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ساماندهی بازار فرآوردههای نفتی روی میز نمایندگان مجلس

محمود میریکتا :بهتازگی خبرهایی در محافل
انرژی مبنی بر تهیه و تصویب طرح ساماندهی جایگاههای
عرضه سوخت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در کمیسیون انرژی منتشر شده که به نوعی نشاندهنده
اهمیت موضوع و جهتگیری درست وزارت نفت در
سالهای گذشته و برای بهبود شرایط فعالیت در این
بخش از صنعت نفت بوده است.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران (توزیع
انواع سوخت) که در تقسیمبندیها در زمره صنایع
پاییندستی نفت به شمار میآید از جمله بخشهایی
است که بر اساس ماهیت انجام کار بیشترین ظرفیت را
برای حضور بخش خصوصی دارد ،اما با وجود این ،قوانین
و شرایط فعالیت در دهههای گذشته به تصدی گسترده
دولتی در این بخش و حضور نداشتن بخش خصوصی
قدرتمند و سرانجام کاهش منافع اقتصادی ذینفعان بازار
منجر شد.
در چند سال گذشته ،مدیریت کالن وزارت نفت با
بررسی شرایط و نارضایتیهای فعاالن از سازوکار فعالیت
اقتصادی موجود در بخش انتقال و توزیع فرآوردههای
نفتی ،به این نتیجه رسید که انجام برخی اصالحات
برای کاهش حضور شرکتهای دولتی و تقویت بخش
خصوصی الزامی است .هدف از این اصالحات نیز بهبود
اقتصاد فعالیت و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده است.
اما این سیاست با واکنش و مقاومت برخی کاسبان
این شرایط نابسامان در بخش یادشده روبهرو شد ،اما با
ایستادگی وزارت نفت بر سیاست اتخاذ شده و اتکا بر
تجربه موفق اجرای چند ماهه طرح در ماههای اخیر،
سرانجام مجلس شورای اسالمی برای تقویت سیاست
اتخاذ شده از سوی وزارت نفت و به منظور ساماندهی
مناسب شرایط بازار فرآوردههای نفتی کشور ،این موضوع
را در دستور کار قرار داد.

امروزه بخش توزیع فرآوردههای نفتی در عمل
فعالیتهای گستردهای (از قبیل انتقال ،ذخیرهسازی،
تامین ،توزیع و فروش فرآوردههای نفتی) را اداره میکند.
عملیات تأمین سوخت مورد نیاز بخشهای مختلف
کشور در بیش از سه هزار جایگاه عرضه سوخت ۲ ،هزار
و  ۳۱۰جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (سیانجی) و
 ۵۰مرکز سوختگیری هوایی با بهرهگیری از توان فنی و
مدیریتی بیش از  ۱۷هزار نیروی انسانی به عهد ه این
بخش است.
این بخش که بازیگر اصلی آن شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی است روزانه  ۲۴۰میلیون لیتر انواع
فرآورده نفتی را با بیش از  ۱۳هزار دستگاه نفتکش و
چهار فروند کشتی در سراسر کشور توزیع میکند.
اما واقعیت آن است که این صنعت عظیم قابلیت
بهرهگیری از توان بخش خصوصی برای بهبود کیفیت

خدمات ارائه شده به مشتریان و پیادهسازی سیاستهای
قیمتی و غیر قیمتی دولت را ندارد.
طرح ایجاد شرکتهای زنجیرهای توزیع سوخت
(شرکتهای صاحب نشان) که از سوی وزارت نفت
و شرکتهای تابع ذیربط دنبال میشود ،با اعمال
مشوقهای الزم و بهبود سازوکارهای انتقال ،توزیع و
فروش ،در عمل ضمن کاهش حضور دولت ،فضای رقابت
میان شرکتهای فعال را فراهم آورده و کیفیت خدمات
ارائه شده به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
بهعبارتی دیگر ،در این طرح سود جایگاهدار یا
شرکتهای زنجیرهای توزیع و پخشکننده فرآوردههای
نفتی به میزان زیادی به کیفیت سوخت و خدمات جانبی
ارائه شده و همچنین مدیریت هزینههابستگی خواهد
داشت.
امروزه با حضور گسترده دولت در بخش توزیع

فرآوردههای نفتی ،هزینههای زیادی بر بخش دولتی
تحمیل میشود.
بازار کنونی کشور تنها انواع محدودی از فرآوردهها
را با قیمتهای مصوب در همه پهنه سرزمین از سوی
یک شرکت دولتی توزیع میکند.
حال بازاری را در نظر گیرید که با حضور بخش
خصوصی داخلی و خارجی در زنجیره تأمین ،انتقال،
ذخیرهسازی ،توزیع و پخش و خردهفروشی فرآورده فعال
است .مشتریان نهایی این بازار در انتخاب محصول مورد
نظر خود با کیفیت و قیمتهای متنوع آزادی عمل دارند.
به عبارتی دیگر ،با اجتناب از قیمتگذاری یکسان،
«جامعه مصرف هدف» براساس نوع محصول به گروههای
قیمتی متنوع تقسیمبندی میشود و توان فنی و مدیریتی
وزارت نفت و شرکتهای دولتی تابع آن صرف نظارت و
کنترل بازار خواهد شد.
در پایان یادآور میشود ،هرچند طرح ایجاد
شرکتهای زنجیرهای توزیع سوخت هماکنون تنها
در مقوله توزیع و خردهفروشی فرآوردهها در حال
اجراییشدن است ،اما این طرح در مجموع به منظور
ساماندهی بخش پاییندستی نفت از سوی وزارت
نفت مطرح شده است .بنابراین این قابلیت را دارد که
دیگر زیرمجموعههای بخش توزیع (از جمله انتقال،
ذخیرهسازی و توزیع فرآوردههای نفتی) را نیز زیر
پوشش قرار دهد.
بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتظار
میرود اکنون که درصدد تصویب طرح جامع ساماندهی
عرضه فرآوردههای نفتی در کشور هستند ،روند حرکت
اصالحی ایجاد شده در این بخش را شتاب بخشند و
با جامعبینی و آیندهنگری ،زمینه حضور هرچه مؤثرتر
بخش خصوصی داخلی و خارجی را در این صنعت بزرگ
فراهم آورند.

مدیر امور بینالملل شرکت ملی گاز:

ایران به بخش خانگی و صنعتی عراق گازرسانی میکند

مدیر امور بینالملل شرکت ملی گاز از آمادگی
ایران برای گازرسانی به همه بخشهای خانگی،
تجاری و صنعتی عراق در مسیر خطوط انتقال گاز
صادراتی دو کشور خبر داد.
بهزاد بابازاده ،درباره افزایش همکاریهای ایران و
عراق در زمینه انرژی به خبرنگار شانا ،گفت :نخستین
نشست میان ما و وزارت برق عراق برگزار شد تا با
تبادل تجربیات ،عراق از تجربه ایران برای ساخت
خطوط انتقال گاز و گازرسانی به بخشهای مختلف
خانگی ،تجاری ،صنعتی و نیروگاهی بهرهمند شود.
وی افزود :اولویت نخست عراق ،گازرسانی به
بخشهای نیروگاهی ،سپس صنایع و بخش خانگی
است ،زیرا به دلیل شرایط آبوهوایی عراق ،نیروگاهها
برای تولید برق نیاز بیشتری به گاز ایران دارند و

بخش خانگی در اولویت بعدی قرار دارد.
مدیر امور بینالملل شرکت ملی گاز ،با تاکید بر
اینکه تبادل اطالعات و تجربیات بین دو کشور و
گازرسانی به بخشهای مختلف عراق ،تا زمان حصول
نتیجه پیگیری میشود ،اظهار کرد :گازرسانی به بخش
صنعتی و شهرکهای صنعتی عراق برای این کشور
اهمیت فراوانی دارد و ما نیز درصددیم از این فرصت
استفاده کنیم و صنایعی را که در مسیر خطوط انتقال گاز
صادراتی ایران به بغداد و بصره هستند ،گازرسانی کنیم.
بابازاده ،گازرسانی به شهرکهای نوساز در مسیر
خطوط انتقال گاز صادراتی ایران در عراق را از دیگر
مقاصد گازرسانی کشور اعالم کرد و ادامه داد :وظیفه
اصلی ما تبادل تجربیات و آموزش ساختار سازمانی
به عراق است و در زمینه گازرسانی ،ارائه خدمات و

کاالها و نیز اجرای طرحها از توان پیمانکاران داخلی
بهرهمند میشویم که امیدواریم پیمانکاران بخش
خصوصی ایران ،در زمینه طراحی و اجرای شبکههای
تغذیه و انتقال ،در زمینه تولید و صادرات وسایل
گازسوز و همچنین تبدیل خودروهای عراق به حالت
سیانجیسوز ،همکاری کنند.
به گفته مدیر امور بینالملل شرکت ملی گاز ،کاال
و خدماتی که در بخش گاز طبیعی از سوی پیمانکاران
ایران به عراق ارائه شود از سوی شرکت ملی گاز ایران
کنترل خواهد شد ،همچنین برای تبدیل خودروهای
عراق به حالت سیانجیسوز نیز این کنترل برقرار
است تا کیفیت خدمات پیمانکاران ایرانی در حد
مطلوب باشد ،زیرا همکاری موفقیتآمیز بین دو
کشور ،به نفع هر دو طرف و یک معامله برنده-برنده

خواهد بود.
ایران و عراق برای تدوین ساختار گاز عراق،
تفاهمنامه امضا میکنند
سعید مومنی ،مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز
در باره گازرسانی به بخشهای مختلف کشور عراق
گفت :برای صدور خدمات فنی و مهندسی به این
کشور اعالم آمادگی کردهایم ،همچنین به مسئوالن
این کشور اعالم کردیم به روستاها ،شهرها و صنایعی
که در مسیر این دو خط انتقال قرار دارند ،گازرسانی
میکنیم که برای این کار نیاز به خدمات فنی و
مهندسی و حضور پیمانکاران ایرانی دارند ،ضمن این
که قرار شد ساختار شرکت گاز هم برای این کشور
تدوین شود که این اتفاق رخ داد و قرار شد در سفر
وزیران نفت دو کشور ،تفاهمنامهای امضا شود.
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قدردانی مدیرعامل شرکت ملی گاز از کیفیت
برگزاری نمایشگاه نفت

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نامه ای
از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای برگزاری بیست و سومین
نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی قدردانی کرد.
به گزارش شرکت ملی نفت ایران ،در نامه حمیدرضا عراقی خطاب
الشها و زحمات جنابعالی و
به علی کاردر آمده است« :بدینوسیله از ت 
همکاران ارجمند به خصوص روابط عمومی آن شرکت به عنوان مسئول
اصلی نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی که موجب
برگزاری باشکوه و حضور حداکثری شرکتهای عالقمند در این حوزه
شده ،کمال تشکر و قدردانی را دارم.الزم به ذکر است یکی از اتفاق های
مهم و ارزشمند این دوره ،چینش مناسب غرفهها و شرکتهای مرتبط
با صنعت گاز در سالنهای  ۱۰و  ۱۱در کنار غرفه شرکت ملی گاز ایران
بود که باعث شد ارتباط مناسب و هدفمندی ما بین دو طرف برقرار شود
که این مهم نیز قابل تقدیر است».
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی  ۱۶تا  ۱۹اردیبهشت ماه  ۱۳۹۷در محل دائمی نمایشگاه
های بین المللی تهران برگزار شد.

پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید از
 ۱۰۰درصد فراتر رفت

دبیرخانه اوپک در تازهترین گزارش ماهانه خود اعالم کرد که
با وجود برطرف شدن بخش عمده عرضه مازاد نفت در بازارهای
جهانی ،اعضای این سازمان در ماه گذشته میالدی تولید خود را باز
هم پایینتر از سطح تعیین شده در توافق جهانی کاهش تولید نفت
نگه داشتند.به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن ،تازهترین گزارش
ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت که دیروز (دوشنبه۲۴ ،
اردیبهشت ماه) منتشر شد نشان میدهد ذخیرهسازیهای نفت
خام جهان در ماه مارس تا حد چشمگیری کاهش یافته است.با
وجود کاهش ذخیرهسازی ،گزارش اوپک نشان داد کشورهای عضو
این سازمان همچنان تولید خود را پایینتر از سطح تعیین شده در
توافق جهانی کاهش تولید نفت نگه داشتهاند و تولیدکنندگان غیر
عضو این سازمان ،از جمله آمریکا ،به حداکثر ظرفیت تولید خود
نزدیک شدهاند.طبق گزارش یاد شده ،سطح ذخیرهسازی نفت در
کشورهای صنعتی عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی
( )OECDدر ماه مارس کاهش یافته و اکنون تنها  ۹میلیون بشکه
باالتر از میانگین پنجساله این ذخیرهسازی است.
طبق اطالعات به دست آمده از منابع ثانویه ،تولید نفت اوپک در
ماه آوریل امسال ،با  ۱۲هزار بشکه افزایش به  ۳۱میلیون و  ۹۳۰هزار
بشکه در روز رسید که حدود  ۸۰۰هزار بشکه کمتر از سقف تولید این
سازمان طبق توافق جهانی کاهش تولید نفت است.
با این همه ،اعالم مستقیم اعضای اوپک درباره تولید خود ،از ارقام
یاد شده نیز کمتر بود و برای نمونه ،ونزوئال اعالم کرد در ماه آوریل
امسال روزانه یک میلیون و  ۵۰۵هزار بشکه نفت تولید کرده است.
عربستان نیز در گزارش خود به اوپک ،اعالم کرده تولید خود را با
 ۳۹هزار بشکه کاهش به  ۹میلیون و  ۸۶۸هزار بشکه در روز رسانده
است.از سوی دیگر ،رشد اقتصاد جهانی به افزایش تقاضا کمک کرده
است ،به گونهای که اوپک برآورد خود را از رشد تقاضای جهانی نفت در
سال جاری میالدی به یک میلیون و  ۶۵۰هزار بشکه در روز ،افزایش
داده است.اوپک هشدار داده است با توجه به کمبود سرمایهگذاری در
صنعت نفت ،عرضه این کاال در ماههای آینده با محدودیتهایی روبهرو
خواهد شد.

