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شرکت افزون روان که در زمینه واردات و تأمین مواد افزودنی صنعت روانکاری و روغن های پایه فعالیت می نماید چندی پیش بیستمین سال فعالیت خود را جشن 
گرفت . سید مجید طباطبائی رفیعی مدیرعامل این شرکت درباره تاریخچه روغن و شرکت افزون روان، موانع و مشکالت تولید و صادرات، قیمت گذاری و رقابت 

تولید کنندگان، شرایط کیفی روغن و ابداعات و نوآوری های این شرکت به سواالت خبرنگار دنیای انرژی پاسخ داد که در ادامه می آید :

 تاریخچه صنعت روغن موتور در ایران
صنعت روانکاری عمدتاً انواع روغن موتور، روغن های 
صنعتی و گریس را شامل می شود، تا دهه بیست 
شمســی کلیه روغن ها از طریق واردات تأمین 
می گردید. در دهه سی  اولین واحد روغن سازی و 

گریس در پاالیشگاه آبادان تاسیس گردید و سپس 
در دهه چهل به ترتیب شرکت نفت پارس و شرکت 
نفت بهران با همکاری شرکت های شل و اسو در 
تهران ایجاد گردیدنــد. در دهه پنجاه واحدهای 
شماره یک و دو پاالیشگاه تهران و در دهه هفتاد 

پاالیشگاه اصفهان توسط شرکت ملی نفت ایران 
مورد بهره برداری قرار گرفتند و بنظرم طبق شنیده 
ها از قدیمی های این صنعت، اولین شرکت تصفیه 
دوم نیز با همکاری آلمانی ها در دهه سی فعالیت 
داشته اســت. پس از انقالب اسالمی و همچنین 

شرکت افزون روان تأمین کننده
 مواد افزودنی صنعت  روانکاری و روغن های پایه

خصوصی سازی، کلیه پاالیشگاه های تولید روغن 
به نهادهای عمومی شامل بنیاد مستعفان، ستاد 
اجرائی فرمان امام، شستا، آستان قدس و صندوق 
سرمایه گذاری صنعت نفت واگذار گردید. تا زمان 
قبل از خصوصی سازی برنامه ریزی تولید و تأمین 
انواع روغن ها توسط شرکت ملی نفت ایران انجام 
می گردید و در امور کیفیت، پژوهشــگاه صنعت 
نفت با تجهیز آزمایشگاه ها بر تولید روغن به موازات 
مؤسسه استاندارد نظارت داشت. در دهه شصت، 
به علت جنگ تحمیلی روغن ها عمدتاً در سطح 
SB و به صورت کوپنــی توزیع می گردید کمبود 

آن از طریق واردات توسط شرکت ملی نفت ایران 
تأمین می گردید. و میزان مسافت طی شده توسط 
صاحبان خودرو برای تعویض روغن بطور میانگین 
بالغ بر هزار کیلومتر بود و خوراک کلیه واحدهای 
روغن سازی بنام لوبکات از پاالیشگاه ها تأمین می 
گردید و میزان مصرف سالیانه به صورت تخمینی 

بالغ بر پانصد هزار تن بود.

 شرکت افزون روان، تامین کننده روغن پایه
شــرکت افزون روان یکی از شــرکت های تابعه 
گروه صنعتی و بازرگانی افزون می باشــد که به 
صورت تخصصــی در زمینــه واردات و تأمین 
مواد افزودنی صنعت روانــکاری و روغن های 
پایه فعالیت می نماید. در ســال های 84 و 85 
شــرکت های بازرگانی فقط برای صادرات روغن 
های پایه ترکمنستان و ازبکستان فعالیت داشتند 
ولی افزون روان اولین شــرکتی بود که با تأمین و 
اجاره مخازن برای ذخیره سازی روغن های پایه 
کشورهای فوق اقدام نمود و بدین طریق کمک 
شایانی به برنامه ریزی شرکت های تولید کننده 
روغن نمود. در سال 1389 برای همکاری و اخذ 
نمایندگی از شرکت های بین المللی برای واردات 
و تأمین روغن های گروه پایه 2 و پایه 3 مذاکرات 
متعددی انجام شد و نهایتاً به قرارداد نمایندگی 
شــرکت پتروناس مالزی با شــرکت افزون روان 

انجامید. در این دوران با بهبود حمل روغن های 
پایه از طریق بالک و به وسیله کشتی برای کاهش 
هزینه هــای حمل توفیقی حاصل شــد که این 
همکاری با شروع تحریم ها متوقف گردید .در این 

ســال ها برای ارتباط موثر با بهترین تأمین 
کنندگان جهانی مواد افزودنی، شــرکت افزون 
روان برای ارائه خدمات مالی و اعتباری به مشتریان 
و بر حسب درخواست مشتریان به صورت ارزی و 
یا ریالی پاسخ گوی نیاز آنان بوده است .این شرکت 
همچنین کاال را متناسب با تقاضای مشتریان در 
مبادی ورودی کشــور و یا درب کارخانه  تحویل 
داده و با تأمین موجودی کافی برای تحویل سریع 
کاال جهت برنامه ریزی تولیــد صنایع کوچک 
قدم های ارزنده ای برداشــته است . پیش بینی 
تأمین موجودی انواع مواد افزودنی برای رفع حالت 
اضطرار و برنامه ریزی نشــده صنایع بزرگ نیز از 

نقاط قوت شرکت افزون روان محسوب می شود.

 موانع و مشــکالت تولید و صادرات در 
خصوص قیمــت گــذاری و رقابت تولید 

کنندگان روغن 
تولیدات صنعــت روانکاری ایران توســط چهار 
شــرکت بزرگ که متعلق بــه نهادهای عمومی 

افزایش ناگهانی قیمت 
لوبکات، برنامه ریزی 

صادرات روغن پایه 
را مختل می  نماید و 

افزایش قیمت روغن 
پایه داخلی گروه I، تولید 
صنایع کوچک را مختل 
می کند. و از این آشفته 

بازار معموالً فرصت 
طلبان و سودجویان بهره 

اصلی را می برند



هستند به بازار عرضه می گردد. این شــرکت ها روغن پایه از نوع گروه I تولید می کنند که از قدمت این 
تکنولوژی بیش از شصت سال می گذرد. با توسعه تکنولوژی موتورها در انواع خودرو و تجهیزات کارخانجات 
صنعتی و معدنی، نیاز به استفاده از انواع روغن های پایه گروه II و III در حال افزایش می باشد و هم اکنون 
از طریق واردات از کشورهای خاورمیانه و آسیای شرقی که اکثر آنان اصوال جزء کشورهای نفتی محسوب 
نمی شوند تأمین می گردد. بنابراین کاهش نیازبه روغن پایه گروه I و افزایش نیاز به روغن های پایه گروه 
II و III مهمترین چالشی اســت که صنعت روانکاری کشور با آن روبروست و مشخص نیست چه ارگانی 
برای مدیریت این چالش بایستی برنامه ریزی نماید. شرکت ملی نفت ایران نیز پس از خصوصی سازی و 
واگذاری واحدهای روغن سازی برنامه ریزی و اجرای این وظیفه را ادامه نداده است. البته یادآور میشود که 
بازیگران اصلی صنعت روانکاری اظهار می نمایند که انتقال تکنولوژی برای تولید روغن پایه های گروه II و 
III مشمول تحریم می باشد و نتوانسته اند در این زمینه سرمایه گذاری نمایند. در خصوص قیمت گذاری 
زنجیره محصوالت در صنعت روانکاری، ناهماهنگی قیمت گذاری کامال آشکار است، قیمت خوراک صنایع 
 I تولید روغن پایه بنام لوبکات توسط پاالیشگاه های صنعت نفت تعیین می شود. قیمت روغن پایه گروه
که به عنوان خوراک مواد اولیه برای صنایع کوچک تولید روغن تأمین می شود توسط هیئت مدیره چهار 
شرکت بزرگ تولید کننده اتخاذ میشود. قیمت محصوالت نهائی انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی توسط 
ســازمان حمایت از مصرف کننده بررسی و اعالم میشود و قیمت محصوالت نهائی برای روغن ها با برند 
خارجی از حیطه قیمت گذاری خارج می باشد. بنابراین می توان حدس زد که هر یک از این نهادها و بنگاه 
ها با افزایش قیمت ارز و یا افزایش هزینه ها برای تغییر قیمت ها اقدام نمایند. بدیهی است که هر یک فقط 
به اهداف مؤسسه خود توجه خواهند داشت و این ناهماهنگی مستمراً معضالتی را برای صاحبان وسائط 
نقلیه سنگین و صنایع کوچک فراهم می آورد. به طور مثال افزایش ناگهانی قیمت لوبکات، برنامه ریزی 
صادرات روغن پایه را مختل می  نماید و افزایش قیمت روغن پایه داخلی گروه I، تولید صنایع کوچک را 
مختل می کند. و از این آشفته بازار معموالً فرصت طلبان و سودجویان بهره اصلی را می برند. اگر به تعداد 
700 پروانه بهره برداری که برای صنایع کوچک صادر شده است نگاهی بیاندازیم مشاهده می کنیم که 
فقط نیمی از آنان با ظرفیت نسبتاً کم فعالیت می نمایند و ما بقی تعطیل و یا تغییر کاربری داده اند. بنابراین 
برای مدیریت چالش قیمت گذاری محصوالت صنعت روانکاری، خالء ناشــی از نبود هماهنگ کننده 

قیمت زنجیره محصوالت نهائی بایستی برطرف 
شــود. شــرکت افزون روان از هر گونه واردات 
روغن پایه گروه I برای عرضه در بازار داخلی 
و رقابت با چهار شــرکت بزرگ تولید کننده 
روغن پایه گروه I از زمان تأسیس تاکنون احتراز 
جسته است و حتی با ایجاد تأسیسات پایانه بندری 
برای همکاری جهت نگهداری و صادرات روغن پایه 
گروه I اقدام نموده است و در تمام این دوران برای 
تأمین و واردات روغن های پایــه گروه II  و III از 
کشــورهای مختلف برای خوراک صنایع بزرگ 
وکوچک کوشش خود را بکار برده است. شرکت 
افزون روان با تأمین این گروه از روغن های پایه 
کمک شــایانی را برای تولید برخی روغن های 
صنعتی مانند کمپرســورها و روغن های خاص 

نموده است.

  کیفیت محصوالت روغن و مصرف کنندگان 

وضعیت فعلی 

به علت تحریم ها ارتباط مستقیم با تأمین کنندگان 
اصلی مــواد افزودنی تضعیف و یــا بعضاً متوقف 
گردیده است و زمینه را برای سوء استفاده از واردات 
مــواد افزودنی با برندهای مشــابه و یا عدم انجام 
بازرسی در مبدأ چه برای شرکت های ناشناخته 
در ســطح جهانی و چه شــرکت های بازرگانی 

داخلی فراهم آورده اســت. ارایه برخــی از مواد 
افزودنی با قیمت های ارزان تر، عرضه محصوالت 
شرکت افزون روان را که با رعایت اصول مدیریت 
کیفیت و بازرسی در انجام کل فرآیند، هزینه های 
بیشتری را متحمل می شود با مشکل مواجه می 
نماید. خوشبختانه مؤسسه استاندارد به این امر 
توجه نموده و اقدام هائی را شروع نموده است که 
شــرکت افزون روان برای همکاری تنگاتنگ با 
این مؤسسه اعالم آمادگی کرده است. عدم دقت 
در تأمین روغن های پایه با مشخصات مورد نیاز 
فرموالسیون برای تولید روغن ها از مواردی است 
که موجب کاهش کیفیت محصول نهائی می گردد، 
و بدین خاطر کاهش کیفیت را ایجاد می کند که 
غالباً یا از منابع ناشــناس و یا ترکیب آنها با 
فرآورده های سوختی و یا اشکال در روند تولید 
روغن پایه در مراحل تصفیــه اول و دوم صورت 
میگیرد. نکته دیگر در مورد بسته بندی محصوالت 
نهائی است که تحویل آن به صورت فله یا بالک و 
بشکه می تواند زمینه را برای سوء استفاده و کاهش 
کیفیت فراهم نماید و آخرین نکته بسته بندی در 
گالن های بیست لیتری، پنج و چهار لیتری است 
که با فرصت طلبی و ســوء اســتفاده از برندهای 

معروف توســط متقلبان صورت می گیرد که تسریع در امور رسیدگی توسط قوه قضائیه و برخورد شدید 
با آنان را می طلبد. نهایتاً اگــر بخواهیم در مورد کیفیت روغن صحبت نماییم، می توان گفت اگر مصرف 
کنندگان در هر بخش از زنجیره تولید با آگاهی کامل، مواد افزودنی، روغن پایه، روغن نهائی با بسته بندی 
را انتخاب نمایند می توانند از کیفیت محصول اطمینان خاطر داشته باشند و تأکید می کنم محصوالت 

روغن موتور و روغن های صنعتی تولید داخل از نظر کالس کیفیت با برندهای خارجی رقابت می نمایند.

  نوآوری ها و ابداعات شرکت افزون روان در دو سال 
شرکت افزون روان تجارب فراوانی را بدست آورده است و هدف محوری خود را بر پایه توسعه کیفی و کمی 
خدمات زنجیره تأمین کاال پایه ریزی کرده است. این خدمات از مرحله شناسائی دست یابی به بهترین منابع 
تأمین کنندگان آغاز می شود و مراحل زنجیره خدمات را در بخش های بازرسی در مبدأ، حمل و نقل دریائی 
و زمینی، نگهداری در پایانه های بندری، مدیریت کیفیت ارائه خدمات مهندســی فروش، برگزاری 
کالس های آموزشــی تخصصی و تا آخرین مرحله در زمان کاربرد مصرف مواد افزودنی برای تولید 
در محل کارخانه ها و صنایع انجام میدهد. ایجاد این مزیت شایستگی افزون روان، دیدگاه تأمین کنندگان 
معتبر بین المللی را جهت بهره گیری از کیفیت این زنجیره خدمات، برای گزینش و انتخاب همکار در 
حوزه منطقه ایران و خاورمیانه بیش از پیش جلب نموده است و متقاباًل صنایع کشور نیز با اظهار رضایت 
از دریافت خدمات عرضه شــده، آمادگی خود را برای همکاری بلند مدت با شرکت افزون روان اعالم 
نموده اند. شرکت افزون روان با بهره برداری از پایانه بندری خود برای توسعه صادرات در سال های آتی 
کوشش خواهد نمود و برای بررسی تولید مواد افزودنی در بخش بلندینگ کامپوننت ها با ایجاد واحد 
تحقیق و توسعه و جلب همکاری کارشناسان زبده کشــور سرمایه گذاری خواهد نمود. این شرکت با 
پشتوانه سرمایه های انسانی خویش، پیش بینی نموده است که نقش رهبری زنجیره خدمات بازرگانی 
را در صنعت روانکاری کشــور در جایگاه یک برند مورد اعتماد تا ســال 1404 بدست خواهد آورد و با 
همکاری تأمین کنندگان بین المللی، پل ارتباط تکنولوژیک با شرکت های تولید کننده داخلی را برای 

ایجاد نوآوری های جدید در توسعه صنعت روانکاری کشور فراهم خواهد نمود.
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 مقاالت، یادداشتها و مصاحبه های ارائه شده در ماهنامه دنیای انرژی لزوما مورد تایید اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیست.  

الف: گزارش صندوق بین المللی پول حاکی است که به علت کند شدن رشد اقتصادی جهان تقاضای نفت کاهش خواهد یافت و”سال بدی” در انتظار نفت خواهد 

بود، از سویی دیگر وزارت انرژی امریکا مدعیست که این کشور در سال 2020 به صادرکننده خالص نفت تبدیل خواهد شد .کارتل نفتی اوپک وحتی اوپک پالس 

در این شرایط کارکرد خود را در تنظیم بازار نفت وکنترل قیمت از دست خواهند داد و اوپک فقط میتواند “کف قیمت نفت “را تعیین کند وسقف آن در دست “نفت 

شل” خواهد بود. انقالب شل باعث شد که توازن در بازار نفت بهم خورده وافزایش تولید نفت که نیاز به سرمایه گذاری کالن داشته وده سال زمان خواهد برد با حداقل 

سرمایه گذاری ودر مدت چندماه امکان تولید خواهد داشت . لذا شاهد آن هستیم که نفت به عنوان یک “کاالی سیاسی وامنیتی” اهمیت استراتژیک خود را از دست 

داده و “مخاطرات ژئوپلتیک” نیز اثر بلند مدتی بر بازار نفت ندارد، اتفاقاتی نظیر حمله به نفت کش ها، توقیف نفت کش انگلیسی در خلیج فارس، ساقط شدن پهباد 

امریکایی، حمله به تاسیسات نفتی ارامکو واصابت موشک به نفت کش ایرانی هم بازار نفت را با شوک مواجه نکرد وقیمت ها در محدوده ۶0 دالر باقی مانده است. با توجه 

به کاهش نقش نفت در اقتصاد جهانی ورقابت بین بازیگران بزرگ این بازار ) امریکا، روسیه وعربستان( شانس ایران برای بازگشت به بازار جهانی نفت روزبروز کمتر 

میگردد واگر تا پارسال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی وجداسازی بودجه دولت از نفت یک ایده ال و آرزو بود اکنون تبدیل به اجبار شده است و مجبوریم بودجه 

سال آینده کشور را بدون درآمد صادرات نفت خام تدوین نماییم . درآمدهای ۶ ماهه اول امسال بودجه کشور با سی درصد کسری مواجه می باشد که عمدتا به علت 

کاهش شدید صادرات نفت ومیعانات میباشد . امید است با صادرات حداکثری گاز، فرآورده های نفتی وپتروشیمی بتوانیم بخشی از کسری درآمد را جبران نماییم.

ب : در این شــرایط دولت ومجلس تالش های جدی را آغاز نموده وجهت عبور از تحریم ها ورونق بخشیدن به اقتصاد کشور اقداماتی به شرح زیر را در دستور کار 

دارند که با سرنوشت بخش خصوصی واقتصاد کشور رابطه تنگاتنگی دارد والزم است که با حساسیت بیشتری پیگیری گردد.  شرکت نفت با عرضه انواع فرآورده های 

نفتی از طریق بورس انرژی توانسته است که با توجه به تولیدات با کیفیت بنزین وگازوییل در داخل کشور، سهم قابل توجهی از بازار همسایگان را تصاحب نماید  

مجلس شورای اسالمی وزارت نفت را مکلف نموده است که بستر مناسب )خوراک اعتباری وصدور مجوز(را جهت توسعه دومیلیون بشکه ای ظرفیت پاالیشی کشور 

با سرمایه مردمی را فراهم نماید. سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد برنامه ریزی جدی جهت خصوصی سازی پاالیشگاهها و پتروشیمی ها وبعضا خصوصی 

سازی مجدد آنان را در دستور کار داده اند. خصوصی سازی های نامناسب در شرکت هایی نظیر هپکو، هفت تپه، آذراب، ماشین سازی تبریز و اعتصابات کارگری 

باعث عقبگرد کشور در خصوصی سازی شده واین واحدها در حال واگذاری مجدد به نهادهای دولتی وحاکمیتی میباشند. ج: با روند شکل گیری این موارد مشکالت 

مضاعف ذیل نیز گریبانگیر خواهد شد:  در شرایطی که کشور به درآمدهای صادراتی شدیدا نیازمند می باشد وصادرات فرآورده های پایین دستی نفت از قبیل 

هیدروکربور، روغن، قیر، پارافین، وگاز مایع میتواند درآمد 4 میلیارد دالری برای کشور داشته باشد، با واگذاری تعیین قیمت خوراک این واحدها به انجمن صنایع 

پاالیشی با چالش جدی مواجه شده است . متاسفانه بی توجهی این انجمن به تالطم های مقطعی قیمت نفت و فرآورده، در اواخر شهریور ماه باعث افزایش شدید 

قیمت این محصوالت در منطقه گردید وباعث اختالل در صادرات محصوالت فوق شد. اتحادیه در راستای وظیفه “نمایندگی اعضا” وحمایت از آنان اقدام به گفتمان 

سازی ومکاتبه با مقامات ذیربط نمود وبه تصمیم انجمن صنایع پاالیشی کشور اعتراض وخواستار اصالح فرمول قیمت گذاری خوراک واحد های تولیدی شد ومالک 

قراردادن فوب خلیج فارس را ناصواب وغلط دانســته و قراردادن قیمت واقعی فروش نفت خام وفرآورده ها در فرمول قیمت گذاری را پیشنهاد نمود. خوشبختانه 

با توجه به کاهش قیمت فرآورده ها در منطقه، قیمت خوراک واحدهای پایین دســتی تعدیل گردید ولی همچنــان پیگیر اصالح فرمول قیمت گذاری 

خوراک مدنظر میباشد. اگر چه اراده وزارت اقتصاد بر خصوصی سازی مجدد پاالیشکاهها و واگذاری سهام دولت وشستا به بخش خصوصی میتواند راهگشا باشد 

ولی خبرهای ناگواری مبنی بر تکه تکه کردن پاالیشگاهها و واگذاری واحدهای فرایندی ) واحد بنزین سازی، واحد گازوییل، گاز مایع، نفت کوره یوتیلیتی ،...( به 

گوش میرسد که به هیچ وجه با طبیعت صنایعی پاالیشی وپتروشیمی سازگار نیست، تجربه واگذاری نیروگاهها به افراد مختلف، باعت “کاهش بهره وری” و”افزایش 

هزینه های تعمیر ونگهداری” شده است. متاسفانه دولت تجربه موفق ایجاد “هلدینگ خلیج فارس” در صنعت پتروشیمی را نادیده گرفته و حتی تکلیف واگذاری 

واحدهای پاالیشی به عموم مردم از طریق بورس را به فراموشی سپرده ودر مواردی هم که از طریق بورس اقدام نموده به دنبال فروش بلوکی بوده تا درآمد بیشتری 

کسب نماید ومزایای “گسترش مالکیت عمومی” و”جمع آوری نقدینگی” را در نظر نمیگیرد ولذا این مسیر به نتیجه مطلوب نخواهد رسید وضروریست کارشناسان 

این موضوع را پیگیری وبرای اصالح آن گفتمان سازی نمایند.  شرکت نفت بیش نویس آیین نامه قانون “ حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات 

گازی با اســتفاده از سرمایه های مردمی” که اخیرا توسط مجلس تصویب شده تهیه نموده که عمال سد کننده راه بخش خصوصی خواهد بود وهیچ کمکی جهت 

ارتقا واحدهای پاالیشی ) هیدروکربوری( وقیرسازی کشور نخواهد کرد، در این طرح اوال تاکید شده که واحد پاالیشی باید از ضریب پیچیدگی باال برخوردار باشد 

وحداکثر تولید فرآورده های سنگین ) نفت کوره، وکیوم باتوم و.....( آن ده درصد باشد، در حالیکه هیچیک از پاالیشگاههای فعلی کشور این ویژگی را ندارند واصوال 

نفت سنگین وفوق سنگین که وزن غالب را در اغلب میادین جدید نفتی کشور) آزادگان، یادآوران، آذر،موند و...( برای این طرح قابل استفاده نخواهد بود و توسعه 

یونیت های قیرســازی شامل این مزایا نخواهد شد ومزیت ایران در این رابطه نادیده گرفته شده است. ضمنا در این آیین نامه مجری پروژه را مکلف نموده که سی 

درصد سهام پروژه را دربورس عرضه نمایند که این شرط تحمیلی میباشــد وکمکی به توسعه بخش پاالیشی کشور نخواهد کرد. سیاست ها وتصمیمات فوق در 

راستای تبدیل تهدید) تحریم( به فرصت طراحی شده است ولی در عمل باعث فربه شدن بخش حاکمیت وتحمیل هزینه و ناکارآمدی بخش نفتی کشور خواهد شد 

ودوباره بعد از چند سال مجبور به تجدید نظر در آن خواهیم شد ولذا راه صواب آن است که مطابق قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار با بخش خصوصی مشورت 

وتبادل نظر گردد و تصمیمات منطقی وعلمی متناسب با شرایط جهانی وکشور اتخاذ گردد.

دکتر سید حمید حسینی - مدیر مسئول
تحوالت بازار نفت وسیاست های اشتباه کشور
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در طی برگزاری سیزده دوره همایش بزرگ و سراسری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی مضامینی همچون توسعه صادرات قانون محور 
و بدون رانت، بخش خصوصی حکمرانی ملی و دیپلماسی اقتصادی، صادرات، پیشران رونق اقتصادی، بخش خصوصی و فرصتهای پیش رو و ... به 
عنوان دغدغه های جدا ناپذیر بخش خصوصی واقعی در حوزه فرآورده های نفتی حائز اهمیت بوده و همایش های این چنین اگر چه بازخورد موثر و 
چندانی در اهمیت دهی دولت و وزارت نفت به تشکل های مهجور خصوصی ایجاد نکرده است اما قطع به یقین ذهن مطالبه گر این بخش، در نهایت 
توانسته است با یکسان سازی آراء و تفکرات کلیه بخش های خصوصی نفت و فرآورده های نفتی در حوزه تجهیزات، تولید و صادرات سهم خود را از 

تیول داری اقتصادی دولت تا حدی بازستاند.
در اولین جلسه کارگروه همایش چهاردهم اوپکس که طی ماه قبل برگزار شد بیان محتواهایی همچون حمایت از رونق تولید و صادرات، اهمیت دادن به تجارت 

بین المللی، جلوگیری از خام فروشی نفت، انسجام و مشارکت و هم افزایی و برجسته ترین این موضوعات "تغییر" از سوی اندیشمندان این کارگروه پیشنهاد 
گردید اما با بررسی شعارهای همایش های سال های قبل و نقطه نظر تغییر در تمامی ابعاد برگزاری همایش که در اولین جلسه کارگروه پیشنهاد شد 
به نظر می رسد مطالبه گری پی در پی اتحادیه  صادرکنندگان فرآورده های نفتی در طی گذشته و حال، اگر چه توانسته است در تصمیم گیری های دولت و 

وزارت نفت تاثیر گذار باشد اما به نوعی بخش خصوصی را از نگاه دولت، منفعت طلب و در همین راستا و گاهی بر ضد منافع ملی به شمار آورده است.

به نظر می رسد خارج از مباحث توسعه صادرات، رونق تولید و یا تامین نظرات بخش خصوصی، باید وحدت رویه و "بسپارشی" میان آحاد تشکل های خصوصی حوزه 

نفتی برای تغییر نگاه دولت ها ایجاد گردد و برای نیل به این هدف بخش خصوصی واقعی باید "منافع ملی" را در تبیین شعار و اهداف خود ارجح بداند. موضوعی 
که دولت نیز در تریبون های خود بدان اشاره داشته و در تامین منافع ملی کشور تنها خود را یکه تاز این عرصه می داند. در صورتی که سهم بخش خصوصی از 
تامین منافع ملی مورد تایید و نظر دولت قرار بگیرد و به آن اذعان بدارد خواسته یا ناخواسته جایگاه بخش خصوصی در تامین، تولید و صادرات فرآورده های نفتی 

به عینیت رسیده و در صف آرای واحد با دولت و وزارت نفت در حصول منافع ملی قرار خواهد گرفت.

منفعت طلبی، منافع ملی

امیر عباس امامی
سردبیر

اولین نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی ایران به عنوان مهم ترین رویداد کشور در زمینه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی، 
فرصت بسیار مغتنمي است تا شرکت های فعال داخلی و بین المللی، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این 
عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت وسوی رشد این عرصه، فعالیت ها و نوآوری های آتي خود را معرفي نمایند. این نمایشگاه با 
محوریت بخش خصوصی و با حمایت شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شکل گرفته است. افزایش ارتباط و آگاهی فعاالن بخش نفت، گاز 
و پتروشیمی از بازار صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات آن، ارائه توانمندی های داخلی در حوزه های تولید و صادرات فرآورده های نفتی، تولید و 

صادرات تجهیزات نفتی، تولید و صادرات نوآوری های نو در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، برگزاری کارگاه های آموزشی، نشست های B2B و همایش های تخصصی 
جانبی، فراهم کردن زنجیره تأمین همچنین فراهم آوردن زمینه مناسب جهت تعامالت بین الملل از اهم برنامه های پیش بینی شده در این دوره از نمایشگاه است.

خوشبختانه در گام اول بازخورد بسیار خوبی از برگزاری این نمایشگاه از سوی تشکل ها و انجمن های فعال در حوزه صنایع پایین دستی نفت، سازمان ها و نهادهای 
دولتی و شرکت های داخلی و بین المللی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به دست آمده و مطمئناً این رویداد می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن به یک برند معتبر 
در عرصه داخلی و بین الملی تبدیل شــود. اولین جلسه شورای سیاستگذاری این نمایشــگاه با حضور نمایندگانی از روابط عمومی وزارت نفت و شرکت های 
تابعه،انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران )ستصا(، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا(، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، 
گاز و پتروشیمی )اپک(، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده سازمان توسعه تجارت ایران و 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران، اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به عنوان سیاست گذار و 
شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا به عنوان مجری برگزاری نمایشگاه برگزار شد و اهداف برگزاری نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی توسط 
بخش خصوصی تشریح گردید و گزارشی از روند دریافت مجوز برگزاری این نمایشگاه ارائه داده شد.در این نشست و طبق آرای حاضرین در جلسه، محمد ناصری 
مشاور مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت به عنوان رئیس شورا، مجتبی اسالمی دبیرکل انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا( به عنوان نائب 
رئیس، سعید رفیعی فر به عنوان دبیر این شورا انتخاب شدند همچنین اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران به عنوان دبیرخانه این 
شورا انتخاب شد. بر این اساس به آگاهی می رساند، اولین دوره این نمایشگاه بین المللی در تاریخ 13 لغایت 1۶ بهمن ماه 1398 در محل دائمي نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار خواهد شد و ستاد برگزاري نمایشگاه قصد دارد با رویکردي متفاوت خدمات ویژه ای را جهت معرفي شایسته و مناسب عالقه مندان به 
مشارکت در این نمایشگاه ارائه نماید. امیدواریم که برگزاري این رویداد بزرگ با همکاری کلیه دست اندرکاران این صنعت، گـامي روبه جلو در راستای رونق تولید 

و توسعه صادرات و انعکاس هر چه بیشتر توانمندی های شرکت های حاضر در داخل کشور و  در عرصه بین المللی باشد.

نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت ایران

هادی ابراهیمی
دنیای انرژی
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 روند تجارت کنونی ایران را در مقایسه 
با کشــورهای موازی با ما ازلحاظ توسعه 

تجارت چگونه ارزیابی می کنید؟
  سؤال خوبی است. برای پاســخ دادن آن باید 
نیم نگاهی به تاریخ داشته باشیم. قرن نوزدهم با 
پیدایش ماشین بخار، اروپا بیشــترین بهره را از 
تجارت جهانی داشته اســت و باعث تولید انبوه 
و مکانیزه شدن تولید در جهان گردید و در قرن 
بیستم با شعله ور شدن دو جنگ جهانی، آمریکا 

مهدی میر اشرفی دانش آموخته لیسانس دانشکده امور اقتصادی در رشته امور گمرکی و بورس 
گمرک و دکترای مدیریت بازرگانی ازجمله مدیران گمرکی است که هم تحصیالت مرتبط داشته 
و هم بنا به گفته خود، مراحل پیشرفت مدیریتی را از کارآموزی گمرک آغاز کرده و در طی 25 سال 
فعالیت در سمت های ارزیاب، کمک کارشناس، کارشناس، رئیس سرویس ارزیابی گمرک، معاون 
فنی، مدیر، مدیرکل بازرسی گمرکات کشور هم اکنون عهده دار معاونت وزیر و  ریاست کل گمرک 

کشور می باشد. گفتگوی خبرنگار دنیای انرژی را که در دفتر کار وی صورت گرفت می خوانیم:

بیشــترین بهره مندی را از این دو واقعه داشــته 
است و در قرن کنونی به اذعان همه کارشناسان 
مسائل اقتصادی، بازرگانی و تجاری، قرن بیست 
و یکم قرن آسیاســت و در حال حاضر که کمتر 

 GDP از بیست ســال از این قرن می گذرد حجم
جهانی 70 هزار میلیارد دالر است که از این مقدار 
بیش از 20 هزار میلیــارد دالر آن حجم تجارت 
جهانی است و از این آمار می توان مشاهده نمود 
که هیچ یک از رشدهای اقتصادی، سرمایه گذاری 

خارجی، بهره وری و تولید به  اندازه حجم تجاری 
رشد نداشــته اند و در حال حاضر تجارت یکی از 
پرســودترین بخش های اقتصــادی را در جهان 
شامل می شــود. این حجم از تجارت جهانی در 
آسیا نمود ممتازی دارد. کشــور چین با بیش از 
2 هزار میلیارد دالر مقام اول صادرکنندگان دنیا 
را تصرف کرده است و بزرگ ترین بندر صادراتی 

جهان با 40 میلیون  TEU ظرفیت کانتینری در 
شانگهای واقع شد است. بندر جبل علی امارات با 

14 میلیون  TEU ظرفیت کانتینری هفتم دنیا و 
بندر شهید رجایی تا قبل از تحریم ها با 4 میلیون 

 TEU ظرفیت مقام پنجاهم جهان را داراست. با 

نگاهی به آمارهای متنــوع می توان ادامه داد که 
آمریکا با 1500 میلیارد دالر صادرات مقام دوم را 
به خود اختصاص داده است و جالب است بدانیم 
کشــور هلند با 40 هزار کیلومترمربع و بیش از 
500 میلیارد دالر صادرات مقام ششــم تجارت 

سهم حداقلی بخش خصوصی  در تولید و تجارت، واردات و صادرات!

جهانی را کسب کرده است و یا کره جنوبی با ۶00 
میلیارد دالر مقام پنجم را داراست. امارات 320 
میلیارد دالر، عربستان 290، ترکیه 180 و ایران 
با صادرات نفت و غیرنفتی خود حجم 100 میلیارد 
دالری را به خود اختصاص داده اند.در سال 97 نیز 
44 میلیارد دالر صــادرات و 42/8 میلیارد دالر 
واردات داشتیم که 1/2 میلیارد دالر باالنس مثبت 
داشــتیم در 5 ماهه نخست ســال جدید، 17/8 
میلیارد دالر صادرات و 17/7 میلیارد دالر واردات 
بوده است.در خصوص صادرات فرآورده های نفتی 
باید عرض کرد که در 5 ماهه ســال 98، به لحاظ 
وزنی صادرات ۶0/7 میلیارد تن و %30 نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل افزایش وزن داشتیم که 
ازلحاظ ارزشی %9 کاهش نشان داده است و یکی 
از دالیل این کاهش این است که ارزش هایی که 
به گمرک اظهار می شــود موردبازنگری گمرک 
قرارگرفته اند. با توجه به این آمارها خوشبختانه 
کشورمان با وضعیت وخیم تحریم های ظالمانه 

توانسته است به جایگاهی درخور دست یابد.
کاالی اول صادراتی کشور در فرآورده های نفتی، 
پتروشــیمی بوده و ازلحاظ وزی 25/9 میلیون 
تن از مجموع صــادرات فرآورده ها، محصوالت 
پتروشیمی بوده است. میعانات گازی در مقام دوم 
و سایر کاالها در مقام سوم قرار دارند. با توجه به 
حجم وسیع انرژی در کشور که مزیت نسبی و در 
مواردی مزیت مطلق دارد شایسته است که حجم 
صادرات ازلحاظ وزنی و ارزشی ارتقاء یافته و نفت 
و گاز ایران در رنکینگ صادرات فرآورده های نفتی 

جهان جایگاه مطلوبی را به دست آورد.

 با توجه به مقاصد صادراتی ما که عمدتًا 
کشورهای همسایه هستند اهمیت بحث 
کیفی محصوالت صادراتی تا چه اندازه به 

آن توجه شده است؟
 کاالهای پتروشیمی کشور ما ازلحاظ کیفیت 
بسیار باال بوده است و یکی از دالیل عدم تحریم 

این صنعت نیــز اهمیت ویژه بــه کیفیت بوده 
اســت؛ اما یکــی از گلوگاه های مــا در صنعت 
پتروشیمی، خام فروشی اســت و نیاز است که 
صنایع پایین دست پتروشــیمی ایجاد گردد که 
همین صنایع می توانند ده ها برابر در این صنعت 
کاال با ارزش افزوده ایجاد کننــد. دلیل ابراز این 
کلمه خام فروشی نشأت گرفته از صادرات کاالی 
پتروشیمی به بهای هر کیلو 30 سنت و واردات 
کاالهای ارزش افــزوده پتروشــیمی به قیمت 

کیلویی 12 دالر است که این رقم ها نشان دهنده 
سرمایه گذاری و توجه بیشتر به تولید، فرآوری و 

ارزش افزوده می باشد.

  به نظر شما دولت و وزارت نفت اهمیتی 
به حضور بخش خصوصــی در تولید کاال 
با ارزش افــزوده دارند؟ در عمل که چنین 

رفتاری را نشان نداده اند؟
 در اینکه اساساً تولید، تجارت، صادرات و واردات 
ما دولتی است انکاری نیست اما بخش خصوصی 
هم به لحاظ توان و ظرفیت شرایطی را ایجاد نکرده 
است که بتواند پشــتیبان و جانشین دولت شود. 
باید فرصتی ایجاد می شد که بخش خصوصی در 
اکتشاف، استخراج، پاالیش و سایر مقوله های این 
صنعت حضور داشت و توان اجرایی خود را در طی 

دهه های گذشته به اثبات می رساند.
در ســایر کشــورها به جای ایجاد پاالیشــگاه با 
سرمایه گذاری 3 الی 4 میلیارد دالری، دولت ها با 
کمک شرکای بخش خصوصی خود مینی ریفاینری 
یا پاالیشگاه های کوچک با حجم سرمایه گذاری 
بســیار پایین راه انــدازی می کننــد و در رقابت 
قیمتی، تولیــد و بازارســازی و بازاریابی موفق 
عمل می نمایند. در ایران حجم 800 هزار بشکه 
میعانات استخراجی در حوزه های مختلف گازی 
داریم که قریب ۶00 هزار بشکه آن در پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس تبدیل به بنزین و فرآورده ها 
می شود و مابقی در مباحث تولید برق و ... همان 
واحدها اســتفاده می شود که می توان با گسترش 
مینی ریفاینری ها و مدیریــت زنجیره تأمین در 
میعانــات، گاز و نفت و حضــور بخش خصوصی 
محصوالت پایین دســتی را تقویت و توسعه نمود 
و ضمن اشــتغال زایی و عدم فعالیت دولت در این 

حوزه، اثرات تحریمی را به حداقل رسانید.
این تیول داری دولت در مباحث نفت و گاز باعث 
تحریم پذیری شده و میران ریسک صادرات را باال 
برده است و هزینه های بیشتری را نیز به تولید و 

حجم GDP جهانی 70 
هزار میلیارد دالر است 
که از این مقدار بیش از 
20 هزار میلیارد دالر آن 
حجم تجارت جهانی 
است  پس هیچ یک از 
رشدهای اقتصادی، 
سرمایه گذاری خارجی 
بهره وری و تولید به 
 اندازه حجم 
تجاری رشد
 نداشته اند
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صادرات ما وارد کرده است و این مالکیت مختص 
دولت کنونی و یا دولت های قبلی نیست و اساساً 
در طی هفتادسالی که اقتصاد ما نفتی شد بخش 
خصوصی ما مهجور ماند و به نظر من باید از فرصت 
تحریم ها استفاده کرده و مشارکت این بخش را در 
ابعاد گسترده تولید و صادرات نفت و فرآورده ها به 

حداکثر برسانیم.

  اتحادیه اوپکس در سال 96، 23 درصد 
و در ســال 97، 29 درصد از حجم صادرات 
فرآورده های نفتی را به خود اختصاص داده 
است و این با صحبت های شما همخوانی دارد.

 بله این موضوع تائید می شــود که اتحادیه ها و 
سندیکاها و تشکل ها می تواند مدیریت و هم افزایی 
ایجاد نماید به شخصه معتقدم باید به سمت ایجاد 
تشــکل های خصوصی برویم و صنایع کشــور 
را از نشســت افراد و شــرکت ها به صورت منفرد 
رهایی بخشــیم. کاهش هزینه هــا و عدم رقابت 

ناسالم ازجمله مزایای این همگرایی هاست.

 در بحث استانداردسازی گمرکات کشور، 
الگوسازی را می پسندید یا الگو گرفتن از 

سیاست گذاری گمرکی سایر کشورها را؟
 مسلماً توصیه دوم شما بیشتر مورد تأیید است. 
همه الگوها موردبررســی قرارگرفته است و برای 
توسعه گمرکی می توانیم از الگوهای متعدد استفاده 
کنیم. آلمان الگوی مناســبی برای کوچک سازی 
است و یا الگوی چین به حداقل رساندن هزینه های 
ثابت و سربار تولید است بدین معنا که احداث یک 
پتروشــیمی در چین در یک فضای 1000 متری 
انجام می شــود که هزینه نگهداری و هزینه ثابت 
آن چنانی هم ندارد و با همین حربه به تسخیر بازار 
دنیا می پردازد و نحوه مدیریــت هزینه های ثابت 
ازجمله گلوگاه های ما در صنایع اســت که نیاز به 
الگوبرداری داشته و با بومی ســازی این الگوها در 
طرح های صادراتی و گمرکی خود به پیشرفت برسیم.

 بحث اصالح نظام ارزش گذاری در چه 
مرحله ای است؟

 با توجه بــه مزایای معافیت هــای مالیاتی که 
صادرکنندگان دریافت می کردند تا قبل از تعهد 
ارزی پیش اظهاری داشــتیم و بعد از تعهد ارزی 
با توجه به اینکه مزایا و تســهیالت مناسبی برای 
بازگرداندن ارز حاصل از صــادرات ایجاد نگردید 
صادرکنندگان اعتراض داشتند. گمرک بر طبق 
تبصره مــاده 22 آیین نامه قانــون امور گمرکی، 
ارزش ها را موردبازنگری قرار داده و آن ها را کاهش 
داد و بر همین منوال گمرک %30 ارزش های خود 
را کاهــش داده و این کاهش که به ارزش صادرات 
اضافه می گردد حجم واقعی صــادرات را افزایش 
داده است. این فرمول در ســال 97 ارزش واقعی 
صادرات را از 17/8 میلیارد دالر به 23/2 میلیارد 
دالر افزایش داد که باعث شد نه تنها میزان صادرات 
کمتر نگردد بلکه تراز مثبت هم داشته باشیم. یکی 
از دالیل این کاهش ارزش گذاری تحریم است که 

در طی هفتادسالی که 
اقتصاد ما نفتی شد 
بخش خصوصی ما 

مهجور ماند و به نظر 
من باید از فرصت 

تحریم ها استفاده کرده 
و مشارکت این بخش 

را در ابعاد گسترده 
تولید و صادرات نفت 

و فرآورده ها به حداکثر 
برسانیم

در فضای تحریم، صادرات باارزش پایین تر صورت 
می گیرد و واردات با نرخ گران تر انجام می شود که 

با اقدام این چنینی به مقابله با تحریم پرداخته ایم.

  برخورد سلیقه ای و فراقانونی در گمرکات 
مختلف موضوعی پردامنه است چه نظری دارید؟

 خوشبختانه در صادرات قانون حکم می کند و 
مانعی در صدور کاالهای صادراتی مجاز نخواهد 
بود مگر اینکه یــک کاالی صادراتی مجوزهای 
خاصی نیاز داشــته باشــد که معدود همکاران 
گمرکی بخواهند سلیقه ای عمل کنند که طبق 
قانون مانعی برای صادرات نیست و صادرکننده 
می تواند صادرات خود را انجام دهد و در صورت 
مشــکالت ســلیقه ای یا ارزش گذاری اعتراض 

نماید. گمرک کشور استانداردی به نام  TSC دارد 
که میانگینی از ارزش گمرکی کاالهای صادراتی 
و وارداتی است و فلسفه اش این است که سالیق 

و نظرات شخصی را در حوزه صادرات کم نماید.

توصیه من به کلیه تشکل های صادراتی این است 
که طبق ماده 45 قانون امــور گمرکی، در صورت 
اختالف بین گمرک و صاحب کاال وثیقه را تأمین 
نماید، کاال را ترخیص کند و در مرحله بعد در مراجعه 

به کمیسیون ها به این موضوع رسیدگی کند.

  نوعی عدم هماهنگی هم با استاندارد 
دارید در بخش آزمایشــگاهی استاندارد 
که در پاسخگویی نتایج کند عمل می کند؟

 در بحث هیدروکربن ها، حالل ها و فرآورده هایی 
که مشمول مصوبه خاص هســتند این گالیه را 
گمرک هم دارد که به غیراز مراکز آزمایشــگاهی 
که تجهیز نیستند یا پراکندگی جغرافیایی دارند، 
در بعضی موارد نتیجه آزمایشــگاهی به کارگاه 
استانداردسازی می رود و ممکن است بیش از یک 
سال به طول بیانجامد که مورد اعتراض گمرک 
هم قرار می گیرد و از مراجــع ذی صالح در حال 

پیگیری این موضوع هستیم.

  در خصوص صــدور هیدروکربن چه 
مشکالتی پیش بینی کرده اید؟

 این موضوع را کارشناســانه عرض می کنم که 
تا زمانی که در صادرات فرآورده ها انحصار وجود 
داشــته باشد مشــکالت متعدد هم وجود دارند 
به طور مثال موضوعی که مورد اعتراض عراقی ها 
و افغانی ها قرار می گیرد این است که افغانستان 
چقدر به حــالل نیاز دارد کــه این همه حالل از 
ایران صادر می شــود درصورتی کــه این کاالها 
عمدتاً شباهت بسیار باالیی به گازوئیل و بنزین 
دارند. جالب اینجاست که به گمرک ایران حالل 
یا هیدروکربن اظهار می شود ولی به گمرک کشور 

مقصد، گازوئیل یا بنزین اظهار شده است.

 در خصوص ضمانت سپاری چه عملکرد 
حمایتی برای صادرکنندگان داشته اید؟

 تضامینــی کــه اخذ می گــردد تنهــا برای 
صادرکننده ای درخواســت می شود که کاالهای 
یارانه ای صادر می کند و چون صادرات این کاالها 
مصداق قاچاق کاالســت و صادرکننده متهم به 
قاچاق کاال می شود در برابر موارد اتهامی تضامین 
معتبر اخذ می شود و صادرکننده می تواند صادرات 
بعدی را انجام دهد و پس از رفع اتهام نســبت به 

عودت ضمانت اقدام می گردد.

  در طی حضــور مدیریتی شــما چه 
اقداماتی در جهت مبارزه با خودتحریمی 

و اصالح قوانین صورت گرفته است؟
 ضد تحریم تسهیل است. برای مقابله با خود 
تحریمی، گمرک کشــور در خصوص کاهش 
رسوب کاال در بنادر کشــور، یک پیشنهاد 8 
بندی و 12 بنــدی از طریق وزیــر اقتصاد به 
دولــت ارائه کرده و در صحــن دولت تصویب 
گردید و بر طبق این پیشــنهادها در خصوص 
ترخیص به موقــع کاالها تســهیالتی صورت 

گرفته است.

این تیول داری دولت 
در مباحث نفت و گاز 
باعث تحریم پذیری 
شده و میران ریسک 
صادرات را باال برده 
است و هزینه های 
بیشتری را نیز به 
تولید و صادرات ما 
وارد کرده است
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باز سپتامبر حادثه آفرید؛ این بار حمله ای بود که در 14 سپتامبر 2019 تأسیسات تولید نفت آرامکو 
سعودی در بقیق و خریص در شرق عربستان سعودی را هدف قرار داد. و باعث ایجاد آتش سوزی های 
وسیعی در دو مجموعه پاالیشگاهی متعلق به شرکت آرامکو گردید. به گفته وزارت کشور عربستان 
سعودی آتش سوزی ها چند ساعت بعد از حمله خاموش شدند، اما این تأسیسات تا زمان انجام 
تعمیرات تعطیل شدند. این تعطیلی با تحت تأثیر قرار دادن تولید 5 میلیون بشکه نفت در روز، تولید 
نفت عربستان سعودی را که حدود 5 درصد از نفت جهانی را تأمین می کند، تقریباً به نصف رساند و موجب ایجاد 
بی ثباتی در بازارهای مالی جهانی شد. اما به گفته مقامات سعودی سه روز پس از این حمالت، صادرات نفت این 
کشور با استفاده از ذخایر نفتی به سطح عادی خود بازگشت. در یک ماه اخیر حمالت پهپادی، پاالیشگاههای نفت 
شرکت آرامکوی سعودی را فلج کرد و تحریمهای آمریکا صادرات نفت ایران و ونزوئال را هدف گرفت و آلودگی های 

آرامش قیمت نفت در تالطم خاورمیانه

گلناز پرتوی مهر
خبرنگار

نفت و انرژی 

گسترده، صادرات نفت روسیه را محدود کرد. با این 
حال قیمتهای نفت به جای این که جهش پیدا کند 
تحت تاثیر رونق تولید نفت آمریکا و نگرانیها نسبت 
به رکود اقتصاد جهانی که به تقاضا برای نفت آسیب 
خواهد زد، در بازه محدودی مانده و آرامش خود را 
در این تالطم ها حفظ کرده است . در همین رابطه 
خبرنگار دنیای انرژی نظر چند تن از کارشناسان نفتی 
را در خصوص عدم افزایش نفت و تبعات این حادثه 

را جویا شده است :

  تحوالت منطقه خلیج فــارس و قیمت 
جهانی نفت 

 اتفاقــات اخیــر در خلیج فــارس از صدمه دیدن 
کشتی های سعودی در بندر فجیره تا حمله پهبادی 
گسترده انصاراهلل یمن به تاسیسات نفتی سعودی که 
موجب توقف بخش قابل توجهی از تولید نفت خام 
این کشــور شد، اثرات نســبتا محدودی بر قیمت 
جهانی نفت داشت.  شاید اگر این حوادث ده پانزده 
سال پیش اتفاق می افتاد قیمت نفت از 200 دالر در 
بشکه نیز تجاوز می کرد اما هم اینک قیمت نفت خام 
برنت حدود ۶0 دالر در بشکه و قیمت نفت خام  وست 
تگزاس اینترمدیت در حدود 55 دالر در بشکه است. 
این تحوالت بر قیمت تاثیر داشته ولی اثرش کمتر و 
نیز از نظر زمانی کوتاه مدت تر از انتظار بوده است. شاید 
بتوان علت را در موارد زیر جستجو کرد:  ساختار انرژی 
جهان تغییر کرده است. افزایش شدید قیمت جهانی 
نفت در بین سال های 2007 تا 2014 که قیمت نفت 
در محدوده 100 تا بیش از 140 دالر در بشکه قرار 
گرفت تاثیر قابل توجهی در این تغییر ساختار داشته 
است. در این دوره  نســبتا طوالنی باال بودن قیمت 
نفت، تولید انواع سوخت ها، رقیبی اقتصادی شد و این 
سوخت ها مجال عرض اندام پیدا کردند، فناوری های 
مربوط به آنها گسترش یافت و آستانه امکان پذیری 
اقتصادی شان مشخص شد لذا عوامل بازار خصوصا 
در کشورهای صنعتی اکنون بخوبی می دانند که در 
چه قیمتی از نفت خام کدام پتانسیل های انرژی را به 
سرعت می توان فعال و وارد بازار کرد. در واقع توسعه 
فناوری و مشخص شدن آســتانه اقتصادی شدن 
انرژی های رقیب نفت خام، سیستم انرژی جهان را 
بسیار منعطف تر از گذشته کرده و نگرانی ها راجع به 

امنیت انرژی )به مفهوم در دسترس بودن همیشگی  
انرژی کافی( را کاهش داده است.

 ساختار نفت خام جهان نیز تغییر کرده است مساله 
فوق الذکر در مورد خود نفت خام نیز مصداق دارد. 
در همان دوره، باال بــودن قیمت جهانی نفت خام 
موجب اقتصادی شدن ذخائراصطالحا غیرمتعارف 
نفتی)نفت ِشیل( شد. فناوری های مربوط به استخراج 
نفت و گاز ِشیلی توسعه پیدا کرد و به عبارتی ذخائر 
هیدروکربن های ِشیلی به ذخائر قابل استفاده و قابل 
بازیافت جهان اضافه شد. با توسعه این ذخائر عالوه بر 
این که سهم تولید اوپک و منطقه خلیج فارس از کل 
تولید نفت خام جهان کاهش یافت سهم ذخائر نیز 
تغییر کرد، یعنی در واقع االن مانند گذشته نمی توان 
گفت که بیش از ۶0 درصد از ذخائر نفت خام جهان 

در منطقه خلیج فارس قرار دارد. 
 در اواخر قرن بیستم دست اندرکاران انرژی، قرن 
21 را قرن گاز نامیدند. گازطبیعی نزدیک ترین رقیب 
نفت خام است و توسعه فناوری امکان جایگزینی هرچه 
بیشتر این سوخت را با فراورده های نفتی بوجود آورده 
است. جغرافیای منابع طبیعی گاز نیز از جغرافیای منابع 
نفت متنوع تر و گسترده تر است و سهم گازطبیعی در 

سبد انرژی جهان رو به افزایش است. 
 افزایــش قابل توجه تولید نفت و گاز ِشــیلی در 
ایاالت متحده عالوه  بر این که این کشــور را به یک 

صادرکننده گازطبیعی و بعضی فرآورده های نفتی 
تبدیل کرده اســت، قدرت مانور این کشــور را در 
آزادکردن و  بکارگیری بخشی از ذخائر استراتژیک 
نفتی خود افزایش داده است که این نیز به کنترل 

تالطم های بازار کمک می کند. 
 از سال 2010 با شروع تحوالت موسوم به بهار عربی 
که البته خیلی زود به خزان نشست، مناطق نفتی واقع 
در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا دائما دستخوش 
اغتشــاش و درگیری و ناآرامی بوده اند و بسیاری از 
تولیدات نفتی با افت و خیز مواجه بوده اند، اما همه این 
ناآرامی ها تهدید اساسی و جدی  و غیر قابل جبرانی 
را برای  امنیت جهانــی انرژی بوجود نیاورد و حتی 
قیمت ها هرگز به رکوردهای سال 2008 برنگشت 
و به نظر می رسد که همه اینها موجب شده است که 
حساسیت های روانی بازار نفت نیز نسبت به گذشته 
بسیار کمتر شده باشــد و انتظارات نسبت به وقوع 

شوک نفتی تعدیل شده باشد. 
 عالوه بر همه موارد فوق که عمدتا معطوف به طرف 
عرضه انرژی و نفت خام اســت در طرف تقاضا نیز 
کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای تعیین کننده 
در تقاضای انرژی، بر کاهــش تقاضای انرژی موثر 
بوده است و در این میان خصوصا می توان به بحران 
برگزیت که اروپا را درگیر کرده است و جنگ تعرفه ای 
میان امریکا و چین که اقتصاد بزرگ چین با بیشترین 
نرخ رشد اقتصادی و رشد مصرف انرژی در دو دهه 
گذشته را دچار مشکل کرده است و نیز بحرانهائی 
که اقتصادهای درحال ظهور مانند برزیل درگیر آن 

هستند، اشاره نمود. 
اما  فارغ از موارد فوق، از آنجا که بحث خلیج فارس 
مطرح است بدنیست اشاره کنم که شش سال پیش 
در مقاله ای تحت عنوان " استقالل انرژی آمریکا و آثار 
ژئوپلتیک آن" پیش بینی کردم که با بی نیاز شدن 
ایاالت متحده از نفت و گاز منطقه خلیج فارس ممکن 
است اوضاع سیاست و ساختار قدرت در کشورهای 
جنوب خلیج فارس به  گونه دیگری رقم بخورد و از یک 
سو اهمیت امنیت این منطقه برای امریکا کمتر شود 
و از سوئی دیگر قدرت مانور امریکا در منطقه افزایش 
یابد به این معنا که هر بحرانی در منطقه که موجب 
افزایش قیمت جهانی نفت شود در امریکا رونق نفتی 
ایجاد خواهد کرد ولی در اقتصادهای رقیب آمریکا 

 توسعه فناوری و 
مشخص شدن 

آستانه اقتصادی شدن 
انرژی های رقیب 

نفت خام، سیستم 
انرژی جهان را بسیار 

منعطف تر از گذشته 
کرده و نگرانی ها راجع به 
امنیت انرژی )به مفهوم 

در دسترس بودن 
همیشگی انرژی کافی( 

را کاهش داده است

غالم حسین حسن تاش
 کارشناس ارشد حوزه انرژی
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و خصوصا چین که مهم تریــن چالش بلندمدت 
ایاالت متحده می باشد، مشکل ساز خواهد بود.

 عرضه وتقاضا نقش محوری دربازار جهانی 
نفت دارد

 از دهه های پیشین بازار نفت یک بازار کم ثبات بوده 
است و نسبت به حوادث، مصاحبه ها و ارزیابی هایی 
که نســبت به وضع موجود بــازار نفت صورت 
می پذیرد، بسیار حساس است که وضعیت عرضه 
و تقاضا در آینده دور یا نزدیک چه خواهد شد و آیا به 
نفع عرضه خواهد بود یا تقاضا. اگر به نفع عرضه باشد 
قیمت ها افت و اگر عرضه کم تقاضا باال باشد قیمت ها 
افزایش پیدا می کند. این موارد واقعیت حوادثی است 
که عرضه و تقاضا در بازار از خود نشــان می دهند 
که بازخــورد آن از اعالم قیمت هــای بازار بورس 
نشــات می گیرد. در ارتباط با حمله به تاسیسات 
آرامکوعربستان دو سناریو وجود دارد به طوری که 
در سناریو نخست ۶0 درصد از تولید نفت یعنی 5 
میلیون و 700 هزار بشکه نفت از عربستان از دور خارج 
شده است و باید منتظر باشیم تا در گزارشها حجم این 
آسیب های فیزیکی مشخص  شود و راه اندازی مجدد 
چه قدر طول می کشد و هر اندازه این زمان طوالنی تر 

شود روند قیمت ها نیز افزایشی خواهد بود.
در ســناریوی اول آمریکا پشــت قضایا بوده 
و می توانست بخشــی از نفت موجود در بازار را از 
محل ذخایر استراتژیک خود جبران کند تا بازار نفت 
با شوک مواجه نشود البته ظرفیت آن نیز به نوبه خود 
محدود است. در سناریوی دوم  آمریکا و عربستان به 
طور مشــترک هدف خاصی را دنبال می کنند و به 

سید مهدی حسینی
 کارشناس ارشد حوزه انرژی

یک خط را دنبال کرده و  ایران را پشت قضایا معرفی 
کردند هدفی جز اجرای سناریوی دوم نداشته اند .

با آنکه عکس العمل بازار نفت نسبت به سناریوی 
دوم به ایجاد یک جهش در بازار نفت منجر شــد، و 
حتی قیمت نفت به 70 دالر هم افزایش پیدا کرد اما 
بازگشت بازار نفت به وضعیت پایدار در روزهای اخیر 
نشان دهنده درست بودن سناریوی دوم بوده است و 
نباید در بازار این نگرانی به وجود آید که نفت عربستان 
در حجم زیاد و به مدت زمان طوالنی حذف می شود.

  سقف قیمت نفت تا 80 دالر و کف آن 60 دالر 
پیش بینی می شود  

در شرایط حاضر قیمت نفت تا سقف 80 دالر برای 
یک رقم افزایشی پیش بینی می شود، اما برای روند 
نزولی کمتر از ۶0 دالر بعید بنظر می رسد. قیمت 
نفت خود از مکانیسم های تعیین کننده برخوردار 
اســت که عمده ترین دلیل آن به عرضه و تقاضا باز 
می گردد و بایســتی در این راستا عرضه و تقاضای 
منطقه ای مورد رصد قرار گیرد. در طی سال های 
اخیر، شرایط جهانی به ندرت توانسته برای نفت 
خام های منطقه ای نقش آفرینی ایجاد کند. با توجه 
به تنش های سیاسی مستمر در منطقه خاورمیانه، 
روند نوسانات نفت خام کمتر مشاهده شده است و 
بیشتر جنبه های عرضه و تقاضا و سیاست های نفتی 
اوپک که با کشورهای دیگر هماهنگ بوده تا اندازه ای 
توانسته از روند افزایشی ناشی از اعمال سیاست ها یا 
هجمه هایی که از سوی کشورهای مصرف کننده به 

ویژه آمریکا تحمیل می شود، را مهار کند.
آنچه که مسلم است نباید تنها به این ساختار اکتفا 
کرد بلکه تغییرات و تحوالت سیاسی و جهانی به ویژه 

دنبال بزرگ نمایی یک قضیه هستند و اصال آن حجم 
از آسیب ســناریوی اول وجود ندارد که 5 الی ۶ الی 
میلیون بشکه نفت آن ها از دور خارج شود بلکه نتیجه 
آنها از ایجاد سناریوی دوم آسیب رساندن به اقتصاد 
جهانی بوده است چرا که خارج کردن  5 درصد از نفت 
مصرفی جهانی بازار یعنی آسیب رساندن به اقتصاد 
دنیا، آن ها با اعتراف و ادعای اینکه ایران پشت این 
قضایا  است درصدد نقشه علیه ایران بودند. با وجود 
سناریوی دوم بیشتر آسیب ها به پاالیشگاه هایشان 
وارد شده تا تاسیســات تولید نفت. موضع گیری 
آمریکا و عربستان در سناریوی دوم به نحوی بود که 
اعالم کردند تا آخر سپتامبر وضعیت نفت را به روال 
قبل باز می گردانیم با اینکه این صحبت های آن ها با 
اشتباه توام بود زیرا امکان ندارد با از دور خارج شدن 
5 میلیون بشکه نفت و این حجم آسیب بتوان ظرف 
یک ماه به شرایط عادی باز گشت. در سناریو دوم با 
آنکه پاالیشگاه و تاسیسات نفتی خسارت دیده است 
و در ارزیابی نیز میزان خسارت را برای دست یابی به 
اهداف سیاسی پشت قضیه چند برابر اعالم کردند و 
حتی در صحبت های اخیر که در سازمان ملل داشتند 

 دولت دونالد 
ترامپ متوجه بود 
که نفت در آینده 
نمی تواند به عنوان 
کاالی استراتژیک 
محسوب شود و لذا 
سعی کرد از فرصت 
طالیی باقیمانده نفت 
سهم عمده ای را 
برای خودش برای 
تولید نفت خام 
اختصاص دهد

محمد علی صادقی
کارشناس ارشد انرژی

دیدگاه های ترامپ در دوره اول باعث خواهد شد تا 
در انتخابات آینده ترامپ پازل هایی را برای خود در 
نظر بگیرد. در چنین شرایطی قیمت نفت تا سقف 
باالتر از 80 دالر برای یک رقم افزایشی پیش بینی 
می شود، اما برای روند نزولی کمتر از ۶0 دالر بعید 
بنظر می رسد. در شرایط بازار جهانی این رقم را 
خوشــبینانه می دانیم  اگر تحوالت غیر مرتبه یا 
درگیری نظامی و منطقه ای بوجود آید بطور مثال 
مساله هنگ هنگ در خاور دور و اقتصاد آمریکا و 
چین پیش آید، با این وجود شاهد نوسانات هستیم 
که باید از آن عبور کنیم. در صورتی که عقالنیت 
سیاسی در کشورهای مختلف حاکمیت پیدا کند.

خاورمیانه تاریخ تمدن منطقه ای ایران را جست 
و جو می کند و پتانســیل آن در ساختار سیاسی 
اقتصادی مشاهده می شود که متاسفانه به دلیل 
مدیریت های داخلی دچار مشکل هستیم  شاید 
این روند با تاخیر و همراه با نوســانات باشد اما 
آینده ایران غنی خواهد بود و کشــورهای حوزه 
خلیج فارس به نوعی مجبورهستند همراهی با 
ایران را بپذیرند. عراق تنها کشــور عرب حوزه 
خلیج فارس است که عضو کشورهای همکاری 
حوزه خلیج فارس نیســت. ذخایر عراق و ایران 
به نسبت بیشتر از عربســتان است و  پتانسیل 
برای این کشور وجود دارد و در حال حاضر عراق 
استقالل سیاسی ندارد زیرا تمام مسائل درآمدی 
و نفتی این کشور را آمریکایی ها مدیریت می کنند 
در حالیکه با هویت و جریان های سیاسی عراق 
مغایــرت دارد و این امر ادامه نخواهد داشــت. 
عراق مجبور اســت برای بقا و هویت اقداماتی را 
با همکاری با ایران بــرای افزایش قیمت نفت و 

بهبود درآمدهای نفتی خود انجام دهد.

  قیمت نفت از مرز 70 دالر فراتر نمی رود 
مجموعــه مــواردی از قبیل انــرژی های نو، 
متعدد شدن نقاط عرضه سوخت های فسیلی 
و تسلط های سیاســی دنیای غرب با همکاری 
عربستان بر بازار انرژی باعث شده، قیمت نفت 
بیشــتر از 70 دالر افزایش پیــدا نکند. پیش از 
بررســی نوســانات بازار نفت باید پیش فرض 
هایی مد نظرقرار بگیــرد و به این موضوع توجه 

کرد نفت کاالیی است که در تمامی نقاط دنیا با  
قیمت های متفاوت درحال تولید است به طور 
مثال در خاورمیانه که نزدیک به یک قرن است 
که از مخازن کربنات عظیم، نفت تولید می شود 
شاید استخراج یا استحصال یک بشکه نفت خام 
به همراه حمــل و نقل درحدود 10 الی 12 دالر 

باشد.
در جهان مناطقی مانند آفریقا و حتی گران تر از آن 
مانند دریای شمال یا نفت شیل قیمت هر بشکه 
نفت و استحصال بیشتر از قیمت نفت در خلیج 
فارس و خاورمیانه است در نتیجه می توان گفت 
نفت خام در هر گوشه ای از دنیا دارای قیمتی 
است. از طرفی در کشــورهای خاورمیانه مانند 
روســیه که از اقتصاد تک محصولی وابسته به 
فروش نفت برخوردار هستند، تامین  بودجه آن 
ها از طریق نفت صورت می پذیرد. از طرفی اگر 
بررسی ســود حاصل از فروش نفت و نقشی که 

در اقتصاد کشــورهای مختلف به همراه دارد و 
بودجه کشــورهای تک محصولی که اقتصاد 
آن ها وابســته به نفت است را در نظر بگیریم، 
تولید کننده و مصرف کننــده پذیرفته اند که 
نفت می تواند در کانال 50 الی 70 دالر تولید 
شــود و مورد رضایت آنها نیز قرار گیرد. در 
طی سال ها مکانیســم هایی در یک کشوری 
مانند آمریکا، بر اثر شــوک های نفتی مختلف 
و متعدد بوجود آمده اســت تا مانع از افزایش 
قیمت نفت شــود.  با این شرایط به وجود آمده 
دولت دونالد ترامپ متوجه بود که نفت در آینده 
نمی تواند به عنوان کاالی استراتژیک محسوب 
شود و لذا سعی کرد از فرصت طالیی باقیمانده 
نفت سهم عمده ای را برای خودش برای تولید 
نفت خام اختصاص دهد. در این راســتا دست 
به یک اقدام سیاســی زد و ایران و ونزوئال را به 
بهانه های سیاسی از بازار تولید نفت خارج کرد 
و اعمال تحریم  علیه ایران ونزوئال برای به دســت 
آوردن بازار نفت این کشورها بوده است. هنگامی که 
ایران و ونزوئال دو تولید کننده اصلی و پایه گذار نفت 
اوپک از بازار خارج شدند تمامی کشورها  در انتظار 
افزایش  قیمت نفت بودند، اما سیاست های طراحی 
شده غرب و در راس آن آمریکا مانع از افزایش قیمت 
نفت می شد. مجموعه مواردی از قبیل انرژی های 
نو، متعدد شدن نقاط عرضه سوخت های فسیلی 
و تســلط های سیاســی دنیای غرب با همکاری 
عربســتان بر بازار انرژی باعث شده، قیمت نفت 

بیشتر از 70 دالر افزایش پیدا نکند.

سعید ساویز
کارشناس ارشد حوزه انرژی
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اغلب کارشناســان بر این اتفاق نظر 
هستند که در روزهای سخت تحریم، 
صنعت پتروشــیمی به عنوان مرجع 
بازگشت ارز به کشور اســت. اما این 
صنعــت ارزآور در حــال حاضــر با 
چالش ها و موانعی روبروســت که در صورت عدم 
رسیدگی و برطرف نمودن آن ها، شاید دیگر نتوان 
چندان بر ارز حاصل از صادرات این بخش از صنعت 
تکیه کرد. در این گزارش سعی شده تا به دور از طرح 
موارد کلیشه ای و تکراری، نظر فعاالن و کارشناسان 

مرتبط با این حوزه را بطور شفاف بیان کنیم.

 باید برای توســعه صنایع پایین دست 
انگیزه ایجاد کرد

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اخیرا اعالم 
داشت که دیگر طرح پتروشیمی اجرا نمی شود 
مگر اینکه در این طرح ها، تکمیل زنجیره ارزش 
تولید محصوالت نیز دیده شود. از سویی دیگر 
مشوق هایی نیز برای شــرکت هایی که زنجیره 
محصوالت را تکمیل کنند در نظر گرفته می شود 
که تخفیف در نرخ خوراک یکی از آن ها خواهد 
بود. اما به اعتقاد محمدرضا سعیدی مدیرعامل 
پتروشیمی جم، شرط الزم و کافی برای تکمیل 

زنجیــره ارزش محصوالت پتروشــیمی به این 
مشوق ها ختم نشــده و نیاز به برخی ابزارهای 
انگیزشی دیگر نیز احساس می شود. سعیدی در 
خصوص الزامات تکمیــل زنجیره ارزش صنایع 
پایین دست پتروشیمی می گوید: زمانی می توان 
توقع داشت که ســرمایه گذاری و کارآفرینی در 
پایین دست محصوالت پتروشیمی رخ دهد که 
انگیزه کافی برای این موضوعات فراهم باشد. وی 
معتقد است که ما در اقتصاد رشد نمی کنیم مگر 
اینکه انگیزه ای برای فعاالن صنعتی و اقتصادی 
وجود داشته باشد که این انگیزه، خلق ثروت است.

 مریم علیزاده
خبرنگار

نفت و انرژی 

دست اندازهای صنعت ارز آور 
وچالش های موجود در  ورود ارز به کشور 

 شرایط چگونه برای تکمیل زنجیره ارزش 
محصوالت فراهم خواهد شد؟

اما به گفته مدیرعامل پتروشیمی جم، وزرات نفت 
از چندین طریق می تواند این انگیزه را ایجاد کند. 
نخســت اینکه باید توجه داشتیم در حال حاضر 
واحدهای پتروشــیمی داخل کشــور، خوراک 
اتان را بــا قیمت هایی باالتــر از قیمت جهانی 
دریافت می کنند. فاصله 80 دالری میان قیمت 
خوراک اتان در داخل و خارج کشــور، حاشــیه 
سود واحدهای پتروشیمی را کاهش داده و این 
امر رقابت پذیری را برای محصوالت پتروشیمی 

تولید شده داخلی در بازارهای بین المللی را تحت 
تاثیر قرار می دهد.

  فاصله میــان پرداخت هزینه خوراک و 
دریافت وجه حاصــل از فروش محصوالت 

پتروشیمی باالست
همچنین گفتنی اســت در چند ماه اخیر نرخ 
انواع مــواد پلیمیری در بــازار چین برخالف 
پیش بینی های نشــریه پلتس و آیســیس، از 
1050 دالر در هــر تن بــه 850 دالر در هر تن 
کاهش یافته، این در حالیست که به گفته سعیدی 
نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در داخل کشور 
در مدت مذکور روند افزایشی را تجربه کرده است. 
البته در این میان نقد جدی هــم بر نبود منبع 
نرخ گذاری داخلی وجود دارد که با وجود قطب 
تولید مواد پتروشیمی در کشور چرا باید همچنان 
نیازمند نرخ گذاری محصوالت پتروشــیمی از 
سوی سایر کشــورها باشــیم؟. نکته دوم اینکه 
به گفته ســعیدی، در زمــان تحویل خوراک، 
پتروشــیمی ها مبلغ آن را باید ظرف مدت یک 
ماه با شرکت باالدست تسویه کنند، این درحالی 
است که فروش محصوالت پتروشیمی در بازارهای 
داخلی و خارجی بــه صورت مدت دار بوده و وجه 
آن پس از چند ماه به پتروشــیمی برمی گردد. از 
این رو مدیرعامل پتروشیمی جم معتقد است اگر 
در حوزه سیاست گذاری قرار بر توسعه و تکمیل 
زنجیره ارزش در محصوالت پایین دست است باید 
الزامات آن نیز از سوی سیاست گذاران فراهم شود.

  نبود ســرمایه گذاری مناســب در 
صنعت پتروشیمی

علی گلمرادی عضو کمیســیون انرژی مجلس 
اما چالش حال حاضر صنعت پتروشــیمی را در 
نبود سرمایه گذاری مناسب می داند. وی گفت: 
دولت برای توسعه زیرساخت های انرژی به لحاظ 
مالی با مشکالت عدیده مواجه است  به ویژه در 
دوران تحریم که ما در فروش نفت و بازگشــت 
درآمدهای نفتی با مشــکل روبرو هســتیم. از 
سوی دیگر اما خوشبختانه در کشور ما نقدینگی 

بســیاری در بخش خصوصی وجود دارد که اگر 
ما بتوانیم سازوکارهای مناسبی را تعریف کنیم 
که در توسعه این زیرساخت ها، عایدات خوب و 
بازگشت سرمایه برای سرمایه گذران چشمگیر 
باشد، می توانیم از این ظرفیت بالقوه برای توسعه 
زیرساخت ها، تاسیسات و روبنا در زمینه انرژی و 

به ویژه صنعت پتروشیمی استفاده کنیم.

 دندان طمع سرمایه گذاری دولت را بکشیم
وی معتقد است باید دندان طمع به سرمایه گذاری 
بخش دولتی را بکشیم و با ایجاد انگیزه مناسب در 
بین سرمایه گذاران بخش خصوصی، بحث تکمیل 
زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی را به سرانجام 
برســانیم. به اعتقاد این نماینــده مجلس، بازار 
سرمایه یکی از این منابع تامین مالی برای توسعه 
صنایع اســت که عالوه بر ایجاد رونق در بخش 
تولید و بومی سازی محصوالت در داخل کشور، 
می توان نقدینگی سرگردان بخش خصوصی را 
نیز در حوزه ای متفاوت از جمله پتروشــیمی و 

پایین دست به کار گرفت.

 چالش های صنعت پتروشیمی از دیدگاه صادرات
در ادامه باید نیم نگاهی نیز به چالش ها در بخش 
صادرات محصوالت پتروشــیمی و پایین دست 
نفت و گاز  داشت. در این خصوص بهناز کاموسی 
رئیس میز صنایع شــیمیایی و پتروشــیمیایی 
سازمان توســعه تجارت ایران معقتد است یکی 
از عمده مشــکالت موجود بر ســر راه صادرات 
محصوالت پتروشــیمی در کشــور، نبود تنوع 
محصول عرضه شــده به بازارهای خارجی است 
که این موضوع خود فقدان ارزش افزوده مناسبی 
که می تواند عاید صنعت پتروشیمی شود را مورد 
تهدید قرار داده اســت. یکی دیگر از موضوعات 
مطرح شده توسط  خانم کاموسی، فقدان برنامه 
صادراتی در صنعت پتروشیمی با در نظر گرفتن 
بازارهای استراتژیک هدف است. در این میان باید 
تاکید کرد که مشتری های سنتی به مرور زمان 
ارزش خود را از دست داده و نیاز است تا در بخش 
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بازرگانی پتروشــیمی ها بــرای یافتن بازارهای 
هدف جدید و جذاب تحقیق و توســعه مداوم 
انجام شــود. از این رو به نظر می رســد که 
رصد بازارهای جدید در دنیــا که حاضرند 
قیمت های بهتری برای کاالهای پتروشــیمی 
بپردازند نباید از دید فعاالن این صنعت دور بماند. 
کاموســی همچنین به تغییر مداوم قوانین که 
نشات گرفته از سیاست گذاری دولتی است اشاره 
کرد و گفت: این تغییــرات در اغلب موارد باعث 
ایجاد تزلزل در تصمیم گیــری مدیران صنعت 
می شــود که نتیجه ای جز کاهــش تولید و افت 
صادرات نخواهد داشــت. از این رو ضروری است 
در بخش تدوین قوانین با دقت نظر بیشتری نگاه 
شده تا تغییرات خلق الساعه در صنایع، چابکی و 

سودآوری را زیر سوال نبرد.
موارد یاد شــده تاثیرات بسزایی در فعالیت های 
تجاری و اقتصادی صنعت پتروشــیمی دارند.از 
سویی دیگر اما نباید نقش ستاد تنظیم بازار را در 
سمت و سو دادن به فعالیت های اقتصادی نادیده 
گرفت. ستاد تنظیم بازار در جهت دادن به تولید 
و مباحث منجر به صادرات در تبیین شاخص های 
تولیدی و سیاســت گذاری فروش محصوالت را 
برعهده دارد. در نتیجه می تواند در جهت برداشتن 
موانع تولید در صنایع پایین دســت نفت، گاز و 
پتروشــیمی بطور فعاالنه ای مداخله کند. بحث 
رگوالتوری در فضای کســب و کار یکی دیگر از 
موارد یاد شده توســط این فعال بخش صادرات 
است. وی معتقد است که اگر رهنمودها و هدایت 
صاحبان صنعت جایی در تصمیم گیری های کالن 
نداشته باشد، مالک قوانین اتخاذ شده در برخی 

موارد غیرمنطقی خواهد بود.

 عوامل بازدارنده رشد صنعت پتروشیمی
کاموســی در ادامه به مهم  ترین عوامل بازدارنده 
رشد صنعت پتروشیمی در کشــور اشاره کرد و 
گفت: در شرایط فعلی یکی از اصلی ترین دالیل 
را می توان فاکتور وابستگی دائمی به ارز خارجی 
جهت ســرمایه گذاری و واردات در این صنعت 

عنوان کرد. همچنین توسعه نامتوازن بخش های 
باالدســتی و پائین دســتی و صنایع تبدیلی در 
بخش پتروشیمی یکی دیگر از عوامل بازدارنده 
رشــد صنعت اســت که باید در طرح ریزی های 
آینــده مــورد توجــه سیاســت گذاران بخش 
تاســیس صنایع قرار گیــرد. وی کمبود ناوگان 
حمل و نقــل محصوالت پتروشــیمی و به تبع 
آن افزایش شــدید قیمت حمل و نقل را نیز به 
عنوان کاهنده ســود صنایع پتروشیمی عنوان 
کرد و گفت: با توســعه زیرســاختی مناسب در 
بخش حمــل و نقل و به روز کــردن ناوگان این 
بخش می توان  میزان قابل توجهی از هزینه های 
تولید را کاســت که این موضوع تاثیر بســزایی 

در باال بــردن مزیت قیمــت رقابتی محصوالت 
پتروشیمی در بازارهای بین المللی داشته باشد. 
این فعال حوزه پتروشیمی البته اشاره ای هم به 
نقش دولت در تسهیل امور بازرگانی و صادراتی 
صنعت پتروشیمی داشــت و گفت: در شرایطی 
که تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا بر اقتصاد 
کشور اعمال شده است، بخش دولتی باید با ارائه 
برخی تمهیدات و تسهیالت، بار تحریم را از روی 
دوش بخش خصوصی کم کند و نگذارد سنگینی 
تحریم ها، کمر بخش خصوصی به ویژه در صنعت 

ارزآور پتروشیمی را خم کند.

  جنبه پنهان تحریم صنعت پتروشیمی
اما شرایط تحریمی را باید از جنبه های مختلف 
مورد بررســی قرار داد. در نگاه اول شــاید فقط 
سخت شــدن حضور در بازارهای خارجی باری 
بر شــرکت های تولید کننده در نظر متبادر کند 
اما مشــکالت به این جا ختم نمی شود و باید با 
شناسایی موانع به فکر راه حل بود. در این رابطه 
حمیدرضا صالحی کارشناس حوزه انرژی معتقد 
اســت باید اثر تحریم ها بر صنعت پتروشــیمی 
را از دو جنبه بررســی کنیم. نخســت اینکه در 
شــرایط تحریمی و ایجاد اشــکاالتی در زمینه 
فروش، شــرکت های پتروشــیمی باید تا حدی 
قیمت محصوالت خــود را به جهت مقابله با این 
تحریم ها در بازارهای جهانی کاهش دهند. مورد 
دیگر اینکه در شــرایط تحریمی، هزینه انتقال 
ارز حاصــل از صادرات افزایــش می یابد که این 
موضوع نیز حاشیه سود شــرکت های صادراتی 
را محدود می کنــد. اما نتیجه ایــن تحریم ها و 
اعمال محدودیت ها ســبب می شود که تمایل 
شرکت های پتروشیمی به فروش در داخل کشور 
افزایش یابــد. اینکه با فروش در داخل کشــور، 
نیاز داخلی تامین می شــود جنبه مثبت رجوع 
شرکت های پتروشیمی به فروش محصوالت در 
بازارهای داخلی اســت. اما از جنبه منفی قضیه 
نیز نباید غافل شــد. چرخش به سمت بازارهای 
داخلی در بلندمدت سبب خواهد شد تا با ایجاد 

توسعه نامتوازن 
بخش های باالدستی و 

پائین دستی و صنایع 
تبدیلی در بخش 

پتروشیمی یکی دیگر 
از عوامل بازدارنده رشد 
صنعت است که باید در 

طرح ریزی های آینده مورد 
توجه سیاست گذاران 
بخش تاسیس صنایع 

قرار گیرد

مازاد عرضــه، رقابت منفی میان شــرکت های 
تولیدی در صنعت پتروشیمی شکل بگیرد. نتیجه 
این رقابت منفی این است که بعضا شرکت های 
داخلی برای فروش محصوالت مشــابه، به نرخ 
شکنی برای جذب مشــتری رو بیاورند که این 
موضوع محل آســیب جدی برای بازگشــت به 
قیمت های معقــول و منطقی در بــازار خواهد 
بود. این کارشــناس انرژی تاکیــد دارد که افت 
شدید قیمت محصوالت پتروشیمی عرضه شده 
در  بورس کاال در چنــد ماه اخیر حاکی از وجود 
مازاد عرضه و شــکل گیری همین رقابت منفی 
قیمتی در میــان تولیدکنندگان اســت که اگر 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ورود جدی به این 
موضوع نداشته باشد این افت قیمت محصوالت 
پتروشیمی در بازار داخلی ســریعا به بازارهای 
خارجی نیز تســری پیدا خواهد کرد. در نتیجه 
نظام بخشی و ایفای نقش رگوالتوری در شرایط 
فعلی بسیار حائز اهمیت بوده که اغلب فعاالن این 
صنعت خواهان تدوین برنامه ای منسجم و منظم 

برای ادامه راه در روزهای سخت تحریم هستند.

  بازهم پای نوسانات ارزی در میان است
اما چالش های صنعت پتروشــیمی در کشور به 
اینجا ختم نشــده و رمزگشایی مشکالت حاکی 
از گره خوردگی نوســانات ارزی دو سال اخیر با 
مصائب این صنعت اســت. با شروع جهش نرخ 
ارز از اواخر سال 9۶ و تصمیم دولت بر تخصیص 
ارز 4200 تومانی به برخی صنایع و افراد حقیقی 
و حقوقی، پای رانت خواران ارزی به واردات مواد 
پایه پتروشیمی به کشــور باز شد. پس از آن بود 
که بعضی افراد و شــرکت ها بواســطه داشتن 
رانت توانســتند مواد اولیه پتروشیمی که تنها 
توسط یک شرکت در کشور تولید می شود را به 
نرخی پایین تر از بهای تمام شده مشابه داخلی، 
وارد کنند. یکی از این نمونه ها در پتروشــیمی 
خوزستان رقم خورد. در این رابطه مدیر بازرگانی 
پتروشیمی خوزستان می گوید: تا قبل از ایجاد ارز 
4200 تومانی، چالش محسوسی با رقبای وارد 

کننده محصوالت مشابه پتروشیمی خوزستان از 
قبیل انواع پلی کربنات ها نداشیم چراکه در اغلب 
موارد تولیدات ما به صرفه تر بوده و واردات چندان 
توجیه اقتصادی نداشت. اما  پس از برقراری کانال 
ارز دولتــی برای برخی واردکننــدگان، واردات 
محصوالتی مشابه از قبیل پلی کربنات تولید کره 
جنوبی با پتروشیمی خوزستان توجیه پیدا کرد 
به نحوی که در مقاطعی از ســال گذشته و سال 
جاری، ما شاهد از دســت رفتن تعداد زیادی از 
مشتریانمان بودیم. در ادامه واکاوی ها، مشتریان 
به ما ارجاع دادند که مشــابه محصــوالت ما را با 
نرخی پایین تر از واردکنندگان دریافت می کنند. 
جالب اینجاســت که پلی کربنات تولید شده در 

کشورهای دوردست از قبیل کره جنوبی که هزینه 
حمل بسیار باالیی دارد، به لطف ارز 4200 تومانی 
همچنان از پلی کربنات تولید شده در داخل کشور 
ارزان تر است چراکه شرکت های پتروشیمی داخلی 
طبق قانون می بایست خوراک خود را با ارز نیمایی 
تهیه کنند. حال آنکه بعضی واردکنندگان با ارز 
دولتی اقدام به واردات محصوالت مشــابه تولید 
داخل می کنند. در نتیجه اگر معضل ارز 4200 
تومانی بطور کامل از بین نرود، صنایعی همچون ما 
محکوم به فنا هستیم. اما در صورت تثبیت نرخ ارز 
و عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان مواد 
پتروشیمی، قطعا تولیدات داخلی برای مشتریان 

مقرون به صرفه تر خواهند بود.

  شــکاف در زنجیره ارزش محصوالت 
پتروشیمی دردسرساز است

مدیربازرگانی پتروشیمی خوزستان یکی دیگر 
از دست اندازهای صنعت پتروشــیمی را کامل 
نبودن زنجیره تولید محصوالت میانی با اهمیت 
در کشــور می داند. به گفته وی در حال حاضر 
خوراک این مجتمع که بیســفنول است، بطور 
کامل از خارج از کشور وارد می شود و از این طریق 
مبلغ ارزی قابل توجهی صرف خرید محصوالت 
پتروشیمی وارداتی می شود. این مدیر بازرگانی 
می گوید که در گذشــته پتروشیمی خوزستان 
اقدام به تولید بیســفنول می کرد اما چون ماده 
اصلی بیسفنول را فنول تشکیل می دهد، بازهم با 
چالش نبود ماده اولیه روبرو بوده و تولید بیسفنول 
در داخل کشور توجیه اقتصادی نداشت. متاسفانه 
در هیچ کدام از طرح های پتروشیمی، تولید فنول 
دیده نشده که این امر موجب از هم گسیختگی 
زنجیره تولید محصوالت پتروشــیمی در کشور 
اســت. از سویی دیگر تولید نشــدن مواد میانی 
همچون بیســفنول در داخل کشور هم موجب 
خروج ارز شده و هم خرید از خارج سبب افزایش 
بهای تمام شــده محصوالت پایانی می شود که 
این امر قدرت رقابت پذیری محصوالت داخلی با 

خارجی را کاهش می دهد.

 یکی از عمده مشکالت 
موجود بر سر راه صادرات 
محصوالت پتروشیمی 
در کشور، نبود تنوع 
محصول عرضه شده به 
بازارهای خارجی است که 
این موضوع خود فقدان 
ارزش افزوده مناسبی 
که می تواند عاید صنعت 
پتروشیمی شود را مورد 
تهدید قرار داده است
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کنفرانس برتن وودز آمریکا در سال 1944 شــعار همگرایی و همکاری اقتصاد جهانی را سرلوحه کار خود قرارداد و ثمرات آن رشد و توسعه 

اقتصادی برای بخش های مختلف دنیا بود. 75 سال بعد دونالد ترامپ به نمایندگی از سوی آمریکا و اردوگاه غرب پایان این دوره را اعالم کرد. 

وی در نطق افتتاحیه خود در سال 2017 می گوید:"ما باید مرزهای خود را در برابر هجوم کشورهایی که بازارهای مصرف ما را تصرف 

می کنند، شــرکتهای ما را می دزدند و مشــاغل ما را نابود می کنند مورد حفاظت قرار دهیم، حفاظت منجر به قدرت و شکوفایی اقتصادی 

میشود" .کنفرانس برتن وودز در ژوئیه 1944 تشکیل شد یعنی زمانی که هنوز متفقین در جنگ دوم جهانی پیروز نشده بودند، ولی در همین 

کنفرانس اصول و ارکان نظم نوین اقتصادی غرب به رهبری آمریکا که در حال حاضر شاهد افول آن هستیم شکل گرفت. اینک در هفتادو پنجمین سالگرد 

این همایش آمریکا احساس می کند که دیگر زمان و تاریخ به نفعش در جریان نیست و شعار "همگرایی و همکاری جهانی" برتن وودز را مورد تردید قرار 

داده است. از نظر سیاستگذاری اقتصادی، برتن وودز به معنی تعهد به همکاری اقتصادی و قراردادهای بین المللی بین کشورهای جهان بود که نهادهای 

صندوق بین المللی پول )IMF( ، بانک جهانی، ســازمان تجارت جهانی)WTO(  از ارکان آن محسوب می شدند. در گذر زمان و طی چند دهه گذشته 

تشکیل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( و بازوی انرژی آن یعنی آژانس بین المللی انرژی )IEA( این نظم را تقویت کرد و با تکیه بر ناتو و سایر نهادهای 

غربی و آمریکایی اعتماد به نفس بی نظیری را برای بلوک غرب به رهبری آمریکا به ارمغان آورد. پس از آن و در دوره جدیدتر، بانک های توسعه منطقه ای، بانک 

نظم نوین جهانی: خداحافظ جهانی شدن، سالم بر دنیای چند قطبی

رضا مدیر
 تحلیلگر ارشد
امور بین الملل

ســرمایه گذاری در زیر ســاخت های آسیایی 

و بانک نوین توســعه )ایجاد شده توسط چین( 

نیز در همین جهت حرکت می کنند. گروههای 

غیر رســمی G7 )هفت کشــور عمده صنعتی 

غرب(، G20 )گروه بیســت کشور از بزرگترین 

کشورهای با اقتصاد باز که از سال 2008 تشکیل 

می شود( که از سوی دولت ها برنامه ریزی شده 

و نیز کنفرانس داووس )ســوئیس( که از طرف 

جامعه رسانه ای – تجاری جهانی برگزار می شود، 

همه و همه این نظم و تقســیم کار فراگیر را که 

تحت عنوان"جهانی شــدن" برقرار گردیده را 

پشتیبانی و تقویت کرده اند. نیکالس اشترن از 

مدرســه اقتصاد لندن )LSE( معتقد است، نظم 

اقتصادی حاصل از برتن وودز که چند دهه بعد به 

"جهانی شدن" موصوف گردید، موفق بوده است 

به نظر اشــترن طی چند دهه گذشــته از سال 

1950 به بعد جمعیت جهان ســه برابر شــده، 

حال آنکه در این مدت درآمد سرانه جهان چهار 

برابر شــده و در فاصله 1950 تــا 2017 حجم 

تجارت جهانی 39 برابر شــده اســت. در سال 

1950، جمعیت ســرانه فقیر جهان که درآمد 

کمتر از 2 دالر در روز داشــت، %75 بود که در 

سال 2017 به %10 کاهش یافته است. نابرابری 

درآمد جهانی نیز عمدتاً بواسطه رشد اقتصادی 

کشورهای نوظهور آسیایی به ویژه چین و هند 

کاهش یافته و بطور کلی جهان در نیمه دوم قرن 

بیستم از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار بوده 

است. نمودار صفحه بعد سطح زندگی جهان را طی 

دهه های بعد از جنگ دوم جهانی نشان می دهد. 

ارتقاء استاندارد زندگی در کشورهای آسیایی از 

همه نقاط جهان بیشتر بوده است. البته نمودار به 

خوبی گویای آنست که کشورهای غنی )آمریکا، 

اروپا، ژاپن و اقیانوسیه( بیشترین افزایش درآمد را 

از نظم نوین جهانی داشته اند و آفریقا که فقیرترین 

جوامع جهان را در خود جای داده، کمترین نصیب 

را از این افزایش درآمد داشته است.

  چالش ها و ناکامی های نظم برتن وودز

پیشرفت های نظم غربی برتن وودز بدون چالش 

و بدون فراز و نشیب نبوده است. رژیم ارزی قابل 

تعدیل و ثابت در سال 1971 متعاقب شکستن 

رابطه بین دالر و طال از ســوی دولت نیکسون 

ســقوط کرد. پس از آن در دهــه 1970 تورم 

جهانی به اوج رســید تا در دهه 1980 با هزینه 

زیاد مهار شد. سپس آزاد سازی، مالی موجی از 

شــوکهای بانکی و بدهی را بر اقتصاد جهان به 

ویژه کشــورهای آســیایی تحمیل کرد که اوج 

آن در ســالهای 2007 تا 2013 اقتصاد جهان 

و منطقه یــورو را در بحران فرو برد. چالش های 

جدید مقابل نظم اقتصــادی فعلی یا برتن وودز 

)جهانی شــدن( زیاد اســت ولی از همه مهمتر 

فرایند گریز از مرکز )آمریــکا( و اروپا و حرکت 

تدریجی در جهت تبدیل شدن چین به ابر قدرت 

اقتصادی جهان اســت که توجــه همه ناظران 

و رســانه های جهانی را به خود معطوف کرده 

اســت. نمایش قدرت رئیس جمهور آمریکا در 

برابر رقبای جهانی به ویژه چین که برای برخی 

تحلیلگران به عنوان"نمایش تقال و اســتیصال 

تعبیر شــده، نقطه عطف گذار از این دوران به 

دوره چند قطبی محسوب می شود که البته برای 
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رسیدن به اوج، حداقل چند دهه آینده اقتصاد و 

سیاست جهانی را دچار تالطم خواهد کرد. هنوز 

خیلی زود است که از اضمحالل اقتصادی آمریکا 

و رهبری چین بر اقتصاد جهانی صحبت شود و 

بر حسب محاســبات مختلف این دوره زودتر از 

سال 2050 نخواهد بود، ولی شواهد و قرائن این 

فرایند زیاد است. البته بر حسب برخی معیارها، 

همین االن هم چین بزرگتریــن اقتصاد جهان 

اســت. در حال حاضر شکاف در نظم برتن وودز 

به خوبی آشکار است و در بعد سیاسی و تجاری 

منجر بــه ظهور ملی گرایــی و حفاظت تجاری 

)Pro tec tionism( شــده و موجبات تشتت 

جهانی و منطقه ای )حتی در بین خود غربی ها( 

گردیده که شــکل واضح آن را در شعار "آمریکا 

اول" ترامپ و راه انداختــن جنگ تجاری علیه 

چین، مکزیک، اروپا و حتی کشورهای ضعیفی 

نظیر ویتنام و فیلیپین شــاهد هستیم. پیروزی 

برگزیت و راســت گرایان انگلیســی در خروج 

از اتحادیه اروپا شــکاف دیگری بر نظم موسوم 

به جهانی شدن اســت که تبعات آن به تدریج 

گریبانگیر اروپا و سایر اقمار اردوگاه غرب خواهد 

شــد. ترامپ تنها رقبای تجاری را هدف حمله 

و خشــم خود قرار نداده، بلکه نهادهای تقویت 

کننده نظم حاضر یعنی ناتو، صندوق بین المللی 

پول، بانک جهانی و حتی ســازمان ملل متحد 

)به ویژه معاهده تغییــر اقلیمی آن تحت عنوان 

موافقت نامه پاریس که از آن خارج شد( را نیز زیر 

سوال و فشــار قرار داده و معتقد است ساز و کار 

آنها بر "سواری گرفتن مجانی" متحدین سنتی 

آمریکا از این کشور قرار دارد و همه آنها هزینه های 

آمریکا را افزایش داده و در جهت تقویت رقبای 

آن عمل کرده اند.

  تردیدها نسبت به اقتصاد سرمایه داری 

و جهانی شدن

روی کار آمــدن ترامــپ، پیــروزی طرفداران 

خروج از اتحادیه اروپا در انگلســتان )برگزیت(

و جان گرفتن سایر راست گرایان و عوام گرایان 

)پوپولیســت ها( در اروپا، برزیــل و نقاط دیگر 

حامل چه پیامی است؟ چرا مکرراً طی سالهای 

اخیر شــاهد هســتیم که در مقابل جلســات 

گروه هفت، گروه بیســت وداووس شهروندان 

کشورهای غربی و ثروتمند جهان مستمراً تجمع 

اعتراضی بر پا می کنند؟ اعتراضات گروههایی 

از فرودســتان آمریکائی به نابرابری اقتصادی و 

اعتراضات "جلیقه زردها" در فرانسه به افزایش 

قیمت ســوخت و تجمعات نظیر آنها بیانگر چه 

واقعیت هایی در زیر پوست رفاه اقتصادی کلی در 

این جوامع است؟ . پاسخ کوتاه به این پرسش های 

پیچیده آنست که شــهروندان کشورهای غنی 

)عمدتــاً دهک های پایین درآمــدی( عالوه بر 

نابرابری درآمدی که نسبت به قشر اولیه سرمایه 

داران این جوامع با آن مواجه هســتند، خطر از 

دست رفتن کسب درآمد آسان را در بیخ گوش 

متوسط تولید سرانه ناخالص ملی در جهان، مناطق و گروههای آن )غرب، اروپای شرقی، اروپا، آمریکای التین، آسیا و آفریقا( 

بر حسب فرمول PPP )برابری قدرت خرید( بر مبنای قیمت های ثابت سال 2018

اگر هنوز رویای 
بسیاری از مردم 

جهان سوم 
در مهاجرت به 

کشورهای غربی 
خالصه میشود، ولی 

در مقابل اکثریت 
مردم بریتانیا و آمریکا 

ترجیح می دهند به 
"گذشته طالیی" چند 
دهه قبل خود برگردند 

خود احســاس می کنند. این اقشــار جا مانده 

که با ســرعت گرفتن تحوالت بر تعداد و عمق 

درماندگی آنها افزوده میشود، مجبورند در نتیجه 

تغییرات فن آوری، مهاجرت فرودســتان سایر 

مناطق به کشورهای آنها و غیره، تالش بیشتری 

نسبت به گذشته برای کسب درآمد انجام دهند 

که مقرون بــه توفیق زیادی نیســت. تحوالت 

مزبور منجر به "پدیده صنعت زدایی" )مهاجرت 

صنایع تولیدی به کشــورهای در حال توسعه و 

رشد بخش خدمات(، افزایش نابرابری اقتصادی، 

و کاهش رشد بهره وری کار، اتوماسیون بیشتر و 

ایجاد بحران های مالی غیر منتظره در کشورهای 

غنی شده اســت. مجموعه این شرایط موجبات 

ناامنی اقتصادی و درماندگی در طبقات درآمدی 

پایین تر این کشورها را افزایش داده است. بر این 

مبنا فضای حاکم بر کشورهای ثروتمند جهان به 

ویژه در بین شــهروندان معمولی و فرودست به 

نحوی است که آحاد این جوامع بیشتر از مردم 

کشورهای در حال توسعه نسبت به یکپارچگی 

اقتصادی و جهانی شدن تردید و اعتراض دارند. 

اگر چینی ها بــه یمن جهانی شــدن اقتصاد و 

صادرات بیشتر دوران خوشی را سپری می کنند، 

اگر هندی ها درآمد زیادی را از ســایبری شدن 

جهان و کارکــردن از راه دور برای شــرکتهای 

آمریکائی و اروپایی کســب می کنند، اگر هنوز 

رویای بسیاری از مردم جهان سوم در مهاجرت 

به کشورهای غربی خالصه میشود، ولی در مقابل 

اکثریت مردم بریتانیا و آمریکا ترجیح می دهند 

به "گذشته طالیی" چند دهه قبل خود برگردند 

و بدون دغدغه و نگرانی بر سایر کشورها سیادت 

کنند و حاضرند عطای جهانی شدن را به لقایش 

ببخشند. مجموعه این اوضاع و احوال و روندها در 

کشورهای ثروتمند به ویژه در آمریکا یک سخنگو 

و وکیل دعاوی پیدا کرده است که به زبان ساده و 

عامیانه آمریکایی صحبت می کند و می خواهد 

پنبه "جهانی شــدن" را بزند و آب رفته اقتصاد 

ســرمایه داری مرکانتلیســتی )حمایتگرایانه 

تجاری( را به جوی بازگرداند.

دونالــد ترامپ از نســل کارگزاران "بی ســواد 

اقتصادی" است که شــم قوی یک تاجر مجرب 

را در تشخیص خطر رقابت آزاد اقتصادی دارد. 

ترامپ با کم صبری و منطق هفت تیرکش های 

سنتی آمریکا در جهت عوض کردن قاعده بازی 

اقتصــاد رقابتی و فن آوری هــای نوین جهانی 

تالش می کند تا آمریکا را از زوال در برابر رقبای 

جهانی به ویژه چین حفاظت نماید. صاحبنظران 

اقتصــادی موفقیت این اســتراتژی را با تردید 

جدی نظاره می کنند، لکن تصمیمات و اقدامات 

دولت آمریــکا در جهت عوض کــردن اقتصاد 

رقابتی حاکم بر بازارهای بین المللی می تواند به 

قدری گسترده و عمیق شود که آکادمیست ها 
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و تحلیلگران جهانی مجبور شوند در یافته های 

خود تجدید نظر کنند.

 آثار و تبعات سیاست ها و اقدامات آمریکا

چنانچه صحبت ها، تعهدات و قول های ترامپ را 

بپذیریم، بایســتی تحوالت سیاسی، بین المللی، 

اقتصادی و تجاری گسترده ای را طی سالهای آینده 

انتظار داشته باشیم که شواهد و قرائن آن در حوزه های 

مختلف آشکار شده اســت. تبعات سیاست های 

آمریکا از نزدیکترین کشورها به ایاالت متحده نظیر 

مکزیک تا دورترین مناطق جهان مثل کره جنوبی و 

ژاپن را در بر خواهد گرفت. از نظر تجارت بین المللی، 

مرزهای آمریکا از جمله مرزهای آزاد و کم تعرفه 

برای صادرات و واردات می باشد، لکن ترامپ قصد 

دارد موانع مرزی تجارت را شدیداً تقویت نماید.

نمودار این بخش بیانگر آن است که آمریکا تالش 

می کند چتــر حفاظت واردات به خاک خود را 

به شدت گسترش دهد. نمودار همچنین بیانگر 

آن اســت که در بین 20 اقتصاد بزرگ جهان، 

آمریکا درصدد است تعرفه های وارداتی خود را 

تقریباً دو برابر کند.

هنوز زود اســت ظهور دونالد ترامپ را به عنوان 

تحول راهبردی و ساختاری آمریکا تلقی نماییم. 

آمریکا طی قرن گذشــته به تدریــج به قدرتی 

محوری برای جهان ســرمایه داری در آمده که 

عقب نشینی آن از نقش سنتی چند دهه گذشته 

تقریباً همه مناطق جهان از نزدیکترین کشــور 

به آن یعنی مکزیک تــا دورترین مناطق به آن 

یعنی ژاپن و شــبه جزیره کــره و خاورمیانه و 

خلیج فارس را دچار تالطــم خواهد کرد. هنوز 

زود اســت بگوییم جامعه نخبــگان آمریکا به 

ویژه نخبگان سیاسی این کشور نقطه نظرات و 

سیاستهای ترامپ را حمایت می کنند. حتی در 

حزب جمهوریخواه آمریــکا که مامن محافظه 

کاران و به نوعــی بیگانه ســتیزان آمریکایی 

است ) در برابر حزب دموکرات که از ایده های 

جهانی شدن، حقوق بشر و دموکراسی حمایت 

می کند( ، ترامپ منتقــدان جدی دارد. هنوز 

کارکشــته ترین تحلیل گران سیاســت های 

آمریکا نتوانســته انــد با احتمــال قابل قبولی 

انتخاب یا عدم انتخــاب مجدد "پدیده آمریکا" 

را پیش بینی کنند. همین ســردرگمی و ابهام 

در آینده سیاســی آمریکا از طریق اعالم مواضع 

متواتر، عصبی و بعضاً تناقض آمیز رئیس جمهور 

آمریکا به اقتصاد جهان و عرصه های سیاســی 

دنیا منتقل می شــود و پیامهــای مبهمی را به 

رهبران و فعاالن سیاســی اقتصادی کشورهای 

دوست و دشمن ارسال می کند. رئیس جمهور 

آمریکا مســتمراً با توییت های تنــد و آمرانه 

متحدین و دشــمنان آمریکا را به بــاد انتقاد، 

ناسزا و لودگی می گیرد، بســیاری از اقدامات 

دیکتاتورهای جهان را می ســتاید و به سادگی 

دستمال کاغذی مصرف شده، مشاورین و صاحب 

منصبان معترض خود را بر کنار می کند.

 خاورمیانه، خلیج فارس، ایران و آرامکو

مصداق بارز ســردرگمی و بی ثباتی در سیاست 

خارجی آمریکا، حوادث خلیج فارس با محوریت 

دشــمنی ایاالت متحده با ایران است. سیاست 

متعارف و ســنتی آمریکا که همه متحدین این 

کشور از جمله اسرائیل و عربستان در انتظار آن 

بودند، ایجاب می کرد که این کشور پس از سقوط 

پهباد آمریکائی، ایران را هــدف قرار دهد، ولی 

ترامپ در آخرین دقایــق از بیم درگیر نظامی و 

گسترش آن، فرمان حمله به ایران را نقض کرد. 

بر همین اساس بسیاری از صاحبنظران روابط 

بین المللی، حوادث خلیج فارس و اوج آن یعنی 

حمله به شرکت آرامکو را نقطه عطفی در سازوکار 

امنیتی جهان تلقی می کنند که به معنی کاهش 

تعهدات و دخالت های آمریکا در این منطقه می 

باشد. البته همانگونه که اشاره گردید، بسیار زود 

است که ترامپ را ســخنگوی تمام عیار و بلند 

مدت آمریکا تلقی نماییم و فقط گذشت زمان و 

در مرحله اول انتخاب مجدد ترامپ به ریاســت 

جمهوری آمریکا میتواند نقطه نظرات وی نسبت 

به خاورمیانه و خلیج فارس را تحکیم بخشــد. 

روزانه حــدود %20 تجارت بیــن المللی نفت 

از تنگه هرمز صورت می گیــرد و دونالد ترامپ 

نسبت به محافظت و امنیت این شاهراه حیاتی 

تردیدهای جدی اعمال کــرده که در چند دهه 

اخیر بی سابقه اســت. در ماههای گذشته ایران 

با سبک سنگین کردن مواضع آمریکا به تدریج 

با اعتماد به نفس بیشــتری کشــتی های نفت 

کش های در حال تــردد در این حوزه را متوقف 

یا توقیف کرده و فعالیتهــای نظامی خود را نیز 

افزایش داده اســت . در هر بار واشــنگتن صرفاً 

با تهدیدهای صوری که کمتــر از آن بوی اقدام 

عملی به مشام رسیده از کنار موضوع گذشته و 

آشکارا و پنهان از متحدین و رقبای خود از جمله 

ژاپن و چین خواسته است هزینه بیشتری برای 

امنیت تحت رهبری آمریکا بپردازند، چرا که به 

قول ترامپ آمریکا دیگر نیــازی به نفت خلیج 

فارس ندارد. در تیر ماه گذشته، رئیس جمهور 

امریکا در یکــی از توییت های خود می گوید: 

" این کشــورها )ژاپن، چین و بقیه کشورهای 

آسیایی وارد کننده نفت( باید کشتی های خود 

را محافظت کنند."

البته ریشه این بخش از مواضع تهاجمی ترامپ، 

افزایش تولید نفت و گاز شــیل آمریکا است که 

امنیت دسترسی به انرژی )به ویژه نفت و گاز( را 

برای این کشور بالموضوع کرده و اتکای ایاالت 
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متحده به واردات نفت از خاورمیانه را تقریباً به 

صفر رسانیده به طوریکه نفت خاورمیانه عمدتاً 

روانه بازارهای آسیایی می شود. ابتکار تولید نفت 

و گاز شیل ارتباطی به دولت ترامپ ندارد، لکن 

سیاســتها و تالش های ایاالت متحده در زمان 

ترامپ بــه اوج موفقیت خــود در زمینه امنیت 

دسترسی به انرژی رســیده و قدرت مانور این 

کشــور را در حوزه سیاســت خارجی به نحوی 

افزایــش داده به طوری که ترامپ با جســارت 

و صراحت از بــی نیازی به نفــت خلیج فارس 

صحبت می کند و بر خالف ســایر مواضعش، 

این موضع گیری وی واقع بینانه تلقی می شود.

 چرا حمله به آرامکو برای بازار نفت شوک 

عظیم ایجاد نکرد؟

آمارهــا گویای آن اســت که حمله بــه آرامکو 

بیشترین کاهش عرضه را برای بازار نفت جهان 

در طی چند دهه گذشته به ارمغان آورده است. 

آژانس بین المللی انــرژی )IEA( و خبرگزاری 

بلومبرگ که از معتبرترین منابع اطالعات انرژی 

جهان محسوب می شوند، گزارش داده اند که از 

مجموع ده حادثه سیاسی بین المللی که از سال 

19۶7 )جنگ شــش روزه اعراب و اسرائیل( تا 

زمان حادثه آرامکو باعث شده مقدار قابل توجهی 

از عرضه نفت جهان قطع شود، میزان قطع عرضه 

حادثه آرامکو از همه بیشــتر بوده است. نمودار 

صفحه قبل گویای میزان قطع عرضه در این ده 

حادثه می باشد:

در مورد اینکه چرا حادثه آرامکو شوک بحران آفرین 

برای بازار نفت نداشته، مطالب و گفتار بسیار زیاد 

است. دالیل عمده این پیامد "کنترل شده" به قرار 

زیر است:

1- مهمترین دلیل آن است که با همه اهمیتی 

که هنوز نفت برای اقتصاد و تجارت دنیا دارد، به 

نحو قابل توجهی جنبه راهبردی خود را از دست 

داده اســت. عالوه بر آن در حــال حاضر درصد 

ارزش تجارت بین المللی نفت نسبت به مجموع 

تجارت جهان در دهه هــای 19۶0 و 1970 به 

%10 هم نمی رسد. سالهاست که نفت از "بازار 

فروشنده" به "بازار خریدار" تبدیل شده است.

2- دومین عامــل در این قضیه آن اســت که 

"وابســتگی به نفت" از قدرت های سنتی غرب 

به کشــورهای نوظهور که عمدتاً کشــورهای 

اقتصاد محور هســتند نظیر چیــن، هند، کره 

جنوبی، ترکیه و نظایر آن منتقل شده است. در 

کشــورهای غربی و حتی آمریکا سالهاست که 

تقاضای نفت روند نزولی دارد.

3- عامــل مهم دیگــری که در بســیاری از 

تحلیل ها نادیده گرفته شــده آن اســت که در 

قضیه عرضه نفت در حال حاضر "ریش و قیچی" 

دست آمریکا است، چرا که 4-5 میلیون بشکه 

نفت تحریم شده ایران، ونزوئال و نقاط دیگر را به 

سادگی و با سست کردن تحریم ها می تواند روانه 

بازار نماید. بنابراین اراده سیاسی واشنگتن در این 

مورد برای بازار نفت معنی دار است و شرکت های 

نفت و دالالن نفتی که معموالً به استقبال بحران 

می روند، به خوبی به این واقعیت وقوف دارند و 

مصرف کنندگان واقعی نیز به همین دلیل رغبتی 

برای هجوم سنتی به بازار و باالبردن قیمت از خود 

نشان ندادند.

4- عامل دیگر کنترل بحران، باال بودن ســطح 

ذخیره ســازی نفت اعم از ذخایر اســتراتژیک، 

ذخایر تجاری شرکتهای نفتی و از همه مهمتر باال 

بودن ذخایر نفتی خود عربستان، ایران و کشورهای 

مصرف کننده بزرگی نظیر چین است که مجموعاً 

بیش از دو ماه مصرف نفت جهان را بدون نیاز به تولید 

بیشتر تامین خواهد کرد. که این ذخایر ضربه گیر 

بسیار مناسبی در شرایط بحرانی هستند و فعاالن 

بازار به نحوی آنرا درک می کنند.

5- پنجمیــن عامــل کــه مربوط بــه موضوع 

روانشناســی بازار اســت را میتوان به سندروم 

"چوپــان دروغگو" تعبیر کرد. کــه تحت تاثیر 

وضعیت سیاسی تنش آمیز خلیج فارس شکل 

گرفته اســت . توضیح اینکه کلیه نقش آفرینان 

واقعی و تصوری این حادثه طی یک الی دو سال 

گذشته مستمراً واقعیات و جزئیات مسائل مربوط 

به این حوزه را دســتکاری، مخــدوش و کاذب 

جلوه داده اند تا از قبال آن به اهداف سیاســی ، 

نظامی خود نزدیک شوند. در راس این بازیگران 

در حال حاضر خلیج 
فارس به صحنه 
"گرگ های رودررو" 
شبیه شده که هر 
یک سعی می کنند 
چشم بر هم نزنند 
زیرا که چشم بر هم 
زدن همان و قربانی 
شدن همان

ترامپ و دستگاه سیاســت خارجی امریکا است 

که به هیچ وجه اعتبار گذشــته کشوری را در 

حد و اندازه آمریکا را ندارند، ســپس عربستان 

است که تحت حکمرانی ولیعهد جوان روزگار 

ناخوشایندی را ســپری می کند . البته ایران، 

یمن، دولت های عربی حــوزه خلیج فارس و 

عراق هر یک ســعی می کنند علل حوادث و 

پیامدهای آنرا در جهت سیاست های آشکار و 

پنهان خود جهت دهند. 

در حال حاضر خلیج فارس به صحنه "گرگ های 

رودررو" شبیه شده که هر یک سعی می کنند 

چشــم بر هم نزنند زیرا که چشــم بر هم زدن 

همان و قربانی شــدن همان. تا کی این ماجرا 

ادامه خواهد داشت، هیچکس نمی داند، فقط 

می دانند که به زودی خاتمه نخواهد یافت.
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چوب دوسرطالی نفت نه راه پیش دارد 
و نه راه پس؛ دیگر کاریزمای گذشته را 
ندارد و کیسه اش از ارزهای صادراتی 
خالی شده اســت. بنابراین باید برای 
افزایش اندوخته های ارزی و همچنین 
اعتبار اقتصادی کشــور فکر دیگری کرد چرا که 
همانند گذشــته نمی توان به صورت تک بعدی 
به عصای آن تکیه کرد. درحــال حاضر تحریم 
ها همانند زهــری به رگ های صنعت کشــور 
تزریق می شود بنابراین برای مقابله به مثل باید 
یک پادزهر در اختیــار واحدهای صنعتی جهت 
دوام آوردن مقابل هجمه های مالی گذاشت، اما 
چگونه؟ آن هم در شرایطی که آلترناتیوی برای 
آن تعریف نشده است. از دیرباز در ترازوی بودجه، 
سنگینی نفت خام بر سنگینی سایر فرآورده های 
نفتی و غیر نفتی حســابی می چربیده تا اینکه با 
عرض اندام تحریم ها یک معادله هذلولی ترسیم 
می شود. هرچند اخیرا تدابیری اندیشیده شد تا 
جایگاه صادراتی این دو کفه در ترازوی معامالتی 
نفت و فرآورده های نفتی جابجا شود و به عنوان 
مثال پاالیشگاه ســازی ها از سرگرفته شوند، اما 
تا نهادینه شــدن این فرآیند قرار اســت با 
نفت های دپو شــده چه اقدامی صورت بگیرد؟ 
ضمن اینکه درحال حاضر نمی توان تمام ظرفیت 
نفت تولیدی را در گلوگاهای پاالیشــی ریخت. 
اینگونه کــه از ظواهر امر بر می آیــد بودجه به 
مخدری به اسم نفت همچنان نیاز دارد ولی دست 
و پای این طالی ســیاه در باتالق تحریم ها 
گیر کرده اســت. دراین اثنا با توفیق اجباری 
تحریــم ها قرار اســت به کاهش وابســتگی به 
درآمدهای نفتی اصلی که ســال ها پیش مورد 

کاریزمای نفت و یک  معادله چندمجهولی

تاکید رهبری قرار گرفته بود جامه عمل پوشانده 
شــود. امری که با  حرکت صنایــع بَِرند و مطرح 
جهانی به سمت اقتصاد سبز مقارن شده و گویای 
این نکته است که تا چند صباح دیگر نفت ارزشی 
را که دراین مقطع دارد، از دســت می دهد. اما تا 
آن زمان با نفت دپو شــده وظرفیت درجای زیر 
پایمان قرار است چه کنیم؟ در یک طرف نفت زیر 
زمین می جوشد، از طرف دیگر تلی از پروژه های 
نیمه کاره قد کشیده و در گوشه ای دیگر  بخش 
خصوصی  سرگردان و حیران سرمایه چشم براه 
یک ناجی باقی مانده اند، بنابراین باید بین این سه 

بخش یک معادله ملموس و منطقی برقرار کرد. 

 تهاتر نفت؛ شاید وقتی دیگر
از آن جایی که گفته اند کوزه گر از کوزه شکسته 
آب می خورد قرار شــد تا از خــود همین کاالی 

سنتی کشــور که تا دیروز در بازارهای جهانی 
برایش سرودست می شکســتند در مبادالت 
داخلی استفاده شود و به واسطه یک بند قانونی 
در بودجه 98 سازوکار تهاتر نفت با بدهی های 
معوق بین دولت و بخــش تعاونی و خصوصی 
تا ســقف 40 هزار میلیارد تومان فراهم شود. 
بنابرایــن دولت بــرای تعامل و قطــع نکردن 
ارتباط خود با بخش خصوصی این امکان را پیدا 
می کند تا فارغ از ماجرای انتشــار اسناد خزانه 
اسالمی، بخشــی از نفت استخراجی را به جای 
پول نقد در اختیار این بخــش بگذارد. این امر 
در ابتدا با اســتقبال برخی ارگان ها روبرو شده 
بود، پیشتر از دو منبع مدیریتی جریان تهاتر را 
پرسیده بودم که هردو آن را تایید کرده بودند 
و از پروژه های خود و میــزان تهاتری که قرار 
بود صورت بگیرد با بیــان معادل ارزش ریالی 
توضیحاتــی را ارائه کردند. یکــی از آن موارد 
بازســازی نیروگاه ری به ارزش 500 میلیون 
یورو بود، مورد دیگر مربــوط به نقل قول یکی 
از مدیــران حوزه نفت بود که آن را رســانه ای 
نکردم ولــی گویای تهاتر نفــت در قبال خرید 
بود. اخیرا وقتی در خصوص تهاتر نفت در قبال 
بدهی بخش خصوصی موضع وزیر نفت را جویا 
شــدم از عدم امکان اجرایی شدن آن خبر داد 
که در پی آن به دلیل معقولی نیز استناد کرد. 
بیژن نامدار زنگنه دراین خصوص بیان کرد که 
این جریان منتفی است چرا که براساس قانون 
ابتدا بایــد درآمدهای نفتی محقق شــود و در 
وهله بعد می توان 5 هزار میلیارد تومان را برای 
بدهی ها اختصاص داد. البته او توضیح دیگری 
ارائه می دهد کــه اگر بنا به اجرای این قانون 

 سمیه مهدوی
 خبرنگار
نفت و انرژی

درحال حاضر تحریم ها 
همانند زهری به رگ 

های صنعت کشور 
تزریق می شود بنابراین 
برای مقابله به مثل باید 

یک پادزهر در اختیار 
واحدهای صنعتی جهت 

دوام آوردن مقابل 
هجمه های

 مالی گذاشت

باشد، ســازمان برنامه و بودجه باید مقدمات 
را فراهم کند. 

  گردبادی به نام سردرگمی
درحال حاضر پروژه های عمرانی نیمه کاره که به 
روایتی به ۶00هزار میلیارد تومان می رسد، روی 
دست دولت باقی مانده است که برای احیای آن 
باید جذابیــت قراردادها را برای بخش خصوصی 
دوچندان کرد، اما مشــکل اینجاست که ممکن 
است دیگر پول نقدی در کار نباشد و از آن جایی 
که دیواری کوتاه تر از نفتی ها پیدا نمی شود بازهم 
پیکان ها به ســوی این گزینه همیشه روی میز 
نشــانه می رود. البته متصدیان امر برای حرکت 
پروژه های نیمه کاره الیحه مشــارکت عمومی-

خصوصی را مطرح کردند تا زمــام پروژه ها را به 
دست بخش خصوصی بسپارند اما هر طرح اجرایی 
نیاز به سرمایه دارد. هرچند نباید از گردش مالی 
نقدینگی مردمی غافل شد ولی در شرایط کنونی 
کدام یک از گزینه ها دســت به نقدترند؟ اسناد 
خزانه، سرمایه مردمی و یا نفت و فرآورده های آن؟ 
با این تفاسیر نمی توان به یک باره چشم بر روی 
نفت بســت. لذا دولت بنای خود را برای استفاده 

از ظرفیت و پتانســیل نفت به صورت دیگری در 
معامالت گذاشــت و بند »ی« را در تبصره یک 
قانون بودجه 98 لحاظ کرد. اما نکته جالب ترآنکه 
برخی از مدیران ارشد وزارتخانه ها از وجود چنین 
تبصره ای غافل بودند و درمقام پاسخ وجود چنین 
بندی را بالکل انکار می کردند که این خود نشان از 
عدم باورپذیری برای اجرای چنین امری از سوی برخی 
دولتی هایی دارد که به دنبال جذب سرمایه گذار در 

پروژه ها هستند. 
حال با تمام اما و اگرها شرایط به گونه ای برای 
اجرای آن فراهم شود و به عنوان یک گزینه در 
اجرای پروژه ها روی میز برود، اجرای آن کمی 
چالش برانگیز خواهد شد. ضمن اینکه باید دید 
بخش خصوصی از چنین معامله ای اســتقبال 
می کند و بخش خصوصی نفت خام دریافتی را 

قرار است چگونه به فروش برساند؟
پاسخ سید حمید حسینی سخنگوی اوپکس به 
این پرسش خود موید ایجاد عواقبی در ادامه روند 
مذکور است. حسینی معتقد است اگر نتوانیم نفت 
بفروشیم جریان تهاتر می تواند راهکاری باشد تا به 
واسطه آن مقدمات کار برای فروش فراهم شود و 
بخش خصوصی با تخفیف های بیشتر این کار را 

انجام دهد، هرچند بعید است چنین کاری اجرایی 
شود. او درعین حال احتمال ارائه سایر فرآورده هایی 
که بازار فروش خود را دارند در این سناریو به جای 
نفت را منتفی می داند چرا که یقین می داند شرکت 
مربوطه کاالیی را که قادر به فروش آن نیست حاضر 
است بدین شکل خرج کند، اما فرآورده های جانبی 
که در بازار فروش داشته باشد را نه. در مجموع این 
امر می تواند برای بازار چالش هایی را ایجاد کند و 
به چندگانگی قیمت ها به شدت ضربه بزند، لذا این 

رویه با سردرگمی همراه خواهد بود.
حال اگر شــرایط به گونه ای مهیا شود و سازمان 
برنامه و بودجه اقدام به اجرای تهاتر کند تاکتیک 
جدیدی برای خرج کردن بشــکه های نفت در 
چارچوب معامالت داخلی خواهــد بود، ولی از 
ســوی دیگر می تواند دغدغه شکل گیری بازار 
سیاه برای باز شــدن پای دالالن و سوداگران به 
این عرصه را نیز شــکل دهد. باید اذعان داشت 
حرکــت دورانی چالش هــا دردامنه مخروطی 
تحریم ها، گردبادی را بــه حرکت درآورده که 
متوقف کردن آن شــاید کاریزمای گذشته نفت را 
مطالبه گری می کند تا نقطه ای بر پایان دغدغه های 

این روزهای اقتصاد کشور بگذارد. 
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 روند رو به رشد انجمن استصنا را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

 صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی در تأمین 
ز  تجهیــزات و قطعــات موردنیــاز خود ا
همــان اوان فعالیــت، وابســتگی خارجی 
یران و عراق، این  داشت و در برهه جنگ ا
یجاد شــد  ظرفیت توســط صنعتگران ما ا
لی  و نمایشــگاه نفت میزبــان حدود ۶0 ا
70 شــرکت ســاخت تجهیزات و کاالهای 
موردنیاز این صنعــت بود. در همان زمان 
یــن تجهیزات،  و باهدف تأمیــن داخلی ا
نجمن استصنا در ســال 79 شکل گرفت  ا
و در طــی دو دهه اعضــاء انجمــن بالغ بر 
ند و در تعیین  فزایش یافته ا 700 شــرکت ا
عضویت جدید هم قوانین ســخت گیرانه ای 
ریــم و معتقدیم ســازنده کنونــی باید  دا

 انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران بانام اختصاری )استصنا( ازجمله 
بزرگ ترین تشکل های بخش خصوصی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است. سیروس 
تاالری رئیس این انجمن دانش آموخته مهندسی شیمی و پتروشیمی از دانشکده نفت 
آبادان است که در گفتگو با خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی در خصوص شرایط حال 

حاضر این انجمن و مشکالت فرارو صحبت هایی کرد که در ادامه می آید.

صاحــب فــن و تکنولوژی روز باشــد. لذا 
کلیه اعضــای ما در وندور لیســت وزارت 

ند. ر ا نفت حضور د

ز   میزان اســتفاده صنعــت نفت ا
ر است؟ نجمن شما چه مقدا اعضای ا

نجمن اســتصنا 10 گروه کاالیی متشکل   ا
از تجهیــزات دوار، ثابت، اقــالم مصرفی و 
اقالم عمومی دارد که این 10 گروه در حال 
ســاخت نیازمندی های صنایع نفت، گاز و 
پتروشــیمی هستند. در بســیاری از موارد 
صددرصــد و در یــک نمونه شــرکت مپنا 
توربوکمپرسورهای باالی 25 مگاوات برای 
این صنعت ســاخته اند و همچنین تجهیزات 
درون چاهــی کــه جــزو پیشــرفته ترین و 

پیچیده ترین تجهیزات موردنیاز هســتند.

 مشکالت این بخش هم مطمئناً کم نیستند؟
 تنــوع تجهیزات در واحدهــای عملیاتی و تعداد 
مصرف محدود عماًل در مواقعی سرمایه گذاری در 
این بخش را توجیه نمی کند. تحریم ها نیز ســایه 
ســنگین خود را در این صنعت گسترانیده است 
و با توجه به پیشــرفتگی این حوزه، نیاز به دانش 
روز صنعتگران ما را محدود کرده است. همچنین 
در روند این تحریم، جذابیت خرید خارجی نیز از 
مشکالت این صنعت است. شبکه پیچیده مالی و 
تدارکاتی که شبکه تأمین دارند، شرکت های زیادی 
در خارج و داخل کشور ثبت می کنند و مشکالت 
مالی هم ندارند و رقابت ناســالمی در تأمین این 
تجهیزات به وجود آورده اند. در این رقابت ناسالم، 
تولیدکننده داخلی در انتقال ارز و تأمین آن مشکل 
دارد و هم اکنون پروژه هایی در سطح پتروشیمی و یا 
خطوط انتقال در دست اجراست که با توجه به توان 
تولیدکننده داخلی، پیمانکار اصرار به واردکردن 
تجهیزات از خارج دارد و این ها همان شبکه هایی 
هستند که با ایجاد رقابت ناسالم، به روند تعطیلی 

تولیدکننده داخلی صحه می گذارند.
به هرحال این پدیده همزاد صنایــع نفت و گاز و 
پتروشیمی است و با وضعیت تحریم شرایط ایده آلی 

در صنعت تجهیزات دارند.

آیا بحث خودکفایی در صنعت سازندگان   
تجهیــزات نفت توجیه اقتصــادی دارد و 
یا واردات از کشــورهای صنعتی می تواند 

توجیه پذیرتر باشد؟
 در دنیای امروزی هیچ دســتگاه دولتی و اجرایی 
فرصت های اشتغال زایی را به راحتی برون سپاری 
نمی کند و ایران هم قطر و کویت و امارات و عمان 
نیســت و با توجه به ســه دهه فعالیــت تولیدی 
دستاوردهایی خارج از تصور در حوزه دانش فنی 
داشته است. به اذعان خود مسئولین وزارت نفت، 
امروزه تجهیزات صنعت نفت ازلحاظ کیفی مابین 
کره جنوبی و غرب قرار دارد. این دستاورد آنجایی 
شاخص می شود که صنعتگر ما در نبود اتصال به 
شــبکه تکنولوژی جهانی توانسته است به چنین 

موقعیت های رشدی برسد. در نمایشگاه های کنونی 
نفت، سهم تجهیزات بسیار فعال و پررنگ بوده و 
حتی 50 درصد اعضای ما به دلیل محدودیت فضای 
نمایشگاهی قادر به حضور در آن نیستند. همه این 
موارد نشان دهنده این است که راه ما درست بوده و 
با قاطعیت باید این مسیر را بپیماییم و اساسی ترین 

رسالت اتحادیه هم همین است.

  تعداد افراد شاغل در این صنعت چه 
میزان است؟

 شاغلین مستقیم در شــرکت های زیرمجموعه 
استصنا بالغ بر 120 هزار نفرند و 3500 شبکه تأمین 

داخلی نیز در این صنعت فعالیت می کنند.

 در بازارسازی و بازاریابی بین المللی چه 
حرفی دارید؟

 در بحث صادرات ســه اصل اساسی نقش دارند. 
اولین آن ساختاری اســت که دولت باید به وجود 
بیاورد، حمایت کند، بسترسازی نماید و در صادرات 
محصوالت داخلی تضامین ایجاد نماید. متأسفانه 
در کشور ما دولتمردان هیچ ساختاری برای تقویت 

صادرات محصوالت صنعتــی ما ندارند. در همین 
اصل محدودیت های تحریم است که نمی توانیم 
استانداردهای بین المللی را کسب نماییم. سومین 
این اصول ظرفیت ســازی تولید ملی ماســت که 

بازهم باید با حمایت دولت اتفاق بیافتد و متأسفانه 
به اندازه کافی به توسعه آن اهمیتی داده نشده است. 
درمجموع این نظرات به نظر می رسد که در حوزه 
صادرات نمی توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم 
و این ضعف ساختاری ماســت که صادرات محور 
نیست. اگرچه که در حال تالش هستیم تا طرحی 
تدوین کنیم و صندوق ضمانــت صادرات و بانک 
توســعه صادرات را به چالش بکشیم که در حوزه 

صادرات تجهیزات نفتی نقش پررنگی ندارند.

 نظرتان در خصــوص بخش خصوصی 
مطالبه گر چیست؟

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در 
رأس همه تشکل ها قرار دارد که متأسفانه جو غالب 
در این تشکالت بر تجارت و واردات استوار است. اگر 
هم صادراتی باشد صادرات محصوالت نفتی است 
و صادرات کاالهای صنعتی نقشی ندارند. پس در 
حوزه مطالبه گری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران نه برنامه و نه اراده ای برای انجام 
آن ندارد. با توجه به اینکه رابط بین صنعتگران با 
مجلس و طرح و الیحه قانون گذاری، اتاق بازرگانی، 

 در حوزه صادرات 
نمی توانیم حرفی برای 
گفتن داشته باشیم و این 
ضعف ساختاری ماست 
که صادرات محور نیست 
اگرچه که در حال تالش 
هستیم تا طرحی تدوین 
کنیم و صندوق ضمانت 
صادرات و بانک توسعه 
صادرات را به چالش 
بکشیم که در حوزه 
صادرات تجهیزات نفتی 
نقش پررنگی ندارند
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صنایع، معادن و کشــاورزی ایران است همه این 
مشکالت صادراتی باید با محوریت اتاق انجام شود 
که در عمل این طور نیســت. همچنین هم افزایی 
ظرفیــت انجمن ها نیز که دچار ضعــف و ناتوانی 
است و انجمن ها باید در این زمینه یک فدراسیون 
تشکیل دهند و این فدراســیون با همکاری اتاق 
بازرگانی می تواند برنامه های خود را برای توسعه 
صادرات ارائه دهــد و از دولت و مجلس مطالبه گر 

خواسته هایش باشد.

 برای رسیدن به توسعه تولید و صادرات آیا 
می توان از الگویی تبعیت کرد؟

 هم دولت و هم انجمن ها و تشکل ها به خوبی آگاهند 
بستری که اقتصاد چین را به بزرگ ترین صادرکننده 
دنیا تبدیل نموده است چیست؛ اما اینکه چرا ما به 
همچون توسعه ای نمی رســیم را باید در ساختار 
اقتصادی کشــور تفحص کرد که در آن اختالس 
و سوءاستفاده های مالی موج می زند و این دستگاه و 
ساختار دولت های ما با قوانین دست وپا گیر نمی تواند در 
مسیر توسعه ای گام بردارد. دولت ها با شعارهای مختلف 
پست ها را می گیرند و هیچ اتفاق تازه ای هم نمی افتد. ما 

نیازمند انقالب اقتصادی هستیم

 برای برون رفت از مشکالت تولید و صادرات، 
رگوالتوری می تواند نقشی داشته باشد؟

 انجمن استصنا یک استراتژی تدوین کرده که مرکز 
ثقل آن بحث رگوالتوری است که در ابعاد ظرفیت 
کلیه اعضاء و منافع قانونی به نفع صنعتگر گسترش 
یافته است. ما قوانین نوشته روی کاغذ زیاد داریم 
ازجمله قانون تولید، فعالیت سرمایه گذاری، صنعتی 
و ... ولی وقتی در ســاختار غلط قــرار می گیرند 
جواب مساعد نمی گیرند. لذا استراتژی انجمن بر 
روی محور رگوالتوری اســت که بتواند از حداکثر 
ظرفیت هــای قانونی مملکت به نفــع اعضایش 

استفاده نماید.
همان طور که می دانید قانون استفاده حداکثری 
از ظرفیت های داخلی که آخرین اصالحیه اش هم 
به تصویب مجلس رسیده اســت از سال 75 تا به 

امروز اجرا نشده و در حال حاضر این قانون به دولت 
ابالغ شده و دولت در حال تدوین آیین نامه های آن 
است و تأکید هم شده اســت که در تدوین آن از 
نمایندگان بخش خصوصی کمک گرفته شود ولی 
تاکنون کسی از ما کمکی در تدوین آن نخواسته 
است و تأسف بارتر آنکه طبق قانونی که عنوان کرده 
تمام پروژه های دولتی، تجهیزاتش را باید از داخل 
تأمین نماید و حتی تجهیزاتی که در ایران نباشد 
شرکت خارجی باید مشابه آن را در داخل پیدا کند 
و امتیاز تکنولوژی به آن بدهد تا در پروژه استفاده 

شود ولی خالف همه این ها در حال انجام است.

 خودتحریمی، دســتورات خلق الساعه، 
قوانین دست وپا گیر برای تولیدکننده شما 

کلماتی آشنا هستند. چه نظری دارید؟
 اگر آمار دهه 80 را بررسی کنیم با توجه به درآمد کالن 
نفتی که از محل فروش راحت نفت به دست آوردیم 
واردات کاالهای صنعتی ما رشد قابل مالحظه ای داشت 
و در همان دهه نیز قانون عدم واردات کاالهای ساخت 
داخل داشتیم اما به راحتی توسط خود دولت نقض 
قانون شد و یا در صنعت خودرو در همین دهه بالغ بر 5 
میلیارد دالر قطعات خودرو وارد کشور شد درحالی که 
سازندگان ایرانی در همان زمان قطعات سکشن توربین 
زیمنس را تولید می کردند قطعات پراید به وفور وارد 
می شد و انجمن استصنا گالیه و شکایت همیشگی از 
سازمان بازرسی کل کشور داشته است. متأسفانه همه 

این موارد خیانت آشکار ملی است.

 بانک ها در این حضیض توسعه ای چه نقشی 
داشته اند؟

  متأســفانه بانک ها در دوره ریاست جمهوری 
آقای خاتمی بهره بانکی را برای صنعت و تولید 
به 11 درصد رساندند که در کار صنعت تجهیزات 
نمود عینــی پیداکرده بــود و هم اکنون به 18 
درصد رسیده است که عماًل با هزینه های جانبی 
و نوع قراردادی که بســتر می شود به 24 درصد 
می رســد در کنار آن نیز وثایق ملکی است که 

شیوه ای جاری در هیچ جای دنیا نیست.

 نقبی بزنیم به مطالبات مالی پیمانکارانی که 
اهم مشکالت صنفی شماست.

  بله متأسفانه پرداخت های دولتی است که با زمان 
زیادی در دریافت آن مواجه هســتیم و هم اکنون 
هم چالشی بین شــرکت های تابعه و وزارت نفت 
یا شرکت ملی نفت هست که پس از انجام مراسم 
مناقصه و تعهد خرید، بر سر تأمین بودجه خرید، 

خریدار مســئولیتی را متوجه خــود نمی کند و 
مشکالتی را برای برنده مناقصه ایجاد می نماید.

  هم افزایی بیشتر تشکل های مرتبط تا چه 
اندازه می تواند کارساز باشد؟

 در ســال های گذشــته اتحادی بیــن چهار 
انجمن بزرگ استصنا، اپک، مهندسین مشاور 

و انجمن اتوماسیون به وجود آمد اما همه این 
ســاختارها در کشور ما از یک ضعف ملی رنج 
می برند و آن فرهنگ عملکرد جمعی است و 
بر اساس همین نقاط ضعف توفیق چندانی را 
حاصل ننمود اما به شــخصه معتقدیم با توجه 
به وضعیــت موجــود و ظرفیت هایی که در 
سطح ملی شــکل گرفته است باید فدراسیون 

از همه انجمن ها و اتحادیه ها مشمول صنایع 
نفــت و گاز و پتروشــیمی ایجــاد کنیم که 
دســتاوردهای ملی ما را در جایی اختصاصی 
به نام نمایشــگاه صنایع پایین دســتی نفت 
به نمایش گــذارد. امیدواریــم در برگزاری 
این نمایشگاه شاهد دســتاوردهای نو از این 

صنعت باشیم.
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   شروع یک مناقشه
با انتشــار خبر باال بودن گوگرد در 
ســوخت توزیعی در کالنشهرها از 
سوی شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران؛ ســازمان ملی اســتاندارد و 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
این ادعا را رد کرده و آن را شایعه دانستند. در این 
بحث حتی پای وزیر نفت نیز باز شد تا بیژن زنگنه 
طی هفته های گذشــته اخبار مربوط به کاهش 
کیفیت سوخت کالنشهرها را شایعاتی در جهت 
تخریب عملکرد وزارت نفت و زیرمجموعه هایش 
بداند. شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
ایران بــا ارایه توضیحاتی اعالم کرد »شــاخص 

کارشناسان M TBE موجود در سوخت را عاملی مهم تر از گوگرد می دانند

حلقه مفقوده کیفیت بنزین

 با ورود به نیمه دوم سال بحث ها پیرامون کیفیت سوخت به ویژه در کالنشهرها، میان سازمان های ناظر 

و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی باال گرفته است. ماجرا از انتشار یک خبر از سوی شرکت کنترل 

کیفیت هوای تهران آغاز شد. اواخر شهریور بود که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعالم کرد »نتایج 

آنالیز محتوای گوگرد موجود در نمونه برداری های صورت گرفته از سوخت بنزین در تهران نشان می دهد 

که غلظت گوگرد در کلیه نمونه ها - شامل بنزین معمولی و سوپر - فراتر از حد مجاز قرار دارد و میانگین 

آن در سوخت بنزین طی بهار و تابستان به ترتیب 190 و 166 بخش  بر میلیون بوده که از حد مجاز یورو 4 

فراتر بوده؛ البته در فصل تابستان اندکی کاهش در نتایج مشاهده می شود.«  اعالم این خبر کافی بود تا 

بحث هایی دنباله دار میان شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت ملی 

پاالیش و پخش فرآورده های نفتی آغاز شود و طی آن یک طرف ماجرا بر صحت نتایج آزمایش های خود 

تاکید کند و طرف دیگر با رد این نتایج آنها را شایعه بخواند. در میان کشمکش هایی که میان سازمان های 

ناظر و سازمان مسئول توزیع سوخت در کشور بر سر غلظت گوگرد سوخت  یورو4 وجود دارد؛ برخی 

کارشناسان عقیده دارند بنزین های یورو4 توزیعی در کالنشهرها به لحاظ غلظت گوگرد مشکلی ندارند 

اما به علت وجود ماده ای دیگر در ترکیبات این نوع بنزین خالی از مشکل نیز نیستند. به واسطه این 

اظهار نظر، بعد تازه ای از یک ماده اثرگذار بر کیفیت سوخت در کشور توجه قرار می گیرد که نام آن 

M TBE )متیل ترشیو بوتیل اتر( است و مصرف آن از حدود بیست سال قبل در اروپا ممنوع شده است.

گوگرد بنزین یورو 4 توزیعی در کالنشهر تهران 
درمحدوده مجاز و کمتر از ppm۵۰ بوده و بنزین 
تهران آلوده نیســت.« همچنین موسسه ملی 
استاندارد با برگزاری یک نشست خبری، بررسی 
کیفیت سوخت توزیعی در کالنشهرها را وظیفه 
این سازمان دانست و یافته های دیگر سازمان ها 
را رد کــرد.  به علت کافی نبــودن تولید بنزین 
یورو4 در کشور، تنها شــهر هایی که تراکم زیاد 
و مصرف باال دارند در اولویت دریافت ســوخت 
یورو قرار دارند زیرا طبق گفته وزیر نفت »بنزین 
در شهر های کوچک اثری بر آلودگی هوا ندارد.« 
مطابق اعالم زنگنه، در حل حاضر9 شهر بزرگ 

کشور از بنزین یورو 4 استفاده می کنند.

 اما شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تاکید بر 
اینکه نتایج آزمایش های آنان در آزمایشگاه تحت 
نظارت موسسه ملی اســتاندارد به دست آمده، 
تاکید داشت که »بر اساس نمونه برداری های انجام 
شده از سوخت بنزین پنج پمپ بنزین در تهران، 
غلظت گوگرد در کلیه نمونه ها فراتر از حد مجاز 
و میانگین آن طی بهار و تابستان به ترتیب 190 
و ppm 1۶۶  بود. این در حالی اســت که غلظت 
استاندارد گوگرد بنزین در سوخت یورو4 باید 50 

ppm باشد.« 

 در این مسیر دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت 
محیط زیست به عنوان ســازمانی که بر اساس 
قوانین باالدســتی وظیفه رصد کیفیت سوخت 
توزیعی را بر عهده دارد؛ با شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران همصدا شــد و یکی از مشــکالت 
ســوخت توزیعی در تهران و سایر کالنشهرهای 
کشــور را غلظت باالی گوگرد عنوان کرد. طبق 
اعالم سرپرســت دفتر پایش فراگیر ســازمان 
حفاظت محیط زیست، در بسیاری از نمونه های 
که در ســال جاری از ســوخت های توزیعی در 
کالنشهرها گرفته شده؛ گوگرد فراتر از حد مجاز 
50PPM بوده است زیرا نمونه برداری های بنزین 

در کشور نشان می دهد که در شهریور گوگرد 85 
درصد نمونه ها بین 50 تا PPM 250 بوده و 15 
 ۲۵۰PPM درصد نمونه ها نیز گوگردی فراتر از
داشــته اند.  اما در شــرایطی که هنوز مجادالت 
طرف های درگیر در بحث غلظت گوگرد سوخت 
یورو پایان نیافته؛ وجود یک عنصر دیگر در ترکیب 
بنزین کشور مورد تاکید قرار می گیرد که به لحاظ 
اثرات مخرب بر محیط زندگی و ســالمت انسان 

پایگاه
 اطالع رسانی 

اوپکس

دســت کمی از گوگرد ندارد اما بحث بر سر آن به 
میزان گوگرد پررنگ نشده است. 

  نبود اتانول؛ مشکل اصلی سوخت 
 با وجود تاکیداتی که در مناقشــات اخیر بر سر 
غلظت گوگرد وجود داشــت، مرتضی شهریاری، 
کارشــناس حوزه بنزین و پاالیشگاه عقیده دارد 
در حال حاضر بنزین یورو4 تولیدی در کشــور 
به لحاظ غلظت گوگرد مشکلی ندارد و حتی اگر 
سطح آن بیش از 50PPM نیز باشد؛ همچنان در 
سطح خیلی خوب است. به عقیده شهریاری که در 
کمیسیون شیمیایی و گاز اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی به عنوان نائب رئیس عضویت 
دارد؛ بنزین یورو4 تولید شــده در دو پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس و شازند اراک، به لحاظ کاهش 
گوگرد در ســوخت تولیدی خود عملکرد خوبی 
دارند. با این حال این کارشناس به بعد دیگری از 
ماجرا اشاره می کند. به گفته شهریاری بنزین های 
یوروی تولیدی در کشور فاقد اتانول با خلوص 99 
درصد است و به علت پایین بودن اکسیژن بنزین؛ 
شاهد سوخت شدن بهینه آن نیستیم. برای مثال 
در بنزین یورو5 وجود 10 درصد اتانول در حالی 
اجباری اســت که این اتفاق در کشور رخ نداده و 
تبدیل به مشکل اصلی کیفیت سوخت شده است. 
این کارشناس در توضیح بیشتر با تاکید بر اینکه 
در حال حاضر معضل آلودگی سوخت به گوگرد 
مربوط نمی شود، گفت: در کشور ما بر خالف دیگر 
کشورهای دنیا به جای افزودن اتانول 99 درصد 
به بنزین، ماده M TBE به ترکیبات اضافه می شود. 
این ماده اگرچه می تواند اکســیژن را در سوخت 
تنظیم کند اما به علت مشکالت زیست محیطی از 
20 سال قبل مصرف آن در اروپا یا کشوری نظیر 
برزیل متوقف شده و اتانول 99 درصد جایگزین 
آن شده است. طبق توضیحات شهریاری اگرچه 
M TBE اکسیژن ســوخت را تنظیم می کند اما 

پس از خروج از اگــزوز خودرو به جای حرکت به 
سمت هوا به روی زمین می نشیند و به این علت 
که با نسبت باال در آب حل می شود، قابلیت نفوذ 

به خاک و آب های زیرزمینی و همچنین نشست 
بر روی پوســت انســان را دارد. به این ترتیب در 
شرایطی که اثرات سو این ماده بر محیط زیست و 
سالمت انسان مشخص شده میزان زیادی از آن 
در بنزین های مصرفی در کشــور وجود دارد.  در 

حال حاضر تنها دو پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و 
شازند اراک مسولیت تولید بنزین یورو4 و یورو5 را 
بر عهده دارند و پاالیشگاه های اصفهان و تبریز نیز 
در حال تالش برای پیوستن به این دو پاالیشگاه 
هســتند. بنزین تولیدی در این پاالیشگاه ها در 
حالی به لحاظ غلظت گوگرد در شرایط خوبی قرار 
دارند که کارشناسانی همچون شهریاری عقیده 
دارند تا زمانی که اتانول بــا درجه خلوص 99 به 
بنزین یوروی تولیدی اضافه نشود بحث کیفیت آن 
نیز تکمیل نمی شود. به گفته این کارشناس اتانول 
تولیدی در کشور تخمیری است و از سوی دیگر 
حجم تولید آن نیز پاسخگوی کل تولید بنزین 
داخلی نیســت. با توجه به میزان مصرف فعلی 
بنزین در کشور ماهانه حدود 4 هزار تن اتانول 
خلوص 99 درصد مورد نیاز است که طبق گفته 
شهریاری توان تامین آن در کشور وجود ندارد. 
به این ترتیب در حالی این روزها کیفیت بنزین 
مصرفی در کالنشــهرها و میزان غلظت گوگرد 
آنها مورد بحث و مناقشــه قرار دارد که به نظر 
می رســد بخش مهم تری از کیفیت بنزین که 
سراسر کشور را تحت تاثیر قرار می دهد؛ مغفول 

مانده است. 

بر اساس 
نمونه برداری های انجام 
شده از سوخت بنزین 
پنج پمپ بنزین در 
تهران، غلظت گوگرد در 
کلیه نمونه ها فراتر از حد 
مجاز و میانگین آن طی 
بهار و تابستان به ترتیب 
۱۹0 و ppm ۱۶۶  بود
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از مرز بازرگان که بگذرید یک رانندگي 9 ساعته در ترکیه شما را به سوریه مي رساند. 
اگر اوضاع خوب و آرام باشد شما مي توانید از مرزهای ایران اتوموبیلتان را به سمت استان انبار 
عراق ببرید و راهتان را کوتاه تر هم کنید. خالصه سوریه فاصله خیلي زیادي با ایران ندارد و 
البته روزگاري هم مهمان هاي زیارتي قابل توجهي از جاي جاي ایران داشت. آوارهاي جنگ 
اما به سدي میان زائران ایراني و سوریه و همچنین تاجران ایراني در بازار این کشور تبدیل 
شد. بامداد 19 جمادي الثاني سال گذشته اما هواپیمایي که فرودگاه بین المللي دمشق را ترک کرد تا در 
شلوغي هاي اسفند تهران بر زمین بنشیند و بشار اسد مسافرش بود، نشانه هایي هر چند کوچک از بازگشت 
ثبات به سوریه مخابره کرد. سوریه را کشور دشت هاي حاصلخیز، کوه هاي بلند و صحراها مي دانند اما جنگ 
این تصاویر را مخدوش کرده و حاال وقتی شما کلمه  کوه بصره از کوه های سوری را در گوگل سرچ می کنید، 
نتیجه در قسمت تصاویر سربازان تفنگ به دست است. ولی این کشور به خاطر مدیترانه ای بودنش اگر 

در حالت رونق باشد فرصتی مناسب برای کسب و 
کار است. حمید حسینی دبیر کل اتاق بازرگانی 
ایران و عراق در گفت و گویی با »دنیای انرژی« از 
فرصت های سوریه برای تاجران حوزه فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی می گوید. سوریه این روزها 
۶0 هزار بشکه در روز واردات فرآورده دارد که البته 
تقاضایش بیشتر هم هست. در این گزارش عزیزاهلل 
رمضانی مدیر کل سابق امور بین الملل شرکت گاز 
نیز میزان عملیاتی بودن صادرات گاز ایران به اروپا 

از طریق ترکیه را مورد تحلیل قرار می دهد. 
علی ســلیمان غانم وزیر نفت سوریه در روزهایی 
به خصوص به ایران آمد، فقط چنــد روز از مورد 
حمله قرار گرفتن تاسیسات آرامکو در عربستان 
می گذشت و شایعه حمله سایبری به تاسیسات 
نفت و گاز ایران بر زبان ها می چرخید. شایعه ای که 
البته مسئوالن آن را رد کردند اما حضور سلیمان 
غانم وزیر نفت سوریه در عسلویه به شکلی متفاوت 
شــایعات را از بیخ از بین برد. او بعــد از اینکه با 
همراهی مســئوالن وزارت نفت ایران تاسیسات 
گازی ایران را از نزدیک دید بــه تهران آمد تا در 
کنار مالقات با وزرای صنعت و راه و شهرســازی، 
از نمایشگاه ایران پالســت دیدن کند، جایی که 
هر چند بیشــتر همراهانش را باز هم دولتی های 
سوری تشکیل می دادند اما در میانشان تک و توک 
تاجران این کشــور هم دیده می شدند. مهم ترین 
خروجی سفر سلیمان غانم به تهران را شاید بتوان 
صحبت هایش درباره تالش جدی دولت ســوریه 
برای دنبال کردن ایجاد اتاق بازرگانی ایران و سوریه 
دانست. پیشــتر روزنامه تعادل یکی از مهم ترین 
پروژه های این دوره اتاق بازرگانی  ایران را تقویت 
روابط تجاری میان ایران و سوریه دانسته و نوشته 
بود که تأسیس دفتر نمایندگی مجهزی در سوریه 
و سپس ایجاد اتاق بازرگانی ایران و سوریه بخشی 
از کارهای اتاق ایران است.   حسن دانایی فر، سفیر 
با تجربه پیشین ایران در عراق در مورد شرایطی که 
اکنون برای تجارت با سوریه وجود دارد می گوید: 

سوریه، سال های جنگ 
سال های بازسازی

نادی صبوری
دنیاي انرژي

شرایط فعلی و ریسک ســرمایه گذاری در کشور 
سوریه در مقایســه با عراق بعد از جنگ به مراتب 
کمتر است و به واقع فضای شفاف تری در مقابل 
و پیش روی فعاالن بخش خصوصی ایران وجود 
دارد و می باید از این شرایط به بهترین نحو ممکن 
بهره برداری شود. در زمینه تجارت با سوریه البته 
چالش هاي مختلفي وجود دارد ریاست هیات مدیره 
تعاونی تولید کننــدگان محصوالت غذایی گفته 
است که نبود خط اعتباری مناسب و اجرا نشدن 
توافق تجارت آزاد با ســوریه، راه زمینی محدود 
برای انتقال کاال به سوریه و سهل نبودن دریافت 
پول محصوالت صادراتي، از دید بازرگانان ایراني 
مشکالت تجارت با سوریه به حساب مي آیند. اما 
با تمام این تفاسیر به نظر می رسد دوره ای جدید 

پیش روی تجارت ایران با سوریه قرار دارد. 

 دمشق در ثبات؟ 
نخستین نشانه ها از اینکه سوریه وارد دوران ثبات 
نسبي شده را باید در سفر اسفند ماه سال گذشته 
بشار اسد به تهران جســت و جو کرد. هواپیماي 
اســد که براي بار دوم بعد از بحران ها در تهران به 
زمین نشست تا حدودي این پیغام را مخابره کرد 
که دمشــق در آرامش است. ایرنا بعد از سفر بشار 
اسد به تهران نوشت که اســد با حضور در تهران 
اعالم کرد که ایران به خاطر کمک به ســوریه در 
جریان بحران هشت ساله اولین کشور در دوران 
پسابحران در ســوریه برای بازسازی و همکاری و 
بسط و گسترش روابط است. اما مسئله این است 
که حضور در بازسازي سوریه عالوه بر اراده  دولت ها 
به خواست و تالش تاجران و سرمایه گذاران و مردم 
هم بستگي دارد. حمید حســیني دبیر کل اتاق 
بازرگاني ایــران و عراق که به طور کلي در تجارت 
منطقه اي تجربه فراواني دارد معتقد است که بازار 
سوریه براي فعاالن فرآورده هاي نفتي فرصتي مهم 
است که باید از آن بهره ببرند. او در گفت و گویي با 
دنیاي انرژي به این مسئله مي پردازد که همزمان 

با نخستین خبرها در مورد باز شدن مرز بوکمال در 
استان االنبار که راه تجارت ایران با سوریه را بسیار 
هموار مي کند، این امکان وجود دارد که از ظرفیت 
مازاد فرآورده هاي نفتي که کیفیتشــان نیز باال 
رفته براي تجارت با عراق و سوریه استفاده شود. 
اهمیت بازگشایي مرز بوکمال در تجارت ایران با 
سوریه بسیار باالســت، پیشتر امیر امیني معاون 
برنامه ریزي وزارت راه و شهرسازي به دنبال سفر 
سال 97 عباس آخوندي وزیر وقت راه و شهرسازي 
به سوریه گفته بود که طرحي براي احداث راه آهن 
میان ایران-عراق و سوریه وجود دارد که از طریق 
بصره عراق به ' بوکمال ' و از آنجــا به ' دیرالزور ' 
سوریه مي رسد. اما قبل از هر چیز باید به یک سوال 
جواب داد؛ چرا نقش سوریه در تجارت ایران هیچ 
وقت آن قدر پررنگ نبوده است؟ طبق آمارهایي که 
تجارت فردا پیشتر منتشر کرده است سال 1389 
قبل از اینکه همه چیز در سوریه به هم بریزد، ایران 
ســالي 545 میلیون دالر به این کشور صادرات 
داشت. جنگ همه چیز را به هم ریخت تا صادرات 
به سوریه در سال 1393 به 100 میلیون دالر برسد. 
همزمان با آرام شدن نسبي اوضاع در دمشق، وارد 
شدن کاالها از ایران هم شروع به بازیابي خود کرد 
و طبق آماري که حمید حســیني مي دهد اخیرا 
به ماهي 10 الي 12 میلیون دالر رســیده است . 
دبیر کل اتاق ایران و عراق معتقد است سه عامل 
عمده در کم بودن رقم صادرات ایران به ســوریه 
نقش دارد، »کوچک بودن حجم اقتصاد سوریه«، 
»هزینه هاي باالي حمل و نقل« و »اقتصاد دولتي 
و محدودیت هاي وارداتي« که این کشور دارد. از 
طرف دیگر قبل از شروع جنگ، سوري ها در بعضي 
بازارها مثل صنایع نساجي و چرم خودشان رقیب 
ایراني ها بودند. حمید حسیني در این مورد عنوان 
مي کند: »آن ها یک کشور مدیترانه اي و مستعد 
خیلي فعالیت ها هستند، سوري ها نسبت به دیگر 
اعراب خصلت هاي متفاوتــي دارند و آب  و هواي 
مدیترانه از آن ها آدم هــاي جدي تر و کاري تري 

 سه عامل عمده در کم 
بودن رقم صادرات 
ایران به سوریه نقش 
دارد، »کوچک بودن 
حجم اقتصاد سوریه«، 
»هزینه هاي باالي 
حمل و نقل« و »اقتصاد 
دولتي و محدودیت هاي 
وارداتي
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ساخته است«. همین خصلت ها چیزي است که 
به نظر دبیر کل اتاق ایران و عراق باعث مي شــود 
اقتصاد سوریه بتواند در کوتاه مدت و میان مدت 
خود را بازســازي کند. البته اتصال بازار ایران به 
ســوریه مخصوصا از مرز بوکمال، چیزي نیست 
که به مذاق کشورهاي عرب منطقه و کشورهاي 
غربي خوش بیاید، یکي از دالیل این ماجرا به این 
برمي گردد که سوریه مي تواند دروازه بازار گاز ایران 

به اروپا حساب شود. 
حمید حســیني مي گوید که محور غربي-عربي 
نگران موقعیت اســتراتژیکي اســت که ایران از 
طریق حضور در ســوریه مي تواند پیدا کند. جدا 
از این مسائل شواهد نشــان مي دهد تجار ایراني 
بعضا با سوریه و بازارش آشــنایي چنداني ندارد، 
در یک نمونه در سیزدهمین نمایشگاه بین المللي 
ایران پالست که اخیرا برگزار شد، در حالي که علي 
سلیمان غانم وزیر نفت سوریه به همراه یک هیات از 
غرفه ها بازدید مي کرد، مسئول یکي از غرفه ها او را با 
وزیر نفت عراق اشتباه گرفت و چند دقیقه اي درباره  
آمارهاي صادراتش به عراق صحبت کرد. مسئول 
این غرفه که صاحب یک شرکت در حوزه پالستیک 
بود مي گفت که هیچ وقت اصال به تجارت با سوریه 
فکر نکرده و در واقع براي خودش هم عجیب بود 
که چرا تاکنون به این کشور فکر نکرده است. حمید 
حسیني اعتقاد دارد به طور کلي در ایران در مورد 
اشتراکات فرهنگي با کشورهاي همسایه خیلي 
کاري صورت نگرفته است و بیشتر ارتباط با منطقه 

را روابط نظامي شکل داده اند. 
یک ســوال مهم این اســت که آیا دوره  بازسازي 
ســوریه مي تواند تصویري متفاوت از گذشته را 
رقم بزند؟ . طبق آخرین آمارها ســوریه در حال 
حاضر هر روز ۶0 هزار بشــکه فرآورده نفتي وارد 
مي کند و عمال به خاطر افت شــدید تولید نفت 
خام، توانایي استفاده از ظرفیت 130 هزار بشکه در 
روز پاالیش را هم ندارد. دبیر کل اتاق ایران و عراق 
مي گوید این بازار بسیار خوبي براي اعضاي اتحادیه 

صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي 
است. در حالي که به دنبال سفر علي سلیمان غانم 
به تهران مسئله شکل گیري اتاق بازرگاني ایران 
و سوریه هم مطرح شده اســت، حسیني بر این 
باور است که تاجران فرآورده هاي نفتي مي توانند 
همین حاال در شکل گیري این اتاق نقش پذیري 
داشته باشند. وی با پیش کشیدن یک دید کالن 
به مسئله تجارت با سوریه مي گوید: »ما باید دنبال 
چیزي بیشتر از صرف صادرات به سوریه یا عراق 

باشیم، ما باید طرح هایي را دنبال کنیم که در آن 
از افغانستان و پاکستان و ایران و عراق و سوریه و 

لبنان همه نفع ببرند«

  نقش گاز در مناسبات منطقه ای
 صحبتی که دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق 
در مورد طرح های منطقه ای کــه همه از آن نفع 
ببرند می کند، نیازمند کاالیی است که به نوعی این 
کشورها را به هم متصل کند، گاز در اینجا می تواند 
نقشی کلیدی بازی کند. اما عزیزاهلل رمضانی مدیر 
امور بین الملل سابق شرکت ملی گاز در این باره به 
»دنیای انرژی« می گویــد: »موضوع احداث خط 
لوله ای که از ایران به عراق و سوریه و بعد لبنان و 
اروپا برود حدود 10 سال پیش در سطح مقامات 
مطرح شد و حتی در ســال 2010 تفاهم نامه ای 
هم بین مقامــات ایران و عراق و ســوریه در این 
مورد امضا شد«. اما حداقل در آن زمان روی کاغذ 
گزینه صادرات گاز به اروپــا از طریق ترکیه برای 
ایران معقول تر بود و ماجرا به جای خاصی نرسید. 
اما در حال حاضر طرحی مثل گــذر گاز ایران از 
ســوریه را باید چقدر جدی و قابل اجرا دانست؟ 
آقای رمضانی اعتقاد دارد ایــن طرح روی کاغذ 
قابل اجرا است ولی در عمل 2 چالش اساسی دارد: 
یکی سرمایه گذار طرح و دیگری مشتری مشخص 
آن در اروپا. مدیر ســابق امور بین الملل شرکت 
ملی گاز می گوید ریســک های این طرح امروز از 
10 سال پیش هم بیشتر شــده چرا که روسیه و 
امریکا شدیدا بر سر بازار گاز اروپا رقابت می کنند. 
البته بعضی هم این ایده را طرح می کنند که اگر 
در آینده ای دور یا نزدیک اوضاع مالی ایران خوب 
باشد ارزشش را دارد که ایران در کشورهای منطقه 
و همسایه با هزینه خودش خط لوله گاز احداث 
کند و مثال در بازار اروپــا هم با بازی های قیمتی 
ســهم بگیرد. رمضانی البته بر این باور است که 
نمی توان مطمئن بود که چنین اقدام هایی چقدر 

بتوانند نتیجه بخش باشند. 

 در ایران در مورد 
اشتراکات فرهنگي با 

کشورهاي همسایه خیلي 
کاري صورت نگرفته 

است و بیشتر ارتباط با 
منطقه را روابط نظامي 

شکل داده اند

صنایع نفت، گاز و مشتقات پایین دستی آن به عنوان حیاتی ترین بخش درآمدزای کشور عزیزمان ایران همواره موردتوجه زیادی قرار می گیرد. این صنایع از دیرباز 
تا به اکنون پستی وبلندی هایی را طی نموده و در دنیای امروز با توجه به ارزش و اهمیت نفت و مشتقات نفتی موردبحث و گفتگو قرارگرفته است. ایران به عنوان یکی 
از قدرت های نفتی منطقه با سرانه تولید باالی نفت و محصوالت نفتی، بخش گسترده ای از بازار جهانی را در اختیار گرفته است. علیرغم آنچه گفته شد صنعت نفت 
در محور تمام گفتمان های اقتصادی وجود دارد، اما در بخش های مربوط به بررسی چالش ها و نواقص احتمالی نادیده گرفته می شود. این صنعت صرفاً به عنوان 
ابزار تولید پول و عامل ارزآوری دیده می شود ولی در راستای تحلیل و بررسی نیازهای واقعی آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است. از حوزه های کلیدی صنایع نفت 
و گاز در عرصه بین الملل می توان به پتانسیل زائدالوصف صادرات نفت و محصوالت نفتی نگاه کرد که همچنان با چالش های جدی بازاریابی مواجه می باشد؛ اما با 
بررسی شرایط موجود، وجود یک محیط مناسب برای نمایش توانمندی واحدهای تولیدی، شناسایی شرکت های توانمند، معرفی محصوالت برتر تولید داخل، 

بسترسازی تهیه تجهیزات پتروشیمی و پاالیشگاهی و بازارسازی بین المللی الزم بود و یکی از حلقه های گمشده در این صنعت بوده است.

سامانه ارتباطی نفت، گاز و پتروشیمی ایران

شرکت آذران پالســت با بررسی چندساله و برای 
رفع این مشــکل با ایران پتروکاال وارد میدان شد 
و به عنــوان منتخب ترین شــرکت دانش بنیان 
استارت آپ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران 
پالست مطرح گردید و مورد پوشش خبری رسانه های 

ملی به ویژه شبکه های تلویزیونی قرار گرفت.
پتروکاال با ایجاد بستری مناسب و محیطی کاماًل 
حرفه ای موجب شد تا شرکت ها و فعالین این صنعت 
بتوانند به نیازهای مختلف ملی و بین المللی خود 
دسترسی داشته باشند و همچنین عرضه کنندگان 
نیز بتوانند مواد اولیه، ماشــین آالت، محصوالت، 

تجهیزات و خدمات قابل عرضه خود را در سطوح 
ملی و بین المللی به نمایش بگذارند. در رویکردی 
که پتروکاال اتخاذ نموده اســت به عنــوان اولین 
و جامع ترین محیط تجــاری- صنعتی در حوزه 
صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی در گستره پهناور 
ایران زمین و سایر کشــورهای منطقه وارد عمل 
شده و با بهره گیری از محبوب ترین تحلیل گران 
فنی، متخصصان بازاریابی نفت، گاز، پتروشیمی، 
کارشناســان مدیریت مالی و همچنین مدیران 
ارشد کنترل پروژه توانسته است به توسعه این بازار 
بپردازد. در فراخوان های اولیه شرکت، در بخش های 

مختلفی همچون بررسی لیست تولیدکنندگان 
محصوالت پتروشیمی، شیمیایی و فراهم آورندگان 
تجهیزات صنعتــی درزمینه های تأمین و تجهیز 
واحدهای تولیدی هزاران درخواست دریافت شده 
است و در نظرسنجی های صنعتی پترو کاال مورد 

استقبال چشمگیر صنعت گران قرارگرفته است.
شــرکت بین المللــی پتــرو کاال به عنوان یک 
ویترین نمایش و یک نمایشگاه دائمی صنعتی 
مجــازی می تواند صفر تا صــد نیازمندی های 
عرصه نفت، گاز و پتروشیمی را در برگیرد و در 

سامانه جامع خود پوشش دهد.
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در برابر فشارحداکثری اقتصادی و سیاسی آمریکا چه باید کرد

دردهه هفتاد خورشــیدی به بهانه 
فعالیت های هسته ای مخفیانه ایران، 
مناقشــه هســته ای ایران با شانتاژ 
منافقین و همراهی آمریکا و سه کشور 
اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان کلید 
خورد . آن زمــان دولت اصالحات به 
جهت نشان دادن حسن نیت وشفاف سازی بطور 
داوطلبانه و البته موقت فعالیت های هسته ای ایران 
را طی معاهده موسوم به »سعد آباد« که بین ایران 
و سه کشور اروپایی منعقد گردید به حالت تعلیق 
درآورد. بــا روی کارآمدن دولــت نهم، »محمود 
احمدی نــژاد« رئیس جمهور وقت در مهرســال 
1382 توافقنامــه فوق را به صــورت یک جانبه 
ملغی و همزمان آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
بیانه ای  به ایران اعالم می نماید که اگر فعالیت های 
غنی ســازی اورانیوم خود را متوقف نکند، پرونده 
را به شــورای امنیت ارجاع خواهد داد . دولت وقت 
ازپذیرش اخطار شــورای حکام آژانس سرباز می 
زند و در نتیجه پرونده ایران هجدهم اسفند 1384 
)هشــتم مارس 200۶( به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد ارجاع می شود . شورای امنیت بالفاصله 
یک قطعنامه هشدارآمیز خطاب به ایران صادرمی 
کند. درپــی بی توجهی دولت وقــت به قطعنامه 
اول؛ شــورای امنیت به اتفاق آراء با همراهی چین 
و روسیه، 5 قطعنامه دیگرعلیه ایران صادر و تحریم 
های سنگینی را برعلیه کشــورمان تصویب می 
نماید، از سوی دیگر در ایران »محمود احمدی 
نژاد« قطعنامه های سازمان ملل را کاغذ پاره ای بی 
ارزش می نامد که هیچ خاصیتی ندارند. در اردوگاه 
دشمنان منطقه ای و جهانی، قرار گرفتن ایران ذیل 
فصل هفتم منشور ســازمان ملل که وقوع جنگ 
مابین جامعه جهانی از یک طرف و ایران از طرف 

دیگر را محتمل و به آن مشــروعیت می بخشید، 
به مثابه یک هدیه آسمانی ازسوی خود ایران تلقی 
می شود که می بایستی از این موقعیت پیش آمده 
نهایت بهره برداری را برای تضعیف ایران نمود. با 
روی کارآمدن دولت حسن روحانی که با شعارتعامل 
با جهان روی کارآمده بود، باب گفتگو با دول غربی 
مجدداً گشوده می گردد و تیم مذاکره کنندگان 
هســته ای با هدایت »محمدجوادظریف«، موفق 
می شــود درســوم آذر ماه 1392 »توافق ژنو« یا 
»طرح اقدام مشترک« را میان ایران و گروه 5+1 به 
امضا برساند. با حصول این توافقنامه، زهر تحریم ها 
گرفته می شود و بخش قابل توجهی از درآمدهای 
مسدود شده ایران آزاد وتحریم های گذشته که به 
سبب خروج ایران از معاهده سعد آباد شکل گرفته 
بود، به حالت تعلیق در می آید . در ایران نیز موجی 
از امید نزد عموم مردم و فعالین اقتصادی بوجود 
می آید. همچنین پس از توافق وین، شورای امنیت 

ســازمان ملل با تصویب قطعنامه 2231 ایران را 
از ذیل فصل هفتم منشور شورای امنیت سازمان 
ملل خارج و تمامی قطعنامه های پیشــین را لغو 
می نماید که بدین سبب سایه جنگ ازکشوردور 
می گردد .  پس از برجام، اقتصــاد محزون ایران 
رشد شــگفت انگیز8 و 9 درصدی را تجربه کرد . 
هیئت های سیاسی- اقتصادی وشرکتهای چند 
ملیتی درصف ورود به ایران قرارگرفتند. همه چی 
خوب پیش می رفت که ناگهان در ایاالت متحده 
برخالف تمامی پیش بینی ها، یک بساز بفروش بنام 
»ترامپ« بر مسند ریاست جمهوری آمریکا نشست. 
اوکه تحت تاثیرالبی صهیونیســتی »ایپک« قرار 
داشت درشعارهای انتخاباتی خود از برجام بعنوان 
یک توافق وحشتناک که کامال به نفع ایران بود یاد 
می کرد ودر سخنرانی های خود بیان می داشت 
که ظریف، سرجان کری وزیر خارجه وقت آمریکا 
کاله گذاشته است و قول می داد که درصورت عدم 
حصول یک توافقنامه جدید، آمریکا را ازاین پیمان 
خارج کنــد. رئیس جمهورجدیــد آمریکا حدود 
یکســال و نیم صبرکرد که تا ایران را به پای میز 
مذاکره بکشاند، اما ایران با این استدالل که در مورد 
چیزی که توافق کرده است مجددا مذاکره نمی کند، 
روی خوشی به این خواسته ترامپ نشان نداد . نتیجه 
آنکه برغم مخالفت های گســترده جهانی، ترامپ 
همان کاری را انجام داد که قبل از آن وعده انجامش 

را داده بود یعنی "خروج ازبرجام" . 
دولتمــردان ایران نیز به امید آنکه شــکافی بین 
متحدین بوجود آمده است وبه تصوراینکه برجام 
بدون آمریکا نیز برجای می ماند، محکم در مقابل 
درخواســت مذاکرات مجدد آمریکا ایســتادگی 
کردند. در نتیجه ترامپ از برجام خارج  و مجدداً و 
این بار بسیار شدیدتر از گذشته تحریم های ایران 

سعید پور فرهادی
 عضو کمیسیون
بازرگانان

خروج ازشرایط 
فعلی نه یک انتخاب 

بلکه یک ضرورت 
است و برای اثبات 

آن می توان ده ها 
برهان و دلیل 

آورد. شاید از همه 
مهمتر بازگشت 

شفافیت به اقتصاد 
کشورمی باشد

را بازگرداند. و نام آنرا کمپین فشار حداکثری برای 
وادار کردن ایران به بازگشت به میز مذاکرات نامید. 
درآغاز شــاید خود اروپایی ها هم فکرنمی کردند 
که ادامه برجام بدون حضورآمریــکا به این اندازه 
شکننده باشــد . دولت ایران نیزشاید نمی دانست 
که شرکتهای اروپایی بر خالف شرکتهای ایرانی 
، از دولت های خود دستور نمی گیرند، چرا که اگر 
شرکتهای اروپایی مجبور به انتخاب گزینه همکاری 
بین ایران وآمریکا باشند با توجه به اختالف فاحش 
ســقف مبادالت اقتصادی بین اروپا و ایران از یک 
طرف و اروپا با آمریکا از طرف دیگر، بالدرنگ ایاالت 
متحده را انتخاب خواهند کرد. به هر حال با توجه 
به اوضاع فعلی، واقعیت آنست که برجام به اغماء 
رفته است و به مثابه بیماری می ماند که دربخش 
مراقبت های ویژه نفس هایش به شــماره افتاده 
اســت . تا اینجای کار هرچه گفته شد نقل روایت 
آنچه گذشــت بود، اما آنچه مهم است، این است 
که درشــرایط کنونی، حسب مصالح عالی کشور، 
دولت حسن روحانی چه کاری می بایستی انجام 
دهد؟ در اینکه ایاالت متحده بطور خاص و قدرت 
های اروپایی بطوراعم در بــد عهدی ، بی وفایی و 
بی اخالقی رتبه یک جهانی را دارا هســتند شکی 
نیست، شاید جالب باشد که بدانیم در تاریخ بشری 
فقط دو جنگ جهانی رخ داده که هر دو آنها در اروپا 
بوده است و یک جنگ هسته ای بیشتر در دنیا رخ 
نداده که مســبب آن هم آمریکا بوده است  لذا 
شــوخی تلخ ماجرا آنجاســت که مهلک ترین 
زرادخانــه انواع بمب های هســته ای جهان در 
این کشورهاســت وهمزمان  داعیــه مبارزه با 

تسلیحات کشتاردست جمعی را نیزدارند. 

  اما اشتباهات و راهکارهای پیش رو : 
اول: مطابق توافقنامه »سعد آباد« بین ایران و سه 
کشوراروپایی، تعلیق تزریق گاز در سانتریفیوژهای 
نظنر در راستای راستی آزمایی و اثبات صلح آمیز 
بــودن فعالیت هســته ای ایران صــورت گرفته 
بود،که پــس از اتمام بازرســی های آژانس، ادامه 
فعالیت های صلح آمیزهســته ای بــرای ایران را 
محتمل می نمــود، بدون آنکه ضرورتی داشــته 
باشد که اقتصاد کشورمان را بیش از یک دهه زیر 
شدیدترین تحریم های اقتصادی قراردهیم و ده ها 
میلیارد دالرکه می توانست صرف محرومیت زدایی 
و شکوفایی اقتصادی کشور گردد از دست بدهیم. 
فلذا،خروج ازمعاهده سعدآباد اشتباه بزرگی بود که 

بدون آنکه ضرورتی داشته باشد صورت گرفت . 
دوم : قبل ازبرقراری تحریم های مجدد، زمانی که 
ترامپ به دنبال یک توافق فراگیربود، شــاید بهتر 
بود به جای اتخاذ موضع تدافعی، ازآن اســتقبال 
می کردیم، چراکه در بســیاری حوزه های دیگر، 
ما با آمریکا دارای مشکالت عدیده ای بودیم و چه 
بهترکه همه را یک جــا حل و فصل می کردیم که 
در آن صورت، ضمن آنکه تحریمــی درکارنبود، 
می توانستیم با حفظ دستاوردهای برجام بدون آنکه 
آسیبی ببینیم، امتیازات خوبی را نیز در طی مذاکره 
به دســت آوریم، یا حداقل گذر زمان مثل حاال به 
ضررمان نبود. سوم : در شرایط کنونی، موضع عدم 
مذاکره با آمریکا به موضع مذاکره به شرط بازگشت 
به شرایط قبل ازخروج ترامپ از برجام تقلیل یافته 
است! . باعث شگفتی است که اگر قرار بود درچنین 
شرایطی مذاکره کنیم خوب چه حجت شرعی و 
عقلی وجود داشت که آن زمان اینکار را نکنیم تا 

مجبورشــویم پس از برقراری مجدد تحریم ها به 
قیمت از دســت دادن میلیاردها دالر اکنون این 
موضع گیری های جدید را داشته باشیم. چهارم: 
خروج ازشــرایط فعلی نه یــک انتخاب بلکه یک 
ضرورت است و برای اثبات آن می توان ده ها برهان 
و دلیل آورد. شاید از همه مهمتر بازگشت شفافیت 
به اقتصاد کشورمی باشد، تحریم های بانکی و حربه 
دور زدن تحریم ها، چنان فضایی را برای چپاول 
ثروت ملی بــرای برخی آقازاده هــا و ایادی آنها 
فراهم ساخته است که شاید بتوان آنها را در زمره 
هواداران سینه چاک ترامپ قرارداد، که موجبات 
بروز فســادهای لجام گسیخته ســازمان یافته 
داخلی را مهیا ساخته است. پنجم : رویدادهای 
م محکم به دشــمنان  خیر منطقه یک پیا ا
منطقه ای و دول غربی ارســال کرده اســت که 
ایران و یا هــم پیمانان ایــران ازچنان صالبت و 
قدرتی برخوردارند که درصورت رویارویی، حریف 
دست و پا بسته ای نخواهند بود . البته که علیرغم 
قدرت نظامی قابل اتکا امروزه، ما نیز چنین جنگی 
را نمی خواهیم، چراکه زیرساخت های ما نیز در 
چنین جنگی شدیداً آسیب پذیر خواهد بود و در 
صورت حمله موشــکی بعضاً با صدمات غیرقابل 

جبرانی روبرو خواهند شد.
کالم آخر : دولتمردان ما می بایســتی شرایط 
ویژه و شکننده فعلی را درک نموده و متوجه این 
موضوع باشند که شاید دســت ناپاکی به مانند 
مزدوران منطقه ای اســرائیل از فضای غبارآلود 
کنونی، به نام ایران و به کام خود آتشی در انبار 
باروت منطقــه بیندازند و بگریزند، که در آن 
تهام بالدرنگ به ســمت  نگشــت ا صورت ا
ایــران نشــانه خواهد رفت . لــذا یادآوری 
می شــود که پاسداشت خون شــهدا، نه به 
شعار،که به عمل اســت ، شهدای عزیزمان 
برای عــزت این مــرز و بوم از جــان خود 
گذشتند و برماست که با درایت و عقالنیت 
دســتاوردهای آنها را پاس بداریم . مذاکره 
نه ذلت است نه سازش، فقط یک استراتژی 

خاص برای یک زمان خاص است.
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حــزب کمونیســت چین جشــن 
هفتادمین سالگرد به قدرت رسیدن 
خود را در خنــکای اول صبح اولین 
روز ماه اکتبر با شلیک های هماهنگ 
توپ های ارتشی آغاز کرد. در طی این 
مراسم شــی جین پینگ، دبیر کل 
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، با نشستن 
درون ماشین لوکس ساخت کشورش، هنگشی 
ال5 از ارتش باشــکوهی شــامل 15 هزار سرباز، 
1۶0 جنگنده، 580 تانک و ســالح های دیگری 
مانند موشک های قاره پیما سان دید و پس از آن 
ارتش این کشور در مقابل شی در میدان تیانمن 
رژه رفت. البته که طبل های این رژه ی باشــکوه 
با حضور ســالح های دور برد که گوشه  چشمی 
به آمریکا هم داشت، توخالی نبودند. چین امروز 
یکی از قدرتمندترین کشــورها در بســیاری از 
حوزه ها، از اقتصاد گرفته تا تکنولوژی است. اما آیا 
جمهوری خلق چین امروز همان آرمانشهریست 
که مائوتسه یانگ در ســال 1949 بعد از غلبه بر 
ملی گرایان و بعد از سال ها جنگ داخلی و جنگ 
خارجی با کشورهایی مثل ژاپن، آنرا پایه گذاری 
کرد است؟ . بی شــک چین امروز فاصله زیادی با 
آن زمان هایی دارد که مائو تالش می کرد دهقانان 
و کشاورزان را که نیروی اصلی انقالبی می دانست 
برای پایه گذاری یک چین متحد با خود همراه کند. 

سهراب صالحین
دنیای انرژی

او بعد از سالیان سال کشمکش قدرت در شرق دور، 
جمهوری خلق چین را پایه گذاری کرد و باعث شد 
نهادهای بین المللی آن را به رســمیت بشناسند. 
متفکران و رهبران چینی و در راس آنان مائو شاهد 
بودند که چطور کشورهای غربی با تمسک جویی 
به امپریالیزم مرگبار و برده کشی از کشورهای دیگر، 
به رشــد خود ادامه دادند. آنها با برافروختن آتش 
جنگ های کوچک و بزرگ به خصوص دو جنگ 

جهانی، خواهان قدرت بیشتر بودند که نتیجه آن 
آوار گی و تلفات بی شمار بود. البته شاید بتوان گفت 
این کشورها نهایتا جایگاه و قدرتی که به دنبالش 
بودند را به دست آوردند اما مائو و همفکرانش این 
موفقیت را پوشالی و دموکراســی غربی را امری 
سطحی و پیش پا افتاده می دانستند. آنها معتقد 
بودند به واسطه  علم و فلسفه  ای که ریشه  7000 
ســاله در چین دارد، توانایی بیشتری در برقراری 

یک جامعه ی انسانی و برابر دارند.
مائو تا زمانی که در راس حزب کمونیست چین قرار 
داشت، یعنی تا پایان عمرش، در جهت ایدئولوژی 
خود که برداشتی از مارکسیســم بود و بعدها به 
مائوئیسم معروف شد قدم برداشت و عدول نکرد. 
از جمله  اقدامات مائو می توان به اشتراکی سازی 
زمین های کشاورزی اشــاره کرد. در نتیجه  این 
طرح، قحطی جان بسیاری از مردم – در حدود 38 
میلیون نفر – را گرفت و چین تا مرز سقوط پیش 
رفت. از جمله  اقدامات بعدی وی که در راســتای 
طرح »جهش بزرگ به پیش« بود انقالب فرهنگی 
بود. این اقدامات مائو باعث شد که نقدهای بسیاری 
تا به امروز به او شود و چهره هایی چون دنگ ژیائو 
پینگ به فکر اصالحات اساسی ساختاری در چین 
برآیند. دنگ در زمان قدرت مائو از نیروهای تصفیه 
شده به حساب می آمد اما بعد از مرگ او توانست 
به قدرت برسد و ساختار اقتصادی چین را به کل 

چین با حجم صادرات 
۱/2۴۸7میلیارد دالری و 
واردات 2۱۳۵ /۹میلیارد 

دالری خود و به عنوان 
صادرکننده  اصلی 

محصوالت وارداتی 
۶0 کشور جهان، روند 
صعودی خود را دوباره 

آغاز کرده است

اژدها هفتاد ساله می شود

تغییر دهد. از جمله  این تغییرات بنیادی می توان 
به باز کردن تجارت درهای تجارت با دنیا توسط او 
اشاره کرد. دنگ جمله ای معروف دارد که نشانگر 
اختالف فکری او با مائوســت: »پیشــرفت تنها 
حقیقت اســت، اگر ما پیشرفت نکنیم، ما را مورد 
آزار و اذیت قرار می دهند.« برای دنگ منافع مردم 
کشورش اولویت اصلی بودند، برعکس نگاه مائو که 
ایدئولوژی را اولویت قرار داده بود. همین باعث شد 
دنگ دست به تغییراتی بزند که به ذات با چیزی 
که مائو بنیان گذاری کرد متفــاوت بود. در مورد 
دنگ گفته می شود که در توجیه این تغییرات با 
مفاهیم فلســفه ی اولیه ی جمهوری خلق چین 

بسیار مهارت داشت. 
حاال و با گذشت سال ها، شی جین پینگ نه تنها 
قدرتمند ترین سیاستمدار چینی از زمان به وجود 
آمدن جمهوری خلق چین به شمار می رود بلکه 
یکــی از قدرتمندترین چهر ه هــای جهان امروز 
اســت. از طرف دیگر چین از یک کشــور جهان 
سومی به کشوری پیشرفته و ثروتمند تبدیل شده 
و مردم چین را دیگر عمده ی دهقانان و کشاورزان 
تشکیل نمی دهند. هرچند بسیاری معتقدند چین 
فعلی شباهتی به آرمانشــهر مائو ندارد و رویکرد 
اقتصادی آن شبیه مدل های غربیست اما به اعتقاد 
برخی متفکران این کشور، مانند دنگ ژیائوپینگ 
این تغییرات اجتناب ناپذیر اســت. آنها معتقدند 

سیاست های مائو برای چین نیمه  اول قرن بیستم و 
جمعیت غالبا کشاورز و دهقان چین پاسخگو بوده 
است و پس از عبور از آن دوران، با توجه به تغییرات 

جهان، اصالحات اساسی الزم بوده. اصالحاتی که 
نتیجه  آن ظهور غولی بود که طبق پیش بینی  که 
S tandard Char ted در سال 2010 بر اساس 

مولفه های اقتصادی و سیاسی و برنامه های دولت 
چین انجام داد تا سال 2020 اقتصاد آن با آمریکا 
برابر و تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان می شد. 
این پیش بینی البته به همینجا محدود نشد و انتظار 
داشت که در سال 2030 اقتصاد چین به رقمی در 
حدود 2 برابر اقتصاد آمریکا دســت  یابد. بنابراین 
دور از انتظار نبود که دونالد ترامپ، رییس جمهور 
فعلی آمریکا، با وجود تبادالت تجاری گسترده که 
بین دو کشور وجود داشت تن به جنگ تجاری با 
چین داد تا تالش کند ترمز رشــد اقتصادی این 
کشور را بکشد. البته تالش های ترامپ بی نتیجه 
نیز نبود و در ســال 2018 چین کمترین رشــد 
اقتصادی خود در 28 سال اخیر را تجربه کرد. رشد 
اقتصادی ۶/۶ درصدی، رقمی که برای بسیاری از 
کشورها چشــم اندازی دوردست یا نشدنی است 
برای چین سال 2018 یک شکست تلقی شد. هر 
چند که این روند رو به بهبود نهاد و در حال حاضر 
چین با حجم صادرات 1/2487 میلیارد دالری و 
واردات 9/2135 میلیارد دالری خود و به عنوان 
صادرکننده  اصلی محصوالت وارداتی ۶0 کشور 
جهان، روند صعودی خود را دوباره آغاز کرده است.

در حــال حاضر و در روزهایی که این کشــور 70 
سالگی خود را جشــن می گیرد،  گمانه زنی ها در 
خصوص آینده  پیــش رو با توجه به جنگ تجاری 
پیش آمده متفاوت است. اما آن چیزی که مسلم 
اســت، در حال حاضر چین تامین کننده  اصلی 
محصوالت وارداتی بیش از ۶0 کشور جهان  است 
و 15 درصد اقتصاد جهان را در اختیار خود دارد و 
این قدرت به دلیــل روی آوردن به منافع جمعی 
و گذار از ایدئولوژی بدســت آمده است. شاید اگر 
چین همچنــان بر اســاس ایدئولوژی های رهبر 
مارکسیســتش پیش می رفــت، در حال حاضر 
همچون 70 سال قبل خود، کشوری دور افتاده با 
مردمی فقیر بود که همچنان داشتند با کشاورزی 
برای بقای خود می جنگیدند و هر از گاهی باید خود 
را آماده  قحطی، جنگ داخلی و دست درازی های 

کشور همسایه ی قدرتمندشان ژاپن می کردند.
حجم واردات و صادرات در چین پس از باز شدن درب های تجارت )اعداد به 

میلیارد دالر بر مبنای دالر امروز هستند(

چین تامین کننده  اصلی 
محصوالت وارداتی 
بیش از ۶0 کشور 
جهان  است و ۱۵ 
درصد اقتصاد جهان 
را در اختیار خود دارد و 
این قدرت به دلیل روی 
آوردن به منافع جمعی 
و گذار از ایدئولوژی 
بدست آمده است
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از استارتاپ نفتي که حرف مي زنیم 
از چه سخن مي گوییم؟ 

مقدمه : خیلي وقت ها قبل از اینکه یک ویدئوي طنز در تلگرام و گوشــي هاي تلفن دست به دســت شود، در توییتر داغ شده است. 
در واقع به خاطر بافت قشــري کاربران و فرم خود این شــبکه، بازار خیلي چیزها قبل از اینکه در دنیاي بیروني گرم شود در توییتر 
رشد کرده است. اگر همین حاال وارد توییتر شوید و سرچ کنید: »اســتارتاپ« نوشته هاي خیلي زیادي در این زمینه پیدا مي کنید، 
افرادي که از تجربه هایشان نوشته اند، کساني که ایده داده اند و کســاني که به عنوان الینفک این شبکه اجتماعي درباره ي آن غرغر 

نادي صبوري
خبرنگار نفت و انرژی  

کرده اند. اما این بار همپاي تــب و تابي که در 
این شبکه در زمینه کسب و کارهاي استارتاپي 
دیده مي شود، آن طور که بیژن زنگنه وزیر نفت 
گفته این وزارتخانه در همکاري با معاونت علمي 
فناوري ریاست جمهوري، برنامه هاي مفصلي 
بــراي حمایت از اســتارتاپ ها در حوزه نفت و 
انرژي ترتیب داده اســت. همه  این ها کنار هم 
به ما نشان مي دهد الزم است الفباي مسئله را 
یاد بگیرم تا از درک اتفاق هایي که ممکن است 
در ادامه در فضاي اســتارتاپي و صنعت نفت و 
انرژي رخ دهد جا نمانیم. در این گزارش تالش 
کرده ایم همپاي خوانندگان نیز ســر از کار این 
پدیده جدید یعني استارتاپ و نوع نفتي آن در 
بیاوریم. این شما و این هم حاصل کند و کاو ما 

در این زمینه :
صبح پنجشنبه 28 شهریور ماه، ساختمان هاي 
بزرگ آجــري در محله ري کــه روزي میزبان 
فعالیت هاي پژوهشگاه نفت بودند و مدت هاست 
خاک مي خورند یک مهمان داشتند؛ اتوموبیل 
بیژن زنگنه وزیر نفت جلوي این ســاختمان ها 
توقــف کرد تــا چند ســاعت قبــل از افتتاح 
ایران پالست از اوضاع شرکت هاي دانش بنیان و 
استارتاپ ها دیدن کند. اردیبهشت ماه امسال 
بود که براي اولین بار بیــن غرفه هاي مختلف 
نمایشــگاه نفت تهران، حد فاصل ســالن هاي 
میــالد و خلیج فــارس چند غرفه رخ نشــان 
دادنــد که بر خــالف بقیه در غرفه شــان یک 
تجهیز به خصوص را به نمایش نگذاشته بودند، 
غرفه هایشــان کوچک تر و جمع و جــور تر بود 
و از رفت و آمدهاي معمــول در دیگر غرفه ها 
هم در آن ها خبري نبود. ایــن غرفه ها مربوط 
به کســب و کارهاي اســتارتاپي در کنار یک 
شرکت اکســلریتور بودند . وزیر نفت آن موقع 
در راستاي برنامه هاي حمایت از ساخت داخل 
اعالم کرد که وزارتخانه امســال قصد دارد باب 
جدیدی از همکاری را با شــرکت های دانش 
بنیان و اســتارت اپها آغاز کند. زنگنه آن روز 

اعالم کرد: » می خواهیم محلی را اختصاص دهیم 
که دوران عبور را آنجا مستقر شوند و کمک هایی 
مشــابه  accelera tor ها )شــتاب دهنده 
استارتاپ( به آنها ارائه دهیم.« از آن صحبت ها 
چند ماهي مي گذرد و حاال محل اســتقرار این 
کسب و کارها مشخص شــده و این طور که به 
نظر مي رسد تا پایان امســال ماجرا جدي تر از 
قبل مي شــود. پس اگر قرار است که ما با رشد 
و پررنگ شدن این فعالیت ها در صنعت نفت و 
دنیاي انرژي روبرو باشیم، باید قبل از هر چیزي 
بدانیم ماهیت این ها چیست و قرار است با چه 

چیزي روبرو باشیم؟

 ایده، نیاز، بازار، تامین مالي 
بین همه تعریف هایي که این ســو و آن ســو 
در مورد چیســتي یک »اســتارتاپ« به چشم 
مي خورد به نظر نگارنده بهترینش را ســایتي 
به اسم پیدایش نوشته است، طبق تعریف این 
وب سایت که البته منبعش واژه نامه ي کسب و 
کار بوده اگر ما یک چرخه ي حیات را براي یک 
حرکت کارآفریني در نظر بگیریم، اســتارتاپ 
مرحله اول این چرخه است که از ایده به سمت 
تامین مالي حرکت مي کند. اما »ایده« در یک 
استارتاپ کال نقشي مهم و شــاید حیاتي ایفا 
مي کنــد؛ ایده اي که در یک اســتارتاپ از یک 
نیاز در بازار جرقه مي خورد. عنصر دیگري که 
یک کسب و کار را تبدیل به چیزي مي کند که 
مي شود به آن استارتاپ گفت عنصر »سرعت« 
است، سرعت در تصمیم گیري و اجرا و خالصه 
تمام مراحل کار. اسنپ و تپسي و فعالیت هایي 
مثل این یکي از مهم ترین نمونه هاي یک کسب 
و کار استارتاپي در ایران هستند. نیاز چه بوده؟ 
مردمي که در یک کالن شهر مي خواهند از نقاط 
مختلفي در زمان هاي مختلفي سفرهاي کوتاه و 
بلند داشته باشند و همیشه به تاکسي هاي محله 
دسترسي ندارند. ایده چه بوده؟ نرم افزاري که 
بتواند راننده را به مسافر نزدیک کند. قطعا مثل 

اگر ما یک چرخه ي حیات را 
براي یک حرکت کارآفریني 
در نظر بگیریم، استارتاپ 
مرحله اول این چرخه است 
که از ایده به سمت تامین 
مالي حرکت مي کند. اما 
»ایده« در یک استارتاپ کال 
نقشي مهم و شاید حیاتي 
ایفا مي کند
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هر فنــاوري و تغییر و ابــداع دیگري، نیازهاي 
بارزتــر در مراحل اولیه جواب داده مي شــوند 
اما مگر مي شــود در کشــوري که عمده تولید 
ناخالــص داخلي اش را صنعــت نفت به دوش 
مي کشد، اوال نیازي در این حوزه نباشد و دوما 
ایده اي وجود نداشته باشد که الزم شود از آن 
حمایت کرد؟  ســعید ساویز تحلیلگر در اکانت 

توییترش مي نویسد: 
» مهمترین نکته برای یک کســب و کار نوپادر 
حوزه   انرژی ایــن نکته نخواهد بــود که چه 
توانایی های برای ارائه خدمات در  اســتارتاپ 
وجود دارد بلکه این خواهد بــود که خدماتی 
که آمادگی ارائه آن وجود دارد تا چه حد مورد 

تقاضای بازار است.« 

 استارتاپ و نفت 
اما برقــراري ارتباطي بین صنعتــي زبر مثل 
نفت با مفهومي مثل اســتارتاپ خیلي سخت 
اســت. وقتي در صفحه ام در شــبکه لینکدین 
نوشتم که دنبال کسب اطالعات بیشتر درباره 
استارتاپ هاي حوزه نفت و انرژي هستم، حامد 
ذات عجم که مدیر فروش یک شرکت مهندسي 
است در قسمت نظرها نوشت: » استارت آپ و 
حوزه نفت خیلی به هم مرتبط )در معنای عام( 
نیستند در واقع اگر سراغ هر تجهیزی در نفت 
برویم ســاخت نیازمند کارگاه و چندتا کارگر 
هست به جز کار آموزشی و ارتباطی به شخصه 
مفهوم عام اســتارت اپی را نمی توان در حوزه 
مهندسی تصور کرد« . کمي باالتر از نظر آقاي 
ذات عجم اما فردي دیگر نوشت: » شرکت ما دو 
سال اخیر توســط فارغ التحصیالن دانشگاهي 
و به خصوص دانشــگاه صنعت نفــت اقدام به 
راه انــدازی بخش بهداشــت، ایمنی و محیط 
زیســت کرد. این واحد به صورت استارت آپی 
آغار به کار کــرد و تمامی سیســتم مدیران و 
سرپرست پروژه ها و کارگاه ها از جوانان و تازه 
فارغ التحصیل آن هســتند. در حال حاضر هم 
راهبری بخش ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

شرکتي مهم در عسلویه و همچنین پیمانکاری 
ایمنی و آتش نشانی یک شرکت پتروشیمي را 
در اختیار داریم« . افراد دیگري هم در این پست 
لینکدیني مشارکت کردند، مدیرعامل شرکتي 
با فعالیت اســتارتاپي که در حوزه »تجهیزات 
پیاده سازي جدیدترین روش حفاري دنیا« فعال 
است یکي دیگر از همین افراد بود. از او پرسیدم 
که چه چیزي یک فعالیت در حوزه اي صنعتي 
مثل نفــت را به »اســتارتاپ« تبدیل مي کند، 
پاسخ او این بود که استارتاپ کار است  که بعد 

از یک دوره فعالیت تحقیق و توسعه شرکت به 
جایی مي رسد که دانش فنی آن ارزش افزوده  
فراوانی را ایجاد مي کند. شما روی ساخت یک 
تجهیز و به دســت  آوردن  نحوه ســاخت آن 
فعالیت مي کنید. بعد از ســاخت نمونه اول که 
بتواند به نمونه واقعی تعمیم داده شــود، شما 
صاحب یک تکنولوژی هستید که ممکن است 
میلیاردها تومان ارزش داشته باشد. این ارزش 
افزوده را به شما به محصولي که وجود نداشته 
و تولیدش کردیــد داده ایــد« همچنین یکي 

تنها راهي که 
استارتاپ هاي نفتي 

مي توانند از طریق دنبال 
کردن آن موفق شوند 

این است که به طور کلي 
چشم از اینکه از دولت 
حمایت بگیرند بردارند 

و سراغ سرمایه هاي 
خصوصي ها بروند

از نقاط دیگري که به نظر مي رســد پتانســیل 
باالیي براي فعالیت هاي استارتاپي داشته باشد، 
جامعه کارکنان صنعت نفت در مناطق اقماري 
و نیازهاي مرتبط با آن ها مثل خورد و خوراک 

و حمل و نقل است. 
وزیــر نفت چنــد وقــت پیــش در افتتاحیه 
ایران پالست دلیل اهمیتي که براي فعالیت هاي 
استارتاپي قائل است را اثر این فعالیت ها بر نگاه 
مردم به پدیده »اشتغال« و تغییر پارادایمیک 
در ایــن پدیده وصف کــرد. او گفــت که این 

فعالیت ها باعث مي شــوند که مردم از این فکر 
که کار کردن یعني اســتخدام یک اداره بودن 
به ســمت گزینه هاي دیگر برونــد. این همان 
چیزي است که مدیرعامل یک استارتاپ فعال 
در زمینه تجهیــزات حفاري هم بــه »دنیاي 
انرژي« مي گوید. او معتقد است تنها راهي که 
اســتارتاپ هاي نفتي مي توانند از طریق دنبال 
کردن آن موفق شوند این است که به طور کلي 
چشم از اینکه از دولت حمایت بگیرند بردارند 
و سراغ سرمایه هاي خصوصي ها بروند. او برایم 

مي نویسد: »در همه جاي دنیا کسی که مي خواهد 
محصولی را تولید کند اول باید ایمان داشته باشد. 
اول به خدا. دوم به علمش و ســوم به تالشش« 
. اســتارتاپ هاي حوزه نفت )اگر قبول کنیم که 
فعالیت آن ها در این توصیف مي گنجد( در چند 
وقت اخیر دورهمي هایي هم برگزار کرده اند که به 
نظر مي رسد تمرکز آن ها بر روش هاي تامین مالي 
مختلف است. باید منتظر ماند و دید که افراد فعال 
این حوزه که اغلب هم جوان هســتند قرار است 

مسیر پیش رو را چطور طي کنند. 
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مقدمه :ریشه لغوی برند به واژه اسکاندیناوی قدیم Brander  برمی گردد که به معنی داغ زدن روی بدن حیوانات است ) اقدام به 

تشخیص دام های خود ، نامشان را روی بدن آن ها داغ میزدند( ، ایتالیایی ها در قرن 13 شکلی از زمینه را درکاغذهای خود به کار 

میبردند ، همچنین مهرهای سلطنتی و شخصی نمونه های دیگری از مصادیق برند در گذشته هستند که حتی در ایران نیز مورد 

استفاده قرار می گرفته است . نقاشــی های غارها که به بیش از 32 هزار سال قبل می رسد به عنوان نخستین نمونه ها نشان می 

دهد که چگونه انسان ها دنیا را در غالب تصاویر مختلف تعریف می کردند تا به فهم عمیق تری دست یابند . در کاوش خرابه های 

بازمانده از شهر پمپئی یک قرص نان یافت شد که به طور معجزه آسایی حفظ شده بود و توجه همگان را به نکته بسیار مهمی جلب 

می کرد ، روی قرص  نان نام نانوا و مصرف کننده و نیز قیمت نان حک شــده بود  . اگرچه محصوالت گوناگونی نظیر ظرف های سفالی و 

اشیای پخته شده که در کوره های باســتانی در طول هزارسال پیش تا کنون  یافت شده اند که هرکدام یک نهاد مخصوص برای نشان دادن 

مالکیت آن ها در دوره خاص یا فرد خاص دارند . برای اولین بار در سال 1876 مثلث قرمز  Bass ALE  به عنوان نخستین نشان تجاری رسمی 

انگستان چاپ و انتشار پیدا کرد همان چیزی که امروز به نام لوگو می شناسیم در سال 1958 گوردن لیپینکوت اصالح هویت سازمانی را ابداع 

کرد و در سال 1956 والی نخستینز گفت که خیلی از کارهای ظریف وجود دارند که منجر به رویکرد بسیار قدرتمندی می شوند و بدین ترتیب 

مفهوم امروزی هویت برند و هویت سازمانی شکل گرفت . در دهه 80 میالدی مالکیت خرید شرکت ها امری رایج بوده که شرکت نستله برند  

Rown tree )سازنده کیت کت( را با ارزشــی معادل 2.5 میلیارد پوند خریداری کرد در صورتی که ارزش کارشناسی آن 1 میلیارد پوند بود 

که این نشان از ارزش معنوی نام تجاری از همان موقع بوده است . مطالعات عصب شناسان درباره پیچیدگی مغز در برابر برندینگ به نتایج 

جالبی دست یافت .یک بررسی در سال 2011 نشــان میدهد که اگر تصویر یکی از محصوالت اپل را به یک شخصی که از طرفداران اپل است 

نشان دهیم همان قسمت ازمغز فعال می شود که تصویر و نماد الهی را به یک فرد مذهبی نشان بدهیم . با نگاهی به تاریخچه برند و برندینگ به 

این نتیجه می رسیم که بشر از دیر باز به دنبال مطرح کردن و ساختن یک هویت و تصویر از خود در ذهن دیگران بوده است . و گاه شاهد کسب 

و کارهایی هستیم که حتی بدون آگاهی و علم کافی دست به اموراتی زده اند که از قضا دقیقًا منطبق با اصول و علم  بوده است و دیگران از آن 

تعبیر به شانس و معجزه  کرده اند چرا که آن شرکت توانسته سود قابل توجهی را کسب کند و عیناً یک شرکت با فعالیت مشابه  ورشکست شده 

است و یا دارای فروش بسیار پایین بوده است  . 

مرتضی هاشمی
مدیرعامل
شرکت پتروناک

لزوم
 مارکتینگ 
و برندینگ 
فعالیت
OPEX 
و اعضای آن

 هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست 

اهمیت برندینگ برای فعالیــت های صادراتی  

OPEX و اعضاء آن تا جایی اســت که اکنون نیاز 

آن برای خود مجموعه و حتی برای مشــتریان 

خارجی OPEX نیز احســاس می شود. اتحادیه 

برای رســیدن به جایگاه واقعی و بازیگردانی در 

صحنه معامالت منطقــه و حتی فراتر از آن در 

ابتدا نیاز بــه پایه گذاری اصــول برند و ایجاد 

ارزش ویژه برند OPEX می باشــد که الزاماتی 

دارد و پــس از آن می توان به برگزاری همایش 

و ســمینار ، عضو گیری ، قیمت گذاری هفتگی 

محصوالت و ... پرداخت . و این راهی اســت که 

می بایست طی کرد و آن مستلزم صرف وقت و 

هزینه می باشد و راه میانبر نیز ندارد و با نگاهی 

به تمامی مدل ها و الگو های برندینگ این مرحله 

در باالترین نقطه هرم قراردارد و برای رسیدن به 

آن می بایست قدم های اولیه را برداشت . هرگونه 

عملکرد دیگــر و گام های بی مطالعه محکوم به 

شکست می باشد . 

برای شناسایی و الزامات المان های برندینگ در 

ابتدا الزم است که به محیط صنعت و مشتریان 

برای OPEX و اعضاء بپردازیم:  به لحاظ ماهیت 

کسب و کار : تمام کسب و کارها در دنیا به دو مدل  

B  to B  ) صنعت به صنعت ( و B  to C  ) صنعت به 

مصرف کننده نهایی ( تقسیم می شوند . معامله از 

نوع  B  to B  زمانی به وقــوع می پیوندد که کاال 

یا خدمتی برای اســتفاده غیر از مصرف فردی 

فروخته می شود منظور از B  to B تمامی کاال و 

خدماتی است که از یک کسب و کار به یک کسب 

 B  to C و کار دیگر فروخته می شــود و منظور از

تمامی کاال و خدماتی است که از یک کسب و کار 

به مصرف کننده نهایی فروخته می شود . 

به لحاظ میزان ارزش : بــازار B  to B چهار برابر 

ارزش B  to C می باشــد به طوری که در آمریکا 

 B  to B بالغ بــر 13 میلیون شــرکت در زمینه

مشــغول خرید بیش از 3 تریلیــون دالر کاال و 

خدمات می باشــند که به لحاظ ارزش 4 برابر 

بزرگ تر از بازار B  to C می باشد .

با نگاهی به جدول مقایسه ای کاماًل واضح است 

که خود OPEX و اعضاء آن تماماً زیر مجموعه 

کسب و کار B  to B  می باشــند که الزامات و 

روش های خاص خود را داراســت. شرکت ها و 

ســازمان هایی که به دیگر ســازمان ها و کسب 

کارها چه در داخل کشور و چه در خارج از مرز  چه 

دولتی و چه خصوصی کاال و خدمات می فروشند 

باید نهایت تالش خود را بــه کار گیرند تا رفتار 

خرید ســازمانی ، نیازها ، منابع ، انگیزه ها 

و فرآیند های خرید را که شــکل دهنده چنین 

رفتاری هستند را درک کنند . چرا که عدم درک 

درست از رفتار خریدار شرکتی منجر به نوعی هم 

نوع خواری ) Commoditization( می شــود 

که وقتی برندی ، هویتی ، تصویری  وجود ندارد ، 

شرکت های فروشنده فقط با پایین آوردن قیمت 

و کم کردن حاشیه سود به دنبال فروش محصول 

می باشند که منجر به از بین بردن کامل و تعطیلی 

شرکت های رقیب و حتی خود شرکت خواهد شد 

و بیشترین سود را شرکت های خریدار خارجی 

خواهند برد . اکثر شرکت ها با ماهیت   B  to B  در 

ایران بر این باورند که برندینگ یک موضوع فاقد 

اهمیت در بازارهای B  to B می باشد ولی با اشاره به 

چندین مقاله و تحقیقات در دنیا باالخص آمریکا 

و انگلیس  میتوان این صحبت را نقض و به کاربرد 

و اهمیت برندینگ در بازارهای B  to B اشــاره 

کرد . برندینگ به عنوان یک المان با اهمیت از 

استراتژی بازاریابی در نظر گرفته می شود و سود 

های ســرمایه گذاری در برندینگ برای توسعه 

یک مزیت رقابتی به خوبی ثبت شده اند . هدف 

از این مقاله نه ارائه روش ها و مدل ها ی برندینگ 

 اتحادیه برای رسیدن به 
جایگاه واقعی و بازیگردانی 

در صحنه معامالت منطقه 
و حتی فراتر از آن در ابتدا 
نیاز به پایه گذاری اصول 
برند و ایجاد ارزش ویژه 
برند OPEX می باشد که 

الزاماتی دارد



انگیزش، درک مــدل CBBE آقای کوین لن 

کلر، که گویای این موضوع اســت که از دیرباز 

انسان به طور ناخوداگاه به دنبال تصویر سازی 

از خــود و محصول و خدمات خــود در ذهن 

مشــتری بوده اســت، توانایی برای افزایش 

Premium price  و ... تمامــی موارد فوق 

تنها اشاره به بخشی از دغدغه های موجود در 

برندینگ B  to B می باشد .

  از این دست موارد اشاره شده چه میزان 
از دغدغه های شرکت های عضو اتحادیه 

می باشد ؟

راقم این ســطور بــه عنوان عضــو کوچکی از 

اتحادیه و به عنوان کسی که تحصیالت و تجربه، 

تخصص در زمینه برندینگ و مارکتینگ دارم 

شاهد وضعیت بسیار ناخوش آیندی در این زمینه 

می باشم . چرا که حداقل ها در شرکت های ما به 

دلیل عدم آگاهی رعایت نمی شود چه برسد به 

دغدغه هایی از این دســت . دوباره برمی گردم 

به جملــه اول مقاله که هیچ چیــز در این دنیا 

اتفاقی نیست ، اگر پاالیشــگاه های  مطرح در 

دنیا و شــرکت های فعال در زمینه کسب و کار 

B  to B   به راحتی می تواننــد محصولی را النچ 

کنند، ضریب شکست برای آنها بسیار پایین است، 

حاشیه سود باال دارند، به راحتی می توانند توسعه 

محصول و بــازار دهند، و اکثــر آن ها حیاتی 

باالی 100 سال دارند دور از ذهن نیست که از 

مشــاوران و علم روز مدیریــت، برندینگ و 

ز آن  مارکتینگ اســتفاده می کنند که ما ا

یــم . در دنیای امروز افزایش  بی بهره بوده ا

رقابت، پیشرفت در تکنولوژی، ازدیاد محصول 

در تقریباً همه رده محصــول ها کار را به اینجا 

کشانده است که تولید کنندگان کاال و خدمات 

در حال دور شدن از تمرکز سنتی بر روی نگرش 

وظیفه ای برند هستند و از مرز های معمول عبور 

فرسنگ ها با استاندارد ها 
و اصول کلی و مدل های 
موجود فاصله داریم و 
تنها از طریق عدم رعایت 
اخالقیات 
 اعمال نفوذ،  استفاده 
از رانت دولتی، رانت 
ارتباطی، جاسوسی و... به 
دنبال فروش و کنار زدن 
رقبا هستیم

و نقشه راه جهت ایجاد یک برند قدرتمند است 

بلکه فقط اشــاره به الزام جهــت ایجاد یک برند 

قدرتمند و مزیــت رقابتی در بازار های بســیار 

پیچیده و به طور فزاینده رقابتی کسب و کار  می 

باشد . در دنیای امروز به نکاتی اهمیت داده می 

شود و در حال مطالعه و تحقیق بر سر موضوعاتی 

 BUYING ( از قبیل : شناســایی مراکز خریــد

Cen ters( شناسایی نیازها و دغدغه های شرکت 

ها ، اتفاقاتی که در لحظــه تصمیم گیری واقع 

میشــوند، ارزش عاطفی برند در مقابل ارزش 

 Personal (  منطقــی برند، فروش شــخصی

Selling( ، شناسایی مجرای تبلیغاتی از طریق 

 ،Elaborn tion Likelihood Model مدل

شناسایی گپ هایی موجود مابین آنچه که برند 

باید باشــد و آنچه که هســت، تبلیغات موثر در 

کســب و کار B  to B  ، نقش اساسی احساس و 

هیجان در رفتار خرید صنعتی، عوامل موثر و 

تاثیرگذار به تصمیم سازی شرکتی، چگونگی 

ایجاد ارتباط داخلی و خارجی برند، شناسایی 

شــاخص های اقتصادی و غیــر اقتصادی در 

برندینگ B  to B ، شناســایی سطوح مختلف 

B  tO C و B  to B جدول 1.تجدول مقایسه ای مابین
B  to BB  tO C

کوچک تربیشترحجم فروش 

کوچک تر بزرگ ترحجم خرید 

کوچک تر بزرگ ترتعداد خریداران

پراکندهمتمرکز از نظر جغرافیاییمکان خریداران

بیشتر غیر خودینزدیک تررابطه خریداران و فروشنده

غیر مستقیممستقیمماهیت مجرا

فردی ترحرفه ای ترماهیت خرید

ساده ترپیچیده ترنوع مذاکرات

نهبلهاستفاده از خرید متقابل

فروش شخصی روش اصلی تبلیغات
)Personal Selling(

تبلیغات

کرده و به دنبال شناسایی کردن ارزش تمایز برند بر 

پایه مشخصات احساسی ) از قبیل اعتماد ، غرور و 

مباهات ، احساس عاطفه  آرامش خاطر و امنیت( می 

باشند که هرکدام قابلیت پیوستن به مزیت رقابتی 

پایدار را داراست که در طوالنی مدت کمتر احتمال 

دارد از فرسایش رقابت رنج ببرد و دیرتر قابل تقلید 

و کپی برداری هستند . با کمی تامل بر موضوعات 

فوق در برندینگ B  to B   کامالً مبرهن است که ما 

فرسنگ ها با استاندارد ها و اصول کلی و مدل های 

موجود فاصله داریم و تنهــا از طریق عدم رعایت 

اخالقیات ، اعمال نفوذ،  استفاده از رانت دولتی، رانت 

ارتباطی، جاسوسی و... به دنبال فروش و کنار زدن 

رقبا هستیم که نمونه هایی از این دست را شاهد 

می باشیم و به همین دلیل تنها میتوانیم در داخل 

کشور کار کنیم چرا که خارج از مرزها اینگونه رانت 

و موارد غیر اخالقی کمکی به شرکت ها نمیکند . در 

یادداشت بعدی راجع به مدل CBBE دکتر کوین 

لن کلر توضیحات کلی ارائه خواهد شد .

 برندینگ به عنوان 
یک المان با اهمیت از 

استراتژی بازاریابی در 
نظر گرفته می شود و 

سود های سرمایه گذاری 
در برندینگ برای توسعه 

یک مزیت رقابتی به 
خوبی ثبت شده اند
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 تاریخچه:
عصر انقالب صنعتی با اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات در سال 1782 شروع شد. در این عصر روش تولید در مقیاس کم که در کارگاهها 
به شکل سنتی انجام میگرفت به روش تولید ماشینی توسعه یافت. نوآوریهای تکنولوژی اجازه داد که فرآیند تولید به شکل سازمان یافته 
و ساده تری مبدل شــود به طوری که روش تولید کارخانه ای، جایگزین روش تولید کارگاهی شد. در این عصر زنجیره ای بین تکنولوژی 
تولید و بازار شکل گرفت و تولید بطور قابل مالحظه ای افزایش یافت. همزمان با پیشرفت تجهیزات تولید، سادگی فرآیند تولید نیز فراهم 
شد، به شکلی که نیاز به استخدام اســتادکارهای ماهری که در کارگاهها کار میکردند، نبود و استخدام نیروی کار به سمت نیروی ارزان قیمت و نیمه 
ماهر ســوق یافت. در واقع این کار نتیجه پیاده کردن اصول استانداردسازی در شرکتها بود. در ســال 1875، فردریک تیلور، پایه گذار علم مدیریت، 
استاندارهای شرکتها را به اســتاندارهای مدیریت، ابزارآالت، و استاندارد ساعت کاری تقسیم بندی کرد. این استانداردسازی پایه علمی برای افزایش 
تولید و ســطح کیفیت محصوالت شــد. از دهه های 1900 تا 1910 میالدی با تشکیل اولین آزمایشگاه اســتاندارد در انگلستان، بازرسی و آزمایش 
سیستماتیک محصوالت و مواد شروع شد و دولت به صاحبان صنایع، گواهی تایید کیفیت محصوالت ارائه میکرد. در دهه های 1920 تا 1940، عمدتاً 
روشهای آماری در استاندارد کردن فعالیت های صنعتی و کنترل کیفیت توسعه یافتند و درواقع علم کنترل کیفیت آماری در همین دهه ها پایه ریزی 
شد. در سال 1951 اولین استاندارد توسط سازمان iso1 با عنوان "دمای مرجع استاندارد برای اندازه گیریهای طول در مقیاس صنعتی" تدوین شد. از 
دیگر نظریه های مهم در زمینه کنترل کیفیت و استانداردسازی میتوان به روش کنترل کیفیت فراگیر توسط آرماند فیگنبام، کنترل کیفیت با هدف 
مشتری مداری توسط جوزف جوران و همچنین مفاهیم نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی توسط رابرت )1959(، نمودار کنترل شوهارت 
)1942( و نمودار کنترل جمع تجمعی توســط پیج )1951(با هدف ابزارهای کنترل کیفیت آماری اشــاره کرد. امروزه چندین نوع سیستم مدیریت 
کیفیت، iso 9000، iso TS، iso 14000، OHSAS 18000، EFQM طراحی شده است. در ایران نیز از سال 1332 استانداردسازی کاالها مورد توجه 
رسمی دولت قرار گرفت و رسماً درروز -7تیر سال 1338 سازمان استاندارد تأسیس شد.موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها مرجع رسیدگی 

 1

کنترل
 کیفیت

اهمیت و 
مزایای آن

وحید ابراهیمی
 مدیرمجتمع 

 آزمایشگاهی
 مشاوران آزمای
نفت ایرانیان

ین  به امور استانداردسازی شــامل نشر و تدو
مه های  هینا ا ر گو مه ها و صــدو ســنا سا ا
اســتاندارد در بخشهای کشــاورزی، صنعت، 
معــدن، ارتباطات، مواد غذایــی و دارویی و ... 
را به عهده دارد.مؤسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتــی ایران، در ســازمانهای بیــن المللی: 
 ،TEC کمیتــه بین المللــی الکترونیک ، ISO

ســازمان بین المللــی اندازه شناســی قانونی 
OIML، دفتر بیــن المللی اوزان و مقیاســها 

BIMP، انجمن جهانی ســازمانهای تحقیقات 

صنعتــی و تکنولــوژی WAITRO، قوانین و 
مقررات غذایی و مجمع جهانی تأیید صالحیت  
IAF عضویت دارد. موسســه اســتاندارد ایران 

دارای نقش نظارتی نیز میباشــد. این موسسه 
جهت حصــول اطمینان از رعایــت معیارهای 
استاندارد و میزان تطابق محصول با معیارهای 
مصوب، بطور متنــاوب از محصوالت تولیدی 
در کشــور نمونه برداری میکنــد. نتیجه این 
اقدامات میتواند به تمدید گواهینامه استاندارد 
واحدهای تولیــدی، خدماتی و یــا به اصالح 
فرآیند استانداردســازی و یا ممانعت از عرضه 
محصول غیراســتاندارد منجر شــود. در اکثر 
کشورهای پیشــرفته و یا درحال توسعه که از 
ذخایر طبیعی نفت برخوردار هستند، به منظور 
کمک بــه مراجع صنعتی و تجــاری در جهت 
دستیابی به محصوالت باکیفیت و جلوگیری از 
هدررفت منابع تجدیدناپذیر مانند نفت، اقدام 
به احداث آزمایشگاه های همکار در این حوزه 
نموده اند. تولید محصوالت استاندارد در صنعت 
نفت، که بزرگترین صنعت کشور میباشد، لزوم 
توسعه و تقویت آزمایشگاههای همکار را تشدید 
میکند. این مهــم از طریق پایش کیفی و کمی 
فرآورده ها توســط آزمایشــگاههای همکار به 
عنوان یک مرجع آزمایشــگاهی بیطرف انجام 
میپذیرد. درکشــور، این آزمایشــگاهها بطور 
مستقیم به وســیله ســازمان ملی استاندارد 
ایران نظارت میشــوند. آزمایشگاههای همکار 
در حوزه نفت، عــالوه بر مشــارکت در بهبود 

روند تولیدات داخلی، در حوزه صادرات نیز به 
منظور افزایش توان رقابت پذیری با محصوالت 
مشــابه خارجی، فعالیت میکنند. سازمان ملی 
استاندارد ایران، الزامی برای گزارش داده های 
خام حاصل از نتایج آزمایشگاههای همکار نیز 
تعیین کرده اســت. این کار در راستای اهداف 
کالن استانداردسازی به منظور رفع چالشهای 
صنعتی، حفظ منابع انســانی و طبیعی کشور 

انجام میشود.    

 اهمیت استانداردسازی
استانداردســازی نقــش کلیدی در توســعه 
پایدار و راهبــردی و به دنبــال آن افزایش 
بهره وری و بهبود کیفیت محصوالت و افزایش 
خدمات دارد. اساسأ برای استانداردسازی یک 
ســامانه، باید یک فرآیند طراحی شــود. این 
فرآیند متناســب با بافت ســازمان مورد نظر 
میتواند متفاوت باشــد. از نظر پیاده سازی این 
فرآیند میتواند ســاده و یا پیچیده باشد. تولید 
هرگونه محتوی استاندارد نیازمند زیرسازهای 
استانداردشدن، مدیریت حوزه های استاندارد 
و مدیریت فرآیند اجرایی آن میباشد. این مهم 
با هدف حفظ منابع و جلوگیری از هدررفت آنها 
و همچنین طرح ریزی بــرای کمینه اقدامات 
الزم جهــت افزایش عملکرد درون ســازمانی 
و برون ســازمانی انجام میگیرد. زیرســازهای 
استاندارد به عنوان ســندی راهبردی تدوین 
شــده و بصورت عمومی بــرای مدیریت منابع 

انسانی و مادی در اختیار عموم قرار میگیرد.

 محصول استاندارد
برای تولید یک محصول اســتاندارد اســتفاده 
از چرخه اکتســاب، که شــامل مراحل امکان 
سنجی، طراحی، ساخت و بهره برداری میشود، 
ضروری است. هر کدام از این چهار پروسه باید 
کمینه الزامات الزم موجود در اساسنامه های 
ابالغی سازمانهای اســتاندارد دولت را فراهم 
آورند. این پروسه ها وابســته به نوع سازمانی 
که در آن طرح ریزی استاندارد صورت میگیرد 

استانداردسازی 
نقش کلیدی در 
توسعه پایدار 
و راهبردی و به 
دنبال آن افزایش 
بهره وری و بهبود 
کیفیت محصوالت 
و افزایش خدمات 
دارد
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متفاوت اســت. خروجی اصلی یــک پروتکل 
استانداردسازی، تولید یک محصول استاندارد 
اســت. این محصول باید کمینه الزامات الزم را 
در فرآیند تولید فراهم کند که عمدتاً شامل: 1. 
مشخصه های فعالیت آن، 2. ایمنی، 3.محیط 
زیست، 4.منابع مورد نیاز جهت عرضه متناسب 
بــا تقاضــا و 5. مدیریت منابــع در حین بهره 
برداری میباشد. در واقع یک محصول استاندارد 

متناظر با یک محصول با کیفیت است.

 تعریف کنترل کیفیت و مزایای آن
کنترل کیفیت را میتوان بــه این گونه تعریف 
کرد که مجموعه ای از فعالیت ها و بررسی هایی 
اســت که درطول فرآیند تولید محصول و پس 
از آن اجرا می شــوند. در این رویه، بررسی های 
کیفــی روی نمونه هــای تصادفــی و جزئی از 
محصول تولیدشده انجام می گردد و پس از آن 
مشخص می شــود که چه اقداماتی برای بهبود 
کیفی محصول نیاز اســت یا به عبارت ســاده 
کنترل کیفیت شامل تکنیک ها و سیستم هایی 
اســت که برای دســتیابی به کیفیت مطلوب 
محصول و حــذف محصوالت غیراســتاندارد 
اســتفاده می شوند. رضایت مشــتری، کاهش 

هزینه های تولید، اســتفاده بهینــه از منابع، 
کاهش هزینه های بازرســی، بهبــود تکنیکها 
و روشــهای تولید از مهمترین مزایای کنترل 

کیفیت هر محصول است.

 اهمیت کنترل کیفیت
در هر صنعت، تولید کنندگان بسیاری فعالیت 
میکنند و محصوالت یکســانی را به بازار ارائه 
میدهند امــا آنچه که در موفقیــت آنها نقش 
اصلی را ایفــا خواهد کرد تولیــد محصولی با 
باالترین کیفیت و کمترین هزینه اســت. هر 
تولید کننده با بررســی همــه جانبه محصول 
خود در طی فرآینــد تولید و پــس از آن، از 
معایب و محاســن محصولی که قرار است به 
بــازار فروش عرضــه گردد آگاه خواهد شــد 
و بنابرایــن قادر بــه برنامه ریــزی و عمل در 
راستای رفع معایب و یا بهبود محصول خواهد 
بود. عدم ارزیابــی کیفی محصــول منجر به 
کاهش کیفیت آن و در نتیجه از دســت دادن 
بازار خواهد شــد. سازمان اســتاندارد کشور 
با اســتفاده از آزمایشــگاههای همکار، ناظر 
بــر کیفیت محصول تولیدی اســت همچنین 
آزمایشــگاههای همکار اســتاندارد از طریق 

برگزاری دوره های آموزشــی و مشــاوره در 
راستای افزایش کیفیت واحدهای تولیدی به 
آنها یاری می رسانند. صنعت نفت مهمترین و 
گسترده ترین صنعت در کشور است.  بنابراین 
کنترل کیفیــت محصوالت در ایــن صنعت 
بسیار حائز اهمیت میباشــد. آزمایشگاههای 
همکار استاندارد در حوزه نفت و فرآوردههای 
نفتی در تالش هســتند تــا از طریق آموزش، 
مشــاوره و آزمایش کیفیت ایــن محصوالت 
را ارتقــاء دهنــد. قابل ذکر اســت که تحقق 
این امر بــه دانش بســیار بــاال و تخصصی و 
نیز تجهیزات و مواد شــیمیایی بســیار گران 
قیمت نیــاز دارد. به جرات میتــوان گفت که 
در برخی از مــوارد هزینه تهیــه، نگهداری و 
کالیبراسیون این گونه تجهیزات از احداث یک 
واحد تولیدی بیشــتر است. با توجه به مطالب 
فوق امید است که ســازمانهای مرتبط به امور 
آزمایشــگاههای همــکار اســتاندارد به ویژه 
سازمان ملی اســتاندارد کشور در راستای هر 
چه بهتر عملکرد آزمایشــگاه های همکار آنها 
را یاری نمایند زیرا که در نهایت این امر منجر 
به بهبود کیفیت محصوالت تولیدی و کاهش 

هزینه های تولید خواهد شد. 

»برند سازی مشــترک« یا »ائتالف 
استراتژیک شــرکت ها« برای سهم 
بیشتر بازار و جلوگیری از سو استفاده 
بعضی مشتریان، که حداقل 18 مورد 
موفق آن در ســطح جهان دیده شده 
است، جز استراتژی های مدیریتی می باشد که شاید 
در شرایط رکود فعلی و نوسانات شدید بازار، راه نجات 

صادرات فرآورده های نفتی ایران باشد.
وضعیت نابسامان کنونی صادرات کشور، تقریبا بر 
هیچ کس پوشیده نیست .کاهش بی سابقه صادرات 
مواد نفتي، موانع بیشمار پیش روي صادرات از جمله 
از بین رفتن روابط و اعتمــاد بازارهاي بین المللي 
، دشــواري هاي جابجایي پول و موارد بسیاري از 
این دســت عرصه را هرروز براي صادرکنندگان 
ایراني تنگ تر مي کند، در این شرایط سخت بازار، 
استراتژی های پیشرو ســه وضعیت را برای آینده 

شرکت ها ایجاد خواهد کرد.
یک( انفعال شــرکت ها و خروج از بــازار، که در 
صورت ادامه پیدا کردن این وضعیت، ضربه هاي 
مهلکي به بدنه اقتصاد کشور در طوالني مدت وارد 
خواهد کرد که در حال حاضر نیز شاهد شروع این 

روند هستیم
دو( رقابت منفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، 
برای حضور در بازار که بیش از پیش باعث تخریب 
نام ایران ، محصوالت و برندهــاي ایراني خواهد 
شد و صادرات را ســخت تر خواهد کرد و موجب 
سو استفاده برخی خریداران و کاهش منافع ملی 

کشور خواهد شد.
سه( ائتالف استراتژیک شرکت ها که برای حفظ 

و ایجاد آرامــش در بازار کــه در وضعیت جاري 
بهترین و پرمنفعت ترین تصمیم براي صنعت و 

صادرکنندگان خواهد بود.
وقتی که برندها با یکدیگر وارد ائتالف استراتژیک 
می شوند؛ هر دو خود را زیر سقف مشترکی قرار 
می دهند که عالوه بر روال بازرگانی مشــترک 
می توانند بصورت کمپین های کوتاه یا بلند مدت 
از مزایای آن اســتفاده کنند. جالب ترین ائتالف 
استراتژیک در ســال 200۶ بین دو برند مطرح 
ورزشــی »نایک« و برند فناوری اطالعات »اپل« 
رخ داد کــه در نهایت محصول مشــترک جدید 
بعنوان Nike+ را ایجاد کردند. هر دو شرکت که از 
سال 2000 در حال همکاری مشترک بودند در 
سال 200۶ تصمیم به ایجاد این ائتالف کردند و 
این ائتالف باعث ایجاد سهم بازار بیشتر برای هر 
دو شرکت شــد. نمونه های موفق دیگر ائتالف 
استراتژیک مابین شــرکت ها در جهان از جمله 
 Amazon & American Express ، Apple
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و GoPro & Red Bull خواندنی می باشند.
همچنیــن می توان از کارتل هــای اقتصادی نام 
برد که نمونه ای از ائتالف میان تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان هســتند که تصمیم می گیرند 
بر قیمت ها یا وضعیت عرضــه کاال تأثیر گذار 
باشــند. گاهــی کارتل ها مشــخصا در زمینه 
کنترل قیمت ها فعالیت می کنند که این مدل 
را هم در دنیا به اسم Price Ring می شناسند. 
یک نمونه بارز از کارتل ها که همه ما با آن آشنا 
هستیم اوپک است که در سطح کالن بر تنظیم 

قیمت نفت تأثیرگذار است. البته نباید از این 
نکته غافل شویم که کارتل ها تنها در صورتی 
موفق هســتند که روی کاالیی دست بگذارند 
که جایگزینی نداشته باشد. در غیر این صورت 
تــالش تولیدکنندگان عضو کارتــل برای باال 
نگه داشتن قیمت منجر به از دست دادن بازار 
خواهد شــد. بنابراین اتحاد شرکت ها می تواند 
به نتایج مثبتی در بازار به طور کلی منجر شود. 
اگر که قیمــت همچنان رقابتی باشــد. یک 
نمونه اتحاد را می توان در قراردادی میان اپل 
و گوگل در سال 2015 دید که این دو شرکت 
تصمیم گرفتند برای جلوگیــری از باالرفتن 
حقوق کارمندانشان از اســتخدام کارمندان 

یکدیگر خودداری کنند. 
در شرایط کنونی کشــور؛ که به گفته عضو هیات 
رییسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت 
و گاز و پتروشــیمی آقای وحید شیخی؛ از 375 
کارخانه تولید قیر در کشور تنها حدود 35 کارخانه 
فعال هستند و نوسانات شدید سه ماه اخیر بازار قیر، 
باعث شده است تا صادرات بسیاری از کارخانجات 
و شرکت های بازرگانی به مرز صفر برسد، به نظر 
می رســد، تنها راه برون رفت از وضعیت موجود، 
ائتالف استراتژیک شرکت ها و داشتن وحدت رویه 
در قیمت ها و شــرایط اعالمی به مشتریان باشد، 
در غیر اینصورت، بســیاری از مشتریان از شرایط 
موجود استفاده کرده و با ایجاد تفرقه میان بازرگانان 
و تولیدکنندگان ایرانی سعی خواهند کرد که حتی 
به ضرر منافع ملی کشورمان، محصوالت ایرانی را با 

کمترین قیمت خریداری کنند.

احمدرضا یوسفی
 شرکت
 پتروکهکشان
تجارت آسیا

ائتالف سازنده یا رقابت کشنده
 در صادرات فرآورده های نفتی؟



اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در تابستان 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 دوم: تابستانه اوپکس

 نشست خبری اتحادیه در خصوص قیمت گذاری خوراک ها برگزار شد
نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران با حضور اصحاب رسانه در 
سالن اتحادیه برگزار شد و اعضای هیئت مدیره آقایان فرزان گلچین نائب رئیس، حمید حسینی سخنگو، 

وحید شیخی عضو هیئت مدیره و سعید رفیعی فر دبیرکل به سواالت پاسخ دادند : 
 دکتر حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه : با توجه به تحوالتی که بازار نفت و به تبع آن فرآورده های 
نفتی در حوزه قیمت گذاری به خود دیده طی دوره های گذشــته با کاهش 40 دالری در نفت کوره و 
نوســان قیمت نفت از 5 دالر تا ۶5 دالر شاهد بودیم که به نظر می رسد با روش های جاری و همیشگی 
قیمت گذاری، بخش هایی از صنایع پایین دست به شدت دچار مشکل می شوند . طی ماه گذشته نیز با 
توجه به افزایش قیمت همه فرآورده های نفتی و قیمت گذاری وزارت نفت رشد باالیی داشته و بعضاً در وکیوم باتوم 44 درصد و در بعضی فرآورده ها با افزایش 

30 درصد مواجه شدیم و این کاهش در این ماه نیز باعث گردیده که اتحادیه نشست خبری خود را با موضوع فرمول قیمت گذاری خوراک برگزار نماید .
  شرکت نفت با واگذاری صنایع پایین دستی پاالیشگاه ها، خود را عماًل از مسئولیت بخش پایین دستی و قیمت گذاری فرآورده ها کنار کشیده و تنها قیمت 
نفت را تعیین می کند و قیمت گذاری را به عهده پاالیشگاه ها گذاشته است و انجمن صنفی پاالیشگاه ها با توجه به وضعیت و فرمول قیمتی را برای فرآورده ها 
تعیین می کنند . مشکل اینجاست که خود پاالیشگاه ها در فرمول قیمت گذاری نفت خام ابهام دارند . اگر هم اکنون شرکت نفت قیمت های واقعی فروش را مالک 
قرار دهد قطعاً تخفیف ها خیلی بیشتر از %5 فوب خلیج فارس خواهد بود این موضوع باعث شده که پاالیشگاه ها احتیاط کنند ولی آخر کار پاالیشگاه ها همیشه 
امتیاز را می گیرند و به طور مثال پاالیشگاه اصفهان سال گذشته 7 درصد یعنی 155 تا 1۶0 میلیون دالر سود از فروش خالص داشته است . پس دو موضوع کنار 
کشیدن شرکت نفت از بحث قیمت گذاری پایین دست و برخورد با ابهام شرکت نفت با پاالیشگاه ها ازجمله اشکاالت مطرح این بخش می باشد .   با توجه به 
اینکه نظام رگوالتوری در صنعت نفت حادث نشده است، شرکت نفت باید دخالت کند و با نوسانات بازار که فشارش را بخش خصوصی متحمل می شود، مبارزه 
نماید . اگر هدف حفظ اشتغال و بازار صادراتی است ، اعمال این چنینی باعث از بین رفتن بازار می شود . به طور مثال با این فضای کسب وکار ، عراقی ها به شدت 
به بازار قیر کشور واردشده اند و کل بازار ترکیه را نیز از دست فعاالن ایرانی گرفته اند .  با توجه به اینکه از اول سال آینده با بحث IMO و مازوت مواجهیم که 
نمی تواند در بازار صادراتی مورداستفاده قرار بگیرد، وقت آن است که  صنایع پایین دست را تقویت کنیم .  برای برون رفت از روابط مالی دولت و پاالیشگاه ها، 
پیشنهاد می شود که دولت و پاالیش و پخش قرارداد کارگزاری با پاالیشگاه هایی که متعلق به خودشان نیست ببندند و این پاالیشگاه ها در برابر هر بشکه نفتی 
که پاالیش می کنند کارمزد بگیرند. شرکت نفت اگر بتواند رابطه مالی خود را در بودجه امسال بر مبنای کارمزدی با پاالیشگاه ها طراحی بکند خیلی از مشکالت 
مرتفع می شود و پاالیشگاه ها در قیمت گذاری دخالتی نخواهند داشت . همچنین همه اختیارات پاالیشگاه ها و قیمت گذاری به پخش و پاالیش برمی گردد و 

شرایط قیمت گذاری و چانه زنی نیز پرنوسان نخواهد بود. 
 دکتر فرزان گلچین، نائب رئیس هیئت مدیره اوپکس : در برهه ای قرارگرفته ایم که تحریم های ناعادالنه با تصمیمات اشتباه عامدانه درهم آمیخته شده 

است . اشتباهاتی که در این دو دوره در حال رخ دادن اســت بعضاً تکرار اشتباهاتی است که در دو دوره قبل تر و در کابینه های نهم و دهم شاهدش بودیم. در 
دوره های قبلی به سرعت چاره اندیشی می شد ولی در این دوران به نظر می رسد پاییزی بس طوالنی را آغاز کرده ایم .  تغییرات قیمت خوراک که توسط مدیران 
جوان در بدنه وزارت نفت اتخاذ می شود منجر به بروز مشکالت عدیده ای شده است که اثرات این تصمیم گیری های اشتباه به راحتی جبران نخواهد شد . بدون 
مطالعه و بدون مشورت با بخش خصوصی واقعی یک افزایش فرمایشی صورت می گیرد و با ایجاد واکنش های منفی به دنبال چاره اندیشی هستیم . این تکرار 
تصمیمات اشتباه توان و رمق بخش خصوصی را گرفته است و این بنیه ضعیف درنهایت اساس و بنیان اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد .  از اصحاب رسانه 
توقع داریم که مطالبات بخش خصوصی را به طور مکرر و نه گسیخته منعکس نماید و این مانورها در قالب و چارچوب همکاری متقابل بین بخش خصوصی و 
اصحاب رسانه تکرار گردد و منجر به گشایش اقتصادی گردد .  رگوالتوری فقط مختص یک صنف نیست رگوالتوری تدوین و تنظیم قوانین و مقررات در تمام 
سطوح است یکی از مشکالت اقتصاد ما نبود مرجع است، مرجعی با حضور کلیه اندیشمندان دانشگاهی و سیاسی و اقتصادی کشور که باعث ایجاد چالش در 

اقتصاد کشور شوند و در تصمیمات نقش محوری ایجاد نمایند.
مهندس سعیدرفیعی فر، دبیر کل اتحادیه اوپکس  همان طور که اطالع دارید در سه سال گذشته با اعمال نرخ تسعیر ارز و ضریب افزایش قیمت نفت 
خام بحرانی ایجاد گردید که حوزه فعالیت واحدهای پایین دست را دچار آسیب اساسی نمود . از همان زمان با اعالن مواضع اتحادیه خوشبختانه وزیر نفت با 
پیشنهادهای اتحادیه موافقت نمود و موضوع حل وفصل گردید . با توجه به افزایش شدید ارز و پایه گذاری ارز 4200 تومانی، منشأ آشفتگی فساد در بخش های 
مهمی از اقتصاد خصوصاً" در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و صادرات گردید . در این خصوص نیز اتحادیه پیشنهاد عدم دخالت دولت در تعیین قیمت ارز و 
سامانه نیما را دارد که در سال کنونی با پیگیری های مختلف ، بانک مرکزی و دولت اجازه دادند بازار به تعادل برسد و در طی چند ماه گذشته نیز به ثبات ارزی 
برسیم . با تعادل قیمت ارز درآمدهای دولتی نیز افزایش پیدا کرده است  ، بخش صادرات و بخش فروش نفت به پاالیشگاه های داخل کشور و بخش واردات  به 
دلیل تحریم ها درآمد چندانی نصیب دولت نکرده است . دولت با فروش 2/120/000  بشکه نفت خام به پاالیشگاه های کشور مبلغی را به طور مشخص  به خزانه اش واریز 
می کند و در استحصال آن ها چهار ماده اصلی از قبیل گازوئیل و بنزین  و ... مصرف شده و مابقی به عنوان خوراک صنایع پایین دست فروخته می شود . با توجه به افزایش 
ارز  دولت از محل فروش داخلی 2/120/000 بشکه نفت مبلغی بالغ بر 700 میلیارد تومان در روز درآمد داشته است . با این کیفیت و با روند افزایش درآمد دولت ، بخش 
پایین دست نمی تواند به هر قیمتی که دولت تعیین می کند خوراک را تأمین کند و در نامه ای که به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد درخواست گردید که قیمت فروش 
را بر اساس قیمت واقعی و همان قیمتی که در بندرعباس ارائه می کند بگذارد و عددی واقعی را در فرمول قرار دهد که پاالیشگاه های مادر از آن منتفع شده و این انتفاع به 
پاالیشگاه های میانی و پایین دستی تسری گردد. این خواسته فوری اتحادیه بوده و بر اساس آن اتحادیه نه تنها هیچ رانتی را نمی خواهد بلکه در همه مقاطع مخالف شدید 
رانت بوده است .  در رابطه با بورس و عرضه خوراک در آن ، یک سقف رقابت و یک رقابت وجود دارد. مثبت و منفی رقابت در بورس باید پذیرفته شود و به عنوان اصلی و 
نه اختیار و احتکار مدرن قرار بگیرد .  یکی از خواسته های اتحادیه آزادسازی قیمت نفت کوره و سفید است که این درخواست که مستقیماٌ منافع آن برای دولت هست 
عملیاتی نمی گردد . منظور اتحادیه از بیان رگوالتوری، حضور بخش خصوصی واقعی متشکل از کلیه نمایندگان نفتی، دانشگاهی، قضایی و اقتصادی است با این وصف 

و با ایجاد قیمت واقعی فروش در فرمول و ایجاد نهاد رگوالتوری، به خوبی می توان این قیمت را به بحث و نقد قرارداد و کارشناسی نمود.
 وحید شیخی، عضو هیئت مدیره اتحادیه اوپکس : با توجه به اینکه در فرمول قیمت گذاری قید شده است نرخ فروش فوب محاسبه گردد و نرخ فروش نفت خام و 
فرآورده ها هم در فوب مشخص است ریسک معامالت پایین دستی ها کمتر شده و زنجیره پاالیشگاه های مادر، میان دست و پایین دست سهم خود را از فرآورده ها خواهند برد؟ 
 متأسفانه تعهدات ارزی، ارزش گذاری های بی منطق گمرک بر روی فرآورده ها، وضعیت تحریم و مشکالت حمل ونقل دریایی ، مشکالت جابجایی و ارز حاصل از صادرات 
باعث مشکالت عدیده در فضای کسب وکار و تولید و صادرات شده است .  با توجه به اینکه به پاالیشگاه ها اعالم شده که تا سقف توانشان تولید کنند که این موضوع  
باعث انباشت فرآورده ها شده  و پاالیش دچار مشکل خواهد شد و به تبع آن پاالیشگاه ها هم ضرر می کنند . در صورت افزایش مصرف فرآورده ها و اصالح فرمول با توجه به 

مشکالتی که در بودجه برای دولت حادث شده می توان این مشکالت مالی را قبل از اینکه فصل سرما شروع گردد مرتفع نمود .

 دیدار با معاون اول ریاست جمهوری
در جلسه ای که در دفتر معاون اول رئیس جمهور و با حضور جناب آقای جهانگیری برگزار شد، موضوعات  طرح 2020 مطرح  شد. از جمله این مشکالت اینکه 
متأسفانه کشور ما در این چند سال هیچ اقدامی در رابطه با این موضوع انجام نداده است و در این فرصت کم شروع به پیگیری این موضوع نموده است تا بتواند 
سوختی با سولفور زیر ppm 50 تولید نماید. در این جلسه آقای دکتر رشیدی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان اعالم کردند که موفق به تولید این سوخت 

شده اند. و آقای هاشمی نیز به نمایندگی از اتحادیه آمادگی اعضاء را برای همکاری با آن شرکت برای تولید سوخت کم سولفور اعالم داشتند. 

 برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی
با توجه به جلساتی که با مجری برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی )شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا( در اتحادیه 
برگزار شد، نمایشگاه مذکور از تاریخ 13 تا 1۶ بهمن ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد و این تاریخ در فهرست 
نمایشگاه های تهران قطعی شده است. در همین راستا جلسات شــورای سیاست گذاری اولین نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی با حضور 

اتحادیه های موازی و شرکت های تابعه وزارت نفت تشکیل خواهد شد.
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تشکیل کمیته داوری اتحادیه
هرچند که کمیته داوری اتحادیه تاکنون رسمیت نداشته اما در سالهای گذشته از طرف دادگستری، اتاق 
بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران به رسمیت شناخته شده است اما با توجه به نتیجه های نامطلوب 
به دست آمده از پرونده های اعضاء در دادگاه های حل اختالف، برای اولین بار هیئت مدیره اتحادیه رسماً 
تشکیل کمیته داوری را مصوب نمود که اقدامات اجرایی و اولین جلسه  این کمیته داوری نیز برگزارشده 

است، لذا اعضا می توانند داوری را در قراردادهایشان ذکر کنند تا در اتحادیه به آن رسیدگی شود.

 جلسه با مرکز ملی رقابت
جلسه ای به درخواست اتحادیه با حضور جناب آقای فتحی معاونت شورای رقابت به همراه تیم کارشناسی در محل اتحادیه و با محوریت موضوع ایجاد نهاد 
رگوالتوری در صنعت، نفت، گاز و پتروشــیمی برگزار شد. درنهایت مقرر شد، پیگیری در این خصوص از سوی اتحادیه صورت گیرد سپس شورای رقابت 

حمایت های الزم را به عمل آورد.

 جلسه با سازمان توسعه تجارت ایران
جلسه کمیته کارشناسی شــورای عالی صادرات غیرنفتی با حضور نمایندگان اتحادیه، سازمان ملی استاندارد، دارایی، گمرک و... برگزار شد. موضوع جلسه 
در خصوص بررسی مسائل و مشکالت صادرات قیر بود. مدیرکل صادرات بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشتند که اتحادیه مجدداً برگزاری جلسات 
کارشناسی بانک مرکزی جهت رفع مشکالت ارزی کمیسیون های تخصصی اتحادیه را از ایشان پیگیری نمود. مهم ترین موضوعی که اتحادیه مطرح نمود این 
بود که نحوه محاسبه ارزش های گمرکی کاالهای صادراتی از سوی گمرک و نرخ ارز اعالمی از سوی بانک مرکزی باعث باال رفتن قیمت های پایه صادراتی شده 

که در پی آن میزان تعهدات ارزی اعضا نیز باال رفته است و تداوم این رویه موجت توقف فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد شد.

  دیدار با مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران
جلسه ای با مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به همراه معاونین و مدیرانشان در خصوص رفع 
برخی از محدودیت های ایجادشده در اثر بازگشت تحریم های بین المللی برای صادرکنندگان برگزار شد. 
در این جلسه عنوان شد که تاکنون صندوق تمرکز خود را بیشتر بر روی پتروشیمی ها گذاشته است اما با 
توضیحاتی که اتحادیه در مورد فعالیت های اعضاء خود ارائه نمود، در خصوص همکاری با اتحادیه و ارائه 
تسهیالت به اعضاء ابراز عالقه نمودند. در این زمینه مقرر شد، از نمایندگان صندوق ضمانت صادرات 

ایران برای شرکت در جلسات کمیسیون های اتحادیه دعوت به عمل آید.

 برگزاری جلسه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در اتحادیه
با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران جلسه ای با موضوع " تدوین استراتژي ملي صادرات" با حضور مشاوران اعزامی از سوی مرکز تحقیقات بین الملل و 
مجموعه ای از پتروشیمی های کشور و انجمن های وابسته در روز چهارشنبه مورخ 27/0۶/98 در محل دبیرخانه اتحادیه برگزار شد و درنهایت مقرر شد، جلساتی 

مدون در این خصوص برگزار گردد.

 جلسه با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پاالیش نفت
جلسه ای با حضور جناب آقای عاشوری به همراه نمایندگان دولتی در خصوص تعیین نرخ فرآوردههای نفتی مورخ 02/07/98 برگزار شد. در حال حاضر آمار 
معامالت صفر است اگر این روند ادامه پیدا کند پاالیشگاه ها مجبور به توقف کار خواهند شد که ابعاد سنگینی را در بر خواهد داشت در همین راستا اتحادیه 
پیشنهاد داد، قیمت نفت خام بر مبنای متوسط بهای محموله های صادراتی نفت ایران )پایین تر از قیمت فوب خلیج فارس( تعیین شود تا متعاقباً پاالیشگاه ها 
قادر باشند فرآورده های خود را متناسب با همین روش تعیین قیمت نمایند و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه یکسان و جلوگیری از اختالل در 

روند تعیین قیمت های فرآورده های ویژه و خریدوفروش "نهاد تنظیم بازار رگوالتوری" تشکیل گردد.

  دفتر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتي
جلسه ای با جناب آقای مســیحی معاونت دفتر ارزش افزوده ســازمان امور مالیاتي مورخ 02/07/98 در خصوص اســترداد معوقات مالیات بر ارزش افزوده 
 CD صادرکنندگان برگزار شد. اختیارات بانک مرکزی همچنان برقرار اســت و بدون تأیید بانک مرکزی ارزش افزوده ای بر نخواهد گشت. بانک مرکزی یک
برای کل سال 1397 را به دفتر معاونت ارزش افزوده فرســتاده اما دسترسی به سامانه امور مالیاتی را نداده است از این رو شرکتها می توانند خودشان از دفتر 

ارزش افزوده استعالم و یا مراجعه نمایند تا از وضعیتشان مطلع شوند. همچنین پیشنهاد شــد، یک sea t مشخص برای نماینده اتحادیه به عنوان مشاور در 
جلسات سیاست گذاری دفتر ارزش افزوده قرار گیرد که موردپذیرش آقای مسیحی قرار گرفت و مکاتبات الزم در این خصوص از طرف اتحادیه با آن معاونت 

صورت گرفته است.

 جلسه آکادمی دانشگاه صنعت شریف
جلسه ای با هیئتی از آکادمی دانشگاه صنعت شریف به همراه کارشناسان اتحادیه برگزار شد. بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی آن آکادمی جهت همکاری 
در خصوص برگزاری دوره یک ساله MBA با همراهی اتحادیه مقرر شد، تفاهم نامه  همکاری به منظور حضور رایگان نمایندگان اتحادیه در دوره های آموزشی 

و ارائه تخفیفات مختص اعضاء منعقد گردد.

 کمیسیون فرآورده های قیر و نتایج سه ماهه دوم آن:
از مهم ترین موضوعاتی که در کمیسیون های قیر برگزارشده در سه ماهه دوم سال 98 مطرح شده می توان به مواردی از قبیل بررسی موارد مطرح شده در جلسه 
با معاونت صادرات بانک مرکزی مورخ 05/04/98، بررسی ابعاد مختلف در خصوص تکمیل فرم بازگشت ارز بانک مرکزی، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون، 
بررسی آخرین تحوالت درزمینه ارزش افزوده و تعهدات ارزی، بحث و بررسی در خصوص ابعاد مختلف موضوع قیر تهاتری، بررسی پیشنهاد کنفرانس های مرتبط 
با قیر توسط اتحادیه با محوریت صادرکنندگان ایرانی قیر، بررسی اشتراک مجالت آرگون و پلتس توسط اعضاء، بحث و بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح 
رتبه بندی و بررسی پیشنهاد اعضاء در خصوص نحوه برگزاری جلسات کمیسیون اشاره کرد. نتایج جمع بندی این جلسات به شرح ذیل می باشد:  در خصوص 
فرمول قیمت گذاری وکیوم باتوم، کلیه پیشنهادهای اعضا جمع آوری گردد و در جلسه مشترک با انجمن قیر، توسط نمایندگان کمیسیون مطرح گردد.  نامه 
ارائه اطالعات فروش ریالی و پاسخ شرکت ها جمع آوری گردد و از بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف واحدهای ارائه دهنده اطالعات پیگیری الزم صورت 
پذیرد؛ همچنین یک کارگروه ارزی جهت برگزاری جلسه با بانک مرکزی و شرکت های متعهد و نمایندگان تام االختیارشان تشکیل گردد.  طی نامه ای به 
مجلس شورای اسالمی ابعاد فسادآور و مخل صادرات موضوع قیرهای تهاتری تشریح و به کمیسیون انرژی و عمران مجلس ارسال گردد.  کارگروهی در خصوص 
برگزاری کنفرانس بین المللی قیر در ایران تشکیل گردد که امور مربوطه را پیگیری و سازمان دهی نماید.  در خصوص طرح رتبه بندی، چارچوب کلی از طرف 
اتحادیه به اعضا ارسال گردد.  چنانچه اعضاء کمیسیون در خصوص نحوه و شرایط برگزاری جلسات نظرات و پیشنهاد هایی دارند آن را به هیئت رئیسه مطرح 
نمایند. * کارگروهی باهدف بررسی راهکارهای کاربردی جهت ایفای تعهدات ارزی و ارائه پیشنهاد به بانک مرکزی برگزار گردد و دبیرخانه اتحادیه مکاتبه 
الزم با اعضاء کمیسیون قیر را انجام دهد.  اتحادیه مکاتبه ای در خصوص موضع لزوم اخذ مجوز استاندارد جهت کاالهای صادراتی مشمول ضوابط استاندارد 
اجباری با گمرک انجام دهد.  اتحادیه در خصوص نامه ای که در اعتراض به اتصال به خطوط لوله مشترک کریدور A بندر خلیج فارس تهیه و به سازمان بنادر و 
دریانوردی ارسال نموده است، پیگیری الزم را انجام دهد.  کارگروهی جهت بررسی و اصالح فرمول قیمت گذاری وکیوم باتوم برگزار گردد.   اتحادیه پیگیری 

الزم در خصوص مطالبات ارزش افزوده صادرکنندگان را در دستور کار خود قرار دهد.

 کمیسیون فرآورده های روغن و نتایج سه ماهه دوم آن:
از مهم ترین موضوعاتی که در کمیســیون های فرآورده های روغنی برگزارشــده در ســه ماهه 
دوم سال 98 مطرح شــده می توان به مواردی از قبیل بررسی ارزش های گمرکی فرآورده های 
روغنی تصفیه دوم، بحث و تبادل نظر در خصوص آمارهای صادراتی انواع روغن در ســال 9۶ 
و 97 و تشــکیل کارگروه اصالح کد تعرفه صادراتی انواع روغــن عنداللزوم، بحث و تبادل نظر 
در خصوص استانداردســازی فرآورده های روغنی مطابق با آخرین بخشنامه استاندارد و بحث 
و تبادل نظر در خصوص مشــارکت کمیســیون فرآورده های روغنی در برگزاری کنفرانس قیر 

اشاره کرد. طی برگزاری این جلســات تصمیمات و نتایج حاصله به شرح ذیل می باشند:
  کارگروهی جهت ارزش گذاری فرآورده های روغنی تصفیه دوم برگزار گردد.  کارگروهی جهت بررســی و دســته بندی کدینگ محصوالت 
)روغن تصفیه اول( و ارائه طرحی به گمرک تشــکیل گردد.  یک کارگروه فنی متشــکل از اعضاء کمیســیون فرآورده هــای روغنی با حضور 
واردکنندگان مواد افزودنی موردنیاز شــرکت های تولیدکننده جهت بررســی موضوع اســتاندارد ادتیوها تشــکیل و پس از جمع بندی نظرات 
کارشناسی اعضاء کارگروه، درخواست مشخص کمیســیون به دبیرخانه اتحادیه گردد.  طی اطالع رسانی از سوی اتحادیه به اعضاء درخواست 
شــود تا آن دســته اعضایی که تقاضای تأمین خوراک روغن پایه تصفیه اول را دارند، اعالم نیاز خود را کتباً به دبیرخانه اتحادیه ارســال نمایند 
تا در این خصوص پیگیری های الزم صورت گیرد.  اعضاء کمیســیون نظرات خود در خصوص اســتاندارد ادتیوها را کتبــاً به دبیرخانه اتحادیه 

ارسال نمایند.  جلســه مشترک با بانک مرکزی و دارایی برگزار گردد.
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 کمیسیون شیمیایی و گاز و نتایج سه ماهه دوم آن:
از مهم ترین موضوعاتی که در کمیســیون های شیمیایی و گاز برگزارشــده در سه ماهه دوم سال 98 
مطرح شده می توان به مواردی از قبیل بحث و بررسی در مورد مشکالت به وجود آمده در دوره جدید 
نسبت به نظریه کارگروه محترم تعیین ماهیت در مورد بعضی از اعضاء، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون، 
کاهش فرمول های استانداردسازی واحدهای تولیدی هیدروکربنی و همکاری با ارگان های متعامل از 
طریق ارائه اطالعات فنی و صنفی جهت ایجاد شفافیت و جلوگیری از اختالط با مواد یارانه ای در فرایند 
تولید و صادرات فرآورده ها اشاره کرد. از ابتدا مردادماه سال جاری از سوی کارگروه تعیین ماهیت درصد 
مغایرت های جدیدی برای شرکت ها اعالم شده که مربوط به پرونده های صادراتی سال 1397 است. 
در نامه مدیرکل محترم ستاد به عنوان در سال گذشته گمرک عنوان شده بود که اعالم نظر کارگروه ثانویه در مورد پرونده های صادراتی مربوط به بازه زمانی 
97/07/01 تا 97/12/28 بوده، ولیکن متأسفانه اعالم نظرهای کارگروه مذکور در مورد پرونده های سال گذشته از سر گرفته شده است. از اعضاء درخواست 

شد چنانچه در این زمینه با مشکلی مواجه شده اند، اعالم نمایند تا نامه ای برای تعیین تکلیف پرونده های صادراتی در این زمینه تهیه و به ستاد ارسال شود.
در مورد مسئله معافیت مالیاتی صادرات هیدروکربن و برخورد سلیقه ای برخی از سازمان های امور مالیاتی موضوعاتی مطرح و عنوان گردید که این مسئله در 
رسیدگی های مربوط به سال 9۶ همچنان ادامه دارد و مشکالتی برای شرکت ها ایجاد نموده است. عنوان شد صادرات انواع هیدروکربن در طول برنامه پنجم 
و ششم توسعه مشمول معافیت مالیاتی است و از اعضاء کمیسیون درخواست شد چنانچه با مشکلی در این زمینه مواجه شده اند، موضوع را جهت پیگیری و 

مکاتبه با سازمان های امور مالیاتی به اتحادیه اعالم نمایند.

 کمیسیون فرآورده های پارافینی و نتایج سه ماهه دوم آن:
در کمیسیون های فرآورده های پارافینی برگزارشده در سه ماهه دوم سال 98 در خصوص موارد متعددی 
ازجمله بازارهاي جهاني پارافین وکس، فوتس اویل، وازلین و پارافین مایع، قیمت خوراک واحدهای 
تولید پارافین، تغییر کد تعرفه پارافین وکس در گمرک بندرعباس و نحوه قیمت گذاری و شرایط عرضه 
و تقاضای اسلک وکس در بازار داخلی به منظور اصالح وضعیت موجود بازار بحث و تبادل نظر به عمل 
آمد. از مهم ترین مشکالت اعضای کمیسیون پارافین نرخ خوراک واحدهای پارافین سازی برای تداوم 
فعالیت های تولیدی و صادراتی آن ها است. در این رابطه عنوان شد مسائل مرتبط با نحوه عرضه خوراک 
واحدهای پارافین سازی در بورس، در حال پیگیری از طریق مرکز ملی رقابت است. همچنین نوسانات 
نرخ قیمت گذاری از دیگر مشکالت این صنف می باشــد. صنف تولیدکنندگان فرآورده های پارافینی شرایط مناسبی برای تولید و صادرات در اختیار ندارند. 
مشکالت موجود در رابطه با قیمت مواد اولیه و نیز تعهدات بازگشت ارز حاصل از صادرات، متوسط نرخ تمام شده شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و توان 
حضور و رقابت در بازار را از ایشان ســلب می نماید. از موراد مطرح شده دیگر در این جلسات این بود که با توجه به شرایط پذیرش کاال در بازار فیزیکی بورس 
کاالی ایران )مندرج در وب سایت آن شرکت( کاالی قابل عرضه در بورس نباید مشمول محدودیت هایی ازجمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در 
عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادالنه قیمت کاال گردد؛ بنابراین با توجه به اینکه اسلک وکس تاکنون همواره دارای فرمول قیمت گذاری مصوب بوده 
است، می بایست از فهرست کاالهای قابل عرضه در بورس خارج شده و سپس تنظیم بازار آن ضمن تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان مرکز ملی رقابت، این 

اتحادیه و انجمن پاالیشگاه های روغن سازی در جلسات ماهانه این کمیته صورت گیرد.

 کمیسیون پتروشیمی و نتایج سه ماهه دوم آن:
از مشــکالت اصلی در بخش صادرات محصوالت شرکت های پتروشــیمی، مســائل مربوط به حمل ونقل محصوالت به خصوص محصوالت 
مایع اســت. اعضا خواستار ارائه راه حل و رفع هر چه ســریع تر این مشــکل بودند. جداگانه عمل کردن سیســتم ها و ارگان های دولتی 
نیز از دیگر مشــکالت این صنعت اســت که علی رغم همه مشکالت که در کشــور برای شرکت های پتروشــیمی و صادرات آن ها وجود 
دارد، باید مــورد پیگیری قرار گیــرد. آقای دکتر حســینی عضو محتــرم هیئت مدیره و ســخنگوی اتحادیه با توجه بــه کم کاری های 
صورت گرفته نســبت به شرکت های پتروشــیمی در دوره های پیشین عنوان نمودند، جلســات حضوری با جناب آقای عزیزی و سعیدی 
ئه برنامه توسط هیئت رئیسه کمیســیون پتروشیمی  را )دوســتان هلدینگ( در خصوص پیگیری این موضوع انجام شده و امید اســت با ا
نیــم تعامالت موردنظر را ایجاد و به دنبال آن بخش پتروشــیمی اتحادیه را تقویــت نماییم. با توجه  و پیگیری آن توســط این جانب بتوا
به اینکه بســیاری از شــرکت های پتروشیمی نســبت به اتحادیه و فعالیت های این تشــکل شناخت ندارند، اعضا خواســتار برنامه ریزی 
در راســتای فعالیت بیشــتر این کمیسیون شــدند تا اتحادیه در این صنعت نیز شــناخته تر شــود. دبیر کل اتحادیه از اعضا درخواست 

نمودنــد تا ضعف های موجود را بــه اتحادیه اعالم نمایند تا جهت بهبود و رفع آن ها اقدام شــود.

 کمیســیون بازرگانان و نتایج سه ماهه دوم آن:
نجام شــده در جلسات کمیســیون بازرگانان شامل مواردی بوده  مهم ترین صحبت های ا
نزیــت و صادرات با توجــه به تحوالت  اســت از قبیل بحث و بررســی پیرامون بازار ترا
اخیر روابط ایران و امارات )امور بانکی و بندری و شــرکت های نفتی(، بحث و بررســی 
مشــکالت ناشــی از محدودیت ضمانت گذاری توســط بازرگانان برای صادرات با کارت 
بازرگانی خودشان، بررسی طرح پیشــنهادی قیمتی به صورت هفتگی از طرف کمیسیون 
بازرگانان، بررســی گزارش عملکرد تجارت خارجه کشــور در 12 ماه گذشــته، بررسی 
وضعیت بازار محصوالت پتروشیمی و پاالیشــگاهی و تحلیل روند بازار صادرات، بررسی 
وضعیت شــرکت های عضو کمیســیون و جذب بازرگانان و ارائه طرح مناســب بــرای خرید اعضاء از بورس انرژی که در ذیل به شــرح 
مختصری از آن می پردازیم:  قانون "بهبود مســتمر فضای کسب وکار" در ســال 1390 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است 
لزام مشورت مسئوالن دســتگاه های اجرایی با فعاالن اقتصادی،  که 29 ماده و 53 حکم را شــامل می شود. تسهیل شروع کســب وکار، ا
شفاف ســازی اطالعات و معامالت بخش عمومی، رفع موانع تولید و ســرمایه گذاری به ویژه بــرای تولیدکنندگان کوچک، ثبات بیشــتر 
در تغییر سیاســت ها و ایجاد ســامانه های پنجره واحد برای معامــالت بخش عمومی و تجارت های فرامــرزی از اهداف اصلی این قانون 
اســت. از 53 حکم این قانون تنها 10 حکم اجرایی شــده 18 حکم اجرای ناقص و 25 حکم آن هم اصاًل اجرا نشــده اســت که نشــان 
ند. از مهم ترین احــکام این قانون  می دهد حدود یک پنجم از مفاد این قانون اجراشــده و حدود نیمي از احکام آن اساســاً اجرانشــده ا
جلوگیری از فعالیت موازی تشــکل ها در فعالیت های صادراتی است که پیرو آن شــورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی با حضور 17 
نفر از مســئوالن دســتگاه های اجرائی و 10 نفر از نمایندگان تشــکل های بخش های خصوصی تشکیل شده اســت اما همچنان از نظرات 
بخش خصوصی هیچ گونه اســتفاده ای نمی شــود. عدم توجه دســتگاه های دولتی و حضور نامنظم اعضا در این جلســات از کارآمدی و 
اثربخشی شورا کاسته اســت و برنامه هایی همچون تشکیل ســازمان نظام مشاوره مدیریت و پایگاه اطالع رســانی جامع معامالت بخش 
عمومی به درســتی پیگیری نشده اســت. این قانون طالیی می توانست اســتراتژی کاری خوبی برای اعضاء کمیســیون بازرگانان باشد؛ 
از هرج ومرج های اقتصــادی جلوگیری کند و نظم قانونی اثربخشــی در پیشــبرد فعالیت های اقتصادی ایجــاد نماید. بخش عمده اي از 
دالیل عدم اجرا یا اجــراي ناقص احکام قانوني، بــه نواقص قانون و قانون گذاری مربوط اســت. ظرفیت برای فعالیــت بخش خصوصی 
وجود دارد اما اراده ای برای اســتفاده از آن دیده نمی شــود. این موضوع نیاز به کارشناســی جدی و محکمی دارد تا به نتیجه برســد. 
تشکیل شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که از احکام این قانون اســت، انجام شده است اما عماًل جلســات به صورت تشریفاتی 
برگزار می شوند و مصوبه ای هم از آن خارج نشده است. برای مثال در سال گذشــته در خصوص موضوع ایجاد نهاد رگوالتوری بر اساس 
پیگیری های بخش خصوصی جلســات تشــکیل شــدند اما به دلیل مقاومت بخش دولتی عماًل بی نتیجه ماند. بااین حال اتحادیه همیشــه 
خواهان شــرکت در جلســات شــورا برای حفظ و دفاع از منافع اعضاء خود بوده اســت و در فرصت هایی که پیش می آید مواضع خود و 
درخواســت های اعضاء را مطرح می کند.  کمیســیون بازرگانان در نظر دارد به عنوان پایه ای برای قیمت گذاری فعال گردد. پیشــنهاد 
می شــود، بســتری فراهم شــود تا قیمت کلیه محصوالت اتحادیه به صورت هفتگی )در روزهای شــنبه یا یکشــنبه( و از هر کمیسیون 
توســط یک نماینده و بــا تأیید رئیس کمیســیون مربوطه قیمت هــا به صورت یک بازه قیمتی مناســب به کمیســیون بازرگانان اعالم و 
اطالعات به صورت مســتمر در قالب یک جدول به فعاالن اقتصادی ارائه شــود.  پیرو بررســی گزارش عملکرد تجارت خارجی کشــور 
در ســال 97 پنج قلم عمده صادراتی کشــور میعانات گازی، گاز طبیعی مایع، پروپان مایع شــده، روغن های ســبک و فرآورده ها به جز 
بنزین، همچنین پنج بازار نخســت صادراتی کشــور: چین، عراق، امارات، افغانســتان و کره جنوبی ســهم ایــن بازارها از کل صادرات 
%۶ کاهش صادرات( و پنج بازار بزرگ وارداتی به کشــور: چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان سهم این بازارها از کل  کشــور: ۶7 درصد )
4.8 درصد(  %21 کاهش صادرات از صادرات غیرنفتی طی ســال 97 تنها بخش "صنعت" کشور به میزان ) واردات کشــور: 58 درصد )
افزایش ارزش داشته اســت و با پایین آمدن ارزش ریال، صادرات اقالم غیرنفتی مانند مشــتقات هالوژِن، روغن های نفتی و روغن های 
.. درصد تغییرات ارزشــی باالتری نســبت به ســال 9۶ و اقالمی چون میعانــات گازی و گازهای نفتی  حاصل از مواد معدنی، قیر نفت و.
نیز با کاهش ارزش مواجه شــده اســت. کل حجم تجارت خارجی کشور 8۶ میلیارد دالر بوده است. 3 کشــور اول مهم بازارهای هدف 
کاال چین، عراق و امارات اســت. در سال 97 صادرات کشــور به اروپا حدود 30 درصد کاهش داشــته درصورتی که به ارزش 9 میلیارد 
دالر از اروپا به کشــور واردات انجام شده اســت. صادرات به کشــورهای همســایه نیز افزایش پیداکرده اما مجموعاً در حوزه صادرات 

تنها حدود 1 میلیارد دالر صادرات داشــته ایم.
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Shell and Exxon are among 
 the companies picked by  the 
Pakis tani governmen t  to build 
five LNG impor t  terminals as 
par t of effor ts  to boos t na tural 
gas impor ts  to deal wi th 
shor tages in supply.
Reu ters repor ts  tha t 
 the  terminals could be 
opera tional in  two  to 
 three years, quo ting 
 the coun try’s oi l 
and power minis ter, 
Omar Ayub Khan.
Wi th a fas t-r is ing 
popula tion, Pakis tan 
has been plagued wi th 
power ou tages largely 
resul ting from a shor tage 
of fuel necessary  to keep i ts 
power s ta tions going.  though 
 there is some local produc tion, 
in  financia l  year 2017/18, 
demand exceeded  this supply 
by abou t 3 billion cu f t daily. 
Impor ts of gas and LNG are 
already on  the rise bu t no t fas t 
enough  to ensure no more 
blackou ts.  to remedy ma t ters, 
 the governmen t has picked five 
consor tia  to build addi tional 
 terminals.  the consor tia include, 

Shell, Exxon Close Deal  to Build Five 
LNG Impor t  terminals

besides  the  two supermajors, 
also Mi tsubishi Corp, Energas, 
 trafigura, and Gunvor.
 The consor tia mus t submi t 
 their de tailed plans for  the 
 terminals for governmen t 
approva l  by  November  5 
al though Reu ters quo ted PM 
Khan as saying  this approval 
had already been gran ted.

Pakis tan curren tly has LNG 
impor t capaci ty of 1.2 billion 
cu f t per day in  two  terminals, 
wi th plans  to add ano ther wi th a 

capaci ty of 600 billion cu f t daily 
in 2020. One billion cu f t of 

na tural gas equals abou t 
21,000  tons of LNG.
Besides impor  ts , 
however, Pakis tan is 
also pursuing higher 
local produc tion. 
 the coun try is eager 
 to open up i ts gas 

deposi ts  to foreign 
energy companies, 

and earlier  this year a 
senior governmen t official 

 told Reu ters, “I expec t in  the 
second half of  this year we will 
be auc tioning a t leas t 10, if no t 20 
blocks for explora tion.”
T h e  r e s o u r c e s  s e e m   t o 
b e   t h e r e ,  a c c o r d i n g   t o 
es  t ima  t es .  Pak i s  t an  has 
conven tional gas reserves 
of 20  tri l l ion cu f t and shale 
gas reserves exceed 100 
 t r i l l i o n  c u  f  t .  S o  f a r,   t h e 
au thori ties have delinea ted 
more  than 30 gas blocks, all 
onshore.

 Iran’s s ta te oil company has 
s truck na tural gas a t a new deposi t, 
according  to a repor t in Press tV, 
quo ting ano ther repor t from news 
agency Fars.
According  to Press tV, NIOC’s head 
of explora tion, Saleh Hendi,  told 
Fars  tha t “ this field was discovered 
af  ter  a year of  con t inuous 
explora tion in sou thern Iran.”
Hendi repor tedly added  the gas 
was s truck a t a dep th of 3,900 
me ters and  tha t  the deposi t  tha t was 
 tapped con tained enough energy 
 to provide power  to  the whole of 
 tehran, which has a popula tion of 
12 million, over a period of 16 years.
 the repor t comes on  the heels of 
news  tha t China’s CNPC had pulled 

ou t from  the Sou th Pars Phase 
11 projec t, which was supposed 
 to be led by French  to tal.  to tal, 
however, lef t Iran las t year af ter U.S. 
sanc tions snapped back, leaving 
CNPC wi th  the oppor tuni ty  to gain 
majori ty in  the projec t. According 
 to Iran’s Pe troleum Minis ter 
Bijan Zanganeh, however,  this 
did no t happen, and  the Chinese 
company pulled ou t,  too, leaving 
local Pe tropars solely responsible 
for  the projec t.
 there have been numerous 
repor ts from official Iranian news 
ou tle ts abou t con tinued oil and 
gas explora tion in defiance of 
U.S. sanc tions. Las t December, 
NIOC’s Hendi said, “Based on 
our Five-Year Developmen t Plan, 

we have had good achievemen ts 
in explora tion of oil and gas 
reservoirs, so  tha t we now rank 
firs t in  terms of oil and gas reserves 
in  the world,” following successful 
new explora tion resul ts.
The U.S. sanc tions have had no 
impac t on explora tion opera tions, 
Hendi said a t  the  time, which 
con tinue as usual. Hendi  then 
added  tha t  the sanc tions had 
made Iran self-sufficien t in 
producing equipmen t for oil and 
gas explora tion. The BP S ta tis tical 
Review of World Energy 2018 wi th 
da ta a t end-2017 places Iran four th 
in proved oil reserves, behind 
Venezuela, Saudi Arabia, and 
Canada, and second in na tural 
gas behind Russia.

Iran Makes Huge Na tural Gas Discovery 
 Could Power  tehran For 16 Years



Defying 
Sanc tions, 
India Will 

Resume Oil 
Impor ts 

From 
Venezuela

India’s Reliance is se t  to resume oil impor ts from sanc tioned Venezuela, 
according  to a Reliance represen ta tive  tha t spoke  to Reu ters .
India had s topped i ts impor ts of Venezuelan oil mon ths ago af ter  the 
Uni ted S ta tes sanc tioned Venezuela. Reliance feels secure in i ts 
decision  to resume  the impor ts, because i t will be  taking  the crude oil in 
exchange for supplying Venezuela wi th fuels including diesel, a scenario 
 tha t is allowed under  the sanc tions. 
“ these are ac tions complian t  to U.S. sanc tions as crude sourcing agains t 
supply of permi t ted produc ts is allowed,”  the represen ta tive said in an 
email  to Reu ters.
Venezuela’s oil indus try has suffered under  the weigh t of  those sanc tions 
 tha t have caused inven tories  to build up, causing i ts las t running blending 
uni t, Pe trosinovensa,  to shu t la te las t week. O ther blending uni ts had already 
been shu t tered earlier in  the year.
Venezuela’s lis t of crude oil buyers have shrunk in  the wake of  the 
sanc tions, wi th Cuba, Russia, and China one of i ts las t remaining 
cus tomers, bu t few of  those cus tomers pay in cash for all  the Venezuelan 
oil  they receive.
Like Reliance’s plan  to swap i ts oil produc ts for crude oil, Cuba 

swaps goods and services for i ts 
oil, while China and Russia bo th 
accep t crude oil from Venezuela 
in exchange for loans  they already 
ex tended  to  the  troubled La tin 
America coun try. Of  those, 
Russia’s Rosnef t is Venezuela’s 
larges t impor ter, handling 66% of 
all of Venezuela’s impor ts.
For India,  the resump tion of 
Venezuelan crude oil impor ts will 
come as welcome relief, af ter i t had 
 to s top crude oil impor ts from Iran 
due  to sanc tions as well.
India’s Nayara Eneregy L td said 
las t mon th  tha t 3.5 million barrels a 
day of ul tra-heavy crude have been 
 taken ou t of  the marke t due  to  the 
sanc tions on Iran and Venezuela.
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One of  the wor ld ’s larges t 
independen t oil  traders, Gunvor 
Group, plans  to revamp i ts 
refinery in Ro t terdam  to adap t 
i t  to produce low-sulfur fuel oil 
 tha t would be complian t wi th 
 the new regula tions on shipping 
fuel, Gunvor’s chief execu tive 
 torbjörn  törnqvis t  told Reu ters. 
Gunvor plans  to reconfigure i ts 
88,000 barrels per day refinery in 
Ro t terdam, in  the Ne therlands, 
in March nex t year, so  tha t i t 
could s tar t producing  the low-
sulfur fuel oil (LSFO).
“We wi l l  s t i l l  produce high 
sulphur fuel oil bu t we will be 
able  to produce bo th,”  tornqvis t 
 told Reu ters.
According  to Gunvor’s chief 
execu tive, refineries will be 
able  to produce LSFO wi thou t 
c o m p r o m i s i n g  g a s o l i n e 
p r o d u c  t i o n  a n d  w i  t h o u  t 
c h a n g i n g   t h e  r e fi n e r y ’ s 
configura tion  too much.  

Huge 
Independen t 

Refiner 
Prepares For 
Revolu tion 
In Marke ts

According  to  the new rules 
by  the In terna tional Mari time 
Organ iza  t ion  ( IMO) ,  on ly 
0.5-percen t or lower sulfur fuel 
oil should be used on ships 
beginning January 1, 2020, 
unless said ships have ins talled 
 the so-cal led scrubbers—
sys tems  tha t remove sulfur from 
exhaus t gas emi t ted by bunkers.
 the In terna tional Energy Agency 
(IEA) es tima tes  tha t demand for 
high-sulfur fuel oil (HSFO) will 
drop from 3.5 million bpd  to 1.4 
million bpd in jus t one year. By 
 the end of 2020, an es tima ted 
4,000 vessels—ou t of a global 
flee t of around 90,000—will 
have scrubbers ins talled which 

will consume some 700,000 bpd 
of fuel oil.
So  the shipping indus try is 
preparing for a disrup tion of  the 
 types of fuels i t will be using as 
of  the beginning of 2020, bu t  the 
oil and fuels marke t, as well as 
refiners, are also ge t ting ready 
for  the impac t.
Some exper ts and media have 
dubbed  the new shipping fuel 
rules as  the “single larges t oil 
marke t disrup tor” se t  to send 
shockwaves  through  the en tire 
supply chain in  the shipping 
i nd u s  t r y— f rom  c ru de  o i l 
producers,  to refiners,  to  traders, 
 to shippers,  to end-consumers 
of every thing  traded on ships.
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coal—no t exac tly  the cleanes t 
al terna tive source of energy.
 tha t’s why scien tis ts call  this  type 
of hydrogen ‘grey’ hydrogen 
because i ts produc tion is no t 
zero emission.
According  to  the In terna tional 
Energy Agency (IEA), around 
70 M t of hydrogen are produced 
 today in  the world, 76 percen t 
of which from na tural gas and 
almos t all  the res t from coal.
In  the U.S.—which produces 
nearly one-seven th of global 
supply—95 percen t  of   the 
hydrogen is curren tly produced 
from na tural gas.  tha t’s no t 
only because na tural gas is 
abundan t in  the U.S.—hydrogen 
produc tion from na tural gas is 
curren tly a lo t cheaper  than from 
elec trolysis.
In  terms of consump tion, nearly 
all of  the hydrogen consumed 
in  the Uni ted S ta tes is used by 
indus try for refining pe troleum, 
 trea t ing me tals, producing 
fer tilizers, and processing foods.  
Global ly,  hydrogen use is 

also domina ted by indus trial 
appl ica t ions,  wi  th   the  top 
four single uses of hydrogen 
being oil refining (33 percen t), 
ammon ia  p roduc  t i on  (27 
percen t), me thanol produc tion 
(11 percen t) and s teel produc tion 
via  the direc t reduc tion of iron ore 
(3 percen t), IEA es tima tes show.
Global hydrogen produc tion 
 today is responsible for 830 M t of 
CO2 emissions annually, equal 
 to  the annual CO2 emissions 
of Indonesia and  the Uni ted 
Kingdom combined,  the IEA 
says, no ting  tha t if hydrogen 
produc tion were  to become 
emission-free, hydrogen could 
really be a green  technology.
 tha t’s because hydrogen, unlike 
o ther fuel sources, is used  to 
genera te power using a chemical 
reac tion ra ther  than combus tion, 
producing only wa ter and hea t as 
byproduc t.
The so-called ‘green hydrogen’ 
produced f rom renewable 
energy sources has been 
a promising concep t bu t no 

break through in  this field has 
 taken place ye t.
Bu t  sc ien t is  ts  are al ready 
developing various  technologies 
 to find a cheap, environmen tally 
friendly, and feasible way  to 
produce hydrogen—ou t of  thin 
air and sunligh t.  the challenge is 
 to  turn  those successful small-
scale experimen ts in to a large-
scale cos t-effec tive process.
 the U.S. Depar tmen t of Energy is 
s tudying and suppor ting various 
ways  to produce hydrogen 
in  a  cos t -effec t ive  and an 
environmen tally friendly way. 
 the DOE believes  tha t  there 
is po ten tial  to s tudy hydrogen 
produc tion from elec trolysis, 
b i o m a s s  g a s i fi c a  t i o n , 
 thermochemical wa ter spli t ting, 
pho toelec trochemical wa ter 
sp l i  t  t ing ,  pho tob io log ica l 
processes,  and microb ia l 
biomass conversion.
I n  v i e w  o f  h y d r o g e n ’ s 
po ten tial  to be a mul ti-billion 
indus t ry  o f  a  zero-carbon 
e n e r g y  s o u r c e ,  E n e r g y 
Innova tion’s Rissman calls 
for more research in to clean 
hydrogen  technology: 
“Even as  the U.S. deploys 
proven, emissions-reducing 
 t e c h n o l o g i e s   t o d a y  – 
including solar power, wind 
power, and energy efficiency 
– we mus t inves t in research 
and developmen t,  to ensure 
 tha t hydrogen  technology is 
ready  to  transform  the las t 
few, difficul t- to-decarbonize 
e l e m e n  t s  o f   t h e  e n e r g y 
s y s  t e m  i n   t h e  c o m i n g 
decades.”Source: Energy Innova tion Energy Policy Simula tor (EPS) scenarios

 Hydrogen is  the simples t 
elemen t on ear th and mos t 
a b u n d a n  t  e l e m e n  t  i n   t h e 
universe. I t is an energy carrier 
as i t has high energy con ten t 
per uni t of weigh t. And i t has 
 the po ten t ia l   to  become a 
mains tream energy  technology 
and a key clean fuel source in  the 
fu ture  tha t could also help reduce 
greenhouse gas emissions. the 
developmen t  o f  hydrogen 
research and  technology in 
 the nex t few decades could 
make hydrogen a mul ti-billion 
indus try in  the Uni ted S ta tes 
alone, Jeffrey Rissman, Indus try 
Program Direc tor & Head of 
Modeling a t clima te policy  think 
 tank Energy Innova tion, wri tes in 
Forbes. By 2050,  the hydrogen 
indus try could genera te as much 
as US$170 billion in annual 

revenues and make combined 
profi ts of more  than US$100 
billion, if hydrogen demand as a 
vehicle fuel resul ts in 5 percen t 
hydrogen-powered vehicles 
on  the road in 2050, and i f 
hydrogen is made en tirely from 
elec trolysis— the process of 
spli t ting hydrogen from wa ter 
using an elec tric curren t. this 
scenario is one of  three possible 
pa thways for hydrogen  tha t 
Energy Innova tion examined. 
 this is  the ‘hydrogen demand plus 
elec trolysis (HD+E)’ scenario.
  this scenario assumes  tha t 
hydrogen wil l  be produced 
w i  t h o u  t  g r e e n h o u s e  g a s 
emissions and using elec trici ty 
from renewable sources for 
 the elec trolysis. the o ther  two 
scenarios are ‘business as 
usual’, in which hydrogen is no t 

expec ted  to be a game-changer, 
and  ‘ hyd rogen  demand ’ , 
where  hydrogen  demand 
in cars and indus try is similar 
 to  the HD+E scenario, bu t 95 
percen t of hydrogen will s till 
be produced from na tural gas.
In  the HD+E case, emissions 
could be reduced by as much 
as 120 million me tric  tons (M t) of 
carbon dioxide (CO2) equivalen t 
annually in 2050.  this would be 
comparable  to removing 25 
million passenger vehicles from 
U.S. roads, Energy Innova tion’s 
Rissman says.
 The HD+E scenario, however, 
con tains one bold assump tion—
 tha t hydrogen will be produced 
en tirely from elec trolysis wi th no 
emissions.
A t presen t, hydrogen is  typically 
produced from na tural gas and 

Is  this  the Nex t 170$ Billion 
Energy Indus try In  the US?
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Inves tmen ts in liquefied na tural gas since  the s tar t of  the year 
have hi t an all- time high of $50 billion,  the In terna tional Energy 
Agency’s head, Fa tih Birol,  told an indus try conference.
“ this year, 2019 already broke  the highes t amoun t of (final inves tmen t 
decisions) for  the firs t  time ever, $50 billion,” Birol  told  the LNG 
Producer-Consumer conference in  tokyo, as quo ted by Reu ters.
Unsurprisingly,  the driver of  this grow th in inves tmen ts is growing 
demand for  the fuel in Asia, wi th China s till expec ted  to over take 
Japan as  the world’s  top impor ter of LNG.
“ the bigges t grow th is coming from China. In  the nex t five years, 
abou t one- third of global LNG demand will come from China alone,” 
Birol said. He added  tha t in five years, China will become  the larges t 
impor ter of  the fuel.
As for  the grow th in inves tmen ts,  there are no surprises  there, ei ther. 
 the bulk of  these has been made in  the Uni ted S ta tes and Canada.
In a December 2018 repor t  the Energy Informa tion Adminis tra tion 
said i t expec ted  the Uni ted S ta tes’ LNG expor t capaci ty  to double 
by  the end of  this year  to 8.9 billion cu f t daily.  this will make  the U.S. 
 the  third-larges t expor ter of LNG in  terms of capaci ty af ter Qa tar 
and Aus tralia. By 2030, U.S. LNG expor ts are es tima ted  to reach 17 
billion cu f t daily, from some 3 billion cu f t a t  the s tar t of 2019.
In Canada,  there is jus t one LNG projec t under developmen t 

LNG Inves tmen ts Hi t Record In 2019

righ t now—LNG Canada—bu t i t 
could have a final capaci ty of 28 
million  tons of  the fuel annually. 
 the US$31-b i l l ion  pro jec  t 
is led by Shell, wi th minori ty 
par ticipan ts including Pe tronas, 
Pe troChina, Mi tsubishi, and 
Kogas.
Meanwhile, Qa tar is s tepping up 
i ts effor ts  to keep i ts number-one 
spo t in  the global LNG expor t 
race.  the coun try has lif ted a 
mora torium on new drilling in i ts 
Nor th Field— the world’s larges t 
offshore gas field Qa tar shares 
wi th Iran—aiming  to boos t 
expor t capaci ty by 43 percen t  to 
11 million  tons annually.
Global LNG demand is seen 
a t 550 million  tons by 2030, 
according  to projec tions by IHS 
Marki t.
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 China’s crude oil impor ts 
from ship- to-ship  transfers 
soared  threefold be tween Augus t 
and Sep tember  to 910,000  tons, 
Bloomberg repor ts, ci ting ship 
 tracking da ta.  the source of 
 the oil,  the agency no ted, was 
unclear.
“I  think i ts highly likely  tha t  these 
ship- to-ship and Malaysian 
v o l u m e s  a r e  I r a n i a n  o r 
Venezuelan crude,” Bloomberg 
quo ted Michal Meidan,  the head 
of  the China Energy Programme 
a t  the Oxford Ins ti tu te for Energy 
S tudies as saying. “Bu t of course 
 the whole poin t here is  to make i t 
hard  to be sure,” Meidan added.
Indeed, i t is no secre t  tha t Iran has 
 taken  to ship- to-ship  transfers 
in  the open sea  to avoid U.S. 

sanc tions and con tinue expor ting oil. China is  the coun try’s mos t impor tan t 
oil buyer, no t leas t because of i ts  trade spa t wi th  the Uni ted S ta tes, and has 
been openly insis ting  tha t i t will no t s top buying Iranian crude.
China has pledged $400 billion in inves tmen ts in Iran’s oil, gas, energy 
infras truc ture and  transpor t indus tries over  the nex t 25 years, seeking 
 to secure a much needed fu ture oil and gas supply for a coun try whose 
domes tic produc tion canno t come close  to sa tisfying i ts growing 
needs.
Washing ton has no t been  turning a blind eye  to  tha t. A t  the end of las t 
mon th, Washing ton announced sanc tions on several Chinese  tanker 
opera tors on allega tions  they had viola ted U.S. sanc tions agains t Iran 
and had shipped Iranian crude.  the move sen t shipping ra tes soaring.
Ye t Iran is no t China’s only con troversial supplier of crude. Asia’s 
number- two economy has been financing Venezuela’s governmen t 
under an oil-for-cash scheme and al though Venezuela has s truggled 
 to con tinue serving  this obliga tion, chances are i t has found a way 
 to bring  the crude  to China, wi th ship- to-ship  transfers once again a 
convenien t way  to avoid de tec tion.
Unsurprisingly, as ship- to-ship  transfers expanded, impor ts of U.S. oil 
fell in Sep tember.  tha t was  the mon th when China launched  tariffs on 
U.S. crude un response  to  the la tes t round of U.S.  tariffs.

Sanc tioned Crude? China Ship- to-Ship Oil Impor ts 
Leap Higher In Sep tember
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world. I t wan ts  to main tain  tha t 
dividend of $16 billion per year. 
 the bulk of cash flow comes 
from  the oil and gas business. 
I t has inves ted in na tural gas 
(lower carbon con ten t  than 
oi l  or coal) in windmil ls,  in 
hydrogen energy, bu t all  this 
green inves ting, no ma t ter  the 
prospec ts, canno t genera te 
e n o u g h  c a s h   t o  p a y   t h a  t 
dividend. Shell will no t make 
 the Schumpe terian move,  to 

dump  the old business before 
i t is  too la te, and go whole hog 
in to  the new. Shell canno t afford 
 to be disrup tive. Somebody 
else will have  to do i t. In  tha t 
respec t, Bill Ga tes is righ t.
Presumably  the marke t will 
(even tually) furnish  the capi tal 
needed  to decarbonize  the 
economy, bu t, so far, ven ture 
c a p i  t a l i s  t s  s e e m  m o r e 
in teres ted in disrup ting  the 
 taxi, res tauran t, scoo ters and 

office space indus try.  they pour 
billions in to  those ven tures. 
M e a n w h i l e ,   t h e  c l i m a  t e 
con tinues  to warm.
W e  w o u l d  s u g g e s  t  a n 
al terna tive  to wai ting for  the 
Silicon Valley crowd  to come 
 to our  sa lva t ion.  One  tha t 
 takes in to accoun t  the need  to 
secure public backing for  the 
required social and economic 
changes. We believe  tha t  the 
na tion needs one or several 
publicly sponsored energy 
and clima te funds, similar in 
ways  to Comsa t, a governmen t 
s p o n s o r e d  b u  t  p r i v a  t e l y 
fi n a n c e d  a n d  m a n a g e d 
corpora tion  tha t firs t launched 
our communica tions sa telli tes. 
Anyone could buy a share in 
 the new  telecommunica tions 
 technology. Why no t some thing 
similar for clima te change? 
Maybe allow payroll deduc tions 
for small inves tors or s ta te-
sponsored funds for  local 
pro jec  ts .  C l ima te  change 
mi tiga tion effor ts will succeed 
only if  the public buys in to  the 
concep t. And giving  the public a 
chance  to buy in, li terally, migh t 
has ten  the process.
So back  to Bill Ga tes’ advice. 
Grea t idea. And, as  the old 
saying goes, “Wha t is sauce 
for  the goose is sauce for  the 
gander.” So why can’ t  the res t of 
us inves t along wi th Bill?

No t long ago, Bill Ga tes offered 
some inves tmen t advice.  tha t, in 
i tself, cons ti tu tes news, bu t  the 
con ten t and  the reac tions make 
up a more in teres ting s tory.
Ga tes  told  the Financial  times, in 
essence,  tha t inves tors who wan t 
 to do some thing abou t clima te 
change should s top making up 
lis ts of companies  they do no t 
wan t in  their por tfolios based 
on involvemen t in fossil fuel 
produc tion or use.  they should, 
ins tead, inves t in disrup tive 
 technologies  tha t will provide 
ac tual solu t ions  to cl ima te 
change.
E n v i r o n m e n  t a l - s o c i a l -
governance (ESG) inves tors 
have pushed back on  th is 
posi tion par tly on moral grounds. 
Bu t  there are economic reasons 
as well.   their wi thdrawal of 
capi tal, and demand  tha t banks 
no t finance fossil fuel projec ts 
limi ts  the pool of capi tal available 
 to fossil fuel companies, which 
raises  their cos t of capi tal. And 
 their insis tence  tha t fossil fuel 
companies more explici tly lay 
ou t risks  to shareholders se ts 
on no tice fiduciary inves tors, 
who do no t wan t  to have  to 
explain, af terwards why  they 
made an inves tmen t in disregard 
of warnings. Bu t  the ac tions of 
ESG inves tors are essen tially 
nega tive, and possibly of limi ted 
effec tiveness, given  the huge 

cash flows  tha t oil companies 
genera te.  the oil companies can 
con tinue  to do wha t  they always 
did. And  the capi tal marke t 
boyco t ts do no t crea te solu tions.
Okay, easy advice for Bill Ga tes 
 to give, because he and his fellow 
billionaires have  the money and 
con tac ts  to acquire in teres ts 
in  those disrup tive  technology 
companies before  they go public. 
 the res t of us don’ t. We will, as 
consumers, pay for  the new 

 technologies  tha t will make  the 
original inves tors richer.
Some energy exper ts have said, 
don’ t worry,  the big energy firms 
will make  those inves tmen ts, 
and  they have  the money  to do 
i t. In  tru th, some gian t energy 
firms have looked in to doing so. 
Royal Du tch Shell, for ins tance, 
se t up a  team of execu tives  to 
figure ou t how.  they immedia tely 
ran in to  the problem. Shell is  the 
bigges t dividend payer in  the 

Is Bill Ga tes Righ t On Energy Inves ting?
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 the Six th Na tional Developmen t 
Plan, which  targe ted an increase 
of pe trochemical produc tion 
capaci ty  to 120 million  tons by 2021 
– and  through  the es tablishmen t 
of Special Pe trochemical Zones 
and inves tmen t incen tives under 
 the Direc t  taxa tion Ac t, Law for 
 the  targe ting of Subsidies, and 
Foreign Inves tmen t Promo tion and 
Pro tec tion Ac t. 
I t is clear  tha t  there is  the po ten tial 
for Iran  to leverage  the s treng ths 
of i ts na tural asse ts, s tra tegic 
loca tion, indus trial capaci ty, 
and human capi tal  to grow by 
supplying in terna tional marke ts. In 
par ticular,  the sec tor can prosper 
by expanding in to new marke ts, 
improving quali ty, and increasing 
domes tic value added  through  the 
fur ther developmen t of downs tream 
ac tivi ties. 
According  to es tima tes by  the 
In terna tional  trade Cen tre, billions 
of dollars in expor t po ten tial remains 
un tapped. Polye thylene is already 
a major expor t produc t, bu t i t is 
es tima ted  tha t an addi tional USD 
1.0 billion could be expor ted by 
reducing  trade fric tions and  taking 
advan tage of growing demand in 
impor t marke ts. Me thanol, urea, 
and e thanediol also have significan t 
po ten tial for grow th.  there is  the 
po ten tial  to expand pe trochemical 
expor ts  to many coun tries, wi th 
addi t ional expor t po ten t ial 
par ticularly high in China (USD 1.6 
billion), India (USD 725.3 million), 
and Iraq (USD 169.9 million). 
However, unleashing  the sec tor’s 
full po ten tial  through  the s tra tegy 
will mean dealing wi th  the main 
challenges facing  the sec tor, as 
iden tified  through research on 

recen t  trends and discussion 
wi th sec tor par ticipan ts and 
exper ts.  the sanc tions imposed 
in June 2019 on  the Persian Gulf 
Pe trochemical Indus tries Company 
are complica ting  trade in  the sec tor. 
 the use of ad hoc arrangemen ts 
wi th key  trading par tners is helping 
expor ts  to con tinue,  though a 
plan for managing  the uncer tain ty 
genera ted by sanc tions is needed 
as well. 
On  top of  these concerns, domes tic 
fac tors affec ting in terna tional 
compe ti tiveness will also need 
 to be addressed. Among o ther 
issues, produc t concen tra tion in 
lower value added areas of  the value 
chain limi ts  the sec tor’s po ten tial, 
underinves tmen t affec ts capaci ties 
for grow th and innova tion, and a lack 
of coordina tion and convergence 
wi thin indus try’s opera tors and 
inefficiencies arising from  the 
regula tory framework. 
 the pe trochemicals sec tor s tra tegy 
will work on  these issues  through a 
unified plan of ac tion ou tlining  the 
concre te s teps needed  to enhance 
compe ti tiveness by building on 
Iran’s compe ti tive advan tages. 
I t will likely include ac tions in a 
broad range of policy areas  to work 
 toward  the sec tor’s grow th and 
developmen t  through enhanced 
expor ting.  these po ten tial ac tions 
can be grouped in to four main 
ca tegories:
•  Given  the uncer  ta in and 
changing ex ternal environmen t, 
proper managemen t of  trading 
rela tionships over bo th  the shor t 
and longer  term will be needed. 
Measures  to mi tiga te  the effec ts 
of sanc tions would be likely 
priori ties, and  trade policy and 

 the developmen t of new bila teral 
rela tionships could be looked a t 
as well. 
• Ins ti tu tional and policy reforms 
aimed a t enhancing  the sec tor’s 
compe ti tiveness may be considered 
under  the s tra tegy.  these ac tions 
could include  the use of clus ter 
policies and SPZs and fos tering of 
linkages and produc tivi ty spillovers 
beyond  these zones. Regula tory 
and o ther barriers  to firm dynamism 
may need  to be addressed, and 
 there is  the po ten tial  to enhance  the 
capaci ties of ins ti tu tions suppor ting 
expor ting and inves tmen t a t trac tion. 
•  the grow th and diversifica tion of  the 
sec tor – including  through grea ter 
innova tion and  the expansion of 
downs tream ac tivi ties – will depend 
on s treng thened inves tmen t and 
improved access  to finance. As 
such,  there may be a need for 
 targe ted inves tmen t promo tion 
ac tivi ties, as well as  the developmen t 
of al terna tive financing mechanisms 
for marginalized firms. 
• Quali ty and sus tainabili ty in 
produc tion can be enhanced 
 through ac tions on  the developmen t 
of s tandards and o ther areas. Ac tions 
in  this area would likely include 
enhancing  the quali ty managemen t 
sys tem and  the crea tion of 
means of fos tering inves tmen t in 
environmen tal safeguards and 
innova tion would help  to mi tiga te 
environmen tal impac ts.
 the exac t scope and con ten t of 
 the s tra tegy remain  to be se t tled, 
however. Work on  the design 
of  the NES and pe trochemicals 
sec tor s tra tegy is ongoing in close 
consul ta tion wi th key s takeholders 
 tha t will be involved in  the s tra tegy’s 
implemen ta tion.

 On Wednesday, Sep tember 
18,  the Iranian Oil, Gas and 
P e  t r o c h e m i c a l  P r o d u c  t s 
Expor ters' Union hos ted a mee ting 
of represen ta tives of firms, 
governmen t, and o ther ins ti tu tions 
involved in Iran’s pe trochemical 
sec tor.  they had ga thered  to discuss 
 the challenges and oppor tuni ties 
facing  the sec tor and  the po ten tial 
 to pursue grow th  through  trade as 
par t of  the elabora tion of  the Na tional 
Expor t S tra tegy of Iran (NES).
 the NES ini tia tive is being led by 
 the Minis try of Indus try, Mine and 
 trade and  the Iran  trade Promo tion 
Organiza tion, wi th financial 
suppor t from  the European Union 
and  technical assis tance from  the 
In terna tional  trade Cen tre.  the 
NES process aims a t designing 
a s tra tegic de tailed plan of ac tion 
for improving Iran’s in terna tional 
 trade prospec ts over  the near and 
long  term. I t includes six priori ty 
sec tors – medicinal herbs, frui ts and 
vege tables, au to par ts,  tourism, 
informa tion and communica tion 
 technology, and pe trochemicals 
– which will each be covered by 
dedica ted sec tor s tra tegies.
Pe trochemicals are a major 
componen t of global  trade;  the 
world’s expor ts of organic chemicals 
 to talled USD 444.6 billion in 2018. 
Demand is increasing, and fur ther 
grow th is expec ted  to accompany 
rising incomes in emerging 
economies. A t  the same  time, 
however, compe ti tion is in tensifying. 

Pe trochemicals  to be included as a priori ty sec tor 
in  the Na tional Expor t S tra tegy of Iran

China has become a major producer and  the shale gas revolu tion is lowering 
produc tion cos ts in  the Uni ted S ta tes, for example. Producers around  the 
world will also have  to pay addi tional a t ten tion  to  the environmen tal impac ts 
associa ted wi th  the produc tion, use, and disposal of pe trochemical goods if 
 the sec tor is  to expand in a sus tainable fashion in fu ture. 
 the NES and pe trochemical sec tor s tra tegy will be designed  to help Iranian 
expor ters bes t naviga te  this complex global environmen t  to fos ter grow th 
and developmen t a t home. 
Cer tain ty, pe trochemical expor ts are already very impor tan t  to  the 
Iranian economy. Organic chemical expor ts were wor th USD 4.1 billion 
in 2018, represen ting 13.6% of  to tal non-fuel expor ts.  the impor tance of 
 the sec tor has also been recognised by  the governmen t – including in 
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