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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.  
بین المللی صنایع پایین دستی این شماره نشریه با نگاه ویژه به اولین نمایشگاه 

صنایع پایین دستی نفت، توسط نفت وگاز منتشرمیگردد، بر پاشدن نمایشگاهی ویژه 
باپیگیری  و  بوده  اتحادیه  آرزوهای  از  خصوصی  سایر بخش  وهمکاری  اتحادیه  ساله  چند 

کشور  نفتی  تحریم  به  توجه  وبا  است  شده  محقق  وتحریم پذیر نبودن صادرات فراورده های تشکل ها 
گرفت و در آینده به یکی از مهمترین نمایشگاههای نفتی، قطعا این نمایشگاه مورد توجه فعاالن عرصه انرژی قرار خواهد 

کشور تبدیل خواهد شد. اخیرا نیز همایش ساالنه اتحادیه با حضور پرشور اعضا با عنوان” صادرات در تنگنای چالش های داخلی وبین المللی “ برگزار شد 
وسخنرانان ضمن پرداختن به مشکالت ریشه ای اقتصاد کشور، بر ضرورت تشکیل سازمان رگوالتوری در این حوزه تاکید داشتند و چالش های داخلی و بین المللی 
کشور نظیر غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد کشور، دخالت بی پروای دولت در بازار و اقتصاد، تاثیرتحوالت انرژی بر منافع کشور و اعضا، ضرورت تصویب لوایح 
مربوط به کارگروه اقدام مالی FATF و تعامل در روابط خارجی تاکید کرده وخواستار بازنگری در شیوه قیمت گذاری خوراک واحدهای پایین دستی و خروج 
دولت از انفعال، بهبود در روابط خارجی و کاهش نا اطمینانی های سیاستی وسیاسی شدند. اگرچه همه موارد بیان شده در زمره مشکالت واقعی کشور و 
جزو مطالبات اعضا بوده است ولی میتوان ابزارهای زیر را نیز برای توسعه صادرات مورد توجه قرار داد: الف:عضویت در سازمان تجارت جهانی یا 
پیمان های منطقه ای، ایران از معدود کشورهای دنیاست که به عضویت WTO در نیامده  و در هیچ یک از اتحادیه یا پیمان های بزرگ اقتصادی و منطقه ای 
حضور ندارد ولذا تعرفه کاالی ایران برای خریداران خارجی کاالی صادراتی ایران بیش از رقبا می باشد وصادرات فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی را با 
مشکل مواجه کرده است خوشبختانه اخیرا رئیس جمهور به سازمان توسعه تجارت ابالغ نموده که پرونده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را پیگیری 
نماید ، از طرف دیگر ایران بااتحادیه اوراسیا برای برقراری تعرفه های ترجیحی به توافق رسیده است و گام های اولیه در این راستا برداشته شده است. ضمنا این 
ظرفیت در میان کشورهای منطقه وجود دارد که یک پیمان امنیتی و اقتصادی نظیر پیمان“سنتو” با حضور ایران، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان افغانستان، پاکستان 
وحتی قطر وعمان با موضوع مبارزه با داعش والقاعده تشکیل داده وهمکاری های اقتصادی وگسترش تبادالت تجاری را نیز در دستور کار قرار گیرد. ب: رفع 
موانع تولید و پرداخت مشوقهای صادراتی: در حالی که تحریم های ظالمانه آمریکا اقتصاد کشور را در تنگنای شدید قرار داده و درآمدهای ارزی کشور با 
کاهش شدید صادرات نفت ومیعانات کاهش یافته است لذا برای تامین نیازهای داخلی و ورود مواد اولیه مورد نیاز ضروریست که تولید مورد حمایت جدی قرار 
گرفته ومشوقهای صادراتی نظیر معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی، پرداخت جایزه صادراتی، تامین نقدینگی با کارمزد مناسب در دستور کاردولت ومجلس 
قرار گیرد ودر بودجه سال آینده بیش بینی الزم صورت گیرد. ج: اصالح ساختار دیپلماسی تجاری وتقویت دیپلماسی اقتصادی : متاسفانه ادغام وزارت 
بازرگانی با وزارت صنعت ومعدن نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است و دیپلماسی تجاری کشور به شدت تضعیف شده است وایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی 
در وزارت خارجه نیز با توجه به ساختار وزارت خارجه وکادر این وزارتخانه نتوانسته که انتظارات را برآورده نماید واز نظر نگارنده احیا مجدد وزارت بازرگانی با 
محوریت بازرگانی خارجی ضروری میباشد و میتواند با گسترش روابط تجاری به کمک واحدهای تولیدی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات آمده و 

باعث رونق اقتصادی واشتغال گردد. والسالم

دکتر سید حمید حسینی- مدیر مسئول
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اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به 

عنوان متولی و سیاست گذار، اولین نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت 

را با حضور تشکل های خصوصی حوزه تجهیزات، مهندسی، تولید و 

صادرات نفت و فرآورده های نفتی برگزار می نماید.

نظر به اهمیت داخلی و بین المللی این رویداد، خبرنگار دنیای انرژی 

نظر چند تن از کارشناسان، فعالین اقتصادی، مدیران و تحلیل گران 

انرژی را جویا شده است که می خوانیم :

ما فکر می کنیم، پس هستیم   
ابوالقاسم هاشمی رئیس هیئت مدیره اوپکس 

و  تولید  مهندسی،  تجهیزات،  بخش خصوصی 
صادرات نفت و فرآورده های نفتی به همراهی 
انجمن های پتروشیمی، پلیمری، حمل و نقل، 
دانش بنیان و استارت آپی در یک تجمیع واحد 
برگزار کننده اولین نمایشگاه پایین دستی نفت 
در بهمن ماه سال جاری هستند. این نمایشگاه 
تبلور غنای فکری بخش خصوصی صنعت نفت 
و فرآورده هاست که می گوید ما اندیشمندیم 
پس حضور داریم. اگر چه این جمله اقتباسی از بیان حکیمانه رنه دکارت فیلسوف فرانسوی است 
اما می تواند مثال عینی از حضور انجمن ها، تشکل های خصوصی حوزه نفت خصوصاً اتحادیه 

صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی در حفظ و تامین منافع ملی باشد.
امیدواریم برگزاری چنین رویداد مهمی بتواند زمینه ساز حضور هر چه بیشتر تفکر بخش خصوصی 
در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دولت و وزارت نفت باشد و اعضای اتحادیه صادرکنندگان 
به عنوان بزرگترین تشکل خصوصی صادراتی کشور بتوانند با هم اندیشی و هم افزایی با بدنه دولت 
و بخشهای مختلف خصوصی نفتی، در حوزه تولید، تحقیق و بازاریابی و بازارسازی فرآورده های 

نفتی به توفیقات بیشتری نائل آیند.

 نمایشگاه پایین دستی پویا

علیرضا صادق آبادی مدیر عامل پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی

برگزاری نمایشگاه های صنعت نفت در کشور 
به خودی خود امر مبارکی است.اما از یک نکته 
نباید غافل شد که تعدد نمایشگاه های صنعتی 
فقط هزینه ای اضافی به عهده برگزار کنندگان 
می گذارد و در عین حال برای یک عده هم به 
عنوان یک کسب و کار اثر بخشی خواهد داشت. 
اما معتقدم بهترین کار این است که نمایشگاهی 
واحد و تجمیع شده تشکیل و برگزار شود تا بسیار هدفمندتر و مقتدرتر و حرفه ای ترشکل بگیرد. 
مثل همان نمایشگاه بین المللی نفت که هرسال تشکیل می شود. مشروط بر این که بخش دولتی 
و خصوصی در کنار هم حضور داشته باشند.چنین نمایشگاهی بی شک اثر بخش تر خواهد شد. 
بخش خصوصی باید در نمایشگاه ها حضوری پررنگ داشته باشد و طی ایونت ها و نشست ها و 
پنل های تخصصی مسائل خود را دنبال کند . وقتی تعامالت جدی بین بخش خصوصی و دولتی 
در نمایشگاه های تخصصی بزرگ صورت بگیرد، هم بخش خصوصی را دلگرم تر خواهد کرد و رونق 
کسب و کار تولید کنندگان را در پی خواهد داشت و  هم به نفع بخش دولتی خواهد بود که از آخرین 
توانایی ها و ظرفیت های بخش خصوصی مطلع شود.در چنین سازوکاری تنها آنها که به رسم همیشه 
نمایشگاه ها را ترتیب می دهند از این کار منتفع نمی شوند بلکه طیف وسیعی از صنعتگران و فعاالن 

حوزه نفت در همه بخش ها به ایجاد ارتباط اثر 
بخش مشغول خواهند شد. 

ایجاد رونق  پایین دستی در  نقش مهم شرکتهای 

اقتصادی

 علیرضا آرمان مقدم مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت 

ملی پاالیش و پخش فرآورده نفتی

کشور  یک  در  نفتی  های  فرآورده  صادرات 
نفت خیز همانند ایران که داراي ظرفیت مازاد 
مصرف  بازارهاي  به  مناسب  دسترسي  و  تولید 
منطقه اي را دارد، یک رویه داراي مزیت رقابتي  
است. همانطور که طبق سیاست های اخیرکشور 
اعمال  فروشی،  خام  از  گرفتن  فاصله  حال  در 
سمت  به  حرکت  و  مصرف  مدیریت  ابزارهاي 
تولید محصوالت با ارزش افزوده و صادرات آن 
هستیم، بایستی عالوه بر وضع قوانین و مقررات 
جدید از فرصت های موجود نیز بهره ببریم. یکی 
از این فرصتها، توانمندي شرکتهای حوزه پایین 
دستي که به صورت شفاف و زیر چتر حمایت 
یک اتحادیه صنفي تخصصي فعالیت مي کنند 
خواهد بود.  همانطور که می دانیم نفت خام پس 
از پاالیش در پاالیشگاه های نفت به محصوالت 
میانی و نهایي تبدیل می شود. بخش مهمي از 
محصوالت میانی مثل انواع نفتا وارد واحدهای 
پایین دست خود از جمله واحدهای پتروشیمی 
شده و محصوالت سنگین تر نیز به واحدهای 
روغن سازی، قیر سازی و ... ارسال می شود که 
البته برخی از این واحد ها نیز خود دارای تاسیسات 
پایین دست خود هستند، که این زنجیره را برای 

تولید محصوالت نهایی تکمیل می کند.

اولیـن نمایشگاه 
صنایع پاییـن دسیت نفت

بررسـی یـک رویــداد
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اما سوال اینجاست که نقش شرکتهای پایین دستی در اقتصاد کشور چقدر است؟!
باید گفت این شرکت ها به دلیل امکان تولید محصوالتی با ارزش افزوده باالتر و همچنین قابلیت صادرات 
با سهولت عملیاتي بیشتر به دلیل ساختار چابک بخش خصوصي، می توانند نقش موثر و مولدی را در 
اقتصاد کشورایفاد کنند. نقش این شرکتها زمانی تکامل می یابد که آنها با عملکرد واضح و شفافی که دارند 
مانع سواستفاده احتمالی واحدهاي اندکي شوند که از طریق عرضه هاي خارج از شبکه همان فرآورده ها 
از جنبه هاي مختلف اقتصادي و اعتباري به کشور لطمه وارد مي کنند.  به عبارت دیگر می توان گفت که 
فعالیت سالم و شفاف شرکت ها با هدف ایجاد ارزش افزوده هرچه باالتر، به خودی خود یک ابزار مهم و 
بازدارنده در مسیر مبارزه با قاچاق خواهد بود که موجب مي شود هیچ واحد متخلف احتمالي نتواند لطمه 
اي به تجارت سالم و سودآور مجموعه ارزشمند آنها وارد نمایند. رسالت شرکت ملی پاالیش و پخش 
در ایجاد رونق اقتصادی، اشتغالزایی و جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی نیز حمایت از آن دسته از 
شرکت هایی است که عمال با گسترش فعالیت سالم، شفاف و سودآور خود مانع اقدامات افراد سود جو و 
تجارت سیاه آنها شوند. به طور کلی باید اذعان داشت که از جمله راههای حل و فصل چالش هاي اقتصادی 
و رفع مشکالت موجود، هم افزایی میان بدنه دولت و بخش خصوصی است که می توان با فعالیت های 
اقتصادی سالم، شفاف و مستمر و همچنین ارتقاي سطح فني تاسیسات از یک طرف و اعمال اصالح 
ساختاري و مقررات با استفاده از نظرات کاربردي بخش خصوصي از طرف دیگر به این مهم دست یافت.

برپایی  با  خصوصی  بخش  حق  احقاق 

نمایشگاه های غیردولتی

رضا پدیدار عضو شورای سیاستگذاری اولین 

نمایشگاه پایین دستی نفت

نبود  خصوصی،  بخش  معضالت  از  یکی 
توازن در تخصیص منابع میان بخش دولتی، 
نمایشگاه  که  است  خصوصی  و  خصولتی 
نفت، عرصه  پایین دست  بین المللی صنایع 
خصوصی  بخش  اندام  عرض  برای  مناسبی 
و اجبار بخش دولتی به کاهش تصدی گری 
از  درصد   15 تنها  است.  صنعت  این  در 
این  اندک بودن نقش  از مهم ترین دالیل  اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است و یکی 

اشراف  عدم  اقتصاد،  محرک  موتور  در  بخش 
کامل دولتی ها به توانمندی و پتانسیل بخش 
بخش  سنگین  تصدی گری  است.  خصوصی 
بخش  تا  شده  سبب  نفت  صنعت  در  دولت 
دارد،  اختیار  در  که  توانی  تمام  با  خصوصی 
نداشته  استعدادهایش  بروز  برای  زمینه ای 
از  بخش هایی  بودن  دولتی  همچنین  باشد. 
از  نیست،  دولتی  اختیار بخش  در  اقتصاد که 
دیگر چالش های حال حاضر فعالیت در میان 
شرکت های خصوصی است. از این رو یکی از 
مهم ترین اهداف پیش روی نمایشگاه صنایع 
شرایط  تکلیف  و  تعیین  نفت،  دست  پایین 
و  دولتی  بخش  میان  غیرمنصفانه  و  نامتوازن 
خصوصی است. به معنای دقیق تر، دولت دست 
از تصدی گری برداشته و به سمت وظیفه اصلی 
از  یکی  برود. همچنین  یعنی، حکمرانی  خود 
بخش  پیشرفت  از  مانع  که  اصلی  عارضه های 
خصولتی  شرکت های  وجود  می شود،  دولتی 
است که رانت و فساد و عارضه های اقتصادی 
را به دنبال خود پدید آورده اند. از این رو برپایی 
چنین نمایشگاه هایی که 100 درصد متعلق به 
زیادی  تا حد  است، می تواند  بخش خصوصی 
و  اختیارات  کاهش  همچنین  و  مرزبندی  در 
مداخالت بخش دولتی و خصولتی موثر باشد. 
در همین رابطه نیز عدم توزیع متوازن منابع 
خصوصی  و  خصولتی  دولتی،  بخش  میان 
و   بوده  نیز  مجلس  نمایندگان  تایید  مورد 
نکردن  عرضه  را  این مشکل  دلیل  نمایندگان 
صحیح بخش خصوصی در توانمندی ها اعالم 
کردند. اما این نمایشگاه فرصت مناسبی برای 
عرضه فعالیت ها و زمینه مشارکت بخش های 
مختلف خصوصی است. در حوزه نفت، گاز و 
پتروشیمی پیشرفت های بی سابقه ای داریم که 
اغلب آن را مدیون بخش خصوصی هستیم که 
نیروی جوان فعال در این بخش موتور محرک 
پیشرفت ها هستند. اما از آنجاکه مجالی برای 
عرض اندام بخش خصوصی نیست و کماکان 
هستند،  دولتی  بخش  بازی های  البی  درگیر 

یکی از مهم ترین اهداف پیش روی نمایشگاه صنایع پایین دست نفت
تعیین و تکلیف شرایط نامتوازن و غیرمنصفانه میان بخش دولتی و خصوصی 
است. به معنای دقیق تر، دولت دست از تصدی گری برداشته و به سمت 
وظیفه اصلی خود یعنی، حکمرانی برود

نخبه  و  جوان  نیروهای  براحتی  متاسفانه 
کشور از فعالیت در ایران مایوس شده و جذب 
کشورهای دیگر می شوند. در نتیجه یکی دیگر 
از اهداف پیش روی برگزاری نمایشگاه صنایع 
پایین دست نفت، ارائه خدمات و فعالیت های 
بنیان حاضر در حوزه نفت  شرکت های دانش 
از این طریق بتوانیم از ظرفیت ویژه  است که 
جوانان خالق و خوش فکر کشورمان در صنعت 

پایین دست نفت بهره ببریم.

با  مقابله  اتصال  نقطه  نفت،  دستی  پایین  صنایع 

تحریم و خام فروشی

حمیدرضا شکوهی، خبرنگار نفت و انرژی

آید  می  میان  به  نفت  از صنعت  وقتی سخن 
در  عظیم  نفتی  های  دکل  یاد  به  یا  همگان 
پاالیشگاههای  یا  افتند،  می  دریا  و  خشکی 
نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی را به یاد 
می آورند. در واقع، صنعت نفت در بین افکار 
صنایع  در  متخصصان،  حتی  گاه  و  عمومی 
مهم  بخش  اما   . است  شده  باالدست خالصه 
که  است  دست  پایین  صنایع  نفت،  صنعت 
کمتر مورد توجه افکار عمومی، متخصصان، و 
سیاستگذاران و تصمیم سازان قرار می گیرد. 
و  نفت  چقدر  که  بوده  این  مهم  همواره  گویا 
محصوالت  تولید  در  چقدر  یا  شود  تولید  گاز 
پتروشیمی رشد کنیم. اما به زنجیره های بعدی 
کمتر توجه شده، گویا چون صنایع پایین دستی 
هستند و وابسته به صنایع باالدستی، پس باید 
در درجه دوم اهمیت قرار بگیرند. اما واقعیت 
این است که صنایع پایین دستی، از نظر ایجاد 
ارزش افزوده، رونق تولید و بویژه اشتغال زایی، 

به مراتب پیشروتر از صنایع باالدستی هستند، مشروط به آنکه مورد توجه بیشتری قرار گیرند و از 
منظر سیاستگذاران، در زمره صنایع فرعی قلمداد نشوند. حوزه فعالیت صنایع پایین دستی به حدی 
گسترده است که می توان سرمایه گذاران مختلف را با عناوین و تخصص ها و حتی سرمایه های 
مختلف، در آن جذب کرد. بخش پایین دستی صنعت نفت )مشتمل بر نفت، فرآورده های نفتی، 
گاز و پتروشیمی( حوزه ای گسترده است که ارتباط بسیار نزدیکی با مردم دارد چراکه محصوالت 
تولیدی در صنایع پایین دستی، به طور مستقیم توسط مصرف کنندگان مورد استفاده قرار  می گیرد. 
گستره فعالیتهای صنایع پایین دستی از عرضه نفت و فرآورده های نفتی و گاز و مشتقات آن، تا 
محصوالت تولید شده بر مبنای پتروشیمی ها و در مجموع، بسیاری از اقالمی که از نفت و گاز 
و مشتقات آن تولید می شود در بر می گیرد. حتی در حوزه ای وسیع تر، حوزه انتقال و عرضه 
محصوالت اصلی تولیدی هم در زمره صنایع پایین دستی قرار می گیرد که البته کشورهای مختلف 

تولیدکننده نفت و گاز، سیاستهای متفاوتی در قبال آن دارند. 
بنابراین در یک نگاه، صنایع پایین دستی نفت، به حدی حوزه جذاب و دارای گستره وسیعی است 
که امکان فعالیت در آن توسط تمامی سرمایه گذاران بخش خصوصی بر مبنای عالیق، تخصصها و 
سرمایه های متفاوت آنها وجود دارد. اتفاقا در شرایط تحریم، بخش خصوصی می تواند در حوزه های 
گسترده ای از صنایع پایین دستی نفت و صنایع وابسته فعال باشد و نقش خط شکن تحریم را بازی 
کند. وقتی می گوییم تحریم را دور می زنیم، یا وقتی می گوییم باید از خام فروشی دست برداریم، 
نقطه ای که این دو تا را به هم متصل می کند، بخش خصوصی است و اتفاقا بهترین منبع اتصال، 
صنایع پایین دستی است که بخش خصوصی ما توان فعالیت در آن را دارد. البته متاسفانه در کشور 
ما غالبا اینگونه بوده که مسووالن و دولتمردان، وقتی به یاد حمایت از بخش خصوصی می افتند 
و اهمیت آن را درک می کنند که به بخش خصوصی نیاز پیدا کنند! وقتی نیاز به بخش خصوصی

حال به اجبار قانونی یا به خاطر تحمیل شرایط خاص همچون تحریمها، خودنمایی می کند، بخش 
خصوصی هم اهمیت و ارج و قرب بیشتری پیدا می کند. در حالیکه اگر واقعا قصد تکمیل زنجیره 
ارزش صنعت نفت را به معنای کلی و در گستره ای وسیع )شامل، نفت و گاز و فرآورده های آن 
و همچنین پتروشیمی( داشته باشیم، باید در هر زمان و هر موقعیتی از حضور گسترده بخش 

خصوصی در صنایع پایین دستی حمایت کنیم. 
صنایع پایین دستی نفت بهترین موقعیت برای فعالیت بخش خصوصی است و نه تنها سود و 
منفعت حضور فعال بخش خصوصی در صنایع پایین دستی، عاید مجموعه نفت می شود تا در 
شرایطی همچون تحریم یا سایر محدودیتها از آن استفاده کند، بلکه زمینه ساز رشد اقتصادی، 
رونق اقتصادی و بویژه اشتغالزایی گسترده در کشور می شود؛ حوزه هایی که به دلیل تفاوت ماهوی 
صنایع باالدستی و پایین دستی نفت، در بخش پایین دست بهتر می توان نتیجه گرفت. این امر 
بویژه در حوزه اشتغال زایی قابل توجه است. به گونه ای که با سرمایه گذاری به مراتب کمتر از 
صنایع باالدستی در صنایع پایین دستی، می توان اشتغال به مراتب بیشتری را ایجاد کرد. برای 
جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به صنایع پایین دستی نفت، یا افزایش حوزه فعالیت آنها در 
این حوزه، الزم است مسیر فعالیت آنها هموار شود. طبیعتا فعاالن این عرصه، نیازمند حمایت مالی 
نیستند، بلکه در صورت ثبات قوانین و اعمال حمایتهای قانونی و اتخاذ راهکارهای دائمی – و نه 
مقطعی – برای حمایت قانونی از صنایع پایین دستی، می توانند عملکردی مطلوب از خود بر جای 
بگذارند و نه به صورت مقطعی، بلکه همواره بازوی تاثیرگذار و فعال دولت – و چه بسا فعالتر از 
دولت – در بی اثر کردن تاثیرات منفی تحریم و رفع مشکالت اقتصادی کشور در شرایط خاص و 
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نامطلوب باشند. از این منظر برگزاری نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت را، آن هم توسط ارگانی 
غیردولتی که ماهیت آن بر مبنای صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی شکل گرفته، می توان 
گامی در جهت نمایش قدرت و توان بخش خصوصی در حوزه صنایع پایین دستی نفت، نه فقط در 

حوزه داخلی بلکه در حوزه بین المللی و فرامرزی ارزیابی کرد و آن را به فال نیک گرفت.   

برگزاری  مزایای  از  ادامه دار  و  موثر  ارتباط 

نمایشگاه های صنایع پایین دست نفت است

پتروشیمی  هلدینگ  مدیرعامل    - ربیعی  جعفر 

خلیج فارس 

میان  بی واسطه  و  نزدیک  ارتباط  برقراری 
و  محصوالت  عرضه کننده  و  تولیدکننده 
نمایشگاه های  اهداف  مهم ترین  از  فرآورده ها 
برگزاری  نفس  است.  نفت  پایین دست  صنایع 
نمایشگاه های صنعت نفت و جمع شدن فعاالن 
این حوزه در یک مکان مشخص امر پسندیده 
و بسیار مطلوبی است اما به شرطی که از حالت 
نمایشی و تشریفاتی دور شده و در نمایشگاه فعاالن حوزه بتوانند باهم ارتباط موثر برقرار کنند. از 
آنجاکه هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس مجموعه ای از شرکت ها و صنایع پایین دست نفت 

است وظیفه خود می داند که در رویدادهای 
نفتی و به ویژه پتروشیمی و پایین دست نفت 
صنعت  فعاالن  تمام  کند. امیدواریم  شرکت 
حضور  با  نفتی  فرآورده های  و  پتروشیمی 
پُررنگ در نمایشگاه های وابسته به این حوزه 
نفت  اهداف صنعت  پیشبرد  در  مهمی  نقش 
صورتی  در  کنند.  بازی  نفتی  فرآورده های  و 
می توان به بقا و دوام صنعت مهم و تاثیرگذار 
نفت و فرآورده های نفتی امیدوار بود که این 
صنعت پویایی و رونق خود را در نمایشگاه ها 
نشان  حوزه  این  به  مربوط  رویدادهای  و 
پویا و  ارتباط موثر،  دهد. آن زمان است که 
تولیدکنندگان  و  مشتریان  میان  داری  ادامه 
برقرار خواهد شد که هدف اصلی از برگزاری 
ایجاد  نیز  نفت  پایین دست  نمایشگاه های 
تعامل و تسهیل ارتباط میان عرضه کنندگان 
نفتی  فرآورده های  و  محصوالت  متقاضیان  و 

است.

راهکارهای تقویت و افزایش اثرگذاری نمایشگاه 

پایین دست نفت

مجتبی اسالمی انجمن استصنا

اولین دوره نمایشگاه پایین دست صنعت نفت 
با متولی گری بخش خصوصی که برای اولین 
مناسبی  رویکرد  قطعا  شد،  خواهد  برگزار  بار 
صنعتگران  و  فعاالن  حضور  تقویت  جهت  در 
صادرات  و  تولید  عرصه  در  خصوصی  بخش 
با  تا  نیاز است  بین  این  اما در  خواهد داشت. 
و  رویداد  این  تاثیرگذاری  امور،  برخی  انجام 
تحقق اهدافش دوچندان شود. یکی از مواردی 
این  حاشیه  در  آن  شدن  اجرایی  لزوم  که 
نمایشگاه احساس می شود، برگزاری پنل های 
تخصصی با محوریت صادرات و نوآوری است. 
البته باید توجه داشت که در این پنل ها، تکامل 
زنجیره ارزش رعایت شود. بطور مثال اگر بحث 
و محوریت پنل در مورد ساخت تجهیزات در 
داخل است، خدمت رسانان در حوزه لجستیک 
حضور  پنل  این  در  نیز  بیمه  و  بانک  مانند 
بحث  مورد  موضوع  پیرامون  و  باشند  داشته 
پنل اظهارنظر کنند. همچنین در مورد خدمات 
بخش  این  فعاالن  به  توانند  می  که  خاصی 
دهند، مواردی را بیان کنند. چراکه در بخش 
به شدت جای  فعاالن و صنعتگران خصوصی 
خالی شرکت ها و نهادهای پشتیبان احساس 
می شود که از این قبیل می تواند به تسهیالت 
مناسب، فاینانس، بیمه های مسئولیت و غیره 
بسیار  فرصت  نمایشگاه  این  که  کرد  اشاره 
مغتنمی برای ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی 

در خصوص ارائه راهکارهای مناسب خدمت رسانی به بخش خصوصی است. پیشنهاد دیگر برای 
مفیدتر شدن این نمایشگاه، ایجاد فضای B to B در جهت شناخت توانمندی ها، ظرفیت و افزایش 
فرصت های همکاری است. در این فضا می تواند تفاهمات بسیار مفید و سودمندی برای دو طرف 
یعنی سازنده تجهیزات و همچنین شرکت های پتروشیمی و سایر اعضای اتحادیه بوجود آید. به نحوی 
که شرکت های متقاضی تجهیزات و قطعات اطمینان پیدا کنند که می توانند نیازمندی های خود را با 

کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر از شرکت کنندگان در این نمایشگاه تامین کنند.
یکی دیگر از انتظاراتی که قطعا باید در این نمایشگاه برآورد شود، بحث ورود هیات های تجاری 
کشورهای همسایه به این فضا است. باتوجه به حضور اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت در 
این نمایشگاه، بحث صادرات و زمینه سازی برای افزایش بازارهای هدف صادراتی از طریق هیات 
های تجاری باید به جدیت دنبال شود. از آنجاکه اولین دوره برگزاری نمایشگاه صنعت پایین دست 
نفت است، چندان منطقی نیست که انتظار داشته باشیم شرکت های خارجی در این رویداد غرفه 
داشته باشند، اما باید فضایی فراهم شود تا تجار کشورهای همسایه بصورت مهمان در این نمایشگاه 
حضور داشته و پتانسیل های بازار ایران از نظر تامین قطعه و محصول بیشتر برایشان بازگو شود. 
همچنین باید هدف گذاری شود تا در سال های آتی و دوره های بعدی برگزاری نمایشگاه، شرکت 
های خارجی فعال در حوزه پایین دست نفت نیز در این رویداد شرکت کنند تا وزن بین المللی 
نمایشگاه دوچندان و اهداف صادارتی فعاالن بخش خصوصی تامین شود. همچنین برای شناسایی 
فرصت ها و تهدیدها در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه، حتما باید خروجی نمایشگاه در این دوره 
مورد بررسی و بحث قرار بگیرد تا میزان دستیابی به اهداف در سال جاری تعیین شود. این کار 
کمک می کند تا در سال آینده با چشمی بازتر به تبیین استراتژی ها و اهداف مورد نظر در خصوص 

برگزاری نمایشگاه پایین دست صنعت نفت بپردازیم.

نمایشگاه پایین دست نفت می تواند اهمیت این 

صنعت را به درستی به نمایش بگذارد

حسن تاجیک کمیسیون روغن

و  گاز  و  نفت  بین المللی  نمایشگاه  هرساله 
پتروشیمی توسط وزارت نفت و معاونت های 
اما چون دولت متولی آن  برگزار می شود  آن 
بوده و حجم شرکت های دولتی حاضر در آن 
برای  باالست، عمال فرصت مناسبی  نمایشگاه 
نفت  بخش خصوصی  اندام  عرض  و  مشارکت 
به دست نمی آمد. از این رو برگزاری نمایشگاهایی از این قبیل که صرفا به بخش خصوصی فضا و 
امکانات داده می شود، امری ضروری و به شدت مورد نیاز است. از سویی دیگر چون ارزش افزوده 
حاصل از صنایع پایین دست نفت خام بسیار بیشتر از خود نفت است، باید در جهت حمایت و 
تشویق فعاالن این حوزه، تالش و زمینه سازی شود. همچنین باید در نظر داشت که سود حاصل از 
سرمایه گذاری در حوزه باالدستی نفت تقریبا نصف سود حاصل از سرمایه گذاری در حوزه پایین 
دست خواهد بود.در این حالت است که ما به عنوان یک کشور نفتی، حرفی برای گفتن در صنعت 
پایین دست نفت نیز خواهیم داشت و این موضوع سبب افزایش تاثیرگذاری تولیدکنندگان ایرانی 
در بازارهای جهانی دارد. همه این ها زمانی محقق می شود که مسئوالن اهمیت و ارزش صنایع 
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پایین دست نفت را درک کنند. به عنوان مثال در مورد کشورهایی که تجربیات موفق از قائل شدن 
اهمیت به بخش پایین دست نفت داشته اند می توان به آلمان و ژاپن اشاره کرد که بدون داشتن 
ذخایر نفتی، این کشورها در اغلب موارد صنایع پایین دست نفت مانند پالستیک و پلیمر حرف 

اول را می زنند. 
همچنین باید دقت داشت که در شرایط حاد سیاسی مانند تحریم نیز، صنایع پایین دست نقش 
مهمی را درعبور از وضعیت سخت بازی می کنند. از آنجاکه شرکت ها و کسب و کارهای فعال در 
حوزه پایین دستی نفت اغلب غیردولتی هستند، تحریم این بخش نیز میسر نبوده و می تواند به 
عنوان یک راه نفوذ در شرایط تحریمی برای اقتصاد کشور باشد. ولی زمانی می توان انتظار داشت 
که مسئولین اهمیت صنایع پایین دست نفت را درک کنند که این بخش نیز توانمندی های خود 
را به خوبی در حد اعال به نمایش بگذارد. یکی از راه های به نمایش گذاشتن فعالیت ها و خدماتی 

که می توان ارائه داد، برگزاری نمایشگاه است. 
 

برگزاری نمایشگاه  صنایع پایین دست نفت حرکتی 

در جهت تقویت و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت 

پتروشیمی

ابراهیم ولدخانی -  مدیرعامل پتروشیمی شازند 

پتروشیمی  محصوالت  ارزش  زنجیره  تکمیل 
مورد  باید  ارزآوری  و  اشتغال زایی  منظور  به 
صنایع  نمایشگاه  برگزاری  که  گیرد  قرار  توجه 
جهت  در  مغتنمی  فرصت  نفت  پایین دست 
صنعت  است.  صنعت  این  کار  و  کسب   توسعه 
استراتژیک  صنایع  از  یکی  نفت،  پایین دست 
کشور محسوب می شود که عالوه بر اشتغال زایی 
و جلوگیری از خام فروشی، نقش مهمی در ارزآوری برای چرخه اقتصادی محسوب می شود. از این 
رو برگزاری نمایشگاه های مرتبط با این صنعت می تواند عرصه ای برای بروز و ظهور توانمندی های 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های نفتی باشد.
یکی از مهم ترین استراتژی های پیش روی صنعت نفت، تقویت صنایع پایین دست است که در این 
راستا کمک دولت بسیار حائز اهمیت است. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، پتروشیمی های 
کشور هنوز درگیر خام فروشی هستند. اگر ما در پتروشیمی PP و یا گریدهای مختلف پلیمری و 
یا شیمیایی را تولید می کنیم، انتظارمان این است که صنایع پایین دستی این محصوالت نیز ایجاد 

شود و یا اگر در کشور هست، رونق پیدا کند. 
کارشناسان همه متفق القول بر سر تقویت و تکمیل این صنعت هستند و خوشبختانه در داخل کشور نیز 
توانایی و پتانسیل تکمیل زنجیره ارزش محصوالت نفت وجود دارد که یکی از راه های تقویت این صنعت، 
برگزاری نمایشگاه هایی برای عرضه توانایی ها و محصوالت این صنعت است.فرصت برگزاری  رویدادها برای 
تولیدکنندگان و فعاالن صنعت نفت، می تواند زمینه های مساعدی را در جهت توسعه و رونق کسب  و کارشان 

فراهم کند. 
ایجاد اشتغال، ارزش افزوده بیشتر و ارزآوری مساعد از مهم ترین مزایای توسعه صنایع پایین دست نفت است 

که البته برگزاری نمایشگاه هایی از این دست فرصت بسیار مناسبی برای بروز توانایی ها در این زمینه است.

انجمن ستصا، فعال در پایین دست نفت 
مریم شوکت پورمشاور انجمن ستصا 

اهمیت بخش خصوصی در عرصه صنعت کشور 
گسترده  فعالیت  و  نیست  پوشیده  کسی  بر 
اقتصادی  توسعه  به  خصوصی  منجر  بخش 
و  فرهنگی   ، توسعه  اجتماعی  آن،  از  پس  و 
با توجه به اینکه یکی از  سیاسی خواهد شد. 
وظایف انجمن ها رفع مشکالت و ایجاد بستر 
 ، باشد  می  اعضا   بازار  توسعه  برای  مناسب 
ایران  صنعتی  تجهیزات  سازندگان  انجمن 
)ستصا( بر اساس چشم انداز خود “ گسترش 
روابط  توسعه  و  فناوری  ارتقاء  و  سازی  بومی 
تجاری در بازارهای داخلی و بین المللی برای 
تجهیزات  سازندگان  خدمات  و  محصوالت 
صنعتی ایرانی”، تالش نموده است در همراهی با 
سایر تشکل ها، نمایشگاه بین المللی صنایع پایین 
دستی نفت ایران را که آینه تمام نمای حضور 
اقتصاد  و  صنعت  عرصه  در  خصوصی  بخش 
انجمن   . نماید  و هدایت  است حمایت  کشور 
ستصا متشکل از نزدیک به 200 عضو فعال در 
حوزه ساخت تجهیزات صنعتی و ماشین آالت 
است که بیش از 80 درصد این تعداد در صنایع 
صنعت  کنند.  می  فعالیت  نفت  دست  پایین 
ساخت تجهیزات و ماشین آالت صنعتی از نظر 
ارزش افزوده، جایگاه ششم را در میان صنایع 
آمار  بر اساس  ایران به خود اختصاص داده و 
جهانی، سومین کاالی دارای قابلیت تجاری در 

دنیا می باشد . 
بر اساس  آمار صادرات کشور، عمده صادرات 
بوده  اقالمی  بر  مبتنی  بیشتر  تاکنون  ایران 

است که سهم تکنولوژی در قیمت تمام شده 
صورت  در  ولی  باشد  می  پایین  نسبتا  آن 
تجهیزات  صادرات  برای  مناسب  بستر  ایجاد 
صنعتی، میتوان عالوه بر جلوگیری از ارزبری 
تکنولوژی  توسعه  و  به رشد  اشتغال،  ایجاد  و 
این  به  توجه  با  یافت.  دست  صنعت  این  در 
ها  توانمندی  ارائه  فرصت  نمایشگاه  این  که 
ویژه  به  و  خصوصی  بخش  تکنولوژی های  و 
صنعت ساخت تجهیزات را فراهم نموده است، 
آینده  نمایشگاه  این  گذاری  سیاست  شورای 
روشن و استقبال گسترده ای را از این رویداد 
با  حمایت  امید است  بینی می کند  و  پیش 
صنعتگران و مسئولین محترم در این عرصه، به 

توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابیم .

 
تامین نیازهای صنعت نفت از شرکت های خصوصی 

پایین دست در اولویت است

مناطق احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی 

 نفتخیز جنوب

با اوج گرفتن تحریم ها، تامین تجهیزات و مواد 
میان  در  نفت  باالدستی  صنایع  در  کاربردی 
شرکت های دولتی از اختیار به ضرورت تبدیل 
شده است که در این میان نبود آگاهی از نحوه 
فعالیت صنعتگران داخلی بخش خصوصی در 
مفقوده  حلقه  نفت  پایین دست  حوزه صنایع 
پایین  و  دولتی  بخش  بیشتر  هرچه  ارتباط 
دست است. از این رو برگزاری هرگونه رویداد 
و همایشی و نمایشگاهی که این قابلیت صنایع 
پایین دستی نفت در بخش خصوصی را بیشتر 
برهه  در  بگذارد،  نمایش  معرض  در  بهتر  و 

کنونی بسیار مورد نیاز است. از سویی دیگر وابستگی شدید صنایع باالدستی نفت به ابزار و تجهیزاتی 
که اغلب در داخل بومی سازی شده اند سبب می شود برگزاری رویدادهایی از قبیل نمایشگاه صنعت 
پایین دست نفت، بهترین روش برای شناخت بهتر صنعتگران داخلی و افزایش همکاری ها میان 

صنایع باالدست و پایین دست نفت باشد.

نمایشگاه فتح بابی برای افزایش همکاری های بخش خصوصی و دولتی است

مجموعه های باالدستی صنعت نفت همواره نیازمند تامین قطعات و نیازهای خود از صنایع پایین 
دستی بوده که در این میان شرکت های داخلی و به ویژه خصوصی در اولویت بخش دولتی نفت 
برای انعقاد قرارداد هستند. از این رو برگزاری نمایشگاه هایی از قبیل صنعت پایین دست نفت 
که تولیدگران بخش خصوصی در آن نقش فعال و ویژه ای دارند می تواند فتح بابی برای همکاری های 
مضاعف میان ما و بخش خصوصی واقعی باشد. البته در حال حاضر نیز مناطق نفتخیز جنوب 
همکاری های بسیار خوبی با صنعتگران و انجمن های پایین دستی نفت از قبیل استصنا و ستصا 

دارد که این همکاری ها در سایه نمایشگاه پایین دست نفت می تواند دوچندان شود.

راه برای تعامل با فعاالن بخش خصوصی باز است

نکته تامل برانگیز دیگر این است که تاسیسات و تجهیزات مناطق نفتی با گذشت سالیان متمادی 
دچار فرسودگی شده اند که البته باتوجه به توان داخلی صنعتگران و فعاالن صنعت پایین دست 
نفت، ما هیچ نگرانی از لحاظ تامین قطعات مورد نیار نداریم. برای مثال تاکنون نیز بازسازی بسیاری 
از نواحی آسیب دیده خطوط لوله را به لوله سازی های مستقر در خوزستان و دیگر مناطق کشور 
سپرده ایم. ولی این میزان از مشارکت میان بخش دولتی و خصوصی هنوز در حد معقول و منطقی 
نیست و باید با روش های مختلف از قبیل برگزاری همایش ها، رویدادها و نمایشگاه هایی از این 
دست فضای مناسبی برای معرفی توانمندی های بخش خصوصی و همچنین نیازمندی های بخش 

دولتی ایجاد شود.

در تامین قطعات مورد نیاز صنعت نفت، صنعتگر بخش خصوصی در اولویت است

بخش مهم دیگری از نیاز صنعت نفت به تاسیسات و ماشین آالت دوار از جمله کمپرسورها، توربین ها، 
وسل ها و توربوشارژرها بر می گردد که طیف وسیعی از نیازهای حیاتی ما را پوشش می دهد. در 

 برگزاری رویدادهایی از قبیل نمایشگاه صنعت پایین دست نفت، بهترین 
روش برای شناخت بهتر صنعتگران داخلی و افزایش همکاری ها میان 
صنایع باالدست و پایین دست نفت باشد
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مجموع به 16 هزار ماشین و قطعه در بخش های مختلف تولید و انتقال نفت نیازمندیم که در صدد 
هستیم بخش قابل توجهی از این نیازها را از طریق تولیدگران داخلی تامین کنیم. در این بین هر 
شرکت داخلی که بتواند قطعات مورد نیاز ما را بومی سازی نماید، خرید آن قطعه از تولیدگران 
داخلی در اولویت خواهد بود که البته شرکت های خصوصی در این میان از توجه ویژه ای برخوردار 
هستند و هدف مناطق نفتخیز جنوب هم حمایت از شرکت های خصوصی داخلی است. اما باید 
این نکته را نیز در نظر گرفت که زمانی ما بعنوان شرکت دولتی می توانیم تامین نیازهای خود را به 
بخش خصوصی بسپاریم که از طرف مقابل خود اطمینان داشته و از تجربیات گذشته شرکت های 

تولیدی خصوصی را در حوزه نیازهای خود مطلع شویم. 

سهم بخش خصوصی از فرصت سازی در تحریم ها باید افزایش یابد

در نمایشگاه های سالیان گذشته صنعت نفت، حضور بخش خصوصی واقعی در کنار بخش 
دولتی کم رنگ شده بود و فضای مناسبی برای عرض اندام توانمندی های بخش خصوصی 
بصورت موثر فراهم نبود. اما امید می رود با برگزاری نمایشگاه پایین دست نفت، این فرصت 
نمایش  به  مسمرثمر  و  موثر  بطور  را  خود  های  توانمندی  خصوصی  بخش  تا  شود  فراهم 
باید به نحو احسنت بهره برد و سهم  این فرصت تحریم  از  بگذارد. چراکه به نظر می رسد 
بخش خصوصی نیز از این فرصت بیشتر از بخش دلتی خواهد بود. هیچ دلیل ندارد که ما 
در  که  باشیم  محصوالتی  و  قطعات  دنبال  به  و  گرفته  نادیده  را  خصوصی  بخش  توانمندی 

کشور توسط صنایع پایین دست بومی سازی شده است.

مشکالت و نیل به هدف

احمد صرامی کمیسیون بازرگانان

موجب  موقع  آن  واقعی،  جایگاه  کردن  پیدا 
خوش  بتوانی  که  ست  بالندگی  و  افتخار 
بدرخشی، و این نمود تنها در بین رقبا و هم 
کیفیت  از  سخن  و  حرف  که  است  مسلکان 
در  ما  های  تالش  که  شاکریم  را  خدا  باشد. 
نهال های رشد  از  دیگر  یکی  ثمر رسیدن  به 
و شکوفائی، جواب داد. آرزوئی که سال ها طول 
کشید تا باالخره مجوز پا به عرصه نهادن بگیرد 

و سری در بین سرها پیدا کند. این پیروزی را 
به جامعه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشیمی صمیمانه تبریک می گوییم. اما 
داستان به اینجا ختم پیدا نمی کند که هیچ، 
و  بهتر شدن  به سوی هرچه  است  راهی  تازه 

بهتر خواستن.
خواسته  یک  تخصصی  های  نمایشگاه  اصوال 
دلبری.  و  معشوق  و  عاشق  است.  طرفه  دو 
این خاصیت عشق است، هرچه بهتر، پررنگتر. 
عرصه داخلی و بین المللی ؟ این سوالی است 
که قطعا ذهن خیلی ها را درگیر می کند.مگر 
نه اینکه اگر خود پسندیدیم، برای دیگران هم 
است.  کردن  درو  موقع  االن  خب  بپسندیم، 
با دستان  محصوالت نفتی تولید شده ای که 
با  آید،  می  در  نمایش  به  همکاران  پرتوان 
فلسفه بهترین ها در حد خود عرضه می شود 
و انتخاب با مشتری و مصرف کننده است . اگر 
البته  نگاه خریداران خارجی را دنبال کنیم و 
از  با یک درک درست  بازرگانی است  از رموز 
علم روانشناختی مواجه می شویم که اگر کشور 
تولید کننده خود بهترین را تولید و مصرف می کند، 
قطعا به سالمت خرید برای طرف خارجی هم فکر 
کرده است . و چرا باید از منافعی چشم پوشی کرد 
که زیاد دور از دسترس نیست. در جهانی به 
که  کنیم  می  زندگی  فروش  و  تولید  مسئله 
حرکت  فیلم  برای  را  سناریو  بهترین  گوئی 
خواهانیم . و حرکت رو به جلو و جلوتر و این 
شدنی است. از نقطه نظر خارجی و نظام بین 
المللی و مشکالت و تحریم های  بعضا به نظر 
نگارنده، کارگشا در ایجاد استارت آپ ها به 
همیشه  ایم.مشکالت  رسیده  خوبی  نتایج 
دویار  هدف  به  نیل  و  هست.مشکالت 
و  است  ناخوشایند  هستند.تحریم  دیرینه 
همه می دانند.اما آنکه با شدائد و سختی ها 
پیروز  حتما  ماند،  می  و  کند  می  مبارزه 
آید  می  پیروزی  شکست،  از  اصوال  است. 
زنجیره  تامین  نمایاند  می  را  درست  راه  و 
برون رفتی  راه  تنها  به خودی خود،  تولید، 

بی اثر که مهر تائیدی است بر ظهور قدرتمندانه. ما به عنوان  را  ها  تحریم  تنها  نه  که  است 
اتحادیه قسم به تالشی خورده ایم که با پرهیز از رانت،  قاچاق و پولشوئی و با تالش مستمر خواهان 
حضور بیش از پیش در بازارهای داخل و بین الملل هستیم . مگر نه اینکه هر واحد تولیدی، النهایه 
به محصول می رسد و این غایت فکر و اندیشه و فعالیت اقتصادی است، و اینجا در نمایشگاه نظاره گر 

خواهیم بود، به امید پروردگار و اراده دوستان.

نیازهای صنعت نفت در صنایع  برپایی نمایشگاه 

پایین دست جدی گرفته شود.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس 

شورای اسالمی

یکی از راهکارهایی که می توان نمایشگاه صنایع 
پایین دست نفت را پُربارتر کرد، افزودن بخشی 
ارگان های  و  شرکت ها  نیازمندی های  عنوان  با 
دولتی و خصولتی به تامین محصول یا دریافت 
خدمات است. هرساله نمایشگاه های بسیاری در 
قالب صنایع مختلف از جمله نفت برگزار می شود 
که عدم وجود بخشی برای عرضه نیازمندی های 
شرکت های دولتی به محصوالت و خدمات در این نمایشگاه ها به چشم می خورد. همچنین باتوجه 
به ارزش افزوده محصوالت صنایع پایین دست نفت، نیاز به تکمیل پروژها در این صنعت یبش از هر 
زمان دیگری احساس می شود. از آنجاکه صنایع پایین دست نفت از ارزش افزوده باالتری برخوردار 
هستند، این نیاز به شدت احساس می شود که در شرایط خطیر کنونی تمام توان را برای رشد و 
تعالی این صنعت بکار ببندیم. اما متاسفانه همواره شاهد نقطه ضعف های شدید در تکمیل زنجیره 
ارزش محصوالت صنعتی و معدنی به ویزه در صنعت نفت هستیم و این نیز ناشی از سهل انگاری 
بخش دولتی در نادیده گرفتن توان بخش خصوصی در حوزه مشارکت های صنعتی است. یکی 
از نقطه ضعف های صنعت پایین دست نفت، عدم ورود تکنولوژی و دستگاه های پیشرفته است و به 
دلیل تحریم ها و شراط سخت برای ورود ماشین آالت و قطعات HIGH TECH، همچنان شاهد خام 
فروشی در صنعت نفت هستیم. ولی برگزاری نمایشگاه صنایع پایین دست نفت، عرصه مناسبی برای 
به اشتراک گذاری یافته های جدید دانشمندان داخلی و شرکت های دانش بنیان در زمینه تجهیزات و 
ماشین آالت است. تا زمانی که زمینه ای برای نمایش دادن یافته ها و تجربیات نباشد نمی توان انتظار 

داشت که پیشرفتی حاصل شود.
همیشه ما شاهد برگزاری نمایشگاه برای ارائه خدمات و محصوالت هستیم درحالی که یکی از 
کارکردهای اصلی نمایشگاه می تواند ارائه نیازمندی ها باشد چراکه در حال حاضر صنعت نفت ما 
نیازمند تولید داخل و بهره گیری از توانمندی متخصصان داخلی است. از این رو پیشنهاد می شود 
برای پربارتر شدن نمایشگاه صنایع پایین دست نفت، شرکتها و یا ارگان هایی که نیازمند خدمات و 
یا محصوالت خاصی هستند در این نمایشگاه آن را عرضه کنند تا یافتن مجری مناسب برای ارائه 
خدمت یا محصول موردنظر سهل شود. با این کار هم به شرکت های ارائه دهنده کمک می شود تا 
محصوالت و خدمات خود را به مشتریان خاص ارائه دهند و هم رسالت اصلی نمایشگاه که همان 

نزدیک کردن فاصله میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است اجرا می شود.
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لزوم توجه و بازنگری دولتها در مشارکت بخش 

خصوصی در تولید و صادرات نفت و فرآورده

مسعود عابدینی

رییس کمیته تانکر مواد نفتی و شیمیایی 

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

همه  در  کشور  یک  شئونات  کلیه  قاعدتا 
زمینه ها بایستی بر اساس منافع ملی و میهنی 
و  ریزی  برنامه  دولتها  توسط  و  شده  تعریف 
که  نباشد  تکرار  به  نیازی  شاید  گردد.  اجرا 
حکومتهای  در  خصوصی  بخش  مشارکت 
و جدایی  اصلی  بخش  عنوان  به  ساالر  مردم 
ناپذیر در برنامه های کالن کشور جایگاه ویژه دارد، و شاید خالی از لطف نباشد که اشاره کنیم، 
این مهم در واقع مشارکت آحاد مردم به ویژه نخبگان در صنعت و تجارت می باشد، به طوریکه 
بتوانند در سرنوشت خویش سهیم بوده و در تصمیمات کالن کشور نقش پررنگی ایفا نمایند و 
کشورهای  در   . بگیرند  پیشی  نیز  حاکمیتی  مختلف  بخشهای  از  موارد  از  حتی در برخی 
پیشرفته که دولت های آنان برآمده از احزابی هستند که توسط مردم آن جامعه انتخاب می شوند، 
بخش خصوصی تشکیل شده از آحاد مردم آن جامعه در هیئت صنعتگر، تاجر، پزشک و مهندس 
و تصمیم گیران ارشد آنها نیز مولود همین نوع نگرش و تفکر هستند، چنانچه در سیستم آموزشی 
آن کشورها میتوان به سهولت دریافت که مشارکت مردم در مباحث جامعه شناسی توسط اساتید 
این حوزه در دانشگاه ها تدریس و آموزش داده می شود . ولی متاسفانه در کشور ما مدیران ارشد 
اجرائی برای اینگونه مسائل ریشه ای اهمیتی قائل نمیشوند، چرا که سیستم مدیریتی در کشور ما 
قائم به فرد و سلیقه ای است و در زمینه اجرای آن هیچوقت کارها و پروژه ها بصورت تیمی انجام 
نمیشود و مصداق روشن آن در باب ورزش حرفه ای در کشور است که با کمی تعمق مشاهده 
میشود، کسانیکه انفرادی فعالیت می کنند مانند کشتی و یا ورزشهای رزمی موفق تر هستند، 

با این سیستم دولتی عریض طویل و با اقتصادی که به علت روشهای غیر علمی 
و ناکارآمد دچار فساد سیستماتیک شده، این سیستم را به یک سیبل خیلی 
بزرگ برای دشمنان تبدیل کرده که بدون نیاز به تاکتیک های پیچیده و به 
راحتی هر کجای این سیبل را میتوانند هدف قرار دهند

به زعم  بزرگ است.  نقیصه  این خود یک  که 
نگارنده اگر طی سالهای گذشته مدیران ارشد 
اجرائی کشور با الگو قرار دادن برنامه هایی از این 
دست، اقدام به دعوت گسترده و احیای فضای 
مشارکت بخش خصوصی کارآمد و ایجاد زمینه 
مناسب مورد نیاز ایشان به همراه حمایت های 
همه جانبه در این حوزه با استعانت از قوانین 
مدون موجود در کشور می کردند میتوانستند 
اجرا  مرحله  به  را  دولت  سازی  کوچک  بحث 
درآورند. آنچه که آشکار است این طرح توسط 
را  کشور  اداره  وظیفه  تاکنون  که  دولت هایی 
از  و  مانده  مغفول  نوعی  به  اند،  داشته  بعهده 
طرف دیگر هیچگونه پیگیری توسط نهادهای 
نظارتی در خصوص اجرای صحیح آن که در 
رأس آنها مجلس شورای اسالمی می باشد و در 
بعد نظارتی دارای ابزار قانونی هستند، صورت 
نگرفته و یا کمتر به آن پرداخته شده است . و 
از سویی دیگر با کوچک شدن دولت و در مقابل 
میتوانستیم  خصوصی  بخش  شدن  فربه  آن 
تحریمهایی  از  هیچیک  که  باشیم  آن  شاهد 
که علیه دولت به اجرا در آمده کارساز نبوده، 
چرا که پیش تر بخش اصلی صنعت، تجارت، 
صادرات و واردات و ..... بر عهده بخش خصوصی 
حرفه ای گذاشته شده و دولت فقط در بحث 
وظیفه  انجام  کشور  کالن  مدیریت  و  نظارت 

مینماید.
خالی از لطف نیست که بگوییم با این سیستم 
دولتی عریض طویل و با اقتصادی که به علت 
روشهای غیر علمی و ناکارآمد دچار عفونت و 
فساد سیستماتیک شده، این سیستم را به یک 
این کشور  برای دشمنان  بزرگ  سیبل خیلی 
های  تاکتیک  به  نیاز  بدون  که  کرده  تبدیل 
را  این سیبل  کجای  هر  راحتی  به  و  پیچیده 
تاوان  حالیکه  در  دهند،  قرار  هدف  میتوانند 
سنگین این تحریمها بر دوش مردم است. البته 
تاکید در بازنگری دولت در همکاری با بخش های 
خصوصی نیاز مبرم امروز است و بایستی دولت 
در همه شئونات اجتماعی، صنعتی و تجاری، 

فضای ارائه نظرات کارشناسی و در ادامه شرایط 
اجرایی آن را فراهم نماید و علی الخصوص در 
امکانات  از  گیری  بهره  با  کشور  نفت  صنعت 
خصوصی  بخش  افزاری  سخت  و  افزاری  نرم 
کارآمد و دلسوز، شرایطی را مهیا کند که به 
بتوان  خارجی،  متخصصین  از  دعوت  جای 
با  را  کشور  نفت  صنعت  نیاز  از  مهمی  بخش 
استفاده از نخبه های ارزشمند این سرزمین و 
با دادن امکانات منطقی که در خور شأن این 
راههای  از  یکی  نماید.  مرتفع  را  باشد،  بخش 
مبادالت تجاری و بازرگانی و هم چنین تبادل 
اطالعات و مشاهده فن آوری روز دنیا در قالب 
نمایشگاههای بین المللی میسر میشود، ناگفته 
به  ها  فعالیت  گونه  این  ذاتی  ارزش  پیداست 
در  ای  حرفه  خصوصی  بخش  حضور  دلیل 
اهمیت  از  المللی  بین  فضاهای  از  قالب  این 
ویژه ای برخوردار است. در خصوص برگزاری 
گاز  نفت  حوزه  در  تخصصی  های  نمایشگاه 
به  میتوان  مربوطه،  تجهیزات  و  پتروشیمی  و 
همراه  به  نفت  دستی  پایین  صنایع  نمایشگاه 
صنعت حمل و نقل بین المللی دریایی که یکی 
است  المللی  بین  تجارت  در  مهم  ابزارهای  از 
اشاره کرد که به حمایت های بیشتر از جانب 
بخش های مختلف دولت و ایجاد انگیزه های 
حرفه ای و ملی در جهت مشارکت حداکثری 
در این نمایشگاه که برای اولین بار در این حجم 

برگزار میگردد نیازمند است . 

ارزش افزوده بیشتر

اکبر افشار دبیر انجمن شرکت های مهندسی و ساخت 

نمایشگاه هایی  برگزاری چنین  اهمیت  اولین 

این است که این نمایشگاه کاماًل توسط بخش خصوصی فعال در صنایع پایین دستی نفت برگزار 
صنایع  تولید  زنجیره  های  شرکت  بین  سازنده  همکاری  شروع  برای  گرانبها  ای  تجربه  و  شده 
پایین دستی نفت محسوب می شود، عرضه توانمندیهای بخش خصوصی در صنایع پایین دست 
در مرحله تولید محصوالت و صدور کاالها و خدمات مرتبط از جمله اهمیت دوم در این بخش 
محسوب می شود .طی بیش از صد سال فعالیت در صنعت نفت و با داشتن ظرفیت های قابل 
مالحظه در این صنعت، هنوز خام فروشی که در برخی موارد غیر قابل اجتناب است و یا تولید 
و صدور محصول با ارزش افزوده پایین از مهمترین منابع درآمدی کشور است، و حضور بخش 
خصوصی می تواند طالیه دار تولید و صادرات محصوالت و فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بیشتر 
باشد . ارائه توانمندی های شرکت های ایرانی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در حیطه 
فعالیت های پایین دست صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی از جمله مزایای این رویداد می باشد. 
همچنین آشکار شدن نقص سیاست خارجی و ضعف دستگاه دیپلماسی کشور که نتیجه آن عدم 
حضور شرکت کنندگان و بازدید کنندگان خارجی از این نمایشگاه می تواند به روند کیفی این 
نمایشگاه تاثیر بگذارد که امیدواریم سال آینده با تعامالت بین المللی بتوانیم مسیر مناسب تولید 

و صادرات را شکوفا بخشیم .

 اصل فراموش شده در توسعه صنایع پایین دستي

 نرسي قربان کارشناس ارشد انرژی

المللی  بین  نمایشگاه  دوره  اولین  برگزاري 
صنایع پایین دستی نفت ایران در گام نخست 
مي تواند زمینه آشنایي هرچه بیشتر شرکت هاي 
خصوصي عالقمند به خریدوفروش فرآورده هاي 
فراهم  را  پایین دستي  فعاالن صنایع  با  نفتي 
کند. برگزاري این رویداد مهم همچنین در گام 
بعدي مي تواند یک تعامل دو سویه و بهتر میان 
فعاالن این حوزه و متقاضیان فراهم کند. اتفاق 
خورد  خواهد  رقم  رویداد  این  با  که  دیگري 
این است که با به نمایش گذاشتن توانایي و داشته هاي صنایع پایین دستي، شکوفایي در این 
صنایع، در سالهاي آتي با حضور بخش خصوصي رقم خواهد خورد. از دیگر مزایاي برگزاري 
این رویداد مهم در حوزه صنایع پایین دستي نفت را مي توان، رفع چالش هایي دانست که 
در اثر عدم ارتباط و نزدیکي بین فعاالن صنایع پایین دستي و عالقمندان و متقاضیان به وجود آمده 
است. لذا از طریق این هم افزایي مي توان چالش ها،  نقاط ضعف وکمبودها را احصا و درصدد رفع 
آنها برآمد . البته الزمه تحقق این مهم، تداوم برگزاري نمایشگاه هایي از  این دست و حضور 
پررنگ بخش خصوصي به عنوان یکي از مهم ترین تشکل هاي بزرگ اقتصادي در این رویداد 
صنعتي است.  اما موضوع اینجاست که در این سال ها آن گونه که باید از ظرفیت بخش خصوصي 
در حوزه صنایع پایین دستي بهره نبرده ایم و توانایي این بخش نادیده گرفته شده است، این در حالي 
است که بخش خصوصي مي تواند در بي اثر کردن تحریم ها نقش پررنگي داشته باشد.   بحث دیگر 
اینکه، بخش خصوصي اگرچه در حوزه صنعت نفت از توان باالیي در زمینه کاهش اثرات تحریم 
ها برخوردار نیست، اما در زمینه صنایع پایین دستي و سایر زمینه ها مي تواند از طریق عملکرد 
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نفت و گاز و مشخصا صنعت پتروشیمی دارای 
ارتباط عمیق با صنایع باال و پایین دستی خود 
است، که هرگاه این صنعت رشد کرده، به دنبال 
آن رشد سایر صنایع را نیز سبب شده است. 
برهمین اساس، پیشنهاد مي شود که سرمایه 
زنجیره  تکمیل  مسیر  در  جدید  های  گذاری 
ارزش و تولید محصوالت نهایی جذب شده تا 
منجر به کاهش خام فروشی شود. صنایع پایین 
دستی پتروشیمی به دلیل نوع فعالیت خود می 
تواند در جذب سرمایه بخش خصوصی عملکرد 

بهتری را رقم بزند.

  راهي میانبر براي دور زدن تحريم ها

محمد علي خطیبي/ مدیر اسبق امور بین الملل 

شرکت ملی نفت

صنایع پایین دستي در اکثر کشورهاي دنیا به 

صورت خصوصي مدیریت میشود و کشورهایي 

که صنایع پایین دستي آنها زیر سایه مدیریت 

دولتي باشند، بسیار کم هستند و این موضوع 

خود موید لزوم واگذاري مدیریت صنایع پایین 

دستي به بخش خصوصي کشور است. از همین 

رو، برگزاري نخستین رویداد بین المللی صنایع 

پایین دستی نفت ایران در معرفي صنایع پایین 

دستي را مي توان مثبت ارزیابي کرد و به فال 

نیک گرفت. چراکه به نمایش گذاشتن پیشرفت هایي 

کشور  در  دستي  پایین  صنایع  توسعه  با  که 

رخ داده، از طریق این رویداد امکانپذیر است. 

در  نمایشگاه  این  برگزاري  دیگر،  سوي  از 

مثبت خود، به بي اثر کردن تحریم ها کمک موثري کند. از سوي دیگر، اصل 44 قانون اساسی 
اجازه مشارکت در صنایع پایین دستی نفت و گاز را به بخش خصوصی داده است، اما عدم وجود 
سازوکارهای الزم و فضای کسب وکار مناسب اجازه نداده که این مهم در بخش صنایع پایین 
دستی نفت و گاز محقق شود. این در شرایطي است که کارآمدشدن بخش خصوصي، روند توسعه 
اقتصادي را تسریع مي بخشد، و این امر تنها با میدان دادن به فعاالن اقتصادي و بازي دادن آنها 
در صحنه اقتصاد کشور امکان پذیر است.  با نگاه به این رویکرد، تغییر ریل گذاري اقتصاد براي 
تمرکز بر صنایع پایین دستي نفت را مي توان یکي از اولویت هاي مهم در شرایط کنوني حاکم 
بر کشور عنوان کرد که البته تحقق این هدف با ورود سرمایه هاي بخش خصوصي به این بخش 

امکانپذیر است.

 بخش خصوصي به بازي گرفته شود

و  نفت  حوزه  کارشناس  صادقي  علي    محمد 

انرژی 

به  نگاهي  نیست،  بد  نوشتار  این  ابتداي   در 
صنایع  بیاندازیم.  دستي  پایین  صنایع  قلمرو 
و  پاالیشگاه  خدمات،  نفت،  دستي  پایین 
در  که  گیرد  مي  بر  در  را  تجاري  مبادالت 
ادامه مراحل بعد از اکتشاف یعني حمل و نقل، 
و... قرار دارد.  بیمه، تصفیه و پاالیش، فروش 
حال اگر قرار باشد، میزان اثرگذاري برگزاري 
اولین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ایران در معرفي پتانسیلهاي این صنایع 
را در نظر بگیریم، باید توان و ظرفیت این صنایع براي حضور در نمایشگاه و بازارها را نیز مد توجه 
قرار داد. اما از آن جایي که این نمایشگاه اولین دوره برگزاري خود را تجربه خواهد کرد، نمي توان 
در باب اثرگذاري مثبت این نمایشگاه فعال اظهار نظر قطعي کرد، اما در نهایت اگر صنایع از توان 
مالي و ظرفیت الزم براي حضور در این نمایشگاه برخوردار باشند، برگزاري نمایشگاه صنایع پایین 
دستي نفت مي تواند فرصت مناسبي براي به نمایش گذاشتن قابلیت هاي این صنایع باشد. از 
سوي دیگر، بحثي که در این میان مطرح مي شود، توانایي بخش خصوصي در بي اثر  کردن 
تحریم ها است. این در شرایطي است که بخش خصوصي کشور از قدرت و ثبات الزم براي بي 
اثرکردن تحریم ها و ایفاي نقش جایگزیني دولت برخوردار نیست؛ چراکه بخش خصوصي به دلیل 
پررنگ بودن نقش دولت در اقتصاد، تنها براساس یکسري اقتضائات زماني حضورشان احساس مي 
شود و در مابقي موارد این بخش و ظرفیتهاي آن نادیده گرفته مي شود. از سوي دیگر، ذکر این 
نکته نیز ضروري است که بخش خصوصي ایران به دلیل عدم مشارکتش در پروژه هاي بزرگ، قابل 
قیاس با شرکت هاي خصوصي بزرگ بین المللي در حوزه نفت وپتروشیمي و صنایع پایین دستي 
نیست. از این منظر، باید بتوانیم از ظرفیت های داخلی به ویژه در صنعت پتروشیمی استفاده 
کنیم، چراکه این صنعت یکی از مهمترین صنایع کلیدی اقتصاد به شمار مي رود و توسعه این 
حوزه عالوه بر اشتغالزایی در بخش های صنایع پایین دستی و باالدستی کمک قابل توجهی به 
کشور می کند. از سوي دیگر، توسعه پایدار اقتصاد صنایع پایین دستی پتروشیمی از مسیر خلق 
ارزش های بومی ومزیت محور و با الگوگیری از اقتصاد مقاومتی مي گذرد. از همین رو،  صنعت 

در  تواند  مي  دستي  پایین  صنایع  عرصه 

کمک  نیز  نقاط ضعف  و  کمبودها  شناسایي 

نمایش  به  دیگر،  عبارتي  به  باشد.  دهنده 

گذاشتن ظرفیت و پتانسیل صنایع پایین دستي 

مي تواند روند واگذاري مدیریت این صنایع 

حال  ببخشد.  سرعت  را  خصوصي  بخش  به 

اعمال  هاي  تحریم  اینکه  به  توجه  با  اما 

کشور  خام  نفت  بر  را  مضاعفي  فشار  شده، 

وارد مي کند، توجه به بخش صنایع پایین دستي 

و  پذیر هستند  تحریم  اینکه کمتر  به جهت 

از طرفي به دلیل ارزش افزوده باال، مي توانند 

بیشتر  باید  باشند،  داشته  بیشتري  ارزآوري 

به  باید  رو،  این  از  گیرند.  قرار  توجه  مورد 

معرفي  براي  بیشتري  فرصت  بخش  این 

بخش  چراکه  داد.  خود  اثبات  و  ها  توانایي 

فعلي  و  قبلي  هاي  تحریم  در  خصوصي 

ثابت کرد که مي تواند در فروش محصوالت 

موفقیت  این  البته  و  کند  موفق عمل  نهایي 

این  قابلیت ردیابي  از جمله  به مدد عواملي 

محصوالت نسبت به مواد خام بوده است.

اثبات  راه  سر  بر  که  ای  عمده  مشکل  اما 

دستي  پایین  صنایع  شدن  شکوفا  و  توانایي 

خام  بر  آن  تکیه  و  دولت  اصرار  دارد،  وجود 

فروشي است. این در حالي است که اگر دولت 

را  میدان  و  کند  اعتماد  خصوصي  بخش  به 

نقش به این بخش بدهد و دست  ایفاي  براي 

از تمرکز بر خام فروشي بردارد، در کنار کمک 

به اشتغال قشر تحصیلکرده، مي تواند شکوفایي 

این  وقوع  البته  بزند.  رقم  نیز  را  صنایع  این 

رویداد مثبت، مشروط به رفع محدودیت هاي 

در  که  دیگري  موضوعي  است.   بخش  این 

قرار  اشاره  مورد  نیست،  بد  نوشتار  این 

فرهنگ  کشور،  که در  است  این  گیرد، 

در  است،  ضعیف  کنسرسیوم  گیري  شکل 

شرکت  چندین  دیگر  کشورهای  در  حالیکه 

گذارند،  می  هم  روی  را  خود  سرمایه های 

جای  به  و  دهند  می  تشکیل  کنسرسیوم 

کار روی پروژه های کوچک، وارد پروژه های 

خصوصی  بخش  اما  می شوند،  بزرگ 

این  تشکیل  در  فرهنگی  نظر  از  ایران 

همین  نیست. از  قوی  چندان  کنسرسیوم ها 

رو، باید کمک کنیم تا بخش خصوصی وارد 

زمینه صنایع  در  بتواند  تا  کنسرسیوم شوند 

و  پتروشیمی  و  کرده  ورود  دستی  پایین 

با نگاه به همه  پاالیشگاه های بزرگ بسازد.  
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دوره  اولین  مزایاي برگزاري  موضوعات،  این 

نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت 

فروشي،  خام  از  جلوگیري  میتوان  را  ایران 

نفتي  پایین دستي  ترویج محصوالت صنایع 

محصوالت،  عرضه  فروشي،  خام  جاي  به 

ها به  پروژه  واگذاري ها  روند  در  تسریع 

سرعت  افزایش  همچنین  و  خصوصي  بخش 

کرد.  عنوان  دستي  پایین  صنایع  پیشرفت 

در پایان ذکر این نکته نیز ضروري است که 

تحقق همه این اتفاقات مثبت در گرو کوتاه 

آمدن دولت از مدیریت این صنایع است. 

پیش شرط خودکفایي صنایع پایین دستي 

بهروز نامداري/ عضو گروه امنیت انرژی

قبل از اینکه بخواهیم در مورد ضرورتهاي برگزاري 

اولین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع پایین 

دستی نفت ایران و اهمیت این صنایع در کشور، 

صحبت کنیم، بد نیست تعریفي از صنایع پایین 

مورد  در  قضاوت  چراکه   . کرد  ارائه  دستي 

به  منوط  نمایشگاه  برگزاري  اثربخشي 

و  دستي  پایین  صنایع  بخش  دو  تفکیک 

باالدستي است. حال از آنجایي که در مورد 

توافق  دستي  پایین  صنایع  مصادیق  حوزه 

وجود ندارد، در این مورد عده اي از مرحله 

مشمول  را  بعد  به  ها  پاالیشگاه  به  انتقال 

و  دانند  مي  دستي  پایین  صنایع  محدوده 

بعد  مرحله  که  هستند  افرادي  مقابل  در 

تامین  بخش  قلمرو،  این  کنار  در  همچنین  دانند.  مي  دستي  پایین  صنایع  را  پاالیش  از 

در  با  باید  اوصاف  بااین  دارند.  حضور  نیز  دستي  پایین  صنایع  بخش  وتاسیسات  تجهیزات 

این  برگزاري  اثربخشي  میزان  به  باید  هاي همجوار صنایع  بخش  و  تعریف  این  گرفتن  نظر 

نمایشگاه ها نگاه کرد. از همین رو، در این مورد باید دید که این نمایشگاه ها چقدر مي توانند 

مجالي براي معرفي طراحان، سازندگان وخریداران این صنایع به یکدیگر باشند وخریداران 

تا چه میزان حاضر به حضور در این نمایشگاه و بازدید از آن هستند. از همین رو، با توجه به 

اینکه این نمایشگاه براي نخستین بار در شرف برگزاري است، باید بعد از برگزاري نمایشگاه 

به بررسي میزان اثرگذاري و عملکرد مثبت آن قضاوت کرد. اما مبحث دیگري که بد نیست 

به  یا  پایین دستي  رایج، صنایع  برخالف تصور  این است که  باشیم،  به آن داشته  اي  اشاره 

این  چراکه  دانست؛  ناپذیر  تحریم  مطلق  طور  به  توان  نمي  را  نفتي  هاي  فرآورده  عبارتي 

صنایع در بخش طراحي وساخت تجهیزات خودکفا و مستقل نیستند و بخشي از تکنولوژي 

ها وارداتي است، حتي در صورتیکه موفق به بومي سازي این تکنولوژي و تجهیزات شویم، 

بازهم استقالل کامل قابلیت تحقق نخواهد داشت. از سوي دیگر، با توجه به اینکه در مورد 

بعضي از قطعات نیز امکان خصوصي سازي وجود ندارد، پس ایفاي نقش مثبت توسط بخش 

در  دستي  پایین  صنایع  خودکفایي  گرو  در  طرفي  از  ها  تحریم  کردن  اثر  بي  در  خصوصي 

طراحي و ساخت تجهیزات مورد نیاز است. همچنین با توجه به اینکه بخشي از محصوالت 

صنایع پایین دستي با قصد صادرات تولید مي شود، اما در این زمینه با یکسري محدودیت ها 

بازارهاي  از  بازار هدف کشور، صرفا میتواند بخشي  برهمین اساس،  و چالش روبرو هستند. 

بازارهایي محدود قابل دستیابي خواهند  از  اندکي  کشورهاي همسایه باشد و در واقع سهم 

بازار  تنظیم  دستي،  پایین  صنایع  وکار  کسب  جدید  فرصت های  خلق  اوصاف،  این  با  بود. 

برای تامین پایدار مواد اولیه صنایع پایین دستی و توجه به صادرات محصوالت تولید شده 

در این صنایع و پایش مستمر چالش ها و مشکالت صنایع پایین دستی باید مدنظر متولیان 

امر قرار گیرد. 

 اصل 44 قانون اساسی اجازه مشارکت در صنایع پایین دستی نفت و گاز 
را به بخش خصوصی داده است، اما عدم وجود سازوکارهای الزم و 
فضای کسب وکار مناسب اجازه نداده که این مهم در بخش صنایع
 پایین دستی نفت و گاز محقق شود
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مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با ماهنامه 
دنیای انرژی به بیان چالش های داخلی و بین المللی، 
توسعه صادرات، مشکالت و موانع بخش خصوصی 
و ... پرداختند و به پرسش های خبرنگار دنیای 

انرژی پاسخ دادند  

قوانین  و  خودتحریمی  داخلی،  چالش های   

حوزه  در  فعال  خصوصی  بخش  گیر  دست وپا 

انداخته  پا  از  را  پتروشیمی  نفت، گاز و  صنعت 

است یا چالش های بین المللی؟ 

خارجی  تحریم های  که  گرفت  نظر  در  باید 
کنونی به سخت ترین شکل ممکن اعمال شده 
سال های  سخت  تحریم های  در  حتی  است. 
نفت  مشتریان  برخی  به   ،1۳۹0 دهه  اوایل 

اندازه  این  تا  هرگز  و  شد  داده  معافیت  ایران 
متوقف  برای  ایران  تجاری  فشار روی شرکای 
نشد.  ایجاد  مبادله  و  مراوده  هرگونه  کردن 
ناجوانمردانه  تحریم های  فشار  حاضر  حال  در 
خریداران  که  است  رسیده  حدی  به  آمریکا 
همیشگی نفت ایران مانند کره جنوبی و هند 
هم از خرید نفت پاپس کشیده یا کشوری مانند 
فعاالن  بانکی  حساب  مسدودسازی  به  مالزی 
و  اقدام می کند. درواقع فشار  ایرانی  اقتصادی 
و  زیاد  بسیار  تحریم ها در حال حاضر  گستره 
به همین ترتیب اثرگذار است. بخش خصوصی 
ماهیت  اما  تحریم هاست  قربانی  نخستین  هم 
فعالیت بخش خصوصی، نوآوری و چیرگی بر 
موانع و مشکالت و یافتن راه های جدید است و 
به همین دلیل همواره توانسته به نوعی، با هزینه 

باالتر و سختی های بیشتر، راه هایی برای عبور از 
تحریم بیاید. اما آنچه مانع غیرقابل عبوری برابر 
بخش خصوصی کشور قرار داده، خودتحریمی 
قالب های  در  که  است  داخلی  تحریم  یا 
متنوعی از مقرره ها، آیین نامه ها، بخشنامه ها و 
نهادها  توسط  و  دستورالعمل ها ظهور می کند 
و سازمان های متعدد مسئول در امور اقتصادی 
در حوزه های مختلف از واردات گرفته تا تولید 
و توزیع و صادرات اعمال می شود. تصمیم های 
یک شبه و دفعتی که خالف نص قانون بهبود 
مشورت  بدون  کسب وکار،  محیط  مستمر 
پشتوانه  می شود،  اتخاذ  خصوصی  بخش  با 
تبعات  و  ندارد  نگری  همه جانبه  کارشناسی 
منفی اش بسیار بیشتر از هدف به ظاهر مثبتش 
خارجی  تحریم های  از  بیشتر  بسیار  است، 

نقش کم رنگ 
اتاق بازرگانی در 
سیاست گذاری های 
اقتصادی

دشمنان ایران، بخش خصوصی را محدود و آزرده کرده است. متأسفانه در زمانه تحریم، حجم و 
تعداد و دامنه اثرگذاری این تصمیمات و سیاست ها هم بیشتر می شود و بخش خصوصی هرروز با 
یک تصمیم تازه در حوزه ارز، ممنوعیت و محدودیت صادرات، گروه بندی و اولویت گذاری واردات، 
ترخیص و ثبت سفارش و ... مواجه می شود؛ درحالی که منطق حکم می کند در چنین شرایطی 
آزادی عمل بیشتری به بخش خصوصی داده شود تا تحریم کم اثر شود و نیازهای کشور با هزینه 
کمتر و در مدت زمان کوتاه تر تأمین شود. دست وپا زدن بیش ازاندازه، کسی را که در باتالق افتاده 
نجات نمی دهد، بلکه او را بیشتر فرومی برد. رهایی از دام تحریم، نیاز به ثبات بیشتر، پرهیز از 
و  امکانات  از  حداکثری  بهره گیری  و  عقالنیت  بیهوده،  تصمیمات  از  اجتناب  و  اضافی  حرکات 
ظرفیت های موجود دارد. طبیعی است که در دوره تحریم تصدی گری های دولت با مانع تحریم به 
مشکل بخورد و متوقف شود اما بخش خصوصی می تواند از این مانع ها بپرد یا منفذی در آن ایجاد 

و عبور کند، کاری که هرگز دولت فربه با بوروکراسی ناکارآمدش قادر به انجامش نیست.

 با توجه به صادرات فرآورده های نفتی به کشورهای همسایه، وضعیت توسعه تجارت با کشورهای 

همسایه را چطور ارزیابی می کنید؟

بازار کشورهای همسایه ما، ظرفیت بسیار  باالیی برای جذب کاالهای ایرانی از محصوالت غیرنفتی 
گرفته تا فرآورده های نفتی و پتروشیمی دارد. با توجه به مزیت های مختلف سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی امکان توسعه صادرات به این بازارها در حد بسیار باالیی وجود دارد. برابر آمار موجود 
از پنج مقصد عمده صادراتی کشور، پس از چین، چهار کشور دیگر یعنی عراق، ترکیه، امارات و 
افغانستان همسایه و هم مرز ما هستند که دراین بین عراق و افغانستان بازارهای مصرف بزرگی اند 
که می توان برای آن ها برنامه بلندمدت داشت. عالوه بر این جالب است توجه کنید که بیش از 
۷0 درصد از صادرات 44 میلیارد دالری کاالهای غیرنفتی سال ۹۷، به همین پنج کشور به عالوه 
هند بوده و در حدود 4۳ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به محصوالت پتروشیمی 
و میعانات گازی اختصاص دارد. حال نکته قابل توجه دیگر این که در تولید این محصوالت مزیت 
نسبی و رقابتی باالیی داریم و ظرفیت تولیدی خالی هم وجود دارد و اگر بتوانیم با مذاکرات 
سازنده زمینه تسهیل مبادله کاال و نقل وانتقال پول را فراهم کنیم، می توان به سرعت تولید را 
افزایش و صادرات این کاالها را بسیار باالتر از سطح کنونی برد که خود نتایج و تبعات مثبتی 
در ارزآوری، افزایش تولید و اشتغال و توسعه بازارهای صادراتی دارد. توجه به توسعه حضور در 
بازارهای همسایه و منطقه نه فقط یک گزینه روی میز که اساساً یک ضرورت الزام آور است که هم 

در شرایط تحریم بسیار به کمک اقتصاد کشور 
توسعه  هم  غیرتحریمی  شرایط  در  و  می آید 

پایدار صادرات را بنیان می گذارد.

 بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده به موضوع 

تبدیل شده  خصوصی  بخش  فعاالن  گالیه آمیز 

است. به نظر شما چرا در تصمیم سازی های دولت 

مشکالت صادرکنندگان به جای این که مرتفع شود، 

مضاعف می شود؟

به  ارزش افزوده  بر  مالیات  استرداد  مسئله 
صادرکنندگان از همان دست چالش هایی است 
به آن اشاره شد،  این گفت وگو  ابتدای  که در 
تصمیماتی که به جای تسهیل صادرات به ایجاد 
بدل می شود.  برابر صادرات  در  و چالش  مانع 
منوط کردن استرداد مالیات بر ارزش افزوده به 
رسوب  عمده  دالیل  از  یکی  ارزی،  تعهد  رفع 
و بلوکه شدن بخشی از سرمایه صادرکنندگان 
باید در خدمت توسعه صادرات قرار  است که 
اختیارداریم  در  که  آماری  اساس  بر  گیرد. 
بازه  در یک  یعنی  مهر ۹8  تا  زمستان ۹۷  از 
ده ماهه رقمی نزدیک به 2500 میلیارد تومان 
مالیات صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی 
کند  بسیار  آن  بازگشت  و  است  شده  بلوکه 
بودجه  الیحه  در  متأسفانه  می گیرد.  صورت 
به  دوباره  مالیات  این  استرداد  نیز  آینده  سال 
رفع تعهد ارزی منوط شده است؛ مرتبط کردن 
پولی که حق  برگرداندن  یعنی  این دو پدیده 
برای  صرفاً  و  اوست  خود  مال  و  صادرکننده 
انجام بوروکراسی دولتی به سازمان امور مالیاتی 
پرداخت کرده به رفع تعهد ارزی که این روزها 
زمانی  بافاصله  و  به سختی  تحریم  به واسطه 
صورت می گیرد، فاقد منطق درست و مشخصی 
است. چراکه به اندازه کافی برای رفع تعهد ارزی 
بلوکه شدن  به  نیازی  که  دارد  وجود  ضمانت 
تهران  اتاق  راستا  این  در  نباشد.  مالیات  پول 
رایزنی ها  مربوطه  تخصصی  کمیسیون های  و 
وزارت  مانند  مسئول  نهادهای  با  تعامالتی  و 
صمت و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و 

اتاق بازرگانی در سطح کالن به دنبال
 توسعه تجارت خارجی است، واردات یا برای

 تأمین نیازهای داخلی مردم صورت می گیرد یا به شکل مواد اولیه و 
ماشین آالت برای تولید کاال و در خدمت صادرات است
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تعهد  رفع  بررسی  این که  بر  مبنی  قول هایی 
ارزی صادرکننده و استرداد مالیات به صورت 
خصوصی  بخش  به  بگیرد،  صورت  ماهانه 
اصل  باید  ما  ازنظر  اگرچه  است.  داده شده 
مسئله اصالح شود. تالش های اتاق تهران برای 
اصالح سیاست های ازاین دست به طور مداوم و 
از کانال های مختلف انجام می شود. امیدوارم 
درروند تصویب الیحه بودجه سال آینده نیز 
این مسئله اصالح شود تا صادرکنندگانی که از 
دریافت مشوق محروم هستند، الاقل از کسب 

حقوق حقه خود محروم نباشند.

 اتاق های بازرگانی در فرآیند تصمیم گیری ها 

و تصمیم سازی های دولت چه میزان نقش دارند؟ 

از طرفی این طور القا می شود که اتاق بازرگانی 

اهمیت  صادرات  حوزه  بر  را  واردات  حوزه 

بیشتری داده است. نظر شما چیست؟

بخش  نماینده  به عنوان  بازرگانی  اتاق  نقش 
اندک  سیاست گذاری ها  در  کشور  خصوصی 
است و حتی برابر آنچه قانون حکم کرده که 

قبل از تصمیم گیری با بخش خصوصی مشورت شود هم به صورت کامل عمل نمی شود. بخش 
خصوصی دائم با بخشنامه ها و دستورالعمل هایی مواجه می شود که پیش از تصویب هیچ گونه 
نظرخواهی از او نشده و در جریان تصمیم گیری قرار نگرفته است. این در حالی است که همه 
ابالغ، اجرایی می شوند و حتی عطف به ماسبق هم می شوند.  از زمان  این تصمیم ها بالفاصله 
یا بخش خصوصی در سیاست گذاری بحث و مناقشه وجود  اتاق  اگرچه در مورد نقش آفرینی 
اتخاذ تصمیم می تواند حداقل دید  از  از بخش خصوصی و مشورت پیش  اما نظرخواهی  دارد 
درست تری از تبعات و آثار آن تصمیم بدهد، فارغ از این که درنهایت چه تصمیمی گرفته می شود. 
این حق قانونی بخش خصوصی در حال حاضر جدی گرفته نمی شود و اتاق هم مداوم باید با 
مسئوالن نامه نگاری داشته باشد و آثار سوء تصمیمات و سیاست های اتخاذشده را گوشزد کند. 
مسئله ترجیح واردات به صادرات در اتاق هم از آن دست اتهام های بی پایه و اساسی است که 
طعنه به ادبیات توده ای  می زند. اتاق محل گردهمایی نمایندگان بخش خصوصی از حوزه های 
مختلف تولید و تجارت است و نظرات نهایی آن برآمده از خرد جمعی است. اساساً بحث جدا 
کردن صادرات و واردات و ارزش دادن به یکی و بی ارزش جلوه دادن دیگری بحثی نادرست و 
گمراه کننده است و کسانی که این بحث را به این شکل مطرح می کنند یا دانش کافی ندارند 
یا به نحوی از این گمراه کردن مردم نفع می برند. اتاق بازرگانی در سطح کالن به دنبال توسعه 
تجارت خارجی است، واردات یا برای تأمین نیازهای داخلی مردم صورت می گیرد یا به شکل 
مواد اولیه و ماشین آالت برای تولید کاال و در خدمت صادرات است. آمار سال ۹۷ نشان می دهد 
که بیش از ۷8 درصد ارزش کاالهای وارداتی کشور مربوط به کاالهای واسطه ای و سرمایه ای 
بوده است؛ و از این نظر برخی گفته ها در مورد این که اتاق یا فعاالن اقتصادی و نمایندگان بخش 

خصوصی به دنبال واردات هستند، بی اساس است.



همایش  چهاردهمیـن 
صادرکنندگان  اتحادیـه 

پتروشیمی ایران و  گاز  نفت،  فرآورده های 

 تصویر کامل اقتصاد ایران به روایت تولیدکننده، حقوق دان، دیپلمات و اقتصاددان 

چهارشنبه 24 دی ماه چهاردهمین همایش ساالنه اوپکس در هتل ارم تهران برگزار شد. ساعت 
16 عصر بعد از اینکه ابوالقاسم هاشمی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی پشت تریبون قرار گرفت و پیام کوتاهی حاوی درخواست اتحادیه از دولت 
برای شنیدن صدای این جمع را مطرح کرد، سعید رفیعی فر دبیر کل اوپکس پشت تریبون رفت 
را  ابتدا سانحه سقوط هواپیمای تهران-کیف  او در  را آغاز کند.  به طور رسمی سخنرانی ها  تا 
تسلیت گفته و در ادامه به مطالب اصلی اش پرداخت : رفیعی فر به روند رشد اوپکس از زمان 
تاسیس در سال 1۳82 تا امروز پرداخت و در پیش بودن نخستین نمایشگاه پایین دست نفت گاز 
و پتروشیمی که برای نخستین بار توسط بخش خصوصی برگزار خواهد شد را نوید داد. در ادامه 
دبیر کل اوپکس بخشی از صحبت هایش را به تشریح اهم فعالیت هایی که طی یک سال اخیر در 
بخش های مختلف این اتحادیه صورت گرفته اختصاص داد و در نهایت خبر داد که با مجوز صادر 
برای  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  فرآورده های  اتحادیه صادرکنندگان  بازرگانی،  اتاق  از سوی  شده 
عضویت در تمام اتاق های بازرگانی مجاز بوده و همین حاال برای تعدادی از این اتاق ها نماینده 
معرفی شده است. یکی از مهمان های ویژه  چهاردهمین همایش اوپکس و تنها سخنران زن این 

مراسم بعد از دبیرکل پشت میکروفون قرار گرفت. 

 در حوزه صنعت و تجارت شما نماد زنده بودن هستید
به  احساسش  از  صحبت هایش  ابتدایی  بخش  در  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون  جنیدی  لعیا 
برگزاری چهاردهمین همایش اوپکس در موقعیتی که ایران در ماه دی ۹8 در آن قرار گرفته 
گفت و خطاب به حاضران عنوان کرد: »در حوزه صنعت و تجارت شما نماد زنده بودن هستید«. 
خانم جنیدی عنوان کرد بعد از چند واقعه دردناک، با حاضر شدن در این مراسم نشانی از فعالیت 
و حیات و تالش و نوعی زندگی دوباره و تالش کردن دوباره را مشاهده کرده است. محتوای اصلی 
مطرح شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور را باید متمرکز بر ابعاد حقوقی الزم برای تبدیل 
از منظر  شدن دولت از یک سیستم دستوری به یک نقش تنظیم گیری دانست. جنیدی که  
شخصی در گروه طرفداران سپردن میدان به بخش خصوصی قرار دارد بر این باور است که گام 
اولیه برای نزدیک شدن به چنین خروجی ای این است که ابتدا آمار دقیقی از اینکه چه میزان از 

اقتصاد ایران به طور اعم و صنعت نفت به طور 
اخص همین حاال در اختیار بخش خصوصی 
است وجود داشته باشد. معاون حقوقی رئیس 
در  که  می کرد  مطرح  را  نکته  این  جمهور 
که  جهانی  پشتوانه های  بر  عالوه  ایران  مورد 
در زمینه پررنگ شدن نقش بخش خصوصی 
وجود دارد، مسئله تحریم این نیاز را دوچندان 
می کند چرا که این مسئله هم مشاهد شده که 
برای کشورهایی که با تحریم های ثانویه روبرو 
بخش خصوصی  با  که  است  راحت تر  هستند 

ایران روبرو شوند.
خانم جنیدی با اعالم آمادگی معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری برای پیش بردن ایده ها در 
یک  در  نفت  صنعت  خصوصی  بخش  حوزه 
کارگروه، روش مناسب برای واگذاری ها را نیز 
واگذاری تدریجی از طریق بورس معرفی کرده 
باید  بلوکی  واگذاری  او  نظر  از  کرد  عنوان  و 
اساسی که موجب  باشد. مسئله   انتخاب آخر 
احساس  است،  شده  جنیدی  خانم  نگرانی 
امنیت بخش خصوصی در وضعیتی است که 
همین  در  شود.  ایجاد  مشکلی  قرارداد  برای 
که  واگذاری ها  قانون  اصالح  لزوم  از  او  راستا 
حقوق دان  یک  عنوان  به  ویژه  به  او  نظر  به 
در  را  پیکان  نوک  حاضر  حال  در  برجسته، 
شرایط مشکل به سوی بخش خصوصی نشانه 

می برد صحبت کرد. 

 برای چالش های بین المللی نمی توانیم کاری بکنیم

بعد از خانم حقوق دان، نوبت به آقای دیپلمات 
رسید. امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل 
از سخنرانان  نفت که سال گذشته هم  وزارت 
همایش اوپکس بود با پایان یافتن صحبت های 
خانم جنیدی به جایگاه سخنران رفت. معاون 
امور بین الملل وزارت نفت هم صحبت هایش را 
با واکنش به اتفاق های تلخ دی ماه ۹8 از جمله 
ترور سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای تهران-

کیف در پی اصابت موشک آغاز کرد و گفت که 
چنین برنامه هایی به نوعی نشان می دهد که 

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش ابتدایی صحبت هایش 
از احساسش به برگزاری چهاردهمین همایش اوپکس در موقعیتی که 
ایران در ماه دی ۹8 در آن قرار گرفته گفت و خطاب به حاضران عنوان 
کرد: »در حوزه صنعت و تجارت شما نماد زنده بودن هستید
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زندگی به شکلی ادامه خواهد یافت . زمانی نیا رک و بی پرده عنوان کرد که به نظرش می آید 
در شرایط عدم شفافیتی که در ایران حکم فرماست مطمئن نیست که ایران در شرایطی باشد 
و مستقل  بزرگ تر  از دولت هم  که  است  نهادی  معنای  به  که  رگوالتور  از  که صحبت کردن 
باشد اساسا چقدر معنا دارد. او در این زمینه عنوان کرد: فکر می کنم رگوالتور با معنای رایج 
بین المللی آن حاصل مقطعی از توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که نمی دانم ما در آن 
هستیم یا نه . زمانی نیا که در گذشته عضو تیم مذاکره کننده  هسته ای ایران بود با توجه به اینکه 
ایران  برای صادرات  بین المللی  درباره چالش های  بود  او خواسته شده  از  در چارت سخنرانی 

صحبت کند صراحتا گفت: برای چالش های بین المللی نمی توانیم کاری بکنیم. 
از  ایران  شرقی  همسایه  شکایت  کرد  اشاره  آن  به  نفت  وزیر  معاون  که  دیگری  مهم  نکته 
صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی بود. او گفت: همسایه شرقی ایران مدام به 
ما شکایت می کند که به من محصول نامرغوب می دهید و این شکایت ها بیشتر شده و موجب 
نگرانی است. او در پایان به صادرکنندگان توصیه کرد که به بازار ترکیه توجه ویژه داشته باشند. 

 ایجاد فضای باز رقابتی
اول  معاون  بنایی  زیر  و  اقتصادی  نظارت  و  معاون هماهنگی  بعدی، سعید شیرکوند  سخنران 
رئیس جمهور بود. شیرکوند که از چهره هایی است که هم سبقه فعالیت آکادمیک رده باال و 
هم فعالیت اجرایی در سطوح ارشد را در کارنامه دارد تمرکز صحبتش را بر ریشه یابی شکل 
نگرفتن بخش خصوصی در ایران گذاشت. خاصیت صحبت های شیرکوند که شاید به اقتضای 
ظرف زمانی برگزاری همایش کم و بیش در دیگر سخنرانان هم دیده می شد بیان عریان واقعیت 
بود. او عنوان کرد: دولت اساسا در وجود نفت نیاز به درآمد مالیاتی نداشته و زمینه ای برای 
ایجاد یا توان بخشی به بخش خصوصی حس نمی شده است. دولت تا چنین نیازی در خودش 

پول  با  حاال  تا  نمی رود.  سمت  این  به  نبیند 
نفت چاله چوله را پر می کردیم. اکنون ولی در 
اقتصاد  وزارت  معاون  شرایط خاصی هستیم. 
در دولت هفتم در مورد وضعیت فعلی که در 
آن قرار داریم عنوان کرد: شدیدترین فشار به 
دولت آورده می شود. تمام تجارب 40 ساله  در 
تحریم فعلی انباشته شده است و دولت فقط 
که  بدهد  نشان  و  بایستد  پا  روی  می خواهد 
اسحاق  معاون  اعتقاد  کند.  مقاومت  می تواند 
اگر  این وضعیت  این است که در  جهانگیری 
بهره ای  کنیم  ایجاد  رقابتی  شرایط  بتوانیم 
دوباره  شرایط  این  تغییر  با  نه  اگر  برده ایم 
به وضعیت عدم نیاز دولت به درآمد مالیاتی 
برمی گردیم و این یعنی یک چرخه  باطل در 

اقتصاد ایران. 

 روند مصرف غیرمتناسب با تولید در اقتصاد ایران
با  که  داد  کسی  به  را  خود  جای  شیرکوند 
با زبانی آکادمیک  اقتصاد  داده های آماری و 
ایران در 2 دهه اخیر را تفسیر کرده و به ابر 
چالش های معروفش اشاره کرد. مسعود نیلی 

اقتصاد  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  برای 
تقریبا  که  گرفته  قرار  شرایطی  در  ایران 
از  می کنند  توصیف  »نامناسب«  را  آن  همه 
و  »سرمایه گذاری«  »مصرف«،  شاخص های 
توضیح  به  ابتدا  در  او  کرد.  استفاده  »تولید« 
از  می دهد  نشان  نمودارها  که  پرداخت  این 
سال 1۳55 تا سال 1۳۹8 در دوره هایی نرخ 
رشد مصرف در ایران بیشتر از سرمایه  گذاری 
بوده است. آنچه که باعث و در واقع پشتوانه  
ممکن شدن این گزاره  نه چندان منطقی شده 
خارج  مصرف  نیلی  مسعود  عقیده  به  است 
مالی،  ذخایر  از  استفاده  با  تولید  ظرفیت  از 
است.  شده  انباشته  مالی  نهادهای  و  طبیعی 
استفاده از نفت در جهت مصرف کلیدواژه های 
شد.  توصیف  ظرفیت  از  خارج  مصرف  این 
این استاد اقتصاد دانشگاه شریف عنوان کرد: 
ریسک های  سال  ده  چند  طول  در  روند  این 
از  که  کرده  انباشته  خود  درون  را  مختلفی 
بازنشستگی  جمله مشکل جدی صندوق های 
و  سرمایه گذاری  کاهش  است.  آن  نمونه ی 
کاهش کمی و کیفی خدمات دولت در واقع 
در  تولید  با  غیرمتناسب  مصرف  روند  پیامد 
اقتصاد ایران از نظر مسعود نیلی است. میانه  
از نظر رئیس سابق  دهه 80 زمانی است که 
مدیریت  پژوهش  و  آموزش  عالی  موسسه 
با فراهم نشدن امکان ادامه رشد  برنامه ریزی 
قرار  جدیدی  مسیر  در  ایران  اقتصاد  مصرف، 
گرفته است. رشد سرمایه گذاری در سال های 
است.  بوده  همراه  منفی  رشد  با   ۹0 دهه 
مقایسه این رشد با رشد مصرف نشان می دهد 
تطبیق  حال  در  مصرف  اخیر  سال   10 در 
خود با سرمایه گذاری است. اما مسعود نیلی، 
اقتصاددانی که یک بار در فروردین ماه 1۳۹2 
عنوان کرده  ایران  تلوزیون رسمی  در  آمار  با 
بود که متوسط خالص اشتغال ایجاد شده بین 
سال های 1۳85 تا 1۳۹0 به طرز عجیبی کم 
همایش  در  است،  بوده  شغل  هزار   4 فقط  و 
که  دردناک  اتفاقی  آمار،  زبان  به  نیز  اوپکس 

از میانه دهه 80 خانوارهای ایرانی را درگیر کرده نشان داد. اما تطبیق مصرف با سرمایه گذاری 
چطور در زندگی خانوارهای ایرانی خودش را نشان داده است؟ اولین دهک هایی که کاهش سطح 
رفاه اقتصادی را در دو دهه اخیر تجربه کردند طبق بودجه خانوار، دهک فقیر جامعه بوده است 
که از سال 1۳8۳ )همزمان با طرح بحث برانگیز تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم( در مصرف 
از آن کلید خورده، روندی که مسعود نیلی ادامه اش را این طور توصیف می کند: روندی که از 
دهک فقیر جامعه شروع شده هر چقدر به سمت دهک باالتر آمده است نقطه شکست آن از سال 
1۳8۳ تا سال 1۳86 جابه جا شده، در مجموع از میانه دهه 80 سطح رفاه همه  خانوارها در حال 
کاهش بوده است. نیلی وضعیت فعلی اقتصاد ایران را ابعاد بزرگ تر اتفاقی که از میانه  دهه  80 

شروع شده توصیف کرد. 
این اتفاق علی رغم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در دهه 80 است. در این بازه زمانی هم 
اتفاقات بیرونی مهم و هم اتفاقات درونی مهمی رخ داده است. اتفاقاتی در اقتصاد ایران از جمله 
وفور نفتی، تحریم اول، مناسبات مثبت با دنیا و دوره تحریم جدید رخ داده است و این اتفاق 
اساسی که از دهه 80 شروع شده بود به هیچ کدام از این تحوالت حساس نبوده است. اما آیا 
سیاست گذار این اتفاق را شناسایی کرده بود؟ مسعود نیلی اعتقاد دارد سیاست گذار اگرچه در 
میانه دهه 80 متوجه این موضوع شده اما نتوانسته علت آن را شناسایی کند، در نتیجه این عدم 
شناسایی علت دست به بازتوزیع در قالب هدفمندسازی یارانه ها زد. در واقع انتخاب این سیاست 
نشان می دهد این اتفاق یک پدیده موقت شناسایی شده بوده و انتظار خروج از آن شرایط وجود 
داشته است. نیلی در مورد نقش تحریم در این میان عنوان کرد: تحریم ها عامل به وجود آورنده  این 
شرایط نبودند بلکه آن را تشدید کردند اما اتفاقی که در قلب موضوع بوده تحریم نبوده است . نیلی با 
مقایسه  رفتار مردم در دوره  تحریم اول و دوم عنوان کرد: به نظر می رسد مردم افت رفاهی ناشی 
از تحریم اول را موقت می دیدند، شواهد زیادی وجود دارد که مردم افت دوم را دائم می بینند. 
در علم اقتصاد وقتی مردم کاهش درآمدشان را موقت ببینند نسبت به دائمی دیدن آن دو رفتار 
مختلف نشان می دهند. رفتار مردم در قبال اتفاق های نرخ ارز در سال ۹۷ نسبت به رفتار مردم 
نسبت به تحوالت نرخ ارز سال 1۳۹1 دقیقا از نظر نیلی نمایانگر تفاوت دیدگاه مردم نسبت به 
این دو دوره  تحریمی است. او گفت: رفتار مردم در این دو دوره یک تفاوت بنیادین داشت که 
هیچ وقت به آن نپرداختیم، نوع مراجعه مردم به بازار ارز و برخورد مردم با آن شرایط نشان 

می دادند وضعیت را موقت نمی دیدند.
مسعود نیلی در ادامه  صحبت هایش برای پاسخ به این پرسش که چرا سرمایه گذاری نتوانست در 

دولت اساسا در وجود نفت نیاز به درآمد مالیاتی نداشته و زمینه ای برای 
ایجاد یا توان بخشی به بخش خصوصی حس نمی شده است. دولت تا 
چنین نیازی در خودش نبیند به این سمت نمی رود. تا حاال با پول نفت 
چاله چوله را پر می کردیم. اکنون ولی در شرایط خاصی هستیم
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این سال ها رشد کند تا به کمک مصرف بیاید از دو عامل تامین مالی و نااطمینانی در اقتصاد 
کمک گرفت. عالوه برکمیت پایین سرمایه گذاری در اقتصاد با کیفیت پایین سرمایه گذاری هم 
روبرو بودیم اما نااطمینانی که یک پدیده ذهنی است از این هم مهم تر است. مداخله دولت، 
نااطمینانی های داخلی و نااطمینانی های بیرونی سه عامل هستند که با ارتباط با هم در نهایت 
نااطمینانی در اقتصاد را سبب می شوند، این سرمایه گذاری سوداگرانه را تشویق می کند. استاد 
نمی تواند  مصرف  رشد  نرخ  کرد:  عنوان  صحبت هایش  جمع بندی  در  شریف  دانشگاه  اقتصاد 
به طور مستمر از نرخ رشد سرمایه گذاری بیشتر باشد، در گذشته این امکان با اتکا به منابع 
انباشته شده وجود داشت اما این پدیده پایدار نبوده و با کم شدن منابع از بین رفته در عمل 
رشد مصرف به تدریج خود را با واقعیت های اقتصاد تطبیق داده است. نشانه های این تطبیق 
از میانه دهه 80 در اقتصاد ایران بروز پیدا کرد و علی رغم درآمدهای نفتی باال ابتدا 6 دهک 
پایین و بعد مخارج دولت و در نهایت رشد کل مصرف متوقف شد و در نتیجه رفاه مردم به 
میزان قابل توجه و به صورت مستمر کاهش یافت . او در پایان در تشریح راهکار گفت: از آن 
جایی که سرمایه گذاری وابسته به تامین مالی و نااطمینانی است نرخ رشد پایینی داشته است. 
ارزیابی من این است مهم ترین عامل کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران که مصرف را هم 
کاسته نااطمینانی های سیاستی و نااطمینانی های سیاسی است، اولین گام برای خروج از این 
وضعیت، کاهش این نااطمینانی ها است. این کار اصال به پول احتیاج ندارد، این فقط یک عزم 

تصمیم گیرندگان برای حل مسئله را الزم دارد.

 ابرچالش های صادراتی

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، در بخش دیگری از چهاردهمین همایش 
ساالنه اتحادیه اوپکس به بیان چالش های داخلی در بخش صادرات فرآورده های نفتی پرداخت. 
مهم ترین محور صحبت های سید حمید حسینی حول موضوعاتی چون ورود دولت در صنایع 
انرژی،  بازار  باالدستی نفت و گاز، عدم پیش بینی آینده، قوانین مشکل ساز IMO ، تحوالت 
پیمان های ارزی، گواهی منشا، مالیات بر ارزش افزوده و نبود یک نظام رگوالتور مستقل گذشت 
که می توان آنها را عمده ترین چالش های پیش روی صادرکنندگان فرآورده های نفتی عنوان 
کرد.  اما حسینی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه  دقیقا مشکل اقتصاد ایران اینجاست که 
امکان پیش بینی آینده وجود ندارد، گفت: دولت یازدهم با برنامه توانست برجام را محقق کرده و 
تورم را کاهش دهد،  اما دولت دوازدهم تنها بحران ها را فرو نشاند و برنامه ای نداشت که این امر 

صدمات جدی به بخش خصوصی وارد کرده 
اقتصادی،  فعال  این  اظهارات  براساس  است. 
دولت بی پروا و به دنبال حاکمیت در اقتصاد  
برای کنترل شرایط، در صنایع باالدستی نفت 
و گاز وارد شده و سهم بخش خصوصی نه تنها 
نقش  کاهش  شاهد  بلکه  نکرده  پیدا  افزایش 
انتقاد  با  ادامه  در  او  هستیم.  نیز  بخش  این 
از اینکه سیاستگذار این حق را برای خودش 
اقتصادی  های  زمینه  تمام  در  که  شده  قائل 
دخالت و بازار را سرکوب کند، عنوان کرد که 
این باعث بر هم خوردن تعادل و وارد آمدن 
زیان های غیرقابل انکار به اقتصاد کشور شده 

است.
چالش  ادامه  در  اوپکس  اتحادیه  سخنگوی 
انرژی  بازار  تحوالت  را  دیگر بخش خصوصی 
عنوان کرد و افزود:  در دنیا، انرژی های فسیلی 
افزایش  و  است  جایگزینی  حال  در  برق  با 
نیز  شیل  نفت  تولید  بشکه ای  میلیون  یک 
فشار  نفت  اقتصاد صادرکنندگان  بر  ساله  هر 
می آورد. از نگاه سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی، مشکل دیگر در این عرصه، 
قوانین  IMO است.  براساس توضیحات حسینی،  
قیمت  کاهش  باعث  آنکه  بر  قوانین عالوه  این 
نفت  دنیا می شود،  قیمت  نفت خام ترش در 
نیز کاهش خواهد داد  را  ایران  تولیدی  کوره 
با سولفور باال  تا آن جا که قیمت نفت کوره 
به ۳80 دالر در هر تن رسیده و این در حالی 
است که نفت کوره با سولفور 0.5 درصد 640 
لذا عمده میادین  دالر قیمت گذاری می شود. 
است  ترش  و  سبک  نفت  ایران،  دارای  نفتی 
ایران  ضرر  به  بازار  تحوالت  رو  همین  از  و 
اتحادیه صادرکنندگان  خواهد بود. سخنگوی 
اینکه  بیان  با  همچنین  نفتی  فرآورده های 
بازارهای منطقه ای یکی از مزیت های ایران به 
زمینه  این  در  متاسفانه  گفت:  می رود،  شمار 
مورد  آخرین  در  و  نکرده ایم  عمل  خوب  نیز 
می توان به امضای قرارداد خرید گاز کویت از 
مناسبی  بازار  می توانست  که  کرد  اشاره  قطر 

مهم ترین عامل کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران که مصرف را هم کاسته 
نااطمینانی های سیاستی و نااطمینانی های سیاسی است، اولین گام برای خروج 
از این وضعیت، کاهش این نااطمینانی ها است. این کار اصال به پول احتیاج 
ندارد، این فقط یک عزم تصمیم گیرندگان برای حل مسئله را الزم دارد

برای گاز ایران باشد. حسینی چالش منطقه ای 
و  دانست  ترکیه  به  روسیه  لوله  را خط  دیگر 
دیگر  بازار  می تواند  نیز  لوله  خط  گفت:  این 

ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
ارز  بازگرداندن  برای  دولت  فشار  و  تهدید 
که  بود  هایی  چالش  دیگر  از  نیز  صادراتی 
ابراز   آن،  به  اشاره  ضمن  اقتصادی  فعال  این 
تخفیف  درصد   20 دولت  که  کرد  امیدواری 
را در این زمینه اعمال کند و نحوه  قیمت گذاری 
است.  خصوصی  بخش  ضرر  به  نیز  خوراک 
خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  حسینی 
»پیمان های  جمله  از  داخلی  چالش های 
قرار  اشاره  مورد  را  منشا«  گواهی  و  ارزی 
داد و اظهار کرد که   با وجود بورس و ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز،   این کنترل از سوی 
وزارت نفت بی معنا است.  سخنگوی اتحادیه 
همچنین  نفتی  فرآورده های  صادرکنندگان 
نیز  افزوده  ارزش  بر  اینکه  مالیات  بیان  با 
فشار  تحت  را  صادراتی  بنگاه های  نقدینگی 
قرار می دهد، عنوان کرد: این در حالی است 
که واردکنندگان از این مالیات معاف هستند، 

اما کاری برای صادرکنندگان به عنوان تامین کنندگان اصلی ارز انجام نمی شود.  او در همین حال 
به لزوم ایجاد رگوالتور مستقل اشاره کرد و افزود: وزیر نفت وعده داده که جلسه ای با اعضای 

هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی داشته باشد.

 مخاطرات جاگیری ایران در لیست سیاه
های  اتاق  جهانی  فدراسیون  عمومی  شورای  عضو  سلطانی  پدرام  همایش،  این  دیگر  سخنران 
بازرگانی  بود که به بیان چالش های بین المللی در عرصه صادرات از جمله قطع روابط تجاری 
با اقتصادهای بزرگ دنیا و خطر قرار گرفتن در لیست سیاه  اف ای تی اف پرداخت.  سلطانی 
و  مردم  به خودمان،  را  اوکراینی  هواپیمای  بزرگ سقوط  ابتدای سخنان خود گفت: سوگ  در 
کشور تسلیت می گویم. او افزود: وقتی همه حواس ما متوجه دشمن شد کشور دچار خشکسالی 
و آسیب شد و به این توجه نکردیم که دروغ چگونه اعتماد ملت را ویران می کند. سلطانی اما 
ابراز امیدواری کرد که این اتفاق تکانی باشد به آنانی که این سیاست را پیشه کردند. پس از 40 
سال از انقالب آیینه خوبی است که ببینیم چه کردیم و چه سیاستی اتخاذ کردیم. این فعال 
اقتصادی در ادامه با اشاره به چالش هایی که ایران با آن مواجه است، اظهار کرد: »جهان بینی، 
نوع راهبرد با جهان، تعامل پایدار« از جمله چالش های ما است. سلطانی با بیان اینکه ما در حال 
حاضر شریک راهبردی نداریم، گفت: آیا روسیه و چین شریک راهبردی ما هستند؟ سیاست ما 
واگرایی شده و بعد سیاسی باعث شده با تحریم دست و پنجه نرم کنیم. وی همچنین با اشاره 
و منطقه ای داشته ایم، گفت:  بین الملل هم ضعف مشارکت جهانی  اینکه در سطح مدیریت  به 
نه در سازمان شانگهای، نه در سازمان های تجارت جهانی و اقتصاد منطقه ای حضور داریم، نه 
توانسته ایم مشکل مان با FATF را حل کنیم. رئیس شورای سیاست گذاری همایش چهاردهم با 
بیان اینکه ایران در خاورمیانه ای واقع است که دورتادور آن آتش و چالش های منطقه ای وجود 
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دارد، گفت: زمانی ما مادر خاورمیانه بودیم و اکنون آن را فراموش کرده ایم. سلطانی در بخش 
داریم  تراز جهانی ضعف  به عنوان بخش خصوصی در  ما  اینکه  بیان  با  از سخنان خود  دیگری 
تصریح کرد: اندازه بنگاه ها در کشور ما کوچک است؛ مهارت مدیریت در کشور ما در تراز رقبا 
نیست و بیزینسمن در تراز جهانی کم داریم. در پرورش نیروی انسانی ضعیف هستیم و در حوزه 

فناوری با رقبا شکاف زیادی داریم.

 قواعد بازی را برهم زدیم

براساس اظهارات این فعال اقتصادی، کمبود دانش شهروندان باعث می شود، دولت ها هر کاری 
بخواهند انجام دهند. ناهمخوانی راهبرد و ساختار نهادهای ناکارآمد باعث می شود کشورها در 
نرخ رشد پایین باقی بمانند. در حالی که استراتژی ها باید با ساختار کشور متناسب باشد و اگر 
غیر از این باشد آسیب های داخلی و بین المللی به وجود می آورد. اما آنچه ما انجام دادیم این بود 
که خواستیم مدل خود را تحمیل کنیم در حالیکه کشورهای موفق سرجای خود قرار گرفتند و 
رشد شبکه سازی مطالعه را آغاز کرده و اندازه خود را بزرگ کردند. ما قواعد بازی را نپذیرفتیم 
و شرایط کنونی را آفریدیم. سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبار گذرنامه ایران در 
جهان اشاره کرد وگفت:  در حوزه گذرنامه بین 1۹۹ کشور دنیا در رتبه 186 قرار داریم، این 
یعنی تردد آسان نداریم و عزت نفس ایرانی مخدوش شده است.این نشان دهنده آن است که ما 
نتوانستیم تعامل خوبی با دنیا برقرار کنیم. همین امر سبب شده که برای سرمایه گذاری دنبال 
گذرنامه دوم باشیم و اینها سختی کار با ایران است. در واقع اینها سیگنال هایی است که نتوانیم 
با کشورهای دنیا رابطه برقرار کنیم و از حقوق شهروندان دفاع کنیم. رئیس هیأت مدیره شرکت 
پرسال همچنین با بیان اینکه تحریم ها تنها دلیل عدم ارتباط ما با دنیا نبود، گفت: در حوزه 
ناسازگاری با دنیا با چهل درصد اقتصاد دنیا کار نمی کنیم که از این میزان آمریکا 25 درصد را 

شامل می شود. ما فقط امکان کار با 60 درصد 
دنیا را داریم و به همین میزان از تعامل با دنیا 
با  این نبود که  عقب هستیم. تحریم ما فقط 
بلکه  نتوانیم کار کنیم  بانکی  آمریکا و شبکه 
80 درصد اقتصاد دنیا در زنجیره شرکت های 
آمریکا  انتفاع  در  که  دارند  قرار  ملیتی  چند 
اقتصاد  درصد   80 که  معنی  این  به  هستند، 

دنیا می ترسند که با ما کار کنند.

 قریب الوقع ترین چالش کشور چیست؟

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق های 
بازرگانی در ادامه پیوستن به FATF  را قریب الوقع ترین 
چالش کشور عنوان کرد وگفت: اکنون پنج ششم 
حجم تجاری دنیا از همین مسیر صورت می گیرد. 
سازمان  این  عضو  دنیا  به طوریکه 205 کشور 
ملل  است که سازمان  در حالی  این  و  هستند 
1۹۳ عضو دارد و این اهمیت FATF را نشان 
عضو  نیز  اسراییل  و  عربستان  حتی  می دهد. 
آن هستند و چه بسا سال آینده این دو کشور 
شوند.  انتخاب  سازمان  این  روسای  به عنوان 
کشور  پنج  فقط  بدانیم.  را  خود  تکلیف  حال 

نیستند   FATF عضو  کشور   205 قاعده  در 
در  است.  کشور  پنج  این  جزء  هم  ایران  که 
پالرمو تنها کشورهایی که عضو نیستند ایران، 
غیر  نیز   CFT در  و  کنگو  سومالی،  گینه نو، 
کوک،  جزایر  سومالی،  چاد،  اریتره،  ایران،  از 
سلطانی،  گفته  به  ندارند.  حضور  واتیکان 
نشست  آخرین  در  و  اکتبر    18 تاریخ  در 
از  قبل  ایران  اگر  که  شد  جمع بندی   FATF

نکند،   اجرا  را  پالرمو  و   CFT فوریه2020، 
بر  اول  حالت  به  تعلیق  تقابلی  اقدامات  تمام 
می گردد و به همه کشورها تاکید می شود که 

آن را اجرایی کنند.
خود  صحبت های  بعدی  بخش  در  سلطانی 
مهمترین ویژگی رگوالتوری هر صنعت را استقالل 
از تمام بازیگران آن صنعت عنوان کرد و افزود: به طور 
مشخص در صنعت نفت، رگوالتوری باید از دولت، 
بخش خصوصی و هم از بخش خصولتی که عهده 
دار پاالیشگاه ها هستند، باید مستقل باشد تا بتواند 
نقطه پیشینه منافع ملی کشور را نشانه گذاری کند 
که البته به معنای افزایش درآمدهای دولت نیست، 
بلکه به معنای تنظیم روابط برای بهره برداری بهینه 
از آن صنعت است. همچنین رشد و توسعه اقتصادی 
پایداری و ثبات و رفاه شهروندان در شرایط خوبی 
نیست و باید از جهان بینی ستیز به رقابت و در 
رویکرد سیاسی مشارکت جدی را دنبال کنیم تا با 
تحریم مواجه نشویم ایران باید به نقش مادر خود در 
خاورمیانه باز گردد.  این فعال اقتصادی در پایان با بیان 
اینکه پیمانه امید خالی شده، عنوان کرد: امیدواریم 
که سایه خشکسالی، دروغ و دشمن از کشور رخت 

بربندد و ایران شاهد روزهای بهتر باشد.

  روایتی از پنل تخصصی رگوالتوری درصنعت 

نفت و نرخ خوراک واحدهای تولیدی 

بعد از پایان یافتن سخنرانی های ترتیب داده 
شده در چهاردهمین همایش ساالنه اتحادیه 
اوپکس، نوبت به برگزاری پنل تخصصی رسید 
و  نفت  صنعت  در  رگوالتوری  عنوانش  که 
انتخاب   . بود  تولیدی  واحدهای  نرخ خوراک 

از  بازیگران موثر در نرخ خوراک و فرآورده ها  بود که  به نحوی صورت گرفته  این پنل  ترکیب 
جهت های مختلف در آن حضور داشته باشند. اعضای پنل را قرار بود رضا پدیدار رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی، یاسر میرزایی مدیرکل بودجه، منابع و ارزیابی طرح های وزارت نفت، احسان 
باقریان عضو هیات مدیره اتحادیه، سعید رفیعی فر دبیر کل اتحادیه و ناصر عاشوری دبیر کل 
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش و احمد داوودی نایب رئیس شورای رقابت تشکیل بدهند 
که در نهایت ناصر تنگستانی به جای ناصر عاشوری به نمایندگی از انجمن صنفی پاالیش در آن 

شرکت کرد و احمد داوودی نیز غایب بود. 
به هر ترتیب سعید رفیعی فر دبیر کل اوپکس چارچوب پنل را در آغاز صحبت هایش مطرح کرد 
که بیش از هر چیز در کلیت به نقد نقش وزارت نفت در قیمت گذاری خوراک پاالیشگاه ها و در 
جز به مبنا قرار دادن قیمت نفت صادراتی برای خوراک پاالیشگاه ها استوار بود. رفیعی فر وضعیت 
ارائه طریق  از دید خود  به چهارراهی بدون چراغ قرمز تشبیه کرد که هر کس صرفا  را  فعلی 
می کند و رگوالتوری حکم چراغ قرمز را دارد. رضا پدیدار که در قامت رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی به نمایندگی از این بازیگر عرصه اقتصاد ایران در پنل حضور داشت، صحبتش را با 
نگاه مفهومی به پدیده تنظیم گری شروع کرد. چیزی که او از آن صحبت می کرد اهمیت توجه به 
این موضوع است که تنظیم گری یک فعل حساب نمی شود و این مفهوم در واقع یک جریان است 
و مثل هر جریان دیگری نیازمند یک فرآیند. از دیدگاه پدیدار از خالل به اظهارات سخنرانان 
این فکر  تایید  به  لعنیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور می شد  به ویژه اظهارات  همایش 
رسید که حرکت در این فرآیند نیازمند مستقل بودن نهاد تنظیم گر از دولت است و اگر هدف 
این است که در پایان مسیری که این فرآیند طی می کند به جریان تنظیم گری پایدار دست پیدا 

کند به بخش خصوصی قوی نیاز دارد. 
اما چیزی که از نظر رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در تضاد با سیاست هایی در این جهت 
محسوب می شود سبک و سیاق تعامل حاکمیت با تولید کننده و صادرکننده است که از نمودهای 
آن حجم انبوه دستورالعمل هایی است که از سوی دولت صادر می شود، او در این زمینه عنوان 
کرد : مطالعه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نشان می دهد در ۹ ماه نخست سال 1۳۹8، مقامات 
اصلی اداره کننده کشور در بخش حوزه انرژي بیش از 180 دستورالعمل های کالن صادرکردند 
به  دستورالعمل   180 این  شدن  تبدیل  بدهد  آدرس  را  اصلی  چالش  که  چیزی  آن  شاید  اما 
1200 دستورالعمل در زیرمجموعه های شرکت های دولتی باشد.  پدیدار معتقد بود: نهادهای زیر 
مجموعه از سر ترس و محافظه کاری تا جایی که توانستند دستورالعمل  صادرکردند که خروجی 

مداخله دولت، نااطمینانی های داخلی
 و نااطمینانی های بیرونی سه عامل هستند 
که با ارتباط با هم در نهایت نااطمینانی در اقتصاد را سبب می شوند، این 
سرمایه گذاری سوداگرانه را تشویق می کند
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اتاق بازرگانی برای برداشتن  انرژی  او از طرف کمیسیون  آن ناهمواری های عدیده بوده است. 
قدم هایی در جهت بهبود این وضعیت اعالم آمادگی کرد. 

 ماجرای نرخ نفت خام پاالیشگاه ها 

در اینجا سعید رفیعی فر دبیر کل اوپکس بحث قیمت نفت خامی که وزارت نفت برای ارائه به 
پاالیشگاه ها در نظر می گیرد را باز کرد. این بحث مدت هاست هم در فضاهای رسانه ای و هم در 
با این موضوع برگزار می شود مطرح شده؛ اعضای اتحادیه  جلساتی که بین بخش های مرتبط 
اوپکس بر این باور هستند که به این خاطر که نرخ خوراک نفت خام پاالیشگاه ها نرخ فوب خلیج 
فارس در نظر گرفته می شود، در نهایت این تولیدکنندگان فرآورده های نفتی هستند که باید 
قیمت باالتری را برای دریافت خوراک فرآورده پرداخت کنند. سعید رفیعی فر در صحبت هایش 
به این موضوع پرداخت که در این میان پاالیشگاه ها چون در نهایت نرخ خوراک را بر اساس 
5 درصد تخفیف دریافت می کنند چندان روی نرخ بحثی ندارند اما فرآورده ایها این وضعیت را 
مناسب نمی دانند. یاسرمیرزایی که در سمت مدیر کل بودجه، منابع و ارزیابی طرح های وزارت 
نفت و در واقع تاحدودی به نمایندگی از این وزارتخانه در پنل حضور داشت در اینجا شروع به 
صحبت کرد. بخش نخست اظهارات او که خود نیز مقدمه ای بر رگوالتوری توصیف می کرد این 
طور آغاز شد: رگوالتوری به آن معنا که در سال های اخیر در ایران مطرح شده و در بخش هایی 
مثل مخابرات و برق مقدماتی در آن ایجاد شده در صنعت نفت هم صحبت ها و ایده پردازی هایی 

درباره ي آن وجود دارد. تالش او لزوم توجه به اهمیت مقدمات این مقوله بود. 
مدیر کل بودجه، منابع و ارزیابی طرح های وزارت نفت با اشاره کردن به پدیده های مختلفی از 
جمله اینکه تا 85 درصد تولیدات پاالیشگاه ها در ایران کامال در شرایط خارج از بازار فعالیت 
می کنند به این موضوع پرداخت که صحبت کردن از چیزی مانند رگوالتوری در این شرایط تا 
حدودی بی معنا محسوب می شود و شرایط شکل گیری ادبیات رگوالتوری را در اساس خود ندارد. 
میرزایی که وضعیت فعلی را ابتدای راه رسیدن به ادبیات رگوالتوری می دانست در بخش بعدی 
صحبت هایش به طور خالصه به چند موضوع پرداخت یکی این که باید توجه داشت که همچنان 
حجم بسیار مهم نفت ایران به صورت دولتی اداره می شود و دوم اینکه در کنار تمام سختی هایی 
که کم شدن تصدی دولت ها در بخش های مختلف دارد، تصدی دولت در بخش نفت سخت تر و 

پیچیده تر است او در این زمینه گفت: اما من 
اطمینان می دهم رغبت در وزارت نفت برای 

کم شدن تصدی دولت وجود دارد.
خالل  در  داشت  تالش  میرزایی  که  آنچه 
بود  این  بدهد  انتقال  مختلفش  صحبت های 
بودن  اجرایی  تضمین  داشتن  باور  صرف  که 
بودجه،  کل  مدیر  نیست.  سیاست ها  برخی 
در  نفت  وزارت  طرح های  ارزیابی  و  منابع 
در  که  فعلی  چالش های  از  گوشه ای  تشریح 
مسیر رسیدن به ایستگاه پررنگ شدن نقش 
بخش خصوصی در حوزه قیمت گذاری وجود 
طوالنی ای  و  پیچیده  راه  کرد:  عنوان  دارد 
چون  هم  خصوصی  بخش  خود  دارد،  وجود 
باید  زمینه داشته  این  حضور کم سابقه ای در 
در  کند.  کسب  زمینه  این  در  تجربه هایی 
ذی نفعان  قیمت گذاری،  تجربه های  همین 
بگذارند  دیگری  جای  را  خودشان  نمی توانند 
کنند  تصمیم گیری  تعادلی  نقطه  یک  در  و 
موضوع  همین  خاطر  به  نهایت  در  هم  باز 
مسئولیت تصمیم گیری به دولت داده می شود. 
این مایه ناراحتی نیست اما نشانه  این است که 
باید تجربه بکنیم و بخش خصوصی  ما هنوز 
نیز مشاهده بکند که چقدر ممکن است سود 
کند یا ضرر کند تا به نقطه تعادلی و قابل اتکا 

برای شکل گیری رگوالتوری برسیم.

بخش خصوصی و دوچرخه های شیرازی 

ناصر  سمت  به  میکروفون  میرزایی،  از  بعد 
جای  به  واقع  در  تنگستانی  رفت.  تنگستانی 
کل  دبیر  عاشوری  ناصر  که  دیگری  ناصر 
بود  پاالیش  انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
در جلسه شرکت کرده بود. تنگستانی تجربه  
دوچرخه های  شدن  وارد  تجربه  به  را  فعلی 
اشتراکی به شهر شیراز تشبیه کرد که در ابتدا 
از این سو و آن سو با مخالفت روبرو شده اما 
در نهایت بعد از مدتی اکنون این دوچرخه ها 
از  کرده اند.  باز  شیراز  در  را  خودشان  جای 
باید  خصوصی  بخش  گرفتن  پا  برای  او  نگاه 

ورود دولت در صنایع باالدستی نفت و گاز، عدم پیش بینی آینده، قوانین مشکل 
ساز IMO ، تحوالت بازار انرژی، پیمان های ارزی، گواهی منشا، مالیات بر ارزش 
افزوده و نبود یک نظام رگوالتور مستقل گذشت که می توان آنها را عمده ترین 
چالش های پیش روی صادرکنندگان فرآورده های نفتی عنوان کرد.

اما چیز مهم  زیرساخت مشابهی فراهم شود. 
دیگری که تنگستانی در ادامه به آن پرداخت 
بخش هایی  بازیگران  روابط  ویژگی های 
محصوالت  آن  در  که  بود  ایران  اقتصاد  از 
انحصاری وجود دارد. او به خصوصیات رابطه  
خاص پاالیشگاه ها با دولت از جمله اینکه هم 
خوراک هم فرآورده با درصد باالیی از دولت 
خریده و به دولت فروخته می شوند پرداخته 
و به نوعی این موضوع را مطرح کرد که رابطه 
این  از  ناگزیر  پایین دستی ها  با  پاالیشگاه ها 
ادامه  در  او  می شوند.  متاثر  انحصاری  رابطه  
مصون  اهمیت  بر  را  صحبت هایش  تمرکز 
بودن رگوالتور از اعمال قدرت نهادهای دیگر 
متمرکز کرد. تنگستانی در باب اهمیت چنین 
مختلفی  چالش های  فقدانش  که  موضوعی 
ایجاد می کند عنوان کرد: ما همین حال موارد 
متعددی داریم که با وجود اینکه اختیار قانونی 
برای اجرای چیزی وجود داشته دستگاه هایی 
وارد شده و با بیان اینکه حکم حکومتی دارند 
مانع اجرایش شده اند. به طور خالصه می شد 
نماینده  دیدگاه  از  که  گرفت  را  نتیجه  این 
پاالیش   صنعت  کارفرمایی  صنفی  انجمن 

نهاد  اعضای  ترکیب  باشد  آن  بر  بحث ها  تمرکز  باید  فعلی  در شرایط  که  موضوعی  عمده ترین 
رگوالتوری، ساختار و بنیان های آن به نحوی است که تا سفت شدن پای این نهاد بتوانند در 

مقابل تمام فشارهای بیرونی که قطعا متحمل خواهد شد بایستند. 
پتروشیمی  و  گاز  نفت،  فرآورده های  اتحادیه صادرکنندگان  مدیره  هیات  عضو  باقریان  احسان 
او  باالدستی داشت.  قانون های  اعمال  با  اوپکس  به چالش های فعلی  اشاره  به  اما بیشتر تمایل 
این موضوع را مطرح کرد که اگر دولت دستش را از دخالت کردن بردارد عمده مسائل اتحادیه 
حل می شود. او در بخشی از صحبت هایش یاسر میرزایی نماینده وزارت نفت را مورد خطاب 
قرار داده و عنوان کرد که چالشی که بر سر قیمت گذاری وجود دارد به خاطر این است که 
فرمول را وزارت نفت داده و ما خواهان فرمول جدید هستیم. او مطرح کرد: نگاه فعلی دولت 
میرزایی  است.  از بخش خصوصی  دنبال حمایت  به  که  دولت  نه یک  بازرگان می آید  از یک 
به صورت  بلکه  الزامی  به صورت  نه  واقع  در  فرمول  که  عنوان کرد  این صحبت  به  پاسخ  در 
بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  آن ها  فرمول  که  نبوده  این  خواهان  دولت  و  شده  داده  مشورتی 
گاز  نفت،  فرآورده های  صادرکنندگان  اتحادیه  اعضای  تمایل  از  در صحبت هایش  باقریان 
کاهش  به  منوط  را  آن  حصول  که  کرد  صحبت  سالم  تجارت  تعریف  به  پتروشیمی  و 

کرد.  توصیف  دولت  مداخالت 
عدم  درباره  میرزایی  یاسر  از سوی  که  به صحبت هایی  توجه  با  باقریان،  از صحبت های  بعد 
مطرح  یکدیگر  جای  خود  دادن  قرار  برای  خوراک  قیمت گذاری  مقوله   در  ذی نفعان  تالش 
شد، سعید رفیعی فر این موضوع را پیش کشید که اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
آن هم  مثال  و شاهد  بردارد  گام  راستا  این  در  است  کرده  تالش  همواره  پتروشیمی  و  گاز 
گذشته   سال  پیشنهاد  او  شده اند.  تهیه  ملی  منافع  راستای  در  همگی  که  است  طرح هایی 
در  اتحادیه  بر  حاکم  نگاه  نوع  از  نمونه ای  را  خوراک  ارز  شدن  نیمایی  زمینه   در  اوپکس 

راستای منافع ملی عنوان کرد. 
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 نقطه تعادلی در دولت ایجاد نمی شود 

اما گل نهایی در این زمینه را با پاس گل سعید رفیعی فر، رضا پدیدار به ثمر رساند. پدیدار گفت: 
آقای میرزایی از رسیدن به نقطه مطلوب صحبت می کنند و من به شما می گویم نقطه مطلوب 
به بخش  نیافته است. لطفا دولت  اتفاقی  ایجاد نمی شود و هیچ جای دنیا چنین  درون دولت 
خصوصی باور کند اعتماد کند و اعتبار بدهد. نگران نباشید و آنقدر سطح بخش خصوصی را 
پایین نیاورید.  او که در این قسمت بسیار با هیجان و تا حدودی تند صحبت می کرد از فاصله  
وضعیت فعلی با قانون اساسی در نقش بخش های مختلف در اقتصاد صحبت کرد و گفت: در 
قانون از اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی صحبت شده است. روزهای اول گفتند 
سهم  این ها مساوی باشد در عمل دیدند ممکن نیست گفتند دولت اول اقتصاد را شکل بدهد 
و بعد تعاونی و خصوصی را شکل بدهد. در نهایت اما تنها در برنامه  دوم توسعه که سال 1۳۷4 آغاز 
شد بود که اندکی برای بخش خصوصی سهم قائل شدند. مدیران دولتی اما هنوز به بخش خصوصی 

اعتماد ندارند. 
او در ادامه شاید برای ارائه  مثالی از اعتماد نداشتن مدیران دولتی به بخش خصوصی از جلسه ای 
صحبت کرد که به محض سرکار آمدن دولت یازدهم با بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار کردند و طرح هایی 
که در راستای منافع ملی از طرف بخش خصوصی در آن صحبت شده است. او عنوان کرد: یک مدل 
به آن ها ارائه کردیم اما آن مدل هرگز مورد توجه قرار نگرفت. واقعیت این است که دولت می ترسد و 
هیچ پایه و اساسی هم برای تغییر در اختیار ندارد. حاال وقت این است که بخش خصوصی را ببینند که 
در تمام سرفصل های مورد نیاز کشور شکل گرفته است . پدیدار در ادامه ریشه  عدد 160 هزار میلیارد 
تومانی در بودجه برای اداره شرکت های دولتی را در تجربه  خودش از برگزاری مناقصات در نفت این 
طور روایت کرد: در یک مناقصه که هم شرکت های خصوصی بودند هم دولتی، شرکت دولتی با کار 
عجیب دادن عدد زیر قیمت پایه برنده مناقصه شد. تلفنی از مدیرش سوال کردم چطور چنین عددی 

دادید؟ گفت اشکال ندارد فوقش کم میاوریم و در بودجه آن را می گیریم . 
به سمت  دوباره  بود، صحبت  کرده  بیدار  را حسابی  که حاضران خسته  این صحبت ها  از  بعد 
سیاست وزارت نفت در تعیین قیمت نفت برای پاالیشگاه ها رفت. اینجا بود که یاسر میرزایی 
که به نمایندگی از این وزارتخانه در پنل حضور داشت عوامل و خصیصه هایی که شیوه  فعلی 
در قیمت گذاری نفت و فرآورده را شکل داده اند به طور واضح بیان کرد. این بخش از توضیحات 
میرزایی را می شد مرتبط به آنچه که نماینده انجمن صنفی پاالیش درباره رابطه  خاص میان 
پاالیشگاه ها و دولت مطرح کرد دانست. مدیر کل بودجه، منابع و ارزیابی طرح های وزارت نفت به 
طور خاص روی موضوع پرداخت سنگین یارانه و تاثیر آن روی سیاست های قیمت گذاری دست 
گذاشته و عنوان کرد: به نظر من حالت ایده آل این است که با هر پاالیشگاه بر اساس فاکتورهای 
کسب و کاری برای قیمت و قرارداد مذاکره شود اما در حالت فعلی و به این خاطر که 85 درصد 
محصوالت پاالیشگاه ها توسط دولت خریداری می شود تا با قیمت تکلیفی تحت عنوان یارانه به 
مردم و بخش های دیگر داده شود عمال بنگاه توان تسویه پول نفت را ندارد . میرزایی تالش داشت 
این موضوع را مطرح کند که فاکتورهایی که غالبا از جنس کسب و کار نیستند در نهایت سبب 
شده اند قیمت گذاری نفت و فرآورده نه یک قیمت گذاری از جنس بازار بلکه موهومی و بازی-

ریاضی باشند. او به طور خاص درباره تغییرات اخیر قیمت گذاری نفت خام مصرفی پاالیشگاه ها 
از  از همین فاکتورهای غیر کسب و کاری اعالم کرده و گفت: عمال  تحریم را به عنوان یکی 
قاچاق  افشای  به معنای  نفت خام  افشای قیمت صادراتی  تحریم،  به خاطر  امسال  اردیبهشت 

سال  که  است  حالی  در  این  بود.  خام  نفت 
مطرح  خام  نفت  صادراتی  واقعی  قیمت   ۹۷
می شد. به هر حال نماینده  وزارت نفت مدعی 
بود که در این وضعیت آن ها ناچار بودند مدلی 
پیاده کنند که در نهایت خروجی آن با همان 
پاالیشگاه ها  فعالیت  شود  سبب  بازی-ریاضی 
از این اتفاق که ایران قادر نیست قیمت نفت 
او  متاثر نشود.  افشا کند  را  خام صادراتی اش 
در اینجا این موضوع را هم مطرح کرد که به 
این خاطر که در این مدت ایران در ماه هایی 
صادرات نفت بسیار کم و در ماه هایی صادرات 
نفت بسیار زیاده دارد در این مدل میانگین در 
نظر گرفته شده است. یاسر میرزایی اما عنوان 
کرد قبول دارد که ممکن است این تغییرات 
روی برخی فرآورده های ویژه مشکالتی ایجاد 
کرده که باب طبع فعاالن در آن بخش نباشد، 
او در نهایت از طرف وزارت نفت اعالم آمادگی 
کرد که برای این مشکالت مرحله به مرحله 
فکر شده و برنامه ریزی شود، فقط این موضوع 
گوشه ای  نیست  قرار  که  شود  گرفته  نظر  در 
را  پازل  باید کل  و  را حل کنیم  پازل  از یک 

ببینیم.
وزارت  نماینده   صحبت های  یافتن  پایان  با 
مدیره  هیات  عضو  باقریان  احسان  نفت، 
در  را  زمانش  از  بخشی  واقع  در  که  اوپکس 
اظهارات  در  بود  گذاشته  میرزایی  اختیار 
که  است  این  واقعیت  کرد:  عنوان  کوتاهی 
شناخت بخش خصوصی از بازار دست کمی 
پیشنهاد  اتحادیه  ندارد.  دولت  شناخت  از 
را  کوره  نفت  و  سفید  نفت  یارانه  برداشتن 
اما دولت از جای اشتباه که بنزین  داده بود 
بود شروع کرد. اکنون هم در نهایت پیشنهاد 
خام  نفت  برای  که  قیمتی  که  است  این  ما 
پاالیشگاه ها قرار است مبنا قرار بگیرد قیمت 
نفت خام فروش رفته در بورس انرژی باشد. 
چنین اتفاقی برای بخش خصوصی هم انگیزه 
ایجاد می کند که به خرید نفت خام در بورس 

مبادرت بورزد.

ساالنه  همایش  چهاردهمین  پایان  در 
و  گاز  نفت،  های  فرآورده  صادرکنندگان 
از  تن  سه  از  تجلیل  ضمن  ایران  پتروشیمی 
خسروجردی  آقایان  اتحادیه،  پیشکسوتان 
سوی  از  ای  بیانیه  اسپندیاری،   و  اسالمی 
فعاالن صنایع و صادرات فرآورده های نفت، گاز 
به پشتوانه 16 سال کار  ایران و  و پتروشیمی 
تشکلی در اتحادیه صادرکنندگان فراورده های 
نفت و گاز و پتروشیمی ایران، در قالب خواسته 
به شرح ذیل  و حاکمیت  از دولت  های کالن 

قرائت شد :
 چالش های منطقهای و بین المللی فراروی 
کشور به سطح بسیار باال و بیسابقه ای رسیده 
است. نظر به این که هرگونه تنشی تاثیر مستقیم 
در امر صادرات و متعاقب آن یقیناً اثر منفی در 
تولیـد خواهد داشت، لذا از حاکمیت خواهان 
افزایش تعامل در روابط بین الملل، به ویژه با 
ریاست  پیشنهادی  طرح  قالب  در  همسایگان 
محترم جمهوری تحت عنوان “طرح صلح هرمز” 
هستیم تا اقتصاد مبتنی بر تولید و صادرات از 

این تنگنا خارج گردد.
 طی دهه های متمادی صنعت نفت کشور در 
انحصار دولت بوده است. حال که در سال های 
اخیرتصمیم گیرندگان نظام در پی نقش دادن به 

بخش خصوصی می باشند، نباید این نقش در 
حد گفتار باقی بماند، بلکه نیازمند یک سیاست 
گذاری درست و جامع نگر و ایجاد ارتباط سازنده 
با بخش خصوصی و از همه مهمتر اعتماد سازی 

بین دو بخش خصوصی و دولتی میباشد.
و  گاز  و  نفت  استخراج  در  انحصـار  ماهیت   
همچنین شبـه انحصار در حلقه بعدی زنجیره 
بیشینه  به  نگاه  با  و  قانون  پایه  بر  تنظیمگری 
سازی منافع ملی در صنایع نفت و گاز را اجتناب 
ناپذیر مینماید. در این راستا، ایجاد رگوالتوری 
تخصصی و مستقل زنجیره نفت و گاز از ابتدای 
کامل  رقابت  شرایط  که  بخشی  هر  تا  زنجیره 
در آن برقرار نیست، ضروری است. ما خواهان 
تصمیم گیری هر چه سریعتر در این خصوص 

هستیم.
 صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، هم در ابعاد 
و  گردد  می  محسوب  عظیم  صنعتی  جهانی 
“ستون  ایران  همچون  کشوری  برای  هم 
اخیر  های  دهه  در  کشور”  اقتصاد  فقرات 
صنعت  این  آینده  دهه  چند  در  است.  بوده 
و  “رشد  موتور حرکت  نقش  میتواند  کماکان 
توسعه “ دیگر بخش های اقتصادی کشور را 
داشته باشد. صنعتی با این سطح از تبادالت 
مالی نمیتواند خارج از چارچوبهای بانکی دنیا 

کار کند. بنابراین از دولتمردان خواستاریم با 
تدابیر الزم جلوی ورود ایران به لیست سیاه 
دیگری  بحران  وقوع  از  تا  بگیرند  را   FATF

برای تجارت خارجی کشور جلوگیری گردد.
هرگونه  با  جانبه  همه  مبارزه  خواهان  ما   
لذا  هستیم.  صنعت  این  در  رانت  و  قاچاق 
و  قاچاق  از  جلوگیری  برای  که  باوریم  براین 
نفتی  مواد  های  یارانه  گام  به  گام  باید  رانت 
بر معیشت  اثر  تناسب مصرف داخل و  به  را، 
خانواده، حذف کرد. در این مقطع الزم است 
نفت  و  کوره  نفت  مانند  مواد  از  برخی  یارانه 
سفید را که مصرف آنها در جامعه به حداقل 

ممکن رسیده است، حذف کرد.
بخش  در  مدخل  ذی  های  سازمان  تعدد   
گاز  نفت،  های  فراورده  صادرات  و  تولید 
و  گوناگون  مأموریتهای  با  پتروشیمی  و 
در  یکپارچگی  نبود  و  متناقض  اهداف  بعضٌا 
سیاستگذاری تولید و صادرات از موانع جدی 
فراروی این بخش است. از دولتمردان انتظار میرود، 
به ویژه در این شرایط، به جد از تصمیم گیریهای 
پراکنده و “نهضت تولید بخشنامه” جلوگیری 
نمایند و هر تصمیمی را، پیش از اخذ، به رأی 
و مشورت نهادهای تخصصی آن، از جمله این 

اتحادیه بگذارند.
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به  منع  قانون  دنبال  به  مدیران  تغییر  موج 
شمار  افتاد،  راه  که  بازنشستگان  کارگیری 
رئوس  در  دهه ها  بعضا  که  را  افراد  از  زیادی 
سیاست گذاری ایران حضور داشتند با خود به 
ساحل آورد. فارغ از اینکه در نهایت این اتفاق 
چه اثری بر کلیت وضعیت ایران خواهد گذاشت، 
این  از  برخی  با  می توان  که  بود  این  خروجی 
مسئولیت های  از  دور  به  فضایی  در  چهره ها 
اجرایی که داشته اند و در منظر یک کارشناس 
پای صحبت نشست؛ اشخاصی که گاها از ابتدای 
مسئولیت های  در  اسالمی  انقالب  شکل گیری 
اجرایی حضور داشتند و به خوبی می توان در 
و  جمع  شفاهی  تاریخ  یک  خاص  موضوع  هر 
جور را با صحبت هایشان ساخت. یکی از این 
کرباسیان  است. مهدی  کرباسیان  افراد مهدی 
فارغ التحصیل دکتری مدیریت از دانشگاه پیسلی 
اسکاتلند است که طی دهه های اخیر از معاونت 

وزارت حمل و نقل در دوران جنگ تا عضویت در هیات مدیره شرکت ملی نفت و ریاست گمرک و 
ریاست هیات عامل ایمیدرو، در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی ایران حضور داشته است. شاید 
به همین دلیل باشد که به کمک دیدگاه و تحلیل او می توان تکه ای از پازل تصویر بزرگ اقتصاد ایران 
و موقعیت فعلی آن را بهتر ترسیم کرد. این شما و این گفت و گو با مهدی کرباسیان که صبح یک 

روز برفی در تهران انجام شد. 

 آقای دکتر کرباسیان شما سال ها در بخش های مختلف اقتصاد ایران در سطوح سیاست گذاری فعال 

بودید. اول از همه به طور کلی سیاست گذار در ایران چه اولویتی دارد؟ آیا این فرضیه که سیاست گذار 

ایرانی تماما در فکر و اندیشه  راضی نگه داشتن افکار عمومی است صحیح است؟ 

برای پاسخ به این پرسش باید کمی ریشه ای تر صحبت کنیم. این به ساختار حکومتی و ساختار 
اقتصادی ایران برمی گردد. اول از همه باید بپذیریم که در حکومت مذهبی، حامی اصلی مردم هستند 
و جمهوری اسالمی ایران هم به دلیل استقالل سیاسی به قدرت خارجی وابستگی ندارد، وقتی 
مردم حامی اصلی هستند پوپولیسم، مردم گرایی و تصمیماتی که بتواند مصالح مردم را بعضا در 
کوتاه مدت در نظر بگیرد در تصمیم گیری مسئوالن اجرایی وجود دارد. از طرف دیگر دچار بودن 
ایران به تحریم به این وضعیت دامن زده و باعث شده مسئوالن نتوانند برنامه بلند مدت پیش بینی 
کنند. عامل بعدی نیز ساختار اقتصادی متمرکز ایران است که در آن نقش بخش خصوصی و مردم 
در نظام تصمیم گیری اقتصادی کمرنگ است. مجموعه این عوامل موجب می شود دولت و مجلس 

فرمان دست 
خبش خصوصی
 باشد از پیچ 
سخت ۹۹ 
عبور می کنیم
 نادی صبوری - دنیای انرژی

که دو ارگان اصلی تصمیم گیری هستند در همه  
ثبات کم تری  با  و  بلندمدت  برنامه های  دوران، 
دارند و بخش خصوصی کم تر طرف مشورت قرار 
می گیرد. تصمیم های خلق الساعه، غیرکارشناسی 
و احساسی  هم محصول همین وضعیت هستند. 
با در نظر داشتن چنین تصویر پس زمینه ای، در 
پاسخ به پرسش شما باید گفت هیچ دولت و 
حکومتی نمی تواند خالف نظر مردم حرکت کند. 
دولت ها عالقمند هستند مردم راضی باشند. برای 
تصمیم گیری ولی بعضا وقتی بخش خصوصی 
مردم  می خواهند  دولت ها  و  ندارد  وجود  قوی 

راضی باشند تصمیمات کوتاه مدت می گیرند.

  شما در صحبت هایتان بارها نقش آفرینی یک 

بازیگر در عرصه اقتصاد ایران را مورد نقد قرار 

اقتصاد  این  هستند.  هم خصولتی ها  آن  و  دادید 

متمرکز از یک طرف و حضور خصولتی ها از طرف 

دیگر از کجا شروع شده و آیا باید خصولتی ها را 

مانع توسعه و مانع رشد بخش خصوصی دانست؟  

وقتی می خواهیم به اینکه اقتصاد ایران اکنون 
چه مقدار در دست خصولتی ها است بپردازیم 
اول باید این را به یاد بیاوریم که قبل از پیروزی 
انقالب و در دوره پهلوی دوم هم اقتصاد ایران آزاد 
بر تصمیمات  نبوده و تصمیم گیری های دولت 
اقتصادی موثر بوده است. در واقع می توان اقتصاد 
ایران در آن دوران را نیمه سوسیالیستی نامید. اما 
درباره آنچه که بعد از انقالب اتفاق افتاد جنگ 
نقشی کلیدی در متمرکزتر شدن اقتصاد بازی 
کرد. در واقع بعد از پیروزی انقالب جنگ عاملی 
شد که دولت برای حفظ نظام و مملکت مجبور 

به پیاده کردن اقتصاد دولتی و متمرکز شود. 

چه  به  جنگ  زمان  در  اجرایی  مسئول  یک   

چیزهایی می اندیشید؟ آیا آن موقع به اینکه متمرکز 

شدن اقتصاد و حضور دولت در تمام  ارکان ممکن 

است افقی مناسب نداشته باشد اندیشیده شده بود؟ 

یک مثال می زنم. من بین سال های 60 تا 64 
معاون حمل و نقل وزارت راه بودم. در آن زمان 

هدف من طبق تاکید نخست وزیر و اولویت اصلی کشور، پشتیبانی جبهه  جنگ و رساندن کاالی 
اساسی به مردم بود. در آن زمان در مقطعی کاالی اساسی مردم به ایالم نمی رسید. ما ۳ هزار کامیون 
سفارش دادیم و بعد از طریق راننده ها توزیع انجام می شد، در ادامه با چالش هایی روبرو می شدیم مثال 
با محدودیت راننده هایی روبرو بودیم که تصدیق پایه  1 داشته باشند. ما باید با پلیس راهنمایی رانندگی 
هماهنگ می کردیم که این وضعیت تغییر کند. این هدفی بود که ما برایش استراتژی گذاشتیم. شاید 
در حالت عادی بهینه این بود که ما این را به شرکت های حمل و نقل می سپردیم ممکن است همین 
حاال هم کسی این کار را نقد کند ولی در آن زمان ماجرا متفاوت بود. اتفاق هایی از این دست در سطح 
ریز و درشت اقتصاد ایران را به سمت یک اقتصاد متمرکز سوق داد. قبل از آن هم مصادره ها و ملی 
کردن صنایع اتفاق افتاده بود و شرکت های بزرگ همه دولتی شده بودند. در سال های جنگ رکود هم 
بر اقتصاد ایران سایه افکند تا بخش خصوصی از قبل هم ضعیف تر شود. من از تصمیم هایی که در آن 

زمان گرفته شد دفاع می کنم. اما این وضعیت بنیان بدی هم برای ایران ایجاد کرد. 

 در مورد شکل گیری مواردی همچون شستا، مسیری که از ابتدا دیده شده بود همین راهی بود که 

حاال طی می شود؟ چرا شما از فعالیت خصولتی ها در اقتصاد ایران ابراز نگرانی می کنید؟ 

دولت ها در ایران همواره ۳ درصد از حق بیمه شدگان را به عنوان مشارکت در بیمه های اجتماعی پرداخت 
می کنند. در سال های جنگ ولی به خاطر اینکه دولت در تنگنا بود این حق را به سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت نکرده بود. نتیجه این شد که اوایل دهه هفتاد من در کنار افرادی دیگر شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی را تاسیس کردیم و آن موقع قرار شد با کمک مرحوم هاشمی رفسنجانی، سازمان تامین 
اجتماعی در ازای طلب خود از دولت، اموال دریافت کند. سیاست ما در آن موقع این بود که اموال را 
بگیریم و مقداری را نگهداری کنیم و بنگاه داری نکنیم. اما واقعیت کشور این بود که سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی به سمت بنگاه داری رفت. در سال های ۷5-۷4 ما دنبال خارج شدن از بنگاه داری بودیم ولی 
چون بخش خصوصی قدرتمند نبود که این واحدها را بگیرد، بنگاه داری شستا ادامه پیدا کرد. این اتفاق 
دو جنبه ی خوب و بد داشت، قسمت خوب اینکه جاهای دیگری مثل صندوق بازنشستگی کشوری از 
همین مدل استفاده کردند و به جای طلب از دولت اموال گرفتند بدی ماجرا هم این بود که بنگاه داری 

زیر دهن نهادها مزه کرد؛ چیزی که امروز با انواع و اقسام آن روبرو هستیم. 

  آسیب بنگاه داری نهادها برای اقتصاد چیست؟ 

در ادامه روندی که از آن صحبت کردم، نهادهای نظامی و نهادهای حکومتی هم کم کم وارد این ماجرا 

اتحادیه ها باید رابطه با سیاست گذاران  را نزدیک تر کنند
 و از طرفی هم مشکالت  واقعی دولت را بپذیریند 
تفاهم می تواند موجب تامین شدن میزان زیادی از نظرات
 بخش خصوصی بشود
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شدند و اکنون می توانیم بگوییم اقتصاد ایران یا در اختیار صندوق های بازنشتگی یا نهادها یا بانک ها 
است. به زبان دیگر اقتصاد اصلی در اختیار گروه ها، نهادها یا افرادی است که پاسخگو نیستند. بگذارید 
برای شما این موضوع را تشریح کنم؛ کارایی بخش دولتی به دلیل بروکراسی در تمام دنیا پایین است. 
اما سالمت این بخش به دلیل سیستم نظارت درونی تا سیستم های نظارتی بیرونی باال است و در آن 
تخلف کمتر اتفاق می افتد. در بخش خصوصی چون منافع فرد تعیین کننده است دلیلی ندارد فرد سر 
خودش را کاله بگذارد در نتیجه تالش برای سودآوری می کند و موجب توسعه می شود. خصولتی ها 
ولی این دو امتیاز را ندارند. شرکت های وابسته به نهادها مثال می گویند ما بازرس قانونی و حسابرس 
داریم. من خودم یک حسابرس هستم ومی دانم میزان رسیدگی حسابرس بر اساس استانداردهای 
حسابرسی است. حسابرس و بازرسی که آن ها از آن صحبت می کنند منافع ملی و شاخص هایی 
مانند این را بررسی نمی کند. مسئله دیگر خصولتی ها، شیوه  انتخاب مدیران است؛ مدیرانی که در این 
شرکت ها قرار می گیرند نه مدیران خصوصی که منافع می بینند هستند نه دولتی که باید تا آخر عمر 
مدیر پاسخگو باشند. نه در همه  موارد اما در اکثر  اوقات مدیرانی که در بنگاه های خصولتی به کار 
گرفته می شوند بر اساس رابطه، سفارش و پارتی بازی انتخاب می شوند. این وضعیت باعث می شود 
خصولتی ها که به جریان قدرت سیاسی وابستگی دارند در حالی که کارایی خودشان کاهش پیدا 

می کند اقدام هایی نیز انجام بدهند که بعضا خالف سیاست دولت یا حتی مصالح ملی است. 

  شما بر این باور هستید که به نوعی قوی نبودن بخش خصوصی، میدان را برای پررنگ شدن بنگاه داری 

نهادها باز کرده است. اما چه نوع سیاست گذاری می تواند کمک بکند بخش خصوصی پررنگ تری در 

ایران شکل بگیرد؟ 

در اینجا باید به یک عامل که از نظر من ایراد اصلی است پرداخت. ترکیب تولید در ایران بر محور 
جایگزینی واردات قرار دارد نه صادرات؛ در نتیجه  این تفکر، تولیدات معموال برای مصرف داخلی 
ساخته شده و بر خالف منافع مصرف کننده است. این تفکر حاکم بر اقتصاد 40 ساله است. در 
اینجا اما به عنوان یک نمونه  خوب، بنای اقتصاد ترکیه بر تولید برای بازار صادراتی با اولویت 
به دنبال داشت. مورد دیگر چین است،  نتیجه بسیار مطلوبی  مصرف داخلی گذاشته شد که 
سیاست گذاران در چین وقتی سال 2015 با کاهش تولید ناخالص داخلی روبرو شدند تصمیم 

گرفتند به صادرکننده یارانه بدهند. این باعث برگشت نرخ رشد این کشور شد.  
باید این را دانست که صادرات خیلی ظریف است یعنی یک صادرکننده ممکن است چند سال 
تالش کند که بازار به دست بیاورد اما به محض شروع با یک بخشنامه یا دستورالعمل به خاطر 
اینکه مثال کشور نیاز داخلی داشته صادرکننده متضرر می شود. در قانون ولی پیش بینی شود که 

صادرات نباید دچار خدشه شود. 

 به نظر شما سیاست گذاران در دو موردی که 

به آن ها اشاره کردید چطور توانستد افکار عمومی 

را برای اینکه در کشورشان منابع را به حمایت 

از صادرات اختصاص دهد آماده کنند؟ آیا بدون 

حمایت مردم این اتفاق میافتاد؟ 

از  بعد  می کنم.  تعریف  خاطره  یک  برایتان 
انقالب عمال خرمشهر از چرخه  واردات بیرون 
بودیم.  کرده  برخورد  به مشکل  ما  و  بود  رفته 
برای حل این مشکل، بعضا کاالهای اروپا را از 
ترکیه وارد می کردیم. در همین راستا من سال 
1۳61 به عنوان معاون حمل و نقل وزارت راه و 
شهرسازی به ترکیه رفتم. در آن زمان تورگوت 
اوزال نخست وزیر ترکیه شده بود و صادرات را 
محور اصلی تولید قرار داده بود. دقیقا روزی که 
ترکیه  نخست وزیری  دفتر  به  جلسه  برای  من 
می رفتم، کشاورزان و باغداران این کشور جلوی 
را به  نخست وزیری تجمع کرده و کاالهایشان 
آفتاب  زیر  بودند که  آنجا خالی کرده  اعتراض 
مانده بود و بوی گند گرفته بود. در جواب اعتراض 
آن ها اوزال در سخنرانی می گفت »ما اینجا حق 
نداریم برای اینکه تولید داخلی را حمایت کنیم 
به مردم لطمه بزنیم. شما باید آنقدر تولیدتان 
خوب باشد که بتوانید صادر کنید«، این طور بود 
تولیدکننده ترکیه یاد گرفت باید برای صادرات 
کار کند. من این طوری که طی سال ها فعالیت 
در ایران به نتیجه رسیدم مردم ایران آگاه تر از 
خیلی از نقاط هستند چون با جنگ و مقاومت 
و سیاست رشد کرده اند اما مشکلی که هست 
به  باید  است.  مردم  با  کردن  صادقانه صحبت 
مردم گفته شود که در کجا لنگ هستیم. مثال 
در همین ماجرای بنزین، به نظر من اگر با مردم 
مذاکره می شد قطعا مردم می پذیرفتند قیمت 
یک  بنزین  قیمت  وقتی  اما  شود.  اصالح  باید 
شبه تغییر می کند مردم حس می کنند به آن ها 
اهانت شده است. مقصر اصلی این ماجرا البته 
مجلس بود. در دولت یازدهم و دوازدهم دولت 

اقتصاد ایران یا در اختیار صندوق های
 بازنشتگی یا نهادها یا بانک ها است. به زبان دیگر اقتصاد اصلی در اختیار 
گروه ها، نهادها یا افرادی است که پاسخگو نیستند

بارها پیشنهاد اصالح نرخ انرژی را مطرح کرد، مجلس ولی یک به این دلیل که بیش از حد سیاسی 
است و دو به این دلیل که بعضا منافع ملی را ندیده است، توپ را به زمین دولت بازگرداند. دولت هم 
برای حفظ میز و دوری از تنش، هیچ تصمیمی نگرفت یا تصمیم به جا و قوی نگرفت. در کنار اینها 
در حالی که در دل ملت هم نسبت به اجرایی شدن وعده های دولت بدبینی ایجاد شده، صدا و سیما 
هم همراه دولت و حکومت حرکت نمی کند.  در همراه کردن افکار عمومی، رسانه نقش مهمی بازی 
می کند، همین ایجاب می کند در صدا و سیما نخبگان و افرادی که دانا و آگاه هستند حاکم بشوند که 
صالحیت این کار را داشته باشند. در حال حاضر اما متاسفانه نه در مورد همه  رئوس این سازمان، اما 
تعداد زیادی افراد در آنجا هستند که صالحیت این کار را ندارند اما در صدر تصمیم گیری ها قرار دارند. 

این اتفاق کمتر از جریان های رسانه ای بیرونی به ایران صدمه نمی زند. 

  به نظر شما بخش خصوصی ایران خود برای اینکه بتوان به همچین فضایی نزدیک شد چه می تواند بکند؟ 
به نظر من بخش خصوصی یکی از بهترین کارهایی که می تواند بکند این است که اتحادیه ها و 
اتاق های بازرگانی را در قالب پیشنهاد فعال تر کند. این پیشنهادها به مجلس و دولت منتقل شود و 
پیگیری شوند و برای اجرایی شدنشان اصرار شود . این قالب به جای گالیه بهتر است حالت پیشنهاد 
داشته باشد. اتحادیه ها باید رابطه با سیاست گذاران را نزدیک تر کنند و از طرفی هم مشکالت واقعی دولت را 

بپذیریند تفاهم می تواند موجب تامین شدن میزان 
زیادی از نظرات بخش خصوصی بشود.

  شما چه افقی را پیش روی اقتصاد ایران در 
سال ۹۹ می بینید؟ 

به نظر می آید با توجه به اینکه از یک طرف در 
ایاالت متحده تا نوامبر سال آینده و انتخابات 
هیجانی  فضا  کشور  این  جمهوری  ریاست 
انتخابات  ما  کشور  در  دیگر  طرف  از  است، 
مجلس شورای اسالمی در پیش است و بعد 
هم سال 1400 و انتخابات ریاست جمهوری، 
 ۹8 سال  از  هیجانی تر  اقتصاد   ۹۹ سال  در 
فرمان  دولت  اگر  من  نظر  به  اما  بود.  خواهد 
را به بخش خصوصی بدهد و بیشتر در نقش 
حمایت ظاهر شود ایران از این پیچ سخت هم 

بهتر می گذرد. 
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گذشته  سال  چند  طی 
)موسوم  سلمان  بن  محمد 
به MBS( ولیعهد سعودی، 
مسیر  در  را  عربستان 
جدیدی قرار داد و در صدد 
وارد  را  آرامکو  سهام  برآمد 
بورس های بین المللی نماید 
تا بر اساس آن استارت یک 
برنامه عظیم رفرم اقتصادی در عربستان را کلید 
اثبات  منظور  به  جوان  ولیعهد  آن  از  قبل  بزند. 
را  و رهبری کشورش در منطقه، عربستان  نفوذ 
وارد یک دور باطل جنگ نیابتی در سوریه کرد 
جنگی  وارد  شود،  ایران  نفوذ  گسترش  مانع  تا 
خود  سنتی  همسایه  و  شد  یمن  با  عیار  تمام 
تا  ساخت  مواجه  جانبه  همه  تحریم  با  را  قطر 
تحوالت  این  همه  بپذیرد.  را  عربستان  رهبری 
حال  در  عربستان  حاال  و  رسیده  بست  بن  به 
در  گرد  آنها عقب  از جمله  که  است  گرد  عقب 
فقط  عربستان  که  باشد، چرا  می  اوپک  رهبری 
از  بیشتر  جانبه  یک  های  کاهش  با  تواند  می 
را حفظ کند. خود  اوپک  سوی خود رهبری در 
سازمان اوپک هم روزگار خوشی ندارد و حتی با 
تغییر عنوان به »اوپک پالس« و کمک روسیه و 
نیست  قادر  نیز  اوپک  غیر  تولیدکنندگان  برخی 
امید به افزایش قیمت ها را در بازار جهانی نفت 
زنده نگه دارد. با این مقدمات ناظران می خواهند 
بدانند تحوالت یکی دوسال آینده عربستان به کجا 
می انجامد. عقب نشینی عربستان در این صحنه ها 
عمدتاً معلول جاه طلبی و زیاده خواهی بیش ازحد 
ولیعهد جوان است. در مورد سهام آرامکو، تمایل 
بین المللی  سرمایه داران  سوی  از  آن  خرید  به 
عرضه  شدند  مجبور  سعودی ها  و  بود  کم  بسیار 
پذیره نویسی سهام )IPO( آن را به بورس داخلی 
خود محدود کنند و مقدار آن را نیز از 5 درصد 
کل سهام آرامکو به 5/1 درصد تقلیل دهند و در 
این تاریخ هنوز معلوم نیست چه زمانی خواهند 
توانست سهام آرامکو را وارد بورس های بین المللی 
کنند. طبیعی است که هر دو این عوامل به شدت 

رضا مدیرقمی  
دنیای انرژی

منابع اقتصادی اصالحات موردنظر ولیعهد را 
محدود خواهد کرد.

می خواستند  سعودی ها  که  یمن  مورد  در 
اقدامات نظامی قاطع )تخریب و  با  تکلیف را 
سعودی  حکام  کنند،  یکسره  فجیع(  جنایات 
در  کنند.  مذاکره  حوثی ها  با  شده اند  مجبور 
خصوص قطر هم که سعودی ها فهرست بلند 
امیرنشین  این  برای  از شرط و شروط  باالیی 
پس  بردارند،  را  آن ها  تحریم  تا  شدند  قائل 
و عدم همراهی جامعه  قطر  نشدن  تسلیم  از 
عربستان  سعودی،  خواسته های  با  جهانی 
حاکی  گزارشها  ولی  بیاید،  کوتاه  شد  مجبور 
در  نمی کنند.  قبول  قطری ها  که  است  آن  از 
مورد رقابت با ایران شاهد بودیم که عربستان 
جنگ  یک  سطح  تا  را  سوریه  مخاصمات 

سرد و نیابتی ارتقاء داد و پس از شرکت نسبی 
در قضیه سوریه و ناتوانی از برکناری بشار اسد، 
درصدد برآمد که به کمک اسرائیل و آمریکا ایران 
را از سر راه بردارد. در اوج این چالش ها، قضیه 
حمله به پاالیشگاه ها و تأسیسات آرامکو پیش 
آمد که هنوز هم عربستان نتوانسته است تبعات 
سیاسی- نظامی این ضربه سهمگین را هضم کند. 
درصورتی که به این فهرست، قتل و مثله کردن 
خاشقچی  جمال  سعودی  مخالف  و  خبرنگار 
توسط عمال ولیعهد را اضافه نماییم که موجبات 
بطالن تالش های چندساله بن سلمان برای ایجاد 
تصویری پیشرو و مدرن از خود و عربستان در 
بود را فراهم کرد، لیست  افکار عمومی جهانی 
ناکامی های عربستان تحت حکومت ولیعهد خام 

و جوان سعودی کامل می گردد.

 علل و عوامل عقب گرد عربستان
سؤال اساسی این است که چرا عربستان مجبور 

به عقب نشینی شده است؟

مسیر  ادامه  هزینه  ذکرشده  موارد  بعضی  در 
برای سعودی ها خیلی زیاد شد. مثاًل در مورد 
امیرنشین  این  کوتاهی  مدت  ظرف  قطر، 
دهد،  تطبیق  فشارها  با  را  خودش  توانست 
یعنی  کنندگان  تحریم  خود  درحالی که 
امارات  یعنی مصر،  سعودی و متحدین آن ها 
بیشتری دیدند.  بابت صدمه  این  از  بحرین  و 
به  بیشتر  قطر  تحریم،  درنتیجه  آن  بر  عالوه 
سمت ایران گرایش یافت که سعودی ها هرگز 
ارزیابی نمی کردند.  چنین پیامدی را مطلوب 
سیاسی  و  مادی  هزینه های  یمن،  مورد  در 
جذب  خصوص  در  نبود.  قابل استمرار  قضیه 
پذیره نویسی  برای  بین المللی  سرمایه گذاران 
آرامکو، در عمل ثابت شد که موانع گره زدن 
فضای کسب وکار و سرمایه گذاری در عربستان 
بسیار  بین المللی  توسعه یافته  بازارهای  با 
جدی تر از آن است که تصور می شد. مهم ترین 
بین المللی  سرمایه گذاران  که  بود  آن  مانع 
باثبات  مقصدی  عربستان  که  ندارند  باور 
آن ها  کالن  سرمایه های  برای  ارزشمند  و 
دالیل  مهم ترین  از  یکی  می شود.  محسوب 
قابل توجهی  تعداد  کردن  بدبینی، حبس  این 
هتل  در  سعودی  ثروتمندان  و  شاهزاده ها  از 
مجلل ریتز – کارلتون ریاض در سال 201۷ 
و اخاذی حدود 100 میلیارد دالری از آن ها 
برای جبران کسر بودجه عربستان بود که در 
مشهور  طالیی«  »قفس  حادثه  به  رسانه ها 
شده است. در کشوری که به سهولت و بدون 
مراحل قانونی و قضایی بتوان این تعداد افراد 
از  و  محبوس  را  اسم ورسم  صاحب  و  متنفذ 
آن ها باج گیری کرد، آیا سرمایه های قانونمند 
کشورهای  حتی  و  سرمایه داری  کشورهای 
می کنند؟  ورود  جرأت  سرمایه داری  غیر 
این  این سؤال منفی است و  به  پاسخ  مسلماً 
امر یکی از دالیل عدم جذابیت سهام آرامکو 
اروپایی  و  آمریکایی  سرمایه گذاران  برای 

عربـستـان 

در حال عقب گرد
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مشکل  است.  بوده  روسی  و  چینی  حتی  و 
به  بین المللی  سرمایه های  اقبال  عدم  دیگر 
شرکتی«  رانی  »حکم  مسئله  آرامکو،  سهام 
فرایند  است.   )Corpora te Governance(
معمول برای راهبری شرکت های سهمی عام 
و  شفاف  عموماً  سرمایه داری  کشورهای  در 

شناخته شده است و از مسیر قانونی همراه با 
ارائه اطالعات فراگیر، شفاف، مجمع عمومی، 
انسانی  منابع  شایسته ساالری  و  هیئت مدیره 
البی ها  دولت ها،  نفوذ  و  دخالت  و  می گذرد 
تقبیح می شود.  افراد ذی نفع در آن شدیداً  و 
اجرایی  سیستم  که  هرچند  آرامکو،  مورد  در 

مدیریت  از  الگوبرداری  از  آن حاکی  مدیریت 
به ویژه  آمریکایی  نفتی  بزرگ  شرکت های 
به صورت  را  آن  که  است   ExxonMobil

سود  کارآمد،  شرکت های  بزرگ ترین  از  یکی 
لیکن  است،  معرفی کرده  و شایسته ساالر  ده 
همه این ها در موقعیتی بوده که سهام شرکت 
به طور کامل در اختیار دولت عربستان بوده و 
تازه در همین دوران نیز مدیران اصلی آرامکو 
سوی  از  سهولت  به  آن  مدیرعامل  ازجمله  و 
دولت سعودی جابجا شده اند؛ بنابراین طبیعی 
خارجی  بزرگ  سرمایه گذاران  هنوز  که  است 
که نحوه حکمرانی شرکتی برای ارزیابی آن ها 
بسیار مهم است، قادر نیستند البیرنت قدرت 
خاندان سعودی و دخالت های آن ها در فرایند 
و  بگیرند  نادیده  را  آرامکو  تصمیم گیری های 

نسبت به عملکرد صحیح آن ها تردید دارند.
عامل دیگری که برآوردهای عربستان را دچار 

در کشوری که به سهولت و بدون مراحل قانونی و قضایی بتوان تعدادی 
از  افراد متنفذ و صاحب اسم ورسم را محبوس و از آن ها باج گیری کرد، 
آیا سرمایه های قانونمند کشورهای سرمایه داری و حتی کشورهای غیر 
سرمایه داری جرأت ورود می کنند؟ 

تعهدات  از  آمریکا  عقب نشینی  کرده،  اشتباه 
در  ازجمله  خود  بین المللی  نظامی  سیاسی 
است.  بوده  خلیج فارس  و  خاورمیانه  منطقه 
ضمانت  نوعی  آمریکا  ترامپ  دوره  از  قبل  تا 
سرمایه گذاری های  برای  نظامی  سیاسی 
نفتی  حوزه های  در  به ویژه  آمریکا  از  خارج 
خاورمیانه و خلیج فارس قائل بود که در حال 
این  زنده  شاهد  و  آن هاست  از  عقب نشینی 
حادثه  به  آمریکا  ضعیف  واکنش  هم  قضیه 
بیشتر  که  است  آرامکو  تأسیسات  به  حمله 
این  از  را  ایران  آمریکا  داشتند  انتظار  منابع 
بابت تنبیه کند ولی ترامپ با اماواگر قضیه را 

به آینده موکول کرد.
عامل سومی که محاسبات سعودی ها را دچار 
نفت  استراتژیک  موقعیت  افول  کرد،  اختالل 
است.  جهان  تجاری  سیاسی  معادالت  در 
حمله  حادثه  و  میالدی   201۹ سال  درواقع 
آرامکو که برخالف سنت  نفتی  تأسیسات  به 
بازار  برای  محدودی  آثار  پنجاه ساله،  چهل 
بین المللی نفت و قیمت های جهانی نفت خام 
پایان  که  است  عطفی  نقطه  داشت،  پی  در 
اعالم  را  گاز  و  نفت  استراتژیک صنعت  عصر 
کرد. برای درک بهتر این تحول اساسی، به یاد 
بیاوریم که در دهه 1۹۷0 میالدی در جریان 
معدودی  تحریم  اسرائیل  و  اعراب  جنگ 
علیه  نفت  تولیدکننده  عرب  کشورهای  از 
قیمت  گردید  سبب  غربی  مصرف کنندگان 
که  شود  برابر  سه  جهانی  بازارهای  در  نفت 

از آن به عنوان شوک اول نفتی یاد می شود و 
طی یکی دو دهه بعدازآن نیز همواره حوادث 
خاورمیانه  بالفعل  و  بالقوه  نظامی  و  سیاسی 
در  نفت  قیمت  سطح  بر  قابل توجهی  آثار 

بازارهای جهانی داشته است.
ولی علیرغم میل کشورهای نفتی خاورمیانه 
نیز شرکت های  و  آن ها عربستان  و در رأس 
اروپا، چند سالی است  نفتی آمریکا و  بزرگ 
Energy  transi� انرژی«  انتقال  )که »عصر 

tion ( شروع شده و طی سه یا چهار دهه آینده 

اقتصاد  بر  فسیلی  سوخت های  تسلط  دوران 
جهان را به نحو چشمگیری دگرگون خواهد 
کرد. ویژگی این دوران آن است که به تدریج 
خواهد  کاسته  نفت  و  زغال سنگ  مصرف  از 
ازجمله  پذیر  تجدید  انرژی های  سهم  و  شد 
انرژی باد، خورشید، امواج دریا و هیدروژن 
در  معتقدند  برخی  یافت.  خواهد  افزایش 
به عنوان  طبیعی  گاز  انتقال،  فرایند  این 
به طوری که  »سوخت پل« عمل خواهد کرد 
تقاضای زغال سنگ به گاز منتقل خواهد شد و 
سپس خود گاز نیز که از سوخت های فسیلی 
این  در  ولی  شد.  خواهد  خارج  دور  از  است، 
محافل  برخی  و  ندارد  وجود  اتفاق نظر  مورد 
رادیکال زیست محیطی با افزایش مصرف گاز 
نیز مخالفت دارند و از دور خارج کردن هرچه 

سریع تر آن را نیز دنبال می کنند.
ارتباط  قبلی  موضوع  با  که  چهارمی  عامل 
را  سعودی ها  محاسبات  و  دارد  تنگاتنگ 

خود سازمان اوپک هم روزگار خوشی ندارد و حتی با تغییر عنوان به 
»اوپک پالس« و کمک روسیه و برخی

 تولیدکنندگان غیر اوپک نیز قادر نیست امید به افزایش قیمت ها را در بازار 
جهانی نفت زنده نگه دارد

دچار اشتباه کرد، نضج گرفتن تالش فعاالن 
زیست محیطی و تغییر اقلیم علیه سوخت های 
فسیلی است که آینده بلندمدت تقاضا برای 
نا اطمینانی مواجه ساخته  ابهام و  با  را  نفت 
است. الزم به یادآوری است که طی چند دهه 
گذشته موقعیت ژئوپلیتیک نفت و عرضه آن 
محیط زیست  موضوع  با  ناگسستنی  پیوندی 
بهتر  بیان  به  است.  پیداکرده  اقلیم  تغییر  و 
کشورهای صنعتی )عمدتاً اروپایی ها و ژاپن( 
زمین  گرمایش  نمد  از  دیده اند  »مصلحت« 
امنیت  عدم  برای  هم  کالهی  اقلیم  تغییر  و 
خود به دسترسی به نفت و گاز تهیه نمایند. 
انرژی دو سه دهه  ادبیات  این اساس در  بر 
تأمین  و  آب وهوا  تغییر  با  مبارزه  گذشته، 
امنیت انرژی )دسترسی امن و ارزان به نفت 

و گاز( الزم و ملزوم هم شناخته شده اند.
تالش  دهه  چهار  یا  سه  از  پس  اینک 
به ویژه  صنعتی  کشورهای  همه جانبه، 
به  را  انرژی«  »امنیت  کیمیای  آمریکا 
خودشان  قول  به  پشت  آورده اند،  چنگ 
»کارتل« اوپک و آرامکو و بقیه شرکت های 
حتی  و  مالیده اند  خاک  به  را  انحصارگر 
به صورت  را  روسیه  گاز  به  اروپا  وابستگی 
به طوری که  درآورده اند  برعکس  معادله ای 
بیشتر  گازش  برای  تقاضا  از  روسیه  نگرانی 
از قطع عرضه  اروپایی  نگرانی کشورهای  از 

آن است.
امنیت  تأمین  یعنی  این موضوع  به  توجه  با 
عرضه برای مصرف کنندگان غربی است که 
بین  اتحاد  هستیم  شاهد  حاضر  حال  در 
به ویژه  گرایان«  »اقلیم  با  گرایان«  »امنیت 
مفصلی  شرح  که  شده  سست  آمریکا  در 
نمی باشد.  مقاله  این  حوصله  در  که  دارد 
تضعیف  به  تالش ها  این  همه  ماحصل  ولی 
و  انجامید  خواهد  نفت  آینده  موقعیت 
آرامکو  و  یعنی عربستان  این عرصه  سلطان 
مانند گذشته طرف توجه راهبردی و  دیگر 

بود. نخواهد  بین المللی  سرمایه های 



 خدمات سه گانه بورس انرژی به بخش های 
تولیدی

بورس انرژی در سه بخش به جامعه اقتصادی 
ارائه می دهد. جامعه اقتصادی  کشور خدمات 
و  داخلی  خریداران  شامل  شود  می  گفته  که 
بین المللی و عرضه کنندگان داخلی که عمدتاً 
هستند.  کوچک  و  بزرگ  تولیدی  شرکت های 
انرژی طیف  بورس  فیزیکی  بازار  در  همچنین 

وسیعی از فرآورده های ویژه پاالیشگاهی، نفت خام و میعانات گازی و برق نیروگاه های خصوصی 
معامله می شود. بخش دوم حوزه معامالت برق است که ایران در این زمینه جزو کشورهای پیشرو و 
صاحب دانش است حالت برق در بازارهای انرژی به جهت ماهیت ذات این انرژی که امکان ذخیره 
سازی برای آن وجود ندارد شرایط خاصی را می طلبد. از این رو در بورس انرژی یک بازار ویژه را برای 
موضوع برق اختصاص داده شده است. و بخش سوم فعالیت بورس انرژی در حوزه تامین مالی است 
در این حوزه امکان تامین مالی برای نیروگاه ها، پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و سایر بخش های دولتی 
و خصوصی بوجود آورده است . به گفته مدیرعامل بورس انرژی در سال جاری چهار و نیم میلیون 
تن فرآورده های نفتی در این بورس به فروش رفته است از این میزان به لحاظ حجمی ۷0 درصد 

مقدمه
فلسفه وجودی بورس ها در اقصی نقاط دنیا، ایجاد بستری مناسب جهت رویارویی عرضه و تقاضا در یک محیط شفاف و به دور از 
هرگونه رانت است. در این خصوص سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفتگو با خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی معتقد 
است در صورت ایجاد سازوکاری مناسب، می توان عالوه بر بازار شفاف، تامین مالی پروژه ها و همچنین کسب داده های مناسب از فعالیت 
شرکت ها را نیز از بورس توقع داشت. این درحالی است که مزیت اصلی بورس، تجمیع سرمایه های خرد و سوق دادن آن ها از بازارهای کاذب 
به سمت بازار مفید و شفاف برای تولید است. به گفته حسینی، تجربه بورس انرژی در ایران به 8 سال می رسد ولی خوشبختانه در این مدت 
توانسته فرهنگ شفافیت و رقابت را در یک موضوعی که قباًل کامال بسته و به صورت سنتی اقدام شده به وجود آورد. بلک باکس به این معنا که 
در این حوزه تعداد محدودی از فعاالن اقتصادی توان فعالیت و فرصت داشتند و این خود یک آسیب برای کشور بود. بورس انرژی خوشبختانه 

فرهنگی را ایجاد کرده است که افراد مختلف امکان حضور در این بازار را دارند و می توانند از مزایای آن استفاده کنند.

بورس انرژی سکوی صادراتی ایران
مریم علیزاده
 دنیای انرژی

و به لحاظ ارزشی 85 درصد از فروش صورت 
گرفته در بورس انرژی صادراتی بوده و ارزش این 
مبادالت 4 و نیم میلیون تنی حدود 2 میلیارد 
دالر است. همچنین امسال در حوزه تامین مالی 
موازی در  اوراق سلف  تومان  میلیارد  12 هزار 
بورس انرژی معامله شده است که 50 درصد آن 
عرضه اولیه است و 50 درصد مابقی هم معامالت 
ثانویه بوده است و پیش بینی می کنیم این روند تا 

پایان سال ادامه یابد.

 حمایت و کمک های بورس انرژی به بخش 
خصوصی واقعی چگونه است؟

بخش خصوصی به جهت چابکی و سرعت در 
تجارت  در  ای  ویژه  مزایای  از  تصمیم گیری 
یک  اگر  است.  برخوردار  الملل  بین  و  داخلی 
کشور را به بدن یک انسان تشبیه کنیم بخش 
آن  تنفسی  منافذ  نقش  در  واقعی  خصوصی 
کشور خواهد بود که  هرچه این منافع فعال تر 
باشند،آن کشور بهتر می تواند با اقتصاد جهانی 
مراوده کاالیی داشته باشد. این موضوع به ویژه 
در شرایط حال حاضر کشور ما به جهت اینکه 
ما  دولتی  دستگاه های  و  دولتی  های  شرکت 
رنج  شدت  به  المللی  بین  های  محدودیت  از 
می برند، بیشتر خودنمایی می کند. به اعتقاد 
حسینی، باید بخش خصوصی واقعی را به عنوان 
یک فرصت بشناسیم و در جهت تقویت آن ها 
تالش کنیم و حتی اگر شرایط عادی هم شد 

دست از حمایت آن ها بر نداریم. 
از سوی دیگر باید یادآور شد که عمده مراودات 
بورس انرژی با بخش خصوصی است به ویژه در 
حوزه خریداران که تمامی آنها بخش خصوصی 
هستند و عمده عرضه کنندگان کاال در بورس 
و شاید  غیردولتی هستند  بخش  از  نیز  انرژی 
خصوصی مطلق نباشند اما اکثر آنها غیر دولتی 
هستند و با قانون تجارت فعالیت می کنند. قابل 
ذکر است هدف اصلی از زمان بنیانگذاری بورس 
انرژی افزایش سهم بخش خصوصی در تجارت 
نفت و فرآورده های نفتی بوده است و این را 

یک نقطه قوت برای کشور می دانیم کما اینکه 
سیاست های کالن کشور از جمله سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و برنامه های پنج ساله توسعه از 
برنامه سوم تا برنامه ششم همگی بر تقویت بخش 
خصوصی در تجارت نفت و فراورده های نفتی 
تاکید داشته اند. همچنین بورس انرژی در جهت 
پیاده سازی سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی 
و برنامه های توسعه موفقیت های زیادی داشته 
و تالش کرده اقدامات عملی مناسبی را انجام 
متعدد  های  شرکت  حاضر  حال  در  دهد. 
ایرانی و خارجی در بورس انرژی ایران دارای کد 
معامالتی هستند اقدام به تجارت فرآورده های 

نفتی می نمایند.

را چگونه  نفتی  فرآورده های  تجارت  آینده   
می بینید؟

باید این موضوع را در نظر گرفت که کشورهای 
همسایه ایران به جهت تجارت فرآورده های نفتی 
دارای اهمیت ویژه ای هستند.نخست آنکه به 
برای  مناسبی  پتانسیل  جمعیتی  تراکم  لحاظ 
ایجاد یک بازار بزرگ منطقه ای وجود دارد و ایران 
به جهت برخورداری از منابع انسانی متخصص و 
زیرساخت های فنی و تجاری، ظرفیت های خوبی 
را برای تجارت با همسایگان در اختیار دارد. نکته 
دیگر اینکه ایران اقتصاد هجدهم دنیا است و اگر 
بر سر ظرفیت های حوزه انرژی از جمله صنایع 
نفت گاز و پتروشیمی و برق که در کشور ما یک 
مزیت نسبی خوبی دارد متمرکز شویم می توانیم 
با تکیه بر این مزیت نسبی تجارت بین المللی را 
گسترش داده و در یک کالم مقاومت اقتصادمان 

را به نحو احسنت پیاده سازی نماییم. 

 با توجه به محدودیت های بین المللی به وجود 
برای  انرژی  بورس  برنامه  ایران  کشور  در  آمده 

حمایت از بنگاه های خصوصی کوچک چیست؟

برای  را  تمام تالش خود  ابتدا  از  انرژی  بورس 
بورس  این  در  خصوصی  بخش  شدن  فعال 
بورس  استراتژی در  این  و  به کار گرفته است 
انرژی بطور شفاف تعریف شده است. برای تامین 
که  کاری  اولین  کوچک  خوراک شرکت های 
انجام دادیم پیگیری و انجام جلسات متعدد 
و  تسهیل  جهت  نفت  وزارت  مسئولین  با 
بندی دقیق و به دور از رانت خوراک  سهمیه 
هستید  شاهد  که  همانطور  راستا  این  در  بود. 
اولین عرضه های صورت پذیرفته از سوی بورس 
انرژی با حجم های بسیار پایین رقم خورد اما هم 
اکنون رقم عرضه ها به هفته ای 15 الی 16 هزار 
تن افزایش یافته است. عالوه بر این ما در طول 
بالغ بر 50 هزار تن نفت سفید خوراک  هفته 
صنایع در بازار داخلی عرضه می کنیم که البته 
قیمت گذاری انجام شده بسیار مطلوب است. 
همچنین کمک دیگری که به این شرکت ها 
شده، با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق سوخت، 
این  های  فرآورده  که  شده  فراهم  آن  امکان 
شرکت ها، استانداردسازی شده و امکان عرضه از 
طریق بورس مهیا شده است. از این رو به نظر من 
نکته ای در اینجا مغفول مانده نبود هماهنگی در 
میان بخش خصوصی و دولتی است چراکه باید 
دولت، وزرات نفت و انجمن های تخصصی دست 
به دست هم داده و پلنی را برای بزرگ شدن 
صنایع کوچک و خصوصی تعریف کنیم که در 

در سال جاری چهار و نیم میلیون تن فرآورده های نفتی در این بورس به 
فروش رفته است از این میزان به لحاظ حجمی 70 درصد و به لحاظ ارزشی 
85 درصد از فروش صورت گرفته در بورس انرژی صادراتی بوده و ارزش 
این مبادالت 4 و نیم میلیون تنی حدود 2 میلیارد دالر است
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واقع این پلن شامل حمایت های قانونی در بحث تامین خوراک، ارتقای تکنولوژی، بسترسازی مناسب 
در بورس برای عرضه فرآورده این صنایع خواهد بود. نقش انجمن ها واتحادیه ها نیز در این پلن، ارائه 
مشاوره و راهکارهای فنی خواهد بود. در نهایت این پلن سبب خواهد شد تا مجموعه های کوچک 
احداث شده به پاالیشگاه های بزرگ تبدیل شده و بدین ترتیب عالوه بر صرفه اقتصادی باالتر برای 

بخش خصوصی، بازوی تولیدی کشور در تامین محصول خواهد شد.
به گفته حسینی این تجربه قابل اجرا خواهد بود چراکه برای مثال کشور چین در گذشته تنها چند 
پاالیشگر دولتی داشت اما در حال حاضر چندین پاالیشگاه مستقل خصوصی دارد که منشا حضور 
این مجتمع های پاالیشگاهی عظیم بخش خصوصی چین، همین واحدهای مینی ریفاینری شبیه 
پاالیشگاه های کوچک موجود در کشور ماست که در اثر حمایت دولت االن به سطحی رسیده اند که 
می توانند در کنار پاالیشگاه های بزرگ دولتی فعالیت نمایند. این تجربه باید در کشور ما هم به متولی 
گری وزارت نفت مورد توجه و اجرا قرار گیرد که در این بین بورس انرژی می تواند بسترسازی مناسب 

برای پیشبرد این هدف را انجام دهد.

 راهکارهای بورس انرژی برای توسعه صنعت پتروپاالیشگاه های کوچک

به گفته حسینی یک نگرانی عمده شرکت های خصوصی در حوزه نفت و گار، تامین به موقع و به 
میزان کافی خوراک بود که این مهم در بورس انرژی محقق شد چراکه روند عرضه میعانات گازی در 
بورس انرژی از هفته ای 500 تن آغاز شده و االن به 15 هزار تن در هفته رسیده که نشان از همت 
ما برای برطرف کردن نگرانی واحدهای صنعتی دارد. نکته دیگری که مد نظر شرکت های تولیدی 
بود، متنوع شدن محل تحویل خوراک در نقاط مختلف کشور بود که این موضوع نیز در بورس انرژی 
ممکن شد. برای مثال میعانات خانگیران در چنگله و میعانات  پارس جنوبی و ایالم در نقاط مختلف 
تحویل داده می شود. همچنین باید یادآور شد که به لحاظ قیمتگذاری نیز، قیمت این فرآورده ها 
مناسب و مطلوب است. موضوع آخر در زنجیره نیز فروش محصول بدست آمده بعد از پاالیش توسط 
این شرکت ها بود که زمینه های این امر نیز در بورس انرژی مهیا شد و با تفاهمی که با ستاد مبارزه 
با قاچاق سوخت انجام شده، روند پذیرش محصوالت این شرکت ها در بورس انرژی تسهیل شده که 

در واقع شرکت ها می توانند فرآوردهای خود را استانداردسازی کرده و از طریق بورس عرضه کنند.

 آمادگی بورس انرژی برای حل و فصل مناقشات استرداد ارزش افزوده 

مطابق با قانون، صادرات از هرگونه پرداخت مالیات معاف است ولی دولت و گمرک برای حصول 

اطمینان از صادر شدن محصول، بخشی از مبلغ 
را بعنوان ارزش افزوده صادرات در نزد سازمان 
امرو مالیاتی ضبط می کند که در برخی موراد 
استرداد آن به شرکت های صادراتی با تاخیر 
برگزاری  آن  حل  راه  که  شود  می  مواجه 
اتحادیه صادرکنندگان  نشست های مشترک 
حسینی  است.  کمرگ  و  نفتی  های  فرآورده 
همچنین تاکید دارد که بورس انرژی هم بارها 
اعالم داشته که حاضر است در صورت دعوت 
در این جلسات به حل و فصل مناقشات بحث 
استرداد ارزش افزوده کمک نماید. چراکه بلوکه 
شدن نقدینگی شرکت ها در نزد سازمان امورو 
مالیاتی به نام ارزش افزوده مالیات، می تواند به 

روند صادرات محصول کشور ضربه وارد کند. 

 تشکیل کارگروهی هدفمند برای پایان استرداد 
ارزش افزوده 

در  انرژی  بورس  مدیرعامل  مشخص  پیشنهاد 
خصوص حل و فصل چالش استرداد ارزش افزود، 
پیگیری این مبحث و طرح آن از سوی اتحادیه 
صادرکنندگان فرآوردهای نفتی با وزیر اقتصاد 
است چراکه گمرک، بازار سرمایه و امور مالیاتی 
تحت نظارت وزارت اقتصاد است. در نتیجه با 
با  اتحادیه  طریق  از  موضوع  گذاشتن  درمیان 
وزارت اقتصاد، تشکیل کارگروهی هدفمند برای 
پیگیری این موضوع از طریق وزارت اقتصاد می 
توان به ختم به خیر شدن استرداد ارزش افزوده 

امیدوار بود.

 پرهیز از وضع هرگونه محدودیت که صادرات 
را با چالش مواجه کند

حسینی در ادامه به چالش های موجود بر سر 
موانع  و گفت: جنس  کرد  اشاره  راه صادرات 
بین المللی و داخلی موجود بر سر راه صادرات 
مقایسه  در  بخواهیم  که  نیست  یکی  کشور 
محدودیت  هرگونه  وضع  اما  بسنجیم  هم  با 
بخش  فعالیت  و  صادرات  ضد  که  داخلی 
است.  دفاعی  غیرقابل  امر  باشد  خصوصی 
همانطور که پیش از این نیز گفته شد، بخش 

روند عرضه میعانات گازی در بورس انرژی
 از هفته ای 500 تن آغاز شده و االن به 15 هزار تن 
در هفته رسیده که نشان
 از همت ما برای برطرف کردن نگرانی واحدهای صنعتی دارد

تنفس  منافذ  صادرات،  حوزه  در  خصوصی 
تعدد  باید در جهت  و  تلقی می شوند  کشور 

و قوت بخشیدن به این مناقذ حرکت کنیم.

 تعدد نهادهای دولتی مانعی بر سر راه صادرات 

بخش عمده چالش های فعلی در حوزه صادرات 
غیرضرور  نهادهای  پراکندگی  و  تعدد  به 
بازمی گردد که دریچه تنفس بخش خصوصی 
را تنگ کرده است. در روزهایی که تحریم ها 
به اوج خود رسیده و افساری بر گردن صادرات 
است،  انداخته  نفتی  و  پتروشیمی  محصوالت 
وجود قوانین و مقررات سخت و دست و پاگیر 
و همچنین تعداد زیاد نهادی های دولتی در امر 
صادرات، سبب تنگ تر شدن عرصه بر صنایع 
صادراتی کشور شده است. همانطور که مشخص 
است عمده چالش بین المللی صادرات به ویژه 
صادرات نفت، تحریم های آمریکا است که تالش 

دارد دست ایران را از درآمدهای نفتی خود کوتاه 
کند. در این میان یکی از مهم ترین و اصلی ترین 
راهکارهای پیش روی دولت برای فائق آمدن بر 
این چالش، همکاری با بخش خصوصی فعال در 
حوزه نفت و فرآورده های نفتی است. از آنجاکه 
در ذیل تحریم ها، فعالیت های شرکت های دولتی 
و وابسته به نهادهای حکومتی زیر ذره بین است، 
تحرک بخش خصوصی در این حوزه می تواند 
قسمت عمده چالش های تحریم را رفع نماید. 
تحریم  از  دولتی  نهادهای  زمانی که  رو  این  از 
رنج می برد، بخش خصوصی می تواند راهگشا و 
دریچه تنفسی برای اقتصاد کشور باشد. در نتیجه 
مهم ترین اقدام دولت در حال حاضر، تقویت توان 
بخش خصوصی و رساندن سطح همکاری های ها 
به باالترین کیفیت است تا در زمان غیرتحریم نیز 
بتوان به این بخش بعنوان یک بازوی قابل اتکا 

در حوزه صادرات نگاه کرد.

به گفته مدیرعامل بورس انرژی، از منظر داخلی، 
صادرات،  پیش روی  چالش های  عمده  از  یکی 
وجود محدودیت های دست و پا گیر و نهادهای  
متعدد دولتی است که روند بروکراسی صادرات را 
طوالنی کرده است. این درحالیست که در بسیاری 
از موارد می توان با مختصر کردن این قوانین و 
کوتاه کردن پروسه تصمیم گیری در دستگاه های 
نظارتی، روند صادرات را تسهیل کرده و فعاالن 
این بخش را که اغلب از شرکت های خصوصی 

هستند، به ادامه فعالیت امیدوار نمود.

 وزارت نفت بخش خصوصی را رقیب خود می داند؟

بنابر وجود نوعی تفکر سنتی در بخشی از بدنه 
وزارت نفت، بخش خصوصی بعنوان رقیب این 
حوزه شناخته می شود اما به گفته مدیرعامل 
بورس انرژی، بنا بر این است که این تابو شکسته 
شود ونگاه ها به بخش خصوصی متفاوت شده 
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تا همکاری میان وزارت نفت و خصوصی های 
فعال این حوزه افزایش یابد. به اعتقاد حسینی  
وزارت نفت باید با توانمندسازی بخش خصوصی 
و ارتقای همکاری ها با این حوزه، به پیشرفت 
دولت  وظیفه  ببخشد.  سرعت  نفت  صنعت 
حمایت  صرفا  خصوصی،  بخش  خصوص  در 
از این بخش نیست، بلکه توانمندسازی آن به 
مربوطه  صنعت  سریعتر  هرچه  منظورپیشبرد 
است. حسینی تاکید دارد، در حال حاضر ورود 
اقتصادی  های  فعالیت  به  دولتی  های  شرکت 
که بخش خصوصی در آن حضور دارد، ممنوع 
است. اما در این میان شاید بخش دولتی این 
این  امکانات  و  تجربه  که  باشد  داشته  را  ادعا 
بخش بیشتر از خصوصی ها است ولی به نظر 
حسینی ، دولتی ها از این تجربه و امکانات خود 
بهره  خصوصی  بخش  توانمندسازی  برای  باید 
ببرند. زمانی می توان ادعای حمایت از بخش 
خصوصی را داشته باشیم که به مدد حضور و 
همکاری دولت، ده ها پاالیشگاه بزرگ خصوصی 
در کشور فعالیت کنند. در حقیقت دولت باید با 
صرف وقت،سرمایه گذاری و در اختیار گذاشتن 
تقویت  نحوی  به  را  خصوصی  بخش  تجربه، 
کند که به سرمایه ماندگاری در کشور تبدیل 
شود. ما در بورس انرژی هم تمام تالش خود 
تصدی  از  دولت  نقش  تا  دهیم  می  انجام  را 
گری به سیاست گذاری تغییر کرده به سمت 

برنامه ریِزی و هدایت کنندگی پیش ببریم.

تعمیق  انرژی در جهت  بورس  فعالیت های   
فعالیت بازاریابی محصوالت عرضه شده 

باوجود اینکه بازار سرمایه، صرفا سازوکار و ابزاری 
برای ارائه محصوالت شرکت ها بوده و وظیفه 
انجام  برای  تبین خط مشی صحیح  اصلی آن 
هرچه بهتر معامالت و بسترسازی جهت ارتقای 
هایی  فعالیت  انرژی  بورس  اما  است  شفافیت 
را جهت تعمیق بازار از طریق ارائه راهکارهای 
انجام  به  بورس  در  حاضر  طرفین  با  متناسب 
رسانده است. در این میان برگزاری دوره های 

متعدد آموزشی برای کارگزارن فعال این صنعت و همچنین حضور در نشست های راهبردی با 
مسئولین دولتی از قبیل مدیران عامل شرکت ملی پاالیش و پخش و شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی جهت هماهنگ سازی بیشتر امور مربوط به توسعه بازار، از مهم ترین فعالیت های فراسازمانی 
این بورس است. همچنین دیدار و نشست با خریداران فرآورده های نفتی نیز یکی دیگر از اقدامات 
مثبت این شرکت برای تشویق و رونق بخشیدن به بازار است. از سوی دیگر برای تقویت بازاریابی 
محصوالت عرضه شده در بورس انرژی، تا حد ممکن از رسانه های داخلی و حتی بین المللی بهره برده 
شده تا نتیجه آن رشد سریع حجم و ارزش معامالت در مدت محدود پنج ماهه عیان شود. از این رو 
آثار فعالیت های بازاریابی بورس انرژی را می توان در افزایش تعداد کدهای معامالتی، ورود خریداران 
جدید و افزایش حجم معامالت دید. مدیرعامل بورس انرژی همچنین از همه شرکت های فعال در 
اکوسیستم بورس انرژی از جمله کارگزاری ها، خریداران، اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی و رسانه ها خواست که سطح آگاهی، دانش و تخصص در حوزه بورس را ارتقا دهند. از آنجاکه 
بورس انرژی پیش قراول در سنت شکنی نحوه معامالت فرآورده های نفتی است، لذا از تمام گروه های 
حاضر در این عرصه درخواست می شود برای هرچه موفق تر شدن این تابوشکنی و انحصارزدایی به 
میدان بیایند. حال که به مدد قانون و سیاست های کلی تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری، راه 
برای حضور بخش خصوصی در عرصه خرید و فروش فرآورده های نفتی باز شده، شرکت های حاضر 
در این بخش نیز باید از تمام ظرفیت های الزم برای توانمند کردن و تثبیت جایگاه خود بهره ببرند.

 چگونه از خصولتی سازی به خصوصی سازی واقعی برسیم؟

باید توجه داشت که در اقتصادهای دولتی که سال های متمادی شرکت های حاضر در آن بصورت 
یکپارچه و تحت نظارت دولت اداره شده است، قطعنا حضور یکباره و قدرتمند بخش خصوصی قابل 
تصور نیست. پس در گام اول ورود و شکل گیری بخش ها و نهادهای عمومی غیردولتی اجتناب ناپذیر 

به گفته مدیرعامل بورس انرژی، از منظر
 داخلی، یکی از عمده چالش های پیش روی صادرات، وجود محدودیت های 
دست و پا گیر و نهادهای  متعدد دولتی است که روند بروکراسی صادرات 
را طوالنی کرده است

بوده و حتی برای کاهش تصدی گیری دولت 
اعتقاد  به  اما  کارساز هستند.  ابتدا  در همان 
ها  شرکت  همان  زمان،  گذشت  با  حسینی، 
تا حد  باید  نیز  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و 
ممکن فعالیت های خود را به بخش خصوصی 
واقعی که در حال بزرگ شدن و توانمند شدن 
است محول کنند. روند واگذاری فعالیت ها از 
نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی به بخش 
خصوصی واقعی در حال انجام است اما متاسفانه 
یکی از عارضه های کشور، اطاله وقت است یعنی 
کارهای خوب وصحیح را در ظرف زمانی معین 
انجام نمی دهیم و با طوالنی و فرسایشی کردن 
دوره پیاده سازی، از خاصیت اصلی خصوصی سازی 

کاسته می شود.

 بخش خصوصی از نبود یک برنامه راهبردی، 
منسجم و بلندمدت رنج می برد

البته به اعتقاد حسینی تمام ضعف ها در مورد بحث 
خصوصی سازی واقعی به دولت برنمی گردد. در این 
میان بخش خصوصی نیز از نبود برنامه راهبردی، 
این  تدوین  برد.  رنج می  بلندمدت  و  منسجم 
بخش  ها  انجمن  و  ها  اتحادیه  در  ها  برنامه 
خصوصی می تواند سبب شود تا با استفاده از 
برنامه های از پیش تعیین شده از اقتضائات زمان 
بهره ببرند.اینکه بعضی از فعاالن بخش خصوصی 
منتظرند که دیگران همه چیز را مهیا کنند که 
نیست.  امروز شدنی  رقابتی  دنیای  در  امر  این 
شرکتهای فعال در بخش خصوصی باید بدانند 
قطعا  نکنند  سازی  تصمیم  خود  برای  اگر  که 
دیگران برایشان تصمیم گیری خواهند کرد. در 
این خصوص پیشنهاد مدیرعامل بورس انرژی 
اتحادیه  در  راهبردی  سند  یک  تدوین  ایران، 
صادرکنندگان فرآوردهای نفتی است که در این سند، 
آینده تمام ذی نفعان دیده شود و بر اساس این سند، 

از فرصت های پیش آمده به نحواحسن بهره ببرد.

 تداوم روند عرضه نفت خام در بورس انرژی 
نیازمند پایش نهادهای ناظر است

قوانین  بودن  کافی  بر  تاکید  ضمن  حسینی 

موجود در بورس انرژی برای راهبری بازار عرضه و تقاضای فرآورده های نفتی کشور، به نواقص 
دستگاه های پایشگرو ناظر در این میان اشاره کرد و گفت: نکته مغفول در این میان، عدم انجام صحیح 
و به موقع وظایف نهادهای ناظر است. برای مثال در قانون بودجه سال ۹8 پیش بینی شده بود که 
وزارت نفت در هرماه دو میلیون بشکه نفت خام سبک، سنگین و میعانات گازی را در بورس انرژی 
عرضه کند و هر سه ماه گزارش هایی را در خصوص عرضه و فروش این محصوالت به مجلس ارائه کند. 
اما در این بین جای خالی نظارت وسیع و مستمر مجلس در بحث عرضه و فروش نفت خام و میعانات 
در بورس انرژی مشهود است که می طلبد این پایش ها از طریق کمیسیون های مربوطه در خصوص 
عرضه نفت خام در بورس انرژی دنبال شود. به گفته حسینی، ما در ضمانت های اجرایی دچار خال 
هستیم نه در قانون گذاری، ضمانت های اجرایی در مورد عرضه کنندگان که اگر موظف به عرضه در 
بورس هستند باید از طریق یک نهاد ناظر پایش شوند. همچنین اگر عرضه های انجام شده ولی طی 
چندین مرحله منجر به معامله نشده است، باید رصد شود که مشکل کار کجاست و آن موضوع حل و 
فصل شود نه اینکه همچنان با روش های قبلی به عرضه نفت خام ادامه داده و به نواقص و موانع کار 

بی توجه بود.

 نگاه صرف اقتصادی به مقوله جلوگیری از خام فروشی ناشی از کوتاه بینی است

به قطع تجربه نشان داده که بسیاری از کشورها، منابع طبیعی خام ما را به اصطالح به خروار 
خریداری می کنند و  بعد از فراورش همان محصوالت را به گرم و مثقال با ارزش چندین برابری به 
خودمان می فروشند. در این باره حسینی معتقد است باید تا حد امکان از خام فروشی جلوگیری 
کرده و مانع از هدر رفت منابع طبیعی کشور شد. حتی در این میان نباید به فرآورده های نفتی 
نیز اکتفا کرد و باید تا تکمیل زنجیره تولید صنایع پایین دست پتروشیمی و شیمیایی ادامه داد. در 
نهایت اینکه فقط فکر کردن به درست و غلط بودن تکمیل زنجیره ارزش، فرصت سوزی و نادرست 
است بلکه باید به فکر استفاده حداکثری از توان بخش دولتی و خصوصی در ایجاد ارزش افزوده 
بیشتر با فرآورده های نفتی باشیم. به گفته مدیرعامل بورس انرژی، عالوه بر ایجاد ثروت ملی، رونق 
اقتصاد ، تقویت روحیه خودباوری در میان اقشار جوان مملکت نیز از دیگر مزایای جلوگیری از خام 
فروشی است. از این رو به باور حسینی، نگاه صرف اقتصادی به مقوله جلوگیری از خام فروشی ناشی 
از کوتاه بینی است.  هر چند از منابع طبیعی برای انگیزه های اقتصادی می توان بهره برد اما باید 
انسانی و همچنین  نیروهای  ،اشتغال وبکارگیری  انگیزش  ایجاد  به  نگاهی هم  این موضوع  در 
سرمایه گذاری در مبحث تربیت نیروی کار قوی نیز بهره برد. همچنین از دیگر آثار مهم کاستن از 

خام فروشی، کاهش قدرت تحریم کنندگان کشور است.
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این  در  اگر چه سرمایه گذاری عظیمی  اشاره کرد که  نکته  این  به  باید 
روی  پیش  مشکالت  سبب  به  اما  است،  گرفته  صورت  کشور  در  بخش 
کشور در دسترسی به الیسنس های پیشرفته و سازگار با محیط زیست 
سیاسی،  دالیل  به  دسترس  در  جدید  های  تکنولوژی  نبود  همچنین  و 
میزان آلودگی در هاب های پتروشیمی در ایران و حتی مجتمع های ریز 
و درشتی که در نقاط مختلف کشور خصوصا در دشت های ایران مرکزی 
ایجاد شده است، بسیار باالست و به بیان دیگر حتی می توان گفت که 
اوضاع در برخی مناطق از سطح هشدار و بحران نیز گذشته و به شرایط 
فوق بحرانی رسیده است. کارشناسان با استناد به نقشه پراکندگی صنایع منتسب به پتروشیمی 
و بررسی های انجام شده معتقدند که بعضی از جانمایی ها برای صنایع پتروشیمی بیشتر سیاسی 
بوده است تا فنی؛ یعنی اینکه بخشی از صنایع احداث شده و یا در حال احداث در این حوزه 
بیشتر تحت تاثیر بده بستانهای سیاسی و رانتی بین دولت ها و مجلس ها مجوز گرفته و یا حتی 
مراحل ساخت را طی کرده است؛ در این جانمایی ها توجه کارشناسی چندانی به نوع الیسنس 
مورد استفاده و الزامات آن، میزان آب مورد نیاز برای واحد مربوطه با توجه به طراحی، حساسیت 

سعید ساویز
دنیای انرژی

سیاست زدگی 

درصنایع 

پتروشیمی

زیست محیطی منطقه و پروتکل های ضروری 
زیست  های  آلودگی  کاهش  برای  نیاز  مورد 
تا واحد  اولیه  انتقال خوراک  محیطی، هزینه 
احداث شده و هزینه انتقال محصول تولیدی 
تا بازار مصرف دیده نشده است و بیشتر بعد 
نمایندگان  برای  پتروشیمی  احداث  تبلیغاتی 
دولت  از  آنها  رضایت  همچنین  و  مجلس 

مدنظر بوده است.
باالدستی  صنایع  بر  عالوه  پتروشیمی  صنایع 
اتیلن،  متانول،  چون  اولیه  خوراک  که 
در  هگزان  و  نفتا  آمونیاک،  پروپیلن،  اتیلن- 
تولید می شود، صنایع میان دستی دارد  آن 
که از محصوالت آن می توان به پلی استال، 
اتیلن ویلین استات، آروماتیک ها چون بنزن 

میان  چرخه  از  بخشی  کرد؛  اشاره  تولوئن  و 
دست در ایران موجود و بخشی دیگر وارداتی 
ده  ساالنه  حاضر  حال  در  مثال  برای  است. 
شود  می  وارد  کشور  به  استال  پلی  تن  هزار 
و ظرفیت افزایش تولید آن در داخل موجود 
نظر  در  نیز  مجاور  بازارهای  نیاز  اگر  و  است 
این  از  بیشتر  بسیار  بازار  کشش  شود  گرفته 
تولید  برای  بود. سرمایه گذاری  اعداد خواهد 
بخش میان دست از نوع سرمایه گذاری های 
مناسبی  بستر  اگر  و  است  و کوچک  متوسط 
بخش  توسط  تماما  شود،  فراهم  آن  برای 
خصوصی قابل اجرا است، البته به شرطی که 
قوام  و  سود  و  شده  فراهم  آن  مناسب  بستر 
این سرمایه گذاری تضمین گردد. بستر مورد 

اشاره که در آن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم باشد در واقع شامل 
انتخاب و تخصیص مکانی مناسب هماهنگ با ضروریات شهرک های پتروشیمی از این نوع، که 
امکان انتقال آسان و ارزان خوراک به آن و ارسال محصول نهایی از آن به بازار مصرف مهیا بوده 
است و البته خوراک مورد نیاز باید به صورت تضمینی در آن از سوی هلدینگ ها به واحدها عرضه 

بخشی از صنایع احداث شده و یا در حال احداث در حوزه پتروشیمی، 
بیشتر تحت تاثیر بده بستانهای سیاسی و رانتی بین دولت ها و مجلس ها 
مجوز گرفته و یا حتی مراحل ساخت را طی کرده است
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جدول1 صنایع میان دستی قابل اجرا در کشور »

جدول -2صنایع پایین دستی قابل اجرا در کشور »
شود. بحث های قیمت خوراک شرایطی است 
با قیمت محصول نهایی و  باید در موازنه  که 
بازار بعدها تعیین شود. صنایع  نوع عرضه به 
نیازمند  البته  و  تر  آالینده  کم  دست،  میان 
انسانی بیشتری برای تولید هستند،  نیروی  به 
همچنین چنانچه پیشتر اشاره شد، با سرمایه های 
کوچک تری به نسبت صنایع باالدست قابلیت 
اجرایی شدن دارند. در جدول زیر به تعدادی 
اجرایی  قابلیت  با  دستی  میان  های  طرح  از 
بخش  توسط  پتروشیمی  های  شهرک  در 
ظرفیت  استفاده،  مورد  خوراک  و  خصوصی 
نیاز به  تولیدی و حجم سرمایه گذاری مورد 
در  آزاد  مناطق  و  بنادر  است.  اشاره شده  آن 
خصوصا  جنوبی  بنادر  از  اعم  دریاها،  حاشیه 

منطقه  همچنین  و  کشور  شرقی  جنوب  در 
آزاد انزلی در شمال از بهترین مکان ها برای 

اجرای چنین پروژه هایی است.
جدول1 صنایع میان دستی قابل اجرا در کشور 
در ادامه بحث چرخه های صنایع پتروشیمی 
باید به صنایع پایین دست نیز اشاره ای داشته 
باشیم، صنایع پایین دست بسیار کم آالینده 
به سرمایه گذاری کمتر است  نیازمند  البته  و 
و همچنین محصول نهایی آنها در تمامی بازارها 
قابل عرضه است و به بیانی دیگر محصول نهایی 
مورد استفاده در زندگی بشر همین خروجی پایین 
دست پتروشیمی است . غالب این صنایع در ایران 
وجود ندارد که از مهمترین عوامل آن می توان 
به این نکته اشاره کرد که تمایل هلدینگ های 

بزرگ پتروشیمی به صادرات مستقیم محصوالت 
باالدستی و دریافت ارز باعث شده است تا عرضه 
دست  میان  صنایع  ایجاد  و  داخل  در  خوراک 
مطمئن و در پی آن با همین استدالل بوجود 
های  بخش  توسط  دست  پایین  صنایع  آمدن 
این  چاره  راه  نگیرد.  صورت  کوچک  خصوصی 
است که شهرک های پتروشیمی ایجاد شود که 
بخشی از سهام آن در اختیار هلدینگ های بزرگ 
باشد و با این تدبیر بخشی از خوراک تولیدی در 
این شهرک ها به صورت مستقیم عرضه شود و در 
پی آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی و در این 
بستر آماده حلقه های پایین دستی یکی پس از 
دیگری کامل خواهند شد و در واقع دغدغه دولت 
هم برای تکمیل چرخه های تولید در این صنایع 

بر طرف خواهد شد.
در جدول شماره 2 به بخشی از طرح های قابل 
اجرا در پایین دست مواد اولیه مورد نیاز، ظرفیت 
تولید و حجم سرمایه گذاری اشاره شده است که 
باید گفت که این صنایع تقریبا در ایران وارداتی 
و  هستند. یعنی کشور دارای منابع عظیم گاز 
صنایع پتروشیمی مادر و تامین کننده خوراک، 
در نهایت خود وارد کننده محصوالت نهایی است.

جدول2صنایع پایین دستی قابل اجرا در کشور با 
به سادگی مشخص  انگشتی  یک حساب سر 
اندیشه  با  صحیح  مدیریتی  اگر  که  گردد  می 
تکمیل چرخه های تولیدی در صنایع پتروشیمی 
تنها سودی که  نه  اعمال شود،  این صنعت  بر 
عایدکشور از صادرات می شود کمتر نمی گردد 
با  صنایعی  در  نفر  ها  صد  و  شده  بیشتر  بلکه 
حداقل آلودگی و امکان توسعه در بخش های 
به  تولیدی  صنایع  ایجاد  نظر  از  کشور  بکر 
نیاز  مورد  کار  تنها  شد.  خواهند  گمارده  کار 
سوی  از  صحیح  گذاری  قانون  و  رگوالتوری 
دولت برای تکمیل چرخه های میان دست و 
پایین دست با سرمایه بخش خصوصی و البته 
امید است در  با مدیریت آن بخش است که 

آینده ای نه چندان دور محقق گردد.
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در کشورهای  استراتژیک  بخشی  عنوان  به  گاز  و  نفت  پایین دست  صنایع 
مورد  بخش خصوصی  و  دولت ها  از سوی  همواره  گاز  و  نفت  تولیدکننده 
توجه قرار داشته اند. اما در این میان تقابل دولت و بخش خصوصی می تواند 
مانع از پیشرفت واقعی صنایع پایین دست باشد. این تقابل به خصوص در 
پایین دست نفت و گاز ایران مشاهده می شود تا آنجا که ایمان ناصری، مدیر 
بخش خاورمیانه شرکت بین المللی مشاوره نفت و گاز FGE عقیده دارد این 
تقابل دیدگاه باعث شده صنایع پایین دست در ایران در میانه راه توسعه باقی 
بماند. این اتفاق در حالی رخ داده که در ایران پتانسیل فراوانی برای توسعه 
و بهبود صنایع پایین دست وجود دارد. در گفتگو با ناصری تالش شده مباحث و چالش های مختلف 
در پایین دست نفت و گاز با نگاهی به تجربه های جهانی، مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه مشروح این 

گفتگو را می خوانید: 

جایگاه صنایع پایین دست نفت و گاز ایران را نسبت به سایر کشورهایی که در این زمینه فعالیت دارند 
چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ به این سوال دشوار است زیرا صنایع پایین دست در کشورهای مختلف وضعیت های متفاوتی دارد 

خروج از نیمه راه  توسعه صنایع
 پایین دستی  با نیروی بخش خصوصی

و به بررسی دقیقی نیازمند است اما اگر ما از تمام 
این کشورها یک طیف در نظر بگیریم، ایران در 
میانه این طیف قرار دارد. به این معنا که در زمینه 
پایین دست صنایع نفت و گاز متاسفانه نمی توان 
گفت ایران وضعیت خیلی خوبی دارد. این شرایط 
هم به میزان توسعه نامتوازن صنایع پایین دست 
بازمی گردد و هم به میزان تنوع محدود این صنایع 
در پاالیشگاه ها و... . این حد متوسط در کیفیت، 
پیچیدگی و به روز بودن محصوالت تولیدی ایران 
در بخش پایین دست نفت و گاز نیز وجود دارد. 
با این حال خیلی کشورهای دیگر هستند که در 
این زمینه ها نسبت به ایران وضعیت بدتری دارند. 
بنابراین ایران قطعا در صنایع پایین دستی نفت 
و گاز جا برای پیشرفت و توسعه و بهبود دارد 
البته باید به خاطر داشته باشیم که این توسعه 

سارا مالکی 
دنیای انرژی

و بهبود و ارتقای کیفیت با هزینه هایی همراه 
است که باید در رابطه با آنها همواره یک آنالیز 
هزینه-فایده داشت تا مشخص شود چه میزان 
و چه مدل سرمایه گذاری در این بخش به نفع 
کشور و بخش خصوصی است. به عنوان مثال 
بحث پاالیشگاه سیراف و ظرفیت 400 تا 500 
هزار بشکه ای میعانات گازی آن برای تولید نفتا 
یا حتی رفتن به بخش پتروشیمی در این سایز 
و ابعاد، امروزه شاید چندان با سودآوری همراه 
نباشد اما خوب قطعا جا برای توسعه و پیشرفت 

در این بحث وجود دارد. 

 ازسال 8۲ به این سو جنبش خصوصی سازی 
به  قانون  روح  با  منطبق  اما  شد  آغاز  ایران  در 
پیش نرفت و منجر به شکل گیری بخشی شد که 
اصطالحا به آن »خصولتی« می گویند. از نگاه شما 
بخش  در  خصوصی سازی  قانون  ناقص  اجرای 
پایین دست صنعت نفت و گاز ایران چه اثراتی به 

جای گذاشت؟ 

جز  گاز  و  نفت  صنایع  پایین دست  اصوال 
بخش هایی بود که باید خصوصی سازی می شد 
ناقص  اجرای  با  زیرا  خصولتی سازی،  نه  و 
خصوصی سازی در این بخش ها، راندمان کاری 
و دامنه اثرگذاری تصمیمات خیلی پایین می آید 
به این معنا که جایی که باید تصمیم گیری ها 
اقتصادی باشند؛ چنین نیستند و این به زیان 
پایین دستی  واقع صنایع  این صنعت است. در 
در  نمی توانند  که  اقتصادی هستند  بنگاه هایی 
بر اساس  باید  باشند و  انحصار دولت  اختیار و 
اداره شوند. به همین دلیل من  اقتصاد  منطق 
مانند  بخش  این  مشکالت  عمده  می کنم  فکر 
عدم توسعه مناسب و تولید محصوالت با کیفیت 
نامناسب که باعث شده صنایع پایین دست ایران 
هم  قبل  پاسخ  در  و  کنند  گیر  راه  میانه  در 
مدیریت  همین  اثرات  کردم؛  اشاره  آن  به 
ناقص  اجرای  دلیل  به  بخش ها  این  نادرست 
فرمان  اگر  واقع  در  است.  خصوصی سازی 
توسعه به طور کامل به دست بخش  خصوصی 
داده می شد قطعا این بخش برخوردی واقعی 

با شرایط داشت و توسعه را بر مبنای نیازها و واقعیات این صنعت پیش  می برد. 

 آینده صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

 در پاسخ به این سوال باید بگویم ما تا زمانیکه تحت تاثیر تحریم های یکجانبه آمریکا هستیم نسبت 
به وضع فعلی بهبود قابل مالحظه ای نخواهیم داشت. در واقع تحت شرایط فعلی نمی توانیم نفت و 
فرآورده های نفتی را به راحتی صادر کنیم. با این حال شواهدی از رصد کشتی ها وجود دارد که بر 
مبنای آن گفته می شود صادرات فرآورده  های نفتی و پتروشیمی ایران نسبت به شرایطی که در آن 
قرار داریم خوب بوده و نسبتا از تحریم ها صدمه ندیده است. اما به هر حال ایران برای حفظ همین 
میزان فروش به دلیل وجود تحریم ها با مشکالتی روبه رو است از جمله آنکه به دلیل تخفیف هایی که 
برای جذاب کردن محصوالت خود ارایه می دهد از درآمد کافی نمی تواند برخوردار باشد و با پتانسیل 
محدود شده ای مواجه است که اگر تحریم ها نبود قطعا فراتر از حدود فعلی بود. اما اگر فرض کنیم و 
امیدوار باشیم که تحریم ها در آینده ای نه چندان دور برداشته شوند؛ بازار بسیار وسیع فرآورده های 
نفت خام و پتروشیمی بار دیگر در اختیار فعاالن این بخش خواهد بود. بازار این محصوالت بر خالف 
نفت خام از وسعت زیادی برخوردار است و صادرکنندگان این فرآورده ها در ایران نیز با توجه به فعالیت 
بخش خصوصی، متعدد هستند. به این ترتیب به علت بزرگ بودن بازار فرآورده ها می توان گفت بحث 
سهم بازار در اینجا نسبت به نفت خام یا حتی گاز مایع و ال ان جی که محدودیت هایی دارد چندان 

دارای اهمیت نیست و می توان به خوبی در بازار فرآورده های نفتی نقش آفرینی کند. 

 شما در بخشی از صحبت های خود به کیفیت نه چندان باالی فرآورده های نفتی در ایران اشاره کردید. 
به این ترتیب شما عقیده دارید کیفیت این محصوالت هم سطح استانداردهای جهانی نیست؟ 

 در این رابطه باید گفت ایران هنوز کیفیت همه فرآورده های نفتی خود را با آخرین استانداردها 
یا  گوگرد  نظر  نقطه  از  پایین تر  کیفیت  با  فرآورده های  همه  بازار  البته  است.  نکرده  منطبق 
خصوصیت های فرآورده ها را نیاز دارد و ایران می تواند چنین محصوالتی را به فروش برساند اما 
بحث حجم تقاضا و رشد تقاضا دیگر در فرآورده های با سطح استاندارد پایین تر وجود ندارد و 
این یک مشکل است. بنابراین تولیدکنندگان فرآورده های نفتی باید سعی کنند به مرور تولیدات 
خود را به لحاظ حجم و کیفیت با استانداردی که تقاضای جهانی مدنظر دارد؛ تطبیق دهند. 
این راهی است که در دنیا همه به دنبال آن هستند. در واقع اگر به سرمایه گذاری ها در دهه های 
گذشته نگاه شود؛ سرمایه همواره به دنبال تقاضای بازار رفته و فعاالن این حوزه در ایران در این 

راه مقداری تعلل داشته است. 

در واقع صنایع پایین دستی بنگاه هایی
 اقتصادی هستند که نمی توانند در اختیار و انحصار
 دولت باشند و باید بر اساس منطق اقتصاد اداره شوند
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اگر فرمان توسعه به طور کامل به دست بخش
  خصوصی داده می شد قطعا این بخش برخوردی واقعی با شرایط داشت و 
توسعه را بر مبنای نیازها و واقعیات این صنعت پیش  می برد

تامین خوراک واحدهای تولیدی در ایران بعضا تحت تاثیر قیمت باال یا تکثیر زیاد واحدهای تولیدی  
قرار می گیرد. در این رابطه تجربه  دیگر کشورها چه درسی برای ما دارد و چه راهکاری برای تامین امنیت 

چرخه خوراک وجود دارد؟ 

 اگر منظور از دیگر کشورها، کشورهای تولیدکننده نفت و گاز باشد باید گفت هر کشوری الگوی خاص 
خود را در زمینه تامین خوراک دارد. بعضی کشورها سوبسیدهای زیادی برای قیمت  خوراک واحدهای 
تولیدی به خصوص واحدهای پتروشیمی یا حتی سوخت نیروگاه ها در نظر گرفته اند. بعضی دیگر نیز 
قیمت  خوراک تحویلی را با بازار تنظیم کرده اند. در رابطه با ایران فکر نمی کنم قیمت ها باالتر از بازار 
بوده باشند زیرا یکی از مزیت های ایران در زمینه صنایع پایین دست که همواره نیز بر آن تاکید شده؛ 
در دسترس بودن خوراک با قیمت های مناسب به علت دارا بودن منابع فراوان است. تجربه جهانی 
ثابت کرده خیلی خوب است که قیمت خوراک با منطقی همراه باشد که از ایجاد رانت و سودهای 
غیرمتعارف برای واحدهای تولیدی جلوگیری کند و در عوض واحدها تالش کنند به جای بهره گیری 
از خوراک ارزان برای افزایش بازدهی خود از روش های فنی دیگر استفاده کنند. در واقع بهترین روش 
در دنیا این است که قیمت خوراک متناسب با بازار تنظیم شود. البته باز باید تاکید کنم بسیاری 

و  نفت  صادرکنندگان  خصوص  به  کشورها  از 
گاز، برای رونق دادن به بحث تولید و کمک به 
صنایع پایین دستی، قیمت خوراک را پایین تر از 

قیمت  های بازار در نظر می گیرند. 

تصدی گری  می تواند  رگوالتوری  تحقق   
نظر شما  به  بیندازد.  به مخاطره  را  نفت  وزارت 
آیا بخش خصوصی می تواند فروشنده مطلق نفت 
خام و فرآورده های نفتی باشد؟ آیا در دنیا چنین 

نمونه ای وجود دارد؟ 

به نظر من وزارت نفت اصال نباید متصدی فروش 
نفت خام و فرآورده های نفتی باشد. از نگاه من این 
مسئولیت باید به شرکت ملی نفت واگذار شود 
و این شرکت نیز باید به سمت شرکتی تجاری 
حرکت کند مانند شرکت نفت پتروناس مالزی، 
پتروبراس برزیل، شرکت نفت آرامکو تریدینگ 
یا شرکت نفت ادناک در امارات. این شرکت ها 
که از آنها نام برده شد نمونه هایی از شرکت های 
نفتی دولتی هستند که به سمت تبدیل شدن 
به شرکت های تجاری بین المللی رفته اند یا در 
حال گام برداشتن در این مسیرند. به این ترتیب 
در ایران نیز خوب است تمرکز به سمت تبدیل 
شرکتی  به  ایران  نفت  ملی  شرکت  به  شدن 
تجاری باشد که بر هزینه ها و درآمدها تمرکز 

می کند.  تالش  سود  افزایش  جهت  در  و  دارد 
این شرایط ایده آل در حالی مطرح می شود که 
بودن  زیان ده  یا  بودن  سودده  شفاف سازی  با 
این شرکت در مقایسه با بنچ مارک های جهانی 
به  که  نمونه هایی  میان  در  می شود.  مشخص 
آنها اشاره شد، شاید موفق ترین و بهترین نمونه 
شرکت نفت پتروناس مالزی باشد. در واقع در 
این کشور اصال وزارت نفت وجود ندارد و شرکت 
ملی نفت این کشور نیز به یک شرکت موفق 

تجاری و بین المللی تبدیل شده است. 

  در رابطه با اجرای قانون جدید IMO برای 
ایران  در  می کنید  فکر  آیا  کشتی رانی  صنعت 
امکانات و تکنولوژی کافی برای تولید سوخت 
با سولفور 5/۰ درصد طبق قانون بین المللی جدید 
وجود دارد؟ آیا ایران با اجرای این قانون از ابتدای 
۲۰۲۰ با معضل مازاد نفت کوره مواجه می شود؟ 

تغییراتی که ایران باید مطابق با اجرای قانون 
جدید IMO انجام میداد؛ تغییراتی نیستند که 
ما حداقل در  باشند.  اجرا  قابل  در کوتاه مدت 
یک یا دو سال گذشته شاهد آغاز این تغییرات 
هم از سوی شرکت های کشتیرانی مختلف دنیا 
و هم صنایع پاالیشی دنیا بوده ایم. در این زمینه 
برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری هایی شده اما در 

ایران متاسفانه نه، در زمینه صنعت کشتیرانی و نه در زمینه پاالیشگاه ها هیچ اقدام قابل توجهی 
انجام نشده است. در این رابطه تنها راهکار ایران این است که یا سوخت کم گوگرد را وارد کند یا 
کشتی ها سیستمی را روی دودکش هایشان نصب کنند که دود را از سولفور تصفیه می کند. به این 
روش اسکراب میگویند که صنعتی شناخته شده در دنیا است و در نیروگاه ها و سایر صنایع استفاده 
باالیی دارد. در صنعت کشتیرانی هم سابقه استفاده دارد. این دو گزینه در حال حاضر در اختیار 
صنعت کشتیرانی ایران است. البته نصب اسکرابر هم زمان و هم هزینه می برد. یک گزینه دیگر 
نیز وجود دارد که گران تر است و آن این است که کشتی ها به جای نفت کوره، گازوئیل کم گوگرد 
بسوزانند که با قوانین IMO نیز مطابقت دارد. یکی از اتفاقاتی که با اجرای قانون جدید انتظار رخ 
دادن آن می رود این است که به مازاد نفت کوره ایران که االن صادر می شود، افزوده شود. سال 
گذشته ایران چیزی حدود 250 هزار بشکه در روز نفت کوره صادر کرده است و حاال نیز با وجود 
تحریم ها مشغول صادرات است. می توان گفت تقریبا تمام این میزان به امارات و فجیره می رود تا 
بازار سوخت کشتی را در آنجا تامین کند. بنابراین قسمت عمده نفت کوره مازاد صادراتی ایران، 
خوراک سوخت کشتی ها بوده و حاال اگر ایران بخواهد گازوئیل را جایگزین سوخت کشتی های 
خود کند، با مازاد نفت کوره ای بیش از 250 هزار بشکه ای مواجه خواهد بود. این در حالی است 
که بازار نفت کوره ای که برای سوخت کشتی استفاده میشده، بعد از اجرای قانون جدید کوچکتر 
می شود. سایز بازار نفت کوره برای سوخت کشتی ها تا پیش از اجرای قانون جدید کشتی رانی حدود 
۳/5 میلیون بشکه در روز بوده است که پیش بینی می شود در آینده به حدود یک میلیون بشکه 
یا کمتر برسد. این به این معناست که صادرات فعلی نفت کوره ایران، یک چهارم نفت کوره مورد 
نیاز دنیا برای سوخت کشتی ها را تشکیل می دهد. بنابراین صادرات نفت کوره ایران بسیار دشوارتر 
خواهد بود. در عین حال باید به این نکته توجه کرد که در بازار همواره رقابت وجود دارد و این 
قیمت است که نسبت عرضه و تقاضا را تعیین میکند. در چنین بازاری ایران می تواند با استفاده از 
اهرم قیمتی، نفت کوره خود را بفروشد اما به هر حال کار سخت خواهد شد زیرا خریداران در بازار 

سال آینده کمتر خواهند شد.



مدت زمان زیادی است که گازهای همراه نفت در میدان ها سوزانده یا فلرمی شوند. فلرینگ گازهای همراه نفت، برای جلوگیری از انفجار، خطرهای 
انتشار گازهای گلخانه ای  تولید گازهای سمی همچون اکسید های گوگرد و  این فرآیند موجب  اما  ایمنی تجهیزات روی می دهد؛  احتمالی و 
چون دی اکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن می شود. طبق آمارهای بانک جهانی، در سالهای گذشته میالدی روسیه، نیجریه و ایران بیشترین 
اکسید های  تولید گازهای سمی همچون  باعث  نفت  به خود اختصاص داده اند. سوزاندن گازهای همراه  را در جهان  فلر  تولید گازهای  حجم 
گوگرد و انتشار گازهای گلخانه ای چون دی اکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن می شود. آمارهایی که درباره کشورمان و حجم گازهای فلرشده  
ایران وجود دارند، چندان امیدبخش نیست.  به طور مثال در سال 2012 سهم ایران از کل حجم گازهای سوزانده شده در جهان، 11 درصد 

تـداوم دودشدن گـازهـای 
احمدرضا صباغی همـراه نـفتـی

دنیای انرژی

مترمکعب  میلیون   ۳0 روزانه  معادل  که  بود 
آمارها،  جدیدترین  طبق  است.  طبیعی  گاز 
ایران با تولید روزانه کمتر از 2 میلیون بشکه 
گازهای  مترمکعب  میلیون   ۳۷ حدود  نفت، 
چون  کشوری  اما  می سوزاند،  را  نفت  همراه 
نفت  بشکه  میلیون   11 روزانه  که  عربستان 
تولید می کند، میزان فلرهای نفتی اش، نصف 
کشور ماست که بی شک این حجم از آالینده، 
آلوده  را  نفت  تولیدکننده  استان های  هوای 
پدید  معضالتی  نیز  جهانی  در سطح  و  کرده 
آلودگی  موضوع  اخیر  سال های  در   . می آورد 
کشور  بزرگ  معضالت  از  کالن شهرها  هوای 
بوده است و با توجه به اینکه احتراق در فلر 
با بازده بسیار پایین و به شکل ناقص صورت 
مي گیرد، مقادیر قابل توجهي مونوکسید کربن، 
آلي  ترکیبـات  و  نسـوخته  هیدروکربن های 
بسیار خطرناکي چون بنزن و تولوئن و مقادیر 
کمی از ترکیبات گوگردی مانند سولفید کربن 
نفت  گازهای همراه  فلر  با  و کربنیل سولفید 
تولید می شود و از این روی با توجه به نقشی 
که فلرینگ گازهای همراه نفت در آلودگی هوا 
دارند، پرداختن به آن، یکی از مسائل مهم و 

حیاتی کشورمان به حساب می آید.
اصال  حالت،  خودخواهانه ترین  در  اگر  حتی 
به فکر آیندگان نباشیم و زمین پاک برایمان 
بی مفهوم باشد، فلرینگ گاز، مقدار زیادی از 
انرژی را در صنایع نفت و گاز هدر می دهد. 
به  را  باالیی  اقتصادی  هزینه های  خود،  این 
وغبار  گرد  چرا  اما  می کند؛  تحمیل  کشور 
از  و  نمی شود  تکانده  خاکستر  زیر  گنج  این 
سوی  از  و  انرژی  تولید  برای  آن  پتانسیل 
استفاده  محیط زیست  آلودگی  کاهش  دیگر 
نمی  کنیم؟ . به طورمثال مشکالت تعمیراتی 
همراه  گازهای  فشار  تقویت  دستگاه های  در 
سوزانده  گازها  این  می شود  باعث  نفت، 
کافی  ارز  تامین  عدم  دلیل  به  شوند؛ چراکه 
برخی  در  قطعات،  به موقع  تهیه  عدم  یا 
رسانی  سرویس  آماده  تجهیزات  این  مواقع 

سوزانده  همراه  گازهای  به  اجبار  و  نبوده 
می شوند ومشکالتی مانند عدم آموزش کافی 
عملیاتی  مسائل  فنی،  درزمینه  کارکنان 
سیستم ها  بازیابی  و  جابه جایی  از  ناشی 
این  در  که  هستند  محدودیت هایی  از  نیز 
گازهای  جمع آوری  می شوند.  مطرح  زمینه 
قابل  درآمد  می تواند  آنکه  بر  عالوه  همراه 
داشته  دنبال  به  کشور  برای  را  توجهی 
مناطق  در  محیطی  زیست  مشکالت  باشد، 
دیگر  سوی  از  می دهد.  کاهش  نیز  را  نفتی 
گاز  و  نفت  و گسترش صنایع  زمان  مرور  به 
در جهان،  ارزش گازهای همراه نفت )فلر( به 
عنوان یک سوخت پاک و همچنین خوراک 
قرار  پتروشیمی ها مورد توجه  مانند  صنایعی 
شده  تالش  اخیر  سال های  در  است.  گرفته 
مهمتر  همه  از  و  کشور  نفتی  مناطق  در  تا 
همراه  گازهای  آوری  جمع  طرح  خوزستان،  
این  ایران جمع آوری  در  برسد.  اجرا  به  نفت 
اما  گرفته  صورت  مناطق  برخی  در  گازها 
همچنان با سفر به مناطق جنوبی کشور که 
می رود  شمار  به  ایران  نفت  تولید  خاستگاه 
زمین  دل  از  فلرهایی  سربرآوردن  شاهد 
از  بیش  به  آنها  ارتفاع شعله  گاه  که  هستیم 
10 متر می رسد و متأسفانه بیش از ۳0 سال 
پارس  فاز  یک  تولید  معادل  روزانه  که  است 
استفاده  بدون  نفت  همراه  گازهای  جنوبی، 
طرح های  کلیه  است  مکلف  دولت  می سوزد. 
بهره برداری  و  کنترل  مهار،  جمع آوری، 

کلیه  در  مشعل  و  تولید  همراه  گازهای  از 
را  نفت  تاسیسات صنعت  و  نفتی  میدان های 
با تسهیل و تعیین نرخ عادالنه خوراک آن ها 
ظرف مدت حداکثر۳ ماه از تاریخ تصویب این 
خصوصی  بخش  به  فراخوان  طریق  از  قانون 
پایان  تا  و تعاونی واگذار کند، به گونه ای که 
برنامه ششم توسعه، حداقل ۹0 درصد گازهای 

مشعل مهار و کنترل شده باشد.

آوری  جمع  گره گشای  آماک  طرح  اجرای   
گازهای همراه

قدرت اهلل آقایی از کارشناسان برجسته حوزه 
نفت با اشاره به اینکه طرح آماک برای جمع 
آوری گازهای همراه آماده شده است گفت: 
این طرح در سال 1۳۷۹ با هدف جمع آوری 
گازهای  مکعب  فوت  میلیون   241 روزانه 
کار  دستور  در  بنگستان  الیه  نفت  همراه 
یکپارچه  و  کامل  راه اندازی  با  و  گرفت  قرار 
طرح آماک، روزانه تا 18 میلیون فوت مکعب 
آالیندگی  به  منجر  که  اسیدی  گازهای 
آوری  هوای شهرهای جنوبی می شود، جمع 
میلیون   ۳20 از  بیش  به  وی  شد.  خواهند 
آماک  در طرح  مستقیم  سرمایه گذاری  دالر 
این  دوم  فاز  کرد:  امیدواری  ابراز  و  اشاره 
برداری کامل برسد.  بهره  به  به زودی  طرح 
سوزانده شدن  از  جلوگیری  آقایی،  گفته  به 
اهواز،  شهرهای  محدوده  در  ترش  گازهای 
رامهرمز، شادگان و جلوگیری از انتشار مواد 

جلوگیری از سوزانده شدن گازهای ترش در محدوده شهرهای اهواز، 
رامهرمز، شادگان و جلوگیری از انتشار مواد آالینده اسیدی در این مناطق 
و کاهش گازهای گلخانه ای، مهمترین هدف طرح آماک است

The World Of Energy 64 98 ماهنامه  دنیای انرژیبهمن ماه

 65بهمن ماه 98



آالینده اسیدی در این مناطق و کاهش گازهای 
گلخانه ای، مهمترین هدف طرح آماک است.

افزایش خوراک پتروشیمی با گازهای همراه 

بساق زاده مدیر طرح های شرکت  علی محمد 
افزایش  به  اشاره  با  پتروشیمی  صنایع  ملی 
پتروشیمی  های  شرکت  به  تحویلی  خوراک 
اظهارکرد: خوشبختانه با تولیدی شدن فازهای 
جدید پارس جنوبی و همچنین افزایش تولید 
اختیار  در  بیشتری  خوراک  نفت  صادرات  و 
مجتمع های پتروشیمی قرار گرفت.  وی در 
مورد تامین خوراک مجموعه های پتروشیمی 
افزایش  گفت:  نفت  همراه  گازهای  طریق  از 
تولید  میزان  صعود  موجب  نفت  صادرات 
پتروشیمی  و  شود  می  نفت  همراه  گازهای 
توانستند  مارون  و  پارس  امام،  بندر  های 
خوراک بیشتری دریافت کنند که به افزایش 
تولید آنها کمک کرد. بساق زاده افزود: مقداری 
داشتیم  فازها  در  متان  و  اتان  خالی  ظرفیت 
که با تعامل شرکت های پتروشیمی و فازهای 
پارس جنوبی به شرکت های متقاضی تزریق 
به  اتان حدود 20 درصد نسبت  تولید  و  شد 

سال گذشته رشد را تجربه کرد.

 تبدیل گازهای همراه به ان جی ال 

نفت  حوزه  کارشناس  فر  بهروزی  مرتضی 
شرکت های  از  تعدادی  با  اینکه  به  اشاره  با 
در  که  است  شده  انجام   رایزنی  داخلی 
گازهای  به صفر  نزدیک  نرخ  با  و  کوتاه مدت 
گفت:  برسانیم  فروش  به  و  تبدیل  را  همراه 
در بلندمدت نیز برنامه داریم تا به طور کامل 
به  به درستی  که  را  همراه  گازهای  سوزاندن 
با اشاره به  آن اشاره کردید،متوقف شود.وی 
تداوم استفاده از ظرفیت های داخلی و ایجاد 
کرد:  نشان  پایدار،خاطر  و  مستمر  تقاضای 
تداوم  به  پروژه می توانیم  تعریف  مسیر  از 
فعالیت های بخش خصوصی امیدوار باشیم.

 گازهای همراه شتاب دهنده حرکت چرخ صنایع 

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس 
شورای اسالمی با طرح این سوال که تا چه 
باید شاهد هدررفت سرمایه های ملی  زمانی 
از طریق سوزاندن گازهای همراه با نفت در 
باید  گفت:  باشیم  کشور  خیز  نفت  مناطق 
مختلف  های  حوزه  در  همراه  گازهای  از 
استفاده شود. وی با بیان اینکه جمع آوری 
است  مناسبی  مرحله  در  همراه  گازهای 

افزود: باید به این نکته مهم اشاره کرد که 
مناسبی  ظرفیت  توانند  می  همراه  گازهای 
امور  سایر  و  پتروشیمی ها  خوراک  برای 
از  بهینه  استفاده  از روند کند  نوروزی  باشد. 
گازهای همراه در صنایع مختلف کشورانتقاد 
کرد و افزود: نباید از ذکر این نکته مهم غافل 
شویم که گازهای همراه می توانند با تبدیل به 
فرآورده های مختلف چرخ بسیاری از صنایع 

را به حرکت دربیاورند

 موانع تبدیل گازهای همراه به برق

علی مقتدایی کارشناس حوزه انرژی با اشاره 
به تاکید ویژه رهبر معظم انقالب برای استفاده 
بهینه از گازهای همراه، و شناخت نسبت به 
روش  ارزان ترین  و  سریع ترین  که  مساله  این 
استفاده از این گازها، تولید برق از محل سوزاندن 

آن است گفت: در اواخر آبان سال 1۳۹۳ وزارت 
نفت مزایده فروش گازهای همراه نفت در حال 
سوختن را طی فراخوانی به بخش غیردولتی 
داد  نشان  مناقصه  این  بررسی  و  کرد  اعالم 
که از موفقیت مطلوبی برخوردار نبود و علت 
اصلی آن به توافق نرسیدن وزارت نفت و نیرو 
برای قیمت خرید گازی بود که همچنان بدون 
استفاده می سوزد. ریشه این اختالف نیز از این 

قرار است که وزارت نفت قیمت باالیی را برای 
فروش گاز همراه نفت تعیین کرد و از طرف 
واقعی  توانایی خرید قیمت  نیرو  وزارت  دیگر 
برق تولیدی از این گاز ها را ندارد.  مقتدایی 
با بیان اینکه گازهای همراه نفت، گازی ترش 
عملیات  باید  آنها  از  استفاده  برای  و  هستند 
افزود:  گیرد  انجام  آنها  روی  شیرین سازی 
از  حجم  این  که  است  داده  نشان  محاسبات 
گاز امکان تولید روزانه 120 میلیون کیلووات 
از  ودر برخی  می کند  فراهم  را  برق  ساعت 
اند  شده  حاضر  حتی  روسیه  مانند  کشورها 
اختیار  در  رایگان  صورت  به  را  گاز  این  که 
از سوزانده  تا  قرار دهد  برق  تولید  متقاضیان 
وی  کند.  جلوگیری  آن  استفاده  بدون  شدن 
تصریح کرد: به نظر می رسد زنگنه تصمیمی 
شیوه  ارزان ترین  عنوان  به  برق  تولید  برای 
استفاده از گازهای همراه نفت  ندارد و قصد 
دارد آن را به خوراک پتروشیمی تبدیل نماید. 
کشورزیرنظر  انرژی  مدیریت  که  زمانی  تا 
هماهنگی  نشود،  هدایت  واحد  سیستمی 
واحد  هدفی  تحقق  برای  مختلف  بخش های 
بسیار دشواراست. این کارشناس انرژی افزود :در 
حال حاضر متولی احداث،تولید و انتقال برق 
کشور وزارت نیرو و وظیفه تامین سوخت آن 
برای  و داشتن 2 متولی  نفت است  وزارت  با 
و  این سیستم  بودن  بهینه  برق  تولید  فرایند 
این  به  بهینه سازی مربوط  اجرای پروژه های 

دو حوزه را با چالش جدی روبرو کرده است.

 سخن آخر

بنابراین با توجه به ارائه راهکارهای گوناگون از 
سوی کارشناسان و مسئوالن به نظرمی رسد در 
شرایط کنونی استفاده  بهینه از گازهای همراه 
می تواند گره گشای بسیاری ازمشکالت در حوزه 
انرژی از تولید خوراک پتروشیمی تا ایجاد برق 
باشد اما سوء مدیریت و عدم اجرای درست قانون 
در نحوه جمع آوری گازهای همراه موانعی هستند 
که سرمایه های نفتی مملکتی را هدف قرار داده اند.
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کافیست همین حاال وب سایت یک خبرگزاری یا روزنامه را باز کنید، بدون 

بر و برگرد می توانید یک یا چند گالیه  که از طرف فعاالن عرصه اقتصاد 

از سیاست گذاری ها در این بخش شده است را پیدا کنید. اگر ذره بین را 

نزدیک تر بیاوریم و بخواهیم فعاالن اقتصادی در حوزه های مرتبط با نفت 

و گاز را در نظر بگیریم سالی چند بار بحث خوراک و نرخ ارز و مسائل این 

چنینی مورد بحث قرار می گیرد. واقعیت این است که فارغ از اینکه اساسا 

هستند  شرایط  گرفتن  نظر  در  بدون  چقدر  و  به حق  چقدر  گالیه ها  این 

اقتصادی  فعاالن  اذهان  میان  در  پررنگ  بسیار  دغدغه ی  می دهند  نشان 

سیاست ها و تصمیم گیری های دولت ها است. اما این وضعیت که به ویژه برای گروه هایی که به 

دنبال »صادرات« هستند بیش از بقیه با اهمیت به نظر می رسد از کجا به وجود آمده است؟ . 

این پرسشی بود که برای یافتن پاسخش به سراغ چند نفر از مدیرانی که آن ها را خوشفکرتر 

از همکارانشان می شناختم رفتم. یکی از آن ها محمد حسن پیوندی بود، کسی که سال های 

طالیی پتروشیمی ایران را از نزدیک دیده و بعد از آن نیز در سطوح باالی مدیریتی به فعالیت 

او چندی پیش کتاب  پیوندی یک دلیل دیگر هم داشت،  انتخاب مهندس  ادامه داده است. 

 نادی صبوری 
دنیای انرژی

نگرش تحلیلی در صنعت پتروشیمی ایران را 

منتشر کرد که بیانگر این است که خود در 

این زمینه یک تئوریسین به حساب می آید. 

مهندس محمد حسن پیوندی وضعیت فعلی 

اقتصاد ایران را به بیماری تشبیه می کند که 

اصلی  عوامل  عنوان  به  می توان  را  اتفاق  دو 

عامل  کرد.  معرفی  بیماری  این  به  ابتالیش 

اجرای  و  او خصوصی سازی  دیدگاه  از  اصلی 

نظر  در  بدون  است  اساسی  قانون   44 اصل 

او  است.   1404 افق  برنامه  شرایط  گرفتن 

به   44 اصل  شدن  اجرا  زمان  در  می گوید: 

عنوان خصوصی سازی در ایران، به تاثیر این 

مدتی  بلند  برنامه های  و  اقتصاد  روی  اصل 

که از قبل در ایران وجود داشت توجه نشد. 

وضعیت فعلی اقتصاد ایران 
از کجا آب می خورد؟ 

بود  شده  نوشته  که  زمانی   1404 افق  مثال 

او  بیافتد.  اتفاق  خصوصی سازی  نبود  قرار 

ادامه می دهد: با شروع واگذاریها پشت پیکر 

 1404 افق  برنامه های  رسیدن  برای  اقتصاد 

اینجا  از  مشکالتی  سلسله  و  می شود  خالی 

بروز  به  شروع  پیکر  این  خوردن  زمین  با 

ایران  پتروشیمی  بوده  قرار  مثال  می کنند. 

در افق 1404 از نظر ارزشی در منطقه اول 

باشد و پشتوانه رسیدن به این برنامه قدرت 

اقتصادی دولت بود. برای اینکه باز هم بتوانیم 

اکنون  که  وضعیتی  به  نسبت  بهتری  درک 

گرفته  قرار  آن  در  اقتصادی  نظر  از  ایران 

محمد حسن  اظهارات  از  بخشی  کنیم،  پیدا 

نگارش  برای  تعمقش  حاصل  که  پیوندی 

می گوید:  او  است.  کمک کننده  بوده  کتاب 

در وهله نخست اینکه یک کشور انقالبی بی 

ایران  دارد،  خودکفایی  به  تمایل  برگرد  برو 

هم این خاصیت را دارد. در ایران این تمایل 

سرمایه گذاری  زیادی  حجم  می شود  باعث 

برای  واقع  در  و  خودکفایی  در  زیرساختی 

این  نتیجه   در  شود.  انجام  چیز  همه  تولید 

ایجاد  کارگاه  زیادی  حجم  سرمایه گذاری ها 

زیر  سرمایه های  این  که  حالی  در  می شود 

تقاضا  یا  می رسند  بلوغ  به  وقتی  ساختی 

برایشان وجود ندارد یا کم است. عامل کالن 

از  می زند  دامن  را  اقتصاد  بیماری  که  بعدی 

تحریمی  است.  تحریم  پیوندی  مهندس  نظر 

خودکفایی  تمایالت  تشدید  در  اتفاقا  که 

تحریم  مورد  در  او  می کند.   بازی  نقش  نیز 

است.  سخت  پیشرفت  تحریم  در  می گوید: 

وقتی تحریم به شما آن هم با حداکثر فشار 

برای  دیگری  اولویت های  می شود  تحمیل 

که  است  اولویت ها  آن  می شود.  مطرح  شما 

فعالیت های  روی  منفی  اثر  می شود  باعث 

اقتصادی بگذارد. هر سرمایه گذاری در درجه اول چیزی که برایش اهمیت دارد امنیت است. 

اگر در این شرایط بخواهید رونق تولید داشته باشید باید اول امنیت داشته باشید. 

را  این دو عامل اصلی، عوامل تبعی دیگری هم وجود دارند که می توان رد پایشان  در کنار 

در وضعیت فعلی دید. پیوندی که سال 2015 از سوی نشریه ICIS در زمره 40 مدیر برتر 

پتروشیمی جهان قرار گرفت بر این باور است روند اجرایی شدن سیاست های اصل 44 باعث 

شد اقتصاد ایران پیچیدگی بیشتری هم پیدا بکند. او این بخش را این طور تشریح می کند: 

از دولت برداشته شد و  ایده آل آن فاصله داشت، در واقع  با حالت  نحوه خصوصی سازی هم 

برنامه ی  پشت  شد.  منتقل  نیستند  خالص  خصوصی  بخش  که  بازنشستگی  صندوق های  به 

و  بود  پتروشیمی  صنعت  افق  این  پشتیبان  و  توان  عمده  شد.  خالی  ترتیب  این  به   1404

عمده  واگذاری ها هم در این صنعت متمرکز شد. اینجا پای صندوق های بازنشستگی به میان 

را  مدت  دراز  برنامه های  برای  دولت  پشتیبانی  نقش  نمی توانستند  ذاتشان  خاطر  به  که  آمد 

بازی کنند. این صندوق ها باید دو کار انجام بدهند : ارزش سپرده های بازنشستگان را حفظ 

صندوق  می شود  باعث  وظیفه  دو  این  باشند.  داشته  هم  افزوده  ارزش  ایجاد  خاصیت  کنند، 

هم  مدت  کوتاه  سرمایه گذاری  قدرت  بلکه  مدت  دراز  سرمایه گذاری  قدرت  نه  بازنشستگی 

نداشته باشد. 

 چطور قیر و روغن سازی به دردسر افتاد 

واحدهای  به  اتفاقا  واگذاری می زند  نقص های  درباره  پیوندی  مهندس  که  مثال هایی  از  یکی 

قیرسازی ها  وقتی  یک  می گوید:  او  می شود.  مربوط  قیرسازی  و  روغن  تولید  در  فعال 

واحدهای  از  را  روغن  و  قیر  واگذاری،  جریان  در  بودند.  دولتی  صددرصد  روغن سازی ها  و 

پاالیشگاهی جدا کردند و طی شرایطی این بخش ها باز هم زیردست بخش خصوصی وابسته 

دلیل  به  واقع  در  مشکل  نیست.  مشکلی  باز  هم  اینجا  تا  رفت.  بازنشستگی  صندوق های  به 

فقدان دیده شدن تمهیدات کافی در زمان واگذاری ایجاد شد. مثال گروه هایی با وعده خریدن 

قبل از اینکه این مدل خصوصی سازی انجام بشود خوراک و محصول 
پتروشیمی در دست دولت بود. وقتی این اتفاق افتاد دولت دید درآمدش 
از پتروشیمی ها خوراک است و در نتیجه هر سال در ستون درآمدی 
بودجه اینکه نرخ خوراک باید متاثر از نرخ
 ارز و متغیرهای دیگر چطور تعیین شود به میان می آید
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آنچه  از  باالتری  قیمت های  با  روغن  و  قیر 

که زمان خصوصی سازی منعقد شده به سراغ 

این  اساس  بر  پاالیشگاه  اند.  رفته  پاالیشگاه 

صحبت ها واحد قیرسازی درست کرده و در 

راهکار  آمده.  وجود  به  تزلزل  کل  در  نتیجه 

پاالیشگاه در  بوده؟ زمانی که یک واحد  چه 

حال جدا شدن بوده باید این موضوع محکم 

سال   25 تا  خوراک  این  که  می شد  نوشته 

چالش  شد.  نخواهد  داده  کسی  به  شما  جز 

به  پتروشیمی  حوزه  مدیر  این  که  دیگری 

ایفای  اشتباه  روش  می پردازد،  آن  معرفی 

او  است.  فعلی  وضعیت  در  رگوالتوری  نقش 

حاضر  حال  در  می کند:  عنوان  مورد  این  در 

یا  خصوصی سازی  مفهوم  دقیق  درک  در 

همان واگذاری دچار مشکل هستیم، مقررات 

مقوله های  روی  بیشتر  باید  رگوالتوری 

استانداردهای  حفظ  و  ایمنی  استاندارد 

ایمنی  و  ملی  منافع  روی  بعضا  که  آموزشی 

عوامل تولید اثرگذار است متمرکز شوند، در 

و  دست  گاهی  مقررات  این  اما  حاضر  حال 

توسعه  انگیزه های  برای  را  سرمایه گذار  پای 

می بنند. او در این مورد به یک مثال پرداخته 

یک  صاحب  اگر  مثال  می کند:  عنوان  و 

مجتمع متانول می خواهد محصول خود را به 

کند  تبدیل  دیگری  محصول  هر  یا  پروپیلن 

حالیکه  در  بگیرد.  مجوز  کار  این  برای  باید 

که  باشد  باید  این  خصوصی سازی  معنی 

قبول کنیم سرمایه گذار بخش خصوصی این 

درک و عقل و فهم را دارد که در چه زمانی، 

چه منطقه ای و چه مقدار کاالی خود را در 

مرحله  چند  یا  یک  ارزش،  و  تولید  زنجیره 

این  فعلی  حاکم  رگوالتوری  بدهد.  توسعه 

کرده  مراجعه  دولت  به  باید  که  است  طور 

و بگویید آقا اجازه می خواهم کاالی X را به 

تایید  باید مطالعات امکان سنجی مورد  اینکه  Y تبدیل کنیم. اجازه می دهید؟ و پاسخ دولت 

ما باشد . اینجا دیگر سرمایه گذار در کانالی از شیوه نامه  و قانون و مقررات می افتد که زمان 

زیادی از دست می دهد و در نهایت پاسخ خیر می شنود. در واقع حتی اگر قرار است سرمایه گذار 

از منابع صندوق توسعه استفاده کند که در آن حالت مجوز بررسی مفهومی دارد، آن جا هم در 

واقع بانک عامل است که قاعدتا باید توان و تخصص کافی برای اطمینان از مطالعات امکان سنجی 

و ایجاد ارزش افزوده این سرمایه گذاری را داشته باشد. 

 چالش دیدگاه عدالت بدون پشتوانه اقتصادی 

این  از  یکی  می شوند،  اجرا  محور  عدالت  دیدگاه  با  تصمیم ها  برخی  ایران  در  دیگر  طرف  از 

تصمیم ها از نظر قائم مقام سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توزیع یارانه نقدی است. او 

می گوید: این تصمیم دیدگاه عدالت داشت اما عدالت هم باید زیربنای اقتصادی داشته باشد. 

وقتی حساب می کنیم که از زمان توزیع یارانه نقدی تاکنون چه منابعی در این زمینه صرف 

شد که می توانست در اقتصاد مولد تزریق شود شبیه حالتی به نظر می رسد که کسی پولش را 

در بانک می گذارد و نه از سود پول بلکه از اصل پول برداشت می کند و زندگی می گذراند. از 

نظر نویسنده  کتاب نگرش تحلیلی در صنعت پتروشیمی ایران، معضل نرخ خوراک پتروشیمی 

هم از عوارض جانبی خالی شدن پشت برنامه های اقتصادی ایران به دنبال واگذاری ها به شمار 

محصول  و  خوراک  بشود  انجام  مدل خصوصی سازی  این  اینکه  از  قبل  او  دیدگاه  از  می رود. 

پتروشیمی ها  از  درآمدش  دید  دولت  افتاد  اتفاق  این  وقتی  بود.  دولت  دست  در  پتروشیمی 

خوراک است و در نتیجه هر سال در ستون درآمدی بودجه اینکه نرخ خوراک باید متاثر از 

نرخ ارز و متغیرهای دیگر چطور تعیین شود به میان می آید. 

معضل نرخ خوراک که به دنبال آن چند مشکل تبعی دیگر هم همواره گریبان گیر هم فعاالن 

مزیت  می گوید:  او  دارد.  حل  راه  دو  پیوندی  نظر  از  می شود  سیاست گذاران  هم  و  اقتصادی 

بعضا خوراک  دارند،  گاز  که خوراک  در سرمایه گذاری هایی  است.  گاز  برگرد  برو  بدون  ایران 

سرمایه گذاری  استاندارد  در  سرمایه گذار  می دهد.  تشکیل  را  شده  تمام  قیمت  درصد   60 تا 

فاکتور  باید  این مدت  تا 25 سال زمان استهالک سرمایه گذاری در نظر می گیرد که در   15

هر سرمایه گذاری در درجه اول چیزی که برایش اهمیت
 دارد امنیت است.  اگر در این شرایط بخواهید

 رونق تولید داشته باشید باید اول امنیت داشته باشید. 

نحوه خصوصی سازی هم با حالت ایده آل
 آن فاصله داشت، در واقع از دولت برداشته شد و به صندوق های 
بازنشستگی که بخش خصوصی خالص نیستند منتقل شد.
 پشت برنامه  1404 به این ترتیب خالی شد

بین المللی  قیمت  تغییرات  تابع  خوراک 

درآمدی  ستون  نیاز  نه  باشد  منطقه ای  یا 

خیال  می تواند  که  اول  روش  باشد.  بودجه 

این  کند  راحت  بابت  این  از  را  سرمایه گذار 

این  از  که  سرمایه گذاری هایی  در  که  است 

اول  دولت خط  انجام شود  بعد می خواهد  به 

این طور شائبه  انجام بدهد.  تولید را خودش 

رانت هم برداشته می شود. به این ترتیب مواد 

، آروماتیک، متانول  الفین ها  اتیلن،  پایه مثل 

و اوره توسط خود دولت تولید می شوند. این 

تکلیف  دیگر  و  دارند  بین المللی  قیمت  مواد 

سرمایه گذاری های  قبال  در  سرمایه گذار 

زنجیره تولید و ارزش روشن است. راه دومی 

این  می کند  پیشنهاد  پیوندی  مهندس  که 

و  بداند  انفال  را  گاز  سیاست گذار  که  است 

بخش خصوصی  برای  خاطر  همین  به  بگوید 

یا  منطقه  نرخ  با  یا  ثابت  سال   15 نرخ  این 

جهان در نظر گرفته می شود. 

پیوندی در مورد اینکه برگزاری نمایشگاه و همایش از سوی فعاالن بخش خصوصی تالش هایی 

است که در شرایط فعلی برای بقا انجام می شود عنوان می کند: در شرایط فعلی همه در ایران 

تحت تاثیر این شرایط هستند. این شرایط باید گذرانده شود و معجزه ای از باب اقتصاد در 

آن اتفاق نمی افتد. شما در شیب سخت سنگالخ دارید حرکت می کنید. این را باید پذیرفت 

که ممکن است به همان دلیل که ارزش پول ما دچار افت و خیز می شود کار و سرمایه ما 

نیز دچار افت و خیز می شود از تامین متریال تا کاتالیست و بازار و تقاضایی که قبال برای 

آن فراوان بوده است. باید این شرایط را تحمل کنیم. چاره ای جز تحمل این وضعیت نیست. 
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can be painful, but it has also 
been to the benefit for some 
who secured supply contracts 
during 2019 when prices were 
not expected to be that high. 
On the negative side, one 
bunker buyer told IBIA he 
had observed an increase in 
short�deliveries, typically 4�6 
tonnes, in the past few weeks 
in several major bunkering ar�
eas across the world.
Regarding quality, IBIA was 
happy to hear that the compa�
nies we spoke with have not 
had the operational nightmare 
that have been predicted due 
to fuels with serious stability 
issues or due to mixing in�
compatible fuels onboard the 
ship. VLSFO testing off-spec 
for sediment, an indicator of 
poor fuel stability, has been 
reported in some ports during 
December and January, but 
the Denmark-based owners 
and operators IBIA met had 
either not lifted them, or had 
only limited exposure to such 
off-spec fuels. In fact, one of 
them suggested the number 
of VLSFOs deliveries testing 
off-spec for quality has so far 
been lower compared to the 
HSFO the company used to 
buy, and that VLSFO had bet�

ter quality overall.
One company described how they had avoided problems due to a 
very diligent purchasing strategy, obtaining as much information 
about fuels in advance as possible, including pre�testing. They 
have observed large differences in the quality of VLSFOs, de�
pending on the nature of the blends. For example, they had seen a 
split between VLSFOs with regards to cat fines, with either very 
or high very low levels. Energy content in VLSFOs, meanwhile, 
is typically better than in HSFO but also variable depending 
chiefly on the fuel’s density. The relationship between density 
and viscosity, meanwhile, can be an indicator of the fuel’s igni�
tion and combustion properties.
One concern that kept cropping up in our conversations with 
both buyers and suppliers during our visit to Copenhagen, how�
ever, was how to deal with sulphur test results marginally above 
the 0.50% limit. The problem lies in the difference between com�
mercial contract interpretation around test precision principles 
and the MARPOL Annex VI sulphur verification procedures ap�
proved by the IMO for authorities to use when obtaining samples 
from ships to check for compliance. IBIA has issued advise to its 
members on the subject. 
One reason for fuel as supplied to be slightly above the 0.50% 
sulphur limit could be that shore storage tanks or bunker barg�
es have not been adequately cleaned when the usage has been 
switched from HSFO to VLSFO. Likewise, if an authority takes 
an in-use sample from a ship and it is found to be above the limit 
(note: up to 0.53% is acceptable for in-use samples), this could 
be due to inadequate cleaning of HSFO residues from the ship’s 
fuel tanks. Sulphur limit exceedances caused by inadequate tank 
cleaning should disappear over time as tanks previously used for 
HSFO are eventually thoroughly flushed through.
IBIA would like to remind the supply side that in order to be 95% 
certain that they will never exceed the sulphur limit, they need 
to use the limit -0.59R as the blend target. This principle is part 
of IBIA’s best practice guidance for bunker suppliers, as well as 
subsequent best practice guidance issued by the IMO.

IBIA met with several large globally operating shipping and bun�
kering companies during a visit to Copenhagen in mid-January, 
who were all reporting a surprisingly smooth transition to the 
0.50% sulphur limit for marine fuels which came into force on 
1 January, 2020. They had another element in common: they all 
started their planning and preparations to be “IMO 2020 ready” 
at least two years ago and have been pro-active in securing their 
sources to be able to offer and buy compliant fuels. One of the 
owners we spoke to had installed scrubbers on a portion of its 
fleet, for others this was not the right option due to the nature and 
operational pattern of their fleet.
In general, the ship owners and operators as well as bunker pro�
viders IBIA met in Copenhagen had not experienced major issues 
with the availability of compliant fuel, although shortages have 

been evident in some regions. 
They did note that the year 
started off with a sharp rise in 
premiums for very low sulphur 
fuel oil (VLSFO) compared to 
high sulphur fuel oil (HSFO). 
The price of VLSFO has in�
creased to be on a par with 
and even above marine gas 
oil (MGO) in key ports like 
Singapore during January, but 
such market distortions are ex�
pected to be short�lived. This 
price volatility and high prices 

IMO 2020 preparations pay off
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The city boasts 40 percent low�
er water and energy demand 
compared to regular buildings 
in Abu Dhabi, a 10�MW solar 
farm that generates 17.4 GWh 
annually, offsetting 15,000 tons 
of carbon dioxide, and a wind 
tower that is used to capture 
cool winds and direct them to a 
public space in the city.
The place houses a lot of large 
businesses already, has an ar�
tificial intelligence research 
center, and houses the Khali�
fa University of Science and 
Technology, along with the 
associated residential space. 
Ultimately, Masdar City could 
create 40,000 jobs and student 
placements, according to the 
website of the project.

“We have to be ready to celebrate the last export of a barrel of oil,” 
the executive director for sustainable real estate at Masdar, Yousef 
Baselaib, told Forbes’ Silverstein. “It is cheaper to produce solar 
than to use a conventional gas plant. But it is not 24-7. No matter 
how many megawatts, we still need backup and we are investing 
in research and development such as energy storage.” 
Indeed, more and more people with a stake in the renewable en�
ergy business are waking up to the realities of storage. Some solar 
and wind power tenders already include storage as an obligatory 
part of the project. To stay ahead of the curve, the Emirates are 
focusing on storage early on.
But would it be really possible to replace oil revenues with rev�
enues from smart cities? OPEC data for 2018 says that the UAE 
pumped around 3 million bpd of oil and exported 2.3 million bpd 
of this, which was worth some $75 billion. Emirati government 
data from the previous year shows oil and gas exports accounted 
for almost 30 percent of GDP. Bringing this to zero, if we are talk�
ing about last barrels, would be a challenge.
Yet it seems the UAE is ready for it. The country expects its 
economy to pass the $500-billion mark in a few years thanks to 
generous fiscal stimulus programs and a diversification drive with 
an emphasis on technology. The government last year approved a 
budget of $16.7 billion (61.35 billion dirhams) for this year, with 
zero deficit stipulated in the document. Close to a third of this 
would go into social programs.
That the Emirates are indeed working on their diversification rath�
er than talking about is also evident in the top most in-demand jobs 
for this year. A survey by a recruitment consultancy has showed 
the most in-demand jobs in the UAE this year will be related to 
information technology in some way including digital transfor�
mation managers, artificial intelligence developers, and security 
analysts, The National reported earlier this week.
Meanwhile, growth in the UAE’s non-oil industries is seen to rise 
from 1.3 percent in 2018 to 1.6 percent in 2019 and 3 percent 
this year, according to the International Monetary Fund. Oil sector 
growth, on the other hand, will slow down. Indeed, it looks like 
the UAE is serious about moving away from oil.
This will certainly take more than a couple of years. All the indus�
tries that the UAE will rely on to replace oil revenues—tourism, 
retail, hospitality, real estate, and construction—are all dependent 
on healthy demand for what they offer, meaning they need a strong 
global economy. Yet it is undoubtedly better to rely on more than 
one industry for your economy’s wellbeing. However long it takes 
the UAE to get to a point where it does not need oil to keep its 
economy going, it is going in the right direction.

A discussion about oil-dependent economies often calls to mind an 
image of some anonymous Middle Eastern country almost entirely 
dependent on its oil exports to generate revenues. But there is one 
Middle Eastern country that plans to celebrate the last barrel of oil 
that it will one day export.
The Emirati Khalifa University last week announced that it had 
installed a first-of-its-kind solar concentrator in the smart city of 
Masdar, boasting that the facility had the concentration ratio of a 
thousand suns and could generate temperatures of over 1,000 de�
grees Celsius. The United Arab Emirates does not plan to go down 
in history as only an oil producer and nothing else.
In fact, for decades, the UAE has been actively investing its oil 
money into projects that would ensure the sustainability of its 
economy in the long run, even if oil demand eventually dies. It 
is already home to some of the most remarkable luxury real es�
tate, including the world’s tallest building and the Palm Islands, 

but the UAE is also betting big 
on technology and renewables.
True to its tradition of doing 
things with a flourish, the UAE 
has become the home of one of 
the first smart cities in the world. 
Masdar City was planned as a 
sustainable community with 
a capacity for 50,000 people. 
Currently, there are 2,000 in�
habitants of the smart city but 
by next year, the company be�
hind the project, Abu Dhabi’s 
investment vehicle Mubadala, 
plans to double that, writes Ken 
Silverstein for Forbes.

 The Most Successful Oil Economy
That’s Moving Away From Oil
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 The global economy is under pressure, weighed down by trade 
tensions, inequality and geopolitical uncertainty.

 The world is at an economic “tipping point”, amid a backlash 
against capitalism and globalization.

 The transition to a greener, more equitable economy is neces-
sary for productivity and growth.
As 2020 gets underway, the global economy is at a crossroads. Rising 
inequality, trade tensions, technological disruptions, climate change 
and geopolitical uncertainty all threaten to weigh on already�fragile 
economic growth at the start of the new decade.
As the Forum’s Global Risks Report 2020 makes clear, the global 
economy “is facing an increased risk of stagnation... all while citizens 
worldwide protest political and economic conditions and voice con�
cerns about systems that exacerbate inequality.”
The International Monetary Fund in October lowered its outlook for 
global growth for 2019 and 2020, noting that “rising trade and geo�
political tensions have increased uncertainty about the future of the 
global trading system and international cooperation more generally, 
taking a toll on business confidence, investment decisions and global 
trade.”
The world is at an economic “tipping point”, according to the Forum’s 
most recent Global Competitiveness Report. It highlights a “backlash 
against capitalism, globalization, technology and elites.” At the same 

time, the report notes that trade 
and geopolitical tensions have 
held back global investment and 
increased supply shocks, includ�
ing “disruptions to global supply 
chains, sudden price spikes or 
interruptions in the availability of 
key resources”.
But the situation is not all bleak. 
Despite these very real challeng�
es to the economic framework, 
there is also cause for optimism 
in the new year -- if policymak�
ers and business leaders act in 
coordination both quickly and 
forcefully.
As Klaus Schwab and Saadia 
Zahidi wrote in a recent blog 
post, “the transition to a greener 
and more equal economy is not 
just possible but imperative for 
restoring productivity...[and] the 
technologies of the Fourth In�
dustrial Revolution offer us the 
tools to realize this vision.”
That’s also one of the takeaways 
of the Forum’s Chief Economists 
Outlook for 2020. The survey 
concludes that even as the new 
decade “opens with a fragile 
growth outlook, social tensions 
over the evident polarization of 
economic outcomes and high lev�
els of uncertainty...there are signs 
of policy agility and business re�
form that may lead to a different, 
better kind of economic growth”. 
But, the report argues, “this mo�
mentum needs strengthening”.

Davos 2020

OPEC members are discussing a 
potential extension of the oil pro�
duction cuts through the end of 
2020, an OPEC source told Rus�
sian news agency TASS on Friday.
Talks are at early stages, but there is 
an understanding that after March, 
the cuts should be extended un�
til the end of the year, the OPEC 
source told TASS on the sidelines 
of the World Economic Forum in 
Davos.“Certainly, we can review 
any agreement at the meeting in 
June,” TASS’s source at OPEC 
said.According to the source, it is 
“unlikely” that the cartel decides to 
relax the quotas in March, because 
the market is still very bearish in its 

OPEC Mulls Extending Oil Production
Cuts Through End-2020 

demand growth outlook.
At the OPEC+ meeting in December, OPEC and its Russia-led partners 
decided to deepen the oil production cuts by 500,000 bpd in the first quar�
ter of 2020, when demand is expected at its weakest for 2020. This brings 
total production reductions at 1.7 million bpd—that is if rogue members 
fall in line with their quotas. Considering the pledge from OPEC’s largest 
producer and de facto leader Saudi Arabia that it would continue to signifi�
cantly overcomply with its share of the cuts, the total OPEC+ cuts could 
be as high as 2.1 million bpd, OPEC said.The agreement in its current 
form expires at the end of March and OPEC and its allies are set to meet 
early that month to decide how to proceed with the deal. All options are 
on the table for the next summit of the OPEC+ coalition, including further 
cuts in oil production, Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abdulaziz 
bin Salman, said on Thursday.  
OPEC will have to address the oversupply in the market in the first half 
this year, and the cartel is likely to extend the production cuts through the 
end of 2020, Sushant Gupta, Research Director – Asia Pacific, Refining 
and oils market at Wood Mackenzie, told CNBC earlier this week.

The World Of Energy 
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Message From Saied Rafeiefar, Secretary General of Iranian Oil, Gas and 
Petrochemical Products Exporters’ Union (OPEX) and Secretary of Poli�
cymaking Council of Iran’s First Downstream Oil Industry Exhibition, on 
the Occasion of the First Downstream Oil Industry Exhibition 
Iran is holding its first exhibition on the downstream oil industry, as the 
most significant event on the downstream oil, gas and petrochemical in�
dustry, at a time Iran’s economy is dominated by both fear and hope. 
This event is an unrivalled chance for domestic and international compa�
nies to showcase their achievements and services to specialists and actors 
with a view to introducing their future activities and innovations in light 
of market demand and the trend of growth in this sector.
Today, Iran needs a strategic unity within the government and establish�
ment in support of the downstream oil industry in order to provide a safe 
path for an all-out development in the production and export of petroleum 
products. The presence of exhibitors in the first exhibition on the down�
stream oil sector is the manifestation of enhanced efforts by economic 
and industrial actors, which would doubtlessly be highly instrumental in 
safeguarding and securing financial interests.
This exhibition is attended by entities involved in the production, equip�
ment supply, engineering affairs and export of oil as well as oil, gas and 
petrochemical products, and also by knowledge-based companies, start�
ups, research institutes and the transportation sector.
Holding such an event against the backdrop of international threats and 
unjust sanctions is undoubtedly indicative of the capacity of private enti�
ties in need analysis and pathology of downstream industries. Notwith�
standing the imposition of unfavorable economic conditions and sanc�
tions, the private sector is racing ahead.
Having brought together private entities, this exhibition is co�sponsored 
by National Iranian Oil Company (NIOC), National Iranian Oil Refining 
and Distribution Company (NIORDC), Iran’s Industrial Development 
and Renovation Organization (IDRO), Iran Chamber of Commerce, In�
dustry, Mine and Agriculture, Tehran Chamber of Commerce, Industry, 
Mine and Agriculture, and Trade Promotion Organization of Iran (TPO).
The Policymaking Council of this exhibition comprises Iranian Oil, 
Gas and Petrochemical Products Exporters’ Union (OPEX), Union of 
Engineering and Manufacturing Companies, Iran Industrial Equipment 
Manufacturers Association, Petrochemical Industry Employers Union, 
Energy Committee of Tehran Chamber of Commerce, Persian Gulf Pet�
rochemical Industries Company, Society of Iranian Petroleum Industry 
Equipment Manufacturers (SIPIEM), Iran Chamber of Commerce, In�

 Iran International Downstream 
 Oil Industries Exhibition

dustry, Mien and Agriculture, Iran 
National Plastic and Polymer Indus�
trial Association, Association of Pe�
troleum Industry Engineering and 
Construction companies (APEC), 
Oil Refining Industry Companies 
Association (ORICA), Iran Inter�
national Exhibitions Company, Iran 
Federation of Oil Industry, and M 
&T Solutions.
Increased awareness of oil, gas and 
petrochemical actors about the up�
stream oil, gas and petrochemical 
sectors and their services, present�
ing domestic capabilities in the 
production and export of petro�
leum products, manufacturing and 
exporting oil equipment, develop�
ing and exporting innovation in the 
oil, gas and petrochemical sectors, 
holding training workshops, orga�
nizing B2B meetings and special�
ized seminars, providing a supply 
chain and preparing the ground 
for international interactions are 
among the most important pro�
grams envisaged for this round of 
the exhibition.
Let’s hope that this significant 
event, assisted by all actors, will 
mark a step ahead in favor of fur�
ther upgrade and reflection of the 
capabilities of participating com�
panies at the national and interna�
tional levels.

Saied Rafeiefar
Secretary, Policymaking Council 
of Iran’s First Downstream Oil In�
dustry Exhibition

Oil prices were down early for 
a fourth consecutive session, 
as fears of the deadly Chinese 
virus spreading and concerns 
about oil demand trumped sup�
ply outages and set prices on 
course for a 5�percent weekly 
loss.
Oil prices hit their lowest since 
late November WTI Crude 
was down 1.89 percent at 
US$54.54, while Brent Crude 
traded down 1.73 percent at 
US$60.22.
This week started on the bull�
ish note for oil prices, after a 
port blockade in Libya that 
began in the weekend threat�
ened to cut off the entire oil 
production of OPEC’s African 
member. The market was con�
cerned, for a few hours, about 
the implications of a 1.2-mil�
lion�bpd supply outage.

China Virus Fears Send Oil Prices Even Lower

But then on the continued blockade in Libya, oil prices started to 
slip as market participants became jittery over the deadly virus in 
China, which, analysts say, could cut oil demand as travel restric�
tions in and around the area of the outbreak are already in place.
The SARS CoV, better known as the SARS Coronavirus, is high�
ly contagious, and Goldman Sachs estimates that the oil market 
could see a drop of 260,000 barrels per day in the global oil de�
mand market—170,000 bpd of which would be in the form of 
jet fuel. Goldman Sachs analysts expect that demand erosion to 
translate into nearly US$3 a barrel decline in oil prices.
Since Goldman came up with that estimate, oil prices have al�
ready dropped by more than US$3 a barrel.  
oil prices continued to fall and not even a modest crude oil inven�
tory draw of 400,000 barrels for the week to January 17 managed 
to move prices higher.
“Like much of last year, this latest development illustrates well 
that the market continues to focus more on macro events, rather 
than specific market fundamentals - the downward price action 
a result of the virus more than offsetting the gains seen follow�
ing Libyan supply disruptions,” ING strategists Warren Patterson 
and Wenyu Yao said 
“One would also think the supply losses from Libya would far 
outweigh the potential demand losses from the Wuhan virus,” 
they added.
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