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رکن الدین جوادی 

بنام خالق هستی

ــی  ــه گردهمای ــدی در ادام ــی جدی ــرای هم اندیش ــا ب ــد ت ــی ش ــرو فرصت ــت و نی ــره نف ــن کنگ ــه چهارمی ــحالم ک خوش

صاحبــان کار و اندیشــه، از بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی، از جوان هــا و تجربه دارهــا دور هــم جمــع شــوند. تــا پیامــد 

ــرای تعالــی صنعــت، گام هــای مؤثرتــر و هــم افزون تــری برداریــم. آن ب

از وزیــر محتــرم نفــت تشــکر می کنــم کــه دعــوت کنگره را بــرای ارائــه نقطــه نظــرات و سیاســت گذاری ها در زمینه صنعت 

نفــت پذیرفتنــد. امیدواریــم بتوانیــم در ایــن دو روز کنگــره، بــرای مباحــث مهــم و چالش هــای جــدی کــه صنعــت بــا آن 

روبــه رو اســت، یــا بــرای شــتاب بخشــی بــه توســعه آن، راهکارهایــی جمع بنــدی و پیشــنهاد بدهیــم. همچنیــن امیدواریــم 

هــر ســال بــا همفکــری شــما عزیــزان بتوانیــم کنگــره ای بهتــر، نشســت های پرثمرتــر و نتایــج بهتــری را ارائــه کنیــم.

 در نظرســنجی کــه از کنگــره ســال قبــل انجــام شــد، حــدود 80 درصــد از شــرکت کنندگان، آن را خــوب و خیلــی خــوب 

ارزیابــی کردنــد. بــه مباحــث مطــرح شــده و افــراد ارائه کننــده نمــره دادنــد. امیدواریــم کــه امســال بــا تجربــه بــه کار 

گرفتــه از کنگــره قبلــی و تاش هــای یکســال گذشــته، کنگــره  و نشســت هایی بــا کارایــی بهتــر و ثمربخشــی بیشــتر و 

ارزیابــی بهتــر داشــته باشــیم.

ــه  ــی هم ــارکت و همدل ــاس مش ــره براس ــه کنگ ــد ک ــاش کردن ــل ت ــال قب ــد س ــره همانن ــن کنگ ــدگان ای برگزارکنن

شــرکت کنندگان و همــه عاقه منــدان روی پــای خــود بایســتد و هیــچ کمکــی و توصیــه ای از نهادهــای دولتــی نداشــته 

باشــند، تــا بتوانــد بــه عنــوان یــک نهــاد و مجموعــه مــردم نهــاد بــا جــذب حداکثــر مشــارکت بی پیرایــه دســت اندرکاران 

نتایــج بهتــری را ارائــه کننــد.

محــور اصلــی کنگــره امســال توســعه فضــای کســب وکار نفــت و نیــرو مبتنــی بــر تقویــت ظرفیت هــای داخلــی اســت. این 

برنامــه حاصــل ارزیابــی از شــرایط کشــور، بحث هــای کنگــره قبلــی و نشســت های متعــدد یــک ســال اخیــر در باشــگاه 

نفــت و نیــرو بــوده اســت. امیــدوار هســتیم کــه بــا بحــث و همفکــری شــرکت کنندگان و مباحــث ارائــه شــده در ایــن دو 

روز بــا شناســایی ضرورت هــا و نیازهــا و فرصت هــای بین المللــی و نیازهــای داخلــی بــه راهکارهــای اثربخشــی برســیم.

 در این کنگره شش محور انتخاب شده و در شش نشست خدمت شرکت کنندگان محترم ارائه خواهد شد:

موضــوع نشســت اول نقــش مســئولیت اجتماعــی یــا همــان CSR در فضــای کســب وکار شــرکت های فعــال در حــوزه 

ــه عنــوان صنعــت پایــه ای در اقتصــاد و صنعــت کشــور گســتردگی عظیمــی  دارد.  صنعــت نفــت اســت. صنــت نفــت ب

ــه گام هــای  ــن زمین ــرو تعامــل مناســب، درک شــرایط کار و شــرایط محیــط کار اســت. در ای ــا در گ موفقیــت اش قطع
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ــا  ــدوام، ی ــرورت دارد ت ــه ض ــده و آنچ ــام ش ــات انج ــا، اقدام ــا، ضرورت ه ــت محوره ــن نشس ــته ایم. در ای ــری برداش مؤث

توســعه پیــدا کنــد، مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

موضــوع نشســت دوم بررســی پارادایم هــای جدیــد در باالدســتی صنعــت نفــت و گاز کشــور اســت. کشــور ایــران دارنــده 

ــروز  ــه ام ــای ناعادالن ــم چالش ه ــه علی رغ ــد ک ــم می طلب ــن پتانســیل عظی ــت و گاز دنیاســت و ای ــر نف ــن ذخای باالتری

جهانــی، مــدام راهکارهایــی بــرای شتاب بخشــی و گســترش توســعه بــه کار گرفتــه شــود و ســازوکارهایی کــه ایــن تــوان 

و ثــروت خــدادادی را در جهــت رفــاه کشــور و خدمــت بــه کشــور بــه کار می گیــرد؛ در ایــن نشســت چالش هــا بــرای 

افزایــش برداشــت و افزایــش بهــره وری مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

ــران اســت.  ــرق ای ــازار ب ــرای اصــاح سیاســت ها، ســاختار و مقــررات ب بحــث نشســت ســوم راهبردهــای پیشــنهادی ب

ــا آن در ارتبــاط هســتیم. ایــن صنعــت عظیــم در  صنعــت بــرق، صنعتــی اســت کــه آحــاد مــا بــه صــورت لحظــه ای ب

خانه هــای مــا، در صنعــت مــا، در تجــارت مــا، در زندگــی امــروزی شهرنشــینی مــا جــای خــود را دارد. صنعــت بــرق بــا 

ــازار مــورد بحــث  چالش هــای جــدی مواجــه اســت. در ایــن نشســت سیاســت گذاری ها، اصــاح و ســاختار و مقــررات ب

و بررســی قــرار خواهــد گرفــت. 

ــت.  ــور اس ــت و گاز کش ــت نف ــروژه در صنع ــت پ ــرفت های مدیری ــن پیش ــوان آخری ــت عن ــا تح ــت م ــن نشس چهارمی

مهم تریــن نیــاز مدیریتــی توســعه، نیــاز بــه هدایــت ســرمایه و هدایــت پروژه هــا بــرای انجــام بــه موقــع، کارایــی بیشــتر، 

حداقــل هزینــه و بهــره وری باالتــر اســت. بخصــوص کــه مــا عمــده توســعه مان را در کشــور بــر تــوان داخلــی، پیمانــکاران 

داخلــی، ســازندگان داخلــی و مهندســین داخلــی متمرکــز کردیــم. نیازمنــد ایــن هســتیم کــه مدیریت پــروژه را در ســطح 

و کاس بین المللــی رشــد و توســعه دهیــم و ایــن ســرمایه ای کــه در دســت نســل جــوان مــا قــرار می گیــرد، ســرمایه ای 

بــا حداکثــر بهــره وری و حداکثــر کارایــی باشــد. در ایــن نشســت محورهــا و چهارچوب هایــی کــه بــرای مدیریــت پــروژه 

در دنیــا مطــرح اســت و ضرورت هــا و راهکارهــای بهبــودش مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت. 

ــا آن و باالخــص  ــط ب ــای مرتب ــت پتروشــیمی  و چالش ه ــگ داری در صنع ــه بحــث هلدین ــره ب ــن نشســت کنگ پنجمی

ــرکت های  ــت ش ــور در دس ــت کش ــده صنع ــاص دارد. عم ــتگی اختص ــای بازنشس ــا صندوق ه ــط ب ــای مرتب چالش ه

ســرمایه گذاری خصوصــی یــا نیمــه عمومــی  اســت کــه بعــد از خصوصی ســازی و اعمــال اصــل 44 عمدتــا صندوق هــای 

ــای خــاص  ــا و بحران ه ــا چالش ه ــا صندوق ه ــن صنعــت هســتند. ام ــی ای ــی اصل بازنشســتگی موجــود در کشــور متول

ــه عنــوان صنعتــی کــه افــق  ــد. ایــن چالش هــا و ایــن نقــش در هلدینــگ داری صنعــت پتروشــیمی  ب خودشــان را دارن

توســعه و درآمدزایــی کشــور بــر آن متکــی خواهــد بــود مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت. 

در آخریــن نشســت مــا مســأله دورنمــای تولیــد و مصــرف گاز و ارتبــاط آن بــا شــدت مصــرف انــرژی و تخصیــص گاز 
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مــازاد مــورد بررســی خواهــد بــود. ایــران کشــوری اســت بــا بزرگتریــن ذخیــره گاز جهانــی کــه گام هــای بســیار بزرگــی 

در جهــت توســعه و تولیــد گاز برداشــته  اســت. خوشــبختانه امــروز بیــش از 95 درصــد کشــور تحــت پوشــش شــبکه گاز 

بــه صــورت مســتقیم و بــه بیــان دیگــر 100 درصــد کشــور بــه صــورت غیرمســتقیم قــراردارد. ایــن مناطــق از طریــق 

تأمیــن ســوخت نیروگاه هــا، تأمیــن خــوراک پتروشــیمی ها، تأمیــن ســوخت صنایــع از ایــن نعمــت خــدادادی منتفــع 

می شــوند. بــا چالش هــای محیــط زیســت کمــاکان صنعــت گاز بــه عنــوان یــک محــور توســعه ایمــن اقتصــادی بــرای 

بشــر مطــرح اســت. بــا توجــه بــه توســعه هایی کــه انجــام شــده، بــا بهینه ســازی مصــرف ســوخت و ایجــاد ســازوکارهای 

مناســب، کشــور مــا بــا مــازاد تولیــد گاز مواجــه خواهــد شــد کــه چالش هــای صــادرات، بازاریابــی، حمایــت از صنایــع، 

ترغیــب صنایــع بــه مصــرف بیشــتر بــرای توســعه محصــوالت متنوع تــر چالش هایــی خواهــد بــود کــه در ایــن نشســت 

مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

ــترس  ــه در دس ــراد -ک ــن اف ــن و متخصص تری ــت ها از مطلع تری ــرای نشس ــد ب ــاش کرده ان ــره ت ــت اندرکاران کنگ دس

ــا  ــت ها و پنل ه ــن نشس ــرکت کنندگان در ای ــبختانه ش ــد. خوش ــوت کنن ــد - دع ــی کنن ــتند همراه ــد و می توانس بودن

آدم هــای خــوش نــام، کارآمــد و باتجربــه ای هســتند. چــه آن هایــی کــه از داخــل کشــور لطــف کردنــد در ایــن نشســت ها 

حضــور خواهنــد داشــت، چــه آن هایــی کــه از کشــورهای مختلــف بــه ایــن جمــع پیوســتند و مــا را در ارائــه هــر چــه 

پخته تــر ایــن مباحــث یــاری خواهنــد کــرد. 

مــا تــاش کردیــم آنچــه در کنگــره و در نشســت ها تولیــد می شــود، اوال تــا کنگــره بعــد در نشســت های تخصصــی بــا 

عمــق بیشــتر بــا فرصــت بیشــتر مــورد ارزیابــی و بررســی عمیق تــر قرار بگیــرد. ثانیــاً نتایــج حاصلــه از نشســت های کنگره  

ــه و منتشــر شــود. از طریــق ســایت و همینطــور از طریــق کتاب هــای مجموعــه ســخنرانی ها، پیشــنهادات و غیــره ارائ

ــا دریافــت فیلم هــای ایــن کنگــره و نشســت ها از مجموعــه محتــرم صــدا و ســیما در فرصــت   امیــدوارم امســال هــم ب

کمتــر و بــا ســرعت بیشــتری ایــن مجموعــه منتشــر شــوند و در دســترس عاقه منــدان و شــرکت کنندگان قــرار گیرنــد.

غیــر از مراســم افتتاحیــه ســی و ســه ســخنران در نشســت ها خواهیــم داشــت. هشــت ســخنران از کشــورهای آلمــان، 

ایتالیــا، روســیه و الجزایــر و هلنــد شــرکت کرده انــد. مابقــی از صاحب نظــران داخــل کشــورند. حــدود 700 نفــر در ایــن 

ــا از  ــا عمدت ــی م ــدگان خارج ــده اند. ثبت نام کنن ــوت ش ــژه دع ــان وی ــوان میهم ــه عن ــا ب ــرده ی ــام ک ــا ثبت ن ــره ی کنگ

کشــورهای ژاپــن، چیــن، آلمــان، روســیه، ایتالیــا حضــور دارنــد. نماینــدگان حــدود 110 ســازمان مختلــف از بانک هــا، 

ســازمان های دولتــی، دانشــگاه ها، انجمن هــای متعــددی کــه بــه نوعــی در تولیــد، مهندســی، توســعه نفــت و گاز کشــور 

فعــال هســتند، قراراســت در ایــن کنگــره بــرای مشــارکت در مباحــث حضــور یابنــد.

ــگان،  ــردآوری نخب ــرای گ ــه ای ب ــل حرف ــرده مح ــاش ک ــود ت ــی خ ــت اصل ــه مأموری ــرو در ادام ــت و نی ــگاه نف باش
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صاحب نظــران عاقه منــد و دردمنــد، فراهــم کــرده و بــرای هــم افزایــی در ایــن صنعــت فعالیــت کنــد.

ــای  ــم از جوان ه ــر اع ــراد جدیدت ــد و اف ــکاری می کنن ــه االن هم ــرادی ک ــرای اف ــزه را ب ــا انگی ــن کنگره ه ــم ای امیدواری

عاقه منــد و افــراد باتجربــه بیشــتر فراهــم کنــد و ایــن مرکــز تبــادل آرا و مشــاوره بتوانــد خدمت گــذار بی منتــی بــرای 

صنعــت نفــت و بــرق کشــور باشــد. بــه هــر حــال فرصت هــای کار و تــاش فراوانــی در کشــور وجــود دارد. در ایــن کشــور 

پهنــاور مــا بایــد تــاش کنیــم بــرای ســربلندی کشــورمان و بــرای خوشــبختی فرزندانمــان هرکــدام از مــا عنصــر فعــال و 

شایســته ای بــرای ایــن همراهــی و همــکاری در توســعه و آبادانــی ایــران عزیزمــان باشــیم. انشــاهلل
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علی کاردر
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

مشخصات فردی:
علی کاردر، متولد 1333

سوابق تحصیلی:

کارشناس علوم مالی، 1355

ــت  ــه عل ــا ب ــان رســید ام ــه پای ــاه ســال 1358 ب ــا در خردادم ــه واحده ــی، 1363 )کلی ــوم مال کارشناســی ارشــد عل

ــت.( ــده اس ــه گردی ــال 1363 ارای ــد در س ــی ارش ــه دوره کارشناس ــی، پایان نام ــاب فرهنگ انق

سوابق شغلی و اجرایی:

تیر 1354- مهر 1359: مدیر حسابرسی، موسسه حسابرسی خصوصی 

مهر 1359- مهر 1360: بازسازی مناطق جنگی، مسکن و شهرسازی کردستان

مهر 1360- دی 1360: مدیرعامل موسسه، حسابرسی بنیاد مستضعفان

دی 1360- مهر 1361: قائم مقام معاون وزیر، وزارت بازرگانی

مهر 1361- بهمن 1362: قائم مقام معاون وزیر، وزارت صنایع

بهمن 1361- دی 1363: معاون وزیر، وزارت صنایع

دی 1363- تیر 1365: رییس حسابرسی داخلی، سازمان گسترش و نوسازی ایران

مــرداد 1365- دی 1368: مدیــر امورمالــی، اداری و بازرگانــی و قائــم مقــام معــاون وزیــر نفــت و عضــو هیــات مدیــره 

شــرکت ملــی گاز ایــران

سال 1368-1370: قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بازرگانی

سال 1371- 1374: مدیرعامل شرکت کاالی نفت تهران و عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
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تیر 1374- تیر 1376: مدیرعامل شرکت کاالی نفت لندن

مرداد 1376- اردیبهشت 1377: مشاور وزیر نفت

اردیبهشــت 1377- خــرداد 1385: مدیرامــور مالــی و عضــو هیــات مدیــره شــرکت نفت و ذی حســاب طرح هــای عمرانی

خــرداد 1385- مهــر 1392: مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران و رییــس ســتاد اجرایــی اصــل 44 قانــون 

ERP اساســی و مدیــر طــرح سیســتم جامــع مکانیــزه

مهــر 1392- خــرداد 1395: معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران در امــور ســرمایه گذاری و تامیــن منابــع مالی

خرداد 1395 تاکنون: معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

عالوه بر مسوولیت های فوق:

به مدت شش سال عضو کمیسیون فرعی شورای اقتصاد

به مدت سه سال عضو شورای پول اعتبار کشور

عضو جامعه حسابداران رسمی از ابتدای تاسیس تاکنون

عضو جامعه مدیران مالی حرفه ای

عضو شورای عالی موسسه حسابرسی بنیاد شهید

بازرس قانونی موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران
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فضای کسب وکار شرکت ملی نفت ایران؛
از استراتژی تا عملکرد

علی کاردر

نــکات بســیار مهمــی  را جنــاب آقای مهنــدس زنگنه وزیر محترم نفت اشــاره کردنــد. در یک دوره فراز و نشــیب های فراوانی 

داشــتیم، مجــددا هــم دوبــاره در این مســیر قرار گرفتیم. اما به هرحال آشــنا هســتیم کــه چگونه از این مســیرها گذر کنیم. 

ابتــدا تشــکر کنــم از باشــگاه نفــت و نیــرو کــه یــک هســته مناســبی را از متخصصیــن و فرهیختــگان بخــش صنعــت 

ــه  ــدند ک ــق ش ــتادند و موف ــان ایس ــای خودش ــد. روی پ ــاد ش ــان ایج ــن بنی ــه ای ــد ک ــود آوردن ــه وج ــرو ب ــت و نی نف

ــی  ــی خوب ــای خیل ــان خروجی ه ــات ماهانه ش ــد. در جلس ــام بدهن ــدی را انج ــای مفی ــف کاره ــال های مختل ــی س ط

ــرا  ــه اج ــه مرحل ــی از آن را ب ــد و بخش ــع آوری کنن ــف جم ــه های مختل ــرات، اندیش ــی، نظ ــای تخصص ــاب کاره از ب

دربیاورنــد. چهارمیــن کنگــره را هــم عزیــزان زحمــت کشــیدند االن برگــزار می کننــد. مــن هــم خوشــحال هســتم کــه 

در خدمــت عزیــزان هســتم تــا نکاتــی را همفکــری و بیــان کنیــم و بتوانیــم ایــن مســیر را طــی کنیــم و جلــو برویــم. 

 اگــر خاطــر عزیــزان باشــد مــن در کنگره هــای قبلــی هــم اشــاره کــردم، کار مــا در ســطح شــرکت نفــت ایــران بــه عنــوان 

ــد در مقاطــع  ــتراتژی هایمان را بای ــن اس ــتراتژی های مشــخص اســت. ای ــی بخــش باالدســت، ایجــاد اس ــگ اصل هلدین

مختلــف بــرای دســت اندرکاران کــه بخــش خصوصــی، پیمانــکاران، صنعتگــران هســتند، طــرح مطلــب کنیــم. اگــر در 

اســتراتژی مــا تغییــری دارد ایجــاد می شــود، حتمــا بــه فوریــت و بــه ســرعت عزیــزان را مطلــع کنیــم و بــه تعبیــری در 

ایــن جلســات مثــل مجامــع عمومــی  شــرکت ها گــزارش بدهیــم کــه اســتراتژی ای کــه تعییــن کردیــم چقــدر جلــو رفتــه  

اســت؟ چقــدر عملکردهــای مــا بــا ایــن اســتراتژی های منطبــق بوده اســت؟ اگــر نواقصــی هــم دارد حتمــا یــک بازخــوردی 

از عزیــزان داشــته باشــیم کــه بتوانیــم این هــا را در مســیر اصــاح کنیــم. کاری کــه بــرای ایــن جلســه فراهــم کــردم ایــن 

ــه شــرایط موجــود اســتراتژی هایمان چیســت؟ و چــه بوده اســت؟  ــا توجــه ب اســت کــه مــا در فضــای کســب وکارمان ب

آیــا تغییراتــی در آن داشــتیم؟ کجاهــا می خواهیــم تغییراتــی جزئــی انجــام بدهیــم کــه بتوانیــم مســیر را طــی کنیــم. 

 کاری کـه مـا مدت هاسـت پیگیـری می کنیـم ایـن اسـت کـه در یکـی از جلسـات کنفرانـس بـا اسـایدی عرض کـردم، طبق 

گـزارش مطالعـات یکی از همین مشـاوران بین المللی، شـرکت های NOCها از مرکـز یا از رأس حاکمیت و مقـررات زدایی خارج 

می شـوند و بـه طـرف مسـیر تجاری سـازی و پول سـازی حرکـت می کننـد. این بعـد از تصویـب قانون نفـت و حـدود اختیارات 

بـود. هـر دو این قانون ها، قوانین بسـیار پخته ای هسـتند که در مجلس شـورای اسـامی  مصوب شـدند. عما این تفکیـک را در 
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حـوزه وزارت نفـت و شـرکت ملـی نفت ایران در حوزه باالدسـت به خوبی روشـن کـرد و ما از بخش حاکمیتـی فاصله گرفتیم و 

متأسـفانه در بخـش مقررات زدایـی هـم کـه بایـد از ایـن دو نقطه فاصله می گرفتیـم، به طرف تجاری سـازی حرکـت می کردیم، 

اتفـاق نیفتـاد، فقـط از حاکمیت جدا شـدیم. به تعبیری االن بین وزارت نفت و شـرکت ملی نفت ایران بسـیار مشـخص تفکیک 

وظایـف شـده و معاونت هـای تخصصـی برای ایـن کار در نظر گرفته  شده اسـت. به طور مثـال معاونت هیدروکربنی کـه به وجود 

آمـده دارد بـه ایـن طـرف مـی رود که ما در سـال های آتی و برای توسـعه نفت مان مثل تمام کشـورها مثل نروژ حتما الیسـنس 

بگیریـم و تحـت مکانیزم هـای تحـت کنترلـی دارای ارزش افـزوده مشـخص حرکـت کنیـم. البته هنـوز آن کار قوام مشـخصی 

پیـدا نکـرده ولـی مسـیر دارد بـه ایـن طرف مـی رود. لذا ما حرکـت از حاکمیت به سـمت کارفرمایـی را قطعا ادامه خواهیـم داد.

در رویکـرد دوم تغییـر سـاختار کارفرمایـی خواهیم داشـت. خوشـبختانه یک مطالعه ای بـا یکی از مشـاوران )ADL( انجام 

شـده و مراحـل نهایـی اش را گذرانـده، آنجا باز مشـخص شـده کـه ما چه کارهایـی در زنجیـره ارزش خـود می توانیم انجام 

بدهیـم کـه از کار تصدی گـری ریـز فاصلـه بگیریـم. چـون ما در صنعـت نفـت در تاریخ صد سـاله آن و سـال های مختلفی 

کـه کار ریـز را انجـام مـی داده، در حـدی کـه مثـا بـرای اجرای خـط لولـه جریانی خود مـا حتی نقشـه بردار داریـم، هنوز 

هـم می گذاریـم و پروفایـل خـط لولـه را درمی آوریـم و دیگـر داسـتان ها و خـط را اجـرا می کنیـم. آرام آرام داریـم می رویم 

کـه ایـن سـاختارها را عـوض کنیـم و نقش کارفرمایی داشـته باشـیم و تصدی گـری را به بخـش خصوصی واگـذار کنیم.
هحَري رٍيكزدّاي

حشوت اص حاوٕيت تٝ ػٕت واسفشٔائي

تغييش ػاختاس واسفشٔائي

ٖ ػپاسي ٚ خصٛصي ػاصي تشٚ

هحَري رٍيكزدّاي

حشوت اص حاوٕيت تٝ ػٕت واسفشٔائي

تغييش ػاختاس واسفشٔائي

ٖ ػپاسي ٚ خصٛصي ػاصي تشٚ
مرحلـه سـوم حرکـت مـا برون سـپاری و خصوصی سـازی اسـت کـه در ایـن تحـول اولیـن بحـث مـا ایـن اسـت کـه مـا از 

پروژه هـای باالدسـتی کـه فقـط برمبنـای Job Base و مـدل اسـتفاده از دکل های حفـاری و فقط برای این که ما لوکیشـن 

را مشـخص کنیـم و خروجـی میادیـن مـا برایمـان خیلی مطـرح نبوده اسـت و به صـورت عمومی  بـه مسـأله میدان ها نگاه 

می کردیـم را تغییـر وضعیـت دادیـم و روی میـدان محـور آمدیـم کـه جلوتر توضیـح می دهیـم. همیـن EPC و EPD که 

جناب آقای مهندس زنگنه هم اشـاره کردند در همین قالب شـکل گرفته و امیدواریم که کاما مسـیرش مشـخص بشـود.

مطلب بعدی برون سپاری در حوزه های میان دست و پایین دست است. جمع آوری گازهای مشعل است که سالیان سال شرکت 

ملی نفت ایران با ایجاد ان جی ال ها این مسئولیت را عهده دار بود که االن ما کاما از این در بخش نگه داشت تولید فاصله گرفتیم.
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مطلــب بعــدی عرضــه نفــت خــام در بــورس بــوده کــه دیشــب تــا حــدود ســاعت 10 بــا تیم مــان نشســتیم و کار تمــام 

شــد و همــان دیشــب هــم آگهــی اطاعیــه عرضــه در بــورس انــرژی منتشــر شــد و امــروز بــا عرضــه یــک میلیــون بشــکه 

نفــت خــام اســتارت خــورده  اســت. یــک کار جدیدتــری هــم در بــاب ایــن کــه در نقطــه عــدم پرداخــت در رابطــه بــا 

پیمانــکاران هســتیم، مدلــی را طراحــی کردیــم کــه بتوانیــم ایــن مســیر را هــم جلــو برویــم و حــل کنیــم. 

اعتزاتضي ّاي ؽزكت هلي ًفت ايزاى

تؼتشٞاي لا٘ٛ٘ي اػتشاتظي ٞا
  ّیات هصَتات ٍ تَلیذ هَاًغ رفغ قاًَى 12 هاد1ُ.

تاالدعتي قزاردادّاي خصَؿ در ٍسيزاى
 قاًَى ٍ تزًاهِ قاًَى جولِ اس تاالدعتي قَاًیي2.

تَلیذ هَاًغ رفغ
كؾَر تَعؼِ ؽؾن تزًاهِ قاًَى 48 هاد3ُ.
  تَلیذ هَاًغ رفغ قاًَى 12 هاد4ُ.
كؾَر تَعؼِ ؽؾن تزًاهِ قاًَى5.
كؾَر تَعؼِ ؽؾن تزًاهِ قاًَى6.

ُ ّاي اجزاي رٍيكزد تحَل1.  اس تاالدعتي پزٍص
ِ هحَر هیذاى هحَر عوت تِ ّشيٌ

  تِ پايیي دعت ٍ هیاى دعت تخؼ تزٍى عپاري2.
خصَصي تخؼ

هؾؼل گاسّاي جوغ آٍري3.

ًفت تَلیذ  افشايؼ ٍ ًگْذاؽت4.

تَرط در خام ًفت ػزض5ِ.

 پزداخت  جْت تذّي اٍراق اس اعتفاد6ُ.
تذّي ّا

در بحـث اسـتراتژی اول مـا کـه از طریـق پـروژه محـور و میـدان محـور بـود مـدل IPCهـا طـرح شـد. چون مـدل میدان 

محـور را دنبـال می کنـد و بخـش بهره برداری اش را به مدت بیسـت سـال در اختیار شـرکت سـرمایه گذار قـرار می دهد که 

همیشـه مواظبـت کاملی از میدان داشـته باشـد.

اتفاقاتــی کــه تــا االن افتــاد بــا شــرکت زاروبژنفــت و دانــا انــرژی کــه شــریک ایرانــی اش اســت بــرای میــدان مشــترک 

آبــان پایــدار غــرب قــرارداد منعقــد شــد و خوشــبختانه تنفیــذ شــد و دیــروز مــا گــروه جنســی اش را هــم معیــن کردیــم 

و کار اجرایــی اش را اســتارت کردنــد. ایــن شــرکت هــم عاقه منــد هســتند کــه ســرعت بیشــتری بــه کارشــان بدهنــد، 

ــا انــرژی پاســارگاد هــم تمــام مراحــل مصوباتــش نهایــی شــد، آن هــم بــه مرحلــه اجــرا رســید. بــا خــروج توتــال از ب

فــاز 11 اطاعــات مهندســی و نقشــه ها و دیگــر چیزهــا در اختیــار شــرکت CNPC قــرار گرفتــه کــه امیدواریــم ایــن در 

بخــش فــاز 11 هــم توقفــی نداشــته باشــیم. البتــه یــک تأخیــر چنــد ماهــه ای پیــدا کردیــم، ولــی امیدواریــم کــه بتوانیــم 

ایــن تأخیــر را جلوتــر جبــران کنیــم. در ایــن فاصلــه یــک ســال بیــن کنگــره ســوم تــا چهــارم، بــا شــرکت Pergas یــک 

HOA منعقــد شــده بــود کــه تبدیــل بــه قــرارداد نهایــی شــد و چنــد روز پیــش بــرای شــرکت نفــت ارســال شــد. چــون 

ــا یــک  منطقــه نفتــی جنــوب مــا ایــن قــرارداد را نهایــی می کنــد. امیدواریــم کــه ایــن قــرارداد را هــم امضــا کنیــم. ب
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شــرکت خارجــی بــرای ســه میــدان دیگــر در حــال مذاکــره هســتیم، بــه جهــت ایــن کــه االن اطاعــات شــرکت ها را 

مــا نمی توانیــم منتشــر کنیــم، در وقــت مقتضــی اعــام خواهــد شــد کــه کــدام شــرکت اســت. امیدواریــم کــه ظــرف دو 

هفتــه دیگــر هــم مــا در همیــن مــدل IPC قراردادمــان را جلوتــر ببریــم.

 

 
ُ هحَر : 1اعتزاتضي  هیذاى هحَرتِ عوت تغییز رٍيكزد اس پزٍص

ٜ تشداسي ٚ تٛػؼٝ ٚاٌزاسي ٝ ٌزاس تٝ تٟش  ٔذَ لاِة دس ػاَ 20 حذاوثش ٔذت تٝ ػشٔاي
(IPC)  تاالدػتي لشاسدادٞاي جذيذ

:آٔذٜ ػُٕ تٝ الذأات

غشب پايذاس ٚ آتاٖ ٔـتشن ٔياديٗ تشاي دا٘اا٘شطي ٚ صاسٚتظ٘فت ؿشوت ٞاي تا-
جفيش ٚ ػپٟش ٔياديٗ تشاي پاػاسٌاد ا٘شطي ٌؼتشؽ ؿشوت تا-
ٖ پي ػي ؿشوت ٞاي تا- جٙٛتي پاسع ٔـتشن ٔيذاٖ 11 فاص تشاي پتشٚپاسع ٚ ػي ا

:ا٘جاْ حاَ دس الذأات
وش٘ج ٔيذاٖ تٝ تشاي پشٌغ ؿشوت تا لشاسداد ؿذٖ ٟ٘ايي -
.ؿذ خٛاٞذ ٟ٘ايي آيٙذٜ ٞفتٝ 2 تا وٝ جذيذ ٔيذاٖ ػٝ تشاي خاسجي ؿشوت تا ٔزاوشٜ- ُ هحَر تِ عوت هیذاى هحَر: 1اعتزاتضي  تغییز رٍيكزد اس پزٍص

رٍيكزد ّشيٌِ هحَر 
(پزٍصُ هحَر)

رٍيكزد ػولكزد هحَر 
(هیذاى هحَر)

ٜ اي سٚيىشد1. پشٚطٜ ٚ ٔيذاٖ تٝ تخـي ٚ جضيش

 ٚ اٞذاف تحمك تيٗ ٔٙطمي استثاط فمذا2ٖ.
پيٕا٘ىاس ػّٕىشد

  ٚضؼيت صٛست اػاع تش پيٕا٘ىاس تٝ پشداخت3.
ؿذٜ ٔحمك اٞذاف اػاع تش ٘ٝ ٚ صادسٜ

ٜ ٚسي4.  پاييٗ واسايي ٚ تٟش

  تاصدٜ ٚ سيؼه تيٗ ٔٙطمي استثاط فمذا5ٖ.
پيٕا٘ىاس

سٚيىشد يىپاسچٝ تٝ ٔيذا1ٖ.

ايجاد استثاط ٔٙطمي تيٗ ػّٕىشد پيٕا٘ىاس ٚ اٞذاف 2.
تِٛيذ

اٞذافپشداخت تٝ پيٕا٘ىاس تش اػاع ٔيضاٖ تحمك 3.

دس طشاحي ؿشح واسا٘ؼطاف پيٕا٘ىاس 4.

ٚ استثاط ٔٙطمي تيٗ سيؼه ٚ تاصدٜ پيٕا٘ىاستؼادَ 5.

هیذاى 
هحَر

پزٍصُ 
هحَر

 مطلــب بعــدی در بــاب بــرون ســپاری ها بــه بخــش خصوصــی اســت کــه اولیــن کار در حــوزه بهره بــرداری اســت. مــا تجربــه 

واگــذاری کل بهره بــرداری را نداشــتیم. االن بهره بــرداری میــدان آزادگان شــمالی بــه بخــش خصوصــی واگــذار شده اســت و 
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بهره بــرداری آن شــروع شده اســت. همیشــه شــرکت ملــی نفــت ایــران بخــش بهره بــرداری را عهــده دار بوده  اســت. در مــدل 

per barrel ایــن کار انجــام شــده اســت. داریــم مناقصــات دیگــری را آمــاده می کنیــم کــه بتوانیــم بهره بــرداری در حوزه هایــی 

مثــل نمــک زدایــی و Production Unit را بتوانیــم بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنیــم و بخــش کارفرمایــی، نظارت هــای 

اســتانداردی و نظارت هــای دیگــر را عهــده دار باشــیم. لــذا عمــا هــم مــا دیگــر جــذب نیــروی انســانی مســتقیم نخواهیــم 

داشــت و در واقــع بهره بــردار ایــن کار را انجــام می دهــد. واگــذاری تلمبه خانــه غــرب کارون هــم بــاز بــه عنــوان واگــذاری بــه 

بخــش خصوصــی انجــام شــده  اســت. یــک مرحلــه گــذر داریــم کــه بایــد آن را طــی کنیــم. ذخیره ســازی نفــت خــام در بنــدر 

جاســک دو هفتــه پیــش بــود کــه قــراردادش را منعقــد کردیــم و ایــن هــم بــه صــورت کامــل بــه صــورت BOT زمانــدار بــه 

شــرکت روســی واگــذار شده اســت. امیدواریــم کــه آن هــا بــه ســرعت بتواننــد ایــن کار را جلــو ببرنــد و ایــن مخــازن بــه اجــرا 

برســد. ایــن شــرکت قبــا هــم یــک بخــش دیگــر از مخــازن مــا را در گنــاوه اجــرا کردنــد کــه قــرارداد آن هــم نهایی شــده بود. 

خوشــبختانه االن کــه مســئله صــادرات و ذخیره ســازی مــا دارای مشــکل اســت مــا از ایــن مخــازن بــه خوبــی داریــم اســتفاده 

می کنیــم. کامــا توانســتیم از ایــن مخــازن ده میلیــون بشــکه ای اســتفاده کنیــم و در نقطــه مطلــوب به خیــر و کمک مــا آمد. 

 PPP خـارک مدت هـا در دسـت ما بـود، از طریق مـدل NGL ،مسـاله دیگـر واگـذاری و تکمیـل پروژه هـای مختلـف بـود

ایـن را واگـذار کردیـم و االن در حـال نقـل و انتقـال بیـن پیمانکاران اسـت. قولی داده بودیم که NGL ها دسـت ما نباشـد 

و همـه را بتوانیـم بـه بخـش خصوصـی واگـذار کنیـم . در ذخیره سـازی های نفت خام فـرآورده همچنـان ایـن کار ادامه دار 

خواهـد بـود. در قشـم در حـال نهایـی کردن قـراردادش هسـتیم. شـرکت هایی کار BOT نیروگاه هـا را عهـده دار بودند که 

ایـن کار همچنـان ادامـه پیـدا خواهـد کـرد. ما یـک کار جدیدتـری را در برنامـه داریم و آن این اسـت که هر جـا دوارهایی 

داریـم مـدل واگـذاری دوارهـا از بخـش توسـعه و بهره بـرداری آن را بـه طـور مجموعـه واگـذار می کنیـم. قبـا مـا به طور 

مثـال کمپرسـور، تلمبه خانه هـا و دیگـر موضوعات مشـابه را خودمان بـه پیمانکار می دادیم می سـاخت و بعـد در یک نقطه 

Handover می کردیـم و مـا گـروه بهره بـردار خود را می فرسـتادیم. قرار اسـت از ابتدا کسـی که در مرحله توسـعه سـازنده 

آن تلمبه خانـه یـا بخـش پمـپ و دیگر اجزایش اسـت، بعد بهره برداری را هم خود آن شـرکت عهده دار باشـد. بـرای این که 

شـرکت هایی کـه در حـوزه کمپرسـور و تلمبـه و این جـور چیزها آشـنایی دارند، بخصوص شـرکت هایی که سـاخت داخل 

را انجـام می دهنـد، اعتقـاد مـا ایـن اسـت کـه از ما بـه راحتـی و بهتر می تواننـد بهره بـرداری را انجـام بدهنـد. از لحاظ این 

کـه هـم قطعـات یدکـی، هم تجهیزات، همـه چیز کارگاه همه موضوعاتشـان دم دسـت تر اسـت و راحت تـر می توانند انجام 

بدهنـد. البتـه این هـای کـه عـرض می کنـم به منظـور توانمند شـدن بخـش خصوصی مـا دارد شـکل می گیرد. شـاید این 

حـرف را نمی شـد ده سـال قبـل زد. االن بـه جهـت ایـن که بخش هایی در کشـور ایجاد شـد و توانسـتند انتقـال تکنولوژی 

انجـام بدهنـد و بـه راحتـی کمپرسـور در داخـل ایـران سـاخته می شـود، لـذا ایـن کار را االن در ایـن مقطـع می توانیـم به 
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راحتـی انجـام بدهیـم. لـذا یک اسـتراتژی جدیدی به مسـائل قبلـی ما اضافه شـد و آن این اسـت که کا در بخـش دوارها 

مـا سـاخت و ادامـه کار بهره بـرداری را آینده بـه بخش خصوصـی خواهیم داد.

تخؼ هیاى دعت ٍ پايیي دعتتزٍى عپاري : 2اعتزاتضي 
خشيذ خذٔت، خصٛصي، -ػٕٛٔئـاسوت اػتفادٜ اص ا٘ٛاع لشاسدادٞاي •

ٝ ٌزاسي ٔؼتميٓ ػشٔاي
ٖ ػپاسي ٚ ٚاٌزاسي تٝ تخؾ خصٛصي• تشٚ
:الذأات تٝ ػُٕ آٔذٜ

ٜ تشداسي ٚاٌزاسي• پيٕا٘ىاس تٝ آصادٌاٖ ٔيذاٖ تٟش
ٝ خا٘ٝ ٚاٌزاسي•   واسٖٚ غشب تّٕث
ٜ ػاصي ٔخاصٖ لشاسداد ا٘ؼماد• BOT لاِة دس جاػه تٙذس دس ٘فت خاْ رخيش

  خاسي NGLپشٚطٜ تىٕيُ ٚاٌزاسي•

ٜ ٞاي ػايش :ٚاٌزاسي لاتُ پشٚط
ٜ ػاصي طشح ٞاي• ٜ ٞا، ٚ ٘فت خاْ رخيش ٜ ٞا، احذاث فشآٚسد  تاػيؼات ٘يشٌٚا

ٜ ٞاي وٗ، آب ؿيشيٗ ٚ پٕپاط ايؼتٍاٜ ٔا٘ٙذ جا٘ثي    ٌاص تضسيك ٚ فـاس تمٛيت ايؼتٍا

مطلـب دیگـر در همیـن جمـع آوری گازهـای مشـعل بـود کـه آقـای زنگنـه هـم اشـاره کردنـد. اعـدادش را خواسـتم اینجا 

اشـاره کنـم. آن قـراردادی کـه منعقد شـده بـا هلدینگ خلیج فـارس حدود یـک میلیارد دالر اسـت و حدود 29،000 بشـکه

میعانـات گازی در روز را بـه دسـت مـی آورد. 1/1 میلیـون تـن در سـال هـم +C2 خواهد داشـت و 570 میلیـون فوت مکعب

را هـم جمـع آوری می کنـد و جـزو پروژه هـای بسـیار بـزرگ مـا در حـوزه No-Flaring اسـت. امیدواریـم کـه حتمـا 

ایـن کار انجـام بشـود، هلدینـگ خلیـج فـارس هـم چـون االن ظرفیـت خالـی خـوراک دارد، بـه شـدت عاقه منـد اسـت

کـه بـه سـرعت ایـن کار تمـام بشـود. در قبـال ایـن کار تعـداد بسـیار زیـادی NGL که قبـا جـزو سـرمایه گذاری های ما 

پیش بینـی شـده بـود و نزدیـک 4 میلیـارد دالر شـاید سـرمایه گذاری می خواسـت همـه حـذف شـد. یعنـی مـا همینطور 

کـه آقـای زنگنـه اشـاره فرمودنـد با اندیشـه، وقت گذاشـتن، پروژه بسـیار طوالنـی و بلندمدتی کـه جـزو برنامه های قطعی 

شـرکت ملـی نفـت ایـران بـود، در اجـرای ایـن NGLهـا کامـا حذف شـد و یک مـدل جدیـدی بـا سـرمایه گذاری کمتر 

بـه وسـیله بخـش خصوصـی آمـد جایگزیـن شـد. ولـی اهـداف همـان خواهـد بـود. یعنـی در نهایـت ایـن مقـدار میلیون 

فـوت مکعـب گاز را جمـع آوری می کنـد. در ادامـه اش بـرای پتروشـیمی  مـارون هـم همین مـدل را جلـو بردیم و بـا آن ها 

هـم قـرارداد منعقـد شـده کـه البتـه قـراردادش کمتـر اسـت. در ادامه اش بـرای گازهای مشـعل کـه االن مزایده فـروش را 

برگـزار کردیـم، در مراحـل انتهایـی مزایده اسـت. یـک توافق نامه با پتروپاالیش مسـجد سـلیمان برای جمـع آوری گازهای 

مسـجد سـلیمان منعقـد شـده کـه آن هـا هـم گازهایی کـه ما در آنجـا می سـوزانیم را جمـع آوری کننـد. اما برنامـه ما یک 

32

 کــنـگره راهـبـردی نـفت و نیــرو



مقـداری گسـترده تر اسـت کـه اگـر گاز بیشـتری نیاز دارنـد در خود میدان هـای موجود در مسـجد سـلیمان مطالعه کنند، 

گازهـای خـام آن هـا را هـم بتوانند بـرای بهره بـرداری برای اسـتفاده خودشـان در حوزه پتروشـیمی به مـدار بیاورند.  یعنی 

یـک مقـداری بـرای توسـعه میـدان از حـوزه گازهـای فلـر هـم عمیق تـر رفتیـم. البته این قسـمت هنوز در دسـت مشـاور 

در حـال بررسـی اسـت، اگـر جـواب خروجـی اش دربیایـد کار را هـم قطعـا ادامـه خواهیـم داد. یـک مزایـده دیگـری را بـا 

نفـت مرکـزی دیـروز در هیـات مدیـره شـرکت نفـت مصـوب کردیـم که بـه اجـرا مـی رود. تعـدادی از میادین شـان را هم 

بـه صـورت پایـه مزایـده عرضـه خواهنـد کـرد که بخـش خصوصـی عاقه مند اسـت بیایـد و ایـن فعالیـت را انجـام بدهد. 

هؾؼلگاسّاي ٍاگذاري جوغ آٍري : 3اعتزاتضي 

:الذأات تٝ ػُٕ آٔذٜ
ّٞذيًٙ تا ٔـؼُ ٌاصٞاي جٕغ آٚسي تاػيؼات احذاث ٚ تٟؼاصي لشاسداد ا٘ؼماد  

فاسع خّيج
 

ٔـؼُ ٌاص س.ْ.ف.ْ 570 جٕغ آٚسي
تش تشويثات ٗ ػاَ/تٗ ٔيّيٖٛ 1/1 حذٚد (+C2) اتاٖ اص ػٍٙي
سٚص/تـىٝ ٞضاس 29 حذٚد تِٛيذي ٌاصي ٔايؼات
ٌزاسي ٝ دالس ٔيّيٖٛ 1049 حذٚد ػشٔاي

تا ٔـؼُ ٌاصٞاي جٕغ آٚسي تاػيؼات احذاث ٚ تٟؼاصي لشاسداد ا٘ؼماد 
ٔاسٖٚ پتشٚؿيٕي
ٔـؼُ ٌاص س.ْ.ف.ْ 249 جٕغ آٚسي
تش تشويثات ٗ ػاَ/ٞضاستٗ 535 حذٚد (+C2) اتاٖ اص ػٍٙي
سٚص/تـىٝ ٞضاس 8 حذٚد تِٛيذي ٌاصي ٔايؼات
ٌزاسي ٝ دالس ٔيّيٖٛ 167 حذٚد ػشٔاي

گاسّاي هؾؼلٍاگذاري جوغ آٍري : 3اعتزاتضي 

:الذأات دس حاَ ا٘جاْ
اسٚ٘ذاٖ ٌاص ٚ ٘فت ؿشوت تٛػط جفيش ٔٙطمٝ ٔـؼُ ٌاصٞاي فشٚؽ ٔضايذٜ تشٌضاسي 

ٝ واسٌيشي طشيك اص) س.ْ.ف.ْ 50 ٔيضاٖ تٝ Skid) حُٕ لاتُ ٌاص تفىيه ٚاحذٞاي ت

Mounted) )

ٔؼجذ ٔٙطمٝ ٔـؼُ ٌاصٞاي تشاي ػّيٕاٖ ٔؼجذ پتشٚپااليؾ تا تٛافمٙأٝ ا٘ؼماد 
ػّيٕاٖ

تشاي ٔشوضي ٔٙاطك ٘فت ؿشوت تٛػط ٔـؼُ ٌاصٞاي فشٚؽ ٔضايذٜ تشٌضاسي 
:س.ْ.ف.ْ 240 حذٚد ٔيضاٖ تٝ ريُ ٔياديٗ

خٛؽ ٝ چـٕ
ٖدّٞشا
ٖوٜٛ/ػشوا ٝ ٔاِ
ٖػؼادت آتاد /ػشٚػتا
ػٛٔاس/٘فت ؿٟش
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،Fپـاس EPD و EPC در بخـش نگـه داشـت افزایـش تولیـد کـه آقـای مهنـدس زنگنـه هـم اشـاره کردنـد، در همیـن

ــی  ــی اش را دارد ط ــل نهای ــه مراح ــم ک ــزاری داری ــال برگ ــه االن در ح ــت مناقص ــد. هش ــد ش ــرارداد منعق ــک ق االن ی

ــکار و 80 درصــد  ــن کنفرانــس عــرض کــردم، 20 درصــد توســط پیمان می کنــد. همانطــور هــم کــه دفعــه قبــل در ای

توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران تأمیــن منابــع می شــود. بــا توجــه بــه وضعیــت تغییراتــی کــه در بــازار ارز اتفــاق افتــاد 

و بــه راحتــی بخــش خصوصــی شــاید نتوانــد بــه ارز دسترســی داشــته باشــد، یــک مدلــی در اینجــا طراحــی کردیــم کــه 

ــی در  ــک نرخ های ــا ی ــی می فروشــد. در بخــش ارز ب ــک مکانیزم ــران تحــت ی ــت ای ــی نف ــع ارزی آن را شــرکت مل مناب

قــرارداد تصویــب می شــود، امــا تغییــر در مقــدار مبلــغ ارز در بــازار را بعــدا مــا تحــت یــک مکانیزمــی  تعدیــل می کنیــم. 

ــه راحتــی ایــن مبلغــی کــه در هــر  ــه تعبیــری مــا حــس می کنیــم ب یعنــی ارزی اســت کــه Secure شــده اســت و ب

ــران ســاخته  ــه در داخــل ای ــی ک ــاره تجهیزات ــد. درب ــد ارز اســتفاده کنن ــت را شــرکت ها می توانن ــم گف ــرارداد خواهی ق

نمی شــود آقــای مهنــدس زنگنــه هــم اشــاره کردنــد، عزیزانــی کــه در مناقصــات ایــن موضــوع شــرکت کرده انــد حتمــا 

مطلــع هســتند، ایــن را دیده انــد، اولیــن بــار اســت در صنعــت نفــت کــه همزمــان بــا مناقصــه لیســتی از اقــام کــه بایــد 

در داخــل ایــران ســاخته بشــود و از داخــل خریــداری بشــود، ضمیمــه ایــن مناقصــات شده اســت. لــذا یــک الــزام قطعــی 

اســت. ولــی بــا ایــن حــال چــون مطلــع هســتیم بعضــی از اقــام در داخــل ایــران فعــا ســاخته نمی شــود، البتــه تــاش 

می شــود، بــرای ایــن کار مــا ده گــروه کاالی ســاخت داخــل تعریــف کردیــم، کــه در مراحــل مختلــف زمانــی بــه مرحلــه 

ــرای شــرکت های پیمانکارمــان درنظــر گرفتیــم کــه بتوانیــم کمکشــان کنیــم  ــه مــا ارز را ب ــد. در آن فاصل اجــرا دربیای

کــه در بخــش تأمیــن کاالی خارجــی هــم بــه مشــکل نخورنــد. مــا االن بحــث تأمیــن منابــع آن را هــم نهایــی کردیــم.

 عزیزانــی کــه عاقه منــد بــه خریــد اوراق مشــارکت هســتند، اوراق البتــه اولیــن بــار اســت کــه بــه عنــوان اوراق منفعــت 

ــکاری  ــا هم ــود. ب ــده ب ــه نش ــازار عرض ــاال در ب ــا ح ــه ت ــت ک ــامی  اس ــن اوراق از اوراق اس ــت. ای ــده   اس ــذاری ش نام گ

ــا نــرخ پایــه 19 درصــد عرضــه می شــود. فکــر می کنــم در  بــورس مــدل ایــن اوراق منفعــت طراحــی شــد کــه فعــا ب

ــازار بــورس عرضــه  ــا کســر قیمــت اســمی  در ب دو، ســه هفتــه آینــده مــا ایــن را عرضــه کنیــم. کارش تمــام شــده و ب

ــمی  روی اوراق ــرخ اس ــود. ن ــد ب ــی خواه ــرخ نهای ــرخ، ن ــد و آن ن ــداری کنن ــد خری ــر می توانن ــزان دیگ ــود. عزی می ش

19 درصــد اســت، ولــی مدلــش مدلــی اســت کــه بــا کســر قیمــت عرضــه خواهــد شــد. تمــام مجوزهــای الزمــش گرفتــه 

شــده، قراردادهایــش منعقــد شده اســت، لــذا پــروژه 6 هــزار میلیــاردی کــه جنــاب آقــای مهنــدس زنگنــه هــم اشــاره 

کردنــد نهایــی اســت. بــا ایــن هــزار میلیــارد تومــان بــه عنــوان بخــش اول تأمیــن منابــع وارد بــازار می شــویم. حــدس 

ــم  ــه حــدس می زنی ــود. البت ــد ب ــارد دالر بیشــتر نخواه ــن کار حــدود 3 میلی ــی ای ــه Exposure مال ــن اســت ک ــا ای م

شــاید هــم کمتــر از ایــن بتوانیــم جمعــش کنیــم و بقیــه از محــل درآمدهــای خــود میــدان منابعــش تأمیــن می شــود.
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خیلــی نگرانــی بــرای 6 هــزار میلیــارد نداریــم، یعنــی زیــر 3 هــزار میلیــارد فکــر می کنیــم بتوانیــم تأمیــن منابــع کنیــم، 

پــروژه بــه حرکــت می افتــد و مــی رود. لــذا االن منابــع اولیــه اش تأمیــن شده اســت. عزیــزان هیــچ نگرانــی در ایــن مــدل 

نداشــته باشــند. خــود درآمدهــای میــدان خواهــد بــود. شــرکت ملــی نفــت ایــران اگــر مشــکلی هــم در تأمیــن منابــع 

داشــته باشــد اینجــا بــه ایــن پــروژه مرتبــط نمی شــود. نمونــه اش را در دو پــروژه دیگــر انجــام داده ایــم. علــی رغــم ایــن 

کــه در دیگــر بخش هــا ســرعت مــا خیلــی بــاال نیســت، در پــارس جنوبــی و غــرب کارون دو تــا مــدل طبــق مــاده 12 

بنــد "ق" طراحــی کردیــم کــه منابعــش را از محــل درآمدهــای میــدان می توانیــم تأمیــن کنیــم و االن جــزو موفق تریــن 

پروژه هــای مــا اســت. در آنجــا مــا هیــچ توقــف حتــی روزانــه نداریــم، تأمیــن منابعــش کامــا انجــام شــده و مدلــش دارد 

بــه راحتــی جلــو مــی رود. لــذا همیــن مــدل را االن بــرای دیگــر مناطــق کشــور آوردیــم کــه ایــن 6 میلیــارد در ایــن قالــب 

تعریــف شده اســت و فکــر کنیــم کــه مشــکلی هــم نخواهــد داشــت.

ًگْذاؽت ٍ افشايؼ تَلیذ  ًفت: 4اعتزاتضي 
ٜ تشداسي دس لاِة لشاسدادٞاي   EPC-EPDطشح ٍٟ٘ذاؿت ٚ افضايؾ تِٛيذ ٔياديٗ ٘فتي دس حاَ تٟش

ػاَ 3ٔيّياسد دالس طي  22س ٚ دسآٔذ حذٚد .ب.ٜ 281: ٘فت خأْتٛػط تِٛيذ ٔيضاٖ افضايؾ  -
ٔيّياسد دالس 7/2: وُ طشحاػتثاس  -

ٔخضٖ/ٔيذاٖ 29تؼتٝ ػشٔايٝ ٌزاسي دس  34دس لاِة : پشٚطٜ طشحتؼذاد  -

:الذأات تٝ ػُٕ آٔذٜ
ٞا طشح ٔاتمي ٔٙالصٝ اػٙاد تٟيٝ ٚ ٔٙالصٝ 8 تشٌضاسي لشاسداد، 1 ا٘ؼماد•
ٝ سيضي• :طشح ٔاِي تأيٗ تشاي تش٘أ

  واسفشٔا ٔاِي تأيٗ %80 ٚ پيٕا٘ىاس آٚسدٜ 20%•
  اتالغي دػتٛساِؼُٕ اػاع تش سياِي تخؾ تؼذيُ أىاٖ تا سياِي لشاسداد•
ايشاٖ ٘فت ّٔي ؿشوت تٛػط پشٚطٜ ٔٛسد٘ياص اسص اص تخـي تأيٗ•
  طشح ٔاِي ٔٙاتغ اص تخـي تأيٗ تشاي اػالٔي ٔاِي اٚساق ا٘تـاس جٟت ػشٔايٝ تاصاس تا ٕٞاٍٞٙي•

(آيٙذٜ ٔاٜ 1 طي سياَ ٔيّياسد 10000)
طشح ٔٛسد٘ياص ٔٙاتغ اص تخـي تأيٗ تشاي ٔياديٗ اضافي تِٛيذ اص ٘اؿي ػٛايذ اص تخـي اص اػتفادٜ•

عرضــه نفــت خــام در بــورس هــم هســت و عزیزانــی کــه عاقه منــد هســتند در بخــش خصوصــی کــه در ایــن فعالیــت 

ــد در  ــدی اســت. کســانی که شــرکت می کنن ــه صــورت نق ــه ب ــه 20 درصــد معامل ــن اســت ک ــش ای وارد بشــوند، مدل

ــم. یعنــی شــرکت کنندگان فقــط 10  ــن فعالیــت را پیش بینــی کردی ــرای ورود در ای ــورس، 10 درصــد ب ــه ب ایــن معامل

درصــد می دهنــد، تعییــن صاحیــت خریــداران بــا همیــن 10 درصــد اســت. مــا دیگــر ورود نمی کنیــم کــه خریــداران 

چــه موقعیــت دارنــد؟ چــکار می خواهــد بکننــد؟ از مدل هــای کاســیک خــود فاصلــه گرفتیــم. خریــداران نفــت حتمــا 
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بایــد پاالیشــگاه می داشــتند و دیگــر اســتانداردها و صاحیت هــا ایــن را االن کنــار گذاشــتیم. االن بــا واریــز 10 درصــد 

ــه  ــاز فاصل ــم، از OSP ب ــتفاده می کردی ــود اس ــای OSP خ ــر از مدل ه ــان قبل ت ــد. در زم ــد ش ــت خواهن ــن رقاب وارد ای

گرفتیــم. قیمــت را االن اعــام کردیــم. دیشــب 79/15 دالر قیمــت پایــه عرضــه شده اســت. االن همــه عزیــزان رقابــت 

می کننــد، Plus & Minus می تواننــد قیمــت بدهنــد و فقــط بــا واریــز 10 درصــد اول وارد بــورس بشــوند. در روز حمــل 

ــه جهــت ایــن  ــه صــورت ضمانتــی اعتبــاری اســت. ب ــی را پرداخــت می کننــد، 80 درصــد بقیــه ب 10 درصــد دوم ریال

کــه بیــن زمانــی کــه معاملــه انجــام می شــود، تــا زمانــی کــه جنــس می خواهــد حمــل بشــود، قطعــا یــک فاصلــه دارد 

ــا فرمولــی کــه ماحظــه  ــازار وکیوشــن دارد و می توانــد یــک موقعــی قیمت هــا را تغییــر بدهــد، در یــک نقطــه ای ب و ب

می فرماییــد، قیمــت را در اســترینگ و تســویه دوبــاره تعدیــل می کنیــم و قیمــت را بــه قیمــت بــازار نزدیــک می کنیــم. 

لــذا امیدواریــم خیلــی بــه مشــکل نخــورد، و نکتــه مهم تــر بــرای ایــن کــه یــک مقــداری جذابیــت بــرای ایــن کار اول را 

انجــام بدهیــم، قیمت هایــی کــه پایه گــذاری شــده االن 79/15 دالر، ده تــا مظنــه قیمــت غــرب ماســت. چــون مســتحضر 

ــوان  ــه عن ــرب را ب ــا قیمــت غ ــه دارد. م ــد دالر فاصل ــا در شــرق چن ــرب از قیمت ه ــه و غ ــای مدیتران هســتید قیمت ه

کمتریــن قیمــت مــاک گرفتیــم کــه ایــن کار بــا plus کار ایــن بــورس تمــام می شــود. اطــاع عرضــه 20 مهــر و خــود 

عرضــه امیدواریــم کــه 6 آبــان 1397، روز قیمت گــذاری و رقابــت خواهــد بــود. ایــن فرصــت را هــم در بــورس عمومــا ســه 

روز بیشــتر اجــازه نمی دهنــد، مــا توانســتیم مجــوز بگیریــم. بــه جهــت ایــن کــه کار اول بــود، ارقــام، ارقــام بزرگــی اســت، 

ــن  ــد ای ــه بتوانن ــد ک ــد و مســیر را روشــن کنن ــل کنن ــای خــود تعام ــا بانک ه ــداران و ســرمایه گذاران ب ــاز دارد خری نی

منابــع را آمــاده کننــد، خریدارهــا یوزرهــای خــود را شناســایی کننــد، مســأله حمــل و دیگــر داســتان ها را آمــاده کننــد. 

ایــن یــک میلیــون اســت، ولــی مــا در رات هــای 35 هــزار بشــکه ای عرضــه می کنیــم. واقعــا هم کســی اگــر 35 هزار بشــکه

خریــدار بشــود، 35 هــزار بشــکه در رات هــای کوچــک هــم تمهیــدات الزم را از نظــر عملیاتــی اندیشــیده ایم. 35 هــزار تنــی 

هــم می دهیــم. امــا توصیــه داریــم بتواننــد تجمیــع کننــد. هزینه هــای عملیــات و حمــل و نقــل و دیگــر داســتان های 

ــزار بشــکه ای  ــر 35 ه ــای کوچک ت ــود و خواســتند در رات ه ــم نب ــر کســی ه ــی اگ ــد. ول ــدا می کن ــزان کاهــش پی عزی

خریــداری بکننــد ایــن کار عملیاتــی اســت و مــا آمادگــی الزم را بــرای عرضــه داریــم.
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ػزضِ ًفت خام در تَرط: 5اعتزاتضي 
اًزصي تَرط تیي الولل ريٌگ در عثك ًفت خام تؾكِ هیلیَى يك ػزضِ•
(اػتثاري) ارسي %80 ٍ (ًقذي) ريالي %20 صَرت تِ هؼاهلِ تغَيِ•
 اػالم ػزضِ اطالػیِ در ايزاى ًفت هلي ؽزكت تیي الولل اهَر هؼاهالتي قیوت ّاي اعاط تز پايِ قیوت•

  .ًوايٌذ هي رقاتت ًفت خام قیوت رٍي تز هتقاضیاى ٍ ؽذُ
 قزار تغَيِ هثٌاي ٍ ؽذُ تؼذيل تحَيل، سهاى تا ًفت خام قیوت ًَعاى اعاط تز فزٍػ ًْايي قیوت•

.هي گیزد
P Final= Pc (Poil I/Poil S)

P Final= ًْايي قیوت    Pc= (تَرط در تزًذُ) هؼاهلِ قیوت    Poil I= ًْايي صَرتحغاب در قیوت     Poil S= ػزضِ اطالػیِ در قیوت

 ًوايذ ارائِ ارسي تخؼ %125 هؼادل ريالي ضواًت ًاهِ تايذ خزيذار اػتثاري، ارسي %80 تخؼ تزاي•
.هي ؽَد آساد كاهل تغَيِ اس پظ كِ

.تاؽذ هي تؾكِ 35،000 خزيذ قاتل حجن حذاقل•
 ؽزٍع اس قثل ًقذي تصَرت عفارػ ارسػ %10 ريالي هؼادل پزداخت صزفا هؼاهلِ در ؽزكت ؽزط•

  .تاؽذ هي ػزضِ
ٖ ٔاٜ  6 دسٚ ػشضٝ  1397ٟٔشٔاٜ  23ا٘تـاس اطالػيٝ ػشضٝ دس  - 1397آتا

آخریــن مطلــب اوضــاع اقتصــادی مــا هماننــد دیگــر بخش هاســت، جــز آن نکاتــی کــه دربــاره غــرب کارون، پــارس جنوبی 

عــرض کــردم، مشــکل این هــا را حــل کردیــم. ولــی در بعضــی بخش هــا بــه ایــن جهــت کــه منابــع مالــی بــرای مــا هــم 

محــدود شــد و عاقــه داریــم یــک رفتــار منطقــی بــا پیمانــکاران و صنعتگــران و کســانی که بــا مــا کار می کننــد داشــته 

باشــیم، کــه درســت هــم هســت ایــن کار را بایــد بکنیــم. قــرار گذاشــتیم حتمــا اوراقــی را صــادر کنیــم، اوال تعهدمــان را 

تثبیــت کنیــم، چقــدر بــه شــرکت ها بدهــکار هســتیم؟ بخش هایــی کــه عددهــای خیلــی عمــده نیســتند، ســعی کنیــم 

بــا یــک مکانیســم هایی کــه در بــازار حرکــت می کنیــم تأمیــن منابــع کنیــم و بتوانیــم پرداخــت کنیــم. بــرای کســانی که 

رقم هایشــان بــزرگ اســت و مــا االن امــکان پرداخــت نداریــم، اوراق بدهــی دوســاله صــادر کنیــم و از ایــن اوراق بدهــی 

ــن اوراق  ــه شــکل بگیــرد. صاحــب ای ــازار ثانوی ــه تعبیــری از همیــن مکانیــزم ب در دو جــا می تواننــد اســتفاده کننــد. ب

پیمانــکاری اســت کــه بــه هرحــال بــا مــا قــرارداد داشــته بــه یــک نقطــه ای رســیده و مــا بــه او بدهــی پیــدا کردیــم، 

بدهــی خــود را تثبیــت می کنیــم، ظــرف ایــن دو ســال می گوییــم کــه اینقــدر بدهــی خواهیــم داشــت و بــا یــک نرخــی 

بــه او کارمــزد و ســود پرداخــت می کنیــم. مــوازی بــا ایــن، ایــن اوراق را می توانــد بــه پیمانــکاران دیگــر بــرای خــودش و 

در جــای دیگــری کــه بــا صنعــت نفــت کار می کنــد در گاز و پتروشــیمی  و پاالیــش و پخــش هــم در حــال مدل ســازی 

ــه شــرکت در  ــوع ضمانت نام ــر ن ــرای ه ــرد. در مناقصــات ب ــرار بگی ــورد اســتفاده ق ــا هــم م ــرای آن بخش ه هســتیم، ب

مناقصــه، ضمانت نامــه حســن انجــام تعهــدات، پیش پرداخــت و دیگــر موضوعــات بتوانــد از ایــن اوراق مــا اســتفاده بکننــد.
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بــرای عرضــه نفــت خــام در بــورس و یــا فــروش مســتقیم بــه خریــداران، درجاهایــی کــه بــه صــورت اعتبــاری داریــم االن 

فــروش را انجــام می دهیــم، از همیــن اوراق هــم می تواننــد بــه عنــوان ضمانت نامــه اســتفاده بکننــد. لــذا عمــا بازیگــران 

خریــداران نفــت و فرآورده هــای نفتــی مــا و پیمانــکاران این هــا در یــک تعامــل تعادلــی قــرار می گیرنــد و بــه تعبیــری 

ــازار ثانویــه عمــا شــکل می گیــرد کــه ایــن اوراق مــا بیــن ایــن گروه هــا کــه همــه اش هــم در حــوزه صنعــت  یــک ب

نفــت و گاز اســت مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. بــه ایــن ترتیــب هــم مــا بــه تعبیــری تعهدمــان را تثبیــت کــرده باشــیم و 

هــم ایــن کــه واقعــا پیمانــکاران مــا خیلــی متضــرر نشــوند و بتواننــد در ایــن تعامــل بــا یــک نرخ هایــی بــه حق شــان 

برســند. االن اوراق هــای بدهــی دولــت نرخ هایــش کاهشــی شــده، مــا امیدواریــم کــه بــه ایــن نقطــه نرســیم و بتوانیــم 

بیــن واحدهــای مختلــف مــورد تبــادل و تعــادل قــرار بگیریــم.

اعتفادُ اس اٍراق تذّي جْت پزداخت  تذّي ّا: 6اعتزاتضي 

:٘ظش ٔٛسد چاسچٛب
  (تؼْذًاهِ)تْادار اٍراق پیواًكاراى، تِ ؽذُ حال ّاي تذّي پزداخت هٌظَر تِ ايزاى ًفت هلي ؽزكت•

.هي ًوايذ ارائِ پیواًكاراى تِ ٍ هٌتؾز عالِ 2

 لشاسدادٞاي ٚ ٔٙالصات دس لثَٛ لاتُ ضٕا٘ت ٘أٝ ػٙٛاٖ تٝ تٟاداس اٚساق ايٗ اص ٔي تٛا٘ذ پيٕا٘ىاس•

.ٕ٘ايذ اػتفادٜ ايشاٖ ٘فت ّٔي ؿشوت

 خشيذ ضٕا٘ت ػٙٛاٖ تٝ سا ٔزسوٛس اٚساق تٛا٘ٙذ ٔي ٘فتي ٞاي فشآٚسدٜ ٚ ٘فت خشيذاساٖ ايٗ، تش ػالٜٚ•

.ٕ٘ايذ اسائٝ  ايشاٖ ٘فت ّٔي ؿشوت تٝ اػتثاسي

عــرض مــا ایــن بــود کــه در مســیر ایــن تغییــر اســتراتژی ها خیلــی تغییــر عمــده ای نداریــم، بعضــی چیزهــا را عمــق 

بخشــی کردیــم. آن موقــع هــم کــه برمــا خــرده می گرفتنــد کــه IPC را شــما چــه کردیــد، همــه پروژه هــا هــم روی 

دســت مــا بــود. همــان مــدل چنــد ســال قبــل اســت هیــچ تغییــری پیــدا نکرده اســت. امــا همانطورکــه آقــای مهنــدس 

زنگنــه هــم اشــاره کردنــد، در حــوزه IPC عایــق مــا بــه انتقــال تکنولــوژی و تکنولوژی هــای پیشــرفته تر بــود. حــاال بــا 

موقعیت هایــی کــه پیــش آمــده، شــاید خیلــی بــه آن تکنولوژی هــای  بــاال نتوانیــم دسترســی پیــدا کنیــم، ولــی حــوزه 

توســعه خودمــان را بــه هیــچ عنــوان نمی گذاریــم مــورد خدشــه و دســتخوش تغییــرات قــرار بگیــرد. بــا همــان قــدرت 
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امیدواریــم کــه بــا کمــک همــه صنعتگــران و پیمانــکاران و دانشــگاهی ها ایــن کار جلــو بــرود، بــه مــا کمــک بکننــد و 

ــه  ــا توجــه بــه منابــع مالــی کــه بــه هرحــال در کشــور اســت و االن هــم همــه عزیــزان می بیننــد کــه ایــن منابــع ب ب

ــا  ــرای حرکــت دادن کشــور ب ــدارد. اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه منابــع ب هــر نقطــه ای از کشــور مــی رود آثــار مثبتــی ن

توجــه بــه توانمندی هــای صنعتــی کــه وجــود دارد بــه راحتــی قابــل شــکل دادن اســت و مــا بایــد بتوانیــم. بــه طــور 

مثــال عرضــه نفــت خــام در بــورس را شــروع کردیــم. خیلی هــا بــه مــا خــرده می گرفتنــد کــه شــما بــه ایــن کار ورود 

می کنیــد، مجبوریــد کــه حتمــا مارجین هــای معقولــی بدهیــد. بلــه درســت اســت، اعتقــاد هــم داریــم اگــر شــهروندان 

و صنعتگــران و ســرمایه داران خــود را بخواهیــم وارد ایــن میــدان کنیــم، بایــد مارجین هــای معقولــی داشــته باشــیم کــه 

بتوانــد در رقابــت بــا بقیــه بــازار حرکــت کنــد. نمی شــود مــا بــه طــور مســتقل در یــک جایــی بنشــینیم بگوییــم نــرخ مــا 

ایــن اســت و نتیجــه کار هــم مطلــوب دربیایــد. نــه بــرای ایــن کــه بتوانیــم جــذب منابــع کنیــم در حــوزه صنعــت نفــت، 

حتمــا بایــد مارجیــن معقــول و مناســبی بدهیــم. از آن طــرف هــم خواهشــمندیم از تمــام صنعتگــران و ســرمایه گذاران 

کــه انتظــارات فراتــر از موقــع و فضــای کســب وکار بخــش صنعــت نفــت نداشــته باشــند. بایــد در یــک تعامــل بــا مــا قــرار 

بگیرنــد. مــا یــک چنــد قــدم حرکــت کنیــم و مارجین هــای مناســب تر را در بــازار مطــرح کنیــم و عزیــزان هــم بیاینــد 

ــد.  ــد، پرهیزکنن ــن حرف هــا بخواهنــد حرکــت بکنن ــازی و ای ــن کــه در مدل هــای بورســی و مدل هــای ســفته ب و از ای

ــای  ــدت در حوزه ه ــک کار بلندم ــا ی ــی هــم دارد، ام ــرد و ســودهای خوب ــاه شــکل می گی ــرای دوران کوت ــا ب ــن کاره ای

ــت.  ــرمایه گذاری نیس س

واقعــا بــا عشــق و عاقــه بــه ایــران عزیــز امیدواریــم کــه همــه مــا کمــک کنیــم کــه ایــن مســیر را طــی کنیــم، این نــگاه، 

نــگاه ترکیبــی اســت. همــه کســانی که عاقــه دارنــد ســود داشــته باشــند هــم می داننــد کــه اگــر توســعه ایــران شــکل 

نگیــرد، حتمــا بــرای مــا هــم هرچنــد دارای منابــع مالــی خوبــی هــم باشــیم می توانــد مشــکل زا باشــد. 
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