در 
اقتصاد  به دنبال متنوع کردن  نیز  منطقه 
درآمدهای  به  وابستگی  کاهش  و  خود 
به  چین  دلیل  همین  به  هستند.  نفتی 
برای  سرمایه گذاری  بالقوه  منبع  عنوان 
کشورهای  و  است  کرده  ظهور  خاورمیانه 
کشور  این  اقتصادی  طرح های  از  منطقه 
جاده«  کمربند-یک  »یک  جمله  از 
تقاضا  خاورمیانه،  در  می کنند.  استقبال 
تجدیدپذیر، فن آوری های  انرژی های  برای 
اتومبیل های  و  مصنوعی  هوش  پیشرفته، 
اما  افزایش است.  الکتریکی مدام در حال 
در همه این بخش ها چین نقش اصلی را 
در جهان بازی می کند. از این رو است که 
بسیاری از تامین مالی چین در خاورمیانه 

 در خاورمیانه، تقاضا 
برای انرژی های 

تجدیدپذیر، 
فن آوری های پیشرفته، 

هوش مصنوعی و 
اتومبیل های الکتریکی 
مدام در حال افزایش 
است. اما در همه این 
بخش ها چین نقش 

اصلی را در جهان بازی 
می کند
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این تهدید وجود 
دارد که چین با 
ترامپ بر سر 

تجاری  مشکالت 
به توافق برسد و 
آنگاه برای جلب 
آمریکا  رضایت 

روابط نفتی خود 
با ایران به حداقل 

کاهش دهد

تعلق  بخش هایی  و  پروژه ها  از  به حمایت 
عنوان  به  آنها  در  کشور  این  که  می گیرد 
منطقه  البته  می شود.  شناخته  رهبر  یک 
عرب نیز از آن به خوبی استقبال می  کند. 

عربستان  خارجه  امور  وزیر  الجبیر،  عادل 
»همکاری های  کنفرانس  حاشیه  در 
با  دیدار  در  عربی«  کشورهای  و  چین 
همتای چینی خود با تمجید از طرح یک 
کمربند-یک جاده، آن را در راستای برنامه 
سعودی  »چشم انداز  عربستان  اقتصادی 
عربستان  این  بر  عالوه  دانست.   »20۳0
پاالیشی  صنعت  در  اخیر  سال های  در 
انجام  کالنی  سرمایه گذاری های  چین 
دارای  که  کشوری  با  خود  روابط  تا  داده 
جهان  نفت خام  تقاضای  رشد  بیشترین 
پادشاه  آن  بر  عالوه  کند.  محکم تر  است، 
سعودی سال گذشته سفری به پکن داشت 
مقدماتی  قرارداد   60 آن  حاشیه  در  که 
سرمایه گذاری به ارزش 65 تا 70 میلیارد 

دالر بین دو کشور به امضا رسید. 
امیر کویت نیز در سفر اخیر خود به پکن 
از  چین،  جمهور  رییس  با  دیدار  ضمن 
مشارکت کویت در طرح یک کمربند-یک 
جاده استقبال کرد. ظاهرا چین قرار است 
انجام  کویت  در  کالنی  سرمایه گذارهای 
نیز  دو کشور  نفتی  روابط  افزایش  و  دهد 

میزان صادرات  است.  راستا  این  در  کامال 
نفت کویت به چین در سال 2017 حدود 
سه  در  که  بوده  روز  در  بشکه  هزار   ۳6۳
به  رشد  درصد   47 با   2018 ابتدایی  ماه 
446 هزار بشکه رسیده است. با این حال 
صنعت  در  بین المللی  نفتی  شرکت های 
نفت و گاز کویت از پایگاه بسیار ضعیفی 
نیز  چین  نفتی  شرکت های  و  برخوردارند 
از این موضوع مستثنی نیستند. بزرگترین 
امضای  به  تاکنون  چین  با  کویت  قرارداد 
ملی  شرکت  بین  جانبه  سه  قراردادی 
دولتی  با شرکت  توتال  و  این کشور  نفت 
9میلیارد  ارزش  به  ساینوپک  چینی، 
یک  ساخت  برای   2012 سال  در  دالر 

به ظرفیت ۳00 هزار بشکه  پتروپاالیشگاه 
در روز اختصاص دارد. ساخت این پاالیشگاه 
اخیرا آغاز شده و به نظر می رسد به ظرفیت 
پاالیشی 200 هزار بشکه در روز کاهش یافته 
است. با این حال ساینوپک از طریق بازوی 
خدماتی خود امضای قراردادهای سودآور با 
کویت را ادامه داده است. این شرکت اخیرا 
قراردادی با ارزش 1/06 میلیارد دالر با یکی 
از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت 
کویت به امضا رساند. بازوی اجرایی ساینوپک 
اولین بار سال 2008 و آخرین بار سال 2014 
با قراردادی به ارزش 1/15 میلیارد دالر در 

کویت سرمایه گذاری کرده است. 
امارات متحده عربی نیز برای افزایش روابط 
خود با چین تالش می کند و سفر رییس 
هفته های  در  کشور  این  به  چین  جمهور 
کشور  دو  روابط  افزایش  از  نشان  اخیر 
شرکت  روابط  دیدار  این  خالل  در  دارد. 
ملی نفت امارات و شرکت ملی نفت چین 
مدیرعامل  الجابر،  سلطان  شد.  بیشتر 
با  اخیرا  امارات(  نفت  ملی  ادنوك)شرکت 
جمله  از  چین  نفتی  شرکت های  مدیران 
او  CNOOC در چین دیدار کرد.  CNPC و 

هدف از این مذاکرات را گسترش و تقویت 
در  مشارکت  و  سرمایه  گذاری  فرصت های 
زنجیره  در  سرمایه گذاری  فرصت های 

ادنوك  پایین دست  و  باالدست  ارزش 
اعالم کرده است. ادنوك در حال آمادگی 
باالدست  در  قرارداد  امضای چندین  برای 
است.  چینی  با شرکت های  پایین دست  و 
قراردادی  امضای  با  مارس  ماه  در   CNPC

به ارزش 1/2 میلیارد دالر برای 10 درصد 
از سهام میدان نفتی اووم شیف و نصر با 
تولید روزانه ۳10 هزار بشکه و الور زاکوم 
با تولید روزانه ۳60 هزار بشکه نقش خود 

در امارات متحده عربی را پررنگ کرد. 
عراق نیز بسیار خوش بین است که بتواند 
بخشی از وعده سرمایه گذاری 20 میلیارد 
به  را  عربی  کشورهای  در  چین  دالری 
را  بازسازی  مسیر  و  دهد  اختصاص  خود 
برای  چین  تالش  اما  کند.  طی  سریع تر 
که  است  حالی  در  خاورمیانه  در  حضور 
این  اقتصادی  پروژه های  در  ایران  نقش 
کشور بسیار کمرنگ تر از چیزی است که 
نقشه طرح »یک  تغییر  با  گمان می شد. 
کمربند-یک جاده« ایران از مسیر اصلی 
این طرح اقتصادی کنار گذاشته شد. از 
نتوانست  ایران  برجام  دوران  در  سویی 
میادین  توسعه  برای  چندانی  قرارداد 
از  خارجی  شرکت های  با  خود  نفتی 
جمله شرکت های چینی منعقد کند. در 
واردکننده  بزرگترین  چین  حاضر  حال 
بسیاری  و  می شود  محسوب  ایران  نفت 
چین  تحریم ها  آغاز  با  که  باورند  این  بر 
فشارهای  خود  خرید  تداوم  با  می تواند 
این  با  کند.  بی اثر  حدودی  تا  را  ترامپ 
که  چین  می رسد  نظر  به  بعید  حال 
تامین  اساس  بر  را  خود  روابط  تمام 
پایه ریزی  اقتصادی  منافع  بیشتر  هرچه 
تامین  از  بزرگی  سهم  بخواهد  می کند، 
نفت خود را به خرید از ایران اختصاص 
دارد  وجود  تهدید  این  همچنین  دهد. 
بر سر مشکالت  ترامپ  با  این کشور  که 
برای  آنگاه  و  برسد  توافق  به  تجاری 
خود  نفتی  روابط  آمریکا  رضایت  جلب 

با ایران به حداقل کاهش دهد. 
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زنگ ها برای که به صدا  درمی آیند 
14 سپتامبر 1960 سازمانی در بغداد متولد سعید ساویز -  کارشناس اقتصادی نفت و انرژی

شد که سالها پس از آن تعیین کننده سرنوشت 
بازار انرژی جهان بود. سازمانی به نام اوپک که با همکاری ایران، عراق، کویت، عربستان و 

ونزوئال متولد شد و در 6 نوامبر 1962 در قطعنامه 6۳6۳ سازمان ملل رسمیت یافت.
در ابتدا کشورهای صاحب قدرت و تکنولوژی اوپک را جدی نمی گرفتند و گمان می کردند 
که این سودای همکاری خیالی زودگذر است اما تحریم 197۳ و باال رفتن قیمت هر بشکه 
نفت تا 12 دالر نشان داد که نه تنها اوپک قصد از هم پاشیدن ندارد بلکه توان متحد کردن 

سایر کشورهای عربی و تولید کننده نفت را در کنار خود دارد.
در اساسنامه اوپک امده است که این سازمان برای تعیین بهترین راه برای تامین منافع 
جمعی کشورهای صادر کننده، طراحی شیوه هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در 
بازارهای بین المللی و همچنین ضرورت فراهم آوردن درامد ثابت برای کشورهای تولید 

کننده و تامین نفت کشورهای مصرف کننده 
تالش می کند.

در واقع در همان تحریم نفتی 197۳ شاه 
ایران از همکاری با سایرین سر باز زد و سعی 
کرد نفت بیشتری تولید و به آمریکا صادر 
کند اما فرصت تحت فشار قرار دادن غرب را 

برای افزایش قیمت از دست داد.
پس  در 1979  نفتی  بزرگ  دومین شوك 
از پیروزی انقالب ایران و کاهش تولید از 6 
میلیون به یک میلیون بشکه اتفاق افتاد و 
کمی بعد شکاف و رخنه در اوپک با حمله 

عراق به ایران هویدا شد این اتفاق که پیامدهای آن هشت سال جنگ بین دو تا از مهمترین 
اعضای اوپک بود قیمت نفت را تا 40 دالر باال برد.

اما این روزها در آستانه 60 سالگی اوپک خیلی چیزها در این سازمان و بازار بین المللی انرزی 
تغییر کرده است. عربستان اولین کشوری که دست به تحریم آمریکا زد امروز متحد شماره یک 
واشنگتن در دنیای اقتصاد و انرژیست و در داخل اوپک متحدانی چون کویت، امارات و قطر 
دارد، روسیه مهمترین تولید کننده غیر اوپک نفت معموالً سیاستی را اتخاذ می کند که در 
آن منافع بیشتری بدست آورد و آمریکا کنترل کننده شماره یک اوپک و کشورهای عضو ان 
است از سویی نفت شیل تولید شده در کانادا و امریکا چنان سایه سنگینی بر سر نفت اوپک و 
قیمت آن گسترانیده است که هر افزایش قیمتی در بازارهای بین المللی با افزایش تولید نفت 

شیل به سرعت بازار را اشباع خواهد کرد.
از سوی  زمزمه هایی  از سوی دیگر اخیراً 
عربستان مبنی بر تشکیل یک اوپک جدید 
بر سر زبانها افتاده است. در ابتدا زمزمه های 
اوپک جدید چندان جدی به نظر نمی رسید 
اما اگر کمی درروند اتفاقات چند سال اخیر 
دقیق شویم متوجه سناریویی می شویم که 

از مدتها قبل آغاز شده است.
از  بعضی  احتماالً  جدید  اوپک  واقع  در 

سایر  راه  این  در  برسانند  حداقل  به 
اعضای اوپک و در راس آن عربستان، 
روسیه و نفت شیل بیشترین همکاری 

را خواهند داشت.
گوش  به  اخبار  در  که  آنگونه  البته 
و  فا جعه  وقوع  خطر  هنوز  رسد  می 
در  مداران  سیاست  توسط  بحران 
ایران درك نشده است و هر روزه آمار 

جدیدی حاصل از رانت و فساد دولتی گسترده به گوش می رسد. خروج 59 میلیارد 
به صورت سرمایه گذاری، ۳000  به کشورهای همسایه  انتقال  و  دالر سرمایه مردم 
میلیارد تومان بدهی وزارت نفت به شرکت های پیمانکار و نیاز شدید کشور به تجدید 
هم  کنار  در  است  هنگفتی  هزینه  نیازمند  خود  که  را  صنعت  و  اقتصاد  در  ساختار 
بگذارید تا به عمق فاجعه در حال وقوع در ایران پی برید.شاید هنوز برای نجات این 
اینکه عمق بحران و فاجعه درك  به  باشد، منوط  ای  راه چاره  کشتی در حال غرق 

شود و برای نجاتش از راهکاری مناسب استفاده گردد.

اعضای اصلی و قدیم خود را ندارد و به جای 
شوند؛  می  جایگزین  جدیدی  اعضای  انها 
وجه مشترك اعضایی که حذف می شوند 

ایستادگی و اختالف با ایاالت متحده است.
در  چاوز  که  زمانی  درست  قبل  دهه  یک 
ونزوئال و احمدی نژاد در ایران هم عصر شد 
آتش دشمنی ها بین این دو عضو اصلی اوپک 
و امریکا شعله ور گردید. تحریم های آمریکا 
به  وادار  را  ایران  زود  خیلی  المللی  بین  و 
استفاده از روشهای غیر معمول برای فروش 
نفت و دریافت پول حاصل از فروش ان نمود 
و میرفت تا تولید ایران را به زیر  500000 بشکه 
در روز نزدیک کند که تغییر رئیس جمهور و 
توافق با کشورهای بین المللی بار دیگر وضعیت 
را در ایران اندکی بهبود بخشید به طوری که 

ایران در سال 2017 روزانه به طور متوسط 2250000 بشکه نفت فروخت.
اما ونزوئال به اندازه ایران خوش اقبال نبود. کشوری که بیشترین ذخایر شناخته شده جهان را 
در اختیار داردپس از مرگ چاوز پوپولیست ضد امریکاییش گرفتار مادورویی شد که در واقع 
نسخه ضعیف شده چاوز بود و سیاست های او را البته خیلی ضعیف تر ادامه می داد امروزه 
جامعه ونزوئال در حال از هم پاشیدن است، میلیاردها بشکه نفت در زیر پای مردم است اما 
بخش اعظمی از مردم این کشور از تامین مایحتاج روزانه خود عاجزند. ارزش پول ملی به 
حدی پایین امده است که مردم با آن کیف می بافند و در صف های طوالنی تامین مایحتاج 

روزانه به جان هم می افتند.
 کشور ما نیز که در مجموع بیشترین ذخایر نفت و گاز دنیا را به ثبت رسانده است این روزها 
حال و روزی بهتر از ونزوئال ندارد و در آستانه بازگشت یک طرفه تحریمها توسط آمریکا ارزش 

پول ملی به شدت در حال سقوط است.
نگاهی به تولید نفت ونزوئال نشان می دهد که در سه سال گذشته به شدت تولید نفت کاهش 
داشته است و این حذف ونزوئال از بازار هیچ تاثیر ملموسی بر قیمت ها جهانی و عرضه نفت 
به بازارهای بین المللی نداشته است. پس از ونزوئال نوبت ایران است برنامه ای که از دو ماه 
پیش اجرایی شده است تا با حذف ایران از سبد نیاز بازار درآمدهای نفتی را در ایران 
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دلیل کاهش صادرات میعانات گازی

خروج ترامپ از برجام و تهدیدهای نفتی 
ایران باعث شد تحلیل گران  آمریکا علیه 
ایران  نفت  صادرات  کنند  پیش بینی 
حداکثر 800 هزار بشکه کاهش پیدا کند. 
از آن است که  اخبار حاکی  البته آخرین 
و  اند  ایستاده  ایران  نفت  پای  مشتریان 
 22 فقط  فعال  ایران  نفت  صادرات  میزان 

هزار بشکه کاهش داشته است.
در گزارشی که خبرگزاری ها نقل کرده اند، 
ایران در آپریل 2018، سه میلیون و 82۳ 
هزار بشکه، در می 2018، سه میلیون و 
سه   2018 ژوئن  در  و  بشکه  هزار   822
میلیون و 799 هزار بشکه نفت خام صادر 
نفت  صادرات  میزان  بنابراین  است.  کرده 
ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه می حدود 
22 هزار بشکه کاهش داشته است. میزان 
صادرات نفت خام ایران در سال 2016 سه 
میلیون و 515 هزار بشکه و در سال 2017 
سه میلیون و 811 هزار بشکه بوده است. 

همچنین  ایران در نیمه اول 2018، سه 
میلیون و 81۳ هزار بشکه و در نیمه دوم 
2018 سه میلیون و 815 هزار بشکه نفت 

خام صادر کرد.

 صادرات دو میلیون و 99۲ هزار تن معیانات گازی

ایران در بهار امسال دو میلیون و 992 هزار 
میلیارد  یک  ارزش  به  گازی  میعانات  تن 
است.  از صادر کرده  میلیون دالر  و 557 
وزنی  لحاظ  از  گازی  میعانات  صادرات 
صادرات  ارزش  لحاظ  از  و  درصد   10.7۳
را  ایران  صادرات  کل  از  درصد   1۳.41
 1۳.41 دیگر  عبارت  به  است؛  دربرگرفته 
درصد از کل ارزآوری صادرات برای ایران 

از طریق میعانات گازی تامین شده است.
میعانات  صادرات  میزان  گذشته  سال  در 
هزار   76 و  میلیون  چهار  ایران،  گازی 
با یک  برابر  رقمی  آن  ارزش  بوده که  تن 
میلیارد و 598 میلیون دالر است و سهم 

هادی ابراهیمی - دنیای انرژی

میعانات گازی از کل صادرات ایران در سه 
ماهه نخست سال گذشته نیز 14.5 درصد 
از نظر وزنی و 15.91 درصد از نظر ارزش 

بوده است.
در  گازی  میعانات  صادرات  اساس  این  بر 
است.  بوده  همراه  کاهش  با  جاری  سال 
به  نسبت  گازی  میعانات  صادرات  ارزش 
درصد،   2.57 گذشته  سال  مشابه  مدت 
به  اساس  این  بر  و  است  داشته  کاهش 
رغم کاهش 26 درصدی صادرات میعانات 
این  ارزش دالری صادرات  افزایش  گازی، 
مواد سبب شده تا تاثیر چندانی بر ارزآوری 

صادرات این مواد حاصل نشود.
که  آنجایی  از  باورند  این  بر  کارشناسان 
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  دوم  فاز 
پاالیشگاه  این  خوراك  و  آمده  مدار  به 
صادرات  کاهش  است،  گازی  معیانات 
معیانات گازی به دلیل تامین خوراك این 

پاالیشگاه است.

ارزش صادرات پتروشیمی در فصل بهار از
 مرز 3 میلیارد دالر گذشت

ملی  شرکت  از  نقل  به  اوپکس  گزارش  به 
مجتمع   20 عملکرد  پتروشیمی،  صنایع 
پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر تا پایان 
خرداد ماه امسال به 4 میلیون و 599 هزار تن 
رسید، همچنین عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی 
مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد تولید 
واقعی این منطقه در مدت زمان یادشده بیش از 

5 میلیون و 868 هزار تن بوده است.
بر پایه این گزارش، تولید واقعی 20 مجتمع 
پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور 
در مدت زمان یادشده بیش از 2 میلیون و 
795 هزار تن بوده است. مجموع کل تولید 
امسال  ماه  خرداد  در  پتروشیمی  صنعت 
بیش از 4.55 میلیون تن بوده است. میزان 
پایان  تا  پتروشیمی  صنعت  داخلی  فروش 
خرداد ماه نیز 4.089.21 هزار تن به ارزش 

120.6۳0.42 میلیارد ریال بوده است.
فروش بین مجتمعی شرکت ها نیز 2.۳19.66 
هزار تن به ارزش 59.600.55 میلیارد ریال 

رسید. باالترین عملکرد تولید در خردادماه 
امسال را مجتمع های پتروشیمی خوزستان، 
ایران، شیمی  اهتمام جم، خراسان، کربن 
و  مروارید  نوری،  کرمانشاه،  خارك،  بافت، 

شیراز به خود اختصاص دادند. 
محصوالت  صادارت  حال  همین  در 
 5 رقم  به  ماه  خرداد  پایان  تا  پتروشیمی 
میلیون و ۳56 هزار تن به ارزش ۳ میلیارد 
و مجتمع های  میلیون دالر رسید  و 158 
 1۳97 سال  ماه  سومین  در  پتروشیمی 
تن  هزار   7۳7 و  میلیون  یک  از  بیش 
 962 حدود  از  بیش  ارزش  به  محصول 

میلیون دالر صادر کردند.
تا  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 
پایان فصل بهار بیش از 2 میلیون و 759 
میلیارد  یک  ارزش  به  محصول  هزارتن 
منطقه  در  و  صادر  دالر  میلیون   6۳6 و 
 546 و  میلیون  یک  از  بیش  نیز  ماهشهر 
از 886  بیش  ارزش  به  محصول  تن  هزار 

بین المللی  بازارهای  روانه  دالر  میلیون 
شد. همچنین تا پایان خردادماه، در دیگر 
از یک میلیون تن محصول  مناطق، بیش 
بر  میلیون دالر صادر شد.  ارزش 6۳6  به 
اساس این گزارش، باالترین میزان صادرات 
را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با حدود 
7۳2 هزار تن و از نظر ارزشی پتروشیمی 
در  دالر  میلیون   441 از  بیش  با  نوری 
تا  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه 
به خود اختصاص داد. در  پایان خردادماه 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مجتمع 
پتروشیمی بندر امام با بیش از 521 هزار 
تن صادرات توانست بیش از 28۳ میلیون 

دالر صادرات را رقم بزند. 
خارك  پتروشیمی  نیز  مناطق  دیگر  در 
بیش از 278 هزار تن محصول را به ارزش 
بازارهای  از 110 میلیون دالر روانه  بیش 
زمینه  در  را  نخست  رتبه  و  کرد  خارجی 

صادرات به خود اختصاص داد.
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indus try’s cautious approach 
t o  deve lopmen t ,  wh i l e 
spending on new greenfield 
projects “ is expected to 
plunge to about one-third [of 
total ups tream investment] 
in 2018 – the lowest level for 
several years.”
Geographically speaking, 
China attracted the lion’s 
share of energy investment. 
And unlike in years past, 
China’s energy campaign is 
increasingly focused on clean 
energy. “China›s energy 
investment is increasingly 
driven by low-carbon electricity 
supply and networks, and 
energy efficiency. Investment 
in new coal-fired plants there 
dropped by 55% in 2017,” the 
IEA said.
An even more eye-opening 
c o n c l u s i o n  c a m e  f r o m 
India, often positioned as 
the p ivota l  country  that 
will decide the pace of de-
carbon iza t ion  over  the 
coming decades because it 
represents the largest source 
of growth in both oil and coal 
consumpt ion.  “ In India, 
investment in renewable 
power topped that for fossil 
fuel-based power generation 
for the first time in 2017,” the 
IEA concluded. Perhaps the 
energy transition is occurring 
faster than everyone thinks.
As for the U.S., the increase 
in inves tment in 2017 mos tly 
came from upstream oil and 
gas spending, as well as on 
gas-fired power plants.
However, there is still a lot 
of trouble on the horizon. 
The IEA warned that globally 
there “was a pause in the 

shift of inves tments towards 
cleaner sources of energy 
supply.” The share of total 
energy investment made 
up by fossil fuels actually 
increased s l ight ly  to 59 
percent.
To t a l  i n v e st m e n t  i n 
renewables declined by 7 
percent in 2017, although 
renewables s till accounted 
for two-thirds of total power 
generat ion spending at 
$300 billion. Also, part of the 
decline is due to the fact that 
renewable energy is getting 
cheaper.
Unit costs for solar PV fell 
by 15 percent in 2017 and 
solar inves tment rose to 
record levels, the IEA said. 
And economies of scare 
also helping. “Technology 
i m p r o v e m e n t s  a n d 
gove rnmen t  t ende r i ng 
schemes are faci l i tat ing 
economies of scale of new 
projects in some markets: in 
emerging economies outside 
of [China] the average size 

of awarded solar PV projects 
rose by 4.5 times over the five 
years through 2017, while 
that of onshore wind rose by 
half,” the IEA noted.
But the decline of nuclear 
power will put more onus on 
renewable energy to carry 
the slack into a low-carbon 
future. “Robust inves tment 
in renewable power is even 
more important for boos ting 
low-carbon power generation 
in l ight  of  a sharp fa l l  in 
investment in new nuclear 
power, which declined to its 
lowest level in five years,” the 
IEA said. “Construction starts 
for new nuclear plants remain 
muted, while in some regions, 
retirements of exis ting plants 
are reducing the impact of the 
growth in renewables.”
T h e  a g e n c y  s a y s  t h a t 
a l t h o u g h  E u r o p e  h a s 
historically led in renewable 
deployment, the retirements 
of nuclear plants have offset 
over 40 percent of the growth 
in solar and wind.

Global energy inves t ment 
fell by 2 percent in 2017, the 
third consecutive year of a 
decline, according to the 
International Energy Agency, 
which sounded the alarm this 
week, warning that the world 
is not spending enough on 
energy.
“ T h e  o v e r a l l  t r e n d  o f 
energy investment remains 
insuffic ient  fo r  meet ing 
energy security, climate and 
air quality goals, and is not 
spurring an acceleration in 
technologies needed for the 
clean energy transition,” IEA 
executive director Fatih Birol 
said in a statement. Global 
spending s tood at USD$1.8 
t r i l l i on  in  2017,  down 2 
percent from a year earlier.
Much of the decline occurred 
in the electr ic i ty sector, 
and the IEA declared 2018 

“ the year of  e lectr ic i ty” 
to raise awareness about 
the problem. The ongoing 
electrification of the global 
e c o n o m y  p u t s  e x t r a 
emphasis on the need for 
more generation capacity. 
The declining investment 
in coal, hydro and nuclear 
power more than offset the 
increased spending on solar.
Fossil fuel spending edged 
up but still remains at jus t 
two-thirds of 2014 levels. The 
IEA credits the oil and gas 
industry with keeping costs 
in check, and because of 
“cost discipline by operators 
and excess capacity in the 
services industry,” the rise 
in oil prices since 2016 has 
not led to a corresponding 
increase in costs. However, 
the IEA then pointed out 
that the U.S. shale sector, 

which has attracted so much 
attention and investment, did 
see cos t inflation on the order 
of 10 percent in 2017. More 
drilling has put a s train on the 
supply chain, pushing the 
cost of everything from sand, 
to drilling services, to labor 
and equipment. Another 10 
percent increase in costs are 
slated for 2018.
Globally, ups tream oil and 
gas spending rose by 4 
percent to $450 bi l l ion, 
and will edge up another 5 
percent this year. Beneath 
t h a t  h e a d l i n e  fi g u r e , 
U.S. shale spending will 
grow by 20 percent while 
conventional oil and gas 
spend ing  rema ins  fla t . 
Within the conventional 
segment, mos t spending is 
now focusing on brownfield 
development, a sign of the 

IEA: World Is Not Spending Enough On Energy
By Nick Cunningham 
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Taiwanese refiner Formosa 
Petrochemical Corp has 
bought its firs t-ever cargo 
o f  U . S .  c r u d e  o i l M a r s 
gradeas part of efforts to 
diversify supplies, Reuters 
reports, citing a company 
spokesman.
The spokesman, KY Lin, said 
the refining margins from 
processing Mars crude were 
comparable to the margins 
from Iraq’s Basra Light, while 
its sulfur content was lower 
than the Iraqi grade.
“We will try out the U.S. crude 
at our refinery, whether it’s 
suitable, and decide later 
if we’ll include the grade in 
future spot purchases,” KY 
Lin said.
Formosa Petrochemical is 
not the firs t Taiwanese refiner 
to turn to U.S. crude. Its peer 

CPC Corps imports at leas t 4 
million barrels a month of 
U.S. oil. The wider Asian 
market has also seen an 
increase in shipments from 
the United States this year as 
Middle Eas tern and Russian 
F a r  E a s  t  g r a d e s  h a v e 
become cos tlier because of 
the OPEC+ production cut 
agreement from the end of 
2016.
Reuters quotes an unnamed 
source as saying Formosa 
bought the Mars crude at 
a premium of US$0.50 to 
US$1 per barrel to the Dubai 
benchmark, jus t a little more 
than Oman crude free-on-
board shipments scheduled 
for September.
Now that the OPEC+ club 
has star ted ramping up 
production once again to 

cap the oil price rise, their 
export rates might decline but 
the ramp-up coincides with 
the heating up of the trade 
dispute between the United 
States and China, which has 
prompted the latter to curb 
imports from the former.
T h i s  m e a n s  t h a t  U . S . 
p r o d u c e r s  n e e d  n e w 
markets, and since Asian 
refiners are the mos t oil-
hungry  ones out  there , 
finding alternative markets 
could be a quick job.
U.S. crude oil production las t 
week hit 11 million barrels 
daily, as es timated by the Energy 
Information Adminis tration. 
This is a his toric high and the 
trend is upward, with U.S. 
light crude seeking more 
international markets in the 
future.

Taiwan Refiner Samples U.S. Crude
By Irina Slav

Las t week Goldman Sachs 
ruined the mood of many 
in the solar industryat leas t 
of those who pay attention 
t o  i n v e st m e n t  b a n k 
fo recastsby pro jec t ing 
that the solar panel market 
will shrink this year by 24 
percent. It’s not the only 
negative forecast either, 
which is understandable 
g iven  the  l a tes  t  ma jo r 
developments in the sector. 
However, the market may 
be getting carried away with 
jus t how much suffering the 
solar industry will face.
Before Goldman Sachs 
slapped the solar indus 
t r y  w i t h  i t s  f o r e c a s  t 
o f  2 4 - p e r c e n t  f e w e r 
i nsta l la t ions  th is  year, 
Bloomberg New Energy 
Finance and Credit Suisse 
warned of a decline in the 
solar market after China 
suspended approvals for 
new installat ions due to 
the weight of payments it 
already needs to make for 
current solar farms and, 
of course, after the Trump 
adminis tration slapped a 

25-percent import tariff on 
Chinese-made PV panels.
BNEF predicted that the 
solar market will contract 
b y  3  p e r c e n t  u n d e r  a 
conse rva t i ve  scena r i o 
t h i s  yea r,  wa rn ing  o f  a 
PV panel glut on a global 
sca le .  However,  BNEF 
a l s o  f o r e c a st  t h a t  t h i s 
glut will lower prices and 
stimulate demand, which 
will eventually reverse the 
gloom, allowing the market 
to recover as soon as next 
year.
C r e d i t  S u i s s e  h a s 
predicted a decline in new 
ins tallations, projecting a 
17 percent reduction this 
year, and the Solar Energy 
Indus tries Association has 
warned that the import tariffs 
on PV panels wil l lead to 
job losses in U.S. solar and 
ultimately lead the industry 
into a crisis. An analys t from 
GMT Research  echoed 
this general sentiment but 
suggested he expected 
the increase in the number 
o f  new  i ns  t a l l a t i ons  t o 
continue.
It seems that not everyone 
is as gloomy as Goldman. 
In fact, the PV panel glut 
that will result from China’s 
decision to cut subsidies 
for new installations could 
become a silver lining on 
what could otherwise be 
considered a disas ter for the 
indus try
As BNEF correctly projects, 
the more panels there are, 
the lower their prices will be, 
and the lower the prices, the 
more attractive they would 

be. Also, these glut-caused 
lower prices will mitigate the 
impact of the Trump tariffs 
on the U.S. solar industry, 
although they won’t be able 
to offset them completely.
There are also new solar 
m a r k e t s  o p e n i n g  u p : 
Saudi Arabia is one very 
ambitious new addition to 
the indus try. A survey from 
market research company 
6 W R E s e a r c h  r e c e n t l y 
fo recast tha t  the  Saud i 
solar market wil l expand 
at a compound annual rate 
o f  30  pe rcen t  be tween 
2018 and 2024. The UAE 
is also very ambitious in the 
solar power department, 
planning to source a quarter 
of its energy from solar ins 
tallations by 2030. Africa as 
a whole is another market 
t ha t  w i l l  l i ke l y  become 
emerging force in  so lar 
power.
The fact is that the solar 
indus try won’t stop growing, 
d e s p i t e  t a r i ff s  a n d  t h e 
suspension of new projects 
i n  t h e  w o r l d ’ s  b i g g e s  t 
s o l a r  m a r k e t .  T h e s e 
developments could slow 
down its growth for a while, 
but  wi th more and more 
players entering the solar 
field any negative effects 
would be temporary. I t ’s 
worth not ing that  BNEF 
also forecast that China’s 
ro le  in  the  g loba l  so la r 
market will decline in the 
medium term and i t  w i l l 
account for only 25 percent 
of new installations in 2020, 
down from more than half in 
2017.

Is The 
Solar 

Industry 
Really In 
Trouble?
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who use a lot less oil per capita 
than the U.S., but whose per 
capita consumption is rising.
C h i n e s e  d e m a n d  h a s 
increased by 5.0 million BPD 
over the pas t decade, by far 
the most of any country. But 
Chinese per capita demand is 
s till only 3.3 barrels per person 
per year.
In the U.S., we consume 
about 22 barrels per person 
per year. That is partially a 
result of a more mobile and 
affluent population, but U.S. 
consumption also drives a 
much larger economy. To put 
U.S. demand in perspective, 
though, if China’s per capita 
demand were as high, it would 
be nearly as great as the 
entire current global demand.
In second place for the largest 
increase in oil demand over 
the past decade is India, 
which has seen its demand 
increase by 1.7 million BPD. 
Third place will probably be 
a surprise to many. Saudi 
Arabia has increased its oil 
demand by 1.5 million BPD 
over the pas t decade. These 
three countries were the only 
ones to experience demand 
growth over one million BPD 
over the pas t decade.
The larges t  decrease in 
demand over the pas t decade 
was in Japan, which saw oil 
demand decline by 1.0 million 
BPD. Second place will be 
another surprise, as the U.S. 
saw oil demand decline by 
800,000 BPD. Italy was third 
with a decline of 493,000 
BPD, while the entire EU saw 
demand fall by 1.7 million 
BPD.

 Global oil consumption 2017-1965

Regional oil consumption 2017-1965

Last month the 2018 BP 
Statis tical Review of World 
Energy revealed that global 
oil production has now grown 
for eight s traight years. Oil 
consump t i on  rose  t o  a 
new high as well, and has 
increased in 31 of the past 34 
years.
To d a y  I  w a n t  t o  t a k e  a 
deeper dive into global oil 
consumption numbers. Let’s 
firs t look at the global picture 
of the relentless growth of oil 
demand:
Following several years of 
softening demand in the 
early 1980’s, oil consumption 
turned upward in 1984. Since 
then, oil demand has risen 
by 39.2 million barrels per 
day  an increase of 67% and 

an average increase of 1.15 
million BPD per year over the 
span of 34 years.
W h a t  s o m e  m a y  fi n d 
surprising is the source of 
that demand growth.
The re  a re  th ree  ma jo r 
demand centers  fo r  o i l 
in  the  wor ld :  The U.S. , 
the European Union, and 
the Asia Pacific region. 
Cumulatively, these three 
areas are responsible for 
two-thirds of global crude oil 
demand.
While U.S. demand remains 
relatively high, it isn’t much 
higher today than it was at 
the time of the 1973 oil crisis. 
Likewise in the European 
Union demand is actually a 
bit lower today than it was in 

1973.
However, it’s a very different s tory 
for Asia Pacific:
U.S. consumption is 3.5 
million BPD higher than in 
1973, which amounts to 
growth of jus t under 15% in 45 
years. Demand in the EU has 
declined by 13% since then.
But  demand in  the Asia 
Pacific region climbed from 
9.1 million BPD in 1973 to 
34.6 million BPD in 2017. This 
280% increase in demand 
is the primary reason the 
global demand curve has 
marched s teadily higher.
Of course, Asia Pacific is 
where most of the world’s 
population resides. Thus, 
demand growth is being 
driven by billions of people 

Can Oil Demand Rise Much Further?
By Robert Rapier 

»
»



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyمرداد  97 76

 77مرداد ماه 97

off Iran. “We can buy Basra 
Heavy, Saudi or Kuwait 
oil to replace Iran. Finding 
replacement barrels is not 
a problem, but it has to give 
the best economic value,” 
a source in New Delhi told 
Reuters last month.
But other signs sugges  t that 
M o d i ’ s  g o v e r n m e n t  i s 
mov ing  to  comp ly  w i th 
Washington’s demands. 
In June, Reuters reported 
that India’s oil minis try told 
the country’s top refiners 
to prepare for a “dras t ic 
reduction or zero” imports of 
oil from Iran.
Some a rgue  tha t  Ind ia 
could import oil from the 
U.S., which would serve 
several purposes at once. 
It could provide India with 
an alternative source of oil, 
it would also cut the U.S. 
trade deficit with India, and 
it would create good will with 
the Trump administration as 
it goes on its trade warpath. 
India could conceivably win 
s teel tariff exemptions if it 
complies with U.S. demands 
vis-à-vis Iran.
“The upcoming sanctions 
on Iran provide a golden 
opportunity to commercialize 
more U.S. oil in the Indian 
market,” Abhishek Kumar, 
a senior energy analys t at 
Interfax Energy in London, 
told Bloomberg. “Escalating 
trade tensions between the 
U.S. and China will also be 
conducive to more U.S. oil 
coming to the Indian market.”
China, on the other hand, is in 
an entirely different situation. 
Open trade war between the 

U.S. and China could actually 
push Beijing into buying more 
oil from Iran, not less. On 
top of that, with refiners in 
Europe, Japan and South 
Korea already beginning to 
curtail purchases from Iran, 
there is a lot of supply from 
Iran that is looking for a home. 
Iran will likely offer discounts 
to Chinese refiners, and 
China might readily scoop up 
ample supplies on the cheap. 
“We don’t have any problem 
selling our oil” to China, an 
Iranian official told the Wall 
Street Journal.
E v e n  m o r e  e n t i c i n g  t o 
China is  the  poss ib i l i t y 
of conducting the trade in 
yuan, which would serve the 
dual objective of elevating 
the Chinese currency and 

bolstering the Shanghai oil 
futures contract.
Meanwhile, President Trump 
just threatened to escalate 
the trade war to yet a new 
level. In a CNBC interview 
that aired on Friday Trump 
said he was willing to slap 
tariffs on basically every 
imported good from China. 
«I›m ready to go to 500,» 
Trump said, referring to the 
$505 bil l ion in total U.S. 
imports from China las t year.
Few analys ts expect China 
to buckle under the pressure. 
The trade war would jus t 
intensify if Trump moves 
forward. Buying as much oil 
from Iran as possible would 
be one way of retaliating 
a g a i n s  t  Wa s h i n g t o n ’s 
demands.

How much oil from Iran will 
be disrupted because of 
U.S. sanctions? American 
officials have gone back and 
forth on this, but many of the 
people who decide how much 
Iranian oil will be knocked 
offline are located in India and 
China.
In recent months, both India 
and China each purchased 
more than 600,000 bpd from 
Iran. Together, that amounts 
to about 60 percent of Iran’s 
oil exports, which makes 
them hugely important to the 
efficacy of U.S. sanctions.
I t  i s  unc lear  wh ich  way 
India will go. Because of its 

proximity, and its growing 
thirst for oil, India is a major 
buyer of Iranian oi l .  But 
the Indian government of 
Narendra Modi has had a 
positive relationship with 
both the Obama and Trump 
adminis trations, no small 
f ea t .  Wh i l e  Trump has 
damaged the relationship 
between the U.S. and a 
lot of countries, India has 
managed to avoid his wrath.
That would likely change 
i f  Ind ia  scoffed a t  U .S . 
sanc t i ons  on  I r an  and 
continued to import oil. But 
India’s need for imported oil 
puts it in a bind, especially 

w i t h  h i ghe r  f ue l  p r i ces 
c a u s i n g  s o m e  u n e a s e 
among  i t s  popu lace .  I t 
could be cos tlier to cut out 
purchases from Iran and buy 
oil elsewhere. And during 
the las t round of sanctions, 
prior to the 2015 Iran nuclear 
deal, India was one of the few 
countries that continued to 
buy oil from Iran.
Since the U.S. scrapped 
the nuclear accord with Iran 
in  May,  repor ts  sugges t 
that Iran has offered India 
“virtually free shipping and an 
extended credit period of 60 
days,” enticements intended 
to keep India from cutting 

India And China Could 
Mitigate Damage For Iran
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Shell May Finally Get Rid Of 
Disputed Nigerian Licenses

Roya l  Du tch  She l l  has 
reportedly s tarted talks for the 
potential $2-billion sale of two 
disputed Nigerian oil licenses 
and the i r  in f rastructure 
a s s e t s ,  a c c o r d i n g  t o 
Bloomberg, after four years 
of failed attempts to offload 
the contentious assets.
This lates t round of talks 
reportedly are taking place 
with a Nigerian entity that has 
not secured financing for the 
deal, and like similar talks 
before this, they may run into 
a brick wall.
S h e l l  h a s  b e e n  t r y i n g 
to  re focus  i t s  N ige r ian 
operations offshore to avoid 
unending local opposition 
to its activities, on-again-
off-again militant attacks on 
its assets, and a quagmire 
surrounding accusations that 
it des troyed the Niger Delta 
with spills and failed to clean 
up after itself.
Offshore, everything is less 
risky.
But these remaining two 
licenses have proven tricky to 
unload. They include blocks 
11 and 17 in Ogoniland, and 
the prospective buyer is Heirs 
Holding Ltd., according to 
Bloomberg, and its controlled 
by Nigerian tycoon Tony 
Elumelu.
In 2015, Shel l  agreed a 
$84-million settlement deal 

with the residents of an 
Ogoniland community over 
two major oil spills in 2008 
and 2009.
A United Nations report 
from 2011 on the Ogoniland 
region in the Niger Delta 
criticized both Shell and the 
Nigerian government for 
decades of pollution, with the 
UN estimating that it would 
take 25 years and $1 billion 
(initially) to clean it all up.
Late last year,  Amnesty 
International called Nigeria 
and international ins titutions 
to investigate the company 
over a series of al leged 
crimes committed by the 
Nigerian military government 

in Ogoniland in the 1990s.
Crude oil theft on Shell’s 
pipeline network resulted 
in a 50-percent increase 
in  o i l  losses,  according 
to  the  company ’s  2017 
sustainability report released 
in April. Theft resulted in 
losses of around 9,000 bpd 
in 2017, more than the 6,000 
bpd los t in 2016 and less than 
the 25,000-bpd loss in 2015.
Earlier this week, Shell’s 
Nigerian unit  ended two 
month long force majeure 
on Bonny L ight  expor ts 
because of the shutdown of 
the Nembe Creek pipeline, 
which led to the accumulation 
of s tockpiles of unsold crude.

By Damir Kaletovic 

week. Earlier in the day, 
the Energy Informat ion 
Administration (EIA) had 
reported a surprise build in 
crude oil, with prices set to fall 
on the news.
OPEC’s compliance to the 
production cut deal forged in 
November 2016 reached 181 
percent in April 2018 before 
falling to 147 percent in May.
The  p rev ious l y  h ighe r 
oil prices as the result of 
OPEC’s overachievement of 

Oil Prices Slip As OPEC+ Compliance 
Falls To 120 Percent In June

O i l  p r i c e s  r a l l i e d  o n 
Wednesday  a f te rnoon 
despite the fact that OPEC/
NOPEC’s compliance fell 
from 147 percent in May 
to  a round 120 in  June, 
according to sources cited by 
Reuters.
At 9:15pm EDT on Thursday, 
WTI was trading down 1.00% 
at $67.07, while Brent crude 
was trading down 0.78% at 
$72.33. Both benchmarks 
were trading down for the 

the production cut deal also 
resulted in corresponding 
high prices at the pump. 
President Donald Trump 
has repeatedly called out 
the cartel for its manipulation 
of prices using his favorite 
medium: Twitter. “Oil prices 
are too high, OPEC is at it 
again. Not good!” one of 
Trump’s Tweets read a few 
weeks ago. That Tweet was 
followed just days later with 
yet another dig at OPEC: 
“OPEC is at it again.”
In late June, OPEC had 
a g r e e d  t o  b a c k  o ff  i t s 
overzealous commitment 
to the production cut deal 
and bring its production up 
so its compliance would be 
closer to 100%. Many had 
assumed that it would be 
Saudi Arabia and Russia who 
would shoulder the burden 
of increasing oil production 
to come closer to the original 
terms of the deal. Both Saudi 
Arabia and Russia have 
sent positive signals to the 
market that they are willing 
to increase production to 
ensure a wel l -suppl ied 
market.
Russia started to increase 
production even before the 
meeting took place in June, 
raising production to 11.09 
million barrels of crude oil per 
day in the first week of June.

By Julianne Geiger
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