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اخبار

عضو اتاق بازرگاني تاکيد کرد؛

صادرات پاييندست نفت بايد دغدغه اصلي
اقتصاد کشور باشد

نبود يک نهاد دولتي منسجم ،انحصاري و عالي رتبه در امر
صادرات سبب شده تا عزم جدي براي برطرف کردن چالش هاي
داخلي اين موضوع شکل نگيرد.
همانطور که پيش از اين هم بارها عنوان شد ،موانع داخلي امر
صادرات بسيار پُررنگتر از چالشهاي خارجي است.
در اين رابطه حميدرضا صالحي رئيس کميسيون انرژي اتاق
بازرگاني گفت :مهم ترين قدمي که مي توان براي برطرف کردن
چالشهاي صادرات در کشور برداشت اين است که به صادرات به
عنوان يک ضرورت نگاه شود نه به عنوان يک امر فانتزي .براي
پياده سازي اين استراتژي نيز همه افراد بايد براي تحقق اهداف
صادراتي بسيج شوند.
از سوي ديگر به دليل نبود زيرساختهاي صادرات ،همچنان
درگير تامين ضروريات اين امر مهم هستيم .مهم ترين بخش اين
زيرساخت ها ،وجود يک نهاد دولتي منسجم در حوزه صادرات
است کما اينکه االن در ميان دستگاههاي دولتي نمي توان يک
دستگاه مشخص را براي صادرات نام برد که وظيفه آن صرفاً
پيش برد اهداف صادراتي باشد .به گفته صالحي در حال حاضر
اهداف صادراتي از طريق سازمان توسعه تجارت محقق مي شود که
البته اين سازمان امور واردات را نيز برعهده دارد و يک نهاد تمام
صادراتي نيست.
البته يکي ديگر از ضعفها در مقوله صادرات ،نگاه عميق به
واردات و در حقيقت وارداتمحور بودن کشور است و اين يعني
تاوقتي که عزم جدي در کاهش واردات و رشد صادرات در داخل
کشور نباشد ،نميتوان ادعا کرد که گام هايي در جهت برطرف
کردن چالشهاي صادراتي برداشته شده است.
از اين رو براي انتظام و انسجام بخشيدن به روند صادرات
محصوالت و توليدات کشور بايد يک سازمان مستقل دولتي
بلندپايه ،مديريت امور صادرات را برعهده بگيرد.
از سوي ديگر به دليل اعمال نظرهاي سليقه اي در کشور در
خصوص قوانين و مقررات بخش توليد و اقتصاد ،بدنه بنگاههاي
توليدي کشور نحيف و ناتوان شده و نميتوانند در بازارهاي
بينالمللي حرفي براي گفتن داشته باشند .همچنين پايين بودن
سطح رقابت پذيري محصوالت داخلي و باال بودن قيمت تمام شده
کاالهاي ايراني يکي ديگر از عوامل عدم توفيق شرکت هاي ايراني
در امر صارادات است.البته در اين ميان نبايد کمکاري برخي بنگاه
هاي توليدي را نيز ناديده گرفت که با باالرفتن قيمت نهادهاي
توليد  ،سعي در کنترل هزينه ها با پايين آوردن کيفيت کاالي
توليدي مي کنند که اين موضوع آسيب جدي به وجه کاالي
ايراني در بازارهاي صادراتي مي زند.در نتيجه به رغم آنکه تصور
مي کرديم با افزايش نرخ ارز ،صادرات در کشور رونق مي يابد اما
به دليل همين مواردي که ذکر شد ،متاسفانه شاهد آن هستيم که
اين اتفاق نيافتاده و دليل اصلي آن هم نبود يک انسجام و وحدت
رويه در امر صادرات از سوي ارگانهاي دولتي است که وظيفه
راهبري آموز صادرات را هاي کشور است برعهده دارند.اما در عرصه
بينالمللي نيز تحريم ها تا حد امکان توان حضور شرکت هاي
داخلي را در بازارهاي خارجي گرفته است  .براي مثال شرکتهاي
ايراني نمي توانند براي حضور در مناقصات و يا حتي پروژه هاي
مهندسي خارج از کشور ضمانت نامه هاي بانکي اخذ کنند .در حال
حاضر يکي از پيشنهاد هايي که براي رفع اين چالش خارجي وجود
دارد  ،وثيقه گذاشتن منابع مالي دولتي خارج از کشور بعنوان
ضمانت نامه شرکت هاي صادراتي است که بازهم اين مورد هنوز
ميسر نشده چراکه نبود يک خواست متحد در زمينه صادرات سبب
مي شود تا امر صادرات بعنوان دغدغه اصلي کشور لحاظ نشود.

4

انرژی

وزير نفت در صحن علني مجلس:

نياز کشتيهاي اقيانوسپيما به سوخت کمسولفور تامين ميشود

وزير نفت با بيان اينکه مشکل مربوط به سوخت با سولفور کم سبب
ايجاد اختالل در کشتيراني نميشود ،گفت :ما فعال ميتوانيم نياز کشتيهاي
اقيانوسپيما را با سوخت با سولفور زير نيم درصد تامين کنيم ،نگراني نداشته
باشيد.
بيژن زنگنه ديروز (دوشنبه 23 ،ديماه) در صحن علني مجلس شوراي
اسالمي در پاسخ به پرسش علياکبر کريمي ،نماينده اراک ،کميجان و خنداب
درخصوص کوتاهي وزارت نفت درباره توليد سوخت کم سولفور يادآور شد:
اين پرسش يک بار ديگر در ارديبهشت ماه امسال از سوي آقاي ساري،
نماينده اهواز مطرح شد و من به آن پاسخ دادم ،اما در ظاهر از نظر آييننامه
داخلي مجلس شوراي اسالمي هر چند بار پرسشي مطرح شود بايد به آن
پاسخ داد.
وي با اشاره به اينکه در سال  2017ميالدي توليد نفت کوره در دنيا
روزانه يک ميليون تن بوده که  2درصد حاوي گوگرد کمتر از نيم درصد و
مطابق استاندارد سازمان بينالمللي دريانوردي ( )IMOبوده است ،تصريح
کرد :در مجموع دوسوم نفت کوره توليدي جهان که بهعنوان سوخت کشتيها
مصرف ميشود گوگرد باالي  2.5درصد دارد.
وزير نفت با بيان اينکه قيمت مازوت اکنون کاهش و قيمت نفت کوره
کم سولفور افزايش يافته و به اندازه قيمت گازوئيل رسيده است ،اظهار کرد:
اگر فعاليت پااليشگاههاي کشور عادي باشد ،مقدار نفت کوره توليدي ،روزانه
حدود  40هزار تن است که  13هزار تن آن در پااليشگاه آبادان توليد و دوباره
تصفيه ميشود ،حدود  20هزار تن نفت کوره با سولفور باال داريم.
نفت کوره کم سولفور با بهينهسازي پااليشگاهها
زنگنه با بيان اينکه راهحل اصلي تهيه نفت کوره با سولفور کم ،بهينهسازي
پااليشگاههاست تا هم گوگرد نفت کوره و هم توليد نفت کوره کاهش يابد،
تصريح کرد :براي حل اين مشکل نيازمند  10ميليارد دالر سرمايه گذاري
هستيم که در شرايط کنوني تامين آن بسيار دشوار است.
وي با اشاره به اينکه بارها گفتهام قيمت نفت کوره کم سولفور به شدت
باال ميرود و اين واقعيت بازار است ،افزود :هماکنون هزينه کشتيراني هم در
دنيا به همين دليل باالرفته است.
وزير نفت با بيان اينکه ما راهحلهايي در اين زمينه داريم که براي
وزير راه و شهرسازي نوشتم ،ادامه داد :استناد به بند  2مقرره  18پيوست
ششم کنوانسيون بينالمللي جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتيها (مارپل) به

کشتيها تکليف ميکند بايد از سوخت با گوگرد زير نيم درصد استفاده کنند.
وي ادامه داد :اما يک راهکار موقت هم دارد که ميگويد اگر کشتي بگويد
و گزارش کند امکان تامين سوخت کم سولفور را ندارد ميتواند از سوخت
با سولفور باال استفاده کند .از نظر من ،اگر کساني اظهار ميکنند که ما از
بنادر ديگر نميتوانيم سوخت تامين کنيم ميتوانند به اين بند استناد کنند.
جمهوري اسالمي ايران هم ميتواند به دليل شرايط اضطراري به اين قانون
استناد کند ،از نظر من حق قانوني و حقوقي ماست.
چرا کشتي ها اسکرابر نصب نکردند؟
وزير نفت يکي از راهحلهاي حل معضل مازوت را تجهيز کشتي به
دستگاه پاککننده ( )Scruberعنوان کرد و با بيان اينکه نصب اين تجهيز
با توجه به ظرفيت کشتي 2 ،تا  7ميليون دالر هزينه دارد ،افزود :هزينه اين
طرح حتي از بهينهسازي پااليشگاهها نيز به لحاظ اقتصادي بهتر است ،اما
هيچ کشتي ايراني اين کار را نکرده است.
وي يادآور شد :کشتيها از سال  2002تا  2020فرصت داشتند اسکرابر
نصب کنند .چرا اين کار را نکردند!؟ هيچکدام از نفتکشهاي اقيانوسپيماي
ما که از سوخت نفت کوره استفاده ميکنند ،اسکرابر نصب نکردند ،آنها حدود
يکسالونيم براي اينکه سوخت با قيمت مناسب دريافت کنند با ما مکاتبه
ميکنند و بهتازگي هم ضمني ميگويند سوخت ارزان و يارانهاي به ما بدهيد.
زنگنه مخلوط کردن نفتکوره (محصول گوگرد باال با محصول گوگرد
پايين مخلوط که به حد استاندارد مورد استفاده کشتي برسد) را راهحلي ديگر

برشمرد و با بيان اينکه در اين زمينه نشستهاي متعددي برگزار شده است،
تصريح کرد :خوشبختانه با همکاري شرکت ملي نفتکش ايران به ترکيب
سوختي رسيديم که در موتورهاي کنوني جواب ميدهد.
وزير نفت افزود :موتوري که نفت کوره مصرف ميکند نميتواند نفتگاز
مصرف کند ،بنابراين سوخت ترکيبي با استاندارد گوگرد زير نيم درصد توليد
شد و اکنون پااليشگاهها ماهانه  40تا  50هزار تن از اين سوخت را تامين
ميکنند و به قيمت بينالمللي ميفروشند ،از نظر قيمت هم به وزارت نفت
ارتباطي ندارد.
وي با بيان اينکه ايران حتي ميتواند از بيرون کشور هم سوخت تامين
کند ،افزود :روشهاي ديگري هم مانند مخلوط نفت کوره با روشهاي
شيميايي وجود دارد که بخش خصوصي در اين زمينه فعال شده است تا نفت
کوره با سولفور باال را از ما بگيرد و با مواد شيميايي مخلوط کند و سرانجام
نفت کوره با سولفور پايين تحويل دهد.
اختاللي در کشتيراني وجود ندارد
زنگنه با اشاره به اينکه موضوع ايجاد اختالل در کشتيراني به دليل سوخت
با سولفور کم صحيح نيست ،افزود :مهمترين بخش کشتيراني نفتکش است که
قاطع ميگويم هيچ اختاللي در آن ايجاد نميشود .همين امروز در مذاکراتي که
با شرکت ملي نفتکش ايران انجام شده است ،ميگويد سوختش تامين ميشود.
وي با تاکيد بر اينکه سوخت مورد نياز نفتکش و کشتيراني در حال
تامين است ،يادآور شد :کشتيهاي کوچک و لنجها از سوخت نفتگاز استفاده
ميکنند ،بنابراين اختاللي در کشتيراني ايجاد نميشود.
زنگنه ،افزايش قيمت حملونقل را به دليل افزايش قيمتهاي بينالمللي
عنوان کرد و گفت :فکر نميکنم هيچکدام از نمايندگان محترم مجلس شوراي
اسالمي در شرايطي که قيمت خارج از ايران آزاد است دنبال اين باشند از
منابع محدود بودجه يارانهاي براي سوخت نفتکش اختصاص دهند.
وي تصريح کرد :من اجازه ندارم به توليدکنندگان بگويم توليدتان را به
قيمت پايينتر از قيمت جهاني بفروشيد ،مگر اينکه شما در بودجه چنين
چيزي تصويب کنيد و  3 ،2هزار ميليارد تومان يارانه براي آن قرار دهيد.
وزير نفت با بيان اينکه در دنيا هر هيدروکربني را بخواهيد ميتوانيد
خريداري کنيد ،اما قيمتش متفاوت است ،تاکيد کرد :ما اکنون ميتوانيم نياز
کشتيهاي اقيانوسپيما را با سوخت با سولفور زير نيم درصد تامين کنيم،
نگراني نداشته باشيد.

فاز دوم پتروشيمي تختجمشيد آماده افتتاح است؛

بهرهبرداري از  2ميليارد دالر طرح پتروشيمي تا پايان سال

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي از افتتاح فاز دوم پتروشيمي تخت
جمشيد ماهشهر خبر داد و گفت :نزديک به  2ميليارد دالر طرح پتروشيمي
تا پايان سال  98به بهرهبرداري ميرسد.
بهزاد محمدي با اعالم اين خبر گفت :فردا (سهشنبه 24 ،ديماه) فاز دوم
پتروشيمي تخت جمشيد ماهشهر به عنوان بزرگترين واحد توليدکننده ماده
اوليه الستيک (پلي بوتادين رابر) که کاربرد بسياري در صنايع پاييندستي
دارد به بهرهبرداري ميرسد.
وي با بيان اينکه با بهرهبرداري از فاز دوم پتروشيمي تخت جمشيد
ساالنه  55هزار تن محصول خاص پليمري (پيبيآر) توليد خواهد شد ،افزود:
اين محصول در صنايع تکميلي پتروشيمي بهويژه صنايع توليد تاير و الستيک
داراي کاربردهاي متعددي است و کشور را از واردات برخي از انواع (گريدهاي)
خاص پليمري بينياز خواهد کرد.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي با اعالم اينکه از امروز تا پايان سال
 99بهطور ميانگين هر ماه يک طرح پتروشيمي در کشور به بهرهبرداري

ميرسد ،ادامه داد :در سه ماه باقيمانده از سال  98افزون بر فاز دوم
پتروشيمي تخت جمشيد ماهشهر ،طرح متانول کاوه بهعنوان بزرگترين
طرح پتروشيمي متانول جهان با ظرفيت ساالنه  2ميليون و  300هزار تن
و طرح شيرينسازي ،جداسازي و توليد متانول پتروشيمي بوشهر با ظرفيت
توليد ساالنه يک ميليون و  650هزار تن به بهرهبرداري ميرسد.
محمدي با بيان اينکه نزديک به  2ميليارد دالر طرح پتروشيمي تا پايان
سال  98به بهرهبرداري ميرسد ،اظهار کرد :در جهش دوم صنعت پتروشيمي
که بهرهبرداري از طرحهاي آن تا آخر سال  1400ادامه دارد در مجموع
ظرفيت صنعت پتروشيمي کشور از  66ميليون تن کنوني به  100ميليون تن
خواهد رسيد و درآمد کشور از  17ميليارد دالر کنوني به  25ميليارد دالر در
سال افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به جهش سوم صنعت پتروشيمي تا پايان سال  1404افزود:
با تکميل اين گام ظرفيت اين صنعت به بيش از  130ميليون تن خواهد رسيد
و درآمد کشور  37ميليارد دالر از محل صادرات محصوالت پتروشيمي خواهد

بود که عدد قابل توجهي است.
مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي درباره تنوع محصوالت
صنعت پتروشيمي کشور گفت :گسترش دايره محصوالت پتروشيمي يکي
از برنامههايي است که آن را دنبال ميکنيم و با پايان جهش سوم صنعت
پتروشيمي  16محصول جديد براي نخستين بار به سبد محصوالت پتروشيمي
ايران اضافه خواهد شد.
فاز دوم پتروشيمي تخت جمشيد به عنوان يکي از بزرگترين واحدهاي
توليدکننده ماده اوليه تاير و الستيک ،فردا با حضور بهزاد محمدي ،مديرعامل
شرکت ملي پتروشيمي و سورنا ستاري ،معاون علمي و فناوري رئيس
جمهوري در ماهشهر افتتاح خواهد شد .اين واحد ،ظرفيت توليد ساالنه 55
هزار تن ماده اوليه الستيک و تاير (پلي بوتادين رابر) 20 ،هزار تن التکس،
 5هزار تن استيپي و  18هزار تن ويبيآر گريد اچآيپياس را خواهد
داشت و يکي از طرحهاي پتروشيمي کشور است که با دانش بومي و به همت
متخصصان داخلي در دوران تحريم در مدار بهرهبرداري قرار ميگيرد.

