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بدتر ميشود و به همين خاطر به سمت تقاضاي كاذب برود .این تقاضای کاذب که با تصمیم گیری های
غلط دولت و اظهارات نابخردانه بعضی مسئولین ،موج افسارگسیخته ای را به سمت ارز ،مسکن ،طال
و خودرو کشانده است از همین بی اعتمادی جامعه نشات گرفته است  .مردم اكنون احتياج به كسب
اعتماد و اطمينان دارند .زماني كه صحبت از تحريمها شد ،مردم گويي مسابقه گذاشتند .هر كدام از
مسئوالن عملكرد يكديگر را زير ســوال بردند و این احساس خطر نسبت به آینده را خود مسئولین
به مردم تسری دادند  .به نظر می رسد دولت هر چه گزیده گویی پیشه کند هیجانات عمومی را بهتر
کنترل خواهد کرد  .اين روزها حرف زدن دولتمردان سم است .و برداشتهاي ضد و نقيضي پس از
صحبتهاي يك مقام مسئول در رسانهها و ميان مردم منتشر شده و بازار شایعات را رونق می بخشد.
به جاي اينكه مسئوالن حرف بزنند بايدگروههاي ديگر مانند اهالي رسانه و كارشناسان حرف بزنند .به
اين شكل مسائل حل شده و حرفهاي حاشيهاي ديگر تيتر رسانهها نميشود .از سوي ديگر فضا آرام
و زمینه براي آرامش جامعه فراهم خواهد شد .
بايد تالش كرد كه اميد را به جامعه بازگردانيم و نااميدي و بي اعتمادي را از جامعه دور كنيم .اگر اقدام
خوبي صورت مي گيرد ،آن را ترويج كنيم .به گفته جامعهشناسان «پنجرههاي شكسته» را ترميم
كنيم .هر جايي كه اقدام خوبي صورت ميگيرد آن را گسترش و تعمیم دهيم،
این القای نگراني و تنش به جامعه تا بدانجا پیش می رود که مردم بيش از حد نياز خود خريد کرده و به
بحران اقتصادي دامن می زنند  .اين يعني شكستن مابقي پنجرهها .نبايد انگيزه را از مردم بگيريم .بايد
احساس مسئوليت را به جامعه تزريق كنيم هنوز نه تحريمها تاثيري گذاشته و نه صادرات كاهش پيدا
كرده اما از ترس اين اتفاقات و پيش از اينكه اتفاقي بيفتد ،خود را شكستخورده ميبينيم.

تهران  -خیابان دکتربهشتی ،خیابان مفتح شمالی ،خیابان نقدی ،پالک  ،10طبقه اول

88511611

88508250

MAIL@OPEX.IR

WWW.OPEX.IR
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آیا صادرات
طالیسیاه

بعد از

 4نوامبر
به صفر

میرسد؟
آرایش مشتریان نفت ایران

دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا در  8ماه مه خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد و به مشتریان
نفتی ایران تا  4ماه نوامبر( 13آبان) مهلت داد که به خرید نفت از ایران پایان دهند .بر اساس گفتههای
مقامات آمریکایی دولت این کشور به دنبال قطع کامل صادرات نفتخام و میعانات گازی ایران است.
با این حال غالب کارشناسان بر این باورند که هدف ترامپ مبنی به «قطع صادرات نفت ایران» محقق
نخواهد شد .چراکه از سویی نه همه خریداران نفت ایران توان جایگزین کردن تمامی نفت ایران با
ت کشورهای دیگر دارند و نه میتوانند کامال از مزایای اقتصادی خرید نفت از تهران چشمپوشی
نف 
کنند .مانع دیگر قطع صادرات نفت ایران ،قیمت نفت خواهد بود .قطع جریان کلی صادرات ایران
نفت را با جهش قیمتی مواجه خواهد کرد .این موضوع نه تنها به اقتصاد کشورهای متقاضی نفت
لطمه خواهد زد ،بلکه میتواند اقتصاد آمریکا را که در ســالهای اخیر به الگوی اقتصاد کشورهای
نفتی نزدیک شده اســت نیز تحت تاثیر قرار دهد .در کنار این عوامل« ،تجربه ایران از تحریمهای
 2012تا پایان « ،»2015ناوگان گسترده شرکت ملی نفتکش ایران» و «اختالف برخی کشورهای
خریدار نفت با دولت ترامپ» همگی میتوانند جریان صادرات نفت ایران را حفظ کنند .بنابراین در
بدبینانهترین حالت پیشبینی میشود بعد از شروع تحریمها در ماه نوامبر میزان خرید نفت از ایران
به حدود  800هزار بشــکه در روز برسد؛ برآوردهای دیگر از رســیدن میزان صادرات نفت ایران به

حدود یک میلیون بشکه در اواسط سال آینده
میالدی خبر میدهنــد .در ادامه این گزارش،
ســعی شــده واکنش و آرایش خریداران نفت
ایران بعد از اعمال تحریمها پیشبینی شود .با
این حال همانطور که تحلیلگران خارجی بارها
اقرار کردهاند این روزها پیشبینی هر عاملی که
به نوعی با تصمیمات کاخ سفید مربوط است،
بسیار دشوار و ممکن است با گذشت زمان وقایع
به شکل دیگری رغم بخورد.
ژاپن؛ فشار برای کسب معافیت

این کشــور همواره یکی از خریداران نفتخام
ایران بوده است .شــرکت پاالیشی جیایکس
نیپون که بزرگترین شــرکت پاالیشی ژاپن
است و شرکت کوسمو با ظرفیت پاالیشی ۵۰۰

هزار بشکه در روز خریداران نفت ایران در ژاپن
هستند .ژاپن تا پیش از آغاز دوران قبلی تحریمها
در سال  2012روزانه بیش از  300هزار بشکه از
ایران نفت خریداری میکرد ،این کشور حتی در
دوران قبلی تحریمها یعنی در فاصله سالهای
 2012تا پایان  2015به خرید خود از ایران ادامه
داد و به طور متوسط روزانه  178هزار بشکه از
ایران نفت وارد کرده اســت .با این حال بعد از
برجام و رفع تحریمها در میــزان خرید ژاپن از
ایران تغییری ایجاد نشد؛ در فاصله ژانویه 2016
تا ماه جوالی سال جاری به طور متوسط روزانه
 192هزار بشکه از ایران به این کشور نفت صادر
شده است.
دولت این کشــور میگوید از آنجایی که خرید
نفت ژاپن از ایران در بعد از برجام افزایش چندانی
نیافته ،حال باید شامل معافیتهای دولت آمریکا
شود و این کشور بتواند به خرید خود از ایران ادامه
دهد .وزیر اقتصاد ،تجارت و صنعت این کشور نیز
اخیرا اعالم کرد که برای کسب معافیت به آمریکا
اصرار میکند .شواهد نشان میدهد دولت ژاپن
تحت فشار شرکتهای پاالیشی این کشور برای
کسب معافیت از دولت آمریکا قرار دارند .با این
حال پیشبینی میشود اگر ژاپن نتواند معافیت
از تحریم خرید نفت ایران را به دســت آورد ،در

ماه آینده میالدی یعنی یک ماه پیش از اجرایی
شدن برجام خرید نفت از ایران را متوقف کند.
کرهجنوبی؛ خریدار میعانات گازی ایران

تجربه ایران از تحریمهای
 2102تا پایان ،»5102
«ناوگان گسترده شرکت
ملی نفتکش ایران»
و «اختالف برخی
کشورهای خریدار نفت
با دولت ترامپ» همگی
میتوانند جریان صادرات
نفت ایران را حفظ کنند

ن خریدار میعانات گازی
این کشــور بزرگتری 
ایران اســت و سومین مشــتری بزرگ نفت و
میعانات گازی کشور در آسیا محسوب میشود.
کرهجنوبــی در دوران تحریمهای قبلی حدود
نیمی از میزان خرید خود از ایران کاســت و به
طور متوسط روزانه  133هزار بشکه از ایران نفت
خریداری کرد .اما با اجرایی شــدن برجام این
کشور خرید خود از ایران را افزایش داد و به بیش
از  330هزار بشکه در روز رساند .هاناوا توتال و
اسکا انرژی و هیوندا اویل سه شرکت پاالیشی
خریدار نفت ایران در کرهجنوبی هستند.
این کشــور نیز در تالش برای کسب معافیت
از تحریمهای آمریکا بــرای تداوم خرید نفت از
ایران اســت .در هفتههای اخیر رویترز خبری
مبنی بر توقف خرید نفت کرهجنوبی از ایران از
ماه جوالی منتشر کرد که به فاصله دو روز پس
از آن توسط سفارت این کشور در ایران تکذیب
شد .براســاس این بیانیه ،دولت کره جنوبی در
حال انجام مذاکراتی ســخت با آمریکا است تا
بتواند نظر موافق این کشور را جلب و واشنگتن
شهریور  -مهر ماه 9 97
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را متقاعد ســازد که کره جنوبی از تحریمهای
اقتصادی کاخ سفید علیه ایران مستثنی شود.
با این حال این کشــور یکی از متحدان آمریکا
در آسیا اســت و پیشبینی میشود در صورت
عدم کسب معافیت از دولت آمریکا ،درکنار ژاپن
پیش از دیگر مشتریان نفت ایران ،خرید خود را
متوقف کنند .پاالیشگاههای کرهجنوبی به دنبال
آن هستند که میعانات گازی استرالیا ،نروژ ،قطر
و آمریکا را جایگزین میعاناتگازی ایران کنند.
هند؛ کاهش  50درصدی خرید

هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران محسوب
میشود .این کشــور در دوران تحریمها به طور
متوســط روزانه  250هزار بشــکه از ایران نفت
خریداری میکرد ،اما با اجرایی شدن برجام خرید
خود را افزایش داد .بــه طوریکه در فاصله ژانویه
 2016تا جوالی  2018به طور متوســط بیش
از  500هزار بشکه از ایران نفت خریداری کرده
اســت .با این حال هند در سال گذشته میالدی
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در مقطعی با شرکت ملی نفت ایران بر سر توسعه
یک میدان گازی با نام «فرزاد بی» به اختالفاتی
برخورد و واردات نفت خود را در برخی ماهها به
حدود  250هزار بشکه در روز کاهش داد .با ورود
دولت و وزارت امور خارجه ،اختالفات بین شرکت
ملی نفت و دولت هند کمرنگ شــد و این کشور
مجددا ورادات خود از ایــران را افزایش داد .هند
در حال حاضر بعد از چین بیشترین رشد تقاضا
برای نفت را به خود اختصاص داده و پیشبینی
میشود در سالهای آینده رشــد فزاینده این
کشــور برای انرژی ادامه یابد .از این رو هند به
منابع انرژی در هر کجای دنیــا از جمله ایران
برای ادامه مسیر توســعه اقتصادی خود نیاز
دارد .به خصوص آنکــه ایران برخی تخفیفها
و مزایا برای مشتریان نفتی خود در نظر گرفته
است .از این رو اســت که هند در اولین روزها
بعد از خروج از برجام با قاطعیت اعالم کرد که
از قوانین فرامرزی آمریــکا برای تحریم خرید
نفت از ایــران تبعیت نخواهد کرد .اســاراویل

در بدبینانهترین حالت
پیشبینی میشود بعد
از شروع تحریمها در
ماه نوامبر میزان خرید
نفت از ایران به حدود
 800هزار بشکه در
روز برسد؛ برآوردهای
دیگر از رسیدن میزان
صادرات نفت ایران به
حدود یک میلیون بشکه
در اواسط سال آینده
میالدی خبر میدهند

پاالیشگاهی با ظرفیت  ۴۰۰هزار بشکه در روز،
سه پاالیشگاههای پارادیپ ،چنای و منگالر با
مجموع ظرفیت پاالیشی 800هزار بشکه در روز
و شرکت پاالیشی ریلیانس ،بزرگترین مجتمع
پاالیشی جهان با ظرفیت  ۱/۲میلیون بشکه در
روز  5خریدار بزرگ نفت ایران در هند هستند.
این کشور ماه گذشته میالدی خرید نفت از ایران
را به شدت کاهش داد .برآوردها نشان میدهد
واردات نفت هند در ماه آگوست به حدود 530
هزار بشــکه در روز رسیده که نســبت به ماه
جوالی 32درصد کاهش را نشان میدهد .با این
حال دولت هند به پاالیشگران این کشور اجازه
داد برای واردات نفت از هند ،از نفتکشها و بیمه
ارائه شده از سوی ایران استفاده کنند و از سوی
دیگر مقامات این کشورها اعالم کردهاند که قطع
خرید نفت از ایران غیرممکن است .رشد شدید
قیمت بنزین در این کشور در ماههای اخیر عامل
دیگری است که هند را به ادامه خرید نفت ایران
ترغیب میکند.
با این حال اخیرا وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر
دفاع این کشــور به دهلی سفر کردند ،یکی از
ماموریتهای ایــن دو مقام عالی دولت ترامپ
متقاعــد کردن هند برای قطــع خرید نفت از
ایران بود .هرچند مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه
آمریکا اعــام کرد که برای برخی مشــتریان
معافیتهایی در نظر خواهد گرفت ،اما او تاکید
کرد همه کشورها باید در نهایت خرید نفت از
ایران را متوقف کنند .تحلیلگران بر این باورند
که ممکن است هند در نتیجه مذاکره با آمریکا
نیمی از خرید نفت خود از ایران را حفظ کند.
چین؛ تداوم خرید نفت از ایران

چین بزرگترین خریدار نفت ایران محســوب
میشود ،این کشــور بعد از برجام خرید خود
از ایران را  30درصد افزایــش داد و به بیش از
 630هزار بشکه در روز رساند .چین بارها اعالم
کرده که از دستورات دولت ترامپ برای توقف
خرید از ایران تبعیت نخواهد کرد ،با این حال
مقامات این کشور به فرســتاده دولت ترامپ
وعد ه دادهاند که بعد آغاز تحریمها افزایشــی

در واردات نفت خود از ایران لحاظ نکنند .آنچه
امیدواریها نسبت به تداوم خرید چین از ایران
را افزایش میدهد ،اختالفات تجاری است که
این کشور با دولت ترامپ دارد .ترامپ بر واردات
برخی کاالها از چین تعرفه وضع کرده و چین
نیز در اقدامی تالفی جویانــه بر واردات برخی
کاالها از آمریکا تعرفه گذاشــته اســت .عالوه
بر آن کارشناســان میگویند در دوران قبلی
تحریمها نیز که چین فعالیت هستهای ایران را
محکوم کرده و با دولت آمریکا همراهی میکرد،
واردات نفت از ایران را چندان کاهش نداد .عمده
واردات نفت این کشور توسط شرکتهای دولتی
انجام میشود .سه شرکت دولتی ساینوپک ،به
ن شرکت پاالیشی آسیا ،شرکت
عنوان بزرگتری 
ژوهای ژنرانگ به عنوان یک معاملهگر دولتی و
چاینا پترولیوماند کمیکال که پاالیشــگاههای
بسیاری را در چین مدیریت میکند سه خریدار
نفت ایران در چین هستند.
این کشور از ماه گذشته محمولههای خریداری
شده توسط ایران را توسط تانکرهای متعلق به
شــرکت ملی نفتکش ایران حمل کرد .واردات
این کشور در ماه آگوست به رقم بیسابقه 830
هزار بشــکه در روز رسید ،هرچند ممکن است
رشد خرید چین در ماههای آتی ادامه نیابد اما
کارشناسان پیشبینی میکنند که چین هیچگاه

هند در حال حاضر بعد
از چین بیشترین رشد
تقاضا برای نفت را به
خود اختصاص داده و
پیشبینی میشود در
سالهای آینده رشد
فزاینده این کشور برای
انرژی ادامه یابد
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خرید نفت از ایران را قطع نکند.
ترکیه؛ نیاز به نفت ایران

این کشور در نیمه اول سال جاری میالدی تقریبا
نیمی از نفت وارداتــی خود را از ایران خریداری
کرده اســت .توپراش ،تنها شــرکت پاالیشی
ترکیه ،نفت ایران را در دو پاالیشــگاه ایزمیر و
ایزمیت پاالیش میکند .خرید نفت این کشور
سال گذشــته به دلیل کاهش خرید نفت اورال
روسیه ،به طور پیوسته افزایش یافت و در چند
ماه اخیر حدود  ۲۵۰هزار بشکه در روز بوده است.
ترکیه مانند چهار مشتری بزرگ ایران در آسیا در
دوران تحریمها به واردات نفت از ایران ادامه داد
و روزانه حدود  100هزار بشکه از کشورمان نفت
خریداری کرد .دولت ترکیه خود در حال حاضر
اختالفات شدیدی با دولت آمریکا دارد و اعالم
کرده در برابر تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران
مقاومت خواهد کرد .از سوی دیگر این کشور نیز
در ماههای اخیر با مشکالت اقتصادی بسیاری
مواجه شده که افت ارزش لیر در برابر دالر یکی
از نتایج آن بوده اســت .از این رو ترکیه نیز در
حال حاضر به نفت ایران که قیمتی جذاب دارد
و میتواند آن را با ارز محلی یا معامله کاال به کاال
خریداری کند ،بیش از هــر زمان دیگری نیاز
دارد .بنابراین پیشبینی میشود ترکیه نیز بعد

از اعمال تحریمها به خرید نفت از ایران ادامه دهد.
اروپا؛ رفتار متناقض در برابر ایران

دوران قبلی تحریمها کشورهای اروپایی به طور کامل خرید نفت از ایران را متوقف کردند .اما یک ماه
بعد از اجرایی شدن برجام یعنی در فوریه سال  2016اولین محموله از ایران راهی کشورهای اروپایی شد.
ایتالیا ،فرانسه و یونان سه کشور خریدار بزرگ نفت ایران بودند ،لهستان نیز قبل از اعالم خروج آمریکا
از برجام به جمع خریداران اروپایی نفت ایران پیوســته بود .این کشورها در مجموع بین  500تا 600
هزار بشکه از ایران نفت وارد میکردند .هرچند اتحادیه اروپا از بدو خروج ترامپ از برجام با تحریم ایران
مخالفت کرد ،با این حال اتحادیه اروپا نمیتواند شرکتهای بزرگ و چند ملیتی از جمله توتال فرانسه و
انی ایتالیا را که تجارت بزرگ و گستردهای با آمریکا دارند ،به معامله با ایران وادار کند .از این رو است که
شرکتهای بزرگ اروپایی اولین شرکتهایی بودند که خرید نفت از ایران را متوقف کردند .با این حال
تحلیلگران بر این باورند که اگر اتحادیه اروپا به دفاع از ایران ادامه دهد ،شرکتهای کوچک پاالیشی که
روابط تجاری گستردهای با آمریکا ندارند به خرید نفت از ایران ادامه دهند.
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مهم را در اتاق های در بسته و بدون مشورت با
نهادهای خصوصی گرفته و سرنوشت اقتصادی
را به مخاطره می اندازند.

اقتصاد انحصاری دولتی و شبه دولتی !

به نظر شما منشا جریانات کنونی که دولت با
آن درگیر است می تواند متاثر از تصمیمات
دولت قبلی باشد ؟

مصاحبه :امیر عباس امامی

" محمد رضا انصاری " عضو هیأت رئیســه
اتاق بازرگانی ایران فارغ التحصیل مهندسی
عمران از دانشــگاه تهران ســابقه  50سال
فعالیت در انجمن ها و تشکل های مختلف را
دارد .ریاست شورای هماهنگی تشکل های
مهندسی حرفه ای کشــور را نیز بر عهده
داشته که متشکل از سازندگان ،پیمانکاران
و مهندسین مشاور هستند .این عضو هیأت
رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار
پایگاه اطالع رسانی اوپکس  ،نظرات خود را در
خصوص مسائل جاری کشور اظهار داشتند که
در ادامه می آید :
سمت و ســوی اقتصاد ایران را چگونه
برآورد می کنید ؟

کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه از نظر رشد تولید ناخالص ملی دچار مشکل است .با
اینکه در حال حاضر اقتصاد سوم منطقه هستیم اما در مقایسه با کشورهایی نظیر ترکیه ،سنگاپور
و مالزی که طی سه دهه گذشته با مدیریت درست اقتصاد ،عدم سیاست زدگی اقتصاد و حمایت از
تولید و صادرات تحوالت اساسی را در اقتصاد خود ایجاد کرده اند ،نتوانسته ایم حمایت واقعی خود
را از تولید و صادرات داشته و از منابع انســانی خود بهره برداری کنیم .دولت موظف بود در بحث
صادرات ،با مکانیسم های مدیریتی و نظارتی خود ریشه های صادرات را تقویت نماید اما تکیه زیادی
به درآمد نفت و عدم بهره مندی از ظرفیت های عظیم ملی و انســانی ،وضعیت کنونی را رقم زده
است .متأسفانه دولت های ما با عدم حمایت از بخش خصوصی که  80درصد ظرفیت انسانی را در
بر گرفته است به نوعی خود را از این توانمندی ارزشمند محروم کرده است.
چرا دولت های ما بیش از اینکه ناظر فعاالن اقتصادی باشند خود یک فعال اقتصادی هستند؟

اتاق بازرگانی ایران همیشــه بر این اعتقاد بوده که دولت نباید تصدی گری پیشــه کند و این
تصدی گری وسیع در واقع دولت را ناتوان ساخته است .دولت فعلی که باز فربهتر از دولتهای پیشین
است ،بودجه و توان خود را در درون ساختار بزرگ خود تحصیل میبرد .دولت ها نقش مدیریتی و
نظارتی خود را نادیده گرفته اند و حضوری مستقیم در تولید ،تجارت و اقتصاد دارند و تصمیم های

من این حرف را قبول ندارم برای اینکه همه
دولت ها مانند هم عمل کردند همه دولت ها
به نظام دولتی در اقتصاد عالقمند بودند .البته
شاید دور از انصاف باشــد که بخواهیم همه
دولت ها را از لحاظ عملکرد به طور یکســان
ارزیابی کنیم در واقع دولت ها وجه تمایزاتی
نسبت به هم داشــته اند .بهرهوری در نظام
دولتی و نظام اقتصادی کشور در دولتهای
مختلف یکسان نبوده است .در برخی پول زیاد
و نتیجه کم و برخی بهره مناسبتر با وجود
درآمد کم بوده است اما هیچیک نه تنها بدنه
خود را کوچک نکردند بلکه تصدی گری خود
را در اقتصاد توسعه دادند و این اقتصاد دولتی
و شــبه دولتی یکی از بزرگترین موانع رشد
توسعه اقتصاد ایران بوده و هست.
چرا در پیدایش و فعالیت شرکت های شبه
دولتی ،نظارت و نقش اتاق بازرگانی و یا نهاد
موازی اعمال نگردید؟

جریــان خصوصی ســازی بیشــتر موجب
رشد شــبه دولتیها شد تا خصوصیها .اتاق
بازرگانی این جریان را بررســی کرده و نظر
اصولی خود را به دولت ارائه داده است ،هدف
خصوصی سازی نباید کسب درآمد آتی باشد،
خصوصی ســازی موفق آن است که جهت
توســعه و اشــتغال را نگاه کنند و به اهلش
واگذار شود.
بــا توجه بــه فراگیر شــدن تفکــر بخش
خصوصی در جهــان ،دولت هــای ما هم
صدا بــا جریانات بیــن المللــی  ،حمایت
ال مسیری
شعار گونه خود را دارند ولی عم ً
عاری از قوانین دســت و پا گیــر دولتی را
برای بخش خصوصی ایجاد نکرده اند.این

دولت کنونی اگر در
تصمیمات متعددی همچون
ارز  ،صادرات و تولید و ...
از مشورت اتاق بازرگانی و
تشکل ها بهره ببرد آزمون
و خطا به حداقل می رسد
و از تصمیمات لحظه ای
متناقض نیز پرهیز کرده
است.

ســنگینی و ناتوانی دولت های ما در واقع
وزارت خانه های دولــت را هم درگیر کرده
است وزرایی که نبوغ و توانمندی زیاد دارند
ولی در چنبره وســعت و بزرگی وزارت خانه
مطبوع خود و تصمیم سازی یک سویه گرفتار
می شــوند و در واقع به جای اینکه یک روند
کارشناسی برای تصمیم سازی اتفاق بیفتد،
این روند با تصمیم گیری وزیر و دســتوری
ابالغ می گــردد .نتیجتاً باعث شــده اکثر
وزارت خانه های ما در انجام وظایف شــان
عملکرد مثبتی را نداشــته باشــند .دولت
کنونی اگر در تصمیمات متعددی همچون
ارز  ،صادرات و تولید و  ...از مشــورت اتاق
بازرگانی و تشکل ها بهره ببرد آزمون و خطا
به حداقل می رسد و از تصمیمات لحظه ای
متناقض نیز پرهیز کرده است.
با توجه به اخباری که در صفحات مجازی
منتشر می شود دولت را پایه گذار و تصمیم
گیرنده بروز اتفاقــات ارزی می دانند نظر
شما چیست؟
خیر من اینطور فکر نمی کنم ،عدم مشورت
و اشتباه دولت است  .دولت پس از بروز این
هیجانــات ارزی و تصمیماتی که گرفته بود
اتاق بازرگانی را برای گفتگو دعوت کرد ولی
نه برای مشورت و چاره جویی.
در دولت های سابق هم در دور دوم ریاست
جمهوری این افزایــش ارزی اتفاق افتاده
بود آیا اتاق بازرگانــی در آن دوره ها هم
تاثیرگذار مثبت نبود؟
اتاق بازرگانی در همه دولت ها خارج از دایره
تصمیمات بوده اســت در واقــع نمایندگان
اتاق بازرگانی در بســیاری ازجلســات
تصمیــم گیــری حضور دارنــد ولی حتی
صدایشان به گوش حاضرین در جلسات هم
نمی رســد.در ارز  4200تومانی نیز پس از
تصمیم و ابالغ دولت ،اتاق نظر خود را اعالم
کرد .بعد از ابــاغ ارز  4200تومانی ،دولت و
بانک مرکزی ده ها بخشنامه صادر کردند که
نشانگر دستپاچگی و عدم مشورت دولت بود
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چرا چین به خرید نفت ایران ادامه خواهد داد؟

که برای اصالح مصوبه ناچار شدند پشت سر
هم مصوبات و بخشنامه های گوناگونی برای
ترمیم تصمیمهای قبلی بدهند.

ذی نفعان تصمیم گرفته شود میزان آزمون
و خطا کاهش می یابد و ســرعت پیشرفت
افزایش پیدا می کند .این پروســه در تمام
کشورهایی که در مســیر رشد و توسعه قرار
دارند دیده می شود .

رگوالتــوری با تصمیم فردی در تضاد اســت
اما تصمیمات فردی با اســتفاده از رگولیشن
تصمیمات درســتی خواهــد بــود در واقع
رگوالتوریخطاهاراکاهشمیدهدودرتصمیم
گیری ها قاعده و قوانیــن رگوالتوری می تواند
نتایجثمربخشیراعایداقتصادمابکند.

تحلیل شما از خودتحریمی چیست ؟ به نظر
می رسد به غیر از تحریم مانعی شده است
برای عدم تحقق کامل توسعه؟

تصویب نظام رگوالتوری تا چه حد تاثیرگزار
خواهد بود ؟

و از مزیت هــای رگوالتوری ،تصدی گری
دولت هم کمتر می شــود همان چیزی که
بخش خصوصی می خواهد.

امیدواریم رگوالتــوری به صورت یک قانون
تأثیرگذار اجرایی شــود .اگر با اســتفاده از
کارشناسی و مشورت های جمعی خصوصاً با

صد در صد ،تصمیمــات کنترل دولتی غالباً
با وجود حسن نیت تصمیمگیرندگان باعث
تجدید فعالین اقتصادی و موانعی در پیشرفت
توسعه بوده است که متأسفانه ابعاد آن امروزه
گسترده تر نیز شده است و خصوصاً در حوزه
صادرات که چند میلیارد دالر صادرات خالص
سهم بخش خصوصی ماست به جای حمایت
دولت از این بخش در دنیای پر رقابت کنونی،
به قصد ورود ارز بیشــتر به کشــور موجب
کاهش صادرات میگردد ،کنترلی که نهایتاً

منجر به خود تحریمی شده و عایدی مناسبی
را فراهم نخواهد کرد.
در انباشت نقدینگی گفته شده که پول در
جامعه بی پول قدرت مانور بیشتری دارد
چرا دولت مشکل اصلی را انباشت نقدینگی
عنوان می کند؟

انباشتنقدینگییکمبحثفرعیاستمارشد
 20تا  30درصدی نقدینگی داشتیم ولی بخش
بزرگیازآنازاستمهالهاحاصلشدهاستیعنی
مردم توان پرداخت بدهی بانکی را نداشتند بانک
استمهال کرده و با بهره  25درصد آن را تمدید
کرده است شیوه ای که طی آن نقدینگی زیاد می
شود و از طرف دیگر پولی در دست مردم نیست.
اقتصادمقدارنقدینگیوسرمایهدرسرعتگردش
سرمایه است وقتی سرمایه ها در زمین و ملک
محبوس می گردد و به سمت تولید نمی رود و هر
چهار یا پنج سال یکبار این گردش سرمایه اتفاق
می افتد این یک ضایعه بزرگ اقتصادی است.

با بازگشت تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران و ادامه جنگ لفظی میان دو کشور ،چین نیز
وارد معرکه شده اســت .به گزارش اوپکس به نقل از خبرگزاری های اقتصادی ،اندری یو ،مدیر
دفتر بینالمللی فدراسیون صنعت نفت و مواد شیمیایی چین اظهار کرد :شرکتهای چینی در
هر شرایطی به نفت ایران نیاز دارند و به خرید آن ادامه میدهند .چین به تحریمهای آمریکا علیه
ایران توجهی نخواهد کرد .این یک روال عادی میان ایران و چین است و ارتباطی به آمریکا ندارد.
نفت ،گاز و تجارت نباید دیگر تحت تاثیر آمریکا قرار گیرد .وی گفت :شرکتهای چینی و روسی
میتوانند جای خالی توتال و سایر شرکتهای اروپایی را پر کنند بنابراین بسیار غیرمحتمل است
که ایران مشکلی در حفاری و سرمایهگذاری در نفت داشته باشد .این مقام چینی در ادامه اظهاراتش
افزود :ایران در دهههای گذشــته با وجود تحریمها توانسته اســت پیشرفت کند .ایران و چین
میتوانند روابط نزدیکتری داشته باشند .هر آنچه که آمریکا انجام دهد نمیتواند مانع همکاری
میان ایران و چین شود .اظهارات این مقام چینی در حالی مطرح شد که جنگ لفظی میان ایران
و آمریکا با حضور عربستان سعودی به عنوان رقیب منطقهای ایران در یک ضلع دیگر ،باال گرفته
است .حسین کاظم پور اردبیلی ،نماینده ایران در اوپک ماه گذشته گفته بود ترامپ به اشتباه انتظار
دارد عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان نفت ،کاهش عرضه ناشی از تحریمهای آمریکا علیه
ایران را جبران کنند .از یک سال و نیم پیش که ترامپ قدرت را بدست گرفت ،واشنگتن و ریاض
روابط نزدیکتری نسبت به دوران ریاست جمهوری باراک اوباما پیدا کردهاند و عربستان سعودی
اعالم کرده است به منظور کنترل رشد قیمتهای نفت در آستانه انتخابات میان دورهای مجلس
و سنا در نوامبر ،با خواسته آمریکا برای افزایش تولید نفت موافقت خواهد کرد.
با این حال در اقدامی که احتماال به منظور نشــان دادن استقالل عمل در برابر مداخالت آشکار
ترامپ انجام گرفت ،عربستان سعودی تولید نفت خود را در ژوییه  41هزار بشکه در روز کاهش
داد و به  32.3میلیون بشکه در روز رساند .تولید نفت عربستان یک ماه پس از توافق این کشور با
تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک شامل روسیه برای افزایش تولید ،کاهش یافت.
مثلث ژئوپلیتیکی

بسیاری مدعی هســتند که تمایل ریاض برای پذیرش خواست آمریکا از این حقیقت منبعث
میشود که عربستان در متقاعد کردن آمریکا برای اعمال تحریمهای فلجکننده علیه ایران نقش
کلیدی داشته است .ایران و عربستان سعودی از دیرباز رقیب منطقهای در خاورمیانه به شمار
میرفتند.
وضع مجدد تحریمها از سوی ترامپ علیه ایران بر سر برنامه هستهای ،شمارش معکوس را برای
تجدید فشار روی ایران آغاز کرده اســت .تحریمها علیه بخش انرژی ایران در اوایل نوامبر آغاز
خواهد شد و ممکن است صادرات نفت ایران آن هم در شرایطی که بازار فضای چندانی برای جذب
شوکهای مصنوعی ندارد ،از این اقدامات خصمانه متاثر شود .ریک پری ،وزیر انرژی آمریکا در
اواخر ژوئن اظهار کرده بود :بر این باور است که عربستان سعودی و روسیه قادر خواهند بود تولید
نفت را برای تثبیت بازار و جبران افت احتمالی عرضه ایران افزایش دهند .اما این ادعایی است
که برخی از ناظران بازار نفت با آن مخالف هستند.

ا یستادگی چین در برابر تحریمهای آمریکا

چین که بزرگترین مشتری نفتی ایران است،
حدود  ۶۵۰هزار بشــکه در روز نفت از ایران
خریداری میکند که معادل ۷درصد از مجموع
واردات این کشور است .ارزش واردات چین از
ایران با قیمت فعلی بازار ۱۵ ،میلیارد دالر در
سال است .شرکتهای انرژی دولتی  CNPCو
سینوپک چین میلیاردها دالر در میادین نفتی
بزرگ ایران مانند یادآوران و آزادگان شمالی
سرمایهگذاری کرده و نفت به چین فرستادهاند.
دونالد ترامپ ،رئیــس جمهور آمریکا تهدید
کرده شــرکتهایی کــه در ایران  فعالیت
میکنند ،حق فعالیت در آمریکا را نخواهند
داشــت .وزارت خارجه چیــن در واکنش به
تهدید رئیس جمهور آمریکا ،اعالم کرد روابط
تجاری و انرژی چین بــا ایران به منافع هیچ
کشور دیگری لطمه نمیزند .پیشتر بلومبرگ
به نقــل از دو منبــع آگاه از مذاکرات میان
واشنگتن و پکن گزارش داده بود آمریکا موفق
نشــد چین را برای قطــع واردات نفت ایران
متقاعد کند.
تحلیلگران شرکتهای "بی ام آی ریسرچ" و
"میزوهو سکیوریتیز" پیش بینی کردهاند که
چین ممکن است واردات نفت ارزان ایران را
افزایش دهد و کاهش خرید از سوی کشورهای
دیگر را جبران کند.
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نیاز صنعت قیر به ثبات اقتصادی
سید حآمد حسینی

کارشناس قیر و عضو اتحادیه اوپکس

سال  ۹۷اگر چه با خوشــبینی و امید زیادی برای فعاالن صنعت قیر آغاز گردید اما هر چه از آغاز سال گذشت
این امیدها کمرنگ تر شد و خوش بینی ها بیشتر رنگ باخت .با توجه به حضور بازیگران مختلف و متعدد در این
صنعت ،بخش های مختلفی بر این امیدها و خوش بینی ها تاثیر گذار هستند که بیش از هر چیز نیاز به انسجام
در تصمیم گیری و دخالت دادن بخش خصوصی در تصمیم سازی ها را مشخص می سازد .در اینجا با ذکر چند
سرفصل برخی از بخش های این صنعت طی ماه های اخیر را مورد بررسی قرار میدهیم.

 .۱بخشنامه های ارزی

از فروردین ماه ۹۷با ابالغ بخشنامه جدید ارزی
و ایجاد تکالیف متفاوت برای واردکنندگان و
صادرکنندگان کشور ،ثبات صنعت دستخوش
تغییراتی گردید .صادرکنندگان در مواجهه
با این بخشنامه با ابهامات زیادی روبرو بودند
که ناشــی از عدم جامعیت بخشنامه مذکور
بود .به مرور زمان این بخشــنامه با اصالحات
و بخشــنامه های بعدی کامل تر گردید و در
برخی موارد مجددا تغییر یافت .در این میان
اعمال سلیقه های متفاوت توسط بخش های
مختلف حاکمیتی نیز بعضا مشکالتی را برای
صادرکنندگان بوجود می آورد .در جلســات
مســتمر و هم اندیشــی های مداوم فعاالن
صنعت ،بارها بر عزم صادرکنندگان قیر برای
کمک به دولت و یاری رساندن کشور با ورود
ارز توســط فعاالن این بخش تاکید شد ولی
متاســفانه مجال این امر بــه فعاالن صنعت
داده نشده است .صادرکنندگان عمده بخش
خصوصی به خوبی به کمبودهای ارزی کشور
واقف هســتند و می خواهند در این شرایط
دولت را یاری رسانند اما بخشنامه های مداوم
بدون توجه به راهکارهای اتحادیه و تشکل های
خصوصی این مجال را از صادرکنندگان قیر

اقدامات بورس کاال در
جلوگیری از رقابت آزاد و
شفاف و تصمیمات یکجانبه
بدون توجه به نظرات
مشورتی تشکل های متولی
قیر کشور امکان رقابت را از
بازرگانان باسابقه صنعت
قیر سلب کرده است

گرفته است .آخرین بخشنامه در این خصوص
که ظرف روزهای گذشــته صادر شده است
محاسبه نرخ خوراک واحدهای قیرسازی بر
مبنای نرخ دالر  ۴۲۰۰تومانی است که مورد
حمایت فعاالن صنعت قیر است به شرط آنکه
این تصمیم حداقل دارای ثبات یکساله باشد تا
بر مبنای آن بتوان برنامه ریزی نمود.
 .۲خوراک واحدهای تولیدی:

یکی از بحث های چالش برانگیز در ماه های

گذشته مساله خوراک واحدهای تولیدی بوده
اســت .پیش از این تنها تولیدکنندگان قیر
متقاضی وکیوم تولیدی پاالیشــگاه ها بودند
درحالی که امروز تنوع متقاضیان بیشتر شده
است .از طرف دیکر شمار تولیدکنندگان نیز
نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است
اما نحوه تخصیص خوراک روال منظم و ثابتی
را پیدا نکرده اســت .در این خصوص بورس
کاال نیز با تصمیمات و اقدامات یک جانبه که
مورد تایید اکثر فعاالن صنعت قیر نیست ،به
این مسایل دامن زده است .از جمله این موارد
عرضه های پرمیوم در بورس و سقف رقابتی
است که تولیدکنندگان را بامشکالتی مواجه
کرده اســت .واحدهای تولیدی بعضا زیر ۵۰
درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند زیرا
ماده اولیه به میزان مناسب در اختیارشان قرار
نمی گیرد .در این خصوص پاالیشگاه ها نیز
که موظف به عرضه میزان مشخصی ماده اولیه
بوده اند ،از اجرای تعهدات خود سرباز زده اند و
میزان توافق شده را عرضه نمی کنند.
 .۳قیرهای تهاتری:

یکی از مــوارد بحث برانگیــز در صنعت قیر
قیرهای تهاتری است که افراد مختلف به آنها
دسترسی دارند و بازار صنعت را دچار اختالل
میکنند .خوشبختانه اخیرا معاون وزیر راه و
شهرسازی اعالم کرده است که دیگر قیر مجانی
در اختیار کسی قرار نمیگیرد که امید است در
عمل نیز این تصمیم انجام شود .فعاالن صنعت

قیر معتقدند که بودجه الزم جهت استفاده
از قیر در پروژه های شهرداری و وزارت راه
به صورت نقدی به این نهادها پرداخت شود و
از اعطای اعتبار به صورت کاالیی پرهیز گردد.
این امر سبب سازماندهی بیش از پیش صنعت
قیر خواهد شــد .این اقدام در کنار بخشنامه
وزارت نفت در خصوص کســب مجوز از این
وزارت جهت صادرات قیرهای تهاتری (عالوه
بر مجوز بورس) میتوانــد تکمیل کننده این
بخش از ساماندهی بازار باشد.
 .۴صادرات:

بخش عمده ای از تولید کنندگان قیر در واقع
صادرکنندگان اینمحصول نیز هستند .عالوه
بر این بسیاری از شــرکتهای بازرگانی نیز به
صادرات قیر مشغول هستند .یکی از مهمترین
الزامات توسعه صادرات و رشد صادرات ثبات
در شرایط اقتصادی و قوانین موضوعه است تا
بتوان اقدامات را برنامه ریزی نمود .طی ماه های
گذشــته بارها و بارها فعالیت صنعت قیر از
محاسبه قیمت محصول تولیدی یا صادراتی
خود عاجز شده اند یا نسبت به تغییر قیمتهای
خود اقدامنموده اند زیرا شــرایط با ثبات در
اقتصاد و قوانین وجود نداشته است .برخی از

این مسایل عبارتند از :نبودن رویه یکسان
در گمرکات صادراتی جهت محاسبه ارزش
محموله هــای صادراتی کــه بعضا ارزش
معامله در بورس کاال مالک ارزش گذاری
قرار گرفته است در حالی که اصوال تسویه
فروش ها در بورس به صورت ریالی است؛
مشمول شدن قیر در زمره کاالهای پرخطر
جهت حمل و صادرات در حالیکه طی ده ها
سال گذشته چنین موضوعی نبوده است؛
اقدامات بورس کاال در جلوگیری از رقابت
آزاد و شــفاف و تصمیمات یکجانبه بدون
توجه به نظرات مشــورتی تشــکل های
متولی قیر کشور که بویژه امکان رقابت را
از بازرگانان باسابقه صنعت قیر سلب کرده
است؛تاخیر در عودت وجوه ارزش افزوده
به صادرکننــدگان که البته بــا اقدامات
مســوولین روند بهتری پیدا کرده اســت
اما همچنان مورد رضایت صادرکنندگان
نیســت؛تغییر در نرخ هــای حمل و نقل
و افزایش کرایــه های باربــری به نقاصد
صادراتی بــا توجه به افزایــش قیمت ارز
که توان رقابــت را از فعاالن صنعت گرفته
اســت؛ ورود قیر و مواد اولیه قیر از کشور
عراق که به عنوان یــک آلترناتیو محصول

ایرانی مطرح شده است و بعضا با توجه به پایین
بودن قیمت صادرکنندگان ترجیح میدهند به
ن محصوالت استفاده
جای کاالی ایرانی از ای 
نمایند؛ فرآیندهای استاندارد و نمونه برداری
که میتوان با تسهیل در آنها سرعت صادرات
را بهبود بخشید.
به هر حال صادرکننــدگان قیر به عنوان
یکی از اقالم مهم صادراتی کشــور انتظار
ثبات در شــرایط و قوانین و بستر فعالیت
را دارنــد تا بتوانند بــه فعالیت خود ادامه
دهند.
در پایان الزم به ذکر اســت که این موارد
تنها بخشــی از نگرانی های فعاالن صنعت
است و پوشش دهنده تمام مسایل نیست.
امید اســت که مســووالن با فضادادن به
تشکل ها و اتحادیه های تخصصی و مشارکت
دادن ایشان در تصمیم سازی های مربوط به
صنعت مربوطه ،امکان رشــد اقتصادی در
این بخش ها را فراهم آورند .به ویژه آنکه
در صنعت قیر شــمار زیادی از شرکتهای
خصوصی واقعی در حال فعالیت هســتند
که مایل به همکاری با دولت جهت بهبود
شــرایط ارزی و حــل برخــی تنگناهای
صادراتی در شرایط تحریم را دارند.
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صنعت قیر در محاق سیاست های ارزی
محمد غفاری

یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه ،نبود سنخیت در برنامه و سیاست کلی و جاری بوده است
 .این عدم سنخیت باعث انفعال اهداف برنامه ای چشم انداز شده و اقتصادمحور صادرات نتوانسته
در اولویت برنامه ای قرار بگیرد  .در حوزه نفت،گاز و پتروشیمی نیز وجود رانت و تبعیض ،یارانه و ...
از مهمترین عوامل موانع صادرات خصوصا در بخش اقتصاد خصوصی بوده است که همچنان
در تداوم مستمر است  .موضوع فساد جنبی نیز در این حوزه به دلیل عدم توجه نظارتی و یا
پترو ستاره صبا
پور نایب زاده
عدم توانمندی در نظارت بر سیاست های جاری ،خود موجب شده شفافیت و اهداف صادراتی
تحت تاثیرنباشد .سلیقه ای عمل نمودن بدون در نظر داشتن بنیه اقتصاد جامع ملی و مقاومت در حوزه رقابت منطقه ای فرصت ها را از دست رفته
کرده و علی رغم واکاوی و وجود فساد  ،توجهات به دور زدن تحریم ها  ،پویایی ثروت ملی را تحت تاثیر خود قرار داده و انضباط صنعتی چه در بخش
خصوصی و چه دولتی و شبه دولتی اقتصاد پنهانی را بنیان نهاده تا جایی که رقبای منطقه ای ما پس از پی بردن و تحقیقات  ،نفوذ خود را در این
اقتصاد یعنی اقتصاد پنهان گسترانده و مسیر تخریب را مهیا کرده اند .
این هجمه باعث می گردد اقتصاد بخش خصوصی در حوزه نفتی و مشتقات آن نیز دچار بی انضباطی گشته و این موانع روز به روز افزونتر گردد تا
جایی که قدرت و ارزش ثروت ملی را به پایین ترین سطح خود رسانده و پول ملی تبدیل به کاغذ ملی شود.

شرکت آترا کران

صنعت قیــر ایران از ســال  1382بــا آغاز
خصوصی سازی هایی که در پاالیشگاههای
کشور اتفاق افتاد و بعد از آن در سال 1386
با ورود بخش خصوصی واقعی به بازار ،فراز و
نشیب های زیادی را تجربه کرده است ولی
اتفاقاتی که در یک سال اخیر افتاده  ،شرایط
بازار را متفاوت کرده است و نگرانی هایی برای
ادامه فعالیت وجود دارد .مســلماً قیر ایران
چیزی نیســت که بتوان آن را نادیده گرفت
ایران یکی از عمده تولیــد کنندگان قیر در
دنیاست و ســالیانه تقریباً  3تا  3/5میلیون
تن انواع گریدهای قیر کشــور در حال صادر
شدن به بازارهای مختلف جهان است که در
حقیقت مباحث اقتصادی و سیاسی کشور ،بر
روی تولیدات و حجم صادرات این محصول
تأثیر گذاشته است .گپ قیمتی شدیدی که
بین قیمت ایران و قیمت های جهانی این کاال
وجود داشته باعث گردیده که بازارهایی برای
قیر ایران به وجود آمده یا از بین برود ولی اگر
بتوانیم زودتر به یک ثبات تصمیم گیری در
مورد بحث های ارزی که هم اکنون بزرگترین
مسئله شرکت های صادرکننده عدم شفافیت

مشکالت صادرکنندگان فرآورده های نفتی

ایران یکی از عمده
تولید کنندگان قیر در
دنیاست و سالیانه
تقریباً  3تا  3/5میلیون
تن انواع گریدهای قیر
کشور در حال صادر
شدن به بازارهای
مختلف جهان است
در مورد سیاســت های کالن ارزی کشــور
است ،برسیم ،بتوان ثبات نســبی را در بازار
ایجاد نماییم .صدور بخشنامه های مختلف،
تغییرات بخشــنامه ها ،عدم اجرای صحیح
بعضی از بخشــنامه هایی که فقط ابالغ شده
باعث شده که تولیدکننده ها و صادرکننده ها
با توجه به تفاوت نوع سهام دارانشان و تفاوت
سایز شــرکت های تولیدکننده بعضاً درگیر
سودهای مقطعی و شــاید حتی بعضی از
مواقع کاذب شــوند و بعضی از شرکت ها
هم نگرانی هایــی در مورد اجرای بعضی از

بخشــنامه ها دارند که فقط ابالغ شده و اجرا
نشدهاست.اتحادیهصادرکنندگانفرآوردههای
نفتی که مجموعه بســیار قوی از شرکت های
تولیدکنندهوصادرکنندهوحتیبازرگانهارادر
کنار هم تجمیع کرده است و همچنین افرادی
کهدرایناتحادیهحضوردارندقطعیقیندانش،
تخصص ،تجربه و توانمندی های خوبی دارند و
می توانند با هم اندیشــی و راه حل هایی این
صنعت را در این شرایط خاص کمک نمایند به
شرط آن که این اعتماد به اتحادیه در نهادهای
دولتی مثل بورس کاال  ،گمرک ،بانک مرکزی
و ...وجود داشته باشــد و از این توان ظرفیتی
مشــاوره ای این اتحادیه بــه صورت صحیح
استفاده گردد تا سیاست گذاری هایی انجام
شــود که نه تنها ما را دچار مشکل نکند بلکه
کمک بکند برای اینکه بتوانیم در این شرایط
اقتصادی خاص ،به کشور از نظر درآمد ارزی
حاصل از صادرات،کمک نماییم.
به هر حال قیر ایران هیچ وقت کاالی تحریمی
نبوده و هنوز هم نیســت و بعید است که در
سیاست گذاری های بین المللی ،قیر ایران را
یک کاالی تحریمی در نظر بگیرند .

از جمله مشــکالت مربوط به تولید و صادرات فرآورده های هیدروکربن می توان به موارد ذیل
اشاره نمود :
شیوه قیمت گذاری بورس کاال و انرژی از جمله اعتراضات این بخش می باشد که بر اساس قیمت
پایه ثانویه و بعد از رقابت در مورد قیمت های اولیه شکل می گیرد و گاهی اوقات منجر به افزایش
پترو ایمن پارس آسیا تا  40درصدی قیمت ها به تناوب روزهای عرضه در ماه می گردد .
اعال صادقی
همچنین جرائم فوق العاده سنگین و خارج از عرف ماده  16گمرکی که به تشخیص کارگروه فنی
تعیین ماهیت صورت گرفته و تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است و به نظر میرسد بسیار سخت گیرانه اتخاذ شده است  .از طرفی حذف خوش نامی ها
و ازدیاد واحدهای تولیدی و پیوستن واحدهای تولیدی روغنی و تینری و  ...به جرگه صادرکنندگان هیدروکربن ها ،کمبود مواد اولیه و تعیین مساوی
خوراک در بورس کاال و انرژی بدون درنظر گرفتن ظرفیت پروانه بهره برداری و آمار صادرات سالهای پیشین هر واحد تولیدی نیز از مشکالت این صنعت
می توان برشمرد  .هزینه های هنگفت آزمایشگاهها و قیمت گذاری نرخ میعانات گازی بدون هیچ گونه استدالل منطقی در رابطه با نرخ های جهانی
و نرخ تسعیر ارز از موضوعات و معضالت مورد توجه در هیدروکربن ها است .

با تجربه سی و چند ساله که در صنعت روغن موتور فعالیت داشته ام تا کنون با اوضاع نابسامان
و آشفته کنونی روبرو نبوده ام  .از عدم تعیین قیمت خوراک و مواد اولیه جهت پاالیش و تصفیه
تا کمبود و نبود مواد اولیه کاال جهت تولید و به تبع آن سردرگمی تولید کننده بابت تامین مواد
اولیه و مشکالت تولیدی و بهاء قیمت تمام شده و عرضه آن در چنین بازار آشفته و به هم ریخته
کارشناس فرآورده های روغنی
فرهاد رحمانی
و دســت آخر هم مواجهه با نهادها و سازمان ها و مشکالت افزایش قیمت و نبود رویه یکسان
برای کنترل قیمت ها که همه این عوامل به توقف تولید و تعدیل نیروی کار منتج شده است .
در خصوص مشکالت این بخش شاید بتوان اشاره ای به وضعیت تولید روغن موتور و فرآورده های روغنی کرد که از این قاعده مستثنی نبوده و با وجود
تسهیالت و امکانات و بهره مندی چهار شرکت اصلی و بزرگ (تصفیه اول) از خوراک یارانه ای و عدم امکان رقابت شرکت های کوچک تر فضای نابرابر
و ناعادالنه ای برای تولیدکنندگان این محصوالت ایجاد می گردد که ناگزیر منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی میگردد.
برای عبور از چنین اوضاع نابسامان پیشنهاد می گردد شرایط کار و فضای مناسب برای همه تولید کنندگان اعم از تصفیه اول و تصفیه دوم یکسان سازی
گردد و برای همه فعاالن این صنعت ارز یکسان برای صادرات و واردات اختصاص یابد که شاید مرهمی بر زخم های کهنه و نو تولید کنندگان باشد.
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مزایا و موانع فروش نفت خام توسط بخش خصوصی

عراق بزرگترین شریک تجاری ایران

عراق در حال حاضر
یکی از بزرگترین
شرکای تجاری
ایران است و حجم
روابط ایران با عراق
به اندازه  4قاره
اروپا،اقیانوسیه،آفریقا
و آمریکای التین است

بخش دولتی
محدودیت هایی دارد
که عمال اجازه نمی
دهد بتواند به صورت
فعال قدرت چانه زنی
داشته باشد .درحالی
که این موضوع
راز موفقیت بخش
خصوصی است

تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران از آبانماه
به صــورت رســمی آغاز میشــود و برخی
کارشناسان استفاده از توان بخش خصوصی
برای صادرات نفت خام را برای گذر از شرایط
تحریم پیشــنهاد کردهاند .پیشــنهادی که
هرچند مزایایی دارد اما در حال حاضر ناممکن
به نظر میرسد.
در این راســتا رضا پدیدار ،کارشناس ارشد
حوزه انــرژی با بیان اینکه ســاختار فروش
بینالمللی در ایران مطابق ضوابط و مقررات
امور بین الملل شرکت ملی نفت است درمورد
محدودیت های فروش نفت خام توسط بخش
خصوصی توضیح داد :طبق این ساختار صرفا
امور بینالملل ماموریت فروش نفت را دارد.
در این فرآیند چند موضوع مهم مطرح است.
نخست قیمت ،دوم حجم صادراتی و نکته سوم
شیوه معامالتی پرداختی است.
وی افزود :از سوی دیگر اگر فردی قصد داشته

باشد در تجارت صنعت نفت و حوزه صادرات نفت خام فعالیت کند باید با یک پاالیشگاه قرارداد داشته
باشد .زمانی که نفت به بورس برده می شود همه سهام داران با پاالیشگاه قرارداد ندارند .نکته دوم این
است که قیمت پایهای را امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرده و روی قیمت خودش
ایستاده است درحالی که ساختار بورس عرضه و تقاضا است و قیمت افزایش یا کاهش پیدا میکند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به حجم و شیوه پرداخت اظهار کرد :قیمت محموله هایی که
توسط شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت خام مطرح می شود با میانگین قیمت  75دالر نفت
عدد بزرگی است .شیوه پرداخت و جابهجایی این پول با توجه به محدودیتها تعریف نشده است.
پدیدار با تاکید بر اینکه زیربنای الزم برای حضور بخش خصوصی که بتواند محموله های کوچک
تر با شیوه پرداخت سهل تر یا مکانیزم هایی که نظام پولی و بانکی کشور تعریف کند وجود ندارد،
تصریح کرد :عمال فروش نفت ایران از طریق بخش خصوصی در حال حاضر مقدور نیست.
وی در ادامه درمورد مزایای فروش نفت خام توســط بخش خصوصی توضیح داد :زمانی که
وارد معامالت خرد میشوید ریسک ها کاهش مییابد .برای مثال ریسک فروش ،ریسک خطر
پرداخت و ...کاهش مییابد .از ســوی دیگر در روابط بین الملل محدودیتها برای ارگانهای
رسمی است.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی ادامه داد :روابط رسمی و غیر رسمی بخش خصوصی
با تجارت جهانی بسیار گسترده تر است تا بخش دولتی .بخش دولتی محدودیت هایی دارد
که عمال اجازه نمی دهد بتواند به صورت فعال قدرت چانه زنی داشته باشد .درحالی که این
موضوع راز موفقیت بخش خصوصی است.

دکتر سید حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در میزگرد تحلیل روابط
سیاسی  ،اقتصادی ،فرهنگی وامنیتی ایران وعراق ومنافع متقابل دو کشور از این روابط در شرایط
کنونی در شبکه مستند گفت  :آمار صادرات ایران به عراق  3میلیارد و هشتصد میلیون دالر است
که شامل نفت و گاز و ترانزیت نمی شود .هفت میلیون و  100هزار تن کاال در  5ماه گذشته به
کشور عراق صادر شده است که قیمت متوسط آنها  545دالر بوده است.
در این زمینه اولویت صادرات به عراق شامل مصالح ساختمانی  ،میوه و تره بار و مواد غذایی بوده
است .و در روز 17شهریور نیز  214کامیون عراقی در مرز شلمچه بارگیری کردند که نشان می دهد
مسائل بصره نقشی در صادرات کاال به عراق نداشته است.
حسینی در ادامه با توجه به مشترکات تاریخی ایران با عراق گفت :ما با کشور عراق دارای تاریخ
مشترک هستیم و یک روزی دو کشور یکی بودند  .ترکیه با وجود تاریخ  500ساله هیچگونه نفوذ
فرهنگی در عراق نداشته اســت و زبان دوم مردم عراق اکثرا فارسی است و هیچ اثری از ترکیه
نیست .عراق در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران است و حجم روابط ما با عراق
به اندازه  4قاره اروپا،اقیانوســیه،آفریقا و آمریکای التین است و صادرات به کشور عراق بسیار
بیشتر از این چهار قاره می باشد.
چین در ســال  23.5 ، 2016درصد و ترکیه  23درصد از بازار عراق را در اختیار داشته است
و ایران  20درصد از این بازار را در اختیار داشته است که پیش بینی میشود تا  31درصد هم

پیشرفت داشته باشد .ســطح و حجم روابط
بسیار باال رفته اســت و در حال حاضر هر دو
کشــور به هم نیاز دارند و این نیاز دو کشور
باعث شــده این روابط رو به گسترش باشد و
دیگران را عصبانی نماید.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و
پتروشیمی در خصوص موقعیت ژئوپلتیکی
عراق افــزود  :ایران با وجود عراق و ســوریه
ظرف مدت  54ساعت به لبنان می رسد که
این مسیر می تواند مســیر ژئوپلتیک ایران
در منطقــه را بی نظیر نماید کــه دیگران از
این موضوع به شدت وحشت دارند که ایران
از این مســیر راه به مدیترانه و اتحادیه اروپا
پیدا کند  .بعد از تحریم یکی از حلقه هایی که
میتواند ما را از تحریم نجات دهد کشور های
عراق،چین،هند و روسیه است.
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آخریــن وضعیت ایــران در
بزرگترین میدان گازی جهان
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برداشــت تجمعی گاز غنی از میدان پارس
جنوبی در مردادماه سال  ۱۳۹۲در ایران ۵۹۶
میلیارد مترمکعب و در قطر  ۱۵۶۰میلیارد
مترمکعب بوده که این میزان در اســفندماه
ســال  ۱۳۹۶در ایران به  ۱۲۳۲و در قطر به
 ۲۲۸۰میلیارد مترمکعب رسید.
همچنین ظرفیت برداشت از الیههای نفتی
پارس جنوبی که در مردادماه سال ۱۳۹۲
در طرف ایران صفر بود در اســفندماه سال
 ۱۳۹۶به  ۲۵هزار بشکه در روز رسید .این
میزان در طرف قطری در مردادماه سال،۱۳۹۲
 ۳۰۰هزار بشکه در روز بود که تا اسفندماه سال
 ۱۳۹۶بر همین میزان باقی ماند.
پیشبینــی تولید روزانــه  ۵۶میلیون

مترمکعب گاز از فاز  ۱۳تا زمستان

میدان گازی پارس جنوبی که عنوان بزرگترین میدان گازی جهان را یدک میکشد بین ایران
و قطر مشترک بوده و هرچند ایران در طول سالها از قطر در برداشت از این میدان عقب بوده اما
روند توسعه پارس جنوبی در طرف ایران در سالهای اخیر رو به رشد بوده است .به طوریکه که
انتظار میرود تا پایان سال  ۱۳۹۸همه فازهای باقیمانده توسعه نیافته ،یعنی فازهای ،۱۴ ،۱۳
 ۲۲تا  ،۲۴توسعه یابند و از پروژه پارس جنوبی فقط پرونده فاز  ۱۱باز بماند.
به گزارش اوپکس ،تاکنون همه بلوکهای مرزی پارس جنوبی در طرف ایران به جز فاز ۱۱تولیدی
شده است .تا پایان امســال فازهای  ۲۴ ،۲۲ ،۱۳کامل میشود و بخشی از فاز  ۱۴در سال آینده
تکمیل خواهد شد .به طور کلی همه فازهای باقی مانده پارس جنوبی به جز فاز  ۱۱تا پایان سال
 ۱۳۹۸تکمیل میشود.به طور کلی میزان افزایش تولید از پارس جنوبی در پنج سال گذشته ۳۰۰
میلیون مترمکعب بوده است.
مقایسه وضعیت ایران با قطر در پارس جنوبی

تعداد چاه در حال بهرهبرداری از میدان مشترک پارس جنوبی در مردادماه  ۱۳۹۲در ایران  ۱۱۰و
در قطر  ۴۰۱حلقه بوده است .این میزان در اسفندماه سال  ۱۳۹۶در ایران به  ۲۵۲رسید و در قطر
همان  ۴۰۱حلقه چاه ماند .تولید روزانه گاز غنی از این میدان در مردادماه سال  ۱۳۹۲در ایران
 ۲۸۵میلیون مترمکعب و در طرف قطری  ۵۶۶میلیون مترمکعب بود که این میزان تا اسفندماه
سال  ۱۳۹۶در قطر ثابت ماند و در ایران به  ۵۷۰میلیون مترمکعب رسید.

طبق آخرین اخبار دو ردیف شیرینسازی
این پاالیشگاه به بهرهبرداری رسیده است
که به تدریج پس از رسیدن به ظرفیت کامل
در مجموع روزانه  ۲۸,۲میلیون مترمکعب
گاز را شیرینســازی و به شبکه سراسری
ارسال میکند.
ردیف نخست شیرینسازی گاز پاالیشگاه
فاز  ۱۳که اواخر اسفندماه پارسال راهاندازی
شــد هماکنون روزانه  ۹میلیون مترمکعب
گاز را فرآورش می کند و دومین ردیف این
پاالیشــگاه که ابتدای خردادماه امسال به
بهرهبرداری رســید با تولید بیش از هفت
میلیون مترمکعب گاز عملیاتی اســت .به
طور کلی هدف از توســعه فــاز  ۱۳پارس
جنوبی تولید روزانه  ۵۶میلیون و  ۶۰۰هزار
مترمکعب گاز غنی ۷۵ ،هزار بشکه میعانات
گازی ۴۰۰ ،تن گوگرد و تولید ساالنه ۱,۰۵

میلیــون تن ال پی جی و یــک میلیون تن
اتان است.
پیشبینیها حاکی از آن است که دو ردیف
دیگر شیرینسازی این پاالیشگاه بهزودی
و احتماال تا آبانماه عملیاتی شود تا به این
ترتیب ظرفیت تولید گاز در این پاالیشگاه به
روزانه  ۵۰میلیون مترمکعب برسد.
به طور کلی پاالیشگاه فاز  ۱۳پارس جنوبی
 ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و
در بخش ساخت سکوهای چهارگانه این فاز
نیز سکوی  B ۱۳تا پایان شهریورماه و ،۱۳A
 C ۱۳و  D ۱۳پس از اتمام مراحل ســاخت
آماده بارگیــری و نصب در موقعیت مخزنی
خود میشوند .قرار است زمستان امسال در
مجموع ظرفیت تولیــد روزانه  ۵۶میلیون
مترمکعب گاز از این فاز محقق شود.
فاز  ۱۳یکی از پنج فاز باقی مانده و توســعه
نیافتــه از میــدان گازی پــارس جنوبی،
بزرگترین میدان گازی جهان مشــترک
بین ایران و قطر اســت .قرار اســت پنج فاز
مذکور که شامل  ۲۲ ،۱۴ ،۱۳تا  ۲۴است تا
پایان سال  ۱۳۹۸به بهرهبرداری برسند و به
جز فصل فاز  ،۱۱پرونده توسعه میدان گازی
پارس جنوبی به طور کامل بسته شود.
تکمیل بخش دریایی فاز ۱۴

در این راستا فاز  ۱۴پارس جنوبی در بخش
دریایی پیشــرفت مطلوبی داشته و تکمیل
پاالیشگاه این فاز ،با برخورداری از پیشرفت
بیش از  ۷۸درصدی به پایان سال  ۹۸موکول
شده است.
پیشبینیها حاکی از آن است که نخستین
ردیف شیرینسازی پاالیشگاه فاز  ۱۴سال
 ۹۸به بهرهبرداری میرسد و بخش دریایی
این فاز پیشــرفت مطلوبــی دارد و انتظار
میرود تا پایان امسال تکمیل شود.
طرح توســعه فاز  ۱۴پارس جنوبی با هدف
تولیــد روزانــه  ۵۶میلیــون و  ۶۰۰هزار
مترمکعب گاز ترش ۷۵ ،هزار بشکه میعانات
گازی و تولید ساالنه بیش از یک میلیون گاز

مایع ،یک میلیون تن اتان مصرفی واحدهای
پتروشــیمی و تولید روزانه  ۴۰۰تن گوگرد
در منطقه ویژه اقتصــادی انرژی پارس در
حال اجراست.
ســاخت ســکوهای دریایی ایــن طرح در

برداشت تجمعی گاز
غنی از میدان پارس
جنوبی در مردادماه
سال  ۲۹۳۱در ایران
 ۶۹۵میلیارد مترمکعب
و در قطر ۰۶۵۱
میلیاردمترمکعب
بوده که این میزان در
اسفندماه سال ۶۹۳۱
در ایران به  ۲۳۲۱و در
قطر به  ۰۸۲۲میلیارد
مترمکعب رسید

مجموع پیشــرفت بــاالی  ۹۰درصد دارد.
سکوی  A ۱۴این فاز با ظرفیت  1,14میلیون
مترمکعب که در یــارد صنعتی بندرعباس
ساخته شده اســت ،اردیبهشت ماه امسال
نصب و راهاندازی شــد و هماکنون عملیاتی
شده است .سکوی  C ۱۴نیز تا پیش از پایان
شهریورماه نصب میشــود .ساخت سکوی
 B ۱۴و  D ۱۴از دیگر ســکوهای این فاز در
یارد ایزوایکو پیشرفت مطلوبی دارد و انتظار
میرود تا پایان سال به تدریج در محل خود
در خلیج فارس نصب شوند.
تزریق بیــش از  ۷میلیــون مترمکعب گاز
شیرین به خط ششم سراســری از فاز ۲۲
تــا  ۲۴فازهای  ۲۲تا  ۲۴پــارس جنوبی از
دیگر فازهای باقی مانده پارس جنوبی است
کــه پیشبینیها حاکی از آن اســت که تا
پایان امســال به بهرهبرداری کامل برســد.
این فاز معادل دو فاز اســتاندارد از فازهای
بیستوچهارگانه اســت .سکوی دریایی فاز
 ۲۲اوایل خردادماه امسال با موفقیت نصب
شد .ساخت سکوی  A ۲۴تا پایان شهریورماه
به اتمام میرســد و آمــاده بارگیری از یارد
صنعتی صدرا در بوشــهر به سوی آبهای
خلیج فارس میشود ،ضمن این که ساخت
سکوهای  ۲۳و  B ۲۴وضع مطلوبی دارد.
تولیــد روزانــه  ۵۶میلیــون و  ۶۰۰هزار
مترمکعب گاز ترش ۷۵ ،هزار بشکه میعانات
گازی و تولید ساالنه بیش از یک میلیون گاز
مایع ،یک میلیون تن اتان مصرفی واحدهای
پتروشیمی و تولید روزانه  ۴۰۰تن گوگرد از
اهداف این طرح است.
نخســتین ردیف شیرینســازی پاالیشگاه
این فاز اسفندماه سال گذشــته راهاندازی
و آماده دریافت گاز تــرش از میدان گازی
پارس جنوبی شــد .تولید گاز شیرین از این
واحد فرآورشی در خردادماه امسال آغاز شد
و هم اکنون با دریافــت گاز ترش از فازهای
شش تا هشت پارس جنوبی ،بیش از هفت
میلیــون مترمکعب گاز شــیرین را به خط
ششم سراسری تزریق میکند.
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معرفی ترمینال
و بندر فراسکو
در عسلویه
رامین مرآتی

مدیر عامل شرکت فرا سکو

بندر فراسکو در عسلویه به عنوان اولین بندر تخصصی فرآوردههای نفتی با سرمایهگذاری
بخش غیر دولتی ایران و بدون استفاده از هر گونه تسهیالت بانکی ،احداث شده است .این
بندر واقع در غرب منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،در راستای اهداف برنامههای توسعه
کشور ،پاســخ به نیازهای صنعت نفت و در جهت گسترش زیرساختهای بنادر تخصصی
نفتی ایجاد شده و در حال توسعه است .بندر تخصصی نفتی فراسکو ،به دلیل نزدیکی به شبکه
بزرگراهی (فاصله چند متری) و فاصله ایمن از فازهای پاالیشگاهی و پتروشیمی ،بهعنوان تنها
بندر نفتی منطقه در حال ارائه خدمات ترمینالی و بندری میباشد.
مرآتی مدیرعامل این ترمینال در گفتگو با خبرنگار دنیای انرژی ادامه داد  :ما در طراحی و نگارش
طرح جامع احداث و توسعه ترمینال و بندر فراسکو در عسلویه موضوعاتی چون ایجاد بندر تخصصی
نفتی با امکانات مطلوب جهت ارائه خدمات ترانزیت ،صادرات تولیدات نفتی و پتروشیمی منطقه ویژه پارس
و تولیدات مواد نفتی پاالیشــگاههای کوچک و بزرگ داخلی ،ارائه خدمات دریایی ،بانکرینگ ،ارائه خدمات
تعمیراتی به فازهای پاالیشگاهی و پتروشیمی ،ایجاد زنجیره ارزش بین بنادر نفتی ایران و حوزه خلیج فارس
را پیشبینی و مد نظر قرار دادهایم.
با توجه به اتمام فاز اول آن در ســال  1394با احداث مخازن مناسب جهت ذخیرهسازی برخی فرآوردههای
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پهلوگیری نفتکش یکصد هزار تنی به طول  240متر در اسکله شماره دو بندر فراسکو جهت بارگیری

ترمینال نفتی و بندر فراسکو در عسلویه

بندر فراسکو بهجز
احداث و بهره برداری
از بزرگترین اسکله
نفتی ایران ،بزرگترین
ترمینال پذیرش و تخلیه
کامیونی ایران را نیز
احداث و به بهره برداری
رسانده است

نفتی و اســکلههای عمیق بــا درفت باال
و ســایر تأسیســات منصوبــه و موقعیت
مناســب بندر ،تا کنون مواردی نیز چون
صادرات حدود ســه میلیون تن نفت کوره
تولیدی پاالیشــگاههای داخلی از طریق
حمل کامیونی ،حدود سیصد هزار تن مواد
پتروشیمی و یکصد هزار تن ترانزیت مواد
نفتی انجام شده است  .همه اینها در حالی
است که در فاز اول و در بخش دریا ظرفیت
ســاالنه  5میلیون تن پیش بینی شــده،
ساخته و در حال بهره برداری است.
عضو کمیسیون سواپ ،ترانزیت و بانکرینگ
اتحادیه اوپکس در خصوص دیگر تجهیزات
بندر فراســکو افزود  :بندر فراســکو بهجز
احداث و بهره برداری از بزرگترین اسکله نفتی
ایران ،بزرگتریــن ترمینال پذیرش و تخلیه
کامیونی ایران را نیز احداث و به بهره برداری
رسانده است 42.ایستگاه تخلیه شامل سه
ترمینال مجزا برای فرآوردههای ســنگین
با  30ایســتگاه تخلیه و یک ترمینال ضد
انفجار مخصوص فرآوردههای نفتی سبک
با  12ایســتگاه مجموعاً ظرفیت پذیرش

و تخلیــه روزانه  850دســتگاه تانکر حمل
فرآوردههای نفتی را داراســت .در ترمینال
فراسکو تاکنون بیش از  125هزار تانکر مواد
نفتی و پتروشیمی ،پذیرش و تخلیه شدهاند.
معتقدیــم افزایش ظرفیــت مخازن کنار
بنادر نفتی و توســعه اســکلههای عمیق
و بین المللی برای ایران بســیار ضروری
اســت .لذا امکانات بندری جدید االحداثی
مانند بندر تخصصی نفتیفراسکودرعسلویهرابا
ساخت و بهره برداری از عمیقترین اسکلههای
نفتی بنادر ایران فراهم کرده ایم بطور نمونه،
اسکله شماره دو این بندر با  LOAمعادل 324
متر و ظرفیت بارگیری کشتیهای  100هزار
تنی ،بزرگترین اسکله نفتی ایران در مقایسه
با سایر بنادر نفتی بزرگ سواحل جنوبی کشور
از قبیل بندر ماهشهر ،بندر امام خمینی ،بندر
عباس که دارای اسکلههای جنب موج شکن
و داخل حوضچه آرامش هســتند ،به شمار
می رود .
مرآتی در خصوص گســترش ظرفیت های
ذخیره سازی و بندری کشــور گفت  :قطعاً
ظرفیتهای ذخیره ســازی و بندری کشور

بندرفراسکوظرفیت
 10میلیون تن
ترانزیت ساالنه مواد
نفتی از کشورهای
غربی ،شمال و شمال
شرقی ایران را فراهم
نموده است

باید گسترش یابد ،اما با همین امکانات فعلی
و موجود و با مدیریت مناسب ،بندر فراسکو
غیر از پاســخگویی به صادرات ســاالنه 55
میلیون تنی فرآورده های نفتی و محصوالت
پتروشــیمی ایران ،ظرفیت  10میلیون تن
ترانزیت ســاالنه مواد نفتی از کشــورهای
غربی ،شمال و شمال شرقی ایران را فراهم
نموده است .
در این آمارها صادرات نفت خام و میعانات
که عمدتاً از طریق اسکلههای  T-Jettyدر
جزیره خارک و اسکلههای شناور ( )SPM
در عســلویه صادر میشوند ،لحاظ نشده و
فقط به حجم صادرات فرآوردههای نفتی و
محصوالت پتروشیمی پرداخته شده است.
مدیرعامل بزرگترین بندر نفتی بخش غیر

دولتی کشور در پایان افزود  :در حال حاضر
تأسیسات بندری را ســاختهایم که شامل
موج شــکن به طول  1450متر و حوضچه
آرامش به مساحت  52هکتار ،بزر گترین
اســکله نفتی بنادر ســواحل جنوبی ایران
به طــول  324متر و ظرفیــت  100هزار
تن و اســکله دیگری به طــول  214متر و
ظرفیت  30هزار تنی می باشــد .ظرفیت
فعلی ســاالنه بندر 5 ،میلیون تن است که
با تکمیل طرح توسعه بندر و ایجاد  6پست
اسکله دیگر (مجموعاً  8پست اسکله عمیق)
به ظرفیت  18میلیون تن خواهیم رســید.
در صورت نیل به این اهداف ،بندر فراســکو
بزرگترین بندر تخصصی فرآوردههای نفتی
کشور خواهد شد.

نمایی از ترمینال و بندر فراسکو در عسلویه
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بازار انرژي عراق؛

سهم دولت و بخش خصوصي

نادی صبوری

دنیای انرژی

نزديك به  11هزار روز از زماني كه جنگ تحميلي عراق به ايران به پايان رسيد مى گذرد و امروز
عراق براي ايران نقشي بسيار متفاوت پيدا كرده است .نقشي كه تبادل «انرژي» در آن چه در سطح
دولتي و چه در سطح تجار بخش خصوصي غير قابل انكار است .در گزارش پيش رو تالش شده
است به نيازهاي امروز عراق در حوزه انرژي و آنچه كه دولت و بخش خصوصي حوزه نفت و انرژي
در ايران ميتوانند آن را پر كنند پرداخته شود.
كمبود «برق» يكي از اساسيترين چالشهاي امروز حكومت مركزي عراق است .همسايه غربي
ايران عمال از سالهاي پاياني دهه  90ميالدي تاكنون همواره با معضل كمبود برق دست و پنجه
نرم كرده است .اين ضعف از مسائل مختلفي چون درگيري بغداد با جنگهاي متعدد و همچنين
معضالت اجتماعي چون ونداليسم ناشي شده است.
تالش براي بهبود وضعيت برق در عراق درست با روزهاي بهبود رابطه شكرآب ميان دو همسايه
آغاز شد؛ به دنبال اين اتفاق و ديدارهاي متعدد ميان سران تهران و بغداد ،در سال  2005قرار بر
اين شد كه ايران  1500تا  2000مگاوات برق به عراق صادر كند.
ظرفيت توليد برق در عراق كه پيش از سال  1999به  10هزار مگاوات نيز نزديك ميشد ،پس
از درگيريهاي داخلي و همچنين به دنبال حمله امريكا به كمتر از  4000مگاوات نزديك شده
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بود .اما در كفهي تقاضا روند شكلي متفاوت
طي ميكرد.
ايران از ســال  2005تا ســال  2016براي
مدت  11ســال تقريبا بدون مشكلي بزرگ،
صادرات برق خود به عراق را انجام داد .اما در
اين سال مقامات ايراني اعالم كردند به دليل
بدهي  1ميليارد و  200دالري عراق به ايران،
اين صادرات را از  30دسامبر  2016متوقف
خواهند كرد.
عراق از سال  2007تاكنون و به دنبال ثبات
نسبي كه در حاكميت خود تجربه كرد همواره
نرخ رشد جمعيتي باالي 3درصد داشته است،
اين نرخ رشد باعث شده است تقاضا براي برق
در اين كشور هر سال 15درصد نسبت به سال
قبل زياد شود .موضوعي كه اقشار مختلف را
در اين كشور نگران كرده و براي مثال در يك
مقاله علمي ارائه شده در كنفرانس برق بغداد
به وضوح به آن اشاره شده است.
اما كاهش درآمدهاي نفتي بغداد به دنبال افت
شديد بهاي نفت خام از سال  ،2014جلوي
پيشروي عراق با نيازهاي برقياش را گرفت.
روزنامه «تعادل» پيشتر در اين باره نوشته
است « :سخنگوي وزارت برق عراق در سال
 2014اعالم كرد دولت اين كشور قصد دارد
تا پايان اين سال معادل  7500مگاوات و تا
پايان سال 2015معادل همين رقم به ظرفيت
نصب شده نيروگاهي اين كشور اضافه كند .اما
چند ماه پس از بيان اين صحبتها روند شديد
كاهشي قيمت نفت آغاز شد .اين در حالي بود
كه عراق در اين سال به عنوان «سريعترين
رشد در افزايش صادرات» دست پيدا كرده
بود و رقم عرضه خارجي خود را به حدود 2.9

ميليون بشكه در روز نزديك كرد .طبق بررسي
«تعادل» از گزارش ساالنه اوپك ،درآمد عراق
از محل صادرات نفــت از بيش از  89ميليارد
دالر در سال  2013به كمتر از  49ميليارد و
 500ميليــون دالر افت كرد .اين به معناي از
دست رفتن نزديك به  40ميليارد دالر درآمد
بود كه قرار بود بودجه پروژههاي مختلفي در
عراق را تامين كند»
اين وضعيت در حالي رقم خورد كه حمالت
داعش در  2014باعث از دست رفتن حدود
 5هزار مگاوات از ظرفيت نيروگاهي عراق شد.
درست همزمان با سالي كه بدهي باالي بغداد
به تهران ،ايران را مجاب كرد دســت به قطع
صادرات برق به سوي اين كشور بزند.
امامعناياينوضعيتعراقبرايايرانچيست؟

بررسي مسائل طرح شده در فضاي رسانهاي
و همچنين علمي عراق در حوزه انرژي نشان
ميدهد اين كشور اكنون بر سر دو راهي مهم
دادن خوراك مايع بــه نيروگاهها براي توليد
برق يا وارد كردن گاز و آزاد كردن نفت بيشتر
براي صادرات قرار داد .اين ماجرا به ويژه وقتي
براي بغداد اهميت يافت كه امكان احياي نظام
ســهميهبندي در اوپك قوت گرفت .به اين
ترتيب عراق با وارد كردن گاز ميتوانست بدون
اينكه در توليدش تخطي كند ،نفت بيشتري
براي صادرات در دست داشته باشد.
موضوع صــادرات گاز ايران به عراق از ســال
 2015تاكنون مطرح بوده و از مقاطعي انجام
گرفته است .در ابتدا عنوان شد كه اين صادرات
از  4ميليون متر مكعب شــروع شــده و طي
چند سال به  35ميليون متر مكعب ميرسد.
اما مشــخص نبودن نظام پرداخــت آن را با
معضالتي روبرو كرد.
جعفر ضيا جعفر ،معاون سابق كميته انرژي
اتمي عراق و كســي كه از او با نام «پدر انرژي
اتمي» در اين كشور ياد ميشود در ژوئن سال
 2017در ارائهاي كه براي فروم انرژي عراق در
خصوص چالش نيروگاهي اين كشور فراهم
كرده بود نوشته اســت كه با توجه به فرمول

در حال حاضر بيشترين
شانس با صادرات گاز
ايران به عراق است ،اين
بخش از صادرات در
داخل عراق حمايتهاي
كافي را دارد كه روي
گسترش آن تاثير زيادي
خواهد گذاشت

عراق در نرخ گاز دريافتــي از ايران ،براي اين
كشور به صرفه است كه گاز بيشتري از ايران
وارد كرده و به نيروگاههاي خود تزريق كند و
از سوي ديگر ،نفت بيشتري براي صادرات در
دست داشته باشد.
آنطور كه در ارائهي ضيا جعفر ادعا شده است
در قرارداد منعقد شده ميان ايران و عراق در
زمينهي صــادرات گاز ،نرخ هر يك ميليون
بي تي يو گاز طبيعي برابر با  11درصد نرخ روز
شاخص نفتي برنت تعيين شده است.
از آنجايي كه تزريــق خوراك گازي ،كارايي
نيروگاهها در عراق را باالتر ميبرد ،ضيا جعفر
مينويسد كه بهتر است گاز از ايران وارد شده و
فرآورده نفتي كمتري به نيروگاهها داده شود.
از ســوي ديگر ،مانند تقاضاي روزافزون برق
كه تابستان امسال براي عراق دردسرساز شد،
رشد جمعيت بر تقاضاي گاز در زمستان نيز
اثر گذاشته و عراق را به فكر راه چاره تامين گاز
انداخته است .پيشتر بهزاد بابازاده مدير امور
بينالملل شركت ملي گاز ايران گفته بود كه
اولویت نخست عراق ،گازرسانی به بخشهای
نیروگاهی ،سپس صنایع و بخش خانگی است.
اين اتفاق البته در صورت گسترش ميتواند
سطح صادرات فرآورده نفتي از ايران به عراق را
نيز به چالش بكشد .صادراتي كه از سوي بخش
خصوصي انجام ميشود.

بخش خصوصــي ايران مشــكالتي را در راه
تجارت فرآوردههاي نفتي با عراق داشته است.
پيشتر احسان باقريان نایب رئيس هيات مديره
اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز
و پتروشيمي گفته بود كه در عراق تعرفههای
گمرکی به محصوالت ایرانی اعمال میشود
که قیمت را بســیار باال میبرد ،از سوی دیگر
نیز نظام بانکی مسائلی را دارد .باید نظام بانکی
بتواند داد و ســتد میان تجار ایرانی عراقی و
گردش مالی میان این  2بخش را ایجاد کند
تا پتانسیل صادراتی اين اتحاديه معطل نماند.
به نظر ميرســد با توجه به جدي شدن موج
جايگزيني سوخت مايع نيروگاهها با گاز ،بخش
خصوصي ايران بايد اقدامي هماهنگ و جدي
براي بازاريابي محصوالت خود در همسايهي
غربي ايران انجام دهند.
عراق اخيرا به دنبال افزايش ظرفيت پااليشي
نفت خام خود است .اتفاقي كه ميتواند بازار
محصوالت فرآورده نفتي توليدي در ايران را با
چالش روبرو كند.
رويتــرز ژانويــه  2018گــزارش داد كه 2
ســرمايهگذار چيني پيشــنهاد احداث يك
پتروپااليشــگاه با ظرفيت روزانه  300هزار
بشــكه را در بندر فاو در خليج فارس به عراق
داده است .همچنين اين خبرگزاري نوشت كه
عراق براي  3پااليشگاه ديگر كه روي هم 400
هزار بشكه در روز ظرفيت دارند به دنبال حامي
مالي ميگردد.
وزير نفت عراق مارچ  2018اعالم كرد كه اين
كشــور قصد دارد واردات فرآوردههاي نفتي
خود را با احياي ظرفيت پااليشي  25درصد
كاهش دهــد .به طور كلــي مىتوان نتيجه
گرفت در حال حاضر بيشــترين شــانس با
صادرات گاز ايران به عراق است ،اين بخش از
صادرات در داخل عراق حمايتهاي كافي را
دارد كه روي گسترش آن تاثير زيادي خواهد
گذاشت .در كفهي صادرات فرآوردههاي نفتي
اما به نظر ميرسد بخش خصوصي بايد دست
به بررسي گسترده به منظور حفظ بازار خود در
اين كشور بزند.
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تورم در ماه جوالی به نرخ ساالنه  15.9درصد
رســیده  -بیش از  5برابر میانگین نرخ تورم
برای ملتهای ثروتمند  -و وامهای خارجی
دولت به طرز خطرناکی افزایش یافته است.
همچنین نگرانیهایی نيز درباره ورشکستگی
در بخش ساخت و ســاز ،پس از سال ها رشد
سرسامآور وجود دارد که موجب بدهیهایی
برای بانکها خواهد شد ،اين نگرانيها روز به
روز بیشتر میشود.

چرا لير در حال سقوط است و اين وضعيت
تا كجا پيش خواهد رفت؟

ارزش نگارهي آتاتورك نمود
وضع اقتصادي تركيه

چه چیزی جرقه بحران اخیر را زد؟

شیدا نشاط

دنیای انرژی

در روزهايي كه مردم در ايران زمان برخواستن از خواب و در طول روز چندين بار تلفن خود را براي
اطالع يافتن از آخرين قيمت دالر چك ميكنند ،به نظر ميرسد همسايه غربي ايران تركيه نيز
هر چند در مقياسي متفاوت اما در وضعيتي مشابه گرفتار شده است .در گزارش پيش رو با بررسي
بافت اقتصاد تركيه و ترجمه گزارشي دقيق از گاردين به اين موضوع پرداختهايم كه «لير» چگونه
در اين مسير قرار گرفت و چه افقي پيش روي آن قرار دارد؟
ترکیه ،کشــوری با حدود  80میلیون نفر جمعیت ،که بخش بزرگی از آن در شمال غرب آسیا
و بخش کوچکی از آن در جنوب شــرقی اروپا واقع است ،هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد.
ن تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در جهان است و از لحاظ تولید ناخالص
ترکیه از اصلیتری 
داخلی در بخش کشاورزی ،در رتبه هفتم جهان قرار دارد .این کشور ،از معدود کشورهایی است
که در تولید غذا به خودکفایی رسیده است و آن را مدیون خاک حاصلخیز ،آبوهوای معتدل
و بارشهای فراوان است .گردشگری نیز در اقتصاد ترکیه نقش مهمی دارد؛  4شهر استانبول،
آنتالیا ،ادیرنه و آرتوین ترکیه در فهرست  100شهر پربازدید جهان در سال  ،2017قرار گرفتند.
همچنین صنایع نساجی و تولید پوشــاک ،لوازم خانگی و لوازم حملونقل ،از صنایع مهم این
کشور هستند .از سال  2002و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه ،و گسترش مبادالت ترکیه
با جهان بینالملل ،بازار ارز در ترکیه از ثبات برخوردار بوده است و اقتصاد این کشور در سالهای
اخیر رشد شگرفی را تجربه کرده است به طوری که در سال  ،2017رشد اقتصادی ترکیه به 4.7
درصد رسید .اما این روند رو به رشد ،سرآغاز یک بحران مالی برای این کشور بود .پیش گرفتن
سیاست رشــد اقتصادی به هر قیمت ،موجب به وجود آمدن بدهیهای صدها میلیارد دالری
برای شرکتها و باال رفتن تورم شد و یکی از بزرگترین کسری حسابهای جاری جهان را بر
گردن آنها گذاشت .تورم در ترکیه ،از فوریه  ،2017دو رقمی شد و در ماه نوامبر ،با رسیدن به
 12.98درصد ،رکورد 14سال اخیر را شکست .تاكنون بانک مرکزی ،تحت فشار دولت  ،به منظور
تقویت رشد اقتصادی ،از افزایش نرخ بهره خودداری کرده است .وقتی به مشکالت ساختاری در
اقتصاد ترکیه ،تنشهای بی سابقه با آمریکا هم اضافه شد ،بحران اقتصادی عمیقتر از پیش شد.
ارزش لیر ترکیه به سرعت در حال سقوط است؛ با این وجود وزیر دارایی این کشور اعتقاد دارد

که اقتصاد ترکیه از زیرساختهای قدرتمند
برخوردار اســت و با خطرهای قابل توجهی
مواجه نیست .گسترش تجارت تهاتری با سایر
کشورها از سیاستهایی است که دولت برای
خارج شدن از بحران کنونی در نظر دارد ،با این
حال اقدامات دولت تا کنون نتیجهبخش نبوده
است .چه اتفاقی در کشــوری که یک متحد
کلیدی ناتو اســت در حال رخ دادن است ؟
گاردین ،با پاسخ به چند پرسش ،بحران ارز در
ترکیه را بررسی کرده است.
چرا ارزش لیر ترکیه در حال سقوط است و
آیا این مسئله باید ما را نگران کند؟

تنها در هفته گذشته ،ارزش لیر ترکیه تا جایی
سقوط کرده است که هر دالر به  5لیر رسیده
اســت .اما حتی پیش از بحران کنونی ،لیر با
افت  3.5درصــدی در برابــر دالر در  12ماه
گذشته ،بدترین عملکرد را در بین پول های
رایج کشورهای جهان داشته است.
اقتصــاد ترکیه با مشــکالت بســیار چالش
برانگیزی روبرو شده اســت .کسری حساب
فعلی ،همراه با سطح باالیی از بدهی در بخش
خصوصی و ســرمایه خارجی قابل توجه در
سیستم بانکی ،بخشی از این مشکالت هستند.

دونالد ترامپ ،رئیــس جمهور آمریکا چندي
پيش اعــام کرد کــه تعرفــه واردات فوالد
و آلومینیــوم از ترکیــه را دو برابر میکند .در
پشت این نزاعهای تجاری ،مسئله محکومیت
کشیش اوانجلیست آمریکایی ،اندرو برانسون،
نهفته است .این کشــیش ،به دنبال کودتای
نافرجــام ســال  2016ترکیه ،بــا اتهامهای
جاسوسی و تروریســتی ،روبرو شد و محافظه
کاران مذهبی در ایاالت متحده ،پرونده او را از
سر گرفتهاند .گزارشها در ترکیه حاکی از آن
اســت که ایاالت متحده برای آزادی او در این
ضرباالجل تعیین کرده است؛ هرچند این خبر
توسط واشنگتن تایید نشده است.
آیا این صرفا یک مشکل داخلی ترکیه نیست،
که به بقیه مربوط نباشد؟

این ســقوط ارزش ،باعث شــد که بازارهای
اروپایی به شــدت افت کنند؛ همراه با این که
ســرمایهگذاران ،نگران اثــرات همهگیر آن،
مخصوصا روی بانکهای مرتبط با پول ترکیه،
هســتند .روز جمعه هفته گذشته 75 ،FtSE
واحد سقوط داشــت ،حال آن که  daxآلمان،
روز را با  2درصد سقوط به پایان برد.
آیا کمک مالی از طرف صندوق بینالمللی
پول در راه است؟

صندوق بینالمللی پول معتقد است که ترکیه،
کمترین سطح ذخایر را بین اقتصادهاي نوظهور
دارد؛ که این موضوع ،اين كشــور را در مقابل
حمالت فرضی ،آسیبپذیر میکند.امااردوغان

صندوقبینالمللی
پول معتقد است
که ترکیه ،کمترین
سطح ذخایر را بین
اقتصادهاي نوظهور
دارد؛ که این موضوع،
اين كشور را در
مقابل حمالت فرضی
آسیبپذیر میکند

همواره مقاومت زیادی در برابر باال بردن نرخ بهره
برای حمایت از پول داخلی و پایین آوردن تورم،
نشان داده است و خیلی محتمل است که مانع
درخواست کمک از جامعه بینالمللی شود .در
این میان ،نگرانیهایی مبنی بر دخالت سیاسی
او در بانک مرکزی وجود دارد ،به خصوص این که
او داماد خودش را به عنوان وزیر دارایی منصوب
کرده است.
ولی آیا همه اینها بــه معنای تعطیالت
ارزانتر است؟

بله .به گفته وبسایت خرج-زندگیNumbeo

 ،قیمت نوشيدني در بودروم از  2.6یورو به 1.6
یورو رسیده اســت؛ همچنین در حال حاضر
یک زوج میتوانند از سه وعده غذا با کمتر از
ده دالر  ،در یک رستوران معمولی ،لذت ببرند.
مسافران بریتانیایی ،که همین دو هفته پیش،
به ازای هر پوند 6.4 ،لیر میگرفتند ،اکنون با
یک پوند 8.1 ،لیر دریافت میکنند.
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سه نكته مهم در
توانمند سازي شركت ها
محمدرضا مجلل كارشناس اقتصاد ومديريت

حدودا دو ماه پيش بود كه براي بازديد از يك كارخانه توليد قير به يكي از شهرك هاي صنعتي رفته
بودم  ،با كمال تعجب ديدم مديريت شركت با شورو شوق فراوان در مورد افزايش تعداد مخازن و
ظرفيت توليد كارخانه صحبت مي كند و برنامه هاي متنوعي براي افزايش توليد دارد  .به ايشان
گفتم توليد وكيوم باتوم پااليشگاه ها در حال حاضر حدود  7ميليون تن در سال است و در اقصي
نقاط كشور تعداد زيادي كارخانه توليد قير با ظرفيتي نزديك به  5برابر اين خوراك ساخته شده
و رقابت بسيار شــديدي براي تامين مواد اوليه وجود دارد  ،درضمن بجز قيرسازان  ،بسياري از
كارخانه هاي توليد هيدروكربن پشت درب بورس كاال صف كشيدن و همه متقاضي خريد وكيوم
باتوم هستند  .آيا شما مطمئن هستيد كه اين افزايش سرمايه گذاري اشتباه نيست ؟
نگاهي به من انداخت و گفت ما توان بااليي داريم  ،ميتوانيم وارد گود رقابت شــويم و خوراك را
تهيه كنيم  ،در ضمن سعي داريم سود خود را در بازرگاني ببريم و قرارنيست تمامي سود از توليد
حاصل شود  .در جواب گفتم امروز حاشيه سود قير بسيار پايين است  ،تعداد زياد توليد كنندگان
موجب رقابت شديد در قيمت هاي فروش شده و عمال در بازرگاني هم سود زيادي وجود ندارد ،
توليد كنندگان در بازار مقاصد فروش به شدت به جان هم افتادند و در نهايت سود اصلي نصيب
مشتري خارجي شده كه با پايين ترين قيمت  ،كاال را خريداري مي كند و عمال سود زيادي براي
بازرگان نمي ماند.
مجموع گفتگوهاي انجام شده اين احساس را برايم ايجاد كرد كه در نگاه هيات مديره شركت به
صنعت نواقصي وجود دارد  ،مطالعه درستي روي اين سرمايه گذاري صورت نگرفته و توجهي به
آينده بازار نشده است  .اين اتفاق ذهن مرا بسيار درگير كرد مدتها بود به اين مسئله فكر مي كردم
كه چرا شــركت ها تك بعدي به مسائل نگاه مي كنند ؟ چرا برنامه ها و سرمايه گذاري ها جامع
نيست ؟ به همين دليل خواستم از زاويه ديد خود مطالبي را بيان كنم كه به نظرم مهم اند و توجه به
آنها موجب توانمندتر شدن سازمان ها و گسترش ديدشان نسبت به شركت و صنعت خواهد شد
و آنها را در برخورد با مشكالت موجود در فضاي كسب و كار مصون خواهد كرد.
انواع كتاب ها و مقاالت در خصوص مديريت شركت ها و نحوه اداره آنها وجود دارد و روزانه مطالب
زيادي در فضاي مجازي در همين خصوص عرضه مي شود و هر نويسنده متناسب با ساليق خود
و نوع نيازي كه در هر سازمان احساس مي كند مطالبي ارائه كرده و راهكاري پيشنهاد مي كند .
مقاالت و پايان نامه هاي دانشگاهي بسياري در خصوص تاثير ويژگيهاي هيات مديره بر عملكرد
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شركت ها نوشته شده و در آنها اثبات گرديده
است كه اندازه هيات مديره  ،نسبت اعضاء غير
موظف به موظف در تركيــب هيات مديره ،
تعداد جلسات تشكيل شده ،دانش مالي اعضاء
و جدايي نقش مدير عامل از رياســت هيات
مديره بر عملكرد شركت ها تاثير گذار است .
قصد اين نوشته اين است كه نشان دهد عالوه
بر موارد فــوق تنوع دانــش در هيات مديره
شركت ها  ،توجه به اينكه هيات مديره در حل
معضالت صرفا يك نگاه مهندسي نداشته باشد
و همچنين تاكيد برعلم تخصيص بهينه منابع
يا همان علم اقتصاد و كمكي كه اين رشته در
تصميم ســازي و سياست گزاري در شركتها
مي كند  ،مــي تواند كمك شــايان توجهي
به مجموعه شركت يا ســازمان در برخورد با
مسائل داشته باشــد اين موارد كه تحت  3سر
فصل به شرح ذيل در اختيار دوستان و همكاران
قرارمي گيرد همگي بطور مجزا در گذشته در
نشريات و رسانه هاي مختلف در خصوص آنها
صحبت شده و مطالبي مطرح گرديده است اما
هدف در اينجا جمع اوري و برجسته سازي يا
توجه بيشتر دادن به آنها است.
تنوع دانش و مزاياي ان در شركت

امروزه گســترش روزافزون پيچيدگي هاي
فضاي كســب و كار  ،صاحبان شركت ها در
صنايع مختلف را مجاب كرده است تا مفهوم
هيات مديره يا تفكر جمعي را به جاي مديريت
انفرادي قراردهند  .ديگرغير ممكن است كه
يك فرد بر تمام مســائلي كه پيش روي يك
شركت يا صنعتي خاص قرار دارد اشراف داشته
باشد  ،همين امر لزوم ايجاد گروهي از اعضاء را
كه مهارتها و تجارب آنها متنوع و مكمل باشند
توجيه مي كند  ،تا دهه  80ميالدي اين تصور
وجود داشت كه اگر دانش و تجربه افراد با هم
مشابه باشد براي پيشرفت شركت سودمندتر
اســت اما انتخاب اعضايي كــه فقط در يك
زمينه تخصص وتجربه دارند مي تواند منجر
به ايجاد تركيبي شــود كه توجه خود را فقط
به عاليق خاص خود معطوف مي كنند و اين

ممكن است از واقعيت ها بسيار دور باشد به
همين دليل طي دو دهه اخير ،صاحب نظران
بسياري به اين نتيجه رسيدند كه تنوع و تفاوت
تخصص و دانش اعضاي هيات مديره شركت
يا هيات رئيسه يك جمع قدرت و چابكي ان
مجموعه را دررويا رويي با مسائل و مشكالت
افزايش مي دهد.
نقديبرنگاهمهندسيدرحلمعضالتشركت

نگاه مهندسي به انســان  ،شركت  ،صنعت و
مشكالت پيشــروي آنها يك نگاه فيزيكي و
ماشيني اســت اين تصوروجود دارد كه همه
چيزرا مي تــوان اندازه گرفــت و با طراحي
مناســب يك برنامه و اقــدام الزم براي حل
مشكالت  ،بر آنها فائق آمد .
مهندسی بنا به ماهیت موضوع اساسا و عمدتا
در حیطه دنیای فیزیکی و علوم طبیعی کاربرد
دارد ولي در زمینه روابط اجتماعی و اقتصادی
که با کُنشهای ارادی افراد سر و کار داريم به
راحتی قابل تعمیم نیست .دلیل این امرهم
روشن اســت؛ اتمها درعلوم اجتماعی افراد
انسانی هستند که برخالف اتمها و مولکولها
در فیزیک ،دارای اراده و آزادی عمل هستند
و ممکن است در شرایط مشــابه رفتارهای
متفاوت از هم انجام دهند .براي مثال در اوایل
دهه 80میالدی در غرب به این نتیجه رسیدند
که هر چه برمیزان ظرفیت شبکه معابر عمومی
افزوده میشود ،به همان نسبت و حتی بیشتر
به تعداد خودروها افزوده میشــود و همیشه
روند ســاخت اتوبان و خیابان از روند افزایش
خودرو عقــب میماند وعمال معضل ترافيك
حل نشده باقي مانده اســت  ،وقتی بررسی
کردند ،دیدند اشــکال از نوع نگاه فیزیکی
و مادی به «انســان» اســت .چون انسان
موجودي عاقل و حســابگر است ،هرچقدر
شما اتوبان بســازید وقتي راه براي حركت
باز باشد اشــتهای او برای استفاده بیشتر از
خودرو نیز بیشتر میشود .بنابراین متوجه
شدند كه بايد بجاي ساخت اتوبان بيشتر ،این
اشتها را کنترل کنند .از آن جا بود که مفهوم

«مدیریت تقاضای سفر» مطرح شد .یعنی
یک زمانی سیاست حملونقل «پیشبینی
و فراهمســازی» بود ،بعدا دیدنــد که این
سیاست جوابگو نیست آن را به «پیشبینی
و جلوگیری» تغییر دادند.
مثالي ديگر درهمين راستا تغييرنگاه دولت
به ترافيك جاده هاي ايران است  ،ميدانيم كه
امروزه ترافيك هاي بيرون شهري معضالت
بســياري براي دولت و ملت فراهم اورده و
درايام تعطيالت تمامي جــاده هاي اصلي
بخصوص شمالي كشــور قفل مي شود  .در
كنار انواع راه حل هاي ممكن مثل ســاخت
راهها و اتوبان هــاي جديد يا عريض كردن
جاده هاي موجود  ،راه ديگري كه در راستاي
مديريت تقاضاي ســفر مطرح شــده است
مســئله ســاماندهي به تعطيالت در كشور
و منظــم كردن ايــن تعطيــات در غالب
تعطيالت دو روزه اخر هفته مي باشــد تا با
پخش منظم ان در ايام ســال از فشار تقاضا
براي ايام خاص كاسته شود .
علم اقتصاد  ،علم تخصيص بهينه منابع

توده مــردم وقتی در مورد علــم اقتصاد فکر
میکنند ،بالفاصله مفاهیمی چون پول ،تورم،
رشد اقتصادی  ،تجارت بين الملل و مسائلی از
این دست را متصور میشوند و گمان میکنند
که اقتصاددانــان و دانش آموختگان اقتصاد،
کسانی هستند که صرفا با این مسائل سروکار
دارند  .ولي بايد گفت موضوعات یادشده اگر چه
در زمره موضوعات اصلی علم اقتصاد است ،اما
به هیچ عنوان منحصر به این موضوعات نیست.
علم اقتصاد را علم تخصیــص بهینه منابع

کمیاب تعريف کردهاند .دراين علم عقالیی
ترین شیوههای استفاده از منابع محدود در
همه ســطوح ( فرد ،بنگاه ،صنعت ،کشور و
جهان) مورد بررسی قرار میگیرد.
در تعریفي دیگر ،علم اقتصــاد علم تحلیل
انگیزهها معرفی شده اســت .در اين رشته
ابــزار و چارچوبهای مفهومــی خاصی در
اختیار دانشآموختگان قــرار می گيرد که
از طریق آن بهتر میتوانند انگیزه افراد را در
فعالیتهای مختلف تحلیل کرده و قادر به
پیشبینی آن شوند .همین امر این قدرت را
در اختیار آنها میگذارد تا با اســتفاده از آن
بتوانند در سیاستگذاری یاور تصمیم گیران
باشند .در حقيقت علمي براي تصميم گيري
و سياست گذاري است.
به عنوان مثال :تحلیل نظام انگیزشی حاکم
بر جامعه پزشکان و بیماران و تحلیل رابطه
میان آنها و تنظیم روابط آنها با اســتفاده از
ابزارهای سیاست گذاری ،زمینه جذابی است
که علم اقتصاد در آن وارد شــده و در اثر آن
حوزه مشهور اقتصاد بهداشت به وجود آمده
است.يا در عرصه حمل و نقل ،اشکال مختلف
رفتار سازمانهای دارنده وسایل حمل و نقل،
اعم از دریا ،زمین و هوا و نــوع رابطه آنها با
متقاضیان سفر با آنها در حوزه اقتصاد حمل و
نقل بررسی میگردد .اقتصاد شهری ،اقتصاد
سیاســی ،اقتصاد مالی ،اقتصــاد آموزش،
اقتصاد انرژی و منابع طبیعی ،اقتصاد محیط
زیست ،اقتصاد رســانه و اقتصاد فرهنگ از
جمله حوزههایی اســت که کاربرد تحلیل
اقتصادی در موضوعات اجرایی و کاربردی
را نشان میدهد.
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عزم پاالیشگاه تبریز برای تامین نیاز صنایع
علی رغم نوسانات ارزی

رمزگشایی از سناریوی
عرضه محصوالت
پاالیشگاهی به
قیرسازان
سمیه مهدوی دنیای انرژی

کاهش خام فروشی و ما به ازای آن کاهش وابستگی به درآمد های حاصل از فروش نفت خام یکی
از ما نیفست های اصلی و البته دیرینه در بازار نفت ایران به حساب میآید .در این راستا مسئوالن
و متصدیان امر برای محقق کردن فرایند مذکور تالشهای متعددی را انجام داده اند ،در عین حال
نیز این نکته را مدنظر داشته اند که پاالیشگاههای نفت به عنوان اهرم اصلی برای کاهش میزان صادرات
نفت خام می تواند آینده صنعت نفت را تضمین کند.
پر واضح است برای اجرای  ۱۰۰درصدی این فاز نیاز به حمایت از بخش خصوصی که در حال حاضر سکان اصلی
صنعت پاالیش در کشور را به دست گرفته اند ،به صورت محسوس وجود دارد .با توجه به اهمیت این صنعت در
شرایط حساس کنونی که دشمنان قسم خورده کشور سعی در براندازی اقتصاد نفتی ما را دارند تا با صفر کردن
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صادرات ،بازارنفت ایران را کیش و مات کنند،
در این مسیر اتکا به افزایش تولید فرآوردههای
نفتیومشتقاتآنمیتواندبسیارراهگشاباشد.
درمیان پاالیشــگاه های  9گانه نفتی کشور،
پاالیشگاه تبریز از ســرآمدترین واحد های
صنعتی است که ســهم  7درصدی در تامین
نیاز سوختی کشور را به خود اختصاص داده
است .درعین حال باتوجه به سودآوری سهم
های این پاالیشــگاه  ،درحال حاضر شرکت
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با اختصاص
دادن  48/52درصد سهم به عنوان بزرگترین
سهامدار در پاالیشگاه تبریز محسوب می شود.
این پاالیشگاه در اوایل سال  1357با ظرفیتی
بالغ بر  ۸۰هزار بشکه در روز راهاندازی شد تا
به این ترتیب میزان تولید خود را با گذشت 24
سال (درسال  )81به سقف  ۱۱۰هزار بشکه به
صورت روزانه برساند.
پس از اجــرای پــروژه های متعــدد این
پاالیشگاه همانند ســایر واحدهای نفتی و
گازی در زمان تحریم ،صنعت پاالیشگاهی
کشور را روســپید کرد و حتی با شانه خالی
کردن برخی شرکت های خارجی در تامین
تجهیزات ،این مجتمع بــا تکیه بر ظرفیت
داخلی به حیات خود ادامه داد.
از ســوی دیگر با نگاهی به کارنامه تولیدات
پاالیشگاه می توان به ضرس قاطع بیان کرد
که هم بــه لحاظ اقتصادی و هــم به از نظر
راندمان کاری با تولید بنزین یورو ســبز به
چرخه تجاری و همچنیــن برآورد نیاز بازار
مصرف کمک اساسی کند.
اما ایــن واحد صنعتی  -تجــاری از تیررس
حاشیه های اقتصادی دور نماند و آتش حرف
و حدیث های نوسانات ارزی اخیر دامنگیرش
شد.با این تفاسیر اما و اگرهای موجود نتوانست
ســدی محکم در راه پر پیچ و خم تولیدات و
عرضه پاالیشگاه تبریز ایجاد کند .بانگاهی به
شواهد موجود می توان گفت با موفقیت های
کسب شده در بازار سوخت کشــور و تولید
فرآورده های نفتی این ظن ســومدیریتی از
پاالیشگاه برطرف شد.
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متاسفانه شبهه ای
وجود دارد که قیرسازان
آن را اشاعه دادند مبنی
بر اینکه پاالیشگاهها
عرضه مواد اولیه را با
توجه به نوسانات نرخ
ارز با محدودیت عرضه
میکنند؛ در حقیقت چنین
امری صحت ندارد

افق روشــن پیش روی پاالیشــگاه های
خصوصی

در همین خصوص با غالمرضا باقری مدیرعامل
شرکت پاالیش تبریز همکالم شدیم تا از صفر
تا صد تولیدات و چالش های این پاالیشــگاه
رونمایی کند.
باقری با اشــاره به وضعیت خصوصی سازی
پاالیشــگاه ها می گوید :در حــال حاضر10
پاالیشــگاه در کشــور وجود دارد که یکی از
آنها ســتاره خلیج فارس اســت ،از میان
پاالیشــگاه های موجود  ۷پاالیشگاه نفتی
خصوصی هستند و دو پاالیشــگاه دیگر نیز
در مســیر خصوصی ســازی قرار گرفته اند.
احتمال می رود بخشی از  ۲۰درصد از سهام
دو پاالیشگاه مذکور را دولت به سهام عدالت
واگذار کند.
باقری در پاسخ به این سوال که عمر تاسیسات
و تجهیزات پاالیشگاه به چه میزان است ،بیان
می کند :به صورت معمول عمر تجهیزات از
زمان طراحی شان تعیین می شود ،اما این به

آن معنا نیست که همه تجهیزات از آن زمان
باقی مانده باشند .برخی از تجهیزات حیاتی
هستند و مابقی تجهیزات ،قطعات و کاالهای
مصرفی بر اساس زمانبندی کاربردشان برای
واحدهای کاتالیستی هر سه سال یکبار و برای
واحدهای غیر کاتالیستی هر چهار سال یکبار
تعمیرات اساسی شان صورت می گیرد.
به گفتــه او تمام قطعات مصرفــی ،کاالها و
تجهیزات پس از تعمیردر اورهال ها تجهیزات
معیوب بازسازی می شوند ودر نهایت پس از
احیاء شدن به چرخه کار باز می گردند.
این مدیر نفتی با اشــاره به میزان هزینه ای
که ساالنه صرف بازسازی و تعمیر تجهیزات
می شود اظهار می کند :این امر بسته به میزان
عملکرد پاالیشگاه های مختلف متفاوت است،
اما در پاالیشگاه تبریز ساالنه به رقمی بین ۳تا۴
میلیارد تومان میرسد که هزینه ناچیزی است.
وی در بخش دیگر سخنان خود به معامالت
انجام شده درپاالیشگاه اشاره کرده و توضیح
می دهد :تقریبــاً  ۹۰درصد ازپــروژه های
پاالیشــگاه تبریز بر اســاس قوانین دولتی
انجام می گیرد علی رغم اینکه این پاالیشگاه
خصوصی است ،اما تمام معامالت در چارچوب
قوانین دولتی انجام می شود .تجهیزات مورد
نیاز پاالیشــگاه بر اســاس همان قوانین در
کمیسیون معامالت برنامه ریزی و در نهایت
وارد مرحله خرید می شود.
باقری در خصــوص اینکه عرضه وکیوم باتوم
پاالیشگاه ها به بازار قیر اخیرا ًنارضایتی را برای
بازار مصرف و شــرکتهای قیرسازی ایجاد
کرده بود ،می گوید :متاسفانه شبهه ای وجود
دارد که قیرسازان آن را اشاعه دادند مبنی بر
اینکه پاالیشگاهها عرضه مواد اولیه را با توجه به
نوسانات نرخ ارز با محدودیت عرضه میکنند؛
در حقیقت چنین امری صحت ندارد.
او با ذکر این نکته که بیشتر شکایات قیرسازان
مربوط به شــرکت پاالیش تبریز می شود،
بیان می کند :از یک سو حدود  ۵۰درصد از
شرکت های قیرساز در اطراف پاالیشگاه تبریز
قرار گرفته اند ،از سوی دیگر به دلیل کیفیت

باالیقیرتولیدشدهدرپاالیشگاهتبریزمشتریان
زیادیجذبمحصوالتپاالیشگاهشدهتاتمایل
آنها اینگونه شکلبگیرد که مواد اولیه خود مانند
وکیومباتومراازپاالیشگاهتبریزتهیهوخریداری
کنند.
باقــری در ادامه اظهار می کند :متاســفانه در
این بین کارگروه ســهمیه ها را به موقع اعالم
نمیکند؛ به عنوان مثال در پاالیشــگاه تبریز،
کارگروه سهمیه سه ماهه آخر سال  ۹۶را شب
عید و اردیبهشت ماه 97در دو مرحله به ما اعالم
کرد .رقم سهمیه اعالم شده مساوی با چهارماه
تولید پاالیشگاه تبریز در سال  97بوده است .به
عبارت دیگر بعد از عیــد با توجه به اینکه توان
تولیدپاالیشگاههرروزهزارتنبودمتاسفانهبهما

مکلفکردندکههمهمحصوالترادریکمرحله
با قیمت 1050تا 1100تومان عرضه کنیم.
به گفته وی درحال حاضر وکیوم باتوم با قیمت
 ۱۵۰۰تومان درحال عرضه است .در این بین
شرکت ها متضرر شــدند چراکه سهمیه ۹۶
دیر اعالم شد و شرکت تبریز مجبور شد تمام
وکیوم باتوم ها را یکجا عرضــه کند؛ این در
حالی بود که توان تولید روزانه هزار تن بود ،اما
آن محموله باید در مدت  ۵ماه به بازار عرضه
می شد ،که شرکت های قیر ساز به موقع مواد
عرضه شده را تحویل نگرفتند.
چسباندن انگ احتکار بر پیشانی پاالیشگاه تبریز؟!

مدیرعامل پاالیشــگاه تبریز تاکید می کند:

قیرســازان بــه خاطــر عدم شــفافیت
ارزمخازن شان پرشده بود ،ولی محصول
را خریداری نمــی کردند.هم اکنون ۱۸
هزار تن وکیــوم باتوم آمــاده عرضه در
پاالیشگاه موجود اســت ولی هیچ یک از
قیرسازان حاضر به پذیرش یا خریداری آن ها
نیستن .د
شرکت های قیرســاز انتظار داشتند قبل از
آنکه سهمیه  ۹۶را با خود ببرند از آنجایی که
می دانستند ممکن است قیمت قیر تغییر پیدا
کند همه سهمیه ها را یکجا با قیمت سال قبل
خریداری کنند .این درحالی است که باید در
طول سال محصول را خریداری کند زیرا تمام
محصوالت عرضه شده را نمی توانند یک جا
با خود ببرند و پاالیشگاه توان تولید را ندارند.
درصورت وقوع چنیــن اتفاقی نوعی احتکار
آنها از مواد در انبار پاالیشگاه شکل می گرفت.
وی در ادامه اظهار می کند :قیرســازان به
گونه ای قضیــه را منعکــس میکنند که
شرکتهای پاالیشی دچار احتکار شده اند،
در حال حاضر تولیدات کما فی السابق به بازار
عرضه می شود و حتی چیزی بیشتر از میزان
مقرر شده به بازار عرضه می شود.
به گفته باقری قیرســازان در وهله نخست
انتظار داشــتند که این رقم خارج از بورس
عرضه شود که بر اســاس استعالمی که در
آن مقطع زمانی انجام شد ابالغیه ای دریافت
نکردیم و این کار محقق نشد .هرچند درحال
حاضر با ابالغیه ای که صادر شده است وکیوم
باتوم تهاتری خارج از بورس عرضه می شود.
خواسته دوم شان این بود که پاالیشگاه مواد را
به قیمت سال گذشته یکجا به بازار عرضه کند
و آن ها به تدریج محصوالت را ببرند.
او با تاکید براینکه عدم اعالم به موقع سهمیه
تقصیر کارگروه اســت و عدم برداشــت آن
تقصیر قیرســازان ،تصریح می کند :وقتی
شرکتهای قیرساز جنسشان را در انبار ذخیره
می کنند زمانی که قیمت ارزان است از
پاالیشــگاه ها می خرند و در موقعی که
گران اســت محصول را با خود می برند ،به
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نوعی احتکار با اســتفاده از انبار شخص ثالث
مرتکب می شــوند .به همین جهت این روند
مورد مخالفت ما قرار گرفت و باید گفت توقف
عرضه به خاطر گرانی نوسانات نرخ ارز نبوده
است.
باقری با تاکید براینکه درحال حاضر پاالیشگاه
 80کامیون شبانه روز به بازار عرضه می کند،
می گوید :با وجود اینکه  ۲۴ساعته و شبانه روز
مواد بازار به صورت ال ینقطع عرضه می شود در
حال حاضر کسی بیشتر از  ۵۰الی  ۶۰کامیون
محصول با خود نمی برد.
او بیان می کند :در جایگاهی نیســتیم که
افزایش قیمت را خودســرانه انجام دهیم،
انگیزه ای برای انتقال یــا عرضه دیرهنگام
به سودای افزایش قیمت وجود ندارد ،عرضه
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یکجای محصول در اوایل سال مبلغ کالنی در
حدود  ۲۶میلیارد تومان به پاالیشگاه ضرر زد.
این مدیر نفتی با اشــاره به اینکه در پی این
موضوع نامــه ای را به تهران منعکس کردم،
ادامه می دهد :از آنجایی که نرخ محصوالت
بر اســاس قیمت روز نفت در حال تغییر یا
افزایش است ،شرکتها باید مواد را به تدریج
و ماهانه از پاالیشگاه دریافت کنند و اقدام اخیر
شرکت های قیرساز با تحمیل عرضه یک شبه
محصوالت به ضرر پاالیشگاه ها تمام شد.
چهار پروژه در سراشیبی بهره برداری

باقــری در ادامــه با اشــاره بــه تولیدات
این پاالیشــگاه اذعــان می کنــد :پروژه
گوگردزدایی از نفت و گاز با سرمایه ۶۱/۴۸
میلیون یورو با هــدف تحویل کل نفت گاز

تولیدی به استاندارد یورو  ۴قرار است میزان
گازوئیل تولیدی را در سال  98به  6میلیون
لیتر برساند.
همچنین پروژه دیگر تولید روغن پایه گروه  ۱و
 ۲در واحد گوگرد زدایی از نفت و گاز قدیم با۴۰
میلیاردریالسرمایهقراراستمحصوالتپاالیشی
با ارزش افزوده باال را تولید کند؛ که در حال حاضر
اینپروژهبهپیشرفت ۱۰۰درصدیرسیدهاست.
ویدرادامهبااشارهبهسرمایه 500میلیاردریالی
کهصرفسومینپروژهاینپاالیشگاهشدهاست،
می گوید :این طرح مربوط به تغییر کاربر واحد
بنزینسازیقدیمبهایزومریزاسیونمیشودکه
برای تولید نفتای سبک با اکتان باال جهت تولید
کل بنزین با اســتاندارد یورو  ۴در حال خرید
کاتالیست قرار گرفته است و تا اسفند  97به
بهره برداری کامل می رسد.

شهریور  -مهر ماه 41 97

 42شهریور  -مهر ماه  97ماهنام ه دنیای انرژی

The World Of Energy

هم اندیشی برای سالم سازی تولید
و صادرات فرآورده های نفتی

جلسه هم اندیشی برای سالم سازی تولید و
صادرات فرآورده های نفتی با حضور مدیرانی
از وزارت صمت ،گمرک ،شرکت ملی پاالیش
و پخش و همچنین رؤسای کمیسیون های
تخصصی اتحادیه اوپکــس در دفتر اتحادیه
برگزار شــد و هر یــک از مدعویــن به بیان
راهکارهایی برای ارتباطات بیشتر و هم افزایی
جهت سالم ســازی و شــفافیت در تولید و

صادرات مشــتقات نفتی پرداختند .در حاشیه این جلسه خبرنگار دنیای انرژی گفتگویی را با
" مسعود خواجویی " رئیس گروه شیمیایی وزارت صمت انجام داد که خواجویی در خصوص
ارزیابی این جلســه گفت  :برگزاری این نشســت ایده خوبی بود و در واقع دغدغه خاطرها و
مشکالتی که به طور موازی در روند ســالم سازی تولید و صادرات خلل ایجاد می کند بررسی
گردید و مقرر شد جلسات منظمی جهت بررسی مطالبات و دغدغه های گسترده مشکالت تولید
و صادرات برگزار گــردد و با توجه به دیدگاههای گوناگونی که هر یک از اعضای تولیدکننده و
صادرکننده دارند نیاز به ساختار منسجمی هست که این مطالبات و دغدغه ها را در چارچوب
قانون پیگیری نماید .وی درخصوص مشکالت عرضه خوراک واحدهای تولیدی گفت  :یکی از

مشکالت در این بخش  ،ایجاد ظرفیت در شاخه های صنعتی بیش از میزان داخلی بوده است و
این انتقاد را به وزارت صمت وارد می کنند که چرا با صدور مجوزهای متعدد ،موازنه ای در تأمین
خوراک این واحدها ایجاد نکرده است .در واقع با توجه به درخواست هایی که برای صدور مجوز
می شود و هدف از این تقاضای مجوز را صادرات عنوان می کنند و این درخواست خالف قانون
هم نیست  .به درخواست دهنده مشــورت های الزم در خصوص مشکالت تأمین خوراک داده
می شود و صدور مجوز با اصرار درخواست دهنده مبنی بر تأمین خوراک از کشورهای همسایه
انجام می گیرد.
در واقع قانون گذار با یک نگاه جامع و در بحث سرمایه گذاری زمینه را برای رقابت فراهم کرده
است و برای صدور مجوز نیز محدودیتی ایجاد نکرده است.
به نظر می رسد سرمایه گذار در این بخش با علم به مشکالت تهیه خوراک درخواست صدور مجوز
دارد و در ادامه مسیر و عدم تهیه خوراک  ،از وزارت صمت مطالبه گر می شود.
خواجویی یکی از دالیل بروز مشــکالت در ســرمایه گذاری را نگاه ابتدایی و بدون مطالعه و
سطحی نگری در سرمایه گذاری دانسته و افزود  :متأسفانه طی سالهای گذشته و هم اکنون نیز
با همین تفکر ابتدایی  ،با درخواست های متعددی روبرو هستیم و با توجه به اشباع اکثر مشاغل
در تولید و صادرات فرآورده های نفتی ،کماکان درخواست صدور مجوز داریم.
در بررســی تعدادی از ســرمایه گذاران این بخش با کمبود آگاهی و تخصص و دانش مواجه
هستیم و در مواردی نیز مشاغل قبلی آنان ارتباطی با صنعت فرآورده های نفتی نداشته است.

به نظر می رسد فضای بسته اقتصاد و عدم
تعامل بین المللی و رانت خواری زمینه را برای
رقابت پذیری با مشــکل مواجه ســاخته
و ســرمایه گذاری در صادرات مشتقات
نفتی برای عده ای ســوء اســتفاده از این
صنعت می باشد.
این رقابت ناسالم برای واحدهای تولیدی که از
لحاظ فنی و تخصصی  ،سرمایه گذاری و تجارت
علمی در سطح باالیی نیستتند و می خواهند
شفاف و سالم کار کنند ایجاد مشکل کرده و
منجر به تعطیلی این واحدها شده است.
خواجویی در پایان گفت  :امیــدوارم در ادامه
این جلسات و پیگیری اتحادیه در موضوعاتی
نظیر عوارض صادراتی و قاچاق ،تعامل خوبی
بین این وزارتخانه ،گمرک ،اتحادیه و نهادهای
موازی جهت سالم سازی و شفافیت در تولید و
صادرات مشتقات نفتی ایجاد گردد.
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رضا مدیر

دنیای انرژی

کشورهای در حـال تــوسعه در
انــرژی هـای تجدیـد پذیـر
عقب هستــند
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جنبش توســعه انرژیهای تجدید پذیر ()RE
نتوانســته اســت چندان توجه کشورهای
در حال توســعه را جلب کنــد و رکورد این
گروه کشــورها در  REعقب تر از کشورهای
توسعه یافته است این شرایط در حالی است
که طبیعت کشــورهای در حال توســعه
مســتعد تر برای شتاب و توسعه انرژی هایی
نظیــر انرژی خورشــیدی می باشــد.البته
معدودی کشــورهای در حال توسعه نظیر
لیتوانی و اروگوئه و بخش هایی از هند نظیر
ایالت تامیل نادو گامهای خوبی برای توسعه
انرژی های باد و خورشــید برداشــته اند که
اقدامات آنها به معنی آنســت که کشورهای
میان درآمد و کم درآمد نیز می توانند در زمینه
انرژی های تجدید پذیر ( )REیا انرژیهای سبز
موفقیت های کسب کنند .موقعیت اروگوئه
در این زمینــه در بین کشــورهای در حال
توســعه بی نظیر اســت و رتبه آن در جهان
درســت بعد از دانمارک قرار دارد که پیشرو
بهره گیری از  REدر جهان می باشــد .ولی
آقای جراردوین کارشناس موسسه IEEFA
که پژوهشهای ویژه ای را در زمینه  REداشته
معتقد است عمده گسترش  REدر کشورهای
توسعه یافته به ویژه کشورهای اروپایی بوده
است .ضمناً این توسعه بیشتر معلول تکلیف
الزام آور اتحادیه اروپا در  28کشور عضو این
نهاد برای توســعه  REبوده و صرفاً ناشی از
سیاســتگزاری این کشــورها نبوده است .از
سوی دیگر بررسی های منتشر شده از آمار و
اطالعات موسسه  IEEFAحاکی از آن است
که در ســال  ،2016انرژیهای باد و خورشید
بطور متوسط فقط  3/4درصد برق مربوط به
 48کشور در حال توسعه که برای آنها آمار ارائه
شده را تامین کرده است .البته این ارقام برای
لیتوانی  ،%26اروگوئــه  %25و رومانی %14
بوده  ،حال آنکه در کشــورهای ناحیه بالکان
(بوسنی هرزگوین ،صربســتان ،مقدونیه و
غیره) روسیه و اندونزی است.
در سال یاد شــده یعنی  ، 2016تولید برق
کشــورهای توســعه یافته از باد و خورشید
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معادل  %11بوده کــه در بین آنها دانمارک
با  %46تولید در صدر قرار داشــته و پرتقال
 ،اسپانیا و ایرلند نیز در رتبه های بعدی قرار
داشــته اند که رکورد آنها بیش از  %20بوده
اســت  .اگر بجای باد و خورشید تمام انرژیهای
تجدید پذیر از جمله انرژی های آبی (هیدرو)،
زمینگرمایی(ژئوتومال)وزیستتوده(بایومس
نظیر کود  ،برگ و غیره) را در نظر بگیریم  ،سهم
تولید برق کشــورهای نو ظهور Emerging
( Economiesکشورهای در حال توسعه میانه)
از این منابع حدود %23میشود.
بیشتر کشورهای پیشرو در این زمینه طبیعت
کوهســتانی دارند (نظیــر ممالک آمریکای
جنوبی و بالکان) که وضع خوبی از نظر انرژی
حاصل از سدهای آبی دارند .جالب توجه است
که در سال  2016برزیل  ، %80کلمبیا ، %62
اکوادور  ، %60کرواسی  ، %67مونتنگرو %62
 ،لیتوانی  %70و التویــا  %54برق خود را از
( REعمدتاً هیدرو) گرفته اند .از کشورهای
یاد شده سه مورد آخر مشمول سوبسیدهای
اتحادیه اروپا نیز بوده اند.
وضعیت دارندگان سوخت های فسیلی

در بین کشــورهای در حال توســعه  ،وضع

دارندگان انرژیهای فســیلی از همه بدتر است.
گذشتهازوضعیتچینکهبزرگترینتولیدکننده
و مصرف کننده ذغال سنگ در جهان است و
همچنین باالترین مصرف انرژی دنیا را در بین
کشورهای جهان دارد و باید در مورد آن بطور
اختصاصی روندها را ارزیابی کرد ،کشورهای
ترکمنستان ،ترینیداد و توباگو ،الجزایر و تمام
ممالک حوزه خلیج فارس که ذخایر و تولید
نفت و گاز زیادی دارنــد  ،کمتر از  %1تولید
برق خــود را از انرژی هــای تجدید پذیر
تحصیل می کنند .این امر در حالی است که
در کشورهای توســعه یافته در سال 2016
سهم برق تولیدی از انرژیهای تجدید پذیر
بیش از  %45بوده است .در این گروه کشورها
ایسلند تمامی برق خود را از هیدرو و ژئوترمال
می گیرد و نروژ و زالندنو نیز بخش اعظم برق
خود را از هیدرو کسب می کنند.
آیا اروگوئه و دانمارک الگو هستند؟

حامیان محیط زیست که مبارزه با تغییر اقلیم
و مقابله با تولید و مصرف سوخت های فسیلی
به ویژه نفت و گاز را در دستور کار دارند  ،تالش
می کنند کشــوری نظیر اروگوئه را بعنوان
الگو برای کشورهای در حال توسعه معرفی

کنند ،حال آنکه ویژگی هــای جغرافیایی و
انســانی این کشــور منحصر بفرد و یا الاقل
کم نظیر اســت اروگوئه فقــط  3/4میلیون
نفر جمعیت دارد کــه در مقیاس جهانی به
اندازه یک شهر با جمعیت متوسط است .ثانیاً
موقعیت جغرافیایی این کشــور به صورتی
است که انرژی آبی آن وضعیت مطلوبی دارد
و پایــه مطمئنی برای تامین انــرژی در این
کشور فراهم می کند و در واقع انرژیهای باد و
خورشید بیشتر نقش متوازن کننده تقاضای
انرژی را دارند  .ثالثاً اروگوئه به سهولت می تواند
برق اضافی خود را در مواقعی که مازاد انرژی
باد و خورشید دارد به دو همسایه بزرگ خود
(برزیــل و آرژانتین) صادر کنــد ،حال آنکه
کشورهای بزرگ با همسایگان کوچک قادر به
این کار نیستند .این وضعیت برای دانمارک
نیز صادق است که می تواند انرژی مازاد خود
را به آلمان صادر کند.
در چین و هند چه خبر است؟

رکورد پیشــرفت بهره گیــری از انرژیهای
تجدید پذیر در دو کشور غول آسای چین و
هند نیز چندان رضایتبخش نبوده است .در
هند دولت این کشور برای جذب کمک های
بین المللی مستمرا ً وعده ها و قول هایی برای
آینده می دهد که بیشتر ناظران بین المللی
نسبت به عملی شــدن آنها تردید دارند .در
برخی ایاالت این کشــور نظیر ایالت جنوبی
تامیل نادو پیشرفت هایی در این زمینه وجود
داشته به نحوی که در ســال  2016معادل
 %14برق مصرفی این ایالت از انرژیهای باد و
خورشیدبدستآمدهاست.البتهدراینایالتنیز
مقداراصلیمصرفبرقتوسطیکنیروگاهاتمی
تامین می گردد و انرژیهای باد و خورشــید
نقش تامین کننده متوازن ساز دارند .نیروگاه
اتمی تا میل نادو یک سوم برق مصرفی هند را
تامینمیکند.
چینی ها سعی کرده اند تهدید مبارزه با تغییر
اقلیم را به فرصت تبدیل کنند و تا حدی نیز در
این فرایند موفق بوده اند .چین که بیشترین

چین در سالهای اخیر
تصمیم گرفته است با
تولید انبوه صفحات
خورشیدی و کاهش
هزینه های آن نظر
مثبت کشورهای جهان
بویژه افکار عمومی
طرفداران محیط زیست
در اروپا و آمریکا را به
خود جلب نماید

تولید و مصرف ذغال سنگ جهان را داراست
و بزرگترین ماشین تولید صنعتی دنیا را در
اختیار دارد ،دارای تعداد زیادی شــهرهای
بزرگ صنعتی اســت که زندگــی در آنها با
روند فعلی امکان پذیر نمی باشــد .از سوی
دیگر تا سال  2015که موافقت نامه پاریس
برای مبارزه با تغییر اقلیم تائید شــد ،چین
از مخالفین سرسخت آن به حساب می آمد.
ولی از آن پس به ویژه با روی کار آمدن دولت
ترامپ در آمریکا کــه مخالفت آن با موافقت
نامه پاریس علنی شد ،چین تالش کرده است

در رابطه با مسائل مبارزه با تغییر اقلیم بویژه
توســعه انرژیهای تجدید پذیر نقش سازنده
داشته و افکار عمومی جهانی را جلب نماید.
یکی از موضوعات مهم در مذاکرات تغییر اقلیم
توســعه انرژیهای تجدید پذیر بوده که چین
در سالهای اخیر تصمیم گرفته است با تولید
انبوه صفحات خورشیدی و کاهش هزینه های
آن نظر مثبت کشــورهای جهان بویژه افکار
عمومی طرفداران محیط زیســت در اروپا و
آمریکا را به خود جلب نماید ،حال آنکه این
امر بیشتر یک سیاست تولید صنعتی بوده که
چین هم راستا با سایر سیاستها و راهبردهای
خود در پیش گرفته است .به هر حال فعالیت
چین در زمینه تولید صفحات خورشیدی در
سالهای اخیر ســبب شده است هزینه تولید
انرژی خورشید بنحو قابل توجهی کاهش یابد
و امید به توسعه این انرژی برای مبارزه با تغییر
اقلیم افزایش یابد .ولی بطور کلی در حال حاضر
ســهم انرژی های تجدید پذیر از تولید انرژی
در چین بسیار ناچیز اســت و بایستی برای
نتیجه گیری نهایی  ،آمار و اطالعات دو ســه
سال آینده را مد نظر قرار داد.
از چین و هنــد که بگذریــم  ،وضعیت در
سایر کشورهای آســیایی چندان تعریفی
ندارد .سالها است که چند کشور در جنوب
شــرق آســیا به تولید کنندگان انرژیهای
خورشیدی و بادی خود سوبسید می دهند
ولی این انرژی بواســطه فقدان یکپارچگی
شبکه های برق و ذغال سنگ ارزان  ،رشد
قابل مالحظه ای نداشــته اند .دراوراسیا
(پاکســتان ،ایران ،ترکیه ،گرجســتان،
آذربایجــان و ارمنســتان) نیــز به علت
زیر ســاخت های ضعیــف و قیمت های
غیر جذاب رشــد بخش هــای مربوط به
انرژیهای باد و خورشــید بســیار ناچیز
بوده است.
نمودار باال که از سوی آژانس بین المللی
انرژی ( )IEAارائه شــده  ،گویای وضعیت
فعلی ( )2016تولید انرژی از باد و خورشید
پیش بینی آن برای سال  2040می باشد.
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تولیدفراسرزمینی
صنایع پتروشیمی
سعید پورفرهادی

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی

در سالیان اخیر کشورهایی که به لحاظ منابع آب و خاک ،برای کشت محصوالت استراتژیک مانند
گندم ،جو ،برنج و خوراک دام و طیور ،دچار مضیقه بودند به جهت تضمین زنجیره تامین غذایی
شهروندان خود ،به «کشت فراسرزمینی» رو آوردهاند که ازآن جمله میتوان به کشورهایی مانند
ایران برای کشت گندم در قزاقستان و چین برای کشت سایر محصوالت کشاورزی در آفریقا و
اقدامات مشابه سایر کشورها در سایر نقاط جهان اشاره کرد.
شــاید در نگاه نخست پیشنهاد تولید فراســرزمینی صنایع پتروشــیمیدر خارج از مرزهای
ی دور از منطق به نظر برسد .اما
ایران باتوجه به نیاز مبرم ایجاد اشــتغال در داخل کشــور ،کم 
با کمیواقعبینی و ژرفنگری درمییابیم ،حاال که جذب ســرمایهگذاریهای خارجی چندان
موفق نبوده ،مواهب اجرای طرحهایی از این دست به مراتب ازمعایب آن بیشتر است ،ضمن آنکه
باید توجه داشته باشــیم که رگوالتوری و سیاستگذاری در این حوزه باید بسیار هوشمندانه و

هدفمند صورت گیرد ،تا بیشترین عایدی را
نصیب کشــور کند.بهعنوان مثال با توجه به
منابع عظیم اتان در ایران و به لحاظ اجتناب
از خامفروشــی و همچنین امــکان تولید با
صرفه اتیلن از اتان در داخل کشــور بهعنوان
پرمصرفترین ماده پایه صنعت پتروشیمی،
شــرکتهای ایرانی میتوانند با مشــارکت
شــرکتهای ســرمایهگذار در کشورهای
همسایه ،نســبت به تولید محصول مشترک
زنجیره تولید اتیلن ،یعنــی پلیاتیلن اقدام
و متعاقبا بخش عمدهای از بــازار پرمصرف
کشــور میزبان را تصاحب کنند.یا در مثال
دیگر شــرکتهای ایرانی میتوانند نسبت
به ســرمایهگذاری مشــترک برای احداث
واحدهای پتروشیمیهای پایه نفتی (خوراک
نفتا) در کشورهای حوزه  CISمانند قزاقستان
یا دراقلیم کردستان عراق با استفاده از نفتای
مرغوب آن کشــور اقدام کننــد .به عبارت
دیگر با تعریــف جدید از فرآینــد تولیدات
فراسرزمینی در سایر محصوالت که ایران در
تولید انبوه خوراک اولیه ،مزیت رقابتی دارد
مانند پتروشیمی ،سیمان ،فوالد ،مواد معدنی
و ...میتوانیم به برنامههای توســعه صادرات
بهطور اعم و صنایع پتروشیمیبهطور اخص
از زاویه دیگری نگاه کنیم.

زمانــی اهمیت موضوع دوچندان میشــود
که بپذیریــم ،بنا به هرحجــت و برهانی ،ما
درجذب ســرمایهگذاریهای خارجی موفق
نبودهایــم که بخشــی از آن در ناتوانی ما در
مدیریت جذب ســرمایه و بخــش دیگر آن
موانع سیاســی موجود در راه توسعه کشور
است که مهمترین آن ،ترس ازمکانیزم ماشه
ایاالت متحده علیه ایران اســت که بانکها
و ســرمایهگذاران بالقوه خارجی را از حضور
قدرتمند در بازار ایران بازمــیدارد .در کنار
موانع خارجی سرمایهگذاری در داخل کشور
باید اذعان کرد که موانع داخلی نیز شــانه به
شــانه همســان خارجی خود عرصه را برای
توسعه سرمایهگذاری درداخل ایران تنگتر
کرده اســت .شــاهد مدعا همانا که بدانیم
درطول سه دهه گذشته به میزان  ۷۰درصد
ارز حاصل از صــادرات نفــت ،یعنی رقمی
معادل  ۷۰۰میلیارد دالر را شهروندان ایرانی
در خــارج ازایران ســرمایهگذاری کردهاند.
بنابراین شــاید بهترین عنوانی که میتوانیم
به آن اطالق کنیم عنوان فرار سرمایه از ایران
باشد ،چراکه مواهب آن در طول این سالها
به کشور بازنگشته است .بنابراین شاید بهتر
باشد بگوییم جذب سرمایه خارجی که بماند،
جلوی خروج ســرمایه از داخل کشور را باید
بگیریم.
آنچه قطعی به نظرمیرسد آن است که ادامه
این وضعیت در بلندمدت صنایع پایه کشور
به خصوص درحوزه اکتشــاف و بهرهبرداری
از چاههای نفت و به تبع آن توسعه و تکمیل
زنجیره صنایع پاییندســتی را زمینگیر یا
حداقل محدود خواهــد کرد.بنابراین نباید
اجازه دهیم سوزن ریلگذاری اقتصاد کشور
در یک نقطه گیر کرده و اقتصاد کشــور را به
تسلیم وا دارد .باید همیشه گزینههای زیر و
روی میزمان مملو از استراتژیهای بکر و نوین
باشــد تا بتوانیم به مقتضیات شرایط ازآنها
استفاده بهینه کنیم که اگر چنین شد ،شاید
بتوانیم ،زمین و قواعد بازی را به نفع خودمان
تغییر دهیم.خالصه آنکه اگر نمیتوانیم پای

سرمایهگذاران بینالمللی را به ایران باز کنیم،
پس چرا مبدأ تولیدات کشــور را بهخصوص
در حوزه صنایع پتروشیمیاز داخل به خارج
ازکشور تغییر ندهیم.
از مزیتهای اتخاذ سیاست فوق ،میتوان به

موارد زیر اشاره کرد:

اگر نمیتوانیم پای
سرمایهگذارانبینالمللی
را به ایران باز کنیم ،پس
چرا مبدأ تولیدات کشور
را بهخصوص در حوزه
صنایع پتروشیمیاز
داخل به خارج ازکشور
تغییر ندهیم

مقابلــه با تحریــم :بــا توجه بــه آنکه
سرمایهگذاری در خارج از کشور و با مشارکت
احتمالی سرمایهگذار کشــور میزبان انجام
میگیرد ،شخصیت حقوقی که در فرآیند فوق
ایجاد میشود ،تابعیت کشور میزبان را اخذ
ی خواهد
کرده و در نتیجه کارکرد ضد تحریم 
داشــت تا در بزنگاههای مورد نیاز ،مجاری
انتقاالت ارزی کشور مسدود نشود.
تثبیت بازار :با حضور مســتقیم در بازار
مصرف با جلب اطمینــان مصرفکنندگان
ازعرضه با ثبات ،سهم بازار صادراتی خودمان
را در کشورهای موردنظر تثبیت کردهایم.
صادرات مجدد :میتوانیــم ضمن تنوع
بخشیدن به روشهای صادراتی از کشورهای
میزبان ،بهعنوان ســکوی صادرات مجدد و
بهرهمندی از معافیتهای تعرفهای با ســایر
کشورها در جهت رقابتی کردن قیمتهای
صادراتی خودمان اســتفاده وافــی را به نفع
اقتصاد کشور ببریم .به طور مثال معافیتهای
تعرفههای ورودی عراق به کشورهای عربی و
ترکیه به برخی کشورهای اروپایی.
اشتغالزایی :در سایه اجرای طرح فوق ،برای
صدور خدمات فنی و مهندسی معبر جدیدی
را گشودهایم که نیروهای جوان و تحصیلکرده
خود را به بازارهای خارجی گســیل کنیم تا
ضمن اشتغالزایی ،برای کشور نیز ارزآوری
داشته باشند ،سیاست فوق در سایر حوزهها
نیزکارکرد داشــته و مانند موجشکنی عمل
میکند که هجمههایی مانند تحریم ،موانع
بانکی و سایر ناهنجاریهای اقتصادی کشور
را در هم میشکند.کالم آخر آنکه کشور برای
خروج از رکود و رفع معضل اشتغال ،شدیدا به
طراحی و اجرای استراتژی مبتکرانه در تمامی
حوزهها نیازمند است.
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ایران رتبه نخست
ذخایر اثبات شده گاز را
در دنیا دارد .از طرفی
کشور با دسترسی به
آبهای آزاد ،فرصتی
بینظیر برای صادرات
محصوالتپتروشیمی
از طریق دریا در اختیار
شرکتهایپتروشیمی
قرار داده است .این
مزایای طبیعی اما
با قیمتی ارزان به
شرکتهایپتروشیمی
ارائه میشود

نقشپتروشیمیهادرایجاد
تعادل در بازار ارز چیست؟
س  .م  -دنیای انرژی

سایه اتهام دالری بر سر پتروشیمیها

پتروشیمیها یکی از بزرگترین مجموعههای صادراتی کشور هستند که محصوالت آنها به نقاط
مختلف اروپا و آسیا صادر میشود .در نتیجه شرکتهای پتروشیمی ارز زیادی در اختیار دارند.
طبق آمار قطعی سال گذشــته گمرک  ،حدود  ۱۴/۵میلیارد دالر از بیش از  46.9میلیارد دالر
کل صادرات محصوالت غیرنفتی کشور را ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی تشکیل
میدهد بنابراین طبیعی اســت که در روزهایی که بازار ارز با التهاب مواجه است نگاهها متوجه
این بخش از صادرکنندگان کشور شود .این نگاهها زمانی شکلی جدیتر به خود میگیرند که
مزایای طبیعی و دولتی که در اختیار تولید شرکتهای پتروشیمی قرار دارد ،مورد بازبینی قرار

میگیــرد .از جمله مزایــای طبیعی که در
اختیار شرکتهای پتروشیمی قرار دارد منابع
سرشار گاز اســت .طبق برآوردهای بیپی،
ایران رتبه نخســت ذخایر اثبات شده گاز را
در دنیا دارد .از طرفی کشور با دسترسی به
آبهای آزاد ،فرصتی بینظیر برای صادرات
محصوالت پتروشیمی از طریق دریا در اختیار
شــرکتهای پتروشــیمی قرار داده است.
این مزایــای طبیعی اما با قیمتــی ارزان به
شرکتهای پتروشیمی که سالها قبل طبق
اصل  ۱۴۴قانون اساســی بــه جرگه بخش
خصوصی پیوستهاند ارائه میشود.

از همین رو ،شرکتهای پتروشیمی که بعد
از صنعت نفت بیشترین درآمد ارزی را به خود
اختصاص دادهاند ،در شرایطی مانند امروز که
بازار ارز کشور با برخی التهابها مواجه است
در مرکز توجهها قرار میگیرند و انتظار زیادی
از آنها نســبت به تزریق ارز به بازار و ایجاد
تعادل در عرضه و تقاضا به وجود میآید.
بازار ارز کشور از آخرین ماههای سال گذشته
دچار التهاباتی شد که افزایش چشمگیر نرخ
ارز را در پی داشت .پس از التهابات ارزی اوایل
دهه  ۹۰که باعث شــد قیمت دالر از حدود
 ۱۰۵۰تومان در سال  ۸۹به  ۲۶۰۰تومان در

سال  ۹۰برسد و تا سال  ۹۲از  ۳۲۰۰تومان نیز
عبور کند ،این نخستین بار بود که بازار ارز در
نیمه دوم سال گذشته از آرامش و ثبات فاصله
میگرفت .طبق گزارشهای موجود ،موضوع
عدم فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها
به دولت از زمان یاد شده مطرح شد و تا کنون
نیز با وجود امتیازهایی که در قیمت خوراک و
نحوه فروش ارز صادراتی به پتروشیمیها داده
شده است ادامه دارد.
جذابیت شکاف قیمتی

ن ماه سال جاری
التهابات ارزی کشور از فروردی 

که قیمت دالر از مرز  ۶۰۰۰هزار تومان عبور
کرد ،شــکلی جدی به خود گرفت .از همین
رو دولت در اواخر فروردین دالر را تکنرخی
اعالم و صادرکنندگان را به ارائه ارز صادراتی
در سامانه نیما موظف کرد .در این میان با توجه
به نقش پررنگی که پتروشیمیها در صادرات
غیرنفتی دارند انتظار میرفت با تزریق ارز از
سمت این شرکتها به سامانه نیما با قیمت
مصوب  ۴۲۰۰تومان ،تا حدودی از التهابات
بازار ارز کاسته شود.
شرکتهای پتروشیمی اما تنها زمانی به ارائه
ارز  ۴۲۰۰تومانی بــه بازار نیما رضایت دادند
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دولت اعتقاد دارد
شرکتهایپتروشیمی
باید ارز صادراتی خود
را با قیمت  2400تومان
به او بفروشند زیرا این
شرکتها طبق مصوبه
دولت خوراک ارزان
دریافت میکنند و از
حمایت دولت برخوردارند
اما با مقاومت شرکتهای
پتروشیمی این انتظار
دولت برآورده نشد
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که نرخ خوراک آنها با تخفیفی ویژه از سمت
دولت ،بر اســاس نرخ دالر  ۳۸۰۰تومان در
نظر گرفته شد .اختالف قیمت  ۴۰۰تومانی
نرخ خوراک پتروشیمیها با قیمت ارز دولتی
باعث شد تا دولت در انتظار ورود ارز صادراتی
شرکتهای پتروشیمی به سامانه نیما بماند.
اما این انتظار تا میانههای مردادماه که دولت
اختیارات بیشتری به پتروشیمیها داد برآورده
نشــد .در واقع اختالف قیمتی کــه میان ارز
نیمایی ( ۴۲۰۰تومان) و ارز بازار آزاد (حدود
 ۱۲هزار تومان) وجود داشــت چیزی حدود
هشــت هزار تومان بود که رقمی قابل توجه
به شمار میرفت .در این میان با تداوم التهاب
ارزی این گمانه در میان برخی کارشناســان
تقویت شد که «پتروشــیمیها به جای ارائه
ارز در سامانه نیما به سمت بازار آزاد رفتهاند».
این گمانه در حالی هر روز تقویت میشــد
کــه محاســبات مابهالتفاوت نــرخ خوراک
پتروشــیمیها با ارز آزاد رقمی چشــمگیر
حاصل میکرد ،موضوعی که به زعم بسیاری
از کارشناسان به رانت پتروشیمیها در فضای
فعلی کشــور دامن مــیزد .بنابراین دولت
تصمیمــات ارزی جدید اتخاذ کــرد تا هم از
شدت فســاد ناشــی از ارز دو نرخی بکاهد و
هم صادرکنندگان را به ورود به ســامانه نیما
تشویق کند.
تالش دولت برای حذف فساد

با وجود رانتــی که پتروشــیمیها از ناحیه
خوراک از دولت دریافت کرده بودند ،در نهایت
عملکرد آنها باعث شــد تا دولت در اواســط
مردادماه سال جاری به منظور ایجاد جذابیت
ک کردن نرخ سامانه نیما به بازار
بیشتر و نزدی 
و همچنین حذف فســاد ناشی از اختالف ارز
دولتی و آزاد ،به پتروشیمیها (در کنار دیگر
صادرکنندگان غیرنفتــی) این اجازه را بدهد
ت توافقی
که ارز صادراتی خود را بر اساس قیم 
در بازار ثانویه ارائــه کنند .این تصمیم در پی
رونمایی از بســته دوم ارزی حاصل شد و در
روزهای نخســت مورد استقبال شرکتهای

پتروشیمی نیز قرار گرفت زیرا نرخ ارزی که در
این بازار کشف شده بود بیش از  ۸۰۰۰تومان
بود که به نرخ بازار آزاد نزدیکتر شده بود.
به این ترتیب شــرکتهای پتروشیمی طبق
سازوکار بسته جدید ارزی نه تنها همچنان از
خوراک ارزان برخوردار بودند بلکه میتوانستند
به شکل قانونی ارز خود را با نرخی نزدیک به
بازار آزاد به واردکنندگان عرضه کنند .در واقع
دولتدرحالینرخفروشرابرایپتروشیمیهابه
بازار آزاد نزدیک کرد که اقدامی قاطع در راستای
حذف رانت خوراک آنها انجام نداد به این معنا که
یک روز پس از صدور مصوبه افزایش نرخ خوراک
پتروشیمیها،اینمصوبهبهعلتمخالفتوزارت
صنعت با افزایش قیمت محصوالت نهایی ،پس
گرفتهشد.
با وجود ارزان باقی ماندن نرخ خوراک بار دیگر
خبرهایی از گوشه و کنار به گوش میرسد که
همچنان پتروشیمیها در ارائه ارز به بازار ثانویه
تعللمیکنند.اماعلتاصلیاینتعللچیستو
چرا دولت با وجود تمام انعطافی که در این زمینه
بهخرجدادهاستهمچناننمیتواندالزامیبرای
ارائه ارز پتروشیمیها به بازار ثانویه ایجاد کند؟

باشند.برایمثالدرحالیکهسابیکعربستانبه
عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی منطقه از
تخوراکمقطوعبرخورداراست،شرکتهای
قیم 
پتروشیمیایراننیزبهدنبالخوراکارزانهستند.
امــا خــوراک ارزان در حالــی در اختیــار
شرکتهای پتروشیمی قرار داده شده و نرخ
آن حتی از نرخ دالر دولتــی برای کاالهای
اساسی مانند دارو حدود  ۴۰۰تومان ارزانتر
است که این شرکتها به انتظار دولت برای
تزریق ارز در بازار پاسخی درخور نمیدهند.
علت این رفتار از نــگاه فزونی به این موضوع
بازمیگردد که دولت با ارائه بسته جدید ارزی
اگرچه سعی داشته قیمتها را در سامانه نیما
به واقعیت بازار نزدیک کند اما این اختیار را
نیز به شرکتهای پتروشیمی داده که برای
فروش ارز خود طبق تقاضای بازار اقدام کنند.
فزونــی در توضیح ایــن مســاله میگوید:
پتروشــیمیها در ارائه ارز  ۴۲۰۰تومانی به
دولت همراهی نکردند تــا اینکه دولت برای
ایجاد جذابیــت و همچنیــن جلوگیری از
فســاد ،اعالم کرد طبق بســته جدید ارزی

تمام صادرکننــدگان میتوانند ارز حاصل از
صادرات خود را بر اســاس قیمتی که روزانه
طبق عرضه و تقاضا کشف میشود به سامانه
نیما عرضه کنند .در واقع طبق این تصمیم این
اجازه به پتروشیمیها داده شد که بر اساس
صالحدید خود به مشتریها و متقاضیان ارز
ارائه کنند .در چنین شرایطی به نظر میرسد
دولت نمیتواند به این شرکتها بگوید چرا ارز
نفروختهاید زیرا آنها درپاسخ میتوانند بگویند
مشتری نبوده یا نیازی به فروش ارز نداشتهایم.
به گفته فزونــی که از بنیانگــذاران اتحادیه
صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران است:
هرچند مولفههای زیادی در تعیین یا نوسان
نرخ ارز تاثیر دارند و نمیتوان با قطعیت از میزان
اثرگذاری پتروشیمیها در بازار ارز کشور سخن
گفت اما اگر شرکتهای پتروشیمی چند روز
ارزی به بازار تزریق نکنند ،بازار تشــنه شده و
قیمتهاافزایشپیدامیکندزیرامابحثعرضه
و تقاضا را در بازار داریم بنابراین ممکن است
شرکت های پتروشیمی ترجیح دهند ارزهای
حاصل از صادرات خود را نگه دارند و آن را در

آینده به بازار عرضه کنند.
اگرچــه شــرکتهای پتروشــیمی تمام
گمانههای مربوط به عــدم عرضه ارز حاصل
از صادرات به ســامانه نیمــا را رد میکنند و
آمارهایی نیز برای اثبات همراهی خود با دولت
در این سامانه اعالم میکنند ،اما فزونی عقیده
دارد از آنجا که پتروشیمیها به ریال چندانی
نیاز ندارند میتوانند ارزهای صادراتی خود را
به شکل مدیریت شده به بازار ارائه کنند.
طبق آخرین اعالم ســیدرضا نوروززاده،
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایــران ،پیشبینی میشــود مطابق آمار
سال گذشته ارز حاصل از صادرات ماهانه
پتروشــیمیها ماهانه یــک میلیارد دالر
باشد که بخشــی از آن صرف هزینههای
جار ی مانند تجهیزات و کاتالیست شده و
مابقی آن در بازار عرضه میشــود .با تمام
این تفاســیر باید دید انتقادهای تندی که
اخیرا از سمت رییسجمهور مبنی بر تعلل
صادرکنندگان برای ارائه ارز به سامانه نیما
مطرح شد ،از کجا سرچشمه میگیرد؟

پتروشیمیها برای فروش ارز الزامی ندارند؟

یک عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران در
رابطه با چالش اخیر دولت با بــازار ثانویه به
«دنیای انــرژی» میگوید :دولت اعتقاد دارد
شرکتهای پتروشیمی باید ارز صادراتی خود
را با قیمت  ۴۲۰۰تومان به او بفروشند زیرا این
شــرکتها طبق مصوبه دولت خوراک ارزان
دریافت میکنند و از حمایت دولت برخوردارند
اما با مقاومت شــرکتهای پتروشیمی این
انتظار دولت برآورده نشد.
فرهاد فزونی در ادامه میگوید :یکی از دالیلی
که شرکتهای پتروشــیمی برای اقدام خود
میآورند بحث رقابت با شــرکتهای بزرگ
پتروشــیمی در منطقه اســت .آنها به دنبال
خوراک ارزان هســتند تا در زمینه فروش در
بازار جهانی از قدرت مانور بیشتری برخوردار
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وضعيت آاليندگي خودروهاي توليد داخل ايران در قياس با
نمونههاي خارجي چطور است؟

نفرين يا موهبت
خودروي داخلي؟
امروز بيش از يك نيمقرن از نخستين توليد خودرو در ايران كه «پيكان» بود ميگذرد .اتومبيلي
براي تمام فصول كه حاال بيشتر از هر چيز به يك نوستالژي براي ايرانيان تبديل شده است .اما
بازار خودروي ايران امروز و با گذشت  50سال از نخستين توليدش چه جايگاهي دارد؟ در گزارش
پيش رو سعي كردهايم به اين پرسش فارغ از پيشفرضهاي عمومي كه اغلب ديدگاهي انتقادي و
تخريبي نسبت به صنعت خودروي ايران دارد نگاه كنيم .صنعت خودرو بعد از نفت و گاز دومين
صنعت بزرگ و توسعه يافته در ايران است كه سهمي  10درصدي در توليد ناخالص داخلي و
ســهمي  4درصدي در نيروي كار دارد .ايران در سال  2017در رتبه شانزدهم توليدكنندگان
خودروي جهان قرار داشته است و در اين سال بيشتر از  1ميليون و  515هزار خودرو توليد كرده
است .آژانس تجاري ايتاليا ،يكي از نهادهايي است كه گزارشهايي مفصل و دقيق در خصوص
وضعيت توليدات خودرو در كشورهاي مختلف منتشر ميكند .طبق گزارش اين آژانس ،ايران
خودرو و سايپا به ترتيب ســهمي  47.5درصدي و  34.48درصدي از بازار خودروي ايران در
اختيار دارند .ليفان ،لووكس ،ميتسوبيشي و مزدا بعد از دو كارخانه اصلي با فاصلهاي قابل توجه
ســهمي نزديك به  6درصد در بازار خودروي ايران دارند .هيونداي و ام وي ام نيز در رتبههاي
بعدي قرار ميگيرند.
اين آمار نشــان ميدهد  81.89درصد از سهم بازار خودروي ايران در اختيار دو كارخانه سايپا
و ايران خودرو است .چنين سهمي اهميت رعايت استانداردهاي آاليندگي در توليدات اين 2
كارخانه را به خوبي نشان ميدهد.
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صنعت خودرو دومين صنعت توســعهيافته
در ايران است كه سهمي  3درصدي در توليد
ناخالص داخلي دارد و طبق اسناد باالدستي
اين سهم تا ســال  2025بايد به  4.1درصد
برسد.
ايران در چند سال اخير استاندارد آاليندگي
اتحاديه اروپا كه بيشترين ميزان مجاز انتشار
گازهاي آالينده از طرف خودروهاي جديد را
مشخص ميكند در  8شــهر به اجرا گذاشته
اســت كه تهران ،كرج ،اراك و تبريز در ميان
آنها قرار دارند .اين برنامه از طريق گازســوز
كردن تمام خودروهــاي «عمومي» و از رده
خارج كردن خودروهاي بسيار قديمي دنبال
شده است.
از سويي گزارش آژانس تجاري ايتاليا به اين
موضوع اشاره ميكند كه در سال  2014دولت،
خودروسازان را مجبور كرد تا كيفيت توليدات
خود را با همكاري مراكز علمي و پژوهشي به
استانداردهاي آاليندگي اتحاديه اروپا نزديك
كنند .در آن زمان ايران خودرو اعالم كرد كه تا
سال  2026توليداتش مطابق با استانداردهاي
اتحاديه اروپا موســوم به  EURO VIو ديگر
استانداردهاي معتبر جهاني خواهد بود.
در همين راستا و تا ژوئن  2014خودروهايي
چون پژو  ،206ال ،90-سمند و تيبا شروع به
مطابقت با  EURO VIكردند.
اما گزارش ايتالي تريد ايجنسي مينويسد كه
اكنون در جادههاي ايران  137هزار خودروي
تجاري در حال تردد است كه  67هزار مورد آن
بايد جايگزين شود .استانداردهاي آاليندگي
اتحاديه اروپا كه كشورهاي  G20با سهم 90
درصدي از تجارت جهاني خودرو آن را پذيرفته
و رعايت ميكنند از سال  1992تاكنون ايجاد
شده و هر چند ســال به روز ميشوند .هسته
اصلي اين اســتاندارد اما ثابت است .در حال
حاضر كاســتن از حجم اكسيدهاي نيتروژن
توليدي توسط پروسه حركت اتومبيلها ،اين
هسته اصلي را تشكيل ميدهد.
سید نواب حســینیمنش ،مدیرعامل ستاد
مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در سال

 1395آماري قابل توجه را در اين زمينه منتشر
كرد .او در آن زمان با تشريح اطالعات آماری
که از بررسی دادههای ناشــی از معاینه فنی
 870هزار خــودروی مراجعهکننده به مراکز
معاینه فنی گردآوری شده بود اعالم كرد كه
خودرو «تندر  »90كمترين مردودي در تست
آاليندگي خودروها چه داخلي و چه خارجي
را داشته است .از سوي ديگر «وانت نيسان» و
«وانت پيكان» به عنوان  2خودرو با بيشترين
آمار مردودي اعالم شدند.
او البتــه در آن زمان اعالم كــرده بود «:باید
توجه داشــت که آمار مذکور بــه هیچ وجه
نمیتواند معرف میزان کیفیت تولید هر گروه
از خودروهای مذکور باشد؛ چراکه شاخصهای
مهم دیگری از جمله نحوه استفاده از خودرو
و رفتار مصرفکننده ،کیفیت سوخت ،انجام
ســرویس و تعمیرات دورهای و بهطور کلی
فرآیند نگهداری خودرو در قبولی یا رد خودرو
در هر یک از تســتهای آزمون معاینه فنی
نقش دارد».
البته اســاس اينكه قياس توليدات خودروي
ايراني با توليدات خودرو در كالس روز ،قياسي
منطقي است پرسشي است كه پاسخي دقيق
براي آن مطرح نشده اســت .مجتبي استاد
رحيمي معاون كيفــي ايرانخودرو پيش تر
گفته است كه «خودروهای داخلی» محصول
بوکار کشــور است و
اقتصاد و فضای کســ 
بهعبارت بهتر ،در این فضا نباید بیشتر از این
انتظار داشت.
امكان «راندن تمام مدلها با يك چوب» نيز
در ميان توليدات خودرويي ايران وجود ندارد.
براي مثال به طور ســنتي برخي خودروهاي
توليــد داخلي ماننــد «ســمند» در ميان
مشتريان محبوبيت نســبي داشتهاند ،حتي
براي خودرويي چون پژو 405نيز با وجود اينكه
دورهي بسيار نامناسب به واسطه آتشگرفتن
رقم خورد ،اين خودرو توانست در ميان اذهان
عمومي جايگاه نسبي خود را از لحاظ كيفيت
حفظ كند.
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر

ساله گزارشهايي را در خصوص ميزان رضايت مشتريان خودروهاي مصرفي در ايران منتشر
ميكند .آمار نتایج رضایت مشتریان در شــش ماهه نخست سال گذشته به عنوان تازهترين
ش نشان ميدهد رضايت مشتريان در  57درصد خودروها نسبت به سال قبل تر
دوره اين گزار 
افزايش يافته و در سوي ديگر  23.5درصد خودروها با افت رضايت مشتريان روبرو بودهاند.
اما در خصوص سهم دقيق خودروها از آاليندگي هوا هيچ وقت آمار دقيق و مستندي منتشر
نشده و عموم صحبتها به اظهار نظرهاي افراد به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي باز
ميگردد .براي مثال علي ادياني نائب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي گفته
است كه عامل «اصلي» آلودگي هوا ،استاندارد نبودن خودروهاي توليد داخل است.
سديف بدري سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي نيز گفته است كه عوامل
ایجاد ذرات معلق هوا در تهران و شهرهای بزرگ ،کارخانجات خودروسازی و سایر کارخانجات
هستند که سهم کارخانجات خودروسازی ،خودروهای غیراستاندارد بنزین سوز و اتوبوسهای
گازوییلسوز بسیار بیشــتر است .او البته عنوان نكرده است كه مبناي او براي اين اظهار نظر
چيست.
از طرفي ،برخي اظهار نظرها بر اين ادعا استوار است كه نه «خودروهاي سواري» بلكه ناوگان
عمومي عامل اصلي آلودگي هســتند .چندي پيش مســعود تجريشي معاون محيط زيست
انساني سازمان محيط زيست گفته بود كه بیش از  ۸۰درصد از تعداد یک میلیون موتورسیکلت
تهران و  ۹۱درصد مینیبوس های شهر تهران فرسوده هستند.
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قیمت نفت
پاشنه آشیل
تحریم ایران

نویسنده :عبد الصمد رحمتی  -کارشناس اقتصاد نفت و انرژی

صنعت نفت ایران با امید به رشــد تولید ،صــادرات نفتی و
شکوفایی اقتصادی وارد سال  2018گردید لیکن دیری نپایید
که ریسک هایی که از طریق تحریم های خزانه داری ایاالت
متحده بر کشور تحمیل گردید ،به ناکامی این امید دامن زد.
طبق آمار رســمی وزارت نفت در دوره پیشین تحریم های
آمریکا و در انتهای سال  ،1390میزان صادرات نفت ایران از
حدود دو میلیون و دویست هزار بشکه در روز در سال 1390
به حدود یک میلیون و صد هزار بشکه در روز در سال 1391
کاهش یافت .بر این اســاس با کاهش فروش نفت کشور،
درآمدهای حاصل از آن نیز به شدت کاهش یافت به گونه
ای که حجم صادرات نفتی ایران حتی در طی ســال های
 1392-1393هم حدود یک میلیون تا یک میلیون و صد
هزار بشکه در روز باقی ماند .با حصول برجام میزان صادرات نفت ایران مجددا ً به شرایط مشابه
دوره قبلی بازگشت به گونهای که متوسط صادرات نفت ایران در طی سال های  1395-1396به
حدود دو میلیون و دویست هزار بشکه در روز رسید .طبق آمار گزارش شده اوپک ایران در سال
 ۲۰۱۷روزانه دو میلیون و  ۱۲۵هزار بشکه نفت خام و حدود  ۴۰۰هزار بشکه میعانات گازی صادر
نموده است .حدود یک سوم این محمولهها راهی اروپا و بقیه به دست مشتریان آسیایی ایران که
عبارتند از چین ،هند ،کره جنوبی و ژاپن و امارات متحده عربی رسیده است .این ارقام برای نیمه
اول سال جاری میالدی نیز تقریباً به همان میزان بوده است.
با نگاهی به تاریخچه تحریمها علیه کشور می توان دریافت که همواره صنعت نفت در نوک پیکان
حمالت اقتصادی قرار داشــته و هر زمان که دولتهای دیگر تالش نموده اند تا ایران را از نظر
سیاسی محدود کنند ،صنعت نفت این کشور را نشانه رفتهاند .بر این اساس دولت دونالد ترامپ،
ریاست جمهوری ایاالت متحده در دور اول تحریمهای خرید و فروش دالر و فلزات گرانبها آغاز
نمود .همچنین در مرحله دوم تحریمها که در ماه نوامبر آغاز خواهند شد بروی فروش نفت ایران
متمرکز شــده اند تا بتوانند اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار دهند .طبق شواهد موجود دولت
ترامپ رویکرد خصمانه تری را در مقایسه با باراک اوباما در پیش گرفته و اثرات این رویکرد از روز
 4نوامبر و با آغاز تحریم فروش نفت ایران شکل تازهای به خود خواهد گرفت .بر این اساس با توجه

به خروج آمریکا از برجام و آغاز فرآیند اجرایی
شدن مجدد این تحریم ها بعد از پایان فرصت
 180روزه در اواســط آبان ماه مجددا ً میزان
صادرات نفت ایران دچار نوسانات خواهد شد
که این موضوع با توجه به وابستگی قابل توجه
کشور به درآمدهای نفتی ،تاثیرگذاری مهمی
در اقتصاد کشور خواهد داشت.
با توجه به تحریم هــای پیش رو و اثرگذاری
بر فروش نفــت و درآمدهــای حاصله از آن
ابتدا می توان چهار چالش عمده کشــور در
خصوص فــروش نفت و ســپس موضوعات
کاهش صادرات نفت کشــور و عوامل وابسته
به آن را مورد بررســی قرار داد .اولین چالش
مربوط به کاهش ســهم بازار ایران و افزایش
سهم کشورهای عربســتان ،عراق ،کویت و

امارات متحده عربی است که آمادگی پر کردن
خالء احتمالی را داشته و از طرف دیگر روسیه
و ایاالت متحده نیز پتانسیل بالقوه ای جهت
افزایش تولید نفت و کم نمــودن اثر کاهش
تولید نفت ایران را دارند.
دومین چالش ،ایجاد مشکل در حمل و نقل
نفت کشور و محدودیت نفتکشها برای حمل
و نقل نفت ایران و همچنین تحریم شرکتهای
پوشش بیمهای است .از آنجایی که با شروع
تحریم ها برخی از نفتکشها در شرایط تحریم
حاضر به حمل نفت
ایران نخواهند شــد
طبق نظر کارشناسان
بــه دلیــل وجــود
بزرگترین ناوگان حمل
و نقل دریایی به واســطه
شرکت ملی نفتکش ایران
مشکلی در این زمینه وجود
نخواهد داشت.
ســومین چالــش اعمــال
جریمــه هــای ســنگین بر
خریداران نفت ایــران از جانب
ایاالت متحده و ترس خریداران
نفت ایــران از تحریمهای آمریکا
و نهایتاً کاهش خرید آنها اســت.
این موضوع از آن منظر مهم اســت
که مهمترین عامل کاهش صادرات
نفــت ایران (بیــش از یــک میلیون
بشــکه) در دور قبلی تحریمها ،تهدید
خریداران نفت ایران بوده است .از اینرو
پاالیشگاههای اروپایی به سرعت واردات
نفت از ایران را متوقف و کشورهای آسیایی
نیز مجبور به محدود نمودن خرید نفت خود
از ایران شدند .این هراس قاعدتاً موجب خواهد
شد که صادرات نفت ایران به کشورهای ژاپن،
کره جنوبی ،برخی از کشورهای اتحادیه اروپا
و امارات متوقف و همچنین خرید نفت کشور
توسط کشور هند به نصف کاهش یابد که در
این صورت حتی کاهش دو سوم از فروش نفت

ایران به دور از تصور نخواهد بود.
آخرین چالش که جز مشــکالت مهم بوده
و ســالیان متمادی برقرار می باشد ،مشکل
دریافت پــول حاصل از فــروش نفت و عدم
همکاری بانکها برای وصول آن بوده است.
این موضوع یکی از مواردی است که در دوران
پیشین توانست صادرات نفت ایران را محدود
نماید ،لیکن محدودیتهای مالی
از جمله مواردی است که با وجود
برجام و تالش برای پیوســتن به
جامعه جهانــی ارتباطات مالی
بین بانکی همچنان برقرار ماند
و تنها تعداد کمی از بانکهای
ال تاثیر گذاری
کوچک که عم ً
چشــمگیری در تحــوالت
بانکی نداشــتند حاضر به
همکاری با ایرانشدند.
در خصــوص کاهــش
صادرات نفت کشور دو
موضوع مهــم مطرح
است ،یکی مربوط به
کاهش عرضه جهانی
و افزایــش قیمت
نفت بوده و دیگری
موضــوع کاهش
درآمدهای نفتی
و تحت الشعاع
قــرار گرفتن
اقتصاد کشور
ا ســت  .د ر
خصوص موضوع اول در بدترین حالت
ممکن و بر اساس داده های بین المللی از عرضه
و تقاضای نفت خام جهان و همچنین پیش
بینی ذخایر جهانــی با احتمال کاهش تولید
ونزوئال ،لیبی ،آنگوال و همچنین افزایش تولید
شیل امریکا ،روســیه و کشورهای خاورمیانه
در نهایت با تحریم ایــران احتماالً حدود550
هزار بشــکه از نفت خام در بازار جهانی تحت
ریسک عرضه قرار خواهد گرفت که چنانچه
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این کمبود توســط ســایر تولیدکنندگان
عمــده جبران نگــردد با در نظــر گرفتن
قیمت متوســط  75دالر احتمال افزایش
قیمت نفت به بیــش از  5دالر و نهایتاً 10
دالر در هر بشکه وجود دارد .الزم به ذکر
است در صورت عدم جایگزینی نفت ایران
و تحت ریســک قرار گرفتــن  550هزار
بشــکه محاسبه شــده و یا دخالت عوامل
ژئوپلیتیــک قطعــاً قیمت نفت پتاســیل
افزایش تــا حدود  20دالر در هر بشــکه
یعنی رســیدن به حــدود  95دالر در هر
بشکه در یک بازه زمانی کوتاه مدت (شاید
کمتر از یکسال) را داراست .در هر صورت
با افزایــش قیمت نفت ،قیمت ســوخت
نیز افزایش خواهد داشــت کــه با توجه
به قیمت باالی ســوخت در کشــورهای
اروپایی و امریکایی (به دلیل اخذ مالیات)
موجب افزایــش نارضایتی عمومی خواهد
شــد .بر این اســاس و با توجه به پیش رو
بودن انتخابات کنگره آمریــکا در پاییز و
نیاز جمهوری خواهان بــه حفظ اکثریت
خــود در کنگــره ،احتمال تغییــر برخی
سیاســتهای دولت ترامپ و دادن برخی
معافیتهای اضافه به کشو رها برای خرید
نفت ایران به منظــور تامین تقاضای بازار
دور از ذهن نیست .در دور قبلی تحریمها
در سال  ،۲۰۱۲مشــتریان نفتی ایران هر
شــش ماه یکبار با کاهــش  ۲۰درصدی
خرید نفــت ایــران ،از تحریمهــا معاف
میشــدند ،اما همچنان که اشــاره شــد
دولت دونالد ترامپ بســیار سختگیرانهتر
از باراک اوبامــا وارد موضوع تحریم ایران
شده است.
صنــدوق بینالمللی پول طی گزارشــی
اوایل فروردین ماه امسال که هنوز آمریکا
از برجام خارج نشــده بود ارزش صادرات
نفت و محصــوالت نفتی ایران در ســال
گذشــته را  ۶۳.۷میلیــارد دالر ارزیابی
نموده و همچنین پیــش بینی نموده بود
این رقم در ســال  1397حــدود ۷۸.۳
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در صورت عدم
جایگزینی نفت ایران و
تحت ریسک قرار گرفتن
 550هزار بشکه محاسبه
شده و یا دخالت عوامل
ژئوپلیتیک قطعاً قیمت
نفت پتاسیل افزایش
تا حدود  20دالر در هر
بشکه یعنی رسیدن به
حدود  59دالر در هر
بشکه در یک بازه زمانی
کوتاه مدت (شاید کمتر
از یکسال) را داراست

میلیارد دالر خواهد بود ،لیکن در صورت
کنار هگیری خریــداران اروپایی و کاهش
خرید مشــتریان آســیایی از خرید نفت
ال درآمدهای نفتی کشور از نیمه
ایران ،عم ً
دوم سال جاری کاهش خواهد یافت .حاال
به بررسی موضوع قیمت نفت می پردازیم
به این صورت که در حــال حاضر با فرض
صــادرات  2.7میلیون بشــکه ای نفت و
میعانات گازی و قیمت متوســط  75دالر
می توان دریافت درآمد ارزی کشور حدود
 74میلیارد دالر در سال خواهد بود ،حال
چنانچــه صادرات نفت کشــور  2میلیون
بشــکه در روز باشــد با همان قیمت نفت
حدود  54.7میلیارد دالر در ســال کشور
درآمد خواهد داشــت .در سناریوی بعدی
چنانچه فرض نماییم صادارت نفت کشور
به حدود  1.5میلیون بشکه در روز کاهش
یافته و عرضه جهانی به دلیل عدم توانایی
در جایگزینی نفت ایران دچار بحران شده
اســت در نتیجه احتمال رســیدن قیمت
نفت بــه  95دالر در هر بشــکه محتمل
خواهد بود ،بر این اساس می توان دریافت
درآمد کشور با شرایط بوجود آمده حدود 52
میلیارد دالر در سال خواهد بود و نتیجتاً کاهش
صادرات تاثیر بسزایی بر درآمدهای حاصل از
فروش نفت نخواهد داشت .بر این اساس موضوع
عرضه جهانی و قیمت نفت به عنوان پاشــنه
آشیل تحریم ایران عامل تعیین کننده ای بر
درآمدهای حاصل از فروش نفت خواهد بود.
به هرحال بــازار نفت پیچیدهگیهای خاص
خود را داشــته و تحت تاثیر عوامل مختلفی
اعم از سیاســی ،اقتصادی و ژئوپلیتیک می
باشد ،لیکن آنچه که مشخص است با شروع
تحریمهــای نفتی آمریــکا در اوایل نوامبر،
فروش نفت ایران کاهش محسوسی خواهد
داشــت و درآمدهای حاصله و بــه تبع آن
شــاخصهای اقتصادی کشور تحت الشعاع
قرار خواهند گرفت که میزان این تاثیر بسته
به سیاستهای ایران ،ایاالت متحده و عرضه
جهانی نفت متغیر خواهد بود.
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ارتباط بخش خصوصی بلژیک با اعضای اتحادیه

خودزنی در حوزه اقتصاد
دکتر سید محمد حســینی فعال اقتصادی و از موجدین اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های
نفت ،گاز و پتروشیمی است که بنا به گفته خودش فعالیت  25ساله در صادرات مشتقات نفتی
دارد .حسینی در خصوص فروش نفت خام توسط بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار پایگاه
اطالع رسانی اوپکس گفت :متاسفانه دولت براساس یک پالن مشخص دیدگاه های خود را ابراز
نمی کند و عرضه نفت خام در بورس هم بر اساس همین ادعاست و طرح و برنامه ای به دنبال این
گفته نیست و اجرای این تدابیر بر مبنای آزمون و خطاست .بخش خصوصی هم با مشکالت خود
مشغول بوده و نظر به تنگدستی این بخش نتوانسته از جایگاه واقعی خود دفاع نماید.
وی درباره تحریم های نوامبر ادامه داد :مشکالت کنونی کشور بیشتر از اینکه تابع تحریم های
خارجی باشــد معطوف به داخل است ،ایران با توجه به اینکه با  15کشور مرز مشترک دارد
می تواند بایکبرنامهمشخصوجامع،مرزهایخودرا 15برابرکردهوازامکاناتهمسایگاناستفاده
نماید  .برای رسیدن به این هدف تنها به تعامالت دولت ها نیاز داریم.
مبنای این تفکر که دولت ها عقل کل هستند باعث شــده است دولت متکی به دیدگاه های
جامعه نباشد همان دیدگاههایی که در کانون هایی به اسم اتحادیه تجمیع شده اند .همکاری
دولت با اتاق های بازرگانی ،اتحادیه ها و انجمن ها می تواند مشکالت کنونی که پیشتر به آن ذکر
شدرامرتفعنماید.
حضور پر رنگ اتاق بازرگانی در هیئت دولت و تامین نظر این تشــکل بزرگ اقتصادی در صدور
تصمیماتمهمبرایبخشخصوصینیزمیتواندبهشکلگیریفعالیتهایبیشتربخشخصوصی
در رسیدن به اهداف اقتصادی کالن کشور منجر گردد .
مدیرعامل شرکت سیرجان گستر درباره ثبات ســرمایه گذاری افزود :امنیت سرمایه گذاری
بزرگترین گلوگاه پیش روی اقتصاد ماست بطور مثال برای تاسیس یک پاالیشگاه باید قوانین
تضمین شده  70ساله برای آن در نظر گرفت که سرمایه گذار داخلی یا خارجی بتواند با آرامش
خاطر در این صحنه حضور داشته باشد ولی قوانین ما از یک ثبات  5ساله هم برخوردار نیستند.
در توافق برجام هم به لحاظ نبود تضمین امنیت سرمایه گذاری اغلب سرمایه گذاران دست خالی
رفتند و طالیی ترین فرصت ها از دست رفت.
حسینی در خصوص تحریم های امریکا و تاثیرات آن نیز گفت :همانطور که عرض کردم مشکالت
تحریمی ما شــاید ده درصد فعالیت های اقتصادی ما را مختل می کند ما به عینه در حوزه
اقتصاد خودزنی می کنیم من به عنوان فعال اقتصادی حجــم زیادی از وقت و انرژی خود
را باید با ســازمان ها و اداراتی چون تامین اجتماعی  ،اداره کار  ،مالیات و  ...تلف نمایم و جالب
اینجاست که برای هر پرونده قضایی و یا کاری باید شخص مدیرعامل پیگیر آن باشد که می تواند
در تصمیم گیری های کالن تاثیرات منفی داشته باشد.
مشکلیکهدرسراشیبیفکریاقتصادمااستقاطعیتاجراست،اگرتصمیمیگرفتهشودوقاطعانه
اجراگرددتوفیقحاصلمیشودبهطورمثالوقتیتصمیممیگیریمپمپبنزینهاراواگذارکنیم
باید این کار با شفافیت و قاطع اجرا شود و منافع شخصی لحاظ نگردد .همچنین دولت باید بخش
خصوصی را باور کند و قاطعیت در اجرای تصمیم ها را به عهده بخش خصوصی بگذارد

بنا به درخواست سفارت محترم بلژيك مبني بر برگزاري جلسه با بزرگترين تشكل صادراتي كشور ،جلسه اي في مابين نماينده محترم
بازرگاني و اقتصادي سفارت،آقاي كريستف اسميتز و آقايان صرامي،عضو هيئت مديره ،رفيعي فر ،دبير كل و پورغفار كارشناس ارشد
امور بين الملل اتحاديه صادر كنندگان فرآورده هاي نفت ،گاز و پتروشيمي ايران در دفتر اتحاديه برگزار گرديد.
اهم موارد مطروحه در جلسه مذكور عبارتست از معرفي زمينه هاي فعاليت اعضا،كميسيون هاي تخصصي،ابراز عالقمندي بخش
خصوصي بلژيك در خصوص ارتباط با اعضا اتحاديه و اعالم آمادگي اتحاديه مبني بر تامين فرآورده هاي نفتي مورد نظر كشور بلژيك
از طريق اعضا هفت كمسيون فعال در ساختار اتحاديه.

در دیدار سعید رفیعی فر دبیرکل و امیر عباس امامی مدیر روابط عمومی اتحادیه اوپکس با کسری نوری مدیر کل روابط عمومی
وزارت نفت موضوعاتی چون آمار صادرات سال گذشته اعضای اتحادیه و شرایط برگزاری نمایشگاه پایین دستی بررسی شد.
و مقرر گردید اتحادیه طرح و برنامه ای جهت برگزاری نمایشگاه نفت توسط تشکل های خصوصی ارائه نماید.

دیدار با مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت
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وضعیت نابسامان تولید پارافین

به صدا درآمدن زنگ هشدار مصرف بنزین

در کمیسیون پارافین اتحادیه مورخ  97/6/ 4مطرح شد  :شرکتهای تولیدکننده پارافین طی سالها فعالیت خود همواره مشکالت
تأمین خوراک را داشته اند و ضمن تهیه آن با نرخ آزاد از هیچ رانت و امتیازی هم برای تداوم فعالیتهای خود استفاده نکردهاند ،اتفاقاً
در این شرایط وضعیت شرکت های پارافینی وضعیت ثابت و عادی است و شرایط سایر شرکتها که تاکنون از رانت وسیعی استفاده
کردهاند و حاال این رانت به خطر افتاده است ،شرایط غیرعادی محسوب میشود .با این وضعیت کشور به مصرفکننده صرف تبدیل
شده و بهجایی خواهیم رسید که همه محصوالت موردنیاز خودمان را با قیمتهای باال وارد خواهیم کرد .

امسال زنگ هشدار مصرف بنزین در کشور به صدا در آمده؛ به طوری که بر اساس برخی گزارش ها ،حجم مصرف در مردادماه امسال
با رشدی چشمگیر به مرز  100میلیون لیتر در روز رسیده است.
از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به طور میانگین روزانه  86.8میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که نسبت به مدت مشابه پارسال
رشد  9.6درصدی را نشان می دهد.
تیرماه نیز به طور میانگین روزانه  91.7میلیون لیتر و شهریور نیز  80میلیون لیتر بنزین مصرف شد.

فاز نخست نیروگاه پتروشیمی دماوند با ظرفیت تولید ساالنه  ۶۵۰مگاوات برق با حضور رئیس جمهور به بهرهبرداری رسید .طرح
پتروشیمی دماوند ،تامین یوتیلیتی و خدمات جانبی مورد نیاز طرحهای پتروشیمی مانند الفینهای 14،12،11،5و 16و متانولهای
کیمیای پارس خاورمیانه ،دنا ،سبالن ،ونیران ،مرجان ،دی پلیمر آرین ،آرمان متانول ،جداسازی اتان ،پلی اتیلن سنگین پتروشیمی
مهر ،طرحهای آمونیاک -اوره (نگام ،هرمز و الوان ،آمونیاک  2و توسعه پتروشیمی جم و پلی استایرین پارس را بر عهده دارد .مجتمع
دماوند در زمینی به وسعت  90هکتار در محدوده فاز  2طرحهای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ساخته شده که
ماده اولیه آن گاز طبیعی و آب دریاست

نشست همکاری های مشترک رئیس ،دبیرکل و اعضای هیئت مدیره اتحادیه اوپکس با دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت و
مدیرانی از پاالیشگاه اصفهان  ،شیراز  ،تهران و مدیرعامل پاالیش تبریز که در این نشست به موضوعاتی چون تامین خوراک ،بورس
کاالو  ...پرداخته شد

سفر رئیس جمهور به عسلویه

هم اندیشی مدیران پاالیشگاهی با اوپکس
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تعامل کمیسیون بازرگانان با سایر کمیسیون ها
کمیسیون بازرگانان اتحادیه در جلسه تخصصی خود خواستار تشکیل گروه های مختلف در کمیسیون جهت همکاری در حوزه های
خرید و فروش مختلف شد همچنین عنوان شد بخش بازرگانی میتواند تجارت و بازرگانی تخصصی واحدهای تولیدی را همانند
گذشته به عهده گرفته و با توجه به اینکه هیئتمدیره کلیه تشکل ها موارد موردنیاز خود را از قبیل جمعبندی مشکالت و مسائل
اعضاء از کمیسیونهای خود دریافت مینمایند ،لذا کمیسیونها و اعضاء آن موظف هستند موارد تخصصی و درخواستها را بهصورت
کارشناسی در اختیار هیئتمدیره قرار بدهند.
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افزایش صادرات نفت عربستان به آمریکا
به گزارش بلومبرگ ،عربستان تحت فشار ترامپ برای کاهش قیمت ها ،صادرات نفت خود به آمریکا را به میزان قابل توجهی افزایش
داده است.هرچند روند افزایش صادرات نفت عربستان به آمریکا از اوایل امسال آغاز شده ،اما این روند در طی  3ماه گذشته ،یعنی پس
از درخواست های مکرر ترامپ از عربستان برای افزایش تولید و مهار قیمت ها ،سرعت بیشتری گرفته است.آمارهای دولتی نشان
می دهد ،صادرات نفت عربستان به آمریکا در هفته گذشته ،برای اولین بار از اواخر سال  ،2017به طور متوسط به یک میلیون بشکه
در روز رسید که حدود  250هزار بشکه نسبت به اواخر ماه می رشد نشان می دهد.

پایگاه خبری وال استریت ایتالیا با اشاره به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها نوشت :تحریم ایران میتواند قیمت نفت را در
بازارهای جهانی به  ۹۵دالر برای هر بشکه برساند  .به گفته این پایگاه خبری ،تحریم ایران سبب افزایش تا  ۳۰درصدی قیمت نفت در
ماههای آینده خواهد شد .کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران سبب افزایش قیمت دو شاخص برنت دریای شمال و وست تگزاس
اینترمدیت و رسیدن آنها به ترتیب به  ۸۵تا  ۹۵دالر برای هر بشکه میشود.

با بهرهبرداری از فاز سوم پتروشیمی پردیس ،این مجتمع با ظرفیت تولید ســاالنه پنج میلیون و  ۲۶۵هزار تن اوره و آمونیاک به
بزرگترین تولیدکننده این محصوالت در منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل میشود .به گفته مسئوالن پتروشیمی پردیس واحد آمونیاک
فاز سوم این مجتمع از زمان بهرهبرداری آزمایشی در آبانماه پارسال تاکنون موفق به تولید  327هزار تن آمونیاک شده که این میزان
معادل 69درصد برنامه پیش بینی شده تا پایان شهریورماه امسال است.بر این اساس در این مدت واحد اوره فاز سوم 401 ،هزار تن
اوره تولید کرده است که پیش بینی میشود اینمقدار تا پایان شهریورماه به  522هزار تن برسد.

عواقب تحریم نفت ایران

بزگترین تولیدکننده اوره و آمونیاک
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Iranian Oil Exports to China Hit
874,000 Bpd In August
By Irina Slav

China import ed Iranian crude
at an average daily rat e of
874,000 barrels last month, S&P
Global Platts data shows, and,
according t o the agency, t hese
will st art declining now, wit h
the August number representing
the peak.
Loading data for delivery this
mont h suggest s t hat China
i m p o r t s o f I r a n i a n c r u d e
will average 581,000 bpd in
September
Despite this expected decline,
China has said it will continue
t o do business as usual wit h
Iran, including in oil, despite a
promise t hat Beijing officials
made t o a U.S. delegat ion last
mont h t hat Chinese refiners
will not increase their intake of
Iranian crude further. In light of
the escalating trade war between
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China and t he United States, it’s anyone’s guess how willing t he
Chinese will be to keep this particular promise.
As for how Chinese refiners would continue buying crude from Iran
without attracting sanctions from the Department of treasury, one
way would be by using tankers owned and insured by the National
Iranian Oil Company. Another, less public way would be t o accept
illegal shipments that Iran has suggested it could resort to under
sanctions.
Sinopec, China’s and the world’s largest refiner, is one company that
will continue buying Iranian crude despite sanctions because “the
company’s business will be hurt if it has t o suspend imports from
Iran,” S&P Global Platts quoted a Sinopec executive as saying last
week. What’s more, in a filing with the U.S. Securities and Exchange
Commission, Sinopec said “Since we have performance obligations
under our Iran-relat ed cont ract s in 2018, we are cont ract ually
required to continue our [purchases].”
Sinopec is t he biggest Chinese buyer of Iranian crude, utilizing t wot hirds of t he t ot al. Pet roChina is anot her big buyer, t aking
in about one-t ent h of t ot al Chinese import s from Iran,
and it recent ly boost ed it s capacit y for refining Iranian
blends. T he t hird-largest buyer of Iranian crude in China
is a t rader, Zhuhai Zhenrong, which t hen sells it on t o local
refineries.
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Asia petchem
shares fall as
new
round of
US-China
tariffs looms
SINGAPORE (ICIS)--Shares
of major Asian pet rochemical
firms were trading mostly lower
on t hursday, t racking declines
in global equities this week, as
invest ors were wary about t he
potential impact of a fresh round
of US tariffs on Chinese goods.
Japan’s Mit sui Chemicals fell
0.25% and JXtG Holdings was
down by 0.97% as the benchmark
Nikkei 225 Index dipped 0.46%
to 22,477.51.
In South Korea, LG Chem was
down by 0.56%, while in taiwan,
Formosa Pet rochemical Corp
(FPCC) was 1.21% lower.
In Hong Kong, t he Hang Seng
Index fell by 0.58% at 27,087.15.
In sout heast Asia, t hailand’s
Ptt Global Chemical was down
b y 0 . 6 3 % a n d M a l a y s i a ’s
PEtRONAS Chemicals Group
inched up by 0.53%.
The public consultation period for
the latest round of proposed US
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tariffs on $200bn additional Chinese good ends on 6 September, and
they could technically take effect immediately thereafter. It is not yet
clear if the tariffs will be set at 10% or 25%.
this third round of US tariffs would represent a further escalation of the
Trade war between the world’s two-biggest economies, which began
exactly two months ago.
On 6 July, the US fired the first shot by imposing 25% tariffs on $34bn
worth of imports from China, followed by another round of tariffs
slapped on additional $16bn Chinese goods on 23 August   – to which
China has responded in kind.
A number of Chinese petrochemical products are included in the
second round of US tariffs, with finished plastics included in the third
round.
“If these additional US tariffs go though, then Beijing will likely
retaliate with additional 5-25% tariffs on $60bn of imports from the
US, which implies nearly all of US goods exports t o China (based on
2017 data) will be subject to tariffs,” Singapore-based UOB Global
Economics & Markets Research said in a note.
China’s retaliation so far to the US tariffs implemented so far this year
has nearly exhausted t he range of US imported goods t hat could be
penalised, said Charles Duman, an analyst at London-based research
firm tS Lombard.
The proposed 25% tariffs on the bulk of US imports from China would
damage China’s t rade enough t o provoke over t he next six months or
so of a further 15% depreciation of t he Chinese yuan (CNY), on t op of
the near-8% decline since May, Duman said.

“Such a shift in rates would create
major problems for Japan and
Korea, and for t he emergingmarket world in general t hat has
already seen a number of rivets
popping (turkey, Argentina, soon
Brazil perhaps),” he said.
“Even the euro would probably
be pulled down in sympat hy,
part ly as a t ypical ‘risk-off’
react ion, part ly by impaired
export competitiveness.”
the US on 5 September reported
That its July trade deficit widened
furt her t o $50.1bn from t he
$45.7bn in June, marking t he
biggest mont hly increase in
almost 3.5 years. The trade deficit
with China in July hit a record

$36.8bn even after US put tariffs on Chinese goods.
The direct economic effects of the US-China tariff dispute have been
limited so far, S&P Global Ratings said in a note late on Wednesday.
“that may be about to change as the countries escalate their rhetoric
– and their actions – in what could soon be a full-blown trade war,”
the ratings firm said.
An escalation to the trade war with the imposition of the 25% tariff
could shave roughly one percentage point of US GDP by 2021,
according to S&P Global Ratings.
For China, t he loss t o GDP would be around six-tenths of one percent,
it said.
“Attempts to help those hurt by globalization via higher tariffs or
other forms of protectionism, even if well-meaning, will raise
prices and hurt all consumers, especially poor and middle-class
families,” said S&P Global Ratings’ US senior economist Satyam
Panday.
“Not to mention damage the competitiveness of companies that
import raw materials and components from other countries and
folks who work in export industries.”
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European PVC prices remained
steady for CIS markets in September

Negotiations on European polyvinyl chloride (PVC) prices for September delivery to the CIS markets
have begun this week. European producers, in most cases, rolled over the August export prices, according
to the ICIS-MRC Price Report.
September contract price of ethylene was agreed at the level of August, which did not affect the net cost
of PVC production.
Taking this into account, European producers announced the rollover of the August export PVC prices
for supplies t o the markets of the CIS countries in September, while, in some cases, a €5 reduction in price
was reported.
The demand for PVC from the main consumers from the CIS countries is low. Some European producers
shut t heir capacities for t urnaround in July and August, and t here were equipment interruptions at some
plants in August.
All these factors continue to affect the export quotas of some producers. Negotiations on August shipments
of suspension polyvinyl chloride (SPVC) to the CIS markets were held in the range of EUR730-790/tonne
FCA (free carrier), whereas deals were done in the range of EUR740-790/tonne FCA a month earlier.
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Can Oil Demand Really Peak Within 5 Years?

Oil demand could peak as soon as five years from now.
Predicting t he point at which t he world reaches peak oil demand has become something of a cott age
industry. the estimates range, but tend t o fall somewhere around 2030 or later. However, t wo new
predictions – just out this week – put peak oil demand as soon as t he 2020s, perhaps around 2023,
much faster than almost anybody is predicting, not least oil companies and their investors.
A new report from t he Carbon t racker Init iat ive says t hat a combinat ion of t echnology, policy
and “necessit y” will t ranslat e int o a peaking of oil demand in t he 2020s. By necessit y, Carbon
tracker refers to t he need to transition to cleaner energy on environmental grounds and the drive to
avoid the geopolitical pitfalls of energy dependence. Moreover, t he “emerging market leapfrog”
ultimately means that oil demand destruction could happen sooner than many people think.
“T he mot or of change now lies in t he emerging market s, which is where all t he growt h in energy
demand lies,” t he Carbon t racker report argues. “t hey have less fossil fuel legacy infrast ruct ure,
rising energy dependency, and are anxious t o seize t he opport unit ies of t he renewables age. We
believe it highly likely t herefore t hat emerging market s will increasingly source t heir energy
demand growth from renewable sources not from fossil fuels.”
The adoption of renewables at such a blistering rate will only be possible because costs continue
t o fall. Carbon t racker argues t hat t he rat e of adopt ion for solar PV, wind, bat t eries and elect ric
vehicles will follow an “s-curve,” referring t o a period of slow growth that suddenly morphs into
a steep growth curve after it passes a certain threshold.
T he rapid adopt ion of clean t echnologies will force a peak in fossil fuel demand. “It ’s not a
scenario; it’s just obvious,” said Kingsmill Bond, new energy strategist and author of the Carbon
tracker report, according to the Wall Street Journal.
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More than 30% of global maritime
crude oil t rade moves through the
South China Sea

Source: U.S. Energy Information Administration, based on Clipper Crude Data Service and IHS EDIN
Note: Click to enlarge. total includes small flows (less than 0.1 million barrels per day) not shown on map.

 he South China Sea is a major trade route for crude oil, and in 2016,
T
more than 30% of global maritime crude oil trade, or about 15 million
barrels per day (b/d), passed through the South China Sea.
More than 90% of crude oil volumes flowing through the South
China Sea in 2016 transited the Strait of Malacca, the shortest sea
route between suppliers in Africa and the Persian Gulf and markets
in Asia, making it one of t he world’s primary oil transit chokepoints.
In addition, a significant amount of crude oil (about 1.4 million b/d)
passes through the strait on its way to Singapore and t he west coast of
Peninsular Malaysia, where it is refined before transiting the South
China Sea in the form of petroleum products.
The South China Sea is a major trade route for the Middle East,
which accounted for more t han 70% of t otal South China Sea crude
oil shipments in 2016. Saudi Arabia is the largest source of crude oil,
making up almost one-fourth of crude oil volumes t raversing the
South China Sea. More t han half of Saudi Arabia’s global crude oil
shipments traveled through the South China Sea in 2016.
Before t he lifting of United Nations sanctions on Iran’s crude oil
exports in January 2016, Iran relied heavily on Asian markets for
most of its exports. After t he sanctions were lifted, Iran could once
again export crude oil to Europe. However, the South China Sea route
still accounted for 52% of Iran’s crude oil exports in 2016.
75 97  مهر ماه- شهریور

In addition to Middle Eastern and
Nort h African volumes, some
regional countries bordering the
Sout h China Sea cont ribut e t o
the overall shipments of crude
oil t hrough t he region. Indonesia
and Malaysia together accounted
for 5% of crude oil loadings t hat
passed t hrough t he South China
Sea in 2016 and 2% of crude oil
receipt s. Most of t he crude oil
from these countries that passes
t hrough t he Sout h China Sea
is export ed t o ot her count ries.
However, some int ra-count ry
trade also crosses the southern
portion of t he South China Sea
as cargoes move between eastern
and west ern port s wit hin each
country.
Singapore accounted for 2% of
crude oil loadings t hat passed

t hrough the South China Sea in
2016 and 1% of crude oil receipts.
Alt hough Singapore does not
produce crude oil, it is a major
hub for refining crude oil and for
storing and transshipping crude
oil and petroleum products. In
2016, 95% of Singapore’s crude
oil exports passed t hrough t he
South China Sea. Most of these
volumes originally came from
the Middle East, and about half
went to China.
T he t hree crude oil import ers
with the largest volumes passing
t h r o u g h t h e S o ut h C h i n a
Sea—China, Japan, and South
Korea—collectively accounted
f o r 8 0 % o f t o t a l c r u d e o i l
volumes t ransit ing t he Sout h
China Sea in 2016. About 90%
of China’s 2016 maritime crude
oil shipments were transported
t hrough t he Sout h China Sea.
China’s crude oil imports have
increased substantially over the
past few years as a result of the
country’s robust energy demand
growth and stagnant crude oil
product ion, and t he count ry
recently surpassed the United
St at es as t he world’s largest
crude oil importer. A significant
port ion of t hese increment al
volumes that are sent to northern
China from east ern Russia by
pipeline and by shipping vessels
does not pass through the South
China Sea.
About 90% of t he crude oil
import ed by Japan and Sout h
Korea was shipped t hrough t he
South China Sea in 2016. Most
of Japan’s and Sout h Korea’s
imports are from Middle Eastern
suppliers and are t ransport ed
through the Strait of Malacca and
then the South China Sea.

Source: U.S. Energy Information Administration, based on
Clipper Crude Data Service

 ماهنام ه دنیای انرژی97  مهر ماه-  شهریور76

The World Of Energy

have proposed t he formation
of a regulatory authority and,
thankfully, the parliament has
approved t he proposal. T he
government will t hus t ake
the required steps to establish
t he regulat ory body, and t he
problem will be remedied soon.
However, determining the seats
of the regulatory authority is
a challenges in its own right.
Based on our research, t he
regulat ory aut horit y should
consist of represent at ives of
the government , t he privat e
sector, the legislative system,
and academics along wit h
t he represent at ives of t he
consumers. Besides, it is of
paramount importance that the
regulatory authority is never
controlled or influenced by the
government so as t o remain
complet ely impart ial while
making decisions.
What is your out look in
g e n e r a l f o r t h e e n e r g y
indust ry in Iran, and what
are your strategic priorities
for the year ahead?
We do not have a negat ive
v i e w o f t h e f u t u r e a t a l l ,
because t he privat e sect or is
t ruly hard-working, and our
t rack record for t he past 15
years support s t his claim.
We have been experiencing
growt h year aft er year. We
began by exporting negligible
amount s, and t he combined
value of our export amounts to
billions now. As such, we are
fairly opt imist ic, especially
if a regulat ory aut horit y is
formed in the true sense of the
word. Anot her object ive for
the 2019 is t hat we will change
t he way our indust rial unit s
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Russia’s New Gas Giant

acquire their input materials.
We completely disagree with
the competitive or auction-like
systems currently in place. the
final products can be present in
the exchange market, though the
raw materials are not present in
the exchange market anywhere
else in t he world. We hope t o
resolve this issue, too, with t he
help of relevant aut horit ies.
Anot her plan is holding t he
first downstream exhibition of
oil, gas, and pet rochemical
indust ry. T
 he Iran Oil Show
takes place in May each year.
OPEX part icipat es in it , and
t he boot hs of our members
t a k e u p o n e o r t w o h a l l s .
However, as t he audience
of t hat exhibit ion are more
keen on the public sector, not
enough attention is paid to us

as the private sector. therefore,
as approved by our board of
direct ors, we will est ablish
our own annual exhibit ion in
February as OPEX is mat ure
enough t o hold its independent
annual exhibit ion. As of t his
moment , t he Iran Chamber of
Commerce (ICC), t he t ehran
Chamber of Commerce, t he
National Iranian Oil Company
(NIOC), and t he Indust rial
Development and Renovation
Organizat ion (IDRO) have
expressed t heir support . I am
optimistic that if the regulatory
authority is established and the
problems hindering the private
sector are t ackled, we can even
double our export by 2020,
given our remarkable t rack
record.

Somet hing st range happened
last week: Russia’s largest
independent gas producer,
Novatek, surpassed in market
value state behemoth Gazprom
for t he first t ime ever. Yet , as
st range and possibly even
unnat ural as t his may seem t o
some more casual observers
of t he Russian gas market ,
Novatek’s value has been rising
consistently over the last years
while Gazprom’s has kind of
stagnated.
The most obvious difference
between t he t wo is ownership.
Gazprom is majority owned by
t he Russian st at e. t his means
it caters mostly to its interests
rat her t han t he int erest s of it s
minorit y shareholders, as
Bloomberg’s Elena Mazneva
and Dina Khrennikova note in
a recent story. It also means t he
company undert akes project s
wit h uncert ain ret urns as a
st at e company, and privat e
s h a r e h o l d e r s l i k e c e r t a i n
returns. So, that’s one reason for
Novat ek’s appeal right t here:
it’s private. It is also a lot more
focused on LNG than Gazprom.
T he world seems t o be firmly
on it s way t o an energy era in
which LNG will feat ure a lot
more prominently t han oil or coal
as the fuel of choice for power
generation, heating, and even
transport in the maritime sector.
Liquefied natural gas is in huge

demand from a lot of industries.
Shell’s lat est LNG Out look says LNG demand will grow at a
compound annual growth rate of 4 percent between 2017 and 2035.
this compares to total gas demand growing at half that rate over the
period. Among t he reasons Shell gives for t his higher growth are
the advantages of LNG over natural gas transported via pipelines,
including geopolitical issues, pipeline disruptions, and supply and
demand uncertainty.
Novatek is the world’s eight-largest public gas producer in terms
of output. It accounts for 9 percent of Russia’s gas production and it
liquefies a lot of it at its Arctic LNG—officially Yamal LNG—plant,
with an annual capacity of 17.4 million tons. It shipped the first cargo
at t he end of last year, and Novatek is already planning Arctic LNG 2,
in which French total has bought a 10-percent interest.
Total is also a shareholder in Novatek (19 percent), along with CNPC
and the Chinese Silk Road Fund. Arctic LNG 2 will have a capacity of
19.8 million tons of LNG annually. So, that’s 37.2 million tons of LNG
capacity that is planned to be operational in the mid-2020s. t his in itself
is reason enough to invest in Novatek.
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How has membership in OPEX
developed since its inception in
2003?
We began 15 years ago wit h a
few members and humble
means, t hough now we have
approximat ely 330 member
companies, who are large,
medium, and small-sized
businesses act ive in various
subsectors of the industry. Our
largest members are t he likes of
Behran Oil and Pasargad Oil.
OPEX, itself, is not involved in
any form of commerce or t rade;
it has no revenues and runs no
business of its own. t his union
funct ions as a headquart ers
t o resolve t he problems of t he
producers and export ers of
oil, gas, and pet rochemical
product s. Our members are
organized in seven different
committ ees: lubricant s and
oils, bit umen, paraffin and
wax, pet rochemical product s,
gas and chemical products, and
swap, transit, and bunkering as
well as t he newly est ablished
merchants’ committee. Led by
their elected management team,
t hese committ ees meet once a
mont h. In each meet ing, aft er
int roducing t he most pressing
problems, the committees hold
long discussions and come t o
different conclusions. Ultimately,
t he out come is report ed t o t he
secretariat for taking practical
measures. Furt hermore, bot h
small companies and indust ry
giants may have representatives
in t he committ ees. Our members
are dramat ically different in
terms of t heir size and revenue,
and OPEX strives to address the
problems of all these companies.
We have a member company
whose annual export exceeds
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the Business Year talks to Saied
Rafeiefar, Secretary General of
Iranian Oil, Gas, and Petrochemical
Products Exporters’Union (OPEX),
on the exports share of OPEX
members, establishing the regulatory
authority, the outlook and strategic
priorities for the year ahead

USD100 million, and we also have a member company t hat hardly
exports USD1 million per year. Regardless of t heir sizes, however,
our member companies have a notable influence when combined
together. We are currently working on statistics that show that
members of OPEX have a much larger share of exports than nonmembers.
What can t he most recent changes t ell us about overall
developments in Iran’s oil and gas sector?
As a general principle, any unexpected fluctuations will have a
negative impact on t he production and exports. T
 he idea that the
devaluation of Iran’s rial boosts exports is a misconception. What
exporters truly need is stability with a gentle rate of growth—for
example, an increase of 10-15% in prices t hroughout the year.
Anything more extreme or any unexpected leaps in prices will
certainly undermine the production and export.
How do you assess the growth over the past year for oil and gas
exports?
Based on our raw data, approximately 75-80% of the oil, gas, and
petrochemical exports are done by OPEX members. In the case of
petrochemical products, our members account for approximately
48% of the volume of all exports; however, the percentage is much
higher for bitumen, paraffin and wax, and lubricants and oils. I
can only speak about the exports of OPEX members, and we have
certainly experienced growth between 2016 and 2017. Our members

offers in a manner that suits the
demands of the target market.

exported USD6 billion worth of different products in 2016. However,
according to the official statistics released by Islamic Republic of
Iran’s Customs Administration, the figure is approximately USD6.5
billion in 2017.
How does the Exporters’Union support its members in this context?
We support exports in t wo ways. First, whenever, an unexpected
problem arises, t he union gets involved and starts negotiating t he
matter with t he relevant authorities until t he problem is resolved. For
example, we recently came across an issue for the export of bitumen,
and OPEX tackled the problem by getting in touch with highly ranked
authorities in the Ministry of Petroleum. Nevertheless, some issues
such as legislation need long-term plans. Once more, we can use
bitumen as an example; t he export of bitumen was not exempted from
tax in t he past, t hough t hanks t o nearly a year of negotiations with
different governmental organizations, tax exemption was granted
last year.
How do you ensure Iran’s competitive status as an exporter at a
global level?
In the private sector, we often propose attractive options to our
foreign customers such as competitive prices, resilience in payment
arrangements, and superior quality, depending on t he preferences of
the customer. For example, a customer from Afghanistan often looks
for certain options, while a customer from Europe may be keen on
a different option, say, packaging. As such, we always arrange our

Which products make up the
bulk of your exports and from
what geographies do you expect
demand to come in 2018?
Our overall export amount s
t o U S D 6 . 5 b i l l i o n , a n d
p et r o c h e m i c a l p r o d u ct s
account for t he largest share,
followed by gas and chemical
products, bitumen, lubricants
and oils, and paraffin and wax.
We do not expect this order t o
change anytime soon. Given t he
unreasonable sanctions that may
return, we prefer t o do business
wit h our neighbors, as well
as Sout heast Asian count ries,
Africa, Eastern Europe, China,
and India, which has always
been a great cust omer. All in
all, we should be realistic about
our situation and prioritize our
business with these countries.
H o w a re y o u w o r k i n g t o
safeguard the sustainability of
Iran’s oil and gas sector?
In order t o have sust ainable
growth, we need excellent laws
and regulations. In addition, we
need a high quality of production
appropriat e for export . Right
now, many of our indust rial
unit s suffer from a lack of
organization, because t here is no
guarantee that they will receive
their raw materials on t ime, nor is
it clear how those materials will
be priced. t he key for prosperity
in exports lies in the formation
of a regulatory authority. As the
exporters’ union, we are striving
to establish this regulatory body,
since many of issues hindering
our progress arise from t he
absence of such an ent it y. We
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