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دکتر سید حمید حسینی 
مدیر مسئول

جمهوری اسالمی ایران در ۴0 سالگی انقالب و در آغاز ”گام دوم”در شرایط ویژه ای قرار گرفته است، کشور پس از پشت سر گذاشتن 
دوران بیم وانتظار ، برای عبور از شرایط “ناامیدکننده وغیر قابل بیش بینی” نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت میباشد و متاسفانه شرایط 
دوقطبی جامعه تحقق آن را دشوار نموده است. ما در این سالها سه تصمیم سرنوشت ساز در حوزه سیاسی وبین الملل ودو تصمیم 
اساسی در حوزه اقتصاد گرفته ایم که پس از سالها هنوز درباره ضرورت و آثار آن دچار اختالف نظر وتحلیل هستیم.مهمترین تصمیمات 
کشور عبارتند بودند از : * توافق الجزایر وپایان گروگان گیری  * پذیرش قطعنامه 5۹8 و اتمام جنگ * تصویب برجام ولغو تحریم های 
اقتصادی  متاسفانه عده ای از رادیکالها با وجود تایید وموافقت عالیترین مقامات نظام با این موارد، صراحتا مخالفت خود را ابراز کرده 
و بعضی را متهم به دست داشتن، زمینه سازی و مقصر در تصویب این موارد میدانند ولذا اتخاذ تصمیمات بزرگ ونرمش در تعامالت 
بین المللی برای ارکان نظام سخت و پر هزینه شده است. در حوزه اقتصاد نیز دو تصمیم ساختاری در حد جراحی اقتصادی در رابطه با “خصوصی سازی”و “ 
هدفمندی یارانه ها”اتخاذکرده ایم که هنوز موضوع پرمناقشه در بین اقتصاددانان کشور میباشدودر این دو مورد نیز در دستیابی به اهداف ناکام بوده ایم ولذا 
بعضی از کارشناسان مدعی هستند که کشور به مرحله امتناع از سیاست گذاری رسیده است ومخالف هرگونه جراحی وشوک به اقتصاد کشور هستند. در این 
شرایط کشور دردو راهی های دشواری قرار گرفته که آثار این تصمیمات بر آینده کشور غیر قابل چشم پوشی میباشد . از نظر نگارنده اهم آن در سیاست خارجی، 
اقتصاد وبخش خصوصی می باشد:   آیا کشور به سیاست عبور از خط قرمزهای هسته ای ادامه دهد یا با توجه به درخواست کشورهای 1+۴ به تعهدات خود 
پایبند بماند؟   با توجه به سیاست امریکا مبنی بر “مذاکره” یا “ تحریم فلج کننده وجنگ” آیا سیاست “نه جنگ، نه مذاکره” نتیحه بخش میباشد؟  در مقابل 
سیاست تهدید وفشار امریکا باید دفاع ومقاومت نمود یا مذاکره وتعامل؟   آیا با توجه به خروج امریکا از برجام وانفعال اروپا در تامین منافع ایران در برجام، باید از 
آن خارج شد یا صبر راهبردی را پیشه کرد؟   با توجه به تصرف بازار نفت ایران توسط کشورهای عضو اپک وروسیه باید اپک را ترک نمود یا به عضویت در آن ادامه 
داد؟   با توجه به فشار وتهدید امریکا بر دولتها وپاالیشگاهها برای عدم خرید نفت ایران، آیا باید در سیاست های فروش وقیمت گذاری نفت صادراتی تجدید تظر 
نمود وقیمت گذاری تهاجمی را در دستور کار قرار داد یا کاهش صادرات نفت را پذیرا شد؟   در حوزه داخلی آیا باید به اصالح وبازنگری در قانون اساسی تن داد 
؟    سیاست های مربوط به خصوصی سازی وهدفمند سازی یارانه ها را باید ادامه داد یا بازنگری نمود؟   با توجه به کاهش صادرات نفت و بیش بینی تامین 1۴2 هزار 
میلیارد تومان از درآمدهای بودجه از محل صادرات نفت، آیا برای جبران آن باید قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد یا از طریق شناسایی منابع جدید مالیاتی 
اقدام نمود؟    آیا در مواجهه با شرایط سخت تحریم سیاست “تسهیل” و”بهبود فضای کسب وکار” را دولت در سر لوحه برنامه ها قرار دهد یا نظارت وکنترل 
بر واحدهای تولیدی وقیمت گذاری را مد نظر قرار دهد؟   به سیاست تخصیص ارز یارانه ای) ۴200( ادامه داد یا نرخ ها را واقعی نمود واقشار محروم جامعه را 
حمایت کرد؟   سیاست پیمان سپاری و بازگشت ارز به سبد ارزی تحت کنترل بانک مرکزی ادامه داد و یا لیست کاالی قابل ورود از محل ارز صادراتی را اعالم 
نمود وصادرکننده را برای ورود اقالم فوق یا واگذاری اظهارنامه به سایرین مخیر کرد؟   با توجه به مشکالت واحدهای تولیدی در دریافت مواد اولیه از طریق 
بورس کاال، آیا باید به این سیاست غلط ادامه داد و یا بازنگری نمود وخوراک را خارج از بورس به واحدها اختصاص داد ومحصول نهایی را در بورس معامله نمود؟ 
  باالخره مجلس ودولت برای تنظیم قوانین ومقررات در حوزه حمل ونقل، پتروشیمی، نفت، برق و رونق تولید رگالتوری را مطابق “قانون رقابت “به رسمیت 
شناخته واجرایی نمایند یا به کم کاری وبی تفاوتی خود ادامه دهند؟    اکنون تشکلهای بخش خصوصی توسط دولت به بازی گرفته نمیشوند، برای غلبه بر این 

مشکل باید فضا سازی وگفتمان سازی نمود یا از مسیرهای حقوقی وقانونی برای حمایت از اعضا اقدام نمود؟
این سواالت تنها بخشی از تصمیمات وابهامات فضای سیاسی واقتصادی کشور میباشد که نیاز به پاسخگویی دارد و دولت در شرایطی نیست که قادر به اتخاذ آن 
باشد وباید در دستور کار “شورای هماهنگی روسای سه قوه“ یا “شورای امنیت ملی” قرار گیرد و تاخیر در اتخاذ تصمیم می تواند لطمات جبران ناپذیری برای 
کشور داشته باشد. امیدوارم همانطورکه هماهنگی وانسجام در حاکمیت باعث کاهش قاچاق و برخورد جدی با مفاسد شده است، در موارد فوق نیز شاهد عقالنیت، 

تعامل وهوشمندی بوده و اجازه اقناع، اجماع و اقدام امریکا بر علیه منافع ملی ندهیم، انشاهلل
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داستان ناامنی ها 
و سرنوشت

 قیمت
 نفت

مریم علیزاده 
خبرنگار حوزه
 نفت و انرژی

حوادث اخیر منطقه خلیج فارس که موجب بروز نگرانی هایی از افزایش ریسک عرضه نفت خام به دنیا مخابره کرد، هر روز ابعاد تازه ای 
به خود می گیرد. در ابتدا هدف قرار گرفتن بندر فجیره، اندکی بعد انفجار دو نفتکش در دریای عمان و در آخر هم ســرنگونی پهباد 
جاسوسی آمریکایی در خلیج فارس زنجیره تنش هایی اســت که ناخواسته پای ایران را به میان می کشد. از سویی دیگر بررسی ابعاد 
این حوادث، شناسایی مقصران اصلی، منتفعان و متضرران این ماجرا و تاثیرگذاری آن بر آینده قیمت جهانی نفت خام می تواند بسیار 

حائز اهمیت باشد. از این رو نظر چهار تن از کارشناسان ارشد بازار نفت در مورد مسائل فوق را جویا شدیم.

   تاب آوری قیمت نفت در برابر ناآرامی ها تا کجا ادامه می یابد؟

سید مهدی حسینی، رئیس پیشین کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت معتقد است، برای موشکافی آثار کوتاه مدت و بلندمدت ناامنی های 
مقطعی در منطقه خلیج فارس باید نگاه کنیم به ماهیت جریان انفجارها در فجیره و دریای عمان و بررسی میزان احتمال تکرارپذیری این نوع حوادث. 
مسلما در منطقه خلیج فارس که به واسطه عهده داری بخش اعظم صادرات عربستان و عراق، همه صادرات کویت، عمارت، ایران و عمان، گلوگاه صدور 
انرژی به دنیا اســت، امنیت حرف اول را می زند. بنابراین دنیایی که امروز به شدت به نفت و گاز وابسته اســت، نمی تواند ناامنی  سمت عرضه انرژی 
را تاب آورد. در نتیجه حوادثی همچون فجیره و دریای عمان می تواند در صورت تکرار شــدن به ریســک بزرگی برای عرضه نفت از هاب انرژی خلیج 

فارس تبدیل شود.
به گفته حسینی، در صورت تکرار حوادث مشــابه، نگرانی های بین المللی به شدت افزایش می یابند، خصوصا کشورهایی که متقاضی انرژی هستند از 
جمله ژاپن، چین، هند، کره جنوبی و اروپای غربی این نگرانی را خواهند داشت که نفت، گاز و منابع انرژی به اندازه کافی و به موقع به صنایع کشورشان 

 اما اگر ناامنی ها 
بصورت گسترده، 

ممتد و یا 
درگیری نظامی 

به وقوع بپیوندد، 
دیگر معادالت 

فعلی برهم 
خواهد خورد 
و جهش های 

شدید قیمت در 
بازارهای جهانی 

بروز می کند

تزریق نشــود. بنابراین افزایــش نگرانی ها از 
اختالل در عرضه و ارسال نفت سبب خواهد شد 
تا قیمت نفت از سقف های قبلی خود عبور کند 
و میزانی هم برای این افزایش قیمت  نمی توان 

متصور شد.
مرتضی فیروزی رئیس  کمیســیون ســواپ و 
بنکرینگ اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی هم تاکید دارد که اگر 
این ناامنی ها محدود باشد، باتوجه به وضعیت 
عرضه و تقاضای بازار نفت، چندان نمی تواند بر 
قیمت نفت تاثیرگذار باشــد. همانطور هم که 
مشاهده شد، تنها یک روز پس از حوادث دریای 
عمان، قیمــت نفت مجــددا وارد فاز اصالحی 
شــد. اما اگر ناامنی ها بصورت گسترده، ممتد 
و یا درگیــری نظامی به وقــوع بپیوندد، دیگر 
معادالت فعلی برهم خواهد خورد و جهش های 
شدید قیمت در بازارهای جهانی بروز می کند.

به نظر هدایت اهلل خادمی عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی هم این شرایط ماندگار 
نبوده و زودگذر اســت و آرامش بــه منطقه باز 
می گردد چراکه دنیا تحمل نرســیدن نفت به 
مشتریان را ندارد. از سویی دیگر متقاضیان نفت 

تحمل افزایش بی رویه قیمت نفت را ندارند.

  پشت پرده این ناآرامی ها کدام کشورها هستند؟

حسینی معتقد اســت که اگر انفجار نفتکش ها 
در دریای عمان از ســمت اســرائیل و احتماال 
امارات برای تحریک آمریکا بوده باشد، می توان 
امیدوار بود که تنش ها ادامه دار نباشد. در این 
صورت همانطور که مشــاهده شــد، نوسانات 
مثبــت قیمت نفت پس از ایــن حادثه چندان 
پایدار نبــود. در نتیجه، بازگشــت قیمت نفت 
به محدوده ۶1 دالر نشــان می داد که ارزیابی 
بازار از حادثه، بیانگر مقطعی بودن آن اســت و 
احتماال دنباله دار نخواهد بود. حسینی در ادامه 
این بحــث تاکید دارد، رفتار بــازار این نکته را 
تلقین می کند به اطالعاتی دست یافته که تایید 
می کند سر منشا حوادث از آمریکا نبوده و تنها 

تحریک مقامات این کشور برای باز کردن پای 
ایران به درگیری ها هدف بوده است.

اما اگر خود آمریکا در این حادثه دخیل باشد، 
تا حدی باید نگــران روزهای آینده و باال رفتن 

ضریب تکرارپذیری حوادثی از این نوع بود.
حسینی در ادامه می افزاید: از آنجاکه به زمان 
انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا نزدیک 
می شــویم، شــطرنج سیاســت نیز به مراحل 
حساس خود نزدیک می شود. باید توجه داشته 
باشــیم که ترامپ به شــدت نیازمند به نتیجه 
مثبت مذاکــرات با ایران و کره شــمالی برای 
انتخابات 2020 اســت. اما موضع گیری اخیر 
مقام معظــم رهبری در دیدار با نخســت وزیر 
ژاپن در خصوص مذاکره نکردن با آمریکایی ها، 
رئیس جمهور این کشور را در موضع ضعف و 
نا امیدی برای برنده نشان دادن خود در صحنه 

انتخابات قرار داد.
اما فیروزی در خصوص ادامه دار بودن ناامنی ها 
و پشــت پرده تنش های اخیر در منطقه خلیج 
فارس نظــر قابل توجهی دارد. بــه عقیده وی 
ما باید بســیار هوشــمندانه عمل کنیم تا وارد 
درگیری ناگهانی نشــویم چراکــه در مجموع 
ایــران و آمریکا تمایلی بــه درگیری و ورود به 
جنگ نظامی علیه هم ندارند. این کارشناس اما 
تاکید دارد که متحدین منطقه ای آمریکا یعنی 
اسرائیل، عربستان و ابوظبی، خواهان درگیری 
ایران با امریکا هســتند و زمینــه را برای این 
درگیری فراهم می کنند چراکه شخص ترامپ 
خواهان جنگ و درگیری نظامی با ایران نیست.

به گفته فیروزی، متحدیــن منطقه ای آمریکا 
بر این باورند کــه آمریکا باید ایــران را با یک 
حمله نظامی یکبــاره و نه جنــگ بلندمدت، 
تنبیه کند. گفتنی است عربستان و امارات نیز 
به دلیل به مخاطره افتادن منافعشان خواهان 
جنگ منطقه ای در خلیج فارس نیستند و تنها 
حمله یکباره و مقطعی به ایران را زمینه چینی 
می کنند. اما واقعیت امر این است که ترامپ به 
دلیل خوی اقتصادی تمایلی به جنگ نداشــته 

دکتر رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران

دکتر مرتضی فیروزی 
رئیس کمیسیون سوآپ، بانکرینگ و ترانزیت
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متحدان منطقه ای 
آمریکا نه تنها دنبال 
تغییر نظام ایران 
هستند بلکه رویای 
تجزیه ایران را نیز 
در سر می پرورانند. 
از این رو تمایل دارند 
که ایران وارد جنگ 
منطقه ای شود تا در 
موضع ضعف قرار 
گرفته و آن ها به 
اهداف شوم خود در 
زمینه تقسیم ایران 
دست یابند

و صرفا عالقه دارد تا به اهدافش در زمینه ایران 
با مذاکره به نتیجه برســد. از سوی دیگر ولی 
اطرافیان رئیس جمهــور آمریکا نظیر بولتون و 
پمپئو خواستار تغییر نظام ایران هستند. تاسف بارتر 
اینکه متحــدان منطقه ای آمریکا نه تنها دنبال 
تغییر نظام ایران هســتند بلکــه رویای تجزیه 
ایران را نیز در سر می پرورانند. از این رو تمایل 
دارند که ایران وارد جنگ منطقه ای شود تا در 
موضع ضعف قرار گرفته و آن ها به اهداف شوم 

خود در زمینه تقسیم ایران دست یابند.

  پیش بینی آینده بازی خطرناک آمریکایی ها

حوادث اخیر در منطقــه خلیج فارس تاحدی 
دســت آمریکایی ها را در بازی سیاسی با ایران 
رو کرد. حسینی معتقد است، ماهیت خود این 
جریان از دریچه ای نگــران کننده و از دریچه 
دیگری خوشحال کننده خواهد بود. در این بین 
به گفته او، برنامه ریــزی آمریکایی انفجارهای 
اخیر در دریای عمان بسیار ناشیانه بود. وی در 
این رابطه گفت: مــا می بینیم که انفجار در دو 
نفتکش اتفاق می افتد  و تنهــا در فاصله چند 
ســاعت و حتی نه به فاصله چند روز، ما شاهد 
موضع گیری وزیر امور خارجه آمریکا هســتیم 
که در مقابل دوربین خبرنگاران اعالم می کند 
که مقصر اصلــی این اتفاق ایران بوده اســت. 
حسینی در ادامه افزود: این شیوه از متهم یابی 
بدون ارائه مدرک، هیــچ گاه و در هیچ برهه از 
تاریخ اتفاق نیافتاده است. از این رو می توان به 
ماهیت اصلی انفجار و دست های پشت پرده آن 
پی برد که از دیدگاه حسینی این جنبه نگران 
کننده ماجراست. چراکه این سناریو بدون هدف 
دنبال نشده اســت. حسینی معتقد است پشت 
این انفجارها، گروه شرور آمریکایی مستقر در 
کاخ سفید قرار دارد که پیاده سازی و اجرای آن 
احتماال به دست اســراییل، امارات و عربستان 
به انجام رسیده اســت. در این صورت موضوع 
نگران کننده از منظر این کارشــناس، اجماع 
میان نیروهای شــرور آمریکایی، اســرائیلی و 

اعراب منطقه است.

    کدام کشــورها منتفعان و متضرران اصلی 

ناامنی خلیج فارس هستند؟

فیروزی معتقد است که یقینا زیان اصلی ناامنی 
در منطقه خلیج فارس، متوجه اروپا و آســیای 
جنوب شرقی خواهد شــد. از نگاهی دیگر اما 
آمریکایی ها در این تنش های بازار انرژی زیان 
نمی کنند چراکه در حال حاضر آمریکا دیگر به 
یک صادرکننده بزرگ نفت تبدیل شــده و از 
نرســیدن انرژی به صنایعش آسیبی نمی بیند. 
در نتیجه این طور می تــوان گفت که منتفعان 
افزایش تنش در خاورمیانه کشورهایی همچون 
آمریکا، روســیه و تولیدکنندگان نفت خارج از 
منطقه خلیج فارس هستند. وی می   افزاید: البته 
کشــورهای تولیدکننده نفت در منطقه خلیج 
فارس مانند عربســتان و امارات دچار مشکل 
ثانوی می شــوند بدین معنا که با افزایش تنش 
در منطقه، نرخ بیمه نامه نفتکش ها و همچنین 
هزینه انتقال محصوالت، سرسام آور شده که در 
نهایت موجب افزایش قیمت تمام شده صادرات 
و تعلل و تردید متقاضیان برای خرید انرژی از 
این کشورها می شود. در این رابطه، اخیرا و پس 
از هدف قرار گرفتن یــک پهپاد نظامی آمریکا 
توسط ایران  پاالیشگاه های این کشور در حال 
بررســی اقداماتی برای مقابلــه با اختالل های 
احتمالــی در عرضــه نفت خــام از خاورمیانه 
هســتند. این اقدامات شــامل خرید نقدی و 
فوری نفت از ســایر مناطق مثل غرب آفریقا یا 
آمریکا می شود. گفتنی است امارات و عربستان 
برای دور زدن تنگه هرمز، اقدام به تاسیس بندر 
فجیره نمودند تا از این بنــدرگاه بتوانند نفت 
خام را به مقاصد صادراتی آسیای جنوب شرقی 
برســانند. اما انفجار اخیر در بندر فجیره نشان 
داد که امنیت این منطقه نیز شــکننده است. 
از ســویی دیگر عربســتان تاحدی دلخوش به 
صادرات نفت خام بــه مقاصد اروپایی از دریای 
سرخ است. الزم به ذکر است که در حال حاضر 

سید مهدی حسینی
 رئیس پیشین کمیته بازنگری 
قراردادهای نفتی وزارت نفت 

 هدایت اهلل خادمی
 عضو کمیسیون انرژی
 مجلس شورای اسالمی

آمریکا به دنبال 
کاستن از قدرت 
اوپک بوده و تمام 
تالش خود را برای 
راه اندازی نئو اوپک 
انجام داده است. 

حال با افزایش تنش ها 
در خاورمیانه آمریکا 

تاحد زیادی 
می تواند به هدف خود 
یعنی تضعیف جایگاه 

حاکمیتی اوپک در 
بازار نفت دست یابد

وجود حوثی های یمــن، این منطقه را نیز برای 
صادرات نفت خام عربســتان ناامن کرده است. 
نتیجــه اینکه در شــرایط فعلــی هیچکدام از 
گذرگاه ها و بنادر صادراتی، نمی توانند امنیت 
صد درصدی را برای عربســتان و امارت تامین 
کنند. کما اینکه عربســتان ناچار اســت برای 
صادرات محصوالت پتروشیمی خود همچنان 
مسیر خلیج فارس را انتخاب کند. همانطور که 
شاهد هستید در انفجار اخیر دریای عمان نیز 
دو کشتی مورد هدف، دارای بار اتانول و متانول 
از محصوالت ســابیک عربستان به مقصد ژاپن 
بودند. در نتیجــه ناامنی در تنگه هرمز و خلیج 
فارس که مســیر اصلی صــادرات محصوالت 
سابیک عربســتان قلمداد می شود، می تواند 
بزرگترین لطمــه را به اقتصادعربســتان وارد 
کند. به عقیده خادمــی نیز، بزرگترین لطمه را 
عرضه کننده های نفت از ناامنی مسیرهای تردد 
نفتکش ها می بینند. به گفتــه وی زمانی که 
امنیت مناطقــی مانند بندر فجیــره یا تنگه 
هرمــز و دریای عمان بــه خطر مــی افتد، 
خریداران نفــت برای آنکه متحمــل هزینه و 
همچنین معطلــی احتمالی برای دریافت نفت 
نشوند، سعی می کنند نیاز خود را از کشورها و 
مناطق دیگری تامین کنند. از این رو ریســک 
کاهش تقاضا برای نفت خام خاورمیانه افزایش 
می یابد. به نظر خادمی اما در این بین کسی از 
ناامنی های خلیج فارس، سود نمی برد. شاید در 
نگاه اول به نظر برسد با این ناامنی که از سوی 
آمریکایی ها بر منطقه تحمیل شده است، ایاالت 
متحده امریکا ســود می برد چرا که تقاضا برای 
نفت کم خطر افزایــش می یابد. در این صورت 
است که ســرمایه گذاری آمریکایی ها در نفت 
شــیل توجیه اقتصادی می یابد.  امــا باید به 
خاطر داشــته باشــیم که تداوم این وضعیت 
می توانــد منافع آمریکا در منطقــه را به خطر 

می اندازد. 
پدیدارعضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، اما 
تاکید دارد که سود اصلی از ناامنی ها به جیب 

آمریکایــی می رود که بســیار دورتر از منطقه 
خاورمیانه با سرعت بسیار باال در حال استخراج 
نفت خام است. این کشور که تا چند سال پیش 
وارد کننده بــزرگ نفت بود، اکنــون به لطف 
نفت شیل به یکی از بزرگترین صادرکنندگان 
نفت خام بدل شــده اســت. از این رو افزایش 
قیمت نفت، تــا حد زیادی مــی تواند اقتصاد 
آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد. از ســویی دیگر 
آمریکا به دنبال کاســتن از قدرت اوپک بوده و 
تمام تالش خود را بــرای راه اندازی نئو اوپک 
انجام داده اســت. حال با افزایــش تنش ها در 
خاورمیانه و درگیر کردن کشورهای عضو اوپک 
و متحدانشــان در این ماجراهــا، آمریکا تاحد 
زیادی می تواند به هدف خــود یعنی تضعیف 
جایگاه حاکمیتی اوپک در بازار نفت دست یابد.

  استراتژی شکستن قیمت نفت، منقضی شده است

در پاسخ به این سوال که آیا همچنان استراتژی 
شکســتن قیمت نفــت در شــرایط تحریمی 
می توانــد به حفــظ مشــتریانمان بی انجامد، 
حســینی بیان می کنــد: زمانی مــا می توانیم 
با کاهش شــدید قیمت به بازارهــای جهانی 
نفت شوک وارد کنیم که میزان صادرات قابل 
توجهی داشــته باشــیم. از این رو استراتژی 
شکست قیمت ها چند ماه پیش و در شرایطی 
که صادرات نفت خــام کشــورمان بالغ بر دو 
میلیون و 800 هزار بشــکه بود، می توانســت 
کارساز باشد.  اما در شــرایط فعلی که برآورد 
می شــود صادرات نفت خام ایران کمتر از یک 
میلیون بشکه در روز باشــد، میزان اثرگذاری 
ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته اســت. 
به عقیده حسینی، سال گذشــته اگر ما اقدام 
به کاهش قابل توجه قیمــت می کردیم، قادر 
بودیم بازارهای جهانی را  متحول کنیم. امروز 
اما شــاید کارآیی این تئوری به میزان چند ماه 
قبل نباشد. گفتنی است به اعتقاد کارشناسان 
نفتی، اگر ایران در زمان مناسب و بطور رسمی 
قیمت نفت خام را در بازارهای جهانی به میزانی 
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حضور در بازارهای 
خاکستری نفت در 

حال حاضر می تواند 
تاحدی مشکل فوش 

نفت را جبران کند

بســیار پایین تر از حد معمــول اعالم می کرد، 
می توانســت با ایجاد شــوک و تحول در این 
بازارها ضربه سختی به صنعت نفت شیل آمریکا 
وارد کند. بنابر بررسی های انجام شده، اگر قیمت 
نفت به عــدد ۳5 دالر در هر بشــکه کاهش یابد، 
نفت شیل آمریکا قادر خواهد بود تنها با 1۴ درصد 
ظرفیت امروز یعنی معادل یک میلیون بشکه در روز، 
تولید داشته باشد و این یعنی کاهش هفت میلیون 
بشکه ای تولید نفت شیل در دنیا! حسینی همچنین 
تاکید دارد که اگر ما بتوانیم ســبب سقوط قیمت 
نفت به اعداد بسیار پایین شویم، توجیه اقتصادی 
 uncommercial نفت های گران و به اصطالح
مانند نفت شیل آمریکا، نفت دریای شمال و نفت 
خلیج مکزیک، از بین خواهــد رفت. در این زمان 
است که ما می توانیم از موضع قدرت در بحث های 
تحریم و برجام وارد شویم. اما به دلیل کاهش یافتن 
صادرات نفت خام در ماه های اخیر، به نظر می رسد 
فعال زمان مناسبی برای پیاده سازی این استراتژی 
نباشد.فیروزی در باره استراتژی شکستن قیمت 
ها و فروش نفت در بازارهای خاکســتری اما نظر 
دیگری دارد. وی معتقد اســت: فــروش نفت در 
بازارهای خاکستری قواعد و الزامات مخصوص به 
خود را دارد که حضــور در این بازارها می طلبد تا 
دولتمردان ما ریسک باالیی را متحمل شوند. یکی 
از این ریسک ها، مختص نکول وجه نفت فروخته و 
پیدایش امثال بابک زنجانی ها است. نکته دیگری 
که فیروزی در خصوص شکستن قیمت ها و فروش 
نفت در بازارهای جهانی به آن اشــاره کرد، نادیده 
گرفتن بخش عمده ای از درآمد حاصل از نفت برای 
کشور است چراکه در صورت دادن تخفیف بیش از 
حد، عمال خود را از بخش عمده ای از پول نفت محروم 
کرده ایم. اما در مجموع به نظر این کارشناس بازار نفت، 
حضور در بازارهای خاکستری نفت در حال حاضر می 

تواند تاحدی مشکل فوش نفت را جبران کند.

   بازارها در انتظار نفت 100 دالری

به گفته پدیــدار از آنجاکه تجــارت و بازرگانی 
همواره با ریسک های متعددی روبرو بوده است، 

نمی توان گفت که این ناامنی ها در حد مقطعی 
می تواند تاثیر بلندمدت بر نوسانات قیمت نفت 
داشته باشــد.  اما از آنجا که همواره در بازارهای 
جهانی، ســمت تقاضا برای نفت از سمت عرضه 
سنگین تر است، تداوم چنین تنش هایی می تواند 
قیمت نفت را در دو ماه آینده با نوســانات قابل 
توجهی روبرو کند که بازگشت نفت 75 دالری 
دور از ذهــن نخواهد بود. این در حالی اســت 
که پدیدار پیــش بینی می کند اگــر عرصه بر 
عرضه نفت به دلیل وجــود ناامنی و همچنین 
تشــدید تحریم کشــورهایی همچون ایران و 
ونزوئال، قیمت نفت می تواند تا پایان سال جاری 
میالدی بــه 100 دالر نیز صعود کند.  وی یکی 
از اصلی ترین دالیل این ادعــای خود را تعلل 
برخی کشــورهای متقاضی نفــت برای ثبت 
ســفارش جدید خرید می دانــد. وی در این 
باره می افزاید: در حــال حاضر میزان تقاضای 
خرید باالتر از میزان عرضه نفت خام است ولی 
سوال اینجاست که چرا قیمت ها در بازارهای 
جهانی افزایش نیافته است؟ به گفته این عضو 
کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی، بسیاری از 
کشــورهای بزرگ که مصرف کننــده عمده 
نفت خام هســتند، در حال حاضــر از ذخایر 
استراتژیک خود مصرف کرده و به طور موقتی 
از ثبت ســفارش جدید خرید نفت خودداری 
می کننــد. در نتیجه تقاضــای فعال جدیدی 
به بازار ارائه نشــده و قیمت ها افزایش نیافته 
اســت. به نظر پدیدار تا سطح معینی کشورها 
می توانند از ذخایر اســتراتژیک خود برداشت 
نمایند و پس از آن شاهد در رفتن فنر تقاضای 
نفت خــام خواهیم بود.این عضو کمیســیون 
انرژی اتــاق بازرگانی، دلیل عمــده تعلل در 
خرید نفت خام توســط این کشورها را، برهم 
زدن تعادل عرضه و تقاضا دانســت. همانطور 
که در حال حاضر نیز سستی در سمت تقاضا را 
شاهد هستیم و همین نیز سبب فشار بر قیمت 

نفت خام شده است.

 

 وضعیت کنونی قاچاق فرآورده های نفتی

در ســال گذشــته حــدود ۶0 الی 70 عــدد از 
شرکت های تولیدکننده مشــتقات نفتی درصد 
خورده اند. درواقع به طور میانگین می توان گفت 
25 الی ۳0 درصد این شــرکت ها مشمول قاچاق 
شــدند و بعضی از آن ها صرفاً به دلیل قاچاق وارد 
این کار شده اند. ولی درصد باالیی از این شرکت ها 
عملکرد مثبتی داشته و برای کشور ارزآوری دارند. 

مابقی هم که خواسته یا ناخواسته اشتباهاتی داشتند 
الحمداهلل در حال حاضر خوب کار می کنند.

    استفاده از فن آوری ها و سامانه های نوین در کشفیات

با تولید و راه اندازی یک نرم افزار برای بررسی و تعیین 
ماهیت سعی کردیم خطای انسانی را در کارگروه کم 
کنیم. تعدادی از اعضای کارگروه را تغییر داده شد و 
همچنین دستورالعمل ها موردبازنگری قرارگرفته 

مقدمه : محمودرضا افشاریان فارغ التحصیل دانشکده نفت آبادان در رشته مهندسی شیمی با گرایش پاالیش نفت و کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی با حدود 27 سال 
سابقه کار در زمینه های مختلف صنعت نفت که شامل 15 سال در شرکت ملی پخش، ۶ سال شرکت ملی گاز، ۴ سال وزارت نفت و در حال حاضر هم حدود یک 
سال است که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز فعالیت دارد . با توجه به روابطی که بسیاری از اعضای اتحادیه اوپکس با ستاد پیشگیری و مبارزه با قاجاق 

فرآورده های نفتی در خصوص صادرات دارند گفتگوی کوتاه خبرنگار دنیای انرژی را با این مقام ارشد ستاد می خوانیم : 

و در مواردی تغییر کرده اســت. درواقع ما سعی 
کرده ایم هم درروند صادرات تسهیل ایجاد کنیم 

و هم در بررسی ماهیت دقت را باال ببریم و به نظر 
می رسد در این زمینه موفق عمل کرده ایم. بحث 
قاچاق فقط مختص به صادرکنندگان مشــتقات 
نفتی نیست. تالش ما در این راه باعث شده که حجم 
قاچاق از حدود 10 الی 11 میلیون لیتری روزانه ، به 
روزانه حدود 8/8 میلیون لیتر یعنی حدود ۳ میلیون 

کاهش محسوس حجم قاچاق   فرآورده های نفتی !



لیتر در روز کاهش داشته باشد و همچنین کشفیات 
ما نسبت به گذشته چندین برابر شده است. این 
کشفیات از طریق سامانه ها، گلوگاه ها، در اختیار 
گذاشــتن ابزارآالت، دوربین های پالک خوان، 
اجرای رویه ها و کدگذاری هایی که برای کارت های 
سوخت در نظر گرفته شده، صورت گرفته است.. 
همچنین در آینده نزدیک از سیستم سپه تن برای 
کلیه نفت کش ها استفاده خواهد شد. این سامانه 
روی سیســتم نفت کش ها نصب می شود و باعث 
قفل الکترونیک آن ها می شود؛ یعنی در مبدأ قفل و 
در مقصد طبق طول و عرض جغرافیایی که از قبل 

تعریف شده باز خواهد شد .

   دستورالعمل های جدید ستاد
شرکت های صادراتی باید در چهارچوب مقررات 
و دســتورالعمل ها حرکت کنند و ســتاد سعی 
نموده اســت ایرادهای قبلی را برطــرف کرده و 
دســتورالعمل ها را یکنواخت و یکسان ســازی 
نماید. با توجه به این موارد بعید به نظر می رســد 
که مانند گذشــته قاچاق انجام شود. همچنین با 
توجه به تدوین تبصره ۴ ماده 18 که در خصوص 
برخورد با قاچاق هست و در آینده نزدیک توسط 
رئیس جمهور محترم ابالغ خواهد شــد، هرگونه 
جابه جایــی فرآورده حکم قاچــاق را دارد، یعنی 
می توانند بــا حمل کننده، خریدار و فروشــنده 
برخورد کنند. قبالً به اسم جابه جایی فرآورده های 
خارج از شبکه مطرح می شد ولی در حال حاضر حکم 
قاچاق مطرح است و به عنوان یک قاچاقچی با این افراد 
برخورد خواهد شد؛ یعنی هر شخصی حتماً باید مبدأ 
و مقصد محصولش مشخص باشد در غیر اینصورت 
اگر مقصد ثالثی وجود داشته باشد آن محصول قاچاق 
محسوب می شود.با توجه به دوربین های پالک خوانی 
که در آینده نزدیک نصب خواهد شد در حین ارتکاب 
شناسایی خواهند شد. درواقع وقتی مبدأ و مقصد 

مشخص باشد خالف آن باید توقیف شود. 

  هم اندیشی ستاد با استاندارد و گمرک

برای هم اندیشــی و ارتباط بیشــتر با گمرک و 

استاندارد سامانه های مختلفی طراحی و اجرا شده 
است . هر محموله ای که بخواهد صادر شود حتماً 
بایستی در سامانه ثامن ثبت شود و وقتی که ثبت 
شد گمرک با استفاده از فاکتورهای موجود و آنالیز 
آزمایشگاه همکار آن را به کارگروه معرفی می کند 
و کارگروه آن را بررسی می کند. درواقع از طریق 
سامانه باهم لینک هستند و ارتباط برقرار می کنند 
و کلیه محموله ها از طریق سیستم بررسی می شود 
و دیگر دستی نیست. از ســال گذشته این حلقه 

کامل تر شده و نواقص گذشته برطرف شده است.

  سهم قاچاق خصولتی ها
در زمینه سهم قاچاق شرکت های خصولتی و حتی 
دولتی آماری وجود ندارد ولی به هرحال پتانسیل 
قاچاق وجود دارد و ما هم موظف به پیشگیری و 
پیگیری هستیم. کار این دفتر در ستاد پیشگیری 

است نه مقابله.

  بازنگری در قوانین دست و پاگیر
 برای فاصلــه گرفتن از قوانین دســت و پاگیر و 
خودتحریمی، ســتاد با دســتورالعمل ماده ۴5 
درروند تسهیل صادرات یک بازنگری اساسی انجام  
داده است. به طور مثال سال گذشته شرکت هایی 
که درصد خورده بودند حق اعتراض نداشتند ولی 
در حال حاضر این حق اعتــراض در چهارچوب 

دستورالعمل گنجانده شــده و به تصویب رسیده 
است و در آینده نزدیک ابالغ خواهد شد. درواقع 
صادرات این شــرکت ها که منتج بــه ورود ارز به 
کشور می شود هر دالرش به منزله یک تیر برعلیه 
دشمن است و با توجه به اینکه ما اکنون در جنگ 
تمام عیار اقتصادی هستیم به این ارز نیاز داریم. من 
به شخصه حامی این شرکت ها هستم و در جهت 

تسهیل صادرات تالش زیادی کرده ام.

 آزادسازی نفت کوره و نفت سفید

سال گذشته در زمینه آزادسازی نفت کوره و نفت 
سفید که به پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان نفتی 
بود مکاتباتی با دفتر رئیس جمهور انجام گرفته و 
جواب مثبت هم داده شده است و منتظر هستیم تا 
بررسی های نهایی آن توسط دولت صورت بگیرد 
و ابالغ شــود. همچنین قصد این وجود دارد تا در 
قدم های بعدی به سمت آزادسازی دو فرآورده بنزین 
و نفت گاز برویم. در خصوص نفت کوره و نفت سفید 
منتظر ابالغ دولت هستیم که اگر ابالغ شود بخش 
بزرگی از قاچاق در این زمینه کاهش پیدا خواهد کرد.

  همکاری ستاد با بخش خصوصی
معموالً با توجه به سیستم کاهش تصدی گری و 
کم کردن حجم دولت، ستاد نیز از همکاری بخش 
خصوصی بهره مند است و بسیاری از سامانه های 

 سامانه  سپه  تن روی 
سیستم نفت کش ها 

نصب می شود و باعث 
قفل الکترونیک آن ها 
می شود؛ یعنی در مبدأ 
قفل و در مقصد طبق 

طول و عرض جغرافیایی 
که از قبل تعریف شده 

باز خواهد شد

ســتاد در حال حاضر توسط بخش خصوصی اداره 
می شوند و ستاد در این زمینه تنها نظارت عالیه دارد.

 نقش نظارتی اتحادیه اوپکس در پایش اولیه اعضا
با توجه به جلسات متعددی که با اعضای اتحادیه 
و انجمن های فرعی داشتیم مقرر گردید کمیته 
پایشــی از طرف خود اتحادیه تشکیل شود. این 
کمیته توسط انجمن تولیدکنندگان هیدروکربنی 
تشکیل شده و قرار اســت به زودی پایش صورت 
بگیرد. با صنف تولید روغن نیز قرار است سامانه ای 
راه اندازی شــود که توســط آن یــک نظارتی بر 
جمع آوری روغن های کارکــرده صورت بگیرد. 
بخش عمــده ای از این کار توســط خود اعضای 
اتحادیه انجام گرفته و با همکاری و حمایت ستاد 
قرار است راه اندازی شود و به این صورت باشد که 
هم مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان موظف 
به پیروی از آن باشــند. در صورت اســتقرار این 
عملکردها، نقش نظارتــی  اتحادیه نیز به جریان 

شفاف سازی کمک مضاعفی خواهد نمود.

  شفاف سازی در دستورالعمل ها
طبق دستورالعمل ها و مقرراتی که جاری هستند 
هر مصرف کننــده یا صادرکننده موظف اســت 
طبق دســتورالعملها صادرات خود را انجام دهد. 
غیرازاین باشد به عنوان تخلف محسوب می شود. 
ستاد سیســتم را باز گذاشــته و اگر کسی بتواند 
بنزین یا نفت سفید تولید کند باید محصولش را 
استانداردسازی کند و به نام بنزین و نفت سفید آن 
را صادر کند نه چیز دیگری. در کل دستورالعمل ها 

بسیار شفاف است.

  صادرات بنزین توسط بخش خصوصی

بنزین به دلیل اینکه استاندارد ملی دارد حتماً باید 
توسط کارگروه استانداردسازی مشخص شود که 
اســتانداردهای الزم را دارد و ازنظر تجهیزات نیز 
حتماً باید تجهیزاتی که وزارت نفت و شرکت ملی 
پخش و پاالیش تأیید می کند را داشته باشد. بعد از 
بررسی و بازدیدهایی که صورت می گیرد گزارش 

آن اعالم می شود. چنانچه در چهارچوب مقررات 
اعالم شده باشد، می توانند بنزین، نفت سفید یا هر 
فرآورده یارانه ای دیگری را تولید و صادر کنند به 
آن ها کد شناسایی تعلق می گیرد و صادرات انجام 
می گیرد.  در غیر این صورت طبق روال گذشــته 
با آن ها برخورد خواهد شد کسانی نیز که مدعی 
هســتند از برش گیری بنزین، نفــت گاز یا نفت 
ســفید تولید می کنند حتماً بایستی مجوزهای 
الزم از شــرکت ملی پخش و پاالیش و استاندارد 

را داشته باشند.

  حضور نماینده تشکل های خصوصی در جلسات ستاد

بارها از اتحادیه دعــوت کرده ایم و نظرات آن ها را 
خواسته ایم و با توجه به نظرات آن ها دستورالعمل 
تدوین شده است. ما نظرات اتحادیه ها و انجمن ها 
را به صورت مکتوب هم دریافت می کنیم. اعتقاد 

من بر خرد جمعی است. ما علمش را داریم و آن ها 
تجربه اش را و تلفیق این دو با همدیگر باعث ارائه 

راهکار بهتر می شود.

  مبادی گذر و مسیر نهایی فرآورده های نفتی قاچاق
کاالهای قاچاق که کشف می شــوند و از زعم ما 
فرآورده نفتی هستند، بعد از صورتجلسه تحویل 
شرکت ملی پخش می شوند و شرکت ملی پخش 
با توجه به توانایی اینکه آن ها را در فرآورده اصلی 
مستهلک کند، می تواند در انبارهای نفتی خودش 

آن را نگهداری و ذخیره کند .

 بسته های تشویقی به شرکت های خوشنام

تاکنون ستاد برای شرکت هایی که متخلف نیستند 
و خوش نامند و مطابق با اســتانداردهای ستاد و 
اســتاندارد و گمرک حرکت کرده اند بسته های 
تشویقی به صورت قانونمند در نظر نگرفته است 
و می توان در همایش هایی که اتحادیه در آینده 

خواهد داشت از آنها تقدیر نمود .

  مشکالت ضمانت سپاری بازرگانان

در خصوص ضمانت سپاری بازرگانان و مشکالت 
پیش روی آنهــا باید طــی قــراردادی که بین 
تولیدکننده و بازرگان منعقد می شود دقت بیشتری 
صورت گیرد. درواقع به نظر من تولیدکننده باید 
مسئولیت هرگونه مشکلی را به عهده داشته باشد. 
البته ناگفته نماند که توسط بازرگان هم می تواند 
بعد از تحویــل تا خــروج کاال اتفاقاتی روی کاال 
انجام شود. درواقع ستاد نظارت خاصی روی این 
قضیه نمی تواند داشته باشد چون یک ارتباط بین 
فروشنده و خریدار است و ما فقط در هنگام صادرات 
نمونه گیری می کنیم که اگر احیاناً با کدی که قباًل 
اظهار کرده بود مطابقت نداشت با آن برخورد کنیم.

 فوتس اویل و خارج کردن آن از دستورالعمل ستاد

در خصوص فوتــس اویل و خارج کــردن آن از 
دستورالعمل ستاد، مکاتباتی با کارگروه و استاندارد 

انجام شده. منتظر جواب هستیم تا اعالم کنیم.
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طی دو ماه گذشته تولید نفت خام اوپک به رغم نزولی 
شــدن قیمت نفت در بازارهای جهانی رو به افزایش 
گذاشــت و در ماه می به 39/30 میلیون بشکه در روز 
بالغ گردیــد. این امر در حدی اســت که طی روزهای 
آینده اجالس اوپک بایــد عالوه بر حفظ منافع اعضاء 
نظر متضاد قدرت های جهانــی را نیز مورد توجه قرار 
دهد. ترامپ آشکارا از اوپک و عربستان خواسته است 
با افزایش تولید خود مانع باال رفتن قیمت نفت خام در 
بازارهای جهانی شــوند تا آمریکا بتواند سیاست های 
تحریمی خود علیه ایران و ونزوئال را ادامه دهد. فضای 
سیاسی آمریکا طی ماههای آینده هر چه بیشتر تحت 
تأثیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواهد بود و 
برای ترامپ خیلی مهم است که با کنترل قیمت های 
بازار نفت، کماکان قیمت بنزین در آمریکا را که برای 

غالب مردم مهم است پایین نگهدارد.
از سوی دیگر یکی دو سالی است که روسیه به عنوان 
مهمترین صادرکننده نفت خام غیراوپک، بصورت پای 
ثابت هماهنگی با اوپک ظهور کرده و مایل است به این 
وسیله از یک ســو درآمد صادرات نفت و گاز خود را در 
سطح باال حفظ کند و از سوی دیگر در غیاب تک روی 

رضا مدیرقمی
 تحلیلگر ارشد 

نفت و انرژی

آمریکا در برخورد با کشورها و بلوک های مهم جهان، 
جایگاه بین المللی خود را به عنوان عامل استراتژیک 
و مهم در نقشه سیاســی خاورمیانه تقویت نماید. البته 
کاهش بهای نفت طی دو سه هفته اخیر سبب گردیده 
فشار آمریکا بر عربســتان کمتر شود، ولی این کاهش 

نگرانی های درآمدی عربستان را تشدید کرده است.
ناظران اقتصادی عقیده دارند کاهش بهای نفت اهداف 
بلند پروازانه داخلی و خارجی عربستان را تأمین نمیکند 
و این کشور مایل نیست بهای نفت سبد اوپک به زیر 
80-75 دالر هر بشکه سقوط کند حال آنکه بهای نفت 
در حال حاضر در دامنه 65-60 دالر قرار دارد. در ظاهر 
امر روسیه می گوید با این دامنه قیمت نیز مشکلی ندارد، 
لکن در واقع برایش قیمت باالتر بهتر اســت و مایل 

نیست به عنوان یک رادیکال علناًاز قیمت باالی نفت 
حمایت کند.

طی پنج سال گذشته قیمت نفت بیشتر تحت تأثیر طرف 
عرضه نوسان داشته و طرف تقاضا روندی معتدل و با 
ثبات البته با افزایش داشته است. در این مورد بویژه زیاد 
شدن عرضه نفت غیر متعارف شیل از سوی آمریکا سبب 
تشدید فشار بر اوپک، روسیه و سایر صادرکنندگان نفت 
گردید که مجبور شدند از ژانویه 2017 برنامه کاهش 
عرضه را به مورد اجراء بگذارند. می توان تصور کرد که 
در وضعیت جاری اگر صــادرات ایران، ونزوئال و لیبی 
بطور طبیعی جریان داشت، شاید بازار نفت شاهد سقوط 
قیمت ها الاقل در کوتاه مدت به سطح 40- 30 دالر هر 
بشکه را نیز تجربه می کرد، ولی به نظر می رسد نقش 
آفرینان اصلی در شکل دهی قیمت نفت از جمله دولت 
آمریکا، شرکت های بزرگ نفتی آمریکائی و اروپایی و 
غیره سطح مطلوب قیمت نفت را کمتر از دامنه 70- 60 
دالر ارزیابی نمی کنند. تقاضای نفت طی دو سال اخیر 
ساالنه بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته، 
حال آنکه رقم ازدیاد تقاضا در سال 2015 حدود دو میلیون 
بشــکه در روز بوده و در سال جاری بالغ بر 1/3 میلیون 
بشکه در روز خواهد بود. ولی تقاضا روندی کاهشی دارد 
و زمزمه های تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین 
نیز بیش ازپیش این احســاس را تقویت کرده است. در 
این مورد محمد بارکیندو دبیر کل اوپک در کنفرانس 
RBC در تاریخ 5 ژوئن می گوید: رکود نسبی اقتصادی 

باعث شده بسیاری از موسسات برآورد رشد اقتصادی 

آیا روسیه
 به عربستان
 کمک می کند؟

خود را کاهش دهند که به معنی کاهش تقاضا برای نفت تولید اوپک رو به افزایش است
خواهد بود. همین احساس است که به بازار منتقل شده 
و قیمت نفت رو به کاهش گذارده است. از سوی دیگر 
افزایش ذخیره سازی در آمریکا نیز این احساس ضعف 
بازار را تشــدید کرده و بهای نفت برنت را به حدود 60 
دالر هر بشکه و بهای نفت آمریکا )WTI( را به نزدیک 
50 دالر هر بشکه سوق داده است؛ بنابراین اوپک هم از 
ناحیه کاهش تولید و هم ازنظر قیمت دچار خسران شده 
و درآمدش کاهش یافته است. نمودار زیر درآمد اوپک 
را در پنج ســال اخیر و پیش بینی آن برای سال 2019 

نشان می دهد.

     درآمد اوپک طی پنج سال گذشته و برآورد آن 
برای سال جاری میالدی )میلیارد دالر(

تحوالت ذکرشــده حاکی از آن است که اجالس 
آتی اوپک دوباره کار دشــواری را پیش رو خواهد 
داشت و عالئم آن نیز به نحوی ظاهرشده که حتی 
اعضاء در مورد تاریخ اجالس و تعویق احتمالی آن 
نیز نتوانسته اند به اجماع برسند ولی به نظر می رسد 
در چنین حالت بالتکلیفی، اوپک توفیق اجباری 
تمدید موافقت نامه فعلی را در دستور کار قرار دهد و 
آن را به عنوان موفقیت برای حفظ خود خرج نماید. 
به هرحال این ســناریو محتمل ترین حالت برای 
اجالس آینده اوپک اســت، تصمیم گیری دشوار 
را فقط ۶ ماه به تعویق می اندازد و در دسامبر سال 
جاری باید اوپک در امتحان دیگری شرکت نماید.

  رقابت بین ایران و عربستان
رقابت سیاســی – نظامی بین دو قدرت نفتی منطقه 
یعنی ایران و عربستان موضوع جدیدی نیست. ناظران 
بین المللی عربستان را رهبر سنتی کشورهای اسالمی و 
متحد راهبردی کشورهای غربی به ویژه آمریکا قلمداد 
می کنند و ایران را نماینده اسالم انقالبی و صدور انقالب 
و بی ثباتی به ممالک و گروه های شیعه در منطقه و کل 
جهان به حســاب می آورند. درعین حال معتقدند ایران 
سر ســازگاری بانظم اقتصادی – سیاسی با محوریت 
آمریکا و قدرت های جهانی را ندارد.  با توجه به این تقابل 
راهبردی است که عربســتان در دهه 1980 میالدی 

در جریان جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران، طی یک 
سیاست راهبردی نفتی که زیان اقتصادی کالنی را نیز 
برای خودش داشت، قیمت نفت را از سطح 30 دالر هر 
بشکه به زیر 10 دالر هر بشکه سوق داد. این سیاست که 
با خشنودی و حتی کمک کامل کشورهای واردکننده 

نفت به ویژه آمریکا و اروپا عملی شــد، هدفش کاهش 
درآمد نفتی ایران برای رضایــت دادن به پایان جنگ 
و نیز ضربه زدن به اقتصاد نفتی – گازی شوروی سابق 
بود. امروز پس از 30 سال می توان پذیرفت که هردوی 
این هدف ها کمابیش تحقق یافته و مشاهده می شود که 
عربستان به عنوان متحد جدایی ناپذیر آمریکا و غربی ها 
خدمات زیادی به آن ها کرده و خود را شریک راهبردی 
وفاداری معرفی کرده اســت. عالوه بر آن عربســتان 
مقادیر قابل توجه ای از درآمد نفتی خود را صرف خرید 
تسلیحات نظامی از کشورهای یادشده کرده که موجبات 

مزید قدردانی آن ها از این کشور شده است.
طی سه چهار دهه گذشته تقابل عربستان و ایران به صور 
مختلف و با شــدت و ضعف دنبال شده لکن هیچ کدام 
نتوانسته اند دیگری را به طور کامل از میدان به درکند. 
آتش این تقابل مســتقیم و نیابتی از حدود 5 – 4 سال 
پیش تحت تأثیر چند عامل تشــدید گردید. مهم ترین 
عامل این افزایش تنش بین دو کشور، ظهور زمامداران 
جدید در عربستان می باشــد که با نمایندگی شاهزاده 
ماجراجو و جاه طلب آن یعنی محمد بن سلمان، منطقه 

ناظران اقتصادی 
عقیده دارند 

کاهش بهای 
نفت اهداف بلند 
پروازانه داخلی و 

خارجی عربستان 
را تأمین نمیکند 

و این کشور مایل 
نیست بهای نفت 
سبد اوپک به زیر 

80-75 دالر درهر 
بشکه سقوط کند
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و کشورش را وارد فاز جدیدی از درگیری های سیاسی، 
نظامی و بین المللی منطقه ای کرده اســت. شاهزاده 
تازه کار با روی کار آمــدن ترامپ جان تازه ای گرفت و 
اعتمادبه نفس کاذب وی باعث شــد عالوه بر برخورد 
اقتدارگرایانه با خانواده ها و شاهزاده های سنتی عربستان 
و ســرکوب ایشــان برای اخاذی مالی با هدف عملی 
ساختن برنامه های بلندپروازانه، دست خود را به جنایت 
یکی از مخالفین مهم آل سعود یعنی جمال خاشقچی در 
ترکیه آلوده نماید. مجموعه این کارهای ماجراجویانه 
ناشی از بی خردی و خامی شاهزاده جوان سبب گردید 
عربستان چندید ســال ازنظر سیاسی عقب گرد نماید 
و هنوز هم به طور کامل از زیر بــار آن خالصی نیافته 
هرچند که معلوم است اختیارات وی به نحو قابل توجهی 
کاهش یافته است. به هرحال باوجود کاهش اختیارات 
شاهزاده بن سلمان، به نظر می رسد پروژه مقابله با ایران 
در عربستان بایگانی نشده و رژیم آل سعود مایل است 
به کمک آمریکای ترامپ برخورد با ایران را به نقطه ای 
غیرقابل بازگشت سوق دهد. این در حالی است که رژیم 
سعودی علی رغم بسیج تمامی عده و عده و یارکشی های 

منطقه ای و بعضاً نمایشی خود در جریان تقابل نیابتی 
سوریه و یمن بالنســبه از ایران متحمل شکست شده 
است. با توجه به همین شکست ها است که سعودی ها 
مترصدند با واردکردن ضربه ای سخت به ایران ازنظر 
اقتصادی و شاید نظامی )از طریق آمریکا( انتقام خون 
دل شکست های سه یا چهار دهه اخیر را از ایران بگیرند.

در دهه 1980 میــالدی که زکی یمانــی وزیر نفت 
عربستان بود و از قیمت های نازل نفت حمایت می کرد 
عربستان سقوط بهای نفت به زیر 10 دالر هر بشکه را 
پذیرفت تا هم سعودی ها به صدام حسین کمک کنند 
جنگ را به نفع عراق خاتمــه دهند و هم آمریکا بتواند 
ضربه اقتصادی چشمگیری به رقیب دیرینه خود یعنی 
شوروی سابق وارد نماید. ولی این سناریو در سال 2019 
حالت دیگری گرفته و عربســتان و آمریکا هیچ یک 
سقوط بهای نفت را نمی خواهند، چراکه عربستان برای 
جاه طلبی های خود به درآمد بیشتر نیاز دارد و آمریکا نیز 
در سال جاری به خودکفایی تولید نفت و در سال آینده به 

صادرکننده مازاد تبدیل خواهد شد.

  نزول راهبردی روسیه

هرچند که روسیه پوتین هنوز ازنظر نظامی قدرت دوم 
جهان محسوب می شــود، لکن طی دو سه دهه اخیر 
قدرت این کشور ازنظر سیاسی و اقتصادی دچار تزلزل 
بوده است. البته پس از فروپاشی شوروی سابق در دهه 
1990، پوتین توانســت جلوی متالشی شدن کامل 

 سعودی ها 
مترصدند با 
واردکردن 

ضربه ای سخت 
به ایران ازنظر 

اقتصادی و 
شاید نظامی )از 
طریق آمریکا( 
انتقام خون دل 

شکست های سه 
یا چهار دهه اخیر را 

از ایران بگیرند

روسیه را بگیرد و از این نظر اکثریت مردم این کشور به 
او عالقه نسبی دارند. ولی مشکالت اقتصادی روسیه 
به قدری عمیق و فساد در این کشور به حدی وسیع بوده 
است که دولت موفق به سامان دادن موفق اقتصادی در 
آن نشده و روسیه برخالف تصویر نظامی آن، در حال 
حاضر یک کشور متکی به درآمد مواد خام و ازنظر تولید 
اقتصادی در حد برزیل و حتی کمتر از آن می باشــد. بر 
این اساس است که روسیه مجبور است با قدرت های 
درجه سوم و چهارم نظیر ترکیه و عربستان کنار بیاید، با 
ایران مدارا کند و تهدیدهای اقتصادی اروپا و امریکا را 
نیز تحمل کند و چهره ای مالیم از خود ترسیم نماید. با 
این زمینه، دو سال پیش روسیه به درخواست اوپک و 
عربستان برای همکاری پاسخ مثبت داد. درگذشته هر 
زمان عربستان مایل بود به نفع روسیه مانوری انجام دهد 
تا از غربی ها به ویژه آمریکا امتیازاتی بگیرد، با یک نگاه 
اخم آلود از سوی آن ها عقب نشینی می کرد و اصواًل سعی 
می کرد کمتر از این حربه استفاده کند در این وضعیت 
روشن بود که هر زمان اعضا دیگر اوپک ازجمله ایران یا 
ونزوئال و سایر اعضا ضرورت همکاری با روسیه را مطرح 
می کردند، اولین و مهم ترین مخالف آن عربستان بود که 
بقیه کشورهای عرب اوپک به ویژه کویت و امارات نیز 
از آن حمایت می کردند. ولی با روی کار آمدن ترامپ در 

آمریکا تا حدی این خط قرمز کمرنگ شد چراکه خود 
ترامپ متهم به تبانی با روسیه پوتین برای کسب مقام 
ریاست جمهوری بود. بنابراین عربستان با حاکمان جدید 
به ویژه محمد بن سلمان از این فرصت استفاده کردند 
تا به روسیه نزدیک شــود تا از یکسو باقدرت سیاسی 
اقتصادی خود این کشور را از ایران دور کنند و از سوی 
دیگر از پتانســیل قدمت نفتی و گازی آن بهره برداری 
نمایند. این رابطه برای پوتین نیز که مایل است هر چه 
بیشتر خود را به صورت یک نقش آفرین سازنده در روابط 
بین المللی و تجاری جهان معرفی نماید، مغتنم بود و به 

آن پاسخ مثبت داد. این در حالی است که روسیه فعلی و 
شوروی سابق سالیان سال است که با فراغ بال و بر دوش 
کاهش تولیدهای اوپک سواری مجانی گرفته و از قبال 
افزایش قیمت نفت و گاز سود برده اند و نیازی نداشته اند 
با پیوســتن و همکاری با اوپک خود را در قیدوبند قرار 
دهند. به هرحــال به نظر می رســد در وضعیت فعلی 
عربستان برای جلوگیری از کاهش بیشتر بهای نفت 
به روسیه نیازمند است و این نیاز عربستان بیشتر از نیاز 
روسیه به عربستان است که بیشتر جنبه سیاسی و کلی 
دارد. هرچند اقتصاد روسیه نیز به درآمد صادراتی نفت و 
گاز وابسته است. لکن این درجه وابستگی به مراتب کمتر 
از وابستگی عربستان و کشورهای اوپک به درآمدهای 
نفتی است. ضمناً پوتین به نحوی واقف است که آمریکا 
در قضیه قیمت نفت در حال فاصله گرفتن از اروپا است، 
یعنی آمریکا چندان مایل به پایین آمدن قیمت نفت به 
سطح زیر 70 دالر هر بشکه نیست ولی اروپائی ها قیمت 
نفت را هرچند نازل تر می خواهند که به تناسب آن قیمت 
گاز هم پایین می آید و سود مضاعف می کنند. ولی عمده 
روابط تجاری روســیه ازنظر صادرات و واردات نفت و 
گاز و کاالهای دیگر با اروپا است و نه آمریکا؛ بنابراین 
پوتین مایل نیست با معرفی خود به عنوان یک باز نفتی 
)طرفدار قیمت باالتر( روابط خود را با اروپائی ها بدتر از 
وضع موجود نمایند. بر این اســاس در اوایل خردادماه 
پوتین در کنفرانس سن پترزبورگ اعالم کرد که قیمت 
عادالنه ای بــرای ما کمتر از قیمتی اســت که اوپک 
می خواهد. وی خاطرنشان ساخت که روسیه باقیمت 
نفت 65-60 دالر هر بشــکه نیز اموراتش می گذرد، 
حال آنکه اوپکی ها قیمت هــای باالتری می خواهند. 
ضمناً پوتین تصریح کرد روسیه قصد ندارد عضو سازمان 
اوپک شود و همکاری فعلی با اوپک تا سامان دادن بازار 

نفت ادامه خواهد داشت.

   رهبری عربستان بر اوپک

رسانه های غربی از عربســتان به عنوان رهبر عملی 
)دوفاکتو( ســازمان اوپک یاد می کنند که چندان دور 
از واقعیت نیســت. ولی برخالف ظاهر امر ما این لقب 
در بســیاری از برهه ها به ویژه در شرایط حاضر برای 
عربستان خوشایند نبوده است. در شرایط فعلی گفته 

 روسیه برخالف 
تصویر نظامی 
آن، در حال حاضر 
یک کشور متکی 
به درآمد مواد 
خام و ازنظر تولید 
اقتصادی در حد 
برزیل و حتی کمتر 
از آن می باشد
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می شود که تلفن های کاخ سفید نسبت به سابق خیلی 
فعال تر شده و به طور مستمر در حال تماس یا ارائه شماره 
تلفن به کشورهای مختلف ازجمله عربستان، ایران، کره 
شمالی، چین، اروپایی ها هستند. گزارش ها حاکی از آن 
است که این تماس ها برای حکام عربستان دردسرساز 
شده و خالف سیاست های پنهان کارانه ایشان است. 
همچنین چند هفته قبل ترامپ در توئیتی غیرمتعارف 
نوشته بود به شاه عربستان ملک سلمان تلفن زدم و گفتم 
قیمت نفت باید پایین بیاید. در نقلی دیگر از رئیس جمهور 
آمریکا گفته شده که به شاه عربستان خاطرنشان کرده 
که اگر قدرت آمریکا نبود، اآلن شما در عربستان به زبان 

فارسی صحبت می کردید!
این تحقیرهای بدون سانســور از سوی رئیس جمهور 
آمریکا دیگر جای زیادی برای خشــنودی عربستان از 
رهبری اوپک باقی نگذاشــته اســت. از سوی دیگر 
اروپایی ها و سایر کشورهای واردکننده نفت هرگونه 
افزایش قیمت نفت و جلوگیری از کاهش قیمت آن 

را به بیشتر به حســاب عربستان می گذارند و این امر 
سیاســتمداران عربســتان را آزار می دهد. ولی باید 
درک نمود که ماهیت رهبری عربســتان بر اوپک 
نه تنها مطلق نیست، بلکه معمواًل جز از طریق کدخدا 
منشــی و جلب رضایت ســایر اعضا میسر نیست، 
چراکه اساسنامه سازمان اوپک تصریح دارد که برای 
تصمیم گیری در آن اتفاق نظر کامل الزم است. برای 
نمونه سالها است که عربستان درصدد بوده دبیر کل 
اوپک از اتباع این کشور باشــد و افراد شایسته ای را 
نیز که به نحوی می توانند این سمت را احراز کننده 
دارد و معرفی کرده اســت. لکن همواره وتوی ایران 
که مسبوق به ســابقه وتوی نامزدهای ایران توسط 
عربســتان بوده، مانع این کارشده اســت. ولی باید 
اذعان کرد که در قضیــه تصمیم اصلی اوپک یعنی 
افزایش یا کاهش سطح تولید اعضاء سازمان، حرف 
اول و آخر از طرف عربســتان دیکته شده است. این 
امر در مورد تصمیم به افزایش بیشــتر صادق بوده 

در نقلی دیگر از 
رئیس جمهور 

آمریکا گفته شده 
که به شاه 
عربستان 

خاطرنشان کرده 
که اگر قدرت 

آمریکا نبود، اآلن 
شما در عربستان 
به زبان فارسی 

صحبت می کردید!

چراکه عربستان هر زمان که صالح دیده تولید اوپک 
افزایش یابد، قبل از اعالم تصمیم سازمان این کار را 
عملی کرده و فقط به اطالع اوپک رســانیده است و 
طبیعی است که در چنین شرایطی هر عضوی که قادر 
بوده تولید خود را افزایش دهد، این کار را کرده است. 
ولی در مورد تصمیم کاهش تولید، عربستان دشواری 
زیادی برای قبوالندن آن به سایرین داشته و در غالب 
مواقع هم که بر روی کاغــذ و موافقت نامه پذیرش 
اعضاء را گرفته، در عمل از این قضیه طرفی نبســته 
است چراکه دیگران بیشــتر تولید کرده اند و اوپک و 
عربســتان کار چندانی نتوانسته اند انجام دهند. تولید 
ماه قبلی میالدی نمونه بارز این پارادوکس اســت. 

عربستان در ماه می 9/79 میلیون بشکه در روز تولید 
کرده که 140 هزار بشکه نسبت به ماه آوریل زیادتر 
است لکن هنوز مقدار چشمگیر 340 هزار بشکه کمتر 
از سهمیه 10/31 میلیون بشکه ای این کشور در اوپک 
است. این در حالی اســت که عراق که در ماه آوریل 
تقریباً در حد سهمیه خود تولید کرده بود، تولید ماه می 
خود را به 67/4 میلیون بشکه افزایش داد که 160 هزار 
بشکه بیش از تعهدات خود به اوپک است. طنز ماجرا 
اینجاست که عراق به تازگی عضو کمیته تنظیم بازار 
اوپک شده که بایستی بررسی و کنترل تولید اعضا را 
زیر نظر بگیرد. ونزوئال، لیبی و ایران هم که با توسل 
به مشکالت سیاسی و تحریم از هفت دولت آزادند. در 

چنین شرایطی که اوپک شدیداً ضعیف شده عربستان در 
اوپک مسلوب الید است، ولی به دالیل مختلف در برابر 
جامعه جهانی مایل نیست به تنهایی بار افزایش و حتی 
کاهش های شدید بهای نفت را بر عهده بگیرد، حضور 
روســیه و برخی دیگر از تولیدکنندگان کوچک غیر 
اوپک الاقل ازنظر روانی و سیاسی می تواند از استیصال 
سعودی ها جلوگیری کند. ولی پوتین که نشان داده در 
چند ســال اخیر از مهارت های دیپلماتیک نیز بیشتر 
برخوردار شده، حاضر نیست بدون پیش شرط با اوپک 
و سعودی ها همکاری کند. این نکته نیز حائز اهمیت 
است که وزیر نفت فعلی عربستان و کاًل تیم مدیریت 
و رهبری نفتی عربســتان از افراد مجرب و حرفه ای 
تشکیل شده است. آقای فالح وزیر نفت سعودی قبل از 
این سمت برای سال ها مدیرعامل شرکت معظم آرامکو 
بوده و از تکنوکرات ها و دیپلمات های نفتی عربستان 
است که تالش می کند بین مطالبات ناهمگون حکام 
سعودی، زیاده خواهی های ترامپ و دولت آمریکا و نیز 
توجیه سیاست ها و اقدامات عربستان در برابر جامعه 
جهانی گزینه های مناســبی را انتخاب کند و در این 

قضیه نیز کمابیش موفق بوده است.
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پیمان صلــح حدیبیه 
که پیامبــر اکرم )ص( 
در ســال ششم هجری 
با مشــرکان مکه امضاء 
نمود و خداوند نام فتح 
المبیــن بــر آن نهاد، 
گرچــه از ناحیه برخی 
ســاده لوحان به نوعــی 
ســازش با کفار تلقی شــد؛ اما ثمرات و برکات 
بی شماری در بســط و ترویج دین مبین اسالم 
و افزایش بی ســابقه پیروان اسالم داشت که از 
اولین ثمرات آن می تــوان به فتح مکه به فاصله 
اندک از زمان انعقاد قرارداد صلح حدیبیه توسط 
لشگر اسالم و ســقوط نظام کفر اشــاره نمود. 
رســول اهلل بدون آنکه خونی ریخته شــود قبل 
از فتح مکه، قلــوب مردم را فتح کــرده بودند. 
از صدر اســالم تاکنون اگــر بخواهیم در طول 
تاریخ برای واقعه شگفت آور فتح مکه نمونه ای 

بیابیم، بالشــک می توان از تبعید حضرت امام 
و بازگشت شــکوهمند ایشان به کشور یادکرد. 
آن زمان نیز برخی تبعیــد امام را پایان نهضت 
آزادی خواهی قلمداد کردند. امام به تبعید رفت 
اما با نبوغ سیاســی که داشــت و با استفاده از 
تریبونی که غرب ماتریالیسم در اختیارش قرار 
داده بود، آوازه و رســالت خود را چنان جهانی 
کرد که پس گذشــت 15 ســال آن هم زمانی 
که هنوز عوامــل رژیم گذشــته در رأس امور 
بودند، بدون حتی شلیک یک گلوله قلب ملت 
ایران را یکجا فتح کرد. شــاید اکنون زمان آن 
فرارسیده باشد که تاریخ شاهد یک فتح المبین 
دیگر باشــد، اگر دیوار به دورمان کشیدند، اگر 
دروازه ها را به رویمان بســتند، اگر ما را به امید 
شکستن تحریممان کردند، شاید وقت آن باشد 
که طرحی نو دراندازیم. شــاید امروز گفتن از 
ناگفته ها چاره کار باشــد، ما ملتی هستیم اهل 
منطق و گفتمان، چرا اجازه دهیم که به شیوه ای 

ما را به جهان معرفی کنند کــه گویا از مذاکره 
ترس و واهمه داریم. یک پیشنهاد شگفت انگیز 
بــرای آمریکا و جهــان، مذاکره فقــط در اتاق 
شیشه ای و در مقابل دوربین تمامی رسانه های 
جهان می بایستی شــرط اول و آخر ما باشد. ما 
برای اثبات حقانیــت و اینکه ملتی جنگ طلب 
نیستیم بســیار بازاست. واقعیت آن است که در 
برجام اگر آمریکا فریبکار بود ما نیز زیرک نبودیم. 
لذا به نظر می رسد در برجامی که فرجام نداشت، 
اگر ریاکاری آمریکا را اصل بدانیم قطعاً فرع آن را 
می بایست در عدم به کارگیری اصول مذاکره به 
لحاظ فنی و دیپلماسی عمومی از جانب خودمان 
جســتجو کنیم. به زعم این جانب آن موقع که 
غربی ها می گفتند بیایید در خصوص همه چیز 
مذاکره کنیم، اتفاقاً نه تنها نمی بایستی مخالفتی 
می کردیم بلکه این ما می بودیم که می بایســت 
بر آن اصرار می داشــتیم. چراکه آمریکایی ها در 
تمامی حوزه ها برای ما ایجاد مشــکل کرده اند. 

سعید پور فرهادی 
عضو کمیسیون 

بازرگانان

هزاران هزار  میلیارد تومان، صورتحساب ساالنه تحریم ها

آن ها برخالف معاهده 1۹81 الجزایر هیچ گاه از 
مداخله در امور داخلی ایران دست برنداشتند، 
تحریم ها علیه ایران را لغو و اموال بلوکه شده ایران 
را آزاد نکردند. اســتمرار دشمنی آمریکایی ها تا 
بدان جا گســترش یافته اســت که شرکت های 
خارجی را تهدید به عدم سرمایه گذاری در ایران 
می کنند. درراه عضویت ایران در سازمان تجارت 
جهانــی WTO دســت اندازی می کنند. جان 
شــهروندان ما را با ندادن قطعات هواپیماهای 
مسافرتی که خودشان به ما فروخته و مکلف به 
پشتیبانی آن می باشــند به مخاطره می اندازند. 
باتجربه 8 سال جنگ خانمان سوز با صدام ما را به 
سالح و بی دفاع می خواهند، اگر از ما می خواهند 
که موشک های بالستیک دوربرد تولید نداشته 
باشیم، آیا به مانند عربســتان و امارات به ما هم 
جنگنده های اف ۳5 می فروشند. آیا همین ها و 
ده ها مورد دیگر کافی نبود که ما اصرار بر طرح 

تمامی مسائل الینحل فی مابین داشته باشیم.
واقعیت آن است که ایران ما چهار دهه است که 
درگیر یک جنگ فرسایشی با آمریکا می باشد. 
این جنگی ســت که فقط مــا هزینه های آن را 
پرداخت می کنیم و طرف دیگر نه تنها هزینه ای 
پرداخت نمی کند بلکه با دست اندازی به بازارهای 
ســنتی ما در نفت خام، میعانات گازی و اخیراً 
پتروشیمی از این جنگ سود هم می برد. اقتضای 
هر دعوایی، یا جنگ اســت یا صلــح. اگر صلح 
نمی خواهیم بایستی بجنگیم و تبعات آن را نیز 
بپذیریم و اگر صلح می خواهیم بایســتی برای 
حفظ مصالح ملی مذاکره کنیم. اتخاذ سیاست 
نه جنگ نه صلــح، ایده آل آمریکایی هاســت. 
چراکه بدون شــلیک حتی یک گلوله اقتصاد ما 
را شکننده و معیشــت ملتمان را دچار مشکل 
می نمایند. لذا به نظر می رســد در میدان نبرد 
ایستادن و خود را در تیرس حمالت دشمن قرار 
دادن همان چیزی است که دشمنان منطقه ای 
و فرا منطقه ای آرزوی اســتمرار آن رادارند. ما 
می بایستی خود را از گوشه رینگ جدا و هرچه 
سریع تر به اســتراتژی نظام تحریمی آمریکا که 

 اتخاذ سیاست 
نه جنگ نه 

صلح، ایده آل 
آمریکایی هاست. 

چراکه بدون 
شلیک حتی یک 

گلوله اقتصاد 
ما را شکننده و 
معیشت ملتمان 
را دچار مشکل 

می نمایند

در آن به دنیا فقط یــک پیام مخابره می کند که 
یا با ما یا با ایران پایان دهیم. دور زدن تحریم ها 
سیاستی بود که به ناچار بدان متوسل شدیم، اما 
باید بدانیم که دورزن تحریم ها صرفاً یک مسکن 
و تأثیرپذیــری آن نیز کوتاه مــدت خواهد بود، 
کما اینکه نشــانه های آن به روشنی قابل لمس 
می باشد. مضاف بر آنکه صورت حسابی که از بابت 
دور زدن تحریم ها همه روزه پرداخت می کنیم گاه 
به سر فلک می کشــد. در این رهگذر نمی توان از 
نقش برجسته خودی نماها که به کاسبان تحریم 
شهره اند و لشگری از مدیران ناکارآمد که به واسطه 
وصل بــودن به این وآن، کرســی صدارت برخی 
شرکت ها و مؤسسات ریزودرشــت اقتصادی را 
تصاحب و با تصمیمات و عملکردهای ضعیف خود 
بر دامنه تأثیرگذاری تحریم ها افزوده اند، غافل شد.

  یک آفت عینی:

با شروع تحریم ها، بسیاری از شرکت های داخلی 
اعم از دولتی و خصولتی باهدف دورزن تحریم ها 

اقدام به تأسیس شرکت های پوششی در خارج 
از ایــران کردند که آفات بی شــماری را به بدنه 
مدیریتی و اقتصادی کشــور وارد ســاخت که 
از آن جملــه می توان به موارد زیر اشــاره کرد: 
برچیده شــدن شــفافیت از اقتصاد و آغاز دوره 
راهزنی سیســتماتیک امــوال بیت المال. باال 
رفتــن هزینه نقــل و انتقــاالت ارزی که بعضاً 
از 5 تا %12 در نوســان بوده و ثروت کشــور را 
به تاراج می برد. عقب افتادگی در دسترســی به 
دانش فنی روز دنیا در توســعه صنایع باالدستی 
و تعمیم و گسترش صنایع پائین دستی. رسوب 
ارزهای حاصل از صادرات در بانک های خارجی 
و تهی شدن حساب کارگزاری بانک های داخلی. 
تالطمات ارزی که هرازگاهی دامن اقتصاد کشور 
را می گیرد و دشمنان از آن به عنوان نشانه ای برای 
از پا افتادن اقتصاد کشــور یاد می کنند. از دست 
رفتن بازارهای صادراتی محصــوالت ایرانی که 
بعضاً به مانند درختان چنار خیابان ولیعصر تهران 
برای بازیافت آن شاید به چند دهه زمان نیاز داشته 
باشیم. رانت و فسادهای لجام گسیخته به واسطه 
تصدی گری برخی مدیران مقیم گشته در خارج 
که در برخی موارد از رســوب ارزهای صادراتی 
در حساب های تراســتی، برای خود تجارت فرا 
سرزمینی و تعریف نشده ای برپا کرده اند. بذرهای 
فساد در بخشــی از بدنه مدیریتی کشور چنان 
گسترانیده شده اســت که شاید ضرورت یابد که 
پس از خاتمه تحریم ها، تمامی آن ها را برای مدتی 
در قرنطینه نگاه داریم که ویــروس آلوده به کل 
جامعه منتقل نکنند  با یک حســاب سرانگشتی 
با احتســاب عواید ناشی از ســرمایه گذاری که 
می بایستی مطابق افق چشم انداز در صنایع نفت، 
گازوپتروشیمی صورت می گرفت که البته نگرفت، 
به همراه هزینه های ســربار تحریم ها، دزدی ها، 
کم فروشی و کم اظهاری ها در خوش بینانه ترین 
حالت، کشــور هرماه حــدود 2.5 میلیارد دالر 
صورتحســاب تحریم ها را می پردازد. کالم آخر: 
مذاکره الزاماً به معنی تســلیم و توافق به معنی 

دوستی نیست.
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متأثر از اجرای رویه های مشخص نهادهای دولتی 
)ازجمله خوشنامی( و همچنین به رغم حساسیت 
و وسواس مستمر این مجموعه در جذب اعضاء، 
رشد 12 درصدی عضویت از سال 1۳۹۶ تاکنون 
نشانگر اعتماد عمیق بخش تولیدی و صادراتی به 
تحقق خواسته هایشان از طریق توان تشکیالتی 
اتحادیه با نگاه به اولویت سالمت کاری بوده است.

هیئت مدیره دوره هشتم اتحادیه با اتکا به سوابق 
ارزنده و تالش  ســال های گذشــته، به پشتوانه 
حمایت های اعضاء بیشــتر تمرکز و انرژی خود 
را بر ســاماندهي امور مربوط به تولید، صادرات 
و ارائه خدمات شایسته به ایشان معطوف داشته 
و کوشــیده اســت در دوران تصدی خود با نگاه 
به مســائل و موضوعات متأثر از شرایط جامعه 
و مســائل بین المللی، ضمن ارائــه تحلیل های 
تخصصــی، راهکارهای عملیاتــی را برای رونق 
تولید و صادرات کشور پیشنهاد دهد. ازآنجایی که 
حمایت از تولید و توسعه صادرات فرآورده به جای 
خام فروشــی، ارزآوری و اشــتغال زایی مبتنی 
بر تفاهمات میان بخش دولتــی و خصوصی از 
مهم ترین اهداف هیئت مدیره دوره هشتم بوده 
است، در این مسیر تالش کرده ایم با استفاده از 
اندیشه های متعالی و کارآمد همکارانمان و با نگاه 
به منافع ملی، در راســتای تقویت منافع بخش 

خصوصی گام برداریم. 
در دو ســال اخیر متأســفانه صادرات کشور با 
بازگشــت تحریم هــای بین المللــی به نوعــی 
تحت الشــعاع جنــگ اقتصادی نابرابــری قرار 
گرفته است. بســیاری از تعامالت بین المللی و 
بازارهایی که با تالش بازرگانان بخش خصوصی 
طی ســال های متمادی و با صــرف هزینه های 

گزارشی از عملکرد دو ساله  هیئت 
مدیره  دوره هشتم )1396-1398( 

فعالیت های اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی ایران در راستای تحقق 
اهداف و وظایف تعیین شــده به شرح مندرج در 
اساســنامه آن برنامه ریزی و عملیاتی شده اند. 
ساماندهی صادرات امور مربوط به تولید، صادرات، 
واردات، ترانزیت، سواپ و بانکرینگ فرآورده های 
نفتی، جمع آوری و طبقه بندی اطالعات تولید، 
عرضه، تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف و انتشار 
آنها برای ارتقای ســطح دانش اعضاء، بازاریابی 
مســتمر برای کاال و خدمات قابل عرضه اعضاء و 
بهره گیری از رهیافت هــای جدید برای افزایش 
ســهم در بازارهای مختلف به منظور گسترش 
فعالیت های آنها، همواره ازجمله اقداماتی بوده 
اســت که اتحادیه از بدو تأســیس تاکنون تمام 
تالش و کوشــش خود را به تحقق آنها معطوف 
نموده است. هم اکنون در آســتانه شانزدهمین 
سال تأسیس، اتحادیه با داشــتن بیش از ۳۴0 
عضو فعال در حوزه تولید و صادرات فرآورده های 
نفتی به عنوان بزرگ ترین تشکل صنفی صادراتی 
بخش خصوصی در کشور شناخته شده و توانسته 
است، با همکاری، مساعدت و هم اندیشی اعضاء 
به موفقیت های چشــم گیری نائل گردد. بدون 
تردید پیشــرفت ها و جایگاه اجتماعی اتحادیه 
مرهون تالش های سازنده و مشارکت فعال اعضاء 
در کلیه زمینه های صنفی است که پیوسته این 
مجموعه را موردحمایت خود قــرار داده اند و با 
مســاعدت های بی دریغ خویش اصــل تعاون و 
همبستگی درون بخشــی را که الزمه بقای هر 
تشکلی است، تبلور بخشــیده و به منصه ظهور 
رســانده اند. با توجه به حذف برخی انگیزه های 
موقت برای گرایش شرکت ها به حضور در اتحادیه 

دریافت مجوز 
برگزاری اولین 

نمایشگاه 
بین المللی صنایع 

پایین دستی 
نفت، گاز و 

پتروشیمی ایران 
از جمله مهمترین 

دستاوردهای 
مدیریت اتحادیه 
محسوب میشود

فراوان ایجادشــده بودند، از آسیب های مواجهه 
با این شرایط بی نصیب نماندند. محدودیت های 
تبادالت ارزی نقل و انتقاالت مالی و تورم ناشی از 
شرایط پس از تحریم ها از دیگر چالش هایی بوده 
اســت که تولیدکنندگان و صادرکنندگان با آن 
روبه رو شده اند. این اتحادیه با نگاهی کارشناسانه 
و تأکید بر الزامات رفع موانع تولید و صادرات در 
سطح کالن کشور ازجمله »ایجاد نهاد رگوالتوری 
در بخش نفت، گاز و پتروشیمی«، »خروج عرضه 
خوراک موردنیاز واحدهــای تولیدی از بورس« 
و«ضرورت آزادســازی نرخ حامل های انرژی و 
متعاقب آن هدفمندی واقعی یارانه ها و تســری 
آن به اقشار نیازمند« تالش نموده در حد بضاعت 
خود گره گشــای بخشی از مشــکالت جامعه و 
یاری رســان دوایر مدیریتــی و تصمیم گیرنده 
کشور باشد. صادرکنندگان خوش فکر و تالشگر 
بر این باورند که همواره به اتکای اندیشه های پویا 
می توان از تهدیدهای پیش رو فرصت های طالیی 
ســاخت؛ با چنین تفکری، با در اختیار داشتن 
ظرفیت تولیــدی و صادراتی قابل توجه و اتکا به 
توان علمی و تخصصی خــود در حوزه بازرگانی 
در کنار دولت و مردم برای برون رفت از وضعیت 
نامطلوب اقتصادی کنونی تالش کرده و خواهند 
کرد و همچنان امیدوارند. در پایان هیئت مدیره 

مراتب تقدیر و تشکر ویژه خود را از اعضاء کارگروه 
تدوین و اصالح آیین نامه های اجرایی که در سال 
گذشته با هدف انتظام بخشیدن به روابط کاری 
این مجموعه نســبت به تدوین آیین نامه های 
اجرایی اتحادیه همت گماشته اند، ابراز می دارد.

  اقدامات شاخص هیئت مدیره دوره هشتم

  معافیت صادرات قیر بر اساس بخشنامه شماره 
-58۶8۳ت 5۴5۳7 ه مورخ 8۶-05-1۶ هیئت 
محترم وزیران و خروج آن از فهرســت مواد خام 
و کاالهای نفتی موضوع مــاده )1۴1( اصالحی 

قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1۳۹۴
  معافیت ســود حاصل از تسعیر ارز به استثناء 
سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از 
صادرات صرف نظر از منشأ تحصیل آن بر اساس 
بخشنامه شماره 87-۹۶-200 مورخ 07-0۶-۹۶ 
ریاست محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور از 

طریق اتاق بازرگانی ایران
  استرداد مبالغ پرداختي %5 عوارض نوسازي و 
توسعه خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده های 

نفتي
  ابالغ وزارت صنعت، معدن و تجارت به روسای 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
اســتفاده از ظرفیت های کارشناسی اتحادیه در 

پایش پروانه های بهره برداری و همچنین صدور 
پروانه های جدید استفاده و تداوم همکاری با آن 
سازمان در جهت ساماندهی امور مربوط به تولید 

شرکت های فعال در حوزه کاری اتحادیه
  اخذ احکام رســمی برای نمایندگان اتحادیه 
برای حضور در هیئت های بند ۳ مالیاتی موضوع 
ماده 2۴۴ قانون مالیات های مســتقیم اســتان 

تهران و البرز
  اخذ موافقت اتاق ایران برای عضویت اتحادیه 
در اتاق ها و کمیته های مشــترک ایران با سایر 

کشورها
 خروج صادرات فوتس اویل و اسالک واکس از 

شمول استانداردسازي
  تعییــن آنالیز برای محصول روغن ســوخت 

تقطیري
  همکاری با انجمن بازیافت فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشیمی ایران در جهت اجرای طرح ملی 

ساماندهی جمع آوری روغن های کارکرده
  بازنگری ارزش های گمرکی کاالهای صادراتی 
با همکاری با اداره بررسی و تعیین ارزش گمرک 

جمهوری اسالمی ایران
  تشکیل کمیسیون  تخصصی پتروشیمی

  تشکیل کمیسیون  تخصصی بازرگانان
  تالش برای ارتباط ســازی مؤثر با سازمان ها 
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و ادارات دولتــی در راســتای تأثیرگــذاری بر 
سیاســت های اقتصادی کشــور، رونق تولید و 
صــادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی 
ازجمله اتــاق های بازرگانی ایــران وتهران، 
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، 
وزارتخانه های نفت، صمــت، امور اقتصادی و 
دارای، گمرک جمهوری اســالمی، بانک مرکزی، 
سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان ملی استاندارد 
ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز ملی رقابت

-  بیانیــه اتحادیه در خصوص تأثیر سیاســت 
تک نرخي کردن ارز در صادرات

-   تعامل سازمان توسعه تجارت با بانک مرکزی و 
سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اثرگذاری بر 
بخشنامه های ارزی و رفع مشکالت صادراتی اعضاء

-  اثرگذاری بر نحــوه قیمت گذاری وکیوم باتوم 
ضمن برگزاری جلسات مشترک با وزارت صمت، 
وزارت نفت، انجمن صنفی پاالیشگاهی کشور و 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر
-   ارائه و انتشــار طرح آسیب شناسی یک دهه 

فعالیت بورس در ایران
-   ارائه و انتشار طرح آسیب شناسي چرایي عدم 
اجرا و پیشــرفت طرح رتبه بندي در هفت سال 

گذشته توسط اتاق بازرگانی
-  ارائه و انتشار طرح برقراری امکان جذب یک 
میلیارد دالر در شــش ماهه دوم سال 1۳۹7 از 

صادرکنندگان فرآورده های نفتی
-  ارائــه و انتشــار طرح ســازوکارهاي افزایش 

صادرات انواع فرآورده های نفتي
  تشــکیل دپارتمــان آمار به منظــور تهیه و 
تنظیم آمار صادرات کشــور در حوزه نفت، گازو  
پتروشــیمی و مشخص کردن ســهم تولیدی و 

صادراتی اتحادیه 
-  آمارهای ظرفیت واحدهای تولیدی کشــور 
فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی بر اساس 

پروانه های بهره برداری صادرشده
- تنظیم و بررســی آمارهای صادراتی کشور در 
حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از سال 1۳۹2-1۳۹۶

-  تنظیم و بررســی آمارهای صادراتی کشور در 

حوزه نفت، گاز و پتروشیمی سال 1۳۹۶
-  تنظیم و بررســی آمارهای صادراتی کشور در 
حوزه نفت، گاز و پتروشیمی پنج ماه سال 1۳۹7

-  تنظیم و بررســی آمارهای صادراتی کشور در 
حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی هشــت ماه سال 

1۳۹7
  نــگارش، تدویــن و تصویــب آیین نامه ها، 

دستورالعمل ها و رویه های اجرایی اتحادیه
یــی نحــوه برگــزاری  -  آیین نامــه اجرا

کمیسیون های تخصصی
- آیین نامــه اجرایی عضویت در اتحادیه

- آیین نامه اجرایی کمیســیون فنی، نظارت و 
پایش

-  آیین نامــه اجرایــی برگزاری نمایشــگاه های 
تخصصی

- دســتورالعمل نحوه ارزیابي عملکرد کارکنان 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 

پتروشیمی ایران
- آئین نامــه نحوه برگــزاري و اداره جلســات 
هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 

نفت، گاز و پتروشیمی ایران 
- آیین نامــه اجرایــی کمیتــه داوری اتحادیه 
صادرکننــدگان فرآورده هــای نفــت، گاز و 

پتروشیمی ایران )در حال نگارش(
- آیین نامه ارزیابی و انتخاب اعضاء فعال اتحادیه 

)در حال نگارش(
- شیوه نامه بازرسي و نظارت بر واحدهای تولیدي 

و بازرگانی )در حال نگارش(
  اداری کردن واحد طبقه همکف و نصب تابلوی 

اتحادیه
  انتشار 1۴ شماره نشریه تخصصی دنیای انرژی 
به صورت ماهانه شامل: انعکاس رویدادها و اخبار 
کمیسیون های تخصصی اتحادیه، اعالم مواضع 
رسمی تشــکل و دیدگاه های مدیران تاثیرگذار 
اتحادیه، پیام ها، مقاالت تخصصی و کارشناسی 
صاحبنظران شرکت های عضو، مصاحبه با روسا 
و کارشناسان ســازمان ها و نهاد های مرتبط با 
اتحادیه و انتشار مطالب روز و تحلیل های حوزه 

نفت و انرژی به دو زبان فارسی و  انگلیسی 
 برگزاری اولین دوره آموزشــی تجزیه تحلیل 

فرایندهای صادراتی
  برگزاری دوره های اول و دوم مسابقات فوتسال 

اتحادیه
  دریافــت مجــوز برگزاری اولین نمایشــگاه 
بین المللــی صنایع پایین دســتی نفــت، گاز و 
پتروشیمی ایران و عقد قرارداد با مجری و دریافت 
حمایت از سازمان های متعامل ازجمله سازمان 
توسعه تجارت ایران، سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو(، اتــاق بازرگانی ایران، اتاق 

بازرگانی تهران ، شرکت ملی نفت ایران
 مشارکت در رویدادهای اجتماعی و حمایت از 

آسیب دیدگان ناشی از حوادث مترقبه
  برگــزاری همایــش های ســاالنه اتحادیه 
در ســال های 1۳۹۶ و 1۳۹7 بــا هدف طرح 
موضوعات مرتبط با صادرات فرآورده های نفت، 

گاز و پتروشیمی

تشکیل دپارتمان 
آمار به منظور 
تهیه و تنظیم آمار 
صادرات کشور 
در حوزه نفت، 
گازو  پتروشیمی 
و مشخص کردن 
سهم تولیدی و 
صادراتی اتحادیه

ازجمله عملکرد 
هیات مدیره 
محسوب میشود
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آمد، ســفری مهم از چند جنبه که در مورد اهمیت 
آن مطالب زیادی نوشــته شده است، اما می خواهم 
از فرصت توجه افکار عمومی به این ســفر استفاده 
کرده و از چیزی بنویسم که شاید در گذر زمان آن را 

فراموش کرده باشیم. 
رابطه ایران بــا ژاپن حداقل در جنبــه اقتصادی، تا 
سال های خیلی زیادی با »پتروشیمی« گره خورده بود، 
جایی که در سال 1968 و به دنبال سفر ماتسویوکی 
واکاســوکی یکی از چهره های اقتصــادی ژاپن به 
ایران، طرف ایرانی پیشــنهاد داد که شرکتی از ژاپن 
احداث یک واحد پتروشیمی در بندر شاهپور آن زمان 
)بندر امام فعلی( که پیش از آن قرار بود از طرف یک 
شرکت امریکایی انجام شود را به دست بگیرد. سلسله 
وقایعی که به دنبال این پیشــنهاد رخ داد، درس های 
بســیار آموزنده ای برای فعاالن اقتصادی و آن هایی 
که خواهان کار در یک فضای بین المللی هستند دارد. 
در  میان جامعه آکادمیک ژاپن از ســرمایه گذاری در 
پتروشیمی بندر امام، به خاطر مشکالت فراوانی که 
بعد از ورود ژاپن گریبانگیر آن شد با عنوان »تراژدی« 
یاد می شود. این را زمانی متوجه شدم که در فضای بعد 
از برجام و رفت و آمدهای ژاپنی ها به ایران دنبال منابعی 
برای مطالعه در مورد آنچه که بر سر پتروشیمی ایران-

به بهانه ی سفر شینزوآبه به تهران 

درس هایی که باید از پتروشیمی
 ایران- ژاپن آموخت 

ژاپن آمده است می گشتم. آن موقع به مقاله ای با این 
عنوان »تجزیه و تحلیل تاریخي از مراحل اولیه پروژه 
پتروشیمي ایران و ژاپن« برخورد کردم که نویسنده اش 
یک دانشگاهی به اسم ناتوشي امنو از دانشگاه هیوگو 
ژاپن بود. او دقیقا برای توصیف این ســرمایه گذاری 
عظیم ژاپن در ایران کــه در نهایت با پرداخت غرامت 
از آن خارج شده است با عنوان »تراژدی« کرده است. 
در خالصه ترین شکل ممکن قصه پتروشیمی ایران-

ژاپن از این قرار است که ایران در آن سال ها به شدت 
به دنبال این بود که پتروشیمی خود را کلید بزند، در این 

بین ژاپنی ها هر چند دلشان از بابت این سرمایه گذاری 
قرص نبود باالخره بعد از 3 سال رفت و آمد در سطوح 
مختلف دل را به دریا زدند و وارد پروژه شدند. در این 
بین چند سالی مجتمع به فعالیت خود ادامه می داد و 
حتی با انقالب اسالمی ایران هم طبق مصاحبه ای که 
از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مرکز ثبت آثارشان 
چاپ شده اســت، ایران تصمیم می گیرد در حالی که 
دیگر پروژه های ســرمایه گذاری مشــترک را ملغی 
کرده اســت، این پروژه را به حالــت قبلی نگه دارد. 
جنگ اما همه چیز را پیچیده تر می کند، عراق ســعی 
می کند با سواستفاده از بین المللی بودن این مجتمع 
پتروشیمی دست به بمباران آن بزند و ماجرا به قدری 
بیخ پیدا می کند که در نهایت ایران تصمیم می گیرد 
به خروج ژاپن از این پروژه به شرط پرداخت غرامت 
رضایت دهد، در منابع آمده است که آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی رئیس وقت مجلس شــورای اسالمی 
بر این باور بود کــه اگر تکلیف خــروج ژاپن از این 
پروژه مشخص نشود ایران نمی تواند هیچ همکاری 

اقتصادی دیگری با ژاپن ترتیب بدهد. 
امــا از این ماجــرا چه می شــود آموخــت؟ یکی از 
ابتدایی ترین نکاتی که هم در مقاله ناتوشــی امنو و 
هم در کتابی با عنــوان »ژاپن در خاورمیانه معاصر« 
از کائورو ســاگیهارا و جي. اي. آلن به چشم می خورد 

 نادی صبوری
خبرنگار حوزه 

نفت و انرژی

در  میان جامعه 
آکادمیک ژاپن از 

سرمایه گذاری در 
پتروشیمی بندر 

امام، به خاطر 
مشکالت فراوانی 

که بعد از ورود 
ژاپن گریبانگیر 
آن شد با عنوان 

»تراژدی« یاد 
می شود

تاثیری است که شــیوه مذاکره طرف ایرانی در این 
پروژه بر متقاعد کردن طــرف ژاپنی به ورود در این 
طرح گذاشــته اســت. امنو در مقاله اش می نویسد: 
میزان »آمادگي ایران« در ارائه وضعیت خود، طرف 
ژاپنی را بسیار شگفت زده کرد: »ایراني ها در آن زمان 
برنامه 5ساله توسعه خود و نقش صنعت پتروشیمي 
در آن را به ژاپني ها ارائه مي کنند که موجب شگفتي 
ژاپني ها مي شود و آنها را به این نتیجه مي رساند که 
ایران در این زمینه بسیار جدي است.« هر چند روی 
دیگر سکه ی این رویکرد نیز در جای دیگری این طور 
مورد اشاره قرار می گیرد، در مقاله امنو به نقل از یکی 
از اعضاي مذاکره کننده گروه ژاپنی آمده است: »گروه 
ایراني همیشه سعي داشت که ابتکار عمل مذاکرات را 

در دست خود نگاه داشته و ژاپني ها را به حاشیه براند«.
در واقع ایران با آمادگی و جدیــت باالیی که در آن 
زمان از خود نشان داد توانست طرف ژاپنی را به ورود 
به پروژه ای که چندان متقاعد کننده نبود سوق دهد اما 
این مسئله را نیز در نظر نگرفت که برای چنین سطحی 
از همکاری مشترک، طرفین احتیاج دارند حس کنند به 

میزان مشابهی درگیر و تعیین کننده هستند. 
مســئله دیگری که باید به آن اشاره کرد، عدم درک 
درســت طرف ایرانی از ساختار ســرمایه گذاری از 
ســوی طرف ژاپنی اســت، این موضــوع هنوز هم 
در صحبت های فعاالن اقتصادی ایرانی به چشــم 
می خــورد؛ در واقع در چنین ســبک نگاهی همواره 
پیش فرض این طور در نظر گرفته می شود که ساختار 

فعالیت و ســرمایه گذاری در کشــور مقابل درست 
مشابه ساختار در ایران اســت. در مورد تالش برای 
متقاعد کردن ژاپن به سرمایه گذاری در یک مجتمع 
پتروشــیمی نیز ماجرا به همین شــکل بوده است. 
در مقاله »تجزیه و تحلیل تاریخــي از مراحل اولیه 
پروژه پتروشیمي ایران و ژاپن« آمده است: »در زمان 
 MBK مذاکرات میان ایران و ژاپن شرکت پتروشیمي
توسط وزارت صنعت معدن و تجارت ژاپن اداره مي شد 
و خود به تنهایي امکان احداث مجتمع پتروشیمي را 
نداشت. اما به هر حال شاه ایران در آن زمان به  شدت 
مترصد برقــراري ارتباط با شــرکت هاي غربي براي 
توسعه اقتصاد ایران بود که یکي از مهم ترین روش هاي 

این توسعه را در صنعت پتروشیمي مي دید«

بعد سومی که در این میان توجه به آن نکات مهمی دارد این مسئله است که در مذاکرات برای جلب سرمایه گذاری و همچنین ایجاد تجارت مشترک، لزوما تمام افراد در 
هیات مقابل هم رای و هم نظر نیستند و در نتیجه همیشه ممکن اســت حتی از کم سوترین روزنه ها بتوان دیدگاه تیم مقابل را تغییر داد. در این زمینه با توجه به اینکه در 
طول 3 سالی که ایران تالش داشــت ژاپن را برای ورود به این پروژه متقاعد کند 4 گروه مختلف از این کشور به ایران سفر کردند در مقاله امنو آمده است که یکي از افراد 
گروه »کارشناسان محصول« درباره سفر مهندسان چنین گفته است: »گروه چهارم کار خودشان را یک »ماموریت واقعي« مي دانستند. درواقع آنها مي خواستند بگویند که خودشان 
مهندسان حرفه یي بوده و ما، کارشناسان محصول، آماتور هستیم.« او همچنین گفته است: »من فکر مي کنم آنها مي خواستند ما را که مسوول راه اندازي موقت پروژه پتروشیمي ایران 
و ژاپن بودیم را تحقیر کنند. از نقطه نظر ما نرخ بازگشت سرمایه، سرعت و بازار معیار در اولویت بودند اما به نظر مي رسد که گروه »مهندسان« به این مسائل اهمیت چنداني نمي داد.«

برای من به عنوان کسی که تجربه ای از کار تجارت ندارد کنکاش در آنچه که در این پروژه گذشته است نشان می دهد احتماال جدیت، داشتن نقشه راه مشخص و دقیق وپیگیری 
در متقاعد کردن یک سرمایه گذار یا در فروش محصوالت و یافتن بازار برای آن ها عناصری کلیدی به حساب می آیند اما احتماال باید همیشه این را هم در نظر گرفت که از آن ور بام 
افتادن و در حاشیه نگه داشتن طرف مقابل شاید در کوتاه مدت ما را برنده کند اما زخم باالخره جایی سر باز می کند و طرف مقابل باالخره از چیزی که هنوز عمیقا آن را نپذیرفته بود 

بیرون خواهد رفت. 
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هنگی مدیرعامل پاالیشگاه تهران در زمینه همکاری دوسویه با انجمن صنفی پاالیشگاهی و اتحادیه صادرکنندگان نفتی به خبرنگار پایگاه اطالع رسانی اوپکس بیان 
داشت: پاالیشگاه های خصوصی که در حال حاضر در عضویت انجمن صنفی پاالیشگاهی هستد دیگر معضالت گذشته را ندارند چرا که در این انجمن با هماهنگی های 
صورت پذیرفته، جلسات تخصصی با نمایندگان در مجلس شورای اسالمی و وزارت نفت برگزار می شود که در نهایت به رفع مشکالت ختم می شود. از سوی دیگر با 
 توجه به اینکه اغلب شرکت های حاضر در اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی از مشتریان ما هستند، در تالشیم تا تعامالت مناسبی را با این اتحادیه داشته باشیم.

به عقیــده هنگــی، زمانی که شــرکت هــای خصوصی پایــگاه مســتحکمی همچون انجمــن صنفی داشــته باشــند، می تواننــد به صــورت یکصدا 
 و متحــد به بررســی مشــکالت و چالش هــای صنعت خــود بپردازنــد و در نتیجــه، پیگیــری امــور از طریق انجمــن صنفی آســان تر خواهــد بود.

وی افــزود: متاســفانه حمایــت هــای الزم از ســوی دولــت بــرای بخــش خصوصــی وجــود نــدارد  و  بــا توجــه به ایــن که شــش فــرآورده این 
پاالیشــگاه ها از ســوی حاکمیت نرخ گذاری می شــود.با این حال شــرکت پاالیش نفت تهران همکاری بســیار مطلوبــی را با صنایع پایین دســت خود 
یعنــی قیرســازی و روانــکاری داشــته و خــود را ملزم بــه تامیــن خوراک بــرای ایــن تولیدکننــدگان مــی دانــد. در نتیجه بــه گفتــه مدیرعامل 
 پاالیشــگاه تهران، باید هم با صنایع پایین دســت و هم با باالدســت که وزارت نفت اســت تعامل خوبی داشــته باشــیم تا در نهایت چــرخ اقتصاد بچرخد.

هنگــی افــزود: بــرای رفــاه حــال صنایــع پاییــن دســت، هــر مــاه در انجمــن صنفــی پاالیشــگاهی، قیمــت محصــوالت را ارائــه کرده تــا از 
چندگانگــی قیمتــی بــرای مشــتریانمان بپرهیزیــم. چراکــه طبــق مصوبــه دولــت، پاالیشــگاه هــای خصوصــی بایــد محصــوالت غیــر 
حاکمیتــی خود را بصــورت تیــم ورک در انجمن تعیین کننــد. البته باید توجه داشــت که برخــی محصوالت در برخی پاالیشــگاه ها بــا گرید و کیفیت 
 باالتر تولید می شــود کــه در نتیجه برای ایــن تفاوت کیفیت نیز قیمــت متفاوت خواهد بود. در نتیجه این قیمتگزاری ها کامال مهندســی شــده اســت.

مدیرعامــل پاالیــش نفــت تهــران همچنیــن بــه ادامــه رونــد تامیــن خــوراک روانکارهــا و قیرســازی هــا از ســوی این شــرکت تاکیــد کرد و 
گفــت: در حــال حاضــر ۴0 درصــد تولیــد لوبــکات از طریــق پاالیشــگاه تهــران انجــام می شــود. همچنین ســه شــرکت بــزرگ روغن ســازی 
 ماننــد نفت پــارس، بهــران و ایرانــول همجوار مــا هســتند، اغلب نیــاز خوراک این شــرکت هــا نیز از ســوی پاالیشــگاه تهــران تامین می شــود.

وی در خصوص تامین خوراک صنایع قیرسازی نیز گفت: ما محصول وکیوم باتوم را در بورس عرضه می کنیم و این صنایع پایین دست بر حسب نیازشان از ما در 
بورس خریداری می کنند.

تعهد  پاالیشگاه تهران به  تامین خوراک

وحید ابراهیمي، مدیرعامل شرکت آزماي نفت ایرانیان در گفت و گو با پایگاه خبري اوپکس درخصوص فعالیت هاي این شرکت گفت: مجموعه مشاوران آزماي 
نفت ایرانیان 10 سال سابقه کار دارد. ایده تاسیس این شرکت از ضعفي که در حوزه فني و مهندسي بخش پایین دست فرآورده هاي نفتي وجود داشت، شکل گرفت. 
بسیاري از فعاالن این حوزه در بخش هاي فني و مهندسي نیاز به همکاري داشتند و دارند که مهم ترین آن در بخش آزمایشگاهي است. مهم ترین بخش کاري این 
شرکت نیز در حوزه آزمایشگاهي است که مجوز سازمان ملي استاندارد را نیز دارد. همچنین براي انجام فعالیت هاي مربوطه، از وزارت نفت در رشته هاي کاري 
مختلف مجوز گرفته ایم.  وي در ادامه به ارائه جزئیات فعالیت هاي شرکت پرداخته و گفت: به جز فعالیت بخش آزمایشگاهي، مرکز آموزش فرآورده هاي نفتي را 
نیز داریم که در مجتمع فني و حرفه اي نیز به عنوان یک مرکز آموزش فعالیت مي کند و دلیل ایجاد آن، ضعف آگاهي در حوزه فرآورده هاي نفتي است که در نهایت 
مي تواند تولید محصول با کیفیت تر را به دنبال داشته باشد. در حوزه نشر نیز چندین جلد کتاب چاپ و نشر کرده ایم  و در بخش توسعه بازار و پژوهش نیز چندین 
سیستم و دستگاه را حمایت کردیم که در حوزه تولید،  محصوالتي را ارائه مي دهد که مشابه خارجي آن بیش از 5 برابر آن قیمت دارد.  مدیرعامل شرکت آزماي 
نفت ایرانیان خاطر نشان کرد: اهداف کلي ما در سال ۹8،  علي رغم تمام مشکالت پیش روي تولیدکنندگان؛  ا ین است که در مسیر تولید مواد شیمیایي گام برداریم. 
طرح هاي اولیه نیز آماده شده است. اما در بخش آزمایشگاهي هنوز وابستگي هایي به خارج داریم، حال آنکه با توجه به تفاهم نامه اي که قرار است میان شرکت آزما 
نفت و پژوهشگاه صنعت نفت داشته باشیم، تعدادي پژوهشکده در منطقه آزاد قشم ایجاد خواهد شد.  این فعال بخش فرآورده هاي نفتي اظهار کرد: در بحث موانع 
و مشکالت تولید وصادرات فرآورده هاي نفتي،  بخش زیادي از مشکالت منوط به عدم دقت به کیفیت است. اگر کیفیت را اولویت اصلي در تولید سرلوحه خود قرار 

دهیم و مصرف کننده را از آن آگاه کنیم،  موضوع قاچاق کم مي شود و در مبارزه با قاچاق فعال تر خواهیم بود.

افزایش كیفیت ، قاچاق فرآورده هاي نفتي را كم مي كند
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به گزارش پایگاه خبری اوپکس، رضا پدیدار ، رئیس کمیسیون انرژی و محیط ریست اتاق بازرگانی تهران در همایش راهکاری های افزایش سهم بخش 
خصوصی در بازار های بین المللی انرژی گفت: هم اکنون با چالش بزرگی در اقتصاد کنشگر مواجه شده ایم که مربوط به نقش پررنگ بخش دولتی، 
خصولتی ها و صندوق های بازنشستگی در اقتصاد کشور است و باعث گوشه نشینی بخش خصوصی و تعاونی شده است. وی در ادامه افزود: هم اکنون 
85 درصد از اقتصاد کشور در دست ۳ بخش مذکور است و از 1۶ درصد باقی مانده، تعاونی ها تنها 1.۹ درصد را به خود اختصاص داده اند که نشان از 
تضعیف شدن تعاونی ها در سال های اخیر دارد. پدیدار خاطرنشان کرد: هم اکنون نگاه راهبردی به افزایش فعالیت بحش خصوصی تنها در کاغذ میسر 
شده است اما جنبه عملیاتی ندارد. از طرف دیگر حمایت های رانتی از بخش های خاص و خصولتی ها، در حال خفه کردن بخش خصوصی است در 
حالی که باید به تدوین استراتژی و ارائه راهبرد عملیاتی منجر شود . این فعال حوزه نفت و گاز همچنین به ظرفیت های بخش خصوصی برای پیشبرد 
اهداف توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: جذب نیروی کار متخصص، نگاه و اندیشه بهره ور پرور، قابلیت چانه زنی و مذاکرات برد- برد، توانایی استفاده 
از امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته در کنار سوابق قبلی و بین المللی می تواند به توسعه توان صادراتی کشور چه در حوزه انتقال 
دانش و خدمات فنی و مهندسی و چه در حوزه تولید و صادرات کاالیی کمک کند. به گفته پدیدار، در مقابل این حجم از توانمدی و ظرفیت بخش 
خصوصی مشکالتی همچون عدم توانایی تامین مالی، عدم وجود راهبردهای هم افزایی با بخش دولتی در تصمیم گیری و مقررات گذاری وجود دارد 
که مانع از تجمیع توان ظرفیت های کشور برای رشد و بهره وری می شود. این کارشناس حوزه نفت و انرژی در ادامه به ضرورت افزایش حضور 
استارتاپ های حوزه نفت و گاز در توسعه اقتصادی این بخش پرداخت و گفت: هم اکنون در امریکا  و اروپا، بخش بزرگی از بازار نفت و گاز و انرژی را 
استارتاپ ها در اختیار گرفته اند. اما در ایران هنوز این حوزه جای رشت بسیار دارد. بنابراین با افزایش رشد کمی و کیفی آنها، چناچه حمایت الزم انجام 

شود، میتوان به بهبود اوضاع امیدوارشد.

    استارتاپ های حوزه نفت و گاز باید فعالیت خود را گسترش دهند 

    
مهدی احمدی مروست، رئیس توسعه کسب و کار پژوهشگاه صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
خبری اوپکس، در خصوص وضعیت فعالیت و زمینه های همکاری این پژوهشگاه و اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: اکنون که فضای تحریم بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، 
 می توانیم استفاده دو جانبه از این فضا داشته باشیم تا از تنگنای فعلی با افزایش صادرات خارج شویم.

وی در ادامــه افزود: واضح اســت کــه اتحادیه صادرکنندگان می تواند تدابیری داشــته باشــد که 
صادرات انجام شــود و موانــع را بردارد. ما نیز به عنوان پژوهشــگاه در ســال ۹8 ایــن هدفگذاری 
را داشــتیم که خدمــات خــود را فراتــر از مرزهــا بــرده و در واقــع خدمــات را صــادر کنیم. 
 در ایــن زمینــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت و اتحادیه مــی توانند هــم افزایی داشــته باشــند.

احمدی مروست در ادامه گفت: پژوهشگاه به عنوان مرکز تحقیقات وزارت نفت در ۳ حوزه باالدستی، 
پایین دستی و محیط زیست فعالیت می کند و توسعه فناوری های این حوزه ها را انجام می دهد. توسعه 
 الیسنس تا ارائه خدمات فناورانه به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، خدمات قابل ارایه پژوهشگاه می باشد.

مدیرتوســعه کسب و کار پژوهشــگاه نفت خاطرنشــان کرد: تا کنون عمده مشــتریان ما داخلی و 
اکثرا دولتی ها بودند. با توجه به فضای فعلی، به دنبال آن هســتیم کــه در بازارهای بین المللی ورود 
کنیم. در این بخش هم افزایی با شــرکت هایی که صــادرات محصول دارنــد و عمدتا زیرمجموعه 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی هســتند، می تواند بــه عنوان بازوی 
محرکی برای ما به شــمار بیاید. زیرا صادرکنندگان می توانند در شناخت فضای اقتصادی و سیاسی 
کشورهای هدف صادراتی به ما کمک کنند. در زمینه توســعه الیسنس، پاکسازی آب و خاک آلوده 
 و همچنین توسعه خدمات پژوهشــی در صنایع باالدستی نیز می توانیم انجام خدمات داشته باشیم.

بــه گفتــه احمــدی مروســت، پژوهشــکده در زمینــه توســعه صــادرات الیســنس 
ســت. شــته ا یــی دا تکا بــل ا لــزی نیــز مشــارکت قا نــزی، ســوریه و ما ندو  بــا ا

وی در ادامــه افزود: حال آن که شــرکت هــای اتحادیه بخواهند به پژوهشــگاه کمــک کنند که 
صادرات خدمات فنی و مهندســی داشــته باشــیم، با توجه به این که تحریم در این بخش کمرنگ 
اســت، می تواند برای دو طرف انتفاع ساز باشــد. همچنین وی از بومی سازی ساخت مواد شیمیایی 
مورد اســتفاده در حفاری، صنایع فــرآورش نفت و گاز و پاالیشــگاه ها و پتروشــیمی ها با فناوری 
 پژوهشگاه نام برد که می تواند توسط شــرکتهای زیر مجموعه اتحادیه به خارج از کشور صادر شوند.

احمدی مروست اعالم کرد پژوهشگاه به تازگی استفاده از خدمات شرکتهای خصوصی را برای صادرات 
محصوالت و فرآورده های دانشی خود به خارج از کشــور مصوب کرده که با اعالم فراخوان در آینده 
نزدیک، شرکتهای توانمند می توانند نســبت به ارایه خدمات پژوهشگاه در بازارهای بین المللی و 

منطقه ای اقدام نمایند.

همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و اوپکس
  در صادرات خدمات فنی و مهندسی امکان پذیر است
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پنجمین همایش  راه كارهای افزایش  سهم
 بخش  خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی

پنجمین همایش راه کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی هم زمان با بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
ایران با اهتمام تشکلهای بزرگ بخش خصوصی کشور در حوزه انرژی، در سالی که مزین به نام »رونق تولید« گردیده است، در راستای تبیین مطالبات، دیدگاهها و 
راهکارهای مورد حمایت بخش خصوصی و در جهت توسعه همکاریهای بین المللی و بازارهای صادراتی و نیز ارائه چشم انداز کالن صنعت نفت کشور برگزار گردید. 
با توجه به اینکه ضرورت تعامالت دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود فضای کسب و کار و تقویت بنیه اقتصاد ملی در مواجه با تحریمهای ظالمانه و استعماری، 
بیش از پیش نمایان است. لذا نقش تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی در راستای قوامدهی به ارتباطات بخش خصوصی و دولت و نیز حرکت به سمت تعامل مثبت 
با تمامی کشورهای دنیا به ویژه کشورهای هم جوار در راستای دستیابی به توسعه پایدار، ایجاد ثبات اقتصادی، در اولویت قرار گرفتن مبارزه مستمر و همراه با اراده 
جمعی با فساد و هماهنگ سازی فعالیتهای ارکان اقتصادی در جهت نیل به امنیت و رشد اقتصادی، با توجه به تجربیات سالهای گذشته در پذیرفتن مسئولیتهای 
مهم و تاثیرگذار بسیار بی بدیل مینماید. بنابراین و در راستای اهداف فوق، راه اندازی » نظام رگوالتوری« در راستای ایجاد و حفظ وحدت در رویه های اقتصادی 
بین دولت و بخش خصوصی و پرهیز از رفتارهای سلیقه ای و دستوری در فضای کسب و کار با بهره گیری از  تجربیات کشورهای توسعه یافته و تدوین » نقشه جامع 
انرژی کشور« با همکاری دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی و همراهی تشکلهای برگزارکننده این همایش به عنوان ارکان و اجزای اصلی 
صنعت نفت و انرژی کشور پیشنهاد و تاکید می گردد. فعاالن بخش خصوصی انرژی کشور به عنوان موتور محرک اصلی اقتصاد کشور، امروز این ظرفیت را در خود 
ایجاد نموده اند تا ضمن پاسخگویی کامل به نیاز داخلی، سهم قابل توجهی از بازار بین الملل را نیز کسب نمایند؛ اما برای رسیدن به این هدف، پشنهادها، 
چالش ها و اقدامات الزم به شرح ذیل اعالم می گردد: 1- برنامه ریزی و بسترسازی برای ایجاد شرکت های بین المللی با مشارکت شرکت های غیر دولتی و 
سازمان توسعه تجارت با رویکرد مدیریت بازار کشورهای هدف صادراتی و جلوگیری از رقابت های غیر حرفه ای و مخرب2- مشارکت موثر مادی و معنوی 
در برگزاری نشست های تجاری و حضور در رویدادهای بین المللی به راهبری اتاق های مشترک با مشارکت طرف های تجاری در بازارهای هدف صادراتی که 
منجر به پیگیری دقیق توافقات به عمل آمده خواهد شد.۳-  تعریف و شفاف سازی سهم شرکت های ایرانی غیر دولتی حوزه انرژی در دو بخش صادرات و واردات 
تکنولوژی در تفاهم نامه ها و موافقت های بین المللی دولت با کشورهای هدف صادراتی به ویژه کشورهای همسایه ۴-  اختصاص میز انرژی در کشورهای هدف 
صادراتی برای بررسی بازار، ظرفیت سازی مشترک، توسعه تعامالت تجاری و آگاهی از استانداردها و رویه های روزآمد جهانی 5-  تخصیص خط اعتباری ویژه 
جهت بازارسازی بین المللی از محل صندوق توسعه ملی ۶- تسریع در وصول مطالبات بخش خصوصی از دولت، فراهم آوردن تسهیالت و سرمایه در گردش مورد 
نیاز سازندگان و فعاالن اقتصادی حوزه انرژی و نیز ارائه ضمانت نامه های دولتی برای استفاده از فایناس های خارجی و تضامین پروژه ها در بازارهای هدف صادراتی 
با مشارکت نهادهایی همچون صندوق ضمانت صادرات ایران و بانکهای کشور7- تسریع و تسهیل در بسترسازی مناسب ارتباط بین بانکی کشور با بازارهای هدف 
صادراتی8- پذیرش جایگاه دولت به عنوان ناظر، تنظیم کننده روابط، مناسبات و بسترها و واگذاری کلیه مسئولیت های اجرایی در حوزه صادرات به نهادها و فعاالن 

آگاه و متخصص در بخش خصوصی ۹-  ایجاد مسیر سبز با رویکرد به دور ماندن شرکت های صادرات محور از نابسامانی مولفه های اقتصادی و بی ثباتی قوانین 

مهندس مهرداد 
سعادت دهقان 

مدیرعامل شرکت آذر 
روانساز )پترونول(

تحریم های ناجوانمردانه و خصمانه، بصورت مداوم و بی وقفه، طی چند ســال اخیر، پیکر تولید، اقتصاد، و صادرات کشورمان را هدف 
قرارداده اســت و چه بسا به نقل از خود تحریم کنندگان، سخت ترین آن را در طول تاریخ معاصر در حال تجربه هستیم. ایران عزیز ما، 
بعنوان یک کشور صاحب نام در زمینه صادرات نفت و محصوالت پایین دست این صنعت، در دنیا شناخته شده است و این بدان معناست 
که اگر بتوان به روند صادرات آن سرعت بخشــید و آن را از افول و رکود حاصل تحریم ها، نجات داد، قدم موثر و بزرگی در کاهش آزار 
تحریم ها بر تولید، و همچنین از دست ندادن سهم بازار آن محصوالت در بازار های خارجی قلمداد می گردد. بیشترین سهم بازار صادرات 
محصوالت روغن در حیطه چهار شرکت معظم دولتی بوده و هست و توسعه صادرات بدون در نظر گرفتن تصمیمات کالن مدیریتی این 
چهار پاالیشگاه، امری دور از دسترس و غیر حرفه ای به نظر می رسد. هدف اصلی تحریم ها، شرکت های دولتی و نهادهای موثر اقتصادی 
در کشور بوده است و یقیناً آثار منفی فشارهای خارجی را می توان در این چهار پاالیشگاه دولتی نیز تحقیق و رصد نمود. تالش مدیران 
محترم و با سابقه آنها در کوتاه کردن مسیر صادرات محصوالتشان به خارج از ایران، با توسل به تجار خرد و کالن خارجی، امری طبیعی به نظر می رسد، حال 
آنکه پتانسیل بسیار موثر و در دسترس تری در کشور ، قابل استفاده در این راه و هدف می باشد که آن هم شرکت های تولیدی بخش خصوصی روانکار معرفی 
می گردد.  در نیم نگاه اول شاید بخش خصوصی بعنوان رقیب در این امر تلقی شود حال با تعمیق نگرش و تحلیل شرایط کنونی بازار جهانی، می توان دریافت 
که نه تنها رقیب نبوده و نیستند بلکه با گردش حجم کنونی صادرات پاالیشگاه ها در تولیدی های خصوصی، می توان به چند هدف مضاعف ذیل نیز دسترسی 
پیدا کرد: بدوا، حجم باالتر تولید در بخش خصوصی، تحرک بازار و شوق و توان باالتر اقتصاد داخلی را به همراه خواهد داشت. متعاقبا از خروج ارزش افزوده 
محصوالت و حتی مواد خام صادراتی تجار واسط خارجی، جلوگیری به عمل آمده و باعث رونق بیشتر بخش توسعه بازار می گردد. فلذا پیشنهاد نگارنده به 
عنوان یک تولید کننده و صادرکننده نمونه در ســال های گذشته این است که به جای صادرات روغن پایه پاالیشگاه توسط واسطه  های خارجی، آن هم با 
قیمت کمتر از فروش در بازار داخلی ایران، می توان آن را تحویل شرکت های تولیدی بخش خصوصی نمود که با تبدیل آن به محصول روانکار و همچنین 
صادرات آن با نام خود پاالیشگاه ها و یا بخش خصوصی، ارزش افزوده بیشتری را تحصیل کرده و از خام فروشی نیز جلوگیری گردد. حال اگر ارائه این روغن 
پایه به بخش خصوصی، منوط به شــرط صادرات گردد، از نگرانی احتمالی ورود به بازار داخل نیز می توان جلوگیری کردو چرخ تولید داخل نیز در ســال 
رونق تولید، سریعتر خواهد چرخید.  به امید آنکه روزی، مدیران محترم پاالیشگاه های صاحب نام، با در نظر گرفتن تجربه مفید و ملموس بخش خصوصی 
و چابکی آنان در دور زدن تحریم ها، طی جلسات حضوری با کارشناسان تولیدی های خصوصی، به دنبال دریافت پیشنهادی جدید و مفید، نقش جدیدی 

را در روند حیات و توسعه صادرات، ایفا نمایند.

رویکرد  معقول جایگزین فرایند فعلی

 35       خرداد - تیر ماه 98



 37       خرداد - تیر ماه 98

ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyخرداد - تیر ماه 98 36

سارا مالکی
خبرنگار حوزه 

نفت و انرژی

 کره جنوبی کشوری اســت که به لحاظ تاریخی 
در برهه های زمانی تقریباً یکسان با ایران، وارد فاز 
صنعتی شدن شده اســت. همین هم زمانی باعث 
شده اســت تا صنایع مختلف مانند فوالدسازی یا 
خودروسازی در ایران و کره جنوبی با یکدیگر مقایسه 
شوند. صنعت پتروشیمی نیز از دیگر صنایعی است 
که محل مقایسه میان دو کشور قرار می گیرد. عالوه 
بر هم زمانی شــروع به کار صنایع مختلف در ایران 
و کره جنوبی، یکی از مهم ترین علت های مقایسه 
وضعیت صنایع مختلف در این دو کشــور، رشــد 
چشم گیر این صنایع در کره جنوبی است. از همین 
رو این مقایسه ها تبدیل به فرصتی برای شناسایی 

کاستی ها در ایران و رموز موفقیت در کره جنوبی 
شده است. بر اســاس آخرین آمار منتشرشده از 
 ، Cefic Chemdata Internationalسوی
کره جنوبی در سال 2018 با فروش 122 میلیون 
دالری، رتبه پنجم را در میان کشورهای صادرکننده 
محصوالت پتروشیمی داشته حال آنکه ایران باوجود 
دارا بودن منابع هیدروکربوری سرشــار و سابقه 
طوالنی شروع فعالیت در صنایع پتروشیمی، دارای 
جایگاهی قابل اشاره در میان غول های پتروشیمی 
نیست. بر اساس گزارش های موجود از حدود ۳1 
میلیون تن تولیدات قابل فــروش در ایران حدود 
22 میلیون تن آن باارزش 12 میلیارد دالر به ۳0 

کشور مقصد صادر می شود. از همین رو بررسی های 
مختلفی میان صنایع پتروشیمی دو کشور از روند 
شکل گیری آن تا نقطه ای که حاال در آنجا قرار دارند 
انجام شده تا شاید با الگوبرداری از مسیری  که کره 
جنوبی رفته، ایران نیز بتواند به جایگاه واقعی خود 
در صنعت پتروشیمی دست پیدا کند. یکی از این 
بررسی ها توسط افسانه شفیعی، عضو هیئت علمی 
موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اتاق 
تهران انجام شده است تا مقایسه ای از الگوی توسعه 
صنایع پتروشیمی در ایران و کره جنوبی به دست 
دهد. نتایج پژوهش هایی ازاین دست می تواند در 

توسعه صنعت پتروشیمی کشور راهگشا باشد.

مقایسه  صنایع پتروشیمی
کره جنوبی و ایران

  تولد صنایع پتروشیمی در کشوری بدون منابع نفت و گاز

 نقطه شروع توســعه صنایع پتروشیمی در کره 
جنوبی، دهــه ۹0 میالدی بود؛ یعنــی زمانی که 
دولت این کشور نخســتین گام ها برای تأسیس 
ســه منطقه ویژه پاالیش نفتا )اولسان، دایسان، 
یئوسو( را برداشت تا خوراک موردنیاز برای توسعه 
این صنعت را فراهم سازد. این روند از حوالی سال  
1۹۶۶ آغازشده و طی چند برنامه توسعه به اهداف 
خود دست یافته اما جذب سرمایه خارجی یا توسعه 
مناطق پتروشیمی بزرگ تر همچنان در کره جنوبی 
در دســتور کار قراردارد. به این ترتیب دولت کره 
جنوبی برنامه ای مدون شــامل هفت مرحله برای 
ارتقای رقابت پذیری صنایع شیمیایی این کشور 
داشــته که گام به گام آن را اجرا کرده و به نتیجه 
رسانده اســت. صنعت پتروشیمی در کره جنوبی 
بدون آنکه از مزیت طبیعی خوراک برخوردار باشد، 
با تکیه بر برنامه ریزی، جایگاه جهانی خود را پیدا 
کرد. سیر راهبردهای توسعه تجاری در این کشور 
به صورتی بود که ابتدا با توسعه واردات مواد اولیه 
و  واسطه های اساسی توان تولید کاالی نهایی به 
وجود می آمد، سپس برنامه های حمایت از تولید 
داخل و جایگزینی واردات )افزایش عمق ساخت 
داخل(، نیاز به واردات را کاهش میداد. به این ترتیب 
در برنامه اول توســعه صنایع پتروشیمی در کره 
جنوبی؛ تولید خــوراک دولتی، واردات مواد نفتی 
به صورت دولتی، تقویت زیرساخت های پشتیبان 
و تحریک تقاضا در بازار صنایع پایین دســتی در 
دستور کار قرار گرفت. دولت کره جنوبی تا پیش 
از رسیدن به برنامه های ششم حمایت های خود از 
پتروشیمی ها را به تدریج کاست تا این که در برنامه 
ششم توسعه، حمایت های مستقیم را کنار گذاشت 
و تجهیز پتروشیمی ها به نیروی انسانی متخصص، 
تحقیق و توســعه و آزادســازی بازار محصوالت 
پتروشــیمی را در پیش گرفــت. در برنامه هفتم 
توسعه نیز تکمیل آزادسازی در صنایع پتروشیمی، 
ادغام و تملک سهام شرکت های پتروشیمی، بسط 
عمودی صنایع پایین دســتی به ســمت صنایع 
پتروشیمی و اتحادهای استراتژیک بین شرکت ها 

صورت پذیرفت. به این ترتیب پس از تأسیس سه 
منطقه ویــژه پاالیش نفتا بین ســال  های 1۹۶۶ 
تا 1۹۹7، ادغام و تملک ســهام در شــرکت های 
نفتی بین ســال های 1۹۹8 تا 200۳ انجام شد. 
پس ازآن بین ســال های 200۴ تــا 2018 روند 
ایجاد بورس کشــورهای تأمین کننده نفت کره 
جنوبی )COPEX( آغاز شد و با اعطای مشوق برای 
سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و استخراج نفت 
ادامه پیدا کرد. در رابطه باعرضه مواد واســطه ای 
)میان دست( نیز در تاریخ های یادشده، فعالیت هایی 
همچون برنامه ریزی متمرکــز تولید محصوالت 
شــیمیایی و تنظیم قیمت تولیدات شــیمیایی، 
نرخ های باالی تعرفه روی تولیدات میان دســتی 
شیمیایی و مداخله دولت در بازار نرخ ارز ادامه داشت 
تا در گام بعدی نرخ تعرفه تولیدات میان دســتی 
به تدریج کاهش یابد و شرایط رقابت در بازار ایجاد 
شود. در این بخش، آخرین قدم آزادسازی قیمت 
تولیدات میان دستی شیمیایی و آزادسازی واردات 
محصوالت شیمیایی میان دستی بود که در سال 
200۴ محقق شد. برنامه دولت کره جنوبی برای 
توسعه صنایع پایین دست نیز به این شکل بود که 
در کنار اعطای مشوق های سرمایه گذاری خارجی، 
الزاماتی صادراتی برای آن ها طراحی کرده تا سهم 
بازار این کشور گســترش پیدا کند. آینده پژوهی 
تحوالت بازار محصوالت شیمیایی توسط دولت و 
ارائه نتایج آن به شرکت های خصوصی دیگر اقدامی 
بود که برافزایش ســهم بازار جهانی کره جنوبی 
از فروش محصوالت پتروشــیمی اثرگذار بود. به 
 این ترتیب کره جنوبی از دهه ۹0 میالدی تاکنون 
همواره توسعه خوشــه های صنعتی منطقه ای، 
همکاری های بین منطقه ای و ایجاد شــبکه های 
جهانی را در ســطح کالن دنبال کرده و در حوزه 
صنعت پتروشیمی نیز در توسعه مقیاس فعالیت 
واحد های پتروشیمی و جلب سرمایه های خارجی 

فعالیت های بسیاری داشته است.

   درس های ایران از کره جنوبی

 ایــران به عنــوان کشــوری بــا منابع سرشــار 
هیدروکربــوری و مزیت هــای طبیعی بســیار 

کره جنوبی در 
سال ۲0۱8 با 
فروش ۱۲۲ 

میلیون دالری، 
رتبه پنجم را در 
میان کشورهای 

صادرکننده 
محصوالت 

پتروشیمی داشته 
حال آنکه ایران 
دارای جایگاهی 
قابل اشاره در 
میان غول های 

پتروشیمی نیست
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ازجمله نزدیکی به آب های آزاد و همچنین نیروی 
متخصص، شاید آن طور که باید موفق به طی مسیر 
توسعه در صنعت پتروشیمی نبوده است. باوجود 
کاســتی های فراوان، این صنعت در ایران پس از 
طی مراحل نسبی توسعه خصوصی سازی شده اما 
مسیر خصوصی سازی این صنعت نیز طبق گفته 
کارشناسان به درستی طی نشده است. بااین حال 
جذابیت این حوزه و پتانسیل های فراوان آن باعث 
می شود راه توسعه و ترقی به روی این صنعت باز 
باشد. اگرچه در ایران در سطح کالن موانعی برای 
رقابت پذیری کالن صنعتــی وجود دارد اما آنچه 
بامطالعه روند توسعه صنایع پتروشیمی در کره 
جنوبی می تواند برای ایران آموزنده باشد؛ ایجاد 
هم زمانی و تناســب میان سیاست های تنظیم 
بازار خوراک، تولیدات واســطه ای پتروشیمی و 
تحریک تقاضا اســت. باز تنظیم فضای تنظیمی 
 ســرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی به منظور 
جلب  ســرمایه گذار خارجی نیز از دیگر دروس 
مهمی است که بامطالعه کره جنوبی برای ایران 

به دســت می آید. درواقع مهم ترین چالش های 
ارتقای رقابت پذیری در صنایع شــیمیایی ایران 
نخســت به وجود نداشــتن توازن زنجیره تولید 
محصوالت پتروشیمی بازمی گردد. در این زمینه 
نبود حاکمیت و نقشه راه توسعه، نبود انسجام میان 
سیاست های مشوق تولید و سرمایه گذاری، تنظیم 
بازار و رگالتوری در بــازار خوراک و محصوالت، 
ضعف دسترســی به دانش فنی تولید بســیاری 
از محصوالت میان دســتی پتروشــیمی، ضعف 
ارتباط صنایع شیمیایی با صنایع پایین دستی از 
مهم ترین چالش ها هســتند . از دیگر سو کاهش 
اثر مزیت های منابــع در رقابت پذیری تولیدات 
شیمیایی نیز از دیگر چالش های پیش روی صنعت 
پتروشــیمی در ایران اســت. در این زمینه تولید 
محصوالتی باارزش افزوده پایین و دارای پیچیدگی 
کم از مهم ترین مشکالت است.مهم ترین توصیه ها 
در این زمینه از سوی کارشناسان توسعه زنجیره 
ارزش صنعت پتروشــیمی با اســتفاده از منابعی 
مانند صندوق توسعه ملی یا بانک ها با اتکای وثیقه 

گرفتن سهام یا محصول شرکت های پتروشیمی 
است. به نظر می رسد این روش ها در شرایط فعلی 
که ورود سرمایه گذاران خارجی تحت تأثیر تحریم ها 
دشوار شده اســت راهگشا باشــد. با تکیه به این 
روش ها می توان طرح های باالدستی تأمین کننده 
خوراک و مدیریت تخصیص خوراک بین مجتمعی 
واحدهای تولیدی و طرح های صنعت پتروشیمی را 
به پیش برد. تسهیل حضور شرکت های پتروشیمی 
در بازارهای صادراتی از طریق تأمین بخشــی از 
هزینه هــای ایجاد نمایندگی فــروش، راه اندازی 
مراکز تجاری دائمی، نمایشــگاه های تخصصی و 
اختصاص پاویون در نمایشــگاه های بین المللی، 
توسعه شرکت های بازاریابی محصوالت پتروشیمی 
در کشورهای هدف با استفاده از درآمدهای موضوع 
ماده 8 قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز از روش های 
کاهش هزینه های عملیاتی صادراتی با اتکا به بهبود 
عملکرد زیر ساخت های پشتیبان است که می تواند 
در تکمیل روند توســعه صنعت پتروشیمی ایران 

تأثیرگذار باشد.



اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در بهار 1398 همانند دیگر فصول برنامه ها ، طرحها 

و راهبردهای گوناگونی را در رشد و ارتقای اهداف صادراتی خود تجربه نموده است برگزاری جلسات با مدیران نهادها 

و سازمان های گوناگون دولتی و بخش خصوصی، برگزاری کمیسیون های تخصصی فرآورده های نفتی و اقدامات مهم 

اتحادیه در بخش های اقتصادی، صادرات و اجتماعی از جمله این موضوعات هستند . بنا داریم در پایان هر فصل اهم 

این برنامه ها را در ماهنامه دنیای انرژی منعکس نماییم.

پرونده اول: بهارانه اوپکس

دیدار نوروزی هیئت رئیسه و دبیرکل اتحادیه با آقای دکتر هندیانی و آقای افشاریان و در محل 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز انجام شــد و در این دیدار مشــکالت صادراتی هر یک از 
کمیسیون های اتحادیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید جلسه ای با حضور آقای 

افشاریان در سالن کنفرانس اتحادیه برقرار گردد . 

دیدار صمیمانه اسالمی رئیس هیئت مدیره و رفیعی فر دبیرکل اتحادیه با زمانی نیا معاون امور 
بین الملل، پارسانیا مدیرکل حوزه کشــورهای عربی، آفریقایی و آسیایی و اسماعیلی مدیرکل 
حوزه امریکا، اروپا و کشورهای حاشیه دریای خزر وزارت نفت، در این دیدار رئیس هیئت مدیره 
و دبیرکل اتحادیه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های جاری اتحادیه بر لزوم همکاری های وزارت 
نفت در زمینه تامین خوراک، رگوالتوری، مشکالت واحدهای تولیدی اتحادیه و ... گفتگو کردند .

اردیبهشت ماه دیدار آقای تاجیک عضو هیئت مدیره و آقای رفیعی فر دبیرکل اتحادیه با آقای 
حجتی معاون مالیات های مســتقیم و معاونان، در این جلسه موضوعاتی چون مشکالت ارز در 
سامانه نیما و ایجاد نهاد رگوالتوری مورد بررســی قرار گرفت و مقرر گردید جلسه ای با حضور 
اعضای اتحادیه در دبیرخانه جهت پاسخگویی مشکالت مالیاتی اعضای اتحادیه توسط یکی از 

معاونین آقای حجتی تشکیل گردد.

در اردیبهشت ۹8، آقایان اسالمی، باقریان، صرامی، شیخی و رفیعی فر از اتحادیه اوپکس با آقای 
صادق آبادی مدیرعامل پاالیش و پخش، آقای خسروی مدیربازرگانی و آقای مروج مدیر هماهنگی 
و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی دیدار کردند در این جلسه مقرر 
گردید در خصوص وضعیت صادرات و بازرگانی فرآورده های نفتی نشست های تخصصی مشترک 

برگزار گردد

دیدار هیئت مدیره اوپکس از ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

بررسی مشکالت ارزی و ایجاد نهاد رگوالتوری

نشست های تخصصی مشترک با پاالیش و پخش

هم افزایی با وزارت نفت در دیدار با معاون امور بین الملل این وزارتخانه
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در دیداری که اعضای هیئت مدیره و دبیرکل اتحادیه با آقای ارونقی معاون فني و امور گمرکي گمرک 
جمهوري اسالمي ایران داشتند عنوان گردید چنانچه مطالب و مشکالت اعضاء اتحادیه در رابطه با مسائل 
گمرکی به معاونت فنی و امور گمرکی منعکس شود، با توجه به جنبه عملیاتی آن بررسی و در صورت امکان 
راهکارهای رفع آنها عملیاتی شود. همچنین با توجه به صدور بخشنامه های ارزی متعدد، بالتکلیفی در 
نقل و انتقاالت ارزی و مهم ترین آن تفاوت نرخ های خریدوفروش ارز صادرکنندگان در سامانه های نیما و 
سنا طی نامه ای از سوی اتحادیه درخواست شد، به منظور بررسی این موضوعات و ایجاد وحدت رویه در 
ارزش گذاری کاالهای صادراتی که مبنای تعهدات صادرکنندگان محسوب می شود؛ جلسه  کارشناسی 

به همراه نمایندگان بانک مرکزی، دفتر بررسی و تعیین ارزش، صادرات گمرک و اعضاء اتحادیه برگزار گردد.

کمیســیون فرآورده های پارافینی در تاریخ 8 اردیبهشت و به ریاست آقای ضویی با بحث و 
بررسي پیرامون بازارهاي جهاني پارافین وکس، فوتس اویل، وازلین و پارافین مایع و بررسی 

قیمت خوراک واحدهای تولید پارافین تشکیل گردید

با توجه به تالش ها و پیگیری های مستمر اتحادیه، موافقت همه دست اندرکاران و حمایت معنوی 
چندین سازمان و ارگان ازجمله اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت، شرکت نفت، سازمان ملی 
استاندارد و... مجوز  برگزاری این نمایشگاه صادر گردید و درنهایت منجر به عقد قرارداد گردید. 
در این رابطه مقررشده اســت، اتحادیه به عنوان سیاست گذار و شرکت راهکار تجارت به عنوان 
مجری برای برگزاری نمایشگاه باهم همکاری نمایند. برنامه آماده سازی و اجرای نمایشگاه در 
دست اجرابوده  و در اواخر پاییز سال جاری برای اولین بار در کشور اولین نمایشگاه بین المللی 

صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمي ایران برگزار خواهد شد.

در جلسه ای که با آقای آقامحمدی رئیس کمیسیون اقتصاد کالن و بازرگانی و اداری مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در تاریخ ۹8/02/25 در وزارت نفت تشکیل شد به منظور بحث و 
بررسی جهت رفع مشکالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان موضوعاتی نظیررفع مشکالت 
پیش آمده در سه ماهه آخر ســال ۹7 توســط کارگروه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی، 
روان سازی صادرات، اصالح بخشنامه های ارزی، خروج خوراک موردنیاز واحدهای تولیدی 
از بورس، اصالح ارزش های صادراتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد نهاد رگوالتوری، 

تخصیص وکیوم باتوم و روند صدور مجوز تولید قیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی قیمت خوراک واحدهای پارافینی

دیدار هیئت مدیره با معاون فنی و امور گمركی گمرک

دیدار با عضو مجمع تشخیص در وزارت نفت

برگزاری اولین نمایشگاه صنایع پایین دست

دیدار آقایان باقریان و صرامی اعضای هیئت مدیره و آقای رفیعی فر دبیرکل با آقای مودودی 
سرپرست سازمان توسعه تجارت، در این دیدار مشــکالت صادراتی اعضا اعم از ارز، خوراک، 
حمل و نقل دریایی و بازرگانی بررســی شــده و آقای مودودی پیشــنهاد داد برای بررسی و رفع 
مشکالت و موانع صادراتی اتحادیه، زنجیره ای با حضور حداکثر ۹ کارشناس که به نوعی با مشکالت 
درگیر هســتند تشکیل گردد و پس از کارشناســی و ارائه راه حل های مفید به صورت مکتوب به 
سازمان توسعه تجارت ارائه گردد . سازمان توسعه تجارت نیز برای پیگیری و رفع موانع، امکانات 
فیزیکی سازمان و پشتیبانی رســانه ای به اتحادیه ارائه خواهد کرد . همچنین مسائل و مشکالت 
ارزی اعضا مطرح شد و خواســته اصلی اتحادیه این بود که دولت از کنترل دستوری سامانه نیما 
دست بردارد تا بازار خودش به تعادل برسد. برگشــت ارز به این صورت نه تنها ممکن نیست بلکه موانع زیادی را نیز در مسیر صادراتی شرکت ها ایجاد 
می کند. در وضعیت و شرایط موجود امکان ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان مقدور نیست و باید راهکار مناسبی برای آن تعریف و اجرایی شود.

در دیدار جمعی از اعضای هیئت مدیره و  دبیرکل اتحادیه با فرید موسوی، نماینده تهران و عضو کمسیون 

اقتصادی مجلس شورای اســالمی، رفیعی فر ضمن معرفی اتحادیه، زمینه فعالیت اعضا و طبقه بندی 

کمیسیون های تخصصی،  به انجام کارهای کارشناسی اتحادیه در حوزه جمع آوری، پایش و تحلیل آمارهای 

مربوط به تولید، صادرات و همچنین ارائه طرح های کارشناســی در حوزه بورس و ارز و ارسال آن به تمام 

نهادهای ذی صالح نظیر وزارت نفت، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، اتاق های بازرگانی و همچنین 

مجلس شورای اســالمی پرداخت  و در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص طرح های ارزی ارائه شده در 

ابتدای تابستان ۹7 مبنی بر عدم اجرای بخشنامه های اعالم شده در حوزه تولید و صادرات به دلیل خرید کاال با ارز باالتر و فروش همان کاال با ارز پایین تر اشاره نمود  و 

عنوان کرد  باوجود اینکه شرکت های بخش خصوصی هنوز کاالی  مدنظر خود را دریافت نکرده اند اما مبلغ موردنظر را به صورت کامل و نقدی پرداخت می نمایند ولی 

با این وجود این اختالف به حساب پاالیشگاه ها واریزشده و دولت دوباره آن را از بخش خصوصی طلب می کند. همچنین دبیرکل اتحادیه در راستای اقدامات اتحادیه 

مبنی بر ارائه راهکارهای حل مشکالت مطرح شده، به حضور مداوم اتحادیه در شورای گفتگو در کنار وزرا و نمایندگان مجلس و پیگیری دوساله این اتحادیه جهت ایجاد 

نهاد رگوالتوری که متأسفانه همچنان به سرانجام نرسیده است اشاره کرده و خواستار آزادسازی نفت سفید و نفت کوره جهت کاهش مشکالت دولت شد . و خواستار 

برگزاری جلسه ای در کمیسیون عمران و با حضور نمایندگان وزارت نفت و وزارت راه شد تا این مشکل قبل از پایان سال مالی که انتهای تیرماه است حل گردد .موسوی 

در خصوص خواسته های ذکر شده نیز گفت : متأسفانه اتاق بازرگانی ایران که مسئول پیگیری مشکالت بخش خصوصی است و در شورای عالی صادرات، شورای 

اقتصاد، صندوق توسعه ملی و شورای پول و اعتبار بانک مرکزی دارای جایگاه و نماینده می باشد در راستای حل مشکات فوق تالش چشمگیری انجام نمی دهد و از 

فرصت های داده شده بهره کافی نمی برند. در خصوص ارائه پیشنهادهایی نظیر آزادسازی نفت سفید و نفت کوره که منجر به افزایش درآمدزایی و کاهش مشکالت 

دولت می شــود، بهترین فرصت را فصل نوشتن بودجه پیشنهاد می کنم تا از طریق رابط پارلمانی اتاق، پیشنهادهای مربوطه به مجلس ارائه و مجلس نیز 

پیگیری نماید. همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان درخواست کردند طی نامه ای موارد مربوط به بورس و سایر مشکالت به ایشان منعکس 

شود تا از طریق کمیسیون اقتصادی پیگیری گردد. همچنین موسوی بخش قابل توجهی از مشکالت را به دلیل عدم شناخت بخش خصوصی از نهاد مجلس 

عنوان کرده و حضور افرادی علی الخصوص نمایندگان ادوار گذشته را به عنوان رابط حقوقی و پارلمانی اتحادیه، جهت ارتباط با نمایندگان و ارائه طرح های 

پیشنهادی به زبان مدنظر مجلس ضروری دانسته تا از این طریق مشکالت مورد اشاره در دستور کمیسیون مطرح و قابلیت دفاع پیدا کند و در کنار آن نیز 

حمایت های رسانه ای نیز صورت پذیرد تا هرچه سریع تر مسائل و مشکالت به گوش مسئولین برسد.

دیدار با مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت

نشست هم اندیشی با عضو كمیسیون اقتصادی مجلس
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در نوزدهمین روز از خرداد ۹8 کمیسیون قیر موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت : بررسی 
ســازوکار جدید بانک مرکزی در ارتباط با موضوع بازگشت ارز در سال ۹8 و ارتباط آن با اظهار 
توســط کارت های بازرگانی بازرگانان، انتخابات هیئت مدیره و نامزدهای احتمالی و مشکالت 
کنونی صادرات اعضا همچنین در جلسه این کمیسیون بحث و بررسی در خصوص مباحث شورای 
عالی صادرات نفتی با حضور سرکار خانم کاموسی، رئیس میز محصوالت شیمیایی و سلولزی 
سازمان توسعه تجارت ایران انجام شد که مهم ترین موضوعات مطرح شده از سوی اعضاء اتحادیه 
عبارت بودند از : در بحث تولید، بسته بندی و صادرات قیر موانع و مشکالت متعددی وجود دارد 
و تنها با همکاری سیستم های دولتی می توان رونق این صنعت را حفظ نمود اما اگر به مشکالت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان توجهی نشود این صنعت رو به افول خواهد رفت. طی یک سال 
گذشته قیمت ماده اولیه، حمل بار، بسته بندی افزایش شدیدی پیداکرده است همچنین باوجود 
تحریم های فعلی سیستم های حمل ونقل دریایی نیز افزایش قیمت داشته اند. با شرایط موجود 
امکان برگشت ارز حاصل از صادرات هم میسر نیست. از طرفی در رینگ صادراتی بورس معامالت 
به صورت ریالی انجام می گیرد و هیچ سیستم ارزی در بورس کاال وجود ندارد. در حال حاضر قیر ایران به کشورهای هم جوار صادر می شود که سیستم آنها هم 
به صورت ریالی است و با عدم برگشت ارزش افزوده نقدینگی به صفر خواهد رسید. از سویی بخش خصوصی که از طریق نقدینگی حاصل از استرداد مالیات 
ارزش افزوده ماده اولیه و... خود را تأمین می نماید با اجرایی شدن این دستورالعمل ها تعطیل خواهد شد. درخواست می شود، شرکت های تولیدکننده قیر، 
با ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کاال مجاز به صادرات شوند و بر اساس دستورالعمل بورس کل ارز ریالی که از طریق بورس برگردانده می شود 
به عنوان رفع تعهد ارزی شرکت های تولیدی لحاظ شود تا تمام استردادهای خود را دریافت نمایند. همچنین اتحادیه جز اولین تشکل هایی بوده که طرح 
ارزی خود را کتباً به سازمان توسعه تجارت و دیگر ارگان ها ارائه داده است اما آنچه مشاهده می شود این است که می خواهند از جانب صادرکنندگان سودی 
به واردکنندگان برسد. دولت باید از کنترل دستوری سامانه ها دست بردارد تا بازار به تعادل برسد. تفاوت قیمت های پایه صادراتی محاسبه شده در گمرک 
با نرخ های خریدوفروش ارز آزاد، ســامانه نیما و... بسیار زیاد اســت. از طرفی قیمت اعالمی دالر بانک مرکزی در محاسبه اقالم صادراتی نیز تفاوت ایجاد 
می کند. صادرات قیر کشور ایران 11% سبد جهانی صادرات قیر را تشکیل می دهد و 80% این میزان صادرات توسط اعضاء اتحادیه انجام می گیرد. اتحادیه 
همچنان به دنبال اجرایی شدن طرح ارزی خود اســت تا اصالحات الزم صورت گیرد. طرح پیشنهادی اتحادیه نه تنها هیچ تورمی را ایجاد نمی کند بلکه 
باعث حفظ فرصت های شغلی و این صنعت خواهد شد. و در پایان استفاده از کارت های بازرگانی بی تعهد و یک بارمصرف به این صنعت ضربه زده است اما 
هیچ پیگیری صورت نگرفت. واردات وکیوم باتوم، قیر، ضایعات سمی، کک های نفتی و... از عراق به بازار ما صدمه وارد کرده است. قرارداد النگ ترم وکیوم 
باتوم و نفت سفید کمک می کند تا واحدهای تولیدی بتوانند برای فروش خود برنامه ریزی داشته باشند همچنین در حال حاضر 50% وکیوم باتوم بیرون از 
پاالیشگاه ها تولید می شود که افزایش بازوهای بارگیری می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. اعضاء کمیسیون قیر خواستار برگشت سقف 10% رقابت وکیوم باتوم 
هستند و همچنین پیشنهاد می شود، اتحادیه به عنوان یک مرجع ارزش گذاری را انجام دهد. در ادامه سرکار خانم کاموسی در پاسخ به مطالب مطرح شده 
از سوی اعضاء عنوان نمودند : با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت متولی بحث صادرات بوده درنتیجه با سیاست های خاص خود این موضوع را هدایت 
می کند. مباحث بورس کاال صرفاً شامل قیر نمی شود. قیمت تمام شده بسیاری از کاالها با نرخ ارز آزاد محاسبه می شود. همچنین استعالم مواردی چون 
هزینه سربار تولید و قیمت های پایه صادراتی همچنان از اتحادیه انجام می شود و اتحادیه مرجع مناسبی برای اعالم نظرهای کارشناسی در این خصوص 
است. تنها فرصتی باید ایجاد شود تا اتحادیه بتواند به جلسات کارشناسی نیز ملحق شود. پیشنهاد می شود، اتحادیه جلسه ای جهت جمع بندی اساسی موارد 
مذکور برگزار نماید تا عالوه بر ارائه طرح های ارزی اتحادیه نقطه نظرات مهمی که بتواند قیر را در این حیطه تفکیک و برجسته نماید نیز مطرح گردد.در 
ادامه سرکار خانم کاموسی در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی اعضاء عنوان نمودند : با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت متولی بحث صادرات بوده 
درنتیجه با سیاســت های خاص خود این موضوع را هدایت می کند. مباحث بورس کاال صرفاً شامل قیر نمی شود. قیمت تمام شده بسیاری از کاالها با نرخ 
ارز آزاد محاسبه می شود. همچنین استعالم مواردی چون هزینه سربار تولید و قیمت های پایه صادراتی همچنان از اتحادیه انجام می شود و اتحادیه مرجع 
مناسبی برای اعالم نظرهای کارشناسی در این خصوص است. تنها فرصتی باید ایجاد شود تا اتحادیه بتواند به جلسات کارشناسی نیز ملحق شود. پیشنهاد 
می شود، اتحادیه جلسه ای جهت جمع بندی اساسی موارد مذکور برگزار نماید تا عالوه بر ارائه طرح های ارزی اتحادیه نقطه نظرات مهمی که بتواند قیر را 

در این حیطه تفکیک و برجسته نماید نیز مطرح گردد.

نتایج كمیسیون تخصصی قیر

جلسه آقای باقریان نائب رئیس، آقای ابوترابی عضو هیئت مدیره و آقای رفیعی فر دبیرکل اتحادیه 
در محل سازمان ملی استاندارد ایران با آقای بیات معاون ارزیابی کیفیت و آقای تقی پور مدیرکل 
دفتر ارزیابی کیفیت کاالها، در این نشست ضمن تاکید بر لزوم شفاف سازی در حوزه صادرات 
فرآورده ها خصوصا واحدهای تولیدی هیدروکربن ها، مقرر گردید ضمن پایش و ارزیابی اولیه 
واحدهای تولیدی اعضا توسط اتحادیه، نماینده ای بی طرف از طرف اتحادیه جهت پایش و ارزیابی 

فنی فرآورده های صادراتی تعیین گردد

پنجمین همایش افزایش سهم بخش خصوصي در بازارهاي بین المللي انرژي با حضور مقامات 
عالي رتبه نفتي در سالن همایش نمایشگاه بین المللي برگزار گردید.

در انتهاي این همایش شرکت های پیشرو بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی معرفي 
شدند که نمایندگان اتحادیه در این بخش شرکتهاي آترا کران انرژي،آرمیتیس پرشیا ،پیمان روغن 

تولیدي بازرگاني جم پیام شهر بودند که به عنوان شرکت هاي برتر در این زمینه انتخاب شدند.
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت،گاز و پتروشیمي ایران کسب این موفقیت را به مجموعه 

شرکتهای نام برده تبریک و تهنیت عرض مي نماید.

کمیسیون فرآورده های روغنی با هدف بحث و تبادل نظر در خصوص اصالحیه استاندارد مصرف 
انرژی روغن موتور و روغن تصفیه، بحث و تبادل نظر در رابطه با جلســه فوق العاده کمیســیون 
فرآورده های روغنی مورخ 2۳-02-۹8 با موضوع ساماندهی اسناد منشأ روغن سوخت تقطیری، 
گفتگو در خصوص تکنولوژی جدید تولید انواع روغن و بحث و بررســی در خصوص مشــکالت 
گمرکی و صادراتی اعضاء در پنجمین روز خرداد تشــکیل گردید . همچنین در این جلسه ستاد 
مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز طی نامه ای در راستای اجرای تبصره 2 ماده ۳5 دستورالعمل 
اصالح و بهبود )ســاماندهی( فرآیندهای صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت فرآورده های نفتی 
مبنی بر اســتفاده از ظرفیت انجمن صنایع بازیافت فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي و سامانه پایش به منظور "ساماندهي اسناد منشاء سوخت 
تقطیري" از اعضاء کمیسیون فرآورده های روغنی درخواست نمود تا در این زمینه اعالم نظر نماید. طی این جلسه نمایندگان انجمن صنایع بازیافت 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اطالعات کاملی از سابقه انجمن، طرح پیشنهادی آن در خصوص ساماندهی جمع آوری و بازیافت روغن های 
کارکرده و همچنین روند پیشبرد موضوع در جلسات کارشناسی متعدد در اختیار اعضاء کمیسیون قرار دادند. اعضاء کمیسیون فرآورده های روغنی 
ضمن استقبال و موافقت از اجرای طرح انجمن با هدف "ساماندهی سیســتماتیک جمع آوری روغن کارکرده و نهایتاً استفاده از سامانه برای ثبت 
اسناد منشأ در صادرات روغن سوخت تقطیری از ابتدای زنجیره مصرف تا انتهای آن" درخواست نمودند تا اتحادیه طی نامه ای ضمن اعالم موافقت 
کمیسیون، خواستار اجرای سریع طرح مذکور در کشور شود و تا زمانی که شیوه نامه اجرایی سامانه جامع مدیریت جمع آوری روغن کارکرده تصویب 
و از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به تمام ذینفعان ابالغ و اجرایی گردد، صادرات روغن سوخت تقطیری واحدهای تصفیه دوم بر اساس 
مفاد رویه اصالحی اجرایی صادرات این محصول )ابالغی طی نامه شماره ۹۴/75۴7/د مورخ ۹۴/10/1۴ آن ستاد( همانند گذشته امکان پذیر باشد.

سازمان ملی استاندارد در تعامل با اتحادیه اوپکس

تقدیر از شركت های برتر اتحادیه

كمیسیون فرآورده های روغنی و نتایج این جلسه
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جلسه مشترک کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ و بازرگانان به ریاست سرکارخانم سعیدی و 
آقای دکتر فیروزی در تاریخ ۹8/2/۳0 تشکیل گردید و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

  تحوالت اخیر و تأثیرات آن در سواپ و ترانزیت و بانکرینگ

با توجه به شــرایط موجود در منطقه و مشکالتی که در داخل کشور ایجاد شده ترانزیت مسئله خیلی 
پیچیده ای شده است. کشور ایران با توجه به داشتن محصوالت بسیار زیادی برای صادرات با مشکالت 
زیادی نیز مواجه است لذا ترانزیت با دو مشکل اساسی روبه رو است؛ یک آنکه میزان عرضه در سطح بازار 
زیاد است و همچنین قیمت اعالم شده پایین و به صرفه نیست. دو، دولت برای اینکه بتواند بار خود را بفروشد، مشکالتی را در راه ترانزیت اعم از عدم ارسال بارهای 
کشور عراق به بنادر جنوب ایجاد کرده و همچنین شرایط حساس کنونی در منطقه و اتفاقات اخیر رخ داده در بندر فجیره تأثیرات منفی بسیار زیادی در عملکرد 

صادراتی کشور )با وجود عدم تغییر در قیمت نفت( گذاشته است

    بحث و بررسی در خصوص سوخت رسانی به کشتی ها

با توجه به حضور نمایندگان کمیسیون پتروشیمی، مهم ترین موضوعاتی که در این بخش مطرح شد، به شرح زیر است:   در خصوص بانکرینگ نوعی رانت وجود 
دارد اما در بحث سوخت رسانی تنها کشتی های کوچک ممکن است فعالیت داشته باشند.      پیرو گفت وگوهای بعمل آمده در جلسه کمیسیون پتروشیمی، 
مشکل شرکت پتروشیمی زاگرس برای تأمین ســوخت کشتی ها مطرح و نماینده شرکت مذکور عنوان نمود، پیگیری های بسیاری در این خصوص انجام و 
نامه هایی نیز از سوی دستگاه امنیتی کشور نیز در این رابطه صادرشده اما همچنان تغییری رخ نداده است. در حال حاضر پتروشیمی زاگرس 1۴ کشتی در اجاره 
خود دارد و سوخت 11 کشتی توسط  آن شرکت تأمین می گردد. بخشی از این سوخت از داخل کشور )از طریق هلدینگ خلیج فارس( و بخش دیگر آن از شرق 
آسیا تأمین می شود. در حال حاضر تنها شرکت بناگستر کرانه در زمینه سوخت رسانی به شرکت پتروشیمی زاگرس کمک می کند. در این رابطه درخواست شد 
تا اعضاء دیگر اتحادیه نیز در صورت امکان در این زمینه به آن شرکت کمک نمایند. در ادامه این موضوع نیز مطرح گردید که هزینه بانکرینگ توسط شرکت های 
خارجی بسیار مناسب تر و به صرفه تر از شرکت ملی نفت کش درمی آید اما ترجیح شرکت پتروشیمی زاگرس این است که بانکرینگ از طریق سیستم داخلی 
کشور انجام شود.       تاکنون در ایران شرکت های توانمند و بزرگی در زمینه بانکرینگ وجود نداشته اند؛ فضایی برای ایجاد شرکت های بزرگ در حوزه بانکرینگ 
نیست، چون امکانات و زیرساخت های مناسبی - نه به لحاظ اقتصادی و نه فرهنگی- در کشور ایران وجود ندارد.    با توجه به شرایط موجود کشور در منطقه و 
در حوزه بین المللی، بندر چابهار نیز وضعیت مشخصی ندارد و معلوم نیست تا چه زمانی از تحریم های بین المللی معاف خواهد ماند. معافیت بندر چابهار به این 
دلیل بوده است که نظام روابط بین الملل برای اینکه بتواند در مقابل چین قرار بگیرد ناگزیر بوده تا از این منطقه استفاده نماید؛ بنابراین کشور هند را انتخاب نموده 
تا جایگزینی برای چین باشد. در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی هند باالتر از کشور چین است و برای اینکه افغانستان هم به کشورهای پاکستان و چین وابسته 
نشود، به همین جهت بندر چابهار را از لیست تحریم ها مستثنی کرده اند. اگر درگیری نظامی بین ایران و آمریکا پیش آید چابهار هم حتماً بسته خواهد شد. 
همه بنادر تا به امروز عمدتاً درون تنگه هرمز قرارگرفته اند و به همین دولت به جز چابهار بندر جاسک را نیز مدنظر گرفته است تا بتواند آنجا را تبدیل به یک هاب 
بزرگ نفتی نماید که در حال حاضر این ویژگی را تنها بندر فجیره که در خارج از تنگه هرمز قرارگرفته، در اختیار دارد. لیکن فعالً با توجه به آشفتگی های ایجاد 
شده در منطقه، بندر چابهار می تواند ٌمسکن خوبی برای فعالیت بازرگانان باشد. بندر چابهار پتانسیل و شرایط ایده آلی برای پتروشیمی ها، شرکت های خصوصی 
در صنعت قیر دارد و برای محصوالتی که به صورت بشکه حمل می شوند نیز موقعیت خوبی است. مسیر ترکمنستان تا بندر چابهار می تواند مسیری برای درآمد 

بیشتر باشد که اگر بتوان در آینده این بندر را تحت کنترل درآورد موقعیت ممتازی خواهد شد . 

   بحث و بررسی راه کارهای عملیاتی برای حفظ و توسعه بازرگانی فرآورده های نفتی

 در ادامه پیرو دعوت از نمایندگان امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به منظور بحث و بررسی راه کارهای عملیاتی برای کمک به صادرات فرآورده های نفتی اعضاء 
اتحادیه برای حضور در جلسه کمیسیون سواپ و بازرگانان عبدی مسئول برنامه ریزی و هماهنگی عملیات فرآورده و کریمی راد، از بخش بازاریابی و مارکتینگ 
شرکت ملی نفت در محل دبیرخانه اتحادیه حضور یافته و آمادگی آقای خوشرو مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران را برای مساعدت به صادرکنندگان 
عضو اتحادیه در چهارچوب قوانین و مقررات وزارت نفت اعالم نمودند. سؤاالت و موضوعاتی که از سوی اعضاء اتحادیه مطرح شد عبارتند از : تنوع محصوالت 

جلسه پرش و پاسخ با بخش بازاریابی و ماركتینگ شركت ملی نفت

با توجه به پیگیری های اتحادیه جهت برگزاری جلسه ای مشترک با مدیران ارشد بانک مرکزی جمهوری  
اسالمی ایران در خصوص تعهدات ارزی صادرکنندگان و برنامه ریزی برای امور مربوط به صادرات فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی جلسه ای مورخ ۹8/02/2۴ با کریمی مدیرکل محترم صادرات بانک مرکزی به همراه 
هیئت رئیسه، رؤسای کمیسیون ها، دبیرکل و تعدادی از اعضاء اتحادیه برگزار شد. طی این دیدار بحث 
طبقه بندی صادرکنندگان در راستای تعهد ارزی، ارزش های گمرکی کاالهای صادراتی، صادرات ریالی، 
رفع مشکالت صادراتی اعضاء مطرح شد. همچنین درخواست هایی اعم از برگزاری جلسات کارشناسی با 
نمایندگان کمیسیون های تخصصی اتحادیه، برگزاری جلسه مشترک با کانون صرافان ایرانیان به منظور 
بررسی راهکارهای عملیاتی نقل و انتقاالت ارزی و نهایی شدن نحوه محاسبه ارزش های گمرکی کاالهای صادراتی از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران بر اساس 

نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از سوی اعضاء اتحادیه مطرح و مکاتبه الزم در این زمینه صورت گرفت .

جلسه با  مدیركل صادرات  بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران

صادراتی فرآورده های شرکت ملی نفت ایران به چه صورت و چه میزانی است؟، آیا همچنان طی تقسیم بندی گذشته صادرات محصوالتی چون گازوئیل یا دیگر 
فرآورده ها به کشورهای همسایه را شرکت پاالیش و پخش تقبل داشته و صادرات دریایی را بخش بین الملل انجام می دهد یا همگی در اختیار بخش بین الملل 
است؟، میزان حجم صادرات فرآورده های شرکت ملی نفت کامالً نامشخص است و زمانی هم که از سوی همکاران تماس گرفته می شود قیمت گذاری را به عهده 
خریدار می گذارید در همه جای دنیا فروشنده قیمت را اعالم می کند. از طرفی هم به راحتی و بدون ذکر دلیل آن قیمت های پیشنهادی از سوی بازرگانان مردود 
می شوند.، با توجه به شرایط تحریم آیا امور بین الملل برای خروج محموله های خود از منطقه برنامه ای در دست دارد؟، نحوه قیمت گذاری در خصوص فرآورده های 
استراتژیکی چون میعانات گازی، انواع حالل ها و سایر فرآورده های دیگر که حتی در بورس انرژی عرضه می شود به صورت داخلی و بین المللی هم سو و هم جهت 
با تولیدکننده ها نیست. قیمت گذاری ها به هیچ وجه رقابتی نیستند و این نشات گرفته از تفکر وزارت نفت است که اصاًل اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و 
تولید، فروش و... را خود در دست گرفته اند به عنوان مثال بازارچه های مرزی چه لطمه های جبران ناپذیری را به تولیدکننده ها می زند. و در آخر از شرکت ملی نفت 
درخواست شد، در رابطه با مسئله قیمت گذاری با اتحادیه همکاری نماید که در آینده لینک قابل اعتمادی بین دو طرف ایجاد شود تا اتحادیه بتواند استعالم قیمت 
کند و خروجی حاصل شود. نمایندگان شرکت ملی نفت در پاسخ به اعضاء کمیسیون سوآپ و بازرگانان هم عنوان کردند : در خصوص موضوع تنوع محصوالت 
بعضی از مسائل استراتژیک هستند و بستگی به امکان صادرات در آن زمان دارد. برای مثال امکان صادرات گازوئیل در زمستان ها را نداریم اما در حال حاضر در 
بخش فرآورده ها محصوالتی چون نفت کوره ۳80 و 280، گازوئیل 1 و 0.5 درصد و میعانات گازی که از طریق بورس ارائه می کنیم و توزیع نفت سفید در دست 
شرکت پاالیش و پخش است، امور بین الملل فقط صادرات دریایی را بر عهده دارد. صادرات زمینی مدتی قبل به امور بین الملل واگذار شد اما تصمیم بر آن شد که 
در قالب دیگری انجام گیرد. البته در خصوص نفت کوره اگر درخواستی باشد به صورت موردی بررسی خواهیم کرد، در شرکت نفت ابتدا درخواست باید بررسی 
و سپس قیمت به مشتری گردد. امکانات ما در میزان هزینه و پیشبرد روند با دیگر شرکت ها متفاوت است درنتیجه نمی توانیم قیمت اعالم کنیم. اعالم قیمت 
پیشنهادی از سوی مشتری به ما نشان می دهد مشتری در چه سطحی ازلحاظ توانایی و حرفه ای قرار دارد، تصمیم گیری در خصوص موضوع خروج محموله 
از منطقه نیز در حیطه هیئت مدیره شرکت ملی نفت است. به جز بحث بروکراسی این مجموعه مسائل دیگری نیز باید مدنظر قرار گیرد تا به این لحظه این کار 
صورت نگرفته و هنوز به صورت FOB انجام می گیرد، موضوع نحوه قیمت گذاری در بازارچه های مرزی در اختیار وزارت نفت نیست و درواقع استانداری مربوطه 
از هیئت دولت مصوبه ای را می گیرد و طی ابالغیه صادرشده ما ناچار به اعالم قیمت هستیم، در گذشته شرکت ملی نفت بروکراسی خیلی سخت و پیچیده ای 
داشت اما با توجه به شرایط فعلی و تحریم ها شرکت نفت بروکراسی اش را تغییر داده و راحت تر گرفته است. اگر محرز شود مشتری واقعاً کننده کار است، حتماً 
محموله مورد درخواست فروخته خواهد شد، شرکت ملی نفت خود با مشکالت زیادی درگیر است برای مثال PI  این شرکت را گرفته و تحت عنوان حواله در 
بازار می فروشند به همین دلیل برای مشتری ها فیلتر گذاشته شده است همچنین ارزان فروشی،fix price نیز در این سیستم وجود ندارد. ممکن است در زمانی 
محموله ای را به شرکتی تخصیص داده باشیم به همین دلیل شما باید درخواست خود را به صورت مشخص اعالم نمایید و سیستم با توجه به شرایطی که دارد 
تصمیم گیری خواهد کرد، در مورد قیمت های متفاوت نفت گاز الزم به ذکر است که این نفت گاز موجود در بازار قاچاق است و نفت گاز این مجموعه نفت نیست. 
قیمت های ما با تفاوت چند سنت اعالم می شود به این صورت که در یک بازه زمانی مشخص قیمت ها بسیار به هم نزدیک است. قراردادها نیز همگی توسط وزیر 

نفت امضا می شود و بعد در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد گرفت. همکاران ما همیشه آماده پاسخگویی به مشتریان هستند.
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به گزارش روابط عمومی اوپکس بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز پاالیش ایران از تاریخ 11 الی 
1۴ اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار گردید .با توجه به آمار و 
گزارش های جمع آوری شده، بیست و چهارمین نمایشگاه نفت در مقایسه با سال گذشته ۳5 درصد  
در تعداد مشارکت کنندگان رشد داشته است که با 80 هزار متر فضاي سرپوشیده و 15 هزار متر فضاي 
باز، حدود 1۴00 شرکت داخلي و 200 شرکت خارجي از 20 کشور جهان در آن حضور داشتند.اعضاء 
اتحادیه در قالب ۶1 شرکت در سالن 7 و قسمت ابتدایی سالن 5 که متعلق به اتحادیه اوپکس بود حضور 
داشتند که نسبت به سال قبل در تعداد مشارکت کنندگان و متراژ شرکت ها رشد ۳0 درصدی وجود 
داشت. در این دوره از نمایشگاه شرکت های حاضر در سالن 5 و 7 که در زمینه تولید، صادرات، واردات فرآورده هاي نفتي فعالیت داشتند به تفکیک کمیسیون 
روغن 2۴ شرکت، کمیسیون قیر 1۴ شرکت، کمیسیون پارافین 7 شرکت، کمیسیون شیمیایي و گاز 5 شرکت، کمیسیون پتروشیمي ۶ شرکت، کمیسیون 
نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ 2 شرکت، کمیسیون بازرگانان 2 شرکت و آزمایشگاه ها 1 شرکت حضور داشتند. سهم مشارکت شرکت های حمل و نقل، 
بیمه، صرافی و ارائه کنندگان خدمات دیجیتالی جهت ارتباط با اتحادیه چشمگیر بوده است .  برگزاری جلسات تخصصي با حضور اعضاء هیات مدیره و دبیر 
کل اتحادیه با سازمان ها، ارگان ها، پتروشیمي ها و پاالیشگاه هاي کشور و بحث و بررسی مشکالت اعضاء و درخواست ارتباط بیشتر غرفه های اعضای اتحادیه 
در ســالن 7 و 5،  بازدید اعضا هیات مدیره اتحادیه و دبیرکل از تمامي شــرکت هاي عضو اتحادیه،  بازدید بیش از 200 نفر از مدیران شرکت ها و 
سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي، کارگزاري ها، صرافي ها، بانک ها، مدیران عامل و کارشناسان شرکت هاي عضو اتحادیه و ... از غرفه اتحادیه،  
برگزاری جلسه هم اندیشی با مدیران پاالیشگاه هاي روغني کشور، حضور هیاتهای تجاری از کشور عراق و افغانستان، حضور کارشناسان روابط عمومي در 
سالن هاي نمایشگاه و توضیح درباره نشریه دنیاي انرژي، جذب عضو جدید و همکاري با اتحادیه، توزیع 2000 نسخه نشریه دنیاي انرژي شماره ۳۳ در ایام 
برگزاري نمایشگاه در تمامي سالن ها، ایجاد ستاد خبری توسط روابط عمومی و تهیه مصاحبه و خبر های به روز در مدت زمان برگزاری نمایشگاه و درج در 
سایت و کانال اتحادیه، پخش زنده رادیو اقتصاد با حضور آقایان صرامی، رفیعی فر و حسینی و  بازتاب آن در سایت هاي خبري، حضور چندین خبرگزاری و 
واحد تلویزیونی داخلی و بین المللی از جمله برنامه ۳۶0 درجه از شبکه خبر، شبکه تلویزیونی zdf آلمان، شبکه تلویزیونی الفرات عراق، خبرگزاری انصاف نیوز، 
روزنامه اقتصادی تعادل و ... از جمله اقدامات روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در طول برگزاری نمایشگاه می باشد . 

به سنت هر ساله اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، مراسم ضیافت 
افطاری در تاریخ 11 خرداد و در هتل الله تهران با حضور مدیرانی از اتاق بازرگانی ایران و تهران، 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اداره مالیات، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و وزارت نفت و 
اعضای اتحادیه برگزار شد . در این مراسم آقایان هندیانی و پدیدار نیز به ایراد سخنرانی پرداختند. 

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در پی حوادث سیل در استان های گلستان، خوزستان 
و لرســتان و با تصویب هیئت مدیره، کمپینی را با عنوان "حداقل یک روستای سیل زده را آباد 
کنیم" تشکیل داد و در طی دو ماه و از محل کمک های نقدی اعضای اتحادیه مبلغ پنج میلیارد 
ریال جمع آوری گردید . مبلغ مورد نظر با همکاری اتاق بازرگانی ایران در جهت آبادانی روستاهای 

سیلزده هزینه خواهد شد .

حداقل یک روستای سیل زده را آباد كنیم

بیست و چهارمین نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی

مراسم افطاری اتحادیه اوپکس
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در خصــوص نمایشــگاه ،نفت 
گاز  و پتروشــیمی و پاالیــش 
بیســت و چهــارم  ذکــر چند 
مورد مــی تواند ابعــادی تازه از 
برگزاری اینچنیــن رویدادهائی 
 را بهتر و بیشــتر هویدا ســازد.

قطع به یقین حضــور فیزیکی 
چه به عنوان مشــارکت کننده 
 وچــه بازدید کننــده برغنــای آن مــی افزاید.چرا که 
الیه هــای ژرف و تامــل برانگیــز از دفتر نمایشــگاه 
 و تــورق آن رمانــی از دلدادگــی و آزادگــی اســت.

آنجا که با ایستادگی و مشقت سربلندی را تجربه می کنی 
 .شایستگی و اقتدار را به حد اعال می بینی و حظ می بری.

قطعا فیلم های خوب و تئاتر هایی از جنس داســتانهای 
 بزرگان ادب و فرهنگ را دیده اید و یا حداقل شنیده اید.

هر جمله ایی را چنــد بار می خوانید و هر سکانســی را 
که احســاس خوشــایندی به شــما منتقل می کند 

احمد صرامی
عضو هیئت مدیره 

به کــرات مــی بینید و در مــورد آن مــی گوئید و 
می شــنوید.انگار تمامی ندارد .و بهتر اســت نداشته 
باشــد.مگر اثر ادبــی موالنــا ،دانته ،هومــر قدیمی 
 مــی شــود و یــا حتــی از ارزش آن کم می شــود.

هر رویــدادی در جای خود و در زمان خــود فقط اتفاق 
است و اگر ماندگار شــد اثر خواهد بود.اما اثر ها چگونه 
ماندگار می شــوند.بالفاصله خواهیــم گفت اثری 
 بی بدیل  و خالص و برآمده از حال و عشق و تفکر عمیق.
به نظر بنده نمایشگاه ها  هم از همین قاعده تبعیت 

می کنند.هرسال شاهد اتفاقاتی خوب هستیم و شگرف 
آنکه موازنه حضور و بروز شــرکت های ایرانی حســب 
 تمایل خردجمعی در نظام حکومتی بسیار تاثیر گذار بود.

در این خصوص انتقادات بسیاری را شنیدیم و البته بعضا 
 درست و بجا بود.اما تمام قضایا به اینجا ختم نمی شود .

تحریــم هــا تاثیر گذار اســت و بســیار مــا را در بعد 
اقتصادی دچار چالــش های رفتاری همــراه با صرف 
هزینه های چندباره می کند.اقتصاد جهانی براســاس 

ســعی و خطا ،دیگر نمی تواند مطلوبیت داشته 
باشــد.اما در تنگنــای محرومیت ها ،چه بســا 
 این سعی و خطا به شــیرینی شهد عسل است.

در خالل برگزاری نمایشــگاه ،فارغ از هر حس 
هیجانــی و کامــال واقــع گرایانــه بازدیدی از 
 ســالن های داخلی ،خارجی و توامان داشــتم.

بواســطه حضور در بــازار فــرآورده های نفت 
،گاز و پتروشــیمی به درجــه ای از خودکفائی 
،بــاور و بعضــا کاربــردی تــر پی بــردم و با 
مداقه بیشــتر ،تنها برنامه ریزی منســجم و 
موثــر و مفیــد بر اســاس حرکت مهندســی 
 و مدیریــت جامــع را دارای خــالء دیدم.

چنانچــه این ابزار با برخــورداری از بخش 
نرم افزاری و سخت افزاری در اختیار قرار گیرد ، 
حجم قابل توجه از خواسته های بازار داخل برای 
 تولید داخلی و صادراتی را می توان پاسخ گو ،بود.

با تحلیــل بــازار و تحقیق در عملیــات کامال 
این مدیریت انجام شــدنی خواهــد بود ،خاصه 
آنکــه اســتفاده از بدنــه کارشناســی بخش 
خصوصــی بر هم افزایــی و نتایــج مطلوب در 
 فضای تحریــم ، بســیار کارآمد خواهــد بود.

ســوی دیگــر ، بلنــد نظــران و راســت 
. نــد د ئــی کر نما د ن صنعــت خو متــا  قا

انتقاد بسیاری بر حضور ســرد خارجیان بود و 
 البته تا حــدودی به جا و منطقی مطرح شــد.

غالبا اکثر قریب به اتفاق چگونه و چرائی وقایع را 
مرزی نمی شناسند.در فلسفه وجودی ، چرائی 
همیشــه یک گام جلوتر اســت.چرا خارجیان 
کمتر شــرکت کردند.با ســوالی این چالش را 
دنبال کــردم.و تنها یک پاســخ یافتم.حضور و 
بروز شــرکت های خدمات مهندسی و ساخت 
.از پرس و جو بــا بخش خصوصی کــه غالبا از 

دوســتان نزدیک و صاحب برند و دارای پروژه 
در خارج از کشــور بوده و هســتند ، شنیدم که 
ما توانائی کافــی و مقتدرانه به حد نیاز و کفایت 
داریم.و شــاید تعداد کم خارجیان به جهت آن 
چند درصد باقی مانده که بیشــتر در ابزار دقیق 
یا آلیاژی بود ،جورچیــن را تکمیل می کرد.به 
نظر بنده سوال روشــن ، جوابی ساده و روشن 
داشــت ،نیامدند چون رقیبانی داشتند ،اما باید 
ترتیبی اتخاذ شــود این توانستن با درجا زدن و 
 فقدان حمایت دولتمردان به دلسردی نیانجامد.

همچنیــن بــه روزرســانی و تکنولوژیک فکر 
کــردن و روش های اصولی به روز مهندســی 
همچــون اســتفاده ابــزاری از مکاترونیک و 
طراحی صنعتی پیشــرفته قطعا ما را به جایگاه 
بهتری ســوق خواهــد داد.و ایــن موضوع با 
کارآفرینی،اشــتغالزائی ،صرف درست منابع و 
 النهایه استفاده درست از انرژی همراه خواهد بود .

 به هرحال چرخه مالی وزارت نفت و شرکت های 
تابعه و تجهیز صنعت نفت بــا مدیریت اقتصاد 
کالن عجین است.و عدم اســتفاده از این همه 
تصمیم آگاهانه مدیران، بــی انگیزگی خواهد 
آورد .و البته در ارتقاء رشد اقتصادی ،ومهار رشد 

نقدینگی روز افزون تاًثیر خواهد گذاشت.

 استفاده از بدنه 
کارشناسی 

بخش خصوصی 
بر هم افزایی و 

نتایج مطلوب در 
فضای تحریم 
، بسیار کارآمد 

خواهد بود
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این روزها صنایع در حال تاوان دادن هستند؛ تاوان تحریم و اقتصادی بیمار که برگرده بنگاه های تولیدی-صنعتی فشار مضاعفی تحمیل می کند. نفت هم از این 
قافله جا نمانده است و جزای سختی را بابت افراط وتفریط ها متحمل شده است، اما سختی کار نفت در نقطه تالقی تحریم و اختالس ها ختم نمی شود. در این نبرد 
تن به تن و قبیله ای برخی جریان های سیاسی، از آن مافیاهای ریزودرشت گرفته تا عوامل خارجی برای براندازی اقتصاد کشور دندان هایشان را تیز کرده اند و به دنبال 

دستاویزی برای یکسره کردن کار هستند؛ آتش این جنگ خیال خاموشی ندارد مگر به قصد بردن عروس خون بس.
نفت باید قربانی شود تا غائله ها ختم شوند؛ توگویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است. با این حساب برای پیش بردن این نقشه باید میزان فشار به سکان داران این 

صنعت را به حداکثر رساند تاجانشان به لب برسد و راضی به اجرای رسم خون بس شوند.
در نزاع راهزنان خودی و اجنبی با اقتصاد کشور، نفت حکم عروس خون بسی را پیداکرده است که گاه قربانی سیاسی کاری ها می شود گاه قربانی وسوسه افرادی که 

در حیات خلوت شرکت ها مشغول دسیسه چینی هستند.

ی  ا ر ســود یکــی د
خاموش کــردن چراغ 
نفت کش هاســت تا با 
خواباندن کار صادرات 
بشکه های طالی سیاه، 
اقتصاد کشور را فلج کند 
و دیگری در ســودای 
معامالت پنهانی است 
تا با افزودن هیزم در آتــش تبانی ها و دورزن ها، 
دالر بیشتری به جیب بزند، هردو سودا فقط یک 
قربانی دارد؛ نفت، سوگلی اقتصاد دیروز و عروس 

خون بس امروز!
هرچند سالخی شدن این صنعت مسبوق به سابقه 

است، ولی این بار با صورتی بزک کرده حضورش را 
برای آتش بسی ابدی مطالبه می کنند؛ چه آن ها 
که خواهان صفر کردن صادرات نفت هستند و چه 
فاسدین و مارقینی که در هیبت ابوموسی اشعری ها 

و یزیدیان کمر به نابودی اقتصاد کشور بسته اند.
یکسر این جنگ قبیله ای دالالن و رانت خواران قداره 
به دستی ایستاده اند که به شکرانه حضورشان در 
وانفسای جنگ اقتصادی روزبه روز تعداد پرونده های 
تلنبار شده روی میز دادگاه های مفاسد مالی بیشتر 
قد می کشد و فضای بزرگ تری را برای ورود ماجرا های 
جدید مطالبه می کند. با حرکت صعودی این جرگه 
فســاد آمیز در نمودار اقتصادی کشور باید گفت 
صنایع مختلفی دمشان در تله دالالن و رانت خواران 

گیرکرده است. شدت و حدت ماجرا تا جایی پیش 
رفته است که بازتاب آن را از تریبون عوامل اجرایی 
مانند مشاور رئیس قوه قضائیه به صورت هشدارهایی 
می توان شــنید: »این حجم باالی پرونده زیبنده 

نیست و باید در این رابطه چاره اندیشی شود«.
اما سهم صنعت نفت با گردش مالی باال از مفاسد 
رخ داده چه میزان اســت؟ با توجه بــه اینکه این 
صنعت در سال رقمی نزدیک به 150 میلیارد دالر 
گردش مالی دارد قدر مسلم می تواند بستر مناسبی 
برای تکثیر مفاســد این چنینی باشد. این صنعِت 
مســتعد به داللی و رانت خواری، کم شاهد تبانی 
در حیات خلوت شرکت های وابسته و غیر وابسته 
به خود نبوده است. این رقم هنگفت می تواند برای 

سمیه مهدوی 
روزنامه نگار 

حوزه نفت و انرژی

بسیاری از مجرمان وسوسه انگیز باشد، به گونه ای 
که ردپای این وسوســه ها را می توان به وضوح در 
پرونده های خاک خورده گمشده ها در صنعت نفت 
جستجو کرد. این پرونده ها علی رغم اینکه سال ها 
زیر ذره بین قضات دادگاه ها در حال بررســی و 
پیدا کردن پول های مفقــودی بوده اند، هنوز به 
سرمنزل مشخصی نرســیده اند. بخشی از این 
پرونده ها مانند فساد 12 میلیارد تومانی که چند 
وقت پیش توسط بازرسان وزارت نفت شناسایی 
شدند، در نطفه خفه می شوند. ولی بعضی موارد 
نیز باگذشت ۶-7 سال همچنان بالتکلیف باقی 
می مانند مانند ماجرای میلیاردر نفتی یا همان 
بسیجی اقتصادی که پس از صدور حکم اعدامش 
به خاطر درگرو نگه داشتن اموال و عدم باز پس به 
وزارت نفت با توجیهات خود وقت کشی می کند. 
این در شرایطی است که تناقض گویی در میزان 
رقــم بدهی ب. ز اخیــر و بابــک زنجانی فعلی 
مخاطب را ســردرگم می کند البته با استناد به 
سخنان اخیر بیژن زنگنه باقیمانده طلب وزارت 
نفت به جز بهره آن بیش از 2 میلیارد دالر است 
رقمی در حدود 25 هزار میلیارد تومان که گویی 
وزیر از دریافت آن دست شســته است، چراکه 
چشمش آب نمی خورد زنجانی این مقدار پول 
را در بساط داشته باشــد. از دیگر شگفتی های 
نفــت که به چپــاول بی بازگشــت ارزهای این 
صنعت انجامید؛ تــاراج نفت کش های غول پیکر 
بود. در دولت دهم، با مفقود شدن سه نفت کش 
با محموله هایش توســط یک شــخص یونانی 
که به بهانه دور زدن تحریم هــا، قوانین ایران را 
دور می زند و صد میلیــون دالر را دود می کند.  
امتداد خط فســاد در نفت پا را از ماجرای دکل 
87 میلیون دالری گمشده فراتر می گذارد و به 
ماجرای اختالس مدیریت اکتشاف نفت می رسد 
که پس از گذشت تقریباً ده سال عوامل نظارتی 
متوجه ارتکاب جرم می شــوند. درمجموع باید 
گفت آنچه از ماجرای نفت کش های گمشده تا 
دکل های مفقودی جلب توجه می کند، درز اخبار 
واصله پس از یک برهه طوالنی است که پس از 

کشیده شــدن پرده ها از عمق فجایع رونمایی 
شود؛ وجه شبه های دیگری نیز در این پرونده ها 
به چشم می خورد که مشمول یک افراط وتفریط 
غیرقابل کتمان می شــود؛ افــراط در اعتماد و 
اطمینانی بیش ازاندازه به راستی آزمایی مجرمان 
و در حاشیه امن قراردادنشان و دیگری تفریط در 

نظارت بر سیر عملکردی.

  ساعت شماطه دار نفت متوقف نمی شود

اینکه گفته می شود باید آمار فساد را پایین آورد در 
خصوص نفت شاید به طرفة العینی قابل اجرایی 

نباشد. یکی از مواردی که با استناد به آن می توان 
میزان وقوع ارتکاب به جرم را کاهش داد مشاوره های 
حقوقی و باال بردن سطح آگاهی و نظارت مدیران 
و افراد باالدستی است که قطع به یقین وزارت نفت 
و شرکت های تابعه آن باید بر روی این نقطه مانور 
بیشتری دهند. هرچند وزیر نفت در ابتدای سال 
جاری طی جلســه ای که با بازرسان نفت داشت با 
آن ها اتمام حجت کرد و از حد و حدود مبارزه این 
صنعت علیه رانت خواران گفت که این خود نشان از 
برنامه ریزی مدون نسبت به این جریان دارد. ولی 
باید به صراحت گفت ساعت شماطه دار نفت متوقف 
نخواهد شد تا سرعت خود را با گام های ُکنِد عوامل 
اجرایی هماهنگ کند. چاه ها همچنان حفر می شوند 
و بشکه های نفت با دستان عرق کرده مهندسین 
و کارگران در ســطح زمین کشیده می شوند ولی 
شــکارچیان نیز با پهن کردن تور خود در کمین 
طعمه های خود نشســته اند. متأسفانه دراین بین 
به جای اینکه با اقداماتی راه فرارشــان سد شود با 
ضرب شصت نشــان دادن به افرادی که در داخل 
یک کشتی اتراق کرده اند نفت را در باتالق دعواهای 
سیاسی بیشــتر غرق می کنند. براین اساس اگر 
نظارت دقیق تری بر فرآیند معامالت صورت بگیرد 
می توان به طریق دیگری مقابل گروکشی های 
قبیلیه ای ایستادگی کرد، در این صورت نفت در 
َطَبق اخالص به باندهای مافیایی هبه نخواهد شد. 
اما باید گفت پیش شرط وقوع این امر تثبیت اوضاع 
داخلی به دوراز تنش های سیاسی است، امری که 
این روزها با جنجال هایی جهت گیراِن علیه جبهه 
شــخص وزیر نفت به قهقرا رفته است بدون آنکه 
چالش های واقعی این صنعت را سبک ســنگین 
کنند. درحالی که باندهــای مافیایی قصد ندارند 
چشم طمع خود را از ســفره نفت درویش کنند، 
گل آلود کردن آب فقط به بحــران پیش رو دامن 
خواهد زد. با این تفاسیر می توان سهم مصادره شده 
شهرهای نفت خیز کشور را، حق پروژه های نیمه کاره 
و چاه های در حال انتظار برای توسعه و اکتشاف را به 
آن ها بازگرداند، به شرط قطع شدن دست های پشت 

پرده و خاموشی چراغ حیات خلوت ها.

در نزاع راهزنان 
خودی و اجنبی با 
اقتصاد کشور، نفت 
حکم عروس خون 
بسی را پیداکرده 
است که گاه قربانی 
سیاسی کاری ها 
می شود گاه قربانی 
وسوسه افرادی 
که در حیات خلوت 
شرکت ها مشغول 
دسیسه چینی 
هستند
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این روزها نقل محافل در ایران نقد و زیر سوال بردن چیزي است که از آن با عنوان »اقتصاد نفتي« یاد 
مي شود؛ فروش نفت تحریم است و در گیر و دار پیدا کردن کوتاه ترین دیوار، فعال کاسه کوزه ها سر چاه هاي 
نفتي شکسته شده است و احتماال روح ویلیام دارسي چندان در آرامش نیست. چه شما هم در دسته 
آن هایي باشید که به نفت به چشم عامل مصیبت نگاه مي کنند چه این طور فکر مي کنید که نفت به ایران 
توسعه آورد، نمي توانید انکار کنید که این ماده بدبو سبک زندگي مردم در ایران را متحول کرده است.   
تقاطع خیابان انقالب و سعدي شمالي، نزدیکي کوچه فیات، حتما جایي است که خیلي  از اهالي تهران از 
آن خاطره دارند، از یاقوت، زن سرخ پوش میدان فردوسي گرفته تا آقاي گلي وند کارمند سال هاي دور نفت، 
تا بچه مدرسه هایي که به آموزشگاه زبان شکوه مي رفتند. همه آن ها یک روز شاهد این بودند که ساختماني با 
نماي آجري و کاشي هاي معرق و هفت رنگ با تلمبه هاي قرمز و سفید و زرد آوري هاردل آن جا جا خوش کرد 
تا اتول ها بروند و از آن بنزین بگیرند. قبل ترش در چهارراه گمرک و بوذرجمهري، تهران اولین و دومین 
پمپ بنزین را به خود دیده بود. اما هنوز همه چیز براي همه تازگي داشت.  حاال چیزي نزدیک به 70 سال 
از آن روزها مي گذرد و شرکت پخش هم کم کم دارد ۹0 ساله مي شود. در چنین روزهایي پمپ بنزین 
دروازه دولت با چند نمونــه از تلمبه هاي بنزین دردوران مختلف ، با چند اتوموبیل قدیمي خوش رنگ 
در کنار پژو مدل 50۴ شهید محمد جواد تندگویان دومین وزیر نفت ایران که خانه اش هم در نزدیکي 
همین محله است، تبدیل به »موزه نفت تهران« شد.  اکبر نعمت اللهي مدیر موزه هاي نفت که از سال 

عصر شنبه 1 تیر ماه در هواي داغ تهران، پمپ بنزین دروازه دولت تهران با عنوان موزه نفت افتتاح شد.  سفر به تهران قدیم  از پمپ بنزین  دروازه دولت 

 نادی صبوری -  دنیای انرژی

۹2 عهده دار این عنوان شد، در مراسم افتتاح موزه 
نفت تهران عنوان کرد که خوشبختانه با عنایت به 
خداوند متعال و پشتیبانی جناب آقای مهندس 
زنگنه در این مــدت کوتاه موفق بــه راه اندازی 
دو موزه در شــهر آبادان شــدیم و امروز شاهد 
بازگشــایی اولین موزه نفت در تهران و سومین 
موزه از طرح های پیش بینی شــده در سراســر 
کشور هستیم. این اتفاق، توجه شهردار تهران را 
برانگیخت. حناچي که عصر شنبه به دروازه دولت 
آمده بود تا در مراسم افتتاح موزه نفت شرکت کند، 
از اهمیت »ثبت صفحات شناسنامه شهر« توسط 
سازمان ها صحبت کرد و گفت که خوشحال است 
وزارت نفت خودش دســت به چنین کاري زده. 
حناچي از اینکه اولین پمــپ بنزین تهران در 
محله گمرک قبال تخریب شده ابراز تاسف کرد و 

گفت: »این بناها ســیر تحول و تغییرات شهر را 
نشان مي دهند و باید ثبت شوند«.  امیر وکیل زاده 
مدیرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، 
شرکتي که در آستانه ۹0 سالگي خود قراردارد هم 
در مراسم حضور داشت. وکیل زاده خاطراتش را از 
این پمپ بنزین براي حاضران تعریف کرده و گفت 
که به خاطر دارد تــوي همین کوچه هاي اطراف 
این جایگاه، از این پمــپ بنزین نفت مي آورند و 
در کوچه ها توزیع مي کرنــد.  چیز دیگري که در 
تبدیل پمپ بنزین دروازه دولت بــه موزه آن را 
متمایز مي کرد این است که این کار را خود اهالي 
صنعت نفت انجام دادند، این چیزي بود که محمد 
حسن طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگي که 
او هم براي مراسم حضور داشت بر آن تاکید کرد. 
طالبیان گفت خوشحال است که صنعت نفت و 

وزارت نفت خودش در این جهت اقدام کرده است.  پترونیوز در وب سایتش به نقل از کتاب »این اتولي که 
من مي گم« مي نویسد که اولین پمپ بنزین تهران در خیابان اعیان نشین امیریه، چهار راه گمرک ساخته 
و افتتاح شد. انتخاب این مکان براي احداث پمپ بنزین، بیشتر به دلیل سکونت رجال مملکتی در این 
محله بود. دومین پمپ بنزین در خیابان بوذرجمهری، ایستگاه درخوانگاه، سومی در خیابان سعدی، دروازه 
دولت، چهارمی میدان بهارستان، مقابل مطبعه )چاپخانه( مجلس و پنجمی در خیابان سی متری نظامی 
)کارگر فعلی( نزدیک چهار راه لشگر بود. و به همین ترتیب تا سال 1۳۳0 تعداد ده پمپ در تهران مشغول 
به کار گردیدند و شرکت نفت اقدام به شماره گذاری آنان نمود« البه الي جمعیتي که با تلمبه ها عکس 
مي گیرند و با ابتکار جالب برگزارکنندگان مراسم با فالوده ي گاري چي ها پذیرایي مي شوند، پیرمردي 
کارت پرسنلي اش در شــرکت نفت قدیم را به این دوربین و آن دوربین نشان مي دهد. روي کارتش آرم 
قدیم شرکت ملي نفت ایران به چشم مي خورد، در عکس پرسنلي اش یک کت چهارخانه ي شیک به تن 
دارد با یک پیراهن یقه اسکي سفید و خیلي مصمم به دوربین نگاه کرده است با شماره کارگري 77۳۳. 

با شور و شوق اسم تمام پمپ بنزین هاي تهران را برایم تکرار مي کند، بعد صدایش در موسیقي فضا گم 
مي شود، اما حرف هاي گفتني زیاد دارد. مرا مي برد کنار یکي از تلمبه ها و با دست مي کوبد روي قسمتي 
از شیشه که حاال احتماال دهه هاســت چیزي جز 0000 روي آن نقش نبسته است. مي گوید: »مردم 
سواد نداشــتن و قیمت و با لیتر قاطي مي کردن، یه کاغذ سفید چسبوندم اینجا که قیمتا قاطي نشه« 



 57       خرداد - تیر ماه 98

ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyخرداد - تیر ماه 98 56

بعد مي خندد و ادامه مي دهــد: »ولي بعد دیدم 
زشت شده و کندمش«.  آقاي گلي وند قصه هاي 
فراواني دارد از وقتي که هنوز برق نبود و با تکان 
دادن یک دســته ي چوبي، بنزین از تلمبه وارد 
باک اتول ها مي شــد. خانه ي خودش هم امیریه 
همان نزدیکي هاســت و مدام مي گوید که تمام 
تلمبه ها را او تعمیر مي کرده است.  دور و اطراف 
موزه نفت تهران، تقریبا همه براي خودشان یک پا 
تاریخ شفاهي بنزین و تهران و نفت و شهر حساب 
مي شوند. شاید به همین خاطر است که شهردار 

تهران مي گوید ما اینجا با یک »سایت موزه« طرف 
هستیم.  شاید اگر خوب وقت بگذارید خاطرات 
جذاب تري هم بشــنوید، خاطراتــي از کودتا و 
مشروطه و ملي شدن نفت؛ طبق اسناد شهرباني 
تهران در سال 1۳۳0 خورشیدی عده ای از مردم در 
حمایت از دکتر مصدق و قانون ملی شدن صنعت 
نفت، به جایگاه پمپ بنزین دروازه دولت رفتند و 
پرچم سه رنگ ایران را باال بردند. آنان همچنین 
کلمه شرکت نفت انگلیس را از تابلو حذف و نفت 
ایران را باقی گذاشتند. در دنیا اولین بار بنزین و 

سوخت اتوموبیل ها در داروخانه فروخته مي شد، 
کم کم و با بیشتر شدن تعداد کساني که اتوموبیل 
شخصي داشتند، جایگاه هاي سوخت به فضاهاي 
شــهري وارد شــدند. چیزي که در ایران به آن 
»پمپ بنزین« و »جایگاه سوخت« مي گویند در 
نقاط مختلف دنیا اسامي متفاوتي دارد. در کانادا 
و امریکا به Gas Station  ایستگاه گاز معروف 
اســت، در هند »بانک پترول« و »پمپ پترول« 
صدایش مي زنند و طرف هاي استرالیا و نیوزلند 
صدایش مي کنند »پترول گاراژ«. طبق کتابچه 

آمارنامه شهرداري تهران، پایتخت این روزها 1۳۶ پمپ بنزین دارد، از میان اینها قدیمي ترینشان پمپ بنزین 15 خرداد است که هم دوره ي پمپ بنزین دروازه 
دولت بوده اما هنوز کار مي کند.  تبدیل فضاهاي صنعتي نفت به موزه روندي است که در ادامه دنبال خواهد شد. اکبر نعمت اللهي مدیر موزه هاي نفت عصر شنبه 
با اعالم این موضوع عنوان کرد که در ارائه همه طرح های پیشنهادی تالش می شود تا با اندکی مرمت و نظافت و البته تجهیز، چیدمان علمی و تخصصی به عنوان 

مراکز فرهنگی و آموزشی در جهت حفظ و ارائه هویت و تاریخ 111 ساله نفت در اختیار عالقه مندان و گردشگران صنعتی و عمومی قرار گیرد.

   تودلي: 
بعد از ورود اولین اتومبیل به ایران توسط مظفرالدین شاه در سال 1281 خورشیدی، تمایل برای استفاده از این وسیله روز به روز در بین مردم افزایش یافت. استفاده مردم از 

اتومبیل سبب شد تا بنزین نیز به بازار راه پیدا کند، ابتدا یک شرکت انگلیسی، بنزین را توسط دکان های نفت فروشی، خواربار فروشی و سرایداران گاراژها در شیشه های نیزه 

ای )که این اواخر جهت آب لیمو و آب غوره استفاده می شد و هنوز هم در بعضی خانه ها پیدا می شود( در دسترس مردم گذاشت، سپس شیشه ها به پیت های حلبی معروف 

به پیت بنزینی با گنجایش 15 لیتر تبدیل شد. 



 1۹ خــرداد وزارت خزانــه داری ایاالت متحده، 
هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس و ۳۹ شرکت 
تابعه این هلدینــگ را به دلیل آنچــه که آن ها 
حمایت از قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا اعالم 
کردند، تحریم کرد. در این گزارش به محصوالت 
شرکت های تحریم شده و تاثیر احتمالی که ممکن 
است این اقدام بر وضعیت پتروشیمی و صادرات 

آن بگذارد نگاه کرده ایم. 
پتروشیمی اروند که بر حسب الفبا اولین شرکت 
اعالم شده در لیســت اوفک است، از اصلی ترین 
تولیدکنندگان زنجیره  PVC در خاورمیانه است و 
نیاز صنایع پتروشیمی و پایین دستی ها در ایران و 

بازارهای خارجی را تامین می کند. 
 پتروشیمی بندر امام و شرکت های وابسته اش که 
در واقع پتروشیمی ایران-ژاپن سابق هستند یکی 
از مهم ترین تولیدکنندگان اتیلن، اتان و محصوالت 
پلیمری محسوب می شوند. واحد آروماتیک این 
مجتمع از واحدهایی بود که در دوره تولید بنزین 
موسوم به بنزین پتروشــیمی مورد استفاده قرار 
گرفت.  پتروشــیمی بوعلی سینا از مجتمع های 
واقع در ماهشــهر اســت، واحدی که بیشــتر با 
آتش سوزی 2 سال پیشش در افکار عمومی نقش 
بسته است و تولیدکننده بزرگ پارازایلین، بنزین، 
نفتا و گاز مایع به حساب می آید. واحد آروماتیک 
این مجتمع نیز مانند مجتمع بندر امام در تولید 
بنزین پتروشــیمی در ایران به کار گرفته شــد.  
پتروشیمی هنگام دیگر واحد قرار گرفته در این 
فهرست واحدی است که قرار بود امسال وارد مدار 
شود و نیاز عمده ای از اوره و آمونیاک داخل ایران 
را تامین کند. پیشتر در شهریور ماه ۹7 پیشرفت 
فیزیکی این طــرح ۶0 درصد اعالم شــده بود.  
شرکت اوره هرمز نیز مانند هنگام برنامه های برای 

توسعه واحدهای فرایندی آمونیاک و اوره در دست 
داشت تا نیاز بیشتری از بازار داخلی ایران را تامین 
کند.  گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان مورد 
دیگر از سرمایه گذاران در طرح ها و شرکت های 
پتروشیمی در ایران است.  »مدیریت توسعه صنایع 
پتروشیمی« که شرکت بعدی تحریم شده است 
در اجرای طرح های پتروشیمی در ایران فعالیت 
دارد  خدمات پیمانکاری عمومی در پروژه های نه 
فقط پتروشیمی بلکه نفت و گاز ایران ارائه می دهد.  
»پتروشــیمی کارون« که موردی بعدی اســت 
اولین تولیدکننده ایزوســیانات ها در خاورمیانه 
اســت، محصولی که در عایق کاری و در ساخت 
لوازم خانگی بســیار کاربــرد دارد.  واحد بعدی 
که »پتروشیمی خوزستان« است تامین کننده 
مهم پلی کربنات در داخل ایران و همچنین بازار 

الگوی ایاالت متحده در تحریم 39 واحد پتروشیمی 

دنیای انرژی ساختار و محصول مجتمع های پتروشیمی که در فهرست جدید تحریمی اوفک قرار گرفتند را بررسی کرد

پتروشیمی اروند 
که بر حسب 
الفبا اولین 

شرکت اعالم 
شده در لیست 
اوفک است، 
از اصلی ترین 
تولیدکنندگان 

زنجیره  PVC در 
خاورمیانه است

خارجی است. در ایران تولیدکنندگان قطعات و 
خودروها مصرف کننده اصلی محصول این واحد 
هستند.  » شرکت کود اوره لردگان« که شرکت 
بعدی اســت همان طور که از اســمش مشخص 
است با هدف تامین و ارائه کود اوره که به ویژه در 

کشاورزی  کاربرد دارد ایجاد شده است. 
»مدبران اقتصاد« که شــرکت بعدی اســت از 
شرکت هاییست که گروه سرمایه گذاری ایرانیان 
سهام دار اصلی آن است و در طرح های پتروشیمی 
سرمایه گذاری می کند.  مورد بعدي پتروشیمي 
نوري تولیدکننــده اصلي محصوالت آروماتیکي 
اســت که نیاز ایران و منطقــه را تامین مي کند.  
پتروشــیمي پارس که از دیگر واحدهاي بورسي 
اســت، صادرکننده مهم ال پي جي و اســتایرن 
منومر اســت و ســاالنه حجم باالیي اتان تولید 
مي کند.  شرکت عملیات غیر صنعتي پازاگاد که 
در فهرست اوفک قرار گرفته است تامین کننده 
نیازمندی های خدماتی منابع انسانی در منطقه 
عسلویه است. پتروشــیمي آپادانا مورد بعدي از 
پروژه هاي در دست احداث است که فروردین ماه 
پیشــرفت فیزیکي آن ۴۴ درصد اعالم شده بود. 
این مجتمع قرار اســت تولیدکننده مهم متانول 
باشــد. نام  بعدي که شرکت پاالیش گاز بیدبلند 
است اولین پاالیشگاه گازي خاورمیانه است که 
قرار است گاز ترش چند میدان نفتي را تصفیه و 
صادر کند.   شرکت تجارت صنعت خلیج فارس 
دیگر شرکت این فهرســت است که در تولیدات 
پتروشیمیایی، شــیمیایی و فرآورده های نفتی و 
خدمات آن فعالیت دارد. پاالیشگاه گاز یادآوران 
عنوان بعدي فهرست اســت، این واحد نیز مانند 
چند مورد دیگر این لیســت، از واحدهایي است 
که قرار بوده سال ۹8 به بهره برداري برسد و تولید 

پایگاه اطالع رسانی اوپکس

 عجیب ترین و 
متناقض ترین مورد 
تحریمي از سوي 
اوفک را باید به 
شرکت ره آوران 
فنون پتروشیمي 

اختصاص داد. این 
شرکت در هیچ 
زمینه صنعتي و 

صادراتي فعالیت 
نداشته است

کننده ال ان جي باشد.
شرکت توسعه صنایع پتروشیمي که در مهندسی، 
تدارکات، ساختمان و نصب، راه اندازی و مدیریت 
پروژه درحوزه هــای صنعتی و زیر بنایی فعالیت 
مي کنددر همین راستا تحریم شده است . عنوان 
عجیب ترین و متناقض ترین مورد تحریمي از سوي 
اوفک را باید به شرکت ره آوران فنون پتروشیمي 
اختصاص داد. این شرکت در هیچ زمینه صنعتي و 
صادراتي فعالیت نداشته و در واقع شرکتي است که 
دوره هاي آموزشي مختلف در حوزه پتروشیمي، 
برق، کامپیوتر، مکانیک، کنترل کیفیت و مواردي 

از این دست را در ایران برگزار مي کند. 
پتروشــیمي تندگویان که شــرکت بعدي این 
فهرست اســت تولید کننده پلي اتیلن ترفتالت 
محســوب مي شــود که در تولید انــواع الیاف و 
بطري کاربــرد دارد.  پتروشــیمي ارومیه دیگر 
واحد تحریم شــده اســت که محصوالت میاني 
زنجیره پتروشیمي؛ کریستال مالمین، سولفات 
آمونیم و اســید ســولفوریک را تولید مي کند. 
پتروشــیمي همت که دیگر طرحي اســت که 
مورد تحریم قرار گرفتــه، طرح وزارت نفت ایران 
براي جمع آوري گازهاي همراه در عسلویه بوده 
اســت که آلودگي منطقه را کم کند. قرار بر این 
بود که  پتروشــیمي همت حدود 120 هزار تن 
از گازهای زائــد و آالینده در عســلویه را جمع 
کرده و  به محصوالت پتروشــیمی همچون اوره 
و آمونیاک تبدیل کند. این طرح ســال گذشته 
کلید خورده بود. شــرکت عملیات غیر صنعتي 
و خدمات صنایع پتروشــیمي به نوعي همتاي 
شرکت عملیات غیر صنعتي پازارگاد است با این 
تفاوت که پازارگاد به نیروي انساني پتروشیمي در 
عسلویه و شــرکت عملیات غصر صنعتي صنایع 
پتروشیمي به نیروي این بخش در بندر ماهشهر 
خدمات ارائه مي دهد. اوفک در متني که منتشــر 
کرد تحریم واحدهاي پتروشیمي ایالم، گچساران و 
دهدشت را نیز به این علت که تحت مالکیت شرکت 
سرمایه گذاري ایرانیان است اعالم کرد. پتروشیمي 
ایالم تولیدکننده انواع گریدهاي پلي اتیلن سنگین 

است. گچساران را باید در دســته واحدهاي غیر 
راه اندازي شــده ي تحریمي قرار داد، این واحد که 
قرار است ساالنه 1 میلیون تن اتلین تولید کند و 
خوراک واحدهاي قرار گرفته در این بخش از مسیر 
در اتلین غرب که شامل پتروشیمي هاي دنا، بروجن، 
دهدشت، ممسني و کازرون هستند را تامین کند. 
اتلین غرب طرحي اســت که از دهه 70 با هدف 

اشتغالزایي در مناطق غربي ایران دنبال مي شود.
دیگــر شــرکت تولیدکننــده ي پلي اتیلــن 
ســنگین که اوفک دلیل تحریــم آن را مالکیت 
گروه ســرمایه گذاري ایرانیان، مدبــران اقتصاد 
و پتروشــیمي دهدشــت در آن اعالم مي کند 
پتروشیمي بروجن است. به جز این موارد شرکت 
ان پی سی اینترنشنال در بریتانیا، شرکت ان پی سی 
االینس در فیلیپین هم به خاطر مالکیت توسط 

هلدینگ خلیج فارس تحریم شــدند.  اوفک دو 
شــرکت دیگر را که مدعي اســت در دوبي مقر 
داشته و متعلق به هلدینگ خلیج فارس هستند 
تحریم کرده اســت.   بررسی کلی این واحدهای 
تحریم شــده کمک می کند حدود کلی الگویی 
که ایاالت متحــده برای انتخاب ایــن ۳۹ مورد 
دنبال کرده مشخص شود. در این میان می توان 
تحریم شده ها را از لحاظ ساختار به سه دسته ی 
کلی »مراحــل نهایی بهره برداری«، »بورســی 
بودن« و »مرتبط بودن بــا بدنه ی کارکنان« و از 
لحاظ محصول تولیدی بیشتر در محصوالتی که 
خوراک بخش هایی چون کشاورزی و پالستیک 
که با زندگی روزمره مردم ســر و کار دارد تقسیم 
کرد. این ماجرا می تواند تا حدودی کمک کند که 
هدف امریکا از این اقــدام و گام هایی که احتماال 
در ادامه خواهد برداشت مشــخص شود.  اما در 
مورد صادرات، غالمحســین نجابت مدیرعامل 
اســبق شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی در 
گفــت و گویی کــه در روزنامه تعادل منتشــر 
شــده اســت اظهار نظری جالب توجه در این 
خصوص کرده است، او گفته است: » »هلدینگ 
خلیج فارس محصــوالت متنوعی دارد که یکی 
از محصوالت پرحجــم آن اوره اســت. اوره در 
محصوالت کشــاورزی کاربــرد دارد و آنچه به 
کشاورزی و خوراک مربوط می شود حتی در دوره 
تحریم های سازمان ملل نیز آزاد بود.« این مدیر 
عرصه پتروشیمی در ادامه عنوان کرده است: » 
در مورد دیگر محصوالت عمده بازار بازار شرق 
است. خصوصیت این بازار این است که از زمانی 
که تحریم ها در دوره قدیم و جدید طراحی شدند 
مشکلی در آن وجود نداشته و حتی از نظر حمل 
و نقل هم با مشکلی روبرو نبوده است.« نجابت 
همچنین عنوان کرده است: » برای محصوالتی 
به غیر از اوره که در کشــاورزی کاربرد دارد، در 
نهایت ممکن است این وضعیت مقداری هزینه 
را بیشتر کند اما اینکه باعث قطعی صادرات شود 
یا مشــکل الینحلی ایجاد کند را سبب نخواهد 
شد و تاکنون نیز چنین اتفاقی رخ نداده است.« 
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برای اقتصادی که حیات و مماتش تمام قد با فروش 
یک محصول رقم خورده است، از دست دادن سهم 
بازار یعنی قدم گذاشتن در سراشیبی رکود. حاال 
این شده است حکایت اقتصاد تک محصولی ما که 
به صورت کالسیک یک اقتصاد نفتی وابسته به خام 
فروشی است. این اقتصاد تک محصولی در روزهایی 
که به نظر به غروب عصر امپراطوری نفت می ماند، 
گرفتار پیش دستی رقبا و مخالفین سیاسی شده 
و سهم اندک خود در بازار رقابتی فروش نفت را به 
ضرب تحریم های غیر منصفانه اما کاربردی آمریکا 
از دست داده است. اهمیت استراتژیک جایگاه یک 
کشور به عنوان فروشنده نفت خام در جهان بر کسی 
پوشیده نیست، چرا که اگر چنین جایگاهی دارای 
اهمیت نمی بود کشورهایی چون ایاالت متحده، 
روسیه و عربستان تا به این حد برای بازیگری در 
سطح اول آن تالش نمی کردند.  از سویی اینکه تنها 
برگ بر روی میز اقتصاد یک کشور تکیه بر خام فروشی 
باشد آسیب پذیری آن اقتصاد را به شدت باال می برد؛ 
چه بسیارند کشورهایی که از موهبت داشتن منابع 
نفت و گاز محرومند اما با واردات نفت و پاالیش آن 
آرام آرام حود را به قطب پاالیشــی منطقه تبدیل 
کرده و سهم بازار را در دست می گیرند که از این 
دست می توان به کشور هند اشاره کرد که می رود 
تا روزانه 5 میلیون بشکه نفت را در داخل کشور خود 
پاالیش کند. فروش نفت خام بیش از هر چیز نیاز به 
تضمین هایی چون امنیت عرضه و تعهد صادرات 
دراز مدت دارد، زیرا که تغییر خوراک یک پاالیشگاه 
در کوتاه مدت و بــدون انجام تغییرات فیزیکی و 
گاه تغییر در مواد شیمیایی مورد استفاده ممکن 
نیست  از اینرو پاالیشگاهها به منابع مورد اعتماد و 
بلند مدت نیازمندند و از همین روست که فروش 
چمدانی و به اصطالح خرده فروشی برای محصولی 

چون نفت خام مرسوم و معمول نیست.

اما محصول نهایی هیدروکربن ها که قابلیت استفاده 
در هر کارخانه و کارگاه کوچکی را داشته باشد، نه 
نفت خام بلکه محصوالت پاالیشگاهی و پتروشیمی 
است که امکان انتقال و استفاده از بخشی از آنها در 
هر روستای دور افتاده ای نیز ممکن است، توجه 
به این موضوع این تئــوری را تداعی می کند که 
اگر اقتصاد متکی به خام فروشی ایران که همواره 
جایگاه استراتژیکی به دلیل عرضه نفت خام در بازار 
دارد، به سمت تولید محصول بیشتر در پاالیشگاه و 
پتروشیمی می رفت و به قول معروف نفت تولیدی 
داخل کشــور را خودمان مصرف می کردیم تا به 
محصول نهایی تبدیل شــود، شاید امروز راههای 
بیشــتری برای مقابله در شرایط تحریمی بوجود 
آمده داشتیم. در پاسخ به این ایده باید گفت که چه 
در شرایط نرمال و چه تحریم از دست رفتن جایگاه 
استراتژیک به عنوان یک عرضه کننده نفت خام باید 
حفظ شود، زیرا که عالوه بر ارز آوری، باعث می شود که 
همواره به عنوان یک بازیگر دست اول در بازار انرژی 
بین الملل مطرح باشیم. از سوی دیگر قطعاً صادرات 
چمدانی محصوالتی چون بنزین و گازوییل بسیار 
آسانتر از صادرات نفت خام است، اما در این میان 
نباید یک نکته را فراموش کرد که اگر چه در شرایط 
فعلی این کار بسیار می تواند موثر باشد، اما در دراز 

مدت ممکن است قابل رصد شدن و محدود شدن 
باشد و در صادرات حجم های بیشتری از محصوالت 
پاالیشگاهی و پتروشیمی مشکل تراکنش مالی نیز 
پیش خواهد آمد. به زبان ســاده با شرایط فعلی و 
به علت در هم تنیدگی بیــش از پیش اقتصادی 
کشورهای جهان با اقتصاد آمریکا و پیروی و تبعیت 
همه کشــورها از تحریم های ایــاالت متحده هر 
راهکاری حتی فروش محصول به جای خام فروشی 
در مقیاس بزرگ و به قصد تامین بودجه کشور قطعاً 
با دشــواری های جدی همراه خواهد بود. لذا باید 
گفت از این پس، اقتصاد ایران بدون داشتن در هم 
تنیدگی در اقتصاد مشتریان خود همواره با مشکل 
مواجه خواهد بود.  همچنین به مانند سایر کشورها 
تبدیل نفت خام به محصول در پاالیشگاهها بهتر 
است توسط بخش خصوصی انجام پذیرد حال آنکه 
بخش خصوصی در ایران مفهومی ندارد درنتیجه نه 
بخش های خصوصی و نه سرمایه گذاران بین المللی  
در اقتصاد نفتی ما فعال نیستند. اینها گفته شد تا 

سعید ساویز
 تحلیلگر نفت

 و انرژی

خام فروشی 
یا توسعه پتروشیمی

ضمن تایید دوستانی که منتقد خام فروشی هستند این تبصره اضافه شود که اگر چه تولید محصول بسیار منطقی تر و بهتر از خام فروشی است و مزایای آن بر هیچ 
کس پوشیده نیست اما نیاز است که در درجه اول وظیفه تولید محصول پایین دست، با بوجود آوردن محیطی مناسب و اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردد و 
در درجه دوم به این نکته توجه کرد که حتی با فرض تولید، صادرات و فروش محصوالت پایین دست، باز هم اداره اقتصاد کشور با شرایط تحریم به حالت عادی در 
نخواهدآمد. به عنوان جمع بندی اگر چنانچه شرایط به حالت عادی بازگردد اقتصاد ایران نیاز دارد تا؛ فعالیت های اصلی صنعت انرژی خود را با بازی دادن به بخش 

خصوصی متنوع کند و ضمن افزایش تولید، با پاالیش بخشی از تولیدات خود برندی از محصوالت پاالیشی را در منطقه معرفی کرده و به حسن شهرت برساند.
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زندگی روزمره حاوی مثال های بی شماري است که در آن اشخاص ) حقیقي یا 
حقوقي ( منافعشان در یک راستا یا درتقابل با هم مي باشد براي نمونه می توان 
از مواردي همچون مذاکرات تجاری بین کشورها ، جنگ تبلیغاتی دو شرکت 
رقیب، رای دادن صاحبان سهام در انتخابات هیات مدیره ، ازدواج / طالق بین 

دو نفر ، رقابت شرکت ها در دستیابي به مواد اولیه و غیره نام برد.
 ویژگي اساســي تصمیم گیري در این شرایط این اســت که هر فرد قبل از 
تصمیم گیري و انتخاب باید واکنش و عکس العمل طرف مقابل را نســبت به 
انتخاب و تصمیم خود مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و آنگاه تصمیمي که برایش 

 تحلیل منازعات
 بین شرکت هاي
 رقیب در اتحادیه
 صادر کنندگان
 نفت، گاز
 و پتروشیمي ایران

 با نگاهي
 به بازی ترسوها

بهترین است را اتخاذ نماید . برای مدل سازی 
چنیــن وضعیتی و پیش بینــی اتفاقات ممکن 
، نظریه بــازی ها کمک هــای فراوانی می کند 
همانطور که میدانیــم این تئوری تالش می کند 
تا رفتار ریاضــی حاکم بر یک موقعیت راهبردی 
)تضارب منافع( را مدل سازی کند.  این موقعیت، 
زمانی پدید می آید که موفقیِت یک فرد وابسته 
به راهبردهایی است که دیگران انتخاب می کنند. 

محمد رضا مجلل
كارشناس اقتصاد 

و مديريت

هدِف نهایِی این دانش، یافتِن راهبرِد بهینه برای 
بازیکنان است.

یکي از مدل بازي هاي معروف در این نظریه که به 
روشي جذاب و روشن منازعات بین افراد و گروه ها 
را تحلیل مي کند ، بازی ترسوها است . این بازي 
دو راننده را تصور می کند کــه روی یک پل در 
یک امتداد در جهت مخالف به سمت هم حرکت 
می کنند ، راننده ای که ماشــین خود را منحرف 
کند بازنده است یا به او ترسو مي گویند . اگر هیچ 
کدام ماشــین خود را از راه بیرون نکشند نتیجه 
تصادفي شدید در وسط پل خواهد بود که منجر 
به مرگ هر دو راننده خواهد شد . راننده ها مایلند 
به راه خود ادامه دهند تا حریف مقابل بترسد و از 
مسیر منحرف شود اما این نگاه موجب مي شود 
تا تصــادف که بدترین نتیجه اســت بوجود آید  
یعني دو طرف برای بدست آوردن بهترین نتیجه 
برای خود ) برنده شــدن ( باعــث ایجاد بدترین 
نتیجه برای همه خواهند شد ) مرگ راننده ها ( 
. در ظاهر برنده  این بازي  کسي  است  که  از ابتدا 
نهایت  بي عقلي  خودش را با کندن  فرمان  یا از کار 
انداختن  ترمز ماشــین  نشان  دهد ولي فقط یک 
دیوانه  ، بي عقل  و طالب  خودکشي  است  که چنین 
عملي انجام مي دهد چون دقیقا مشخص نیست 
که نفر روبــرو در مقابل وي چــه عکس العملي 

خواهد داشت.
ماتریس پیامدهای این بازی را مي توان به شرح 
زیر نشــان داد: تاکید اصلي در ایــن بازي روي 
وجود دو عنصر »تضاد« و »همســویی« منافع 
به طور همزمان براي افراد و گروه ها اســت. در 
دنیای واقعي هر چند که معموال دو طرف ، رقیب 
هستند ولی از سوي دیگرمنافع مشترکی هم از 
دست یافتن به تفاهم دارند. در عرصه منازعات به 
نفع هر دو طرف است که استراتژی جنگ-جنگ 
انتخاب نشود چرا که این شرایط برای آنها بسیار 
پرهزینه و بی فایده است. اگر افراد باور کنند که 
همیشــه این امکان هســت که طرف دیگر نیز 
ابزار جنگ را انتخاب کند ، احتیاط کرده و نگاه 
خود را به سمت توافق تغییر خواهند داد.  طالب 

فوق مقدمه اي براي طرح مســئله منازعات بین 
شــرکتها در اتحادیه و نحوه برخورد با آن بود ، 
شرکت ها درکمیسیون هاي مختلف در خصوص 
دریافت خوراک ، قیمت گذاري محصول ، ورود 
به بازارهاي یکدیگر و بســیاري مسائل بحث و 
گفتگو دارند و گاهي منافع آنها به شــدت رو در 
روي هم قرار می گیرد و منجر به جنگ هایی بی 
پایان میشود . در گیریهایی که نتیجه نهایی آن 
تضعیف کل صنعت و به تبــع تضعیف اتحادیه 
می باشــد . برای نمونه از سال ۹۳ به بعد با ورود 
بخش خصوصی به جمع تولیدکنندگان قیر کشور 
به یکباره تعداد آنها رشــد جهشی داشت و از دو 
شرکت معظم قدیمی به ده ها شرکت کوچک و 
متوسط تبدیل شــد که برای خرید وکیوم باتوم 
از پاالیشــگاه ها ، فروش قیر تولید شده  ، تعیین 
قیمت محصول و غیره رقابت بســیار سختی با 
یکدیگر دارند . شــرکتهای پر توان قدیمی این 
قدرت را دارند که خریدهــای بزرگ و تضمین 
شــده ای برای تامین مواد اولیه خود تحت قالب 
قراردادهای بلند مدت از پاالیشــگاه ها داشته و 
عمال در بسیاری از فصول سال از رقابت قیمتی 
با دیگر رقبا در امان باشند و در آرامش بیشتری 
فعالیت کنند ، به راحتی در بازارهای نهایی ورود 
پیدا کننــد و احیانا در رقابت ها دســت بازتری 
برای کاهش قیمت ها داشته باشند  . این مزیت 
برای شرکتهای جدید الورود که ابعادی کوچک 
و متوسط دارند و به راحتی نمی توانند با بزرگان 
قدیم رقابت کنند قابل قبول نیســت و به طرق 
مختلف همچون شــکایت به شورای ملی رقابت 
، اعتراض به عملکرد بــورس کاال در عرضه های 
پریمیوم و غیره در مقابل آن می ایستند . در این 
نبرد گاهی شــرکت های قدیمی پیروز میدان 
هســتند و امور را به نفع خویش پیش می برند و 
گاهی شــرکت های جوان و جدید ،  اما واقعیت 

اینکه این جنگ های فرسایشی موجب کاهش 
توان مالی تمامی شــرکت ها شــده ) به دلیل 
رقابتهای شــدید قیمتی ( و در این میان صرفا 
خریداران نهایی برنده بازی هستند . این نزاع ها 
موجب ایجاد تفرقه و پراکندگی شدید شده است. 
معموال تصمیم گیریها یک طرفه است و هر گروه 
فقط به منافع خود می اندیشد و بس . به تازگی 
هم دعواها باالگرفته و عده ای تصمیم به خروج از 
این کمیسیون گرفتند و احیانا می خواهند دسته 
و گروه جدیدی ایجاد کنند تا شــاید با آرامش 
بیشتری عمل نمایند که قطعا موجبات تضعیف 
کلیت اتحادیه خواهد شد ، خالصه اینکه اگر این 
تضادها به درستی مدیریت نشود هیچکس برنده 
نخواهد بــود . این جنگ و نــزاع همچنان ادامه 
خواهد داشت مگر زماني که به یک توافق مناسب 
و درست دست پیدا کنند ، توافقي که منافع همه 
شــرکت ها را حداکثر نماید . بدین معنا که اگر 
شرکت ها بجاي تهدید یکدیگر ، روي منافع یک 
توافق خوب تاکید کنند ، افق جدیدی پیش روی 
همه آنها باز مي شود زیرا در اکثر مواقع اینگونه 
نیســت که در یک مذاکره یکي برنده و دیگري 
بازنده باشــد ، بلکه مي توان متناســب با رفتار 

طرفین منافعي مثبت براي هر دو ایجاد کرد  .

   نتیجه :
در تقابل  بین شــرکت ها درصورتی که بازیگران 
رفتارهــای احساســی همچــون لجبــازی و 
خودخواهــی را کنار بگذارند و بر اســاس عقل 
تصمیم گیری کنند ، همواره نقطه تعادلی وجود 
دارد که اگرچه ممکن است حداکثر مطلوبیت را 
برای هیچیک از طرفین فراهم نیاورد، اما حدی 
از ســود را برای هر کدام از آنها به دنبال خواهد 
داشت . بطور قطع تعقل و تدبیر و اتخاذ رویکردی 
هماهنــگ و اعتدالی همیشــه می تواند گره از 
مشکالت پیش آمده باز کند و دو طرف را که در 
دو سوی این شــکاف پا بر پدال گاز می فشارند و 
باسرعت به سوی هم در حرکتند، به کنش های 

مدیریت شده و معنادارتری وا دارد. 

اول / دومجا زدنجنگیدن بازیگر 
جا زدن0 ، 100 ، 2- 

جنگیدن2- ، 1010- ، 10- 
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نفت در حال حاضر به عنــوان مهمترین منبع 
انرژی اولیه جهــان، دارای اهمیت ویژه ای بین 
کشورهای دنیا است. با بررسی اجمالی می توان 
دریافت که تعداد کشورهای صادر کننده بسیار 
کمتر از کشورهای واردکننده است. با توجه به 
جایگاه ویژه نفت در اقتصاد و بودجه کشــورها، 
سیاست گذاران عمده جهان به فکر کنترل بازار 
نفت برای کسب سود اقتصادی بیشتر هستند. 
در اواسط ســال 201۴، به دلیل افزایش تولید 
نفت شــیل آمریکا که نتیجه انقالب تکنولوژی 
بود، چرخه مازاد عرضه در بازار نفت ایجاد شد. از 
سوی دیگر میزان ذخایر تجاری کشورهای عضو 
 )OECD( سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نیز افزایش یافت. 
در طی سال های 200۶ تا 201۶، ایاالت متحده 
تولید نفت خود را ۶.1 درصد افزایش داد. بدین 
ترتیب از طرفی ایاالت متحده با استفاده از این 

بازی
 دو سر باخت
 اوپک

برنامه، ســهم تولید خود را از نفت جهان طی 5 سال از 10 درصد به 15 درصد افزایش داد و از طرف 
دیگر کشورهای اوپک و غیر اوپک از اواخر ســال 201۶ به منظور افزایش قیمت جهانی طالی سیاه 
همکاری خود را برای کاهش روزانه 1.8 میلیون بشکه ای نفت آغاز نمودند. این پیمان در دسامبر سال 
2018 مجدداً توسط اعضای اوپک و غیر اوپک موســوم به “اوپک پالس” جهت کاهش 1.2 میلیون 
بشکه ادامه یافت که بر اساس این توافق، سهم همکاری اوپک و سهم داوطلبانه کشورهای غیر عضو 
اوپک از این اعالم همکاری به ترتیب 0.8و 0.۴ میلیون بشــکه در روز بوده است. بر اساس آمار 
بین المللی 1۴ کشور عضو اوپک در ماه می مجموعاً ۳0.17 میلیون بشکه نفت تولید کرده اند که این 
رقم ۶0 هزار بشکه در روز کمتر از ماه آوریل و پایین ترین رقم تولید ماهانه این سازمان از سال 2015 
تاکنون بوده است، چراکه کارتل به طور معمول حدود ۳۳-۳2 میلیون بشکه نفت تولید داشته است.

کاهش تولید انجام شده توسط 11 عضو به جز کشــورهای ایران، لیبی و ونزوئال بوده است. با وجود 
گذشــت حدود 2 ســال از توافق کاهش تولید هدف اعالم شــده دو گروه کاهش سطح ذخایر نفت 
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به میانگین 5 ساله خود ) 2.8۳ میلیارد بشکه( و 

همچنین افزایش قیمت نفت بوده است که فعاًل نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته است.
زمانی که توافق کاهش تولید در ابتدای آغاز پیمان مورد اســتقبال همگان نبود پس از آنکه کاهش 
1.8 میلیون بشــکه ای اعالم گردید میزان همکاری کشورها و پایبندی آنها به توافق کاهش تولید تا 
1۳0% باال رفت و میزان ذخایر در طی سالهای 2018-2017 به کمترین میزان خود کاهش یافت. 
علیرغم تمام این تالش ها، در ســال جاری قیمت نفت در طی چهار ماه به پایین ترین سطح رسید و 

 عبدالصمد رحمتی
کارشناس بازار نفت 

و انرژی

در حال حاضر تالش می کند که کف قیمت ۶0 
دالر به ازای هر بشکه را حفظ نماید. نگرانی ها در 
خصوص جنگ تجاری بین چین و آمریکا، همه  
پرسی به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یا همان 
برکسیت، کاهش نرخ رشــد اقتصادی آلمان و 
چین و بــرآورد ریســک ژئوپلیتیکی و تضعیف 
عرضه و اتفاقات اخیر در تنگه هرمز موجب گمانه 
زنی افزایش قیمت نفت برنت در حدود 80 دالر و 
حتی باالتر شده است. همچنین موضوع تضعیف 
مواضع اوپک با افزایش تولید از جانب کشورهای 
غیر اوپک به خصوص ایاالت متحده از مســائل 
مهم است. براســاس آمار اداره اطالعات انرژی 
ایاالت متحده )EIA(، تولید نفت آمریکا با رشد 
۹7 هزار بشکه در روز در پایان ماه می سال جاری 
به میزان قابل توجهی افزایش و به 12.۳ میلیون 

بشکه در روز رسیده است.
از آنجایی که کشورهای عضو اوپک شاهد کاهش 
حاشیه سود خود هستند ایاالت متحده هم در 
حال روانه کردن نفت شیل به بازارهای آسیایی 
و سهم گیری از بازارهای آسیایی است. در سال 
2017 شواهد روشنی از سهم گیری بازار آمریکا 
وجود نداشــت، همچنین علیرغــم اینکه نفت 
خام شــیرین آمریکا با نفت خام تولید شده در 
خاورمیانه شــبیه نیست و برای حل این مشکل 
به مخلوط ســازی نفت خام آمریکا با نفت های 
سنگین نیاز اســت با این حال تولید کنندگان 
آسیایی به ویژه در بازارهای کلیدی مانند هند، 
ژاپن، کره جنوبی و تایوان به دنبال تغییرات در 
واحد های فرآورشی خود هســتند تا آنها را به 

سمت تنوع نفت سبک تر سوق دهند.
عالوه بر ایــن، کاهش تولید نفت خام ســبک 
کشورهای مالزی و اندونزی نیز موجب شده که 
مشتریان آنها به طور ناگهانی به مصرف کنندگان 
نفت خام ایاالت متحده تبدیل شده و نفت خام 
ایــاالت متحده آمریکا راه خود را به بازار آســیا 
باز نماید. به طور کلی، داده های EIA نشــان 
می دهد که واردکنندگان آســیایی به استثنای 
چین، تقریبا 50 درصد از 2.۳ میلیون بشــکه 

نفت صادراتی ایاالت متحده را به خود اختصاص 
داده اند.

با توجه به پویایی فعلی بــازار، اوپک دیر یا زود 
باید واکنش نشان دهد و مواضع خود را مشخص 
نماید. لیکن متاسفانه هر دو راه موجود مشکالتی 
برای آن دارد. از ســویی با ادامــه توافق کاهش 
تولید، با خواسته برخی از اعضای اوپک می تواند 
سهم بازار خود را کاهش دهد آنهم بدون تضمین 
افزایش قیمت نفت، از سوی دیگر با پایان دادن 
به توافق کاهش تولید موجب افزایش عرضه در 
بازار شــده به کاهش قیمت های کنونی کمک 

می نماید.
در حــال حاضر می بینیم که از طرفی روســیه 
مایل اســت توافق کاهش تولید به پایان برسد، 
چرا که با قیمت های باالی 50 دالر کنار خواهد 
آمد و در مکانیسم های پشتیبانی تولیدکنندگان 
خود مشکلی ندارد. از طرف دیگر میزان ذخایر 
تجاری کشــورهای عضو ســازمان همکاری و 
توســعه اقتصادی در ســال 201۶ از میانگین 
۳.051 میلیارد بشکه به 2.۹۹1 میلیارد در سال 
2017 و 2.8۳۹ میلیارد بشــکه در سال 2018 
کاهش یافته اســت، لیکن EIA پیش بینی می 
کند که این میزان به 2.۹۳۶ میلیارد بشــکه در 
سال 201۹ افزایش خواهد یافت که منشاء آن 

افزایش تولید ایاالت متحده است. 
بر این اساس انتظار می رود که بازار نفت تا پایان 
سال 201۹ به دلیل اینکه ذخایر جهانی کاهش و 
تقاضا برای نفت افزایش می یابد به سمت متعادل 
شــدن برود لیکن نبود اطمینان در مورد عرضه 
و تقاضای نفت، اختالفات عمده و دو دســتگی 
بین اعضای اوپک و افزایش رشــد تولید اعضای 
غیر اوپک شــرایط را برای ادامه توافق اعضای 
اوپک پالس، ســخت تر نموده و اختالف نظرات 
آنها احتمال تمدید توافق برای شــش ماهه دوم 
ســال 201۹ میــالدی را کاهــش خواهد داد. 
همچنیــن نکته حائز اهمیت این اســت که در 
نهایت تاثیرگذاری اوپک و قدرت آن با اتفاقات 

پیش رو در حال تضعیف شدن است. 

از آنجایی که 
کشورهای عضو 

اوپک شاهد 
کاهش حاشیه 

سود خود هستند 
ایاالت متحده 

هم در حال روانه 
کردن نفت شیل به 
بازارهای آسیایی 
و سهم گیری از 

بازارهای آسیایی 
است
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اهمیت تحقیقات بازار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

   مقدمه ای بر تحقیقات بازاریابی
در تعریفی ساده، تحقیقات بازاریابی فرآیندی است که سازمان را از طریق جمع آوری اطالعات نسبت به بازار آگاه  می کند. اطالعات حاصله از 
تحقیقات بازار در کنار تجربه و دانش مدیران، راهنمای ایشان در اخذ تصمیم های درست به شمار می آید. تا پیش از شکل گیری فرآیند تحقیقات 
بازار، عمده تصمیمات مدیران صنایع بر اساس دانش، ادراک و تجربه شخصی نسبت به محیط کسب وکار اخذ می گردید ولی رفته رقته با تغییر 
ساختار سنتی و ورود تکنولوژی به چرخه اقتصادی در دنیا، بر سرعت تغییرات در رفتار خرید مصرف کنندگان بیش از پیش افزوده شد. رشد 
جمعیت کشورهای رو به توسعه و به تبع آن، باال رفتن نرخ تقاضا سبب ایجاد فضای به شدت رقابتی در بازار مصرف گردید که منتج به شکل گیری 
بورس های منطقه ای و جهانی شدن اقتصاد شد. لذا این نرخ رشد سریع باعث شد که مدیران و صاحبان سرمایه دیگر نتوانند برای تصمیمات خرد 
و کالن اخذ شده، تنها به تجربیات خود اکتفا کنند. در نتیجه لزوم اطالع از داده های مربوط به تقاضا و مصرف مشتریان برای صنایع پدید آمد. 

تحقیقات بازار در واقع، علم جمع آوری و تحلیل داده های بازار است. برای هر مدیر تصمیم گیر در سطوح کالن، مدیر بازاریابی، مدیر برند، مدیر 
تبلیغات و حتی کارآفرینان  ضروری است تا برای عرضه و فروش بهتر محصوالت و خدمات خود و همچنین تحقق سایر اهداف بازاریابی که در سر دارند به تحقیقات 
بازاریابی روی بیاورند. ممکن است سلیقه مشتریان طی یک سال به قدری تغییر کند که محصول پرفروش سال قبل، به دلیل عدم تغییر به موقع، به محصولی از رده 
خارج تبدیل شود. بنابراین تمامی سطوح در هر صنعتی که به نحوی درگیر سیاست گذاری برای توسعه در کسب و کار و یا حضور فعال در فضای رقابتی هستند، 
می بایست این فرآیند را الزامی تلقی کرده و بدون در نظر گرفتن نتایج استخراج شده از تحقیقات بازار، از هرگونه تصمیم گیری بپرهیزند. نتایج مثبت در بیش از یک 
قرن استفاده ی صنایع از مزایای تحقیقات بازار ثابت کرده است که استفاده از این فرآیند می تواند: ریسک فعالیت های تجاری یک کسب وکار را کاهش دهد، امکان 
کشف و شناسایی فرصت های نهفته در بازار را برای یک کسب وکار فراهم  کند، امکان تشخیص و شناسایی مشکالت  بالقوه برای ذی نفعان یک صنعت را میسر کند، به 
صنایع کمک کند تا به درستی از نحوه عملکرد رقبای خود آگاه شوند و در نهایت در شناخت مشتریان بالقوه و بالفعل محصوالت به بخش بازاریابی صنعت کمک  کند.

  اهمیت تحقیقات بازار در صنایع پتروشیمی

صنایع پتروشــیمی می تواند در دو دسته صنایع 
باالدســتی و صنایع پایین دســتی قــرار گیرد. 
تحقیقات بازار در مواجهه با هریک از بخش های 
این صنعت جهت تسهیل فرآیندهای این کسب و 

کار راهکارهای متناسبی پیشنهاد می کند.

   اهمیت تحقیقات بازار در صنایع باالدستی پتروشیمی

صنایع پتروشــیمی، یکی از موثرترین صنایع در 
جهان اســت که برخالف نقش تعیین کننده ای 
که بر شــاخص بهره وری دیگر صنایع دنیا دارد 
در بخش باالدستی ذی نفعان معدودی را شامل 
می شــود که عمدتا موسسات ســرمایه گذاری 
نیمه دولتی و دولتی و همچنین وزارت خانه ها را 
شامل می شود. بر این اساس، فرآیند تحقیقات بازار 
 Business( B2B در این بخش از صنایع بر متدهای
Business To( استوار است. متد های B2B شامل 

پیش بینی روند بازار بر اساس رویدادهای کالن 
اقتصادی ، پایش شاخص های اقتصادی ، بررسی 
آمار صادرات و واردات کشورها ، شناسایی بازیگران 
اصلی ایــن صنعت در جامعه هدف ، شناســایی 
شرکای اقتصادی مناســب ، پایش و شناسایی 
تامین کنندگان مواد اولیــه و نفت خام به همراه 
پایش و پیش بینی قیمت عرضه ی تامین کنندگان 
اســت. ابزارهای اصلی که برای دست آوردن این 
داده ها مورد اســتفاده قرار می گیرند، مطالعات 
اسنادی بر اساس بررسی اسناد رسمی منتشر شده 
در بورس است. دیگر ابزار پرکاربرد برای تهیه ی 
گزارش های کالن صنعت پتروشیمی، برگزاری 
جلسات مصاحبه عمیق حضوری و تلفنی با وزرا، 
معاونین و مدیران تصمیم گیر در بخش کالن این 
صنعت هســتند. اگرچه با درنظر گرفتن گستره 
مسئولیت این افراد، معموال  احتمال مصاحبه های 
عمیق تلفنی و به نتیجه رساندن پایش با استفاده 

از این متد در بین شــرکت های تحقیقات بازار 
محتمل تر است. شرکت های عظیم چند ملیتی 
پتروشــیمی در دنیا برای گســترش عمق نفوذ 
خود در میان رقبا همــواره در حال انجام فرآیند 
تحقیقات بازار در سطح کالن هستند. شرکت های 
BP و Shell  از این دسته هستند. صحت این موضوع 

 International B2B را می توان با نگاهی به پایگاه
و بررسی لیست مشتریان این شرکت تحقیقاتی 

مشاهده کرد.

  اهمیت تحقیقات بازار در صنایع پایین دستی پتروشیمی

در صنایع پایین دســتی کــه در حقیقت بخش 
تامین و تولید فرآورده های نهایی و آماده عرضه 
به بازار مصرف کنندگان است، تحقیقات بازار  به 
غیر از ارائه راهکارهای B2B می تواند راهکارهای 
موثری در بخش B2C ) مصرف کنندگان نهایی 
کاال( به مدیران این صنایع ارائه کند. این راهکارها 

رزا مجتهدزاده  
مدیرعامل تحقیقات 
بازاریابی آمارگران 

تفکر ایده ال

می تواند بــا دو رویکرد کمــی و کیفی به بهبود 
روند کســب و کار در بخش پایین دستی صنایع 
پتروشیمی موثر باشد.  راهکارهای قابل ارائه در 
این بخش شامل: نیازسنجی مشتریان سازمانی، 
نیازسنجی مشــتریان نهایی، بررسی محصول 
و دیدگاه و نگرش مصرف کننده، بررســی سهم 
بازار، پایش رقبا، بررسی کانال های توزیع، پایش 
تبلیغات و میزان اثربخشــی تبلیغــات و پایش 

سالمت برند

  اهمیت تحقیقات بازار در صنایع پتروشیمی ایران

بــرای نمونه می توان بــه برند موتــول )MOTOL( تولید 

کننده مواد پایــه ی روغنی، و محصوالت روغنی 
مصرفی مربوط به خودرو اشاره کرد که به تازگی 
و به هدف بررســی بازار رقابت و نیاز مشتریان، 
از متــد تحقیقات بازار بهره مند شــده اســت. 
همچنین شــرکت  نفت پارس کــه در دوبخش 
صنایع باالدستی و همچنین صنایع پایین دستی 
پتروشیمی ایران فعال است، هرساله برای بررسی 
جایگاه خود در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی 
و پایش جایگاه محصوالت نهایی در بازار مصرف، 
از فرآیند تحقیقات بازار بهره می برد. بررسی سهم 
بازار، پایش جایگاه رقبا، نیازســنجی مشتریان 
نهایی از جمله متدهای مورد استفاده این شرکت 
بزرگ اســت که توامان تیم داخلی این شرکت و 
شرکت های تحقیقات بازار حاضر در ایران به نفت 
پارس خدمت رسانی می کنند. همچنین شرکت 
فومن شیمی که بیشتر در بخش پایین دستی و 
تولید محصوالتی چون روغن ترمز متمرکز است، 
هر ســاله در حال پایش بازار داخلی و کشورهای 
همسایه ی ایران با کمک شرکت های تحقیقات 
بازار می باشــد. گزارش های متنــاوب )طولی و 
مقطعی( تحقیقات بازار به این شرکت کمک کرده 
است که در طول سال های فعالیت خود بتواند از 
جایگاه مســتحکمی در داخل کشور و همچنین 
در میان کشــورهای همســایه برخوردار باشد و 
همواره بتواند در مواجهه با تحریم های بین المللی 
در قبال ایران از سهم بازار قابل قبولی در منطقه 
بهره مند شود. از طرفی با توجه به نرخ مثبت رشد 
جمعیت در ایران شــرکت های فعال در حوزه ی 

پتروشیمی همواره با افزایش تقاضا در بازار مصرف 
روبه رو بوده اند. یکــی از اصلی ترین فاکتورهای 
مولد رشــد مصرف کاالهای تولید شــده توسط 
شرکت های پتروشیمی، رشد صنایع خودروسازی 
و افزایش چشمگیر تقاضا برای خرید خودرو در 
سال های اخیر است. بنابراین بازار رقابت در میان 
صنایع تولید کننده فرآورده های روغنی، بنزین، 
قیر، چســب های صنعتی و رنگ از حساســیت 
خاصی برای مدیران و تصمیم گیرندگان این حوزه 
برخوردار است. یکی از شرکت های فعال در زمینه 
تولید مواد شیمیایی در بخش خصوصی، شرکت 
هنکل است که پس از برقراری تفاهم نامه برجام 
توانست با اســتفاده از تحقیقات بازار و متدهای 
کمی-کیفــی در بخش تجاری به نیازســنجی 
مشتریان سازمانی در بخش تعمیر بدنه ی خودرو 
بپردازد تا بازار نوعی چســب مورد اســتفاده در 
صافکاری اتومبیل  را در ایران هدف قرار داده و این 
بازار خاص را با حضور رقبای حاضر به دست بیاورد. 
بنابراین اهمیت استفاده از فرآیند های تحقیقات 
بازار در صنایع مادر به یک اصل اثبات شــده در 
میان بازیگران اصلی صنایع پتروشــیمی در دنیا 
بدل شده است. متاسفانه با توجه به نیمه دولتی 
بودن ساختار برخی از فعاالن این حوزه در ایران و 
به تبع آن عدم استفاده از خدمات تحقیقات بازار 

از سوی مدیران عالی رتبه این صنعت، در بسیاری 
از موارد شاخص بهره وری شرکت های پتروشیمی 
ایران  تراز پایین تری نســبت به شاخص نرمال 
همین صنعت در دنیا دارند.در ســال های اخیر، 
روند خصوصی سازی صنایع مادر در کشور ایران 
نسبتا با رشد چشمگیری همراه بوده است. دلیل 
این امر باال رفتن تقاضا بــرای محصوالت نهایی 
کارخانجات پتروشــیمی در ایران و کشورهای 
همسایه اســت. یکی از نتایج اصلی اتفاق نظر در 
مورد خصوصی سازی شــرکت های پتروشیمی، 
ورود به عرصه ی رقابت بــا دیگر تولید کنندگان 
در بازار است. اتفاقی که معموال در فضای کسب 
 و کار دولتی رخ نمی دهد، چرا که حمایت دولتی 
از کسب  و کارها باعث از میان رفتن فضای رقابتی 
می شود و در نتیجه این دســته از کسب و کارها 
نیاز به خالقیت را از دســت می دهند. از ســوی 
دیگر، مصرف کننــدگان نهایی در بــازار امروز 
تمایل به مصرف محصوالتی دارنــد که در کنار 
ارائه خدمات جــذاب در زمینــه عرضه ی کاال، 
بتواند محصوالتی خالقانه و مبتنی بر نیاز واقعی 
مصرف کننده نیز ارائه دهد. همانطور که در بخش 
ابتدایی این مقاله عنوان شد، علم تحقیقات بازار 
در طول روند شکل گیری خود، به ابزاری قدرتمند 
برای شناسایی جایگاه رقبا تبدیل شده است لذا 
شرکت های پتروشیمی خصوصی حاضر در بازار 
پرمصرفی چــون بازار ایران، برای دســتیابی به 
شناخت بهتر نســبت به نیاز مشتریان و تخمین 
دقیق ســهم بازار خود در میان رقبــا می توانند 
همانند دیگر کسب وکارها، از فرآیند تحقیقات بازار 
بهره گیرند. بخش های نادیده ی بازار را )تقاضای 
نهفته( بهتر شناســایی کنند و بتوانند برای آن 
بخش، محصول متناسبی تولید کنند. بنابراین، 
با توجه به فرصت های نهفته و بیشــماری که در 
بازار رو به رشد محصوالت پتروشیمی نظیر )  انواع 
رنگ ها، چسب ها، بنزن، کود های شیمیایی، انواع 
اسید، روغن های پایه نفتی، پلی اتیلن، پی وی سی 
و ..( در ایران و منطقه وجود دارد، به نظر می رسد 
که شناخت دقیق تر از ابعاد مختلف فضای کسب  و 
کار، به توسعه ی هرچه بیشتر بازیگران این صنعت 

می انجامد. 

حمایت دولتی 
از کسب  و کارها 

باعث از میان رفتن 
فضای رقابتی 

می شود و در نتیجه 
این دسته از کسب 

و کارها نیاز به 
خالقیت را از دست 

می دهند
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small proportion of this total 
could be rerouted through 
p i p e l i n e s  i n  t h e  eve nt  o f 
a confl ict,” Commerzbank 
wrote in a note.
Tensions between the U.S. 
and Iran continue to rise with 
American off ic ials  stating 
that a military option remains 
on the table. Iran said that it 
would step up enrichment 
of uranium and may breach 
the limits laid out in the 2015 
nuclear deal in response to 
American sanctions.
The possibi l ity of another 
catastrophic war in the Middle 
East is at its highest in recent 
memory, but the oil markets 
are largely shrugging off the 
risk, instead training their 
sights on the deteriorating 
economy. Nearly half of CFOs 
surveyed by Duke University 
and  CFO G loba l  Bus iness 
Outlook see a recession by 
mid-2020.
With pessimism setting in, oil 
has barely budged, despite 
the spike in U.S.-Iran tensions.
Hedge funds and other money 
managers stepped up short 
bets on WTI by 46 percent for 
the week ending on June 11, 
according to Bloomberg and 
CFTC data. Traders are clearly 
betting on a souring economy. 
“Outside the United States it’s 
unmistakable world growth is 
slowing down,” Bill O’Grady, 
c h i e f  m a r k e t  s t r a t e g i s t 
at Confluence Investment 
M a n a g e m e n t  L L C ,  t o l d 
Bloomberg. “The more trade 
tensions arise, the greater the 
likelihood that growth is slow, 
and if Chinese growth slows, 
it’s not good for oil.”

I n  a  n e w  r e p o r t ,  B a n k  o f 
America Merrill Lynch lowered 
its oil demand growth forecast 
to just 0.93 mil l ion barrels 
per day (mb/d) this year and 
1 mb/d in 2020. “Yet there 
is a risk we end up being too 
opt imist ic  i f  the US-China 
trade relationship deteriorates 
further.  Addit ional  tar i ffs 
would likely force us to revise 
our numbers lower,” analysts 
at Bank of America wrote. The 
investment bank lowered its 
pricing forecast for WTI and 
Brent for the second half of 
2019 to $56 and $63 per barrel, 
respectively, down from $58 
a n d  $ 6 8 .  T h e  d o w n d r a f t 
extends into 2020 with Bank 
of America predicting Brent to 
average just $60 per barrel and 
WTI $54 per barrel.
“The reason oil prices are going 
down is because there’s plenty 
of oil, and that’s also true with 
a lot of commodities,” Tim 
R u d d e ro w,  w h o  m a n a ge s 
$1.5 billion at Mount Lucas 
Management LP, told the Wall 
Street Journal. “There’s not a 
shortage of anything.”
The market is downbeat, but an 
even deeper slide is possible. 
Bank of America Merrill Lynch 
put it this way: “If Xi avoids G20 
and buys Iranian barrels, oil 
goes to $40.” In this scenario, 
Chinese President Xi Jingping 
digs in and resists American 
pressure on tariffs, which leads 
to another wave of U.S. tariffs 
on Chinese imports. That drags 
down the global  economy, 
t h u s  s i n k i n g  o i l  d e m a n d . 
M e a n w h i l e ,  X i  m a y  a l s o 
decide to continue to buy oil 
from Iran, resisting American 

pressure on sanctions. In that 
scenario, Iran’s oil exports fall 
by less than expected. The 
end result is an oversupplied 
m a r k e t  a n d  o i l  p r i c e s 
crashing below $40.Barring 
this extreme scenario, Bank 
of America said that there 
are a few factors that could 
help oi l  markets rebound. 
First, the bank expects the 
U.S. Federal Reserve to slash 
interest rates three times over 
the next 12 months. Then, 
of course, OPEC+ will extend 
the production cuts, helping 
to keep surplus oil off of the 
market. Finally, the Trump 
administration could back 
down from its trade war with 
China in the wake of a global 
economy hitting the skids.
The first two factors – OPEC+ 
cuts  and a  dovish  turn  by 
the Fed – seem reasonably 
likely. But Trump’s trade war 
with China shows no signs of 
slowing down, despite the raft of 
bearish news. In comments over 
the weekend, U.S. Commerce 
Secretary Wilbur Ross seemed 
to lower expectations of a 
breakthrough with China.
“I  think the most that wil l 
come out of the G-20 might 
be an agreement to actively 
resume talks,” Mr. Ross said in 
a WSJ interview Sunday. “At the 
presidential level they’re not 
going to talk about the details 
of how do you enforce a trade 
agreement.”
“The most that might come is 
new ground rules for discussion 
and some sort of schedule for 
when detailed technical talks 
might resume,” Ross added.

Oil prices have given up some of the gains from last week’s oil tanker attack in the Gulf of Oman, 
with recession fears outweighing geopolitical tension and the risk of supply outages.
“The response of oil prices to the latest escalation in the Middle East has been comparatively 
subdued given that 30% of global oil shipments pass through the Strait of Hormuz and only a 

 The Oil Price Risk Analysts
Are Ignoring
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during the G20 summit. The 
report says “Hydrogen can help 
to tackle various critical energy 
challenges, including helping to 
store the variable output from 
renewables like solar PV and wind 
to better match demand. It offers 
ways to decarbonise a range of 
sectors – including long-haul 
transport, chemicals, and iron 
and steel – where it is proving 
difficult to meaningfully reduce 
emissions.”
To enable these, the IEA offers 
four principal directions of work, 
including turning industrial 
ports into “nerve centers” 
for the launch of larger-scale 
hydrogen use; utilizing existing 

infrastructure to transport it; 
expanding the use of hydrogen 
as a fuel in road transportation; 
and launching trade routes for 
the fuel.
As good as all this sounds, the 
report agrees with what the UK’s 
IET researchers say: producing 
hydrogen from anything but 
fossil  fuels is prohibitively 
expensive at the moment. 
And that’s not all. Hydrogen 
production is not emission free.
“Today, hydrogen is already 
being used on an industrial 
scale, but it is almost entirely 
supplied from natural gas and 
coal. Its production, mainly 
for the chemicals and refining 

industries, is responsible for 830 
million tonnes of CO2 emissions 
per year. That’s the equivalent 
of the annual carbon emissions 
of the United Kingdom and 
Indonesia combined,” the IEA 
report said.
There are several  ways to 
eliminate these emissions, 
whether through carbon capture 
and storage or by producing 
more hydrogen from renewable 
power. But, once again, these are 
more theoretical scenarios than 
processes that could be enabled 
at this point in time. For now, in 
other words, hydrogen remains 
more of an energy equivalent of 
an exotic fruit.

Two recent explosions at hydrogen fueling stations may have soured the fuel’s reputation, but there is 
increasingly optimistic sentiment for it, with two reports last week claiming it will have an important role 
to play in the energy mix of tomorrow.
One of these, led by the UK Institution of Engineering and Technology, said hydrogen could come to 
replace natural gas as a fuel for heating in the country.
“We are now in a position to seriously consider the viability of using hydrogen in the UK’s gas grid for use 
by homes and businesses which could significantly contribute to the decarbonisation of the UK’s energy 
sector,” the lead author of the report, Dr. Robert Sansom said in a press release.
The fascinating part is that the hydrogen would be produced from natural gas: a process called gas 

 A Major Existential Threat Is
Arising For Natural Gas

reforming. This means hydrogen 
will not exactly replace natural 
gas, but rather become a gas-
derived fuel to be used for 
heating. However, as is so often 
the case, the hydrocarbon-free 
alternative—hydrolysis—is too 
expensive to apply at the large 
scale needed to produce fuel to 
heat the 85 percent of UK homes 
that currently use natural gas.
In all  fairness, the authors 
note, “Hydrogen has not been 
deployed at scale anywhere in 
the world and so any proposal 
will need to compensate for 
this lack of experience. We 
know hydrogen produces no 
carbon emissions when burned 

but it is also important to fully 
investigate and understand the 
overall environmental impact 
a switch to hydrogen is likely 
to make. It’s fundamental that 
these areas, as well as others 
identified in the report, are 
comprehensively addressed 
b e f o r e  a  p r o g r a m m e  o f 
large-scale deployment is 
considered.”
In other words, for now, the 
stated benefits of hydrogen, 
even if it is derived from natural 
gas, which kind of compromises 
the zero-emissions purpose, are 
more theoretical than practical. 
It will be a while before the 
switch from gas to hydrogen 

begins.
Yet practical improvements of 
existing hydrogen technology 
are being made as well. Recently, 
a team of scientists announced 
an improved hydrogen tank 
that could make the fuel more 
popular among drivers. Japan, 
one of  the largest  energy 
importers in the world, wants to 
build a “hydrogen society” and 
is spearheading the hydrogen 
drive.
The latest to come on board 
with the hydrogen idea is the 
International Energy Agency, 
which  on  Fr iday  re leased 
a  re p o r t ,  w h i c h  wa s — n o 
coincidence—released in Japan 
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There are limited options to bypass the Strait of Hormuz. Only Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates have pipelines that can ship crude oil outside the Persian Gulf 
and have the additional pipeline capacity to circumvent the Strait of Hormuz. At the 
end of 2018, the total available crude oil pipeline capacity from the two countries 
combined was estimated at 6.5 million b/d. In that year, 2.7 million b/d of crude oil 
moved through the pipelines, leaving about 3.8 million b/d of unused capacity that 
could have bypassed the strait.
Based on tanker tracking data published by ClipperData, Saudi Arabia moves the most 
crude oil and condensate through the Strait of Hormuz, most of which is exported to 
other countries (less than 0.5 million b/d transited the strait in 2018 from Saudi ports 
in the Persian Gulf to Saudi ports in the Red Sea).
EIA estimates that 76% of the crude oil and condensate that moved through the 
Strait of Hormuz went to Asian markets in 2018. China, India, Japan, South Korea, 
and Singapore were the largest destinations for crude oil moving through the Strait 
of Hormuz to Asia, accounting for 65% of all Hormuz crude oil and condensate flows 
in 2018.

Source: U.S. Energy Information Administration, based on ClipperData, Saudi Aramco bond 
prospectus (April 2019) 

Note: Unused capacity is defined as pipeline capacity that is not currently used but can be readily 
available.

In 2018, the United States imported about 1.4 million b/d of crude oil and condensate 
from Persian Gulf countries through the Strait of Hormuz, accounting for about 18% 
of total U.S. crude oil and condensate imports and 7% of total U.S. petroleum liquids 
consumption.

 The Strait of Hormuz is the world’s mos t
important oil transit chokepoint

The Strait of Hormuz, located 
between  Oman and  I ran , 
connects the Persian Gulf 
with the Gulf of Oman and the 
Arabian Sea. The Strait of Hormuz 
is the world’s most important 
oil chokepoint because of the 
large volumes of oil that flow 
through the strait. In 2018, its 
daily oil flow averaged 21 million 
barrels per day (b/d), or the 
equivalent of about 21% of global 
petroleum liquids consumption. 
Chokepoints are narrow channels 
along widely used global sea 
routes that are critical to global 
energy security. The inability of 
oil to transit a major chokepoint, 
even temporarily, can lead to 
substantial supply delays and 
higher shipping costs, resulting 
in higher world energy prices. 
Although most chokepoints can 
be circumvented by using other 

Source: U.S. Energy Information Administration, based on Short-Term Energy 
Outlook (June 2019), ClipperData, Saudi Aramco bond prospectus, Saudi Aramco 

annual reports, Saudi Ports Authority, International Group of Liquefied Natural 
Gas Importers, and U.N. Conference on Trade and Development 

Note: LNG is liquefied natural gas; Tcf is trillion cubic feet

routes that add significantly to 
transit time, some chokepoints 
have no practical alternatives.
V o l u m e s  o f  c r u d e  o i l , 
condensate, and petroleum 
products transiting the Strait of 
Hormuz have been fairly stable 
since 2016, when international 
sanctions on Iran were lifted and 

Iran’s oil production and exports 
returned to pre-sanctions 
levels. Flows through the Strait 
of Hormuz in 2018 made up 
about one-third of total global 
seaborne traded oil. More than 
one-quarter of global liquefied 
natural gas trade also transited 
the Strait of Hormuz in 2018.
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early April and keeping them 
there until late May. Not that 
supply concerns have gone 
away: yesterday oi l  prices 
initially increased by 4% on 
news of the attacks on two 
tankers in the Gulf of Oman, 
before easing back slightly.
Now, the main focus is  on 
o i l  d e m a n d  a s  e c o n o m i c 
sentiment weakens. In May, 
the OECD published an outlook 
for global  GDP growth for 
2019 of 3.2%, lower than our 
previous assumption. World 
trade growth has fallen back 
to  i t s  s l owe st  p a c e  s i n c e 
the financial crisis ten years 
ago, according to data from 
the Netherlands Bureau of 
Economic Policy Analysis and 
various purchasing managers’ 
indices.
The consequences  for  o i l 
d e m a n d  a r e  b e c o m i n g 
apparent. In 1Q19, growth was 
only 0.3 mb/d versus a very 
strong 1Q18, the lowest for 
any quarter since 4Q11. The 
main weakness was in OECD 
countr ies  where  demand 
fell by a significant 0.6 mb/d, 
spread across all regions. There 
were various factors: a warm 
winter in Japan, a slowdown in 
the petrochemicals industry in 
Europe, and tepid gasoline and 
diesel demand in the United 
States, with the worsening trade 
outlook a common theme across 
all regions. In contrast, the non-
OECD world saw demand rise by 
0.9 mb/d, although recent data 
for China suggest that growth in 
April was a lacklustre 0.2 mb/d. 
In 2Q19, we see global demand 
growth 0.1 mb/d lower than in 
last month’s Report. For now 

though, there is optimism that 
the latter part of this year and 
next year will see an improved 
economic picture. The OECD 
s e e s  g l o b a l  G D P  g r o w t h 
rebounding to 3.4% in 2020, 
assuming that trade disputes 
are resolved and confidence 
rebuilds. This suggests that 
global oil demand growth will 
have scope to recover from 1.2 
mb/d in 2019 to 1.4 mb/d in 
2020.
M e e ti n g  t h e  e x p e c t e d 
demand growth is unlikely to 
be a problem. Plentiful supply 
will be available from non-
OPEC countries. The US will 
contribute 90% of this year’s 
1.9 mb/d increase in supply and 
in 2020 non-OPEC growth will 
be significantly higher at 2.3 
mb/d with US gains supported 
by important contributions from 
Brazil, Canada, and Norway. 
Later  th is  month,  V ienna 
Agreement oil ministers, faced 
with short-term uncertainty 
over the strength of demand 
and relentless supply growth 
from their competitors, are due 
to discuss the fate of their output 
deal.
M i n i s t e r s  w i l l  n o t e  t h a t 
OECD oi l  stocks remain at 
comfortable levels  16 mb 
above the five-year average. 
However, they will also note 
that although in 1Q19 weak 
d e m a n d  h e l p e d  c re a te  a 
surplus of 1.1 mb/d, in 2Q19 
the market is in deficit by an 
estimated 0.4 mb/d, with the 
backwardated price structure 
reflecting tighter markets. 
This deficit is partly due to the 
fact that in May the Vienna 
Agreement  countr ies  cut 

output by 0.5 mb/d in excess 
of their committed 1.2 mb/d. 
In 3Q19, the market could 
receive further support from 
an expected pick-up in refining 
activity.
R e c e n t l y,  h i g h  l e v e l s  o f 
maintenance in the US and 
Europe, low runs in Japan 
a n d  K o r e a ,  a n d  f a l l o u t 
from the Druzhba pipeline 
contamination contributed 
to  weak  growth  in  g loba l 
refining throughput.  This 
could be about to change: 
according to our estimates, 
crude runs in August could be 
about 4 mb/d higher than in 
May. This might cause greater 
tightness in crude markets, 
particularly for sour barrels 
if the Vienna Agreement is 
extended and there  i s  no 
change in the situations in 
Iran and Venezuela. Of course, 
much depends on the strength 
of oil demand later in the year.
A clear message from our first 
look at 2020 is that there is 
plenty of non-OPEC supply 
growth avai lable  to  meet 
any likely level of demand, 
assuming no major geopolitical 
shock, and the OPEC countries 
are sitting on 3.2 mb/d of spare 
capacity.  This  is  welcome 
n e w s  fo r  c o n s u m e rs  a n d 
t h e  w i d e r  h e a l t h  o f  t h e 
currently vulnerable global 
e c o n o my,  a s  i t  w i l l  l i m i t 
significant upward pressure 
on oil prices. However, this 
m u s t  b e  v i e w e d  a g a i n s t 
t h e  n e e d s  o f  p r o d u c e r s 
p a r t i c u l a r l y  w i t h  re ga rd 
to  investment  in  the  new 
capacity that will be needed 
in the medium term.

In this Report, we publish our first outlook for 2020. As we do 
so, volatility has returned to oil markets with a dramatic sell-off 
in late May seeing Brent prices fall from $70/bbl to $60/bbl. 
Until recently, the focus has been on the supply side with the 

familiar list of uncertainties 
– Iran, Venezuela, Libya, and 
the Vienna Agreement – lifting 
Brent prices above $70/bbl in 

Oil Market Report: 2020 vision
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The uncertainty about the U.S.-China trade tension and the future 
of global oil demand for the rest of the year have resulted in many 
investors staying away from energy exchange traded funds (EFTs) 
in recent months, ETF analysts told CNBC in an interview.  
Those investors willing to pour money into energy ETFs would 
need “somewhat of a steel stomach to step back into this 
marketplace,” Matthew Bartolini, managing director and head 
of SPDR Americas Research at State Street Global Advisors, told 
CNBC
According to the expert, the whole energy sector is weak right 
now and the earnings reports of many oil and gas companies for 
the first quarter didn’t shine, and only a handful of firms beat 
expectations.
Volatile crude prices and weak refining margins led to lower 
earnings at all five oil supermajors in the first quarter of 2019, 
suggesting that Big Oil shouldn’t stay complacent several quarters 
after the industry emerged from one of the worst downturns in 
a generation.
Bartolini said that drilling companies may be a better bet than 
oilfield services companies, even though drillers are more 
exposed to the spot price of oil, so a fund like SPDR S&P Oil & Gas 
Exploration & Production ETF (XOP) could have a “negative skew.”
“But, again, if we get a reprieve from these trade tensions, that 
higher sensitivity could be a benefit to those investors willing to 
take on that higher volatility,” Bartolini told CNBC.

T h e  S P D R  S & P  O i l  &  G a s 
Exploration & Production ETF 
has dropped 14.6 percent in 
the past month and 10 percent 
in  the last  three months, 
although year to date it’s up 
0.93 percent. Over the past 
year, the fund’s performance 
is a 34-percent decline.
A c c o r d i n g  t o  C F R A ’ s 
senior director of ETF and 
m u t u a l  f u n d  r e s e a r c h , 
To d d  R o s e n b l u t h ,  t h e 
midstream Global  X  MLP 
&  E n e rg y  I n f ra st r u c t u re 
E T F  co u l d  b e  a  g o o d  b e t 
r i g h t  n o w ,  a s  w e l l  a s 
f u n d s  f e a t u r i n g  l a r g e -
c a p  c o m p a n i e s  l i k e 
E xxo n  an d  Ch ev ro n  w i th 
stable income and strong 
f u n d a m e n t a l s  s u c h  a s 
Energy Select Sector SPDR 
Fund and Vanguard Energy 
Index Fund ETF Shares

 The No.1 Reason Why Inves tors Are
Shunning Energy Stocks

I r a n  h a s  n o  i n t e n ti o n  o f 
leaving OPEC despite its being 
treated like an enemy by some 
members, Oil Minister Bijan 
Zanganeh told a parliamentary 
news site as quoted by Reuters. 
Zanganeh did, however, note 
that the organization was being 
turned into a political forum.
“ Iran has no plans to leave 
OPEC...and regrets that some 
members of OPEC have turned 
this organization into a political 
forum for confronting two 
founding members of OPEC, 
meaning Iran and Venezuela,” 
he  sa id ,  adding  “And two 
regional countries are showing 
e n m i t y  to wa rd  u s  i n  t h i s 
organization. We are not their 
enemy but they are showing 
enmity toward usand (they) 
use oil as a weapon against 
us in the global market and 
world.”

Although the official did not name the two countries, these are 
most likely Saudi Arabia and its sidekick the UAE. Both countries 
were quick to assure markets they would step in to fill the oil 
production gap that the U.S. sanctions against Iran would leave 
after the end of the waivers in May. This has further increased 
tensions with Iran, already running high as Tehran and Riyadh 
wrestle for more influence in the Middle East.
Iran’s oil exports, according to data cited by Reuters, may have 
fallen to just 400,000 bpd last month, less than half of exports 
in April. The United States had given eight countries six-month 
waivers to continue buying oil from Iran after it re-imposed 
sanctions on the Iranian oil industry in November. The United 
States, however, pursued a maximum pressure campaign against 
Iran last month and put an end to all sanction waivers for all 
Iranian oil buyers, beginning in May.
The latest move in this policy was adding Iran ’s largest 
petrochemicals company to the list of sanctions on Iranian 
entities, citing accusations that it supported the Revolutionary 
Guard—ear l ier  th is  year  Washington des ignated the 
Revolutionary Guard a terrorist organization.
Yet Tehran seems to be finding ways around the sanctions.
“We have thought about confronting America’s actions and 
constantly have found and will find new ways and anyway this is a 
war where we are standing strong and will not retreat,” Zanganeh 
told the parliamentary website, ICANA.

Iran Won’t Leave OPEC
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South China Morning Post.
O n e  o f  t h e  m o st  c u r re n t 
e x a m p l e s  o f  t h i s  n e w l y 
strengthened relationship 
between Beijing and Moscow 
is a new joint venture between 
s t a t e - o w n e d  s h i p p i n g 
corporations in Russia and 
China to create a “Polar Silk 
Road” in  the Arctic Sea.  a 
year ago, officials in Beijing 
announced that China would 
be pursuing investment across 
the Arctic Route to encourage 
commercial shipping through 
the northern passage as a part 
of the country’s Belt and Road 
Initiative. Belt and Road is a 

massive undertaking involving 
investments programs worth 
trillions of dollars, which will 
go toward connecting Asia and 
Europe by sea, rail, and road to 
promote more trade between 
the continents.
This week, reporting by the 
Wall Street Journal this week 
tells us that “China is breaking 
into Arctic transport through 
a  j o i n t  v e n t u re  b e t w e e n 
the country’s biggest ocean 
c a r r i e r,  C o s c o  S h i p p i n g 
Holdings Co., and its Russian 
counterpart PAO Sovcomflot 
to  move natura l  gas  f rom 
Siberia to Western and Asian 
markets.”  Both China and 
Russia are members of the 
Arctic Council, which the Wall 
Street Journal describes as “an 
intergovernment forum which 
considers development issues 
and sailing rights as the polar 
ice recedes” before going on 
to say that China, in particular, 
has “made investment [ in 
Arctic shipping lanes] a priority 
to advance its  energy and 
shipping interests”.
The new venture wil l  ship 
l iquefied natural  gas from 
central  northern Siberia’s 
gargantuan Yamal LNG project 
to a laundry list of destinations 
including Northern Europe, 
Japan, South Korea, and China. 
The initiative will begin with a 
fleet of a dozen ice-breaking 
tankers, and Cosco’s China 
Shipping LNG Investment 
Co. will reportedly operate 
another nine tankers.
“We [China] imported about 
57 mill ion tons of LNG last 
year and we are looking for a 
steady supply of around four 

million a year coming from 
Yamal,” a Chinese shipping 
executive told the Wall Street 
Journal. “We also look to move 
container ships through the 
northern sea route as warming 
temperatures melt the ice 
making it easier to navigate.”
This move comes on the back of 
months of Russian gas flooding 
European markets, keeping 
gas prices low, exacerbating an 
already-existing gas glut in the 
continent, and at least partially 
edg ing  the  Uni ted  States 
out of the European natural 
ga s  m a r ke t .  A s  re p o r t e d 
b y  B l o o m b e r g ,  e x p e r t s 
at  C itigroup surmise  that 
Russia’s increased shipments 
of natural gas to Europe are 
a kind of stress test for the 
United States.  A Citigroup 
report  says  that  Russ ia  i s 
intentional ly  keeping gas 
prices low because Moscow is 
likely “testing the response of 
the global gas market in a low 
price environment, especially 
U.S. LNG export elasticity.”
N o w  t h a t  R u s s i a  i s 
strengthening i ts  natura l 
gas trade with China on top 
of its aggressive flooding of 
European markets with its 
cheap liquefied natural gas, 
the United States has more 
cause for concern than ever. 
E s p e c i a l l y  w h e n  t a k i n g 
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h a t 
Ch ina ’s  th i rst  for  natura l 
gas is  “almost inf inite” as 
it  tries to move away from 
i t s  l o n g  l e g a c y  o f  d i r t y 
coal -based power and i ts 
m i d d l e  c l a s s  c o n t i n u e s 
t o  b o o m ,  a l o n g  w i t h  i t s 
demand for energy.

I t ’s  been wel l  over  a  year 
since the then-United States 
Secretary of Defense Jim Mattis 
accused Russia and China of 
being “revisionist powers” 
each working its way toward 
making a power grab on the 
world stage and announced 
that the U.S. would be shifting 
its international relations focus 
away from fighting terrorism 
and instead prioritize what 
Mattis referred to as a "great 
power competition." Now, 
17 months later, it looks like 
Mattis’ nightmares are coming 
t r u e  a s  R u s s i a  a n d  C h i n a 
have increasingly  worked 

 The “Polar
 Silk Road”
 Could Be
 A Game

 changer For
Natural Gas

together in defiance of the 
Trump administration in a kind 
of diplomatic ‘marriage of 
convenience’.
Just  th i s  month ,  Ch inese 
President Xi Jinping made his 
eighth official visit to Russia 
in a trip highly publicized in 
both Russian and Chinese 
m e d i a .  “ T h i s  ye a r  m a r ks 
the 70th anniversary of our 
diplomatic ties and China’s 
ties with Russia are deepening 
at a time of profound change 
in  the  g lobal  geopol itica l 
landscape,” remarked former 
Chinese ambassador to Britain 
Ma Zhengang, as quoted by the 
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