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صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.
تاثیرگذاری در مدیریت بازار نفت و گاز جهان و استفاده از موقعیت ژئوپولتیک کشور در حمل و انتقال نفت خام و 

فرآورده های آن، گازطبیعی، مواد پتروشیمی و معاوضه نفت خام برای تصفیه در پاالیشگاه های کشور
تمرکز بر ایجاد زیرساخت های الزم توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع انرژی بر در مناطق مستعد کشور 

با اولویت سواحل و جزایر شمال خلیج فارس.
بهینه سازی مصرف همراه با کاهش شدت انرژی مصرفی در تمامی بخش های اقتصادی کشور

سرمایه گذاری از طرف ایران در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در خارج از کشور. 
دراین راستا خدمات ویژه واحد کاالی کارگزاری بانک دی کمک به توسعه این اهداف در زیر سایه شرایط صنایع 

پائین دستی نفت گاز و پتروشیمی درکشوراست.

  شرایط چگونه است؟
به عنوان مثال اهداف کالن سند چشم انداز پتروشیمی در افق 1404 عبارت بوده اند از :

 اولین تولید کننده مواد و کاالهای پتروشیمی، دستیابی به ظرفیت 126 میلیون تن در سال، دستیابی به سهم 34 
درصدی از ارزش ظرفیت محصوالت عمده پتروشیمی در خاورمیانه،  دستیابی به سهم 3/6 درصدی از ارزش ظرفیت 
محصوالت پتروشیمی در جهان ، مزیتهای رقابتی صنعت پتروشیمی در ایران،   دسترسی به منابع غنی گاز و میعانات 
نفتی با قیمت رقابتی مناسب، دارا بودن سواحل مناسب برای ساخت بنادر صادراتی، قرار گرفتن منابع گازی خوراک 
پتروشیمی در سواحل خلیج فارس، موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا از جمله چین , 
هندو اروپا از طریق ترکیه، جمعیت کشور به لحاظ ظرفیت های تقاضای داخل و مصرف کم سرانه مواد پلیمری 
نسبت به استانداردهای بین المللی،   رژیم مالیاتی مناسب و سازگار جهت صادرات )معافیت های صادراتی( و 

نیروی کار تحصیلکرده، جوان و ارزان برای کار در طرح های جدید این صنعت

نقاط قوت :
وجود پتانسیل سود آوری ، دارایی ها و جریانات نقدی، وجود نیروهای توانمند ، متخصص و با تجربه، وجود 
پتانسیل بالقوه مدیریت تامین زنجیره ارزش، تنوع و حجم باالی تولیدات، قابلیت هم افزایی در ابعاد مختلف، 

برخورداری از امکانات، زیر ساخت ها وابزارهای مناسب، قابلیت باالی جذب سرمایه و سرمایه گذاری

تهدیدات:
کاهش قیمت جهانی نفت و محصوالت پتروشیمی، جنگ تجاری مشتریان خارجی با رقبایشان که به افزایش 
تعرفه متقابل و کاهش قیمت هات منجر می شود، تحریم های ظالمانه علیه کشورمان،  رانت و انحصارگرائی 
داخلی در حوزه خوراک و یا ارز، ضعف قوانین برای دور زدن ان جهت منتفع شدن شرکت ها از معافیت های 
خاص از جمله مالیاتی، گمرکی و تعهدات ارزی، عدم شفافیت برخی شرکت ها در ارائه صورت های مالی، سخت 
گیری نهادهای باالدستی از جمله وزارت نفت و بانک مرکزی، سازمان امورمالیاتی و گمرک و بورس کاال وانرژی، 

معامالت صوری دربورس کاال برای اخذ معافیت های خاص
رکود اقتصادی ناشی از نوسانات نزولی ارز، قیمت گذاری غیرواقعی محصوالت قابل عرضه

چه خدمات ویژه ای به اعضای اتحادیه ارائه می نمائید؟
امکانات شرکت کارگزاری بانک دی برای شرکت های عضو اتحادیه اپکس عبارتند از:

برنامه ریزی ومشاوره تحقق اهداف مالی شرکت های تولیدی در حوزه نفت وگاز و تامین مالی از طریق بورس 
مطالعه درسطح  بین المللی برای ظرفیت های صادراتی برای صادرات محصوالت شرکت های تولیدی

ارائه مشاوره تخصصی درخرید مواداولیه شرکت های تولیدی از بورس کاال وانرژی
رایزنی با بورس کاال برای عرضه و یا خرید محصوالت از بورس کاال با شرایط مناسب

کمک به توسعه بازارهای صادراتی شفاف و امن از طریق بورس کاال
کمک به کاهش هزینه های مالیاتی از طریق فعالیت در بورس کاال

 مشاوره درخصوص فعال کردن ظرفیت های بالقوه شرکت های تولیدی از طریق مشاوره های مالی
برنامه ریزی در جهت عرضه تولیدات در زمان مناسب در بورس کاال و با قیمت قابل معامله 

ایجاد زنجیره مالی ارزش تامین کاال و عرضه و یا صادرات محصول برای  مشاوره عمومی و کمک به 

توانمند  به  کمک  معتبر،  تولیدی  های  شرکت 
و  تولیدات  افزایش  برای  خصوصی  بخش  سازی 
فروش و  سایرخدمات مالی و کارگزاری قابل ارائه در 

بازار سرمایه

 به نظرشما آینده بازارهای کاال و انرژی درایران 
و میزان  الملل چگونه خواهدبود  بین  و سطح 
عرضه و تقاضا چه دامنه ای نسبت به شرایط 
و  ایران  و وضعیت کشور  داشت  فعلی خواهد 

شرکت های ایرانی چگونه خواهدبود؟
بنده آینده را مثبت ارزیابی می نمایم و معتقدم آینده 
بهتر خواهد  بهتر و  از درس های گذشته  با کمک 
بود. ضعف موجود در مدیریت قوانین هم با تعامل 
شرکت ها و نهادهای حاکمیتی و شفافیت بیشتر 
شرکت ها بهبود خواهد یافت. درسطح بین الملل 
هم دنیا نمی تواند جایگاه قدرت اقتصادی و تولیدی 
ایران را نادیده بگیرد همانطور که هر نیرویی باالخره 
جایگاه گذشته خود را با اتکا به توانمندی گذشته و 
رشد قدرت خود محفوظ خواهد داشت درتعامل با دنیا 
شاهد عقب نشینی کشورهای نفتی در حوزه سیاست 

هستیم که در اقتصاد هم متجلی خواهد شد.

 چشم انداز بازار بورس کاال و انرِژی و شرایط 
فعالیت شرکت های نفت گاز و پتروشیمی در 

ایران را چگونه پیش بینی می نمائید؟
سازنده   تعامل  نیز  و  بنده  شناخت  به  باتوجه 
در  شکی  نظر  به  بورس  این  هدف  و  کاال  بورس 
رشد جایگاه و تعامل بورس کاال و این شرکت ها 
ها  همکاری  این  قطعاً   و  نیست  نزدیک  درآینده 

بسیار توسعه بیشتری خواهد یافت.

  با توجه به نوسانات نرخ ارز به نظر شما بازار به 
ثبات خواهد رسید؟ درمورد چگونگی خدمات به 
شرکت ها و خدمات ویژه بااولویت شرکت های 

مراجعه کننده  بیشتر توضیح بفرمائید:
نوسانات نرخ ارز هم با توجه به سیگنال های کالن 
و قطعاً  آینده است  ثبات نسبی در  بیانگر  دراقتصاد 
نوسانات تابع تصمیم مدیران اقتصادی خواهد بود که 
بسته به کارائی مدیریت ایشان ثبات محفوظ خواهد ماند.

در پایان از مصاحبه با شما خوشحالیم و امیدواریم 
شرکت های عضو اتحادیه نفت گاز و پتروشیمی با 
کارگزاری بانک دی مسیر توسعه خود را با اطمینان 

خاطر و آرامش متقابل به پیش ببرند.
من هم به نوبه خود از شما سپاسگزاری می نمایم که 
ارتباط بین شرکت ها و کارگزاری را به این وسیله 

فراهم می آورید. موفق باشید.

کارگزاری بانک دی در سال جاری به عنوان عضو فرعی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
ایران انتخاب گردید . ماهنامه دنیای انرژی گفتگویی را با آقای فردین آقا بزرگی مدیرعامل و نائب رئیس هیات 
مدیره کارگزای بانک دی انجام داد. دراین گفتگو آقابزرگی ضمن شناخت بازارها و آینده آن در حوزه کاال وانرژِی 
به ذکر خدمات این شرکت در بازارسرمایه و خدمات قابل ارائه با شرکت های پائین دستی صنعت نفت گاز و 

پتروشیمی پرداخت که در ادامه می آید :

مختصاتی از شرکت کارگزاری بانک دی و خدمات آن دربخش کاال و انرِژی ارائه فرمائید:
شرکت کارگزاری بانک دی با سرمایه 200میلیارد ریالی و سهامداری 98 درصدی متعلق به بانک دی دارای رتبه 
الف اوراق و کلیه مجوزهای کاالیی و انرژی برای ارائه خدمات کارگزاری به مشتریان در این حوزه ها دربازارسرمایه 
می باشد. این شرکت با عملکرد خوب خود توانسته است در حوزه اوراق حائز تشویق هایی از سوی کمیته پایش 
ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار در ارائه اعتبارات به مشتریان باشد. درحوزه بورس کاال هم تالش نموده ایم 
با توجه به محدودیت های موجود بازار و نیز تهدیدات بین المللی در عرضه رقابت با رقبا گام برداریم و به همین 
دلیل هم عضو اتحادیه نفت گاز و پتروشیمی شده ایم. در مدت عضویت این شرکت درآن اتحادیه مدیرواحد کاالی 
این شرکت آقای دکتر بیات منش توانسته است ارتباط خوبی با بسیاری مدیران شرکت های عضو داشته باشد که 

درصددیم روابط کاری خود را با این شرکت ها گسترش داده و خدمات متقابلی را داشته باشیم.

شرایط ارائه خدمات به شرکت های عضواتحادیه چیست؟ 
برای ارائه خدمات به شرکت های عضو اتحادیه باتوجه به پاالیش اولیه و فیلتر عضویت که از سوی اعضا 
برای عضویت صورت می پذیرد ارائه برخی خدمات ویژه امکان پذیر می گردد. خدمات ویژه کارگزاری ارائه 
تسهیالت اعتباری جهت خرید مواد اولیه و تولید و نیز کمک به عرضه مناسب محصوالت و نیز کمک به 
ارائه برخی بازارهای صادراتی از طریق بورس کاال می باشد. در بورس انرِژی هم در حال توسعه کریدورهای 

صادراتی و ترانزیتی برای تسهیل فروش محصوالت این 
حوزه می باشیم که البته درحال مراحل اولیه می باشد. 
خدمات ویژه کارگزاری بانک دی در حوزه بورس کاال 
نفت و  انداز صنعت  اهداف چشم  انرژی در جهت  و 
گاز می باشد. همانطور که مستحضرید چشم انداز در 
افق 1404 هجری شمسی، اهداف و سیاست ها و در 
چارچوب سیاست های کلی نظام در بخش نفت گاز و 

پتروشیمی بدین صورت است: 
و  پاالیش  گاز،  نفت،  های  شرکت  ساختن  روزآمد 
پتروشیمی کشور و ارتقای آنها به سطح شرکت های 
بین المللی فعال و قابل رقابت اقتصادی در این بخش ها 
و تعیین دقیق رابطه مالی بین دولت و بخش نفت و گاز 

براساس اصول تجارت و روش های بنگاه داری.
حداکثر سازی ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور 
از طریق هم افزایی مزیت های نسبی با توسعه سرمایه 
گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز، پاالیش، صنایع 
پتروشیمی، صنایع انرژی بر و صنایع و خدمات مهندسی 
پشتیبان آنها )از جمله صنایع و خدمات دریایی مرتبط(.

حمایت از ایجاد و تقویت بخش خصوصی داخلی در 
صنعت نفت کشور به ویژه در بازرگانی نفت و نیز صنایع 
پایین دستی و صنایع و خدمات پشتیبان صنعت نفت 
و خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور 

شرکت های ایرانی در بازارهای منطقه ای و جهانی.
حمایت از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در توسعه 
فرآورده  تولید  و  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  صنایع 
های نفتی حمایت از سرمایه گذاری های مشترک 
کشورهای منطقه و یا ادغام شرکت های مرتبط در 
بخش پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت با هدف 
ایجاد شرکت های بزرگ تاثیرگذار در مقیاس جهانی.

پولی،  بازارهای  مالی،  خدمات  مرکزیت  ایجاد 
امکانات  و  تجهیزات  کاال،  بورس،  بیمه،  سرمایه، 
صنعت نفت و گاز و خدمات الزم از طریق بازارها 
جذب  مرکز  ایجاد  نیز  و  منطقه  کشورهای  برای 
سرمایه و تامین منابع مالی مورد نیاز از بازارهای 

جهانی با تاسیس نهادهای مالی مشترک
مشارکت و توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی 
در امور اکتشاف، استخراج و بهره برداری از مخازن نفت 
و گاز و طرح های سرمایه گذاری باالدستی و پایین 
دستی خارج از کشور با اولویت کشورهای منطقه و آسیا 

با هدف تضمین بازار و تقویت تعامل بین المللی.
و  گاز  نفت،  های  فرآورده  صادرات  جایگزینی 
پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گازطبیعی 
دستی  پایین  تولید  زنجیره  تقویت  و  حمایت  و 

تهران خیابان ولیعصر ابتدای خیابان 
 66 بــان منصور پالک  مطهری خیا
۵ 0 1 و  0 2 1 4 1 6 8 4 ۵ 0 0 تلفن:

آدرس:

کارگزاری بانک دی، همگام با توسعه صادرات فرآورده های نفتی
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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.  

دولت درحال تدوین بودجه سال 99 میباشد وتحریم ها، صادرات نفت کشور را به حداقل رسانده وصادرات غیر نفتی را دشوار وپرهزینه نموده 
است. در این شرایط دولت برای تامین بودجه مجبور شده است که اصالحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد و در این راستا درصدد گسترش 
پایه های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی، کاهش بودجه نهادها و ارگانها، اصالح قیمت حاملهای انرژی و چابک سازی دولت برآمده است. 
مرحله سوم “هدفمندی یارانه ها “در این رابطه عملیاتی شد و پس از آن موجی از انواع انتقادات توسط جریانات سیاسی، نمایندگان مجلس 
واصحاب رسانه به این تصمیم صورت گرفت، با وجود اینکه اغلب کارشناسان بر ضرورت واقعی کردن قیمت حامل های انرژی اذعان دارند و قانون 
برنامه ششم نیز دولت را مکلف نموده که تا سال 1400 قیمت فرآورده های نفتی را به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس افزایش دهد ولی 
شرایط فعلی کشور و زمان را برای اجرای هدفمندی یارانه ها مناسب ندانسته وتصمیم اتخاذ شده را تخطئه می نمایند .عده ای نیز به شیوه اجرا 
و نحوه اطالع رسانی طرح نقد دارند، گروه سومی نیز هستند که پرداخت یارانه نقدی را پوپولیستی دانسته و از تبعات تورمی آن نگران هستند 
. در ایران با وجود اینکه سهم مسکن ومواد غذایی در سبد مصرف خانوار بیشتر از بنزین میباشد و این اقالم با نرخ واقعی و آزاد عرضه میگردد، 
ولی حساسیت به قیمت دالر وبنزین بسیار باالست ولذا دولت ومجلس هیچکدام حاضر نیستند مسئولیت افزایش قیمت بنزین را به عهده گیرند، 
خوشبختانه در شرایط فعلی با تشکیل “شورای سران قوا “ امکان اتخاذ تصمیمات سخت و”اصالح ساختار اقتصاد” کشور فراهم شده است وحمایت 
رهبری از مصوبات این شورا بر اعتبار و باورپذیری آن افزوده است . تصمیمات با موافقت قوای سه گانه که هرکدام بخشی از نیروهای سیاسی 
کشور را نمایندگی می نمایند اتخاذ میگردد و برای عبور از تحریم های هوشمند کارساز میباشد، تصمیم سهمیه بندی وافزایش قیمت حاملها با 
احتیاط فراوان گرفته شد وتالش شدکه همه عوارض جانبی آن دیده شود و با پرداخت منابع حاصله به مردم، تبعات منفی آن به حداقل تقلیل یابد.

در فضای هیجانی واحساسی کنونی دفاع از افزایش قیمت حامل های انرژی کاری سخت و دشوار میباشد ولی با توجه به توزیع منابع حاصل از 
افزایش قیمت بنزین بین 18 میلیون خانوار ایرانی، انتقادات در حال فروکش کردن میباشد و افزایش قیمت سایر اقالم که ناشی از فضای روانی 

میباشد در حال کنترل شدن میباشد واکنون میتوان در فضایی علمی ومنطقی برندگان وبازندگان این تصمیم را ارزیابی کرد:
الف -بازندگان افزایش قیمت:

1 -  اقشار مرفه وصاحبان چند خودرو
2 -  قاچاقچیان سوخت

3 - واردکنندگان کاالی قاچاق از محل ارز قاچاق سوخت
4 - اقشار متوسط جامعه که به اقتضا شغلشان مصرفی بیش از 60 لیتر دارند

۵ -  عموم مردم به علت افزایش حداقل 4 درصدی قیمت ها و رشد تورم ناشی از این تصمیم بر اقتصاد کشور) طبق اعالم ریاست بانک مرکزی(
ب - برندگان این تصمیم:

1 -  اقشار محروم جامعه که فاقد خودرو هستند و از محل این افزایش قیمت، یارانه اضافه دریافت میکنند)۵0 درصد جامعه فاقد خودرو میباشد(
2 - مردم، شهرداری ها وسازمان محیط محیط زیست به علت کاهش ترافیک، بهبود محیط زیست وکاهش احتمالی آلودگی هوا

3 -  دولت با توجه به کاهش شدت مصرف انرژی، نیازی به سرمایه گذاری برای احداث پاالیشگاه جدید یا واردات بنزین نخواهد داشت.
4 -  تامین بخشی از کسر بودجه دولت، با توجه به تولید روزانه 11۵ میلیون لیتر بنزین در کشور وتوزیع 60 میلیون لیتر آن از محل کارت سوخت 

و20 میلیون لیتر با نرخ آزاد و امکان صادرات روزانه 30 میلیون لیتر بنزین که میتواند 4۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد نماید.
اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی که همیشه از اقتصاد شفاف ورقابتی دفاع نموده است، امیدوار است که در اصالح ساختار غلط اقتصاد کشور 
فقط به افزایش قیمت حامل های انرژی اکتفا نگردد و همزمان با اجرای طرح جامع مالیاتی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه های دولت،کنترل 

بودجه نهادهای غیرموثر در تولید ناخالص ملی، تشدید اقدامات دیپلماتیک وکاهش مرحله ای تعهدات برجامی از این بحران عبور کنیم.

اندر احوال اصالح قیمت حامل های انرژی
مدیر مسئول  دکتر حمید حسینی
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که  داده اند  قرار  موردانتقاد  را   IMO جدید 
ولی  می کند  دور  کشتیرانی  از  را  کوره  نفت 
برق  صنعت  به ویژه  و  تولیدی  صنایع  جذب 
تجمع  مراکز  با  بیشتری  نزدیکی  که  می شود 
سال  شدن  نزدیک  با  اینک  دارد.  انسانی 
نسبت  تحرکات  و  واکنش ها  جدید  میالدی 
برخی  است.  شده  بیشتر  جدید  استاندارد  به 
شده اند  خواستار  را  آن  اجرای  موعد  تعویق 
آمریکا  دولت  آن ها  مهم ترین  ازجمله  که 
افکار  که  است  واقف  ترامپ  دولت  می باشد. 
عمومی آمریکا نسبت به قیمت بنزین حساس 
انتخابات چنین  است و مایل نیست در سال 
عواملی که به وضوح بهای فرآورده های نفتی را 
باال سوق می دهد، مطرح شود. پیش بینی  به 
می شود با اجرای این مصوبه، قیمت نفت کوره 
سولفور باال )HSFO( شدیداً کاهش یابد و در 
به ویژه  تقطیر  میان  فرآورده های  بهای  مقابل 
گازوئیل افزایش یابد. در برابر این مقررات با 

ملل  سازمان  به  وابسته   ،IMO( دریانوردی  جهانی  سازمان  جدید  مصوبات  اجرای  آستانه  در 
متحد(، برای سوخت گیری کشتی ها، بازار جهانی فرآورده های نفتی انقباضی ) t igh t ( شده و 
قیمت ها رو به افزایش گذاشته است. مصوبه جدید درصدد است مقدار سولفور سوخت کشتی ها 
را در آب های آزاد جهان کنترل کند تا آلودگی آب دریاها و فضا را کاهش دهد. مصوبه جدید 
حکم می کند که از اول ژانویه 2020 حداقل سولفور بانک کشتی ها نباید از ۵/0 درصد تجاوز 
کند، حال آنکه اکنون ۵/3 درصد است. در دنیا روزی نیست که بگذرد و اخبار نگران کننده ای از 
محیط زیست منتشر نشود. اخیراً آژانس بین المللی انرژی )IEA، مستقر در پاریس( اعالم کرد که 
در سال 2018 انتشارات گلخانه ای )GHG( به رکورد جدیدی رسیده و استفاده از زغال سنگ 
افزایش  یافته است. اینک پس از مدت ها، خبر ارتقاء استاندارد سوخت کشتی ها می تواند تا حدی 
آرامش بخش باشد و افکار عمومی جهان قانع شود که گام مهمی برای جلوگیری از آلوده سازی 
بیشتر دریاها توسط کشتیرانی بین المللی برداشته خواهد شد و سالمت و بهداشت عمومی مورد 
تقاضای  بین المللی حدود ۵%  است که کشتیرانی  توضیح  به  قرار خواهد گرفت. الزم  صیانت 
آالینده های  اصلی ترین  از  را که   SO2 انتشارات جهانی  دارد، درحالی که 13%  را  نفت  جهانی 
جوی است تولید می کند که این رقم در بنادر مقصد کشتی ها به %۵0 هم می رسد. این گاز 
عالوه بر اینکه در گرمایش زمین مؤثر است، موجبات طیف وسیعی از آثار منفی بر سالمت انسان 
ازجمله بیماری های ریوی، قلبی- عروقی و سرطان می گردد. ناگفته نماند که برخی استاندارد 

رضا مدیرقمی 
کارشناس ارشد نفت و انرژی

بازار نفت در 
کش وقوس 

مقررات 
بانکرینگ

سازمان اوپک برآورد کرده است که سیستم پاالیشگاهی جهان 
باید حداقل 4۰۰/۰۰۰ بشکه در روز کارکرد خود را افزایش 

دهد تا بتواند در سال ۲۰۲۰ استاندارد جدید IMO را عملی 
سازد، این توصیه در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر 

بخشی از ظرفیت پاالیشگاهی جهان بالاستفاده است

این فرض ها که به تعویق نیفتد و تا حد زیادی 
اجرائی شود که البته شروطی هستند که زیاد 
هم قابل اتکا نیستند، شرکت های کشتیرانی و 
یا  دارند.  پیش  در  راه  سه  دو  پاالیشگاه ها 
یا  کنند،  مصرف  سولفور  کم  سوخت  باید 
فیلتر ) اسکرابر ( برای کشتی ها نصب کنند 
نظیر  غیرنفتی  سوخت های  به  آنکه  یا  و 

نمایند. اقبال   LNG

راه  ساده ترین  به ظاهر  که  راه حل  اولین 
به حساب می آید ولی در باطن چالش زیادی 
 VLSFO به   HSFO از  سوخت  تغییر  دارد، 
است.  سولفور(  کم  خیلی  که  کوره  )نفت 
نفت  عرضه  که  است  آن  مورد  این  اشکال 
کوره کم سولفور بسیار محدود است و به جای 
آن بایستی از فرآورده های میان تقطیر مانند 
گازوئیل دریایی )marine gasoil( استفاده 
کنند که ترکیب آن شبیه دیزل مورد مصرف 
در  آن  بهای  و  است  کامیون ها  و  خودروها 
شرایط نرمال بسیار باالتر از نفت کوره است؛ 
به  تقاضا  باشد  الزم  که  شرایطی  در  بنابراین 
از  آن  قیمت  یابد،  انتقال  فرآورده  این  سمت 

سطح معمول گران تر هم خواهد شد.
اعظم  بخش  که  است  کرده  پیش بینی   IEA

آوردن  روی  به صورت  جدید  مقررات  رعایت 
و  بود  خواهد  سولفور  کم  سوخت های  به 
البته تأکید می کند که پاالیشگران برای ارائه 
سوخت های مطلوب سال ها وقت می خواهند. 
در  بین المللی  معتبر  نهاد  این  برآورد  مطابق 
مقررات  درصورتی که  حتی  انرژی،  زمینه 
نشود  رعایت  مطلوب  نحو  به   IMO جدید 
دیزل  خرده فروشی  بهای   2020 آخر  تا 
افزایش  به واسطه   20% پمپ بنزین ها  در 
داشت.  خواهد  افزایش  مقوله  این  تقاضای 
تازه،  از آن است که استاندارد  ناشی  امر  این 
به  را   HSFO تقاضای  از  بشکه  یک میلیون 
دیزل کم سولفور منتقل خواهد کرد که به نوبه 
بازار  در  تغییرات  بزرگ ترین  از  یکی  خود 
است.  اخیر  سال های  در  نفتی  فرآورده های 

آقای راسل هاردی مدیرعامل شرکت سوئیسی ویتول که از دالالن صاحب نام فرآورده های نفتی 
است در کنفرانس اخیر نفت و پول لندن تحوالت کوتاه مدت بازار را در این زمینه مورداشاره 
قرارداد. ایشان تأکید کرد، بازار فرآورده های نفتی به واسطه نزدیک شدن به موعد اجرای مقررات 
IMO " جوگیر " شده است، به طوری که قیمت فرآورده های تحویل فوری و جلوتر خیلی بیشتر 

از انواع تحویل دور هنگام است و به اصطالح اصحاب بورس، بازار در حالت " بک واردیشن "  
)Back Warda t ion( می باشد. وی معتقد است این فضا به نفع پاالیشگران است و حدود یک 

سالی به طول خواهد انجامید. البته آشکارترین عالئم بازار مبنی بر روی آوردن به سوخت های 
کم سولفور آن است که به تدریج تقاضا برای فرآورده " ته برج " )وکیوم باتوم( کاهش یافته، 
ولی درعین حال کرک های HSFO به ویژه در ساحل خلیج مکزیک آمریکا قوی هستند. برخی 
فعاالن بازار معتقدند HSFO آینده ای ندارد و قدرت فعلی آن آخرین نفس های فرآورده ای است 
که مصرف اصلی آن حمل ونقل دریایی است؛ بنابراین از یک سو شرکت های کشتی رانی مایل اند 
تا جای ممکن از سوخت ارزان تر استفاده کنند و هزینه های خود را کاهش دهند. از سوی دیگر 
پاالیشگران با کمبود انواع نفت خام سنگین، ترش )با سولفور زیاد( که HSFO بیشتری تولید کند 
مواجه هستند که این امر با خروج نفت خام ایران و ونزوئال تشدید شده است. تمرکز پاالیشگاه ها 
عمدتاً بر آن است که سوخت دیزل کم سولفور تولید کنند تا تقاضای بازار حمل ونقل سال آینده 
را پاسخگو باشند. برخی از تجار معتقدند اروپا در حال حمل آخرین محموله های HSFO خود 
به آسیا می باشد و انتظار دارند صادرات HSFO از آمریکا نیز متوقف شود. آینده این فرآورده 
می تواند به صورت خوراک برای پاالیشگاه هایی باشد که ظرفیت کوک سازی دارند ولی دسترسی 
به نفت خام های سنگین تر ندارند. همچنین این فرآورده می تواند برای سوخت کشتی های دارای 
لندن مطرح گردید که   " پول  و  "نفت  اخیر  استفاده شود. در کنفرانس  نیز  )اسکرابر(  فیلتر 
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حدود 4000 کشتی در تعمیرگاه های مربوطه 
که  هستند  )اسکرابر(  فیلتر  نصب  انتظار  در 
کار آن ها تا سال 2021 طول خواهد کشید. 
این تحوالت به همراه تحریم های اخیر آمریکا 
کاسکو  هلدینگ  به  وابسته  شرکت های  علیه 
کشتیرانی  شرکت  بزرگ ترین  که   )cosco(
انقباض  موجبات  می شود،  محسوب  چین 
را  کشتی ها  حمل ونقل  بازار  بیشتر  چه  هر 
از آن هم  آنکه قبل  آورده است، ضمن  فراهم 
رکوردهای  و  بود  افزایشی  حمل  قیمت های 

جدید داشت.
شد،  مطرح   HSFO قضیه  که  قبل  سال  دو 
می تواند  گازوئیل  که  بود  آن  عمومی  انتظار 
پیش بینی  لذا  و  باشد  آن  جانشین  بهترین 
فرآورده  دو  این  قیمت  اختالف  که  می شود 
حاالمنابع  ولی  شود.  زیاد   )spread(
ناوگان  می گویند  کشتیرانی  و  پاالیشگاهی 
باری تا جایی که بتواند، سراغ گازوئیل دریایی 
کم  بسیار  با سولفور  کوره  نفت  از  و  نمی رود 
می شود  موجب  امر  این  می کند.  استفاده 
شیرین  خوراک  سراغ  ساده تر  پاالیشگاه های 
سبب  خود  به نوبه  که  بروند  سولفور(  )کم 
و  ترش  خام های  نفت  دیفرانسیل  می شود 
فراهم  درنهایت شرایطی  و  زیاد شود  شیرین 
نفت  بتواند  پیچیده  پاالیشگاه های  که  آید 
خریداری  بیشتری  تخفیف  با  را  خام ترش 
نمایند و حاشیه رقابتی خود را افزایش دهند.

 آثار و تبعات فرایند بر کار پاالیشگاه ها
ولی تولید نفت کوره کم سولفور مستلزم تغییر 
عملیات پاالیشگاهی است که می تواند میزان 
بعضی  دهد.  تغییر  را  فرآورده ها  سایر  تولید 
پاالیشگران تقاضای بیشتر برای نفت کوره را 
از طریق سوق دادن بخشی از گازوئیل واکیوم 
بلندهای  از  بیشتری  حجم  تولید  برای  خود 
گفته اند  پاسخ  سولفور  کم  خیلی  دریایی 
یا  بنزین  به  آن  تبدیل  معمول تر  طریق  از  و 
فرآورده های میان تقطیر بهره گیری نکرده اند. 

این امر موجب شده است که میزان تولید این فرآورده های آن ها کاهش یابد. آقای تورنکوسیت 
از شرکت های تجاری معظم نفت خام  مدیرعامل شرکت سوئیسی گان ور )Gunvor( که 
و فرآورده های نفتی محسوب می شود، در کنفرانس لندن گفت که تا آخر سال 2021 طول 
می کشد که بخش پایین دستی بتواند تقاضای سوخت کم سولفور را بدون تحت الشعاع قرار 
دادن تولید فرآورده های دیگر پاالیشگاهی پاسخگو باشد. نهایتاً تأثیر مقررات IMO بر حاشیه 
ابتدا پیش بینی می شد. در بخش خوراک،  در  بود که  آنی خواهد  از  پاالیشگاهی کمتر  سود 
اختالالت عرضه موجب می شود که قیمت نفت خام های ترش و سنگین تقویت شود، درحالی که 

ادامه تولید نفت شیل در آمریکا بر نفت خام های سبک شیرین فشار وارد می کند که همه آن ها 
خالف جهت شاخص های بنگاه های اقتصادی است که رو به کاهش دارند.

حداقل  باید  جهان  پاالیشگاهی  سیستم  که  است  کرده  برآورد  اوپک  سازمان  دیگر،  سوی  از 
400/000 بشکه در روز کارکرد خود را افزایش دهد تا بتواند در سال 2020 استاندارد جدید 
IMO را عملی سازد، این توصیه در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر بخشی از ظرفیت 

پاالیشگاهی جهان بالاستفاده است . در حال حاضر پاالیشگاه های تازه ساز حوزه آسیا-پاسفیک 
با ظرفیت کامل کار نمی کنند و لذا ثابت بودن خوراک پاالیشگاهی در سال های 2018 و 2019 

شرکت های کشتیرانی و پاالیشگاه ها دو سه راه در پیش دارند. 
یا باید سوخت کم سولفور مصرف کنند، یا فیلتر ) اسکرابر ( 
برای کشتی ها نصب کنند و یا آنکه به سوخت های غیرنفتی 
نظیر LNG اقبال نمایند

به معنی آن است که در سطح جهان ممکن 
است خوراک پاالیشگاهی به سرعت و با حجمی 
پیش بینی های  برخی  یابد.  افزایش  قابل توجه 
اعالم شده در کنفرانس نفت و پول لندن حاکی 
از آن است که میزان این افزایش در سال آینده 
میالدی می تواند تا سطح 3/1 میلیون بشکه در 

روز برآورد شود .
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 اخذ ضمانت نامه به جای مسدودی نقدینگی
سعید رفیعی فر، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان 
در  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  فرآورده های 
برای  اتحادیه  این  اقدامات  آخرین  خصوص 
تسهیل بازگشت ارزش افزوده صادرات گفت : 
زادبوم  حمید  با  جلسه ای  اتحادیه طی  اخیرا 
موضوعاتی  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
بود  معوقات  آن ها  مهمترین  که  کرد  مطرح 
این  نیز  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  که 
که  داد  قول مساعدی  و   پذیرفت  را  موضوع 
اتحادیه،  از سوی  ارائه شده  لیست  اساس  بر 
واقع  در  شود.  تسریع  افزوده  ارزش  پرداخت 

مریم علیزاده 
 خبرنگار دنیای انرژی

تا حد  شرکت هایی که تعهدات ارزی خود را 
قابل قبول بانک مرکزی پرداخت کرده باشند 
صادرات  افزوده  ارزش  بازپرداخت  ردیف  در 
قرار خواهند گرفت چراکه طبق گفته زادبوم 
نباید به هیچ عنوان استرداد ارزش افزوده این 
نکته دیگری که  بیافتد.  تعویق  به  شرکت ها 
اشاره کرد، جایگزین کردن  آن  به  فر  رفیعی 
نقد در بحث  به جای وجه  نامه  اخذ ضمانت 
ارزش افزوده صادرات بود. دبیرکل اتحادیه در 
این باره نیز گفت: در این جلسه مذکور مطرح 
کردیم که بهتر است به جای پرداخت ارزش 
ضمانت نامه  صادرکنندگان،  توسط  افزوده 
واردات  برای  که  همانطور  شود.  اخذ  معتبر 
ضروری تر  بسیار  دادند،  قرار  را  امتیاز  این 
است که چنین تسهیالتی در امر صادرات نیز 
خرید،  زمان  در  که  گونه  بدین  شود  تعریف 
یا  برای سه  بانکی  صادرکنندگان ضمانت نامه 
وثیقه  مالیاتی  امور  نزد سازمان  در  ماه  شش 
گمرک،  سبز  برگ  ارائه  از  پس  و  دهند  قرار 
این ضمانت نامه عودت داده شود اما در صورت 
عدم تحویل برگ سبز گمرک در مدت مذکور، 
ضمانت نامه شرکت تولیدی توسط سازمان امور 
این  رفیعی فر،  اعتقاد  به  شود.  توقیف  مالیاتی 

شده،  نامگذاری  تولید  رونق  که  سالی  در 
گردش  در  سرمایه  از  بخشی  شدن  مسدود 
افزوده  ارزش  نام  به  تولیدی  واحدهای 
صادرات، بر چالش های این بخش از صنعت 
زمان  از  سال  یک  از  بیش  و  شده  مضاعف 
افزوده صادرات می گذرد. به  استرداد ارزش 
اذعان فعاالن بخش خصوصی، یکی از چالش 
های اصلی تولید، کمبود نقدینگی و سرمایه 
در گردش است. اما این مشکل زمانی بیشتر 
خودنمایی می کند که مانعی همچون استرداد 
ارزش افزوده صادرات از سمت سازمان امور 
در  شود.  می  تبدیل  کور  گره  به  مالیاتی 
همچنان  صادرکنندگان  برخی  اما  میان  این 
در  را  سنگینی  مبالغ  ارزی،  تعهد  بهانه  به 
اند  کرده  سپرده  مالیاتی  امور  سازمان  نزد 
ریالی  صادرات  بر  متولی  های  سازمان  که 
در  اند.  گذاشته  صحه  تولیدکنندگان  این 
نتیجه به دلیل صادرات ریالی، این واحدهای 
تولیدی نباید متعهد ارزی شناخته شوند. در 
از  تن  پنج  نظر  قانون  این  مشکالت  بررسي 

کارشناسان را جویا شدیم:

اسرتداد ارزش افزوده صادرات
شاید وقتی دیگر ...

امر می تواند کمک بزرگی به بخش تولید در 
شرایط کنونی داشته باشد چراکه بلوکه شدن 
به عنوان  نقدینگی شرکت ها  از  زیادی  بخش 
گردش  در  سرمایه  صادرات،  افزوده  ارزش 
این واحدها را به میزان قابل توجهی کاهش 
تولید  به کاهش  نهایت منجر  می دهد که در 

بنگاه های اقتصادی خواهد شد .

         پول ارزش افزوده صادرات کجاست؟

اعضای  از  یکی  حسینی  حامد  ادامه  در 
و  نفت  فرآورده های  صادرکنندگان  اتحادیه 
گاز و پتروشیمی در مورد نحوه سازوکار ارزش 
تعهداتی  ایفای  لیست  گفت:  صادرات  افزوده 
شرکت ها در نزد بانک مرکزی قرارداد که بطور 
معمول به روز شدن لیست شرکت های متعهد 
ماه  چهار  یا  سه  مرکزی،  بانک  نزد  در  ارزی 
ماه  سه  مرکزی  بانک  همچنین  دارد.  تاخیر 

یک بار لیست شرکت های متعد را در اختیار 
رو  این  از  قرار می دهد.  مالیاتی  امور  سازمان 
یکی از معضالت بزرگ شرکت های صادراتی، 
تعلل بانک مرکزی در ارائه لیست شرکت های 

متعهد ارزی به سازمان امور مالیاتی است. 
به نظر حسینی باید سازوکاری از سوی بانک 
شرکت های  لیست  که  شود  اتخاذ  مرکزی 
متعد ارزی، بصورت آنالین در اختیار سازمان 
مرکزی  بانک  یعنی  بگیرد  قرار  مالیاتی  امور 
مالیاتی  امور  سازمان  به  لیست  ارائه  به  ملزم 
نباشد و این سازمان بطور اتوماتیک و آنالین 
باشد.  داشته  متعد  شرکت های  به  دسترسی 
در  اتحادیه  عضو  این  که  دیگری  مهم  نکته 
خصوص استرداد ارزش افزوده صادرات به آن 
اشاره کرد، مدت بازگشت این مبالغ از سوی 
از  قانون  طبق  است.  مالیاتی  امور  سازمان 
زمان محرز شدن رفع تعهد ارزی صادرکننده، 
مبلغ  ماه  باید طی یک  مالیاتی  امور  سازمان 
ارزش افزوده را به شرکت مورد نظر بازگرداند. 
گفتنی است در اجرای ماده )34( قانون رفع 
مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع 

کشورکه مقررمی دارد:
است  مکلف  کشور  مالیاتی  امور  “سازمان 
از  شده  اخذ  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
مبادی  از  که  کاالهایی  از  را  صادرکنندگان 
و  اسناد  ارائه  با  شده  صادر  رسمی  خروجی 

بهتر است به جای پرداخت ارزش افزوده توسط 
صادرکنندگان، ضمانت نامه معتبر اخذ شود. همانطور که 
برای واردات این امتیاز را قرار دادند، بسیار ضروری تر است 
که چنین تسهیالتی در امر صادرات نیز تعریف شود

ماه پس  یک  مدت  تا  مثبته حداکثر  مدارک 
گمرک  توسط  صادره  خروجی  برگ  ارائه  از 
وصولی های  محل  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
مسترد  صادرکنندگان  به  سازمان  آن  جاری 
این مهلت سازمان  اگر در  این رو  از  نماید.” 
مسترد  را  افزوده  ارزش  مبلغ  مالیاتی،  امور 
نکند، تخلف کرده است. این درحالی است که 
بنا به گفته حسینی برخی شرکت ها با وجود 
ارائه نامه رسیدگی به استرداد به سازمان امور 
مالیاتی، بیش از یک سال است که مبلغ ارزش 

افزوده را دریافت نکرده اند.
چالش  میان  این  در  که  مهمی  موضوع 
امور  سازمان  ادعاهای  کرده،  ایجاد  مضاعفی 
از  این است که در بسیاری  بر  مالیاتی مبنی 
مواقع زمان استرداد ارزش افزوده، این سازمان 
اعالم می کند که پولی برای بازگشت ندارد. 
حال این موضوع مطرح می شود که شرکت ها 
ارزش  استرداد  در  دیرکرد  جریمه  این  برای 
افزوده صادرات، اوراق خزانه و یا امثال آن را 
دریافت کنند؟ اما سوال اساسی اینجاست که 
افزوده  ارزش  پول  مالیایی،  امور  سازمان  اگر 
کجا  مبالغ  این  کند،  پرداخت  تواند  نمی  را 
هستند و صرف چه کاری شده اند؟. حسینی 
حساب  در  مبالغ  این  اگر  گفت:  باره  این  در 
دارایی و ارزش افزوده است و از آن ها برداشتی 
نشده است، چرا در بازپرداخت پول شرکت ها 
تاخیر طوالنی وجود دارد؟ ولی اگر این پول ها 
امور  سازمان  یا  و  کرده  برداشت  دولت  را 
مالیاتی به هر عنوانی از قبیل سرمایه گذاری 
آن ها  از  کارکنان  حقوق  پرداخت  حتی  یا  و 
برداشت کرده است، این کار خالف قانون است 
چراکه سازمان امور مالیاتی و دولت حق دخل 
و تصرف در مبالغ ارزش افزده صادرات ندارند. 
در صورت درست بودن این نظر که دولت و 
افزوده  ارزش  مبالغ  از  مالیاتی  امور  سازمان 
برداشت داشته اند، یک تخلف بودجه ای  است 
و دیوان محاسبات باید رسیدگی کند. اما اگر 
سازمان امور مالیاتی بطور خودسر این مبالغ 
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عمل  مرتکب  بازهم  است،  کرده  برداشت  را 
غیرقانونی شده چراکه این پول بصورت امانت 
می گیرد  قرار  امورمالیاتی  سازمان  اختیار  در 
سوی  از  نقدی  بصورت  پول  این  چون  و 
پرداخت  مالیاتی  امور  حساب  به  تولیدکننده 
می شود، باید بصورت نقدی و در مهلت قانونی 

به صادرکننده بازگردد.

           بلوکه شدن 800 میلیارد تومان نقدینگی 

به بهانه تعهد ارزی
رئیس  ورزشکار  محسن  رابطه  این  در 
بیش  شدن  مسدود  از  نیز  ایران  قیر  انجمن 
شرکت های  نقدینگی  تومان  میلیارد   800 از 
صادرکننده قیر به بهانه ارزش افزوده صادرات 
خبر داد و گفت: متاسفانه از سال 9۷ تاکنون 
سازمان امور مالیاتی مبالغی که تحت عنوان 
قیر  صادرکنندگان  از  صادرات  افزوده  ارزش 
سبب  امر  این  و  نکرده  مسترد  نموده،  اخذ 
در  سرمایه  از  عمده ای  بخش  شدن  بلوکه 
است.   شده  تولیدی  شرکت های  این  گردش 
تعهد  بحث  را  موضوع  این  اصلی  ریشه  وی 
ارزی شرکت های تولیدکننده قیر عنوان کرد 
ارزی  تعهد  نوع  این  با  اساس  از  ما  گفت:  و 
از  الزاما  قیر  صادرات  چراکه  هستیم  مخالف 
طریق بورس کاالی ایران انجام می شود و در 
بوده،  ریالی  به صورت  بازار قیمت گذاری  این 
حساب ها  تسویه  و  ریالی  بصورت  قراردادها 
نیز به صورت ریالی انجام می شود.  ورزشکار 

این  به  شده،  اشاره  موارد  بر  عالوه  افزود: 
موضوع نیز باید توجه داشته باشیم که بورس 
کاالی ایران اساسا امکان دریافت ارز را ندارد. 
در نتیجه باتوجه به دالیل ذکر شده صادرات 
به  و   دارد  قرار  ریالی  صادرات  زمره  در  قیر 
دنبال آن نباید شرکت های قیرسازی به عنوان 

متعهد ارزی شناخته شوند.
این  ایران در  قیر  انجمن  افزود:  ادامه  وی در 
بانک  از  مسدودی  رفع  موضوع  پیگیر  رابطه 
مرکزی بود که بانک مرکزی نیز در خصوص 
اوراق  از بورس  صحت صادرات ریالی قیرسازان 
بهادار استعالم کرده اما هنوز پاسخی از بورس 
مبنی بر رفع تعهد ارزی واحدهای تولیدکننده 
قیر به بانک مرکزی نرسیده است. البته در این 
بین بورس کاال نیز بر عدم دریافت ارز از سوی 
فروشندگان کاال در این بازار صحه گذاری کرده 
است. اما به گفته ورزشکار حتی شرکت هایی 
نیز  اند  کرده  پاس  را  خود  ارزی  تعهد  که 
مسترد  صادراتشان  افزوده  ارزش  همچنان 
از شواهد  که  آن طور  نتیجه  در  است.  نشده 
مشخص است، تعیین و تکلیف استراداد ارزش 
افزوده صادرات واحدهای تولید کننده قیر در 
مرکزی  بانک  به  بورس  سازمان  تایید  گروی 
واحدها  این  ارزی  تعهد  عدم  خصوص  در 

است. ورزشکار همچنین پیشنهاد داد به جای 
ها  شرکت  صادرات،  افزوده  ارزش  پرداخت 
نامه  ضمانت  که  باشند  داشته  را  اختیار  این 
در  صادرات  افزوده  ارزش  وثیقه  عنوان  به  را 
اختیار سازمان امور مالیالتی قرار دهند. چراکه 
ضمانت نامه هم مدرک معتبری است که می 

تواند جایگزین وجه نقد شود.

بر  کور  گره  های صادراتی،  مشوق  به            

تولید می زنیم
رئیس  صالحی  حمیدرضا  دیگر  سوی  از 
بر  نیز  ایران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون 
صادرات  افزوده  ارزش  بحث  بودن  زا  مشکل 
تسهیالت  دنیا  همه  در  گفت:  و  کرد  اشاره 

یکی از معضالت بزرگ شرکت های صادراتی، تعلل 
بانک مرکزی در ارائه لیست شرکت های متعهد ارزی به 

سازمان امور مالیاتی است

نظر  در  صادرکنندگان  برای  ای  گسترده 
معافیت  آن  مهمترین  که  شود  می  گرفته 
مالیاتی است. اما متاسفانه در ایران به دلیل 
هستیم  آن  شاهد  ها  سلیقگی  کج  برخی 
پای  پیش  جدیدی  معضل  روزه  هر  که 
استرداد  که  گیرد  می  قرار  صادرکنندگان 
از این چالش ها  افزوده صادراتی یکی  ارزش 
هایی  مشوق  اگر  است  معتقد  وی  است. 
گیریم،  نمی  نظر  در  صادرکنندگان  برای 
نباید با ایجاد موانع گسترده و رفع نشدنی، 
سهم بازار محصوالت کشورمان در بازارهای 
صالحی  ببریم.  بین  از  نیز  را  صادراتی 
افزوده  ارزش  جایگزینی  برای  پیشنهادی 
ارائه کرد که مطابق با آن به جای  صادرات 
به  صادرات  پول  از  بخشی  نمودن  مسدود 
امور  سازمان  نزد  در  افزوده  ارزش  عنوان 
یک  ایجاد  با  بتوانند  ها  شرکت  مالیاتی، 
مالیاتی،  امور  فیمابین میان سازمان  حساب 
بطور  را  خود  صادراتی  فروش  امور  تمام 
و  برسانند  ثبت  به  مالیاتی  امور  در  شفاف 
اگر در مدت یک سال محرز شد که شرکت 
کاال را صادر نکرد، سازمان امور مالیاتی اقدام 

به مسدود نمودن حساب مشترک نماید.

ارزش  برای  جایگزین  حل  راه  فکر  به           

افزوده صادرات هستیم
 همچنین عزیز اکبریان عضو کمیسیون صنایع 
مجلس شورای اسالمی نیز با اعتراض نسبت 
خصوص  در  مالیاتی  امور  سازمان  اقدام  به 
صادرات  افزوده  ارزش  حساب  مسدودسازی 
جا  همه  در  گفت:  تولیدکننده  های  شرکت 
اول فرد یا شرکت مرتکب خطا می شود و بعد 
جریمه برایش در نظر گرفته می شود اما در 
اینجا صادرکنندگان از همان ابتدا با جریمه ای 
به نام ارزش افزوده صادرات روبرو هستند. اگر 
در  باید  کنیم  از صنایع حمایت  می خواهیم 
تقویت تولید و صادرات آن ها مشارکت داشته 

نظر می رسد  به  نیز  این خصوص  باشیم. در 
گردش  در  سرمایه  از  بخشی  کردن  مسدود 
شرکت به نام ارزش افزوده صادرات، راه حل 
ساده و کم هزینه برای سازمان امور مالیاتی 
است وگرنه می توان از راهکارهای دیگری نیز 
برای تشخیص صادرات بهره گرفت. به گفته 
کارخانجات  و  صنایع  مجلس،  نماینده  این 
نباید تاوان کم کاری ارگان های دیگر را پس 
شود،  نمی  اندیشیده  راهکاری  چون  و  دهند 
از  افزوده  ارزش  بعنوان  را  عظیمی  نقدینگی 
دست بدهند. وی معتقد است در حال حاضر 
موانع پیش پای صنایع کشور ریشه در داخل 
داشته و گره کار آن ها به دست مسئولین باز 
می شود و سخت تر از تحریم ها، چالش های 
و  صنعتگران  که  است  داخلی  ساخته  دست 
تولیدکنندگان را پریشان کرده است. اکبریان 
در  نابه سامانی ها  برخی  به  اشاره  با  البته 
بازگرداندن ارز صادرکنندگان گفت: مشکالت 
پیش آمده در بازگشت ارز حاصل از صادرات 
سختگیری  تا  شده  سبب  ها  شرکت  برخی 
ارگان های نظارتی بر این امر افزایش یابد اما 
این موضوع نباید بهانه شود تا ما برای رونق 

تولید و صادرات مانع تراشی کنیم.
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در ابتدا اگر بخواهیم که مشکالت پیش رو را رتبه بندی نماییم باید چالش ها را در یک ساختار زمانی 
و محیطی بررسی کنیم. در حال حاضر تحریم ها مشکل عمده شرایط اقتصاد کالن کشور هستند 
اما تحریم ها تنها روی سکه مشکالت نبوده و بخش اعظمی از موانع به دلیل نبود زبان مشترک بین 
سازمانی است. سازمان های حاکمیتی هستند که با برنامه ها، بخشنامه ها و روندی که در پیش گرفته اند 
نه تنها تسهیالتی در پروسه صادرات ایجاد نمی کنند بلکه گاهی اوقات مشکالت این راه را نیز تشدید 
می کنند. البته به گفته کارشناسان این سازمان ها، نظارت ها به دلیل پیشگیری از بروز تخلفات در 
واحدهای تولیدی است. اما مدیرعامل نفت پاسارگاد معتقد است در این حوزه نیز برخی کج سیلقگی ها 
رخ می دهد که مشکالت واحدهای تولیدی که اغلب صادراتی نیز هستند را افزایش می دهند. به گفته 
مسعود جبرائیلی، تعدد سازمان ها و نهادهایی که امر نظارت و یا متولی گری در حوزه های مرتبط با 
صادرات و تولید را بر عهده دارند، خود یکی دیگر از عوامل تشدید کننده چالش های تولید و صادرات 
است. برای مثال در حوزه تحریم ما به همه مشکالت ناشی از این موضوع واقفیم و انتظاری هم از 
سازمان های داخلی برای رهگشایی نداریم. اما موضوع اینجاست که هر زمان تحریم ها تشدید شده 

است، مشکالت و موانع داخلی نیز افزایش یافته اند. 

  ایجاد مشکل تا کجا؟
جبرائیلی در ادامه اشاره ای به پیگیری های نفت پاسارگاد از برطرف کردن چالش ها در سال گذشته 
کرد و گفت: تالش کردیم با ریشه یابی مشکالت راهی برای کاستن از حجم موانع بر سر راه تولید 
و صادرات پیدا کنیم اما به لحاظ وجود موانع متعدد و بدالیلی نامعلوم شروع به ایجاد هجمه های 

مصاحبه دنیای انرژی با مدیرعامل نفت پاسارگاد

تعدد سازمان های متولی تولید، چالش اصلی صادرات قیر 
فراوان بر علیه نفت پاسارگاد نمودند. برای مثال 
بحث ما بر این بود که در شرایط فعلی لزومی 
ندارد که محصول صادراتی قیر را در بورس کاال 
شرکت های  سایر  همانند  باید  و  کنیم  عرضه 
کاال  بورس  از  خوراک  خرید  به  پتروشیمی، 
قیر  عرضه  ناکارآمدی  دلیل  وی  کنیم.  بسنده 
شرایط  سازگاری  عدم  را  بورس  در  صادراتی 
بورس کاال با شرایط تحریمی دانست و گفت: 
در سال گذشته هم که درخواست کردیم روند 
را کمی تسهیل کنند، متهم به خروج از شفافیت 
شدیم و هجمه هایی علیه نفت پاسارگاد شکل 
گرفت. البته این تولیدکننده عنوان کرد که در 
واقع به قدری دغدغده ها و نگرانی ها در بخش 
تولید زیاد هست که فرصتی برای پرداختن به 
انرژی  نیست  منطقی  و  نداریم  موضوعات  این 
مجموعه را صرف پرداختن به موضوعات متعدد 
کنیم. ولی باید متوجه باشیم که حل این مسئله 
بسیار ساده است چراکه منشا خوراک و تولید 

نیز  صادراتی  مقاصد  و  بوده  شفاف  بسیار  ما 
مشخص است در نتیجه دستگاه های دولتی باید 
زمینه هایی برای ایجاد تسهیالت در امر صادرات 
مهیا کنند. به گفته جبرائیلی از آنجاکه با پاالیش 
و کاهش قوانین و مقررات می توان شرایط تولید 
و صادرات را بهبود بخشید، این وظیفه بر دوش 
دستگاه های متولی است تا در سال رونق تولید، 
سهمی در اجرایی شدن این امر خطیر داشته باشند.

کاال در شرایط تحریم  بورس   سازوکار 
نیاز به بازنگری دارد

به گفته مدیرعامل نفت پاسارگاد، الزام خاصی در 
عرضه خوراک در بورس کاال وجود ندارد چراکه 
تکلیف خوراک صنایع پایین دست مشخص است 
نفت، همچون  وزارت  زیرمجموعه  دستگاه های 
که  می کنند  آن  فروش  به  اقدام  پاالیشگاه ها 
سازوکار این فروش کامال تعریف شده و مشخص 
است. وی همچنین در خصوص کشف قیمت 
بورس  در  نفت  پایین دست  صنایع  خوراک 
سازوکار  با  مخالفتی  هیچ  ما  گفت:  نیز  کاال 
بورس کاال  قیمت گذاری و کشف قیمت در 
نداریم اما اینکه هم در تامین خوراک و هم در 
عرضه یک محصول قرار باشد یک مسیر رفت 
و برگشت در بورس کاال طی شود، جای سوال 
است. هر تولیدکننده ای به دنبال آن است که 
هزینه های تولید محصول خود را کاهش دهد 
ضمن اینکه روند فعالیت مجموعه اش تسهیل 

شود. اما سوال اینجاست که در روند تولید فروش یک محصول، یک بار برای تامین خوراک و یک بار 
برای فروش محصول از مسیر بورس باید عبور کرد، چه توجیهی دارد؟ این درحالی است که مسیر 
رفت و برگشتی تامین خوراک و فروش محصول در بورس، هزینه های واحدهای تولیدی را نیز افزایش 
می دهد. مضافا بر اینکه در حال حاضر به دلیل شرایط تحریمی، بسیاری از خریداران مخصوصاً 
مشتریان خارجی حاضر به خرید شناسنامه دار از ما نیستند. به گفته جبرائیلی، زیرساخت های بورس 
کاال به نحوی نیست که ما بتوانیم به نیازهای مشتریان واقعی در شرایط تحریمی در آن سوی مرزها 

پاسخ دهیم.
این تولیدکننده از مسئولین بورس کاال درخواست دارد تا سازوکاری برای فروش محصول صادراتی 
در بورس تعریف کنند که نقل و انتقال مالی و همچنین مقررات دست و پاگیر در این بازار تسهیل 
شود. وی ضمن تاکید بر این موضوع که بورس مکانی برای شفافیت قیمت است گفت: ما اصال بنایی 
برای خروج از شفافیت نداریم بلکه بحث اصلی بر سر تسهیل کردن شرایط و ایجاد بستری مناسب به 
جهت فروش هرچه بیشتر محصوالت است چراکه در شرایط فعلی، سیستم بورس کاال به هیچ عنوان 
پاسخگوی نیاز عرضه کنندگان کاالی صادراتی در این بازار نیست. برای مثال هر واحد تولیدی که 
برای فروش محصول در رینگ صادراتی بورس کاال شرکت می کند باید تمام مشخصات خریدارانش 
را در سیستم بورس کاال به ثبت برساند، که این موضوع در شرایط تحریمی مخالف خواسته مشتریان 
خارجی است. همچنین اگر بورس کاال خود را متولی عرضه محصوالت در رینگ صادراتی می داند، 
باید سازوکار راهگشایی برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات ایجاد کند که متاسفانه این سازوکار 
در بورس کاال وجود ندارد که تولیدکننده فارغ از مشکالت مضاعف ایجاد شده بتواند به امر تولید و 
فروش بپردازد چراکه در سرتاسر دنیا تولیدکننده دو وظیفه بیشتر ندارد، تولید و فروش. اما متاسفانه 
هم در بخش تولید و هم در بخش فروش، با مشکالت فراوانی روبرو هستیم که این موانع به دلیل 
حضور سازمان های متعددی است که هرکدام خود را متولی بخشی از وظایف تولیدکننده می دانند 
در صورتیکه به عقیده اینجانب حضور تعدادی از این سازمان ها در روند فعالیت واحدهای تولیدی 

غیرضروری است. 

  نبود رگوالتوری، سرمنشا چالش های بخش خصوصی
جبرائیلی عامل اصلی ایجاد مشکالت و موانع در میان بنگاه های تولیدی و صنایع پایین دست نفت را 
نبود رگوالتوری عنوان کرد و گفت: اگر از همان زمان واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی به موضوع 
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رگوالتوری توجه می شد، بسیاری از مشکالت فعلی را شاهد نبودیم. به اعتقاد این فعال اقتصادی، 
باید یک سازمان متخصص و دارای یک پیشینه بسیار قوی مانند وزارت نفت، مسئولیت رگوالتوری 
صنعت پایین دست نفت را بپذیرد و روابط میان بخش خصوصی همچون اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی و انجمن های صنفی و بخش دولتی را تنظیم نماید. متاسفانه لطمه ای که در حال 
حاضر متوجه صنایع پایین دست نفت است، به دلیل نبود سازمان های تنظیم کننده روابط و مقررات 
مانند رگوالتوری است. جای خالی رگوالتوری در صنعت نفت به شدت احساس می شود و برای سرعت 
بخشیدن به اصالحات رگوالتوری، اتحادیه ها نیز باید در جهت تشکیل این نهاد قدم های موثری 
بردارند تا بدین وسیله مشکالت بخش خصوصی را کاهش داده و تولید بهینه را در کشور مدیریت کرد.

 چرا سهم از بازار قیر را از دست دادیم؟
به گفته جبراییلی از اسفند سال 96 تاکنون به دفعات مکرر در نرخ خوراک واحدهای قیرسازی افزایش 
قیمت داشتیم که بخشی از آن مربوط به تغییر مبنای نرخ ارز بود که تولیدکننده با این موضوع هیچ 
مخالفتی ندارند. اما بخشی از این تغییرات نرخ به تصمیمات  برخی نهادهای قیمت گذار برمی گردد. 
از سویی دیگر در بهترین شرایط، ظرفیت تولید قیر ایران برابر با ۷ میلیون تن است که البته در آسیا، 
بازار مطلوبی برای فروش قیر ایران وجود دارد. اما به دلیل همین کج سلیقگی  ها، در حال از دست 
دادن مشتریان خارجی خود هستیم بطوریکه در یک بازه زمانی 8 ساله، سهم از بازار ایران در فروش 
قیر را از 12 درصد به 6 درصد کاهش یافته که این یک فاجعه است. البته این افت سهم از بازار قیر 
ایران در بازارهای جهانی، به دلیل محدودیت در تولید نیست، بلکه عدم ثبات در سیاست گذاری های 
تولید و تامین خوراک، عدم ثبات در سیاست گذاری های صادرات و عدم توجه به جایگاه برند قیر ایرانی 
در بازارهای آسیایی است که به مرور از دست داده ایم. از سوی دیگر به نظر جبراییلی، رقابت های 
غیرمنطقی که در داخل کشور که در بحث صادرات قیر وجود دارد نیز یکی دیگر از چالش های فعلی 
صنعت قیر است. باید توجه داشته باشیم که ما تنها صادرکننده قیر در آسیا نیستیم که با ایجاد شوک 
44 درصدی در افزایش قیمت وکیوم باتوم در مهرماه بازهم بتوانیم حرفی برای گفتن در میان رقبای 
منطقه ای خود داشته باشیم چراکه در حال حاضر نیز تعیین کننده قیمت در بازار جهانی قیرنیستیم 

و غیبت یک ماهه ایران در این بازارها، مساوی 
از  پُررنگ ترشدن حضور رقبا که دیگر  با  است 
میدان به در کردن آن ها کار بسیاری دشوار ی 

خواهد بود.
 جبرائیلی در ادامه تاکید کرد ورود وزارت نفت 
به بحث قیمت گذاری خوراک می تواند بسیاری 
از تنش های موجود در این زمینه را کاهش دهد. 
چراکه وزارت نفت دارای متخصصان باتجربه ای 
در زمینه قیمت گذاری فرآورده های نفتی است 
که باید از این پتانسیل موجود در بدنه وزارت 
نفت  مدیرعامل  برد.  را  استفاده  حداکثر  نفت 
پاسارگاد معتقد است: اگر وزارت نفت در بحث 
باتوم و حتی در  قیمت خوراک وکیوم  تعیین 
موضوع قیمت های صادراتی قیر نیز ورود کند و 
بتواند نقش موثری را بازی کند، یقینا مشکالت 
اما  می یابد.  کاهش  نفت  پایین دست  صنعت 
اشکال اینجاست که در حال حاضر وزارت نفت 
هیچ نقشی را در زمینه قیمت گذاری خوراک 
نمی پذیرد و زمانی هم که از سوی تولیدکنندگان 
پایین دست اعتراض می شود، اعالم می کنند که 
و  واگذارشده  خصوصی  بخش  به  پاالیشگاه ها 
و  ندارد.  گذاری  قیمت  در  نقشی  نفت  وزارت 
در حال حاضر قیمت گذاری خوراک از سوی 
نفت  وزارت  و  تعیین می شود  پاالیشی  انجمن 
فعال  این  نظر  از  ندارد.  تصرفی  و  دخل  هیچ 
قیمت گذاری کنونی  اشکال  بخش خصوصی، 
زمان  که  است  فرمولی  به  اتکا  خوراک،  نرخ 
از  بسیاری  و  می گذرد  آن  تصویب  از  زیادی 
زیرساخت هایش دستخوش تغییر شده است. در 
گذشته بنابر مصوبه هیات دولت، قیمت گذاری 
وکیوم باتوم به هیات مدیره شرکت ملی پاالیش 
و  بود  شده  واگذار  نفتی  فرآورده های  پخش  و 
فرمول فعلی نرخ خوراک از آن زمان ایجاد شد 
که بحث تحریم ها وجود نداشت و قیمت های 
که  اینجاست  مشکل  ولی  بود.  اتکا  قابل  فوب 
همان فرمولی که در مقطع گذشته با آن شرایط 
فرمول  آن  از  نیز هم  اکنون  بود، هم  بنا شده 
استفاده می شود که متاسفانه معضالت خود را 

اگر بورس کاال خود را متولی عرضه محصوالت در رینگ صادراتی 
می داند، باید سازوکار راهگشایی برای نقل و انتقال ارز حاصل از 
صادرات ایجاد کند که متاسفانه این سازوکار در بورس کاال وجود 
ندارد که تولیدکننده فارغ از مشکالت مضاعف ایجاد شده بتواند به 
امر تولید و فروش بپردازد

نشان می دهد. از افت نرخ فیول گرفته تا مقررات 
جدید دریانوردی در خصوص ممنوعیت استفاده 
از نفت کوره با گوگرد باال از جمله مواردی است 
که باید در فرمول جدید مورد توجه قرار گیرد. 
حتی کاهش شدید و بی رویه قیمتهای وکیوم 

باتوم نیز به بازارهای صادراتی آسیب میزند.

بلندمدت  ناتوانی در سیاست گذاری    
تولید در پی عدم ثبات در نرخ گذاری ها

جبرائیلی یکی از مشکالت قابل توجه صنعت 
پایین دست نفت را نبود ثبات در قیمت گذاری 
خوراک عنوان کرد و گفت: با شرایط کنونی که 
نرخ خوراک هر ماهه دستخوش نوسانات شدید 
از سوی انجمن پاالیشی می شود، تولیدکنندگان 
استراتژی  یک  نمی توانند  پایین دست  صنایع 
بلندمدت برای آینده محصوالت خود در پیش 

بگیرند. وی تاکید کرد: تولیدکنندگان با شرایط 
موجود تنها می توانند برای چشم انداز یک ماهه 
تنها  اما مشکل  باشند.  خود پیش بینی داشته 
به این موضوع ختم نمی شود. بازارهای جهانی 
چون به تغییرات قیمتی ماهانه در ایران اشراف 
پیدا کرده اند و می دانند قیمت خوراک هر 20 
روز در ایران تغییر می کنند در نتیجه منتظر 
قیمت های جدید از سوی ایران هستند و این 
از  را  ماه  از  نیمی  ما  که  می شود  سبب  خود 
دست بدهیم چراکه مشتریان همواره در نیمه 
ایران  قیر صادراتی  نرخ  که  منتظرند  ماه  دوم 
تغییر کند که این موضوع سبب می شود ما در 

طول ماه مدت زیادی را از دست بدهیم.

برای  تولیدکننده  یک  پیشنهاد    
قیمت گذاری خوراک

مدیرعامل نفت پاسارگاد پیشنهادی برای تعیین 
به ویژه  نفت  دست  پایین   صنایع  خوراک  نرخ 
از  یکی  کرد:  عنوان  وی  داشت.  باتوم  وکیوم 
چالش های فرمول فعلی، انحرافات شدید قیمتی 
است. از این رو محدود کردن انحراف و تغییرات 
شدید قیمتی می تواند بسیار موثر باشد چراکه 
ما هم با کاهش شدید قیمت مخالفیم و هم با 
افزایش بی رویه آن. از سوی دیگر محدود کردن 
تغییرات شدید قیمت خوراک می تواند به اعمال 
سیاست های با ثبات در تعیین قیمت محصوالت 
در یک دوره شش ماهه  بسیار موثر باشد. در 
این حالت است که تولیدکنندگان و خریداران 
محصول می توانند آینده نگری و پیش بینی های 
باشند.  داشته  خود  تجاری  آینده  از  درستی 
که  آسیب هایی  جبراییلی  نظر  به  نتیجه  در 
را  نفت  پایین دست  اکنون گریبان صنعت  هم 
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گرفته ناشی از عدم تصمیمات و سیاست گذاری واحد در حوزه نرخ گذاری خوراک است و سایر 
موضوعات مرتبط می باشد.

  چه شد که VR عراق جای قیر ایران را گرفت؟
در ادامه جبرائیلی به اثرات تغییرشدید قیمتی نرخ وکیوم باتوم بر بازارهای صادراتی ایران اشاره کرد و 
گفت: با افزایش 100 دالری قیمت قیر ایران در مردادماه، عراقی ها جای ایران را در بازار ترکیه گرفتند. 
و همین خالی که نتوانستیم بازار خود را در ترکیه حفظ کنیم، سبب شد تا عراق در بازار ترکیه نیز 
حضور پیدا کند و سهم ایران را از آن خود کند و در طی 4 سال سهم از بازار خود را در ترکیه صد 
درصد افزایش دهد. اما مشکل به اینجا ختم نشده و شنیده شده است که اخیرا VR عراق وارد ایران 
می شود و در برخی صنایع تبدیلی داخل کشور که تا پیش از این از وکیوم باتوم های مرغوب ایرانی 
استفاده می کردند، مصرف می شود با توجه به کیفیت نا مطلوب و پایین VR  عراق قطعاً آثار نا مطلوب 
آن را در طول زمان در بخشهای زیر ساختی مصرف قیر کشور و نیز کاهش ارزش برند قیر صادراتی 

ایران که از این VR  استفاده می کنند شاهد خواهیم بود.
 توجه به کیفیت محصوالت صادراتی قیر  و رعایت کلیه الزامات کیفی تولید قیر در صادرات باید به 

عنوان محور اصلی صدور مجوزهای صادراتی در نظر قرار بگیرد.
 

  مخالف قوانین حاکمیتی نیستیم
که:  داشت  بیان  این طور  حاکمیتی  و  کلی  سیاست های  خصوص  در  پاسارگاد  نفت  مدیرعامل 
سیاست های کالن کشور به درستی پایه گذاری می شود اما زمانی این سیاست ها برای صنایع مضر 

می شوند که سازمان های پایین دستی روش های 
به کار  این سیاست ها  اجرای  برای  را  گوناگونی 
می بندند و تفسیر به رای می کنند. اینجاست که 
اثرات روانی مثبت سیاست های درستی که در 
مجلس و دولت اتخاذ می شود از بین می رود و 
به ضد اثر تبدیل می شوند. وی معتقد است برای 
حل این معضل باید دست به کار مقررات زدایی 
بزنیم و از تعداد سازمان های پایین دست بکاهیم 
سیاست های  مخالف  تولیدکنندگان  ما  چراکه 
دولت و مجلس نیستیم و خود را ملزم به حرکت 
در چارچوب این قوانین و سیاست ها می دانیم. اما 
شاخ و برگی که سازمان های متولی و مجری در 
پایین دست اضافه کرده اند، چالش هایی را برای 

صنایع و تولیدکنندگان بوجود آورده است.

نادیده  قیر  صنعت  در  صنفی  منافع    
گرفته می شود

مدیرعامل نفت پاسارگاد با اشاره به نادیده گرفتن 
منافع صنفی در صنعت قیر گفت: مشکل از آنجا 
ناشی می شود که بخشی از فعاالن این صنعت 

به جای آنکه به منافع کالن چشم داشته باشند، به منافع بخشی و خرد خود نگاه می کنند که این 
امر حتما برای صنعت و صنف قیرسازان آسیب زا خواهد بود. نفت پاسارگاد تنها تولیدکننده قیر در 
کشور است که در سازمان بورس پذیرفته شده و تمام اطالعات این شرکت در سامانه کد ال منتشر 
می شود. در نتیجه هیچ فردی نمی تواند ادعا کند که شرکت نفت پاسارگاد اطالعات نهانی داشته 
و از رقبای خود پنهان می کند چراکه تمام فعالیت های ما در بورس کامال شفاف است. اما از سویی 
دیگر ما به هیچ عنوان نمی توانیم به اطالعات سایر رقبا در صنعت قیر دسترسی پیداکنیم. جبرائیلی 
همچنین تاکید کرد از آنجاکه دو شرکت نفت پاسارگاد و نفت جی از سوی دولت واگذار شده و 
خصوصی هستند، دولت موظف به تامین خوراک این دو مجموعه است اما نرخ خوراک در بورس کاال 
کشف می شود. اما اشکال اینجاست که نفت پاسارگاد به هیچ وجه در سازوکار کشف قیمت بورس 
کاال دخالت داده نمی شود و در رقابت خوراک وکیوم باتوم نقشی نداشته و مجبور به تبعیت از قیمت 
گذاری کشف شده است. و امیدواریم این روند به نحوی اصالح شود که منافع همه طرف های صنعت 

و دولت و پاالیشگاه ها در آن لحاظ شود.

  صدور بی منطق پروانه های تولید
مدیرعامل نفت پاسارگاد با تاکید بر اینکه یکی از مشکالت صنعت قیر، صدور بی حساب و کتاب 
پروانه تولید است، گفت: صدور بی حد و حساب این پروانه ها هم بخش خصوصی را گرفتار کرده، هم 
بخش دولتی و هم خصولتی را درگیر کرده است. اگر منطق و ضوابطی برای صدور پروانه های تولید 
معین می شد، االن در زمینه تخصیص خوراک چالش نداشتیم. زمانیکه پروانه ساخت واحدی را صادر 
می کنیم حتما باید میزان خوراک تخصیصی این مجموعه را نیز در نظر بگیریم. این درحالی است 
که بخش عمده ای از مجوزها و پروانه های صادر شده در صنف قیر از ظرفیت واحدهای خصولتی 
گرفته شده است. حال سوال اینجاست که وقتی یک شرکت دولتی واگذار می شود و برای آن خوراک 
تضمینی مشخصی لحاظ می شود، چرا باید شرکت های نوپا وجدید نیز در این میزان خوراک سهیم 
شوند؟ همین موضوع دلیل اصلی کاهش تولید قیر در مجموعه نفت پاسارگاد است. این کاهش تولید 
که از سال 93 رقم خورده و خسارات وارده به ۵0میلیون نفر سهامدار شرکت نفت پاسارگاد را چه 

فردی پاسخگو است؟

   مشتری یابی به سبک نرخ شکنی
جبراییلی با تایید این موضوع که افرادی هستند با ارائه نرخ های پایین تر از قیمت قیر شرکت نفت پاسارگاد 
اقدام به فروش این محصول در بازار می کنند، گفت: متاسفانه یک آسیبی که به  ما وارد می شود ، نرخ شکنی 

است. ما با افزایش قیمت قیر در داخل کشور به 
جهت اجرای پروژه های ملی مخالفیم اما همیشه 
این پیشنهاد را داده ایم که قیمت های کف صادراتی 
توسط اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی 
مشخص شود و همه ملزم به رعایت این کف قیمتی 
شوند و کسی به خود اجازه ندهد از آن تخطی کند. 
از سوی دیگر باید بررسی شود که چطور شرایطی 
پیش می آید که نرخ صادراتی برخی محصوالت 
قیر صادراتی پایین تر از قیمت محصول پاسارگاد 
از  نظارتی  نهادهای  اینجاست که  قرار می گیرد. 
و  عمل شده  وارد  باید  استاندارد  سازمان  جمله 
آزمایش کنند که آیا قیری که باقیمت پایین تر در 
بازارهای صادراتی به نام قیر ایران عرضه می شود، 
تمام شاخص های  استاندارد را پاس می کند و یا 
با کیفیت پایین عرضه شده و به آبروی صنعت قیر 

ایران لطمه وارد می کند.

در  نفتی  های  فرآورده  صادرات  رشد   
زمان تحریم 

جبراییلی با اشاره به تالش روزافزون صنعتگران 
برای صادرات گفت: من شاهد هستم که همه 
فعاالن صنعت پایین دست نفت با کوشش فراوان 
سعی در حفظ بازارهای صادراتی خود دارند. از این 
رو می توان امیدوار بود در همین شرایط تحریم نیز 
شاهد تداوم رشد صادرات فرآورده های نفتی باشیم.

  افول جایگاه قیر ایران در بازارهای آسیایی
موضوع  این  ذکر  با  پاسارگاد  نفت  مدیرعامل 
که در گذشته صادرات قیر ایران جایگاه سومی 
چالش های  با  متاسفانه  گفت:  داشت  را  آسیا 
موجود بر سر راه تولید قیر که اغلب داخلی 
هستند، جایگاه صادرات قیر ایران در بازارهای 
و  است  یافته  تنزل  ششم  رتبه  به  صادراتی 

موانع داخلی تاثیرگذارتر از تحریم بوده اند.
های  هزینه  شدید  افزایش  به  جبرائیلی 
علیرغم  اخیر  یکسال  طی  بندری  خدمات 
نمود  اعالم  و  اشاره  تحریمها  سخت  شرایط 
هیچ سنخیتی بین این افزایش شدید هزینه ها 

با سیاستهای رونق تولید وجود ندارد.

به دلیل کج سلیقگی  ها در نرخ گذاری خوراک، در حال از دست 
دادن مشتریان خارجی خود هستیم بطوریکه در یک بازه زمانی 8 
ساله، سهم از بازار ایران در فروش قیر را از ۱۲ درصد به 6 درصد 
کاهش یافته که این یک فاجعه است
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سال،  سه  گذشت  از  پس  سعودی  عربستان 
سرانجام عرضه اولیه سهام آرامکو را کلید می زند. 
اما این عرضه اولیه با آنچه پیش از این در رابطه 
با آن گفته می شد شباهت چندانی ندارد. محمد 
بن سلمان، ولیعهد جوان سعودی به عنوان مبتکر 
در  بار  نخستین   ،»2030 سعودی  »چشم انداز 
آوریل سال 2016 برنامه عرضه اولیه پنج درصد 
از سهام آرامکو را مطرح کرد. بن سلمان در آن 
زمان، ارزش »سعودی آرامکو« را به عنوان یکی 
از بزرگترین شرکت  های نفتی دنیا بیش از دو 
هزار میلیارد دالر عنوان کرد؛ ادعایی که با وجود 
و موسسات  از سوی شرکت ها  آن  بر  پافشاری 
معتبر بین المللی رد شد. بر اساس ارزش گذاری 
باید  اولیه  عرضه  این  سعودی،  جوان  شاهزاده 
چیزی حدود 100 میلیارد دالر نصیب برنامه های 

سارا مالکی - دنیای انرژی

توسعه ای او می کرد تا اقتصاد عربستان از درآمدهای نفتی رها شود اما گذشت زمان و بروز برخی 
واقعیت ها نشان داد که همه چیز لزوما طبق خواست شاهزاده پیش  نخواهد رفت.  به این ترتیب عرضه 
اولیه سهام آرامکو پس از سه سال اما و اگر، در شرایطی آماده اجرایی شدن است که از سقف پنج درصدی 
تعیین شده برای آن فاصله دارد و بر خالف تصورات اولیه نه تنها سرمایه گذاران مطرح در اروپا، آمریکا و 
آسیا حاضر به خرید سهام شرکت ملی نفت عربستان سعودی نشدند بلکه رقم مد نظر بن سلمان برای 
ارزش گذاری آرامکو نیز محقق نشد. بنابراین در شرایطی که متقاعد کردن خریداران خارجی برای خرید 
سهام آرامکو طبق برنامه پیش نرفت و آن طور که انتظار می رفت رقابتی میان بورس های بین المللی 
برای اجرای IPO آرامکو شکل نگرفت، در مرحله نخست ۵/1 درصد از مجموع پنج درصد از سهام 
آرامکو در بورس داخلی این کشور )تداول( عرضه خواهد شد تا تکلیف عرضه باقی مانده سهام آرامکو 
در بورس های خارجی بعدا مشخص شود.  طبق اعالم رسمی مقامات آرامکو، ثبت دفتری سهام این 
شرکت از روز 1۷ نوامبر شروع و در روز 4 دسامبر بسته می شود. در روز ۵ دسامبر نیز با قیمت مشخص 
شده، سهام آرامکو در بورس عربستان معامله می شود. پنجم دسامبر تاریخی است که نشست رسمی 
اوپک نیز در همان روز برگزار می شود. انتظار می رود در نشست رسمی 1۷۷ اوپک در وین، سرنوشت 
توافق کاهش تولید مشخص شود؛ توافقی که در صورت تمدید یا تعمیق آن نه تنها قیمت ها در بازار 
جهانی نفت تقویت خواهند شد بلکه بدون شک بر معامله سهام آرامکو نیز اثر مثبت خواهد داشت. با این 
حال به نظر می رسد سعودی ها برای مستقل نشان دادن آرامکو از تصمیمات دولتی که نکته ای مثبت 
برای آن به شمار می رود، در نشست رسمی 1۷۷ تالشی در جهت تعمیق توافق کاهش تولید نکنند. 

چه عواملی مانع عرضه بین المللی سهام شرکت ملی نفت عربستان شد؟ 

شکست رویای نفتی بن سلمان   
اما در شرایطی که انتظار می رفت عرضه اولیه پنج 
درصد از سهام آرامکو تبدیل به بزرگترین عرضه 
رویای  باعث شد  تاریخ شود، چه دالیلی  اولیه 

شاهزاده سعودی رنگ ببازد؟ 

        شناسایی تهدیدهای آرامکو برای 

سرمایه گذاران 
در شرایطی که عرضه اولیه سهام آرامکو بارها و 
بارها به علت عدم تطبیق ارزش آرامکو با رقم 
مدنظر ولیعهد سعودی به تاخیر افتاد و از جذابیت 
این عرضه اولیه کاست، روند قیمت نفت و افزایش 
ریسک های ژئوپلتیک نیز تبدیل به عواملی برای 
 IPO فاصله گرفتن سرمایه گذاران بین المللی از
آرامکو شدند. طبق اعالم بانک ها و سرمایه گذاران 
بالقوه، ارزش واقعی آرامکو به اعداد 1/1 تا ۵/1 
هزار میلیارد دالر نزدیک تر است تا آنچه ولیعهد 
سعودی ها اعالم کرده است. این نخستین علتی 

بود که از جذابیت عرضه اولیه آرامکو کاست. در کنار این موضوع، کاهش بهای نفت در طول حدود یک 
سال گذشته و وجود نداشتن چشم اندازی از بهبود چشم گیر قیمت ها، دیگر دلیلی است که در رابطه 
با چرایی کاهش محبوبیت عرضه اولیه آرامکو بیان می شود. به گزارش بلومبرگ نفت طی یک سال 
گذشته حدود 26 درصد کاهش قیمت داشته است. گزارش های موسسات بین المللی همچون آژانس 
بین المللی انرژی نیز نسبت به افزایش عرضه نفت در سال آینده به ویژه از سوی تولیدکنندگان نفت های 
غیرمتعارف، ابراز نگرانی می کنند. بنابراین طبیعی است کاهش بهای نفت به تضعیف ارزش آرامکو به 
عنوان بزرگترین صادرکننده نفت دنیا منجر شود. حمالت پهپادی به قلب تاسیسات نفتی آرامکو در ماه 
سپتامبر که باعث توقف نیمی از تولید روزانه نفت خام عربستان شد نیز دلیل دیگری است که باعث 
عقب نشینی سرمایه گذاران بین المللی از ورود به عرضه اولیه شرکت ملی نفت عربستان شد. در پی این 
حمالت و اثرگذاری گسترده آنها، این نگرانی پدید آمد که امکان تکرار این حمالت در آینده نیز وجود 
دارد. اگرچه آرامکو تالش بسیاری کرد تا از سطح این نگرانی ها بکاهد، اما این تالش ها باعث نشدند 

موسسه رتبه سنجی فیچ، رتبه اعتباری عربستان را از مثبت A به A کاهش ندهد. 
 در کنار تمام این مسائل، مستقل نبودن آرامکو از پادشاهی عربستان دیگر نقطه ضعف این شرکت 
است که سرمایه گذاران خارجی به آن توجه کرده اند. در واقع حتی با عرضه پنج درصدی سهام آرامکو، 
همچنان 9۵ درصد از سهام این شرکت تحت نفوذ خاندان سلطنتی قرار دارد که می تواند با یک 
اشاره تغییرات دلخواه خود را بر این شرکت اعمال کند. این اعمال نفوذ از میزان تولید نفت آرامکو تا 
سرمایه گذاری در توسعه میادین جدید نفتی را شامل می شود، بنابراین طبیعی است سرمایه گذاران 
تمایل خود برای ورود به آرامکو را از دست بدهند.  تمام دالیل یاد شده باعث شده اند سرمایه گذاران 
خارجی برای ورود به آرامکو به عنوان شرکتی که در سال 2018 حدود 111 میلیارد دالر سود خالص 
به ثبت رسانده که چند برابر سود خالص شرکت هایی چون اپل و رویال داچ شل است، تمایل خود را از 
دست بدهند. این شرکت در 9 ماه ابتدایی سال جاری میالدی نیز 68 میلیارد دالر درآمد داشته است. 

حمالت پهپادی به قلب تاسیسات نفتی آرامکو در ماه سپتامبر که باعث 
توقف نیمی از تولید روزانه نفت خام عربستان شد نیز دلیل دیگری 
است که باعث عقب نشینی سرمایه گذاران بین المللی از ورود به عرضه 
اولیه شرکت ملی نفت عربستان شد
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   عرضه داخلی الماس پادشاهی 
دالیلی که به آنها اشاره شد و در کنار مسائل 
دیگر در نهایت باعث شد عرضه سهام آرامکو 
فعال به یک فرآیند داخلی منتج شود. به این 
ترتیب از مجموع پنج درصد سهامی که قرار 
عرضه  خارجی  و  داخلی  بورس های  در  بود 
شود، فعال فقط 1/۵ درصد از آن تقریبا به طور 
کامل به سرمایه گذاران سعودی و صندوق های 
سرمایه گذاری در عربستان و کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس فروخته خواهد 
حاکی  شده  منتشر  اخبار  میان  این  در  شد. 
از آن است که رایزنی های بن سلمان در سفر 
متحد  این  شده  باعث  امارات  به  اخیرش 
خرید  برای  دالر  میلیارد   1/۵ عربستان، 
شرکت  این  اولیه  عرضه  در  آرامکو  سهام 
تایید  تا  هنوز  البته  که  خبری  کند،  هزینه 

فاصله دارد.  نهایی 
بر اساس گزارش های موجود، ۵/ 1 درصد از 
سهام آرامکو با قیمت هر سهم بین 30 تا 32 
ریال عربستان، یعنی بین 8 دالر تا ۵2/ 8 دالر 
در بورس تداول عرضه خواهد شد. از این میزان 
تنها 0/۵ درصد به سرمایه گذاران حقیقی ارائه 
هر  برای  شده  تعیین  قیمت  اما  شد.  خواهد 
سهم آرامکو به این معناست که آرامکو بین 6/ 1 
ارزش گذاری شده  میلیارد دالر  تا ۷/ 1 هزار 
است. طبق گزارش های موجود، انتظار می رود 
 2۵ حدود  چیزی  اولیه،  عرضه  میزان  این  با 
میلیارد دالر درآمد نصیب عربستان شود.  به 
این ترتیب عرضه اولیه سهام آرامکو که برای 
پیشین  وزیر  الفالح،  خالد  آن  شدن  اجرایی 
آن  اجرای  روند  تا  شد  برکنار  عربستان  نفت 
تسریع شود، به آن اهدافی که مد نظر ولیعهد 
مالقات  حتی  نیافت.  دست  بود  سعودی 
مقامات  با  سرمایه گذاری  بانک های  مدیران 
به  تنها 10 دقیقه  سعودی که گفته می شود 
در  تا  نداشت  بر  در  نتیجه ای  انجامید،  طول 
نشست  این  برگزاری  از  بعد  روز  یک  نهایت 
 1/۵ تنها  دارد  قصد  عربستان  شود  مشخص 

این  داخلی  بورس  در  دالر  میلیارد  هزار   1/۷ تا   1/6 ارزشگذاری  با  را  آرامکو  از سهام  درصد 
کشور کلید بزند و برنامه های عرضه مستقیم سهام در آمریکا، اروپا و آسیا را نیز لغو کند. البته 
اقدام عربستان برای لغو عرضه سهام آرامکو به سرمایه گذاران بین المللی بیشتر به بی میلی این 

سرمایه گذاران بازمی گردد. 
البته همچنان برخی نهادهای خارجی می توانند در سهام شرکت آرامکو سرمایه گذاری کنند 
اما با محدودیت  هایی مواجهند به این معنا که تنها شرکت های خارجی که مجوز سرمایه گذاری 
در بورس تداول را دارند می توانند در IPO آرامکو مشارکت کنند. محدودیت شرکت  کنندگان 
خارجی در خرید سهام آرامکو در حالی است که دولت بر خانواده های ثروتمند سعودی فشار 
آورده و آنها را مجبور به مشارکت در عرضه اولیه شرکت ملی نفت عربستان کرده است. بخش 
دیگری از متقاضیان سهام آرامکو خریداران حقیقی و خردی هستند که بر اساس گزارش های 
دولت  کرد.  خواهند  اولیه  عرضه  این  در  مشارکت  به  اقدام  دولت  پول  از  استفاده  با  موجود، 
عربستان به منظور افزایش میزان مشارکت در عرضه اولیه آرامکو، به متقاضیان خرید سهام این 
شرکت با شرایطی تسهیل شده وام اعطا می کند. آرامکو برای تشویق بیشتر، برای خریداران 
سهام آرامکو جایزه نیز در نظر گرفته است. این جایزه در صورتی به صاحبان سهام اهدا می شود 
که پس از خرید سهم، تا سه ماه اقدام به فروش آن نکنند. با وجود تمام مسائل و موانعی که 
باعث رنگ باختن رویای ولیعهد سعودی در رابطه با آرامکو شد، این شاهزاده جوان چیزی از 
عجله خود برای عرضه اولیه سهام آرامکو نکاست. کارشناسان عقیده دارند علت این اتفاق این 
است که عربستان در قیمت های فعلی نفت دچار کسری بودجه خواهد شد. در عین حال این 
بنابراین بن سلمان  نیاز جهان به نفت کم شود  چشم انداز وجود دارد که در سال های آینده 
باید هرچه سریعتر راهی برای اجرای برنامه های چشم انداز 2030 پیدا کند هرچند باید دید 
آیا برنامه های بلندپروازانه شاهزاده سعودی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر، توسعه صنایع، 
ساخت شهری بزرگ و مدرن در شرق عربستان و... تا چه میزان از درآمد عرضه اولیه ای که 

حاال در آستانه اجرایی شدن است، بهره خواهد برد.  

بر خالف تصورات اولیه نه تنها سرمایه گذاران مطرح در 
اروپا، آمریکا و آسیا حاضر به خرید سهام شرکت ملی نفت 

عربستان سعودی نشدند بلکه رقم مد نظر بن سلمان برای 
ارزش گذاری آرامکو نیز محقق نشد

آسیب شناسی تحوالت 
اخیر در عراق

عراق 40 میلیوني با تولید روزانه 4.۵ میلیون بشکه نفت و صادرات 3.۷ میلیون بشکه و بودجه 
در  فساد  به  اعتراض  جدید  دور  شاهد  مهر 1398   9 از  سال 2019  در  دالري  میلیون   122
ایام زیارت  با فرا رسیدن  حکومت، بیکاري و فقر و وضعیت سخت زندگي بود. اعتراضاتي که 
اربعین فروکش کرد سپس دوباره اوج گرفت. اعتراض به فساد و شرایط زندگي البته در سرتاسر 
عراق از بصره تا بغداد و اربیل و سلیمانیه همواره در طول سال هاي متمادي برقرار بوده است. 
براي  را  عراق  مجلس  ساختمان  اردیبهشت 139۵  که  رساندند  آنجا  به  را  کار  گاه  معترضین 
حیدرالعبادي،  سبز  چراغ  با  مجلس  اشغال  است،  مشهور  که  چند  هر  کردند.  اشغال  ساعاتي 
نخست وزیر وقت انجام شد. اعتراضات 2019 عراق که از سوي آیت اهلل العظمي سیستاني مرجع 
عالي قدر شیعیان، برهم صالح رییس جمهور، عادل عبدالمهدي نخست وزیر که چند روزي است 
باید او را نخست وزیر سابق خواند و تمامي ائتالف ها، احزاب و شخصیت هاي سیاسي در عراق 
محترم شمرده شد، همگي خواستار پایان خشونت ها و حاکم شدن آرامش و پیگیري و اجرایي 

شدن مطالبات مردم و اصالحات شدند... اما اعتراض و خشونت ها تا امروز ادامه یافته است.
عادل عبدالمهدي، نخست وزیر سابق عراق 30 آبان 139۷ در نخستین نشست مطبوعاتي اش با 
خبرنگاران عراقي درباره تحریم هاي ظالمانه امریکا علیه ایران گفته بود: بخشي از نظام تحریم ها 
این به خودش  امریکا مي خواهد تحریم هایي را علیه کشور و اشخاصي تحمیل کند،  نیستیم، 
مربوط است و سیاست خود امریکاست . تحریم هاي امریکا علیه ایران تصمیم عراق نیست حتي 
این تصمیم امریکا از تصمیمات بین المللي و تحریم ها مبتني بر منشور و قطعنامه هاي سازمان 

ملل نیست که عراق بخواهد به آن پایبند باشد. عراق بخشي از نظام تحریم هاي امریکا نیست.
آنها در  باعث شد  را در پي داشت و  امریکایي ها  نخست وزیري عبدالمهدي و مواضعش خشم 
امریکا  به آن واکنش نشان دهند. کارگزاران  به صورت شفاهي و کتبي مکررا نسبت  دیدارها 

تهدید کردند، عبدالمهدي هزینه سختي بابت مواضعش خواهد پرداخت.
آغاز  عراق  در  فساد  به  اعتراض  عبدالمهدي،  آمدن  کار  روي  از  بعد  سال  یک   1398 مهر   9

شد، مطالبه حقي که همه بر آن تاکید کردند؛ 
این  بار اما شرایط به گونه دیگري رقم خورد. 
نه هیچ  و  آیت اهلل العظمي سیستاني  نه حرف 
شخصیت دیگري، فضاي عراق را آرام نکرد و 
نا آرامي و بي ثباتي  همسایه غربي را در یک 
را  داعش  هسته هاي  و  برد  فرود  بي دولتي  و 
نیروهاي  فعال کرد که  دیاله عراق  استان  در 
حشدالشعبي به مقابله با آنان برخاسته اند. بنا 
به گفته حسن دانایی فرد، سفیر سابق ایران 
در عراق در خصوص اوج گرفتن ناآرامی ها در 
عراق و تصمیم نخست وزیر این کشور مبنی 
بر استعفا گفت: تقاضا های به حق مردم عراق و 
انباشت مطالبات سیاسی و فشاری که در عراق 
وجود دارد را کسی نمی تواند منکر شود مردم 
جنوبی  و  مرکزی  بخش های  در  تقاضا هایی 
 عراق دارند که واقعا قابل چشم پوشی نیست.

منتهی در این بین بعضی بیشتر از خارج خط 
فضای  بر  سواری  موج  بر  اصرار  و  می گیرند 
ماجرای  آن  مصداق  که  دارند  را  عراق  ناآرام 
ایران در نجف یا برخی  حمله به کنسولگری 

شعار های ضدایرانی است.
عراق  مسائل  کارشناس  زمینه، یک  در همین 
نیز با اشاره به تبلیغات گسترده برخی جریان ها 
و کشورهای خاص علیه ایران در عراق، معتقد 
است که کج سلیقگی های داخلی در نحوه تعامل 
با عراق و نیز حساسیت های قابل توجه سیاسی و 
امنیتی متاثر از مسائل و رقابت های بین المللی، 
در جریانات اخیر از جمله حمله به کنسولگری 

کشورمان در نجف دخیل بوده است.
اردشیر پشنگ در مورد آسیب شناسی تحوالت 
دیپلماتیک  اماکن  به  حمله  و  عراق  در  اخیر 
ایران از جمله در نجف گفت : نشانه ها روابط 
به  آن  از  که  تنیده  هم  در  و  نزدیک  بسیار 
بغداد  و  تهران  بین  استراتژیک  رابطه  عنوان 
لبه  دو  شمشیری  مانند  به  گاه  می شود،  یاد 
که  همانطور  که  معنی  بدین  کند.  می  عمل 
به  دولت  ترین  نزدیک  شود  می  گفته  وقتی 
ایران  کشور،  این  ای  منطقه  حامی  و  عراق 

روابط عمومی اتحادیه اوپکس 
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است و میان رهبران سیاسی دو کشور فراتر از روابط رسمی و دیپلماتیک روابط قدیمی دوستانه 
و عمیقی وجود دارد و در زمان تشکیل دولت و یا تالش برای حل اختالفات داخلی، ایران نقش 
موثری دارد، در سوی دیگر وقتی انتقادها به دولت عراق افزایش پیدا می کند و این دولت را در 
زمینه کارآمدی و پاسخگویی به مطالبات مردم ضعیف تشخیص می دهند، برخی عالوه بر دولت 
مذکور انگشت اتهام را بسوی دوستان و حامیان نزدیکش نیز نشانه می روند و در چنین شرایطی 
است که هر از گاهی ایران در سیبل برخی از انتقادات طی دو سال اخیر قرار می گیرد و با تبلیغات 
وسیع جریان ها و کشورهای مخالف ایران، ماحصل این انتقادات حمله به برخی مراکز دیپلماتیک 

ایران در کربال، نجف و بصره می شود.

به گفته این تحلیلگر مسائل عراق، در چرایی 
بودن  نزدیک  دیپلماتیک  مراکز  به  حمله 
از  بعدی  تنها  هم  به  عراق  و  ایران  دولت های 
حضور  به  بایستی  بین  این  در  است،  ماجرا 
بازیگران رقیب که سعی دارند در آب گل آلود 
عراق ماهی های مد نظر خود را از دست ایران 
کرد.  اشاره  دهند،  قرار  در سبد خود  و  ربوده 
بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای که طبیعتا 
بیشتر  اتهامات  و  ها  زنی  گمانه  این  آتش  بر 
دولت  علیه  ناآرامی  و  ثباتی  بی  تا  دمند  می 
مخالف  آنان  شود.  بیشتر  ایران  نیز  و  مستقر 
ضربه  برای  فرصتی  هر  از  و  موجودند  وضع 
تهران  روابط  ممتاز  و  ویژه  موقعیت  به  زدن 
موقعیتی  استفاده می کنند. در چنین  –بغداد 
هم از ابزارهای نرم نظیر تهییج افکار عمومی 
با  غیرمستقیم  و  مستقیم  بصورت  معترضین 
تلویزیونی، شبکه های  از شبکه های  استفاده 
اجتماعی و اینترنتی استفاده می کنند و هم در 
بعد روابط آشکار بدنبال ایجاد صف بندی های 

امریکایي ها این روزها خوشحال هستند، هم عراق را بي ثبات 
کرده اند، هم نخست وزیري که آشکارا مخالفش بود را حذف 

کردند، هم فرماندهان بزرگ نیروهاي حشدالشعبي ترور شده اند، 
هم تهدید فعال شدن داعش عملیاتي شده و هم در یک حرکت  

نمادین آن هم در سالروز تسخیر سفارت امریکا در تهران به 
کنسولگري هاي ایران در عراق حمله کردند

جدید و تغییر در آرایش سیاسی موجود در عراق 
به نفع خود و علیه ایران هستند. متاسفانه در 
میان این همه حساسیت ها و رقابت ها که بدان 
اشاره شد، دیده می شود برخی از شخصیت ها، 
اشتباه  به  داخل  در  ها  رسانه  یا  و  ها  تریبون 
باعث غبارآلودتر شدن فضای موجود شده و با 
اظهار نظرهای نسنجیده، تیترهای رسانه ای که 
شائبه دخالت در امور داخلی عراق دارد، باعث 
افزایش حساسیت و واکنش بخشی از جامعه و 
عراقی می شوند. موضوعی  گروه های سیاسی 
و  شدن  بحرانی  زمان  در  شود  می  باعث  که 
به مستمسک های  تبدیل  اعتراضات خیابانی 
قابل جستجو و عیان توسط برخی از معترضین 
علیه ایران شود در نتیجه می بایست در این 
حوزه ها بازبینی جدی کرد، چرا که در جهان 
رسانه و شبکه های اجتماعی دیگر هیچ گفته یا 
نوشتاری محلی و ملی محسوب نمی شود و با 
مانیتورینگ لحظه به لحظه این گفته ها بعدی 
فرامحلی و فراملی به خود می گیرند و زمینه 

ساز بروز آسیب های جدی می شوند.
پشنگ همچنین می افزاید : مساله دیگر به اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسالمی باز می 
گردد همانطور که می دانیم ایران در یکی از امنیتی ترین مناطق جهان قرار گرفته است و از دیرباز 
رقابت های امنیتی بسیاری وجود داشته است امری که بعد از پیروزی انقالب اسالمی با توجه به 
شرایط منطقه و تعارضی که منافع ایران با منافع برخی از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای پیدا 
کرد، تشدید شده است و در نتیجه رویه و اولویت در سیاستگذاری ایران عمدتاً نگاهی امنیتی و 
سیاسی بوده است تا اقتصادی. یکی از خروجی های چنین دیدگاهی اولویت یافتن رابطه سیاسی-

امنیتی به جای رابطه زیربنایی و اقتصادی میان دو کشور ایران و عراق است. گرچه در حال حاضر 
میزان تبادالت ایران و عراق در سطح باالیی قرار دارد و طی دو سال اخیر ایران در صدر روابط 
بازرگانی و اقتصادی با عراق قرار داشته است اما ظرفیت و کشش طرفین در این حوزه بسیار بیشتر 
از رقم 8 میلیارد و 900 میلیون دالری در سال است.سیدصادق حسیني روزنامه نگار هم در ارتباط 
با تحوالت اخیر عراق می نویسد : امریکایي ها این روزها خوشحال هستند، هم عراق را بي ثبات 
کرده اند، هم نخست وزیري که آشکارا مخالفش بود را حذف کردند، هم فرماندهان بزرگ نیروهاي 
حشدالشعبي ترور شده اند، هم تهدید فعال شدن داعش عملیاتي شده و هم در یک حرکت  نمادین 
آن هم در سالروز تسخیر سفارت امریکا در تهران به کنسولگري هاي ایران در عراق حمله کردند. 
اگر امریکا در بازي سیاسي تشکیل دولت شکست خورد، یک سال تالش کرد تا در بازي ناامني و 
بي ثباتي امتیازات مورد نظرش را بگیرد. براي مردم عراق که مطالبه مبارزه با فساد و ناکارآمدي دارند 
اما وضعیت بدتر شده. حاال نه دولت دارند نه افقي براي تشکیل دولت و مبارزه با فساد و تبعیض و 

ناکارآمدي متصور است. حاال دیگر چاي شیرین عراقي به تلخي مي زند.



با  اما  شد  آغاز  دوباره  بنزین  بندی  سهمیه 
اعتراض و تنش و درگیریهای دامنه داری که در 
سراسر کشور گسترش یافت. طبیعتا در چنین 
شرایط التهاب آوری، طرح مباحث کارشناسی 
گوش  چندان  بنزین،  قیمت  درباره  منطقی  و 
شنوایی پیدا نمی کند چرا که مشکالت مالی 
مردم در سالهای اخیر افزایش یافته و دیگر توان 
تحمل فشار دیگری را ندارند. به ویژه در مورد 
قیمت بنزین که در کشور ما، همواره همچون 
تابویی غیر قابل تغییر بوده و هر بار تغییر آن، 
ایجاد می کرده  را  فراوانی  و حواشی  التهابات 

است. اما آیا همیشه اینگونه بوده است؟
قیمت بنزین طی سالهای 13۵۵ تا 13۵۷ از 
لیتری 6 ریال به لیتری 8 ریال و سپس لیتری 
1 تومان افزایش یافته است. در سال ۵9 قیمت 
تا پایان جنگ  هر لیتر بنزین 3 تومان شد و 
ثابت ماند. پس از آن قیمت بنزین هر لیتر ۵ 
تومان شد و در سال ۷4 به 10 تومان رسید و 
از آن زمان که اواخر دوران ریاست جمهوری 
مرحوم هاشمی رفسنجانی بود تا اواخر دوران 
ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، هر سال 
قیمت بنزین رشد اندکی متناسب با نرخ تورم 
آن  داریم که در  یاد  به  پیدا می کرد. همگی 
اتمام  و  نوروزی  تعطیالت  پایان  با  سالها 
سفرهای نوروزی مردم، قیمت بنزین اندکی 
عادت  روال  این  به  و همه  یافت  می  افزایش 
کرده بودند. نه خبری از اعتراض بود و نه خبری 
از ذخیره کردن بنزین. اما در سال 83، مجلس 
اصولگرای وقت، طرح تثبیت قیمتها را تصویب 
بنزین به شیوه  نداد رشد قیمت  کرد و اجازه 
گذشته تداوم یابد. استدالل نمایندگان محافظه 
کار مجلس وقت این بود که قیمت بنزین بسیار 
گران است و باید ارزانتر باشد. آن زمان دولت 
سیدمحمد خاتمی روی کار بود و تصمیم درباره 
رقابتهای  چارچوب  در  بنزین،  قیمت  تثبیت 
سیاسی آن روزهای طیف محافظه کار آن زمان 

)اصولگرای امروز( با اصالح طلبان قابل تبیین و تحلیل است. اما وقتی دولت اصالح طلب خاتمی، 
و  باخت  رنگ  قیمتها  تثبیت  داد، شعار  نژاد  احمدی  اصولگرای محمود  دولت  به  را  جای خود 
اصولگرایان در دولت و مجلس وقت، به واقعیتهای اقتصادی که قیمت بنزین را باالتر از قیمت 
لیتری 80 تومان آن روزها نشان می داد پی بردند. اینگونه بود که افزایش قیمت بنزین کلید خورد 
و در سال 86، طرح سهمیه بندی بنزین آغاز شد. بدین ترتیب هر لیتر بنزین سهمیه ای 100 
تومان و هر لیتر بنزین آزاد 400 تومان عرضه شد که آن زمان تنش هایی ایجاد کرد. اما زمینه 
ای فراهم شد تا یکی از مهمترین حامل های انرژی یعنی قیمت بنزین، به قیمت واقعی نزدیک 
شود. در سال 89 بنزین سهمیه ای 400 تومان و بنزین آزاد ۷00 تومان شد و چهار سال بعد در 
دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد و سهمیه ای هر کدام 300 تومان 
افزایش یافت. سال 94، پایان دوران سهمیه بندی بنزین بود. دولت روحانی و به ویژه شخص بیژن 

بنزین ارزان، سهمیه بندی، 
و زیرساختهایی که 
فراهم نشد !

حمیدرضا شکوهی - دنیای انرژی

زنگنه وزیر نفت، با سهمیه بندی و دونرخی کردن بنزین مخالف بودند و آن را فسادآور و عامل 
زحمت مردم می دانستند و بدین ترتیب عمر کارت سوخت به پایان رسید و بنزین تک نرخی با 
قیمت لیتری هزار تومان عرضه شد. این تغییر قیمتها، چه در اواخر دولت محمود احمدی نژاد و 
چه در دولت حسن روحانی با واکنش چندانی از سوی مردم مواجه نشد چراکه رشد قیمت بنزین 
تقریبا منطقی بود و با سطح درآمدهای مردم تناسب نسبی داشت. مشکل از جایی آغاز شد که از 
سال 94، نه دولت و نه مجلس، جسارت تغییر قیمت بنزین و اصالح قیمت حامل های سوخت را 

پیدا نکردند. 
در این مدت، به ویژه از سال 96 قیمتها رشد کرد و مشکالت اقتصادی مردم بیشتر شد. کسی 
نمی تواند این موضوع را انکار کند که بنزین بسیار ارزان بود و هر لیتر بنزین کمتر از آب معدنی 
ارزش داشت و به همین دلیل افزایش قیمت آن، بدیهی بود. اما چهار سال دست نزدن به قیمت 
بنزین و تبدیل کردن بنزین به تابویی غیرقابل تغییر، جسارت را از مسووالن برای اصالح قیمت 
بنزین گرفته بود. مجلسیان به هوای نزدیک بودن به انتخابات مجلس و دولت به دلیل نزدیک 
بودن به انتخابات ریاست جمهوری، تا سال 96 اصالح اساسی قیمت بنزین را به تاخیر انداختند 
چون تابوی قیمت بنزین می توانست موجبات کاهش محبوبیت آنها را فراهم سازد. در اواخر سال 

96 که تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفتند 
ناآرامی های دی ماه آن سال، اجرای تصمیم 
را به تعویق انداخت و حدود یک سال بعد هم 
لو رفتن تصمیم مسووالن برای افزایش قیمت 
و  طرح،  اجرای  از  پیش  ساعت  چند  بنزین، 
بروز ازدحام غیرقابل باور در جایگاههای عرضه 
منصرف  طرح  اجرای  از  را  مسووالن  سوخت، 
کرد. اما سرانجام وقت موعود فرا رسید و قیمت 
بنزین همراه با دونرخی کردن افزایش یافت. اما 

این تصمیم با واکنش جدی مردم مواجه شد.
موضوع  دو  در  بتوان  شاید  را  آن  اصلی  دلیل 
باالی  حجم  نخست  کرد.  بررسی  جداگانه 
به  اخیر  سالهای  در  مردم  اقتصادی  مشکالت 
به  نزدیک  تورمی  که  گذشته  سال  سه  ویژه 
پنجاه درصد را ایجاد کرده و سفره مردم را روز 
به روز کوچکتر کرده است، موجب شد مردم 
احساس کنند توان مقابله با افزایش نرخ بنزین 
را که بنا به تجربه می توانست در قیمت سایر 
کاالها و خدمات تاثیرگذار باشد، ندارند. دومین 
نکته، غافلگیری مردم در قبال این تصمیم بود 
که درست در همان زمان اجرای طرح، اطالع 
رسانی در مورد آن صورت گرفت و همین امر، 
ناراحتی مردم را افزون کرد و پس از آن آنچه 

همگان شاهد بودیم ایجاد شد.
طبیعتا از منظر کارشناسی نمی توان از تثبیت 
کرد؛  دفاع  آن  افزایش  عدم  و  بنزین  قیمت 
پرداخت  به  تصمیم  توان  نمی  که  همانگونه 
یارانه معیشتی را با درآمد مازاد بنزین، تصمیمی 
به  اما  کرد.  ارزیابی  دفاع  قابل  کامال  و  دقیق 
دستگاههای  مجموعه  و  دولت  رسد  می  نظر 
تصمیم گیر و تاثیرگذار، در برخی حوزه های 
مرتبط با موضوع بنزین می توانستند عملکرد 
بهتری در سالیان گذشته داشته باشند تا زمینه 
مقبولیت بیشتر این تصمیم را در افکار عمومی 
فراهم سازند. دو منظر را با هم مرور می کنیم:

 الف( حمل و نقل عمومی ما در کالن شهرها 
که در صورت تقویت، می تواند موجب کاهش 
تقاضا برای استفاده از خودروهای شخصی و به 
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تبع آن کاهش مصرف بنزین شود، سالهاست درجا می زند. شش سال از استقرار دولت روحانی 
گذشته اما در این مدت شش سال، به گفته رئیس شورای شهر تهران حتی یک دستگاه اتوبوس 
از سوی دولت تحویل شرکت واحد نشده! ایستگاههای جدید مترو راه اندازی شده اما تعداد واگن ها 
آنقدر محدود است که ازدحام در ساعات پررفت و آمد، امان مردم را بریده است و مترو و اتوبوس، 
ظرفیت کافی برای پاسخ به نیاز مردم را ندارند. سایر کالن شهرها هم اوضاعی بهتر از تهران 
ندارند. در این سالها توسعه تاکسی های اینترنتی، مردم را به سمت استفاده از خودروهای تک 
سرنشین و دوسرنشین سوق داده و عمال تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی به فراموشی سپرده 
شده است. در واقع در سالیان اخیر، مسووالن برای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در کالن 
شهرها گام بلند و محسوسی برنداشتند تا مردم به چشم خود ببینند ناوگان حمل و نقل عمومی 
توسعه یافته و دعوت از مردم برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، یک دعوت بدون تامین 

زیرساختها نیست.
مصرف  رشد  در  مهمی  نقش  که  است  پرمصرف  خودروهایی  کشور  در  موجود  ب(خودروهای 
سوخت دارند. در واقع اگر همین خودروهای در اختیار مردم، از استاندارد الزم برخوردار بود، بدون 
افزایش قیمت و فشار بیشتر به مردم، مصرف بنزین به نصف کاهش می یافت. چراکه میانگین 
مصرف بنزین در خودروهای استاندارد در دنیا کمتر از 6 لیتر و در ایران بیشتر از 10 لیتر است 
و در خودروهایی همچون نیسان وانت که بخش مهمی از حمل و نقل درون شهری و حتی برون 
شهری کاالها را بر عهده دارند، به بیش از 13 لیتر در هر صد کیلومتر می رسد. طی سالهای 
اخیر نه تنها خودروسازان داخلی برای ارتقا سطح استاندارد خودروهای تولیدی خود برای صرفه 
جویی در مصرف سوخت، گام مهمی برنداشته اند و دور باطل گذشته را ادامه داده اند، بلکه در 
حوزه های جدیدی همچون تولید خودروهای هیبریدی هم ورود نکرده اند. از آن سو دولت برای 
بلکه  افزایش داد  را  تنها تعرفه واردات خودرو  نه  ناکارآمد داخلی،  از صنعت خودروی  حمایت 
پس از مدتی عمال مانع واردات خودرو شد تا هیچ امکانی برای بهره مندی از خودروهای روز و 

کم مصرف جهان برای مردم ایجاد نشود. حتی 
با  بود  قرار  زمانی  که  هیبریدی  خودروهای 
اتخاذ تصمیمی جدید با تعرفه نزدیک به صفر 
وارد کشور شوند تا هم زمینه کاهش مصرف 
را  شهرها  آلودگی  هم  و  شود  فراهم  سوخت 
کاهش دهد، عمال با محدودیتها و موانع فراوانی 
مواجه شدند. طبیعتا با تولید چنین خودروهای 
از  ممانعت  و  کشور  داخل  در  غیراستانداردی 
دنیا،  روز  به  و  استاندارد  خودروهای  واردات 
در  جویی  صرفه  برای  مردم  از  صرفا  نمیتوان 

مصرف سوخت انتظار داشت.
خالصه آنکه دو گام مهم برای صرفه جویی در 
و  ناوگان حمل  روزرسانی  به  مصرف سوخت، 
که  بود  کیفی خودروها  بهبود  و  عمومی  نقل 
در سالهای اخیر انجام نشد. ای کاش مسووالن 
به جای تکرار تجربه شکست خورده و تورم زای 
از  بخشی  از  حداقل   یارانه،  نقدی  پرداخت 
درآمدهای حاصل از رشد قیمت بنزین، برای 
تجهیز  و  عمومی  نقل  و  ناوگان حمل  توسعه 
زیرساختهایی استفاده می کردند که می تواند در 
کاهش مصرف سوخت در درازمدت تاثیرگذار 
فعلی  تصمیم  با  که  نکنیم  فراموش  باشد. 
قرار  هم  دیگر  بار  اگر  بنزین،  برای  مسووالن 
بر افزایش قیمت بنزین باشد – که قطعا لزوم 
آن ایجاد خواهد شد – باز هم شاهد نگرانی و 
التهاب و حاشیه خواهیم بود. این روند باید در 
جایی به نقطه پایان برسد. هرچند موارد فوق به 
معنای مخالفت با افزایش قیمت بنزین نیست 
و از هر منظری که بنگریم، رشد قیمت بنزین 
– البته نه لزوما با شیوه کنونی-  ضروتی ناگزیر 
نه  اما واقعیت آن است که  برای کشور است، 
تصمیمات  انرژی  های  حامل  برای  باید  تنها 
تاثیرگذاری  و  درازمدت  و  جامع  و  جدی 
هر  اجرای  های  زمینه  باید  بلکه  کرد،  اتخاذ 
طرحی را نیز به طور کامل فراهم ساخت تا 
عالوه بر کاربردی بودن، زمینه جلب رضایت 
و چه  نیز، چه در کوتاه مدت  را  عامه مردم 

در بلند مدت فراهم سازد. 

مسووالن برای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در کالن شهرها 
گام بلند و محسوسی برنداشتند تا مردم به چشم خود ببینند ناوگان 
حمل و نقل عمومی توسعه یافته و دعوت از مردم برای استفاده از 

وسایل حمل و نقل عمومی، یک دعوت بدون تامین زیرساختها نیست
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چند ماه قبل، جواد صالحی اصفهانی که اساسا از خانواده ای اقتصاددان و اقتصادخوانده می آید، 
در یک گفت و گوی ویدیویی که در وب سایت اقتصادنگار منتشر شد شرکت کرد، آن موقع هنوز 
خبری از تصمیم برای تغییر قیمت بنزین نبود اما آمارهای قاچاق سوخت هر روز از گوشه و 

قیمت بنزین باالخره تغییر کرد، ظاهرش این بود که این تغییر یک شبه رخ داد، اما  
اگر سر نخ را بگیریم و به چند ماه عقب تر برگردیم، تصمیم برای تغییر قیمت بنزین به 
خاطر هزار و یک دلیل که به نظر می رسد کاستن از انگیزه قاچاق مهم ترینش بوده از مدت ها پیش 
وجود داشت و یک بار هم مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، به خاطر اینکه 
خبرهایی در مورد آن را با چند رسانه از جمله فارس و تسنیم در میان گذاشته بود طعم بازداشت 
چند ساعته را چشید. مردم، مانند هر مصرف کننده  ای در هر جای دنیا، واکنش خوبی به این تغییر 
نشان نداده اند؛ طبیعی است، تا دیروز برای یک کاال N تومان پرداخت می کردی و امروز قرار است 
N  ضرب در  3 پرداخت کنی، اصال حس خوشایندی ندارد  و البته دغدغه اصلی مردم هم به نظر 
می رسد افزایش قیمتی است که انتظار دارند روی کاالها پیش بیاورد، هر چند از آن طرف هم 
احتماال اگر افزایش قیمت بنزین صورت نمی  گرفت، بودجه 99 با مالیات های سنگینی بسته می شد 
که در نهایت به افزایش هزینه تمام شده تولید کاالها منجر می شد و باز هم می شد همان آش و 
همان کاسه. در این گزارش سعی کردیم 2 دیدگاه در مورد دستکاری قیمت بنزین و کالن تر از 
آن، انرژی را در مقابل هم بیاوریم. یکی از جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان ایرانی فارغ التحصیل 
دانشگاه هاروارد که اکنون در دانشگاه ویرجینیا تک به تدریس اقتصاد مشغول است و دیگری 
فرشاد مومنی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی که به سخنرانی هایش در موسسه 
دین و اقتصاد مشهور است. چرا این دو نفر؟ چون هر دوی آن ها در میان گروه همفکران خودشان 
این ویژگی را دارند که خوب می توانند مباحث را جمع بندی کرده و از منظری کلی و همچنین با 
در نظر گرفتن ویژگی های خاص سپهر اقتصادی ایران آن را تحلیل کنند، هر چند در اینجا باید 
این نکته را نیز در نظر گرفت که فرشاد مومنی گاهی اوقات از ادبیات آکادمیک دور می شود. . برای 
اینکه بدانیم ما در تاریخ کشورمان تنها مردمی نیستیم که شاهد یک شبه چند برابر شدن قیمت 
سوخت باشیم، تحلیلی از هادی صالحی اصفهانی برادر جواد صالحی اصفهانی درباره تجربه دوبرابر 

شدن قیمت بنزین ایران در دهه 40 هم ضمیمه این مطلب شده است.   

 5۰ سال پیش هم یک بار قیمت بنزین یک شبه ۲ برابر شد 

ما شاهد روزهایی تاریخی هستیم

مقدمه

نادی صبوری - دنیای انرژی

کنار شنیده می شد، قیمت ارز تغییرات زیادی 
کرده بود و اختالف شدید قیمت سوخت میان 
ایران و کشورهای همسایه به ویژه افغانستان، 
انگیزه قاچاق را بسیار باال برده بود. اما چیزی 
که صالحی اصفهانی در این گفت و گو از آن 
صحبت می کرد قاچاق نبود، از دید اقتصاددان 
کهنه کار و دنیا دیده ای مانند او چیز مهم تری 
در این میان با واقعی نبودن قیمت سوخت و 
به طور کلی »انرژی« در حال قربانی شدن بود: 
تولید و اشتغال. در جایی از این گفت و گو این 
استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک می گفت: 
»من اهل نیشابور هستم، چند وقت پیش به 
چقدر  کارخانه ها  دیدم  و  بودم  رفته  شهرم 
شما  نظر  به  احتماال  خب  شده اند.«  مکانیزه 
بیرونی  ناظر  یک  که  که چقدر خوب  می آید 
نظری  همچین  ایران  کارخانه های  درباره 
صالحی  صحبت های  ادامه  اما  باشد،  داشته 
اصفهانی بعد دیگری از ماجرا را نشان می دهد: 
در  پشت  کارگر  وقتی  است،  عجیب  »برایم 
در  مکانیزه  دستگاه های  باشد  بیکار  کارخانه 
حال فعالیت باشند«. این اقتصاددان در ادامه 
نظر  از  که  می دهد  شرح  گو  و  گفت  این  در 
در  پشت  کارگر  می شود  باعث  که  چیزی  او 
کارخانه بیکار باشد اما در کارخانه از تجهیزات 
بودن  واقعی  »غیر  شود  استفاده  مکانیزه 
قیمت انرژی« است. وقتی مجری از او سوال 
کارخانه های  حرکت  مثال  یعنی  که  می کرد 
اروپایی به سمت مکانیزه تر شدن به این دلیل 
تمام  گران تر  برایشان  کارگر  قیمت  که  بوده 
می شده او جواب می داد که دقیقا این انتخاب 
کارخانه های اروپا از سر اجبار به خاطر گران 
در  که  چیزی  است،  بوده  کار  نیروی  بودن 
به  ایران  نیروی کار در  ایران صدق نمی کند. 
گواه شاخص های مختلف، نیروی گرانی نیست 
چیزی  با  رقابت  در  همواره  وجود  این  با  اما 
راحتی  کار  رسیدن  آن  پای  گرد  به  که  بوده 
نیست: »یارانه های سنگین انرژی«. تجربه یک 
شبه چند برابر شدن قیمت سوخت البته در 

نیروی کار در ایران به گواه شاخص های مختلف، نیروی 
گرانی نیست اما با این وجود همواره در رقابت با چیزی بوده 
که به گرد پای آن رسیدن کار راحتی نیست: »یارانه های 
سنگین انرژی«

تاریخ ایران نمونه مشابه دارد. این چیزی است 
که یک بار هادی صالحی اصفهانی برادر جواد 
صالحی اصفهانی که او هم در امریکا البته در 
در  می کند  تدریس  اقتصاد  ایلینویز  دانشگاه 
یک گفت وگوی ویدیویی به آن اشاره می کند. 
طبق روایت او، اوایل دهه 40 که هادی یک 
در  بنزین  قیمت  بوده،  نیشابور  در  دانش آموز 
ایران یک شبه 2 برابر می شود. اما یک تفاوت 
عمده این تغییر با تغییری که اکنون در بنزین 
رخ داده این بوده که در آن دهه تصمیم بر این 
می شود که قیمت بنزین ایران به عنوان یک 
تولیدکننده نفت »باالتر از قیمت جهانی« قرار 
امریکا  بنزین  از قیمت  بگیرد و حتی گران تر 
که  است  تصمیمی  در  هم  دوم  تفاوت  باشد. 
افزایش  محل  از  شده  آزاد  مالی  منابع  برای 
دهه  سیاست گذاران  می شود.  گرفته  قیمت 
سوخت  قیمت  رفتن  باال  از  که  منابعی   40
و  ساخت  زیر  توسعه  صرف  را  می شود  آزاد 
یک سری برنامه های آموزشی از جمله اعزام 
تغییر  می کنند،  ایران  از  خارج  به  دانشجو 
غیر  حالت  رسیدن  و  بنزین  قیمت  در  اخیر 
اما  تومان   3000 لیتری  به  آن  سهمیه ای 
صرف  است  قرار  تماما  شده  اعالم  که  آن طور 
حمایت از اقشار ضعیف جامعه بشود که البته 
برای فهم این تدابیر الزم است موقعیت فعلی 
ایران در حوزه بین الملل را نیز از یاد نبریم. اما 
به هر حال اگرچه بسیاری اقتصاددان ها همواره 
انرژی حمایت می کنند  واقعی شدن قیمت  از 
و آن را متضمن بهتر شدن وضعیت مردم در 
میان مدت و درازمدت می دانند، هستند کسانی 
که شاید البته با نگاهی بیشتر کوچه و بازاری و 
کمتری تاریخی و علمی، اما پرطرفدار، هم کل 
این سیاست را زیر سوال می برند و هم در بهترین 
شرایطی  وجود  به  منوط  را  آن  اجرای  حالت 
خاص می کنند، شاید بتوان »فرشاد مومنی« را 
سردسته ی آن ها دانست که زمان فعلی را زمانی 
نامناسب برای این تغییر توصیف کرده است . 
این  صحبت های  جدیدترین  ایلنا  که  آن طور 

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی را پوشش داده، او در این اظهارات نسبت به تبعات »انسانی«، 
»اجتماعی« و »محیط زیستی« افزایش قیمت حامل های انرژی در ایران هشدار داده است. مومنی در 
اثبات این ادعای خود گفته است که در گزارش کمیسیون بهداشت و کمیسیون اجتماعی مجلس و 
نیز وزارت بهداشت به صراحت اشاره شده است که پیش از تجربه افزایش قیمت حامل های انرژی در 
دی ماه 1389، ساالنه یک درصد جمعیت ایران از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر 
می افتادند در حالی که در اولین سال پس از  اجرای این سیاست ضریب آن به 3 برابر افزایش یافته 
است. این اقتصاددان گفته است تقریبا تمامی مطالعات نشان دهنده این هستند که هزینه های سالمت 
در ایران با هر یک واحد افزایش سطح عمومی قیمت ها 2.۵ تا 3.۵ برابر افزایش می یابند، جمالتی که 
البته باید در نظر داشت با توجه به وعده ای که در خصوص ثابت ماندن سطح قیمت ها در افزایش قیمت 
بنزین که اخیرا اعمال شده داده شده است، می تواند این بار رخ ندهد. با نگاهی به دیدگاه های مختلفی 
که درباره قیمت سوخت و انرژی وجود دارد، فارغ از اینکه تصمیم اخیر به مذاقمان خوش آمده یا نه 
و فارغ از اینکه در روزها و ماه های پیش رو چه اتفاقی رخ دهد، می شود یک چیز را با اطمینان گفت:  
رویدادهایی که این روزها شاهد آن هستیم احتماال در آن دسته ای قرار خواهند گرفت که مثل تغییرات 

دهه 40، دهه ها بعد درباره اثراتی که بر آینده ایران گذاشته اند بحث خواهد شد. 

پیش از تجربه افزایش قیمت حامل های انرژی در دی ماه ۱38۹، 
ساالنه یک درصد جمعیت ایران از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان 
به زیر خط فقر می افتادند در حالی که در اولین سال پس از  اجرای 

این سیاست ضریب آن به 3 برابر افزایش یافته است
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انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای مهندسی و 
پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی )APEC( به 
عنوان بزرگترین انجمن در صنعت احداث کشور 
خصوصا در صنعت نفت از دو دهه پیش با حضور 
تعدادی از شرکتهای مطرح در صنعت نفت و گاز 
و پتروشمی پا به عرصه وجود گذاشت. اعضای این 
انجمن فعالیت خودشان را در صنعت گاز منطقه 
عسلویه و فاز 1 آغاز نمودند و در کارنامه افتخارات 
این انجمن فاز 12 به عنوان یکی بزگترین فازهای 
گازی عسلویه خوش درخشیده است .گسترش 
ارتباط و تداوم و تحکیم پیوند و همبستگی با 
ارکان صنعت نفت در جهت خودکفایی ملی در 

عرصه مهندسی و اجرای طرحها و پروژه های صنعت نفت، کوشش در جهت ارتقاء شأن و منزلت حرفه 
مهندسی و پیمانکاری و تالش در راستای شکل گیری و توسعه نظام ها و تشکل های مهندسی و 
حرفه ای در کشور و اعتالی سطح علمی و فنی و اعضاء از طریق ارتباط و همکاری مستمر با مراکز و 
نهادهای علمی و انتقال تجربیات و نتایج مطالعات در مورد نیازهای فنی و حرفه ای و ارائه طرح ها 
و روش های نوین علمی و اجرایی و توسعه استانداردها، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و علمی و 
ایجاد اشتغال و کارآفرینی و توسعه منابع انسانی از طریق آموزش و یادگیری مداوم سازمانی از جمله 
اهداف این انجمن به شمار می رود . انجمن اپک دارای 280 عضو فعال در صنعت احداث شامل 
پیمانکاران C/EPC/GC/E&P و همچنین مهندسین مشاور شاغل صنعت نفت در بخش های 
مختلف و همچنین پیمانکاران و مشاوران در سایر حوزه های وابسته صنعت احداث من جمله کارهای 
سیویل می باشد . از جمله پروژه های انجام یافته در این انجمن می توان به پروژه های متنوعی در 
پاالیشگاه های نفتی و گازی، کارخانجات پتروشیمی، خطوط لوله اصلی انتقال گاز و تاسیسات وابسته 
و اتمام نزدیک به 9۷2 در پروژه های مختلف صنعت نفت توسط اعضاء اشاره نمود که زمینه فعالیت 

تجربه طوالنی در نظامات بین المللی گذشته به درستی نشان 
داده است که حاکمیت دولتی در اجرای فعالیت های 
اقتصادی من جمله صنعت احداث نمی تواند کارا باشد و 
قطعا محکوم به شکست است

4۵ هزار نفر را در این انجمن ایجاد کرده است 
که اغلب این اعضا دارای تحصیالت دانشگاهی 
در بخش های صنعت احداث هستند. مهندس 
محمدرضا طبیب زاده عضو هیئت مدیره این 
انجمن ضمن معرفی انجمن اپک، به سواالت 
خبرنگار دنیای انرژی در خصوص رویدادها و 
صنعت  خصوصی  های  تشکل  روز  مشکالت 

نفت پاسخ گفت : 

و  نفت  دستی  پایین  نمایشگاه  اولین   
لزوم حضور بخش خصوصی در عرصه های 

هی  یشگا نما
مورد  در  خصوصی  تشکل  این  نظر  قطعا 
های  فعالیت  نمایشگاه  اولین  برگزاری 

ساختارهای  معرفی  به  توان  می  نمایشگاه  این  در  است  مثبت  نفت  صنعت  دستی  پایین 
این  در  فعال  خصوصی  بخش  حضور  ها،  پروژه  اجرای  مدیریت  دستی،  پایین  های  پروژه 
و  است  دستی  پایین  فعالیت  بخش  در  اپک  انجمن  پتانسل  اعظم  بخش   . پرداخت  عرصه 
نفت  صنعت  دستی  پایین  های  پروژه  تمام  در  گذشته  دهه  دو  در  ما  انجمن  پیمانکاران 

 . بودند  فعال 

تنگناهای  و  مشکالت  نفتی،  های  فرآورده  و  نفت  تجارت  کنونی  وضعیت    
موجود و راه های برون رفت از آن

تجارت نفت به معنای فروش نفت خام نیست بلکه ورود به صادرات فرآورده های نفتی با 
ارزش افزوده باالست که تبلور آن عمدتا در صنایع پتروشیمی و سایر محصوالت مشابه در 
صنعت گاز است . در حال حاضر در شرایط خاص جنگ اقتصادی و تحریم بسیار سنگین 
ولی  است  مشکل  المللی  بین  سطح  در  رایج  تکنولوژی  انتقال  ارتباط  این  در  و  مواجهیم 
می توان این تنگناها را با هوشیاری به فرصت تبدیل نمود و با فراهم آوردن امکانات برای 

. برسانیم  به حداقل  را  این کمبودها  بنیان در سطح کالن  دانش  شرکتهای 
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 وضعیت توسعه تجارت با کشورهای همسایه 
کشور ما از موقعیت بسیار مناسب در منطقه و در فضای تجارت با همسایگان قرار دارد. بخش قابل 
توجهی از همسایگان ما نیاز مبرم به گاز و نفت و صنایع وابسته به آن دارند این مساله هم می تواند در 
مورد صدور خدمات فنی مهندسی و یا کاالی نفتی صورت گیرد . انجمن APEC به عنوان یک پتانسیل 
بالقوه در سطح کشور در این مسیر فکر و حرکت می نماید که به محض فضای مساعد سیاسی بتواند 
در وهله اول با کشورهای همسایه خصوصا افغانستان ، عراق و کشورهای CIS به منظور تبادالت فنی 
و مهندسی کاال و تجهیزات ورود نماید . البته باز شدن سیستم بانکی و خصوصا Swif t  برای تسهیل 
در این مورد از اولویت اول برخوردار است و نقش وزارت امور خارجه بر اساس مواد 9 و 10 قانون بهبود 

مستمر فضای کسب و کار در مورد ایجاد پلتفرم های الزم در این مورد بسیار مهم است . 

 اولویت APEC در توسعه خدمات فنی و مهندسی نفت 
پیمانکاران و مهندسین عضو APEC هر کدام با توجه به عالئق و سالئق خود در حوزه صدور خدمات 
مهندسی فعالند. این فعالیت و تبلور در صنایع نفت عراق بسیار چشم گیرتر به نظر می رسد . البته با 
کشورهای CIS و شرکتهای منطقه ای نیز در این زمینه می توان با توجه به امکانات موجود در صدور 
خدمات مهندسی فعال شد . بر این اساس اولویت شرکتهای عضو ما بایستی هدف گیری در صدور 
خدمات فنی مهندسی به همراه ورود به پروژه های داخلی را در اولویت قرار دهند و مسئوالن نظام نیز 

باید از شرکتهای بخش خصوصی در عمل پشتیبانی الزم را بنمایند . 

  وضعیت خصوصی سازی و حمایت دولت از تشکل های خصوصی 
بر اساس گفته ها و شنیده های مقامات رسمی دولتی، خصوصی سازی به معنای واقعی صورت نگرفته 

های  سیاست  اجرای  قانون  اساس  بر  است. 
افق  تا  انداز  مندرجات سند چشم  و  اصل 44 
سال 1404 برای جایگزینی کامل بخش دولتی 
به بخش خصوصی اقدامی میسر انجام نگرفته 
است . از طرفی جایگاه بخش خصوصی در کشور 
نیز علیرغم وجود قوانین کامال شفاف باالدستی 
من جمله آخرین قانون مرتبط با عنوان قانون 
بهبود مستمر فضای کسب و کار و ورود اتاق 
به  قانون  این  در  گفتگو  شورای  حضور  و 
ارائه خواسته های  عنوان مدخل ورود برای 
به مسئوالن سه قوه گرچه  بخش خصوصی 
واقع  به  ولی  است  شده  برداشته  هایی  قدم 
 . نیست  کننده  راضی  خصوصی  بخش  برای 
انتظار ما به عنوان فعاالن صنعت احداث این 
و  تعریف  نحوی  به  ها  اتاق  شرایط  که  است 
بخش  واقعی  نمایندگان  که  شوند  تبیین 
خصوصی از صنعت احداث بتوانند به صورت 
در  و  باشند  داشته  بیشتری  حضور  فعاالنه 
رفع  خصوصی  بخش  مضیقه  موجود  شرایط 
بخش خصوصی  مجریه  قوه  همچنین   . شود 

از جمله پروژه های انجام یافته انجمن اپک می توان به 
اتمام نزدیک به ۹7۲ در پروژه های مختلف صنعت نفت 
توسط اعضاء اشاره نمود که زمینه فعالیت 45 هزار نفر را در 
این انجمن ایجاد کرده است که اغلب این اعضا دارای 
تحصیالت دانشگاهی در بخش های صنعت احداث هستند

حالت  از  خود  فعالیت  و  نداند  خود  رقیب  را 
حاکمیتی به فضای رگوالتوری بدل نماید و به 
واقع کار را به بخش خصوصی واقعی بسپارد. 
تجربه طوالنی در نظامات بین المللی گذشته 
حاکمیت  که  است  داده  نشان  درستی  به 
من  اقتصادی  های  فعالیت  اجرای  در  دولتی 
و  باشد  کارا  تواند  نمی  احداث  جمله صنعت 

قطعا محکوم به شکست است . 

 روابط APEC  با تشکل ها و انجمن های 
موازی نفت 

همکاری  انجمن  این  اهداف  مهمترین  از 
به  ورود  نهایتا  و  ها  فدراسیون  ها،  تشکل  با 
انجمن  اکنون  هم  است.  ها  کنفدراسیون 
APEC در فدراسیون صنعت نفت، فدراسیون 

صادرات انرژی و صنایع وابسته، شورای هماهنگی 
صنعت  توسعه  و  تحقیق  موسسه   ، ها  تشکل 
احداث و انرژی، شورای گفتگو، انجمن نفت ایران، 
کمیسیون انرژی اتاق و همچنین زیر ساختهای 
اپک  اعضای  نماید.  می  عمل  فعال  کامال  اتاق 
معتقدند که صدای خواسته هایشان به ذی نفعان 
در قالب چند صدایی و اجماع به مراتب کاراتر 

است. 

شرکتهای  و  ها  آپ  استارت  توسعه   
دانش بنیان 

در  چه  آپها  استارت  موضوع  مشخص  بطور 
صنعت نفت و چه در بخش های دیگر، پشتیبانی 
خصوصی  بخش  های  سرمایه  بکارگیری  و 
باید از فضای موجود  را نیازمند بوده و دولت 
خود خارج شده و نگرش خود را در مورد بخش 
و  بگذارد  به عنوان یک رقیب کنار  خصوصی 
چنین تصور نماید که ورود به بازارهای نوین 
در سطح جهانی و انتقال تکنولوژی از درون و 
داخل کشور از طریق شرکتهای دانش بنیان 
تنها و تنها توسط بخش خصوصی مسئولیت 
پذیر و زیرساختهای آن صورت می گیرد . در 
شرایط موجود استارتاپ مشخصی در صنعت 
نفت نداریم چرا که این صنعت کال در اختیار 

دولت بوده و بخش خصوصی تنها با تعریف پروژه ها ) یعنی شروع استارت اپ( توسط دولت وارد 
حلقه فعالیت شده و در تصمیم گیری و تصمیم سازی ها این بخش تصرفی ندارد . 

 APEC فعالیت های برون مرزی 
سه عامل مهم کیفیت، کمیت و زمان به عنوان مبانی اخالق حرفه ای اعضای اپک به شمار میروند و 
با توجه به تنگناهای موجود در کشور و نبود تامین منابع مالی، عدم داشتن رتبه بندی بین المللی و 
نداشتن امکانات مالی در سیستم بانکی و نداشتن پاره ای از استانداردهای بین المللی در تولید داخلی 

کشور، اعضای انجمن اپک فعالیت آن چنانی در مناقصات بین المللی ندارند .

 APEC وضعیت بانکی کشور در فعالیت 
بی تردید وضعیت بانکی کشور، نبود سهولت در امکانات بازار پول و همچنین بازار سرمایه روان در فضای 
کسب و کار اعضای APEC اثرات جدی داشته است. دولت در چند سال گذشته در مورد تامین منابع 
مالی پروژه ها، تعهدات را عمدتا به دوش پیمانکاران انداخته است و عمال دولت برای اجرای پروژه ها 
امکاناتی ندارد و شروع همکاری با پیمانکاران برای ورود به پروژه ها نیازمند تامین منابع مالی از منابع 
غیر دولتی است که در این راستا ساختارهای الزم دولتی برای کمک به پیمانکاران یا وجود ندارد یا اگر 

وجود داشته باشد ممکن است در عمل دچار مشکالت عدیده باشد . 

  وضعیت کنونی خدمات فنی و مهندسی نفت 
حضور نزدیک به 280 عضو انجمن APEC فعال در حوزه های پیمانکاران C/GC/E&P/EPC و 
همچنین متجاوز از ۷0 مهندس مشاور در زمینه های مختلف صنایع نفت بهترین گواه در وجود 
نقش این انجمن در صنایع باالدستی، میان دستی و پایین دستی است . با مقایسه پتانسیل های 
به عنوان   PPP = Purchasing Power Pari t y به موضوع نگاه  با  و   APEC انجمن اعضای 
یک مدل بین المللی در شرایط کنونی اعضای انجمن APEC با رکود قابل توجه در خدمات فنی 
مهندسی چه در داخل و خارج مواجه هستند و عمال جایگاه بخش خصوصی توسط بخش دولتی و 

شبه دولتی گرفته شده است که ما همواره این گالیه را به مسئوالن منعکس نموده ایم . 



اوپک می تواند دریچه  کوچک 
ارتباط دو همسایه شود؟ 

وقتی از دکتر یارجانی درباره این سوال کردم 
عربستان  انرژی  وزیر  تغییر  نظرش  از  آیا  که 
به معنای سیاسی تر شدن فضای اوپک و در 
نتیجه بیانگر نیاز ایران به اتخاذ سیاست های 
جدید در این سازمان است اول سوال من را 
به طور مستقیم جواب نداد، پاسخش ابتدا من 
را گیج کرد اما کم کم متوجه منظور او از این 

جواب شدم. رئیس اسبق اداره کل اوپک و مجامع بین المللی وزارت نفت اول از همه از این 
صحبت کرد که باید توجه کرد درست است اوپک تنها سازمان مربوط به کشورهای در حال 
توسعه است و 6 دهه به موجودیتش ادامه داده اما »نباید« اوپک را بیشتر از چیزی که هست 
ارزیابی کرد و روی آن امید بنا کرد. در دنیای امروز پدیده overes t ima t e  یکی از بزرگ ترین 
مشکالت است و شاید کمتر کسی به جز افرادی که از نزدیک مسائل مربوط با چیزی مثل اوپک 
را لمس کرده باشند می تواند تصویری واقعی از آنچه بودن در این سازمان به طور کلی برای 

ایران یا هر کشوری دارد ترسیم کند. 
دکتر یارجانی به همین نکته هم بسنده نکرد و از چیزهای بیشتر و مهم تری که باید به آن توجه 
کرد تا کشوری موفق تر بود صحبت کرد؛ خالصه اش می شود » اهمیت چطور خرج کردن پول 
نفت«. او در این مورد گفت: » در دوره پهلوی سال ۵1 و ۵2 قیمت نفت 4 برابر شد اما این پول 
صرف خرج های نادرست شد و کشور دچار تورم شد. این موضوع یکی از عوامل تسریع کننده  
انقالب هم بود«. دکتر یارجانی در واقع بر این باور است که تحوالت درونی اوپک و کشورهای 
عضوش اگرچه برای ما مهم است اما چیزی که از آن باید برای ما مهم تر باشد این است که 
باالخره پس از سالیان سال دریابیم که باید درآمدهای حاصل از فروش نفت را چطور خرج کنیم. 
او بر این باور است که چیزی که باید اکنون مسئله اساسی برای همه ایرانی ها باشد این است که 
اجازه ندهیم وابستگی دنیا به ما به عنوان تامین کننده انرژی کم بشود، خب اگر ما این را به عنوان 
یک هدف قبول کنیم و با در نظر گرفتن اینکه اوپک قرار نیست برایمان معجزه کند و فقط یک 
ابزار از بین ابزارهای مختلف به حساب می آید، آیا تغییر مهره از سوی کشوری مانند عربستان 
سیگنالی می دهد که الزم است ایران هم به عنوان یک کشور عضو تغییر سیاست و استراتژی در 
پیش بگیرد؟ . از دیدگاه رئیس سابق اداره امور اوپک وزارت نفت، انتخاب عبدالعزیز بن سلمان 

بدگمانی به عضو شدن در سازمان ها 
و توافق نامه های بین المللی در ایران 
فقط مربوط به روزهایی که ما در آن زندگی 
خاطرات  کتاب  البه الی  نمی شود،  می کنیم 
و  اوپک  در  ایران  نماینده  روحانی  فواد  دکتر 
اولین دبیر کل این سازمان می شود دریافت که 
ایران و البته بهتر بگوییم شاه سابق، برای اینکه 
ایران هم در کنار اتحادی که داشت بین ونزویال 
و اعراب شکل می گرفت قرار بگیرد یا نه شک و 
تردید داشته و تا مدتی هم دم الی تله نمی دهد 
اما باالخره این اتفاق میافتد و  اوپک به الینفک 
نفت ایران تبدیل می شود آن قدری که حاال در 
این سازمان  نام  به  اداره کل  نفت یک  وزارت 
یکی  حاشیه  در  پیش  وقت  چند  دارد.  وجود 
یارجانی  اقتصادی، دکتر جواد  از همایش های 
رییس  عنوان  به  فعالیت  سال ها  خاطر  به  که 
این اداره کل، کوله باری از تجربه دارد مالقات 
کردم. ذهنم با این سوال درگیر بود که انتصاب 
انرژی  وزیر  سمت  به  سلمان  بن  عبدالعزیز 
عضوی  شدن  منصوب  نخستین  که  عربستان 
حساب  به  عنوان  این  به  سلطنتی  خاندان  از 
سوال  این  دارد؟  سازمان  بر  اثری  چه  می آید 
از این جهت برایم ایجاد شده بود که به نظرم 
می آمد اگر فضای اوپک سیاسی تر شود قاعدتا 
باید در دودوتا چهارتاهایی که آنجا  ایران هم 
دارد تجدید نظر کند. سوال را با دکتر یارجانی 
مطرح کردم و  نه فقط جوابی جالب توجه برای 
آن بلکه نکاتی خواندنی و شنیدنی فراتر از این 
مسئله شنیدم، از جلسه ای که اخیرا در اوپک 
برگزار شده و از مپنا و سابیک به عنوان نماد 
صنعت ایران و عربستان در آن تقدیر شده، تا 
نوع شخصیت عبدالعزیز بن سلمان. شما را به 

خواندن این گپ و گفت دعوت می کنم. 

نادی صبوری - دنیای انرژی

مقدمه

از منظری می تواند »فرصت« محسوب شود، 
و  ایران  مقامات  که  وضعیتی  در  می گوید  او 
عربستان با یکدیگر ارتباطی ندارند، وجود کسی 
در اوپک که  هم دیپلمات است، هم از خاندان 
سلطنتی است و هم با هیات ایرانی رابطه خوبی 
دارد می تواند دریچه ای هر چند کوچک برای 
تعامل دو همسایه که سال های اخیر رابطه شان 

همواره شکرآب بوده را باز کند. 
خوبی  شناخت  اوپک  فضای  از  که  یارجانی 
البته  عربستان  و  ایران  روابط  می گوید:  دارد 
است  کار  در  دست هایی  و  نیست  نفت  فقط 
که به هیچ وجه نگذارند این دو کشور بزرگ 
منطقه به همدیگر نزدیک شوند. در سیاست 
بوده  تئوریسین  یک  لوییس  برنارد  امریکا 
مشورت  او  از  کسینجر  می گویند  که  است 
خاورمیانه  دنبال  که  کسانی  همه  می گرفته، 
جدید بودند از این تفکر سرچشمه می گیرند. 
او به اسرائیل بسیار نزدیک بوده است. باور این 
گروه درباره منطقه ای که ما در آن قرار داریم 
این است  که باید از این تفاوت های مذهبی و 
ملی در منطقه استفاده کنند تا این کشورها 
توانستند  این ها  باشند.  برخورد  دائم در حال 
جنگ های زیادی را در منطقه به راه بیاندازند 
اوپک هم در همین راستا خاری در چشم  و 

آن  در  که  است  جایی  که  چرا  است،  آن ها 
اینگونه کشورها می توانند با هم حرف بزنند. 
تبدیل شدن اوپک به ابزاری برای رفع کدورت 
هم  بی سابقه  البته  عضو  کشورهای  میان 
نیست. دکتر یارجانی در این مورد خاطره ای 
تعریف کرده و گفت: یک بار من شاهد بودم 
دولت  در  ونزوئال  و  ایران  رابطه   90 دهه  در 
قبل از چاوز بد شد و حتی به قطع رابطه هم 
رسید، تنها جایی که این دو کشور توانستند 
با هم حرف بزنند اوپک بود. نماینده ایران و 
ونزوئال با هم صحبت کردند و مسئله حل شد. 
او بر این باور است که اگرچه این مسئله در 
مقایسه با آنچه که بین ایران و عربستان اتفاق 
اوپک می تواند  اما  است  بسیار کوچک  افتاده 

که  شروعی  باشد،  شروع  برای  مناسبی  جای 
حتما »درک مناسب« بین دو طرف الزمه آن 
در  که  احترامی  یارجانی  دکتر  نظر  از  است. 
اوپک، به عنوان سازمانی که در آن بشکه های 
کشور  یک  جایگاه  و  وزنه  تعیین کننده  نفت 
است برای ایران قائل می شوند به خاطر سابقه 
طوالنی افراد ایرانی همچون بیژن زنگنه وزیر 
نفت در آن جاست. در تشریح همین دیدگاه 
در  اخیرا  که  نشست  یک  از  یارجانی  که  بود 
اوپک برگزار شده صحبت کرد و گفت:  اخیرا 
به  ایران  صنعت  موفق  نمونه  عنوان  به  مپنا 
همراه سابیک عربستان به درخواست دبیرکل 
اوپک به وین رفتند تا کشورهای دیگر ببینند 
دارند.  توانایی هایی  چه  عضو  کشور  دو  این 
اداره  اسبق  رئیس  نظر  از  که  نکته ای  اما 
رخداد  این  در  ایران  نفت  وزارت  اوپک 
این مورد  او در  توجه برانگیز است چیست؟ 
است  سابیک  سابیک  می دانیم  ما   « گفت: 
تکنولوژی  گرفتن  برای  مشکلی  هیچ  چون 
خاطر  به  است  مپنا  مپنا  اگر  اما  ندارد 
زمان  در  زنگنه  آقای  مثل  بزرگانی  تالش 
مشکالت  رغم  علی  است،  آن  تاسیس 
چون  کسانی  گذشتند،  دوران  این  از  آن ها 
باعث  که  بودند  فراهانی  صفایی  مهندس 
در  اوپک  دبیر کل  افتخار شود.  مپنا  شدند 
آقای  برای  بودم  من  اگر  گفت  جلسه   این 

می کردم.« صنعت  نوبل  درخواست  زنگنه 

در وضعیتی که مقامات ایران و عربستان با یکدیگر ارتباطی ندارند، 
وجود کسی در اوپک که  هم دیپلمات است، هم از خاندان سلطنتی 
است و هم با هیات ایرانی رابطه خوبی دارد می تواند دریچه ای هر 
چند کوچک برای تعامل دو همسایه که سال های اخیر رابطه شان 

همواره شکرآب بوده را باز کند
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در ادبیات اقتصادی، ورشکستگی به معنی وضع نامطلوب مالی، شکست اقتصادی و عدم قدرت 
پرداخت دیون است و یک بنگاه اقتصادی زمانی ورشکسته تلقی می شود که قدرت پرداخت 
بدهی خود را نداشته باشد و یا نصف سرمایه اولیه خود را از دست داده باشد. عوامل متعددی 
وبسته  باز  نظر  از  کند  می  فعالیت  آن  در  بنگاه  که  اقتصادی  سیستم  های  ویژگی  جمله  از 
بودن، تغییرات در تجارت، تغییرات در تقاضا، تکنولوژی، پارادایم صنعت ، نیاز مشتری و .... در 
ناگهان و غیر منتظره دچار ورشکستگی نمی شود  باشد. یک شرکت  ورشکستگی دخیل می 
بلکه دارای مرحله نهفته ای است که برای مدت مدیدی قابل شناسایی نباشد و طبیعی است 
که شناسایی عوامل منتج به ورشکستگی در مرحله نهفتگی می تواند تا حدود زیادی از بروز 

این پدیده جلوگیری کند.
تحریم ها بهانه ای برای نادیده گرفتن سوء مدیریت و زیان انباشته در شرکتی شد که از سال 
مونتاژ  هدف  با  90هکتار  مساحت  به  زمینی  با  اراک  در  خصوصی  بخش  همکاری  با   13۵1
و  به  سازمان گسترش  متعلق   از سهام شرکت  و ۵۵%  تاسیس شد  راه سازی  آالت  ماشین 

دکتر سید مرتضی هاشمی
مدیرعامل شرکت پتروناک

از آن متعلق   4۵% ایران و  نوسازی صنایع 
در  هپکو  شرکت  بود.  رضایی  برادران  به 
معدنی،  کشاورزی،  آالت  ماشین  زمینه 
تجهیزات  جرثقیل،  ها،  کامیون  ها،  واگن 
معادن،  نیروگاه ها، سد ها، تجهیزات صنایع 
نفت و گاز و ... فعالیت می کرد. درسال 138۵ 
به بهانه اجرای سیاست اصل 44 این مجموعه 
به عددی نزدیک به ۷40میلیارد ریال به بخش 
خصوصی واگذار گردید. مدیر جدید هنر این 
را داشت که یک شرکت ۵0 ساله  بین المللی 
به  را  انحصاری  بازار  و  کارگر  هزاران  با 
بکشاند. در ورشکستگی  مرحله ورشکستگی 
شرکت هایی از قبیل هپکو، آذر آب، آلومنیوم 
هستند  دخیل  عواملی  چه   ... و  اراک  سازی 
عوامل  شناسایی  مساله  این  طرح  از  هدف 
تاثیرگذار در ورشکستگی شرکت ها در ایران 

در مقایسه با کشورهای پیشرفته است :
علت  که  شود  می  مشخص  دقیق  نگاه  با 

یا هنر ورشکست کردن شرکت ها و  دولتی  های  شرکت  در  ورشکستگی 
کامال  خصوصی  های  شرکت  با  خصولتی 
صورت  به  است  الزم  ابتدا  در  است.  متفاوت 
اجمالی نگاهی به اقتصاد ایران داشته باشیم، 
ایران  اقتصاد  از  دولتی  های  شرکت  سهم 
ناخالص  تولید  در  دولت  سهم  و   48% حدود 
قبیل ستاد  از  ارگان هایی  و  داخلی 19.۵ % 
اجرایی، بنیاد مستعضفان، بنیاد شهید، بنیاد 
تعاون ارتش و سپاه و... حدود  %10 می باشد 
و مابقی سهم شرکت های خصوصی می باشد. 
در شرکت های دولتی و خصولتی با اغماض 
از اینکه دولتی هستند و یا خصوصی، نحوه 
آن  در  مدیره  هیئت  و  مدیریت  انتخاب 
ورشکست  اینکه  ارزیابی،  نحوه  ها،  سازمان 
عوامل  و  علل  به  تنها  نه؟ما  ویا  هستند 
ورشکستگی و عدم کارایی اشاره خواهیم کرد.

اکثر این شرکت ها یا ورشکسته هستند که به 
دلیل سانسور خبری و دولتی بودن اعالم نمی 
شود ویا در مرحله نهفته ورشکستگی می باشند 
که دارای کارایی و قابلیت الزم نیستند و تعداد 
بالطبع  دیگری که به ظاهر سودده می باشند 
بازار  ایجاد  و  رانت  و  دولتی  حمایت 100%  از 
انحصاری و مونوپل بهره می برند. علت تمامی 
این مشکالت چیست ؟ در چه سازمان هایی 
فساد و اختالس شکل می گیرد؟ روزی رد نمی 
شود که خبر از فساد سازمان یافته، اختالس، 
نشود.ریشه  شنیده  اخبار  از  و...  ورشکستگی 
نگاهی  با  کجاست؟  در  مشکالت  این  تمامی 
اقتصادی  های  سازمان  ظاهر  به  اجمالی 
غیرخصوصی)دولتی، خصولتی، ارگانی، نظامی 
چیده  درست  ظاهر  به  موارد  تمامی  و...( 
شده است، دفاتر مرکزی با متراژ باال و جای 
افزاری  سخت  امکانات  فراوان،  پول  مناسب، 
روابط  کتاب،  و  حساب  بی  بودجه  فراوان، 
سایر  در  نفوذ  بسیار خوب،  سازمانی  خارجی 
دستگاه ها، رانت دولتی و خبری و روابط ویژه 

شرکت های خصوصی به جهت مارکتینگ، شناسایی مشتریان بالقوه، 
تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل، چگونگی و ابزار بازاریابی به شدت رنج 
می برند و از آن جا که مالک هستند هزینه کردن در موضوعات فوق 
علی الخصوص برندینگ و بازاریابی برای آنها سخت و بیهوده تلقی 
می شود و امکان مواجهه با مشتری ناراضی را ندارند

با سایر سازمان ها و ....پس چرا این شرکت ها باز ورشکست می شوند؟ یا توانایی و قابلیت الزم  
را ندارند؟ با بررسی و نگاهی عارضه یابانه نبود کار ریشه ای اولین موضوعی است که به چشم 
می خورد، نبود سیستم تفکر و تعقل، عدم ثبات مدیریت، آینده نگری و...از دالیل اولیه می باشد. 
در سال های اولیه فعالیت هر شرکتی، ابتدا می بایست به جای رشدی مانند گیاه کدو که ریشه 
ای ندارد و فقط تنه بزرگ می کند، به دنبال ریشه بود مرحله معرفی شرکت مرحله دواندن 
ریشه است و تنها از این طریق امکان ادامه حیات میسر می شود. براساس قانون دوم پارکینسون 
هر مدیری یک درجه از مدیر باال دستی خود پایین تر است و یا به عبارتی هر مدیری در هر 
انتصابی که انجام می دهد نفرات بعدی زیر مجموعه خود را یک درجه پایین تر از خود انتخاب 
می کند. معیار انتخاب مدیر در یک مجموعه اقتصادی چیست؟ چه میزان معیارها با معیارهای 
بایست  که می  ارشد یک مجموعه  مدیر  دارد؟  مطابقت  پیشرفته  در کشورهای  مدیر  انتخاب 
دارای تفکر سیستمی و استراتژیک باشد و تمامی المان های مربوط به رشد، سود دهی و بقاء 
سازمان را رعایت کند و همچنین انتصابات حرفه ای و درست انجام دهد، تصمیمات استراتژیک 
را اتخاذ نماید، مدیریت درست برندینگ و منابع انسانی را به درستی انجام دهد که منجر به 
ایجاد انگیزه و نشاط در سازمان شود، رهبری درست و کاریزما برای سازمان باشد و هزاران المان 
دیگر... چگونه انتخاب میشود؟ علی الخصوص در سازمان های بروکراتیک که ذاتا ایجاد تغییرات 
و انگیزه در این نوع از سازمان ها سخت می باشد و کار اجرایی بر دوش مدیران میانی است که 
می بایست توسط مدیر ارشد انتخاب گردند، چه میزان ضوابط در انتصابات دخیل است؟منظور 
از فساد سازمان یافته چیست؟ میزان انگیزه در بدنه سازمان های اقتصادی چه میزان است ؟ 
چه تعداد افراد از بدنه سازمان های اقتصادی دولتی به مدیریت ارشد می رسند ؟ این مدیر 
ارشد که بدون هیچ تخصص و تالشی انتصاب شده است چه میزان باید نظر افرادی که او را 
گمارده اند، تامین کند؟ حال انتصابات این مدیر ارشد به چه گونه ای است؟ و یا مدیری که 
را می گیرد  برای مدت کوتاه تصدی پست مهم مدیرعاملی  تنها  انگیزه  و  بدون هیچ زمینه 
چگونه می توان از آن سازمان انتظار کار ریشه ای و اصولی را داشت؟ در هرکدام از سازمان 
اصطالح  به  که  دارد  زیر مجموعه وجود  بر چندین شرکت  بالغ  غیر خصوصی  اقتصادی  های 
حیاط خلوت مدیران می باشد که انتصابات در آنها وضعیت بسیار وخیم تری دارد. با نگاهی به 
موارد فوق و موارد دیگر از این دست می توان نتیجه گرفت که معضل اساسی بدنه شرکت های 



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyآذرماه 98 44

 45آذرماه 98

است،  مدیریت  سوء  ایران  در  خصوصی  غیر 
مدیریت کار بسیار پیچیده ای است که مدیر 
می بایست به تمامی موارد در سازمان توجه 
ارشد  مدیران  که  است  علت  همین  به  کند 
اجرایی در تمام دنیا دارای حقوق های بسیار 
باالیی هستند چرا که می بایست پاسخگوی 
هیئت مدیره، کارکنان،کشور،مردم و... باشند 

 حقوق های نجومی برای افراد بی کفایت
حقوق نجومی برای افراد با تخصص و مدیران 
قوی و با سواد و پاسخگو امری بدیهی است، 
غیر  های  سازمان  مدیران  درصداز  چند  اما 
به  هستند؟  دارا  را  فوق  شرایط  ما  خصوصی 
در  شفافیت  نبود  و  دولت  های  حمایت  مدد 
سودده  از  درستی  وضعیت  ها  سازمان  این 
بودن و یا ورشکست بودن در دسترس نیست 
کارایی  عدم  و  ورشکستگی  اصلی  علت  ولی 
باشد.  می  مدیریت  سوء  ها  سازمان  این  در 
ایی  گونه  به  وضع  های خصوصی  در شرکت 
متفاوت است، چرا که در ایران اکثرا مالکان، 
مدیران شرکت هستند. یک مدیرعامل موفق 
می بایست دارای ویژگی هایی از قبیل : خود 
اعتماد،  قابلیت  عدالت،  صداقت،  انگیزی، 
اعتماد به نفس، انعطاف پذیری، دانش صنعت، 
مفاهیم  با  آشنایی  اختیار،  تفویض  توانایی 
مدیریت مالی، تفکر سیستمی، سخنور قوی، 
سازی  تصمیم  قاطعیت،   ، سازنده  تعامالت 
بودن  دارا  قوی،  فروشنده  صریح،  و  درست 
روز  متد  با  آشنایی  صنعت،  روز  به  اطالعات 
و  برندینگ  دانش  فروش،  های  استراتژی  و 
بازاریابی، مدیریت ریسک و ... باشد. تخصص 
عامل  مدیر  یک  ویژگی  چندین  از  آیتم  یک 
که  جلساتی  و  ارتباط  طی  باشد،  می  موفق 
نگارنده با چندین شرکت خصوصی که توسط 
مالکان آن اداره می شود داشتم یک موضوع 
به  ها  این شرکت  که  باشد  می  روشن  کامال 

جهت مارکتینگ، شناسایی مشتریان بالقوه، تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل، چگونگی و ابزار 
بازاریابی به شدت رنج می برند و از آن جا که مالک هستند هزینه کردن در موضوعات فوق 
علی الخصوص برندینگ و بازاریابی برای آنها سخت و بیهوده تلقی می شود و امکان مواجهه با 

مشتری ناراضی را ندارند.

 یک محصول یا یک خدمت دارای 5 ویژگی بنیادی می باشد :
 سطح مزیت ذاتی: نیاز بنیانی که مشتری ها را با استفاده از عرضه محصول یا خدمت راضی می کند .

 سطح عام محصول: کارکرد اصلی محصول که تنها شامل ویژگی هایی می شود که اساسا برای 
عملکرد محصول الزم هستند و هیچ عامل تمایزی را برای آن ایجاد نمی کند.

 سطح مورد انتظار محصول: مجموعه ای از ویژگی هاست که خریدار به صورت طبیعی انتظار دارد با 
خرید محصول آن ها را به دست آورد.

 سطح برتری محصول : )محصول برتر( آن دسته از مزیت ها و ویژگی های محصول یا خدمت 
مرتبط با آن را شامل می شود که می تواند موجب تمایز محصول از رقبا شود.

 سطح ویژگی های بالقوه: )محصول بالقوه( شامل تغییرات و پیشرفت هایی است که محصول در 
آینده می تواند از آن بهره مند شود.

از ویژگی های فوق، شرکت ها تنها در سطح برتری محصول می توانند تمایز ایجاد کنند که در اکثر 
شرکت های خصوصی داخل این سطح دیده نمی شود . در بازاریابی شما هرچقدر حلقه ارتباط با 
مشتری را افزایش دهید برد بیشتر متعلق به شماست. با نگاهی به این شرکت ها اکثرا در ابتدا شروع 
مناسب داشته ولی به مرحله رشد و بلوغ یا نمی رسند و یا اگر می رسند خیلی سریع به مرحله افول 

منتهی خواهد شد. شرکت ها تمام سرمایه را 
برای راه اندازی و ساخت سوله، خرید ماشین 
آالت به کار می بندند و برای شروع کار هیچ 
را  کار  منفی  صورت  به  و  ندارند  ای  سرمایه 
شروع  می کنند. تمامی این مشکالت از عدم 
آگاهی از علم مدیریت بنگاه داری نشأت می 
از  یکی  مدیریت  از  مالکیت  جدایی  گیرد. 
ویژگی های مدل ایده آل  وبر دانشمند آلمانی 

تیلور  علمی  مدیریت  در  باشد. همچنین  می 
نیز اشاراتی به این موضوع شده است . علت 
تأکید این موضوع چندین سال پس از انقالب 
صنعتی  انقالب  اوایل  در  ؟  بود  چه  صنعتی 
تقاضا و پیشی گرفتن تقاضا  افزون  روز  رشد 
ظهور  انبوه،  تولید  به سوی  عرضه، حرکت  از 
تئوری های مدیریت جهت افزایش بهره وری 
از جمله کارسنجی، زمان سنجی و مدیریت 
.... در این شرایط فقط تولید  علمی تیلور و 
تولید می شد  اهمیت داشت چرا که هرچه 
به فروش می رسید و تمرکز فقط بر داخل 
کما  بود.  کاال  خود  و  تولید  خط  و  شرکت 
انقالب صنعتی خودروسازی  اوایل  اینکه در 
فورد و نظریات آقای فورد مبنی بر ساختار 
آقای  که  فوردیزم   ها،  شرکت  مکانیکی 
به  ها  سازمان  تعبیر  آن  از  مورگان  گارت 
آن  شرایط  از  نشان  اند  کرده  ماشین  مثابه 
دوران دارد. اما طی چند سال پس از شروع 
های  شرکت  اندازی  راه  صنعتی  انقالب 
افزایش  تولید  محصول،  رده  هر  در  متعدد 
یافت و از تقاضا پیشی گرفت . در این زمان 
بود که رقابت شکل گرفته و تمرکز شرکت ها 
معطوف  مشتری  و  ها  سازمان  از  بیرون  به 
به شرکت های  تئوری های سازمان  گشته، 
و  برندینگ  علم  و  کرد  پیدا  ارتقا  ارگانیکی 

بازاریابی و تمرکز بر نیازهای مشتری شکل 
گرفت در این دوران بود که جدایی مالکیت 

از مدیریت مطرح شد.
در واقع از آن سال ها به بعد نظریات متعالی 
نو آور،  در خصوص سازمان ها، سازمان های 
های  سازمان  هولوگرافیک،  سازمان های 
چند  و  ای  حلقه  دو  یادگیری  گیرنده،  یاد 
برای  که  داشت  آن  از  نشان  همه  ای  حلقه 
و  علم  به  نیاز  در محیط های جدید  رقابت 
محیط های  با  برخورد  جهت  الزم  آمادگی 
که  چرا  دارد.  امروزی  کار  و  کسب  پیچیده 
و  بازار  توسعه  و  رشد  بازار،  به  ورود  برای 
بلوغ،  دوران  نمودن  طوالنی  محصول، 
نیاز  مشتری،  نیاز  شناسایی  و  برندینگ 
اکثر  در  که  دارد  قابل  و  توانا  مدیر  یک  به 
در  شد.  نمی  یافت  ها  ویژگی  این  مالکان 
عدم  نیز  خصوصی  های  شرکت  در  نتیجه 
آگاهی از علم مدیریت و سوء مدیریت عامل 

باشد. اصلی ورشکستگی می 
در حال حاضر سونامی سوء مدیریت در تمام 
خصوصی  و  دولتی  های  جایگاه  و  ها  پست 
به راه افتاده که منجر به ورشکستگی و عدم 
کارآمدی در سازمان های کشور گردیده است . 
در این میان تخلفات در واگذاری اصل 44 
افرادی که  به  پایین و  به قیمت های بسیار 
به  نیز  ندارند  را  الزم  توانایی  و  شایستگی 
این سونامی دامن زده است . حال تا به کی 
این وضعیت ادامه پیدا می کند؟ چه زمانی 
را گرفت؟ چه  این سونامی  بایست جلوی  می 
عوض  انتصابات  و  انتخابات  معیارهای  زمانی 
و  تفکرات  ها،  استراتژی  اینرسی  گردد؟  می 
معیار های قبلی به قدری قدرتمند است که 
تغییر جهت آن و ایجاد تغییرات در آن بسیار 
شدنی  اما  است  بر  انرژی  و  بر  زمان  سخت، 
هرچه  بایست  می  اصالحی  اقدامات  و  است 

سریعتر آغاز گردد.

یک شرکت ناگهان و غیر منتظره دچار ورشکستگی نمی شود بلکه 
دارای مرحله نهفته ای است که برای مدت مدیدی قابل شناسایی 

نباشد و طبیعی است که شناسایی عوامل منتج به ورشکستگی در مرحله 
نهفتگی می تواند تا حدود زیادی از بروز این پدیده جلوگیری کند



مقدمه 1: اواخر دهه هفتاد بود که در یکی از شرکت های بزرگ تولیدی زیر نظر یک مدیر به 
شدت خودخواه کار مي کردم و به علت مخالفت با رفتارهاي غیر منصفانه وي در توزیع پاداش 
پایان سال تعیین شده از طرف هیات مدیره از همکاري با شرکت استعفاء دادم زیرا وی تصور 
می کرد که پاداش معین شده صرفا متعلق به خودش است و کارکنان زیردست حقي نسبت 
به آن ندارند اگر هم احیانا مبلغي را توزیع میکرد آن قدر ناچیز بود که به گونه اي توهین آمیز 
محسوب مي شد و در شان همکاران نبود . حدودا سه ماه بعد از استعفاء اینجانب، این مدیر 
خودخواه هم به دلیل عدم توان در نگهداري نیروهای واحد خودش توسط هیات مدیره به شکلي 

محمد رضا مجلل
 کارشناس اقتصاد و مدیریت 

بسیار غیر مودبانه از شرکت اخراج شد . این 
استعفاء برای هر دو ما ضرر داشت ، اما برای 
من حداکثر ضرر یک یا دو ماه حقوق بود که 
از دست دادم تا کار جدیدي پیدا کردم ولی 
ایشان با اصرار در رفتار غیر منصفانه اش یک 
شغل خوب و عالی با حقوق و مزایای فوق العاده 
برایش  را  ساالنه  پاداش  تومان  میلیون ها  که 

ایجاد می کرد را از دست داد. 
از  یکی  قبل  دوسال  حدودا”   : دوم  مقدمه 

بازي منصفانه
 یا همکاري فراتر
 از خودخواهي

از  به یکي  تعریف می کرد که  دوستان فنی 
نفتی  های  فرآورده  کننده  تولید  شرکتهای 
نوآورانه  و  جدید  طرحي  و  کرده  مراجعه 
باال  افزوده  ارزش  با  محصولی  تولید  براي 
به  ها  گفتگو  نهایتا”  اما  است  داده  پیشنهاد 
نتیجه خاصی نرسید و سرمایه گذاری صورت 
را  از سود  زیرا صاحب سرمایه  9۵%  نگرفت 
فنی  دانش  برای  و  کرد  برای خود طلب می 
صرفا ۵ %  در نظر گرفته بود ، به همین دلیل 
و  کند  می  نشیني  عقب  محقق  دوست  این 
روزمره  زندگی  در  ماند.   ناتمام می  مذاکره 
اگر  که  هست  فراواني  عینی  موضوعات 
کنند  توافق  آن  خصوص  در  هم  با  طرفین 
منتفع  دو  هر  و  آید  مي  وجود  به  سودي 
باز  هم،  نکنند  همکاري  اگر  اما  شوند  مي 
هر دو متضرر خواهند شد . اینجا یک سوال 
مهم و بنیادین بوجود می آید که چرا بعضی 
اي سهم  گونه  به  منافع   تقسیم  در  افراد  از 
مقابل  نهایت طرف  خواهي مي کنند که در 
میز مذاکره را ترک مي کند و از ابتدا سودي 
ایجاد نمي شود که بین آنها تقسیم گردد ؟ . 
برای درک بهتر این مسئله فرض کنید فردي 
و  رفت  کم  محلي  در  گرم  بسیار  روزی  در 
آمد ایستاده و برای رفتن به یک جلسه هم 
عجله دارد بعد از مدتي یک تاکسی مي آید . 
 20000 مبلغ  به  دربست  پیشنهاد  فرد  این 
 30000 تاکسي  راننده  اما  دهد  می  تومان 
پیشنهاد  مسافر  اگر    . کند  تومان طلب مي 
راننده را نپذیرد و تاکسی برود به این زودی 
به  احتماال  و  آمد  نخواهد  دیگری  ماشین 
جلسه مورد نظر هم نخواهد رسید پس بهتر 
است پیشنهاد راننده را قبول کند . از طرف 
دیگر براي راننده هم مناسب نیست که بدون 
بهتر  لذا   ، بزند  چرخ  ها  خیابان  در  مسافر 
بپذیرد  را  شده  پیشنهاد  کمتر  عدد  است 
را  مسافر  این  اگر  و  است  خلوت  مسیر  زیرا 
سوار نکند احتماال مسافر دیگری هم نخواهد 
متضرر  آنها موجب  توافق  . پس عدم  داشت 

شدن هر دو ایشان خواهد شد. 
نتیجه  این  به  اند  کرده  مطالعات  ها  سازمان  و  افراد  رفتار  تحلیل  حوزه  در  که  اقتصاددانانی 
رسیدند که همیشه منطق عقلي بر رفتار اشخاص حاکم نیست بلکه مجموعه اي از عوامل دیگر 
. براي نمونه در مثال باال اگر مسافر و راننده  افراد تاثیرگذار است  انتخابات  نیز بر رفتارها و 
تاکسي هر دو کامال منطقی رفتار کنند باید پیشنهاد طرف مقابل را بپذیرند چون هر فرد با 
پذیرش پیشنهاد دیگری وضعش بهتر می شود ولی چون فکر مي کند نفعی که طرف مقابل 
او دریافت مي کند حاضر به همکاري نیست حتی  از نفعی است که  برد بیش  از مبادله می 
به قیمت بدتر شدن وضع خودش، پس در تصمیم گیریها فاکتورهای فرهنگی و غیراقتصادی 
ها  همکاري  یا  منازعات  درتحلیل  عبارتی  به  شود  توجه  آنها  به  باید  که  دارد  دخالت  زیادي 
نباید صرفا به منطقي بودن رفتارها تاکید شود . متخصصین تئوري بازیها براي فهم این رفتار 
یک بازي طراحي کرده و مورد آزمایش قرار دادند تا میزان تاثیر خودخواهی یا انصاف را در 
تبادالت اقتصادی  به محک و آزمایش بگذارند . این بازي که به بازي اولتیماتوم معروف است 

به شکل زیر مي باشد : 
بازیکن اول می دهند و می گویند سهمی برای خودت بردارد و بقیه را به نفر دوم  پولی به 
بدهید ، نفر دوم حق دارد پیشنهاد طرف اول را قبول یا رد کند اگر قبول کرد نفر اول هم 
مالک پول دریافتي خود خواهد بود ، اما اگر نفر دوم پیشنهاد را رد کرد به هیچ کدام پولی 
نمی رسد و پول داده شده به نفر اول هم پس گرفته مي شود . نتایج تجربی این بازی در 
گروه های مختلف نشان داد که اوال به طور معمول نفر اول سهمی حدود 20 تا30 درصد را به 
طرف مقابل می دهد چون همیشه از این میترسد که نفر دوم پیشنهاد وي را رد کند و عمال به 
ضررش تمام شود ، ثانیا نفر دوم لزوما همیشه هر پیشنهادی را نمی پذیرد و برخی پیشنهادها 
را رد می کند. یعني حتي مایل است خودش نفعي نبرد ولي اجازه هم نمي دهد که سودي 
نصیب طرف اول شود. در این بازی تصور نفر دوم از مفهومی به اسم  انصاف  باعث می شود 
که برخی پیشنهادهای مثبت ولی به زعم او غیرمنصفانه را رد کند. )تجربه نشان داده است 
معموال پیشنهادهای  زیر %20 رد می شود( . از دیدگاه صرفا اقتصادی این رفتار منطقی نیست 
زیرا حتي اگر نفر اول هزار تومان پیشنهاد بدهد نفر دوم باید قبول کند چون این عدد باالخره 
بهتر از هیچی است . اما نتایج بررسي ها نشان میدهد، افراد تنها به منفعت فکر نمی کنند و 
به مسایلی مثل عدالت و تنبیه طرف مقابل به خاطر سو استفاده از موقعیت هم فکر می کنند. 
و  نامطلوب   رفتارهاي    ، باشد  برایشان  هزینه  داشته   اگر  دارند که  حتي   پاسخ دهندگان  تمایل  
غیرمنصفانه   را مجازات  کنند، یعني  گاهي  از نفع  فردي  چشم پوشي  مي شود تا سایر انگیزه  ها از 

جمله  حس  انتقام  از رفتار طرف مقابل  فرصت  بروز پیدا کند.
حال با این توضیحات بهتر می توان درک کرد که چرا در بسیاری از مذاکرات ، طرفین به نتایج 
مطلوب نمی رسند؟ چون یک طرف زیاده خواه است و تصور می کند زرنگی و باهوش بودن 
یعنی سهم خود را حداکثر کردن  و سهم طرف مقابل را در حداقل نگهداشتن، اما فراموش 

می کنند که این نحوه تفکر گاهی منجر به اتمام بازی می شود .
نتیجه : خالصه اینکه باید مواظب بود روزي مخاطب این ضرب المثل قرار نگیریم که مي گوید 
طرف هم از گندم ري جا ماند و هم خرماي بغداد ، ضرب المثلي درباره آدمهاي طمع کار که 
براي به دست آوردن سودي باالتر دست به کارهایي مي زنند که عمال به هدف اصلي خودشان 

هم نمي رسند.
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خودکفایی در 
تولید گریس

با  روانکارهایی  به  کشور  صنایع  اساسی  نیاز 
کیفیت باال Hi t ec که عمدتاً وارداتی بوده و در 
شرایط تحریم موجب خروج ارز زیادی از کشور 
تولید  پارس  روانکار  کیمیا  شرکت  شود.  می 
کننده انواع روانکارهای خودرویی و صنعتی در 
انواع عمومی و تخصصی را بر آن داشته است تا 
با سعی و کوشش فراوان، اقدام به تولید انواع 
گریس ها و روغن ها معادل نمونه های وارداتی 
نماید که کامالً با نمونه اصلی قابل رقابت بوده و 
لحاظ قیمت بسیار مقرون به صرفه تر می باشد. 
که از جمله این گریس ها، می توان به گریس 
آلومینیوم کمپلکس اشاره کرد. مهندس سعید 
گیویان قائم مقام شرکت کیمیا روانکار پارس 
در گفتگویی با خبرنگار دنیای انرژی به بررسی 
تخصصی انواع روانکارها پرداخت که در ادامه 

می آید:

معنای  به  کراسوس  یونانی  کلمه  از  گریس 
مخلوطی  گریس،  است.  شده  گرفته  چربی 
روانکار  سیال  یک  از  که  است  ژالتینی 
تغلیظ  یا  دهنده  قوام  ماده  یک  و  )روغن( 
افزودنی خاص  ) t hickener( و مواد  کننده 
ساخته می شود. گریس ها، جزو معروف ترین 
در  جامد  نیمه  روانکار  به صورت  و  روانکارها 
ماده  حقیقت  در  شوند.  می  شناخته  صنایع 
و  داشته  را  روغن  حامل  نقش  کننده  تغلیظ 
انجام  پایه  روغن  فقط  را  روانکاری  عملیات 
نوعند.  دو  بر  ها  کننده  تغلیظ  دهد.  می 
تغلیظ   --2 صابونی  های  کننده  تغلیظ   -1
های  کننده  تغلیظ  صابونی.  غیر  کننده های 
مخلوطی  یا  صابون  یک  از  متشکل  صابونی 
از صابون های فلزی می باشند که به عنوان 

مثال می توان از گریس های با تغلیظ کننده 
باریم،  لیتیم،  کلسیم،  سدیم،  های  صابون 
آلومینیوم و کمپلکس آنها نام برد. گریس های 
لحاظ  از  که  هستند  روانکارهایی  کمپلکس، 
فرد  به  منحصر  شیمیایی  و  فیزیکی  خواص 
و دانش  تکنولوژی  نیازمند  آنها  تولید  و  بوده 
پیشرفته می باشد. صابون کمپلکس از واکنش 
کمپلکس  عامل  یک  و  چرب  اسید  با  فلزات 
عامل کمپلکس می  دهنده حاصل می شود. 
تواند یک اسید آلی یا معدنی ساده و یا نمک 
باشد. عوامل کمپلکس معموال  مزدوج آن ها 
وزن مولکولی کمتری نسبت به مشتقات اسید 
عامل  با  صابون  واکنش  اثر  بر  دارند.  چرب 
تشکیل  گریس  ساختار  در  الیافی  کمپلکس، 
می گردد که خواص ویژه ای در گریس ایجاد 
از  گریس  خواص  ارتقاء  منظور  به  کند.  می 
قبیل نقطه قطره ای، خواص تحمل فشارهای 
به  کمپلکس  های  صابون  از   ... و   )EP( باال 
شود.  می  استفاده  ساده  های  صابون  جای 
توانند  می  کمپلکس  های  گریس  همچنین، 
به  نسبت  باالتری  های  حرارت  درجه  در 
نتیجه  در  و  کنند  کار  معمولی  های  گریس 
پایداری آنها در برابر اکسید شدن بیشتر است. 

 گریس های آلومینیوم  کمپلکس:
گریس آلومینیوم کمپلکس به عنوان گریس های 
ترین  پرمصرف  از  یکی  باال،  دما  چندمنظوره 
در  اهمیت  حائز  بسیار  و  روانکارهای صنعتی 
صنایع بزرگی از جمله معدن، فوالد، سیمان و 
خودروسازی می باشد. در این نوع صابون ها، 
آنیون  یک  با  ظرفیتی  آلومینیوم سه  کاتیون 
آنیون کربوکسیالت،  هیدروکسیل و دو گروه 
تشکیل  و  داده  واکنش  مشابه،  غیر  ترجیحا 
کمپلکس می دهد. آنیون های کربوکسیالت 
همانند  آروماتیک  اسید  یک  از  توانند  می 
مانند  آلیفاتیک  اسید  یک  یا  و  بنزوآت 
روش  دو  شوند.  تشکیل  اسید  استئاریک 
کمپلکس  آلومینیوم  های  گریس  تولید  برای 

روش  و  ای  مرحله  دو  روش  دارند.  وجود 
روشی  ای،  مرحله  دو  روش  ای.  مرحله  تک 
پیچیده تر و طوالنی تر می باشد. در مرحله 
اول، ترکیب آلومینیوم دار که محصول واکنش 
اسید  با  الکل هست،  ایزوپروپیل  و  آلومینیوم 
چرب واکنش داده و جزء الکلی از واکنش آزاد 
محصول  واکنش،  دوم  مرحله  در  گردد.  می 
واکنش مرحله اول با بنزوییک اسید واکنش داده 
و گریس آلومینیوم کمپلکس حاصل می گردد. 

در روش تک مرحله ای، ماده تغلیظ کننده ساده 
آلومینیوم با بنزوییک اسید واکنش داده و گریس 
آلومینیوم کمپلکس تولید می شود. از آن جایی 
در  الکل  مقدار  ای  مرحله  تک  روش  در  که 
پیش ماده بسیار ناچیز است، بنابراین، نیازی 
هزینه  و  نیست  تهویه  از سیستم  استفاده  به 

تولید نیز بسیار کمتر می باشد 

های  گریس  خاص  های  ویژگی   
آلومینیوم کمپلکس

اواسط  از  کمپلکس  آلومینیوم  های  گریس 
آن،  از  پس  و  اند  شده  معرفی  بیستم  قرن 
این  در  زیادی  های  خالقیت  و  ابداعات 
بعد،  سال  و طی چندین  گرفته  انجام  زمینه 
اصالحات گوناگونی بر فرموالسیون آن صورت 
بهبود  پیرامون  این تالش ها  بیشتر  پذیرفت. 
تحمل  مکانیکی،  حرارتی،  پایداری  خواص 
این  برابر آب  در  مقاومت  و  باال  در فشارهای 
گریس بود. گریس آلومینیوم کمپلکس، یکی 
باشد.  می  آب  برابر  در  پایدار  های  از گریس 
همچنین، نقطه قطره ای شدن این گریس ها 
باالی 220 درجه سانتی گراد )در بعضی موارد 
شده  گزارش  نیز  گراد  سانتی  درجه   280 تا 
دمایی  شرایط  در  آن  پایداری  و  بوده  است.( 
باشد،  می  پذیر  برگشت  و  خوب  بسیار  باال، 
زمان کوتاهی  اگر در مدت  این معنی که  به 
از نقطه قطره  درجه حرارت گریس به باالتر 
شود،  سرد  سپس  و  برسد  گریس  شدن  ای 
گریس، ساختار اولیه خود را حفظ می کند.  

در بین تمامی گریس ها، گریس آلومینیوم کمپلکس دارای ریزترین الیاف بوده و این خاصیت 
باعث می شود که این نوع گریس با حداقل مقدار ماده تغلیظ کننده، بهترین ژل را ایجاد نماید. 
باعث می گردد پمپ کردن و  با حداقل مقدار ماده تغلیظ کننده،  قابلیت تشکیل ژل  همین 
اسپری کردن این گریس در سیستم های روانکاری بسیار آسان باشد و در اثر فشار جریان، 
روغن و صابون از یکدیگر جدا نشوند. بنابراین، جهت ساخت و فرموله کردن این گریس، دانش، 
به خواص  دستیابی  منظور  به  باشد. همچنین،  می  نیاز  پیشرفته  های  تکنولوژی  و  تجهیزات 
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فرموالسیون  در  العاده،  فوق  های  ویژگی  و 
استفاده  های خاصی  افزودنی  از  گریس،  این 
از  استفاده  مقدار  کردن  بهینه  که  گردد  می 
آنها در کارایی گریس بسیار موثر است و در 
خواص  تنها  نه  نشدن  استفاده  بهینه  صورت 
مناسبی به گریس نمی دهند بلکه می تواند 
باعث کاهش طول عمر چرخ دنده هایی شود 
که گریس در آنها مورد استفاده قرار می گیرد. 
ضد  مواد  شامل  تواند  می  ها  افزودنی  این 
خوردگی  ضد   ،)An t ioxidan t s( اکسایش 
)An t icorrosion(، افزودنی های فشار باال 
An�( ضد سایش ،)Ex t reme Pressure(
Fric�( اصطکاک  کننده  اصالح   ،) t iwear

یا  جامد  روانکارهای  و   ،) t ion Modifiers

ادامه  در  که  باشند   ،))Solid Lubrican t s

مطلب، به شرح مختصری از هر یک پرداخته 
شده است.

 مواد ضد اکسایش
پایه و مواد تغلیظ کننده  افزودنی روغن  این 
تخریب  نتیجه  در  و  اکسید شدن  از خطر  را 
از  اکسایش  فرآیند  کند.  می  حفظ  ساختار، 
تحت  آلکیل  آزاد  های  رادیکال  تولید  طریق 
حضور  در  باال  دمای  قبیل  از  سخت  شرایط 
حاصل  که  افتد  می  اتفاق  مولکولی  اکسیژن 
آن، تولید رادیکال پراکسید و رادیکال آلکیل 
جدا  با  پراکسید  رادیکال  سپس،  باشد.  می 
کردن هیدروژن از مولکول های هیدروکربن، 
رادیکال هیدروژن پراکسید و رادیکال آلکیل 
اکسایش  مواد ضد  کند.  تولید می  را  ثانویه 
تقسیم  دسته  دو  به  خود  عملکرد  اساس  بر 
می شوند. مواد ضد اکسایش نوع اول، مثل 
از  محافظت  طریق  از  آروماتیک،  های  آمین 
فرایند  پیشروی  از  مانع  پراکسید  رادیکال 
اکسایش می گردند. مواد ضد اکسایش نوع دوم 
نیز  یا فسفر دار  از قبیل مواد آلی گوگرد دار 
پراکسید  رادیکال هیدروژن  از طریق تخریب 

عمل می کنند.

 مواد ضد خوردگی
مواد ضد خوردگی، عموما یک سر قطبی و یک سر غیر قطبی دارند. از طریق سر قطبی به سطح 
فلز متصل می شوند و دم غیر قطبی آنها مانند سدی، مانع جذب آب روی سطح فلز شده و 

بنابراین، مانع از تشکیل زنگ آهن روی سطح آلیاژ فلزی می گردند.

 افزودنی های فشار باال، ضد سایش و اصالح کننده اصطکاک
روانکاری دانش آسان سازی حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر است. روانکاری مرزی 
Boundary lubrica t ion یکی از مهمترین مفاهیم در علم روانکاری است و به مواردی مرتبط 

است که بیشترین مقدار اصطکاک بین سطوح 
وجود دارد. در این نوع روانکاری، ضخامت الیه 
به  فلز  تماس  که  است  کم  قدری  به  روانکار 
فلز رخ خواهد داد. این امر باعث ایجاد سایش 
شد.  خواهد  یکدیگر  به  سطح  چسبندگی  و 
سایش  از  جلوگیری  برای  روش  مهمترین 
استفاده  مرزی،  روانکاری  در  چسبندگی  و 
افزودنی  مواد  دارای  که  است  روانکارهایی  از 
ضدسایش و فشارپذیر باشند. این مواد تحت 
دما و فشار باال، با سطوح فلزی وارد واکنش 
شده و یک الیه روی آن ها ایجاد می کنند. 
این الیه ها به عنوان سطوح فدا شونده عمل 
ساییده  فلزی  سطوح  اینکه  جای  به  و  کرده 
شوند، این الیه ها ساییده خواهند شد. مصرف 
حائز  بسیار  ها  افزودنی  این  از  بهینه  مقدار 
اهمیت می باشد زیرا که مصرف بیش از اندازه 
از این مواد، نیز در کارکرد گریس مشکل ایجاد 
خواهد کرد. به طور مثال نقطه قطره ای شدن 
این نوع گریس ها با افزایش برخی از ادتیوهای 

EP کاهش می یابد و یا استفاده بیش از حد 

از ادتیو ضد سایش مثل ZDDP باعث تغییر 
دیگر  روش  گردد.  می  گریس  نوع  این  گرید 
مرزی،  روانکاری  در  سایش  کاهش  جهت 
افزایش گرانروی روغن است. از آن جایی که 
مابین  در  عمدتا  کمپلکس  آلومینیوم  گریس 
چرخ دنده های باز استفاده می گردد، وجود 
این افزودنی ها در آن و همچنین استفاده از 
روغن پایه با گرانروی باال، بسیار ضروری می 

باشد.

 روانکارهای جامد
افزودنی دیگری که در گریس های آلومینیوم 
بین  اصطکاک  کاهش  منظور  به  کمپلکس 
و  خلل  کردن  پر  همچنین،  و  فلزی  سطوح 
روانکار  به کار می رود،  فلز،  فرج روی سطح 
از  باشد.  می    Solid lubrican t یا  جامد 
مولیبدن  به  توان  مواد می  این  ترین  معروف 
کرد.  اشاره  گرافیت  و   MoS2 سولفید  دی 
به  مواد  از  دسته  این  روانکاری  خاصیت 
ساختار الیه ای آنها مرتبط است. این الیه ها 
به صورت موازی با سطح قرار می گیرند و به 
راحتی روی یکدیگر می لغزند و در نتیجه در 
از اصطکاک جلوگیری  باال  فشارها و دماهای 
می کنند. اندازه ذرات و ضخامت صفحات، از 
عوامل بسیار مهمی هستند که حتما باید برای 
شوند.  بهینه  عملکرد،  بهترین  به  دستیابی 
سایش  باعث  خود  بزرگ،  حد  از  بیش  ذرات 

بیشتر و کاهش عمر قطعات فلزی می گردند. 

 کاربردهای گریس آلومینیوم کمپلکس
در  عمدتا  کمپلکس  آلومینیوم  های  گریس 
صنایع سیمان، معدن، ماشین آالت راه سازی 
باز  های  دنده  و چرخ  ها  کوره  کشاورزی،  و 
تجهیزات  های  چرخ  و  یاتاقان  روانکاری  و 
متحرک کاربرد دارند. همچنین، در مواردی 
سبک  خودروهای  چرخ  بلبرینگ  قبیل:  از 
صنایع  کارخانجات  آالت  ماشین  سنگین،  و 
های  آسیاب  گیاهی(،  روغن  )با  غذایی 
های  قایق  در  متحرک  های  بخش  فوالدی، 
کاغذ  تولید  صنعت  های  آسیاب  موتوری، 
لیتیمی  و  از گریس های کلسیمی  )استفاده 
با محدودیت  تر آسیاب،  و  در دو سر خشک 
مواجه هستند.(، صنایع چسب )این گریس ها 
 Benbury میکسرهای  روانکاری  منظور  به 
که عمدتا مرطوب، داغ و در محیط خورنده 

هستند، استفاده می شوند.
صنعت نساجی )این گریس ها به جهت اینکه 
پایداری  از  روانکاری  عالی  خواص  بر  عالوه 
مناسبی بر روی بلبرینگ ها برخوردار هستند، 
مانع لک شدن پارچه های تولیدی می شوند( 
عملیات  که  صنعتی  هر  در  کلی  طور  به  و 
روانکاری باید در دماهای باال، محیط مرطوب، 
و  قطعات  به  باال  چسبندگی  خورنده،  محیط 
تحت فشار های باال انجام پذیرد، این گریس 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
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دیوار هزارتوی چالش های اقتصادی دو بخش خصوصی و دولتی را در خود محصور کرده است؛ برای 
خروج از این هزارتو زمان زیادی جهت  آزمون و خطا وجود ندارد. بنابراین در شرایطی که مضیقه های 
مالی و زمانی کار را برای سکانداران تجاری سخت تر از پیش کرده اند باید به فکر متوسل شدن به 
یک نهاد رگوالتوری تازه نفس در تنظیم بده بستان های اقتصادی بود. دراین فرآیند چالش ها فقط 
در کمبود منابع مالی خالصه نمی شود بلکه اداره سرمایه های صنعتی که تعدادشان در کشور کم 
نیست، از تولید تا فروش نیازمند اجرای راهکارهای عملیاتی در فضایی بدون رانت است. در این میان 
فاکتوری به نام شفافیت در معامالت می تواند به کمک بیاید و دست رانت خواران و دالالن را از 
بازارهای اقتصادی که به شدت آسیب پذیر شده اند، کوتاه کند. مصداق این آسیب پذیری را می توان 
در حوزه های کلیدی انرژی همچون نفت، گاز و پتروشیمی تا آب و برق جستجو کرد که در مواردی 
روند تولید و تجارت را با اخالل هایی مواجه می کند؛ از یک سو صدور دستورالعمل های گاه وبیگاه 
و از سوی دیگر حضور دالالن عرصه را برای دو طرف دولتی و خصوصی به تنگ آورده است. اگر 

نگاهی به آمارهای روزانه که حکایت گر افزایش 
سود  حاشیه  باالرفتن  آن  موازات  به  و  قاچاق 
ناشی از قاچاق فراورده های نفتی و غیر نفتی 
نتیجه  این گونه  توان  است انداخته شود می 
بی  روند  دراین  شده  اشاره  موارد  که  گرفت 
تاثیر نبوده اند. درخصوص صدور بخشنامه ها که 
محدودیت حرکتی برای بخش خصوصی ایجاد 
اند. اما در  کرده است،  خواهان توقف آن شده 
مورد حذف کارچاق کن ها بعضاً به رینگ بورس 
به عنوان یک “ نهاد رگوالتوری معامالتی” که به 
چشم بسیاری از تجار و دست  اندرکاران آن طور 

که باید و شاید نمی آید، تکیه می شود. 

 زنگاری که پاک شد
انرژی  بورس  تاالر  زنگار گرفتن  از دالیل  یکی 
تا پیش از این عدم اعتماد و یا جدی نگرفتن 
بازارها محسوب می شد.  کارایی آن در برخی 
بورس انرژی که به تازگی توانسته در معامالت 
داخلی و خارجی فرآورده های نفتی حضوری 
موثر پیدا کند، با همکاری سازمان های ذی ربط 
همچون شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی همراه با عرضه های مداوم توانست 
خودی نشان دهد و روند مذکور را به مرحله 
را  خود  تایید  مهر  نفت  وزیر  که  برساند  ای 
به عملکرد این بازار بزند. هرچند در خصوص 
هدف  هنوز  خام  نفت  های  محموله  عرضه 
تعریف شده به منظور صادرات به منصه ظهور 
نرسیده است ولی همچنان مدیران نفتی با ابالغ 
بخش نامه هایی درصدد پیدا کردن راهی جهت 
موفقیت این پلن اقتصادی هستند. باید اذعان 
رگوالتوری  به  دیرهنگام  شدن  متوسل  کرد 
بورس در سبد نفتی کشور زمانی که تیغ تحریم 
زیرگلوی صنعت نفت بود اجرایی شد، اگر زودتر 
با بسترسازی مناسب این اتفاق می افتاد شاید 
حال  شد.  می  صنعت  این  عاید  بهتری  نتایج 
سرآمدان  از  یکی  بعنوان  برق  انرژی،  سبد  در 
واردکننده وجوه ارزی و ریالی در حاشیه معامالت 
بورسی قرار گرفته است، کاالیی که می تواند در 

متوسل شدن دیرهنگام به رگوالتوری بورس در سبد نفتی 
کشور زمانی که تیغ تحریم زیرگلوی صنعت نفت بود اجرایی 
شد، اگر زودتر با بسترسازی مناسب این اتفاق می افتاد شاید 
نتایج بهتری عاید این صنعت می شد

سمیه مهدوی 
دنیای انرژی

بازار عرضه و تقاضا سنگینِی بارِ درآمدهای نفتی 
را تا حدی به دوش بکشد؛ هرچند در حال حاضر 
تجارت برق به حیات خود ادامه می دهد ولی 
وجود این بازار مالی را نیز نمی توان نادیده گرفت 
و برای این مهم باید شرایطی ایده آل تری جهت 
جذب عرضه کنندگان برق در بورس فراهم کرد. 

 سهم رکاب زنی نیروگاه ها در رینگ بورس
خیز  یک  کشور  برق  صنعت  که  درشرایطی 
اساسی برای افزایش ظرفیت نیروگاه ها برداشته 
 3۵00 آینده  سال  تا  که  ای  گونه  به  است، 
شود،  خواهد  اضافه  برقی  ظرفیت  به  مگاوات 
این سوال پیش می آید که سهم بورس انرژی 
حجم  این  از  شده  تولید  برق  عرضه  میزان  از 
از  دیگر  عبارت  بود؟.به  خواهد  چقدر  ظرفیت 
بین سهم31 درصدی واحدهای سیکل ترکیبی، 
سهم  گازی،  واحدهای  درصدی   30.۵ سهم 
درصدی   14.6 سهم  بخار،  واحدهای   19.3
پذیرها  تجدید  سهم  همینطور  ها  آبی  برق 
اتمی که  نیروگاه های  با نقش یک درصدی 
هم اکنون برای تولید ظرفیت کلی 82 هزار 
هستند،  زدن  رکاب  حال  در  برق  مگاواتی 
چند درصدشان به عنوان بازیگر اصلی بورس 
انرژی در حال فعالیت و عرضه برق تولیدی 
در بورس هستند؟ و اصوال چه بازه زمانی را 
می توان برای فراهم کردن امکان حضورشان 
به  باتوجه  هم  آن  کرد  تعیین  بورس  در 
نیرو  وزیر  جاری  سال  برای  فقط  اینکه 
را  نیروگاه   9 از  برداری  بهره  و  تکمیل  نوید 
بنا  که  فعلی  شرایط  در  هرچند  دهد؟  می 
برق  عرضه  ظرفیت  مسووالن  سخن  به 
دارد  وجود  انرژی  بورس  در  نیروگاه   4۷
نیروگاه های حاضر از تعداد انگشتان  تعداد 
را  امتناع  این  دلیل  است.  کمتر  نیز  دست 
باید یا در عدم جذابیت بورس جستجو کرد 
یا در مشکالت دیگری که مربوط به آن سوی 
تعامالت می شود. در خصوص احتمال نخست 
باید گفت امتیازهایی برای نیروگاه داران در 

آیا  اما  بازار دوچندان کند،  این  برای مشارکت در  را  انگیزه  و  تا رغبت  نظر گرفته شده است 
مفادی که به عنوان امتیاز در نظر گرفته شده توانایی الزم برای افزایش مشارکت نیروگاه داران 
چه دولتی و چه خصوصی را برای حضور در این کانال معامالتی دارد یا خیر؟ . در باب دوم باید 
این نکته را در نظر گرفت شاید این پس زدن ها که تبدیل به یک معمای بی جواب شده است 
در شرایط فعلی، اولویت اجرایی برای مدیران ندارد. مدیرانی که وقتی از جانب خبرنگاران مورد 
سوال قرار می گیرند یا اظهار بی اطالعی می کنند یا شروع به ارائه آماری می کنند که بیانگر 

یک تناقض از افزایش عرضه ها در بورس است! .
یکدیگر  با  خرج  و  دخل  که  زمانی  ندارند؛  مناسبی  روز  و  حال  داران  نیروگاه  حاضر  درحال 
نامه هایی که در زمان  با صدور بخش  یا  با زور و اجبار  توان  باشد نمی  سرناسازگاری داشته 
نامناسبی ابالغ شده اند صرفا به یک کار تبلیغاتی اکتفا کرد. چرا که عمال هیچ خروجِی مثبتی  
را عاید ان دستگاه اجرایی نخواهد کرد. تضاد بخش نامه ها با شرایط فعلی نیروگاه داران مصداق 
بارزی دراین مورد است.  نیروگاه های دولتی که تحت تابعیت سیاست های وزارت نیرو از جمله 
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی است حضور فعالی در بورس نداشته اند. محسن 
طرز طلب مدیرعامل این شرکت معتقد است در شرایط بدهی نیروگاه داران اقدام عرضه برق در 
بورس با توجه به ارزان بودن قیمت فروش دراین کانال محلی از اعراب ندارد.  وقتی از طرزطلب 
درخصوص برنامه عرضه برق در بورس پرسیدم با نگاهی حاکی از عدم رضایت از اوضاع پیش رو 
گفت: ما به عنوان فروشنده هرجا که برق را به قیمت مناسب تری بخرند عرضه می کنیم. اگر برق 
تولیدی را با قیمت مناسب در بورس بخرند در این کانال به فروش می رسانیم. هرچند ممکن 
است این امر در تعارض با سیاست وزارت نیرو باشد. این سخن را می توان اتمام حجت صنف 
با درآمدهایشان  ترازوی بدهی ها  قلمداد کرد چراکه کفه  نیروگاه داران دولتی دراین جریان 
همخوانی ندارد و این به معنای آن است که حتی امتیازهایی که درکنار عرضه برق برای فروش 

در بورس انرژی قرار داده اند تمام و کمال رضایت این بخش را جلب نکرده است .

 پایانی بر یک تبعیض 
در مقام قیاس تعامالت دو بخش نفت و نیرو با کانال بورس که وجه اشتراکاتی به همراه دارند، 
سوال این است که چرا پیگیری هایی که در عرضه نفت و فراورده های نفتی در بورس انرژی 
انجام می گیرد در خصوص کاالهای دیگری همچون برق که اهمیتی کمتر از محصوالت اشاره 
شده در صنعت نفت ندارد، صورت نمی گیرد؟ از یک سو اتاق بازرگانی تهران با یک اقدام مثبت 
خواهان ایجاد پل ارتباطی بخش خصوصی و بورس با وزارت نفت می شود تا گره نفت در بورس 
انرژی را سفت تر کند، از سوی دیگر نمایندگان مجلس مصرانه رخدادهای مربوط به این صنعت 
را دنبال می کنند اما در صنعت برق چنین واکنش هایی به این شدت و حدت دیده نمی شود. 
آیا این امر به برندینگ و میزان ارزآوری کاالها مربوط می شود؟ اگر اولویت بندی ها زیر سایه 
نام وزارت خانه ها رنگ می گیرد یا از درجه اعتبار ساقط می شود، می توان با احیای پیشنهادی 
که تا پیش از این چند بار از سوی مقامات ذی ربط بر مبنای ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو 
و تبدیل به وزارتخانه انرژی عنوان شد این تبعیض را رفع و رجوع کرد و در ادامه با بازخوانی 
کروکی نفت،  جایگاه از دست رفته برق را به موازات پتروشیمی ها و فراورده های نفتی حداقل 
برای مجلسی ها بتوان احیا کرد! تا بدین ترتیب راهکارهای مناسبی هم برای رونق گرفتن عرضه 

برق در بورس ارائه شود. 
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تسلسل  دور  یک  در  کشور  کلیدی  صنایع 
با رصد تکرار  اند، تسلسلی که  گرفتار شده 
تاریخ می توان به عدم اصالح  آن در طول 
آن در ساختار اقتصاد کشور صحه گذاشت.  
اپیدمی شدن  با  کرد  اذعان  باید  تردید  بی 
امری  ها  سرمایه  سرگردانی  پروسه،  این 
مانند  بالقوه  ارزهای  چه  بود؛  خواهد  محرز 
جا  زمین  زیر  در  که  ای  بشکه  میلیاردها 
خوش کرده اند و چه ریال های بالفعلی که 
در دست مردم معطل یک بازار کم ریسک 
در  باید  پس  هستند.  گذاری  سرمایه  برای 
به  مبدل  که  حاضر  حال  بحرانی  شرایط 
نیازهای  پیش  است  شده  نما  نخ  ای  قصه 
مربوط به بازدهی طرح ها و پروژه ها را رصد 
کرد که با یک ارزیابی مشخص شود اصوال 
بهبود  برای  . هرچند  لنگد؟  کجای کار می 
آمیز  مسالمت  همزیستی  به  تصمیم  اوضاع 
شده  گرفته  خصوصی  بخش  با  مشارکت  و 
است ولی دراین میان گاه چالش هایی نیز 
شکل می گیرد. این درحالی است که بنا به 
اظهار نظر مسووالن ذی ربط نباید از دریچه 
شد  وارد  موضوعات  این  به  صرف  گالیه 
نظرات  را ضمیمه  باید آسیب شناسی  بلکه 
غیر  های  بخش  های  چالش  و  کارشناسانه 

دو پالن و یک برداشت از سیمای صنعت برق

 ریسه ای با چراغ های نیمسوز!

دولتی ساخت. اما از آنجایی که مرز گالیه یا همان انتقاد و راهکار برای هموار کردن مشکالت 
در برخی موارد به باریکی مو رسیده است، نمی توان به راحتی این دو مورد را از هم تمیز داد. 
چه بسا در مواردی قابل تشخیص هم باشد ولی وجودشان الزم و ملزوم یکدیگر تلقی می شود 

و در نتیجه غیرقابل تفکیک به نظر می رسند. 
اقتصاد بحران زده کشور بخش های متعددی را در اختیار دارد تا در مواقعی که دست و پای 
صنایعی مانند نفت با بند تحریم ها به زنجیر کشیده شد، حوزه های ارزآور دیگری را روانه میدان 
صادرات کند. صنعت برق نیز این پتانسیل را در بردارد تا بخشی از کمبودهای بودجه را جبران 
کند، اما نه در شرایطی که خود گرفتار چالش های عدیده ای شده است.  بخش عمده ای از این 
چالش های این صنعت به همان دور باطل باز می گردد، در زنجیره تعامالت، گاه دولت از سوی 
تصمیم وعملکرد نمایندگان مجلس شگفت زده می شود، در اپیزود بعدی بخش خصوصی از 
عملکرد دولتی ها و این دور همچنان بین این سه مهره ادامه پیدا می کند. شاید وجه اشتراک 
سخنان دو طرف معامالت یعنی دولت و بخش خصوصی اهمیت بر انجام مذاکره و گفتمان باشد؛ 

همان اصلی که از سوی وزیر نیرو به آن تاکید شده است. 
از جمله محافلی که به صورت فشرده مالقات هایی بین این دوبخش صورت می گیرد نشست هایی 

سمیه مهدوی 
خبرنگار نفت و انرژی

در حال حاضر در صنعت برق بالغ بر 4۰۰ قرارداد به ارزش 
۱3۰۰ میلیارد تومان متوقف شده است که به تعبیری امکان 
ادامه آن ها از طرف شرکت ها وجود ندارد و این امر تبدیل 
به یک معضل اصلی در صنعت برق شده است
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است که در حاشیه نمایشگاه هایی که هرساله 
آنچه که  بعضا  برگزار می شود رخ می دهد. 
در  شاید  شود  می  مطرح  ها  نشست  دراین 
مواردی تکرار مکرارت باشد و علی رغم واگویه 
کردن های مسائل همچنان معضالت به قوت 
گذشته  سال  نشست  اگر  بمانند.   باقی  خود 
مدیران ارشد وزارت نیرو با بخش خصوصی در 
نمایشگاه تجدیدپذیرها را با نشست نمایشگاه 
بگذاریم  قیاس  ترازوی  در  جاری  سال  برق 
خواهد  نکته  دو  بیانگر  نیرو  وزیر  سخنان 
بود، نکته ای که از یک گالیه شروع می شود 
و به خواستار شدن عدم گالیه کردن ختم 
می شود. خوب به خاطر دارم که درنشست 
تصمیم  یک  از  اردکانیان  آقای   9۷ سال 
گالیه  بود  شده  گرفته  مجلس  توسط  که 
بند  شدن  قانونی  از  را  خود  تعجب  و  کرد 
وی  داد.  نشان  مدارس  برق  و  آب  رایگانی 
این  از  را  خود  شگفتی  جلسه  همان  در 
تصمیم بیان کرد، مضمون سخنان وی این 
بود که از یک طرف در بحِث مصرف تالش 
از  و  تاثیر گذاری است  بر فرهنگ سازی و 
هرآنچه  مجلس  تصمیِم  این  با  دیگر  سوی 
خواهد  پنبه  بودند  کرده  رشته  سایرین 
دوران  از  ای  خاطره  آوردن  با  وی  شد. 
را  خود  سخنان  ختام  حسن  اش  کودکی 
مصرف  روش  اصالح  کوزه  قرارداد:  اینگونه 

نکنیم. راه رها  را در میانه 
نمایشگاه  در  مدیران  اخیر  نشست  در  اما 
کالم  مطلع  دیگر  جمله  یک  امسال  برق 
جز  برق  صنعت  اقتصاد  موضوع   : شد  وی 
او  شود.  نمی  حل  همکاری  و  مشارکت  با 
صنعت  کثیر  گروه  میان  از  گفت  ادامه  در 
افراد پاپیش  باید  برق در بخش غیر دولتی 
جبهه  از  بلکه  گالیه  موضع  از  نه  بگذارند 
باید  کجا  شود  مشخص  تا  شناسی  اسیب 
آن  فحوای  که  سخنی  داد.  یاری  را  دولت 
های  چالش  از  صرف  گالیه  عدم  گویای 
یا  خصوصی  های  بخش  توسط  رو  پیش 

بود.  ربط  کارشناسان ذی 

  نائب رئیس هیات مدیره سندیکای برق : 
توقف 1300 میلیارد تومان قرارداد برقی 

های  چالش  از  یکی  داشت  اذعان  باید  اما 
برقی  قراردادهای  توقف  خصوصی  بخش 
تعدد  با  خصوصی  بخش  اذعان  به  که  است 
دچار  متولی  های  دستگاه  از  سلیقه  اعمال 
که  معنا  این  به  است.  شده  حادی  مشکالت 
دستگاه های متولی ریسک های قراردادی شان 
نتیجه  در  و  اندازند  می  پیمانکار  گردن  به  را 
به دلیل عدم امنیت ایجاد شده در قراردادها، 
مناقصات بالتکلیف باقی می مانند و در عمل 
با توقف قراردادها، پروژه ها می خوابند. امری 
و  خصوصی  بخش  دو  گفتگوی  مستلزم  که 
مشکالت  به  دادن  فیصله  برای  نیرو  وزارت 
مدیره  هیات  رئیس  نایب  باقری  پیام  است.  
سندیکای برق در گفتگو با خبرنگار دنیای انرژی 
می گوید: در چند سال اخیر باتوجه به اینکه 
رفته  باال  کنترلی  غیرقابل  به صورت  ارز  نرخ 
پیدا کرده  افزایش  تولیدی  نهادهای  و قیمت 
سازنده  که  شده  موضوع  این  به  منتج  است، 
و پیمانکار امکان اتمام قراردادهای منعقده را 
نداشته باشند.  به گفته باقری در حال حاضر 

در صنعت برق بالغ بر 400 قرارداد به ارزش 
1300 میلیارد تومان متوقف شده است که به 
تعبیری امکان ادامه آن ها از طرف شرکت ها 
معضل  یک  به  تبدیل  امر  این  و  ندارد  وجود 
معتقد  او  است.  شده  برق  صنعت  در  اصلی 
طرف  از  باید  ساماندهی  و  سازماندهی  است 
وزارت نیرو صورت بگیرد که عدم توجه به آن، 
دو اثر سوء در پی دارد : یک اثر به آینده باز 
داشته  وجود  تیپ  قرارداد  باید  که  گردد  می 
کارفرما  های  دستگاه  بین  ادامه  در  و  باشد 
دیگر  سوء  اثر  بگیرد.   شکل  رویه  وحدت 
باز می گردد که پیمانکاران و  آن به گذشته 
کارفرمایان را دچار خسارت کرده و بار مالی 
به بار آورده است. بنابراین این امر تمهیداتی 
را می طلبد تا بین دو طرف حل و فصل بشود.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود بیان 
بر  برق یک صنعت سرمایه  کند: صنعت  می 
به  نیاز  ها  پروژه  اجرای  برای  حتما  و  است 
سرمایه کالن دارد. ما در اقتصاد صنعت برق 
دچار عدم توازن هستیم، زمانی که درآمدهای 
باشد  تر  کم  ها  هزینه  به  نسبت  نیرو  وزارت 
و منابع الزم مالی را در اختیار نداشته باشد 
نمی تواند سرمایه الزم را تامین کند. در این 
شرایط تعریف پروژه جدیدی اتفاق نمی افتد 

در بخش خدمات فنی و مهندسی آمار به شدت نزولی است از سال 
۹4 که دو و نیم میلیارد دالر صادرات داشتیم درحال حاضر به -4۰۰

5۰۰ میلیون دالر افت کرده است که این رقم یک پنجم رقم صادرات 
در سال ۹4 است، در بخش تجهیزات نیز آمار نزولی بوده است. 

آماده کردن زیرساخت ها  به عدم  با توجه  و 
مشکالتی بوجود می آید. وی اوضاع صادرات 
برق را نیز جالب نمی داند؛ در بخش خدمات 
فنی و مهندسی آمار به شدت نزولی است از 
میلیارد دالر صادرات  نیم  و  دو  که  سال 94 
میلیون  به 400-۵00  داشتیم درحال حاضر 
پنجم  رقم یک  این  است که  افت کرده  دالر 
بخش  در  است،   94 سال  در  صادرات  رقم 
تجهیزات نیز آمار نزولی بوده است. در بخش 
برق نیز صادرات انحصاراً توسط بخش دولتی 
انجام می شود بنا به دالیلی بخش خصوصی 

به این حوزه وارد نشده است.

مدیرعامل توانیر: راه حل قانونی پیدا    
نکنیم قراردادها لغو می شوند

سکه  دیگر  روی  در  که  جایی  آن  از  اما 
است؛  گرفته  قرار  دولتی  بخش  برق  تجارت 

روایت دیگری را در تعامل بین این دو نهاد 
دنیای  دیگر  گفتگوی  در   . کند  می  حکایت 
انرژی با محمد حسن متولی زاده، مدیرعامل 
قبل  سال  گوید:  می  خصوص  دراین  توانیر 
وجود  که  قانونی  های  ظرفیت  از  استفاده  با 
 11 از  بیش  برق  صنعت  مجموع  در  داشت 
صنعت  های  بدهی  از  تومان  میلیارد  هزار 
آن  مطالبات  وصول  با  و  شد  پرداخت  برق 
نقدینگی  بخش  یک  ریالی  چه  و  ارزی  چه 
از  خیلی  لذا  شد.  تزریق  ای  مالحظه  قابل 
کمبود  یا  بدهی  دلیل  به  که  هایی  طرح 
نقدینگی متوقف شده بود فعال شد و بخش 
زیادی از آن نیز به بهر برداری رسید. متولی 
بخش  در  معمول  طور  به  است،  معتقد  زاده 
توزیع هرسال 300 هزار طرح اجرا می کنیم . 
ها عمدتا به دلیل  از طرح  محدودی  تعداد 
تغییرات  از  ناشی  که  قراردادی  مشکالت 

نرخ ارز بوده و مسائلی که مربوط به تعدیل 
در  فصل  و  امکان حل  و  است  بوده  ارز  نرخ 
چارچوب قرارداد را نداشت باقی مانده است 
که به تدریج این تعداد یا در حال رفع است 
قانونی  حل  راه  یک  اکر  شرایط  این  در  یا 
پیمانکار  تا  نشود  یافت  تعدیل  تامین  برای 
آن انتظاراتی که دارد تامین شود، مجبور به 

خاتمه قراردادها هستیم. 
آنچه مسلم است روایت های دو بخش دولتی 
نظر  به  یکدیگر  از  متفاوت  خصوصی  و 
اجرای  کوزه  رود  می  انتظار  اما  رسد  می 
طرح های اقتصادی که بعضا دست به دست 
با  نیز  رسد  می  خصوصی  بخش  به  و  شده 
یاری دولتی ها در میانه راه رها نشود و این 
سوی  از  طرفه  یک  نباید  انتقاد  عدم  انتظار 
یک  نهایت  در  تا  شود  مطرح  دولتی  بخش 

تعامل منطقی بین این دو شکل بگیرد. 



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyآذرماه 98 58

 59آذرماه 98

پیش بینی وضعیت باال دستی و پایین دستی نفت در 5 سال آینده

جمهوری آذربایجان

 چالش ها و فرصت ها در صنایع نفت آذربایجان
نقاط قوت : موقعیت راهبردی در بین مراکز تقاضای آسیای میانه و شرق اروپا، گسترش زیرساخت های 

صادرات برای دسترسی به بازارهای منطقه ای و حوزه های نفتی مهم جدید قابل اکتشاف
نقاط ضعف : دورنمای کاهش رشــد تولید نفت، عدم دسترســی کافی به دکل های باالدستی 

اکتشاف و تولید و رشد محدود تقاضای داخلی نفت
فرصت ها : توسعه حوزه نفت شــاه دنیز که برآورد ظرفیت آن تا حد bcm 16 میلیارد متر مکعب 
ACG می رسد. طیف وسیعی از پروژه های گازی بزرگ برای تولید شامل ابشرون، امید و گاز عمیق

تهدید ها : تکیه بیش از حد بر درآمدهای نفت و گاز که موجب آســیب پذیری ساختاری اقتصاد 
کالن شده است و همکاری ضعیف منطقه ای و ادامه اختالف نظر در مورد حوزه خزر همچنین تثبیت 
سطح پایین قیمت های نفت که تهدید کننده هزینه های باالتر و توسعه های فنی چالش آمیز تر است

 آخرین تحوالت اکتشاف باالدستی : 
در صورت تأیید گزارش ها مبنی بر حل شــدن اختالفات کشورهای ســاحل خلیج فارس، این امر 
فرصت های اکتشــافی در این حوزه را افزایش می دهد. همچنین فعالیت اکتشــافی کماکان نازل 

اســت. شــرکت ملی نفت آذربایجان ســوکار 
گزارش کرده که طی 10 ماه اول ســال 201۷ 
معــادل8/316 میلیــون متر مربــع حفاری 
اکتشافی انجام داده اســت که نمایانگر ۷/2% 
مجموع حفــاری بعمل آمده می باشــد. و در 
همین راستا شرکت SOKAR همچنین اعالم 
کرده که توافق های نهایی برای اکتشاف تعداد 
زیادی از حوزه های نفت و گاز دریای خزر را با 

استات اویل نروژ انجام داده است.

  روندهای ساختاری : ذخایر نفت و گاز
هرچند کــه برآوردها از میــزان ذخایر گازی 
آذربایجان متفاوت است، لکن این کشور دارای 
ذخایر گازی قابل توجهی می باشــد. بر حسب 

رضا مدیر
دنیای انرژی

گــزارش EIA )اداره اطالعات انــرژی آمریکا( 
ذخایر اثبات شــده این کشــور معــادل 9۵۵ 
میلیارد متر مکعب bcm و ذخایر اثبات شــده 
نفت آن حدود 4/6 میلیارد بشــکه می باشــد. 
برآوردها حاکی از آن اســت که ارقام یاد شده 
قابل افزایش چشــمگیر نیز می باشد. مؤسسه 
زمین شناســی آمریکا USGS میانگین منابع 
نفتی قابل اســتحصال، متعارف، کشــف شده 
منابع نفتــی حوزه خزر را حــدود 20 میلیارد 
بشــکه نفت و9 /6 تریلیون متر مکعب  tcm و 
9/3 میلیارد بشکه مایعات گازی NGLs برآورد 
کرده اســت. بخش اعظم این صنایع در ناحیه 
جنوب خزر و آبهای آذربایجان ، ترکمنســتان 
و ایران قرار دارد که تاکنون به علت اختالفات 
فرصت اکتشــاف  پیدا نکرده اســت . الزم به 
یادآوری اســت که هر قدر اکتشاف نفت وارد 
آبهای عمیق تر خزر می شود، بر میزان مخازن 
و اکتشــافات گازی افــزوده و از منابــع نفتی 
کاسته می شــود. از این رو عدم اکتشاف های 
قابل توجه نفتی رشــد تولید نفت در آینده را 
تهدید می کند و شرکت سوکار تالش می کند 
با فعالیت های جدید، مناطق خشکی را که نفت 
بیشتری دارند توسعه بیشــتری دهد. در این 
فرایند شــرکت های بین المللی نفتی از جمله 
کونکوفیلیپس و توتال از شرکای اصلی سوکار 

به حساب می آیند.

 تولید نفت و گاز
کاهش ســریع تولیــد از حوزه هــای آذری- 
چیراگ-گوناشــیACG و فقــدان پروژه های 
بزرگ و جدید توســعه ای، موجبــات رکود و 
کاهش تولید نفت را فراهم کرده اســت. البته 
نقطه امید ایشان تولید مایعات گازی است که 
قرار است از حوزه شــاه دنیز از سال 2019 به 
بعد افزایش یابد. بطور کلی در سال 201۷تولید 
 NGL نفت خام، کاندنســیت و مایعــات گازی
نســبت به ســال قبل از آن حدود 4/۵ درصد 
کاهش داشــته و بنظر می رســد همین سطح 

تولید برای سال 2018 حفظ شــود. با توجه به اینکه آذربایجان در چهارچوب توافق اوپک – غیر 
اوپک بایستی مقداری از تولید خود را کم کند و از سوی دیگر توانایی تولید بیشتر هم ندارد، میتوان 
گفت این کشور به ناچار تا حد زیادی) حدود 93 درصد( به توافق پایبند خواهد بود. بیشتر کاهش 
تولید نفت آذربایجان معلول کاهش تولید حوزه های ACG بوده که فقط %20 تولید برآورد شــده 
را تحویل داده اســت. به همین لحاظ یک موافقت نامه اولیه)LOI(بین شرکت سوکار از یک طرف 
و کنسرسیومی) شــرکت بین المللی عملیاتی AIOC(به رهبری BP متشکل از شرکتهای بی پی، 
شورون،  اینپکس، استات اویل، اگزان موبیل، تی پی او،ایتوچو و او ان جی سی از سوی دیگر برای 
پیشرفت کار در این حوزه ها تدوین شده است. بر حســب این موافقت، مجوز AIOC که قرار بوده 
در 2024 منسوخ شــود، تا 20۵0 اعتبار خواهد داشت. پیش بینی می شود با این تحریم، جذب 
ســرمایه گذاری خارجی سال های آتی تقویت شــده و روند کاهش تولید کمتر شود. با همه این 
احوال، پیش بینی ها برای تولید نفت در سال های آینده حکایت از کاهش دارد. بیشتر حوزه های 
نفتی آذربایجان قدیمی و رو به افول هســتند. سوکار مستمراً می گوید سرمایه گذاری جدیدی در 

 بر حسب گزارش EIA )اداره اطالعات انرژی آمریکا( ذخایر 
اثبات شده این کشور معادل ۹55 میلیارد متر مکعب bcm و 
ذخایر اثبات شده نفت آن حدود 4/6 میلیارد بشکه می باشد
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این حوزه ها انجام می دهد تا از افول آنها جلوگیری کند، لکن جزئیاتی ارائه نمی دهد. برای تقویت 
اســتفاده از این حوزه ها پروژه های محدود تزریق گاز نیز توسط سوکار عملیاتی شده است. نقطه 
مهم نگرانی آن اســت که طی ســال های اخیر هیچگونه حوزه بزرگی کشف نشده و عملیات 
توسعه ای چشمگیری در جریان نیســت که کاهش تولید در حوزه های ACG را جبران کند. 
البته با توجه به اینکه بیشــتر حوزه هــای گازی آذربایجان میزان قابل توجهی کاندنســیت 
دارند، پیش بینی می شود از سال 2019 به بعد همراه با بهره برداری کامل از پروژه شاه دنیز 2 ، 
سطح تولید مایعات این کشور کاهش زیادی نیابد. برآوردها حاکی از آن است که میزان کاهش از 
سال 202۵ تسریع خواهد شد و تولید مایعات هیدروکربوری این کشور در سال 202۷ در حدود 

۷60 هزار بشکه در روز خواهد بود .

   بخش پایین دستی صنعت نفت:
دور نمای این بخش رو به بهبود اســت که علت اصلی آن بســتن بخش های ناکارآمد پاالیشگاهی و 
ادامه نوســازی در این بخش می باشد. این امر منجر به ســرویس دهی بهتر به بازار داخلی و باز شدن 
راههای جدید برای صادرات شده است. آخرین تحوالت حاکی از روز آمد کردن و گسترش بخش های 

 مجموع صادرات نفت خام و سایر مایعات هیدروکربوری این 
جمهوری بین 7۱۰ الی 7۲۰ هزار بشکه در روز می باشد که پیش بینی 

می شود طی ده سال آینده بین 5 تا ۱۰ درصد کاهش یابد. به علت 
مشکالت بخش پاالیشگاهی، مازاد مصرف فرآورده های نفتی برای 

صادرات چندان چشمگیر نمی باشد

پاالیشگاه حیدر علی اف در باکو توسط شرکت 
سوکار دارد و این شرکت گزارش نموده  که کار 
کرد این پاالیشــگاه از %89 در سال 2016 به 
%91 در سال 201۷ افزایش یافته است . البته  
برآورد ناظران بین المللی برای ســال 2018 در 
مورد میزان تولید فرآورده هــای نفتی کماکان 
در ســطح 122000 بشــکه در روز است که 
بالغ بر %2 افزایش نســبت به سال 201۷ می 
باشــد. الزم به یادآوری اســت که جمهوری 
آذربایجان دو پاالیشگاه دارد که ظرفیت اسمی 
مجموع آنها 400 هزار بشــکه در روز است. با 
این حال خوراک دریافتی آنها با توجه به سطح 
بهره برداری نازل خیلی کمتر اســت. مدیریت 
هر دو پاالیشــگاه بر عهده شــرکت ملی نفت 
آذربایجان) سوکار ( اســت. برآوردها حاکی 
از آن اســت که طــی دهه آینــده ظرفیت 
پاالیشــگاهی و میزان تولیــد فرآورده های 
نفتی کمابیش در ســطح فعلــی خواهد بود. 
همانطور که اشــاره گردید، شرکت سوکار یک 
برنامه وسیع نوسازی در بخش پایین دستی را 
در دستور کار قرار داده که اهم آن شامل موارد 
زیر است: بستن پاالیشگاه آذر نفتیاگ در سال 
جاری میالدی، روز آمد کردن، ارتقاء پیچیدگی 
پاالیشگاه و گسترش پاالیشگاه حیدر علی اف 
ه  در ســال 2020 ، راه اندازی یک پاالیشــگا
ز دوم مجتمع  ن فــا گریــن فیلــد بعنــوا
OGPC در ســال  وشــییم ز و پ�ت نفت و گا
2030 . البتــه ناظران بیــن المللی چندان 
  OGPC خوش بین نیســتند که فاز 2 مربوط به
آن طور که آذری ها می گویند پیش برود. دالیل 
کند کننده شــامل دورنمای پاییــن تقاضا در 
منطقه و اشباع روزافزون بازار جهانی فرآورده های 
نفتی می باشد. همه ناظران کمابیش اتفاق نظر 
دارند که با بسته شــدن پاالیشگاه آذر نفتیاگ 
که ظرفیت آن 230 هزار بشــکه در روز است 
و توسعه پاالیشــگاه حیدر غلی اف در حد 30 
هزار بشــکه در روز ، ظرفیت پاالیشگاهی این 
جمهوری کاهش چشــمگیری خواهد داشت. 

قرار اســت در تابســتان 2018 با بکار افتادن 
واحد قیر پاالیشگاه حیدر علی اف ، پاالیشگاه 
آذر نفتیاگ تعطیل شــود. در پروسه نوسازی 
پاالیشــگاه حیدر علی اف متوجه شدند هزینه 
الزم بمراتــب بیش از یک میلیارد دالر اســت 
که برآورد می شود تا ســطح1/۷  میلیارد دالر 
افزایش خواهد داشت ولی به هر حال فاینانس 
ارتقاء پاالیشگاه و گسترش آن بر عهده صندوق 
دولتی SOFAZ است که بنیه مالی  خوبی دارد. 
قرار است این نوســازی کارایی و سطح بهره 
برداری پاالیشگاه را به نحو چشمگیری افزایش 
دهد کــه منجر به کاهش هزینــه ها و افزایش 
مارژین ســود ســوکار خواهد شــد . هر چند 
بخش پایین دســتی کمــک بمراتب کمتری 
از بخش باالدســتی به درآمد دولت می کند، 
ولی با توجه به اســتمرار و طوالنی شدن سطح 
پایین قیمت ها، افزایش مارژین های ســود 
برای ســودآوری کلی شــرکت ســوکار نقش 
کلیدی دارد. برنامه مدرن سازی منافع متعدد 
دیگری هم دارد. از یک سو در نتیجه این برنامه 
طیفی از فرآورده های با ارزش افزوده بیشــتر 
تولید می شود. این فرآورده ها) عمدتاً بنزین( 
سوکار را قادر می سازد به نحو بهتری نسبت به 
افزایش مصرف داخلی پاسخگو باشد و در عین 
حال اســتاندارد بنزین آن با استاندارد یورو ۵ 
مطابقت پیدا کند. در حال حاضر بعلت کیفیت 
پایین بنزین ، آذری هــا نمی توانند بدون مانع 
آن را صادر کنند. بنابراین برنامه نوسازی امکان 
رقابت سوکار در بازار روسیه و اروپا را برای این 
شــرکت فراهم می آورد و همچنین در این امر 
در بازارهای دیگر منطقه ای نیز موفق تر ظاهر 
خواهند شــد. برآوردها حاکی از آن اســت که 
تولید فرآورده های نفتی طی دو سال آینده در 
حد 124 هزار بشکه در روز است که طی دو الی 
سه ســال پس از آن به حدود 14۵ هزار بشکه 
در روز بالغ خواهد گردیــد. برنامه های دولتی 
حاکی از آن است که تولید فرآورده های نفتی 
اتانول در ســال 202۷ بالغ بر 1۵4 هزار بشکه 

در روز خواهــد بود. در کوتاه مدت مصرف داخلی فــرآورده های نفتی به علت رکود نســبی 
اقتصادی افزایش ندارد، لکن پیش بینی می شود تحت تأثیر افزایش مصرف در بخش حمل 
و نقل، به تدریج طی دهسال آینده افزایش یابد. بر حسب آمارهای EIA ) اداره آمار آمریکا ( مصرف 
داخلی آذربایجان در سال 1994 معادل 18۷000 بشکه در روز بوده که بعلت بحران اقتصادی 
بویژه در بخش صنعت، سطح مصرف در دهه 1990 و ادامه آن در ده سال اول قرن میالدی حاضر، 
به شدت سقوط کرد و در ســال 2004 به 113000 بشکه در روز بالغ گردید. از آن تاریخ به بعد 
نیز تحت تأثیر افزایش مصرف گاز، مصرف فرآورده های نفتی کاهش یافته و در سال 2016 فقط 
91000 بشــکه در روز بوده که پیش بینی می شود طی ده سال آینده کمابیش در همین سطح 
باقی بماند. یک عامل دیگر کاهش مصرف فرآورده های نفتی، بهره گیری روزافزون از گاز برای 
تولید برق می باشــد و در حال حاضر فقط در ســاعات اوج مصرف از فرآورده های سنگین) 
نظیر نفت کوره( در نیروگاهها اســتفاده می شود. عالوه بر این جمهوری آذربایجان از انرژی 
تجزیه پذیر هیدرو نیز برخوردار اســت که %1۵ تولید براق آن را تأمین می کند. افزایش مصرف 
بیشــتر معلول افزایش بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل بوده، در حالیکــه تقاضا برای 

فرآورده های سنگین تر بویژه نفت کوره کاهش داشته و دورنمای آن نیز افزایش ندارد.

  صادرات نفت خام و فرآورده
نفت خام صادراتی آذربایجان از طریق دو خط لوله صادر می شود. یک خط لوله به نام خط لوله صادراتی 
غربWRED 0 با صدهزار بشکه ظرفیت  در روز بخشی از نفت خام این کشور را به دریای سیاه و بندر 
سوپسا می برد و خط لوله دیگری به نام باکو-تفلیس-سیهان )B tC( بخش ذیگری از نفت خام را صادر 
می کند. بازارهای اصلی نفت خام این کشور بخش مدیترانه ای اروپا و آمریکای شمالی و نیز هند و اندونزی 
و تایلند در آسیا است. نفت خام آذری عمدتاً سبک است و حاصل آن حدود %2۵ بنزین می باشد که با 
کیفیت مناسبی که دارد مورد توجه اروپاییها می باشد که این امر بویژه با کاهش تولید لیبی بیشتر شده 
است. مجموع صادرات نفت خام و سایر مایعات هیدروکربوری این جمهوری بین ۷10 الی ۷20 هزار 
بشکه در روز می باشد که پیش بینی می شود طی ده سال آینده بین ۵ تا 10 درصد کاهش یابد. به علت 
مشکالت بخش پاالیشگاهی، مازاد مصرف فرآورده های نفتی برای صادرات چندان چشمگیر نمی باشد. 
در حال حاضر صادرات فرآورده های نفتی در حدود 30 هزار بشکه در روز است که کیفیت آن نیز چندان 
رضایتبخش نیست و عمدتاً راهی ترکیه و گرجستان می شود. با نوسازی و تقویت این بخش، پیش بینی 
می شود میزان صادرات فرآورده های نفتی طی سالهای آینده به حدود ۵0 هزار بشکه در روز بالغ گردد.          
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پالستیک های طبیعی: پیش از این، ضعف عمده ی پالستیک های طبیعی که از مواد قابل برگشت 

به چرخه  طبعیت ساخته شده بودند آن بود که مقاومت پالستیک مصنوعی را نداشتند. با بهبود 
تکنولوژی و استفاده از موادی مانند سلولوز و لیگنین از پسماند گیاهان، پالستیک های طبیعی با 
مقاومت باالتر ساخته شده اند. این بدان معنی است که دیگر تنها شاهد استفاده از پالستیک های 
طبیعی یا اصطالحا گیاهی در تهیه  لیوان ها و ظروف یکبار مصرف نیستیم بلکه می توان از آنها برای 

تهیه  طیف وسیعی از مواد مصرفی استفاده کرد. 
با  را  احساسات  و  چهره  صدا،  تشخیص  قابلیت  حاضر  حال  در  ربات ها  اجتماعی:  ربات های 

حال  در  محققان  کرده اند.  پیدا  چشمی  تماس  و  رفتاری  الگوهای  کردن  دنبال  از  استفاده 
آماده سازی این ربات ها برای کمک به افراد سالمند، تدریس به کودکان و انجام فعالیت های 
مختلف روزانه هستند. تصور کنید با آسودگی در حال خواندن کتاب مورد عالقه تان هستید 
در حالی که پدر سالخورده  مبتال به آلزایمرتان ساعت هاست در حال گردش و گشت و گذار 
توسط رباتش است. رباتی که پدرتان را به هر قسمت شهر که او بخواهد می برد و هر وقت 

خواست به منزلش بازمی گرداند. 

۱۰ تکنولوژی برتر سال ۲۰۱۹ که دنیا
 را برای همیشه تغییر خواهد داد

این زمین و زندگی بشر را در آینده دستخوش تغییرات زیادی کنند، طبیعی است که به 10 تکنولوژی برتر سال 2019 از نظر انجمن جهانی اقتصاد که می تواند کره ی بلکه در حال حاضر در حال تست شدن و آماده سازی هستند! در ادامه نگاهی شده هر حال اینها و بسیاری از موقعیت های تخیلی دیگر نه تنها دست نیافتنی نیستند تصویر پیش خود فکر می کنید: آه، باز هم صحنه ای از یک فیلم علمی- تخیلی! به که طبق ذائقه تان می تواند وجود داشته باشد دم کرده است. احتماال با شنیدن این شده اید، چای داغی رو مزه مزه می کنید که رباتتان بر طبق بهترین دستور العملی موقعیتی مثل این را در نظر بگیرید که در حالی که روی مبل گرم و نرمتان ولو برایتان مسئله همانقدر دور از ذهن است که سفر به ماه در زمان ژول ورن. یا مثال آنها دست داده، دستی هم به پشت هم بزنید و خوش و بشی دوستانه داشته باشید، با افرادی هستید که در حال حاضر کیلومترها دورتر از شما هستند اما می توانید با با این حال اگر االن به شما بگویند  تصور کنید در حال برگزاری قرار مالقات خود خیالبافی های ساخت ذهن نویسندگان نابغه  آنها به طریقی به حقیقت پیوسته است. آرتور سی.کالرک امکان هم صحبت شدن با انسان ها را داشتند، اما حاال همه  این داستان های ژول ورن ممکن بود، یا ربات ها فقط در رمان های ایزاک آسیموف و مقدمه : همه  ما این جمالت تکراری را شنیده ایم که روزی سفر به ماه تنها در  است،  انسان مدرن  زندگی  المان های  مهم ترین  از  »انرژی«  آن جایی که  تکنولوژی ها نیز مستقیم یا غیر مستقیم به انرژی مربوط باشند. از 

لنزهای کوچک برای دستگاه های مینیاتوری: 

لنزهای بسیار کوچک که سبکتر و کوچکتر از 
به  و  شده  ساخته  قبال  که  هستند  لنزهایی 
متالنز معروفند، امکان بهبود ساخت سنسورها 
و تجهیزات پزشکی تصویری، بهتر از همیشه 
کمک  می توانند  که  تجهیزاتی  می دهند.  را 
کنند بسیاری از بیماری هایی که تاکنون علل 
و شروع آنها مشاهده نمی شد، مشاهده شوند. 
استفاده از نارسایی پروتئینی به عنوان دارو: 

نارسایی های پروتئینی که باعث بیماری هایی 
با  حاال  می شوند  انسان  در  سرطان  چون 
برای  استفاده  قابل  پزشکی  پیشرفت های 

درمان بیماری ها می شوند.
آلودگی  کاهش  باعث  که  هوشمند  کودهای 

محیطی می شوند: پیشرفت های جدید در کودها 

بر خروج مواد مغذی الزم در خاک با تمرکز 
بر قابلیت خروج آرام این مواد تمرکز داشت. 
اما همچنان آالینده هایی چون آمونیاک، اوره 
زیست  محیط  به  که  داشتند  وجود  پتاس  و 
از  جدید  کودهای  می کردند.  وارد  آسیب 
منابع دیگری از نیتروژن و میکرواورگانیسم ها 
استفاده می کنند که آسیب کمتری به طبیعت 

می زنند.
حضور مخابراتی: تصور کنید که در حال انجام 

که  حالی  در  ویدیویی هستید  کنفرانس  یک 
نه تنها احساس می کنید با بقیه در یک اتاق 
را  دیگران  لمس  بلکه می توانید  دارید  حضور 
نیز حس کنید! ترکیبی از »واقعیت افزوده یا  
AR، واقعیت مجازی یا VR، اینترنت جی ۵ و 

سنسورهای پیشرفته باعث تجربه  حس حضور 
ویدیویی  کنفرانس  یک  در  افراد  به  فیزیکی 
بتوانند  آنها  که  طوری  می دهند،  را  کاری 

سهراب صالحین دنیای انرژی

یکی از بزرگ ترین دغدغه های دولت های مختلف مخصوصا کشورهایی مانند ژاپن است که بسیار 
به این سوخت ها وابسته هستند.

ذخیره سازی  منبع  حاضر  حال  در  که  سخت  دیسک های  ای:  ان  دی  داده های  ذخیره سازی 

اطالعات هستند جای خود را به نسل جدیدی از ذخیره ساز ها بر پایه  دی ان ای می دهند. این 
یافته  مهم باعث می شود بتوان حجم  داده های کل یک سال جهان را بر روی یک دی ان ای با 
ابعاد یک متر مربع ذخیره سازی کرد. این تکنولوژی قطعا یکی از مهمترین تکنولوژی های عصر 

حاضر است که از آن به عصر انفجار اطالعات تعبیر می شود.
ذخیره سازی انرژی های تجدیدپذیر در ابعاد بزرگ: انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی 

با  آنها  مصرف  همیشگی،  نبودن  دسترس  در  دلیل  به  که  داشتند  را  محدودیت  این  بادی  و 
کاستی هایی همراه بود. نسل جدید باتری های لیتیوم-یونی اما این امکان را می دهند که بیش 
از 8 ساعت انرژی تجدیدپذیر در آنها ذخیره بماند تا تقاضا در بازه های زمانی پرمصرف پاسخ 
داده شود. تکامل باتری های لیتیومی تا حد زیادی می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی رو 
کاهش دهد. در حال حاضر استفاده از خودروهای برقی هر روز مخاطبان بیشتری پیدا می کند و 
شرکت هایی مانند تسال در حال نوآوری های در زمینه ی ساخت این نوع باتری ها هستند تا این 

خودروها را تبدیل به رقبای سرسختی برای خودروهای بنزینی کنند.
را  تکنولوژی  که  کسانی  دارد.  نیز  بسیاری  منتقدان  آن،  مزایای  وجود  با  تکنولوژی  پیشرفت 
نارسایی های  و  انزوا  جمعی،  کشتارهای  مدرن،  بیماری های  از  بسیاری  اصلی  مسبب  و  عامل 
ژنتیکی می دانند. با وجود این اما همانطور که نیر ایال، مشاور معروف شرکت های فناوری ساکن 
سیلیکون ولی و نویسنده  کتاب های پرفروشی مانند به  قالب  افتاده ذکر می کند، ایراد کار الزما 
در تکنولوژی نیست، تکنولوژی می تواند بسیار مفید باشد. ایراد کار در استفاده از آن است که 

به درون هر انسان برمی گردد. 
 

این  افق های  دیگر  از  کنند.  لمس  را  یکدیگر 
پزشکان  توسط  بیماران  معاینه ی  تکنولوژی 
است.  پزشک  مطب  در  آنان  حضور  بدون 
دور  است  ممکن  که  آینده ای  در  بنابراین 
داشتید،  کسالت  احساس  که  زمانی  نباشد، 
به دلیل فرار از انتظار خسته کننده در محیط 
به  را  خود  درمان  دکتر،  مطب  استرس زای 
تعویق نمی اندازید بلکه در حالی که در خانه 
انجام  را  کارتان  و  نشسته اید  کارتان  دفتر  یا 
نوبتتان  رسیدن  منتظر  همزمان  می دهید 
هستید تا در همان حال مشکل را با پزشک 
را  شما  نیز  او  و  دهید  قرار  میان  در  خود 

معاینه کند.
خوراکی:  پیشرفته   شناسایی  و  بسته بندی 

ساالنه  جهان،  مردم  از  میلیون   600 حدود 
خوراکی های آلوده مصرف می کنند بدون آنکه 
از آن آگاه باشند. این آلودگی که ردیابی آن، 
قبال روزها و حتی هفته ها زمان می برد حاال 
می تواند با استفاده از تکنولوژی بالک چین در 
چند دقیقه ردیابی شود. به این شکل که در 
هر مرحله از تولید، خوراکی ها نظارت شده و 
یک زنجیره  نظارتی توسط بالک چین تشکیل 
در  موجود  سنسورهای  همچنین  می شود. 
چه  که  کنند  شناسایی  می توانند  بسته بندی 
گرفته  قرار  خرابی  معرض  در  خوراکی  زمان 
دورریزی  اثر  در  اسراف ها  از  بسیاری  و  است 
مواد خوراکی  که تاریخ انقضای آن فرا رسیده 
پیدا  کاهش  هستند  استفاده  قابل  هنوز  ولی 

می کنند.
 رآکتورهای ایمن تر: اگرچه نیروگاه های اتمی 

ریسک  اما  نمی کنند  تولید  دی اکسید  کربن 
داغ شدن بیش از حد آنها در نتیجه  ترکیب 
انفجار  نهایت  در  و  هیدروژن  تولید  و  آب  با 
آنها وجود دارد، چرنوبیل را که یادتان است؟ 
ظهور سوخت های جدید احتمال داغ شدن و 
در نتیجه تولید هیدروژن را کاهش می دهند 
تشکیل  را  ایمن  رآکتورهای  جدید  که نسل 
هسته ای  رآکتورهای  شدن  ایمن  می دهند. 
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 استارتاپ فی سی )FiCi(- تولید انرژی الکتریکی با پنجره های شفاف
)پاور  خورشیدی  های  سلول  طریق  از  الکتریکی  انرژی  تولید  قابلیت  با  شفاف  پنجره های 
ویندوز( یک فناوری جدیدی بوده که توسط استارتاپ فی سی بنیانگذاری شده است.  فردیناند 
گراپ پرهاوس، مدیرعامل استارتاپ فی سی چنین می گو ید : امالک تجاری بزرگ، انرژی بسیار 
زیادی مصرف می کنند. اگر شما بخواهید این ساختمان ها را به سلول های خورشیدی مجهز 
کنید، فضای پشت بام آن ها پاسخگو نیست؛ لذا استفاده کردن از نمای خارجی ساختمان به طور 
قابل توجهی به تولید انرژی مستقل در این ساختمان کمک خواهد کرد. در لبه های این پنجره ها 
از سلولهای خورشیدی استفاده  شده است که در یک زاویه ی خاص قرار گرفته اند؛ این ویژگی 
به سلول ها این امکان می دهد که نور خورشید عبوری از پنجره را برای تولید انرژی الکتریکی 
استفاده کنند. به گزارش گراپ پرهاوس، این پنجره ها می توانند بین 8 تا 10 وات انرژی تولید 
کرده و به کاربر این امکان را  بدهند که با انرژی به دست آمده از هر مترمربع، یک گوشی را دو 
بار در روز شارژ کند. این پنجره ها برای اولین بار در مرکز اصلی رابوبانک، بزرگترین بانک هلند، 
مورد استفاده قرار گرفتند. در این پروژه از 30 متر مربع از پاور ویندوزها استفاده شد. اولین 
پروژه در مقیاس بزرگ توسط این شرکت نیز با تجهیز 1800 متر مربع از ساختمان بزرگ و 
تازه تأسیس مجتمع مسکونی بولدتاور در آمستردام به پاور ویندوز صورت گرفت. گراپ پرهاوس 
پنجره هایی،  چنین  به  الکتریکی  انرژی  انتقال  برای  سیم کشی  هزینه ی  می گوید:  باره  این  در 
در ساختمان های تجاری مستقل قابل  توجه است و سرمایه گذاری در پنجره های تولیدکننده 

اقتصادی  صرفه ی  توصیفات،  این  با  انرژی 
روی  اکنون  هم  شرکت  این  داشت.  خواهد 
این فناوری کار می کند که سه  نسل بعدی 
برابر کارآمدتر از پاور ویندوزهای فعلی است. 
با  جدید  نسل  ویندوزهای  پاور  رویی  سطح 
نور  که  داده خواهد شد  پوشش  ماده  خاصی 
مرئی تابیده  شده به پنجره را به نوری نزدیک 
این  و  می کند  تبدیل  سرخ  فرو  اشعه ی  به 
نور به سلول های خورشیدی تعبیه  شده در 
کناره های این پنجره ها انتقال داده می شود. 
طبق نظریات گراپپرهاوس، باگذشت زمان و 
با توسعه  سلول های خورشیدی بهتر، راندمان 
این پنجره ها افزایش خواهد یافت؛ اما مقیاس 
کمک  نیز  آن  توسعه   به  پروژه  این  اقتصادی 
ساختمان های  که  است  معتقد  او  می کند. 
علمی،  راهی  از  می توانند  بزرگ  شیشه ای 
انجمن  کنند.  تولید  انرژی  مستقل  به صورت 
جهانی اقتصاد، فی سی را به خاطر توانایی این 
شرکت برای تغییر جهان، در بین 30 پیشگام 
لیست  این  داد.  قرار  سال 201۷  در  فناوری 

استارتاپ های حوزه انرژی

 محسن تابش- انرژی بان
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با استفاده از باتری های جدید لیتیوم یونی با چگالی باال، در 
خودروهای الکتریکی، تنها با یک بار شارژ کردن می توان مسیری 

۱۰۰۰ کیلومتری )6۲۱ مایل( را طی کرد که این مقدار در مقایسه با 
باتری های لیتیوم یونی موجود در بازار، افزایش قابل توجهی را نشان 

در 14 ژوئن منتشر شد و شامل شرکت های 
توسعه دهنده  فناوری های مختلف مانند هوش 
و  سایبری  امنیتی-  راه حل های  مصنوعی، 

بیوتکنولوژی می باشد.

 استارتاپ اسکریمز)Screems(- نوآوری 
انتشار  از  جلوگیری  جهت   )MAPS( مپس 

گازهای گلخانه ای
این شرکت با نوآوری بسیار عجیب خود بنام

 MAPS )Major Appliance Power

S t a t ion( ، یک فناوری کامال تجدیدپذیر و 

جدید را بوجود آورده است MAPS دستگاهی 
بوده  میکرو  مقیاس  در  برق  تولید  توانایی  با 
یا شرکت های  و  ها  در خانه  قابلیت نصب  و 
اصول  دارد.  را   )SME( متوسط  و  کوچک 
توسط  شده  تولید  مپس  های  سیستم  کاری 
این شرکت هلندی، بر اساس موتور استرلینگ 
است. در واقع می توان گفت که سیستم مپس 
و  برق  همزمان  تولید   (  Micro�CHP یک 
حرارت( است که برپایه موتور استرلینگ بدون 
و  هیبرید  باتری  پک  یک  با  همراه  پیستون 
ماژول انتخابی فتوولتائیک کار می کند. در این 

سیستم پدیده ای که منجر به تولید انرژی می شود، بنام  t SP می باشد. این نوعی از انرژی پتانسیل 
است که توسط شرکت اسکریمز به شکل نوع جدیدی از انرژی تجدیدپذیر کشف شده است. پس 
در دستگاه مپس الکتریسیته الزم برای لوازم خانگی، تجهیزات برقی و الکترونیکی، حرارت الزم 
برای گرم کردن آب، رایانه و شارژ کردن خودروی برقی از چرخش یک ژنراتور با استفاده از انرژی 
جنبشی تولید شده در این دستگاه، تامین می شود. از جمله مزیت های بسیار مهم محصول 
تولیدی شرکت اسکریمز، همانطور که در معرفی اهداف این شرکت نیز بیان شد، تاثیر فوق العاده 
آن در جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن می باشد. از دیگر مزیت های سیستم مپس در تولید 
انرژی الکتریسیته، هزینه پایین برق تولیدی است. در واقع مپس انرژی برق را از خانه با قیمت 
8 سنت به ازای هر کیلو وات ساعت تولید می کند. این در حالی است که قیمت برق در اتحادیه 
اروپا بطور میانگین 20 سنت و در آمریکا 13 سنت می باشد. شرکت اسکریمز، تجهیزات مپس را 
بصورت رایگان و بدون هزینه خرید، نصب، تعمیر و نگهداری و یا سرویس به مشتریان خود عرضه 
می کند. ولی الکتریسیته تولید شده را به مبلغ 8 سنت به ازای هر کیلو وات ساعت می فروشد که 

این یک پیشنهاد و فرصت جذاب و مقرون به صرفه برای مشتری می باشد.
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   استارتاپ سوالرگپس)SolarGaps(- کاهش میزان مصرف برق با تولید پرده های خورشیدی 
هوشمند

شرکت سوالرگپس جهت برطرف ساختن مشکل نبود پشت بام جهت نصب پنل های خورشیدی، 
اقدام به تولید پرده های خورشیدی هوشمند کرده است. این پرده هوشمند به گونه ای طراحی 
شده است که در طول روز و بصورت خودکار، انرژی خورشیدی را در خود ذخیره کند و با تبدیل 
آن به انرژی الکتریکی، نیروی الزم برای دستگاه های الکترونیک داخل خانه را تأمین می کند. 
این شرکت که در اوکراین واقع شده است، چنین ادعا دارد که انرژی به دسته آمده از این پرده 
هوشمند قادر به کاهش میزان مصرف برق در خانه ها، به  طور میانگین تا ۷0 درصد می باشد. 
انرژی  بتواند حداکثر  تا  کند  می  با چرخش خورشید حرکت  متناسب  روز  در طول  پرده  این 
خورشیدی را دریافت کند. یک متر مربع از آن با در اختیار داشتن تابش خورشید می تواند صد 
وات انرژی الکتریسیته تولید کند. به عبارتی یک پنجره استاندارد به اندازه 2 متر، انرژی الزم 
برای شارژ یک لپ تاپ را تأمین می کند. شرکت سوالرگپس چنین پیش بینی کرده است که با 
مجهز شدن سازمان های بزرگ به پرده های خورشیدی هوشمند، می توان به  طور کامل انرژی 

موردنیاز آن را از طریق خورشید تولید کرد.
بیرونی  بخش  در  آن  نصب  با  که  بوده  صورت  بدین  هوشمند  خورشیدی  های  پرده  عملکرد 

در  که  آن  ویژه  بخش  شیشه ای،  پنجره های 
انرژی  می گیرد،  قرار  پنجره  داخلی  قسمت 
تبدیل  الکتریسیته  انرژی  به  را  خورشیدی 
به  دست آمده  به   انرژی  این  سپس  کند.  می 
داده  انتقال  الکتریکی  دستگاه های  به  راحتی 
در  می تواند  همچنین  انرژی  این  شود.  می 
باتری های ویژه پرده هوشمند ذخیره شود تا 
در زمان مورد نیاز، مورد استفاده قرار گیرد. در 
حقیقت پرده هوشمند با یک ورودی شارژی 
دست   به   انرژی  از  بتوان  تا  می شود  عرضه 
الکترونیک  دستگاه های  در  آن  توسط  آمده 
هوشمند  پرده  کرد.  استفاده  مختلف 
دارای  همچنین  سوالرگپس  ساخت شرکت 
هوشمند  همراه  تلفن  ویژه  اپلیکیشن  یک 
پرده  این  کنترل  اپلیکیشن  این  باشد.  می 

کاربران با استارتاپ وی پاور می توانند با استفاده از ارز دیجیتال 
خود در برنامه های تامین کننده مستقل انرژی سهام دار شده و 
قیمت های انرژی را پایش کنند و سبد انرژی خود را مستقل از 
پیش بینی ها تطبیق داده و تنوع بخشند

هوشمند خورشیدی را برای افراد خانه آسان 
مفید  بسیار  های  ویژگی  جمله  از  کند.  می 
انرژی  مقدار  از  شدن  مطلع  اپلیکیشن،  این 
ذخیره شده در مخزن های پرده، بستن پرده 
و  نبوده  نیازی  پرده  به  که  هایی  زمان  در 
با تابش خورشید  تنظیم حرکت خودکار آن 
اشاره  انرژی  میزان  بیشترین  دریافت  جهت 
توسط  همچنین  هوشمند  پرده  این   . کرد 
Google home و آمازون نیز قابل کنترل 

می باشد.

 استارتاپ اینولیس )Innoli t h(– دستیابی 
به فناوری جدید در باتری خودروهای الکتریکی

استارتاپ اینولیس قصد دارد تا که با استفاده 
چگالی  با  یونی  لیتیوم  جدید  های  باتری  از 
بهبود  جهت  مناسب  راهکارهایی  به  باال، 
باتری  توسعه  عمر  طول  افزایش  عملکرد، 
پیدا  دست  خودروها   در  استفاده  قابل  های 
کند. این شرکت با ادعای تولید اولین باتری 
1000 وات بر کیلوگرم قابل شارژ در جهان، 
باتری  در  را  بزرگی  پیشرفت  تا  است  آن  بر 
الکتریکی  خودروهای  در  استفاده  قابل  های 
ایجاد نماید. الزم به ذکر است که با استفاده 
الکتریکی،  خودروهای  در  ها  باتری  این  از 
تنها با یک بار شارژ کردن می توان مسیری 
1000 کیلومتری )621 مایل( را طی کرد که 
لیتیوم  های  باتری  با  مقایسه  در  مقدار  این 
یونی موجود در بازار، افزایش قابل توجهی را 
نشان می دهد. اهمیت این موضوع از این جهت 
است که جدیدا تسال در مدل 3 خود، از سلول های 
بر  وات   2۵0 حدود  انرژی  چگالی  با   21۷0
تا  است  تالش  در  و  کرده  استفاده  کیلوگرم 
این مقدار را به 330 وات بر کیلوگرم برساند. 
در  آمریکا نیز  انرژی  وزارت  دیگر،  طرفی  از 
جهت توسعه و بهبود باتری های خودروهای 
الکتریکی، سعی بر آن دارد که چگالی انرژی 
آنها را به ۵00 وات بر کیلوگرم برساند. لذا یا 
در  که  شود  می  مشاهده  چنین  اوصاف،  این 

صورت درست بودن ادعای اینولیس، انقالب بزرگی در خودروهای الکتریکی ایجاد خواهد شد. 
مدیر ارشد اینولیس “ آلن گرینشیلد” در این باره چنین اعالم داشته است: تولید باتری هایی با 
چگالی انرژی 4 برابر نمونه های فعلی موجود در بازار، 3 برابر توسعه های جدید باتری های فعلی 
و 2 برابر هدف تعیین شده از سوی وزارت انرژی آمریکا نشان دهنده یک جهش بزرگ بوده و 

میتواند معامله بزرگی را رقم بزند. 
در حال حاضر، اینولیس در تالش است تا ایده خود را در آلمان به تولید آزمایشی رسانده و پس 
از آن، با صدور مجوز بهره برداری از فناوری به شرکت های تولید کننده باتری و خودروسازان 
بزرگ، آن را ارتقا دهد. روند توسعه و تجاری سازی این فناوری را می توان در حدود 3 تا ۵ 
این  از مقصدهای احتمالی  برآورد کرد. به گفته گرینشیلد، کشور هند را می توان یکی  سال 

محصول در نظر گرفت.

   استارتاپ وی پاور)WePower(- کاربرد بالک چین در انرژی های تجدیدپذیر
وی پاور اقدام به راه اندازی پلتفرم بالک چین در شبکه انرژی های تجدیدپذیر کشور استونی 
کرده است. این استارتاپ با به کارگیری فناوری بالکچین این امکان را فراهم آورده است که 
افراد بتوانند با استفاده از ارز دیجیتال خود در برنامه های تامین کننده مستقل انرژی سهام دار 
شده و قیمت های انرژی را پایش کنند و سبد انرژی خود را مستقل از پیش بینی ها تطبیق 
داده و تنوع بخشند. بالک چین و انرژی های تجدیدپذیر دو عامل بسیار مهم در تامین انرژی 
جهان بشمار می آیند. لذا با پیوند این دو عامل با هم و فراهم ساختن بستری جهت فروش 
انرژی از طرف تولیدکنندگان کوچک انرژی پاک و برقراری شبکه های برق غیرمتمرکز و ارزان 
استارتاپ  کنند.  پیدا  برق دسترسی  به  پلتفرم  این  به  پیوستن  با  توانند  زیادی می  افراد  تر, 
از  را در خارج  تا فعالیت خود  از کشور استونی،  قصد دارد  نتایج خوبی  با دریافت  پاور  وی 
مرزهای این کشور گسترش دهد. چشم اندازی که وی پاور در نظر دارد، کشور استرالیاست. 
زیرا کشور استرالیا دارای بازار انرژی است که شرکت های محلی فعالی در آن به سرعت در 

حال پیشرفت می باشند. 
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In i t s las t  repor t  before  t he December mee t ing, OPEC es t ima t es  t ha t  demand for 
i t s crude oil nex t  year will drop by 1.1 million bpd from 2019, and will be below 
 t he car t el’s produc t ion for Oc t ober, sugges t ing  t ha t   t he OPEC crude supply-de-
mand pic t ure will con t inue  t o show oversupply in 2020.
OPEC sees demand for i t s crude oil a t  29.6 million bpd for 2020, which is around 
1.1 million bpd lower  t han  t he expec t ed average demand for 2019,  t he organiza-
 t ion said in i t s closely wa t ched Mon t hly Oil Marke t  Repor t .
 This year’s demand for OPEC crude is seen a t  30.7 million bpd, or 900,000 
bpd lower  t han demand for OPEC’s oil in 2018.
 The expec t ed demand for OPEC crude in 2020 is s t ill 70,000 bpd below  t he 
car t el’s overall produc t ion for Oc t ober, so OPEC may have  t o consider in 
early December cu t  t ing even more produc t ion if i t  has any hope of bringing 
demand and supply for i t s oil in t o balance.
Such as decision, however, may be  t ough  t o make because deeper cu t s will 
hand more share of  t he marke t   t o  t he growing supply of non-OPEC oil, 
mos t ly from  t he Uni t ed S t a t es.
While figures sugges t  an oversupply in OPEC’s oil demand-supply,  t he car-
 t el appears  t o be making a case agains t  deeper cu t s as i t s ou t look for nex t  year 
sounds a bi t  more bullish  t han previously decisively pessimis t ic forecas t s.
Firs t , unlike in mos t  of  t he repor t s in recen t  mon t hs, OPEC did no t  revise 
down global oil demand grow t h es t ima t es  t his  t ime. Second,  t he car t el 

 The Bullish Surprise In OPEC’s La t es t  Repor t 

sligh t ly revised down i t s es t ima t es 
for non-OPEC oil supply grow t h 
by 36,000 bpd  t o 2.17 million bpd, 
mos t ly due  t o a 33,000-bpd down-
ward revision for  t he U.S. American 
supply grow t h is now seen a t  1.5 
million bpd nex t  year.
Finally, commen t ing on  t he global 
economic grow t h, a key gauge of 
wha t   t o expec t  from oil demand 
grow t h, OPEC said in i t s repor t   t o-
day:
“On a posi t ive no t e, signs of improv-
ing  t rade rela t ions be t ween  t he US 
and China, a po t en t ial agreemen t  on 
Brexi t  af t er  t he UK’s general elec-
 t ion, fiscal s t imulus in Japan, and a 
s t abilisa t ion of  t he downward slope 
in major emerging economies could 
s t abilize grow t h a t   t he curren t  fore-
cas t  level.”

China’s oil gian t  Sinopec, Abu Dha-
bi’s Mubadala Inves t men t  Company 
and  t wo Brazilian firms including 
a join t  ven t ure of Shell, have been 
picked  t o submi t  binding bids for 
four refineries  t ha t  Brazil’s s t a t e-oil 
firm Pe t robras is selling, Reu t ers 
repor t ed on Friday, ci t ing people fa-
miliar wi t h  t he sale process.
In la t e April, Pe t robras approved  t he 
sale of eigh t  refineries as par t  of i t s 
dives t men t  plan.
The eigh t  refineries have a combined 
capaci t y of 1.1 million bpd, and all 
eigh t  sales could genera t e as much 
as US$18 billion, according  t o bank-
ers involved in  t he priva t iza t ion.
Pe t robras launched  t he binding 
phase of  t he sale of four refineries 
ou t  of eigh t   t ha t  i t  has earmarked for 

dives t men t .
 The four refineries in  t he  t his firs t  
binding phase are RNES t  in Per-
nambuco s t a t e wi t h a processing 
capaci t y of 130,000 bpd; RLAM in 
 t he s t a t e of Bahia wi t h capaci t y of 
333,000 bpd; REPAR in  t he Paraná 
s t a t e wi t h capaci t y of 208,000 bpd; 
and REFAP in  t he s t a t e of Rio 
Grande do Sul, also wi t h 208,000-
bpd capaci t y.Brazilian companies 
Ul t rapar and Raízen—Shell’s join t  
ven t ure—are likely  t o bid for RE-
FAP, REPAR, and RNES t , while 
Sinopec and Mubadala could bid 
for RLAM, Reu t ers’ sources said.
Brazil’s compe t i t ion regula t or 
CADE has made Pe t robras change 
i t s dives t men t  process so  t ha t  one 
company could no t  buy  t he  t wo 

larges t  refineries in a single region 
of  t he coun t ry.In Augus t , repor t s 
emerged  t ha t   t he world’s  t op com-
modi t y  t raders along wi t h several 
oil majors are among  t he bidders for 
 t he eigh t  refineries  t ha t   t he Brazil-
ian governmen t  wan t s  t o priva t ize.   
Glencore,  t rafigura, and Vi t ol are all 
among  t he bidders, and so are Chi-
nese CNPC and Sinopec, as well 
as Saudi Aramco, which has been 
working on building i t s downs t ream 
foo t prin t  in t erna t ionally, Reu t ers 
repor t ed.According  t o Reu t ers’ 
sources, Aramco has dropped ou t  
of  t he bidding, while Glencore and 
Vi t ol are in  t alks  t o form consor t ia 
wi t h  t he four companies approved 
 t o go  t hrough  t he binding phase of 
 t he sale of  t he four refineries.

 Chinese And
 Emira t i Firms  t o
 Bid On Brazilian

Refineries
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Refineries across  t he Uni t ed S t a t es have reduced  t heir  t o t al crude oil process-
ing so far in 2019, as demand for oil produc t s bo t h in America and abroad 
has weakened, according  t o EIA da t a compiled by Reu t ers marke t  analys t  
John Kemp.
Year  t o da t e, U.S. refiners’ crude processing has declined for  t he firs t   t ime 
since  t he 2008-2009 crisis.
Faced wi t h weaker demand a t  home and weakening demand abroad, and 
amid a fuel glu t  in Asia, refiners in  t he U.S. have processed lower volumes 
of crude oil so far  t his year.  t he cu t  t ing of ra t es has helped refiners avoid a 
fuel glu t  domes t ically, bu t  lower processing ra t es have buil t  an oversupply 
in crude, Kemp no t es.
 The inven t ory builds have been weighing on crude oil prices.
Bu t  a t   t he same  t ime, crude builds have suppor t ed refining margins, Kemp 
argues.
According  t o EIA’s la t es t  weekly inven t ory repor t , in  t he week  t o November 
15,  t he u t iliza t ion ra t e a t  U.S. refineries s t ood a t  89.5 percen t .  t his compares 
wi t h u t iliza t ion of 92.7 percen t  for  t he same week las t  year and wi t h 91.3 
percen t  for  t he week  t o November 17  t wo years ago.
 The cumula t ive daily average crude oil inpu t   t o refineries has been 16.593 
million barrels of oil (bpd) so far  t his year.  t his is down from las t  year’s 

 US Refiners Reduce Crude Processing
For Firs t   t ime Since 2009

cumula t ive daily average crude oil 
inpu t  of 16.908 million bpd, or a 1.9 
percen t  decline year on year, EIA’s 
da t a shows.
Some of  t he decline in crude oil 
inpu t  in t o refineries could be a t  t rib-
u t ed  t o  t he shu t down of  t he Phila-
delphia Energy Solu t ions refinery 
complex wi t h a  t o t al refining capac-
i t y of 335,000 bpd, which was  t he 
larges t  such complex on  t he Eas t ern 
seaboard, before several explosions 
and a huge fire damaged  t he com-
plex in June  t his year.
Bu t  processing ra t es in o t her U.S. 
PAD dis t ric t s have also dropped so 
far  t his year—by 1.6 percen t  on  t he 
Gulf Coas t  and by 2.2 percen t  on  t he 
Wes t  Coas t , according  t o EIA da t a 
compiled by Kemp.

 Na t ural Gas Prices Crash On Warm
Wea t her Warnings

Spo t  prices for na t ural gas fell sharp-
ly as forecas t s for warm wea t her 
spooked  t raders who were hoping 
for increased demand heading in t o 
wha t  is normally cold season in  t he 
Uni t ed S t a t es.
Na t ural gas prices were  t rading 
down 7.52% on Friday af t ernoon 
a t  $2.313. And  t he loss wasn’ t  jus t  
on Friday. Na t ural gas prices s t ar t ed 
ou t  a t  $2.738 on Sunday - a loss of 
15.5% for  t he week.
I t ’s  t ypical  t his  t ime of year for na t u-
ral gas inven t ories  t o s t ar t   t o draw 
down as cold wea t her se t s in, bu t   t he 
Na t ional Wea t her Service is calling 
for likely above-average  t empera-

 t ures in mos t  of  t he coun t ry over 
 t he nex t  6-12 days, and  t raders fear 
 t ha t  no t  enough of a drawdown will 
be realized, con t inuing  t he glu t  and 
 t herefore lower na t ural gas prices.
As a resul t  of wha t  some see as 
modera t ely warmer wea t her in  t he 
shor t   t erm, US demand is expec t ed 
 t o increase only  t o 104.7 Bcf/d over 
 t he same  t imeframe, compared 
wi t h US na t ural gas produc t ion 
 t ha t  is expec t ed  t o hover around 
92.7 Bcf/d—a 6% increase over 
year-ago levels, according  t o S&P 
Global Pla t  t s.
Forecas t s aside,  t he EIA has es-
 t ima t ed  t ha t   t o t al na t ural gas use 

ac t ually fell 5% compared  t o  t he 
previous week, wi t h na t ural gas 
use for power consump t ion declin-
ing even more, by 7%. Expor t s 
of na t ural gas  t o Mexico was fla t  
week on week. 
Bu t   t he ne t  wi t hdrawal from work-
ing gas for  t he week ending No-
vember 15 -  t he la t es t  da t a avail-
able from  t he EIA -  t o t aled 94 Bcf, 
which brings  t he  t o t al working 
na t ural gas s t ocks  t o 3,683 Bcf.  t his 
is 16% more  t han a year ago.
Na t ural gas prices are down sharply 
year on year, wi t h prices as of No-
vember 30, 2018, si t  t ing a t  $4.339, 
a loss of $2.026 or 47% y/y.
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Improved sani t iza t ion is one of  t he 
main reasons for  t he rise in aver-
age life expec t ancy in  t he Uni t ed 
S t a t es since 1900.  t his means more 
and be t  t er de t ergen t s, s t eriliza-
 t ion, and be t  t er personal hygiene. 
 t hese  t hree  t hings have one  t hing 
in common: crude oil deriva t ives.
De t ergen t s are made from oil de-
riva t ives. Single-use plas t ic prod-
uc t s and ma t erials in medical care 
ensure s t erili t y when i t  is needed. 
Soaps and shampoos are also 
made from oil deriva t ives. One 
would have a difficul t   t ime find-
ing a cleaning produc t   t ha t  has no 
 t race of oil in i t  wha t soever, a t  leas t  
an affordable cleaning produc t .
Cos t  is a large par t  of why oil has 
become  t he indispensable com-
modi t y i t  is. Single-use syringes, 
for ins t ance, are no t  jus t  safer  t han 
 t he s t eel ones of olden days, which 
had  t o be s t erilized by boiling. 
 t hey are also cheaper, which has 
made  t hem so immensely popular 
among medical professionals.

 We are heal t hier
A wholesome die t  is an indispens-
able par t  of a heal t hy life. Crude 
oil—and  t he fuels made from i t —
are in  t urn an indispensable par t  of 
 t he process  t ha t  provides hundreds 
of millions of people wi t h  t he op-
por t uni t y for  t his heal t hier life.
Ea t ing locally is cer t ainly a com-
mendable choice, bu t  i t ’s wor t h 
no t ing  t ha t  i t  is a choice usually 
made by ei t her one of  t wo groups 
of people:  t hose weal t hy enough 
 t o afford  t he normally higher pric-
es of local producers and  t hose  t oo 
poor  t o afford any t hing bu t  wha t  
is produced in  t he vicini t y, some-
 t imes as par t  of a bar t er economy.

Bu t   t he Uni t ed S t a t es curren t ly 
impor t s more  t han half  t he frui t  i t  
consumes and a  t hird of  t he fresh 
vege t ables. While  t here are many 
reasons for  t his, one of  t he driv-
ers of food globaliza t ion is—you 
guessed i t —cheap  t ranspor t a t ion. 
And now  t hese frui t s and vege t a-
bles can reach more people.

 Every t hing is more affordable
Millions if no t  billions of goods, 
including food, machinery, and 
consumer goods, are  t ranspor t ed 
from one poin t   t o ano t her across 
 t he globe on a daily basis.  t he por-
 t ion  t ha t  is  t ranspor t ed by sea is 
more  t han 90%, according  t o  t he 
In t erna t ional Mari t ime Organisa-
 t ion, which adds  t ha t  mari t ime 
freigh t   t ranspor t  is “by far  t he 
mos t  cos t -effec t ive way  t o move 
en masse goods and raw ma t erials 
around  t he world.”
Wha t   t his means is  t ha t  mari t ime 
 t ranspor t  is  t he cheapes t  way  t o 
move goods around.  t his, in  t urn, 
keeps  t heir prices lower for  t he 
end-consumer, which means a 
household of average means can 
afford a lo t  more  t han  t heir grea t  
grandparen t s could,  t hanks  t o oil, 
because  t he world’s con t ainer ship 
and freigh t  flee t  is overwhelmingly 
powered by oil-derived fuels.

 We can figh t  clima t e change in 
a connec t ed world
In ano t her ironic  t wis t —or, con-
firming  t he observa t ion  t ha t  evil 
always carries  t he seeds  t o i t s own 
des t ruc t ion—wi t hou t  oil  t here 
would have been no digi t al revo-
lu t ion, no social ne t works and, 
consequen t ly, no social ne t work-
driven movemen t s agains t  clima t e 

change. Pu t  simply, if  t here was 
no oil, nobody would have heard 
abou t  Gre t a  t hunberg; no t  be-
cause  t here wouldn’ t  have been a 
problem for her  t o  t alk abou t , bu t  
because  t here would have been no 
social ne t works for her  t o spread 
her message.
The  t hing many people of t en for-
ge t  is  t ha t  nei t her  t he elec t rici t y, 
nor  t he ma t erials used  t o make 
compu t ers, servers, and associ-
a t ed communica t ions ne t works, 
appear ou t  of  t hin air.  t he ma t eri-
als have  t o be mined, processed, 
and assembled.  t he supply chain 
involves a lo t  of fuel, elec t ric-
i t y and, le t ’s no t  be shy abou t  i t , 
plas t ics.
The same is  t rue of renewable 
energy. Wind  t urbines, for in-
s t ance, are made of me t al  t ha t  is 
mined—wi t h mos t  of  t he equip-
men t  powered by oil-derived fu-
els—processed (a t  high  t empera-
 t ures curren t ly only achievable 
wi t h fossil fuels a t  cos t ), and 
impregna t ed agains t  corrosion, 
wi t h oil-con t aining chemical 
coa t ings. Solar panels are also 
far from fossil-fuel free during 
 t he manufac t uring process.
Oil is like democracy from 
the famous quo t e a t  t ribu t ed  t o 
Churchill in  t ha t  i t ’s is no t   t he 
bes t  source of energy, wha t  wi t h 
all  t he emissions and plas t ic 
was t e i t  leaves behind, bu t  i t ’s  t he 
bes t  we have a t   t he momen t . Oil 
has fuelled  t he rise—or decline, 
depending on viewpoin t —of hu-
man civiliza t ion from  t he indus-
 t rial  t o  t he pos t -indus t rial age and 
for all i t s problems, i t  has done a t  
leas t  as much good as i t  has bad 
on a global, life-improving scale.

 The world’s mos t  heavily  t raded commodi t y has been charged wi t h clima t e 
change and found guil t y bo t h in  t he cour t  of public opinion and in clima t e 
science circles, wi t h governmen t s, non-profi t s, and o t her groups compe t ing 
over who can shou t  “clima t e emergency”  t he loudes t .
Clima t e change is a real and presen t  danger, bu t  wi t h all  t he noise around  t he 
 t opic i t  has become easier  t han ever  t o forge t   t ha t  despi t e  t he nega t ive side 
effec t s of  t he indus t ry, crude oil has ac t ually improved human life exponen-
 t ially—in more ways  t han we can coun t .

Four Ways Oil Has Made Our Lives Be t  t er

 We live longer
Call i t  ironic, wha t  wi t h all  t he pol-
lu t ion-rela t ed diseases humankind 
now suffers, bu t  oil and, more pre-
cisely,  t he pe t rochemicals and plas-
 t ics indus t ry, has ex t ended our life 
expec t ancy.
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The cen t ral Iraqi governmen t  said i t  
had reached an agreemen t  “in prin-
ciple” wi t h  t he governmen t  of semi-
au t onomous Kurdis t an on  t he  t erms 
of sharing  t he oil produc t ion of  t he 
nor t hern Iraqi province.
 The Associa t ed Press repor t s  t ha t  
 t he Kurdish governmen t  had agreed 
 t o deliver 250,000 bpd of crude oil 
 t o Baghdad by  t he s t ar t  of 2020 and 
receive in re t urn a bigger por t ion of 
 t he federal Iraqi budge t .
According  t o Iraqi governmen t  of-
ficials who spoke  t o  t he AP,  t he 
oil-sharing deal is par t  of a broader 
agreemen t  be t ween Baghdad and 
Erbil  t ha t   t he  t wo have been dis-
cussing for mon t hs amid growing 
pro t es t s in some par t s of Iraq. De-
spi t e  t he pro t es t s,  t he  t wo sides are 
making progress,  t he sources who 
wished  t o remain unnamed said. 
Some  t opics ye t   t o be agreed on in-

 Iraq Is Finally Ready  t o Solve I t s
Bigges t  Oil Problem

clude revenue sharing, mili t ary co-
opera t ion, and perhaps  t he ho t  t es t  
issue,  t erri t ory.
Kurdis t an is home  t o some of  t he 
bigges t  oil fields in Iraq, around  t he 
ci t y of Kirkuk.  t he fields around 
Kirkuk, as well as  t he ci t y i t self, 
were un t il  t he fall of 2017 under  t he 
con t rol of  t he Kurdish governmen t , 
al t hough  t he area was no t  officially 
par t  of  t he Kurdis t an region. How-
ever, af t er  t he ill-fa t ed indepen-
dence referendum, which led  t o a 
s t rong reac t ion from Baghdad,  t he 
cen t ral Iraqi au t hori t ies regained 
con t rol of  t he oil fields  t ha t  accoun t  
for a sizeable por t ion of Iraq’s oil 
 t o t al.
Around 300,000 bpd of crude oil 
previously pumped and expor t ed 
in  t he Kirkuk province  t o  t he  t urk-
ish por t  of Ceyhan were shu t  in 
when  t he Iraqi federal govern-

men t  moved in Oc t ober 2017  t o 
 t ake con t rol over  t he oil fields in 
Kirkuk from Kurdish forces af t er 
 t he semi-au t onomous region held 
a referendum  t ha t  Baghdad didn’ t  
recognize.
Bila t eral rela t ions remained  t ense 
un t il  t he elec t ions in Iraq, which 
brough t  in t o office Prime Minis t er 
Adel Abdul-Mahdi.  t he Kurdish 
governmen t  considers Abdul-Mah-
di friendlier  t o  t heir in t eres t s  t han 
his predecessor.
“ The deal was s t ruck because  t he 
Kurds see Adel as a par t ner  t hey 
can  t rus t ,” one of  t he AP sources 
said.  t here may have been a sense 
of urgency on  t he par t  of  t he Kurds 
because of  t his, since  t he pro t es t s, 
which have so far claimed more 
 t han 300 lives, have escala t ed  t o 
calls for  t he resigna t ion of  t he 
Prime Minis t er.

Oil Prices Are Going Nowhere Nex t  Year
Uncer t ain t y over global economic 
and oil demand grow t h will con t inue 
 t o weigh on oil prices nex t  year as 
 t he oversupply in  t he marke t  will 
likely persis t ,  t he mon t hly Reu t ers 
poll of economis t s and analys t s 
showed.
According  t o 42 exper t s, Bren t  Crude 
will average US$62.50 per barrel 
in 2020, jus t  sligh t ly up from las t  
mon t h’s poll by Reu t ers, in which 
analys t s predic t ed an average price 
of US$62.38 for  t he in t erna t ional 
benchmark nex t  year.
 The economis t s expec t  W t I Crude  t o 
average US$57.30 a barrel nex t  year, 
also sligh t ly up from las t  mon t h’s 
US$56.98 es t ima t e.
A t  07:36 a.m. ED t , W t I Crude was 
down 0.15 percen t  a t  US$58.02 and 

Bren t  Crude was  t rading down 0.62 
percen t  a t  US$62.88.  t he analys t s 
expec t  weak demand grow t h in 
 t he firs t  half of 2020 due  t o weak 
economic grow t h. On  t he o t her 
hand, mos t  agree  t ha t   t here is  t oo 
much oil in  t he marke t . Demand 
grow t h could be anywhere in  t he 
range of 800,000 bpd  t o 1.4 mil-
lion bpd, according  t o  t he exper t s 
surveyed by Reu t ers. Nex t  year, oil 
demand grow t h is expec t ed  t o pick 
up from  t his year’s lower grow t h 
pace, bu t  oil supply from producers 
no t  par t  of  t he OPEC+ coali t ion—
such as  t he Uni t ed S t a t es, Brazil, 
and Norway—is seen growing fas t er 
 t han  t he rise in demand, and offse t-

  t ing effor t s of  t he car t el and i t s allies 
 t o rebalance  t he marke t .  The In t er-
na t ional Energy Agency (IEA) sees 
non-OPEC coun t ries adding ano t her 
2.3 million bpd  t o  t heir supply in 
2020, while global oil demand 
grow t h is expec t ed a t  1.2 million 
bpd.In  t he Reu t ers poll a week be-
fore  t he OPEC+ mee t ing in Vienna, 
mos t  exper t s expec t  OPEC and i t s 
non-OPEC par t ners led by Russia  t o 
decide nex t  week  t o roll over  t he cu t s, 
bu t  deeper cu t s are unlikely, because 
OPEC’s leader Saudi Arabia would 
no t  be willing  t o sacrifice addi t ional 
marke t  share  t han i t  has already done.
Russia is expec t ed  t o con t inue playing 
along, bu t  will s t ill be bus t ing i t s pro-
duc t ion cap, Caroline Bain, analys t  a t  
Capi t al Economics,  t old Reu t ers.
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Russia’s larges t  oil company, Rosnef t , has s t ar t ed domes t ic crude oil deliveries 
from one of  t he coun t ry’s bigges t  oilfields,  t he Russkoye field in  t he Arc t ic, 
jus t  days before Russia and OPEC are se t   t o si t  down  t o discuss  t heir ongoing 
produc t ion cu t s, increasing  t he leverage of  t he non-OPEC powerhouse.
Firs t  oil from  t he field in  t he Yamal Peninsula has been sen t  via an oil pipe-
line, Rosnef t  said in a s t a t emen t , adding  t ha t  i t  hopes  t o deliver up 10 million 
 t ons of oil per year, or 200,000 bpd, from  t he field.
Rosnef t  has delayed  t he launch of  t he field due  t o Russia’s commi t men t   t o 
res t ric t  oil produc t ion as par t  of  t he pac t  wi t h OPEC  t o rebalance  t he marke t .
 The s t ar t -up of  t he oilfield in  t he Arc t ic comes jus t  a week before Russia and 
OPEC are scheduled  t o mee t  in Vienna nex t  week  t o discuss how  t he OPEC+ 
group should proceed wi t h  t heir oil marke t -managing effor t s nex t  year.
 The curren t  crude produc t ion cu t  agreemen t  expires in March 2020, and appre-
hension has s t ar t ed  t o build ahead of  t he OPEC+ mee t ing on December 5 and 6.
 t he marke t  expec t s  t he group  t o come up wi t h a decision nex t  week—ei t her  t o 
roll over  t he cu t s, or  t o deepen  t hem--o t herwise analys t s expec t  a sell-off in oil.
While OPEC’s de fac t o leader, Saudi Arabia, despera t ely needs higher oil 
prices ahead of Aramco’s IPO, Russian companies, including  t he bigges t , 
Rosnef t  and Lukoil, have been cri t icizing  t he OPEC+ deal, arguing  t ha t   t he 
cu t s give more marke t  share  t o U.S. shale and hinder Russian firms’ produc-

Why OPEC Should Worry Abou t  Rus-
sia’s La t es t  Oilfield

 t ion expansion plans. 
Russia has no t  expressed ye t  any 
official views on  t he produc t ion 
cu t s, as i t  has done ahead of every 
OPEC+ mee t ing over  t he pas t   t wo 
years. Bu t  Russian Presiden t  Vladi-
mir Pu t in said las t  week  t ha t  Mos-
cow and OPEC have “a common 
goal”  t o keep  t he oil marke t  bal-
anced, and  t ha t  Russia would con-
 t inue  t o coopera t e wi t h  t he car t el  t o 
keep  t he marke t  s t able.
Russian Energy Minis t er Alexan-
der Novak said las t  week  t ha t  Rus-
sia needs  t o discuss wi t h i t s OPEC 
par t ners  t he exclusion of gas con-
densa t e from Russia’s cap under 
 t he pac t , as condensa t e isn’ t  expor t-
 ed, while i t  is included in Russia’s 
oil produc t ion s t a t is t ics.

Crude oil prices fell lower  t oday af-
 t er  t he Energy Informa t ion Adminis-
 t ra t ion repor t ed a crude oil inven t ory 
increase of 1.6 million barrels for  t he 
week  t o November 22.  t he build in 
gasoline s t ockpiles, however, was 
larger—and dis t illa t e fuels booked a 
rise as well.
Analys t s had expec t ed a decline 
of abou t  350,000 barrels, af t er las t  
week  t he EIA repor t ed an inven t ory 
build of 1.4 million barrels. Despi t e 
 t he build, however, prices  t rended 
higher  t ha t  day on renewed op t i-
mism abou t  U.S.-Chinese rela t ions.
Crude oil inven t ories are now 3 
percen t  above  t he upper limi t  of  t he 
average for  t his  t ime of  t he year,  t he 
EIA said.
 The EIA also repor t ed a sizeable 
5.1-million-barrel build in gasoline 

s t ockpiles, wi t h produc t ion averag-
ing 10.1 million bpd las t  week.  t his 
compares wi t h a 1.8-million-barrel 
increase in gasoline inven t ories a 
week earlier, wi t h produc t ion aver-
aging 10.1 million bpd.
In dis t illa t e fuels,  t he EIA repor t ed 
an inven t ory increase of 700,000 
barrels, compared wi t h a decline of 
2.5 million barrels a week earlier. 
Dis t illa t e fuel produc t ion las t  week 
averaged 5.1 million bpd, almos t  
unchanged on  t he previous week.
Refineries processed 16.3 million 
barrels daily las t  week,  t he EIA 
said, sligh t ly down from 16.4 mil-
lion bpd a week earlier.
 This week has been mixed for Bren t  
crude and Wes t   t exas In t ermedia t e. 
While bo t h benchmarks began  t he 
week wi t h dips,  t hey had recouped 

some of  t heir losses by  t uesday, 
s t reng t hened by repor t s  t ha t  OPEC 
had se t   t he da t e— t uesday, Decem-
ber 3—for i t s mee t ing  t o discuss 
nex t  s t eps in  t he produc t ion cu t s i t  
agreed las t  December.  t here have 
also been repor t s  t ha t   t hese cu t s 
may be ex t ended  t o end-June 2020.
 t he rally ended abrup t ly, however, 
la t er in  t he day, when  t he Ameri-
can Pe t roleum Ins t i t u t e repor t ed 
an unexpec t ed crude oil inven t ory 
increase of 3.64 million barrels, 
which pushed oil lower.
A t   t he  t ime of wri t ing, Bren t  crude 
was  t rading a t  $63.17 per barrel, 
down by a  t hird of a percen t  from 
 t he opening of  t rade and Wes t   t exas 
In t ermedia t e was  t rading a t  $58.28 a 
barrel, also down from opening.

 Oil Prices Fall As EIA Repor t s Crude,
Gasoline And Dis t illa t e Build



needs  t o be proac t ive abou t  se-
curing a grea t er and more diver-
sified energy supply in  t he face 
of a demand  t ha t  is no t  only go-
ing  t o grow, bu t  is going  t o grow 
by a huge margin a t  a  t ime  t ha t  
clean energy al t erna t ives and 
cu t  t ing carbon emissions have 
never been more impor t an t . So 

far, however, India has been looking  t o ramp up  t heir energy sec t or a t  
all levels, including in t ensive inves t men t  in fossil fuels. 
Las t  year India achieved  t he dis t inc t ion of being  t he  t hird-larges t  im-
por t er of crude oil in  t he world, coming in jus t  behind  t he Uni t ed 
S t a t es and China. “Of la t e, few coun t ries are being as proac t ive as 
India when i t  comes  t o cour t ing foreign inves t men t  in  t he oil and gas 
sec t or,” repor t s Forbes. “I t  isn’ t  hard  t o guess why, as  t he Indian econ-
omy is largely driven by impor t ed oil  t o  t he  t une of over 80 percen t  
of i t s headline requiremen t s.”  t he repor t ,  t i t led “India Seeks Glob-
al Pe t rodollars  t o Cope Wi t h Burgeoning Energy Demand  t hrough 
2035” goes on  t o expand on  t his argumen t  wi t h  t he asser t ion  t ha t  
“wi t h  t he consump t ion of pe t roleum produc t s expec t ed  t o grow a t  
a compounded annual grow t h ra t e of ~5 percen t   t o 2035, and Prime 
Minis t er Narendra Modi’s commi t men t   t o reduce energy impor t  re-
quiremen t s below 70 percen t  of headline demand,  t he s t ra t egy ap-
pears  t o be one of being loud and proud in cour t ing pe t rodollars.”
 This s t ra t egy was no t ably on display a t   t he Abu Dhabi In t erna t ional 
Pe t roleum Exhibi t ion and Conference (ADIPEC) 2019, where India 
was well-represen t ed, wi t h Oil Minis t er Dharmendra Pradhan head-
ing a pavilion housing “nine of  t he coun t ry’s oil and gas companies 
from  t he ups t ream, mids t ream, downs t ream and engineering seg-
men t s, along wi t h Federa t ion of Indian Pe t roleum Indus t ry (FIPI), 
India Direc t ora t e General of Hydrocarbons (DGH) and Confedera-
 t ion of Indian Indus t ry (CII).” Pradhan used  t his pla t form  t o  t ell  t he 
repor t ers ga t hered a t   t he even t   t ha t  “India will be a driver of global 
energy demand in coming decades.  t here is no be t  t er place  t o inves t  
if you are in  t he business of energy. More so, as we are working  t o 
make India a more na t ural gas-based economy.” La t er, in his keyno t e 
speech, Pradhan wen t  on  t o say  t ha t  India will need  t o secure around 
$100 billion of foreign inves t men t  in i t s oil and gas sec t or (includ-
ing pipelines, gas  t erminals, and o t her infras t ruc t ure for  t ranspor t  and 
refining) by 2024. 
A t   t he same  t ime  t ha t  i t  cour t s pe t rodollars, however, India is also 
busy a t  work developing o t her energy sec t ors, bo t h clean and carbon-
in t ensive.  t his is ex t remely impor t an t  on a global scale, as  t he rou t e 
India will choose  t o  t ake and which sec t ors  t hey con t inue  t o inves t  
in hold major implica t ions for  t he plane t  as a whole. In a Reu t ers 
op-ed  t i t led “China, India are bo t h  t he problem and solu t ion for coal, 
clima t e change,” columnis t  Clyde Russell wri t es  t ha t  “in prac t ical 
 t erms,  t he fu t ure of coal is largely in  t he hands of jus t   t wo coun t ries, 
China and India, which curren t ly accoun t  for 60.2 percen t  of global 
elec t rici t y genera t ed by  t he pollu t ing fuel, according  t o da t a from  t he 
Ins t i t u t e for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).” In-
dia may be appealing for pe t ro-dollars now, bu t  we can only hope  t ha t  
 t his is no t   t he na t ion’s primary energy s t ra t egy. 

Is  t his  t he 
Bes t  Place 
In  t he 
World For 
Energy In-
ves t ors?

BP’s 2019 energy ou t look projec t s  t ha t  big  t hings are in s t ore for In-
dia’s energy sec t or.  t he coun t ry’s energy demand is se t   t o balloon by 
156 percen t  by 2040, a t  which poin t  BP has projec t ed  t ha t   t he sub-
con t inen t  will accoun t  for a whopping 11 percen t  of global energy 
consump t ion--double i t s curren t  share. 
BP’s bigges t   t akeaways for India’s role in  t he fu t ure of our global 
energy landscape are : 
- India accoun t s for more  t han a quar t er of ne t  global primary energy 
demand grow t h be t ween 2017-2040. 

- 42 percen t  of  t his new energy 
demand is me t   t hrough coal, 
meaning CO2 emissions rough-
ly double by 2040. 
- Gas produc t ion grows bu t  fails 
 t o keep pace wi t h demand, im-
plying a significan t  grow t h in 
gas impor t s.
All  t his goes  t o say  t ha t  India 
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