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برگزارکننده
باشــگاه نفــت و نیــرو به عنــوان یــک ســازمان مــردم نهــاد، متشــکل از مدیــران، کارشناســان ارشــد، محققــان 

وصاحب نظــران برجســته در زمینه هــای مدیریــت، اقتصــاد انــرژی، فنــاوری، امــور حقوقــی و بازرگانــی در حــوزه ی نفــت 

و انرژی است که در فضایی غیرانتفاعی و غیرسیاسی فعالیت  های خود را پی می گیرد. 

ــه از  ــتفاده ی بهین ــت اس ــگان کشــور جه ــاالن و نخب ــان فع ــر می ــا و موث ــاد ارتباطــی پوی ــال ایج ــه دنب ــن تشــکل ب ای

ظرفیت هــا و تجربه هــای شــاخص ملــی در حــوزه نفــت و انــرژی اســت تــا بــه صورتــی هدفمنــد و کارا، زمینــه انتقــال 

دانــش و تجربــه  ایــن افــراد بــه ســوی کارآفرینــان و فعــاالن اقتصــادی در بخــش خصوصــی و تصمیم گیرنــدگان و مجریــان 

در قــوای ســه گانه  جمهــوری اســامی ایــران را فراهــم کنــد. باشــگاه نفــت و نیــرو کمــک نظــری و راهبــردی بــه حــل 

مشــکات کشــور و نیــز نقــد رویه هــای مــورد عمــل، بــا هــدف بــارور کــردن و بهبــود رونــد تصمیم گیــری در کشــور و 

نیــز کمــک بــه توســعه کســب وکار بــا ارایــه پیشــنهادها و بــه طــور کلــی تولیــد فکــر، ایــده و توصیــه در مــورد کلیــه 

مسایل، سیاست عمومی داخلی و منطقه ای را در دستور کار خود دارد.

ــردی،  ــای راهب ــا و کنگره ه ــزاری نشســت های تخصصــی، همایش ه ــا برگ ــود را ب ــای خ ــام ماموریت ه ــن تشــکل انج ای

ــه بخــش خصوصــی و  ــرای ارایــه مشــاوره های مــوردی و دایمــی ب انتشــار نشــریات، تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی ب

دولتــی و انجــام تحقیقــات، نقــد و بررســی مســایل از نــگاه راهبــردی، رصــد و ردیابــی تحــوالت و تحلیــل وقایــع مهــم و 

ــای  ــا نیازه ــای آموزشــی متناســب ب ــه برنامه ه ــرژی و ارای ــت و ان ــت نف ــی در صنع ــه ای و جهان ــی، منطق ــذار مل تاثیرگ

تخصصی، دنبال می کند.

اعضای شورایعالی باشگاه )به ترتیب حروف الفبا(
آقایـان: محمـد ایروانـی، حبیب اله بیطرف، عبدالحسـین ثمـری، رکن الدیـن جوادی، عباس شـعری مقدم، محمدعلـی عمادی، 

اردشیر فتحی نژاد، اصغر فخریه کاشان، محمد ماکی، غامرضا منوچهری اردستانی، سیدمهدی میرمعزی، غامحسین نوذری

هیات مدیره باشگاه )به ترتیب حروف الفبا(
آقایان: محمد ایروانی، عبدالحسـین ثمری، احمد داودی، سیدابوالحسـن سیدخاموشـی، سـیدمحمد صحفی، بهمن مسعودی، 

سیدمهدی میرمعزی
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سال 1398 درج شده است و تغییرات انجام شده پس از آن و در زمان انتشار، ماک درج سمت ها نیست.
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 پنجمین کنگـره راهبردی نفـت و نیرو



پیشگفتار
بخش هــای نفــت و نیــروی ایــران طــی ســال های اخیــر به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بخــش قابــل توجهــی از تولیــد 

ــر  ــت تاثی ــادی، تح ــای اقتص ــایر بخش ه ــتر از س ــان، بیش ــت و اهمیت ش ــل ماهی ــکیل داده  و به دلی ــور را تش ــی کش مل

ــد نفــت و  ــی، ناشــی از تولی ــر در بازارهــای بین الملل ــی قرارداشــته اند. تحــوالت ســاختاری اخی ــی و مل فضــای بین الملل

گاز از ســاختارهای غیرمتعــارف به ویــژه شــیل، رفتارهــای تجــاری ناســازگار بــا قوانیــن و رویه هــای بین المللــی و توســعه 

شــتابان انرژی هــای تجدیدپذیــر و وســایل و تجهیــزات مصرف کننــده آنهــا، تهدیــدات جــدی را متوجــه بازارهــای ســنتی 

ــای درون  ــده رقابت ه ــه طــی ســال های آین ــود ک ــد ب ــک نمــوده اســت. دور از انتظــار نخواه و ســازمان هایی چــون اوپ

اوپــک نیــز تشــدید شــود و داشــتن ظرفیــت مــازاد تولیــد اهمیتــی حیاتــی بــرای اعضــای اصلــی آن ازجملــه ایــران پیــدا 

کنــد و موضــوع تولیــد زودتــر یــا دیرتــر از منابــع نفــت و گاز مجــددا اهمیــت ویــژه ای کســب نمایــد. در ایــران، اگرچــه 

ــا رکــود مواجــه نمــوده لکــن حمایــت و  تحریم هــای بین المللــی رونــد توســعه ایــن بخش هــا به ویــژه بخــش نفــت را ب

پشــتیبانی خردمندانــه فضــای ملــی از ایــن بخش هــا می توانــد در رفــع موانــع تولیــد، افزایــش بهــره وری و رونــق ســایر 

ــن  ــبات بی ــاختار مناس ــب س ــازماندهی مناس ــد. س ــته باش ــدی داش ــر ج ــا تاثی ــه آنه ــل ب ــای متص ــای اقتص بخش ه

ــت،  ــس و دول ــح اقتصــادی توســط مجل ــذاری و سیاســتگذاری صحی ــه قانون گ ــی و خصوصــی از جمل ــای دولت بخش ه

تنظیــم مقــررات مناســب و نظــارت بــر اجــرای آن توســط نهادهــای مســتقل و نیــز تعهــد بخــش خصوصــی بــه رشــد و 

توســعه حرفــه ای کســب وکار در زمینــه توســعه، تولیــد، توزیــع و مصــرف انرژی هــای تجدیدپذیــر و تجدیدناپذیــر، خواهــد 

توانست جان تازه ای به رونق فعالیت های مربوطه بخشیده و بهره وری ملی را افزایش دهد.

همچنیــن نظــر بــه غالــب بــودن وجــه دولتــی بــر اداره صنعــت نفــت ایــران به ویــژه در بخــش بــاال دســتی، می تــوان بــا 

برقــراری نظــام بنگاهــداری اقتصــادی بــر عملیــات اکتشــاف، توســعه و تولیــد شــرکت ملــی نفــت ایــران ، کارایــی آن را 

ــا پشــتیبانی از شــرکت های ایرانــی اکتشــاف و تولیــد غیردولتــی، زمینــه رقابــت در ایــن حــوزه را  افزایــش داد و نیــز ب

ایجــاد نمــود. به عــاوه بــا توجــه بــه حضــور ســرمایه های انســانی جــوان، تحصیلکــرده، خــاق و آمــاده بــه کار در کشــور، 

ــن کاال و  ــیر تامی ــان در مس ــای ایش ــت فعالیت ه ــتارت آپ ها و هدای ــان و اس ــرکت های دانش بنی ــکیل ش ــت از تش حمای

ــد پشــتوانه  ــه حیطــه انرژی هــای تجدیدپذیــر، می توان خدمــات مــورد نیــاز بخــش نفــت و نیــرو و نیــز ورود جدی تــر ب

عظیم و پایداری را برای توسعه کسب وکار و فناوری در کشور فراهم نماید.

پنجمیــن کنگــره نفــت و نیــرو فرصــت مغتنمــی را بــرای بحــث و گفتگــو بیــن کلیــه ذینفعــان در موضوعــات فــوق فراهــم 

ــرای گفتگــوی  ــه شــکلی برگــزار شــوند کــه بســتر مناســبی ب ــوده اســت کــه پانل هــا ب ــن ب ــر ای آورده اســت. ســعی ب
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ــد.  ــا به وجــود آی ــن بخش ه ــاالن دســت اندرکار کســب وکار ای ــن مســؤالن، صاحب نظــران، کارشناســان و فع ســازنده بی

امیــدوارم نتایــج حاصــل از ایــن گفتگوهــا، راه هــای جدیــد و موثــری را فــراروی بخــش انــرژی کشــور کــه در یکــی از 

خطیرترین برهه های زمانی خود واقع شده است، قرار دهد. 

سید مهدی میرمعزی

رییس شورای سیاستگذاری

کنگره نفت و نیرو
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افتتـاحیه

سهشنبه8:30،1398/07/16تا10:00





سیدمهدی میرمعزی 
رییس شورای سیاستگذاری کنگره نفت و نیرو 

مشخصات فردی:

سیدمهدی میرمعزی، متولد 1332

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع، دانشگاه امیر کبیر، 1371

کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، 1356

سوابق شغلی و اجرایی:

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد 

رئیس هیئت مدیره باشگاه نفت و نیرو 

رئیس هیئت مدیره انجمن نفت 

رییس هیئت مدیره شرکت های پتروپارس و انستیتو نفت و گاز پتروپارس 

مشاور وزیر نفت

معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

معاون وزیر در امور مهندسی و طرح ها

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام

مدیر صنایع سازمان برنامه و بودجه
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سیدمهدی میرمعزی 

حضــور تمــام مهمانــان عالیقــدر، متخصصــان، مدیــران گرامــی از شــرکت ها و ســازمان های داخلــی و خارجــی، 

دســت اندرکاران، اســاتید و نخبــگان دانشــگاهی در پنجمیــن کنگــره راهبــردی و نمایشــگاه نفــت و نیــرو خیرمقــدم عرض 

می کنــم و مقــدم شــما عزیــزان را در گردهمایــی بــزرگ صنعــت نفــت و نیــرو گرامــی می داریــم. عــرض خیرمقــدم ویــژه 

خدمــت وزیــر محتــرم نفــت جنــاب آقــای »بیــژن زنگنــه«، جنــاب آقــای »مســعود کرباســیان« معــاون محتــرم وزیــر نفت 

و مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران، جنــاب آقــای »محمدرضــا باهنر« مشــاور محتــرم رئیس مجلس شــورای اســامی 

و جنــاب آقــای »الرس نــوردام« ســفیر محتــرم نــروژ و عــرض ســپاس و احتــرام حضــور کلیــه ســروران گرامــی کــه بــه 

عنــوان ســخنران و اعضــای پنل هــا، مــا را در برگــزاری هرچــه بهتــر پنجمیــن کنگــره نفــت و نیــرو همراهــی می کننــد.

 بــه نمایندگــی از باشــگاه نفــت و نیــرو، بــه عنــوان بانــی و برگزارکننــده ایــن رویــداد خوشــحال هســتیم کــه موفق شــدیم 

کنگــره نفــت و نیــرو را در تمــام چهــار دوره گذشــته بی وقفــه و منظــم برگــزار نمــوده و بــرای پنجمیــن ســال متوالــی 

میزبــان شــما باشــیم.

ــی و غیرسیاســی، ســازمانی متشــکل از  ــاد غیردولت ــک ســازمان تخصصــی مردم نه ــوان ی ــه عن ــرو ب ــت و نی باشــگاه نف

ــه خــود  ــش و تجرب ــار دان ــام کوله ب ــه تم ــان و صاحب نظــران برجســته ای اســت ک ــران، کارشناســان ارشــد، محقق مدی

ــه  ــه دوش گرفت ــرژی را ب ــت و ان ــوزه نف ــی در ح ــی، بازرگان ــاوری، حقوق ــرژی، فن ــاد ان ــت، اقتص ــای مدیری در زمینه ه

ــن و اســتراتژیک ترین   ــاء مهمتری ــه ارتق ــرای کمــک ب ــی غیرانتفاعــی و غیرسیاســی فعالیت هــای خــود را ب ــا در فضای ت

ــرد. ــی بگی ــت پ ــت نف ــی صنع ــای اقتصــادی کشــور یعن بخش ه

ــه از  ــتفاده بهین ــت اس ــور جه ــگان کش ــاالن و نخب ــان فع ــر می ــا و موث ــی پوی ــاد ارتباط ــال ایج ــه دنب ــکل ب ــن تش  ای

ــه صورتــی هدفمنــد و کارا در زمینــه  ــا ب ــرژی اســت ت ظرفیت هــا و تجربه هــای شــاخص ملــی در حوزه هــای نفــت و ان

ــه ایــن افــراد بــه ســوی کارآفرینــان و فعــاالن اقتصــادی در بخــش خصوصــی و تصمیم گیــران و  انتقــال دانــش و تجرب

ــد.  ــران گام بردارن ــامی ای ــوری اس ــه گانه جمه ــای س ــان در قوه ه مجری

ــی از  ــل توجه ــش قاب ــتقیم بخ ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه ط ــر ب ــال های اخی ــی س ــران ط ــروی ای ــت و نی ــای نف بخش ه

ــل ماهیــت و اهمیت شــان بیشــتر از ســایر بخش هــای اقتصــادی تحــت  ــه دلی ــی کشــور را تشــکیل داده و ب ــد مل تولی

ــن  ــی از مهم تری ــت یک ــوان گف ــی می ت ــای بین الملل ــوص فض ــتند. در خص ــرار داش ــی ق ــی و مل ــای بین الملل ــر فض تاثی

تغییراتــی کــه ایجــاد شــده، تغییــر جغرافیــای سیاســی نفــت از شــکل ســنتی آن )تولیــد در مناطــق شــناخته شــده و از 
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طریــق ذخایــر متعــارف نفــت( بــه یــک شــکل جدیــد )تولیــد از مخــازن و ذخایــر در مناطــق جدیــد و از طریــق نفــت 

غیرمتعــارف( هســت. ایــن تغییــر در جغرافیــای سیاســی، نقــش بازیگــران ســنتی نفــت را بــه طــور جــدی مــورد تهدیــد 

قــرار داده اســت. متعاقبــا تغییراتــی در ســهم و نقــش تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان نفــت و گاز ایجــاد کــرده اســت. 

تغییــر مهــم دیگــر اینکــه از یــک طــرف پیدایــش فناوری هــای جدیــد بــه ویــژه در بعــد دیجیتــال و تغییــر الگوهــای 

ــه دارنــدگان آن بخشــیده اســت کــه روز  مدیریــت مخــازن و مدیریــت پــروژه، قــدرت ویــژه و توانایی هــای خاصــی را ب

ــر  ــع ب ــا و ایجــاد موان ــه افزایــش می دهــد. از طــرف دیگــر تحریم ه ــا بقی ــا را ب ــن توانایی ه ــدگان ای ــه دارن ــه روز فاصل ب

ســر راه انجــام تجــارت آزاد کاال و انــرژی در دنیــا روز بــه روز افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن خــود تغییراتــی را در طــرح 

ــه وجــود آورده اســت. از آن جملــه اســت تحمیــل  ــرژی ب ــه ویــژه در بخــش ان و صحنــه جهانــی بازرگانــی و تجــارت ب

تحریم هــای یــک جانبــه آمریــکا کــه مشــکاتی را بــه کشــور مــا در بخــش انــرژی و بــه ویــژه نفــت تحمیــل کــرده اســت. 

بــر همیــن اســاس، کنگــره را در شــرایطی برگــزار می کنیــم کــه عــاوه بــر تغییــرات فوق الذکــر و اثــرات آن بــر صحنــه 

ــی  ــل پتانســیل های داخل ــا و تبدی ــش توانایی ه ــزون جهــت افزای ــژه و روزاف ــی، در داخــل هــم فعالیت هــای وی بین الملل

از قــوه بــه فعــل در جریــان اســت. 

در زمینــه حمایــت از محصــوالت داخلــی، فعالیت هــای ویــژه ای از ســال های گذشــته شــروع شــده از جملــه نقــش بخــش 

خصوصــی در شــکل گیری »انجمــن نفــت« تقویــت شــده اســت. اعضــای انجمــن نفــت غالبــا از طریــق 16 انجمــن بخــش 

خصوصــی انتخــاب و مســوولیت صــدور گواهینامه هــای کیفیــت بــرای محصــوالت ســاخت داخــل بــا همــکاری بخــش 

خصوصــی بــه ایــن مجموعــه واگــذار شــده اســت. در ایــن زمینــه کارهــای مثبــت و مفیــدی صــورت گرفتــه و بــه تدریــج 

اخــذ ایــن گواهینامه هــا توســط ســازنده های داخلــی دارد افزایــش پیــدا می کنــد و انتظــار مــی رود بــه زودی در زمینــه 

صــدور پروانه هــای کیفیــت ایــزو 17065 مســتقل و توانمنــد شــویم. 

در خصــوص شــرکت های E&P داخلــی، عقــد قــرارداد بــا ایــن شــرکت ها پــس از تغییراتــی کــه از چنــد ســال گذشــته 

شــروع شــده، آغــاز شــده اســت. چنانچــه ایــن شــرکت ها 5 الــی 10 ســال مــورد حمایــت قــرار گیرنــد، می تواننــد نقــش 

قابــل توجهــی در صحنــه تولیــد و توســعه صنایــع نفــت و گاز ایفــا کننــد. همینطــور در زمینــه O&M1 فعالیت هایــی 

شــروع شــده تــا ایــن حرفــه بــه تدریــج از حالــت کار جــاری بــه شــکل حرفــه ای بــه بخــش خصوصــی در صنایــع گاز 

ــازه ای  ــق ت ــه نظــر می رســد اف ــدی شــروع شــده و ب ــذار شــود. در بخــش اســتارت آپ ها فعالیت هــای جدی و نفــت واگ

پیــش روی بخــش نفــت و انــرژی و نیــرو بــاز خواهــد کــرد. بازارهــای مالــی مــورد توجــه و بررســی قــرار گرفتنــد و بــا 

توجــه بــه نقدینگــی فراوانــی کــه در داخــل کشــور وجــود دارد و ســاماندهی نشــده اســت، می توانیــم ایــن ســرمایه ها را 

1. Operation and Maintenance
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چــه در شــکل ریالــی و ارزی بــه کار گیریــم. همچنیــن بــا افزایــش راندمــان و انگیــزه کاری در شــرکت های ملــی نفــت از 

طریــق تنظیــم بهتــر روابــط مالــی و ایجــاد سیســتم های انگیزشــی، کارایــی ایــن شــرکت ها را بــاال بــرده و هزینه هــا را 

کاهــش دهیــم. تمامــی ایــن مــواردی کــه عــرض کــردم می شــود گفــت در برنامــه پنجمیــن دوره کنگــره نفــت و نیــروی 

امســال، دیــده شــده و از مجمــوع 11 محــور اولیــه در نظــر گرفتــه شــده، چهارســخنرانی کلیــدی بــا موضــوع نقــش بخش 

خصوصــی خواهیــم داشــت. »نقــش بخــش خصوصــی بــا توجــه بــه قوانیــن بــرای توســعه بخــش نفــت«، »صنــدوق نفــت 

نــروژ، ســرمایه گذاری بــرای آینــده«، »مقتضیــات جدیــد بازارهــای منطقــه ای و بین المللــی گاز، فرصت هــا و چالش هــا« 

و نهایتــا »تحــوالت ســاختاری در صنعــت نفــت« از ســخنرانی های اصلــی ایــن کنگــره اســت. 

امســال در بخــش نشســت ها بــه جــای ســخنرانی، از طریــق برگــزاری پنــج پنــل ایــن موضوعــات را مــورد بررســی قــرار 

خواهیــم داد. یــک پنــل در ارتبــاط بــا »8 میلیــون بشــکه تولیــد نفــت و ظرفیت ســازی آن، ضــرورت، رؤیــا یــا واقعیــت؟«، 

پنــل دیگــر در ارتبــاط بــا »روابــط مالــی نفــت و دولــت«، پنــل دیگــر »تأمیــن مالــی توســعه بخش هــای نفــت و نیــرو بــا 

اتــکا بــه منابــع داخلــی«، پنــل بعــدی در ارتبــاط بــا » اســتارت آپ ها و زیســت بوم نــوآوری در صنعــت«، و آخریــن پنــل 

»چالش های محیط زیسـتی پیشـرفت یا عقب گرد« اسـت که امید اسـت راهگشـای حوزه های نفت و نیروی کشـور باشـد.

در ایــن دوره بیشــتر بــه موضوعــات کان، عمومــی و ســاختاری بخــش نفــت و نیــرو خواهیــم پرداخــت. در پنل هایــی 

کــه عنــوان شــد، موضوعــات متنوعــی از جملــه روابــط مالــی نفــت و دولــت، رگوالتــوری و امــوری کــه در مجمــوع بــه 

ــرار  ــوط اســت، مــورد بحــث و گفتگــو ق ــر کــردن بخــش دولتــی مرب توانمندســازی داخلــی بخــش خصوصــی و کارآ ت

خواهــد گرفــت. برگــزاری متوالــی پنــج دوره ایــن رویــداد و تــاش بانیــان آن بــرای افزایــش ســطح کیفــی ایــن کنگــره 

موجــب شــده اســت در ایــن دوره نیــز همچــون دوره هــای گذشــته شــاهد حضــور بیــش از 500 شــرکت کننده از مدیــران 

ارشــد و کارشناســان حــوزه نفــت ونیــرو و بیســت شــرکت در بخــش نمایشــگاه باشــیم. در خاتمــه امیدواریــم کنگــره نفت 

و نیــرو درســال های آینــده نیــز بــه ســیاق گذشــته بــا اســتقبال شــما عزیــزان همــراه شــده و بــا حضــور هرچــه پررنگ تــر 

ــاند. ــل بپوش ــه عم ــت جام ــل اس ــود قائ ــرای خ ــه ب ــی ک ــه مأموریت ــور ب ــروی کش ــت و نی ــت نف ــت اندرکاران صنع دس

از توجه شما متشکرم. 
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افتتـاحیـه

)سخنرانویژهکنگره(

* مطالـب ایـن بخـش از طریـق پیاده سـازی و ویرایـش حداقلـی سـخنرانی های مقامـات حاضـر تنظیم شـده اسـت.
سهشنبه8:30،1398/07/16تا10:00





بیژن زنگنه 
وزیر نفت

مشخصات فردی:

بیژن نامدار زنگنه، متولد 1331

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران با رتبه ممتاز )1356( 

سوابق شغلی و اجرایی:

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1359 - 1361

عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی، 1361 - 1362 

اولین وزیر جهاد سازندگی، 1362 - 1367 

وزیر نیرو، 1367 - 1376 

عضو شورای اقتصاد 1376 - 1384 و از 1392 تاکنون

دو دوره وزیر نفت، 1376 - 1384 و از 1392 تاکنون
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بیژن زنگنه

خیلــی خوشــحالم کــه یــک بــار دیگــر در خدمــت دوســتان و همــکاران قدیمــی و جدیــد در حــوزه نفــت و انــرژی 
هســتم. همچنیــن از برگزارکننــدگان ایــن همایــش کــه بــا تــاش قابــل تحســین خودشــان ایــن حرکــت را زنــده 
ــب وکار در  ــای کس ــری در فض ــن دوره »آینده نگ ــره در ای ــی کنگ ــوع اصل ــم. موض ــکر می کن ــته اند تش ــه داش نگ
ــا محوریــت بخــش خصوصــی« اســت. اگــر ســؤال شــود کــه آینــده کســب وکار  ــران ب ــع نفــت و نیــروی ای صنای
ــی کمــاکان  ــه در شــرایط فعل ــم ک ــم بگوی ــم، می توان ــه می بین ــی آن چگون ــای عموم ــه معن در صنعــت نفــت را ب
ــزی در  ــای میرمع ــه آق ــه ای ک ــاده اســت. نکت ــت فوق الع ــت نف ــرای توســعه و تحــرک در صنع ــا ب ــای م ظرفیت ه
ــر ایــن کــه در جغرافیــای نفــت تغییــرات بســیار مهمــی اتفــاق افتــاده اســت،  صحبت هایشــان داشــتند مبنــی ب
کامــا درســت اســت. ایــن تغییــرات را حتــی 10 ســال پیــش کســی نمی توانســت پیش بینــی کنــد؛ مثــا آمریــکا 
بــه بزرگتریــن تولید کننــده نفــت جهــان تبدیــل شــود؛ کشــوری کــه بزرگتریــن وارد کننــده بــود االن بزرگتریــن 
ــه  ــات کــرده اســت. امــا ب ــه تنهــا نفــت بلکــه گاز و میعان ــه صــادرات ن تولیدکننــده جهــان هــم شــده و شــروع ب
رغــم این هــا بــاز آن بخــش ســنتی شــامل مــا و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس - حــاال مــن بحــث خودمــان را 
می کنــم- همچنــان ظرفیت هــای بســیار مهــم و فوق العــاده ای بــرای توســعه و تحــرک داریــم و نفــت کمــاکان بــه 
معنــای واقعــی اش می توانــد محــرک و پیشــران اقتصــاد ایــران باشــد. مــن در زمینــه اقتصــاد صحبــت می کنــم، نــه 
بودجــه. بــا توســعه جهشــی باالدســتی نفــت و گاز، بــر جهشــی بــودن آن تأکیــد می کنــم و در ادامــه و بــه اتــکای 
ــا تأمیــن خــوراک، توســعه پتروشــیمی، صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی و نفــت و در کل زنجیــره ارزش در  آن ب
صنایــع نفــت. خیلــی روشــن اســت و نیــاز بــه توضیــح زیــادی نــدارد کــه فعــال بــودن صنعــت نفــت بخــش بســیار 
ــا  ــد صده ــد، مانن ــال می کن ــک و فع ــم تحری ــور را ه ــی کش ــی و مهندس ــات فن ــع و خدم ــر صنای ــی از دیگ مهم
ــع ســنگین آهنگــری، ریخته گــری،  ــزات، صنای ــف ســاختمانی و نصــب تجهی ــای مختل ــال در بخش ه شــرکت فع
ــه ای اســت کــه  ــه گون ماشــین کاری، بــرق، کنتــرل و خدمــات دریایــی. حجــم ســرمایه گذاری های عظیــم نفــت ب
می توانــد بخــش عظیمــی از خدمــات مهندســی و حتــی غیرمهندســی را فعــال کنــد و حتــی در اشــتغال کشــور 

نقــش مهــم داشــته باشــد. 

مدتــی قبــل کــه بحــث مشــکات صنایــع اراک در دولــت مطــرح بــود، پرســیدم چــرا مشــکات این هــا را در اراک 
ــال کنیــد. اگــر نفــت فعــال باشــد اراک  ــد در ســرمایه گذاری نفــت دنب دنبــال می کنیــد؟ مشــکات این هــا را بای
فعــال اســت، اگــر هــم نفــت فعــال نباشــد اراک فعــال نیســت. دیگــر خیلــی دنبــال مشــکات در خــود اراک نگردید. 
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ایــن را در صنعــت نفــت پیگیــری کنیــد. فکــر کنــم در ســال 1383 بــود کــه مــا چشــم انداز 20 ســاله ای بــرای کل 
صنعــت نفــت در راســتای چشــم انداز 20 ســاله کشــور و بــا الهــام از آن تهیــه کردیــم. اهــداف کانــی کــه در آن 
چشــم انداز ترســیم شــده بــود در یــک صفحــه خاصــه می شــد در حالی کــه چهارصــد - پانصــد صفحــه مطالعــه 
ــود. االن  ــه یعنــی قابــل دســترس بــود و تمــام ابعــاد نفــت در آن ترســیم شــده ب ــود. اهدافــش واقعــا واقع گرایان ب
هــم بــا کمــی بــه روز کــردن می شــود انتظــار داشــت همــان اهــداف تحقــق پیــدا کنــد؛ گرچــه کشــورهای منطقــه 
ــه هــر حــال  ــا داشــته اند. ب ــن 15 ســال پیشــرفت های چشــمگیری در همــه زمینه ه ســاکت ننشســته اند و در ای
هــر چنــد ســال یــک بــار ضربــات کشــنده ای بــر صنعــت نفــت  مــا وارد می شــود و تــا االن ســعی کردیــم از ایــن 
ــر صنعــت نفــت وارد  ــات را ب ــده بیــرون بیاییــم و مشــکات را حــل کنیــم. تحریم هــا بزرگتریــن ضرب ــات زن ضرب
می کننــد و جایــگاه جهانــی مــا را کاهــش می دهنــد، امــا مــا مقاومــت می کنیــم و بعــد هــم توضیــح خواهــم داد. 

از ایــن بخــش اگــر بگــذرم بــه نکتــه بعــدی در موضــوع کنگــره می پــردازم:
 آن نکتــه »آینده نگــری فضــای کســب وکار در صنایــع نفــت و نیــروی ایــران بــا محوریــت بخــش خصوصــی« اســت. 
قبــل از ایــن کــه وارد ایــن موضــوع شــوم، بهتــر اســت زمینه هــای فعالیــت بخــش خصوصــی را در نفــت توضیــح 
بدهــم و بعــد ببینیــم چطــور بخــش خصوصــی می توانــد نقــش فعال تــری داشــته باشــد یــا آن گونــه کــه در ایــن 

کنگــره مطــرح شــده، محوریــت فضــای کســب وکار را داشــته باشــد. 
ــده ترین  ــناخته ش ــن و ش ــد. اولی ــت کار کن ــش نف ــد در بخ ــم می توان ــمت مه ــد قس ــی در چن ــش خصوص بخ
ــای  ــر پیمانکاری ه ــه االن دیگ ــکاری ک ــای پیمان ــام فعالیت ه ــت. اقس ــکاری اس ــای پیمان ــا فعالیت ه ــن زمینه ه ای
ــی نکنــد، حتــی عملیــات  ــی نفــت می خواهــد کار امان ــب را می گیــرد. نظــام اجرای  EPC دارد در نفــت نقــش غال

نگهداشــت تولیــد را هــم کــه همیشــه بــه صــورت امانــی انجــام می شــد؛ یعنــی کاالهــای مــورد نیــاز خریــداری 
می شــد، چنــد نفــر پیمانــکار حفــاری گرفتــه می شــد، متــه و تجهیــزات الزم کــه خریــداری شــده بــود، بــه او داده 
می شــد و پیمانــکار کار را انجــام مــی داد. مســئولیت تمــام مســأله بــا مــا بــود. خطــوط جمــع آوری و فلوالین هایــش 
ــکار دیگــر انجــام مــی داد. جــاده  ــکار دیگــری انجــام مــی داد. ســرویس های حفــاری را یــک پیمان ــاره پیمان را دوب
دسترســی را یکــی دیگــر می کشــید، واحــد بهره بــرداری را یکــی دیگــر می ســاخت و 15 تــا 20 پیمانــکار بــا هــم 
همــکاری می کردنــد. االن ایــن نظــام بــه نظــام EPC/EPD شــده کــه همــه کارهــا را از اول تــا آخــر زنجیــره یــک 
ــم و  ــه گفتی ــت ک ــی اس ــش خصوص ــن بخ ــه نقش آفری ــده ترین زمین ــن شناخته ش ــد. ای ــام می ده ــکار انج پیمان
شــاید مهمترینــش در بخــش باالدســتی نفــت اســت و کوچکتریــن کاری کــه در نفــت داریــم، شــبکه گازرســانی 
توزیــع اســت کــه در شــهرها و روســتاها انجــام می شــود. زمینــه دوم، ســرمایه گذاری مســتقیم در خــود صنعــت 

15

IPEC  2019



نفــت، در بخش هــای پتروشــیمی، پاالیــش، مایع ســازی گاز و زنجیــره پایین دســتی نفــت، گاز و پتروشــیمی اســت 
کــه زمینــه بســیار خوبــی اســت. خوراک هــای بــا ارزش، زیــاد اســت و شــاید مهمترینــش گاز و میعانــات باشــد کــه 
برایــش ســرمایه گذاری کنیــم و بتوانیــم زنجیــره ارزش را تکمیــل و تــا جایــی کــه ممکــن اســت از خــام فروشــی 

پرهیــز کنیــم.
زمینــه ســوم ســاخت تجهیــزات و بــه ویــژه ســاخت سیســتم های مــورد نیــاز صنعــت نفــت اســت. مــا 10 قلــم کاال 
را قبــا بــرای حمایــت از داخلی ســازی آنهــا اعــام کــرده بودیــم. ایــن کار آثــار مهمــی بــه خصــوص در ایــن شــرایط 
بــرای اشــتغال و امیــد دارد. در قراردادهــای EPC/EPD یــک ســری کاالهــا را مشــخصا ذکــر کردیــم کــه پیمانکاران 
ــادی هــم پیشــرفت داشــتیم و آخرینــش ایــن  ــا از داخــل خریــد کننــد. در قســمت های زی مکلــف هســتند صرف
اســت کــه ورق هــای عریــض مقــاوم بــه اســید و ترشــی را کــه در صنعــت نفــت بــرای خطــوط لولــه مــورد نیــاز 
بــود، بــرای اولیــن بــار بــا همــکاری فــوالد مبارکــه و فــوالد اکســین خوزســتان ســاختیم و لوله هــا بــرای خــط لولــه 
کــوره جاســک در حــال ســاخت اســت. ایــن ورق هــا در داخــل ایــران ریخته گــری و ســاخته شــده اســت. نکتــه 
ــه  ــا آن جایــی کــه ممکــن اســت ب مهــم در ایــن کار ایــن اســت کــه سیســتم های مــورد نیازمــان را در داخــل ت
صــورت پیش ســاخته بســازیم. مثــل واحدهــای بهره بــرداری و نمک زدایــی یــا واحدهــای فشــارافزایی کــه هــم بــه 

آن احتیــاج داریــم و می توانــد بســیار مــورد توجــه باشــد. 
زمینــه چهــارم کارهــای بهینه ســازی در مصــرف انــرژی اســت. ایــن زمینــه ای اســت کــه می توانســت بــا توجــه بــه 
مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد، حجــم عظیمــی از کار و فعالیــت را بــرای ســازندگان و شــرکت های خدمــات 
ــت دادن  ــا و اولوی ــدی یارانه ه ــس از اجــرای هدفمن ــه پ ــه مشــکاتی ک ــا توجــه ب ــی ب ــد ول مهندســی ایجــاد کن
بــه تامیــن منابــع بــرای ایــن طــرح بــه وجــود آمــد، تقریبــا متأســفانه متوقــف شــد - جــز در بخــش قراردادهــای 
باالدســتی نفــت و  EPC و بیــع متقابــل و کمــی هــم کار گاز کــه اواخــرش بــود – و اکنــون بایــد اقــدام الزم انجــام 

شــود چــون حجــم عظیمــی از تــاش و فعالیــت را می توانــد ایجــاد کنــد.
ــای  ــت آق ــی از آن در صحب ــت و بخش ــر اس ــم، مهم ت ــرض بکن ــم ع ــه االن می خواه ــم ک ــم و شش ــورد پنج دو م
ــا اغمــاض  ــا 16 شــرکت را ب ــا 15ت ــی. م ــن شــرکت های E&P ایران ــا گرفت ــن اســت: پ ــود. پنجــم ای میرمعــزی ب
ــه قــول قدیمی ترهــا اکتشــاف  ــا ب اعــام کردیــم کــه می تواننــد در فعالیت هــای E&P یعنــی اکتشــاف و تولیــد ی
و اســتخراج فعالیــت کننــد. االن هــم کــه بــا تحریم هــا رو بــه رو هســتیم مشــکاتی دارنــد کــه اگــر آنهــا را حــل 

ــال باشــند. ــد خــوب فع ــم می توانن کنی
 زمینــه ششــم بازرگانــی نفــت و فــرآورده اســت. ایــن زمینــه ای اســت کــه بــه قولــی در بخــش فرآورده هــای ویــژه 
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بــوده اســت. االن فضــا بــاز اســت، چــه بــرای صــادرات فرآورده هــای نفتــی مثــل نفــت گاز، بنزیــن، نفــت کــوره و 
حتــی نفــت خــام و میعانــات گازی. یــک بخــش هفتــم هــم اســت کــه مــن آخــر صحبتــم آن را عــرض می کنــم. 
امــا بیاییــم ببینیــم مشــکل چیســت؟ بــا توجــه بــه ابعــاد بــزرگ فعالیت هــای بخــش نفــت حضــور بخــش خصوصی 
در ایــن قســمت بــه چنــد عامــل اصلــی نیــاز دارد. ســه عامــل را مــن عنــوان می کنــم: اول توانمنــدی و ســاختار 
مدیریتــی مناســب اســت. دوم توانمنــدی فنــاوری و تعامــل اســت کــه بایــد بــا صاحبــان ایــن حرفــه در جهــان و 
صاحبــان و فعــاالن ایــن کســب وکار داشــته باشــیم. ســوم ســرمایه کافــی و توانمنــدی بــرای تجهیــز منابــع مالــی 
از بازارهــای پولــی و ســرمایه اســت. اگــر دربــاره دو مــورد اول کمــی اغمــاض کنیــم کــه البتــه چنــدان هــم قابــل 
ــرای  ــزرگ یکــی از نیازهــای بخــش خصوصــی مــا ب ــع و ســرمایه در مقیاس هــای ب اغمــاض نیســت، تأمیــن مناب
حضــور جــدی در بخــش باالدســتی نفــت، همینطــور در بازرگانــی نفــت اســت. البتــه نیــاز خــود شــرکت نفــت هــم 

همیــن اســت نــه ایــن کــه نباشــد.
 چطــور می شــود چنیــن حــدی از منابــع مالــی را تامیــن کــرد؟ تــا االن همــه دنبــال صنــدوق توســعه بودنــد. هــر 
کــس آمــده در قراردادهــای E&P بــا مــا کار کــرده، گفتیــم منابــع از کجــا مــی آوری؟ گفــت حــاال یــک قــرارداد 
دارم مــی روم از صنــدوق توســعه پــول می گیــرم. ایــن دیگــر جــواب نمی دهــد. مــا بایــد فکــر کنیــم کــه چطــور 
ــی  ــن ســرمایه توســط خــود این های ــع و تأمی ــز مناب ــه تجهی ــر ب ــم کمت ــا االن ه ــم. ت ــع جــور کنی می شــود مناب
ــه پیمانکارهــا تغییــر  کــه کار می کننــد فکــر کرده ایــم. در طرح هــای EPC/EPD کــه کمــی در نحــوه پرداخــت ب
دادیــم، حتــی بعضــی پیمانــکاران بــزرگ قــادر نیســتند خودشــان را بــا ایــن رویــه هماهنــگ کننــد. یعنــی مثــا 
صــد، صــد و پنجــاه میلیــارد تومــان هــم نمی تواننــد جــور کننــد کــه کار بکننــد. مــن مشــکاتی کــه پیمانــکاران 
ــد، تشــکر بکنــم. هــر  ــن کشــور می چرخان ــم. اینجــا الزم اســت از هــر کســی کــه چرخــی را در ای ــد، می دان دارن
ــا چــه  چرخــی از اقتصــاد کــه می چرخــد واقعــا بایــد از کســانی کــه کار می کننــد تشــکر کــرد و معلــوم اســت ب
زحمــات و مشــکات و مشــقت هایی دارنــد ایــن چــرخ را می چرخاننــد. ولــی بــه هــر حــال بایــد ببینیــم چــه کار 
کنیــم کــه بتوانیــم ایــن کارهــا را انجــام بدهیــم. ایــن کــه فقــط بــه دولــت بگوییــم پــول بــده، دولــت پــول نــدارد. 
ــادی نیســت. در  ــول زی ــم شــده، پ ــی ک ــد، خیل ــت بدهن ــه صــورت وضعی ــارف ک ــای متع ــر قرارداده ــی دیگ یعن
ــرد حداقــل 50 میلیــون دالر یعنــی 600  ــد یــک کشــتی نفــت می ب قراردادهــای فــروش نفــت کســی کــه می آی
میلیــارد تومــان قیمتــش اســت. مــن نمی توانــم بگویــم چــون ایــن پســر خوبــی اســت بــردارد ببــرد. مــن دســتگاه 
بابــک زنجانی ســنج نــدارم کــه بفهمــم ایــن پیمانــکار، بابــک زنجانــی می شــود و آن دیگــری نمی شــود، در نتیجــه 
بایــد احتیــاط کنیــم. کســی کــه یــک محمولــه نفتــی کوچک تــر می خواهــد، محمولــه نفتــی یــک افرامکــس یــا 
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یــک ســوئزمکس 50 میلیــون دالر می شــود. اگــر VLCC باشــد صــد و بیســت، ســی میلیــون دالر یعنــی هــزار و 
چهارصــد، پانصــد میلیــارد تومــان می شــود. ایــن کــه، هــزار و چهارصــد- پانصــد میلیــارد تومــان می خواهــد ببــرد، 
دو مــاه دیگــر، ســه مــاه دیگــر هــم پولــش را بدهــد، مــن چگونــه از او وثیقــه بگیــرم؟ بــا چــه اطمینانــی ایــن پــول 
را بــه او بدهــم؟ ایــن مشــکلی اســت کــه داریــم. بــه بانک هــا دســتور بدهیــم؟ دســتور بدهیــم یعنــی چــه؟ یعنــی 
دســتور بدهیــم کــه اگــر طــرف ضمانــت و وثیقــه هــم نــدارد، وام بدهــد. ایــن بــا آن چــه فرقــی دارد؟ مــن فقــط 
مشــکل را از خــودم بــه یکــی دیگــر منتقــل کــردم. ایــن همــه ادعــا می کنیــم کــه صدهــا هــزار میلیــارد تومــان 
نقدینگــی در کشــور اســت، چــرا نمی توانیــم االن بــرای کارهایمــان از آن خــوب اســتفاده بکنیــم، تجهیــز بکنیــم، 
یــا آورده هــای خودمــان را روی هــم جمــع کنیــم؟ در ایــن ســال هایی کــه مــن کار کــردم هیــچ دو شــرکت ایرانــی 
را ندیــدم بتواننــد بــا موفقیــت کنــار هــم کار کننــد. یــک کاری را از اول شــروع می کننــد، قــرارداد می بندنــد، ولــی 
نمی تواننــد بــه آخــر برســانند. یعنــی کار را بــا هــم شــروع کننــد و بــا هــم تمــام کننــد، وقتــی کــه تمــام می شــود 
آش و الش اســت. هرکســی یــک طــرف اســت، همــه بــا هــم اختــاف و دعــوا دارنــد. باالخــره مــا خودمــان این هــا 
ــی  ــا از آن های ــی عم ــم بشــوید دســته دوم، یعن ــه را می گویی ــم، بقی ــم محــور می کنی ــی را می آوری ــم. یک را داری
کــه هــم ســطح و هــم عــرض بودنــد، یکــی را رئیــس می کنیــم، بقیــه را دســته دو، نــه ایــن کــه ســایلنت پارتــی1 
بشــماریم. اصــا دســت دو کار بگیریــد و کارکنیــد. االن بزرگتریــن مشــکل در کارهــای مــا همین جاســت. بــرای رفع 
ایــن مشــکل بایــد فکــر کنیــم؛ بــه راه هــای ابتــکاری کــه بتوانیــم انــدازه شــرکت هایمان را بــزرگ کنیــم، بــا هــم 
متشــکل بشــوند یــا کار مشــترک کننــد؟ چطــور بــه روش هــای جدیــد تجهیــز منابــع کنیــم؟ در روش هــای فعلــی 
مثــا چندیــن هــزار میلیــارد تومــان پــول از بــازار ســرمایه تامیــن می کنیــم امــا بــا ضمانت هایــی کــه می دهیــم 
ــه یــک میلیــارد دالر نمی رســد، ولــی  و محــدود اســت، نمی توانیــم از یــک حــدی بیشــتر بگیریــم. ایــن منابــع ب
فکــر کنیــم کــه چطــور می شــود از ســرمایه موجــود نــزد مــردم اســتفاده کــرد. راه هــای ابتــکاری پیــدا کنیــم، از 
ایــن پــول می شــود ریالــش جــور شــود، ارز را هــم بــه دنبالــش می توانیــم تهیــه کنیــم. خــود شــرکت نفــت ارزی 
کــه دارد می توانــد در ایــن خدمــت بگــذارد کــه کارهــا را جلــو ببــرد. خــود شــرکت نفــت هــم قابلیــت ایــن را دارد 
کــه در آینــده آن پول هــا را بازپرداخــت کنــد، پــول پیمانــکاران را بدهــد. چــه در زمینــه ســرمایه گذاری ، چــه در 

ســاخت تجهیــزات و سیســتم ها و چــه در بخش هــای پاییــن دســتی و باالدســتی تــا آنجایــی کــه مجــاز اســت.
همانطــور کــه عــرض کــردم شــرایط، شــرایط دشــواری اســت. بایــد در ایــن شــرایط دشــوار از ابتــکارات خودمــان 
اســتفاده کنیــم. بــه هــر حــال همــه مــا یــاد گرفتیــم در شــرایط ســخت زندگــی کنیــم و در شــرایط ســخت کار 
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ــن  ــردن در ای ــود االن نمی توانســتیم اینجــا باشــیم. کارک ــر نب ــم. اگ ــده ماندی ــم زن ــل ه ــن دلی ــه همی ــم و ب کنی
شــرایط ســخت را یــاد گرفتیــم، مقاومــت کنیــم و نگذاریــم کــه یــک عــده بــه حقــوق ملــت ایــران تجــاوز کننــد. 
ــا کمــک همــه شــما توانســته بــه  ــه آنچــه وزارت نفــت و صنعــت نفــت در ایــن ســال های ســخت ب الزم اســت ب
دســت بیــاورد یــک اشــاره خیلــی کوتاهــی کنــم. در همیــن شــرایط ســخت کارهــای بزرگــی انجــام شــده اســت. 
ــن اســت کــه  ــی انتظــار ای ــم. کارهــای بزرگــی شــده ول ــن می دان ــی بیــش از ای ــاز کشــور را خیل گرچــه مــن نی
صنعــت نفــت خــوب و روزآمــدی داشــته باشــیم و متناســب بــا آنچــه کــه داریــم کار کنیــم. نیــاز بــه کار بیشــتری 
ــش دوم  ــتیم. جه ــی برداش ــای بزرگ ــیمی قدم ه ــت پتروش ــارها، در صنع ــا و فش ــه تحریم ه ــم هم ــم. علی رغ داری
ــا 50 درصــد از نظــر  ــن صنعــت تقریب ــدات ای ــان می رســد و تولی ــه پای ــا 1400 ب ــد پتروشــیمی ان شــاء اهلل ت تولی
ارزشــی افــزوده می شــود. یعنــی مــا از هفــده - هجــده میلیــارد دالر االن، بــه 25 میلیــارد دالر بــا یــک پایــه قیمتــی 
و بــاالی 100 میلیــون تــن تولیــد خواهیــم رســید. در پنــج ســال بعــد از آن 25 میلیــارد دالر بــه 37 میلیــارد دالر 
بالــغ خواهــد شــد. ایــن جهــش ســوم پتروشــیمی اســت بــا بــاالی 130 میلیــون تــن تولیــد کــه خیلــی تولیداتش با 
ارزش تــر خواهــد شــد. ایــن دفعــه بســیاری از تولیــدات مــا الفینــی خواهــد بود بــه جــای متانــول و اوره. ایــن حرکت 
مهمــی اســت کــه عمــده اش هــم نمی گویــم توســط بخــش خصوصــی، ولــی توســط بخــش غیردولتــی انجــام شــده 
و بخشــی از آن هــم در اختیــار بخــش خصوصــی بــوده کــه کار بزرگــی اســت. مــا بخشــی از طرح هــای EPC را بــا 
ــا ایرانی هــا داریــم جلــو می بریــم ولــی در حــال حاضــر محوریــت کارمــان طرح هــای  خارجی هــا و بخشــی هــم ب
EPC/EPD اســت کــه نزدیــک شــش میلیــارد دالر هزینــه آن اســت. تــا بــه حــال 6000 میلیــارد تومــان قــرارداد 

بســتیم و در هفته هــای آتــی یــا مــاه آتــی، یــک ماهــه 10 هــزار میلیــارد تومــان دیگــر قــرارداد بســته خواهــد شــد. 
قراردادهایــی کــه مــا پرداخت هایــش را نقــدی انجــام می دهیــم. تنهــا فرقــی کــه بــا قراردادهــای قبلــی دارد ایــن 
ــان هایی  ــت، سنگ  نش ــی نیس ــی کاف ــرفت فیزیک ــط پیش ــی فق ــم؛ یعن ــت می کنی ــتونی2 پرداخ ــه مایلس ــت ک اس

ــه آن هــا برســند ســپس پرداخت هــا را انجــام می دهیــم.  اســت کــه بایــد ب
ــی ال  ــای 3100، 3200، ان ج ــای ان جی ال ه ــب طرح ه ــن آن در قال ــه مهم تری ــعل ک ــای مش ــع آوری گازه جم
خــارک و بیدبلنــد اســت و دو قــراردادی کــه بــا دو شــرکت مــارون و خلیــج فــارس بســته شــده  اســت، نزدیــک 5/7 
میلیــارد دالر ســرمایه گذاری در آنجــا در حــال انجــام اســت. ان شــاء اهلل تــا 1400 بیــش از 95 درصــد گازهــای همراه 

ــل می شــود.  ــوان خــوراک تحوی ــه عن ــه پتروشــیمی ها ب نفــت جمــع آوری می شــود و ب
یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم، تعییــن تکلیــف توســعه میدان هــای مشــترک اســت. ان شــاء اهلل تــا اواخــر امســال یــا 
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ــد  ــه اتمــام می رســد. یــک پاالیشــگاه می مان ــی ب ــارس جنوب ــاز پ اوایــل ســال آینــده تمــام بخــش دریایــی 27 ف
کــه آن هــم فــاز 14 اســت کــه فکــر کنــم تــا اوایــل 1400 تمــام بشــود. در مــورد فــاز 11 هــم کــه می خواســتیم 
ایــن کار را بــه دلیــل کاربــرد تکنولــوژی فشــارافزایی در دریــا بــا توتــال انجــام بدهیــم، ولــی متأســفانه بــا تحریم هــا، 
هــم توتــال و هــم شــرکت چینــی دوســتانه از ایــن طــرح جــدا شــدند. یعنــی مــا هیــچ بحــث و دعوایــی نداشــتیم 
ــد  ــر می کردن ــال فک ــر ح ــه ه ــا ب ــتند ی ــتند و نمی خواس ــا نمی توانس ــه آن ه ــود ک ــوری ب ــی ط ــرایط تحریم و ش
نمی تواننــد کار کننــد. آن هــا کنــار رفتنــد ولــی در ایــن فازهــای پــارس جنوبــی وضــع مــا بحمــدهلل بســیار خــوب 
اســت. امســال هــم بنــای مــا ایــن اســت کــه نزدیــک 70 میلیــون متــر مکعــب گاز شــیرین جدیــد از ایــن فازهــا 
تــا آخــر ســال وارد شــبکه کنیــم. قــرارداد بــال بســته شــد کــه ایــن هــم میــدان مشــترک اســت. فــرزاد A، ظــرف 
ماه هــای آتــی قــراردادش را بــه عنــوان میــدان مشــترک می بندیــم. تقریبــا برنامــه و تعهــد مــا بــرای ایــن کــه همــه 

میدان هــای مشــترک بــه ســامان برســند و هیــچ کــدام باتکلیــف نمانــد، بــه انجــام می رســد.
ــش  ــرای افزای ــد ب ــه بای ــده ای ک ــای عم ــم اصــل طرح ه ــه نمی توانی ــرب کارون، گرچ ــای مشــترک غ  در میدان ه
بازیافــت داشــته باشــیم اجــرا کنیــم امــا کارهایــی انجــام شــده کــه ظرفیــت تولیــد را از 70 هــزار بشــکه در ســال 
1392 بــه بــاالی 350 هــزار بشــکه در ایــن میــدان رســاندیم و همچنــان حفــاری چاه هــا و احــداث واحدهــای تولید 
و فــرآورش در میدان هــای غــرب کارون ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. در گازرســانی شــهری و روســتایی االن نزدیــک 
بــه 95 درصــد کل جمعیــت کشــور پوشــش داده شــده اســت. بــرای ایــن کار نزدیــک بــه 13 هــزار میلیــارد تومــان 
هزینــه شــد کــه همــه پــول آن هــم بــا صرفه جویــی در مصــرف فرآورده هــا تأمیــن شــد. جایگزینــی فرآورده هــا بــا 
گاز، اشــتغال و رضایتمنــدی باالیــی در کشــور ایجــاد کــرد و از نظــر محیــط زیســتی هــم کار مهمــی بــود. االن دیگر 
بــرای کســی صــرف نمی کنــد کــه بــرود درختــان جنــگل را قطــع کنــد، بوتــه بکنــد و این هــا بــرای محیط زیســت 

هــم خــوب نیســت.
 در زمینــه پاالیشــی چــه از نظــر کمیــت و چــه کیفیــت کارهــای بزرگــی شــد. بــرای اولیــن بــار افزایــش ظرفیــت 
تولیــد بنزیــن داشــتیم و امســال بــه طــور عمــده صادرکننــده بنزیــن شــدیم و بنزیــن یــورو 4 مــا در کان شــهرها 
ــن  ــه ای ــد هم ــه تولی ــود و االن در زمین ــع می ش ــهرها توزی ــرد در کان ش ــدون گوگ ــل ب ــود. گازوئی ــع می ش توزی
فرآورده هــا از بنزیــن گرفتــه تــا نفــت گاز، ســوخت جــت و نفــت کــوره مــازاد تولیــد داریــم و صــادر می کنیــم. در 
میــان پاالیشــگاه های جدیــد، اولویــت را بــر ســیراف گذاشــتیم کــه ظرفیــت آن 360 هــزار بشــکه اســت. در واقــع 
زنجیــره ای از پاالیــش و پتروپاالیــش اســت و بایــد ذیــل ســیراف واحدهــای پتروشــیمیایی ایجاد بشــود. چــون تولید 
اصلــی پاالیشــگاه های ســیراف نفتاســت و مــا بــرای اولیــن بــار نیامدیــم پاالیشــگاه ها را بــه خاطــر ســوخت احــداث 
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ــرای تولیــد پاســتیک و بقیــه چیزهــا  بکنیــم. گفتیــم ایــن پاالیشــگاه قــدم اولــش اســت و بعــدش ایــن نفتــا ب
ــت  ــخ صنع ــای تاری ــن تیم ه ــت یکــی از جوان تری ــی می شــود. در حــال حاضــر می شــود گف ــای الفین وارد واحده
نفــت بــر مبنــای شایسته ســاالری در مدیریــت صنعــت نفــت مســتقر شــده اند و ایــن موضــوع در حــال گســترش 
اســت. امیــدوارم کــه ایــن مدیریــت هــم کامــا بــه نســل جدیــدی از مدیــران جــوان و شایســته منتقــل بشــود.
مطلــب آخــر هــم همــان چیــزی اســت کــه قــول دادم آخــر می گویــم و گفتــم بخــش هفتمــی اســت کــه از فعالیت ها 
می توانیــم و دنبــال آن هســتیم کــه انجــام بدهیــم. آقــای میرمعــزی در صحبت هایــی کــه کردنــد گفتنــد یــک پنلــی 
ــت از  ــت نف ــت صنع ــم حمای ــن ه ــث م ــد. بح ــان دارن ــش بنی ــرکت های دان ــتارت آپ ها و ش ــن اس ــورد همی در م
شــرکت های دانــش بنیــان، اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت  ایــن شــرکت ها و حمایــت صنعــت نفــت از اســتارت آپ ها 
بــا لوازمــش اســت. مــن چنــد مــاه اســت خیلــی وقــت گذاشــتم، در ده هــا جلســه حضــور پیــدا کــردم، بازدیــد کــردم 
کــه بفهمــم چــه بایــد کــرد تــا ایــن اســتارت آپ ها را توســعه بدهیــم. آن هم بــرای خــودش یــک زنجیــره ارزش دارد. از 
اســتارتاپ و شــتاب دهنده گرفتــه تــا واســطه ها3 و ســرمایه گذاران ریســک پذیر4 و تأمیــن مالــی کــه جــای مطالعــه و 
بررســی دارد. منتــور5 آخرینــش اســت کــه مثــل اســتاد راهنمــا، بیاینــد هــم شــتاب دهنده ها را هدایــت کننــد و هــم 
اســتارت آپ ها را. مــا جــدی بــه دنبــال ایــن هســتیم. در حــال حاضــر حــوزه اســتارت آپ ها مثــل نهالــی اســت کــه 
ســال ها طــول می کشــد تــا جــواب بدهــد ولــی بــه هــر حــال منطقــه وســیعی در ری را بــه آن اختصــاص دادیــم. امــور 
طراحــی، معمــاری، نوســازی و تجهیــز ایــن منطقــه در دســت انجــام اســت. انتخــاب اســتارت آپ و شــتاب دهنده ها 
هــم فرآینــدی چنــد ماهــه دارد. روزی کــه باشــگاه نفــت و نیــرو تشــکیل شــد، می خواســتیم چنــد صــد ســال تجربــه 
مدیریتــی و فنــی و کارشناســی را در خــودش جــای  دهــد تــا هــر زمانــی کــه نیــاز بــود تجــارب خــودش را بــه رایــگان 
ــرای شــتاب دهنده ها و  عرضــه کنــد. امــا االن کــه فکــر می کنــم می بینــم ایــن  افــراد همــه بهتریــن مشــاوره ها را ب
اســتارت آپ ها خواهنــد داشــت و منتورهــای خیلــی خوبــی هســتند کــه بایــد ســازماندهی شــوند. شــناخت توانمنــدی 
ــیار  ــد بس ــم می توان ــه ه ــتاب دهنده ها ب ــتارت آپ ها و ش ــد اس ــان و پیون ــران و کارشناس ــا ارزش و مدی ــروه ب ــن گ ای
کارســاز باشــد. ان شــاء اهلل حرکــت مهمــی بــرای تولیــد ارزش بــر مبنــای دانــش، بــر مبنــای فهــم، نــه فقط ســخت افزار 
انجــام شــود. البتــه صنعــت نفــت خیلــی نیازهــا دارد، نیازهایــش هــم فقــط مهندســی نیســت. در شــاخه های مختلــف 

اســت. ان شــاء اهلل مــا بتوانیــم از ایــن مســأله حداکثــر اســتفاده را ببریــم. 

3. Broker  4. Venture Capital   5. Mentor
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نقش بخش خصوصی با توجه به قوانین برای توسعه بخش نفت
محمدرضا باهنر

 
ــاالن  ــرای فع ــی ب ــود چندان ــرا س ــه ظاه ــم اینک ــه علی رغ ــرو ک ــت و نی ــگاه نف ــم از دســت اندرکاران باش تشــکر می کنی

ــرای توســعه و پیشــرفت  ــد، ب ــه ای کــه دارن ــی و تعصــب شــغلی و عاق ــه دلیــل عــرق مل ــا ب ــدارد، ام باشــگاه وجــود ن

ــد. تــا جایــی کــه دورادور هــم می شــنویم الحمــداهلل آثــار خوبــی هــم در جامعــه  ــه ایــن کار دســت زدن ایــران عزیــز ب

علمــی و هــم کارآفرینــان مــا ایجــاد می کنــد. از همــه مهمتــر ایــن کــه بایــد نســل های فعلــی و آینــده را متوجــه کنیــم 

ــرای توســعه و پیشــرفت وجــود دارد. همچنیــن بایــد تــاش کنیــم  کــه ظرفیت هــای بی نظیــر و بعضــا کــم نظیــری ب

ــای  ــچ و خم ه ــر، از پی ــای کمت ــا دغدغه ه ــا ب ــه ی ــدون دغدغ ــد ب ــان بتوانن ــه کارآفرین ــرای اینک ــم ب ــذاری کنی ریل گ

)متاســفانه( نظــام لخــت بوروکراســی کشــور بگذرنــد و بــه وظیفــه ملــی مذهبــی خودشــان عمــل کننــد. 

ــم در  ــعه ای ه ــای توس ــم دربخش ه ــت، ه ــی اس ــیار مطول ــتره بس ــیمی گس ــت و گاز و پتروش ــای نف ــتره فعالیت ه گس

بخــش تولیــد و بهره بــرداری و هــم در بخــش بازرگانــی و خدمــات. نیازهــا و لــوازم توســعه، ســرمایه اســت، پیمانــکار قــوی 

ــو، از راه انــدازی خطــوط تولیــد شــروع می شــود.  اســت. بــرای ســاخت تجهیــزات و توســعه تکنولــوژی و فناوری هــای ن

ــه روزرســانی تجهیــزات  ــم؛ ب ــع و تجهیزات مــان را داری ــت از مناب ــرداری و نگهــداری و صیان همچنیــن تعمیــرات، بهره ب

ــازار مصــرف. در بخــش  ــا رعایــت اســتانداردها و کیفیت هــای مقبــول ب و تولیــد محصــوالت متنــوع را داریــم، همــراه ب

بازرگانــی و خدمــات هــم صــادرات و فــروش بخشــی از آن هســت. تنــوع محصــول هســت کــه بــاز بــا توجــه بــه ذائقه هــا 

و نیازهایــی کــه در دنیــا وجــود دارد، بایــد آینده پژوهــی شــود و بازارهــای آینــده را پیش بینــی کــرد و تنــوع محصــول، 

حمــل و نقــل و بازرگانــی بین المللــی را در دســتور قــرار داد. این هــا تیترهــا و عناوینــی بــرای گســتره فعالیت هــای نفــت 

و گاز اســت. شــاید اگــر بــه خودمــان برنخــورد، مــا عمدتــا می خواهیــم یــک فروشــنده خــوب نفــت باشــیم در نتیجــه 

بــه محــض اینکــه خریدارهــا بــه هــر دلیلــی پیــچ را بســتند یــا ســفت کردنــد یــا پــول ندادنــد یــا تحریــم کردنــد یــا 

چیزهــای دیگــر، گرفتاری هــای عظیمــی بــه ســراغمان می آیــد. بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از صدســال در صنعــت نفــت 

ــای انجــام  ــار کاره ــی نیســت. طوم ــا اصــا کاف ــی داشــتیم ام ــم، پیشــرفت های خوب ــم کار می کنی ــم و داری ورود کردی

شــده طومــار باالیــی اســت امــا طومــار کارهــای زمیــن مانــده و مــورد غفلــت قــرار گرفتــه حتمــا طومــار بلندتــری اســت 

کــه بایــد آن را اصــاح کنیــم. تــا زمانــی کــه ســهم نفــت در اقتصــاد را فقــط در فــروش نفــت خــام می بینیــم، بــرای 

ــه  ــم. امــا در خصــوص مصــرف روزان ــواع و اقســام راه هــا را می روی صــدور یــک و نیــم دو میلیــون بشــکه نفــت خــام، ان
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داخلــی- شــاید عددهــای مــن دقیــق نباشــد- یــک لحظــه فکــر کنیــم؛ اینکــه مــا هــر شــبانه روز پنــج تــا پنــج و نیــم 

میلیــون بشــکه نفــت و معــادل آن گاز را در کشــور آتــش می زنیــم و مقایســه کنیــم بــا پولــی کــه از آن ســه میلیــون 

بشــکه صــادرات بــه دســت می آوریــم، آن وقــت می بینیــم کــه دســت اندرکاران اگــر از غصــه خوابشــان نبــرد و دلواپــس 

نباشــند، بــه نظــر می رســد در جریــان وضعیــت موجــود نیســتند و اطاعاتشــان بــه روز نیســت. پنــج و نیم میلیون بشــکه 

ــه توســعه می شــد، کاش  ــاه می شــد، کاش تبدیــل ب ــه رف نفــت و گاز را شــبانه روز آتــش می زنیــم. کاش ایــن تبدیــل ب

تبدیــل بــه تولیــد می شــد، تولیــد کاالهایــی کــه نیــاز داریــم. پنــج و نیــم میلیــون بشــکه نفــت را آتــش می زنیــم و در 

اقتصــاد فقــط بــه فــروش و تجــارت نفــت خــام فکــر می کنیــم.

 زمانــی کــه چاه هــای مــا جــوان بودنــد و اول کار بودنــد، بــرای تولیــد یــک بشــکه نفــت مثــا ســه دالر خــرج می کردیــم. 

ــاز  ــای بیشــتری نی ــدار ســخت تر شــده اســت. فناوری ه ــک مق ــر شــده اند، ی ــا پی ــای م ــه چاه ه ــل اینک ــه دلی ــروز ب ام

دارد، تولیــد نفــت مــا هــر بشــکه بیــن 7 تــا 8 دالر هزینــه دارد. جلــو کــه می رویــم حتــی می توانیــم پیش بینــی کنیــم 

کــه هزینــه برداشــت و تولیــد فراورده هــای هیدروکربــوری متــداول کــه مــا داریــم شــاید ظــرف چنــد ســال آینــده بــه 

هــر بشــکه 20 دالر هــم برســد. بنابرایــن ناچــار هســتیم در چنــد ســال آینــده بــرای تولیــد هــر بشــکه نفــت 10-12 دالر 

بیشــتر خــرج کنیــم. ایــن خــرج را چــرا داخــل کشــور انجــام ندهیــم؟ چــرا از علــم و دانــش نیروهــای جــوان و خــردورز 

خودمــان اســتفاده نکنیــم؟ چــرا ایــن را تبدیــل نکنیــم بــه یــک چرخــه اقتصــادی بســیار بــزرگ بــرای پیشــرانی بقیــه 

بخش هــای اقتصــادی؟ شــما یــک حســاب سرانگشــتی انجــام دهیــد، بــرای تولیــد روزانــه چهــار میلیــون بشــکه نفــت 

اگــر قــرار باشــد ظــرف ده ســال آینــده هــر بشــکه 12 دالر بیشــتر از امــروز خــرج کنیــم، ایــن پــول را چــه کســی هزینــه 

کنــد؟ ایــن پــول کجــا بچرخــد؟ چــه مقــدار پــول هســت؟ درآمــد ســرانه کشــور را چــه مقــدار می توانــد متحــول کنــد؟ 

ــام نجومــی  ــداد و ارق ــی اع ــام نفت ــد؟ ارق ــر کن ــد متغی ــدر می توان ــاوری کشــور در داخــل را چق ــوژی و فن ســطح تکنول

اســت، اگرچــه ایــن روزهــا از واژه نجومــی بعضی هــا اســتفاده خوبــی نمی کننــد. نمی دانــم اعــداد مــن دقیــق باشــد یــا 

نــه؛ اگرذخایــر مــا 750 میلیــارد بشــکه نفــت باشــد و بتوانیــم بهره بــرداری و اســتحصال را ظــرف 10 ســال آینــده یــک 

درصــد افزایــش دهیــم، 7.5 میلیــارد بشــکه نفــت قابــل اســتحصال بیشــتر می شــود. بــه قیمــت امــروز حســاب کنیــد 

بــا بشــکه ای 50-60 دالر، امــکان اســتحصال 7 میلیــارد بشــکه نفــت را افزایــش دهیــم، ببینیــد چــه تحولــی را می توانــد 

در اقتصــاد 100 میلیــاردی ایجــاد کنــد. GDP مــا االن حــدود 400 دالر فکــر می کنــم باشــد. ببینیــد ایــن مســاله چــه 

مقــدار می توانــد اقتصــاد کشــور را متحــول کنــد.

 یــا مثــا در حــوزه تنــوع تولیــد محصــوالت پتروشــیمی، خــام فروشــی و فــراورده فروشــی هنــوز مــرز روشــنی نــدارد. 

بعضی هــا ادعــا دارنــد مــواد پتروشــیمی کــه االن می فروشــیم فــروش محصــول اســت. بنــده معتقــد هســتم خیلــی از 
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این هــا نزدیــک بــه همــان مــواد خامــی اســت کــه داریــم می فروشــیم. اگــر ایــن حلقه هــا یــک مقــدار پایین تــر بــرود، 

ــه  ــیمی ک ــول پتروش ــن محص ــون ت ــان از 20-30 میلی ــم، آن زم ــر می روی ــم پایین ت ــه داری ــیمی ک ــای پتروش حلقه ه

صــادر می کنیــم، فقــط 10 میلیــارد دالر نبایــد گیرمــان بیایــد. ایــن پتروشــیمی را اگــر در حلقه هــای پایین تــر ببینیــم، 

آن وقــت ایــن 10 میلیــارد دالر می توانــد 50 میلیــارد دالر باشــد. همیــن مقــدار وزن مــواد را صــادر می کنیــم، امــا بــا 

قیمــت 7 برابــر و بعضــا بــا قیمــت 20 برابــر هــم در دنیــا داریــم. بــا در نظــر گرفتــن مســئله تنــوع محصــول و رفتــن در 

عمــق فنــاوری و تکنولــوژی ســهم نفــت در اقتصــاد کشــورمان خیلــی می توانــد متنوع تــر و متفاوت تــر از امــروز باشــد. 

ــاره ســهم نفــت در اقتصــاد کشــور، نهایتــا نماینده هــای مجلــس تــاش می کننــد کــه امســال چنــد بشــکه در روز  درب

بفروشــیم، هــر بشــکه چنــد دالر بفروشــیم، چــه مقــدار را بــه مــا بدهنــد، چــه مقــدار را ندهنــد و... یعنــی همــه ســهم 

نفــت در اقتصــاد کشــور بــه ایــن شــکل اســت. 70 درصــد تولیــد نفــت و گاز هــم کــه می ســوزد و هــوا مــی رود و کاری 

ــری  ــردن آن دیگ ــد گ ــر کســی می خواه ــی را ه ــای نفت ــان در قیمــت فراورده ه ــک توم ــش ی ــم. افزای ــه کار آن نداری ب

بینــدازد. دولــت می گویــد تقصیــر مــن نیســت. مجلــس می گویــد تقصیــر مــن نیســت. قــوه قضاییــه می گویــد هرکــدام 

ــم و... کــه باشــید شــما را می گیری

ایــن مشــکات و مســائل رگوالتــوری و همگرایــی و هماهنگــی اســت کــه بایــد در مدیریــت کشــور وجــود داشــته باشــد 

ــم، یکــی  ــه داری ــا در منطق ــه م ــی ک ــی نیســت. مزیت های ــع نفت ــط مناب ــا فق ــای م ــدارد. مزیت ه و متاســفانه وجــود ن

ــا عنــوان بزرگ تریــن ذخیــره هیدروکربنــی متعــارف دنیاســت و ایــن را دیگــر  ذخایــر عظیــم نفــت و گاز هســت کــه ب

ــی کــرده اســت.  ــر هیدروکربن ــن ذخای ــا را صاحــب بزرگتری ــه م ــا روی هــم رفت ــدارد. نفــت و گاز م هیچکــس شــک ن

نکتــه دوم موضــوع مدیریــت ژئوپلیتیکــی و اســتراتژیکی کشــور ماســت کــه واقعــا می توانــد یــک پــل بســیار قدرتمنــد و 

تعیین کننــده بیــن شــرق و غــرب باشــد. خــدا رحمــت کنــد مرحــوم هاشــمی رفســنجانی را. هــر جــا را کــه می رفتنــد 

ــد ســیرجان می خواســتند یــک ایســتگاه راه آهنــی را افتتــاح کننــد، می گفتنــد  ــرای مثــال رفتــه بودن افتتــاح کننــد ب

همیــن نقطــه جــاده ابریشــم هســت و ارتبــاط چیــن و آمریــکا و روســیه و... از همیــن نقطــه می گــذرد. مــن نمی خواهــم 

آن را بگویــم، می خواهــم بگویــم ایــران بــه عنــوان یــک پــل ارتباطــی بســیار قدرتمنــد بیــن شــرق و غــرب می توانــد کار 

کنــد. دو ســوم انرژی هــای متعــارف دنیــا در منطقــه مــا اســت و بایــد از ایــن منطقــه اســتحصال شــود. بایــد فــراوری 

شــود، حمــل و نقــل شــود، صــادر شــود و ... کــه موقعیــت بســیار عجیــب و غریبــی اســت.

 نکتــه بعــدی هــم نیروهــای انســانی باهــوش و جهــادی اســت کــه داریــم. مــن گاهــی اوقــات شــاید اغــراق می کنــم ولــی 

بــرای اینکــه می خواهــم افهــم اســمع بگویــم بــه بعضــی از آقایــان مســئول کــه حاضــر نیســتند پنبــه را از گوش شــان 

ــد کار می کننــد، قیمت شــان از نفت مــان  ــا دارن ــا کــه امــروز در دنی ــد. مــن مدعــی هســتم آدم هــای نفتــی م در بیاورن
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کمتــر نیســت. چــرا نمی توانیــم این هــا را نگهداریــم؟ یــک زمانــی می گفتیــم بــرای جــذب نیروهــای نفتــی یــک برنامــه 

ــی  ــن نیروهای ــت ای ــم. یکــی می گف ــا جــذب کنی ــا را از سراســر دنی ــن نیروه ــم. ای ــزار می کنی ــاله برگ ــاله- 10 س 5 س

کــه فعــا هســتند فــرار نکننــد، حــاال جــذب نیروهایــی کــه رفتنــد و می خواهیــد آن هــا را جــذب کنیــد نســیه آتیــه 

باشــد. می خواهــم بگویــم مــا مزیت هــای خــدادادی داریــم کــه از ایــن مزیت هــا هــم خــوب اســتفاده نمی کنیــم. واقعــا 

اســتعدادهای بســیار باالیــی وجــود دارد. رونــد تحــوالت در دنیــا ســریع اســت. در پایــان قــرن 19، در کشــورهای اروپایــی 

ــی و  ــی و پژوهش ــز علم ــن مراک ــد بنابرای ــع کنن ــا را جم ــوالت این ه ــود فض ــتند و الزم ب ــد داش ــت و آم ــکه ها رف درش

محیــط زیســت تاســیس کــرده بودنــد بــرای اینکــه چگونــه از آلودگــی محیــط زیســت پیشــگیری کننــد. قــرن بیســتم 

ــرای  ــاک شــد. دیگــر درشــکه ای نیــاز نبــود. چنــد وقــت قبــل مدیرعامــل بنــز ب کــه آغــاز شــد کل صــورت مســاله پ

مدیــران میانــی و مدیــران ســطح باالیــی ســخنرانی می کــرد. ایشــان جملــه قشــنگی داشــت، می گفــت امــروز رقبــای مــا 

خودروســازهای دنیــا نیســتند، امــروز رقبــای مــا کســانی هســتند کــه دارنــد انســان را از خــودرو بــی نیــاز می کننــد و مــا 

چــاره ای نداریــم. نــه تنهــا ایــران خــودرو و ســایپا، بلکــه بنــز و BMW هــم بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ظــرف 15-10 

ســال آینــده بــا توجــه بــه ذائقه هــا کــه بــه ســرعت دارد عــوض می شــود، بایــد مســیر حرکــت و مســیر تولیداتشــان را 

عــوض کننــد. آینــده پژوهــی بــرای ســرمایه گذاری های دراز مــدت، بــرای اســتفاده بهینــه از امکانــات یــک مقولــه بســیار 

جــدی اســت کــه اگــر در کنــار کارهــای توســعه نباشــد، مــا را گرفتــار می کنــد.

 نکتــه آخــر هــم حجــم عظیــم نقدینگــی اســت کــه در داخــل کشــور وجــود دارد. در ســال 1396 یــک ســری موسســات 

پولــی بانکــی در کشــور یــا سوءاســتفاده کردنــد، یــا بلــد نبودنــد، ورشکســت شــدند. حــدود 100 هــزار ســرمایه کوچــک 

10 میلیــون تومــان تــا 1 میلیــارد تومــان در کشــور آزاد شــد. همــان زمــان شــورای پــول و اعتبــار گفــت کــه بهــره بانکــی 

ــه ســود 35-40 درصــد در ســال عــادت کــرده اســت، حــاال ده میلیــون  ــم. آدمــی کــه ب را روی 18-17 درصــد بیاوری

ــا 1 میلیــارد داشــت، مــی داد ماهــی 4-5 درصــد پــول می گرفــت، در ایــن موقعیــت صــد هــزار ســرمایه های  تومــان ی

بیــن 10 میلیــون تومــان تــا 1 میلیــارد تومــان آزاد شــد. بانک هــا هــم گفتنــد مــا ســود ســپرده را 18 درصــد بیشــتر 

ــرای اینکــه قــدرت خریدشــان حفــظ شــود؟ هجــوم  نمی دهیــم. ایــن صاحبــان ســرمایه های کوچــک چــه کار کننــد ب

بردنــد بــه ســمت کاالهایــی کــه قابلیــت نقدشــوندگی شــان بــاال اســت. یــا دالر بخریــم یــا ســکه بخریــم. آن هــا کــه یــک 

مقــدار پولدارتــر بودنــد، رفتنــد ملــک خریدنــد. ظــرف ســه ســال گذشــته هــم شــکر خــدا ملــک 200 درصــد، ارز 200 

درصــد و طــا هــم نمی دانــم چــه انــدازه افزایــش پیــدا کــرد. امــا واقعیــت قضیــه چیســت؟ مــا متاســفانه چــه راســتی ها 

چــه چپی هــا، چــه اصولگراهــا چــه اصــاح طلب هــا در فکرمــان یــک کمــی رســوبات کمونیســتی داریــم، تمرکــزی فکــر 

کــردن کــه هیچکــس نبایــد بــزرگ شــود، هرکســی کــه قــد او بــاال رفــت، بایــد یــک مقــدار گردنــش را بزننــد، نــه تنها در 
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بعضــی از قــوای دیگــر هســت کــه در حکومــت و دولــت مــا هــم هســت و هــر امپراطــوری هــم کــه بــه دســت بگیرنــد بــاز 

ــه یکــی از آقایــان مدیــران نفتــی عــرض می کــردم، می گفتــم  ــزرگ شــود. مــن امــروز ب می خواهنــد امپراطوری شــان ب

شــرکت هایی کــه االن بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم وابســته بــه وزارت نفــت هســت در بازار ســرمایه خیلی های شــان 

ــان را ــای اقتصادی ش ــلح فعالیت ه ــای مس ــد نیروه ــه می فرماین ــری ک ــم رهب ــام معظ ــرد. مق ــه ک ــوان عرض را می ت

واگــذار کننــد، دولــت جنــاب آقــای روحانــی هــم کــه تصویــب کردنــد بانک هــا بنــگاه داری را رهــا کننــد. شســتا هــم کــه 

بایــد بفروشــد، آن هــم کــه بایــد بفروشــد. حــدود 500-600 هــزار میلیــارد تومــان بنــگاه آمــاده فــروش هســت، خریــدار 

ــدان  ــدان اســت، هــم فروشــنده ها در زن ــا هــر دو می ترســند. چــون هــم رئیــس خصوصی ســازی در زن هــم هســت. ام

ــد را کــه دســتمال  ــد؟ ســری کــه درد نمی کن ــدان هســتند. چــه کســی جــرأت می کن ــا در زن هســتند، هــم خریداره

نمی بندنــد. ایــن رگوالتــوری و حکمرانــی اگــر همگــرا و همــراه نباشــد، اگــر مجموعــه حاکمیــت تصمیــم نگیــرد که بخش 

ــرود جــواب بدهــد. ــد ب ــر بخــرد بای ــه اگ ــد ک ــد می بین ــگاه می کن ــرد ن خصوصــی را مشــارکت دهــد چــه می شــود؟ ف

البتــه در ایــن قضایــا فســاد هــم زیــاد اســت ولــی جلــوی فســاد بایــد گرفتــه شــود. امــا مــن اولیــن توصیــه ای کــه بــه 

حضــرت »آیــت اهلل رئیســی« کــردم قبــل از اینکــه در قــوه قضاییــه مســتقر شــوند، گفتــم دنبــال این هایــی کــه می دزدنــد 

و می خورنــد و می برنــد باشــید امــا یــک بنــگاه یــا قــرارگاه تاســیس کنیــد بــرای دفــاع از ســرمایه و ســرمایه گذار پــاک. 

ســرمایه ماننــد آهــو اســت، هــم بایــد علفــی باشــد بــرای چریــدن، هــم بایــد امنیــت باشــد کــه نگریــزد. اگــر ســرمایه 

پــاک و ســالمی بــود، حتمــا ســود متعــادل و امنیــت هــم می خواهــد. از حضــرت آیــت اهلل رئیســی خواهــش کردیــم یــک 

قــرارگاه تاســیس کنیــد بــرای دفــاع از ســرمایه گذار پــاک و ســرمایه پــاک. رانت خــواری هــم هســت. ممکــن اســت کشــور 

نفتــی شــود، امضاهــای طایــی وجــود داشــته باشــد، ایــن اشــکاالت وجــود دارد. 

مســئول ایــن حرف هــای مــن هیــچ کــدام از اعضــای باشــگاه نیســتند. خــود مــن مســئول حرف هــای خــودم هســتم. 

اگــر حرفــی می زنــم، دیگــر آب از ســر مــا گذشــته اســت و مشــکلی نداریــم. امــا باشــگاه قطعــا ایــن صحبت هــای مــن 

را اعــام کنــد و چــک نکــرده بــود و کنتــرل نکــرده بــود هیــچ مســئولیتی هــم باشــگاه نــدارد.

 می خواهــم بگویــم مــا در مجمــوع بــرای اینکــه از ایــن موقعیت هــا اســتفاده کنیــم، چنــد مســاله را بایــد بــاور کنیــم: 

اوال بایــد رقابــت را بپذیریــم؛ رقابــت در کیفیــت، در قیمــت، در ســرعت تولیــد. رقابــت یعنــی همــه باهــم رقابــت کنند؛ در 

قیمــت، کیفیــت و ســرعت کار. ایــن رقابــت را بایــد بپذیریــم، خصوصــی بــود، دولتــی بود، این هــا بتواننــد رقابــت را رعایت 

کننــد. نکتــه بعــدی هــم تعییــن تکلیــف بخــش خصوصــی اســت. اگــر بخــش خصوصــی کــه می خواهــد وارد کار شــود و 

آدم پــاک و ســالمی بــود یــک امان نامــه بــه او بدهیــم، قــرار نباشــد فــردا برونــد ســراغ او، یقــه او را بگیرنــد چــرا فروختید؟ 

چــرا نفروختیــد؟ چــرا ارزان یــا گــران فروختیــد؟ و... عذرخواهــی می کنــم از حرف هــای مرتبــط و حرف هــای بــی ربطــم.
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محمدحسین عادلی
 رییس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران 

مشخصات فردی:

محمدحسین عادلی، متولد 1331

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد بین الملل، دانشگاه تهران

دکتری مدیریت کسب و کار، دانشگاه کالیفرنیا

Jamia Millia Islamia دکتری اقتصاد، دانشگاه

سوابق شغلی و اجرایی:

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز

سفیر ایران در بریتانیا

سفیر ایران در کانادا

سفیر ایران در ژاپن

رییس کل بانک مرکزی ایران

استاد دانشگاه های تهران، پلی تکنیک تهران 

عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسامی 

بنیان گذار موسسه مطالعات روند اقتصادی 
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مقتضیات جدید بازارهای منطقه ای و بین المللی گاز،
فرصت ها و چالش ها

سید محمدحسین عادلی

خدمـت همـه عزیـزان، سـروران گرامـی، مقامـات وزارت نفـت، خانم هـا و آقایـان، حضـار گرامـی سـام عـرض می کنـم و 

بسـیار خوشـوقت هسـتم از ایـن کـه ایـن فرصـت فراهم شـد بار دیگر در باشـگاه نفـت و نیرو کـه یک انجمن بسـیار خوب 

و پویـا هسـت خدمتتـان برسـم و نکاتـی را خدمـت شـما عـرض بکنـم. قبـل از آن می خواهم از همـه برگزارکننـدگان این 

کنگـره بـه ویـژه دبیـر کنگـره جنـاب آقـای »ایروانـی« بـرای زحمت شـان و برگزاری ایـن کنگره بسـیار خوب تشـکر کنم.

مطلبــی کــه بــرای شــما آمــاده کــردم البتــه یــک مقــداری ممکــن اســت فنــی باشــد امــا ســعی می کنــم بــه اختصــار 

عنــوان کنــم. بحــث دربــاره تغییراتــی اســت کــه صنعــت گاز در دنیــا بــا آن مواجــه اســت و شــکل و ســاختار جدیــدی 

اســت کــه در ســال هــای آینــده بــه خــود می گیــرد.

اوایــل دهــه 80، وقتــی کــه از طــرف وزیــر نفــت و وزیــر امورخارجــه مســئولیت مذاکــره احــداث خــط لولــه گاز ایــران و 

هنــد و پاکســتان را بــه عهــده گرفتــم، در وزارت نفــت در شــرکت صــادرات گاز جنــاب آقــای جــوادی1 بودنــد و جنــاب 

ــه گاز از  ــد. مــا تــاش بســیاری کردیــم کــه احــداث خــط لول آقــای نژادحســینیان2 هــم معــاون امــور بین الملــل بودن

ــق  ــا مواف ــد هندی ه ــه ببینن ــود ک ــن ب ــتانی ها ای ــی پاکس ــگاه کل ــه ن ــود. البت ــق ش ــد محق ــتان و هن ــه پاکس ــران ب ای

ــا  ــق می شــدند، این ه ــد. وقتــی کــه هندی هــا مواف ــف بودن ــد، آن هــا مخال ــق بودن ــه. اگــر هندی هــا مواف ــا ن هســتند ی

مخالفــت می کردنــد. البتــه ایــن نــگاه در طــرف هندی هــا هــم همیــن طــور بــود. یعنــی درســت عکــس یکدیگــر موضــع 

می گرفتنــد . وقتــی کــه بعــد از مدت هــا موفــق شــدیم پاکســتان را بــرای عبــور خــط لولــه گاز از آنجــا راضــی کنیــم، 

هنــد هــم تقریبــا موافقــت ضمنــی را داد و بــا ســرمایه گذاری مشــترک هنــد مطالعــات اولیــه کار را شــروع کردیــم. بعــد 

متوجــه شــدیم کــه مســائل سیاســی بســیار تنــدی در ایــن منطقــه وجــود دارد کــه ابعــاد سیاســی اش فقــط محــدود 

بــه روابــط بیــن پاکســتان و هنــد نیســت. در زمــان نخســت وزیــری خانــم »بوتــو« مــن از طــرف دولــت بــرای مذاکــره 

بــه پاکســتان رفتــم ولــی آنهــا بــا عبــور خــط لولــه از پاکســتان و اینکــه بــه هندی هــا نفــع برســاند و باعــث رشــد هنــد 

ــه  ــی کــه مطالع ــد. ووقت ــا شــک کردن ــق شــد هندی ه ــرال مشــرف مواف ــه ژن ــا ک ــد. بعده ــف بودن بشــود، بســیار مخال

1. رکن الدین جوادی- مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران )1381-1385(
2. محمدهادی نژاد حسینیان- معاون امور بین الملل وزارت نفت )1380-1384(
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ــزرگ مطــرح اســت و  ــم کــه عوامــل اســتراتژیک دیگــری از ســوی قدرت هــای ب مشــترک انجــام شــد مشــاهده کردی

جلــوی پــروژه را می گیــرد. بعــد از عبــور از تمــام ایــن مشــکات، معلــوم شــد کــه گاز در آســتانه ایــن اســت کــه بــه یــک 

کاالی اســتراتژیک تبدیــل بشــود. یعنــی تصمیــم در مــورد خریــد و فــروش گاز و احــداث زیرســاخت هــای گاز یــک امــر 

صرفــا اقتصــادی نیســت بلکــه موضوعــی اســتراتژیک اســت کــه بــرای تحقــق آن عوامــل راهبــردی بایــد فراهــم شــود. 

ــا متحــول می شــود و  ــه چــه ترتیــب در دنی ــن اســت کــه گاز ب ــم ای موضوعــی کــه می خواهــم حــول آن صحبــت کن

چگونــه بــه کاالی اســتراتژیک تبدیــل شــده اســت و چــه تحوالتــی در بــازار گاز در حــال وقــوع اســت.

تصویر1: تغییرات روند در بازار گاز

تصویــر 1 در مــورد تغییــرات رونــد و ســاختار گاز اســت. ســپس راجــع بــه تحــوالت بــازار گاز، اقتصــاد گاز، سیاســت های 

گاز، عرضــه و تقاضــای گاز و همینطــور بازیگــران بــزرگ گاز بحــث می کنیــم. در مــورد بــازار گاز حداقــل ســه نکتــه در 

فرضیــه مــن وجــود دارد:

نکتــه اول؛ گاز تــا ســال 1990 و حتــی قبــل از 2000 بیشــتر یــک کاالی داخلــی محســوب می شــد. هنــوز هــم حــدود 

68 درصــد تولیــد گاز در داخــل کشــورها مصــرف می شــود. یعنــی از BCM 3950 میلیــارد متــر مکعــب گاز کــه در دنیــا 

تولیــد می شــود، فقــط 1280-1270 بــی ســی ام در بازارهــای بین المللــی بــه فــروش می رســد و بقیــه، کاالی داخلــی 

محســوب می شــود. امــا ایــن کاالی داخلــی بــه تدریــج دارد بــه عنــوان یــک کاالی اســتراتژیک مهــم بین المللــی ظهــور 
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پیــدا می کنــد. نقشــی کــه نفــت در نیمــه دوم قــرن 20 بدســت آورد و نقــش آفرینــی اش به عنوان یــک کاالی اســتراتژیک 

راهبــردی ظهــور پیــدا کــرد، االن در حــال کاهــش اســت درحالیکــه نقــش گاز دارد رشــد می کنــد. ایــن نکتــه اول اســت.

نکتــه دوم ایــن کــه گاز االن موضــوع رقابــت و تنش هــای بین المللــی قــرار گرفتــه اســت. آمریــکا، روســیه، چیــن، ژاپــن و 

تمــام کشــورهایی کــه بازیگــر بــزرگ گاز هســتند، چــه در طــرف صادرکننــده و چــه در طــرف تقاضاکننــده، همــه در یــک 

رقابــت شــدید اقتصــادی - سیاســی بــا هــم درگیرنــد. بعضــی از ارقــام را بعــدا خدمتتــان می گویــم، ایــن هــم نکتــه دوم.

نکتــه ســوم ایــن کــه ســاختار بــازار گاز بــه طــور کامــل در حــال تغییــر اســت. بــازار گاز بــازار ســاده ای بــود کــه اغلــب 

آن خــط لولــه ای بــود. شــما هــر جــا می خواســتید گاز را صــادر کنیــد یــک خــط لولــه می کشــیدید و قیمتــش را هــم 

ــتم ــع سیس ــد. در واق ــه باش ــدر ک ــر چق ــت، ه ــت نف ــم قیم ــک شش ــا ی ــد: مث ــت می گفتی ــت نف ــاس قیم ــر اس ب

Oil Indexation Pricing وجــود داشــت کــه االن هــم بــه طــور کامــل از بیــن نرفته اســت امــا خیلی ســاده فرمول هایش 

ــه  ــازار جهانــی گاز« ب را بــه همیــن ترتیــب می گذاشــتند و کار انجــام می شــد. مــن هنــوز عاقمنــد نیســتم بگویــم »ب

دلیــل ایــن کــه گاز هنــوز یــک بــازار جهانــی نــدارد. بــازار آمریــکای شــمالی، بــازار اروپــا - اروپــای جنوبــی و شــمالی- و 

بعــد بــازار آســیا، ایــن چنــد بــازار را از همدیگــر جــدا می کنــد. بازارهــا بــه طــور کلــی در حــال تجدیــد ســاختار هســتند 

و مســائلش دارد خیلــی متفــاوت می شــود. ایــن ســه فرضیــه مــا هســت، حــاال وارد چنــد عــدد و رقــم بشــوم.

تصویر 2: افول اقتصاد جهان
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 بــرای ایــن کــه تحــوالت مربــوط بــه بــازار گاز را بگویــم، بایــد اول از اقتصــاد شــروع کنــم. اقتصــاد دنیــا در حــال افــول 

اســت )تصویــر 2(. ارقــام مختلــف را هــم از ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی )OECD(، هــم از صنــدوق بین المللــی 

پــول )IMF( و هــم از بانــک جهانــی )WORLD BANK( ارائــه کــرده ام. معمــوال بانــک جهانــی باالتریــن ارقــام رشــد 

جهانــی را می گویــد. IMF در وســط قــرار می گیــرد. ولــی هــر از چندمــاه آن را بازبینــی می کنــد. در نتیجــه هــر وقــت 

رقمــی را اعــام می کنــد خیلــی بــه آن رقــم مطمئــن نیســتیم و هــر از گاهــی پاییــن یــا بــاال می شــود. OECD هــم 

ســازمانی مربــوط بــه کشــورهای توســعه یافتــه غربــی اســت کــه آمارهایشــان را بــر اســاس تخمین هــای خودشــان ارایــه 

می دهنــد. مــن اولــی را OECD گذاشــتم چــون بیشــتر قابــل اعتمــاد اســت. همانطــور کــه می بینیــد ســال 2018 رشــد 

جهانــی حــدود 3 و خــرده ای درصــد بــود. ولــی در ســال 2019 افــول پیــدا کــرده اســت. بــا چنــد امــا و اگر تصور می شــود 

کــه ایــن آمــار در ســال 2020 بــاال  رود گرچــه نظــر کارشناســی مــن ایــن اســت کــه بــاال نمــی رود. علــت هــم حداقــل 

ــد. شــرایطی گذاشــته کــه محقــق نمی شــود.  ــگاه کنی شــرایطی اســت کــه IMF گذاشــته اســت. آگوســت 2019 را ن

تصویر 3: عوامل موثر بر رشد اقتصاد جهانی

چـرا اقتصـاد دنیـا رو بـه رکـود اسـت؟ )تصویـر 3( این چند دلیـل دارد: یکـی از دالیلش جنـگ تجاری چین و آمریکاسـت 

کـه بـه شـدت، هـم آمریـکا را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت و هـم چیـن را. هـر دو اینهـا غـول اقتصـادی جهانی هسـتند 

و یکـی 16 درصـد یکـی هـم 24 درصـد GDP دنیـا را بـه خـود اختصـاص داده انـد کـه بـا هـم 40 درصـد می شـود. ایـن 

40درصـد وقتـی افـول پیـدا  کنـد، مسـلما در کل GDP جهانـی اثر می گـذارد. یکی هـم اتحادیـه اروپا و موضـوع برگزیت 
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اسـت کـه وضعیتـش مشـخص نیسـت. یکـی از دالیـل، تحریم های آمریکاسـت. تصـور نکنید کـه تحریم های آمریـکا صرفا 

بـرای ایـران اسـت، جغرافیـای تحریـم آمریـکا بسـیار گسـترده اسـت و فقط شـامل ایران نیسـت، شـامل حال بسـیاری از 

شـرکت ها و بسـیاری از کشـورهای جهـان شـده و در نتیجـه همـه را در وضعیـت ریسـک های غیرقابـل پیش بینـی قـرار 

داده اسـت. ایـن  تحریم هـا باعـث جلوگیـری از فعالیـت چابـک و دینامیک این شـرکت ها شـده اسـت و به اصطـاح علمی 

نوعـی انحـراف در تجـارت کاؤامـد ایـن بنگاه هـا بوجـود آورده اسـت. ریسـک ها بـاال رفتـه اسـت. ریسـک های ژئوپلیتیکی 

هـم بسـیار باالسـت. شـما هـر روز می بینیـد کـه بحـث  جنـگ اسـت و قابلیـت پیش بینی هم وجـود نـدارد. این هـا عوامل 

رکـود جهانـی هسـتند. IMF اعـام کـرده اسـت اگـر جنـگ تجـاری چیـن و آمریـکا متوقـف شـود یـا اگـر تنش هـای 

ژئوپلیتیکـی کاهـش پیـدا کنـد، احتماال در سـال 2020 شـاهد رشـد خواهیم بود که این احتمال هم بسـیار ضعیف اسـت.

بـرای ایـن کـه ببینیـد بـا این پیش بینی هـا وضعیت چطور اسـت، به چند منطقـه در اینجا اشـاره می کنیم. یکـی از مناطق 

مهم، منطقه کشـورهای توسـعه یافته غربی اسـت. در تصویر می بینید که در سـال 2019 کاهش رشـد دارند. سـال 2020 

هـم کاهـش رشـد دارنـد. تنهـا جایـی که رشـدش بسـیار باالسـت کشـورهای در حـال توسـعه یا در حـال ظهور آسـیایی 

هسـتند که شـامل چین و هند اسـت. حتی در پیش بینی های IMF که معموال رو به باال اسـت، آمریکا کاهش رشـد دارد. 

IMF estimate of Growth IMF estimate of Growth

تصویر 4: رشد اقتصادی کشورهای مختلف
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در تصویــر 4 رشــد کشــورهای مختلــف را هــم نــگاه کنیــد، بــاز می بینیــد کــه در مــورد چیــن رشــد کاهشــی ســه ســاله 

وجــود دارد. چیــن و آمریــکا در رأس اقتصــاد جهــان یــک چنیــن وضعیتــی را دارنــد. بنابرایــن نتیجــه اینکــه پیــش بینــی 

رشــد اقتصــادی بــرای جهــان وجــود نــدارد و یــا بــا شــرط و شــروطی اســت کــه از تحقــق آنهــا خیلــی اطمینــان نیســت.

در ایــن مرحلــه می خواهــم یــک مقــدار راجــع بــه سیاســت های کشــورهای مختلــف صحبــت کنــم کــه چــرا ایــن نقشــه 

گاز دارد تغییــر پیــدا می کنــد.

تصویر 5: سیاست گذاری انرژی و گاز در آمریکا

 اگــر بخواهیــم از آمریــکا شــروع کنیــم )تصویــر 5(، در آمریــکا سیاســت دولــت ترامــپ از وقتــی کــه ســرکار آمــد، تشــویق 

رشــد تولیــدات فســیلی نفــت و گاز بــود. قوانینــی کــه دولــت آمریــکا وضــع کــرده، جهــت تســهیل تولیــد و صــادرات 

اســت، تســهیل صــادرات نفــت و تســهیل صــادرات گاز. همانطــور کــه آقــای وزیــر گفتنــد االن آمریــکا صادرکننــده نفــت 

اســت. 9/2 میلیــون بشــکه در روز صــادر می کننــد یعنــی صادراتــی کــه از صــادرات طبیعــی خیلــی از زمان هــا باالتــر 

اســت. ظرفیــت تولیــد بیشــتر هــم دارد و تصمیــم بــرای افزایــش دارد. لــذا آمریــکا مصمــم اســت بزرگتریــن بازیگــر در 

ایــن زمینــه باشــد. بــه همیــن ترتیــب صــادرات گازش را شــروع کــرده اســت. االن ســهم بســیار باالیــی نــدارد ولــی بازیگر 

مهــم چنــد نقطــه جهــان اســت کــه بعــدا بــه آن می رســیم. بنابرایــن سیاســت آمریــکا در جهــت ایــن اســت کــه ســوخت 
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فســیلی مخصوصــا نفــت و گاز و حتــی ذغــال ســنگ را بــه نحــوی حمایــت کنــد و توســعه بدهــد و بعــد صــادرات داشــته 

باشــد و بعــد بــرای ایــن صــادرات در جاهــای مختلــف رقابــت شــدید کنــد و بــازار را آن خــود ســازد. بعــد می رســیم کــه 

ایــن رقابتــش چطــور می شــود. ایــن را هــم بگویــم کــه تمــام سیاســت های فدرالــی محیــط زیســتی آمریــکا حــذف شــده 

ــان  ــرای خودش ــا ب ــی ایالت ه ــود دارد. یعن ــا وج ــکا بیشــتر در ســطح ایالت ه اســت. سیاســت های زیســت محیطی آمری

هدف گــذاری می کننــد، هــدف می گذارنــد کــه تولیــد گاز دی اکســید کربــن CO2 را چقــدر کــم کننــد یــا تــا چــه ســالی 

بــه چــه درجــه ای برســند کــه در رأس آنهــا هــم ایالــت کالیفرنیاســت ولــی دولــت فــدرال توجــه چندانــی به سیاســت های 

زیســت محیطی نــدارد. همانطــور کــه می دانیــد آمریــکا از معاهــده پاریــس هــم خــارج شــده اســت. بنابرایــن سیاســت های 

انــرژی آمریــکا یکــی از وســایل اصلــی سیاســت های اســتراتژیک و راهبــردی آمریــکا در سراســر جهــان بــه شــمار می آیــد. 

تصویر 6: سیاست های اتحادیه اروپا درباره گاز

امــا در مــورد اتحادیــه اروپــا )EU(، مهمتریــن هدفــش ایــن اســت کــه 80 درصــد CO2 تولیــدی را تــا ســال 2050 کاهــش 

دهــد )تصویــر 6(. هشــت کشــور از قبــل اعــام کرده انــد کــه نیروگاه هــای زغال سنگی شــان را می بندنــد ولــی مهمتریــن 

مســأله ای کــه دغدغــه اروپاســت بحــث متنوع ســازی منابــع تأمیــن انــرژی  اســت. اروپــا بیــن روســیه و آمریــکا و کشــورهای 

دیگــر گیر کــرده اســت. 
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تصویر 7: سیاست گذاری کشورهای اتحادیه اروپا

اگــر بــه کشــورهای اصلــی نــگاه کنیــم )تصویــر 7(، فرانســه یکــی از بزرگتریــن کشــورهایی اســت کــه منابــع انــرژی اش 

را از انــرژی هســته ای تامیــن می کنــد و نمی توانــد از آن صرفنظــر کنــد ولــی قصــد دارد تــا ســال مثــا 2035 پنجــاه 

ــر تامیــن کنــد. آلمــان کــه بزرگتریــن اقتصــاد  ــع تجدیدپذی ــرژی اش هســته ای و بقیــه را از گاز و مناب ــع ان درصــد مناب

اروپاســت در نظــر دارد تــا ســال 2022 سیســتم های هســته ای را بــه طــور کامــل کنــار بگــذارد. ایــن کشــور هم اکنــون 

تعــدادی از نیروگاه هــای هســته ای خــود را از دور خــارج کــرده و قصــد دارد کلیــه نیروگاه هــای ذغــال ســنگی را مثــا 

تــا حــدود 20 ســال دیگــر کاهــش بدهــد. 

در مــورد هلنــد؛ مهمتریــن مشــکل هلنــد یــک میــدان بــزرگ گازی اســت کــه چــون ازطریــق ایجــاد شــکافت3 تولیــد 

ــه  ــده گاز ب ــک صادرکنن ــه زودی از ی ــش داده و ب ــدش را کاه ــود، تولی ــده ب ــادی ش ــکات زی ــب مش ــرد و موج می ک

واردکننــده آن تبدیــل می شــود. بقیــه کشــورها هــم بــه همیــن ترتیــب در پــی ســازگار کــردن سیاســت هــای انــرژی 

ــا محیــط زیســت هســتند و در عیــن حــال موضــوع گاز و رقابت هــای آن برایشــان مهــم اســت. خــود ب

3. Fracturing
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تصویر 8: سیاست انرژی روسیه

امــا روســیه در برابــر آمریــکا چــه سیاســت هایی دارد؟ )تصویــر 8( اولیــن سیاســت روســیه ایــن اســت کــه بــازار اروپــا 

ــه تنهــا میــزان  ــه هــر قیمتــی کــه هســت نگهــداری کنــد و البتــه توانســته اســت در خــال ســال های گذشــته ن را ب

صــادرات خــود را بــه اروپــا کــم نکنــد، بلکــه افزایــش دهــد و میــزان وابســتگی اروپــا را بــه صــادرات خــود بــاال ببــرد. در 

آن ســال هایی کــه مــا صحبــت از خــط لولــه گاز ایــران بــه اروپــا می کردیــم، آن موقــع اروپــا حــدود 25 درصــد گازش را 

از روســیه وارد می کــرد کــه االن بــه حــدود 38-40 درصــد رســیده یعنــی واردات از روســیه افزایــش پیــدا کــرده اســت. 

ــا حفــظ و گســترش دهــد. ایــن خــط  ــازار خــود را در اروپ ــا چابکــی و کارامــدی بســیار باالیــی می خواهــد ب روســیه ب

لولــه دوم4 )نــورد اســتریم( اســت کــه از طریــق آلمــان بــه اروپــا مــی رود و گشــایش بســیار بزرگــی بــرای روســیه ایجــاد 

می کنــد، بــه دلیــل ایــن کــه خــط لولــه بســیار بــزرگ 55 میلیــارد متــر مکعبــی اســت کــه اوکرایــن را دور می زنــد در 

نتیجــه می توانــد گاز را مســتقیم بــه اروپــا صــادر کنــد و از ایــن جهــت کارش خیلــی راحت تــر می شــود.  

4. Nord Stream 2
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تصویر 9: رشد بازار گاز در سال 2018 

تصویــر 9 در مــورد وضعیــت بــازار گاز اســت: ایــن بــازار در ســال 2018 رشــد خوبــی داشــت. رشــد 5 درصــدی. این رشــد 

خــوب اســت چــون متوســط رشــد گاز بیــن ســال 2000 تــا 2017 دو و نیــم درصــد بــوده اســت در حالیکــه در ســال 

2018 دو برابــر شــده اســت. در تصویــر رشــد مناطــق مختلــف نشــان داده شــده اســت.

 

تصویر 10: علل رشد تقاضای گاز
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در تصویــر 10 بــه علــل رشــد تقاضــا بــرای گاز اشــاره شــده کــه چنــد علــت عمــده دارد: یــک عامــل مهــم افزایــش تقاضــا 

ــاز  ــود در نتیجــه گاز بیشــتری را نی ــر ب ــرای گاز، وضعیــت جــوی اســت. یعنــی در زمســتان ســردتر و تابســتان گرم ت ب

داشــت. از ســوی دیگــر سیاســت های مربــوط بــه تعطیــل کــردن نیروگاه هــای زغال ســنگی پیشــرفت داشــت. همچنیــن 

قیمــت گاز پاییــن بــود و بــا حامل هــای دیگــر انــرژی رقابــت می کــرد.

 

تصویر 11: تفاوت تقاضا در مناطق مختلف

اگــر بــه تصویــر 11 نــگاه کنیــد می بینیــد کــه تقاضاهــای گاز در قســمت های مختلــف متفــاوت اســت. مــن ســه ناحیــه 

ــا  ــز( اروپ ــگ قرم ــال 2000 )رن ــه در س ــد ک ــم. می بینی ــما مشــخص کن ــرای ش ــه ب ــردم ک ــدا ک ــودار ج ــن نم را در ای

20درصــد تقاضــای جهانــی را داشــت. االن بــه 14 درصــد رســیده اســت. یعنــی اروپــا مهمتریــن متقاضــی گاز بــود کــه 

ــوده، االن  ــگاه کنیــد آســیا 12 درصــد ب ــی کاهــش پیــدا کــرده اســت. بعــد ن تقاضــای آن در مقیــاس و مقایســه جهان

21درصــد اســت، یعنــی بســیار بــاال رفتــه اســت. بعــد هــم خاورمیانــه کــه 7 درصــد بــوده، االن 14 درصــد شــده اســت. 

یعنــی می بینیــد کــه در جغرافیــای تقاضــا بــرای گاز اروپــا افــول پیــدا کــرده، در عــوض دو منطقــه دیگــر بــاال رفته انــد: 

یــک منطقــه آســیا پســیفیک اســت و منطقــه دیگــر خاورمیانــه.
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تصویر 12: رشد تولید گاز

در تصویـر 12 تولیـد گاز را نشـان داده ایـم. اگـر بـه قسـمت مربـوط بـه تولید توجـه کنید می بینیـد تولید گاز هـم به همین 

ترتیـب رشـد خوبـی دارد. علـت اصلی رشـد تولید چند کشـور بیشـتر نیسـتند: آمریکا، روسـیه، اسـترالیا و ما در ایـران. باید 

کشـورهای دیگـر را هـم کنـار بگذاریـم. بـا توجـه به این کـه مخصوصا آمریـکا و روسـیه دارند با هم مسـابقه می دهنـد. رنگ 

آبی مربوط به آمریکای شـمالی اسـت که افزایش چشـمگیر یافته اسـت. رنگ نارنجی هم مربوط به کشـورهای CIS  اسـت 

کـه اصـل آن خـود روسـیه اسـت. در واقع دو غـول رقیب در گاز آمریکا و روسـیه هسـتند. 

تصویر 13: تجارت گاز در مناطق مختلف جهان
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ــده  ــده پدی ــود آم ــه وج ــه در گاز ب ــدی ک ــده جدی ــوع پدی ــم. موض ــاره می کنی ــری اش ــوع دیگ ــه موض ــر 13 ب در تصوی

ــارت  ــد تج ــته رش ــال گذش ــم. در س ــاص ده ــه آن اختص ــم ب ــم را می خواه ــی صحبت ــش پایان ــه بخ ــت ک LNG اس

ــرای  ــا ب ــادی تقاض ــدار زی ــا مق ــود اروپ ــم خ ــد ه ــته اســت. بع ــرار داش ــه اول ق ــیا در درج ــوده و آس LNG 10درصــد ب

ــا روســیه  ــا قیمــت باالتــر می رســد ولــی ب ــا ب ــه اروپ ــا وجــود ایــن کــه LNG  اش ب LNG داشــته اســت. االن آمریــکا ب

ــی  ــد. حت ــری کن ــازار LNG جلوگی ــر ب ــه در آنجــا LNG بفروشــد و از تســلط روســیه ب ــن ک ــرای ای ــد ب ــت می کن رقاب

بــا کشــورهای دیگــر صادرکننــده LNG بــه اروپــا نظیــر الجزایــر و قطــر نیــز رقابــت می کنــد. اروپــا االن محــل رقابــت 

آمریــکا و روســیه شــده، آســیا هــم همینطــور، آمریــکای التیــن نیــز بــه همیــن ترتیــب محــل رقابــت آمریــکا با کشــورهای 

ســنتی مثــل قطــر، الجزایــر، نیجریــه اســت. بــه همیــن دلیــل از اکتبــر ســال گذشــته یعنــی دقیقــا یــک ســال پیــش 

ــا ســال 2014 هــر میلیــون بی تی یــو  ــازار گاز از نظــر قیمتــی ســقوط آزاد کــرده اســت. قیمــت گاز ت ــه ایــن طــرف، ب ب

ــته  ــال گذش ــود و از س ــا 14 دالر ب ــدود 8 دالر ت ــد از آن ح ــر 14(، بع ــود )تصوی ــا 20 دالر ب ــن 14 ت )MMBTU( بی

ــوال  ــت و معم ــوط اس ــکا مرب ــاب5 آمری ــری ه ــه هن ــوال ب ــه معم ــی ک ــت جهان ــن قیم ــی از پایین تری ــرد. حت ــقوط ک س

ــه  ــور متوســط ب ــه ط ــت  گاز االن ب ــده اســت. قیم ــر آم ــا پایین ت ــه دالر هســت، بعضــی وقت ه ــا س ــم ت ــدود دو و نی ح

4 دالر رســیده اســت. بــه تصویــر تحــوالت قیمــت نــگاه کنیــد متوجــه می شــوید کــه رونــد اصلــی کاهشــی بــوده اســت.

 

تصویر 14: تغییرات قیمت گاز در سال 2018 و 2019

5. Henry Hub
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تصویر 15: قیمت جهانی گاز

علـت ایـن کاهـش قیمـت فقط رقابت روسـیه و آمریکا در گرفتـن بازارهای اروپایی اسـت )تصویر 15(. اگـر بخواهم بازبینی 

در مـورد LNG داشـته باشـم، می گویـم LNG االن بـا ایـن رشـد 10 درصـد بـه 320 میلیـون متریک تن رسـیده اسـت. 

چیـزی کـه همیـن چنـد سـال پیـش 270 و 290 بـود. یعنی سـهم LNG در بـازار گاز جهانی به شـدت باال رفته اسـت.

LNG تصویر 16: سهم واردات
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مهمتریــن بخــش تقاضــای LNG از چیــن و کــره جنوبــی اســت )تصویــر 16(. البتــه کشــورهای دیگــری هــم نظیــر ژاپــن 

هســتند ولــی این هــا در درجــه اول هســتند. در ســال 2019 همچنــان تصــور مــی رود کــه LNG بیــن 11 تــا 12 درصــد 

رشــد کنــد. 42 کشــور در دنیــا واردکننــده LNG شــدند و 20 کشــور هــم صادرکننــده هســتند. 

ایــن کــه گفتــم بازارهــا بــه هــم ریختــه اســت، بــه تصویــر 17 نــگاه کنیــد، می بینیــد گرچــه هنــوز نــوع قراردادهــای 

LNG بلندمــدت اســت، امــا 25 درصــد قراردادهــا بــه صــورت اســپات درآمــده و 7 درصــد کوتاه مــدت را هــم کــه بــه آن 

اضافــه کنیــم، تقریبــا یــک ســوم قراردادهــا بــه صــورت کوتــاه مــدت اســت. 

LNG تصویر 17: قراردادهای

ــز  ــازی )Liquefaction( و نی ــات مایع س ــادرات LNG تأسیس ــد و ص ــرای تولی ــد، ب ــگاه کنی ــر 18 ن ــه تصوی ــون ب اکن

تأسیســات Regasification الزم اســت. منطقــا بایــد بیــن ایــن دو یــک نســبت منطقــی وجــود داشــته باشــد ولــی اعــداد 

و ارقــام موجــود خــاف ایــن را نشــان می دهــد. اگــر نــگاه کنیــد می بینیــد تأسیســات Liquefaction در جهــان 868 

ــن ظرفیــت دارد،  ــن در ســال ظرفیــت دارد در حالیکــه تأسیســات Regasification جهــان 400 میلیــون ت میلیــون ت

ــه دو اســت. ــک ب یعنــی نسبت شــان ی
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تصویر 18 

در تصویر آخر )19( جمع بندی را در چند نکته خاصه کرده ایم:

تصویر 19: جمع بندی
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ــامل  ــی را ش ــرژی جهان ــبد ان ــعه اســت. االن 22 درصــد س ــال توس ــده ای در ح ــه صــورت فزاین ــازار گاز ب ــه ب اول اینک

ــرد.  ــد ک ــغال خواه ــد را اش ــا 30 درص ــدود 28 ت ــزی ح ــال 2050 چی ــت. در س ــش اس ــال افزای ــود و در ح می ش

دوم اینکــه گاز و منابــع تجدیدپذیــر بــه تدریــج جایــگاه اســتراتژیک پیــدا می کننــد. یعنــی جایگاهــی کــه نفــت داشــت 

بــه تدریــج گاز و منابــع تجدیدپذیــر پیــدا می کننــد و بدیــن ترتیــب جغرافیــای سیاســی تجــارت کاالهــای اســتراتژیک 

ــد.  ــوض می کنن ــان را ع جه

ســوم اینکــه کشــورها بــه ایــن ســمت ســوق پیــدا کرده انــد کــه پرتفویشــان را چگونــه متنوع ســازی کــرده و ریســک  های 

سیاســی خــود را کاهــش دهنــد. ایــن سیاســت دارای آثــاری در بــازار گاز اســت کــه بــه نفــع گروهــی و بــه ضــرر گــروه 

دیگــر می توانــد تمــام شــود. 

نکتــه چهــارم اینکــه شــاخص های اساســی گاز توســط چنــد عامــل از جملــه تجــارت LNG، گســترش قراردادهــای تــک 

محمولــه ای یــا اســپات، و رقابت هــای ســخت اســتراتژیک تعییــن و تغییــر می کننــد. 

و نکتــه آخــر اینکــه گاز در کشــورمان ایــران یــک ظرفیــت بالقــوه و پتانســیل بــزرگ اســت. یــک فرصــت عظیــم اســت. 

ــر جهــان را داراســت و ســومین تولیدکننــده اســت. بایــد راهــی پیــدا کنیــم کــه بتوانیــم بازیگــر  ــران دومیــن ذخای ای

بازارهــای بین المللــی شــویم. و پیــام آخــر مــن ایــن اســت کــه اگــر در کشــورمان بــرای صــادرات گاز، خــط لولــه خیلــی 

موفــق نبــوده، شــاید LNG در آینــده بتوانــد موفــق باشــد. 

با تشکر از توجه شما 
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غالمرضا منوچهری
 OIEC-مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 

مشخصات فردی:

غامرضا منوچهری اردستانی، متولد 1335

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1357

کارشناسی ارشد عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1359

دکتری عمران و محیط زیست، دانشگاه آخن آلمان 

سوابق شغلی و اجرایی:
کارشناس جهاد سازندگی - اصفهان

مدیر گروه نظارت آب منطقه ای اصفهان
مدیرعامل و رییس هیات مدیره آب و فاضاب اصفهان

معاون وزیر نیرو در آب و فاضاب شهری و مدیرعامل آب و فاضاب کشور
مدیر پروژه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی و عضو هیات مدیره شرکت پتروپارس تهران

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پتروپارس تهران
مدیرعامل گروه صنعتی سدید

مدیرعامل شرکت نفت، گاز و انرژی کیسون
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

مشاور وزیر نیرو
مشاور وزیر نفت

معاون امور توسعه و مهندسی، شرکت ملی نفت ایران
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تحوالت ساختاری در صنعت نفت
غالمرضا منوچهری

دنیــا در آســتانه تحــول عمــده و گســترده ای در بخــش انــرژی اســت امــا ایــن تحــوالت شــاید در ده ســال اخیــر بــروز 

کــرده اســت. اگــر مــا ایــن تحــوالت را بــه خوبــی بشناســیم، می توانیــم موقعیــت کشــور خودمــان را بازبینــی کنیــم و 

مســیر حرکــت و اســتراتژی کشــور را در بخــش انــرژی بــه طــور عــام بــه آن بپردازیــم. آنچــه مــن امــروز ارائــه می کنــم 

ــور و همینطــور انرژی هــای تجدیدپذیــر اســت. ــرژی اعــم از نفــت و هیدروکرب تحــوالت بخــش ان

ــم، خوشــبختانه پیش بینی هــای بســیار مناســبی  ــرژی بیندازی ــی نظــام در بخــش ان ــه سیاســت های کل  اگــر نگاهــی ب

بــه ویــژه در ابــاغ مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر اقتصــاد مقاومتــی )تصویــر 1(، بــرای عزیمــت بــه نقطــه مناســب در 

وضعیــت فعلــی جهانــی و ســیر حرکــت انــرژی در دنیــا شــده اســت. 

I
P
E
C

گازـ سياست هاي كلي نفت و الف 

.تدبير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشوراتخاذ -
.نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسيشده ظرفيت توليد صيانت افزايش -
.حداكثر جايگزيني با فرآورده هاي نفتي، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و ظرفيت توليد گازافزايش -
الملل و ينبگسترش تحقيقات بنيادي و توسعه اي و تربيت نيروي انساني و تالش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح-

.در زمينه هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيميآوري ارتقاء فن
.در امور نفت و گاز در بخش هاي مجاز قانوني( داخلي و خارجي)جذب منابع مالي مورد نياز الزم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي تالش -
.و جهانيو فرآوري و پااليش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخليخريد و فروش و جغرافيايي كشور براي از موقعيت منطقه اي بهره برداري -
.و كاهش شدت انرژيمصرف بهينه سازي-
.به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعيصادرات فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي جايگزيني -

ـ سياست هاي كلي ساير منابع انرژيب 
.انرژي هاي آبيبا اولويتافزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير و تالش براي رعايت مسائل زيست محيطي و استفاده از آن با تنوع در منابع انرژي كشور ايجاد -
.آوري و دانش هسته اي و ايجاد نيروگاه هاي هسته اي به منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصصتالش براي كسب فن-
.گسترش فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژي هاي گداخت هسته اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه-
.از قبيل بادي و خورشيدي و پيل هاي سوختي و زمين گرمايي در كشورآوري و دانش فني انرژي هاي نو و ايجاد نيروگاه ها كسب فنتالش براي -

3

انرژيسياستهاي كلي نظام در بخش 

 تصویر 1: رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی بخش انرژی

 حساســیت موضــوع اینجاســت کــه بتوانیــم در جهــت حداکثرســازی منافــع ملــی، بخــش انــرژی را هدایت و این مســیر را 

طــی کنیــم. بــرای طــرح ایــن موضــوع، مــن از رفرنس های معتبــری اســتفاده کردم کــه در تصویــر 2 ماحظــه می فرمایید. 
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تصویر 2: منابع گردآوری شده

چنــد عامــل و شــاخص عمــده هســت کــه تحــوالت انــرژی دنیــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و پیش بینــی وضعیــت 

آینــده را مشــکل می کنــد )تصویــر 3( و می توانــد ســیر ایــن تحــوالت را دچــار تغییــر کــرده و ســناریوهای متنوعــی 

را عرضــه کنــد. از جملــه بحــث تغییــرات قیمــت هســت. آقــای دکتــر عادلــی اشــاره کردنــد کــه در یــک دوره کوتــاه، 

ــت  ــن اس ــرمایه گذاری ها ممک ــی از س ــت خیل ــن قیم ــا ای ــا ب ــت. طبیعت ــاده اس ــاق افت ــت گاز اتف ــدید قیم ــت ش اف

توجیهــی نداشــته باشــد. همینطــور در بخــش نفــت هــم شــاهد نوســانات قیمتــی خیلــی شــدیدی بودیــم. بــه طــور 

ــه ویــژه در بخــش  ــرژی فســیلی ابهامــات زیــادی وجــود دارد. ایــن را خواهیــم دیــد کــه ب ــه آینــده ان کلــی راجــع ب

ــه ویــژه توافــق پاریــس و الزاماتــی کــه کشــورها  نفــت ایــن ابهــام جــدی هســت. بحــث توافقــات محیــط زیســتی ب

بــرای کاهــش کربــن دارنــد، بــه شــدت برنامــه توســعه انــرژی هیدورکربــوری را در دنیــا تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. 

از ســوی دیگــر بحــران خاورمیانــه و تعــدد مخاصمــات در ایــن منطقــه کــه 60 درصــد انــرژی متعــارف دنیــا را دارد، 

روی نفــت و زغــال ســنگ تاثیرگــذار اســت. حتــی مذاکــرات جهانــی در بــاب انــرژی بــه ویــژه همیــن مذاکــرات چیــن 

ــرژی  ــا ســرمایه گذاری ان ــرژی و طبیعت ــازار ان ــد روی ب ــا هســتند می توان ــر قدرت هــای اقتصــادی دنی ــکا کــه اب و آمری

ــد. ــذار باش ــف تاثیرگ ــای مختل در بخش ه
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تصویر 3: عوامل عمده عدم قطعیت در بخش انرژی

ببینیم روندهای عمده انرژی در دنیا چیست و این تحوالت چه بخش هایی را شامل می شود )تصویر 4(.

تصویر 4: مهم ترین روندهای جهانی حوزه انرژی
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طبیعتــا دســته بندی می توانــد متنــوع باشــد ولــی اگــر بخواهیــم آن را بــه طــور عمــده در چهــار گــروه تقســیم کنیــم، 

عبــارت اســت از: اول؛ مقــررات مربــوط بــه کاهــش گاز دی اکســید کربــن و مقرراتــی کــه کشــورها بــرای حــذف و کنتــرل 

ایــن گاز پذیرفتنــد، دوم؛ ظهــور انرژی هــای تجدیدپذیــر و برقــی شــدن صنایــع و بــه طورکلــی حمــل و نقــل و تبدیــل 

ــد  ــوم؛ رش ــده ای دارد، س ــار بســیار عم ــد آث ــم دی ــه خواهی ــی ک ــرژی الکتریک ــه ان ــر ب ــای تجدیدپذی مســتقیم انرژی ه

ــرای کاهــش مصــرف زغــال ســنگ و تولیــد زغــال  ــرای نفــت و اجبــار ب ــًا پاییــن آمــدن تقاضــا ب مصــرف گاز و متقاب

ســنگ، و چهــارم؛ رونــد عمــده دیگــر هــاب انــرژی جدیــد و منابــع غیرمتعــارف نفــت و گاز در آمریــکای شــمالی. مــا 

در کشــورمان کمتــر راجــع بــه ایــن بحــث حــذف و کاهــش گاز CO2 صحبــت کرده ایــم ولــی بســیار جــدی اســت. از 

ســال 1997 بــا پروتــکل کیوتــو ایــن بحــث شــروع شــد و تکالیفــی بــرای کشــورها مقــرر شــد. در ســال 2015 اجــاس 

ــاز معاهــده بین المللــی UNFCCC منعقــد گردیــد  مهم تــری در پاریــس برگــزار و اقدامــات کشــورها ارزیابــی شــد و ب

)تصویــر 5(. 

تصویر 5: معاهدات تغییر اقلیم

دانشــمندان در خصــوص تغییــر اقلیــم بارهــا هشــدار داده انــد کــه اگــر ایــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد، کــره زمیــن بــا بحران 

ــه یــک و نیــم درجــه ســانتیگراد  ــزان افزایــش درجــه حــرارت را ب ــرن می ــان ق ــا پای ــد ت ــه رو می شــود و بای جــدی رو ب

کاهــش دهیــم. همچنیــن قوانینــی بــرای کاهــش ســوخت های فســیلی بــه ویــژه ذغــال ســنگ، افزایــش ســرمایه گذاری 
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در انرژی هــای تجدیدپذیــر، تغییــرات نظــام مالــی حاکــم بــر شــرکت های بــزرگ و حتــی کشــورها کــه بــه مالیــات کربــن 

معــروف اســت و همینطــور سوبســید بــرای افــرادی کــه بتواننــد بــه حــذف کربــن کمــک کننــد، وضــع شــد. در ادامــه 

دربــاره همیــن چهــار رونــد اصلــی توضیــح بیشــتری عــرض می کنــم.

ــد و  ــاق می افت ــا اتف ــدر ســریع در دنی ــا برقی ســازی چق ــر 6( ســرعت Electrification ی ــد )تصوی  مشــاهده می فرمایی

تــا ســال 2050 از ســهم 19 درصــد بــه 29 درصــد افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. بــه طــور مطلــق هــم انــرژی الکتریکــی از 

صــد واحــد بــه 203 واحــد افزایــش پیــدا می کنــد. درحالــی کــه ســهم هیدروکربورهــا در تولیــد انــرژی الکتریکــی عمــا 

تغییــر چندانــی نمی کنــد. ایــن Electrification یــا برقــی ســازی عمدتــا در حمــل و نقــل اتفــاق می افتــد کــه ماحظــه 

می فرماییــد از 1 درصــد بــه 27 درصــد می رســد و در ســاختمان ســازی از 31 بــه 45 و در صنایــع از 21 بــه 29، این هــا 

ــت.  ــه اس ــای محافظه کاران پیش بینی ه

تصویر 6: برقی سازی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر

بــاز ایــن منحنــی )تصویــر 7( بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه افزایــش ســرمایه گذاری در بخــش نیــرو کــه عمدتــا متکــی 

بــه انــرژی بــرق هســت، در حــال افزایــش اســت و از ســال 2015 بــر ســرمایه گذاری در بخــش باالدســتی نفــت و گاز 

پیشــی گرفتــه اســت. یعنــی دنیــا بــه شــدت بــه ایــن ســمت رو آورده اســت. البتــه منشــا ایــن تحــوالت، انضباط هــای 

مقــرر در کنوانســیون پاریــس اســت درحالیکــه کاهــش قیمــت جهانــی نفــت هــم عامــل تاثیرگــذاری بــوده و باعــث شــده 
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ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه بــه شــدت کاهــش پیــدا کنــد. 

تصویر7: روند سرمایه گذاری برای برقی سازی در جهان

ــل ســهم  ــه رشــد اســت و در مقاب ــرق هــم رو ب ــد ب ــو در تولی ــر 8( نشــان می دهــد ســهم انرژی هــای ن نمــودار )تصوی

انــرژی هیدروکربــوری یــا نفــت روبــه کاهــش اســت و ایــن برقی ســازی بــه همــراه تکنولــوژی ذخیره ســازی و باطــری 

آینــده دنیــا را تســخیر خواهــد کــرد.

تصویر 8: سهم انرژی های تجدیدپذیر در سرمایه گذاری حوزه برق
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ــد  ــد تولی ــازی و رش ــد برقی س ــد رون ــی رش ــد، یعن ــاق می افت ــا اتف ــه در دنی ــدی ک ــن رون ــا ای ــد ب ــه می کنی ماحظ

ــر 9(. ــد )تصوی ــر می کن ــا تغیی ــرژی دنی ــه ان ــی و نقش ــای سیاس ــه جغرافی ــا نقش ــا، اساس تجدیدپذیره

تصویر9: تاثیرات تغییر منابع انرژی

ــر اســت. در 10 ســال گذشــته 70 درصــد  ــای تجدیدپذی ــه  انرژی ه ــاده کاهــش هزین ــاق افت ــه اتف ــی ک ــز عجیب  چی

ــاد کاهــش پیــدا کــرده اســت. ایــن رونــد  هزینــه تولیــد انــرژی خورشــیدی کــم شــده و 30 درصــد تولیــد انــرژی ب

همچنــان ادامــه دارد. االن در کشــورهایی کــه خودشــان تولیدکننــده نفــت نیســتند و واردکننــده نفــت یــا گاز هســتند، 

تولیــد انــرژی الکتریکــی ناشــی از تجدیدپذیرهــا ارزان تــر یــا معــادل انــرژی هیدروکربــوری آنهــا شــده اســت. طبیعتــا 

ــتری دارد. ــاز بیش ــتند، امتی ــده اش نیس ــت و واردکنن ــان اس ــور خودش ــا در کش ــن انرژی ه ــه ای ــن ک ــطه ای ــه واس ب

ــن  ــاب و زمی ــرژی آفت ــاد، ان ــرژی ب ــم از ان ــو اع ــای ن ــاده ای در انرژی ه ــک فوق الع ــای تکنولوژی ــاهد نوآوری ه ــا ش م

ــه حفاظــت از ســامت و موجودیــت  ــژه ای ب ــی کــه توجــه وی ــه فضــای جهان ــا توجــه ب ــن ب گرمایــی هســتیم. بنابرای

کــره زمیــن دارد، پیش بینــی می شــود ســرعت رشــد ایــن تغییــرات بیشــتر شــده و تحــوالت فراتــر از آن چیــزی کــه 

انتظــار داریــم اتفــاق بیفتــد. اگــر فکــر کنیــم کــه قــرن 19، قــرن زغــال ســنگ بــود و شــروع دوران صنعتــی در دنیــا 

و قــرن 20 قــرن نفــت بــود و تحــوالت ژئوفیزیکــی عمــده و تمرکــز قدرت هــا و جنگ هایــی کــه بــر ســر نفــت اتفــاق 

افتــاد؛ بایــد قبــول کنیــم کــه قــرن 21 و بــه ویــژه نیمــه دوم قــرن 21 دوره انــرژی تجدیدپذیرهاســت و تغییــر نقشــه 

ژئوپلیتیــک انــرژی و تغییــر قــدرت در دنیــا. جالــب اســت کــه چیــن، آمریــکا، اروپــا و ژاپــن بیشــترین ســرمایه گذاری 



57

IPEC  2019

ــت  ــته اس ــرده و توانس ــا ک ــرمایه گذاری را در تجدیدپذیره ــد از س ــا 45 درص ــی 40 ت ــه تنهای ــن ب ــد. چی را کرده ان

بیشــترین نوآوری هــا را داشــته باشــد. بیشــترین صــادرات تکنولــوژی در بخــش تجدیدپذیرهــا را داشــته باشــد. 

منحنــی )تصویــر 10( هــم نشــان می دهــد بــا توجــه بــه اتفاقــات کانــی کــه در بخــش انــرژی دنیــا در دهــه اخیــر افتــاده 

و همینطــور در دو دهــه آینــده می افتــد، مصــرف نفــت رو بــه کاهــش خواهــد رفــت و ســهمش کاهــش پیــدا می کنــد. 

همچنیــن مصــرف زغــال ســنگ بــه شــدت مســیر افــت را طــی می کنــد. در مقابــل مصــرف گاز کــه عمدتــا متکــی بــر 

ــرده،  ــه از کــف شــروع ک ــز( و خــط زرد و خــط نارنجــی ک ــد )خــط قرم ــدا می کن ــش پی محــور ال ان جــی اســت افزای

انرژی هــای تجدیدپذیــر اســت کــه رشــدش از همــه ســریع تر اســت و تــا 2040 ســهم حــدود نزدیــک 20 درصــد را بــه 

خــودش اختصــاص می دهــد. بنابرایــن رونــد جهانــی در ایــن زمینــه رونــد رو بــه تحــول اســت و همــان چیــزی اســت 

ــه عکس العمــل کــرده اســت.  ــی و کشــورها را وادار ب کــه شــرکت های جهان

تصویر 10: روند تغییر تقاضای هریک از منابع انرژی 

بــاز اینجــا )تصویــر 11( اگــر بخواهیــم راجــع بــه تقاضــای نفــت اشــاره کنیــم ماحظــه می فرماییــد کــه در بخــش حمــل 

ــی در بخــش پتروشــیمی و صنعــت نفــت همچنــان  و نقــل تقاضــای نفــت کاهــش پیــدا می کنــد )قســمت قرمــز(، ول

جایگاهــش را حفــظ می کنــد و در بخــش پتروشــیمی افزایــش هــم پیــدا خواهــد کــرد. 
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تصویر 11: روند تغییر تقاضای نفت در بخش های مختلف

ــه  ــکای شــمالی ک ــا شــده اند و آمری ــه ج ــا ب ــه ج ــا چگون ــرژی دنی ــای ان ــه قطب ه ــد ک ــم نشــان می ده ــر 12 ه تصوی

ــود، در 2040 بــه صادرکننــده انــرژی تبدیــل خواهــد شــد.  زمانــی واردکننــده انــرژی نفــت ب

تصویر 12: تغییر قطب های عرضه و تقاضای نفت 
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ــاز در تصویــر 13 کــه یــک مقــدار نگران کننــده اســت، ماحظــه می کنیــد کــه ســرمایه گذاری در بخــش نفــت و گاز  ب

دارای رشــد خوبــی نبــوده اســت. 

تصویر 13: روند جهانی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز

در ســال 2010 تــا 2015 دوازده درصــد بــوده و بــا افــت قیمت هــا در ســال 2014 بــه شــدت افــت می کنــد و در حــال 

حاضــر رشــد 6 درصــدی را دارد. منتهــا اگــر دقــت کنیــد بیشــترین ســرمایه گذاری را آمریــکای شــمالی کــرده و عمــا بــه 

تنهایــی در آمریــکای شــمالی بیــش از 3 برابــر کل خاورمیانــه ســرمایه گذاری شــده اســت. میلیون هــا اشــتغال در آمریــکا 

توســط نفــت و گاز شــیل ایجــاد شــده کــه هرگــز ایــن اشــتغال را از دســت نمی دهنــد. دکتــر عادلــی بــه درســتی اشــاره 

کردنــد کــه بــرای حفــظ ایــن اشــتغال بایــد قیمــت نفــت را حفــظ کننــد. نکتــه ای کــه بایــد اصــاح کنــم ایــن اســت کــه 

آمریــکا درســت اســت االن صــادر کننــده نفــت اســت، ولــی عمدتــا واردکننــده نفــت هــم هســت. چــون آمریــکا شــرق و 

غربــش هــزاران کیلومتــر فاصلــه دارد. آمریــکا هنــوز رقــم عمــده ای حــدود 6 میلیــون بشــکه نفــت وارد می کنــد. در ســال 

2040 اســت کــه می توانــد صادرکننــده نفــت باشــد. در تصویــر 14 هــم ماحظــه می فرماییــد کــه تولیــد نفــت شــیل 

آمریــکا در ســال 2025 بــه 12 میلیــون بشــکه در روز می رســد. هــر چــه زمــان جلــو رفتــه ارقــام مربــوط بــه نفــت و گاز 

شــیل در آمریــکا و در دنیــا بیشــتر شــده اســت. 
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تصویر 14: سهم کشوهای عمده تولیدکننده از نفت شیل

ــن،  ــرژی، مدیریــت کرب ــاور و ذخیره ســازی ان ــد بگوییــم کــه در تجدیدپذیر هــا، پ ــر 15( بای ــن توضیحــات )تصوی ــا ای  ب

تحــوالت تکنولوژیــک در باالدســتی و موضــوع مهــم دیجیتالیــزه شــدن و همینطــور تغییــرات ســاختاری در شــرکت های 

ــد.  ــز شــکل گرفته ان ــن، شــتاب دهنده ها نی ــر ای ــرد. مضــاف ب ــی شــکل می گی ــات و روندهای ــی، چــه اتفاق نفت

تصویر 15: زمینه های تغییرات در بخش انرژی
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اینفوگرافــی تصویــر 16 را اگــر نــگاه کنیــد ماحظــه می فرماییــد کــه در فاصلــه ســال های 2015 تــا 2019 چــه اتفاقــات 

ــر در  ــرژی تجدیدپذی ــد شــده اســت. قیمــت ان ــی تولی ــل برق ــا اتوموبی ــه اســت. میلیون ه ــا شــکل گرفت بزرگــی در دنی

ــه شــدت رشــد کــرده و قیمــت   ــه شــدت افــت کــرده اســت. ظرفیــت ذخیره ســازی باتری هــا ب ــف ب بخش هــای مختل

ــه ســرعت از ســرمایه گذاری در بخــش ذغــال  ــزرگ پاییــن آمــده اســت. کشــورها ب آن هــا در مقیاس هــای کوچــک و ب

ــد.  ــان ماحظــه می فرمایی ــب دیگــری کــه بعــدا خودت ــکات جال ــد و بســیاری ن ــری کرده ان ســنگ کناره گی

تصویر 16: تغییرات ایجاد شده پس از توافق پاریس

 همــه شــرکت های بــزرگ سیاســت های خــود را عــوض کرده انــد. اســتات اویــل کــه آقــای ســفیر اشــاره کردنــد، اســمش 

ــوری  ــن انرژی هــای هیدروکرب ــو را جایگزی ــد کــه انرژی هــای ن ــه ســمتی حرکــت می کن ــر داد و ب ــور تغیی ــه اکوئین را ب

کنــد. تحــوالت عمــده ای هــم در ســاختار ایــن شــرکت ها اتفــاق افتــاده اســت. بــه طــور مثــال بــرای مدیریــت کربــن 

ــا  ــد ت ــت کردن ــاد و حمای ــا ایج ــد ی ــه کار گرفتن ــتارت آپ ها ب ــرکت های High-Tec و اس ــادی را از ش ــاخک های زی ش

حرکــت بــه ســمت اهدافــی را کــه در توافقنامــه پاریــس ذکــر شــده، شــتاب دهنــد و خودشــان را بــا آینــده ای کــه در 

بخــش انــرژی در دنیــا متصــور اســت هماهنــگ کرده انــد. در مــورد تکنولــوژی بخــش نفــت و توســعه نفــت هــم مــن 

اینجــا از گس پــروم نفــت یــک اســایدی را بــه عاریــه گرفتــم )تصویــر17( کــه نشــان می دهــد چــه تکنولوژی هایــی را از 

دیجیتالیــزه کــردن میدان هــای نفتــی بــا دقــت فوق العــاده بــاال تــا مســایل دیگــر بــرای ایــن افزایــش بــه کار گرفته انــد.
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تصویر 17: فناوری ها در باالدست صنعت نفت

 تحــول دیگــری کــه دوســتان و آقــای وزیــر هــم اشــاره کردنــد بحــث حرکــت پایین دســتی بــه ســمت پخــش و پاالیش و 

بــه ویــژه پتروشــیمی اســت کــه ظرفیــت بســیار عمــده ای دارد )تصویــر 18(. مــا االن کاالیی به نام پاســتیک داریــم تولید 

می کنیــم. مرحلــه بعــد پاســتیک مهندســی اســت کــه ارزش افــزوده باالتــری دارد و پاســتیک دمــا بــاال کــه بســیار ایــن 

مســیرهای  تکنولوژیکــی اســت. البتــه نیاز به الیســنس و تــاش زیادی اســت که بتوانیــم تکنولوژی های نو را جــذب بکنیم. 

تصویر 18: فناوری ها در پایین دست صنعت نفت
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بحث دیجیتالیزه شدن )تصویر 19( در این صنایع و صنعت نفت مطرح است که فرصت نیست به آن بپردازم ولی به هر حال 

شرکت های نفتی به پنج/شش شاخص عمده از جمله بیگ دیتا و اینترنت اشیا، موبایل دیوایس روی آورده اند که البته موبایل 

االن با 5G به حرکت درمی آید و یک دنیا داده را می تواند مبادله کند. همینطور ربات ها، تکنولوژی ابری و تمام زمینه های دیگر 

که می تواند این صنعت را حرکت دهد. این بحث دیجیتالیزه شدن باز به کمک استارت آپ ها و شتاب دهنده ها شکل پیدا می کند. 

تصویر 19: دیجیتالیزه شدن

پتروناس با 500 شرکت نوآور در این زمینه وارد قرارداد شده است )تصویر 20(.

تصویر 20: تعامل پتروناس با استارت آپ ها
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 مبحــث مهــم دیگــری کــه در ایــن فرصــت کوتــاه اشــاره می کنــم )تصویــر 21(، تحول ســاختاری شــرکت های نفت اســت. 

تصویر 21: تحول ساختاری شرکت های نفتی

شــرکت ها بــه ســمت خصوصی ســازی یــا آی پــی او و واگــذاری ســهام رفتــه  و تحــوالت ســاختاری درونــی ایجــاد کــرده  

و بــه ســمت رقابت پذیــری رفته انــد کــه مــا متأســفانه در کشــورمان تنهــا و تنهــا یــک شــرکت نفــت داریــم و فرصتــی 

بــرای رقابــت ایجــاد نمی شــود. 

ماحظــه بفرماییــد )تصویــر 22( در آمریــکای شــمالی قبــا مثــا 8 تــا شــرکت بین المللــی نفتــی )IOC( بــزرگ بــود، 

بعــد 14 شــرکت بــزرگ دیگــر اضافــه شــد کــه البتــه بــه بزرگــی آن نیســتند. تنــوع و تکثــر در شــرکت ها در دنیــا در 

بخــش باالدســتی اتفــاق افتــاده اســت. اینجــا هــم عــدد 240 را ذکــر کــرده اســت. 
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تصویر 22: روند رشد تعداد شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک نفتی در آمریکا

ــا وجــود شــرکت های بــزرگ نفتــی دولتــی، شــرکت های خصوصــی هــم دارد تشــکیل می شــود   در خــود چیــن هــم ب

و در آینــده تنــوع ایــن شــرکت ها را در چیــن بیشــتر خواهیــم دیــد )تصویــر 23(.

تصویر 23: تنوع شرکت های بزرگ نفتی در کشور چین
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ــد یعنــی از  ــدا می کنن ــی( ســوق پی ــه ســمت IOCs )شــرکت های نفتــی بین الملل ــی نفــت( ب NOCs )شــرکت های مل

لحــاظ نقشــی کــه بــه عهــده می گیرنــد مثــل پترونــاس )تصویــر 24( کــه االن شــرکت بین المللــی شــده و کارهایــی را 

بــه عهــده گرفتــه و همینطــور پتروبــراس )تصویــر 25( کــه در نقــاط مختلــف دنیــا حضــور پیــدا کــرده اســت. 

تصویر 24: رشد دامنه جغرافیایی فعالیت های شرکت پتروبراس

تصویر 25: تبدیل پتروناس از شرکت ملی نفت به شرکت نفت بین المللی
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مــن یــک نتیجه گیــری کنــم بــرای کشــور خودمــان؛ براســاس آن چــه کــه در دنیــا در حــال وقــوع اســت، 7 رونــد یــا 

ــر 26(،  ــم )تصوی ــزی کنی ــت و برنامه ری ــم هدای ــرژی کشــورمان می توانی ــروزی اکوسیســتم را در بخــش ان ــول ام ــه ق ب

برنامه ریــزی اســتراتژیک و طبیعتــا برنامه هــای اجرایــی بــرای ایــن کــه بتوانیــم از وضعیــت فعلــی بــا توجــه بــه موقعیــت 

ــا مدل هــای  ــوع شــرکت های باالدســتی ب ــم. تن ــر اســتفاده را ببری ــان حداکث ــع در اختیارم ــان و مناب ژئوپیلتیــک خودم

قــراردادی متنــوع کــه آقــای وزیــر هــم اشــاره کردنــد. بایــد بــرای تأمیــن مالــی ایــن شــرکت ها راهــی پیــدا کنیــم کــه 

بتواننــد منابــع نفتــی مــا را توســعه بدهنــد. مــا در غیــاب شــرکت های خارجــی نمی توانیــم متوقــف شــویم.

تصویر 26: نتیجه گیری و جمع بندی

ــر 27(. حرکت هایــی در کشــور شــروع  ــر اســت )تصوی  دوم بحــث تامیــن زیرســاخت های تولیــد انرژی هــای تجدیدپذی

شــده ولــی بایــد خیلــی گســترده تر بــه ایــن مســأله پرداخــت. بــا توجــه بــه منابعــی بــه ویــژه در بخش انــرژی خورشــیدی 

می توانیــم در ایــن زمینــه کارهــای زیــادی بکنیــم.

 بحــث بعــدی تبدیــل نفــت خــام بــه فرآورده هــای پاالیشــی و بحــث پتروپاالیــش و پتروشــیمی اســت )تصویــر 27( که باز 

جنــاب وزیــر بــه آن اشــاره کردنــد. بایــد بتوانیم از نفــت و گازمان در درجــه اول در داخل کشــور حداکثر اســتفاده را بکنیم. 

بــا تولیــد محصــول و رونق بخشــی بــه صنایــع تولیــدی، ارزش افــزوده بیشــتری ایجــاد می شــود. هــر چقــدر بتوانیــم بــدون 

ایــن کــه شــدت مصــرف انــرژی بــاال بــرود، انــرژی را در داخــل مصرف کنیــم، بــه رفــاه و اقتصاد ما بیشــتر کمــک می کند.
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تصویر 27: تحوالت کلیدی بخش انرژی

 بحــث دیگــر توســعه صنایــع پشــتیبان و تولیــد تجهیــزات اســت. حجــم عظیمــی از ســرمایه گذاری در صنعــت نفــت 

بــه معنــی افزایــش حجــم عظیمــی از ســرمایه گذاری صنعتــی و فعــال شــدن کارگاه هــا و تولیدی هــا حتــی در زمینــه 

ــن  ــد. بنابرای ــدی راه می افت ــم و صنعت هــای جدی ــی بروی ــع داخل ــه ســراغ صنای ــد ب ــا بای تجدیدپذیرهاســت کــه طبیعت

ــود. ــرای هدایــت ایــن صنعــت هــم بســیار مهــم اســت و تعیین کننــده خواهــد ب ــزی ب برنامه ری

 بحث دیگر ارتقای بهره وری و کاهش شـدت مصرف انرژی اسـت که آقای وزیر هم اشـاره کردند. متأسـفانه به این موضوع 

کم پرداخته شـده اسـت. شـاید شرکت های شـتاب دهنده یا دارای دانش فنی و توان دیجیتالی باال بتوانند در این حوزه ورود 

بکنند و البته با منطقی شدن قیمت و اقتصاد واقعی که بر این بخش حاکم شود، بتواند یک تحولی ایجاد شود. رشد مصرف 

انرژی در دنیا االن به معنای واقعی 3 درصد است، ولی حدود 2 درصد آن از محل افزایش راندمان انرژی دارد تأمین می شود. 

مـا در کشـورمان هنـوز چیـزی به عنـوان افزایش راندمـان انرژی نداریـم. یعنی داریم با همان روند گذشـته طـی می کنیم.

 بحـث توسـعه اسـتارت آپ ها، شـتاب دهنده ها و شـرکت های دانش بنیـان بـود کـه بـه آن پرداخته شـد و اکوسیسـتم آخر، 

توسـعه تجـارت فرآورده هـا، بـرق، گاز و انـواع مبـادالت انـرژی بـا کشـورهای همسـایه اسـت که مـا را از تحریم هـا مصون 

مـی دارد و در تحریـم اخیـر هـم چیـزی کـه اقتصـاد مـا را تـا حد زیـادی حفظ کـرد، مبـادالت تجـاری در بخش انـرژی با 

همسـایه ها بـوده و مـا حتـی در دوره هایـی بایـد امتیازهایـی بدهیـم کـه بتوانیـم ایـن تبـادالت را تقویت  کنیـم. کام آخر 

ایـن کـه  ای کاش آن خـط انتقـال گاز را کـه آقـای دکتـر عادلـی دنبالـش بودنـد، وصـل کـرده بودنـد و انجـام شـده بـود.



علیرضا یزدی زاده
 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و مشاور عالی گروه مپنا 

علیرضــا یــزدی زاده تحصیــات خــود را در رشــته مهندســی بــرق در مقاطع کارشناســی و کارشناســی ارشــد در داخل کشــور 

و دکتــرا در کانــادا بــه اتمــام رســاند. وی هــم اکنــون دانشــیار دانشــکده بــرق دانشــگاه شــهید بهشــتی می باشــد. زمینه هــای 

شــغلی و تحقیقاتــی ایشــان از ســی ســال قبــل تاکنــون متمرکــز بــر حــوزه انــرژی خصوصــا نیروگاه هــای حرارتــی بــوده 

اســت. ایشــان ارائــه خدمــات مدیریتــی و مشــاوره ای در حوزه هــای مختلــف از جملــه گــروه کنتــرل و ابــزار دقیــق، معاونــت 

آموزشــی دانشــگاه شــهید بهشــتی )شــهید عباســپور ســابق(، دفتــر آمــوزش وزارت نیــرو، ســازمان بهــره وری انــرژی ایــران و 

گروه مپنا را در مجموعه سوابق خود در سال های گذشته را دارند.
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بــا عــرض ســام خدمــت حضــار محتــرم، نــکات بســیار خوبــی در بیانــات ســخنرانان قبلــی وجــود داشــت کــه زمینــه را 

بــرای طــرح موضــوع اینجانــب فراهــم می نمایــد. ایــن نــکات عبارتنــد از:

نقاط ضعف احتمالی که در دستور العمل ها، آئین نامه ها و قوانین وجود دارد.  

تصمیم گیــری مناســب یــک کشــور اروپائی 29 ســال قبــل و تجمیع ثــروت 1060 میلیــارد دالری برای آیندگانشــان  

پیچیدگی های مسائل اقتصادی حول و حوش نفت و گاز و سازوکار قیمت گذاری  

تشریح روندهای بسیار مهمی در سطح جهانی در حوزه های مختلف از جمله انرژی   

)Disruptive Technology( ضمن تصدیق و اسـتفاده از بیانات ارزشـمند ارائه شـده، خصوصا توجه به فناوری تحول آفرین

ــون  ــت دگرگ ــاد و صنع ــه اقتص ــور را در عرص ــک کش ــد ی ــه می توانن ــن )Disruptive Trend( ک ــد تحول آفری ــا رون ی

کننــد، مثــل رونــد الکتریفیکیشــن Electrification، رونــد کاهــش انتشــار کربــن )Decarbonization(، رونــد دیجیتالی 

شــدن)Digitalization(، رونــد افزایــش کاربــری موبایــل )Mobilification(، بــا توجــه بــه موضــوع نشســت کــه »نقــش 

و ظایــف دولــت و بخــش خصوصــی در حــوزه کســب و کار« اســت، بــه تشــریح چنــد نکتــه مهــم در خصــوص شــرایط 

محیــط کســب وکار بــرای رشــد بخــش خصــوص واقعــی می پــردازم.

منبعــث از قانــون اساســی و مضامیــن قانــون اساســی، اعتقــاد دارم کــه در نظــام جمهــوری اســامی، وزراء دارای   -1

اختیــارات واســعه هســتند. یکــی از مهمتریــن دالیــل ایــن نظریــه ایــن اســت کــه وزراء عــاوه بــر ایــن کــه بایــد 

بــه رئیس جمهــور پاســخگو باشــند )کــه آن هــا را انتخــاب کــرده(، مســتقیما بایــد بــه مــردم از طریــق وکای مــردم 

در مجلــس شــورای اســامی هــم پاســخگو باشــند. بــه همیــن دلیــل قــدرت و اختیاراتــی کــه بــرای وزراء در نظــام 

جمهــوری اســامی در نظــر گرفتــه شــده، اختیــارات واســعه ای اســت. مضــاف بــر ایــن کــه در هــر صــورت نقــش 

توســعه ای کشــور بــه صــورت جــدی بــر دوش وزراء اســت و بایــد اختیــارات کافــی داشــته باشــند تــا بتوانند توســعه 

را رقــم بزننــد. مثــل هــر پدیــده دیگــری کــه دارای مزایــا و معایــب اســت، ایــن نیــز می توانــد دارای مزایــا و معایــب 

خــاص خــودش باشــد. شــاید بزرگتریــن عیبــش ایــن باشــد کــه می توانــد در دولت هــای مختلــف نوعــی ناپایــداری 

ــا بخــش  ــد از دیــدگاه فــردی کــه در حــوزه صنعــت ی و حرکــت نوســانی ایجــاد کنــد، کــه ایــن حرکــت می توان

خصوصــی نشســته، گزنــده و نــا امیدکننــده نســبت بــه آینــده باشــد.

به نظــر می رســد کــه وقــت آن رســیده کــه راجــع بــه ایــن کــه آیــا دولــت در واقــع حاکمیــت اســت یــا کارفرمــای 
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ــوه  ــد. ایــن تجمیــع اختیــارات واســعه در نماینــدگان اصلــی ق ــه عمــل آی ــد تصمیم گیــری اساســی ب ــزرگ؟ بای ب

مجریــه کــه وزراء هســتند، بــا ایــن موضــوع کــه همزمــان وزارتخانه هــا کارفرمــای پروژه هــای بــزرگ کشــور هــم 

هســتند، می توانــد گاهــی موجــب توســعه و گاهــی موجــب توقــف یــا کاهــش رشــد شــود. 

نظــام برنامه ریــزی و مدیریتــی کشــور، حداقــل در ســال های بعــد از جنــگ تحمیلــی مبتنــی بــر فــرض شــرایط   -2

ــی  ــه نوع ــا ب ــر م ــال های اخی ــل در س ــه حداق ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، ای ــده اس ــی ش ــور طراح ــادی در کش ع

به صــورت خفیــف یــا تشــدید یافتــه تحــت تحریم هــای ظالمانــه بوده ایــم. گذشــته از مشــکاتی کــه ایــن شــرایط 

ــد را  ــدت می باش ــد م ــا بلن ــه عموم ــتراتژیک ک ــزی اس ــد برنامه ری ــر می رس ــد، به نظ ــاد می نمای ــور ایج در اداره ام

نیــز تحــت تاثیــر حرکــت نوســانی قــرار داده اســت. ایــن موضــوع می توانــد در حــدی مهــم باشــد کــه حتــی شــک 

و شــبهه جــدی در فلســفه وجــودی و شــرط بقــای بنگاه هــای بــزرگ بخــش خصوصــی ایجــاد نمایــد. علــت اصلــی 

ایــن عــدم ثبــات لــزوم اداره کشــور بــه صــورت متمرکــز در شــرایط تحریمــی می باشــد کــه در تضــاد جــدی بــا 

رشــد و نمــو بنگاه هــای بــزرگ اســت. نگاهــی بــه نظــام توزیــع کاالهــای اساســی در ماه هــای اخیــر نشــان دهنــده 

ــن موضــوع می باشــد.  ای

عــدم تغییــر روش برنامه ریــزی از روش شــرایط پایــدار و متقــن بــه روش هــای مبتنــی بــر وجــود عــدم قطعیت هــا   -3

کــه نوعــا محصــول شــدت تحریم هــا می باشــد منجــر بــه تصمیم گیری هــای مقطعــی و موضعــی شــده اســت. بــه 

طوری کــه مــا شــاهد آن بودیــم کــه بخــش قابــل توجهــی از آرمان هــای ســاخت داخــل و خودکفائــی، بعــد از بهتــر 

شــدن شــرایط سیاســی کشــور دســتخوش آفت هائــی شــدند. شــاید اگــر در دو ســال بعــد از تفاهــم، مــا بیشــتر 

پیگیــر همــان آرمان هــا شــده بودیــم )بــه جــای داشــتن فــرض حــل شــدن همــه مســائل بــرای همیشــه(، االن در 

ــد  ــوع تفکــرات و تصمیم گیری هــا، بای ــر ن ــارغ از بحث هــای سیاســی و ارزش گــذاری ب ــم. ف وضعیــت بهتــری بودی

اذعــان نمائیــم کــه بخــش خصوصــی و بــه ویــژه حوزه هــای تولیــد نیازمنــد یــک اســتراتژی غیــر متاثــر از شــرایط 

سیاســی بــرای رشــد می باشــند. پارادایــم »سیاســت در خدمــت اقتصــاد و بــه تبــع صنعــت« یــا »اقتصــاد و صنعــت 

در خدمــت سیاســت« صــورت دیگــری از ایــن واقعیــت اســت.

نکتــه مهــم دیگــر، تعــارض بیــن حــوزه تجــارت و بازرگانــی و صنعــت اســت. ایــن موضــوع نیــز مزمــن شــده و بــه   -4

نظــر مــن بایــد کشــور فکــر اساســی و پایــه ای در مــورد آن نمــوده و متناســبا اســتراتژی متقــن غیرقابــل تغییــری 

بــرای حداقــل یــک دهــه داشــته باشــد. ایــن تعــارض در دهــه 30 اتفــاق افتــاده، دهــه 40 اتفــاق افتــاده، دهــه 50 با 

افزایــش قیمــت نفــت اتفــاق افتــاده، بعــد از انقــاب هــم حرکت هــای نوســانی وجــود داشــته اســت. متأســفانه مــا 

شــاهد ایــن بودیــم کــه حــوزه تجــارت و بازرگانــی اغلــب خــودش را بــه حــوزه صنعــت تحمیــل کــرده و می کنــد. 
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خصوصــا در زمان هایــی کــه مــا درآمدهــای نفتــی قابــل توجهــی داشــته باشــیم. ایــن حرکت هــای نوســانی موجــب 

ــان را از دســت  ــد، اعتمادش ــرمایه گذاری کنن ــت س ــد در بخــش خصوصــی صنع ــه می خواهن ــرادی ک ــود اف می ش

بدهنــد و ایــن خســارت جبران ناپذیــری اســت. 

بسیار سپاسگزارم از این که این فرصت فراهم شد در خدمتتان باشم. 
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نشستهشتمیلیونبشکهتولیدنفت
ضرورت؟رویایاواقعیت؟

سهشنبه13:30،1398/07/16تا15:00





رضا دهقان 
 معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران )رییس نشست(

مشخصات فردی:

رضا دهقان، متولد 1352

سوابق تحصیلی:

کارشناس مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، مهندسی عمران، دانشگاه کلگری 

دکتری مدیریت پروژه، مهندسی عمران، دانشگاه کلگری

پسا دکتری مدیریت ساخت، مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف 

سوابق شغلی و اجرایی:

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت

مدیر هماهنگی قراردادهای باالدستی نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران

مدیر PMO، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

متخصص مدیریت پروژه، شرکت نفت و گاز پارس

Hatch Ltd ،مهندس پروژه/ کنترل پروژه

مدیر ساخت طرح فاز 13 و 14، شرکت نفت و گاز پارس

کارشناس استانداردها، شرکت ملی نفت ایران

مهندس پروژه، پروژه LDPE پتروشیمی مارون، شرکت مهندسین مشاور سازه

مهندس پروژه، شرکت مهندسی و مدیریت ره نوفروز
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سید صالح هندی 
 مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مشخصات فردی:

سید صالح هندی، متولد 1344

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد ژئوفیزیک

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سوابق شغلی و اجرایی:
عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران

رییس هیئت مدیره شرکت نفت خزر
عضو شورای عالی مخازن وزارت نفت

مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
عضو هیئت مدیره شرکت پتروپارس

رییس پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی نفت پژوهشگاه صنعت نفت
معاون پشتیبانی پژوهشگاه صنعت نفت

عضو هیئت رییسه و شورای پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت )در ادوار مختلف(  
مشاور رییس پژوهشگاه صنعت نفت )در ادوار مختلف( 

رییس و عضو اصلی کمیسیون معامات پژوهشگاه صنعت نفت 8 سال )در ادوار مختلف( 
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری، موسسه مطالعات بین المللی انرژی 

عضو گروه انرژی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری 
عضو کارگروه باالدستی شورای سیاست گذاری فناوری معاونت فناوری وزارت نفت 
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علی اکبر وحیدی آل آقا 
 رییس هیات مدیره مشاوران مدیریت آوا انرژی

مشخصات فردی:

علی اکبر وحیدی آل آقا، متولد 1324 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی نفت با درجه افتخار، امپریال کالج لندن، 1348 

عضو مدرسه سلطنتی معادن انگلستان، 1348

دوره های تخصصی:

مدیریت حفاری دانشگاه A&M تگزاس آمریکا

تکمیل چاه های نفت دانشگاه A&M تگزاس آمریکا

مهندسی بهره برداری اکسون اهواز

دوره عالی ارزیابی نمودارهای مخزن شلومبرژر پاریس

مهندسی ارشد مخازن مرکز تحقیقات تولید اکسون تگزاس آمریکا

جریانات چندفازی )بیگز و بریل( اهواز

مهندسی گل حفاری مکوبار تگزاس آمریکا

سیمانکاری و اسیدکاری هالیبرتن االهما آمریکا

آمار بی پی اهواز

کنترل چاه های نفت گلف تگزاس آمریکا

مدیریت ریسک انجمن مهندسین نفت SPE آمریکا
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سوابق شغلی و اجرایی:
عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران

رییس هیئت مدیره شرکت نفت خزر
عضو شورای عالی مخازن وزارت نفت

مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
عضو هیئت مدیره شرکت پتروپارس

رییس پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی نفت پژوهشگاه صنعت نفت
معاون پشتیبانی پژوهشگاه صنعت نفت

عضو هیئت رییسه و شورای پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت )در ادوار مختلف(  
مشاور رییس پژوهشگاه صنعت نفت )در ادوار مختلف( 

رییس و عضو اصلی کمیسیون معامات پژوهشگاه صنعت نفت 8 سال )در ادوار مختلف( 
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری، موسسه مطالعات بین المللی انرژی 

عضو گروه انرژی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری 
عضو کارگروه باالدستی شورای سیاست گذاری فناوری معاونت فناوری وزارت نفت 
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حسن شکراله زاده بهبهانی
استادیار گروه مهندسی نفت، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت  

نفت

مشخصات فردی:

حسن شکراله زاده بهبهانی، متولد 1339

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی نفت، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت 

کارشناسی ارشد مهندسی نفت )گرایش مهندسی مخازن(، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت 

دکتری مهندسی نفت )گرایش مهندس مخازن(، امپریال کالج لندن

سوابق شغلی و اجرایی:

استادیار گروه مهندسی نفت دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت 

عضو هیئت امنا پژوهشگاه صنعت نفت 

عضو هیئت امنا پژوهشکده ازدیاد برداشت وزارت نفت 

عضو کمیسیون دائمی پژوهشگاه صنعت نفت 

مشاور مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عضو اصلی کمیته بازنگری قرارداد های نفتی وزارت نفت 

عضو حقیقی و اصلی کمیته صیانت از مخازن وزارت نفت 

کارشناس ارشد معاونت مهندسی نفت، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

مدیر فنی و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیز 

رییس شورای استانداردها
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نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیراحفاری

نایب رییس هیئت مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

عضو اصلی شورای پژوهش مناطق نفت خیز جنوب

عضو کمیته راهبردی مشترک مناطق نفت خیز با جهاد دانشگاهی

کارشناس ازدیاد برداشت مخازن - مناطق نفت خیز جنوب 

رییس اداره کل مهندسی نفت- مناطق نفت خیز جنوب 

کارشناس پروژه های خاص مطالعات مخازن مناطق نفت خیز جنوب

رییس اداره ارزیابی مخازن، مناطق نفت خیز جنوب

مهندسی ارشد مخزن، مناطق نفت خیز جنوب 
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سید محمود محدث
مدیر اکتشاف و تولید شرکت دانا انرژی 

مشخصات فردی:

سید محمود محدث، متولد 1336

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه امیرکبیر، تهران، 1357

سوابق شغلی و اجرایی:

مدیرعامل شرکت نفت ایران در لندن

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

معاون اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مدیر بخش تحلیل داده های سازمیک اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران
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رضا دهقان 

در پنــل »هشــت میلیــون بشــکه نفــت، رویــا، ضــرورت یــا واقعیــت؟« بــا ارایــه یــک ســخنرانی در خدمــت شــما هســتم. 

در آغــاز صــورت مســاله را شــرح می دهــم و ســعی می کنــم مقــداری از وضعیــت فعلــی و آینــده نفــت را نشــان دهــم 

)تصویــر 1(. پــس از ســخنرانی، دوســتان هرکــدام در دو نوبــت شــش دقیقــه ای فرصــت دارنــد کــه ابتــدا نظــرات خــود را 

اعــام نماینــد، ســپس بــرای ســواالت در خدمــت حضــار هســتیم. در آخــر نیــز مطالــب را جمع بنــدی می نماییــم. اعضــای 

پنــل بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه جهــت بررســی بهتــر موضــوع، ایــن پنــل بــه ایــن شــکل اداره شــود.

تصویر 1: برنامه پنل

عنـوان سـخنرانی مـن کمـی نسـبت به عنـوان پنل متفاوت می باشـد: »نـگاه به آینـده نفـت در 2050 میـادی و وضعیت 

تولیـد نفـت در ایـران امـروز«. صحبت هـای مـن بـه دو بخش تقسـیم می شـود: بخـش اول پیش بینی هایـی )Outlook( را 

شـامل می شـود کـه شـرکت های معتبـر دنیـا از آینده نفـت ارائـه کرده اند. تصویر 2 لیسـت اسـامی تعدادی از شـرکت های 

نفتـی و موسسـات جهانـی را نشـان می دهـد کـه در حوزه هـای مطالعـات انرژی یـا مدیریت، فعالیـت آینده پژوهـی دارند و 

مـا از نتایـج مطالعات شـان در ایـن سـخنرانی اسـتفاده کرده ایـم. در بخـش دوم این سـخنرانی، ضمـن ارائـه توضیحاتی در 

مـورد وضعیـت فعلـی تولیـد نفـت در ایران، مقایسـه ای سـطحی با وضعیـت کنونی تولیـد نفت در دنیـا انجام خواهـم داد. 
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تصویر 2: شرکت های معتبر در زمینه مطالعات بازار نفت و آینده پژوهی

تصویــر 3 میــزان مصــرف جهانــی نفــت را نشــان می دهــد. همانگونــه کــه مشــاهده می شــود عمــده ایــن مصــرف مربــوط 

بــه حــوزه حمــل و نقــل ســبک و ســنگین اســت و ســهم محصــوالت پتروشــیمی از ایــن مصــرف، کــم می باشــد. 

تصویر 3: پیش بینی آینده نفت ایران و جهان تا سال 2050
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ــی نفــت )Peak oil( نشــان می دهــد کــه عــدم قطعیــت نســبتا   بررســی پیش بینی هــای مختلــف تولیــد بیشــینه جهان

ــه مــا نشــان می دهــد  ــر 4 شــمای کلــی ایــن پیش بینی هــا را ب باالیــی در ایــن پیش بینی هــای آینــده وجــود دارد. تصوی

ــن  ــاد می باشــد. بعضــی از ای ــن پیش بینی هــا زی ــس در ای ــن موضــوع اســت کــه عــدم قطعیــت و واریان و نشــان دهنده ای

پیش بینی هــا حاکــی از ایــن اســت کــه پیــک نفتــی می توانــد بــه زودی و از ســال 2030 الــی 2045 رخ  دهــد. در گذشــته 

ــر اســاس  ــه می شــد امــا حــدود 15 ســالی اســت کــه پیــک نفتــی ب ــوان تولیــد کشــورها ارائ ــر اســاس ت پیــک نفتــی ب

ــند.  ــی می باش ــک نفت ــده پی ــت تعیین کنن ــای نف ــد تقاض ــروزی می گوین ــای ام ــود و پیش بینی ه ــن می ش ــا تعیی تقاض

عمــده پیش بینی هــا در حــال حاضــر بــر ایــن مبنــا اســت. بنابرایــن در پیش گویی هــا ایــن واریانــس را داریــم. می خواهــم 

توضیــح دهــم کــه چــرا گفتــه می شــود تقاضــای نفــت بــا کاهــش مواجــه می شــود.

تصویر 4: پیش بینی اوج تقاضای نفت

ــواد  ــرژی اســت. دوم، پتروشــیمی ها و م ــره وری ان ــش به ــر 5(: اول، افزای ــرد )تصوی ــام ب ــوان ن ــی را می ت ــل اصل ــار دلی چه

ــی  ــد، ول ــی می باش ــد بازیافت ــه می بینی ــتیک هایی ک ــدود هشــت درصــد پاس ــا ح ــروزه در دنی ــد. ام ــیمی می باش پتروش

پیش بینــی می شــود کــه ایــن عــدد در ســال 2050 بــه 30 درصــد برســد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه به دلیــل افزایــش 

میــزان بازیافــت در آینــده، تولیــد پاســتیک از نفــت کاهــش پیــدا می کنــد. ســوم، جایگزینی ســوخت ها بــه ویــژه انرژی های 

تجدیدپذیــر و در رأس آن هــا انــرژی خورشــیدی و انــرژی بــادی اســت کــه مــن در خصــوص این هــا صحبــت خواهــم کــرد. و 
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چهــارم، حــوزه خودروهــای برقــی اســت کــه بــه قــدری اهمیــت پیــدا کــرده کــه ناگزیر بایــد به طــور خــاص بــه آن بپردازیم.

تصویر 5: عوامل اثرگذار در پیش بینی تقاضا

ــد  ــان می ده ــر 6 نش ــوع، تصوی ــن موض ــر ای ــرای درک بهت ــم. ب ــروع می نمای ــرژی ش ــره وری ان ــش به ــا افزای ــث را ب بح

کــه اگــر قــرار بــود دنیــا بــه ســبکی کــه انــرژی را در 1975 مصــرف می کــرد، هم اکنــون نیــز مصــرف کنــد، بایــد روی 

ــر مصــرف  ــر 10 لیت ــوری در هــر 100 کیلومت ــرژی مصــرف می شــد، یعنــی موتورهــای هیدروکرب نمــودار خط  چیــن ان

ــوند  ــد می ش ــه در 2019 تولی ــی ک ــروزه خودروهای ــا ام ــد. ام ــتفاده می ش ــی اس ــای نفت ــا چراغ ه ــتند، ی ــن می داش بنزی

ــرژی  ــره وری ان ــن به ــده، بنابرای ــرفته ش ــش پیش ــایل گرمای ــوزانند. وس ــج می س ــدی پن ــده و ص ــف ش ــان نص مصرف ش

ــه واســطه پیشــرفت تکنولوژیــک طــی 2-3-4 دهــه  افزایــش پیــدا کــرده اســت. پیش بینــی می شــود همیــن اتفــاق ب

آینــده ادامــه داشــته باشــد و کمــاکان ایــن تفــاوت را داشــته باشــیم کــه ناشــی از افزایــش بهــره وری اســت.
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تصویر 6: کاهش تقاضا ناشی از افزایش بهره وری

ــا 2018  ــرژی را طــی ســال های 2009 ت ــر 7 قیمــت حامل هــای ان ــرژی اســت. تصوی مســاله دیگــر موضــوع قیمــت ان

ــدا  ــش پی ــا کاه ــا عموم ــن قیمت ه ــته، ای ــال گذش ــی ده س ــد ط ــه می کنی ــه ماحظ ــور ک ــد. همانط ــان می ده نش

ــی  ــیکل ترکیب ــروگاه س ــه 179 و نی ــا از 275 ب ــرای نیروگاه ه ــوخت گازی )Gas Peaker( ب ــال س ــرای مث ــد. ب کرده ان

ــن اســاس تولیــد شــده اند کــه در  ــر ای ــن نمودارهــا ب ــر کــرده اســت. ای ــه 58 تغیی )Gas Combined Cycle( از 83 ب

آنهــا تمــام هزینه هــای Capex و Opex و ارزش زمانــی پــول در نظــر گرفتــه شــده اســت و از آنهــا فقــط سوبســیدهایی 

کــه ممکــن اســت بــه حامل هــای ســوخت تعلــق بگیــرد خــارج شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب قیمت هــای واقعــی هــم 

ــه 42 دالر  ــا از 135 دالر ب ــادی )Wind( هزینه ه ــرژی ب ــوزه ان ــه اوال در ح ــب اینجاســت ک ــه جال ســطح شــده اند. نکت

ــن  ــه ارزان تری ــا ب ــرژی تقریب ــن ان ــه از گران تری ــک ده ــرژی خورشــیدی )Solar PV-Crystalline( طــی ی رســیده و ان

انــرژی تبدیــل شــده اســت. ایــن واقعیــت دیگــر موضوعــی نیســت کــه بحــث آینــده باشــد و بتــوان گفــت کــه انــرژی 

خورشــیدی هنــوز در اول راه اســت.
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Lazard’s Levelized Cost of Energy (LCOE)

Fuels Switching

Lazard Levelized Cost of Energy Analysis 2018
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تصویر 7: تغییر قیمت  های انرژی های جایگزین

 نتیجــه ایــن می باشــد کــه قیمــت انــرژی خورشــیدی )نمــودار ســمت چــپ( کــه یــک زمانــی 100 دالر بــه ازای هــر 

وات بــود، از ســال 2010 بــه بعــد کاهــش و به طــور همزمــان نصــب نیروگاه هــای خورشــیدی )نمــودار ســمت راســت( 

افزایــش ناگهانــی ای پیــدا کــرده اســت )تصویــر 8( به طوری کــه تنهــا در ســال 2018، ظرفیــت نصــب شــده  نیروگاه هــای 

ــرای درک بهتــر ایــن موضــوع، در نظــر داشــته باشــید کــه  خورشــیدی در جهــان معــادل 102 گیگابایــت می باشــد. ب

کل ظرفیــت تولیــد بــرق ایــران بــا انــواع نیروگاه هــای موجــود در کشــور 80 گیگابایــت می باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه 

ــده  ــای عم ــزو تولیدکننده ه ــران ج ــد، ای ــم را دارا می باش ــگاه چهارده ــا جای ــگاه اول و در دنی ــه جای ــران در خاورمیان ای

دنیــا محســوب می گــردد. در نهایــت ایــن رونــد افزایــش ظرفیــت نصــب نیروگاه هــای خورشــیدی طبــق پیش بینی هــا، 

حداقــل تــا ســال 2023 ادامــه دارد کــه ایــن امــر بــه دلیــل افــت شــدید قیمــت نیــروی خورشــیدی می باشــد. 
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تصویر 8: روند قیمت تمام شده برق تولیدی از پنل های خورشیدی

در تصویـر 9 ]کـه بـر اسـاس اطاعـات[ آژانـس بین المللـی انرژی هـای تجدیدپذیـر )IRENA( تولیـد شـده، )آبی رنگ ها( 

نشـان دهنده ظرفیـت نصـب شـده نیروگاه بـادی و زردرنگ ها نشـان دهنده ظرفیت نصب شـده پنل   های خورشـیدی اسـت 

کـه هـر دو همانطـور کـه ماحظـه می کنیـد با شـیب تنـد افزایـش پیـدا می کنند. همـان موسسـه پیش بینـی می کند که 

60 درصـد بـرق دنیـا در 2050 از ایـن دو منبع تامین شـود.

تصویر 9: روند رشد بهره گیری از انرژی های بادی و خورشیدی
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خودروهـای برقـی دلیـل دیگری برای کاهش مصرف انرژی می باشـد. با توجه به اینکه نمودارهـای مختلفی برای پیش بینی 

خودروهای برقی موجود اسـت، من یکی را انتخاب کردم که هم موسسـه ارائه  کننده آن معتبر باشـد )موسسـه بلومبرگ(، 

هـم تقریبـا در حد وسـط قرار داشـته باشـد )تصویـر10(. موسسـه بلومبـرگ پیش بینی می کند کـه در سـال 2040 نیمی 

از فـروش خودروهـای سـبک در دنیـا از نـوع خودروهـای برقـی خواهـد بود که ایـن پیش بینی خیلـی دور از ذهن نیسـت.

تصویر 10: روند رشد فروش خودروهای برقی

در همیــن چنــد دهــه اخیــر شــاهد ظهــور موبایــل، کامپیوتــر و تلویزیــون رنگــی بودیــم و ماحظــه کردیــم کــه ایــن 

ــر 11(. ــد )تصوی ــاز کردن ــی مصــرف ب ــازار جهان ــود را در ب ــای خ ــی ج ــور ناگهان ــور به ط ــا چط تکنولوژی ه

 

تصویر 11: روند رشد تکنولوژی
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تصویــر 12 از ایــن جهــت جالــب می باشــد کــه نمودارهــای شــبیه بــه ایــن نمــودار، زیــاد ارائــه می گردنــد. ایــن نمــودار 

موسســه بین المللــی انــرژی، پیش بینــی هــر ســال از رشــد نصــب ظرفیــت انــرژی خورشــیدی از ســال 2005 تــا 2017 

را نشــان می دهــد. همان گونــه کــه مشــاهده می گــردد تصــور ســال 2007 نســبت بــه تصــور ســال های 2005 و 2006 

باالتــر آمــده اســت. هرســال کــه جلوتــر آمدیــم، پیش بینــی باالتــر بــوده اســت. ولــی ارقــام واقعــی از همــه این هــا باالتــر 

می باشــد. یعنــی موسســه بین المللــی انــرژی ایــن آمــار را دســت پاییــن در نظــر گرفتــه اســت.

تصویر 12: بازبینی پیش بینی های رشد تولید انرژی خورشیدی

ــدگاه  ــه دی ــتگی ب ــا بس ــت پیش بینی ه ــر 13(. دق ــت )تصوی ــاده اس ــاق افت ــاد اتف ــرژی ب ــرای ان ــار ب ــن رفت ــن ای  عی

ارایه کننــده دارد. انتظــار نداریــم کــه شــرکت های نفتــی، بــه خصــوص اگــزون موبیــل کــه نمــودار آن قبــا نشــان داده 

ــک  ــت ی ــن اس ــرکت ها ممک ــن ش ــد. ای ــان دهن ــی زود نش ــی را خیل ــک نفت ــان پی ــت، در پیش بینی های ش ــده اس ش

مقــدار پیش بینی های شــان را بــه تعویــق بیندازنــد. یعنــی بــه هــر حــال یــک اثــری روی پیش بینی های شــان دارد. امــا 

ــود. مــن نمی خواهــم بگویــم کــه طبــق ایــن پیش بینی هــا نفــت از چرخــه خــارج می شــود ولــی عــرض  بایــد آمــاده ب

مــن ایــن اســت کــه خیلــی از پیش بینی هــا شــانس کمــی بــرای نفــت قائــل هســتند. ایــران بایــد در ســناریوهایی کــه 

ــرای خــود تدویــن می کنــد نگــران آن هــا باشــد.  امــروزه ب
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تصویر 13: بازبینی پیش بینی های رشد تولید انرژی بادی

 اکنــون یــک شــاخص دیگــر عنــوان می شــود تــا بحــث قبلــی بــه اتمــام برســد. رفتارهــا و سیاســت گذاری های اخیــر 

ــت  ــک وضعی ــرای ی ــان را ب ــرکت ها خودش ــن ش ــرا ای ــه ظاه ــد ک ــان می ده ــا نش ــی در دنی ــده نفت ــرکت های عم ش

دیگــری آمــاده می کننــد )تصویــر 14(. ایــن تغییــرات اخیــرا خیلــی شــدید شــده اســت. به عنــوان مثــال، شــرکت های 

سرشناســی ماننــد شــرکت نفتــی شــل کــه در حــال حاضــر دو نیــروگاه عمــده خورشــیدی دارد، در هشــت نیــروگاه 

بــادی ســرمایه گذاری کــرده و شــرکت نیوموشــن )New Motion( کــه ســرویس شــارژ بــه خودروهــای برقــی  می دهــد 

ــت  ــن فعالی ــع بنزی ــون توزی ــتی ای چ ــع پایین دس ــه در صنای ــود اینک ــا وج ــل ب ــی ش ــرکت نفت ــت. ش ــده اس را خری

ــی  ــزرگ نفت ــرکت های ب ــد. ش ــه می کن ــود اضاف ــه کاری خ ــه دامن ــا را ب ــن دارد، دارد این ه ــپ بنزی ــد و پم می کن

ــد.  ــر ورود می کنن ــای تجدیدپذی ــوزه انرژی ه ــه ح ــن قســمت پایین دســت ب ــا پایین تری ــدای باالدســت ت ــد از ابت دارن

توتــال هــم شــرکت های تجدیدپذیــر GreenFlex را تاســیس کــرده اســت. شــرکت BP نیــز در فعالیت هــای مرتبــط 

ــه ــوم ب ــش پترولی ــش را از بریتی ــل نام ــا قب ــرکت از مدت ه ــن ش ــت. ای ــده اس ــی وارد ش ــای برق ــارژ خودروه ــا ش ب
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ــر نفــت  BP تغییــر داده، آن را به عنــوان مخفــف Beyond Petroleum تبلیــغ می کنــد و ادعــا می کنــد کــه عــاوه ب

وارد حوزه هـای دیگـری از انـرژی شـده اسـت. به عنـوان یـک مثـال دیگـر، شـرکت Equinor که هم سـفیر محترم نـروژ و هم 

آقـای دکتـر منوچهـری بـه آن اشـاره کردند، همان شـرکت اسـتات اویـل )Statoil( سـابق و معروف اسـت. اسـم Equinor از 

دو کلمـه Equilibrium و Norway آمـده اسـت. ایـن شـرکت اعـام کـرده تا سـال 2030 بین 15-20 درصد سـرمایه گذاری 

در انرژی هـای تجدیدپذیـر خواهـد داشـت. یعنـی 15-20 درصـد بودجـه خـود را در ایـن انرژی هـا سـرمایه گذاری می کنـد. 

پترونـاس شـرکت آمپـاس انـرژی هنـد را خریده که یک شـرکت انرژی هـای تجدیدپذیر اسـت. مثال های زیـادی از این قبیل 

در دنیـا موجـود می باشـد. می خواهـم بگویـم کـه ایـران می بایسـت تحـوالت بـازار جهانـی انـرژی را مـد نظـر خود قـرار دهد.

تصویر 14: استراتژی شرکت های نفتی بزرگ
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ــتفاده از  ــال 2050 اس ــد از س ــر می رس ــه به نظ ــت ک ــوان گف ــوق می ت ــب ف ــدی از مطال ــوان جمع بن ــا به عن در اینج

انرژی هــای فســیلی و در رأس آنهــا نفــت بــه ســوی اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر تغییــر رویــه خواهــد داد. مــن 

بــرای اینــکار ســه علــت عمــده قائــل می باشــم )تصویــر 15(: درجــه اول قیمــت انــرژی اســت. همانطــور کــه نشــان 

ــادی  ــژه خورشــیدی و ب ــه وی ــر ب ــای تجدیدپذی ــا انرژی ه ــه اساس ــد ک ــدا می کن ــان دارد کاهــش پی دادم قیمــت چن

چشــم انداز اقتصــادی بهتــری بــرای آینــده نشــان می دهــد. دوم پایــداری و همیشــگی بــودن ایــن انرژی هاســت، یعنــی 

جریــان نــور خورشــید، بــاد و آب همیشــه موجــود می باشــد. بــه ایــن مجموعــه می بایســت انرژی هــای هیدرولیــک را 

ــرژی موجــود نمی باشــد. ســوم بحث هــای زیســت  ــت عرضــه محــدود ان ــی ای از باب ــه نمــود. بنابرایــن نگران هــم اضاف

ــه خصــوص کشــورهای پیشــرفته روی موضــوع انرژی هــای تجدیدپذیــر و  محیطــی اســت. کشــورهای مطــرح دنیــا ب

ــع  ــور ها در مجام ــن کش ــد. ای ــان می دهن ــی نش ــود نگران ــد و از خ ــی دارن ــد باالی ــی تاکی ــت محیط ــای زیس نگرانی ه

ــه  ــورهایی ک ــرای کش ــه کار را ب ــد ک ــی نماین ــع قوانین ــه وض ــروع ب ــد ش ــند و می توانن ــذار می باش ــی تاثیرگ بین الملل

بخواهنــد از انرژی هــای فســیلی اســتفاده کننــد، دشــوار ســازند. آخریــن مــورد عهدنامــه پاریــس اســت کــه مباحــث 

مرتبــط بــا افزایــش حداکثــری دو درجــه ســانتیگراد دمــای کــره زمیــن را مطــرح می کنــد.

تصویر 15: عوامل موثر در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

 پــس از اتمــام بررســی تولیــد آتــی نفــت در جهــان، مابقــی ایــن ســخنرانی بــه وضعیــت تولیــد نفــت ایــران می پــردازد. 

در تصویــر 16، منحنــی خط چیــن نســبت تولیــد نفــت ایــران بــه تولیــد جهانــی نفــت را از ســال 1965 تاکنــون و خــط 

قرمــز نســبت ذخایــر نفتــی ایــران بــه ذخایــر نفتــی دنیــا را به طــور تقریبــی نشــان می دهــد. همانطــور کــه ماحظــه 

93

IPEC  2019



می کنیــد طــی 4-5 دهــه اخیــر، منحنــی تولیــد نســبی نفــت ایــران حــدود نصــف ذخایــری نســبی ایــران بــوده اســت. 

ــان  ــاخص هایی را نش ــط دارم ش ــن فق ــا م ــم. در اینج ــز می بودی ــط قرم ــت روی خ ــا می بایس ــم م ــم بگوی نمی خواه

می دهــم کــه دوســتان عزیــز در پنــل، پــس از اتمــام ســخنرانی راجــع بــه آن بحــث خواهنــد کــرد.

تصویر 16: سهم ایران از تولید نفت جهانی

تصویــر 17 نشــان می دهــد کــه پنــج کشــور تولیدکننــده عمــده نفــت در دنیــا )آمریــکا، عربســتان ســعودی، روســیه، 

کانــادا و چیــن( در حــال حاضــر بیــش از نیمــی از نفــت دنیــا را تولیــد می کننــد کــه ایــن میــزان تولیــد بــرای هــر کشــور، 

بــه نوبــه خــود یــک رکــورد محســوب می شــود. یعنــی پیــش از ایــن، همــه ایــن کشــورها کمتــر از ایــن مقــدار تولیــد 

می کردنــد. لــذا کشــورهای مهــم دنیــا در عرصــه نفــت دارنــد رفتــار دیگــری، کــه تــا حــدی پرتکاپــو می باشــد، از خــود 

ــرای مــا مطــرح باشــد. ــد به عنــوان یــک شــاخص ب نشــان می دهنــد. ایــن رفتــار می توان
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تصویر 17: کشورهای عمده تولید کننده نفت

در نهایــت تولیــد نفــت در ایــران بــا تولیــد جهانــی نفــت مقایســه و بررســی می شــود )تصویــر 18(. ســتون دوم از ســمت 

چــپ جــدول، ذخیــره نهایــی قابــل اســتحصال نفــت )شــامل نفــت خــام، میعانــات و گاز مایــع(، ســتون ســوم تولیــد 

روزانــه نفــت )شــامل نفــت خــام، نفــت شــیل، ماســه های نفتــی، میعانــات و گاز مایــع( و ســتون چهــارم نســبت ســتون 

دو بــه ســه )R/P( کــه شــاخص تعــداد ســال های باقیمانــده تولیــد نفــت بــا نــرخ کنونــی تولیــد اســت را نشــان می دهد. 

ســتون پنجــم تولیــد روزانــه نفــت ایــران اســت اگــر ایــران بــا نــرخ تولیــد کنونــی دنیــا، آمریــکا، روســیه و عربســتان 

ســعودی، نفــت خــود را تولیــد نمایــد. ایــن بدیــن معنــی اســت کــه ایــران اگــر بخواهــد ماننــد عربســتان نفــت خــود را 

تولیــد کنــد می بایســت روزانــه 6/4 میلیــون بشــکه، و ماننــد روســیه، آمریــکا و متوســط جهانــی نزدیــک بــه 17، 40 و 

8/5 میلیــون بشــکه در روز نفــت تولیــد نمایــد. ایــن اعــداد تنهــا یــک شــاخص می باشــند و هیــچ چیــز اثبــات شــده ای 

ــرای شــروع بحــث می باشــد  ــاره تاکیــد می کنــم 8 میلیــون بشــکه در روز تنهــا یــک عــدد ب را نشــان نمی دهــد. دوب

ــرد. ــد ک ــورد بحــث خواهن ــن م ــل در ای ــتان در پن ــد و دوس ــود نمی باش ــه موج ــن زمین ــی در ای ــع علم ــچ منب و هی
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تصویر 18: تولید نفت ایران و جهان

ایــن پنــل دو ســوال عمــده دارد: 1( همانطــور کــه عنــوان شــد »هشــت میلیــون بشــکه تولیــد نفــت، رویــا، ضــرورت یــا 

واقعیــت؟« آیــا اصــا الزم اســت ایــران افزایــش تولیــد قابــل توجــه داشــته باشــد؟ 2( اگــر پاســخ ســوال اول مثبــت اســت 

آیــا ایــن رقــم دســت یافتنــی می باشــد؟ ایــن عزیــزان ســعی می کننــد ایــن دو ســوال را پاســخ دهنــد و از جنبه هــای 

مختلــف فنــی، بــه خصــوص مهندســی مخــزن، اقتصــادی، مدیریتــی و راهبــردی آن را بررســی نماینــد.

علی اکبر آل آقا 
ــا  ــا ایــن رؤی چنــد نکتــه را در ابتــدا می خواهــم عــرض کنــم کــه اولیــن نکتــه آن را جنــاب دکتــر دهقــان گفتنــد. آی

اســت؟ بعضــی اوقــات رویــای مــن کابــوس شــما اســت یــا رویــای شــما کابــوس مــن اســت. اگــر بخواهیــم بــه صــورت 

جزیــره ای نــگاه کنیــم، مثــا بخواهیــم رقم هــای بــاال تولیــد کنیــم ممکــن اســت بــرای مهنــدس مخــزن کابــوس باشــد 

ــا باشــد چــون هــر  ــرای مهنــدس مخــزن رؤی چــون مخــازن آســیب می بیننــد. بنابرایــن شــاید تولیــد بســیار پاییــن ب
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چقــدر هــم پاییــن بیاوریــم، بــاز باالخــره یــک مقــداری آثــار منفــی دارد. بــرای مهنــدس مخــزن چیــزی رویــا اســت کــه 

بــرای یــک آدم اقتصــادی شــاید کابــوس باشــد. در نتیجــه ایــن لغــات واژه هایــی هســتند کــه بســتگی دارد از چــه منظری 

ــه ســاکن  ــد از جهت گیری هــای ابتــدا ب ــا بای ــود کــه م ــگاه کنیــم. عــرض بنــده هــم دقیقــا همیــن خواهــد ب ــه آن ن ب

واقعــا احتــراز کنیــم. ایــن یکــی از دردهاســت. بهتــر اســت همــه جــا باشــیم و بــرای بررســی کارشناســانه یــا کارشناســی 

همه جانبــه مســائل اهتمــام کنیــم. یادمــان نــرود کــه مــا در جایــگاه تصمیم گیــری نیســتیم مثــل همیــن ســوال کــه 

هشــت میلیــون خــوب اســت یــا بــد و امثــال این هــا؛ بــه قــدری فاکتورهــای مختلــف در آن دخیــل هســتند کــه بایــد در 

جایــگاه خــود، مــورد بررســی های بســیار دقیــق کارشناســانه قــرار گیــرد. در آذرمــاه 1384 مــن در همایشــی بــه دعــوت 

دانشــگاه نفــت اهــواز، اســایدی نشــان دادم کــه دیــدم آن اســاید هنــوز هــم کامــا قابــل طــرح اســت )تصویــر 19(. بــه 

همیــن دلیــل بــرای حفــظ امانــت ایــن مطلــب را بــه پاورپوینــت انتقــال دادم، یــک مقــدار رنگــی شــد. 

تصویر 19: برنامه ها و قراردادهای نفتی

بـرای مسـاله ای مثـل اینکـه چقـدر بایـد تولیـد کنیـم، آن زمـان سـوال ایـن بود کـه کدام قـرارداد خـوب اسـت؟ در نوبت 

دوم کـه می خواهـم نظـرات دیگـران را بررسـی کنـم، نظـرات خـود را عـرض می کنـم. اول باید دیـد مملکت چـه برنامه ای 

دارد؟ کجـا می خواهـد بـرود؟ می خواهـد اقتصـادش کشـاورزی باشـد، صنعتـی باشـد یـا خدماتـی باشـد؟ چـه اقتصادی؟ 

آن اقتصـاد چـه نـوع برنامـه انـرژی الزم دارد؟ البتـه اگـر بخواهیـم انـرژی فروش باشـیم ایـن جـزو برنامه اقتصادی اسـت 

و برنامـه انـرژی مـا هـم بایـد متناسـب با آن باشـد. ضمنا در اسـاید ارائه شـده، قسـمت بـاال input اسـت، قسـمت پایین 
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output هاسـت. بعـد می رسـیم بـه ایـن کـه ایـن برنامـه انـرژی چقـدر بایـد سـهم نفـت و گاز باشـد؟ چگونـه می خواهیم 

بـه ایـن مقـدار نفـت و گاز برسـیم؟ آن زمـان سـوال ایـن بـود کـه چـه قـراردادی بهتریـن اسـت؟ عـرض کردم مثـل این 

اسـت کـه از مـن بپرسـید چـه دارویـی بهتریـن داروسـت در حالـی کـه بایـد بپرسـیم برای کـدام بیمـاری؟ خیلـی اصول 

کارشناسـی تضعیـف شـده و نظردهـی بسـیار بسـیار راحـت شـده اسـت، بـدون اینکـه زیربناهـای الزمـه انجـام شـود. 

اگـر الزم شـد کـه مـا مقـدار ایکـس تولیـد کنیـم، بایـد ببینیـم ایکـس را از کجـا می خواهیـم تولیـد کنیـم؟ یعنـی وقتی 

می رسـیم بـه قسـمت رؤیـا و واقعیـت و ... ببینیـم آیـا امکان پذیـر هسـت؟ آیـا بایـد میادیـن جدیـد را بیاوریـم؟ تولیـد 

میادیـن موجـود را افزایـش دهیـم یـا تولیـد میادیـن موجـود را حفـظ کنیـم؟ همـه این هـا امکان پذیر اسـت؟ کـدام یک؟ 

به عنــوان یــک مهنــدس مخــزن، کــه افتخــار می کنــم رشــته اصلــی مــن مهندســی مخــزن اســت، ممکــن اســت نظــرم 

ایــن باشــد کــه مــا بیشــتر از دو میلیــون بشــکه در روز نمی توانیــم تولیــد نمی کنیــم و اگــر شــش میلیــون تولیــد کنیــم، 

فــان میلیــارد دالر بــه مــا ضــرر می زنــد چــون ممکــن اســت مخــزن بخشــی از انــرژی و امــکان تولیــدش را از دســت 

بدهــد. امــا شــاید از دیــدگاه سیاســی، اقتصــادی و امنیــت کشــور اگــر ایــن کار را نکنیــم ده هــا میلیــارد بــه مملکــت 

لطمــه بخــورد. بــر همیــن اســاس عــرض کــردم تصمیم گیــری نبایــد صرفــا بــر پایــه نظــرات مهندســی مخــزن یــا دیدگاه 

اقتصــادی و سیاســی باشــد. الزمــه کار صحیــح ایــن اســت کــه متخصص هــای مختلــف بررســی کننــد، نتیجــه کارشــان 

را همــراه بــا آثــار گزینه هــای مختلــف، بــه یــک منبــع تصمیم گیــری بدهنــد یــا بــا هــم بتواننــد بــه یــک نظــر برســند.

سید صالح هندی
مــن تصمیــم دارم مقــداری متفــاوت صحبــت کنــم و قصــد نــدارم در خصــوص موضوعــات فنــی و عــدد و رقــم و مخــزن و 

ســنگ مخــزن و ... بحــث کنــم. می خواهــم بگویــم کــه بــا توجــه به ترکیــب چنــد واژه در عنــوان پنل اشــتباه نرویــم و بعد 

دو تعبیــر یــا دو عبارتــی کــه خیلــی در ذهــن مــا شــکل گرفتــه و بدیهــی اســت را بــه چالــش بکشــانم. نــه بگویــم اشــتباه 

اســت، نــه بگویــم درســت اســت ولــی می خواهــم راجــع بــه آن بیشــتر فکــر کنیــم. اگــر بتوانــم در انتهــای صحبت هــای 

خــود یــک عامــت ســوالی نســبت بــه ایــن دو واژه در ذهــن حضــار گرامــی ایجاد کنــم، بــه هدفم در ســخنرانی رســیده ام. 

ــی  ــگاری و آینده پژوه ــورها آینده ن ــتر کش ــت. االن در بیش ــی اس ــس آینده پژوه ــده از جن ــرح ش ــه مط ــورد ک ــن م اولی

ــد، آن  ــا بیای ــم ت ــرش بمانی ــا منتظ ــه م ــت ک ــزی نیس ــده چی ــد آین ــت. می گوین ــام اس ــال انج ــده و در ح ــداول ش مت

چیــزی اســت کــه می ســازیم تــا بــه ســمت آن برویــم. تعریــف زیبایــی راجــع بــه آینده پژوهــی هســت کــه می گویــد: 

ــت  ــرار نیس ــی ق ــت یعن ــی« اس ــت. »گمانه زن ــی دار اس ــه واژه معن ــن س ــه«. ای ــد و خردورزان ــای نظام من »گمانه زنی ه

ــا بهره گیــری از  ــه اســت« و »نظام منــد« کــه ب قطعیــت داشــته باشــد امــا از روی هــوس و مســتی نیســت، »خردمندان
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طیــف وســیعی از روش هــا، بــه جــای تصــور فقــط یــک آینــده، چندیــن آینــده را تصــور می کنیــم و تصمیــم می گیریــم 

کــه بایــد بــه ســمت آن برویــم. پــس خیلــی نگــران ایــن نباشــیم کــه رؤیــا اســت یــا کابــوس، یــا اینکــه اصــا شــدنی 

ــه، قــرار اســت مــا آینده پژوهــی کنیــم. ایــن یــک. ــا ن اســت ی

دو اینکــه آیــا یــک کاری ضــرورت دارد یــا نــدارد، آیــا یــک کاری خــوب اســت یــا بــد اســت، الزم اســت یــا الزم نیســت 

بــا امکان پذیــر بــودن آن متفــاوت اســت. یعنــی امــکان دارد کاری شــدنی باشــد ولــی الزم نباشــد کــه انجــام شــود یــا 

خــوب نباشــد کــه انجــام شــود. در آینده پژوهــی وقتــی راجــع بــه ســال 2050 حــرف می زنیــد، نبایــد شــرایط فعلــی را در 

نظــر بگیریــد. بــه عنــوان مثــال مــا عاقــه داریــم قــدرت اول نظامــی در منطقــه یــا در جهــان باشــیم، ایــن چیــز شــدنی 

اســت ولــی اینکــه ضــرورت دارد یــا نــه؛ بحــث دیگــری اســت. الــزام دارد یــا نــه، بحــث دیگــری اســت، اینکــه می توانیــم 

ایــن باشــیم یــا نــه، یــک بحــث دیگــر اســت. درســت اســت کــه در تحقــق ایــن منظــور، امکان پذیــری مهــم اســت ولــی 

ــک  ــد ی ــم می گوین ــم انداز ه ــف چش ــه در تعری ــت ک ــدت اس ــم انداز و بلند م ــن چش ــس تدوی ــا از جن ــث م ــس بح جن

ــد  ــری« را بای ــم. در نتیجــه »ضــرورت« و »امکان پذی ــد بروی ــه آن ســمت بای ــه ب ــده ک ــه و برانگیزانن ــه بلندپروازان برنام

تفکیــک کنیــم تــا بحث هــای خــود را بتوانــم دنبــال کنیــم و پیــش ببریــم.

 تفــاوت ایــن مقوله هــا در چیســت؟ در مقیــاس زمانــی اســت. شــما یــک زمــان می خواهیــد برنامــه پنــج ســاله تدویــن 

کنیــد. تدویــن برنامــه پنــج ســاله یــک الزاماتــی دارد و برنامه ریــزی یــک ســاله،20 ســاله و50 ســاله الزاماتــی دیگــر دارد. 

پــس بایــد در تحلیــل موضوعــات امــروز در ایــن پنــل و در نقــد اینکــه آیــا ایــن ضــرورت دارد یــا نــه، توجه داشــته باشــیم 

کــه راجــع بــه یــک آینــده بســیار طوالنــی بحــث می کنیــم. 

ــن  ــه ای ــن راجــع ب ــی« اســت. م ــد صیانت ــم نیســت، یکــی واژه »تولی ــروز ه ــه بحــث ام ــط ب ــه بی رب ــا آن دو واژه ک ام

عبــارت بســیار فکــر کــردم و بررســی کــردم. ایــن عبــارت معــادل هیــچ واژه خارجــی نیســت. شــاید نزدیــک باشــد ولــی 

واقعــا واژه ای معــادل نــدارد. مــن ســال 92 یــک مقالــه نوشــتم کــه تولیــد صیانتــی همــان حکایــت فیــل موالناســت کــه 

هرکســی از ظــن خــود شــد یــار مــن. هیــچ گاه تعریــف دقیقــی بــرای ایــن عبــارت نشــده یــا اگــر شــده، تعریــف کاملــی 

نبــوده اســت. تــا دلتــان بخواهــد در اســناد باالدســتی ایــن واژه آمــده اســت: در قانــون نفــت، برنامــه پنــج ســاله پنجــم، 

ــدن یکــی از  ــه خوان ــم ب ــط بســنده می کن ــن فق ــت. م ــی نف ــی و اساســنامه شــرکت مل چشــم انداز سیاســت های اباغ

ایــن تعاریــف و خــود شــما قضــاوت کنیــد کــه چقــدر کامــل اســت. منابــع نفــت می گویــد »تولیــد صیانــت شــده کلیــه 

عملیاتــی اســت کــه منجــر بــه برداشــت بهینــه و حداکثــری ارزش اقتصــادی تولیــد از منابــع نفتــی کشــور در طــول عمــر 

منابــع مذکــور می شــود و باعــث جلوگیــری از اتــاف ذخایــر در چرخــه تولیــد نفــت بــر اســاس سیاســت های مصــوب 

می باشــد«. ایــن تعریــف کامــا رنــگ و بــوی فنــی دارد، یــک مقــدار کمــی هــم اقتصــادی. 
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ولــی یــک ســوال؛ آیــا بــا ایــن تعریــف، تولیــدی کــه در میادیــن مشــترک داریــم صیانتــی اســت؟ می توانیــم بگوییــم آن 

تولیــد صیانتــی اســت؟ چــرا در میادیــن مشــترک از تولیــد صیانتــی عــدول می کنیــم؟ پــس پارامترهــای دیگــری هــم در 

تصمیم گیــری موثــر هســتند. از چــه چیــزی قــرار اســت صیانــت کنیــم؟ از مخــزن قــرار اســت صیانــت کنیــم؟ از اقتصــاد 

قــرار اســت صیانــت کنیــم؟ قــرار اســت از امنیــت و اقتــدار کشــور صیانــت کنیــم؟ یــا اصــا قــرار اســت مــا کاری کنیــم 

کــه محیــط زیســت آســیب کمتــری ببینــد و از محیــط زیســت صیانــت کنیــم؟ یعنــی تمــام ایــن پارامترهــا در تولیــد 

صیانتــی موثــر اســت. توضیحــات و تعاریــف بســیار زیــادی راجــع بــه ایــن موضــوع شــده کــه هــر کــدام در برگیرنــده 

یکــی از ابعــاد اســت لــذا بایــد بــه عنــوان یــک موضــوع چندجانبــه بــه آن پرداخــت و آن را از تمــام جوانــب در نظــر 

گرفــت؛ اقتصــادی، فنــی، امنیتــی، محیط زیســتی و ...

ــم  ــه آن فکــر کنیــم، چیــزی اســت کــه از قدی ــا هــم راجــع ب ــا تعبیــر دومــی کــه می خواهــم همــه ب موضــوع دوم ی

ــن حــرف درســت اســت؟  ــا ای می گفتنــد »نفــت یــک منبــع بیــن نســلی اســت«، یــک کاالی بیــن نســلی اســت، آی

یعنــی چیــزی کــه االن بــه درد ایــن نســل می خــورد بــه درد نســل های بعــدی هــم خواهــد خــورد؟ آیــا الزامــا نگــه 

ــود؟  ــه نفــع آنهــا خواهــد ب ــرای نســل های آینــده ب داشــتن نفــت ب

ــه ســوالی کــه در پنــل مطــرح شــده و دو  ــه ایــن دو عبــارت خــوب فکــر کنیــم، می شــود ب فکــر می کنــم اگــر راجــع ب

ســوالی کــه آقــای دکتــر گفتنــد بهتــر پاســخ داد. ثــروت بیــن نســلی یــا عدالــت بیــن نســلی یکــی از تعابیــر بین المللــی 

اســت کــه حتــی در حقــوق بشــر هــم بــه آن اشــاره شــده اســت. از مجمــوع چیزهایــی کــه مــن خوانــدم، بهتریــن عبــارت 

عبارتــی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری راجــع بــه ایــن داســتان می گویــد و می خواهــد و تکلیــف می کنــد. مــن ایــن را 

ــد  ــع درآم ــد از منب ــه توســعه، نفــت بای ــر اســاس برنام ــد ب ــم. ایشــان می فرماین ــم را تمــام می کن ــم و صحبت های می گوی

و محــل تامیــن بودجــه کشــور، خــارج و بــه منبعــی بــرای پیشــرفت و اقتــدار اقتصــادی ایــران تبدیــل شــود و مســئوالن 

بایــد ایــن سیاســت صحیــح و مدبرانــه نظــام را بــا قــدرت ادامــه دهنــد. حــاال ببینیــم وضعیــت فعلــی را ادامــه دادیــم یــا نــه، 

یــا بایــد درآمدهــای نفتــی را بــه عنــوان ذخایــر و میــراث کشــور و ملــت بــه ســرمایه ای مانــدگار تبدیــل کنیــم؟ ســرمایه 

مانــدگار چیســت؟ در ایــن صــورت منابــع و ذخایــر نفتــی واقعــا بــه نقطــه قــوت کشــور تبدیــل خواهــد شــد. عیــن ایــن 

ــد. ــال کرده ان ــن سیاســت را دنب ــا ای ــه دقیق ــد ک ــه می شــد دی ــه عین ــروژ ب ــرم ن ــای ســفیر محت ــات را در صحبت ه کلم

همانگونـه کـه در ابتـدای نشسـت توضیـح دادم، انتخـاب عنوان هشـت میلیون بشـکه تولید نفـت برای جلب توجـه به این 

نکتـه بـود کـه آیـا الزم اسـت بـه طـور قابل توجهـی افزایش تولید داشـته باشـیم یـا خیر؟ ایـن سـؤال اول پنل بـود. حال 

اگـر ایـن نیـاز حـس می شـود و اعضـا بـه ایـن نتیجـه می رسـند، سـوال دوم این اسـت کـه آیـا افزایـش تولیـد امکان پذیر 

می باشـد یـا خیـر؟ و اگـر امکان پذیـر اسـت، بـه چه نحـوی؟ بنابراین ایـن توضیـح را اول دادیم. موضـوع این اسـت که باید 
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بـاب بحـث و گفتگـو بـاز باشـد و بـه ویـژه آینده نگـری و آینده بینـی در منظومـه فکـری مدیـران جـا بیفتـد. ملکـه ذهنی 

بشـود، یـک عـادت بشـود. همیشـه همـه بـا توجـه بـه آینده صحبـت کننـد و تصمیـم بگیرنـد. در واقـع این موضـوع یک 

مقـدار نقـص دارد. مـن ایـن موضـوع را دو ماه قبـل پیشـنهاد دادم و هدفم این بود که یـک مقدار باب بحـث و گفتگو روی 

ایـن موضـوع بـاز شـود. افـرادی که االن تشـریف دارنـد و صاحب نظر هم هسـتند اتفاقـا روی خیلـی از حوزه هـا اتفاق نظر 

نداشـتند. گـو ایـن کـه در خیلـی از حوزه هـا شـباهت نظـر داشـتند، اما باید روشـن شـود کـه دالیل ایـن عدم اتفـاق نظر 

چیسـت. در نهایـت بـه چـه می خواهیـم برسـیم؟ ایـن مشـکل مختص شـرکت نفـت نیسـت و در کل کشـور، حرکت های 

توسـعه ای مـا کمتـر بـا یـک وفـاق حداقلـی شـکل می گیـرد. بـه همیـن دلیـل وقتـی کـه حرکـت می کنیم به مشـکات 

زیـادی بـر می خوریـم. یـک دلیـل ایـن اسـت کـه همدیگـر را خیلـی وقت هـا قبـول نداریـم ولـی اگـر مشـخص شـود آن 

حداقل هـای وفـاق کجاسـت در اجرائیـات هـم روان تـر حرکـت می کنیم. شـما کـه در واقع در ایـن حوزه خیلـی کار کردید 

می دانیـد کـه مـا در اجـرای IPC مشـکات متعـدد داشـتیم. مذاکـره بـا خارجی هـا در واقـع کامـل کـردن خـود قـرارداد 

بـود، ولـی بخشـی از مذاکـرات هـم بـه ایـن دلیل بـود که وفـاق الزم وجود نداشـت و نظـرات مختلـف آن گونه کـه باید به 

طـور حداکثـری در نظـر گرفتـه شـود لحـاظ نشـده بـود و علی رغـم ایـن که سـعی کردیـم ایـن کار را عما انجـام بدهیم، 

نارضایتـی ایجـاد شـد. خـود ایـن مصـدع حرکـت بـود. مـن نمی گویـم آن حرکت نادرسـت بـود. مـن اعتقـاد دارم حرکت 

درسـتی بـوده و بـه همیـن جهـت خـودم هـم جـزو ایـن حرکـت هسـتم ولی می شـد که ایـن وفـاق را هـم ایجـاد بکنیم.

سید محمود محدث
بحــث ایــن کــه هشــت میلیــون بشــکه نفــت ضــرورت یــا واقعیــت یــا رؤیاســت، بــه ایــن بــر می گــردد کــه مــا می خواهیم 

چــه نــگاه کانــی بــه ســرمایه نفتی  مــان داشــته باشــیم. بــر اســاس پیش بینــی مکنــزی، پیــک تقاضــای نفــت در ســال 

2033 خواهــد بــود. از آن بــه بعــد افــت تقاضــا هســت کــه افتــش را در ســال 2050 در تصویــر 20 می بینیــد. از طــرف 

دیگــر - همانطــور کــه در صحبت هــای آقــای دهقــان هــم بــود - بــا توجــه بــه رشــد انرژی هــای تجدیدپذیــر، ارزش و 

اهمیــت نفــت تــا ســال 2050 از 32 درصــدی کــه در ســال 2035 اســت، بــه 29 درصــد کاهــش پیــدا می کنــد. از طرفــی 

تقاضــا بــرای انرژی هــای نــو از 25 درصــد بــه 34 درصــد افزایــش پیــدا می کنــد )تصویــر 21(.
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Dana Energy Company

Oil demand reduction

2

M
ckinsey-2019

تصویر 20: روند کاهش تقاضای نفت

Dana Energy Company

Share of oil in energy demand

3

Mckinsey- 2019

تصویر 21: روند تغییر تقاضای نفت در مقایسه با سایر منابع انرژی

همانطــور کــه آقــای دکتــر دهقــان اشــاره کردنــد، میــزان نســبت ذخایــر بــه تولیــد در بیشــتر کشــورها از ایــران بیشــتر 

اســت و ایــن نســبت طبــق تصویــر 22 در آمریــکا 11 اســت، نــروژ 12/8، روســیه 25، ایــران 90، عــراق 87، عمــان 15 و 

102

 پنجمین کنگـره راهبردی نفـت و نیرو



میانگیــن دنیــا حــدود 50 اســت. ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه مــا بــا توجــه بــه ذخایــری کــه داریــم بایــد در نســبت 

تولیدمــان بازنگــری کنیــم. مثــا عمــان بــا 5 میلیــارد بشــکه نفــت ذخیــره، حــدودا روزی یــک میلیــون بشــکه تولیــد 

ــه  ــن ک ــد بازنگــری داشــته باشــد، ای ــزان تولی ــد در می ــت بای ــه شــرکت نف ــذا ضــروری به نظــر می رســد ک ــد. ل می کن

عــددش 8، 7 یــا 9 میلیــون بشــکه تولیــد روزانــه باشــد، مبحــث دیگــری اســت. 

تصویر 22: نسبت ذخیره نفت به تولید در چند کشور شاخص

تولیــد در ایــران در ســال های 76-1975 چنــد ســال قبــل از انقــاب، بــه شــش میلیــون بشــکه رســیده بــود )تصویــر 23(

اما بعد از انقاب افت دارد و در هیچ زمانی به رقم تولید قبل از انقاب نرسید. 

تصویر 23: تولید نفت ایران

103

IPEC  2019



ــود  ــزی شــده ب ــف توســعه برنامه ری ــد نفــت در برنامه هــای مختل ــا ســال 2018 آنچــه تولی ــد ت همینطــور کــه می بینی

محقــق نشــد و حتــی در برنامــه پنجــم و ششــم کــه عــدد 5/15 و 4/6 میلیــون بشــکه در روز بــوده، نیــز هیــچ وقــت 

محقــق نشــده اســت کــه دالیــل مختلفــی دارد، نــه ایــن کــه اهمیتــی نداشــته باشــد. دوســتان موافــق بــا افزایــش تولیــد 

دالیلــی مطــرح می کننــد کــه چنــد مــوردش را اینجــا اشــاره کــردم. یکــی ایــن کــه نفــت جایــگاه اســتراتژیک خــود 

ــای  ــا انرژی ه ــت دارد ب ــن نف ــد. همچنی ــده از دســت می ده ــی، در ســال های آین ــت تقاضــای جهان ــه اف ــا توجــه ب را ب

ــر  ــه کاهــش اســت. از همــه این هــا مهم ت ــرژی دنیــا رو ب ــو جایگزیــن می شــود و درصــد مشــارکت نفــت در تولیــد ان ن

ایــن کــه بــا توجــه بــه کاهــش ارزش نفــت در آینــده، بایــد ســرمایه ای را کــه بــه عنــوان نفــت داریــم، بــه یــک ســرمایه 

پایــدار و بــا ســوددهی باالتــر تبدیــل کنیــم. ایــن قســمت قضیــه در صحبــت آقــای آل آقــا هــم بــود کــه اگــر قــرار باشــد 

چنیــن کاری انجــام بشــود، بایــد در تمــام ارکان نظــام برنامه هــای مــدون، طوالنی مــدت، بــدون تغییــر البتــه بــا اصــاح 

ولــی بــدون تغییــر ناگهانــی تدویــن شــود. بایــد ببینیــم آیــا می خواهیــم بــه یــک قطــب اقتصــادی خــاص، رویکــردی 

داشــته باشــیم یــا چگونــه می خواهیــم ایــن ثــروت را بــه یــک ثــروت دیگــری تبدیــل کنیــم یــا ایــن کــه برنامه هایــی در 

توســعه کشــور داریــم و مشــخص شــود کــه چقــدر بــه ثــروت یــا ســرمایه نیــاز دارنــد؟ نــه فقــط بــه میــزان انــرژی کــه 

نیــاز داریــم. ممکــن اســت بخشــی از ســرمایه مــورد نیــاز را بتوانیــم بــا فــروش نفــت تأمیــن کنیــم. لــذا ایــن یــک بخــش 

جــدی قضیــه اســت کــه بــه نظــرم می شــود بحــث کــرد. بــرای ایــن کــه سیســتم نفــت و گازمــان را بــه ســمت افزایــش 

تولیــد ببریــم ورودی هایــی داریــم، ورودی هــای مــا نفــت و گاز و اکتشــافات جدیدمــان خواهــد بــود ولــی اگــر بخواهیــم 

افزایــش تولیــد هشــت میلیــون بشــکه ای را در نظــر بگیریــم، بــا یــک پیش بینــی خیلــی خیلــی ابتدایــی ســر مایه گــذاری 

در حــدود 200 تــا 250 میلیــارد دالر طــی 10 ســال نیــاز اســت ضمــن اینکــه دسترســی بــه تکنولــوژی بــرای افزایــش 

برداشــت از مخــازن موجــود و کاهــش هزینه هــای تولیــد نیــز یکــی از ضروریــات اســت؛ بعــد هــم نیــروی انســانی کــه 

بتوانــد ایــن پروژه هــا و ایــن کار مهــم را انجــام دهــد کــه طبیعتــا روی ایــن هــم بایــد بحث هــای جــدی کــرد. ایــن بــه 

عنــوان یــک ســرفصل اســت. از طــرف دیگــر هــم، توســعه شــرکت های نفتــی کــه بتواننــد ایــن کار مهــم را انجــام بدهنــد. 

در ایــن بخــش شــرکت های خدماتــی، شــرکت های نفتــی،  E&P هایــی کــه در حــال شــکل گرفتــن اســت، بایــد توســعه 

پیــدا کننــد تــا در مجمــوع بتوانیــم ایــن کار مهــم را انجــام دهیــم. 

حسن شکراله زاده بهبهانی
از رییــس محتــرم نشســت، آقــای دکتــر دهقــان کــه می دانســتند نظــر موافقــی بــا موضــوع ایــن نشســت نــدارم ولــی 

علی رغــم ایــن مــرا دعــوت کردنــد، تشــکر ویــژه دارم. پیشــاپیش عذرخواهــی می کنــم چــون ممکــن اســت خیلــی از 
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مســائلی کــه می گویــم بدیهــی و پیــش پــا افتــاده به نظــر رســند ولــی فکــر می کنــم گفتــن آنهــا ضــرورت دارد. ســعی 

می کنــم از موضــع خــودم یعنــی مهندســی مخزن بــه موضــوع بپــردازم. عنوانــش را »ارزیابــی امکان پذیری تولید هشــت 

میلیــون بشــکه در روز« گذاشــتم. بحــث مــن ایــن نیســت کــه ایــن میــزان تولیــد بــرای اقتصــاد کشــور خــوب اســت یــا 

بــد اســت، بحــث مــن ایــن اســت کــه بــر اســاس تجــارب گذشــته، آیــا دســتیابی بــه ایــن تولیــد امکان پذیر اســت یــا نه. 

ســؤاالتی کــه می خواهــم جــواب بدهــم اینهاســت کــه آیا ایــن تولیــد امکان پذیر اســت؟ آیــا روش تحلیل مبنــای میزگرد 

دقیــق اســت یــا نــه؟ آیــا ایــرادی بــه آن وارد اســت؟ و چــه چیزهایــی بــه طــور قطعــی می شــود نتیجه گیــری کــرد؟ 

ــر مدیریــت مخــزن کــه مبنــای بحــث امکان پذیــری اســت،  خیلــی کلــی اشــاره کنــم طبــق اصــول علمــی حاکــم ب

مخــزن یــک ســنگ اســت، قوانیــن حاکــم بــر حرکــت ســیال در ســنگ بــر مخــزن حاکــم اســت و ذخیــره کــه مبنــای 

ــه یــک ذخیــره  ــرای رســیدن ب ــا عــدم قطعیــت اســت و برنامه ریــزی دقیــق تولیــد ب برنامــه تولیــد اســت، کمیتــی ب

ــر 24(.  مشــخص طراحــی می شــود )تصوی

تصویر 24: اصول مهندسی مخازن حاکم بر مدیریت مخزن
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مشــکل اینجاســت کــه بعضــی از پدیده هــای مخزنــی ایریورســیبل )برگشــت ناپذیــر( هســتند. عــدم توجــه بــه آنهــا باعث 

ــرای برنامه ریــزی  ــزاری کــه ب ــل تولیــد را از دســت بدهیــم. مطالعــه مخــزن به عنــوان اب ــر قاب می شــود بخشــی از ذخای

ــا پاســخ مطلــق )Absolute( نیســت. ایــن نمونــه )تصویــر 25( را هــم مــن  درازمــدت مخــزن بــکار می بریــم ابــزاری ب

از مطالعــات شــرکت BP آوردم چــون بــه هــر حــال عمومــا فکــر می کننــد شــرکت های خارجــی خیلــی بیشــتر از مــا 

ــی  ــل BP در مخزن ــی مث ــزرگ بین الملل ــرکت ب ــک ش ــی  ی ــد پیش بین ــتند. ببینی ــلط هس ــازن مس ــی مخ ــه مهندس ب

ــد 3 درصــدی را  ــاد باشــد، کاهــش تولی ــد دارای خطــای زی ــدر می توان ــی چق ــات مخزن ــی از اطاع ــا تاریخچــه طوالن ب

ــدم  ــم ع ــم بگوی ــر دارد. می خواه ــم اث ــاد آن ه ــه و اقتص ــج برنام ــا روی نتای ــه طبیعت ــد ک ــی کردن ــد پیش بین 11درص

قطعیــت در بحــث کارشناســی موضــوع، خــاص یــک کشــور یــا یــک شــرکت نیســت.

 تفاوت زیاد عملکرد مخزن و پیش بینی شرکتBP    در یک میدان
بزرگ  نفتی ایران با تاریخچه تولید طوالنی

6

عدم قطعیت: چالش برنامه ریزي مخزن 

BP تصویر 25: عدم قطعیت در پیش بینی رفتار مخزن توسط شرکت

سـؤاالتی کـه بـرای برنامه ریـزی مخـزن داریـم عبارتنـد از: اینکه در مخـزن چقدر نفت درجـا داریم؟ چقـدر از نفت درجا 

را در طـول عمـر مخـزن می توانیـم تولیـد کنیـم؟ چـه برنامه ای ما را از شـروع بـه نقطه انتهایی دسـتیابی بـه این ذخیره 

می رسـاند؟ آیـا می توانیـم متناسـب بـا ایـن برنامه سـرمایه گذاری انجـام بدهیم؟ این ها سـؤاالت خیلی اساسـی هسـتند. 
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مشـکل ایـن اسـت کـه ذخیره یا میزانی که قابل اسـتحصال اسـت، قابل محاسـبه نیسـت. میـزان قابل بازیافـت یا ذخیره 

مخـزن تخمیـن زده می شـود و ابـزار تخمین مـان هـم همـان مطالعـه مخـزن اسـت کـه ابـزاری با پاسـخ مطلق نیسـت. 

اگـر نگاهـی بـه نمـودار کان تولیـد مخـزن کنیم به طـور عمومی به شـکل تصویر 26 هسـتند، بـا یک مقدار کـم و زیاد 

شـدن طـول دوره حداکثـر تولید یا پاتـو )Plateau( در مخـازن مختلف.

تصویر 26: نمونه نمودار تولید درازمدت مخازن نفتی

بــر اســاس ایــن نمــودار اوال ســرعت تولیــد در هیــچ مخزنــی در طــول زمــان ثابــت نیســت. در نیمــه اول عمــر مخــزن 

)نیمــه عمــر زمانــی نیســت(، حــدود 50 درصــد ذخیــره مخــازن را تولیــد می کنیــم و در نیمــه دوم عمــر مخــزن )کــه 

ــر از نیمــه اول عمــر مخــزن اســت(، آنجــا هــم حــدود 50 درصــد ذخیــره  می بینیــد از نظــر زمانــی خیلــی طوالنی ت

تولیــد می شــود، یعنــی در هیــچ مخزنــی در دنیــا ســرعت تخلیــه )دبــی تولیــد از مخــزن( در طــول زمــان ثابــت نیســت. 

متناســب بــا ایــن برنامــه تولیــد بایــد ســرمایه گذاری کنیــم. بنابرایــن بایــد بدانیــم پــول را کــی خرج کنیــم تــا آن برنامه 

اقتصــادی باشــد. در نمــودار برنامــه تولیــد هــم اگــر دقــت کنیــد ســطح زیــر منحنــی تولیــد برابر با همــان ذخیره اســت.
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دو نکتــه مهــم اســت؛ یکــی ایــن کــه می خواهیــم بــه چــه ســقف تولیــد برســیم و دوم آنکــه تــا چــه زمانــی می توانیم آن 

تولیــد را ادامــه بدهیــم؟ مــا هیــچ وقــت ســرمایه گذاری 20 میلیــارد دالری انجــام نمی دهیــم کــه مثــا بــه تولیــد شــش 

میلیــون بشــکه برســیم و فقــط شــش مــاه ایــن مقــدار تولیــد کنیم، نــه. هدف این اســت کــه بــرای یک زمان مشــخصی 

ایــن تولیــد اســتمرار پیــدا کنــد. تصویــر 27 رونــد تولیــد نفــت جهــان اســت کــه ایــن ســه دوره را در آن می بینیــد. 

سه مرحله تولید، دوره کوتاه مرحله تولید حداکثر و پیش بینی افت

تاریخچه و پیش بینی تولید نفت در جهان

9

تصویر 27: روند تولید نفت جهان، تاریخچه و پیش بینی

موضوعـی کـه در مـورد تولیـد مخـزن بسـیار مهم اسـت همانطـور که گفتـم اینکـه تولید کور نیسـت، بی هدف نیسـت، 

تولیـد یـک هـدف معیـن دارد. هـدف تولید رسـیدن به یک ذخیره مشـخص اسـت. ابـزاری هم کـه برای طراحـی برنامه 

تولیـد )مطالعـه مخـزن( داریـم ابـزار خیلـی دقیقـی نیسـت و پاسـخ مطلـق نـدارد. وقتـی ما یـک برنامـه تولیـد را برای 

رسـیدن بـه یـک ذخیـره طراحـی می کنیـم، دنبـال ایـن هـم هسـتیم کـه حداکثـر ارزش اقتصـادی هم داشـته باشـد، 

تخطـی از برنامـه تولیـد بهینـه دو مشـکل اساسـی ایجـاد می کنـد. یکـی ایـن کـه ذخایـر قابـل دسـتیابی را از دسـت 

می دهیـم. ایـن را همـه می گوینـد، و مهـم اسـت کـه چـه زمانـی ایـن هـرز روی ذخائر اتفـاق می افتـد، میـزان آن چقدر 

اسـت و ضـرر اقتصـادی ایـن هـرز روی چه میزان اسـت؟ تصـور عمومی این اسـت که خیلـی دور مثا 20 سـال بعد این 
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اتفـاق بیفتـد ولـی ممکن اسـت شـش مـاه بعد یا یک سـال بعد باشـد. مشـکل مهم تـر از هـرزروی ذخائر، این اسـت که 

آینـده تولیـد غیرقابـل پیش بینـی می شـود. یعنـی کسـی نمی توانـد بگویـد شـش ماه بعد چـه اتفاقـی می افتد، دو سـال 

بعـد چـه اتفاقـی می افتـد و میـزان و شـرایط تولیـد چگونه خواهـد بـود. طراحی اجرائـی که ما بـرای برنامه ریـزی تولید 

مخـزن انجـام می دهیـم، حداقـل بایـد برنامه ریـزی 5 سـاله، 10 سـاله، 15 سـاله باشـد. پـس دو تا مشـکل اسـت، یعنی 

یـک بحـث هـرز روی ذخیـره اسـت و دیگری بحـث عـدم امـکان پیش بینی رونـد تولید. 

رابطــه بیــن ذخیــره و تولیــد برخــاف آن چیــزی کــه اینجــا در میزگــرد مطــرح شــد و مــن نقــدش می کنــم، مقایســه 

ذخائــر ایــران بــا ذخائــر جهــان نیســت بلکــه پارامتــری مثــل نــرخ تخلیــه اســت کــه مبنــای محاســبه تولیــد اســت.

 نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه حتی مخـازن با ذخایر مسـاوی لزومـا برنامـه تولید و نـرخ تخلیه مسـاوی ندارند. نـرخ تخلیه 

یـک پارامتـر تابـع شـرایط مخزنـی اسـت. ایـن مسـأله می توانـد مخزن بـه مخـزن متفاوت باشـد. نـرخ تخلیـه در برخی 

از مخـازن بـزرگ دنیـا، در کشـورهایی کـه نـه مشـکل تحریـم دارنـد و نـه خیلـی از محدودیت هـای دیگر، اعـداد خیلی 

کوچکـی هسـتند. ایـن نشـان دهنده غلبـه شـرایط مخزنـی بر مسـائل دیگـر مثل مسـائل اقتصادی اسـت )تصویـر 28(.

 

تصویر 28: نرخ تخلیه مخازن بزرگ جهان
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 امــا در مــورد تحقــق ســقف تولیــد یــک نکتــه دیگــر هســت کــه وقتــی مثــا راجــع بــه الزامــات تحقــق ســقف تولیــد 

یــک کشــور صحبــت می کنیــم، بحــث تولیــد از دههــا مخــزن مطــرح اســت بنابرایــن اوال برنامه هــای همــه مخــازن 

ــود.  ــق ش ــد محق ــرمایه گذاری بای ــا س ــازن ب ــه مخ ــد هم ــای تولی ــا برنامه ه ــد، ثانی ــده باش ــد درســت طراحــی ش بای

بحــث بعــدی بحــث مدیریــت زمــان اســت. یعنــی مــا پــول را خــرج کنیــم و بــه برنامــه تولیــد مخــزن هــم می رســیم 

ــا زمــان پیش بینــی شــده نباشــد ســقف تولیــد محقــق نمی شــود. ــق ب ــی اگــر مطاب ول

ســؤال اساســی کــه بایــد در قســمت اول )کارشناســی موضــوع( بــه آن جــواب بدهــم بحــث آسیب شناســی گذشــته 

اســت. در 50 ســال گذشــته هیــچ کــدام از برنامه هــای تولیــد در کشــور مــا - چــه قبــل از انقــاب چــه بعــد از انقــاب 

- محقــق نشــده اســت. یعنــی قبــل از انقــاب در حالــی کــه شــرایط مخــازن در بهتریــن وضعیــت و ذخایــر مــا تقریبــا 

دو برابــر االن بــوده، و مخــازن، ســتون نفتــی بــزرگ در حــد 1000 متــر داشــتند و تمرکــز تولیــد هــم بــر الیه هــای 

مناســب مخــازن بــوده اســت، بــرای مــدت خیلــی کوتاهــی متوســط تولیــد 5/5 میلیــون بشــکه در روز بــوده اســت. 

تولیــد شــش میلیــون بشــکه در روز فقــط بــرای دو مــاه بــوده درحالیکــه هــدف تولیــد، 9 میلیــون بشــکه در روز بــوده 

اســت. یعنــی آنجــا برنامــه تولیــد محقــق نشــد در حالیکــه هیــچ محدودیتــی هــم وجــود نداشــت. در نمــوداری هــم 

کــه آقــای دکتــر دهقــان نشــان دادنــد، در آن مقطــع زمانــی نســبت ذخایــر و تولیدمــان بــاال رفتــه و بعــد افــت کــرده، 

البتــه قبــل از انقــاب افــت کــرده نــه بعــد از انقــاب. در برنامــه اول توســعه بعــد از جنــگ، برنامــه تولیــد چهارمیلیــون 

ــدام از  ــچ ک ــود - هی ــدس محــدث هــم ب ــه ســوم توســعه - در فرمایشــات مهن ــق نشــد. در برنام بشــکه در روز محق

ــای  ــا غول ه ــه مجــری آنه ــت ک ــل در مخــازن نف ــع متقاب ــای بی ــدی قرارداده ــق نشــد. مســأله بع ــا محق این برنامه ه

بین المللــی نفتــی بودنــد، هیــچ کــدام در دســتیابی بــه تولیــد، در زمــان مقــرر و بــا هزینــه پیش بینــی شــده موفــق 

نبودنــد. یعنــی مــا شــل و و توتــال و انــی را آوردیــم کــه پــروژه تولیــد نفــت در زمــان و بــا هزینــه مشــخص اجــرا شــود 

امــا آنهــا هــم هیــچ کــدام موفــق نبودنــد. چــرا؟ آیــا ایــن غول هــای نفتــی روش جدیــدی بــرای توســعه مخــازن ارائــه 

کردنــد کــه مــا بلــد نبودیــم؟ چــه روشــی جدیــدی؟ ضریــب بازیافــت متوســط مخــازن مــا )کــه ممکــن اســت گفتــه 

شــود پاییــن هســتند(، بعضــی حاصــل مطالعــات و مــورد تاییــد شــرکت های بین المللــی هــم هســت. پــس در درجــه 

اول بایــد آسیب شناســی از گذشــته داشــته باشــیم. چــرا برنامه هــای تولیــد چــه قبــل از انقــاب، چــه بعــد از انقــاب، 

در شــرایطی کــه از لحــاظ منابــع و از لحــاظ نیــروی انســانی، از لحــاظ ارتبــاط بــا خــارج محدودیتــی نداشــتیم، هیــچ 

ــز نبــوده اســت؟ کــدام موفقیت آمی
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علی اکبر آل آقا 
در یـک سـال گذشـته مـا چنـد تـا از بهترین هـای کارشناسـی نفـت را از دسـت دادیـم. می خواهـم یـادی کنیـم از مرحـوم 

دکتـر قائمـی و مهنـدس شاهسـوند، مهنـدس فاضـل علـوی و دکترگل افشـانی. بـرای یکایک ایشـان طلب آمـرزش می کنم.

یکــی دو نفــر از عزیــزان اشــاره کردنــد بــه اینکــه ســهم نفــت رو بــه کاهــش اســت، ایــن درســت اســت امــا میــزان تقاضــا 

و مصــرف رو بــه افزایــش اســت. ضمــن اینکــه مــا در ســهم نفــت از بــازار انــرژی از 33 درصــد بــه 27 درصــد یــا کمتــر 

می رویــم. تعــداد بشــکه هایی کــه بایــد تولیــد شــود حداقــل تــا ســال 2040- کــه مــن اوپــک را بررســی دقیــق کــردم- 

رو بــه افزایــش اســت. البتــه ایــن دلیــل بــر چیــزی نیســت، فقــط چیــزی کــه کاهــش می یابــد ســهم در بــازار انــرژی 

اســت ونــه مطلــق تولیــد کــه آن در رونــد افزایشــی دیــده شــده اســت.

 زمانی که من جوان بودم، در دانشـگاه فکر می کردیم تا سـال 2000 سـوخت های فسـیلی کا تمام می شـوند. می بینیم که 

نشـد. موضـوع دیگـری که مطرح شـد متنوع سـازی منابـع انرژی در شـرکت های نفتی اسـت که کاما صحیـح می فرمایند. 

ایـن بحـث خیلـی سـال اسـت که انجـام می شـود. دلیل این هـم خیلی واضـح اسـت. آن ها یک شـرکت تجاری هسـتند و 

می خواهنـد باقـی بماننـد. من یادم می آید که مدیرعامل شـل در جلسـه تهران به مـن گفتند ما ارایه کننده انرژی هسـتیم، 

امـروز نفـت اسـت، نفـت را ارائه می کنیـم، ولی باید آماده باشـیم هرجا که بازار انرژی باشـد ما باید باشـیم. به همین ترتیب 

هم فرمودید BP در کلدفیوژن خیلی سـرمایه گذاری کرده اسـت. شـاید باالترین سـرمایه گذاری را آنها کرده باشـند. حتی 

در زغـال سـنگ، در انـرژی اتمـی و در تمـام انواع انـرژی کار انجام دادند. مدلی هم که فرمودید درسـت اسـت. آن مدلی که 

مـا مهندس هـای مخـزن بـا آن سـرو کار داریم مدل کمپل اسـت. نقطه پیک تخلیه1 مـدل کمپل وقتی اسـت که 50درصد 

کل نفـت جهانـی تولیـد شـده اسـت. همـه باهم هم عقیده هسـتیم که اگـر قرار باشـد – البته ایـن »اگر« باید با کار بسـیار 

دقیـق کارشناسـی روشـن شـود - کـه یـک روزی نفـت بـی ارزش باشـد، آیا بهتر نیسـت نفـت را به یـک سـرمایه دیگر، نه 

بـه مصـرف، تبدیـل کنیـم؟ 50 سـال اسـت این شـعار را دادیم ولی عملـی نکردیم. ان شـاء اهلل کـه ایـن کار را خواهیم کرد. 

مـن دو تـا عـرض کوچـک هم راجع به فرمایشـات آقـای شـکراله زاده دارم. فرمودند هیچ کـدام از ایـن قراردادهای خدماتی 

بیـع متقابـل موفـق نبودنـد. از آنجایـی کـه مـن بعضی هـا را مذاکـره کـردم و بعضی هـا را هـم در انجـام آن دخیـل بودیم، 

هیـچ کـدام بـر اسـاس قیمتـی کـه داده بودنـد نتوانسـتند تمـام کننـد، ایـن درسـت اسـت، امـا طرحی کـه مثا قـرار بود 

160 هـزار بشـکه در روز تولیـد کنـد، 160 هـزار را تولیـد کـرد. مخـارج آن هـم نسـبت بـه آنچـه کـه بعـدا در مقایسـه با 

میانگیـن هشـت سـال گذشـته، بایـد خـرج توسـعه میکردیـم بـه مراتـب و چنـد برابـر کمتـر بـود ولـی از آن عـددی که 

خودشـان گفتـه بودنـد با اسـتثنا باالتـر رفت. علت آن هـم 32 درصد افزایش قیمت فوالد و سـیمان و ... در سـال 82 بود. 

راجـع بـه صحبت هـای آقـای مهندس هندی عزیـز، در مورد صیانت مـن تا آنجا موافقـم که وظیفه مـا مهندس های مخزن 
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ایـن اسـت کـه نفت را طوری تولید کنیم کـه ضمن اینکه با کمک اقتصادیون ارزش بـه روز آن )اکونومیکال ریترن( حداکثر 

می شـود، امـا بـه مخـزن لطمه نزند. چرا؟ چـون آینده قیمت را نمی دانیم. این نیسـت کـه اگر امروز تولیـد کنیم حتما بهتر 

اسـت. ضمنـاً تولیـد صیانتـی تعریف هم شـده اسـت ولی معادل خارجی درسـتی نـدارد. چـون فرهنگ لغت نفـت را که از 

زمـان دریـک شـروع شـد تـا به امروز، شـرکت های نفتی تالیـف کردند نه کشـورهای نفتـی. از دید شـرکت های نفتی تولید 

صیانتـی وجـود نـدارد، بلکه هدف کسـب حداکثر سـود در مدت قراردادشـان اسـت بـرای اینکه قراردادهایشـان انتهـا دارد. 

سید محمود محدث
دربـاره افزایـش تولیـد یـک نکتـه هسـت. االن چـه کسـی می توانـد بگویـد تولید مـا حتما بهینـه اسـت و نیاز بـه بازنگری 

نـدارد و ظرفیـت افزایـش نـدارد؟ هیچکـس نمی توانـد بگوید. چون همانطور که اشـاره کـردم مطالعات کاملـی روی مخازن 

بایـد انجـام شـود و هـر مخـزن یـک پتانسـیل تولیـدی را برای ما مشـخص کنـد که ایـن مطالعات به صـورت کامـل انجام 

نشـده یـا تعـداد محـدودی از مخـازن را در بـر می گیـرد. بایـد کل میادیـن و ذخایـری کـه داریـم یـک بازنگـری جامعـی 

انجـام دهیـم. بـر اسـاس اطاعـات فعلـی که مـن دارم، بـه طور قطـع ما ظرفیـت افزایـش تولید خواهیـم داشـت. به عنوان 

نمونـه چنـد میـدان مثـل یـادآوران و آزادگان داریـم کـه االن تولیدشـان نسـبت بـه ظرفیتی کـه می تواند از ایـن میدان ها 

تولیـد شـود کمتـر اسـت، شـاید در حد نصف اسـت. لـذا ما ظرفیـت افزایـش تولیـد داریـم، علی الخصوص اگـر محدودیت 

دسترسـی بـه تکنولـوژی را کـم کنیـم. حـاال اگـر نمی توانیـم تکنولـوژی صددرصـد غربی را بـه دسـت بیاوریـم، از بهترین 

شـرکت های چینـی یـا شـرکت های دیگـر یـا از منابع دیگـر با واسـطه تأمین کنیـم، قطعا امـکان افزایـش تولیـد را داریم. 

بحــث افزایــش ریــکاوری فکتــور مســئله ای جــدی اســت کــه بایــد بــه آن بپردازیــم. اگــر ارزش و اهمیــت نفــت از لحــاظ 

اقتصــادی دارد ضعیــف می شــود؛ نبایــد بمانیــم تــا آن لحظــه برســد. بایــد از االن بــه فکــر باشــیم کــه ایــن ســرمایه را بــه 

یــک ســرمایه مانــدگار تبدیــل کنیــم. در صحبت هــای آقــای هنــدی هــم بــود کــه بــه فرمایشــات رهبــری اشــاره داشــتند. 

این هــا را بایــد مدنظــر داشــته باشــیم، خودمــان را محــدود نکنیــم. بــرای ایــن کار هــم منابــع مالــی می خواهیــم، هــم 

 E&P دانــش فنــی می خواهیــم، هــم نیــروی انســانی می خواهیــم، هــم قــرارداد جــذاب می خواهیــم، هــم شــرکت های

فعــال می خواهیــم و هــم اینکــه مقــررات و ضوابطــی کــه االن هســت، شــاید نیــاز بــه بازنگــری و اصــاح داشــته باشــد. 

بایــد زمینــه جــذب ســرمایه و انجــام ایــن فعالیت هــا را داشــته باشــیم. به طــور خاصــه مــن بــا افزایــش ظرفیــت تولیــد 

موافــق هســتم. بــا ایــن نظــر هــم موافــق هســتم کــه عــدد هشــت عــدد مطالعــه شــده ای نیســت. شــاید عــدد شــش یــا 

هشــت بــه مــا تکلیــف شــود کــه نیــاز بــه مطالعــه جامــع مخــازن و میادیــن نفتــی دارد و نمی توانیــم بــه مخــزن دیکتــه 

1. Depletion
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کنیــم. بلکــه مخــزن اســت کــه تعییــن می کنــد چــه مقــدار توانایــی تولیــد وجــود دارد و از همــه این هــا مهمتــر، تبدیــل 

ایــن ثــروت بــه یــک ثــروت پایــدار و بــا ارزش افــزوده قابــل توجــه و مطالعــات کامــل اقتصــادی اســت.

مــن اقتصــاددان نیســتم، کاش در ایــن پنــل یــک فــرد اقتصــادی هــم وجــود داشــت کــه می توانســتیم نظــرات او را هــم 

داشــته باشــیم ولــی بــه هرحــال بــا توجــه بــه رونــد کاهشــی اهمیــت نفــت، گرچــه هنــوز نقــش اصلــی را تــا ســال 2050 

ــد یــک فکــری  ــرای نفــت بای ــا ب ــد جایگزیــن می شــوند. م ــل اطمینــان دارن ــو و قاب ــی انرژی هــای ن ــازی می کنــد، ول ب

کنیــم. ســرمایه ای را کــه داریــم بــه یــک ســرمایه مفیدتــر تبدیــل کنیــم و در یــک برنامــه کانــی کــه همــه ارکان نظــام 

بــا وفــاق ملــی ایــن کار را انجــام دهنــد، افزایــش تولیــد را برنامه ریــزی کنیــم.

حسن شکراله زاده
هیچکــس مخالــف ایــن نیســت کــه مــا بــرای افزایــش ذخایــر کار کنیــم، ولــی ســوال ایــن اســت: کســی کــه مدعــی 

اســت ایــن فنــاوری را دارد چــرا در کار خــود موفــق نبــوده؟

 آقــای مهنــدس آل آقــا! در اینجــا مــن از مفــاد قراردادهــا انتقــاد نمی کنــم، بلکــه از عملکــرد شــرکت های بین المللــی 

ــا نفــت ســنگین و ســنگ نفــت دوســت شــرکت شــل آب  ــوروز در مخــزن ب ــن ســروش و ن ــم. در میادی ــاد می کن انتق

تزریــق می کنــد درحالیکــه همــان زمــان آقــای مهنــدس فاضــل علــوی )کــه االن شــنیدم بــه رحمــت خــدا رفتنــد و واقعا 

شــخصیت بســیار بزرگــی بودنــد( یــک  تنــه ایســتادند و بــا اســتدالل فنــی ثابــت کردنــد شــل اشــتباه می کند اما سیســتم 

بــه حــرف ایشــان گــوش نکــرد و بــا ایشــان برخــورد کــرد و حــاال معلــوم شــده آقــای مهنــدس علــوی درســت می گفتنــد.

بحــث ایــن اســت: کســانی کــه فنــاوری داشــتند چــرا موفــق نبودنــد؟ فضــا را بایــد بــرای بحــث فنــی ایجــاد کــرد. زمــان 

بــرای آسیب شناســی کــه چــرا موفــق نبودیــم نگذشــته اســت. مــن در ادامــه می خواهــم بگویــم چــرا موفــق نبودیــم. نــه 

مــا موفــق بودیــم نــه شــرکت های خارجــی. آنهــا دربــاره مخــازن مــا ادعاهایــی کردنــد کــه هیــچ کــدام محقــق نشــدند، نه 

در مــورد ســقف تولیــد و نــه اســتمرار تولیــد. وارد خیلــی از مباحــث شــرکتها و قراردادهــا نمی شــوم. وضعیــت مــا نســبت 

بــه قبــل از انقــاب چطــور اســت؟ ذخایرمــان نصــف شــده اســت. 40 ســال بعــد از انقاب ســالی یــک میلیارد بشــکه نفت 

تولیــد کردیــم، ذخائــر نفتــی حــدودا 40 میلیــارد کمتــر از قبــل از انقــاب اســت. ســتون نفتــی میادیــن هــم به شــدت 

کاهــش یافتــه کــه دسترســی بــه زون نفــت را کــم می کنــد. بایــد بدانیــم بخــش اعظــم تولیــد نفــت کشــور از یــک ســری 

میادیــن خــاص )7-8 میــدان بــزرگ( هســتند. بقیــه مخــازن نــه کــه مهــم نباشــند اما چــون بحــث افزایش ظرفیــت تولید 

کشــور مطــرح اســت نــه تولیــد یــک یــا دو مخــزن، نقــش ایــن مخــازن مهــم اســت. جمع بنــدی کــه مــن می خواســتم 

اینجــا انجــام دهــم ایــن اســت کــه بــر اســاس ذخایــر موجــود و ســابقه عــدم موفقیت هــا، تولیــد هشــت میلیــون بشــکه 
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کامــا غیــر واقعــی اســت. بــا اطمینــان می توانــم بگویــم چنیــن برنامــه ای می توانــد صنعــت نفــت را دوبــاره وارد یــک 

مســیر اشــتباه کنــد، بعــد مــا دوبــاره برویــم بــه ســمت اســتقراض های ســنگین. در مــورد مخالفــت بــا برنامــه نادرســت 

تولیــد، تکــرار همــان حرفــی اســت کــه 10 ســال قبــل می زدیــم و کســی گــوش نکــرد و االن بــه آن رســیدیم. دوبــاره 

نبایــد آن اشــتباه را تکرارکنیــم. از یــک ســوراخ 3-4-10 بــار گزیــده شــویم اشــکال ندارد، بیشــتر گزیده نشــویم. همچنین 

در مــورد امتیازهــای غیرضــروری در قراردادهــا، مــن نمی دانــم دیگــر چــه امتیــازی بایــد بدهیــم کــه تــا بــه حــال ندادیــم. 

امــا نکتــه ای کــه مــن می توانــم بــا اطمینــان بگویــم در مــورد نتیجــه تحلیــل آقــای دکتــر دهقــان ایــن اســت: اگــر در 

آینــده واقعــا مشــتری نفــت خــام کــم خواهــد شــد، حداقــل بایــد ســعی کنیــم اتــکای درآمــد ارزی کشــور بــه فــروش 

نفــت خــام را کــم کنیــم. ایــن نتیجــه قطعــی اســت. بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم کــه از نفــت اســتفاده های بهتــری 

ببریــم، نــه صــرف فــروش نفــت خــام. نفــت بــه عنــوان مــواد اولیــه و تبدیــل آن بــه مــواردی دیگــر یــک بحــث مهــم 

اســت. البتــه سیاســت عــدم خــام فروشــی یکــی از سیاســت های مصــوب کشــور اســت. هــدف هــم ایــن بــود کــه ارزش 

افــزوده بیشــتری از نفــت نصیــب کشــور کنــد. امــا در مــورد مقایســه ای کــه انجــام شــد، اینکــه بگوییــم ذخایــر مــا 10 

درصــد دنیــا اســت پــس تولیــد مــا بایــد هشــت یــا 10 درصــد تولیــد نفــت جهــان باشــد، ایــن روش مقایســه درســتی 

نیســت. در مــورد رابطــه بیــن ذخیــره و تولیــد، چــون مخــزن بــه مخــزن متفــاوت اســت نمی تــوان چنیــن نتیجــه ای 

گرفــت. در نمــودار مــورد اســتناد )آقــای دکتــر دهقــان( ذخائــر روســیه را 100 میلیــارد بشــکه ذکــر کــرده بودنــد و 

ذخائــر نفتــی عربســتان بیــش از دو برابــر روســیه اســت امــا نســبت تولیــد نفــت روســیه نســبت بــه نفــت جهــان بــه 

انــدازه عربســتان اســت. آمریــکا از لحــاظ نســبت ذخایــر کمتــر اســت ولــی تولیــد بیشــتری نســبت بــه عربســتان دارد. 

ــکا اســت و مشــکلی از لحــاظ  ــا آمری ــن  ناشــی از تاثیرگــذاری پارامترهــای فنــی اســت. چــون عربســتان همــراه ب ای

تحریــم و دسترســی بــه فنــاوری و منابــع مالــی نــدارد کــه مانــع افزایــش تولیــد آن کشــور شــود. امــا در مــورد نســبت 

ــه تولیــد و مدت زمــان کوتــاه باقیمانــده تولیــد نفــت آمریــکا، نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــه نظــر می آیــد  ــر ب ذخائ

ــر  ــزان ذخای ــمالی می ــکای ش ــط در آمری ــت. فق ــده اس ــه نش ــر گرفت ــکا در آن در نظ ــارف آمری ــر غیرمتع ــار ذخای آم

غیرمتعــارف نفــت کشــف شــده بیشــتر از کل ذخایــر متعــارف نفــت دنیــا اســت. همانطــور کــه نمودارهــای مختلــف 

ــرژی  ــازار ان ــد معــادالت ب ــل توجهــی هســتند و می توان ــر قاب ــر غیرمتعــارف ذخای ــزان ذخای ــن می نشــان می دهــد، ای

را تغییــر دهــد. البتــه می دانیــد ضریــب بازیافــت در ایــن منابــع نســبت بــه مخــازن متعــارف خیلــی پایین تــر اســت. 

داسـتان خـط لولـه نفـت کانـادا و بحـث نفتـا و خـروج از پیمان هـای آب و هوایی نشـان می دهـد که محیط زیسـت یک 

جاهایـی مهـم اسـت و یـک جاهایـی وقتـی بحـث انـرژی پیـش بیایـد برایشـان مهـم نیسـت. همیـن هفته قبـل ترامپ 

دسـتور داد ممنوعیـت حفـاری در یـک منطقـه کـه بـه خاطـر محیـط زیسـت متوقـف شـده بـود، برداشـته شـود. در 
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منطقـه خلیـج فـارس کـه ذخایـر متعـارف زیـاد داریـم، بـه اکتشـاف منابـع غیرمتعـارف خیلی کمتر توجه شـده اسـت. 

مـا بـه نفـت می توانیـم دو نـگاه داشـته باشـیم: اول اینکـه نفت کاالیی اسـت که در بـازار قیمت آن تعیین می شـود. سـوال 

ایـن اسـت کـه آیـا مـا می توانیـم بر اسـاس قیمتی کـه در بـازار اسـت برنامه ریـزی درازمدت داشـته باشـیم؟ یعنـی فرض 

کنیـم تولیـد باالئـی داشـته باشـیم و 2 میلیـارد بشـکه هـم ذخایـر از دسـت دادیـم، آیا ایـن به صرفه تر اسـت یـا تولید در 

سـطح کمتـر کـه ایـن هـرز روی را نداشـته باشـیم؟ آیـا می توانیـم بـر اسـاس پیش بینـی درازمـدت قیمـت نفـت تصمیم 

بگیریـم؟ ببینیـد تصویـر 29. مقایسـه پیش بینـی قیمت هـای نفـت اسـت بـا قیمت هـای واقعـی کـه نشـان می دهـد طی 

30 سـال گذشـته هیـچ وقـت پیش بینـی قیمـت نفـت بـرای درازمـدت قابـل اطمینـان نبـوده اسـت. بنابرایـن نمی توانید 

بگوییـد ارزش ذخیـره ای کـه 20 سـال دیگـر از دسـت می دهیـم، واقعا چقدر اسـت چون برآورد میزان خسـارت بر اسـاس 

پیش بینـی قیمـت نفـت در 20 سـال بعـد اسـت. در فرمایشـات مهنـدس آل آقا هـم بود؛ پیش بینـی قیمت نفـت در آینده 

دور نمی توانـد بـرای جبـران خسـارت ها مبنـای تصمیم گیـری تولیـد امـروز قـرار گیرد. 

تصویر 29: عدم قطعیت باال در پیش بینی قیمت نفت
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امــا یــک بحــث دیگــر راجــع بــه خام فروشــی نفــت هســت. تصویــر30 مربــوط بــه ســال 1990 اســت. مقایســه قیمــت نفــت 

اســت بــا مثــا شــیر، آب معدنــی و آب پرتقــال. ببینیــد قیمــت نفــت خیلــی کمتــر از این هــا اســت. به هر حــال مــا می دانیم 

کــه از یــک بشــکه نفــت می شــود کاالهــای زیــادی بــه دســت آورد. ایــن  )تصویــر 31( کاالهــا فناورانه نیســت. مثــل فنجان و 

نظایــر آن. از باقیمانــده ســنگین ســتون تقطیــر می توان 750 شــانه تولید کــرد که قیمــت آن می شــود 468 دالر ولی ما نفت 

را 50 دالر می فروشــیم. تصویــر 32 مقایســه درآمــد کشــورهای مصرف کننــده و واردکننــده نفــت بــا کشــورهای تولیدکننــده 

نفــت در ســال 1993 اســت، قیمــت نفــت اوپــک آن زمــان 10 دالر بــود. ولــی دانمــارک یــا ژاپــن کــه اصــا یــک قطــره نفت 

ندارنــد، درآمدشــان از هــر بشــکه نفــت، از درآمــد اوپــک تولیدکننــده نفت، بیشــتر بوده اســت. تصویــر 33 مربوط به مقایســه 

درآمــد کشــورهای تولیــد کننــده نفــت و مصــرف کننــده از هــر بشــکه نفــت در ســال 2017 اســت کــه درآمــد کشــورهای 

مصرف کننــده از مالیاتــی اســت کــه از هــر بشــکه نفــت می گیرنــد، )بــر حســب دالر بــر لیتــر اســت، یعنــی بــرای تبدیــل 

بــه دالر بــر بشــکه بایــد ضــرب در 159 شــود(، 30 ســنت بــر لیتــر مثــا می شــود حــدود0/30*159=47/7 دالر بــر بشــکه. 

تصویر 30: مقایسه قیمت نفت با بعضی کاالهای مصرفی
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تصویر 31: قیمت محصوالت مصرفی حاصل از یک بشکه نفت

تصویر 32: درآمد دولت های واردکننده نفت از هر بشکه نفت در سال 2017

117

IPEC  2019



تصویــر 33 نشــان می دهــد درآمــد کشــورهای مصرف کننــده از نفتــی کــه مــا تولیــد می کنیــم، بیشــتر از خــود مــا اســت. 

تصویر 33: مقایسه درآمد دولت های واردکننده و صادرکننده نفت از هر بشکه نفت در سال 2017

ــی  ــزان واقع ــان از می ــع فعلی م ــیل ها و مناب ــتانداردها، پتانس ــاس اس ــر اس ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــن ای ــدی م  جمع بن

ــران هــم توســط خودمــان هــم توســط  ــادی از مخــازن ای ــه برنامــه بهینــه تولیــد برســیم، تعــداد زی ذخیــره، بایــد ب

ــه  ــرژی می خواهیــم ب شــرکت های خارجــی  مطالعــه شــده اســت. بایــد ببینیــم در آینــده از نظــر تولیــد و مصــرف ان

خــارج از کشــور وابســته شــویم یــا نــه. روشــن اســت کــه االن خــام فروشــی بــه نفــع کشــورهای تولیدکننــده نیســت.

سیدصالح هندی
مــن همچنــان معتقــدم تولیــد بهینــه معــادل یــک عبــارت انگلیســی مثــل Production Optimization اســت کــه 

یکــی از ســرفصل های مهــم اســت ولــی بــا اینکــه در اســناد باالدســتی هــم آمــده اســت امــا سیاســت گذاران کشــور را 

بــه اشــتباه می انــدازد. بــه عنــوان مثــال در قانــون برنامــه پنــج ســاله چیــزی کــه وزارت نفــت پیشــنهاد داد و تصویــب 

شــد افزایــش یــک درصــد ریــکاوری فاکتــور )RF( بــود. وقتــی کــه در محاســبه ایــن شــاخص 20 درصــد عــدم قطعیــت 
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وجــود دارد، چگونــه یــک درصــد را می تــوان اندازه گیــری کــرد؟ برنامــه پنــج ســاله کشــور را بــا ایــن عــدد می بندنــد. 

البتــه در ســال اول شــرکت نفــت گــزارش داد و بــه آن اهــداف پنــج ســاله رســید! بــه همیــن خاطــر شــاخص هایی کــه 

تعریــف می شــود از دیــدگاه مــن یــک موضــوع چنــد وجهــی اســت. اصــا تولیــد صیانتــی، شــاخص های حاکمیتــی 

ماننــد آینده نگــری، ماننــد عدالــت بیــن نســلی، ماننــد امنیــت، شــاخص های فنــی ماننــد همین هــا کــه آقایــان گفتنــد 

ــم  ــا می گویی ــه م ــزی ک ــر از آن چی ــه غی ــت، ب ــم اس ــا مه ــان در این ه ــن زم ــر م ــه نظ ــادی، ب ــاخص های اقتص و ش

تبدیــل بــه ارزش فعلــی می شــود. ولــی اینکــه مــا در چــه مقطــع زمانــی می خواهیــم برنامه ریــزی کنیــم مهــم اســت. 

الزم اســت کــه این هــا بررســی شــود. قطعــا هــم کار یــک نفــر نیســت. اینکــه مــا چقــدر تولیــد کنیــم خــوب اســت، 

دقیقــا ماننــد همیــن واژه قرآنــی عمــل صالــح اســت. عمــل صالــح چیســت؟ بــه تعــداد آدم هــا در زمان هــای مختلــف 

عمــل صالــح وجــود دارد. بــرای مــا هــم واقعــا همیــن اســت. بــه تعــداد مخــازن در زمان هــای مختلــف، بایــد سیاســت 

مختلــف بــرای تولیــد تعریــف کــرد. 

خاصــه مطلــب از دیــدگاه مــن، اینکــه مــا بتوانیــم تولیدمــان را افزایــش دهیــم چیــز خوبــی اســت و حتــی ضــرورت 

اســت. بــا ذکــر چنــد مطلــب، بحثــم را تمــام کنــم. آیــا مــا از تمــام پتانســیل های خــود اســتفاده کردیــم یــا نــه؟ در 

خصــوص فاصلــه بیــن اکتشــاف و توســعه، مجموعــا از 258 یــا 260 مخــزن نفتــی، 120 مخــزن و از 132 مخــزن گازی، 

102 مخــزن توســعه پیــدا نکــرده اســت. ایــن عــدد رقم هــا آمــار تلفیقــی اســت کــه خاطرتــان باشــد ســال قبــل آقــای 

دکتــر زبیــدی ارائــه کردنــد.

دوم اینکــه مــا در ایــران گاز شــیل، نفــت شــیل و هیــدرات گازی شناســایی شــده و بــه مقــدار متنابهــی داریــم ولــی 

بایــد بــا مکانیزم هــای جدیــد بــه ســمت آن برویــم و ایــن مقــدار کــه اینهــا دارنــد می گوینــد از ایــن طریــق و دارنــد 

ــه ایــن  ــه موضــوع تولیــد از مخــازن غیرمتعــارف2 هــم بیندیشــیم در راه رســیدن ب ــد، مــا ب ــاال می برن تولیدشــان را ب

الزامــی کــه وجــود دارد. 

حسن شکراله زاده )در پاسخ به سوال(
بخــش اول ســؤالتان را بایــد مســئوالن وزارت نفــت توضیــح بدهنــد کــه یکــی از اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت ملــی 

نفــت اینجــا هســت، البتــه اینجــا بــه عنــوان مســئول نیســتند، اگــر مایــل بودنــد می تواننــد پاســخ بدهنــد و ایــن قصــه 

ــرد؟  ــن انجــام بگی ــد ای ــاد بای ــد آن کار را انجــام بدهــد؟ در کــدام نه ــگاه آسیب شناســی کجــا بای ســر دراز دارد. جای

باالخــره در ایــن قضیــه کل کشــور چــه مجلــس و چــه دولــت، بایــد بــه یــک نحــوی پاســخگو باشــد. بــه نظــر مــن یــک 

نهــاد فرادولتــی بایــد بــه ایــن مســئله بپــردازد و کارشناســانی بــا تخصص هــای مختلــف در آن باشــند. مبانــی برنامــه 
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ــوده، علــت عــدم تحقــق  ــی برنامــه چــه ب ــگاه کننــد، در همــه برنامه هــا حتــی برنامه هــای قبــل از انقــاب، مبان را ن

برنامــه کان چــه بــوده اســت. مشــکل مخزنــی بــوده؟ مشــکل مدیریــت بــوده؟ مشــکل فنــاوری بــوده؟ مشــکل ســاختار 

بــوده؟ ســهم هــر کــدام از ایــن مــوارد را مشــخص کننــد، بــه هــر حــال بایــد نهــادش فرادولتــی باشــد، تخصص هــای 

مختلــف باشــند. مهمتریــن یــا اولینــش تخصــص مهنــدس نفــت.

ــی از  ــوری متعــارف هســتیم، خیل ــر هیدروکرب ــا دومیــن مجمــوع ذخای به عنــوان کشــوری کــه امــروز دارای اولیــن ی

افــراد در جایگاه هــای تصمیم گیــری و تصمیم ســازی در مــورد ایــن بحــث، تخصــص مهندســی نفــت را ندارنــد. چنــد 

ــت  ــم صحب ــه می توان ــن االن فی البداه ــه م ــزی ک ــد؟ چی ــتی را دارن ــن تخصــص باالدس ــط ای ــر از مســئوالن مرتب نف

کنــم برگشــت بــه بررســی مبانــی آن برنامه هــا اســت. شــیوه برنامه نویســی و بعــد اهــداف آن برنامه هــا و قراردادهــای 

منعقــده بــرای دســتیابی بــه آن برنامه هــا. در ارزیابــی ایــن قراردادهــا ســه موضــوع بایــد بــا هــم دیــده بشــوند: یکــی 

میــزان تحقــق هــدف تولیــد اســت، یکــی زمــان دســتیابی بــه تولیــد قــرارداد اســت و یکــی هزینــه نهائــی. یعنــی هــر 

ــادی  ــرارداد اقتص ــاید آن ق ــود، ش ــا نب ــر آن پارامتره ــدا اگ ــد. از ابت ــادی می کن ــرارداد را اقتص ــم ق ــا ه ــا ب ــه این ه س

ــم.  ــا بگوی ــم فع ــن را می توان ــن ای ــد. م نمی ش

ــان  ــرادر عزیزم ــش ب ــه فرمای ــع ب ــم توضیحــی راج ــد، می خواه ــازی تولی ــان بحــث بهینه س ــورد بحــث اولت ــا در م ام

مهنــدس هنــدی بدهــم. راجــع بــه تولیــد بهینــه، ایشــان درســت می گوینــد در خیلــی از اســناد بــه تولیــد صیانتــی 

اشــاره شــده اســت. ولــی خوشــبختانه در ســال 1390 ایــن متنــی کــه ایشــان خواندنــد وارد قانــون نفــت شــده اســت. 

مــن اگــر خــودم می خواســتم ایــن متــن را بنویســم، شــاید کمــی   متفــاوت می نوشــتم چــون موضوعــات خیلــی پــس 

و پیــش اســت. امــا ســه نکتــه مهــم در آن متــن قانــون هســت: نــگاه بــه مخــزن بایــد نــگاه بلندمــدت باشــد، نــگاه 

مقطعــی بــه برنامــه تولیــد نداشــته باشــیم کــه ایــن بحــث را توضیــح دادم. دوم ایــن کــه هــرزروی ذخائــر نبایــد داشــته 

باشــیم. دســتیابی بــه حداکثــر ذخیــره بایــد مــاک باشــد. ســوم حداکثرســازی ارزش اقتصــادی. در جلســات کمیتــه 

بررســی قراردادهــا دکتــر کاردر بیشــتر روی حداکثرســازی ارزش اقتصــادی تأکیــد می کردنــد و می گفتنــد اگــر بخشــی 

از ذخایــر را هــم از دســت دادیــم اشــکال نــدارد. البتــه خودشــان حضــور دارنــد و مــن برداشــت خــود را از صحبت هــای 

ــت دارد. یعنــی هــم بحــث  ــی اولوی ــواردی خیل ــف تولیــد صیانتــی م ــم در تعری ــم. می خواهــم بگوی ایشــان را می گوی

حداکثرســازی ارزش اقتصــادی اســت، هــم بحــث حداکثرســازی ذخیــره، هــم نــگاه بــه آینــده بلندمــدت اســت، یعنــی 

شــما بــه برنامــه کلــی مخــزن نمی توانیــد هیــچ وقــت مقطعــی نــگاه کنیــد. 

2.  Non-conventional
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نظر حضار
ــرار  تشــکر می کنــم از تضــارب آرایــی کــه بیــن نخبــگان و بازیگــران حــوزه نفــت وجــود دارد و مســائلی کــه اینجــا ق

ــاد برداشــت و مجموعــه  ــه عنــوان کســی کــه ســی و خــرده ای ســال در حــوزه ازدی ــه بحــث کشــیده شــود. ب اســت ب

نفــت و االن هــم در شــرکت پاســارگاد مشــغول خدمــت هســتم، فکــر می کنــم آقــای هنــدی بــه درســتی اشــاره کردنــد 

کــه بحــث صیانــت از عمــده بحث هــای کلیــدی افزایــش ضریــب بازیافــت و افزایــش تولیــد اســت و از جملــه مــواردی 

ــت  ــوان مهندســین نف ــه عن ــا ب ــت را م ــم حــوزه صیان ــر می کن ــم. فک ــالیان ســال روی آن کار کرده ای ــه س می باشــد ک

فقــط بــه مخــزن منحصــر کردیــم. حــوزه صیانــت یــک زنجیــره ارزشــی دارد کــه در ســطح ملــی، منطقــه ای، امنیتــی و 

آینــده و بیــن نســلی تعریــف می شــود. ســفیر نــروژ گفــت ایــن نقــش صیانتــی، عمــا ارزش افــزوده انفــال اســت کــه 

بــه نســل های آینــده بتوانیــم بــه نحــو معتبــر و ارزشــمندی منتقــل کنیــم. ایشــان بحثــی کــرد بــه عنــوان ایــن کــه مــا 

ــه قــول یــک صاحــب نظــر  ــه دارایــی طایــی )Property gold( تبدیــل می کنیــم. ب طــای ســیاه )Black gold( را ب

نفتــی، گــذر از دوران ســنگ بــه دوران برنــز بــه ایــن علــت نبــود کــه ســنگ تمــام شــد، بلکــه بــه ایــن علــت بــود کــه 

ــه آنهــا  ــد. ایــن دیدگاه هایــی کــه دوســتان ب ــز را آوردن ــا ارزش افــزوده بهتــری پیــدا شــد و انســان ها برن یــک شــیء ب

اشــاره کردنــد و نگرانی هایــی کــه در حــوزه محیــط زیســت، شــیل، گاز شــیل و غیــره وجــود دارد، حتمــا بــرای ایــران کــه 

بزرگتریــن ذخایــر مجموعــه نفــت و گاز جهــان را دارد، نیــز وجــود دارد. بــزرگان بایــد بنشــینند و فکــر جدی تــری بکننــد 

و مســأله صیانــت را در کان ببینیــم و راهکارهــا و کاربردهایــش را پیــدا کنیــم. بــه عنــوان مثــال در ارتفــاع 3000 پــا بــا 

موتــور ملخــی نمی شــود پــرواز کــرد. راهکارهــای آن هــا را بایــد دیــد و نیازمندی هــای ســاختاری آن هــا را بایــد شــناخت.
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علی کاردر

مشخصات فردی:
علی کاردر، متولد 1333

سوابق تحصیلی:
کارشناس علوم مالی، 1355

کارشناسی ارشد علوم مالی، 1363 
سوابق شغلی و اجرایی:

مدیر حسابرسی، موسسه حسابرسی خصوصی 
بازسازی مناطق جنگی، مسکن و شهرسازی کردستان

مدیرعامل موسسه، حسابرسی بنیاد مستضعفان
قائم مقام معاون وزیر، وزارت بازرگانی

قائم مقام معاون وزیر، وزارت صنایع
معاون وزیر، وزارت صنایع

رییس حسابرسی داخلی، سازمان گسترش و نوسازی ایران
مدیر امورمالی، اداری و بازرگانی و قائم مقام معاون وزیر نفت و عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران

قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بازرگانی
مدیرعامل شرکت کاالی نفت تهران و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران

مدیرعامل شرکت کاالی نفت لندن
مشاور وزیر نفت

مدیرامور مالی و عضو هیئت مدیره شرکت نفت و ذی حساب طرح های عمرانی
ERP مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و رییس ستاد اجرایی 44 قانون اساسی و مدیر طرح سیستم جامع مکانیزه

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

معاون سابق  وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران )رییس نشست(
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سیدمهدی میرمعزی
 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

مشخصات فردی:

سیدمهدی میرمعزی، متولد 1332

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع، دانشگاه امیر کبیر، 1371

کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، 1356 

سوابق شغلی و اجرایی:

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد 

رئیس هیئت مدیره باشگاه نفت و نیرو 

رئیس هیئت مدیره انجمن نفت 

رییس هیئت مدیره شرکت های پتروپارس و انستیتو نفت و گاز پتروپارس 

مشاور وزیر نفت

معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

معاون وزیر در امور مهندسی و طرح ها 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام 

مدیر صنایع سازمان برنامه و بودجه 
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محمدمهدی رحمتی
 معاون مجامع و امور شرکت ها، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مشخصات فردی:

محمد مهدی رحمتی، متولد 1335

سوابق تحصیلی:

کارشناسی، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، 1363

کارشناسی ارشد، رشته مهندسی سیستم های اقتصادی، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی، 1376 

سوابق شغلی و اجرایی:

مشاور معاون زیر بنایی سازمان برنامه و بودجه 

معاون نفت و گاز امور انرژی سازمان برنامه و بودجه 

مدیر کل امور انرژی سازمان برنامه و بودجه 

معاون امور زیر بنایی سازمان برنامه و بودجه 

معاون امور زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

معاون امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

معاون نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

معاون نظارت راهبردی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

مشاور وزیر نفت و رییس هیئت مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 

معاون برنامه ریزی وزارت نفت 
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علیرضا ساعدی سارخانلو
 عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون سرمایه گذاری خارجی

مشخصات فردی:

علیرضا ساعدی سارخانلو، متولد 1349

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی الکترونیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1372

کارشناسـی ارشـد مهندسـی سیسـتم های اجتماعی، اقتصادی با گرایش اقتصاد، موسسـه عالی برنامه ریزی و توسعه، 1381 

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی 

سوابق شغلی و اجرایی:

نایب رییس هیئت مدیره شرکت بناگستران ترنج 

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران 

کارشناس ارشد استراتژی در شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران 

شرکت در هیئت  های نمایندگی در بررسی و نظارت بر شرکت های سرمایه پذیر در خارج از کشور 
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محمدرضا کثیری
 مدیر برنامه حکمرانی نفت و گاز، اندیشکده حکمرانی شریف

مشخصات فردی:

محمدرضا کثیری، متولد 1372

سوابق تحصیلی:

 کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف 

سوابق شغلی و اجرایی:

مدیر برنامه حکمرانی نفت و گاز، اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف
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علی کاردر

ایــن پنــل بــه رابطــه مالــی شــرکت ملــی نفــت ایــران و دولــت اختصــاص دارد. ابتــدا اعضــای پنــل را معرفــی می کنیــم 

تــا عزیــزان آنهــا را بشناســند؛

 اعضای پنل رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران:

سید مهدی میرمعزی، مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

ــزی وزارت  ــابق برنامه ری ــاون س ــارس، مع ــج ف ــگ پتروشــیمی خلی ــزی هلدین ــاون برنامه ری ــی، مع ــدی رحمت محمدمه

نفــت، معــاون اســبق زیربنایــی و مدیــر انــرژی برنامــه و بودجــه 

محمدرضاکثیری، مدیر برنامه نفت اندیشکده دانشگاه شریف 

دکتر ساعدی، عضو هیأت امنای صندوق توسعه

مــا در ایــن پنــل بــه رابطــه مالــی شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا دولــت خواهیــم پرداخــت. لــذا بــه عزیزانــی کــه از بخــش 

خصوصــی هســتند، صنعتگــران و فرهیختــگان حاضــر در ایــن جلســه خیرمقــدم عــرض می کنیــم. ایــن بحــث بــه حــوزه 

ــراردادی  ــای ق ــا مدل ه ــد ت ــاف و تولی ــرکت های اکتش ــراردادی ش ــد ق ــای جدی ــه دارای روش ه ــرکت ها ک ــه ش رابط

 EPC و دیگــر داستان هاســت ارتبــاط مســتقیمی نــدارد. فقــط حــوزه رابطــه مالــی شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا دولــت 

را می خواهیــم تبییــن کنیــم. موضوعــی کــه موردنظــر اســت، االن در بودجــه ســال 1399 در حــال شــکل گیری اســت، 

بــه علــت تغییــر در ســاختار بودجــه، ســازمان برنامــه مکلــف شــده ایــن کار را بکنــد. بعــد از ســال 84 کــه اولیــن رابطــه 

ــون بودجــه 98 هــم  ــه اســتانداردهای بین المللــی تبییــن شــد، در قان مالــی منظــم و دارای ابعــاد مشــخص نزدیــک ب

ــا کمــک وزارت نفــت معیــن شــد کــه مجــددا بعــد از 14 ســال بررســی شــود و در  ــرای ســازمان برنامــه ب تکلیفــی ب

مقطــع زمانــی کــه قانــون بودجــه 99 بــه مجلــس تقدیــم می شــود، اگــر بتوانیــم نقطــه نظــرات جدیــدی را عرضــه کنیم. 

لــذا فرصــت مغتنمــی اســت عزیــزان و فرهیختگانــی کــه در ایــن موضــوع مطالعاتــی دارنــد، بــه مــا کمــک کننــد تــا در 

مقطــع شــکل گیری مدل هــای جدیــد، نقطــه نظــرات عزیــزان متخصــص را داشــته باشــیم.

ــرح  ــد، ط ــام دادن ــریف را انج ــی ش ــگاه صنعت ــه در دانش ــه کار مطالع ــری ک ــای کثی ــاب آق ــدا جن ــل ابت ــه پن در برنام

پیشــنهادی را ارایــه خواهنــد کــرد. اعضــای پنــل می تواننــد اگــر نســبت بــه خــود طــرح نقــد یــا نظــری دارنــد، عرضــه 

کننــد. بــه عــاوه فــارغ از ایــن مــدل هــم، اگــر موضوعــات بهینــه دیگــری هســت کــه فکــر می کننــد قابــل طــرح اســت، 

ــد. ــد در جلســه مطــرح کنن می توانن

بــرای اینکــه ذهــن  همــه مــا بــه هــم نزدیــک بشــود، می خواهــم یــک دور گذشــته را مــرور کنــم کــه ادامــه مبحــث 

130

 پنجمین کنگـره راهبردی نفـت و نیرو



در اختیارمــان باشــد. روابــط مالــی شــرکت ملــی نفــت ایــران قبــل از انقــاب در دوره هایــی بــه صــورت امتیــازی1 بــود. 

ــا کشــورها و شــرکت های میهمــان در ایــران داشــت  در ایــن دوره، شــرکت نفتــی نبــود، دولــت رابطــه اش مســتقیم ب

ــع داشــت.  ــران می شــد مناف ــر کشــوری کــه وارد ای ــه تعبی کــه 16 درصــد رویالتــی دریافــت می کــرد و 84 درصــد ب

بعــد مدل هــای مشــارکت در تولیــد2. شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه وجــود آمــد. شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه عنــوان 

بــازوی اجرایــی دولــت در رابطــه بــا قراردادهــای PSA نقش آفرینــی می کــرد. در بیشــتر قراردادهــا،50 درصــد مشــارکت 

ــت، کنترل هــای الزم را انجــام مــی داد  ــی دول ــازوی اجرای ــوان ب ــه عن ــران داشــت کــه هــم ب ــی نفــت ای را شــرکت مل

ــود و البتــه بعــدا توســعه یافــت  ــود. یــک مقــداری در مدل هــای PSA تعریــف شــده ب و هــم خــودش ســرمایه گذار ب

ولــی رابطه هــا، رابطــه  مالــی مشــخصی عبــارت از رویالتــی، رابطــه مالیــات و رابطه هــای ســود ســهام در مــورد شــرکت 

ملــی نفــت ایــران برقــرار بــود. بعــد از انقــاب در حــوزه نفــت نگرانی هایــی وجــود داشــت کــه منابــع چگونــه صــرف 

می شــود، شــاید ایــن مــدل مــورد پســند نبــود. شــرکت های خارجــی هــم کامــا ایــران را تــرک کــرده بودنــد و دعــاوی 

بســیار ســنگینی را علیــه شــرکت ملــی نفــت ایــران در قراردادهــای مشارکت شــان بنیــان گذاشــتند. روال خیلــی جــدی 

تغییــر کــرد و شــرکت ملــی نفــت ایــران از آن رابطه هــای مالــی خــارج شــد. در برنامه هــای مختلــف بعــد از انقــاب، 

ســعی شــد رابطــه مالــی مشــخصی را معیــن کنیــم کــه خیلــی منظــم نبــود. در مقاطعــی بیشــتر تأمیــن منابــع مالــی 

مطــرح بــود و در دوره  جنــگ، مســئله توســعه مطــرح نبــود. بعــد از جنــگ موضــوع توســعه مطــرح و ســعی می شــد در 

مدل هــای مختلفــی تأمیــن منابعــی را بــرای شــرکت ملــی نفــت ایــران بــرای توســعه در نظــر بگیرنــد ولــی دارای یــک 

رابطــه خیلــی مشــخص و منظمــی نبــود تــا ســال 82 کــه در قانــون برنامــه تأکیــد شــد رابطــه بهــره مالکانــه را شــرکت 

ملــی نفــت ایــران تدویــن کنــد و بیــاورد کــه ایــن کار هــم انجــام شــد ولــی مجلــس تغییــر کــرد و ذهنیــت عزیزانــی کــه 

در مجلــس هفتــم مؤثــر بودنــد، خیلــی بــا موضــوع بهــره مالکانــه همــراه نبــود. ایــن مســئله چالش هــای دو ســاله ای را 

طــی کــرد تــا بــه یــک رابطــه مالــی نســبی برســیم کــه از ادبیــات کامــل مدل هــای بین المللــی تبعیــت نمی کــرد امــا 

حداقل هایــی در ایــن رابطــه مالــی برقــرار شــد و فقــط اشــکالی کــه داشــت ایــن بــود کــه در قانــون برنامــه گنجانــده 

نشــد و قانــون بودجــه ای شــد. لــذا ســاالنه دولــت و مجلــس می توانســتند تغییراتــی در آن ایجــاد کننــد و ایــن 14 ســال 

متأســفانه خیلــی منظــم حرکــت نکــرد. همــان رابطــه نســبی نزدیــک بــه مدل هــای کاســیک هــم از مــدار خــارج شــد.

 االن فرصــت خیلــی مغتنــم اســت کــه دوبــاره تــا جایــی کــه امکانــات عملیاتــی وجــود داشــته باشــد، ایــن مــدل را 

ــه هــر حــال  ــم. ب ــه تعبیــری اصــاح و به روزرســانی کنیــم و بتوانیــم در قوانیــن برنامــه ای و بودجــه ای منظــور کنی ب

االن ایــن مســیر را آغــاز کرده ایــم و امیدواریــم ظــرف یکــی دو مــاه آینــده بتوانیــم ایــن کار را شــکل بدهیــم. در ایــن 

1. Concession 2. Production Sharing Agreement (PSA)
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زمینــه، اندیشــکده سیاســت های دانشــگاه شــریف کــه از قبــل  کار خــودش را شــروع کــرده بــود، بــا مرکــز پژوهش هــای 

مجلــس یــک کار مطالعــه اولیــه انجــام داد، بعــد قــرار شــد وزارت نفــت در ایــن مســأله دخالــت کنــد. آقــای زنگنــه 

دســتور فرمودنــد و وارد موضــوع شــدیم. مــن چــون ســابقه همــکاری قبلــی را داشــتم داوطلــب شــدم کــه یــک مقــدار 

بــه ایــن مســأله کمــک کنــم. بــا عزیــزان جلــو رفتیــم، در حــد مفهومــی موضوعاتــی درآمــده کــه جنــاب آقــای کثیــری 

ــه صــورت  ــه صــورت اســاید موضوعــات را طــرح می کننــد. بعــد نظــرات اعضــا را خواهیــم داشــت. در انتهــا هــم ب ب

ــد می فرماینــد.  کتبــی ســؤاالت و نقدهایــی اگــر حاضریــن دارن

محمدرضا کثیری
 موضــوع رابطــه مالــی دولــت و شــرکت ملــی نفــت در ایــن ارائــه بیشــتر از منظــر Conceptual و نــوع نــگاه بازتــری 

نســبت بــه شــرایط فعلــی دیــده شــده اســت. خیلــی بــه ابعــاد اجرایــی موضــوع چــون Conceptual اســت پرداختــه 

نشــده اســت. در پنــل، دوســتان می تواننــد ســؤاالت اجرایی تــر هــم مطــرح کننــد. مشــکاتی کــه در رابطــه مالی مــان 

داریــم خیلــی ســریع مــرور می کنــم. ســعی می کنــم نگاهــی داشــته باشــم بــه تجربــه اجرایــی شــرکت های ملــی نفتــی 

کــه شــرایط آن هــا در برهــه ای از زمــان، از نظــر نهــادی و از نظــر مالــی و حقوقــی و راهکارهایــی کــه اســتفاده کرده انــد 

شــبیه مــا بــوده اســت. بــر اســاس روش هایــی مرورکنیــم کــه ببینیــم کــدام یــک از آن هــا را می توانیــم اســتفاده کنیــم.

 مــا بــرای ایــن کــه رابطــه مالی شــرکت ملــی نفــت و دولــت را بررســی کنیــم، از یــک چارچــوب Conceptual اســتفاده 

کردیــم. چهــار بعــد را بایــد در ایــن موضــوع در نظــر بگیریــم: بعــد اول Fiscal Regime اســت یــا رژیم قــراردادی و مالی 

کــه بیــن دولــت و شــرکت ملــی نفــت اســت. در ایــن مــورد به ســه مســئله باید اهمیــت داده شــود. یکــی این کــه بودجه  

دولت هــای کشــورهای نفتــی خاورمیانــه بــه نفــت وابســته اســت و موضــوع مهــم، تأمیــن امنیــت درآمدهای دولت اســت.

مســأله بعــدی جــذاب بــودن بــرای ســرمایه گذار اســت، یعنــی شــرکت ملــی نفــت بتوانــد از ایــن مکانیــزم مالــی بــرای 

جــذب ســرمایه گذار اســتفاده کنــد. موضــوع مهمتــر از همــه ایــن اســت کــه بــه علــت ریســک بــاالی حــوزه باالدســتی 

ایــن رژیــم مالــی بایــد بتوانــد نوســانات قیمــت نفتــی و پیچیدگی هــای فنــی و اقتصــادی پروژه هــای نفــت را مدیریــت 

ــر باشــد.  کنــد و انعطاف پذی

بحــث بعــدی موضــوع حکمرانــی و مدیریــت مدیــر مالــی اســت کــه بایــد جایــگاه شــرکت ملــی نفــت در رابطــه مالــی، 

در نظــام حکمرانــی فعلــی مشــخص شــود. 

موضــوع بعــدی مــدل نظارتــی دولــت بــر رابطــه مالــی اســت کــه بــه چــه شــکل اســت. از طریــق چــه نهادهایــی و از 

ــن کار انجــام می گیــرد؟ ــی ای ــق چــه ابزارهای طری
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همچنیــن تســویه حســاب هایی کــه بیــن دولــت و شــرکت انجــام می شــود، نهادهایــی که وجــود دارنــد و ســوابقی که این 

نهادها در نحوه تســویه حســاب بین دولت و شــرکت دارند، موضوع خیلی مهمی اســت که باید به آن اهمیت داده بشــود.

 ســوم بحــث شــفافیت و پاســخگویی رژیــم مالــی اســت کــه بایــد از دو منظــر دیــده شــود: یکــی از ایــن منظــر کــه ثروت 

نفــت مربــوط بــه عمــوم مــردم اســت و مــردم بایــد مطلــع باشــند کــه ایــن درآمدهــا بــه چــه شــکلی، کجــا هزینــه شــده 

و چــه ارزش افــزوده ای ایجــاد کــرده اســت. از بعــد دیگــر بــرای ســرمایه گذارانی کــه منابــع مالی شــان را بــه ایــن حــوزه 

می آورنــد و بایــد بداننــد کــه بــه لحــاظ اقتصــادی پروژه هــا چــه وضعیتــی دارنــد.

 بعــد آخــر بحــث چهارچــوب حقوقــی رابطــه مالی اســت کــه در بعــد حقوقی هــم باید دو مســأله اصلــی را در نظــر بگیرد 

یعنــی منعطــف بــودن و شــفافیت کافــی بــرای حضور افــراد مختلــف داشــته باشــد و متوجه بشــوند این موضوع چیســت. 

مــن خیلــی ســریع مشــکاتی کــه االن داریــم را مــرور می کنــم. اولیــن مشــکلی کــه داریــم نحــوه مداخلــه دولــت در 

حقــوق صنعــت نفــت اســت کــه مکانیســم های پیچیــده و متعــددی دارد درحالیکــه بایــد شــفاف تر شــود و بتوانــد کار 

شــرکت ملــی نفــت را تســهیل کنــد. مســأله بعــدی ایــن کــه رابطــه مالــی کــه مــا االن داریــم نســبت بــه ســایر روابــط 

مالــی کــه در دنیــا وجــود دارد، بــرای ســرمایه گذار جذابیــت کافــی را نــدارد. مســأله ســوم مــدل مناســبی بــرای نظــارت 

ــرده  ــدا ک ــش پی ــا افزای ــروژه هزینه ه ــرای پ ــن اج ــرا در حی ــه چ ــند ک ــا می پرس ــدارد. خیلی ه ــود ن ــا وج ــر هزینه ه ب

اســت؟ ایــن موضــوع دالیــل متعــددی دارد. یکــی از دالیلــش بــر می گــردد بــه مــدل انگیزشــی و مــدل رابطــه مالــی 

کــه بیــن شــرکت ملــی نفــت و دولــت تعریــف شــده اســت.

مســأله چهارم کمبود منابع مالی اســت و مســأله پنجم بیشــتر شخصی ســازی3 شــده به بخش گاز که با توجه به یارانه ای 

بــودن عمــده مصــرف گاز مــا، توســعه میادیــن گازی و نگهداشــت آن هــا بــا ایــن اعدادی کــه فعــا داریم خیلــی اقتصادی 

نیســت. باید مدل مناســبی برای این ها تهیه بشــود و آماده شــویم که در آینده تأمین گاز کشــور با مشــکل مواجه نشــود. 

اگــر بخواهــم یکــی از ایــن مشــکات را بــا اعــداد و ارقــام خدمتتــان نشــان بدهــم، مــا در ســال های مختلــف وقتــی ســهم 

شــرکت ملــی نفــت از کل درآمدهــای نفــت و گاز و هزینه هایــی کــه بــرای نگهداشــت، توســعه، تولیــد و اکتشــاف انجــام 

داده را در نظــر بگیریــم، ســهم شــرکت ملــی نفــت خیلــی ســاده حــدود 14/5 درصــد اســت امــا هزینــه ای کــه شــرکت 

ملــی نفــت تــا االن انجــام داده و منابــع مالــی کافــی هــم نداشــته لــذا خیلــی از پروژه هــا بــه علــت کمبــود منابــع مالــی 

محــدود شــده، حــدود 26 درصــد بــوده اســت. ایــن یــک نتیجــه کلــی بــه مــا می دهــد کــه اگــر بخواهیــم رونــد فعلــی را 

حفــظ کنیــم، شــرکت ملــی نفــت بــه 26 درصــد از منابــع نفــت احتیــاج دارد. ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایــن مبلــغ 

بــه عنــوان بودجــه شــرکت ملــی نفــت باشــد. ایــن منابــع بایــد بــرای رونــد فعلــی دیــده شــود. البتــه ایــن رونــد بــا توجــه 

3. Customized
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بــه اهــداف آینــده و وضعیــت میادینــی کــه داریــم طبیعتــا بایــد بازبینــی شــود. آن وضعیــت گذشــته بــود. بــرای ایــن کــه 

ببینیــم دنیــا چــه کــرده اســت، 25 شــرکت ملــی نفــت )NOC( دنیــا را در بخــش رابطــه مالی شــان بــا دولــت بررســی 

کردیــم )تصویــر 1(. یــک تقســیم بندی را انجــام داده و NOC هــا را بــه دو دســته تقســیم کردیــم. علی رغــم تقســیم بندی  

ــر اســاس رابطــه  ــا ب ــی اســت، م ــازی، مشــارکت در تولیــد و خدمات ــت کــه ســه مــدل امتی ــا دول قراردادهــای نفتــی ب

ــان، ــود فناوری ش ــا و بهب ــرل هزینه ه ــتر، کنت ــرمایه گذاری بیش ــرای س ــرکت ها ب ــزه ش ــت و انگی ــا دول ــا ب ــی این ه مال

.)Profit Based( و مدل های ســودمحور )Revenue Based( این ها را به دو دســته تقســیم کردیم. مدل های درآمد محور

ــا  ــد ام ــت تقســیم می کنن ــا دول ــده را ب در مدل هــای ســودمحور شــرکت ها بعــد از کســر هزینه هایشــان، ســود باقی مان

ــات  ــورد جزئی ــی در م ــی دارد و خیل ــر م ــد را ب ــدای کار، ســهم خــودش از تولی ــت از ابت در مدل هــای درآمدمحــور، دول

هزینه هــا ورود نمی کنــد. مثــل شــرکت ملــی نفــت ایــران و دولــت کــه بخــش اعظــم رابطه شــان بــه صــورت درآمدمحــور 

اســت. دولــت- صنــدوق توســعه ملــی منظــورم اســت - 85/5 درصــد از درآمدهــا را برمــی دارد و باقــی آن بــرای شــرکت 

ملــی نفــت ایــران می مانــد. مــا در ایــن شــرکت ها یــک بعــد دیگــر هــم بررســی کردیــم کــه عملکــرد اقتصــادی، فنــی 

ــودمحور  ــدل س ــه م ــرکت هایی ک ــده ش ــت. عم ــان اس ــای آتی ش ــرای پروژه ه ــی ب ــع مال ــه مناب ــا ب ــی آن ه و دسترس

ــتند. ــتری داش ــی بیش ــای روز دسترس ــه فناوری ه ــد و ب ــفاف تر بودن ــد، ش ــر بودن ــی موفق ت ــاظ فن ــه لح ــتند، ب داش

تصویر 1: رژیم های مالی 25 کشور وابسته به نفت
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ــه  ــا ب ــت م ــل دول ــا دولت هایشــان مث ــی از آن ه ــه خیل ــی اســت ک ــی NOC های ــت فعل ــک خروجــی از وضعی ــن ی  ای

ــا  نفــت وابســته هســتند. تقریبــا پرتفویــی کــه مــا روی کشــورهای مختلــف بررســی کردیــم، در قاره هــای مختلــف، ب

وضعیــت اقتصــادی، سیاســی و فنــی، اقتصــادی متفــاوت بودنــد. دلیــل ایــن موضــوع خیلــی ســاده اســت. در مدل هــای 

ســودمحور بــه دلیــل جلورونــده )Progressive( بــودن مــدل، شــرکت هــر چقــدر از تکنولوژی هــای جدیدتــری اســتفاده 

کنــد و بهــره وری را افزایــش دهــد، طبیعتــا مســتقیما منتفــع می شــود و دولــت هــم بخشــی از ریســک ایــن موضــوع را 

ــرد. دالیــل مختلــف دیگــری کــه در ادبیــات وجــود دارد و دوســتان ســؤال داشــتند می توانیــم روی آن بحــث  می پذی

بکنیــم، مدل هــای ســودمحور بهتــر هســتند امــا پیــاده کــردن مــدل ســودمحور بــرای مــا یــک کار خیلــی دشــوار اســت. 

کشــورهایی هــم کــه ایــن مــدل را پیــاده کردنــد مســیر طوالنــی را طــی کردنــد. پــس رســیدن بــه ایــن هــدف خیلــی 

کار دشــواری اســت امــا هــدف ســاده ای اســت یعنــی گفتنــش خیلــی راحــت اســت امــا رســیدن بــه آن خیلــی ســخت 

اســت. در کشــورهایی کــه تجربــه عملی شــان را مــرور کردیــم، بــه مــرور زمــان دیدیــم کــه دو بخــش را مــورد اصــاح 

ــد  ــد: یکــی بخــش نهــادی و یکــی هــم بخــش رژیم هــای قراردادی شــان کــه ایــن دو همزمــان اســت و بای ــرار دادن ق

ــراردادی  ــج ق ــاط باشــند. همانطــور کــه در چهارچــوب مفهومــی کار توضیــح دادم، رژیم هــای رای ــا همدیگــر در ارتب ب

ــن  ــرارداد خدمــات و مدل هایــی کــه بعــدا ای ــم امتیــازی، مشــارکت در تولیــد، رژیم هــای ق دنیــا مشــخص اســت: رژی

رژیم هــای مالــی از نظــر مالــی ترکیــب شــده اســت، نــه از نظــر حقوقــی. ایــن ســه مــدل از نظــر حقوقــی کامــا از هــم 

تفکیــک شــده اند. عمــده تفکیــک این هــا در خصــوص مالکیــت نفــت اســت ولــی در مــورد مــدل قــراردادی خیلــی از 

این هــا بــاز هــم بــه ســمت ســودمحور رفته انــد. یعنــی مدل هــای قــرارداد خدماتــی داریــم کــه قراردادهــای مشــارکتی 

هســتند. اگــر بخواهیــم اولویت بنــدی کنیــم، بــرای شــرکت ملــی نفــت ایــران کــه یــک شــرکت دولتــی اســت و ســابقه 

زیــادی دارد، بــا اساســنامه فعلــی کــه در مجلــس مصــوب شــده، بهتریــن رژیــم قــراردادی، رژیــم قــراردادی امتیــازی 

اســت. رژیــم قــراردادی امتیــازی بــه دلیــل ایــن کــه جلورونــده )Progressive( اســت، انگیــزه بیشــتری بــرای شــرکت 

ــد  ــرای توســعه میادیــن دیگــر اســتفاده کنــد و بتوان ــا از منابعــش ب ایجــاد می کنــد کــه هزینه هــا را کاهــش بدهــد ت

بهــره ور عمــل کنــد امــا بــا توجــه بــه وابســتگی بودجــه بــه نفــت، معمــوال نماینــدگان مجلــس ســاالنه بــرای تحقــق 

ــه حوزه هــای  ــع را ب ــن مناب ــد و ای ــی می گیرن سیاســت ها و برنامه هــای خودشــان از محــل درآمدهــای نفــت تصمیمات

ــت اســت،  ــا دول ــه )Royalty( کــه ســهم حاکمیــت ی ــد در نتیجــه عمــا آن بهــره مالکان ــف تخصیــص می دهن مختل

ســاالنه نوســان دارد و علی رغــم اینکــه گفتــه می شــود ســهم شــرکت ملــی نفــت 14/5 درصــد اســت ولــی می توانــد 

هــر ســال در مجلــس تغییــر کنــد. لــذا رژیــم مالــی فعلی مــان بــا توجــه بــه ایــن کــه حجــم ســهم دولــت خیلــی بــزرگ 

اســت - حــدود 80 درصــد اســت- ایــن را نمی شــود گفــت رژیــم امتیــازی.

135

IPEC  2019



 نکتــه دوم در مــورد قــرارداد امتیــازی، مالیــات اســت کــه مالیــات را دولــت معمــوال می گیــرد. دولــت چــون بــه درآمــد 

نفتــی وابســته اســت، صبــر نمی کنــد تــا آخــر ســال ســود شــرکت حســاب شــود و ســهم خــودش را بگیــرد. بایــد طبیعتا 

ماهانــه تســویه کنــد. مثــا مــا تجربــه الجزایــر را کــه مــرور می کردیــم آن هــا شــرایط امتیــازی را پیــاده کــرده بودنــد 

امــا دولــت ســهم خــودش را از درآمــد، ماهانــه بــه صــورت مالیــات می خواســت. شــرکت ملــی کــه نمی توانــد ماهانــه 

ــد  ــا بای ــه صــورت پیش بینــی علی الحســاب پرداخــت می شــود و طبیعت ــک مبلغــی ب ــذا ی ــد، ل ســودش را حســاب کن

آخــر ســال بیــن شــرکت و دولــت تســویه شــود امــا ایــن اتفــاق در الجزایــر رخ نمی دهــد. در کشــور مــا هــم احتمــاال رخ 

نخواهــد داد و اگــر شــرکت ملــی نفــت از دولــت طلبــکار شــود دولــت بــه عنــوان ســهامدار می گویــد در دارایی هــا ایــن 

موضــوع را ثبــت کنــد. لــذا مالیــات هــم خیلــی بــرای دولــت بــا توجــه بــه ایــن کــه ســود شــرکت محاســبه می شــود، 

فعــا آمادگــی اش وجــود نــدارد و دولــت روزانــه در ایــن موضــوع دخالــت می کنــد. بنابرایــن اجــرای مــدل امتیــازی در 

شــرایط فعلــی بــرای مــا مشــکات متعــددی را دارد امــا بهتریــن گزینــه ممکــن بــرای تحقــق تغییــرات اســت. همینطــور 

ــد  ــا برمی دارن ــل درآمده ــف از مح ــورهای مختل ــا در کش ــه دولت ه ــه ای ک ــای مالکان ــردم بهره ه ــاره ک ــا اش ــه قب ک

نهایتــا بیــن 5 تــا 30 درصــد اســت )تصویــر 2(.

تصویر 2: بهره مالکانه رایج در جهان
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ــر  ــی، امتیــازی نیســت. اگــر دقیق ت  ایــن کــه مــا حــاال 85 درصــد درآمــد را تقســیم می کنیــم عمــا ایــن رژیــم مال

خدمتتــان بخواهــم عــرض بکنــم، مــا ســه نــوع نــگاه دولت هــا بــه شــرکت های ملــی را در ایــن مطالعــات دیدیــم. اول، 

نگاهــی اســت کــه شــرکت بــه صــورت یــک گاو شــیرده اســت، هدفش این اســت کــه درآمدهــای جــاری دولــت را تأمین 

کنــد. ایــن شــرکت های ملــی معمــوال خیلــی بــه دنبــال توســعه فنــاوری یــا نــگاه خیلــی بلندمــدت نیســتند. یک دســته 

دیگــر از شــرکت ها State Supplement هســتند و کارشــان تحقــق سیاســت ها و برنامه هــای دولــت و اهدافــی اســت 

کــه در بخــش انــرژی دارد مثــل یارانــه انــرژی، تأمیــن ســوخت و زیرســاخت هایی کــه الزم اســت. مثــل یــک ســازمان 

دولتــی ســعی می کننــد دســتورات دولــت را انجــام بدهنــد. دســته ســوم موسســات انتفاعــی )Profit Seeker( هســتند.

ــه  ــر مجموع ــی از زی ــه ای بخش ــک بره ــد از ی ــته اند بع ــتند و توانس ــری داش ــرد موفق ت ــوال عملک ــرکت ها معم ــن ش ای

خودشــان را غیردولتــی و بــه منابــع بخــش خصوصــی دسترســی پیــدا کننــد و از نظــر فنــی و مالــی موفق تــر بودنــد. 

دو تــا دلیــل داشــته کــه ایــن شــرکت ها انتفاعــی شــدند. یکــی برمی گــردد بــه دولــت، یکــی برمی گــردد بــه شــرکت. 

ــردد و  ــه برمی گ ــاختار بودج ــه س ــن ب ــه ای ــد ک ــت باش ــه نف ــزوده ب ــا ارزش اف ــود ی ــش س ــگاه افزای ــد ن ــت بای در دول

خوشــبختانه یــک کارهایــی دارد در ســازمان برنامــه و بودجــه انجــام می شــود. یــک تیــم مطالعاتــی از طــرف دانشــگاه 

ــا آن هــا در  ــی کــه ب ــق آن هــا و ابزارهای ــت از طری ــی کــه دول ــه نهادهای ــد روی موضــوع کار می کننــد و ب شــریف دارن

امــور شــرکت ملــی نفــت مداخلــه می کنــد برمی گــردد کــه فعــا نمی خواهــم در ایــن قســمت خیلــی توضیــح بدهــم. 

ــم.  ــم روی آن بحــث کنی ــه می توانی در ادام

تجــاری بــودن شــرکت ملــی نفــت، یکــی ازمهم تریــن الزمه هــای انتفاعــی شــدنش اســت. بــرای ایــن کــه یــک شــرکت 

تجــاری شــود بــه دو ویژگــی خیلــی مشــخص و ســاده نیــاز دارد: یکــی ایــن کــه شــرکت بــه منابــع درآمــدی و مالــی 

دسترســی داشــته باشــد و ایــن منابــع را از منابــع داخلــی خــود بــرای ســرمایه گذاری تأمیــن کنــد. اگــر یــک شــرکتی 

از پــول خــودش یعنــی پــول داخلــی خــودش بــرای ســرمایه گذاری اســتفاده نکنــد، طبیعتــا ریســک را قبــول نخواهــد 

کــرد و طبیعتــا خیلــی تاشــی بــرای بهــره وری یــا ســودآوری نخواهــد داشــت. 

دومیــن مســأله شــفاف بــودن یــک شــرکت اســت. بــرای ایــن کــه بــاز هــم بــه آن دسترســی بــه منابــع مالــی برگردیــم، 

ــی کــه در اینجــا می گــذارد می افتــد  ــرای پول ــد چــه اتفاقــی ب ــا یــک ســرمایه گذار بدان ــد شــفاف باشــد ت شــرکت بای

ــو  ــرکت آرامک ــا ش ــد. مث ــا ورود کن ــد ت ــی روی می ده ــه اتفاقات ــادی چ ــی و اقتص ــاظ فن ــه لح ــا ب ــن پروژه ه و در ای

بــرای ایــن کــه بتوانــد یــک مــدل تجــاری را پیــاده کنــد یــا در اســتات اویــل، تصمیم گیــری در خصــوص مقــدار ســود 

ــه عنــوان صاحبــان ایــن  ــه ســهامداران ب ــرای پروژه هــای آتــی و پرداخــت ب ــه عنــوان ســرمایه شــرکت ب تخصیصــی ب

ســرمایه، طبیعتــا بایــد در مجمــع عمومــی شــرکت مشــخص بشــود ولــی در ایــن شــرکت ها بــه علــت حضــور کامــل 
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دولــت یــا بیــش از 50 درصــد دولــت در مجامــع عمومــی، بخشــی از تصمیمــات را بــه هیئــت مدیــره منتقــل کرده انــد. 

هیئــت مدیره هــای آرامکــو و اســتات اویــل اعضایــی مســتقل از دولــت دارنــد و دولــت کمتــر از 50 درصــد در اینجــا 

ــه چــه  ــه می شــود ک ــدت در آن بخــش گرفت ــه لحــاظ بلندم ــی و اقتصــادی ب ــی از منظــر فن حضــور دارد و تصمیمات

بخشــی از منابــع درآمــدی امســال شــرکت را بــرای ســال بعــد اســتفاده کننــد. ایــن موضــوع خیلــی مهمــی اســت. ایــن 

ــد.  ــاده کرده ان ــن شــرکت ها پی ــی اســت کــه ای هــم یکــی از ابزارهای

اگــر بخواهــم کشــور دیگــری را مثــال بزنــم، نــروژ به عنــوان یــک مــدل مبنــا )Best Case( در حــوزه صنعــت نفــت 

ــرای  ــد ب ــی می توان ــکات خوب ــته و ن ــی داش ــی جالب ــد تاریخ ــت رون ــرکت و دول ــودن ش ــی ب ــث انتفاع ــن بح در ای

ــی  ــه نفــت خیل ــی نگاهــش ب ــوده، یعن ــب ب ــت انتفاع طل ــک دول ــر ی ــدای ام ــروژ از ابت ــت ن ــران داشــته باشــد. دول ای

وابســتگی درآمدهــا نبــوده و ســاختارهایی هــم کــه ایجــاد کــرد بــه همیــن شــکل بــود امــا اســتات اویــل از ابتــدای 

ــا رانت هــای  ــی، انحصــاری و ب ــا دولت ــک شــرکت کام ــد، ی ــت کن ــت از او حمای ــه دول ــن ک ــرای ای شــکل گیری اش ب

ــرای  ــی ب ــه در برهه های ــی ک ــاید اتفاقات ــاال ش ــود. ح ــاری نب ــل تج ــتات اوی ــت اس ــود گف ــا می ش ــود. عم ــف ب مختل

اســتات اویــل افتــاده بتوانــد بــرای مــا درس هایــی داشــته باشــد کــه بتوانیــم بعــدا بــه لحــاظ نهــادی یــا قــراردادی ایــن 

هــدف را محقــق کنیــم. در 1985 اتفاقــی کــه می افتــد بــه علــت کاهــش قیمــت نفــت و ضعیــف عمــل کــردن اســتات 

اویــل در یــک ســری از پروژه هــا، دولــت تصمیــم می گیــرد کــه بخشــی از رانتــی کــه اســتات اویــل در پروژه هــا دارد 

را از او بگیــرد. اســتات اویــل تقریبــا در همــه قراردادهــای نفتــی، یــا تنهایــی یــا بــه صــورت مشــارکتی بــا شــرکت های 

خارجــی حضــور داشــته اســت. دولــت تصمیــم می گیــرد کــه ایــن کار را متوقــف کنــد و از ایــن بــه بعــد بخشــی از 

درآمدهــای دولــت از محــل نفــت کــه در خــود نفــت ســرمایه گذاری می کــرد از طریــق اســتات اویــل بــا مکانیزم هــای 

  SDFI 4مثــل وام، آن را هــم متوقــف کنــد و ایــن ســرمایه گذاری دولتــی از طریــق نهــاد دیگــری انجــام بشــود بــه نــام

کــه بعــد از ایــن کــه ایجــاد شــد از نظــر نهــادی خیلــی ضعیــف بــود. 

ــت حجــم  ــول نف ــد. پ ــت کن ــی مدیری ــن را ک ــه ای ــت ک ــروژ شــکل گرف ــت ن ــان و دول ــی در پارلم ــای مختلف بحث ه

بزرگــی دارد و ارزی اســت و بهتریــن جایــی کــه بایــد ســرمایه گذاری بشــود خــود نفــت اســت کــه بیشــترین ســود را 

دارد امــا کــی ایــن را مدیریــت کنــد؟ گفتنــد دولــت هیــچ ابــزار اجرایــی نــدارد کــه بتوانــد ایــن کار را بکنــد، ایــن را 

بایــد بــه خــود اســتات اویــل بیاوریــم. دوبــاره مخالفــت کردنــد، گفتنــد اســتات اویــل کــه همــان رویــه ســابق را دارد، 

ــش  ــی برای ــه اتفاق ــه می شــود. چ ــوم نیســت کجــا هزین ــی معل ــع دولت ــاره مناب ــد، دوب ــی می افت ــات قبل ــان اتفاق هم

می افتــد. در نهایــت تصمیــم گرفتنــد کــه یــک دوره گــذار تعریــف کننــد، بــه ایــن معنــی کــه اســتات اویــل همچنــان 
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مجــری باشــد، چــرا؟ چــون اســتات اویــل در همــه میادیــن حضــور داشــت و کامــا بــه لحــاظ فنــی و اقتصــادی روی 

میــدان ســوار بــود. حداقلــش ایــن بــود کــه مخالفت هایــش بــا ایــن انتقــال ضربــه اقتصــادی بــه دولــت مــی زد. بعــد 

گفتنــد یــک مکانیــزم گــذار بایــد تعریــف کنیــم کــه ایــن تغییــر انجــام بشــود. لــذا گفتنــد ابتــدا منابــع درآمــدی بــه 

ــرود و از اســتات اویــل خــارج شــود و اســتات اویــل دیگــر در همــه پروژه هــا حضــور نداشــته باشــد  یــک صنــدوق ب

ــا بقیــه شــرکت ها رقابــت کنــد.  بلکــه ب

نکتــه بعــدی ایــن بــود کــه اســتات اویــل یکــی دو میدانــی کــه داشــت را بــه عنــوان ســرمایه خــودش اســتفاده کنــد 

تــا بتوانــد بعــدا در جاهــای دیگــر حضــور پیــدا کنــد. ایــن رویــه حــدود ده دوازده ســال ادامــه پیــدا کــرد تــا حــدود 

1990 کــه خــود اســتات اویــل بعــد از ایــن کــه در ایــن برهــه فشــارهای اقتصــادی بــه آن وارد شــد، در حوزه هــای 

ــی از  ــت بخش ــم گرف ــرد و تصمی ــرمایه گذاری ک ــروژ س ــارج از ن ــکی خ ــوزه خش ــتی و در ح ــتی و پایین دس میان دس

ســهامش را بــرای دسترســی بــه پــول واگــذار کنــد. دولــت مخالفــت می کــرد، می گفــت تــو شــرکت دولتــی هســتی، 

ــه دولــت داشــت کــه در 35 میــدان  بایــد دولتــی هــم بمانــی ولــی اســتات اویــل از آن طــرف یــک شــکایتی هــم ب

نفتــی SDFI دارد 90 درصــد درآمــد را برمــی دارد، کا کارهــای مدیریتــی نفــت بــا مــن اســت و مــن ایــن را نمی توانــم 

ادامــه بدهــم. ســه چهــار میــدان بــه مــن بدهیــد مــن ایــن را ادامــه بدهــم تــا بتوانــم ســودآوری خــودم را مثــل شــرکت 

تجــاری معمولــی، مثــل بقیــه شــرکت های خارجــی داشــته باشــم. ایــن موضــوع باعــث شــد کــه خیلــی اختــاف در 

نــروژ ایجــاد بشــود و مفصــل در پارلمــان بحــث شــد. مذاکــرات پارلمــان و خاطراتــی کــه نماینــدگان و سیاســتگذاران 

داشــتند مطالعــه کردیــم، خیلــی جالــب اســت. تصمیــم می گیرنــد یــک شــرکتی بزننــد انحصــارا دولتــی کــه ایــن کار 

ســرمایه گذاری ســهام دولــت را در نفــت انجــام بدهــد و یــک بخــش از ســهام اســتات اویــل را واگــذار کردنــد. بعدهــا 

یــک بخــش از منابــع اســتات اویــل خصوصــی شــد و اتفاقــات زیــادی جلوتــر افتــاد کــه مــن خیلــی نمی خواهــم بــه 

آن اشــاره کنــم.

مــا اگــر بخواهیــم از ایــن مــدل اســتفاده کنیــم، می بینیــم ایــن مــدل چنــد جــای دیگــر در دنیــا هــم دیــده شــده 

اســت. حــاال آن شــرکت Petoro کــه در نــروژ بــود توضیحــش را خدمتتــان گفتــم. در برزیــل هــم یــک مجموعــه ای 

ــا در امــارات IPIC 5. ســؤال  ــام PPSA همیــن اتفــاق برایــش می افتــد و همیــن کارکــرد مثــل Petoro دارد. ی ــه ن ب

ــت ســرمایه گذاری  ــت در نف ــا دول ــی ی ــدوق توســعه مل ــت را در صن ــم نف ــع عظی ــم مناب ــر بخواهی ــه اگ اینجاســت ک

ــزم  ــک مکانی ــا ی ــن وام بدهــد ی ــه ای ــدوق توســعه ب ــی موجــود کشــور باشــد کــه صن ــزم فعل ــد مکانی ــم، می توان کنی

دیگــری باشــد؟ مکانیــزم دیگــری کــه مــن اینجــا خدمت تــان آوردم پیشــنهاد مطالعــات ماســت کــه شــرکتی را بــه 

5. Internation Petroleum Investment Company 
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ــیس  ــا تاس ــت پروژه ه ــا مدیری ــرمایه گذاری ی ــوزه س ــط در ح ــی فق ــی )Non-operation( یعن ــر عملیات ــورت غی ص

کنیــم کــه بــه صــورت شــرکت غیردولتــی باشــد، بــا ایــن هــدف کــه یــک بخــش از ســودآوری شــرکت ملــی نفــت 

اگــر بعــدا بخواهــد بــه ســمت انتفاعــی شــدن بــرود در یــک شــرکت غیردولتــی ســرمایه گذاری بشــود؛ نــه اینکــه بــه 

لحــاظ فنــی خــودش کار پیمانــکاری انجــام بدهــد. مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ســهامداری دولــت االن 

مانــع ایــن موضــوع می شــود. مــا می توانیــم از طریــق ایــن ابــزار ایــن کار را انجــام بدهیــم و مســأله دیگــر ایــن کــه 

صنــدوق توســعه ملــی کــه قبــا وام مــی داد، بــه لحــاظ اقتصــادی و فنــی خیلــی دقیــق نمی دانســت کــه چــه اتفاقــی 

دارد در پــروژه می افتــد، خــودش مســتقیما بــه صــورت غیرعملیاتــی در پروژه هــا حضــور پیــدا بکنــد، بــا پیمانکارهــای 

مختلفــی کــه داخلــی و خارجــی هســت و یــا شــرکت های متعــدد و بقیــه ســهام ایــن شــرکت کــه بخــش اعظمــش 

اســت، در بــازار ســرمایه چــه داخلــی، چــه خارجــی تأمیــن منابــع کنــد. طبیعتــا می توانــد اگــر شــفافیت های کافــی 

را پــاس بکنــد، از طریــق اوراقــی کــه در فضــای بین المللــی هســت ســرمایه گذاری بزرگــی انجــام بدهــد. خوبــی ایــن 

مــدل ایــن اســت کــه دسترســی کافــی بــه منابــع مالــی بیشــتر پیــدا می کنــد و منابــع مالــی فعلــی نفــت، کنــار منابــع 

مالــی دیگــر چنــد برابــر می شــود و مــدل مداخلــه دولــت هــم بــا شــرکت ملــی نفــت از منظــر ســود شــرکت تغییــر 

می کنــد. ایــن بخشــی کــه بــرای شــما توضیــح دادم بیشــتر در مــورد ســرمایه گذاری اســت. یــک ســوال دیگــری کــه 

وجــود دارد ایــن اســت کــه مــا االن تعــدادی میادیــن داریــم بــا ظرفیــت تولیــد ســه میلیــون و هشــتصد یــا کمتــر کــه 

این هــا را مــا االن بایــد چــکار کنیــم؟ رابطــه مالــی دولــت بــا شــرکت در ایــن بخــش چــه می شــود؟ یعنــی در بخــش 

عملیــات تولیــد نفــت چــه می شــود؟ ایــن در بخــش ســرمایه گذاری اســت. از نظــر قانونــی در همیــن مــاده 12 قانــون 

رفــع موانــع تولیــد، شــرایطش بــه لحــاظ حقوقــی وجــود دارد. ایــن ابــزار مســأله را تســهیل می کنــد. مــا در بخــش 

عملیاتــی اگــر بخواهیــم رابطــه مالــی داشــته باشــیم، اگــر حــاال ایــن خطــوط فرضــی کــه شــما در تصویــر 3 می بینیــد، 

بــرای پایــه تولیــد نفــت مــا، حــاال بــا اطاعاتــی کــه بــه صــورت خیلــی سرانگشــتی بــرای نــرخ افــت تولیــد طبیعــی 

مــا داریــم، خــط آبــی تخلیــه طبیعــی6 اســت، خــط باالیــی اش بــا احتســاب نگــه داشــت رویــه کــه تقریبــا شــرکت 

ــه عــددش در  ــد اســت کــه راجــع ب ــا احتســاب توســعه های جدی ملــی نفــت حفــظ کــرده اســت. خــط ســبز هــم ب

ــل بحــث شــد.  ــای قب پنل ه

6. Natural Depletion
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تصویر 3: سناریوهای مختلف تولید نفت

آن فاصلــه خــط آبــی تــا ســبز، بــر اســاس مــاده 12 می توانیــم از منابــع مالــی بیرونــی چــه صنــدوق توســعه ملــی و چــه 

منابــع بیرونــی اســتفاده کنیــم، در مــاده 12 اتفــاق خوبــی کــه افتــاد ایــن بــود کــه شــرکت نفــت قبــا در برهــه ای از 

تاریــخ از ســهم 14/5 درصــدی خــودش منابــع ســرمایه گذاری را بازپرداخــت می کــرد، بعــد از ایــن اتفــاق یعنــی بعــد از 

تصویــب مــاده 12 ســال 94، تأمیــن منابــع بازگشــت ســرمایه از محــل تولیــد نفــت همــان میــدان، تــا ســقف 50 درصــد 

انجــام شــد. ایــن بخشــی از بــار ســرمایه گذاری را از دوش شــرکت ملــی نفــت برداشــت. چــون مــا مخــازن زیــادی در 

ــن ســرمایه گذاری را نداشــت. در  ــوان ای ــع 14/5 درصــدی ت ــا مناب ــی ب ــه تنهای ــی نفــت ب ــم و شــرکت مل کشــور داری

نمــودار اول هــم خدمتتــان توضیــح دادم کــه ایــن از طریــق نهــادی در مصوبــه ای کــه شــورای اقتصــاد می گرفــت ایــن 

موضــوع جلــو می رفــت. بــرای عملیــات، حــاال گزینه هــای مختلفــی وجــود دارد کــه دولــت بــا شــرکت ملــی نفــت چــه 

رابطــه ای داشــته باشــد؟ یــک پیشــنهاد ایــن اســت کــه بــه صــورت فــی ثابتــی یعنــی بــه ازای هــر بشــکه چقــدر هزینــه 

شــده اســت، آن ســهم از بخــش نفــت برداشــته شــود، یعنــی ســهم شــرکت ملــی نفــت بــه عنــوان انجــام عملیــات. ایــن 

موضــوع ریســک های متعــددی بــرای شــرکت و بــرای دولــت دارد، ابعــاد مختلفــش بایــد دیــده بشــود. مــن فقــط بــه 

ایــن ریســک ها اشــاره می کنــم کــه می توانیــم در پنــل بیشــتر روی آن بحــث بکنیــم. یکــی بحــث قیمــت نفــت اســت 

کــه بــا تغییــرات قیمــت نفــت عــدد فــی تغییــر می کنــد. موضــوع مهم تــر ایــن اســت کــه تولیــد نفــت افــت می کنــد و 
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عمــا بعــد از یــک مدتــی ســهم درآمــدی شــرکت نفــت بــه شــدت کاهــش پیــدا می کنــد و فــی ثابــت منطقــی نیســت. 

چــون یــک بخــش هزینه هــای عملیــات اســت کــه بــا اســتانداردهایی کــه وجــود دارد، مثــل اســتاندارد IHS 7  هفتــاد، 

هشــتاد درصــدش فیکــس اســت و بــا ظرفیــت نصــب شــده تولیــد ارتبــاط دارد نــه تولیــد واقعــی کــه اتفــاق می افتــد. 

ــورم اســت. یــک بخــش هزینه هــای شــرکت ملــی نفــت حقــوق و دســتمزد اســت کــه این هــا  مســأله ســوم بحــث ت

ریالــی هســتند. حــاال ایــن مبلــغ فــی کــه بــه شــرکت ملــی نفــت داده می شــود و دســتمزدی کــه وجــود دارد، بــرای 

تولیــد ایــن ارزی باشــد، ریالــی باشــد، خــودش ســؤال اســت. موضــوع دیگــری کــه هســت ایــن اســت کــه اســتهاک 

و تعمیــر و نگهــداری ســرمایه ای کــه شــرکت ملــی نفــت دارد هــم بایــد دیــده بشــود. درآوردن اســتهاک کار ســاده ای 

نیســت. بــه لحــاظ اقتصــادی دارایــی شــرکت ملــی نفــت دوبــاره بازبینــی بشــود کــه ایــن مدلــی کــه تهیــه می شــود 

ــرای ایــن رابطــه مالــی کــه  بلندمــدت باشــد. یعنــی یکــی از مهم تریــن ویژگی هایــی کــه مــا بایــد در نظــر بگیریــم ب

می توانیــم بــرای دولــت و نفــت پیشــنهاد بکنیــم ایــن اســت کــه ایــن رابطــه مالــی بلندمــدت باشــد، تــا شــرکت ملــی 

ــای  ــرد ج ــش را بب ــد. منابع ــرل کن ــش را کنت ــد و هزینه های ــاب بکن ــاری حس ــگاه تج ــل بن ــد روی آن مث ــت بتوان نف

دیگرســرمایه گذاری کنــد و آن را مدیریــت کنــد. اگــر دوبــاره قــرار اســت ســاالنه بشــود، عمــا خیلــی تفاوتــی بــا رژیــم 

ــرای ایــن اصــاح کــه بنگاهــی شــدن شــرکت ملــی  مالــی فعلــی ایجــاد نمی کنــد و اهــداف اصلــی قانون گــذار هــم ب

نفــت و تجــاری شــدنش بــوده را زیــر ســؤال ببــرد. 

علی کاردر
خاصــه ای از صحبت هــای آقــای کثیــری عــرض کنــم. درحــوزه عملیــات، ذهن هــا و مفهــوم اولیــه ایــن اســت کــه بــه 

طــرف fee برویــم، فــی بــرای هــر بشــکه گرفتــه شــود، بــه تعبیــر جــاری شــرکت ملــی نفــت ایــران، مقــداری بــه طــرف 

تعمیــرات برویــم، حــاال مــا بــه عنــوان تولیدکننــده بــه همــراه تعمیــرات نــه نگهداشــت، بــه تعبیــری هزینه هــای حفــاری 

در ایــن مــدل نیســت، بــرای بحــث حفــاری و نگهداشــت، بــه تعبیــر ادبیــات مــا، توســعه آتــی بــرای افزایــش ظرفیــت، 

حســب فرمایــش جنــاب دکتــر دهقانــی تــا 8 میلیــون، ایــن مــدل بــه تأمیــن منابــع نیــاز دارد. پیشــنهادی کــه آقایــان 

روی آن مطالعــه کردنــد ایــن بــود کــه تامیــن مالــی بــه صــورت مســتقیم تحــت عنــوان وام یــا مدل هــای دیگــر شــکل 

ــه وجــود بیایــد کــه صنــدوق توســعه در آن  ــوع گــردش درونــی داخلــی باشــد مثــا صندوقــی ب نگیــرد بلکــه یــک ن

ســرمایه گذاری کنــد، و صندوقــی کــه ایجــاد می شــود و آن ســرمایه در توســعه مخــازن نفتــی بشــود، دوبــاره ســودی 

کــه بــه دســت مــی آورد، یــا درصــدی از شــراکت کــه آنجــا برمــی دارد اگــر شــرکت های خارجــی بیاینــد. حــاال فــرض 
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کنیــم بــا مــدل IPC شــراکتی را ادامــه بدهــد و شــرکت های ایرانــی اکتشــاف و تولیــد کــه تعریــف شــده، همــه آن هــا 

هــم بتواننــد در همیــن مشــارکت شــرکت کننــد، بــه تعبیــری هــم بخــش شــرکت های ایرانــی را تقویــت کنــد و تأمیــن 

مالــی کنــد ولــی همــه اش در قالــب ســرمایه گذاری باشــد نــه وام کــه بتوانــد بعــدا یــک منابعــی را دوبــاره تولیــد کنــد و 

دوبــاره ایــن منابــع در آن صنــدوق بچرخــد و بتوانیــم توســعه را مقــداری جدی تــر انجــام دهیــم، منابــع بســیار ســنگینی 

را در آینــده بــرای ایــن کــه بــه 8 میلیــون برســد مــا ابزارهایــی را کــه تأمیــن بشــود نیــاز داریــم.

لــذا خاصــه فرمایشــات جنــاب آقــای کثیــری را اگــر مــدل کنیــم، مــدل در مــورد عملیــات بــا فــی بــرای هــر بشــکه 

جلــو ببریــم. در حــوزه گازی هــم ایشــان توضیــح ندادنــد، در حــوزه گازی هــم ذهــن بــر ایــن اســت کــه مــا روی چــاه 

یعنــی حــوزه باالدســت روی چــاه بایســتد و مــدل براســاس معــادل بشــکه نفــت، ارزش حرارتــی محاســبات انجــام شــود 

ــد و  ــش را می گیرن ــات گازی ــن کار میعان ــه پایین دســت ای ــد کســانی ک ــی محاســبه بشــود و بع ــری گاز غن ــه تعبی و ب

+C2 را برمی دارنــد و دیگــر داســتان تــا زنجیــره پتروشــیمی، بازیگرهــا کار خودشــان را می کننــد. بــه تعبیــری بخــش 

باالدســت جداســازی مســتقلی انجــام بدهــد کــه بتوانــد خصوصــا در حوزه هــای پــارس جنوبــی کــه نزدیــک چهــل و 

انــدی میلیــارد ســرمایه گذاری نیــاز دارد تــا بتوانــد مخــزن را پایــدار نگــه دارد، ایــن را بتوانیــم در مــدل توســعه حــل 

بکنیــم. چــون مــدل تعریــف شــده اســت روان می شــود بــا طــرف خارجــی حــرف زد، پاییــن دســت دخالتــی نــدارد کــه 

نگــران باشــد و همینطــور رابطــه اش را بــا شــرکت نفــت می توانــد تبییــن کنــد. ایــن پروســه ای بــود کــه مــن گفتــم. 

سیدمهدی میرمعزی
اگــر خاطرتــان باشــد در باشــگاه نفــت و نیــرو یــک پرزنتیشــنی بــود حــدود دو ســال و نیــم پیــش کــه مــن در آنجــا 

بــه بحــث تقویــت بعــد تجــاری شــرکت ملــی نفــت ایــران اشــاره کــردم. بــه نظــر مــن اطاعــات خــوب و مفصل تــر و 

دقیق تــری بــه دســت آمــده کــه ارایــه شــد، علی االصــول پرافیــت شــیرینگ هــم مــدل خیلــی خوبــی اســت و جاهــای 

زیــادی هــم در دنیــا دارنــد رویــش کار می کننــد. لکــن مــدل بهتــر، مــدل بهــره مالکانــه اســت. مزیت هایــی کــه ایــن 

ــم، آن را  ــادر می کنی ــیم و ص ــت می فروش ــه نف ــا االن هرچ ــت. م ــی اس ــاب های مل ــاختار حس ــاح س ــدل دارد، اص م

ثــروت ملــی حســاب می کنیــم در حالــی کــه چنیــن نیســت. آن بخشــی کــه ثــروت ملــی اســت، رویالتــی اســت، ارزش 

نفــت در زیرزمیــن اســت و بایــد ســهمش بــه صنــدوق ملــی بــرود بــرای نســل های آتــی. موضــوع تولیــد هشــت میلیــون 

بشــکه هــم کــه می گفتنــد بــرای نســل های آتــی چگونــه باشــد و سیاســت تخلیــه منابــع نفتــی چگونــه باشــد، همــه 

مربــوط بــه ارزش نفــت زیرزمیــن اســت. از جایــی کــه فعالیت هــا بــرای بیــرون آوردن نفــت و گاز شــروع می شــود تــا 

تصفیــه اولیــه و انتقــال و پاالیشــگاه، اینهــا دیگــر فعالیت هــای تجــاری اســت. فعالیــت تجــاری بایــد ســود داشــته باشــد و 
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مالیــات و ســهم ســود بدهــد. ایــن در همــه دنیــا یــک اصــل اســت. مــا بــه دلیــل اینکــه مشــکاتی داریــم، می خواهیــم 

ــم.  ــا را کردی ــا حــاال هــم همیــن کاره ــم. ت ــه روش هــای فرعــی روی می آوری ــس ب ــم پ ــن مســائل را فرامــوش کنی ای

یعنــی از همیــن روش هــای خودســاخته و فقــط مــال خودمــان کــه کمتــر شــبیه دارد اســتفاده کرده ایــم کــه بعــد هــم 

ــم  ــزی کرده بودی ــه از اول برنامه ری ــداری ک ــه آن مق ــم، ب ــر می کردی ــه فک ــی ک ــات و فایده های متوجــه شــدیم آن نظری

ــای  ــد. مأموریت ه ــی دارن ــای مل ــتند و مأموریت ه ــی هس ــرکت های مل ــت، ش ــی نف ــرکت های مل ــه ش ــت. البت نیس

ملــی چندیــن جــا گفتــه شــده اســت کــه دوتــا اتصــال بــا اقتصــاد کشــور دارنــد؛ یکــی فــوروارد اســت، یعنــی بــرای 

ــری  ــد. دیگ ــن می کنن ــرژی تأمی ــای کشــور ان ــه بخش ه ــرای بقی ــی و ب ــن مال ــای اقتصــاد کشــور تأمی ــایر بخش ه س

ــد و  ــاد می کنن ــتغال ایج ــد و اش ــور می خرن ــدگان کش ــات و کاال از تولیدکنن ــی خدم ــت. یعن ــک وارد اس ــال ب اتص

کســب وکارهــای زیــادی را راه می اندازنــد. یعنــی بــه طــور مســتقیم موتــور محرکــه کســب و کارهایــی هســتند کــه 

می تواننــد بــه نفــت کاال و خدمــات بفروشــند. ایــن مأموریــت ملــی شــرکت نفــت اســت. چــون شــرکت، شــرکت ملــی 

نفــت اســت. کشــورهایی کــه خیلــی توســعه پیــدا نکردنــد مثــل کشــورهای آفریقایــی بــه ســمت انجــام ماموریت هــای 

ملــی نرفتنــد لکــن نــروژ وقتــی تاریخــش را می خوانیــم می بینیــم تــا ســال ها ماموریــت ملــی داشــته اســت. منتهــی 

ــه دارد،  ــک برنام ــرای توانمندســازی صنعت شــان انجــام می شــود، ی ــک کشــور توســعه یافته ب ــه در ی ــی ک حمایت های

ــتند. ده  ــل نداش ــاخت داخ ــا س ــال مث ــاه س ــرای پنج ــت دارد، ب ــدت حمای ــت دارد، ش ــد حمای ــدی دارد، ح زمان بن

ــا خــود  ســال ســاخت داخــل را در رشــته های مختلــف بــه شــکل هایی حمایــت کردنــد، بعــد برداشــتند. در ارتبــاط ب

شــرکت اســتات اویــل هــم اولــش گفتنــد هرکــس می خواهــد در نــروژ کارکنــد بایــد ســهمی بــه اســتات اویل بدهــد، 

بــرای اینکــه راه بیفتــد، بــا هــم کار مشــترک بکننــد تــا اینهــا یــاد بگیرنــد و راه بیفتنــد؛ بعــد از یــک مدتــی هــم ایــن 

ــزی شــده،  ــم. یعنــی حمایت هــا برنامه ری ــار نمی گذاری ــی اجب ــرای شــرکت های بین الملل شــرط را برداشــته و گفتنــد ب

ســطح بندی شــده و زمان بنــدی شــده اســت ولــی مــا سال هاســت ایــن حمایت هــای ســاخت داخــل را برقــرار کــرده 

و همینطــور ادامــه می دهیــم. شــرکت ملــی نفــت هــم وظیفــه ملــی دارد و االن هــم ایــن وجــه غالــب اســت. در ایــران 

ــر ماموریت هــای تجــاری بســیار غالــب اســت. شــرکت ملــی  انجــام مأموریت هــای ملــی توســط شــرکت ملــی نفــت ب

نفــت در ایــران تقریبــا قوی تریــن شــرکت نفتــی اســت کــه همــواره مأموریت هــای ملــی را دنبــال کــرده اســت. دیگــران 

ــر  ــت الجزای ــل نف ــی شــرکت هایی مث ــای تجــاری را در برنامه هایشــان داشــته اند حت ــک بخشــی از مأموریت ه ــا ی غالب

و آنهایــی کــه کمتــر تجــاری بودنــد یــا قــدری توســعه  یافته انــد، )آفریقایی هــا را نمی گوییــم( حتــی اینهــا هــم ســود 

و مالیــات بــه دولــت می دادنــد. ســهم سودشــان قابــل توجــه بــوده اســت.

بعضــی همیــن رویالتــی را می دادنــد. ایــن نــوع تعامــات تجــاری را راه انداختنــد کــه شــرکت ها بتواننــد کارایی بیشــتری 
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ــا رتبه بنــدی بتواننــد  ــد. ب پیــدا کننــد. مأموریت هــای تجــاری هــم داشــته باشــند. بتواننــد رتبه بنــدی اعتبــاری بگیرن

ــی را فرامــوش  ــا نیســت کــه مأموریت هــای مل ــن معن ــه ای ــی جــذب ســرمایه کننــد. تجاری ســازی ب در بازارهــای مال

کننــد ولــی اگــر شــرکت نفــت یــک رویالتــی بــه دولــت بدهــد کــه ایــن ثــروت ملــی حســاب شــود، بقیــه عملیــات 

تجــاری اســت، یعنــی دارد یــک محصــول و مــوادی را بــه یــک مــوادی دیگــر تبدیــل می کنــد. ایــن فعالیــت ماهیتــش 

تجــاری اســت. لــذا هــم مالیــات بــه آن تعلــق می گیــرد هــم دولــت ســهم از ســود می بــرد. در عربســتان یــادم اســت کــه 

ــم حــاال  ــد ســرمایه گذاری کنــد- نمی دان ــه خــودش می دادن ــاره ب هفــت درصــد از ســهم ســود شــرکت آرامکــو را دوب

ــود  ــت می گرفــت، آرامکــو موظــف ب ــت می گرفــت، رویالتــی را هــم دول ــه- یعنــی مالیــات را دول ــا ن ــد ی تغییــر داده ان

یــک ســودی را بدهــد. ســهم ســودش هــر چــه بیشــتر باشــد، بیشــتر منابــع گیــرش می آمــد کــه ســرمایه گذاری کنــد. 

هــر جــای دنیــا هــم کــه بــرود می گوینــد یــک شــرکتی اســت کــه بــر اســاس اصــول تجــاری بین المللــی کار می کنــد. 

ــرکت  ــن ش ــه ای ــد ک ــود، می گوین ــریک ش ــران ش ــا دیگ ــد ب ــذارد. می توان ــرون بگ ــور بی ــش را از کش ــد پای می توان

کاراســت، ســرمایه اش معلــوم اســت، برگشــت ســرمایه اش معلــوم اســت، ســاختار و طبقه بندی هــای مالــی اش مشــخص 

ــا  ــا فع ــی م ــی اش هــم درســت می شــود. حســاب های مل ــرد، حســاب های مل ــی بگی ــرود اوراق مال ــد ب اســت، می توان

مبهــم اســت. شــرکت ملــی نفــت ایــران مالیــات زیــادی هــم نمی دهــد. مــن یــادم اســت بودجــه شــرکت نفــت را تقریبــا 

ســر بــه ســر می بســتند. نــه ســود مــی داد نــه مالیــات مــی داد امــا بــا ایــن طــرح حســاب های مالــی درســت می شــود. 

ــرای پیداکــردن راه الزم اســت  ــه نظــر مــن رفتــن بــه شــاخه های فرعــی از قراردادهــای ســرویس درســت نیســت. ب ب

همــه فرهیختــگان و دســت اندرکاران در جاهــای مختلــف صحبــت کننــد. در مجامــع مختلــف صحبــت کننــد. همینطــور 

ــه اداره می شــود؟  ــن طرح هــای IPC چگون ــم. االن ای ــا االن بیســت ســاله کردی ــد را م کــه طرح هــای اکتشــاف و تولی

هــم نگهداشــت تولیــد دارد، هــم نگهداشــت ســطح خواهــد داشــت، هــم ســرمایه گذاری جدیــد خواهدداشــت، ایــن یــک 

طــرح خودگــردان اســت. چطــور اگــر پنجــاه تــا طــرح بــه اینگونــه در شــرکت نفــت جمــع شــود، در کل نمی پذیریــم 

ایــن مکانیســم در شــرکت ملــی نفــت ایــران حاکــم باشــد. بــه نظــر مــن می شــود بــا اصــاح همــان طرحــی کــه ارائــه 

کردنــد، بحــث رویالتــی را در آن گنجانــد کــه تکلیــف حســاب های ملــی مــا روشــن باشــد، حســاب ها خیلــی شــفاف 

ــات  ــد مالی ــی بای ــت جاهای ــرکت نف ــر ش ــه اگ ــد ک ــی در آن دی ــای اطمینان بخش ــوان مکانیزم ه ــی می ت ــود. حت می ش

بدهــد و بدهــکار شــد ســال بعــد بتوانــد از ســهم ســودش تهاتــر کنــد یــا اگــر طلبــکار شــد، همینطــور. یعنــی یــک 

حســاب غلتانــی باشــد بیــن دولــت و شــرکت ملــی نفــت ایــران مفتــوح باشــد، و ایــن حســاب ها بــا هــم تهاتــر شــود. 
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محمدمهدی رحمتی
مــن بــار دوم بــود کــه ایــن پرزنتیشــن را گــوش مــی دادم، یــک بــار در شــرکت نفــت اختصاصــی گــوش کــردم، اینجــا 

ــا  ــری بن ــط جدیدت ــال 99 رواب ــه س ــه در بودج ــد ک ــی می کنی ــد فعالیت های ــد داری ــر می رس ــه نظ ــنیدم. ب ــم ش ه

بگذاریــد. مــن نگاهــی بــه یادداشــت هایم انداختــم، آن زمانــی کــه ایــن رابطــه مالــی بنــا شــد، چیزهایــی کــه در ذهــن 

مــا بــود یــا چیزهایــی کــه آن زمــان بــرای توجیهــش روی کاغــذ نوشــتیم، ده پانــزده تــا بودنــد. پنــج تایــش را مــرور 

کنــم کــه آن زمان هــا مــا چــه خیال هایــی می کردیــم. حــاال بعضی هایــش نســبتا محقــق شــده، بعضــی هنــوز نشــده و 

بعضــا مشــکلی کــه مــا آن زمــان داشــتیم، االن شــماها ممکــن اســت نداشــته باشــید. یکــی از مشــکات ساختار شــکنی 

در بودجــه بــود. زمانــی بخــش نفــت در بودجــه کشــور ساختارشــکنی می کــرد، چــون هــم درآمدهایــش می توانســت 

تغییــرات اساســی ایجــاد کنــد هــم هزینه هــا و توقعــش بــرای منابــع طرح هــا توقعــات بزرگــی بــود، یــک مقــدار بودجــه 

را کــج و معــوج می کــرد. مــا می خواســتیم از ایــن ساختارشــکنی فــرار کنیــم.

ــر  ــی پیش بینی پذی ــع آت ــه مناب ــدام نســبت ب ــچ ک ــت داشــت، هی ــم دول ــت داشــت ه ــم نف ــه ه ــود ک ــازی ب  دوم، نی

ــر دو  ــه ه ــا حــاال البت ــق می دانســتیم ام ــد و صــادرات را دقی ــدار تولی ــا مق ــت آن زمان ه ــع نف ــورد مناب ــم. در م نبودی

قســمت درآمــد یعنــی P و Q آن متغیــر بــزرگ شــده اســت. آن زمان هــا مقــدار تولیــد بــا صــادرات پنــج شــش درصــد 

ــت و  ــم قیم ــد. االن ه ــوض می ش ــا ع ــت. درآمده ــن می رف ــاال و پایی ــا ب ــد، قیمت ه ــق می ش ــتر محق ــا بیش ــر ی کمت

هــم مقــدار خیلــی بــاال و پاییــن مــی رود؛ لیکــن آن زمــان حتــی بــا فــرض ایــن کــه پیش بینــی درآمــد نفــت هــر چــه 

ــم  ــت، ه ــه دول ــم بودج ــا ه ــیم ت ــته باش ــی را داش ــن پیش بین ــال ای ــد س ــرای چن ــتیم ب ــد؛ می توانس ــد باش می خواه

ــرای  ــی بســیار بســیار بزرگــی ب ــع مال ــه مناب ــاز ب ــر بشــود. نی ــرای ســرمایه گذاری هایش پیش بینی پذی بودجــه نفــت ب

میادیــن مشــترک نفــت و نیــاز بســیار بزرگــی هــم بــرای زیرســاخت های عمومــی راه و ســد و آب و حتــی بــرق و ایــن 

ــد از  ــد. بع ــا توســعه اش می خواســت راه بیفت ــود، ی ــده ب ــگ درآم ــود. کشــور از جن ــت ب ــا در قســمت دول جــور چیزه

قصه هــای ســال 72 هــم در منابــع خارجــی گیــر کــرده بودیــم، بــا روش هــای تأمیــن منابعــی کــه آن زمان هــا در ســال 

70 تــا 72 کــرده بودنــد، کشــور گیــر کــرده بــود. منابــع بزرگــی الزم بــود. بــرای توســعه پنــج شــش ســالی کــه الاقــل 

افــق دیــد برنامه ریزهــا بــود، بایــد پیــش می رفتنــد. ایــن منابــع را از همیــن حــاال می شــد پیش بینــی کننــد، رویــش 

حســاب کننــد، طــرح ایجــاد کننــد. در نفــت هــم همانطــور کــه در پــارس جنوبــی و ... تــا حــاال 80 میلیــارد دالر بیشــتر 

خرجــش شــده اســت، منابــع بزرگــی برایــش الزم بــود تــا توســعه اتفــاق بیفتــد. حــاال هــم هســت، نــه ایــن کــه نباشــد. 

یــک داســتان دیگــر هــم بــود کــه احتمــاال آقــای کاردر و دیگــران خیلــی رویــش کار کــرده بودنــد، حــرف ســر ایــن بــود 

کــه اگــر منابــع خارجــی می خواهیــم کســب کنیــم، آن زمــان هــم فضــای تحریم هــا ایــن شــکلی نبــود، فقــط کافــی 
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بــود کــه نیــاز بــه اعتبــار مالــی پیــدا کنیــم. مؤسســات اعتبارســنجی دنیــا رتبه هــای قابــل قبولــی بــه شــرکت نفــت یــا 

بانــک مرکــزی مــا می دادنــد. مــن یــادم اســت کــه یــک ســالی شــرکت نفــت تــا رتبــه B+ و این هــا هــم بــاال رفــت، 

ایــن نیــاز بــود. حــاال قبــل از ایــن نیــاز یــک کارهایــی می کردنــد کــه شــرکت نفــت بتوانــد بگویــد مــن ایــن درآمدهــای 

ثابــت آتــی را دارم کــه ایــن قــدر اســت، اینقــدر فــروش می کنــم تــا 20 ســال دیگــر هــم دارم، تــا بتوانــد رویــش امتیــاز 

ــود از آن  ــار ب ــه کســب اعتب ــاز ب ــی باشــد، نی ــل پیش بین ــد قاب ــن درآم ــک مرکــزی هــم ای ــت و بان ــرای دول ــرد. ب بگی

مؤسســاتی کــه اعتبــار را ارزیابــی می کردنــد. ممکــن اســت امــروز ایــن حرف هــا را بزنــم در فضــای امســال و پارســال 

ــا را  ــن کاره ــد ای ــا می ش ــه 80 واقع ــل ده ــا اوای ــی آن زمان ه ــت؟ ول ــه؟ اعتبارچیس ــی چ ــا یعن ــن حرف ه ــد ای بگوین

بکننــد. شــرکت ها خصوصی ســازی  نشــده بــود، بخــش نفــت همیــن کــه االن توضیــح دادنــد، بــه تجــاری کار کــردن 

نیــاز داشــت، پاالیشــگاه ها، پتروشــیمی ها، خــود نفــت، تولیــد نفــت، شــاید نفتکــش، شــاید حفــاری همــه این هــا بــه 

ایــن نیــاز داشــت کــه یــک مقــدار رفتــار اقتصــادی انجــام بدهــد. از اداره کل دولتــی در بیایــد و یــک مقــدار داد و ســتد 

بنگاهــی اتفــاق بیفتــد. بــه ایــن خاطــر چیزهایــی کــه بینشــان مبادلــه می شــد، قیمــت داشــته باشــد. نفتــی کــه از چــاه 

در می آمــد قیمــت داشــته  باشــد، پاالیشــگاهی کــه نفــت می خریــد قیمــت داشــته  باشــد، فــرآورده ای کــه می فروخــت، 

حــاال دولــت سوبســید بــه او مــی داد، داخــل می فروخــت یــا صــادر می کــرد قیمــت داشــته باشــد. همینطــور همــه ســر 

ایــن ســفره نباشــند. ایــن نیــاز بــود کــه شــرکت ها تجــاری و اقتصــادی کار کننــد تــا خصوصی ســازی قابــل تصور باشــد و 

کامــا موشــکافانه تحلیــل شــود. در ادبیــات آن زمــان ایــن قصه هــا مطــرح بــود. یــک داســتان دیگــر کــه آن زمــان وجود 

ــرژی بحــث شــد،  ــن قصه هــا و بهینه ســازی مصــرف ان ــی ماشــاءاهلل ســر ای ــود. ال ــرژی ب داشــت، قیمــت پیداکــردن ان

تقریبــا هــم کامــل در تحقــق آن موضــوع شکســت خوردیــم کــه اگــر شــما ایــن منابــع را درآوردیــد، ســرمایه گذاری ها 

کردیــد، اگــر بهینه ســازی انــرژی اتفــاق نیفتــد، وضــع همینطــور کــه آن زمــان بــود خواهــد بــود. االن هــم بیشــتر در 

می آوریــم، بیشــتر می ســوزانیم و تمــام می کنیــم، منابــع اقتصــادی مــی رود پــی کارش. االن روزانــه حــدود 5 میلیــون 

بشــکه معــادل نفــت مــا انــرژی می ســوزانیم. یــک و نیــم، یــک و ســه چهاردهــم نفــت خــام اســت، مثــا روزانــه 1/8 

ــه صــورت فــراورده صــادر می شــود، بقیــه اش را  ــه پاالیشــگاه مــی رود. چهارصــد پانصــد هــزار ب ــه عنــوان خــوراک ب ب

ــیمی ها  ــوراک پتروش ــز خ ــه ج ــت، ب ــادل نف ــکه مع ــون بش ــه 3/5 میلی ــا روزان ــم مث ــدودا ه ــاوه ح ــوزانیم. بع می س

ســوخت و ســوز گاز اســت کــه در خانگــی یــا در پاالیشــگاه نفــت یــا در حمــل و نقــل یــا در صنعــت یــا جاهــای دیگــری 

ــود. البتــه مقــدارش کمتــر  ــه حــدود 5 میلیــون بشــکه معــادل نفــت مــا می ســوزانیم. آن زمان هــا حــرف ایــن ب روزان

بــود، بــا رشــدش اینقــدر شــده اســت. اگــر مــا منابــع هــم درســت کردیــم، رتبــه بین المللــی هــم گرفتیــم، نفــت تولیــد 

کردیــم، پاالیــش کردیــم، گاز تولیــد کردیــم، همــه این هــا را بعــدا ســوزاندیم، حــاال چــه هنــری کردیــم؟ رابطــه مالــی 
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هــم تعییــن شــد و انباشــت ســرمایه هــم شــد و چــه کارهــا کردیــم، لــزوم ایــن موضــوع بهینه ســازی هــم آن زمــان 

دیــده می شــد. قصــه بهینه ســازی انــرژی و این هــا خیلــی مســئله بــود. قانــون مســتقل ســر ایــن قصــه تصویــب شــد، 

جریمــه بگیــر و غیــره، امــا تقریبــا کار اساســی نشــده، نــه ایــن کــه هیــچ کاری نشــد، یــک کارهایــی شــد، فــرض کنیــد 

االن 20 میلیــون لیتــر مصــرف بنزیــن را کاهــش دادیــم، یــک ســری ماشــین ها ســی ان جی ســوزند، پیــکان 14 لیتــری 

شــده هفــت هشــت لیتــری، مصــرف بقیــه تجهیــزات برقــی یــک ســری کــم شــده یــا زیــاد شــده ولــی راندمــان نیــروگاه 

ــه ایــن کــه هیــچ کاری نشــده باشــد، گازرســانی  هنــوز 34-35 درصــد اســت. بهینه ســازی واقعــا تکــه تکــه شــده، ن

روســتاها انجــام شــده و دیگــر توزیــع نفــت ســفید و گازوئیــل و غیــره در روســتاها اتفــاق نمی افتــد. نیروگاه هــا فکــر 

کنــم بــاالی هشــتاد و پنــج - شــش درصــد بایــد گاز ارزان بــه جــای نفــت کــوره و گازوئیــل )گران تــر( مصــرف  کننــد. 

ــه معنــی طــرح جامــع بهینه ســازی کــه در  ــی ب ــوده ول ــن کــه هیــچ کاری نشــده ب ــه ای ــن بهینه ســازی ها شــده، ن ای

انــرژی بایــد اتفــاق می افتــاد واقعــا یکپارچــه اتفــاق نیفتــاده اســت. ایــن حرف هــا بــود کــه آن زمــان بحــث می کردیــم، 

اگــر این هــا بــا هــم اتفــاق بیفتــد، رابطــه مالــی دولــت و نفــت بــا هــم معلــوم بشــود، آن وقــت مثــا بــا موتــور و هــر 

ــن صــورت ســقوط می کنــد.  ــش کار نکنــد کــه در ای ــورش کار بکنــد، بال ــن کــه موت ــه ای ــرد، ن ــال هواپیمــا می پ دو ب

حواســمان باشــد کــه رابطــه مالــی نفــت و دولــت از اول دهــه 80 تــا االن می شــود 18 ســال درســت شــده اســت. یــک 

مقــدار قبلــش هــم حســاب ذخیــره ارزی بــا ایــن دیــدگاه درســت شــد. فکــر کنــم ســال 78 بــود حســاب ذخیــره ، نــه 

ــع نفــت انباشــت بشــود، بعــدا از جملــه در نفــت ســرمایه گذاری شــود،  ــود کــه مناب صنــدوق توســعه درســت شــده ب

حــاال بگذریــم. رابطــه مالــی دولــت و نفــت فقــط 14/5 درصــد نیســت. ایــن یــک قســمت از کل مســئله انــرژی اســت.

 یــک تبصــره ای در ســال 73 در قانــون نوشــته شــد کــه بیــع متقابــل را بنا گذاشــت و رویش ســی و دو ســه میلیــارد دالر 

قــرارداد بیــع متقابــل بســته شــد، اجــرا شــد، پــاس شــد، رفــت پــی کارش. ایــن قســمتی از رابطــه مالــی دولــت و نفــت 

بــود. حــاال کــی پــول بیــع متقابــل بدهــد؟ یــک حرفــی بــود. یــا مثــا همیــن مــاده 12 کــه شــما فرمودیــد در ســال 93، 

جزئــی از یــک تبصــره بنــد ق تبصــره 2 قانــون بودجــه ســال 1393 بــود کــه یــک بنــد در قانون درســت شــد. بعــدا ماده 

دوازده قانــون رفــع موانــع تولیــد ســال 94 شــد کــه روی آن هــم ممکــن اســت مــن االن درســت تقویــم نــدارم، ممکــن 

اســت 30 میلیــارد دالر قــرارداد بســته شــده باشــد. تعــداد زیــادی از فازهــای پــارس جنوبــی احتمــاال از فــاز 12 بــه بــاال، 

همــه بــا بنــد ق درســت شــده، یــا میادیــن غــرب کارون، ممکــن اســت تولیــد ششــصد هفتصــد هــزار بشــکه نفــت در 

گــرو همیــن تبصــره خیلــی جزئــی از یــک قانــون بودجــه یــک ســال باشــد. ایــن هــم بخشــی از رابطــه مالــی دولــت و 

نفــت )نــه فقــط 14/5 درصــد تنهــا( اســت کــه بعــدا تبدیــل بــه مــاده 12 قانــون شــد. فکــر می کنــم تمــام قراردادهــا بــا 

بنــد ق بســته شــده اســت، مــاده 12 هــم پوشــش یــک مقــداری از آن قراردادهــا اســت، آخریــش مــاده 12 اســت ولــی 
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بقیــه اش از 30 تــا کــه مــن می گویــم، تقویمــم درســت نیســت ممکــن اســت حــدود 30 تــا از آن مربــوط بــه بنــد ق 

باشــد. همــه این هــا بــا هــم رابطــه مالــی دولــت و نفــت اســت. چــون بخــش بزرگــی از کار شــرکت نفــت و تولیــد نفــت 

ــا قســمت  ــد. این ه ــا را پوشــش بده ــد همــه این ه ــه درســت می شــود بای ــی ک ســرمایه گذاریش اســت. در رابطــه مال

قســمت اســت، مــن قبــول دارم بــا هــم تقریبــا جــور می شــود ولــی منطقــش فعــا )بــه خاطــر ظهــور در قوانیــن در 

زمان هــای مختلــف( یکپارچــه نیســت. اگــر رابطــه مالــی یکپارچــه درســت بشــود و جــا بیفتــد، بایــد تمــام ایــن منطــق 

را یکپارچــه بتوانــد جــواب بدهــد و جایگزیــن ایــن قانون هــا شــود. پنــج شــش تــا قانــون اســت کــه مجموعــا دو بــار و 

هــر بــار بیســت -ســی میلیــارد دالر در ایــن کشــور کار کــرده اســت. جایگزیــن این هــا شــود و مســئله را حــل کنــد ولــی 

کاری کــه شــده دســتتان درد نکنــد، انشــاءهلل بتوانیــد بــه نتیجــه برســید. بــه نتیجــه قانونــی برســانید و موفــق شــوید. 

علي کاردر
مطلــب آخــر را شــما فرمودیــد. همانطورکــه فرمودیــد رابطــه مالــی تأمیــن منابعــی اســت کــه توســط دولــت فراهــم 

ــد منظــم سیســتماتیک نیســت و  ــک فرآین ــد چــون دارای ی ــد، فرمودی ــب آخــری کــه درســتش کردی می شــود. مطل

ــع را شــکل می دهــد، آن رابطــه کــه حــاال اشــاره  ــه شــکل های مختلفــی از قوانیــن مختلــف دارد تأمیــن مناب مــدام ب

ــا  ــود، کام ــت بش ــد وارد صنع ــه کاری می خواه ــب چ ــد در قال ــرمایه دار بدان ــردن، س ــی ک ــاب پیش  بین ــد از ب کردن

نمی شــود مدیریــت کــرد کــه حــاال نیــاز بــه یــک رابطــه مالــی کامــا شســته رفتــه دارد. همــه ایــن مــوارد و تأمیــن 

منابعــی کــه شــده یعنــی مــا دعــوای تأمیــن منابــع نداریــم، نمی خواهیــم ســهم ذینفعــان تأمیــن مالــی را در ایــن رابطــه 

مالــی عــوض کنیــم. چــون می دانیــم دولــت نیــاز دارد و وضعیــت صنــدوق توســعه و دیگــر داســتان ها را می خواهیــم 

ــاره همــه کســانی کــه در ایــن  تنظیــم کنیــم، هــم راســتا کنیــم کــه ایــن توســعه ای کــه بعــدا شــکل می گیــرد دوب

مســأله ذینفــع هســتند ذینفــع باقــی بماننــد، لــذا حتمــا نیــاز بــه یــک شکل ســازی دارد.

علیرضا ساعدی
مــن خیلــی در حــوزه نفــت اطاعــی نــدارم، ســعی کــردم فقــط رابطــه مالــی دولــت و صنــدوق را اینجــا ارائــه کنــم و 

در عیــن حــال آن بی انضباطــی کــه بیــن مــا و دولــت شــکل گرفتــه و آثــاری کــه بــر صنعــت نفــت داشــته اســت را 

گــزارش بدهــم و پیشــنهاداتی را عــرض کنــم.

 عنایــت کنیــد تصویــر  4. خیلــی ســاده اســت، دقــت کنیــد بــه تقســیمی کــه از همــان ابتــدا صــورت می گیــرد و منابــع 

نفــت بــه ســهم بودجــه دولــت، ســهم شــرکت ملــی نفــت و ســهم صنــدوق توســعه تقســیم می شــود. 
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بودجه کل کشور

بودجه عمومی دولت  بودجه سایر موسساتبودجه شرکت های دولتی

ایبرتسهیالتپرداختمنظوربهمی شوددادهاجازهملیتوسعهصندوقبه-لبند(2)تبصره94بودجه
چهارلغمبرسیده اقتصادشورایتصویببهکهگازیونفتیمشتركمیادیندرتوسعه ایطرحهایاجرای

.نمایدسپرده گذاریبانكهادردالر(4.800.000.000)میلیونهشتصدومیلیارد

وگانسازندبهعاملبانكهایتوسطنفتوزارتذی ربطتابعهدولتیشرکتمعرفیباتسهیالتاین
.می شودپرداختشرکتاینباقراردادطرفتعاونیوخصوصیپیمانكاران

صنعت نفت تخصیص مجدد به-1

تصویر 4: تقسیم درآمد حاصل از نفت

ــه آن  ــا ب ــن اص ــداری، م ــا مق ــد ی ــدی باش ــد درص ــا بای ــط و مث ــا غل ــت ی ــه اس ــا منصفان ــن درصده ــه ای ــن ک ای

ــت،  ــی دول ــی حاصــل می شــود، در بودجــه عموم ــای نفت ــق درآمده ــه از طری ــت ک ــردازم. آنچــه از بودجــه دول نمی پ

ــی  ــک اتفاق ــا ی ــن ج ــود. همی ــیم می ش ــه تقس ــه مجموع ــن س ــات در ای ــایر مؤسس ــی و س ــرکت های دولت ــه ش بودج

می افتــد؛ ســهم شــرکت ملــی نفــت حســب آنچــه کــه مــا می شــنویم بــر ایــن اســت کــه ایــن 14/5 درصــد کفافــش 

ــواع  ــه ان ــذا عمــا از ســهم صنــدوق توســعه ملــی بــه طــرف شــرکت ملــی نفــت برمی گــردد و ایــن ب را نمی دهــد و ل

ــی  ــت از جای ــری نف ــه کس ــد ک ــرض بفرمایی ــورت ف ــر ص ــه ه ــی ب ــرد. یعن ــکل می گی ــنوات ش ــول س ــف در ط مختل

تامیــن می شــود. تبصــره دو بنــد ل بودجــه 94 درســت شــبیه مطلبــی اســت کــه آقــای مهنــدس رحمتــی فرمودنــد، 

ــت و  ــه نف ــت و مجموع ــرکت نف ــرای ش ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــق صن ــون دالر از طری ــتصد میلی ــارد و هش ــار میلی چه

زیرمجموعه هایــش ســپرده گذاری شــد. ایــن شــکل گیری یــک جــور رابطــه مالــی در بودجــه عمومــی دولــت اســت و 

صنــدوق تأمین کننــده بــود امــا ذینفعــش مجموعــه نفــت می شــد کــه در تصویــر 5 نشــان دادم. نکتــه ایــن کــه این هــا 

ــود.  ــوب می ش ــت محس ــدات دول ــزو تعه ج
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سپرده گذاری ارزی برای نفت

نفت وگاز 
باالدستی

هپاالیشگا

فتتسهیالت عاملیت برای ن

صنعت نفت تخصیص مجدد به-1

تصویر 5: تخصیص های مجدد به نفت

مــن پیشــنهاد می کنــم از ایــن زاویــه نــگاه کنیــم کــه دولــت اگــر ایــن رابطــه مســتمر مســئله دار را تصحیــح نکنــد، 

چگونــه بــه تدریــج در یــک مخمصــه بدهــی گرفتــار می شــود. پــس از حــدود شــش هفــت ســال فعالیــت صنــدوق، ایــن 

تصویــر گویــای منابعــی بــوده کــه در اختیــار مجموعــه نفــت قــرار دادیــم، ســپرده های بندهــای »ب« و »س« تبصــره 5 

ــوده و آن یکی هــا کــه ســمت  ــوده کــه این هــا ســپرده گذاری ب ــوده، بنــد ل تبصــره 2 ســال 94 ب قانــون بودجــه 93 ب

چــپ در پــای چــارت می بینیــد، آن هــا کل عاملیت هایــی اســت کــه مــا بــه صــورت ارزی بــه طرح هــای نفــت دادیــم. 

قسـمت آبـی رنـگ، نفـت و گاز باالدسـتی اسـت. آن 11 درصـد هـم فـرض بفرماییـد کـه پاالیشـگاه اسـت، یعنـی در 

عمـل، حـل مسـائل شـرکت ملـی نفـت از سـهم صنـدوق توسـعه ملـی بـه تدریـج هم پوشـانی پیـدا کرده انـد. اتفـاق دیگـر 

ایـن اسـت کـه خـود دولـت از صنـدوق توسـعه ملـی تسـهیات می گیـرد، امسـال مثـال واضـح آن بودجـه 98 تبصـره 

4 اسـت کـه دو میلیـارد و سـیصد و هفتـاد و پنـج میلیـون یـورو دولـت از مـا تسـهیات ارزی دریافـت کـرده اسـت و از 

جملـه دالیلـی بـود کـه امسـال تحریـم شـدیم چـون بـه طـور واضـح در جـداول قانـون بودجه نوشـته کـه دو میلیـارد یورو 

بـرای تقویـت بنیـه دفاعـی و اتفاقـا در ایـن تحریم هـای اخیـر بـه همـان جـدول اسـتناد شـده اسـت. پـس اینجا هـم دولت 

بدهـکار صنـدوق توسـعه می شـود. یـک اتفاق دیگـر در بودجـه شـرکت های دولتـی می افتـد. االن نیروگاه ها از ما تسـهیات 

می گیرنـد بـرای سـاخت و در عیـن حـال از وزارت نیـرو بابـت برقـی کـه تولیـد کردنـد و بـه شـبکه دادنـد مطالبـات دارنـد. 
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ــن را  ــت اســت و ای ــده دول ــه عه ــرو دارد، ب ــه وزارت نی ــی ک ــه آن بدهی های ــد ک ــت می گوی ــه دول ــذار ب اینجــا قانون گ

بایــد بــه عنــوان بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی امــا بــدون افزایــش پایــه پولــی از ایــن محــل ثبــت کنــد. حــاال ایــن که 

اســتریلیزه می شــود یــا نمی شــود، متخصصــان بانکــی بایــد بگوینــد ولــی این هــا نشــان می دهــد کــه خیلــی بدهی هــا 

در ذیــل تبصره هــا دارد شــکل می گیــرد کــه بایــد مراقــب باشــیم. 

ــر  ــه خاط ــتیم و ب ــا نداش ــال ها م ــن س ــام ای ــاید در تم ــه ش ــزی ک ــی و آن چی ــده مال ــه بحــث قاع ــم ب ــن می خواه م

همیــن هــم نفــت و مجموعه هــای دولــت گرفتــار بودنــد در نوســانات آن P و Q کــه آقــای مهنــدس رحمتــی به عنــوان 

مثــال فرمودنــد. مــا اگــر بدهی هــای دولــت را شــامل تعهــدات مالــی آشــکار ببینیــم، تعهــدات ضمنــی، تعهــدات قطعــی 

و مشــروط، االن در ایــن چهــار زمینــه مــا بــه طــور مشــخص تصویــر خیلــی دقیقــی نداریــم.

 قانــون برنامــه ششــم گفتــه اســت کــه نســبت بدهــی دولــت بــه کل GDP - ســند برنامه ششــم می گویــد - باید بیشــتر 

از 40 درصــد نشــود. االن ایــن چهــار قلــم را بــه نظــر نمی رســد مــا بــه دقــت احصــا کــرده باشــیم کــه دولــت آیــا از ایــن 

نســبت بدهــی عبــور کــرده اســت یــا نــه. ترکیــب بدهــی انباشــته دولــت را مــن بــه نقــل از مرکــز پژوهش هــا در تصویــر 

6 گذاشــتم. بــر اســاس گــزارش مالــی ســال 97 اگــر توجــه کنیــد می گویــد دولــت بــه کــی بدهــی دارد؟ امــا ماحظــه 

می کنیــد کــه بدهــی ارزی بــه صنــدوق توســعه ملــی نــه احصــا شــده، نــه گــزارش شــده در حالــی که رقــم بســیار بزرگی 

اســت و اگــر مــا آن را اینجــا قــرار بدهیــم، خیلــی ایــن نســبت ها می توانــد تغییــر پیــدا کنــد. حتــی بازپرداخت هــای 

ــذارد.  ــدی بگ ــر ج ــه تأثی ــکنندگی بودج ــد روی ش ــد، می توان ــام بده ــد انج ــه بع ــد از 1400 ب ــت بای ــه دول ــی ک آت

 
1396ترکیب بدهی انباشته دولت در پایان سال 

(۱۳98ماخذ مرکز پژوهش های مجلس -۱۳9۷گزارش مالی )

بدهیارزیبهصندوقتوسعهملی؟

دولتبدهیترکیب-5

تصویر 6: بدهی های انباشته دولت در سال 1396
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از ســوی دیگــر اگــر بودجــه را بــا طبقه بنــدی ســمت منابــع و مصــارف نــگاه کنیــم کــه بــه این شــکل خیلی کاســیکش 

مــن در تصویــر 7 گذاشــتم و اگــر طرح هــای تامیــن مالــی شــده صنــدوق بــه نتیجــه می رســید، طرح هایــی کــه مــا تــا 

بــه حــال بــرای بخــش خصوصــی تأمیــن مالــی کردیــم، می توانســتیم در بودجــه اثــر مثبــت بگذاریــم. اگــر طرح هــای 

ــدارد، مــا می توانســتیم بخشــی از  ــود کــه مدت هاســت تعریــف روشــنی ن ــه حــال دقیقــا مشــخص شــده ب ــا ب PPP ت

ــه  ــد، فراهــم کنیــم و ب ــا و صادرکننــده می دادن درآمدهــای دولــت را از طریــق مالیات هایــی کــه ایــن شــرکت های نوپ

نوعــی بودجــه بــدون نفــت داشــته باشــیم. البتــه اگــر طرح هــای صــادرات صنــدوق بــه ســرعت بــه اتمــام می رســید و 

دارای بــازده بودنــد، بــدون فــروش و واگــذاری دارایی هــای ســرمایه ای و مالــی )ســرمایه ای یعنــی نفــت(، ایــن جابجایــی 

کمــک می کــرد بــه مــرور زمــان همدیگــر را باالنــس کننــد. یعنــی مــا بخــش خصوصــی زاینــده ای را خلــق کــرده باشــیم 

کــه بعــد از هفــت ســال هــم صــادرات کننــد، هــم ارزآوری داشــته باشــند کــه شــرط الزم صنــدوق توســعه ملــی در 

اعطــای تســهیات بــوده، هــم ایــن کــه مالیــات بــه دولــت بدهنــد و بتواننــد ایــن تعــادل را ایجــاد کننــد. 

اگر طرح ها کامالً به مرحله بهره برداری رسیده بودند
.....سازمان پیدا می کرد وPPPاگر طرح های 

الن و به  صندوق به طور غیرمستقیم می توانست بدون ایجاد اختالل ک
صورت کارآتری در کاهش کسری بودجه موثر باشد  

برایدولتبهمیان مدتسیاستابالغبدون
صندوقسهمکسرسپسو)بودجهتنظیم
انباره هایبهدولتمراجعهپدیده(ملیتوسعه

می دهدرخقهراًالوصولسهلمالی

اقتصاد سیاسی بودجه= ضمانت اجرایی؟ 

بودجهبرصندوقمنفی/مثبتاثر-6

تصویر 7: اثرات تزریق از منابع صندوق در بودجه 

ــه  ــر ک ــود. اگ ــی بش ــای عمران ــارف، وارد طرح ه ــمت مص ــو در قس ــه از آن س ــرد ک ــدا نمی ک ــازی پی ــم نی ــت ه دول

PPP را تــا امــروز تعریــف کــرده بودنــد، بخــش خصوصــی را صنــدوق توســعه می توانســت تأمیــن مالــی بکنــد، هیــچ 
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ــه  ــا ب ــدوق در دو بخــش ت ــع صن ــر مناب ــم. اگ ــات بدهی ــی می توانســتیم ثب ــه بودجــه عمران ــا ب ــود و م ــی نب محدودیت

ــال  ــکان داشــت اخت ــع و مصــارف اســت، ام ــن مناب ــه بی ــرازی ک ــدم ت ــن ع ــود، ای ــرده ب ــت ک ــه هــدف اصاب حــال ب

کانــی رخ ندهــد امــا چــرا ایــن جــور نمی شــود؟ بــه نظــر می رســد مــا یــک ضمانــت اجرایــی نداریــم تــا ایــن گونــه 

ــع بودجــه رخ ندهــد و ایــن از اقتصــاد سیاســی مــا سرچشــمه می گیــرد. کســی هــم برایــش  ــه مناب دســت اندازی ها ب

ــروز، همــه  ــا ام ــه ســوم شــروع شــده ت ــد در طــول برنام ــی کــه فرمودن ــدارد. یعنــی همــه مدل های ــا پاســخی ن تقریب

بــه نحــوی از همــه این هــا فاصلــه گرفتیــم. اساســنامه صنــدوق بــه صراحــت گفتــه هــر گونــه پرداخــت جهــت تملــک 

ــون دائمــی اســت،  ــن قان ــوع اســت. ای ــه هــر شــکل ممن ــت ب ــا بازپرداخــت بدهی هــای دول دارایی هــای ســرمایه ای ی

صریــح اســت ولــی شــاید مــا ارقــام خیلــی بزرگــی از ایــن اساســنامه فاصلــه گرفتیــم. پــس ایــن ضمانــت اجــرا فقــط بــه 

طراحــی و بــه صراحــت قانون نویســی نیســت، چیــز دیگــری الزم اســت. اختاالتــی کــه رابطــه مطالــب فــوق و اجبــار 

قوانیــن بودجــه ای صنــدوق در اقتصــاد کان ایجــاد کــرده، آن هــم فقــط بــه خاطــر رابطــه مالــی اینجــا خدمتتــان عــرض 

ــی. مــن روی سیاســت مالــی نشــان می دهــم  ــا سیاســت پول ــی اتخــاذ می کننــد ی ــا سیاســت مال می کنــم. دولت هــا ی

کــه اثــرات رابطــه مالــی دولــت و صنــدوق چــه بــوده کــه شــاید الزم بــود در دولــت توجهشــان بــه مــا بــود. مــا فقــدان 

قاعــده مالــی داریــم. آن چیــزی کــه در ادبیــات اقتصــادی بــه اســم Fiscal Rule معــروف اســت. االن کــه اصاحــات 

ســاختاری بودجــه مطــرح اســت، خیلــی جــدی در تــاش هســتند کــه بتواننــد یــک قاعــده مالــی تعریــف کننــد ولــی 

ــا در  ــد »شــاید م ــن کار بســیار دشــوار اســت. مــن دو شــب پیــش خدمــت یکــی از طراحانشــان شــنیدم می گفتن ای

ــرای درآمدهــا، قاعده هــای  ــرای هزینه هــا، قاعــده ای ب ــی ب ــا اگــر قاعــده مال ــی نرســیم« ام ــه قاعــده مال بودجــه 99 ب

مالــی کــه متناســب بــا ســیکل های تجــاری هســتند، نداشــته باشــیم، هــر اقــدام قانونــی ذیــل ایــن اصــاح ســاختار 

بخواهــد تعریــف بشــود از جملــه رابطــه صنــدوق بــا دولــت یــا رابطــه نفــت بــا دولــت، از همــه این هــا در دوران فــراز و 

فــرود فــروش نفــت مجــددا عبــور خواهیــم کــرد. در واقــع فقــدان همــان قاعــده مالــی باعــث شــده کــه رفتــار صنــدوق 

کامــا در ایــن ســال ها موافــق چرخــه )Procyclical( باشــد. دورانــی کــه درآمــد نفــت زیــاد بــوده، ســهم صنــدوق هــم 

زیــاد بــوده، برداشــت از صنــدوق هــم زیــاد بــوده اســت. دورانــی کــه درآمــد نفــت کاهــش پیــدا کــرده، اصــا دیگــر از 

صنــدوق بــه بخــش خصوصــی چیــزی داده نشــده اســت. مــا یــک جبران ســازی کســری بودجــه بی قاعــده از صنــدوق 

ــه یــک ثبات ســازی باقاعــده. توســعه شــاهد بودیــم، ن

ــت  ــت دول ــت تســهیاتی در ازای ضمان ــه دســتگاه ها و مؤسســات توســعه ای دول ــا ب ــه م ــن اســت ک ــر ای ــاق دیگ  اتف

دادیــم، یعنــی تعهــد بدهــی بــا دولــت اســت و تخصیــص تســهیات بــه خــود دولــت دادیــم کــه بدهــی ارزی قطعــی 

دولــت اســت و دولــت بــه طــور دشــواری بتوانــد نســبت بدهــی بــه GDP خــود را رعایــت کنــد. چــون کــه آن قاعــده 
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مالــی بــاال را تبییــن نکردیــم و تــا بــه حــال هــم ضمانــت اجرایــی نداشــته اســت. در سیاســت پولــی چــه اتفاقــی افتــاده 

ــنجی  ــه امکان س ــه روی مطالع ــی ک ــد پیش بینی های ــرض بفرمایی ــه ف ــی ک ــن طرح های ــه ای ــود هم ــث می ش ــه باع ک

ــی مــن در کان کشــور عــرض  ــد ول ــا ندارن ــد ی ــن کــه درآمــد ارزی دارن ــارغ از ای طرح هــای نفتــی می شــود، حــاال ف

ــر پایــه  ــال می شــود. ایــن ب ــه ری ــه عنــوان ارز در اختیــار بودجــه قــرار می دهیــم، تبدیــل ب می کنــم، آنچــه کــه مــا ب

پولــی بــه طــور مشــخص اثــر دارد. قســمت مهمــی از نــگاه تاســیس صنــدوق توســعه یــا حســاب ذخیــره، مبــارزه یــا 

مقابلــه بــا عواقــب بیمــاری هلنــدی بــوده اســت. مــا االن تحــت مــاده 52 قانــون الحــاق 2 بــه طــور مشــخص 20 درصــد 

از منابع مــان را طبــق قانــون بایــد بــه ریــال تبدیــل کنیــم. ایــن کــه قانــون مهمــی اســت. در طــول ســال هــم همیــن 

مثالــی کــه زدم در آن تبصــره 4 بودجــه 98 ارز تعریــف کــرده ولــی مصرفــش آبخیــزداری اســت، آبخــوان داری اســت، 

ــل  ــال تبدی ــه ری ــال می خواهــد ارز نمی خواهــد کــه همــه این هــا ب ــرل ریزگــرد اســت، این هــا کــه ری ــا کنت ــارزه ب مب

می شــود و مــن ندیــدم کســی اثــرش را بــر پایــه پولــی بررســی کنــد.

ــده  ــدوق توســعه  ، عرضه کنن ــه صن ــن اســت ک ــد، ای ــال ایجــاد می کن ــوه اخت ــه در اقتصــاد کان بالق ــی ک ــل دوم عام

عمــده ارز اســت یعنــی قســمتی از خریدهــای ارزی بخــش خصوصــی کــه می خواهنــد یــک طــرح توســعه ای ایجــاد 

کننــد و اتفاقــا هــم سایزهایشــان بــزرگ اســت )بــه غیــر از تأمیــن ارزی تجــاری کشــور(، تأمیــن ارزی ســرمایه گذاری 

کشــور توســط صنــدوق بــوده اســت. مــا نمی دانیــم در چنــد ســال گذشــته آیــا اثــر مــا باعــث ســرکوب نــرخ ارز بــوده یــا 

نــه؟ یعنــی ایــن کــه می گفتیــم نــرخ ارز شــناور مدیریــت شــده، کســی بــر میــزان ارزی کــه مــا در ســال بــه طرح هــای 

ــد،  ــن )Guide Line( می دادن ــا گایدالی ــه م ــزی ب ــک مرک ــا در بان ــت؟ مث ــته اس ــی داش ــم نظارت ــعه ای می دادی توس

می گفتنــد شــما امســال اجــازه داریــد پنــج میلیــارد دالر بــرای تــدارکات )Procurement( طرح هــا ارز داشــته باشــید. 

چنیــن چیــزی نبــوده، در ســال 97 هیــچ طرحــی بــرای اعــام وصــول نیامــد. بســته بــه آن ســال بــوده اســت. امســال 

کــه هفــت مــاه گذشــته هیــچ طرحــی اصــا نیامــده، چــون رکــود اســت امــا در ســال های گذشــته مــا عرضه کننــده 

عمــده ارز بودیــم. داریــم بــر کفایــت ســرمایه بانک هــا در حجــم بــزرگ اثــر منفــی می گذاریــم. االن کفایــت ســرمایه 

ــه  ــد و ب ــد می گیرن ــع جدی ــا مناب ــد، چــون از م ــود بده ــا را بهب ــد ســرمایه این ه ــت ســعی می کن ــه دول ــی ک بانک های

مــا بدهــکار می شــوند، از زیــر خــط تــراز و بــاالی تــراز جابجــا می شــود. مــا درســت اثــر مقابــل داریــم بــا آنچــه کــه 

شــاید دولــت در هدفــش بــا افزایــش ســرمایه این هــا بتوانــد کار را درســت بکنــد. ایــن روابــط مالــی تــا حــدودی باعــث 

تنگنــای بانکــی می شــود، بــه خاطــر ایــن کــه بانک هــا از شــرکت هایی کــه مــا بــه آن هــا تســهیات دادیــم، طلبــکار 

هســتند چــرا کــه نتوانســته اند کارهایشــان را انجــام بدهنــد. 

ــه خاطــر  ــد و ب ــاری دارن ــد گرفت ــای اقتصــادی تســهیات بدهن ــه بخش ه ــه بقی ــد ب ــه بتوانن ــن ک ــرای ای خودشــان ب
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همیــن امــروز بیشــتر طرح هــای بــزرگ حتــی ریالشــان هــم تأمیــن نیســت. مــن اگــر نشــان بدهــم، مــا چــه ارقامــی 

را بــه ریــال تبدیــل کردیــم تــا امــروز، 6/7 میلیــارد دالر تحــت مــاده 52 بــه ریــال تبدیــل کردیــم. 12 میلیــارد دالر 

ــی  ــای نفت ــی طرح ه ــش اصل ــم. بخ ــا دادی ــتان و این ه ــتان و سیس ــی خوزس ــطیح اراض ــرزی و تس ــای م ــت آب ه باب

بــوده کــه تــا امــروز احتمــاال ریالــی پرداخــت شــده اســت. مــن ترکیــب EPC آن هــا را نمی دانــم ولــی احتمــاال بخــش 

عمــده ریالــی بــوده باشــد. در تبصــره 3 بودجــه ســال 97 معــادل 143هــزار میلیــارد ریــال تبدیــل کردیــم. امســال دو 

میلیــارد و ســیصد و هفتــاد و پنــج. جالــب آن کــه یــک کلمــه ای در ادبیــات بانکــی کشــور و وزارت صمــت رایــج شــده 

کــه چیــز عجیــب و جالبــی اســت: »کارســازی بــه نفــع ســازنده داخلــی«. فرمودنــد کــه تــا کــی می خواهیــم قانــون 

حمایــت از ســاخت داخــل را ادامــه بدهیــم؟ اوال مــا فقــط بایــد هزینه هــای ارزی طــرح را تأمیــن کنیــم. ایــن گفتــه 

قانون گــذار اســت. صراحــت اساســنامه اســت امــا امــروز کســی کــه طرحــی دارد، EPC اســت، همــه اش را ارزی اعــام 

ــد  ــن ح ــد در ای ــازی نمی بین ــذارد، نی ــم نمی گ ــا ه ــذارد، بعض ــی می گ ــور فرض ــرال کانترکت ــک جن ــد ی ــد. بع می کن

بخواهــد پیچیــده اش بکنــد. بعــد وزارت صنایــع و بانــک مرکــزی هــم هــر دو روی ایــن صحــه می گذارنــد کــه شــما ارز 

را بــه ایــن تولیدکننــده ایرانــی بدهیــد ولــی او حســابش در دبــی اســت اگرچــه ایــن تأمیــن مالــی ریالــی نیســت و ارزی 

اســت امــا او تبدیــل می کنــد و بــه داخــل مــی آورد. باالخــره کــه بایــد پــول آب و بــرق و نــان و کارگــر را هــم بدهــد. 

پــس مــا داریــم اثــرات خیلــی جــدی تورمــی و بیمــاری هلنــدی ایجــاد می کنیــم. این هــا حداقــل تــا امــروز از لحــاط 

کمــی بررســی نشــده اســت. پیشــنهاداتی کــه در آخریــن اســاید آقــای مهنــدس بــود، آنچــه کــه بــه نظــر مــا می رســد 

شــروعش بــا اصــاح ســاختار در بودجــه دولــت اســت. اگــر قاعــده مالــی در بودجــه دولــت وجــود نداشــته باشــد و ایــن 

قاعــده مالــی ضمانــت اجرایــی نداشــته باشــد، تقریبــا نمی شــود رابطــه ای بیــن هیــچ یــک از نهادهــای مالــی کشــور، 

ــا یــک قاعــده مالــی بــه  شــرکت ملــی نفــت و شــرکت های بــزرگ مثــل توانیــر، مثــل آبفــا هیــچ کــدام نمی تواننــد ب

صورتــی کــه پایــدار )Sustainable( باشــد، دســت پیــدا کننــد. اگــر آن قاعــده مالــی تعریــف بشــود، صنــدوق توســعه 

ایــن ظرفیــت را دارد کــه ذیــل خــودش یــک صنــدوق ثبات ســاز تعریــف کنــد. 

بعضی هــا امــروز گمــان می کننــد کــه بایــد حتمــا اساســنامه مــا تغییــر کنــد، چنیــن چیــزی نیســت. اگــر مــا بدانیــم کــه 

کســری های بودجــه دولــت در ســنوات آتــی چگونــه خواهــد بــود، می توانیــم بخشــی از منابع مــان را طبــق برنامــه دولــت 

چــون اجــازه داریــم در بازارهــای مالــی خارجــی ســرمایه گذاری کنیــم. االن هــم یــک کشــوری اســت ممکــن اســت بــه 

مــا اوراق قرضــه اش را بفروشــد. )حداقــل تــا قبــل از تحریم هــای دو هفتــه پیــش بــود(. می شــود گفــت اوراق را بخریــم 

داشــته باشــیم، هــر موقــع دولــت کســری بودجه داشــت به او کمــک بکنیــم و به عنوان تســهیات بیایــد. در مــورد بند 3 

اینجــا فکــر کنــم بــه کفایــت صحبــت شــده اســت. آنچــه کــه در مورد صنــدوق توســعه ملــی فقدانش احســاس می شــود، 
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شــاخص های ســنجش پذیری رفتــار صنــدوق اســت. صنــدوق امــروز هیــچ ســنجه ای نــدارد کــه توســط سیاســت گذار 

مــورد ســنجش قــرار بگیــرد. یعنــی اگــر مــن را منصــوب کردنــد بگوینــد شــما ظــرف دو ســال آینــده اینقــدر باعــث 

اشــتغال می شــوید. اینقــدر باعــث صــادرات می شــوید، اینقــدر کمــک می کنیــد بــه تجمیــع انباشــت ســرمایه، مــا هیــچ 

خــط کشــی نداریــم، مــا و مشــابه مــا آنجــا و در ســایه دســتگاه ها هســتیم و داریــم امــور روزمــره را جلــو می بریــم. طبــق 

یــک خطــوط راهنمــا کــه براســاس کپــی پیســت مصوبــات هیئــت امنــای حســاب ذخیــره ارزی ســابق تهیه شــده اســت.

علی کاردر
اشــاره شــد کــه در دوره گــذر کار ســختی اســت کــه بتوانیــم بــا مــدل امتیــازی یــا مشــارکت در ســود بخواهیــم توســعه 

بدهیــم و بــه آن برســیم کــه قاعــده درســت مالــی اســت، مــا یــک دوره گــذر برایــش تعریــف کردیــم. میادینــی شــبیه 

 IPC ــعه ای ــی توس ــای آت ــل از قرارداده ــت، قب ــران اس ــت ای ــرکت نف ــود ش ــت خ ــه در دس ــی ک ــتات اویل، میادین اس

ــر  ــه در نظ ــعه ای ها ک ــوزه توس ــد. ح ــکه اداره کن ــر بش ــرای ه ــی ب ــدل ف ــان م ــی در هم ــکل عملیات ــه ش ــا را ب این ه

ــم  ــعه می توانی ــدوق توس ــل صن ــه ذی ــی ک ــان صندوق ــا هم ــی ی ــدوق پروژه های ــه صن ــن اســت ک ــود، ای ــه می ش گرفت

ــا ایــن مســأله آشــنا نبــودم، خیلــی خوشــحال شــدیم شــما ایــن نکتــه را اشــاره  تعریــف کنیــم کــه فرمودیــد مــن ب

ــه  ــی بنویســیم، چــون اشــاره داشــتید ک ــدی تبصــره قانون ــک بن ــه ی ــم ک ــی بودی ــک تفســیر قانون ــال ی ــد. دنب کردی

ــف می شــود در  ــه تعری ــدوق توســعه ک ــن صن ــرد. ای ــف ک ــعه تعری ــدوق توس ــل صن ــی ذی ــای فرع می شــود صندوق ه

ــم.  ــاد می کنی ــا ایج ــم اینج ــوی داری ــر ماه ــک تغیی ــری ی ــه تعبی ــی ب ــد. یعن ــرمایه گذار باش ــت س ــت نف ــش صنع بخ

ایــن جــزو پیشــنهادات اســت کــه ایــن صنــدوق بــه تعبیــری نــه فقــط بــه تنهایــی، در آن صنــدوق مشــارکت مــردم 

ــی افزایــش  ــودن و شفاف ســازی و گزارش دهــی را در پروژه هــا خیل هــم داشــته باشــیم کــه همیــن بحــث پاســخگو ب

ــد و  ــال می آین ــر ح ــه ه ــردم ب ــه م ــد ک ــا می کن ــروژه را معن ــودن پ ــادی ب ــه اقتص ــرداری و پروس ــد داد. بهره ب خواه

ــد  ــم و شــرکت های اکتشــاف و تولی ــرار بدهی ــات را در اختیارشــان ق ــم اطاع ــا بتوانی ــا کام ــد، م ــاز دارن ــات نی اطاع

ــای  ــی از نگرانی ه ــون االن یک ــند. چ ــته باش ــت داش ــن فعالی ــد در ای ــم بتوانن ــا ه ــد این ه ــود آمده ان ــه وج ــه ب ــم ک ه

ــرای کار  ــی الزم را ب ــع مال ــی مناب ــای ایران ــم، بخش ه ــرار گرفتی ــم ق ــت تحری ــه در موقعی ــم، االن ک ــه داری ــی ک بزرگ

ــه توســط  ــوده ک ــن ب ــدوق توســعه ای ــای وام صن ــد. مدل ه ــه کن ــی تهی ــک جای ــرود از ی ــاز دارد ب ــد. نی توســعه ندارن

ــتقیمی  ــی مس ــت خیل ــد دخال ــاره کردن ــه اش ــور ک ــان همینط ــد. خودش ــو می بردن ــن کار را جل ــل ای ــای عام بانک ه

نداشــتند. اگــر ارزیابــی کاملــی از موضــوع نبــود ایــن باعــث می شــد کــه یــک مقــداری ارزیابــی کامــل داشــته باشــند، 

ــورد  ــازی در م ــده ب ــرد، قاع ــکل می گی ــده ش ــود در آین ــارکت در س ــای مش ــن مدل ه ــر ای ــند و اگ ــرمایه گذار باش س
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ــی  ــورد شــرکت مل ــش ســوار بشــود. در م ــد روی ــن مــدل می توان توســعه بعــدی چــون قراردادهــا 20 ســاله اســت ای

نفــت ایــران در مــورد میادیــن قبلــی اش مــا بایــد یــک دوره گــذر تعریــف کنیــم تــا بعــد مشــارکت در ســود برســیم امــا 

در مــورد قراردادهــای آینــده، بــه راحتــی می شــود ایــن کار را اســتوار کــرد و رابطــه روشــن رویالتــی، ســود ســهام و 

مالیــات، ســه عامــل بســیار روشــن و مشــخص کــه قابــل اندازه گیــری اســت و همینطــور کــه جنــاب آقــای میرمعــزی 

ــت  ــه هــر حــال وظیفــه دول ــد اصــاح کنــد. االن هــم ب ــد رابطه هــای حســاب های ملــی را می توان هــم اشــاره فرمودن

ایــن اســت کــه بخــش نفــت را از بودجــه جــاری خــود جــدا کنــد. بخــش نفتــی را کــه جــدا می کنــد آن ارزش ذاتــی 

یعنــی ارزش آنچــه کــه در زیــر زمیــن اســت، بایــد بــه هزینه هــای عمرانــی و این هــا بپــردازد. بقیــه بخشــی بایــد در 

ــاره  ــد. اش ــک می کن ــه آن کار کم ــم ب ــن ه ــد. ای ــت کن ــت دخال ــاری دول ــه ج ــی بودج ــت و مبان ــوزه دول ــائل ح مس

جــدی کــه آقــای مهنــدس رحمتــی هــم داشــتند، در آن پارامترهــا، مــا نتوانســتیم آن پارامترهــا را کامــل بــه ســرانجام 

برســانیم. شــاید ایــن مســیر بتوانــد مــا را بــه ریــل برگردانــد و بتوانیــم قــدم بــه قــدم دوبــاره آن نــکات را اصــاح کنیــم. 

سـوال حضـار: مقایسـه شـرکت ملی نفت ایـران با شـرکت های ملـی خارجی- در این سـئوال شـل را مثال 

زدنـد ولی شـل ملـی نیسـت بین المللی اسـت. جزو  IOC هاسـت- ولی شـرکت پترونـاس مالزی، سـوکار 

آذربایجـان و شـرکت هایی کـه در حـوزه خلیج فـارس کار می کننـد می گویند که در مقایسـه چـرا وضعیت 

آن هـا بهتر از شـرکت ملـی نفت ایران اسـت؟ آیـا مقایسـه ای انجام دادیـد یا نه؟ 

ــج  ــه در حاشــیه خلی ــی ک ــه در شــرکت های مل ــد ک ــه انجــام شــده نشــان می ده ــری: بررســی ک ــا کثی محمدرض

ــی  ــع نفت ــه مناب ــم ب ــان ه ــتند و دولت هایش ــی هس ــی دولت ــد، یعن ــا دارن ــه م ــتری ب ــباهت بیش ــتند و ش ــارس هس ف

ــه  ــه نســبتا ب ــن شــرکت هایی ک ــد، ای ــع اســتفاده می کنن ــا و مناب ــت در طرح ه ــی از بودجــه نف وابســته هســتند، یعن

ــوده، یعنــی مــدل آرامکــو کــه  ــه صــورت بیس مــدل ب ــی آن هــا ب ــد، رژیــم مال ــر بودن لحــاظ فنــی و اقتصــادی موفق ت

خدمتتــان توضیــح بدهــم بــرای ســال 2017 مثــا حــدود 350 میلیــارد دالر درآمــدش بــود کــه از ایــن 350 میلیــارد 

دالر، دولــت حــدود 50 میلیــارد دالر رویالتــی از آن دریافــت می کــرد. حــاال بــا توجــه بــه تغییــرات قیمــت نفــت ایــن 

اعــداد درصــدش تغییــر کــرد و از حــدود ایــن 300 تــا یــک بخشــی از بابــت هزینه هــای جــاری تولیــد نفــت و تجهیــزات 

ــا 170 میلیــارد دالر مالیــات  ــد حــدود مثــا 150 ت نفتــی و ســرمایه ای کســر می شــد و آن مبلغــی کــه باقــی می مان

دریافــت می شــد از آرامکــو، حــاال بــاز آن هــم متغیــر بــود و بــه پارامترهــای مختلــف مثــل قیمــت نفــت و اقتصــادی 

ــاره دولــت یــک ســود ســهام از آرامکــو می گرفــت کــه یــک بخــش از  بــودن پروژه هــا مربــوط می شــد و در انتهــا دوب

آن ســود ســهام از ســرمایه اندوختــه کــه آرامکــو آخــر ســال داشــت بــه دولــت مــی داد. یــک بخــش دوبــاره اندوختــه 
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ســرمایه شــرکت می شــد کــه ســال های آینــده ســرمایه گذاری کنــد. مثــا تقریبــا از حــدود 350 میلیــارد دالر، 150 

ــن  ــرای خــود شــرکت در ســال 2017 شــد. حجــم ای ــع ســرمایه ای ب ــا و مناب ــو هزینه ه ــرای آرامک ــارد دالرش ب میلی

عــددش در ایــران خیلــی کمتــر اســت. ایــن یــک نمونــه مثالــی بــود کــه خدمتتــان عــرض کــردم.

مــدل مالــزی هــم کــه ســؤال کردیــد ایــن هــم بــه همــان شــکل اســت کــه شــرکت فعالیــت خــودش را انجــام می دهــد، 

ــاس اســت،  ــد، از ســود ســهام پترون ــن می کن ــا از نفــت تأمی ــت از شــرکت ی ــه دول ــی ک آخــر ســال عمــده درآمدهای

براســاس رابطــه ای کــه دارنــد بیــن 80 تــا 93 درصــد تغییــر می کنــد.

ــار  ــن ب ــرای اولی ــد. ب ــی عرضــه می کن ــای مال ــد، در بازاره ــهامش را  IPO می کن ــون دارد س ــو چ ــی کاردر: آرامک عل

ــی از عربســتان نداشــتیم. همانطــور  ــا حــاال اطاعات ــا ت ــی م ــرده اســت. یعن ــی اش را عرضــه ک اســت صورت هــای مال

کــه در حــوزه مخزنــی خیلــی اطاعــات مــا از عربســتان دقیــق نیســت و فکــر می کنیــم کــه آن هــا هــم خیلــی دقیــق 

خصوصــا بحث هــای مالی شــان و شــرکت آرامکــو را در بازارهــای بین المللــی نمی دهنــد. حــاال ایــن فضــا فراهــم شــد 

کــه دیتــای شــرکت آرامکــو مشــخص بشــود. بقیــه شــرکت های حــوزه خلیــج فــارس نــه، آن هــا صورت هــای مالــی را 

عرضــه می کننــد. دارای ریــت بین المللــی هســتند و مجبــور هســتند گزارشــگری کننــد و آن هــا بــه تعبیــری همیــن 

ــوای  ــرار بشــود. دع ــی برق ــط بیــن دولت ــی راحــت رواب ــد و توانســته اند خیل ــرار کردن رابطــه مشــارکت در ســود را برق

منابعــی اش نیســت، دعــوا ایــن اســت کــه مــدل، مــدل ســاده و راحتــی باشــد کــه همــه بداننــد تکلیفشــان چیســت و 

آینــده ای برایشــان متصــور بشــود. مــا در ایــن مــدل امیدواریــم کــه مــا را بــه ایــن مــدل نزدیــک کنــد، ضمــن ایــن کــه 

البتــه بحــث تحریــم خیلــی از پارامترهــای دیگــر مــا را تغییــر داده اســت. چــون تغییــرات یــک مقــداری کار را مشــکل 

ــک تســتی انجــام بشــود و  ــون بودجــه 99 ی ــه در قان ــی شــده ک ــای ابتدای ــم، بحث ه ــرر کردی ــدا مق ــا ابت ــد. م می کن

بخشــی از مــدل پیاده ســازی بشــود ولــی بــرای 1400 بــه بعــد، ذهــن مــا اینســت کــه مــا میــدان بــه میــدان تمــام 

ایــن کارهــا و محاســبات اقتصــادی را انجــام دهیــم و تمــام ایــن موضوعاتــی کــه می خواهیــم مــدل کنیــم، برنامه ریــزی 

کنیــم و بیاوریــم عرضــه کنیــم و دیگــر بــه صــورت گلوبــال کل شــرکت ملــی نفــت ایــران نباشــد. در کنــار آن تمــام 

میادیــن جدیــد توســعه ای کــه در قراردادهــای  IPC هــم مــی رود در راســتای همــان موضــوع توســعه می توانــد کامــا در 

یــک راســتا قــرار بگیــرد و بتوانیــم ایــن کار را انشــاءهلل شــکل بدهیــم. در هــر صــورت آقــای کثیــری زحمــت کشــیدند 

ــا  ــه کننــد کــه م ــن مــدل ارائ ــرای ای ــد حتمــا ب ــی کــه نظــری و نقــدی دارن ســایتی را معرفــی می کننــد کــه آن های

بتوانیــم اســتفاده کنیــم. 
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محمدرضا کثیری
ــه موجــود اســت و شــماره  ــن و مجموع ــات م ــر دانشــگاه شــریف اســت. اطاع ــی امیرکبی ســایت اندیشــکده حکمران

ــد. ــه کنن ــد مراجع ــه می توانن ــاس ک تم

علیرضا ساعدی
مــن یــک نکتــه مختصــر عــرض کنــم، ایــن کــه گفتــم امــکان صنــدوق ثبات ســاز داریــم در خــارج از کشــور. یعنــی 

عنایــت کنیــد بــازار ســرمایه داخــل مــا منــع هســتیم. ایــن چنــد وقــت گذشــته بحــث ســر ایــن اســت کــه صنــدوق 

توســعه در بــازار ســرمایه داخــل بــه صــورت ضامــن عمــل کنــد، ایــن بحــث خیلــی مفصــل بــوده، منتهــا عنایــت کنیــد 

االن شــما خودتــان فرمودیــد کــه طرح هــا قــرار اســت جــدا جــدا بررســی بشــود. آنچــه کــه در بــازار ســرمایه مــا، یــا در 

صاحبــان طــرح، یــا در Owner، یــا فاینانســر و در نظــام مالــی مــا مهجــور و مغفــول مانده اســت، محاســبه ریســک اســت. 

بــه خاطــر همیــن مــن ایــن کلمــه را نمی خواهــم بــه کار ببــرم، همــه دنبــال ایــن هســتند کــه ایــن زنگولــه را آخــر ســر 

گــردن کــی می اندازنــد؟ کــه اگــر طــرح باخــت و بــه موقــع نــداد، از جیــب کــی بــرود. االن چیــزی کــه بــه اســم ضمانــت 

مطــرح اســت، آخــرش ایــن اســت کــه اگــر نکولــی رخ داد، همــه ایــن نقشــه هایی کــه کشــیدیم خــوب کار نکــرد، آخــرش 

ــا شــکل  ــه در دنی ــزی ک ــن اســت چی ــم ای ــن حرف ــد. م ــد می ده ــه اوراق را خریده ان ــی ک ــه مردم ــد. ب ــدوق می ده صن

گرفتــه اگــر مشــارکت در ســود اســت، مشــارکت در ریســک هــم هســت. یعنــی اگــر مــا آلفــا بتــا درآوردیــم، یعنــی در 

ایــن کشــور ایــن ظرفیــت بــود کــه آن صندوقــی کــه می فرماییــد فــرض کنیــد صنــدوق پــروژه ایکــس در میــدان نفتــی 

ــا یــک کشــوری، فــرض کنیــد آن نهــاد ســرمایه گذاری نمایــد کــه در ایــران می خواهــد امکان ســنجی آن  مــرزی مــا ب

را تعییــن کنــد، پیش بینــی را بــرود از مکنــزی بخــرد، خــودش یــک چیــزی ننویســد کــه IRR آن 15درصــد دربیایــد. 

ــازار 2025 نفــت می خواهــد رخ بدهــد، دیــده باشــد و بعــد محاســبات ریســک  عنایــت بفرماییــد آن نوســانی کــه در ب

ــی  ــه می خواه ــرمایه گذاری ک ــای شــرکت س ــوار، آق ــای خان ــد آق ــما بگوی ــاد بورســی ش ــت نه ــد، آن وق را درآورده باش

نفــت یــا گواهــی ایــن پــروژه را بخــری، نــرخ ســود ایــن 32 درصــد اســت کــه آن را هــم می دهیــم. بانــک مرکــزی هــم 

نبایــد از ایــن نــرخ 32 درصــد ناراحــت بشــود، 32 درصــد اســت، ریســکش هــم اینقــدر اســت. ضامنیــن اش هــم این هــا 

ــرای 2 درصــد ســود بیشــتر در خطرناک تریــن بانک هــای  هســتند، خودشــان هــم ریســک برداشــتند. ببینیــد مــردم ب

کشــور بزرگتریــن ســپرده گذاری را کرده انــد. امــروز از بانــک ملــی بزرگتــر داریــم، پــس واکنــش مــردم اینقــدر بــه ایــن 

نــرخ ســود اســت. مــن عرضــم ایــن اســت اگــر ایــن را بخواهیــم در مکانیزم هــای  دفتــری جلــو ببریــم، آخــر هــم بگوییــم 

ضامــن ایــن آقاســت و تمــام می شــود، ایــن را خواهــش می کنــم در 1399 و 1400 تذکــر بفرماییــد.
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نشستتامینمالیتوسعه
بخشهاینفتونیرو

چهارشنبه8:30،1398/07/17تا10:00





جعفر ربیعی
 مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )رییس نشست(

مشخصات فردی:
جعفر ربیعی، متولد 1343

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف 
سوابق شغلی و اجرایی:

معاون طرح و برنامه کارخانجات، سازمان صنایع دفاع
رییس بازرسی ویژه طرح ها، ریاست جمهوری بازرسی ویژه

مدیر کل خدمات، مدیریت دفتر تشخیص مصلحت نظام
عضو هیئت مدیره و معاون طرح و برنامه، شرکت بهره برداری متروی تهران

معاون و عضو هیئت مدیره، شرکت متروی تهران
عضو هیئت مدیره و معاون پشتیبانی، شرکت بهره برداری متروی تهران

عضو هیئت مدیره، شرکت واگن سازی تهران
مدیر مسوول نشریه همسفر، شرکت بهره برداری متروی تهران

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت بهره برداری متروی تهران
عضو هیئت مدیره، مدیریت و بهره برداری عظام

مشاور برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
مشاور رییس هیئت مدیره، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران

معاون کسب و کار، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری ساتا

عضو هیئت مدیره، موسسه اعتباری کوثر
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اصغر فخریه کاشان
 مشاور عالی پتروشیمی زنجان

مشخصات فردی:
اصغر فخریه کاشان، متولد 1323

سوابق تحصیلی:
دکتری اقتصاد مالی 

سوابق شغلی و اجرایی:
معاون ارزی بانک مرکزی 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی 

عضو هیئت مدیره مپنا
مدیرعامل مپنا اینترنشنال

مدیرعامل پتروپارس
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سید روح اهلل حسینی مقدم
 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت

عضو شورایعالی سازمان بورس و اوراق بهادار

مشخصات فردی:
سیدروح اهلل حسینی مقدم، متولد 1359

سوابق تحصیلی:
دکتری اقتصاد

کارشناسی ارشد اقتصاد
کارشناسی اقتصاد صنعتی 
سوابق شغلی و اجرایی:

معاون ناشران و اعضای بورس تهران 
مدیر نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران 

عضو کارگروه راه اندازی بورس بین المللی ارزی در مناطق آزاد 
رئیس ستاد ساماندهی و مدیریت تاالرهای منطقه ای بازار سرمایه کشور 

عضو کارگروه تاسیس مرکز پولی و مالی بین المللی کیش 
عضو کارگروه اصاح دستورالعمل و مقررات پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

ســابقه تالیــف کتــب و تدریــس دروس مالــی و اقتصــاد دانشــگاه عامــه طباطبایــی، شــاهد و مرکــز مطالعــات دانشــگاه 
صنعتــی شــریف
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علی اشرف افخمی
 مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن

مشخصات فردی:
علی اشرف افخمی، 1329

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

سوابق شغلی و اجرایی:
رییس هیئت مدیره بانک کارآفرین

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن
مدیرعامل سازمان صنایع ملی ایران

معاون وزیر کار و امور اجتماعی
قائم مقام رییس سازمان تامین اجتماعی

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 

166

 پنجمین کنگـره راهبردی نفـت و نیرو



سعید اسالمی بیدگلی
 دبیرکل کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران

مشخصات فردی:

سعید اسامی بیدگلی، متولد 1358

سوابق تحصیلی:

دکترای مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی )1391(

)CIIA( تحلیل گر بین المللی سرمایه گذاری

کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف )1381( 

کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف )1380( 

سوابق شغلی و اجرایی:

 عضو هیئت علمی و مدیر گروه بیمه دانشگاه عامه طباطبائی 

عضو شورای عالی بورس 

عضو هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن 

عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 

هیئت مدیره صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی 

عضو هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران 

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران 

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان شرق 

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس 

معاون تحقیق و توسعه شرکت سرمایه گذاری عظام 
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عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و خدمات مالی آرمان آتی 

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران 

عضو هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان اصفهان 

معاون وزیر کار و امور اجتماعی

قائم مقام رییس سازمان تامین اجتماعی

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
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جعفر ربیعی
موضــوع ایــن پنــل، موضــوع شــیرین تأمیــن مالــی اســت و قاعدتــا دوســتانی کــه اینجــا تشــریف آورده انــد مایــل هســتند 

ــا ســرمایه گذار در دســت  ــکار ی ــا، پیمان ــوان کارفرم ــه به عن ــی ک ــی پروژه های ــن مال ــورد تأمی ــدی در م ــای جدی  حرف ه

اجــرا دارنــد، بشــنوند. 

موضــوع تأمیــن مالــی در پروژه هــا به خصــوص در نفــت و گاز، نیــرو و پتروشــیمی همیشــه دغدغــه بــزرگ مدیــران ایــن 

ــع  ــرای اجــرای آنهــا مناب ــرای ایــن کــه ایــن طرح هــا، معمــوال طرح هــای ســرمایه بری اســت و ب ــوده اســت. ب بخــش ب

مالــی الزم اســت. ایــن منابــع مالــی اکثــرا ارزی اســت و بــرای ایــن پروژه هــا ارز الزم اســت. ایــن کــه ارز و ریــال مــورد 

نیــاز چگونــه تأمیــن شــود، موضوعــی اســت کــه همیشــه مهــم بــوده و راجــع بــه آن بحــث  شــده اســت. روش هــای بســیار 

متنوعــی هــم تجربــه و راجــع بــه آن صحبــت شــده ولــی آنچــه االن پیــش روی ماســت ایــن اســت کــه تعــداد زیــادی 

پــروژه در دســت اجــرا هنــوز مشــکل تأمیــن مالــی دارنــد. در مــورد بعضــی از پروژه هــا، چندیــن ســال از برنامــه ای کــه 

برایشــان تنظیــم شــده بــوده، گذشــته و هنــوز بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی راه انــدازی نشــده اند. تعــداد زیــادی پــروژه 

داریــم کــه در دســت بررســی و مطالعــه هســتند و همــه آنهــا نیازمنــد تأمیــن مالــی هســتند تــا عملیــات اجرایــی آن هــا 

ــا  ــر ایــن اســت کــه در ایــن پنــل حرف هــای تکــراری و حرف هایــی کــه شــما می توانیــد ب آغــاز شــود. امــروز ســعی ب

جســتجوی ســاده در اینترنــت بــه آن برســید نزنیــم. حرف هایــی بزنیــم کــه مقــداری جدیدتــر باشــد و در پایــان ایــن 

جلســه احســاس کنیــد کــه راه حل هــای کاربــردی بــرای تأمیــن مالــی شــنیدید. جلســه ســخنرانی محــور نیســت. شــما 

هیــچ کاغــذی نخواهیــد دیــد. هیــچ اســایدی نخواهیــد دیــد. فقــط گفتگــو محــور اســت. بنــده و اســاتیدی که در جلســه 

حضــور داریــم ســعی می کنیــم در چنــد دقیقــه ای کــه هســتیم مباحثــی را خدمــت شــما در مــورد تأمیــن مالــی عرضــه 

کنیــم کــه شــاید بتوانــد راهــی یــا راه هایــی را بــرای تأمیــن مالــی پروژه هایتــان و بــرون رفــت از مشــکاتی کــه داریــد، 

نشــان بدهــد. 

اجــازه دهیــد مــن عزیزانــی کــه دعــوت کنگــره و بنــده را اجابــت کردنــد و بــه عنــوان عضــو پنــل تشــریف آوردنــد معرفی 

کنــم. گرچــه بســیاری از ایــن دوســتان یــا همــه ایــن دوســتان کامــا شــناخته شــده هســتند ولــی بنــا بــه روش ایــن 

پنل هــا اول بایــد مجــری اعضــای پنــل را معرفــی کنــد.

آقــای دکتــر اصغــر فخریــه کاشــان کــه از پیشکســوتان حــوزه تأمیــن مالــی در کشــور و بــا ســابقه ترین عضــو ایــن پنــل 

هــم هســتند، بــا تحصیــات دکتــرای اقتصــاد از ایــاالت متحــده و ســوابق کاری بســیار زیــاد در امــور بانکــی و مالــی و 

پولــی، دو بــار معاونــت بانــک مرکــزی، در مؤسســه دفتــر هماهنگــی بیانیــه الجزایــر و دفتــر خدمــات حقوقــی بین المللــی 

حضــور داشــتند و مؤســس آن بودنــد، مشــاور دولت هــای مختلــف از ابتــدای انقــاب تــا بــه امــروز، مشــاور وزیــر صنایــع، 
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نماینــده ایــران در دادگاه دعــاوی ایــران و آمریــکا و ... برخــی از ســمت های دولتــی ایشــان بــوده اســت. بــه عــاوه ایشــان 

ــارس و همیــن  ــا و پتروپ ــد ماننــد مپن ــی بوده ان ــه تامیــن مال مشــاور بســیاری شــرکت ها در بخــش خصوصــی در زمین

اواخــر نیــز در دوره قبــل وزارت راه و مســکن و شهرســازی ایشــان مشــاور عالــی آقــای دکتــر آخونــدی در زمینــه تأمیــن 

منابــع مالــی بودنــد. االن هــم در چندیــن پــروژه مثــل پتروشــیمی زنجــان و فــوالد بافــق کار مشــاوره را انجــام می دهنــد. 

آقــای دکتــر فخریــه کاشــان از دوســتانی هســتند کــه همیشــه در مســایل مالــی طــرف مشــورت خیلــی خوبــی بودنــد و 

بــا کمــال تواضــع ایــن کار را می کردنــد. بنــده هــم چندیــن بــار از حضــور ایشــان در ایــن جهــت اســتفاده کــردم.

 آقــای مهنــدس علــی اشــرف افخمــی کــه اغلــب ایشــان را درکنــار کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران و بانــک صنعــت 

و معــدن می شناســند. البتــه آقــای دکتــر مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر را در کارنامــه تحصیــات خــود 

دارنــد. در ســازمان صنایــع ملــی، وزارت کار، ســازمان تأمیــن اجتماعی و بانک کارآفرین هم تشــریف داشــتند ولــی از زمانی 

کــه از مشــکات بانــک صنعــت و معــدن فراغــت پیــدا کردنــد در خدمــات تأمیــن مالی مشــاوره می دهنــد و حضــور دارند.

ــتی و  ــهید بهش ــگاه ش ــاد از دانش ــی اقتص ــه کارشناس ــش آموخت ــه دان ــدم ک ــینی مق ــید روح اهلل حس ــر س ــای دکت آق

کارشناســی ارشــد اقتصــاد و همینطــور دکتــرای اقتصــاد دارنــد و حــدود 15 ســال ســابقه در بــورس اوراق بهــادار تهــران و 

حوزه هــای مالــی و ســرمایه گذاری دارنــد. آخریــن مســئولیت ایشــان در بــورس معــاون ناشــران بــورس بــوده و االن هــم 

مدیرعامــل شــرکت تأمیــن ســرمایه بانــک ملــت و عضــو شــورای عالــی بــورس و اوراق بهــادار هــم هســتند.

آخریــن عضــو پنــل آقــای دکتــر ســعید اســامی بیدگلــی دانــش آموختــه مهندســی صنایــع و MBA دانشــگاه شــریف 

ــای دکتــر هــم علی رغــم جوانی شــان ســوابق  ــد. آق ــی از دانشــگاه شــهید بهشــتی دارن هســتند. دکتــرای مدیریــت مال

ــل  ــد مث ــی دارن ــن مال ــا ســرمایه گذاری و تأمی ــط ب ــادی در شــرکت های تأمیــن ســرمایه و شــرکت های مرتب بســیار زی

ــات  ــو هی ــران، عض ــرمایه گذاری ای ــای س ــون نهاده ــرکل کان ــم دبی ــران، االن ه ــهرداری ته ــرمایه گذاری ش ــازمان س س

علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی و عضــو شــوای عالــی بــورس هســتند.

بنــده هــم ربیعــی هســتم، دانــش آموختــه مهندســی صنایــع و MBA دانشــگاه صنعتــی شــریف، بــا بیــش از 30 ســال 

ســابقه فعالیــت در پروژه هــای صنعتــی و پروژه هــای بــزرگ کشــور و االن هــم در هلدینــگ پتروشــیمی خلیــج فــارس در 

خدمــت دوســتان هســتیم. مــن از عزیــزان پنــل می خواهــم راجــع بــه ایــن مطلــب صحبــت فرماینــد:

پروژه هــای زیــادی داریــم کــه االن نیازمنــد تأمیــن مالــی هســتند. ایــن پروژه هــا چــه چالش هــا و چــه مبانــی را پیــش 

رو دارنــد؟ و پیشــنهاد مــا بــرای اینکــه از ایــن فضــا خــارج شــوند و پروژه هایشــان را انجــام بدهنــد چیســت؟ 

بــه هــر حــال شــرایط حتــی بــا دو ســال پیــش فــرق کــرده اســت. در همیــن کنگــره نفــت و نیــرو دو ســال پیــش پنلــی 

وجــود داشــته بــه نــام همیــن پنــل تأمیــن مالــی و جالــب اســت کــه در آن کنگــره همــه امیــدوار بودنــد بــا شــرایط 
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پســابرجام بســیاری از راه هــای انتقــال پــول و تامیــن مالــی بین المللــی و مســاله ایــن بــود کــه پول هــا را چگونــه خــرج 

کنیــم؟ کمتــر از دو ســال پیــش، بــا االن شــرایط 100 درصــد تفــاوت کــرده اســت. االن می گوینــد کــه حتــی پول هــای 

ــرای نقــل  ــه مــا اجــازه خــرج کــردن آن هــا را نمی دهنــد. ب خودمــان را در خــارج از کشــور نمی توانیــم خــرج کنیــم! ب

ــا تحمیــل  ــه م ــاالت ب ــه نقــل و انتق ــزده درصــد هزین ــان در خــارج از کشــور بیــش از ده پان ــال پول هــای خودم و انتق

می شــود. ببینیــد شــرایط خیلــی تغییــر کــرده اســت. مــن از اعضــای محتــرم پنــل خواهــش می کنــم کــه تحلیلــی از 

ایــن شــرایط کننــد و بعــد هــم بگوینــد در ایــن شــرایط مدیــران پروژه هــا چــه بایــد بکننــد. شــاید پاســخ ایــن باشــد کــه 

اصــا پروژه هــا را تعطیــل کنیــد. اگــر پاســخ ایــن باشــد خــوب اســت، باالخــره پاســخ اســت ولــی اگــر قــرار باشــد کشــور 

را توســعه دهیــم و پروژه هــا را بســازیم، بــا کــدام پــول؟ ازکجــا تأمیــن مالــی کنیــم؟ 

بــه رســم پیشکســوتی از آقــای کاشــان شــروع می کنیــم و بعــد هــم بــه ترتیــب در خدمــت دوســتان دیگــر هســتیم و 

گفتگویمــان را ادامــه می دهیــم. بــدون هیــچ نظــم و ترتیبــی از دوســتان می خواهــم کــه در صحبت هــای دیگــران هــم 

اظهارنظــر کننــد و موضــوع را ادامــه دهنــد. 

اصغر فخریه کاشان
بحــث را از اینجــا شــروع می کنــم کــه تأمیــن مالــی پروژهــا، به خصــوص پروژه هــای نفــت و گاز و انــرژی در کشــور چــه 

چالش هایــی دارد. اولیــن چالشــی کــه همــه شــما بــا آن آشــنا هســتید و تکــرار زیــادی روی آن نخواهــم داشــت مســأله 

تحریــم اســت. تحریــم هــم بــر نفــت و عملیــات نفتــی، هــم پروژه هــای نفتــی و تعامــات نفتــی، هــم بــر بانــک بــه عنــوان 

ــر حمل ونقــل  ــا نقــل و انتقاالتــش را انجــام دهــد، هــم ب ــی کنــد ی ــروژه نفتــی را تأمیــن مال ــزاری کــه می خواهــد پ اب

نفــت و هــم بــر تأمیــن تجهیــزات نفتــی اثــر گذاشــته اســت. بنابرایــن طبیعــی اســت کــه تحریــم یکــی از بزرگتریــن 

ــا مشــکلی رو بــه رو می شــود،  چالش هایــی اســت کــه پیــش روی ماســت. طبیعــی هــم هســت کــه وقتــی کشــوری ب

اگــر آن بنــگاه و آن کشــور توســعه یافتــه باشــد، پیش بینــی می کنــد کــه از پیــش بــه چنیــن مشــکلی جــواب بدهــد 

یــا چنــان ظرفیتــی دارد کــه مســایلش را حــل کنــد. لــذا چالــش اول بــه درجــه بلــوغ کشــور و بلــوغ بنــگاه بــرای ایــن 

کــه چگونــه بــا آن رو بــه رو شــود برمی گــردد. بخشــی از آن در اختیــار بنــگاه اســت، بخشــی در اختیــار بنــگاه نیســت 

و متأســفانه تحریــم امــروز علیــه ایــران می شــود گفــت ظالمانه تریــن تحریمــی اســت کــه تــا بــه حــال علیــه کشــوری 

در تاریــخ برقــرار شــده اســت، از دســت بنگاه هــا خــارج اســت مگــر در مــوارد خیلــی کوچکــی کــه مــن بــه آن اشــاره 

خواهــم کــرد. مســأله ســاخت داخــل را بــه عنــوان گزینــه بعــدا مطــرح خواهــم کــرد. ایــن کلیــد در دســت بنــگاه اســت 

کــه بتوانــد بــا ایــن چالــش رو بــه رو بشــود. مطالبــی کــه عــرض می کنــم فقــط بــرای ایــن اســت کــه طــرح مســأله کــرده 
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باشــم تــا دوســتان پنــل کمــک کننــد این هــا را از جنبه هــای مختلــف بشــکافیم.

 چالــش دوم مقــررات بین المللــی اســت. یعنــی حتــی اگــر تحریــم هــم نبــود، امــروز بــا چالش هایــی در تأمیــن مالــی 

پروژه هایمــان بــه خصــوص در پروژه هــای نفــت و گاز رو بــه رو بودیــم. واقعیــت ایــن اســت کــه امــروز هــم بــه ســمت 

جهانــی شــدن مــی رود و ایــن جهانــی شــدن هــم جنبه هــای خــوب دارد و هــم جنبه هــای بــد ولــی خصیصــه آن تعامــل 

اســت. ایــن کــه شــما جــزو بــازی بزرگتــر، جــزو دهکــده جهانــی بــه قــول معــروف هســتید و بنابرایــن بایــد جایگاهتــان 

را مشــخص کنیــد. تعییــن ایــن جایــگاه امــروز از طریــق پیوســتن بــه کنوانســیون ها، قبــول اســتانداردها و قبــول بعضــی 

از رویه هاســت. وقتــی کــه می خواهیــد وام بگیریــد فرمــت اســتاندارد دارد. هیــچ جــور نمی توانیــد از آن عــدول کنیــد. 

ــن اســت دســتورالعمل هایی وجــود دارد کــه  ــه ای ــا واقعیــت قضی ــی کوچکــی بدهیــد ام ممکــن اســت مانورهــای خیل

شــما بایــد طبــق آن عمــل کنیــد. اگــر هــر جایــی بخواهیــد وام بگیریــد تعییــن نــوع جریمــه را نمی توانیــد از او بگیریــد. 

ــروز یکــی از  ــی ام ــررات بین الملل ــی اســتاندارد شــده اســت. در نتیجــه مق قراردادهــا اســتاندارد اســت. فرم هــای حقوق

ــد  ــت. در خری ــا اس ــی از این ه ــم. FATF یک ــن کنی ــا آن روش ــان را ب ــد تکلیفم ــور بای ــه در کش ــت ک ــی اس چالش های

هواپیماهــا دیدیــم کــه اگــر عضــو کنوانســیون کیپ تــاون شــده بودیــم، شــاید تأمیــن مالــی هواپیمــا برایمــان راحت تــر 

بــود. در مــورد بانک هــای نیــز همینطــور اســت. ســوئیفت ســازوکار اســتانداردی اســت کــه اگــر بخواهیــد از آن اســتفاده 

کنیــد بایــد بپذیریــد کــه جــزو ایــن بــازی جهانــی باشــید. لــذا چالــش دوم بــدون ایــن کــه بــه جزئیــات ورود کنــم چالش 

ــا آن روشــن کنیــم. مقــررات بین المللــی اســت کــه بایــد تکلیف مــان را ب

ــک  ــه ریس ــه ب ــم ک ــادت نکرده ای ــی ع ــور خیل ــل کش ــه در داخ ــت ک ــن اس ــت ای ــت. واقعی ــوم ریسک هاس ــش س چال

بپردازیــم. فاینانســر خارجــی - فاینانســر می توانــد ســرمایه گذار باشــد یــا فاینانســر باشــد- یقینــا دو عامــل را مــد نظــر 

دارد تــا ببینــد پولــی کــه می دهــد بــا چــه ریســکی رو بــه روســت و چقــدر بــازده خواهــد داشــت. در مقایســه بــا امکانــات 

ــادت  ــه شناســایی ریســک ع ــر؟ در داخــل کشــور ب ــا خی ــول اســت ی ــش معق ــازده برای ــدار ب ــا ریســک و مق دیگــر، آی

نکرده ایــم. بخشــی بــه خاطــر ایــن اســت کــه در داخــل کشــور همــه چیــز در حــال تغییــر بــوده اســت. مقــررات تغییــر 

می کــرده، نــرخ ارز تغییــر می کــرده و تصمیمــات دولت هــا، بنگاه هــا و حتــی تصمیمــات خارجــی تأثیرگــذار بــر داخــل 

ریســک ها را متغیــر می کــرده اســت. بایــد بدانیــم کــه حتــی اگــر تحریــم و مشــکل مقــررات بین المللــی را نداشــتیم، 

بــاز هــم وقتــی بــا یــک فاینانســر رو بــه رو هســتیم، بایــد تکلیــف ریســک مان را روشــن کنیــم. در برنامــه اول کشــور کــه 

قــرار بــود 17/5 میلیــارد دالر تأمیــن مالــی شــود، یکــی از ریســک هایی کــه خیلــی ســاده مطــرح می شــد، ایــن بــود کــه 

قانــون مجلــس الــزام داشــت بازپرداخــت وام هــا از محــل درآمدهــای حاصــل از خــود پروژه هــا باشــد. فاینانســر خارجــی 

می گفــت شــما بــه مــن بگوییــد کــی پروژه تــان تمــام می شــود؟ هیــچ کــس نمی توانســت ایــن ریســک یعنــی ریســک 
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اتمــام پــروژه را تضمیــن و تأییــد کنــد. در نتیجــه آن زمــان آقــای نعمــت زاده و دولــت ایــران و بانــک مرکــزی تعهــد 

ــد بازپرداخــت اقســاطش را دریافــت  ــرداری نرســید، فایننســر می توان ــه بهره ب ــروژه ب ــا ایــن تاریــخ پ ــد کــه اگــر ت کردن

کنــد. مــن یــادم اســت کــه پــروژه لینترپــاک اولیــن پــروژه ای بــود کــه در کشــور تأمیــن مالــی شــد. مــال بنیــاد شــهید 

ــه ایــن  ــود. فاینانســر ب ــاز نشــده ب ــود. روزی کــه بازپرداخــت اقســاطش شــروع شــد، هنــوز جعبه هــای تجهیزاتــش ب ب

ــک هایی  ــی، ریس ــک های اجرای ــاری، ریس ــک های تج ــل ریس ــر مث ــک های دیگ ــی ریس ــد و خیل ــگاه می کن ــا ن چیزه

سیاســی، ریســک های قهــری و ریســک های بهره بــرداری. ایــن چالــش ســوم اســت کــه بعــد انشــاءاهلل در ادامــه موضــوع 

ــه آن پاســخ بدهــد و راه شناســایی و  ــد ب ــه عهــده بنــگاه اســت کــه بتوان ــن ریســک ب ــردازم. بخشــی از ای ــه آن می پ ب

ــد.  ــدا کن ــت ریســک ها را پی مدیری

جعفر ربیعی
جنابعالــی )دکتــر علــی اشــرف افخمــی( ســال ها هــم در بنــگاه حضــور داشــتید هــم در بانــک، در کشــتیرانی جمهــوری 

اســامی حضــور داشــتید، هــم بــا ارز کار کردیــد، هــم بــا ریــال، در بانــک صنعــت و معــدن و بانــک کارآفریــن هم تشــریف 

داشــتید. خیلی هــا بــه شــما مراجعــه می کردنــد و پــول می خواســتند، بانــک عامــل صنــدوق توســعه ملــی هــم بودیــد. 

یعنــی در مقاطعــی تقریبــا بــا همــه مســایل تأمیــن مالــی درگیــر بودیــد، بــه نظــر شــما مشــکل امــروز یعنــی مشــکل 

تأمیــن مالــی پروژه هــای بــزرگ را چگونــه می توانیــم حــل کنیــم؟ 

علی اشرف افخمی
زمانــی کــه مــن در بانــک بــودم، دوســتان خیلــی وقت هــا مراجعــه می کردنــد و دنبــال منبــع ارزی بودنــد و می گفتیــم 

ــا تجربیاتــی کــه مــن در حــوزه  ــه اســت و مقــداری هــم تشــدید شــده اســت. ب ارز نداریــم. االن هــم شــرایط همانگون

تأمیــن مالــی داشــتم و چنــد کار مشــترک هــم بــا دکتــر کاشــان جلــو بردیــم، موضــوع مهــم ایــن اســت کــه بایــد قواعــد 

بــازی را بلــد باشــیم. اگــر قواعــد بــازی را بلــد نباشــیم، نمی شــود. درســت مثــل پیچــی کــه بــا سیســتم اینچــی درســتش 

کــرده باشــیم ولــی در متریــک بخواهیــم آن را جــا بیندازیــم کــه نمی شــود. ایــن بــا آن نمی خوانــد. جایــی کــه قواعــد 

بــازی را رعایــت کردیــم و توانســتیم خودمــان را تطبیــق بدهیــم، کار خــوب پیــش رفــت. در همیــن زمینــه تأمیــن مالــی 

بــرای هواپیمــا چالــش خیلــی بــزرگ داشــتیم کــه بعــد از برجــام بــود و خیلــی هــم کار ســختی بــود ولــی بــه هــر حــال 

موفــق شــدیم ایــن کار را انجــام بدهیــم. یکــی از مشــکات ایــن بــود کــه مثــا بانــک کارگــزار آن طــرف می خواســت 

ــا از بانک هــای مهــم اروپایــی نقــل و  ــا دو ت ــا سیســتم پیچیــده خــودش بررســی کنــد. مــن خیلــی اصــرار داشــتم ب ب
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انتقــال پــول انجــام بدهیــم ولــی زیــر بــار نمی رفتنــد. بانک هــای خیلــی کوچــک کــه ریســک نداشــته باشــند معرفــی 

می کردنــد. دو ســه هفتــه کارمــان در مــورد هواپیمــای اولــی عقــب افتــاد ولــی بــا روش هــای حرفــه ای موفــق شــدیم از 

طریــق بانــک بــزرگ اروپایــی انجــام بدهیــم. بنابرایــن بایــد قواعــد بــازی و ســازگاری و غیــره را در نظــر بگیریــم. موضــوع 

واقعــا همیــن اســت کــه: یــک؛ قواعــد بــازی را بدانیــم. دوم؛ ایــن کــه ســایزمان خیلــی کوچــک اســت.

دربــاره بحث هــای مربــوط بــه حــوزه مالــی، االن در بیــن بانک هــای بــزرگ دنیــا، بزرگتریــن بانــک، بانــک چینــی بــه نــام 

ــران را روی  ــای ای ــام بانک ه ــی تم ــر داراری ــارد دالر اســت، اگ ــزار میلی ــار ه ــی اش چه ــه دارای آی سی بی ســی1 اســت ک

هــم بگذاریــم )کــه 33 بانــک و مؤسســه مالــی و اعتبــاری اســت(، دو هــزار هــزار میلیــارد تومــان معــادل 167 میلیــارد 

دالر می شــود. ایــن حجــم خیلــی کوچــک اســت. االن بزرگتریــن بانــک مــا بــه لحــاظ دارایــی بانــک ملــت اســت کــه 

ــم اصــا  ــم صحبــت کنی ــارد دالر اســت. وقتــی می روی ــی اش از بانک هــای دیگــر بیشــتر اســت و حــدود 18 میلی دارای

نمی توانیــم خودمــان را بــا آن هــا تطبیــق بدهیــم. موضــوع انطبــاق بــا مقــررات بین المللــی را آقــای دکتــر کاشــان اشــاره 

کردنــد کــه واقعــا یکــی از بحث هــای خیلــی جــدی اســت. وقتــی کــه سیســتم مبــارزه بــا پولشــویی را نداشــته باشــیم، 

نمی پذیرنــد. بایــد قوانیــن مربــوط بــه بــازی را بلــد باشــیم. ایــن مطلــب بــه نظــر مــن حائــز اهمیــت اســت. 

ــع توســعه اســت، در روزنامــه  ــم بزرگتریــن مان ــد کــه تحری ــزرگان ایــن روزهــا ایــن مســاله را عنــوان کردن خیلــی از ب

هــم بحــث شــد و جســارت پیــدا کردیــم بگوییــم. واقعــا همیــن هــم هســت. یعنــی در عمــل هــم شــما درگیــر چنیــن 

ــا ایــن کــه  ــگاه کنیــم، تســلیم شــرایط بشــویم ی ــه عنــوان تهدیــد ن ــه موضــوع تحریــم می توانیــم ب بحثــی هســتید. ب

ال بــه الی همیــن مشــکاتی کــه وجــود دارد راهکارهــای نوآورانــه ای بــرای روش هــای تأمیــن مالــی پیــدا کنیــم. باالخــره 

حــوزه نفــت و گاز و پتروشــیمی و حتــی نیــرو، پتانســیل کســب درآمدهــای ارزی دارنــد و علی رغــم مشــکات نقــل و 

انتقــال مالــی، ابزارهــای خوبــی هــم داریــم کــه خــوب اســتفاده نمی کنیــم. مــن نــگاه می کنــم کــه شــبکه شــرکت های 

ــه ناچــار در نقــل و انتقــال پــول وارد شــده اند و نقــش جابه جایــی و یــک مقــدار  پتروشــیمی مــا در خــارج از کشــور ب

ــی  ــد. یکــی از کارهای ــدا کنن ــت پی ــر مأموری ــگاه و تغیی ــر ن ــد. شــاید می بایســت تغیی ــدا کرده ان نقــش تدارکات چــی پی

کــه بایــد توســعه بدهیــم و بــه همیــن حداکثــر ده شــرکتی کــه در خــارج هــم داریــم قانــع نباشــیم، ایجــاد شــبکه در 

خــارج از کشــور توســط بخــش خصوصــی اســت. از این هــا بــه عنــوان ابزارهایــی بــرای تأمیــن مالــی می تواننــد اســتفاده 

کننــد تــا حضــور فعــال در بــازار بین المللــی داشــته باشــیم. اصــا ببینیــد ســرمایه گذاری خــارج از کشــور چــه داریــم. 

یکــی ممکــن اســت بگویــد در کشــور نیــاز بــه ارز داریــم چــرا بایــد در جهــت ســرمایه گذاری خارجــی باشــیم؟ چــون 

االن بایــد ســرمایه گذاری خارجــی جــذب کنیــم. یکــی از راه هــای جــذب ســرمایه ایــن اســت کــه در خــارج از کشــور 
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هــم جــای پایــی داشــته باشــیم. در ایــن صــورت حتمــا می توانیــم بــا اســتفاده از اهــرم ســرمایه ای کــه آنجــا داریــم چنــد 

ــا  ــه مراحــل اجرایــی هــم گاهــی می رســید. ب ــودم و ب ــم. مــن در زمینــه fund هــا قــدری کارکــرده ب ــرش را بیاوری براب

همیــن صنــدوق توســعه هــم چنــد ســال پیــش جلــو رفتیــم کــه می گوینــد شــما یــک واحــد پــول بگذاریــد، دو واحــد 

هــم مــن پــول می گــذارم. یعنــی جمعــا ســه واحــد می شــود. یعنــی اگــر یــک میلیــارد دالر پــول می گذاشــتیم، آن هــا 

هــم دو میلیــارد دالر می آوردنــد و ســرمایه مشــترک بــا همدیگــر درســت می کردیــم. بعــد هــم ایــن ســرمایه مشــترک 

یعنــی همیــن ســه میلیــارد دالر را بــرای پروژه هــای مشــخص در ایــران صــرف کنیــم. آن زمــان هــم موضــوع ایــن بــود 

کــه بانــک عاملــش صنعــت و معــدن باشــد. ایــن تفاهــم بــه یــک علتــی بــه مشــکل برخــورد کــرد و عملیاتــی نشــد. بــه 

نظــر می آیــد از همیــن درآمدهــای مــازاد صادراتــی یــک مقــدار بتوانیــم در جاهایــی بــه عنــوان اهــرم اســتفاده کنیــم. 

می توانیــم از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی یــا درآمدهــای ارزی شــرکت هایی کــه پتانســیل صادراتــی دارنــد، در 

خــارج از کشــور ســرمایه گذاری خیلــی خــاص داشــته باشــیم و بعــد از همــان اهــرم دو تــا ســه برابــر تامیــن مالــی کنیــم. 

البتــه فضــای اکوسیســتم اقتصــادی و تأمیــن مالــی بایــد فراهــم باشــد. ایــن کار الزامــات دیگــری هــم دارد ولــی مــن 

معتقــدم در همیــن شــرایط دشــواری کــه االن بــا آن رو بــه رو هســتیم، حتمــا روزنه هایــی بــرای تأمیــن مالــی وجــود 

دارد. کمــا ایــن کــه بــرای تأمیــن مالــی هواپیماهــا مگــر پــول از کجــا آوردیــم؟ یــادم می آیــد کــه از صنــدوق توســعه 

پــول نگرفتیــم. بخشــی از آن را وام واســط مثــل بریــج )پــل( هســت، از خــود بانــک مرکــزی گرفتیــم ولــی بخشــی از آن 

هــم از منابــع خــارج از کشــور تامیــن شــد و توانســتیم از بانک هــای دیگــر بــه شــکل ســندیکایی اســتفاده کنیــم. بــرای 

بســیاری از هواپیماهــا پولــش را از ایــران نبردیــم کــه بــاز بایــد بــه خودمــان برگرداننــد؛ از بانک هــای خارجــی پــول را 

برگرداندیــم و بــه اینجــا آوردیــم. یعنــی می خواهــم بگویــم کــه هــر زمــان اراده انجــام کاری را داشــته باشــیم و قاعــده 

بــازی را هــم بلــد باشــیم، حتمــا می توانیــم در آن زمینــه پیــش برویــم. البتــه رویکــرد و اســتراتژی دولت هــا هــم نقــش 

کلیــدی دارد. مثــال ســاده ای عــرض می کنــم.

ــال  ــل دنب ــاه قب ــود. دوســه م ــرده ب ــی را درســت ک ــک )High Tech( اســت، محصول ــه های ت در ســوئیس شــرکتی ک

ــن  ــه چی ــا کشــور از جمل ــد ت ــد. چن ــن را ســرمایه گذاری کن ــرود خــارج از ســوئیس ای ــه ب ســرمایه گذار می گشــتند ک

دنبــال آن بودنــد. دولــت چیــن گفــت شــما پــروژه را بیاوریــد در چیــن اجــرا کنیــد. پــروژه هــم بــاالی میلیــارد و خــرده ای 

دالر بــود. دولــت چیــن گفــت ولــی مــن ده درصــد همیــن میــزان ســرمایه را بــه شــما کمــک باعــوض می کنــم. یعنــی 

تشــویق می کنــد تــا آن بیایــد داخــل، ایــن نــوع نــگاه اســت.

ــد از آنچــه  ــه نظــر می آی ــی ب ــم االن در شــرایطی هســتیم کــه می توانیــم چنیــن کاری انجــام دهیــم ول  مــن نمی گوی

کــه در اختیــار داریــم درســت اســتفاده نمی کنیــم. مــا منابــع زیــاد داریــم، ایــران کشــور بــی پولــی نیســت، پول هــا در 
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برخــی از کشــورها بــاک و محبــوس شــده اســت. باالخــره بایــد راهــی بــرای ایــن پیــدا کنیــم کــه چگونــه می شــود از 

ایــن پول هــا اســتفاده کــرد بــه ویــژه بــرای پروژه هایــی کــه زمینــه بازپرداخــت ارزی دارنــد. 

جعفر ربیعی
آقــای دکتــر کاشــان موضــوع ســاخت داخــل را مطــرح کردنــد کــه بــه آن خواهیــم رســید. دوســتانی هــم کــه اینجــا 

تشــریف دارنــد اکثــرا مجــری پروژه هــای بــزرگ هســتند و بــا مســائل ســاخت داخــل بــه صــورت جــدی و عینــی درگیــر 

هســتند. مــن هــم چنــد نکتــه راجــع بــه ایــن موضــوع عــرض می کنــم امــا تأکیــد دارم کــه واقعــا کمبــود منابــع مالــی 

در کشــور نداریــم. گفتــه می شــود االن دو هــزار هــزار میلیــارد تومــان و کمــی بیشــتر نقدینگــی داریــم. ســوال اولیــه 

اینکــه چــرا از ایــن نقدینگــی اســتفاده نمی شــود؟ چــرا بایــد برویــم ســراغ بانک هــا التمــاس کنیــم تــا آنهــا هــزار شــرط 

ــرف بســیاری از شــرکت ها به خصــوص  ــازیم. از آن ط ــا را بس ــد و پروژه ه ــول بدهن ــه پ ــد ک ــا بگذارن ــرای م ــروط ب و ش

شــرکت های پتروشــیمی و نفــت و گاز شــرکت های صادراتــی هســتند و درآمــد ارزی دارنــد. چــرا اجــازه داده نمی شــود 

ــرای پروژه هایشــان اســتفاده شــود؟  از ارز خودشــان ب

بانــک مرکــزی اجــازه نمی دهــد و بــرای پروژه هــا محدودیــت می گــذارد. بــه صادراتی هــا می گویــد حتمــا بایــد پولتــان 

را بیاوریــد در نیمــا عرضــه کنیــد، بعــد خودتــان بــه عنــوان متقاضــی در صــف منتظــر بمانیــد. اجــازه دهیــد از ارز خودمان 

ــازار  بــرای پروژه هــای کشــور اســتفاده کنیــم. آقــای دکتــر حســینی مقــدم، آقــای دکتــر اســامی بــه نوعــی درگیــر ب

ســرمایه هســتند. بــرای مــا و دوســتان مقــداری توضیــح دهیــد کــه چــرا بــازار ســرمایه فضایــی را ایجــاد نمی کنــد کــه 

ــازار را خــراب  ــه ســمت یــک چیــز مــی رود و ب پروژه هــا از ایــن نقدینگــی کــه در کشــور ســرگردان اســت و هــر روز ب

ــد؟ ــتفاده کنن ــرای پروژه هایشــان اس ــد، ب می کن

سعید اسالمی بیدگلی
هــم جنــاب آقــای مهنــدس افخمــی، هــم جنــاب آقــای دکتــر کاشــان چنــد نکتــه را اشــاره کردنــد. مــن خیلــی کوتــاه 

ــنایی  ــدم آش ــاله ع ــرمایه، مس ــازار س ــراغ ب ــم س ــم بروی ــی می خواهی ــد وقت ــر می رس ــه نظ ــم. ب ــور می کن ــا عب از این ه

ــا انــواع مختلــف روش هــای تامیــن مالــی چــه در داخــل و چــه بازارهــای بین المللــی، مســاله بســیار بســیار  مدیــران ب

جــدی اســت. فکــر می کنــم بخــش نفــت بــه دلیــل ارتباطــات بین المللــی کــه بــه هرحــال و بــه ناچــار داشــته اســت، 

کمتــر مشــکل دارد امــا حتــی در بــازار ســرمایه هــم مشــکل خیلــی بــزرگ ایــن اســت کــه مدیــران اصــا بــا روش هــای 

تأمیــن مالــی آشــنایی ندارنــد. بنابرایــن ســاختار ســازمان و ســاختار مالــی شــرکت ها اصــا آمادگــی بــرای ایــن کار را 
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نــدارد. علــت ایــن هــم کــه االن مقــدار اســتقبال از بــازار ســرمایه و مراجعــه بــه آن بیشــتر شــده، قفل شــدگی شــبکه 

پولــی کشــور اســت. یعنــی مراجعــه بــه بــازار ســرمایه بــه ایــن دلیــل نبــود کــه فهمیدیــم تامیــن مالــی از بــازار ســرمایه 

ــوا  ــداری ه ــه ممکــن اســت مق ــا دری اســت ک ــن تنه ــا بســته اســت و ای ــم همــه دره ــه دیدی ــی دارد بلک چــه مزایای

ــه  ــد. چــه در زمانــی کــه مــن ب ــه آن مراجعــه می کنیــم. بنابرایــن ســازمان ها معمــوال آمادگــی ندارن وارد شــود پــس ب

شــرکت ها مشــاوره مــی دادم، چــه االن کــه خیلی هــا مراجعــه می کننــد- بــه واســطه اینکــه مــن در مرکــز نهــاد صنفــی 

ــی  ــا آمادگ ــاختاری اص ــاظ س ــه لح ــرکت ها ب ــن ش ــه ای ــم ک ــتم- می بینی ــرمایه هس ــازار س ــال در ب ــرکت های فع ش

ــاخت های  ــی زیرس ــش بین الملل ــم در بخ ــاز ه ــت. ب ــته اس ــود نداش ــم وج ــی ه ــاخت های قانون ــا زیرس ــد. طبیعت ندارن

ــادی مواجــه هســتیم. طــرف  ــا مشــکات زی ــم، ب ــره می کنی ــم مذاک ــه داری ــی ک ــف اســت و زمان ــی بســیار ضعی قانون

ــه بعــد حــس می کنــد کــه در داخــل کشــور از هیــچ حمایــت  ــی ب ــد. از جای ــو بیای خارجــی کامــا می ترســد کــه جل

قانونــی برخــوردار نیســت. مشــکات قانونــی را بــه دلیــل اینکــه ذهــن مدیــران طــی ســال های گذشــته بــه شــدت بانــک 

محــور بــوده، در بخــش بــازار ســرمایه هــم داریــم. تجربــه خوبــی از صنــدوق مالــی بــرای تأمیــن پــروژه داریــم. تجربــه 

خــوب کــه می گویــم بــه لحــاظ ســرعت کار اســت ولــی نهایتــا نتوانســتیم مســاله مالیــات انتقــال دارایــی را حــل کنیــم 

و خــود آن پنــج میلیــارد تومــان مالیــات ایجــاد کــرد و هزینــه تأمیــن مالــی را افزایــش داد. 

مــا همچنــان بــا مشــکل زیرســاخت های قانونــی بــه طــور جــدی مواجــه هســتیم. قانــون هــم بایــد بــرود مجلــس کــه 

ــا  ــتید ب ــس می فرس ــل مجل ــه داخ ــزی ک ــه چی ــت ک ــن اس ــزرگ ای ــی ب ــکل خیل ــت. اوال مش ــتم اس ــوان رس هفت خ

ــه ایــن مطلبــی کــه فرســتاده شــده، تیــر  ــا آســمان فــرق دارد. یعنــی آنجــا آنقــدر ب ــد زمیــن ت چیــزی کــه در می آی

ــت.  ــرح اس ــه ط ــداف اولی ــه دور از اه ــا ب ــد عم ــه در می آی ــه آنچ ــورد ک ــتیک می خ ــگاه پوپولیس ــی و ن غیرکارشناس

معمــوال، هــم در مــورد تامیــن مالی هــای بــزرگ در داخــل کشــور، هــم در مــورد تامیــن مالی هــای بین المللــی؛ اینکــه 

ــیار  ــاله بس ــات مس ــیاری از اوق ــت، در بس ــه اس ــرف قضی ــک ط ــته ی ــال های گذش ــه س ــی هم ــد ط ــت بدعه ــک دول ی

ــا  ــا هزینه ه ــه این ه ــرد. هم ــرار می گی ــه ق ــرف قضی ــار در ط ــت به ناچ ــزرگ دول ــای ب ــن مالی ه ــت. در تامی ــدی اس ج

ــا را  ــی همــه هزینه ه ــق هــم وجــود داشــته ول ــا نشــود، باالخــره تجربه هــای موف ــه اینکــه لزوم را افزایــش می دهــد، ن

ــرای پوشــاندن ایــن ریســک ها هزینه هــای زیادتــری را بــه طرفــی کــه  افزایــش می دهــد. آن طــرف مجبــور می شــود ب

ــد.  ــل کن ــت تحمی ــرمایه پذیر اس س

یــادم هســت روزهــای اولــی کــه اســناد خزانــه منتشــر شــده بــود- کــه عمــا جایگزیــن بدهی هــای دولــت بــود – در 

بــازار ســرمایه نــرخ تــا 40 درصــد هــم بــاال رفــت کــه دو دلیــل عمــده داشــت: یــک دلیــل ایــن کــه بســیاری ســال ها 

منتظــر ایــن پــول بودنــد و بســیاری از تعهدات شــان باقــی مانــده بــود بنابرایــن حاضــر بودنــد بــا هــر قیمتــی ایــن را نقــد 
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کننــد ولــی دلیــل دوم ایــن بــود کــه می گفتنــد دولــت بیســت ســال اســت پــول این هــا را پرداخــت نکــرده اســت. از 

کجــا معلــوم در قســط های اول پرداخــت کنــد؟ بعــد کــه دولــت شــروع کــرد ســر وقــت همــه ســودهای اســناد خزانــه 

را پرداخــت کــرد، نرخ هــا خیلــی پاییــن آمــد. یعنــی نشــان می دهــد کــه چقــدر ایــن رفــع تصویــر بدعهــدی می توانــد 

ــن  ــرای ای ــد، بســیاری از پروژه هــا ب ــی پاییــن می آی ــا وقتــی هزینه هــای مال ــاورد. طبیعت ــی را پاییــن بی هزینه هــای مال

ــم بســیار آســان تر می شــود.  ــی ه ــن مال ــاال کار تامی ــر می شــوند. احتم ــی توجیه پذی ــن مال تامی

مــا مشــکل خیلــی جــدی هــم در بنگاه هــا هــم در بخش هایــی کــه وابســته بــه دولــت اســت داریــم. مشــکل ایــن اســت 

ــد.  ــده می کن ــیار پیچی ــی را بس ــن مال ــدت کار تأمی ــگاه کوتاه م ــن ن ــت. ای ــدت اس ــا کوتاه م ــران عمدت ــگاه مدی ــه ن ک

ــه  ــه روش هــای نویــن تأمیــن مالــی می شــود، ب ــا همــه توجهاتــی کــه ب همیــن االن هــم ایــن نگرانــی را داریــم کــه ب

محــض اینکــه دوبــاره مشــکل تحریــم حــل شــود و قیمــت نفــت بــاال بــرود، همــه این هــا را فرامــوش می کننــد. دوبــاره 

می گوییــم حــاال کــه پــول زیــاد اســت بــه صنــدوق توســعه ملــی دســت انــدازی کنیــم و مقــدار بودجــه را جابــه جــا کنیم 

ــاره  ــرای پروژه هــای اشــتغال زا بدهیــم و... یعنــی دوب ــه ای ب ــت بافت هــای فرســوده پرداخــت کنیــم، یاران ــه ای باب و یاران

همــه این هــا فرامــوش می شــود و احتمــاال ایــن تیــپ ســمینارها و دوره هــای آموزشــی و حتــی آدم هایــی کــه فرســتادیم 

ــگاه  ــد. ن ــار گذاشــته می شــوند. همــان روش هــای مذاکــره و زیرمیــزی و... راه می افت ــه کن ــد همــه دومرتب درس بخوانن

ــه همیــن شــکل اســت، موجــب می شــود کــه ایــن پروژه هــا راه نیفتنــد.  ــاه مــدت در بخش هــای سیاســی هــم ب کوت

مســئله خیلــی کلیــدی دیگــر ایــن اســت کــه بــه ویــژه در مــورد تامیــن مالی هــای بــزرگ خــارج از کشــور، نــگاه بــه 

منافــع ملــی اساســا وجــود نــدارد. شــاید آقــای دکتــر کاشــان توضیــح دهنــد کــه چــه ســنگ اندازی هایــی انجــام شــد 

بــرای اینکــه پروژه هــای تامیــن منابــع مالــی االن انجــام نشــود و در چهــار ســالی کــه هســتیم انجــام شــود. ایــن موضــوع 

ــازار  در مــورد نفــت هــم بــه شــدت مســاله جــدی اســت. حتمــا دوســتان می تواننــد موضوعــات را بگوینــد. در مــورد ب

ســرمایه چندتــا مشــکل خیلــی جــدی وجــود دارد. البتــه بــازار ســرمایه هــم قطعــه ای از پــازل مجموعــه اقتصــاد کشــور 

ــی باالخــره تفاوت هــای جــدی هــم  ــازار ســرمایه هــم دارد ول ــی کــه کل اقتصــاد دارد ب اســت و بســیاری از چالش های

ــی بیشــتر اســت. بســیاری از شــرکت ها و  ــا بیشــتر اســت، گزارش ده ــفافیت در آنج ــه ش ــاز ب ــه نی ــه اینک دارد از جمل

پروژه هایــی کــه بــرای تامیــن مالــی مراجعــه می کننــد، ایــن گونــه آمادگی هــا را ندارنــد. یعنــی گزارش دهــی درســتی 

ــار  ــاه یک ب ــر ســه م ــد ه ــم شــما بای ــه شــرکتی می گویی ــی ب ــد. وقت ــم ندارن ــی ه ــرای گزارش ده ــی ب ــد و آمادگ ندارن

ــی درســت و  ــد یــک مرتبــه هــم صــورت مال گــزارش دهیــد، اصــا در طــول 40 ســال گذشــته کــه فعالیــت می کردن

حســابی نداده انــد چــه برســد بــه اینکــه مــن بخواهــم هــر ســه مــاه صــورت مالــی درســتی تحویــل بگیــرم. جریانــات 

نقــدی کامــا صــوری اســت. بــه همیــن دلیــل بســیاری از پروژه هــا در شــبکه بانکــی هــم بــا ایــن مشــکل مواجــه شــدند 
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و بــه معوقــات تبدیــل شــدند. عمــا بــه خاطــر اینکــه رفتنــد بــه بانــک گفتنــد ســال بعــد فــان مقــدار پــول درمی آوریــم 

ــازار ســرمایه امکان پذیــر نیســت. البتــه کــه در شــبکه بانکــی  ولــی هیــچ کــدام از این هــا اتفــاق نیفتــاد. ایــن کار در ب

ــم  ــات مواجــه نبودی ــن حجــم از معوق ــا ای ــم ب ــار می کردی ــر آنجــا هــم درســت رفت ــود. اگ ــر می ب ــد امکان پذی هــم نبای

ولــی تعامــل بــا شــبکه بانکــی در کشــور ایــران قابــل مذاکــره  بــوده، یعنــی پولــی را االن ندهیــم و مذاکــره کنیــم شــش 

مــاه دیگــر بپردازیــم ولــی در بــازار ســرمایه اصــا ایــن کار امکان پذیــر نیســت. به خاطــر اینکــه شــما بــه صــورت عمومــی 

ــد  ــا بای ــر اســت و حتم ــی جدی ت ــر می شــوند، مســاله خیل ــردم درگی ــی از م ــد و بخــش بزرگ ــس می کنی ــد فاینان داری

ــد ریســک ها را بررســی کــرد  ــا بای ــان بیشــتری صحبــت کنیــم. طبیعت ــا اطمین ــان نقــد ب از نظــر پیش بینی هــای جری

ولــی منظــور ایــن اســت کــه نبایــد از اول بگوییــم حــاال پــول را می گیریــم، فعــا هــم قــرار نیســت پــس بدهیــم. در 

بــازار ســرمایه اساســا نمی توانــد ایــن اتفــاق بیفتــد. مجمــوع ایــن عــدم هماهنگی هــا و نبــود الزامــات، منجــر شــده بــه 

اینکــه تامیــن مالــی بــه ویــژه در بــازار ســرمایه بــرای بنگاه هــای ایرانــی مشــکل باشــد، بــرای اینکــه عــادت بــه ایــن نــوع 

تامیــن مالــی نداریــم. 

سیدروح اهلل حسینی مقدم
مــن فکــر می کنــم وضعیــت بــازار ســرمایه در حــوزه تأمیــن مالــی وضعیــت رو بــه رشــدی اســت و نمی شــود انــکار کــرد 

کــه ســال بــه ســال میــزان تأمیــن مالــی از بــازار ســرمایه افزایــش پیــدا می کنــد. واقعیتــش قابــل انــکار نیســت امــا بــا 

توجــه بــه حجــم اقتصــاد و میــزان تأمیــن مالــی کــه بنگاه هــای اقتصــادی و پروژه هــا نیــاز دارنــد، ایــن عــدد خیلــی کــم 

اســت وکفــاف تأمیــن مالــی و بنگاه هــای مالــی کشــور را نمی دهــد. بــه نظــر می رســد مســیری کــه می رویــم نمی توانــد 

کمــک کنــد کــه همــه دغدغه هــای مالــی بنگاه هــا را پوشــش بدهیــم. بــازار ســرمایه ای داریــم کــه در چنــد ســال اخیــر 

توانســته در حــوزه تنــوع ابزارهــا اقدامــات خیلــی خوبــی انجــام بدهــد. مثــا در دهــه 90 انــواع مختلــف ابزارهــای مالــی 

اســامی را مشــاهده می کنیــم و اجرایــی می شــوند. ابزارهایــی مثــل صکــوک، اوراق ســلف اســتاندارد، ابزارهایــی کــه در 

دهه هــا وجــود نداشــت. امــروز شــمار قابــل توجهــی از بنگاه هــا از ایــن ابزارهــا بــرای تأمیــن مالــی اســتفاده می کننــد. 

ــد،  ــاره کردن ــه آن اش ــامی ب ــر اس ــای دکت ــه آق ــواردی ک ــه م ــود دارد؛ از جمل ــا وج ــوزه قطع ــن ح ــی در ای چالش های

ــا ایــن شــیوه های تأمیــن مالــی آشــنا نیســتند. بمانــد خــودش هــم  هنــوز بنگاه هــای پذیرفتــه شــده در بــورس هــم ب

چالش هــای دیگــری مثــل نــرخ و مســائلی از ایــن قبیــل دارد امــا موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه مســیری کــه در حــال 

گــذار هســتیم، شــاید الزم باشــد بــا بــازار دیگــری تکمیــل بشــود. امــروز هــر چــه از بــازار ســرمایه صحبــت می شــود، 

فقــط صحبــت از بــازار ثانویــه ای بــه اســم بــورس بــه ذهــن متبــادر می شــود یــا بــه گــوش می رســد. خیلــی از بنگاه هــا 
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و خیلــی از پروژه هــا نمی تواننــد تأمیــن مالــی خــود را در قالــب ابزارهــای ســاختار یافتــه از کانــال بــورس پیگیــری کننــد. 

الزم اســت کــه روش هــای دیگــری یــا مســیرهای دیگــری بــرای تأمیــن مالــی این هــا جســتجو شــود. 

اشــاره ای شــد کــه مثــا مــن در یکــی از شــرکت های خــودم منابــع آزاد دارم. در همیــن صنعــت نیــاز بــه منابــع مالــی 

وجــود دارد. اگــر امــروز بــازار ســرمایه بخواهــد بــه شــما راه حلــی بدهــد، بگویــد شــما بیــا از همیــن ابزارهایــی کــه وجــود 

ــاره  ــان ورود بکنیــد و ایــن اوراق را دوب ــده و در نهایــت هــم از ایــن جنبــه خودت ــه عمــوم انجــام ب دارد، انتشــار اوراق ب

خریــداری کنیــد، ایــن دیگــر غیرمســتقیم می شــود. مســتقیم هــم نیســت. شــما دوبــاره از ایــن کانــال بیاییــد. در حالــی 

کــه نهــاد مالــی در بــازار ســرمایه بایــد بتوانــد شــخصی کــه نیــاز بــه منابــع مالــی دارد و شــخصی کــه مــازاد منابــع مالــی 

دارد، ایــن دو گــروه را بــه هــم وصــل کنــد.

نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن عامــل باعــث می شــود نهایتــا در ســال ده هــزار میلیــارد تومــان تأمیــن 

مالــی از طریــق بــازار ســرمایه انجــام  شــود کــه بخــش کوچکــی از آن انتشــار اوراق اســت. اگــر بــه توســعه بــازار اولیــه در 

بــازار ســرمایه  خودمــان کمــک کنیــم )کــه مــن و کســانی کــه در بــازار ســرمایه هســتیم فکــر می کنیــم تمــام انــرژی 

دارد صــرف بــازار ثانویــه می شــود(، می توانیــم کمــک بیشــتری بــه تأمیــن مالــی بنگاه هــا انجــام بدهیــم ضمــن ایــن کــه 

تمــام انرژی مــان هــم بــرای ایــن صــرف نشــود کــه تمــام ابزارهــا حتمــا بایــد ســاختار یافته بشــوند و همــه عمــوم بفهمند 

کــه مثــا چــه ابــزاری دارنــد خریــد و فــروش می کننــد، در چــه حــوزه ای دارنــد ســرمایه گذاری می کننــد. ایــن خــودش 

ایــراد اســت. فــرض کنیــد 800 هــزار نفــر در یــک عرضــه اولیــه مشــارکت می کننــد. اگــر همــه ایــن 800 هــزار نفــر آگاه 

بــه ســرمایه گذاری  بودنــد خیلــی خــوب بــود امــا وقتــی می بینیــد خیلــی از ایــن 800 هــزار نفــر اصــا آشــنایی اولیــه 

ــه بعــد مــن  ــازار اوراق بهــادار را هــم ندارنــد، مقــام ناظــر دغدغــه خواهــد داشــت کــه از ایــن ب ــا ســرمایه گذاری در ب ب

چــه مســیری بایــد بــروم کــه این هــا متضــرر نشــوند، تجمــع نکننــد و قــص علــی هــذا. در حالــی کــه می دانیــم فضــای 

ســرمایه گذاری فضــای کامــا پــر ریســک اســت، نیــاز بــه بررســی دارد. نیــاز بــه شــرایط کامــا حرفــه ای دارد، قاعدتــا 

بــه جــای ایــن کــه توســعه ســرمایه گذاری مســتقیم در فضــای بــازار ســرمایه را پیگیــری کنیــم، اگــر از کانــال  نهادهــای 

مالــی مشــخص ایــن تجهیــز منابــع صــورت بگیــرد، بــه صــورت حرفه ای تــر وارد پــروژه می شــوند.

 مــن تجربــه ای را خدمــت شــما عــرض کنــم. در پــروژه ای در مجموعــه  ایــدرو مواجــه بــا نیــاز مالــی بودیــم. مشــکل اینجا 

بــود کــه تزریــق منابــع مالــی در ایــن جــور پروژه هــا بــه صــورت قطــره چکانــی اســت. در حالــی کــه پــروژه ای اســت 

کــه بــه لحــاظ اقتصــادی توجیــه دارد، IRR خیلــی خوبــی دارد، پــروژه مــورد نیــاز کشــور اســت و نیــاز بــه ایــن پــروژه 

همیــن االن در خیلــی از صنایــع احســاس می شــود. بررســی کــه انجــام دادیــم دیدیــم کســانی کــه نیازمنــد محصــوالت 

ایــن پــروژه هســتند، همیــن االن مــازاد منابــع دارنــد. در حالــی کــه هیــچ رویــه مشــخصی بــرای مرتبــط کــردن ایــن دو 

180

 پنجمین کنگـره راهبردی نفـت و نیرو



ــا سیســتم های مشــارکت، مدل هــای مشــارکت، بــدون  نهــاد بــه همدیگــر نداریــم. شــاید خیلــی راحــت بشــود مثــا ب

ایــن کــه ایــن پــروژه مســیر بــازار ســرمایه و بــورس را طــی کنــد، در قالــب بــازار اولیــه بــه هــم وصــل شــوند و پــروژه 

خیلــی ســریع تر بــه ســرانجام برســد. مــن فکــر می کنــم ایــن اتفــاق در خیلــی از صنایــع امکان پذیــر اســت. بایــد ارتبــاط 

پســینی و پیشــینی در صنایــع شناســایی بشــود. خیلــی ازشــرکت ها و بنگاه هــا، مــازاد منابــع دارنــد و جســتجو می کننــد 

ــا صندوق هــای ســرمایه گذاری  ــرا ب ــا اخی ــم می شــود ی ــه ســپرده بانکــی خت ــا ب ــد کــه عمدت کجــا ســرمایه گذاری کنن

ــرای تأمیــن مالــی اش  مشــترک آشــنا شــده اند ولــی آن هــا بهتــر می تواننــد بفهمنــد گــزارش توجیهــی کــه شــرکت ب

تهیــه کــرده چقــدر دقیــق اســت، تــا فــردی کــه بــه صــورت غیرمســتقیم بخواهــد از طریــق بــازار ســرمایه در ایــن پــروژه 

ــد.  ــرمایه گذاری کن س

سعید اسالمی بیدگلی
مــن آمــاری در مــورد صحبــت آقــای دکتــر حســینی مقدم ارائــه دهــم. در ســال 1394 حجــم کل بازارهــای مالــی 1250 

ــوده و از ایــن میــزان 96  ــازار بدهــی ب ــوده، هــزار میلیــارد تومــان کــه 66 درصــد آن ب همــت )هــزار میلیــارد تومــان ب

درصــدش تســهیات بانکــی بــوده( و 34 درصــدش بــازار ســرمایه بــوده اســت. بــاز هــم بیــش از 80 درصــد بــورس بــوده 

کــه عمــا آن زمــان فرابــورس هنــوز انــدازه جــدی نگرفتــه اســت. در 98/6/31 ارزش کل بازارهــای مالــی ایــران 3270 

هــزار میلیــارد تومــان شــده کــه بــاز 55 درصــدش بــازار بدهــی اســت و ســهم بــازار ســرمایه بــه 45 درصــد رســیده )بــازار 

فرابــورس هــم االن بیشــتر از بیســت و چنــد درصــد را گرفتــه اســت( یعنــی یــک مقــدار بزرگتــر شــده و بخــش بزرگــی از 

ابزارهــای جدیــد آنجــا می رونــد، منتشــر می شــوند. ایــن در جهــت تأییــد فرمایشــات آقــای دکتــر حســینی مقدم بــود.

 

جعفر ربیعی
آقــای دکتــر کاشــان صحبتــی راجــع بــه موضــوع تأمیــن مالــی از داخــل دارنــد، آقــای دکتــر کمــی تأمــل بفرماییــد دو 

مــورد از تجربه هــای هلدینــگ خلیــج فــارس را بــه دوســتان بگویــم. بــه هــر حــال بخــش زیــادی از ســرمایه شــرکت های 

ــازار  بــزرگ پتروشــیمی ســودآور در بــورس حضــور دارد. شــرکت های پتروشــیمی چیــزی حــدود 20 درصــد از ارزش ب

ــم ســراغ  ــد. ســال گذشــته رفتی ــه کنن ــازار مطالب ــن ب ــد از ای ــد بتوانن ــا بای ــد، این ه ــار دارن ســرمایه کشــور را در اختی

ــار اوراقــی را مبتنــی بــر  دوســتان گفتیــم شــما باالخــره چــه کمکــی می توانیــد بکنیــد. ســال گذشــته بــرای اولیــن ب

ــه  ــرکت های تابع ــادی از ش ــش زی ــیمی بخ ــرکت های پتروش ــه ش ــتید ک ــع هس ــم. مطل ــر کردی ــازار منتش ــهام در ب س

خودشــان را بــه بــورس برده انــد. ســهام ایــن شرکتهایشــان قفــل اســت یعنــی ایــن ســهام را تغییــری نمی دهنــد و هیــچ 
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ــن ســهام اوراق منتشــر  ــر ای ــن ســهام همیشــه در اختیارشــان اســت و می تواننــد مبتنــی ب وقــت نمی فروشــند. بنابرای

بکننــد. شــاید برایتــان جالــب باشــد چیــزی حــدود شــش مــاه دنبــال ایــن بودیــم کــه مســایل شــورای فقهــی بــورس را 

حــل کنیــم؛ بــرای ایــن کــه اجــازه بگیریــم و در نهایــت بتوانیــم بــر اســاس ســهام، اوراق منتشــر کنیــم. االن ایــن راه 

ــاز شــده اســت. اگــر  ــورس اســت ب ــد و سهام شــان در ب ــزرگ هلدینگــی کــه ســهام دارن ــرای خیلــی از شــرکت های ب ب

دوســتانی االن در ایــن جلســه نشســته اند حاضریــم ایــن تجربــه را در اختیارتــان قــرار بدهیــم. پارســال هــزار میلیــارد 

تومــان منتشــر کردیــم، امســال در نظــر داریــم از همیــن طریــق دو هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی ریالــی جمــع کنیــم. 

البتــه موضــوع ریــال را حــل می کنــد. حــاال موضــوع ارز نیســت. چیــز دیگــری هــم کــه از بــورس اســتفاده کردیــم، بــردن 

شــرکتهایمان بــه بــورس اســت. ببینیــد اگــر شــرکت ها را بــه بــورس ببریــم، در عرضــه اولیــه می توانیــد منابــع مالــی 

خوبــی جمــع کنیــد. دو شــرکت مان را ظــرف پارســال و امســال در بــورس وارد کردیــم، حداقــل هــزار و هفتصــد میلیــارد 

تومــان از این هــا منبــع جمــع کردیــم، در حــد 5 درصــد، یــا شــرکت دیگرمــان هــم 10 درصــد عرضــه کردیــم. بــه قــول 

ــد.  ــد ســهم را خریدن ــا هــزار نفــری کــه آمدن ــول از صده ــان پ ــارد توم ــر حســینی مقدم، هــزار و 700 میلی ــای دکت آق

جنب وجوشــی هــم در بــورس بــه وجــود آمــد. از ایــن کــه عــده ای تــازه آمده انــد ســهام دار شــده اند. ایــن راه بــاز اســت. 

ایــن تجربــه ای اســت کــه در هلدینــگ خلیــج فــارس پیــدا کردیــم. بقیــه شــرکت های پتروشــیمی هلدینگــی هــم ایــن 

تجربــه را دارنــد. از ایــن کــه شــرکت هایمان را بــه بــورس ببریــم نترســیم. درســت اســت بــورس مقــداری محدودکننــده 

ــود. ارزش  ــفاف تر می ش ــرکت ها ش ــهام ش ــد، ارزش س ــی بکن ــک مال ــد کم ــم می توان ــزان ه ــان می ــه هم ــی ب ــت ول اس

ــت،  ــم وام گرف ــرد، ه ــر ک ــم اوراق منتش ــرکت ها ه ــازار ش ــن ب ــود روی ای ــد می ش ــود و بع ــخص تر می ش ــان مش بازارش

هــم وثیقــه گذاشــت و ... . ایــن دو تجربــه را داشــته باشــید. ان شــاء اهلل در پایــان صحبــت دو تجربــه دیگــر هــم خدمتتــان 

ــم. ــرض می کن ع

 

اصغر فخریه کاشان
مــن ســؤال آقــای مهنــدس ربیعــی را ایــن گونــه می خواهــم پاســخ بدهــم. ایشــان می فرماینــد ایــن همــه پــول داریــم 

پــس چــرا نمی توانیــم از آن اســتفاده کنیــم؟ مــن فقــط تیتــروار عــرض کنــم کــه چــرا نمی توانیــم اســتفاده کنیــم، بعــد 

پیشــنهاد می کنــم کــه چــه کنیــم.

موضــوع اول ایــن اســت کــه اصــا کشــور توســعه محور نیســت. وقتــی شــما توســعه محور نیســتید ســؤاالت را جــواب 

نمی دهیــد. امکاناتتــان را نمی شناســید. ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور پشــت ســر همدیگــر پــروژه تعریــف می کنــد. 

 LC بــدون اینکــه توزیــع منابعــش را فکــر کــرده باشــد، پــروژه تعریــف می کنــد، ســهمیه می گــذارد. وقتــی می خواهیــد
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بــاز کنیــد می بینیــد هزینــه گشــایش LC را در بودجــه ندیدیــد. دو ســال پــروژه لنــگ می مانــد. بنابرایــن اولیــن مســأله 

ایــن اســت کــه اصــا نــگاه مــا، نــگاه حــل مســأله نیســت. همیشــه مقطعــی نــگاه می کنیــم.

 دوم مهنــدس افخمــی فرمودنــد  بانک هــای مــا همــه کوچــک هســتند، در خــارج از کشــور خیلــی از بنگاه هــا بــه کمــک 

دولــت می آینــد و در اقتصــاد کشــور جایــگاه دارنــد. شــما بانکــی پیــدا کنیــد کــه بتوانــد از منابــع خــودش تنزیــل اســناد 

کنــد. فورفیتینــگ )Forfaiting( یکــی از راحت تریــن راه هــای تأمیــن مالــی در دنیاســت ولــی شــما بانکــی را پیــدا کنیــد 

ایــن کار را بکنــد. اوراق خزانــه دولــت هــم وقتــی می خواهــد در بــورس نقــد شــود، 30 تــا 40 درصــد از آن کســر می کنند. 

بحــث دیگــر ایــن کــه فســاد در کشــور وجــود دارد کــه بــاز مانــع از ایــن اســت کــه اســتفاده شــود. در موضــوع ارز 4200 

تومانــی دیدیــد کــه چگونــه هــم فســاد کار کــرد، هــم تصمیــم غلــط 4200 تومانــی کار کــرد. ظــرف چهــار مــاه چندیــن 

ده میلیــارد دالر ثبــت ســفارش شــد بــرای چیزهایــی کــه اصــا اولویــت کشــور هــم نبــود، مثــل خــودرو و موبایــل. مــن 

نمی گویــم موبایــل الزم نیســت، نمی گویــم خــودرو الزم نیســت ولــی واقعــا وقتــی کــه شــما پــروژه نیمه تمــام داریــد، 

بــه کــدام بایــد پــول بدهیــد؟ بنابرایــن چــون توســعه محور نیســتیم، چــون فســاد هــم در کشــور اســت، چــون مقــررات 

ــگاه نمی کنیــم، نمی توانیــم از منابع مــان خــوب اســتفاده بکنیــم.  ــرای حــل مســایل ن را ب

یکــی دیگــر از موضوع هــا مســأله بازرسی هاســت. آنجایــی هــم کــه شــما می خواهیــد درســت کار بکنیــد، دســتگاه های 

نظارتــی، بازرســی و ســایر دســتگاه هایی کــه بگیــر و ببنــد دارنــد، دائمــا مدیــران را، چــه در بخــش خصوصــی، چــه بخــش 

دولتــی احضــار می کننــد و در نتیجــه این هــا جلــو تصمیم گیــری صحیــح را  می گیــرد. 

یــک موضــوع دیگــر فاصلــه نــرخ ســود بانکــی و تــورم اســت. وقتــی چنیــن وضعیــت اقتصــادی داریــم خــود بــه خــود 

ــول  ــال ط ــش س ــج ش ــا پن ــال ی ــت س ــه هش ــروژه ای ک ــش را در پ ــد پول ــی نمی آی ــد، کس ــیگنال می ده ــاد س اقتص

ــی  ــرف کارهای ــد ص ــح می دهن ــد. ترجی ــرمایه گذاری کن ــد، س ــول می کش ــش ط ــم بازپرداخت ــال ه ــج س ــد، پن می کش

ــا 10 مــاه درآمدهــای بهتــری داشــته باشــد. بکننــد کــه ظــرف یکــی دو روز ی

ــه صــورت بهینــه اســتفاده کنیــم و  ــوان مســایلی کــه اجــازه نمی دهــد از منابع مــان ب ــه عن ــن مشــکات را ب  همــه ای

ــی  ــم فرصت های ــد بگویی ــم بای ــم. از آن طــرف ه ــرور کردی ــع را داشــته باشــیم، م ــح مناب ــع صحی سیاســت گذاری توزی

ــت.  ــم اس ــور فراه ــل کش ــازی در داخ ــت نهادس ــم. االن فرص ــتفاده کنی ــا اس ــد از آنه ــا بای ــه واقع ــت ک ــور هس در کش

ــن وارد  ــوند. م ــیس می ش ــی تأس ــن مال ــرای تأمی ــه ب ــند ک ــی باش ــی از نهادهای ــد یک ــگ می توانن ــرکت های لیزین ش

ــی شــرکت هایی  ــناد مل ــل اس ــا تنزی ــگ ی ــم. شــرکت های فورفیتین ــرض می کن ــروار ع ــط تیت ــش نمی شــوم. فق جزئیات

ــد زنجیــره خدمــات تأمیــن مالــی  هســتند کــه می تواننــد درســت شــوند. شــرکت های خدمــات ســرمایه گذاری می توان

و زنجیــره تأمیــن مالــی را تکمیــل کنــد کــه االن در داخــل کشــور نیســت. در لنــدن بورســی اســت بــه اســم  ای آی ام 
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ــی  ــد ول ــا می مان ــل ونچرکپیتال ه ــد. مث ــول می ده ــه شــما پ ــم ب ــده ه ــرای ای )Alternative Investment Market( ب

واقعیــت ایــن اســت کــه ببینیــد ونچرکپیتال هــای در داخــل کشــور چقــدر توانســته اند پیشــرفت و تأمیــن مالــی کننــد؟ 

ــد یکــی از شیوه هاســت، دولوپمنــت )Development( یکــی دیگــر  ــروژه خصوصــی کــه ایشــان فرمودن صندوق هــای پ

ــم.  ــتفاده کنی ــا در داخــل کشــور از آن اس ــرای بســیاری از پروژه ه ــم ب ــه می توانی ــی اســت ک ــن مال از شــیوه های تأمی

امــکان دیگــری کــه در داخــل کشــور اســت صندوق هــای پــروژه اســت کــه آقــای دکتــر اســامی اشــاره کردنــد. خــود 

PPP )مشــارکت مردمــی دولتــی( یکــی از شــیوه های تأمیــن مالــی اســت کــه متأســفانه درســت مثــل معاملــه دولتــی 

100 درصــدی بــه آن نــگاه کردیــم در حالــی کــه در دنیــا شــیوه های مختلفــی اســت.

 مــن قبــل از جلســه خدمــت دوســتان عــرض کــردم وقتــی قیمــت نفــت کاهــش پیــدا کــرد، عــراق و الجزایــر آمدنــد 

 PPP پروژه هایشــان را دســته بندی کردنــد. بــه پیمانکارهایشــان گفتنــد کــه هــر کســی می خواهــد این پــروژه را به صــورت

بــردارد، بیایــد بــردارد و خــودش تمامــش کنــد. در حالــی کــه در ایــران روش های دیگــری را بــرای ایــن کار در نظرگرفتیم. 

بحــث آخــر مــن موضــوع ســاخت داخــل اســت کــه فقــط کپســولی بــه آن اشــاره بکنــم. االن فرصــت طایــی اســت کــه 

شــرکت هایی کــه پــروژه دارنــد و ارزی از صنــدوق یــا از جــای دیگــری در اختیارشــان گذاشــته شــده، پروژه هایشــان را 

بــه ســمت ســاخت داخــل هدایــت کننــد. متأســفانه صنــدوق توســعه بــرای ســاخت داخــل پــول ارزی نمی دهــد ولــی 

بــا آقــای پورمحمــدی در ســازمان برنامــه مذاکــره ای در جریــان اســت کــه در قانــون بودجــه ســال آینــده، پرداخــت پــول 

از صنــدوق توســعه بــرای واردات تجهیزاتــی از خــارج هــم پیش بینــی شــود. دو، ایــن کــه اگــر کارفرمایــی بــه جــای ایــن 

کــه بــرود از خــارج جنســی را بخــرد و بــه خاطــر شــرایط تحریمــی کــه فروشــنده بــه او تحمیــل می کنــد 15 درصــد 

هزینــه تبدیــل پــول بپــردازد، ایــن را بــه شــرکت داخلــی بدهــد تــا آن را در داخــل بســازد، از مالیــات بــر ارزش افــزوده 

)VAT( داخلــی معــاف بشــود، در نتیجــه داخلی هــا را تشــویق بکنیــم.

ــه  ــا ب ــال حاضــر کارفرماه ــه در ح ــن اســت ک ــم، ای ــرض می کن ــان ع ــه خدمتت ــوان خاتم ــه عن ــه ب ــوم ک  موضــوع س

ــن  ــد ای ــه می خواه ــت ک ــه اول اس ــد دفع ــه می گوین ــن ک ــرای ای ــد ب ــی کنن ــاد نم ــی اعتم ــازنده داخل ــکار و س پیمان

ــا کمپرســور ســایز  ــر ی ــد، ریفورم ــر را طراحــی بکن ــن ریفورم ــه اول اســت کــه می خواهــد ای کمپرســور را بســازد. دفع

دیگــر را درســت کــرده ولــی ایــن ســایز را بــرای شــما درســت نکــرده اســت امــا همیــن شــمای کارفرمــا حاضــر هســتید 

ایــن را بــه ســازنده چینــی بدهیــد. در حالــی کــه چینــی هــم دفعــه اولــی اســت کــه ایــن کار را می کنــد. حــق داریــد، 

می ترســید، می گوییــد داخلــی ممکــن اســت کــه نتوانــد انجــام بدهــد. راه حــل ایــن اســت کــه دولــت یــا حتــی خــود 

ــی از طــرف  ــس گارانت ــه 10 درصــد پرفورمن ــن ک ــه جــای ای ــا ب ــد، بیمه ه ــت کن ــا صحب ــا بیمه ه بخــش خصوصــی ب

ســازنده داخلــی بــه کارفرمــا بدهنــد، 50 درصــد بدهنــد، 40 درصــدش را بیمــه اتکایــی بکننــد و دولــت روز آخــر متقبــل 
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بشــود. فــرد چینــی همیــن کار را می کنــد، او هــم وقتــی کــه دفعــه اول مــی رود چیــزی را طراحــی می کنــد مــی رود 

ــم از  ــن می توانی ــد. بنابرای ــه می کن ــکش را بیم ــم ریس ــاز، Design C2C ه ــو بس ــد ت ــش Design C2C می گوی پی

تحریم هایــی کــه االن وجــود دارد اســتفاده کنیــم و از ســاخت داخــل بهــره بگیریــم. نتیجــه بیســت، بیســت و پنــج درصد 

ــد منبعــی در داخــل باشــد. ــن می توان ــروژه اســت کــه ای ــی در ارزش قیمــت تمــام شــده پ صرفه جوی

جعفر ربیعی
مــن از دیــد کســی کــه پــروژه اجــرا می کنــد می گویــم ســاخت داخــل کار بســیار خوبــی حتــی از نظــر اقتصــادی اســت، 

عــاوه بــر ایــن کــه مزیــت ملــی هــم دارد. از نظــر اقتصــادی کار درســتی اســت ولــی مطمئــن باشــید کــه ســاخت داخــل 

ــن  ــم. ای ــت می کنی ــرو صحب ــت و گاز و نی ــورد نف ــود. االن در م ــادف می ش ــی مص ــک فن ــی و ریس ــک مدیریت ــا ریس ب

پروژه هــا، از لحــاظ ایمنــی، از لحــاظ ســرمایه گذاری، پروژه هــای حساســی هســتند. اگــر یــک مدیــر پــروژه ای ریســک 

کنــد و بــرای اولیــن بــار محصولــی را کــه در داخــل ســاخته نشــده، بــه ســازنده داخلــی بدهــد و بعــد ایــن را در جایــی 

کــه مثــا دو ســه میلیــارد دالر هزینــه ســرمایه ای آن اســت نصــب کنــد، ممکــن اســت اتفاقــی بیفتــد. وقتــی هــم کــه 

اتفــاق افتــاد هیــچ کــس دیگــر از آن مدیــر دفــاع نمی کنــد. می گوینــد می خواســتی تصمیــم نگیــری. همــان ســازمان 

نظارتــی کــه شــما گفتیــد خیلــی راحــت بــه ایــن جاهــا می آینــد، دنبــال ایــن چیزهــا می گردنــد. نکتــه دوم ایــن کــه 

ــال می خواهــد، او هــم ارز می خواهــد. االن تعــدادی از  ــی می خواهــد. او هــم ری ــی هــم تأمیــن مال خــود ســازنده داخل

ایــن دوســتانی کــه اینجــا تشــریف دارنــد و مــن بــه چهــره می شناســم، همــه دارنــد پــروژه اجــرا می کننــد. اتفاقــا دنبــال 

ســاخت داخــل هــم رفتنــد، وقتــی ســراغ ســاخت داخــل می رونــد طــرف می گویــد قــرارداد ارزی-ریالــی بــا مــن ببنــد، 

ایــن قــدر ریــال بــه مــن بــده، ایــن قــدر ارز، از کجــا؟ دوبــاره همــان موضــوع فاینانــس و تأمیــن مالــی مطــرح می شــود. 

یعنــی بایــد بــه او بگوییــد مــن بــه تــو ریــال می دهــم، تــو بــرو آن را در بــازار بــه ارز تبدیــل کــن، ارزت را تأمیــن کــن. 

یــا نــه خــودت بــرو فاینانســر پیــدا کــن ارز مــورد نیــاز را تأمیــن کنــد. یعنــی خــود آن ســاخت داخــل هــم محتــاج ریــال 

و تأمیــن مالــی و ارز اســت. 

اصغر فخریه کاشان
ــت  ــه ســخت افزار صحب ــی راجــع ب ــم. وقت ــرض کن ــی اش را ع ــن اول قســمت فن ــا م ــش شــما درســت اســت ام فرمای

ــت،  ــن کیفی ــی، تضمی ــارت کارگاه ــاخت، نظ ــامل طراحــی، مهندســی، س ــه ش ــره ای اســت ک ــم، مقصــود زنجی می کن

تســت ها و تحویــل و خدمــات بعــد از فــروش اســت. اگــر ایــن زنجیــره را در داخــل کشــور تکمیــل کنیــم آن نگرانــی رفــع 
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ــای  ــد جنس ه ــن االن دارن ــا همی ــه بســیاری از آن ه ــا )ک ــه چینی ه ــم ک ــرض می کن ــه ع ــر تجرب ــا ب ــن بن می شــود. م

مختلفــی می دهنــد(، بعضــا دفعــه اولــی اســت کــه مصنوعاتــی را کــه بــه شــما می دهنــد، طراحــی می کننــد. ســازنده 

ــن زنجیــره را تکمیــل کنیــم. اگــر الزم باشــد مــن  ــن کــه ای ــه شــرط ای ــد همیــن کار را بکنــد، ب داخلــی هــم می توان

ــم. ــتری می ده ــح بیش توضی

 امــا در مــورد تأمیــن مالــی فرمایــش شــما درســت اســت. مــن صحبتــم دربــاره دو گــروه از پروژه هاســت. پروژه هایــی 

ــه  ــدوق توســعه نیســتند و ب ــی کــه در صن ــد و پروژه های ــد داخــل بیاین ــی می توانن ــه راحت ــه ب ــدوق توســعه ک از صن

قــول شــما پــول ندارنــد. در خصــوص آن مــواردی کــه دولــت تأمین کننــده اســت و قبــا در قانــون بودجــه آمــده کــه 

فاینانــس خارجــی بایــد باشــد و فاینانــس خارجــی وجــود نــدارد، تبصــره 62 را کــه ســازمان برنامــه تعهــد می کنــد 

ــه مپنــا  ــه بانــک روســی می دهــد ولــی حاضــر نیســت ب ــه فاینانســر چینــی می دهــد، ب ــه داخلــی نمی دهــد. ب االن ب

کــه می گویــد مــن حاضــرم ایــن کمپرســور را بســازم، ایــن بویلــر را بســازم بدهــد. اگــر آن تعهــد را بدهــد، ســازنده 

داخلــی ایــن ورقــه تعهــد دولــت را می ســپرد بــه خزانــه و در بــورس خریــد می کنــد. در نتیجــه همیــن کار را صاحــب 

ســازندگان بــا تعهــد بانک هــا می تواننــد بکننــد، آنجایــی تبصــره 62 اســت کــه دولــت اســت، آنجایــی کــه خصوصــی 

اســت. خدمــت خــود آقــای مهنــدس افخمــی دو مــورد تضمیــن بانــک را بــه جــای تضمیــن مــاده 62 بــرای فاینانــس 

اســتفاده کردیــم، االن هــم شــدنی اســت. منتهــا معنــی همــه این هــا ایــن اســت کــه ســاز وکاری در داخــل کشــور 

بایــد بســازیم کــه بخواهیــم بــه مســأله بپردازیــم. اگــر در دل مســأله برویــم همــه شــما می توانیــد ایــن ســواالتی کــه 

عــرض کــردم جوابــش را پیــدا کنیــد.

 
جعفر ربیعی

ــه صــورت ســنتی از طریــق فاینانــس تأمیــن  ــد، ارز پروژه هــا ب ــه ایــن نکتــه اشــاره کردی شــما هــم در فرمایشــاتتان ب

می شــده اســت. خوشــبختانه در طــول ایــن 40 ســال، ســال هایی مشــکات سیاســی و تحریــم نداشــتیم و بســیاری از 

پروژه هــا از روی فاینانــس انجــام شــده اســت. اکثــر پروژه هایــی کــه مثــا در بخــش پتروشــیمی در ماهشــهر و عســلویه 

ــکل  ــای ارزان. االن مش ــا قیمت ه ــتیم ب ــی داش ــی خوب ــی خیل ــای خیل ــه فاینانس ه ــت ک ــی اس ــادگار دوران ــتند ی هس

فاینانــس وجــود دارد و تقریبــا فاینانســی بــه کشــور داده نمی شــود. مدتــی هــم صنــدوق توســعه بــه کمــک پروژه هــا آمــد 

و ارز پروژه هــا را تأمیــن کــرد. االن گفتــه می شــود دیگــر صنــدوق توســعه هــم نمی توانــد. حتــی آن مــواردی هــم کــه 

صنــدوق توســعه تأمیــن ارزی کــرده، هزینه هــای صنــدوق توســعه هــم کــم از ریــال داخــل بــازار نیســت. آقــای مهنــدس 

افخمــی بفرماییــد کــه چگونــه بــرای پروژه هــا ارز تامیــن کنیــم؟ 

186

 پنجمین کنگـره راهبردی نفـت و نیرو



علی اشرف افخمی
تحریمــی را کــه ابتــدا دوســتان هــم اشــاره کردنــد مقــداری بــا تحریــم هفــت هشــت ســال پیــش فــرق می کنــد. تحریــم 

متفــاوت شــده اســت. یعنــی حالــت مویرگــی پیــدا کــرده و اینقــدر ریشــه در ایــن طــرف و آن طــرف دوانــده کــه کار را 

حتــی بــرای شــرکت های کوچکــی هــم کــه می خواهنــد همــکاری کننــد ســخت کــرده اســت. بنابرایــن بدیهــی اســت 

کــه اکوسیســتم فضــای کســب وکار بین المللــی متفــاوت شــده اســت امــا آنچــه کــه موجــب می شــود در داخــل مقــداری 

ریــال تامیــن کنیــم یــا از خــارج ارز بیاوریــم، بــه ایــن بــر می گــردد کــه چقــدر بــه ایــن روش کار و خــود اعتمــاد دارنــد. 

بــه نظــر مــن ایــن موضــوع اعتمادســازی موضــوع خیلــی جــدی اســت. یــک کســب  وکار کوچــک مــدام دنبــال ایــن اســت 

کــه زود بــه پــول برســد، نگاهــش کوتــاه مــدت اســت. مــدام نگــران آینــده اســت. یعنــی نمی دانــد فــردا چــه می شــود، 

ایــن ابهــام و عــدم قطعیــت مقــداری کارش را مشــکل می کنــد و ذهنــش در ایــن داســتان گیــر کــرده کــه همــه چیــز 

کوتاه مــدت اســت. فکــر می کنــد بایــد خــودش بــه نحــوی پوشــش بدهــد. بنابرایــن بــه نظــر می آیــد بــه  لحــاظ فرهنگــی 

بایــد تغییــرات ریشــه ای در کشــور صــورت گیــرد کــه ایــن بازآفرینــی اعتمادهــا را در کان قضیــه ببینیــم. حــاال هــم 

بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی در سیســتم خودمــان می گویــم بایــد کیفیــت محصولمــان خــوب باشــد. طبیعــی اســت 

اگــر خــوب نباشــد نمی توانیــم بــازار مداومــی داشــته باشــیم. یــا مثــا فــرض کنیــد کــه در همــان صــادرات، پتروشــیمی 

ــر در  ــوالت دیگ ــی از محص ــورد خیل ــی در م ــد ول ــش را می خواهن ــان دارد و محصوالت ــوز خواه ــل هن ــازار بین المل در ب

کجــای دنیــا می بینیــد کــه برنــدی رفتــه و خــودش را مطــرح کــرده باشــد؟ اگــر هــم رفتیــم جنســی را صــادر کردیــم 

شــاید دفعــه اول و آخرمــان همــان صادراتــی بــوده کــه انجــام دادیــم. علــت ایــن اســت کــه بــه صــورت پایــدار بــه مســأله 

کیفیــت، برندســازی، حضــور در بــازار بین الملــل و اصــا بــه گرفتــن ســهم بــازار توجــه نداریــم. ایــن یــک نکتــه اســت. 

نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه نــگاه مــا بــه فضــای بین الملــل بــرای ســرمایه گذاری خیلــی محــدود اســت. یعنــی اصــا 

حاضــر نیســتیم در معــادالت ذهنــی خودمــان ایــن را هضــم کنیــم. خیلــی از کشــورها کــه منابــع نفتــی دارنــد و صنــدوق 

ــاره آن  ــرون، دوب ــد بی ــه می برن ــی را ک ــا پول ــد ت ــرمایه گذاری کرده ان ــی س ــد، در جاهای ــعه درســت کرده ان ــره توس ذخی

را اهــرم  کننــد و پــول بــه داخــل بیاورنــد. مــن اصــرار دارم بــه ایــن مــدل کــه ایــن حرکــت را بایــد انجــام دهیــم. مــن 

سیاســی نیســتم و نمی خواهــم وارد مســائل سیاســی شــوم ولــی ببینیــد در حــوزه مســائل نفــت و نیــرو، همیــن عربســتان 

کــه آرامکــو را دارد، گرچــه دچــار مشــکل شــده اســت ولــی قبــل از ایــن کــه مشــکلی پیــش بیایــد موضــوعIPO 2  اش 

مطــرح بــود، ایــن شــرکت هــر شــش مــاه گــزارش مالــی اش را اعــام می کنــد. شــش مــاه اول 2019 میــزان ســودش 

چــه مقــدار بــود؟ 47 میلیــارد دالر ســود داشــت. شــوخی نداریــم، بنیــاد اقتصــادی درســت کردنــد بــا ایــن نــگاه کــه 
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درآمــد ارزی ایجــاد می کنــد. بعــد هــم می توانــد IPO کنــد، بــه روش هــای مختلــف هــم می توانــد درآمــد بــرای کشــور 

خــودش ایجــاد کنــد. االن خیلــی از شــرکت های مــا غیــر از صــادرات مســتقیمی کــه دارنــد، چقــدر درآمــد ارزی از آن 

ــد؟  ــرف  می آورن ط

ســال 2016، 1800 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری کشــورهای مختلــف در ســطح جهــان بــود. بعــد ایــن مقــدار کاهــش 

یافــت و بــه 1500 رســید و ســال 2018 بــه 1200 میلیــارد رســید. از ایــن 1200 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری خارجــی 

ــرا دارد جــذب  ــنگاپور چ ــت س ــد دول ــد. ببینی ــنگاپور دارن ــد و س ــد ایرلن ــن و کشــورهایی مانن ــهم را چی بیشــترین س

ــرده  ــی شــرکت هایی درســت ک ــد. حت ــی کار می کن ــن مال ــاز روی تأمی ــن جــذب ســرمایه ، ب ــا وجــود همی ــد؟ ب می کن

ــی  ــه لحــاظ دارای ــا ب ــک م ــن بان ــی دارد درحالیکــه بزرگتری ــارد دالر دارای ــک ســنگاپور 404 میلی ــن بان اســت. بزرگتری

)Asset( بانــک ملــت بــا 18 میلیــارد دالر اســت. آنجــا فقــط یــک بانکــش 404 میلیــارد دالر ارزش دارایــی دارد و اینجــا 

ــای  ــران و اروپ ــک ای ــن بان ــرمایه در همی ــش س ــک افزای ــارد اســت. ی ــا 167 میلی ــای م ــه بانک ه ــی هم ــوع دارای مجم

ــه 450  ــن کار را کــردم، ســرمایه خــود را ب ــا مســئولیت خــودم کــه بعــد هــم جــواب داد ای ــم، ب خودمــان انجــام دادی

میلیــون یــورو رســاندیم کــه اصــا رقمــی هــم نیســت، نیــم میلیــارد اســت ولــی همیــن مقــداری کــه اضافــه کردیــم 

باعــث شــد اهــرم شــود بــرای اینکــه 4 بانــک دیگــر را بیاوریــم. ســندیکای کوچکــی راه انــدازی کنیــم و چهــار تــا هواپیمــا 

بــرای آقــای دکتــر کاشــان فاینانــس کنیــم. ایــن ابــزار بــه مــا می دهــد. وقتــی می گویــم آن طــرف بایــد مقــداری پــول 

ــول را اهــرم کنیــم و دومرتبــه  ــم آنجــا خــرج کارهــای دیگــری کنیــم بلکــه پ ــول را ببری ــه اینکــه پ داشــته باشــیم، ن

ــی کــه در داخــل کشــور و در بنگاه هــای  ــی مطــرح می شــود، مدیران ــه اینجــا بازگردانیــم. وقتــی موضــوع تامیــن مال ب

ــه  ــی ک ــت درحال ــک اس ــه بان ــن گزین ــم. اولی ــک بروی ــراغ بان ــه س ــد ب ــد بای ــب می گوین ــد، اغل ــادی کار کرده ان اقتص

بانک هــا هــم محدودیت هایــی دارنــد. شــما می گوییــد دو هزارهــزار میلیــارد تومــان امــا ایــن هــزار هزارمیلیــارد تومانــش 

وام شــده کــه االن قفــل اســت. پولــی نیســت. بخشــی از ایــن حجــم نقدینگــی قفــل شــده و تمدیــد نمی شــود. یعنــی 

پــول جدیــدی نیســت کــه بیایــد و منابــع را اضافــه کنــد. همیــن دوهزارهــزار میلیــارد هــم فکــر می کنیــم پــول زیــادی 

ــد دنبــال  ــم بای ــاد نیســت. ایــن همــان 160-170 میلیــارد دالری اســت کــه عــرض کــردم. مــن می گوی اســت امــا زی

راه هــای دیگــر هــم برویــم. مثــا همیــن موضــوع اوراقــی کــه دوســتان اشــاره کردنــد. در بــازار ســرمایه کارهــای خوبــی 

هــم انجــام شــده مثــل ورود بــه بــورس کــه گرچــه ســخت گیری هایــی هــم می شــود ولــی در بلندمــدت حتمــا بــه نفــع 

کشــور و اقتصــاد مملکــت اســت. روش هــای خیلــی ســاده ای در دنیــا درســت شــده کــه مــن اســمش را بــا نظــر دوســتان 

»تأمیــن مالــی جمعــی« نام گــذاری کــردم )Crowd Funding(. ایــن چــه کاری انجــام می دهــد؟ بانــک کوچکــی کــه 

بــرای خیلــی از دوســتان ممکــن اســت اســمش تازگــی داشــته باشــد، بانکــی بــه نــام ریوولــوت یــا بانکــی بــه نــام مونیــز 
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یــا مــورزو یــا اســتارلینگ کــه فقــط صفحــه ســایت دارنــد یعنــی دیجیتــال بانــک هســتند، می رونــد بــازار مجوزشــان 

ــود کــه  ــد، کارهایشــان را می کننــد. همیــن دو مــاه و نیــم پیــش یکــی از ایــن بانک هــا، همیــن ریوولــوت ب را می گیرن

رفتــه بــود بــرای )Crowed Funding(، فکــر می کنــم ظــرف دو روز 500 میلیــون یــورو منابــع جمــع آوری کــرد. آنهــا 

مقــررات را می داننــد، اعتمادســازی می کننــد، قواعــد بــازی را بلدنــد و گزارشات شــان شــفاف و روشــن اســت. مــا واقعــا 

در ایــن زمینه هــا مشــکل داریــم، هنــوز مبنــای گزارشــگری مالــی در موسســات مالــی، بانک هــا و جاهــای دیگــر، بعــد 

از چندســال فشــار جــا نیفتــاده اســت. ایــن حسابرســی های مــا را در دنیــا قبــول ندارنــد. مثــا مــن می خواهــم بــروم 

ــه  ــده. بانک هــای مــا چقــدر گــزارش ب ــد گــزارش ب ــرار کنــم، می گوی ــرای کارگــزاری رابطــه برق بانــک کــذا در آنجــا ب

موقــع، مثــا یــک مــاه یــا دومــاه بعــد از پایــان ســال مالــی انتشــار می دهنــد؟ کجــا داریــم؟ دائــم بــا تاخیــر و مصیبــت 

اســت. این هــا واقعــا گرفتــاری اســت. این هــا موانعــی اســت کــه بــا آنهــا روبروییــم. حتمــا هــم راهــکار دارد. راهــکار هــم 

ایــن اســت کــه همــه اراده کنیــم و عمــل کنیــم. چیــز عجیــب و غریبــی هــم نیســت. خیلــی از شــرکت ها توانســتند 

عمــل کننــد و بــه جایــی برســانند. مــن می گویــم بایــد بــه دنبــال ایــن روش هــا برویــم و در عیــن حــال بــرای تامیــن ارز 

معتقــد هســتم کــه راه هایــی از جملــه اینکــه پــول ببریــم و اهــرم کنیــم، عملــی اســت. 

جعفر ربیعی
جــا دارد کــه یــادی کنیــم از مرحــوم دکتــر اســامی بیدگلــی پــدر آقــای دکتــر ســعید اســامی. خــدا رحمت شــان کنــد، 

اســتاد مســلم مدیریــت مالــی بودنــد. مــن هــم افتخــار شــاگردی ایشــان را در مقطعــی داشــتم. ایشــان تکیــه کام هــای 

خوبــی داشــتند. یکــی را عــرض می کنــم. ایشــان می گفتنــد وقتــی در جامعــه ای تــورم هســت، خوشــبخت کســی اســت 

کــه بدهــکار باشــد. می گفــت برویــد از هرجــا کــه می توانیــد پــول بگیریــد، وقتــی تــورم هســت. خوشــبختانه هــم در 

ایــن ســال ها همیشــه تــورم داشــتیم، خاصــه بگوییــد کجــا پــول هســت بگیریــم و پروژه هــا را تمــام کنیــم.

سید روح اهلل حسینی مقدم
نکتــه ای کــه جنــاب آقــای مهنــدس افخمــی می فرماینــد خیلــی درســت اســت. در کشــورمان از دهــه 70 شــرایط ایجــاد 

ــردم  ــد م ــان می ده ــه نش ــد ک ــم نش ــر فراه ــرایط دیگ ــن ش ــد از آن ای ــا بع ــتیم ام ــرمایه گذاری را داش ــرکت های س ش

ــع  ــد. مناب ــن فرایندهــا اعتمــاد نکردن ــه ای ــاد دیگــر ب ــه عملکــرد شــرکت های ســرمایه گذاری در دهــه هفت ــا توجــه ب ب

ــت  ــد، هدای ــا مشــارکت کنن ــر در پروژه ه ــه صــورت حرفه ای ت ــد ب ــه می توانن ــه ســمت شــرکت های ســرمایه گذاری ک ب

نشــد. اکنــون مهــم ایــن اســت کــه ایــن اعتمــاد دوبــاره برگــردد. چــه نســخه اقتصــادی می شــود داد کــه مــردم دوبــاره 
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ــل  ــف و می ــا را حی ــع آن ه ــرکت ها مناب ــن ش ــند ای ــته باش ــاور داش ــد و ب ــاد کنن ــرمایه گذاری اعتم ــرکت های س ــه ش ب

ــازار ســرمایه  ــن رســالت متولیــان ب نمی کننــد بلکــه در پروژه هــای ســودآور ســرمایه گذاری می کننــد. فکــر می کنــم ای

اســت کــه بایــد ایــن کار را بکننــد چــون ایــن دقیقــا همــان بــازار اولیــه اســت کــه مــن در بخــش قبلــی عــرض کــردم.

نکتــه دوم اینکــه فراینــد تامیــن ســرمایه و تجهیــز منابــع، بــه دلیــل اینکــه فــرض بفرماییــد دو مقــام ناظــر در بــازار پــول 

ــن امــکان فراهــم شــود کــه منابعــی در  ــد ای و ســرمایه دو مســاله متفــاوت را پیگیــری می کننــد مختــل می شــود. بای

ــاد  ــد ایج ــرمایه گذاری کنن ــک س ــای پرریس ــد در پروژه ه ــه می توانن ــترک ک ــرمایه گذاری مش ــای س ــب صندوق ه قال

کنیــم. خیلــی از این هــا بــه خاطــر مصوبــه بانــک مرکــزی متوقــف شــده اند. یعنــی امــروز مــردم اگــر بــه شــعبه بانکــی 

اعتمــاد دارنــد، بایــد زمینــه آن هــم فراهــم شــود کــه از طریــق همــان شــعبه بانــک بتوانیــم منابــع را بیاوریــم تــا در 

پروژه هایــی کــه ریســک باالتــری دارنــد ســرمایه گذاری کنیــم. در اقتصــاد نمی شــود ریســک را نادیــده گرفــت. باالخــره 

ــد. اگــر نتوانیــم در اقتصــاد ســطح  ــاال ببرن ــرش ریســک را ب ــن هســتند کــه ســطح پذی ــال ای ــه دنب همــه اقتصادهــا ب

پذیــرش ریســک توســط صاحــب ســرمایه و صاحــب پس انــداز را بــاال ببریــم، کار توســعه ای انجــام نمی شــود. بــه نظــر 

مــن دســتگاه های متولــی در ایــن حــوزه بایــد شــرایط تجهیــز منابــع را هــم فراهــم کننــد. بلــه بعضــی از افــراد هســتند 

ــه ریســک  ــن هســتند ک ــال ای ــا دنب ــراد ام ــای کم ریســک هســتند، بعضــی از اف ــال ســرمایه گذاری در حوزه ه ــه دنب ک

بپذیرنــد، شــرایط آن هــا بایــد در کشــور مــا فراهــم شــود. بــه لحــاظ ســنتی اعتمــاد مــردم بــه شــبکه بانکی بیشــتر بــوده، 

بانــک مرکــزی حداقــل ایــن شــرایط را بــرای بــازار ســرمایه فراهــم کنــد کــه نهادهــای مالــی فعــال در ایــن حــوزه، فراینــد 

ــع را پی گیــری کننــد.  تجهیــز مناب

نکتــه ای کــه فکــر می کنیــم خدمــت یــا کاالی لوکــس تحــت عنــوان حاکمیــت شــرکتی هســت مطــرح می شــود ولــی در 

کشــور شــاید بــد مقررات گــذاری می شــود، یــا بــد منتقــل می شــود. همــه فکــر می کننــد کــه وارداتــی اســت. درحالــی 

کــه شــما پرسشــنامه OECD را نــگاه کنیــد و بنــد بنــد ایــن را بررســی کنیــد، می بینیــد کــه نــود درصــد ایــن در قانــون 

تجــارت و قانــون بــازار اوراق بهــادار وجــود دارد. فقــط کافــی اســت بتوانیــم ایــن را درســت معرفــی کنیــم. بــه بنگاه هــا 

بگوییــم اگــر بخواهیــد در فضــای عمومــی مشــارکت مــردم را داشــته باشــید و بــاور کننــد کــه به صــورت منصفانــه حقوق 

ــاز کمــک  ــه نظــر مــن ایــن هــم ب همــه را رعایــت می کنیــد، الزم اســت کــه حاکمیــت شــرکتی پیاده ســازی شــود. ب

ــه  ــازار ســرمایه و تشــکیل صندوق هــا و شــرکت های ســرمایه گذاری توســعه ای کــه ب ــه ب ــه ایجــاد اعتمــاد ب ــد ب می کن

نظــرم حلقــه مفقــوده ســرمایه گذاری در کشــور هســتند.
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سعید اسالمی بیدگلی
ــه نظــرم یکــی از مشــکات کشــور بازرســی هســت کــه متاســفانه بســیار دور از روش هــای علمــی اســت. تئوری هــا  ب

عمیقــا حمایــت می کننــد از ایــن کــه رفــع فســاد بــا توســعه حلقه هــای بازرســی رخ نمی دهــد ولــی هنــوز در ابتــدای راه 

هســتیم. دلیــل کلیــدی ایــن اســت کــه بازرســی خــود می شــود یکــی از همــان پازل هــا و خــود محــل فســاد می شــود. 

ــیری  ــروف آن، ش ــی مع ــال خیل ــد. مث ــل نمی کن ــکلی را ح ــدت، مش ــای کوتاه م ــانه و نگاه ه ــی های غیرکارشناس بازرس

اســت کــه ناصرالدیــن شــاه داشــت و هــر روز برایــش گاوی می کشــتند. بعــد یکــی بــه او می گویــد آقــا چــه نشســته ای 

ــد  ــور کنی ــر را مأم ــک نف ــد پدرســوخته، ی ــن شــاه می گوی ــرد. ناصرالدی کــه یکــی از نگهبان هــا هــر روز ران گاو را می ب

نظــارت کنــد. بعــد دونفــری دســت بــه یکــی می کننــد و دوتــا از ران هــای گاو را می برنــد. شــاه حلقــه نظــارت را بــزرگ 

ــودش  ــی خ ــت. یعن ــس اس ــن جن ــا از ای ــی ها واقع ــران بازرس ــرد. در ای ــنگی می می ــیر از گرس ــت ش ــد و در نهای می کن

معمــوال فســادش بیشــتر از جایــی اســت کــه دارد بــه آن رســیدگی می کنــد. 

نوســانات سیاســت گذاری و حتــی شــیوه ارتباطــات بــا دنیــا منجــر شــده بــه اینکــه هــم ســرمایه گذاران، هــم مدیــران 

مــا، نگاه هــای کوتــاه مــدت داشــته باشــند. دقیقــا بــه همیــن دلیــل ســرمایه گذار هــم عاقــه ای بــه ابزارهــای بلندمــدت 

نــدارد. در بــازار ســرمایه بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتیم کــه نمی توانیــم ابزارهــای بلنــد مــدت منتشــر کنیــم. هیچکســی 

ــه  ــی هســتند ک ــا دارایی های ــیم، اینه ــام Asset Class نمی شناس ــه ن ــا را ب ــیاری از کااله ــران بس ــدارد. در ای ــاد ن اعتم

قابلیــت ســرمایه گذاری دارنــد ولــی اینجــا مــردم هجــوم می برنــد لــوازم خانگــی می خرنــد. فــردی کــه 9 عــدد ماشــین 

ــه  ــه ب ــچ وج ــه هی ــرمایه گذار ب ــن س ــد. بنابرای ــتفاده کن ــا اس ــد از این ه ــا نمی خواه ــت قطع ــده اس ــویی خری لباسش

ــرای  ــان ب ــول خودش ــتند از پ ــل نیس ــب وکار مای ــان کس ــی صاحب ــن حت ــر همی ــدارد. به خاط ــاد ن ــت گذار اعتم سیاس

ــع دیگــران  ــل بخشــی را از مناب ــد حداق ــا می توانن ــد ت ــح می دهن ــا ترجی ــد. آن ه توســعه کسب وکارشــان اســتفاده کنن

اســتفاده کننــد. تناقــض در سیاســتگذاری هــم بــه شــدت زیــاد اســت. آقــای دکتــر حســینی مقدم توضیــح دادنــد، همیــن 

االن در شــورای عالــی بــورس نماینــده بانــک مرکــزی را داریــم. در برنامــه ششــم توســعه آمــد کــه نهادهــای وابســته بــه 

بانک هــا بــرای تشــکیل صنــدوق  بایــد برونــد از بانــک مرکــزی اجــازه بگیرنــد. بانــک مرکــزی بخشــنامه داده اســت کــه 

عمــا دیگــر ایــن اتفــاق نمی افتــد. حــاال برگردیــم بــه روال قبلــی کــه در ســال 93 قانونــی مصــوب می شــود، تبصــره 

ــی  ــت الزام ــرای دول ــن ســرمایه تخصصــی بخــش مســکن ب ــای فرســوده، آنجــا تامی ــای بافت ه ــون احی ــاده 7 قان 2 م

ــد شــما  ــک مرکــزی می گوی ــد بان ــاه بع ــک مســکن تشــکیل می شــود. م ــن ســرمایه بان می شــود. آخــر ســال 93 تأمی

ــد کاری کنــد. در حــوزه  حــق نداریــد صنــدوق تشــکیل دهیــد. یعنــی تأمیــن ســرمایه تشــکیل شــده اســت، نمی توان

سیاســت گذاری ایــن تناقــض وجــود دارد. فکــر کنیــد آن قانــون 4-5 ســال می آمــد در کمیســیون تخصصــی اقتصــادی 
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دولــت و می رفــت. طبیعتــا نگاه هــای بخشــی بســیار زیــادی هــم وجــود دارد. در همیــن حــوزه نفــت یکــی از مدیــران 

خودشــان می گفتنــد مــن جایــی بــودم، تقاضایــی بــه نهــادی دادم کــه آقــا فــان کار را انجــام دهیــد. دســت تقدیــر زد و 

دو هفتــه بعــد مــن شــدم مدیرعامــل آن یکــی نهــاد. خــودم بــا تقاضــای خــودم مخالفــت کــردم. یعنــی واقعــا مشــکات 

داریــم. مدیرعامــل بــازار ســرمایه رفــت نشســت در بانــک مرکــزی، هنــوز نمی توانیــم ایــن مشــکل را بــا او حــل کنیــم. 

ــگاه هــم کامــا بخشــی اســت، هرکســی نگــران ایــن  یعنــی اینقــدر تناقــض در حــوزه سیاســت گذاری وجــود دارد و ن

اســت کــه مــن همینجــا کــه نشســتم همیــن قســمت را توســعه دهــم. به خاطــر همیــن دنبــال فرایندهایــی اســت کــه 

علمــی نیســتند، بــروم یارانــه بگیــرم و.. بــه فکــر توســعه نخواهنــد بــود.

 عــرض کــردم بــازار ســرمایه بــا مشــکات زیــادی مواجــه اســت. بــه نظــرم البتــه چابک تــر از بقیــه بخش هــا اســت ولــی 

ایــن هــم چالش هــای خــود را دارد. بزرگتریــن چالــش بــازار ســرمایه ایــن اســت کــه بــه دلیــل اینکــه اعــدادی هــر روز 

اعــام می شــوند رفتــارش قابــل پیگیــری اســت. به خاطــر همیــن حساســیت ها روی آن بیشــتر اســت و ایــن مقــداری 

مدیــران بــازار ســرمایه را محافظــه کار می کنــد. بنابرایــن آن هــا مجبــور هســتند کنترل هــای بیشــتری اعمــال کننــد و 

بعــد ابزارهــا هــم توســعه یافتــه نیســتند، نهادهــا توســعه یافتــه نیســتند و دســت بعضــی از نهاد هــا هــم بســته اســت. 

عمــا پیشــنهاد کردیــم بــازاری راه انــدازی شــود کــه نهادهــای حقوقــی بتواننــد آنجــا بــدون ضمانــت کار کننــد. چــون 

ضمانــت یــک و نیــم تــا دو درصــد هزینه هــای تامیــن مالــی را بــاال می بــرد. اگــر بتوانیــم مارکتــی را راه انــدازی کنیــم 

کــه نهادهــای حقوقــی بتواننــد آنجــا کار کننــد، فــرض ایــن اســت کــه نهادهــای حقوقــی عمدتــا دچــار فریــب نمی شــوند 

بنابرایــن بایــد دســتورالعمل هایی باشــد کــه زد و بندهــا را کنتــرل کنــد ولــی نگرانــی از فریب خوردگــی اساســا نداریــم. 

ــی در  ــود. حت ــر می ش ــه آن فک ــرمایه دارد ب ــزم س ــه مکانی ــی ک ــرد. در جاهای ــم ک ــا را ک ــود تضمین ه ــن می ش بنابرای

مــورد ارز هــم کــه آقــای ربیعــی فرمودنــد اوراقــی را طراحــی کــرده بودیــم کــه تولیدکننــده بتوانــد ارز خــود را در بــازار 

ســرمایه بفروشــد ولــی در بانــک مرکــزی قفــل شــد. طــرح االن مصــوب بــازار ســرمایه اســت ولــی متاســفانه گیــر بانــک 

مرکــزی اســت.

ــب جلســاتی  ــه طــور مرت ــار روز ب ــن ســه چه ــل همی ــن حداق ــال؛ م ــای پرداخــت دیجیت ــورد اســتفاده از روش ه در م

داشــتم کــه دنبــال ایجــاد روش هــای پرداختــی دیجیتــال و حتــی ایجــاد رمــزارز داخلــی بــرای معاملــه بیــن بخش هــای 

مختلــف هســتند بــرای اینکــه کشــور را دچــار مشــکات نقدینگــی نکنــد. قــرار بــر ایــن شــد بیــن بخش هــای مختلــف 

کار کنــد. االن اســتارت آپ ها مشــغول نوشــتن تفاهم نامــه ای هســتند کــه بیــن خودشــان بتواننــد بــا رمــزارز سهام شــان 

را جــا بــه جــا کننــد. در مــورد فناورانــه شــدن دارایی هــا در بــازار ســرمایه، جلســاتی برگزارشــده و ممکــن اســت بتوانیــم 

دارایی هایــی کــه مقــدار نقدشــوندگی دارنــد از ایــن طریــق وارد بــازار کنیــم.
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ــی  ــد کــه در مــورد ســاخت داخــل ســازنده چینــی نتیجــه تســت ها را می دهــد ول ــان: فرمودی ــه کاش ــر فخری اصغ

ســازنده داخلــی نمی دهــد. مــن عــرض کــردم اگــر کــه راجــع بــه ســاخت داخــل صحبــت می کنیــم، راجــع بــه زنجیــره 

بایــد صحبــت کنیــم. اگــر البراتوارهــای تســت داشــته باشــیم، شــرکت های تضمیــن کیفیــت می تواننــد ایــن گواهــی 

را بــه عنــوان شــخص ثالــث صادرکننــد. حتــی اگــر بــه ســازنده داخلــی اعتمــاد نکنیــم، او ایــن تضمیــن کیفیــت را بــه 

ــه مراجــع  ــت و ب ــه دول ــد و ب ــن باشــد کــه پیشــنهاداتی از آن دربیای ــد ای ــی بای شــما بدهــد. نتیجــه چنیــن کنگره های

ــا را  ــن نهاده ــا ای ــا و کنگره ه ــن کنفرانس ه ــرکت کننده در ای ــرکت های ش ــود ش ــا خ ــود ی ــه ش ــری ارائ تصمیم گی

تأســیس کننــد. پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه5 تــا10 تــا از شــرکت هایی کــه در کار نفــت هســتند چنیــن نهــاد تضمیــن 

کیفیتــی را تأســیس و اجــازه دهنــد کــه از طــرف کارفرمایــان ایــن تســت ها را انجــام دهــد و گواهی هــا را صــادر کنــد.

 

سـوال حضـار: با توجـه به نیازمندی هـای فعلی شـرکت ها از بخش خصوصی، پیشـنهاد تأمین مالـی را، خود 

کسـی کـه می خواهـد از فاینانس اسـتفاده کند نمی دهـد و ضمانتش را هـم نمی دهد. 

اصغــر فخریــه کاشــان: پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه شــما از شــرکت های تأمیــن ســرمایه اســتفاده بهتــری کنیــد. 

ــرار دهیــم. اگــر شــما می خواهیــد  ــن کارهــا ق ــد شــرکت های تأمیــن ســرمایه را واســطه انجــام بعضــی از ای یعنــی بای

عــدد 20 میلیــون دالری را بــه شــرکتی، بــه پــروژه ای وام بدهیــد و وام گیرنــده نمی توانــد ضمانــت دهــد، برویــم ســراغ 

شــرکت تأمیــن ســرمایه. کار شــرکت تامیــن ســرمایه همیــن اســت کــه واســطه پــول شــما و آن کســی کــه می خواهــد از 

ایــن پــول اســتفاده کنــد باشــد. او می توانــد بــه شــما ایــن ضمانــت را بدهــد. او ممکــن اســت مکانیزم هــا و ســاختارهایی 

را بــرای شــما درســت بکنــد، بــرای شــما اســتراکچرفاینانس بکنــد، بــه گونــه ای فاینانــس کنــد کــه بتوانیــد پولتــان را 

اســتفاده کنیــد و اســتفاده کننده هــم بــدون مضیقــه و مشــکل ضمانــت الزم را در عمــل در اختیــار شــما گذاشــته باشــد. 

سـوال حضار: آیا الگوی عراق می تواند در ایران استفاده شـود؟ در عراق شرکت های نفتی تأمین مالی شده اند. 

اصغــر فخریــه کاشــان: شــرایط سیاســی عــراق و جایگاهــی کــه در جغرافیــای سیاســی جهــان دارد بــا شــرایط امــروز 

فــرق می کنــد و در نتیجــه آن حمایت هــا وجــود نــدارد. آن دخالت هــا هــم وجــود نــدارد. یعنــی دخالت هایــی کــه شــما 

دیدیــد، ترامــپ یکدفعــه بــه عراقی هــا دســتور می دهــد کــه قــراردادی را کــه مثــا بــا زیمنس بســتید لغــو کنیــد و بیایید 

بــا جــی ای قــرارداد ببندیــد. خوشــبختانه در کشــور مــا بــه دلیــل اســتقال سیاســی چنیــن دخالت هایــی وجــود نــدارد. 

از آن طــرف هــم حمایت هــای آن گونــه ای وجــود نــدارد. بــه نظــر مــن امــکان تقلیــد از الگــوی عــراق موجــود نیســت. 
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سـوال حضار: سـه نوع قرارداد در کشـور اسـت: ریالـی، ریالـی ارزی و ارزی تنها کـه در هر حال نیـاز به ارز 

دارند، برای ارزشـان چـه کار بکنند؟ 

اصغــر فخریــه کاشــان: مــن در عرایــض قبلــی ام گفتــم اگــر کارفرمــا صاحــب پــروژه دولتی اســت، همــان تبصــره 62 و 

تعهــدی کــه ســازمان برنامــه بــه فاینانســر خارجــی مــی داد- موقعــی کــه فاینانــس وجــود داشــت- اگر امــروز بــه پیمانکار 

داخلــی بدهــد، پیمانــکار داخلــی می توانــد بــرود بــا ایــن تعهــد مــاده 62 هــم ارز از داخــل تهیــه بکنــد و هــم ریــال، یعنی 

اگــر ریــال داشــت بــه عنــوان متقاضــی خریــد ارز می توانســت بــرود و وارد شــبکه های خریــد ارز داخلــی بشــود. حــاال 

از شــبکه نیمــا یــا ســنا یــا از هــر کجــای دیگــر بتوانــد ارزش را تأمیــن کنــد. اگــر کارفرمــای پــروژه، خصوصــی اســت، 

ــا و  ــرمایه، بانک ه ــن س ــرکت های تأمی ــراغ ش ــد، س ــی می ده ــای دولت ــرای پروژه ه ــه ب ــازمان برنام ــه س ــدی را ک تعه

صندوق هــای پــروژه برویــد کــه بتواننــد تعهــد بدهنــد و ایــن تعهــد بتوانــد در بــازار خــرد شــود. نهادســازی که مــن عرض 

می کــردم منظــورم همیــن اســت. در شــرایطی هســتیم کــه بایــد دو کار را انجــام بدهیــم: نهادســازی و مقررات زدایــی 

ــم.  ــه بدهی ــکاتمان ارائ ــه مش ــخ ب ــرای پاس ــرایط و ب ــا ش ــب ب ــدی را متناس ــررات جدی ــد مق )Deregulation(. بای

سـوال حضـار: آیـا شـرکت هایی که بورسـی نشـده یـا غیـر بورسـی هسـتند، می تواننـد تأمیـن مالی از 

طریـق بـازار سـرمایه را پیگیـری کنند؟ 

ــم شــرکت هایی کــه سهام شــان را در  ــن االن هــم داری ــدم: جــواب مثبــت اســت. همی ــینی مق ــیدروح اهلل حس س

بــورس عرضــه نکرده انــد امــا مقــررات بــازار ســرمایه را در حــوزه انتشــار انــواع اوراق بهــادار اســامی از جملــه صکــوک 

ــد.  ــار می کنن ــه انتش ــدام ب ــد و اق می پذیرن

سؤال دوم راجع به سرمایه گذاری خارجی و ریسک نرخ ارز است.

سـید روح اهلل حسـینی مقدم: این به همان موضوع تصمیمات بخشـی بر می گردد. باالخره راه حل نرخ ریسک ارز را باید 

در همین بازار ثانویه جسـتجو کرد. در بازار مشـتقه جسـتجو کرد. راه اندازی بازار مشتقه ارزی کمک می کند بتوانیم مدیریت 

ریسـک نرخ ارز را هم داشـته باشـیم. بانک مرکزی باید در این حوزه مسـاعدت کند که این بازار در کشـور راه اندازی شـود. 

سـوال حضـار: آیـا امکان انتشـار اوراق مشـارکت ارزی بـرای به عنـوان یکی از راه هـای تأمیـن منابع ارزی 

دارد؟  وجود 

علــی اشــرف افخمــی: در مــورد اوراق مشــارکت ارزی قطعــا عملــی اســت ولــی در شــرایط فعلــی بــه نظــر مــن اصــا 
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امــکان اجرایــی اش وجــود نــدارد چــون باالخــره ریســک االن باالســت. کانتــری ریســک و رتبه بنــدی کــه بایــد داشــته 

ــاال  ــرخ ســود را ب ــد ن ــا بای ــادی از آن نخواهــد شــد ی ــی زی ــی نیســت. حتمــا اســتقبال خیل ــی خوب ــه خیل باشــیم، رتب

ــران اوراق  ــش ای ــانزده ســال پی ــزده ش ــش، پان ــن ســال پی ــد چندی ــادم می آی ــد. ی ــر صــرف نمی کن ــه دیگ گذاشــت ک

مشــارکت ارزی منتشــر کــرد، آن زمــان 8/75 درصــد برایــش ســود گذاشــته بــود. تــازه آن زمــان وضــع خیلــی بهتــر بــود. 

ریتینــگ ایــران از نظــر بین المللــی بهتــر بــود، رقــم هــم رقــم ســنگینی نبــود مثــا انــدازه میلیــارد یــورو یــا چنیــن رقمی 

بــود. خــودم آن زمــان کــه شــنیدم، مقــداری از شــرکت های خارجــی کــه داشــتیم خریــدم.

ــوع  ــان موض ــم هم ــش ه ــت. علت ــاح نیس ــی ص ــن خیل ــر م ــه نظ ــی االن ب ــود ول ــه می ش ــی بل ــاظ کل ــه لح ــا ب قطع

ــودم  ــه ب ــش رفت ــم پی ــال و نی ــه س ــدود س ــه ح ــد ک ــادم می آی ــن ی ــم. م ــت کنی ــد درس ــه بای ــت ک ــازی اس اعتمادس

ــرای ســخنرانی، آنجــا خواهــش کــردم آقــای »مهاتیــر محمــد« را ببینــم. چــون قبــا در برنامــه اســتراتژیک  ــزی ب مال

بانــک توســعه اســامی IDB بــا ایشــان همــکاری داشــتم، مــرا می شــناخت. گفتــم عــرض احتــرام و دیــداری کوتــاه بــا 

ایشــان داشــته باشــیم. رفتیــم و یــک ســاعت و نیــم بــا هــم صحبــت کردیــم. آخــر کــه بلنــد شــدم خداحافظــی کنــم 

بیایــم، دم در، بــه ایشــان گفتــم »خواهــش می کنــم بگوییــد عامــل موفقیت تــان در 23 ســال حکومــت در مالــزی چــه 

بــوده اســت؟ برجســته ترین عاملــی کــه تــو را در کارت موفــق کــرد؟« گفــت: »خیلــی ســاده اســت، فقــط اعتمادســازی 

کنیــد«. بــه همیــن لفــظ ســاده ایــن جملــه را گفــت. گفــت زمانــی کــه بحــران آســیای جنــوب شــرقی ایجــاد شــده بــود، 

یکــی از راه هایــش ایــن بــود کــه بایــد مقــداری طــا داخــل کشــور ذخیــره کننــد. فراخــوان دادنــد و دیدیــد کــه مــردم 

ــد،  ــول هــم نمی دادن ــد. پ ــد و می رفتن ــد، رســید می گرفتن ــل بانک هــا می دادن ــد طــا را تحوی صــف کشــیدند، می آمدن

ــی را  ــه مطلب ــار ک ــک ب ــن اعتمادســازی اســت. اینجــا درســت برعکــس اســت، ی ــد ای ــد. ببینی ــل می دادن ــط تحوی فق

عنــوان می کنیــم، مــردم صــف می کشــند کــه ارز و طــا بخرنــد. بــه نظــر مــن اکوسیســتم ایــن مشــکل را دارد و ایــن 

اعتمادســازی ضــروری اســت.

دربــاره تأســیس بانــک نفــت هــم مــن فکــر می کنــم بــه تاســیس بانــک جدیــد نیــاز نداریــم. می شــود یکــی از بانک هــای 

موجــود را کــه توانمنــدی و ظرفیــت کار دارد، بــا تغییــرات در اساســنامه بــه حــوزه نفــت و گاز هدایــت کرد تــا تخصصی تر 

کار کنــد و بــه بانــک تخصصــی نفــت تبدیلــش کــرد. ســریعتر هــم به نتیجــه می رســد تا ایــن کــه بخواهید بانک تأســیس 

کنیــد کــه دو ســه ســال حداقــل زمــان می بــرد. بــه نظــر مــن از بانک هــای موجــود بهتریــن اســتفاده را می شــود کــرد. 

سـوال حضـار: دولـت بـرای اسـتفاده از ارزهـای بلوکـه شـده در خـارج از کشـور فکـری کـرده اسـت؟ 

علــی اشــرف افخمــی: بــه نظــر مــن خیلــی فکــری نکــرده اســت. صریــح بگویــم خیلــی فکــری نکــرده، مشــکل همین 
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اســت. االن پــول در جایــی داریــم کــه بلوکــه شــده و نمی توانیــم اســتفاده کنیــم. راه حل هــای اجرایــی هــم حتمــا برایــش 

وجــود دارد. مــن یکــی از راه هایــی کــه بــرای نقــل و انتقــال وجــوه پیشــنهاد کــردم، ایــن اســت کــه بــا منابعــی کــه داریم 

اوراق مشــارکت ارزی در خــارج بخریــم و آن هــا را بــه جایــی ببریــم کــه وصــل به دالر نباشــد، وصل بــه یورو قرضه نباشــد، 

تــوی کلییرنــگ نبرنــد. از ایــن ظرفیــت برجــام می شــود اســتفاده کــرد کــه بــا ایــن اوراق ارزی پول را بیــن مثا خریــدار و 

فروشــنده جابه جــا کــرد. راهکارهــای عملیاتــی حتمــا وجــود دارد ولــی بــه نظر می آید کــه خیلی روی آن کار نشــده اســت. 

جعفر ربیعی
هــم از دوســتانی کــه شــنیدند و حوصلــه کردنــد تشــکر می کنیــم، هــم از عزیــزان پنــل کــه مطالــب مفیــدی گفتنــد. 

اجــازه بدهیــد مــن در جمع بنــدی ســه مــورد از تجربیاتــم در هلدینــگ خلیــج فــارس را خدمــت دوســتان عــرض کنــم. 

ــاد  ــزرگ اعتم ــه شــرکت های ب ــردم ب ــم داشــتند. م ــزرگ ه ــه شــرکت های ب ــاال بقی ــه احتم ــی اســت ک ــه تجربیات البت

دارنــد. در بــورس هــم می دانیــد شــرکت های بــزرگ هــم منبــع اعتمــاد هســتند، هــم منبــع شــاخص هســتند. یعنــی 

شاخص ســاز هســتند. ایــن شــرکت ها می تواننــد از ابــزار افزایــش ســرمایه اســتفاده کننــد. در ســؤال ها هــم بــود. واقعــا 

شــرکت های بــزرگ هلدینگــی، شــرکت های بــزرگ پــروژه ای می تواننــد هــم از محــل ســود انباشــته هــم از محــل آورده 

نقــدی مــردم و ســهامدارها بــه عنــوان منبــع تأمیــن مالــی اســتفاده کننــد. خودمــان در هلدینــگ خلیــج فــارس تقریبا هر 

ســال از ایــن منبــع اســتفاده می کنیــم. البتــه اینجــا نکتــه ای وجــود دارد، همیشــه تناقضــی یــا تعارضــی بیــن ســهامدار و 

مدیــران وجــود دارد کــه ســهامدار می گویــد حداکثــر ســود را تقســیم کنیــد و ســود خوبــی بــه ســهامدار بدهیــد. مدیــران 

می گوینــد بخشــی از ایــن ســود را نگــه داریــم، بــه پروژه هــای توســعه ای ببریــم ولــی بــه هــر حــال فکــر می کنــم همــه 

ــم. چیــز دیگــری کــه می شــود در هلدینگ هــای  ــه پروژه هــا ببری ــه نقطــه بلوغــی رســیدند کــه بخشــی از ســود را ب ب

بــزرگ اســتفاده کــرد، واگــذاری پروژه هاســت بــه شــرکت هایی کــه پــول و ریــال و درآمــد دارنــد. معمــوال شــرکت های 

ــروژه ای  ــد ســهام شــرکت های پ ــد و می توانن ــروژه ای دارن ــم شــرکت های پ ــد ه ــدی دارن ــم شــرکت های تولی ــزرگ ه ب

ــرکت های  ــال، ش ــول س ــان در ط ــل درآمدهایش ــد از مح ــا بتوانن ــد و آن ه ــل کنن ــدار منتق ــرکت های پول ــه آن ش را ب

ــارد دالر از  ــم. چیــزی حــدود یــک میلی ــارس کردی ــن کار را در هلدینــگ خلیــج ف ــی کننــد. ای ــروژه ای را تأمیــن مال پ

ــم. ــد اســتفاده می کننــد منتقــل کردی ــد و دارن ــه دارن ــد، درآمــد روزان ــه شــرکت هایی کــه ســود دارن پروژه هایمــان را ب

 نکتــه دیگــر هــم کــه بــه نظــر مــن جــا دارد از وزارت نفــت و بانــک مرکــزی بخواهیــم کــه کمــک بشــود، همــان اســتفاده 

ــد کــه شــرکت هایی  ــادی یعنــی حــدود 30 درصــد اجــازه دادن ــا حــدود زی ــی شرکت هاســت. الحمــدهلل ت از ارز صادرات

کــه درآمــد ارزی دارنــد بــرای خودشــان اســتفاده کننــد ولــی ایــن قابــل افزایــش اســت. یعنــی واقعــا اگــر بخواهیــم بــا 
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دیــد توســعه ای بــه کشــور نــگاه کنیــم بایــد اجــازه بدهیــم کســانی کــه درآمــد ارزی دارنــد، بخشــی از ارزشــان را از محــل 

درآمدهــای ارزی خودشــان اســتفاده کننــد.

 اجــازه دهیــد جمع بنــدی کنیــم. دوســتان بحث هــای خوبــی را گفتنــد. مــا در شــرایطی هســتیم کــه بایــد کار انقباضــی 

کنیــم. دیگــر نمی توانیــم پــروژه جدیــد تعریــف کنیــم. شــرایطی نیســت کــه بتوانیــم همــه پروژه هــا را تأمیــن کنیــم. 

در شــرایط فعلــی بهتــر آن اســت کــه پــروژه جدیــد شــروع نکنیــم یــا اگــر می خواهیــم شــروع کنیــم، خیلــی خیلــی 

توجیــه باالیــی داشــته باشــد. دوســتان نــگاه بــه داخــل را گفتنــد. هــم در موضــوع تأمیــن مالــی هــم در بحــث ســاخت 

ــه پروژه هــای کشــور بدهــکار اســت. بایــد  ــه بــورس جــدی اســت. مــن همچنــان اعتقــاد دارم بــورس ب ــگاه ب داخــل، ن

بدهــی خــودش را بدهــد.

بایــد بتوانــد تأمیــن مالــی کنــد و جایــگاه بانــک را حتــی در ایــن جهــت بگیــرد. موضــوع حضــور در بازارهــای مالــی و 

ــود. همیــن جــور موضــوع تغییــر در  ــد کــه موضــوع مهــم و جالبــی ب پولــی خــارج از کشــور را دوســتان توصیــه کردن

ــرای آن. ــی و اج ــن مال ــایه تأمی ــود دارد در س ــه وج ــا و مشــکاتی ک ــم شــدن مزاحمت ه ــا و ک نگاه ه
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نشستچالشهایمحیطزیستی
پیشرفتیاعقبگرد

چهارشنبه10:30،1398/07/17تا12:00





عبدالرضا فروغی
رییس بنیاد آب ایرانیان )رییس نشست(

مشخصات فردی:
عبدالرضا فروغی، متولد 1328

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1351

سوابق شغلی و اجرایی:
مدیرکل دفتر طرح های توسعه منابع آب - وزارت نیرو- امور آب 

معاون طرح و توسعه امور آب وزارت نیرو )شرکت مدیریت منابع آب ایران(
معاون مطالعات پایه و مدیریت حوضه های آبریز کشور، امور آب وزارت نیرو )شرکت مدیریت منابع آب ایران(

عضو کمیته فنی شورای عالی فنی کشور
عضو هیئت عالی حل اختاف وزارت نفت

رییس هیئت مدیره شرکت پاالیشگاهی زیرساخت سیراف
رییس هیئت مدیره شرکت صبا نفت

مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
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علیرضا صادق آبادی
معـاون وزیـر نفـت و مدیرعامـل شـرکت ملـی پاالیـش و پخش 

فرآورده های نفتی ایران

مشخصات فردی:
علیرضا صادق آبادی، متولد 1361

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی مکانیک، گرایش حرارت و سیاالت، دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش سیستم های انرژی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
سوابق شغلی و اجرایی:

کارشناس ارشد مکانیک در شرکت مهندسان مشاور سازه 
مدیرعامل شرکت توانیروی آراد 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه مطالعات و پژوهش های بین المللی نفت و توسعه پایدار 
مدیر پروژه های پایین دستی شرکت انرژی دانا 

عضو اصلی هیئت مدیره سازمان منطقه ای ویژه اقتصاد انرژی پارس 
نایب رییس هیئت مدیره پتروشیمی مرجان 

مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت زیرساخت فراگیر پاالیشی سیراف 
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محمدتقی جعفرزاده
معاون محیط زیست اداره کل HSE و پدافند غیرعامل وزارت نفت

مشخصات فردی:
محمدتقی جعفرزاده، متولد 1353

سوابق تحصیلی:
دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران 

سوابق شغلی و اجرایی:
رئیس محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی

محقق محیط زیست در امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
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احمدرضا الهیجان زاده 
معاون محیط زیست دریایی و تاالب ها سازمان حفاظت محیط  زیست 

مشخصات فردی:

احمدرضا الهیجان زاده، متولد 1345

سوابق تحصیلی:

دکتری علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسامی اهواز 1394 

سوابق شغلی و اجرایی:

معاون منابع انسانی حفاظت محیط زیست خوزستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان
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مجید مخدوم  
هیئت علمی دانشگاه تهران 

 

مشخصات فردی:

مجید مخدوم، متولد 1324

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی جنگل و مرتع، دانشگاه تهران، 1346

کارشناسی ارشد آمایش سرزمین، دانشگاه ملی استرالیا، 1976

دکتری ارزیابی محیط زیست و تعیین ظرفیت برد، دانشگاه ماکواری سیدنی، 1980

سوابق شغلی و اجرایی:

هیئت علمی دانشگاه تهران

رئیس هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
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محمدرضا صدیقی
مدیر برنامه ریزی تلفیقی و عضو اصلی هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران 

مشخصات فردی:

محمدرضا صدیقی، متولد 1348

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه صنایع و معادن ایران 

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 

دکتری مدیریت کسب و کار، گرایش استراتژیک، دانشگاه صنایع و معادن ایران

سوابق شغلی و اجرایی:

سرپرست معاونت پشتیبانی مدیریت شرکت ملی گاز ایران

رییس کل امور حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران

ذی حساب، مدیرمالی و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران 
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یوسف رشیدی
هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

 

مشخصات فردی:

یوسف رشیدی، متولد 1348 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1374

دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1384 

سوابق شغلی و اجرایی:

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست 

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 

عضو هیئت مدیره شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 

مدیر فنی و پژوهشی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 

مسئول بخش مدلسازی آلودگی هوا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

JICA و TERP کارشـناس بخش مدلسـازی آلودگی هوا، )شـرکت کنترل کیفیت هوای تهران(، همکار دو پروژه بین المللی

مدرس دوره طراحی راکتورهای شیمیایی در شرکت ملی پتروشیمی 

207

IPEC  2019



عبدالرضا فروغی
نشســت دوم در دومیــن روز از پنجمیــن کنگــره نفــت و نیــرو بــه محیــط زیســت اختصــاص داده شــده اســت. البتــه 

ســوئیچ کــردن از نشســت مالــی بــه مباحــث زیســت محیطی نمی دانــم چقــدر میســر اســت و جلــب مشــتری می کنــد.

ــت ــی اس ــواره ناراض ــت هم ــط زیس ــم محی ــی دارد: ه ــر ناراض ــه دو س ــت ک ــی اس ــه مقوله های ــت از جمل محیط زیس

- رئیــس محتــرم محیط زیســت معتقــد هســتند در 20 ســال آینــده مملکــت دچــار چــه چالش هایــی کــه نمی شــود- 

ــط ســرمایه گذاری  ــد توســعه، چــه در محی ــت و به خصــوص ســرمایه گذاری، )چــه در بع ــان حــرف و صنع ــم صاحب ه

ملــی، چــه خصوصــی( کــه معتقــد هســتند تمــام کوشــش خــود را می کننــد تــا نظــر محیط زیســتی ها را جلــب کننــد 

و لطمــه ای بــه محیــط زیســت نزننــد. البتــه همــه مــا هــم قبــول داریــم کاســتی هایی وجــود دارد چــون همــه محیــط 

ــع  ــط زیســت مان ــچ شــرایطی محی ــه تحــت هی ــد هســتیم ک ــم معتق ــی همــه ه ــم ول ــان را می بینی ــی خودم پیرامون

توســعه نیســت، بلکــه عمــا محــرک توســعه اســت ولــی پیچیدگی هایــی وجــود دارد، عقــب افتادگی هایــی وجــود دارد 

کــه لزومــا بایــد بــه بعــد زمــان و ســرمایه گذاری در زمــان هــم توجــه کــرد. گاهــی اوقــات ایــن باعــث می شــود کــه 

دوســتان مــا در محیــط زیســت یــا مســئوالن اظهــار یــا اعــام نارضایتــی کننــد.

ــم کــه  ــا عقب گــرد؟ مــا فقــط یــک پاورپوینــت داری نشســت امروزمــان در زمینــه محیــط زیســت اســت، پیشــرفت ی

ــد  ــد و بع ــول بکش ــه ط ــدود 15 دقیق ــم ح ــر می کن ــد. فک ــد ش ــه خواه ــدوم« ارائ ــد مخ ــر »مجی ــای دکت ــط آق توس

ــی  ــه گزارش ده ــه جنب ــن ک ــرای ای ــم. ب ــه می دهی ــو ادام ــورت گفتگ ــه ص ــت ب ــه پاورپوین ــدون ارائ ــان را ب مباحث  م

ــد و  ــدا کنن ــم ورود پی ــد، از همــکاران محیط زیســتی خواهــش کردی ــدا نکن ــا در وزارت نفــت پی ــب دوســتان م از جان

ــد. ــرح کنن ــان را مط ــؤاالت و مباحث  ش س

مجید مخدوم
بســیاری از چیزهایــی کــه شــما در تصویــر 1 مشــاهده می فرماییــد این هایــی اســت کــه در آمارهــای مــا وجــود دارد. 

مــن وارد ایــن جزئیــات نمی شــوم. 
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تصویر 1: آسیب شناسی زیست محیطی ایران

خواهش می کنم ماحظه بفرمایید، تصویر 2 دنباله همان شرح مصیبت است. 

تصویر 2: موارد بیشتر آسیب به محیط زیست

این هم نتیجه مصیبت است )تصویر3( اما چیزی که در کشور ما دارد اتفاق می افتد، این هایی است که رفته رفته برایتان عنوان 
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می کنم. اشاره هم بکنم من آموزگار دانشگاه تهرانم و مسائل را بدون راه حل بیرون نمی دهم، راه حلش را هم به شما می گویم. 

تصویر3: نتایج آسیب دیدگی محیط زیست در ایران

 تصویــر 4 مربــوط بــه ســوخت غیــر اســتاندارد اســت و مــن می خواهــم خیلــی گــذرا اشــاره کنــم کــه صنعــت نفــت مــا 

اعــم از پتروشــیمی، پاالیشــگاه و غیــره دارد بــا مــا چــه می کنــد.

تصویر 4: سهم هریک از منابع آلوده کننده
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ــا  ــران ی ــوای ته ــی ه ــکل آلودگ ــه مش ــد ک ــر می کنی ــما فک ــرد ش ــؤال ک ــن س ــنیم از م ــگار تس ــل خبرن ــاه قب دو م

کانشــهرهای مــا چیســت. مــن گفتــم مشــکل اصلــی مــا خــود خودروهــا، یــا تعــداد خودروهــا یــا ترافیــک نیســت، 

ــم از  ــم. مــن بعــد از 50 ســال کار در محیــط زیســت می توان ــا ســوختی اســت کــه مصــرف می کنی ــی م مشــکل اصل

ــور دارد، تناســب بیــن CO و CO2 آن  ــه شــما بگویــم چقــدر بنــزن دارد، چقدرهیدروکرب ــوی اگــزوز یــک ماشــین ب ب

چقــدر اســت، NOx چیســت. مشــکل اصلــی مــا ایــن ســوختی اســت کــه مصــرف می کنیــم. مــدام هــم می گوییــم 

یــورو چهــار، یــورو دو، یــورو یــک، حــاال می خواهیــم یــورو شــش داشــته  باشــیم، بــا عــوض کــردن شــماره چیــزی حــل 

شــده؟ خیــر، چیــزی حــل نشــده اســت. مشــکل عمــده آلودگــی هــوای کانشــهرهای مــا همیــن ســوختی اســت کــه 

ــی اســت.  ــن مشــکل اصل صنعــت نفــت می دهــد. ای

ــرات  ــم داده و اث ــه دســت ه ــره همــه دســت ب ــره و غی ــا و غی ــم، تحریم ه ــا می دانی ــه م ــه هم ــدی، ک ــا مســئله بع ام

غیــر قابــل برگشــتی را از االن مشــاهده می کنیــم. ســیل فروردیــن یادتــان می آیــد؟ از آن ســیل می توانســتیم خیلــی 

ــه  ــر ک ــز جلوت ــه چی ــم. هم ــم و نکردی ــرداری کنی ــتیم بهره ب ــا می توانس ــم. از آن آب ه ــه نکردی ــم ک ــرداری کنی بهره ب

مــی رود، بحرانی تــر می شــود تــا االن بــه جایــی رســیدیم کــه وضعیــت غیرقابــل برگشــت اســت. بــه جایــی رســیدیم 

کــه وضعیــت محیــط زیســت مــا بحرانــی شــده اســت. ایــن عقبگــرد بــه جــای توســعه پایدار اســت. از قــول پروفســور 

جیمــزالوالگ می گویــم مــا بایــد عقب نشــینی پایــدار کنیــم. جلــو نرویــم و مــدام بــا تناقض هــا مشــکل را بیشــتر نکنیــم. 

یــک مشــکل عمــده ای کــه در کشــور وجــود دارد و ایــن بلبشــو یــا بحــران را بــه وجــود آورده فراوانــی »حکمرانــی« 

اســت. خیلــی ســاده عــرض کنــم ســازمان محیــط زیســت مقصــر نیســت. چــرا؟ بــرای این کــه 57 تــا رقیــب دارد. در 

ــا شــد دیگــر از شــوری  ــن درد عمــده ماســت. آشــپز کــه دوت ــد. ای ــا 58 ارگان کار محیــط زیســتی می کنن کشــور م

ــد  ــر »الهیجــان زاده« اشــاره کردن ــاب دکت ــه جن ــاری ک ــق آم ــی« اســت. طب ــود »حکمروای ــد کمب گذشــته اســت. بع

فقــط 900 ســمن )ســازمان مــردم نهــاد( و NGO محیــط زیســتی داریــم. در صورتــی کــه کشــور بنــگادش کــه از 

ــه  ــا همدیگــر ب ــی را می شــود ب ــر اســت NGO 15000 محیــط زیســتی دارد. حکمروایــی و حکمران مــا خیلــی عقب ت

ــم کــه کار محیــط  ــه 58 ارگان داری ــن کــه یــک طــرف معادل ــا نمی توانیــم. نخســت ای ــه ای رســاند کــه م یــک معادل

زیســتی می کننــد امــا بــه جــای ایــن کــه بــا هــم همراهــی و همگامــی و هماهنگــی داشــته باشــند، در خیلــی از جاهــا 

ــان  ــاده رو خیاب ــه پی ــد ک ــار دیده ای ــد ب ــم. شــما چن ــان می زن ــی ســاده برایت ــال خیل ــک مث ــد. ی ــت می کنن ــی رقاب حت

ــق  ــه طب ــی ک ــدازد. در صورت ــری می ان ــردن دیگ ــد مســئولیت را گ ــه می کنی ــه مراجع ــر کســی ک ــه ه ــد؟ ب را کنده ان

ــا وزارت نیــرو، وزارت نفــت، وزارت بهداشــت و غیــره پولشــان را ندهنــد  ــم، ت آن چیــزی کــه مــن از شــهرداری می دان

جایــی کنــده نمی شــود و شــهرداری موظــف اســت بــا ایــن پول هایــی کــه گرفتــه بیایــد آن را مرمــت بکنــد. گازرســانی 
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ــک  ــم ی ــما نمی گوی ــاده رو ش ــن پی ــود ولیک ــام می ش ــه انج ــره هم ــرات و غی ــد، مخاب ــانی می کنن ــد، برق رس می کنن

ــه ســر و  ــد ایــن کار را ب ــا مثــل اول شــود. چــرا؟ چــون بیــن ارگان هایــی کــه بای مــاه بلکــه ماه هــا طــول می کشــد ت

ســامان برســانند ناهماهنگــی وجــود دارد. ایــن مشــکل عمــده ماســت. مشــکل حکمروایــی اســت. رســانه های مــا خــوب 

عمــل می کننــد ولــی گاهــی اوقــات مجبــور هســتند دم فــرو ببندنــد. ســایت های محیــط زیســتی وجــود دارد. مــردم 

می خواننــد. مــن خــودم االن ســه مــاه اســت یــک کانــال محیــط زیســتی راه انداختــم در تلگــرام و اینســتاگرام، تمــام 

ــت بیشــتر شــده  ــم. خوشــبختانه اطاع رســانی خــوب هــم شــده، عضوی ــن اســت کــه اطاع رســانی کنی تاشــمان ای

ــد حکمرواســت. در طــول کار  ــد بخوان ــد. آن کســی کــه بای ــت نمی کن ــا کفای ــرای تمــام جامعــه م ــن ب ــی ای اســت ول

50 ســاله خــودم در دانشــگاه تهــران بــاور بکنیــد بیــش از 100 همایــش برگــزار کــردم، همایش هــا برگــزار می شــود، 

افتتاحیــه مثــل دیــروز خیلــی مفصــل برگــزار می شــود ولــی زعمــای قــوم و دولتی هــا بــه محــض ایــن کــه افتتاحیــه 

انجــام گرفــت، بــه ســراغ چــای و قهــوه می رونــد. آن کســی کــه بایــد آنجــا بنشــیند بــاز هــم مــن و شــما هســتیم. مــا 

ــینند.  ــه نمی نش ــینند ک ــد بنش ــا بای ــم، آن ه ــا را می دانی ــه این ه ک

ــد در  ــن 15 بن ــرای ای ــا ب ــر ماســت. م ــه رهب ــن دیگــر اباغی ــت داشــته باشــیم. ای ــرون رف ــم ب ــا از آســیب می توانی م

مجمــع تشــخیص مصلحــت دو ســال کار کردیــم. مشــاهده می فرماییــد 12 کارگــروه بودیــم، 15 بنــد را تنظیــم کردیــم 

کــه آقــا توشــیح فرمودنــد ولــی از ســال 96 تــا حــاال کــه ایــن بــه ســران ســه قــوه ابــاغ شــده اســت، هنــوز در کــش و 

ــد،  ــم نمی خواه ــه ه ــا بودج ــش واقع ــد. خیلی های ــد و می چرخ ــد و می چرخ ــی دارد می چرخ ــوس اداری و بوروکراس ق

ــای  ــودم وارد صفحه ه ــار خ ــن ب ــرای اولی ــه ب ــردم ک ــاره ک ــن اش ــم. م ــن کار را نکردی ــی ای ــش داد ول ــود انجام می ش

اجتماعــی شــدم. یــک کانالــی را در تلگــرام و اینســتاگرام بــاز کــردم تــا بتوانــم بــه مــردم حالــی کنــم کــه محیط زیســت 

فقــط حیــات وحــش نیســت، محیــط زیســت فقــط آلودگــی نیســت، محیــط زیســت محیــط زندگــی ماســت. همــه چیــز 

ماســت. محیــط زیســت ایــن پنــج تاســت: اقتصــاد، فرهنــگ، سیاســت، طبیعــت و صنعــت، همــه بــا همدیگــر اســت. 

جنــاب مهنــدس فروغــی خیلــی قشــنگ اشــاره فرمونــد. صنعــت اســت کــه محیــط زیســت بایــد بــا آن در تمــاس باشــد 

و بالعکــس. مــا می توانیــم محیــط زیســت  مان را درســت کنیــم. محیــط زیســت یــک زیســتگاه اســت، مســکن مــن و 

شماســت. ایــن را اشــاره کــردم کــه بــرای مــا ســه کار می کنــد اگــر بــا آن خــوش رفتــاری کنیــم؛ بــه مــا پنــاه می دهــد، 

غــذا می دهــد، مکانــی بــرای کارآفرینــی می دهــد. ایــن اصــل کلــی محیــط زیســت اســت، یــا آشــیانه اکولوژیــک و مــا 

می آییــم همیــن محیــط زیســتی را کــه بــه مــا پنــاه بدهــد، غــذا می دهــد و مکانــی بــرای کارآفرینــی می دهــد خرابــش 

می کنیــم. خرابــش کردیــم. بــا ایــن کاری کــه کرده ایــم، هــم غــذای خودمــان را بــه خطــر انداخته ایــم، هــم پناه گیــری 

ــم، هــم کار وشــغل مان را.  ــه خطــر انداخته ای و مســکن خودمــان را ب
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محیــط زیســت مــا از میلیاردهــا اکوسیســتم درســت شــده اســت. هــر اکوسیســتم کلــی حــرف دارد بــا مــا بزنــد کــه مــا 

تــا کنــون بــه حرف شــان گــوش نکرده ایــم. هــر اکوسیســتم از هفــت مولفــه تشــکیل شــده اســت. یعنــی اقلیــم، آب، 

خــاک، پســتی و بلنــدی، ســنگ، رســتنی و جانــوران کــه انســان را هــم جــزو آن بگذاریــد. هــر اکوسیســتمی ایــن هفــت 

تــا را دارد. هــر اکوسیســتمی به واســطه ایــن هفــت مؤلفــه یــک کاربــردی دارد کــه خــدا مشــخص کــرده  اســت. یــک 

جایــی بــه درد شهرســازی می خــورد، یــک جایــی بــه درد پاالیشگاه ســازی می خــورد، یــک جایــی بــه درد گردشــگری 

می خــورد، یــک جایــی بــه درد جنگلــداری می خــورد، یــک جــا بــه درد کشــت وکار می خــورد، یــک جــا بــه درد بــاغ 

می خــورد. هــر کــدام از آن اکوسیســتم ها به واســطه ایــن هفــت مؤلفــه و ترکیــب هــر کــدام و کاربردهایشــان مهیــای 

یــک توســعه خــاص یــا چنــد توســعه خــاص اســت. مــا چــه کردیــم؟ مــا برعکــس عمــل کردیــم. ندیدیــم خــدا چــه 

گفــت. گنــاه کردیــم. اگــر مشــیت الهــی را بــه کار نبردیــم گنــاه کردیــم. 

خداونــد می گویــد در جایــی کــه شــیبش از 20 درصد بیشــتر اســت، طبــق اصول اکوسیســتمی نبایــد شهرســازی بکنید. 

در جایــی کــه ســاالنه شــش هــزار لیتــر آب در هکتــار کمتــر داریــد، کشــت وکار نبایــد بکنیــد. ایــن اصــول اکوسیســتم 

اســت، ایــن آفرینــش ماســت. ایــن علــم را در طبیعــت خــدا بــه مــن داده اســت. مــا می آییــم برعکــس عمــل می کنیــم. 

پاالیشــگاه در اراک می ســازیم، جایــی کــه آب نــدارد. صاحبــان صنایــع بهتــر از مــن می داننــد. مــن از صنعــت خیلــی کم 

می دانــم. جایــی کــه پاالیشــگاه درســت می کنیــد اولیــن چیــزی کــه بایــد داشــته باشــد چیســت؟ آب. چطــور می شــود 

ــاالب اســت و اکوسیســتم وضعیــت  ــی کــه ت ــی پاالیشــگاه درســت کــرد کــه آب نداشــته باشــد! بعــد در جای در جای

شــکننده ای دارد، پاالیشــگاه می ســازیم! هــم تــاالب را خــراب کردیــم، هــم پاالیشــگاه را از کار انداختیــم. خیلــی خاصــه 

اشــاره کنــم، آن چیــزی کــه مــا محیــط زیســتی ها بــه آن توســعه می گوییــم، فرآینــد تبدیــل آن هفــت مؤلفه بــه عملکرد 

خودشــان اســت؛ یعنــی تــوان اکولوژیــک و توانایــی اقتصــاد اجتماعــی آن اکوسیســتم کــه شــهر اســت، کشــتزار اســت یا 

پاالیشــگاه یــا هــر چــه هســت. مــن بــرای دوتــا از خودروســازان خودمــان، ایــران خــودرو و ســایپا، از 15 ســال پیــش یک 

اداره محیــط زیســت درســت کردیــم کــه خــوب پیــش می رفــت تــا ایــن مســئله ارزی و غیــره آمــد، همــه چیــز خوابیــد. 

  HSE 1هــر اداره صنعتــی بایــد یــک بخــش محیــط زیســت داشــته باشــد، خوشــبختانه وزارت نفــت یــک بخشــی بــه نــام

دارد، هــر چنــد آن HSE کــه وجــود دارد E اش خیلــی کمرنــگ اســت. شــما بهتــر از مــن می دانیــد. در صورتــی کــه 

هــر ســه بایــد هم تــراز باشــند. 

مــن آمــوزگار محیــط زیســت دانشــگاه تهــران، بایــد بــه مــردم و دولتمــردان تفهیــم کنــم کــه اگــر عملکــرد و ســاختار 

اکوسیســتم را بدانــم و بتوانــم ایــن فرآینــد را ادامــه بدهــم، بــه توســعه خــوب هــم می توانــم برســم، بایــد بــه توســعه 
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پایــدار برســم نــه عقب نشــینی پایــدار، کــه االن متأســفانه بایــد بــه عقب نشــینی پایــدار برســیم. 

خوشــحالم کــه مــا ایــن راه را داریــم. برنامــه چهــارم را خیلــی خــوب شــروع کردیــم )تصویــر 5(، برنامــه ششــم را هــم 

خــوب داریــم شــروع می کنیــم. داریــم بــه جایــی می رســیم کــه از وضعیــت بحرانــی در بیاییــم. 

تصویر 5: جهت گیری برنامه های توسعه کشور در زمینه محیط زیست

ــش  ــی اجرای ــم ول ــاده کردی ــا اولیــن کشــور آســیایی بودیمکــه آمایــش ســرزمین را در ســال 1355 پی ــاز راه، م  و آغ

نکردیــم. هنــوز هــم مشــکل داریــم ولــی بــاز هــم معتقــدم اگــر اراده کنیــم، اگــر همــت کنیــم و شــاکر خداونــد باشــیم، 

پشــت و پناهمــان بــه خداونــد و قــوت بازویمــان باشــد، بــه علــم باشــد، می توانیــم. بایــد بگویــم کــه از نظــر علمــی اولین 

دانشــکده محیــط زیســت را در آســیا مــا درســت کردیــم. مــن و همکارانــم درســت کردیــم. مــا می توانیــم، ایــن آغــاز راه 

ماســت. از ایــن عقب نشــینی بایــد بــاز هــم عقب نشــینی کنیــم و بــه توســعه برگردیــم. بــه امیــد روزی کــه هــر ایرانــی 

بدانــد کــه بــدون محیــط زیســت، زیســت محیطی نیســت. مــا شــعار محیــط زیســتی ندهیــم، عمــل کنیــم. بفهمیــم 

محیــط زیســت، محیــط زندگــی مــن و شماســت. اگــر ایــن را درک کنیــم و بفهمیــم، می توانیــم محیــط زیســت ســالم 

داشــته باشــیم. از خیلــی کشــورهایی کــه بعــد از مــا عمــل کردنــد جلــو بزنیــم. بــه امیــد آن روز. 

عبدالرضا فروغی
آقــای دکتــر مخــدوم اســتاد تمــام و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران هســتند و اســتاد مجموعــه مــا تلقی می شــوند. 
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بســیار هــم از ایشــان متشــکرم. آقــای دکتــر »الهیجــان زاده« معــاون دریایــی ســازمان محیــط زیســت کشــور هســتند 

ــه همیــن دلیــل از ایشــان خواهــش کردیــم  ــد. ب و ســال ها مســئول محیــط زیســت اســتان خوزســتان و بوشــهر بودن

کــه بــه ایــن جلســه تشــریف بیاورنــد و بــا توجــه بــه تجــارب و دانشــی کــه دارنــد و اطاعــات و نقدهایــی کــه دارنــد 

مطالــب خودشــان را مطــرح کننــد. 

احمدرضا الهیجان زاده
خــدا را سپاســگزارم کــه ایــن فرصــت را بــه مــن داد در جمــع فرهیختگانــی از حوزه هــای مختلــف، خصوصــا نفــت و نیــرو 

بتوانــم حضــور داشــته باشــم. از مطالــب بســیار ارزشــمندی کــه آقــای دکتــر مخــدوم فرمودنــد قدردانــی می کنــم و از 

آقــای دکتــر فروغــی بابــت ایــن دعــوت تشــکر می کنــم. خیلــی خوشــحالم کــه در جمــع صمیمــی دوســتان هســتم. بــا 

خیلــی از دوســتانی کــه اینجــا دیــدار داشــتم، دوســتانی بودنــد کــه واقعــا در حــوزه صنعــت نفــت پیشکســوت هســتند 

و در دورانــی کــه مــن در بوشــهر، اصفهــان یــا خوزســتان مســئولیت داشــتم، ایــن دوســتان هــم مســئولیت هایی را در 

حــوزه نفــت داشــتند و امــروز کــه آنهــا را زیــارت کــردم واقعــا بــرای مــن ســبب خرســندی شــد.

ــود و حــاال می خواهیــم از  ــی یــک پنــل اقتصــادی ب ــای دکتــر فروغــی در ابتــدای فرمایش شــان گفتنــد پنــل قبل  آق

ایــن پنــل بــه موضــوع محیــط زیســت شــیفت کنیــم کــه کمــی ســخت اســت. ایــن اشــاره بســیار بــا ارزشــی بــود بــه 

مشــکلی کــه مــا محیــط زیســتی ها داریــم کــه در بخــش تولیــد و اقتصــاد یــک مقــداری مســئله محیــط زیســت کــم 

رنــگ شــده اســت. فکــر می کننــد کــه بحــث محیــط زیســت صرفــا بحــث هزینــه اســت. مــا بســیار تــاش می کنیــم 

نشــان دهیــم کــه هــر قدمــی در حــوزه محیــط زیســت برداشــته شــود، منافــع و ســود اقتصــادی مســتقیم بــرای خــود 

ــم  ــال آن ببری ــا و امث ــوع آلودگی ه ــت را از موض ــط زیس ــان محی ــه زب ــم ک ــاش می کنی ــده دارد. ت ــد تولید  کنن واح

ــای دکتــر مخــدوم هــم بیــان  ــه ســمت مباحــث اقتصــادی نزدیــک کنیــم. خیلــی از بحث هــای کیفــی کــه االن آق ب

فرمودنــد، تــاش می کنیــم آن هــا را کّمــی کنیــم. تــاش می کنیــم کــه ارزش گــذاری تاالب هــا را انجــام بدهیــم. یــک 

مدیــر نفتــی یــا صنعــت و فــوالد بــا اســتدالل می گویــد مــن اینقــدر تولیــد می کنــم، تولیــد مــن اینقــدر ارزش افــزوده 

دارد، اینقــدر اشــتغال ایجــاد می کنــد و بافاصلــه در دولــت تصویــب می شــود ولــی چــون کیفیــت را بــه کمیــت تبدیــل 

ــم و بگوییــم چیــزی کــه این هــا مدعــی هســتند ایــن نیســت.  ــل آن داده هــا بگذاری ــم، نمی توانیــم ایــن را مقاب نکردی

ــد از جیبشــان بابــت سامتی شــان می دهنــد. نصــف هزینه هــا از منابعــی اســت کــه  نصــف ایــن هزینــه را مــردم دارن

دارد مصــرف می شــود و هیــچ کــس ایــن را حســاب نمی کنــد. یــا آن زیســتگاهی اســت کــه وقتــی از بیــن رفــت دیگــر 

در هیــچ جــای دنیــا مجــدد قابــل ایجــاد نیســت. مــن بــه اصــل موضــوع برگــردم. 
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وزارت نفــت و کا صنعــت نفــت تقریبــا یــک قدمــت 100 ســاله، حتــی بیــش از 100 ســال دارد. بخــش ایمنــی صنعــت 

نفــت اولیــن بخشــی اســت کــه در کشــور مــا بــه صــورت منســجم و بــا یــک دیســیپلین خــاص ایجــاد شــد. بعــد از آن 

بهداشــت هــم اضافــه شــد چــون تعــداد زیــادی پرســنل وارد ایــن مجموعــه صنعــت شــدند امــا بحــث محیط زیســت اش 

یــک بحــث تقریبــا جدیــد اســت کــه از اوایــل دهــه 80 در وزارت نفــت ایجــاد شــد. االن هــم تــا حــدودی در مجموعــه 

صنعــت نفــت نهادینــه شــده کــه جــای امیــدواری اســت ولــی نســبت بــه آن دو بخــش دیگــر هنــوز خیلــی فاصلــه دارد. 

یعنــی آن وزنــی کــه بخــش ایمنــی و بهداشــت دارنــد هنــوز بخــش محیــط زیســت نــدارد. حــاال بــاز هــم یکــی دیگــر 

بــه آن اضافــه شــد کــه انــرژی بــود. بعــد پدافنــد غیرعامــل هــم بــه این هــا اضافــه شــد. یــک نفــر بایــد هــم پاســخگوی 

ایمنــی باشــد، هــم پاســخگوی بهداشــت باشــد، هــم پاســخگوی محیــط زیســت باشــد. در صورتــی کــه هــر کــدام از 

این هــا واقعــا دنیایــی کار دارد امــا مــن بــه مشــکات زیســت محیطــی کــه مــا بــا مجموعــه وزارت نفــت داریــم برگــردم.

ــت  ــات وزارت نف ــی زحم ــه ناف ــچ وج ــه هی ــم ب ــرض کن ــم ع ــان می خواه ــا خدمت ت ــن اینج ــه م ــی را ک چالش های

نیســت. وزارت نفــت در عرصه هــای مختلــف کارهــای بزرگــی را انجــام داده و هنــوز دارد انجــام می دهــد. برنامه هــای 

ــر مواجــه شــده کــه احســاس می کنیــم کــه عــزم و  ــا تأخی ــن کارهــا آنقــدر ب ــی برخــی از ای ــی هــم دارد ول درازمدت

اراده ملــی بــرای حــل ایــن مشــکات وجــود نــدارد. ایــن مشــکل مــا را بــر ایــن داشــت کــه امــروز در مــورد این هــا بــه 

صــورت ویــژه صحبــت کنیــم. واقعــا نســبت بــه ایــن دو ســه مطلبــی کــه خدمتتــان عــرض می کنــم خیلــی نقــد داریــم.

 اولیــن موضــوع بحــث فلرهــای نفتــی اســت. در حــال حاضــر منهــای ایــن چنــد ماهــی کــه بــه دلیــل تحریــم، تولیــدات 

مــا کاهــش چشــمگیری پیــدا کــرده یــا بحــث صــادرات دچــار مشــکل شــده، بــه طــور متوســط روزانــه یــک میلیــارد 

ــه چهــار میلیــون  فــوت مکعــب گاز همــراه نفــت را داریــم می ســوزانیم. در ســال 95 کــه تولیــدات مــا هــم تقریبــا ب

بشــکه رســیده بــود، بنــا بــه اعــام ســازمان برنامــه و بودجــه، روزانــه چیــزی حــدود 43 میلیــون متــر مکعــب گاز همــراه 

نفــت بنــا بــه اعــام ســازمان برنامــه و بودجــه ســوزانده می شــد کــه تقریبــا 1/5 برابــر یــک فــاز پــارس جنوبــی اســت. 

اگــر مــا بخواهیــم این هــا را بــه عــدد و رقــم تبدیــل کنیــم بــاز طبــق اعــام همــان ســازمان برنامــه و بودجــه هــر متــر 

مکعــب گاز طبیعــی یــک چیــزی حــدود 50 ســنت در آمــد صادراتــش بــه کشــور ترکیــه اســت. مطالعــات پژوهشــگاه 

صنعــت نفــت هــم بســته بــه نــوع اســتفاده ای کــه می شــود از ایــن 1 میلیــارد فــوت مکعــب داشــته باشــیم، بیــن دو تــا 

چهــار میلیــارد دالر بــرآورد کــرده اســت. یعنــی ایــن بــه چاه هــای قدیمی تــر تزریــق شــود بــرای احیــای میدان هــای 

نفتــی کــه دچــار افــت فشــار شــده اند یــا ایــن کــه بــه گاز طبیعــی تبدیــل کنیــم و اســتفاده شــود یــا صــادر شــود. یــا 

ایــن کــه خــوراک پتروشــیمی شــود. بیــن دو تــا چهــار میلیــارد دالر فقــط ارزش اقتصــادی گازی اســت کــه ســوزانده 

می شــود و ایــن چهــار میلیــارد دالر منهــای خســارت زیســت محیطــی اســت کــه دارد بــه محیــط وارد می کنــد. ایــن 
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ــا، بحث هــای  ــن بحث ه ــی ای ــودم. یعن ــاون ب ــع مع ــرده ام، آن موق ــا را شــاید 20 ســال پیــش هــم مطــرح ک صحبت ه

جدیــدی نیســت. بحــث مــن ایــن اســت کــه همیــن االن در قانــون بودجــه پیشــنهادات بایــد بــرود، ولــی آیــا ردیــف 

ــرای این هــا دارد؟ در مــورد بحــث فلرهــا اطاعــات خیلــی کامــل و جامعــی دارم ولــی وقــت نیســت. یکــی  ویــژه ای ب

بحــث خطــوط لولــه فرســوده نفــت اســت کــه فقــط چهــار پنــج هــزار کیلومتــر از خطــوط اصلــی در یــک اســتان اســت. 

ده پانــزده هــزار کیلومتــر از ایــن خطــوط فرعــی اســت و تمــام فرســوده شــده اســت. احــداث خطــوط اکثــرا مربــوط بــه 

قبــل از انقــاب اســت. هــر روز و هــر هفتــه نشــتی نفــت داریــم، شکســتگی خطــوط داریــم، وارد رودخانه هــا می شــود، 

رودخانه هــا را بــه طــرز خیلــی فجیعــی آلــوده می کنــد. تاالب هــای مــا را آلــوده می کنــد. بــاز می گویــم نزدیــک ســی 

ــی  ــه قــول خودشــان یــک توپک ران ــم. فعــا ب ــرای ایــن مشــکل نداری چهــل ســال اســت کــه می گوینــد بودجــه ای ب

انجــام می دهیــم. اگــر یــک جایــی خیلــی اوضاعــش خــراب اســت آنجــا را بازســازی می کنیــم. ایــن معضــل دوم اســت 

بــا ایــن حجــم آلودگــی بســیار زیــادی کــه دارد وارد محیــط می شــود. 

وزارت نفــت از پرداخــت عــوارض آالیندگــی به عنــوان موضــوع ســوم طفــره مــی رود. بــه عناویــن مختلــف فــرار می کنــد. 

قانــون مجلــس اســت کــه بایــد یــک درصــد فــروش نفــت بــه اســتان هایی کــه ایــن آلودگی هــا دارد بــه آن هــا تحمیــل 

می شــود پرداخــت شــود. وزارت نفــت می گویــد کــه شــرکت نفــت یــا شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب اعــام 

ــت را  ــن نف ــم. ای ــام می ده ــی انج ــک کار خدمات ــتم و ی ــده هس ــردار، تولید  کنن ــک بهره ب ــط ی ــن فق ــه م ــد ک می کن

ــی  ــن پول ــن چنی ــد م ــه می گوی ــم ک ــت ه ــی نف ــران اســت. شــرکت مل ــت ای ــی نف ــی دارم، فروشــنده شــرکت مل برم

ــه دارد وارد  ــی شــود. ضــرری ک ــن پیش بین ــرای م ــون بودجــه ب ــد در قان ــد بای ــد بگیری ــر می خواهی ــم. اگ ــدارم بده ن

می شــود بــرای مــردم منطقــه اســت. یعنــی در مقابــل ایــن آلودگــی قانــون هــم اجــرا نمی شــود، عــوارض آالیندگــی 

هــم پرداخــت نمی شــود، برنامــه ای هــم بــرای رفــع ایــن آلودگی هــا وجــود نــدارد. حداقــل در 40 ســال گذشــته انجــام 

نشــده اســت.

عبدالرضا فروغی 
البتــه آقــای دکتــر الهیجــان زاده مــن را مفتخــر بــه دریافــت درجــه دکتــرا کردنــد، مــن ممنــون هســتم. مــن دکتــر 

نیســتم، مهنــدس هســتم. 

ــب  ــای دکتــر صدیقــی خواهــش می کنیــم کــه اگــر ایــن بخــش از مطال ــا آق ــادی ی ــای صادق آب ــه از آق در ایــن مرحل

ــی  ــان توضیــح بدهــد. همیــن جــور صحبت های ــای دکتــر الهیجــان زاده را می توانیــد توضیــح بدهیــد. یکــی از آقای آق

کــه آقــای دکتــر مخــدوم کردنــد.
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علیرضا صادق آبادی
مــن برخــاف آقــای دکتــر مخــدوم معتقــدم کــه آلودگــی ناشــی از ســوخت نیســت ولــی شــما االن نــه حــرف مــن را 

ــی  ــم و شــاخص ها و اســتانداردهای بین الملل ــا عــدد و رق ــر مخــدوم را، مگــر اینکــه ب ــای دکت ــه حــرف آق ــد، ن بپذیری

ــن شــاخص در خصــوص  (Air Quality index(، ای AQI ــام ــه ن ــم ب ــا شــاخصی داری ــم. م ــع کنی ــم شــما را قان بتوانی

میــزان CO، میــزان O3، NOx، SOx، ذرات معلــق کمتــر از 2/5 میکــرون و ذرات معلــق کمتــر از 10 میکــرون 

ــد  ــی 7 درص ــازه 5 ال ــهم SOx در ب ــد. س ــخص می کن ــف را مش ــای مختل ــهم آالینده ه ــود و س ــری می ش اندازه گی

اســت، ســهم CO در بــازه 10 الــی 15 درصــد اســت. بیشــترین ســهم مربــوط بــه ذرات معلــق کمتــر از 2/5 میکــرون 

اســت کــه حــدود 25 تــا 30 درصــد و ذرات معلــق کمتــر از 10 میکــرون کــه بــاز حــدود 20 تــا 25 درصــد اســت. فعــا 

ایــن اعــداد و ارقــام را داشــته باشــید. بنابرایــن SOx یعنــی آالینده هایــی کــه نتیجــه وجــود گوگــرد در ســوخت اســت 

و بعــد از احتــراق تبدیــل بــه SOx شــده ســهم باالیــی نــدارد. ایــن عــدد را نــه می شــود کــم کــرد نــه می شــود زیــاد 

کــرد، نــه می شــود تفســیر شــخصی کــرد. ایــن شــاخص اســتاندارد بین المللــی اســت. ایــن عــدد را در ذهنتــان داشــته 

باشــید کــه مــا برگردیــم بــه کیفیــت ســوخت. قبــل از اینکــه روی کیفیــت ســوخت توضیــح دهــم، یــک اصــل خیلــی 

ســاده ترمودینامیکــی هســت کــه می گویــد کیفیــت گازهــای حاصــل از احتــراق هــم بــه کیفیــت ســوخت ربــط دارد، 

هــم بــه کیفیــت احتــراق. ایــن یــک چیــز ســاده اســت در ترمــو یــک دانشــگاه فصــل ســه و چهــار، هــر فارغ التحصیــل 

مکانیــک و شــیمی می خوانــد. اثبــات ایــن هــم خیلــی ســاده اســت. کافــی اســت مــا دو خــودرو بــا ســوخت یکســان 

داشــته باشــیم، یعنــی مثــا فــرض کنیــد یــک خــودرو پرایــد یــا ســمند را بیاوریــم، یــک خــودرو تویوتــا یــا هیونــدا هــم 

بیاوریــم، بیاییــم بنزیــن معمولــی بــه ایــن دو بدهیــم. خروجــی گازهــای حاصــل از احتــراق را بگیریــد، مطمئنــا متفــاوت 

ــدارد. ایــن  ــد مدعــی شــود کــه کیفیــت احتــراق هیــچ ســهمی در آالیندگی هــا ن اســت. یعنــی اصــا کســی نمی توان

یــک چیــز خیلــی بدیهــی اســت. نقطــه مقابــل ایــن را هــم می توانیــم انجــام دهیــم. یعنــی همــان خــودرو پرایــد یــا 

ســمند را بیاوریــم، همــان تویوتــا یــا هیونــدا را هــم بیاوریــم، بــاز ایــن بــار ســوخت یــورو پنــج بــه این هــا وارد کنیــد، 

بــاز هــم می بینیــد کــه کیفیــت آالینده هــای حاصــل از احتــراق متفــاوت اســت. حــاال ایــن را کنــار بگذاریــم. ایــن در 

حیطــه مــا در وزارت نفــت نیســت کــه بخواهیــم االن در مــورد موتــور و احتــراق و بحث هایــی کــه هســت صحبــت کنیم. 

ــد، وزارت  ــش پخــش نظــارت می کن ــی پاالی ــن را شــرکت مل ــن بنزی ــم، ای ــع می کنی ــم توزی ــه داری ــی ک ــزان بنزین می

نفــت نظــارت می کنــد، ســازمان اســتاندارد و ســازمان های بازرســی مــا هــم نظــارت می کنــد. مــا در پاالیشــگاه ســتاره 

خلیــج فــارس 45 میلیــون لیتــر بنزیــن تولیــد می کنیــم کــه ایــن از لحــاظ مولفه هــای آالیندگــی اســتاندارد یــورو 5 

ــد PPM 10 باشــد، در ســتاره خلیــج فــارس PPM 0/5 اســت. چنــد وقــت  اســت. در یــورو 5 میــزان گوگــرد می توان
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قبــل کــه بحــث آلودگــی هــوا و ســوخت بــود، ســازمان اســتاندارد اعــام کــرد کــه ســوخت توزیعــی 24/9 اســت. در 

ــورو 5 می دهیــم PPM 50 اســت. پــس  ــا ی ــورو 4 ی ــان توضیــح می دهــم، ســوخت ی ــه پاالیشــگاه ها کــه خدمت ت بقی

دلیلــی کــه باعــث شــد ایــن حتــی از PPM 50 کمتــر شــد، ایــن بــود کــه بــا بنزیــن ســتاره خلیــج فــارس بــا کمتــر از 

PPM 0/5 مخلــوط می شــد. ایــن بنزیــن، متوســط گوگــرد را حتــی از PPM 50 کــه اســتاندارد مــا بــود، پایین تــر آورد. 

در پاالیشــگاه اراک 17 میلیــون لیتــر، در پاالیشــگاه اصفهــان 12 میلیــون لیتــر، در پاالیشــگاه تبریــز 3 میلیــون لیتــر، 

مجموعــا 79 میلیــون لیتــر از بنزیــن مــا از لحــاظ آالیندگــی یعنــی الفیــن، آروماتیــک، بنــزن و گوگــرد دارای کیفیــت 

ــد واحــد NHD 2 را کــه تحــت لیسانســی  ــک ســری واحــد اســت مثــا شــما نمی توانی ــن هــم ی اســتاندارد اســت. ای

ــه ایــن  ســاخته شــده، گارانتــی داشــته، ایــن واحــد دارد کار می کنــد، خروجــی مثــا گوگــرد را می گیــرد، بگوییــم ن

ــد. یعنــی وقتــی  ــم. اگــر مــن هــم گفتــم شــما نپذیری ــن حقیقــت چشم پوشــی می کنی ــا از ای ــد. م واحــد کار نمی کن

مــا در پاالیشــگاه ها واحدهــای NDH داریــم کــه ورودی واحدهــای بنزین ســاز CCR 3 را گوگردزدایــی می کنــد، وقتــی 

واحــد تصفیــه هیدروژنــی گس ویــل داریــم، تحــت لیســانس شــرکت های بــزرگ، ایــن واحــد از طــرف آن شــرکت دارای 

ــم  ــد، مگــر می شــود بگویی ــه نمی شــود ندی ــا را ک ــد. این ه لیســانس اســت، بیســیک آن انجــام شــده، دارد کار می کن

ایــن واحــد گوگردزدایــی گازوئیــل )GHD( کــه در پاالیشــگاه بندرعبــاس کار می کنــد، کار نمی کنــد؟ ایــن تجهیــزات 

ــن را  ــای م ــم حرف ه ــاز ه ــن ب ــت بنزی ــت. از لحــاظ کیفی ــود گف ــن را نمی ش ــد، ای ــا کار نمی کنن ــور و ... این ه و راکت

شــما فــرض کنیــد، آن واحدهایــی کــه ســاخته شــده ســرمایه گذاری شــده، تحــت لیســانس بــوده، این هــا هیچکــدام 

کار نمی کردنــد، نــه پاالیــش پخــش فهمیــده اســت، نــه وزارت نفــت فهمیــده اســت، نــه ســازمان اســتاندارد فهمیــده، 

هیچکــس متوجــه نشــده کــه ایــن واحدهــا ورودی کــه مــی رود هیــچ اتفاقــی نمی افتــد. هیــچ واکنشــی در راکتورهــای 

آن انجــام نمی شــود، گوگــرد جــدا نمی شــود. شــما فقــط میــزان گوگــردی کــه از ایــن واحدهــا بیــرون می آیــد و صــادر 

می شــود را حســاب کنیــد. این هــا قــرار بــود داخــل هــوا بــرود. بــاز ایــن را هــم ممکــن اســت بگوییــد شــما تخصصــی 

 SOx وقتــی نــگاه می کنیــم می بینیــم کــه ،AQI نداریــد. خیلــی نمی دانیــد کــه کار می کنــد یــا خیــر. برویــم ســراغ

ــخ  ــد. پاس ــر از 50 باش ــد کوچک ت ــه بای ــاخص AQI آن 15 اســت ک ــی را دارد و ش ــهم آلودگ ــج درصــد س ــدود پن ح

می گیریــد کــه حتمــا آن واحدهایــی کــه ســرمایه گذاری و ســاخته شــده، تحــت لیســانس اســت و از ایــن فیلترهــای 

مختلــف رد شــده کار کــرده اســت. ببینیــد اگــر یــک پزشــک درد را درســت تشــخیص ندهــد، درســت درمــان نمی کنــد. 

یعنــی اگــر مــا االن فکــر کنیــم کــه 79 میلیــون لیتــر در پاالیشــگاه بندرعبــاس هــم 12 میلیــون لیتــر از بنزیــن مــا 

گوگــرد نــدارد، البتــه چــون یکــی از مولفه هــای آن کــه مولفــه بنــزن اســت، بیشــتر از یــک درصــد اســت کــه آن هــم 

2. Naphta Hydro De-sulphurization  3. Continuous Catalytic Reforming 
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ــان ســال  ــا پای ــاوردم. اگــر بخواهیــم آن را هــم انشــاءاهلل ت ــام نی ــار و ارق ــادی نیســت. مــن آن را هــم در آم مقــدار زی

اصــاح می کنیــم، آن را هــم اضافــه کنیــم. یعنــی 91 میلیــون لیتــر از بنزیــن مــا از لحــاظ الفیــن تــا ســقف 18 درصــد 

اســت. از لحــاظ آراماتیــک 35 درصــد اســت، از لحــاظ بنــزن کوچک تــر از 1 اســت، از لحــاظ گوگــرد هــم بیــن 10 تــا 

50 اســت. ایــن وضعیــت ســوخت مــا اســت. حــاال چــرا بحــث آلودگــی را نمی توانیــم حــل کنیــم؟ بــرای اینکــه  PPM

درد را درســت تشــخیص نمی دهیــم. یعنــی هنــوز فکــر می کنیــم کیفیــت ســوخت اســت، بــه کیفیــت احتــراق توجهــی 

ــاز هــم براینــد کیفیــت ســوخت و کیفیــت احتــراق آمــده در میــزان CO، میــزان O3، میــزان  نمی کنیــم کــه البتــه ب

NOx و میــزان SOx نشســته، بــاز هــم اگــر بخواهیــم تمرکــز کنیــم روی میــزان احتــراق و ســایر آالینده هــا، می بینیــم 

ســهم ذرات معلــق کمتــر از 2/5 میکــرون و ذرات معلــق کمتــر از 10 میکــرون خیلــی بیشــتر اســت. یعنــی حــدود 50 

درصــد از ســهم آلودگــی هــوا مربــوط بــه ایــن ذرات معلــق اســت ولــی در وزارت نفــت ایــن موضــوع بــه مــا مربــوط 

نمی شــود. کاری کــه بایــد انجــام دهیــم روی کیفیــت ســوخت اســت. ایــن را در نظــر بگیریــد کــه ســوخت خــوب بــا 

احتــراق خــوب هــم آالیندگــی ایجــاد می کنــد. بنابرایــن همــه دنیــا مــی رود بــه ســمت کاهــش کمیــت احتــراق. مــن 

فقــط بخواهــم در حــوزه احتــراق صحبــت کنــم، بعــد از اینکــه میــزان ســوخت کیفیــت خوبی داشــته باشــد، احتــراق هم 

احتــراق کاملــی باشــد، می رونــد بــه ســراغ کمیــت احتــراق. االن در اتحادیــه اروپــا خودروهــا وقتــی می ایســتند خامــوش 

می شــوند. دومرتبــه وقتــی گاز می دهیــد خودروهــا روشــن می شــوند. یعنــی حتــی در جایــی هــم کــه کیفیــت ســوخت 

ــدی و در  ــی، خودروهــای هیبری ــه ســمت خودروهــای برق ــد ب ــوده، رفتن ــی برای  شــان مهــم ب ــراق خیل و کیفیــت احت

ــم  ــاز ه ــوده، ب ــه طــور متوســط صــدی 4 صــدی 5 ب ــه مصرف  شــان ب ــم ک ــدی ه ــی و هیبری ــای برق همــان خودروه

ــد از همیــن صــدی 4 و 5 کمیــت احتــراق را کاهــش دهنــد. در خصــوص نفــت گاز 28 میلیــون لیتــر از  ســعی کردن

نفــت گاز مــا PPM 50 اســت. قبــا ایــن نفــت گاز حــدود PPM 10،000 بــود کــه ایــن 28 میلیــون لیتــر مربــوط بــه 

پاالیشــگاه های اصفهــان و تهــران و شــازند اراک هســت. انشــاءاهلل تــا پایــان ســال 15 میلیــون لیتــر، در ســتاره خلیــج 

فــارس در حــدود PPM 3-4 می شــود و ان شــاء اهلل حــدود 20 میلیــون لیتــر هــم در پاالیشــگاه اصفهــان اضافــه کنیــم 

ــود  ــل می ش ــه از PPM 10،000 تبدی ــود ک ــت گازی می ش ــا نف ــت گاز م ــر. نف ــون لیت ــه حــدود 73 میلی ــیم ب می رس

ــا در وزارت  ــه م ــت ک ــن کاری اس ــر از PPM 10. ای ــه کمت ــم ب ــگاه ها ه ــی از پاالیش ــت گاز PPM 10. در بعض ــه نف ب

نفــت و شــرکت پاالیــش و پخــش انجــام می دهیــم. در مــورد میــزان آالیندگــی NOx هــم در ســوخت بنزیــن مــا اصــا 

نیتــروژن وجــود نــدارد. نیتــروژن ســم کاتالیســت مــا اســت. البتــه در احتراقــی کــه ســوخت و هــوا هســت، بــه دلیــل 

ــزان NOx کــه حــدود 25 درصــد اســت و  ــی بیشــترین می ــد می شــود ول ــوا کمــی NOx تولی ــروژن در ه وجــود نیت

شــاخص آن هــم نزدیــک 60 تــا 75 درصــد اســت، مربــوط بــه میــزان نیتروژنــی اســت کــه در گاز طبیعــی وجــود دارد 
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کــه حــاال دوســتان در شــرکت گاز توضیــح خواهنــد داد. حــدود ســه درصــد نیتروژنــی کــه در گاز متــان وجــود دارد 

ایــن در احتــراق، تولیــد NOx انجــام می دهــد.

محمدتقی جعفرزاده
ــن  ــتی و ای ــط زیس ــایل محی ــخگوی مس ــتیم و پاس ــت هس ــر نف ــرم وزی ــاون محت ــت مع ــن االن در خدم ــا همی م

ــات  ــگ و مطالب ــاء فرهن ــد، ارتق ــان می ده ــوع را نش ــت موض ــد. اهمی ــان می ده ــت را نش ــئولیت پذیری وزارت نف مس

ــم صحبــت  ــرو داری ــه حــوزه محیــط زیســت در پنجمیــن کنگــره نفــت و نی مردمــی را نشــان می دهــد کــه راجــع ب

ــم، ایــن یــک مزیتــی اســت کــه کشــور جمهــوری اســامی  می کنیــم. مــا یــک نعمــت خــدادادی نفــت و گاز را داری

دارد و اســتفاده نکــردن از ایــن نعمــت جــای ســئوال دارد. اولیــن نفراتــی کــه ســوال می کننــد همیــن حضــار محتــرم و 

ــم.  ــتفاده نمی کنی ــرژی اس ــن ان ــرای تأمی ــدادادی ب ــت خ ــن نعم ــا از ای ــرا م ــند: چ ــه می پرس ــتند ک ــا هس نخبه ه

طبیعتــا وقتــی انــرژی را مصــرف می کنیــم آالیندگــی داریــم. می خواهیــم پروســس انــرژی را داشــته باشــیم، آالیندگــی 

داریــم. بنابرایــن آالیندگــی محیــط زیســت را در هــر گونــه فعالیتــی داریــم. همــه بــا یــک ســری خــودرو و یــک وســیله 

ــه از  ــزی اســت ک ــی چی ــی نیســت. آالیندگ ــی اش آالیندگ ــن معن ــم. ای ــی ایجــاد کردی ــم و آالیندگ ــه اینجــا آمده ای ب

آن معیارهــای مشــخص شــده فراتــر مــی رود و آن اســتانداردهای ملــی اســت کــه در هــر کشــوری مــا متصــور هســتیم 

کــه متولــی آن هــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت. بنابرایــن هــر احتراقــی کــه داریــم یــک آالیندگــی هــم 

ــی رود  ــر م ــه فرات ــی ک ــه فن ــی دارد. از حــدود مجــاز معاین ــم آالیندگ ــه داری ــی ک ــم. خودروی ــا داری همراهــش طبیعت

می گوییــم ایــن خــودرو آالینــده اســت یــا ایــن دودکــش یــا ایــن واحــد صنعتــی آالینــده اســت. بنابرایــن مــا آالیندگــی 

را بــه صــرف انتشــار نبایــد در نظــر بگیریــم. ایــن موضوعــی اســت کــه در کشــور کمــی بــه آن مبتــا هســتیم. حــاال 

در بحــث عــوارض آالیندگــی هــم همیــن داســتان اســت. می گوینــد مگــر ممکــن اســت از ایــن دودکــش آالیندگــی 

ــاال می شــود تعریــف  ــه ب بیــرون نــرود؟ نــه ممکــن نیســت، طبیعــا آالیندگــی بیــرون مــی رود ولــی از حــدود مجــاز ب

واحــد آالینــده یــا آالیندگــی. مــن اول فرمایشــات آقــای صادق آبــادی عزیــز را فقــط بــا یــک جملــه ای تکمیــل کنــم. 

ببینیــد بــا یــک توضیحــی کــه از جملــه فراتــر اســت، مــا چنــد ســال پیــش - فرامــوش نکنیــم - اصطاحــی داشــتیم 

ــود  ــچ الزم نب ــود. هی ــرده ب ــن پتروشــیمی دیگــر همــه را در کشــور عاصــی ک ــن بنزی ــن پتروشــیمی، ای ــام بنزی ــه ن ب

اندازه گیــری کنیــد، از وضــع هــوای شــهرها مشــخص بــود اوضــاع چیســت. نمی خواهیــم بگوییــم همــه کارهــای وزارت 

نفــت 100 درصــد درســت اســت، و هیــچ اشــکالی در آن نیســت، اصــا ا نمی خواهیــم هیــچ ادعایــی در ایــن خصــوص 

بکنیــم ولــی ایــن بنزیــن پتروشــیمی االن کجاســت؟ چــه چیــزی جایگزینــش شــد؟ ایــن زحمــات باالخــره کشــیده 
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شــد. در ســال 95 خیلــی وزارت نفــت هــم دنبــال ایــن نبــود کــه بگویــد مــا افتخــاری کســب کردیــم. مــن شــخصا بــه 

آقــای دکتــر مرتضــوی اصــرار کــردم - ایشــان رئیــس بنــده هســتند و مدیــرکل HSE و معاونــت محیــط زیســت ایشــان 

هســتم - کــه مــا فقــط بــه خاطــر ارتقــای کیفیــت ســوخت در فرآینــد جایــزه ملــی محیــط زیســت شــرکت کنیــم و 

ایــن یــک فرآینــدی اســت بررســی های مشــخصی دارد، گزارشــاتی برایــش تنظیــم شــد و جایــزه ملــی محیــط زیســت 

بــه خاطــر ارتقــاء کیفیــت ســوخت بــه وزارت نفــت در ســال 95 اعطــا شــد. از آن ســال تــا امــروز 3 ســال گذشــته و 

اتفاقــات میمــون بســیاری افتــاده اســت، هــم از نظــر افزایــش کمیــت ســوخت مــورد نیــاز و در جهــت خودکفایــی و 

هــم از نظــر کیفیــت. کیفیــت هــم آروماتیک هایــش اســت، هــم الفین هایــش اســت، هــم بحــث اکتانــش اســت، هــم 

بحــث گوگــردش اســت. مــن توانســتم بــا حســاب کتاب هایــی کــه دارم فقــط روی گوگــردش یــک عــددی بــه شــما 

بدهــم، بــد نیســت. مــا گوگــرد گازوئیــل تولیــد می کردیــم، PPM 10،000 گوگــرد داشــت، بنزیــن تولیــد می کردیــم  

ــت داشــته،  ــه هوی ــه شناســنامه داشــت، ن ــه مشــخصات داشــت، ن ــورو داشــت، ن ــه ی ــرد داشــت، ن PPM 2000 گوگ

ــا  ــورو 5 اروپ ــا ی ــم ب ــان را داری ــی خودم ــورو 5، یعن ــورو 4، ی ــم ی ــی می گویی ــا و اســتانداردهای بین الملل ــا نرم ه االن ب

مقایســه می کنیــم. اینکــه می توانیــم ایــن ســوخت را تولیــد کنیــم برایــش زحمــت کشــیده شــده و واقعــا باعــث افتخــار 

ملــی اســت. مــا در حــوزه گوگــرد فقــط 850 هــزار تــن از محــل ارتقــای کیفیــت ســوخت و 630 هــزار تــن از محــل 

ــن  ــون ت ــدود 1/5 میلی ــوع ح ــم، در مجم ــع دادی ــای ســوخت های مای ــه ج ــه گاز ب ــا ک ــی ســوخت نیروگاه ه جایگزین

در ســال انتشــار دی اکســید گوگــرد در طبیعــت ایــران را کاهــش دادیــم، حــاال بــرای اینکــه ایــن موضــوع ملموس تــر 

شــود، اســتاندارد هــوا، ایــن عــدد تــن اســت، میکروگــرم اســت. اگــر بگوییــم ایــن چقــدر هــوا را آلــوده می کنــد، عــدد 

خیلــی بزرگــی اســت ولــی اگــر در کل وســعت فضــای ایــران در نظــر بگیریــد، مثــل اینســت کــه بــه ارتفــاع نیــم متــر 

هــوا را غیرقابــل استنشــاق کنــد. یعنــی ســتون دودی بــه وســعت کل ایــران و بــه ارتفــاع نیــم متــر، کــه اگــر ایــن را 

بیاوریــم روی فضــای تهــران بــرای اینکــه لمــس واقعیــت بیشــتر شــود، بــه ارتفــاع 1200 متــر ســتون دود در ســاعت 

هــوا را آلــوده می کنــد. بنابرایــن مــا جلــوی ایــن میــزان از آلودگــی هــوا را گرفتیــم. در مــورد فلرینــگ بحــث کامــا بــه 

جــا و درســتی اســت. اقتصــاد و سیاســت و احتمــاال دسترســی بــه تکنولــوژی باعــث می شــود کــه مــا روی اســتحصال 

نفــت ســوییچ کنیــم و توجــه کمتــر روی منابــع گازی و فلرینــگ؛ بنابرایــن آلودگی هایــی طبیعتــا اتفــاق افتــاده اســت 

ولــی اتفاق هــای خوبــی هــم در راه اســت. در ســال 93 بحــث مزایــده گازهــای همــراه پیــش آمــد. مــن فقــط در مــورد 

ایــن گازهــای همــراه توضیــح می دهــم. ایــن روش موفــق نبــود، تــا اینکــه در ســال 1396 آقــای وزیــر یــک شــیوه نامه 

دادوســتد گازهــای همــراه را ابــاغ کردنــد و گشایشــی در ایــن موضــوع ایجــاد شــد. ســه دســته پــروژه بــرای کاهــش 

گازهــای همــراه در صنعــت نفــت تهیــه و تعریــف شــده، یــک دســته اش در حــوزه فــروش و واگــذاری از طریــق مزایــده 
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ــا هســتند.  ــر از اینه ــا و تأسیســات جمــع   آوری غی ــک دســته هــم واحده ــا هســتند. ی ــک دســته ان جی ال ه اســت، ی

مجمــوع ظرفیتــی کــه تــا ســال 1400 و 1401 قراراســت بــرای کاهــش فلرینــگ ایجــاد شــود، بالــغ بــر 52/7 میلیــون 

مترمکعــب در روز، معــادل 19 میلیــارد مترمکعــب در ســال اســت. ایــن ظرفیــت بیشــتر از میــزان گازســوزی ماســت. 

یعنــی طرح هــای توســعه آتــی را هــم در نظرگرفتــه اســت. حــدود 5/4 میلیــارد دالر ســرمایه بــرای ایــن موضــوع الزم 

اســت. اینهــا برنامــه اســت و مشــخص اســت کــه بــه کــی داده شــده اســت کــه هلدینــگ خلیــج فــارس و پتروشــیمی 

مــارون و امثالهــم هســتند. 

یوسف رشیدی
بحــث گوگردزدایــی مطــرح شــد، نکتــه ای را می خواســتم اول بگویــم؛ همانطــور کــه می دانیــد مازوتــی کــه مــا تولیــد 

می کنیــم میــزان گوگــرد آن باالســت، از ژانویــه 2020 دیگــر اجــازه بارگیــری و حمــل بــه کشــتیرانی داده نمی شــود 

و ســازمان کشــتیرانی جهانــی جلــوی صــادرات مــازوت را خواهــد گرفــت. می گویــد بایــد زیــر500 باشــد و االن یکــی 

ــده اســت. انبارهــای نیروگاه هــا  از چالش هایــی کــه داریــم ایــن اســت کــه ایــن مــازوت در انبارهــای پاالیشــگاه ها مان

هــم پــر اســت و همینطــور شــما وقتــی نفــت را پاالیــش می کنیــد، مــازوت زیــاد تولیــد می شــود. زمســتان آن را بــه 

خــورد نیروگاه هــا می دهنــد و در حقیقــت تمــام زحماتــی کــه وزارت نفــت در بحــث بنزیــن و گازوئیــل و... کشــید، یــک 

ــاره در زمســتان بــه نیروگاه هــا مــی رود، بعــد مشــکل ســازمان محیــط زیســت و مســائل دیگــر پیــش می آیــد. ایــن  ب

نکتــه ی اولــی هســت کــه مــن خواهــش می کنــم وزارت نفــت در بخــش مــازوت هــم فکــری بکنــد. هرچنــد درســت 

ــن  ــا حــدی ای ــد ت ــم نشــان می ده ــا ه ــل دارد انجــام می شــود، داده ه ــن و گازوئی ــی در بنزی اســت بحــث گوگردزدای

اتفــاق افتــاده اســت.

ــان  ــد. نش ــان می ده ــوا را نش ــی ه ــث آلودگ ــردم از بح ــور م ــه تص ــت ک ــوری اس ــک کاریکات ــر 6( ی ــن )تصوی ــا ای  ام

می دهــد کــه اینجــا مــا می گوییــم ســوخت مشــکل دارد، گاهــی می گوییــم کارخانــه هســت، گاهــی می گوییــم دولــت 

اســت، ایــن پاییــن هــم یــک خــودروی تــک سرنشــین هســت. این یــک کاریکاتــوری بــود کــه مــن از اینترنــت در آوردم. 

تمــام مشــخصات آن هــم وجــود دارد. ایــن تصــوری اســت کــه مــردم از ایــن بحــث دارنــد و واقعــا مــا بایــد ایــن نکتــه 

را اصــاح کنیــم. 
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تصویر 6: نهادهای مرتبط با رفع مشکل آلودگی

صحبت هــای مــن دو بخــش کوچــک دارد: یــک بخــش بحث هــای امیدوارکننــده هســت، یکــی هــم بحــث چالش هایــی 

هســت کــه مــا داشــتیم. اگــر بــه آلودگــی تهــران نــگاه کنیــم، به خاطــر اینکــه مــا هــم روی ســوخت اســتاندارد بحــث 

کردیــم، هــم روی اســتاندارد خودروهــا، یــورو یــک، دو، کاتالیســت و... باالخــره یــک مقــدار پاییــن آمــده اســت امــا بــه 

ایــن معنــی نیســت کــه خیلــی وضعیــت مــا خــوب باشــد، یعنــی مــا در بیــن شــاگرد تنبل هــا بــه نوعــی اول هســتیم 

و هنــوز بــه آن ســطح قابــل قبــول نرســیدیم. 

ــی کــه 60 گــرم آلودگــی  ــا از پیکان ــد، م ــه تولی ــه خودروهــا هســت. باالخــره در مرحل ــر 7( هــم راجــع ب ــن )تصوی ای

تولیــد می کــرد، رســیدیم بــه همیــن ماشــین هایی کــه االن داریــم تولیــد می کنیــم و از آن هــا هــم ایــراد می گیریــم. 

ــم  ــط زیســت ه ــم و ســازمان محی ــا نمی دانی ــا م ــد. واقع ــد می کن ــی تولی ــرم آلودگ ــک گ ــا ی ــد تقریب ــه تولی در مرحل

ــد از  ــد. بع ــاه کار می کن ــا دو م ــد ی ــال کار می کن ــک س ــد، ی ــاه کار می کن ــش م ــت ش ــن کاتالیس ــه ای ــد ک نمی دان

مرحلــه تولیــد خودروســازی ایــن را می انــدازد بیــرون، مــی رود. بعــد شــما می رویــد معاینــه فنــی، یــا کاتالیســت قــرض 

ــم. ــا آن ســروکار داری ــا ب ــه م ــده ای می شــود ک ــن داســتان پیچی ــد. بنابرای می کنی
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تصویر 7: روند ارتقای آالیندگی خودروهای داخلی

ــگاه کنیــد، یــک مشــکل اصلــی مــا ایــن اســت کــه یــک ســری قوانیــن و مقــررات اعمــال  ــه تصویــر 8 ن  امــا اگــر ب

ــه اصــا  ــد ک ــف 6 می گوی ــد 3 و ردی ــد دارد و در بن ــه 9 بن ــه 93/2/10 هســت ک ــر مصوب ــن تصوی ــا ای نمی شــود. مث

 NOx محصــول شــما خــوب و اســتاندارد اســت ولــی بــه یــاد داشــته باشــید کــه بایــد در دودکش هــا فراینــد احیــای

 AQI  را داشــته باشــید، حــذف گوگــرد را داشــته باشــید، چــرا بــرای مــا مهــم هســت؟ آقــای صادق آبــادی راجــع بــه

توضیــح دادنــد. بــه NOx اشــاره کردنــد. اینجــا NOx کــه مــا داریــم بعــدا می شــود ذرات معلــق، SOx کــه اینجــا بیــرون 

می آیــد، هــر چقــدر هــم کــم باشــد، در واکنش هــای اتمســفر می شــود .... مــا نــه توانســتیم نیروگاه هــا را الــزام کنیــم، 

نــه یــک واحــد صنعتــی بــزرگ کــه احیــای NOx روی دودکشــش داشــته باشــد. بنابرایــن می بینیــم کــه یــک ســری 

ــد. ــه همیــن شــکل می مان چیزهــا ب
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تصویر 8: مصوبات موجود جهت کاهش آلودگی هوا

یــک نکتــه مهــم دیگــر، یکــی از سیاســت های کلــی اصــاح الگــوی مصــرف اســت. بنــد 7 را کــه مقــام رهبــری هــم 

ــد  ــه کشــور تولی ــی ک ــه پول ــرژی ب ــه کســری اســت ان ــرژی را ک ــد شــاخص شــدت ان ــه شــما بای ــرده و گفت ــاغ ک اب

ــه یــک دوم برســانید.  ــان برنامــه ششــم ب ــا پای ــه یــک ســوم برســانید، ت ــان برنامــه پنجــم ب ــا پای می کنــد، ت

خیلــی جالــب اســت کــه اصــا ایــن اتفــاق نیفتــاده. واقعــا مــا در بحــث انــرژی کــه آقــای دکتــر مخــدوم هــم به درســتی 

اشــاره کردنــد نســبت بــه چیــزی کــه تولیــد ناخالــص ملــی یــا همــان آورده مالــی اســت هیــچ کاری نکردیــم. یعنــی 

عمــا بنــد 7 بــه همیــن صــورت افتــاده و مانــده اســت. نکتــه ای کــه گفتنــد درســت اســت، مــا در تهــران آنالیــز کردیــم 

ــازه  ــد ت ــران داشــتیم. بع ــل از اصــاح پاالیشــگاه ها PPM 7000 در ته ــی فرســتادیم آزمایشــگاه های خــارج، قب و حت

ــا کشــورهای دیگــر مقایســه  ــدام را شــما ب ــن اق ــد. ای ــل PPM 500 می دادن ــه شــرکت واحــد گازوئی ــد ب لطــف کردن

کنیــد، بعــدا کــه اصــاح شــد بــه زیــر 100 رســید ولــی می دانیــد مشــکل چیســت؟ چــون بــه خودروســاز می گوییــم 

فیلتــر دوده روی خــودروی ســنگین خــودت نصــب کــن. می گویــد باشــد، خــودروی ســنگین مــن کــه فقــط در تهــران 
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 10،000 PPM نیســت. مــی رود بندرعبــاس بــار مــی آورد می بــرد مثــا آذربایجــان، ایــن در مســیر یــک بــار گازوئیــل

بزنــد، فاتحــه فیلتــردوده خوانــده شــده اســت. بنابرایــن می گویــد هــر زمــان گازوئیــل درســت شــد، بگوییــد مــن هــم 

فیلتــر دوده می گــذارم. بعضــی اوقــات بــه داســتان مــرغ و تخــم مــرغ می رســیم کــه یکــی می گویــد اول او بعــد مــن. 

ایــن هــم واقعــا نیازمنــد ایــن اســت کــه ســازمان محیــط زیســت کمــک کنــد.

نکته مهم این اسـت که نباید فقط خود شـاخص ها را ببینیم. اتمسـفر مانند یک راکتور بزرگ اسـت، یعنی درحالیکه اصا 

 SOx .که تولیـد کردیم، در اتمسـفر ازن تولید می کند NOx ازن از کارخانـه و خـودرو خـارج نمی شـود ولـی هیدروکربن و

کـه از فلـر یـا دودکـش بیرون آمده اسـت با NOx که تولید شـده اسـت، در اتمسـفر ذرات معلق تولید می کننـد. بنابراین 

خیلـی کار داریـم در زمینـه محیـط زیسـت، نـگاه مـا باید نگاه کان باشـد و با همکاری می شـود ایـن کار را انجـام دهیم. 

از جملــه نــکات امیدوار کننــده ایــن اســت کــه در ســال 1379 مقــدار ســرب معلــق در هــوای تهــران 670 نانوگــرم بــر 

مترمکعــب بــود، زمانــی بــه بنزیــن ســرب می زدیــم بــه ایــن خاطــر کــه عــدد اکتــان آن بــاال بــرود. االن مــا بــه یــک 

دهــم اســتاندارد شــاید هــم کمتــر رســیدیم. نشــان می دهــد کــه باالخــره نتیجــه گرفتیــم. آقــای دکتــر مخــدوم هــم 

اشــاره کردنــد گفتنــد مــا کار کنیــم بــا تــوان علمــی برویــم جلــو. 

ــز و... آنقــدر مشــکل  ــا در بحــث واردات لنــت ترم ــر 9(. واقع ــود )تصوی ــک معضــل دیگــری کــه داشــتیم آزبســت ب ی

ــن  ــت. ای ــت کاهــش یاف ــه صــورت گرف ــی ک ــا اندازه گیری های ــد ب ــم. بع ــه اصــا نمی دانســتیم چــکار کنی داشــتیم ک

ــویم. ــق می ش ــم موف ــم کار کنی ــا بتوانی ــر ج ــا ه ــه م ــد ک نشــان می ده

غلظت الیاف آزبست

تصویر 9: کاهش غلظت الیاف آزبست
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یــک نکتــه اصاحــی کوچــک روی صحبت هــای آقــای صادق آبــادی بگویــم. SOx مــا ربطــی بــه فراینــد احتــراق نــدارد، 

چــون موازنــه جرمی هســت. CO،HC و NOx بســتگی به فرایند احتراق و آن پســاپاالیش ها دارد ولــی SOx را نمی توانیم 

در احتــراق درســت کنیــم. یــا مجبــور هســتیم روی دودکــش تغییراتــی بدهیــم یــا کار دیگــری بکنیــم. در مــورد ازن هم 

همینطــور. مــا اصــا ازن در واحدهای  مــان ایجــاد نمی کنیم، NOx بــا هیدروکربن نســوخته در اتمســفر ازن تولید می کند. 

نکتــه دوم، چــون فراینــد احتراق مــان دمایــش باالســت، نیتروژنــی کــه در هــوا وجــود دارد- چــون 79 درصــد نیتــروژن 

داریــم، 21 درصــد اکســیژن - NOx را تولیــد می کنــد. 

محمدرضا صدیقی
پرداختــن کنگــره بــه موضــوع محیــط زیســت جــای تشــکر دارد چــون دغدغه هــای محیــط زیســت، بحثــی فرابخشــی 

اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم. امــا وزارت نفــت در همیــن شــرایط ســخت اقتصــادی و اوضــاع و احــوال تحریــم، 

ــی از  ــل توجه ــش قاب ــم بخ ــم بگویی ــرأت می توانی ــه ج ــا ب ــت. م ــام داده اس ــوص انج ــن خص ــدی در ای ــی ج اقدامات

ــون  ــره 2 قان ــد ق تبص ــع بن ــتفاده از مناب ــا اس ــر ب ــال های اخی ــت گاز در س ــده در صنع ــام ش ــرمایه گذاری های انج س

ــواد  ــن م ــای ای ــه اســت. ظرفیت ه ــر صــورت گرفت ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان بودجــه ســال 93 و م

قانونــی در توســعه بخــش باالدســتی و فازهــای پــارس جنوبــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. در حــوزه شــرکت 

گاز، ایــن منابــع صــرف گازرســانی بــه شــهرها، روســتاها، واحدهــای صنعتــی و نیروگاه هــا شــد. بــه ایــن ترتیــب ســهم 

ــزان گاز  ــن می ــد و ای ــغ ش ــال بال ــب در س ــر مکع ــارد مت ــدود 60-70 میلی ــه ح ــا ب ــوخت نیروگاه ه ــن س گاز در تامی

ــه طــوری کــه نیروگاه هــای  طبیعــی، جایگزیــن میلیاردهــا لیتــر فــرآورده نفتــی مــورد اســتفاده در نیروگاه هــا شــد. ب

کشــور در شــرایط فعلــی بــر اســاس آمــار، تقریبــا یــک ســوم گاز مصــرف داخــل را بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه رقــم 

عمــده ای اســت. البتــه تامیــن ایــن حجــم گاز، نافــی مســئولیت های وزارت نیــرو در انجــام تعهــدات افزایــش راندمــان 

ــا  ــان نیروگاه ه ــش راندم ــای افزای ــن پنجســاله توســعه نیســت و ضــرورت اجــرای طرح ه ــه موجــب قوانی ــا ب نیروگاه ه

هــرروز بیشــتر احســاس می شــود. چنانچــه میــزان گاز مصرفــی کشــور را حــدود 200 میلیــارد متــر مکعــب در ســال 

فرض کنیــم و ارزش ایــن میــزان را بــا قیمــت متوســط صادراتــی بــرآورد کنیــم، بــه رقمــی در حــدود 50 میلیــارد دالر 

می رســیم. حجــم گاز عرضه شــده در کشــور در شــرایط فعلــی بــه میــزان حــدود چهــار میلیــون بشــکه معــادل نفــت 

خــام اســت و اگــر عرضــه ایــن میــزان گاز نبــود، بایــد روزانــه چهــار میلیــون بشــکه از تولیــد نفــت خــام کشــور بــه 

ــت. ــی اختصــاص می یاف مصــارف داخل

ــت وارد اســت،  ــردی وزارت نف ــای عملک ــام گاز مشــعل در بعضــی حوزه ه ــه در خصــوص احج ــی ک ــود نقدهای ــا وج ب
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واقعیــت ایــن اســت کــه صنعــت نفــت و گاز بــه نظــر مــن در حــوزه زیســت محیطی پیشــگام بــوده و کارش را در ایــن 

خصــوص بــه درســتی انجــام داده اســت. در خصــوص موضــوع گازهــای مشــعل، پاالیشــگاه های در حــال بهره بــرداری 

در حــوزه مســئولیت شــرکت های پاالیــش گاز کشــور در ابتــدای ســال 92، ســاالنه حــدود ســه میلیــارد متــر مکعــب 

گاز بــه فلرهــای عســلویه، تحویــل می شــد. ایــن رقــم در حــال حاضــر بــه حــدود 800 میلیــون متــر مکعــب کاهــش 

ــوار  پیــدا کــرده اســت. همینطــور، بــر اســاس برنامه هــای مــدون شــرکت ملــی گاز، ســاالنه تقریبــا یــک میلیــون خان

ــه شــبکه گاز کشــور متصــل می شــوند کــه در نظــر گرفتــن متوســط مصــرف 2500 متــر مکعــب گاز و جایگزینــی  ب

ــر  ــارد لیت ــم میلی ــاالنه دو و نی ــم س ــه رق ــوار، ب ــر خان ــه ازای ه ــال ب ــر( در س ــه لیت ــع )ب ــرآورده مای ــزان ف ــن می همی

فــرآورده نفتــی می رســیم کــه از چرخــه مصــرف خــارج و عــاوه بــر کاهــش میــزان انتشــار آالینده هــا، بــه صــادرات 

و ارزآوری اختصــاص می یابــد. ممکــن اســت ایــن نقــد مطــرح شــود کــه در خصــوص کنتــرل و منطقی ســازی شــدت 

مصــرف انــرژی چــه اقداماتــی متصــور اســت؟ اگــر بخواهیــم عمل گرایانــه صحبــت کنیــم، ایــن موضــوع خــارج از حیطــه 

اختیــارات وزارت نفــت اســت. هرچنــد در ایــن خصــوص قوانیــن اجــرا نشــده فراوانــی در کشــور وجــود دارد. به طــور 

مثــال مــاده 1 قانــون هدفمنــدی کــه در بنــد ب صراحــت دارد قیمــت گاز طبیعــی در پایــان برنامــه پنجســاله پنجــم 

توســعه بــه 75 درصــد قیمــت گاز صادراتــی برســد. بدیهــی اســت در شــرایطی کــه وزارت نفــت مرجــع قیمت گــذاری 

نیســت و بارهــا نســبت بــه ارائــه پیشــنهاد بــه منظــور تحقــق تعهــد قانونــی مزبــور بــه مراجــع ذیربــط اقــدام کــرده 

ولــی نتیجــه ای حاصــل نگردیــده اســت، عمــا امــکان سیاســتگذاری در خصــوص مهــار شــدت مصــرف انــرژی بــدون 

ــن آن قیمــت اســت - متصــور نمی باشــد.  ــه مهم تری ــزار الزم - ک ــار داشــتن اب دراختی

از دیگــر اقدامــات ویــژه صــورت گرفتــه در صنعــت گاز طــی ســال های اخیر در حــوزه گازهای محاسبه نشــده یــا اصطاحا 

گازهــای گمشــده بــوده اســت. در دوره ای اساســا بــرآورد درســتی از رقــم گازهای محاســبه نشــده وجود نداشــت. با تمرکز 

بــر ایــن موضــوع شــرکت گاز توانســت عــاوه بــر بــرآورد میــزان گازهــای محاســبه نشــده، بــرای کاهــش آن هدف گذاری 

کنــد و از حــدود 10-9 درصــد، آن را بــه رقــم حــدود چهــار و نیــم درصــد در ســال های اخیــر برســاند کــه بــا معیارهــای 

رایــج جهانــی ســازگار اســت. گازهــای محاســبه نشــده در برگیرنــده اجــزاء متعــددی از جملــه ســرقت گاز، اشــتباه در 

اندازه گیــری ناشــی از کالیبــره نبــودن تجهیــزات، ماحظــات محیطــی مثــل اختــاف فشــار و دمــا و ارتفــاع در مناطــق 

ــا موضــوع پیچیــده ای محســوب می شــود.  ــی و ســایر مــوارد دخیــل در اندازه گیــری گاز اســت و ذات مختلــف جغرافیائ

ــال اســت.  ــای س ــا در برخــی روزه ــه نیروگاه ه ــع ب ــل ســوخت مای ــاره، موضــوع تحوی ــم الزم االاش ــکات مه ــی از ن یک

دوســتان حتمــا توجــه دارنــد کــه 98/5 درصــد جمعیــت شــهری و حــدود 76/5 درصــد جمعیــت روســتایی در شــرایط 

ــل توجهــی بیــن مصــارف ماه هــای  فعلــی از گاز طبیعــی اســتفاده می کننــد. در مــورد گاز طبیعــی، پیــک فصلــی قاب
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گــرم و ســرد ســال وجــود دارد و بعــاوه امــروز در واحدهــای مســکونی و تجــاری کشــور غیــر از وســایل گازســوز وســیله 

گرمایشــی دیگــر وجــود نــدارد. لــذا بــا در نظــر گرفتــن الزامــات پیک ســائی در فصــول اوج مصــرف کــه در تمــام دنیــا 

در صنایــع بــرق و گاز رایــج اســت و افــت قابــل ماحظــه دمــا در برخــی روزهــای فصــل زمســتان و افزایــش شــدید 

ــردد  ــال می گ ــا اعم ــی نیروگاه ه ــن گاز طبیع ــی در تامی ــاری، محدودیت هائ ــی و تج ــش خانگ ــرف بخ ــت مص ــا موق ام

ــاس  ــر اس ــوده و ب ــازوت نب ــا م ــی لزوم ــع تحویل ــوخت مای ــا س ــود. ضمن ــا می ش ــل نیروگاه ه ــع تحوی ــوخت مای و س

ــای مشــمول اســت. ــه نیروگاه ه ــل ب ــص گازوئی ــا تخصی ــت ب ــت، اولوی سیاســت های وزارت نف

سوال حضار: در زمینه فلرینگ چه کار کرده اید؟

ــت  ــت دس ــش نف ــون بخ ــم چ ــت کن ــم صحب ــت گاز می توان ــگ صنع ــورد فلرین ــن در م ــی: م ــا صدیق محمدرض

همــکاران مــا در صنعــت نفــت اســت. ابتــدای ســال 92، ســاالنه حــدود 3 میلیــارد متــر مکعــب گاز در فلرهــای عســلویه، 

داشــتیم. ایــن مقــدار االن بــه حــدود 800 میلیــون کاهــش پیــدا کــرده اســت. دوســتان ممکــن اســت بگوینــد حجــم 

فلــر باالســت، واحدهــا در حــال راه انــدازی هســتند، روز بــه روز واحــد جدیــد می آیــد. ایــن شــرایط عملیاتــی و طبیعــی 

پاالیشگاه هاســت تــا بــه هــر دلیلــی بــه شــرایط عــادی برگردنــد. 

سوال حضار: در مورد پارس جنوبی متولی چه کسی است؟

محمدرضا صدیقی: در مورد فلرهای محدوده پارس جنوبی، متولی شرکت نفت و گاز پارس است. 

عبدالرضا فروغی
ــی  ــزی تلفیق ــر برنامه ری ــتند و مدی ــران هس ــی گاز ای ــرکت مل ــره ش ــت مدی ــی هیئ ــو اصل ــی عض ــر صدیق ــای دکت آق

ــنیدیم. ــع ایشــان را ش ــه فرمایشــات جام ــی گاز ک شــرکت مل

 نکتــه ای را آقــای دکتــر الهیجــان زاده در مــورد تــاالب هورالعظیــم گفتنــد، مــن فرصــت کوتاهــی بــرای خــودم منظــور 

می کنــم بــه آقــای دکتــر الهیجــان زاده توضیحــی بدهــم. 

ــد. در  ــر توضیــح دادن ــروز هــم آقــای وزی ــران و عــراق اســت. دی میــدان نفتــی غــرب کارون میــدان مشــترک بیــن ای

عــراق جزیــره مجنــون را بــه طــور کامــل خشــک کرده انــد، ضمــن ایــن کــه صــدام حســین بافاصلــه بعــد از جنــگ، 

ســهم خــودش از هورالعظیــم را عمــا بــا یــک دایــک مــرزی جــدا کــرد. دو ســوم هورالعظیــم در خــاک عــراق اســت 

و یــک ســومش در خــاک ایــران اســت. عــراق جزیــره مجنــون را خشــک کــرد، بــرای ایــن کــه بتوانــد عملیــات نفتــی 
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خــودش را در منطقــه خشــک انجــام بدهــد. او ایــن آســیب زیســت محیطــی را بــه خــودش زد امــا چــون هــم مــرز بــا 

ایــران اســت بخشــی از ایــن آســیب بــه ایــران وارد شــد امــا ایــران قبــول کــرد و پــس از آن وزارت نفــت و بــه ویــژه 

آقــای زنگنــه از ســال 92 بــه شــدت حســاس بــود روی ایــن کــه تــاالب هورالعظیــم بــه علــت فعالیت هــای نفتــی در 

آنجــا آســیبی نبینــد. قــرار نیســت تحــت هیــچ شــرایطی حتمــا در محیــط خشــک کار کنیــم و تمــام آب هــای پیرامونــی 

حتــی زهاب هایــی کــه می خواســتند از غــرب کارون بــه شــرق کارون منتقــل کننــد، اجــازه دادیــم تــا محیــط زیســت 

تــاالب را حفــظ کنیــم و از ایــن بابــت مــردم آنجــا در آســایش باشــند. 

در مــورد ســیاب اخیــر هــم االن فرصــت نیســت کــه مــن در مــورد عملکــرد ســد کرخــه توضیــح بدهــم. ســدی کــه 

ــک  ــوم 216 ی ــد، کرخــه در رق ــاه کــه ســیل اول در خوزســتان آم ــا خوزســتان را نجــات داد. یعنــی در بهمــن م واقع

چیــزی در حــدود 4/4 میلیــارد متــر مکعــب آب داشــت. در اواخــر اســفند مســوالن اســتانی قــدری تردیــد داشــتند کــه 

پاییــن دســت رودخانــه توانایــی عبــور آب را داشــته باشــد و اجــازه دادنــد کــه خروجی هــا از ســد کرخــه کنتــرل شــود. 

در نتیجــه رقــوم آب ســد کرخــه بــاال آمــد. بــا وجــودی کــه تــا حــدودی منتظــر ســیاب های عظیــم در آن دهــه اول 

فروردیــن بودنــد. االن شــما در تصویــر 10 هــم می بینیــد ایــن 5 مخــزن هورالعظیــم اســت کــه عمــده آب در شــرایط 

معمــول در مخــزن 1 و 2 جمــع می شــود. علتــش هــم ایــن اســت کــه ســطح کوچکتــری را بــرای ذخیــره آب اشــغال 

کننــد و از تبخیــر آن جلوگیــری کننــد ولــی آنجایــی کــه الزم اســت آب بــه مخــازن بعــدی عبــور می کنــد. از جملــه 

در ســیاب اخیــر، بیــن مخــازن 1 و 2 مــا فقــط یــک تــراز چنــد دهنــه داریــم.

تصویر 10: سازه های هیدرولیکی در تاالب هورالعظیم
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 بنابرایــن تــراز آب در مخــازن 1 و 3 هورالعظیــم تــراز ثابــت یکنواختــی اســت امــا از مخــزن 2 بــه 3 و 4 و 5 )تصویــر11( 

ــاالب عملکــرد خــودش را داشــته باشــد وزارت نفــت  ــرای ایــن کــه ت ــم و در ســیل اخیــر ب دریچه هــای مختلــف داری

دســتور داد تمــام جاده هــای بیــن تــاالب را تخریــب کننــد. پــس تــاالب یــک حالــت یکپارچــه پیــدا کــرد. در مخــزن 

5 هــم کــه آب کمتــر جمــع شــد بــه علــت شــیب طبیعــی کــف خــود مخــزن 5 بــود. مــن خــودم روز ششــم فروردیــن 

خدمــت آقــای زنگنــه رســیدم و بــه دلیــل ایــن کــه مــا آنجــا گرفتــار بودیــم و داشــتیم ســیصد و چهــل- پنجــاه هــزار 

ــه ســتاد بحــران اســتان بفرماییــد کــه انتهــای مخــزن 5  ــه ایشــان عــرض کــردم ب ــم، ب بشــکه نفــت تولیــد می کردی

یعنــی تــاالب یــا دیــواره ســاجدی را بــاز کننــد کــه مقــداری آب تخلیــه شــود. ایشــان مانــع شــدند و گفتنــد: ایــن کار را 

مــن نمی کنــم، ترجیــح می دهــم تولیــد نفــت متوقــف شــود امــا سیاســت گذارانی کــه در اســتان نشســته اند و تــاالب 

را حفاظــت می کننــد از آن مراقبــت کننــد و حفاظــت کننــد، بــه هیــچ عنــوان حاضــر بــه ایــن کار یــا ایــن دســتور نشــد. 

تصویر 11: شماتیک طولی مخزن هورالعظیم

ــم و تمــام  ــدار خــارج کردی ــج چــاه نفــت را از م ــی بیســت و پن ــک بیســت ال ــا نزدی ــه در عمــل هــم م ــن ک ــا ای کم

ــادا  ــه مب ــن ک ــرای ای ــد نفــت؛ ب ــرای تولی ــه ب ــد نفــت گذاشــتیم ن ــت از تأسیســات تولی ــرای مراقب ــان را هــم ب توان  م

آلودگــی نفــت بــه هورالعظیــم ســرایت کنــد. بــه همیــن دلیــل هــم در تمــام ایــام ســیل تعــداد زیــادی ماشــین آالت 

از شــرکت متــن و از حــوزه نفــت خیزجنــوب در اختیــار دوســتان بــود تــا هــم بــه مــردم منطقــه کــه آســیب ســیل را 

دیــده بودنــد کمــک کنــد، هــم جاده هــا و دسترســی ها و پد هــا را جــوری محافظــت بکنــد کــه الودگــی بــرای تــاالب 

هورالعظیــم پیــش نیایــد. از طرفــی یــک مشــاور منطقــه ای گرفتنــد. چــون مــا قانــع نشــدیم کــه ایــن مشــاور منطقــه ای 

بتوانــد کارهایــش را بــا دقــت بــاال انجــام بدهــد، یــک کمیتــه تخصصــی پنــج نفــره از بهتریــن اســاتید بخــش آب کشــور 
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اســتخدام کردیــم تــا کار مشــاور را بــه جــای شــرکت متــن تحویــل بگیــرد و بــه آن اعــداد و اطاعــات ایــده آل از بعــد 

مهندســی برســد کــه نتیجــه اش را هــم در جلســات متفاوتــی خدمــت آقــای وزیــر دادیــم. حــاال مــن می خواهــم بــه 

آقــای دکتــر الهیجــان زاده عزیــز عــرض کنــم کــه تمــام کوشــش وزارت نفــت حفاظــت از تــاالب هورالعظیــم اســت، هــم 

ارزشــش را از بعــد ملــی و منطقــه ای می دانیــم، هــم بــه هیــچ عنــوان سیاســت وزارت نفــت ایــن نیســت کــه نــه فقــط 

در تــاالب، در هــر جــای دیگــری عمــا بــه بهــا یــا بهانــه تولیــد یــا افزایــش تولیــد، بــه محیــط زیســت آســیب بزنــد. از 

اول هــم مــن عــرض کــردم ایــن محیــط زیســت مقولــه ای اســت کــه دو ســر ناراضــی دارد. شــما همیــن صحبت هــای 

بزرگــواران را دیدیــد ولــی هــر دو روی ریــل واقعــی خودشــان هســتند. هــر دو دارنــد تــاش و کوشــش دقیــق خودشــان 

را می کننــد و مطمئنــم کــه در عمــل هــم انشــاءاهلل نتیجــه مطلــوب خواهیــم گرفــت.

 آقــای دکتــر مخــدوم چــون جنابعالــی اولیــن ســخنران بودیــد و آقای دکتــر صادق آبــادی عما پاســخ جنابعالــی را دادند، 

اگــر ســؤالی داریــد و فکــر می کنیــد بایــد مطــرح کنیــد، خواهــش می کنــم بفرمایید کــه مــا از فرصتمــان اســتفاده کنیم.

مجید مخدوم
اتفاقــا پرســش بنــده را جنابعالــی پاســخ فرمودیــد که اگر هورالعظیم درســت شــود، مــا این ریزگردهــا را نخواهیم داشــت. 

اگــر عــراق مشــکل خــودش یعنــی دجلــه و فــرات را حــل کند، ما ایــن مشــکل را نخواهیــم داشــت. جناب دکتر رشــیدی 

خیلــی قشــنگ اشــاره کردنــد کــه احتــراق پراید هــای مــا کــه تعدادشــان خیلــی خیلــی بیشــتر از تویوتاهاســت، باعــث 

شــده کــه ایــن وضعیــت پیــش بیایــد. راســتش را بخواهیــد مــن اشــاره کــردم شــما هــم توضیــح فرمودیــد ولــی مــن بــاز 

هــم بــه شــما می گویــم مــن پیرمــرد می ایســتم پشــت ماشــین شــما، نمی دانــم ماشــین شــما چیســت، لولــه اگزوزتــان 

را بــو می کشــم، بــه شــما می گویــم کــه چقــدر بنــزن دارد، چقــدر هیدروکربــور دارد، نســبت  CO بــه CO2 چقدر اســت. 

احمدرضا الهیجان زاده
ــرد از  ــادی ک ــی زی ــای خیل ــدام جنایت ه ــه ص ــن ک ــم. اول ای ــه را بگوی ــن دو نکت ــد م ــم ش ــث هورالعظی ــون بح چ

ــه  ــت کار در هم ــک جنای ــت. ی ــن اس ــا کرام الکاتبی ــا ب ــابش واقع ــن، حس ــای بین النهری ــردن تاالب ه ــک ک ــه خش جمل

حوزه هاســت و ایــن نبایــد واقعــا الگــوی مــا باشــد. اوال جزیــره مجنــون اســمش رویــش اســت، همیشــه جزیــره بــوده، 

تصاویــر ماهــواره ای  هورالعظیــم از 1975 تــا امــروز موجــود اســت. هیــچ وقــت در آنجــا آب نبــوده، شــاید طــی آن 40 

ســال گذشــته، در یــک ســیاب یــا دو ســیاب کــه آن موقــع هیــچ ســدی هــم وجــود نداشــت، آنجــا را آب گرفتــه 

باشــد. بنابرایــن ایــن کــه می گوییــم جزیــره مجنــون را خشــک کــرده کــه نفــت بــردارد ایــن جــور نیســت. دوم ایــن 
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کــه جزیــره مجنــون خــارج از هورالعظیــم اســت یعنــی جــزو تــاالب هورالعظیــم نیســت ولــی آنجــا هــم ایــن کاری کــه 

ــا نیســت.  ــراق دارد انجــام می دهــد، مــاک م ع

در بخــش هورالعظیــم متعلــق بــه ایــران، وزارت نفــت از ســال 84 شــروع بــه کار کــرد کــرد کــه اوجــش 89 بــود. ســال 

89 دریچه هــای حوضچــه 2 بــه 3 را بســتند و بتــن کردنــد کــه آب وارد حوضچه هــای3 و 4 و 5 نشــود. وزارت نفــت 60 

هــزار هکتــار تــاالب را خشــکاند کــه دکل هــای شــرکت چینــی داخــل خشــکی کار کنــد چــون شــرکت چینی گفتــه بود 

مــن در خشــکی کار می کنــم. حــاال ایــن هــم بــه کنــار، شــروع کردنــد بــه احــداث جاده هــای متعــدد. جــاده نیســت 

کــه اتوبــان زده انــد. داخــل تــاالب، اتوبــان چهــار بانــده بــا گاردریــل زده انــد. یعنــی حتــی خــود شــرکت ملــی منطقــه 

نفت خیــز جنــوب بــرای دسترســی بــه چاه هایــش در مناطــق خشــکی یــک جــاده شــش متــری زده اســت ولــی این هــا 

آمدنــد داخــل تــاالب بــا یــک هزینــه وحشــتناک اتوبــان زدنــد. حــاال جــاده را زدنــد، مــن خــودم شــخصا رفتــم آنجــا، 

می گویــم رقــوم تــاالب، مطالعــه مشــاور گفتــه اســت 4/5 متــر اســت، بــا تمســخر گفتنــد آقــای الهیجــان زاده مگــر ایــن 

کــه طوفــان نــوح بیایــد ایــن جاده هــا زیــر آب بــرود. خــدا کمــک کــرد، واقعــا دســت خــدا درد نکنــد. بــاران آمــد تمــام 

جاده هــا را آب بــرد. نگوییــد جــاده را بــاز کردنــد، جــاده زیــر آب رفــت، 220 میلیــارد تومــان فقــط یــاران شــمالی دادنــد 

کــه برونــد این هــا را دوبــاره ســنگ چینی کننــد. دریچه هــا را هــم مــا حکــم قضایــی گرفتیــم کــه بازکردنــد. دســت آقــای 

زنگنــه درد نکنــد کــه از ادامــه کار حمایــت کــرد. یعنــی دســتور داد کــه دیگــر کار و هــر فعالیتــی در داخــل آب صــورت 

بگیــرد ولــی بــاز یــک نکتــه بگویــم: دکل می آمــد کار می کــرد، همــان جــا گل حفاریــش را داخــل تــاالب می ریخــت. 

ایــن کــه دیگــر اصــا الفبــای بحــث محیــط زیســت اســت. صدها عکــس و فیلــم هــم برایتــان مــی آورم. گل حفــاری پایه 

روغنــی را داخــل تــاالب می ریخــت. حتــی نمی کــرد ایــن را دو کیلومتــر دورتــر ببــرد. نفــت را بــا حکــم قضایــی وادار 

کردیــم بــرود لندفیلــد بســازد کــه رفــت هزینــه کــرد تــا این هــا را آنجــا تخلیــه کنــد، فاضــاب انســانی اش را همانجــا 

داخــل خــود تــاالب تخلیــه می کــرد. یعنــی هیــچ چیــز مشــخصی نداشــت. این هــا کــه دیگــر الفبــای محیــط زیســت 

اســت، مــال 50 ســال قبــل هــم نبــود، صحبــت همیــن پنــج شــش ســال قبــل اســت. بــه هــر حــاال االن آنجــا اتفاقــات 

خوبــی افتــاده، مــن می خواســتم ایــن را در پرانتــز بگویــم کــه هــم خــدا کمــک کــرد، هــم حــاال وضــع کمــی بهتــر شــد. 

عبدالرضا فروغی
فرمایشــات شــما قــدری درســت اســت. مــن قصــد پاســخگویی خدمــت آقــای دکتــر الهیجــان زاده نــدارم ولــی وزارت 

ــه  ــد ب ــده ای اســت کــه می توان ــه مواضــع بســیار مثبــت و دلگــرم   کنن ــد ســاله گرفت ــن چن نفــت مواضعــی کــه در ای

ــاالب  ــدن بیشــتر ت ــری از آســیب دی ــرو جلوگی ــروز وزارت نی ــزم ام ــن باشــید ع ــد. مطمئ ــود شــرایط کمــک بکن بهب
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هورالعظیــم اســت. جزیــره مجنــون هــم کــه عــرض کــردم طبیعتــا وســط جزیــره خشــک اســت ولــی تمــام اطــراف، 

محــل فعالیت هــای نفتــی عــراق اســت و خــود جزیــره جــزو تــاالب نیســت ولــی انتهــای تــاالب اســت کــه بخشــی از 

ــد.  ــام می دهن ــان را انج ــای نفتی  ش ــد فعالیت ه ــد و دارن ــک کردن ــاالب را خش ت

محمدتقی جعفرزاده 
آقــای صدیقــی راجــع بــه برنامه هــای نفــت و گاز پــارس در عســلویه صحبــت کردنــد. اگــر خاطرتــان باشــد در اســفندماه 

ــه همراهــی ســازمان حفاظــت  ــه عســلویه ســفری داشــتند. ســازمان برنامــه را ب ســال گذشــته آقــای رئیس جمهــور ب

محیــط زیســت، وزارت نفــت، وزارت بهداشــت، وزارت راه و شهرســازی مأمــور کردنــد اقداماتــی را بــرای بحــث بهبــود 

ــود کیفیــت  ــت، برنامه هــای بهب ــی شــکل گرف ــن کارگروه های ــد. بنابرای ــه عســلویه انجــام بدهن ــوا در منطق کیفیــت ه

هــوای منطقــه االن تنظیــم شــده اســت. محــور اصلــی فعالیت هــا کاهــش فلرینــگ، کاهــش SO2 و کاهــش بنــزن اســت. 

بــه ترتیــب اولویــت، کاهــش SO2 در منطقــه اولویــت یــک اســت و برنامه هایــی کــه تعریــف شــده 90 درصــد انتشــار 

SOx منطقــه را کاهــش می دهــد. بعــد برنامه هــای کاهــش فلرینــگ اســت کــه ســه میلیــارد متــر مکعــب گازســوزی 

را نســبت بــه وضــع فعلــی کاهــش بدهــد. همینطــور برنامه هــای دیگــری در حــوزه کاهــش بنــزن هســت. 

چــون آقــای فروغــی فرمودنــد دو ســر ناراضــی، مــن بــرای ایــن کــه نارضایتــی خــودم را اعــام کنــم، راجــع بــه عــوارض 

آالیندگــی کنــار آقــای الهیجــان زاده صحبــت می کنــم. اطاعــات مــن البتــه متعلــق بــه تقریبــا یــک ســال پیــش اســت. 

آقــای الهیجــان زاده مــا دو هــزار و 440 میلیــارد تومــان پــول بابــت عــوارض آالیندگــی پرداخــت کردیــم و ایــن همــه 

ــدارم، به خصــوص در حــوزه پتروشــیمی. پــس  ــا نیســت، چــون مــن اطاعــات بعضــی را ن عــوارض پرداخــت شــده م

چنیــن نیســت کــه مــا عــوارض پرداخــت نکــرده باشــیم. اتفاقــا حــاال اعتــراض مــا از ایــن ســمت اســت. چــرا پرداخــت 

عــوارض بایــد بــه ایــن شــکل و شــمایل و بــدون بررســی های کافــی صــورت بگیــرد؟ زمانــی کــه خانــم »ابتــکار« رئیــس 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بودنــد، بــا آقــای زنگنــه یــک تفاهم نامــه نوشــتند. گفتنــد بیاییــم عــوارض آالیندگــی 

را سروســامان بدهیــم. دســتورالعملی برایــش داشــته باشــیم. ایــن کار شــروع شــد و خــرداد ســال 96 بعــد از تصویــب 

شــورای معاونــان در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ابــاغ شــد ولــی اجرایــی نشــد. خیلــی جالــب اســت. پــس مــا 

ــرای  ــم، ب ــم کنی ــتورالعملی را تنظی ــه دس ــن ک ــرای ای ــتیم ب ــرژی گذاش ــت و ان ــه وق ــن هم ــم؟! ای اصــا چــکار کردی

پاالیشــگاه های پتروشــیمی ها هــم بــود کــه یــک واحــد پاالیشــگاه پتروشــیمی چگونــه می گویــد مــن آالینــده نیســتم. 

و ایــن کار نشــد. دوبــاره در زمــان مســئولیت آقــای دکتــر »تجریشــی« ایــن تفاهمــات انجــام شــد، دســتورالعمل قبلــی 

را کنــار گذاشــتند و ســراغ یــک دســتورالعمل دیگــر رفتنــد و هیچــی بــه هیچــی، یعنــی تــا امــروز هیــچ اقدامــی در ایــن 
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خصــوص انجــام نشــده اســت. مــن ایــن را عــرض کــردم کــه فقــط نارضایتــی خــودم را اعــام کنــم. 

علیرضا صادق آبادی
در پاســخ بــه ســوال حضــار کــه در خصــوص اوکتان افزاهــا ســؤال کردنــد؛ از لحــاظ زیســت محیطــی پاکتریــن بنزیــن 

مــا بنزیــن اوکتــان 91 اســت. اگــر بخواهیــم اوکتــان را از 91 بــه 95 افزایــش دهیــم کــه بــه اصطــاح بنزیــن ســوپر 

ــی وی  ــد ام ت ــا بای ــد، ی ــه می کن ــک را اضاف ــد آروماتی ــه درص ــم ک ــه کنی ــگ را اضاف ــه ریفورمین ــد مؤلف ــا بای ــت، ی اس

ــه کنیــم کــه هــر دو این هــا اصطاحــا دوســتدار محیــط زیســت نیســتند. بنابرایــن  ــه آن اضاف ــزا ب به عنــوان اوکتان اف

ــی وی آالیندگــی دارد  ــه ام ت ــد اوکتان افزاهــای شــما آالیندگــی دارد، بل همانطــور کــه یکــی از دوســتان اشــاره فرمودن

ولــی تنهــا راه تولیــد بنزیــن ســوپر بــا اوکتــان 95 اضافــه شــدن ام تــی وی اســت کــه در کشــور فقــط ام تــی وی تولیــد 

ــی وی اســتفاده نمی شــود.  ــورو 4 اســت از ام ت ــن ی ــه بنزی ــان 91 ک ــن اوکت ــی در بنزی می شــود ول

سوال حضار: چرا میزان مصرف سی ان جی کاهش پیدا کرده است؟ 

ــادی: مصــرف ســی ان جی مــا ثابــت مانــده و فعــا کاهــش خاصــی پیــدا نکــرده اســت ولــی مــن  علیرضــا صادق آب

هــم عقیــده دارم در یــک چشــم اندازی مطمئنــا کاهــش پیــدا می کنــد. دلیلــش هــم ایــن اســت کــه خودروهایــی کــه 

سی ان جی ســوز بودنــد، مثــل پیــکان، مثــل آردی، یــا امثــال ایــن خودروهــا بــه تدریــج از رده خــارج می شــوند. آمــار را 

نــگاه می کنیــد، میــزان توجــه خودروهــای جدیــد بــه ســی ان جی، مثــا خودروهــای ســاخته شــده ســال های 96 و 97 

صفــر بــوده اســت. یعنــی نــه خودروســاز تمایلــی بــه خــودرو سی ان جی ســوز داشــته، نــه مصرف کننــده. تــا زمانــی کــه 

تفــاوت قیمــت قابــل قبولــی بیــن ســی ان جی و بنزیــن وجــود نداشــته باشــد، واقعــا دســتوری نمی شــود. مــردم راحــت 

جیب شــان را می تواننــد حســاب کننــد، تــا زمانــی کــه اختــاف قیمت بیــن ســی ان جی و بنزین قابــل توجه نباشــد، تقاضا 

حتــی بــرای حفــظ ایــن 100 ســی ان جی هــم، کار بســیار بســیار ســختی اســت، چــون خودروهــا از رده خــارج می شــوند. 

سوال حضار: شرایط از سال 2020 چگونه خواهد بود؟

ــه در  ــت. البت ــش ماس ــتیرانی و نفتک ــاز کش ــن نی ــون ت ــم میلی ــک و نی ــدود ی ــادی: از2020 ح ــا صادق آب علیرض

شــرایطی کــه واقعــا رونــق اقتصــادی باشــد، هــم صــادرات نفــت خــام باشــد، هــم واردات و صــادرات کاال در حــد کامــل 

انجــام شــود. حــدودا یــک و نیــم میلیــون تــن در ســال مصــرف ایــن دو نــاوگان حمــل دریایــی اســت کــه مــا از یــک ماه 

آینــده ایــن نیــاز را برایشــان تأمیــن می کنیــم و نفــت کــوره کــم گوگــرد را در اختیــار شــرکت هایی کــه حمــل دریایــی 
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می کننــد می گذاریــم. البتــه ایــن نفــت کــوره از خروجــی واحدهــای فرآینــدی نیســت، از اختــاط چنــد مؤلفــه مثــل 

خروجــی آرســی دی اراک وآیزوســایکل اســت، بــه طــوری کــه هــم بتوانیــم ویســکازیتی را حفــظ بکنیــم، هــم گراویتــی 

و گوگــرد را حفــظ کنیــم ولــی از لحــاظ پروژه هــای اصلــی، مــا در 10 پاالیشــگاه مان، پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس 

کــه تولیــد نفــت کــوره نداریــم، در پاالیشــگاه شــازند اراک واحــد آرســی دی و آراف سي ســي داریــم کــه گوگــرد نفــت 

ــد، در پاالیشــگاه اصفهــان هــم واحــد  ــل می کن ــه فرآورده هــای ســبک تر تبدی ــدا ب ــان را کاهــش می دهــد و بع کوره  م

آرای در حــال انجــام اســت، واحــدی اســت کــه هــم لیســانس دارد، بیســیک دارد، دیتیــل دیزایــن شــده و تجهیــزات 

ــه  ــد را ب ــن واح ــا 2023 ای ــا 2022 ی ــم ت ــاءاهلل بتوانی ــت. انش ــده اس ــداری ش ــی خری ــزات حیات ــم و تجهی ــگ آیت الن

ســرویس بیاوریــم. حــدود 20 میلیــون لیتــر در روز بــه نفــت کــوره کــم گوگــرد مــا اضافــه می کنــد. 

مطلبــی را یکــی از حضــار نوشــته اند بــا عنــوان کارشناســی کــه 23 ســال اســت ابــزار دقیــق کار می کنــد و اعــام کرده اند 

کــه: »تمــام ابــزار دقیق هــا بــه شــما اطاعــات غلــط می دهــد. تمــام آنالیزرهــا بــه شــما اطاعــات غلــط می دهــد«. کا 

ایشــان بــه علــم اتوماســیون ابزاردقیــق شــک کرده انــد. مطمئنــا وســیله اندازه گیــری تلورانــس دارد. درســت اســت یــک 

ــه  ــز ب ــم، همــه چی ــا محاســبه انجــام نمی دهی ــه م ــری ک ــد، در خروجــی اندازه گی ــی می کن ــوری دارد گوگردزدای راکت

 PPM صــورت حــدس و تخمیــن اســت. هــر دســتگاه اندازه گیــری حتمــا تخمیــن دارد و تلورانــس دارد امــا هیــچ وقــت

ــام فقــط در یــک جــا کــه  ــن آمــار و ارق ــه ایــن کــه ای ــه اضاف ــا همدیگــر قاطــی نمی شــوند. ب 10،000 و PPM 50 ب

ــازمان  ــد، س ــری می کن ــادرات اندازه گی ــر ص ــارت ب ــد، نظ ــری می کنن ــگاه اندازه گی ــود، در پاالیش ــری نمی ش اندازه گی

اســتاندارد، اندازه گیــری می کنــد. ممکــن اســت یــک دبــی50 را مثــا یکــی 49 انــدازه بگیــرد، یکــی 51 انــدازه بگیــرد 

ولــی ایــن کــه فکــر کنیــم ایــن واحــد اصــا کار نمی کنــد و هیــچ گوگردزدایــی انجــام نمی شــود یــا آنالیــزری وجــود 

دارد کــه ایــن 10 هــزار را 50 نشــان می دهــد، حداقــل مــن قبــول نــدارم ولــی اصــراری هــم نــدارم شــما قبــول کنیــد. 

ســئوال دیگــر بــاز در خصــوص ســی ان جی اســت. همچنیــن در خصــوص گوگــرد موجــود در بنزیــن تهــران پرســیده اند. 

در ایــن مــورد بایــد گفــت یکــی از مشــکات مــا ایــن اســت کــه ســازمان های مختلفــی کــه مســئول نیســتند اظهــار 

ــر دادن  ــی نظ ــتاندارد متول ــازمان اس ــد. س ــر بدهن ــر نظ ــزی 10 نف ــک چی ــورد ی ــه در م ــود ک ــد. نمی ش ــر می کنن نظ

ــورو 4 مــا PPM 50 اســت. بنزیــن تهــران را از پاالیشــگاه شــازند  اســت. مابه عنــوان تولیدکننــده می گوییــم بنزیــن ی

در اراک تأمیــن می کنیــم کــه بنزیــن PPM 50 اســت. بــه اضافــه ایــن کــه بنزیــن ســتاره خلیــج فــارس هــم می آیــد 

و بــا ایــن مخلــوط می شــود. ایــن بنزیــن هــم PPM 0/5 اســت. حــاال دســتگاه مــا هــم هرچقــدر خــاف انــدازه بگیــرد، 

PPM 5 بگیــرد، PPM 20 بگیــرد، آخــر ســر وقتــی مخلــوط شــده طبــق گــزارش دقیــق ســازمان اســتاندارد 4/9 اســت 

کــه بــا محاســبات سرانگشــتی مــا کــه میــزان ترکیــب PPM 50، ترکیــب PPM 0/5 را داریــم دقیقــا درســت اســت. 
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نشستاستارتآپهاوزیستبوم
نوآوریدرصنعت

چهارشنبه13:30،1398/07/17تا15:00





محمد مصطفوی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت )رییس نشست(

مشخصات فردی:

محمد مصطفوی، متولد 1366

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف

دانشجوی دکتری مالی گرایش حقوق مالی، دانشگاه تهران 

سوابق شغلی و اجرایی:

مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران 

همکاری مستقیم و مشاور وزیر نفت در حوزه مالی و اقتصادی 

دبیر و عضو هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

مدیر سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات دانشگاه صنعتی شریف
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سعید محمدزاده 
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری

مشخصات فردی:

سعید محمدزاده، متولد 1346

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، 1369

کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه علم و صنعت، 1373 

دکتری مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت، 1389 

سوابق شغلی و اجرایی:

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه فنی- مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

معاون آموزشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت

رئیس دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت

مدیرکل اداره خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسامی ایران

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور مترا 

معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران
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سید محمد صاحب کار 
رییس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری

مشخصات فردی:

سید محمد صاحب کار، متولد 1357

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس 

سوابق شغلی و اجرایی:

سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدیرکل دفتر سیاستگذاری علم و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدیرکل امور هماهنگی و استان ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 مدیر شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران

مشاور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی

عضو هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی

عضو شورای مدیران مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
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رضا زرنوخی 
مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران 

مشخصات فردی:

رضا زرنوخی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسامی 

سوابق شغلی و اجرایی:

شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران )VC(، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت مشاوره سرمایه گذاری فاینتک )با مجوز سازمان بورس(، عضو موسس و رییس هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی )با مجوز سازمان بورس(، عضو موسس و هیئت مدیره 

صندوق سرمایه گذاری زیست فناوری، نایب رییس هیئت مدیره

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر، رییس هیئت مدیره

صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف، عضو هیئت مدیره

موسسه توسعه فناوری نخبگان )سرمایه گذاری خطرپذیر(، عضو هیئت اجرایی

صندوق توسعه فناوری نانو، عضو هیئت مدیره
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رشید قانعی 
رییس هیئت مدیره شرکت شتاب دهنده آبان

مشخصات فردی:

رشید قانعی، متولد 1367 

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، 1397 

سوابق شغلی و اجرایی:

رییس هیئت مدیره شرکت شتاب دهنده تخصصی آبان )آب و انرژی( 

رییس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان تولیدی آتیه پردازان شریف، فعال در حوزه آب و انرژی

بنیانگذار پنج استارتاپ تخصصی در حوزه ی آب و انرژی
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علی صادقی
مدیرعامل شرکت شتاب دهنده صماتک 

مشخصات فردی:

علی صادقی، متولد 1358 

سوابق تحصیلی:

دکتری اقتصاد انرژی، دانشگاه مطالعات اقتصادی بخارست 

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه عامه طباطبایی 

سوابق شغلی و اجرایی:

رییس هیئت مدیره گروه بین المللی ثروت آفرینان آراد

رییس هیئت مدیره شرکت تک ستاره پارس

رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت )سهامی عام(

رییس کمیته حسابرسی هلدینگ سرمایه گذاری صنعت نفت

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره پاالیشگاه نفت پارس )سهامی عام(

رییس هیئت مدیره شرکت ساخت مخازن تحت فشار پارس ام سی اس
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محمد مصطفوی 

امیــدوارم ایــن نشســت بتوانــد بــه عنــوان آخریــن نشســت کنگــره، بحــث نــوآوری را در صنعــت نفــت خــوب بشــکافد و 

انــرژی خوبــی بــرای ایــن کنگــره و اختتامیــه ارائــه دهــد. مــا در ایــن نشســت در خدمــت شــما هســتیم.

 بنده مصطفوی مدیرعامل »شــرکت ســرمایه گذاری صنعت نفت« در این نشست در خدمت  شما هستم تا از زوایای مختلف، 

بحــث اســتارت آپ و برنامه هایــی کــه صنعــت نفــت دارد و برنامه هایــی کــه باید داشــته باشــد را بــا همدیگر پیگیــری کنیم.

در خدمــت جنــاب آقــای دکتــر »ســعید محمــدزاده« معــاون مهندســی پژوهــش وزارت نفــت هســتیم. ایشــان متولــی 

ــه وزارت نفــت هــم هســتند. ــوآوری در مجموع اســتارت آپ ها و ن

ــران« بیــش از 30  ــوژی ای ــی توســعه تکنول ــرم شــرکت »صنــدوق مال ــای »رضــا زرنوخــی« مدیرعامــل محت ــاب آق جن

ســال اســت کــه در حــوزه نــوآوری کار کرده انــد و در دفتــر همــکاری ریاســت جمهــوری از ســال 70 و خــود صنــدوق 

مالیــات توســعه تکنولــوژی هــم هســتند. چیــزی کــه شــما شــاید بیشــتر شــناخته باشــید »علــی بابــا« و »کافــه بــازار« 

دو اپلیکیشــن معروفــی هســتند کــه ســرمایه گذار آن صنــدوق مالــی توســعه تکنولــوژی بــوده و یکــی از کارهــای موفــق 

ــود. ــوب می ش ــور محس کش

 آقــای »رشــید قانعــی« هــم رئیــس هیئــت مدیــره »شــرکت شــتاب دهنده آبــان« هســتند کــه در حــوزه آب و انــرژی، کار 

می کننــد و اســتارت آپ های موفــق حــوزه انــرژی را بــا آن تعریفــی کــه مــا بــه دنبــال آن هســتیم، معرفــی خواهنــد کــرد.

 آقــای »علــی صادقــی« هــم کــه پیشکســوت ایــن جمــع در حــوزه نفــت هســتند، ســابقا مدیرعامــل »نفــت پــارس« 

بودنــد. همچنیــن رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت ســرمایه گذاری صنعــت نفــت بودنــد و چندیــن تــاش موفــق در زمینــه 

تأســیس اســتارت آپ های تولیــد نفــت داشــتند.

 آقــای »محمــد صاحــب کار« هــم بیــش از 20 ســال در حــوزه معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری، در حــوزه حکومــت و 

ــد. ــت کرده ان ــان فعالی ــرکت های دانش بنی ــتارت آپ ها و ش ــوآوری و اس ــث ن ــوری در بح رگوالت

ــک  ــایبری و الکترونی ــوم س ــا عل ــا بیشــتر ب ــوآوری در دنی ــادی بحــث ن ــه 70 می ــت از اواســط ده ــوان گف ــاید بت ش

آغــاز شــده اســت. اگــر همــه عزیــزان توجــه داشــته باشــند، در قــرن 19 و ابتــدای قــرن 20، شــرکت های بــزرگ یــا 

ــا قوانینــی کــه در حــوزه فنــاوری ایجــاد شــد و  ــد. بعدهــا ب ــا شــرکت های خــودرو بودن ــوع نفتــی ی شــرکت های از ن

بحــث IT و فناوری هــای نــو شــکل گرفــت، اســتارت آپ هایی از ســیلیکون ولی شــروع کردنــد کــه در حــال حاضــر از 

بزرگ تریــن شــرکت های دنیــا هســتند. یعنــی اپــل، گــوگل و مایکروســافت و همــه ایــن شــرکت ها توانســتند در بــازه 

ســی یــا چهــل ســاله، اقتصــاد دنیــا را در همــه ابعــادش متحــول کننــد. بخــش عمــده ای از ایــن تغییــر، هــم تغییــر در 
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ــود، هــم تغییــر در بیزنس مدل هــای کســب وکار و هــم تغییــر در ســازمان ها. یعنــی اقتصــاد ســازمان ها در  فرهنــگ ب

گذشــته ، متمرکــز، سلســله مراتبــی و بوروکراتیــک بــود، چــرا کــه ایــن اقتصادهــا از نــوع صنعتــی بــوده اســت. بعــد 

این هــا هــر ســه مقولــه بوروکراســی و سلســله مراتــب و تمرکــز را بــه چالــش کشــیدند. ایــن رونــد در کشــور مــا هــم 

اتفــاق افتــاد و علی الخصــوص بعــد از دهــه 90 بــروز و ظهــور بیشــتری داشــت. شــرکت هایی مثــل تپســی، دیجــی کاال، 

ــازار و دیــوار همــه جــا خودشــان را نشــان داده انــد. کافه ب

آن موفقیتـی کـه در آمریـکا بـود و بعـد به تبـع آن در اروپای غربی و سـپس در چین و ژاپن و همه جای دنیا شـکل گرفت، 

اساسـا فرهنـگ را تغییـر داد و توجه هـا را جلـب کـرد. االن حتـی به عبارتی می شـود گفت دایناسـورهای نفتی هـم به این 

سـمت آمده انـد. شـرکت های عمـده نفتی هـم همه تقریبـا وارد این عرصه شـده اند. پی دبلیوسـی)PWC( چند سـال پیش 

تحقیقـی در مـورد اهمیـت نـوآوری انجـام داده و بـا بیـش از 150 مدیرعامل شـرکت های نفتی مصاحبه کرده بـود. نزدیک 

40 درصـد از آنهـا گفتـه بودنـد کـه نوآوری برای موفقیت در سـال های آینده و برای کسـب وکار فعلی حیاتی اسـت. نزدیک 

40 درصـد دیگـر از آنهـا گفتـه بودنـد خیلی مهم اسـت. کمتـر از 20 درصد نقش نوآوری را متوسـط یا پایین تر از متوسـط 

ارزیابـی کـرده بودنـد. تقریبـا تمـام ایـن شـرکت های نفتی به این سـمت حرکـت کردند کـه بتوانند بـا دانشـگاه ها و مراکز 

نوآوری و شـتاب دهنده ها مشـارکت داشـته باشند. 

ــا دانشــگاه هایی همــکاری داشــته باشــند کــه حــاال می شــود  چــه ایــن کــه شــتاب دهنده هایی تأســیس کننــد، چــه ب

خیلی هــا را نــام بــرد مثــل بــی بــی آر، تــک ور و بخشــی از شــل کــه تقریبــا همــه شــرکت های نفتــی بــه ایــن ســمت 

رفتنــد. مــن در پنــل خواهــم گفــت کــه چــه پان هایــی داشــتند و بــه تبــع ایــن خــود صنعــت نفــت هــم وارد بحــث 

ــرکت های  ــت، ش ــکل گرف ــه 90 ش ــه در ده ــی ک ــادی خوب ــوج اقتص ــطه م ــه واس ــم ب ــا ه ــور م ــد. در کش ــوآوری ش ن

ــتند  ــران هس ــتارت آپی ای ــرکت های اس ــی از ش ــدند. االن خیل ــی ش ــارد تومان ــزار میلی ــرکت های ه ــتارت آپی مان ش اس

کــه ارزش بازارشــان1  بیــش از 1000میلیــارد تومــان ارزش گــذاری می شــود. توجــه صنعــت نفــت هــم بــه ایــن قضیــه 

جلــب شــد کــه بــا فرهنــگ جدیــدی کار کنــد. 

در حــال حاضــر وزارت نفــت در حــال تدویــن سیاســت هایی اســت کــه بتوانــد ایــن فرهنــگ را شــکل دهــد. بــر همیــن 

اســاس در ایــن نشســت ابتــدا ســعی می کنیــم کــه در مــورد اســتارت آپ ها قــدری موشــکافی کنیــم و ایــن کــه اساســا 

ــی  ــای صادق ــه اول از آق ــن زمین ــود. در ای ــتفاده می ش ــان اس ــوان دانش بنی ــران از عن ــرا در ای ــتارت آپ چیســت و چ اس

می خواهــم بــه عنــوان کســی کــه در حــوزه نفــت ســعی کردنــد چنــد اســتارت آپ راه بیندازنــد توضیــح بدهنــد.

1. Mareket Capitalization
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علی صادقی
شــاید بــد نباشــد نــوآوری را در یــک جملــه جــور دیگــر تعریــف کنیــم. امــروزه می گوینــد نــوآوری یعنــی برخورد و ســنتز 

ــد.  ــد ظهــور می یاب ــط، یــک موجــود جدی ــن دو چیــز ظاهــرا بی رب ــه هــم کــه از برخــورد ای ــط ب دو چیــز ظاهــرا بی رب

ــا آن  بــه همیــن راحتــی. یعنــی آن چیــزی کــه مــا اســمش را اکوسیســتم نــوآوری می گذاریــم و دهــان هــم خیلــی ب

پــر می شــود، خیلــی چیــز پیچیــده و عجیــب و غریبــی نیســت. بــه عبارتــی، اگــر طــرف تقاضــا و طــرف صاحــب ایــده 

یــا نــوآور بتواننــد بــا همدیگــر یــک دیالــوگ داشــته باشــند ممکــن اســت در دو طــرف میــز از ابتــدای کار دو ادبیــات 

متفــاوت داشــته باشــند امــا بــه راحتــی می تواننــد بــه ســنتز و یــک حــل مســأله جدیــد برســند. در صنعــت نفــت، بــه 

ویــژه آقــای مهنــدس زنگنــه - حداقــل آنچــه کــه مــن شــاهد هســتم- یکــی دو ســالی اســت کــه خیلــی جــدی روی 

موضــوع جمــع آوری ایــده تأکیــد دارنــد. حــاال مــن نــگاه ایشــان را بــا جلســه ای کــه خدمــت ایشــان بودیــم یــک جــور 

دیگــر دریافــت کــردم. آقــای مهنــدس زنگنــه و مجموعــه تیــم وزارتــی دنبــال ایــن هســتند کــه یــک زیرســاختی درســت 

بشــود کــه ایــده بــه راحتــی وارد وزارت نفــت بشــود. تــا االن اســتارت آپ ها چــه می کردنــد؟ بــه طــور مثــال شــرکت نفــت 

فــات قــاره می گفــت مــن ایــن چهــار مشــکل را دارم، ســؤال را خــودش طــرح می کــرد و بــه دنبــال جــواب بــرای چهــار 

ــا یــک شــرکت دانش بنیــان هــم می آمــد می گفــت  ــود. چهــار گــروه دانشــگاهی اعــم از اســتاد و دانشــجو ی ســؤالش ب

مــن ایــن برنامــه را دارم. از رویکــرد آقــای مهنــدس زنگنــه ایــن جــور مــن فهمیــدم کــه چــه بســا آن ســؤالی کــه مــا 

داریــم از فــات قــاره طــرح می کنیــم اشــتباه اســت. شــاید اصــا آن چیــزی کــه مــا داریــم از ناحیــه وزارت نفــت اعــام 

ــروژه پژوهشــی  ــم پ ــی ه ــم، کل ــم، ســؤال طــرح می کنی ــا سال هاســت R&D داری ــه م ــم اشــکال دارد چــرا ک می کنی

ــد و  ــان می آی ــا ســربرگ دانشــگاه، ســربرگ دانش بنی ــم، اســتاد و دانشــجو، ب ــگاه خطــی هــم داری ــف می شــود، ن تعری

پــول پژوهشــی هــم می گیــرد امــا انتهایــش خروجــی ایجــاد نمی شــود. شــاید اشــکال در ســمت طــرح مســأله اســت. 

ــم، هــر جــا نفــت  ــی اســت کــه اســتارت آپ های نفتــی - گرچــه نمی توانیــم اســمش را اســتارت آپ نفتــی بگذاری مدت

کنــارش بگذاریــم یــک ذره خــراب می شــود، رانتــی می شــود- و تعــدادی از نخبــگان در زیــر شــاخه هایی مثــل قطعــات 

دوار، مکانیــکال، کمیــکال، فنــاوری اطاعــات، باک چیــن و اینترنــت اشــیا دنبــال موضوعاتــی هســتند کــه شــاید امــروز 

مشــکل صنعــت نفــت نباشــد امــا بــه نظــر می آیــد تــا دو ســه ســال دیگــر ایــن موضوعاتــی کــه امــروز ایــن تیم هــای 

ــرای  ــک پلیمــر ب ــال ی ــا دنب ــروز م ــل شــود. ام ــه موضوعــات کلیــدی نفــت هــم تبدی ــش هســتند ب اســتارت آپی دنبال

ــت اشــیا، باک چیــن و  ــا روی بحــث اینترن ــم هســتیم یکــی پیــدا بشــود بســازد ام حفــاری هســتیم کــه چــون تحری

بحــث بیــگ- دیتــا االن باگ هایــی در ســطح صنعــت نفــت داریــم کــه طــی ســه چهــار ســال آینــده بــا توجــه بــه ایــن 

ــاره متوجــه می شــویم نیازهایمــان بــه جــای چهــار مــاده شــیمیایی،  رشــد شــتابانی کــه تکنولــوژی دنیــا دارد، یــک ب
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دمولســیفایر )Demolsifier( و ایــن گونــه چیزهــا، بــه یــک چیزهــای عجیــب و غریبــی رســیده کــه دیگــر فرصــت هــم 

نداریــم در مــوردش فکرکنیــم. در ادامــه پنــل می گویــم مــا پیشــنهادی را بــا کمــک چنــد تــا از شــتاب دهنده ها مکتــوب 

کردیــم، پلتفورمــی را بــه وزارت نفــت پیشــنهاد دادیــم کــه بــرای ایــن فضــا چــه می شــود کــرد.

محمد مصطفوی
ــگاه  ــای ن ــکر از بحث ه ــن تش ــود. ضم ــی ش ــت بررس ــوزه نف ــتارت آپ های ح ــه از اس ــد نمون ــه چن ــود ک ــن ب ــدف ای ه

ــاال کــه طــرح شــد، چــون بحــث اســتارت آپ بررســی شــد ولــی از مصداق هــا و  ــه ب ــاال بــه پاییــن، یــا نــگاه پاییــن ب ب

ــد. ــان کنن ــی آن را بی ــای واقع ــی نمونه ه ــم برخ ــی می خواهی ــای قانع ــده، از آق ــه ش ــر گفت ــی کمت ــای واقع نمونه ه

رشید قانعی
اســتارت آپ مفهــوم نویــی اســت. یــک توضیــح اولیــه خدمتتــان بدهــم و بعــد چنــد مصــداق می گویــم کــه دیــد شــما 

ــد. یعنــی  ــان برافکنــی دارن ــر شــود. اصــوال اســتارت آپ ها کســانی هســتند کــه ایده هــای بنی ــه موضــوع بازت نســبت ب

ایده هایــی یــا محصولــی یــا خاقیتــی دارنــد کــه آن محصــول، ایــده و خاقیت شــان بتوانــد یکدفعــه رژیمــی را عــوض 

کنــد. یــک مشــکل خیلــی بزرگــی را برطــرف کنــد. در عیــن ایــن کــه خــودش بــه یــک کســب وکار خیلــی بــزرگ تبدیــل 

می شــود. چنــد مثــال را آقــای دکتــر گفتنــد از جملــه مثال هــای IT کــه در داخــل کشــور مــا بــوده. روزی کــه این هــا 

شــروع بــه کار کردنــد خیلی هــا اصــا باورشــان نمی شــد ایــن چیــزی کــه بــا 50 میلیــون، 100 میلیــون، 200 میلیــون 

شــروع کــرده، یکبــاره ظــرف مثــا چهــار پنــج ســال ارزشــش بــه 1000 میلیــارد تومــان یــا بیشــتر برســد. 

یکــی از مشــخصات اصلــی اســتارت آپ ها ایــن اســت کــه در مــدت زمــان خیلــی کوتــاه بــه یــک ارزش خیلــی بــزرگ 

ــک  ــا ی ــد. ب ــام می دهن ــی انج ــه کار بزرگ ــت ک ــن اس ــند ای ــی می رس ــه ارزش بزرگ ــه ب ــن ک ــت ای ــند. عل می رس

ــی  ــرمایه گذاری خیل ــک س ــا ی ــی ب ــم، یعن ــی ک ــی خیل ــرمایه گذاری خیل ــک س ــا ی ــیدمانی )Seed Money( و ب س

ــرد از  ــکل می گی ــه ش ــتارت آپ هایی ک ــس اس ــوال جن ــد. معم ــام می دهن ــی انج ــی بزرگ ــدود کار خیل ــه و مح اولی

ــازه فارغ التحصیــان دانشــگاه هســتند. البتــه این هــا کــه می گویــم هیــچ کــدام قطعــی نیســت. شــاید شــما چنــد  ت

ــی  ــراد جوان ــا اف ــم عمومیــت دارد. این ه ــان عــرض می کن ــا کــه خدمتت ــی این ه ــد ول ــدا کنی ــال خافــش هــم پی مث

هســتند کــه الزامــا خیلــی هــم تجربه هــای آن چنانــی در صنعــت ندارنــد. چــون وقتــی شــما تجربــه خیلــی زیــادی 

ــه  ــت شــکل گرفت ــون در صنع ــه تاکن ــزی اســت ک ــان چی ــل هم ــت حــل مســأله شــما مث ــد، ذهنی ــت داری در صنع

ــال  ــد مث ــد. چن ــدی دارن ــد. نگاه هــای جدی ــدی دارن ــد، رویکردهــای جدی ــدی دارن ــا این هــا ذهن هــای جدی اســت ام
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ــی  ــا یــک روش هــای خیل ــم. مثــا در بحــث اســتخراج نفــت، م چــه داخــل کشــور و چــه خــارج کشــور عــرض کن

معمولــی بــرای حفــاری داریــم. االن در دنیــا چنــد اســتارت آپ خیلــی موفــق و جــدی بــا روش  هــای بیــو، روش هــای 

باکتریایــی می خواهنــد نفــت را از داخــل چاه هــا جمــع کننــد و بــاال بیاورنــد و انتقــال دهنــد. خیلــی از شــرکت های 

ــد.  ــم گرفته ان ــی ه ــی خوب ــرمایه های )Fund( خیل ــد. س ــرمایه گذاری کرده ان ــا س ــد روی این ه ــا آمده ان ــزرگ دنی ب

ایــن اســتارت آپ االن خروجــی خیلــی جــدی نــدارد امــا شــما پنــج ســال، ده ســال دیگــر می بینیــد رژیــم حفــاری 

ــل در  ــل و نق ــم حم ــد. رژی ــما می بینی ــل ش ــل و نق ــوزه IT در حم ــه در ح ــن ک ــا ای ــد. کم ــاوت می کنن را کا متف

ــارج  ــرای خ ــال را ب ــن مث ــد. ای ــوض کرده ان ــم را ع ــن کا رژی ــی های آنای ــت. تاکس ــده اس ــوض ش ــا ع ــران تقریب ته

ــم. شــما  ــر داری ــی کوچک ت ــه در اشــل های خیل از کشــور عــرض کــردم. در داخــل کشــور االن دو ســه مصــداق البت

فــرض کنیــد مــا یــک موضوعــی تحــت عنــوان راپچردیســک )Rupture Disc( یــا دیســک های پــاره شــونده داریــم. 

- اکثــر دوســتان هــم بــا ایــن موضــوع آشــنا هســتند - در خطــوط انتقــال وقتــی فشــار از یــک حــدی باالتــر بــرود 

نیــاز اســت کــه تخلیــه فشــار رخ بدهــد. بــرای خــود همیــن موضــوع هــم راه حل هــای مختلفــی اســت. شــیر ایمنــی 

ــر  ــی ظاه ــک خیل ــن راپچردیس ــد. ای ــی می زنن ــای مختلف ــد، چیزه ــک می زنن ــد، راپچردیس )Safety Valve( می ز نن

ــدگاه مهندســی خاصــی هــم در  ــد دی ــد. در ظاهــر آدم احســاس می کن ــه می مان ســاده ای هــم دارد. مثــل یــک ماق

ــه ســاده بعضــی وقت هــا چنــد ده هــزار دالر  ــه شــدت باالیــی دارد. مثــا یــک نمون ــی ارزش افــزوده ب آن نیســت ول

قیمــت دارد. یــک کار خیلــی بزرگــی انجــام می دهــد. یعنــی موضــوع مهمــی مثــل ســیفتی بــه یــک تجهیــز خیلــی 

ســاده ای بســتگی دارد. نزدیــک ســه ســال پیــش یــک ســری از بچه هــای فارغ التحصیــل دانشــگاه شــریف مراجعــه 

کردنــد، روی ایــن موضــوع دســت گذاشــتند، روی راه حــل دســت گذاشــتند و فهمیدنــد کــه راه حــل نوآورانــه ای اســت 

و می توانیــم ایــن مشــکل را بــه جــای ایــن کــه بــا قیمت هــای خیلــی بــاال مثــل شــیر ایمنــی )Safety Valve( حــل 

 )Seed Money( ــیدمانی ــک س ــرمایه گذاری و ی ــک س ــا ی ــن کار ب ــم. ای ــش کنی ــکی حل ــک راپچردیس ــا ی ــم، ب کنی

خیلــی جزئــی و اولیــه در فضــای خیلــی کوچــک انجــام شــد. شــاید بــه 100 میلیــون تومــان هــم نمی رســید. یکــی از 

صنایــع پتروشــیمی ریســک کــرد و ایــن را پذیرفــت. البتــه خیلــی از اســتانداردهایی کــه بایــد می گرفتنــد، خیلــی از 

کارهایــی کــه بایــد می کردنــد، شبیه ســازی ها و خیلــی از کارهــای دیگــر را هــم انجــام دادنــد. اعتمــاد اولیــه یکــی از 

صنایــع را جلــب کردنــد و بعــد آن صنعــت آمــد یــک نمونــه از ایــن را نصــب کــرد. االن کــه مــن دارم بــا شــما صحبــت 

می کنــم ارزش ایــن اســتارت آپ از 100 میلیــون در ســه ســال گذشــته، تقریبــا بــه 50 میلیــارد تومــان رســیده اســت. 

فروشــش عــددی کمــی کمتــر اســت ولــی از لحــاظ ارزشــی چنیــن ارزشــی دارد. ایــن یــک ایــده خیلــی نوآورانــه، یــک 

راه حــل خیلــی جدیــد بــا یــک ارزش گــذاری بســیار باالســت. جالــب اســت بگویــم کــه ایــن اســتارت آپ توانســته اســت 
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یــک ســرمایه گذار کــه اصــا از صنعــت نفــت فــارغ اســت، جــذب کنــد. ســرمایه گذار یــک صنــدوق VC اســت کــه 

در کشــور دارد کار می کنــد. وقتــی طــرح کســب وکار2 و مطالعــه امکان ســنجی3 ایــن را دیــد برایــش جــذاب بــود، آمــد 

ــا  ــم این ه ــم بگوی ــی می خواه ــرد. یعن ــک ســرمایه گذاری جــذب ک ــال ی ــن اســتارت آپ را در قب 10 درصــد ســهام ای

ــاور  ــته دارد ب ــته آهس ــور آهس ــوآوری کش ــتم ن ــد و اکوسیس ــدا کرده ان ــرمایه گذار پی ــد، س ــدا کرده ان ــت پی االن اگزی

می کنــد کــه اســتارت آپ در صنعــت نفــت هــم معنــی دارد. 

محمد مصطفوی
پیــرو صحبت هــای آقــای قانعــی، جوانــان بــا انگیــزه و خاقــی کــه ایده هــای تغییردهنــده دارنــد، می توانــد منجــر بــه 

ارائــه محصــوالت و خدماتــی شــود کــه ارزش افــزوده ایجــاد کنــد. از آنجــا کــه ایــن تیم هــای خاقانــه ظاهــر شــرکتی 

و کســب وکار ندارنــد، شــاید بخــش عمــده ای از روابــط، منابــع مالــی، شــناخت بــازار و تجربــه آنــان از بلــوغ الزم بــرای 

موفقیــت در بــازار برخــوردار نباشــد. شــما بــه عنــوان شــتاب دهنده چــه نقشــی را خواهیــد داشــت؟ بایــد در ایــن مــورد 

صحبــت کنیــم امــا قبــل از آن، ایــن تیم هــای خــاق بــرای ایــن کــه بتواننــد حیــات خــود را ادامــه دهنــد، نیــاز بــه 

یــک منبــع مالــی دارنــد. یــک منبــع مالــی کــه حداقــل ایده هایشــان را بــه تحقــق برســانند و بــه محصوالتــی تبدیــل 

ــای کاســیک  ــا در مدل ه ــاوت VCه ــاید تف ــتفاده می شــود، ش ــا اس ــا از VCه ــد. در دنی ــرش کنن ــه کاملت ــد ک کنن

ارکانــی کــه تأمین کننــده مالــی هســتند، بانک هــا بودنــد و بــه قولــی فابریکــی کوایتــی. مــدل تأمیــن مالــی بانک هــا 

بــر اســاس بدهــی اســت، یــک مــدل تأمیــن مالــی دارایــی محــور اســت. علی القاعــده همــان تعریفــی کــه آقــای قانعــی 

ــد. از  ــه بگذارن ــن و وثیق ــوان تضمی ــه عن ــد ب ــه بتوانن ــد ک ــی ندارن ــه دارای ــا ک ــد در بحــث اســتارت آپ ها، این ه گفتن

ــه آنجــا  ــی می شــود ک ــک بخشــی از حــوزه فابریکــی کوایت ــم ی ــر در ســرمایه گذاری در بحــث ســهام ه طــرف دیگ

ــه بشــود از  ــکان هســت ک ــن ام ــک وجــود دارد، ای ــی شــرکت های پابلی ــرد مال ــا و عملک ــابقه ای از صورت ه چــون س

ــد شــرکت های  ــای قانعــی فرمودن ــی کــه آق ــا همــان توضیحات ــی ب ــی کــرد ول ــرای آنهــا تأمیــن مال ــازار، ســرمایه ب ب

اســتارت آپ ایــن ویژگــی را هــم ندارنــد. مکانیــزم یــا ابــزاری کــه بــرای تأمیــن مالــی آنهــا اســتفاده می شــود VCهــا 

ــه ســرمایه گذاری خطرپذیــر ترجمــه شــده کــه شــاید خیلــی ترجمــه دقیقــی نباشــد. از  ــوده کــه حــاال در ایــران ب ب

ایــن بابــت کــه بحــث خطرپذیــری نیســت بلکــه بحــث پذیــرش یــا وارد حــوزه ای از ریســک شــدن اســت کــه متناســب 

آن بــازده اســت. بایــد ترجمــه ونچــر باشــد، جســورانه یــا کارآفرینانــه شــاید ترجمــه بهتــری باشــد. آقــای زرنوخــی 

توضیحــی بدهنــد در مــورد ایــن کــه ایــن VCهــا چگونــه بــه اســتارت آپ ها و تأمیــن مالــی آنهــا کمــک می کننــد.

2. Business Plan  3. Feasibility Study
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رضا زرنوخی
مــن می خواهــم از ادبیــات جدیــدی بــه حــوزه نــوآوری نــگاه کنیــد. آن هــم جنــس ســرمایه گذاری روی ایــن شــرکت ها 

ــای  ــم پروژه ه ــردن ه ــاوت اســت. پیداک ــی متف ــارف خیل ــرمایه گذاری متع ــا س ــا ب ــرمایه گذاری این ه ــا س اســت. قاعدت

خــوب، هــم تیم هــای خــوب کــه بــه نحــو احســن بتواننــد ایــن پــروژه را انجــام دهنــد، قاعدتــا کار آســانی نیســت. در 

نهادهــای مالــی دنیــا یــک دســته بندی جدیــدی تعریــف کردنــد بــا عنــوان ونچرکپیتــال، یــک مــدل تأمیــن مالــی جدیــد 

کــه بتوانــد بــا ایــن تیم هــای نــوآور در شــرایط اولیــه کــه هنــوز بیزینس مــدل  و بیزینس پــان آمــاده ای ندارنــد، ســاختار 

حقوقــی شــرکت ندارنــد، هیــچ کــدام دارایــی فیزیکــی تقریبــا ندارند و بیشــتر یــک آینده خلــق شــده ای را به شــما پرزنت 

می کننــد و شــما روی آینــده خلــق شــده ســرمایه گذاری می کنیــد. خیلــی کار پیچیــده ای اســت. انجمن ملــی ونچرکپیتال 

آمریــکا تعریفــی در ایــن زمینــه ارایــه می دهــد در واقــع یــک نــوع ســرمایه گذاری بــه عنــوان منابــع مالــی کــه توســط 

افــراد حرفــه ای، در اختیــار تیم هــای جــوان کــه قابلیــت رشــد خیلــی باالیــی دارنــد قــرار می گیــرد و صــرف ارزش افــزوده 

شــرکت ها می شــود. عمدتــا اینجــا مســئله اســت کــه رشــد خیلــی زیــادی اتفــاق می افتــد. حتمــا نــوآوری وجــود دارد. 

بیزینــس مــدل آن تکــراری نیســت. آدم هایــی کــه درگیــر ایــن کار هســتند عمدتــا در بخــش نــوآوری تیم هایــی هســتند 

کــه بــه اصطــاح نیروهــای خــاق و باهــوش شــناخته می شــوند. بــا ایــن رویکــرد روی این هــا ســرمایه گذاری می شــود. 

ونچرکپیتال چند تا ویژگی دارد )تصویر  1(: 

تصویر 1: ویژگی های اصلی سرمایه گذاری خطرپذیر
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اول ایــن کــه یــک موضــوع مالــی اســت، یــک واســطه گر مالــی اســت، می آیــد بیــن کســانی کــه بــه عنــوان تأمین کننــده 

منابــع هســتند و تیم هایــی کــه حــاال مــا می گوییــم اســتارت آپ یــا شــرکت های نوپــا و نــوآور هســتند، قــرار می گیــرد. 

ــه  ــه Fund ک ــی )Genral Partners(. مجموع ــرکای عموم ــد ش ــد می گوین ــن کار را می کنن ــه ای ــی ک ــن آدم های ــه ای ب

ایجــاد شــده یــک GP اســت. شــرکای محــدود )Limited Partners( می شــوند پارتنرهــای شــرکای ایــن کار. دلیــل ایــن 

واســطه گری آن تعریفــی بــود کــه افــراد حرفــه ای باشــند کــه تشــخیص بدهنــد. چــون جنــس قضــاوت در رابطــه بــا ایــن 

تیم هــا و افــراد صرفــا مالــی نیســت، محاســبات نیســت، Data Sheetهــای اینگونــه وجــود نــدارد. بــه نوعــی قضاوت هــای 

ــا ســرمایه گذاری  ــی اســت. عمدت ــا ایــن ترکیــب می شــود. پــس جنــس کار از جنــس واســطه گری مال شــهودی هــم ب

روی شــرکت های خصوصــی انجــام می شــود. ببینیــد VC هــا درســت اســت کــه ورودی هایشــان پروژه هــای نــوآور اســت 

ــد  ــد شــتاب دهنده و... را انتخــاب می کنن ــی مانن ــن کــه نهادهای ــد، بعــد از ای ــی کــه VC می کن ــت انتخاب ــی در نهای ول

ــا و  ــاب ظرفیت ه ــن انتخ ــت. بنابرای ــده اس ــت ش ــع درس ــم در واق ــک تی ــط ی ــه توس ــرکتی ک ــت. ش ــرکت اس روی ش

صاحیــت آن تیــم خیلــی مهــم اســت کــه در قالــب یــک شــرکت انجــام شــود و ارزش افــزوده این هــا ناشــی از رشــد آن 

شــرکت اســت. یعنــی ســرمایه گذاری شــما بایــد در بازدهــی شــرکت بــه ظهــور برســد. عــاوه بــر خدماتــی کــه VCهــا 

می دهنــد، پــول و پــروژه ای کــه انتخــاب می کننــد، بعــدا بحــث حقوقــی آن را انتخــاب می کننــد و همراهــی می کننــد، 

ــا  ــه این ه ــد ک ــا باشــند و کمــک کنن ــن تیم ه ــار ای ــزن )Mentor( در کن ــی )Coach( و رای ــک مرب ــوان ی ــه عن ــد ب بای

بحث هــای بازاریابــی، اقتصــاد مهندســی، قیمــت تمام شــده، مذاکــره بــا تامین کننده هــا و مســائل مختلــف را در شــرکت 

داشــته باشــند. بنابرایــن ایــن از ویژگی هــای VCهــا خواهــد بــود و ارزش افــزوده ای هــم کــه این هــا کســب می کننــد از 

واگــذاری سهم شــان اســت. ایــن تفاوتــی اســت کــه بــا وام دارد. االن بعضــا می گوینــد VCهــا چنــد درصــد می خواهنــد 

بگیرنــد؟ اصــا ایــن اتفــاق نبایــد بیفتــد. دوســتان مثــال زدنــد یــک شــرکتی بایــد بیایــد، یــک ســرمایه گذاری می شــود، 

ارزش افــزوده پیــدا می کنــد، ارزش افــزوده عمدتــا اگــر در بــازار بــورس باشــد کــه IPO4 می شــود. اگــر نــه در بازارهــای 

 VC ــگاه ســرمایه گذاری ــی از ن ــت هــدف اصل ــه صــورت معامــات درون گروهــی انجــام می شــود و در نهای ــی ب معمول

ــدی وجــود  ــک رون ــا ی ــا نیســت. در دنی ــت VCه ــی اولوی ــوآوری نیســت، یعن ــا ن رشــد شــرکت ها اســت. بحــث اینج

دارد ایــن آمارهــا تقریبــا تــا 2018 اســت. رونــد رشــد ونچرکپیتــال در دنیــا را ببینیــد. از 2010 تــا 2018 ونچرکپیتــال 

چندتــا گام دارد؟ پول هــای اولیــه ای کــه جنــاب قانعــی گفتنــد پول هــای اصطاحــا قبــل از راه انــدازی پول هــای ســید و 

پری ســید، بعــد رانــد1، رانــد2، رانــد3، هیــچ موقــع هیــچ پروپوزالــی در اســتارت آپ وجــود نــدارد کــه مثــل یــک پانــت 

پتروشــیمی یــا پاالیشــگاه روز اول تامیــن مالــی و همــه چیــز مشــخص شــود. اگــر یــک مثــال ســاده بزنــم ماننــد یــک 

4. Intial Public Offer
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بچــه کــه بــزرگ می شــود هــر مــاه بایــد کفــش و کــت و شــلوار او عــوض شــود. بنابرایــن تأمیــن مالی هــا چنــد تــا رانــد 

دارد. تصویــر 2 را ببینیــد. رونــد رو بــه رشــد ونچرکپیتــال را در آمریــکا نشــان می دهــد. در کوارتــر دوم 2018 تقریبــا 30 

میلیــارد دالر حــوزه ونچرکپیتالــی بــوده کــه در بــازار آمریــکا بــوده اســت. 

تصویر 2: وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر در آمریکا

در تصویــر 3 در اروپــا می بینیــد همیــن رونــد بــا یــک گــپ زمانــی پشــت ســر آمریــکا دارد حرکــت می کنــد و بازارهــای 

ــا  ــدد در اروپ ــن ع ــه دوم 2018 ای ــر اســت. در ســه ماه ــکا کوچک ت ــازار VC آمری ــی از ب ــد ول ــم رشــد می کن ــا ه اروپ

مجموعــا پنــج میلیــارد دالر اســت یعنــی یــک ششــم آمریــکا. 

تصویر 3: وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر در اروپا

نکتــه جالــب مربــوط بــه آســیا اســت و جذابیتــی کــه دارد بــرای بازارهــای مالی پیــدا می کنــد. می بینیــد )تصویر 4(. رشــد 

VC در آســیا بــه شــدت دارد مــورد اســتقبال قــرار می گیرد. نه تنها توســط ســرمایه گذار آســیایی بلکه اروپایــی و آمریکایی 
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و محــور اصلــی هــم چیــن و هنــد اســت. اگــر ماحظه کنیــد در ســه ماهــه دوم 2018 این عــدد از آمریــکا هــم جلوتر زده 

اســت. در آســیا بــاالی 35 میلیــارد دالر اســت. حــوزه موضوعاتــی هــم کــه وارد می شــوند شــاید بــرای شــما جالــب باشــد. 

تصویر 4: وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر در آسیا

ــات و فضــای کامــرس  ــزار و IT و خدم ــا حــوزه نرم اف ــا 2018 تقریب ــر 5(، از 2013 ت ــد )تصوی دســته بندی ها را می بینی

تقریبــا وزن اصلــی را دارد. همیشــه تقریبــا 40-45 درصــد ایــن ســهم را بــه خــود اختصــاص داده ولــی یــک نکتــه خیلــی 

مهــم آن بخــش زرد اســت کــه حــوزه انــرژی اســت. همــان حــوزه ای کــه مــا در ایــران شــاید کمتــر بــه آن توجــه کردیــم. 

می بینیــم کــه ســهم خیلــی خوبــی در دنیــا دارد و کمــاکان هــم روبــه رشــد اســت. 

تصویر 5: سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع مختلف
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در ایــران مــا یــک ارزیابــی کلــی داریــم کــه رونــد VC چگونــه اســت. فقــط به لحــاظ کلی خدمــت شــما بگویــم، تصویر 6 

کــه ســال 96 مــا ارزیابــی کردیــم در انجمــن VC ایــران ولــی تقریبا شــما اســتارت آپ ها چه حــوزه خدمات مانند تپســی و 

اســنپ را می بینیــد، دیجــی کاال، کافــه بــازار، علــی بابــا، حوزه هــای ســامت کــه خیلــی االن دارنــد زیــاد می شــوند، تقریبا 

1200 میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری شــده اســت. ایــن بخــش خصوصــی قضیــه اســت. ارزش افــزوده ایــن بخــش االن 

بــاالی 40 هــزار میلیــارد تومــان اســت. یعنــی ارزش بــازاری کــه االن هســت و بــرآورد می کنیم. بنابراین رشــد کرده اســت. 

تصویر 6: سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران

تقریبــا ششــمین ســالی کــه در ایــران VC هــا وارد شــدند، هنــوز بــازار در حوزه هــای مختلــف بالــغ نشــده اســت ولــی 

ارزیابــی هــم کــه مــا داشــتیم در ایــران، حــوزه ICT تقریبــا مشــابه رونــد دنیــا وزن خیلــی زیــادی دارد و در حــوزه انــرژی 

هــم مــواردی پیــدا شــده کــه امیــدوار هســتیم بــا رویکردهایــی کــه در ایــن نشســت ها هســت، توجــه فعــاالن محتــرم 

حــوزه نفــت و گاز اعــم از ســرمایه گذاری، هولدینگ هــا را جلــب کنیــم بــه ایــن کــه یــک اتفاقــی در دنیــا افتــاده اســت. 

ایــن اعــداد در آمریــکا عــددی نیســت ولــی اثــر بورســی آن ایــن اســت کــه چهــار تــا شــرکت اول بــازار بــورس آمریــکا، 

ــازار  ــا ارزش ب ــتند. مث ــوگل و ... هس ــبوک و گ ــل و فیس ــد اپ ــرکت هایی مانن ــتند، ش ــت و گاز و... نیس ــرکت های نف ش

اپــل 700 میلیــارد دالر اســت، یــا گــوگل. فکــر می کنــم تقریبــا ایــن ارزش افــزوده دارد در حوزه هــای دیگــر هــم تکــرار 

می شــود، بــرای سیســتم های ســرمایه گذاری جــذاب می شــود. چنــد پیشــنهاد اگــر الزم باشــد خواهــم داد ولــی طبــق 

ارزشــیابی کــه مــا کردیــم در ایــران کمتــر از ده درصــد در بخشــی از شــاخص های انــرژی نــو ورود پیــدا کــرده و امیــدوار 

ــد،  ــد، شــرکت ســرمایه گذاری در صنعــت نفــت و VC کــه درســت کردن ــی کــه دوســتان دارن ــا زحمات هســتیم کــه ب

انشــاءاهلل یــک دســتاورد خوبــی داشــته باشــد. 
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محمد مصطفوی
شــاید ایــن قضیــه جــذاب باشــد کــه شــما چطــور بــه یــک تیمــی از جوانــان مثــا پنــج میلیــارد تومــان پــول می دهیــد، 

بعــد ســهامی کــه می گیریــد بیســت یــا ســی درصــد آن پــول اســت؟ ایــن روش ارزش گــذاری چگونــه اســت؟ همانطــور 

کــه خودتــان در ابتــدا توضیــح دادیــد، بــه هــر حــال داریــد آینــده ای را می بینیــد کــه ایــن روش می توانــد در آن شــکل 

ــن اســت کــه ایــن روش ارزش گــذاری چیســت؟  ــرای همــه ســؤال باشــد ای بگیــرد. شــاید مهم تریــن مســئله ای کــه ب

نقــش رایزنــی را بــه طــور عینی تــر )حداقــل بــر اســاس تجربــه شــخصی تان( توضیــح دهیــد.

رضا زرنوخی
مــن در قالــب یــک مثــال می گویــم. در ســال 91 یــا90 شــرکتی بــود بــه نــام »همــراه همزبــان ایرانیــان«، ایــن شــرکت 

ــم فارســی  ــرم IT شــان تقوی ــه در سیســتم پلتف ــرد ک ــای عســلویه کدنویســی می ک ــرای پیمانکاره ــرد؟ ب چــه کار می ک

داشــته باشــند. دوســتانی از جملــه آقــای »پورنــادر« از بچه هــای المپیــاد کامپیوتــر دانشــگاه شــریف بــود. پــروژه B2B را 

کــه انجــام دادنــد و تمــام شــد، بیــکار شــدند. پشــت دانشــگاه شــریف یــک آپارتمــان 60 متــری داشــتند، گفتنــد بیاییــم 

ایــن فضــای برنامه هــاي کاربــردي فارســی را در اختیــار بخــش عمومــی قــرار بدهیــم. از B2B، بیاییــم بــه B2C، چــه کار 

ــا ایــن هــدف شــروع بــه ســرمایه گذاری  کنیــم؟ ورود اســمارت فــون )گوشــی های هوشــمند( دارد زیــاد می شــود. مــا ب

ــازار و دیــوار شــده اســت. ســفارش  کردیــم کــه بتوانیــم اپلیکیشــن درســت کنیــم و االن خروجــی آن شــرکت کافــه ب

دادیــم، بــه ســراغ سامســونگ و هــواوی رفتیــم کــه آقــا شــما کــه گوشــی وارد می کنیــد بیاییــد روی هــر گوشــی یــک 

مجموعــه ســی دی را بگیریــد و اپــی را بــه خریدارهــا بدهیــد کــه تقویــم فارســی داشــته باشــند، فونــت داشــته باشــند، 

گیــم داشــته باشــند و شــبیه این هــا. آن موقــع اپ اســتور و امثــال ایــن یــک مقــدار محدودیــت کار فارســی داشــت. 

یــک اتفــاق جالبــی افتــاد و شــرکت هــواوی تقریبــا آب پاکــی را روی دســتمان ریخــت. مــا حســاب می کردیــم بــه ازای 

ــان می خــرم،  ــون توم ــن را 40 میلی ــه ای ــن هم ــت م ــن داده شــود. گف ــت ای ــول باب ــر گوشــی 100 دالری، 3 دالر پ ه

بیزنــس شکســت خــورد. آقــای پورنــادر بــه آمریــکا رفــت، آن موقــع بــا کدنویســی ســالی 213 هــزار دالر شــروع کــرد، 

مــا 50 میلیــون هــم خــرج نکــرده  بودیــم. بــه ســراغ آقــای دکتــر »یحیــی تابــش« رفتیــم. دوســتانی کــه شــریف هســتند 

ایشــان را می شناســند، ایشــان اســتنفورد اســت. گفــت: مــن کســی را بــه نــام »حســام آرمــان دهــی« می شناســم، )او 

در چالمــرز ســوئد کارآفرینــی خوانــده بــود( بیایــد درگیــر بشــود. حســام بــه جــای پورنــادر آمــد ســر کار نشســت. مــا 

پــول دادیــم، ناگهــان دیدیــم پــروژه تــکان خــورد. گفت: »فضــای فروختــن تکنولــوژی را کنــار بگذاریــم، یک اپ اســتوری 

درســت کنیــم کــه پلتفرمــی داشــته باشــد و هــر کســی هــر اپلیکیشــنی بــا هــر تخصصــی داشــته باشــد، آنجــا بفروشــد. 
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مــا بــرای مــردم بازاریابــی کنیــم، اســتاندارد تعریــف کنیــم و بــازار را بــزرگ کنیــم. آنهــا کمیســیونی را از بابــت ارزش 

افــزوده خودشــان بردارنــد و ســهمی را بــه کافــه بــازار بدهنــد.« شــاید ایــن ســرمایه گذاری بــه چنــد صــد میلیــون تومــان 

نرســید. پوســتمان کنــده شــد. داشــتیم ناامیــد می شــدیم، یوزرهــا از 50 هــزار، یــا 100 هــزار نفــر، ناگهــان 500 هــزار 

نفــر شــد. االن کــه مــا خدمــت شــما هســتیم فکــر کنــم 40 میلیــون نفــر ایــن اپ را نصــب کرده انــد. داســتان از ســال 

91 و 92 شــروع شــده اســت. ســال 96 بابــت 10 درصــد واگــذاری گــروه »آوای هوشــمند ایرانیــان« 38 میلیــون یــورو 

ــول داد. ایــن اتفاقــی اســت کــه در اســتارت آپ می افتــد. ســرمایه گذار خارجــی پ

 
محمد مصطفوی

در خصــوص اســتارت آپ ها و تأمیــن مالــی آنهــا صحبــت شــد ولــی شــاید خــوب باشــد بــا توجــه بــه ایــن که شــما )ســید 

ــان  ــه اســم شــرکت های دانش بنی ــت علمــی ب ــه در معاون محمــد صاحــب کار( مســئول هســتید و روی شــرکت هایی ک

شــناخته می شــوند شــناخت داریــد، توضیــح بفرماییــد کــه چــرا دانــش بنیــان؟ چــرا از واژه اســتارت آپ اســتفاده نکردید؟ 

ــن  ــیل را در ای ــن پتانس ــا ای ــا واقع ــد؟ آی ــا دارن ــاد م ــی در اقتص ــه نقش ــان چ ــرکت های دانش بنی ــر ش ــال حاض در ح

شــرکت ها می بینیــد کــه بتواننــد در صنعــت نفــت نقشــی مشــابه صنایــع دیگــر داشــته باشــند؟ 

 

سیدمحمد صاحب کار
مقــام معظــم رهبــری امــروز )17 مهــر( طبــق روال هرســاله، جلســه دیــدار بــا نخبــگان را داشــتند کــه خیلــی جلســه 

خوبــی بــود. در بخش هــای خبــری توضیحاتــش را می بینیــد. عــاوه بــر ایــن، دیــروز ایشــان از نمایشــگاه شــرکت های 

دانش بنیــان دیــداری داشــتند. توجــه ایشــان بــه ایــن مســایل درخــور توجــه اســت.

واژه شــرکت های دانش بنیــان تقریبــا حــدود 10 ســال پیــش بــه ادبیــات مباحــث مختلف فنــاوری و صنعتــی در کشــور وارد 

شــد. ترجمــه ای کــه آن موقــع در ذهــن مــا بــود، ترجمــه Technology Based Firm بــود. کســانی کــه در زمینــه مدیریت 

)New Technology Based Firm( خیلــی آشــنا  NTBF یــا TBF فنــاوری یــا سیاســت گذاری فنــاوری کار کرده انــد، بــا

ــت.  ــن شرکت هاس ــه ای ــه ب ــا توج ــورهای دنی ــه کش ــاوری در هم ــم و فن ــت گذاری عل ــای سیاس ــی از پایه ه ــتند. یک هس

یعنــی شــرکت هایی کــه بنــای آنهــا یــا بنیــان آنهــا بــر فنــاوری اســت. اصطاحــا بــه آن TBF می گوینــد. ایــن عبــارت 

تحت الفظــی اش را اگــر می خواســتیم بــه فارســی ترجمــه کنیــم، شــرکت های فنــاوری بنیــان می شــد کــه مقــداری ســخت 

بــود. لــذا مســامحتا بــه دانش بنیــان ترجمــه شــد. البتــه Knowledge Based Firm یــا Knowledge Company هــم 

در ادبیــات مدیریــت فنــاوری داریــم کــه تقریبــا همیــن موضــوع را می توانیــم در نظــر بگیریــم. پــس بیشــتر توانمندی هایــی 
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ــد و  ــاس می آی ــر آن اس ــه ب ــت ک ــه اس ــای فناوران ــت، آن توانمندی ه ــر ماس ــان مدنظ ــرکت های دانش بنی ــه االن در ش ک

معیــار می شــود، ارزیابی هــا مشــخص می شــوند. بــر اســاس آن مشــخصا اگــر ارزیابــی اتفــاق بیفتــد، می تواننــد بــه عنــوان 

ــان هســتیم حــدود 4600  ــا خدمتت ــه م ــد. االن ک ــا اســتفاده کنن ــک ســری مزای ــد و از ی ــان بیاین شــرکت های دانش بنی

ــه عنــوان شــرکت های دانش بنیــان تأییــد کردیــم کــه  شــرکت را در حوزه هــای مختلــف صنعتــی و فنــاوری در کشــور ب

البتــه فرآینــد ارزیابــی ایــن شــرکت ها در یــک کارگــروه اســت کــه ایــن کارگــروه شــامل 12 وزراتخانــه و دســتگاه اجرایــی 

و اتــاق بازرگانــی و شــخصیت حقیقــی و صاحبنظــر هســتند کــه ایــن معیارهــا را مشــخص می کننــد. فرآینــد ارزیابــی هــم 

ــار معیارهــا ســخت گیرانه تر می شــود و شــرکت ها هــر دو ســه ســال  ــه ایــن نحــو اســت کــه هــر دو ســه ســال یــک ب ب

یــک بــار بایــد دوبــاره ارزیابــی بشــوند. بــا توجــه بــه سیاســت ها و برنامه هایــی کــه ایــن کارگــروه ارزشــیابی شــرکت های 

ــد،  ــده بودن ــد ش ــان تأیی ــرکت های دانش بنی ــوان ش ــه عن ــته ب ــه در گذش ــرکت ک ــدود 1360 ش ــته، ح ــان داش دانش بنی

االن از فهرســت خــارج شــده اند. یعنــی مــا اگــر فقــط می خواســتیم بــه نتیجــه کمــی شــرکت ها نــگاه کنیــم، االن تعــداد 

شــرکت های دانش بنیــان 5900 شــرکت بــود ولــی االن 4600 شــرکت باقــی مانــده اســت زیــرا کیفیــت ایــن شــرکت ها و 

ایــن کــه چقــدر توانمندی هــای فنــی عمیــق در ایــن شــرکت ها وجــود دارد، بــرای ایــن مجموعــه مهــم بــود. 

عمده تریــن دســته بندی ایــن شــرکت ها از نظــر تعــداد و درآمــد در حــوزه  IT و ICT اســت کــه رتبــه اول را دارد. رتبــه 

دوم حــوزه بیوتکنولــوژی و ماشــین آالت و تجهیــزات پیشــرفته اســت کــه دارنــد کاری را انجــام می دهنــد، و تقریبــا هــم 

از نظــر تعــداد و هــم از نظــر درآمــد، ایــن ســه دســته، ســه دســته اول مــا هســتند. حــوزه بیوتکنولــوژی، حــوزه نوظهــوری 

اســت کــه تمــام حوزه هــای صنعــت، کشــاورزی، خصوصــا حــوزه ســامت، دارو، مکمل هــا و ... را بــه شــدت تحــت تاثیــر 

خــودش قــرار داده اســت و بســیار هــم در کشــور در حــال رشــد اســت. شــرکت های خیلــی خوبــی داریــم. شــرکت های 

ــه  ــن زمین ــی در ای ــف دیگــر کــه شــرکت های خوب ــوژن و شــرکت های مختل بزرگــی در حــوزه دارو مثــل ســیناژن، آلی

هســتند و حتــی صــادرات هــم دارنــد.

مــا در معاونــت علمــی و فنــاوری ســعی کردیــم شــرایطی فراهــم کنیــم کــه فعالیــت  ایــن شــرکت ها در مســیر ســاده تری 

ــا  ــه صــورت طبیعــی در طــی 5 ســال انجــام بدهــد، م ــک شــرکت ب ــرار اســت ی ــد. یعنــی فرآینــدی کــه ق ــه یاب ادام

بیاییــم مســیری را بــرای آن فراهــم کنیــم کــه در مــدت زمــان چهــار ســال انجــام شــود. بــه عبارتــی 20 درصــد زمانــش 

ــر وارد فرآیندهــای دیگــر شــود. ــد راحت ت ــی شــود کــه بتوان صرفه جوی

 مــا در 9 محــور کلــی داریــم ایــن برنامه هــا را اجــرا می کنیــم. یکــی بحــث تأمیــن مالــی اســت کــه حــاال یــا توســط 

ــوآوری و شــکوفایی در حــال انجــام اســت. دوم بحــث مالیــات اســت کــه پکیــج  ــا صنــدوق ن صنــدوق توســعه ملــی ی

مالیاتــی مــا یــک بســته مفصلــی اســت. مــن اگــر بخواهــم جزئیاتــش را بگویــم خیلــی طــول می کشــد. موضــوع ســوم 
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بحــث گمــرک اســت کــه تعاماتــی کــه در گمــرک، در بحــث واردات و صــادرات دارنــد در ایــن زمینه مطرحــش می کنند. 

بحــث چهــارم بحــث تعامــل بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت کــه واقعــا یکــی از دشــوارترین فعالیت هایــی کــه یــک 

شــرکت بخواهــد انجــام بدهــد، تعامــل بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت. بــه دلیــل ابهامــات و مســایل خاصــی کــه 

در قواعــد و مقــررات حــوزه ســازمان تأمیــن اجتماعــی وجــود دارد، مــا وارد شــدیم و ســعی کردیــم مقــداری تســهیات 

ایجــاد کنیــم. بحــث بعــدی تعامــل بــا شهرداری هاســت کــه شــرکت های دانش بنیــان اجــازه داشــته باشــند در صورتــی 

ــای  ــان را در کاربری ه ــر خودش ــد دفت ــوند، بتوانن ــت نمی ش ــتند و اذی ــرض نیس ــی معت ــک محل ــایه های ی ــه همس ک

مســکونی مســتقر کننــد کــه حــدود 100 الــی 150 شــرکت در شــهر تهــران توانســته اند از ایــن مزیــت اســتفاده کننــد 

ــد.  ــی کنن ــا صرفه جوی ــن هزینه ه ــد و در ای ــان را کاهــش بدهن ــتقرار خودش ــای اس و هزینه ه

ــری  ــران، 50 کیلومت ــری ته ــعاع 120 کیلومت ــه در ش ــت ک ــرداری اس ــه بهره ب ــا پروان ــیس ی ــواز تأس ــدی ج ــث بع بح

اصفهــان، 30 کیلومتــری مشــهد و ســایر شــهرهای بــزرگ کــه ممنوعیــت اســتقرار وجــود دارد، شــرکت های دانش بنیــان 

بــا کمــک وزارت صنعــت و رعایــت مقــررات زیســت محیطــی، جــواز تأســیس و پروانــه بهره بــرداری داخــل ایــن شــعاع 

بگیرنــد. بحــث بعــدی، بحــث تعامــل بــا ســتاد کل نیروهــای مســلح دربــاره ســربازی افــراد فعــال و کلیــدی شــرکت های 

دانش بنیــان اســت. چــون مهم تریــن دارایــی یــک شــرکت دانش بنیــان دانــش آن اســت کــه دانشــش هــم در نیرویــش 

ــود.  ــدی می ش ــارت ج ــار خس ــرکت دچ ــود و ش ــارج می ش ــرکت خ ــش از ش ــر کا آن دان ــرود دیگ ــش ب ــت. نیروی اس

ــه شــرکت های  ــم ک ــای مســلح ایجــاد کنی ــتاد کل نیروه ــا س ــی را ب ــن مســأله توانســتیم تعامل ــت ای ــل اهمی ــه دلی ب

ــن کــه دو  ــرد مشــمول بعــد از ای ــد نیروهایشــان را در داخــل مجموعــه خودشــان حفــظ کننــد و ف ــان بتوانن دانش بنی

ســالش را بــه جــای پــادگان در داخــل خــود آن شــرکت گذرانــد، کارت پایــان خدمــت را بگیــرد کــه خیلــی مســیر جذابی 

اســت. واقعــا تعــدادی از شــرکت ها هــم اســتقبال کرده انــد. حــدود شــاید 1500 تــا 2000 شــرکت توانســته اند از ایــن 

ــد و  ــتفاده کرده ان ــا اس ــن مزیت ه ــار شــرکت ها از ای ــد صــد ب ــل چن ــد. حداق ــتفاده کنن ــاال اس ــا ح ــربازی ت ــد س فرآین

برنامه هــای آینــده مــا نیســت بلکــه جــاری اســت.

آخریــن مســأله هــم کــه شــاید در حــوزه نفــت و نیــرو خیلــی مهــم باشــد، بحــث »ســاخت بــار اول« یــا تولیــد بــار اول 

محصــوالت فناورانــه اســت کــه مــا از مراجــع ذیربــط مصوبــه ای گرفتیــم مبنــی بــر این کــه شــرکت های دانش بنیــان برای 

ســاخت بــار اول اقــام تحریمــی و اقــام راهبــردی، از تشــریفات مناقصــه معــاف  شــوند یعنی می تواننــد خارج از تشــریفات 

مناقصــه وارد فرآینــد بشــوند و آن کارفرمــا بتوانــد خــارج از تشــریفات مناقصــه کارکنــد. چــون دســتگاه های کارفرمایــی و 

شــرکت هایی کــه می خواهنــد کار را بــه بیــرون بدهنــد، در ســاخت بــار اول ریســک های بســیار زیــاد مقرراتــی و قانونــی 

ــرای ایــن کــه ببیننــد  ــد کــه گیرهــای بســیار جــدی پیــش می آیــد. ســازمان های نظارتــی ورود پیــدا می کننــد ب دارن
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چــه اتفاقــی در ســاخت بــار اول می خواهــد بیفتــد. خوشــبختانه ایــن مصوبــه را گرفتیــم و در آســتانه اجرایــش هســتیم.

 ایــن 9 عنوانــی کــه خدمتتــان گفتــم 9 پلتفــرم هســتند بــه عنــوان کارهــای اصلــی کــه دارد انجــام می شــود امــا مــن 

ــه واســطه نــوع کاری کــه در حــوزه انــرژی و حــوزه نفــت و نیــرو وجــود  احســاس می کنــم شــرکت های دانش بنیــان ب

دارد، بــا فضــای نفــت و نیــرو راحت تــر می تواننــد ارتبــاط برقرارکننــد تــا اســتارت آپ ها. اســتارت آپ ها بیشــتر در حــوزه 

ــد و  ــه حــوزه خدمــات تنــه می زن ــرژی مــا هــم بعضــی جاهــا ب خدمــات می تواننــد کار کننــد. البتــه صنعــت حــوزه ان

ــدا  ــاد بزرگــی پی ــان کمــی، ابع ــدت زم ــد در م ــری اســت و می توان ــاس  پذی اشــتراک دارد. چــون ذات اســتارت آپ مقی

کنــد و بــزرگ و بزرگتــر شــود. بعضــی از این هــا بــا تعاریــف مــا بــه عنــوان شــرکت دانش بنیــان قابــل تأییــد هســتند. 

بعضی هــا هــم چــون کار فناورانــه خاصــی نکردنــد ولــی بیزینس مــدل خودشــان را تغییــر داده انــد، بــه عنــوان اســتارت آپ 

وجــود دارنــد. در مجمــوع حــاال چــه اســتارت آپ، چــه شــرکت دانش بنیــان مــا در معاونــت علــم و فنــاوری بــه عنــوان 

ــک ســری  ــه ی ــوآوری ب ــوذ ن ــرای نف ــه ب ــم ک ــم، احســاس می کنی ــم کل کشــور را رصــد می کنی ــه داری ــه ای ک مجموع

ــک  ــه ی ــم ن ــرا کنی ــی را اج ــگ پارتیزان ــک جن ــد ی ــت هســتند، بای ــا لَخ ــه بعض ــازمان هایی ک ــزرگ، س ــازمان های ب س

ــا  ــه ایــن قلعــه ی ــوآور را ب ــی یعنــی ســعی کنیــم گروه هــای مختلــف و تیم هــای ن جنــگ کاســیک را. جنــگ پارتیزان

ایــن مجموعه هایــی کــه تحــت عنــوان شــرکت های بــزرگ در حــوزه پیمانــکار یــا جاهــای مختلــف دارنــد کار می کننــد، 

نفــوذ بدهیــم. بــه ایــن ترتیــب خیلــی از ایــن نوآوری هــا می توانــد بــه تدریــج نفــوذ و کار کنــد. البتــه ایــن اقــدام، جــای 

ــد  ــای چن ــرای پروژه ه ــرو و اج ــت و نی ــوزه نف ــزرگ در ح ــیار ب ــرکت های بس ــاد ش ــرای ایج ــور را ب ــت های کش سیاس

میلیــارد دالری را نمی گیــرد. ایــن دو سیاســت مکمــل هــم هســتند. مــا در زمینــه تزریــق نــوآوری، از طریــق تیم هــای 

جــوان و نــوآور و فعــال بــه حــوزه انــرژی، فعــا در حــال پیگیــری هســتیم. 

محمد مصطفوی
ــن موضــوع کار کــرده  ــه طــور جــدی روی ای ــاوری ریاســت جمهــوری ب ــت علمــی و فن طــی 20 ســال گذشــته معاون

ــتارت آپ،  ــرکت های اس ــری ش ــه تعبی ــا ب ــان ی ــرکت های دانش بنی ــود ش ــه از خ ــوده ک ــائلی ب ــا مس ــه این ه ــت. هم اس

بــه وجــود آمــده اســت. معاونــت علمــی بــرای ایــن موضــوع چاره اندیشــی کــرده و حــاال هــم کــه می خواهــد در جنــگ 

پارتیزانــی وارد صنعــت نفــت بشــود، ارائــه توضیحاتــی از جانــب آقــای محمــدزاده مفیــد اســت. چــون بــه هــر حــال وزارت 

ــرای ورود شــرکت های اســتارت آپ دارد. مــن از اســتارت آپ اســتفاده می کنــم، چــون  نفــت هــم برنامه هــای مفصلــی ب

بخــش زیــادی از صنعــت نفــت بــه دنبــال نــوآوری اســت. تغییــر بیزنــس مدل هــا هــم بســیار ارزشــمند اســت و بیزنــس 

ــوارد مطــرح شــده در خصــوص  ــه م ــا توجــه ب ــه وزارت نفــت را ب ــا برنام ــه بازنگــری دارد. لطف ــاج ب مدل هایمــان احتی
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ــا مثــل تأمیــن اجتماعــی از مســائل  ــع پیــش روی شــرکت های نوپ اســتارت آپ ها، شــتاب دهنده ها، نقــش VC  هــا، موان

مربــوط بــه مالیــات گرفتــه تــا پرســنل، توضیــح دهیــد.

سعید محمدزاده
قبـل از ایـن کـه گـزارش را خدمـت عزیـزان عـرض کنـم، دو سـه سـؤال را مطـرح میکنم. هدفـم از گزارشـی که امـروز به 

خاطـرش در خدمـت شـما هسـتم ایـن اسـت که از فکـر و تجربه همه کسـانی که دلشـان برای کشـور می سـوزد و صاحب 

سـبک و ایـده هسـتند اسـتمداد بگیریـم. همـه ما ایـن روایت حضـرت را مکرر شـنیدیم، از سـه معصوم )ع( هم نقل شـده: 

»هـر کـس دو روزش مثـل هـم باشـد مغبـون اسـت«. آیـا واقعـا روزگاری کـه در این صنعـت گذراندیـم، اگـر از دور به آن 

نـگاه کنیـم، شـرایط مـا شـرایط رو به رشـد و تعالی بوده اسـت؟ آیـا وضعیت کنونـی، وضعیتی اسـت که آنچه کـه داریم و 

آنچـه کـه می توانسـتیم داشـته باشـیم شـبیه هم اسـت؟ فرمایـش حضرت امیر اسـت کـه می فرماینـد: تدبیر خـوب ثروت 

و مـال  انـدک را زیـاد می کنـد و بـارور می سـازد، تدبیـر بـد مـال بسـیار را نابـود می سـازد. آن هایی کـه مجـری پروژه های 

عمرانـی بـوده باشـند، اول قانـون بودجـه ایـن روایـت را هـر سـاله می گذارنـد کـه »حسـن التدبیـر ینمـی قلیـل المـال«.

در ابتــدای گــزارش اطاعاتــی را بــا هــم نــگاه کنیــم )تصویــر7(. چنــد شــاخص در دنیــا وجــود دارد کــه شــاخص های 

ارزشــمندی هســتند: یــک شــاخص، شــاخص معمــاری انــرژی اســت. همــه دوســتانی کــه اینجــا هســتند احتمــاال بــا آن 

آشــنا هســتند. یــک شــاخص، شــاخص رقابت پذیــری اســت. یــک شــاخص هــم شــاخص نــوآوری اســت. 

تصویر 7: شاخص های سنجش برای ایجاد استار ت آپ ها
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ایــن گــزارش را بــا هــم یــک نگاهــی بکنیــم )تصویــر 8(، رتبــه مــا در بیــن 129 کشــور االن 61 اســت. شــاخص نــوآوری 

یــک ســری رکــن دارد - اینجــا بــه خاطــر خاصــه بــودن حذفــش کــردم - ایــن رکن هــا زیررکــن دارد، شــاخص دارد، 

نماگــر دارد، و... کــه بــر اســاس آنهــا ایــن شــاخص نــوآوری را احصــا کردنــد. خوشــبختانه در طــی چنــد ســال گذشــته 

وضعیــت رتبــه ایــران رو بــه بهبــود اســت.

تصویر 8: مولفه های شاخص نوآوری

 امــا یــک نگاهــی بــه همیــن تصویــر بکنیــم، ایــن تحلیــل، تحلیــل ارزشــمندی اســت. مــا مثــا در نهادهــا کــه بــه رنــگ 

قرمــز اســت وضعمــان خــوب نیســت. دیگــر پیچیدگــی بــازار، پیچیدگــی کســب وکار، جــذب دانــش وجــود دارد. همیــن 

یکــی را مــن بگویــم در جــذب دانــش رتبــه مــا 120 اســت. در خروجی هــای دانــش و فنــاوری و خلــق دانــش و اثرگــذاری 

دانــش عددهایمــان را نــگاه کنیــد. االن رتبــه علمــی مــا در دنیــا از جهــت تولیــد علــم خیلــی وضعیــت مناســبی اســت. 

چقــدر مــا شــاخص های مقــاالت ISI در دانشــگاه داریــم، یعنــی تولیــد مقالــه ISI مثــا در دانشــکده های نفــت، شــیمی، 

مهندســی شــیمی زیــاد اســت. آن وقــت وضعیــت صنعــت کشــور مــا بایــد همیــن باشــد کــه االن اســت؟ آن هایــی کــه در 

حــوزه صنایــع کشــور آشــنایی مبســوط دارنــد می داننــد وضــع مــا از جهــت تجهیــزات هــم خیلــی مناســب اســت. عمدتــا 

حجــم انبوهــی از تجهیــزات هــم در داخــل کشــور اســت. یعنــی نخبــه داریــم، خبــره داریــم، تجهیــزات و زیرســاخت 

داریــم ولــی این هــا بــا همدیگــر کار نمی کننــد. مثالــی در ایــن رابطــه بزنــم. خداونــد عالــم انســان را خلــق کــرده کــه 

فرقــش بــا ایــن مجســمه ای کــه مــا می ســازیم چیســت؟ مــا می توانیــم مجســمه خیلــی زیبــا بســازیم، ایــن مجســمه روح 
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نــدارد، ربــات روح نــدارد. ربــات هــم کــه می ســازیم روح نــدارد. ایــن عناصــر بــا هــم کار کنــد مســأله درســت می شــود.

در تصویر 9 شاخص رقابت پذیری جهانی را نگاه کنید.  اندازه بازار ما در میان 140 کشور در دنیا 19 است. 

تصویر 9: مولفه های شاخص نوآوری

شــروع کســب وکار و ثبــت کــردن وضع مــان خــوب اســت ولــی زمــان مــورد نیــاز بــرای شــروع کســب وکار 88 اســت. ایــن 

چیزهایــی کــه حــاال در مــورد VC و نــکات دیگــر اشــاره فرمودنــد، بــه ایــن قســمت ها بایــد یــک مقــدار نــگاه کنیــم. 

پویایــی کســب وکار را نــگاه کنیــد ببینیــد چــه وضعیتــی داریــم؟ رتبــه مــا در نســبت نگــرش بــه ریســک کار آفرینــی 

126 اســت. در ســرمایه گذاری وضعمــان خــوب نیســت. تولیــد مســتندات علمــی و کیفیــت نهادهــای دانشــگاهی مــا را 

ــا هــم  نــگاه کنیــد. اگــر می خواهیــم رتبــه رقابت پذیــری صنعت مــان در دنیــا را افزایــش بدهیــم، بایــد ایــن المان هــا ب

کار کننــد. نمی شــود دانشــگاه مــا فقــط خــوب کار کنــد. مــن یــک گــزارش تهیــه کــردم کــه اینجــا نیــاوردم. در ســطوح 

آمادگــی فنــاوری )TRL( از 1 تــا 9 اگــر گــزارش وضعیــت ایــران را در صنعــت نفــت ببینیــد، TRL 1 تــا 2 حتــی یــک 

مقــدار 3 وضــع مــا خیلــی خــوب اســت. در TRLهــای باالتــر وضــع بســیار اســف بار اســت. ایــن هــم شــاخص معمــاری 

انــرژی اســت )تصویــر 10(. رتبــه رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور را در بیــن 124 کشــور در ســال های 2014 تــا 2017 

نشــان می دهــد کــه مــا در مســأله کســب وکار مشــکل داریــم. در ایــن فضــای کســب وکار، در ایــن زیســت بــوم مشــکل 

داریــم. حــاال چــون دیگــران اشــاره فرمودنــد مــن بگــذرم.
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تصویر 10: مولفه های شاخص معماری انرژی

ــرکت اول،  ــش ش ــج، ش ــت پن ــب اس ــد. جال ــاهده می  کنی ــر  11 مش ــوآوری را در تصوی ــوزه ن ــر ح ــرکت برت 10 ش

ــا 10  ــی در دنی ــزرگ نفت ــم، شــرکت های ب ــگاه کنی ــد اقتصــادی ن ــر از بع ــه IT هســتند. اگ شــرکت هایی بیشــتر  برپای

ســال گذشــته جــزو پنــج شــش تــای اول بودنــد کــه االن جــای خودشــان را بــه ایــن چنــد شــرکت داده انــد. یــک تفــاوت 

ــر هســتیم.  ــه  شــرکت های IT عقب ت ــوآوری نســبت ب ــا شــرکت های نفتــی در موضــوع ن ــزرگ ایجــاد شــده اســت. م ب

تصویر 11: شرکت های برتر درر حوزه نوآوری جهان
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تصویــر 12 هــم بــاز یــک گــزارش ارزشــمندی اســت. تقریبــا 67 درصــد کارهــا در دانشــگاه ها مرتبــط بــا صنعــت نفــت و 

انــرژی اســت. ایــن البتــه انــرژی اســت، نفــت نیســت. نفتش یــک مقــدار از ایــن کمتر اســت. مراکز رشــد موجود در کشــور 

مرتبــط بــا حــوزه انــرژی 51 درصــد اســت. پارک هــای علــم و فنــاوری حــدود 66 درصــد اســت. از ایــن بــه بعــدش خیلــی 

بــرای ایــن کــه بفهمیــم چــه بایــد بکنیــم مهــم اســت. نــوآوری مــا 42 درصــد اســت. شــتاب دهنده های حــوزه انــرژی 

ــرمایه گذاری  ــای س ــک، صندوق ه ــرش ریس ــه پذی ــوند. در زمین ــد می ش ــا 6 درص ــش بنیان ه ــوند. دان ــد می ش 6 درص

1/2 درصــدش در حــوزه انــرژی اســت. بــا کنــار هــم گذاشــتن شــاخص معمــاری انــرژی، شــاخص نــوآوری و شــاخص 

رقابت پذیــری، بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه اگــر می خواهیــم کاری انجــام بدهیــم بایــد ایــن مولفه هــا بــا هــم کار کنــد. 

تصویر 12: تعداد بازیگران فعال حوزه نوآوری در بخش انرژی

مــن اوایــل کــه وارد نفــت شــده بــودم، مــدام بــه مــا می گفتنــد در حــوزه نفــت در ایــران هزینــه پژوهــش خیلی کم اســت. 

یــک گزارشــی درآوردیــم، ایــن گــزارش، گــزارش غیرواقــع اســت. واقعــش را حــاال عــرض می کنــم. مــن حــاال ایــن را کــه 

می گویــم اگــر عزیزانــی از دانشــگاه تشــریف دارنــد بــه هیــچ عنــوان قصــد جســارت نــدارم. مــن خــودم دانشــگاهی هســتم 

بیشــتر می خواهــم درد کشــور را بگویــم. بــه تصویــر 13 نــگاه کنیــد. این هــا براســاس عددهایــی اســت کــه هزینــه شــده، 

آن مســاحت دایــره تقریبــا نســبت GDP ماســت. مــا در دنیــا مثــا نســبت GDP حــدود یــک درصــد را داریــم، عددهایی 

کــه فقــط بــه عنــوان R&D داریــم هزینــه می کنیــم و تعــداد پژوهشــگران مان چقــدر اســت. حــاال آمریــکا چــه وضعیتــی 

ــا  ــا چیســت؟ در دانشــگاه های اروپ ــا و اروپ ــرق م ــکا چیســت. ف ــا و آمری ــرق م ــد ف ــب اســت شــما بدانی ــا جال دارد؟ ام
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دانشــجوی دکتــری نداریــم کــه دانشــگاه بگویــد مــن کنکــور می گــذارم دانشــجویان دکتــرا بیاینــد اینجــا مشــغول بــه 

تحصیــل شــوند. اینجــوری نیســت. اســتاد اگــر می خواهــد دانشــجوی دکتــرا یــا ارشــد بگیــرد بایــد چه داشــته باشــد؟ باید 

یــک پــروژه داشــته باشــد. حــاال اســمش شــیت گرنــد یــا هرچــه می گوییــد، بایــد از صنعــت یــک پــروژه داشــته باشــد. در 

ایــران چــه وضعیتــی داریــم؟ مــن بــه عنــوان یــک عضــو هیئــت علمــی ســالی چنــد ســهمیه در حــوزه دانشــجوی دکتــرا 

ــت دارد می دهــد. از کــدام  ــن را کــی دارد می دهــد؟ دول ــوق آن دانشــجو و هزینه هــای م ــوق مــن و حق ــرم، حق می گی

پــول؟ یــک بخشــش از پــول فــروش نفت مــان اســت. یعنــی می خواهــم بگویــم اگــر بخواهیــم ایــن نســبت را از یــک 

درصــد حســاب کنیــم، تقریبــا بــه 1/5 تــا 2 درصــد می رســد و حــاال می بینیــم مــا خیلــی داریــم هزینــه هــم می کنیــم. 

تصویر 13: بودجه تحقیقاتی و تعداد محققان در کشورهای جهان

حضــرت می فرماینــد »اطلبــوا العلــم ولــو بالصیــن«، مــا کــه نبایــد همــه چیــز را دوبــاره تجربــه کنیــم. در دنیــا توانســتند 

توســعه ها را بــا نــوآوری شــتاب بدهنــد. اگــر در صنعــت نفــت یــک زیســت بــوم نــوآوری و فنــاوری بــا خــرد و خاقیــت 

شــرکت های نوآفریــن و دانش بنیــان واســتارت آپ یــا هــر اســمی دیگــر، بــه کارگیــری نخبــگان و خبــرگان کنــار هــم، 

انجــام شــود، بــه نظــر می آیــد کاری عاقانــه اســت. الزم اســت کــه ایــن زیســت بــوم انــواع و اقســام مولفه هــا را داشــته 

باشــد )تصویــر 14(. وزارت نفــت و در رأس آن آقــای زنگنــه تصمیــم گرفتنــد بــرای توســعه زیســت بــوم اقــدام جدی تــری 

انجــام دهنــد و قدم هــای بزرگــی بردارنــد.
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تصویر 14: مولفه های زیست بوم نواوری وزارت نفت

مولفه هایــی کــه بــرای یــک زیســت بــوم در نظرگرفتــه شــده خیلــی متنــوع اســت. تصمیــم گرفتــه شــده چیــزی نــه بــه 

عنــوان مــکان و لوکیشــن، بــه عنــوان پلتفــرم ایجــاد شــود کــه مــا بتوانیــم یــک پلتفرمــی داشــته باشــیم بــرای توســعه 

و حمایــت از نــوآوری و توســعه صنعــت بــه کمــک نخبــگان کشــور و خبــرگان و صنعتی هایــی کــه می خواهنــد در ایــن 

راه قــدم بگذارنــد. بــه همیــن منظــور بحــث پــارک ری مطــرح شــده اســت. خواهــش می کنــم ذهنتــان بــه ایــن ســمت 

نــرود کــه می خواهیــم یــک دکان درســت شــود تحــت عنــوان یــک مــکان فیزیکــی. پــارک بــه عنــوان یــک درایــور و 

پــورت کــه اینهــا را بــه هــم اتصــال بدهــد. قــرار اســت در ایــن زیســت بــوم بــرای صنعــت نفــت نــه شــرکت ملــی نفــت، 

زمینــه ای فراهــم کنیــم کــه آنجــا مسئله شــان را بیاورنــد.

چنــد نکتــه آقــای صاحــب کار فرمودنــد. مــن می خواهــم آنهــا را دو دســته کنــم. فرمودنــد مــا بســته هایی از تســهیات 

ــا کشــور  ــد بدهیــم ت ــدادن تســهیل نیســت. ایــن را نمی شــود گفــت تســهیل، چــون مالیــات بای ــم امــا مالیــات ن داری

بچرخــد. مهــم ایــن اســت کــه بــرای ایــن شــرکت یــک معافیتــی قائــل می شــویم. چــرا؟ چــون می دانیــم اگــر معافیــت 

قائــل شــویم می توانــد رشــد کنــد و ســهم بزرگــی از اقتصــاد کشــور را جلــو ببــرد. 

در آنجــا قــرار اســت مجموعــه ای از تســهیات، چــه تســهیات کاســیکی کــه آقــای صاحــب کار اشــاره فرمودنــد و چــه 

ــد انجــام دهــد، زیرســاخت هایی کــه امــکان داشــته باشــد، مجموعــه ای از قوانیــن  تســهیاتی کــه وزارت نفــت می توان
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ــوآوری فقــط در محصــول نیســت. هرچیــزی  ــن اســت کــه ن و چارچوب هــا، فراهــم شــود. چیــزی کــه مهــم اســت ای

ــن  ــه ای ــیم، الزم ــته باش ــادی الزم داش ــای زی ــه هزینه ه ــت ک ــن نیس ــوع ای ــود. موض ــرح ش ــوآوری مط ــد در ن می توان

موضــوع کنــار هــم قرارگرفتــن همیــن اجــزای موجــود داخــل کشــور و اســتفاده از ایــن کارهاســت. در پــارک ری قــرار 

ــتیبانی،  ــات، پش ــاور، خدم ــرکت های مش ــا، ش ــتاب دهنده ها، VC، منتوره ــد ش ــد، مانن ــه فرمودن ــی ک ــت مولفه های اس

لجســتیک، همــه اینهــا در کنــار هــم فضــای خوبــی را بــرای توســعه شــرکت های نــوآور و دانش محــور و تکنولوژی محــور 

فراهــم کنــد و بــا توجــه بــه کارهــای انجــام شــده، امیدواریــم ایــن مولفه هــا درآنجــا کارش را خــوب انجــام بدهــد. 

عنــوان گــزارش مــن گامــی بلنــد بــود، علتــش هــم ایــن اســت کــه اگــر مــا ایــن کار را انجــام بدهیــم، اگــر همــه بــا 

ــع  ــرای رف ــک ظــرف هوشــمندی ب ــم و ی ــک کنی ــی را تحری ــع مل ــازار و مناف ــد، بشــود اقتصــاد ب ــری کنن ــم همفک ه

مســائل باشــد، میزبــان مشــاورین حرفــه ای شــود، حتمــا هرکــس آنجــا نیــازی بــه حمایــت دارد بتوانــد حمایــت شــود، 

شــرکت های دانش بنیــان بیاینــد و مجموعــه اتفاقــات بیفتــد، آن فرمایشــی کــه آقــا فرمودنــد گام دوم انقــاب، ایــن گامــی 

ــاز شــود. مــن می خواهــم فرمایــش  ــدی ب ــد فراهــم شــود و راه جدی ــوآور می توان ــا حضــور نســل جــوان ن اســت کــه ب

ــذاب داده و  ــواه را ع ــای آرمان خ ــواره وجدان ه ــا، هم ــا و واقعیت ه ــان بایده ــه می ــه: بی شــک فاصل ــم ک ایشــان را بخوان

می دهــد امــا ایــن فاصلــه طــی شــدنی اســت. در چهــل ســال گذشــته بارهــا طــی شــده اســت.

وقتــی کشــور اراده کــرد زیســت بومی داشــته باشــد کــه در آن صنعــت دفــاع و موشــکی بتوانــد هــر مســئله ای جلویــش 

می گذارنــد حــل کنــد، ایــن زیســت بوم ایجــاد شــده اســت. ایــن اتفــاق اگــر بیفتــد، در آینــده بــا حضــور نســل جــوان 

مؤمــن، دانــا و پرانگیــزه ایــن مســیر طــی خواهــد شــد. 

برنامــه وزارت نفــت راه انــدازی یــک مجموعــه اســت ولــی بــا همفکــری کســانی کــه قــرار اســت آنجــا کارکننــد. قــرار 

ــرار اســت فقــط تســهیل گری کنــد. ــی کنــد، ق نیســت آنجــا نفــت حکمران

محمد مصطفوی
ــتقرار  ــرای اس ــی ب ــامل بخش های ــدازی ری ش ــرای راه ان ــت ب ــه وزارت نف ــد برنام ــدزاده فرمودن ــای محم ــه آق همانطورک

اســتارت آپ ها، شــتاب دهنده ها، VC هــا، ارائــه خدمــات حمایتــی از جانــب VC هــا، و تســهیل فضــای کســب وکار اســت. 

امیدواریــم رگوالتــوری کــه معاونــت علمــی در ســطح کشــور انجــام داد، درفضــای ری اســتارت آپ ها نیــز شــکل بگیــرد. 

امــا آقــای صادقــی چــون در حــوزه نــوآوری بیشــتر فعالیــت کــرده انــد، لطفــا از مســائل و مشــکات بگوینــد و ایــن کــه 

چطــور می شــود بــا ایــن شــتاب دهنده ها و فضایــی کــه در ری وجــود دارد، بــه عــدم تکــرار ایــن مشــکات کمــک کــرد.
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علی صادقی
ــک  ــم در ی ــک دوره ای ه ــد و ی ــده بودن ــیمی خوان ــانس ش ــوق لیس ــه ف ــی ک ــن بچه های ــروه از همی ــک گ ــال ی پارس

ــواد  ــا و م ــره ای از پلیمره ــم زنجی ــا می توانی ــه م ــد ک ــد و گفتن ــه کردن ــا مراجع ــه م ــد، ب ــرده بودن ــگاهی کار ک آزمایش

افزودنــی  )Additives( مــورد نیــاز چــاه را تولیــد کنیــم. مــا کمــک کردیــم این هــا یــک بخشــی را تولیــد کردنــد. یــک 

مجموعــه آزمایشــگاهی را در اختیارشــان قــرار دادیــم و نزدیــک 100-150 میلیــون تومــان هــم مــواد اولیــه بــرای ایشــان 

خریــد کردیــم. بــه هرحــال بــرای چنــد میــدان متناســب بــا نســبت گاز بــه نفــت )GOR( چــاه یــک ســری مــواد تهیــه 

شــد. مــا شــروع کردیــم بــه مذاکــره بــا شــرکت های نفتــی کــه تــا اینجــا کــه شــما کمــک نکردیــد، االن محصولی ســاخته 

ــه ســه  شــده، آن را تســت کنیــد. هیــچ پولــی هــم از شــما نمی گیریــم. فقــط ایــن را ببریــد تســت کنیــد. نمونه هــا ب

شــرکت اصلــی داده شــد. از چنــد شــرکت اصلــی بهره بــرداری نفتــی یکــی گفــت تســت کردیــم جــواب نــداد. دو تــای 

دیگــر صداقــت داشــتند، گفتنــد تســت نکردیــم کــه اولــی هــم تســت نکــرده بــود. چــون مــن دانشــگاه نفتــی هســتم، 

ــای مصطفــوی همــان محصــول، امــروز کــه  ــم. آق ــد در آنجــا، گفتنــد تســت نکردی دوســتان خــود مــن مســئول بودن

مــن بــا شــما حــرف می زنــم، 35 میلیــارد تومــان در عمــان فروختــه شــده اســت. خــود مــن هــم صــادر کــردم، خــود 

مــن هــم آن را بــردم. داریــم می گوییــم بــه صــورت رایــگان، ببریــد تســت کنیــد بــه شــرط چاقــو اگــر بریدیــد دیدیــد 

بــه درد شــما نمی خــورد پــرت کنیــد تــوی صــورت صاحــب ایــده. چــرا شــما کــش می دهیــد؟ یــک موضــوع ســاده را 

می خواهیــد ببریــد هیئــت مدیــره تــا ببینیــد هیئــت مدیــره چــه تصمیمــی می گیــرد، مــا هــم در هیئــت مدیــره بودیــم. 

تفــاوت مــن نســبت بــه بقیــه ایــن اســت کــه مــن آن طــرف میــز هــم بــودم. چیــزی کــه می خواهیــم جــواب نگیریــم 

ــرف.  ــم آن ط را می بری

یــک گروهــی بــه مــا مراجعــه کردنــد گفتند مــا میتر ســه فازی ســاختیم. گروهــی از بچه هــای کنترل ابــزار دقیق دانشــگاه 

شــهید بهشــتی بودنــد. آن زمــان مــن مدیــر پاالیشــگاه نفــت پــارس بــودم، مــا ایــن میتــر را آوردیــم پاالیشــگاه خودمــان 

تســت کردیــم. آن زمــان آب و روغــن و هــوا بــود، رفتنــد دو ســه ســال روی آن کار کردنــد، رســیدند بــه آب و نفــت و گاز. 

االن یــک ســری هــم آزاد هســتند و چاه هــای مــا در حال اســتراحت هســتند. خیلی فضا اســتراتژیک نیســت. 5 ســال قبل 

می گفتنــد فقــط بایــد وزیــر دســتور دهــد کــه چاه هــا بســته شــوند. االن کــه ایــن خبرهــا نیســت. مــا هنــوز نتوانســتیم 

میتــر ســه فــازی کــه صنعــت نفت بــه آن احتیــاج دارد و اصا نیســت و ندارنــد را در 4-5 هزار چــاه فعال نصب کنیــم. تازه 

باالخــره مــا کاهــش تولیــد هــم دادیــم. یــک مثــال بــرای شــما می زنــم. یکــی از شــرکت های بهره بــردار بــرای آزمایــش 

50 حلقــه چــاه، تفکیک گــر چاه آزمایــی، 600 هــزار یــورو پــول پرداخــت کــرده اســت. ایــن دســتگاه را مــا می گوییــم 

ســاختند، آقــای مثــا فــات قــاره رایــگان ببریــد ســر چــاه قــرار دهیــد، شــش مــاه هم دســت شــما باشــد. این یــک نکته.
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ــک وقتــی در  ــی ایشــان را دوســت دارم. ی ــم کــه مــن خیل ــای محمــدزاده بگوی ــورد صحبت هــای آق ــه در م ــک نکت  ی

ــه  ــر هســتیم. ماننــد جــو اســتارت آپ ها کــه االن کشــور را گرفت ــا هــم کــه جوگی کشــور موضــوع R&D مــد شــد، م

اســت. جــو گرفــت کــه R&D آمــد، فضــای R&D شــکل گرفــت. بودجه هــای پژوهشــی، اســاتید محتــرم دانشــگاه ها، 

بنــده هــم اســتاد دانشــگاه هســتم نمی خواهــم بــه کســی بــی احترامــی شــود. یــک ســربرگ دانشــگاه، یــک پروپــوزال، 

زونکــن، آن پنــج درصــد آخــر هــم نــه اســتاد دانشــگاه پــروژه را تحویــل می دهــد، نــه شــرکت نفــت پــول را می دهــد. 

ــا  ــم ب ــر خواســتید می توانی ــروژه هــم کا داخــل زونکــن. اگ ــد تمــام می شــود. پ ــت می کنن ــا هــم رضای ــه هرحــال ب ب

ــد  ــم در ری می خواهی ــرژی را اصــا نمی دان ــم. االن هــم شــتاب دهنده تخصصــی حــوزه ان ــه R&Dهــا ورود کنی هــم ب

چــکار کنیــد. 15 مرتبــه هــم رفتیــد آنجــا را متــر کردیــد کــه اینجــا خــوب اســت آنجــا خــوب اســت امــا شــما اصــا 

ــاز می خواهــد وزارت نفــت  ــه اســت؟ ب ــا نگرفت ــن اکوسیســتم چیســت کــه پ ــن کــه اشــکال ای ــه ای ــوز نرســیدید ب هن

ــای  ــن جلســه آق ــا همــان عقــل خــودش درســت کنــد؟ در آخری ــام دولتــی همیــن اکوسیســتم را ب ــا مق ــت ی ــا دول ی

مهنــدس زنگنــه بــا شــرکت دانش بنیــان چــه چیــزی گفتنــد؟ گفتنــد مــا همیــن مقــدار بلــد هســتیم. گفتنــد از مــای 

دولــت بیشــتر از ایــن توقــع نداشــته باشــید. مــا اصــا بلــد نیســتیم. آقــا تــورا بــه خــدا بگوییــد بلــد نیســتیم. بگــو آقــای 

صادقــی، پــول هــم نمی دهیــم. در آن جلســه هــم مــا گفتیــم پــول نمی خواهیــم بابــت ایــن، چــون پــول مــا از جــای 

ــول  ــا پ ــد و صــادرات محصــوالت م ــم تولی ــد ه ــان و بع ــه دانش بنی ــل اســتارت آپ ها ب ــن می شــود، از تبدی ــر تامی دیگ

درمی آوریــم. بیاییــد وســط شــما کــه اتفاقــا آزادتــر هســتید. جهــت اطــاع، مــن فضــای اشــتراکی درســت کــردم کــه 

ــد  ــا 4 صبــح دارن ــا در خواجــه عبــداهلل بچه هــا ت ــر م ــد دفت 24 ســاعته هســت، یعنــی شــما 12 شــب می توانیــد بروی

کار می کننــد. کســی هــم بــه ایشــان کاری نــدارد. مــا کــه اتفاقــا 24 ســاعته هســتیم. شــما بــه جــای ایــن کــه مثــا بــا 

دانشــگاه علــم و صنعــت قــرارداد پژوهشــی ببندیــد کــه آقــا بیاییــد ایــن فکــر را بــرای مــا انجــام دهیــد، ببینیــد چنــد تــا 

شــتاب دهنده حــوزه انــرژی داریــد. صــدا بزنیــد بگوییــد آقــای فانــی مــا یــک جایــی داریــم، صــورت ســوال هــم ایــن 

ــدم  ــه فهمی ــدس زنگن ــای مهن ــن از صحبت ه ــه م ــزی ک ــو. چی ــم کــج بشــین راســت بگ ــا می گویی ــا یزدی ه اســت. م

اصــا چیزهایــی کــه شــما می گوییــد نیســت. یــا ایشــان فرانســه گفتنــد مــن ژاپنــی فهمیــدم. یــا در زبــان فارســی مــا 

بــا هــم متفــاوت هســتیم. 

سعید محمدزاده
اتفاقــا اگــر آقــای صادقــی بــه صحبــت مــن توجــه کــرده باشــند، گفتــم بــرای ایــن کــه کمــک کنیــم، چــه کنیــم. معصوم 

می فرمایــد النجــات فــی الصــدق، صادقانــه ایــن اســت کــه بایــد کاری کــرد کــه دولــت در آن نباشــد. اگــر دولــت باشــد باز 
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می شــود کار دولتــی، اصــا قــرار نیســت R&D باشــد، آنجــا قــرار اســت یــک مجموعــه ای باشــد بــرای بخش هــای دیگــر. 

محمد مصطفوی
بحثــی کــه شــاید کمتــر بــه آن پرداختــه شــد، ایــن اســت کــه تیم هــای نــوآور یــا تیم هــای دانش بنیــان بــه چــه نحــوی 

ــر می گــردد کــه  ــه یکــی از ســواالتی ب ــا ایــن مشــکات مواجــه می شــوند؟ ایــن شــاید ب توســعه پیــدا می کننــد کــه ب

از آقــای قانعــی پرســیدم. مــن ایــن را می خواهــم بــه آقــای قانعــی برگردانــم و خدماتــی کــه شــتاب دهنده ها بــه ایــن 

تیم هــا می دهنــد. شــما بــه ایــن نکتــه بپردازیــد کــه چگونــه رشــد B2C را در رشــد B2B اجــرا خواهیــد کــرد؟ اگــر 

رشــد ســریع نباشــد کــه دیگــر اســتارت آپ نیســت.

رشید قانعی
مــن یــک مقــدار دربــاره شــتاب دهنده ها توضیــح بدهــم البتــه تــا حــدی آشــنایی داریــد ولــی شــاید جوابــی بــه ایــن 

ــتیم.  ــا داش ــا و محصول ه ــا و خاقیت ه ــعه ایده ه ــرای توس ــم ب ــری ه ــای دیگ ــا پلتفرم ه ــا قب ــد. م ــم باش ــوال ه س

ــد کــه دانشــجوها، اســاتید یــا حتــی فارغ التحصیــان می رفتنــد  یکــی از مدل هــا همیــن مراکــز رشــد دانشــگاه ها بودن

آنجــا مســتقر می شــدند. چندمــاه، چندســال یــک محصولــی را می فروختنــد، بعــد یــا شکســت می خوردنــد یــا موفــق 

می شــدند. مرکــز رشــد هــم Application Free بــود، یعنــی تعهــدی نســبت بــه هیــچ چیــزی نداشــت. یــک اجــاره ای 

ــد  ــا می گفتن ــد. مث ــن می کردن ــم تعیی ــان محــدودی ه ــک زم ــت و ی ــا شــرکت ها می گرف ــا از آن اســتارت آپ ها ی مث

ــد،  ــکل گرفتن ــه االن ش ــتاب دهنده ها ک ــی ش ــرود ول ــرون ب ــد بی ــرف بای ــم ط ــال ه ــه س ــن س ــد از ای ــال، بع ــه س س

ــد. چــه  ــک کمکــی می کن ــن ی جنس شــان خصوصــی اســت. ذات شــتاب دهنده ها همــه خصوصــی هســتند و خــود ای

کمکــی؟ کمکــش ایــن اســت در موفقیــت یــا شکســت اســتارت آپ دخیــل اســت. یعنــی از روز اولــی کــه اســتارت آپ  در 

قالــب پروتکل هــای مختلــف بــه مــا رجــوع می کنــد، می توانــد بهــره مالکانــه )Royalty( باشــد، می توانــد ســهام باشــد 

یــا شــکل های دیگــر، مــا نهایتــا در منافــع یــا مضــرات ایــن کســب وکار شــریک هســتیم. خــود ایــن کمــک می کنــد کــه 

بــرای رشــد و هدایــت آن در ایــن مســیر دلســوز باشــیم. باالخــره دغدغه هــای متفاوت تــری هــم داریــم. البتــه ایــن را 

ابتــدا بایــد بگویــم کــه کا در دنیــا نــورم شکســت )fail( اســتارت آپ ها بــاال اســت. یعنــی در دنیــا می گوینــد نورمــش 

ایــن اســت کــه از هــر 10تــا بایــد 8 تــا بــا شکســت مواجــه گــردد. ایــن کامــا طبیعــی اســت. مــا در دور اولــی کــه در 

شــتاب دهنده ها، اســتارت آپ ها را از جاهــای مختلــف پذیرفتیــم، از 12 تــا تیمــی کــه وارد شــدند شــش تــا بــا شکســت 

ــه ناموفــق  ــازه بعضی هــا می گوینــد همیــن عــدد هــم غیرواقعــی اســت. می گوینــد بایــد بیشــتر تجرب مواجــه شــدند. ت
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می دادیــد. می خواهــم بگویــم ایــن یــک چیــز خیلــی طبیعــی اســت ولــی آن شــش تایــی کــه موفــق می شــوند، آنقــدر 

درآمــد ایجــاد می کننــد، آنقــدر رشــد و اسکیل آپ شــان ســریع اســت کــه هــم انتفــاع خودشــان هــم انتفــاع شــتاب دهنده 

بســیار بســیار زیــاد اســت و چنــد دوره دیگــر برگــزار می کننــد. خدماتــی کــه مــا آنجــا ارائــه می دهیــم چــه خدماتــی 

اســت؟ مــا دو ســه تــا خدمــت ارائــه می دهیــم: یــک ســری خدمــات معمولــی هســت کــه متوجــه شــدید ماننــد همــان 

Seed Money اولیــه در مراحــل اولیــه، ســرمایه گذاری اولیــه و ... اســت ولــی بــه نظــرم یکــی از مهم تریــن خدمت هایــی 

ــی کــه در  ــی یعنــی مربیگــری اســت. خبرگان ــم، به خصــوص در صنعــت نفــت، رایزن ــه می دهی ــه ایشــان ارائ ــا ب کــه م

ــریع تر  ــه س ــد ک ــک می کنن ــتارت آپ ها کم ــه اس ــول، ب ــعه محص ــت و توس ــا مارک ــد ب ــنایی دارن ــد و آش ــت بودن صنع

محصــول خودشــان را بــه نتیجــه برســانند. علــت چیســت؟ علــت ایــن اســت کــه هــر صنعتــی دیســیپلین های خــاص 

خــود را دارد. مثــا در صنعــت ســامت باالخــره یــک چیــزی وجــود دارد بیــن اداره کل تجهیــزات پزشــکی کــه شــما تــا 

تاییدیــه و مجوزهــای این هــا را نگیریــد، نمی توانیــد هیــچ محصولــی را بفروشــید. حتــی در قیمت گــذاری هــم دخالــت 

ــوان  ــم تحــت عن ــزی داری ــک چی ــا ی ــن قیمــت بفروشــید. در صنعــت نفــت م ــا ای ــد دارو را ب ــد بای ــد. می گوین می کنن

لیســت فروشــندگان یــا وندورلیســت، تــا کســی وارد این هــا نشــود نمی توانــد محصــول خــود را بــه صنعــت بــه راحتــی 

ــر  ــای دکت ــه آق ــی ک ــان LPهای ــی هم ــت، یعن ــا اس ــم این ه ــا می کنی ــه م ــری ک ــای دیگ ــی از کمک ه ــد. یک بفروش

ــر  ــن اســتارت آپ ها را کوتاه ت ــروش محصــول ای ــد ف ــا فرآین ــم ت ــا را آنجــا مجتمــع کردی ــد. این ه زرنوخــی هــم فرمودن

کنیــم و بــه جــای ایــن کــه دو ســه ســال در ایــن فرآینــد بوروکراســی اداری ســنگینی کــه متاســفانه نفــت دارد )کــه 

ــال  ــی دوس ــی یک ــد انجــام شــود ول ــم می توان ــری ه ــاه ت ــان کوت ــه نظــرم در زم ــم هســت و ب ــاده ای ه ــی کار س خیل

طــول می کشــد(، ســریع تر بــه نتیجــه برســد. پــس مهم تریــن خدمــت خودمــان را منتورشــیپی می دانیــم. مضــاف بــر 

خدمت هــای دیگــر. مثــا مــا االن شــتاب دهنده را جایــی مســتقر کردیــم کــه در شــهرک صنعتــی اســت. یعنــی جایــی 

ــن  ــی از ای ــی اســت و خیل ــات صنعت ــه می شــود. همــه خدم ــه ارائ ــی اســت ک ــه خدمات ــر فاصل کــه 50-100-200 مت

چیزهــای اولیــه را مــا اینجــا مهیــا کردیــم. اســتارت آپ خیلــی ســریع می توانــد بــه خدماتــی کــه نیــاز دارد مضــاف بــر 

خدمــات اولیــه مثــل کــوره یــا آزمایشــگاه شــیمی و... دسترســی یابــد کــه فکــر می کنــم بتوانــد بــه رشدشــان کمــک کند. 

امــا چیــزی کــه در ایــن رویــداد و شــبیه بــه آن کــه آقــای دکتــر محمــدزاده هــم متولــی ایــن مســئله هســتند، مشــکل 

دارد ایــن اســت کــه صنعــت نفــت مــا اصــا بــا ایــن موضوعــات و بــا ایــن اکوسیســتم ها آشــنا نیســت. االن  اجــزای IT تــا 

یــک حــدی شــکل گرفتــه، VC شــکل گرفتــه، صنــدوق شــکل گرفتــه، حتــی در پــارک ری هــم می توانــد کمــک کنــد، 

تســریع کنــد، منتهــا بــه نظــرم مهم تــر از ایــن دارایی 5هــا، آن فکر هــا هســتند. یعنــی بایــد فکرهــا را بــا ایــن موضوعــات 

5. Asset
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آشــنا کنیــم. یکــی از کارهایــی کــه شــتاب دهنده می کنــد فکــر می کنــم بیــش از 50 الــی 100 نفــر از مدیــران صنعــت 

نفــت را مــا در شــتاب دهنده آوردیــم و بردیــم، هیــچ کار خاصــی هــم نکردیــم. نــه منجــر بــه قــراردادی شــده، نــه منجــر 

بــه مســئله جــدی شــده، فقــط یکــی از اهــداف مــا ایــن اســت کــه این هــا بفهمنــد کــه یــک موضــوع جدیــد، یــک پلتفرم 

جدیــدی آمــده کــه شــما اگــر از این هــا حمایــت کنیــد حتــی می توانیــد GP یــا LP شــریک شــوید. مــا ایــن را بــا ایشــان 

مطــرح کردیــم. انتظــار هــم نداریــم ظــرف یــک مــاه و شــش مــاه طــرف بگویــد لبیــک، شــما گفتیــد و مــن هــم قبــول 

کــردم. ایــن انتظــار، انتظــار بی جایــی هســت ولــی بــاز تقاضــای مــا و فکــر می کنــم بزرگ تریــن مانــع مــا هــم همیــن 

اســت کــه ایــن ســرعت بگیــرد. یعنــی ایــن آشــنایی و ایــن فکرهــا ســرعت بگیــرد و زودتــر بــا ایــن موضــوع آشــنا شــوند. 

محمد مصطفوی
همانطــور کــه فرمودیــد یکــی از اهــداف ایــن نشســت، آشــنایی بــا مولفه هــای زیســت بــوم نــوآوری ماننــد شــتاب دهنده ها 

و خدماتــی اســت کــه VCهــا ارائــه می دهنــد. 

دو ســوال مطــرح شــده کــه اقــای محمــدزاده می بایســت پاســخ بدهنــد. یکــی از عزیــزان پرســیدند کــه متاســفانه بــرای 

ــه  ــرا ب ــه منحص ــرا ک ــدارد. چ ــود ن ــی وج ــد  E&P تعریف ــاف و تولی ــی در اکتش ــودن و دانش بنیان ــوآور ب ــق ن درک دقی

محصــوالت فیزیکــی توجــه دارنــد در حالــی کــه اثربخشــی در حــوزه نــرم هســت. ایــن مشــابه صحبت هایــی اســت کــه 

آقــای قانعــی فرمودنــد کــه صنعــت نفــت یــک مقــدار ســختگیر شــده، شــما فکــر می کنیــد می توانیــد کمکــی کنیــد 

کــه ایــن فضــا تغییــر کنــد؟ 

سعید محمدزاده
یــک نکتــه ای کــه بخواهیــم صادقانــه عــرض کنیــم ایــن اســت کــه چــه تعــداد از ایــن شــرکت هایی کــه االن هســتند 

خودشــان یــک نــوآوری بدیــع را داشــتند؟ ســاده بگویــم مثــا اســنپ نــوآوری نداشــته اســت. اســنپ یــک مــدل جهانــی 

ــن  ــد پشــت ای ــه آمدن ــم ک ــی ه ــرده اســت. دیگران ــاده ک ــران پی ــن کار را در ای ــه ای ــوده ک ــن ب ــوآوری ای ــا ن ــوده، ام ب

ایســتادند، می دانســتند حتمــا جــواب می دهــد. معلــوم بــود مــدل جــواب می دهــد. مــن خواهــش می کنــم یــک مقــدار 

بــه ایــن توجــه داشــته باشــید کــه ببینیــم چیــزی کــه اســم آن نــوآوری اســت چیســت؟ یعنــی چقــدر از آن اتفاقاتــی کــه 

االن VC هــا در ایــران )مــن خــارج از ایــران نمی خواهــم صحبــت کنــم( پشــت ایــن ایســتادند واقعــا نــوآوری بــوده اســت؟ 

اتفاقــا نــوآوری در صنعــت نفــت در بخــش نــرم بایــد رخ بدهــد. بخــش نــرم یعنــی پــارک ری را هــر جــای دیگــری، اصــا 

لوکیشــن معنــی نــدارد. یــک پلتفــرم بایــد رخ بدهــد. آقــای صادقــی اشــاره کردنــد مســائل را تســهیل کنــد و بــه آنهــا 
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ســرعت بخشــد. االن اشــاره کردنــد بــه لیســت فروشــندگان، بنــده حقیــر ماحظــه کــردم، مــا بــه دنبــال یــک چیــزی 

هســتیم بــه نــام نهــاد یــا صــدور گواهینامــه کیفیــت. آمدیــم یــک مقــدار زیــادی هــم زنجیــر بــه پــای ایــن بســتیم، حــاال 

داریــم تــاش می کنیــم بــه کمــک انجمــن نفــت در بخش هــای خصوصــی، اصــا خودمــان قــرار اســت در دولــت هیــچ 

نقشــی نداشــته باشــیم، نهــاد صــدور گواهینامــه کیفیــت یــک نهــاد ســریع باشــد، تســریع کنــد و ایــن قــرار اســت حتمــا 

در ری بایســتد و کمــک کنــد. ری نــه بــه عنــوان پــارک، بــه عنــوان پلتفــرم. بنابرایــن کاما ســوال درســتی اســت. مســئله 

ــی کــه در  ــوآوری، بســیاری از اتفاقات ــن کــه می گوینــد ن ــد توجــه کنیــم ای ــی بای ــوآوری در همــه بخش هــا اســت ول ن

ایــران رخ داده، بســیاری، نــه صددرصــد، مثــل همیــن مثالــی کــه اقــای قانعــی هــم اشــاره کردنــد در آبــان، چــه مقــدار 

از این هــا یــک کار نــو و بدیــع در دنیــا بــوده اســت؟ ایــن خیلــی فــرق دارد. البتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه کار بــدی 

اســت. نــوآوری در ایــران هــم حتمــا بایــد رخ بدهــد. بنابرایــن حتمــا هرســه هســت، یعنــی هــم در فرآینــد هســت، هــم 

در تســهیل گری هســت هــم انشــاءا... در ســخت. 

ــد  ــرم! همــه می دانی ــرم، پژوهشــگران محت ــرم، حضــار محت ــدس، دانشــمندان محت ــای مهن ــار: آق ــت حض صحب
ــام  ــام، تم ــوم ع ــه مفه ــع، ب ــی جام ــا اتوماســیون صنعت ــدی ب ــی تولی ــای صنعت ــا در بنگاه ه ــن کنترل کننده ه بزرگ تری

مکانیــزه اســت. االن در همــان صنعــت نفــت - کــه مــن 45 ســال آنجــا خدمــت کــردم- حــدود 100 عــدد کنتــرل روم 

داریــم، دو تــا مرکــز داده )Data Center( داریــم، یکــی در تهــران یکــی در اهــواز. هیــچ کــدام از ایــن کنتــرل پنل هــا 

کــه همــه اطاعــات را دارد و داشــبورد اســت، مانیتورینــگ جامــع، هیــچ کــدام بــه ایــن دیتاســنتر ها وصــل نیســت. مثــا 

شــرکت گاز یــک دیســپچینگ خیلــی جامــع دارد ولــی کارایــی نــدارد. االن در پاالیشــگاه تهــران کــه آقــای مهنــدس 

زنگنــه عزیــز از طبقــه بــاالی ســاختمان اگــر نــگاه کنــد مشــعلش پیداســت، اگــر یــک نفــر ســهل انگاری کنــد، روزی 500 

بشــکه بنزیــن کاهــش تولیــد داشــته باشــد، ایشــان نمی توانــد مانیتورکنــد. یعنــی االن مدیــران رده بــاال، مدیــران میانــی و 

کارشناســان عزیــز حتمــا بایــد گزارش هــای کاغــذی بدهنــد، بــه صــد جــا تلفــن کننــد تــا یــک دیتــا بگیرنــد. مــا در شــل 

دیدیــم یــک داشــبوردی دارد مثــل یــک شــاخه درختــی کــه بــه صدتــا دیتابیــس دسترســی دارد. در خــود صنعــت نفــت 

کــه بزرگتریــن گــپ صنعــت اســت از گاز، نفــت، پتروشــیمی و... آیــا کســی می توانــد ادعــا کنــد در یــک صنعــت کشــور، 

اتوماســیون جامــع، فــول اتومیتــد هســت؟ یعنــی عصرجمعــه مدیرعامــل، مدیرفنــی، مدیرتولیــد درخانــه اش نشســته و 

ــی آن را  ــه را و ورودی و خروج ــای کارخان ــام فرآینده ــد، تم ــاز می کن ــش را ب ــورد، نوت بوک ــه می خ ــای عصران دارد چ

ــه او می دهــم.  کنتــرل می  کنــد. هرکــس جایــی ســراغ دارد دســتش را بلنــد کنــد مــن نصــف حقوقــم را مادام العمــر ب
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محمد مصطفوی
ــا یــک صنعــت  ــر فضــا اشــاره دارد. صنعــت نفــت م ــه همیــن تغیی ــر ضــرورت توجــه ب ــد ب ــی کــه فرمودی صحبت های

ــرکت های  ــوآوری و ش ــن ن ــن ای ــا انداخت ــرای ج ــع ب ــی از صنای ــا در بعض ــاز را دارد. م ــن نی ــوده و ای ــک ب بوروکراتی

ــم و  ــس را داری ــاوری پردی ــارک فن ــوآوری و پ ــه ن ــد کارخان ــی مانن ــای موفق ــم و نمونه ه ــر بوده ای ــان، موفق ت دانش بنی

امیدواریــم پــارک ری هــم بتوانــد باعــث تغییراتــی در صنعــت نفــت شــود. جنــاب آقــای صاحــب کار، شــما چقــدر بــه 

ــد؟ ــرار ده ــم ق ــار ه ــف را کن ــای مختل ــد مولفه ه ــه بتوان ــدوار هســتید ک ــوآوری ری امی ــوم ن زیســت ب

سید محمد صاحب کار
مجموعــه کار پــارک ری اقــدام خوبــی اســت. ایــن کــه یــک زمینــی آنجــا افتــاده بــود و باتکلیــف بــود، ایــن را بیاوریــم 

در خدمــت ایــن فضــا قــرار دهیــم، اقــدام خوبــی اســت درحالیکــه شــاید پنــج ســال قبــل حتــی صحبــت کــردن در مــورد 

ایــن موضــوع در حــوزه صنعــت نفــت یــک گنــاه نابخشــودنی بــود ولــی االن الحمــدهلل خــود جنــاب آقــای وزیــر و معاونان 

ایشــان آمدنــد پــای کار. ایــن را بــه فــال نیــک می گیریــم و در معاونــت علمــی هــم کمــک می کنیــم کــه ایــن اتفــاق 

بیفتــد. البتــه مســیر، مســیر ســختی اســت. یعنــی انــواع و اقســام مســائل حقوقــی در مــورد زمیــن آنجــا وجــود دارد و این 

کــه چــه مجموعه هــای خوبــی و حرفــه ای بیاینــد آنجــا مســتقر شــوند و بتواننــد کار را برعهــده بگیرنــد. ایــن هــم نکتــه ی 

قابــل بحــث اســت کــه عشــق آســان نمــود اول ولــی افتــاد مشــکل ها، یعنــی هنــوز خیلــی جــای بحــث داریــم ولــی در 

ــا یکدیگــر گفت وگــو کنیــم.  معاونــت علمــی و فنــاوری ایــن آمادگــی را داریــم و هنــر مــا ایــن اســت کــه بنشــینیم ب

حــرف همدیگــر را بفهمیــم، مکمــل هــم باشــیم. مــن در معاونــت علمــی ســعی کنــم مکمــل یــک بخــش خصوصــی 

باشــم. ســعی کنــم مکمــل معاونــت پژوهشــی وزارت نفــت باشــم. ایــن مکمــل هــم بــودن و ایــن کــه هرکســی یک گوشــه 

کار را بگیــرد و اجــرا کنــد، رمــز موفقیــت کشــورمان اســت. 
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حسن منتظر تربتی 

ابتــدا از مجموعــه برگزارکننــدگان کنگــره تشــکر می کنــم کــه فرصــت خوبــی بــرای هم اندیشــی راجــع بــه موضوعــات 

فراهــم کردنــد. خوشــبختانه ایــن روش برگــزاری بــه شــکل پنــل هــم روش خیلــی موفقــی بــوده و موضوعــات خیلــی 

ــت. ــده اس ــرح ش ــده تر مط ــر و کارشناسی ش بهت

ــه چــه شــکلی  ــاره آینده نگــری در صنعــت اســت و اینکــه در آینــده، فضــای کســب وکار ب محورهــای ایــن کنگــره درب

خواهــد شــد. بنابرایــن موضوعــی را کــه مــن انتخــاب کــردم، بحــث آینده نگــری فضــای کســب وکار در صنعــت گاز بــا 

ــود. تمرکــز مــن بیشــتر روی موضــوع نهــاد  ــی ب ــن گردهمای ــی ای ــت بخــش خصوصــی اســت کــه موضــوع کل محوری

ــه نتیجــه ای نرســیده ایم. ــوز شــاید ب ــا هن ــب بحــث شــده ام ــور اســت کــه مرت رگوالت

ســند ملــی راهبــرد انــرژی کــه ابــاغ شــد چنــد بنــد دارد کــه در دو بنــد آن خیلــی روشــن و شــفاف راجــع بــه ایــن 

موضــوع صحبــت شــده اســت )تصویــر 1(.

تصویر 1: سند ملي راهبرد انرژي
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 در بخــش اهــداف ســند راهبــردی انــرژی بــه بحــث کارآمــدی ســاختار ســازمانی تولیدکننــدگان و عرضه کننــدگان انرژی 

اشــاره شــده اســت کــه بایــد متناســب بــا ســاختار شــرکت های پیشــرو بایــد تغییــر پیــدا کنــد. یعنــی بایــد یــک تغییــر 

ســاختار در ایــن بخش هــا ایجــاد شــود و در بخــش راهبردهــا هــم بــه روشــنی بــه بهبــود کیفیــت اشــاره کــرده اســت 

کــه بایــد نهــاد تنظیــم مقــررات یــا همــان رگوالتــور انــرژی ایجــاد شــود و ایــن نهــاد در آینــده بازیگــر ایــن عرصــه شــود. 

در شــرکت ملــی گاز در آینــده ســه مأموریــت داریــم )تصویــر 2(: یکــی بحــث مدیریــت تأمیــن گاز کشــور اســت، یکــی 

ــد  ــت تجدی ــی گاز. مدیری ــارت جهان ــب تج ــای مناس ــال در فرصت ه ــور فع ــری حض ــاختار و دیگ ــد س ــت تجدی مدیری

ســاختار یعنــی اگــر قــرار باشــد بخــش خصوصــی ورود کنــد، روابــط و فضــای امنــی بــرای ایــن بخــش ایجــاد کنیــم تــا از 

بابــت ســرمایه ای کــه می آورنــد احســاس امنیــت کننــد و بــاز نیــاز اســت بــه اینکــه در بخــش تجدیــد ســاختار، موضــوع 

رگوالتــور را مــد نظــر داشــته باشــیم. 

تصویر 2: ماموریت شرکت ملی گاز و اقدامات الزم برای تحقق ماموریت

در زمینــه الزامــات اســتراتژیک شــرکت هــم باز ما ســه محــور داریم که تجاری ســازی، نهادســازی و خصوصی ســازی اســت 

)تصویــر 3(. این هــا همــه بــدون وجــود رگوالتــور شــاید یــک مقــدار ســخت باشــد یــا تعریــف آن مــا را دچــار مشــکل کند. 
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تصویر 3: الزامات راهبردی برای تحقق ماموریت

ــت  ــبکه ای اس ــی ش ــک صنعت ــه ی ــی ک ــام وقت ــور ع ــه ط ــود؟ ب ــف می ش ــی تعری ــه جاهای ــر در چ ــاد تنظیم گ ــا نه ام

ماننــد مخابــرات، بــرق، یــا گاز چنــد تــا مولفــه دارد )تصویــر 4(. از جملــه مولفه هــا ایــن اســت کــه ســرمایه گذاری یــا 

ــرای خــود یــک زیرســاخت ایجــاد کنــد. فــرض  ــد ب ــه راحتــی میســر نیســت. یعنــی هــر کســی نمی توان زیرســاخت ب

کنیــد اگــر فضــای آینــده کســب وکار، فضــای خصوصــی باشــد، ایجــاد یــک خــط لولــه 56 اینــچ کار راحتــی نیســت کــه 

هــر بخــش خصوصــی بخواهــد ایــن کار را انجــام دهــد. بــرای ایــن کار، ســرمایه  زیــادی نیــاز اســت و زمــان بازگشــت 

ســرمایه خیلــی طوالنــی خواهــد بــود. در موضوعــات شــبکه ای روال بــر ایــن اســت کــه تعــداد محــدودی عرضه کننــده 

ــا در  ــه اینکــه م ــده وجــود داشــته باشــد(. همــه این هــا برمی گــردد ب ــادی عرضه کنن ــد تعــداد زی وجــود دارد )نمی توان

بازارهــای شــبکه ای یــا در صنایــع شــبکه ای ماننــد آب، بــرق، گاز و مخابــرات بــا یــک انحصــار روبــه رو هســتیم. موضــوع 

ــود.  ــره ارزش بســیار کار ســختی خواهــد ب ــف زنجی وقتــی انحصــاری می شــود، هماهنگــی بیــن بخش هــای مختل
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تصویر 4: مختصات صنایع شبکه ای

 در زمینــه مدل هــای کســب وکاری، مدل هــای مختلفــی بــرای صنعــت گاز مطــرح اســت. مدلــی کــه االن داریــم مــدل 

یکپارچگــی عمــودی اســت. یعنــی یــک زنجیــره و یــک حاکــم وجــود دارد کــه دولــت اســت و عما ایــن خدمــات را عرضه 

می کنــد. حــاال چــه زنجیــره گاز در یــک بخــش باشــد، چــه در بخــش نفــت و گاز باشــد، بــاز نهایتــا ایــن وزارت نفت اســت 

کــه بــه شــکل یکپارچــه ایــن خدمــات را ارائــه می دهــد. از ایــن مــدل کــه عبــور کنیــم بــه مدل هــای مختلفــی می رســیم. 

بــه مــدل خریــداران منفــرد می رســیم کــه جــدا جــدا می خواهنــد از ایــن صنعــت اســتفاده کننــد. یــا در بخــش تولیــد 

می خواهیــم رقابــت ایجــاد کنیــم کــه تولیــد گاز رقابتــی شــود و مــا توزیع کننــدگان منطقــه ای داشــته باشــیم. یــا اینکــه 

هــم در تولیــد و هــم در بخــش خرده فروشــی بخواهیــم رقابــت ایجــاد کنیــم. یــا اینکــه رقابــت در تولیــد خرده فروشــی 

ــن مدل هــای مختلــف اســت. مــدل چهــارم شــاید  ــع کننده هــای منطقــه ای داشــته باشــیم. ای ــا توزی باشــد و عمــا م

بــرای آینــده کســب وکار صنعــت گاز کشــور مناســب باشــد. مــن در تصویــر 5 بیشــتر توضیــح می دهــم. مطالعاتــی هــم 

کــه در طــرح جامــع انجــام شــده و حتــی مشــاورینی کــه آمدنــد و ایــن موضــوع را بررســی کردنــد، همــه بــه ایــن مــدل 

رســیدند کــه تصویــر آینــده کســب وکار گاز ایــن اســت کــه تولیدکننــدگان مســتقلی داشــته باشــیم. یعنــی رقابــت در 

بخــش تولیــد وجــود داشــته باشــد و تولیدکننــدگان - چــه توســعه را خودشــان انجــام دهنــد، چــه توســعه توســط بخــش 
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دولتــی یــا جداگانــه، توســط یــک بخــش دیگــر انجــام شــود- و تولیــد و پاالیــش در یــک زنجیــره باشــد. در هــر حــال 

ــم.  ــد یــک فضــای رقابتــی در آینــده ایجــاد کنی ــا می توانیــم در بخــش تولی ــن مدل هــا نشــان می دهــد م هــر دوی ای

تصویر5: مدل مطلوب کسب وکار صنعت گاز در آینده

ــه  ــا خــرده فروشــی هایی ســرو کار داشــته باشــیم کــه گاز را ب ــه همیــن شــکل، می توانیــم ب در بخــش مصــرف هــم ب

مشــتریان مختلــف برســانند و یــک رقابتــی هــم در آن بخــش ایجــاد کــرده باشــیم. حــاال چــه ایــن مصرف کننــدگان 

خارجــی باشــند و مــدل صــادرات باشــد و چــه مصرف کننــدگان داخلــی صنایــع و مصرف کننــدگان خانگــی و تجــاری 

باشــند. امــا تنهــا بخشــی کــه شــاید نشــود در ایــن مــدل حتــی در آینــده آن را از حالــت انحصــار خــارج کــرد، شــبکه 

ــاز موضــوع  انتقــال و زیرســاخت انتقــال گاز اســت. در اکثــر کشــورها هــم کــه همــه اجزاءشــان خصوصــی هســتند، ب

انتقــال، حتــی اگــر خصوصــی هــم باشــد، حالــت انحصــار دارد و نمی تواننــد رقابتــی نبــودن آن را دســت بزننــد. همــه 

ایــن زیرســاخت ها بــاز بــه شــکلی انحصــاری و مــدل شــبکه ای اســت. بنابرایــن مــا حتــی در آینــده اگــر بخواهیــم ایــن 

مــدل را پیــاده کنیــم، کــه مــدل کامــا منطبقــی اســت بــا همــه کشــورهایی کــه بخــش خصوصــی در زنجیــره گاز دارد 

فعالیــت می کنــد، شــبکه انتقــال یــک موضــوع انحصــاری خواهــد مانــد. عمــا در ایــن مــدل یــک بــازار گازی بایــد بــرای 
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خریــد و فــروش حاکــم باشــد و یــک رگوالتــور صنعــت گاز نیــاز اســت کــه رابــط بیــن ایــن زنجیــره و اجزایــی باشــد کــه 

رقابــت بیــن آن هــا اســت و انحصــار هــم وجــود دارد، مشــاهده می کنیــد کــه در همــه ایــن مدل هــا مــا بــه رگوالتــور 

صنعــت گاز نیــاز داریــم.

یکــی از مشــکاتی کــه تجربــه کردیــم و هــر جــا از خصوصی ســازی صحبــت می شــود بــه عنــوان یــک تجربــه ناموفــق 

بعضــا یــاد می کننــد، ایــن اســت کــه مــا اول ســراغ خصوصی ســازی رفتیــم. مــا همــواره در صنعــت گاز هــم پافشــاری 

می کنیــم کــه اگــر قــرار اســت روزی بعضــی از بخش هــای ایــن صنعــت خصوصــی شــود، بایــد ایــن فراینــد را بــه درســتی 

ــدام شرکت ســازی و تجاری ســازی  ــدام باشــد، اولیــن اق ــن اق ــد آخری ــد، خصوصی ســازی بای ــن فراین ــم. در ای طــی کنی

اســت. بعــد از آن توســعه رقابــت اســت، ســپس آزاد ســازی و نهایتــا خصوصی ســازی اســت.

از همــان مراحــل اول ورود بــه فراینــد خصوصی ســازی و ورود بــه فراینــد رقابــت و فضــای کســب وکار آینــده بایــد بتوانیــم 

تنظیــم مقــررات را انجــام دهیــم. بــه طــور عــام، وظایــف رگوالتوری هــا معمــوال هــم حمایــت از مصرف کننــده اســت و هم 

حمایــت از ســرمایه گذار و رگوالتــور رابــط بیــن ایــن دو بخــش اســت تــا بــرای هــر دو امنیــت خاطــر ایجــاد کنــد. روش ها 

هــم از طریــق حــذف رانــت اســت، یعنــی بــرای یــک مجموعــه خــاص رانــت ایجــاد نکنــد. ســمت عرضــه را از نظــر کارایی 

رعایــت کنــد. ســمت تقاضــا را داشــته باشــد و درآمــد کافــی بــه عنــوان مشــوق بــرای جــذب ســرمایه ایجــاد کنــد. ضمــن 

اینکــه ایــن درآمــد کافــی خــارج از انصــاف هــم نباشــد و رعایــت انصــاف بیــن ســرمایه گذار و مصرف کننــده را هــم بتوانــد 

داشــته باشــد تــا محصــول بــه دلیــل انحصــاری بــودن خیلــی بــرای مصرف کننــدگان گــران تمــام نشــود. چنــد مــورد هــم 

در کشــورهای مختلــف کــه رگوالتــور را ایجــاد کردنــد مطالعــه کــرده بودیم. در کشــور انگلســتان یــک ســازمان رگوالتوری 

دارنــد بــه نــام ofgem1 کــه مســئول تنظیــم مقــررات بیــن بخش هــای مختلــف عرضــه انــرژی مــن جملــه گاز اســت. 20 

میلیــون مشــترک در بخــش گاز دارنــد، تقریبــا بــه کشــور مــا نزدیــک اســت. بــازار گاز دارنــد. تولیدکننــدگان و پاالیشــگاه 

و واردکننــدگان در ایــن فضــا ورود پیــدا می کننــد و هشــت شــرکت توزیــع منطقــه ای و 75 شــرکت خرده فروشــی را در 

آنجــا دارنــد. ایــن مدلــی اســت کــه می توانیــم از آن الگوبــرداری کنیــم. در کشــور آمریــکا مدل شــان یــک مقــدار متفــاوت 

اســت. دو نهــاد رگوالتــوری دارنــد، یــک نهــاد رگوالتــوری اســت کــه مســئولیت آن ایجــاد و تنظیــم مقــررات اســت، تــا 

ورودی هــر ایالــت و عمــا می توانیــم بگوییــم بــر شــبکه های انتقــال گاز حاکــم اســت و نهــاد دیگــر، PUC2 در هــر ایالــت 

هســت کــه بیشــتر مقــررات را ایجــاد می کننــد و ممکــن اســت مقــررات هــر ایالــت بــا ایالــت دیگــر متفــاوت باشــد امــا 

ــب  ــال گاز در کل کشــور را دارد در قال ــه مســئولیت انتق ــی ک ــا زیرســاخت اصل ــی و رابطــه آن ب ــررات فضــای رقابت مق

یــک رگوالتــوری تنظیــم می شــود و عمــا کمــک می کنــد بــه اینکــه آن بخــش بتوانــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد. 

1. Office of Gas and Electricity Markets 2. Public Utility Commission
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ــه  ــک مجموع ــا ی ــون آنج ــک اســت چ ــی نزدی ــا خیل ــدل م ــه م ــا ب ــه تقریب ــل اســت ک ــدل برزی ــم م ــر ه ــدل دیگ م

ــد  ــزی گاز دارن ــش برنامه ری ــک بخ ــت. ی ــت گذاری اس ــی سیاس ــورای مل ــه ش ــد ک ــت گاز دارن ــت گذاری صنع سیاس

کــه وزارت معــادن و انرژی شــان اســت و اینجــا می توانــد وزارت نفــت یــا شــرکت ملــی گاز باشــد و یــک نهــاد تنظیــم 

ــم  ــدل ه ــن م ــد. ای ــن کار را انجــام می ده ــه ورودی شــهرها ای ــل گاز ب ــا مقطــع تحوی ــه  ANP3 اســت و ت ــررات ک مق

تقریبــا همــان مــدل آمریــکا اســت کــه تــا ورودی شــهرها یــا شــبکه های انتقــال اصلی شــان یــک رگوالتــور اســت و در 

ــود.  ــوض می ش ــان ع ــع رگوالتورش ــبکه های توزی ــهری و ش ــبکه های ش ش

بــه لحــاظ بحــث مقرراتــی هــم مــا بررســی کردیــم ببینیــم اصــا ایــن نهــاد تنظیم گــر را چــه کســی بایــد ایجــاد کنــد؟ 

تقریبــا در قانــون ایــن وظیفــه بــه عهــده شــورای رقابــت گذاشــته شــده و شــورای رقابــت مکلــف اســت بــرای ایــن گونــه 

خدماتــی کــه مصــداق انحصــار هســتند و نیازمند تاســیس نهــاد هســتند، پیشــنهاد و اساســنامه آن را بنویســد و به هیئت 

دولــت بدهــد. هیئــت دولــت هــم مکلــف اســت ظــرف ســه مــاه بعــد از اینکــه ایــن را از شــورای رقابــت دریافــت کــرد، 

جهــت تاســیس نهــاد اقــدام کنــد. اعضایــی هــم کــه پیش بینــی شــده در قانــون، دو نفــر از قضــات هســتند بــه انتخــاب و 

حکــم رئیــس قــوه قضاییــه، نماینــدگان دســتگاه های اجرایــی هســتند و نماینــدگان بخش هــای غیردولتــی و صاحبنظران 

در حوزه هــای حقوقــی و اقتصــادی و بودجــه و اعتبــار ایــن نهــاد هــم عمــا از محــل ایجــاد روابــط بیــن اجــزا تامیــن 

می شــود و وابســته بــه دولــت و هیــچ نهــادی نیســت. از هــر نقــل و انتقالــی کــه در ایــن زنجیــره انجــام می شــود، بخشــی 

از آن بابــت نهــاد رابــط گرفتــه می شــود و عمــا منابــع مالــی را هــم از همیــن نقــل و انتقــاالت کاال دریافــت می کنــد.

 در شــرکت ملــی گاز کــه االن تقریبــا هــم در تولیــد هــم در انتقــال و هــم در مصــرف انحصــار را بــه دســت دارد، شــاید 

االن ضرورتــی بــه وجــود نهــاد تنظیم گــر احســاس نشــود امــا مــن چنــد نمونــه را می گویــم کــه نشــان می دهــد همیــن 

ــم و تولیدکننــدگان همــه تولیدکننــدگان  االن هــم مــا نیازمنــد ایــن نهــاد هســتیم. مــا االن یــک شــبکه انتقــال داری

دولتــی مربــوط بــه وزارت نفــت هســتند ولــی زمزمه هایــی را شــنیده اید کــه بخشــی از گازهایــی را کــه االن بــه شــکل 

ــن گاز را  ــه ای ــی ک ــش خصوص ــت. بخ ــرده اس ــداری ک ــی خری ــش خصوص ــود، بخ ــوخته می ش ــر دارد س ــای فل گازه

خریــداری می کنــد، عمــا امــکان ایــن را دارد کــه در کارخانجــات ان جیــال گاز را دریافــت و تصفیــه و بــه گاز شــیرین 

تبدیــل کنــد. از اینجــا بــه بعــد اگــر بخــش خصوصــی بخواهــد گاز را تحویــل شــرکت ملــی گاز بدهــد و شــرکت گاز، گاز 

را در شــبکه انتقــال گاز دریافــت و بــه دســت مصرف کننــده برســاند، عمــا هیــچ مقرراتــی تعریــف نشــده اســت. هنــوز 

وزیــر محتــرم نفــت ایــن کار را در قالــب شــیوه نامه ابــاغ می کننــد. بــه نظــر می آیــد فضــای شــرکت ملــی گاز هــم دارد 

از فضــای کامــا انحصــاری تولیــد، انتقــال و توزیــع حداقــل در بخــش تولیــد خــارج می شــود و بازیگــران جدیــد دارنــد 
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وارد ایــن بــازار می شــوند. از جملــه کســانی کــه گازهــای مشــعل را خریــداری کردنــد یــا ایــن امــکان را دارنــد کــه مثــا از 

ترکمنســتان گاز وارد کننــد و از طریــق شــبکه انتقــال بــه مشــتریان داخلــی بدهنــد یــا بــه کشــورهای دیگــر صــادر کنند. 

بنابرایــن ضرورتــش دارد کم کــم حتــی در بخــش عملیــات جــاری مــا هــم پیــدا می شــود. ضمــن اینکــه عــرض کــردم 

اگــر بخواهیــم در آینــده وارد فضــای خصوصی ســازی شــویم، از همیــن االن الزم اســت نهــاد رگوالتــوری را ایجــاد کنیــم. 

بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن زمینه هایــی کــه خدمــت شــما عــرض کــردم، هــم انحصــار داریــم، هــم بحــث رگوالتــوری بــا 

مدل هــای حکمرانــی پیشــرو صنعــت گاز منطبــق اســت و هــم تغییــر ســاختار بــا محوریــت بخــش خصوصــی بــه عنــوان 

یــک الــزام ایجــاد شــده و اینکــه بــه هرحــال بخــش خصوصــی در حــوزه تجــارت گاز االن دارد وارد می شــود. بــا توجــه 

بــه اینکــه عمــا وظیفــه شــورای رقابــت اســت کــه اساســنامه و متــن را تنظیــم کنــد، بــا ایــن ضرورت هــا پیشــنهاد و 

خواهــش مــا در ایــن گردهمایــی بــه ویــژه بــه مجموعــه نفــت و نیــرو ایــن اســت کــه بیاییــم بــه اتفــاق شــرکت ملــی 

گاز و دوســتان نفــت و نیــرو پیشــنویس الزم را تهیــه کنیــم و ایــن پیشــنویس را بــه شــورای رقابــت بدهیــم تــا شــورای 

رقابــت بــر اســاس قانــون ایــن کار را انجــام دهــد. مــا در ایــران عمــا دو تجربــه تنظیــم بــازار داریــم: یکــی در بخــش 

مخابــرات اســت کــه ایــن را البتــه خــود وزارت مخابــرات انجــام داده و یکــی هــم در بخــش بــرق اســت کــه تــا جایــی 

کــه مــن اطــاع دارم همیــن مســیر را دارنــد طــی می کننــد. االن متــن پیشــنویس را بــه شــورای رقابــت تحویــل دادنــد. 

انشــاءاهلل مــا هــم بــا ایــن فضایــی کــه ایجــاد شــده و بــا اســتفاده از نظــر نخبگانــی کــه در نفــت و نیــرو دور هــم جمــع 

می شــوند، بتوانیــم ایــن فضــا را ایجــاد کنیــم و از همیــن االن ورود کنیــم بــه بحــث رگوالتــوری و یــک آینــده خوبــی را 

بــرای بازیگــران جدیــد بخــش صنعــت گاز ایجــاد کنیــم. 
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بهزاد محمدی

بدون شــک صنعــت پتروشــیمی ایــران بــه عنــوان یــک صنعــت جــذاب و پایــدار، نقــش دوم را در نظــام اقتصــادی کشــور 

عهــده دار اســت. قطعــا هــر گونــه جهــش و توســعه در پتروشــیمی منجــر بــه توســعه در بنگاه هــای کوچــک و بــزرگ و 

ایجــاد اشــتغال در پایین دســت آن خواهــد بــود. اگــر بــه تصویــر 1، توجــه بفرماییــد کــه شــکلی جامــع اســت، منابعــی را 

کــه در صنعــت پتروشــیمی اســتفاده و منجــر بــه ایجــاد ارزش می شــود، می بینیــد. 

تصویر 1: منابع مورد نیاز و ارزش ایجاد شده توسط صنعت پتروشیمی

ــه  ــل محیطــی ب ــوان عوام ــه عن ــه ب ــرق اســت ک ــد خــوراک، آب و ب ــه صنعــت پتروشــیمی اســتفاده می کن منابعــی ک

ــش  ــه در بخ ــول چ ــد محص ــن ارز و تولی ــت تأمی ــن صنع ــای ای ــن آرمان ه ــی از مهم تری ــود. یک ــیمی داده می ش پتروش

ــودش  ــت خ ــت، در پایین دس ــه ارزآور اس ــن ک ــن ای ــت ضم ــن صنع ــت. ای ــی اس ــازار داخل ــش ب ــه در بخ ــادرات، چ ص

ارزش هایــی را ایجــاد می کنــد و در نظــام اقتصــادی کشــور از نقطــه نظــر صنعــت، بعــد از نفــت نقــش اول را دارد و در 

ــد.  ــاد کن ــد ایج ــبی را می  توان ــای مناس ــتغال و فض ــم اش ــت ه پایین دس

291

IPEC  2019



خوراک:
ــوراک و  ــال خ ــن در س ــون ت ــیمی 33 میلی ــت پتروش ــه صنع ــر 2( ک ــد )تصوی ــه می فرمایی ــوراک ماحظ ــش خ در بخ

ــد.  ــت می کن ــوع دریاف ــای متن ــب خوراک ه ــت و گاز در قال ــت نف ــوخت را از صنع س

ایــن مقــدار معــادل 650 هــزار بشــکه نفــت خام در روز اســت کــه 70 درصــد آن از پاالیشــگاه گاز، در قالب گاز متــان، اتان 

و میعانــات، 20 درصــد از واحدهــای ان جــی ال و 10 درصــد از پاالیشــگاه های نفــت مثــل نفتــا، کروســین و مــواد دیگــر. 

تصویر 2: خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی ایران

در حــال حاضــر در صنعــت پتروشــیمی ایــران 56 مجتمــع فعــال داریــم کــه 33 میلیــون تــن خــوراک دریافــت می کننــد 

ــروز )16  ــه دی ــای جهــش دوم ک ــق طرح ه ــا تحق ــت خــام در روز اســت. انشــاءاهلل ب ــزار بشــکه نف ــادل 650 ه ــه مع ک

مهرمــاه( وزیــر محتــرم هــم بــه آن اشــاره مســتقیم داشــتند، تعــداد مجتمع هــای مــا بــه 83 مجتمــع افزایــش می یابــد و 

میــزان خوراکــی کــه دریافــت می کنیــم بــه عــدد 62 میلیــون تــن – کــه معــادل یــک میلیــون و چهارصــد هــزار بشــکه 

نفــت خــام در روز اســت- در پایــان 1400 خواهــد رســید. در ســال 1404 بــا افزایــش تعــداد مجتمع هــا بــه 109 مجتمــع 

میــزان خوراکــی کــه مــا دریافــت می کنیــم، 74 میلیــون تــن خواهــد بــود، کــه معــادل یــک میلیــون و 700 هــزار بشــکه 

ــه هــدف »گــذر از خام فروشــی« کــه در وزارت نفــت  ــد را ماحظــه بفرماییــد ب نفــت خــام در روز اســت. اگــر ایــن رون

ــم. ــی می بری ــود، پ ــال می ش دنب
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ــا توجــه بــه ایــن کــه خــوراک گازی برایمــان در دســترس اســت و حجــم قابــل توجهــی بحمــدهلل در کشــور فراهــم  ب

اســت، صنعــت پتروشــیمی بیشــتر بــر اســاس خــوراک گاز توســعه پیــدا کــرده اســت. ایــن ترکیــب در وضــع فعلــی 77 

درصــد گاز و 23 درصــد خوراک هــای مایــع اســت کــه شــامل میعانــات، نفــت ســفید و نفتــا اســت. ایــن نســبت در ســال 

1404 بــه هشــتاد و شــش درصــد خــوراک  گازی و 14 درصــد خوراک هــای مایــع خواهــد رســید )تصویــر 3(. 

تصویر 3: راهبرد صنعت پتروشیمی در افق 1404

ــه  ــا خوراک هــای مایــع کار می کننــد، اقتصادشــان ب ــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه پتروشــیمی هایی کــه ب بایــد ب

انــدازه خوراک هــای گازی جــذاب نیســت. اســتراتژی جدیــد وزارت نفــت و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی اســتفاده 

از خوراک هــای ترکیبــی اســت کــه ضمــن اقتصــادی بــودن، بتوانــد در زنجیــره ارزش هــم تــا محصــوالت پایین دســت 

پیشــروی کنــد.

آب و برق
بحــث بعــدی، بحــث آب اســت. در اذهــان عمومــی معمــوال ایــن تفکــر حاکــم اســت کــه صنعــت پتروشــیمی یــک 

صنعــت کامــا آب بــر اســت ولــی موضــوع بــه ایــن شــکل نیســت. در بحــث آب ایــن وضعیــت فعلــی کشــور اســت 

)تصویــر 4(. کشــور مــا 100 هــزار میلیــون متــر مکعــب مصــرف ســالیانه آب دارد کــه 91 درصــد از آن را در بخــش 
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کشــاورزی، 7/3 درصــد در بخــش خانگــی و1/4 درصــد در بخــش صنعــت مصــرف می شــود. ســهم پتروشــیمی 300 

میلیــون متــر مکعــب در ســال اســت کــه 3 دهــم درصــد کل مصــرف می شــود. ایــن از جهــت میــزان آبــی اســت کــه 

ــم.  ــم مصــرف می کنی ــا داری م

تصویر 4: سهم مصرف آب در صنعت پتروشیمی

اگــر بــه آنالیــز ایــن 300 میلیــون متــر مکعــب توجــه کنیــم، در منطقــه عســلویه کــه هــاب پتروشــیمی اســت، میــزان 

مصرف مــان 150 میلیــون متــر مکعــب اســت کــه 50 درصــد مصــرف را شــامل می شــود. ایــن آب کا از خلیــج فــارس 

ــون  ــم. 100 میلی ــرداری می کنی ــارس بهره ب ــج ف ــه خلی ــی کارون ب ــهر از خروج ــه ماهش ــود. در منطق ــن می ش تأمی

ــرای منطقــه ماهشــهر برداشــت مــی کنیــم کــه معــادل 30 درصــد مصــرف کل صنعــت  متــر مکعــب آب از کارون ب

ــون  ــا 50 میلی ــم، صرف ــی آب کشــور اســتفاده می کنی ــع داخل ــا از مخــازن و مناب ــه م ــددی ک پتروشــیمی اســت و ع

متــر مکعــب اســت. اگــر بخواهــم بــا آن عــدد 100 هــزار میلیــون متــر مکعــب در ســال یــا 100 میلیــارد متــر مکعــب 

در ســال مقایســه کنــم، فقــط پنــج صــدم درصــد از منابــع آبــی کشــور را اســتفاده می کنیــم. اگــر بخواهــم بــا وضــع 

مصــرف عمومــی کشــور مقایســه ای کنیــم، مصــرف 50 میلیــون متــر مکعــب آب در صنعــت پتروشــیمی، معــادل 17 

روز مصــرف آب شــهر تهــران خواهــد بــود.

در بخــش بــرق بایــد دربــاره هاب هــا ایــن توضیــح را بدهــم کــه در هــاب ماهشــهر، پتروشــیمی فجــر یــک و دو را داریــم 
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کــه وظیفــه  آنهــا تأمیــن یوتیلیتــی بــرای ســایر مجتمع هاســت. در منطقــه عســلویه، مبیــن و دماونــد را داریــم کــه آنهــا 

هــم همیــن وظیفــه را بــه عهــده دارنــد. مــا مجموعــا در حــوزه بــرق حــدود 1900 مــگاوات بــرق تولیــد می کنیــم کــه 

تفکیــک آن در منطقــه ماهشــهر 850 مــگاوات، عســلویه 670 و در ســایر  نقــاط کشــور هــم 380 مــگاوات اســت. به لحاظ 

تولیــد و مصــرف بــرق، صنعــت پتروشــیمی تمامــا قــادر اســت نیــاز خــود را تولیــد کنــد و اگــر در جایــی از شــبکه بــرق 

می گیــرد، در جــای دیگــر بــه شــبکه سراســری بــرق می دهــد.

اشتغال
در صنعــت پتروشــیمی بــرای ظرفیــت 66 میلیــون تنــی کــه ایجــاد کــرده ایــم 53 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری تــا حــاال 

انجــام شــده اســت کــه منجــر بــه درآمــد 17 میلیــارد دالری در حــال حاضــر شــده اســت. ضمــن تأثیــری که پتروشــیمی 

بــر اقتصــاد کشــور دارد، در حــوزه محیطــی هــم ببینیــم کــه در بنگاه هــای کوچــک و بــزرگ چــه تأثیــری می گــذارد. در 

بنگاه هــای کوچــک تــا متوســط )SME( مــا کا از مجمــوع 8/5 میلیــون تــن محصولــی کــه در داخــل کشــور بــه فــروش 

می رســانیم، 4/9 میلیــون تــن در بــورس فروختــه می شــود و از ایــن 4/9 میلیــون تــن، 15 هــزار بنــگاه کوچــک و بــزرگ 

مشــغول فعالیــت هســتند. عــدد بســیار جــذاب و جالبــی اســت کــه فقــط بــا 4/9 میلیــون تــن توانســتیم ایــن حجــم 

بنــگاه را بــه شــکل فعــال داشــته باشــیم کــه در 10 حــوزه تولیــد محصــول مشــغول هســتند، اعــم از حــوزه نســاجی، 

ــای  ــیمی در بنگاه ه ــت پتروش ــه در پایین دس ــی ک ــب تنوع ــن ترتی ــه همی ــر و ... ب ــتیک، تای ــا، پاس ــب ها، رنگ ه چس

ــا فعــا در پتروشــیمی در مجموعــه صنعــت، ــد م ــت بفرمایی ــد. در بخــش اشــتغال دق ــاق می افت ــزرگ اتف کوچــک و ب

56 مجتمــع تولیــدی و 53 پــروژه فعــال داریــم و همانطــور کــه دیــروز آقــای مهنــدس زنگنــه هــم اشــاره فرمودنــد تــا 

پایــان 1404 ایــن 53 پــروژه انشــاءاهلل عملیاتــی خواهنــد شــد. 

در ایــن بخــش بــه شــکل مســتقیم 108 هــزار نفــر مشــغول بــه کار داریــم کــه اگــر بخواهــم بــا ظرفیــت صنعــت مقایســه 

کنــم، نســبت بــه آن 66 میلیــون تــن ظرفیت مــان، 68 هــزار نفــر در مجتمع هــا مشــغول هســتند و 40 هــزار نفــر هــم 

ــه ازای هــر یــک میلیــون تــن ظرفیــت، 1000 نفــر را بــه طــور مســتقیم در پتروشــیمی  در طرح هایمــان داریــم. مــا ب

مشــغول بــه کار داریــم. چــون صنعــت، صنعــت باالدســتی اســت.

 ،SMEs ــا صنایــع پایین دســتی مقایســه می کنــم. در 15000 بنــگاه کوچــک و متوســط، تحــت عنــوان حــاال ایــن را ب

880 هــزار نفــر بــه شــکل مســتقیم مشــغول بــه کار هســتند. ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه بــه ازای هــر یــک میلیــون 

تــن محصولــی کــه از آن 4/9 بــه آن هــا می دهــم، 170 هــزار شــغل مســتقیم ایجــاد می شــود. ایــن عــدد بســیار جــذاب و 

جالبــی اســت کــه پتروشــیمی چــه در حــوزه صنعت و چــه در پایین دســتی، چــه اشــتغال شــگرفی را می تواند ایجــاد کند.
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کشاورزی
در بحــث کشــاورزی هــم ایــن نکتــه را عــرض بکنــم کــه مــا بــه عنــوان پتروشــیمی، کل میــزان اوره مصرفــی کشــاورزی 

ــیمی  ــت پتروش ــه صنع ــود ک ــرف می ش ــف مص ــای مختل ــن کوده ــون ت ــاورزی 3/2 میلی ــم. در کش ــن می کنی را تأمی

2/2میلیــون تــن اوره و 100 هــزار تــن ســایر کودهــا از جملــه دی ای پــی و ســایر کودهــا را تأمیــن می کنــد و الباقــی هــم 

کودهــای پایــه معدنــی هســتند کــه اصــا در کشــور بــه لحــاظ ایــن کــه آن مــواد کمتــر یافــت می شــود قابلیــت تولیــد 

آنهــا وجــود نــدارد. بنابرایــن مــا از 3/2 میلیــون تــن کــود مصرفــی وزارت کشــاورزی، 2/3 میلیــون تــن یعنــی معــادل 72 

درصــد را در پتروشــیمی تأمیــن و توزیــع می کنیــم.

ــا در  ــه م ــود ک ــی ب ــور ارزش های ــم. همینط ــتفاده می کنی ــاری اس ــکل آم ــه ش ــا ب ــه م ــود ک ــی ب ــت منابع ــن وضعی  ای

پتروشــیمی و به خصــوص صنایــع پایین دســت پتروشــیمی ایجــاد می کنیــم.

یــک نــگاه اجمالــی هــم بــه وضعیــت خــود صنعــت کنیــم. عــرض کــردم مــا در پتروشــیمی 66 میلیــون تــن ظرفیــت 

ــن صنعــت  ــارد دالر را در ای ــوده و درآمــدی معــادل 17 میلی ــارد دالر تاکنــون حجــم ســرمایه گذاری ب ــم، 53 میلی داری

داریــم. در برنامــه توســعه صنعــت، در ســال 1400 تعــداد مجتمع هایمــان از 54 مجتمــع، بــه 83 افزایــش پیــدا خواهــد 

کــرد. ظرفیــت صنعــت بــا یــک جهــش قابــل توجــه بــه 100 میلیــون تــن در انتهــای ســال 1400 خواهــد رســید. حجــم 

ســرمایه گذاری از 53 بــه 70 میلیــارد دالر خواهــد رســید. در ســال 1404 تعــداد مجتمع هــا بــه 109 مجتمــع و ظرفیــت 

صنعــت در پایــان جهــش ســوم انشــاءاهلل بــه 133 میلیــون تــن می رســد. حجــم ســرمایه گذاری یکــی از مباحثــی اســت 

کــه بایــد روی ایــن موضــوع بیشــتر کار کنیــم و بتوانیــم ســرمایه مــورد نیــاز را تأمیــن کنیــم. 93 میلیــارد دالر حجــم 

ســرمایه گذاری کل تجمعــی اســت کــه در ســال 1404 اتفــاق می افتــد. 
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وقتــی وارد ســالن می شــدم ایــن جملــه را شــنیدم کــه هــر یــک میلیــون تــن تولیــد پتروشــیمی، 170 هــزار نفــر اشــتغال 

مســتقیم در پاییــن دســتش ایجــاد خواهــد کــرد و یکــی از ســخنران ها فرمودنــد 109 مجتمــع پتروشــیمی در کشــور 

ایجــاد خواهــد شــد. بــه عبارتــی اگــر قــرار باشــد 10 میلیــون تــن تولیــد اضافــه شــود کــه در آمارهــا بیشــتر بــود، حداقــل 

یــک میلیــون و 700 هــزار نفــر درگیــر ایــن صنعــت خواهنــد شــد. مــا تجربــه توســعه پتروشــیمی ها را در عســلویه و 

ــر  ــای دیگ ــی و محیط زیســت و عرصه ه ــه در حــوزه اجتماع ــه مشــکاتی را ک ــم. دوســتان مجموع ــر داری ــای دیگ جاه

بــا آن درگیــر هســتیم می داننــد. مــن تخصصــم ایــن اســت کــه دربــاره مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها صحبــت کنــم. 

بنابرایــن بحثــی کــه مطــرح می کنــم دربــاره توســعه نــگاه اجتماعــی در صنعــت نفــت و نیــرو اســت. در همایــش پارســال 

دربــاره ابعــاد اجتماعــی صنعــت نفــت و نیــرو صحبــت کــردم. در وزارت نیــرو هــم بــه عنــوان مشــاور وزیــر در امور توســعه 

پایــدار و مســئول مرکــز امــور اجتماعــی منابــع آب و انــرژی خدمــت می کنــم. ســابقه آشــنایی مــن بــا نفــت بــه ســال 82 

برمــی گــردد. یعنــی اولیــن بــار ســال 82 مأمــور شــدم کــه بــه عســلویه بــروم و یــک پژوهشــی دربــاره ابعــاد اجتماعــی 

توســعه صنعــت نفــت در عســلویه انجــام بدهــم. بعدهــا درگیــر یــک ارزیابــی اجتماعــی از بهداشــت و درمــان نفــت شــدم 

و ســپس مطالعــه ای دربــاره پیامدهــای اجتماعــی و اقتصــادی توســعه صنعــت نفــت در خــارک انجــام دادم. بعــد درگیــر 

مطالعــه ای دربــاره ابعــاد جامــع توســعه اجتماعــی و اقتصــادی ناشــی از نفــت در منطقــه پــارس جنوبــی و توســعه آتــی 

آن در ایــن منطقــه شــدم. بنابرایــن بــا ایــن ســابقه کــه تقریبــا دو دهــه تــاش شــده تــا صنعــت نفــت بــه عنــوان یــک 

صنعــت پیشــرو، بــه عنــوان یــک موتــور محرکــه  عمــل کنــد، آشــنایی دارم. مــن از آن دســته ای نیســتم کــه معتقدنــد 

نفــت بــا بــوده اســت. از ایــن دیدگاه هــا در حــوزه فکــری مــا شــنیده می شــود کــه اگــر نفــت نبــود، االن وضعیــت مــا 

مثــل ســوئیس بــود یــا مثــا همــه چیــز اصــاح می شــد. بــه اعتقــاد مــن بــا توجــه بــه توســعه ای کــه نفــت به عنــوان 

یــک موتــور پیشــرو می خواهــد صــورت بدهــد و بــا ایــن حجمــی کــه دربــاره اش برنامه ریــزی می شــود از جملــه ســاخت 

109 مجتمــع پتروشــیمی و گســترش پاالیشــگاه ها و حوزه هــای اســتخراجی، اکتشــافی و صنایــع پایین دســتی، مــا بایــد 

یــک نــگاه اجتماعــی بــه حــوزه نفــت و نیــرو داشــته باشــیم. دوســتان خودشــان می داننــد تــا چــه حــد در جایــی مثــل 

منطقــه عســلویه چقــدر بــا مــردم، بــا محیط زیســت یــا بــا آســیب های اجتماعــی، مشــکل داریــم و ایــن نــگاه اجتماعــی 

کــه مــن نمی خواهــم شــرح و بســطش بدهــم، چقــدر اهمیــت دارد. 20 ســال طــول کشــیده تــا در چنیــن فضایــی ایــن 

حرف هــا گفتــه شــده و بحــث شــده اســت. یــک اتفاقــی در صنعــت نفــت افتــاده اســت کــه مــن خیلــی اتفاقــی وقتــی 

ایــن مطلــب را بــرای ایــن نشســت آمــاده می کــردم، بــا ایــن مواجــه شــدم. یــک اباغیــه ای اســت از طــرف آقــای زنگنــه 
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ــه  ــت ک ــت نف ــی در صنع ــای مســئولیت اجتماع ــه نحــوه ایف ــوان سیاســت ها و نظام نام ــخ 98/06/05 تحــت عن در تاری

چهــار صفحــه اســت. مــن ایــن چهــار صفحــه را بــاال و پاییــن کــردم، امضــای آقــای زنگنــه را هــم پــای آن می بینیــم 

پیوســت 1، می خواهــم بعضــی قســمت هایش را بگویــم. ایــن بــه معنــای واقعــی یــک پیشــرفت در تاریــخ صنعــت ایــران 

اســت و چــون هنــوز عملــی نشــده و صرفــا یــک اباغیــه اســت مــن اســمش را یــک موفقیــت کوچــک گذاشــتم. ولــی 

ایــن موفقیــت کوچکــی اســت بــرای منــی کــه دو دهــه درگیــر صنعــت نفــت بــا حــوزه پیامدهــای اجتماعــی اش بــودم. 

بیــن اولیــن گزارشــی کــه از عســلویه در ســال 82 نوشــتم تــا آخریــن گزارشــی کــه 20 روز پیــش داشــتم، در مؤسســه 

ــک  ــه ی ــیم ک ــه ای برس ــه نقط ــا ب ــا م ــول کشــیده ت ــال ط ــردم، 16 س ــاع می ک ــرژی از آن دف ــی ان ــات بین الملل مطالع

واژه هایــی در صنعــت نفت مــان گفتــه  شــود و شــاید دوســتانی کــه از حــوزه فنــی و صنعتــی هســتند احســاس نکننــد 

این هــا چقــدر اهمیــت دارد. مــن بــه عنــوان کســی کــه تطبیقــی کار کــرده، عضــو انجمــن بین المللــی ارزیابــی تأثیــر 

اســت، اعــام می کنــم کــه بســیاری از کشــورهای دنیــا هنــوز منتظــر هســتند کــه یــک چنیــن رویکــردی بــه حــوزه 

ــاده اســت. ــه افت ــی ک ــم و اتفاق ــرح ده ــش را ش ــم اهمیت ــن می خواه ــد. م ــذ بیای ــه، روی کاغ ــت و جامع ــل صنع تعام

1- بیــن بندهــای متعــددی کــه در ایــن اباغیــه آمــده، مــن واژه هایــی را کــه زرد کــردم، بــه عنــوان گام هــای اولیــه بــه 

ســمت توســعه پایــدار می خواهــم بــر آن و اهمیــت آن تأکیــد کنــم. اگــر صنعــت نفــت و شــرکت ها تــاش کننــد تــا آنچه 

را کــه در ایــن اباغیــه آمــده محقــق کننــد، یــک اتفــاق بــزرگ می افتــد کــه مــن در پایــان ده اســایدم خواهــم گفــت.

1- ظرفیت هــای توســعه محلــی، معــادل واژه Local Development از زمــان ســرمایه گذاری انگلیســی ها در پاالیشــگاه 

آبــادان تــا بــه امــروز یــک آرزوی تاریخــی اســت. مــن رســاله دکتــری ام دربــاره کودتــای 28 مــرداد اســت. منابــع بســیار 

زیــادی دربــاره صنعــت نفــت ایــران را در ایــران و انگلســتان بررســی کــردم و در منابــع متعــدد انگلیســی و فارســی نوشــته 

ــا حــد ممکــن  ــد. ت ــه نکنن ــد داشــتند حتــی سبزی شــان را هــم از محــل تهی ــه شــدت تأکی ــه انگلیســی ها ب شــده ک

شــن و ماسه شــان را هــم از بیــرون وارد می کردنــد. کارگرهایشــان را هــم از کارگرهــای هنــدی تــا حــد ممکــن تأمیــن 

می کردنــد تــا حداقــل ارتبــاط را بــا جامعــه محلــی ایــران داشــته باشــند. تنهــا نقطــه اتصــال ایــران و نفــت همــان پــول 

نقــدی بــود کــه بــه عنــوان مبلــغ قــرارداد بــه ایــران می پرداختنــد تــا دانــش و تکنولــوژی ســبب توســعه محلــی نشــود. 

ــاره نفــت ایــران  آن بخشــی کــه شــد ناگزیــر اســت. هــم مورخــان انگلیســی نوشــته اند، هــم کســانی کــه فارســی درب

ــا می توانیــم  ــن موضــوع مشــکل داشــتیم کــه آی ــا ای ــران ب ــان اکتشــاف نفــت در ای ــا از زم ــد. یعنــی م بررســی کرده ان

صنعــت نفــت را بــا ظرفیــت محلــی پیونــد بدهیــم؟ می شــود صنعــت نفتــی کــه در هــر منطقــه ای مدرن تریــن تأسیســات 

و تجهیــزات، مدرن تریــن هواپیماهــا و فرودگاه هــا و خدمــات را می بــرد، بــه مــدرن شــدن و بــه توســعه ســاختار محلــی 

هــم کمــک بکنــد؟ یعنــی بــه یــک وصلــه ناجــوری تبدیــل نشــود.

299

IPEC  2019



یــک منطقــه پیشــرفته، یــک پاالیشــگاه، یــک پتروشــیمی پیشــرفته در دل یــک منطقــه توســعه نیافته، ســبب نارضایتــی 

اســت. ایــن وضعیــت موجــب می شــود کــه مــا دیگــر نفــت را ســبب افتخــار و اعتمــاد و امیــد ملــی نمی بینیــم، بلکــه 

یــک منبــع درآمــد می بینیــم، نــه موتــور محرکــه توســعه اقتصــادی اجتماعــی. 

می گوییــد مــا 109 واحــد پتروشــیمی می ســازیم، یعنــی 109 نقطــه می توانــد در پیونــد بــا صنعــت پتروشــیمی بــرای 

توســعه محلــی بــه کار گرفتــه شــود.

ــای دکتــر طالبیــان  ــا همــکارم آق ــاره خــارک ب ــه ای را درب ــی، ســال 86 مقال ــا اســتفاده از نظــرات مســئوالن محل 2- ب

نوشــتیم. اســتدالل مــا ایــن بــود کــه صنعــت نفــت در مناطــق توســعه نیافته بــه دلیــل پیشــرفتش و بــه دلیــل تجهیزاتش 

ــد  ــران نمی توان ــگاه ته ــه پاالیش ــود. البت ــی می ش ــای محل ــی مدیریت ه ــبب عقب ماندگ ــش س ــدرن بودن ــل م ــه دلی و ب

ــش اســت، قدرتشــان را  ــر جای ــران س ــتانداری ته ــران، اس ــهرداری ته ــد. ش ــه بده ــران غلب ــهرداری ته ــر ش زورش را ب

ــبب  ــن س ــت. ای ــتر اس ــتاندار بیش ــگاه گاه از اس ــک پاالیش ــدرت ی ــز ق ــق نفت خی ــد در مناط ــما می دانی ــا ش ــد، ام دارن

ــود.  ــوازن می ش ــعه نامت ــی و توس ــدید نارضایت ــبب تش ــدت س ــود و در درازم ــی می ش ــت محل ــعه نیافتگی مدیری توس

بنابرایــن وارد کــردن مســئوالن محلــی در نظــام تصمیم گیــری یکــی از دستاوردهاســت. هفتــه پیــش در جلســه  کمیتــه 

ــه  ــر اســاس تجرب ــودی، اخیــرا یــک نفــر ب ملــی ســیاب، یکــی از دوســتان گفــت: مطلبــی را کــه ســال 86 نوشــته ب

بین المللــی مناطــق نفت خیــز، توســعه جهانــی، یــک مقالــه انگلیســی منتشــر کــرده کــه چگونــه نفــت ســبب توســعه 

ــود.  ــی می ش ــای محل ــی مدیریت ه نیافتگ

ــت. ــه اس ــرا فاصل ــا اج ــذ ت ــه از روی کاغ ــه البت ــد ک ــی می افت ــاختار مدیریت ــزرگ دارد در س ــاق ب ــک اتف ــروز ی ام

ــن فضــای  ــم از ای ــی می خواهی ــم، یعن ــد می کنی ــی تأکی ــع محل ــر توانمندســازی جوام ــن نظــام ب ــا در ای ــه دوم؛ م نکت

فکــری کــه آن هــا را نادیــده بگیریــم و فکــر کنیــم »مــا نفتیــم، مــا زور داریــم، مــا بلدیــم، این هــا کــه بومــی هســتند 

یــک مشــت بی ســواد هســتند، نمی داننــد چــه خبــر اســت«، بیــرون بیاییــم. داریــم آن هــا را به عنــوان پارتنرهایمــان، 

بــه عنــوان شــریک های راهبردی مــان، بــرای کار کــردن جــدی می گیریــم و روی توانمندســازی دختــران، زنــان و اقشــار 

ــه  ــه طــور کلــی ب ــود کــه یــک زمانــی در صنعــت ایــران ب آســیب پذیر تأکیــد می کنیــم. مــن شــاید جــزو آرزوهایــم ب

عنــوان مســئولیت اجتماعــی از توانمندســازی دختــران و زنــان حــرف بزنیــم و خوشــحالم کــه ایــن مهــم در صنعــت نفــت 

بــه عنــوان یــک صنعــت پیشــرو در ایــران، اتفــاق افتــاده اســت.

ــه  ــود ب ــی ب ــد، مفهوم ــرح ش ــر« ط ــی تأثی ــی ارزیاب ــن بین الملل ــه در »انجم ــی ک ــرفته ترین ایده های ــی از پیش 3- یک

عنــوان Local Procurement یــا زنجیــره تأمیــن محلــی؛ یعنــی ایــن کــه اگــر تــا االن نتوانســتیم توســعه محلــی ایجــاد 

کنیــم، بــه خاطــر ایــن اســت کــه نتوانســتیم صنعــت را بــه اقتصــاد محلــی پیونــد بزنیــم. اگــر داریــم غــذای کارکنــان  
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صنعــت نفــت در خــارک را از شــیات تهیــه می کنیــم، یعنــی نتوانســته ایم صنعــت ماهیگیــری منطقــه خــارک را هــم 

 Local توســعه بدهیــم. مــا گاه بــه قیمــت نابــودی اقتصــاد محلــی نفــت را توســعه می دادیــم. ایــن کــه ال پــی  یــا همــان

Procurement را بــه عنــوان یــک کلیــد واژه جــزو مســئولیت اجتماعی مــان در صنعــت نفــت بیاوریــم یــک پیشــرفت 

ــد بخــورد. اگــر دقــت کنیــد یــک پیشــرفت  ــه نیــروی کار محلــی پیون ــه جلــو اســت تــا صنعــت نفــت ب مهــم و گام ب

ــر پــول پخــش کــردن تأکیــد کنیــم.  ــا ب مهمتــری هــم در ایــن نظام نامــه اســت و آن ایــن اســت کــه نیامده ایــم صرف

ســال های ســال مبالــغ کان توســط نفــت توزیــع شــده از جملــه مــن یــادم اســت یــک زمانــی در یکــی از مناطــق نفتــی 

تقریبــا یــک دهــه پیــش، 85 میلیــارد تومــان بــه یــک اقتصــاد کوچــک کمتــر از 10 هــزار نفــر کمــک کردنــد. آن موقــع 

دالر حــدود 1000 تومــان بــود و 85 میلیــون دالر کمــک محســوب می شــد و اتفاقــی هــم نیفتــاد. داریــم سیاســت هایمان 

را اصــاح می کنیــم بــه ســمت ایــن کــه از پــول پخــش کــردن فاصلــه بگیریــم و برویــم ســراغ توانمندســازی.

 آیتــم آخــر، برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا مــردم اســت. بارهــا می شــود روی هــر کــدام از ایــن واژه هــا کار کــرد. ارتباط گیــری 

ــا مــردم در نفــت بــه چــه معناســت؟ ایــن یــک دســتورکاری اســت کــه مــن مطمئنــم همــه مقامــات محلــی  موثــر ب

ــه  ــادت ب ــا ع ــما می ایســتند. چــون آن ه ــوی ش ــد جل ــرا کنی ــن را اج ــما ای ــد ش ــه می خواهن ــتان هایی ک شــهرها و اس

گرفتــن پــول دارنــد. بــرای ایــن کــه یــک نماینــده آن پول هــا را بگیــرد و رأی بخــرد، نمــی خواهــد شــما توانمندســازی 

کنیــد. او می خواهــد خــودش پول هــا را خــرج کنــد. آداپتــه کــردن سیســتم بــا یــک چنیــن رویکــردی، گام اول توســعه 

پایــدار اســت، منهــای بحــث محیط زیســت کــه در اول اباغیــه آقــای وزیــر هــم هســت، ایــن متــن یــک گام دیگــر هــم 

ــه ســوی عقانیــت برداشــته اســت، شــرکت ها را موظــف می کنــد هــر ســال گــزارش مســئولیت اجتماعــی بدهنــد،  ب

گــزارش ســالیانه بدهنــد و اطاع رســانی عمومــی بکننــد، یعنــی شــفافیت. یعنــی اگــر یــک میلیــارد تومــان در دارخویــن 

خــرج کردیــم، اگــر 10 میلیــارد تومــان در عســلویه خــرج کردیــم، اگــر یــک کاس تشــکیل دادیــم، در چهارچــوب آن 

ارتبــاط مؤثــر، بایــد ایــن را بــه مــردم اطاع رســانی کنــد و شــورای عالــی مســئولیت های اجتماعــی صنعــت نفــت هــم 

طبــق آن اباغیــه تشــکیل  شــود. ایــن هــم یــک گام اســت بــه ســمت ایــن کــه بــه جــای ایجــاد یــک ســاختار جدیــد، 

همیــن ســاختار فعلــی را بــرای مســئولیت داشــته باشــیم. بــرای ایــن اتفــاق یــک عبارتــی نوشــتم بــه نــام »اولیــن بــار 

مهــم«. »اولیــن بــار مهــم« بــه ایــن معناســت کــه دهــه 70 هــم مــا چنیــن حرف هایــی زدیــم، ولــی هیــچ وقــت بــه یــک 

اباغیــه و نظام نامــه تبدیــل نشــد. هیــچ وقــت بــه دانــش ضمنــی کــه عمــده مدیــران نفــت فهمیــده باشــند نمی تواننــد 

اجتمــاع محلــی را نادیــده بگیرنــد، تبدیــل نشــده بــود. مــا االن می دانیــم کــه اگــر بــه توســعه اجتمــاع محلــی کمــک 

نکنیــم و عاقانــه کمــک نکنیــم، توســعه نیافتگــی اش ســبب کنــد شــدن پیشــرفت مــا در صنعــت نفــت هــم خواهــد 

شــد. بنابرایــن مشــارکت مســئوالنه مســاوی پــول پخــش کــردن نیســت، مســاوی بلیــط چارتــر بــه مقامــات سیاســی و 
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پــر نفــوذ محلــی دادن نیســت، مســاوی پخــش کــردن رانــت نیســت، بلکــه یــک نــوع مشــارکتی اســت کــه بــه توانمنــد 

شــدن و توســعه درون زای یــک سیســتم محلــی کمــک می کنــد. عیــن همیــن اتفــاق در وزارت نیــرو افتــاده اســت. اولیــن 

بــار در ســال 75 در زمــان وزارت آقــای مهنــدس زنگنــه، یــک بخشــی را در وزارت نیــرو درســت کردنــد بــه نــام بخــش 

مطالعــات اجتماعــی کــه یکــی دو تــا ســد را هــم مطالعــه کــرد و تعطیــل شــد. بعــد از 20 ســال کــه مــا در ســدها بــه 

مشــکل برخوردیــم، در هــر جایــی کــه می خواهیــم یــک شــبکه بکشــیم بــا مقاومت هــای محلــی مواجــه می شــویم، در 

شــبکه های آبیــاری زه کشــی دشــواری های زیــادی تحمــل می کنیــم، وزارت نیــرو یــک مرکــز مطالعاتــی تأســیس کــرد 

کــه همــان مرکــز امــور اجتماعــی منابــع آب و انــرژی شــده اســت. بــرای کســانی کــه در وزارت نیــرو کار کــرده باشــند 

ایــن ســه گروهــی کــه در وزارت نیــرو ایجــاد شــده چقــدر می توانــد عجیــب و غریــب باشــد: 

ــم،  ــرورش دیدی ــوزش و پ ــا آم ــم، در مث ــور دیدی ــی را در وزارت کش ــت اجتماع ــا سیاس ــی؛ م ــت اجتماع ــروه سیاس گ

ــک  ــتی و ی ــوآوری سیاس ــک ن ــد ی ــته باش ــی داش ــت اجتماع ــرو سیاس ــه وزارت نی ــن ک ــا ای ــم ام ــاه دیدی در وزارت رف

ســطحی از بلــوغ سیاســت گذاری در کشــور اســت. ایــن کــه گــروه اقتصــاد اجتماعــی داشــته باشــد یعنــی فقــط صرفــا 

ــدر  ــن اســت چق ــم ای ــم، مه ــرای آن خــرج می کنی ــول ب ــدر پ ــدر آب دارد، چق ــک ســد می ســازیم چق ــم ی ــگاه نکنی ن

ــط  ــه رواب ــدر ب ــد، چق ــان کمــک می کن ــه توانمندســازی زن ــدر ب ــد، چق ــع می کن ــر را رف ــدر فق اشــتغال می ســازد، چق

مســالمت آمیز گروه هــای اجتماعــی کمــک می کنــد. 

گــروه سیاســت و حکمرانــی؛ شــاید بــرای اولیــن بــار اســت کــه واژه حکمرانــی )Governance Policy( در یــک متــن 

رســمی وارد نظــام سیاســت گذاری صنعتــی مــا می شــود. حرفــم ایــن اســت کــه قبــا هــم همیــن حرف هــا گفتــه شــده 

ولــی االن رفتیــم ســازمانش کردیــم. برایــش الــزام می گذاریــم و تأکیــد گفتمانــی ایجــاد می کنیــم و هزینــه می کنیــم 

تــا ضــرورت میان بخشــی یعنــی آب و انــرژی را بیــن مــردم، صنعــت، محیط زیســت و همــه گروه هــا و اقشــار می بینیــم 

و دانــش میان رشــته ای یعنــی از اقتصــاد، تاریــخ، جامعه شناســی تــا مهندســی منابــع آب و انــرژی و بــرق کنــار هــم قــرار 

می گیرنــد تــا بــه پایدارســازی منابــع آب و انــرژی کمــک کننــد.

ایــن دو اتفــاق چــه در نفــت و چــه در عرصــه وزارت نیــرو، ســه هــدف اصلــی دارد. اگــر مــا بــه ســمت تحقــق ایــن ســه 

هــدف جهت گیــری کنیــم و حتــی کمتــر از گذشــته پــول خــرج کنیــم و کمتــر از گذشــته انــرژی ســازمانی بگذاریــم، امــا 

جهت گیری مــان را اصــاح کنیــم و از دانــش روز اجتماعــی، اقتصــاد، اقتصــاد اجتماعــی جهــان و دانــش کشــور خــوب 

اســتفاده کنیــم، می توانیــم بــا پــول کمتــر، درگیــری کمتــر و اصطــکاک کمتــر بــا جوامــع محلــی، بســیار بیشــتر کمــک 

ــد  ــیم و 109 واح ــته باش ــعه یافته تر داش ــلویه توس ــک عس ــا ی ــعه یافته تر ی ــتان توس ــک خوزس ــه ی ــن ک ــه ای ــم ب کنی

پتروشــیمی کــه ایجــاد می شــود بــه عنــوان نگین هــای افتخــار ملــی لحــاظ بشــوند نــه ایــن کــه در تهــران تصــور کننــد 
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آنجــا دارنــد تولیــد می کننــد امــا مــردم منطقــه آن هــا را بــه عنــوان عرصه هایــی از تعــارض و تضــاد ببیننــد.

ــوان پیشــرو  ــه عن ــوازن را از صنعــت نفــت ب ــا مســئولیت اجتماعــی می شــود توســعه مت ــا رویکــرد اجتماعــی و ب 1- ب

صنایــع ایــران و اولیــن صنعــت مهمــی کــه در عصــر مــدرن در ایــران پدیــد آمــده و کمــاکان موتــور اقتصــاد ایــران اســت، 

انتظــار داشــت. امروزکــه تحریــم شــدیم گویــی موتــور اقتصــاد ایــران فلــج شــده اســت.

2- بــه افزایــش اعتمــاد و افتخــار اجتماعــی ایرانیــان بــه صنایــع نفــت و نیــرو کمــک کنیــم. هــر کشــوری در کنــار پــول، 

در کنــار کیفیــت زندگــی، احتیــاج بــه افتخــار کــردن و هویــت دارد. اگــر در نقــاط مختلــف صنعــت نفــت و نیــرو، بتوانیــم 

رابطــه خودمــان را بــا مــردم اصــاح کنیــم، ایــن صنعــت ســرمایه اجتماعــی پیــدا می کنــد کــه ایــن ســرمایه را می توانــد 

بــرای جــذب منابــع بیشــتر، اصاحــات بیشــتر و مقاومــت در برابــر فشــارهایی کــه بــه آن وارد می شــود، بــه کار بگیــرد.

3- ارتقــای ظرفیــت حکمرانــی از مســیر حــل مســأله. خیلــی روی آن تأکیــد دارم، خواهــش می کنــم بــه ایــن دقــت کنید. 

ــه  ــت ک ــن اس ــخ ای ــود؟ پاس ــل می ش ــأله هایمان ح ــی مس ــم؟ ک ــدا می کنی ــعه پی ــی توس ــا ک ــد م ــا می گوین بعضی ه

وقتــی حکمرانــی مــا بــا ظرفیــت شــد و بــه یــک ســطح قابــل قبولــی رســید. یعنــی بایــد منتظــر بمانیــم تــا کیفیــت ایــن 

حکمرانــی مثــا بــه 70 برســد. امــا یــک راه ارتقــای حکمرانــی در کشــورها ایــن اســت کــه از طریــق عاقانــه حــل کــردن 

ــتی  ــی محیط زیس ــم حکمران ــروز می خواهی ــر ام ــی اگ ــد. یعن ــه می کنن ــان اضاف ــت حکمرانی ش ــه ظرفی ــأله ب ــر مس ه

ــه محیط زیســت  ــم ک ــد ببینی ــتانداردی بســازیم و بع ــر اس ــا ه ــه اول پتروشــیمی مان را ب ــن ک ــه ای ــم، ن ــا بدهی را ارتق

چگونــه می آیــد حکمرانــی اش را اعمــال کنــد. یعنــی ارتقــای حکمرانــی محیط زیســتی را از راه ســاخت یــک پتروشــیمی 

ــی از طریــق  ــا اســتانداردهای روز محیط زیســتی ارتقــا بدهیــم. Learning by Doing یعنــی ارتقــاء ظرفیــت حکمران ب

انجــام دادن، یادگیــری ظرفیــت حکمرانــی از طریــق انجــام دادن. بــه نظــر مــن بــا توجــه بــه ایــن دو اتفاقــی کــه افتــاده 

باالخــص نظام نامــه ای کــه در نفــت ابــاغ شــده، اگــر بســیج همگانــی در حــوزه صنعــت نفــت ایــران صــورت بگیــرد تــا 

اجرایــی بشــود، بــه تدریــج یــک صنعــت نفــت بــا ســرمایه اجتماعــی بیشــتر، مــورد اعتمادتــر بــرای مــردم، دارای تعــارض 

و اصطــکاک کمتــر بــا اجتماعــات محلــی و بــه شــدت مؤثــر در تبدیــل شــدن بــه ماشــین و لوکوموتیــو حرکــت توســعه 

اجتماعــات محلــی خواهیــم داشــت. امیــدوارم کــه ایــن اتفــاق بــا اجماعــی کــه بــر ســر جــدی گرفتــن رویکــرد اجتماعــی 

بــه حــوزه نفــت صــورت گرفتــه، رخ دهــد. مــن گاهــی اوقــات دلــم می گیــرد کــه وقتــی می گوییــم رویکــرد اجتماعــی، 

فــوری بــه فکــر بعضی هــا می رســد کــه دو ســه تیــزر بســازیم و بــه مــردم بگوییــم بــرق کمتــر مصــرف کننــد، یــا ایــن 

کــه مثــا در مصــرف بنزیــن صرفه جویــی کننــد. بــه خــدا ایــن نیســت. نــوع نــگاه متفاوتــی اســت بــه مــردم، بــه توســعه، 

بــه زنــان، گروه هــا و اقشــار مختلــف بــرای ایــن کــه بتوانیــم ظرفیــت حکمرانــی را ارتقــا بدهیــم.

سـوال حضـار: فرمودید علت توسـعه نیافتگی محلی، مسـئوالن محلی هسـتند. این خیلی برای من سـنگین 
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اسـت. اصال توسـعه یافتگی کشـور ایـران در همه زوایـا هم از نظـر علمی، دانشـگاهی، برنامه ریـزی، صنعتی، 

اجتماعـی بـا صنعـت شـکل گرفته اسـت. مـن کـه در محیط های محـروم هـم کار کـردم، این حرف شـما را 

نمی توانـم بپذیـرم، چـرا؟ بـرای این که مسـئوالن محلـی عمدتا غیربومی هسـتند و آشـنا به محل نیسـتند. 

مـردم محلـی را بایـد تعریـف کنیم، خـط مشـی تعریف کنیـم، مسـئولیت صنعت نفـت در حـوزه اجتماعی 

چیسـت؟ چـه چیـزی را بایـد تغییردهد؟ آنچـه که مـردم محلی دارند این اسـت کـه مکانیزم هـا و چیزهایی 

کـه آن هـا دارنـد بـه هـم نریزیـم. فرهنگ شـان را، آدابشـان را، روابط شـان را، مسـایل محلی شـان را به هم 

نریزیـم. در زمینـه ارتقـاء این هـا از طریـق آمـوزش و ارتقـاء فرهنگـی بـه آن ها کمـک کنیم. سـومین بحث 

بـه کارکنـان بـر می گـردد. در بحـث کارکنـان، مسـئولیت اجتماعـی به بهتریـن نحو عمل شـده، دوسـتان 

حاضرنـد شـهادت بدهنـد. ایـن مطلب به عنوان کسـی که کمتـر در مرکز بودم، بـه نظرم قابل توجیه نیسـت. 

محمــد فاضلــی: ســاختار قــدرت واقعــی تابــع منابعــی اســت کــه در یــک منطقــه صــرف می شــود. صنعــت نفــت در 

یــک منطقــه بــه طــور تاریخــی از زمــان پهلوی هــا تــا بــه امــروز وضعیــت خاصــی داشــت - البتــه امــروز تعدیــل شــده - 

شــما می دانیــد مثــا بــه مســئول منطقــه، رئیــس منطقــه می گفتنــد. واقعــا رئیــس منطقــه بــود. در خــارک بــه کســی 

کــه از طــرف نفــت می رفــت، رئیــس منطقــه می گفتنــد و برایــش فرمانــدار و اســتاندار مهــم نبــود، او مســتقیم بــه شــاه 

پاســخ مــی داد نــه بــه فرمانــدار یــا اســتاندار یــا هــر کــس دیگــری. ســاختار قــدرت در همــه جــای دنیــا بــه ایــن شــکل 

اســت کــه وقتــی صنایــع بــزرگ وارد می شــوند، بــه تدریــج قــدرت محلــی را بــه خودشــان وابســته می کننــد. بــا هــم 

تعــارف نداریــم، اســتاندارها، فرماندارهــا، همــه بخشــدارها و همــه کســانی کــه در مناطــق نفت خیــز هســتند می داننــد 

کــه در اصــل بایــد بــا صنایــع نفتــی نیازمندی هایشــان را برطــرف کننــد. طبــق مطالعــه مــن و شــهادت دوســتانی کــه 

اینجــا هســتند و می تواننــد توضیــح بدهنــد، نفــت حتــی هزینــه جمــع آوری زباله هــای محلــی را هــم مــی داد درحالیکــه 

خدمــات شــهری بــرای شــهرداری اســت، زباله هایــش بــرای نفــت اســت. معنــی ایــن حــرف ایــن اســت کــه در درازمــدت 

- نــه ایــن کــه نفتی هــا بخواهنــد - ســاختار اقتصــاد محلــی و ســاختار ســرمایه ها و نیــروی انســانی و ســاختار حاکمیتــی 

ــا  ــران ی ــن وابســتگی در ته ــه نفــت می دهــد وابســته می شــود. ای ــی ک ــات، ماشــین و تجهیزات ــول، امکان ــه پ ــی ب محل

اصفهــان وجــود نــدارد. اســتانداری تهــران بــرای خــودش قدرتــی اســت. قــدرت شــهردار تهــران بــه مراتــب بیشــتر از مدیر 

پاالیشــگاه اســت امــا در عســلویه حتمــا رئیــس منطقــه بــه مراتــب قدرتــش از فرمانــدار عســلویه بیشــتر اســت. بــه ایــن 

توســعه نیافتگی حکمرانــی محلــی می گوییــم. شــما ممکــن اســت بگوییــد کــه بســیار اقــدام مثبتــی اســت، مــا نفتی هــا 

ــرود وظیفــه اش را در آنجــا انجــام بدهــد.  ــت می خواســت ب ــا اصــا دول ــم، ی ــم کــه ایــن کار را کردی خــوب کاری کردی

دولــت می خواســت ایــن کار را بکنــد. بــه دالیــل تاریخــی کــه در بســیاری از کشــورها در نیجریــه، ونزوئــا، روســیه و در 
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جاهــای دیگــر اتفــاق افتــاده، در همــه مناطــق نفت خیــز ایــن باالنــس قــدرت بیــن حاکمیــت محلــی و نفــت وجــود دارد. 

نــه تنهــا نفــت، در اســترالیا بیــن صنایــع اســتخراج ســنگ آهــن و حاکمیــت محلــی بــه هــم می خــورد و نتیجــه اش ایــن 

می شــود کــه هرچقــدر سیســتم ها توســعه نیافتگی سیاســی بیشــتری دارنــد، ســاختار صنعتــی دارای قــدرت بیشــتری 

می شــود و بعدهــا محــل توزیــع رانت هــای بیشــتری خواهــد شــد. مطالعــات در ایــن زمینــه مفصــل اســت. معنــی اش 

ایــن نیســت کــه نفتی هــا کارشــان را در آنجــا بــد انجــام دادنــد، مفصــل خواســتید نوشــته ام، دوســتان گزارشــش را همــه 

جــا دارنــد. گــزارش بین المللــی آن را هــم می توانیــد نــگاه کنیــد. 
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محمد ایروانی 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انرژی دانا

مشخصات فردی:

محمد ایروانی،  متولد 1345

سوابق شغلی و اجرایی:

وی دارای بیـش از 30 سـال سـابقه موفـق در رهبـری بنگاه هـای اقتصادی اسـت. او دانش آموخته مهندسـی صنایع بوده و 

پیـش از ورود بـه صنعـت باالدسـتی نفت و گاز، سـال ها در صنایع سـنگین،  مدیریت یک کسـب وکار خانوادگـی را برعهده 

داشـته است.

 محمـد ایروانـی در سـال 1379 انـرژی دانـا را تاسـیس کـرد که اکنون یکـی از موفق ترین شـرکت های اکتشـاف و تولید و 

خدمـات حفـاری ایـران محسـوب می شـود. او اکنـون رییس هیـات مدیره و مدیر عامل شـرکت انـرژی دانا بـوده و عضویت 

در هیئـت مدیـره باشـگاه نفـت و نیرو، انجمن حفـاری ایران و فدراسـیون نفـت و گاز را برعهده دارد. 
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محمد ایروانی 

ــه  ــاالن صنعــت نفــت ب ــا اســتقبال بیــش از پیــش فع ــه صــورت پیوســته و ب ــرو ب ــه کنگــره نفــت و نی خوشــحالیم ک

دوره پنجــم رســیده اســت. بــراي مــا هــم جالــب بــود کــه علیرغــم اینکــه شــرکتي دولتــي صنعــت نفــت امســال بــه 

ــام در کنگــره معــذور بودنــد و ســخنرانان بین المللــي  دلیــل اباغیه هــاي صرفــه جویي شــان بــه طــور کامــل از ثبــت ن

کنگــره نیــز بــه شــدت کاهــش یافتــه بــود، ولــي تعــداد افــراد ثبــت نامــي در کنگــره 60 درصــد افزایــش یافــت. ایــن 

اســتقبال بــراي مــا بســیار امیدبخــش بــراي ادامــه ایــن حرکــت بــود. درکنــار ایــن اســتقبال اولیــه، تعــداد بــاالي حاضران 

ــت در  ــراي موفقی ــري ب ــواه دیگ ــم گ ــاز ه ــر روز دوم ب ــح و عص ــت هاي صب ــص نشس ــره باالخ ــت هاي کنگ در نشس

برگــزاري بــود. امیدواریــم کــه مباحــث طــرح شــده در کنگــره را پــس از آن نیــز بــا برگــزاري نشســت هاي تخصصــي، 

گردهمایي هــاي ماهانــه و نشــریات باشــگاه ادامــه داده و نتایــج آن را بــه اطــاع عاقمنــدان و مســووالن ذي ربــط برســانیم.

خالصه سخنرانی های مراسم افتتاحیه، اختتامیه و نشست ها
افتتاحیه، سیدمهدی میرمعزی

باشــگاه نفــت و نیــرو بــا توجــه بــه دغدغه هــای خــود بــه صــورت غیرانتفاعــی و غیردولتــی و غیــر سیاســی بــه ایجاد   

فکــر و پیگیــری دغدغه هــا و چالش هــای فضــای حرفــه ای صنایــع نفــت و نیــرو می پــردازد و خوشــبختانه کنگــره 

نفــت و نیــرو نیــز بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد فکــری ایــن صنعــت بعــد از پنــج دوره برگــزاری جــا افتــاده اســت.

تاکیــد بــر آینــده نگــري فضــاي کســب وکار در صنایــع نفــت و نیــروي ایــران بــا محوریــت بخــش خصوصــي بــه   

ــت. ــده اس ــاب ش ــت، انتخ ــکل گرف ــل ش ــز در ذی ــره نی ــاي کنگ ــه محوره ــره ک ــن دوره از کنگ ــي ای ــم اصل ــوان ت عن

تغییر جغرافیای سیاسی نفت با ظهور منابع غیرمتعارف و فناوری های جدید و قدرت های نوظهور در صنعت.  

ــه  ــدور پروان ــا )ص ــکات تحریم ه ــی از مش ــی ناش ــیل های داخل ــل پتانس ــل بالفع ــرای تبدی ــژه ب ــنهادهای وی پیش  

 ،O&M ــای ــذاری فعالیت ه ــرکت های E&P، واگ ــاله از ش ــا 10 س ــت 5 ت ــت، حمای ــن نف ــط انجم ــت توس کیفی

ــه(. ــاالی موجــود در جامع ــه نقدینگــی ب ــا توجــه ب ــی ب ــای مال ــه بازاره رویکــرد جــدی ب

بیژن زنگنه

نکات مهم و برجسته در سخنرانی وزیر محترم نفت:

نفت محرک سایر بخش های مهندسی و غیرمهندسی کشور است.  
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در خصــوص محــور ایــن دوره کنگــره زمینه هــای مــورد تاکیــد وزیــر محتــرم نفــت بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی   

در صنعــت نفــت عبــارت بــود از:

اقسام فعالیت های پیمانکاری  .1

سرمایه گذاری مستقیم در صنعت نفت )پتروشیمی ، پاالیش و پخش، مایع سازی گاز،...(  .2

ساخت تجهیزات و سیستم های مورد نیاز صنعت نفت  .3

بهینه سازی در مصرف انرژی  .4

پاگرفتن شرکت های E&P ایرانی  .5

بازرگانی فرآورده های نفتی و گازی  .6

حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها  .7

نیازمندی های اصلي صنعت نفت برای رشد و توسعه توسط ایشان به این شکل برشمرده شد:  

توانمندی و ساختار مدیریتی  .1

توانمندی حرفه ای و فناوری  .2

سرمایه کافی و توانمندی برای تجهیز منابع از طریق بازارهای مالی  .3

صنـدوق توسـعه ملـی دیگـر پاسـخگو نیسـت. بایـد دنبـال راه هـای ابتـکاری بـرای بزرگ کـردن شـرکت ها و تجهیز   

سـرمایه گشـت.

توجه به ایجاد استارت آپ ها و شتاب دهنده ها و مجموعه هاي دانش بنیان در صنعت نفت.  

سخنرانان کلیدی
محمدرضا باهنر

مــا عمدتــا می خواهیــم فروشــنده خــوب نفــت باشــیم در حالــی کــه مصــرف انــرژی در کشــور، بســیار بیشــتر از   

ــت اســت.  ــروش نف ف

ارزش متخصصان نفتی ایرانی که امروز در سراسر دنیا اشتغال دارند، کمتر از صادرات نفت ما نیست.  

حکمرانی و رگوالتوری، حلقه مفقوده حضور مفید بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.  

 الرس نوردام

نــروژ بزرگتریــن صنــدوق نفــت دنیــا را دارد کــه ارزش آن دو برابــر GDP کشــور نــروژ اســت. از ســال 2018، ارزش   
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ایــن صنــدوق بیــش از ارزش ذخایــر زیرزمینــی نفتــی نــروژ اســت.

ســرمایه گذاری های صنــدوق بــرای آن اســت کــه black gold را بــه property gold تبدیــل کنــد؛ لــذا در سراســر   

دنیــا و در ســرمایه گذاری های بلندمــدت بــه کار گرفتــه شــده اســت. در 73 کشــور و 50 نوع ارز ســرمایه گذاری شــده 

اســت بــا ترکیــب 69% بخــش مالــی، 3% امــاک و مســتغات و 28% بخش هایــی بــا درآمــد ثابــت تضمیــن شــده. 

فـروش نفـت و گاز نـروژ کامـا بـا دیـد تجاری انجام می شـود که نـروژ را تبدیل به یـک تامین کننده قابـل اطمینان   

و پیش بینـی کرده اسـت.

از سـال آینـده سـرمایه گذاری در انرژی هـای تجدیدپذیـر را دو برابـر می کنیـم. کمپانی هـای نفتـی بـه کمپانی هـای   

.)Statoil to Equinor( انـرژی تغییـر ماهیـت داده انـد

محمد حسین عادلی

گاز در حال پررنگ کردن نقش خود و از حیث کلیدی بودن، جایگزینی در برابر نفت است.  

رشد بازار گاز در سال 2018، پنج درصد بوده است؛ تقریبا دو برابر رشد متوسط.  

LNG پدیده جدید بازار گاز است. آمریکا با روسیه در اروپا بر سر LNG رقابت می کند.   

غالمرضا منوچهری

روندهــای عمــده انــرژی: مقــررات مربــوط بــه کاهــش انتشــار، ظهــور انرژی هــای تجدیدپذیــر، رشــد تقاضــای گاز و   

ــرژی. ــد ان ــد و نامتعــارف گاز و نفــت و  هاب هــای جدی ــع جدی کاهــش تقاضــای نفــت، توســعه مناب

ــه  ــام ب ــت خ ــل نف ــر، تبدی ــای تجدیدپذی ــاخت های انرژی ه ــعه زیرس ــرژی: توس ــش ان ــی در بخ ــد آت ــت رون هف  

فراورده هــای پتروپاالیشــی، ارتقــای راندمــان و کاهــش شــدت انــرژی، توســعه صنایــع پشــتیبان و تولیــد تجهیــزات، 

ــایه. ــورهای همس ــا کش ــراورده ب ــارت ف ــعه تج ــان، توس ــش بنی ــرکت های دان ــتارت آپ ها و ش ــعه اس توس

علیرضا یزدی زاده

تغییرات ناشـی از تحوالت سیاسـی داخلی و تغییر رویکردها برای بخش خصوصی بسـیار گزنده و صدمه زننده اسـت.  

ــه  ــی ک ــژه وقت ــه وی ــاب دارد ب ــل از انق ــه ریشــه در قب ــت – ک ــا صنع ــی ب ــن حــوزه تجارت/بازرگان ــگ بی در جن  

ــابقه  ــن س ــرده و ای ــل ک ــت تحمی ــه صنع ــوده اســت- همیشــه تجــارت خــودش را ب ــی خــوب ب ــای نفت درآمده

ــت. ــته اس ــی نگذاش ــده باق ــرای تولیدکنن ــی ب ــزه و توان ــی، انگی تاریخ
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نشست اول: هشت میلیون بشکه تولید نفت، ضرورت؟ رویا یا واقعیت؟

هــدف اصلــی از طــرح موضــوع، ضــرورت نــگاه بــه آینــده در تصمیم گیری هــا اســت و عــدد هشــت میلیــون صرفــا   

بــرای تحریــک افــکار مطــرح شــده اســت.

ــوع  ــی های متن ــد بررس ــه نیازمن ــت ک ــی اس ــب، موضوع ــد مناس ــدف تولی ــورد ظرفیت/ه ــری در م تصمیم گی  

اقتصــادی، فنــی، زیســت محیطــی بــا نــگاه بــه آینــده اســت. تصمیم گیــری نهایــی نیــز بایــد بــدون تعصــب نســبت 

ــرد. ــورت پذی ــی ص ــتگاه و فرادولت ــرا دس ــی ف ــده و در افق ــام ش ــی های انج ــا و بررس ــک از دیدگاه ه ــر ی ــه ه ب

بـا توجـه بـه تحوالت چشـمگیر پیـش رو و تغییراتی کـه در روندهای حـوزه انرژی و افزایش سـهم دیگر انـواع انرژی   

صـورت گرفتـه و رشـد آن قطعـی اسـت، باید بـه صورت جدی بـه نرخ تولیـد و میزان تولیـد نفـت و افزایش ظرفیت 

تولید آن در کشـور فکر کرد. رفتار شـرکت های عمده نفتی در دنیا نشـانگر آمادگی ایشـان برای شـرایط جدید اسـت. 

منابع مورد نیاز برای تحول نفتی ایران:   

200 تا 250 میلیارد دالر منابع مالی داخلی یا بین المللی  -

فناوری های جدید برای کاهش هزینه و افزایش ضریب بازیافت  -

نیروی انسانی شایسته و کیفی  -

حضور شرکت های داخلی و بین المللی  -

نشست دوم: روابط مالی نفت و دولت
ــدوق  ــر صن ــا نظی ــایر بخش ه ــت و س ــا نف ــت ب ــی دول ــط مال ــف رواب ــای مختل ــاختاری در بخش ه ــات س اصاح  

ــت. ــروری اس ــی ض ــعه مل توس

بهتـر اسـت در دوره گـذار، میادیـن فعال و جاری بـا مدل کنونی )فی و درآمدمحور( مدیریت شـود ولـی در طرح های   

توسـعه ای از طریـق صنـدوق نفت )پیشـنهادی( به عنوان سـرمایه گذار ورود کنیم تا هم سـاختار مالـی بهبودیافته ای 

ایجـاد شـود و هـم امـکان و فضـای رقابت برای شـرکت ها و بخـش خصوصی فراهـم گردد.

در قراردادهای آتی با افق بلندمدت )20ساله(، می توان به راحتی ساختار تسهیم سود را پیاده نمود.  

چهارچــوب پیشــنهادی مــدل تعامــل مالــی شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا دولــت بایــد رژیــم مالــی – قــراردادی،   

ــرد. ــر گی ــی را در ب ــات حقوق ــفافیت و الزام ــوری، ش ــی و رگوالت حکمران

ــن رابطــه  ــا، ای ــق دنی ــد محــور اســت. در شــرکت ها و تجــارت موف ــت، درآم ــت و دول در حــال حاضــر رابطــه نف  
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ســودمحور اســت لــذا شــرکت ها تمایــل بیشــتری بــرای اســتفاده یــا خلــق فناوری هــای جدیــد و ارتقــای بهــره وری 

تولیــد دارنــد. در رژیــم مالــی فعلــی دو مشــکل هســت، ســهم دولــت بســیار بــاال اســت؛ قیمــت نفــت بســیار متغیــر 

اســت. شــرکت ها بایــد هیــات مدیــره مســتقل از دولــت داشــته باشــند تــا بتواننــد تصمیم گیری هــای بلندمــدت 

داشــته باشــند )مثــل آرامکــو و اســتات اویــل(

پیشــنهاد می شــود یــک شــرکت غیردولتــی و غیرعملیاتــی به عنــوان صنــدوق ســرمایه گذاری ملــی نفــت تاســیس   

و ســهام آن نیــز در بــورس عرضــه شــود. 

نشست سوم: تامین مالی توسعه بخش های نفت و نیرو
چالش هــای موجــود در زمینــه تأمیــن مالــی عبارتنــد از تحریم هــا، مقــررات بین المللــی و ریســک های متنــوع در   

ــف ــای مختل بخش ه

علیرغـم وجـود انـواع ابزارهـای متنـوع، متاسـفانه از آن هـا غافل هسـتیم. مدیران ما آشـنایی کافـی با انـواع ابزارهای   

تامیـن مالـی داخلـی و بین المللـی ندارنـد و مراجعـه کنونـی بـه بازار سـرمایه ناشـی از فهم این بازار نیسـت، بیشـتر 

ناشـی از قفل شـدگی فضـای مالـی عمومی  کشـور هسـت.

برخي از شـرکت هاي بزرگ پتروشـیمي از طریق ضمانت سـپاري سـهام شـرکت هاي خود و انتشـار اوراق مشـارکت،   

تامیـن مالـي کرده انـد یـا طرح هـاي نیمـه تمـام خـود را بـه شـرکت هاي تولیـدي داراي منابـع مالـی منتقـل کرده انـد.

در شـرایط فعلـی چالش هـاي زیـادي در تامیـن منابـع مالـي وجـود دارد و هزینـه منابـع ریالـي نیز بسـیار باالسـت،   

دسترسـي بـه منابـع ارزي خارجـي یـا اسـتفاده اهرمـي از منابـع ارزي شـرکت هاي داخلي در خـارج از کشـور وجود 

نـدارد، همچنیـن ریسـک نـرخ ارز نیـز وجود دارد. لذا بهتر اسـت پـروژه جدید تعریف نکنیـم و با اتکاء بـه درآمدهای 

ارزی موجـود در خـارج از کشـور نگاهـی بـه حضـور در بازارهـای مالـی و پولی خارج از کشـور داشـته باشـیم.

 

نشست چهارم: چالش های محیط زیست، پیشرفت یا عقب گرد
محیــط  زیســت در برگیرنــده صنعــت، طبیعــت، اقتصــاد، فرهنــگ و سیاســت اســت. مــا )ایــران( طــی ســال های   

2006 تــا 2012 در شــاخص عملکــرد محیط زیســتی 36 پلــه نــزول داشــته ایم.

همچنیــن علیرغــم اقدامــات انجــام شــده وضعیــت زیســت محیطــي مــا بهتــر نشــده اســت. بایــد دغدغه هــا را در   

ــل کــرد. ــه برنامــه تبدی حــوزه محیــط زیســت ب

وضعیــت فلرهــاي نفتــي مناســب نیســت و از قبــل از انقــاب هنــوز اقــدام جــدي صــورت نگرفتــه و برنامه هــا هنــوز   
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بــه نتیجــه نرســیده اســت.

بــرای درمــان بایــد درد را درســت تشــخیص داد. بعــد از اصاحــات انجــام شــده در ســال هاي اخیــر، بــه ایــن نتیجــه   

ــت  ــی از کیفی ــر AQI، ناش ــاخص هایی نظی ــتانداردها و ش ــاس اس ــر اس ــوا ب ــی ه ــکل آلودگ ــه مش ــیده ایم ک رس

ســوخت نیســت بلکــه مربــوط بــه میــزان و کیفیــت فراینــد احتــراق در خودروهاســت. امــروزه هیــچ اثــری از فاجعــۀ 

ــام بنزیــن پتروشــیمی  قبــل از ســال 1392« نمی  بینیــم. ــه ن »هیدروکربــوري ب

نــه تنهــا نیازمنــد برخــی قوانیــن هســتیم، بلکــه برخــی از قوانیــن و مقــررات نیــز اصــا اجــرا نمی  شــوند. برخــی   

ــد. ــت نمی  ده ــه وزارت نف ــوخت را ب ــرف س ــود مص ــرای بهب ــی ب ــویقی و اصاح ــای تش ــاد ابزاره ــازه ایج ــن اج قوانی

بــا داشــتن برنامــه بــه اهــداف ذکــر شــده در اقتصــاد مقاومتــی بــرای کاهــش انتشــار رســیده ایم. در حــال حاضــر   

ــد. ــتفاده می کنن ــازوت اس ــوخت م ــا از س ــروگاه م ــج نی ــر از پن کمت

خوشبختانه از سال 1392 مصرانه در مقابل خشک کردن هور مقاومت کرده ایم.  

نشست پنجم: استارت آپ و زیست بوم نوآوري در صنعت نفت
استارت آپ ها ساختار اقتصاد و فرهنگ را دگرگون کرده اند.  

وزارت نفت در جستجوي ایده است تا راه حل.  

بســیاري از مــوارد نظیــر Big Data ،IOT و... شــاید االن مشــکل صنعــت نفــت نباشــند ولــي بــه احتمــال زیــاد در   

ــود. آینــده نزدیــک خواهــد ب

سرمایه گذاري حوزه استارت آپ متفاوت از سایر حوزه ها است و سرمایه گذاري بر روي آینده است.  

مهم تریــن ویژگــي VCهــا ایــن اســت کــه عــاوه بــر خدمــات مالــي و شــرکت داري، بــه عنــوان یــک منتــور در   

ــند. ــرکت ها باش ــار ش کن

بـر اسـاس شـاخص هاي نـوآوري و رقابت پذیـري، مـا در ایجـاد ارتبـاط سیسـتماتیک و تشـکیل زنجیـره ارزش مفید   

دچار مشـکل هسـتیم.

هنوز اکوسیسـتم اسـتارت آپ/دانش بنیان در کشـور آسیب شناسـي و اصاح نشـده اسـت. از ظرفیت شـتاب دهنده ها   

بـراي آسیب شناسـي و طراحـي پـارک ري اسـتفاده خواهـد شـد.

با سپاس
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