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شرکت ملی گاز ایران
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

خامفروشی و
خامسوزی ممنوع!

غالمرضا فرجی ،سرپرست شرکت گاز استان قم
سیده زینب علوی ،ناظر اجرای طرحها
زهرا حسابی ،مهندس کنترل شبکههای گازرسانی

در این مقاله با توجه به فرمایشات اخیر
مقام معظم رهبــری در زمینه مقابله با
خامفروشی مواد معدنی و نفت و تدبیر
طرح اقتصاد مقاومتی و نیز شرایط کنونی
ایران در جهان به بحث تبدیل مواد خام
(نفت و گاز) بــه فرآوردههایی باارزش
افزوده باال و مقابله با خامسوزی در داخل
کشور پرداختهایم و راهکار تأمین بخشی
از انرژی از طریق روشهای تجدیدپذیر
به جای استفاده از سوختهای فسیلی
را مورد بررسی قرار دادهایم .این راهکار
خود مصداقی از اقتصاد مقاومتی است.

مقدمه
مقام معظم رهبری به تاریخ  1391/05/08در جمع
پژوهشگران و مسؤوالن شرکتهای دانشبنیان فرمودند:
«تحصيل ثروت از راه فروش منابع تمامشدنى مثل
نفت و امثال نفت ،رونق نيست ،پيشرفت نيست؛ اين
خودگولزدن است .ما در اين دام افتاديم .بايد اقرار كنيم،
قبول كنيم كه اين يك تله است ،يك دام است براى ملت
ما .خامفروشىها در بخشهاى مختلف مواد خام و معدنى
همچنان وجود دارد و اين يكى از ضعفهاى ماست ،يكى
از مشكالت كشور ماست .ما اگر بخواهيم از اين وضعيت
نجات پيدا كنيم ،بخواهيم به رشد اقتشصادى حقيقى نائل
شويم ،راهش تكيه به علم است».
ایشان در ادامه افزودند« :اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست
()1
بلکه یک واقعیتی است که میبایست محقق شود».
اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزههای فشار و متعاقب ًا
تالش برای کنترل و بیاثر کردن آن و در شرایط آرمانی
تبدیل چنین فشارهایی به فرصت که قطع ًا باور و مشارکت
همگانی و اعمال مدیریت عقالیی و مدبرانه پیششرط

و الزام چنین موضوعی است .اقتصاد مقاومتی کاهش
وابستگیها و تأکید روی مزیتهای تولید داخل و تالش
()2
برای خوداتکایی است.
لذا راههای مقاومت شامل افزایش سطح علمی کشور در
تمام زمینهها ،افزایش کیفی و کمی در تولیدات داخلی،
جلوگیری از اسراف و تبذیر ،جلوگیری از مصرف کاالهای
خارجی ،جلوگیری از خامفروشی و خامسوزی نفت
و گاز و تبدیل آنها به فرآورده ،افزایش صادرات ،ایجاد
فرصتهای شغلی ،کاهش وابستگی به نفت از طریق
جایگزینی فعالیتهای درآمدزای دیگر (به جای فروش
نفت) ،مردمی کردن اقتصاد و توجه کامل به سیاستهای
اصل ( 44خصوصیسازی) است.
خامفروشی و خامسوزی در ایران و جهان
«خامفروشی یعنی محور قرار دادن فروش مواد اوليه خام
در مواد معدني و آلی بهويژه نفت و این یعنی ،از دست
دادن پتانسيلهاي توسعه ،اشتغالزايي ،سودآوري و ارزش
افزوده حاصل از تبديل مواد خام به کاالهاي واسطهاي

و نهايي در اقتصاد کشور .يکصد سال از تولد کهنترين
صنعت مدرن کشور ،صنعت نفت ميگذرد و اقتصاد کشور
همچنان وابسته به صدور نفتخاماست.
لذا با فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی و صادرات
محصوالت فرآوری شده میتوان تا حدود زیادی از عرضه
نفت و گاز جلوگیری کرد که این موضوع میتواند باعث
باالرفتن قیمت نفت خام و گاز طبیعی شده و از طرف
دیگر میتواند ضربهای اساسی به تحریمکنندگان ایران
()3
بزند.
مروري بر اقتصاد ساير کشورهاي جهان نشان ميدهد،
مفهوم ارزش افزوده با دستيابي به دانش فني ،به خوبي
در تبديل مواد اوليه خام در تمام صنايع ازجمله نفت
به کاالهاي واسطه و نهايي ،به راهبرد اصلي تبديل
شدهاست به نحوي که از اواسط دهه  70ميالدي،
کشورهاي جهانسوم ب ه عنوان منابع تهیه کننده مواد
اوليه و خام ،تعيين و به تدريج و در يک سناريوي از
پيش طراحي شده دقيق ،به واردکننده محصوالت ساخته
شده با صادرات خام خود ،تبديل شدند .در کشور ژاپن،

ندای گاز

ماهنامه داخلی شرکت ملی گاز ایران

صدور مواد خام اوليه ممنوع بوده (این موضوع در ایران
نیز میتواند به صورت یک قانون درآید) و توليد و صادرات
سودآورترين حلقه محصوالت توليدي که اغلب آخرين و
پيچيدهترين محصول است ،میباشد .پس ميتوان با تغيير
برنامههاي اجرايي ،از سرمايهگذاري براي توليد و صادرات
ت خام و گاز به توليد مواد اوليه و ادامه زنجيره توليد
نف 
تا حلقههاي رقابتپذيرتر و باارزش و سودآوري بيشتر،
عالوه بر اشتغالزايي پايدار ،به حرکت چرخهاي اقتصاد
کشور ياري فراواني رساند.
تبدیل مواد خام (نفت و گاز) به فرآوردههایی
با ارزش افزوده بــاال راهکاری برای مقابله با
خامفروشی
ايران در حال حاضر با در اختيار داشتن ظرفيت باالی
پااليش نفت خام ،يکي از بزرگترين پااليشگرهاي نفت
خاورميانه بوده که با ساخت و بهرهبرداري از طرحهاي
جديد پااليشگاهي پيشبيني ميشود اين ظرفيت تا پايان
برنامه پنجم توسعه مرتب ًا افزایش یابد .تحقق اين امر سبب
ميشود ايران از باشگاه صادرکنندگان نفت خام خارج و
به باشگاه صادرکنندگان فرآورده نفتي با ارزش افزودهاي
به مراتب باالتر وارد شود .پتروشیمی به عنوان صنعت
پاییندست صنعت پاالیش نقش بهسزایی در تحقق
اهداف فوق دارد.
پتروشیمیبهصنایعیگفتهمیشودکهدرآنهیدروکربنهای
موجود در نفتخام ،میعانات گازی یا گاز طبیعی پس از
فرآورش ،در یکسری فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی
به فرآوردههای جدید شیمیایی تبدیل میشوند .باید توجه
داشت زنجیره ارزش افزوده صنعت پتروشیمی نیز از ارزش
و جایگاه خاصی برخوردار است و شامل صنایع باالدست،
میاندست و پاییندست است که شامل طیف وسیعی
از محصوالت پایه و خوراکهای اصلی تا محصوالت
واسطه و نهایی را دربرمیگیرد.
در سند چشمانداز افق  ،1404جایگاه اول خاورمیانه در
تولید و خلق ارزش افزوده محصوالت پتروشیمی برای
کشور ترسیم شده است که سهم ایران را از ارزش
ظرفیت محصوالت عمده پتروشیمی جهان به  6/3درصد
میرساند (شکل.)1

صنعت پتروشیمی ایران در سطح جهان سهم بسیار
ناچیزی را در اختیار دارد .سهم ایران از تولیدات
570میلیارد دالری پتروشیمی در سطح جهان ،در شرایط
کنونی کمتر از یک درصد است .با این حال سیر صعودی
و روند فزاینده تولیدات پتروشیمی کشور روی تعدد و تنوع
()4
محصوالت پتروشیمی تأثیرگذار بوده است.
در 10سال گذشته ،عمده مواد پتروشیمی از نفت تولید
میشد ولی امروزه فناوری تولید مواد پتروشیمی از گاز،
در بیش از 70درصد موارد در سطح تولید انبوه وجود دارد.
تغییر فناوری و تولید مواد پتروشیمی از گاز به جای نفت
خام ،موقعیت بینظیری برای ایران ایجاد کرده است .مث ً
ال
ایران میتواند گاز با قیمت هر مترمکعب 2/5سنت را به
اتان تبدیل کند .اگر اتان به محصوالت پتروشیمی تبدیل
شود قیمت گاز از یک مترمکعب  2/5سنت به 20سنت
افزایش مییابد )5(.بنابراین به ازای هر مترمکعب گاز
مصرفی میتوان 17/5سنت ارزش افزوده ایجاد کرد.
با توجه به آمار گاز مصرفی 156میلیارد مترمکعبی گاز
طبیعی کشور ایران در سال  ،1389ارزش افزودهای
که میتوانستیم در این سال ایجاد کنیم رقمی معادل
273هزار میلیارد ریال است که حدوداً معادل 7/4درصد
بودجه کل کشور در سال  89است .از این رو هر بخشی
که گاز را به محصول نهایی تبدیل کند ،ایران در آن
بخش ،مزیت نسبی قابل توجهی دارد.
چنانچه نفت خام به قیمت هر بشکه  83/72دالر را
بخواهیم به جای صادرات به یکی از فرآوردههای آن
مث ً
ال بنزین تبدیل کنیم ،بنزین هر بشکه 150دالر را
()6
خواهیم داشت  .لذا به ازای هر بشکه نفت خام به میزان
66/28دالر ارزش افزوده ایجاد میشود .بنابراین با توجه
به 862/73میلیون بشکه صادرات نفت خام ایران در سال
 87به میزان 57181/74میلیون دالر ارزش افزوده ایجاد
میشود که تقریب ًا معادل 19/46درصد بودجه کل کشور
در سال  87بود.
تأمین بخشی از انرژی مصرفی با استفاده
از روشهای نوین تجدیدپذیر ،راهکاری برای
مقابله با خامسوزی
انرژی تجدیدپذیر یکی از منابع انرژی است که برخالف

انرژیهای تجدیدناپذیر (مانند نفت ،گاز و برق) قابلیت
بازگشت مجدد به طبیعت را دارد( .)7به دو دلیل عمده ذیل
باید منابع جدید انرژی را جایگزین سوختهای فسیلی کرد:
الف) محدودیت منابع سوختهای فسیلی

با توجه به رشد جمعیت و همچنین افزایش مصرف انرژی
سالیانه ،به طور متوسط نزدیک به 10میلیارد تن سوخت
در سال مصرف میشود به طوری که در زمان حاضر این
رقم تا 15میلیارد تن افزایش خواهد یافت .این افزایش به
کاهش منابع انرژی فسیلی منجر میشود .تحقیقات نشان
میدهد که عمر متوسط منابع زیرزمینی انرژی (نفت،
زغالسنگ و گاز طبیعی) بیش از صد سال نخواهد بود و
چنین رشدی احتیاج به منابع جایگزین را هشدار میدهد.

ب) خطرات زیستمحیطی

مصرف سوختهای فسیلی موجب ایجاد دیاکسید کربن
و گازهای دیگر گلخانهای و در نتیجه افزایش دمای زمین
میشود .تجمع و افزایش بیش از حد این گازها در جو
زمین ،موجب ایجاد الیه ضخیمی از گاز میشود که
همانند پوشش پالستیکی گلخانهها ،از بازگشت حرارت
مازاد حاصل از تابش نور خورشید به سطح زمین به فضا
جلوگیری کرده و گرما را در نزدیکی سطح زمین نگه
میدارد و همانند گلخانه باعث گرم شدن هوای زمین
میشود .گازهای دیاکسید گوگرد و اکسید نیتروژن
حاصل از مصرف سوختهای فسیلی ،در هوا با بخار آب
موجود ترکیب شده و تشکیل اسید سولفوریک و اسید
نیتریک داده و باعث ایجاد بارانهای اسیدی میشود.
مهمترین انواع انرژیهای تجدیدپذیر به شرح ذیل است:
 -1انرژي خورشيدي

خورشيد نه تنها خود منبع عظيم انرژي است ،بلكه
سرآغاز حيات و منشأ تمام انرژيهاي ديگر است .طبق
برآوردهاي علمي ،حدود 600ميليون سال از تولد اين
منبع عظيم ميگذرد و در هر ثانيه 4/2ميليون تن از جرم
خورشيد به انرژي تبديل ميشود .با توجه به وزن خورشيد
كه حدود 333هزار برابر وزن زمين است اين كره نوراني
را ميتوان به عنوان منبع عظيم انرژي تا 5ميليارد سال
آينده به حساب آورد.
در عصر حاضر از انرژي خورشيدي توسط سيستمهاي
مختلف و براي مقاصد متفاوت استفاده و بهرهگيری
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شکل :1سهم ارزش ظرفیت محصوالت عمده پتروشیمی جهان در افق 1404

باتوجهبهفرمودهمقاممعظمرهبریمبنیبراینکه«:خامفروشىها
در بخشهاى مختلف مواد خام و معدنى همچنان وجود دارد و اين
يكىازضعفهاىماست»وطرحمدلاقتصادمقاومتیدرمقابل
تحریمها،ایشانمارابهسویجلوگیریازخامفروشیسرمایههای
کشور به خصوص نفت خام ،فروش داخلی این مواد و تبدیل آن به سایر
محصوالت و فرآوردههای قابل فروش به خارج از کشور با ارزش افزوده
بسیارباالتر،رهنمونکردهاند

میشود که عبارتند از:
 -1استفاده از انرژي حرارتي خورشيد براي مصارف
خانگی ،صنعتی و نيروگاهی
 -2تبديل مستقيم نور حاصل از پرتوهاي خورشيد به
الكتريسيته توسط تجهيزاتي به نام فتوولتائيک.
 -2انرژي باد

انرژي باد نظير ساير منابع انرژي تجديدپذير ،از نظر
جغرافيايي ،گسترده و در عين حال به صورت پراكنده
و غيرمتمركز محسوب میشود که تقريب ًا هميشه در
دسترس است.
از نظر عملكردي در توربينهاي بادي ،انرژي جنبشي باد
به انرژي مكانيكي و سپس به انرژي الكتريكي تبديل
ميشود.
 -3انرژي زمین گرمایی

انرژي حرارتي که در پوسته جامد زمين وجود دارد ،انرژي
زمين گرمايي ناميده ميشود .مرکز زمين منبع عظيمي از
انرژي حرارتي است که به شكلهاي گوناگون ازجمله
فورانهاي آتشفشاني ،آبهاي گرم يا به واسطه خاصيت
رسانايي به سطح آن هدايت ميشود.
مناطقي از زمين که داراي پتانسيل زمين گرمايي است
منطبق بر مناطق آتشفشاني و زلزلهخيز جهان است.
بهرهبرداري از انرژي زمين گرمايي به دو روش امكانپذير
است که عبارتند از:
 -1استفاده غيرمستقيم يا روش نيروگاهي که طی
فرآیندی به وسیله توربین و ژنراتور برق تولید میشود.
 -2استفاده مستقيم يا روش غيرنيروگاهي شامل
استخرهاي آبگرم ،مراکز گلخانهاي ،گرمايش منازل،
حوضچههاي پرورش ماهی ،ذوب برف و پيشگيري از
يخبندان در معابر ،پمپ حرارتي و...
 -4انرژي زیستتوده

هر ارگانيسم زندهاي که انرژي خورشيد را جذب کرده
و در خود به صورت ذخيره نگه ميدارد بيوماس ناميده
ميشود .يكي از مناسبترين منابع انرژي تجديدشونده
زيست توده يا بيوماس است که عالوه بر خاصيت
تجديدپذير بودن ،دوستدار محيطزيست نيز هست .اين
انرژي يكي از بهترين و پراستفادهترين نوع انرژيهايي
است که از گذشته دور نيز مورد توجه بشر قرار داشته

است .منابع انرژيهاي زيست توده ميتوانند به طور
عمده ،انرژي مانند الكتريسته يا حاملهاي انرژي چون
سوختهاي گازي و مايع و نیازهاي بخشهاي مختلف
در جامعه بشري را تأمين کنند که اين موضوع وجه تمايز
مباحث انرژي زيست توده و نسبت به ساير انرژيهاي نو
است .از اعمال مجموعهاي متنوع از فرايندهاي فيزيكي
 شيميايي و زيستمحيطي روي منابع مختلف زيستتوده ،مانند تجزيه و تخمير و غيره در يك محفظه گازي
به دست ميآيد که اصطالح ًا بيوگاز نام دارد .پس از اعمال
يكسري فرآيندهاي تصفيهاي مطابق استانداردهاي
جهاني و زيستمحيطي روي اين گاز ميتوان آن را به
عنوان يك حامل انرژي در نظر گرفت.
 -5انرژي هیدروژن و پیل سوختی

هيدروژن يكي از عناصري است كه در سطح زمين به
وفور يافت ميشود .اين عنصر در طبيعت به صورت
خالص وجود ندارد ولي آن را ميتوان به روشهاي
مختلف از ساير عناصر به دست آورد .هيدروژن عمدهترين
گزينه مطرح به عنوان حامل جديد انرژي است .اين ماده
در مقايسه با ساير سوختها ميتواند با راندماني باالتر و
احتراق بسيار پاك به ساير اشكال انرژي تبديل شود.
هيدروژن از منابع مختلفي همانند منابع انرژي اوليه (منابع
پايانپذير مانند نفت خام) ،منابع انرژي ثانويه (منابعی كه
با استفاده از منابع اوليه انرژي توليد ميشوند مانند بنزين)
و منابع تجديدپذير (منابعي كه بدون دخالت انسان به طور
متناوب توليد ميشوند مانند باد ،خورشيد و آب) به دست
ميآيد .امروزه هيدروژن را ميتوان از فرايندهايي همچون
الكتروليز آب ،رفورمينگ گاز طبيعي و اكسيداسيون جزيي
سوختهاي فسيلي به دست آورد)8(.
نتیجهگیری
با توجه به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه:
«خامفروشىها در بخشهاى مختلف مواد خام و معدنى
همچنان وجود دارد و اين يكى از ضعفهاى ماست» و
طرح مدل اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریمها ،ایشان ما
را به سوی جلوگیری از خامفروشی سرمایههای کشور به
خصوص نفت خام ،فروش داخلی این مواد و تبدیل آن
به سایر محصوالت و فرآوردههای قابل فروش به خارج

از کشور با ارزش افزوده بسیار باالتر ،رهنمون کردهاند.
از سوی دیگر نياز گسترده انسان به منابع انرژي و تالش
براي دستيابي به يك منبع تمامنشدني انرژي با حداقل
ایجاد آلودگی در محیطزیست و جلوگیری از تخریب آن،
صاحبنظران و كارشناسان را بر آن داشته است كه با
استفاده از انرژيهاي پاك (تجدیدپذیر) ،نظير انرژيهای
حاصل از خورشيد ،باد ،زمين ،هيدروژن و غیره به جاي
انرژيهاي محدود فسيلي ،از خطرات و چالشهاي ايجاد
شده ممانعت كنند .برای گذر از تحریمها و پیشرفت و
توسعه کیفی و روزافزون و مقابله با استکبار جهانی ،باید
خامفروشی و خامسوزی نفت و گاز (منابع فسیلی) را کنار
گذاشت و صنایعی با تولیدات توأم با ارزش افزوده باال
(همچون پتروشیمی و صنایع پاییندستی) را جایگزین
آنها کرد .از طرفی با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به
عنوان منابع اصلی ،قسمتی از انرژی مورد نیاز کشور را
در بخشهای خانگی ،تجاری و صنعتی تأمین کرد .لذا
سنتهای قدیمی که باعث عقبماندگی و مانع پیشرفت
و جهانی شدن است را باید درهم شکست و روشهای
نوین را جایگزین کرد.
خالصه آنکه توجه به نحوه صحیح تأمین و مصرف انرژی
و نیز استفاده صحیح از منابع و ذخایر طبیعی انرژیزا ،ما را
به سوی برتری جهانی سوق داده و راه تسلط بیگانگان و
کفار را بر کشور قطع و در عوض راه اقتدار هر چه بیشتر
ایران اسالمی عزیز را هموار خواهد کرد.
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