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موضوع تحریم ها و تاثیر آن بر صنعت نفت، از جنبه های مختلف مثل محدودیت مالی، تجاری و فناوری بحث شده است و در این زمینه نکته چندان ناگفته ای 
وجود ندارد. تاثیر تحریم ها بر تامین مالی پروژه های باالدستی و پایین دستی، صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی و پاالیشی و همچنین فناوری ها و تجهیزات 
مورد نیاز بارها در این نشریه بحث شده است. نکته اینجاست که عموماً در بحث تحریم ها، به مدیریت آثار تحریم خارجی اشاره و از ابعاد داخلی آن غفلت می شود. 
به عبارت دیگر معموالً تمرکز بر راه های دور زدن تحریم است و نه اینکه چگونه اقتصاد برای مقابله با این تحریم ها تقویت شود. این در حالی است که شرایط دشوار 
تحریم، فرصتی است تا راه های جدید و نوینی که کمتر به سراغ آن رفته ایم مورد توجه قرار گیرد و در یک کالم تحت فشار خارجی، با تحریم داخلی نیز مبارزه شود.

نمونه هایی از مقابله با تحریم داخلی
بهبود محیط کسب وکار و از جمله پرهیز از مقررات گذاری های دست وپاگیر، تصمیم گیری های خلق الساعه و قوانین و مقررات متعدد و بعضاً متناقض، یکی از 
ابعاد تحریم داخلی است که به نظر می رسد اکنون زمان اجراء جدی آن است. واقعیت آنکه اگر شرایط محیط کسب وکار ایران مساعدتر و محیط اقتصادی از جنبه 
تصمیمات دولتی روشن تر بود، کاهش و مدیریت اثرات تحریم خارجی می توانست با سهولت بیشتری صورت گیرد. نکته مهم دیگر اینکه اگر در شرایط تحریم 
نتوان به جمع بندی برای تقویت حضور بخش خصوصی واقعی پرداخت و اگر دولتمردان در این شرایط که نیاز جدی به حضور بخش خصوصی برای دور زدن 
تحریم ها دارند نقش این بخش را به رسمیت نشناسند، نمی توان انتظار داشت در هیچ زمان دیگری این مهم صورت گیرد. مساله کاهش تصدی گری دولت، در 
بیانیه اخیر رهبر انقالب با عنوان مورد تصریح قرار گرفته و به نظر می رسد هیچ زمانی بهتر از امروز برای اجراء آن وجود ندارد. تحریم های داخلی در بسیاری از 
موارد طوالنی تر و گسترده تر از تحریم خارجی عمل کرده اند که نمونه روشن آن را در نرخ گذاری ارز و همچنین حامل های انرژی می توان مشاهده کرد. ساالنه 
چندصدهزار میلیارد تومان زیان و فساد ناشی از موارد مذکور در اقتصاد است که باعث می شود در شرایط تحریم و محدودیت خارجی، با محدودیت های مضاعف 
داخلی نیز مواجه شــویم. سوال این است که آیا زمان آن فرا نرســیده تا با این نمونه های تحریم داخلی به صورت جدی مواجه شویم؟ اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در همایش ساالنه امسال موارد فوق و همچنین بسیاری از نمونه های دیگر را برشمرده که می تواند به عنوان نقشه راهی برای 

مقابله با تحریم داخلی در دستور کار قرار گیرد.

  چرایی و چگونگی اجراء

به نظر می رسد در شرایطی که تبعات تحریم داخلی و خارجی به صورت جدی قابل مشاهده است، سیاست گذاران بتوانند با اتخاذ تصمیمات سخت راحت تر 
کنار بیایند؛ تصمیماتی که در شرایط فراوانی دالرهای نفتی و تسلط سیاست های پوپولیستی اتخاذ آنها آسان نیست. همچنین بسترهای قانونی جدیدی که در 
سال جاری مطرح شده، و توجه خاصی که انتظار می رود سیاست گذاران به شرایط خاص کشور داشته باشند، فضا را برای تحول آماده می کند. اصالح مجدد نظام 
بودجه ای ظرف چند ماه آینده این امید را زنده می کند که بتوان در دیگر موارد اساسی تر نیز رویکرد تحول را در پیش گرفت. درباره چگونگی اجراء، شاید هیچ 
عاملی به اندازه گفت وگوی فراگیر بین ذی نفعان اعم از دولت، مردم و بخش خصوصی نتواند روند تحول را تسهیل نماید. اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی که اساساً 
در ماموریت خود ایجاد چنین بستر گفت وگویی را مدنظر داشته اند، می توانند پیشگام باشند. اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، 
همین رویکرد را به صورت جدی مدنظر قرار داده و اکنون در آغاز شانزدهمین سال فعالیت، شرایط تحریم را موقعیتی می داند که در آن بتوان ضمن تقویت جایگاه 

بخش خصوصی واقعی، اصالحات ساختاری به تعویق افتاده را به مرحله اجراء رساند.

دوران تحریم خارجی؛ زمانی برای مقابله با تحریم داخلی

مدیر مسئول 
سرمقاله

دکتر حمید حسینی
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دیباچه : سیزدهمین همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در تاریخ 23 دی ماه 1397 
و در محل مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد. این مراسم با شعار " توسعه صادرات قانون محور و بدون رانت " 
میزبان سخنرانانی از اتاق بازرگانی ایران و تهران، صندوق ضمانت توسعه، وزارت نفت، کمیسیون اقتصادی مجلس، بورس کاال 
و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بود و در بخش دوم همایش نیز پنل تخصصی همایش با بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و 

صادراتی فرآورده های نفتی برگزار شد که اهم موضوعات در ادامه می آید :



 سهم 29 درصدی صادرات اعضا اتحادیه در سال 97

 سعید رفیعي فر - دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي ایران 

در 15 سال گذشته اتحادیه روند رشــد کند و دائمي را پشت سر گذاشته و بر خالف هیجانات اتحادیه 
روندي ثابت را طي کرده است و از سال 82 که با 34 عضو حیات خود را شروع کرد اکنون به 330 عضو 
رسیده است. تمام هیات مدیره ها و دبیرخانه ها همواره در این زمینه فعال بوده و روند را حفظ کرده اند و 
امیدواریم این مسیر کماکان ادامه پیدا کند. عملکرد 8 ماهه نخست سال 1397 و مقایسه آن با همین 
مدت در سال 1396 نشان مي دهد ســهم اعضاي اتحادیه از 24 درصد به 29 درصد افزایش پیدا کرده 
است که افزایشي قابل مالحظه محسوب شده و تقریبا برابر با شرکت هاي زیرمجموعه دولتي سهم دارند. 
ارزش دالري صادرات در سال 1396 در 8 ماهه نخست 16 میلیارد و 890 میلیون دالر بوده است که این 
رقم در مدت مشابه سال 1397 به 18 میلیارد دالر رسیده است. از نظر وزني نیز سال گذشته 37 میلیون 
تن صادرات رخ داده است اما اکنون با وجود اینکه وزن صادرات کاهش یافته ارزش باالتر رفته است. سهم 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي از کل صادرات کشور نیز در 8 ماهه نخست 
سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجه داشــته است.  نمودارهاي عملکرد 6 ساله ي 
گذشته اتحادیه که یکي بر اساس ارزش دالري و دیگري بر اساس ارزش وزني است نشان مي دهد که در 
نمودار نخست یک نقطه شکست داریم که صادرات در آن به شدت نزول کرده است و اکنون دوباره سیر 
صعودي کامال به سمت باال بازگشته است.   اگر ما براي 4 ماه پایان سال پیش بیني منفي نمي داشتیم که 
اکنون 20 درصد کاهش پیش بیني شده است، با این 20 درصد تقریبا به نقطه اوج 6 سال گذشته  نزدیک 
هستیم و اگر این کاهش رخ ندهد رکورد را مي شکند.  در مسئله وزني که آمار را درست تر نشان مي دهد 
قابل مشاهده است که ما روند صعودي منظمي را طي کرده ایم و در سال 1397 به دلیل پیش بیني منفي 
97 مقداري شیب نمودار به سمت پایین متمایل شده است.  اما چرا در سال 1393 در ارزش دالري پیک 
داشتیم؟ قیمت نفت و هم قیمت »متوسط ارزش دالري سبد صادراتي« کاالهاي اتحادیه بسیار باال بوده 
است.   به طور مثال در سال 93 متوسط ارزش صادراتي هر تن قیر حدود 500 الي 510 دالر بوده است 
در حالي که همین رقم در سال 96 به زیر 200 دالر رسیده است. در واقع بخشي از کاهش در نمودار به 
کاهش قیمت نفت مربوط است و اوج ما مربوط به نفت باالي 100 دالر در هر بشکه است. نمودار قیمت 
نفت خام نیز همین نکات را نشــان مي دهد که شیب تندي از 107 دالر تا 49 دالر رسید که در 7 ماهه 
نخست سال 1397 متوسط 75 دالر را داشت اما در 2 ماهه ي اخیر بسیار شکسته است. نمودار قیمت 8 
ماهه نفت خام 97 نشان مي دهد که در برج 7 شکست شروع شده و در ادامه حالت سقوط گرفته است. 

هنوز روند کاملي که نفت خام در دي ماه از سر خواهد گذرانید در این نمودار دیده نشده است اما 15 روز 
نخست تاکنون بسیار نزولي بوده است و این دلیلي است که ما 20 درصد کاهش را براي عملکرد پایاني 

سال پیش بیني کرده و در آمارها دخالت داده ایم. 

  جان واحدهاي توليدي گرفته شده است 

 عباسعلي اسالمي – رئیس هیئت مدیره اتحادیه 

افتخار این را دارم که به نمایندگي از طرف هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و 
پتروشیمي خدمت خانم ها و آقایان محترم که دعوت ما را پذیرفتند و در این جلسه حضور دارند خیر مقدم 
عرض کرده و سالگرد پانزدهمین سال فعالیت اتحادیه را به خانواده بزرگ اتحادیه تبریک و تهنیت بگویم.

امسال نیز همچون ادوار گذشته همایش اتحادیه با هدف بررسي روند نفت و گاز، چالش ها و دستاوردهاي 
آن برگزار شده است. اما هر سال براي همایش شعاري انتخاب مي شود که شعار امسال با این عنوان انتخاب 

شده : »توسعه صادرات قانون محور و بدون رانت«، 
شعاري که تحقق آن مي تواند بخش اعظم مشکالت 
امروز ما را برطرف کند. امســال تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان اتحادیه ســال سختي را تجربه 
کردند و شواهد حاکي اســت که سالي سخت تر 
پیش رو داریم. گفتن دوباره آنچه که در موضوع ارز 
بر سر واحدهاي تولیدي آمد تکرار مکررات است و 
یادآوري سیاست هاي متناقض دولت در بورس تنها 
دردهایمان را تازه تر مي کند. در یکي دو سال اخیر 
تصمیمات دولت به همراه رانت و بي قانوني اندك 
رمق باقي مانده را نیز از جان واحدهاي تولیدي و 
صادراتي گرفته اســت. بودجه هاي دولت در این 
سال ها مبتني بر رفتار سیاستي بودجه هاي تورم زا 
بوده که به واسطه عدم استقالل بانک مرکزي به 
استقراض بیشتر و تورم افسار گسیخته بدل شده 
است. تســهیالت تکلیفي که با دستور دولت و از 
جیب بانک ها و در اصل از جیب مردم پرداخت شده 
تنها به فربه شدن دولت، ناکارآمدي سیستم بانکي، 

تسهيالت تكليفي كه 
با دستور دولت و از 

جيب بانك ها و در اصل 
از جيب مردم پرداخت 
شده تنها به فربه شدن 

دولت، ناكارآمدي سيستم 
بانكي، تورم انتظاري، 

افزايش ميزان بهره، كمبود 
تسهيالت ارزان قيمت و 

ده ها مشكل ديگر در حوزه 
پولي و مالي منجر شده 

كه بدنه صنعت به صورت 
مستقيم از همه ي آن ها 

آسيب ديده است

تورم انتظاري، افزایش میزان بهره، کمبود تسهیالت ارزان قیمت و ده ها مشکل دیگر در حوزه پولي و مالي 
منجر شده که بدنه صنعت به صورت مستقیم از همه ي آن ها آسیب دیده است.

سیاست هاي دولت در زمینه بورس و ارز به قدري مبهم و ناکارآمد است که هیچ کارشناس اقتصادي قدرت 
ارزیابي و پیش بینی نوسانات این دو را حتي براي یک بازه زماني کوتاه سه ماهه ندارد. حاال چگونه از  من 
تولیدکننده انتظار دارند برنامه یک ساله و پنج ساله داشته و از پس تعهدات خود نیز برآیم؟ خدا عالم است.

در کنار مشکالتي که دولت ناخواسته بر اي تولید و صادرات ایجاد کرده فعالیت واحدهایي که از دل دولت 
منفک شــده اند ولي خود را با ساز و کار بخش خصوصي منطبق نکرده اند نیز بخشي از مشکل به حساب 
مي آیند. برخي از این واحدها به دلیل تبعیت از روش هــاي دولتي در انتصاب مدیران در ادامه فعالیت با 
مشکالت مدیریتي مواجه شده و زیان ده مي شوند و این مجددا پیمانکار فرعي را که عمدتا واحدهاي کوچک 
در بخش خصوصي هستند دچار مشکل مي نماید. همه مي دانیم که ادامه این روند به نقصان و سومدیریت 
بیشتر منجر شده و در انتها به تعطیل شدن واحدهاي بیشتري در بخش خصوصي منجر خواهد شد و ما 
به عنوان اعضاي اتحادیه بهتر از هر کس دیگري مي دانیم که برگرداندن یک واحد تولیدي تعطیل شده به 

فعالیت مجدد آن هم با هزینه هاي سرسام آور فعلي، امکان پذیر نخواهد بود.

  نااميد نيستيم 

شاید همکاران بنده کمتر چنین سخنان تلخي از من شنیده باشند اما بیان مشکالت به معناي ناامیدي 
و انصراف از ادامه فعالیت نیســت. اشاره بنده به مشــکالت در حوزه دولت نیز جنبه ي نقد و انظار دارد و 
حقیر به عنوان کســي که پستي و بلندي هاي زیادي را در این ســال ها دیده است کماکان امید دارم که 
با اتخاذ تصمیمات درست، جریان اقتصاد کشور به مســیري مطمئن و صحیح بازگردد.  براي این مهم 
انتظار داریم دولت محترم با استفاده از نیروهاي متخصص و کارآمد و همچنین تبیین سیاست ها و تدوین 
برنامه هاي استراتژیک و درازمدت دســت به اقدامات جدي بزند، از دخالت در حوزه پولي و بانکي دست 

برداشته و به استقالل بانک مرکزي احترام بگذارد، 
سیاســت هاي انقباضي پیشــه کرده و از بستن 
بودجه هایي با سمت و ســوي تبلیغاتي اجتناب 
کند، شایسته ساالري را سرلوحه برنامه انتصاب ها 
قرار دهد، در سیاست هاي واگذاري اصل 44 رعایت 
انصاف را بنماید، با خصولتي ها بر پایه قانون برخورد 
نموده و دست آن ها را از اقتصاد رانتي کوتاه کند، 
به توسعه صنایع پایین دســتي اهتمام ورزد و به 

ساده سازي و تسریع فرآیند تجارت کمک نماید.
در نهایت و خالصه کالم اینکه دولت دست در دست 
بخش خصوصــي و مردم به گونــه اي عمل کند 
که بنده و امثــال بنده از دیدن ســهم 24 صدم 
درصدي تجارت ایران در تجارت جهان سرشکسته 
و سرافکنده نباشیم.  اما بخش دیگر سخنان من 
مربوط به تشکل اتحادیه به عنوان نماینده بخش 
قابل توجهي از واحدهاي تولیدي صادراتي کشور 
در حــوزه فرآورده هاي نفتي مي باشــد، در ادوار 
گذشته وقت و انرژي مدیران اتحادیه عمدتا صرف 
برطرف کردن مشــکالت داخلي، تامین خوراك 
و همچنین پیگیري مشــکالت به وجود آمده با 
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دستگاه هاي نظارتي و دولتي بوده است و عمال اتحادیه از رسالت اصلي خود که زمینه سازي و برنامه ریزي 
براي صادرات بیشتر و بهتر اعضاي اتحادیه بوده بازمانده است. اکنون با توجه به مشکالت عدیده اي که با 
آن ها دست  به گریبان هســتیم دو  رویکرد عمده پیش رو داریم، یکي انفعال و ادامه روش هاي گذشته با 
آینده اي مبهم و غیرقابل پیش بیني که تجربه ثابت کرده نتیجه خوبي به همراه نخواهد داشت و دیگري 

حرکت هوشمندانه و مدبرانه بر پایه عقل و تصمیم جمعي. 

   اتاق فكر تشكيل شود 

بنده پیشنهاد مي کنم به تاسي از فصل دوم اساسنامه در خصوص ایجاد فضاهاي مناسب کسب و کار براي 
ورود اعضا به عرصه تجارت بین المللي و افزایش سهم صادراتي اتحادیه، با تشکیل اتاق فکر و استفاده از 
مشاورین متخصص شاخص هاي به روز صادرات را بررسي و آن ها را با پتانسیل موجود در اتحادیه انطابق 
دهیم. در همین راستا اهدافي را تبیین کرده و برنامه  و راهکار مدوني براي رسیدن به این اهداف طراحي و 

پیاده سازي کنیم. در این راه پیشنهادات زیر را به اعضاي اتحادیه ارائه مي کنم.

  توسعه روابط بين دستگاهي با ذي نفعان این صنعت در داخل و خارج

ایجاد کارگروه تسهیل تجاري با هدف ساده سازي اســناد، فرآیندها و رویه هاي تجاري با دستگاه هاي 
دولتي نظیر گمرك، استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سازمان بنادر و کشتیراني،  ایجاد کمیته یا 
کارگروه بازارشناسي و ارزیابي روند تجارت فرآورده هاي نفت و گاز در منطقه و جهان،  برگزاري دوره هاي 
آموزشي تخصصي در حوزه صادرات و مهارت هاي مرتبط، اعزام هیات هاي تجاري و دعوت از مجموعه هاي 
هم تراز و هم گن با هدف توسعه شبکه ارتباطي بین المللي،  معرفي پروژه هاي سرمایه پذیر اعضا و تالش 
براي جلب و جذب سرمایه گذاري خارجي عمده فعالیت هاي فوق جنبه انتفاعي دارد بنابراین مي تواند 
با همکاري اتحادیه سازمان دهي شده و در غالب یک شرکت به کارگروه هاي شکل گرفته در دل اتحادیه 

برون سپاري شود.

  مياندار بخش خصوصي و دولت خواهم شد 

امیر حسین زماني نیا -  معاون امور بین الملل وزارت نفت 

از 6 سال پیش که به وزارت نفت پیوستم هر وقت بخش خصوصي برنامه اي داشت من با اشتیاق پذیرفتم، نه 
به این دلیل که وزارت نفت با بقیه سازمان ها فرق داشته باشد بلکه به این دلیل که شخصا بر این باور هستم 
که پرقدرت شدن بخش خصوصي بسیار مهم است تا بتواند از پس مشکالتي که دولتي ها قادر به حل آن 
نیستند برآید. وزارت نفت خواهان مشارکت با بخش خصوصي است.  انتخاب شعار صادرات قانون محور 
بدون رانت برای این همایش، بسته به اینکه از چه زاویه ای مورد نظر قرار گیرد می تواند خیلی شجاعانه باشد 
یا معانی دیگری داشته باشد. نمی دانم مگر االن کجای کار نفتی ها صادرات غیرقانونی و رانتی وجود دارد؟

به نظر می رسد الزم است یک گفت وگو میان شما و دولتی ها ایجاد شود. این گفت وگو باید وجود داشته باشد. 
بعضی از نبودن دیالوگ ها از ساختار و بعضی از تصمیمات اشتباه ناشی شده است. ممکن است مسائل ارزی 
و آسیب های آن به خاطر ساختار اقتصادی آن باشد. من در شرایط فعلي حاضر هستم که میاندار گفت و گوي 
اتحادیه با وزارت نفت باشم. ما نیز در سطح کالن وزارت نفت فکر نمي کنیم صادرات باید بي قانون و رانتي 
باشد.  آمارهایی که در خصوص درآمد نشان می دهید از این حاکی نیست که سال 97 سال سختی بوده 
باشد. من حدس می زنم هر چقدر که شــرکت ملی نفت با مشکل مواجه است مشکالت خصوصی ها به 
همان نسبت باید کمتر شده باشد. تعامالت به خصوص با کشورهای همسایه که اکنون برای دولت انجام آن 
دشوار شده است باید برای بخش خصوصی فرصت های بیشتری را ایجاد کرده باشد .کشور صدمات زیادی 

دیده اســت و حتما بخش خصوصی نیز صدمه 
دیده است اما ما در شرایط جنگی در حال زندگی 
هستیم حداقل بخش دولتی در یک شرایط جنگی 
اســت. اما من فکر می کنم فرصت های بیشتری 
برای تجارت فرآورده نفت، گاز و پتروشیمی برای 
بخش خصوصی به وجود آمده اســت بخشی از 
تجار و بخش خصوصی در سفر آینده محمد جواد 
ظریف وزیرامور خارجه به عــراق او را همراهی 
خواهند کرد. در عــراق فرصت های زیادی برای 
بخش خصوصی ایران وجــود دارد. این جنگی 
نابرابر است اما به نظر می رسد طوالنی تر از دفعه 
قبل نخواهد بود. تا جایی که به نفت مربوط است 
جنگ جنگ بازار نفت اســت.  شــرایط ما برای 
حفظ بازار شرایط آسانی نیست اما چیزی که ما 
را شگفت زده کرد این است که بازارهایی نیز در 
سایه وجود دارد که می شود از آن استفاده کرد. 
روزی نیست که حداقل 6-5 خریدار نفت که به 
نظر جدی می رسند حداقل به من که کارم فروش 

نفت نیست مراجعه کنند
تا جایی که به نفت مربوط است ما یک بازار سایه 
پیدا کردیم و بیشتر از این نیز نمی خواهم توضیح 

 دو  رويكرد عمده پيش 
رو داريم، يكي انفعال و 

ادامه روش هاي گذشته با 
آينده اي مبهم و غيرقابل 

پيش بيني كه تجربه ثابت 
كرده نتيجه خوبي به 
همراه نخواهد داشت و 

ديگري حركت هوشمندانه 
و مدبرانه بر پايه عقل و 

تصميم جمعي

بدهم چون در جنگ همه از اطالعات همدیگر سوءاستفاده خواهند کرد. بطور کلی آنقدرها هم که به نظر 
می آید در شرایط بدی نیستیم. من بر این باور هستم که ما با تحریم با قدرت مقابله می کنیم و فکر می کنم 
در این زمینه موفق خواهیم شد به نظر می آید به خاطر تحریم و این موضوع که NIOC در لیست تحریمی 
قرار گرفته است، برای بخش خصوصی فرصت های بیشتری ایجاد شده باشد که به نظر می رسد فعاالن 
این بخش هنوز این فرصت ها را کشف و پیگیری نکرده اند. شرکت هاي خصوصي باید »بروز بین الملل« 
خود را افزایش دهند. این به این معنا نیست که خصوصی ها خود را به شکلی عرضه کنند که احتمال قرار 
گرفتن آنها در لیست تحریمی به وجود بیاید اما به این معنا است که خصوصی ها به این مساله توجه کنند 
که اگر بازار ســایه ای برای نفت خام وجود دارد، این بازار برای تجارت فرآورده نفت، گاز و پتروشیمی نیز 

موجود خواهد بود.

   ترامپ خفيه ي الهي 

 در مورد فضاي بین الملل، به نظر می رسد با توجه به اینکه اکنون مجلس در امریکا در دست دموکرات ها 
و سنا در دست جمهوری خواه ها است سرگرمی های داخلی آقای ترامپ افزایش پیدا کند. این بدین معنا 
نیست که سیاست خارجی او برای ما تسهیل می شود بلکه احتماال مثال کمتر می تواند در توییتر فعالیت 
داشته باشــد و در مورد ایران توییت کند.  خیلی ها اعتقاد دارند انتخاب آقای ترامپ از نظر اروپا و از نظر 
کشورهای در حال توسعه که مستقیما با او درگیر نیستند، موهبت خفیه الهی بوده است به این معنا که 
قدرت امریکا را رو به افول ببرد. در اروپا نگاهی که همه سران کشورها که به ریاست جمهوری امریکا دارند 
فاقد احترام سابق است. آن نفوذ سیاســی که امریکا در دنیا اعمال می کرد و اروپا آن را پذیرفته بود رو به 
افول است. کســی به دونالد ترامپ آن طور که در شان رییس جمهوری است که به قول خودشان »رهبر 
جهان آزاد« باشد نگاه نمی کند. اروپا به این نتیجه رسیده است که الزم است مستقل تر باشد. در دنیا اکنون از 
یک تغییر زیربنایی از روابط امریکا و اروپا که در حال شکل گیری است صحبت می شود. تغییری که کشورهای 
در حال توسعه از چارچوب آن منتفع خواهند شد. درباره ساز و کار مالی، تماس ها هنوز روزانه پیگیری می شود، 

اروپایی ها هنوز با مشکالت نفوذ امریکا درگیر هستند 
اما هنوز در اروپا کسی نگفته SPV غیر ممکن است. 
من فکر می کنم زمان اندکی تا به سرانجام رسیدن 

آن باقی مانده است.
ما در ایران منتظر آن ننشســتیم و کار خودمان را 
پیش می بریم، SPV حالل مشکالت نخواهد بود اما 
در صورت رسیدن به نتیجه که من فکر می کنم قابل 
دستیابی است به بسط روابط تجاری ما با نه تنها اروپا 

بلکه با سایر شرکای تجاری کمک خواهد کرد. 

 سياستگذاران صادراتي منسجم باشند 

 افروز بهرامي -  مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات 

صادرات غیر نفتي نقشي مهم و حیاتي در توسعه 
اقتصادي کشور دارد، ضمن اینکه به توسعه اشتغال، 
کسب درآمد ارزي کمک مي کند و موجب کاهش 
تاثیرپذیري اقتصاد کشور ما از تحوالت سیاسي، 
اقتصادي جهاني ناشــي از اقتصاد نفتي مي شود. 
تحریم هاي ظالمانه اخیــر در روابط بین المللي 
بانک ها خدشــه وارد کرده و اقتصــاد و تجارت 
کشور را تحت تاثیر قرار داده است. اما من اعتقاد 
دارم با هماهنگي و انسجامي که نهادهاي متولي 
سیاست گذاري در حوزه هاي مالی، پولي، اقتصادي 
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داشته باشند آثار زیان بار را به مراتب کاهش دهیم. به خصوص در حوزه صادرات نهادهاي این حوزه اگر 
بتوانند انسجام بیشتري در تصمیم گیري ها داشته باشند خواهند توانست صدماتي که بخش خصوصي از 
این وضعیت برده و در این برنامه نیز به آن اشاره شده است کاهش دهند. عدم هماهنگي مي تواند صدمات 
و لطمات جدي در سطح خرد و کالن به بخش خصوصي وارد کند. یکي از نگراني هاي صادرکنندگان در 
هر نقطه از دنیا ریسک هاي سیاسي و تجاري است که صادرات را تحت تاثیر قرار مي دهد و تحقق هر کدام 
ممکن اســت منجر به عدم وصول مطالبات و عدم وصول وجوه ناشي از صادرات شود.  صندوق ضمانت 
صادرات این ریسک را پوشش داده و با پشتوانه حمایت دولتي مانند سایر همتایان ما در دیگر کشورها، 
عالوه بر پوشش ریسک تجاري و سیاسي سبد متنوعي از محصوالت دارد که در شرایط فعلي هم به کمک 

دولت و هم صادرکنندگان مي آید. 
بخش خصوصي در کنار فرصت ایجاد شده در مورد افزایش نرخ ارز که به توسعه صادرات کمک مي کند 
تدابیري را نیز باید اتخاذ  بکنند که تنوع  در بازارها اهمیت زیادي داشــته  و همچنین بازارهاي هدف 
صادراتي نیز باید گسترش یابد.  براي بازاریابي و بازارگشایي نیز صندوق ضمانت صادرات مي توا ند از 
اعضاي اتحادیه حمایت بکند. اطالعات عمومي و بعضا محرمانه درباره خریداران معتبر اما ناشناخته در 
اختیار ما قرار دارد که مي توانیم در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم.  قراردادهاي صادراتي در شرایطي 
که دریافت اعتبار اسنادي بانکي دشوار شده است، این وضعیت کمک کننده خواهد بود.  دریافت نقدي 
کم ریسک ترین روش است اما ما فرصت هاي صادراتي را به رقبایمان که در حال فروش اعتباري هستند 

واگذار مي کنیم.
دیده شده است که برخي صادرکنندگان پتروشیمي تخفیف هایي را در برنامه ها لحاظ کرده است که 

به کاهش مبلغ فروش خالص منجر مي شود. بهتر است این مزیت را در فروش اعتباري لحاظ کنید. 
صادرکننندگان حرفه اي در دنیا بدون دریافت بیمه اعتباري صادراتي صادرات را انجام نمي دهند اما در 
ایران فرهنگ بیمه اي ضعیف در ایران مانع از این مسئله شده است.  به طور خاص براي صادرکنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي محصولي ویژه تحت عنوان »بیمه نامه کل گردش صادرات« وجود 
دارد که هم دوره انتظار خسارت کوتاه تر و هم فرانشیز کمتر و هم نرخ حق بیمه کمتري دارد. خیلي از 
شرکت هاي حوزه پتروشیمي به ویژه صادرکنندگان متانول از مشتریان اصلي ما هستند. در یک بیمه نامه 
براي یک ســال کل محموله بیمه مي شود.  در شــرایط فعلي ما مي توانیم براي صادرکنندگان سپر 
دفاعي باشیم. همچنین با توجه به شرایط ویژه کشور اگر بخش خصوصي بخواهد نفت را خریداري 

کند ما مي توانیم براي صادرات ضمانت نامه ها را به شرکت ملي نفت بدهیم.

  اتحادیه با پيگيري به هدفش مي رسد 

منصور معظمي -  عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 

در کشورهایي مثل ایران براي اینکه کاري به نتیجه برسد باید پررو، پیگیر و سمج بود و من خوشحالم 
که اتحادیه سومین خصوصیت که سمج بودن و پیگیر بودن را داراست. به نظرم حوزه صادرات به دست 

شما ما را نجات مي دهد.
در حوزه بازرگاني براي ماندگاري درازمدت راهي جز رفتار سالم نیست. باید در کار صادرات اعتقاد و باور 
داشته باشیم و به آن درست عمل کنیم. در بحث بازرگاني بین الملل فرهنگ عامل بسیار مهمي است. 

الزم است خصوصیات فرهنگي و شبه فرهنگ را در بحث بین الملل گوش بدهیم. 
انتخابات اتاق بازرگاني در پیش اســت. اگر قرار است پیشرو باشیم باید حرف براي گفتن داشته باشیم. 
باید از درون این تشکل ها حرف روشن و مستدل بیرون بیاوریم که حرف متحدي باشد. اگر دنبال این 

هستیم که خواسته ما به نتیجه برسد باید روشن، 
تعریف شده  و مستدل پاي آن بایستیم که 100 
در 100 امکان پیشبرد و تصویب آن وجود دارد.  
وزارت نفت باید تکلیف خود را یک روز روشــن 
کند، نمي شود شما فروشــنده باشي و ناظر هم 
باشي. باید براي بحث رگوالتوري محکم ایستاد 
و آن را به سرانجام رســاند. اتحادیه با کمک اتاق 
بازرگاني با ایستادن محکم مي تواند نظرات را به 
کرسي بنشاند.  پیگیري نقش ان جي او به صورت 

فعال ما را به موفقیت مي رساند. 
بحث ارز حاصل از صادرات نقطه نظرات مختلفي 
را شامل مي شود که به نظر من قابل مذاکره و قابل 
حل است. در همین مدت کوتاهي که تغییرات و 
تحوالت در این زمینه آغاز شده است اگرچه هزینه 
سنگیني پرداخت شده است اما باالخره روند نشان 
مي دهد پیگیري از سمت شما در اتحادیه به نتیجه 
منجر شد.  مســئله اعالم نرخ ارز دستوري براي 
فروش ارز پتروشیمي ها نیز با همین روش تغییر 
کرد.  ما اکنون در شرایط بسیار خطیري از منظر 
تحریم قرار گرفته ایــم. امریکا تا جایي که بتواند 
تحریم را گسترده تر خواهد کرد اما به طور قطع 
صادرات نفت ما صفر نخواهد شد. من با 32 سال 

 صندوق ضمانت 
صادرات  عالوه 

بر پوشش ريسك 
تجاري و سياسي 
سبد متنوعي از 

محصوالت دارد كه 
در شرايط فعلي هم 
به كمك دولت و هم 
صادركنندگان مي آيد

سابقه در صنعت نفت اطمینان دارم که ایران در هر شرایط امکان صادرات 1 میلیون و 500 هزار بشکه در 
روز نفت خام و میعانات را دارد. هر چند باید شرایط آن را فراهم کرد. زماني مي آمدند جزیره خارك و نفت 
را مي بردند اما امروز باید تمهیدات دیگري اندیشیده شود.  شرایط نباید به شکلي سخت شود که مدیران 
قدرت ریسک پذیري را از دست بدهند. با همه فشارها و سختي ها من آینده را روشن مي بینم. ما اکنون به 

نوك سرباالیي فشارها نزدیک هستیم و به نظر من آن را رد خواهیم کرد. 

  انتخاب شعار هوشمندانه توسعه صادرات 

عبداهلل هندیاني  -  معاون پیشگیري و کاهش تقاضاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز

در فرمان مقام معظم رهبري در زمینه تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق مواردي را مطرح کردند که چراغ راه 
ما است. واجب کردن تمام دستگاه هایي که مي توانند در مبارزه با قاچاق موثر باشند در این اظهارات مورد 
تاکید قرار گرفته است. ما در یک جنگ مالي مدرن قرار گرفته ایم. این جنگ گلوله و بمب ندارد اما اثرات زیادي را 
بر ابعاد مختلف کشور ما دارد. شرایط ما بسیار متفاوت از قبل از تحریم است. امریکا امروز از تمام سفارتخانه هایش 
براي اینکه اجازه ندهد شرکت هاي ما با هیچ نقطه اي در جهان معامله کنند.  باید بدانیم در این موقعیت نقش 
صادرکنندگان ما چقدر اهمیت دارد و شرکت کنندگان در این همایش در پازل مبارزه با تحریم و ارتقاي سطح 
ارتباطات صادراتي ما در کشور مي توانند چقدر اثرگذار باشند. ما انتظارمان از وضعیت فعلي و صادرکنندگان این 
است که بتوانیم فرآیند انجام صادرات را به صورت بسیار نظام مند، تسهیل شده و با سرعت براي همه ي آن دسته 
از افرادي که قابلیت کار در نظام مدون را دارند فراهم کنیم. من از شعار این همایش تشکر مي کنم چرا که 
بسیار هوشمندانه انتخاب شده است. امروز یکي از واجبات اصلي کشور ما در کشورداري »توسعه صادرات« 

است. این در همه زمینه ها به ویژه در زمینه توانایي ما که حوزه نفت و گازاست باید مد نظر قرارد گیرد. 

  حوزه رعایت قانون بخشي  اهميت كار این اتحادیه را به دنبال دارد. 

بخشي از قاچاق در کشــور ما از طریق مبادي رســمي است اما با اشــکال مختلف خالف اظهار، عدم 

اظهار، سو استفاده و این موارد است. اگر ما نتوانیم 
فرآیندي اصولي و درست در صادرات جاري کنیم 
سواستفاده کنندگان از این شرایط به نفع خودشان 

استفاده مي کنند. 
ما در ســتاد روي 3 نقطه تمرکز کردیم. رویکرد 
ما نیز پیشــگیرانه است. ما تالش مي کنیم مسیر 
را به شکلي شفاف کنیم که صادرکنندگان دچار 

لغزش نشوند.
مهم ترین قاچاق در کشور ما اکنون قاچاق سوخت 
اســت. امروز بحث قاچاق ســوخت با شیوه هاي 

مختلف در حال انجام است. 
امروز صادراتي که بعضي اعضــاي اتحادیه انجام 
مي دهند ممکن اســت بــراي دیگــر اعضا نیز 
انگیزه سو اســتفاده ایجاد کند. این ها اختالفاتي 
تحریک کننده و اثر گذار است. در گذشته مسائل 
متفاوت بود که باعث شد برخي سواستفاده کننده 
از شرکت هاي ما موجب ورود خسارات معنوي و 

رواني براي این شرکت ها شود.
این هــا باعث شــد ما دســت به اصــالح حوزه 
استانداردســازي بزنیــم. فرآیند هنــوز دقیقا 
تعریف شده نیســت و اکنون بخشــي از کار من 
نامه نــگاري به این منظور اســت کــه محصول 
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شرکت ها پشت درها نماند و راحت صادر شود. 
تنها 7 درصد کدهاي صادر شده از سوي ستاد استفاده شده است. این یعني ما یک بار یک محصول را داده 
و کد گرفته و سپس آن را رها کرده ایم. مگر پاالیشگاه هاي ما به طور کلي چند کد در خروجي محصوالت 
دارد؟  امروز در جمع 312 واحدي که درخواســت کرده اند بیش از 3 هزار کد صادر شده است که تنها 7 
درصد آن ها استفاده شده است.  موقعیت کشور ما نشان مي دهد سهم اتحادیه مي تواند افزایش پیدا کند. 
اتحادیه ها در دنیا قوانین را جا به جا مي کنند.  ما به دنبال این هستیم که در پروسه صادرات دخالت افراد را 
به حداقل برسانیم تا سیستم خودکنترل شود. اگر ستاد مرکزي بتواند مدیرعامل شرکت را به سطحي برساند 
که او اولین پیشگیري کننده از تخلفات باشد نیازي به نهاد کنترل کننده نیست.  به حوزه مسئولیتتان در 
شرکت هایتان توجه کنید تا انحرافي ایجاد نشود که همه کار را تحت الشعاع قرار دهد.  بین کدهاي ارسال 
شده انطباق درستي وجود ندارد و الزم است به این مسئله توجه بیشتري شود. منطبق نبودن کد سامن و 
کد محصول مصداق قاچاق محسوب مي شود.  با موردي روبرو هستیم که شرکتي 60 پرونده بررسي شده 
و باالي 60 درصد داراي مشکل است. چطور باید بازنگري در چنین شرکتي را قانوني اعالم کرد؟  بعضي 
اوقات براي ما حیاتي است و امروز براي صادرکنندگان ما فرصت است. نحوه استفاده و اتخاذ راهبرد مناسب 
به شما بازمي گردد. این هم براي خود شما هم براي کشور مناسب است و هم به کساني تودهني مي زنیم 

که به ایراني بودن شک دارند. 

 شوراي گفت و گو آماده دریافت پيشنهاد صادركنندگان 

 محمدرضا پورابراهیمي - رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي یکي از مجموعه هاي مهم و اثرگذار در ایران 
محسوب مي شود. انتظار بر این است که بتوانیم متناسب با شرایطي که در صنعت شما است تصمیم گیري 
کنیم. نخستین نکته اقداماتي است که اخیرا اتاق بازرگاني ایران در رابطه با حل مشکالت صنایع پایین دستي 
که ادعا شده است یک سال و نیم کار کارشناسي شده است. این مطالب در شوراي گفت و گو مطرح شده بود. 
2 جلسه از شورا به این موضوع اختصاص یافته بود. بخشي از موارد اصلي مورد نیاز با صنعت پایین دستي 
فرآورده هاي نفتي با حوزه دولت و بخشي با غیر از دولت مرتبط است. در جلساتي که در شوراي گفت و گو 
برگزار شده و قرار شده است به اخذ تصمیم برسیم این مســئله بررسي شد که به چه روش منصفانه اي 
بتوانیم زنجیره تولید در اقتصاد کشور از مزیت هایي که به صورت ذاتي است در پایین دست نیز توزیع شود.

ما از ناحیه مجلس به دنبال اجراي این رویکرد که تخصصي و عقالني است باید باشیم. چیزي که در این 
مسیر ایجاد اشکال مي کند تضاد منافعي است که در مجموعه خود فعاالن اقتصادي شکل مي گیرد.  در 
مصادیق دیگر نیز این موضوع وجود دارد، فعاالنــي که از مجلس یا دولت مطالبه دارند مواردي را مطرح 
مي کنند که بعضا از 2 نگاه متفاوت است. به عنوان مثال نرخ ارز در همین جمع اتاق بازرگاني برخي اعتقاد 
دارند نرخ باید آزاد شود اما در نگاه تولید هر گونه افزایش در این حوزه را افزایش بهاي تمام شده مي دانند.  
بخشي از چیزي که مي تواند به عنوان توافق بین خود فعاالن شکل بگیرد به جمع بندي رسیده و مبنا قرار 
گیرد. بخشي از مسائل در شوراي گفت و گو مورد بحث قرار گرفته است.  انتظار بر این است که ظرف چند 
جلسه آینده این بخش پیگیري شود. در این حوزه به جز توافقي که بین متولیان بخش خصوصي انجام 
گرفته باید قواعد دیگري تعریف شود.  بررسي هایي که در رابطه بین باالدستي و پایین دستي در پاالیشي 
انجام شده نشــان مي دهد مجموع تولیدي که اکنون انجام مي دهیم یک سوم نیازي است که در حوزه 
پایین دستي باید به آن اختصاص دهیم. ظرفیت پایین دستي در فرآورده ها مورد پرسش نیز قرار گرفت 
که پاسخ ها نشان مي داد بخش عمده اي زیر ظرفیت کار مي کنند. این نشان مي دهد بهاي تمام شده در 

این بخش باال است.  اگر این اتفاق رقم خورده باشد 
بخشي از نیاز خوراك که اصلي ترین موضوع است 
به پیش بیني در زمان صدور مجوز بازمي گردد. من 
تصورم این است که در تامین خوراك براي واحدها 
دو مشکل دسترسی به خوراك و قیمت داریم این 
دو اصلي ترین مسائل صنایع پایین دستي پاالیشي 
هستند.  در این وضعیت حتي اگر قیمت خوراك 
را پایین نگاه دارید مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ها 
را از حالت تعادلي خارج مي کند که اثرات آن را در 
حوزه بازار ســرمایه مالحظه مي کنید.  براي این 
قضیه باید کاري اساسي کرد. این مطالبه ما از شما 
است. نحوه تعادل بخشي به میزان عرضه و تقاضا در 
حوزه محصوالت باالدستي باید مورد بازنگري قرار 
گیرد. امکان واردات با قیمت خاصي وجود دارد یک 
طرف ماجرا است و مسئله افزایش ظرفیت پاالیشي 
یا تولید میعانات گازي نیز ماجراي دیگري است 
که هر کــدام در وادي جداگانه اي قرار مي گیرند. 
خروجي این بحث مولفه اصلي خواهد بود. مولفه 
دوم به حوزه قیمت گذاري باز مي گردد. خیلي از 
شما به مکانیزم قیمت گذاري در بورس معترض 
بوده و بــه آن انتقاد جدي داشــتید. اگر مبناي 
عملیات قیمــت گذاری در بــورس در این حوزه 

اميدواريم كه همايش شما منجر 
به اين شود كه 2 راهكار اصالح 

بخشنامه هاي دولت و دوم 
اصالح قوانين از طريق مجلس 
به ما ارائه شود تا بتوانيم در 

حوزه عمل مجموعه پايين دستي 
تحول ايجاد كنيم

بخواهد به شکل ضابطه مند اصالح شود یکي از اقدامات تعریف یک جایگاه رگوالتوري است که  بتواند در 
فرآیند تعادل بخشي به رفتاري که زنجیره را از ابتدا تا انتها مدیریت مي کند، تصمیم گیر باشد. خال این 
رگوالتور اکنون به وضوح حس شده و در حوزه فعالیت فرآورده نفتي به خوبي خود را نشان مي دهد. البته 
طبیعتا انتظار این است که این جایگاه با توجه به تمام نهادهاي مختلف بتواند عمل کند.  ما به جد دنبال 
ایجاد هستیم و منتظر داشتن پیشنهاد بخش خصوصي هستیم که در یک همکاري مشترك میان دولت، 
مجلس و فعاالن بخش خصوصي آن را عملیاتي کنیم. مورد دیگر مطالبات شما در خصوص برخي متغیرها 
مانند مالیات است. شرایطي که اکنون در کشور داریم به دلیل نیاز به ارز در کشور وضع مالیات بر صادرات را 
با چالش روبرو مي کند.  ما مي خواهیم در کل صنایع کشور یک ارتباط مثبت در زنجیره تولید ایجاد کنیم 
که براي حوزه انرژي اولویت گذاشته شده است.  پیشنهادها از سمت شما در 2 موضوع قابل جمع بندي 
است. یکي از آن ها این است که پیشنهادها از سوي شوراي گفت و گو براي تبدیل شدن به ابالغیه به هیات 
دولت فرستاده شود.  اکنون کمیته هاي تخصصي شوراي گفت و گو در حال جلو بردن این موضوع است تا 
بتواند در هفته هاي پیش رو مصوبه خود را در خصوص این مسئله جمع بندي و ارائه کند. حداکثر تا یک 
ماه دیگر جمع بندي ما در خصوص »اصالح مصوبه هاي دولت«، »ایجاد نهاد رگوالتوري«، و مجموعه اي از 
تصمیمات در حوزه ابزارهاي قانوني انجام خواهیم داد. حالت دومي نیز که ما پیشنهاد کردیم تغییر قوانین 
و مقررات بوده است که ما براي آن اعالم آمادگي مي کنیم. این طبیعتا نیازمند کاري جامع در کل صنایع 
است. اگر بتواند به این شکل پیش برود این امکان وجود دارد که با استفاده از ابزار قانوني شرایطي را فراهم 
کنیم که کل صنایع پایین دستي در ایران حرکت کنند چرا که وضع امروزشان در ایران نگران کننده است.  
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي در زمینه بررسي لزوم تغییر قوانین و مقررات 
اقدامات کارشناسي خوبي انجام داده است. ما امیدواریم که همایش شما منجر به این شود که 2 راهکار 
اصالح بخشنامه هاي دولت و دوم اصالح قوانین از طریق مجلس به ما ارائه شود تا بتوانیم در حوزه عمل 
مجموعه پایین دستي تحول ایجاد کنیم. ما دغدغه شما را دغدغه مجموعه اي از فعاالن اقتصادي مي دانیم 
که براي کشور اهمیت زیادي دارد.  دلیل اینکه ایران وارد برجام شد دغدغه مندي براي اقتصاد کشور بود. 

ما از گردنه تحریم عبور مي کنیم و به همین واسطه 
از اقدامات اخیر بانک مرکزي در مدیریت بازار ارز 

حمایت مي کنیم. 

    بنگاه داري كار دولت نيست ،  وزارت انرژي مي خواهيم 

پدرام سلطانی  - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

از زحمات هیئت مدیره و دبیر کل محترم  اتحادیه، 
بابت تمام تالش هایی که از سال گذشته تا امسال 
با پایمردی در حل و پیگیری مسائل و مشکالت 
اعضای این حوزه مهم و محوری صادرات و تولید 
در کشور داشته اند، تشکر و قدردانی می کنم. من 
از آقای رفیعی فر سوال می کردم که در این سیزده 
همایشی که برگزار کرده ایم آیا توانسته ایم مقامی 
باالتر از معاون وزیر را درهمایش داشــته باشیم؟ 
که ایشان فرمودند یک بار جناب آقای حسینی، 
وزیر وقت اقتصاد در دولت دهم، به این جا تشریف 
آورده اند. امروز که من به عنوان  سخنران در خدمت 
شما هستم، شاید هیچ کدام از مسئولین دولتی در 
جلسه نیستند در حالی که مخاطبین بسیاری از 
نکاتی که من باید در این جا عنــوان کنم، آن ها 
هستند. شاید باعث گله مندی و تاسف است که در 
گردهمایی ساالنه بخشی که به شهادت آماری که 
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آقای دکتر هندیانی نشان دادند، 23 درصد صادرات کشور را در کارنامه خود و در مجموعه اعضای اتحادیه اش 
دارد، یک مقام ارشد دولت در آن حضور پیدا نمی کند. من فکر می کنم در کشورهای دیگر برای 23 درصد 
صادرات، حتی رئیس جمهور هم در گردهمایی ها حضور پیدا می کند و مسائل و مشکالت صادرکنندگان 
را گوش می کند.  این نشانه ای است از مجموع نشانه های عدیده از کم توجهی و کم لطفی و کم باوری بخش 
دولتی نسبت به بخش خصوصی؛ و فاصله و شکاف بین گفته ها و عملکردها، گفته هایی از حمایت از بخش 
خصوصی و اهمیت این بخش و حمایت از صادرات.  این همایش 13 سال است که در حال برگزاری است و 
در اکثر این همایش ها من هم حضور داشته ام، مسائل و مشکالت ما تکرار در تکرار و تکرار است و به نتیجه ی 
مطلوب نمی رسیم. من دوست داشتم آقای دکتر هندیانی )معاون ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق( در این جا 
تشریف می داشتند. موقعی که داشتند می رفتند به ایشان عرض کردم که شما نسبت به اتحادیه و اعضای 
آن، کم لطفی کردید. من به عنوان یک نماینده بخش خصوصی عالقه مند بودم که در اصالح قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، طول عمر مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این قانون نوشته شود، طول عمر مشخص و محدود 

و ماموریتی مشخص که ظرف 3 تا 5 سال به نتیجه برسند و بعد منحل شود. 
تا زمانی که ما در کشور چنین دستگاه هایی مانند سازمان مبارزه با قاچاق و سازمان حمایت از مصرف کننده 
و تولیدکننده، و ستاد تعزیرات حکومتی، را داریم، تولید در این کشور پا نمی گیرد.  من امروز در سیزدهمین 
همایش اتحادیه، جمع را تنک تر می بینم. یادم هست در سال های نخست صندلی های پایین پر می شدند 
و باال هم دوستان می نشستند. االن تقریبا نصف صندلی های  این سالن پر است. عده ای از ما خسته هستیم، 
عده ای دل گیر هستند، عده ای کارشان را تعطیل کرده اند و عده ای دیگر انگیزه الزم را برای این که  موضوعات 
را دنبال کنند ندارند. همه این موضوعات به این برمی گردد که نظام تصمیم گیری در کشور، نظامی درست 
و مبتنی بر توسعه نیست.  همه به این اذعان می کنند که ما در شرایط کنونی دچار تحریم های بی سابقه ای 
هستیم؛ تحریم هایی که حتی بسیار سخت تر از تحریم های دوره قبل است. اما آن چه که به من به عنوان 
خدمتگذار اتاق، خدمت شما عرض می  کنم، و آن چه که شما با گوشت و پوست و خون خود لمس می کنید 
این است که چیزی که بیشتر از هر چیز به توسعه تولید لطمه می زند، تصمیم گیری های خلق الساعه است. 
فرایند تصمیم گیری ما، مبتنی بر سازوکار اقتضای مدیریت بحران نیست. روش تصمیم گیری در کشور 
حتی برای شرایط عادی تعریف نشده  است. کسی که در پی راه اندازی یک بنگاه است، کسی که می خواهد 
در حوزه مدیریت تحقیق و تحصیل کند، یکی از مهارت هایی که فرا می گیرد، مهارت حل مسئله است. من 
نشنیده ام که مسئوالن در سطوح مختلف دولتی ما، مهارت حل مسئله را حتی برای شرایط عادی آموخته 

باشند. زمانی که شما وارد بحران می شوید، باید هنرمندی حل مسئله داشته باشید. 

   مسئوالن به درد دل گوش كنند 

برای حل یک مشکل در شرایط بحران می تواند چند روش تصمیم گیری  وجود داشته باشد ولی در سطح 
حاکمیتی و دولتی آن تصمیمی باید گرفته شود که کم ترین تبعات را داشته باشد و آثار این تصمیم گیری در 
درازمدت، آثار لطمه زننده به اقتصاد کشور نباشد. در اقدامات خوبی که بانک مرکزی در 3-2 ماه اخیر در مورد 
کنترل تقاضا انجام داده است، متاسفانه به این بعد این اقدامات توجه نشده است که باالخره جریان بازار ارز 
یعنی تقاضا و عرضه. ما تقاضا را تا جایی که توانستیم با کم کردن سرعت گردش پول، کنترل کردیم. کنترل 
بیش از این یا حتی در همین حد، طبیعتا تا پایان سال آثار رکودی خود را خواهد گذاشت. ولی آمار صادرات 
را در آذر و در ماه های آینده ببینید. این سیستمی که تصمیم گرفته علی رغم این که به شهادت آمار رسمی 
مرکز آمار، از آبان ماه سال گذشته تا آبان ماه امسال، تورم نقطه به نقطه کاالهای صادراتی، %118.5 بوده 
است. همین را در نرخ ارز آن زمان ضرب کنید و هزینه های مازادی که امروز برای جابجایی و نقل و انتقال 

پول  یک صادرکننده باید بپردازد و به هزینه های 
سه برابری و در بعضی از مسیرها بیشتر کرایه حمل 
اضافه کنید، کم و بیش به نرخ ارز فعلی می رسید. 
حدود11000 تا 12000 تومان. آن وقت چگونه 
صادرکننده می تواند کاالی خود را صادر کند و ارز 

خود را  به سامانه نیما بفروشد؟
 اتاق بازرگانی این مسائل و موضوعات را تا به حال 
بارها به مسئولین محترم بانک مرکزی گوشزد کرده 
است، که آن چیزی که در ماه های آینده می تواند 
برگ برنده شما باشد، و شما را از پیچ تند تحریم 
عبور دهد، که به قول آقای دکتــر پورابراهیمی 
آمریکا و بدخواهان ایران متوجه شــوند که آثار 
تحریم در ایران مدیریت شده است و بیش از این 
نمی تواند در اقتصاد تاثیر بگذارد، این است که طرف 
عرضه را بتوانید تقویت کنید. مســئولین محترم 
باید در این جا حضور پیدا می کردند و برای 23% 
صادرات کشور به این درددل های صادرکنندگان 
گوش می کردند و کمک می کردند که مشکل حل 
شود. ما به عنوان اتاق بازرگانی، تشکل تشکل ها، 
این موضوع را تقریبا همه روزه دنبال می کنیم و در 
این که این پیام را به گوش مسئولین محترم بانک 
مرکزی و سایر مسئولین برسانیم، کم نگذاشته ایم. 

در كشورهای ديگر برای 23 درصد 
صادرات، حتی رئيس جمهور هم 
در گردهمايی ها حضور پيدا 
می كند و مسائل و مشكالت 

صادركنندگان را گوش می كند.  
اين نشانه ای است از مجموع 

نشانه های عديده از كم توجهی 
و كم لطفی و كم باوری بخش 

دولتی نسبت به بخش 
خصوصی

این که به آن ها عرض کنیم که برای تصمیم گیری، تبعات تصمیمات را در نظر بگیرید، وقتی باید تصمیمی 
گرفته شود، ســازمان ها کنار هم بنشینند و آثار هر تصمیمی که قرار اســت گرفته شود را در ابعاد و در 

بخش های مختلف سازمان هایی که گرد هم آمده اند، با هم تحلیل بکنند.

   تبعات سخت گيري در ثبت سفارش 

 یک مثال ساده در حوزه واردات، تصمیمی که دولت در پی مضایق ارزی و اتفاقاتی که افتاد، گرفت؛ این 
بود که ثبت سفارش ها را با سخت گیری بیش تری انجام دهد. اولین آثار این سخت گیری بیش تر، به وجود 
آمدن عدم شفافیت در تخصیص ارز بود، که االن می بینید که عده ای را هم به عنوان متخلف و شاید به علت 
ناآگاه بودن از این سیاست ها، در راهروهای دادگاه می برد و می آورد، یعنی جریان گرفتار شدن واردکنندگان 
از این جا آغاز شــد. اتفاق دیگری که افتاده است این است که مواد اولیه کاالهای وارداتی در گمرك دپو 
شده است و به جهت سختی های ثبت سفارش و تخصیص ارز، در آن جا رسوب باالی کانتینر ایجاد شده 
است که البته بخشی از آن کم شده است. از طرفی سازمان بنادر تصمیم می گیرد که زمان متروکه کردن 
کاال را کاهش دهد، که معنایش این است که ثبت سفارش نمی تواند صورت بگیرد، ارز نمی تواند گرفته 
شود و کاال هم متروکه می شود. این، همان چرخه معیوب تصمیم گیری، و جزیره ای تصمیم گرفتن است و 
همین است که صادرکننده، واردکننده و تولید کننده، از فعالیت کردن در چنین شرایطی عاجز می شود. 
این ها جزو ایرادات اساسی است که متاسفانه توجه الزم در خصوص این موارد در کشور صورت نمی گیرد.

  حيف و ميل اموال عمومي 

 می خواهم آماری را از اهمیت بخش خصوصی نشــان بدهم؛ این آمار را به نقل از بنده به هر مســئول 
محترمی که رسیدید عنوان کنید. این ها آمار داغی است که در 3-2 هفته اخیر در الیحه بودجه منتشر 
شده است. مجموع بودجه عمومی کشور 470 هزار میلیارد تومان است. بودجه شرکت های دولتی قریب 
به 1 میلیون و 270 هزار میلیارد تومان هست یعنی سه برابر بودجه عمومی دولت. مجموعه ی دولت بزرگ 
و این شرکت های دولتی بابت این 1 میلیون و 270 هزار میلیارد تومان که در سال دارند، چقدر مالیات 

می دهند؟ 12 هزار میلیارد تومان، یعنی کم تر از 
یک درصد گردش مالی این شرکت ها. فرض کنیم 
بخش عمومی غیردولتی هم همین عدد را بدهد، 
که مجموعا می شود 24هزار میلیارد تومان، یا اگر 
دست باال بگیریم 30 هزار میلیارد تومان. مالیات 
حقوق و مالیات متفرقه نقل و انتقــال و ارث و... 
حدود 15هزار میلیارد تومان است. مجموع این ها 
می شود 45هزار میلیارد تومان. معنای این ارقام این 
است که انواع و اقسام بخش خصوصی، تولیدکننده، 
صادرکننده و صنفی و ... بیش از 110 هزار میلیارد 
تومان از منابع دولــت را تامین می کند. بهره وری 
بنگاه داری دولتی زیر %1 اســت. معنای این ارقام 
این اســت که اگر در نظر بگیریم آن 0.8% ، 25% 
سود این بنگاه ها است، سود بنگاه داری دولتی، در 
سال %3.2 است.  آیا این، حیف و میل اموال عمومی 
نیست؟ این جاســت که دولت باید به اهمیت و 
ارزش بخش خصوصی توجه بکند. در عین حال 
انــدازه بخش خصوصی در اقتصاد کشــور، 50% 
است که البته می گفتند %80 است اما ما محاسبه 
کرده ایم و به همین %50 رسیده ایم. %50 مربوط 
به بخش دولتی، تقریبا %8 مالیات کشور، و اگر با 
بخش عمومی غیر دولتی در نظر بگیریم 16-20% 
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مالیات کشــور را پرداخت می کند. اگر مالیات متفرقه را کنار بگذاریم بخش خصوصی %80-70 مالیات 
کشور را پرداخت می کند. اگر مسئولین دولت ما به این مسئله توجه می کردند، مدیریت تمام این بنگاه ها 
را، البته نه به صورت جریان خصوصی سازی که در این چند سال وجود داشته است، واگذار می کردند، که 

دولت به کار خودش برسد و اقتصاد هم به این ترتیب بتواند بچرخد.

  بسته حمایتي 

 من می خواستم از آقای دکتر پورابراهیمی هم تشکری داشته باشم برای همکاری در بسته ای که ما در 
اتاق، با کمک تشــکل ها طراحی کردیم، و اگر این اتفاق بتواند در اقتصاد کشور بیفتد، ظرفیت صادرات 
محصوالت پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی و همین طور صنایع فلزی ما می تواند تا 3 برابر افزایش پیدا 
کند. 1 میلیون اشتغال در این بسته می تواند به وجود بیاید. این ها چالش های اقتصاد کشور ما هستند و 
باید به آن ها توجه شود. علی رغم مساعدت هایی که اعالم شد ما کار بسیار سختی داریم برای این که بتوانیم 
یک سازوکار و نظام منطقی را برای رقابت پذیر کردن صنایع پایین دستی، در قالب کاری که انجام شده 
است، جا بیندازیم؛ و دلیل آن هم تضاد منافعی است که در خود دولت وجود دارد یعنی به طور مثال وزارت 

نفت با وزارت اقتصاد، تضاد منافع دارد. یا معاونت های مختلف وزارت صنایع با یکدیگر تضاد منافع دارند.
 ای کاش امروز بعد از گذشت 6 سال از دولت آقای روحانی، وزیر ارجمند و پرتوان و الیق نفت، جناب آقای 
زنگنه، این جا تشریف می داشتند که خدمتشان عرض کنم که متاسفانه حکمرانی نفت و گاز در کشور ما، 
حکمرانی اشتباهی است. این که دولت در قالب وزارت نفت، بنگاه داری می کند و وزیر الیق نفت، زمانی 
اعالم می کرد که برای ما توجیهی ندارد که پاالیشگاه تاسیس کنیم، به نفعمان است که نفت را بفروشیم، 
یا برایمان توجیهی ندارد که پتروشیمی تاسیس کنیم چون گاز را داریم گران تر به ترکیه می فروشیم. این 
جاست که تضاد منافع خودش را نشان می دهد. چگونه است که کشورهای دیگر، پاالیشگاه و پتروشیمی 
تاسیس می کنند و صنایع پایین دستی را تقویت می کنند. مگر سود فقط تفاضل جبری قیمت تمام شده 
، با فروش است؟ اشتغال و توسعه بخش خصوصی و فناوری هم سود است. سود فقط این است که دولت 
جیب خود را با پول نفت پر کند و بعد اگر به دام تحریم بیفتیم چنین شود که اگر درآمدهای نفتی ما قدری 

کم شود، نرخ ارز سه برابر شود؟

  راه سخت پيش روي خصوصي ها

 دوستان عزیز من، راه بسیار سختی پیش پای بخش خصوصی برای توسعه وجود دارد. هنوز باور عمیق 
به توسعه بخش خصوصی در کشور به وجود نیامده است. صحبت هایی که آقای دکتر هندیانی کردند با 
کلماتی کامال مودبانه اما مملو از تهدید بخش خصوصی بود. اگر اقتصاد کشــور معیوب است و ما رانت را 
در نرخ فرآورده نهادینه کرده ایم، مقصر آن بخش خصوصی نیست. کدام کشور در دنیا چنین مالحظات 
سفت و سختی در صادرات، برای کنترل قاچاق دارد که ما داریم؟ فرمودند که من روزی 80 تا 100 نامه 
امضا می کنم؛ این مسئله مشکل تمام مدیران دولتی ماست. ماشین امضا! پس این کشور را چه کسی اداره 
می کند؟ فرمودند که رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال، به جهت جلسه با چند استاندار و چند نماینده، 
در همایش حضور ندارند. آیا نظام اداره کشور باید این گونه باشد که هر روز چند استاندار و چند نماینده در 
خصوص قاچاق به رئیس ستاد مراجعه کنند ؟  مسئولین زحمت کش دولتی ما، صبح تا شب در جلسه هستند. 
با جلسه نمی شود کشور را اداره کرد، باید فکر آزاد داشته باشید که در سطح ارشد بتوانید تصمیم بگیرید. باید هر 
جلسه ای که در آن می نشینید برای شما، اتاق فکر باشد، نه چاره جویی برای حل مشکالت کوچک عملیاتی. 
این حرف ها را باید امروز، عریان تر از همیشه با دولت بزنیم. امروز و در شرایط تحریم، دولت و تمام دستگاه ها 
باید گوششان را باز کنند؛ اگر از این فرصت استفاده نکنید که راه را برای بخش خصوصی باز کنید، در هیچ زمان 

دیگری این اتفاق نمی افتد. کالم آخر این است که 
ما در این اصالحات، وزارت نفت نمی خواهیم. یک 
وزارت انرژی می خواهیم و بنگاه هایی مثل شرکت 
ملی نفت و شرکت ملی گاز و امثال آن ها باید از آن 
وزارت منفک شوند. بنگاه داری کار دولت نیست. 
مادامی که نفت قرار است یک موضوع حاکمیتی 
بماند که من اعتقاد دارم خــود این از عوامل عدم 
توسعه اقتصاد ماست، اما تا آن زمان شرکت ملی 
نفت هم یک بنگاه است و شرکت بخش خصوصی 
هم یک بنگاه است. هر وقت وزارت انرژی توانست 
مستقل از موضوع درآمد و مستقل از نگاه به خرید 
و فروش نفت و گاز، برای انرژی این کشور تصمیم 
بگیرد، آن روز ما می توانیم امیدوار باشیم که سر ریل 

توسعه قرار گرفته ایم. 

  شكاف  بخشنامه ها را پر كنيم تا صادرات امن شود 

 مهدی شریفی نیک نفس -  رئیس کمیسیون پتروشیمی 

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران 

 در شرایط فعلی موضوع تحریم ها و مشکالتی که 
برای صادرکنندگان ایجاد کرده است تاکنون بارها 
مورد اشاره قرار گرفته است. بیشتر از تحریم خارجی 
مشــکالت داخلی و نیاز به عقالنیت در نگرش ها 

 متاسفانه حكمرانی نفت و 
گاز در كشور ما، حكمرانی 

اشتباهی است. اين كه 
دولت در قالب وزارت نفت، 
بنگاه داری می كند و وزير 

اليق نفت، زمانی اعالم 
می كرد كه برای ما توجيهی 
ندارد كه پااليشگاه تاسيس 

كنيم، به نفعمان است كه 
نفت را بفروشيم، يا برايمان 
توجيهی ندارد كه پتروشيمی 

تاسيس كنيم چون گاز را 
داريم گران تر به تركيه 

می فروشيم

و راهکارها برای ما دغدغه اســت. در وهله نخست در شرایط فعلی، اصلی که باید بیشتر به آن پرداخته شود 
موضوع بقا است. باید بتوانیم بازارها و مشتریانمان حفظ کنیم.  از نظر تجارت و صادرات پتروشیمی هیچ کدام از 
مولفه های مورد نیاز توسعه به ویژه از منظر یک همگرایی اقتصادی که در کشور به آن احتیاج داریم وجود ندارند. 
در خوشبینانه ترین حالت حفظ حداکثری شرایط کنونی مورد نظر است.  به عنوان یک پیش برنده باید وضع 
جاری را با حمایت ذی نفعان که خود دولت و تولیدکنندگان و قانون گذاران و مابقی هستند جلو ببریم. 
با نگاه مسئوالنه از گردنه سخت عبور کنیم. اســتراتژی بقا یکی از سیاست هاییست که در شرایط 
رکود باید به آن پرداخت. در این حوزه ما 2 حوزه بنگاهی و ملی را بررســی کردیم.  چرخه دمینگ 
در این زمینه اطالعات مفیدی را به صادرکنندگان ارایه می دهد.  ما در تحریم قبلی 28 کانال مالی 
داشــتیم که حاال به 11 یا کمتر رســیده و عرصه را بر صادرکنندگان تنگ تر می کند.  کشورهای 
همسایه ما سرمایه گذاری کالن در حوزه پتروشیمی داشته اند که ما از تکنولوژی جدید کمتر بهره 
برده ایم. همچنین نفت شیل امریکا نیز بازار ما را تحت تاثیر قرار می دهد.  در چند ماه گذشته هزینه 
حمل و نقل به شدت افزایش پیدا کرده اســت و در بعضی مواد پتروشیمی حاشیه سود به زیر یک 
درصد رسیده اســت توانمان را می گذاریم که با هزینه حمل بتوانیم حضور داشته باشیم که اکنون 

آن نیز مشکل دارد. 

  صادرات در نبود تضمين با ریسک باال انجام می شود. 

تحوالت جهانی بازار پتروشــیمی نشان می دهد که باید در استراتژی بازاریابی خود تجدید نظر 
کنیم. در حال حاضر شــرکت سابیک عربستان  در بازارهای ســنتی ما حضوری قوی داشته و 
اعتبار اســنادی 6 ماهه می دهد. ما پتروشیمی را به صندوق بازنشســتگی واگذار کرده ایم که 
باید حقوق بدهند و مجبور به فروش نقدی هســتند. ما چطور می توانیــم خط اعتباری ایجاد 
کنیم؟  باید نهادهایی مانند بانک توســعه صادرات به کمک صادرکننــدگان بیایند. واحدهای 
الفینی امریکا 12 میلیون تن ظرفیت جدید ایجاد کرده اســت که بازار سنتی ما را تحت الشعاع 
قرار می دهد.  بازار اوره ما نیز به واســطه افزایش ظرفیت تولیــد در هند که یکی از بزرگ ترین 
بازارهای ما بوده است با تهدید روبرو اســت و ما باید برای آن دنبال بازارهای جایگزین باشیم. 
در 2 مناقصه قبلی هند پاکت ایران را باز نکرده اســت که برای ما تهدید بزرگی اســت. اکنون 
برای ورود به پلیمری ترکیه تعرفه 7.5 درصدی گذاشــته شــده اســت این در حالی است که 
این تعرفه برای عربســتان وجود ندارد. این می طلبد که وزارت امور خارجه دیپلماسی تجاری 
در پیش بگیرند. چرا 40 الی 50 محصول پتروشــیمی ما در لیســت معاف از تعرفه ترکیه قرار 
نمی گیرد؟  میانگین قیمت صادراتی پتروشــیمی ما در قیاس با دیگر کشــورها بســیار پایین 
است و ارزش افزوده در آن هنوز ایجاد نشده اســت. ما باید به سمت محصوالت تکمیلی برسیم 
که هم اشتغال زا است و هم ســرمایه کمتری احتیاج دارد.  یکی از مشکالت عمده صنایع ما به 
ویژه در صادرات نبود رگوالتوری اســت که امیدواریم حاکمیت کشــور در این زمینه عقالنیت 
را ایجاد کند. بحث انحصــار در عرضه خوراك باید به آن پرداخته شــود.  در نبود رگوالتوری 
شــرکت های ارائه دهنده یوتلیتی در شــهرك های پتروشــیمی قیمت برق را باالتر از قیمت 
سراسری به فروش می رســانند که این باعث باال رفتن قیمت تمام شده محصوالت ما می شود. 
ما به جذب 64 میلیارد دالر ســرمایه خارجی احتیاج داریم، اگر مشــکالت تحریم حل شــود 
ظرفیت پتروشــیمی ما به 140 میلیون تن می رســد.  باید به مدیران قدرت ریســک بدهیم. 
نبود ریسک پذیری یکی از مشــکالتی است که با آن دســت و پنجه نرم می کنیم. بازنشستگی 

مدیــران هم به معضالت اضافه کرده اســت. 
با کنار رفتن آن مدیر و کارشــناس کارهای 
انجام شده توســط وی  بایگانی می شود. باید 
تشکالت مشورتی ایجاد شود که شکاف بین 
بخشنامه ها و مقررات را از بین برده و مسیری 

امن برای صادرات کشور ایجاد کنیم. 

  لزوم حركت از تسویه نقدي 

 حامد سلطان نژاد - مدیر عامل  بورس کاال

ما در بورس کاال تمایــل داریم که در جهت 
تســهیل صادرات، بــه صادرکننــدگان گام 
برداریــم. در همین جهت، من پیشــنهادي 
را براي حرکت از ســمت معامالت نقدي که 
نقاط ضعف را افزایش مي دهد به ســمت نوع 
دیگري از معامالت، مطــرح مي کنم. با توجه 
به شــرایطي که صادرکنندگان فرآورده هاي 
نفت، گاز و پتروشــیمي دارند و از نوســانات 
قیمت جهاني دچار مشــکل شــده اند به نظر 
مي رسد شکلي از قراردادهاي کشف پرمیوم 
خواهد توانست بخش مهمي از این مشکالت 
را حل کند. در واقع اگــر خرید مواد اولیه ي 
صادرکننــدگان بــر مبناي قرارداد کشــف 
پرمیوم صورت بگیــرد، تولیدکننده مي تواند 
براي فروش خود برنامه ریزي کند و ریسک 
را نیز پوشــش دهــد. حال اگر ایــن قالب 
قابل اجــرا بــراي قراردادهــاي صادراتي 
نیز باشد، عالوه بر پوشــش ریسک، تامین 
مالي نیز وجود خواهد داشــت و مشــتري 
ثابت محصول از دســت نمي رود.  از منظر 
من مســائل و چالش هاي فعلــي موجود با 
همــکاري و همفکري در راســتاي کشــف 
انواع نیازهاي بــازار صادراتي فرآورده هاي 
نفتــي قابل حــل خواهد بود، حتــي مقوله 
رگوالتوري که مطالبه صادرکنندگان است 
نیــز اگر با نظــري واحد از ســوي اتحادیه 
همراه باشــد، قابل حل بــوده و اتفاقا خود 
ســندیکاها و خــود اتحادیــه مي توانند در 

قالب رگوالتور عمل کنند.
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امســال بر خالف ادوار گذشــته که همــواره با 
برگزاری 2 پنل در همایش اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی همراه بود، 
مباحث در یــک پنل خالصه شــد. اما ترکیب 
حاضران در این پنل به نحوی هوشمندانه انتخاب 
شده بود که مختصر و مفید تمامی مسائل کوتاه، 
میان و بلند مدت صادرکننــدگان این حوزه در 
آن مطرح شــد. در این پنل که احسان باقریان 
نائب رئیس اتحادیه ریاست آن را بر عهده داشت 
نمایندگانی از تمام نهادهای درگیر و تصمیم گیر 
در پروســه صادرات که ترکیب آن ها به ترتیب 
علی پناهی معاون عملیات بورس کاال، تاجیک 
از بانک مرکزی، محمود رضا افشاریان مدیرکل 
دفتر قاچاق فرآورده نفتی ستاد مبارزه با قاچاق، 
ناصر عاشوري دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی 
شرکت  های صنعت پاالیش، صادق از گمرك بود، 

حضور داشتند.  
 در ابتداي پنلي کــه در جریان همایش اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي 
برگزار شد، احسان باقریان نائب رئیس این اتحادیه 
به عنوان مجري پنل اظهاراتــي را در خصوص 
وضعیت کلي ایران مطــرح کرد. او در این زمینه 
گفت: » شرایط کشور تحریمي است اما در رفتار 
بعضي مسئوالن نیز خود تحریمي دیده مي شود. 
این غیرت سرمایه گذار ایراني است که دل در گرو 
وطن دارد که بــا پرداخت هزینه به فعالیت خود 

ادامه مي دهد.«
باقریان در ادامه عنوان کرد: » موضوع بازگشت ارز 
دغدغه اصلي صادرکنندگان است. صادرکنندگان 
فرآورده مکلف به بازگردانــي ارز صادراتي خود 
هستند. اعضا نیز با این موافق هستند اما بر این 
باور هســتیم که رویه صحیح بازگشت ارز اتفاق 

بررسی دغدغه های مختلف
 صادركنندگان فرآورده های نفتی

نیافتاده است.«
در این جا، نائب رئیس اوپکس، با تقسیم موضوع 
ارز به بخش هاي مختلف؛ ابتدا از علي پناهي معاون 
عملیات بورس کاال در این خصوص طرح پرسش 
کرد که چطور مي توان فرآیند بازگشــت ارز را به 

یک فرایند اقتصادي صحیح تبدیل کرد؟ 
پناهي این پرسش را به این ترتیب پاسخ داد: »در 
مورد مسئله عرضه و تقاضا به هر حال بورس محل 
تالقي عرضه و تقاضا است. از مرداد ماه قیمت پایه 
دچار تالطم شــد که مشکالتي ایجاد مي کرد اما 

خوشبختانه این بر اساس قیمت رایج ارز شد.«
او در ادامه عنوان کرد: » از طرفي عرضه کننده ها 
و تقاضا کننــدگان به مقدار کافي هســتند که 
دامپینگ ایجاد نشود. زماني سقف قیمت ها بسته 
بود و اطالعات غلطي مي داد اما خوشــبختانه با 
برداشته شدن سقف قیمت، قیمت معامله ي کشف 
شده به نظر ما به واقعیت نزدیک تر است.  تلقي ما 
این است که اگر قیمتی که در بورس کاال کشف 
مي شــود در همین فرآیند شــکل گیرد عالمت 

مثبتي به بازار مي دهد.« 
پناهي در ادامه با تاکید بر اینکه اوپکس مي تواند 
براي مدیریت طــرف »عرضه« با بورس کاال وارد 
تعامل شود عنوان کرد: »وقتی تقاضا به حد کافي 
وجود دارد گذاشتن ســقف قیمت موجب رانت 
مي شود. احتمال اینکه قیمت تمام شده باال رود 
وجود دارد اما این تقاضاي واقعي در بازار است در 
نتیجه چه محصول چه مواد اولیه با توجه به قواعد 

بورس کاال باید بدون سقف باشد. « 
مجري پنل در اینجا، تاجیــک نماینده ي بانک 
مرکزي را خطاب پرســش بعدي خود قرار داد. 
باقریان از ایــن نماینده پرســید: »نظرتان را در 
مورد اینکه به نرخ ســنا خرید میکنیم و نیمایي 

موضوع بازگشت ارز دغدغه 
اصلي صادركنندگان است. 

صادركنندگان فرآورده مكلف 
به بازگرداني ارز صادراتي 
خود هستند. اعضا نيز با 

اين موافق هستند اما بر اين 
باور هستيم كه رويه صحيح 
بازگشت ارز اتفاق نيافتاده 

است

مي فروشیم« چیست ؟
تاجیک نماینده بانک مرکزي در پاسخ به مجري 
پنل ابتدا ساز و کار تامین ارز »واردات« را تشریح 
کرد و در ادامه در مــورد الزام به عرضه ارز به نرخ 
نیمایي گفت: »ما الزامي روي نرخ ارز بازگشــتي 
نداریم. به هر حال بخش زیادي از پتروشــیمي 
در اختیــار دولت و امکاناتي اســت که دولت در 
اختیارشان گذاشته است و دولت تصمیم گرفته 
اســت در این بازه براي پتروشــیمي ها و نه تمام 
آن ها، بازه اي را در نظر بگیرد. این مورد نیز براي 
پتروشیمي هاي خصولتي است و پتروشیمي هاي 
خصوصــي مي توانند در بازار بــه قیمت دیگري 
بفروشــند. البته اگر مثال قیمت 10 یا 11 هزار 

تومان خریدار ندارد بحثي دیگر است.«
او در تشریح سیاســت هاي بانک مرکزي و دلیل 
اتخــاذ این سیاســت ها گفت: » بانــک مرکزي 
نمي تواند اجازه دهد ارز صادراتي که با سوبسید 
در اختیار بقیه قرار گرفته است صرف قاچاق کاال 
شود. ما 40 میلیارد دالر ســاالنه صادرات داریم 

عدم شفافیت در بازگشــت ارز صادرات همیشه 
یکي از دغدغه هاي بانک مرکزي بوده است. اینکه 
تامین مالي کاالي قاچاق چگونه است سوالي مهم 
است؟ غیر از این است که ارز صادراتي ما در اختیار 

آن ها قرار مي گیرد؟«

   استاندارد مانع راه استفاده وارداتي از ارز صادراتي 

اشاره نماینده ي بانک مرکزي به اینکه عرضه ارز 
در نیما الزام نیست و صادرکنندگان مي توانند از 
ارز خود براي »واردات« استفاده کنند، باعث شد 
مجري پنل، محمودرضا افشاریان مدیرکل دفتر 
پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی را خطاب 
قرار داده و از او در مورد رویه  " استانداردســازي" 
ســوال کند که زمان بر بودن آن باعث شده است 
برخي واردکنندگان نتوانند به راحتي از گزینه ي 
استفاده از ارز صادراتي براي واردات استفاده کنند. 
مدیرکل دفتر پیشــگیری از قاچاق فرآورده های 
نفتی ستاد مبارزه با قاچاق، در توضیح این پرسش 
باقریان، مســئله تعدد کدهاي صادر شده براي 

اتحادیه صادرکنندگان را مطــرح کرده و عنوان 
کرد: »کنترل این کدها مشکل است و قاچاق نیز 
از چند طریق اســت.« او با تاکید بر اینکه تعداد 
کدها باید کاهش پیدا کند و دستور آمده است که 
نباید کد جدید بگیریم این وعده را داد که تا ماه 
آینده فرآیند جدید جایگزین شود و کساني که از 
قبل درخواســت دادند نیز به زودي زود کارشان 

انجام شود.  

   باالدستي ها چه مي گویند

احسان باقریان پس از پایان صحبت هاي نماینده 
ســتاد مبارزه با قاچاق، بحث را به ســمت ناصر 
عاشوري دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی شرکت  های 
صنعت پاالیش برده و از او پرسید: »آیا قبول دارید 
باید نرخ خوراك پاالیشي و پتروشیمي اصالح شود 

و به رویه هاي اقتصادي کمک کند؟«
عاشــوري البته تمرکز پاســخ خود را بیشتر بر 
تعامالت شرکت هاي پاالیشــي با اتحادیه برده 
و عنوان کرد: »ما در ماه گذشــته براي اولین بار 
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کاهش 10 درصدي قیمت در محصوالت ویژه را 
ارائه دادیم تا بتوانیم چرخه را به حرکت در بیاوریم. 
ما این آمادگي را داریم کــه در تصمیم گیري ها 
اتحادیه را مشارکت دهیم، حتي در کمیته هاي 
قیمت گذاري از شــما دعوت کنیــم و در جهت 
تحرك بیشتر بخش صادرات انرژي با هم همکاري 
بیشتري داشته باشیم. در مورد چگونگي بازگشت 
ارز باید دولت تصمیم گیري و سیاســت گذاري 

کند.« 

   چالش تعيين ارزش قيمت 

در ادامه پنلــی که در جریــان همایش اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
برگزار می شد، باقریان پرسشی دیگر را با صادق 
نماینده گمرك این بار در خصوص »مبانی تعیین 
ارزش قیمت« در گمرك و مطالبه اعضای اوپکس 

برای داشتن نقش در این فرآیند مطرح کرد. 
صادق این پرســش را به این ترتیب پاســخ داد: 
»قانون امور گمرکي مبناي ارزش گذاري را قیمت 
عمده فروشي کاالي صادراتي به اضافه هزینه حمل 
تا اولین مرز خروجي قلمداد کرده که با توجه به 
اینکه در ســنوات قبلي قیمت گذاري بر اساس 
خواســته هاي صادرکنندگان انجام شده بود که 
مزایاي صادراتي داشــته یا تسهیالتي اختصاص 
مي داده و برخي از این در اختیار سازمان توسعه 
تجارت بوده، بعضــي از صادرکنندگان تقاضاي 

تعدیل قیمت داشتند.«
او در ادامه در مورد چرایی برخی مشــکالت در 
این فرآیند توضیح داد: »نخستین معضل این بود 
که قیمت هاي داخلي بر اساس تورم ایجاد شده 
افزایش یافته بود اما مبنــا ارز 4200 توماني بود 
که با هماهنگي بانک مرکزي مبناي قیمت گذاري 
ارزش نیمایي کاال تعیین شد که قیمت ها به تعادل 
نسبي رسیده و جلساتي در دفتر تعیین ارزش با 
استعالم نظر اتحادیه ها و شرکت پخش قیمت ها 

به روز شده و متعادل مي شود.«
صادق با اشــاره به تفاوت میــان صادرکنندگان 
نفتی و غیر نفتــی در حال حاضر عنــوان کرد: 

»پیمان ســپاري هر چند ممکن است ضرورتي 
است که اتخاذ شــده که تعدیل مي شود ولي در 
مورد صــادرات غیرنفتي منجر به این شــده که 
صادرکنندگان واقعي از چرخه وارد شده و افرادي 

تحت عنوان یک بار مصرف وارد شوند.«
او در پایان گفت: » ارزش گذاري در فرآورده هاي 
نفتي بسیار حائز اهمیت تر است. اعضای اتحادیه 
صادرکنندگان اگر احساس مي کنند ارزش گذاری 
قیمت محصول آن ها داراي  ارزش است مي توانند 
به کمیته های تعیین ارزش مراجعه کنند تا فرآیند 

تجدید نظر شود«

مجری پنــل در این بخــش از بحث، مســئله 
صادرکنندگانی را مورد پرسش قرار داد که برای 
مثال محصول خود را اسفند سال 96 صادرکرده اند 
اما اظهار صادراتی آن مربوط به خرداد 97 است 
و در نتیجه آن ها برای پیمان سپاری ارزی دچار 

چالش شده اند. 
نماینده گمرك با تشــریح اینکه نقش سازمان 
گمرك صرفــا ارســال داده هــای صادراتی به 
بانک مرکزی اســت عنوان کرد کــه این بانک 

تصمیم گیرنده در این خصوص است. 
تاجیــک نماینــده بانــک مرکزی در تشــریح 
سیاســت های آن هــا در قبال چنیــن مواردی 
عنوان کرد: »این موارد ممکن اســت باشــد که 
البته عکس آن نیز صادق اســت یعني صادرات 
پارســال صورت گرفته اما ارز آن امسال دارد به 
دست صادرکننده مي رسد. نکته دوم اینکه بانک 
مرکزي با صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان 
بزرگ تعامل خوبي دارد کــه از جمله این موارد 
مکاتبه مي شود. جلساتی در حال برگزاري است 
و در صورتي که براي ما محرز شــود که ارز طي 
روش هــاي قانوني فروخته شــده بانک مرکزي 
این رفع تعهد را لحــاظ خواهد کرد. این در مورد 
صادرات ریالي نیز صدق مي کند. صادرات ریالي 
تا 16 مرداد داشتیم که بعد از آن دیگر مورد قبول 

بانک مرکزي نخواهد بود.«
اشــاره نماینده بانک مرکزی به مسئله صادرات 
ریالی باعث شد مجری پنل موضوع زمانی که برای 
ابالغیه در خصوص عدم معافیت صادرات ریالی 
مبنا قرار می گیرد را نیز با او مطرح کند. او گفت 
که آیا با توجه به اینکه 97/5/16 این مسئله ابالغ 
شده اما 97/6/18 ابالغ شده است نباید تاریخ ابالغ 

مد نظر باشد؟ 
نماینده بانک مرکزی در پاســخ به این پرسش 
عنوان کــرد: »ما یــک اصل کلي داشــتیم که 
97/1/22 باید ارز صادرات به کشــور بازگردد. به 
نظــرم 97/5/16 و 97/6/18 به غیــر از مواردي 
معدود دیگر شامل مورد خاصی نمی شود اما در 

فرآورده ها بايد به 
سمت آزادسازي رود. 

قيمت نفت سفيد و نفت 
كوره را با توجه به 

اينكه درصد جزئي از 
مردم استفاده مي كنند 

آزادسازي كنيم كه 
بسياري از مجاري تخلف 
از اين دو كاال است. اگر 
بتوانيم مصوبه براي 
اين ها بگيريم بسياري 

از تخلف هاي ناخواسته 
جلوگيري خواهد شد

نهایت این موضوعي است که داریم روي آن بحث 
مي کنیم که تــا االن نظر بانک مرکزي همان 16 
مرداد اســت چون اطالع رساني عمومي براي آن 
صورت گرفته است. اما موضوع به صورت صد در 

صد بسته نیست.« 

   پرميوم های جدید بدون محدودیت

در ادامه پنل، مجری موضوع انتقاد به نحوه انتخاب 
قراردادهای پرمیوم را با علی پناهی نماینده بورس 
کاال مطرح کرد. پناهی با تایید مشکالتی که در 
این زمینه وجود داشته است گفت: »ایجاد قرارداد 
پرمیوم جز الزامات شوراي رقابت بود، مشکلي که 
داشت این بود که حجم قراردادي که انتخاب شده 
بود باال بــود و از ورود خریداران دیگر جلوگیري 
مي کرد. اکنون به این جمع بندي رسیدیم که  در 
قالب حجم هاي مختلف قابل انجام شد. ما کامال 
آمادگي داریم که اگر در مورد حجم نکته  اي وجود 
دارد ما پذیرا باشــیم. در صحبت هاي مدیرعامل 

بورس کاال نیز این موضوع متمرکز بود.« 
نماینده بورس کاال همچنین به اعضای اتحادیه 
اطمینان داد که درز اطالعاتی از سمت بورس کاال 
در مورد خریداران خارجی قیر در رینگ صادراتی 

به وجود نخواهد آمد. 

  تجارت سالم در گرو شفاف سازی

طرح این پرســش  از سوی احســان باقریان از 
نماینده ســتاد مبارزه با قاچاق که »چه فضایي 
را براي تجارت سالم موثر مي دانید؟« در ادامه ی 
نشست باعث شد محمودرضا افشاریان مسئله 
لزوم آزادســازی قیمت فرآورده هــای نفتی 
را پیش بکشــد. او در این خصــوص گفت: » 
فرآورده هــا باید به ســمت آزادســازي رود. 
قیمت نفت ســفید و نفت کــوره را با توجه به 
اینکه درصد جزئي از مردم اســتفاده مي کنند 
آزادسازي کنیم که بسیاري از مجاري تخلف 
از این دو کاال اســت. اگر بتوانیم مصوبه براي 
این ها بگیریم بسیاري از تخلف هاي ناخواسته 

جلوگیري خواهد شد.«

شركت های برتر اتحادیه تقدیر شدند

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اوپکس در سیزدهمین همایش ساالنه اتحادیه اوپکس از 9 شرکت برتر 
عضو اتحادیه با اهدا لوح تقدیر و تندیس تقدیر به عمل آمد. در حاشیه برگزاری این همایش که با حضور 
معاونین وزیر،نمایندگان مجلس ، روسای سازمان ها ، جمعی از مدیران ارشد نفتی و اعضاء اتحادیه برگزار 

شد از 9 شرکت برتر به انتخاب کمیسیون های تخصصی اتحادیه تقدیر به عمل آمد.
شرکت های روغن موتور قم ، جهان موتور کویر، پترو نیکان البرز، به عنوان شرکت های برگزیده کمیسیون 
فرآورده های روغنی،  شرکت پتروشیمی زاگرس از کمیسیون پتروشیمی، رزپلیمر از کمیسیون پارافین، 
شرکت فراسکو عسلویه از کمیسیون سواپ،ترانزیت و بانکرینگ، شرکت های پاالیش قیر کسری و پاالیش 

حصار مهران از کمیسیون قیر و گروه بین المللی آذران از کمیسیون بازرگانان
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اتحادیه صادرکننــدگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشــیمی ایران به عنوان بزرگ ترین تشکل 
صادراتی بخش خصوصی در حوزه فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی با نگاه توسعه گرایانه  به 
مقوله "صادرات فرآورده به جای خام فروشــی "، 
همچون سربازی در صحنه تجارت بین المللی، با 
اســتعانت از پروردگار و به دوراز هرگونه سیاست 
زدگی، شعار گویی و جناح بندی و پرهیز از هرگونه 
سهم خواهی منجر به رانت که از مصادیق بارز فساد 
در اقتصاد و مخرب توسعه صنعتی کشور و تجارت 
سالم محسوب می شود، مجدانه خواستار تحقق 

موارد زیر است:
1. اهتمام ویژه به اســتقرار نظام رگوالتوری در 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور با حمایت و 

نظارت هم زمان بخش خصوصی و دولتی
2. تالش و تســریع در اجرای واقعی قانون بهبود 

مستمر محیط کسب وکار
3. حذف واقعی دخالــت و تصدی گری دولت در 
اقتصاد و همچنین کاهش تسلط مالکیت و مدیریت 
دولتی بر فعالیت های اقتصادی کشــور بر اساس 
مفاد صریح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

44 قانون اساسی
4. عدم دخالت دســتگاه های دولتی در تعیین 
قیمت دستوری برای ارز و ایجاد شفافیت در عرضه 

و تقاضا به عنوان مهم ترین مالك تثبیت نرخ ارز
5. کنترل دقیق رشد و تقویت واحد پولی و رسمی 
کشــور و تالش حداکثری جهت کاهش تورم و 

رکود اقتصادی
6. حذف زمینه های ایجاد نااطمینانی، ناامیدی و 
افزایش قدرت ریســک در اقتصاد کشور از طریق 
ایجاد تعادل پایدار در عرضه و تقاضای نقدینگی 

در کشور
7. رقابتی کردن اقتصاد با حــذف انحصارات در 
اقتصاد کشور، حذف الزام قیمت گذاری در جهت 
یکسان ســازی و واقعــی کردن نــرخ ارز، حذف 
یارانه های انرژی به ویژه در مصرف حامل های انرژی 
و تالش جدی برای اجرای طرح های بهینه سازی 

انرژی در کشور
8. مبارزه جدی، قانونمند و فراگیر با قاچاق کاال و 

ارز سازمان یافته
9. مبارزه جدی و قانونمند با فســاد از طریق 
شناســایی کلیه مقررات و دستورالعمل های 

اداری زمینه ساز برای شکل گیری فساد
10. برقراری نظام سازمان یافته در تخصیص 
مواد اولیــه بــه واحدهای تولیــدی دارای 
شناسنامه بر اساس رقابت پذیری محصوالت

11. از بیــن بــردن موانع ســرمایه گذاری 
خارجی به معنــای واقعی با پرهیز از هرگونه 

بروکراسی اضافی
12. اهتمام عاجل در جهت ایجاد تســهیالت 
بانکی، لجســتیک، حمل ونقــل بین المللی و 

جذب شرکت های کشتیرانی خارجی
13. توانمندســازی تشــکل های تخصصــی 
صادراتــی از طریــق تخصیص مشــوق های 

صادراتی، مالی و حمل ونقل
14. افزایــش تعامل با بخــش خصوصی در 
زمینــه تصمیــم ســازی و تصمیم گیری در 
امور اجرایی کشور از طریق شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصــی، مرکز ملی رقابت و 
کمیســیون های تخصصی در سازمان توسعه 

تجارت ایران
انتظار داریم این خواســته ها که بــا نگاه به 
منافع ملی، با هدف حــذف هرگونه رانت در 
الیه های پنهان و آشــکار صنعت و تجارت و 
جلوگیری از افول اقتصادی کشور بیان شده 
است، در تصمیم ســازی و تقویت بنیه بخش 

خصوصی موردتوجه ویژه قرار بگیرند.
 امیدواریم ارکان نظام خواسته های فوق را با 
قید فوریت و بدون تقدم و تأخر موردنظر قرار 
داده و زمینه ســاز دلگرمی بخش خصوصی و 
ایجاد انگیزه برای اشــتغال زایی و کارآفرینی 

در عرصه اقتصادی کشور شوند.

بيانيه سيزدهمين 
همایش ساالنه 
اتحادیه 
صادر كنندگان 
فرآورده های 
نفت، گاز و 
پتروشيمی ایران

انــرژی دنـیـای  ماهنـامـه 
1396 دی  و  شــمـاره22-آذر  

1

رم ر�جال ݡحݕ
تولید کننده انواع کیفهای چرمی

مناسب برای همایش وهدایای تبلیغاتی 

 تلفن دفتر مرکزی تهران:

تخفیف ویژه
 برای اعضای محترم اتحادیه 

صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز  و  پتروشیمی ایران

 تلفن کارخانه:

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ    تلگرامݢ

@leatherrejal

۵۵ 08 86 44(021)

0910 768 44 92

۷۷ ۶۲ ۳۷ 16(021)
۷۷ ۶۲ 03 91(021) -1 
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در صورتــی کــه  
حلقه تحریم های اقتصــادی علیه ایران روز به 
روز تنگ ترمی شــود، بی شــک فعالیت های 
صادراتی بخش دولتی بــا محدودیت جدی رو 
به رو می شــود و این در حالی است که به گفته 
کارشناسان اقتصادی  اگر بخش خصوصی پا به 
این عرصه بگذارد روند صادرات فرآورده های نفتی 

می تواند با چالش کمتری رو به رو باشد.
بنابراین گزارش تا زمانی که دولت به بخش 
خصوصی واقعی به چشــم رقیــب می نگرد 
نمی توان شاهد قوت این بخش در اقتصاد کشور 
باشیم. دولت می تواند با اســتفاده از راهکارها و 
پتانســیل های قانونی به عنوان ابــزار، نظارت و 
تصدی گری خود را بر بخــش خصوصی واقعی 
افزایش و تســری دهد، تا با حمایت از این بخش 

زمینه توسعه و قدرت یافتن آن را فراهم کند.
بر اســاس ایــن گزارش بــا توجه بــه برگزاری  
سیزدهمین همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان 
نفت، گاز و پتروشیمی با شــعار توسعه صادرات 

 بخش خصوصی در  ارتباط با 
فرآورده های نفتی موفق

 عمل  كرده است 

قانون محور و بدون رانت به گفته مســوالن امر 
اتخاذ سیاست های انقباضی در بودجه و رعایت 
انصاف در واگذاری های اصــل 44 از مهمترین 
اقدامات دولت برای کوتاه کردن دست رانتخواران 

از اقتصاد و حرکت بر پایه قانون است.
محمد علی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک 
در گفت و گو با خبرنــگار دنیای انرژی در همین 
زمینه اظهارداشت  : اگر بخواهیم از نظر تئوریک 
و علم اقتصاد  رانت ایجاد نشود می بایست رقابت 
ایجاد کرد و توصیه  اقتصاد برای شــفاف سازی 
قیمت ها و بوجود نیامدن رانت و رعایت شــدن 
عدالــت در تجارت این اســت که بایــد رقابتی 
منصفانه ایجاد کرد تا همه بتوانند در این رقابت 
شرکت کنند و بهای بیشتری برای رقابت نفت ما 
بپردازند و بتوانند در این رقابت برنده شوند و باید  
این مهم بر اســاس منافع نه بر اساس ارتباطات 
باشــد..وی ادامه داد: درعمل از شــرایط عادی 
فروش نفت برخوردار هستیم اما، باید بدانیم در 
شرایط تحریمی فروش نفت با هزینه همراه است 

و افرادی که خریدار فرآورده های نفتی ما هستند 
باید ریسک تحریم را بپذیرند  به همین دلیل در 
بیتــی را ایجاد کنیم  این شــرایط باید جذا
که می بایست با آزادی عمل و رقابت همراه باشد 
و صرفا نباید برای عده ی خاص باشــد. خطیبی 
تصریح کرد : بر خالف ضوابطی که وجود دارد به 
عقیده بنده در رقابت بایستی ضوابط را آسان تر 
در نظر بگیرند تا همه  افرادی که از داخل و خارج 
از کشــور تمایل دارند شرکت کنند تا یک رقابت 
سالمی شکل بگیرد اما، در مسایل مالی باید سخت 
گیری بیشتری اعمال کرد زیرا نفت و فرآورده های 

نفتی را می فروشیم تا منابع مالی بدست آید.
خوشــبختانه  بخــش خصوصــی در ارتباط با 
فرآورده های نفتی شــاهد تجربیات خوبی است 
بطور مثال در شرایط تحریمی گذشته که  مسئول 
فروش و وارد کننــده بنزین نیــز بودیم بخش 
خصوصی  در واردات بنزین و صادرات فرآورده های 
نفتی کمک بسیاری کردند . در ارتباط با نفت خام 
به دلیل حجم بزرگ  محموله ها, قیمت  و ریسک 
باالی آن ممکن است افرادی از بخش خصوصی 
علی رغم عالقه نتوانند از عهده انجام کار بر آیند 
در این مرحله بهتر اســت بخش خصوصی باهم 
یکی باشند و چند کنسرسیوم را تشکیل دهند وبا 
این وجود این کنسرسیوم توانایی مالی را خواهد 
داشت تا در ارتباط با فروش نفت خام اقدام نماید.

درارتباط با فرآورده های نفتی نیز تجربیات روز 
به روز بیش تر می شــود  و در این باره با مشکلی 
مواجه نخواهیم بود و بیشتر مشکل در نفت خام 
است. بورس هم به کمک آمده است به شرطی که 
بورس نیز سخت گیری های بی مورد اعمال نکند  

و رقابت ها را محدود به افرادی خاص ننماید.
باید  روندی تکاملی در بخش خصوصی همانطور 
که در فرآورده های نفتی خوب عمل شده است، 
در نفت خام نیز بوجود آید و یک بخش خصوصی 
توانمندکه به صورت فردی و کنسرسیومی توان 
این کار را داشته باشند ، ایجاد شود. یکی از دالیل 
عدم واگذاری این اســت که در بخش خصوصی 
توانایی  الزم را نداریم و یک مقدار زمان بر است و 
باید سعی کرد آن را بوجود آوریم و دولت هم نباید 

بسیار حساس باشد .

 بهتر است بخش خصوصی 
باهم يكی باشند و چند 
كنسرسيوم را تشكيل 
دهند وبا اين وجود اين 

كنسرسيوم توانايی مالی را 
خواهد داشت تا در ارتباط با 

نفت خام اقدام نمايد

گلناز پرتوی مهر - خبرنگار

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، 
عایق ها، سیمان و بتن، تکنولوژی ها و ماشین آالت 
وابســته تهران  در تاریخ 23 الی 26 بهمن 97  در 
محل دائمی نمایشگاهها برگزار شد .نمایشگاه مزبور 
یک نمایشگاه بین المللی در حوزه قیر و آسفالت 
می باشــد که افراد فعال در زمینه های تجهیزات 
و مهندسی شــهری، ســاختمانی، پل سازی، راه 
سازی و تونل سازی را برای تعامالت بیشتر دور هم 
جمع می کند.این نمایشگاه، آخرین دستاوردهای 
علمی و فنی خود را در حوزه صنایع قیر، آسفالت، 

ایزوالسیون و ماشین آالت وابسته ارائه داده و 
با ایجاد تعامل بین دســت اندرکاران این حوزه 
و شرکت های مشــاور، پیمانکاران و کارفرمایان 
موجب ارتقای سطح کیفی و کمی صنایع مورد 
نظر می  شــود. این رویــداد همچنین موجب 
ایجــاد رقابت در تولید و ارتقای ســطح کیفی 
محصوالت شده و بهینه سازی مصرف انرژی را 
در حوزه صنایع مورد نظر ایجاد می کند. در این 
نمایشــگاه، صادر کنندگان فعال در حوزه قیر، 
آسفالت، ایزوالسیون و ماشــین آالت وابسته 

به خریداران خارجی جهت توســعه صادرات 
معرفی شــده و تعامالت تجاری خود را شکل 

دادند.
تعدادی از اعضای کمیســون فرآورده های قیر 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشیمی ایران نیز در این نمایشگاه حضور 
داشتند. نفت پاســارگاد، نفت جی، قیر آکام، 
ســاتراپ، عایق اصفهان، ایران ارتباط، قیران 
پخش، رهیارگستر نوین اعضای شرکت کننده 

در این نمایشگاه بودند.

برگزاری نمایشگاه بين المللی قير



تعطيلی برخی از پاالیشگاه ها 
به نفع كشور است!

دوری از شیوه های منسوخ و سنتی با رگه هایی از جسارت، داشتن طبعی ریسک پذیر با تخصص و تبحر 
الزم از جمله شاخص هایی اســت که می تواند جایگاه مدیریتی را برای سکاندارٍ یک مجموعه اقتصادی 
برازنده سازد. شاید تســلط ویژگی های یک مدیر کاریزما در پروژه های اقتصادی علی الخصوص بخش 
انرژی که عنان درآمد ارزی کشور را به خود گره زده است، بتواند تلنگری به جسم نیمه جان پروسه راهبری 
پروژه های نیمه کاره در امر اجرا و نظارت وارد کند؛ امری که تاکنون در محاق محافظه کاری ها و احتیاط های 
بیش از حد گم شده است. سازمان هایی که با القاب و عناوینی عریض و طویل بودجه های هنگفتی را به 
خود اختصاص می دهند بدون آنکه بعضا کارایی خاصی را ایفا کنند، می توانند با یک شوك مدیریتی و با 

نگاه از زاویه ای دیگر دچار یک پوست اندازی اساسی شوند. 
شاید از بین برندهای موجود دربخش انرژی که در زیرمجموعه وزارت نفت فعالیت می کنند؛ »شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت« که از مدت ها پیش انتقادات زیادی را پیش چشم خود نظاره گر بود، بواسطه 
بازیگران اصلی اش خواهان جهت دهی ویژه ای به عملکرد خویش شــده است تا این شرکت را وارد فاز 

جدیدی از سیاست گذاری های اقتصاد کند. 
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که 
در اکثر رسانه ها از او به عنوان یک مدیر جوان در 
بدنه نفت یاد می کنند تا شاید شاخصه جوانی اش 
که زبان زد خاص وعام اســت درس عبرتی باشد 
برای دیگر مدیران ســالخورده جهت دل کندن 
از میز ریاســت!  به زعم خــودش در چندقدمی 
بازنشستگی قرار گرفته است؛ نه به خاطر کهولت 
سن بلکه به خاطر ورود زودهنگامش به عرصه کار 
و از سر گذراندن مســوولیت های کوتاه مدت از 
صندوق بازنشستگی، شستا، صندوق نفت گرفته تا 
سمت های دیگری چون سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی و مدیرعاملی شرکت نفت خزر  توانسته است 

کارنامه کاری 20 ساله اش را پررنگ کند. 
دالویز در گفتگو با خبرنگار دنیای انرژی، پالن به 
پالن اقدامات و سیاست گذاری های جدید خود 
را در این شرکت توضیح می دهد. عالوه براین او 
زوایای دیگری از نظرات خود را در خصوص مسائل 
کالنی چون روال خصوصی سازی به خوبی بازگو 

می کند.

محسن دالویز، مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت:

  پالن اول؛ تلف كردن 58 ميليارد دالر انرژی 

او مطلــع کالمــش را با روایتی از ســوزاندن 
میلیون ها دالر آغاز می کند و اینگونه با تعجب و 

تاسف می گوید؛
یکی از مسائل مهمی که در بخش انرژی به شدت 
دچار نوسان شده، مصرف عجیب و غریب سوخت 
است. درحال حاضر روزانه 2.1 میلیون معادل بشکه 
نفت تلفات انرژی در بازار صورت می گیرد که این 

رقم در سال به 58 میلیارد دالر می رسد. 
هم اکنون نیمی از انرژی حین تبدیل ســوخت 
فسیلی به الکتریکی درنیروگاه های حرارتی نابود 
می شود؛ این درحالی است که میانگین راندمان 
نیروگاه ها در سال گذشته 37 درصد بوده است. 
مصرف انرژی در بخش حمل و نقل به 304 میلیون 
معادل بشــکه نفت و در بخش خانگی به عنوان 
بزرگترین مصرف کننده به 385 میلیون معادل 
بشکه نفت در سال می رسد. این ارقام نشان دهنده 
عمق فاجعه ای اســت که در بخش انرژی صورت 

می گیرد. 
دراین خصــوص با شــهرداری مکاتباتی صورت 
گرفته و با نظام مهندسی نیز جلسه ای برگزار شده 
است تا مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را برای 
کاهش پرتی انرژی بتــوان عملیاتی کرد. اگر این 
فرآیند با همکاری ارگان های مذکور و همچنین 
وزارت راه به نتیجه برســد می توانــد انقالبی در 

کاهش مصرف ایجاد کند. 
باتوجه به اینکه این میزان مصرف برای مصرف کنندگان 
عادی شده است و عمق فاجعه را  پیش چشمان 
ترسیم نمی کند. بنابراین باید الگوی مصرف را با 
ریشه یابی فرهنگی اصالح کرد، از این روی انتظار 
می رود باتوجه به ملی بودن موضوع همه در کاهش 

مصرف دخیل باشند. 
درحال حاضر دوبال توســعه و کنترل در صنعت 
کشور وجود دارد؛ موضوع توسعه پایدار به عنوان 
یکی از اساسی ترین مسائلی که طی یکی دو دهه 
اخیر مطرح شده در کشور به حاشیه رفته است؛ 
اصلی که باید به تامین نیازهای نسل امروز بدون 
بی توجهی و زیان رساندن به آیندگان بپردازد در 

کشوری که دارای ذخایر و منابع غنی نفت و گاز 
است با اختالل مواجه شده است.

دراین شرایط حداقل باید شدت مصرف را کنترل 
کرد این کار را می توان با سرمایه ای بسیار کمتر 
از آنچه حوزه توسعه می خواهد اجرایی کرد، برای 
این مهم با فرهنگ سازی می توان به اندازه 2-1 فاز 

پارس جنوبی صرفه جویی ایجاد کرد.
پرواضح اســت که صنعت نفت یکی از حوزه های 
انرژی بر است. پاالیشگاه های گازی با راندمان 30 
درصد یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی محسوب 
می شوند، با این تفاسیر اگر برخی از پاالیشگاه های 
بنزین  تعطیل شود، شاید از نظر آمار و ارقام مصرف 

انرژی به نفع کشور باشد!

   پالن دوم؛ ورود به فاز تغيير سياست گذاری ها 

او در واکنش به ایــن جریان که یکی ازبزرگترین 
معضالت مدیریتی در عدم ارائه آمار و شفاف سازی 
مدیران است که به این واسطه نیز متهم به سیاه نمایی 

می شوند می گوید؛
نبودآمــار عمال در مصرف بهینه ســازی مصرف 
ســوخت را با یک ویرانه مواجه کرده است. دراین 
خصوص باید اذعان کرد ماموریت های شــرکت 
بهینه ســازی ســوخت به عنوان نهادی که ذیل 

شــرکت ملی نفت فعالیت می کند با این شرکت 
همخوانی نــدارد. به عنوان مثــال درحال حاضر 
نیمی از انرژی کشور در نیروگاه ها که با راندمان 
37 درصدی فعالیت می کنند تلف می شــود. در 
شرایطی که زمام گاز به عنوان انرژی اولیه و خوراك 
نیروگاه ها در اختیار وزارت نفت است و عنان برق 
به عنوان کاالی تولیدی در حیطه وزارت نیرو قرار 
گرفته است؛ هیچیک از دو نهاد مذکور اقدامی برای 
جلوگیری از پرتی انرژی انجام نمی دهند. حال آن 
که انرژی، حوزه تفکیک پذیری نیست با این وجود 
کاری نمی کنند! دلیش چیست؟ آیا می توان آب، 
برق و گاز و... را از هم تفکیک کرد؟  باتوجه به موارد 
مذکور ضرورت ایجاد یک نهاد کالن سیاستگذاری 
در حوزه انرژی به شدت احساس می شود.  به دنبال 
آن هستم تا »سازمان مصرف بهینه سازی انرژی« را 
به عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رییس جمهور 
تاسیس کنم. باید اهمیت موضوع برای کشور جا 
بیفتد تا به عنوان یک دستگاه سیاست گذار کالن 
وارد عمل شود، مگرنه ادامه حیات و فعالیت یک 
ســازمان ذیل نظر شــرکت ملی نفت نتیجه آن 
شکل گیری وضعیت موجود است. بدین ترتیب 
با محقق شــدن این امر از تصمیمات جزیره ای 
جلوگیری می شــود تا سیاست گذاری کالنی در 
حوزه صورت بگیرد.  کشــور به وجود سازمانی به 
عنوان متولی مصرف انرژی نیاز مبرم دارد؛ چرا که 
شرکت بهینه سازی سوخت با یک بحران هویتی 
در ساختار نفت مواجه شده، تناقض ماموریتی برای 
کنترل مصرف سوخت با رویکرد تولید نفت کامال 
یک تفرقه محسوس را ایجاد کرده است.  بنابراین 
برای سیاست گذاری مناسب در سازمانی زیر لوای 
شرکت نفت نمی توان اقدام خاصی انجام داد، برای 
این کار به تصمیم گیری متمرکز در حوزه انرژی نیاز 
است. دراین باب مذاکراتی با رئیس دفتر رئیس جمهور 
صورت گرفته است که با حمایت آن مقام مسوول  برای 
اخذ نظر کارشناسی درخواست بنده به رئیس سازمان 
اداری و استخدامی ارجاع داده شده است. پیگیری و 
تالش های الزم در این خصوص صورت گرفته است  

ودرحال حاضر منتظر پاسخ نهایی هستم. 

سهم بخش حمل و نقل 
ازآلودگی ها 70 درصد 
است. برای كاهش اين 

رقم شركت بهينه سازی 
سوخت با متروی تهران و 
8 كالنشهر قراردادی منعقد 
كرد تا به صنعت ريلی و 

مترو كمك شود
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 پااليشگاه های گازی با 
راندمان 30 درصد يكی 

از مصرف كنند گان عمده 
انرژی محسوب می شوند، 

اگر برخی از پااليشگاه 
های بنزين تعطيل شود، 
شايد از نظر آمار و ارقام 

مصرف انرژی به نفع 
كشور باشد

 پالن سوم؛ صرفه جویی 600 ميليون مترمكعبی گاز

او در بخش دیگری از ســخنان خــود به تصمیم 
جدیدی اشاره می کند که محقق شدن آن می تواند 

یک صرفه جویی عظیم در صنعت ایجاد کند؛
باتوجه به اینکه یکی از پرمصرف ترین و پرمعضل ترین 
بخش ها بحث استفاده از بخاری هاست؛ دراین راستا 
به زودی یک میلیون بخاری هوشمند هرمتیکی به 

جای بخاری های سنتی جایگزین می شوند. 
درحال حاضر بخاری های هوشمند راندمان باالی 
85 درصد دارند اما راندمان بخاری سنتی تقریبا بین 
60-50 درصد است؛ این درحالی است که مصرف 
خانگی گاز بیش از 78 درصد است. در مدارس نیز 
باید 40 درصد از بخاری های گازســوز  باتوجه به 

مشکالتی که دارند، هرچه زودتر  تعویض شوند. 
حال اگر یک میلیون بخاری هوشمند جایگزین 
شوند رقمی بالغ بر 600 میلیون مترمکعب صرفه جویی 
گازی ایجــاد خواهند کرد. دراین راســتا قرارداد 
تامین 200 هزار دستگاه بخاری هرمتیک هوشمند 
بازدهی باال بهمن ماه ســال جاری بین شــرکت 
بهینه سازی مصرف ســوخت و شرکت تولیدی 
صنعتی قطعه سازان شوکت امضا شد.براین اساس 
طی 5-4 سال آینده این رقم به یک میلیون بخاری 

خواهد رسید .

   پالن چهارم؛ آمارهای فاجعه آميز قاچاق بنزین

آنچه که دالویز را بیش از هر عامل دیگری متاثر می کند 
ارقام نجومی قاچاق و جذابیت ایجاد شــده برای 
قاچاقچیان است. او از زدوبندهای سیاسی موثردر 

این موضوع انتقاد می کند؛
انرژی در ایران در دســترس است ولی کنترلی بر 
مصرف آن صورت نمی گیرد. روزانه رقمی بین 10 
تا 20 میلیون لیتر قاچــاق بنزین صورت می گیرد 
هرچند امار دقیقی نمی توان ارائه داد، اما براساس 
ارقام موجود روزانه مبلغــی در حدود 200میلیارد 
تومان بنزین قاچاق می شود، این امر یک فاجعه است.

تسعیرنرخ ارز از جمله عواملی است که قاچاق را 
تشدید می کند. وقتی یک اختالف فاحش قیمتی 
15-14 هزارتومانی در ارزش پول ما نسبت به ارزی 

که چندصد متر آن طرف تر آن ســوی مرز وجود 
دارد، طبیعی است بازار قاچاق را جذاب می کند. 
بنابراین درعمل به جای اینکه قاچاق کنترل شود 
با حواشی پیش آمده مرزنشینان و سوداگران به 

سمت قاچاق سوق داده می شوند. 
اگر شیبی که در دولت آقای خاتمی برمبنای یک 
تصمیم عقالنی بوجود آمده بود تا بنزین را به قیمت 
فوب جهانی خلیج فارس نزدیک کند، ادامه پیدا 
می کرد امروز دچار چنین معضل بزرگی نمی شدیم، 
اما فارغ از جهت گیری های سیاســی دولت های 
مختلف این طرح به صورت پوپولیستی در مجلس 

هفتم متوقف شد. 
اما از سوی دیگر باید اذعان کرد که افزایش قیمت 
سوخت درحالی که مردم بویژه طی سه ماه گذشته 

تحت فشــارهای متوالی بوده اند کمی شرایط را 
ســخت می کند بنابراین اگر قرار باشد که نرخی 
تغییر کند باید به موازات آن درآمد نیز تغییر کند. این 
درحالی است که میزان مصرف بنزین با قیمت فعلی 

به اعتبار و بودجه ملی کشور خدشه وارد می کند. 
دولت درحال حاضر برای هشت ماه ابتدایی سال 
جاری با احتساب ارز سنا 18.8 میلیارد دالر و با ارز 
دولتی )4200( تومان، 15.3 میلیارد دالر یارانه 
بنزین و نفت گاز  پرداخت کرده است، این رقم در 
سال با احتساب ارز سنا به 28.2 میلیارد دالر  و با 
ارز دولتی به 23 میلیارد دالر می رسد. با این تفاسیر 
آیا بودجه کشش پرداخت این میزان یارانه هنگفت 
را دارد؟ این درحالی است که  هیچ کشور یارانه ای 

نمی تواند به توسعه دست یابد.
چین بــا 1.5 میلیارد نفر جمعیــت، 37 میلیارد 
دالر یارانه می دهد، اما ایران با 80 میلیون نفر 35 
میلیارد دالر یارانه پرداخت می کند البته این آمار 
برای سال 94 است. امسال به نظر می رسد با این 

میزان مصرف وضع خرابتر از گذشته باشد. 
آقای زنگنه در خصوص بهینه سازی حرف خوبی 
زدند »همه چیز برد-برد است«. هرچه میزان مصرف 
کاهش یابد آلودگی کم تر می شود و هزینه ها به صفر 

می رسد؛ این هم به نفع مردم است و هم دولت. 
ســهم بخش حمل و نقل ازآلودگی ها70 درصد 
اســت. برای کاهش این رقم شرکت بهینه سازی 
ســوخت با متروی تهران و 8 کالنشهر قراردادی 
منعقد کرد تا به صنعت ریلی و مترو کمک شود. 
در بحث الودگی هوا باید ســازمان اســتاندارد با 
سختگیری بحث برچسب انرژی خودرو را جدی 

بگیرد، مماشات بس است! 
زیربنای توسعه، فرهنگ و آموزش است، اما در این 
مسئله کم کاری شده است با نگاهی به تاریخ می توان 
گفت در برهه هایی ســرآمد بوده ایم ولی اکنون 

وضعیت مناسبی برای کشور ترسیم نشده است. 
یکی از ملزومات حرکت در چارچوب خردگرایی 
کمک گرفتن از ریشه های فرهنگی است؛ درهمین 
خصوص از صداو ســیما می خواهیــم تا با وجود 
محدودیت اعتبــاری دراین خصوص به ما کمک 

بخش خصوصی 
چشم انداز ثابتی 

برای ريسك پذيری 
دربخش سرمايه گذاری 

ندارند دراين شرايط 
نمی توان انتظار جذب 
بخش خصوصی را در 

صنايع داشت

کند؛ می خواهیم به فضای مجازی ورود کنیم اما 
محدودیت مالی وجود دارد.

   پالن پنجم؛ امضای یک قرارداد حياتی

در شات های پایانی، مصاحبه با دالویز به سمت و 
سوی مراودات این شرکت با صنعت ریلی حرکت 

می کند؛
یکی از اولویت هــای ما برای صرفه جویی بهتر در 
انرژی کمک به صنعت ریلی است که طرح توسعه 
حمل  و نقل ریلی درونشهری برای انجام این مهم 

طرح خوب و بزرگی محسوب می شود.
تاکنون در حــدود 17 میلیارد دالر طرح در قالب 
مــاده 12 قانون رفع موانع تولید در شــرکت 
بهینه سازی تعریف شــده است که عمده آن ها 
از جمله نوســازی ناوگان خودروهای ســنگین، 
جایگزینی تاکسی های فرســوده با نوع گاز سوز، 
توسعه حمل و نقل ریلی، استفاده از قوای محرکه 
کم مصرف )سه استوانه ای(، جایگزینی اتوبوس های 
شهری فرسوده با نوع گازسوز و همچنین توسعه 
مترو در کالنشهرهای کشور، همگی در بخش حمل 
و نقل با توجه به پتانسیل های باالی صرفه جویی 

انرژی در آن می باشند. 
براســاس مصوب شــورای اقتصاد قرارداد طرح 
توســعه حمل  و نقل ریلی درونشهری در تهران و 
هشت کالنشهر به ارزش 2.6 میلیارد دالر در سقف 
2000 واگن در آبان ماه گذشــته به امضا رسید. 
براین اساس هزار واگن در تهران و هزار واگن دیگر 
در شهرســتان به ناوگان حمل ونقل ریلی افزوده 

خواهد شد. 
بازپرداخت سرمایه گذاری های صورت گرفته از 
پروژه هایی که قرارداد آن ها به تایید وزارت نفت 
رسیده و به بهره برداری برسند، متناسب با تعداد 
سفرهای اضافی از طریق واگن های جدید به میزان 
8/9 سنت به ازای هر نفر-سفر، به صورت تجمعی 
در تهران و کالنشهرها، حداکثر 6/2 میلیارد دالر 
که 42/1 میلیارد دالر آن به تهران و 18/1 میلیارد 
دالر آن به سایر شهرها اختصاص دارد و یا معادل 

ریالی آن بازپرداخت خواهد شد. 

به طور خالصه با اجرای کامل این طرح پیش بینی 
می شــود در تهران تا پایان ســال 1409 معادل 
1421 میلیون دالر و در سایر کالنشهرها تا پایان 
ســال 1414 معادل 1183 میلیــون دالر صرفه 

جویی در مصرف سوخت صورت گیرد. 

  پالن ششم؛ زدوخوردهای سياسی و جای خالی 

سرمایه گذاری

دالویــز در بخــش پایانی این گفتگــو به ضعف 
خصوصی سازی در کشور می پردازد و از ضرورت 

جذب سرمایه گذاری در نفت روایت می کند؛
برای توســعه صنعت نفت باید بــه دنبال جذب 
سرمایه گذاری خارجی بود هم اکنون رقمی بیش 
از 200 میلیارد دالر سرمایه مورد نیاز است اما این 

پول در کشور وجود ندارد، دلیلی هم ندارد که همه 
این پول را از منابع داخلی تامین کرد. 

جذب ســرمایه گذار خارجی یک راهکار مناسب 
برای تامین این رقم سرمایه گذاری است، در سال 
گذشته ســرمایه گذاری های خارجی به صورت 
اندك صورت گرفت، ضمن اینکه از ظرفیت های 

داخلی نیز خوب استفاده نشد. 
پتانسیل های عظیمی در کشــور وجود دارد که 
متاسفانه به خاطر دعواهای سیاسی و عدم مدیریت 
درست این امر به قهقرا رفته است. این درحالی 
اســت که مدیران ما جســارت کمتری برای 
تصمیم گیری دارند و فســاد مالی و اداری نیز در 

کشور وجود دارد.
یکی از گزینه ها برای تامین ســرمایه استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی است. بانگاهی به قوانین و 
سیاست اقتصادی کشور باید گفت ماهیت اصل 44 
بر اصل خصوصی سازی استوار بود ولی تنها چیزی 
که اتفاق نیفتاد همین امر بود و به نابسامانی شرایط 
دامن زد. به عنوان مثال صنعت پتروشیمی از نفت 
خارج شد و در حیطه اختیارات وزارت کار و وزارت 

دفاع قرار گرفت، چه اتفاقی افتاد؟
در این راستا شرکت های دولتی را خصولتی کردند؛ 
نهادهایی که مشخص نیست خصوصی هستند یا 
دولتی؟ به دالیل مختلف بخش خصوصی واقعی 

هرگز نتوانست ورود پیدا کند. 
البته اقداماتــی نیز برای بهبود شــرایط در حال 
انجام اســت به عنوان مثال درحوزه پتروشیمی 
ادغام تاپیکــو در هلدینگ خلیج فــارس اتفاق 
خوبی اســت که می تواند وضع نابسمان موجود 
را تا حدی هدایت کند. بنگاه داری ادبیات خاص 
خود را دارد متاســفانه بنگاه های ما با دستوارت 
دولتی مدیرعاملشان چیده می شود. در بخش 
خصوصی سازی انرژی عظیمی ایجاد شد ولی در 

واگذاری ها به انحراف انجامید. 
بخش خصوصی چشم انداز ثابتی برای ریسک پذیری 
دربخش سرمایه گذاری ندارند دراین شرایط نمی توان 

انتظار جذب بخش خصوصی را در صنایع داشت. 
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اتحادیه در هفته پایانی بهمن ماه میزبان نمایندگانی 
از استانداری استان مرکزی به همراه رئیس و اعضای 
هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی ایران بود و در این نشست 
مشکالت تولید و صادرات شرکت های هیدروکربنی 
در محدوده استان مرکزی موردبررسی قرار گرفت .

به گــزارش خبرنــگار دنیــای انــرژی در این 
نشســت"دکتر طاعتــی" دبیر کمیســیون 
برنامه ریزی و هماهنگی و نظــارت بر مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اســتان مرکزی با اشاره به اینکه 
مدیریت استانداری اســتان مرکزی با رویکردی 
مثبت درصدد هم اندیشی و رفع موانع و مشکالت 

صادرکننده ها می باشــد اظهار امیدواری کرد با 
اصالح آیین نامه و با توجه به ظرفیت موجود در این 
استان بتوان به رشد و توسعه واحدهای تولیدی و 
صادراتی  کشورو خصوصا واحدهایی که در محدوده 

استان مرکزی فعالیت می کنند کمک نمود .
در این جلسه پرســش و پاسخ، تعدادی از اعضای 
کمیسیون ضمن تشریح عملکرد 15 ساله اعضای 
کمیسیون شــیمیایی و گاز که اشتغالزایی برای 
حداقل 15 هزار نفر را فراهم نموده اســت و سهم 
قابل توجه ارزآوری را با ســود حداقلی تولید برای 
اقتصاد کشور داشته اســت خواهان رسیدگی به 
مشــکالت عدیده این صنعت و هم اندیشی و هم 

نشست ویژه كميسيون شيميایی و گاز
 اتحادیه اوپكس برگزار شد

افزایی ویژه ستاد و وزارت نفت با واحدهای تولیدی 
یش  فزا لم  شدند . مشــکالتی همچون ا سا
هزینه هــای حمــل و نقل، تامین نامناســب 
خوراك، عدم توجه کارشناسانه به مسائل فنی 
و تکنیکال این صنعت کــه باعث تعطیلی قابل 
توجه شــرکت های تولیدکننده و صادرکننده 

هیدروکربن شده است.
در پایان این نشست، دبیرکمیسیون نظارت بر 
قاچاق کاال و ارز استان مرکزی درخواست کرد 
اتحادیه نمایندگانی از کمیسیون شیمیایی و گاز 
را برای  جلســات ماهیانه کمیسیون نظارت بر 

قاچاق کاال و ارز استان مرکزی معرفی نماید .
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بحران اقتصادی ونزوئال سرانجام شرایط سیاسی این کشور را نیز به تالطم کشاند. با اعالم ریاست جمهوری از 
سمت خوان گوایدا به عنوان رهبر مخالفان نیکالس مادورو و حمایت آمریکا از این رهبر 35 ساله، نگاه ها بیش 
از هر زمان دیگری به تولید و عرضه نفت این کشور در شرایط بحرانی جدید دوخته شده است. تولید روزانه نفت 
در ونزوئال تا پیش از اعمال تحریم های آمریکا به نصف سطح تولید در سال 2016 رسیده بود و حاال با تشدید 
تحریم های نفتی آمریکا علیه شرکت ملی نفت ونزوئال، این کشور آماده می شود تا به علت عدم دسترسی به 
روان کننده هایی که از آمریکا وارد این کشور می شد، بیش از یک چهارم از ظرفیت تولید نفت خود را تعطیل 
کند. در کنار قطع دسترسی به این روان کننده ها، ناامنی هایی که تولید و ارسال نفت خام را در میادین نفتی 
ونزوئال دشوار کرده است، دلیل دیگری برای کاهش تولید روزانه نفت ونزوئال به شمار می رود. اما کاهش تولید 
ونزوئال در حالی می تواند در کنار کاهش شدید تولیدات عربستان سعودی، به کمبود عرضه نفت خام در بازار 
جهانی دامن بزند که ممکن است عامل تحریم نفتی ونزوئال، تبدیل به اهرمی برای تمدید معافیت های نفتی 

 اثر پروانه ای تحریم های نفتی 
ونزوئال بر ایران 

خریداران ایران پس از ماه مه شود. 
 با شدت گرفتن تنش های سیاســی در ونزوئال، 
تحریم های نفتی آمریکا نیز تبدیل به عاملی شده اند 
که از نگاه کارشناسان به آشفتگی های مدیریتی در 
صنعت نفت این کشــور دامن زده و افت شدیدتر 
تولید را برای شرکت ملی نفت ونزوئال رقم خواهند 
زد. تا پیش از وقایع سیاسی اخیر، تحلیلگران انتظار 
داشتند تولید روزانه نفت خام ونزوئال در 2019 به 
حدود 500 هزار بشکه )از حدود 1/1 میلیون بشکه 
فعلی( در روز برســد. حال این چشم انداز تقویت 
شده و کارشناسان عقیده دارند حتی اگر قدرت از 
مادورو به گوایدو منتقل شود، باز هم نمی توان بهبود 
سریع تولید نفت در ونزوئال را انتظار داشت. در حال 
حاضر 9 کشــور اروپایی عالوه بر آمریکا از گوایدو 
اعالم حمایت کرده و از مادورو خواسته اند از قدرت 
کناره گیری کند. در این میان واشنگتن با اعمال 
محدودیت های جدید نفتی علیه شرکت ملی نفت 
ونزوئال تالش دارد حلقه محاصره مادورو را تنگ تر 
کند و با قطع درآمدهای نفتی او، انتقال قدرت به 

اپوزوسیون ونزوئال را سرعت بخشد.

  صادرات نفت ونزوئال در یک قدمی صفر شدن  

به گزارش بلومبرگ، محدودیت های جدید آمریکا 
علیه شرکت ملی نفت ونزوئال، می تواند به احتمال 
قوی منجر به توقف صادرات نفت خام این کشور به 
مشتریانش شود. به گزارش این خبرگزاری، از زمان 
اعمال تحریم های آمریکا علیه شرکت ملی نفت 
ونزوئال صادرات روزانه نفت خام این کشور آمریکای 
التین کاهش پیدا کرده و در نیمه نخســت فوریه 
2019 به 1/12 میلیون بشکه در روز رسیده است. 

 محدودیت های نفتی واشنگتن علیه کاراکاس 
چگونه بازار نفت را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ 

این میزان صادرات به معنای کاهش 9/2 درصدی 
صادرات نفت خام ونزوئال در مقایسه با مدت مشابه 

در ژانویه است.
 تحریم های نفتی آمریکا اواخر ژانویه سال جاری 
میالدی رسما از ســمت وزارت خزانه داری آمریکا 
اعالم شــد تا طبق آن، فروش نفت خام ونزوئال به 
پاالیشــگران آمریکایی با محدودیت انتقال پول 
مواجه شــود. تحلیلگران انتظار دارند در پی اعالم 
این محدودیت تازه، فروش روزانه حدود 500 هزار 
بشکه نفت خام کاراکاس به پاالیشگران آمریکایی 

عمال متوقف شود. 
 تحریم های نفتی تازه آمریکا علیه شرکت ملی نفت 
ونزوئال، شرایط سختی را برای دولت نیکالس مادورو 
رقم خواهد زد. مادورو برای ایســتادگی در مقابل 
خوان گوایدو، رییس جمهور خودخوانده ونزوئال، به 
درآمدهای نفتی نیاز دارد اما به نظر می رسد در راه 
کسب این درآمدها با مشکالت زیادی روبه رو باشد. 
با سد شدن راه فروش نفت ونزوئال به پاالیشگران 
آمریکایی به عنوان مشتریان نفتی عمده این کشور، 

این انتظار وجود دارد که کاراکاس در صدد ورود به 
بازارهای جدید نفتی از جمله چین، هند یا ســایر 

کشورهای آسیایی مصرف کننده نفت خام باشد. 
 گردش ونزوئال به سمت بازارهای نفت آسیا اگرچه 
می تواند تهدیدی برای کمتر شدن سهم ایران در 
این بازارها به ویژه در دوران تحریم باشد، اما آنطور 
که تحلیلگران بلومبرگ انتظار دارند این تهدید به 
احتمال زیاد عملیاتی نخواهد شد. بر اساس آخرین 
گزارش ها هند خرید نفت از ونزوئال را افزایش داده و 
حاال تبدیل به بزرگترین خریدار نفت این کشور شده 
است اما به نظر می رسد مشکالتی در زمینه انتقال 
پول نفت به دولت مادورو وجود داشته باشد. پیش از 
این دولت مادورو اعالم کرده بود حساب های نفتی 
خود را به گازپروم بانک روسیه منتقل کرده است اما 
آخرین خبرهای منتشر شده نشان می دهد این بانک 
روسی حاضر به ارائه خدمات به ونزوئال نشده است. 

 جنس تحریم های نفتی آمریکا علیه ونزوئال شباهتی 
با تحریم های نفتی ایران ندارد و تمرکز آن بر فروش 
نفت به پاالیشگران آمریکایی است و دولت ترامپ بر 

جنس تحريم های نفتی 
آمريكا عليه ونزوئال 

شباهتی با تحريم های نفتی 
ايران ندارد و تمركز آن بر 
فروش نفت به پااليشگران 

آمريكايی است و دولت 
ترامپ بر خالف عملكردش 

در تحريم نفتی ايران، 
اصراری بر صفر كردن 

صادرات روزانه نفت خام 
ونزوئال ندارد

خبرنگار حوزه نفت وانرژیسارا مالکی
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خالف عملکردش در تحریم نفتی ایران، اصراری بر 
صفر کردن صادرات روزانه نفت خام ونزوئال ندارد. با 
این حال محدودیت های بانکی مانعی بزرگ بر سر راه 
فروش نفت دولت مادورو به بازارهای جدید است.  

    دو عامل فشار بر صادرات نفت ونزوئال 

به این ترتیب تحریم های نفتی آمریکا ممکن است 
برای کاراکاس، اثری مشابه صفر کردن صادرات نفت 
خام داشته باشد. دو موضوع سبب این نتیجه گیری 
از سمت بلومبرگ شده است. نخست آنکه آمریکا 
محدودیت شدیدی برای خرید نفت ونزوئال از سمت 
پاالیشگران آمریکایی ایجاد کرده است. دوم آنکه، 
واردات رقیق کننده ها از آمریکا نیز برای شرکت ملی 
نفت ونزوئال ممنوع شده است. این رقیق کننده ها 
برای نفت فوق سنگین تولید شده در حوزه نفتی 
Orinoco Belt که بزرگترین مرکز تولید نفت ونزوئال 

است، استفاده می شود. نوع نفت تولید شده در ونزوئال 
عمدتا سنگین است و به رقیق کننده های وارداتی از 

آمریکا نیاز دارد تا قابلیت انتقال در خطوط لوله را پیدا 
کند در غیر این صورت حرکت دادن این نوع نفت 
بسیار غلیظ در لوله های انتقال کار بسیار دشواری 
خواهد بود. بر اساس آمارهای موجود، ونزوئال در سال 
2018 به طور متوسط روزانه 90 هزار بشکه نفتای 
سنگین از آمریکا وارد کرده است. در رابطه با مورد 
نخست، »صادرات« نفت خام ونزوئال ضربه خواهد 
خورد هرچند ممکن است شدت این ضربه با یافتن 
بازارهای جایگزین کمتر شود. اما مورد دوم »تولید« 
نفت در این کشور آسیب خواهد دید و اوضاع را از 
آنچه هست بدتر خواهد کرد. اتفاقی که همین حاال 
نیز یک چهارم تولید روزانه نفت خام در ونزوئال را در 

معرض تهدید قرار داده است. 

    شدت گرفتن افت توليد نفت كاراكاس

بر اساس آخرین آمارهای منتشــر شده از سمت 
اوپک به نقل از منابع ثانویه، تولید روزانه نفت خام 
ونزوئال در آخرین ماه سال 2018، با افتی 33 هزار 

بشکه ای به 1/148 میلیون بشــکه در روز رسیده 
است. این میزان تولید به معنای افت بیش از 600 
هزار بشکه ای تولید نفت این کشور در طول سال 
2018 نسبت به ســال قبل از آن اســت. حال با 
 PDVSA شدت گرفتن تحریم های نفتی آمریکا علیه
پیش بینی می شود تولید نفت در ونزوئال با دشواری 
بیشــتری مواجه شــود. در تازه ترین پیش بینی ، 
تحلیلگران شــرکت وود مک کنــزی پیش بینی 
کرده اند تولید نفت ونزوئال بــه دلیل تحریم های 
آمریکا احتماال به 900 هزار بشــکه در روز برسد. 
پیش از این پیش بینی های دیگری نیز مطرح بود 
که در آن انتظار رسیدن مجموع تولیدات این کشور 
به 500 هزار بشکه در روز نیز مطرح بود. این انتظارها 
با شدت گرفتن تحریم های آمریکا علیه شرکت ملی 
نفت ونزوئال شدت گرفته است زیرا در حال حاضر 
فعالیت بسیاری از شرکت های بین المللی حاضر در 
PDVSA تحت تاثیر این تحریم ها قرار گرفته است. 

در پی این تحریم ها، مراودات بانکی و فعالیت های 

 بر خالف تحريم های نفتی 
ايران، به خريداران نفت خام 
ونزوئال معافيتی داده نشده 
است. اين مهم ترين تفاوت 
تحريم های نفتی ونزوئال 

با ايران است اما با اين حال 
می تواند اثری مشابه با 

تحريم های نفتی ايران داشته 
باشد

 فعاالن بازار نفت در كنار اشاره 
به توافق 1/2 ميليون بشكه ای 

اوپك برای كاهش توليد و روند 
مثبت مذاكرات تجاری چين و 
آمريكا، از ونزوئال به عنوان 

يكی از عوامل اثرگذار بر كمبود 
عرضه و رشد قيمت ها نام 

می برند

شرکت های حمل و نقل بین المللی در این کشور که 
با PDVSA در ارتباط هستند نیز دچار توقف خواهد 
شد. بنابراین افت بیش از پیش تولید نفت در ونزوئال 
و اثر آن بر شدت گرفتن رشد قیمت ها دور از انتظار 
نیست. در حال حاضر فعاالن بازار نفت در کنار اشاره 
به توافق 1/2 میلیون بشکه ای اوپک برای کاهش 
تولید و روند مثبت مذاکرات تجاری چین و آمریکا، 
از ونزوئال به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر کمبود 

عرضه و رشد قیمت ها نام می برند. 
تفاوت ها و شباهت های تحریم نفتی ایران و ونزوئال 

در تحریم هــای نفتــی آمریکا علیــه ونزوئال که 
پردازش های مالی برای پرداخت پول نفت و عمال 
خرید نفت این کشــور را متوقف می کند بر خالف 
تحریم های نفتی ایران، به خریداران نفت خام ونزوئال 
معافیتی داده نشده اســت. این مهم ترین تفاوت 
تحریم های نفتی ونزوئال با ایران است اما با این حال 
می تواند اثری مشابه با تحریم های نفتی ایران داشته 
باشد زیرا انتظار می رود علی رغم عدم اصرار آمریکا 
بر صفر کردن صادرات نفت خام ونزوئال، این اتفاق 

خواه ناخواه برای این کشور بحران زده رقم بخورد.
 بر اساس آمار وزارت اطالعات انرژی آمریکا، ونزوئال 
در سال گذشته میالدی به طور میانگین روزانه 514 
هزار بشکه نفت خام به ایاالت متحده آمریکا صادر 
کرده است.  این میزان در سه هفته نخست ژانویه 
2019، به متوسط 608 هزار بشکه در روز افزایش 

داشته است اما این جریان تا دو ماه آینده به طور کامل 
متوقف خواهد شد. 

دیگر تفاوتی که تحریم هــای نفتی ونزوئال با ایران 
دارد، این است که خرید نفت خام این کشور برای 
مشتریان غیرآمریکایی ممنوع نیست. با این حال 
تحلیل بلومبرگ نشــان می دهد کــه احتماال در 
عمل، مشتریان، بانک ها، شرکت های حمل و نقل یا 
شرکت های بیمه ای بسیار کمی حاضر به معامله با 
شرکت ملی نفت ونزوئال خواهند بود. این احتمال از 
آنجایی مطرح می شود که سود ناشی از تخفیف های 
ونزوئال روی محموله های نفتی اش، برای پوشش 
ریســک درافتادن با تحریم های آمریکایی کافی 
نخواهد بود. بنابراین اگرچه فروش نفت ایران به تمام 
خریداران ممنوع است و ونزوئال چنین محدودیتی 
ندارد، اما اثر این تفاوت برای دو کشور مشابه خواهد 
بود زیرا ریسک های فراوانی برای خریداران فراهم 

می کند. 

   رابطه تحریم نفتی كاراكاس و حفظ سهم بازار تهران   

با توجه به اینکه ونزوئال برای فروش نفت به دیگر 
کشورها تحریم  نشده اســت؛ نیکالس مادورو که 
خود را رییس جمهور رسمی وزنوئال می داند، اعالم 
کرده مسیر صادرات نفت خام به آمریکا را به سمت 
کشورهای دیگر تغییر خواهد داد. جایگزین کردن 
چین به جای بازار آمریکا، ادعایی است که پس از 
هوگو چاوز، بارها از سمت مادورو مطرح شده است. 
این ادعا شاید در تئوری ممکن به نظر برسد، اما در 
شرایط فعلی باید دید آیا چین حاضر است به قیمت 
خرید نفت بیشتر از ونزوئال، خود را درگیر نارضایتی 
آمریکا کند یا خیر. چین و آمریکا در حال حاضر در 
حال گفتگو برای پایان دادن به جنگ تجاری هستند 
و بعید به نظر می رسد چین به هر دلیلی، برای بر هم 

خوردن روند مذاکرات تمایل داشته باشد.
  از طرفی پایبندی پکن به تحریم های نفتی آمریکا 
علیه ایران نشان دهنده این موضوع است که احتماال 
چین برای خرید نفت بیشتر از ونزوئال در شرایط 
تحریم نفتی این کشــور، تمایل چندانی از خود 
نشان ندهد. نمونه اش آنکه چین اگرچه با بازگشت 

تحریم های نفتی آمریکا علیــه ایران خرید نفت 
کشورمان را قطع نکرد، اما سطح واردات نفت از ایران 
را به شکل محسوســی کاهش داد. در حال حاضر 
نیز بزرگترین مشتری نفت خام ایران، با استفاده از 
معافیت های نفتی دولت ترامپ، روزانه حدود 360 
هزار بشــکه نفت خام از ایران وارد می کند که به 
مراتب کمتر از سطح واردات این کشور در سال های 
2017 و 2018 است. این موضوع می تواند خطر از 
دست رفتن سهم بازار ایران بر اثر ورود نفت ونزوئال 

به این کشور را کاهش دهد. 
 به این ترتیب با توجه به اینکه افت تولید و کاهش 
صــادرات دو نتیجه محتمــل تحریم های نفتی 
آمریکا علیه کاراکاس اســت، کارشناســان 
عقیده دارن ممکن اســت آمریــکا برای بر 
هم نخــوردن تعادل بازار مجبــور به تمدید 
معافیت هــای نفتــی مشــتریان نفت خام 
ایران شــود. دونالد ترامپ بــه خوبی عالقه 
خود به نفت ارزان را نشــان داده اســت و 
در شــرایط فعلی که کاهــش عرضه ونزوئال 
در کنار کاهش شــدید تولیدات عربســتان 
می تواند کمبــودی جدی برای بــازار نفت 
رقم بزند، احتماال تمدید معافیت های شش 
ماهه خریــداران نفت خام ایــران، راه حلی 
منطقــی بــرای جلوگیری از رشــد بیش از 
پیش قیمت ها در ماه های آینده خواهد بود. 
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فارغ از فضای شعارگونه عدم تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، وقتی در عمل، روزانه درگیر موضوعات متعدد حوزه 
صادرات هستید، متوجه می شوید که تجار ایرانی امکان غلبه بر شرایط سخت تحریم ها را دارند، اما آنچه این 
روزها تجارت را زمین گیر کرده است، ناکارآمدی فضای داخلی کسب و کار و عدم تناسب و آمادگی دولت با 

شرایط فعلی تحریمی کشور می باشد.
مواردی که در ذیل اشاره خواهد شد، بخشی از مشکالت تشدید تحریم هاست که در کنار پیچیده تر شدن قوانین 
و مقررات داخلی و وضع روزانه تصمیمات و بخشنامه های جدید؛ قطعاً موجب موفق شدن تحریم ها خواهد شد. 
از زمان تشدید تحریم ها علیه ایران در تاریخ 3 نوامبر )12 آبان 1397( ، صادرات به کشور بنگالدش که شریک 
تجاری سنتی ایران بوده و تمامی خرید خود را به صورت گشایش اسنادی  )L/C(از طریق بانک های اماراتی از 
ایران انجام می داده است، با کاهش چشمگیری مواجه شده که علت آن نیز درخواست مدارك اضافی بانک های 
اماراتی از تجار است، تا اثبات کنند قیر صادراتی از مبدا ایران نبوده که این امر باعث شده تا تجار به دنبال شرکای 
تجاری جدیدی در امارات یا کشورهای دیگر باشند، از سوی دیگر عمده بانک های بین المللی که روزانه با دوبی 
در حال کار هستند، به ازای مشتریان جدید در امارات از پروتکل )KYC )Know Your Clien  t استفاده می کنند تا 
مطمئن شوند پول واریز شده به حساب مشتری، وارد ایران نمی شود. این در حالیست که بانک های اماراتی از 
هر چند تراکنش مالی به یک حساب بانکی مشخص، از صاحب حساب، توضیحات خواسته و شخص باید بتواند 
نشان دهد که این تراکنش ها ربطی به معامالت تجاری با ایران ندارد. در این شرایط و با خروج عمده شرکت 
های کشتیرانی از ایران، هزینه حمل کانتینری کاالیی مانند قیر بشکه به مقاصد غرب هند )موندرا و ناواشوا( با 
رشد حداقل 12 برابری از 40 دالر به ازای هر کانتینر به حدود 450 دالر افزایش پیدا کرده که به نظر می رسد 
روند افزایشی کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب، هزینه حمل دریایی که قبالً زیر 1% نرخ قیر را برای 
مقاصد فوق  تشکیل می داد اکنون به حدود 13% تا 15% ا فزایش پیدا کرده که قاعدتا، صادرکننده مجبور است 
به جهت حفظ بازار و رقابت با تولیدکنندگان دیگر کشورها و با درك شرایط روزانه قیمت نفت و قیمت قیر در 

مقصد، دنبال محصول نهایی ارزان تر باشد.
این در حالیست که با وجود نظارت سازمان بنادر و 
کشتیرانی، به دلیل کمبود کانتینر، دریافت کانتینر 
در بندرعباس خود به معضلی دیگر تبدیل شده و گاهاً 
برای دریافت کانتینر، می بایست حقوق خارج از عرف 

و بدون ضابطه ای پرداخت شود.
با فعالتر شدن رقبای سنتی ایران در یونان، پرتقال، 
سنگاپور و دیگر کشورها و چنگ اندازی به سهم بازار 
ایران به خصوص در آفریقا و آسیای جنوب شرقی، 
الزم است تا ساز و کارهای داخلی متناسب با شرایط 

تحریمی بهبود و ترمیم یابد. 
با وجود همه موارد فــوق الذکر، کماکان، راه برای 
صادرات به طور کامل مسدود نشده و پیشنهاد می 
گردد، دولت محترم، حداقل برای تامین کســری 
بودجه ســال آینده کشور، با تســهیل فرآیندها، 
جلوگیری از وضــع قوانین خلق الســاعه، درك 
بهتر از شرایط جدید و آشتی با بخش خصوصی، 
تالش نماید تا در شــرایط فعلی جنگ اقتصادی، 
صادرکنندگان حداقل به دنبال راهکارهای جدید 
در خارج از کشور باشند تا آنکه تمام انرژی و وقت 
خود را صرف حل مشکالت روزانه در داخل کشور 

نمایند.

مصائبی برای صادرات قير 

شرکت پترو کهکشان آسیااحمدرضا یوسفی

نمایشگاه انرژی كيش برگزار شد

   اتحادیه اوپكس درنمایشگاه انرژی كيش 

پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی انرژی کیش 
با هدف معرفی آخرین فرصت ها و ظرفیت های 
سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و دستاوردهای 
ســازندگان و تولیدکننــدگان نفــت، گاز، 
پتروشیمی، آب و برق و انرژی های نو، با حضور 
نمایندگان 11 کشــور اروپایی و آســیایی، در 

جزیره کیش برگزار شد .
در پانزدهمیــن نمایشــگاه بین المللی انرژی 
کیــش، نمایندگانی از کشــورهای جمهوری 
اســالمی ایران، بلژیک، چین، ایتالیــا، ژاپن، 
انگلستان، جمهوری چک، هلند، امارات متحده 
عربی، روســیه، کره جنوبی و آمریکا در فضای 
نمایشگاهی به وسعت 18 هزار مترمربع آخرین 
دســتاوردها و فن آوری های مرتبــط با صنایع 
نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی، برق و انرژی نو 

را ارائه کردند
غرفه اتحادیــه صادرکنندگان فــرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی ایران در طول برگزاری 
نمایشــگاه میزبان مدیران عامل، کارشناسان و 
بازرگانان حوزه انرژی بود و در تمامی جلسات 
به معرفی اتحادیه و توضیحاتی درباره عملکرد 
اتحادیــه و اعضا و همچنین نحــوه عضویت در 

اتحادیه داده شد.
در طول 4 روز برگزاری نمایشگاه غرفه اتحادیه 
میزبان آقــای دکتر امیــری خامکانــی نائب 
رئیس کمیســیون انرژی مجلس، خانم سکینه 
الماسی نماینده مجلس شورای اسالمی، آقای 
خوانســاری رئیس اتاق بازرگانی تهران، دکتر 
پدیــدار نائب رئیس کمیســیون انــرژی اتاق 
بازرگانــی تهران، آقــای دیــده ور مدیرعامل 
شرکت ارکان گاز و عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران، آقای خیامیان رئیس هیئت مدیره انجمن 
استصنا، دکتر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایــی صنعت پاالیش نفــت و همچنین 
مدیران ارشد شــرکت ملی نفت ایران، شرکت 
پاالیش و پخش، شــرکت ملــی گاز، مدیران 

منطقه ویژه اقتصادی پارس و کارشناسان سازمان های حاضر در این دوره از نمایشگاه بود.
در طی برگزاری نمایشگاه آقای صرامی عضو هیئت مدیره دیدارهایی با شرکت های سون سنس از 
کشور هند، فالکن اینسترومیشــن از بلژیک، حفاری شمال، نفت فالت قاره، مهندسی توسعه نفت، 
گسترش انرژی پاسارگاد، بیمه پارسیان و ملت، لوله سازی اهواز، سندیکای صنعت برق، پایانه های 
نفتی ایران، پترو کاال پاسارگاد کیش، انجمن استصنا، شرکت ملی نفت ایران و صرافی فراز اعتماد 

در غرفه اتحادیه داشتند.
در حاشیه برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش، سه نشست تخصصی با محورهای 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی و مدل همکاری شــرکت های کوچک و متوسط داخلی و خارجی و 
نشست تسهیالت ویژه به شرکت کننده های دانش بنیان حوزه انرژی با ریاست دکتر پدیدار و نشست 
روز سوم با عنوان تجزیه وتحلیل اقتصاد جهان و ایران و ارائه استراتژی راهبردی مناطق آزاد با حضور 

سازندگان، صنعتگران و شرکت های دانش بنیان ایرانی برگزار شد
معرفی الگوی توســعه اقتصادی چین، ســخنرانی تنی چند از مدعویــن در خصوص راهبردهای 
پژوهشــی حضور بخش خصوصی در حوزه انرژی، حضور کارشناســان بانک توســعه و مذاکره با 
شــرکت های دانش بنیان بخش خصوصی و ارائه تســهیالت و تحلیل جامع و کامل اقتصاد ایران و 
جهان و سرانجام اقتصاد ایران در سال آینده ازجمله مهم ترین مباحث سه نشست یادشده می باشد.

وزارت نفت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی 
گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی ایران، انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران، سندیکای صنعت برق ایران از مهم ترین حامیان برگزاری پانزدهمین نمایشگاه 

بین المللی انرژی کیش بودند .
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*
بیش از سه ماه از شروع تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران می گذرد. تحریم های نفتی 
از اوایل نوامبر 2018 مصادف با نیمه های آبان ماه آغاز شــد. هرچند آمریکا در بازه شش ماه 
ا بین خروج از برجام و شروع تحریم ها بارها اعالم کرده بود که صفر کردن صادرات نفت ایران  ر
چین، نشانه گرفته است، اما همزمان با آغاز تحریم ها 8 کشور خریدار نفت را از تحریم ها معاف کرد. 
ایران به هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، تایوان، یونان و ایتالیا کشورهایی بودند که از تحریم خرید نفت 
این لیست مدت 6 ماه معاف شدند. در واقع بر اساس تحریم های دولت ترامپ هیچ کشور یا شرکتی خارج از 

اجازه خرید نفت از ایران را ندارد و اگر از دستورالعمل های دولت ترامپ سرپیجی کند، مشمول 
تحریم  های آمریکا خواهد شد. در این میان تحریم های دیگری از جمله تحریم بیمه نفتکش هایی 

که حامل نفت ایران هستند و همچنین تحریم های مبادالت مالی مشکالت را افزایش داده و خرید 
نفت از ایران را با دشواری هایی مواجه کرده است. به طوریکه برخی کشورهای معاف شده طی سه ماه 

ابتدایی شروع تحریم ها به دلیل مشکالت بیمه ای و انتقال پول نتوانستند از ایران نفت خریداری کنند. 
برآوردهای مختلفی از میزان صادرات نفت ایران می شود، اما مجموع آنها نشان می دهد در اولین ماه اعمال 

تحریم ها، فروش نفت ایران کاهش قابل توجهی داشته است. اما بعد از آن میزان صادرات را با شیب مالیمی 
افزایش یافته و پیش بینی می شود تا پایان موعد 6ماهه معافیت از تحریم ها در سطح بیش از یک میلیون بشکه 

در روز باقی بماند. در حال حاضر تصمیم ترامپ بعد از پایان موعد شش ماهه معافیت ها یکی از بزرگترین ابهامات 
بازار جهانی نفت است. در واقع ممکن است معافیت ها مجددا تمدید شود یا اینکه کامال لغو شده و آمریکا هدف صفر 

کردن صادرات نفت ایران را دنبال کند. اما سناریوی سومی که در این میان مطرح است، تمدید معافیت ها به شکل محدودتر 
است، به این شکل که احتمال دارد برخی از 8کشور معاف شده از تحریم از این لیست حذف شوند و برای برخی دیگر نیز 

سرنوشت صادرات نفت 
جریان فروش طالی سیاه ایران چگونه است؟

خبرنگار نفت و انرژینسیم عالیی
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جواز خرید نفت به شکل محدودتری صادر شود. 

  سقوط صادرات نفت به كف 40 ساله

آنطور که میس گزارش می دهد، در نوامبر یعنی 
اولین ماه شــروع تحریم های نفتی ایران میزان 
صادرات نفت به حدود 772 هزار بشــکه در روز 
کاهش یافته که کمترین میزان از ســال 1979 
یعنی سالی که انقالب اســالمی رخ داد، رسیده 
اســت. میس تاکید می کند که این مقدار جدا از 
میزان نفتی است که در این ماه ایران به ذخایر خود 
در بندر دالیان ارسال کرده. ایران با شروع تحریم ها 
مخازنی برای ذخیره نفــت در دالیان چین اجاره 
کرده و هر ماه محموله هایی را برای ذخیره سازی 
به این بندر ارسال می کند. میس میزان نفت ذخیره 
شده ایران در این ذخایر را در ماه نوامبر حدود 240 

هزار بشکه در روز برآورد کرده است. 
بخش مهمی از کاهش صادرات نفت ایران در ماه 
نوامبر به دلیل محدودیت هایی اســت که دیگر 
تحریم های آمریکا)بیمــه نفتکش ها و مبادالت 
مالی( علیه ایران ایجاد کرده و بخشــی نیز تحت 
تاثیر ابهامات معافیت  های اعطایی دولت ترامپ 
بوده اســت. دولــت ترامپ بر خــالف دور قبلی 
تحریم ها، برای برخی کشورهای معاف شده مقدار 

مشخصی که مجاز به خرید نفت از ایران هستند را 
مشخص نکرده است. از این رو، کشورهای تایوان 
و ایتالیا تا کنــون هیچ نفتی از ایــران خریداری 
نکرده اند و یونــان نیز تنها در مــاه نوامبر روزی 
32 هزار بشــکه نفت از ایران وارد کرده و سپس 

خرید خود را متوقف کرده اســت. ترکیه، ژاپن و 
کره جنوبی نیز در ماه  نوامبــر هیچ محموله ای از 
ایران وارد نکرده انــد. بنابراین در اولین ماه اعمال 
تحریم ها تنها سه کشور چین، هند و یونان خریدار 

نفت ایران بوده اند. 
در ماه دسامبر صادرات نفت ایران قدری افزایش 
یافته و به 908 هزار بشکه در روز رسیده است. در 
این ماه ایران هیچ نفتی برای ذخیره سازی در بندر 
دالیان چین ارسال نکرده اســت. در دسامبر نیز 
تنها سه کشور خریدار نفت ایران بوده اند، تفاوت 
در آنجا است که چین نفت بیشتری و حدود 500 
هزار بشــکه نفت از ایران وارد کرده که نسبت به 
نوامبر رشد 30درصدی را نشان می دهد. هند در 
این ماه حدود 300 هزار بشکه و نزدیک به سطح 
نوامبر به خرید نفت از ایران ادامه داده است. یونان 
اما واردات خود را متوقف کرده اســت و در عوض 
ترکیه در دســامبر برای اولین بار بعد از تحریم ها 
خرید نفت از ایران از سر گرفته و روزانه حدود 58 

هزار بشکه نفت وارد کرده است. 
در ماه ژانویه، عالوه بر سه کشور خریدار نفت ایران 
در دســامبر، کره جوبی نیز واردات نفت از ایران را 
آغاز کرد. این کشور در ژانویه اولین محموله های 
میعانات گازی خود را بعد از توقــف 4 ماهه وارد 
کرد. این کشور دو محموله میعانات گازی از ایران 
خریداری کرده که در ماه دسامبر بارگیری شده و 
برآورد می شود میانگین واردات این کشور از ایران 
در ژانویه به 70 هزار بشــکه در روز رسیده باشد. 
ژاپن اما واردات نفت از ایران را به دلیل مشکالت 
بیمه نفتکش ها و مبادالت مالی با تاخیر بیشتری 
آغاز کرده است، این کشور اولین محموله خود را 
که حدود 2میلیون بشکه در روز است در ماه ژانویه 
بارگیری کرد، این محموله نیمه اول فوریه در این 

کشور تخلیه شد.
اما موضوع قابل توجه در صادرات نفت ایران، قطع 
خرید نفت کشورهای اروپایی است. پیش از خروج 
آمریکا از برجام، ایتالیا، فرانســه، هلند و یونان و 
لهستان، 5 خریدار اصلی نفت ایران در اروپا بودند. 
این کشورها در مجموع بیش از 500 هزار بشکه در 

تغيير نام و تغيير پرچم 
نفتكش های حامل نفت ايران 

و همچنين خاموش كردن 
رادارها در آب های آزاد 

و حتی انتقال محموله از 
نفتكشی به نفتكش ديگر همه 
راهكارهايی است كه ايران به 
كار می برد تا ميزان و مقصد 
صادرات خود را برای آمريكا 

و شركت های دنبال كننده 
نفتكش ها غيرشفاف و 

نامشخص كند

روز از ایران نفت وارد می کردند، با وجود اینکه به دو 
کشور ایتالیا و یونان معافیت از تحریم برای تداوم 
خرید نفت از ایران اعطا شده، اما به نظر می رسد 
شرکت های اروپایی قصد ندارند در دوران تحریم ها 
مشتری نفت ایران باشند. ایتالیا بعد از اجرای برجام 
هیچ محموله ای از ایران خریداری نکرده، در حالی 
که این کشور در سال 2017 روزانه خریدار 200 
هزار بشکه از نفت ایران بوده است. یونان نیز در ماه 
نوامبر یعنی اولین مــاه اعمال تحریم ها تنها یک 
محموله یک میلیون بشکه ای یعنی روزی 32 هزار 

بشکه از ایران وارد کرده است.
قطع خرید نفت شرکت های اروپایی در حالی است 
که اتحادیه اروپا خود بزرگترین حامی برجام بوده 
و برای حفظ توافق هسته ای ایران و غرب در مقابل 
سیاست های دولت ترامپ ایستادگی کرده  است. 
آنها همچنین اخیرا راهکاری برای تداوم مبادالت 
مالی شرکت های اروپایی با ایران تهیه کرده اند. با 
این حال آنطور که میــس تاکید می کند، به نظر 
می رســد این راهکار بسیار دیر هنگام ایجاد شده 
و حداقل نمی تواند زمینه ای برای از ســرگیری 
صادرات نفــت ایران به قاره ســبز ایجاد کند. در 
واقع به نظر می رســد مجازات های آمریکا برای 
شرکت های اروپایی که از تحریم ها تخطی کرده اند 
آنقدر سنگین است که آنها به راحتی از منافع ناشی 

از خرید نفت از ایران چشم پوشی کرده اند. 

  برآوردها از آینده

عدم خریــد نفت اروپــا از ایران از زمــان اعمال 
تحریم ها، این گمانه را تقویت کــرده که با پایان 
مهلت 6ماهه  معافیت از تحریم خرید نفت ایران 
در 5ماه مه، کشورهای اروپایی از لیست کشورهای 
معاف از تحریم ها حذف شوند؛ تایوان دیگر کشوری 
است که احتماال از این لیست خط بخورد. در واقع 
به نظر می رسد کشــورهای آسیایی چین، هند، 
ژاپن و کره جنوبی و همچنیــن ترکیه، 5 خریدار 
نفت ایران در 6ماه دوم اعمال تحریم ها باقی بمانند. 
همچنین ممکن است که آمریکا به این کشورها 
دســتور دهد که در این دور خرید نفت از ایران را 

محدودتر کنند. با این حال تصمیمات دولت ترامپ 
تا حدود زیادی به وضعیت بازار نفت بستگی خواهد 
داشت از سوی دیگر تسهیل شدن مبادالت مالی 
ایران و اروپا با به کار افتادن SPV ممکن است به 

تسهیل جریان صادرات نفت ایران کمک کند.

   بازار چه می گوید؟

قیمت نفت و به دنبال آن نرخ خرده فروشی بنزین 
در آمریکا برای ترامپ اهمیت بسیاری دارد. به گفته 
کارشناسان یکی از دالیل مهم اعطای معافیت برای 
خرید نفت ایران در نوامبر، رشد کم سابقه قیمت 
نفت بوده است. قیمت نفت به دالیل مختلفی که 
مهمترین آن نگرانــی از اظهارات آمریکا مبنی بر 
صفر کردن صادرات نفت ایران بود، در 9 ماه ابتدای 
سال رشد شدیدی را تجربه کرد و اوایل اکتبر یعنی 
حدود یک ماه پیش از شروع تحریم ها به بیش از 86 
دالر بر بشکه رسید. به تبع رشد قیمت نفت، نرخ 
خرده فروشی بنزین در آمریکا نیز افزایش یافته و 
به بیشترین سطح ظرف سه سال رسیده بود. این 
موضوع نه تنها اعتراض متحدان آمریکا از جمله 
هند، ژاپن وکره جنوبــی را از تحریم های آمریکا 
علیه ایران به دنبال داشــت، بلکه موجب افزایش 
نارضایتی از عملکرد ترامپ در جامعه آمریکا نیز 

شده بود. 
در حال حاضر نیز گفته می شود که تمدید معافیت 
در ماه مه ســال جاری میالدی تا حدود زیادی به 
قیمت نفت در آن زمان بستگی دارد. نفت در سه 
ماه پایانی 2018 به دلیل معافیت   از تحریم خرید 
نفت ایران، کاهش رشــد اقتصاد جهانی، افزایش 
عرضه نفت آمریــکا و اوپک حدود 40 درصد افت 
قیمت را تجربه کرد. با این حال از اواخر سال 2018 
قیمت ها مجددا در مســیر افزایشــی قرار گرفته 
است. عواملی چون مذاکرات آمریکا و چین برای 
حل اختالفات تجاری و اجرای توافق نفتی اوپک 
و متحدانش برای کاهش تولید از مهمترین عوامل 
رشد قیمت ها  محسوب می شود. اما در هفته های 
اخیر تشدید بحران  داخلی ونزوئال و تحریم صنعت 
نفت این کشور توسط آمریکا رخ داده و این موضوع 

به تداوم رشد قیمت ها کمک کرده است. آنطور 
که فارن پالیسی اعالم می کند، هنوز در خصوص 
چگونگی اثرگذاری تحریم های نفتی ونزوئال تردید 
وجود دارد اما اگر تحریم ها به کاهش عرضه این 
کشور منجر شود، افزایش قیمت نفت را تسریع 
خواهد کرد. به گفته کارشناســان ممکن است 
تحت تاثیر تحریم های ونزوئال تا ماه مه بهای نفت 
به سطوح باالتری برسد و پافشاری آمریکا بر توقف 
صادرات نفت ایران را دشوارتر از قبل کند. در واقع 
مواضع دولــت ترامپ در قبــال ونزوئال احتمال 
تمدید معافیت از تحریم خرید نفت ایران را بیشتر 

کرده است. 

  ابهام در آمار صادرات

اما در پایان باید گفت که همــه این برآوردها از 
میزان صادرات نفت ایران و پیش بینی از سرنوشت 
آن با ابهامات بســیاری مواجه اســت. آنطور که 
منابع اطالعاتی مختلــف تاکید می کنند، ایران 
از پیش از شــروع تحریم ها ابزارهایــی را به کار 
گرفته که هرگونه برآورد دقیق از میزان صادرات 
نفت را غیرممکن کرده اســت. تغییر نام و تغییر 
پرچم نفتکش های حامل نفت ایران و همچنین 
خاموش کردن رادارهــا در آب های آزاد و حتی 
انتقال محموله از نفتکشی به نفتکش دیگر همه 
راهکارهایی است که ایران به کار می برد تا میزان 
و مقصد صادرات خود را برای آمریکا و شرکت های 
دنبال کننده نفتکش ها غیرشــفاف و نامشخص 
کند. معاون امور بین الملــل وزیر نفت ایران نیز 
پیش از این تاکیــد کرده بود که بعــد از اعمال 
تحریم ها مشتریان جدیدی خواهان خرید نفت 
ایران شــده اند و بازار ســایه ای برای نفت کشور 

تشکیل شده است. 
تمام این اظهارات این احتمال را مطرح می کند که 
در حال حاضر سطح صادرات نفت ایران بیشتر از 
برآوردهایی است که از سوی موسسات بین المللی 
مطرح می شــود و حتی در صورت عدم تمدید 
معافیت های تحریمی در پایان موعد شش ماهه، 

جریان صادرات نفت ایران ادامه خواهد داشت. 
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پيشرفت چشمگير پاالیشگاه  تهران 
گفت و گو با لطف اله هنگی، مدیر عامل شرکت پاالیش نفت تهران

شرکت پاالیش نفت تهران بعد از پیروزی انقالب اسالمی توانسته با بهره گیری از متخصصان ورزیده داخلی و توان نیروی انسانی خود همواره ضمن تولید محصوالت با کیفیت، عملکردی 
شایسته در جهت رفع نیاز مصرف کنندگان و تامین منافع ذی نفعان داشته باشد.

این شرکت در زمان جنگ تحمیلی چندین بار بمباران شده اما از مدار تولید خارج نشده است و بعد از جنگ نیز نیروهای زبده خود را جهت بازسازی به پاالیشگاه آبادان می فرستاد. 
از این رو می توان به توان مهندسان داخلی این شرکت پی برد؛ زیرا با توجه نیاز روز افزون کشور به فراورده های نفتی، همگام با برنامه های مشترك توسعه پاالیشگاه های کشور پروژه های 

متعددی را برنامه ریزی و اجرا کرده است که بسیاری از آنها طی سال 1391 به بهره برداری رسیده و تعدادی نیز در حال اجراست. 
بیش از 50 سال از تاسیس شرکت پاالیش نفت تهران می گذرد و در طی این زمان  توانسته به دستاوردهای قابل توجهی در توسعه و محیط زیست دست یابد، برای آگاهی از این دستاوردها 

گفت و گویی با لطف اله هنگی، مدیر عامل شرکت پاالیش نفت تهران انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

شرکت پاالیش نفت تهران قبل از انقالب اسالمی 
احداث و نخســتین واحد آن در ســال 1347 با 
ظرفیت 85 هزار بشکه در روز و واحد دوم نیز در 
سال 1352 با ظرفیت 100 هزار بشکه در روز راه 
اندازی شد. »بعد از پیروزی انقالب اسالمی در دو 
مرحله تغییراتی در ازدیاد ظرفیت تولید صورت 
گرفت. با توجه به اینکه ظرفیت اسمی پاالیشگاه 
230 هزار بشکه در روز اســت، روزانه 250 هزار 
بشــکه در روز پاالیش نفت خام انجام مي گیرد. 
عالوه بر ازدیاد ظرفیت، کیفی سازی محصوالت 
نیز در دستور کار قرار گرفت و اکنون موفق به تولید  
گازوئیل یورو 4 شده ایم، ضمن آنکه گازوئیل یورو 5 

زیر ppm 10 را نیز تولید می کنیم.«
هنگی ادامه می دهد: »در زمینه طرح های توسعه 
پاالیشگاه، واحد بنزین سازی نیز به این مجموعه 
افزوده شده است و جزء نخستین پاالیشگاه هایی 
هستیم که روی کیفی ســازی بنزین، گازوئیل و 
نفت سفید کار کرده ایم و از سال 1391 تا کنون 
این واحدها بــا ظرفیت کامل در ســرویس قرار 

دارند.«

  راه اندازی واحدهای كيفی سازی

پاالیشــگاه تهران هم اکنون با پاالیش 250 هزار 
بشــکه در روز نفت خام، حــدود 13.5 درصد از 
ظرفیت پاالیشــی کشــور را به خود اختصاص 
داده است. این شرکت فراورده های گوناگونی به 
بازار عرضه می کند که مهم تریــن آنها گاز مایع، 
بنزین، نفت گاز، نفت سفید، سوخت جت سبک و 
سنگین، روغن خام، خوراك قیرسازی، نفت کوره 
و گوگرد اســت. مدیر عامل شرکت پاالیش نفت 
تهران با اشــاره به تولیدات این شرکت می گوید: 
» در گذشــته 40 تا 50 تن گوگرد در روز تولید 
می کردیم که بعــد از راه اندازی واحدهای کیفی 
ســازی اکنون 160 تا 170 تن گوگرد در روز از 
بنزین، گازوئیل و نفت سفید  گرفته می شود و  به 

مشتریان داخلی و خارجی فروخته مي شود.«

   تامين 90 درصد تجهيزات از داخل

این پاالیشــگاه در کنار توســعه و بهبود کیفیت 

محصوالت از بحث خودکفایی دور نمانده است و 
بین 80 تا 90 درصد تجهیزات مورد نیاز خود را از 
صنایع داخل تامین می کند، هنگی در این زمینه 
می گوید: »با استفاده از روش مهندسی معکوس 
اکثر تجهیــزات قدیمی مانند پمــپ، توربین و 
...پاالیشــگاه را تعمیر کرده ایم و دیگر نیازی به 
شرکت های خارجی نداریم، امیدوارم بتوانیم در 
آینده نزدیک وابستگی کمی که در تامین برخی 

تجهیزات داریم به صفر برسد.« 
او با اشــاره به یکــی از دســتاوردهای مهم این 
پاالیشگاه  ادامه می دهد: »در گذشته کاتالیست ها 
را از شرکت های خارجی تامین می کردیم و اکنون 
با اتکا به صنایع داخلی توانسته ایم آنرا بومی سازي 
کنیم. این کاتالیست به ترتیب در پاالیشگاه های 
اصفهان، ستاره خلیج فارس و تهران مورد استفاده 
قرار گرفته است. همچنین چند شرکت روی نانو 
کاتالیست ها کار می کنند و در این زمینه نیز موفق 

بوده اند.«

  توليد ضد یخ در سوخت هوایی

هنگــی در ادامه عالوه بر موارد ذکر شــده به 

در توليد برق خودكفا 
شده ايم و ديگر نيازی به 
شبكه برق شهری نداريم، 

ضمن آنكه برق رسانی 
شركت نفت پاسارگاد 

و بعضي از شركت های 
همجوار را هم تامين 

می كنيم
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دیگر دستاوردهای شرکت پاالیش نفت تهران 
بعد از پیروزی انقالب  می پردازد و می گوید:» 
از جمله آنها میتوان به خرید و نصب دســتگاه 
آناالیزر آنالین برای اندازه گیری آالینده های 
هوا روی کوره های پاالیشــگاه، ارتقای ضریب 
ایمنی و مقاوم ســازی تجهزات و دستگاه های 
پاالیشی طرح خاموش کننده CBFI به جای گاز 
BCF در اطفای حریــق، جایگزینی گاز طبیعی 

با نیتروژن در گاز پوششــی مخازن، دستیابی 
به دانش فنی تولید ضد یخ در ســوخت هوایی 

اشاره کرد.«

  خودكفایی در تامين برق

شــرکت پاالیش نفت تهران در گذشــته 7 واحد 
توربین بخاري به ظرفیــت 50 مگاوات برق تولید 
می کرد اما در راستای برنامه های توسعه ای ازدیاد 
ظرفیت تولید برق در دســتور کار این شرکت قرار 
گرفت و چهار توربین گازی 25 مگاواتي خریداری 

شد،  به گفته او» با خرید توربین های گازی ظرفیت 
اسمی تولید برق این پاالیشــگاه به 150 مگاوات 
می رسد،  این درحالی است که تنها 40 تا 50 مگاوات 
برق تولیدي در پاالیشگاه مصرف می شود، از این رو 
می توان گفت که در تولید برق خودکفا شــده ایم 
و دیگر نیازی به شبکه برق شهری نداریم، ضمن 
آنکه برق رسانی شرکت نفت پاسارگاد و بعضي از 
شرکت های همجوار را هم تامین می کنیم.« ضمناً 

براي امنیت شبکه برق پاالیشگاه پروژه 30 مگاواتي 
برق شهر در حال انجام مي باشد. 

  حفر 360 چاه جهت رفع آلودگی آب

تیم مدیریتی شرکت پاالیش نفت تهران با آگاهی 
از مسئولیت های اجتماعی خود،  نگاهی جدی به 
کاهش پیامدهای حاصل از فرایندهای تولیدی و 
محصوالت نهایی در سراسر چرخه عمر آنها داشته 

و کاهش آالینده های زیست محیطی و مخاطرات 
انسانی را به بخشــی جدایی ناپذیر از ارزش های 
محوری، اهداف کالن و اهداف استراتژیک خود 
تبدیل کرده اســت. ایــن موضوع بــا نگاهی به 
پروژه های بهبود اولویت دار و اجرا شده در شرکت 
قابل تشخیص است. از مصادیق بارز آن نیز توجه 

مدیران و مسئوالن شرکت به توسعه پایدار، قابلیت 

تولید دیزل با گوگرد کمتر از 10PPM، بنزین بدون 
گوگرد و نفت سفید با گوگرد کمتر از PPM 40 زودتر 

از سایر شرکت های پاالیشی داخلی است. 
 در این راستا شرکت پاالیش نفت تهران  با توجه 
به اهداف زیست محیطی و دست یابی به استاندارد 
ایزو 14000 فعالیت های متعددی انجام داده است 
که یکی از آنها تولید گازوئیل یورو 4 می باشد. به 

پااليشگاه تهران هم اكنون با 
پااليش 250 هزار بشكه در روز 
نفت خام، حدود 13.5 درصد از 
ظرفيت پااليشی كشور را به 

خود اختصاص داده است

در حال احداث واحد تصفيه آب 
از پساب شهر ري هستيم تا 
بدين طريق آبی كه از پساب 

شهر ری وارد پااليشگاه مي شود 
را تصفيه و در صنعت

 استفاده كنيم

گفته مدیر عامل این شرکت» تمام محصوالت تا 
سال 2020 مطابق با استاندارد یورو خواهد شد.«

او ادامه می دهد: »در گذشــته بــا آلودگی های 
زیست محیطی آب رو به رو بودیم با وجود اینکه 
این آلودگي ها منشــاء آن نامشخص بود لیکن با 
هماهنگي پاالیشگاه تهران اقداماتي صورت گرفت 

که من جمله برای رفع آن از سال 1382 برای رفع 
آلودگی از آب های زیر زمینــی 360 حلقه چاه 

حفر کردیم. ضمن آنکه در حال حاضر جهت رصد 
کردن آلودگي حدود 40 چاه دیگر هم اکنون در 

حال حفر است و به آن ها اضافه خواهد شد. 
به گفته او »در حال احــداث واحد تصفیه آب از 
پساب شهر ري هستیم تا بدین طریق آبی که از 
پساب شهر ری وارد پاالیشگاه مي شود را تصفیه 
و در صنعت اســتفاده کنیم،  این پروژه از خرداد 

ماه امسال آغاز شده است و اکنون در حال اجراي 
پروژه هستیم و پساب شــهر ري وارد پاالیشگاه 
شــده و جهت انتقال آن به فضاي ســبز و واحد 
تصفیه خانه نزدیک به دو ســال طول می کشد 
تا این سیســتم تصفیه خانه راه اندازي گردد تا 
مصرف آب شهری را کاهش دهیم. باید گفت این 
روش یکی از راه های جایگزین برای حفظ بقای 

شرکت های پاالیشی است.«

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت تهران از دیگر 
پروژه های زیست محیطی به استحصال مواد نفتی 
از آب های زیــر زمینی با حفر بیش از 314 حلقه 
استحصال چاه، نصب دو دستگاه سانتریفیوژ لجن 
نفتی و بیولوژیکی در واحد بازیافت آب، احداث دو 
واحد حذف نفت از آب برگشتی با ظرفیت 120 
هزار متر مکعب در ساعت پاالیشگاه شماره دو و 

360 متر مکعب در ساعت پاالیشگاه شماره یک و 
BU  t/ کاهش مصرف سوخت کوره تقطیر به مقدار

HR 11.500.000  معادل کاهش انتشار 6 هزار تن 

گاز دی اکسید کربن در سال اشاره کرد. 

  صرفه جویی در مصرف انرژی

هنگی  در پایان به برنامه های آتی شــرکت 
پاالیش نفت تهــران می پردازد و می گوید: 
» این شــرکت به منظور به حداقل رساندن 
گرمای آزاد شده در محیط از نظر صرفه جویی 
در مصــرف انــرژی، هزینه هــا و کاهــش 
آلودگی هــوا راهکارهایــی از جمله اتصال 
شــیرهای اطمینــان واحدهــای عملیاتی 
که با هوا باز می شود به مشــعل پاالیشگاه 
و کاهــش تولیــد نفــت کوره بــا احداث 
واحدهــای جدیــد ارتقای ســوخت را در 

رد.« دستور کار دا
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علـل بـهم ریخـتگي بـازار قيـر كـشور بـا 
نـگاهـي بـه بـازي مـعمـاي زنـدانـي هـا

اواســط قرن هجدهم بود که آدام اسمیت پدرعلم 
اقتصاد نظریه اي مطرح کرد مبني بر اینکه در رقابت، 
بهترین نتایج موقعی پدید می آیند که هر فرد کاری 
را که برای خودش بهترین است انجام دهد. حدود 
صد و پنجاه سال بعد جان فوربزنش ) برنده جایزه 
نوبل اقتصاد ( ثابت کرد که این گفته درست است، 
اما کامل نیســت. نش نظریه خود را چنین مطرح 
کرد که »بهترین نتایج موقعی حاصل می شوند که 
هرکس آنچه را که برای خودش و گروه بهترین است 

انجام دهد.« 
این گفته از طریق تشــریح یک بازي بنام معمای 
زندانی ها که یکي از مثال هاي معروف در نظریه بازي 
هاست روشن تر می شود، اما قبل از اینکه به معرفي 
این بازي بپردازیم بهتر اســت بدانیم نظریه بازیها 
چیست و قرار است چه مشکلي را حل کند ؟ نظریه 
بازی ها در تالش است تا موقعیت هایی را که در آن 
منافع افراد در تضاد است مدل سازی کند ، بدین معنا 
که گاهي موفقیت فرد و تصمیم او وابسته به تصمیم و 
استراتژی هایی است که طرف مقابل انتخاب می کند 
و یافتن استراتژی بهینه برای چنین مواردي هدف 
نهایي نظریه بازي هاســت. حال بپردازیم به بازي 
معماي زنداني ها ، این معما بدین ترتیب است که دو 
نفر به جرم شرکت در یک سرقت مسلحانه بازداشت 
مي شوند و جداگانه مورد بازجویی قرار می گیرند و به 
هرکدام از آنها چنین گفته میشود : اگر دوست خودت 
را لو بدهی و او سکوت کند تو آزادي ولی او ده سال 
زنداني است.  اگر هر دو یکدیگر را لو دهید هر فرد پنج 

سال حبس مي شود .
اگر دو نفرتان ســکوت کنید هر کدام به یکسال 
حبس محکوم مي شوید. کامال مشخص است که 
اگرهردو زنداني سکوت کنند نفع بیشتري براي 
ایشان حاصل خواهد شد ولی در عمل چنین نمي 
شــود و آنها انتخاب دیگري خواهند داشت چون 
هرکدام از آنها تنها به فکر خودش است و به طرف 
مقابل نیز اعتماد ندارد پس دوست خود را لو می دهد 
و هر دو ضرر مي کنند . معما همین جا است. اگر دو 
طرف از تصمیم هم مطلع بودنــد و به هم اعتماد 
داشتند و می توانستند با هم همکاری کنند نتیجه 

بهتری به دست می آمد . 
حال با توجه به توضیحات فوق ، این نوشتار قصد 
دارد علت بهم ریختگي بازار قیر کشور ) از سمت 
عرضه ( را در قالب این بازي باز بیني کند تا شاید 
به درك بهتر مشــکالت کمکي کرده باشد : طبق 
اطالعات موجود تعداد شرکتهاي داراي پروانه بهره 
برداري در حوزه قیر 359 شرکت با ظرفیت ساالنه  
33 میلیون تن است در حالي که کل خوراك وکیوم 
باتوم در کشور حدود 6 میلیون تن مي باشد پس 
بیش از 5 برابرخوراك اقدام به سرمایه گذاري براي 
تولید قیر شده است . اضافه ظرفیت موجود موجب 
بروز مشکالتي براي صنعت و دست اندرکاران آن 
شده و سرمایه هاي کالني معطل و بي بازده مانده 
اند ، حاشیه سودها کاهش یافته ، تولیدکنندگان به 
بازار یکدیگر دست اندازي و با شکست قیمتها عمال 
به نفع خریدارخارجــي و به ضرر منافع ملي عمل 
مي کنند و تمایل براي تقلب و فروش کاالهاي بي 
کیفیت افزایش یافته است . شرکتها ازکوچکترین 
آنها که تازه به این بــازار ورود کردند و نمي توانند 
خوراك تهیه کنند تا بزرگاني که به شــدت سهم 

بازار خود را از دست داده اند ، همگي تحت فشارند . 

  سوال اول این است كه چرا اینگونه شد ؟ 
جواب : همانطور که طي هفته هاي گذشــته در 
رسانه هاي مختلف مطرح گردید ) موضوع اعدام 
سلطان قیر ( ، ورود یک عده واسطه و دالل به این 
بازار و خریدهاي سنگین از شرکت هاي بزرگ تولید 
کننده با ضمانت نامه هاي تقلبي شرایط اولیه براي 
از تعادل خارج شدن بازار را بوجود آورد اما این تنش 
با بازي ناشیانه بعضي از فعاالن صنعت که بي توجه 
به منافع دیگر رقبا فقط به فکر بیرون کشیدن گلیم 
خود از آب بودند ، عمق بیشــتري گرفت و به یک 
چالش ملي تبدیل شد . این اتفاقات را مي توان به 

شرح ذیل بیان کرد :
روزگاري که %100 قیر صادراتي توسط دو شرکت 
بزرگ تامین مي شــد ، همه چیز مرتــب بود ، از 
زماني که بنا به دالیلي همچون افزایش قیمت ارز 
در سالهاي 90 و 91 به یکباره حاشیه سود تولید 
قیر رشدي شــتابان گرفت و به دلیل فعال شدن 
واســطه ها ، خرید از این دو شرکت مشکل شد و 
کاال به دست بازرگان واقعي نرسید ، ورق برگشت و 
بازار بهم خورد . به بیان دیگر تکانه ارزي دراقتصاد 
و افزایش ســودآوري ، موجب رشد واسطه ها شد 
و تولید کنندگان موجود در بازار بدون اندیشــه 
درعواقــب تصمیمات خود در نحــوه فروش کاال 
توسط همین واسطه ها وارد بازي شدند که عمال 
کنترل کننده نتیجه نهایي آن نبودند . عکس العمل 
طبیعي تجار و بازرگانان براي تامین کاالي مورد نیاز 
این بود که خود اقدام به تاسیس کارخانه کنند. در 
کنار این گروه ، ترخیص کاران ، پیمانکاران حمل و 
نقل و حتي فعالیني از دیگر بازارها به یکباره و بدون 

کارشناس اقتصاد و مدیریتمحمدرضا مجلل

مطالعات دقیق و بي توجه به اندازه و ظرفیت موجود 
در کشــور به دلیل باال بودن حاشیه سود صنعت ، 
بدون اطالع از رفتار و انتخاب هاي دیگران وارد این 
بازار شدند و تعداد بسیار زیادي مجوز براي ساخت 
کارخانه گرفته شــد به بیان دیگر بازیگران جدید 
چون بي خبر از هم و توده وارعمل کردند کل صنعت 
به خطر افتد . بازیگران تازه وارد براي گرفتن سهمي 
از بازار و شرکتهاي قدیمي تر براي حفظ قلمرو خود 
وارد جنگ قیمتي شدند ، این جنگ موجب فشار 
سنگیني به شرکت هاي کوچکتر شد وعکس العمل 
آنها نیز براي زنده ماندن تقلب در تولید بود . جنگ 
قیمتي بین تولید کننــدگان از یک طرف ، عرضه 
کاالهاي بي کیفیت از طرفي دیگر شرایطي را براي 
فشارهاي مضاعف مشتري جهت کاهش قیمت ها 
بوجود آورد بطوري که عمال مشتري خارجي تعیین 
کننده قیمت شد ،  از این مرحله به بعد همه باهم 
متضرر شدند . اگر طي شش یا هفت سال گذشته 
بازیگران این صحنه اعم از شرکت ها ، سازمان ها و 
نهادهاي ذیربط با طراحی و تحلیل سناریوها ، رفتار 
فعالین بازار و نتایج حاصل از تصمیمات انها را در 
تعامل با یکدیگر پیش بینی مي کردند امروز گرفتار 
این حجم مشــکل نبودند ، مشکالتي که ناشي از 
حجم باالي اضافه ظرفیت موجــود ) تولید قیر ( 
در کشور اســت . وزارت صمت بي توجه به عواقب 
و نتایج عملکرد خود تا آنجا که مي توانست مجوز 
صادر کرده و همچنان هم صادر مي کند . اتحادیه 

صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمي هم تا ما ه ها 
قبل اصال از وجود این حجم مجوز خبر نداشــت تا 
حداقل با اطالع رساني به دست اندرکاران و فعالین 
صنعت جهت جلوگیري از ورود تازه واردین و هدایت 
و همسویي بیشتر حاضرین در بازار بهتر عمل کند ، به 
عبارتي همه در تاریکي ، بي اطالعي و بي خبري گام 
بر میداشتند و اقدام میکردند ،  هر شرکت بي توجه به 
منافع رقیب به دنبال حداکثر کردن منافع خود بود 

و در نهایت ،  نتیجه این شد که االن شاهد هستیم .

    سوال دوم این است كه چه باید كرد ؟

 جواب : براي برون رفت از مشکالت و ایجاد فضایي 
مطلوب تر ، فعالین صنعت باید بجاي تک روي و 
انتخاب هایي که صرفا منافع فردي آنها را حداکثر 
مي کند با همکاري ، گفتگو و تعامل به انتخاب هایي 
برســند که منافع کل صنعت را افزایش دهد ، در 
بازي مطروحه فوق نشان داده شد تا زماني که افراد 
از تصمیمات هم مطلع نباشند و به هم اعتماد نکند 
هیچ وقت به بهترین نتایج نخواهند رسید .  پیشنهاد 
سیاستی این است که شرکت ها بجاي اینکه انرژی 
خود را صرفا براي جنگیدن با هم متمرکز کنند به 
دنبال این باشند که نقاط تعادلي را پیدا کنند که 
حداقل منفعت براي دیگري نیز بوجود آید . در این 
نقطه اگرچه ممکن است حداکثر مطلوبیت برای 
هیچیک از طرفین فراهم نباشد ، اما حدی از سود 
برای هر کدام از آنها هست تا متوسل به رفتارهاي 

تخریبگرانه نشوند. در انتها نیز چند پیشنهاد عملي 
براي بازیابي بازار و تسکین زخم هاي موجود ارائه 
مي گردد : الف : با اطالع رساني گسترده به نهادهاي 
ذیربط و نشان دادن عمق فاجعه از صدور مجوزهاي 
جدید جلوگیري شود . ب : شرکت هایي که توان 
تغییر در مجموعه خــود را دارند به تولید کاالیي 
غیر از قیــر روي آورند.  پ : بــا مدیریت اتحادیه 
صادرکنندگان نفت ، گاز و پتروشیمي و با همکاري 
شرکت هاي عضو اتحادیه و مراکزي همچون اداره 
اســتاندارد ، بورس کاال و دیگر سازمانهاي ذیربط 
شــرایط را براي حذف آن گروه از شــرکت ها که 
عمال تخریب گر بازار هستند مهیا کرد . براي مثال 
با اجرایي شدن طرح رتبه بندي شرکتها و صدور 
دســتورالعمل هایي در خصوص محدودیت براي 
خرید خوراك مي توان بخش زیادي از این شرکت ها 

را از دور خارج نمود.
ت : کارخانه هایي که در مرکز کشور هستند و 
تمایل دارند به شــهرهاي بندري نزدیک باشند 
بجاي ســاخت کارخانه هاي جدیــد اقدام به 
خرید کارخانه هاي بیــکار و تعطیل موجود در 
این شهرها نمایند. ث : شرکت هاي کوچکتر با 
پیوستن به یکدیگر و ایجاد هلدینگ بجاي رقابت 
درعرصه هاي مختلف بــا هماهنگي و همکاري 

توان خود را در بازار افزایش دهند .
به امید روزي که آرامش و ثبات به بازار قیر کشور 

باز گردد .     
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 یکی از بازیگران اصلی صنعت نفت در دوره اعمال 
تحریم ها بخش خصوصی فعال و واقعی هستند، 
همان حلقه مفقوده ای که دولتمردان وقتی عرصه 
را خالی از هرگونه حمایت ســرمایه گذار و جذب 
شــرکت های خارجی می بینند با دست به دامن 
شــدن آن ها از این بخش به عنوان ترجیع بند 

نطق ها و سخنرانی هایشان استفاده می کنند. 
پر واضح است یکی از بخش های مهم و حیاتی در 
این صنعت در دست شرکت ها و سازندگان ایرانی و به 
اصطالح »خودی« قرار گرفته است که در برخی موارد 

با پشت چشم نازك کردن عده ای مواجه می شوند.
دراین میان هستند جماعتی که شرکت های ایرانی 
را خودی نمی دانند و در ادامه برآن داشته شده اند تا 
کمر به نابودی این بخش ببندند. اما کی و چه زمانی 
قرار است این عده انگشت شمار دست از اهداف شوم 
خود بکشند؟ مشخص نیست. قطع به یقین تا زمانی 
که بستر مناسبی برای عرض اندام این قشر فراهم 
و جذابیت الزم برای تاخت و تازشــان آماده باشد 
نمی توان انتظار تلطیف فضای موجود را داشــت. 
باتوجه به این فرآیند دو طیف، درگیر پروسه مذکور 

هستند؛ گروهی که آگاهانه و مغرضانه این کار را با 
برنامه ریزی های خاص انجام می دهند. گروهی 
دیگر سهواً و بدون اینکه متوجه عواقب کار باشند 
به تاخت و تاز می پردازند، همان افرادی که مترصد 

فرصتی برای کسب سود در لحظه هستند؛ 
بازیگران اصلی طیف نخست مافیاهای دانه درشتی 
هستند که با رانتخواری همیشه در صحنه حاضرند 
و درصدد فرصتی برای شکار طعمه خود می باشند. 
گروه دوم دالالن خرده پایی هســتند که با ریزه 
خواری در قالب دغل بازی ســایه شان را بر سر 

مطالبات سازندگان تجهيزات نفتی 
در پيچ تسویه حساب ها

مافیای نفت همچنان در کمین بخش خصوصی!

خبرنگار حوزه انرژیسمیه مهدوی

بخش های تجاری بیش از پیش پهن کرده اند، اما 
در نهایت ماحصل ایــن فرآیند یک خروجی ارائه 
می شود؛ خنثی سازی حضور بخش خصوصی و 
در نهایت نابودی اقتصاد کشــور. باتوجه به اینکه 
پیمانکاران و ســازندگان تجهیزات دو روی سکه 
صنعت نفت را تشکیل می دهند باید برای حمایت 
از آن ها اقدامات حساب شده ای را پیش بینی کرد. 

  توليدكنندگان تجيهزات در حاشيه مانده اند

یکی از بخش هایی که همیشــه در صنعت نفت 
مظلوم مانده ســازندگان تجهیزات نفت هستند؛ 
تولیدکننــدگان کاالهای نفتی و شــرکت های 
خصوصی به جای اینکه این روزها بیشــتر مورد 
حمایت دولت قرار بگیرند با نگاهی از جنس بی مهری 
مواجه می شوند. قطع به یقین مشارکت بیشتر در 
قراردادهایی که وزارت نفت و شرکت های تابعه آن 
به این منظور منعقد می کنند می تواند انگیزه این 
بخش را تا حدی باال ببرد.  این درحالی اســت که 
همواره در این راه مشــکالتی خودنمایی می کند؛ 
عدم تســویه حســاب به موقع کارفرمایان، بهره 
های سنگین بانکی، مشکالت بازگشایی ال سی، 
نوسانات ارزی به دنبال آن تعدیل نیروها و خوابیدن 
بازار کار، این بخش را کــه در حکم کلید طالیی 
برای خودکفایی تجهیزات بومی سازی کاالها به 
تصویر می کشد، به حاشیه می برد.  سوالی که در 
این بین پیش می آید این اســت که برای به روی 
غلتک افتادن چرخ های این بخش چه اقداماتی باید 
صورت بگیرد؟ درحال حاضر برعکس شعارهایی 
که از تریبون دولتی ها فریاد زده می شود تاکنون 
حمایت چشمگیری در قدو قامت بخش خصوصی 
انجام نشده است. استاندارد سازی، افزایش کیفیت 
و مدیریت درست مالی و زمانی فاکتورهایی هستند 
که همیشه در صدر ساخت و سازها باید مورد توجه 
قراربگیرد. اما الزمه این امر مشارکت هرچه بیشتر 
تولید کننده ها در قراردادهای کاری است برای این 
کار وزارت نفت ایده ای را طراحی کرد تا بر اساس 
سامانه وندورلیست ها )لیست سازندگان و تامین 
کنندگان مجاز( در شرکت های تابعه خود بنا به اصل 

ممنوعیت واردات کاالهای مشابه خارجی، بازار را به 
سمت استفاده از کاالهای ایرانی سوق دهند. 

  AVL ) Approved vendor lis  t (با راه اندازی سامانه
کارها کمی نظم گرفت تا بر اساس شفافیت، عدالت 
محوری و رعایت قانون، کارها به درستی انجام شود 
ولی در ادامه کار برخی پروژه ها دچار حاشیه های 

متعددی می شوند. 
مصداق این امر تجربه معدود شــرکت هایی است 
که از قافله قراردادی جامانده اند، اما ایراد کاردراین 
ماجرا کجاست؟ تا مرداد ماه ســال جاری تعداد 
شرکت های ســازنده ایرانی در ساخت تجهیزات 
به 1420 مورد می رســید که در سامانه ثبت نام 
کرده اند. برخی شرکت ها نیز هستند که بخشی 
از تجهیزات را خود می سازند بخشی دیگر را وارد 
می کنند که تعدادشان به 340 مورد می رسد ولی 
تاکنون نتوانسته اند مراحل قانونی را نهایی کنند. در 
مجموع این شرکت ها به 1810 مورد می رسد، این 
درحالی است که 3100 شرکت در سامانه AVL ثبت 
نام شده اند! مابه التفاوت این حجم را واسطه گران و 
تأمین کنندگان تشکیل می دهند. رونمایی از این 
نطق آماری در گفتگویی که با رضا پدیدار داشتم 
صورت گرفت که بیانگر یک تناقض در تعداد ثبت 
نام کنندگان است. به نظر می رسد با وجود AVLها 
نیز هنوز سازندگان در حاشیه امن قرار نگرفته اند!  
درحالی که علی رغم راه اندازی این سامانه برخی 
شــرکت ها از قافله امضای قرارداد ها جا می مانند 
شرکت های تولید کننده قطعات نفتی هستند که 
نامشان در AVL موجود است ولی در هنگام خرید 
از شرکت های دست دوم چینی خرید صورت می 
گیرد این یعنی روند مناقصاتی که شرکت ها اقدام 
برگزاری می کنند باید نظارت و دقت بیشــتری 
صورت بگیرد. وقتی کــه تولیدکنندگان خواهان 
حمایت از دولت هستند یعنی امر حمایت به خوبی 
صورت نگرفته اســت، این درحالی است که تنش 
های ارزی اخیر بازار تجارت ایران را بسیار متزلزل 
کرده است. به خوبی رویت می شود حتی شرکت 
های خصوصی شاید به خاطر حضور خصولتی ها و 
شبه دولتی ها جرات قدم گذاشتن در این بخش را 

 يكی از بازيگران اصلی 
صنعت نفت در دوره اعمال 
تحريم ها بخش خصوصی 
فعال و واقعی هستند، همان 

حلقه مفقوده ای كه دولتمردان 
وقتی عرصه را خالی از 

هرگونه حمايت سرمايه گذار 
و جذب شركت های خارجی 
می بينند با دست به دامن 

شدن آن ها از اين بخش به 
عنوان ترجيع بند نطق ها 

و سخنرانی هايشان استفاده 
می كنند
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ندارند درصورتی که اگر این جریان به خوبی هدایت 
شود می توان امید داشت عالوه بر تامین نیازهای 
بازار داخلی خط صادراتی نیز بیش از پیش فعال 
شود این یعنی تزریق درآمد ارزی جدید به خزانه 

کشور.

  رمز عدد 70 در صنعت نفت!

70 در صنعــت نفــت نماد و ســمبل خاصی در 
پروژه های نفت و گاز تلقی می شــود؛  در بخشی 
از پروژه ها از این عدد برای نشان دادن جای خالی  
ظرفیت پیمانکاران و سازندگان استفاده می شود، 
باالخره باید مشخص شود چرا از 100 درصد توان 
در بخش ساخت تجهیزات نفتی فقط 30 درصد 

استفاده می شود؟ 
درحال حاضر ظرفیت سازی برای تامین 10 گروه 
کاالیی در راستای بومی سازی و رشد دانش فنی 
و تکنولوژی صورت گرفته است، به استناد سخن 
مسووالن می توان تا سقف 75-70 درصد از امکان 
ساخت قطعات و کاالها را در بازار داخلی فراهم کرد 
این در حالی اســت که تنها 30 درصد از ظرفیت 

موجود استفاده می شود. 
شاید بتوان گفت بخشی از ظرفیت 70 درصد خالی 
مانده به عدم توان و جای خالــی دانش و فناوری 
شرکت های ایرانی در ســاخت برخی تجهیزات 
پیشرفته باز می گردد. ولی باید اذعان کرد بخش 
دیگری که توانایی تولیــد آن در داخل وجود دارد 
در بخش بازاریابی و خرید و فروش دچار ســکته 

می شود. 
بعبارت دیگر همان 30 درصد ظرفیت فعال گرفتار 
مجموعه ای از چالش ها می شــوند. این درحالی 
اســت که خریدهای صنعتی کاالهایی که توسط 
تولیدکنندگان به بازار عرضه می شــود می تواند 
سرنوشت این قشر را از ســرگردانی خارج سازد و 
انگیزه ای مضاعف برای ادامه حیاتشان تزریق کند. 
برخی از چالش هــا در هنگام اســتارت کار بروز 
پیدا می کند که بیشتر سرمنشا مالی دارد. مانند 
مشــکالت هزارتوی اســتفاده از تسهیالت برای 
وام های داخلی و خارجــی، ارائه تضامین الزم و ... 

بنابراین در همان ابتدای کار سنگ بزرگی را پیش 
پای تولیدکننده می اندازد. 

بعد از گذر از این مرحله، چشم تولیدکنندگان به 
عدم خوش حســابی کارفرمایان روشن می شود. 
بنابراین با وجود امضای قرارداد و تامین سفارش 
کارفرما جیب خالی سازنده در پیچ تسویه حساب 

گیر می کند. 
این درحالی است که بدهی وزارت نفت به سازندگان 
در دی ماه 94، حدود 800 میلیون دالر اعالم شد 
بنا بود با آزادی پول های بلوکه شــده امکانی برای 
بازپرداخت بدهی پیمانکاران و سازندگان فراهم 
شود، اما  پس از فرازونشــیب های متعدد  بدهی 
به سازندگان در سال گذشته به 1.2 میلیارد دالر 
رسید. این فقط یک روی سکه است روی دیگر سکه 
چالش های نفت مربوط به پیمانکاران می شــود 
درحال حاضر وزارت نفت درحدود 3هزار میلیارد 
تومان به  این بخش  بدهی دارد و این موید سخن  
سید عبداهلل موسوی؛ مدیرعامل تازه نفس شرکت 
ملی حفاری است که اشاره به نجابت این قشر برای 

دریافت مطالبتشان دارد.

  دو روی سكه صنعت نفت صيقل داده می شود

بنظر می رسد صنعت نفت باتوجه به مشکالت پیش 
آمده برای تسویه بدهی های خود چه با سازندگان 
چه با پیمانکاران بیشتر در انتظار وقوع یک معجزه 
است آن هم در حالی که سایه محدودیت منابع مالی 

روز به روز بیشتر قد می کشد. 
هرچند از ســال ها پیش قرار بود بــا مبلغی که از 
حساب های بلوکه شــده آزاد می شود بخشی از 
طلب ها تسویه شود حال نه تنها این امر میسر نشده 
بلکه به تعداد حساب های بلوکه شده قبلی روز به 
روز اضافه می شــود، حسابهای بانکی مسدود می 
شود، خریداران نفتی تحت فشار قرار می گیرند و به 
معافیت های 90 روزه و 180 روزه مدارا می کنند. 
در شرایطی که چشــم انداز روشنی در بازار خرید 
و فروش نفت وجود ندارد شرکت های برند نفتی 
برای حضور در بازار نفت ایران ریسک نمی کنند و 
درنهایت با سوء استفاده گری خریداران باقیمانده 

بدهی وزارت نفت به 
سازندگان در دی ماه 94، 

حدود 800 ميليون دالر اعالم 
شد بنا بود با آزادی پول های 

بلوكه شده امكانی برای 
بازپرداخت بدهی پيمانكاران 

و سازندگان فراهم شود، 
اما  پس از فرازونشيب های 

متعدد  بدهی به سازندگان در 
سال گذشته به 1.2 ميليارد 

دالر رسيد

پیشــنهاد تهاتر کاال و نفت ارائه می کنند گاه با 
چایی گاه با دارو گاه با غــذا و گاه با پرنده های 

سوخو!
 درخصوص پروژه های بهره برداری و توســعه 
میادین نفتــی و گازی نیز باید گفت طرح ها در 
یک بایکوت اجرایی از سوی شرکت های خارجی 
قرار گرفته وعمال HOA و MOU ها امضا شده  را 

خنثی ساخته است. 
پیش از اعمال تحریم ها در زمان نوشتن بندهای 
برنامه ششــم توسعه به عنوان ســند اقتصادی 
کشــور یک مبلغ نجومی در برنامه ششم ثبت 
شد؛ 200 میلیارد دالر سرمایه خارجی برای راه 
اندازی پروژه های نیمه کاره در صنعت نفت در 
این برنامه قطعی شد. درست است صنعت نفت به 
این میزان سرمایه نیاز دارد اما با توجه به شرایط 
پیش آمده این امر محال به نظر می رسد. از زمان 
ارائه برنامه ششم توسعه چند درصد از آن 200 
میلیارد دالر سرمایه هدف در قراردادها اجرایی 

شــده اســت؟ تنها راهی که در این مسیر باقی 
می ماند استفاده از پتانسیل ظرفیت های داخلی 
به عبارت دیگر بخش خصوصی است اما در عمل 

چه میزان از این ظرفیت استفاده می شود؟
در این شرایط مراودات کاری بین کارفرمایان، 
پیمانکاران و ســازندگان در این پازل از اهمیت 
ویــژه  ای برخوردار اســت، بنابراین برای تنگ 
تر ساختن حلقه همکاری بین نهادهای مذکور 
باید در روند برگــزاری مناقصات و قراردادها در 
اجرای قانــون حداکثر اســتفاده از توان تولید 
داخلی به شــدت و حدت و نظارت بیشــتری 
صورت بگیرد، از همین رو وزارت نفت در صدد 
برآمده اســت پیمانکاران را ملزم کند تا درصد 
خاصی را بــه تولید داخلی اختصــاص دهند و 
همچنین امتیازات ویژه ای را برای پیمانکارانی 
که تجهیزات داخلی اســتفاده می کنند در نظر 

بگیرد.
مدیران در بدنه نفتی کشور با دریافتن سیگنال 

های عدم رضایــت از این وادی دســت به کار 
شــدند تا از پتانسیل ســازندگان و پیمانکاران 
البته به شرط وجود استاندارد و کیفیت مناسب 
به بهترین شکل ممکن اســتفاده کنند. صدور 
مجوز 6میلیــارد و 200 میلیــون دالری برای 
معامله با پیمانکاران ایرانــی مهمترین خبری 
بود که بتازگی از تریبون وزیر نفت اعالم شــده 
است. با امضای قراردادهایی که شرط اصلی آن 
استفاده حداکثری از تجهیزات ایرانی و ساخت 
داخل اســت می توان با یک تیر دو نشانه مهم 
را در این صنعت هدف گرفــت تا هم از ظرفیت 
های بالاستفاده پیمانکاران استفاده شود و هم 
از تولیدکنندگان داخلی حمایت صورت گیرد. 
اما الزم است برای این جریان یک بازه زمانی در 
نظر گرفته شود تا فرهنگ بکارگیری آن در این 
صنعت نهادینه شود و درادامه سایر چالش هایی 
که در زیرساختار بخش های مختلف وجود دارد 

صیقل داده شود. 
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در اواخر سال 2017 کشتی شناور تولید گاز مایع 
)LNG( ســاخت کره جنوبی از کارگاه تولید این 
کشور طی هشت هفته به استرالیا رسید. این غول 
عظیم الجثه وســعتی در حد چهار زمین فوتبال 
دارد و وزن آن حــدود 10 برابر یک ناو هواپیمابر 
معمولی است. ماموریت این کشتی تولید گاز 
الیه هــای زیرین دریا و تبدیــل آن به گاز مایع 
خیلی سرد )Super cooled LNG( و تحویل آن 

به کشتی های ویژه حمل LNG می باشد.
این پروژه برای شرکت رویال داچ شل 14 میلیارد 
دالر هزینه داشته و متعلق به آخرین موج توسعه 
مصرف گاز اســت که می خواهد با تغییر پارادایم 
انرژی جهان، نخســت دوران تفوق گاز بر نفت را 
اعالم نماید و سپس بصورت "پل انتقال" مصرف 
انرژی جهان را وارد دوران انرژی های پاك نماید. 
شرکت شورون آمریکا نیز قبل از آن با راه اندازی 
پروژه گورگون )Gorgon( در سال 2016 راهبرد 
مشابهی را دنبال کرد. این شرکت با 88 میلیارد دالر 

شركت های بزرگ نفتی 
گاز را انتخاب كرده اند

سرمایه گذاری تولید LNG در استرالیا را عملیاتی 
کرده است. شرکتهای عظیم اگزان موبیل، بی پی 
انگلستان، توتال فرانســه و انی ایتالیا نیز سرمایه 

گذاریهای کالنی در این زمینه داشته اند.
با این تمهیدات قرار اســت عرضه LNG تا ســال 
2021 در ســطح 50% افزایش یابــد. روند این 
سرمایه گذاریها حاکی از یک برداشت همگانی در 
بین شرکتهای بزرگ نفتی جهان است که ویژگی 
تمیز بودن گاز از نظر آالیندگی در مقایسه با نفت و 
ذغال سنگ، رشد مصرف آنرا تضمین می کند، حال 
آنکه تقاضا برای سوخت های فسیلی بطور کلی روند 

نزولی خواهد داشت.
نمودار زیر روند تحول انــواع انرژیهای اولیه طی 
نیم قــرن اخیر و پیش بینی آنرا تا ســال 2035 

نشان می دهد.
گازی که در نیروگاههای برق می ســوزد، نصف 
ذغال سنگ Co2 تولید می کند و تولید اکسید 
نیتروژن و ســایر آالینده های آن نیز 75 درصد 
کمتر از ذغال است. بنابراین گاز جانشین خوبی 
برای ذغال ســنگ در برابر تغییر اقلیم و آلودگی 
هوا است. در عین حال گاز جانشین خوبی برای 
نیروگاهها در برابر توسعه خودروهای برقی است 

که تقاضای نفت را کاهش می دهد. 

تولید انرژیهای اولیه )%( از مجموع انرژیهای جهان

با این روند، دوران برتری نفت در مقایسه با گاز بر 
سرعت در حال سپری شدن است.

برای نمونه، در شرکت بی پی انگلستان، از مجموع 
16 پروژه ای که قرار است تا سال 2021 عملیاتی 
شــود، 12 پروژه مربوط به توسعه گاز است و این 
روند در ســایر شــرکتها نیز قابل مشاهده است. 
شرکت صاحب نام وودمکنزی در زمینه مشاوره 
انرژی می گویــد در فرایند امکان ســنجی، در 
دنیا در برابر هر پروژه نفتی دو پروژه گازی وجود 
دارد. مدیرعامل شــرکت انی ایتالیا آقای کلودیو 
دسکالزی می گوید قدیم ها اگر بجای نفت به گاز 
می رســیدیم، نا امید می شدیم، ولی االن دنبال 
اکتشاف گاز هستیم. این شــرکت به سرعت در 
حال توسعه میدان ظهر در سواحل مصر می باشد.

توسعه دهندگان گاز در صدد هستند ذغال سنگ 
را از سیکل مصرف نیروگاهی خارج کنند و رقابت 
با توســعه انرژیهای باد و خورشید را به نفع خود 
خاتمه دهند. آقای مارتین وتسالر رئیس بخش 
گاز شرکت شل می گوید درست است که در بلند 
مدت انرژیهای تجدید پذیر )بویژه باد و خورشید( 
بر تقاضای انرژی مسلط می شوند، ولی در دوران 
انتقال از سوخت های فسیلی به این سوخت ها و 
حتی در پایان آن نیاز به یک عامل با ثبات انرژی 
وجود دارد که بتواند مکمل باد و خورشــید باشد 
تا در فواصل فقدان آنها ثبات سیســتم انرژی را 
تضمین کند و این ســوخت یقیناً گاز است. الزم 
به یادآوری است که بزرگترین مشکل سوخت باد 
 ")In  termi  t  tency( و خورشیدی مشکل "تناوب
است که به مفهوم عدم اســتمرار آنها یا متناوب 
بودن دسترسی به آنها است. برای حل این مشکل 
یا باید فن آوری ذخیره سازی )باطریها( پیشرفت 
جدی نماید و یا آنکه سیستم پشتیبانی کننده با 

سوخت های فسیلی وجود داشته باشد.
آینده گاز هیچ کجا مثل آسیا روشن نیست. فقط 
هند و چین بیــش از 50% رشــد 30 درصدی 
مصرف انرژی بین حال حاضر تا 2035 را به خود 
اختصاص خواهند داد. آلودگیهای وسیع و عمیق 
شهری در این دو کشــور و نیز تعهدات آنها ذیل 

موافقت نامه اقلیمی پاریس، نیــاز به گاز آنها را 
تشدید می کند. چین در صدد است سهم مصرف 
گاز خود را از 6% فعلی به 15% تا 2030 افزایش 
دهد. عالمت های این رشــد هم قابل مشــاهده 
 LNG است بطوریکه در نیمسال اول 2017 میزان
وارداتی چین 38% نســبت به دوره مشابه سال 

2016 افزایش داشت.

LNG ریسک های توسعه   

علیرغم خوش بینی شرکتهای بزرگ نفتی نسبت 
به آینده گاز و سرمایه گذاری های کالنی که در 
این زمینه کرده اند، ریسک سرمایه گذاری های 
آنها زیاد است. این پروژه ها همزمان شده است با 
توسعه میادین شیل )Shale( در آمریکا بطوریکه 
این کشور را پس از سالهای طوالنی، مجدداً تبدیل 
به یک صادرکننده خالص گاز کرده است. آژانس 
بین المللی انرژی )IEA( معتقد است تا سال 2022 
آمریکا بصورت رقیب جدی قطر و استرالیا برای 
صادرات LNG در خواهد آمــد. این موج افزایش 
عرضه گاز، سودآوری پروژه های شل در استرالیا، 
اگزان موییل در گینه نو، بی پی در اندونزی و توتال 

در روسیه را زیر سوال می برد.
طی 5 سال گذشته قیمت گاز در اروپا و آسیا که 
بزرگترین هدف های صادرات LNG هستند، بیش 
از 40% کاهش داشته و این امر بازده سرمایه پروژه 
های توســعه LNG را نسبت به محاسبات ابتدای 
سرمایه گذاری بشدت کاهش داده است. افزایش 
عرضه LNG بطور کلی و متعدد شدن شرکتهای 
عرضه کننده بنحوی اســت کــه پیش بینی 
می شــود بازار این فراورده از "بازار فروشنده" به 
"بازار خریدار" تبدیل شــود. بر این اساس است 
که خریداران که ســابقاً دنبال قراردادهای بلند 
مدت بودند، در پی قراردادهــای کوتاه مدت تر 
و انعطاف پذیر تر باشند. ســابقاً بازار LNG تعداد 
محدودی عرضه کننده داشــت که به معدودی 
 LNG مصرف کنندگان نظیــر ژاپن و کره جنوبی
می فروختند. ولی تولید عظیم گاز توسط آمریکا 

این صحنه را تغییر داده است.

دهســال پیش متجاوز از 95% قراردادهای LNG دوره ای دهساله یا بیشتر داشتند ولی االن این رقم به 
60% رسیده است. تا کنون LNG فرآورده پیشرفته ای بود که در دسترس شرکتهای معمولی نبوده، ولی 
این روند نیز کامالً تغییر کرده است. با همه این احوال و بر خالف انتظار، توسعه زیاد LNG و افزایش عرضه 
آن و کاهش قیمت گاز، تقاضای این ماده افزایش چشمگیری پیدا نکرده است. این فرایند موجبات نگرانی 

سرمایه گذاران از جمله شرکتهای بزرگ نفتی را فراهم آورده است.
ریســک دیگر قضیه از ناحیه طرفداران محیط زیســت و فعاالن مبارزه با تغییر اقلیم ناشی شده است 
این گروه گاز را نیز مانند ذغال سنگ و نفت سوخت فسیلی " و غیر خودی" می دانند. گروه کربن ترکر 
)Carbon   tracker( که یک سازمان مردم نهاد فعال در مبارزه علیه تغییر اقلیم است می گوید معادل 532 

میلیارد دالر از پروژهای گازی جهان باید منســوخ شود تا جهان به هدف محدودیت 2 درجه سانتی 
گراد موافقت نامه اقلیمی پاریس برسد. این گروه و نهادهای مشابه، به این نوع دارائی ها "دارایی های 
زمین گیر" )S  tranded Asse  ts( اطالق می کنند و معتقدند دنیا با انتقال به عصر مصرف انرژیهای تجدید 
پذیر، مقادیر معتنابهی از سرمایه گذاریهای گاز، نفت و ذغال سنگ را "بال استفاده" و منسوخ خواهد کرد.

گروه های زیست محیطی هر از گاهی شــکایتی را در دادگاههای اروپا و آمریکا علیه شرکتهای بزرگ 
نفتی مطرح می کنند و مدعی می شوند این شرکتها با کارشان به سالمت بشر و جامعه صدمه می زنند. 
البته اینگونه اقدامات بیشتر جنبه تبلیغاتی و جنجالی آفرینی دارند و انتظارات این گروه ها نیز نسبت 
به سرعت و شدت تغییر پارادایم انرژی جهان از سوخت های فسیلی به سوخت های تجدید پذیر عمدتاً 

رویا پردازانه و غیر منطقی است.
ولی شرکت های بزرگ فعال در زمینه سوخت های فسیلی بنحوی شاهد هستند که روند فشار گروه های 

تحلیلگر ارشد حوزه انرژیرضا مدیر قمی
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زیست محیطی در حال تشدید است و باید نگاهی 
دوباره به استراتژیهای توسعه فعالیت خود داشته 
باشــند تا مالحظات مقابله با تغییر اقلیم، زمینه 
کار و رقبای جدید را نیز در نظر داشــته باشند. از 
یکسو سیاستهای عمومی و قانونگذاری نه تنها در 
کشورهای توسعه یافته، بلکه در کشور های نو ظهور 
نظیر چین، هند و سایر کشورهای در حال توسعه، 
عرصــه را بیش از پیش بر مصرف ســوخت های 
آالینده از جمله سوخت های فسیلی تنگ می کند.

همزمان دسترســی شــرکتهای بزرگ و حتی 
متوسط و کوچک نفتی به ذخایر جدید نفت کم و 
کمتر می شودو جایگزینی تولید موجود دشوار تر 
می شود، چرا که برای دسترسی به مناطق جدید 
محدودیت وجود دارد و یا آنکه منابع در دسترس، 
نفت قابل توجهی برای استحصال مقرون به صرفه 
و تجاری ندارند. از ســوی دیگر، به سرعت بهای 
تولید انرژی از باد و خورشید رو به کاهش است و 
در مناطقی مثل دریای شمال و چین به " برابری 
شبکه" رسیده است. مفهوم این فرایند آنست که 
کاهش هزینه ها در این مناطق به حدی است که 
از این پس تولید انرژی از این حامل ها بدون کمک 

و سوبسید دولتی امکان پذیر است.
با این اوصاف دور نیست زمانی که شرکتهای بزرگ 
نفتی – گازی جهان فعالیت ها و ســرمایه گذاری 
های خود را از اعضای نفــت و گاز متعارف خارج 
سازند و مجبور شوند بجای لباس هیدروکربوری، 
جامه " انرژی" بر تن کنند و فعالیت های خود را 
به حوزه انرژیهای تجدید پذیر و تولید الکتریسیته 

نیز گسترش دهند.

  گاز سوخت دوران انتقال

به هر حــال اینکه جهان گزینه بــاال به پایین 
موافقت نامه پاریس را بــرای کاهش گازهای 
گلخانه ای انتخاب کند و یا آنکه فن آوریهای 
نوین در این روند نقش اصلــی را ایفا نمایند، 
شــرکتهای نفتی بزرگ معتقدند مصرف گاز 
به صورت های مختلف ســوخت دوران انتقال 
خواهد بود و این دوره ممکن است ربع قرن و 

یا بیشتر طول بکشد.نمودار فوق که با بهره 
گیــری از منابع آژانس بیــن المللی انرژی 
تهیه شــده ، پیش بینی سبد مصرف انرژی 
جهان را برای سه سناریو ادامه سیاستهای 
موجود، بکارگیری سیاســت های جدید و 
باالخره بکارگیری سیاستهای توسعه پایدار 
توصیه شده از ســوی نهادهای سازمان ملل 
متحد نشــان می دهد. در تمامی گزینه های 
آینده، ســهم گاز بنحو بارزی حفظ شده و 
حال آنکه ســهم نفت و بویژه ذغال ســنگ 

کاهش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی اوپکس و به نقل از 
هادی ابراهیمی مسئول برگزاری این دوره از مسابقات 
در روز آخر این بازی ها تیم های نفت هرمزان و بهتاز 
شیمی به مصاف هم رفتند که در نهایت نفت هرمزان 
با نتیجه 6 بر 1 پیروز شد و به مقام قهرمانی این دوره 

از بازی ها رسید.
اختتامیه این مســابقات با حضور بزرگان فوتبال 
ایران همچون حسین کالنی،مهدی مناجاتی،داوود 

اختتاميه دومين دوره مسابقات فوتسال اتحادیه اوپكس 

فنایی،حسین شــمس،نادر لطیفی،اصغر فالح و 
همچنین دبیر سازمان لیگ فوتسال کاظم سلیمانی 
برگزار شد و تندیس و کاپ بازیکنان و تیم های برتر 

اهدا شد.
قهرمان : نفــت هرمــزان،  نایــب قهرمان:بهتاز 
شیمی،  مقام سوم:هیرمند شــیمی بهاران،  مقام 
چهارم : مونوکم،  برترین تیم اخالق:مرآت، برترین 
سرپرست:کریمی از هیرمند شیمی بهاران،  برترین 

مربی:کبیری از مونو کم،  برترین گلزن:احمد پری آذر 
از نفت هرمزان و امیر مرادی از بهتاز شیمی با 13 گل 

زده، برترین بازیکن:احمد پری آذر از نفت هرمزان
در این دوره از بــازی ها که با حضور 16 تیم از اعضا 
اتحادیه از تاریخ 9 آذر در مجموعه ورزشی دانشگاه 
شهید بهشتی برگزار شد 205 توپ در 32 بازی از 
روی خط دروازه ها عبور کرد که میانگین 7 گل زده 

در هر بازی را داشت.

مديرعامل شركت انی ايتاليا 
می گويد قديم ها اگر بجای 
نفت به گاز می رسيديم، 

نا اميد می شديم، ولی االن 
دنبال اكتشاف گاز هستيم. 
اين شركت به سرعت در 

حال توسعه ميدان ظهر در 
سواحل مصر می باشد
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اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است و 
با وجود وعده ها، تاکیدها و تالشهای فراوان برای کاهش این وابستگی، همچنان وابستگی اقتصاد ایران به 
نفت کاهش نیافته و صرفا در مقاطعی که صادرات و فروش نفت ایران کاهش یافته، این وابستگی، ناگزیر 

کمتر شده؛ چراکه چاره ای جز آن وجود نداشته است!
از دهه 1970 میالدی، وابستگی ایران به درآمدهای نفتی افزایش یافت. آن زمان با افزایش قیمت نفت، 
درآمدهای ارزی ایران به مدد فروش نفت افزایش یافت تا محمدرضا پهلوی محملی برای تحقق آرزوهای 
خود که در قالب رویای رسیدن به تمدن بزرگ تبلور یافته بود، پیدا کند. قرار گرفتن در جمع قدرتهای 
اقتصادی جهان، نیازمند زیرساختهایی بود که ایران در آن زمان، هنوز از این زیرساختها برخوردار نبود 
و در چنین شرایطی پول نفت، می توانست مسیری میان بر برای رسیدن به اهداف حاکمیت ایجاد کند. 
میزان تولید نفت ایران در آن زمان از مرز 5 میلیون بشکه در روز هم گذشته بود که هیچگاه این میزان 
تولید تکرار نشد. افزایش قیمت نفت در آن زمان برای کشوری همچون ایران که تولید نفت بسیار باالیی 

یافتن زبان مشترک

 با بخش خصوصی 

پيش شرط 

دور زدن تحریم

وقتی همه دولتی ها از دور زدن تحریمها سخن می گویند

داشــت، ســیلی از درآمدهای نفتی را به کشور 
سرازیر کرد تا کاهش وابستگی به نفت، در تفکر 
حاکمیت پهلــوی، جایگاهی – الاقــل در کوتاه 

مدت - نداشته باشد. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، در مقاطعی شاهد 
تالش برای کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای 
نفتی بودیم اما این تالشــها غالبا ناکام بود. بویژه 
نیاز ضروری ایران به درآمدهای نفت برای تامین 
هزینه های ســنگین جنگ هشت ساله، مجالی 
برای تفکر به روشهای جایگزین پول نفت، ایجاد 

نمی کرد. 

حمیدرضا شکوهی - خبرنگار حوزه انرژی

پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت سازندگی روی 
کار آمد که هدفش ساختن ویرانی های حاصل از 
جنگ و جبران عقــب ماندگیهای حاصل از یک 
دهه دست و پنجه نرم کردن با درگیری های پس 
از انقالب و پس از آن جنگ تحمیلی بود. در این 
مقطع هم پول نفت می توانست نقش مهمی ایفا 
کند. هرچند با کاهش تولید نفت نسبت به سالهای 
قبل از پیروزی انقالب اســالمی مواجه بودیم اما 
افزایش قیمت نفت، درامدهای نفتی را دوباره به 
کشور هبه کرد. در دولت سیدمحمد خاتمی هم 
این روند ادامه داشــت و تولید نفت در اواخر آن 
دولت در سال 1384، به رقم بیسابقه 4 میلیون 
و 250 هزار بشکه در روز رسید که باالترین رقم 
تولید نفت ایران پس از پیروزی انقالب اســالمی 
محسوب می شــد. هرچند در آن مقطع، قیمت 
نفت کاهش یافت اما همچنان نفت، نقش مهمی 
در تامین درآمدهای ارزی کشور ایفا می کرد. از 
سال 85 اندك اندك تولید نفت ایران کاهش یافت 
و پس از مدتی تحریمهای شورای امنیت سازمان 
ملل بر ضد جمهوری اسالمی ایران که نوك پیکان 
آن، نفت را هدف قرار داده بود، فشارهای بیشتری 
بر صنعت نفت ایران وارد آورد. فشــارهایی که از 
یک سو ســرمایه گذاری خارجی و ورود فناوری 
های مدرن به صنعت نفت را محدود کرد و میزان 
تولید نفت ایران را کاهش داد و از ســویی دیگر، 
محدودیتهایی در فروش نفــت ایران ایجاد کرد. 
البته پیش از آنکــه این محدودیتها افزایش یابد، 
قیمت نفت به رقمهای افسانه ای 130 دالر تا 150 
دالر در هر بشکه رسید تا دولت محمود احمدی 
نژاد به ثروتمندترین دولــت تاریخ معاصر ایران 
تبدیل شود. هرچند این درآمدهای نفتی موجب 
گشایشی در اقتصاد ایران نشد و برعکس، میزان 
اتکا به نفت را با تکیه بــر افزایش قیمت نفت، در 

اقتصاد بیمار ایران افزایش داد. 
پس از پایان تحریمها در دولت حسن روحانی نیز، 
دوباره شاهد اوج گرفتن تولید نفت بودیم تا میزان 
تولید نفت ایران به رقم 4 میلیون بشــکه در روز 
نزدیک شود. هرچند اعمال مجدد تحریمهای این 

بار یکجانبه از سوی دونالد ترامپ رییس جمهوری 
آمریکا پس از خروج او از برجام، دوباره میزان تولید 
نفت ایران را کاهــش داد. در آن مقطع که میزان 
تولید نفت ایران افزایش یافته بود، بار دیگر اتکا به 
درآمدهای نفتی در بودجه افزایش یافت تا رسم 
دیرین اتکا به نفت، همچنان پابرجا بماند. رسیدن 
به رقمهای رشــد اقتصادی بین 5 تا 8 درصد در 
پســابرجام، به مدد افزایش تولید و فروش نفت 
حاصل شد تا نقش مهم نفت در اقتصاد ایران بیش 

از پیش آشکار شود.
چنین وابستگی بزرگی به نفت، طبیعتا از چشمان 
ناظران بین المللی نیز پنهان نمی ماند و اگر قصد 
اعمال فشار و تحریم بر کشورمان را داشته باشند، 
هدفی بهتر از نفت پیدا نمی کنند. البته در دوره ای كه 
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل یکی پس 
از دیگری بــر ضد ایران اعمال می شــد، تحریم 
بنزین هم در دســتور کار قرار گرفته بود چراکه 

 مهمترين دغدغه بخش 
خصوصی، نه توقع حمايت 
مالی يا انتظار بهره گيری از 
رانت و موارد مشابه، بلكه 
بهره مندی از بديهی ترين 
حقوق اوليه فعاالن بخش 
خصوصی در كشورهای 

توسعه يافته و حتی در حال 
توسعه است

به دلیل کمبود بنزین در کشور، بخشی از بنزین 
موردنیاز در کشور از طریق واردات تامین می شد. 
محدودیت در واردات بنزین به ایران، موجب شد 
راهکارهایی برای افزایش تولید بنزین در کشور در 
آن مقطع مورد آزمون قرار گیرد که تولید بنزین 
در پتروشیمی ها یکی از این راهکارها بود که البته 
حواشــی فراوانی هم ایجاد کرد. چراکه کیفیت 
پایین بنزین تولیدی در پتروشیمی ها آالینده ها 
را در هوای شــهرهای بزرگ افزایش داد. هرچند 
این موضوع به چالشی بین موافقان و مخالفان این 

موضوع تبدیل شد. 
حال پس از گذشت چندین ســال از آن روزها، 
آمریکا در شرایطی تصمیم به تحریم نفتی ایران 
گرفته که تحریم بنزین در دستور کار آن کشور 
نیست. چراکه ایران در تولید بنزین خودکفا شده 
و با افتتاح فاز ســوم پاالیشــگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس توســط رییس جمهوری در 
اواخر بهمن ماه، عمال ایران از پتانسیل صادرات 
فرآوردهــای نفتی و حتی بنزین هــم برخوردار 
شد. ظرفیت تولید بنزین در کشور در بهمن ماه 
سال جاری به 105 میلیون لیتر در روز رسیده و 
این بدان معناست که در نیمه دوم امسال، تولید 
بنزین در ایران حدود 20 میلیون لیتر در روز، بیش 
از مصرف کشور است و در صورتی که مصرف بنزین 
در کشور افزایش قابل توجهی نیابد، حتی می توان 
روی صادرات بنزین و ارزآوری آن نیز حساب باز 
کرد. این موضوع موجب شــده دیگر بنزین، در 
نوك تحریمهای نفتی آمریکا بــر ضد ایران قرار 

نداشته باشد.
اما با این وجود تحریم نفتی ایــران از دو طریق، 
نخست، تهدید مشتریان نفتی ایران و دوم، مسدود 
ساختن گلوگاههای اصلی نقل و انتقال ارز حاصل 
از فروش نفت، فشــارهایی بر ضــد ایران اعمال 
می کند که محدودیتهــای در فروش و صادرات 
نفت ایران طی ماههای اخیر ایجاد کرده اســت. 
بروز چنین شرایطی موجب شده میزان تولید و 
همچنین صادرات نفت ایران طی یک سال اخیر 
کاهش یابد. به طوری که تولید نفت ایران از رقم 3 
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میلیون و 900 هزار بشکه در روز به حدود دو و نیم 
میلیون بشکه در روز کاهش یافته که البته ارقام 
غیررسمی حکایت از کاهش بیشتر از این میزان 
دارد. چنین شرایطی میزان صادرات نفت ایران و 
به تبع آن درآمدهای ارزی کشور را که همچنان 

متکی به نفت است، کاهش می دهد. 
در الیحه بودجه ســال 1398 کل کشور، میزان 
صادرات نفت ایران یک و نیم میلیون بشــکه در 
روز تخمین زده شــده اســت. این آمار اگرچه با 
وجود جدیت آمریکا بر افزایــش محدودیتهای 
ایران و همچنین تهدید کشورهای خریدار نفت 
ایران به کاهش یا حذف معافیتهای نفتی آنها در 
قبال خرید نفت از ایران، اندکی خوشــبینانه به 
نظر می رسد، اما حتی اگر این میزان فروش هم 
تحقق یابد، نقل و انتقــاالت مالی علیرغم ایجاد 
کانالی توسط اتحادیه اروپا با دشواری هایی روبرو 

خواهد بود.
به تازگی آقای واعظی سرپرســت نهاد ریاســت 
جمهوری و مشاور رییس جمهوری، از دور زدن 
تحریمها با کمک بخش خصوصی ســخن گفته 
است که البته سخنی نیک اســت. اما متاسفانه 
بهره گیری از توان بخــش خصوصی همواره در 
حوزه گفتار، حضوری ثابت داشــته اما در حوزه 
عملکردی، مسووالن، کمتر در این حوزه کارنامه 
قابل دفاعی داشته اند و این امر منحصر به دولت 
خاصی نیست. دولتها عموما تنها زمانی به فکر بهره 
گیری از پتانسیل های بخش خصوصی یا حمایت 
از آنها می افتند که با محدودیتهایی مواجه شوند 
و اکنون زمان دور زدن محدودیتها با کمک بخش 

خصوصی است!
اگر با مدیران و ســرمایه گذاران فعال در بخش 
خصوصی در حوزه های مختلف گفتگو کنید در 
می یابید که مهمترین دغدغه آنها، نه توقع حمایت 
مالی یا انتظار بهره گیری از رانت و موارد مشابه، 
بلکه بهره مندی از بدیهی ترین حقوق اولیه فعاالن 
بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته و حتی 
در حال توسعه در حوزه هایی همچون ثبات قوانین 
و تسهیل عملکرد آنان از طریق قوانین و مقررات و 

تمرکز بر روی توانمندی های بخش خصوصی واقعی 
در مقابل دولتی ها و خصولتی هاست که انتظاری 
بدیهی و در عین حال اساسی است که البته کمتر 

مورد توجه قرار گرفته است.
اگر هدف ما اقتصادی شکوفا و توسعه یافته است، 
طبیعتا این اقتصاد بر پایه حمایت از بخش خصوصی، 
بنای اســتوارتری خواهد یافت. حاال که در شرایط 
تحریم قرار است بخش خصوصی بخش مهمی از بار 
دور زدن تحریمها را بر دوش بکشد و به کمک دولت 
بیاید، باید زمینه را برای فعالیت آن فراهم ساخت. چرا 
که وجود سوابقی همچون فروش نفت به واسطه ها و 
امثال بابک زنجانی یا ناجا با هدف دور زدن تحریم یا 
تادیه بدهی ها، نگرشی منفی به مقوله دور زدن تحریم 
ایجاد کرده که بخش خصوصی واقعی که شــفاف 

فعالیت می کند، از این مقوله مبرا است. 
دولت اگر خواستار دور زدن تحریمها و فراتر از آن، 
اقتصادی شکوفا اســت باید زمینه فعالیت بخش 
خصوصی را نه فقط در زمان تحریم، بلکه در تمامی 
ادوار تســهیل کند تا بخش خصوصــی نه زینت 
المجالس و در حاشــیه دولتی هــا و خصولتی ها، 
بلکه در محور فعالیتها باشــد. سیل واگذاری هایی 
که روی آن نام خصوصی ســازی گذاشته شده اما 
عمال با خصوصی سازی واقعی فاصله دارد، نمی تواند 
محوریت را به بخش خصوصــی بدهد. باید بخش 
خصوصی واقعی را میدان داد تا هم در حوزه توسعه و 
هم در حوزه صادرات، از پتانسیل های بی بدیل این 

بخش استفاده کرد.
البته بررسی پتانســیل های بخش خصوصی در 
صنعت نفت، نیازمند مجال بیشتری است که می 
توان به طــور مجزا این توانمنــدی را در هر بخش 
بررسی کرد. اما صرفا به همین حد بسنده می کنم که 
دور زدن تحریمها و جلوگیری از توقف رشد اقتصادی 
و صنعتی در دوران تحریم با کمک بخش خصوصی، 
نه در سخن، بلکه با حمایت عملیاتی امکانپذیر است 
و الزمه این امر، یافتن زبانی مشترك با فعاالن بخش 
خصوصی توسط دولتی هاست تا حمایت از بخش 
خصوصی به یک اصل واقعی و نه زینتی که صرفا در 

مواقع لزوم به کار آید، تبدیل شود. 

دولت اگر خواستار دور 
زدن تحريمها و فراتر از 

آن، اقتصادی شكوفا است 
بايد زمينه فعاليت بخش 

خصوصی را نه فقط در زمان 
تحريم، بلكه در تمامی ادوار 

تسهيل كند تا بخش خصوصی 
نه زينت المجالس و در حاشيه 
دولتی ها و خصولتی ها، بلكه 

در محور فعاليتها باشد

آزادی اقتصاد،  موسسه فریزر 

فریزر یک موسسه مســتقل پژوهشی وآموزشی 
مستقر در کانادا ســت که در سال 1974 تاسیس 
شده است . این موسســه هر ساله شاخص آزادی 
اقتصادی را بر این اســاس که سیاست ها ونهاد ها 
در یک کشــور چگونه از آزادی اقتصادی حمایت 
می کنند، مورد سنجش قرار می دهد . مبانی اصلی 
آزادی اقتصادی در این موسسه عبارتند از: انتخاب 
شــخصی ، تبادل داوطلبانه ، آزادی ورود به بازار 

آزادی اقتصادی
مقدمه:آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی کشورها است که به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار 
وتالش ، تولید ومصرف است. در جوامعی که از نظر اقتصادی آزاد هستند، دولت اجازه می دهد نیروی کار ، سرمایه وکاال آزادانه حرکت کنند واز هر گونه اجبار 
ومحدودیت فراتر از آنچه الزم است ، اجتناب می کند. شاخص آزادی اقتصادی ارتباط مثبت بین آزادی اقتصادی وگستره ای از اهداف مثبت سیاسی واقتصادی 
را ارائه می کند. دو نهاد بین المللی شامل موسسه فریزر وبنیاد هریتیج هر ساله شاخص آزادی اقتصادی را ارائه می نماید که روش شناسی ومتغییر های بکار 
گرفته شده در سنجش آزادی اقتصادی در این دو نهاد تا حدی متفاوت اســت . در گزارش شاخص آزادی اقتصادی وبررسی جایگاه ایران ، مولفه های مورد 

سنجش شاخص در هریک از این نهاد ها وجایگاه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

ورقابت ، امنیت شخصی ومالکیت خصوصی، 42  
داده برای شکل گیری شاخص آزادی اقتصادی ودر 

پنج محور مورد استفاده قرار می گیرند:
محور1 :اندازه دولت- با افزایش هزینه های دولت 
، مالیات واندازه شرکت های  تحت کنترل دولت ، 
تصمیم گیری های دولت برای انتخاب های فردی 

جایگزین شده وآزادی اقتصادی کاهش می یابد.
محور2: ساختار قانونی وحقوق مالکیت- حفاظت از 
اشخاص واموال قانونی آنها، به عنوان یکی از عناصر 

اصلی آزادی اقتصادی وجامعه مدنی است. در واقع 
، این مهم ترین نقش دولت است.

محور 3: پول ســالم – تورم باعــث کاهش ارزش 
دستمزد وپس انداز می شود. بنابراین برای حفظ 
حقوق مالکیت، داشتن پول سالم ضروری است. 
زمانی که تورم نه تنها باالست ، بلکه بی ثبات است، 

برنامه ریزی افرادی برای آینده دشوار می شود.
محور 4: آزادی تجارت بین المللی – برای مبادله 
در وسیعترین معنای آن ،خرید ، فروش وبستن قرار 

عضو هیات مدیره اوپکس احمد صرامی
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داد، برای آزادی اقتصادی ضروری است.بنابراین 
زمانی که تجارت با کشورهای دیگر محدود شود، 

آزادی اقتصادی کاهش می یابد.
محور5: مقررات- دولت نه تنها ابزارهایی را برای 
محدود کردن حــق تبادل بیــن المللی مورد 
استفاده قرار می دهد، بلکه ممکن است مقررات 
طاقت فرسایی را نیز اعمال نماید که حق تبادل، 
به دســت آوردن اعتبار ، استخدام یا به کارگیری 
افراد مورد نظر وکسب وکار آزادانه را محدود سازد.

در گزارش ساالنه آزادی اقتصادی که در سپتامبر 
سال 2018 منتشر شده است، ایران در سال 2016 
از بین 162 کشور در رده 130 ام قرار گرفته است 
که نسبت به سال قبل از آن )با رتبه 149( 19 پله 
صعود داشته اســت. نمره کلی ایران در شاخص 
آزادی اقتصادی 6/03   بوده ودر 5 محور مورد اشاره 
فوق شامل اندازه دولت،ســاختار قانونی وحقوق 
مالکیت ، پول ســالم ، آزادی تجارت بین المللی 
ومقررات به ترتیب نمره های 6/88، 4/58، 8/43 
،59/ 4 و5/67 را کسب کرده است.کشورهای هنگ 
کنگ، سنگاپور،نیوزیلند،سوئیس، ایرلند وایاالت 
متحده در رتبه های اول تا ششم قرار گرفته اند ودر 
مقابل ، الجزایر ، آرژانتین ، لیبی و ونزوئال در رده های 

159 تا 162 قرار گرفته اند.

  1-2.بنياد هریتيج

بنیاد هریتیج در سال 1973 در واشنگتن تاسیس شد 
وماموریت آن عبارت است تدوین وترویج سیاست 
های عمومی براساس اصولی چون بنگاه های آزاد، 
دولت محدود وآزادی فردی .این بنیاد با همکاری 
wall street journal  بصورت ساالنه شاخص 
آزادی اقتصادی را برای 186 کشور منتشر می کند. 
این شاخص بر مبنای 12 عامل کمی وکیفی شکل 

گرفته ودر چهار دسته کلی طبقه بندی شده است:
حاکمیت قانون)حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت،اثر 

بخشی قضایی(
اندازه دولت )مخارج دولت،بارمالیاتی،سالمت مالی(

کارآیی قوانــی)آزادی کســب وکار، آزادیبازارکار، 
آزادی پولی(

بازبودن بازارهــا)آزادی تجاری،آزادی ســرمایه 
گذاری، آزادی مالی(

هر دوازده شاخص زیر مجموعه آزادی اقتصادی در 
این دسته بندی ها، در مقیاس 0 تا100 درجه بندی 
می شود. نمره کلی هر کشور براساس میانگین این 
دوازده شــاخص آزادی اقتصادی با یکسان بودن 
وزن هر کدام به دســت می آید. براساس گزارش 
این بنیاد، در گزارش سال 2018 که در ماه فوریه 
منتشر شده است، رتبه ایران از بین 186 کشور ، 
156 وشاخص آزادی اقتصادی 9 /50 از 100 است 
که نسبت به سال قبل 4/. نمره بهبود یافته است که 
دلیل آن بهبود نسبی مولفه های آزادی پولی ،آزادی 
بازار کار ویکپارچگی دولت است. رشد این مولفه ها 
تا حدودی نمره پایین سالمت مالی ، مخارج دولت 
واثر بخشی قضایی را جبران کرده است. ایران در 
بین 14 کشور منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا در 
رتبه 13 وتنها باالتر از الجزایر قرار گرفته ونمره کلی 

اش در شاخص آزادی اقتصادی پایین ت از میانگین 
جهانی )61/1( ومنطقه ای )61/5( است.

1-2-1. ارزیابی بنیاد هریتیج از اقتصاد ایران
نمره آزادی اقتصاد ایران در این ارزیابی 50/9 است 
که ایران را در جایگاه 156 امین اقتصاد دنیا از منظر 
آزادی قرار می دهد. نمره آزادی اقتصاد ایران ، 4/. 
واحد رشد کرده اســت که دلیل آن بهبود نسبی 
مولفه های آزادی پولی ، آزادی بازارکار ویکپارچگی 
دولت است. رشد این مولفه ها تا حدودی نمره پایین 
ایران در سالمت مالی ، هزینه های دولت واثر بخشی 

قضایی را جبران کرده است.
از آنجا که منافع گــروه های قدرتمند، معموال در 
تعارض با پیگیری آزاد سازی اقتصادی وبازسازی 
مراودات با اقتصاد جهانی است واقتصاد ایران نیز 
اتکای بیش از اندازه ای به صنعت نفت دارد ، رشد 
پایدار اقتصادی در ایران باید یک هدف بلند مدت 
باشد نه کوتاه مدت . نقض معاهده هسته ای از سوی 
ایاالت متحده وتوسعه تحریم های اقتصادی علیه 
ایران از سوی این کشــور احتماال مانعی در برابر 
جریان سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز به سوی 

ایران خواهد بود.

  1-2-1-1. حاكميت قانون

اگر چه در ایران حق قانونی مالکیت بر دارایی های 
شــخصی وراه اندازی کسب وکار خصوصی وجود 
دارد ، اما این دولت است که نقش غالب را در اقتصاد 
بازی می کند. در این بخش ســه مولفه مهم حق 
مالکیت ، یکپارچگی دولت واثر بخشی قضایی مورد 
ارزیابی قرار گرفته است که در دو مولفه اول نمره 
ایران بهبود یافته ودر مولفه سوم با نزول مواجه بوده 
است . در ارزیابی اخیر بنیاد هریتیج نمره کشورمان 
در مولفه حق مالکیت بــا 1/. نمره بهبود به 32/5 
رسیده است. همچنین یکپارچگی دولت هم که 
سال گذشته نمره 29/6 را به خود اختصاص داده 
بود ، توانسته است با کسب سه نمره به 32/6 برسد. 
در مولفه اثر بخشی قضایی که از سال گذشته وارد 
شاخص آزادی اقتصادی شده ونمره ایران اندکی 
نزول داشــته واز 36 به 35/3 کاهش یافته است. 

 براساس ارزيابی هريتيج، 
دولت ايران به طور مستقيم 
مالك ومدير صدها شركت 

وبنگاه دولتی است وبه طور 
غير مستقيم نيز هزاران 
بنگاه ديگر را كنترل می 

كند وبه اين ترتيب توانايی 
كسب وكارهای بخش 

خصوصی برای رقابت را 
محدود نگه می دارد

میانگین نمره ایران در سه مولفه حاکمیت قانون 
مناسب تلقی نمی شود وبه 33/4 می رسد که نشان 
می دهد این حــوزه می تواند برای بهبود وضعیت 

شاخص آزادی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد .

  1-2-1-2.اندازه دولت 

در مولفه اندازه دولــت ، ارزیابی هریتیج از اقتصاد 
ایران در هر ســه مولفه نزولی است. ایران با وجود 
اینکه نمرات نسبتا خوبی در سه مولفه هزینه های 
، بار مالیاتی و سالمت مالی کسب کرده اما تمامی 
آنها نسبت به سال گذشته با افت نمره مواجه شده 
اند. نرخ مالیات شخصی در ایران 35 درصد ونرخ 
مالیات شرکتی 25 درصد است تمام نقل وانتقال 
دارایی ها مشمول یک مالیات استاندارد می شوند. 
بار مالیاتی کلی کشور برابر با 7/1 درصد از کل در 
آمد داخلی است. در سه سال گذشته هزینه های 
دولت به 17/2 درصد از کل تولید ناخالص داخلی 
ایران افزایش یافته ومیانگین کسری بودجه دولت 
معادل 1/9 درصداز تولید ناخالص داخلی برآورد 
شده است. بدهی عمومی نیز معادل 35 درصد از 

کل تولید ناخالص داخلی است.

  1-2-1-3 كارایی قوانين

در بخش کارایی قوانین سه مولفه آزادی کسب وکار 
، آزادی بازار کار وآزادی پولی مورد ســنجش قرار 
می گیرند که اقتصاد ایران در اولین مولفه با کاهش 
نمره ودر دو مولفه بعدی با افزایش نمره مواجه بوده 
است. براساس ارزیابی هریتیج، دولت ایران به طور 
مستقیم مالک ومدیر صدها شرکت وبنگاه دولتی 
است وبه طور غیر مستقیم نیز هزاران بنگاه دیگر 
را کنترل می کند وبه این ترتیب توانایی کســب 
وکارهای بخش خصوصی بــرای رقابت را محدود 
نگه می دارد . قوانین بازار کار محدود کننده وبازار 
کار در ایران راکد است .دولت با کنترل قیمت ها را 
برعهده دارد ، یارانه پرداخت می کند واز نظر قانونی 
هم نمی تواند برای رسیدن به تراز بودجه، این یارانه 

ها را کاهش دهد.
نمره ایران در آزادی کسب وکار در گزارش 2018 
بنیاد هریتیج نزولی بــوده وبا 0/5 واحد کاهش به 

64/3 رسیده اســت . در آزادی بازار کار نمره ایران 
از 54/5 در سال گذشته به 58/2 ارتقا یافته است 
وآزادی پولی نیز بهبود 4/33 واحدی نمره ایران را به 
59/8 رسانده است. با این حال رتبه ایران در بخش 
کارایی مقررات نمره مطلوبی نیست ومیانگین این 
سه مولفه به 60/7 می رسد که نمی تواند جایگاه 

مناسبی برای اقتصاد ایران در این حوزه باشد.

  1-2-1-4 باز بودن بازارها

در گزارش ارائه شده توسط هریتیج ، تجارت برای 
اقتصاد ایران بســیار مهم ارزیابی شده است زیرا 
ترکیب ارزش صادرات وواردات ایران، معادل 39 
درصد از تولید ناخالص داخلی است. میانگین نرخ 
تعرفه های کاربردی در ایران 15/2 درصد است.با 
این حال موانع غیرتعرفه ای زیادی در برابر تجارت 
در ایران وجود دارد.سیاســت هــای دولت در باال 
بردن ظرفیت اســمی تولید یکی از موانع سرمایه 
گذاری خارجی است . کنترل دولت، کسب وکارها 
را در دستیابی به منابع مالی محدود می کند. بانک 
های تجاری دولتی عظیمی از دارایی های بانکی 
را در اختیار دارنــد ودر نتیجه تخصیص اعتبار به 
طور مستقیم زیر نظر دولت انجام می شود. اقتصاد 
ایران در مولفه آزادی تجارت نمره 54/5 را به خود 
اختصاص داده اســت . بدون اینکه نسبت به سال 
گذشته تغییری در آن مشاهده شود. آزادی مالی هم 
بدون تغییر همان نمره بد 10 را حفظ کرده است 
ودر آزادی سرمایه گذاری هم بنیاد هریتیج هیچ 
نمره ای به اقتصاد ایران نمی دهد. نمره میانگین 
این سه مولفه 21/5 است .در نتیجه نمره کلی ایران 

به زحمت از 50 فراتر می رود.

   1-2-2.جایگاه ایران در منطقه جهان

ایران در رده بندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی 
جایگاه مناســبی ندارد وبا رتبه 156 در محدوده 
اقتصادهای تقریبا بسته قرار می گیرد.با این همه 
رتبه ایران در منطقه خاور میانه وشــمال آفریقا از 
رتبه جهانی نیز بدتر اســت واز بین 14 کشور در 
جایگاه سیزدهم قرار گرفته است . در این منطقه 
تنها الجزیز است که با کســب نمره 44/7 ورتبه 

172 در منطقه وضعیــت بدتری از ایــران دارد 
وچهاردهم اســت . امارات متحده عربی بهترین 
عملکرد را از منظر شاخص آزادی اقتصادی دارد وبا 
کسب نمره 77/6 در رتبه اول منطقه ودهم جهان 
قرار گرفته وباالتر از اقتصادهایی چون دانمارك ، 
ایاالت متحده، نروژ، آلمان وکره جنوبی قرار گرفته 
اســت.قطر با نمره 72/6 رتبــه دوم منطقه و29 
جهان را کســب کرده ویک پله باالتر از ژاپن قرار 
گرفته است.بحرین،اردن،کویت،مراکش وعمان در 
جایگاه های چهارم تا هشتم منطقه قرار دارندوجزء 
اقتصادهای نسبتا باز به شمار می آیند. عربستان 
سعودی، تونس،مصر،لبنان وایران هم نمراتی در 
بازه اقتصادهای تقریبا بسته کسب کرده ودرمنطقه 
خاورمیانه وشمال آفریقا رتبه های نهم تا سیزدهم 
را به خود اختصاص داده اند والجزایر به عنوان یک 
اقتصاد کامال بسته نیز در پایین ترین رتبه قرار گرفته 
است. براساس رتبه بندی هرتیج ، کشورهای هنگ 
کنگ ، سنگاپور،نیوزیلند،سوئیس،استرالیا وایرلند 
در صدر جدول از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته اند 
ودر مقابل کنگو،کوبا،ونزوئال وکره شمالی در رتبه 

177 تا 180 جای گرفته اند.

ايران در رده بندی جهانی 
شاخص آزادی اقتصادی 

جايگاه مناسبی ندارد 
وبا رتبه 156 در محدوده 

اقتصادهای تقريبا بسته قرار 
می گيرد.با اين همه رتبه 

ايران در منطقه خاور ميانه 
وشمال آفريقا از رتبه جهانی 

نيز بدتر است واز بين 14 
كشور در جايگاه سيزدهم 

قرار گرفته است



 69       اسفند ماه 97

Exxon has inked a preliminary 
agreemen  t  wi   th  Germany 
Uniper for fu  ture LNG supplies 
  to a new impor  t   terminal in 
Wilhelmshaven, Reu  ters 
repor   t s ,  c i   t ing    the 
German company.
  The Wilhelmshaven 
p r o j e c   t  i s 
Germany’s firs  t 
LNG   terminal. 
I   t  wil l  consis  t 
o f  fl o a   t i n g 
s   t o r a g e  a n d 
r e g a s i fi c a   t i o n 
facili  ties and has 
already a  t  trac  ted   the 
in  teres  t of several LNG 
suppliers, including   the 
Uni  ted S  ta  tes and Qa  tar. I  t will 
have a capaci  ty of 10 billion cu 
m of na  tural gas annually.
Exxon has signed up for a 
por  tion of   the regasifica  tion 
capaci  ty a  t Wilhelmshaven.
“  the heads of agreemen  t (a non-
binding draf  t) is an impor  tan  t 
s  tep   towards   the realisa  tion of 
  the Wilhelmshaven floa  ting 
s  torage and regasifica  t ion 
(FSRU) projec  t ,”  Reu  ters 
q u o   t e d  U n i p e r ’ s  c h i e f 
commercial  officer,  Kei   th 

 Exxon Signs Up For Germany
LNG Projec  t

Mar  tin, as saying.   the official 
added   tha  t  “  the FSRU will 
provide LNG companies from 
  the Uni  ted S  ta  tes,  bu  t  also 
o  ther coun  tries from around   the 
world, wi  th   the oppor  tuni  ty   to 
deliver LNG in  to   the German 
and European marke  ts.”
  the projec  t will be financed and 
opera  ted by Japanese Mi  tsui 
OSK Lines,  which Uniper 
con  t rac  ted for    the job las  t 

December.
  The German energy major is 
a  t   the same   time member of 
  the consor  tium building   the 

Nord S  tream 2 pipeline 
from Russia, which has 

caused opposi   t ion 
f r o m    t h e  B a l   t i c 
S  ta  tes and Poland, 
along wi  th Ukraine 
on    t he  g rounds 
m o r e  R u s s i a n 
g a s  c o m i n g 
i n   t o  E u r o p e 

w i l l  s   t r e n g   t h e n 
Moscow’s poli  tical 

i n fl u e n c e  o n    t h e 
con  tinen  t.

Washing  ton officials have 
been vocal in   their opposi  tion as 
well, ci  ting European na  tional 
securi  ty concerns, bu  t   their 
s  tance has been perceived by 
some in European governmen  ts 
as a means of securing marke  ts 
for growing U.S. LNG supply.
Exxon is one of   the bigges  t 
players in   this field, wi  th s  takes 
in various projec  ts whose   to  tal 
capaci  ty amoun  ts   to more   than 
65 million   tons of   the fuel   tha  t is 
growing increasingly popular, no  t 
jus  t in Europe bu  t in Asia as well.

Subsidiaries of   the Na  tional 
Iranian Oil Company (NIOC) 
signed on   tuesday agreemen  ts 
wi  th Iran-based companies 
a imed  a   t  ma in   t a in ing  and 
increas ing    the  produc   t ion 
capaci  ty of nine ageing oil and 
gas fields in deals wor  th a   to  tal 
of US$1 billion,   the Iranian oil 
minis  try’s news service Shana 
repor  ted.
  The agreemen  ts signed   today 
are par  t of a wider plan   to have 
33 projec  ts for enhancing   the 
produc  tion capaci  ty a  t Iranian oil 
and gas fields.   The 33 projec  ts will 
be wor  th a   to  tal of US$6 billion in 
  three years, Shana repor  ts.
According   to S&P Global Pla  t  ts, 
  the nine deals signed on   tuesday 
are expec  ted   to add nearly 90,000 
bpd   to Iran’s produc  tion capaci  ty 
wi  thin   the nex  t   three years, while 
  the 33 projec  ts are designed   to 

raise Iran’s produc  tion capaci  ty 
by 281,000 bpd.
Iran’s capaci  ty may be increased, 
bu  t i  ts oil produc  tion and expor  ts are 
curren  tly limi  ted by   the U.S. sanc  tions 
  tha  t re  turned in early November.
According   to OPEC’s secondary 
sources, Iran’s crude oil produc  tion 
plunged by 159,000 bpd from 
November   to 2.769 million bpd in 
December. In   the   third quar  ter of 2018, 
before   the U.S. sanc  tions were re-
imposed, Iran’s crude oil produc  tion 
averaged 3.603 million bpd.
Before   the sanc  tions, Iran was 
OPEC’s   third-larges  t producer 
af  ter Saudi Arabia and Iraq, while in 
December, as per OPEC’s sources, 
  the Islamic Republic was only fif  th, 
af  ter Saudi Arabia, Iraq,   the Uni  ted 
Arab Emira  tes (UAE), and Kuwai  t.
A  t   the signing ceremony for   the 
deals   to boos  t Iranian produc  tion 
capaci  ty, Iran’s Oil Minis  ter 

Bijan Zanganeh said   tha  t “We 
wan  ted   to crea  te projec  ts only 
for Iranian con  trac  tors.”  
“We wan  ted   to raise hope among 
local companies as [  the US] 
wan  ts   to cause worry and upse  t 
Iranian people by   the sanc  tions,” 
Pla  t   ts  quo  ted Zanganeh as 
saying.
Iran will no  t  be complying 
wi  th   the “fully illegal” U.S. 
sanc   t ions ,  Zanganeh sa id 
ea r l i e r    th i s  mon   th ,  in  ye   t 
ano  ther  def ian  t  s   ta   temen  t 
f r o m    t e h r a n  a f   t e r    t h e 
American sanc  tions on Iran’s 
o i l  and  sh ipping  indus   t ry 
snapped back.
Whi le  i   t  s   t ays  under  U.S . 
sanc  t ions,  Iran will  no  t  be 
discussing   the volume or   the 
des  tina  tion of i  ts oil expor  ts, 
  t h e  I r a n i a n  o i l  m i n i s   t e r 
no  ted.

 Iran Looks   to Boos  t Oil, Gas Produc  tion
Capaci  ty Wi  th $1B Deals
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According   to one es  tima  te, almos  t 75 percen  t of ex  tra capaci  ty needs   to be buil  t   to implemen  t said rules. 
Moreover,   the cos  t   to do so migh  t no  t be compensa  ted by   the sales. In any case, developmen  ts in   the 2020 
IMO rules will be ex  tremely impor  tan  t   to follow, wi  th   the po  ten  tial   to dras  tically   transform crude oil 
demand.
  Trade war- No  thing dis  turbs   the flow of world   trade, and hence   the demand for differen  t commodi  ties 
including oil,   than a   trade war.   The effec  t is, of course, amplified if i  t is be  tween   the world’s larges  t 
economies.   The   trade war is par  ticularly impor  tan  t in   the con  tex  t of oil because   the coun  tries make up more 
  than 30 percen  t of world oil demand. While   the recen  t   trade   talks be  tween   the coun  tries having concluded 

on a posi  tive no  te,   the 
official s  ta  temen  ts from 
bo  th sides do no  t give a 
framework or   timeline 
on a resolu  tion of   the 
issue. From oil demand 
  to   the global economy, 
  t h i s    t r a d e  w a r  i s 
undoub  tedly one of   the 
mos  t impor  tan  t fac  tors 
for oil prices in 2019.
P ro d u c   t i o n  c u   t s - 
OPEC+ finalized a deal 
in December   to curb 
ou  tpu  t by 1.2 million 
barrels per day, and 
  the de  tails of   tha  t deal 
are impor  tan  t   to   take 
no  te of.  Firs  t ly,    the 
base mon  th on which 
  these produc  tion cu  ts 
are based in Oc  tober 
when   the major OPEC 
and Non-Opec (Russia) 

producers were pumping a  t record highs. Secondly, Russia does no  t seem   to be very eager abou  t forming a 
long   term alliance wi  th   the Saudis and have s  ta  ted   tha  t   they would be con  ten  t wi  th lower oil prices. Russian 
energy minis  ter Alexander Novak said jus  t af  ter   the December OPEC+ mee  ting   tha  t i  t migh  t   take few 
mon  ths   to reach   the desired produc  tion levels. Keeping an eye on how   these cu  ts pan ou  t in 2019 will be 
key   to unders  tanding   the supply side of   the oil marke  t.
Iran Waivers: Sanc  tions on Iran and   the waivers given ou  t by Washing  ton will con  tinue   to be a key fac  tor 
in oil marke  ts in 2019. The renewal of waivers   tha  t have already been gran  ted   to   the major buyers of Iranian 
crude oil is far from a cer  tain  ty. Any decision   to renew or repeal   them will heavily impac  t oil prices.
While   this lis  t is far from exhaus  tive, i  t con  tains   the mos  t significan  t oil price ca  talys  ts   to wa  tch in 2019. 
  The in  terplay be  tween   these fac  tors is likely   to play a large role in influencing   the oil marke  t narra  tive for 
  the year   to come.

Las  t year, oil prices rallied all   the way up   to a four year high before 
plunging more   than $30.   There were many fac  tors a  t play during   tha  t 
vola  tile period, mos  t no  tably   the Iranian sanc  tions and   the resul  tan  t 
promise by OPEC+   to boos  t produc  tion   to avoid a supply shor  tage. 
Vola  tili  ty appears   to have con  tinued in  to 2019, wi  th uncer  tain  ty rife 
across a number of key areas in   this year’s oil marke  ts.
Demand- OPEC es  tima  tes sugges  t   tha  t   there will lower oil demand 
in 2019 due   to various fac  tors. In i  ts mos  t recen  t Mon  thly Oil repor  t, 
  the car  tel revised i  ts demand grow  th forecas  t down by 100,000 
bpd. Goldman Sachs has also “slashed i  ts oil price forecas  t” due   to 
concerns regarding oversupply and rela  tively weaker demand. If   these 
predic  tions are accura  te   then falling demand grow  th will likely impac  t 
prices   throughou  t   the year.
China’s economic heal  th- I  t may no  t be possible   to win a   trade war, 
bu  t one par  ty can suffer more   than   the o  ther.   this seems   to be   the case 
wi  th China as manufac  turing slows and GDP grow  th forecas  ts look 
bleak.   the Chinese s  tock marke  t gained   the   ti  tle of wors  t-performing 
s  tock marke  t of 2018, largely due   to   the   trade war. Recen  tly released 

 The 7 Fac  tors Driving  
Oil Prices In 2019

infla  tion da  ta, which measures 
  the Consumer Price Infla  tion 
(CPI), was lower   than wha  t 
observers had expec  ted; rising 
1.9 percen  t agains  t an es  tima  ted 
2.1 percen  t. Producer infla  tion 
also looks worrying for China, 
rising only 0.9 percen  t agains  t 
expec  ta  tions of 1.6 percen  t 
grow  th. Should   the world’s 
mos  t impor  tan  t consumer see an 
economic slowdown in 2019,   the 
global economy and oil marke  ts 
would bo  th be hi  t hard.
Global Recession and Financial 
  turmoil- We are curren  tly in   the 
longes  t bull marke  t in his  tory, a 
fac  t   tha  t may be seen as a cause 
for worry as we en  ter 2019. 
2018 saw mul  tiple sell-offs in 
  the U.S. s  tock marke  t driven by 
fear of a financial crisis, slow 
grow  th and   the   trade war. In 2019 
  the observers should con  tinue 
  tracking   the heal  th of   the global 
economy closely.   the U.S. yield 
curve, a   time   tes  ted measure of 
prognos  tica  ting a recession, has 
once again inver  ted. An inver  ted 
yield curve augurs ill for bo  th 
  the global economy and   the oil 
marke  t.
2020 Mari  time Regula  tions- 
The In  terna  tional Mari  time 
Organiza  tion (IMO) announced 
a new se  t of rules (in 2016)   to be 
implemen  ted by 2020   to reduce 
  the sulfur con  ten  t in “all marine 
fuels” from 3.5 percen  t   to 0.5 
percen  t.   There are differing 
opinions abou  t   the readiness 
and capaci  ty of refineries   to 
implemen  t  such  re forms . 
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Crude oil produc  tion in Iraq 
averaged 4.5 million barrels per 
day (b/d)   through Augus  t 2018, 
up from 4.4 million b/d in 2017. 
Iraq’s crude oil produc  tion has 
been s  teadily increasing since 
declines in   the la  te 1990s and 
early 2000s, and i  t has nearly 
doubled over   the pas  t decade.
Iraq is   the second-larges  t crude 
oil producer in   the Organiza  tion 
of   the Pe  troleum Expor  ting 
Coun  tries (OPEC), af  ter Saudi 
Arabia, and holds   the world’s 
fif  th-larges  t proved crude oil 
reserves. Nearly 90% of Iraq’s 
crude oil produc  tion comes from 
onshore oil fields in   the sou  thern 
par  t of   the coun  try;   these fields 
are under   the con  trol of   the 
cen  tral governmen  t in Baghdad.
  The remaining 10% of Iraqi 

 Iraq’s oil produc  tion has
 nearly doubled over   the

pas  t decade

crude oil produc  tion comes from 
oil fields in nor  thern Iraq, mos  tly 
opera  ted by   the Kurdis  tan 
Regional Governmen  t (KRG). 
Dispu  tes be  tween   the Iraqi 
cen  tral governmen  t and KRG 
have resul  ted in disrup  tions   to 
produc  tion in   the region, bu  t 
curren  t produc  tion has par  tially 
recovered as of mid-2018.
Iraqi consump  tion of pe  troleum 
and o  ther liquids has also been 

increasing over   the pas  t decade, 
and consump  tion reached 0.8 
million b/d of pe  troleum and 
o  ther liquids in 2017. Iraq relies 
on impor  ts of some pe  troleum 
produc  ts—including diesel, 
gasoline, and kerosene—bu  t 
much of   the coun  try’s pe  troleum 
and o  ther liquids consump  tion 
is me  t by domes  tic produc  tion.
 Iraq produces significan  tly more 
oil   than i  t consumes and expor  ts 
  the remainder.To  tal seaborne 
Iraqi crude oil expor  ts averaged 
3.8 million b/d in 2017, mos  tly 
from   terminals in sou  thern 
Iraq. More   than half of Iraqi 
seaborne expor  ts go   to marke  ts 
in Asia. Expor  ts   to   the Uni  ted 
S  ta  tes accoun  t for 17% of   to  tal 
I r aq i  expor   t s .  Re la   t ive ly 
small volumes of crude oi l 
a r e  a l s o    t r a n s p o r   t e d  b y 
  truck or pipeline   to   turkey. 
Iraq’s economy is  heavily 
dependen  t on crude oil expor  t 
revenues. Crude oil expor  ts 
a c c o u n   t e d  f o r  8 8 % ,  o r 
almos  t  $60 bill ion of   to  tal 
g o v e r n m e n   t  r e v e n u e s  i n 
2017, excluding   those from 
  the KRG.

I have wri  t  ten many   times abou  t   the limi  ted impac  t a si  t  ting Presiden  t 
can have on gasoline prices. Presiden  ts can pursue policies   tha  t over a 
period of   time can influence gasoline prices in one direc  tion or ano  ther, 
bu  t   their abili  ty   to impac  t prices quickly is pre  t  ty limi  ted," Presiden  t 
  trump’s   twee  t on gasoline prices"
However,   this year Presiden  t   trump did indeed impac  t gasoline prices.
Gasoline prices fell sharply because oil prices collapsed. Presiden  t 
  trump influenced   tha  t by conning Saudi Arabia in  to increasing 
produc  tion and   then le  t  ting Iran con  tinue   to expor  t oil.
I would also poin  t ou  t   tha  t gasoline prices a  t   this   time of year are 
usually low, because seasonal demand is low (and i  t’s cheaper   to 
produce win  ter gasoline).
For comparison, below is   the na  tional average re  tail gasoline price 
during   the firs  t week of January over   the pas  t 12 years.
 Presiden  t Bush was s  till in office in January of 2008 and 2009. Oil 
prices had collapsed in 2008 in response   to   the financial crisis, and 
gasoline prices followed. In January 2009 — jus  t a couple of weeks 
before Barack Obama’s inaugura  tion — gasoline prices had fallen 

 A Look Back A  t 20 Years
Of Gasoline Prices

by nearly half from   the previous 
year.Tha  t price, $1.74/gallon, is 
  the lowes  t on   the graph.
  The second lowes  t price, $2.14/
gal lon ,  happened in  2016 
following ano  ther oil price 
collapse.   tha  t same collapse 
had also impac  ted   the price 
of $2.31/gallon in 2015,   the 
  third lowes  t price on   the char  t. 
Presiden  t Obama was in office 
a  t   tha  t   time.
  This year ’s price of $2.33/
gallon is   the four  th lowes  t on 
  the graphic. However, I would 
acknowledge   tha  t Presiden  t 
  t rump probably  had  more 
impac  t on   this price   than Bush 
or Obama had on   the o  ther low 
prices.
Never  theless, if we re  turn   to 
Presiden  t   trump’s   twee  t and 
  the ques  tion of whe  ther i  t’s 
jus  t luck   tha  t gasoline prices 
are low — I   think i  t’s clear 
  tha  t some  times i  t is jus  t luck. 
P r e s i d e n   t  B u s h ’s  e n e rg y 
policies weren’  t responsible 
fo r  gaso l ine  p r ices  be ing 
below $2/gallon in 2009. Nor 
did Presiden  t Obama’s energy 
policies cause gasoline prices 
  to fall in 2015 and 2016.
Bu  t   the jury is s  till ou  t as   to 
whe  ther Presiden  t    trump’s 
impac  t will be more   than flee  ting. 
  The shor  t-  term benefi  t of lower 
gas prices came a  t a cos  t. Saudi 
Arabia is already reducing oil 
produc  tion and pushing oil prices 
higher. I  t is doub  tful   they will be as 
complian  t when i  t comes   to fu  ture 
reques  ts   tha  t   they pump more oil.Average na  tional re  tail gasoline price during   the firs  t week of January.
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In a major shif  t,   the Uni  ted S  ta  tes 
is se  t   to produce more oil and 
liquids   than Russia and Saudi 
Arabia combined by 2025.
In Rys  tad Energy’s base case 
oil price scenario, US liquids 
produc  tion is forecas  t   to surpass 
24 million barrels per day over   the 
nex  t six years,   thereby ou  tpacing 
  the combined ou  tpu  t from Russia 
and Saudi Arabia.
 “  The Uni  ted S  ta  tes, having 
regained i  ts posi  tion as   the 
world’s   top liquids producer in 
2014, is poised   to accelera  te in  to a 
league of i  ts own over   the nex  t six 
years and eclipse   the collec  tive 
ou  tpu  t of i  ts   two closes  t rivals 
by 2025,” said Rys  tad Energy 
par  tner Ar  tem Abramov.
His  torically,   the US, Russia and 
Saudi Arabia have consis  ten  tly 
swi  tched places a  t   the   top of   the 
global lis  t of liquid producers 
– measuring crude oil, lease 
condensa  te and plan  t na  tural gas 
liquids – bu  t la  tely marke  t-driven 
US oil ac  tivi  ty and produc  tion 
has buil  t significan  t momen  tum. 
  the US has no  t seen i  ts liquids 
marke  t share exceed 50% among 
  the “Big   three” producing na  tions 
since 1970.
“US grow  th po  ten  tial could be 
slowed if oil prices slide below 
our base case for ex  tended periods 

 U.S. Se  t   to Pump More Oil   than Russia
And Saudis Combined

bu  t, as long as average prices s  tay above $50, posi  tive US produc  tion 
  tendencies will persis  t,” Abramov added.
Rys  tad Energy,   the independen  t energy research and consul  ting firm 
headquar  tered in Norway wi  th offices across   the globe, assumes an 
average W  tI Cushing oil price of $58 per barrel in 2019   to 2025.
  The grow  th in US liquids produc  tion will be driven by major shale 
basins such as   the Permian in par  ts of   texas and New Mexico. Given 
  the s  teep produc  tion decline ra  tes of shale wells, consis  ten  tly s  trong 
annual capi  tal expendi  ture (capex) levels are needed in order   to deliver 
on our base produc  tion forecas  t.   This corresponds   to as much as 20% 
grow  th compared   to   the inves  tmen  t level observed in   the US oilpa  tch 
in 2018, while   the $260 billion capex level recorded in 2014 is no  t 
expec  ted   to ever be seen again.
“Some marke  t par  ticipan  ts have voiced concerns abou  t a possible 
deple  tion in resources from core par  ts of major liquids basins in   the 
US. Bu  t   there are no indica  tions   tha  t such a developmen  t will occur 
any   time soon,” Abramov no  ted. “While Rys  tad Energy generally 
applies a conserva  tive approach when es  tima  ting remaining drilling 
inven  tory per acreage, even in   the mos  t ma  ture Bakken and Eagle Ford 
basins, abou  t 70% of economically recoverable resources in Rys  tad 
Energy’s base case oil price scenario have ye  t   to be developed.”

Aramco is looking   to inves  t in U.S. na  tural gas and is prepared   to 
spend “billions” on acquisi  tions in   the segmen  t,   the company’s chief 
execu  tive Amin Nasser   told Reu  ters on   the sidelines of   the World 
Economic Forum in Davos.
Aramco’s in  terna  tional gas   team has been given an open pla  tform 
  to look a  t gas acquisi  tions along   the whole supply chain.   They have 
been given significan  t financial firepower – in   the billions of dollars,” 
Nasser said af  ter he no  ted Aramco will pour US$10 billion in fresh 
inves  tmen  ts in  to i  ts U.S. refinery, Mo  tiva, which is   the larges  t in   the 
coun  try.
  The asse  t acquisi  tion push in  to   the Uni  ted S  ta  tes is par  t of an ambi  tious 
US$150-billion na  tural gas expansion s  tra  tegy over a period of   ten 
years   to 2030. As a resul  t of   the s  tra  tegy, Aramco plans   to become a 
ne  t gas expor  ter.
I  t makes perfec  t sense   to look for expansion oppor  tuni  ties in   the Uni  ted 
S  ta  tes in ligh  t of   this s  tra  tegy, and Nasser   told Reu  ters as much, no  ting 
  tha  t   the coun  try had abundan  t e  thane resources   tha  t made inves  tmen  ts 
in   the indus  try “very lucra  tive”, Reu  ters quo  tes him as saying. 
Aramco curren  tly produces 14 billion cu f  t of na  tural gas daily and is 
  the nin  th larges  t producer of   the fuel globally, behind   the Ne  therlands 
and ahead of Algeria a  t number   ten. However, mos  t of   this is consumed 
domes  tically, so   there isn’  t much lef  t for expor  ts. Aramco plans   to 
change   this by boos  ting local produc  tion   to 23 billion cu f  t daily 

 Aramco Ready
to Pour Billions  
 In U.S 
Na  tural Gas 

by 2030.   to   this end, i  t will 
also boos  t i  ts gas produc  tion 
capaci  ty   to 70 percen  t of   the 
  to  tal, from 50 percen  t now.
A l o n g  w i   t h  n a   t u r a l  g a s , 
Aramco is  expanding in  to 
p e   t r o c h e m i c a l s  a s  w e l l , 
commi  t  ting   tens of billions 
o f  d o l l a r s    t o  v a r i o u s  o i l 
refining and pe  trochemicals 
produc  tion ven  tures around 
  the world. As par  t of   this drive, 
  the company also plans   to buy 
a 70-percen  t s  take in Saudi 
pe  trochemicals major Sabic. 
  to   this end, i  t would need   to 
borrow on in  terna  tional bond 
marke  ts. Saudi Arabia’s energy 
minis  ter, Khalid al-Falih earlier 
  this year said i  t is preparing for 
  the issuance of a US$10-billion 
bond.
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Oil  pr ices    tu rned  sharp ly 
down on Monday, af  ter having 
reached 2019 highs earlier in 
  the day, as concerns abou  t   the 
global economy resurfaced 
and a firmer U.S. dollar reduced 
inves  tors’ in  teres  t in buying   the 
commodi  ty priced in   the U.S. 
currency.
A  t 10:20 a.m. ES  t on Monday, 
W  tI Crude   traded down 2.95 
percen  t   to US$53.63, while 
Bren  t Crude was down 2.18 
percen  t a  t US$61.38.
Oil prices s  tar  ted   the week 
higher, wi  th bo  th in  terna  tional 
benchmarks rising early on 
Monday as OPEC’s supply cu  ts 
  to rebalance   the marke  t and   the 
U.S. sanc  tions on Venezuela’s 
oil combined wi  th a sharp drop 
in U.S. rigs   to give a bullish 
push   to prices.
On Fr iday,  Baker  Hughes 
repor  ted a sharp drop in   the 
number of ac  tive oil and gas 
rigs in   the Uni  ted S  ta  tes las  t 
week.The   to  tal number of 
ac  tive oil and gas drilling rigs 
fell by 14 rigs, according   to 
  the repor  t, wi  th   the number of 
ac  tive oil rigs falling by 15   to 

 Oil Prices Drop Af  ter    Touching
2019 High

reach 847 and   the number of gas rigs increasing by 1   to reach 198.
Signs   tha  t U.S. shale drilling grow  th could slow down len  t some 
suppor  t   to oil prices.
The la  tes  t surveys show   tha  t OPEC’s crude oil produc  tion dropped 
in January by   the mos  t in   two years—since   the ini  tial produc  tion 
cu  t deal began in January 2017. According   to   the mon  thly Reu  ters 
survey   tracking supply   to   the marke  t and based on shipping da  ta 
and informa  tion provided by sources a  t oil companies, OPEC’s 
crude oil produc  tion in January was 30.98 million bpd, down by 
890,000 bpd from December 2018.
However, amid mixed signals from all sides, analys  ts see 
  the s  till insufficien  t progress in   the U.S-China   trade   talks as 
weighing on oil prices. A firmer U.S. dollar also played i  ts par  t 
in   the U-  turn in oil prices on Monday.
“Oil prices have lacked direc  tion in   today’s   trading session 
because of mixed marke  t cues,” Abhishek Kumar, a senior 
energy analys  t a  t In  terfax Energy in London,   told Reu  ters.

One of   the promising ho  tspo  ts for oil and gas explora  tion drilling   this 
year—Sou  th Africa’s offshore—has jus  t yielded a massive na  tural gas 
and condensa  te find   tha  t could open a new explora  tion province for oil 
majors and change   the energy for  tunes of Sou  th Africa.
France’s major   to  tal said   this week   tha  t i  t had made a significan  t 
discovery on   the Brulpadda prospec  ts off   the sou  thern coas  t of Sou  th 
Africa.
“Wi  th   this discovery,   to  tal has opened a new world-class gas and 
oil play and is well posi  tioned   to   tes  t several follow-on prospec  ts 
on   the same block,” said Kevin McLachlan, Senior Vice Presiden  t 
Explora  tion a  t   to  tal.
According   to   to  tal’s chief execu  tive Pa  trick Pouyanne,   the discovery 
could hold 1 billion barrels of oil equivalen  t of gas and condensa  te 
resources.
  The opera  tor of   the license,   to  tal, and i  ts par  tners Qa  tar Pe  troleum, 
CNR In  terna  tional, and Sou  th African consor  tium Main S  tree  t, 
now plan   to acquire 3D seismic da  ta   this year, followed by up   to four 
explora  tion wells on   the license.
“I  t is exci  ting for our coun  try   tha  t   this discovery has been made. I  t is 
po  ten  tially a major boos  t for   the economy, and we welcome i  t as we 
con  tinue   to seek inves  tmen  t   to grow our economy,” Sou  th Africa’s 
Mineral Resources Minis  ter Gwede Man  tashe said, commen  ting on 
  the major gas discovery.
  The African Energy Chamber (AEC) also hailed   the firs  t major deep 
wa  ter discovery off Sou  th Africa, saying, “  this is a grea  t firs  t s  tep for 

 Sou  th Africa Oil Discovery
Could Be A Game-Changer

  the coun  try which s  till relies on 
impor  ts of oil and gas despi  te   the 
grea  t reserves believed   to be in i  ts 
soil and wa  ters.”
According   to AEC,   the discovery 
could change   the course of Sou  th 
Africa’s economy and help   to 
reduce   the coun  try’s dependence 
on oil and na  tural gas impor  ts.
While Sou  th Africa is curren  tly 
draf  ting new legisla  tion on oil 
and gas resource developmen  t, 
  the offshore regions around   the 
whole African con  tinen  t has 
recen  tly seen growing in  teres  t 
from oil and gas majors willing 
  to explore wha  t   they believe 
is   the nex  t explora  tion ho  tspo  t 
in   the world.  BP and Shell 
are expanding   their African 
presence, while ExxonMobil is 
focusing on wes  tern and sou  thern 
Africa, amassing s  takes in 
prospec  ts in Ghana, Mauri  tania, 
Namibia, and Sou  th Africa, 
hoping   to s  trike a discovery 
con  taining no less   than a billion 
barrels of crude, also known as 
an elephan  t.
S o u   t h  A f r i c a  w a s  o n e  o f 
  the ho  tspo  ts  of  promising 
exp lo ra   t i on  d r i l l i ng    t ha   t 
WoodMac had iden  tified for   this 
year, alongside Guyana, Brazil, 
Mexico,   the U.S. Gulf of Mexico, 
Cyprus, and   the Baren  ts Sea in 
Norway.
  To   t a l ’s  m a j o r  d e e p w a   t e r 
discovery offshore Sou  th Africa 
is now opening a po  ten  tial new 
wave of majors drilling in   the 
area, hoping   to find   the nex  t 
billion-barrel discovery.
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  to maximize   the pressure on 
Ukraine   to surrender in one way 
or ano  ther: ei  ther   to lose all   transi  t 
and   the revenue from i  t, or   to 
accep  t preda  tory Russian   terms 
for using Ukrainian pipelines as 
a residual, backup op  tion.   this 
is how Moscow has framed   the 
discussion un  til now. However, 
  the s i   tua  t ion is  beginning 
  to change, and Moscow mus  t 
adjus  t i  ts nego  tia  ting posi  tion 
accordingly.
Russian Presiden  t Vladimir Pu  tin 
declared on January 17   tha  t i  t may, 
af  ter all, be “possible   to con  tinue 
  the gas   transi  t via Ukraine [  to 
Europe] even af  ter bo  th Nord 
S  treams and   turkS  treams are 
used   to   their full capaci  ties” 
(Kommersan  t, January 21).
  The opera  tive meaning, barely 
hidden in Pu  tin’s s  ta  temen  t, is: 
Firs  t, Moscow is hedging agains  t 
likely delays   to   the comple  tion 
of Nord S  tream   two pas  t   the 
December 31 deadline,   thus 
necessi  ta  ting a con  trac  t for 
Ukrainian   transi  t   to   take effec  t 
on January 1, 2020, for an as ye  t 
uncer  tain period of   time. And 
second, Moscow is no  ticing 
  the s  till-low bu  t growing odds 
  tha  t Nord S  tream   two and   the 
overland branches of   turkS  tream 
  two migh  t be fur  ther delayed, or 
al  tered, or blocked al  toge  ther, 
by   the European Commission’s 
effor  ts   to bring   tha  t projec  t under 
EU marke  t legisla  tion and by 
  the warnings of sanc  tions by 
  the Uni  ted S  ta  tes on companies 
involved in Nord S  tream   two.

In   this evolving si  tua  tion,   the European Commission and Ukrainian 
Naf  tohaz are s  tar  ting   to plan ahead for con  tinuing   transi  t of po  ten  tially 
high volumes of Russian gas via Ukraine   to Europe from 2020 onward. 
  The Commission’s vice presiden  t in charge of   the Energy Union, Maroš 
Šef ?ovi?, who is chairing   the Ukrainian-Russian   talks, has submi  t  ted 
an ambi  tious se  t of proposals a  t   the January 21 Brussels mee  ting.   These 
  terms implici  tly   take in  to accoun  t   the possibili  ty   tha  t Nord S  tream 
  two and   the overland branches of   turkS  tream   two could be delayed by 
cons  truc  tion problems, al  tered   to comply EU law, or blocked   through 
sanc  tions.
  The Commission’s proposal envisages a   transi  t con  trac  t be  tween 
Gazprom and Naf  tohaz wi  th   the following elemen  ts: a) annual gas 
volumes “consis  ten  t wi  th   those usually delivered   through Ukraine’s 
  transi  t sys  tem,” meaning (apparen  tly as an opening gambi  t) 60 bcm 
annually on a ship-or-pay basis and a fur  ther 30 bcm op  tionally; b) 
con  trac  t dura  tion of “  ten plus” years (10 years firmly, prolonga  tion 
op  tionally) from January 1, 2020 onward; c) compliance wi  th   the EU’s 
legisla  tion   tha  t is being implemen  ted in Ukraine, including ownership 
unbundling (of gas supply from gas   transpor  ta  tion); d) EU-s  tandard 
agreemen  ts   to be signed on in  ter-connec  tions be  tween   the Ukrainian 
  transi  t sys  tem and   those of all neighboring coun  tries.
One major s  ta  ted purpose of   these   terms is   to make   the Ukrainian gas 
  transi  t sys  tem commercially a  t  trac  tive for major European companies, 
so as   to form a consor  tium wi  th   the unbundled Ukrainian   transi  t sys  tem, 
manage i  t and inves  t in i  ts upgrade.
  The Brussels mee  ting brough  t ou  t   the conflic  ting views of   the Russian 
and Ukrainian sides, respec  tively.   The Russians wan  t   to simply prolong 
  the exis  ting   transi  t con  trac  t, signed in 2009 on Gazprom’s   terms, 
and expiring a  t   the end of 2019.   They insis  t on ignoring (i.e., rolling 
back and canceling ou  t) Ukraine’s ongoing implemen  ta  tion of   the 
EU’s gas marke  t legisla  tion.   The Ukrainians in  tend   to comple  te   this 
implemen  ta  tion, and wan  t   the   transi  t con  trac  t   to be signed by Gazprom 
wi  th   the independen  t   transi  t sys  tem opera  tor   tha  t is being se  t up   through 
  the unbundling of Naf  tohaz (Ukrinform, January 18, 22, 2019; In  terfax, 
January 21, 2019; Kommersan  t, January 22, 2019).
Gazprom’s and Naf  tohaz’s   top managemen  ts, as well as Ukrainian 
Foreign Minis  ter Pavlo Klimkin and Russian Energy Minis  ter 
Aleksandr Novak, led   the   two delega  tions a  t   the Brussels mee  ting.   the 
Ukrainian side wan  ts   the nex  t mee  ting a  t   this level   to be held in March. 
  the Russian side, however, wan  ts   to wai  t un  til May or June wi  th   the nex  t 
mee  ting, in   the plainly s  ta  ted hope   tha  t Ukraine’s presiden  tial elec  tion 
in March would bring   to power a more pliable leadership   than   the 
incumben  t one in Kyiv.

In Brussels, Russia and Ukraine held minis  terial-level   talks on   the   transi  t 
of Russian na  tural gas   to Europe via Ukraine (  tASS, January 22, 2019). 
  The European Commission is chairing   this process, and   the minis  terial 
mee  ting jus  t held in Brussels wasThe second a  t   this level,   the firs  t 
having been held in July 2018.   The Commission is a neu  tral media  tor, 
impar  tially seeking   to apply   the European Union’s legisla  tion   to   the 
  transi  t of Russian gas via Ukraine   to   the EU, in   the in  teres  t of marke  t 
compe  ti  tion and supply securi  ty for Europe. Correspondingly, Ukraine 
needs   the pro  tec  tion of   the EU’s legisla  tion agains  t   the recurrence of 
Russian depreda  tions in Ukraine’s na  tural gas sec  tor, par  ticularly i  ts 
  transi  t sys  tem a  t   this s  tage.
  These nego  tia  tions are mean  t   to frame some general   terms of   transi  t 
for Russian gas   to Europe af  ter December 31, 2019, on which da  te 
  the exis  ting Russian-Ukrainian con  trac  t will expire.   Tha  t same 

 Russia-Ukraine En  ter Gas
  Transi  t   Talks

da  te is also Gazprom’s deadline 
for comple  tion of   the bypass 
pipelines, Nord S  tream   two and 
  turkS  tream One, which are mean  t 
  to diver  t an aggrega  ted 70 billion 
cubic me  ters (bcm) annually 
from   the his  torical Ukrainian 
  transi  t rou  te in  to   these new 
mari  time pipelines. (  the planned 
  turkS  tream   two pipeline would 
diver  t ano  ther 15 bcm annually 
from   the Ukrainian   transi  t rou  te 
by 2022).   The December 31, 
2019, double deadline is in  tended 
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Due   to   tigh  ter supply of medium 
and heavy sour crude oil, Middle 
Eas  tern benchmarks for sour 
crude grades have been   trading 
higher   than Bren  t Crude prices 
since   the beginning of February 
in a rarely seen developmen  t in 
global oil prices.
On February 1,   the cash Dubai 
crude price edged above Bren  t 
Crude for   the firs  t   time since 
Augus  t 2015, according   to S&P 
Global Pla  t  ts da  ta.
  Three key fac  tors have been 
  tigh  tening   the global supply 
of heavy crude grades,   thus 
pushing   the prices of Dubai spo  t 
and DME Oman crude fu  tures 
higher   this mon  th,   traders and 
analys  ts   tell Reu  ters.
Firs  t, OPEC is curren  tly on a 
mission   to cu  t supply again in 
a bid   to rebalance   the marke  t 
and lif  t prices, and many OPEC 
producers do pump and cu  t from 
medium   to heavy grades.  
  Then   there are   the la  tes  t U.S. 
sanc  t ions on Venezuela’s 
oil  typically of   the heavy varie  ty 
which drives demand for heavy 
grades from o  ther regions as 
buyers seek al  terna  tives.   this 
has also helped push   the Dubai 
and Oman benchmark prices 
higher   than Bren  t Crude’s an 

 U.S. Sanc  tions, OPEC Cu  ts Crea  te
Rare Oil Price Shakeup

unusual occurrence on   the marke  t, where lower-sulfur, swee  t grades 
from   the A  tlan  tic basin and   the Nor  th Sea are   typically more expensive 
  than   the sour grades from   the Middle Eas  t or La  tin America.
  The   third key reason for Middle Eas  tern sour crude   to   trade higher   than 
Bren  t is   the uncer  tain  ty over whe  ther   the U.S. will ex  tend waivers (if 
any)   to Iran’s oil buyers when   the curren  t exemp  tions expire in early 
May.
According   to   traders who spoke   to Reu  ters, prices of   the U.S. Mars 
grade and of sour grades from La  tin America like Colombia’s Cas  tilla 
have jumped as in  teres  t has also significan  tly increased af  ter   the Uni  ted 
S  ta  tes announced sweeping sanc  tions on Venezuela’s oil sec  tor a  t   the 
end of January.
Af  ter   the sanc  tions were imposed,   the heavy sour grade Cas  tilla and 
Vasconia, a medium sour grade from Colombia, saw   their prices jump 
las  t week   to   their highes  t since Sep  tember 2017, as per S&P Global 
Pla  t  ts da  ta.
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