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بیژن زنگنه

به نام خداوند جان و خرد                       کزین برتر اندیشه برنگذرد 
ــه ســمت خیــر تغییــر دهــد. باشــگاه نفــت و نیــرو  ــد جهــان را ب "اندیشــه" مهم تریــن عاملــی اســت کــه می توان
اساســا بــرای ایــن بــود کــه فضایــی ایجــاد شــود بــرای اندیشــه ورزی در حــوزه نفــت و نیــرو. امــروز میهــن مــا در 
شــرایط خطیــری اســت و مــا بــا مشــکات زیــادی رو بــه رو شــدیم. خیلــی از آن هــا ناخواســته بــود. یــک کشــوری 
آمــده بــا زور زیــاد و می خواهــد چیزهایــی را بــه مــا تحمیــل کنــد. راه ایــن کــه مــا بتوانیــم از ایــن داســتان و ایــن 
چالــش بــه خیــر بگذریــم بــه نظــر مــن باالتریــن عنصــرش اندیشــه اســت. یعنــی مــا بایــد بــا اندیشــه و عقــل خــود 
کار کنیــم نــه بــا احساســات و نــه بــا کارهــای روزمرگــی و نمایشــی. بــرای عبــور از ایــن شــرایط عقــل و اندیشــه 

باالتریــن نیــاز ماســت.
امســال ایــن گــروه برگــزار کننــده کنفرانــس، چــه عنــوان و موضــوع خوبــی را گذاشــته اند کــه مــا از ظرفیت هــای 
داخلــی حداکثــر اســتفاده را کنیــم. بــرای ایــن شــرایط ایــن خیلــی مهــم اســت. باالتریــن ظرفیــت داخلــی بــه نظــر 
ــای  ــا و نزاع ه ــی درگیری  ه ــع خیل ــل باشــد آن موق ــر عق ــم. اگ ــم چــه کار کنی ــر کنی ــل آدم هاســت. فک ــن عق م
بی ربــط جایــی نخواهــد داشــت. عقــل یعنــی در ایــن شــرایط ســخت آدم هــا بایــد بــه هــم مثــل یــک خانــواده کمک 
کننــد. دل بــا هــم دل شــان باشــد و عقــل بــه آدم ایــن را می گویــد. اندیشــه بــه آدم می گویــد هــزار و صــد ســال 
ــه  ــه ب ــود اندیش ــه و از نب ــاز جامع ــن نی ــوان بزرگتری ــه عن ــه ورزی ب ــا از اندیش ــزرگ م ــم ب ــی حکی ــش فردوس پی
عنــوان بزرگتریــن کمبــود جامعــه مــا صحبــت می کنــد. ظاهــرا در ایــن هــزار و یکصــد ســال شــرایط هیــچ فرقــی 

ــم، ایــن خیلــی مهــم اســت. ــاز داری ــه همــان اندیشــه ورزی و اندیشــه نی ــا ب نکرده اســت. همچنــان م
ــا زحمــات  ــن کنگــره را ب  مــن اول از دوســتانی از باشــگاه نفــت و نیــرو کــه زحمــت کشــیدند چهارمیــن دور ای
ــم  ــن بحث ــد تشــکرمی کنم. م ــزار کردن ــا برگ ــی خصولتی ه ــا حت ــت و ی ــی از دول ــچ کمک ــدون جــذب هی ــاد ب زی
را بــه طــور طبیعــی اگــر بخواهــم بــا نظــم صحبــت کنــم، بایــد از باالدســتی شــروع کنــم. چــون منشــأ ثــروت و 
تولیــد و حرکــت در مجموعــه نفــت و انــرژی باالدســتی اســت. امــروزه در بــازار مرتــب مــا شــاهد یــک تغییــرات 
ــک طــرف  ــه رو کرده اســت. از ی ــک تناقــض رو ب ــا ی ــازار را ب ــکا خــودش و ب ــاالت متحــده آمری مهــم هســتیم. ای
ــاال باشــد، البتــه اروپایی هــا و چیــن و این هــا هــم مایــل  آقــای ترامــپ و دوســتانش نمی خواهنــد قیمــت نفــت ب
ــه دلیــل  ــاالی نفــت رشــد اقتصــادی آن هــا را تهدیــد می کنــد. آمریــکا ب ــه خاطــر ایــن کــه قیمــت ب نیســتند، ب
مســائل داخلــی اش و بــه خاطــر فشــاری کــه بقیــه بــه خاطــر قیمــت بــاال و قیمــت انــرژی بــه او می آورنــد، از یــک 
ــزرگ تولیــد کننــده نفــت را تحــت  ــد کشــورهای ب ــاال باشــد. از یــک طــرف دارن طــرف نمی خواهنــد قیمت هــا ب
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ــران  ــه ای ــد، ب ــه شــکلی تحــت فشــار می گذارن ــا را ب ــد، ونزوئ ــم کنن ــا را تحری ــه آن ه ــد ک ــرار می دهن هجــوم ق
ــد.  ــرمایه گذاری می گذارن ــرای س ــد ب ــای جدی ــیه تحریم ه ــرای روس ــی ب ــد، حت ــات را می کنن ــدیدترین حم ش
وقتــی می گوینــد تحریــم ســرمایه گذاری معنــی اش ایــن اســت کــه دو ســال و نیــم، ســه ســال بعــد کمبــود در 
ــتیم،  ــرمایه گذاری گذاش ــرای س ــم ب ــک تحری ــی ی ــد وقت ــت. می فهم ــمند اس ــازار هوش ــود. ب ــاد می ش ــازار ایج ب
ــن  ــذارد. ای ــر می گ ــروز اث ــت ام ــاری اش در قیم ــار انتظ ــود. آث ــر می ش ــد ظاه ــارش روی تولی ــد آث ــال بع ــه س س
یــک تناقضــی اســت کــه گرفتــار شــده انــد. بــه ایــن دلیــل بــود کــه وقتــی آقــای رئیــس جمهــور در نیویــورک 
ــن  ــاورد. م ــن بی ــا را پایی ــد قیمت ه ــک بای ــت اپ ــرد و گف ــخنرانی ک ــان س ــل از ایش ــپ قب ــای ترام ــد، آق بودن
ــردن  ــاال ب ــد مســئول ب ــی رســاندم کــه شــما بفرمایی ــای روحان ــه دســت آق ــک یادداشــتی نوشــتم ب ــه ی بافاصل
ــردارد درســت می شــود. قبــل از ایــن کــه ایشــان  ــای ترامــپ اســت، خــودش تحریم هــا را ب قیمت هــای نفــت آق
بگویــد آقــای مکــرون ایــن را در ســازمان ملــل اعــام کــرد. گفــت تحریم هــا را برداریــد تــا قیمت هــا بــاال نــرود.

ــت.  ــر لزومی نداش ــت دیگ ــرون گف ــای مک ــش آق ــون قبل ــود، چ ــراری ب ــر تک ــت دیگ ــور گف ــس جمه ــای رئی آق
بعــدا هــم رؤســای جمهــور کشــورهای دیگــر مثــل آقــای پوتیــن هفتــه پیــش گفتنــد واقعــا مســئول قیمت هــا 
ــی  ــری و بی ثبات ــک بمــب خب ــر روز ی ــادل کرده اســت. ه ــازار را غیرمتع ــه ب ــپ اســت ک ــای ترام ــت آق ــاالی نف ب
ــال  ــش از 100 س ــخ بی ــول تاری ــا در ط ــرود. م ــن ب ــم پایی ــا ه ــد قیمت ه ــد، می خواهن ــر می کنن ــازار منفج در ب
ــال ــن 40 س ــم. در ای ــن کردی ــی تضمی ــای جهان ــرای بازاره ــه را ب ــت عرض ــه امنی ــان همیش ــت م ــت نف صنع

بعــد از انقــاب هــم یــک روز نبــوده کــه از جانــب مــا امنیــت عرضــه بــه خطــر بیفتــد. االن هــم همینطــور اســت. 
بــا تمــام قــدرت بــرای امنیــت عرضــه، بــرای ســرمایه گذاری، بــرای عرضــه نفــت و گاز کافــی بــه بازارهــای جهانــی 
ــم یــک قیمــت  ــم و نیســتیم. همیشــه معتقدی ــاال نبودی ــط ب ــال قیمت هــای بی رب ــم. هیــچ هــم دنب تــاش کردی
ــی  ــان رشــد اقتصــادی جهان ــر دو اســت. هــم جری ــع ه ــه نف ــده ب ــد کنن ــده و تولی ــرای مصــرف کنن ــه ب منصفان
را - کــه موتــور تقاضــای نفــت فعلــی و آتــی نفــت اســت- فعــال نگــه مــی دارد، و هــم ایــن کــه منابــع کافــی بــرای 
ــی  ــی وقت ــد. ول ــام دهن ــع انج ــه موق ــود را ب ــرمایه گذاری های خ ــد س ــه بتوانن ــد ک ــاد می کن ــا ایج تولید کننده ه
قیمــت بــاال مــی رود مــا مســئولیتی نداریــم. دیگــر حــرف نمانــده بــه کســی بگویــد. مــن واقعــا افســوس می خــورم 
ایــن همــه توهیــن بــه ملت هــا و دولت هــای منطقــه می شــود کــه بــه آن هــا گفتــه می شــود شــما دو هفتــه هــم 
ســرپا نیســتید اگــر مــا شــما را رهــا کنیــم! این هــا توهیــن بــه ملت هاســت. توهیــن بــه مــردم اســت. توهیــن بــه 
دولت هاســت. ولــی باالخــره دارد ایــن کارهــا را می کنــد و فکــر می کنــم از آن اندیشــه خیلــی اســتفاده نمی کنــد. 
ــاره تحریــم یــک  ــه مــا می گوینــد چــه کار می کنیــد؟ مــن گفتــم درب حــاال مــا بایــد اندیشــه کنیــم. بعضی هــا ب
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کلمــه حــرف نمی زنــم. اصــا مهــم نیســت هــر چــه می خواهنــد بگوینــد. مــن قــرار نیســت بیایــم بــه خاطــر ایــن 
کــه امــروز مــردم را خوشــحال کنــم یــک حرف هایــی بزنــم کــه تمــام کارهایــی کــه دارم می کنــم لــو بدهــم. مــن 
ــو بدهــم. خیلی هــا هــم  بایــد فکــر کنــم، کار کنــم، نبایــد بیایــم شــعار بدهــم و کارهایــی کــه دارم می کنــم را ل
االن ســعی می کننــد از مــا اطاعــات دربیاورنــد. ممکــن اســت نشــت اطاعــات در جاهایــی هــم باشــد، ولــی بایــد 
تــاش کنیــم کــه از ایــن شــرایط خطیــر بــا فکــر حداکثــر و تدبیرمــان عبــور کنیــم. انشــاءاهلل هــم بتوانیــم زیــان 
ایــن شــرایط را بــرای ملت مــان بــه حداقــل برســانیم. مــا نمی توانیــم بگوییــم زیــان نــدارد، حتمــا زیــان دارد، ولــی 
وظیفــه مــا بــه عنــوان مدیــران عالــی کشــور ایــن اســت ایــن زیــان را بــه حداقــل برســانیم. ایــن کاری اســت کــه 

بایــد کنیــم. آن هــم بــا فکرمــان و بــا جمــع کــردن فکرهایمــان روی همدیگــر می شــود. 
موضــوع کنفرانــس امســال هــم ایــن اســت: چطــور از ظرفیت هــای داخلــی اســتفاده کنیــم و بــرای توســعه تجهیــز 
کنیــم؟ االن بعضــی از شــرکت های خارجــی حاضــر نیســتند بیاینــد در صنعــت نفــت و گاز ایــران ســرمایه گذاری 
ــته  ــکا برداش ــی آمری ــه و غیرقانون ــک جانب ــای ی ــه تحریم ه ــی ک ــا وقت ــت ت ــی اس ــک مدت ــرای ی ــن ب ــد. ای کنن
شــود، ایــن فشــار اســت امــا ایــن نیســت کــه مــا نتوانیــم کاری کنیــم. قبــا هــم کــه دنبــال بحــث شــرکت های

ــم کــه یــک بخشــی  ــوژی و مدیریــت نیــاز داری ــه تکنول ــا ب ــول م ــم، همیشــه می گفتــم بیــش از پ خارجــی بودی
ــی از  ــن یک ــر م ــه نظ ــروژه ب ــت پ ــث مدیری ــت. بح ــا هس ــای پنل ه ــن عنوان ه ــه در ای ــت ک ــوژی اس از تکنول
ــی  ــازار داخلــی تأمیــن کنیــم، بخــش ریال ــول را از ب ــاال در بخــش توسعه اســت. مــا می توانیــم پ تکنولوژی هــای ب
ــال و  ــا 10 س ــش ب ــزات وضع ــاخت تجهی ــا در س ــور م ــه االن کش ــوص ک ــم. بخص ــادی می توانی ــدود زی ــا ح را ت
ــم. اوال طرح هــای گازی،  ــن زمینــه داری ــا کار در ای ــا االن دو ســه ت ــرق کــرده اســت. م ــی ف 15 ســال پیــش خیل
ــی را  ــارس جنوب ــاز پ ــه ف ــال س ــا امس ــدارد. م ــارج ن ــه خ ــری ب ــل ذک ــاز قاب ــت نی ــود گف ــی می ش ــارس جنوب پ
ــود. ــاز می ش ــد 24 ف ــاز جدی ــا 3 ف ــم، ب ــا آورده بودی ــاز را قب ــم. 21 ف ــدار می آوری ــه م ــد ب ــال جدی ــر س ــا آخ ت

ــک  ــدام ی ــر ک ــت، ه ــاز اس ــه ف ــال س ــتان امس ــرای زمس ــد. ب ــدار بیای ــه م ــر ب ــال دیگ ــه س ــد ک ــاز می مان 3 ف
ــا از  ــرای کشــور م ــد. ب ــدار می آی ــه م ــرش ب ــون گاز ت ــه جمعــش حــدود هشــتاد میلی ــب ک ــوت مکع ــارد ف میلی
نظــر کار گازمــان مشــکل قابــل ذکــری نخواهیــم داشــت. ممکــن اســت حــاال یــک مــواد مصرفــی، یــک قطعــه 
ــیم.  ــته باش ــاری داش ــه گرفت ــم ک ــده ای نداری ــکل عم ــا مش ــیم ام ــته باش ــی داش ــای جزئ ــک چیزه ــی و ی یدک
ــم  ــول بیشــتر دادن می توانی ــا کمــی پ ــن حجــم ب ــر حــال در ای ــه ه ــزی را ب ــر چی ــم ه ــزرگ ه ــازار ب ــن ب در ای
ــرک  ــرای تح ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــم می کنی ــه داری ــت. کاری ک ــی نیس ــم بزرگ ــاد رق ــم زی ــم. آن ه ــن کنی تأمی
ــه  ــم ک ــا دادی ــه م ــی ک ــرح معروف ــم. آن ط ــه داری ــده نگ ــت زن ــت نف ــعه را در صنع ــان توس ــان، جری در اقتصادم
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ــاال  ــای EPC و EPD، ح ــود، طرح ه ــذار می ش ــش واگ ــن مناقصه های ــود، اولی ــروع می ش ــده ش ــاه آین ــن م همی
ــا  ــارد دالر م ــادل شــش میلی ــم. مع ــع کنی ــول را جم ــورس، پ ــق ب ــرار اســت از طری ــس ق ــرای فاینان ــدارد. ب F ن
ــام  ــت. اق ــور اس ــل کش ــی در داخ ــت بزرگ ــک حرک ــن ی ــم. ای ــع کنی ــن کار جم ــرای ای ــل ب ــول از داخ ــد پ بای
اصلــی مــورد نیــاز را هــم ذکــر کردیــم. دوســتانی کــه در مناقصــات شــرکت کــرده باشــند، شــرکت ها دیدنــد مــا 
یــک اقامــی  را گفتیــم الزامــا بایــد از داخــل خریــد کنیــم، نیــاز ارزی شــان بســیار کــم اســت. آنجــا هــم کــه نیــاز 
داشــته باشــند خــود شــرکت نفــت تعهــد کــرده کــه ارز معادلــش را تأمیــن بکنــد تــا این هــا بتواننــد کار بکننــد. 
بخــش دیگــری از کارهایــی کــه مــا می خواهیــم کنیــم در پاییــن دســتی مجموعــه پاالیشــگاه های میعانــات گازی 
ــزار بشــکه ــه اول 480 ه ــن و اراضــی و مســائل و تأمینــش ک ــم. زمی ــش را درســت کردی ــا زیربنای ــه م اســت، ک

بــود، هشــت واحــد 60 هــزار بشــکه ای بــود، دو تــا از این هــا را مــا تصمیــم گرفتیــم بــه عنــوان یــک فــاز جدیــد 
پاالیشــگاه خلیــج فــارس ببریــم. یعنــی از ســه تریــن 120 هــزار بشــکه ای پاالیشــگاه خلیــج فــارس را بــه چهــار 
ــن اســت  ــد ای ــا می آی ــرای م ــم. ســریع ترین واحــد بنزین ســازی کــه ب ــن 120 هــزار بشــکه ای افزایــش دهی تری
کــه یــک واحــد 120 هــزار بشــکه ای در کنــار ایــن ســه واحــد بســازیم کــه از یوتولیتــی موجــود در ایــن امکاناتــش 
و بخشــی از کاالهایــی کــه خریــداری شــده در آنجــا اســتفاده کنیــم. ایــن ســریع ترین واحــد اســت. ولــی بــرای 
آن شــش واحــد 60 هــزار بشــکه ای هــم تصمیــم گرفتیــم کــه از طریــق منابــع داخلــی ریالــش را تأمیــن کنیــم، و 
ارزش را هــم بــاز از طریــق منابــع داخلــی خــود شــرکت نفــت تأمیــن کنیــم و بتوانیــم ایــن جریانــی کــه تقریبــا 

2/5 میلیــارد دالر هزینــه اش می شــود را در کشــور فعــال کنیــم.
االن بیشــترین چیــزی کــه نیــاز داریــم و مــن بــه ایــن کنگــره هــم می خواهــم بگویــم و بــه دوســتانی کــه حضــور 
دارنــد، اینســت کــه مــا از کلیــات بایــد عبــور کنیــم. کلیــات ایــن اســت کــه بلــه خــوب اســت از منابــع داخلــی 
اســتفاده کنیــم، بــرای توســعه ایــن کلیــات یــک ایــده اســت، مــا ایــن را چطــور بتوانیــم تبدیــل کنیــم بــه ایــن 
ــرد  ــول را می گی ــن پ ــه ای ــی ک ــه طرف ــم؟ چگون ــس می دهی ــه پ ــه وصــول می شــود؟ چگون ــول چگون ــن پ ــه ای ک
ســهام دار اســت؟ فقــط خریــدار اوراق مشــارکت اســت، چطــور ایــن اوراق مشــارکت تبدیــل بــه ســهام بشــود؟ ایــن 
روابــط را مــا بایــد تنظیــم کنیــم. روابطــی کــه بــورس بپذیــرد بــا مــا چطــور کارکنــد. بــورس بــه معنــای کســی 
کــه می خواهــد حافــظ منافــع آن شــرکت کننــده در ایــن بــازار باشــد ایــن روابــط را بایــد در طــرح جدیــد حــل 
کنیــم. مثــال ســاده بزنــم؛ بحثــی بــود کــه مــا نفــت خــام را در بــورس عرضــه کنیــم. همیــن حــرف خیلــی خــوب 
)نفــت خــام را در بــورس عرضــه می کنیــم( صدهــا مســأله ریــز ریــز دارد کــه بایــد حــل بشــود. کســی کــه از شــما 
می خواهــد بیایــد اینجــا در ایــن رقابــت شــرکت کنــد تکلیفــش را بدانــد و بفهمــد کــه در یــک رقابــت عادالنــه و 
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منصفانــه و بــدون ابهــام شــرکت می کنــد. ایــن کارهایــی اســت کــه مــا االن نیــاز داریــم کــه دوســتان کمــک کننــد. 
ایــن کــه همــه بگوینــد نفــت را ببریــم بــه بــورس بســیار خــوب، ایــن کــه پــول مــردم را بــرای توســعه صنعــت نفت 
اســتفاده کنیــم، ایــن فقــط یــک ایــده اســت، نــه طــرح اســت نــه مســأله ای قابــل عملیــات، بایــد ریزه کاری هایــش 
و تمــام ســؤاالتش جــواب داده شــود. می توانیــم یــک اوراق مثــا 10 هــزار میلیــارد تومانــی در بــورس مــان منتشــر 
ــم  ــه بگویی ــری نیســت ک ــا بهانه گی ــرد. این ه ــد جــواب داد و مشــکل را حــل ک ــا ســؤال را بای ــی صده ــم، ول کنی
مثــا بوروکراســی زحمــت دارد، نــه بایــد تکلیــف مــردم روشــن باشــد. پولــش را می گیــرد دو ســال بعــد چطــور 
ــم  ــی می توانی ــردم چیســت؟ یعن ــش م ــم واکن ــر نمی دهی ــم؟ اگ ــم؟ نمی دهی ــره می دهی ــه او به ــا ب ــرد؟ آی می گی
بگوییــم پــول را بــده ســه ســال دیگــر بهــره بــه تــو می دهــم؟ ایــن کــه ســه ســال دیگــر بهــره می دهیــد، چنــد 
نفــر می آینــد؟ اگرســاالنه بدهیــم اثــرش چیســت؟ آیــا ریالــی بفروشــیم بهتــر اســت؟ بــه قیمــت ارزی بفروشــیم؟ 
ریــال بگیریــم دوبــاره در آخــرش ارزی حســاب کنیــم، بــه آنهــا پــس بدهیــم؟ ایــن ارز را چطــور بــه آنهــا بدهیــم؟ 
اســکناس بدهیــم؟ حوالــه بدهیــم؟ چکارکنیــم؟ صدهــا ســؤال اســت کــه بایــد حــل کــرد. مــا نیــاز داریــم این هــا 
را حــل کنیــم. بایــد هــم حــل کنیــم. مســلما" اگــر تعــداد بیشــتری فکــر بیایــد ســریع تر حــل می شــود. تعــداد 
بیشــتری فکرنیایــد زمــان بیشــتری طــول می کشــد. ممکــن اســت شــش تــا هشــت مــاه طــول بکشــد تــا بتوانیــم 
عملیاتــی کنیــم. یــک فکــر را تــا زمانــی کــه بشــود عملیاتــی کــرد خیلــی وقــت می بــرد. بــه قــول جــوان ترهــا 
برایــش بایــد فســفر مصــرف کــرد. بــه ایــن نیــاز داریــم، قانــون هــم داریــم، اصــا گیــر مــا قانــون نیســت. احســاس مــن 
ایــن اســت کــه اگــر حــرف حســابی داشــته باشــیم، عملــی اســت. این هــا کــه می گوینــد قانــون، می خواهنــد در جیــب 
همدیگــر دســت کننــد. یعنــی طــرف می خواهــد بگویــد یــک میلیــارد دالر بــه مــن بدهیــد، ایــن یــک میلیــارد دالر را 
بــدون ایــن کــه بگویــد، می خواهــد از یکــی دیگــر بگیــرد، پــول کــس دیگــری را بگیــرد، خــودش را اول صــف بگــذارد. 
ــول کــس  ــر هــم در صــف نیســت، از پ ــو صــف باشــد. اگ ــار صــف بگــذارد، خــودش اول صــف و جل ــه را کن بقی
دیگــری نخواهــد اســتفاده کنــد، قانــون مجوزهایــش را زود می دهــد، مجوزهایــش را می دهنــد. ایــن کــه بگوییــد 
ــان خــور دارد.  ــه مــا بدهیــد، ایــن کار را کنیــم، این هــا کــه هنــری نیســت. دولــت ایــن همــه ن پــول دولــت را ب
ایــن تیــان یــا ایــن دیــگ دولــت هشــتاد و پنــج میلیــون دورش کاســه دستشــان گرفتــه انــد. ایــن کــه هنــری 
نیســت. شــما هــم برویــد یــک کاســه بزرگتــر بگیریــد، این هــا را کنــار بزنیــد، بگوییــد اول از همــه ســهم مــن را 
بدهیــد یــا بیشــتر از همــه بدهیــد. مهــم ایــن اســت کــه مــا یــک منبعــی ایجــاد کنیــم، تجهیــز کنیــم و بتوانیــم 
ــی کــه نفــت تولیــد می شــود،  ــه باالدســتی آنجای ــه توســعه نفــت می توانیــم در زمین ــم. در زمین ــان را بکنی کارم
در زمینــه پاییــن دســتی نفــت در حــوزه پاالیشــگاه های میعانــات گازی بســیار ایــن زمینــه وجــود دارد. بــه دلیــل 
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آی آر آی باالیــی کــه ایــن پاالیشــگاه ها دارنــد، پتروشــیمی ها البتــه ارز بیشــتری نســبت بــه پاالیشــگاه ها دارنــد.
مســأله ارزشــان را بایــد حــل کــرد وگرنــه ریــال را برایشــان از داخــل می شــود تأمیــن کــرد. ایــن مســائلی اســت کــه 
مــا بایــد حتمــا در ایــن شــرایط انجــام بدهیــم. نــه فقــط بــه خاطــر نفــت بــه خاطــر کشــورمان، بــه خاطــر ایــن کــه 
صنعــت مــا کار کنــد، بــه خاطــر ایــن کــه پــول در جامعــه بچرخــد. بــه خاطــر ایــن کــه اشــتغال و ثــروت ایجــاد 
ــرای  ــکاران مــا کار درســت می شــود. ب ــرای پیمان شــود. خــود ایــن تولیــد و ایــن کارهــا ثــروت ایجــاد می کنــد. ب
جوانــان مــا کار درســت می شــود. االن هرکســی مــن را می بینــد می گویــد مــا بچــه داریــم پســر داریــم در نفــت 
اســتخدامش کــن! چنــد نفــر اســتخدام کنــم؟ اگــر مــن این هایــی کــه از روز اول آمــده بودنــد، ایــن پنــج ســاله 
اســتخدام کــرده بــودم، االن پانصــد هــزار تــا کارمنــد داشــتیم. در نفــت نمی توانیــم اســتخدام کنیــم. اصــا نیــاز 
نداریــم. ایــن خــاف آن تدبیــر بــه معنــای دوراندیشــی اســت. خوشــبختانه وضــع تولیــد مــا در همــه شــاخه هایی 
کــه عــرض کــردم خــوب اســت. در پتروشــیمی خوب اســت، در نفــت خــوب اســت، در گاز خــوب اســت، در پاالیــش 
خــوب اســت. بــه عنــوان مثــال بگویــم؛ در ایــن ســال های اخیــر مــا از نظــر تولیــد بنزیــن رکوردهــای بســیار کــم 
ســابقه ای داشــتیم. تولیــد بنزیــن مــا در ســال 1391، متوســط 52 میلیــون لیتــر در روز بوده اســت. بــا تاش هایــی 
کــه شــده االن در شــهریور 1397 بــه بیــش از 90 میلیــون تولیــد رســیدیم، یعنــی 38 میلیــون اضافــه. هیــچ وقــت 
در تاریــخ صنعــت نفــت در طــول پنــج ســال مــا بــاالی هفتــاد و چنــد درصــد افزایــش تولیــد بنزیــن نداشــتیم. ایــن 
یــک طرفــش اســت. آن طرفــش هــم ایــن اســت کــه ایــن بنزینــی کــه دارد تولیــد می شــود مــا را در وضعیتــی قــرار 
داد کــه ایــن دفعــه آقــای ترامــپ دربــاره منــع فــروش بنزیــن بــه ایــران هیــچ حرفــی نــزد. چــون دیــد کــه ایــن یک 
ســاحی اســت کــه هیــچ کارایــی نــدارد. - البتــه مصــرف بنزیــن خیلــی زیــاد اســت، قاچــاق هــم می شــود، نــه آن 
ــی می شــود. از مــن یــک دفعــه پرســیدند وضــع قاچــاق چطــور اســت؟  ــد، ول اقامی کــه بعضی هــا هــم می گوین
گفتــم: الحمــدهلل خیلــی خــوب اســت، از تمــام مرزهــا بــا موفقیــت در جریــان اســت. پرســید: چــه کســانی هســتند؟ 
چــه کار می کننــد قاچاقچی هــا؟ گفتــم قاچاقچــی کجــا بــود؟ قاچاقچــی در کار نیســت. بــه این هــا بایــد برســیم. 
ــن هــم همینطــور اســت. مــن  ــل هــم همینطــور اســت، بنزی ــف گازوئی ــه طــرق مختل ــه ماســت. ب ــا وظیف این ه
دیــروز فکــر می کــردم گاز مایــع را مــا داریــم کیلویــی 150 تومــان یعنــی کمی بیشــتر از یــک ســنت می دهیــم. 
تنــی 10 دالر می دهیــم در حالــی کــه بــازار 500 دالر اســت. پســر نــوح کــه از اول وضعــش خــوب نبــود، ولــی پســر 
پیغمبرهــای دیگــر هــم فکــر کنــم دچار تردید بشــوند. گاز مایــع را 10 دالر می فروشــیم، تنــی پانصد و خــرده ای دالر

ــد  ــی می برن ــد داخل ــم تولی ــه اس ــود. ب ــا می ش ــود! حتم ــاق نمی ش ــم قاچ ــود بگوی ــور می ش ــت. چط ــش اس قیمت
قاچــاق می کننــد. مشــکل درســت می کننــد. مــا بایــد فکــر کنیــم. ولــی ســخت اســت. یعنــی یــک جــور نیســت 
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ــرد. ــد بگی ــوز بای ــد مج ــادر می کن ــس ص ــد هرک ــون می گویی ــود. چ ــق می ش ــن طری ــم از ای ــط بگویی ــه فق ک
ایــن مجــوز را چــه کســی می دهــد؟ یــک کارمنــد می خواهــد بدهــد، ایــن کارمنــد را چــکار کنیــم؟ داســتان شــیر 
ناصرالدیــن شــاه پیــش می آیــد. بــه هــر حــال بایــد روش هــای کمی پیچیده تــری را فکــر کنیــم. چــون طرف هــای 

مــا هــم پیچیده تــر فکــر می کننــد، مــا هــم بایــد پیچیده تــر فکــر کنیــم. 
یکــی از عجایــب دنیــا را مــن بــه شــما بگویــم برای ایــن که مزاح باشــد. مــا تقریبــا دو و نیــم نزدیک ســه میلیون تن 
قیــر صــادر می کنیــم، چهــار میلیــون تــن قیــر رایــگان بــرای راهســازی داخــل می دهیــم، ایــن جمعــاً هفــت میلیون

می شــود. دو میلیــون هــم مصــرف داخلــی مــا اســت، می شــوند نــه تــا، کل تولیــد داخلــی مــا هــم پنــج تاســت. 
یعنــی مــا نفهمیدیــم چگونــه خــدا بــه ایــن برکــت داده اســت؟! مــا پنــج میلیــون تولیــد می کنیــم، ولــی نــه میلیــون 
داریــم. بــا ایــن پنــج میلیــون، چطــور چهــار میلیــون قیــر رایــگان بــه راهســازها و شــهرداری هامی دهیم، ســه تــا 
صــادر می کنیــم، دوتــا مصــرف داخلــی داریــم؟! معلــوم اســت همــه اش در آن چهــار میلیــون رایــگان اســت کــه 
متأســفانه بــرای کشــور مشــکل درســت می کنــد. گازرســانی یکــی از کارهــای بزرگــی بــوده کــه در ایــن ســال ها 
انجــام شده اســت. اتفاقــا ایــن از آن مــواردی بــوده کــه مشــمول کامــل ایــن موضــوع ســمینار اســت کــه تجهیــز 
منابــع بشــود. یعنــی تــا پایــان ســال 1396 حــدود 17 هــزار میلیــارد تومــان بــرای گازرســانی به شــهرها و روســتاها 
ــتاها از اول  ــه روس ــانی ب ــت نگرفته اســت. کل گازرس ــش را از دول ــک ریال ــه کرده اســت. ی ــول هزین شــرکت گاز پ
تاریــخ تــا اول 1392 حــدود ســیزده چهــارده هــزار روســتا بــود، االن تقریبــا دو برابــر شده اســت. روزی ده روســتا 
دارد گازرســانی می شــود. ایــن هــم از آن مــوارد کامــل بــرد بــرد اســت. یعنــی مــردم در روســتاها برنــده شــدند، بــه 
خاطــر ایــن کــه گاز را گرفتنــد اســتفاده می کننــد و دیگــر ســوخت های مایــع اســتفاده نمی کننــد. دولــت برنــده 
ــه خاطــر ایــن کــه ایــن ســوخت های مایــع را صــادر می کنــد. وضــع محیــط زیســت هــم خــوب شــد. از  شــد، ب
آن طــرف هــم پیمانــکاران مــا کار کردنــد. تمــام ایــن 17 هــزار میلیــارد تومــان بــه داخــل ارجــاع شــد. یعنــی کاری 
نبــود کــه مــا برویــم جنســی از خــارج بخریــم. تمــام این هــا تکنولــوژی اش بــه گونــه ای اســت کــه در داخــل تولیــد 
می شــود و ایــن ادامــه هــم پیــدا می کنــد تــا ایــن کــه تمــام شــود. آقــای جــوادی هــم اشــاره فرمودنــد االن بــاالی 
84،85 درصــد روســتاهای مــا گاز دارنــد. اگــر سیســتان و بلوچســتان را در نظــر نگیریــم، 99 درصــد و خــرده ای 
ــم  ــی از هدف ــم از روز اول بخــش مهم ــن ه ــد. م ــدا می کن ــه پی ــم ادام ــن ه ــد و ای ــا گاز دارن ــت شــهری م جمعی
ــی. ــکاران ایران ــرای پیمان ــاد کار ب ــود و ایج ــش گاز ب ــی در بخ ــای ایران ــرای کااله ــا ب ــک تقاض ــتغال و تحری اش
 یــک کار مهمی هــم کــه انجــام شــده بگویــم و تمــام بکنــم، طرح هــای فلــر بــود. مــا خیلــی روی ایــن بحــث فلــر 
یــا گازهایــی کــه در مشــعل ســوزانده می شــد وقــت گذاشــتیم. فکــر کردیــم و کار کردیــم. نهایتــا بــه ایــن نتیجــه 
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رســیدیم کــه عمــده فلرهایــی کــه در مناطــق نفــت خیــز خوزســتان و مناطــق نفــت خیــز جنــوب اســت را می شــود 
بــا چنــد تــا خــط و یــک ســری کارهایــی کــه خرجــش زیــر دو میلیــارد دالر اســت، بــه عنــوان خــوراک تحویــل 
ــن دو  ــا ای ــل ب ــه صــورت بیــع متقاب ــن را ب ــا رفتیــم ای مجموعــه پتروشــیمی مارون و پتروشــیمی بندر امــام داد. م
پتروشــیمی قرارداد بســتیم کــه بــا هزینــه خودشــان بیاینــد این هــا را توســعه بدهنــد و از محــل قیمــت خــوراک 
بعــدی کــه برداشــت می کننــد ســرمایه گذاری و اصــل و فرعــش را برداشــت کننــد. مــا دو ســال و نیــم بــرای ایــن 
ــد. کار بســیار مهمــی اســت،   هــم ایجــاد اشــتغال می کنــد، هــم ایــن  زمــان گذاشــتیم و ایــن دو تــا شــروع کردن
ــا در  ــر ج ــا ه ــدازد. واقع ــی را برمی ان ــش و آلودگ ــه دود و آت ــن هم ــد و ای ــش می کن ــط زیســت را پاالی ــه محی ک
مناطقــی کــه نفــت اســت شــما دود دیدیــد بدانیــد دارد طــا می ســوزد. یعنــی میعانــات گازی و هیدروکربن هــای 
ســنگین کــه می ســوزند دود ایجــاد می کننــد وگرنــه گاز طبیعــی کــه بســوزد دود نــدارد، هیــچ رنگــی نــدارد. وقتــی 
دود می کنــد یعنــی هیدروکربــن ســنگینی کــه قیمــت طاســت دارد می ســوزد. ایــن واقعــا جمــع می شــود و بــه 
چنــد میلیــون تــن کاالی پتروشــیمی تبدیــل می شــود.  یعنــی تمــام ایــن ســرمایه گذاری کــه ایــن پتروشــیمی ها 
ــه آن هــا برگــردد. شــرکت نفــت هــم درآمــد خوبــی پیــدا  اینجــا می کننــد، شــاید در زمانــی کم تــر از دو ســال ب
ــال  ــر ح ــه ه ــود. ب ــل می ش ــردم حاص ــت م ــود و رضای ــوب می ش ــت خ ــط زیس ــم محی ــرف ه ــد، آن ط می کن
مــن معتقــدم همــه مــا در ایــن روزهــای خطیــر بــرای میهن مــان بایــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم، فکرهــا و 
اندیشــه هایمان را روی هــم بگذاریــم تــا بتوانیــم از ایــن ســختی ها عبــور کنیــم. شــرایط ســخت اســت. نبایــد انــکار 
کــرد شــرایط دشــوار اســت، شــرایط پیچیــده ای بــرای مــا ایجــاد کــرده انــد. مــا بایــد بــا فکرمــان و اندیشــه مــان در 
همــه زمینه هــا، چــه در زمینه هــای سیاســت خارجــی چــه سیاســت داخلــی، کار را پیــش ببریــم. آنچــه کــه کار 
ماســت، بحــث حــوزه توســعه ای و اقتصــاد و اداره مجموعــه بــزرگ صنعــت نفــت چــه در بخــش خصوصــی چــه در 
بخــش دولتــی اســت. ایــن جــا هــم جــای بســیار خوبــی اســت. گرچــه بعضی هــا کــه بــا اندیشــه بــد هســتند، بــا 
مــا و شــما بــد نیســتند، بــا اندیشــه بــد هســتند، یعنــی هــر جایــی کــه بگوییــد فکــر و اندیشــه اســت انــگار یــک 
اتفاقــی می افتــد، ناراحــت می شــوند. آن هــا بــا مــا هــم بــد هســتند، مــا هــم بــا آن هــا بــد هســتیم. ایــن داســتان 
هــم تــازه نیســت. هرجایــی کــه اندیشــه باشــد، بعضی هــا بــا آن بــد هســتند و نمی خواهنــد اندیشــه بشــود. مــا بایــد 
از اندیشــه خــود اســتفاده کنیــم. اگــر می خواهیــم از شــرایط ســخت عبــور کنیــم بــا زور بــازو نمی شــود. این هایــی 
ــا  ــط ب ــد. فق ــر می کنن ــد، فک ــور کنن ــن شــرایط عب ــد از ای ــازو و تشــرتراپی می توانن ــا زور ب ــد ب ــر می کنن ــه فک ک

اندیشــه ورزی، بــا عقــل، بــا تدبیــر، دوری از احساســات می توانیــم از ایــن شــرایط عبــور کنیــم. 
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