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برای نگارش سرمقاله این شماره نشریه ابتدا در نظر 
داشتم با بررسی آمار صادرات فراورده های نفتی 
وپتروشیمی عملکرد این بخش واعضا اتحادیه را 
در دوران سخت تحریم ها تحلیل وارزیابی کنم ، 
متاسفانه گمرگ هنوز آمار دوازده ماهه را منتشر 
نکرده وبا توجه به اینکه نشریه همزمان با نمایشگاه 
بین المللی نفت وگاز ایران منتشــر خواهد شد 
تصمیم گرفتم بندهای بودجه سال ۹8 در رابطه با 
حوزه نفت وگاز را بررسی و به اهمیت روابط بین الملل 
و تمدید یا عدم تمدید معافیت صادرات نفت ایران بر 

اقتصاد ایران اشاره کنم:
1- سهم بخش نفت وگاز در تامین منابع درآمدی 

بودجه 1۴25۳8200میلیارد تومان میباشد.
2- دولت مکلف اســت 20 درصــد از درآمد 
فروش نفت وصادرات گاز را به حساب صندوق 
توســعه ملی واریز نماید و 1۴ درصد کســری 
واریزی به حساب صندوق) طبق برنامه می بایست 
۳۴ درصد واریز می شــد( عنوان بدهی دولت به 

صندوق منظور خواهد شد.
۳-دولت مجاز است که در مجموع سی میلیارد دالر 
از منابع خارجی فاینانس دریافت دارد و در پروژه های 

زیربنایی ونفت وگاز استفاده نماید.
۴- وزارت نفت مجاز است که سه هزار وپانصد میلیارد 
تومان اوراق مالی ) ارزی وریالی(برای سرمایه گذاری 

در پروژه های نفتی وگازی منتشر نماید
5- وزارت نفت مجاز است که ســه میلیارد دالر 
اوراق مالی ارزی منتشر نمایدو این وجوه را برای 
توسعه میادین نفت وگاز خصوصا میادین مشترک 

هزینه نماید.

6- شرکت نفت مکلف است که قیمت خوراک گاز 
واحدهای پتروشیمی را از هر متر مکعب 1۳2 تومان 
به 260 تومان افزایش داده ووجوه حاصل را تا سقف 
1500 میلیارد تومان بــه خزانه واریز نماید تا برای 

یکسان سازی حقوق بازنشستگان مصرف گردد.
7- وزارت نفت مکلف است از محل وجه خوراک 
واحدهای پتروشیمی حداکثر معادل 6000 میلیارد 
تومان وکیوم باتوم رایــگان )چهار میلیون تن( را 

تحویل وزارت راه وسایر نهادها وارگانها دهد.
8- شرکت نفت موظف اســت ماهانه دو میلیون 
بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه میعانات 
کازی ودو میلیون بشــکه نفت سنگین در بورس 

انرژی برای صادرات عرضه نماید.
۹- پرداخت مشوقهای صادراتی واعمال معافیت 
مالیاتی صادرات کاال وخدمات منوط به بازگشت 
ارز بر مبنای دستور العمل بانک مرکزی خواهد بود.

10- چنانچه سهم درآمد نفت در بودجه از محل 
صادرات) 1/5 میلیون بشکه در روز( محقق نگردد 
دولت میتواند از محل پنجاه درصد مانده حساب 
ذخیره ارزی آن را تامین نماید. متاســفانه منابع 
درآمدی بودجه بر ۴ پایه ، فروش نفت، اوراق مالی 
) ریالی وارزی( صندوق توســعه ملی ومالیات 
متکی است که تخقق این موارد در صورت عدم 
تمدید معافیت صادرات نفت خام توسط امریکا 
امکان پذیر نمیباشد، متاسفانه در این شرایط 
کشور با خسارت دهها هزار میلیاردحداقل سی 
هزار میلیارد تومانی سیل مواجه شده و دولت 
متعهد شده در اســرع وقت نسبت به پرداخت 
حدود سی هزار میلیارد تومان اقدام نماید و به 

همین میزان نیز وام به آسیب دیدگان پرداخت 
نماید،این موضوع و شرایط نامساعد بین المللی 
) خصوصا تحریم سپاه پاسداران ( قطعا کسری 
بودجه دولت را افزایش خواهد داد ودولت چاره ای 
جز استقرار از بانک مرکزی که نتیجه آن افزایش 

پایه پولی ورشد نقدینگی خواهد بود ندارد.
متاســفانه ایــن چرخه باعث شــدت یافتن 
تورم وافزایش شدید قیمتها خواهد گردیدو 
قدرت رقابت کاالی صادراتی کشور واعضای 
اتحادیه کاهش خواهد یافت . در این شرایط 
تحقق “رونق اقتصادی” که به عنوان شــعار 
ســال از طرف رهبری بیان شده امکان پذیر 
نخواهد بود. خوشــبختانه افزایش قیمت نفت 
برنت به 7۴ دالر، فشار کشورهای هند، ژاپن، کره 
جنوبی وچین به امریکا برای تمدید معافیت نفتی 
ایران ، تحریم نفــت ونزوئــا و کاهش تولید 
نفــت در لیبی وونزوئا وکمبود نفت ســنگین 
در بازار میتواند باعث گــردد که معافیت های 
نفتی ایــران تمدید گردد ، در این شــرایط در 
صورتیکه دولت نسبت به حذف ارز مبادله ای، 
کاهش یارانه بنزین ، مبارزه با قاچاق گازوییل 
م  قدا نه مــازوت ونفت ســفید ا ا ر ،حذف یا
بر  ز بحران کســر بودجه و ا ند ا نماید میتوا
تورم عبور کرده و با ادامه مبارزه با فســاد 
ز  ومحاکمــه مفســدین، اصاح ســاختار ا
قعی مردم را به  طریق خصوصی ســازی وا
یتا بهبود  ید ونها ر نما ا میدو ینده کشــور ا آ
فضای کســب وکار شــرایط را برای تحقق 

ید هم نما ا ل فر ر سا شعا

دکتر حمید حسینی 
مدیر مسئول
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بزرگترین رویداد نفتی کشور که هر ساله در اردیبهشت ماه برگزار می گردد بیانگر شرایط اوج و حضیض اقتصاد نفتی 
ماست . اینکه در طی بیست و سه دوره برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت توانسته ایم به کیفیت مطلوبی از عرضه و 
تقاضای داخلی و بین المللی نفت و فرآورده های نفتی برســیم جای تامل دارد . و کماکان پرسش فعاالن اقتصادی از 
شرایط کیفی و رشدی ساختارنمایشگاه، مقایسه با استانداردهای نمایشگاهی موازی در سایر کشورها، نقش محوری 
بخش خصوصی در برگزاری نمایشگاه نفت، آثار و نتایج مثبت و منفی 23 دوره برگزاری نمایشگاه، توسعه برندینگ 

نفت کشور و راهکارهای پیش رو در عرصه برگزاری بهتر نمایشگاه بی پاسخ مانده است

  ایران بــه عنوان یک 
تولید کننــده مهم نفت 
در ســطح جهانی برای 
ایجاد بازار فروش نفت 
ی نفتی  ه ها د ر و آ و فر
خود بیســت و سه دوره 
نمایشــگاه بین المللی 
نفت، گاز و پتروشیمی را 
فارغ از هر گونه مشکات صادراتی برگزار نموده 
است نمایشگاه برای کســانی که در این صنعت 
چه به عنوان تامین کننده و چه به عنوان صاحب 
دانش فنی فعال هستند بازار بزرگ و جذابی بوده 
است. مسئله ای که نمایشگاه نفت را در طی این 
سالها تحت الشعاع قرار داده است انحصار گری 
وزارت نفــت و بخش دولتی نفت اســت و عمًا 
نمایشــگاه نفت محل عرضه خدمات، تجهیزات 
و تجارت شــرکت ها به وزارت نفت شده است 
و طبیعتاً نوســانات چنین نمایشگاهی از لحاظ 
کیفی و کمی تابعی است از نوسان اقتدار دولت 

در حوزه نفت و حوزه اقتصاد.
  در دهــه 80 تاش هایی صــورت گرفت که 
برگزاری این نمایشــگاه توســط تشــکل های 
خصوصی انجام شــود و نتیجه ای حاصل نشد 

دکتر پدرام سلطانی
نائب رئیس اتاق 

بازرگانی ایران

و با توجه به اینکه در آن دهه شــعار حمایت از 
بخش خصوصی بسیار انگیزشی بود با معیارهای 
تفویض اختیار برگزاری نمایشگاه نفت به بخش 
خصوصی توســط وزارت نفت بسیار در تناقض 
بود و راقم این ســطور با توجه به سمتی که در 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشیمی ایران داشــتم بر این باور بودم که 
وزارت نفتی که حاضر نیست یک نمایشگاه را به 
بخش خصوصی واگــذار کند چگونه می خواهد 

این بخش را در صنعت نفت مشارکت دهد .
  نمایشگاه نفت طی دو دهه برگزاری خود روند 
صعودی نداشته و اگر پیشرفتی هم حاصل شده 
آن چنان مشهود نبوده است و فراز و نشیب بسیاری 
داشته است وقتی شرایط خوب باشد و نمایشگاه 
با استقبال روبرو شود برگزار کننده هم چون نگاه 
انتفاعی به قضیه دارد جوانب و شــاخ و برگ آن را 
وسعت بیشتری می دهد، اگر درسالی با استقبال 
روبرو نشود جنبه انقباضی را در پیش می گیرد در 
هر صورت نمایشگاه نفت و گاز چون با رویکرد دراز 
مدت و هدفمند همراه نیست نمایشگاهی صرفا بازار 

کسب و کار اقتصادی تلقی می شود.
  وزارت نفت زمانــی می تواند ادعا کند که برند 
نمایشگاهی اش سرآمدتر از جایگاه ایران در عرضه 

نفت اســت که در این نمایشگاه تعامات فرا ملی 
اتفاق بیفتد بطور مثال معاماتی در

 حوزه هــای نفت برای کشــورهایی مثل عراق 
و کشــورهای نفتی دیگر قابل تحقق باشد و این 
کشورها با این هدف به ایران بیایند و نمایشگاه را 

بازدید کنند.
  صنعت نمایشگاهی ما از قافله نمایشگاهی جهان 
عقب افتاده است و در مقایسه با نمایشگاه های 
بین المللــی نفت در دیگر کشــورها از امکانات 
و تجهیــزات حداقلی در نحوه خدمات رســانی، 
آموزش، حمل و نقل و I t و ... برخوردار بوده است .

 اینکه چرا مــا آن قدر اصــرار به آزمون 
ز  ی ممتا لگــو ز یک ا یــم و ا ر ا و خطا د
نیــم تبعیــت کنیــم تــا به یک  ا نمــی تو
موقعیــت آرمانی برســیم به نظــر من این 
مشــکل در تمامی شــئونات کشــور رخنه 
کرده اســت و محدود به نمایشگاه نیست و 
نحوه حکمرانی در کشــور ایــن اجازه را به 
فعاالن اقتصادی نمی دهد که برای بیســت 
ســال آینده برنامه ریزی داشــته باشند و 
حداقــل برنامه ریزی مطلوب ما پنج ســاله 
است و در طی این زمان کوتاه هم پیشرفت ها 

ند. تدریجی بوده ا

ایجاد تعامالت فراملی در منایشگاه

درباره بيست و چهارمني منايشگاه صنعت نفت ايران 

دکتر رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی 

و محیط زیست 
اتاق تهران

تردیدي نیست که نمایشگاه بین المللي نفت ، گاز ، پاالیش و پتروشیمي ایران به 
عنوان بزرگترین رخداد صنعتي و تجاري در این حوزه که ساالنه با حضور جمع 
کثیري از شرکت هاي داخلي و خارجي در زمینه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي 
برپا مي گردد، فرصت بسیار مغتنمي اســت تا شرکت هاي فعال در این صنعت 
، دستاوردها و محصوالت خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان 
این صنعت قرار دهند و باید گفت که با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و 
سوي رشد این صنعت ، فعالیت ها و نوآوري هاي آتي خود را نیز هدایت نمایند . اما 
عملکرد نمایشگاه در طي بیست و سه دوره گذشته نتوانسته است اهداف و راهبردهاي 
پیش گفته را در مقیاس جهاني و یــا حتــي منطقه اي و ملي تامین نماید . در نگاه تطبیقي منطقه اي به ویژه 

نمایشگاههاي مشابه در حوزه خاورمیانه نشانگر آن 
است که حضور اکثر شرکت هاي بین المللي در حوزه 
نفت و انرژي توانسته است جایگاه و موقعیت آنها 
را پایدار و به نوعي تثبیت نماید . براساس آخرین 
گزارش رویدادهاي نمایشــگاهي در این حوزه، 
بیش از 1۹ نمایشگاه نفت و صنایع وابسته هر ساله 
تشکیل شده که در رده بندي حرفه اي و تخصصي 
جایگاه ایران از رتبه نخست در یک دهه گذشته 
به رتبه نهم در ســال قبل کاهش یافته است . 
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چالش ها و بازخوردهاي بین المللي در حوزه هاي 
حرفه اي نفت و انرژي نمایانگــر ضعف در نحوه 
برگزاري و چیدمان شرکت هاي بین المللي و نیز 
ملي در کنار هم بوده که در بیشتر موارد و در ارزیابي 
استانداردهاي نمایشگاهي، نزول رتبه را در سالهاي 
اخیر شاهد بوده ایم . کمبودها و مقایسه هاي حرفه اي 
استانداردي با نمایشــگاههاي موازي خارجي 
حاکي از این است که برگزار کننده نمایشگاه اگر 
چه یک شرکت ایراني و داخلي است ولي اولویت 
اول آن تاش براي کســب درآمد و پاسخگویي 
مالي به وزارت نفت است تا برگزاري یک نمایشگاه 
حرفه اي و تخصصي براي حضــور اثر گذار بخش 
خصوصي در این حوزه و ایجاد تعامل حرفه اي با 
مشارکت کنندگان داخلي و خارجي و نیز دستیابي 
به آخرین دســتاوردهاي علمي ، فني و اجرایي 
در حوزه نفت و صنایع وابسته آن کـــه مي تواند 
همچون گذشته راهکاري موثر براي رشد حرفه اي 
شرکت کنندگان و نیز دست اندرکاران حوزه نفت 
و انرژي باشد . امروز که کشور در تهاجم تحریم و 
آثار و پیامدهاي منفي آن حاصل از عدم مشارکت 
و حضور دست اندرکاران نفتي مي باشد ، نمایشگاه ، 
فرصت بسیار مغتنمي است کـه مي تواند تعامل 
الزم را فراهم آورده و با دســتیابي به راهکارهاي 
اجرایي حاصل از توافق اروپا و نیز دیگر کشورهاي 
مورد نظر، موجب همکاري هاي اجرایي در مقابل 
فروش نفت و یا فرآورده هاي نفتي در قالب تهاتر 
که بارها مورد توجه شــرکت هاي بین المللي 
بوده است قرار گیرد . این مهم در شرایطي حاصل 
مي شود که مشــارکت بخش خصوصي با اعطاء 
امتیازهاي ترجیحي موقعیتي را فراهم آورد تا به 
صورت خود جوش و بســیار فعال در یک مدل 
تعاملي با شــرکت هاي داخلي و بین المللي وارد 
مذاکره مستقیم شده و از این منظر بتواند اهداف 
حاکم بر حوزه انرژي کشور را در قالب یک راهبرد 
یا استراتژي مورد توافق همگان به مرحله اجراي 
کامل درآورد . در این راستا نمایشگاه بین  المللي 
نفت تهران مي باید اهداف کلــي و رویکردهاي 
تخصصي خود را به طریقی دنبال و پیاده ســازي 

نماید تا  همانند سایر نمایشــگاههاي مشابه در 
منطقه و یا جهان به عنوان یــک موقعیت پایدار 
مطرح و تثبیت گردد. مواردي از اهداف یاد شده که 
قبا" مورد تائید وزارت نفت بوده است و در مراکز 
رسمي مرتبط با آن نیز اطاع رساني شده  است 
بطور خاصه اعام  میگردد تا در این فرصت بتوان 
از ظرفیت هاي ایجادي و نیز موقعیت خاص کشور 

مورد بهره برداري جدي قرار گیرد . 
1- ارائه آخرین دستاوردهاي حرفه اي و فناوري 

روز در حوزه صنایع نفت و گاز جهان
2- گسترش تعامل با سایر کشورهاي جهان و نیز 
ایجاد محیط رقابت با شرکت هاي نفتي مشابه 

در سطح دنیا 
۳-کمک به تقویت توان ساخت داخلي تجهیزات 

و نیازهاي صنعتي از طریق تبادل اطاعات فني 
۴- آشــنایي صنعت گــران صنایع نفــت ، گاز و 
پتروشیمي نسبت به دستاوردهاي نوین صنعتي جهان

5- امــکان عقد قراردادهــاي بازرگاني در زمینه 
مبادله کاال، خدمات و اطاعات فني / تخصصي 

6- فراهم آوري زمینه هاي توســعه اشــتغال در 
عرصه صنایع نفت و گاز و پتروشیمي

7- حضور تجار و صنعت گران بین  المللي از سراسر 
جهان در نمایشگاه جهت کمک به توسعه صادرات 

تولیدات داخلي کشور
8- کمک به ایجاد بازارهاي جدید خارج از کشور 
در راستاي توسعه بازارهاي هدف و امکان ارز آوري 
۹- برگزاري سمینارهاي مختلف براي تسهیل در 

نیل به اهداف توسعه اي در حوزه نفت 
 10-  معطوف نمودن توجه مدیران تصمیم گیر 
در ســطح کان و در راستاي رسیدن به اهداف 
برنامه هاي پنج ســاله توســعه اي و نیز اسناد 
باالدستي و چشــم انداز 20 ســاله کشور در 

بخش هاي نفت و گاز و پتروشیمي 
11-  ارتقاي جایگاه و موقعیت نمایشــگاه نفت 

تهران در منطقه خاورمیانه و نیز جهان 
12- ایجــاد انگیــزه جهت ســرمایه گذاري 
بخش هاي مختلف خصوصي و  تعاوني داخلي و 
خارجي در جهت مشارکت و حضور فعال در صنایع 

نفت و گاز و پتروشیمي
1۳-  ایجاد حس خود بــاوري و خود اتکایي ملي 
در نیروهاي متخصص و مدیران و سرمایه گذاران 
داخلي در زمینه هاي اجرایــي و عملیاتي حوزه 

نفت و گاز 
1۴- زمینه سازي براي انجام مطالعات و تحقیقات 
مختلف در زمینه هاي اکتشاف ، استخراج ، فرآوري 
و توزیع و صادرات محصوالت نفتي و انرژي به ویژه 
براي شــرکت هاي بخش خصوصي در تعامل با 

شرکت هاي بین المللي
با توجه به اهمیت و ضرورت حمایت از شرکت ها و 
کاالهاي ایراني و نیز با رعایت نکات پیش گفته امید 
است نمایشگاه بیست و چهارم با رویکرد حمایت 
از ظرفیت هاي داخلي و بخش خصوصي فعال در 
حوزه نفت و انرژي بتواند جایگاه واقعي خود را در 
فضاي کسب و کار بحران زده و نیمه فعال فعلي به 
دست آورد و موجب گردد تا این دوره از نمایشگاه 
فرصت مناسب براي گسترش همکاري شرکت هاي 
ایراني بخش خصوصي و جامعه بین الملل گردد. و 
در کام آخر اینکه نمایشگاه نفت تهران با رعایت نکات 
پیش گفته و لزوم بازنگــري در فعالیت هاي آتي آن 
مي تواند فرصتي براي کسب و کار ایده آل فعاالن بخش 

خصوصي و دولتي در این حوزه باشد . 
    

   

برگزار كننده نمايشگاه 
اگر چه يك شركت 

ايراني و داخلي است 
ولي اولويت اول آن 

تالش براي كسب درآمد 
و پاسخگويي مالي به 
وزارت نفت است تا 

برگزاري يك نمايشگاه 
حرفه اي و تخصصي

 امروزه نمایشــگاه های 
صنعــت نفــت فرصتی 
را فراهــم نمــوده اند تا 
ذی نفعــان بخش های 
مختلف زنجیره ارزش از 
کارفرمایان، پیمانکاران 
گرفته تا سرمایه گذاران، 
مشــاوران و متخصصان 
در یک حوزه تخصصی گرد هم آیند. نمایشــگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران 
که قدمتی باالی 20 سال دارد یک رویداد بزرگ 
صنعتی و تجاری است که با توجه به حضور گسترده 
شرکت های بزرگ داخلی و خارجی، فرصتی جهت 
معرفی ظرفیت های مختلف کشــور و بســتری 
مناسب جهت جذب سرمایه  و انتقال فناوری روز 

به داخل کشور را فراهم می نماید.
از آن جایی که نمایشــگاه نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی تهران دربرگیرنده تمام بخش های فعال 
مذکور است از این رو نمایندگان تمام بخش های 
باالدستی، میان دستی و پایین دستی در نمایشگاه 
حضور خواهند داشت و امکان تعامل چندجانبه 
فراهــم می گردد. بــا توجه بــه فعالیت های 
توســعه ای در منطقه خاورمیانه نمایشگاه ها 
می تواننــد فضایی برای انجام کســب  وکار 
باشــند و از ظرفیت های موجود می توان در 
جهت تحقق برنامه های توسعه ای شرکت ملی نفت 
ایران اســتفاده نمود. بر این اساس می بایست در 
کنار وسعت کمی نمایشگاه نگاه کیفی به برگزاری 
آن نمود تا شاهد حضور شرکت های معتبر و بزرگ 

در کنار سایر شرکت ها باشیم.
متاسفانه سابقه برگزاری نمایشگاه نفت تهران نشان 
داده است که موضوع تحریم ها اثر مستقیمی بر 
روی حضور شرکت های معتبر بین المللی دارد که 
سایه این تهدید، بر روی برگزاری نمایشگاه نفت و 
عقد قراردادهای جدید نیز سنگینی نموده است. بر 
این اساس می توان در این دوره زمانی توجه 
بیشــتری به ظرفیت های موجود در کشــور 
نمود و این تهدید را به فرصتی جهت معرفی 

فرصتی که باید آن 
را مغتنم شمرد

شرکت های داخلی و پیشبرد در توانمند سازی آنها 
اختصاص داد. در سال های گذشته یکی از ایراداتی 
که به نمایشگاه نفت تهران وارد بود حضور پرشمار 
شرکتهای دولتی در سالن های خاص و جداکردن 
آنها از شرکتهای خصوصی بود که خوشبختانه با 
متمرکز نمودن شرکت های زیر مجموعه نفت و 
گاز، فرصت حضور به سایر شرکت های خصوصی 

داده شد.
یکی دیگر از ضعف هایی که در برگزاری نمایشگاه 
نفت تهران وجود دارد حضور شرکت هایی است که 
ارتباط مستقیمی با صنعت نفت ندارند و شرکتهای 
خدماتی محسوب می گردند، قاعدتاً در شرایطی 
که فضای نمایشگاه محدود باشد برخی از شرکتها 
به دلیل محدودیت فضا فرصــت حضور پیدا 

نمی کنند که امری نامطلوب است.
چنانچه بخواهیم مقایسه ای بین نمایشگاه نفت 
تهران و نمایشگاه نفت در کشورهای منطقه داشته 
باشیم اگرچه قدمت برگزاری نمایشگاه نفت تهران 
بیشتر می باشد لیکن نمایشگاه نفت و گاز ابوظبی 
)ADIPEC( در مدت کوتاه تر توانســته به یکی 
از مهم ترین رویدادهای منطقه تبدیل شود. این 
نمایشگاه طی سالهای اخیر به سریع ترین مسیر 
دسترسی به خیل انبوه شرکتهای معتبر بین المللی 
نفتی تبدیل شده اســت. آمار نشان می دهد که 
نمایشگاه نفت و گاز ابوظبی همه ساله مخاطبان 
حرفه ای این صنعت را با قــدرت به خود جذب 
می نماید بگونه ای که بر اســاس آخرین آمار در 
محل این نمایشگاه بیش از 10 میلیارد دالر معامله 
انجام می شــود.  به نظر می رســد بخش های 
مختلف وزارت نفت می بایســت فرصت های 
سرمایه گذاری خود را با برنامه ریزی های بیشتر 
و به صورت شــفاف تر در معرض نمایش بگذارند 

تا مقدمات جذب ســرمایه گذاری فراهم گردد. 
همچنین مسئوالن برگزاری نمایشگاه می بایست 
آمار و اطاعات دقیقی از حضــور و بازخوردهای 
اجرای نمایشــگاه را در دسترس عموم قرار دهند 
تا دستاوردهای این نمایشگاه بزرگ مورد غفلت 

واقع نشود.
با توجه به تولید ارزان، کشور ایران در بخش صنعت 
نفت ظرفیت های سرمایه گذاری مطلوبی دارد و 
اگرچه شاهد رشد سریع انرژی های تجدیدپذیر به 
خصوص خورشیدی و بادی هستیم، لیکن همچنان 
شاهد رشد استفاده از منابع فسیلی حداقل تا ۳0 
ســال آینده خواهیم بود. از این رو توانمندسازی 
بخش خصوصی و بومی ســازی تجهیزات صنعت 
نفت، به همراه ایجاد مقدمات همکاری های گسترده 
منطقه ای و حتی بین المللی در عرصه صنعت نفت 
هدفی است که می بایست در بطن نمایشگاه صنعت 

نفت مورد پیگیری قرار گیرد.
با توجه به نامگذاری امســال از سوی مقام معظم 
رهبری به عنوان سال رونق تولید، می توان نتیجه 
گرفت تولید ملی مســئله ای محوری اســت و 
می بایست تولید ملی در کشور رونق پیدا نماید، 
لذا استفاده از کاالها و خدمات ساخت داخل باید 
از اولویت های بخش دولتی و خصوصی باشــد و 
در ســال جاری تاش بر این باشد تا با مشارکت 
با ســازندگان و صنعتگران داخلی برای کیفیت 
بخشــی بیش از پیش به محصوالت اهتمام ویژه 
صورت پذیرد. از یاد نبریم پررنگ تر شدن جایگاه 
کشــور در عرصه های اقتصادی و حتی سیاسی و 
افزایش امکان چانه زنی در مناسبات بین المللی در 
فضای پرتنش کنونی، رهاوردی خواهد بود که از افزایش 
سطح تعامات سازنده با شرکت ها و برندهای معتبر 
بین المللی در بخش صنعت نفت حاصل خواهد گردید.

عبدالصمد رحمتی
کارشناس بازار
 نفت و انرژی
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شاید به نظر برسد آسیب شناســی رخدادهای نمایشگاهی در ایران به بررسی و 
نتایجی که پیش از این از این رویداد ها به دست آمده است نیاز دارد و می توان گفت 
اساسا قبل از این که چرایی برگزاری نمایشگاههای صنعتی و تجاری محل بحث و 
کنکاش قرار گیرد، حاال دیگر باید  خروجی آنها را رصد کرد و دید از این اتفاق چه 
نتایجی حاصل شده است. در این میان برگزاری نمایشگاه بین المللي نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمي به عنوان بزرگترین رخداد صنعتي و تجاري ایران جایگاهی 
ویژه دارد.نمایشگاهی که تاکنون 2۳ دوره خود را پشت سرگذاشته تا به اصطاح به 
عنوان یک برندنمایشگاهی،خودی نشان بدهد.نشان بدهد که یکی از ثروتمندترین 
کشورهای نفتی جهان به لحاظ منابع هیدروکربوری حرف های بسیاری در تجارت و اقتصاد نفت برای گفتن 
دارد. اما این تصویر زمانی می تواند اعتبار الزم را کسب کند که حاصلش به عینه برای جامعه صنعتی و تجاری 
ایران ملموس و باورکردنی شده باشد.ولی ابهامات موجود، ذهن پرسشگر را به تکاپو می اندازد. در آغاز باید 
پرسید بیشترین نفع و سود نمایشگاه نفت نصیب چه گروه یا نهادی می شود؟ آیا قرار است صنعتگران 
وفعاالن حوزه نفت از آن انتفاعی داشته باشند؟ اگر چنین است چرا در هیچ جایی خروجی این نمایشگاه ها 
که سال ها برای آن زحمت کشیده شده دیده نمی شود؟ آیا بخش خصوصی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 
و پاالیش باید در آن کسب انتفاع کنند؟آیا تاکنون نفع دندان گیری برای آنان حاصل شده است؟ آیا اساسا 
سامانه و یا منبعی برای دستاوردهای نمایشگاهی حوزه نفت وجود دارد که یک کاربر بتواند با رجوع به آن، 
مثبت و یا منفی بودن آن را در حوزه تجارت به ارزیابی بنشیند؟ آیا حتی جستجوهای اینترنتی، پرسشگران 
را به سرمنزل مقصود خواهد رساند؟ متاسفانه چنین نیست. هنوز که هنوز است نه از این رویداد، بلکه از 

فرزین سوادکوهی
خبرنگار حوزه
نفت و انرژی

هیچ رویداد نمایشگاهی دیگری نیز کسی حاصل 
به دست آمده را به شکلی قابل اتکا مشاهده نکرده 
است. بنابراین حتی دانشجویان و محققان هم از 
چنین جستجویی جز تعداد شرکت کنندگان و 
فضای غرفه هاو بود و نبود برندهای قدر نفتی جهان 
و نکاتی از این دست ، چیزی بیشترگیرشان نخواهد 
آمد. گزارش ها و اخبار منتشره در مورد نمایشگاه های 
مشابه در سال های گذشته بیانگر این نکته است 
که بخش خصوصی عطای این نمایشــگاه ها را به 
لقایش بخشیده است.گرفتاری ها و چالش هایی که 
بخش خصوصی صنایع نفتی طی سال های اخیر با 
آن دست و پنجه نرم می کند تمایلی برای عرض 
اندام فعاالن تجاری صنعت نفت باقی نگذاشــته 
است.کافی اســت محض نمونه به سوت و کور تر 
شدن هرساله نمایشگاه نفت اهواز نگاهی بیاندازیم 
تادستگیرمان شــود که کارد به استخوان بخش 
خصوصی رسیده است.فرصت بسیار مغتنم حشرو 
نشر کنشگران بازار صنایع نفت و پتروشیمی و تعامل 

منایشگاه از رستکلیف،  صادرکننده بالتکلیف

و داد وســتد تجاری بین آنها در نمایشگاه هایی 
که اساســا با این هدف برگزار می شوند، اینک 
برای آنها به کاری عبث و بیهوده تبدیل شــده 
است، چرا که فعاالن حوزه مذکور به دلیل نبود 
سازوکارمناسب و منطقی و معتبر بانکی ومالی، 
بی ثباتی نرخ ارز، بــی قاعدگی مالیاتی ،موانع و 
دشواری های گمرکی و گرفت وگیربازار کسب 
و کار،در تعلیقی خان و مان برانداز بسر می برند و 
در چنین شرایطی باالترین هنرشان البد این 
است که خود را زنده نگه دارند. در این میان فعاالن 
بخش خصوصی صادرکننده فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشیمی وضعیتی به مراتب بدتر از بقیه دارند.

آنها هرســاله با این امید که نهادهای تصمیم گیر 
فکری برای انحصارگری دولت در این بازار خواهند 
کرد، با هزار شــور وشــوق با متولیان نفتی 
دولت جلســه می گذارند، همایش و سمینار 
برگزار می کنند،دست به نامه می شوند، اطاعیه 
صادر می کنند،نشســت خبری راه مــی اندازند ، 

مصاحبه می کنند وسراسیمه و از سر ناچاری فریاد 
می زنند و گریبان  خود می درند، اما در نهایت 
این مدیران نفتی  وصنعتی دولتی هستند که رزومه 
های نمایشگاهی هرساله خود را پرو پیمان تر روی 
میز وزرا ومدیران دخیل می گذارند تا به روسای خود 
بقبوالنند که اوضاع گل و بلبل است و در صادرات، 
آب از آب تکان نخورده اســت و اگر هم در جایی 
اشکال کوچکی وجود دارد زیر سر دشمن تحریم گر 
است! و انگار نه انگار که سرفصل هایی همچون حمایت 
از تولید کننده و مصرف کننده داخلی، افزایش و رشد 
ســطح صادرات و تولیدات،ایجاد و فراهم آوری 
زمینه های الزم برای برقراری رقابت های سالم داخلی  
وبین المللی، بسترسازی برای انتقال فناوری و دانش 
روز،ترغیب به سرمایه گذاری ، فزونی بازده سرمایه 
برای مشارکت کنندگان در نمایشگاه ها)یعنی همه 
آنچه که بخش خصوصی صادرکننده فرآورده های 
نفتی در انتظار آن است(به راحتی فراموش شده 
است. غفلت همچنان حاکم است .کسی گوشش 
بدهکار نیســت که صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی پیش از آن کــه درگیر تحریم های خارجی 
باشند، در هزارتوی تصمیمات غیرعقانی و پیچیده 
نهادهای حاکمیتی گرفتار شده اند.خود تحریمی 

ن  صادركنندگا
فرآورده های نفتی 
پیش از آن كه درگیر 
تحريم های خارجی 
باشند، در هزارتوی 

تصمیمات غیرعقالنی و 
پیچیده نهادهای 

حاكمیتی گرفتار شده اند.
خود تحريمی داخلی رمق 
صادركنندگان مواد نفتی 

را گرفته است

داخلی رمق صادرکنندگان مــواد نفتی را گرفته 
است.تورم افسارگسیخته، تسهیات تکلیفی که 
از جیب مــردم پرداخت شده،سیاســت های بی 
قید و بنــد بودجه ای،ابهام در بده بســتان 
های بورسی، قوانین خلق الساعه،سوء مدیریت 
بی پروا، تصمیمــات اهلل بختکی بانکی،البیرنت 
های گمرکی و نبود یک اســتراتژی معین باعث 
شــده صادرکنندگان فرآورده های نفتی در یک 
قمار از پیش باخته شرکت کنند.راه و رسم حرفه 
ای تجارت در این بین به یک خواب و خیال ویک 
رویای دست نیافتنی دم صبح تبدیل شده است. 
روش های مفســده انگیز با اتیکــت دور زدن 
تحریم ها در برابر فعال صادر کننده قد علم می کند.

بازارهای هدف که کشــورهای اطراف به خوبی از 
آن انتفــاع دارند برای تاجر ایرانی به بن بســتی 
پر از ســنگاخ تبدیل می شــود. راه های تازه 
برای بازارهای جدید، یا طوالنی است و یا بسته 
است.شــرکت های خارجی گاهی برای ده سال 
آینده خود هم هدف و برنامه دارند در حالی که 
بازرگان ایرانی برای یک هفته بعد هم تکلیف خود 
را نمی داند و مدام بر در بسته می کوبد. نرخ ارز را 
نهادهای رسمی کشور تعیین نمی کنند بلکه این 
تصمیم در کوچه پس کوچه هــای خیابان ارباب 
جمشــید و چهار راه جمهوری گرفته می شــود.

بازار صــادرات با هرتکانــه کوچکی آب به آب 
می شودوسهم فعال صادراتی، سرگیجه اقتصادی 
اســت. بدین ترتیب نقض غرض ها هم یکی یکی 
عیان می شود.شعار سیزدهمین همایش ساالنه 
اتحادیه صادرکنندگان فــرآورده های نفت، 
گاز و پتروشــیمی ایران روی زمین می ماند 
وبه ترجیع بند اقتصاد نفتی کشور تبدیل نمی شود.

اینک باز باید پرسید در چنین وضعیتی برگزاری 
نمایشگاه نفت چه ضرورتی دارد؟ وقتی خود کرده 
را تدبیری نیست و بازار کســاد است، پس در این 
نمایشگاه قرار اســت چه کسی به چه کسی وصل 
شود تا نفعی حاصل کشور شود؟ وقتی بنا به آمار 
گمرک- صادرات روغــن و قیر و پارافین و وکیوم 
باتوم و هیدروکربن های مجموعه های پاالیشی 
و خروجی صادراتی پتروشیمی ها و فرآورده های 
گازی وبنکرینگ و سوآپ و ترانزیت از مدت مشابه 
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سال گذشته خود کمترو کمتر می شود، صادرکننده 
باید سر به کدام چاه غریب فرو ببرد و بگرید؟ متاسفانه 
این مسائل نکاتی است که هرساله از ذهن متولیان 
نمایشگاه نفت به فراموشی سپرده می شود.همان 
نکاتی که برای فعاالن بخــش خصوصی صادرات 
به مغاکی هولناک تبدیل شده است.مدیران ارشد 
دولتی طی یکــی دو روز اول بنا به یک ســنت 
کلیشه ای و شاید از سر تکلیف در نمایشگاه چرخی 
می زنند و گاهی اگر اقبــال یک فعال نفتی بخش 
خصوصی بلند باشد مخاطب او قرار می گیرند و سری 
تکان می دهند و قولکی می دهند و دوباره خداحافظی 
و آرزوی موفقیت برای شرکت کننده تا سال بعد. این 
قصه تکراری و کسالت بار در هیچ سالی درس عبرتی 
برای دوره بعدی نمی شود.  از آن سو شیوه برگزاری 
نمایشگاه نفت هم که برای خود حکایت عجیبی دارد.

نمایشگاه هرساله نفت متاسفانه حاال دیگر به کارناوالی 
تبدیل شده است که هرکسی در آن ساز خود را 
می زند.بارها مشاهده شده که در میان گفتگوی اهل 
فن، صدای سرسام آور بلندگوهای تبلیغاتی، تردد 
غیر ضروری انواع و اقسام خودروها و افراد، هیاهوی 
حاضران و معرکه گیری برخی از شرکت کنندگان، 
راه بندان مسیرهای منتهی به نمایشگاه، نبود محل 
مناسب برای پارک خودرو وبی نظمی هایی از این 
دست جایی برای نیل به اهداف طراحی شده باقی 
نمی گذارد.خبرنگاری که در حال مصاحبه با یک 
فعال صنعت و صادرات است یا مدیری که مشغول 
مذاکره با نماینده یک شرکت خارجی است در میانه 
کار به یکباره باید کار خــود را رها کند و برای تردد 

موتورسیکلتی که غذا پخش می کند جا باز کند!
تا همین چند سال پیش که بساط موسیقی زنده و 

شش وهشت را هم در میدان وسطی نمایشگاه برقرار 
کرده بودند و تو گویی به جایی آمده ای که به هرچیزی 
ربط دارد جز نمایشگاه صنعت نفت.کسی نمی پرسد 
تبلیغات آش و سمنوی عمه لیا در نمایشگاه نفت 
چه می کند؟بدین ترتیب اجمال در تجارت نفتی، 
در نمایشگاه نفت قربانی تفصیل است.صاحبنظران 
حرفه ای معتقدنداین نمایشگاه های هرساله با چنین 
رویکردی هیچگاه به هسته نمی رسند و درهمان 
پوسته  باقی می مانند .  به هرحال هرچند ، در نمایشگاه 
نفت همچنان بر همان پاشنه سابق می چرخد.اما نباید 
از این جشــن بزرگ  نا امید ماند.چاره ای نیست جز 
بازگویی درزها و شکاف ها و کمبودها.شناخت نواقص 
جزء و کان شاید به مذاق برگزار کنندگان نمایشگاه 
نفت تلخ باشــد اما برطرف کردن آن در نهایت کام 

صنعت نفت را شیرین خواهد کرد.

بیست و چهارمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در 
شرایطی برگزار می شود که تقریبا همه ساله شاهد رشد کمی نمایشگاه، چه از 
لحاظ تعداد شرکت کنندگان و چه از لحاظ وسعت نمایشگاه بوده ایم. اما کمتر 
شاهد بوده ایم که نمایشــگاه نفت تهران از منظر کیفی نیز مورد ارزیابی قرار 
گیرد یا مسووالن محترم در ارائه آمار و ارقام، به این موضوع هم بپردازند که هر 

نمایشگاه نسبت به نمایشگاه قبل، از نظر کیفی تا چه حد رشد داشته است؟ 
یکی از عوامل رشد کیفی هر نمایشگاه، حضور برندهای برجسته در آن است. 
اما به جز چند دوره ای که غالبا مربوط به اوج دوران شکوفایی اقصادی ایران و 
از جمله صنعت نفت در سالهای 1۳76 تا 1۳8۴ بود، نمایشگاه نفت تهران عموما خالی از این برندهای 
بزرگ بین المللی بوده است. در آن دوران هشت ساله که شرکتهایی همچون شل و توتال و انی و رپسول 
و بعد از آنها اینپکس و دیگران کم کم در صنعت نفت ایران فعال شده بودند، حضور شرکتهای خارجی 
در نمایشگاه نفت تهران اندک اندک پررنگتر میشد؛ اما هنوز پازل حضور شرکتهای خارجی در صنعت 
نفت ایران و بویژه نمایشگاه نفت کامل نشده بود که با تغییر دولت، سیاستها هم اندکی تغییر کرد که 
حاصلش تحریمهای شدید شورای امنیت سازمان ملل بر ضد جمهوری اسامی ایران بود. تحریم هایی 
که سالها طول کشید رفع شود و با وجود رفع این تحریمها در برجام، باز هم به دلیل روی کار آمدن دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، شرایط هیچگاه مثل قبل نشد. در واقع طی بیش از یک دهه گذشته، 
تحریمها همواره یکی از دالیلی بوده که حضور کیفی شرکتهای بین المللی صاحب نام را در نمایشگاه 

بیست و چهارمین نمایشگاه هم در سایه تحریم برگزار می شود

 دورهمی تکراری ساالنه  یا گامی برای رشد و ارتقا؟

حمیدرضا شکوهی
خبرنگار حوزه 
نفت و انرژی

نفت تهران کمرنگ می کرد. 
در خا حضور شــرکتهای خارجی قدرتمند در 
زمان تحریم و حضور انگشت شمار این شرکتها در 
نمایشگاه نفت تهران بویژه طی سالهای 85 تا ۹2، 
دو راهکار از سوی مسووالن دولت وقت برای رشد 
کمی نمایشگاه و ارائه آمارهایی مبنی بر افزایش 
تعداد شرکت کنندگان و افزایش وسعت نمایشگاه 
با هدف نمایش شکست تحریم، مورد آزمون قرار 
گرفت که اگرچه کمیــت را ارتقا داد اما کیفیت 
طبیعتا کمتر شد. نخســتین راهکار پناه بردن 
به شرکتهای چینی بود. در آن دوران شرکتهای 
چینی پرشمارترین شرکت کنندگان در نمایشگاه 
نفت تهران بودند و گاه یک یا دو سالن با غرفه های 
غالبا کوچک، مملو از شرکتهای چینی بود که با 
حضور خود، تعداد شــرکت کنندگان خارجی 

نمایشگاه را افزایش می دادند. 
راهــکار دوم، افزایش شــرکتهای داخلی بود. 

نمایشــگاه نفت تهران از ابتدا در جهت افزایش 
تعداد شــرکت کنندگان پیش می رفت اما به 
مرور و بویژه در دوران تحریــم، افزایش تعداد 
شــرکت کنندگان نمایشــگاه در حوزه صنایع 
وابســته به نفت به حدی پررنگ شد که عما 
حضور شرکتهای اصلی حوزه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی را کمرنگتر کرد. در واقع بر خاف 
برخی نمایشگاههای نفت معتبر دنیا که حضور 
شــرکتهای بین المللی یا برندهــای فعال در 
باالدست را در اولویت قرار می دهند، نمایشگاه 
نفت تهران به مکانی برای تجمیع تمام فعاالن 
این حوزه بویژه در حوزه صنایع وابســته شد. 
درحالیکه هر سال، حضور شــرکتهای معتبر 

بین المللی کم می شد.
این مســیر کمی گــرا، طبیعتا نمی توانســت 
مسیری باشد که اهداف غایی برگزاری نمایشگاه 
نفت تهران را که زمینه ســازی بــرای امضای 
تفاهمنامــه هــا و قراردادهــای نفتی در 
حوزه های مختلف و رونق بخشیدن به صنعت 
نفت و صنایع وابسته بود تحقق بخشد. شرکتهای 
خصوصی حاضر در نمایشگاه نیز در سایه تعامل 
با شرکتهای معتبر بین المللی می توانند رشد 
و بالندگی را تجربــه کنند و وقتی خبری از این 
شرکتها نباشد، طبیعتا انگیزه شرکتهای داخلی 
نیز کاهش می یابد و نمایشگاه نفت تهران عما 
به یک دورهمی گســترده فعاالن صنعت نفت 
و صنایع وابســته تبدیل می شــود که اولیت با 
ایرانی ها و بعد چینی هاست و بقیه کشورها هم 
حضوری کمرنگ و بــرای خالی نبودن عریضه 
در نمایشــگاه خواهند داشت. حتی در دوره ای 
که برجام به ثمر رسید و هنوز ترامپ، تحریم را 
دوباره آغاز نکرده بود، باز هم غیبت شرکتهایی 
همچون توتال و اینپکس و حتی اســتات اویل 
و انی و رپسول در نمایشــگاه احساس می شد. 
جالب اینجاست که حتی شرکتهای روسی نیز 
که کشورشان به عنوان متحد ایران شناخته می 
شود، در نمایشگاه نفت تهران، هیچگاه حضور 
فعالی در ســطح شــرکتهای بزرگ نفت و گاز، 

یعنی روس نفت و گازپروم نداشته اند.  
غیبت این شرکتها اگرچه موجب ضربه زدن به 

اعتبار نمایشگاه می شود، اما حتی از فرصتی هم 
که برای شرکتهای فعال در بخش خصوصی برای 
حضور در نمایشــگاه نفت ایجاد شده بود به نحو 
مطلوب استفاده نشد و علیرغم حضور شرکتهای 
فعال خصوصــی در این نمایشــگاه، بهره ای 
که میتوانســت برای فعــاالن بخش خصوصی 
داشته باشد نداشته است. در واقع افزایش تعداد 
شرکتهای داخلی در نمایشگاه، بیش از آنکه در 
حوزه باالدستی یا در حوزه های کان باشد، در 
شرکتهای وابســته به صنعت یا مکمل صنعت 
خاصه شــده که هرچند وجود آنها هم ضروری 
است اما تاکید بر رشد کمی نمایشگاه به گونه ای بوده 
که حضور "صنایع وابسته" پررنگتر از شرکتهای 
اصلی شده است. این بدین معناست که نمایشگاه 
نفت تهران از اهداف اولیه خــود که تعامل بین 
شــرکتهای داخلی و خارجی و همچنین زمینه 
ســازی برای انعقاد تفاهمنامه ها و قراردادهای 
مناســب بود فاصله گرفته است و به مرور به یک 
دورهمی عادی ســالیانه که طبق عادت برگزار 
می شود تبدیل شــده اســت. به عبارت دیگر، 
همگان منتظرند که در بهار هر ســال نمایشگاه 
نفت تهران برگزار شود اما اغلب شرکت کنندگان 
به اهدافی که مدنظر دارند نمی رسند چراکه از 

یک سو شرایط دشــوار تحریم در مقاطع زمانی 
مختلــف، مانع از حضور شــرکتهای بزرگ و 
ایجاد تعامل مطلوب بین شــرکتهای داخلی 
و خارجی می شــود و از ســویی دیگر، تاشی 
برای تغییر یا اصاح برخی رویکردهای ایجاد شده 
نسبت به نمایشگاه در سالیان اخیر صورت نمی گیرد. 
مــروری بــر نمایشــگاههای نفت جهــان که 
اتفاقا نمایشــگاه نفت تهران یکــی از بزرگترین 
و معتبرتریــن آنهاســت نشــان مــی دهد که 
نمایشــگاههای معتبر اندک اندک به ســمت 
تخصصی تر شــدن پیش رفته انــد و در برخی، 
شرکتهای باالدســت و پایین دست و در برخی 
دیگر شــرکتهای فعال در حــوزه های مختلف 
انرژی تفکیک شده اند تا اعتبار نمایشگاه، صرفا 
به خاطر وسعت یا تعداد باالی شرکت کنندگان 
در آن نباشد. اما در نمایشگاه نفت تهران هر سال 
تعداد شــرکتهای حاضر افزایش می یابد بدون 
آنکه سنجش مناســبی از منظر کیفی در مورد 
نمایشــگاه صورت گیرد و این امر موجب شده 
تعدد شــرکتهای کوچک و قرار گرفتن آنها در 
سایه شرکتهای بزرگ، نقش بخش خصوصی را 
هم در نمایشگاه کمرنگتر کند. در حالیکه بخش 
خصوصی نه تنها اعتبار هر نمایشگاهی است بلکه 
روند برگزاری نمایشگاه هم باید به گونه ای پیش 
برود که بخش خصوصــی نقش پررنگی در روند 
برگزاری و اجرایی نمایشــگاه هم داشته باشد تا 
نمایشگاه نفت تهران در عمل ) و نه در ظاهر( از 
شکل و شمایل یک نمایشگاه دولتی فاصله بگیرد. 
امید اســت الاقل در این دوره، شــاهد سنجش 
دقیقتری، نه فقط در مورد تعداد شرکت کنندگان 
در نمایشگاه یا وسعت آن و ارائه آمارهایی مبنی بر 
ارتقا کمی نمایشگاه نسبت به دوره قبل، بلکه در 
مورد وضعیت کیفی نمایشگاه نفت تهران باشیم تا 
به مرور زمان گامهایی برای ارتقا کیفی نمایشگاه 
نفت تهران برداشته شــده و با وجود مشکات و 
موانع حاصل از تحریم که به هر حال سایه خود 
را بر سر نمایشگاه نفت تهران هم انداخته است، 
نمایشگاه نفت تهران هر سال بیش از سال قبل در 
ارتقا برند ایران در حوزه انرژی با همکاری بخش 

دولتی و بخش خصوصی، نقش داشته باشد. 

 
هر سال تعداد شركتهای 
حاضر افزايش می يابد 

بدون آنکه سنجش 
مناسبی از منظر كیفی در 
مورد نمايشگاه صورت 
گیرد و اين امر موجب 
شده تعدد شركتهای 
كوچك و قرار گرفتن 

آنها در سايه شركتهای 
بزرگ، نقش بخش 

خصوصی را هم در 
نمايشگاه

 كمرنگتر كند
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اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشــیمی ایران با دارا بودن بیش از ۳۳6 عضو نظیر شــرکتهایی همچون نفت پاسارگاد،نفت جی ،نفت 
ایرانول،نفت بهران ،پتروشیمی شازند و سایر شرکتهای مطرح در تولید فرآورده های نفتی، به عنوان بزرگترین تشکل خصوصی صادراتی کشور، 2۹ درصد از 

کل حجم صادرات فرآورده های نفتی در سال قبل را به خود اختصاص داده است. 

روند رشد اعضای اتحادیه از سال 1382 تا پایان سال 1397

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

تعداد اعضاکمیسیون های اوپکس

110کمیسیون فرآورده های روغنی

  87کمیسیون شیمیایی و گاز

5۹کمیسیون فرآورده های قیر
۳1کمیسیون پارافین 

22کمیسیون پتروشیمی
17کمیسیون بازرگانان

10کمیسیون سوآپ، بانکرینگ و ترانزیت
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       کمیسیون فرآورده های روغنی

کمیسیون فرآورده های روغنی اتحادیه به عنوان 
یکی از بزرگترین کمیسیون های اتحادیه با دارا 
بودن 10۹ عضو فعــال در حوزه تولید و صادرات 
فرآورده های روغنی مشغول به فعالیت می باشد  
در ســال 1۳۹7 این کمیسیون همواره به دنبال 
حل مشــکات تولیدی و صادراتی اعضا ،  نحوه 
برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
کشــور،فراز و نشــیب قیمت های فرآورده های 
روغنــی و روغــن کارکرده،راه اندازی ســامانه 
نیما و تأثیــر آن بر روند صــادرات فرآورده های 
روغنی،مشکات ســامانه ثامن ،افزایش قیمت 
روغن کارکرده و راهکارهای جلوگیری از افزایش 
قیمت بیشتر،بررســی عضویت شــرکت های 
متقاضی حضور در اتحادیه و کمیسیون فرآورده های 

روغنی و بسیاری موارد مهم دیگر بوده است .

      کمیسیون شیمیایی و گاز

کمیســیون شــیمیایی و گاز اتحادیه به عنوان 
یکی از کمیســیون های اتحادیه با دارا بودن 87 
عضو فعال در حوزه تولید و صادرات فرآورده های 

روغنی مشغول به فعالیت می باشد .
در سال 1۳۹7 این کمیسیون همواره به دنبال حل 
مشکات تولیدی و صادراتی اعضا ،  نحوه بررسی 
پیرامون استانداردســازی محصوالت ، بررسی 
پیرامون فرایند برگشــت ارز حاصل از صادرات ، 
بحث و بررسی در خصوص طرح کاهش کدهای 
استانداردســازی فرآورده ها و مشتقات نفتی ، و 

بررسی پیرامون تغییرات سیاست گذاری ارزی 
و صادرات کشور  ،بررسی عضویت شرکت های 
متقاضی حضور در اتحادیه و کمیسیون شیمیایی 

و گاز و بسیاری موارد مهم دیگر بوده است .

      کمیسیون فرآورده های قیر

سال گذشته از نظر اقتصادی سالی بسیار سخت  
از نظر اجتماعی پر از التهاب و از نظر سیاسی و 
فضای بین الملل پراز تهدید بود . افزایش قیمت 
ارز موجب کاهش قیمت تمام شده ) ارزش دالری ( 
قیر تولیدی کشور شد و به یکباره صف طویلی در 
خرید وکیوم باتوم از پاالیشگاه ها در بورس کاال 
بوجود آمد ، این تقاضای باال و از طرفی فشار گروه 
های ذی نفع دلیلی شــد برای برداشتن سقف 
رقابت در بورس که حاصل آن رقابتهای بیش از 
200 درصدی خریداران و افزایش شدید قیمت 
ماده اولیه بود . از طرفی دیگر چون نحوه برخورد 
صادرکنندگان با تصمیمات دولت در خصوص 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشوریکسان 
نبود ، به عبارتی بعضی خود را متعهد به برگشت 
ارز و ارائه آن در سامانه نیما می دانستند و گروهی 
دیگر تمایلی به این امر نداشتند ، قیمت قیر ایران 
در بازار جهانی دستخوش تشتت آرای تعدادی 
از صادر کنندگان  قرار گرفت و به شدت نسبت 
به قیمت های جهانی افت کرد و عما این افزایش 
صادرات نفعی برای کشور نداشت و سرمایه های 
ملی به ثمن بخس در اختیار خریداران خارجی 
قرار گرفت. البته این بهم ریختگی دالیلی بیش 

ازاین دارد ، مــواردی همچــون ورود کارتهای 
بازرگانی جدیدی که از معافیتهای موجود در قانون 
)معافیت بازگشــت ارز حاصل از صادرات برای 
صادرات کمتر از یک میلیون یورو ( اســتفاده 
می کردند و فروش های ریالی شــرکت هایی 
که تمایل نداشتند خود را درگیر مشکات ارزی 
کنند و بسیاری موارد دیگر که این گزارش محل 
بحث آنها نیست .  هدف این گزارش بیان عملکرد 
کمیسیون قیر درسال گذشته است که با مقدمه 
باال فضای پرازاســترس آن قابل لمس می باشد . 
طی یک سال گذشــته با هم اندیشی و همکاری 
اعضاء محترم کمیسیون و حضور فعال و مستمر 
آنها در جلســات ، تاش بســیاری برای بهبود و 
تسهیل شرایط  و همچنین رفع موانع برای تولید و 
صادرات قیر کشور انجام شد که در ذیل به اختصار 

به مهمترین آنها اشاره می شود:
1. ارائه گزارش ها، اخبــار و اطاعات مربوط به 
این حوزه در جلسات کمیسیون که پس از بحث 
و تبادل نظر بین اعضاء منجر به ارائه تحلیل های 
مناسب و شفاف از وضعیت موجود به هیئت مدیره 
اتحادیه و مسئولین ذیربط دولتی اعم از گمرک ، 
بورس کاال ، بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد ، ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال ، کارگروه ستاد تنظیم بازار 
شــورای ملی رقابت ، نمایندگان مجلس و دیگر 
مقامات بود تا در تصمیم گیری ها نسبت به این 

صنعت دقت نظر بیشتری داشته باشند .
2. بررسی پرونده شــرکت های جدید متقاضی 
عضویت درکمیسیون قیر و جذب  8 شرکت جدید 

اهداف کمیسیون های
 اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های

 نفت، گاز و پتروشیمی ایران 
در سال 1398

به این مجموعه .
ن کمیســیون بــه  ینــدگا ر نما ۳. حضــو
فراخورموضوعــات تخصصی و نیــاز اتحادیه در 
جلسات کارشناسی داخلی و خارج از اتحادیه به 
منظور انتقال مسائل و مشکات و ارائه دیدگاه ها 

و پیشنهادهای اعضاء.
۴. پیگیری برای افزایش تولید و عرضه وکیوم باتوم 
توسط  پاالیشــگاه ها جهت ارائه خوراک بیشتر 
برای واحد های قیرسازی که نهایتا پاسخ مناسب 

نیز از آنها دریافت شد.
5. پیگیــری افزایــش بازوهــای بارگیری در 
پاالیشگاه های کشورکه نتایج مثبت آن درایجاد 
بازوهای بارگیری درپاالیشــگاه اراک و آبادان و 
افزایش تعداد بازوها در پاالیشــگاه تهران دیده 

می شود.  
6. رصد همیشــگی عملکرد پاالیشــگاه ها در 

خصوص عرضه منظم وکیوم باتوم به متقاضیان.
7. تشــکیل کارگروهی متشکل از هیئت رئیسه 
کمیسیون و نمایندگان دو شرکت نفت جی و نفت 
پاسارگاد که بزرگترین تولید کنندگان قیر کشور 

هستند و بیش از 50 درصد از تولید را در اختیار 
دارند  درخصوص تعیین قیمت قیر و اعام آن به 

بانک مرکزی و گمرک ایران .
8. حمایــت همه جانبــه ) مادی و معنــوی ( از 

همایش ساالنه اتحادیه .
۹. مشــارکت جدی وهمکاری صمیمانه با دیگر 
اعضاء اتحادیه در راســتای انجام مسئولیت های 
اجتماعی این مجموعه در خصوص کمپین کمک 

به آسیب دیدگان سیل اخیر.   

       کمیسیون فرآورده های پارافینی

کمیسیون فرآورده های پارافینی اتحادیه به عنوان 
یکی کمیسیون های اتحادیه با دارا بودن ۳1 عضو 
فعال در حــوزه تولید و صادرات فــرآورده های 

پارافینی مشغول به فعالیت می باشد .
در سال 1۳۹7 این کمیسیون همواره به دنبال حل 
مشکات تولیدی و صادراتی اعضا ،  بررسی قیمت 
خوراک واحدهای تولید پارافین، بررسي پیرامون 
بازارهــاي جهاني پارافین وکــس،  فوتس اویل، 
وازلین و پارافین مایع ، مشکات پیش آمده برای 

صادرات فرآورده های پارافینی در گمرکات کشور، 
تعیین ارزش های گمرکــی فرآورده های نفتی 
،بررسی عضویت شــرکت های متقاضی حضور 
در اتحادیه و کمیسیون فرآورده های پارافینی و 

بسیاری موارد مهم دیگر بوده است .
ضویی رئیس کمیســیون فرآورده های پارافین : 
در رابطه با مسئله تولید و صادرات پارافین جامد  
بهترین مرجع برای مشخص شدن وضعیت این 
صنعت در کشــور ، مراجعه به آمــار و اطاعاتی 
اســت که دبیرخانه اتحادیــه از طریق گمرک و 
مراجع رسمی به دست می آورد .صادرات پارافین 
جامد  در سال گذشــته به شدت نزول پیدا کرده 
است که این کاهش صادرات به مواردی همچون 
عملکرد پاالیشــگاه های تولید کننده روغن که 
مواد اولیه این صنعت ) اساک وکس ( را تأمین 
می کنند ارتباط مستقیم دارد . چهار پاالیشگاه 
اصلی تولید کننده اساک وکس در کشور وجود 
دارد کــه موظف بودند تأمین خــوراک کارخانه 
های تولید پارافین جامــد را انجام دهند ولی نه 
تنها از ســوی آنها این کار به مرور زمان متوقف 
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شده اســت، بلکه در حال حاضر خودشان نیز به 
جمع تولید کنندگان پارافین اضافه شده اند و به 
علت اینکه قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار را 
برای خودشان به میزان حداقلی در نظر میگیرند و 
مالیات بر ارزش افزوده را در زمان واگذاری اسلک 
وکس از واحد صنعتی که توسط خود پاالیشگاه 
ایجاد شده اســت دریافت نمی کنند لذا قیمت 
تمام شــده آنها به مراتب پایین تر از قیمت تمام 
شــده پارافین برای مجموعه های کوچک تر که 
از قدیم مجوز وزارت صمت را داشته اند، میباشد 
که این امر امکان رقابت کارخانجات کوچکتر را 
ازبین برده است .ولی چهار پاالیشگاه روغنی از این 
قضیه غافل هستند که همیشه اقتصاد ایران تابع 
شرایط سیاسی بوده است. شرایط سیاسی در ایران 
نوسانات زیادی دارد و در حال حاضر شرکت های 
بزرگ برای نقل و انتقال ارز از طرف های مشتریان 
خارجی شان با مشکل روبرو هستند . لذا در زمانی 
که شــرکت های کوچک را با سیاست های غلط 
به ورطه تعطیلی می کشاندند و خود با مشکات 
نقل و انتقال پول مواجه شده اند همین شرکتهای 

کوچک هستند که می توانند به شیوه های مختلف 
از خریدار ها پول دریافت نماید و به صادرات توسعه 
دهند امری که توســط این پاالیشگاه ها همیشه 
نادیده گرفته می شد . از طرف دیگر تولید کنندگان 
کوچک که تعطیل شــده اند دیگر راه اندازیشان 
مشکل است و طبیتاً با شــرایط فعلی پا به عرصه 
مجدد تولید نخواهد گذاشت و متاسفانه این اتفاق 
ناخوشایندی است که این صنعت با آن مواجه شده 
است .در کنار این مشکل اصلی مسائل مالیاتی و 
ارزش افزوده و اســترداد آن، برگشت ارز، قیمت 
تمام شــده کاالها و لوازم جانبی تولید،مجموعه 
های کارگری هم برای این صنعت مشکل زا شده 
اند و اگر بتوان این مشکات را حل کرد تا حدودی 
شرکت های کوچک موجود و نیمه فعال می توانند 

با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه دهند .
متأســفانه بر خاف آن چیزی که دولت تبلیغ 
می کند که برای صادرات ارزش قائل هســتند و 
مالیات بر ارزش افزوده را یک ماه پس از درخواست 
مسترد میکنند ، همچنان شرکت ها با این موضوع 
مواجه هستند که بعضا استردادها از سال 1۳۹5 

به دلیل کمبود بودجه باقی مانده است و پرداختی 
برای آنها انجام نمی شود. 

مسئله نقدینگی واحدهای تولیدی مسئله مهم 
دیگری است که باید دولت به این واحدها کمک 
کند حاال اگر بانکهــا  وام نمی دهند کمک های 
باعوض نمی کنند . اگر مشوق های صادراتی را 
برداشته اند و مشــوق های صادراتی را پرداخت 
نمی کننــد حداقــل مالیات بــر ارزش افزوده 
صادرکننده هــا را که به صــورت امانت گرفته 
شده اســت را به موقع بازگردانند. مسئله آخر در 
مورد صادرات اســلک وکس و فوتس اویل است 
که برای صادرات ایــن دو محصول نیاز به رعایت 
دستورالعمل های ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز میباشــد که به دالیل مختلــف در گمرکات 
این دســتورالعمل  بر اســاس برداشت شخصی 
ارزیابان گمرک انجــام میگیــرد  و بعضاً صادر 
کننده در گمرکات به مشــکاتی برمیخورند که 
اصا در جهت تسهیل صادرات نمیباشد و باعث 
ترس و دلسردی صادر کننده میگردد . اتحادیه و 
دیگر تشکل های مربوطه در جلساتی که با اداره 

استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز داشته 
اند توانســته اند نظر انهــا را جهت خروج فوتس 
اویل و اســاک وکس از شمول دســتور العمل 
جلب کنند که امیدواریم این مهم هر چه سریعتر 

محقق گردد .

       کمیسیون مستقل پتروشیمی

کمیسیون پتروشــیمي 2۳ عضو دارد که حدود 
۴0% از کل تولید صنعت پتروشیمي ایران را در 
اختیار دارند.  ضمناً حدود ۳0% از فروش داخلي 
و 50% از کل صادرات صنعت پتروشیمي ایران در 

اختیار اعضاي کمیسیون پتروشیمي مي باشد.
   رئوس اهم فعالیت هاي کمیسیون پتروشیمي 
در سال 1۳۹7: هم اندیشی در خصوص مشکات 
بانکــی ناشــی از تحریمهاي جدید و اســتفاده 
از امکانــات جایگزین، طرح مشــکات فراروي 
تک نرخی شــدن ارز براي صادرات محصوالت 
و خرید اقــام و ارائه راهکارهــاي عملی در این 
خصوص، طرح مشکات مالیاتی اعضاء و پیشنهاد 
راهکارهاي حمایتی اتحادیه، دور جدید تحریم 
ها و هم اندیشی درخصوص روش هاي مقابله با 
تبعات آن، بررسی مقایسه اي الگوي توسعه صنایع 
پتروشیمی در ایران و کره جنوبی، بحث و بررسی 
پیرامون مشــکات پرداخــت ارزي و گره هاي 
اقتصادي، بحث و تبادل نظر در رابطه با پیشنهاد 
10 ماده اي اتاق بازرگانی ایران در خصوص ایجاد 
نهاد رگوالتوري جهت طرح در شوراي گفتگوي 
دولت و بخش خصوصی، انتخاب شــرکت برتر 
جهت تقدیر و تشکر در همایش سالیانه اتحادیه، 
بررسي مشکات مربوط به محاسبه نرخ تسعیر ارز 
خدمات بندري و اسکله، بحث و بررسی پیرامون 
مشــکات صادراتی اعضاء، ارائه اخبار و گزارش 
هاي دبیرخانه و بحث و تبادل نظر در مورد آنها، 
بررسی راه کارهاي جلب مشــارکت حداکثري 
و نقایص احتمالی ســاختاري اتحادیه در تأمین 
نیازهاي اعضاء و بحث و بررسی پیرامون مسائل 
روز صنعت و تجارت از جملــه فعالیت های این 

کمیسیون می باشد .

  اهداف کمیسیون پتروشــیمي در سال 1۳۹8: 
کسب اتفاق نظر با صنایع پائین دستی درخصوص 
تامین نیازهاي آنها، تبــادل اطاعات تخصصی 
و ارائه راهکار بــرای گذر موفــق از تحریم هاي 
اخیر آمریکا، بررسي نوســانات عرضه و تقاضاي 
محصوالت پتروشــیمي در بورس کاال، مباحث 
مرتبط با نرخ تســعیر ارز با مشــارکت و حضور 
نمایندگان دولت و نهادهای موثر در این بخش در 
محاسبه قیمت خوراک مجتمع هاي پتروشیمي 
و همچنین صــادرات محصوالت، پیگیري بحث 
تعیین رگوالتوري در صنعت پتروشیمي کشور، 
هماهنگي براي حضور یکپارچه و منســجم در 
رویدادهاي داخلي و بین المللي، پیگیري مطالبات 
صنعت پتروشــیمي کشــور بصورت هماهنگ 
و منســجم وتوســعه و ارتقاء جایگاه کمیسیون 
پتروشــیمي از طریــق دعوت ســایر فعاالن 
و مجتمع هــاي تولیدي صنعت پتروشــیمي 
کشور جهت عضویت در اتحادیه از جمله اهداف 

کمیسیون پتروشیمی در سال جاری است .

    کمیسیون بازرگانان -  سو آپ و بانکرینگ و ترانزیت  

هدف از تشکیل کمیسیون همفکری و مشارکت 
در تصمیم گیري های بازرگانان در حوزه نفت ، گاز 
و پتروشیمي در جهت افزایش سهم بازاراعضاء، 
توسعه برند انها، بستر ســازی در جهت ایجاد و 
معرفی بازارهای جدید و توســعه بازارهای فعلی 
و کمک به اصاح زیر ســاختهاي موجود و ایجاد 
زیرساخت هاي جدید و اصاح الگوي فعلي فضاي 
کســب و کار باشــد (  اهم وظایف و برنامه های 
کمیسیون مشترک بازرگانان و کمیسیون سوآپ، 

بانکرینگ و ترانزیت عبارتند از:
 پایش فضای کسب و کار و رصد چالشهاي موجود 
در بخشهاي مختلف نظیر گمرک ، مالیات ، بانک 
و......،  بررســي و پایش مصوبات مراجع مختلف 
داخلي و بین المللي در حــوزه بازرگاني ،  تولید 
گزارشات کارشناسی جهت ارائه به هیئت مدیره 
اتحادیه و ارائه مشاوره هاي مناسب ،  پیشنهاد و 

پیگیری اصاح قوانین مربوط به حوزه بازرگاني

 برگزاری نشســت های کارشناســی به جهت 
پیگیری مطالبــات اعضاء از دولــت،   مذاکره با 
مسئوالن به جهت رفع موانع بازرگاني ،   حضور در 
مجامع و شوراهای متناظر با کمیسیون به عنوان 
نماینده اتحادیه،  برگزاری جلسات منظم با دیگر 
کمیسیون هاي اتحادیه به جهت انتقال اطاعات 
و هم اندیشي با آنها و   ایجاد سامانه ای پویا و کارا 
جهت شناسایي پتانسیل ها و فرصت های تجاری 
 دو کمیسیون طي سال ۹7 جمعا ۹ جلسه تشکیل 
دادند که مهمترین موارد مطروحه در آن عبارت 

بودند از :
1. بحث و بررسي مسائل و مشکات مهم پیرامون 

بازرگانان که بخشي از آنها عبارتند از :
 تعیین تکلیــف تولید کننــدگان در خصوص 
اظهارنامه هاي صادراتي و تعهدات ناشــي از آن  
حذف پیمان سپاري بازرگانان،   تغییرات ناگهاني 
در قوانیــن ، ابطال مجوزهاي موجــود در بازار و 
مشکات به وجود آمده براي بازرگانان ،   بررسي 
و ارزیابي درمورد کشــورهایي کــه با ایران مرز 
زمینــي دارند جهت پیداکــردن راه برون رفت 
از محدودیت هاي موجود،   تاثیر بخشنامه بانک 
مرکزي در خصوص نحوه برگشــت ارز حاصل از 
صادرات ،  شــکل و نحوه ارزش گذاري کاالها در 
گمرک و پیشــنهاد متولي بودن اتحادیه در این 
امر، مشکات مربوط به کشتیراني و نبود کشتي 
براي حمل کاال ،  چگونگي رتبه بندي بازرگانان 
توسط وزارت صمت و سامانه مرتبط با آن ،  تحلیل 
بازار کشورهاي همســایه ) بخش اول : شناخت 
بازارعراق ( ،  بحث و بررسي تصمیم دولت در باب 
اینکه صادرات فلزات تنها توسط تولید کنندگان 
مــي تواند انجام شــود و احتمــال تعمیم آن به 
فرآورده هاي نفتي و تاثیر آن بر بازرگانان، 2. عضو 
گیري 5 شرکت جدید که اســامي انها عبارتند 
از :  شــرکت بازرگاني کاال و انرژي کیا خاورمیانه  
شرکت بازرگاني تامین کاال،  شرکت گوهرطایي 
پاسارگاد ،  شرکت توسعه پایدار گذرگاه ابریشم،   
شرکت پتروروناک اسپادانا، ۳. معرفي شرکت هاي 

برتر جهت تقدیر در همایش اتحادیه 
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       تشکل ها

بخش تشکل های اتاق بازرگانی تهران در حال حاضر سومین سالی است که فعالیت خود را شروع کرده است . در 
دوره های قبل بخشی به عنوان امور تشکل ها نداشتیم که با ابتکار هیأت رئیسه اتاق تهران و تأکیدی که جناب 
آقای دکتر عشقی دبیر اتاق تهران داشتند بخش تشکل ها را به وجود آوردند. و سعی گردید در جهت انسجام و 
همدلی و همراهی و هم افزایی بین اتاق و تشکل ها گام برداشته شود . ضمن اینکه تشکل هایی که مشکات جا 

و مکان دارند کاسها و جلسات خود را در آن جا برگزار می کنند . 
از مجموع 220 تشکلی که در طی این سه سال با این مجموعه ارتباط دارند حدود 200 تشکل در اتاق ایران 
و حدود 20 تشکل در اتاق تهران ثبت شده اند این تشکل ها از صنوف مختلف تشکیل شده اند از جمله حوزه 

پتروشیمی، حوزه انرژی که اتحادیه اوپکس از نمونه های خوب در قسمت انرژی است. 

        وظایف اتاق تهران در خصوص بحث تشکل ها 

در دوره هشتم هیأت نمایندگان که اسفند ۹7 پایان دوره آن بود با هدف تقویت و توسعه ارتباط بین اتاق تهران و 
تشکل ها سند چشم اندازی برای تشکل ها تعیین گردید و آن آئین نامه حمایت مالی و معنوی بود که بر اساس 

 تشکل ها و مسئولیت   اجتماعی،   عنوانی است که با هدف هم افزایی و انسجام تشکل های مختلف صنفی و اتاق بازرگانی تهران در طی سه سال گذشته تشکیل شده است و این 
بخش با ایجاد خانه تشکل ها در خیابان شهید بهشتی تهران به تشکل ها، اتحادیه ها و انجمن های مختلف اقتصادی ارائه خدمات می دهد . در گفتگوی خبرنگار دنیای انرژی 

با   غامرضا ملکی   مدیر این مجموعه به  زوایای مختلف اهداف تأسیس این بخش و چگونگی خدمات دهی آن اشاره گردید که در پی می آید :

شاخص هایی که هر یک از تشــکل ها دارند مورد 
حمایت اتاق تهران قرار می گیرند . این آیین نامه 
حمایتی خانه تشکل ها یکی از دستاوردهای اتاق 
تهران اســت که در زمره آن ایجاد ۹ سالن  در ابعاد 
مختلف که هر روز هفته در اختیار تشکل ها قرار می گیرد 
و هیچ هزینه ای نیز برای تشکل ها نداشته و پذیرایی 
نیز بر عهده اتاق اســت و هدف از این کار برگزاری 
جلسات و میتینگ های تشکل های بزرگ و کوچک 
و متوسط است که باعث می شود توسعه عضویت را 
به همراه داشته باشد و در نهایت تعداد اعضای ما هم 

بیشتر می شود .
از سویی دیگر اتاق تهران تسهیاتی را در جهت تأمین 
مکان و محلی برای خرید دفاتر تشــکل ها در نظر 

تشکل ها و مسئولیت اجتماعی 
اتاق  بازرگانی تهران

گرفته است که تاکنون حدود 15 تشکل با وامی که 
از اتاق تهران به صورت دو ساله و بدون بهره دریافت 
کرده اند توانسته اند نسبت به خرید مکانی جهت 
تشکل خود اقدام نمایند و با توجه به افزایش قیمت 
ملک در سال ۹8 تصمیم هیأت رئیسه بر این خواهد 

بود رقم وام نیز افزایش یابد .

      حوزه آموزش

بر اساس نظر مشترک دبیر کل، هیأت رئیسه و اینجانب 
توانسته ایم وارد حوزه آموزشی شویم که در حال حاضر 
جناب آقای دکتر عندلیب مدیر مرکز آموزش اتاق 
تهران خیلی خوب فعالیت خود را در این حوزه انجام 
می دهند . این مؤسسه آموزشی تحت عنوان آیتک که 
در واقع مؤسسه توسعه آموزش های سازمانی است در 

مالکیت صد در صد اتاق تهران می باشد.
مرکز آموزش اتاق تهران آموزش های تشکل ها را 
بر عهده دارد و اولین دوره MBA دبیران تشــکل ها 
در این مرکز برگزار شــد که در حال حاضر در ترم 
پایانی ایــن دوره قرار داریم . ایــن دوره با همکاری 
دانشگاه امیر کبیر اجرا شــده که برای اولین بار در 
ایران تشکل ها صاحب مدرک دانشگاهی در دوره 
MBA می شوند تا بدین صورت تشکل ها با دبیران 

دوره دیده دستاوردهای مفیدی داشته باشند . این 
در حالی است که در مرکز آموزش عالی دانشگاهها، 
رشته ای به عنوان دبیر تشکل ها وجود ندارد. از دیگر 
خدمات این مرکز برگزاری نمایشگاهها است که سال 
گذشته و در سال جاری در جهت کمک به برگزاری 
نمایشگاه تشکل ها گام برداشته و بر می داریم . همه 
اینها بخشی از دستاوردهای ما در حوزه تشکل ها در 

طی سه سال می باشد .

       حاکمیت و تشکل ها

نگرش مدیران، معاونین وزرا، حاکمیت و دولت به بخش 
خصوصی نگرشی متناوب بوده است . نگاه از روی 
بی اعتنایی که دردهه ابتدایی انقاب به کارآفرین بود 
در طی سالها حاکمیت و دولت را به این نقطه متمایل 
کرد که بدون بخش خصوصی خیلی نمی توان به اهداف 
اقتصادی دست پیدا کرد. بخش خصوصی باید از این 

تغییر رویکرد به عنوان فرصت استفاده کند .
یکی از ایــن تغییرات توجــه حاکمیت به بخش 
خصوصی و تشــکل ها و اعضای اتاق بحث قانون 
بهبود فضای کسب و کار است . در سال 1۳۹0 قانونی 
در مجلس تصویب شــد که در آن دولت و دستگاه 
حاکمیت موظف شد نظر بخش خصوصی را در جهت 
اتخاذ تصمیم های خود به کار گیرد . متاسفانه با وجود 
این قوانین،  دولت از اختاف بین بخش خصوصی و 
تشکل های مختلف به نفع خویش استفاده می کند 
و سعی دارد این اختافات را بیشتر کرده و در بعضی 
موارد برای رسیدن به اهداف خود بخش خصوصی را 

مهجور نماید .

      تشکل مطلوب

توسعه و تقویت تشکل ها از جمله اهداف مهم اتاق 
بازرگانی است. و در این مسیر اگر تشکلی بتواند در 
ماموریت ها و برنامه های خود گام های خوبی بردارد 
از نقطه نظر ما یک تشکل مطلوب به حساب می آید 
و تشکلی می تواند به اهداف و برنامه های خود دست 
پیدا کند که حداکثر فعالین آن مشــارکت داشته 
باشند. مشکاتی هم در این راه هست از جمله اینکه 
برخی از تشکل ها سالها بی تغییر باقی مانده اند به طور 
مثال تشکلی داریم که رئیس هیئت مدیره سی سال 
است که در این سمت باقی مانده یا مثاً خزانه دار سی 
سال است خزانه دار باقی مانده و این مطلوب نیست 
و ثمره آن عدم مشــارکت فعالین در آن حوزه شده 
است با این تفاسیر یکی از ماموریت ها و محورهای 
مهم هیئت مدیره تشکل ها این است که فضا را برای 
مشارکت حداکثری فعالین این حوزه باز بگذارند و 
زمانی که این جریان برای مشارکت حداکثری صورت 
بگیرد دولت و حاکمیت نمی تواند تعرفه های غلط 
ترسیم نماید و قوانین و مقررات بدون پایه نیز ایجاد 
می کند نکته بعدی تعامل بین اتاق و تشکل ها  است 
اعتقاد بر این است که اتاق تشکل تشکل ها است. 
اتفاق نظر هیئت رئیسه و دبیرکل اتاق تهران بر این 
اساس است که ما بدون تشکل ها جایگاهی نداریم 
.ما بر ارتباط دو سویه باور داریم و اعتقاد داریم جاده 
اتاق تهران با تشکل ها باید دو طرفه باشد ما باید در 

در طی سالها حاكمیت 
و دولت را به اين نقطه 

متمايل كرد كه بدون بخش 
خصوصی خیلی نمی توان 
به اهداف اقتصادی دست 
پیدا كرد. بخش خصوصی 
بايد از اين تغییر رويکرد 

به عنوان فرصت 
استفاده كند
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تقویت و توسعه تشکل ها همیاری کنیم و تشکل ها 
هم در ماموریت های اتاق مشارکت داشته باشند تا به 

اهدافمان دست پیدا کنیم.

      توسعه صادرات بدون رانت و قانون محور 

توسعه صادرات راه نجات جامعه است. در هر حال 
یک تولید مازاد داریم و یــک ظرفیت تولید مازاد 
داریم و برای این مسئله راهی جز صادرات نداریم. 
طیفی از تشــکل ها در زمینه صادرات فعالیت 
دارند که می توانند به توسعه این بخش به کمک 

دولت بیایند .
در این مدت با شناختی که از تشکل های صادرات 
محور کسب کرده ایم به این باور رسیده ایم که هنوز 
این تشکل ها به آن نقطه مطلوب که بتوانند اعضای 
خود را یاری کنند نرسیده اند. اما تعدادی از تشکل ها 
منجمله اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشیمی ایران به دلیل هماهنگی و انسجام 
و همدلی، در توســعه صادرات خود موفق بوده و به 
اعضای خود خدمات مطلوبی ارائه می دهند . معتقدم 
الگوی تشکل شــما باید در تشکل های دیگر هم 
وجود داشته باشــد. حتی تشکل هایی با قدمتی 
بیش از قدمت تشکل شــما وجود دارند که هنوز 
به آن نقطه مطلوب که شما دست پیدا کرده اید 
نرسیده اند. که البته این مسئله با تغییر رویکرد 
مدیریتی و اعضا به نقطه مطلوب خواهند رسید. 

       کنسرسیوم های صادراتی 

به نظر می رســد دولت علیرغم شعارهایی که سر 
می دهد و عاقه ای که نشان می دهد تمایلی برای 
انصراف از فعالیتهای اقتصادی خویش ندارد با این 
حال فکر می کنم تشکل های اقتصادی می توانند 
در انجام و همدلی در زمینه مبحث صادرات بخشی 
از کارهای دولت را کمرنگ کنند. یکی از معادالت 
بسیار موفقی که در حال حاضر در تشکل های ما اتفاق 
افتاده است، کنسرسیوم های صادراتی است. یکی از 

مسائلی که ما با آن روبرو هستیم این است که افرادی 
که در زمینه تولید فعالیت دارند همزمان صادرکننده 
نیز هستند و این مغایر با دنیای توسعه یافته است. 
نهادی که تولید کننده است وظیفه صادرات را باید به 
شرکتی که در این زمینه تخصص دارد واگذار نماید 
زیرا بازرگان می توانند بازارهای هدف را شناسایی 
کرده و قیمت های متعادل را به خریدار ارائه نمایند .

از این نظر معتقدم اتحادیه هایی نظیر اتحادیه شما 
بایستی موضوع را فرهنگ سازی نمایند تا هر بخشی 
وظایف خاص خود را انجام دهد. در زمینه کنسرسیوم 
صادرات هم انجمنی به نام سنگ ایران از تشکل های 
بسیار خوشنام اســت که شامل کمیسیونی به نام 
کنسرسیوم است که اعضاء آن با برندهای گوناگون 

هم افزایی انجام می دهند.

       اصالح قانون

رویکرد اتاق هــای بازرگانــی در مواجهه با صدور 
بخشنامه های دولت رویکرد پاکسازی است بدین 
صورت که با صدور یک بخشنامه از سوی دولت ما 
کمیسیونی ایجاد می کنیم تا بخشنامه را در صورتی 
که با فعالیت تشکل های صنفی زاویه دارد در صورت 
امکان نقض نماییــم .و امیدواریم به جایگاهی 
دســت پیدا کنیم که بخش خصوصی در صدور 
بخشنامه های دولتی به عنوان مشاور و همیار دولت 
پذیرفته شوند . شورای گفتگو که وظیفه اش مقررات 
زدایی در وزارت دارایی می باشدمی تواند قدمی رو 
به جلو در مشــارکت بخش خصوصی قلمداد شود 
اما متاسفانه منسجم نیســت و به جهت هم صدا 
نبودن بخش خصوصی هم نتوانسته ایم دولت را 
متقاعد کنیم برای تصمیم هایی که در جهت بخش 

خصوصی اتخاذ می شود از نظراتشان استفاده شود.

      تعامل تشکل ها با اتاق تهران

اگر به سراغ عملکرد اتاق تهران در چهار سال گذشته 
سری بزنید که اســناد آن هم در کتابچه و هم در 
سایت اتاق تهران موجود است متوجه تعامل تشکل 
ها با اتــاق در این رابطه و دولت خواهید شــد اما 
متاسفانه به علت اقتصاد بیمار این فعالیت ها به چشم 
نمی آیند به طور مثال تغییر رویکرد سازمان تأمین 

 يکی از معادالت بسیار 
موفقی كه در حال حاضر در 
تشکل های ما اتفاق افتاده 
است، كنسرسیوم های 

صادراتی است

 در تمامی كمیسیون های 
حوزه نفت و انرژی به 
اين نکته توجه دارند كه 
دولت بايستی در جايگاه 
خود قرار گیرد و بخش 
خصوصی كار خود را 

انجام دهد

اجتماعی از حسابرسی دفاتر از ده سال به یک سال از 
دستاوردهای بسیار بزرگ است . بدین صورت که با 
مراجعه هر ده سال یک بار مأمورین تأمین اجتماعی 
به دفتر کار افراد و ارائه مدارک و مستندات ده سال 
گذشته سالیانه سازمان تأمین اجتماعی از این محل 
درآمد کانی داشت و با تغییر آن به دوره های یک ساله 
ارزش افزوده ای ایجاد شده که این دستاورد با کمک 
معاون اول رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری 
و مرحوم جناب آقای نوربخش به ثمر نشســت و 
اینطور شد که دولت با اتاق همراه شد . یکی دیگر از 
دستاوردهای ما بحث روابط عمومی تشکل هاست. 
مانند کاری که سال گذشته در رابطه با آموزش انجام 
شد و رابطین آموزش ما از ۳ الی ۴ نفر در حال حاضر 

به 120 نفر افزایش یافته اند.
اعتقاد داریم اگر قرار اســت هم افزایی در تشکل ها 
اتفاق افتد یکی از اقدامات در جهت آن حوزه روابط 
عمومی است. که در پایان اردیبهشت فراخوان رابطین 
روابط عمومی را خواهیم داشت و خبر خوب این که 
اتاق ایران یک موافقت اصولی به ما داده است تا یک 
انجمن برای صاحبین نشریه به وجود بیاوریم چه در 
زمینه بولتن های تشکل ها و چه نشریه هایی که در 

کیوسک ها توزیع می شوند .

       خودتحریمی

به زعم اینجانب همین که ایمان داشته باشیم 
قوانین و مقــررات و ضوابط متعدد مبنای یک 
زمینه فســاد را در جامعه فراهــم می کند و 
مانع توســعه کشــور می شود بســیار کارساز 
است و زمینه ســازی ایجاد باور عمومی را رقم 
خواهد زد. با توجه به برداشتی که از جلسات 
کمیســیون های هشــت ســاله اتاق تهران با 
مقامات دولتی داشته ایم به نظر می رسد دولت 
هم بر آن شــده تا در رویکرد خود تغییراتی به 
وجود آورد . این یک کار ملی است که اگر اتفاق 

بیفتد بخشی از مشکات ما رفع می شود.

      مشکالت تعدیل منابع انسانی

افرادی که در تشکل ها مشغول کار هستند افراد یک 
خانواده محسوب می شوند . در اتاق تهران تشکل ها 

را به عنوان خانواده بزرگ تشکل ها می دانیم و همه 
افراد از جمله کارمند، کارمند دبیرخانه، کارمند اداری، 
کارمند دفتری مهم هستند و در دوره جدید مجموعه 
برنامه ای در زمینه حفظ نیروها در تشکل ها داریم که 
متعاقباً اعام می شود. البته معضل تعدیل در جامعه 
ما عرف شده است و افراد از آینده خود اطاع ندارند 
و این ناشی از مشکات اقتصادی ما می شود. اتاق 
تهران این برنامه را در قالب برنامه چهار سال آینده 

خود قرار داده است.

      ثبات اقتصادی تشکل ها

یکی از پاشــنه آشــیل های اعضای تشکل ها در 
مناســبات اقتصادی مشــکاتی در حوزه بیمه، 
مالیات و گمرک است. اتاق تهران بسترهای الزم را 
از لحاظ اجرایی و قانونی به وجود آورده تا فعالین 
اقتصادی از آن بهره ببرنــد. در این خصوص به 
دبیران تشکل ها توصیه می کنیم که چنانچه اعضا 
در مورد بیمه و مالیات و آموزش مشــکاتی دارند 
به اتاق تهران مراجعه نمایند همچنین در صورت 
مشکات دولتی نیز تدابیری اندیشیده شده است تا 
عضو اتاق با مراجعه به شورای گفتگو مشکات خود 

را بیان نماید .
مشکل بی ثباتی نیز در صورت هم افزایی اعضای هر 

تشکل به مرور برطرف خواهد شد و اینها با وجود دبیر 
کاردان و تعامل با اتاق اتفاق خواهد افتاد.

رگوالتوری

بحث رگوالتوری از جمله مهمترین مباحث قوانین 
تشکل ها اســت که توسط یکی از کمیسیون های 
قدیمی در اتاق تهران، کمیســیون انرژی و محیط 
زیست با مدیریت جناب آقای دکتر پدیدار پیگیری 
می شود . در تمامی کمیسیون های حوزه نفت و انرژی 
به این نکته توجه دارند که دولت بایستی در جایگاه 
خود قرار گیرد و بخش خصوصی کار خود را انجام دهد  
انشااهلل در پایان اردیبهشت کمیسیون ها مشخص 
می شوند و یکی از مأموریت های کمیسیون انرژی در 
آینده در باب این موضوع خواهد بود تا دولت را متقاعد 
نموده و آماده مذاکره برای تصویب رگوالتوری نماید . 

       خدمات بانکی 

یکی از خدماتی که تشکل ها به اعضاء خود ارائه 
می دهند تامین ســرمایه اســت. در اتاق تهران 
کمیسیونی به عنوان پول و ســرمایه وجود دارد 
که تشکل ها می توانند به این کمیسیون مراجعه 
نموده و در خصوص مسائل بانکی و تامین سرمایه 

مشاوره بگیرند .

      کمک رسانی به سیل زدگان

در حوزه مسئولیت اجتماعی که در اتاق تهران بر عهده 
اینجانب گذاشته شده سعی شده در بحران ها 
کمک های متعددی به هموطنان صورت گیرد 
از جمله سیل ایام، زلزله کرمانشاه و در حال 
حاضر سیل اخیر که در منطقه به وجود آمد و 
باعث تألم و تأسف ما شد برای این منظور اتاق 
تهران ستاد بحرانی را ایجاد کرده تا با مشارکت 
خیرین و خــود اتاق کمک هــای نقدی و غیر 
نقدی را جمع آوری نماید . در نشستی که در 
هفته گذشته داشتیم کمک های نقدی و غیر 
نقدی جمع آوری شــد و قرار شد با همکاری 
سازمان هال احمر و اتاق های استانی هم در 
امداد اولیه و هم در بازسازی و نوسازی مدارس 

و امکانات دیگر کمک شایانی صورت گیرد .



کاخ 10 روز مانده به موعد انقضای معافیت های مشتریان نفتی ایران، از طریق 
بیانیه ای اعام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده تصمیم گرفته 
است اســتثنائات قابل توجه را تمدید نکند. این تصمیم ظاهرا به هدف به صفر 
رساندن صادرات نفت خام ایران اتخاذ شده است؛ اما تحلیل هایی که در روزهای 
منتهی به انتشار این بیانیه منتشر می شد اغلب حکایت از این داشت که ترامپ 
به دلیل مشکات بازار نفت نخواهد توانست به هدف صفر کردن صادرات نفت 
خام دست پیدا کند.  دونالد ترامپ رئیس جمهوري امریکا بسیار عاقمند است 
که صادرات نفت خام ایران را به صفر برساند؛ بازار اما به زعم »سي ان بي سي« با او 
براي نیل به این هدفش چندان همکاري نمي کند. اواسط ماه مارچ بود که برایان 
هوک، نماینده ي مخصوص دولت امریکا در خصوص تحریم هاي نفتي ایران در یک کنفرانس انرژي عنوان 
کرد که شرایط بازار نفت خام به گونه ایست که فضا را براي اینکه نفت خام تولیدي ایران را بدون جهش هاي 
شدید قیمتي از بازار بیرون کرد فراهم آورده است.از آن زمان تا روز 12 آوریل بهاي نفت خام وست تگزاس 
اینترمدیت با 12 درصد افزایش قیمت روبرو شده است و شاخص نفت خام برنت باالي 70 دالر در هر بشکه 
معامله مي شود. این قیمت ها باعث شده اند متوسط قیمت بنزین در امریکا ۳0 سنت در هر گالن افزایش 
پیدا کند.   این افزایش اصا خبر خوبي براي دونالد ترامپ نیست. چرا؟ جان کمپ تحلیلگر برجسته نفتي 
چندي پیش در تحلیلي که تمرکز اصلي آن بر  »جدا شدن راه ترامپ و عربستان سعودي در سطوح باالي 75 

وضعیت بازار نفت، رئیس جمهور ایاالت متحده را در خصوص تمدید معافیت هاي نفتي تحت فشار گذاشته است 

دشواري یک تصمیم نفتي براي دونالد جي ترامپ

نادي صبوري
خبرنگار حوزه 
نفت و انرژی 

دالري نفت خام« بود به این موضوع پرداخت که ترامپ 
به خوبي محاسبه کرده است که راي او براي انتخابات 
ریاست جمهوري 2020 امریکا از موتورسواران غرب 
میانه امریکا تامین خواهد شد نه حفاران نفتي تگزاسي. 
گروه اول بر خاف گروه دوم از نفت بسیار ارزان و به تبع 
آن بنزین ارزان خرسند مي شوند و یک بار دیگر کنار 

نام دونالد جي ترامپ را در برگه راي تیک خواهند زد. 
دقیقا ساعتی پس از اعام خبر تصمیم ترامپ در مورد 
معافیت ها، بهای نفت خام به 7۴ دالر در هر بشکه رسید. 
کامنت های مردم امریکا زیر پست توییتری ترامپ در 
مورد تصمیم نفتی اش، کاما حکایت از نارضایتی آن ها 
بابت افزایش قیمت بنزین داشت که با افزایش قیمت 
این سوخت در آستانه تابستان نیز همزمان شده است.  
بازار نفت در ماه اخیر در حال طي کردن یکي از دوران 
صعودي خود بوده است و این یک دلیل ساده دارد: بازار 
در زمینه عرضه محدود شده است. آژانس بین المللي 

انرژي در گزارشي که پنجشنبه 11 آوریل منتشر کرد 
با تایید این موضوع آن را حاصل کاهش تولید اوپک و 
متحدانش و اثر قابل توجه تحریم هاي امریکا بر عرضه 
نفت خام ایران و ونزوئا توصیف کرد. ماجراي سفت 
و سختي بازار البته فقط به مسئله »عرضه« خاصه 
نمي شود؛ چیزي که کار ترامپ را براي تصمیم گیري 
 IEA .در مورد مشتریان نفتي ایران سخت تر مي کند
در گزارش خود تاکید مي کند که هر چند در ماه هاي 
اخیر مسئله تقاضا توجه کمتري از عرضه به خود جلب 
کرده است اما همچنان این فاکتور نیز بسیار مهم به 
حساب مي آید.  سي ان بي سي پیشتر نوشته بود که 
این وضعیت بازار و ســفت و سختي هاي آن دست 
ترامپ را براي اعمال محدودیت هاي قابل توجه براي 
صادرات نفت خام ایران مي بندد. حاال مشخص نیست 
با وجود چنین تحلیل هایی چقدر تصمیم ترامپ 
در خصوص عدم تمدید معافیت ها بتواند به عمل 
نزدیک شود؟  6 نوامبر 2018 مایک پمپئو وزیر امور 
خارجه امریکا با اعام رسمي موضع این کشور در مورد 
مشتراین نفتي ایران عنوان کرد که  به منظور »کمک 
به ثبات در بازار نفتی جهان« کشــورهای ایتالیا، 
تایوان، ترکیه، ژاپن، چین، کره جنوبی، هند و یونان 
را به مدت شش ماه از تحریم واردات نفت ایران معاف 
کرده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته است که 
از میان این 8 کشور یونان و ایتالیا کشورهایي محسوب 
مي شوند که از معافیت خود استفاده نکردند.  در مدت 
2 ماه اخیر گمانه زني هاي مختلفي در مورد سرنوشت 
مشتریان نفتي ایران منتشر شده است، برخي از آن ها 
به نقل از منابع آگاه ادعا داشتند که شمار کشورهاي 
معاف کاهش خواهد یافت. اما آیا در چنین بازار مواجه 

شده با کمبود عرضه اي ترامپ قادر به انجام این کار 
خواهد بود؟ سي ان بي سي مي نویسد که با وجود 
اینکه دولت ترامپ بارها و بارها از صفر کردن صادرات 
نفت خام ایران صحبت کرده است اما تحلیلگران شک 
دارند که ترامپ بتواند از تمدید معافیت ها در ماه مي 
امتناع بورزد.  مایک پمپئو اوایل آوریل در یک جلسه 
کمیته روابط خارجي ســنا در پاسخ به درخواست 
تدکروز سناتور جمهوري خواه در مورد توقف صدور 
معافیت براي خریداران نفتي ایران از زیر ارائه یک 
پاسخ قطعي طفره رفت و اعام کرد که دولت ترامپ 
فشارها براي به صفر رساندن صادرات نفت خام ایران 
را ادامه خواهد داد.   تدکروز در میان سخنان خود در 
این جلسه عنوان کرد که شنیده مي شود میان وزارت 
انرژي امریکا و دولت این کشور در مورد تصمیم براي 
اعطاي معافیت هاي نفتي اختاف وجود دارد.  یکی 
از سواالت مهمی که پیش از اعام تصمیم ترامپ در 
مورد معافیت ها مطرح بود نحوه برخورد با چین و 
هند، به عنوان دو مشتری مهم ایران بود.  سی ان بی 
سی پیشتر نوشته بود که اعطای  معافیت ها همچنین 
سیاستي از سوي دولت ترامپ براي مدیریت روابط 
خارجي این کشور با مشتریان نفتي ایران است که 
اغلب آن ها مخالف سیاست حداکثري ترامپ در قبال 
ایران هســتند. بهاي نفت خام برنت و دبیلو تي آي 
پیش از تصمیم ترامپ، نسبت به دور پیشین اعطاي 
معافیت ها از سوي ترامپ به ترتیب ۳2 درصد و ۴0 
درصد افزایش یافته بودند و سر و شکل بازار شبیه یک 
بازار همچنان صعودي است. این روند با اعام تصمیم 
تشدید نیز شد.  تولید نفت خام سازمان کشورهاي 
صادرکننده نفت خام در ماه مارچ به کمترین میزان 
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در ۴ سال گذشته رسید و نشان داد که آن ها چندان 
به توییت هاي پي  در پي ترامپ و اصرار او به تولید نفت 
خام بیشتر توجهي ندارند. عربستان سعودي اعام 
کرده است که همچنان سطح تولید نفت خام خود 
را زیر 10 میلیون بشــکه در روز حفظ خواهد کرد. 
تولید نفت خام این کشور در نوامبر 2018 معادل 
11.1 میلیون بشــکه در روز بــود.  اوضاع در دیگر 
کشورهاي تولید کننده نفت خام نیز خوب نیست، 
تولید نفت خام ونزوئا به کمترین میزان در 7۴ سال 
گذشته رسیده است، اوضاع در لیبي خراب است و 
همسایه اش الجزایر نیز با مشکات سیاسي دست 
و پنجه نرم مي کند.  همه این ها باعث شــده است 
بانکي مانند آر بي سي کاپتیال برآوردش از میانگین 
قیمت نفت خام در سال 201۹ را به 75 دالر در هر 
بشکه افزایش دهد. عددي که احتماال هیچ کس را 
مانند ترامپ در دنیا نمي ترساند. این بانک نیز مانند 
اغلب تحلیل ها پیش از انتشار بیانیه ی کاخ سفید 
پیش بیني کرده بود که ترامپ معافیت 5 مشتري از 
8 مشتري صاحب معافیت فعلي ایران را تمدید کند. 
این سناریو صادرات نفت خام ایران را از روزانه 1.1 
میلیون بشکه به ۹00 هزار بشکه در روز می رساند. 
بسیاری بر این باور هستند که چین و هند با وجود 
تصمیم ترامپ، همچنان به واردات نفت خام از ایران 

ادامه خواهند داد. 

 میان وزارت انرژي امريکا 
و دولت اين كشور در 

مورد تصمیم براي اعطاي 
معافیت هاي نفتي اختالف 
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گزارش هواشناسي مي گوید که 21 استان ایران درگیر ســیاب بوده اند. استان هایي که شدت سیل در 
آن ها بیش از بقیه بود اما گلستان، خوزستان و لرستان بودند. به غیر از استان گلستان، دیگر مناطق درگیر 
سیل اغلب با شمار قابل توجهي از واحدهاي صنعتي به ویژه در حوزه پتروشیمي همراه هستند. از سوي 
دیگر وجود خط لوله اتیلن غرب در این منطقه نیز بر وضعیت واحدهاي فعال اثر گذار اســت. خط لوله ای 
که 17 فروردین ماه خبری از سوی فرمانداری کرمانشــاه در خصوص انفجار در آن منتشر شد و تعدادي 
از واحدهاي تولید کننده پلي اتیلن را واداشــت که تولید خود را متوقف کنند.  خط لوله اتیلن غرب، خط 
لوله ای در غرب ایران به طول 2 هزار و 606 کیلومتر اســت که مجتمع های پتروشیمی مستقر در غرب، 
شمال غربی و جنوب غربی ایران را به هم وصل می کند. طوالنی ترین خط انتقال اتیلن جهان، تامین کننده 
خوراک واحد های پتروشیمی استان های خوزستان، لرستان، چهارمحال و  بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، 

کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی است.
پتروشیمی کاویان در بوشهر و پتروشیمی اروند در خوزســتان به نوعی در نقطه شروع این خط لوله قرار 
دارند و در ادامه مسیر واحد های اندیمشک در استان خوزســتان، ممسنی در استان فارس، گچساران و 
دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد، بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، مجمتع لرستان، مجمتع 

سیل با پتروشیمي هاي منطقه چه کرد؟ 
کرمانشــاه، مجمتع همدان، مجمتع کردســتان، 
مهاباد و میاندوآب در اســتان آذربایجان غربی را 

در بر می گیرد.
در روزهاي نخســت انتشــار این خبر، واحدهاي 
دریافت کننده اتیلن از اعام وضعیت خود خودداري 
مي کردند در ادامه اما پیگیری های بیشــتر نشان 
داد که به دلیــل انفجارهایی که بــه دلیل رانش 
زمین در مناطق لرســتان و کرمانشاه در خط لوله 
اتیلن غرب به وقوع پیوســته اســت از تاریخ 21 
فروردیــن تصمیم به تخلیه گاز خــط لوله در این 
بخش گرفته شــده اســت  و واحدهای تحت نظر 
هلدینگ پتروشیمی باختر به صورت موقت تولید 
را متوقف کرده اند. البته احمد پورکرمی مدیر روابط 

دنیاي انرژي بررسي مي کند

عمومی پتروشیمی لرســتان از زیرمجموعه های 
این هلدینگ تاکید کرد که به دلیل وجود کافی 
پلــی اتلین در انبارهــای این شــرکت ها بازار با 
کمبود پلی اتلیــن مواجه نخواهد شــد. در 21 
فروردین نیروهای شرکت مدیریت توسعه صنایع 
پتروشیمی برای بررسی آخرین وضعیت خط لوله 
اتیلن غرب در مناطق سیل زده به این قسمت ها 

سفر کردند. 
بررســي »دنیاي انرژي« حاکي از آن اســت که 
شــماري از واحدهــاي پایین دســت در حوزه 
پاستیک نیز در مناطق ســیل زده قرار داشتند، 
شرکت »بهاران شیمي بروجن«، »شرکت بهروان 
لرستان«، »شــرکت پتروپاالیش گهر لرستان«، 
»شرکت مهاب موتور گرگان« از این دسته هستند.

سید سعید موسوی مدیرعامل واحد پتروپاالیش 
گهر لرســتان، واحدی که در زمینــه ی تصفیه ، 
پردازش ، سوزاندن و امحا ضایعات و پسماندهای 
هیدروکربنی فعال است در گفت وگویی به دنیای 
انرژی خبر داد که در جریان ســیل اخیر تعداد 7 
پمپ این واحد دچار آبگرفتی شده و سوخته است 
و در نتیجه این واحد اکنون تولید نداشته و تعطیل 
است. او خسارت وارد شده به مجموعه خود را ۴00 

الی 500 میلیون تومان برآورد می کند. 
شــرکت بهروان زاگرس که تولیدکننده ی روغن 
موتور و روغن های صنعتی است به خبرنگار دنیای 
انرژی اعام کرد که از سیل اخیر آسیبی ندیده و 

تولیداتش ادامه دارد.
امکان تماس تلفنی با شرکت بهاران شیمی بروجن 
و دریافت آخرین وضعیت آن ها میســر نشد. این 
شرکت نیز فعالیتی مشابه بهروان دارد و در تولید 

روغن موتور مشغول است.
 دیگر واحدهــاي صنعتي نیز که هنــوز اخباري 
در خصــوص آخرین وضعیت آن هــا وجود ندارد 
در ایــن مناطق فعــال بوده اند، »گــروه صنعتي 
کارا پاســتیک« که در بروجرد لرستان فعالیت 
مي کند و مخازن و وان هاي پلــي اتیلن و قطعات 
صنعتي یکي از آن هاست. شــرکت اورامان غرب 
تولیدکننده ي لوله و اتصاالت PVC_U دیگر مورد 

مناطق غربي است.
پتروشــیمي بروجن  که طرح تولیــد پلي اتیلن 
ســنگین به ظرفیت ۳00 هزار تن در سال بوده و 
اعام شده بود که در سال 1۳۹7 کارهای اجراییش 
انجام خواهد شــد از دیگر واحدهــای نزدیک به 
مناطق سیلزده بوده است که پیگیری دنیای انرژی 

از دفتر تهران این واحد نشان داد اطاعی از آخرین 
وضعیت این طرح پس از سیل ندارند. 

شــیراز نیز که در روزهاي میاني تعطیات سیل 
شــدیدي را به خود دید چندین واحد صنعتي در 
حوزه پایین دستي دارد. واحد اوره آمونیاک سوم 
شیراز یکي از این موارد اســت. این واحد تیر ماه 
ســال ۹5 افتتاح شد. پتروشــیمي داراب شیراز؛ 
پتروشیمي شیراز که در زمینه ي تامین کودهاي 
شیمیایي فعال اســت و پتروشیمي فسا که تولید 
کننده LDPE اســت از دیگــر واحدهاي صنعتي 
هستند که از لحاظ جغرافیایي به مناطق سیل زده 

نزدیک بودند. 
بررسي هاي »دنیاي انرژي« نشان مي دهد که واحد 
دیگري که در مناطق سیل زده قرار گرفته باشد با 
آسیب قابل توجهي روبرو نشده است. هر چند اغلب 
گزارش ها حاکي از آن است که بسیاري از واحدها 
در حالت آماده باش هستند.  براي مثال 6 فروردین 
ماه خبــري روي خروجي وب ســایت پترول قرار 
گرفت که از اعام حالــت آماده باش در واحدهاي 
پتروشیمي »ایام« و »لردگان« حکایت داشت. این 
خبر به نقل از رسول اشرف زاده مدیرعامل پترول 
عنوان مي کرد که در پتروشــیمی های ایام و 
نال ها الیروبی و پاکســازی  لردگان تمامی کا
شد، چند دستگاه ماشــین سنگین و لودر، گریدر 
و.... در حالت آماده باش بــرای مواجهه با حوادث 

احتمالی به سر می برد.
پتروشــیمي ایام تولید کننده اتیلن، پروپیلن و 

همچنین پلي اتیلن سنگین است. 
پیگیري »دنیاي انرژي« از آخرین وضعیت شرکت 
پتروشیمي کرمانشاه نشان مي دهد که تاسیسات 
این شــرکت که تولید کننده کود اوره، آمونیاک و 
نیتروژن مایع است از سیاب آسیبي ندیده است. 
البته طبق اعام روابط عمومي این مجموعه واحد 
آمونیاک این شرکت پیش از سیل در حالت تعمیر 
قرار داشــته و تولید ندارد. طبق گفته ها برخي از 
ساختمان هاي پتروشیمي کرمانشاه محل اسکان 
روستاییان پایین دست این مجموعه بوده است که 

از سیاب آسیب دیده اند. 

 مناطق درگیر سیل اغلب 
با شمار قابل توجهي از 
واحدهاي صنعتي به 

ويژه در حوزه پتروشیمي 
همراه هستند. از سوي 

ديگر وجود خط لوله اتیلن 
غرب در اين منطقه نیز بر 
وضعیت واحدهاي فعال 

اثر گذار است
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 چالش های
 پیش روی

 صنعت نفت 
محمد رضا طبیب زاده
عضو هیات  مدیره 

APEC انجمن

مقدمه: موضوع حضور و فعالیت های صنعت احداث کشور من جمله فعاالن صنعت نفت در بخش خصوصی در 
شرایط پسا تحریم و خصوصا اتفاق اخیر خروج یک جانبه امریکا از توافق های انجام شده قبلی برجام به قطع و 
یقین تاش های نسبی انجام شده بخش خصوصی را برای حضور بیشتر در اجرای پروژه های صنعت نفت کشور 

پس از توافق های اولیه برجام دچار چالش های جدی نموده است . 
در شرایط قبل نیز بخش خصوصی در صنعت احداث من جمله صنعت نفت با وجود و شفافیت های الزم در 
قوانین باالدستی حاکم من جمله اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسامی ایران ، قانون اجرای سیاست های 
اصل ۴۴ ، سند مهم و استراتژیک چشم انداز نظام تا افق سال 1۴0۴ ، قانون اقتصاد مقاومتی و خصوصا قانون 
بهبود مستمر کسب و کار  به منظور حضور شفاف و کامل بخش خصوصی در فضای کسب و کار و حذف کامل 
شرکتهای دولتی و شرکتهای به ظاهر غیر دولتی ولی وابسته به دولت ) خصولتی ( تا افق سال 1۴0۴ دچار 
معضل و مشکل جدی و اساسی بود و در حداقل سه دهه گذشته توزیع و تقسیم پروژه ها عاوه بر مساعد بودن 
قوانین برای حضور شفاف بخش خصوصی به هیچ وجه میسر نگردید و بخش خصوصی بروشنی شاهد عدم 

اجرای قوانین فوق الذکر بوده است. 

قطعا شرایط حاکم فعلی تحریم های سنگین امریکا و 
خروج امریکا از توافق برجام مزید بر علت برای حضور 
فعال بخش خصوصی گردیده است و چنانچه با این 
روند شرایط حال پیش رود شرکتهای خصوصی الجرم 
تاب و تحمل حضور در صحنه اجرای پروژه ها را نخواهند 
داشت و ما شاهد حذف کارشناسان متخصص در 
صنعت احداث خصوصا در صنعت نفت کشــور و 
مهمتر فرار مغزها به خارج از کشور در بعد از ۴ دهه 
انقاب خواهیم بود که به نظر میرسد کلیه مسئوالن 
محترم نظام من جمله قوه محترم مقننه بایستی به 
این مهم توجه خاص بفرمایند .  ذیا در دو مبحث: 
مبحث اول :چالش های اساسی موجود پیش روی 
فعاالن حاضر در صنعت نفت کشور در شرایط حال 
و  مبحث دوم : ارائه راهکارهای الزم برای حذف این 
چالش ها و توفیــق در بهبود وضعیت صنعت نفت 
کشور با تجربیات حاصل شده در انجمن APEC به 

ضمیمه تقدیم شده است : 

       بحث اصلی 

ورود به تمام چالش های صنعت نفت کشور پیش 
روی بخش خصوصی از حوصله نوشتار خارج است 
در این نوشتار به صورت اجمالی و رئوس پاره ای از آنها 
اشاره شده و در ادامه گفتار راهکارهایی برای حل این 

چالش ها تقدیم شده است :

       مبحث اول

 چالش های موجود پیــش روی فعاالن حاضر در 
صنعت نفت کشور در شرایط پسا تحریم : 

   بازار پول کشور خصوصا پتانسیل های بانک های 
داخلی و باالخص بانک های خصوصی قبول و تمایل 
ندارند که بــه عنوان بازوی تامیــن کننده مالی 
درپروژه ها در کنار کنسرسیوم پیمانکاران اجرایی و 

در قالب روش EPCF قرار گیرند. 
  با توجه به حجم و سطح پروژه های بزرگ کشور 
من جمله در پروژه های گازی عسلویه و محدود بودن 
حجم امکانات مالی داخلی بانکی کشور ، بانک ها نیاز 
 Syndica te( مبرم به تجمیع امکانات مالی بین بانکی
نمودن بانک ها( دارند. این خواسته بخش خصوصی تا 
چه میزان از نظر قوانین داخلی و جاری بانکی در کشور 

پیمانکاران بخش 
خصوصی درخواست 

دارند كه دريافت تضامین 
از پیمانکاران به صورتی 
كه هم اكنون در قوانین 
جاری كشور است به 

نحوی با قوانین بین المللی 
همخوان شود

قابل عمل می باشد؟ وآیا بانک های داخلی ما دراین 
مورد تجربه عملی و ملموسی برای ورود به پروژه های 
کان دارند؟ و مهم تر قوانین بانک مرکزی چنین 

اجازه ای را به انها میدهد یا خیر؟
  ادغام تعهد تامین منابع مالی توســط دولت به 
پیمانــکاران و رو در رو قرارگرفتن پیمانکاران 
با بانک ها صحیح و منطقی نیســت   و بهتر است 
پیمانکاران به وظایف مشــخص خود دراجرای 
پروژه های صنعت احداث ورود نموده و توان خود 
را در این محور صرف نمایند و تامین منابع مالی 
پروژه ها بــه روش های مختلف )من جمله افتتاح 
اعتبار اسنادی ارزی / ریالی LC(بین بانک ها و دولت 

برای پیمانکاران محول شود؟  
 اعتقاد داریم بدون ایجــاد Pla t form های الزم 
صحیح و منطقی تاکیدات ذیل توســط دولت کارا 
نخواهد بود دولت به پیمانکاران تاکید می نماید که 
در فضای موجود تامین منابع مالی توسط پیمانکاران 
حداکثر استفاده را به عمل آورد.  و  وابستگی خود را 
از سیستم پرداخت های دولتی قطع و ارتباط مالی 
خود را با دولت حذف نمایند و با بانک ها طرف باشند.

 در نرم های بین المللی و اســتانداردهای جهانی 
شرکت های پیمانکاری برای دریافت پشتیبانی مالی 
از بانک ها پس از ورود به مناقصات و برنده شدن در آن 
و دریافت LOI=Le t ter Of In tend و حتی قبل از عقد 
قرارداد با کارفرمایان با قرار دادن قرارداد امضاء و تائید 
شده کارفرما ) قراردادهای Bankable( بر روی میز 
بانک ها به راحتی اقدام به دریافت منابع و پشتیبانی 
مالی به منظور ورود به اجرای پروژه ها می نمایند در 
شرایط حال چنین فضایی بر اجرای پروژه های کشور 

این شرایط حاکم نیست. 
   با کدام موانع تاکنون موضوع افتتاح اعتبار ریالی 
)LC ریالــی(، علیرغم تاکیدات روشــن در قوانین 
باالدستی از سال های قبل و خصوصا در قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه کشور تاکنون بدرستی و بطور 
کامل عملی نگردیده است؟ علیرغم تاکیدات همه 
قوانین و ضوابط باالدستی ما در سه دهه گذشته توافق 
بین بانکها برای افتتاح اعتبار اسنادی میسر نگردیده 

است کدام طرف مقصر این کار است ؟  

  گرچه قراردادهــا خصوصا در صنعت نفت ، گاز ، 
پتروشیمی به صورت ارزی مندرج در اسناد قانونی 
قرارداد نوشته میشــود و در این ارتباط کارفرمایان 
موظف اند بدون درج هیچ پیش شرطی در قرارداد 
و اجبار پیمانکار به قبول شــرایط دیگر، ارز با منبع 
 Secured خارجی مورد نیاز پروژه ها با شرایط مطمئن
means of paymen t در اختیار پیمانکاران قرار دهند 

ولی متاسفانه در قراردادها کارفرمایان اعام می نمایند 
که مبلغ قرارداد را هر وقت تمایل  داشتند به صورت 
معادل ریالی آن هم به نرخ تسعیر ارز رایج بانکی که 
قطعا با بازار ازاد تبادل مالی متفاوت است ارائه دهند 
که این امر با ماهیت مالی قراردادهای ارزی بر اساس 

پیشنهاد پیمانکار تفاوت های جدی دارد .  
 پیمانکاران در تامیــن کاال و تجهیزات پروژه ها 
درقرارداد ریالی نیز نیاز به ارز با منبع خارجی دارند و 
 )Local Con ten t (حتی سازندگان تولیدات داخلی
همواره درخواست ارز خارجی برای تامین بخشی از 
کاالی با مبدا داخلی دارند در این باره پیمانکاران دچار 

چالش میباشند . چه راهکاری برای حل این معضل 
بایستی دیده شود؟ 

 در طول دوران تحریــم از اوایل 2005 میادی 
افتتاح اعتبار اســنادی ارزی )LC ( توسط بانکهای 
داخلی مورد تایید سازندگان خارجی قرار نداشت 
که این مساله در شرایط موجود بسیار حادتر گردیده 
 BACK-  tO- است و لذا پیمانکار میبایستی با روش
BACK  اقدام به باز نمودن اعتبار اســنادی در یکی 

از بانکهای مورد تایید ســازندگان خارجی از منابع 
چینی، ترک ،روس، بــاروس و نظایر ان از طریق 
COMMISSIONER هــا کار را دنبال نمایدکه  این 

مسیر دارای بار مالی حداقل تا 10% و بیشتر عاوه 
بر شرایط قرارداد برای پیمانکاران هزینه در برداشت 
که باعث جدل های قراردادی جدی پیمانکاران با 

کارفرمایان را موجب شد .
 کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی 
در دو سال اخیر به عنوان چالش دیگر در بخش مالی 
پروژه هــا به وجودآمد گرچه ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی بخشــنامه ای در ایــن مورد صادر 
نموده ) موضوع بخشــنامه نحوه تاثیر آثار ناشی از 
افزایش قیمت ارز( ولی اعمال چنین بخشنامه هایی 

پاسخگوی نیاز های واقعی پیمانکاران نبوده است 
 پیمانکاران بخش خصوصی درخواست دارند که 
دریافت تضامین از پیمانــکاران به صورتی که هم 
اکنون در قوانین جاری کشور است به نحوی با قوانین 
بین المللی همخوان شود. به عنوان نمونه هزینه های 
 SELF ضمانت نامه پیمانکاران یا دریافت وام از بانکها
FINANCING قابل مقایسه با هزینه های مشابه در 

پروژه های بین المللی نیست سیستم بانکی بایستی 
برای آن راهکار عملی ارائه دهد. 

 در شرایط حال خروج شــرکتها و سازندگان 
بین المللی از صنعت احداث خصوصا صنعت نفت 
کشور بسیار اثرگذار در ادامه کار پروژه های صنعت 

نفت گردیده است .
  عدم عاقه مندی صاحبان سرمایه برای حضور 
در بازار ایران و افزایش نرخ ریســک در مبادالت 

تجاری با ایران 
   افزایش محدودیت های بسیار جدی در صدور 
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خدمات فنی مهندسی هم از منظر تبادالت مالی و 
هم از منظر تامین کاال و تجهیزات توسط پیمانکاران 

ایرانی .
 عدم اطمینان به وضعیت آینده مناقصات و پروژه 
ها و تضعیف روحیه بخش خصوصی در نگاه به آینده 

بازار کار.
  عدم استقبال دولتها و ذی نفعان بازارهای هدف 
سایر کشورهای منطقه از شرکتهای ایرانی صنعت 

احداث
   افزایش ریسک نوسانات نرخ ارز و عدم اطمینان از 
آینده ارزش پول ملی در تعیین و براورد قیمت 
پروژه هــا و مناقصات صنعــت احداث همچنین 
افزایش زمان اجرای پروژه ها و توقف تعداد زیادی 
از قراردادهای در دست اجرا به علت عدم تزریق و یا 

کاهش نقدینگی توسط کارفرمایان.
  سردرگمی ، تاخیر در تصمیم گیری و همچنین 
افزایش حجم تصمیم گیری های مقطعی ، زود هنگام 
و بدون مطالعه بدون توجه به عواقب بلند مدت ان 

توسط مدیران و مجریان دولتی 
  افزایش بی رویه خروج کارشناسان و متخصصان 
بخش خصوصی بعلت تعطیلی پروژه های کشور و 
افزایش نرخ مهاجرت سرمایه های نیروی انسانی 

تربیت شده در صنعت احداث
  ادامه محدودیتها در تامین کاالها و تجهیزات 
صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و در نتیجه افزایش 
هزینه های تامین و نیز افزایش زمان ورود کاال 

به کشور  
 مشــکات جدی در محدودیت در شــرکتهای 
حمل و نقل دریایی و افزایش ریسک در تامین کاال و 

تجهیزات وارداتی از این منظر  
 کاهش کیفیت و اســتاندارد کاالها و تجهیزات 
وارداتی صنعت و انرژی خصوصا کاالی چینی به علت 

عدم همکاری سازندگان معتبر بین المللی

      مبحث دوم : راهکارهای الزم 

  ایجاد کمیته مشترک پیوسته دولت ، مجلس و 
بخش خصوصی برای تعیین و وضع قوانین و مقررات 
جدید در جهت رفع قوانین و مقررات دســت و پا 

نیــن جدید در  گیر و در پــی آن ایجاد قوا
حل چالش های تحریم و در این ارتباط میتوان 
به راه حل های ذیل اشــاره نمود:  تعریف و تعیین 
اولویت وزارت نفت در اتمام پروژه های در دســت 
اجرا و فهرست کلیه بازرگانان و شرکتهای درگیر در 
انجام انها )تعیین AVL ها در بخش کاال ، تجهیزات و 
خدمات( ، استخراج و تهیه فهرست مشکات و موانع 
در انجام و اتمام هر یک از پروژه ها بطور همزمان و رفع 
موانع هر یک و تدوین راهکارهای عملیاتی و حضور 
مدیران تصمیم گیر و نماینده تام االختیار از کلیه 
سازمانهای ذیربط ) از قبیل بانک مرکزی ، گمرکات ، 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت و .... ( 
  استفاده کامل از پتانســیل ها و توانمندی های 
صندوق توسعه ملی در امر پشتیبانی بخش خصوصی 
در صدور خدمات فنی و مهندسی حسب ماده 8۴ 
قانون پنجساله پنجم توسعه کشور در حکم اساسنامه 

صندوق توسعه ملی.
 FA tF حل معضل قوانیــن و مقررات بانکی 
برای ایجاد روابط کارگــزاری بانکی موثر در 

بازارهای بین المللی 
  استفاده صحیح از دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 
خارجه در اجرای مواد ۹ و 10 قانون بهبود مستمر 
فضای کسب و کار به منظور ایجاد بسترهای الزم برای 
حضور پیمانکاران بخش خصوصی در خارج از کشور . 
 تدوین و انتشار قراردادهای همسان در صنعت احداث 
من جمله صنعت نفت خصوصا در بخش شیوه های 
پرداخت و همچنین تدوین مقــررات جدید برای 
مبادالت جدید بانکی و ارزی بر اساس شرایط تحریم 
به گونه ای که شــرکتهای صنعت احداث شمول 

ریسک های متاثر از تحریم نشوند .
   بررسی کارشناسی دقیق و عملی و استفاده از منابع 
معتبر در تعیین نقشه راه در هر یک از چالش های 

مورد نظر در شرایط تحریم .
  بانک های عامل حاضر در فضای اقتصاد کشــور 
خصوصا بانک های بخش خصوصی بایســتی با 
تجمع امکانات بین بانکی با ایجاد ســندیکاها در 
کنار پروژه های عمرانی قرار گیرند و روشهای حضور 
آنها بایستی با توجه به حوزه قوانین و اثربخشی آنها ) 
خصوصا قوانین بانک مرکزی( تعریف و به کار گرفته 

شود. 
  به نظر میرسد هم اکنون پیگیری روش های انجام 
پروژه ها با تامین منابع مالی توسط پیمانکاران تاکید 
شده در قوانین سالهای اخیر با توجه به ریسک های 
سرمایه گذاری هم از طریق بانک های داخلی و هم از 
طریق بانک های خارجی سهل به نظر نمی رسد لذا 
ورود پیمانکاران به انجام پروژه ها بر اساس روش های 
مندرج در بند ب ماده 21۴ قانون برنامه پنج ساله و در 
پی آن قانون دائمی احکام سال ۹6 بایستی قانونمند 
شود و در این مورد نیاز به بازنگری در چهارچوب و 

ساختار نظام بانکی کشور دیده می شود.
 متقابا انجمن های صنفی مختلف پیمانکاری 
می توانند با ایجاد صندوق های مالی برای پشتیبانی 
حضور خود )Equi ty Found  ( خصوصا در خارج از 
کشور در خدمت کسب و کار و توسعه صنعت قرار 
گیرند.دستیابی به این امر نیازمند به داشتن شاخص 
اعتبار بین المللی International credi t rating هم 

برای دولت و هم برای بخش خصوصی میباشد . 

 افزايش بی رويه 
خروج كارشناسان 

و متخصصان بخش 
خصوصی بعلت تعطیلی 

پروژه های كشور و 
سرمايه های نیروی 

انسانی تربیت شده از 
چالش های اصلی در 

صنعت احداث به شمار 
می رود

 کم کردن ریســک ســرمایه گذاران خارجی در 
کشور با نگاه به نرم های بین المللی من جمله داشتن 
 International credi t شاخص اعتبار بین المللی
rating در حوزه قوای مقننه و مجریه با قبول حق 
صیانت و حاکمیتی برای نظام بر حوزه های پروژه های 
کان باالدستی نفت ، گاز و پتروشیمی می تواند ماک 
باشد تا بتوان یک قرارداد Bankable بر روی میز بانکها 
و موسســات مالی و بین المللی توسط پیمانکاران 
بخش خصوصی ، خصوصا در چهارچوب قراردادهای 

جدید نفتی  IPC قرار گیرد . 
 اصحاب بخش خصوصی انتظار دارند روش های 
تامین منابع مالــی از منابع خارجی به جهت رونق 
فضای کسب و کار داخلی در کشور البته با پشتیبانی 
و حمایت کامل دولت فراهم شــود .اعضای بخش 
خصوصی  بسیار امیدوارند که با برداشته شدن شرایط 
کامل تحریم فضای کسب و کار بخش خصوصی در 
صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور به صورت عملی 

شکوفا و فراهم شود . 
  با توجه به میزان ســرمایه گــذاری کان در 
پروژه های صنعت نفت کشور خصوصا در پروژه 
های باالدســتی و به منظور تامین منابع مالی 
برای پیمانــکاران بخش خصوصــی ایرانی به 
منظور ایجاد فضای چانه زنی بیشتر با طرف های 
خارجی پیشنهاد ما این اســت که ایجاد بانک 
توسعه نفت مجددا در دستور کار وزارت نفت قرار 
گرفته و این بانک در خدمت پروژه های صنعت 

نفت کشور فعاالنه عمل نماید .
 از چالش های جــدی انجمن های صنفی عدم 
شــفافیت در قراردادهای تنظیمی بیــن آنها و 
کارفرمایان دولتی اســت در نظام دولتی حاکم بر 
اجرای پروژه های کشور بخش دولتی بایستی اقدام 
به تهیه و تنظیم یک قرارداد متعادل ) نه یک جانبه ( 
به نحوی بنماید که اوال حوزه ریسک و مسئولیت 
طرفین کاما روشن باشد ثانیا ساختار و چارچوب 
قراردادها اجازه و اختیار به هیچ یک از طرفین برای 
ورود به حوزه اختیار طرف دوم و حذف آن)فســخ 

پیمان و خلع ید توسط کارفرمایان( ننماید. 
   بخش خصوصی معتقد اســت که راه شکوفایی 

فضای کسب و کار در کشور مانندهمه کشورهای 
صنعتی جهــان و به خصوص کشــورهای تازه 
پیشرفته در فضای صنعت و کسب و کار منجمله 
)چین، هند، کره جنوبی، مالزی، ترکیه و برزیل( 
همه با اتکا به بســط وگسترش بخش خصوصی 
صورت گرفته است و ما نبایستی تجربه شکست 
خورده 100 ســال اخیر کشــورهای با اقتصاد 
دولتی )بلوک شرق سابق( را مجددا تجربه نمائیم. 
عملکرد این کشــورها برای مردم خــود نه تنها 
نعماتی به ارمغان نیاورد بلکه مشخصا باعث عقب 
افتادگی آنها از قافله پیشرفت جهانی گردید و در 

پی آن فضای فساد و رانت در انها حاکم گردید.  
   قوه مقننه و قوه مجریه بایستی دست به دست هم 
موجب ایجاد بسترهای الزم برای شکوفایی هر چه 
تمام تر بخش خصوصی باشند و قوانینی پیشنهاد 
و مصوب شــود که تنها در مسیر حرکت بخش 
خصوصی معنی دار باشــد. "قانون بهبود مستمر 
محیط کســب و کار" در زمره این قوانین است و 
بخش خصوصی درخواســت دارد که ارگانهای 
مختلف موظف در قوه مجریه و قوه قضائیه در این 
قانون به درســتی به وظایف محوله عمل نمایند. 
خصوصا با استناد به مواد ۹ و 10 قانون فوق الذکر 

فعال شدن دیپلماســی خارج کشور برای ایجاد 
بســتر برای حضور پیمانــکاران و فعاالن بخش 

خصوصی الزام اور است .  
16- بخش خصوصی راه خود را بخوبی می داند 
تجربه گذشته این مساله را ثابت نموده است که 
هر وقت دولت بخش خصوصی را باور داشــته و 
از او پشــتیبانی نموده بخش خصوصی توانمند 
عمل نموده  و جایگاه خود را تثبیت نموده است 
این توانمندی در اجرای پروژه های بزرگ گازی 
عسلویه توســط پیمانکاران بخش خصوصی در 
دو دهه و خصوصــا در دوران تحریم در مقابل با 
عملکرد پیمانــکاران دولتــی و غیر خصوصی و 
علیرغم نداشتن شرایط مساوی با انها در مقابل 
مسئولیت های قراردادی بروشنی نشان داده است  
 علیرغــم تمام تاکیــدات موجــود در قوانین 
باالدستی و خصوصا تاکیدات مقام معظم رهبری 
در دستورالعمل های موجود ایشان باز به نظر می رسد 
بخش کارفرمایی دولتی بدرستی جایگاه بخش 
خصوصی را قبول ندارد که به باور نگارنده پاشنه 
آشیل در همین مطلب مهم نهفته است و انتظار 
بخش خصوصی بر این اســت که بــرای گذار از 
شــرایط فضای دولتی به بخش خصوصی تا افق 
سال 1۴0۴ مورد نظر مقام معظم رهبری چشم ها 

را بایستی شست و جور دیگری باید دید .
 تجربه سالهای اخیر به ما نشان داده است که این 
پیمانکاران خارجی بوده اند که به میل خود یا به 
پروژه های ما وارد شده اند یا بر اثر مسائل سیاسی )فی 
المثل تحریم( از پروژه ها خارج و کار پروژه های ما را 
به زمین گذاشته اند نمونه بارز و کامل آن همین 
شرایط تحریم و خروج یک جانبه امریکا از توافق 
5+1 میباشد که بقیه طرف های درگیر اروپایی 
قادر به حل مســاله تاکنون نبوده اند و متاسفانه  
مجریان و کارفرمایان ما هر وقت خروج پیمانکاران 
خارجی اتفاق می افتاد روی خوش به پیمانکاران 
ایرانی داشتند که این امر می تواند یکی از اثرات 
مثبت تحریم ها برای بخــش خصوصی )گرچه 
تحریم در همه ابعاد آن قابل قبول نیست و مردود 

است(باشد . 

بانك های عامل حاضر 
در فضای اقتصاد كشور 

خصوصا بانك های 
بخش خصوصی بايستی 

با تجمع امکانات بین 
بانکی با ايجاد سنديکاها 

در كنار پروژه های 
عمرانی قرار گیرند
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اقتصــاد کشــور حال 
و روز خوبي نــدارد و 
شدیدا بیمار است ، این 
بیماري هر روز وخیم تر 
مي شــود و باید جاني 
تازه به آن دمید   از اهم 
واجبات براي بهبودي 
ایــن اوضــاع تحریک 
تقاضــا براي خریــد کاالي ایراني اســت ، با 
افزایش فروش ، کارخانه ها فعال مي شــوند، 
کارگران مشغول و ســرمایه ها از رکود به در 
میاید . اما تحریک  تقاضا توســط بازار داخلی 
درکوتاه مدت امکان پذیر نیســت چون براي 
مردم توان و رمقي باقي نمانده و قدرت خرید 
آنها کاهش یافته اســت ، دولت هم به راحتي 
نمي تواند با هزینه در طــرح هاي عمراني به 
رشد اقتصاد کمکي کند ، زیرا پولي در بساط 
نیست و هر گونه اضافه خرج قطعا با چاپ پول 
بدون پشــتوانه خواهد بود که منجر به ایجاد 

تورم خواهد شد . 
تمرکز بر صادرات و تقویت بازارهای فرامرزي 
یکــي از بهتریــن نیروهــا براي بــه حرکت 
انداختن چرخ اقتصاد اســت ، همان راهي که 
کره جنوبي ، ترکیه ، ویتنام ، تایلند و سنگاپور 
طي کردند . اما یک ســوال بسیار مهم وجود 
دارد و آن این اســت که با وجود علم به این 
موضوع ، چرا طي ســال هاي گذشته کشور 
به این مهم دســت پیدا نکرد؟ علت کم رونق 
بودن صادرات چیســت؟ عللي سیاسی است 

یا اقتصادی ؟
جواب : اولین نکته اي که به ذهن متبادر مي شود 

علل سیاســي و تنش های حاکــم بر منطقه و 
اختافات سیاســی ایران با آمریکا یا با دیگر 
کشــورهاي منطقه اســت که نهایتا به خروج 
مریــکا منتهي شــد و  م توســط آ ز برجا ا
تحریــم هایي را براي کشــور عزیزمان در بر 
داشــت . البته درست اســت که این تنش ها 
شدیدا موجب کاهش مراودات اقتصادی ایران 
شده اما واقعیت اینست که توان کم کشور در 
امر صادرات صرفا به تنش های سیاسی مربوط 
نمي شــود  ؛ بلکه حتي در زمانــي که ایران از 
کمترین میزان تنش هم برخوردار بود باز توان 
باالیي در صادرات نداشــت و این نشاندهنده  
ضعف در زیرساختهاي اقتصاد دارد و تنش های 

سیاسی صرفا مزید برعلت شده اند .
 مشکات ساختاری و مالی کشور ، حمل ونقل 
نامناسب و مشکات ترانزیتی ، مسائل گمرکی 
، تعدد و تغییر زیاد قوانین ، چند نرخی بودن 
ارز ، فقدان توان رقابت تولیدکننده داخلی با 
رقبای خارجي به دلیل کیفیت پایین و قیمت 
باالی محصوالت ، مشــکل فروش و نبود بازار 
برای محصوالت ، نبود محیط مناســب کسب 
 وکار درکشــور ، باال بودن نرخ سود تسهیات 
بانکي ،نداشــتن برنامه براي رشــد صادرات ، 
اخاق تجاري به شدت آســیب دیده و نابود 
شده در کشور ، پرورش دهنده نبودن محیط 
کسب و کار کشور در خصوص رشد خاقیت ها 
، بي عزت بــودن بخش خصوصــي در میان 
دولتمردان و سهم پایین این گروه در اقتصاد 
که هر ســال کوچکتر از ســال قبل مي شود ، 
حضور شــرکتهاي خصولتي کــه همزمان از 
امکانات دولتي استفاده مي کنند ولي در عین 
حال محدودیت هاي شــرکت هاي دولتي را 
رها  ا ز ند و موجب آشــفتگي در با ر هم ندا
ند،  این ها هیچ ارتباطي به تنش هاي  شده ا
ایران با دیگر کشــورها نــدارد بلکه علت این 
است که کار دســت کاردان نیست ، شایسته 
ساالري وجود ندارد ، رشد و ترقي افراد صرفا 
به دلیل رانت هاي موجود در سیســتم است و 
هیچ ارتباطي با توانمندي هاي آنها ندارد . پس 
تصمیم گیري ها لحظه اي و متناسب با منافع 
یک عده خاص مي شود ، حال چطور مي توان 
در این شرایط به رشــد صادرات و ارتقاء توان 

اقتصادي کشور امید بست ؟ 
استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی 

صدیقه سعیدي
 رئیس کمیسیون 

بازرگانان

 در زماني كه ايران از 
كمترين میزان تنش 
هم برخوردار بود 
باز توان بااليي در 

صادرات نداشت و اين 
نشاندهنده  ضعف در 
اقتصاد  زيرساختهاي 

دارد و تنش های 
سیاسی صرفا مزيد 

برعلت شده اند

بخش خصوصي واقعي ، توسعه صادرات
 فرآورده هاي نفتي

باید تقویت صنعت و تولید برون گرا باشد که با 
اتکا به بخش خصوصی واقعي رشد کرده است، 
ظرفیت های وسیع و بی نظیري در زمینه های 
مختلف اعم از تولید فرآورده هاي نفتي ، صنایع 
غذایی ، فرش و صنایع دســتی، گردشگری، 
خدمات فنی مهندسی ، کشاورزی  پزشکی ، 
  I t نانو و بیوتکنولوژی ، صنایع هایتک  صنایع
و دیگر زمینه ها در ایران وجود دارد که بخش 
خصوصي واقعي به راحتي حتي بدون اتکا به 
دولت ، مي تواند در آن سرمایه گذاري کند و 
موجبات رشد و ترقي کشور شود. اما توجهي 
نیست و سیاســت ها در جهت برعکس و ضد 
صادرات مي باشد ، براي نمونه سیاست دولت 
در اجبار صادرکننده به بازگشت ارز حاصل از 
صادرات و فروش اجباري آن به قیمتي نا عادالنه 
) تفاوت فاحش قیمت ارز بازار نیما و بازار آزاد 
ارز ( ، عما تصمیمي بود براي رشــد واردات 
و کاهش صادرات یا به عبارتي سوبســیدي از 

ظرفیت های وسیع و 
بی نظیري در زمینه های 
مختلف در ايران وجود 

دارد كه بخش خصوصي 
واقعي به راحتي حتي 
بدون اتکا به دولت، 

مي تواند در آن سرمايه 
گذاري كند و موجبات رشد 

و ترقي كشور شود

جیب صادر کننده به وارد کننده که نتیجه 
اي جز ســرخوردگي تولید کننده و صادر 

کننده خصوصي ندارد.  
مشکات فراوان هستند و حل تک تک آنها 
نیاز به تاش بســیار دارد اما اگر بخواهیم 
با اتکا بــه قانون )) پرتــو (( فقط یک یا دو 
عامل را مطرح کنیم که بیش از 80 درصد 
مصائب ناشي از آنهاست ، باید از دو مسئله 
مهم یاد کــرد اول اینکه دولت باید تاش 
بســیار کند تا نرخ ارز تک نرخي شود و 
تفاوت بین بــازار آزاد و دولتــي از بین 
رود تــا توازن درســتي بیــن واردات و 
صادرات به کشور بر قرار گردد و دومین 
مســئله هم توجه به نهــاد رگوالتوري و 
نحوه صحیح و درســت توزیع مواد اولیه 
مابیــن تولیدکنندگان اســت کــه قطعا 
تاثیر بســیاري در آرامش بازارها خواهد 

داشت.   
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 توسعه ظرفیتی صادرات 
نفت به کمک بورس انرژی 
از جملــه موضوعات و 
ســوژه های داغی است 
که این روزها نقطه عطف 
محافل اقتصادی شــده 
است. اما اینکه این ایده تا 
چه حد در شرایط حساس 
و ملتهب امروزی می تواند به فعلیت برسد و جامه عمل 
به آن پوشانده شود در هاله ای از ابهام به سر می برد. این به 
معنای نفی کارایی این شاخه اقتصادی نیست ولی باید 
واقع بین بود و نواقص و کاستی های این پلن تجاری 
را به خوبی واکاوی کرد. آنچه مسلم است استقرار یک 
نهاد مالی مانند بورس در افزایش کارایی و بازدهی 
مثبت مالی در همسایگی و مجاورت صنایعی همچون 

دست و پـازدن بـورس نـفـت در باتـالق سیـاه نـمایـی 
بورس نفت به بلوغ نرسیده است

برق،گاز، بویژه نفت خواهد بود اما باید این خرده را بر 
سردمداران و متولیان امر گرفت که چرا تاکنون اقدام 
موثر و به اصطاح تاکتیکی برای ایجاد و نگه داری 
این اهرم معاماتی در کنار مخازن هیدروکربوری 
و میادین نفتی  و گازی صورت نداده اند؟ و حال در 
شرایطی که کشور در بحران تحریم ها قرار  گرفته 
از آن به عنوان یک راهــکاری که بی برو برگرد بازار 
نفت را نجات خواهد داد یاد می کنند و منتقدان را 
بدخواهانی می دانند که باید انگشت اتهام خود را به 
سوی آن ها نشانه بروند؟!  اکنون در شرایطی که این 
روش مدرن که بــرای صاحبان نفت و گاز در اقصی 
نقاط دنیا به صورتی عام المنفعه استفاده می شود، 
در بازار نفت ایران نخستین قدم های خود را برداشته 
است تا با عرضه های یک میلیون بشکه ای بتواند 
چوب خط صادرات طای سیاه را به نحوی پر کند. اما 

ایا براستی با عرضه های قطره چکانی موجود که بعضا 
خریداری نیز برای آن وجود نــدارد و هربار با در 
بسته مواجه می شود می توان به صورت تمام قد 
به عنوان یک روش جایگزین به روی آن حساب 
باز کرد؟  بورس انرژی به عنوان یک نهاد مالی نوپا 
که بتازگی وارد هشتمین سال از حیات خود شده 
است برای فروش محصول استراتژیک همچون نفت 
بسیار جوان و بی تجربه تلقی می شود و به اصطاح به 
بلوغ اقتصادی خود نرسیده است. بنابراین نباید از این 

مسیر انتظار معجزه یک شبه را داشت. 

           بخش خصوصی قمار می کند؟

برخی از منتقدین اینگونه تصور می کنند که باید سایر 
ارتباطات و راه های مواصاتی صادرات را کور کرد و 
فقط و فقط از طریق بورس انرژی که به صورت پایلوت 

سمیه مهدوی
خبرنگار حوزه 

نفت انرژی

درحال عرضه محموله های ۳5 هزار بشکه ای است اقدام به فروش نفت کرد. این درحالی است که طرف معامله بخشی است به نام شرکت های خصوصی که تاکنون حتی 
یک بشکه نفت را جابجانکرده و به دست پاالیشگاه داران نرسانده اند در چنین اوضاعی آیا می توان انتظار داشت که درعرض مدت زمانی کوتاه هم برچالش های مذکور 
فایق آمد؟ بخش خصوصی تاکنون در صادرات فراورده های نفتی فعال بوده است نه نفت. بنابراین نیاز است در این شرایط محتاطانه تر عمل شود چرا که سکان اصلی 

صادرات به دست شرکت ملی نفت بوده است.

این در شرایطی اســت که شرکت های خصوصی 
به عنوان مهره های اصلی در سناریوی بورس نفت 
محسوب می شــوند، همان بخشی که در صادرات 
فراورده های نفتی دست اندازهای متعددی را پیش 
پای خود می بیند و بعضا از سنگ اندازی هایی که 
صورت گرفته گایه دارد؛ این مشکات به حدی بوده 
است که وقتی امیر حسین زمانی نیا؛معاون وزیرنفت 
در اموربین الملل نفت از آن آگاه شد درصدد برآمد تا 
حلقه ارتباطی بخش خصوصی را با وزارت نفت ایفا 
کند و قدمی برای رفع چالش ها بردارد، ولی صدای 
واگویه کردن این مشکات در بخش بورس ظاهرا در 
نطفه خفه شده است. حال تصور کنید در صنعت نفت 
که معامات آن پیچیدگی های خاص خود را دارد و از 
طرفی تجربه ای برای عرضه این چنینی وجود ندارند 
این مشکات مضاعف خواهد شد. فاز دوم پیچیدگی 
این پروسه بعد از تحویل بشکه های نفتی به دست 
خریدار صورت می گیرد که چگونه و با چه شرایطی 
محموله ها را به دست پاالیشگاه داران برسانند آن 
هم در آن ســوی مرزها . چگونه در سایه تحریم 
ها بازاریابی خواهند کرد وبــا چه ترفندی باید 
محموله های ممنوعه را به دست مشتریان  برسانند؟ 
دروهله بعد تبــادالت ارزی طرفین چگونه صورت 
خواهد گرفت؟ آیا اصا بخش خصوصی با ساختار 
بورس انرژی آشنایی کامل دارد؟  بورس انرژی چه 
میزان با استانداردهای جهانی هم پا و هم قدم شده 
است؟  چه سازوکاری اندیشیده شده است تا دالالن 
تحریم که به بهانه دورزدن های سریالی میلیاردها 
دالر ارز نفتی و سودهای پتروشیمی را به جیب می 
زنند در این جریان قد نکشند؟ حال در این بازی بخش 

خصوصی واقعی با مشکات و چالش های برشمرده  
درحالی که سردرگم مصوبه های پراکنده دولتی است 
و دستش کوتاه از تسهیات ارزان، پیشقدم خواهد شد 
و حاضر به قمار می شــود یا جای خود را به شبه 

دولتی ها و خصولتی ها واگذار خواهد کرد؟

         بورس نفت و استارت یک بازاریابی جدید

در کنار پرسش های مذکور باید گفت ضامن اصلی 
شکل گیری این نوع معامله در گروی اعتماد و تجربه 
است که باید برای آن زیرساختارهای مناسبی را فراهم 
کرد که این امر زمان بر خواهد بود و قطع به یقین کار 
در ظرف زمانی امروز و فردا خاصه نخواهد شد. در 
چنین شرایطی سختی تحریم ها بر صعب العبور 
شــدن آن نیز دامن می زند اما به قول بیژن زنگنه 
براســاس قانون عرضه ها به صورت مرتب صورت 
خواهد گرفت اما درایــن میان انتقاداتی که مطرح 
می شود تا بعضا با سیاه نمایی عدم تمایل سردمداران 
نفتی را به پا گرفتن معامات در بورس انرژی به رخ 
بکشند در واکنش به این اظهارات باید متذکر شد 
ایران تا پیش از این روزانه رقمی در حدود 2.5 میلیون 
بشکه نفت صادر می کرد که از زمان شروع تحریم ها 
این امر به یک میلیون و دویست تا پانصد هزار بشکه 
در روز رسیده است این بازار نمی تواند درانتظار فروش 
محموله های یک میلیون بشکه ای باشد که هر دو 
هفته یک بار در رینگ بین المللی به مزایده گذاشته 
می شود و سرانجام خریداری نیز دستی به سوی آن 
دراز نمی کند.  قرار نیست مدیران نفتی، دست رد به 
سینه بورس انرژی که در مرحله آزمون و خطا بسر 
می برد بزنند. اما در شرایطی که نمی توان با قاطعیت 

به این بازار تکیه زد بهتر است در کنار سایر اقدامات 
وزارت نفت فرصت مناســب به بازار داد تا بتواند در 
این موقعیت عرض اندام کند.  آنچه در آینده رینگ 
بورس نفت پس از عبور ازمراحل آزمون و خطا، قابل 
تصور است از دوحال خارج نیست؛ دروهله اول احیای 
بازارهای سنتی و در وهله دوم استارت یک بازاریابی 
جدید. آنچه مسلم است مشتریان سنتی در شرایط 
فعلی یا با گرفتن معافیت هایی به صورت کج دارو 
مریز به خرید نفت از ایران ادامه می دهند یا درغیر 
اینصورت ریسک خرید دوباره را به جان نمی خرند. 
در این اوضاع قطعا شرکت نفت فرصت را سوخت 
نخواهد کرد و به امید بورس انرژی دست روی دست 
نمی گذارد تا همان چند بازار خود را زایل کند، قرار 
است گزینه بورس انرژی به کمک نفت بیاید نه اینکه 
کورس رقابت بین خصوصی ها با دولت بگذارد. اما 
اگر باب دوم بازاریابی جدیدی برای جذب مشتریان 
جدید شکل بگیرد می توان در آن مقطع گفت که 
بورس جایگاه خود را در این صنعت کســب کرده 
است.  بنابراین بجای سیاه نمایی علیه اقدامات وزارت 
نفت و زدن انگ ایجاد تاریکخانه های نفتی بر پیشانی 
لیدرهای صنعت نفت، عاقانه تر و منصفانه تر این است؛ 
مدیران، کارشناسان و فعاالن اقتصادی با تشکیل اتاق 
فکر موانع را از پیش پای بخش خصوصی بردارند و با 
واقع گرایی بدون حب و بغض به واکاوی راهکارها و 
پیشنهادات بپردازند. بدون آنکه توپ تقصیر را از ارگانی 
به ارگان دیگر و از نهادی به نهاد دیگر پاسکاری کنند 
تا شاید از قبل موارد مطروحه روشی هم برای جذاب 

کردن این بورس به چشم مشتریان نفت ارائه شود. 
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با وجود اینکه صنعت پتروشیمی کشور دارای 
مزیت های فراوانی نســبت به اکثر کشورهای 
دارنده ذخایر نفت و گاز است، با چالش هایی نیز 
مواجه است که به اختصار به آنها اشاره می شود: 
 عــدم وجود ســازو کار رگوالتــوری  جهت 
سیاســت گذاری، هدایتگری و تنظیم ضوابط، 
مقررات و رویه های اجرایی و پایش آنها جهت 
بهبود وضع موجود و رسیدن به حد مطلوب  با 
رویکرد یکپارچگــی در مکانیزم قیمت گذاری، 
حل مشکل خوراک و تسهیل در سرمایه گذاری 

در این صنعت 
 اعمال تحریم های ظالمانه وایجاد محدودیت 
در صادرات وخصوصــا ســازو کار مالی ونقل 
وانتقال پول همچنین خــود تحریمی با اعمال 

قوانین ومقررات دســت و پاگیــر ، ناهماهنگ 
وکارشناسی نشده

 نبود فرآیند شــفاف و مشخص برای بازگشت 
وجوه حاصل از فروش محصوالت جهت توسعه 
طرح های پتروشــیمی و تحقق اهداف ســند 
چشم انداز 20ساله کشــور  و عدم امکان تأمین 
مالی برای اجرای طرح های توسعه ای پتروشیمی 

از جمله زیرساخت ها، خطوط لوله و...
 مشــکات پیش روی نیــروی انســانی در 
شرکت های قابل واگذاری وواگذار شده و ایجاد 
تعهدهایی برای خریداران آینده سهام به لحاظ 
تناقض در مقررات و آیین نامه های وزارت نفت با 

سایر سازمان ها از جمله تامین اجتماعی
 عدم امکان ســرمایه گــذاری خارجی بدلیل 

فراهم نبودن امنیت ســرمایه گذاری با توجه به 
فشارهای آمریکا وتحریم

 از بین رفتن زنجیــره ارزش تولید با واگذاری 
برخی شــرکت ها در صنعت نفت که در توسعه 
و اجرای طرح های باالدستی تأثیر دارند و لزوم 
حفظ یکپارچگی با در نظر گرفتن ارتباط منطقی 

و مؤثر شرکت ها با یکدیگر
 عدم وجود ســاز وکارقوی ومحکــم قانونی  
مبنی بر الزام به تأمین خــوراک بیِن مجتمعی 
و انعقــاد قــرارداد بلندمــدت با شــرکت های 
مصرف کننده بدلیل نبود ســازوکاررگوالتوری  
و مشــکل ناهماهنگی در تعیین  نرخ خوراک 

پتروشیمی ها ، یوتیلیتی ومحصوالت  
 یکپارچه نبودن وعــدم وجود ضمانت اجرائی 
قوی در رعایت اســتانداردهای ایمنی، محیط 
زیست، بهداشت و انرژی و ایجاد ناهماهنگی در 
عرضه محصوالت پتروشیمی در بازارهای داخلی 

و بین المللی
 محدودیــت دولــت در ســرمایه گذاری در 
طرح های توسعه ای )افزایش سرمایه( خصوصاً 

در مناطق کمتر توسعه یافته.
در خصوص  چالش هــای فوق راهکارهای ذیل 

پیشنهاد میگردد: 
تصویب قانون رگوالتوری به منظور سیاست گذاری، 
هدایتگری و تنظیم ضوابط، مقــررات و رویه های 
اجرایی و پایش آنها، اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون 
اساســی) خصوصی سازی( ایجاد شرایط الزم 
برای ســرمایه گذاری خارجی وتامین منابع 
مالی بــرای طرح هــای نیمــه کاره وجدید، 
اجرای کامــل قانون رفع موانــع تولید رقابت 
پذیر وارتقای نظام مالی کشــور، ایجاد سازو 
کارهائی برای جلوگیــری از خود تحریمی ها 
توسط مجلس و دولت، فراهم کردن شرایطی 
توسط دولت برای دور زدن تحریم ها وانتقال 
سریع وآسان ارز به داخل کشور و فراهم کردن 
ضمانت اجرائی محکم برای ورود ارز حاصل از 

صادرات به کشور جهت تنظیم بازار ارز 

چالش های صنعت پتروشیمی

دکترحمید ستوده فر
شرکت فرازدیدگان 

اصفهان

شرکت روغن موتور قم در ســال 1376 با اهداف ایجاد فرصتهای شغلی و نیل 
به خودکفایی درتولید انواع روانســازها با تجربیات قبلی تاسیس و پس از اخذ 
مجوزهای الزم و احداث کارخانه در شهرک صنعتی سلفچگان  واقع در قم شروع 

به تولید و بهره برداری نمود.
مجموعه محصوالت شــرکت را انواع مختلف روغن موتور در گرید های متنوع، 
روغن دنده، روغن های صنعتی وگریس تشکیل می دهد که با توجه به کیفیت و 
مرغوبیت باالی کاالهای تولیدی و مطابقت آنها با استاندارد های ملی و بین المللی 
،شرکت توانسته حجم قابل توجهی از بازارهای داخلی را به خود اختصاص دهد. 
توانمندی در تولید، ایجاد اشتغال، افزایش کیفیت وتنوع محصوالت باعث موفقیت 
شرکت در عرصه های مختلف  شده که آخرین آن کسب مقام تولید کننده برتر در 
سال 1397 بوده است. مدیریت شرکت روغن موتور قم موفقیت روزافزون خود را 
مرهون رضایتمندی هر چه بیشتر مشتریان شرکت دانسته و در این راستا از هیچ 

کوششی دریغ نخواهد نمود.
در سال 1398 نیز با وجود محدودیت ها ومشکالت موجود در مباحث اقتصادی 
،ارتقاء بیش از پیش کیفیت تولیدات در راستای مشتری مداری از اهداف اصلی 

مدیران و پرسنل این مجموعه می باشد.

محرم فتحی    
مدیر عامل 

آدرس: قم، شهرک صنعتی سلفچگان، نبش خیابان فتح
تلفن:02533673905                       فکس:02533673933
w w w . q m o i l . c o m

براي  مطمئن  كيفيتي 
تمامي فصول

محصولي از شرکت روغن موتور قم
آدرس: قم، شهرک صنعتي سلفچگان، نبش خيابان فتح

تلفن: 02533673905  فکس: 02533673933

w w w . q m o i l . c o m

با تاييديه
 استاندارد ملي ايران
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ناوگان دریایی ایران، اهرم مبارزه با تحریم
در راســتای اعمال تحریم بر هر کشوری که به 
دریای آزاد مرتبط می باشــد، کنترل دریایی و 
محصــور کردن ناوگان تجــاری و قدرت حمل 
و نقــل دریایــی آن از اهم برنامه های کشــور 

متخاصم و تحریم کننده بشمار میرود.
نظارت بــر فعالیت دریایی، تردد کشــتیرانی و 
کاهش حجم آن با اعمال قوانین دست و پاگیر 

بین المللی، و با آمار عملکرد بنادر آن در زمره ی 
ترفندهای کم کردن فضای تجارت خارجی کشور 
مدنظر می باشد. با تشدید برنامه های تحریم از سوی 
کشــور آمریکا که ضربه به پیکــر اقتصاد ایران 
میزند، محصور شدن شــرکت های کشتیرانی 
جمهوری اســامی ایران IRISL و شرکت ملی 
نفتکش ایران NI tC خود بــه تنهایی مقوله ی 

کاپیتان محمد تجلی
مشاورامور دریایی

جداگانه ایست که رهاسازی بند تحریم از آنان 
خود راهکار جداگانه و تخصصی را میطلبد که 
باید مورد مطالعــه، و با ازبین بردن نقاط ضعف 
و ایجاد راهکار مناسب و بها دادن به نقاط قوت 
در مقابلــه ی با آن گام بــرداری نمود. اهمیت 
این موضوع زمانی دو چندان میشود که بدانیم 
بدخواهــان منطقه ای ایران عزیــز در جنوب 
خلیج همیشــه فارس همــواره مترصد یافتن 
زمان و فرصتی بوده اند که از اقتدار ما کاســته 
و در این راه ســرمایه گذاری عظیم نموده اند 
و در حــال حاضر مجموعه ای از شــرکت ملی 
انرژی ابوظبی، کمپانی نفت دبی، شرکت نفت 
رأس الخیمه و شرکت های کرسنت پترولیوم و 
شرکت نفت ادنوک جملگی در مسیر دستیابی 
به تانکرهای غول پیکر و رقابــت منطقه ای با 

NI tC اقدام و مشغول به فعالیت می باشند.

از دیرباز وسعت و توان حمل و نقل دریایی ایران 
عطف به شــناورهای موجود در زمره ی بیست 
کشور توانمند و مطرح در این صنعت بوده است 
 VLCC، Panamax، که بهره وری از شناورهای
Suezmax و Aframax و شــناورهای متفاوت 

دیگر نقش مهمی در صحنه ی اقتصاد ایران و 
استقال آن بعهده داشته اند.

به توجه بــه موجودیت فعلی این شــناورها و 
وسیع تر شدن تحریم ها از آبان ماه سال 1۳۹7، 
مســلماً تقلیل و کم کردن اثر مخــرب آنها بر 
اقتصاد ایران، عزم و برنامه جدیدی را میطلبد 

که رئوس آن را میتوان به شرح زیر برشمرد:
 رفع نواقص فیزیکی شــناورهای موجود و 
در صورت نیاز به بازســازی و بروزرسانی آنها 
وفــق مقررات بیــن المللی تــوان موجود که 
هیچگونه محدودیتی از ایــن باب متوجه این 
ناوگان با ارزش نگردد. با رعایت و پرداختن به 
برنامه های در دست اجرایی گذشته، افزودن 

شناورهای مناسب و رها ســازی شناورهایی 
که نگهــداری آنها مقرون به صرفه نیســتند، 
میتوانند از ارجحیت باالتری برخوردار باشند. 
 تغییر و بهــره وری از مدیریت جدید و غیر 
ایرانی در حفظ تــوان عملیاتی و ادامه ی امور 
اقتصادی مربوطه، با رعایــت حفظ منویات و 
ارزش های مورد نیاز نظام اسامی کشور و تازه 
نمودن روش هــای اداری و عملیاتی که بتوان 
از ســرعت نفوذ تحریم و تخریب اقتصاد کشور 
کاســت و یا به صورتی تحریم را حذف نمود تا 
شناورهای مورد بحث به حیات خود ادامه دهند.

 کشــور ایــران از اعضای صاحــب اعتبار و 
منظم جامعه ی جهانــی دریانوردی بوده که 
با بهره وری از نفوذ قدرت های صاحب امتیاز 
سیاسی در منطقه و جهان و ادغام در دکترین 
اقتصادی آنها، و منتفع ســازی از حضور آنان 
در صحنه ی صنعت حمل و نقل دریایی ایران 
به صورت ایمــن و آبرومند اســتفاده الزم را 

کسب نمود.
  مطالعه و ارزیابی احتمال واگذاری تعدادی از 
شناورهای مستعد از ناوگان ایران به شرکت های 
معتبر حمل و نقل نفتی دنیا و بهره مند شدن از 
حضور بهتر و گســترده تر ناوگان مورد بحث در 

بنادر دنیا و گستردگی تعامات اقتصادی آن.
 تاش در راستای اســتفاده بهینه و افزایش 
توان صادراتی و تحویل بیشــتر از مواد نفتی 
از ترمینال های صادراتی و عملیات SWAP و 
جلوگیری از ایجاد مرکزیت دریایی و HUB در 
آب های جنوبی خلیج فارس و فعال ســازی 

مرکز بانکرینگ در سلخ قشم.
موفقیت در این مســیر مرهــون همفکری و 
همدلی دولــت محتــرم و وزارت نفت و راه و 
ترابری و اســتفاده از توان صنعت بیمه کشور 

می باشد. 
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بازار روانکارها در سال 97

بازار روانکار در داخل ایران بدور از تعاریف مرجع ، در سال گذشته روزگار سختی 
را گذرانده اســت. این بازار را به لحاظ حجم مصرف و اعتبار گردشهای مالی، 
شاید بتوان در رده دوم، بعد از انرژی و نفت قرار داد. طبعأ این رتبه باال، اهمیت  

گستردگی و پیچیدگی بازاریابی در این ورطه بزرگ را یادآوری می نماید.
اگر  فارغ از استاندارد بین المللی بازارهای جهانی، و در فضای بومی و خودمانی، 
نیم نگاهی به پیکره آن بیاندازیم، قطعا ضعف و آالم مشترکی را خواهیم یافت 
که پس از طی سالهای متمادی، هنوز مرهم مناسبی برخود ندیده اند که عدم 
نظارت کامل فنی و مهندسی و تطبیق قیمت با کیفیت، نتیجه دلگرم کننده ای 
نداشته است و تا زمانی که قیمت محصولی از مواد اولیه تولید آن کمتر باشد نشانگر فاصله طوالنی توقعات 
تولیدی ها با واقعیت است. به لحاظ فروش در بازار داخلی، تولیدکنندگان معتبر ، عاوه بر هزینه جهت 
حفظ کیفیت باال و پایش سهم بازار در روش بازاریابی خود، شوکهای متعددی را نیز از نوسانات قیمت ارز 
در خرید مواد اولیه وارداتی و حتی داخلی متحمل شدند که گذران سال۹7 شمسی را بسیار مشکل نمود.

تاثیر تحریم ها بر بدنه بازار روانکار غیر قابل انکار بوده، ولی مدیریت قیمت ها بدون در نظر گرفتن قیمت 
تمام شده کاال و متعاقبا روند عرضه و تقاضا نیز مزید بر علت ،  مشکات عدیده ای برای تولیدکنندگان 
بخش خصوصی وارد آورد به گونه ای که تا نیمی از سال کاری خود را در رکود مطلق طی نمودند تا بلکه 
مشمول قضاوت نادرست گران فروشی از طرف مخاطبین و مشتریان خود نگردند. چرا که خریداران،  
قیمت ها را با لیست ارائه شده شرکتهای دولتی مقایسه می نمودند که اختاف باالیی را تظاهر می نمود.

شاخص باالی سهم بازار شرکتهای تولیدکننده دولتی، موضوعی اثبات شده در سالهای گذشته بوده و 
هست طبعا عدم تناسب قیمت های فروش آنها نسبت به افزایش هزینه های تولید و مواد اولیه شان در 
قضاوت بازار ، باعث افت شدید فروش تولیدکنندگان خصوصی گردیده است . حال اگر ، افزایش قیمت 
لوبکات و همچنین سایر سیاست های اعمالی از طرف شرکت پخش و پاالیش را در تحویل لوبکات و 
روند تولید روغن پایه این پاالیشگاه های بزرگ ، در نظر بگیریم با محاسبه ای ساده ، می توان دریافت 

که آنها هم نیز از آرامش الزم و سود مکفی این قسمت از تولیدشان ، بهره نبرده اند .
این ناهماهنگی های تحمیلی بر بازار و عرضه و تقاضای آن ، و همچنین عدم اطمینان از ثبات قیمت 
در میان مدت ، با نسخه هیچ بازاریاب حرفه ای و متخصص التیام نخواهد یافت و چه بسا فضای فعالیت 
افراد سودجو را بازمی نموده اســت که با احتکار و یا تقلب در محصوالت پرفروش ، به این آشفته بازار 

زخمی اضافه خواهند زد .
با درنظر گرفتن کلیه فاکتورهای فوق، تبیین و تثبیت قیمت واقعی، نیاز مبرم بازار روانکار در ســال 
۹8 دیده می شود  که طبعا با درنظرگرفتن جایگاه پاالیشگاه های بزرگ ایران ، که ازقضا تولیدکننده 
و تأمین کنندة مواد اولیه روغن پایه داخلی هم می باشند ، می توان دریافت که بخش خصوصی جز 
انتظار در ارائه سیاســت جدید از طرف آنها راهکار جدید و مفید تری را در بازاریابی خود نمی توانند 
جســت و جو کنند . و  اگر این روند عرضه و تقاضا در این بازار پر مشــتری ، رقابتی تر گردد ، حال و 

هوای بهتری را برای هــر دو گروه تولیدی رقم 
خواهد زد .

در پایان ، پیشــنهاد نگارنده در بهبود وضعیت 
تجربه شــده ســال ۹7 ، تعامل تولیدکنندگان 
دولتی با تولیدهای بخش خصوصی می باشد چرا 
که به لحاظ چابک بودن سیستم بخش خصوصی  
نقش بســزایی در صادرات فــراورده های این 
پاالیشگاه ها ، ایفا خواهند نمود که این مهم در 
شرایط تحریم و مشکات جدید پیش روی آنها   
مفید فایده دیده می شــود . و همچنین در این 
راستا ، قیمت گذاری عادالنه و ثبات آن، حداقل 
در میان مدت ، به بازار داخلی ایران ، حال و هوای 
بهتری را به ارمغان خواهد آورد . تهدید و تحمیل 
شرایط سخت تحریم بر بدنه اقتصاد تولید را می 
توان به فرصتی تبدیل کرد تا با تفاهم و نه تقابل، 
در رقابتی عادالنه و تبادل پتانسیل های موجود 
بین هر دو بخش خصوصــی و دولتی، کمترین 
آسیب و بیشترین بهره اقتصادی را تجربه نمود.

مهرداد سعادت 
مدیر عامل

 شرکت پترونول

بازار روانکارها  در 
روش بازاريابی خود، 

شوكهای متعددی را نیز 
از نوسانات قیمت ارز در 
خريد مواد اولیه وارداتی 

و حتی داخلی متحمل 
شدند كه گذران سال97 
شمسی را بسیار مشکل 

نمود
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به تازگی گزارشی 
از مرکز پژوهشهای 

مجلس منتشر شده است 
که با بررســی سیاست های 

مدیریت منافع حاصل از توســعه 
میادین نفــت و گاز در نروژ و همچنین 

بازشماری مشکات بنیادین در صنعت نفت 
و گاز ایران به ارائه راهکار کلی برای اصاح وضعیت 

در ایران پرداخته است.
در نقد راهکارهای ارائه شده و همچنین در همراهی 
با انجــام چنین مطالعات و بررســی هایی پس از 
مروری کوتاه بر مقدمــه پژوهش به ارائه راهکاری 
خواهیم پرداخــت که از دید کارشناســی حلقه 
مفقوده اتصال دیباچه پژوهش یاد شــده به پایان 

گفت آن است.
تولید نفت و گاز در نــروژ از اوایل 1۹70 در فات 
قاره آغاز گردید و علیرغم اینکه تولید هر بشــکه 
نفت در آن شرایط بسیار گرانتر از تولید در خلیج 
فارس و خاور میانه است، توانست جایگاه ثابتی در 
بازار عرضه انرژی های فسیلی در جهان برای خود 
یافته و همچنین مدیریت صحیح منابع بدست آمده 

پول نفت و دیگر هیچ
سعید ساویز 

تحلیلگر نفت و انرژی

صل  حا
ز فــروش  ا
نفت موجبات رشد 
قابل توجه تولیــد ناخالص 

داخلی این کشور را فراهم آورده است.
در آمد های دولــت نروژحاصل از فروش نفت و گاز  
به دو دسته کلی تقسیم می شود: درآمدهای حاصل 
از سرمایه گذاری مستقیمSDFI  و سود سهام دولت 
در استات اویل و منافع حاکمیتی که شامل مالیات 
حق االرض و تولید می شــود و همه این درآمدها 
در نهایت بــه صندوق ثروت نروژ کــه به تازگی به 
صندوق بازنشســتگی GPFG تغییر نام داده است 

واریز می شود.
این صندوق در پایــان 2017، 10۳2 میلیارد دالر 
دارایی داشته اســت. هرگز از اصل منابع صندوق 
کاسته نشده است و همواره منابع آن در حال افزایش 

است؛ همچنین بودجه 
عمومــی و هزینه های غیر 
مرتبط با نفت هرگز از این صندوق 
یا از پول نفت تامین نمی شود و در واقع پول 
نفت تنها و تنها در نفت هزینه می شــود. در موارد 
خاص تنها به اندازه ســود سالیانه سرمایه صندوق 

امکان هزینه در غیر از نفت وجود دارد.
درست در نقطه مقابل نروژ، نفت در ایران انفال به 
حساب می آید، سهم نفت از درآمدهای حاصل از 
فروشش در بازارهای بین المللی تنها 1۴.5 درصد 
است. بخش قابل توجهی ازبودجه عمومی کشور از 
پول نفت تامین می شود، مجلس حتی برای پاداش 
بازنشستگی کارکنان نفت که از صندوق بازنشستگی 
خود نفت پرداخت می شود تعیین تکلیف می کند. 
در واقــع در ایران پول نفت تنها در نفت ســرمایه 

گذاری نمی شود.
بخش های دیگر صنعت و اقتصاد معموالً از پول نفت 
یا یارانه های غیر مستقیم نفتی، مانند گاز با قیمت 
ناچیز ارتزاق می کنند و برای مثال اگر قیمت این 
گاز واقعی شود غالب این صنایع سودآوری و توان 

رقابت خود را از دست خواهند داد.

نگاه بــه نفت در ایــران مانند گوشــت قربانی و یا 
آوردگاهی با پول مفت بی حد و حصر است و همین 
نگاه باعث شده است تا با عوض شدن سیاست ها و 
دولتها سیل مدیران صادراتی برای تضمین منافع 
گروه و کارتل در قدرت به نفت وارد شود. مدیرانی 

که حتی الفبای نفت را نیز نمی دانند.
مرکز پژوهشها پنج عامل را  به عنوان معضل اصلی در 
اصاح بنیادین صنعت نفت در ایران بر شمرده است.

 عدم تفکیک حاکمیت و تصدی
 عدم رابطه مالی منطقی بین شرکت نفت و دولت

 آشفتگی ساختار
 ایجاد انحصار در باالدست

 عدم شناخت از شرکت های نفتی خارجی
به جز مورد آخر،  راهکار دادن برای چهار مورد اول 
پیش از پاسخ به این ســوال که آیا اداره مملکت در 
ایران می تواند از پول حاصــل از فروش نفت و گاز 
دست شســته و حیات و ممات هر صنعت، بنیاد، 
ارگان و تفکری را به کســب درآمد و ســودآوری 

خودش منوط کند؟ امکان پذیر نیست.
در واقع رانت، آشفتگی، شــفافیت گریزی، ضعف 
مدیریت و عــدم توان رقابت همــه و همه به دلیل 

حیات خلوت بودن نفت است.
نفت یک خان گسترده همواره در حال چپاول است. 
چپاول نه به معنی دزدی و راهزنی بلکه چپاول از سوء 
مدیریت و در واقع بی راه نیست که بگوییم تاکنون 
تمامی دولتها به جای تاش برای اصاح ساختار و 
اجرای اســتراتژی های بلند مدت سعی در کنترل 
دارایی هــا نفت و هدایت آن بــه کانالهای دلخواه، 

موازی با افزایش خام فروشی کرده اند.

یعنی تنها کار مثبتی که در نفت صورت گرفته است 
تاش برای توسعه در راســتای افزایش توان خام 
فروشی بوده است که خود در پایان موجب افزایش 
در آمد و نقدینگی و به دنبال آن افزایش سهم جریان 

های قدرتمند در راس شده است.
آیا صنایع خودرو، صنایع وابسته به نیرو، معادن و ... 
می توانند بدون تکیه به پول نفت، بودجه کشــور و 
حتی گاز ارزان مانند تمام کشورهای جهان در یک 
محیط آزاد بین المللی بــا باال بردن کیفیت رقابت 

کنند و خود محلی برای سودآوری باشند؟
پیش از پیچیدن هر نســخه ای بایــد به این نکته 
توجه کرد که آیا کشور توان چشــم پوشی از پول 

نفت را دارد؟

 
تنها كار مثبتی كه در نفت 
صورت گرفته است تالش 
برای توسعه در راستای 
افزايش توان خام فروشی 

بوده است كه خود در پايان 
موجب افزايش در آمد و 
نقدينگی و به دنبال آن 

افزايش سهم جريان های 
قدرتمند در راس شده است
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S a u d i  A r a b i a ’s  c r u d e  o i l 
produc tion slumped  to  the 
lowes t  in   two years  as   the 
Kingdom doubled down on 
effortstoboost prices, the
In terna tional Energy Agency 
said in  the new edi tion of i ts Oil 
Marke t Repor t.
 The coun try’s ra te of compliance 
wi th  the OPEC+ produc tion cu t 
agreementreached153percent,
TheIEAsaid,addingthatthis
fact,coupledwithasharpdrop
in produc tion in Venezuela 
under  the weigh t of sanc tions 
andastringofblackouts,helped
reduce global oil supply by 
340,000bpdinMarch.
AccordingtoIEA,Venezuela’s
average daily produc tion ra te 
fellto870,000bpdlastmonth.
 This was even lower  than  the 

numberOPECreportedforitstroubledmember:960,000bpd.
However,thiswastheself-reportedproductionnumberforthe
coun try. Secondary sources calcula ted Venezuela’s ou tpu t a t even 
less,732,000bpd.
Venezuelaisexemptedfromthecutsbecauseofitstroubles,but
likeinthepreviousproductioncutagreement,thecountryhas
inadver ten tly become  the main con tribu tor  to excellen t compliance 
ratesamongthecartelmembers.OPEC-wideproductionfellby
550,000bpdinMarch,theInternationalEnergyAgencysaidinits
repor t.
Thecuts,coupledwithlowerproductioninVenezuelaandpossibly
Iran,aswellasoutagesinLibya,havehelpedpricesreachalevel
closer  to wha t OPEC considers desirable in  the las t  three mon ths. 
However,therallymayendinJune,oratleastRussiamayleavethe
agreementthen,whichwillpressureBrentandwithit,Westtexas
In termedia te again.
Demandprojections,inthemeantime,remainunchangedfroma
mon th ago in  the IEA’s repor t.The au thori ty said i t expec ted demand 
growthforoiltobe1.4millionbpdthisyear,upfrom1.3million
bpd las t year. Almos t all of  this will come from coun tries ou tside 
theOECD,withtheorganizationonlycontributing300,000bpdto
global demand grow th.

 IEA: Saudi Oil
 Produc tion

 Falls  to
 Two-Year 

Low

BP Pulls Ou t Of China’s Shale Pa tch

BPissettobecomethelatestinternationalmajortoquitdrillingforshalegasinChinabecauseofpoor
explorationdrillingresultssofar,Reutersreportedonthursday,citingthreesourceswithknowledge
oftheplans.Backin2016,BPandChinaNationalPetroleumCorporation(CNPC)signedaproduction
sharingcontract(PSC)forshalegasexploration,development,andproductionintheNeijiang-Dazu
blockintheSichuanBasininsouthwesternChina.Laterin2016,BPsignedasecondPSCdealwith
CNPCforshalegasexplorationatRongChangBeiintheSichuanBasin.However,poorresultsfrom
shalegasdrillingarenowmakingBPwithdrawfromtheprojects,accordingtoReuterssources.BP
joinsotherinternationaloilandgasmajorssuchasShell,Eni,Exxon,andConocoPhillipsthathave
stoppeddrillingforshalegasinChina,leavingthecountry’sshalegassectorpredominantlyinthe
handsofthelargeChinesestate-heldenergycompanies.BP’sshalegasdrillingprojectsface“great
challenges”duetothecomplexgeologicalstructureinthearea,BP’schiefexecutiveBobDudleysaid
atanenergyconferenceinShanghailastweek,ascarriedbyReuters.China,foritspart,aimstodevelop

i ts unconven tional resources as i ts appe ti te for crude oil and 
naturalgascontinuestorise,whilecurrentdomestic

produc tion can’ t mee t growing demand. 
Overthepastyear,China’sbiggest

energy producers have s tar ted 
 to  tap more  tigh t oil and 
gaswells,aimingto
increase domes t ic 
oi l  and na tural  gas 
p r o d u c  t i o n  a  t   t h e 
world’s larges t crude oil 
importer.Whilemajors
arequit tingChina’s
shalegas,oneofthemis
ven turing in to  the shale 
oil business. Shell has 
jus t signed an agreemen t 
wi th China’s Sinopec  to 
join tly s tudy  the po ten tial 
developmen t of shale oil 
in eas tern China—one 
of  the few in terna tional 
majors  ven tur ing in  to 
 t h e  p o  t e n  t i a l l y  v a s  t 
bu t  underexplored and 
underdeveloped Chinese 
shale oil resources.
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Europeanrefinersareswitching
 t o  Russ ian  sour  g rades  as 
U.S. sanc tions have shrunk 
Venezuela’ssimilar-grade
expor t s , Reu t e r s r epo r t s ,
adding  tha t  the Russian sour 
crude is ge t ting increasingly 
expensive.
Ci ting sources from  the  trading 
indus t ry, Reuters says the
si tua tion has been made worse 
by  the fac t  tha t OPEC members 
have cu t mainly  their ou tpu t 
ofheavier,moresourgrades
under  the OPEC+ agreemen t 
aimed a t s timula ting a price 
rise.
U.S. crude is no t an al terna tive 
as i t is overwhelmingly ligh t 
andsweet,whilerefineriesin
Europeareequippedtoprocess
heavier grades as well as ligh t 

 Russia Replaces Venezuelan Crude On
European Marke ts

onestomakerefinedproducts.
 The news is  the la tes t reminder  tha t  the world is  tipping  towards 
ashortageofheavy,sourcrude,whichisthestaplekindof
Venezuelacrudeandwhichmanyrefineriesneedtoproducefuels
and o ther produc ts.
“UralsisanchoredinapositivezoneversusdatedBrentandthere
isnoindicationitwillfalltoadiscountanytimesoon,”oneofthe
Reu ters’ sources said.  tha t’s a comple te reversal of  the  tradi tional 
differentialbetweenlightandheavyoil,withthelattertypically
tradingatadiscounttoBrent,alightblend.
Sanc tions on Iran are fur ther complica ting life for European 
refinersastheyhaverestrictedexportsofsourgradesthatIran
alsoproducesinadditiontoitsverypopularsuperlightcrude,
also called condensa te.
AccordingtoReuters,U.S.sanctionshaveremoved800,000
bpdofheavycrudefromtheglobalmarket,leavingrefiners
scramblingforalternativesinalimitedpoolthat,besides
RussiaandMiddleEasternproducers,alsoincludesCanadaand
Mexico as large producers of  these grades of crude.  The former 
is having i ts own problems wi th a pipeline capaci ty shor tage and 
aproductioncutthathasboostedprices,andthelatterhasyetto
reverse a fall in oil produc tion.

Venezuela’s larges t oil expor t 
 t e r m i n a l  i s  h a s  r e s u m e d 
opera tions and is now opera ting 
a t 100 percen t capaci ty af ter a 
blackouttookitofflineearlierin
Theweek,accordingtoReuters
sources,butchancesareits
problems are no t over jus t ye t.
 The mos t recen t blackou t was 
 the second such blackou t in 
aboutasmanyweeks,straining
an already s trained oil indus try 
 tha t serves as  the lifeblood of 
Venezuela.thefirstblackoutin
earlyMarchshutteredtheJose
oil por t—Venezuela’s larges t—
af ter  the Guri dam hydropower 
plant,supposedlyresponsible
for supplying nearly 80% of  the 
countrywithpower,wentoffline.
Someoi l product ion , too ,
was shu t in as a resul t of bo th 

blackouts,whichtheMaduro
regime claims was an ac t of 
sabo tage a t  the hands of  the 
Uni ted S ta tes.
Whilethescaleoftherecent
b l a c k o u t s  i s p r o f o u n d ,
Venezuela’s power blackou ts are 
nothingnew,andmostexperts
agree  tha t  the blackou ts are 
likely  the resul t of  the severe 
neglec t of i ts infras truc ture  tha t 
has gone on for many years.  
HugoChavezandNicolas
Maduro bo th were forced  to  take 
ex treme measures  to deal wi th 
itspowerproblems,including
al tering  time zones  to ge t  the 
mostoutofdaylighthours,
institutingbansonelectricity-
heavy appliances such as clo thes 
andhairdriers,andentirepublic-
sec tor shu tdowns.

 The recen t s tring of power 
blackoutsnotonlychokedoff
Venezuela’s only real revenue 
s tream—crude oil—i t plunged 
i ts ci tizenry in to a whole new 
brand of horror as hospi tals 
wen t wi thou t power and food 
supplies came up shor t.
I  t  i s  un l ike ly  wi  th  i  t s  o i l 
revenue s tream drying up  tha t 
Venezuela will have  the funds 
 to inves t in i ts failing cri tical 
infras truc ture wi thou t  the aid 
of a foreign en ti ty wi th a large 
walle t. Even i ts foreign oil 
in teres ts are no longer providing 
i t wi th a revenue s tream as 
new sanc tions are res tric ting 
financialtransactionsfromits
partnershipsinbothJamaica
and Dominican Republic oil 
refineries.

 Venezuela’s Res tar ts I ts Larges  t Oil
Expor t  terminal
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Libya’soilproductionisunderthreatfromrenewedfightingbetweenwarringarmedgroupsandthe
situationcouldbecomeasbadasitwasduringthe2011civilwar,theNationalOilCorporation’s
chairman,MustafaSanalla,toldtheFinancialtimesinaninterview.
“Iamafraidthesituationcouldbemuchworsethan2011becauseofthesizeofforcesnowinvolved,”
SanallatoldtheFt,adding“Unlesstheproblemissolvedveryquickly,Iamafraidthiswillaffectour
operations,andsoonwewillnotbeabletoproduceoilorgas.”
Theflare-upofinter-groupviolencetookmanybysurpriseasitcameaftercommentsfromthe
commanderoftheLibyanNationalArmy,GeneralKhalifaHaftarthatsoonLibyawillhavea

 Libya Could Lose Oil Produc tion if
Figh ting Con tinues

singlegovernment.theLNA
isaffiliatedwiththeeastern
governmentthattheUNhasnot
recognized bu t some  took  the 
commen ts  to mean nego tia tions 
are on  the  table.
Insteadofnegotiations,the
LNAadvancedont r ipol i .
Sincethen,fightinghasbeen
in tensifying wi th no end of 
 the violence in sigh t. Sanalla 
called on  the in terna tional 
communi ty  to s tep in and pu t 
an end  to  the violence bu t 

op t ions are  l i m i  t e d  a m i d 
 the deep division be tween 
wa r r i n g f a c t i o n s , a l l o f
which are seeking con trol 
o v e r   t h e  c o u n  t r y ’s  o i l . 
“ Theoi l product ion must
r ema in  un in  t e r rup  t ed .  I f 
welost 1.2mbarrelsaday
of  produc t ion a  t   th is   t ime 
you canno t  imagine  wha  t 
theglobalpricewoulddo,”
Sanalla said in  the in terview. 
Libyadependsonitsoiland
gas expor  ts  for  more  than 

95  pe rcen  t  o f  i  t s  expor  t s 
and t he consequences o f
 t he  conf l i c  t  sp read ing   to 
oil and gas fields will in all 
likelihood be disas trous for 
an economy s till reeling from 
 the fallou t of a bloody civil war. 
TheEU,whichrecognizesthe
GovernmentofNationalAccord
basedintripoli,yesterdayissued
anofficialstatementurgingthe
sidesintheconflicttostopthe
violence.Their heeding  the call 
remains doub tful.

 The renewable energy revolu tion  tha t many have been seen as a  threa t 
fortheoilandgasindustrywillactuallybenefitonesignificantsegment
ofit:BigOil.that’swhatGoldmanSachs’sheadofnaturalresources
researchintheEMEAregiontoldCNBCthisweek.
The reason for  the coun terin tui tive conclusion has every thing  to do wi th 
size:thesamefactorthathasmadeBigOilthemostlikelywinnerinthe
shale pa tch as long as oil and gas prices don’ t slump  too low.
“Thedecarbonizationpush,thepushfromthemarkettoadapttoclimate
change,istighteningthefinancialconditionsinthesectorsomuchthat
we’re recrea ting  the barriers  to en try and we’re reconsolida ting  the 
marketstructurewelostatthebeginningofthe2000s,”Micheledella
Vigna said.
Asthebarrierstoentryrisehigher,thereislesscompetitionforBigOil
andmoreopportunitiestomaintainandimproveprofitability.Inother
words,theriseofrenewableshadprovidedtheworld’ssupermajorswith
one more compe ti tive advan tage over smaller oil and gas companies.
Ye t  this compe ti tive advan tage from renewable energy is no t  the only 
factorworkingforBigOil.AccordingtodellaVigna,theworld’s
supermajorswillalsobenefitfromtheslownessofthetransitionprocess
from fossil fuels  to renewable energy.
“Wehearalotofstoriesoflong-termsubstitutionofoildemandwith
electricitybutit’sgoingtotakealongtime.Andinthemeantime,
demandremainsrobust,particularlyintheemergingmarketswhich
con tinue  to buy a lo t of crude.”
Thisisnothingnew,infact.China,Indiaandotheremergingeconomies
are  the main swing fac tors where oil demand is concerned. Every bi t 
of economic da ta coming from  tha t direc tion swings prices in  the blink 
of an eye and will likely con tinue  to do so amid wha t now looks like 
permanen t supervola tili ty in  the oil marke t.
Again,thesupermajorsarebetterplacedtorespondtodemandfrom
emergingeconomies,notleastbecausetheirsizeandthescaleoftheir
operationsallowfordeepercostcuts.this,inturn,makestheiroil—
and  their gas—more compe ti tive  than  the commodi ties of smaller 

 Goldman:  The Renewables Revolu tion Is
Good For Big Oil

producerslackingthefinancial
and o ther resources  to reduce  their 
costssufficiently.
So , i t s eems , we a re now
wi tnessing wha t Goldman’s 
analystcalls“therestoration
of  the indus try’s oligopolis tic 
marketstructure.”Aftertheflurry
of independen ts  tha t made  the 
so-calledfirstshalerevolution
possiblebeforethe2014price
crash,nowthingsarereturning
 to  their normal s ta te wi th  the 
supermajors domina ting  the 
landscapeinoilandgas,in
bo th shale and conven tional 
produc tion.
Andifthatisn’tenough,here’s
somemoregoodnewsforBig
Oil:accordingtodellaVigna,the
oilmarketwillswingintoadeficit
inthenextdecade,reflectingthe
slump in inves tmen ts in new 
produc tion during  the down turn. 
 those wi th big cash piles will be 
thecompaniestobenefitfrom
 the  tigh ter supply si tua tion.
 There is always  the possibili ty 
ofasurprise,ofcourse,but
baranyofthese,supermajors
have scarce compe ti tion  to 
look forward  to over  the nex t 
few years.
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Over-deliveringSaudiArabia
and blackou ts in Venezuela 
helped push OPEC’s crude oil 
productiondownby570,000bpd
fromFebruaryto30.23million
bpd in March— the lowes t 
produc tion from  the car tel in 
morethanfouryears,according
 to  the mon thly S&P Global Pla t ts 
surveypublishedonFriday.
OPEC’s de fac to leader and 
biggestproducer,SaudiArabia,
saw i ts produc tion drop in March 
tothelowestlevelsinceFebruary
2017.theSaudisdeliveredon
 their promise  to cu t more  than 
pledged in  the pac t and slashed 
outputbyanother280,000
bpdlastmonth,withMarch
productionat9.87millionbpd,
according  to  the S&P Global 
Pla t ts survey.

Pla t ts Survey: 
OPEC Oil 
Produc tion
 Down  to
 More
  than 
4-Year Low

Venezuela,foritspart,sawits
productiondroptoa16-year-
low,at740,000bpd,duetothe
massive blackou ts  tha t crippled 
oil produc tion and expor ts in 
March,thePlattssurveyfound.
OPEC’ssecond-biggestproducer
Iraqcutitsproductionby100,000
bpdfromFebruaryto4.57million
bpdinMarch,accordingtothe
survey.This,however,was
stillslightlyaboveIraq’s4.512
million bpd produc tion cap under 
 the deal.
Af ter an ini tial plunge following 
theU.S.sanctionsonitsindustry,
Iran’s produc tion has been 
holding rela tively s teady over 
thepastcoupleofmonths,andthe
IslamicRepublicpumped2.69
millionbpdinMarch,thePlatts
survey showed.

 The resump tion of opera tions a t 
Libya’sbiggestoilfield,Sharara,
pushedLibya’sproductionup
to1.06millionbpdinMarch,
according  to  the survey.
Earlierthisweek,themonthly
Reu ters survey showed  tha t 
OPEC’s oil produc tion in March 
2019felltoitslowestlevelsince
February2015,asSaudiArabia
cu t more  than i t had pledged and 
Venezuela con tinued  to s truggle 
amid U.S. sanc tions and a major 
blackou t.
 The combined produc tion of all 
14 OPEC members s tood a t 30.4 
millionbpdlastmonth,down
by280,000bpdcomparedto
Februaryandthelowestlevelof
OPECproductionsinceFebruary
fouryearsago,accordingtothe
Reu ters survey. 

 Saudi Arabia Rejec ts Repor ts Abou t
Plans  To Drop Dollar As Oil Currency

“TheMinistry o f E n e r g y,
I n d u s  t r y and Mineral 
R e s o u r c e s affirmedtoday
 t h a  t  r e c e n  t l y circula ted claims 
 tha t  the Kingdom of Saudi Arabia is 
 threa tening  to sell i ts oil in currencies 
o ther  than  the dollar are inaccura te and do 
notreflectSaudiArabia’s positiononthismatter,”a
s ta temen t from  the Saudi Press Agencyreads.thisistheofficial
s ta te news agency of  the Kingdom.The s ta temen t follows repor ts  tha t Riyadh 
wasconsideringswitchingfromthegreenbacktoothercurrenciesinitsoiltradeinresponsetoanti-OPEC
legislationplansintheU.S.Congress.Reutersreportedlastweek,citingunnamedsources,thattheswitch
from U.S. dollars  to o ther currencies had been discussed in senior Saudi circles and  tha t i t had also been shared 
withU.S.governmentofficialsfromtheenergydepartment.ThereportedthreattakesOPEC’s—Saudi
Arabia’s—offensiveagainsttheNoOilProducingandExportingCartelsActastepfurtherafterlastmonth
UAEoilminister,Suhailal-Mazrouei,reportedlytoldlendersatThemeetingthatifthebillwasmadeintolaw
thatmadeOPECmembersliabletoU.S.anti-cartellegislation,thegroup,whichistoallintentsandpurposes
indeedacartel,wouldbreakupandeverymemberwouldboostproductiontoitsmaximum.Accordingtothe
SPAstatement,however,“TheKingdomhasbeentradingitsoilindollarsfordecadeswhichhasservedwell
theobjectivesofitsfinancialandmonetarypolicies.”ThetraditionallycloserelationshipbetweenWashington
andRiyadhbegantostraininthewakeofthe2014oilpricecollapseandthestrainingintensifiedafterthe
publicoutcryintheWestoverthekillingofSaudidissidentJamalKhashoggi,avocalcriticofCrownPrince
Mohammed.TensionflaredhigherwhenagroupofU.S.legislatorsintroducedtheso-calledNOPECbill
seekingtomakeOPECmembersaccountableunderU.S.cartellegislation.AccordingtotheReuterssources,
Riyadhkeptdroppingthedollarforoiltradingupitssleeveas“thenuclearoption.”
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WoodMackenziesaidina
commentaryonApril3.“today,
 the bo t tleneck is so  tigh t  tha t even 
sligh t hiccups can cause massive 
price swings.”
WoodMacsaidtherearesomegas
pipelines from  texas  to Mexico 
 tha t are scheduled  to come online 
inthesecondquarter,which
couldeasethebottleneck,while
s tronger domes tic demand in  the 
summer mon ths may also help.
Aglutofgasmaynotaffectoil
operationsbecause“flaring
regula tions allow for enough 
wiggle room for producers  to 
meetoutputtargets,”Barclays
wro te in a no te.  Texas regula tors 
i s s u e  p e r m i  t s   t h a  t  a l l o w 
companiestoflaregasforupto
180days,andthetexasRailroad
Commission“rarelydenies
these,”theinvestmentbank

noted.Beyondthat,drillerscanobtainextensions.
The180-daygraceperiodcouldbelongenoughforcompaniesto
bidetheirtimeuntilnewpipelinescomeonline.“WiththeGulfCoast
Expressin-servicetargetroughlysixmonthsaway,newwellsbrought
onlinetodaymightnotevenneedtogothroughthisextensionprocess,”
Barclaysconcluded.
I t may seem absurd  to produce gas and  then pay someone  to  take  the gas 
offyourhands,butPermiandrillerscontinueanywaybecausetheyare
reallyaftertheoil.Thecostofoffloadingnaturalgasatalossdoesnot
necessarilyscrambletheeconomicsofdrilling.“Evenwithnegativegas
prices,thevastmajorityofPermianwellsremainprofitabletooperate.
Theireconomicsaredrivenalmostentirelybyoilprices,notnatural
gas,”Barclayssaid.“Withcurrentoperatingmarginsofabout
$30/b,Permiangaspriceswouldhavetodropto-$20/MMBtuor
so before  the  typical well would be shu t in for economic reasons.”
Itshouldbenotedthatwhileindividualwellsmaybeprofitable,
smallandmedium-sizedshalecompaniesarelargelystillposting
losses.Forinstance,aReutersanalysisfoundthatallbutsevenof
29shalecompaniesspentmorethantheyearnedlastyear.
Ultimately,drillerswillpressforwardondrillinginordertohit
 their oil produc tion  targe ts.  tha t means  tha t gas ou tpu t could 
continuetoclimb,whichmeansgaspriceswilllikelyremain
depressed.

NaturalgaspricesfellintorecordnegativeterritoryinthePermian
basin,draggeddownbyboomingoilproductionandalimitedabilityto
move gas ou t of  the region.
Unlikeinotherplaces,suchastheMarcellusandUticashales,natural
gasinWesttexasisproducedasabyproduct.this“associatedgas”is
essentiallyanafterthought,asurplusandalmostirrelevantproduct
 tha t comes ou t of  the ground due  to  the relen tless pursui t of crude oil. 
Precisely because  the na tural gas is no t  the  targe t is exac tly why more 
gas con tinues  to be produced regardless of wha t prices do.
ThisdynamichelpsexplainhownaturalgaspricesattheWahahubin
Westtexascanfallto-$3.38/MMBtu–yes,negative$3.38–astheydid
onWednesday,whichmeansthatproducersarepayingotherstotake
theirgas.JavierBlasofBloombergNewstweetedthatpricesmayhave
reachedaslowas-$6/MMBtu.
Whiletherehasbeenacriticalbottleneckforoil–alackofpipelines
fromthePermiantotheGulfCoastledtosteepdiscountslastyear–
theconstraintongasisevenmorepronounced.WahapricesnearEl
Pasohavebeenlowformonths,butthemostrecentplungehasbeen
exacerbatedbyequipmentproblemsattwocompressorstationsin
NewMexico,accordingtoReuters.Wahapriceshavebeeninnegative
territorysinceMarch22.ReutersnotesthatthespreadbetweenWaha

andHenryHub–whichhasbeen
tradingataround$2.70/MMBtu
–reachedarecordhighof$6.14/
MMBtuonApril3.
 The si tua tion should clear up a 
bi t when one of  the compressors 
comesbackonline,expected
on April 5.  the o ther re turned  to 
serviceonMarch31,Reuters
repor ts. Seasonal lulls in hea ting 
demand are also weighing on gas 
prices.
Therearepipelinesintheworks,
butthefirstprojectswon’tbe
comple ted un til la ter  this year. 
“Weforeseethepricingissue
di rec  t ly   t ied   to   takeaway 
cons train ts las ting a t leas t un til 
October2019,whenKinder
Morgan's Gulf Coas t Express 
pipelineisslatedtostart-up,”

 The World’s Cheapes t Na tural Gas
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India’s oil impor ts from Iran 
increased by some 5 percen t 
betweenMarch2018andMarch
2019comparedtotheprevious
fiscal year throughMarch
2018,becauseIndianrefiners
rushed  to buy Iranian oil before 
 the U.S. sanc tions kicked in 
inNovemberandhurriedto
wind up purchases ahead of 
 the waiver expiring early nex t 
mon th.  
According  to preliminary da ta 
fortankerarrivals,obtained
by Reu ters from indus try and 
shippingsources , India’s
impor ts of Iranian oil rose  to 
around479,500bpdinthe
2018/2019Indianfiscalyear
endedlastmonth,compared
to some458,000bpdtha t
Indianrefinersimportedinthe

2017/2018fiscalyear.
BetweenAprilandOctober
2018,India’srefinerswere
buying more  than usual Iranian 
oil because none of Iran’s oil 
cus tomers were cer tain  tha t 
i t would ge t a U.S. sanc tions 
waiver  to con tinue purchases 
from Iran af ter  the sanc tions 
were re - imposed in ear ly
November2018.Anothermajor
reason for increased Indian 
buying of Iranian oil before 
NovemberwasthatIranwas
offeringveryattractivetermsto
Indianbuyers,includingalmost
free shipping and an ex tended 
credi t period for paymen t.  
India—alongside seven o ther 
Iranian oil cus tomers including 
 the bigges t  buyer China—
received a  U.S.  waiver   to 

Indian Refiners Rush  To Buy
Iranian Oil Before I t’s  too La te 

continuebuyingIranianoil,
atarateofaround300,000
bpd. Al though no t all Indian 
refinerscontinuedpurchases
because priva te companies wi th 
exposuretotheU.S.financial
sys tem were wary of secondary 
sanc tions if  they buy oil from 
Iran,Indiausedupits300,000
bpdquotaallowedunderthe
curren t exemp tion.
According  to  the da ta ob tained 
byReuters,India’simportsof
Iranianoiljumpedto405,000
bpdinMarch2019,upby56
percentfromFebruary2019.
Refinerswanttomakesurethey
wind down paymen ts before  the 
waiversexpire,whileashortage
of ships moved some cargo 
loadingstotheendofFebruary
wi th arrival in India in March.

IranInternationalOil,Gas,RefiningandPetrochemicalExhibitionasthemostimportantoiland
gasexhibitioninthemiddleeastandoneofthemostsignificantoileventsintheworldintermsofthe
numberofparticipants,displaysawiderangeoftechnicalandindustrialabilitiesofIRANandother
countriesworldwideintheareaofOil,GasandPetrochemical.Italsoprovidesaplatformforlocal
and in terna tional companies  to  take advan tage of major oppor tuni ties in  the indus try as well as  to learn 
abou t  the developmen ts in  the local and global marke t. I t will be an oppor tuni ty for ge t ting  the la tes t 
informa tion on produc ts and suppliers in a concen tra ted period of  time which is going  to be organized 
byNationalIranianOilCompany(NIOC)andsupportedbyMinistryofPetroleum.
Over100,000tradevisitorsfromsome40countriesorregions,2000participatingcompaniesfrom35
nationsand7countrygrouppavilionsfromGermany,France,China,RepublicofKorea,Italy,Russia
and  Turkey are expec ted  to a t tend  the show.
OPEXasthelargestnon-profitable,non-governmentalexportunioninIRANwithitsapproximately
340activemembersfromsmall-sizedbusinessestolargepetroleumandpetrochemicalplantsare
lookingforwardtowelcomingyouatHall7(OPEXHALL)andthefirstsectionofHall5.

THE 24 th IRAN IN TERNA TIONAL  OIL, GAS,
 REFINING & PE TROCHEMICAL  EXHIBI TION 

01- 04  May, 2019 Tehran In terna tional Permanen t  Fairground
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