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برگزارکننده
ــان و  ــد، محقق ــان ارش ــران، کارشناس ــکل از مدی ــاد، متش ــردم نه ــازمان م ــک س ــوان ی ــرو به عن ــت و نی ــگاه نف باش

صاحب 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

ــال  ــه انتق ــد و کارا، زمین ــی هدفمن ــا به صورت ــرژی اســت ت ــی در حــوزه نفــت و ان ــا و تجربه هــای شــاخص مل ظرفیت ه

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

ــه حــل  ــردی ب ــِک نظــری و راهب ــرو کم ــت و نی ــگاه نف ــر دارد. باش ــران گام ب ــوری اســامی ای ــه گانه  جمه ــوای س در ق

ــارور کــردن و بهبــود رونــد تصمیم گیــری در کشــور و نیــز  ــا هــدف ب مشــکات کشــور، نقــد رویه هــای مــورد عمــل، ب

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

سیاسِت عمومِی 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  ــه مشــاوره های مــوردی و دائمــی ب ــرای ارائ انتشــار نشــریات، تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی ب

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

ــای  ــا نیازه ــای آموزشــی متناســب ب ــه برنامه ه ــرژی و ارائ 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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همراهان برگزاری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  

وزارت نفت  

وزارت نیرو  

وزارت صنعت، معدن و تجارت  

شرکت ملی نفت ایران  

شرکت ملی گاز ایران   

شرکت ملی صنایع پتروشیمی  

شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران  

شرکت توانیر  

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ایران )ساتبا(  

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  

دانشگاه تهران  

دانشگاه صنعتی شریف  

دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

دانشگاه صنعت نفت   

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  

دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور   

پژوهشگاه صنعت نفت  

پژوهشگاه نیرو  

جامعه مهندسان مشاور ایران  

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران  

انجمن نفت ایران  

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا(  

انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی )اپک(   

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران )ستصا(  

انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت )صنایع نفت ونیرو(  

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی  

فدراسیون صنعت نفت ایران  

ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو 

شش



شورای سیاست گذاری*
مهنـدس سـیدمهدی میرمعـزی )مدیرعامـل شـرکت گسـترش انـرژی پاسـارگاد و رییس شـورای سیاسـت گذاری   

باشگاه نفت و نیرو( 

مهندس رکن الدین جوادی )معاون اسبق وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری(   

مهندس همایون حائری )معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی(  

مهندس بهزاد محمدی )معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی(  

دکتر امیرحسین زمانی نیا )معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی(  

دکتر محمود نیلی احمدآبادی )رییس دانشگاه تهران(  

مهنـدس حبیب الـه بیطـرف )رییـس هیأت مدیره شـرکت مدیریت توسـعه صنایع پتروشـیمی و رییس شـورایعالی   

باشگاه نفت و نیرو(

)OIEC( دکتر غامرضا منوچهری )مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  

دکتر عباس علی آبادی )مدیرعامل گروه مپنا(  

دکتر محمدحسن پنجه شاهی )رییس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران(  

مهندس سیروس تاالری )رییس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(  

مهندس بهزاد حضرتی )رییس هیأت مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی(  

مهندس امیرعباس اختراعی )رییس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران(  

مهندس بهرام امینی )رییس جامعه مهندسان مشاور ایران(  

در ایـن کتـاب سـمت های افـراد براسـاس موقعیت شـغلی ایشـان در بـازه زمانی برگزاری ششـمین کنگره نفـت و نیـرو در بهمن ماه   *
سال 1399 درج شده است و تغییرات انجام شده پس از آن و در زمان انتشار کتاب ماک درج سمت ها قرار نگرفته است.
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کمیته راهبری * )به ترتیب حروف الفبا(
جناب آقای محمد ایروانی )مدیرعامل محترم شرکت انرژی دانا(  

جناب آقای دکتر فرهاد جوانمردی )دبیر محترم شورایعالی سرمایه گذاری صنعت نفت(  

جناب آقای احمد داودی )نایب رییس محترم شورای رقابت(  

جناب آقای دکتر رضا دهقان )معاون محترم مدیرعامل در توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران(  

جناب آقای مهندس جعفر ربیعی )مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(  

جناب آقای مهندس محمد مالکی )معاون برق و رییس هیأت مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد(  

جناب آقای مهندس حسن منتظر تربتی )معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران(  

سرکار خانم تالین منصوریان )مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران(  

)OIEC جناب آقای دکتر غالمرضا منوچهری اردستانی )مدیرعامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  

جناب آقای مهندس سیدمهدی میرمعزی )مدیرعامل محترم شرکت گسترش انرژی پاسارگاد(  

جناب آقای مهندس محمدعلی وحدتی )رییس محترم هیأت مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق(  

جناب آقای مهندس علیرضا یزدی زاده )معاون محترم برنامه ریزی و کنترل راهبردی گروه مپنا(  

در ایـن کتـاب سـمت های افـراد براسـاس موقعیت شـغلی ایشـان در بـازه زمانی برگزاری ششـمین کنگره نفـت و نیـرو در بهمن ماه   *
سال 1399 درج شده است و تغییرات انجام شده پس از آن و در زمان انتشار کتاب ماک درج سمت ها قرار نگرفته است.

ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو 

هشت



مدیران نشست ها

نشست اول: آینده تولید و مصرف گاز 
رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران    

نشست دوم: پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه، نقش دولت و بخش خصوصی
هوشنگ فاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی   

نشست سوم: چالش های سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ایران
محمد ماکی، معاون برق و رییس هیأت مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد   

نشست چهارم: تولید در باالدست با هدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت
جعفر ربیعی، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس   

نشست پنجم: تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران
امیرحسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی   

نشست ششم: افق های پیش روی تجارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز
حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران   

نشست هفتم: مازاد تولید متانول، آثارقیمتی و تکمیل زنجیره ی ارزش
بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی   
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همکاری های  نقش  و  وپتروشیمی  فرآورده  نفت،  صادراتی  بازارهای  آینده  هشتم:  نشست 
بین المللی در دوران پساکرونا

سعید خوشرو، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران   

نشست نهم : رگوالتوری نفت و نیرو
احمد داودی، نایب رییس شورا و مرکز ملی رقابت   

نشست دهم: تقویت شرکت های E&P برای دستیابی به ظرفیت هشت میلیون بشکه تولید نفت
محمدرضا مقدم، مشاور وزیر نفت   

ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو 

ده



زمینه اصلی
چشم انداز سرمایه گذاری، تولید، مصرف و بازار نفت و نیروی ایران

محورهای کنگره

آینده تولید و مصرف گاز  

پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه، نقش دولت و بخش خصوصی   

چالش های سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ایران  
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آینده بازارهای صادراتی نفت، فرآورده و پتروشیمی و نقش همکاری های بین المللی در دوران پساکرونا   

رگوالتوری نفت و نیرو   

تقویت شرکت های E&P برای دستیابی به ظرفیت هشت میلیون بشکه تولید نفت   

روش های نوین تامین مالی با نگاه به بازار سرمایه   
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پیشگفتار

در ســال گذشــته عنــوان کردیــم کــه تحــوالت ســاختاری اخیــر در بازارهــای بین المللــی، ناشــی از تولیــد نفــت و گاز از 

ــعه  ــی و توس ــای بین الملل ــن و رویه ه ــا قوانی ــازگار ب ــاری ناس ــای تج ــیل، رفتاره ــژه ش ــارف به وی ــاختارهای غیرمتع س

ــای  ــه بازاره ــدی را متوج ــدات ج ــا، تهدی ــده آن ه ــزات مصرف کنن ــایل و تجهی ــر و وس ــای تجدیدپذی ــتابان انرژی ه ش

ســنتی و ســازمان هایی چــون اوپــک نمــوده اســت. دور از انتظــار نخواهــد بــود کــه طــی ســال های آینــده رقابت هــای 

درون اوپــک نیــز تشــدید شــود و داشــتن ظرفیــت مــازاد تولیــد اهمیتــی حیاتــی بــرای اعضــای اصلــی آن از جملــه ایــران 

پیدا کند و موضوع تولید زودتر یا دیرتر از منابع نفت و گاز اهمیت ویژه ای کسب نماید. 

الزم اســت توجــه داشــته باشــیم کــه کاهــش شــدید تولیــد و فــروش نفــت ایــران، تبعــات سیاســی مثــل کاهــش قــدرت 

ــورم و  ــک، و ت ــدات اوپ ــقف تولی ــت و س ــن قیم ــی در تعیی ــدرت نظرده ــش ق ــل، کاه ــط بین المل ــی در رواب چانه زن

ــه،  ــت رفت ــازار از دس ــن ب ــس گرفت ــاز پ ــت. ب ــد داش ــته و خواه ــی داش ــی را در پ ــاد داخل ــدید در اقتص ــای ش تکانه ه

ــک چالشــی  ــد و ... هــر ی ــد، کســب فناوری هــای جدی ــدرت تولی ــای ق ــی، احی ــدات قبل ــروش  تولی ــول ف ــدن پ بازگردان

فراروی متخصصان و دست اندرکاران نفت و نیروی کشور است که بررسی دقیق روش ها و پیامدها را می طلبد. 

ــی  ــم اصل ــا ت ــور ی ــران، مح ــروی ای ــت و نی ــازار نف ــرف و ب ــد، مص ــرمایه گذاری، تولی ــم انداز س ــاس چش ــن اس ــر همی ب

ششــمین دوره کنگــره نفــت و نیــرو انتخــاب شــده اســت. در ســال های گذشــته و مشــخصاً دو ســال گذشــته، بــا تشــدید 

تحریم هــا و خــروج یک جانبــه آمریــکا از برجــام و اخیــراً نیــز همه گیــری ویــروس کرونــا، در حوزه هــای نفــت و نیــرو بــا 

شــرایط تــازه ای مواجــه هســتیم کــه بعضــاً می توانــد اولویت هــای تصمیم گیــری را تغییــر دهــد. به عنــوان مثــال تمرکــز 

بــر موضــوع مدیریــت و بهینه ســازی مصــرف انــرژی از جملــه مــواردی اســت کــه حتــی در شــرایط تحریــم می توانــد بــه 

صادرات بیشتر گاز و فرآورده های نفتی کمک نموده و نیاز به سرمایه گذاری در توسعه را کاهش دهد. 

ــرای  ــود کــه ســال گذشــته ب ــب توجهــی ب ــات جال ــون بشــکه در روز یکــی از موضوع ــا هشــت میلی ــد ت ــش تولی افزای

نخســتین بــار در کنگــره نفــت و نیــرو مطــرح شــد تــا در وهلــه نخســت به عنــوان یــک چالــش، نظــرات موافــق و مخالــف 

ــه مــوج جدیــدی از مباحثــات و اقدامــات را در  ــد. همیــن موضــوع بافاصل ــه ضــرورت موضــوع جلــب نمای را نســبت ب

صنعــت نفــت بــه راه انداخــت و در جمع هــای مختلــف و نشســت های مدیریتــی و کارشناســی مــورد مداقــه و بررســی 

قرارگرفته و حتی به اخذ تصمیماتی نیز منجر شد. 

در همیــن حــال همه گیــری ویــروس کرونــا در ایــران نیــز هماننــد تمــام کشــورهای جهــان شــرایط خــاص و تــازه ای را 
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ــر اقتصــاد کشــورها و ســامت مــردم )از جهــت  ــم ب ــرات تحری ــه تنهــا بحث هــای جــدی در مــورد اث ایجــاد کــرده و ن

تامیــن دارو و اقــام ضــروری مثــل ونتیاتــور، ماســک، واکســن و ملزومــات مــورد نیــاز کادر درمــان(، بــه راه انداخــت؛ 

بلکــه بــر نحــوه برگــزاری بســیاری از رویدادهــا نیــز اثرگــذار بــوده اســت. ایــن شــرایط و نیــز اســتمرار تحــوالت ســاختاری 

و تحریم هــا، دســت اندرکاران کنگــره را بــر آن داشــت تــا در دوره ششــم، بــا حساســیت بیشــتری بــه طــرح محورهــای 

تازه و تدوین موضوع نشست ها بپردازند. 

بنابرایــن عــاوه بــر ایجــاد تغییراتــی در نحــوه برگــزاری کنگــره نفــت و نیــرو کــه بــه صــورت نیمــه حضــوری و آنایــن 

خواهــد بــود، در انتخــاب موضــوع نشســت ها نیــز دقــت شــده تــا حداقــل یــک نشســت بــه آینــده بازارهــای صادراتــی 

نفــت، فــرآورده و پتروشــیمی و یــک نشســت هــم بــه نقــش همکاری هــای بین المللــی در دوران پســاکرونا اختصــاص یابد. 

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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حبیب ا.... بیطرف 

بسم ا... الرحمن الرحیم 

کزین برتر اندیشه برنگذرد به نام خداوند جان و خرد  

خداوند روزی ده رهنمای  خداوند نام و خداوند جای   

همان را گزیند که بیند همی  خرد گر سخن برگزیند همی  

بیــش از یــک ســال از برگــزاری پنجمیــن کنگــره راهبــردی نفــت و نیــرو گذشــت. در ایــن مــدت تحــوالت ســاختاری 

ــی،  ــا قوانیــن و رویه هــای بین الملل ــی ناشــی از نفــت و گاز شــیل، رفتارهــای تجــاری ناســازگار ب در بازارهــای بین الملل

ــوزه  ــرمایه گذاری های ح ــا و س ــا روی بازاره ــروس کرون ــری وی ــرات همه گی ــر، اث ــای تجدیدپذی ــتابان انرژی ه ــعه ش توس

ــرای تولیدکننــدگان  ــی اوپــک، ادامــه یافتــه و داشــتن ظرفیــت مــازاد ب ــرژی و تشــدید رقابت هــای درون نفــت، گاز و ان

اصلــی اوپــک و تولیــد زودتــر یــا دیرتــر از منابــع نفــت و گاز اهمیــت ویــژه ای پیــدا کــرده اســت.

ــه  ــه علی ــای ظالمان ــدید تحریم ه ــی از تش ــران ناش ــِت ای ــروِش نف ــد و ف ــش تولی ــه کاه ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج بای

ــران، تبعــات سیاســی ماننــد کاهــش قــدرت چانه زنــی در روابــط بین الملــل و تبعــات اقتصــادی  جمهــوری اســامی ای

ــد داشــت. ــی داشــته و خواه ــران را در پ ــی ای ــر در اقتصــاد داخل ــای متوات ــورم و تکانه ه ــد ت مانن

اکنــون بازپــس گرفتــن بــازار از دســت رفتــه، بازگردانــدن پــول فــروش تولیــدات قبلــی، احیــای قــدرت تولیــد، کســب 

فناوری هــای جدیــد، هــر یــک چالشــی فــرآروی متخصصــان و دســت اندرکاران صنعــت نفــت و نیــروی کشــور اســت کــه 

بررســی دقیــق روش هــا و پیامدهــا را می طلبــد.

در همیــن حــال همه گیــری ویــروس کرونــا در ایــران نیــز ماننــد تمــام کشــورهای جهــان شــرایط خــاص و تــازه ای را 

ایجــاد کــرده اســت. نــه تنهــا بحث هــای جــدی در مــورد اثــرات آن بــر اقتصــاد کشــور و ســامت مــردم بــه راه انداختــه، 

ــوده اســت. مجموعــه ایــن مســائل و ایــن  ــر نحــوه برگــزاری بســیاری از همایش هــا و رویدادهــا هــم اثرگــذار ب بلکــه ب

شــرایط دســت انــدرکاران کنگــره را بــر آن داشــت تــا در دوره ششــم، بــا حساســیت بیشــتری، بــه طــرح محورهــای تــازه 

و تدویــن موضوعــات نشســت ها بپردازنــد. برهمیــن اســاس کمیتــه راهبــری ششــمین کنگــره نفــت و نیــرو مرکــب از 

شــماری از صاحب نظــران و دســت اندرکاران بــا تجربــه و شــاخص ایــن حــوزه، طــی جلســات متعــدد در تابســتان ســال 

جــاری، بــا توجــه بــه جمیــع شــرایط و در نظــر گرفتــن ماحظــات فــوق، تــم اصلــی ششــمین دوره کنگــره را »چشــم انداز 

ســرمایه گذاری، تولیــد، مصــرف و بــازار نفــت و نیــروی ایــران« انتخــاب نمودنــد.

ــود، ــزار می ش ــن برگ ــوری و آنای ــورت نیمه حض ــه ص ــه ب ــره ک ــزاری کنگ ــوه برگ ــی در نح ــاد تغییرات ــر ایج ــاوه ب ع
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ــی و  ــق هم اندیش ــه روز از طری ــا ب ــی و مبت ــات چالش ــد و موضوع ــت کردن ــز دق ــت ها نی ــوع نشس ــاب موض در انتخ

بحث هــای شــورای سیاســت گذاری انتخــاب شــدند. همچنیــن تــاش شــورا و کمیتــه راهبــری بــر ایــن بــوده اســت کــه 

ــد. ــف اختصــاص یابن ــق و مخال ــا و نظــرات مواف ــه دیدگاه ه ــه ارائ نشســت ها ب

ذکــر ایــن توضیــِح ضــروری اســت کــه کنگــره نفــت و نیــرو در پنــج دوره گذشــته بــه طــور منظــم در مهرمــاه برگــزار 

ــش  ــت کاه ــگاه ها جه ــی و دانش ــی، خصوص ــازمان های دولت ــرکت ها و س ــدد ش ــای متع ــا تعطیلی ه ــت. ام ــده اس ش

ــا کمیتــه راهبــری در  ــا موجــب شــد ت ترددهــای غیرضــرور و رعایــت پروتکل هــا و دســتورالعمل های ســتاد ملــی کرون

جلســات نخســت خــود، تاریــخ 18 تــا 20 آذرمــاه را بــرای برگــزاری دوره ششــم انتخــاب کنــد. امــا بــا ادامــه وضعیــت و 

خیــز مجــدد بیمــاری کوویــد19 در فصــل پاییــز کــه متاســفانه تاکنــون جــان بیــش از 57 هــزار نفــر از هم وطن هــای مــا 

را گرفتــه اســت، تصمیــم گرفتــه شــد ایــن تاریــخ بــه 7 بهمــن یعنــی امــروز منتقــل گــردد، تــا تعــداد بیشــتری از فعــاالن 

حوزه هــای نفــت و نیــرو بتواننــد از مباحــث کنگــره اســتفاده کننــد.

کمیتــه راهبــری در مجمــوع ده محــور را بــرای کنگــره امســال تعییــن نمــود کــه بــا تشــکیل ده نشســت بــه موضوعــات 

پرداختــه خواهــد شــد. عناویــن نشســت ها عبارتنــد از:

آینده تولید و مصرف گاز  .1

پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه، نقش دولت و بخش خصوصی  .2

چالش های سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق و انرژی های تجدید پذیر ایران  .3

تولید در باالدست با هدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت  .4

تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران  .5

افق های پیش روی تجارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز  .6

مازاد تولید متانول، آثار قیمتی و تکمیل زنجیره ارزش  .7

آینده بازارهای صادراتی نفت، فرآورده و پتروشیمی و نقش همکاری های بین المللی در دوران پساکرونا  .8

رگوالتوری نفت و نیرو  .9

تقویت شرکت های E&P برای دستیابی به ظرفیت هشت میلیون بشکه تولید نفت  .10

تشــکیل کنگــره نفــت و نیــرو در ســال جــاری هماننــد بســیاری از رویدادهــای دیگــر با ایجــاد تغییراتــی در نحــوه برگزاری 

همــراه اســت. همچنــان کــه شــاهد هســتید مراســم افتتاحیــه بــا اســتفاده از یــک ســوم ظرفیــت ســالن و بــا رعایــت کلیه 

پروتکل هــای بهداشــتی در حــال برگــزاری اســت. مــا افتخــار داریــم کــه در ایــن مراســم میزبــان جنــاب آقــای مهنــدس 

بیــژن زنگنــه وزیــر محتــرم نفــت و جنــاب آقــای دکتــر علــی آقامحمــدی از مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و همچنین 
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برخــی از مدیــران ارشــد شــرکت ها و نهادهــای دولتــی و خصوصــی، ســخنرانان و خبرنــگاران هســتیم.

ازجملــه تغییــرات مهــم در نحــوه برگــزاری، اســتفاده از امــکان پخــش آنایــن کلیــه نشســت ها اســت. بــه ایــن ترتیــب که 

ــز در فضــای  ــن نی ــزار شــده و به صــورت آنای ــد برگ ــگاران عاقه من ــا حضــور رییــس و اعضــای آن و خبرن نشســت ها ب

ــن می رســد. طبــق زمانبنــدی انجــام شــده، ده نشســت  ــدگان و مدعوی ــه ســمع و نظــر ثبت نام کنن مجــازی کنگــره، ب

کنگــره طــی ســه روز برگــزار خواهــد شــد. بــرای ثبت نــام کننــدگان و مدعویــن آنایــن دو لینــک بــه صــورت جداگانــه 

ــه آن هــا امــکان می دهــد به صــورت هم زمــان دو نشســت مــوازی را  ــری و رمــز ارســال شــده اســت کــه ب ــام کارب ــا ن ب

در صــورت تمایــل دنبــال کننــد. در نشســت پایانــی امــروز جنــاب آقــای »محمــد سانوســی بارکینــدو« دبیــرکل محتــرم 

ــه یکــی از نشســت های مــا ملحــق خواهنــد شــد.  اوپــک هــم به صــورت هم زمــان و آنایــن ب

در پایــان هــر نشســت، 15دقیقــه بــرای پرســش و پاســخ در نظــر گرفتــه شــده اســت. مخاطبــان و همراهــان گرامــی 

می تواننــد بــه صــورت کتبــی ســوال و نظــرات خــود را مطــرح کننــد و توســط اعضــای نشســت مــورد بحــث و گفتگــو 

قــرار گیــرد. کمیتــه اجرایــی کنگــره در انتخــاب سیســتم نــرم افــزاری جهــت پخــش آنایــن ایــن رویــداد نیــز تــاش 

نمــود، تــا بــا بررســی کلیــه نرم افزارهــای موجــود یکــی از بهتریــن، ســاده ترین و کاربردی تریــن آن هــا را انتخــاب کنــد.

در خاتمــه امیــدوار هســتم بــا طــرح دیدگاه هــای مختلــف و مباحــث چالشــی در نشســت های کنگــره ششــم طــی ســه 

روز جــاری، نتایــج حاصــل از ایــن گفت وگوهــا، راه حل هــای جدیــد و موثــری را فــراروی بخــش نفــت، گاز و انــرژی کشــور 

قــرار دهــد. مجــدداً از حضــور همــه مهمانــان عزیــز تشــکر و سپاســگزاری می نمایــم.
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علی آقامحمدی 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

مشخصات فردی:

علی آقامحمدی، متولد 1330

سوابق تحصیلی:

دکترای مدیریت )گرایش توسعه(- دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مدیریت/ کارشناسی ارشد اقتصاد/ کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

کارشناسی مدیریت/ کارشناسی حسابداری 

سوابق شغلی و اجرایی:

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسامی سه دوره

نماینده منتخب مجلس شورای اسامی و عضو هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس

نماینده منتخب مجلس در شورای بازسازی اقتصادی کشور

مشاور وزیر آموزش و پرورش

رییس کمیته اقتصاد شورای عالی امنیت ملی

معاون سیاسی رییس سازمان صدا و سیما

قائم مقام رییس سازمان صدا و سیما

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل باشگاه استقال

رییس شورای مرکزی اتحادیه باشگاه های فوتبال کشور

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1385

نماینده رییس قوه مقننه و عضو شورای عالی آمایش سرزمین
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رییس کمیسیون علمی- راهبردی چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام 1385 تا کنون

معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی، علمی و فرهنگی معاون اول رئیس جمهور از 1388 تا 1390

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از 1368
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علی آقامحمدی

بسم ا... الرحمن الرحیم
مــن بــرای این کــه از فرصــت اســتفاده کــرده و مطالــب اساســی را عــرض کنــم، از مقدمــه عبــور می کنــم. تغییــرات 
و تحوالتــی کــه در صنعــت نفــت اتفــاق افتــاده اســت، قابــل توجــه اســت. مانــدگاری ایــن صنعــت بــا توجــه بــه 
فشــارهای حداکثــری و کم نظیــری کــه بــر آن آمــده اســت نیــز قابــل ذکــر و قابــل توجــه اســت. اگــر فشــارهای 
وارده بــر عــراق، لیبــی و ونزوئــا را در نظــر بگیریــم و مقایســه کنیــم، متوجــه می شــویم کــه حجــم کار و توانــی کــه 
در جمهــوری اســامی گذاشــته شــده و هوشــیاری هایی کــه بــوده، بســیار مهــم و با اهمیــت اســت. ایــن یــک بحــث 
اســت. امــا آن بحثــی کــه مــن دارم نــگاه بــه افــق بلندمــدت اســت. چــون وقتــی فشــارها زیــاد اســت، همــه را بــه 
افــق کوتــاه مــدت هدایــت می کنــد و ســعی می شــود از مشــکات بــه گونــه ای عبــور کنــد. ســاختار بوروکراتیــک، 
انحصــاری و ســاختار رانتــی و تزریــق بــه بودجــه دولــت نفــت، مســئله ای اســت کــه هنــوز به هــم نریختــه اســت 
ــر،  ــن ام ــم، ای ــی در آن انجــام دهی ــم اصاحات ــر از این کــه بخواهی ــزد. غی ــد به هــم بری ــان بای و در حقیقــت از بنی
ــه آن پرداختــه شــود.  ــد ب ــن مســئله ای اســت کــه بای ــن مهم تری ــم الزم دارد. ای ــا تغییــر پارادای تغییــر رویکــرد ی
شــاید برنامه هــای اخیــری کــه وزارت نفــت اعــام می کنــد و در فکــر آن اســت، در ایــن راستاســت، ولــی ایــن یــک 
عــزم ملــی را طلــب می  کنــد. جــدا شــدن نفــت از بودجــه یــک مســئله کلیــدی اســت کــه بســیار ســخت اســت. 
به خصــوص دموکراســی نفتــی اجــازه نمی دهــد ایــن کار انجــام شــود. یعنــی هــر دو ســال انتخابــات اســت و همــه 
ــه آن هــا بکنــد نفــت  ــن کمــک را ب ــد ای ــی کــه می توان ــد. تنهــا جای ــازده می خواهنــد نتیجــه بگیرن در دوره زودب
اســت. یعنــی نفــت می توانــد یــک امــکان یــا راحتــی فــوری را برایشــان فراهــم کنــد، لــذا همــه متوســل بــه نفــت 

ــا حــد ممکــن جلوگیــری می کنــد. می شــوند. در حقیقــت از این کــه ایــن راه بخواهــد طــی شــود ت
بـرای این کـه عمـق ایـن نـگاه را دریابیـم، کافـی اسـت بـه ایـن اعـداد توجـه کنیم: سـوخت های فسـیلی تا سـال 
2050 جایگاه شـان و سهمشـان از 81 درصـد، بـه 71 درصد خواهد رسـید و انرژی سـبز 24 درصـد را در برخواهد 
گرفـت. امـا تـا سـال 2070 ایـن موضوع کا عوض خواهد شـد. یعنی نسـبت فسـیلی ها به 25 درصد و انرژی سـبز 
بـه 75 درصـد می رسـد. بنابرایـن حداکثـر فرصتـی کـه برای اسـتفاده از منابع فسـیلی وجـود دارد و بایـد روی آن 
تمرکـز کـرد50 سـال بیشـتر نیسـت. ایـن نکته ای اسـت کـه خیلی هـا در میـزان بهره بـرداری از نفت بـه آن توجه 
نمی کننـد. برخـی می گوینـد ایـران نمی توانـد. وقتـی  کـه آمریکا بـاالی 12 میلیون بشـکه، عربسـتان و روسـیه در 
همیـن حـد تولیـد می کننـد و عـراق و برخـی کشـورهای دیگـر نیـز بـه ایـن سـمت خیـز برداشـته اند، اگـر ایران 
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در سـطح 4 میلیـون بشـکه بمانـد، بـه معنـی از بیـن رفتـن موقعیـت طبیعـی ایـران اسـت. ایـن آن چیزی اسـت 
کـه بعضی هـا تـا صحبـت از آن می شـود بـدون این کـه بـه افـق آینـده توجـه کننـد، زود می گوینـد نـه ایـن خـام 
فروشـی اسـت. اصـا ایـن انحـراف از ذهـن اسـت. یعنی یک کشـور وقتی امکانـی دارد، آن امـکان را باید متناسـب 
بـا زمـان خـود برنامه ریـزی کنـد. ایـن یعنـی بلندمـدت؛ ایـن به ایـن معنا نیسـت کـه نفت خـام بفروشـیم. به این 
معناسـت کـه پاالیـش کنیـم، پتروپاالیشـگاه داشـته باشـیم و هر چیـز دیگری کـه در این حـوزه در آینـده ممکن 
اسـت تکنولوژی هـای جدیـدی بیـاورد و قابلیت هـای اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی را بیشـتر و بیشـتر کنـد.
بنابرایــن اول این کــه میــزان تولیــد بایــد چقــدر باشــد و بــه خــود نفــت از نفــت چقــدر بایــد ســرمایه گذاری تعلــق 
بگیــرد. یعنــی نمی شــود از نفــت فقــط برداشــت و مصــرف کــرد. 1400 میلیــارد دالر بــه قیمــت امــروز، برداشــت 
از ذخایــر نفــت صــورت گرفتــه اســت،1400 میلیــارد دالر هــم بــه صــورت یارانــه در داخــل مصــرف شــده اســت. 
ایــن2800 میلیــارد دالر بایــد روی زمیــن نشســته باشــد. چــرا؟ چــون ایــن حقــوق بیــن نســلی اســت. ایــن پارادایــم 
ــه یــک  بعــدی اســت. یعنــی نمی شــود از نفــت کــه یــک ثــروت طبیعــی اســت برداشــت انجــام دهیــم و آن را ب
ثروتــی روی زمیــن تبدیــل نکنیــم و بگوییــم مصــرف شــد و تمــام شــد. حتــی اگــر ایــن مبلــغ، مصــرف خــوراک 
شــده باشــد و انســانی بــه وجــود آمــده باشــد کــه تحصیــل کــرده اســت - کــه امــروز مــا آن جمعیــت را داریــم- باید 

نحــوه اســتفاده از نیــروی انســانی مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد.
بــه ایــن ترتیــب شــما آن ثــروت را دو مرتبــه در گــردش داشــته باشــید واال اگــر آن ثــروت را بــه صــورت بیــکار نگــه 
داریــد، یعنــی هدررفــت آن منبــع و از دســت رفتــن منبعــی کــه حاصــل شــده باشــد. ولــی آن چیــزی کــه مــازاد 
ســوخت یعنــی هــدر رفــت ســوخت اســت، اضافــه حرارتــی کــه در محیــط منتشــر می شــود، اضافــه مصرفــی کــه 
ــای  ــا تکنولوژی ه ــات ب ــه در کارخانه ج ــی ک ــه مصرف ــود، اضاف ــام می ش ــاال انج ــور مصــرف ب ــا موت ــا ب در خودروه

پاییــن مصــرف می شــود، ایــن مــوارد قابــل قبــول نیســت.
بنابرایــن اگــر کســی بخواهــد بــه صنعــت نفــت توجــه کنــد و بــه ایــن ثــروت بپــردازد، کل تکنولــوژی مملکــت 
ــار  ــم درکن ــت نیســت، آن ه ــود نف ــه خ ــوط ب ــای مرب ــط تکنولوژی ه ــد و فق ــد مدنظــرش باش و تحــوالت آن بای
ــران   ــاد ای ــردن اقتص ــان ک ــش بنی ــم، دان ــه کنی ــن توج ــه ای ــم ب ــر می خواهی ــوع اگ ــی در مجم ــت. یعن ــه اس بقی

ــی اســت. ــم اصل ــر پارادای ــک تغیی ــن ی ــرد. ای ــد صــورت بگی ــه بای ــن کاری اســت ک کلیدی تری
ــش و پژوهــش،  ــا دان ــاوری، ی ــم و فن ــوان شــهرک عل ــه عن ــراً نفــت در ایجــاد تشــکیات ری ب ــه اخی ــی ک حرکت
ــل و  ــرعِت عم ــه س ــت ک ــی اس ــدی و اساس ــدام کلی ــک اق ــن ی ــد، ای ــام می ده ــردی انج ــای کارب ــا تکنولوژی ه ی
ســاختارهایی را می خواهــد کــه بتوانــد ســرعت خــود را بــاز کــرده و حرکــت کنــد و بتوانــد بــا کل نظــام دانشــگاهی 
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کشــور ایــن ارتبــاط را برقــرار کنــد. کاری کــه االن در مــورد بازیافــت یــا ســایر مــوارد بــا دانشــگاه ها صــورت گرفتــه 
اســت، جهــت ایــن کارهــا درســت اســت. ایــن مــوارد جهت هــای اساســی بــرای رســیدن بــه آن هــدف اســت. 

طبیعتــاً بهینه ســازی مصــرف انــرژی و تغییــر تمــام ســاختارهای تکنولوژیــک در رشــته های دیگــر ســرعتی متفــاوت 
بــا وضــع فعلــی را طلــب می کنــد. االن تــا ســخن از نفــت می آیــد، بافاصلــه مطــرح می شــود، ایــن مقــدار را اینجــا 
قــرار دهیــم، ایــن مقــدار را بــه کوپــن بدهیــم، ایــن مقــدار را سوبســید کنیــم و ...؛ مشــخص اســت کــه ایــن خطــا 
اســت. مــا در ایــن زمینــه خوشــبختانه همــه قوانیــن را داریــم، ولــی سیاســتمداران در اجــرا به دلیــل مســائل کوتــاه 
مــدت، از ایــن فکــر بلنــد مــدت غافــل هســتند. پــس ایــن حــرف دوم کــه در اینجــا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد 
و حقــوق بین النســلی بایــد رعایــت شــود. یعنــی یــک مســئله اساســی و جــدی اســت کــه مــا از ثــروت بایــد ثــروت 

تولیــد کنیــم و نمی توانیــم ثــروت را تبدیــل بــه هدررفــت کنیــم و از دســت بدهیــم.
نکتــه بعــدی ایــن هســت کــه حالــت انحصــاری کــه نفــت داشــته اســت، چــه در تولیــد، چــه در فــروش و چــه در 
همــه اقدامــات، مــا را ابــزار دســت خارجی هــا کــرده اســت. بــه دلیــل این کــه بایــد یــک کاری صــورت بگیــرد. بــه 

صــورت بوروکراتیــک تنهــا کار، تکیــه بــه کشــورهایی اســت کــه دارای چنیــن قدرتــی هســتند.
 ،E&P ــون بشــکه نفــت توســط شــرکت های ــک میلی ــد ی ــوان تولی ــه اســت به عن اقدامــی کــه االن صــورت گرفت
یــک کار بنیــادی اســت. ایــن در عرصــه تولیــد، شکســتن انحصــار و آوردن شــرکت های توانمنــد داخلــی بــه میــدان 
ــه  ــدن چگون ــی ش ــوند. جهان ــل ش ــی تبدی ــد بین الملل ــرکت های قدرتمن ــه ش ــج ب ــه به تدری ــرای این ک ــت، ب اس
امــکان دارد؟ یــا بایــد مــا تبعیــت کنیــم و عملــه خارجی هــا شــویم، یــا بایــد ســهیم و شــریک شــویم. اگــر بخواهیــم 
شــریک شــویم، مثــل ایــن می مانــد کــه بــه کســی بگوینــد ایــن دارو را ببریــد صــادر کنیــد، می پرســد، در کشــور 
خودتــان مصــرف می شــود؟ اگــر بگویــد خیــر مصــرف نمی شــود، می گویــد دارویــی کــه در کشــور خودتــان آن را 
قبــول ندارنــد، چگونــه قابلیــت صــدور دارد؟ چگونــه ممکــن اســت شــرکتی در ایــران نتوانــد کار را بــه عهــده بگیرد، 
بــا ایــن همــه منابــع نتوانــد تولیــد نفــت کنــد. بعــد مــا توقــع داشــته باشــیم ایــن شــرکت در ســطح جهانــی نقــش 
ایفــا کنــد. معلــوم اســت اگــر بــا خارجــی هــم شــریک شــود، بیشــتر بــه صــورت عملــه خواهــد بــود. ابــزار کار او 

خواهــد بــود، بیشــتر بــرای تســلط آن هــا بــر منابــع مــا خواهــد بــود.
ــه عهــده  ــران را ب ــران تولیدکننــده باشــند و یــک چهــارم تولیــد ای ــی در ای ــی برعکــس اگــر شــرکت های ایران ول
بگیرنــد، ایــن بــه معنــای یــک شــروع بســیار خــوب و بســیار کارآمــد اســت. ایــن شــرکت ها می تواننــد در بیــرون 
ــا  ــا ایرانی هــا ســاختیم، آن روزی کــه ســیلوها را ب ــرج میــاد را ب هــم فعــال باشــند. کمــا اینکــه آن روزی کــه ب
ایرانی هــا ســاختیم، امــروز بیــش از 2 میلیــارد دالر، آن هــا در عــراق دارنــد کار می کننــد و بیــش از همیــن مقــدار در 
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آفریقــا دارنــد کار می کننــد. چــرا بــه آن هــا کار می دهنــد؟ چــون می گوینــد کارکــرد تــو کــدام اســت؟ می گویــد 
در ایــران ایــن کار را کــردم، آن کار را کــردم، لــذا اعتمــاد می کننــد. االن باشــگاه الــزورای عــراق کــه چنــد روز دیگــر 
افتتــاح می شــود، یکــی از بزرگ تریــن باشــگاه های ورزشــی اســت کــه شــرکت ایرانــی بــا تمــام ایــن شــرایطی کــه 

االن وجــود دارد، آن را ســاخته اســت.  
پــس ایــن قابلیــت و ایجــاد ایــن قابلیــت یــک کار کلیــدی اســت. ان شــاءا... امســال کلیــدش خواهــد خــورد. ایــن 
تغییــر پارادایــم اســت. ایــن آن مســیری اســت کــه بایــد رفــت. طبیعتــاً پاالیشــگاه ها از ایــن مســیر رفته انــد. امــا 
ایــن حالــت رقابتــی، بــه صــورت پیمانــکار اســت، نــه بــه صــورت پاالیشــگاه. در ایــن صــورت هیــچ اتفــاق مهمــی در 
ــا نیروگاه هــا کــرده اســت. یعنــی آن هــا را در اســارت گرفتــه اســت.  آن نمی افتــد. ماننــد کاری کــه وزارت نیــرو ب
ــازار را مدیریــت کننــد،  ظاهــراً این هــا بیــرون هســتند، امــا اجــازه نمی دهــد کار خودشــان را بکننــد، خودشــان ب
ایــن اشــتباه اســت. مــا اگــر می خواهیــم جهانــی شــویم، اگــر بخواهیــم تعامــل جهانــی داشــته باشــیم، کــه از قضــا 
ــن همــه مخــازن  ــا ای ــه ای اســت. م ــی اول دیپلماســی منطق ــت اســت، ول ــرای دیپلماســی نف ــه ب ــن نکت مهم تری
مشــترک داریــم. مخــازن مشــترک یعنــی کار مشــترک، یعنــی گفتگــوی مشــترک، طبیعــی اســت مــا بــا عربســتان 
ــا همــه این هــا  ــا همــه این هــا درمســیرهای مشــترکی داریــم. طبیعتــاً ب ــا امــارات، عمــان ب ــا قطــر، ب ســعودی، ب
می توانیــم کار کنیــم. در خــزر هــم همین طــور اســت. پــس ایــن سیاســت کــه مــا بتوانیــم پایــه را ایرانی هــا قــرار 
دهیــم و تمــام ایــن تــوان مهندســی و تــوان شــرکتی ایرانی هــا را بــه کار ببریــم، کار درســتی اســت کــه آن انحصــار 
ــا فشــار تحریمــی  ــرآورده در دوره اخیــر ب ــد بشــکند. همــان کاری کــه در مــورد فــروش نفــت و ف را هــم می توان
صــورت گرفــت و دیدیــم موفــق بــود. ایــن دیگــر نبایــد برگشــت پذیر شــود. هرچنــد بــا گفت وگوهایــی برســیم بــه 
این کــه تحریــم را بردارنــد. مــا راهــی را کــه در اثــر فشــار، در اثــر ســختی انتخــاب کردیــم، راه اصاحــی درســتی 

بــوده اســت. مــا ایــن را بایــد بــه صــورت راه آینــده در نظــر بگیریــم. 
ــت را  ــه نف ــا این ک ــن نســلی اســت، ب ــوق بی ــت حق ــا رعای ــر پارادایم ه ــم یکــی از تغیی ــر می کن ــن فک ــن م بنابرای
تبدیــل بــه ثــروت پایــدار کنیــم. نکتــه دوم این کــه مــا از هدررفــت منابع مــان جلوگیــری کنیــم. ســرمایه های مان 
را هــدر ندهیــم. از ابــزار دیپلماســی نفتــی فاصلــه بگیریــم. نفــت را بــه صــورت یــک ثــروت خــداداد جــدی بــرای 
ــورد  ــی م ــور طبیع ــه ط ــد ب ــرژی دارن ــرف ان ــه مص ــع ک ــام صنای ــور و در تم ــام کش ــان در تم ــوالت دانش بنی تح
اســتفاده قــرار دهیــم. خــود نفــت را انجــام دهیــم و نفــت را بــه صــورت یــک عامــل دیپلماســی قــرار دهیــم. در 
درجــه اول بــا پایــه ایرانــی و در درجــه دوم بــا همــکاری منطقــه ای و نهایتــاً همــکاری جهانــی. ایــن راهــی اســت 

ــه نتیجــه برســاند. ــد مــا را ب کــه می توان
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 مــا امیــدوار هســتیم کــه مجموعــه شــما کــه به صــورت یــک باشــگاه، زمینــه گفتگــوی ملــی و بین المللــی را فراهم 
کردیــد، در آینــده بــرای ما راه گشــا باشــد. والســام علیکــم و رحمــت ا... .
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بیژن زنگنه
 

بسم ا... الرحمن الرحیم.

خدمــت حضــار محتــرم و همــه بیننــدگان ایــن مراســم از طریــق ویدئوکنفرانــس ســام عــرض می کنــم و آرزوی توفیــق 

و رحمــت بــرای همــه دارم.

در دوران گرفتــاری جهــان بــا ایــن بیمــاری )کوویــد19(، بایــد همــه از ســامتی خــود مراقبــت کننــد و همــه بــه هــم 

ــا  ــا را ره ــروس م ــن وی ــد. ای ــدا کن ــه پی ــد19 ادام ــا کووی ــد ب ــه هــر حــال زندگــی بای ــه ب ــم، ضمــن این ک کمــک کنی

ــا 10-15 روز  ــد، م ــرح ش ــال مط ــفندماه پارس ــئله در اس ــن مس ــه ای ــی ک ــازیم. از روز اول ــا آن بس ــد ب ــد و بای نمی کن

طرح هــا را تعطیــل کردیــم، امــا نمی توانســتیم بهره بــرداری را تعطیــل کنیــم، قصــد را بــر ایــن گذاشــتیم کــه بــا تدویــن 

ــای  ــه در بخش ه ــم، چ ــد کنی ــی و تولی ــا، زندگ ــخت گیرانه آن ه ــری س ــا و به کارگی ــوزش آن ه ــا، آم ــاغ پروتکل ه و اب

ــم.  ــو رفتی ــم جل ــدا... خــوب ه ــا. الحم ــه در طرح ه ــد و چ ــرداری و تولی بهره ب

ایــن آخریــن کنگــره ای اســت کــه مــن در آن به عنــوان "وزیــر نفــت" ســخنرانی می کنــم. پنــج دوره قبلــی، بــه همــت 

برگزارکننــدگان و مدیــران باشــگاه نفــت و نیــرو برگــزار شــده اســت. ایــن کنگــره هــم بــه همــان ترتیــب جــای تشــکر 

ــه تنهــا کنگــره، بلکــه  ــی، ن ــال کمــک دولت ــک ری ــدون ی ــدگان، هــم از شــرکت کنندگان کــه ب دارد، هــم از برگزارکنن

باشــگاه را زنــده و ســرحال نگــه داشــتند. بــه هرحــال نهادهــای غیردولتــی وقتــی کــه دولت هــا خیلــی قــوی هســتند، 

ــن  ــرای ای ــد. ب ــود کنن ــا را ناب ــد این ه ــعی می کنن ــدرت س ــا ارکان ق ــا ی ــوند و دولت ه ــی می ش ــا تلق ــمن دولت ه دش

باشــگاه هــم تــاش کردنــد؛ تــا االن نتوانســتند. ایــن یــک دســتاوردی بــرای کشــور اســت. یــک عــده افــرادی کــه فکــر 

ــن  ــود. م ــه می ش ــف گفت ــرات مختل ــد، نظ ــرف می زنن ــد، ح ــت می کنن ــوند، صحب ــع می ش ــد، جم ــر دارن ــد، نظ دارن

ــن دوره وزارت نفــت را  ــم حضــورم در ای ــن هفــت ســال و نی ــزارش کاری از عملکــرد ای ــن جلســه نمی خواهــم گ در ای

خدمــت شــما بگویــم. بلکــه بیشــتر می خواهــم نگاهــم بــه ایــن باشــد کــه در چــه موقعیتــی ایســتادیم و چــه موقعیتــی 

ــرای ریل گــذاری آینــده چــه نگاهــی و چــه دیدگاهــی داشــته باشــیم؟ ــده بســازیم و ب را می توانیــم در آین

البتــه در چهــار شــاخه اصلــی، بــه ویــژه در بخــش باالدســتی نفــت یعنــی تولیــد نفــت و گاز و همچنیــن شــبکه های گاز 

و پاالیــش نفــت و پتروشــیمی و پاییــن دســتی آن، مــا در شــرایط ســختی بودیــم و هنــوز هــم ایــن شــرایط ســخت چــه 

در صــادرات نفــت، چــه در صــادرات فرآورده هــای نفتــی، چــه پتروشــیمی بــرای مــا جریــان دارد. االن مــورد بحــث اســت 

کــه ممکــن اســت تحریم هــا برداشــته شــود و محرومیت هــا و محدودیت هایــی کــه غیرقانونــی بــود، برداشــته شــود.

مــن خیلــی در مــورد تحریــم و بحث هــا و مســائلی کــه بــه تحریــم مربــوط اســت صحبــت نمی کنــم. ولــی بایــد بگویــم 
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مــا در ایــن مــدت ســه ســاله یــک ظرفیــت عظیمــی بــرای تجــارت نفــت و فــرآورده ایجــاد کردیــم کــه حتمــا از ایــن 

ــم. ــاءا... اســتفاده می کنی ــا ان ش ــد از تحریم ه ــت در دوران بع ظرفی

همیشــه آرزوی مــن ایــن بــود و جــزء اهــداف مــن بــود کــه ایــران در بازرگانــی نفــت جهــان نقــش داشــته باشــد. خیلــی 

هــم بــرای ایــن کار تــاش کــردم. هــر ســری بــه نحــوی جلــوی ایــن کار گرفتــه شــد. ایــن دفعــه بــا امکاناتــی کــه در 

تحریم هــا بــه مــا داده شــد و اجــازه ریســک کــردن نیــز داده شــد، مــا ظرفیت هــای خوبــی ایجــاد کردیــم. تحــت هیــچ 

شــرایطی ایــن ظرفیت هــا را کــه بــرای صــادرات فــرآورده، صــادرات نفــت خــام و صــادرات میعانــات اســت، بعــد از ایــن از 

بیــن نمی بریــم. راه هــای زیــادی یــاد گرفتیــم. تــوان امســال مــا بــا تــوان ســال 97-96 اصــا قابــل قیــاس نیســت و مــا 

یــک ظرفیــت بزرگــی داریــم. بعــد توضیــح خواهــم داد.

ــرای ســاخت  ــا ب ــی م ــم، ظرفیت هــای داخل ــران صحبــت کنی ــاره وضعیــت ای ــم از نظــر ســخت افزاری درب ــر بخواهی اگ

  Underground-Overground تجهیــزات، چــه بخواهیــم پاالیشــگاه بســازیم، یــا یــک میــدان را توســعه دهیــم بــه قولــی

چــه در دریــا، چــه در خشــکی، گاز، نفــت، پاالیــش، پتروشــیمی ها آمــاده اســت.

ایــن نمایشــگاه اخیــری هــم کــه تــا دیــروز داشــتیم بیانگــر ایــن بــود. االن ظرفیت هــای مــا در ســاخت تجهیــزات ثابــت، 

تقریبــا می شــود گفــت جــز چنــد قلــم، همــه چیــز را در ایــران می توانیــم بســازیم. این کــه بگوییــم 80 درصــد ظرفیــت 

ارزشــی، در ایــران قابــل ســاخت اســت عــدد بزرگــی نگفتیــم. البتــه مــا در بعضــی قســمت ها هنــوز مشــکل داریــم. مثــا 

ظرفیــت لوله ســازی بــدون درز مــا تکمیــل نشــده اســت.

بارهــا مــن گفتــم، چنــد ســال قبــل شــرکت لولــه گســتر اســفراین بیــکار بــود، یــا بــا ظرفیــت کمــی بــه  کار گرفتــه 

می شــد، االن همــه فشــار می آورنــد کــه کار مــا را زودتــر تحویــل دهیــد. یعنــی پــر اســت و کمبــود ظرفیــت در کشــور 

 CRA ــا ــه خوردگــی ی ــاوم ب ــدون درز مق ــد لوله هــای ب ــرای تولی ــم. ب ــدون درز داری ــرای لوله هــای ب ــم. ظرفیــت ب داری

درون چاه هــای گاز عمدتــاً کمبــود داریــم. این هــا بایــد ســاخته شــود. کار آن انجــام شــده بــود، تحریــم کــه آمــد متوقــف 

شــد. ایــن چنــد قلــم اســت. ممکــن اســت یــک پرشــل وســلی ضخامــت بزرگــی داشــته باشــد، نشــود آن را در ایــران 

ســاخت. امــا مجمــوع این هــا را روی هــم قــرار دهیــم 20 درصــد نیســت. اصــًا از نظــر مــن ایــن موضــوع حــل شــده 

اســت. چــرا؟ چــون تکنولوژی هــای اکثرشــان "مدیــوم تــک" هســتند و ارجــاع کار، همــه بــازار را فعــال می کنــد و ظــرف 

2-3 ســال اتفــاق می افتــد. یعنــی مــا هــم در ســاخت تجهیــزات، هــم نصــب و راه انــدازی آن وضعیــت خوبــی داریــم.

البتــه در طراحــی مهندســی پایــه، تــا وقتــی کــه قــدرت طراحــی فرآیندهــا، یــا الیســنس ها را نداشــته باشــیم، طراحــی 

پایــه هــم در مــوارد پیچیــده، بــه همــان نســبت ضعیــف اســت. ایــن کار تابــع آن اســت کــه مــا قــدرت تولیــد فنــاوری 

 joint داشــته باشــیم. ایــن کاری اســت کــه دانشــگاه ها دارنــد می کننــد، بایــد مشــاورین مــا هــم بــا ایشــان تنگاتنــگ
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شــوند تــا بتواننــد قــدرت طراحــی پایــه پیــدا کننــد. کاری کــه االن می کنیــم کپــی کــردن اســت. یعنــی یــک واحــدی را 

کــه داریــم عینــا کپــی می کنیــم، در بخــش detuning Engineering، یــا بخــش Engineering و نــه Design مــا کار 

می کنیــم. تــا االن گیــر نکردیــم، ولــی تکنولــوژی پایین تــر اســتفاده شــده اســت.

شــما وقتــی کــه کپــی می کنیــد، یعنی آخریــن پیشــرفت را ندارید، ولــی گیر نکردیــم. در زمینــه ماشــین های دوار هم یک 

جاهایی مانند کمپرســورهای ویژه و ســنگین گیر داریم. من فکر می کنم ان شــاءا... ظرف دو الی ســه ســال آینده، کارهایی 

کــه بــا همــکاری شــرکت های موجــود و شــرکت های دانش پایــه می کنیــم، مقــدار زیــادی از ایــن مشــکل مــا رفع می شــود.

ــد روی  ــم بســیار امیدبخــش اســت. از نظــر این کــه بیاین ــا دانشــگاه ها شــروع کردی ــا ب ــاره باالدســتی، کاری کــه م درب

بازیافــت یــا ضریــب بازیافــت نفــت کار کنیــم. مهم تریــن مشــکل مــا ضریــب بازیافــت اســت. بــرای ضریــب بازیافــت هــم 

ــری  ــم. به کارگی ــی اســتفاده کنی ــک بین الملل ــم از شــرکت های درجــه ی ــم، ه ــای توســعه ای بکنی ــان کاره ــد خودم بای

ــی از  ــت. یک ــم هس ــان ه ــش فنی ش ــت و دان ــب بازیاف ــرای ضری ــت، ب ــول نیس ــرای پ ــط ب ــی فق ــرکت های بین الملل ش

دانش هــای فنــی از نظــر مــن مدیریــت اســت.

مــا چهــل ســال تــاش کردیــم، کــه یــک عــده در ایــن کشــور اجــازه ندهنــد تولیــد نفــت ایــران از 4 میلیــون باالتــر بــرود 

و الحمــدا... موفــق هــم بودنــد! در ایــن 40 ســال اجــازه ندادنــد تولیــد نفــت ایــران از 4 میلیــون باالتــر بــرود. واقعــاً هــم 

زحمــت کشــیدند، بــا مجلــس کار کردنــد، بــا ایــن طــرف و آن طــرف کار کردنــد، بــا دســتگاه های مختلــف کار کردنــد، 

ســعی کردنــد افــراد زیــادی را از هســتی ســاقط کننــد، از آبــرو ســاقط کننــد، بــرای این کــه اجــازه ندهنــد تولیــد نفــت 

ایــران از 4 میلیــون باالتــر بــرود.

مــن روزگاری را می بینــم کــه تولیــد نفــت ممنــوع شــود و بگوینــد هرکســی یــک حــدی ظرفیــت دارد و بیشــتر از ایــن 

حــق تولیــد نــدارد. ماننــد FATF چگونــه اســت کــه می گوینــد اگــر بــه آن نپیوندیــد تمــام مــراودات بانکــی شــما مختــل 

ــن کشــور بیشــتر از  ــود. ای ــل می ش ــا مخت ــا دنی ــان ب ــام مراودات ت ــد تم ــد می گوین ــکاری می کنن ــا هم ــود، آن ج می ش

3 میلیــون نبایــد تولیــد کنــد. آن یکــی بیشــتر از 2 میلیــون نبایــد تولیــد کنــد. هــر ســال هــم بایــد مثــا 100 هــزار 

بشــکه کــم کنــد. همــان قواعــدی هســت کــه االن در پروتــکل Q2 بــرای تولیــد CO2 می گذارنــد، بــرای تولیــد نفــت هــم 

بگذارنــد. لــذا مــا بایــد حتمــاً تولیــد کنیــم، ولــی چگونــه مصــرف کنیــم یــک بحــث دیگــر اســت.

ــام  ــدوق توســعه ن ــره شــد، بعــد صن ــدوق توســعه را در نفــت دادم کــه اول حســاب ذخی مــن ســال 77 پیشــنهاد صن

گرفــت. کار مهمــی بــود کــه حتمــاً بخشــی از تزایــد درآمــد نفــت بایــد بــه صنــدوق توســعه بــرود. بــرای آن شــعاری کــه 

قدیــم هــم بــود کــه ثــروت زیرزمینــی تجدیدناپذیــر، بــه ســرمایه روی زمینــی تجدیدپذیــر تبدیــل شــود. یعنــی آن پــول 

ســرمایه گذاری شــود، نــه دســت دولــت داده شــود. بخشــی بــرای دولــت اســت، بخشــی هــم بــرای خــود نفــت، بخشــی 
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هــم بخــش خصوصــی کــه توســعه بدهنــد و ســرمایه گذاری کننــد. ولــی این کــه ظرفیــت تولیــد ایــران بــاال بــرود، بــه 

نظــر مــن هیــچ نبایــد شــک کــرد. اگــر قــرار باشــد ایــن پــول بــرای بودجــه بــرود، کشــور را مریــض و مریض تــر می کنــد. 

ولــی اگــر بــه صنــدوق توســعه بــرود، نــه؛ می توانــد درســت باشــد. صنــدوق توســعه ای هــم کــه مرتــب بــه آن نیــش 

نزنیــم، به خاطــر کارهــای غیراقتصــادی، کارهــای غیرضــروری، بــا فشــار از آن برداشــت نکنیــم. اجــازه دهیــم بــه همــان 

روال عــادی کار خــود را انجــام دهــد کــه می دانیــد هــم چــه  کار می کنــد. مــن فکــر می کنــم تولیــد نفــت حتمــاً بایــد 

ــه تحریــم  ــرود. مــا خیلــی تــاش کردیــم، خیلــی مــن در ایــن ســال ها تــاش کــردم. البتــه بیشــتر عمــر مــا ب ــاال ب ب

گذشــت. در ایــن دوره، دو ســه ســال اول تحریــم بــود، دو مرتبــه ســه ســال اخیــر هــم تحریــم اســت. ولــی بــا ایــن وجــود، 

مــا اجــازه ندادیــم توســعه نفــت متوقــف شــود، امــا بــه قیمــت خیلــی ســنگین و بــا زجــر فــراوان.

ــد شــرکت های E&P ضــروری اســت.  ــای آقامحمــدی االن فرمودن ــم. آق ــدازی کنی ــد شــرکت های E&P را راه ان ــا بای م

ــا کســانی  ــر دارد. ام ــد جــای تقدی ــن را می گوین ــد، ای ــه در کشــور مســئولیت دارن ــی ک ــوان مقام ــه ایشــان به عن این ک

ــد. در  ــا را می زنن ــن حرف ه ــم ای ــوز ه ــتند. هن ــرگ زاده هس ــا گ ــد E&P ه ــه می گوین ــتند ک ــم هس ــوز ه ــد و هن بودن

تلویزیــون آن هــا را بــه عنــوان اســتاد معظــم می برنــد. شــما در شــش مــاه اخیــر ببینیــد اصــًا مــن یــک ربــع بــه تلویزیون 

رفتــه ام؟ ولــی بــه آن هــا هفتــه ای یــک ســاعت وقــت می دهنــد بیاینــد صحبــت کننــد. اســتاد ارجمنــد! اســتاد چیســت؟ 

مثــا اســتاد اقتصــاد خــرد کــه نمی توانــد دربــاره نفــت صحبــت کنــد! اســتاد قــرارداد نفتــی اســت؟ اســتاد مدیریــت پروژه 

ــاره نظــام اجــرای قراردادهــای نفتــی  ــد درب باشــد مــن قبــول دارم. حتــی کســی کــه متخصــص نفــت اســت نمی توان

صحبــت کنــد. ایــن کار آدمــی اســت کــه مدیریــت پــروژه بلــد اســت. کار آدمــی اســت کــه بیشــتر از مدیریــت پــروژه، 

اصــًا می دانــد کــه حقــوق قراردادهــای نفتــی چیســت؟ روابــط نفتــی چیســت؟ چطــور ایــن قراردادهــا بــه وجــود آمدنــد؟ 

ــده عجیبــی اســت! ــاً پدی ــد و واقع ــز صحبــت می کنن ــاره همــه چی تاریخ شــان چیســت؟ یــک عــده اســتاد شــدند درب

ــت  ــد؛ درس ــتفاده کن ــم اس ــی ه ــای داخل ــرد. از E&P ه ــاال بب ــود را ب ــد خ ــور تولی ــد کش ــه بای ــم ک ــر می کن ــن فک م

اســت. حتمــاً بایــد از این هــا اســتفاده کنــد. منابــع برایشــان فراهــم کنیــم. دو شــرط دارد: یکــی این کــه منابــع فراهــم 

ــا دانشــگاه ها پیوندشــان دهیــم کــه از آن چــه کــه دانشــگاه ها دارنــد و در مطالعات شــان بــه دســت  شــود. یکــی هــم ب

ــه دانشــگاه ها  ــرای افزایــش بازیافــت ب ــا ب ــاالی 80 درصــد ظرفیــت میدان هــای م ــاً ب ــد، اســتفاده کننــد. تقریب می آورن

ــول  ــل آن پ ــون اص ــتند. چ ــان هس ــرکت های دانش بنی ــاً ش ــم واقع ــرکت های E&P ه ــن ش ــت. ای ــده اس ــپرده ش س

نیســت، یــا این هــا امکانــات و ابــزار ندارنــد، این هــا در زمینــه اجــرا ماننــد یــک General Contractor عمــل می کننــد. 

ولــی بایــد قــدرت مهندســی نفــت را داشــته باشــند، مدیریت پــروژه باید انجــام دهند کــه همــان کار GC می شــود،  منابع 

Performance Guarantee )تامیــن کننــد، بتواننــد کار را به جزایر تقســیم کنند، کار را اجــرا کنند )پرفورمنــس گارانتــی
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بدهنــد، بتواننــد درآمــد هــم وصــول کننــد و جلــو برونــد. در زمینــه گاز مــا آن چــه کــه باید انجــام می دادیــم، انجــام دادیم 

و بــه نظــر مــن کار بزرگــی کردیــم. االن کــه مــن خدمت شــما هســتم تولیــد گاز خــام کشــور از 1030میلیــون مترمکعب

هــم عبــور کــرده اســت. ولــی مصــرف خیلــی ســریع تر از مــا جلــو رفتــه اســت. در تهــران امســال 15درصــد و در کل 

کشــور 12 درصــد رشــد مصــرف داشــتیم.

هیــچ شــرکت نفتــی یــا گازی نمی توانــد جــواب 15 درصــد رشــد مصــرف را بدهــد، کــم مــی آورد. مگــر می شــود کســی 

در ســال 12 درصــد رشــد مصــرف داشــته باشــد! بعــد تولیــد ناخالــص هــم 1 درصــد رشــد کنــد. اگــر 12 درصــد تولیــد 

رشــد ناخالــص داشــت آدمــی دلــش نمی ســوخت. امــا رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی 1 درصــد، 1.5درصــد باشــد، رشــد 

ــی  ــارس جنوب ــدان پ ــر اساســی دارد. از می ــای کار گی ــک ج ــد! مشــخص اســت ی ــرژی 13-12 درصــد باش مصــرف ان

تقریبــا ماهــی 60-70 میلیــون بیشــتر نمی توانیــم تولیــد کنیــم. بعــد بایــد حفــظ تولیــد کنیــم. ولــی ســال دیگــر همــه 

ایــن تولیــد، خــورده می شــود. بــرای ســال های بعــد یــک طرحــی درســت کردیــم، ســریع داریــم پیــش می رویــم کــه 

برســانیم. ولــی بــاز راه حــل مشــکل انــرژی در کشــور طــرف تولیــد نیســت، طــرف مصــرف و تقاضــا اســت. 

دربــاره بهینه ســازی، یــک قانونــی مجلــس تصویــب کــرد، "مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر" کــه دولــت و 

مجلــس بــا همدیگــر آن را نابــود کردنــد. یعنــی یارانه هــا بــه  دالیــل روزانــه و شــبانه و این کــه حتماً بایــد یارانه را ســر وقت

داد، باعــث شــد ایــن قانــون را در بخــش مربــوط بــه بهینه ســازی عمــًا کنــار بگذارنــد. بهینه ســازی مطلــب بســیار مهمــی 

اســت. بخشــی درمــورد روش هــای قیمتــی اســت، بخشــی هــم روش هــای غیرقیمتــی. بــرای غیرقیمتــی آن جــا خیلــی 

راهکارهــای خوبــی طراحــی کــرده بــود و ده هــا میلیــارد دالر طــرح در شــورای اقتصــاد تصویب شــد، امــا تقریبــاً هیچ چیز 

دیگــر جلــو نرفــت. از زمانــی کــه تصمیــم دولــت و مجلــس هــر دو بــا هــم این شــد کــه یارانــه "اصل مســئله" اســت، همه 

بایــد از بیــن برونــد و ایــن دولــت در ایــن 8 ســال بــا مســئله یارانه هــا، ضربــات جبران ناپذیــری بــه شــرکت های بخــش 

انــرژی زد. یعنــی شــرکت های بخــش انــرژی باالتریــن ضربــات را بــه دلیــل پرداخــت یارانــه متحمــل شــدند. بــرای ســال 

آینــده هــم همین طــور اســت. در قانــون بودجــه ســال آینــده هــم کــه االن تبصــره 14 آن در حــال بررســی اســت، همیــن 

روال و همیــن بحــث ادامــه یافتــه و هیــچ فرقــی نکــرده اســت. همــه ایــن شــرکت ها پای پرداخــت یارانــه قربانی می شــوند.

در توســعه گازرســانی مــا کار مهمــی کردیــم. تقریبــاً دیگــر شــرکت ملــی گاز ایــران بخــش اصلــی کار خــود را از نظــر 

مــن انجــام داده اســت. گرچــه در آینــده هــم بــاز یــک مقــدار توســعه دارد. یــک مقــدار هــم بایــد شــبکه را تقویــت کنــد. 

خطــوط لولــه اصلــی و فرعــی بکشــد. امــا اصــل کار بــه نظــر مــن انجــام شــده اســت و نزدیــک 95 درصــد جمعیــت ایــران 

تحــت پوشــش شــبکه گاز هســتند و ایــن کار هــم اقتصــادی بــوده اســت. نگوینــد کــه شــما کار غیراقتصــادی کردیــد. 

حــاال بــرق می بردیــد. مــا تمــام ایــن گزینه هــا را بررســی کردیــم. بــرق را بررســی کردیــم، انــرژِی نــو را بررســی کردیــم، 
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CNG را بررســی کردیــم، LPG را بــرای هــر مــورد بررســی کردیــم. یــک نرم افــزار در ســال 92 یــا 93 طراحــی شــد، 

تمــام این هــا را درون نرم افــزار گذاشــتند و جــواب گرفتیــم. بــرآورد کردیــم کــه گازرســانی بــرای هرخانــوار از چقــدر بــه 

بــاال هزینــه داشــته باشــد، اقتصــادی نیســت. آن را هــم رعایــت کردیــم. در 99/99درصــد طرح هایــی کــه اجــرا کردیــم 

مــا ایــن را رعایــت کردیــم. کار بزرگــی شــد. در بخــش پاالیــش هــم بــه نظــرم کار مهمــی انجــام شــد. هم اکنــون مــا 

بــرای اولیــن بــار در تولیــد بنزیــن در تولیــد گازوئیــل مــازاد داریــم، در تولیــد مــازوت کــه همیشــه داشــتیم، همچنیــن در 

تولیــد فرآورده هــای ســبک دیگــر ماننــد نفتــا در LPG و کیفیت هــا را هــم بهبــود بخشــیدیم.

جــا دارد کــه بــاز ایــن کار را انجــام دهیــم، ولــی روال آن مشــخص اســت. مجوزهایــی بــرای نزدیــک 1.5 میلیــون بشــکه 

نفــِت خــاِم جدیــد داده شــده اســت و نیــز مجوزهــا و موافقت هایــی بــرای پاالیشــگاه های اصلــی کشــور کــه بهینه ســازی 

کننــد، بایــد منابــع برایشــان فراهــم کنیــم. یــک قانونــی هــم بــه نــام قانــون توســعه پتروپاالیشــگاه ها هســت، آن قانــون 

اگــر اجــرا شــود همــه این هــا فعــال می شــوند و می تواننــد مســائل شــان را حــل کننــد. 

ــص  ــتیم، تخصی ــا االن داش ــه ت ــی ک ــه خوراک ــا هم ــوده، تقریب ــن ب ــوب و مطمئ ــیار خ ــا بس ــت م ــیمی حرک در پتروش

داده شــده و دارد روی آن طــرح اجــرا می شــود. جهــش دوم پتروشــیمی ســال دیگــر تمــام می شــود. امســال

17 میلیــون تــن بــه تولیــد مــا اضافــه می شــود و تــا آخر ســال بعــد بــه 25 میلیون تــن افزایــش می یابــد. ظرفیــت تولید ما 

بــه قیمــت ســال 95 بــه 25 میلیــارد دالر می رســد. بــا جهــش ســوم تــا 1404 ایــن ظرفیــت بــه 33 میلیــارد دالر می رســد.

ــد. ــا 1406 می آین ــرمایه گذاری دارد و ت ــارد دالر س ــدام 3 میلی ــه هرک ــم ک ــف کردی ــم تعری ــر ه ــروژه دیگ ــگا پ دو م

در واقــع مــا خوراک هــا را تخصیــص دادیــم، بــرای همــه خوراک هــا هــم طــرح تعریــف شــده اســت. باالدســتی هــم خیلــی 

خــوب و فعــال دارد جلــو مــی رود. کاری کــه مــا در ایــن زمینــه می کنیــم یــک ســری طرح هــای پیشــران اســت، یــک 

ــوان یــک  ــی وزارت نفــت به عن ســری طرح هــای پایین دســتی، اگرچــه پایین دســتی از وظیفــه وزارت نفــت نیســت، ول

وظیفــه ملــی بــه آن می پــردازد. ولــی طرح هــای پیشــرانی کــه مــا داریــم؛ مهم تریــن چیــزی کــه بــه آن پرداختیــم؛ در 

چهــار زنجیــره متانــول، پروپیلــن، اتیلــن و بنــزن مــا شــاخه متانــول و پروپیلــن را باهــم دیدیــم. این کــه بیاییــم نزدیــک 

ــم و در شــمال کشــور، در جنــوب کشــور و مرکــز کشــور و در  ــد کنی ــول تولی ــق متان ــن از طری ــن پروپیل ــون ت 2 میلی

غــرب کشــور ایــن پروپیلــن بــه مصــرف توســعه صنایــع پایین دســتی برســد. چــون پروپیلــن جــزو بخش هایــی اســت 

کــه در کشــور کمبــود داریــم و خــط لوله هایــی بکشــیم کــه پروپیلــن در عســلویه تولیــد شــود، بــا خــط لولــه حــدود

 400 کیلومتــر بــه شــمال شــیراز بیایــد، از آن جــا بتوانــد بــه شــبکه راه آهــن و راه هــای اصلــی وصــل شــود و بــه جاهــای 

دیگــر بــرود. یکــی در شــمال کشــور در امیرآبــاد دریــای خــزر بزنیــم. دو مرتبــه بــا یــک لولــه دویســت و چنــد کیلومتــری 

آن را بــه دامغــان بیاوریــم، از آنجــا ایــن پروپیلــن را بــه شــرق و شــمال شــرق کشــور بدهیــم و بتوانیــم صنایــع را توســعه 
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ــاد صحبــت می شــود. مــن فقــط معتقــد هســتم اهمیــت  دهیــم و زنجیــره ارزش را تکمیــل کنیــم. از صــادرات گاز زی

راهبــردی و امنیتــی صــادرات گاز بــرای کشــور مهــم اســت. امــا یــک ســوال را هیچکــس نمی توانــد جــواب دهــد و جــواب 

نمی دهــد: صــادرات گاز خــام فروشــی هســت یــا نیســت؟ اگــر خــام فروشــی اســت پــس چــرا خــام فروشــی نفــِت خــام 

بــد اســت، امــا خــام فروشــی صــادرات گاز از اوجــب واجبــات می شــود؟ ایــن ســوال را هیچکــس پاســخ نمی دهــد. همــه 

ــه جــای این کــه صــادرات کنیــم در داخــل مصــرف کنیــم اشــکالی دارد؟  ــرار می کننــد. اگــر ب ــن ســوال ف از پاســخ ای

خــوراک صنایــع مــا، خــوراک صنایــع انرژی بــر مــا، خــوراک پتروشــیمی های مــا بشــود. نمی گویــم اگــر امــکان صــادرات 

داشــتیم نکنیــم، همــان کاری کــه در نفــت هــم معتقــد هســتم نفــت را بایــد تولیــد کنیــم، هــم پاالیــش کنیــم، هــم 

این کــه اگــر می توانیــم صــادر هــم بکنیــم، ولــی از نظرمــن هیچکــدام مطلــق نیســت. یعنــی هــر دو بایــد باشــد. بدانیــم 

صــادرات گاز هــم خام فروشــی اســت. گرچــه اهمیــت اســتراتژیک و جنبــه راهبــردی و امنیتــی زیــادی بــرای مــا دارد. 

یکی از کارهایی که بســیار خوب انجام شــده اســت و در دورنمای آینده من بگویم خیلی روشــن اســت، جمع آوری گازهای 

فلــر اســت. وقتــی کــه تولیــد نفت مــان در باال تریــن حــد خــود تقریبــا 4 میلیــون باشــد، کمتــر از 30 میلیــون مترمکعــب

ــا  ــرای تمــام ایــن فلرهــا برنامه ریــزی شــده اســت و ت  فلــر داریــم. االن کمتــر اســت، چــون تولیدمــان کمتــر اســت. ب

ــود. ــل می ش ــیمی تبدی ــای پتروش ــه خوراک ه ــود و ب ــع آوری می ش ــد آن جم ــش از 94-95 درص ــر1401 بی آخ

پتروشــیمی دهلــران بــر پایــه NGL ای اســت کــه از فلرهــای منطقــه غــرب کشــور جمــع آوری می شــود. در NGL3100، یک 

پتروشــیمی دیگــری در بنــدر امــام ســاخته می شــود کــه برمبنــای NGL3200 اســت. تمــام فلرهــای منطقــه شــرق کارون 

جمــع می شــود، بــه بیدبلنــد مــی رود، یــا منطقــه آن NGLای کــه پتروشــیمی مــارون دارد. NGL خــارک هــم - گازهــای 

همــراه در منطقــه عمومــی خــارک- دیــده شــده اســت. ایــن کار مهمــی اســت کــه بعــد از نزدیک بــه 110 ســال مــا می توانیم 

فلــر نداشــته باشــیم. بخشــی از آن در ایــن دوره، ایــن دولــت، بــه نتیجــه می رســد. بخشــی هــم در دولــت بعــدی تــا 1401 

عملــی اســت. بــرای اولیــن بــار هــم مــا ایــن توانایــی را ســال دیگــر پیــدا می کنیــم کــه از دریای عمــان بتوانیــم نفــت خودمان 

را صــادر کنیــم. خــط لولــه ایــن خــط هــزار کیلومتــری از گــوره تــا جاســک، تــا پایان امســال تمــام می شــود. چیزهــای دیگری 

هــم دارد کــه ان شــاءا... مــا ایــن را بــه بهره بــرداری برســانیم و کار بزرگــی انجــام شــود.

امــا نکتــه جدیــدی کــه مــن بایــد روی آن تاکیــد کنــم و از دوســتان هــم خواهشــی دارم و آن مســئله توســعه تــوان ملــی 

از طریــق نهادهــای دانش بنیــان اســت. بــه نهادهــای دانش بنیــان یــا ظرفیت هــای دانش بنیــان، چــه اســتارتاپ ها، چــه 

شــرکت های دانش بنیــان واقعــی توجــه کنیــم؛ البتــه ایــن هــم مــد شــده اســت، هرکســی را می بینیــم می گویــد مــن 

دانش بنیــان هســتم. مثــل ایــن اســت کــه همــه دکتــر شــدند.

لــذا خیلــی مهــم اســت مــا بــه شــرکت های واقعــی دانش بنیان توجــه کنیــم. برای ایــن کار مــا پــارک نفــت و گاز و فناوری 
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ری را درســت کردیــم. در تهــران بــه ایــن ســادگی نمی شــد 25 هکتــار زمین یکجــا پیدا کــرد، ولی پارک ری یــک ظرفیتی 

داشــت کــه توانســتیم 25 هکتــار از آن زمیــن جــدا کنیــم. فعــًا در ایــن مرحله اســت. پــارک فنــاوری ری کنار پاالیشــگاه 

تهــران اســت و واحدهــای اســتارتاپ و شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد در آن جــا مســتقر شــوند و هم زمــان هــم گفتیم 

از کارخانه هــا یــا مراکــز نــوآوری در همــه دانشــکده های فنــی تهــران حمایــت می کنیــم، آن هــا هــم راه انــدازی کننــد.

در تاسیســاتی کــه خودمــان داشــتیم باشــگاه شــماره 2، جــا داشــتیم، گفتیــم یــک مرکــز نــوآوری در پژوهشــگاه نفــت در 

نزدیــک ورزشــگاه آزادی درســت می کنیــم. همچنیــن در دانشــگاه تهــران، دانشــگاه صنعتــی شــریف، دانشــگاه صنعتــی 

ــن  ــه ای ــد ک ــوآوری درســت کنی ــز ن ــم، مرک ــان می کنی ــا کمک ت ــم م ــران، گفتی ــم و صنعــت ای ــر، دانشــگاه عل امیرکبی

ــه کننــد. جوان هــا بتواننــد در حوزه هــای مختلــف بخــش نفــت کارهــای فناوران

یــک صنــدوق پژوهــش و فنــاوری هــم درســت کردیــم. ســرمایه اولیــه آن کــم اســت زیــاد نیســت، صــد میلیــارد تومــان 

اســت. یــک صنــدوق غیردولتــی اســت، ولــی 12 برابــر ســرمایه اش یعنــی تــا 1200 میلیــارد تومــان می توانــد بــه ایــن 

شــرکت ها تضمیــن بدهــد و آن هــا را ضمانــت کنــد. ایــن ســرمایه را اضافــه می کنیــم. 800 میلیــارد تومــان دیگــر هــم در 

بودجــه گذاشــتیم کــه بــه صــورت تســهیات ترجیحــی، بــه صــورت وجــوه اداره شــده در خدمــت این هــا باشــد. دو طــرح 

ــه  ــد و ب ــد را بیاین ــا بی تولی ــازده ی ــم ب ــن اســت کــه چاه هــای ک ــم. یکــی ای ــا درســت کردی ــرای این ه پیشــران هــم ب

تولیــد برســانند، کــه مــن 3-4 جلســه خــودم گذاشــتم، دوســتان خیلــی وقــت گذاشــتند. اگــر بتوانیــم یــک کار بزرگــی 

بــرای آن هــا درســت می کنیــم. یعنــی هــر جمعــی می تواننــد بیاینــد یکــی دوتــا چــاه بگیرنــد کار کننــد، درآمــد خوبــی 

هــم داشــته باشــند. هــم مــا ســود می بریــم، هــم آن هــا ســود می برنــد. یکــی هــم بخــش بهینه ســازی مصــرف انــرژی 

اســت. ایــن دو طــرح پیشــران اســت کــه در آنجــا کار می شــود. 

ــا صــدور مجــوز موسســه  ــت هــم تحــت پوشــش انجمــن نفــت و ب ــک مرجــع صــدور گواهــی کیفی ــدت ی ــن م در ای

ــه  ــر این ک ــم، مگ ــه کار بگیری ــت ب ــم در نف ــه می ســازیم نمــی توانی ــی ک ــر تجهیزات ــم. االن ه اســتاندارد درســت کردی

ــران  ــا ای ــکا(، ی ــت آمری ــن نف ــا API )انجم ــتانداردهای م ــره اس ــیم. باالخ ــته باش ــزی از آن را داش ــا چی ــوز API ی مج

پترولیــوم اینســتیتو اســت. مــا گفتیــم انجمــن نفــت ایــران، هولوگــرام API بدهــد. بــرای بعضــی از کاالهــا درســت شــده 

اســت، بــرای بقیــه هــم بایــد توســعه پیــدا کنیــم. ایــن کار مهمــی اســت. 

ایــن را گفتــم کــه دانشــگاه ها هــم در حــوزه باالدســتی، هــم در بحــث افزایــش بازیافــت و همین طــور تولیــد الیســنس 

ــه اینجــا برمی گــردد و مــن از دوســتان تقاضــا داشــتم  ــرای کارهــای پایین دســتی فعــال هســتند. امــا چیــزی کــه ب ب

مســئله دیگــری اســت. بــه نظرمــن پــارک ری فیزیــک اش اهمیتــی نــدارد. بنــا بــه نظــر کســانی کــه در ایــن حرفــه کار 

کردنــد و موفقیت هایــی داشــتند، مــا بایــد یــک اکوسیســتم درســت کنیــم، همــه اجــزای اکوسیســتم بایــد به هــم بخورد. 
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مــن دیشــب فکــر می کــردم دانشــگاه تهــران در گذشــته یــک اکوسیســتم اطــراف خــود داشــت. همــه چیــز آن بــه هــم 

می خــورد و تناســب داشــت. یعنــی مــا اســتاد داشــتیم، همــه دانشــگاه بودنــد، کار داشــتیم، آزمایشــگاه بــود، کتابخانــه 

بــود، گروه هــای کاری بودنــد، حتــی کتاب فروشــی های دور دانشــگاه طــوری بودنــد کــه بــرای دانشــگاه کار می کردنــد. 

خاطــرم هســت در خیابانــی کــه جلــو درب ورودی دانشــگاه تهــران اســت یــک فروشــگاهی بــود - هنــوز هــم هســت - بــه 

نــام آتوســا، ایــن فروشــگاه مــداد و قلــم و تجهیزاتــی کــه بــرای کارهــای مهندســی الزم بــود می فروخــت. چیزهایــی کــه 

بقیــه جاهــا پیــدا نمی کردیــد. مثــا مدادهــای مختلفــی کــه بــرای رســم الزم داشــتید، راپیــت وگــراف می خواســتید، آن 

زمــان خط کــش محاســبه می خواســتید، انــواع کاغــذ می خواســتید، ایــن درســت شــده بــود بــرای همیــن کار حرفــه ای، 

حتــی دور دانشــگاه مغازه هایــی بودنــد غذاهایــی می پختنــد کــه قیمتــش در وســع دانشــجویان بــود. یعنــی کبــاب بــرگ 

ــده  ــاب کوبی ــک کب ــرگ بخــورد، ی ــاب ب را کســی اطــراف دانشــگاه عرضــه نمی کــرد، چــون دانشــجو نمی توانســت کب

کوچــک درســت می کردنــد. آن زمــان 2 تومــان قیمــت ژتــون غذایــی بــود کــه از ســلف ســرویس دانشــگاه می گرفتیــم. 

اگــر می خواســتیم برویــم بیــرون غــذا بخوریــم 3-4 تومــان می شــد. ولــی همــه بــا هــم بودنــد. حتــی ســینمای آن جــا 

ــن بخــش  ــم. مهم تری ــک اکوسیســتم درســت کنی ــد ی ــا بای ــن جمعیــت باشــد. م ــل ای ــاب می ــود کــه ب هــم طــوری ب

ــک  ــد، ی ــتارتاپ می آی ــک اس ــد ی ــا ببینی ــتند. این ج ــه هس ــازمان یافت ــه س ــی ک ــتند. آدم های ــا هس ــتم آدم ه اکوسیس

ــه  ــانی ک ــت، کس ــور اس ــتاب دهنده ها منت ــن ش ــت ای ــد، باالدس ــک می ده ــتارتاپ کم ــه اس ــه ب ــتاب دهنده دارد ک ش

ماننــد اســتاد راهنمــا هســتند، شــما می توانیــد بهتریــن اســتاد راهنمــا بــرای ایــن اســتارتاپ ها و بــرای شــتاب دهنده ها 

باشــید. طــرف یــک کاری را شــروع می کنــد می گویــد می خواهــم ایــن کار را انجــام دهــم، شــما کــه تجربــه داریــد بــه 

ــه ایــن دالیــل ایــن کار جــواب نمی دهــد. او بگوییــد ب

ایــن یعنــی شــما شــش مــاه، یــک ســال از هــدر رفتــن وقــت او جلوگیــری کردیــد. وگرنــه او مــی رود ایــن کار را می کنــد، 

بعــد از یــک ســال بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه نمی شــود، وقــت و زندگــی و امیــد او، همــه آســیب دیــده اســت. گرچــه 

بعضــی جاهــا می گوینــد وقتــی کــه بــه یــک اســتارتاپ کار می دهنــد، حتمــاً بایــد دو تــا شکســت داشــته باشــد، همیشــه 

موفــق بــودن غیرعــادی اســت، بایــد شکســت هــم بخــورد تــا یــاد بگیــرد. کســی نیســت راه افتــاده باشــد در عمــر خودش 

و زمیــن نخــورده باشــد و راه رافتــن را یــاد گرفتــه باشــد. زمیــن خــوردن، از جــا بلنــد شــدن و رفتــن جــزو زندگــی اســت. 

ولــی می شــود بــه این هــا کمــک کــرد. شــتاب دهنده ها بــه کمــک شــما نیــاز دارنــد. چــون هرکــدام از شــما 40-30-20 

ســال در زمینــه کارتــان تجریــه داریــد. آنهــا می خواهنــد بپرنــد، پــرواز کننــد، مــا نبایــد جلــوی پروازشــان را بگیریــم، امــا 

مراعــات کنیــم. اوالً جــوان هســتند، درثانــی آنچــه کــه هســت مثــل فرزنــد خــود آدم، اگــر روابــط پــدر بــا فرزنــد خــوب 

باشــد، بتوانــد راهنمایــی کنــد، او موفق تــر خواهــد بــود. واقعــاً بــه شــما بگویــم این هــا کارهــای مهمــی می تواننــد بــرای 
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کشــور انجــام دهنــد. در دنیــا هــم انجــام دادنــد. ایــن تجربــه را مــا شــروع نکردیــم، مــا مبــدع و خالــق آن نبودیــم. مــا 

داریــم از تجربــه جاهــای دیگــر دنیــا اســتفاده می کنیــم. ولــی می توانیــم چیــزی بــرای دانــش اضافــه کنیــم، از او اســتفاده 

کنیــم. یــک رکــن این هــا منتــور اســت. همان طــور کــه یــک دانشــجوی دکتــری نمی توانــد بــدون یــک اســتاد راهنمــا 

دکتــرا بگیــرد، این هــا هــم بــدون منتــور خــوب نمی تواننــد. مــن هرچــه فکــر کــردم بهتــر از این جــا و اعضــای باشــگاه 

کســانی به عنــوان منتــور نیســتند کــه بیاینــد وقــت بگذارنــد. بــا ایــن اســتارتاپ ها در فضــای پــارک فنــاوری می تواننــد 

ــرار کننــد. یعنــی آنهــا ســراغ تان بیاینــد. حتــی می شــود اســم ها را داد، هرکســی بگویــد در  ارتبــاط سیســتماتیک برق

چــه زمینه هایــی مــن حاضــر هســتم بــه شــما مشــورت بدهــم، از طریــق تلفــن یــا ایــن امکانــات مجــازی کــه بــه وجــود 

آمــده اســت کــه خیلــی هــم مهــم و خــوب اســت کمــک بگیرنــد، یــا حضــوری بیاینــد خدمــت شــما صحبــت کننــد.

اتفاقــا بــرای ایــن هــم قواعــدی تعریــف شــده اســت، قواعــد مالــی روشــن و شــناخت شــده هــم تعریــف شــده اســت. 

ــن  ــم از بهتری ــر می کن ــن فک ــود. م ــم می ش ــم تنظی ــا ه ــان ب ــط مالی ش ــه رواب ــام داد، چگون ــس کاری انج ــی هرک یعن

کارهایــی کــه می شــود در کشــور انجــام داد، کمــک بــه این هاســت. ایــن کمــک بــرای توســعه فنــاوری ملــی از طریــق 

ــان اســت. اســتارتاپ ها کوچــک هســتند، اصــًا شــرکت نیســتند، دوســه  ــای دانش بنی ــا اســتارتاپ ها و ظرفیت ه کار ب

جــوان دختــر پســر جمــع شــدند، یــک ایــده ای دارنــد، آدم این هــا را راهنمایــی کنــد کــه بتواننــد بهتریــن حاصــل را 

بــرای کشــور و مــردم و بــرای خودشــان داشــته باشــند. اینهــا سرشــار از امیــد و تــاش هســتند. 

دو مطلــب دیگــر بگویــم و بعــد نکتــه آخــر. روابــط مالــی بیــن دولــت و شــرکت ملــی نفــت ایــران یکــی از مهم تریــن 

چیزهایــی اســت کــه در ایــن دوره امــکان طــرح آن نبــود. ولــی بــدون تنظیــم درســت روابــط مالــی بیــن دولــت و شــرکت 

ملــی نفــت ایــران، نــه شــرکت نفــت یعنــی مجموعــه صنعــت نفــت رشــد می کنــد، نــه دولــت بــه جایــگاه درســت خــود 

برمی گــردد و وارد می شــود. ایــن رابطــه حتمــاً بایــد تنظیــم شــود. تنظیــم آن چیــز پیچیــده ای نیســت. در دنیــا فــراوان 

شــده اســت. ولــی تصمیــم آن خیلــی کار ســختی اســت. هــر وقــت مــا خواســتیم وارد آن شــویم مشــکل پیــش می آیــد. 

ماننــد داســتان آن پهلوانــی کــه رفــت و خواســت یــک شــیر را روی بازویــش خالکوبــی کننــد، اولیــن ســوزن را کــه زدنــد 

ــا آخــر کــه طــرف  گفــت ایــن کجــا اســت؟ گفــت دم شــیر اســت. پهلــوان گفــت دم نمی خواهــد. همین طــور رفــت ت

گفــت شــیر بــی یــال و دم اشــکم کــه دیــد/ همچــو شــیری خــدا هــم نافریــد. همــه مجلــس و دولــت می گوینــد خیلــی 

ــار  ــن را کن ــه ای ــد ن ــم، می گوین ــن ســوزن را می زنی ــم اولی ــه شــروع می کنی ــد ک ــی الزم اســت، بع خــوب اســت، خیل

بگذاریــد و بعــد می شــود همیــن کــه هســت. ادامــه دهیــم نمی شــود، ایــن ســخت اســت.

دومیــن مســئله ســاختار بخــش انــرژی اســت. ســاختار بخــش انــرژی مــا خیلــی اشــکال دارد. به خصــوص ایــن روزهــا 

ــرو  ــد نفــت و نی ــه بای ــه این ک ــم، بیشــتر می رســم ب ــرژی را می بین ــا اســراف در ان ــه ی ــرژی اولی ــود ان ــه مســئله کمب ک
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باهــم باشــند. از نظــر مــن بایــد بخــش انــرژی کشــور یک پارچــه باشــد. مــن مدت هــا بــا ایــن مخالــف بــودم. امــا االن 

ــه شــدت موافــق هســتم و فکــر می کنــم کار الزمــی اســت. می شــود تنظیــم کــرد کــه از اول دولــت ســیزدهم یــک  ب

وزارت خانــه نفــت و انــرژی داشــته باشــیم. ایــن بــه نفــع همــه اســت، هــم بــه نفــع بخــش بــرق اســت، هــم بــه نفــع 

بخــش گاز اســت، هــم بــه نفــع بخــش انــرژی کشــور، چــه در صــادرات و چــه کارهــای داخلــی اســت. 

ــظ  ــگاه را حف ــن باش ــال ها ای ــن س ــه ای ــان ک ــم هم چن ــاءا... بتوانی ــتان دارم. ان ش ــه دوس ــرای هم ــق ب ــن آروزی توفی م

کردیــم، بــا قــدرت ایــن جمــع و ایــن هم افزایــی را داشــته باشــیم. الزم هــم نیســت در همــه مســائل ورود کنیــم و بــه 

مســائل راهبــردی بپردازیــم. همیــن کــه بــا اســتارتاپ ها کار کنیــم، جمــع کــردن آن هــا هــم در درازمــدت خیلــی آثــار 

راهبــردی دارد. االن خــودم تنهــا چیــزی کــه فکــر می کنــم بایــد کار کنــم ایــن نیســت کــه بعــد از این کــه از وزارت نفــت 

ــد خودشــان را مــای دهــر  ــی کــه آمدن ــه دیگــران رهنمــود بدهــم، گــوش نمی دهنــد. همــه این های ــروم بنشــینم ب ب

ــه  ــا ب ــد. م ــه هــم نشــان می دهــد کار خودشــان را می کنن ــد. تجرب ــه رهنمــود هیچکــس احتیاجــی ندارن می داننــد و ب

همیــن کوچولــو کوچولوهــا کمــک کنیــم، این هــا راه بیفتنــد خودشــان یــک قــدرت می شــوند. خودشــان یــک توانمنــدی 

بزرگــی بــرای کشــور می شــوند. دقــت کنیــد تمــام ویــروس کرونــا کــه تمــام عالــم را بــه بــازی گرفتــه اســت را جمــع 

ــر کنیــد، از نظــر وزنــی می گوینــد 5 گــرم نمی شــود.  کنیــد، صــد براب

ــده  ــران، در آین ــاد ای ــد در اقتص ــرعت می توانن ــه س ــا ب ــن کوچک ه ــتند، همی ــم هس ــا ک ــن کوچک ه ــد ای ــر نکنی فک

ــم؟  ــد می کن ــت تاکی ــدر روی بازیاف ــن آن ق ــرا م ــند. چ ــته باش ــش داش ــران نق ــده ای ــای آین ــران، در تصمیم گیری ه ای

چــون معتقــدم درخواســت بــرای افزایــش بازیافــت نفــت در ایــران بایــد بــه شــکل تقاضــای ملــی و تقاضــای عمومــی 

شــود. مــن االن می دانــم کــه می شــود. چــون زمانــی مــا 50 تــا فــارغ التحصیــل نفــت در ایــران نداشــتیم، االن ده هــا 

ــدام  ــده را م ــن ای ــد ای ــا می توانن ــد. این ه ــت درس خوانده ان ــتی نف ــه در باالدس ــم ک ــت داری ــل نف ــارغ التحصی ــزار ف ه

ــان های  ــردم، انس ــس ک ــن را ح ــاً ای ــدم، واقع ــگاهیان را می دی ــن دانش ــن ای ــه م ــگاه ها ک ــن نمایش ــد. در ای ــرار کنن تک

ــند.  ــته باش ــت داش ــای بی خاصی ــه کلی گویی ه ــت ک ــته نیس ــل گذش ــًا مث ــم، اص ــت داری ــای نف ــی در بخش ه فهیم

این هــا خیلــی ســرمایه بزرگــی هســتند. در هــر دانشــگاه بیســت- ســی تــا دانشــجوی دکتــری و کارشناســی ارشــد روی 

ــد در  ــل می شــوند. بع ــارغ التحصی ــا ف ــا هشــتاد ت ــاد ت ــد هفت ــا ســال بع ــد. این ه ــت کار می کردن ــش بازیاف ــروژه افزای پ

ــم.  ــه رشــدمان توجــه کنی ــه ظرفیت هــای رو ب ــن ب ــی مهــم اســت. بنابرای ــی خیل ــد، خیل ــر می گذارن جاهــای دیگــر اث

آن کارهــای بلنــد مــدت و راهبــردی را هــم انجــام دهیــم، ولــی فعــًا خیلــی کســی بــه دنبــال آن نیســت. ولــی فکــر را 

تولیــد کنیــم و بــا اندیشــه های غلــط مقابلــه کنیــم. توجــه کنیــد عالِم نمایــی خیلــی بــد اســت. می گوینــد کم ســوادی 

ــرای  ــا ب ــد. این ه ــی می کنن ــه عالِم نمای ــم ک ــواد داری ــان کم س ــری انس ــک س ــا ی ــت. م ــوادی اس ــر از بی س ــیار بدت بس
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ــه تنهــا توســعه کشــور را متوقــف می کننــد، بلکــه مــردم را گمــراه می کننــد.  توســعه کشــور خطــر هســتند. این هــا ن

بعضــی از ایــن اســتادان گرامــی کــه انســان های کم ســوادی هســتند و تلویزیــون به عنــوان اســتاد و دکتــر از آن هــا یــاد 

ــد  ــد، می گوی ــواد حــرف بیخــود نمی زن ــردم کشــور هســتند. انســان بی س ــرای م ــن کســان ب ــد، گمراه کننده تری می کن

ــه از  ــد ک ــراغ داری ــور س ــر در کش ــد نف ــما چن ــم. ش ــه نمی دانی ــم ک ــا نمی دانی ــه م ــت ک ــن اس ــکل ای ــم. مش نمی دان

ــع،  ــدارم، ولیکــن یــک رب ــاره مســئله ای ســوال کنیــد و آنهــا بگوینــد نمی دانیــم. می گویــد مــن تخصصــی ن آن هــا درب

گاهــی یــک ســاعت صحبــت می کنــد. در جامعــه مــا حــرف اصلــی بعــد از گفتــن »ولیکــن..« اســت. طــرف کلــی حــرف 

ــه  ــی هم ــر دلیل ــه ه ــود. ب ــروع می ش ــی اش ش ــرف اصل ــا ح ــن، از همان ج ــا ولیک ــی ی ــد: ول ــه می گوی ــد ک ــد بع می زن

حــرف می زننــد. انســانی کــه ســواد نــدارد می گویــد آقــا مــن نمی دانــم. ولــی شــما کســی را ســراغ داریــد از او ســوال 

ــی شــروع می کنــد مــدام  ــم، ول ــی نمی دان ــد خیل ــم. همــه توضیــح می دهنــد. گاهــی اول می گوی ــد نمی دان کنیــد بگوی

حــرف می زنــد. شــما می توانیــد در ایــن جــا در کار حرفــه ای بــدون رودربایســتی بــا عالِم نمایــی مقابلــه کنیــد. مــا کار 

غیرحرفــه ای، غیــر نفــت و نیرویــی نداریــم. بــدون سیاســت، بــدون توجــه بــه این کــه چــه کســی خوشــش می آیــد چــه 

ــن کار را انجــام دهیــم. ــد ای ــدش می آی کســی ب

پارســال یــک بحثــی در این جــا شــد کــه گفتنــد شــرکت هشــت میلیــون یــا هشــت و نیــم میلیــون می توانــد تولیــد 

ــه بحــث سیاســی کــردن، فحــش می دهنــد، انســان ها را ایــن طــرف و آن طــرف  ــد ب  کنــد. یــک عــده ای شــروع کردن

می کشــند، نــه واقعــاً مــا هشــت میلیــون را می توانیــم تولیــد کنیــم. مــا رســماً منتشــر کردیــم شــش و نیــم میلیــون

به راحتی قابل تولید است و برنامه نفت است. ما اعام کردیم شش و نیم میلیون میدان به میدان.

امــا مــدام می آینــد حــرف می زننــد. چــرا ایــن حرف هــا را می زننــد؟ بــه خاطــر این کــه وقتی می شــود شــش و نیــم میلیون

ــم  ــن می توان ــد؟ م ــدت چــه کاری انجــام می دادی ــن م ــس شــما در ای ــا می پرســند پ ــرد، از آن ه ــد ک ــی تولی ــه راحت ب

ــش  ــی جلوی ــک جای ــه رســید، ی ــر جــا ک ــه این جــا برســد. ه ــه ب ــرای این ک ــر چــه زحمــت کشــیدم ب ــن ه ــم م بگوی

ــر مکعــب در روز،  ــون مت ــزار میلی ــاالی ه ــه ب ــا گاز را ب ــت. م ــخص و معلــوم اس ــای آن هــم مش ــت. جاه را گرف

ــرد.  ــم نمی ک ــورش را ه ــی تص ــاندیم، کس ــام در روز رس ــد خ ــب در روز تولی ــون مترمکع ــاه میلی ــل - پنج ــزار و چه ه

پتروشــیمی کســی تصــورش را نمی کــرد کــه مــا بــه ایــن ظرفیــت تولیــد برســیم. ولــی در نفــت خــام یــک عــده عمــد 

ــن زمینــه مهــم باشــد.  ــد در ای ــا می توان ــی خیلــی ســخت اســت و کار م ــه نظــرم می شــکند. ول ــی ب ــد، ول دارن

ــرای خــود و  ــا صحــت و ســامت ب ــی داشــته باشــید و زندگــی ب ــان آرزوی توفیــق می کنــم. روز و جلســات خوب برای ت

ــید.  ــته باش ــان داش خانواده های ت
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رضا دهقان
 

بسم ا... الرحمن الرحیم

عنــوان ایــن پنــل، آینــده تولیــد و مصــرف گاز و اولویت هــای امــروز اســت. ایــن توضیــح را بدهــم کــه در کنگــره قبلــی که 

ســال گذشــته برگــزار شــد، مــا یــک پنــل مشــابهی در رابطــه بــا نفــت داشــتیم و آن جــا آینــده ی تولیــد و مصــرف نفت را 

چــه در دنیــا و چــه در ایــران بررســی کردیــم، تــا این کــه ببینیــم اولویت هــای مــا بــرای تولیــد نفــت در کشــور چیســت؟

امســال پیشــنهاد شــد که این پنل به نوعی مکمل بحث ســال گذشــته و دوره گذشــته باشــد. همان بحث را برای گاز داشــته 

باشــیم. لــذا مــا از عزیزانــی کــه در ایــن حــوزه صاحب نظــر بودنــد، دعــوت کردیم. گرچــه برخی نتوانســتند شــرکت کنند.

دوستانی که دعوت مرا پذیرفتند و اعضای پنل امروز هستند را ابتدا معرفی می کنم: 

جناب آقای دکتر صدیقی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران؛ 

جنــاب آقــای مهنــدس دلپریــش، مشــاور عالــی شــرکت ملــی نفــت ایــران، ایشــان ســالها عضــو هیــأت مدیــره ســازمان و 

ــد. ــی بود ه ان ــزی تلفیق ــر برنامه ری مدی

جناب آقای مهندس مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس )بزرگترین متولی توسعه گاز در کشور( 

ــت  ــال ها معاون ــه س ــت؛ ک ــتگی نف ــدوق بازنشس ــه صن ــأت رئیس ــو هی ــی، عض ــدی  ثان ــدس پیون ــای مهن ــاب آق جن

برنامه ریــزی در شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بودنــد.

ــل،  ــزان پن ــن و عزی ــت. م ــی اس ــه و مهم ــات اولی ــار و اطاع ــری آم ــک س ــامل ی ــد ش ــه می کنی ــه ماحظ ــه ای ک ارائ

ــا بخش هایــی از ایــن آمــار و اطاعــات ارائــه خواهیــم کــرد. ســواالتی داریــم کــه  هــر کــدام توضیحاتــی را در رابطــه ب

می خواهیــم در ایــن پنــل پاســخی بــرای آن هــا بشــنویم و بعــد از آن هــم تــا جایــی کــه بشــود بحــث آزاد داریــم. اگــر 

ســواالتی از طــرف حضــار بــه صــورت آنایــن آمــد، ســعی می کنیــم آن هــا را هــم پاســخ بدهیــم. هــدف مــا بررســی و 

تحلیــل آینــده تولیــد و مصــرف گاز و حالت هــای دیگــری از انــرژی اســت. هــدف، تعییــن اولویت هــای امــروز کشــور در 

بخــش گاز اســت کــه در تولیــد، مصــرف و صــادرات چطــور بایــد عمــل کنیــم. مــن چنــد آمــار نشــان می دهــم کــه از 

BP Outlook 2020 گرفتــه شــده اســت. ســمِت چــپ تصویــر 1، وضعیــت ســه ســال 2000، 2020 و 2050 را ماحظــه 

می کنیــد کــه ســناریوهای مصــرف، طبــق رونــد فعلــی مصــرف و بــدون این کــه فــرض کنیــم ســناریوهای کاهشــی بــرای 

2050 در نظــر گرفتــه بشــود، توســط BP پیش بینــی شــده اســت. انــرژی هســته ای، آبــی و گاز طبیعــی، زغال ســنگ و 

نفــت خــام را ماحظــه می کنیــد. نفــت خــام در ســال 2050 در نقشــی کــه در ســبد مصــرف دارد بــا افــت روبروســت. 

مطابــق ایــن گــزارش، قــدر مطلــِق تولید و مصــرف نفت خــام، از 2020 هم کمتــر خواهد بود. گــزارش BP در ســال 2020
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تهیــه شــده اســت. امــا مقایســه ســال 2020 و 2050 نشــان می دهــد کــه نــه فقــط درصــد گاز در ســبد مصــرف باالتــر 

اســت، بلکــه از نظــر قــدر مطلــق هــم افزایــش ملمــوس دارد.

اوج و پیــک تولیــد و مصــرف زغال ســنگ، امــروز اســت. البتــه می دانیــم کــه سال هاســت زغال ســنگ کاالی اســتراتژیک 

از نظــر انــرژی نیســت. بــا وجــود این کــه نســبت بــه ســال 2000، االن زغال ســنگ بــاز هــم تولیــد و مصــرف بیشــتری 

دارد، ولــی می دانیــم کــه مدتهاســت زغال ســنگ یــک کاالی انــرژی اســتراتژیک نیســت. وضعیتــی کــه می شــود بــرای 

نفــت در آینــده نــه چنــدان دور دیــد. از همــه جالب تــر بحــث تجدیدپذیرهاســت کــه ســهم تجدیدپذیرهــا در ســال2000 

ــرژی  ــه پنــج درصــِد ســبد ان ــه یــک درصــد می رســید و امــروزه ب ــه ســختی ب ــا ب ــوده اســت؛ ی ــا یــک درصــد ب تقریب

جهــان رســیده و در ســال2050 ایــن رقــم بیــش از چهــار برابــر یعنــی 22 درصــد می شــود. هــم قــدر مطلقــش افزایــش 

پیــدا می کنــد، هــم ســهم جــدی در ســبد انــرژی دارد. اگــر گــزارش بی پــی ســال 2017 را ماحظــه بفرماییــد، همیــن 

ــی  ــوده، یعن ــدد ب ــن ع ــر از ای ــدی آن کمت ــی 22 درص ــا پیش بین ــت. ام ــرده اس ــر ک ــرای تجدیدپذی ــا را ب پیش بینی ه

بی پــی، طــی ســه ســال گذشــته پیش بینــی اش را اصــاح کــرده و االن ســهم بیشــتری بــه تجدیدپذیرهــا می دهــد. ایــن 

ــد. را دقــت کنیــم کــه پیش بینی هایــی کــه انجــام می شــود، خودشــان هــم در حــال تغییرن

در تصویــر1، اعــداد در ســمت راســت نوشــته شــده اســت. بــرای دقــت شــما کــه وضعیــت کلــی اعــداد را داشــته باشــید، 

مــن بــه جمــع کل اشــاره می کنــم. از ســال2000 کــه 400 اگــزاژول اســت، واحــد اگــزاژول یعنــی میلیــارد میلیــارد ژول، 

ده بــه تــوان هجــده ژول، تــا ســال 2050 بــه 725 می رســد. یعنــی مصــرف انــرژی در جهــان تقریبــاً چیــزی نزدیــک بــه 

80 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت. 

 

تصویر 1: سهم منابع تامین کننده انرژی اولیه جهان
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نمــوداری کــه در تصویــر 2 ماحظــه می کنیــد و دیدنش خالی از لطف نیســت، مربوط به کشــورهای صادرکننده گاز اســت.

می خواهــم بگویــم روندهایــی کــه از ســال 2000 تــا 2050 نشــان می دهــد، بــرای تمــام انــواع انــرژی، بــا آن چــه کــه 

ــری دارد. BP پیش بینــی کــرده شــباهت حداکث

ماحظــه کنیــد کــه نفت یــک پیک را در باال نشــان می دهــد. گاز طبیعی کمــاکان افزایــش دارد و همچنیــن تجدیدپذیرها 

و بایوانــرژی بــا شــدت افزایــش پیــدا می کننــد. البتــه تقریبــاً چــون ایــن نمــودار از طــرف شــرکت های صادرکننــده گاز 

ــد. ــر دیده ان ــداری جان دارت ــاالً گازش را مق ــه احتم ــم ک ــی در نظــر بگیری ــب آلفای ــک ضری ــد ی ــه شــده اســت، بای تهی

تصویر 2: پیش بینی روند تقاضای انرژی جهان

بنــده چنــد نمــودار دیگــر را کــه توســط نهادهــای مختلــف بین المللــی تهیــه شــده اســت، بــرای مقایســه شــما گذاشــتم. 

ماحظــه می کنیــد کــه بــرای گاز کمــاکان روندهــا افزایشــی اســت. در حالــی کــه مــا ســال گذشــته بــرای نفــت یــک 

چنیــن نمــوداری را نشــان دادیــم )تصویــر3(. تقریبــا همــان نهادهــا دارنــد پیش بینــی می کننــد، نفــت پیکــش نزدیــک 

اســت )تصویــر4(. ولــی بــرای گاز حداقــل تــا ســال 2050 از پیــک صحبتــی نیســت. امــروز آقــای آقامحمــدی در رابطــه 

بــا انرژی هــای فســیلی صحبت هــای خوبــی داشــتند. بحــث ســال 2070 را داشــتند کــه ســهم انرژی هــای تجدیدپذیــر، 

حداکثــری می شــود و بیشــترین ســهم را خواهــد داشــت و انرژی هــای فســیلی عصرشــان رو بــه پایــان اســت.

ــر اســاس ایــن دو نمــوداری کــه  ــا نفــت ب مــن ضمــن تاییــد آن صحبت هــا، توضیــح اضافهــام ایــن اســت کــه گاز را ب

ماحظــه می کنیــد )تصاویــر 3 و 4(، یکــی نبایــد دیــد. گاز پیکــش حداقــل دو الــی ســه دهــه بعــد از نفــت خواهــد بــود. 

ولــی در ایــن کــه دوره گاز هــم محــدود خواهــد بــود، نبایــد تردیــد کــرد.
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تصویر 3: پیش بینی روند تقاضای گاز جهان

تصویر 4: پیش بینی روند تقاضای نفت جهان

نمــوداری کــه در تصویــر 5 ماحظــه می کنیــد، از BP اســت کــه نشــان می دهــد بخش هــای مصرف کننــده گاز طبیعــی 

در جهــان چــه بخش هایــی هســتند. ســمت چــپ بــاالی تصویــر 5، مقایســه ســال 2020 و ســال 2050 اســت. می بینیــم 

در هــر دو حالــت بخــش صنایــع در درجــه اول، ســاختمان در درجــه دوم، حمــل و نقــل در درجــه ســوم و غیراحتراقــی، 

ــر محسوســی  ــال 2050 تغیی ــا س ــاال ت ــن نســبت ها از ح ــد. ای ــان اختصــاص می دهن ــه خودش ــن مصــرف را ب چهارمی
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نمی کننــد. همیــن نســبت ها هســتند، ولــی قــدر مطلــق مصــرف، زیــاد خواهــد شــد.

ــر ماحظــه  ــاالی تصوی ــه ب ــت درصــدی ک ــی آن هف ــی، یعن ــرای بخــش غیراحتراق ــن ب ــع تامی ــر مناب ــن تصوی در پایی

می کنیــد، را کــه عمدتــاً پتروشــیمی ها و تــا حــدی قیــر و کودهــای شــیمیایی و برخــی کارخانجــات شــیمیایی هســتند، 

ــر حــال  ــه ه ــد گاز ب ــه ماحظــه می کنی ــا چــه بخشــی اســت. همان طــور ک ــده آن ه ــه تامین کنن ــد ک ــح می ده توضی

بیــن 70 تــا 75 درصــد تامیــن را بــه عهــده دارد. همان طــور کــه گفتــم، عمــده اش هــم بــه پتروشــیمی مربــوط می شــود. 

ان شــاءا... آقــای پیونــدی در ایــن حــوزه توضیحــات بیشــتری بــرای مــا خواهنــد داد.

 

تصویر 5: بخش های مصرف کننده گاز طبیعی جهان در ابتدای سال 2020 و پیش بینی سال 2050

ــرای گاز و نفــت در نظــر بگیریــم، همان طــور  در تصویــر 6 ماحظــه می کنیــد کــه اگــر معــادل بشــکه نفــت خــام را ب

کــه همــه از پیــش می دانســتیم، ایــران اولیــن دارنــده ذخایــر هیدروکربنــی جهــان اســت و بعــد از آن ونزوئــا، عربســتان 

ــا  ــاوی ی ــاً مس ــهم تقریب ــران س ــد ای ــه می بینی ــور ک ــه همان ط ــت ک ــن اس ــه دوم ای ــد. نکت ــرار می گیرن ــیه ق و روس

ــم گازشــان  ــت و ه ــم نف ــه ه ــکا و روســیه اســت ک ــه آمری ــن رابطــه شــبیه ب ــه در ای ــت و گاز دارد ک قابل توجــه از نف

قابل توجــه اســت و طبیعتــاً صنایــع توســعه ایــن دو بخــش بایــد همچنــان برقــرار و ســرپا باشــند.

در ایــن تصویــر می بینیــد کــه ایــران عمــًا دومیــن دارنــده ذخایــر گازی جهــان بعــد از روســیه و چهارمیــن دارنــده ذخایر 
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 )Conventional( نفتــی جهــان بعــد از ونزوئــا، عربســتان و کانــادا اســت. بــا ایــن توضیــح کــه در کانــادا نفــت متعــارف

خیلــی ناچیــز اســت. جالــب این جاســت کــه اگــر فقــط پــارس جنوبــی را در نظــر بگیریــد، بــه تنهایــی از نظــر ذخایــر 

هیدروکربــوری می توانــد رتبــه هشــتم دنیــا باشــد، کــه اهمیــت پــارس جنوبــی را نشــان می دهــد. امــروز هــم بــه ایــن 

دلیــل اســت کــه در خدمــت آقــای مشــکین فام هســتیم کــه ایشــان بــه طــور خــاص در رابطــه بــا پــارس جنوبــی بــه مــا 

اطاعــات بیشــتری بدهنــد، به خصــوص آینــده پــارس جنوبــی کــه االن دغدغــه خیلــی از کارشناســان اســت.

 

تصویر 6: ترتیب کشورهای دارای بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان )معادل میلیارد بشکه نفت خام(

یــک نمــودار دیگــر )تصویــر7( بــاز از بی پــی داریــم، کــه نشــان می دهــد تاریخچــه تولیــد گاز طــی 50 ســال گذشــته 

چطــور بــوده اســت. اگــر نمــودار ســمت چــپ را ماحظــه بفرماییــد، از تصویــر پیداســت کــه تولیــد گاز آمریــکای شــمالی، 

اروپــا، کشــورهای مشــترک المنافــع بیشــتر شــده اســت، ولــی نمیشــود گفــت تولیــد گاز خیلــی جهشــی بــوده اســت. از 

ــوده و به خصــوص در  ــا حــدی آفریقــا جهشــی ب ــه و آسیاپاســیفیک و ت ــوده، اکنــون هــم ادامــه دارد. در خاورمیان اول ب

خاورمیانــه جهشــی بــوده اســت. یعنــی تقریبــاً از یــک میــزان ناچیــز، االن بــه مقــدار خیلــی قابــل توجهــی رســیده کــه 

ایــن جهــش را در درجــه اول مرهــون ایــران و بعــد قطــر اســت. در جــدول )تصویــر7( ماحظــه می کنیــد کــه رتبــه ایــران 

از نظــر تولیــد گاز، بعــد از آمریــکا و روســیه ســوم دنیاســت. همچنیــن می توانیــد ماحظــه کنیــد کــه طــی 50 ســال 

گذشــته، تولیــد گاز مــا تقریبــا 100 برابــر شــده اســت کــه بــاز تــا حــد زیــادی مرهــون توســعه پــارس جنوبــی اســت.  

قطــر هــم بــه دلیــل توســعه میــدان گنبــد شــمالی کــه بخــش جنوبــی پــارس جنوبــی اســت، 178 برابــر طــی 50 ســال 
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گذشــته افزایــش تولیــد گاز دارد. ولــی در رابطــه بــا سایرکشــورها ایــن مســئله را قــدری تعادلی تــر می بینیــم. بــا یــک 

جهــش یــا بهتــر بگوییــم چنــد برابــری، ولی تولیــد کل دنیــا از 976 به 3989 رســیده اســت، یعنی چهار برابر شــده اســت.

 

تصویر 7: بزرگترین کشورهای تولیدکننده گاز طبیعی در ابتدای سال 2020 )میلیارد متر مکعب در سال(

تصویــر8 هــم نمودارجالبــی اســت کــه میــزان مصــرف را در آن مشــاهده می کنیــد. در نقشــه ماحظــه می کنیــد روســیه، 

ــادا، امریــکا، ایــران، عربســتان، ترکیــه و ارمنســتان، در ایــن حــد بــاالی گیــگاژول بــه ازای هــر نفــر در ســال قــرار  کان

می گیرنــد. پــس مــا در زمینــه ســرانه مصــرف گاز در دنیــا جــزو آن کشــورهایی هســتیم کــه بیشــترین مصــرف را دارنــد.

تصویــر 8 ســرانه را نشــان می دهــد. جــدول ســمت راســت می گویــد هــر کشــور چــه میــزان مصــرف دارد. از نظــر مصــرف 

هــم مــا در دنیــا چهــارم هســتیم. می بینیــد کشــورهایی مثــل امریــکا، روســیه و چیــن بــا جمعیــت خیلــی بیشــتر، قبــل 

از مــا هســتند، ولــی بافاصلــه بعــد از آن هــا ایــران قــرار دارد. ایــن هــم نیــاز بــه بحــث دارد کــه چــرا چنیــن اســت؟

ایــن را آقــای صدیقــی توضیــح بفرماینــد. ایــن برمی گــردد بــه این کــه مــا محــل مصرف هــای زیــادی تعریــف کردیــم، 

ــه ایــن برمی گــردد کــه بــه جــای نفــت، گاز را در داخــل  ــا ب ــه ایــن مربــوط اســت کــه مصــرف بهینــه نداریــم، ی ــا ب ی

مصــرف می کنیــم تــا نفــت را صادرکنیــم. همــه این هــا را بایــد بــا هــم دیــد. نمی شــود گفــت عــدد مربوطــه، عــدد بــد 

یــا خوبــی اســت. بایــد آن را تحلیــل کــرد کــه امیدواریــم همــکاران ایــن پنــل بــا توجــه بــه تخصص شــان ایــن موضــوع 

را بــرای مــا تشــریح کننــد.
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تصویر 8: بزرگترین کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی در ابتدای سال 2020

تصویــر 9 تجــارت جهانــی گاز و صــادرات گاز را در قالــب خــط لولــه و ال ان  جــی نشــان می دهــد. بــه طــور خاصــه امــروزه 

ــی می شــود در ســال  ــه پیش بین ــی ک ــرد. در حال ــه صــورت می گی ــق خــط لول ــاً 63 درصــد صــادرات گاز از طری تقریب

2050 ایــن رقــم بــه 50 درصــد کاهــش پیــدا کنــد و ال ان جــی بیشــتر جایگزیــن شــود. یعنــی صــادرات گاز بــه دوردســت 

تــا صــادرات گاز بــه کشــورهای مجــاور و نزدیک تــر بیشــتر شــود.

  

تصویر 9: مقایسه تجارت جهانی گاز بین خط لوله و ال ان جی و پیش بینی افزایش سهم ال ان جی

47

IPEC  2021



در رابطــه بــا میادیــن گازی ایــران توضیــح کوچکــی بدهــم کــه میادیــن دریایــی و خشــکی داریــم )تصویــر10(. در حــوزه 

شــرکت نفــت و گاز پــارس، میــدان پارس جنوبــی را داریــم. ســایر میادیــن دریایی مــان زیرمجموعــه شــرکت نفــت فــات 

قــاره اســت. در شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی و مناطــق نفت خیزمــان، بــه ویــژه در نفــت مناطــق مرکــزی، حوزه هــای 

ــف و  ــرزاد ال ــال، ف ــد کــه کیــش، ب ــده ماحظــه می کنی ــرد. در دســت توســعه ها هــم در آین ــرار می گی خشــکی مان ق

ب، پــارس شــمالی، فردوســی، گلشــن، فــروز و رســالت و رشــادت خواهنــد بــود.

تصویر 10: میادین در حال تولید و در دست توسعه گازی ایران

آخریــن اســاید )تصویــر11( نشــان می دهــد ظرفیــت تولیــد گاز از ذخایــر ایــران، نزدیــک بــه هفتــاد درصــد از پــارس 

ــه از ــت ک ــد روز اس ــت. چن ــب در روز اس ــون مترمکع ــه 720 میلی ــک ب ــی نزدی ــون رقم ــم اکن ــه ه ــت ک ــی اس جنوب

ـــن رقم هـــا ـــه کل ای ـــده هـــم ب ـــن رکـــورد را زده اســـت. ســـال آین ـــون مترمکعـــب در روز گذشـــته اســـت و ای هـــزار میلی

60-50 میلیــون مترمکعــب در روز اضافــه می شــود. ســایر میادیــن گازی 24 درصــد، گازهــای همــراه نفــت و جمع آوری 

ــه  ــوط ب ــم کــه مرب ــه کن ــا را هــم اضاف ــده دریایی ه ــن 69 درصــد، باقیمان ــه ای ــر ب ــر 7 درصــد اســت. اگ گازهــای فل

ــن  ــا از میادی ــوم می شــود کــه 70 درصــد گاز م ــاً یــک درصــد اســت، معل شــرکت نفــت فــات اســت، رقمــی تقریب

ــا  ــد گاز از دری ــد تولی ــتان می دانن ــه دوس ــت ک ــکی اس ــع خش ــد گاز از مناب ــط 30 درص ــود. فق ــن می ش ــا تأمی دری

ــی دارد.  ــات بین الملل ــت محیطی و ماحظ ــات زیس ــه، ماحظ ــه هزین ــودش را از جمل ــاص خ ــکات خ ــائل و مش مس

48

ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو 



 

تصویر 11: ظرفیت تولید گاز از ذخایر ایران

مــن ایــن اســایدها و جــداول را نشــان دادم کــه ایــن اعــداد و ارقــام جرقــه ای باشــد و ســوال ایجــاد کنــد. بعضــی از ایــن 

ســوال ها را خــودم نوشــتم و انتظــار دارم برایــش جــواب داشــته باشــیم: 

وضعیت عرضه و تقاضای گاز کشور چگونه است؟ االن وضعیت تقاضایمان چگونه است؟ 

در آینــده، تولیــد گاز و مصــرف آن چگونــه خواهــد بــود؟ آیــا ایــن دو بــه هــم می رســند؟ آقــای دلپریــش توضیحاتــی در 

ایــن زمینــه خواهنــد داشــت.

امکان صادراِت بیشتر داریم؟ االن صادرات خط لوله داریم. برنامه هایی برای ال ان جی داشتیم. 

آیا می توانیم این برنامه ها را هنوز پیش رو داشته باشیم؟ 

در رابطه با بهینه سازی مصرف سوخت چه کرده ایم؟ و چقدرکار باید انجام دهیم؟

از نظــر پتروشــیمی درچــه وضعــی قرارداریــم و در آینــده بــه چــه مســیری خواهیــم رفــت؟ و آیــا بــه ایــن مســیر بایــد 

برویــم؟ اخیــراً بعضــی ایــن ســوال را مطــرح می کننــد کــه اگــر کمبــود تولیــد گاز اســت، بــاز هــم پتروشــیمی ها بایــد 

توســعه پیــدا کننــد؟ امیــدوارم دوســتان به ویــژه آقــای مهنــدس پیونــدی بــه آن پاســخ دهنــد. 

ــر کجــا قــرار داریــم؟ در نمــودار اول نشــان دادم کــه بخشــی از ایــن تغییــرات بخاطــر  در مــورد انرژی هــای تجدیدپذی

ایــن اســت کــه تجدیدپذیرهــا دارنــد جــای خودشــان را بــاز می کننــد. آقــای مهنــدس زنگنــه بــه خوبــی اشــاره کردنــد 

49

IPEC  2021



ــِر روی زمیــن می شــود. یعنــی از هــر جهــت بهتــر می شــود. دنیــا  ــِر زیرزمیــن دارد می آیــد تجدیدپذی کــه تجدیدناپذی

ــوده اســت؟  ــم، برنامه هــای مــدون مــا چــه ب ــه ایــن ســمت مــی رود. مــا چــه کرده ایــم؟ اگــر هــم کاری نکرده ای دارد ب

بــاز آقــای مهنــدس زنگنــه ایــن را فرمودنــد کــه چــون محــور، تجدیدپذیرهــای خورشــیدی، بــادی و... بــرق اســت، آیــا مــا 

نبایــد بــه ســمتی برویــم کــه مدیریــت انــرژی کشــور را یکپارچــه ببینیــم و بــرق و نفــت یکپارچــه دیــده شــوند؟ ایشــان 

بــه وزارت انــرژی اشــاره کردنــد. ایــن هــم ســوال دیگــری اســت کــه می شــود روی آن تأمــل کــرد. 

من صحبتم را تمام می کنم و فرصت را به همکاران می دهم که موارد مربوطه را مطرح کنند.

ــره شــرکت  ــران و عضــو هیــأت مدی ــی نفــت ای ــزی تلفیقــی شــرکت مل مهنــدس دلپریــش ســال ها مدیریــت برنامه ری

ملــی نفــت ایــران بودنــد. در مطالعــه ای کــه اخیــراً در رابطــه عرضــه و تقاضــای گاز انجــام شــد نقــش اصلــی را داشــتند 

و ایــن مطالعــه نتایجــش بیــرون آمــده و از آقــای صدیقــی شــنیدم کــه شــورای انــرژی هــم آن را مصــوب کــرده اســت.

عبدالمحمد دلپریش

مکــرر گفتــه شــد کــه ظرفیــت تولید گاز در شــرایط فعلی کشــور، حــدود 1000 میلیون مترمکعب اســت. حــدود ده  درصد

آن از گاز همــراه نفــت خــام اســت و 90 درصــد آن از میادیــن مســتقل گازی و گازهــای گنبــدی مخازن نفتی اســت. ســهم 

ــا 70 درصــد اســت. ــی، نزدیــک 65 ت ــا ســهم بســیار باالی ــن میــدان گازی دنی ــی به عنــوان بزرگتری میــدان پارس جنوب

خوشــبختانه در کشــور مــا ذخایــر بســیار بســیار قابــل توجهــی وجــود دارد کــه در جغرافیــای کشــور و عمومــاً در کمربنــد 

جنوبــی کشــور پراکنــده هســتند. میدان هــای متعــددی مثــل فــارس شــمالی، کیــش، فــروز و ... داریــم کــه در ســطح 

ــان و... در  جهــان به عنــوان میــدان بــزرگ تلقــی می شــوند. میدان هــای متوســط متعــدد هــم مثــل الوان، گــردان، پازن

خشــکی و در دریــا داریــم.

میدان هــای کوچــک هــم بــه تعــداد خیلــی زیــادی داریــم که در شــمال شــرق کشــور و در غرب و عمدتــاً در جنوب کشــور 

پراکنــده هســتند. می تــوان امیــدوار بــود کــه اگــر ایــن میادین توســعه پیــدا کننــد، تولید مــا بســیار افزایش خواهــد یافت. 

ــدان(،  ــم )16 می ــد می کنی ــم تولی ــا داری ــه م ــی ک ــای فعل ــه از میدان ه ــده مواجــه هســتیم؛ یکــی این ک ــا دو پدی ــا ب م

تولیــد ایــن میادیــن به طــور طبیعــی در حــال کاهــش اســت. از طــرف دیگــر همان طــور کــه آقــای وزیــر و آقــای دکتــر 

دهقــان فرمودنــد، تقاضــا بــرای گاز ســال بــه ســال در حــال افزایــش اســت. بنابرایــن مــا ناچاریــم دو کار را همزمــان انجام 

دهیــم: یکــی این کــه میدان هــای جدیــد را توســعه دهیــم. االن حداقــل 20 میــدان کشــف شــده ی مطالعــه شــده آمــاده 

در کشــور داریــم کــه می توانیــم این هــا را توســعه دهیــم.

ــد را  ــواِن تولی ــِت ت ــای نگهداش ــم، طرح ه ــد می کنی ــم تولی ــا داری ــه از آن ه ــی ک ــد در میدان های ــر بای ــال حاض در ح
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ــن  ــن میادی ــرای ای ــد. ب ــح بیشــتری بدهن ــای مشــکین فام توضی ــاید آق ــم. ش ــی اجراکنی ــارس جنوب ــرای پ ــژه ب به وی

فعلــی، طرح هــای نگهداشــِت تــواِن تولیــد، از جملــه نصــب ایســتگاه های تقویــت فشــار بــرای جبــران کاهــش فشــار 

ایــن مخــازن بایســتی اجــرا شــود. مطالعــه ای کــه انجــام شــده نشــان می دهــد کــه اگــر ایــن طرح هــای توســعه ای 

را در یــک بــازه زمانــی معقولــی بیــن 5 تــا 10 ســال آینــده انجــام دهیــم، تولیــد گازمــان عــاوه بــر جبــران کاهــش 

ــا فــرض ایــن اســت کــه تولیــد  ــاالی 1400 میلیــون مترمکعــب در روز می رســد. ایــن ب ــه ب تولیــد مخــازن فعلــی، ب

نفــت خــام مــا حــدود 4/5 میلیــون بشــکه باشــد. اگــر تولیــد نفــت خــام بــه بــاالی 5 میلیــون بشــکه برســد، امــروز هــم 

آقــای وزیــر امیــد دادنــد کــه تــا 7 میلیــون بشــکه هــم امکان پذیــر و جــزء اهــداف کشــور اســت.

اگــر تولیــد نفــت خــام مــا بــه بــاالی 5 میلیــون بشــکه در روز برســد و توســعه میدان هــای گازی بیشــتری را انجــام 

بدهیــم و حتــی ســراغ میدان هــای کوچــک برویــم کــه گازشــان نســبت بــه میدان هــای فعلــی از کیفیــت پایین تــری 

برخــوردار اســت، تولیــد1600 میلیــون مترمکعــب گاز در روز، دور از دســترس نیســت. امــا اگــر ایــن طرح هایــی کــه 

گفتــم انجــام نشــود، بــا افــت تولیــد فاجعه بــاری مواجــه خواهیــم شــد و خیلــی زود از نظــر تأمیــن گاز بــرای مصــارف 

مختلــف کشــور دچــار بحــران خواهیــم شــد. 

اگــر طرح هــای نگهداشــِت تــواِن تولیــد و توســعه میدان هــای جدیــد را انجــام ندهیــم، خیلــی زود، حــدود ســال 2022، 

بــا کمبــود گاز مواجــه خواهیــم شــد. در این جــا هــم مصــرف در صــورت میانگیــن ســال در نظرگرفتــه شــده اســت. یعنــی 

اگــر ماه هــای ســرد زمســتان را در نظــر بگیریــم، همیــن االن مشــکل شــروع شــده اســت. امــا اگــر طرح هــای توســعه را 

انجــام بدهیــم، ایــن بحــران کمبــود گاز بــه تأخیــر می افتــد. محاســبه ای کــه انجــام شــده اســت بــه ســال 2030 می رســد. 

البتــه در شــرایطی کــه تقاضــا بــر حســب میانگیــن ســال در نظــر گرفتــه شــده باشــد. اگــر تقاضــا برحســب فصــول ســرد 

ــه شــکلی از ایــن بحــران خاصــی پیــدا کنیــم  ســال محاســبه شــود کمــاکان مشــکل خواهیــم داشــت. امــا این کــه ب

یــا آن را بــه تأخیــر بیندازیــم، بحث هایــی اســت کــه امیــدوارم ســایر همــکاران در ایــن پنــل بــه آن هــا پاســخ دهنــد.

رضا دهقان

آقــای مهنــدس دلپریــش ایــن بحــث را مطــرح کردند که اگر توســعه بدهیــم می توانیم نگرانی نداشــته باشــیم. اگر توســعه 

ندهیــم در یکــی دو ســال آینــده بــه بحــران برخواهیم خــورد. مهمترین بخش برای کشــور، پــارس جنوبی اســت. البته االن 

مخــازن بــزرگ دیگــری هــم داریــم کــه بــرای مــا در مقایســه بــا پــارس جنوبــی کوچک بــه حســاب می آیــد، ولــی در دنیا 

این هــا مخــازن بزرگــی بــه حســاب می آینــد، مثــل کیــش، ارم کــه اخیــراً کشــف شــد، پارس شــمالی، گلشــن و فردوســی.

آقــای مهنــدس مشــکین فام االن ســکاندار پــارس جنوبــی و برخــی از ایــن مخازنــی هســتند کــه اســم بــردم. از ایشــان 
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ــن میــدان و  ــی انجــام شــده و آن چــه پیش  بینــی می شــود در آینــده در ای ــارس جنوب ــاره آن چــه در پ می خواهیــم درب

میادیــن دریایــی دیگــر انجــام شــود، توضیحاتــی بفرماینــد.     

محمد مشکین فام
مــن ســعی می کنــم در ایــن فرصــت، رونــد توســعه چهــل ســاله پــارس جنوبــی را ارائــه کنــم. 20 ســال اول را توضیــح 

می دهــم و بعــد 20 ســال آینــده را در ادامــه خواهــم گفــت. 

در تصویــر 12 وضعیــت تولیــد پــارس جنوبــی را مشــاهده می کنیــد کــه مــا از ســال 1381 بــا 12 میلیــارد مترمکعــب 

در ســال شــروع کردیــم و االن 220 میلیــارد مترمکعــب در ســال تولیــد داریــم. تولیــد تجمعی مــان 1861 میلیــارد متــر 

مکعــب گاز غنــی اســت کــه ارزش بــرآوردی آن حــدود 335 میلیــارد دالر اســت.

 

تصویر 12: روند تولید ساالنه و تولید تجمعی گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی بر حسب میلیارد متر مکعب

ــا ــه ب ــال 1381 ک ــد. س ــان می ده ــور نش ــد گاز کش ــا تولی ــه ب ــی را درمقایس ــارس جنوب ــد پ ــت تولی ــر13 وضعی تصوی

12 میلیــارد شــروع کردیــم، ده درصــد گاز کشــور را داشــتیم. امــروزه حــدود 70 درصــد گاز کشــور را از محــل پــارس 

ــه ــم ب ــتیم، ماکزیم ــن کشــور داش ــایر میادی ــه در س ــی ک ــد و مقایســه پیک های ــد تولی ــم. رون ــن می کنی ــی تأمی جنوب

 146 میلیــارد مترمکعــب در ســال 90 رســیده و بعــد پاییــن آمــده اســت. یعنــی از ســال 81 تــا ســال 90 بــاال رفتــه 

اســت و از آن بــه بعــد رونــد کاهشــی داشــته اســت کــه در ســال 98 تقریبــاً بــه همــان میــزان ســال 81 رســیده اســت. 

در عــوض پــارس جنوبــی رونــد افزایشــی داشــته اســت و عمــًا چندیــن برابــر شــده اســت.
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تصویر 13: سهم میدان پارس جنوبی از تولید گاز ایران )میلیارد متر مکعب(

ــال اول  ــار س ــوم. در چه ــات آن نمی ش ــه وارد جزئی ــد ک ــان می ده ــی را نش ــارس جنوب ــاله پ ــه 20 س ــدول1 کارنام ج

قریــب بــه 9 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری کردیــم، 141میلیــون متــر مکعــب در روز تولیــد داشــتیم و در 8 ســال بعــد، 

45 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری کردیــم و دوبــاره 141 میلیــون متــر مکعــب در روز اضافــه کردیــم و در 8 ســال گذشــته، 

24/5 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری کردیــم، قریــب بــه 418 میلیــون متــر مکعــب در روز بــه ظرفیــت تولیدمــان در پــارس 

جنوبــی اضافــه کردیــم. در حــال حاضــر رقــم تولیدمــان 700 میلیــون متــر مکعــب در روز اســت. 

جدول 1: تاسیسات احداث شده در میدان گازی پارس جنوبی و سرمایه گذاری صورت گرفته
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تصویــر14 وضعیــت ایــران و قطــر را نشــان می دهــد کــه تــا ســال 86 تقریبــاً بــا هــم حرکــت می کردیــم، متأســفانه از 

ســال 88 یــک اختــاف و گــپ زیــادی بیــن مــا اتفــاق افتــاد. از ســال 92 دوبــاره خیــز برداشــتیم و توانســتیم در ســال 

96 بــه قطــر برســیم و االن تولیدمــان از قطــر باالتــر اســت.

 

تصویر 14: روند افزایش ظرفیت تولید از میدان مشترک پارس جنوبی در مقایسه با کشور قطر

در تصویــر15 وضعیــت بلوک هــا را می بینیــد. می شــود گفــت در ســال 92 ده بلــوک )بلوک هــای ســبزرنگ(، وارد مــدار 

شــده بــود. بلوک هــای آجــری رنــگ هنــوز وارد مــدار تولیــد نشــده  بودنــد. در مقابــل ســمت قطــر کامــًا ســبز اســت. در 

تصویــر ســمت چــپ، 27 بلــوک  وارد مــدار شــده اســت، فقــط 2 بلــوک فــاز 11 باقــی مانــده کــه فعالیت هــای اجرایــی 

آن در حــال اجــرا و پیگیــری می باشــد، کــه در مجمــوع 29 بلــوک می شــود. 

 

تصویر 15: مقایسه وضعیت توسعه میدان مشترک پارس جنوبی
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محصوالتــی کــه از ایــن توســعه داریــم )جــدول2(، 700 میلیــون متــر مکعــب در روز، گاز غنــی تولیــد می کنیــم و تحویــِل 

پایین دســت یعنــی 12 پاالیشــگاه می دهیــم. قریــب بــه 600 میلیــون متــر مکعــب گاز ســبک، بــه شــبکه تحویــل داده 

ــان(،  ــان و بوت ــن پروپ ــون ت ــع ال پی جــی )11 میلی ــدار گاز مای ــن مق ــان و همی ــن در ســال ات ــون ت می شــود. 12 میلی

ــم.  ــد می کنی تولی

جدول 2: تامین خوراک صنعت پتروشیمی از گاز تولید شده میدان گازی پارس جنوبی

 از گاز تولید شده میدان گازی پارس جنوبی

 

میعانــات هــم در حــال حاضــر قریــب بــه750 هــزار بشــکه در روز اســت کــه 360 هــزار بشــکه بــه پاالیشــگاه ســتاره 

ــود )جــدول3( ــره و صــادرات می ش ــزار بشــکه از آن ذخی ــیمی ها و 240 ه ــزار بشــکه در پتروش ــارس،150 ه ــج ف خلی

جدول 3: تولید میعانات گازی از میدان گازی پارس جنوبی
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میــزان گاز درجــا در پــارس جنوبــی قریــب بــه 420 تریلیــون فــوت مکعــب اســت کــه تاکنــون توانســته ایم

ــارد دالر  ــب 90 میلی ــه قری ــادل 15 درصــد گاز درجــا اســت ک ــه مع ــم ک ــد کنی ــوت مکعــب از آن تولی ــون ف 62 تریلی

ســرمایه گذاری کرده ایــم. اگــر مــا بــا همیــن رونــد پیــش برویــم و هیــچ کاری نکنیــم، انتظارمــان ایــن اســت کــه بتوانیــم 

210 تریلیــون فــوت مکعــب گاز از میــدان برداشــت کنیــم کــه معــادل 50 درصــد گاز درجای مــان اســت.

امــا اگــر بخواهیــم ضریــب بازیافــت را از 50 درصــد بــه 75 درصــد برســانیم، بایــد 30 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری کنیــم 

و برداشــت مان قریــب 310 تریلیــون فــوت مکعــب خواهــد شــد. ایــن 30 میلیــاردی کــه ســرمایه گذاری می شــود ارزش 

ــه  ــه در ادام ــر16( ک ــارد دالر می شــود )تصوی ــک500 میلی ــا 75 درصــد، نزدی ــن 50 ت ــاف بی ــی اخت ــش یعن محصوالت

ــم. ــح می ده توضی

 

تصویر 16: روند و برآورد میزان برداشت از میدان گازی پارس جنوبی با توجه به ضریب بازیافت و تاسیسات مربوطه

آن چــه گفتیــم برنامــه 20 ســاله گذشــته بــود. در ادامــه کار، در مــورد 20 ســال آینــده صحبــت می کنیــم. در مجمــوع 

بــرای20 ســال آینــده برنامــه مــا دو کار اســت: یکــی این کــه روی میــدان پــارس جنوبــی متمرکــز شــویم و بتوانیــم ایــن 

میــزان تولیــد فعلــی را نگــه داریــم و آپشــن دیگــر ایــن اســت کــه میادیــن دیگــری کــه در اختیــار شــرکت نفــت و گاز 

پــارس اســت را توســعه دهیــم.

در بخــش اول احــداث تأسیســات فشــار افزایــی اســت کــه هــم در بخــش فراســاحل و هــم دربخــش خشــکی اســت. االن 

هــم بــه جــد داریــم دنبــال می کنیــم. هــم مهنــدس مشــاور داخلــی و هــم خارجــی گرفتیــم کــه روی ایــن بخــش دارنــد 

کار می کننــد و بــه زودی گــزارش آن بیــرون می آیــد کــه کــدام گزینــه مناســب اســت؟ ایــن کار در دریــا بایــد انجــام 

شــود یــا در خشــکی؟ مــن ایــن را توضیــح می دهــم.

ــال  ــور متوســط در س ــم، به ط ــد می کنی ــم تولی ــه داری ــکویی ک ــر س ــه از ه ــه ای اســت ک ــه گون ــا ب ــد م ــت تولی وضعی
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حــدود 10 بــار افــت فشــار داریــم. ایــن امــری طبیعــی اســت. چــون مخزنــی کــه بیشــتر تولیــد می کنــد افــت فشــار 

دارد. مــا بــرای فشــار 120 بــار کــه بــرای انتقــال یــک میلیــارد فــوت مکعــب بــه خشــکی نیــاز اســت، مشــکلی نداریــم. از 

120 بــار بــه بعــد کــه می خواهیــم انتقــال بدهیــم، حتمــاً بایــد سیســتم تقویــت فشــار داشــته باشــیم وگرنــه مجبوریــم 

کــه تولیدمــان را کــم کنیــم. در نتیجــه افــت تولیــد مــا ناشــی از افــت فشــار در بلوک هــای تولیدی مــان اســت. به عنــوان 

اولیــن راهــکار، مــا روی سیســتم تقویــت فشــار متمرکــز شــدیم و می خواهیــم آن را در20 ســال آینــده توســعه دهیــم و 

برنامه ریزی مــان هــم برهمیــن اســاس اســت.

مــورد بعــدی، یکــی از دالیلــی کــه مــا نمی توانیــم گاز را منتقــل کنیــم این اســت کــه خــط لوله مــان محدودیــت دارد. اگر 

بتوانیــم ایــن خطــوط را مضاعــف کنیــم، عمــًا می شــود گفــت بــا افــت فشــار مقابلــه کردیــم. پــس یکــی از برنامه هایــی 

ــر  ــی را کــه االن حــدود 3000 کیلومت ــارس جنوب ــن اســت کــه بتوانیــم خطــوط پ ــراردارد ای ــا ق کــه در دســتور کار م

اســت، بتوانیــم مضاعــف کنیــم و چنــد ســالی ایــن مســئله افــت تولیــد را عقــب بیندازیــم. ایــن افــت تولیــد مربــوط 

ــی 4 ســال آینــده اســت. به طــور محســوس از 4 ســال آینــده شــروع می شــود و  ــه امــروز هــم نیســت، صحبــت 3 ال ب

پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه در ســال پنجــم، هــر ســال بــه انــدازه یــک فــاز پــارس جنوبــی مــا افــت تولیــد داشــته 

ــعه مان  ــی توس ــم. یعن ــران کنی ــن را جب ــم ای ــه بتوانی ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــان بای ــه برنامه ریزی م ــیم. در نتیج باش

متناســب بــا افــت تولیــد بایــد همزمــان پیــش بــرود.

یــک ســری نواحــی داریــم کــه خــارج از محــدوده بلوک بنــدی اســت، همــان بلوک بنــدی کــه در تصویــر 15 ماحظــه 

ــت  ــن اس ــا ای ــار م ــم انتظ ــا ه ــن بلوک ه ــارج از ای ــت. خ ــده اس ــزی ش ــه االن برنامه ری ــت ک ــی هس ــد، بلوک های کردی

ــم کــه می بایســت محــل دقیــق  ــم چــاه توصیفــی )Appraisal( می زنی ــا االن داری ــرای آن هــا هــم م کــه گاز باشــد. ب

را شناســایی و بتوانیــم روی آن کار کنیــم. انتظارمــان ایــن اســت کــه در حــدود 100 تریلیــون فــوت مکعــب خــارج از 

ــم. ــی می کنی ــم آن  را ارزیاب ــه داری محــدوده گاز باشــد ک

مــورد چهــارم هــم روی چاه هــای درون میدانــی یــا Infill هــم در حــال برنامه ریــزی هســتیم کــه بــا اضافــه کــردن چــاه 

پیرامــون ســکوهای موجودمــان بتوانیــم افــت تولیــد را جبــران کنیــم. برنامه ریــزی ایــن هــم حــدود 60 الــی70 حلقــه 

چــاه اســت کــه دارد دنبــال می شــود.
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تصویر 17: راهکارهای حفظ و نگهداشت ظرفیت تولید در میدان پارس جنوبی

اضافــه بــر روش قبلــی کــه متمرکــز روی میــدان پــارس جنوبــی بــود، مــا روی ســایر میادیــن کــه در اختیارمــان اســت و 

ــه آن  آقــای دکتــر دلپریــش و دکتــر دهقــان هــم اشــاره داشــتند، داریــم برنامه ریــزی می کنیــم و جــدول 4 مربــوط ب

ــد. ــاهده می کنی را مش

جدول 4: طرح ها و پروژه های گازی در دست توسعه و پیشنهاد شده

 

طــی 20 ســال آینــده برنامــه مــا ایــن اســت کــه روی ایــن میادیــن کار شــود و توســعه پیــدا کنــد. در مجمــوع قریــب بــه 

428 میلیــون مترمکعــب در روز از ایــن میادیــن می تــوان گاز تولیــد کــرد و بســته بــه شــرایط بایــد برنامه ریــزی شــود. 

برآوردمــان ایــن اســت کــه حــدود20 میلیــارد دالر بــرای توســعه ایــن میادیــن بایــد هزینــه شــود. در نتیجــه ســر جمــع 
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اگــر بخواهیــم توســعه 20 ســال آینــده را نــگاه کنیــم، بــه 30 میلیــارد دالر بــرای نگهداشــت تولیــد در پــارس جنوبــی و 

20 میلیــارد دالر بــرای توســعه ســایر بلوک هــا و میادیــن خــارج از محــدوده پــارس جنوبــی نیــاز اســت.  

رضا دهقان
ســمت دیگــر ایــن بحث هــا مســئله عرضــه و توزیــع گاز اســت. آقــای دکتــر صدیقــی از شــرکت ملــی گاز ایــران، بحــث 

جامعــی هــم دربــاره عرضــه و هــم تقاضــا خواهنــد داشــت. 

محمدرضا صدیقی
ــو کنفرانــس ایــن  عــرض ســام و وقــت بخیــر دارم خدمــت تمــام حضــار در جلســه و دوســتانی کــه بــه صــورت ویدئ

ــد. ــری می کنن ــره را پیگی کنگ

جنــاب آقــای دکتــر دهقــان اشــاره کردنــد کــه ســوخت های فســیلی در چنــد دهــه آینــده رونــد نزولــی خواهنــد داشــت. 

ــی  ــد نزول ــی رون ــرار دارد. یعن ــن رده ق ــی در آخری ــی شــدن ســوخت های فســیلی، گاز طبیع ــد نزول ــن فرآین ــا در ای ام

اســتفاده از ســوخت های فســیلی، بــا زغــال ســنگ شــروع می شــود، مرحلــه بعــد متعلــق بــه نفــت خــام )فرآورده هــای 

نفتــی( و در نهایــت گاز طبیعــی قــرار دارد. بــه دلیــل الزامــات زیســت محیطــی و کنوانســیون هایی کــه بنــا بــر ماحظــات 

تغییــر اقلیــم در ســطح جهانــی مصــوب و اجرایــی شــده اســت، دنیــا چــاره ای جــز حرکــت بــه ســمت ســوخت های دارای 

 کربــن کمتــر نــدارد. ایــن یــک واقعیــت اســت.

ــا  ــد امــکان تولیــد گاز ت ــای دلپریــش اشــاره کردن ــم، آق ــران برگردی ــه بررســی وضعیــت در مــورد مصــرف گاز در ای ب

ســطح 1600میلیــون متــر مکعــب در روز را داریــم، ولــی واقعیــت ایــن اســت بــا ایــن شــرایط و رونــدی کــه در حــوزه 

مصــرف اتفــاق می افتــد، اگــر تولیــد بــه دو برابــر وضعیــت فعلــی هــم برســد، امــکان تامیــن نیازهــای فزاینــده داخلــی 

ــه ســرمایه گذاری ســنگین در  ــه ای نیســت ک ــه  گون ــر، شــرایط اقتصــادی کشــور ب ــم داشــت. از ســوی دیگ را نخواهی

تولیــد نفــت و گاز علی رغــم ســودآوری آن، در آینــده نزدیــک متصــور باشــد. واقعیــت ایــن اســت کــه در بخش هــای 

ــاره  ــه اش ــرمایه گذاری -ک ــن س ــه ای ــت ک ــد اس ــیار بعی ــد و بس ــاز می باش ــورد نی ــی م ــع مال ــز مناب ــور نی ــر کش دیگ

شــد بیــن 30 تــا 50 میلیــارد دالر بــرآورد می شــود- امــکان تامیــن داشــته باشــد و مــا را بــه تولیــد بیشــتر برســاند.

ــم؟ در  ــد بکنی ــه بای ــاز چ ــورد نی ــرمایه گذاری م ــدم س ــرف و ع ــده مص ــش فزاین ــود افزای ــا وج ــت و ب ــن وضعی در ای

ــا  ــا ب ــه درســتی مشــخص اســت ترکیــب مصــرف گاز طبیعــی در دنی ــد، ب ــان اشــاره کردن ــای دهق ــه آق گزارشــی ک

وضعیــت مــا بســیار متفــاوت اســت. در اکثــر کشــورهای دنیــا بخــش عمــده گاز بــه مصــارف صنعتــی و ایجــاد ارزش 

59

IPEC  2021



ــد معکــوس می باشــد و  ــا، رون ــا در کشــور م ــد. ام ــد پتروشــیمی اختصــاص می یاب ــی مانن ــر در بخش های ــزوده باالت اف

حجــم گاز مصرفــی در بخــش خانگــی- تجــاری بیشــتر از ســایر بخش هاســت. بحــث مــا ایــن اســت کــه گاز در دنیــا 

محــوری بــرای ســاختن اســت و در ایــران تبدیــل شــده اســت بــه انــرژی بــرای ســوختن.

واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر بتوانیــم گاز را از محــور ســوختن بگیریــم و بــه محــور ســاختن تخصیــص بدهیــم، کمــک 

بــه رشــد مناســب تولیــد ناخالــص داخلــی کرده ایــم. یکــی از نهاده هایــی کــه هــر کشــوری بــرای رشــد پایــدار نیــاز 

دارد، دسترســی بــه منابــع انــرژی توجیه پذیــر اســت. ولــی شــرایط مــا در مدیریــت بخــش تقاضــا در صنعــت گاز بــه 

جایــی رســیده اســت کــه بــا بــروز کمبــود، محدودیت هایــی را بــه واحدهــای صنعتــی اعمــال می کنیــم. ایــن بدیــن 

معناســت کــه صنعتــی کــه می توانــد مولــد و ارزش آفریــن باشــد، در اولویــت اول محدودیــت در تامیــن گاز قــرار دارد 

ــرای گاز  ــاک اســت. ایــن نشــان می دهــد کــه بســیاری از تخصیص هایــی کــه در حــال حاضــر ب و ایــن خیلــی خطرن

انجــام داده ایــم پایــدار نیســت و بــا در نظــر گرفتــن مولفه هــای ناظــر بــر امنیــت عرضــه انــرژی، اولویت هــای مــا در 

تخصیــص منابــع انــرژی و گاز طبیعــی نیازمنــد بازنگــری جــدی اســت. امــروز بخــش عمــده مصرف کننــدگان انــرژی 

کشــور بــه گاز طبیعــی متصــل شــده اند و کشــور تقریبــاً ســبز شــده اســت. ســبز بــه معنــای این کــه تقریبــاً بیــش از 

95 درصــد جمعیــت کشــور از گاز برخــوردار اســت و بــا وضعیتــی کــه در برنامه هــای دو اســتان باقــی مانــده یعنــی 

اســتان های سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان در جریــان اســت، تقریبــاً معــادل 100درصــد جمعیــت شــهری و بالــغ 

بــر 88-89 درصــد جمعیــت روســتایی از گاز طبیعــی برخــور هســتند.

ــث  ــر بح ــا دیگ ــم. این ج ــب کن ــه جل ــن قضی ــه ای ــرژی را ب ــوزه ان ــد ح ــت گذاران ارش ــه سیاس ــم توج ــن می خواه م

ــع  ــکان قط ــر ام ــرف، دیگ ــه مص ــد در مقول ــت کنی ــد دق ــت. بای ــی اس ــت مل ــا امنی ــاط آن ب ــرژی و ارتب ــت ان امنی

ــا  ــم ی ــام بدهی ــانی انج ــاد گازرس ــن ابع ــود در ای ــًا الزم ب ــه اص ــر این ک ــی ب ــود مبن ــم می ش ــدی ه ــاً نق ــم. بعض نداری

ــت  ــی واقعی ــت. ول ــده اس ــام ش ــره انج ــت و باالخ ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــه ای ــت ک ــن اس ــه اول ای ــخ در وهل ــر؟ پاس خی

ــر منطــق اقتصــادی اســت. ــق ب ــًا منطب ــم، کام ــام دادی ــانی انج ــعه گازرس ــوزه توس ــه در ح ــن اســت کاری ک ــم ای ه

بعضــاً می گوینــد اگــر شــما گازرســانی را انجــام نمی دادیــد، از ســوخت بــرق اســتفاده می کردنــد. محاســبات اقتصــادی 

ــد ق  ــر بن ــی ب ــای گازرســانی مبتن ــه از محــل پروژه ه ــی ک ــر نیســت. ارزش جایگزین ــرق ارزان ت ــه ب ــد ک نشــان می ده

تبصــره 2 قانــون بودجــه ســال 93 و مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر فقــط از ســال 93 تــا امــروز نصیــب 

کشــور شــده اســت، بالــغ بــر 15 میلیــارد دالر اســت. مــا گاز طبیعــی را جایگزیــن کردیــم و در مقابــل ایــن گاز طبیعــی، 

15 میلیــارد دالر فــرآورده آزاد و صــادر شــده اســت. کل ســرمایه گذاری هایی کــه در ایــن حــوزه صــورت گرفتــه، جمعــاً 

حــدود 30 هــزار میلیــارد تومــان اســت. یعنــی اقتصــاد و توجیــه پذیــری طــرح کامــًا شــفاف اســت.
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ــم. ســندی کــه مطالعــه شــده و  ــر ســندی شــروع کن ــم را مبتنــی ب ــه بحــث؛ مــن می خواهــم صحبت ــم ب ــا برگردی ام

مبتنــی بــر آمــار عملکــرد و پیش بینــی اســت. در خصــوص مصــرف گاز طبیعــی، مطالعــات جامعــی در مجموعــه وزارت 

نفــت، بــا همــکاری شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ملــی گاز ایــران و یک ســری نهادهــای ذیربــط صــورت گرفتــه 

اســت. ســه ســناریو مطالعــه شــده اســت: اول این کــه همیــن وضعیــت موجــود را ادامــه دهیــم، دوم این کــه بــر اســاس 

شــاخص هایی کــه در برنامــه ششــم توســعه پیش بینــی شــده ببینیــم وضعیــت تولیــد و مصــرف چگونــه خواهــد بــود و 

ســوم هــم ســناریو بهینه ســازی را مطــرح کردیــم. مــن از بحث هــای مربــوط بــه مفروضــات و مقدمــات می گــذرم، فقــط 

ــم. ــی کــه مرتبــط هســتند اســتفاده کن می خواهــم از جدول های

ــه ای  ــه گون ــراز گاز ب ــی، ت ــداوم شــرایط فعل جــدول 5 نتیجــه ادامــه وضعیــت موجــود را نشــان می دهــد. در صــورت ت

اســت کــه در ســال 1420، بــا بیــش از 512 میلیــون متــر مکعــب کســری گاز مواجــه خواهیــم بــود. ایــن کســری گاز 

بــا ادامــه وضعیــت فعلــی و شــاخص های رشــد اقتصــادی محقــق می شــود، عــدد پــردازی هــم نیســت. اطاعاتــی اســت 

کــه از ســازمان های ذیربــط در هــر یــک از بخش هــای عمــده مصــرف کننــده شــامل پتروشــیمی، حــوزه صنعــت فــوالد، 

ســیمان و نیروگاهــی گرفتــه شــده اســت.

جدول 5: تراز گاز طبیعی تا افق 1420 براساس گزینه ادامه روند موجود )میلیون متر مکعب در روز(
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حــال ســوال ایــن اســت کــه بــا ادامــه ایــن وضعیــت، آیــا اصــا امکان پذیــر اســت کــه بیــش از 510 میلیــون متــر مکعــب 

در روز گاز وارد کنیــم؟ واقعیــت ایــن اســت کــه نــه شــرایط اقتصــادی اجــازه می دهــد و نــه گازی در ایــن احجــام وجــود 

دارد کــه وارد کنیــم. 

ایــن نســبت ها متاســفانه واقعــی اســت و بحــث مــازاد مصــرف گاز در بخش هــای خانگــی و عمومــی بــه مراتــب فراتــر از 

تعهــدات شــرکت گاز اســت و بایــد حتمــاً بتوانیــم ایــن وضعیــت را مهــار کنیــم. امــا در ارتبــاط با این ســند )سیاســت های 

ــند  ــبختانه س ــت، خوش ــیده اس ــرژی رس ــی ان ــورای عال ــب ش ــه تصوی ــه ب ــرف گاز( ک ــی مص ــازی و صرفه جوی بهینه س

مدونــی اســت و مبنــای تصمیم ســازی الزم، بــرای تصمیم گیــران ارشــد حــوزه انــرژی مشــخص شــده و امیدواریــم کــه 

ان شــاءا... در قانــون برنامــه هفتــم و برنامــه بعــدی بــا جدیــت، محتــوای ایــن ســند اجرایــی بشــود.

ــز اهمیــت اســت: یکــی این کــه موضــوع سیاســت های  ــب حائ ــا بحــث سیاســت بهینه  ســازی دو مطل ــاط ب ــا در ارتب ام

قیمتــی، امــروز بــه یــک الــزام گریــز ناپذیــر تبدیــل شــده اســت. مــا ســاالنه در کشــور بالــغ بــر 45-40 میلیــارد دالر 

ــان  ــارد توم ــزار میلی ــر 900-800 ه ــغ ب ــم، بال ــل کنی ــروز تبدی ــه ارزش ام ــن را ب ــر ای ــم. اگ ــرژی می دهی ــه ان یاران

می شــود. مــا در تبصــره 14 بحــث می کنیــم کــه 30 هــزار میلیــارد می خواهیــم یارانــه نقــدی بــه مــردم بدهیــم. ولــی

900-800 هــزار میلیــارد تومــان یارانــه ای اســت کــه در بخــش گاز عمــًا بــه صــورت پنهــان در حــال توزیــع اســت. بایــد 

فکــری بــه حــال ایــن رقــم عمــده بکنیــم. ایــن نکتــه، نکتــه بســیار کلیــدی و اساســی اســت. برخــی سیاســت گذاران هــم 

بــه کلــی مخالــف اعمــال سیاســت های قیمتــی هســتند کــه در شــرایط فعلــی نمی تــوان از ایــن نظریــات دفــاع کــرد. 

چــرا کــه در نهایــت بــرای مصرف کننــده اعــداد و ارقــام اســت کــه معنــی دار اســت و تــا وقتــی هزینــه کاالیــی بــه یــک 

آیتــم قابــل توجــه در ســبد هزینــه تبدیــل نشــود، امــکان تغییــر رفتــار مصرفــی متصــور نخواهــد بــود. 

در ســناریو منــدرج در جــدول 6، بــا فــرض عــدم اجــرای سیاســت های قیمتــی و صــرف اجرای سیاســت های بهینه ســازی، 

فــرض بــر ایــن اســت کــه قیمــت تغییــری نداشــته باشــد و سیاســت های بهینه ســازی ابــاغ شــده مربــوط بــه خودمــان 

را انجــام دهیــم. در ایــن وضعیــت اگــر مــا بتوانیــم تمــام ایــن کارهایــی کــه گفتیــم را انجــام دهیــم، تــراز گازمــان از 

1400 بــه میــزان بســیار اندکــی مثبــت اســت. ضمــن این کــه شــما در هیچ کــدام از ایــن ترازهــا اصــًا صــادرات و واردات 

ــد. )جــدول 6( را نمی بینی

مــا فرض مــان بــر ایــن بــود کــه مصــرف داخــل کشــور را کــه نمی توانیــم بــا توجیــه صــادرات تعطیــل کنیــم، مصــرف 

پتروشــیمی را هــم نمی تــوان به خاطــر صــادرات محــدود کــرد. لــذا مــا اگــر بتوانیــم ایــن سیاســت های بهینه ســازی را 

اجــرا کنیــم، می توانیــم حــرف از صــادرات بزنیــم. معــادل همــان رقمــی کــه تــراز گاز مثبــت بشــود یــا منفــی، امــکان/

نیــاز صــادرات/ واردات متصــور خواهــد بود.
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ــت.  ــده اس ــه ش ــی تهی ــتورالعمل های اجرای ــن و دس ــس قوانی ــرف، پیش نوی ــازی مص ــت های بهینه س ــوزه سیاس در ح

مــن امیــدوارم ان شــاءا... ظــرف یکــی دو مــاه آینــده دولــت مصــوب کنــد کــه عملیــات اجرائــی بــرای ارتقــاء راندمــان  

نیروگاه هــا بــه اســتانداردی کــه مصــوب شــده آغــاز شــود. صنایــع در حــال حاضــر بیــش از دو برابــر اســتاندارد جهانــی 

گاز طبیعــی و انــرژی مصــرف می کننــد. مــن بــه نظــرم می رســد "انــرژی" هیــچ ســهم قابــل توجهــی در هزینــه تمــام 

ــای  ــرای اجــرای سیاســت های بهینه ســازی در بخش ه ــزه ای ب ــذا انگی ــدارد و ل ــا ن ــی م شــده محصــوالت عمــده صنعت

عمــده مصــرف شــامل خانگــی تجــاری، عمومــی، صنعتــی و نیروگاهــی مشــاهده نمی شــود. قطعــاً بایــد فکــری بــه حــال 

ایــن قضیــه بکنیــم و تنهــا در آن صــورت، می توانیــم بــه تــراز قابــل قبولــی در دو دهــه آینــده متکــی باشــیم.  

جدول 6: تراز گاز طبیعی تا افق 1420 براساس اعمال سیاست های )غیرقیمتی( بهینه سازی مصرف گاز : میلیون متر مکعب در روز

ــال سیاســت های  ــه اعم ــوم ب ــناریوی س ــم. س ــه می ده ــم را خاتم ــم و بحث ــاره می کن ــوم اش ــناریو س ــه س ــت ب در نهای

ــا بحــث بهینه ســازی و اصــاح قیمتــی را توامــان  قیمتــی و غیرقیمتــی )بهینه ســازی مصــرف( اختصــاص دارد. اگــر م

انجــام دادیــم، تــراز عرضــه و تقاضــای گاز مثبــت خواهــد شــد )جــدول 7( و مــا تــا ســال 1415 بــا یــک تــراز مثبــت 

ــا می شــود.  ــی مهی ــرای صــادرات گاز طبیع ــد، شــرایط ب ــن رون ــم. در ای ــش می روی پی
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جـدول7: تـراز گاز طبیعـی تـا افـق 1420 با افزایـش تدریجی قیمت فرآورده هـای نفتی طی 10 سـال )تا 1410( و بـرق و گاز 

طبیعی طی 15 سـال )تا 1415( به همراه اعمال سیاسـت های بهینه سـازی مصرف گاز )غیرقیمتی(: میلیون مترمکعب در روز

ــده و  ــاد ش ــور ایج ــت گاز کش ــروز در صنع ــه ام ــاخت هایی ک ــت گذاران زیرس ــت سیاس ــروری اس ــده، ض ــاد بن ــه اعتق ب

زیرســاخت های بســیار اســتثنایی و نــادر اســت را مــد نظــر داشــته باشــند. مــا بالــغ بــر 38 هــزار کیلومتــر شــبکه انتقــال 

گاز فشــار قــوی داریــم و بالــغ بــر 450-440 هــزار کیلومتــر شــبکه توزیــع، حــدود 390-380 دســتگاه توربــو کمپرســور 

داریــم کــه گاز را بــه وســیله آن هــا در شــبکه منتقــل می کنیــم، بــا بهره گیــری از ایــن زیرســاخت ها، می توانیــم نقــش 

ــور،  ــاط کش ــع در اقصی نق ــرای صنای ــن گاز ب ــه ای و تامی ــای منطق ــعه بازاره ــارت گاز، توس ــوزه تج ــری در ح کلیدی ت

بــدون محدودیــت داشــته باشــیم. خوشــبختانه زیــر ســاخت های ایجــاد شــده کمــک قابــل توجهــی بــرای تامیــن پایــدار و 

مطمئــن گاز در اقصی نقــاط کشــور می کنــد. ولــی قطعــاً نیازمنــد ایــن هســتیم کــه بــا یــک عــزم و اراده ملــی بــه مقولــه 

بهینه ســازی در هــر دو جانــب عرضــه و تقاضــای گاز بپردازیــم، تــا ایــن بحرانــی را کــه بــه نظــر می رســد پیــِش رو اســت، 

بتوانیــم مدیریــت کنیــم و آن را بــه ســرانجام برســانیم.

رضا دهقان
ــی کــه زده  ــد. حرف های ــه کردن ــادی را ارائ ــاه اطاعــات زی ــای صدیقــی کــه در زمــان کوت ــی ممنــون از جنــاب آق خیل
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شــد چالشــی تر بــود، جــا بــرای بحــث هــم دارد. امــا اول آقــای مهنــدس پیونــدی در رابطــه بــا پتروشــیمی توضیحاتــی 

را داشــته باشــند و بعــد از آن یــک بحــث آزادی داشــته باشــیم. 

ــد کــه تولیــد گاز ادامــه  ــم. آقــای مشــکین فام توضیــح دادن قبــل از آن، روی بحــث مصــرف و تولیــد گاز نکتــه ای بگوی

خواهــد داشــت. طرح هــای توســعه ای در پــارس جنوبــی ادامــه خواهنــد داشــت. چهــار روش را توضیــح دادنــد کــه در حال 

پیگیــری اســت: بحــث افزایــش فشــار، بحــث افزایش خطــوط انتقــال، چاه هــای درون میدانی، همچنیــن خــارج از محدوده 

پــارس جنوبــی و در ســایر میادیــن گازی کشــور توســعه های بیشــتری انجــام بشــود. این هــا کارهایــی در حــال انجــام 

شــدن اســت. پیش بینی هــا آن طــور کــه آقــای دلپریــش فرمودنــد می توانیــم بیــن 1400 تــا 1600 میلیــون متــر مکعــب 

ــد  ــب در روز تولی ــر مکع ــون مت ــاً 1000میلی ــیم. االن تقریب ــد گاز برس ــه تولی ــول ب ــی معق ــازه ی زمان ــک ب در روز در ی

ــازه زمانــی معقــول بیــن 1400 تــا1600 میلیــون متــر مکعــب در روز تولیــد گاز  می کنیــم، ولــی می توانیــم در یــک ب

داشــته باشــیم. اگــر تولیــد نفت مــان افزایــش پیــدا کنــد، ایــن عــدد نزدیــک بــه 1600 خواهــد بــود. از طرفــی آقــای 

مهنــدس صدیقــی فرمودنــد کــه بــا ایــن رونــد مصــرف، دو برابــر ایــن تولیــد فعلــی هــم فایــده نخواهــد داشــت. یعنــی بــه 

2000 میلیــون متــر مکعــب در روز کــه برســیم، مــا نمی توانیــم ادامــه دهیــم. تعبیــرم ایــن اســت کــه گویــی دنبال ســایه 

ــی  ــت های غیرقیمت ــا سیاس ــی ی ــت های قیمت ــرف و سیاس ــازی مص ــت های بهینه س ــد سیاس ــم. بای ــان می دوی خودم

اعمــال بشــود. همان طــور کــه گفتنــد سیاســت های غیرقیمتــی گفتنــش حداقــل راحت تــر اســت. سیاســت های قیمتــی 

ــا آن سیاســت ها اســت کــه مــا  همیشــه مســئله را سیاســی می کننــد و خیلی هــا بــه ســمتش نمی رونــد. ولــی فقــط ب

می توانیــم امیــد بــه صــادرات هــم داشــته باشــیم.

یــک نکتــه را آقــای صدیقــی فرمودنــد کــه آن هایــی کــه می گوینــد چــرا همــه جــا گازرســانی شــده اســت؟ می توانســت 

برق رســانی شــود. امــا مــن شــخصاً موافــق نیســتم. به ویــژه کــه بــرق ارزان تــر از گاز نیســت. اگــر ایشــان توضیــح بدهنــد 

ــتیم  ــا می توانس ــم، ی ــانی می کردی ــد برق رس ــا بای ــا م ــی جاه ــده دارم بعض ــن عقی ــت. م ــوب اس ــود خ ــفاف بش ــه ش ک

برق رســانی کنیــم. البتــه مــن نگاهــم بــه آینــده اســت، در آینــده انــرژی تجدیدپذیــر در قالــب لولــه گاز توزیــع نمی شــود، 

امــا از طریــق کابــل بــرق می توانــد توزیــع شــود. 

محمدرضا صدیقی
ــه اقصی نقــاط کشــور  ــا برق رســانی ب ــرای ایــن بحثــی کــه در مــورد انتخــاب بیــن گازرســانی ی ــه نظــر مــن امــروز ب ب

ــا را  ــد ســبدی از انرژی ه ــم. بای ــل مطــرح می کردی ــد 25 ســال قب ــن بحــث را بای ــر اســت. ای ــی دی مطــرح اســت خیل

بررســی و بهینه ســازی می کردیــم. امــا حــاال بــه هــر دلیلــی تمــام شــبکه ها را توســعه داده ایــم و گاز را بــه همــه نقــاط 
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برده ایــم و بــه آخــر خــط رســیده ایم، شــاید 3 یــا 4 درصــد، شــهرها و روســتاها باقــی مانــده اســت کــه تامیــن گاز آن هــا 

بــه دشــواری ممکــن اســت. برنامــه ای هــم بــرای آن وجــود نــدارد.

امــا امــروز بحث هــای مهم تــری پیــش روی سیاســت گذاران حــوزه انــرژی کشــور قــرار دارد. موضــوع راندمــان نیروگاه هــا 

یــک معضــل عمــده اســت. ممکــن اســت وزارت نیــرو ماحظاتــی در خصــوص دالیــل عــدم رشــد بهــره وری نیروگاه هــا 

داشــته باشــند. ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه مــا هنــوز نیروگاه هایــی بــا راندمــان کمتــر از 20 درصــد در ســرویس داریــم. 

تــا کــی قــرار اســت ایــن وضعیــت را ادامــه دهیــم؟ ایــن در شــرایطی اســت کــه تقریبــاً یــک ســوم گاز تولیــدی کشــور 

ــد.  ــا می رس ــه مصــرف نیروگاه ه ب

در مــورد طرح هــای گازرســانی در قالــب بنــد ق و مــاده 12 و اقتصــاد و ســودآوری ایــن طرح هــا، در همــان مراحــل اولیــه 

و زمانــی کــه ایــن طــرح در دســت بررســی و تصویــب بــود، بــه درخواســت وزیــر نفــت, اقتصــاد طرح هــای گازرســانی بــا 

تامیــن انــرژی از طریــق منابــع تجدیدپذیــر مقایســه شــد. همین طــور بــا ایــن گزینــه کــه بــه جــای انــرژی تجدیدپذیــر 

از بــرق اســتفاده کنیــم هــم ســنجیده شــد. نهایتــاً گزینــه گازرســانی به عنــوان بهینه تریــن گزینــه از منظــر اقتصــادی 

انتخــاب شــد. ایــن عــاوه بــر مزایــای اجتماعــی  گازرســانی اســت که موجــب افزایــش همگرایــی ملــی و دریافت احســاس 

ــا ایجــاد زیرســاخت های  ــرای محرومیت زدایــی در برخــی مناطــق کمتــر توســعه یافتــه اســت. ب ــت ب توجــه و اراده دول

انتقــال گاز، زیرســاخت توســعه صنعتــی و بــه تبــع آن اقتصــادی و اجتماعــی نیــز بــرای مناطــق هــدف توســعه می یابــد.

محمدحسن پیوندی ثانی
ســام عــرض می کنــم خدمــت اعضــای محتــرم پنل و کلیــه خانم هــا و آقایانی کــه از طریق آناین در جلســه حضــور دارند.

چــون محــور اصلــی صحبــت شــما در مــورد تولیــد و مصــرف گاز اســت، مــن هــم بــه ریشــه اصلــی مطلــب می پــردازم. 

موضــوع این کــه مــا بایــد بتوانیــم حجــم بیشــتری از گاز طبیعــی را بــرای مصــرف آینــده پتروشــیمی آزاد کنیــم و یــا 

در نظــر بگیریــم.

اگــر دو تصویــر 18 و 19 را مشــاهده کنیــد، ایــن فاصلــه انرژی هــای تجدیدپذیــر بــا انرژی هــای فســیلی تــا ســال 2040 

ــه در  ــد ک ــر19 می بینی ــود. در تصوی ــی شــده ب ــرژی پیش بین ــی ان ــس بین الملل ــه در ســال 2013 توســط آژان اســت ک

ــبقت  ــیلی س ــای فس ــال 2050 از انرژی ه ــا س ــد ت ــه بع ــال 2040 ب ــاً از س ــر تقریب ــرژی تجدیدپذی ــال، ان ــه 6 س فاصل

می گیــرد. ایــن تغییــر در فاصلــه 7-6 ســال، معنــی اش ایــن اســت کــه دنیــا روی ایــن مســئله کار کــرده اســت. 
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تصویر 18: مصرف انرژی جهان بر اساس نوع سوخت از سال 1990 تا 2040

تصویر 19: مصرف انرژی جهان بر اساس نوع سوخت از سال 2010 تا 2050
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مــا از ایــن مســئله عقــب هســتیم. یعنــی مــا بــا تکیــه ای کــه بــه داشــتن حجــم زیــاد گاز طبیعــی و ســوخت فســیلی و 

نفــت داریــم، در مســئله انرژی هــای تجدیدپذیــر ضعیــف کار کردیــم، یــا اصــًا کار نکردیــم. ایــن معنــی اش ایــن اســت 

کــه بــه هــر حــال مــا بخشــی از انــرژی را کــه منظــورم هیدروکربــن مــورد نیــاز صنعــت پتروشــیمی اســت، بــه ایــن 

وســیله می توانیــم آزاد کنیــم. یعنــی کشــوری مثــل مــا کــه در خیلــی از نقاطــش کــه بیــش از پیــش می تــوان گفــت 

70 تــا 90 درصــد روزهــا آفتــاب داریــم، مــا بایــد حداکثــر اســتفاده از انــرژی خورشــیدی و ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه 

را انجــام دهیــم.

امــا در خصــوص بحــث پتروشــیمی، در تصویــر20 مشــاهده می کنیــد کــه مصــرف گاز طبیعــی در صنعــت و در بخــش 

انــرژی الکتریکــی تقریبــاً بــا هــم برابــر اســت و حتــی بخــش کوچکــی از آن چــه در صنعــت اســت، پتروشــیمی مصــرف 

می کنــد. بخــش اکثریتــی کــه در صنعــت مصــرف می شــود، در بخــش صنایــع انرژی بــر مثــل فــوالد و آلومینیــوم اســت.

 

تصویر 20: مصرف جهانی گازطبیعی بر اساس بخش های مختلف از سال 2010 تا 2040

تصویــر21 را ماحظــه بفرماییــد، می بینیــد کشــورهای صنعتــی OECD تــا ســال 2050 باالتریــن مصــرف را همچنــان 

در بخــش گاز طبیعــی خواهنــد داشــت، امــا در بخــش کشــورهای non OED ایــن نســبت پایین تــر اســت. 
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تصویر 21: مصرف جهانی گازطبیعی بر اساس بخش های مختلف

در تصویر22 می بینید که یک اتفاقی در دنیا افتاد که برای ما واضح و روشــن اســت که آن مســئله گاز شــیل آمریکا اســت.

می بینیــم از زمانــی کــه نفــت و گاز شــیل در آمریــکا وارد بــازار شــد، میــزان تولیــد بــاال رفــت و قیمــت گاز طبیعــی بــه 

شــدت کاهــش پیــدا کــرد. دو تــا منحنــی را در تصویــر 22 می بینیــد کــه عکــس هــم حرکــت کردنــد. منحنــی کــه رنــگ 

آن قرمــز اســت بــه قیمــت می باشــد، و منحنــی آبــی میــزان تولیــد اســت. ایــن تاثیرگــذاری بین المللــی بــر گاز طبیعــی 

ــک،  ــی اســت. نمی شــود تحــوالت تکنولوژی ــک صنعــت جهان ــر حــال صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی ی ــه ه اســت. ب

ــم. تحــوالت سیاســی در برنامه ریزی هــای دراز مــدت آن را در نظــر نگیری

تصویر 22: میزان تولید و قیمت گاز طبیعی در آمریکا
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تصویــر23 اثــر گاز شــیل را بــه شــکل دیگــری نشــان می دهــد. آمریــکا و کانــادا در ســال 2013 نقشــی در انــرژی نداشــته 

اســت، ولــی در ســال 2020 می بینیــم کــه 10 درصــد ســهمیه در کل دنیــا پیــدا کــرده اســت. ایــن هــم تاثیرگــذاری 

برمســئله باالنــس انــرژی بیــن شــرق و غــرب جهــان یعنــی کشــورهای صنعتــی و کشــورهای تولیــد کننــده و کشــورهای 

ــه تولید کننــده تبدیــل شــد. مصرف کننــده اســت کــه آمریــکا از یــک مصرف کننــده ب

 

تصویر 23: میزان ظرفیت مایع سازی گاز بر اساس منطقه در سال های 2013 و 2020

در ســمت چــپ تصویــر24، تجــارت چنــد مــاده اصلــی در صنعــت پتروشــیمی را کــه بــه نحــوی بــه گاز طبیعــی ارتبــاط 

دارنــد ماحظــه می فرماییــد. ماحظــه بفرماییــد رنــگ قرمــز و آبــی کمرنــگ کــه در ســمت چــپ اســت، یکــی مربــوط به 

پروپیلــن و یکــی مربــوط بــه متــان اســت. رفرنــس بدهــم بــه صحبت هــای امــروز آقــای وزیــر کــه صحبــت چهــار میلیــون 

تــن پروپیلــن از طریــق متانــول اســت. ایــن صحبتــی اســت کــه مــن ســال ها دربــاره ایــن مســئله داد مــی زدم کــه مــا 

بایــد بــه ســمت تغییــر کــردن متانول هایمــان بــه پروپیلــن برویــم.

اگــر مــا بخواهیــم چهــار میلیــون تــن پروپیلــن تولیــد کنیــم، حداقــل بایــد بــه فکــر ســرمایه گذاری الزم بــرای ایــن هــم 

باشــیم. کیســت کــه ســرمایه گذاری کنــد؟ وقتــی کــه مــا در جریــان خصوصی ســازی متاســفانه ســهم دولــت را بــه شــدت 

کاهــش دادیــم، بخــش خصوصــی کــه صرفــاً بــرای رابطــه قیمتــی مناســب بیــن گاز طبیعــی و متانــول، ســرمایه گذاری در 

متانــول بــه شــدت افزایــش پیــدا کــرد کــه کار بــدی نیســت، کار خوبــی اســت. یــک مرحلــه از خام فروشــی جلوگیــری 

ــن  ــون ت ــم 4 میلی ــا بخواهی ــر م ــد. اگ ــاق بیفت ــن اتف ــر روی پروپیل ــرمایه گذاری ب ــد س ــش بای ــی متعاقب ــد. ول می کن

پروپیلــن تولیــد کنیــم، کار ســاده ای نیســت، حتمــاً بایــد منابــع مالــی الزم، فاینانــس الزم و امکاناتــش باشــد. خیلــی 

ــا  ــن م ــد. بنابرای ــن مســئله خــوب کار کرده ان ــوژی، چینی هــا اآلن در مــورد ای پیچیــده نیســت. در شــرق جهــان تکنول

می توانیــم در ایــن کار موفــق شــویم، بــه شــرطی کــه برنامــه منســجم داشــته باشــیم نــه یــک رؤیــا.

ــاق در آن جــا بیشــتر  ــد مناطقــی را نشــان می دهــد کــه آن اتف ــد. می بینی ــت بفرمایی ــر24 عنای ــه منحنــی تصوی ــا ب ام
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خواهــد افتــاد. آن مناطــق کجاســت؟ آســیا و خاورمیانــه یعنــی همیــن دو منطقــه، یعنــی یکــی از عمــده بازارهــای مــا. 

بنابرایــن ایــن نمــودار دقیقــاً نشــان می دهــد کــه مــا بــه کلیــد ســهم خــودش یعنــی بــرای تولیــد متانــول و تبدیلــش 

بــه پروپیلــن نیــاز داریــم و مــن همیــن جــا حــرف اساســی و آخــر را بزنــم. نمی توانیــم بگوییــم ارز پتروشــیمی را الزم  

ــد در ســرما نتوانســتیم در برنامه ریزی هــای  ــای صدیقــی اشــاره کردن ــی ســهمیه گازش را همان طــور کــه آق ــم ول داری

کان تولیــد گاز و مصــرف خانگــی را تنظیــم کنیــم و در صنعــت پتروشــیمی اول چند میلیــون مترمکعب متانــول و اوره را 

قطــع می کنیــم. نمی شــود گفــت ارز آن قــدر برایمــان حیاتــی اســت، ولــی آن طــرف شــما حیاتــی نیســتید، خوراکــت را 

قطــع می کنــم. بنابرایــن مــن خواســتم اهمیــت ایــن قضیــه را هــم در زمــان حــال و هــم در زمــان آینــده بگویــم. مــا بایــد 

اوالً روی انرژی هــای تجدیدپذیــر کشــور بــه شــدت کار کنیــم. وقتــی کــه پتانســیلش را دارد مــا از انــرژی خورشــیدی 

اســتفاده کنیــم، مــزارع بســیار عظیمــی در شــرق و مرکــز کشــور اســت کــه بایــد در مــورد مســئله کار شــود کــه بــار 

انــرژی را مقــداری از روی هیدروکربــن و به خصــوص متــان و گاز طبیعــی برداریــم و بتوانیــم بــه صنعــت اختصــاص بدهیم. 

تصویر 24: ظرفیت کل محصوالت پایه شیمیایی جهان بر اساس بازار و منطقه

ــازار محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمی کــه اکثــر آن  تصویــر25 منحنــی اش بــه روز می باشــد. در ســال 2017 ارزش ب

پتروشــیمی اســت، 3/47 تریلیــون یــورو بــوده، ولــی در ســال 2030 ایــن عــدد6/6 تریلیــون یــورو خواهــد بــود. حــاال باید 

دیــد ســهم مــا از ایــن رشــد ســیزده ســاله چقــدر خواهــد بــود؟ ایــن بخشــی از مصــرف گاز طبیعــی را بــه مــا نشــان 
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می دهــد، تــا مــا بتوانیــم متانــول و پروپیلــن بــه محصــوالت پتروشــیمی تبدیــل کنیــم.

  

تصویر 25: ارزش بازار محصوالت شیمیایی در سال 2017 و 2030

تصویـر 26 را ماحظـه بفرماییـد. سـمت چـپ نقطـه چیـن، محصـوالت پایـه ای اسـت کـه تـا االن در صنعت پتروشـیمی 

در باالدسـت تولیـد کـرده ایـم، ولـی در سـمت راسـت کـه نهایـت صنایـع پایین دسـتی مان االن در روی زمین اسـت، مثل 

آکریات هـا، پلی یورتـان، البتـه MDI/TDI را در ماهشـهر تولیـد کردیم، آمین هـا، پولیویت ها، اتوکسـیات ها، گایکل ها و 

پروپیلن هـا کـه اکثـر این ها یا مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بـه پروپیلن ارتبـاط دارند. بعضی هـا می گویند ما شـغل می خواهیم 

پـس چـرا پایین دسـتی رشـد پیـدا نمی کنـد؟ کلیـد آن این جـا اسـت. کلیـد در همـان پروپیلـن و گاز طبیعـی اسـت.

تصویر 26: تکامل محصوالت پتروشیمی در ایران
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رضا دهقان
ــی کــه بحــث کاهــش  ــر گفتنــد. همچنیــن زمان ــا اهمیــت انرژی هــای تجدیدپذی ــدی در رابطــه ب ــای مهنــدس پیون آق

مصــرف شــد، بــه هــر حــال پیــچ گاز را اول نبایــد بــر روی پتروشــیمی بســت. این که اساســاً از مصــرف صنایع پتروشــیمی، 

بخــش کوچکــی اش را اختصــاص می دهــد، صحبــت کردنــد. ســوالی االن بــه دســت مــن رســید کــه بــا صحبــت ایشــان 

و همچنیــن صحبــت آقــای صدیقــی مربــوط اســت کــه فرمودنــد در دنیــا بیشــتر مصــرف گاز ســمت صنایــع اســت تــا 

ــا کلیــت  ــا همــه این هــا موافــق نیســتم، ام ــود. مــن شــخصاً ب مصــرف خانگــی و تعبیــر ایشــان ســاختن و ســوختن ب

ــش  ــد نق ــه می گوی ــتا اســت ک ــان راس ــیده در هم ــن رس ــه دســت م ــه ب ــوالی ک ــد. س ــش صحیحــی می باش آن فرمای

نیروگاه هــای گازی در مصــرف بــاال اســت، آیــا رویکــرد مشــخصی بــرای افزایــش راندمــان وجــود دارد؟ آقــای صدیقــی 

اگــر توضیحــی داریــد بفرماییــد. 

محمدرضا صدیقی
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا اتــاف انرژی مــان بــاال اســت. شــاخص ها نشــان می دهــد کــه بیــش از دو برابــر نُــرم دنیــا 

انــرژی هــم در صنایــع و هــم در بخــش خانگــی اســتفاده می کنیــم. بخــش خانگــی کــه افســار گســیخته مصــرف می کند. 

امــا در مــورد بحــث راندمــان در بخــش نیروگاهــی، در ایــن ســند جامــع یــا تــراز گاز کــه مصــوب شــورای عالــی انــرژی 

اســت تکلیــف شــده اســت کــه نیروگاه هــای حرارتــی  بایــد تــا ســال 1420 بــه راندمــان حــدود 50 درصــد نزدیــک شــوند. 

تولیــد انــرژی  از منابــع تجدیدپذیــر کــه در حــال حاضــر حــدود 800-700 مــگاوات اســت، بایــد بــه 25 هــزار مــگاوات 

افزایــش پیــدا  کنــد. بــاز در ایــن ســند پیش بینــی شــده اســت، نیروگاه هایــی ســیکل ترکیبــی شــوند، تــا راندمــان آن هــا 

ارتقــا یابــد. این هــا بایــد تقریبــاً تــا ســال 1405 انجــام شــود، همین طــور پیش بینــی شــده اســت کــه تــا 8 هــزار مــگاوات

ــه را  ــودن قضی ــر ب ــه امکان پذی ــم ک ــه می گوی ــن مقول ــا ای ــاط ب ــم. در ارتب ــت کنی ــای هســته ای دریاف ــرق از نیروگاه ه ب

ــم.  ــرمایه گذاری ها ببینی ــا س ــاط ب ــد در ارتب ــاً بای واقع

نکتــه آخــرم ایــن اســت کــه در ایــن طــرح حتــی حــدود 5 هــزار مــگاوات تولیــد بــرق از زغال ســنگ پیش بینــی شــده 

اســت و ایــن پیش بینــی بایــد در مناطقــی کــه از لحــاظ زیســت محیطــی آمادگــی آن را دارنــد اجــرا شــود.

رضا دهقان
ایــن بحــث بهینه ســازی مصــرف را اضافــه کنــم. بخــش عمــده ای از وظیفــه اصــًا بــه عهــده وزارت نفــت نیســت. جاهایــی 

مثــل وزارت صمــت، وزارت نیــرو و وزارت مســکن و شهرســازی متولــی هســتند. آن جــا بایســتی ایــن کار انجام شــود. 
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محمد مشکین فام
زمانــی کــه مــن اســاید ها را داشــتم نشــان مــی دادم، زیــاد وارد بحــث چالش هــا نشــدم. امــا ایــن مطلــب را بایــد عــرض 

کنــم کــه تــا بــه حــال بــه صــورت متعــارف از میــدان پــارس جنوبــی تولیــد کرده ایــم و توســعه داده ایــم و مشــکل زیــادی 

بابــت تکنولــوژی نداشــتیم. چــون حالــت متعــارف بــود. از ایــن بــه بعــد، در بیســت ســال آینــده مــا دو چالــش پیــش رو 

داریــم. یکــی این کــه 50 میلیــارد دالر می خواهیــم ســرمایه گذاری کنیــم و پــول نیســت. واقعــاً پــول کجاســت؟

ــرزاد را  ــل ف ــی مث ــا میدان ــی م ــتیم. یعن ــوژی هس ــد تکنول ــد نیازمن ــش تولی ــرای افزای ــه ب ــت ک ــن اس ــث دوم ای بح

ــاال اســت و میادینــی  ــی ب ــوژی خاصــی می خواهــد. چــون میــزان گوگــرد آن خیل می خواهیــم توســعه بدهیــم، تکنول

ــرای توســعه  ــوژی خــاص می خواهــد. کلــی چالــش ب ــاال اســت، این هــا تکنول ــم میــزان گوگــرد آن ب کــه اشــاره کردی

دارد. یعنــی بــه ایــن راحتــی نیســت. یعنــی حتــی اگــر پــول آن هــم آمــاده باشــد، از طــرف دیگــر بایــد بتــوان آن را 

ــارس  ــی پ ــد بتوانیــم 700 میلیــون مترمکعــب در روز تولیــد فعل ــاده کــرد. خروجــی آن چیســت؟ خروجــی آن بای آم

جنوبــی را نگــه داریــم و مــازادش بتوانیــم 400 میلیــون متــر مکعــب در روز از طریــق میادیــن دیگــر، افزایــش تولیــد 

ــد  ــی بای ــارد دالر ســرمایه گذاری بکنیــم و از طرف ــی 3 میلی ــاً 2 ال در طــی بیســت ســال آینــده داشــته باشــیم. تقریب

ــا چالــش مواجــه اســت.  ــا بتوانیــم توســعه را ادامــه دهیــم. هــر دو ب ــوژی روز دنیــا را داشــته باشــیم ت بتوانیــم تکنول

یعنــی می خواهــم ایــن را عــرض کنــم کــه از ایــن بــه بعــد بایــد واقعــاً بــه فکــر مصــرف بهینــه گاز در کشــور باشــیم 

کــه بتوانیــم از همــان داشــته  ای کــه در حــال حاضــر داریــم بــه نحــو احســن اســتفاده کنیــم و بتوانیــم بــا همیــن وضــع 

بســازیم. شــما فکــر نکنیــد کــه از ایــن بــه بعــد مثــًا 400 میلیــون متــر مکعــب در روز توســعه می توانیــم اضافــه کنیــم. 

بــا ایــن شــرایط عــرض کــردم چالــش ســنگینی واقعــاً پیــش رو داریــم. در واقــع هــم در تکنولــوژی مشــکل داریــم، هــم 

ــرد. ــد فکــری ک ــود و در مصــرف آن بای ــه فکــر بهینه  ســازی ب ــد ب در ســرمایه گذاری. در نتیجــه بای

 

عبدالمحمد دلپریش
از مجموعــه صحبت هایــی کــه شــد مــن پنــج راهبــرد را در ســطح ملــی پیشــنهاد می کنــم کــه در قوانیــن بودجــه و 

برنامــه پنــج ســاله در نظــر گرفتــه شــود:

توسعه میدان های گازی ادامه پیدا  کند، یعنی ما ناچاراً باید تولید فعلی گاز را افزایش دهیم.   .1

منطقــی کــردن قیمــت گاز بــازار داخــل بســیار مهــم اســت. می بایســت از همیــن بــازار داخــل بزرگــی کــه گاز   .2

ــد. ــور باش ــادی کش ــعه اقتص ــاب توس ــکوی پرت ــد س ــل می توان ــازار داخ ــم. ب ــروت بکنی ــاد ث ــم، ایج ــاد کرده ای ایج

پایدارسازی همین شبکه گاز که تمام کشور را تحت پوشش گرفته است، باید پایدار شود که امنیت انرژی حفظ شود.  .3
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باال بردن راندمان نیروگاه های برق به عنوان بیشترین مصرف کننده گاز.  .4

متنوع سازی سبد انرژی و سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدیدپذیر  .5

من فکر می کنم اگر این پنج راهبرد اجرا شـود، مورد بهینه سـازی مصرف انرژی هم به طور اتوماتیک توسـعه پیدا می کند.

رضا دهقان
جمع بندی پنل را عمًا آقای مهندس دلپریش انجام دادند. به سواالت هم می پردازیم.

خانم سالمی )خبرنگار(
درضمــن مباحــث مطــرح شــده همــه عزیــزان ســوالی بــه نظــرم می رســید کــه آیــا ویژگی هــای جامعــه ایــران در هــر 

ــم  ــورد اینکــه دائ ــی در م ــای صدیق ــه آق ــی ک ــه شــده اســت؟ مخصوصــاً صحبت ــن مســائل نظــر گرفت ــه ای در ای زمین

ــت  ــت صحب ــک کلی ــوان ی ــه از آن به عن ــی ک ــرف خانگ ــورد مص ــد. در م ــرح کردن ــود، مط ــاخته نمی ش ــوزد و س می س

ــم در  ــا نمی توانی ــًا م ــرد؟ مث ــر می گی ــران را در ب ــه بخشــی از گاز ای ــه چ ــده اســت ک ــرآورد ش ــًا ب ــا اص ــود. آی می ش

نظــر نگیریــم کــه مــدل آشــپزی در ایــران بــا خیلــی از کشــورها فــرق دارد و مثــا مــردم ایــران نــوع آشــپزی و ســبک 

غذایشــان بــا کشــورهای اروپایــی فــرق می کنــد. در آن جــا الزم نیســت اصــًا آن میــزان ســوخت صــرف غــذا شــود، و بــا 

فرهنــگ مــا بســیار متفــاوت اســت. آیــا مــا می توانیــم بــا قطعیــت بگوییــم آن هــا در ایــن زمینــه از مــا جلوتــر هســتند؟ 

موضــوع دیگــری کــه هســت مــردم ایــران بیشــتر اوقاتشــان را در خانــه ســپری می کننــد، تــا خیلــی از کشــورهای دیگــر 

ــادی هســتند کــه ســبک زندگی شــان در  ــه گروه هــای زی ــه هســتند. از جمل ــه دالیــل مختلــف در بیــرون از خان کــه ب

ــای  ــورد مســائل توســعه ای از آق ــن در م ــده می شــود؟ همچنی ــا دی ــا این ه ــال شــود، آی ــد دنب ــه نمی توان ــرون از خان بی

مهنــدس مشــکین فام ایــن پرســش را دارم کــه نفــت و گاز پــارس تــاش بســیار زیــادی می کنــد. مــن بارهــا بــه عســلویه 

ــه در  ــی ک ــا ارزش اتفاق ــردم م ــد م ــا فکــر می کنی ــا آی ــا بشــود. ام ــن تاش ه ــر ای ــد منک ــچ کــس نمی توان ــه ام، هی رفت

ــه  ــه آن را ب ــد ک ــه خــودش می دان ــارس وظیف ــه وضــوح متوجــه شــوند؟ نفــت و گاز پ ــد را توانســته اند ب آن جــا می افت

آن هــا انتقــال بدهــد؟ مــردم کجــای ایــن بحث هــا هســتند. 

رضا دهقان
سوال دوم به خودتان برمی گردد که این ارزش ها را مردم متوجه شوند.
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محمدرضا صدیقی
در این خصوص کار پژوهشـی صورت گرفته اسـت. سیاسـت های پیشـنهادی که درباره بهینه سـازی اشـاره شـد، براسـاس 

مطالعاتـی بـوده اسـت کـه بـر روی جوامـع مختلف حتـی بـر روی اقلیم های مختلف کشـور انجام شـده اسـت و صرفاً این 

نبـوده کـه به صـورت کلی گفته شـود. ما بیشـترین میـزان مصـرف گاز را در منازل بـرای گرمایش داریـم. 22 راهکار برای 

صرفه جویـی در رابطـه بـا بخـش سـاختمان کـه متولـی آن وزارت راه و شهرسـازی اسـت مطالعـه و جمع بنـدی کرده انـد 

کـه اگـر از ایـن 22 راهـکار، هشـت راهـکار را بتـوان بـه  کار گرفـت و قوانین مصوبـی را که در حـال حاضر داریـم اجرایی 

کننـد، صرفه جویـی عمـده ای اتفـاق می افتـد. دوسـتان توجـه داشـته باشـند کـه اختـاف مصرف بیـن فصل گرم و سـرد 

مـا در طـول سـال بسـیار زیاد اسـت. در فصـل گرم ما به مصـرف 150 میلیـون متر مکعب در روز می رسـیم. در زمسـتان 

شـرایط بسـیار متفـاوت اسـت و طـی همین روزهـای اخیر، مـا رکـورد 660 میلیون متر مکعـب در روز را ثبـت کردیم.

ــارت و  ــدن و تج ــت، مع ــازی و وزارت صنع ــای وزارت  راه و شهرس ــی، مأموریت ه ــی و صنعت ــارف خانگ ــث مص در بح

اقداماتــی کــه بایــد بــرای بهینه ســازی انجــام بدهنــد در قالــب قانــون کامــًا احصــاء شــده اســت. این کــه اشــاره کردیــد 

ــا خیــر، واقعیــت ایــن اســت کــه مــا فقــط گفتیــم کــه  ــه روشــنی تبییــن شــده اســت ی ــرای مــردم ب کــه مســائل ب

دارنــده ذخایــر بــزرگ هیدروکربــوری دنیــا هســتیم. در ذهنیــت عمومــی جــا انداختیــم کــه دغدغــه ای نداشــته باشــید، 

ــن بحــث را حتــی در محافــل تصمیم گیــری هــم می شــنویم، خــارج از مجموعــه ــا ای ــم. چــون م ــراوان داری ــا گاز ف م

وزارت نفت، می پرسند چرا با وجود این ذخایر عظیم گاز، ما باید مشکل تامین گاز داشته باشیم؟

رضا دهقان
آقــای داودی توضیــح دادنــد، در مــورد جایگزیــن بــرق بــه جــای گاز، حــدود 18 ســال پیــش در ســازمان برنامــه و بودجــه 

بررســی شــد. مصــرف بــرق در اســتان های گرمســیری کامــًا توجیــه شــد. امــا بــه علــت عــدم هماهنگــی وزارت نفــت و 

وزارت نیــرو اجــرا نشــد. مشــکل همــان نداشــتن وزارت انــرژی اســت.

من جمع بندی پایانی را داشته باشم. در چند مورد تاکید شد:

افزایش تولید گاز از طریق توسعه میادین گازی و افزایش فشار.   

لـزوم کنترل و بهینه سـازی مصـرف و افزایش راندمان انرژی به خصوص در بخـش صنایع، یعنی نه فقط بخش خانگی.   

لزوم سرمایه گذاری برای انرژی های تجدیدپذیر به طور گسترده.   

لزوم ادامه یافتن سرمایه گذاری در توسعه پتروشیمی ها.   

همــه آن چــه کــه گفته شــد، احتیــاج به جــذب ســرمایه دارد، نیاز بــه ســرمایه گذاری داخلــی و خارجی مفصــل دارد.  
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نشســت پاالیشــگاه یــا 

ــش  ــگاه، نق پتـروپاالیشـ

ــی ــش خصوص ــت و بخ دول

سـه شـنبه 1399/11/07                          11:00 تـا 12:15 





هوشنگ فالحتیان
 معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی 

مشخصات فردی:

هوشنگ فاحتیان، متولد 1336

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کارشناسی مهندسی مکانیک

سوابق شغلی و اجرایی:

مدیر نیروگاه 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای غرب )کرمانشاه، کردستان، ایام(

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای باختر )مرکزی، همدان، لرستان(

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای اصفهان )اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

مشاور وزیر نیرو در امور برق و انرژی

معاون وزیر نفت در برنامه ریزی
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علیرضا آرمان مقدم
 عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و 

پخش فرآورده های نفتی ایران 

مشخصات فردی:

علیرضا  آرمان مقدم

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی شیمی

سوابق شغلی و اجرایی:

کارشناس ارشد فرایند شرکت ملی مهندسی و ساختمان

نماینده در طرهای برون مرزی شرکت ملی مهندسی و ساختمان

مشاور مدیرعامل شرکت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

رییس مهندسی شرکت ملی مهندسی و ساختمان

عضو هیئت مدیره و مدیر امور طراحی و مهندسی شرکت ملی مهندسی و ساختمان 

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
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رضا مهدوی پور
 مشاور مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

مشخصات فردی:

رضا مهدوی پور، متولد 1366

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید بهشتی 

سوابق شغلی و اجرایی:

معاون نفت و گاز ستاد توسعه فناوری های انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

رئیس گروه نفت و گاز، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

رئیس کارگروه زنجیره ارزش بازنگری سیاست های کان حوزه انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام

)VCMStudy.ir( مدیر و موسس مرکز مطالعات زنجیره ارزش نفت و گاز

عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مارون
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هوشنگ فالحتیان

بسم ا... الرحمن الرحیم

همان طــور کــه اطــاع داریــد، در حــال حاضــر بــا توجــه بــه تاش هــای زیــادی کــه در طــول ســال های اخیــر صــورت 

گرفتــه اســت، توانســته ایم ظرفیــت پاالیشــگاه های موجودمــان را به بیــش از 2 میلیون و 100 هزار بشــکه در روز برســانیم. 

ایــن درحالــی اســت کــه قابلیــت تولیــد نفــت خــام مــا حــدود ســه میلیــون و هشــتصد هــزار بشــکه در روز اســت. بــر این 

اســاس و بــا توجــه بــه تحریم هــای ظالمانــه اســتکبار جهانــی علیــه کشــورمان، نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در

24 تیرمــاه ســال 1398 طرحــی را تحــت عنــوان قانــون حمایت از توســعه صنایع پایین دســتی نفــت خام و میعانــات گازی 

بــا اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمــی، بــه تصویــب رســاندند و در تاریــخ 26 مــرداد ســال 1398 ایــن قانــون ابــاغ شــد.

آیین نامــه اجرایــی ایــن قانــون هــم توســط وزارت نفــت بــه دولــت محتــرم پیشــنهاد شــد و در تاریــخ 18 دی مــاه ســال 

1398 آیین نامــه اجرایــی بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید. در تاریــخ 29 دی مــاه ســال 1398 آیین نامــه اجرایــی مــورد 

نظــر توســط هیئــت دولــت ابــاغ شــد. در قالــب این قانــون خــوراک بــدون دریافــت بهــای آن از زمان شــروع بهره بــرداری 

بــه طرح هــای پاالیشــی و پتروپاالیشــی موضــوع قانــون و همچنیــن طرح هــای بهینه  ســازی پاالیشــگاه موجــود بــه تعــداد 

روزی کــه ارزش آن معــادل حجــم ســرمایه گذاری ارزش گــذاری شــده گــردد، به عنــوان تســهیات به شــرکت مجــری طرح 

تحویــل می شــود کــه اصطاحــاً بــه آن تنفــس خــوراک گفتــه می شــود. بــه عبارتــی دیگــر ســرمایه گذارانی کــه وارد عرصه 

احــداث پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشــگاه ها می شــوند بــه ترتیبــی کــه اشــاره شــده از تنفــس خــوراک اســتفاده خواهنــد کرد.

بــرای اجــرای ایــن قانــون، تنفــس خــوراک صرفــاً از محــل درصدی از ســهم ســاالنه صندوق توســعه ملــی از صــادرات نفت 

و میعانــات گازی تأمیــن می شــود و دولــت هــم موظــف اســت طبــق تکالیــف ایــن قانــون از طریــق وزارت نفــت نســبت 

بــه صــدور و بازنگــری مجــوز طرح هــا تــا ســقف 2 میلیــون بشــکه در روز و اعطــای تنفــس خــوراک بــه ســرمایه گذاران 

ــه ایــن  ــرای جــذب ســرمایه گذاری مردمــی حمایــت کنــد. نحــوه تامیــن مالــی ایــن پــروژه هــم ب بخــش غیردولتــی ب

ترتیــب اســت کــه 30 درصــد بایــد آورده ســرمایه گذاران تأمیــن گــردد. حداقــل30 درصــد هــم از محــل ســرمایه گذاری 

ــازار ســرمایه تامیــن شــود. ــق وام و ب ــد از طری ــاز کــه حــدود 40 درصــد اســت، بای ــورد نی ــع م مردمــی و مابقــی مناب

در اجــرای ایــن قانــون، وزارت نفــت فراخوانــی را در تاریــخ 29 بهمن مــاه ســال 1398 در قالــب آیین نامــه اجرایــی انجــام 

داد. پــس از برگــزاری ایــن فراخــوان 117 درخواســت اولیــه واصــل شــد. بعــد از بررســی گــزارش فنــی و اقتصــادی و 

توانمنــدی مالــی شــرکت ها، در نهایــت وزارت نفــت 20 مجــوز بــرای شــرکت هایی کــه واجــد شــرایط شــناخته شــده اند 

صــادر کــرد. ســه شــرکت موفــق شــدند بــرای اســتفاده از معیانــات گازی مجــوز بگیرنــد کــه شــامل شــرکت های جاویــد 
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انــرژی پرتــو، توســعه پاالیشــی پیشــگامان ســیراف و گــروه گســترش نفــت و گاز پارســیان مجموعــاً ایــن شــرکت ها از 

240 هــزار بشــکه در روز خــوراک بهره منــد می شــوند و 1 میلیــارد و 553 میلیــون دالر هــم میــزان ســرمایه گذاری ایــن 

پاالیشــگاه ها اســت کــه در منطقــه ســیراف احــداث خواهــد شــد )جــداول 1 و 2(.

جدول1 : لیست طرح های با خوراک میعانات گازی منتخب در فراخوان

جدول2 : فرآورده های تولیدی طرح های با خوراک میعانات گازی

ــن فراخــوان پنــج شــرکت انتخــاب  ــب ای ــرای پاالیشــگاه هایی هــم کــه از نفــت خــام اســتفاده خواهنــد کــرد، در قال ب

ــزار بشــکه ای را  ــک پاالیشــگاه 120ه ــه ی ــت الوان اســت ک ــش نف ــن شــرکت ها، شــرکت پاالی ــی از ای ــه یک ــدند ک ش

ــگاه ــک پاالیش ــک ی ــه جاس ــت در منطق ــرر اس ــه مق ــر ک ــرمایه گذاری غدی ــرد. س ــد ک ــداث خواه ــره الوان اح در جزی
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300هــزار بشــکه ای احــداث کنــد. شــرکت ســرمایه گذاری شســتان در منطقــه عمومــی بندرعبــاس در اســتان هرمــزگان 

ــرار اســت یــک  ــرژی مفیــد هــم ق ــد. شــرکت توســعه مکــران ان یــک پاالیشــگاه 300هــزار بشــکه ای احــداث می نمای

پاالیشــگاه 300هــزار بشــکه ای در جاســک ایجــاد کنــد. همچنیــن گــروه توســعه ســرمایه گذاری انتخــاب هــم در منطقــه 

ــه در  ــرمایه گذاری هایی ک ــزان س ــد. می ــداث نمای ــکه ای اح ــزار بش ــگاه 200 ه ــک پتروپاالیش ــت ی ــرر اس ــک مق جاس

پاالیشــگاه های نفــت صــورت خواهــد گرفــت، بالــغ بــر 25میلیــارد و 800 میلیــون دالر خواهــد بــود )جــداول 3 و 4(.

جدول 3: لیست طرح های با خوراک نفت خام منتخب در فراخوان

 

جدول 4 : فرآورده های تولیدی طرح های با خوراک نفت خام
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ــداث  ــت اح ــرایط جه ــد ش ــرمایه گذاران واج ــرای س ــدیم ب ــق ش ــوان موف ــن فراخ ــزاری ای ــا برگ ــر ب ــارت دیگ ــه عب ب

ــه  ــرای احــداث پاالیشــگاه/ پتروپاالیشــگاه ب ــات گازی و ب ــا خــوراک میعان ــزار بشــکه ب ــه ظرفیــت 240ه پاالیشــگاه ب

ــم.  ــادر نمائی ــوز ص ــام، مج ــت خ ــوراک نف ــا خ ــکه ب ــزار بش ــت ه ــت و بیس ــون و دویس ــک میلی ــر ی ــغ ب ــت بال ظرفی

بدیــن ترتیــب بیــش از 1میلیــون و 400هــزار بشــکه مجــوز صــادر شــد، نتیجــه ای هــم کــه از احــداث پاالیشــگاه ها/

پتروپاالیشــگاه ها بــا خــوراک نفــت خــام حاصــل خواهــد شــد، نهایتــاً ایــن اســت کــه بالــغ بــر 185میلیــون لیتــر انــواع 

ــد  ــت تولی ــزان ظرفی ــن می ــه همی ــب ب ــن ترتی ــد. بدی ــد گردی ــد خواه ــان تولی ــای ویژه ش ــر از فرآورده ه ــرآورده، غی ف

فــرآورده کشــور اضافــه می گــردد. در عیــن حــال در پاالیشــگاه هایی کــه خــوراک میعانــات گازی دارنــد، فرآورده هایــی 

ــم. ــد می کنی ــوروی 5 تولی ــاً ی ــت عمدت ــا کیفی را ب

در قالــب ایــن طــرح کــه در مجلــس تصویــب و تبدیــل بــه قانــون شــد، مقــرر اســت کیفیــت محصــوالت پاالیشــگاه های 

موجــود هــم ارتقــاء و محصوالتــی کــه از ایــن پاالیشــگاه ها تولیــد می شــود بهبــود یابــد. در ایــن زمینــه 12 مجــوز صــادر 

ــازند  ــی در ش ــاه، الوان و امام خمین ــیراز، کرمانش ــز، ش ــان، تبری ــران، اصفه ــگاه های ته ــامل پاالیش ــه ش ــت ک ــده اس ش

ــد  ــون دالر بای ــارد و 600 میلی ــا 6 میلی ــن طرح ه ــود. در ای ــاس می ش ــگاه بندرعب ــن پاالیش ــزی و همچنی ــتان مرک اس

ســرمایه گذاری صــورت گیــرد تــا موضــوع بهینه ســازی و ارتقــاء کیفیــت پاالیشــگاهی موجــود تحقــق یابــد. )جــدول 5(.

جدول 5: لیست طرح های بهینه سازی و ارتقاء کیفیت پاالیشگاه های موجود منتخب در فراخوان
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ایــن کارنامــه وزارت نفــت در زمینــه اجــرای وظایــف قانــون مــورد نظــر بــود کــه مجلــس محتــرم بــه عهــده وزارت نفــت 

گذاشــت. در ایــن مرحلــه تــاش وزارت نفــت ایــن بــود کــه در یــک بــازه زمانــی بســیار فشــرده ایــن کار را انجــام دهــد. 

خوشــبختانه ایــن اقــدام صــورت گرفتــه اســت و مــا از ایــن بــه بعــد بایــد حمایت هــای الزم را از ســرمایه گذاران بــرای 

ــا  ــی ب ــی در حــال انجــام اســت. مکاتبه های ــم. در عیــن حــال پیگیری های گرفتــن زمیــن و ســایر مجــوزات انجــام  دهی

رییــس محتــرم جمهــور صــورت گرفــت تــا ســقف تنفــس خــوراک ســاالنه توســط هیئــت امنــای صنــدوق توســعه ملــی 

تصویــب گــردد و شــرکت های دارای مجــوز از تنفــس خــوراک بهره منــد شــوند و بــا ایــن اطمینانــی کــه حاصــل می کننــد، 

ــد. ــی را شــروع کنن ــات اجرای ــد و عملی ــد، آورده خودشــان را بیاورن ــی را جــذب کنن ــد ســرمایه گذاری های مردم بتوانن

اتفاقــی کــه بــا احــداث ایــن پاالیشــگاه و پتروپاالیشــگاه بــرای کشــور رقــم خواهــد خــورد، ایــن اســت کــه مــا دیگــر از 

خــام فروشــی نفت خــام و میعانــات گازی در ســال های آینــده خــودداری خواهیــم کــرد و آن را در زنجیــره ارزش قــرار 

می دهیــم و تبدیــل بــه انــواع فرآورده هــای نفتــی و محصــوالت پتروشــیمی می کنیــم. بــه ایــن ترتیــب ریســک ناشــی 

از تحریم هــا در ســال های آینــده بــرای کشــور کاهــش خواهــد یافــت و دشــمنان مــا قــادر نخواهنــد بــود کــه ماننــد 

ــد و در حــال حاضــر هــم اســتمرار دارد، کشــور را در تحریــم کامــل قــرار دهنــد.  شــرایطی کــه در گذشــته رقــم زدن

ــری  ــت متوازن ت ــک وضعی ــاً ی ــم مجموع ــا می توانی ــگاه ها م ــگاه ها و پتروپاالیش ــن پاالیش ــداث ای ــا اح ــه ب ــن اینک ضم

را در زمینــه توســعه پتروشــیمی ها و همینطــور تامیــن پایــدار خوراک هــای مجتمــع پتروشــیمی رقــم بزنیــم و نقــش 

پتروپاالیشــگاه ها در توســعه متــوازن صنعــت پتروشــیمی بیــش از پیــش ارتقــا خواهــد یافــت.

ــن عرصــه شــدند  ــه وارد ای ــزی ک ــای الزم را از ســرمایه گذاران عزی ــدی بایســتی حمایت ه ــه بع ــا در مرحل ــن م بنابرای

بــه  عمــل بیاوریــم و حتمــا ایــن کار را انجــام خواهیــم داد تــا ایــن هــدف بــزرگ تحقــق یابــد. ارتقــای پاالیشــگاه های 

ــاً بیــش از ــورد نظــر هــم مجموع ــارد دالر و پروژه هــای احــداث پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشــگاه های م موجــود 6/6 میلی

26 میلیــارد دالر منابــع ارزی احتیــاج دارد. طبیعتــاً بایســتی کل نظــام از ایــن پروژه هــا حمایــت نمایــد تــا ایــن هــدف 

بــزرگ تحقــق پیــدا کنــد. مــوارد متعــددی هــم در آیین نامــه اجرایــی لحــاظ شــده تــا عزیــزان ســرمایه گذار بتواننــد از 

بــازار ســرمایه اســتفاده کننــد و هرچــه ســریع تر پروژه هــا را عملیاتــی و اجــرا نماینــد.

بــا توجــه بــه شــرایط جدیــدی هــم کــه در عرصــه جهانــی ایجــاد شــده، ان شــاءا... فضــای بهتــری ایجــاد خواهــد شــد 

کــه ایــن پاالیشــگاه ها بــا ضریــب پیچیدگــی بــاال کــه مدنظــر قانون گــذار اســت احــداث گــردد و در مجمــوع بــا اجــرای 

ــد  ــر می رس ــه نظ ــال ب ــن ح ــردد. در عی ــارج گ ــده خ ــال های آین ــا در س ــار تحریم ه ــر ب ــور از زی ــا کش ــن طرح ه ای

دســت یابی بــه فناوری هــا جدیــد هــم در ســال های پیــِش رو بهتــر از گذشــته باشــد. در ایــن صــورت، ســرمایه گذاران 

خواهنــد توانســت از فناوری هــای روز در ایــن عرصــه اســتفاده نماینــد.
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علیرضا آرمان مقدم
ــرح  ــتی مط ــع پایین دس ــش صنای ــده در بخ ــذاری آین ــتراتژی و هدف گ ــن اس ــوع تعیی ــه موض ــه این ک ــه ب ــا توج ب

ــف و در دهه هــای  ــه گذشــته صنعــت پاالیــش داشــته باشــیم. در دوره هــای مختل ــدا نگاهــی ب ــر اســت ابت اســت، بهت

اخیــر راهبــردی کــه در ارتبــاط بــا نــوع الگوهــای تولیــد فرآورده هــای نفتــی غالــب بــوده، بــر مبنــای تامیــن ســوخت 

بــرای نیازهــای گرمایشــی و حمــل و نقــل بــا تأکیــد بــر تحقــق اهــداف کمــی بــود. بــه تدریــج از اوایــل دهــه هشــتاد 

خورشــیدی بخشــی از ســرمایه گذاری توســعه ای در صنعــت پاالیــش بــه مــوازات افزایــش کمــی در تولیــد فرآورده هــای 

نفتــی، بــه ســمت کیفی ســازی فرآورده هــا هدایــت شــد. بــه گونــه ای کــه تعــدادی از پاالیشــگاه ها پروژه هــای 

ــا  ــی از پروژه ه ــش بزرگ ــرداری بخ ــرا و بهره ب ــا اج ــاً ب ــد. نهایت ــف کردن ــرآورده را تعری ــازی ف ــازی و بهینه س کیفی س

امــروز شــاهدیم کــه از لحــاظ کمــی ظرفیــت پاالیشــی در حــدود 2/3 میلیــون بشــکه در روز و تــوان تولیــدی بنزیــن 

ــن  ــادی از ای ــر نفــت گاز رســیده اســت کــه بخــش زی چیــزی در حــدود 110میلیــون لیتــر در روز و 120میلیــون لیت

ــد و عرضــه می شــود. ــورو تولی ــا پارامترهــای زیســت محیطــی اســتاندارد ی ــق ب ــا مشــخصات منطب محصــوالت هــم ب

ــت  ــتراتژیک نف ــر اس ــود ذخای ــن وج ــه ای و همچنی ــی و منطق ــاص جغرافیای ــت خ ــل موقعی ــه دلی ــران ب ــور ای کش

پتروپاالیــش می باشــد. و  پاالیــش  بــرای توســعه صنعــت  خــام و میعانــات گازی دارای مزیت هــای مطلوبــی 

ــرای ســرمایه گذاری  در توســعه صنعــت پاالیــش از چندیــن مســیر در حــال پیگیــری اســت.  در حــال حاضــر تقاضــا ب

بخــش اول شــامل شــانزده شــرکت متقاضــی نفــت خــام و میعانــات گازی بــا ظرفیــت مجمــوع 793 هــزار بشــکه در روز 

بــرای احــداث پاالیشــگاه جدیــد از طریــق اخــد موافقــت اصولــی از معاونــت برنامه ریــزی وزارت نفــت هســتند. بــر اســاس 

مفــاد مجوزهــای صــادره در صورتی کــه ایــن شــرکت ها بــه دالیــل غیر موجــه فاقــد پیشــرفت در بازه هــای تعریــف شــده 

باشــند، بــا احتمــال ابطــال مجــوز روبــرو خواهنــد شــد. در ارتبــاط بــا تمایــل بــه ســاخت پتروپاالیشــگاه بــا توجــه بــه نیاز 

ســرمایه گذاری زیــاد،  فقــط پاالیشــگاه آناهیتــا بــا اعمــال تغییراتــی در الگــوی اولیــه بــه ســمت پتروپاالیشــگاه رفته اســت 

و بقیــه عمدتــاً بــا هــدف تولیــد فرآورده هــای معمــول پاالیشــی درخواســت داشــته اند.

بخــش دوم شــامل شــرکت هایی هســتند کــه بــه اســتناد قانــون حمایــت از توســعه صنایــع پایین دســتی نفــت خــام و 

میعانــات گازی بــا اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمــی بــرای ســاخت پاالیشــگاه و یــا پتروپاالیشــگاه مجــوز اولیــه دریافــت 

کردنــد. مجمــوع ظرفیــت ایــن واحدها یــک میلیون و 200 هزار بشــکه در روز نفت خام و 240 هزار بشــکه در روز میعانات 

گازی اســت. درخواســت اولیــه ایــن شــرکت ها بــر پایــه ســاخت پاالیشــگاه بــوده اســت و برخــی از آنهــا بــرای فــاز دوم، 

توســعه پتروشــیمی را نیــز مدنظــر دارنــد. ظاهــراً امــکان افــزودن واحدهــای مربــوط بــه زنجیــره ارزش و یــا همــان بخش 

پتروشــیمی کــه نهایتــاً مجموعــه را بــه پتروپاالیشــگاه تبدیــل خواهــد کــرد در اصاحیــه قانون در حال بررســی می باشــد.
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ــاء کیفیــت پاالیشــگاه های موجــود و  ــکان ارتق ــی کــه انجــام شــد ام ــر اســاس فراخوان ــون و ب ــن قان ــب ای ــه در قال البت

محصوالتــی کــه از ایــن پاالیشــگاه ها تولیــد می شــود نیــز فراهــم گردیــد کــه در صــورت اجرایــی شــدن آن هــا یکــی از 

چالش هــای اصلــی وضعیــت فعلــی صنعــت پاالیــش کــه ســهم بــاالی فــرآورده ای ســنگین در ســبد محصــوالت تولیــدی 

اســت، رفــع خواهــد شــد.

ــا  ــای ب ــات گازی، واحده ــا میعان ــام و ی ــت خ ــوراک نف ــا خ ــا ب ــرمایه گذاری واحده ــرایط س ــا مقایســه ش ــاط ب در ارتب

ــرای توســعه  ــه دلیــل نیــاز ســرمایه گذاری کمتــر در بخــش پاالیشــی،  جذابیــت بیشــتری ب ــات گازی ب خــوراک میعان

ــت  ــه موافق ــت و گاز پارســیان ک ــروه گســترش نف ــه شــرکت گ ــوان نمون ــد داشــت. به عن پتروپاالیشــگاه وجــود خواه

اصولــی 120هــزار بشــکه در روز میعانــات گازی را در اختیــار دارد، توســعه بخــش پتروشــیمی را به عنــوان فــاز دو پــس 

از اجــرای بخــش پاالیشــی فــاز اول نظــر گرفتــه اســت.

ــه  ــبت ب ــه نس ــع ک ــوخت مای ــا و س ــامل نفت ــش ش ــش پاالی ــدات بخ ــده ی تولی ــرح، عم ــن ط ــدی ای ــوی فرآین در الگ

ــرای  ــای گازی ب ــایر خوراک ه ــراه س ــه هم ــد شــد، ب ــری حاصــل خواهن ــه بســیار کمت ــا هزین ــام ب ــت خ ــای نف طرح ه

اســتفاده در فرآیندهــای تولیــد آروماتیــک و الفیــن بــه بخــش پتروشــیمی ایــن مجموعــه ارســال خواهــد شــد. بــرای یکی 

دیگــر از طرح هــای 60 هــزار بشــکه ای منطقــه ســیراف نیــز برنامه ریــزی مشــابه ای بــرای توســعه پتروپاالیشــی توســط 

ســرمایه گذار طــرح در حــال انجــام اســت.

ــون تنفــس خــوراک، برخــی از شــرکت ها،  در خصــوص شــرکت های متقاضــی احــداث پاالیشــگاه نفــت خــام ذیــل قان

ــد  ــر می رس ــد. به نظ ــاز کردن ــش را آغ ــورت پتروپاالی ــه ص ــرح ب ــرای ط ــور اج ــی به منظ ــل طراح ــرای تکمی ــی ب بررس

ــی در  ــت قانون ــاد ظرفی ــورت ایج ــه در ص ــت ک ــد یاف ــش خواه ــی افزای ــل توجه ــزان قاب ــه می ــرمایه گذاری ب ــاز س نی

ــی داخلــی و خارجــی و  ــی ســرمایه گذاران از بازارهــای مال ــوان تامیــن مال ــا ت ــون و همچنیــن متناســب ب اصاحیــه قان

همچنیــن تــوان مالــی صنــدوق توســعه ملــی بــرای تســهیات تنفــس خــوراک کــه آن هــم تــا حــد زیــادی بســتگی 

بــه شــرایط درآمــدی صــادرات نفــت خــام خواهــد داشــت، برنامه ریــزی بــرای احــداث ایــن واحدهــا صــورت می گیــرد. 

ــر اجــرای طرح هاســت. از یــک طــرف در صــورت اجرایــی شــدن  نکتــه ای کــه اهمیــت دارد تاثیــر شــرایط تحریمــی ب

ــا تحریــم فــروش نفــت خــام  ــه نفــت خــام، شــرایط مقابلــه ب ــه دلیــل ســهولت بازاریابــی فــرآورده نســبت ب طرح هــا ب

می توانــد بــا وضعیــت بهتــری صــورت گیــرد. امــا چالــش اصلــی در دوره اجــرای طــرح خواهــد بــود. بــه دلیــل نیــاز بــه 

ســرمایه بســیار زیــاد، چالــش عمــده، عــدم دسترســی بــه منابــع و تســهیات فاینانــس اســت. در قانــون پیش بینــی شــده 

کــه شــرایط اســتفاده از منابــع بــازار ســرمایه داخلــی تســهیل گــردد و تســهیات تنفــِس خــوراک، پشــتوانه  اصلــی بــرای 

بازپرداخــت تعهــدات مالــی ایحــاد شــده در زمــان ســاخت قــرار گیــرد.
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در وهلــه نخســت بســیار امیدواریــم کــه شــرایط تعامــات بین المللــی بــه ســمتی باشــد کــه ضمــن تامیــن 

ــای  ــردد و محدودیت ه ــاد گ ــز ایج ــادل نی ــادی متع ــی اقتص ــایش های سیاس ــورمان، گش ــق کش ــت های به ح خواس

ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه رفــع گــردد کــه در ایــن صــورت شــرایط اجــرای طرح هــای پتروپاالیشــی، هــم از جنبــه 

ــد  ــرو خواه ــری روب ــت بســیار بهت ــا وضعی ــی ب ــع مال ــن مناب ــه تامی ــم از جنب ــا و ه ــوژی روز دنی ــن تکنول ــکان تامی ام

ــر مشــکات  ــاوه ب ــم ع ــای مه ــی از چالش ه ــته باشــد یک ــه داش ــی ادام ــرایط تحریم ــه ش ــی  ک ــن در صورت ــود. لیک ب

دسترســی بــه منابــع خارجــی، چگونگــی تامیــن منابــع الزم بــرای صنــدوق توســعه خواهــد بــود کــه بــه دلیــل کاهــش 

ــه مقادیــر برنامه ریــزی شــده،  ورودی صنــدوق هــم دچــار کاهــش  ــات نســبت ب احتمالــی صــادرات نفــت خــام و میعان

ــود.   ــیده ش ــز اندیش ــرایطی نی ــن ش ــا چنی ــه ب ــرای مقابل ــدات الزم ب ــود تمهی ــی می ش ــد پیش بین ــردد. هرچن می گ

به عنــوان یــک بحــث کلــی و این کــه راهبــرد و هدایــت ســرمایه گذاری بــه ســمت پاالیشــگاه یــا پتروپاالیشــگاه باشــد، 

بایســتی بــه چهــار آیتــم اصلی کــه کامًا هم بــا همدیگر در ارتباط هســتند شــامل دسترســی و نــوع خوراک پاالیشــگاه ها، 

نــوع تکنولــوژی کــه بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، میــزان ســرمایه گذاری و بــازار فرآورده هــای تولیــدی توجــه شــود.

در بخــش خــوراک؛ هرچقــدر کــه مشــخصات آن به عنــوان خــوراک اولیــه بخــش پاالیــش ســبک تر باشــد و همچنیــن از 

لحــاظ میــزان گوگــرد کمتــر، بــه ایــن معنــی اســت کــه بــه میــزان ســرمایه گذاری کمتــری احتیــاج خواهیــم داشــت و بــا 

صــرف هزینــه کمتــر، فرآورده هــای میانــی بیشــتری بــرای توســعه بخــش پتروشــیمی در اختیــار خواهــد بــود. امــا هرچــه 

ــد و  ــوژی بســیار پیشــرفته تری می خواهی ــاً هــم تکنول ــر باشــد، طبیعت ــِت خــام ســنگین تر و ترش ت ــه مشــخصات نف ک

هــم ســرمایه گذاری بیشــتری الزم اســت. از ایــن جهــت میعانــات گازی می توانــد فرصــت بی نظیــری را بــرای طراحــی 

و احــداث پتروپاالیشــگاه ایجــاد کنــد کــه شــاهد هســتیم ایــن موضــوع مدنظــر ســرمایه گذاران هــم قــرار گرفتــه اســت.

چیــزی در حــدود بیــش از 60 درصــد ترکیبــات میعانــات گازی قابلیــت تبدیــل بــه نفتــا دارد کــه بــرای خــوراک اصلــی 

بخــش پتروشــیمی در نظــر گرفتــه می شــود. البتــه در ایــن ارتبــاط یــک چالــش مهــم هــم وجــود دارد کــه در برنامه هــای 

آتــی وزارت نفــت هــم مدنظــر قــرار گرفتــه و بایــد پیگیــری الزم هــم صــورت گیــرد و آن هــم ضــرورت حفــظ شــرایط 

تولیــد میعانــات گازی از میادیــن گازی پــارس جنوبــی اســت. بــه هرحــال تغییــر رفتــار مخــزن و افــت فشــار در طــی 

ســالیان محتمــل اســت و بــه نظــر می رســد کــه حفــظ شــرایط مخــازن بــا اجــرای پروژه هــای مختــص ایــن بخــش جــزو 

برنامه هــای آتــی وزارت نفــت باشــد.

ــای بیشــتر و  ــا تکنولوژی ه ــتفاده از خــوراک ســنگین تر باشــد، م ــه اس ــوژی، هرچــه ک ــاوری و تکنول ــا فن ــاط ب در ارتب

ــی و شــرکت های  ــی و آمریکای ــن بخــش کشــورهای اروپای ــوژی در ای ــان تکنول ــم. عمــده صاحب ــاز داری ــری نی پیچیده ت

ــا  شــرق آســیا و ژاپــن بــه شــکل عمــده و تــا حــدی هــم شــرکت های کــره ای و چینــی هســتند کــه در زمانــی کــه ب
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ــه ایــن تکنولوژی هــا مشــکل ایجــاد می شــود.  ــه دلیــل عــدم دسترســی ب محدودیت هــای تحریمــی مواجــه هســتیم، ب

ــاهد  ــه، ش ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــور م ــت در کش ــه سال هاس ــی ک ــش فن ــازی دان ــرد بومی س ــا راهب ــاط ب ــن ارتب در ای

هســتیم در برخــی فرآیندهــا دانــش فنــی بومــی از طریــق شــرکت های داخلــی و به خصــوص پژوهشــگاه صنعــت نفــت 

در دســترس قــرار گرفتــه اســت.

قطعــاً اگــر گشــایش هایی در بُعــد بین الملــل صــورت گیــرد، در آینــده پیش بینــی می شــود کــه درخصــوص 

ــی بتوانیــم  ــوژی از طریــق راهبــرد مشــارکت شــرکت های صاحــب دانــش و شــرکت های ایران تامیــن و توســعه تکنول

ــگاه ها و  ــات پاالیش ــداث و عملی ــتر در اح ــره وری بیش ــازی و به ــه بهینه س ــر ب ــه منج ــاز را ک ــورد نی ــای م فناوری ه

ــار داشــته باشــیم. ــا ســهولت بیشــتری در اختی پتروپاالیشــگاه خواهــد شــد، ب

در بعــد ســرمایه گذاری بــرای یــک ظرفیــت یکســان، ســرمایه گذاری بــرای واحــد پتروپاالیشــگاهی نســبت بــه واحدهــای 

پاالیشــی متناســب بــا نــوع فرآیند هــای پتروشــیمی بــه میــزان قابــل ماحظــه ای بیشــتر خواهــد بــود. بــا محدودیتــی 

ــی از  ــه دنبــال راهکارهــای متنوعــی هــم باشــیم. در خیل ــد ب ــا آن مواجــه هســتیم، بای ــی ب ــع مال کــه در بخــش مناب

ــرار  ــه ق ــورد توج ــا م ــن گزینه ه ــوان اصلی تری ــروش محصــول به عن ــن پیش ف ــس و همچنی ــتفاده از فاینان کشــورها اس

ــادی  ــی اقتص ــط سیاس ــترش رواب ــتلزم گس ــان مس ــای خودم ــرای طرح ه ــا ب ــن روش ه ــتفاده از ای ــه اس ــرد ک می گی

ــرمایه های  ــتفاده از س ــد. اس ــم بیفت ــا ه ــور م ــورد کش ــاق در م ــن اتف ــم ای ــه امیدواری ــت ک ــی اس ــطح بین الملل در س

مردمــی راهــکاری اســت کــه در ذیــل قانــون تنفــِس خــوراک مدنظــر قــرار گرفــت کــه بــه هرحــال عملیاتــی شــدن آن 

بــا چالش هایــی مواجــه هســت. انتظــارات تورمــی جامعــه در شــرایط فعلــی اقتصــادی کشــور شــرایط تامیــن مالــی از 

ــه  ــادر ب ــا مشــکاتی همــراه خواهــد کــرد لیکــن تســهیات تنفــِس خــوراک، ســرمایه گذار را ق بازارهــای ســرمایه را ب

ــازار ســرمایه خواهــد کــرد. ــرای اســتفاده از ب ــزی ب برنامه ری

ــام  ــان ن ــدس فاحتی ــای مهن ــاب آق ــه جن ــی ک ــن طرح های ــیاری از ای ــت. بس ــا اس ــع طرح ه ــم تجمی ــکار ه ــک راه ی

ــا  ــک طــرح ب ــع ســرمایه ، در اجــرای ی ــا تجمی ــد ب ــا بتوانن ــر ســرمایه گذاران  آن ه ــد و صاحــب مجــوز هســتند، اگ بردن

ــری  ــدام دیگ ــرد. اق ــورت می گی ــتری ص ــهولت بیش ــا س ــا ب ــن پروژه ه ــی ای ــن مال ــد، تامی ــارکت کنن ــاال مش ــت ب اولوی

کــه پیش بینــی می شــود شــرکت ها انجــام دهنــد، اجــرای پروژه هــا به صــورت فازبنــدی اســت. بــه گونــه ای 

ــی  ــان نقدینگ ــک جری ــد، ی ــد ش ــوالت خواه ــی از محص ــد برخ ــه تولی ــر ب ــه منج ــاز اول ک ــرای ف ــد از اج ــه بع ک

مناســبی ایجــاد می شــود کــه می توانــد بــرای ســرمایه گذاری در فازهــای بعــدی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ــرف  ــد مص ــده رش ــال های آین ــه در س ــورت گرفت ــای ص ــاس پیش بینی ه ــر اس ــود. ب ــازار ب ــث ب ــارم بح ــم چه آیت

بــرای محصــوالت پتروشــیمی قابــل ماحظــه خواهــد بــود. هرچنــد همچنــان افزایــش تقاضــا بــرای نفــت 
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خــام بــه منظــور تولیــد ســوخت وجــود خواهیــم داشــت. امــا در بســیاری از کشــورها به خصــوص کشــورهای 

اروپایــی و آمریــکای شــمالی، ایــن رشــد تقاضــا در ســال های آینــده متوقــف خواهــد شــد و طبــق برخــی 

ــی  ــد کاهش ــا رون ــوخت ب ــد س ــرای تولی ــام ب ــت خ ــتفاده از نف ــال 2040 اس ــود از س ــی می ش ــات پیش بین مطالع

ــود.  ــد ب ــد خواه ــه رش ــان رو ب ــیمی همچن ــوالت پتروش ــرای محص ــرف ب ــد مص ــه رش ــی ک ــد. درحال ــه باش مواج

ــه  ــن نتیج ــازار ای ــی ب ــای آت ــوص پیش بینی ه ــه خص ــده و ب ــه ش ــوارد گفت ــه م ــه ب ــا توج ــدی ب ــوان جمع بن ــه عن ب

ــه  حاصــل می شــود کــه در تعییــن اســتراتژی ها و هدف گذاری هــای بلنــد مــدت حــوزه انــرژی کشــور، ضمــن توجــه ب

مزیت هــای جغرافیــای و منطقــه ای کشــور و ذخایــر اســتراتژیک نفــت خــام و میعانــات گازی بایــد بــرای پتروپاالیشــگاه ها 

اهمیــت بیشــتری قائــل شــد.

رضا مهدوی پور
مطالــب بنــده مرتبــط بــا عنــوان پنــل پاالیشــگاه و پتروپاالیشــگاه، نقــش دولــت و بخــش خصوصــی اســت. اولیــن نکته ای 

کــه وجــود دارد می بایســت بــه نقــش دولــت اشــاره کــرد. خوشــبختانه پــس از انقــاب بــا توجــه بــه توســعه ای کــه در 

ــه  صنعــت پاالیــش نفــت و گاز و صنعــت پتروشــیمی اتفــاق افتــاد و در ادامــه سیاســت ها و قوانیــن باالدســتی از جمل

سیاســت های کلــی اصــل 44 منجــر بــه ایــن شــد کــه هندســه حکمرانــی ایــن بخــش از صنعــت نفــت و گاز بــا تغییــرات 

زیــادی همــراه شــود. به طــوری کــه نقــش دولــت از حاکمیــت، مالکیــت و مدیریــت بنگاه هــای اقتصــادی، بــه کارکــرد 

حاکمیــت و حکمرانــی خاصــه شــد. منتهــا قانــون ایــن موضــوع را نیــز مــورد تاکیــد قــرار داده بود کــه دولت در مــواردی، 

ــردازد.  ــت بپ ــن دو صنع ــم در ای ــری ه ــه مجری گ ــری ب ــار متولی گ ــد و در کن ــعه گر ورود کن ــش توس ــد در نق می توان

موضــوع اصلــی ایــن اســت کــه قاعدتــاً دولــت در حــوزه حکمرانــی )Governance( صنعــت پاالیــش و پتروشــیمی حتمــاً 

بایــد بتوانــد یــک ســری جنبه هــای مشــترکی بیــن ایــن دو صنعــت راهبــردی کشــور ایجــاد کنــد. یکــی از نقش هــای 

راهبــردی صنعــت پاالیــش بحــث تامیــن خــوراک صنعــت پتروشــیمی، در کنــار تامیــن پایــدار ســوخت بــرای کشــور و 

همچنیــن صــادرات باشــد. 

محــور بعــدی صحبت هــای بنــده مرتبــط بــا مفهــوم پتروپاالیــش اســت و این کــه اصــا موتــور محرکــه پتروپاالیــش چــه 

مفاهیــم و متغیرهایــی اســت. ســوال اصلــی ایــن اســت کــه منطــق صنعــت پاالیــش نفــت در ایــن ســال ها ســودمحوری 

ــه ناچــار به واســطه رشــد بی رویــه مصــرف بنزیــن، صنعــت پاالیــش  ــا ســوخت محوری! در ســال های گذشــته ب ــوده ی ب

مــا دائمــاً دغدغــه تامیــن ســوخت را داشــت )تصویــر1(.
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ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو 

تصویر 1: رشد شتاب زده مصرف بنزین در کشور :مانع توسعه پتروپاالیشگاه ها )میلیون لیتر در روز(

ــا  ــا ب ــوده اســت. منته ــت ب ــن صنع ــدی ای ــت بع ــاً در اولوی ــت پتروشــیمی طبیعت ــن خــوراک صنع ــن جهــت تامی از ای

توجــه بــه اقدامــات و برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه، هــم در بحــث مدیریــت تقاضــا، هــم در بحــث مدیریــت تولیــد 

فــرآورده، حتمــا بایــد بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــم کــه در ســال  های آتــی، موسســات بین المللــی پیش بینــی می کننــد 

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــه می کنن ــدی را تجرب ــط 5-4 درص ــد متوس ــیمی رش ــت پتروش ــوالت صنع ــه محص ک

ــک  ــای پتروشــیمی ی ــه فرآورده ه ــد ک ــه می کنن ــم 1/5-1درصــدی را تجرب ــوری رشــد ماکزیم ــای هیدورکرب فرآورده ه

فاصلــه ســه برابــری دارد و می توانــد یــک حاشــیه ســود و تجربــه خوبــی را بــرای صنعــت پاالیــش رقــم بزنــد )تصویــر2(. 

 

تصویر 2: مقایسه رشد مصرف فرآورده ها و محصوالت پایه صنعت پتروشیمی در دنیا )2029-2018(، درصد
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در افــق 30-20 موسســه IEA 9/3 میلیــون بشــکه در روز افزایــش ظرفیــت پاالیــش را پیش بینــی می کنــد کــه ســهم 

صنعــت پتروشــیمی بــه عنــوان خــوراک، 3/2 میلیــون بشــکه خواهــد بــود کــه بیشــترین تقاضــای نفــت در ســال های 

آتــِی صنعــت پتروشــیمی خواهــد بــود کــه ایــن ایفــای نقــش را قاعدتــاً صنعــِت پاالیــِش داخــِل مــا هــم می توانــد ایفــا 

کنــد )تصویــر3(.

 

تصویر 3: میزان رشد تقاضای نفت خام در بازه زمانی 2017تا 2030در دنیا )میلیون بشکه در روز(

بحــث ایــن اســت کــه مــا در ســال های گذشــته اگــر بخواهیــم یــک معــدل بدهیــم کــه صنعــت پاالیــش مــا چقــدر 

توانســته اســت خــوراک پتروشــیمی تامیــن کنــد، نمــره قبولــی را مــی آورد؛ ولــی نمــره خوبــی نداریــم. دلیــل آن هــم 

دغدغــه ســوخت و تامیــن پایــدار ســوخت بــوده اســت کــه حتمــاً و حتمــاً در اولویــت بــاالی کشــور بایــد باشــد. متوســط 

ــر  ــی از ه ــاً 15درصــد اســت. یعن ــد، تقریب ــا وجــود دارن ــه در دنی یکپارچه ســازی )integration( پتروپاالیشــگاه هایی ک

100 واحــد خوراکــی کــه وارد صنعــت پاالیشــی می شــود، 15 واحــد به عنــوان محصــول پتروشــیمی و محصــول نهایــی 

پتروشــیمی خــارج می شــود. وضعیــت فعلــی مــا در صنعــت پاالیــش از منظــر تامیــن خــوراک، در طــول یــک ســال تنهــا 

2/5 میلیــون تــن خــوراک مــورد نیــاز صنعــت پتروشــیمی از صنعــت پاالیــش تامیــن می شــود کــه اگــر ایــن عــدد را 

ــه حجــم کل خوراک هایــی کــه وارد صنعــت پاالیــش می شــود کــه حــدوداً معــادل 900 هــزار بشــکه اســت، ســطح  ب

یکپارچگــی 2.5 درصــدی را در صنعــت پاالیــش و پتروشــیمی کشــور مشــاهده می کنیــم )جــدول 6(.
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جدول 6: وضعیت ده شرکت پاالیش نفت بزرگ دنیا در شاخص یکپارچگی

 

بــا مجوزهایــی کــه صــادر شــده اســت و الزامــات اجرایــی شــدن طرح هــا در ســال های آتــی، ان شــاءا... ایــن شــاخص و 

ســطح یکپارچگــی پاالیــش و پتروشــیمی، هــم در ســطح حکمرانــی و هــم بنگاهــی ارتقــاء پیــدا می کنــد. نکتــه قابــل 

ــگاه کنیــم، خواهیــم دیــد  توجــه ایــن اســت کــه اگــر مــا همیــن االن وضعیــت موجــود صنعــت پتروشــیمی را هــم ن

ــه  ــر ب ــش گاز داشــته اســت و کمت ــه صنعــت پاالی ــی ب ــاً چســبندگی باالی ــن ســال ها عمدت صنعــت پتروشــیمی در ای

ــر را بررســی کنیــم،  ــاد و قبل ت ــر4(. هرچنــد اگــر اواســط دهــه هفت صنعــت پاالیــش نفــت توجــه شــده اســت )تصوی

ــت. ــوده اس ــر ب ــت پررنگ ت ــگاه های نف ــه پاالیش ــیمی ها ب ــبندگی پتروش ــن چس ــه ای ــد ک ــم دی خواهی

 

تصویر 4: نگاهی به تولید فعلی و آتی محصوالت پایه صنعت پتروشیمی در ایران )میلیون تن در سال(



95

IPEC  2021

مشـــابه پاالیشـــگاه و پتروشـــیمی اراک، تبریـــز و اصفهـــان کـــه بـــا رویکـــرد پتروپاالیشـــگاه ها طراحـــی شـــده اند. 

طبیعـــی بـــه نظـــر می رســـد کـــه بـــا توجـــه بـــه کشـــف میـــدان گازی پـــارس جنوبـــی از اواســـط دهـــه هفتـــاد 

و بهره بـــرداری در طـــول بیـــش از دو دهـــه، صنعـــت پتروشـــیمی چســـبندگی باالیـــی بـــه صنعـــت پاالیـــش گاز 

ـــد. ـــد ش ـــوب خواه ـــی محس ـــرد پتروپاالیش ـــگاه و رویک ـــک پتروپاالیش ـــاً ی ـــاره حتم ـــم دوب ـــن ه ـــه ای ـــته ک داش

ــه ســمت  ــد ب ــی بای ــا نشــان می دهــد کــه حتمــا در ســال  های جــاری و آت وضعیــت موجــود صنعــت پتروشــیمی م

ایــن برویــم کــه صنعــت پتروشــیمی از خوراک هــای مایــع نیــز حداکثــر بهره بــرداری را ببــرد. چــون مــا بــا توجــه بــه 

ــه از  ــرکت های تابع ــت و ش ــه در وزارت نف ــری ک ــا تدابی ــای گازی و ب ــا خوراک ه ــیمی ب ــت پتروش ــای صنع ظرفیت ه

جملــه شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی دیــده شــده اســت، توســعه بســیار خــوب کمــی و کیفــی داشــتیم. 

ــش  ــای جه ــا در برنامه ه ــتیم؛ منته ــاهد هس ــیمی را ش ــش اول پتروش ــعه در جه ــک توس ــع، ی ــای مای در خوراک ه

ــم  ــال کنی ــد دنب ــوع را بای ــن موض ــم. ای ــر می بینی ــع کمت ــای مای ــت، خوراک ه ــه محدودی ــه ب ــا توج ــوم ب دوم و س

ــران  ــت و مدی ــران وزارت نف ــای مدی ــه در صحبت ه ــت ک ــن اس ــد پروپیل ــث، تولی ــن بح ــی ای ــه تخصص ــه ترجم ک

بخــش هلدینگ هــای صنعــت پتروشــیمی بــه اهمیــت پروپیلــن پــی بردیــم. یــک نکتــه ای کــه البــه الی صحبت هــای 

بزرگــواران آقــای فاحتیــان و آقــای آرمان مقــدم بــود، بحــث مجوزهایــی اســت کــه ذیــل قانــون توســعه صنایــع پاییــن 

ــم. ــاره کن ــه آن اش ــم ب ــه می خواه ــی اســت ک ــر ســرمایه های مردم ــی ب ــات گازی مبتن ــت و میعان دســتی نف

حتمــاً و حتمــاً مــا یــک اجمــاع نظــر در الیه هــای حاکمیتــی و قطعــاً در وزارت نفــت نیــاز داریــم، بــرای اینکــه تامیــن 

ــگاه های  ــرای پاالیش ــه ب ــرمایه هایی ک ــری س ــِع جب ــا جم ــد. م ــاق بیفت ــا اتف ــگاه های م ــای پتروپاالیش ــی پروژه ه مال

ــه  ــب ب ــددی قری ــم، ع ــود می خواهی ــگاه های موج ــای پاالیش ــات گازی و ارتق ــت، میعان ــگاه های نف ــت، پتروپاالیش نف

35 میلیــارد دالر اســت )جــدول7(. در صنعــت پتروشــیمی هــم در جهــش دوم کــه تــا انتهــای ســال 1400 اســت و 

جهــش ســوم کــه انتهــای ســال 1404 اســت، مــا قریــب بــه 18 میلیــارد دالر منابــع مالــی نیــاز داریــم کــه مجمــوع 

این هــا بــه 53 میلیــارد دالر می رســد کــه بایــد طــی افــق برنامــه هفتــم توســعه، تامیــِن مالــِی ایــن حجــم از پروژ ه هــا 

اتفــاق بیفتــد.
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جدول 7: طرح های پاالیشی معرفی شده در سال جاری

 

اگــر بخواهــم ایــن عــدد را قریــب بــه ذهــن کنیــم و بهتــر بتوانیــم درکــش کنیــم، حجــم نقدینگــی موجــود در کشــور، 

ــی  ــا تمام ــرمایه ب ــازار س ــود. ارزش ب ــرآورد می ش ــارد دالر ب ــا 120میلی ــدود 110 ت ــزی در ح ــر، چی ــال حاض درح

صنایعــی کــه در بــازار ســرمایه وجــود دارد، در حــدود 220 میلیــارد دالر بــرآورد می شــود. بنابرایــن پروژه هایــی کــه 

در جهــش دوم و ســوم و بحث هــای پتروپاالیشــگاه ها ذیــل قانــون تعریــف شــده اســت، یــک چهــارم کل حجــم ارزش 

بــازار ســرمایه و یــک دوم نقدینگــی موجــود در کل کشــور اســت. حتمــاً ایــن موضــوع بایــد در برنامــه حاکمیــت، از 

جملــه خــود وزارت نفــت باشــد کــه ایــن موضــوع در قالــب نوعــی نــگاه تدریجــی و نــگاه پلکانــی بــرای توســعه ایــن 

ــای  ــف طرح ه ــه تعری ــا درســال های گذشــته تجرب ــری شــود. چــون م ــدی شــده پیگی ــا و اولویت بن حجــم از پروژه ه

متعــدد پتروشــیمی و پاالیشــی را داشــتیم، ولــی بــه دالیــل متعــدد از جملــه بحــث تامیــن مالــی و عواملــی کــه آقــای 

آرمان مقــدم گفتنــد مثــل عامــل فنــاوری و عامــل تامیــن مالــی از جملــه موانــع توســعه صنعت پاالیــش برآورد می شــود.

صحبت هایــم را جمع بنــدی کنــم؛ اولیــن نکتــه ای کــه بــه نظــر می رســد در ســال های آتــی بایــد دنبــال شــود، بحــث 

ــش و  ــت پاالی ــعه گری( دو صنع ــرد توس ــه در کارک ــی گذاری و چ ــرد خط مش ــه در کارک ــی )چ ــی حکمران یکپارچگ

پتروشــیمی اســت کــه ایــن دو صنعــت خــوب و راهبــردی مــا یــک درک متقابــل از هــم داشــته باشــند. نکتــه بعــدی 

ایــن اســت کــه فشــار تولیــد بنزیــن بــا مدیریــت مصــرف از روی پاالیشــگاه های مــا برداشــته شــود. در یــک ســال اخیــر 

ــی از حال هــای  ــا خیل ــال هگــزان ی ــد نرم ــن پاالیشــگاه ها شــنیدیم. بحــث تولی ــی از ای ــی خوب ــر خیل ــا بعضــاً خب م

دیگــر همــه این هــا مصــداق  رویکردهــای پتروپاالیشــگاهی اســت کــه اگــر فشــار تولیــد بنزیــن و فرآورده هــای میانــی 

ماننــد نفتــای ســبک و نفتــای ســنگین برداشــته شــود، بــرای تولیــد بنزیــن حتمــا پتروپاالیشــگاه هــم موفــق خواهــد 

ــت  ــعه صنع ــی در توس ــی و بی نظم ــش آنتروپ ــا کاه ــتیم ب ــدوار هس ــه امی ــت ک ــن هس ــن ای ــی م ــه پایان ــد. نکت ش
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ــا  ــزرگ م ــای ب ــا هلدینگ ه ــی ب ــای خصوص ــت و بخش ه ــن دول ــی بی ــک هم افزای ــاد ی ــیمی و ایج ــش و پتروش پاالی

ــیم.  ــاهد باش ــیمی ش ــت پتروش ــش و صنع ــت پاالی ــی، در صنع ــال های آت ــی را در س ــات خوب ــت اتفاق ــن دو صنع در ای

هوشنگ فالحتیان
امیــدوارم اطاعاتــی کــه در اختیــار عزیــزان حاضــر در ایــن نشســت قــرار گرفــت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد. 

ــعه  ــا بحــث توس ــاط ب ــو در ارتب ــر و گفتگ ــادِل نظ ــن نشســت تب ــزاری ای ــدف از برگ ــردم، ه ــرض ک ــه ع ــور ک همان ط

ــش  ــی دارد و بخ ــه نقش ــت چ ــه دول ــود و این ک ــی ب ــرمایه گذاری مردم ــر س ــی ب ــگاه ها مبتن ــگاه ها و پتروپاالیش پاالیش

غیردولتــی چــه نقشــی را بایــد ایفــا کنــد. همان طــور کــه در بیانــات اولیــه مــن و همین طــور همکارانــم بــود، وظیفــه 

بخــش دولــت در یــک مرحلــه ایــن بــود کــه قانــون را اجرا کنــد و مجوزهــای مربوطــه را صــادر کنــد و در دوران احــداث و 

همچنیــن پــس از احــداث حمایت هــای الزم را از ســرمایه گذاران به عمــل بیــاورد و در عیــن حــال در قالــب یــک قــرارداد 

حداقــل بیســت ســاله خــوراک مطمئنــی را بــرای ســرمایه گذاران تامیــن کنــد کــه ایــن هــدف قابــل دسترســی اســت 

ــزان ســرمایه گذار  ــه عزی و جــزو برنامه هــای وزارت نفــت و شــرکت های تابعــه اســت. توصیــه ای کــه در ایــن نشســت ب

صــورت گرفــت ایــن بــود کــه اوالً مــا بایــد بیشــتر بــه ســمت پتروپاالیشــگاه ها حرکــت کنیــم. چــرا کــه زنجیــره ی ارزش 

ــه در طــول ســال های  ــت. ضمــن این ک ــاال خواهــد رف ــِی کار از نظــر اقتصــادی ب ــل می شــود و همین طــور بازده تکمی

ــرد.  ــدا خواهــد ک ــه محصــوالت پتروشــیمی، ریســک بســیار کاهــش پی ــاز مصــرف ب ــش نی ــه افزای ــا توجــه ب ــده ب آین

ــد. ــوردار باش ــد برخ ــری می توان ــان بهت ــره وری و راندم ــی اقتصــادی، از به ــر بازده ــرمایه گذاری از نظ ــه س ــاً این ک نهایت

ــه  ــا در زمین ــره پروژه ه ــه باالخ ــت ک ــن اس ــدی ای ــوان جمع بن ــد به عن ــرح ش ــه مط ــن جلس ــه در ای ــری ک ــه دیگ نکت

پاالیشــگاه و پتروپاالیشــگاه ها همان طــور کــه اشــاره شــد حــدود 36 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری احتیــاج دارد. در کنــار 

ایــن قضیــه پروژه هــای جهــش دوم و جهــش ســوم و پروژه هــای پیشــران در صنعــت پتروشــیمی هــم در حــال پیگیــری 

ــاز  ــارد دالر ســرمایه گذاری در آن حوزه هــا نی ــرای آن پروژه هــا بیــش از 20میلی اســت. برآوردهــا نشــان می دهــد کــه ب

اســت کــه اگــر آن اتفــاق هــم در کشــور بیفتــد، در قالــب جهــش دوم تولیــدات صنعــت پتروشــیمی بــه 100میلیــون تــن 

افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و در قالــب برنامــه جهــش ســوم بــه عــددی فراتــر از 140میلیــون تــن خواهــد رســید و بیــش 

از 40 میلیــارد دالر می توانــد بــرای مــا منابــع ارزی جدیــد را بــه ارمغــان بیــاورد.

ــه اشــتغال، کار و توســعه در صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی بیــش از پیــش هم  اینــک فراهــم اســت.  ــن زمین بنابرای

ان شــاءا... اگــر بــا کمــک مســئولین کشــور بتوانیــم از بــازار ســرمایه اســتفاده کنیــم- ایــن اســتعداد هــم در آن بــازار وجود 

ــاً  ــم، قطع ــه بازگشــت سرمایه هایشــان حاصــل کنی ــردم را نســبت ب ــاد م ــان بخــش  خصوصــی و آح ــر اطمین دارد- اگ
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خواهیــم توانســت از ایــن منابــع مردمــی اســتفاده کنیــم.

نکتــه ی بســیار مهمــی کــه در ایــن فرآینــد بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن اســت کــه ســرمایه گذاران عزیــز بتواننــد 

قســمت هایی از ایــن پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشــگاه ها ماننــد یوتیلیتی هــا را مشــترک کننــد؛ یعنــی بایــد ســعی کننــد 

ــه حداقــل برســانند. طبیعتــاً اگــر هرکســی بخواهــد همــه پــروژه را خــودش  ــه ســرمایه گذاری را ب کــه میــزان نیــاز ب

انجــام دهــد، نیــاِز مالــی پــروژه ســنگین تر اســت. ولــی اگــر بــا هماهنگــی ســرمایه گذاران بتواننــد تأسیســات مشــترک 

ــه ســرمایه گذاری را کاهــش  ــاز ب ــه نی ــد ک ــد کمــک کن ــاً می توان ــد، طبیعت ــا ســرمایه گذاری مشــترک ایجــاد کنن را ب

دهــد. ضمــن این کــه اســتفاده از بــازار ســرمایه هــم نیــاز بــه یــک اتــاق فکــر دارد. یعنــی بایــد دوســتان ســرمایه گذار 

حتمــاً یــک کارگروه هایــی را در درون خودشــان فعــال کننــد و راجــع بــه ایــن مســئله گفتگــو کننــد کــه مــا در کشــور 

بــا توجــه بــه شــرایط اقتصادی مــان، بــا توجــه بــه مــدل ذهنــی حاکــم بــر جامعــه و مــردم چــه حرکتــی کنیــم؟ چگونــه 

برنامه ریــزی کنیــم؟ چــه اقداماتــی بایــد صــورت گیــرد کــه مــا بتوانیــم از منابــع موجــود در بــازار ســرمایه در جهــت 

ــم؟  ــم و اســتفاده کنی ــره ببری ــی پتروشــیمی ها بیــش از پیــش به ــن پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشــگاه ها و حت احــداث ای

امیــدوارم برگــزاری چنیــن نشســت هایی زمینــه را بیــش از پیــش فراهــم کنــد کــه مــا در قالــب یــک ســری بحث هــای 

علمــی و کارشناســی بــرای برون رفــت از مشــکات و چالش هــای موجــود بــه راهکارهــای جدیــدی دســت پیــدا کنیــم و 

بــا به کارگیــری ایــن راهکارهــا اهــداف مــورد نظــر را تحقــق ببخشــیم و شــرایط تحریم هــا را بــه گونــه ای دور بزنیــم کــه 

دشــمنان مــا در ســال های آینــده هرگــز بــه موضــوع تحریــم علیــه میهــن اســامی فکــر نکننــد. طبیعتــاً اگــر دشــمن 

چنیــن پیامــی را از ایــن کشــور دریافــت کنــد، زمینــه رشــد شــکوفایی کشــور بیــش از پیــش بــا عــزت و ســربلندی و 

بــا اقدامــات حکیمانــه ای کــه توســط نظــام مقــدس جمهــوری اســامی انجــام شــده و انجــام خواهــد شــد. مــا اهــداف 

متعالــی ایــن نظــام را ان شــاءا... تحقــق خواهیــم بخشــید و زمینــه اشــتغال و رشــد و شــکوفایی و بــه کارگیــری نخبــگان 

و ســرمایه های انســانی کشــور هــم بیــش از پیــش فراهــم خواهــد شــد.



نشست چالش های سـرمایه گذاری 

بخش غیردولتـی در صنعت برق و 

ایـران تجدیدپذیـر  انرژی هـای 

سـه شـنبه 1399/11/07                       14:00 تـا 15:15





محمد مالکی 
معاون برق و رییس هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

سوابق شغلی و اجرایی:

 معاون وزیر نیرو در امور برق و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر 

معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی

معاون وزیر نفت و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 

همکاری آموزشی با دانشگاه های شیراز و تهران 

عضویت در هیأت امنای دانشگاه های شهید عباسپور، زنجان خلیج فارس موسسه مدیریت آموزش وزارت نیرو 

عضو هیئت مدیره شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پارس و بهینه سازی مصرف سوخت

عضو و رییس هیئت مدیره بورس انرژی 

رییس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق 

عضو هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
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محمد ساتکین 
 معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 

انرژی برق )ساتبا(

مشخصات فردی:

محمد ساتکین، متولد 1351

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی مهندسی انرژی

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی

کارشناسی مهندسی مکانیک - جامدات

سوابق شغلی و اجرایی: 

مدیرکل، سرپرست و رئیس گروه دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع

رئیس کمیته های فنی توربین های بادی TC88 و انرژی دریائی TC114 متناظر با IEC بین المللی

عضو کمیته تدوین سند راهبردی ملی توسعه صنعت باد کشور 

مدیر تهیه سلسله گزارش های شناسایی سایت های پر پتانسیل و ارزیابی منابع انرژی های تجدیدپذیر کلیه استان های کشور به تفکیک

مدیر پروژه تهیه اطلس های انرژی بادی، خورشیدی، زمین گرمائی و بهره وری در صنعت  

مدیر پروژه داده برداری اطاعات آمار باد کشور و ویرایش اطلس باد ایران

رئیس و نائب رئیس انجمن انرژی ایران 

مدرس دانشگاه، دانشکده های انرژی، محیط زیست و مکانیک، هوافضا، واحد علوم تحقیقات تهران 

عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن انرژی خورشیدی ایران 
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سید علی حسینی 
 عضو هیأت تنظیم بازار برق ایران

مشخصات فردی:

سیدعلی حسینی، متولد 1352

سوابق تحصیلی:

دکتری حسابداری، دانشگاه تهران 

سوابق شغلی و اجرایی: 

عضو هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

مدیرعامل بورس انرژی ایران

رییس هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

رییس هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

ریاست هیأت مدیره مرکز مالی ایران

عضویت هیأت مدیره بورس اوراق بهادار تهران

عضویت هیأت مدیره بورس کاالی ایران

عضویت هیأت مدیره فرابورس ایران

عضویت هیأت مدیره بورس انرژی ایران

مشاور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

عضویت هیأت مدیره انجمن حسابداری ایران

عضویت هیأت مدیره انجمن مالی اسامی ایران

عضویت در هیأت تنظیم مقررات بازار برق ایران
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اسدا... صبوری
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت و  

مهندسی آفاق انرژی پارس

مشخصات فردی:

اسدا... صبوری، متولد 1333

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد مهندسی برق، دانشگاه UMIST انگلستان

کارشناس مهندسی برق، دانشگاه صنعتی  شریف

سوابق شغلی و اجرایی:

کارشناس پروژه، سرپرست کارگاه شرکت مشانیر

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان

عضو هیئت مدیره و مدیر اجرائی شرکت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب(

مدرس دوره های کارشناسی دانشگاه شهید عباسپور

عضو هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه شرکت توانیر

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی قدس نیرو

معاون سازمان در نیروگاه های اتمی سازمان انرژی اتمی ایران

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت و مهندسی آفاق انرژی پارس )تاکنون(
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رضا ریاحی
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان  

مشخصات فردی:

رضا ریاحی، متولد 1344

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد برق - قدرت، دانشگاه صنعتی شریف 

کارشناسی برق - قدرت، دانشگاه شهید چمران

سوابق شغلی و اجرایی:

سرپرست شرکت برق منطقه ای خراسان

عضو اصلی هیئت مدیره، مشاور مدیرعامل و قائم مقام اجرایی شرکت برق منطقه ای خراسان

مشاور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 

رییس بخش طراحی تاسیسات برق شرکت مهندسی مشاور کی نو 
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حسن مردانی
کارشناس مسؤل سرمایه گذاری، دفتر سرمایه گذاری و تنظیم  

مقررات بازار آب و برق

مشخصات فردی:

حسن مردانی، متولد 1359

سوابق تحصیلی:

دکتری اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلی و اجرایی:

کارشناس مسؤل سرمایه گذاری، دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق

کارشناس تحلیل و پایش بازار برق، دبیرخانه هیأت تنظیم بازار برق ایران، وزارت نیرو
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محمد مالکی 

بسم ا... الرحمن الرحیم 

ــا  ــه صــورت حضــوری ی ــه ب ــانی ک ــن و کارشناس ــه مســئولین و متخصصی ــت هم ــدم خدم ــرض ســام و خیرمق ــا ع ب

ــه  ــی ک ــور عزیزان ــت و همین ط ــن نشس ــدگان ای ــتیم. از برگزارکنن ــان هس ــت در خدمتش ــن نشس ــرای ای ــازی ب مج

ــکر  ــز تش ــد نی ــد ش ــه خواه ــاءا... ارائ ــه ان ش ــدی ک ــب مفی ــد و مطال ــت را پذیرفتن ــت در نشس ــد و عضوی ــف کردن لط

می کنــم. بــرق در مقادیــر کان قابــل ذخیره ســازی نیســت و الزم اســت همــواره و به طــور لحظــه ای میــزان 

ــن بخشــی اســت کــه مدیریــت متمرکــز  ــاً فراگیرتری ــا قطع ــرژی در کشــور م ــاز باشــد. بخــش ان تولیــد پاســخگوی نی

ــش  ــای بخ ــن مؤلفه ه ــد و در بی ــتفاده می نماین ــرویس اس ــن س ــور از ای ــردم کش ــد م ــه 100 درص ــک ب دارد. نزدی

ــور  ــش به ط ــن بخ ــت از ای ــر جمعی ــون نف ــت. 80 میلی ــرق اس ــش ب ــه بخ ــق ب ــری متعل ــترین فراگی ــز، بیش ــرژی نی ان

ــی  ــا توجهات ــبختانه ب ــش خوش ــن بخ ــد. ای ــارت دارن ــش نظ ــن بخ ــت ای ــر فعالی ــد و ب ــزارش کار می گیرن ــه ای گ لحظ

ــف  ــات مختل ــت از جه ــته اس ــت، توانس ــته اس ــته داش ــه در گذش ــی ک ــت و امکانات ــده اس ــه آن ش ــته ب ــه در گذش ک

ــایر  ــا س ــط ب ــی مرتب ــی در زمینه های ــد. حت ــام ده ــی انج ــه خوب ــوده ب ــده اش ب ــر عه ــه ب ــده ای را ک ــف عم وظای

ــت. ــرده  اس ــت ک ــا، فعالی ــل مپن ــرکت هایی مث ــا ش ــارت ی ــدن و تج ــت، مع ــر وزارت صنع ــور نظی ــای کش وزارت خانه ه

هــر چنــد توجــه وزارت نیــرو بــه بخــش ســاخت داخــل و تأکیــد بــر اســتفاده از امکانــات داخلــی جــزء وظایــف اصلــی 

ــرق وجــود داشــته اســت.  ــی اســت کــه در صنعــت ب ــه نبــوده اســت، لکــن نشــان دهنده ظرفیــت باالی ــن وزارت خان ای

ــن  ــم شــده اســت، در ای ــق دانشــگاه های کشــور طــی ســالیان ســال فراه ــه از طری ــروی انســانی ک ــه پشــتوانه نی البت

ــن  ــاد م ــر، اعتق ــال اخی ــن 20 س ــاً ای ــود دارد، مخصوص ــه وج ــی ک ــفانه االن وضعیت ــت. متأس ــوده اس ــر ب ــه موث زمین

ــات صنعــت  ــا امکان ــه اعتقــاد مــن، در حــدی کــه ب ــه طــور مــدام داریــم از کیســه می خوریــم. ب ایــن اســت کــه مــا ب

ــات،  ــزات و تأسیس ــر تجهی ــه از نظ ــی و چ ــع مال ــر مناب ــه از نظ ــانی، چ ــروی انس ــر نی ــه از نظ ــتم، چ ــنا هس ــرق آش ب

نرم افــزاری و ســخت افزاری، در همــه ایــن زمینه هــا مــا در 20 ســال گذشــته مــدام عقــب رفتیــم. شــرایط مان 

ــه  ــت ک ــب اس ــم عن قری ــر می کن ــن فک ــم. م ــدا کردی ــری پی ــاع بدت ــه روز اوض ــه روز ب ــت ک ــوده اس ــه ب ــن گون ای

ــا بحــران مواجــه  ــه ب ــش ک ــا چال ــه ب ــرق ن ــت ب ــن صنع ــه نظــر م ــگ بخــورد ب ــه دی ــه ت ــر ب ــروف کفگی ــول مع ــه ق ب

ــاد. ــد افت ــاق خواه ــرق اتف ــونامی در ب ــی س ــرد نوع ــام نگی ــبی انج ــات مناس ــر اقدام ــت اگ ــوان گف ــی می ت ــت. حت اس

شــاید شــرایط بــرق در زمــان انقــاب و یــا ســال های 68-67 بــرای بســیاری از مــردم کشــور و همچنیــن آن هایــی کــه 

دســت انــدرکار هســتند ملمــوس نباشــد. مــن ایــن شــانس را داشــتم کــه زمســتان 67 و تابســتان 68 در بخــش بــرق 
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ــود.  ــل انجــام نب ــی قاب ــچ فعالیت ــه هــر نقطــه کشــور داده می شــد و هی ــت خاموشــی ب ــودم. در روز ســه نوب مســئول ب

بــه جــرأت می تــوان گفــت کــه همــه چیــز تعطیــل بــود. مخصوصــاً مــن در خاطــرم اســت کــه کار بــه جایــی کشــیده 

بــود کــه در زمســتان 67 مــا هــر شــب بعــد از نمــاز مغــرب و عشــاء، در دفتــر نخســت وزیــر وقــت، جمــع می شــدیم 

کــه دو تانکــر ســوخت مثــا بــه ایــن نیــروگاه بدهیــم، یــک تانکــر ســوخت بــه آن نیــروگاه بدهنــد، باالخــره یــک مقــدار 

بشــود بــرق را اداره کــرد. بدتــر از آن در تابســتان ســال 68 کــه ســه نوبــت خاموشــی اعمــال می شــد، مــن شــاهد بــودم 

ــت،  ــدا می گرف ــت، از خ ــل اس ــاق عم ــن االن در ات ــاله ی م ــه دو س ــًا بچ ــه مث ــی زد ک ــگ م ــتان زن ــی از بیمارس کس

ــاید  ــت. ش ــت می گف ــش می خواس ــه دل ــر چ ــرد و ه ــن می ک ــا نفری ــه این ه ــه هم ــن و ب ــد پایی ــت می آم ــر می گف کف

ــرق و  ــه ب ــوط ب ــا تلفن هایــی کــه مرب ــود. روزی 9 ســاعت تمــام ب هــم حــق داشــت. ایــن وضعیــت هــم تمام نشــدنی ب

ــرو بودیــم.  ــا یــک چنیــن وضعیتــی روب غیربــرق می شــد، درجاهــای مختلــف درحــال پاســخگویی بــه مــردم بودیــم. ب

ــی  ــرژی کم توجهــی می شــود. درحال ــرق و بخــش ان ــه شــرکت های ب ــه ب ــم ک ــن نگران ــم، م ــا داری ــه م ــا شــرایطی ک ب

ــد  ــر می دانن ــا بهت ــرژی اســت. دوســتان قطع ــارف بخــش ان ــی و اقتصــاد، بی تع ــه پشــتوانه کشــور از نظــر مال ــه هم ک

شــصت، هفتــاد درصــد اقتصــاِد کشــور مســتقیم بــه نفــت و مشــتقات نفــت، گاز و بقیــه مولفه هــای انــرژی متکــی اســت. 

وابســتگی مســتقیم و غیرمســتقیم خیلــی از ایــن بیشــتر می شــود. لــذا ضــرورت دارد کــه توجــه اساســی بــه آن بشــود.

حقیــر و بعضــی همــکاران در حــد خودمــان بــه هــر جایــی کــه می توانســتیم مراجعــه کردیــم و ایــن شــرایطی را کــه 

صنعــت بــرق بــا آن مواجــه اســت منعکــس کردیــم. همــه هــم واقــف هســتند. همــه هــم تأییــد می کننــد، چــه آن هایــی 

کــه بــه هــر حــال مســئول اجــرا در کشــور هســتند، چــه آن هایــی کــه مســئول نظــارت و کنتــرل و مســائل دیگر هســتند؛ 

همــه تأییــد می کننــد. ولــی متأســفانه در ایــن زمینــه کار جــدی و قــدم اساســی برداشــته نشــده اســت. امیدواریــم کــه 

یــک توجــه و عنایتــی جــدی بــه ایــن مســائل بشــود. اکنــون مطالبــی دربــاره انرژی هــای تجدیدپذیــر ارائــه می دهیــم.

محمد ساتکین
ــرای  ــه واســطه کاهــش وجــود ســوخت گاز ب ــرق ب ــی ب ــوا و همینطــور قطع ــی ه ــد از شــدت آالیندگ ــا بع ــن روزه ای

ــد  ــر بای ــه صــورت دقیق ت ــرار گرفتــه اســت. ب ــر خیلــی بیشــتر مــورد توجــه ق نیروگاه هــا، بحــث انرژی هــای تجدیدپذی

ــی کار  ــه خوب ــا ب ــور م ــر در کش ــای تجدیدپذی ــوزه انرژی ه ــه در ح ــت ک ــرن اس ــارم ق ــک چه ــش از ی ــه بی ــم ک بگوی

ــاورده اســت.  ــه دســت نی ــوز ب ــگاه خــودش را هن ــی کــه عــرض خواهــم کــرد، متأســفانه جای ــه دالیل ــی ب می شــود. ول

ــت.  ــی اس ــی غن ــان خیل ــای تجدیدپذیرم ــع انرژی ه ــم. مناب ــاوری داری ــرزمین پهن ــه س ــتیم ک ــوری هس ــا کش م

مــا دشــت های وســیعی بــرای احــداث نیروگاه هــای خورشــیدی داریــم. مناطــق ویــژه ای بــرای نیروگاه هــای 
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بــادی داریــم. مثــل منطقه هــای مــرزی مشــترک بیــن ایــران و افغانســتان و در کل یــک چیــزی بیــش از

120 هــزار مــگاوات مــا االن در ایــران جاهایــی را شناســایی کردیــم کــه می توانــد نیروگاه هــای تجدیدپذیــر در آن هــا 

نصــب بشــود. هــر کشــوری ایــن ظرفیــت را داشــت، و می توانســت از آ  ن هــا اســتفاده بکنــد، قطعــاً از یــک مگاواتــش 

نمی گذشــت. ولــی مــا چــرا در ایــن شــرایط هســتیم؟ چــرا این قــدر بــه ســوخت فســیلی وابســته هســتیم، بــرای این کــه 

بتوانیــم بــرق تولیــد بکنیــم. یکــی از دالیــل آن، عــدم بــاور کســانی اســت کــه در بخشــی از کشــور بایــد برنامه ریــزی 

یــا سیاســت گذاری بکننــد. شــاید ایــن بــاور هنــوز شــکل نگرفتــه اســت و شــرایط کشــور مــا هــم یــک شــرایط خاصــی 

اســت. تــا حــاال منابــع غنــی ســوخت را داشــته و ایــن باعــث شــده اســت کــه وابســتگی شــدیدی بــه آن پیــدا بکنــد. 

ــن  ــرای ای ــه ب ــت ک ــتی اس ــن باالدس ــودن قوانی ــال ب ــر، غیرفع ــای تجدیدپذی ــی انرژی ه ــکات اساس ــی از مش یک

ــده  ــق نش ــه محق ــن لحظ ــا ای ــی ت ــه دالیل ــی ب ــود دارد، ول ــی االن وج ــی خوب ــن خیل ــود دارد. قوانی ــعه وج توس

ــر  ــه اگ ــت ک ــه اس ــرف گفت ــوی مص ــاح الگ ــون اص ــاده 61 قان ــره 3 م ــذار در تبص ــال قانون گ ــوان مث ــت. به عن اس

ایــن ســوخت یــا حداقــل منابــِع  ســوختی صرفه جویــی شــد، به خاطــر احــداث نیروگاه هــای تجدیدپذیــر، 

ــرد. ــرار بگی ــر ق ــای تجدیدپذی ــعه انرژی ه ــرای توس ــی  اش ب ــازمان متول ــار س ــد در اختی ــش، بای ــل از صادرات حاص

ســال 89 ایــن قانــوِن اصــاح الگــوی مصــرف مصــوب شــده اســت، ولــی تــا ایــن لحظــه چنیــن تبصــره ای فعــال نشــده 

ــود. ــداث ش ــن روش اح ــا ای ــر ب ــای تجدیدپذی ــروگاه انرژی ه ــه نی ــوده اســت ک ــوری نب ــت این ط ــی هیچ وق اســت. یعن

ــت  ــد دریاف ــد بای ــوخت جدی ــگاوات س ــدازه 2700 م ــه ان ــی ب ــای حرارت ــال 1400، نیروگاه ه ــال در س ــوان مث به عن

کننــد، معــادل 2/5 میلیــارد متــر مکعــب ســوخت، غیــر از آن ســوختی کــه بــرای نیروگاه هــای موجودشــان دریافــت 

ــا  ــیدی ی ــروگاه خورش ــا نی ــر ی ــرژی تجدیدپذی ــش از ان ــا 300 مگاوات ــگاوات مث ــن 2700 م ــر از ای ــد. اگ می کنن

نیــروگاه بــادی باشــد، بــه جــای ایــن 300 مــگاوات مثــا فــرض کنیــد بــه انــدازه 0/2 میلیــارد متــر مکعــب ســوخت

ــه وزارت  ــت ک ــهمی اس ــزو س ــی ج ــت. یعن ــده اس ــده ش ــه دی ــون بودج ــم در قان ــن ه ــد. ای ــی می کن صرفه جوی

ــعه  ــرای توس ــده اش را ب ــی ش ــل از صرفه جوی ــع حاص ــت مناب ــد وزارت نف ــون بای ــق قان ــه طب ــد. این ک ــت می ده نف

ــا تبصــره 3  ــد ام ــد بیفت ــاق بای ــن اتف ــال ای ــر س ــد ه ــد. هرچن ــاق نمی افت ــن اتف ــذارد، ای ــر بگ ــای تجدیدپذی انرژی ه

ــت.  ــد داش ــود نخواه ــر وج ــعه تجدیدپذی ــرای توس ــم ب ــی ه ــع مال ــه منب ــود و در نتیج ــق نمی ش ــاده 61 محق م

تبصــره 2 مــاده 61 چــه می گویــد؟ می گویــد اگــر بــرق را خریــدی، می توانــی بفروشــی و از آن منابــع بــه دســت بیــاور 

و ایــن منابــع بــه دســت آمــده را خــرج توســعه کــن. ســازمان محتــرم برنامــه و بودجــه تــا ایــن لحظــه ای کــه مــا خدمت 

شــما هســتیم، ردیفــی بــرای تبصــره 2 مــاده 61 نگذاشــته اســت. البتــه مــا بــرای ســال 1400 توانســتیم بــرای اولیــن 

بــار ایــن ردیــف را ایجــاد کنیــم. قوانیــن باالدســتی فراوانــی هســت، مثــل مــاده 12، مثــل عوارضــی کــه بــه نســبت 
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خاصــی بیــن توســعه بــرق روســتایی و تجدیدپذیــر تقســیم می شــود. بــرق روســتایی کــه 99/7 درصــدش توســعه پیــدا 

کــرده اســت، 0/3 درصــدی هــم کــه توســعه پیــدا نکــرده اســت بــه روســتاهای کمتــر از 10 خانــوار مربــوط می شــود. 

45 درصــد ایــن منبــع بــرای آن طــرف برداشــت می شــود و بــاز بــه توســعه تجدیدپذیــر داده نمی شــود و 

ــای  ــه توســعه انرژی ه ــط ب ــن باالدســتی مرتب ــه قوانی ــن اســت ک ــس یکــی از مشــکات ای ــر. پ بســیاری مســائل دیگ

تجدیدپذیــر در کشــور مــا بــه دالیــل مختلفــی اجــرا نمی شــود. پــس منبــع مالــی اش هــم وجــود نخواهــد 

ــد  ــای خری ــه نرخ ه ــه ب ــی ک ــه تعدیل ــه ب ــا توج ــود ب ــث می  ش ــه باع ــم ک ــانات ارز را داری ــمت نوس ــت. از آن س داش

بــرق می خــورد مترتــب شــود، ولــی از آن ســمت مــا هیــچ منبعــی نداشــته باشــیم ایــن تعدیــل را بکنیــم.

االن کشــور مــا حداقــل در دورانــی کــه برجــام فعــال شــده بــود، بزرگتریــن توجــه بــرای توســعه در همــه ارکانــش در 

مقطــع دوســاله، تجدیدپذیرهــا شــد. یعنــی ســرمایه گذارهای خارجــی همــه آمدنــد کــه روی تجدیدپذیــر ســرمایه گذاری 

ــن  ــش تأمی ــر منابع ــتند. اگ ــاده هس ــم آم ــوند. االن ه ــف بش ــا متوق ــه این ه ــد ک ــث ش ــم باع ــره تحری ــد. باالخ بکنن

ــر توســط ســازمان محتــرم  ــرای انرژی هــای تجدیدپذی نشــود، اگــر قانون هــا اجرایــی نشــود، اگــر ردیف هــای بودجــه ب

ــا مــا همراهــی می کنــد، قوانیــن  ــده نشــود، اگــر مجلــس محتــرم کــه خوشــبختانه خیلــی االن ب برنامــه و بودجــه دی

ــت.  ــم داش ــی نخواهی ــم انداز خوب ــچ چش ــا هی ــد، م ــاق نیفت ــا اتف ــورت این ه ــر ص ــه ه ــد و ب ــد نکن ــی را تأیی حمایت

ــان ورود  ــت ناگه ــاه، وزارت صم ــرداد م ــال در خ ــًا امس ــد. مث ــش می آی ــم پی ــری ه ــکات دیگ ــورت مش ــر ص ــه ه ب

ــه در  ــه ک ــدند. آن چ ــل ش ــد قف ــروگاه می زدن ــتند نی ــه داش ــانی ک ــام کس ــرد. تم ــوع ک ــک را ممن ــای فتوالکتری پنل ه

داخــل می خواســت تولیــد بشــود، کارخانــه تولیــد کننــده ســل نداشــت کــه پنــل تولیــد کنــد. از آن ســمت هــم ورود 

ــود. حــدود شــش، هفــت مــاه همیــن یــک سیاســت تنهــا باعــث توقــف توســعه تجدیدپذیرهــا  پنــل ممنــوع شــده ب

ــائل و  ــی مس ــی و پیش بین ــزی دقیق ــه برنامه ری ــدون هیچ گون ــان ب ــد. ناگه ــور ش ــیدی در کل کش ــوزه خورش در ح

ــر  ــعه تجدیدپذی ــام توس ــان، تم ــک فرم ــا ی ــد ب ــی، می بینی ــازمان های متخصــص متول ــر س ــذ نظ ــه جــدی و اخ مطالع

خورشــیدی کشــور متوقــف می شــود. یــک مــاه پیــش متوجــه می شــوند کــه مثــًا ایــن کار اشــتباه بــود و 

ــود. ــی بش ــت طراح ــد درس ــم بای ــوع ه ــا موض ــط ب ــف مرتب ــن ارکان مختل ــازی بی ــن شبکه  س ــی ای ــد. یعن برمی گردن

ــا باعــث عــدم توســعه می شــود، بحــث تســهیات بانکــی اســت. یعنــی  یکــی از مســائلی کــه متأســفانه در کشــور م

مــا در بانک هایمــان یــک مکانیــزم تعریــف شــده ی درســت نداریــم کــه وقتــی بــرای توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر 

ــی  ــی بزرگ ــن خیل ــا تضامی ــی بانک ه ــد. بعض ــه او وام بدهن ــتورالعملی ب ــک دس ــا ی ــد، ب ــه می کنن ــرای وام مراجع ب

ــن  ــی، ای ــا بحــث صنــدوق توســعه مل ــن توســعه اتفــاق نیفتــد. ی ــن تضامیــن باعــث می شــود کــه ای می خواهنــد و ای

ــا  ــه توســعه دهنده هــا بدهــد. ایــن خــودش چــون ت ــی ب اواخــر صحبــت شــده اســت کــه اگــر بشــود تســهیات ریال
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ــعه  ــرژی، در توس ــورس ان ــود دارد، در ب ــه االن وج ــی ک ــت. قوانین ــی از پیچیدگی هاس ــت، یک ــده اس ــق نش ــاال محق ح

ــه االن بخــش خصوصــی در  ــک پیشــنهادی اســت ک ــال ی ــوان مث ــد. به عن ــد کمــک بکن ــی می توان ــا خیل تجدیدپذیره

ــده  ــع آالین ــه صنای ــع پرمصــرف کشــور ک ــه صنای ــده نشــد ک ــت دی ــد، چــون در الیحــه دول ــری می کن ــس پیگی مجل

هــم هســتند، کــه قــرار بــر ایــن شــده اســت کــه بــرق از بــورس انــرژی بخرنــد، 2 درصــد از بــرق خودشــان را اول بــه 

ــی  ــرق حرارت ــل ب ــرژی مث ــکال ان ــه اش ــدش را از بقی ــد، 98 درص ــر بخرن ــای تجدیدپذی ــبز از انرژی ه ــوی س ــم تابل اس

ــا  ــد. م ــاد کن ــع ایج ــرژی مناب ــورس ان ــق ب ــان از طری ــارد توم ــزار میلی ــش از ه ــد بی ــن 2 درصــد می توان ــد. همی بخرن

ــا  ــاز م ــتیم. نی ــی داش ــع مال ــارد منب ــزار میلی ــدود ه ــا ح ــوزه تجدیدپذیره ــور در ح ــعه کش ــرای کل توس ــاال ب ــا ح ت

ــه هــزار برســانیم، یعنــی  ــا حــاال توســعه دادیــم، اگــر ب حــدود ســه هــزار میلیــارد اســت. یعنــی همیــن را هــم کــه ت

دو ســوم پولــش را کــم داریــم. ایــن دو ســوم پــول از یــک جایــی بایــد بــرای توســعه باشــد. همــه جــا هــم می گوینــد

5 درصــد توســعه بــرق کشــور بایــد از طریــق تجدیدپذیــر صــورت بگیــرد. همیــن االن زیــر یــک درصــد اســت. ما دو ســوم 

پــول کــم آوردیــم، اگــر بــه آن 5 درصــد برســیم، مــا تقریبــا بیشــترش را کــم می آوریــم. بایــد کســی کــه قانون گــذار 

اســت حمایــت مالــی بکنــد. اول منابعــش را بــرای ســازمان های متولــی تأمیــن بکنــد، بعــد انتظــار توســعه پیــدا کنــد.

ســازمان متولــی کــه مــا باشــیم، تاشــش را بــرای راه انــدازی و فعــال کــردن قوانیــن باالدســتی انجــام می دهــد، ولــی 

بــه هــر صــورت باورمنــدی کــه در بخش هــای دیگــر بــرای تصمیم گیــری اســت، شــاید بــه خاطــر مشــکاتی کــه وجــود 

دارد، متأســفانه تــا ایــن لحظــه بــه آن شــکل نتوانســته اســت آن حمایــت را بــرای تأمیــن منابــع بکنــد. بــا ایــن شــرایط 

ممکــن اســت مــا بــا همیــن ســونامی ســرطان بــه واســطه آلودگــی هــوا مواجــه بشــویم. قطعی هــای بــرق شــدید بــه 

ــرق  ــرای تولیــد ب ــه ســوخت هــم هســت. تنهــا راه پیشــروی مــا ایــن اســت کــه وابســتگی مان را ب خاطــر وابســتگی ب

از ســوخت بــه حداقــل برســانیم. از ایــن بــه بعــد ســعی کنیــم بیشــتر از منابــع تجدیدپذیــر اســتفاده کنیــم و ســوخت 

ــم.  ــر ببری ــای دیگ ــه جاه ــم، ب ــیمی ببری ــه پتروش ــًا ب ــم، مث ــتفاده کنی ــه اس ــر بهین ــکال دیگ ــه اش ــم ب آن را می توانی

اسدا... صبوری
ــه کنــم، چالش هــا و مشــکاتی اســت کــه ســرمایه گذاران در مســیر احــداث  عنــوان بحثــی کــه بنــده قــرار اســت ارائ

ــود  ــا می ش ــکات و چالش ه ــت از مش ــی صحب ــتند. وقت ــه هس ــا آن مواج ــرق ب ــد ب ــای تولی ــرداری از نیروگاه ه و بهره ب

خیلــی ســریع چندیــن مشــکل بــزرگ در صنعــت بــرق کــه همــه بــا آن آشــنا هســتند بــه ذهــن شــنونده می آیــد مثــل 

نظــام تکلیفــی تعرفــه، عــدم پرداخــت مطالبــات، فقــدان رگوالتــوری مســتقل و از ایــن قبیــل ســرفصل ها. منتهــا امــروز 

ــا یــک ســرمایه گذار در ایــن فرآینــد از ابتــدا تــا آخــر برویــم و  فکــر کردیــم کــه از یــک مســیر دیگــر برویــم. یعنــی ب
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ــغ  ــه و مبل ــرمایه گذاری اولی ــغ س ــد مبل ــرمایه گذار اول بای ــود. س ــه می ش ــی مواج ــه صحنه های ــا چ ــان ب ــم ایش ببینی

ــرای تأمیــن مالــی پــروژه پیــدا کنــد.   ــرای ایــن کار نیــاز دارد کــه یــک راهــی ب ســرمایه در گــردش را تأمیــن کنــد. ب

مســتحضر هســتید در مــدل مالــی هرچــه میــزان آورده را افزایــش بدهیــم، نــرخ داخلــی بازدهــی پــروژه کاهــش پیــدا 

می کنــد. بنابرایــن پــروژه موقعــی اقتصــادی اســت کــه بشــود تأمیــن مالــی را بــرای شــرایط مناســب بــا پــروژه فراهــم 

کــرد. بعــد بایــد بــه هزینه هــای تولیــد ســالیانه و همچنیــن پیش بینــی فــروش ســالیانه اش بپردازیــم. ایــن نــگاه کلــی 

ــب،  ــزات، نص ــن تجهی ــی، تأمی ــامل: مهندس ــت ش ــرمایه گذاری ثاب ــم. س ــا می روی ــک آن ه ــک ت ــراغ ت ــاال س ــود. ح ب

عملیــات ســاختمانی، حمــل داخلــی، حمــل خارجــی و غیــره اســت. در مــورد نیــروگاه بــا ایــن مســأله مواجــه هســتیم 

ــه ای  ــا مجموع ــر تنه ــال های اخی ــم در س ــت. می دانی ــروگاه ارزی اس ــداث نی ــای اح ــد هزینه ه ــدود 70 درص ــه ح ک

کــه می توانــد طــرف قــرارداد نیــروگاه واقــع شــود و تجهیزاتــش را هــم در شــرایط تحریــم بین المللــی فراهــم بکنــد، 

ــی ــد. یعن ــد می کن ــورو منعق ــه ارز ی ــروگاه را ب ــداِث نی ــرارداِد اح ــِغ ق ــا، کِل مبل ــروه مپن ــت. گ ــوده اس ــا ب ــروه مپن گ

 100 درصــد مبلــغ قراردادهایــی کــه در دو دهــه گذشــته بــا مپنــا منعقــد شــده، ارزی بــوده اســت. امــا ســراغ تأمیــن 

ــه را  ــرمایه گذاری اولی ــغ س ــد مبل ــی 30 درص ــرمایه گذار10 ال ــن س ــی رود ای ــار م ــر1(. انتظ ــم )تصوی ــی می روی مال

خــودش تأمیــن کنــد و بقیــه اش را از ابزارهــای مالــی دیگــر اســتفاده کنــد و بتوانــد تأمیــن مالــی پــروژه را انجــام بدهــد. 

آن چــه کــه در ســال های اخیــر شــدنی بــوده اســت، فقــط اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی یــا همــان صنــدوق 

ــا آن مواجــه هســتیم، علی رغــم  ــوده اســت. به خاطــر محدودیت هایــی کــه از لحــاظ تحریم هــا ب ذخیــره ارزی قبلــی ب

ــه  ــوده اســت ک ــی میســر نب ــرای ســرمایه گذار داخل ــکان ب ــن ام ــر حــال ای ــه ه ــا، ب ــرون از مرزه ــول در بی ــی پ فراوان

اســتفاده کنــد و بــه صنــدوق توســعه ملــی متوســل شــده اســت.

 

تصویر 1: تأمین مالی پروژه
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جالــب این کــه صنــدوق توســعه ملــی اخیــراً رســماً بــه بانک هــا نامــه داده اســت کــه طرح هــای نیروگاهــی را نپذیریــد 

چــون اطمینانــی از بازگشــت ســرمایه در آن هــا وجــود نــدارد. در مــورد ایــن تأمیــن ســرمایه اولیــه، جهــش نــرخ ارز اثرات 

تعیین کننــده ای دارد. ببینیــد: در دهــه 1390، یعنــی از 1390 تــا امــروز نــرخ تســعیر ارز بــه ریــال 6/5 برابــر شــده اســت.  

مــا در دو جــا، بــرای احــداث نیــروگاه و بــرای تعمیــر و نگهــداری نیروگاه هــا، ارز می خواهیــم. ایــن افزایــش نــرخ ارز یکــی 

ــرق  ــروش ب ــه ف ــن ک ــذارد. به خصــوص ای ــر می گ ــه روی اقتصــاد نیروگاه ســازی تأثی ــی اســت ک ــن متغیرهای از مؤثرتری

تولیــدی نیروگاه هــا بــه ریــال اســت و امــکان صــادرات هــم کــه تــا بــه حــال نداشــته اند. بنابرایــن ارز هزینــه می کننــد 

و ریــال دریافــت می کننــد. حــاال آن ریــال هــم در یــک مجموعــه نظــام تکلیفــی تعرفــه اســت کــه محدودیتــش بعــداً 

ــالی ــد س ــما بای ــه ش ــده اســت ک ــون آم ــه در قان ــن ک ــا ای ــده اســت؟ ب ــه ش ــارش چ ــت آث ــن وضعی ــد. ای ــد آم خواه

 5000 مــگاوات بــه ظرفیــت کشــور اضافــه کنیــد، در تصویــر2 ماحظــه می فرماییــد کــه در ایــن 5 ســال گذشــته هیــچ 

وقــت مــا بــه چنیــن نصابــی نزدیــک هــم نشــده ایم.

 

تصویر 2: مقایسه هدف گذاری برنامه پنجم و ششم برای افزایش ظرفیت ساالنه برق و آنچه در عمل حاصل شده

نیروگاه هایــی هــم کــه ســاخته شــدند، بــا مشــکات عدیــده ای مواجــه هســتند. بــه خاطــر ایــن کــه اقساط شــان ناگهــان 

ــد. نتوانســتند وام هــای ارزی شــان را  ــا آم ــه آن ه ــادی ب ــر شــد و فشــارهای زی ــن براب ــرخ ارز چندی ــر ن ــه خاطــر تغیی ب

بپردازنــد و در فهرســت بدهــکاران بــزرگ ثبــت شــدند. اوضــاع این قــدر خــراب شــد کــه خــود صنــدوق توســعه ملــی 

در فروردیــن 99 بــه تمــام بانک هــای عامــل ابــاغ کــرد کــه طرح هــای نیروگاهــی را بــرای تأمیــن مالــی اصــا پذیــرش 

نکننــد. ایــن هــم از توســعه ظرفیــت نیروگاهــی، بــه خاطــر مشــکاتی کــه بــا آن مواجــه هســتند.
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ــاز گردیــم، مســئله بعــدی ســرمایه در گــردش اســت )تصویــر3(. یــک ســری  ــه مســیری کــه ســرمایه گذار داشــت ب ب

ــوخت،  ــش س ــا در 4 بخ ــت. م ــال اس ــروش س ــی از ف ــد ناش ــری درآم ــک س ــت، ی ــاالنه اس ــی س ــای عملیات هزینه ه

نگهــداری، تعمیــرات، بــازار بــرق و بــورس انــرژی بــا چالــش مواجــه هســتیم، کــه بــه ترتیــب در صفحــات بعــدی توضیــح 

می دهــم. در مــورد ســوخت؛ همیــن االن متوســط نــرخ ســوخت نیروگاه هــا بــه ازای هــر مترمکعــب گاز 50 ریــال اســت. 

بنابرایــن تقریبــاً هیچ گونــه انگیــزه ای بــرای افزایــش یــا بهبــود بــازده حرارتــی نیــروگاه وجــود نــدارد. اگــر شــما انگیــزه ای 

ــد ســوخت را به صــورت  ــی هســتیم، بای ــا ایران ــد نیســت. نصیحــت می شــویم کــه م ــی اســت، نظام من ــد اخاق می بینی

ــر  ــرمایه گذار اگ ــن س ــن، ای ــد. بنابرای ــواب نمی ده ــم ج ــب ه ــت و اغل ــی اس ــن روِش اخاق ــم، ای ــرف کنی ــه مص بهین

نیروگاهــی بــا بــازده بــاال احــداث کنــد، بازخــورد مثبتــی برایــش نــدارد.

  

تصویر 3: سرمایه در گردش

ــان  ــه راندم ــد ک ــعی ش ــی س ــون و ترتیبات ــا قان ــی، ب ــازده حرارت ــن ب ــه ای ــوط ب ــراردادی مرب ــکات ق ــورد مش در م

ــن  ــا همی ــم ت ــن ه ــود. ای ــهیم بش ــرف س ــی در مص ــی از صرفه جوی ــود ناش ــرمایه گذار در س ــم و س ــش بدهی را افزای

ــرای  ــل ب ــای متقاب ــه قرارداده ــق اصاحی ــر از طری ــای اخی ــورد در هفته ه ــن م ــبختانه ای ــر مشــکل داشــت. خوش اواخ

ــم  ــم؛ ببینی ــو می روی ــرمایه گذار جل ــا س ــت. ب ــل اس ــل و فص ــال ح ــتند در ح ــل داش ــع متقاب ــه بی ــرمایه گذارانی ک س

ــد و  ــد می کنن ــا تولی ــور را غیردولتی ه ــرق کش ــد ب ــن االن 56 درص ــکلی دارد؟ همی ــه مش ــداری چ ــر و نگه در تعمی

ــای  ــورد هزینه ه ــد. در م ــه دارن ــرو مطالب ــان از وزارت نی ــارد توم ــزار میلی ــروز 25 ه ــان ام ــروش برق ش ــت ف ــا باب این ه
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ــی  ــکل نقدینگ ــرف مش ــن ط ــت. از ای ــش ارزی اس ــد هزینه های ــی 70 درص ــم 50 ال ــات ه ــداری و قطع ــر و نگه تعمی

ــه  ــاال رفت ــرخ ارزش ب ــم ن ــای ارزی ه ــد هزینه ه ــا 70 درص ــد، آن 50 ت ــت نکردن ــه اش را دریاف ــون مطالب ــد، چ دارن

ــا  ــرمایه گذاری از این ه ــر س ــاال اگ ــت. ح ــزوده اس ــدت اف ــه ش ــروگاه ب ــداری نی ــر و نگه ــکات تعمی ــر مش ــت و ب اس

ــروگاه  ــًا نی ــد مث ــرق نباش ــی ب ــرارداد تضمین ــوب ق ــر در چهارچ ــاورد، اگ ــدار بی ــه م ــش را ب ــد و نیروگاه ــور کن عب

ــرارداد تضمینــی  ــا او یــک ق ــازار اســت. در غیــر ایــن صــورت ب ــا ب ــده باشــد، ســر و کارش مســتقیم ب آمــاده ای را خری

ــد، از  ــن خری ــد. در دوره تضمی ــدش را می خرن ــه تولی ــود ک ــد می ش ــال منعق ــدت 5 س ــه م ــر ب ــرق، حداکث ــد ب خری

ــرود. آن جــا  ــی ب ــازار رقابت ــه ب ــد ب ــد، بای ــی خری ــد از دوره تضمین ــط، تکلیفــش نســبتاً مشــخص اســت، بع نظــر ضواب

ــد.  ــد برقــش را عرضــه کن ــرژی می توان ــورس ان ــازار، یکــی ب ــد و قیمــت بدهــد. آن جــا از دو مســیر یکــی ب ــت کن رقاب

بعــد می پردازیــم بــه ایــن کــه در بــازار چــه خبــر اســت؟ در بــورس چــه خبــر اســت؟ تصویــر شــماره 4 خیلــی مهــم 

ــده باشــد و همــه هــم  ــد کاالیــی را پیــدا کنــد کــه در 4 ســال گذشــته قیمتــش ثابــت مان اســت. چــه کســی می توان

مصــرف کــرده باشــند. فقــط یــک کاال وجــود دارد و آن هــم بــرق اســت. بــه نمــودار 4 عنایــت کنیــد. ایــن نمــودار متعلــق 

بــه شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران یعنــی وزارت نیــرو اســت. می بینیــد در 4 ســال گذشــته تقریبــاً نــرخ خریــد بــرق 

تفاوتــی نکــرده اســت. مــا یــک ســال پرتاطــم اقتصــادی 97 را داشــتیم. یــک ســال پرتاطــم اقتصــادی 99 را داشــتیم. 

در ایــن دو ســال از لحــاظ اقتصــادی بــا نوســانات بســیار شــدید بودیــم.

ــت.  ــته اس ــد( نداش ــن می کن ــرو تعیی ــر نی ــه وزی ــرق )ک ــرخ ب ــر ن ــری ب ــچ تأثی ــا هی ــک از آن ه ــچ ی ــدهلل هی ــا الحم ام

ــرق  ــد. چــون 4 ســال توانســتند قیمــت ب ــی در کشــور بگذارن ــر اصل ــا را تصمیم گی ــر باشــد این ه ــم بهت ــن فکــر کن م

ــوء  ــار س ــت. آث ــده اس ــم نش ــوری ه ــد هیچ ط ــم می کنن ــر ه ــد و فک ــه دارن ــت نگ ــا را ثاب ــده از نیروگاه ه ــداری ش خری

ــد،  ــی می بین ــایت دولت ــک س ــی را در ی ــن منحن ــرمایه گذار ای ــی س ــال، وقت ــر ح ــد. در ه ــات را نمی بینن ــن تصمیم ای

ــما  ــت ش ــب اس ــد. جال ــرمایه گذاری کن ــد س ــرق نبای ــد ب ــه روی تولی ــد ک ــی می دان ــود. یعن ــخص می ش ــش مش تکلیف

ــح اســت.  ــن صری ــه مت ــون برنام ــد، در قان ــی داری ــف قانون ــال تکلی ــر س ــال ه ــن ح ــد، در عی ــی را می بینی ــن منحن ای

طــی مــاده 48 برنامــه ششــم توســعه وزارت نیــرو مکلــف اســت کــه ضوابــط اصــاح نــرخ بــرق را بــرای هــر ســال تدویــن 

و ارائــه کنــد. هــر ســال ایــن را بازنگــری کنــد. تــا حــاال نشــده بــود، اخیــراً یــک حرکتــی کردنــد. آن هــم صرفــاً یــک 

عــدد اعــام کردنــد، بــه جــای ایــن کــه ضابطــه اعــام کننــد.
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تصویر 4: متوسط نرخ خرید برق بدون سوخت نیروگاه های حرارتی )ریال بر کیلووات ساعت(

ــای  ــورم در آماره ــرخ ت ــا 98 متوســط ن ــن ســال های 90 ت ــد بی ــر 5 می رســیم. شــما می بینی ــه تصوی ــا ب در نتیجــه م

رســمی 21/5 درصــد بــوده اســت. ایــن را از ســایت مرکــز آمــار ایــران برداشــتیم. ســال 90 شــاخص قیمــت تولیــد کننــده 

100 بــوده اســت و شــاخص های صنعــت و کشــاورزی در ســال 98، بیــن 500 تــا 600 هســتند. امــا شــاخص تولیدکننــده 

بــرق کمــاکان حوالــی 100 دارد دســت و پــا می زنــد. آیــا واقعــاً انتظــار داریــد در مقایســه بیــن بخش هــای اقتصــادی 

کشــور، کســی ســایر بخش هــا را رهــا کنــد بیایــد در صنعــت تولیــد بــرق ســرمایه گذاری کنــد؟ بــا ایــن منحنی هایــی 

کــه مرکــز آمــار ایــران تولیــد و چــاپ کــرده اســت.

   

تصویر 5: شاخص قیمت تولید کننده
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ــد.  ــدی دارن ــت واح ــا مدیری ــی خریداره ــیم ول ــدک می کش ــورس را ی ــرفصل ب ــوان و س ــا عن ــم م ــورس ه ــورد ب در م

ائتــاف دارنــد، بــا هــم هماهنــگ می کننــد. کــف قیمــت نداریــم و نیروگاه هایــی کــه بســیار بدهــکار هســتند ناچــاراً بــه 

ــورس عرضــه می کننــد. جنــاب آقــای دکتــر حســینی کــه این جــا تشــریف  ــازل و غیرواقعــی در ب قیمت هــای بســیار ن

دارنــد، کامــًا بــه ایــن موضــوع مســلط هســتند. بارهــا خدمت شــان گــزارش شــده اســت. درتصویــر6 مقایســه قیمت هــا 

ــازار را نشــان می دهــد. مشــاهده می فرمائیــد  ــرخ ب ــازار را می بینیــد کــه زردهــا بــورس اســت و ســبزها ن در بــورس و ب

کــه بــرق در بــورس از بــازار هــم ارزان تــر اســت. آن همــه بــرای بــازار روضــه خواندیــم، حــاال نــرخ بــرق در بــورس از آن 

هــم ارزان تــر اســت.

 

تصویر 6: مقایسه بورس و بازار

مــن فقــط راهکارهــا را در چنــد جملــه بگویــم: ایفــای تعهــد دولــت در پرداخــت مابه التفــاوت قیمــت تکلیفــی و تمــام 

شــده وزارت نیــرو کــه تکلیــف قانونــی اســت و سال هاســت انجــام نمی گیــرد. اســتقرار نهــاد تنظیم گــر )رگوالتــور( بــرق 

کــه االن اســاس نامه آن در مجلــس شــورای اســامی در دســت تصویــب اســت و ابــاغ می شــود، ان شــاءا... مســتقر  شــود 

و کار کنــد. نکتــه بعــدی پیشــنهاد ایــن اســت کــه ایــن کارهایــی کــه وزارت نیــرو بــرای بازبینــی نــرخ بــرق می کنــد، 

طبــق قانــون مبتنــی بــر مــدل مالــی باشــد. مــردم و ســرمایه گذاران ایــن ضوابــط و پارامترهایــش را ببیننــد و تشــخیص 

بدهنــد و ارزیابــی کننــد.

ــا  ــردارد. چــون وقتــی عــرض می کنیــم م ــا بخــش خصوصــی دســت ب ــت ب ــرو از رقاب ــن کــه وزارت نی مطلــب آخــر ای

ــری  ــوز تصدی گ ــرو هن ــی وزارت نی ــد. یعن ــد می کن ــت تولی ــدش را دول ــی 44 درص ــم، یعن ــد می کنی ــد تولی 56 درص

ــح نیســت.  ــه صحی ــد ک ــازی می کن ــم ب ــا ه ــری را ب ــم تصدی گ ــت، ه ــم نقــش حاکمی ــی دارد. ایشــان ه ــی بزرگ خیل
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دســت آخــر ریشــه همــه این هــا قانــون ســازمان بــرق ایــران اســت کــه بــه پنجــاه و خــرده ای ســال پیــش برمی گــردد 

ــی وضــع  ــرای زمان ــون ب ــل اســت. آن قان ــار و حقــوق برایــش قائ ــی می کنــد و اختی ــه آن اســتناد قانون و وزارت نیــرو ب

شــده بــود کــه کل تأسیســات بــرق دولتــی بــود، نــه االن کــه 60 درصــدش خصوصــی شــده اســت. لــذا قانــون پایــه بــرق، 

یعنــی قانــون ســازمان بــرق ایــران کــه اصــًا بــا وضــع فعلــی صنعــت بــرق مناســبت نــدارد و بایــد هــر چــه ســریع تر 

بازنگــری بشــود.

حسن مردانی 
همــه بزرگــواران، چالش  هــای ســرمایه گذاری را از زوایــای مختلــف مــورد بررســی قــرار دادند، لذا ممکن اســت بخشــی از 

ارائــه مــن تکــراری باشــد. ولــی فکــر می کنــم در تکــرار هــم نکته هایی اســت کــه اهمیــت آن موضــوع را نشــان می دهد. 

اولیــن نکتــه درخصــوص عنــوان نشســت اســت، وقتــی می گوییــم چالــش ســرمایه گذاری بخــش غیردولتــی، آن طــرف 

ســکه ایــن اســت کــه از منظــر حاکمیــت هــم چالش هایــی در ایــن خصــوص وجــود دارد. نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه 

ــا یکدیگــر متفــاوت اســت. در یــک دســته بندی کلــی، چالش هــای  چالش هــای بخــش غیردولتــی داخلــی و خارجــی ب

ــه محیــط کســب و کار  ــه فنــی و اقتصــادی تقســیم بندی می گــردد. در یــک چالــش ســرمایه گذاری ب ســرمایه گذاری ب

ــه یــک محیــط بین المللــی و محیــط اقتصــاد کان برمی گــردد.  ــا چالــش ب برمی گــردد، ی

ــرق،  ــت ب ــی در صنع ــیفت پارادایم ــک ش ــه ی ــد ک ــده می دانی ــر از بن ــرم بهت ــای محت ــواران و خواننده ه ــه بزرگ هم

ــا  ــوأم ب ــرق ت ــد ب ــث تولی ــه بح ــت ک ــن اس ــم ای ــت و آن ه ــاده اس ــاق افت ــر، اتف ــال های اخی ــران در س ــا و ای در دنی

ــرق  ــن اســت کــه درگذشــته عرضــه امــن و مطمئــن ب ــای ای ــه معن ــن ب ــرار دارد. ای ــت ق ــن آالیندگــی در اولوی کمتری

بــا پایین تریــن هزینــه، پایین تریــن ریســک و باالتریــن بــازده از نظــر ســرمایه گذار مطــرح بــوده اســت، ولــی 

درســال های اخیــر، شــاخص بــا کمتریــن انتشــار آالیندگــی نیــز بــه آنهــا اضافــه شــده اســت، شــرطی کــه همــه زنجیــره 

ــم اســت. ــی مه ــه چــه نحــو باشــد خیل ــم ب ــن شــیفت پارادای ــه ای ــا ب ــگاه م ــه ن ــد. این ک ــر می کن ــرق را متأث ــد ب تولی

وقتــی می گوییــم بــا کمتریــن تولیــد CO2، اهمیتــش از ایــن منظــر اســت کــه اگــر مــا بخواهیــم ایــن هــدف را دنبــال 

ــت؟  ــر اس ــی توجیه پذی ــر اجتماع ــا از نظ ــت؟ آی ــر اس ــادی توجیه پذی ــر اقتص ــی از نظ ــن پروژه های ــا چنی ــم، آی کنی

ــردازد؟  ــد بپ ــی بای ــه کس ــی از آن را چ ــرق ناش ــت ب ــش قیم ــه افزای ــت، هزین ــر اس ــی توجیه پذی ــر اجتماع ــر از نظ اگ

هــر شــهروندی عاقــه دارد هــوای پــاک داشــته باشــد، ولــی داشــتن هــوای پــاک هزینــه دارد. آیــا شــهروندان حاضــر 

هســتند به خاطــر ایــن آرزو و تمایلــی کــه دارنــد پــول آن را هــم بپردازنــد یــا خیــر؟ مثــل این کــه مــا دوســت داریــم در 

تهــران ترافیــک نداشــته باشــیم، ولــی ایــن نداشــتن ترافیــک یــک هزینــه ای می خواهــد. لــذا بیــن آرزو، تمایــل و تــوان 
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پرداخــت، یــک شــکافی هســت کــه ایــن را بایــد بشــود حــل کــرد. در دنیــا اگــر دنبــال کاهــش آلودگــی هســتند، پــول 

ــد. ــر اســت، می خرن ــه گران ت ــر ک ــرق تجدیدپذی ــد. ب ــد و پرداخــت می کنن ــم دارن آن را ه

مســئله بعــدی ایــن اســت کــه ایــن بحــث کمتریــن CO2، چگونــه امنیــت عرضــه را متاثــر می کنــد؟ امنیــت عرضــه ای 

کــه مــا تعبیرهــای مختلفــی از آن داریــم. امنیــت عرضــه، بــه معنــای کاهــش وابســتگی بــه واردات ســوخت؟ یــا امنیــت 

عرضــه، بــه معنــای متنوع ســازی ســبد تامیــن انــرژی؟ کــدام یــک را مــا به عنــوان امنیــت عرضــه بشناســیم کــه بتوانیــم 

بــه آن هــدف برســیم؟

ــتند.  ــکه هس ــک س ــرمایه گذار دو روی ی ــور و س ــام رگوالت ــا مق ــت گذار ی ــه سیاس ــت ک ــن اس ــدی ای ــئله بع مس

ــل  ــا حداق ــد، ی ــایی کن ــرق را شناس ــن ب ــن مســیر تامی ــی کاراتری ــه قول ــا ب ــن ی ــه دارد، بهینه تری سیاســت گذار وظیف

کمــک کنــد کــه ایــن شناســایی شــود و در ایــن راســتا ابزارهایــی در دســت دارد و ایــن ابــزار هــم شــاخص ارزندگــی 

پــول )Value for Money( اســت. مــا بارهــا می شــنویم کــه هزینــه تمــام شــده بــرق توســط بخــش خصوصــی گران تــر 

از دولــت اســت؟ ایــن حــرف چــه مقــدار درســت اســت؟ ببینیــد شــاخص ارزندگــی پــول، می گویــد کــه همــه چیــز 

هزینــه نیســت. وقتــی شــما یــک کاالیــی را داریــد تولیــد می کنیــد کل زنجیــره و کل دوره عمــر پــروژه را بایــد ببینیــد. 

همچنیــن هزینــه، زمــان و کیفیــت محصــول باهــم مهــم هســتند. آیــا وقتــی دولــت تصمیــم می گیــرد یــک پــروژه ای 

را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد کــه آن را انجــام دهــد، کل آن پروســه را دیــده اســت یــا خیــر؟ مثــًا اگــر ایــن 

حــرف درســت باشــد کــه بــرق را گــران بدســت مــی آورد، آیــا ایــن مــی ارزد یــا نــه؟ کیفیــت محصــول بــاال رفتــه اســت 

یــا خیــر؟ مثــا زمــان پــروژه کوتاه تــر شــده اســت یــا خیــر؟

از طــرف دیگــر، ســرمایه گذار بخــش غیردولتــی، در حــال متعادل ســازی هــم زمــان دو مســئله اســت: ریســک و بــازده 

اســت. یعنــی نــگاه می کنــد بــه محیط کســب  و کار و اگر ریســک زیــادی دارد، انتظار بــازده زیادتــری هــم دارد، و بالعکس.

ســئوال مهــم در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه میــزان ریســک ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق ایــران چقــدر اســت؟ 

ــاالی ســرمایه گذاری در آن  ــاد را دارد، به خاطــر ریســک ب اگــر ســرمایه گذار بخــش غیردولتــی انتظــار یــک بازدهــی زی

صنعــت و کســب و کار اســت. بایــد یــک تعادلــی بیــن دو مفهــوم ریســک و بــازده برقــرار باشــد. اگرچــه فرصت بیــان همه 

چالش هــای ســرمایه گذاری نیســت امــا اگــر یــک و مهمتریــن چالــش ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق ایــران به خوبــی 

تبییــن شــود، کمــک بزرگــی بــه هــدف ایــن نشســت شــده اســت. 

بگذارید از این سوال مهم شروع کنیم که واقعاً نیاز به سرمایه گذاری در صنعت برق چقدر است؟ 
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تصویر 7: رشد اقتصادی ایران )با نفت( به قیمت ثابت سال 1390

تصویر شـماره 7، نشـان می دهد که متوسـط ده سـال گذشـته رشـد اقتصـادی ایران )با نفـت( به قیمت ثابـت 1390حدود 

  1/5درصد بوده اسـت.

  
 

 
  برق شده اصالح مصرف ازين حداكثر روند: 1 ريتصو
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تصویر 8: روند حداکثر نیاز مصرف اصاح شده برق

تصویر شماره 8 نیز نشان می دهد که روند حداکثر نیاز مصرف برق ساالنه 3 هزارمگاوات بوده است.
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  برق شده اصالح مصرف ازين حداكثر روند: 1 ريتصو
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تصویر 9: روند احداث ظرفیت نیروگاهی )حرارتی بزرگ، مقیاس کوچک و تجدیدپذیرها(

همان طـور کـه ماحظـه می شـود، سـرمایه گذاری انجـام شـده در ظرفیـت نیروگاهی، طـی سـال های 1392 تا پایـان خرداد 

1400، حـدود 20 هزارمـگاوات )شـامل 12 هزارمـگاوات حرارتـی بـزرگ خصوصـی، 3.1 هزارمـگاوات حرارتی بـزرگ دولتی، 

1.8 هزارمـگاوات مولـد مقیـاس کوچـک خصوصـی، 0.9 هزارمـگاوات تجدیدپذیـر خصوصـی و 2.2 هزارمـگاوات برقآبـی 

بـزرگ دولتـی( بـه ارزش 14 میلیـارد دالر بـوده اسـت، کـه سـهم دولـت در سـرمایه گذاری های انجـام شـده در احـداث 

نیروگاه هـا )شـامل نیروگاه هـای حرارتـی و برقآبـی بـزرگ( حـدود 26 درصـد بـوده اسـت. همان طـور کـه ماحظه می شـود، 

متوسـط سـاالنه سـرجمع ظرفیـت نصب شـده نیروگاه هـای حرارتـی بـزرگ، نیروگاه هـای برقآبی بـزرگ، مولدهـای مقیاس 

کوچـک  و تجدیدپذیرهـا حـدود 2.5 هزارمـگاوات بـوده اسـت کـه معـادل 1.7 میلیـارد دالر سـرمایه گذاری بـوده اسـت.

 

  (رهايدپذيتجد و كوچك اسيمق بزرگ، ي(حرارت يروگاهين تيظرف احداث روند: 2 ريتصو
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تصویر 10: روند سرمایه گذاری دولتی در بخش های انتقال و توزیع برق
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همان طــور کــه ماحظــه می شــود، ســرمایه گذاری دولتــی در بخــش انتقــال و توزیــع بــرق، ســاالنه حــدود

70 هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، متوســط ســاالنه ســرمایه گذاری انجــام شــده )دولتــی و خصوصی( 

در بخــش تولیــد، انتقــال و توزیــع بــرق )بــا نــرخ دالر 250 هــزار ریالــی(، حــدود 495 هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت.

چنان چــه رشــد اقتصــادی ایــران بیشــتر از متوســط عملکــرد ســال های گذشــته یعنــی 1/5 درصــد باشــد، 

ــا ــارد دالر ی ــدود 2.6 میلی ــه ح ــاز ب ــی نی ــه معن ــه ب ــتیم ک ــرمایه گذاری هس ــگاوات س ــزار م ــش از 4 ه ــد بی نیازمن

ــرق اســت. چنان چــه حجــم ســرمایه گذاری  ــد ب ــط در بخــش تولی ــی فق ــع مال ــن مناب ــال تامی ــارد ری ــزار میلی 650 ه

موردنیــاز در بخــش انتقــال و توزیــع بــرق هــم متناســباً 100 هزارمیلیــارد ریــال بــرآورد شــود، ســرجمع بطــور متوســط 

حداقــل نیــاز بــه ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق حــدود 750 هــزار میلیــارد ریــال خواهــد بــود.

بــا در نظــر گرفتــن بدهــی350 هــزار میلیــارد ریالــی دولــت بــه بخــش خصوصــی فعــال در صنعــت بــرق، عمــًا شــکاف 

بیــن نیــاز ســرمایه گذاری و ســرمایه گذاری انجــام شــده بیشــتر خواهــد شــد.

بنابرایــن ســوال مهمتــر ایــن اســت کــه چگونــه ایــن حجــم از ســرمایه گذاری تامیــن مالــی شــود؟ لــذا مهمتریــن چالــش 

ــر  ــم ب ــرایط حاک ــود ش ــا وج ــت ب ــن صنع ــرمایه گذاری در ای ــه س ــاز ب ــاالی نی ــم ب ــرق، حج ــت ب ــرمایه گذاری صنع س

اقتصــاد کان )مثــل تحریم هــای بین المللــی و افزایــش نــرخ ارز( و شــرایط حاکــم بــر صنعــت )نظیــر محیــط کســب وکار، 

ریســک های تجــاری و عملیاتــی( اســت.

ــه شــدت  در خصــوص حــل مســئله تامیــن مالــی، هــم به خاطــر تحریم هــا و هــم به خاطــر مشــکل سیســتم بانکــی، ب

بــا کمبــود منابــع مالــی مواجــه هســتیم. اگــر هــم منابــع مالــی داخلــی وجــود داشــته باشــد، هزینــه تامیــن آن بســیار 

بــاال اســت. راهبردهایــی کــه می تــوان در خصــوص حــل ایــن چالــش دنبــال کــرد، ایــن اســت کــه یــا بــه ســمت توســعه 

ظرفیــت نیروگاهــی هــم در ســمت تولیــد و هــم در ســمت مصــرف برویــم، یــا بــه ســمت پروژه هــای بهینه ســازی برویــم. 

امــا هرکــدام از ایــن راهبردهــا را کــه وزارت نیــرو بخواهــد دنبــال کنــد، ســه فاکتــور را بایــد لحــاظ کنــد: یکــی این کــه از 

نظــر اقتصــادی بایــد بــه صرفــه باشــد، دوم این کــه تامیــن مالــی آن ســاده تر باشــد و ســوم این کــه بــار مالــی کمتــری 

بــر دوش مصرف کننــده داشــته باشــد.
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سید علی حسینی
عـرض سـام و خیرمقـدم حضور میهمانـان عزیز و حضار گرامی که به صورت حضوری یا مجازی نشسـت را دنبال می کنند.

از برگزارکنندگان کنگره نفت و نیرو، جناب آقای داودی و همکاران شان نیز تشکر می کنم.

ــر  ــای تجدیدپذی ــژه انرژی ه ــرق و به وی ــت ب ــی در صنع ــش غیردولت ــرمایه گذاری بخ ــای س ــث، چالش ه ــوع بح موض

ــاره ســرمایه گذاری مــورد نیــاز  ایــران اســت. اگــر بخواهیــم فکــت و فیگــر بین المللــی و داخلــی را مقایســه کنیــم، درب

ــار در  ــورد انتظ ــرمایه گذاری م ــترین س ــه بیش ــد ک ــان می ده ــرژی نش ــی ان ــس بین الملل ــار آژان ــرژی، آم ــوزه ان در ح

بــازه زمانــی ســال 2014 تــا ســال 2035 در حــوزه بــرق اســت )تصویــر11(. از 16370میلیــارد دالری کــه مربــوط بــه 

ســرمایه گذاری در حــوزه بــرق اســت، بیشــترین ســهم یعنــی 5857 میلیــارد دالر را انــرژی تجدیدپذیــر دارد. تقریبــاً یــک 

ــد. ــر باش ــرق تجدیدپذی ــوزه ب ــه در ح ــود ک ــی می ش ــرمایه گذاری پیش بین ــوم س س

 

تصویر 11: میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در حوزه انرژی از سال 2014 تا 2035 )میلیارد دالر(

اگــر رونــد سه ســاله یــا چهارســاله را بخواهیــم مقایســه کنیــم، از ســال 2017 تــا ســال 2020 تقریبــاً می شــود گفــت 

ــر  ــرمایه گذاری ب ــزان س ــی در 2020 حــدوداً 20 درصــد می ــت اســت. ول ــدد نســبتاً ثاب ــک ع 2017، 2018 و 2019 ی

ــرژی کاهــش پیــدا کــرده اســت )تصویــر12(. اســاس آمــار آژانــس بین المللــی ان
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تصویر 12: وضعیت سرمایه گذاری در حوزه انرژی در سال های 2017 تا 2020

در هر بخش اگر بخواهیم تغییرات را ببینیم، سال 2020 نسبت به سال 2019 در نفت و گاز 32 درصد کاهش داشته است، 

زغـال سـنگ 15درصـد، بخش بـرق 10 درصد و آن مصـرف نهایی و کارایی هم حـدوداً 12درصد کاهـش دارد )تصویر13(.

تصویر 13: تغییرات میزان سرمایه گذاری در حوزه انرژی در سال 2020 در مقایسه با 2019

اگــر ســرمایه گذاری در بخش هــای مختلــف را بخواهیــم ببینیــم، تقریبــاً رونــد در همــه بخش هــا در ســه ســال گذشــته 

کاهشــی بــوده اســت. منتهــا در بخــش RP یــا بــرق تجدیدپذیــر تقریبــاً ثابــت اســت. بــه اســتثنای ســال 2020 کــه یــک 

ــه ســایر  ــد ثابــت را نشــان می دهــد، نســبت ب رکــود عمومــی در حــوزه تولیــد و اقتصــاد ایجــاد شــد، تقریبــاً یــک رون

بخش هــا کــه روندشــان کاهشــی بــوده اســت )تصویــر14(.
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تصویر 14: میزان سرمایه گذاری در بخش های مختلف انرژی از سال 2018 تا 2020

اگــر بــاز بخواهیــم بــه لحــاظ کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه مقایســه کنیــم )صرفــاً چیــن و هنــد و ســایر 

کشــورهای در حــال توســعه(، متاســفانه در ســایر کشــورهای درحــال توســعه، ســهم ســرمایه گذاری در حــوزه انرژی هــای 

تجدیدپذیــر خیلــی پاییــن اســت )تصویــر15(.

 

تصویر 15: میزان سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه )میلیارد دالر(
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در خــود انرژی هــای تجدیدپذیــر هــم همان طــور کــه ماحظــه می فرماییــد )تصویــر16(، بیشــترین ســهم در ســال 2019 

مربــوط بــه انــرژی بــادی بــا 138 میلیــارد دالر و بعــد هــم انــرژی خورشــیدی بــا 131 میلیــارد دالر و ســپس زیســت 

تــوده )بایومــس( و بازیافــت کــه حــدودا 9/7 میلیــارد دالر اســت.

تقریبــاً در همــه بخش هــا می شــود گفــت یــا رشــد خیلــی پاییــن اســت، یــا بــه شــدت کاهشــی بــوده اســت. البتــه شــاید 

به خاطــر همیــن شــرایط یکــی دو ســال اخیــر هــم باشــد.

تصویر 16: میزان سرمایه گذاری در منابع مختلف تولید انرژی تجدیدپذیر در سال2019 و 

نرخ رشد آن نسبت به سال 2018 )میلیارد دالر(

اگــر بخواهیــم کشــورهایی کــه در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری می کننــد را مقایســه کنیــم، دانمــارک تقریبــاً برنامــه دارد 

کــه 100درصــد بــرق را از انــرژی تجدیدپذیــر بگیــرد، آلمــان 65 درصــد، انگلســتان 30 درصــد، شــیلی 70 درصــد و ســایر 

ــرای  ــه هرحــال می شــود نتیجــه گرفــت همــه یــک هــدف مشــخصی را ب ــی ب ــد. ول کشــورها نســبت های پایینــی دارن

ــد. ــد، دارن ــر اختصــاص بدهن ــه انرژی هــای تجدیدپذی ــد برق شــان را ب این کــه ســهمی از تولی
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تصویر 17: وضعیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر و برنامه های آتی در جهان

اگر وضعیت کشـور خودمان را از سـال 1388 تا 1399 بخواهیم نگاه کنیم، این آمار در سـال 88 شـامل 9 مگاوات ظرفیت 

منصوبه اسـت. تا براسـاس آماری که ما داریم در سـال 99، این عدد به 4 مگاوات رسـیده اسـت. در سال 96 با 201 مگاوات 

بیشـترین سـهم را داریـم. ضمـن این که سـازمان سـرمایه گذاری خارجی هـم می گوید کـه 47 درصد از کل سـرمایه گذاری 

خارجـی ثبـت شـده در ایـران، در سـال های اخیـر، مربـوط بـه حـوزه انرژی هـای تجدیدپذیـر اسـت )تصویـر18(. یعنـی 

خارجی هـا ایـن پتانسـیل را در کشـور مـا درک کردند کـه جای سـرمایه گذاری برای بـرق تجدیدپذیر در ایران وجـود دارد.

 

تصویر 18: روند رشد توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران 1388-1399
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ــال 99، ــه در س ــت منصوب ــردم، کل ظرفی ــرض ک ــه ع ــور ک ــم، همان ط ــرا کردی ــور اج ــا در کش ــه م ــی ک برنامه های

ــده ــده ش ــه دی ــه در برنام ــزی ک ــد. چی ــال برس ــان س ــا پای ــگاوات ت ــه 1000 م ــد ب ــه بای ــت ک ــگاوات اس 845 م

 5000 مــگاوات اســت کــه مــا تقریبــاً یــک پنجــم کل برنامــه را محقــق کردیــم و چهــار پنجــم دیگــر در برنامــه ششــم 

متاســفانه محقــق نشــده اســت. 

ــه ای اســت  چالش هــای ســرمایه گذاری در بخــش انــرژی را اگــر بخواهیــم بگوییــم از همــه مهم تــر شــاید بحــث یاران

کــه در انــرژی وجــود دارد. کشــور مــا متأســفانه رتبــه اول را در یارانــه انــرژی دارد و در ایــن یارانــه انــرژی هــم بــاز 

ــرژی  ــه ان ــرق از همــه بیشــتر اســت. در ســال 2019 گــزارش شــده اســت کــه مــا 91/4 میلیــارد دالر یاران بخــش ب

داده ایــم کــه از ایــن مبلــغ 57/1 میلیــارد دالر مربــوط بــه بــرق اســت. یعنــی بیــش از 50 درصــد ســهم یارانــه مربــوط 

بــه بــرق اســت.

 

تصویر 19: سهم ایران از یارانه های انرژی در جهان

یکــی از دالیــل آن، دسترســی مــا بــه منابــع فســیلی ماننــد نفــت و گاز اســت کــه بــه هرحــال در حجــم بســیار زیــادی 

در کشــور مــا هســت و قیمــت تمام شــده آن بــرای مــا خیلــی پاییــن اســت. ایــن باعــث شــده اســت کــه مــا توجــه 

کمتــری بــه انرژی هــای تجدیدپذیــر داشــته باشــیم. بــرای مثــال تــا ســال 1400 بــرای نفــت خــام، هــدف افزایــش تــا

4/5 میلیــون بشــکه در روز، میعانــات گازی تــا950 هــزار بشــکه در روز، گاز طبیعــی تــا 1 میلیــارد و 100میلیــون مترمکعب

در روز پیش بینــی شــده اســت. همچنیــن ظرفیــت پاالیشــگاهی را از 1/8میلیــون بشــکه در روز بــه 3 میلیــون 
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از  بایــد  افزایــش دهیــم. در حــوزه مجتمع هــای پتروشــیمی نیــز ارزش تولیــدات  بشــکه در روز می خواهیــم 

ــه ــت ک ــده اس ــی ش ــم پیش بین ــرق ه ــوزه ب ــد. در ح ــال 1400 برس ــارد دالر در س ــه 80 میلی ــارد دالر، ب 25 میلی

ــرف را  ــد مص ــد 50 درص ــم بای ــرژی ه ــی ان ــورد کارای ــود. در م ــاد ش ــد ایج ــرق جدی ــت ب ــگاوات ظرفی ــزار م 50 ه

ــرژی کشــور، بیشــتر روی  ــا در حــوزه ی نقشــه ی ان ــرژی را 50 درصــد کاهــش دهیــم. م ــا شــدت ان ــم، ی پاییــن بیاوری

ــت.  ــی اس ــِع مال ــت مناب ــث محدودی ــی بح ــود دارد یک ــه وج ــی ک ــتیم. چالش های ــز هس ــیلی متمرک ــای فس انرژی ه

ــا  ــه م ــه ای ک ــت. یاران ــر اس ــبتاً باالت ــیلی نس ــوخت های فس ــه س ــبت ب ــر نس ــای تجدیدپذی ــرمایه گذاری در انرژی ه س

ــرق  ــرای توســعه ب ــد. ب ــاوت بیشــتر خــود را نشــان ده ــث می شــود آن تف ــم باع ــم ه ــای فســیلی می دهی ــه انرژی ه ب

ــم.  ــع نهــادی داری ــر، مــا موان تجدیدپذی

ســازمانی کــه بــرای ایــن موضــوع ایجــاد شــده، ســازمانی نســبتاً جدیدالتاســیس اســت و شــاید هنــوز در فضــای انــرژی 

کشــور به عنــوان یــک ســازمان قدرتمنــد نتوانــد فعالیــت کنــد. هرچنــد با تاشــی کــه همــکاران این ســازمان دارنــد انجام 

می دهنــد، امیــدوار هســتیم در آینــده نزدیــک آن ســازمان بتوانــد نقــش جــدی خــود را در حــوزه انــرژی کشــور ایفــا کند.

ــی  ــه طــور مشــخص صنایعــی کــه سرمایه گذاری شــان ارزی اســت، ول ــرخ ارز اســت کــه ب مشــکل بعــدی، نوســانات ن

ــود دارد  ــه وج ــدی ک ــیارخوب و ج ــنهادهای بس ــی از پیش ــد. یک ــیب می بینن ــر آس ــن منظ ــد، از ای ــد ارزی ندارن درآم

ــد، در درآمــد حاصــل از  ــرق دارن ــد ب ــه تناســب ســهمی کــه نیروگاه هــای بخــش خصوصــی در تولی ــن اســت کــه ب ای

صــادرات بــرق هــم بایــد مشــارکت داشــته باشــند. یعنــی اگــر فــرض بفرماییــد 50-40 درصــد بــرق کشــور را نیروگاه های 

خصوصــی دارنــد تولیــد می کننــد، بایــد از درآمــد ارزی بــرق هــم بــه همــان تناســب برخــوردار باشــند. ایــن یــک کمکــی 

اســت کــه می توانــد بــرای صنعــت بــرق در نظــر گرفتــه شــود.

مشــکل دیگــر وجــود شــرایط تحریمــی و ممنوعیــت ورود تجهیــزات اســت کــه قطعــاً پروژه هــای توســعه ای را دســتخوش 

تغییــر می کنــد. یکــی از راه هایــی کــه وجــود دارد اســتفاده از بــازار ســرمایه و ظرفیــت بــازار ســرمایه اســت. آقــای دکتــر 

ســاتکین اشــاره کردنــد، مــا هــم ایــن چنیــن پیشــنهادی را داریــم کــه بشــود از طریــق تابلویــی تحــت عنــوان تابلــوی 

ســبز در بــورس انــرژی بتوانیــم بــه توســعه بــرق تجدیدپذیــر کمــک کنیــم. فرمایــش آقــای مهنــدس صبــوری را هــم 

تکمیــل کنــم، مــا در بــازار ســرمایه، در بــورس انــرژی آمادگــی داریــم. بــه هرحــال انجمــن صنفــی کــه تولیــد کننــدگان 

بــرق دارنــد، بایــد از ظرفیــت قانونــی و اجرایــی ایجــاد شــده اســتفاده کنــد. قانــون برنامــه ششــم تاکیــد دارد کــه قیمــت 

بــرق در بــورس تعییــن شــود. ولــی بــه نظــر مــن ایــن همــکاری آن طــور کــه بایــد و شــاید شــکل نگرفتــه اســت. ولــی 

ــد  ــک کن ــد کم ــرژی می توان ــورس ان ــود دارد. ب ــث وج ــا بح ــد ت ــت. چن ــر داش ــن کار را مدنظ ــود ای ــم می ش ــوز ه هن

کــه قیمــت پایــه ی فــروش بــرق افزایــش پیــدا کنــد، یــا بــه هــر حــال تعدیــل شــود. بــا بــرق تجدیدپذیــر، می توانیــم 
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امیــدوار باشــیم وضعیــت زیســت محیطــی بــه  نوعــی در کشــور بهتــر شــود. همــه مــا از آلودگــی و تخریــب محیط زیســت 

ــات  ــد مالی ــد را می شــود مانن ــرق اخــذ می کن ــوض ب ــر در قب ــرق تجدیدپذی ــه ســازمان ب ــم. آن ســهمی ک ــج می بری رن

بــر ارزش افــزوده، طــی ســنوات آینــده افزایــش داد، تــا ایــن ســازمان بتوانــد بــا منابــع مالــی بیشــتری بــه توســعه بــرق 

تجدیدپذیــر کمــک کنــد.

ــوزه  ــی در ح ــه ازای صرفه جوی ــا ب ــرای م ــی رود ب ــار م ــد انتظ ــاره کردن ــتان اش ــه دوس ــور ک ــم همان ط ــت ه از وزارت نف

انــرژی، واقعــاً یــک راهــکار عملــی داشــته باشــد و بــه آن هایــی کــه صرفه جویــی می کننــد منابعــی را تخصیــص بدهــد. 

ــرژی طراحــی کردیــم. مجوزهــای آن  ــرژی یــک گواهــی تحــت عنــوان گواهــی صرفه جویــی ان ــورس ان البتــه اخیــراً در ب

ــا  ــن گواهی ه ــق ای ــرژی را از طری ــی ان ــم برخــی پروژه هــای حــوزه صرفه جوی ــه بتوانی ــب اســت ک ــه شــده و عن قری گرفت

ــم.  ــف نمی کنی ــی روی آن توق ــه این جــا خیل ــازار ســرمایه اســت ک ــای ب ــن اوراق، یکــی از ابزاره ــم. ای ــی کنی ــن مال تامی

یــک پیشــنهاد دیگــر کــه عــرض کــردم، راه انــدازی تابلــوی بــرق ســبز اســت. همان طــور کــه اشــاره کردنــد وزارت نیــرو 

ــد  ــورس خری ــق ب ــود را از طری ــرق خ ــتی ب ــه بایس ــگاوات را ک ــا 1 م ــگاوات ی ــاالی 5 م ــدگان ب ــرف کنن ــد مص می توان

کننــد، موظــف نمایــد کــه بخشــی از بــرق مصرفــی خــود را مثــًا ســه درصــد یــا کمتــر و بیشــتر را از بــرق تجدیدپذیــر 

ــذاری،  ــذاری و مقررات گ ــش قانون گ ــن، بخ ــر م ــه نظ ــود. ب ــی ش ــش کمک ــن بخ ــعه ای ــه توس ــه ب ــد ک ــداری کنن خری

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــر، م ــرِق تجدیدپذی ــت گذاری های ب ــاً در سیاس ــد حتم ــه بای ــت ک ــعه ای اس ــر توس ــل اول ه اص

چنــد مطلــب هــم بــا بــرادر عزیزمــان آقــای مهنــدس مســعودی تنظیــم کردیــم و در اســایدها اضافــه کــردم کــه حیفــم 

ــر، بخشــی از فضــای عمومــی اقتصــاد کشــور اســت و از آن جــدا نیســت.  آمــد نگویــم. اقتصــاِد انرژی هــای تجدیدپذی

ــر  ــرژی تجدیدپذی ــر و ان ــرق تجدیدپذی ــرژی وجــود دارد، در ب ــه در حــوزه اقتصــاد ان ــی ک ــای عموم ــن چالش ه بنابرای

ــاً از چالش هــای خــاص ایــن حــوزه جــدا کــرد. دو چالــش  ــد قاعدت ــی این هــا را بای ــرات خــود را می گــذارد. ول هــم اث

عمومــی و عمــده اقتصــادی، انــرژی کشــور را بــه صــورت فرسایشــی اذیــت می کننــد؛ یکــی بحــث یارانه هــای انــرژی 

اســت کــه مــن در اســایدی اشــاره کــردم، یکــی هــم بحــث عــدم وجــود سیاســت گذاری و تصمیم گیــری واحــد اســت. 

بــه هرحــال ضعــف هماهنگــی در حوزه هــای اقتصــادی کشــور بــه شــدت مشــکل آفریــن شــده اســت. در حــوزه بــرق و 

انــرژی هــم بــه نظــر می رســد همیــن مســئله وجــود دارد. 

بحــث دیگــر ویژگی هــای ذاتــی خــود کشــور اســت کــه بایــد در سیاســت گذاری ها مدنظــر قرارگیــرد. یکــی این کــه در 

ایــران همان طــور کــه عــرض کــردم منابــع انــرژی به خصــوص انــرژی فســیلی اش ارزان و به ســهولت در دســترس اســت. 

ایــن باعــث شــده اســت بــه حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیــر کمتــر توجــه شــود. ولــی بــه نظــر مــن بایــد ســبد انــرژی 

کشــور متنــوع باشــد. مــا نبایــد بگوییــم چــون منابــع فســیلی داریــم پــس نیــازی نیســت بــه ســایر منابــع توجــه کنیــم. 
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قطعــاً diversification در هــر حــوزه ای حتــی در حــوزه انــرژی یکــی از اصــول مدیریــت ریســک اســت. بحــث دیگــر 

ــا ایــن ریســک و بازدهــی کــه در حــوزه تولیــد انــرژی و به خصــوص انــرژی تجدیدپذیــر وجــود  هــم ایــن اســت کــه ب

دارد، واقعــاً انگیــزه الزم بــرای ســرمایه گــذار ایجــاد نمی شــود. خــود آمــار اعــام شــده بــرای میــزان درخواســت بــرای 

ــد. ــان می ده ــر را نش ــن ام ــرمایه گذاری ای س

در یکــی از جلســاتی کــه در گذشــته خدمــت آقــای مهنــدس چیت چیــان بودیــم، گفتــم در وصــف اقتصــاِد صنعــِت بــرق، 

همیــن یــک مطلــب کافــی اســت کــه ببینیــم چــه تعــدادی واقعــاً بــرای گرفتــن مجــوز تاســیس نیــروگاه و ســرمایه گذاری 

ــرای  ــزه ب ــه انگی ــر می شــود متوجــه شــد ک ــن ام ــد. از روی خــود ای ــرو ایســتاده ان ــد پشــِت در وزارت نی در بخــش تولی

ــی از  ــن مال ــاالی تامی ــه ب ــی و هزین ــع مال ــود مناب ــرخ ارز وکمب ــاالی ن ــت نوســان ب ــدر اســت. در نهای ســرمایه گذاری چق

ــن حــوزه اســت. چالش هــای اساســی ای

رضا ریاحی
از برگزارکننــدگان ایــن نشســت تشــکر می کنــم و خدمــت همــه حضــار محتــرم، بــه شــکل حضــوری و غیر حضــوری، 

ــم. ــرض می کن ســام ع

بحث به سه بخش اصلی، قابل تقسیم است:

اول: رویکرد و نگاه سیستم به سرمایه گذاری

دوم: فرهنگ سرمایه گذاری

سوم: مبحث سیاست گذاری در موضوع سرمایه گذاری

ــی  ــود. در پ ــد ب ــرمایه گذاران خواه ــوق س ــا و مش ــی، راهگش ــازار رقابت ــاد آزاد و ب ــام اقتص ــی نظ ــرش مبان اول: پذی

ــذار شــدند و در  ــه قیمــت کارشناســی روز واگ ــه بخــش خصوصــی ب ــا ب ــون اساســی، نیروگاه ه اجــرای اصــل 44 قان

ــای  ــرق از نیروگاه ه ــد ب ــرخ خری ــش ن ــا افزای ــران ب ــی صاحب نظ ــت ارز، برخ ــری قیم ــه براب ــش س ــا افزای ــی آن ب پ

خصوصــی، بــا ایــن توجیــه کــه از خریــد نیروگاه هــا ســود زیــادی عایــد ســرمایه گذاران شــده اســت، مخالفــت کردنــد. 

ایــن تصمیــم خــاف مبانــی علــوم اقتصــادی و اقتصــاد بــازار آزاد بــود و نتیجتــاً کاهــش میــل ســرمایه گذاری بخــش 

خصوصــی در صنعــت بــرق را در پــی داشــت. اعتقــاد بــه موضــوع توزیــع عادالنــه ثــروت از طریــق مکانیــزم بــازار آزاد 

بــه تامیــن ســود آحــاد جامعــه منجــر خواهــد شــد. حمایــت از ســرمایه گذار و فراهــم نمــودن ابــزار و شــرایط الزم بــرای

ایجــاد بــازار رقابتــی، ســود ســرمایه گذاری را تضمیــن و ســرمایه گذار را بــه تــاش اقتصــادی بیشــتر تشــویق خواهــد 

نمــود و همزمــان در اثــر رقابــت در بخــش عرضــه، هزینــه تمــام شــده را بــرای مصرف کننــده بــه حداقــل خواهد رســاند.
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گفتمــان بخــش دولتــی بــا ســرمایه گذار بایــد صرفــاً در قالــب قوانیــن و مقــررات صــورت پذیــرد. قوانیــن و مقــررات 

باثباتــی کــه حمایــت الزم و پایــدار را از ســرمایه گذار و تامیــن ســود فعالیــت او بــه عمــل آورد. فقــدان قوانیــن کارآمــد 

ــت و  ــع دول ــن مناف ــازی، تامی ــوان خصوصی س ــت عن ــه تح ــورت گرفت ــای ص ــررات در واگذاری ه ــداوم مق ــر م و تغیی

ــوده اســت. ــی جــدی مواجــه نم ــا چالش های ســرمایه گذار را ب

دوم: در بخــش فرهنگــی موضــوع ســرمایه گذاری نیــز ایــن پرســش اساســی مطــرح اســت کــه در اقتصــاد ایــران بخــش 

خصوصــی چقــدر بــه رســمیت شــناخته شــده و بــه چــه میــزان بــرای آن ارزش قائــل هســتیم؟ چنــد صنعــت تجــاری 

بــا عمــر بــاالی صــد ســال در کشــور داریــم؟ چــرا ایــن صنایــع بــه رشــد الزم دســت نیافتنــد؟ بــا آسیب شناســی اولیــه 

موضــوع درخواهیــم یافــت کــه بــرای رشــد و توســعه پایــدار، ثبــات در قوانیــن، شــرطی الزم و اساســی اســت کــه میــل 

بــه ســرمایه گذاری را تشــویق خواهــد نمــود.

ســوم: بحــث چیدمــان سیاســت گذاری در ســرمایه گذاری اســت بــه نحــوی کــه شــرایط "بــرد - بــرد" بــرای طرفیــن 

فراهــم گــردد. مــا بایــد قوانیــن را به گونــه ای وضــع نماییــم تــا در بخش هــای مختلــف اقتصــادی، هــم بخــش حاکمیــت 

و هــم بخــش خصوصــی، بطــور همزمــان منتفــع شــوند. 

همــه تــاش کنیــم کــه بــه اجــرای قانــون وفــادار باشــیم. اگــر بــه ایــن موضــوع مهــم توجــه داشــته باشــیم سیاســت های 

اقتصــادی مــا بــا موفقیــت اجــرا و اصاحــات اقتصــادی الزم شــکل خواهنــد گرفت.

محمد مالکی
فرمایشــات آقایــان را جمع بنــدی کنیــم. یکــی ایــن بــود کــه دنیــا طــی ســالیان اخیــر بــه بخــش انرژی هــای تجدیدپذیــر 

ــم. ــن موضــوع بپردازی ــه ای ــه ب ــی اســت ک ــم طبیع ــا ه ــرده اســت، م ــت خــاص و توجــه خاصــی ک ــه هرحــال عنای ب

در ســال های گذشــته توجــه جــدی نشــده و حتــی اگــر در قانون گــذاری و آیین نامه هــا اقداماتــی شــده اســتدر عمــل

کار جــدی نشــده اســت و آن طــور کــه بایــد عنایــت روی ایــن بخــش نداشــتیم. مخصوصــاً که در بخــش انرژی  خورشــیدی 

قیمت هــا هــم بســیار بســیار در چنــد ســال گذشــته بــا پیشــرفت تکنولــوژی پاییــن آمــده اســت. میــزان ســرمایه گذاری 

بــرای هرکیلــووات تولیــد بــرق تقریبــاً بــرای انــرژی خورشــیدی و فســیلی برابــر شــده اســت. بحــث دیگــر هــم وضــع 

ــا ایــن بخــش دولتــی اســت،  بــرق از نظــر مالــی اســت. چــه کل صنعــت بــرق و چــه بخــش خصوصــی کــه گرفتــار ب

بســیار نامناســب اســت. اگــر بخواهیــم بی تعــارف بررســی کنیــم، نــه فضــا، فضــای رقابتــی جــدی اســت و نــه عــزم و 

اراده ای جــدی وجــود دارد کــه بــه صــورت عملــی مشــکات حــل شــود. بــه اعتقــاد شــخصی مــن بایــد بــه مشــکات این 

بخــش برســیم، قبــل از این کــه غیرقابــل  درمــان باشــد. امیدواریــم عنایــت و توجــه کننــد و ایــن فریــاد بــه جایــی برســد.
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نشســت تولیــد در باالدســت 

ــرز  ــیمی و م ــدف پتروش باه

ــن صنعت ــی ای ــش آفرین نق

سـه شـنبه 1399/11/07                 14:00 تـا 15:15





جعفر ربیعی
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مشخصات فردی:
جعفر ربیعی، متولد 1343

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
سوابق شغلی و اجرایی:

معاون طرح و برنامه کارخانجات، سازمان صنایع دفاع
رییس بازرسی ویژه طرح ها، ریاست جمهوری 

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 وکار، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری ساتا

عضو هیئت مدیره، موسسه اعتباری کوثر
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رکن الدین جوادی
 عضو شورایعالی باشگاه نفت و نیرو و مدیرعامل اسبق شرکت ملی 

نفت ایران

مشخصات فردی:

رکن الدین جوادی، متولد 1336

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت

کارشناسی مهندسی برق

سوابق شغلی و اجرایی:

معاون اداره مهندسی و ساختمان، شرکت ملی نفت ایران 

رییس پاالیشگاه گاز سرخون، شرکت ملی نفت ایران

مدیر مهندسی و عضو هیئت مدیره، شرکت ملی گاز ایران

عضو هیئت مدیره و مدیر تدارکات، شرکت کاالی نفت لندن

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز/ شرکت ملی نفت ایران

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری، وزارت نفت
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کریم زبیدی
 مدیربرنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

مشخصات فردی:

کریم زبیدی، متولد: 1343 

سوابق تحصیلی:

دکترای مهندسی نفت

سوابق شغلی و اجرایی:

مهندسی بهره برداری، فرآورش و مخازن

رییس اداره مطالعات مهندسی مخازن مناطق نفت خیز

معاون بررسی طرح های منابع هیدروکربوری )نفت و گاز(
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احمد محمدی
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

سوابق تحصیلی: 

دکتری مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه آزاد اسامی

کارشناسی مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه صنعت نفت

سوابق شغلی و اجرایی:

مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مدیرامور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

رئیس مهندسی عملیات مخازن

رئیس کارگروه توسعه میادین

سرپرست گروه مهندسی مخازن

مهندس ارشد مخزن

مهندس مخزن
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عبدالرضا دبیری
 مشـاور مدیرعامل شـرکت پتروشـیمی خلیج فارس و عضو هیأت 

مدیره شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 

مشخصات فردی:

عبدالرضا دبیری، متولد 1335

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی شیمی، دانشکده نفت آبادان

سوابق شغلی و اجرایی:

مدیر تولید و عضو هیأت مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

بیـش از 34 سـال تجربـه مؤثـر در سـمت های مدیریتـی )تولیـد، برنامه ریزی تلفیقی( و مسـئولیت های مختلف مهندسـی، 

طراحـی و اجرایـی مرتبـط بـا توسـعه، تولید و فـراورش نفـت، گاز و مایعات گازی در شـرکت ملی مناطـق نفت خیز جنوب.
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محمود امین نژاد
 نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند 

خلیج فارس

مشخصات فردی:

محمود امین نژاد، متولد 1354

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش فرایندهای جداسازی، دانشگاه رازی کرمانشاه

کارشناسی مهندسی شیمی، صنایع پتروشیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
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جعفر ربیعی

بسم ا... الرحمن الرحیم 

خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما را دارند، کارشناسان و مدیران و فعاالن نفت و نیرو در کشور، سام عرض می کنیم. 

امیدواریـم در ایـن پنـل کـه موضوع آن حضور صنعت پتروشـیمی در باالدسـت با هـدف تولید خوراک اسـت، بحث خوبی 

را خدمـت عزیـزان پنل و شـما بزرگواران داشـته باشـیم. من قبل از شـروع بحث، عزیزان حاضر در پنـل را معرفی می کنم:

آقای مهندس جوادی؛ مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران

آقای دکتر زبیدی؛ مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

آقـای مهنـدس دبیـری؛ از مدیـران بـا سـابقه مناطـق نفت خیـز جنـوب و اکنـون هـم در هلدینـگ خلیج فارس هسـتند.

آقای مهندس محمدی؛ مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب

آقای مهندس امین نژاد؛ مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

بنده هم ربیعی مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس.

دربــاره موضــوع پنــل عــرض کنــم، صنعــت پتروشــیمی کشــور بــرای تولیــد نیــاز بــه خــوراک دارد و ایــن خــوراک از 

مناطــق نفت خیــز و از گاز تامیــن می شــود. در ســال های گذشــته ایــن بحــث وجــود داشــته و در مــواردی هــم اجرایــی 

شــده کــه آیــا پتروشــیمی ها می تواننــد وارد فرآینــد تولیــد خــوراک خودشــان شــوند یــا بایســتی منتظــر باشــند کــه 

کســی خوراک شــان را تحویــل بدهــد و بعــد شــروع بــه تولیــد کننــد و بــا اســتفاده از آن خــوراک محصــوالت پتروشــمی 

را تولیــد کننــد؛ یــا نــه صبــر نکننــد و وارد باال دســت شــوند و تأمیــن خــوراک خودشــان را هــم تــا حــدی بــه عهــده 

بگیرنــد؟ ایــن بحــث خیلــی مفصلــی اســت و موافقیــن و مخالفیــن خــودش را هــم دارد. 

از آقـای مهنـدس جـوادی کـه سـال ها در صنعـت نفـت حضـور داشـته اند و مدیریت شـرکت ملی نفـت ایران را بـر عهده 

داشـته اند، می خواهیـم تعریـف خاصـه ای از باالدسـت و میان دسـت و پایین دسـت ارائـه کنند تـا ببینیم کجا باالدسـت و 

کجـا پایین دسـت پتروشـیمی ها تلقـی می شـود و ایـن مرزبندی کـه بین این هـا وجود دارد چیسـت؟

رکن الدین جوادی
مـن هـم خدمـت جنابعالـی و دوسـتان پنـل و هـم مشـارکت کنندگان و دوسـتانی کـه می شـنوند سـام عـرض می کنم. 

در تعریــف باالدســت، میان دســت و پایین دســت یــک مقــدار مرزبندی هــا همپوشــانی )اُِورلــپ( وجــود دارد. امــا آن چــه 

ــه عنــوان باالدســت مطــرح می شــود، عبــارت اســت از تمــام فعالیت هــای حاصــل از یافتــن منابــع  کــه علی االصــول ب
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هیدروکربــوری تــا اســتخراج و تولیــِد هیدروکربــور، محصــوالت هیدروکربــوری کــه عمدتــاً گاز و نفــت خــام اســت، تــا 

جمــع آوری، نمک زدایــی و جداســازی و انتقــال آن هــا بــه مخــازن ذخیــره یــا بــه پاالیشــگاه های پاالیــش، گاز یــا نفــت 

دارد کــه معمــوالً در تعاریــف باالدســت می گوینــد.

در گذشــته ان جــی ال هایــی ایــن جداســازی بخشــی از گاز را انجــام می دادند و حتی یــک جایی یک خــرده فراتر فرآورش 

هــم می کردنــد. این هــا هــم در تقســیم بندی ها در داخــل کشــور، جــزو باالدســت محســوب می شــدند. ولــی درســال های 

گذشــته، در هفــت، هشــت ســال پیــش، ان جــی ال هــا به طــرف میان دســت و جزو محصــوالت فرآورشــی قلمداد شــدند.

ــور در  ــن و همین ط ــره ی تأمی ــد )در زنجی ــه می ش ــگاه ها گفت ــه پاالیش ــته ب ــوال در گذش ــت معم ــوالت میان  دس محص

زنجیــره ی ارزش(. حــاال چــه پاالیشــگاه های گاز بودنــد کــه فــرآورِش گاز شــامل شیرین ســازی، تفکیک مایعــات، نم زدایی 

و دســته بندی گازهــاِی مرتبــط را انجــام می دادنــد و در نفت هم پاالیش نفــت و تبدیلش به محصــوالت میانی برای مصرف 

در بــازار مصــرف کــه عمدتــاً شــامل ال پی جــی)گاز مایــع(، بنزیــن، گازوئیــل و نفــت کــوره و وکیــوم باتــوم )VB( می شــد.

ــد. بخشــی از  ــرآورده می باش ــا ف ــع گاز ی ــرآورده، خطــوط توزی ــازی ف ــامل ذخیره س ــف ش ــاً در تعاری پایین دســت عموم

پایین دســت عبــارت بــود از کاری کــه امــروزه مــا به عنــوان پخــش انجــام می دهیــم و آن چــه کــه به عنــوان توزیــع گاز و 

عرضــه گاز شــامل توزیــع بــه مصــرف کننده هــا و یــا ارائــه بــرای صــادرات می شــود می باشــد. بــه تدریــج بــا فعــال شــدن 

ــاخص ترین  ــوان ش ــیمی به عن ــوالت، پتروش ــرآورش آن محص ــت تر و ف ــوالت پایین دس ــدات محص ــیمی ها و تولی پتروش

بخــش پایین دســت مطــرح شــد. بنابرایــن بــرای اینکــه خاصــه کنیــم، تولیــد هیدروکربــوری شــد باالدســت، فــرآورش 

ــت.  ــام گرف ــه پایین دســت ن ــره ارزش، ک ــد محصــوالت ارزشــمند در زنجی ــا تولی ــرآورده و ی ــع ف شــد میان دســت، توزی

جعفر ربیعی
متشــکر آقــای مهنــدس؛ تعریــف ســاده و خیلــی مختصــری فرمودیــد. فکــر نمی کنــم دوســتان دیگــر بــا ایــن تعاریــف 

مخالفتــی داشــته باشــند. آقــای دکتــر زبیــدی؛ اگــر تعریــف آقــای مهنــدس جــوادی را قبــول داریــد، پتروشــیمی ها 

کــه پایین دســت نفــت تلقــی می شــوند، چــه توقعــی از باالدســت خودشــان دارنــد؟ منابــع خــوراک پتروشــیمی ها در 

باال دســت چیســت؟ همیشــه ایــن اختــاف وجــود دارد کــه پتروشــیمی ها می گوینــد خــوراک مــا بــه میــزان کافــی یــا 

بــا مشــخصات مــورد نظــر تأمیــن نمی شــود. نکتــه ایــن داســتان کجــا اســت؟ چــه منابعــی را از نفــت و گاز انتظــار دارند؟

کریم زبیدی
اوالً تعریفــی کــه آقــای مهنــدس جــوادی ارائــه فرمودنــد تعریــف نســبتاً کامــل و جامعــی بــود. اگــر بخواهیــم در مــورد 
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ــام دارم و این هــا  ــار و ارق ــد دقیقــه طــول بکشــد، چــون آم ــم، شــاید چن ــِع خــوراِک پتروشــیمی ها صحبــت کنی مناب

مقــداری بایــد تحلیــل بشــوند. اگــر بخواهیــم از کل هیدروکربــور کشــور آمــاری بدهیــم، شــامل نفــت خــام و باقیمانــده 

رزرِو آن اســت، دیگــر مــن نمی پــردازم بــه اینکــه میــزان درجــای این هــا چقــدر بــوده، یــا درجــاِی اولیــه هــر کــدام از 

ــم. ــات آن را می گوی ــوده، کلی ــدر ب ــا چق ــره این ه ــوده، ذخی ــدر ب ــا چق این ه

ولــی در مــورد نفــت خــام، باقیمانــده ذخیــره کــه مــا می توانیــم روی آن حســاب کنیــم، حــدود 106میلیــارد بشــکه مــا 

فقــط نفــت خــام داریــم. از ایــن 106 میلیــارد بشــکه نفــت خــام، مایعــات و میعانــات گازی هــم 52/7 میلیــارد بشــکه 

ــا 159 میلیــارد بشــکه می شــود.  ــوِر مایــع می گوییــم کــه 158/9ی اســت کــه مــا معمــوالً جمــع ایــن دو را هیدروکرب

ایــن عــدد 157 یــا 158 کــه گفتــه می شــود از اینجــا گرفتــه شــده اســت. یعنــی 106 میلیــارد بشــکه نفــت خــام هســت

و 52/69 یا 52/7 میلیارد بشــکه هم مایعات و میعانات گازی که این ها جمعشــان 158/9 یا 159میلیارد بشــکه می شــود. 

این هـا باقیمانـده ذخیـره هسـتند که می توانیم روی آن حسـاب کنیم. در مقابل یـک گاز هم داریم. گاز سـبک البته اینجا 

مدنظرمـان هسـت. اگـر گاز سـبک را تبدیلـش کنیم، با توجه به ارزش حرارتی ای که گاز سـبک و بشـکه نفـت خام دارند، 

بیایـم گاز سـبک را هـم بـه بشـکه تبدیـل کنیم. کل گاز سـبکی هـم که ما داریـم 184/93 یا 185 میلیارد بشـکه اسـت. 

یعنــی جمــع هیدروکربــور مــا، ایــن ســه مــوردی کــه مــن گفتــم یعنــی نفــت خــام، مایعــات و میعانــات و گاز ســبک، 

343/85 میلیــارد بشــکه می شــود. باقیمانــده ذخیــره در کشــور مــا ایــن هســت. ایــن عــدد هســت کــه رتبــه مــا را در 

ــور مایــع و گاز، در دنیــا اول هســتیم، ایــن عــدد، یعنــی  دنیــا، اول قــرار می دهــد. اگــر مــا از نظــِر مجمــوِع هیدروکرب

343/85 یــا 344 میلیــارد بشــکه منظــور اســت. ایــن هیدروکربــوِر کل کشــوِر ماســت. حــاال مــن برمی گــردم این هــا را 

یــک ذره بیشــتر بــاز می کنــم. بیاییــم ســراغ ِگاز، و ایــن را یــک مقــداری بــا تفصیــل بیشــتر بــاز کنیــم.

مــا گاز ِدرجــاِی اولیه مــان TCM 56/64 یعنــی تریلیــون متــر مکعــب هســت. اگــر بــرای ایــن یــک ضریــب بازیافــت 

)Recovery Factor( حــدود 69 درصــد تــا 70 درصــد بگیریــم، ضریــب بازیافــت گاز ِکل کشــورما، در واقــع ذخیــره ای 

کــه مــا بدســت می آوریــم از ایــن عــدد 56/64، قابــل بازیافتــش TCM 39/06 اســت. امــا از ایــن TCM 39 تــا حــاال، مــا 

فقــط TCM 6 را مصــرف کردیــم. پــس ببینیــد چقــدر مــا گاز در کشــور داریــم. باقیمانــده ذخیــره مــا، آن مقــداری کــه 

می توانیــم رویــش حســاب کنیــم در بخــِش گاز TCM 33/07 اســت. یعنــی مــا حجــم بســیار بزرگــی از گاز در کشــور 

ــات اســت.  ــاً مایعــات و میعان ــه آن خــوراِک اصلــی و متــداوِل مــورد نظــر پتروشــیمی ها کــه عمدت ــم ب ــم. برگردی داری

ایــن عــدِد درجــا کــه بــرای مجمــوع مایعــات و میعانــات در نظــر می گیریــم، 127/93 یــا 128 میلیــارد بشــکه اســت. از 

ایــن مقــدار، آن مقــداری کــه در آمــار اوپــک هــم ثبــت شــده، 49/77 درصــد یــا 50 درصــد ضریــب بازیافــت می گیریــم، 

ــِل  ــکه اش قاب ــارد بش ــکه، 67-63 میلی ــارد بش ــن 128 میلی ــی از ای ــت. یعن ــتحصال اس ــِل اس ــن قاب ــِف ای ــی نص یعن
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اســتحصال اســت. حــاال از ایــن 63 و 67 مجمــوع تولیــدی کــه مــا تــا پایــاِن ســال 98 داشــتیم، حــدود 11 میلیــارد بوده

اســت. یعنــی مــا در حــال حاضــر 52/07 بشــکه مایعــات و میعانــات داریــم. پتانســیل و چیــزی اســت کــه در مخــازن مــا و 

گازهــای مــا هســت. پــس مــا عــدِد خیلــی بزرگــی را بــه عنــواِن خــوراک، در مــوردش صحبــت می کنیــم. مــا فعــًا حــاال 

ــرای پتروشــیمی ها خــوراک داریــم. مــن رویکــردم در ایــن صحبــت یــا در ایــن پنــل، پیش بینــی برنامه هــا و  حاالهــا ب

اســتراتژی ها بــرای آینــده گاز و میعانــات هســت.

ــای  ــی از فرآینده ــد در یک ــودش می توان ــه خ ــدون گاز، ک ــم، ب ــت می کنی ــم صحب ــا ه ــم ب ــه داری ــاال ک ــن ح همی

پتروشــیمی ها باشــد، مثــل گازی کــه مــا بــرای شــیمیایِی رازی می فرســتیم گاز مخــزن ژوراســیِک مســجِد ســلیمان را ما 

آنجــا می فرســتیم. TCM 17/08 نزدیــک بــه TCM 18 از ذخایــر گاز کشــور مربــوط بــه ذخایــر در پــارس جنوبی اســت 

کــه قابــل بازیافتــش 14/43 اســت. یعنــی آن چیــزی کــه واقعــاً می توانیــم برداشــت کنیــم از ایــن مخزن 14/43 هســت. 

از ایــن 14/43 مــا تــا حــاال فقــط 1/6 آن را برداشــت کردیــم. پــس واقعــاً مــا بایــد بــا یــک نــگاه اولیــه بپذیریــم کــه فعــًا 

و حــاال حاالهــا بــرای خــوراک پتروشــیمی ها خیلــی پتانســیل وجــود دارد. چــون مــن می بینــم در جلســاتی کــه شــرکت 

می کنیــم و افــرادی کــه در پتروشــیمی ها حضــور دارنــد و مدیریــت می کننــد، خیلــی نگــران ایــن خوراک هــا هســتند. 

البتــه از یــک نظــر حــق دارنــد نگــران باشــند، چــون کمیت هــا خیلــی شــفاف بــه آنهــا ارائــه نمی شــود. مثــًا چقــدر 

از این هــا ال پــی جــی هســت، چــه قــدر از این هــا اتــان هســت؟ اعــداد و ارقــام مــا شــاید هنــوز خیلــی دقیــق نیســت.

ولــی مــن دارم یــک مســئله پایــه ای را می گویم. البتــه من یک منحنی هایــی دارم که اینجا قابل نشــان دادن نیســتند، ولی 

در چنــد ســال، دبــی تولید گاز غنی از پارس جنوبی و همچنین به تبع آن میعانــات گازی را اینجا می خواهم توضیح بدهم.

جعفر ربیعی
آقــای دکتــر زبیــدی ایــن اعــداد و ارقــام کــه شــما دادیــد خیلــی امیــدوار کننــده اســت و بــه نوعــی هــم پاســخ بعضــی 

از منتقدیــن را دادیــد کــه می گوینــد فشــار مخــازن در حــال کاهــش اســت. به خصــوص در مــورد پــارس جنوبــی ایــن 

مــورد را ذکــر می کننــد. حــاال شــما در صحبــت بعــدی لطــف کنیــد ایــن شــبهه را هــم پاســخ دهیــد کــه ایــن موضــوع 

درســت اســت یــا نیســت. ولــی نکتــه مهــم ایــن هســت کــه همــه ایــن مــواردی کــه شــما گفتیــد زیــِر زمیــن اســت. 

بــرای اینکــه ایــن خــوراک پتروشــیمی بشــود، یــک کاری بایــد بشــود، اســتخراج شــود، فــرآورش شــود، یــا جــدا ســازی 

شــود. دوســتان پتروشــیمی ها همیشــه معتقدنــد کــه مــا بایســتی تأسیســاتی درســت بکنیــم از ایــن ثــروت خــدادادی 

ــد  ــه فرهیخته ان ــد هم ــا را می بینن ــه م ــی ک ــنوندگان و بینندگان ــم. ش ــتفاده را بکنی ــِر اس ــد حداکث ــما فرمودی ــه ش ک

ــد  ــوادی گفتن ــدس ج ــای مهن ــه آق ــور ک ــیمی همان ط ــت پتروش ــال صنع ــر ح ــه ه ــد. ب ــی را می دانن ــائل بدیه و مس
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خوراکــش را از باالدســت خــودش کــه نفــت و گاز اســت تأمیــن می کنــد و همان طــوری کــه آقــای زبیــدی فرمودنــد 

ایــن خــوراک موجــود اســت، منتهــا همیشــه نــاالن هســتند کــه ایــن خــوراک کــم اســت. یعنــی مــن بــه عنــوان متولــی 

هلدینــگ پتروشــیمی خلیــج فــارس کــه بزرگتریــن هلدینــگ پتروشــیمی کشــور اســت، تقریبــاً در تمــام شــرکت های

زیرمجموعــه ام، مشــکِل کمبــوِد خــوراک دارم. در مــواردی هــم مشــکل کیفیــت خــوراک داریــم. یعنــی هــم درکمیــت و 

هــم کیفیــت خــوراک، مشــکل داریــم. بعضــی از ایــن شــرکت ها حتــی در آســتانه turn down ratio هســتند، یعنــی در 

جایــی هســتند کــه اگــر یــک مقــدار دیگــر خوراک شــان کمتــر بشــود بایــد تعطیــل کننــد. ایــن نشــان می دهــد کــه 

یــک جایــی یــک حلقــه مفقــوده ای ایــن وســط وجــود دارد و آن حلقــه ایــن اســت کــه مــا آن خــوراک خــدادادی کــه 

فرمودیــد بــا عــدد و رقــم وجــود دارد و خیلــی هــم قابــل توجــه اســت و از لحــاظ حجــم تقریبــاً مــا را در دنیــا ســرآمد 

می کنــد، بایــد یــک جــوری بــه فعلیــت بیاوریــم و تحویــل پتروشــیمی ها بدهیــم. بعــد از آنهــا محصــول بخواهیــم.

ــیمی ها را  ــوراک پتروش ــن خ ــئولیت تأمی ــد و مس ــز بودن ــت خی ــق نف ــال ها در مناط ــه س ــری ک ــدس دبی ــای مهن آق

داشــتند، خواهــش می کنیــم بــه مــا بفرماییــد ایــراد کار کجــا اســت؟ آن حلقــۀ مفقــوده کجاســت کــه خــوراک آن طــرف 

موجــود اســت، ایــن طــرف هــم نیــاز موجــود اســت، ولــی خاصــه هــر دو طــرف نســبت بــه هــم انتقــاد دارنــد کــه ایــن 

ــه فعلیــت نمی رســد. خــوراک ب

عبدالرضا دبیری
در مــورد تعاریــف پایین  دســت، باالدســت و میان  دســت، پاالیشــگاه های نفــت خــام براســاس برخــی دســته بندی ها، در 

ــا الگــوی کســب و  ــد، و بخــش خاکســتری یعنــی میان دســت، معمــوالً متناســب ب ــرار می گیرن بخــش پایین دســتی ق

کار شــرکت ها تغییــر می کنــد. ولــی ایــن صرفــاً یــک تعریــف فنــی و قــراردادی اســت و اصــوالً بــه ایــن معنــی نیســت 

ــرمایه گذاری  ــتی س ــوزه باالدس ــد و در ح ــت کنن ــت فعالی ــاً در پایین دس ــیمی صرف ــرکت های پتروش ــًا، ش ــه مث ک

ننماینــد. یــا حــوزه فعالیــت بخــش خصوصــی صرفــاً محــدود بــه بخش هــای پایین دســتی باشــد و حــوزه باالدســتی بــه 

بخــش عمومــی واگــذار شــود. ایــن قبیــل گزاره هــا مســتقل از ایــن دســته بندی اســت. مطالبــی کــه آقــای مهنــدس 

ــد از یــک جنبــه قابــل تأمــل اســت. ارقــام تجمعــی را کامــًا درســت می فرماینــد. مــا از نظــر ذخایــر  زبیــدی فرمودن

هیدروکربــوری وضعیت مــان خیلــی خــوب اســت. ولــی متأســفانه مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن ذخایــر، 

از نظــر موقعیــت )مخــازن(، کمیــت تولیــد و شــرایط کیفــی ســیال دچــار تغییــر می شــوند.

ــت  ــوزه پایین دس ــد آن در ح ــه از تولی ــتفاده بهین ــرای اس ــه ب ــخصی ک ــل مش ــدان، در مح ــک می ــد از ی ــزان تولی می

ســرمایه گذاری شــده و تأسیســات احــداث شــده اســت، بــه میــدان جدیــدی در ناحیــه ای دیگــر منتقــل می شــود. مثــًا، 
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بــرای تأسیســات موجــود در منطقــه ویــژه اقتصــادی ماهشــهر ســرمایه گذاری عظیمــی شــده اســت، امــا در حــال حاضــر، 

ــرای اســتفاده بهینــه از ظرفیــت نصب شــده کفایــت نمی کنــد.  ــرای ایــن صنایــع ب ــع خــوراک پیش بینــی شــده ب مناب

ــر  ــه ایــن حجــم از ذخای ــرای دسترســی ب ــور نیســت. ب ــر کّمــی هیدروکرب ــاً مقادی ــن عــدم کفایــت، صرف منظــور از ای

ــرای  ــد مجموعــه ای از ســرمایه گذاری های مــداوم و پیوســته ب ــد، بای ــای زبیــدی فرمودن ــوری کــه جنــاب آق هیدروکرب

توســعه میادیــن و نیــز تأسیســاِت موجــود تحقــق یابــد.

ــتی در  ــوزه باالدس ــه در ح ــه ای ک ــاس تجرب ــر اس ــت. ب ــود اس ــای موج ــری ظرفیت ه ــا در به کارگی ــی م ــکل کنون مش

مناطــق نفت خیــز داشــته ام، ایــن ادعــا قریــن بــه واقعیــت اســت کــه مناطــق نفــت خیــز بخــش قابــل توجهــی از خوراک 

ــع )NGL(-گاز ســبک- ــات گازی و گازمای ــواع میعان ــه صــورت ان ــه ب ــد، چ ــن می کن ــژه اقتصــادی را تأمی ــه وی منطق

چــه بــه صــورت نفتــا. مناطــق نفت خیــز جنــوب در ســطح تولیــد کنونــی نفــت )غیــر تحریمی( بــه طــور میانگیــن روزانه 

حــدود 90 تــا 120 هــزار بشــکه مایعــات گازی تولیــد می کنــد. مشــکلی کــه اغلــب در تأمین خــوراک صنایع پتروشــیمی 

مشــاهده می شــود، عــدم توســعه هماهنــگ منابــع خــوراک )باالدســت( و طرح هــای پتروشــیمی )پایین دســت( اســت. 

ــم.  ــی برمی خوری ــر و ناهماهنگ ــه تأخی ــتی ب ــعه باالدس ــوزه توس ــوال در ح ــی، معم ــزرگ تلفیق ــای ب ــب طرح ه در غال

مثــًا نمونــه ایــام را در نظــر بگیریــد. مــا چــه زمانــی میــدان را توســعه دادیــم؟ چــه زمانــی پاالیشــگاِه فــرآورش گاز 

راه انــدازی شــده اســت؟ چــه زمانــی پتروشــیمی آمــاده شــده اســت؟ انجــام ایــن کار نیازمنــد یــک زمان بنــدی واقع بینانه 

ــد.  ــع می باش ــع مناب ــص به موق ــش و تخصی ــه بخ ــر س ــن ه ــگ بی ــق و هماهن ــزِی دقی ــک برنامه ری ــه، ی و یکپارچ

در گذشــته یــک نهــاد واحــد، یعنــی شــرکت ملــی نفــت ایــران وجــود داشــت، کــه در هــر ســه حــوزه مســئولیت داشــت. 

تمــام زنجیــره ی تولیــد از مدیریــت مخــزن تــا پمپ بنزیــن و گازشــهری تحــت نظــارت ایــن شــرکت بــود. برنامه ریــزی 

منســجمی داشــت. ایــن دوره ای کــه گذشــت، بــا دوره ای کــه پــس از تحــول ســاختار شــرکت ملــی نفــت ایــران ادامــه 

پیــدا کــرده اســت، قابــل مقایســه نیســت. حجــم تولیــدات پتروشــیمی و تأسیســات صنعتــی پایین دســتی، و نیــز تعــداد 

ــتباه  ــاید اش ــه ش ــن، البت ــه نظــر م ــی ب ــه اســت. ول ــش یافت ــا در دســت توســعه بســیار افزای ــن توســعه یافته ی میادی

ــاً بــه دلیــل ضعف هــای ســاختاری، دچــار خدشــه شــده و  می کنــم، متأســفانه ایــن هماهنگــی در طــول زمــان، عمدت

مشــکل ایجــاد کــرده اســت.

مــا االن در بخش هــای پایین دســت تأسیســات زیــادی اجــرا می کنیــم کــه نمی توانیــم خوراکــش را بــه موقــع، حداقــل 

ــی  ــت، ول ــود اس ــوه موج ــد بالق ــدی فرمودن ــای زبی ــه آق ــی ک ــدد و رقم های ــم. ع ــن کنی ــاز، تأمی ــورد نی ــت م در ظرفی

ــون  ــود. چ ــام نمی ش ــع انج ــت، به موق ــت اس ــار دول ــاً در اختی ــه عمدت ــتی، ک ــش باالدس ــعه بخ ــی، توس ــر دلیل ــه ه ب

ــد.  ــا شــرایط تغییــر یاب ــرای دولــت متفــاوت باشــد یــا در طــول زمــان و متناســب ب اولویت هــای ملــی ممکــن اســت ب
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ــی شــرکت های  ــران، یعن ــا شــل در ای ــل ی ــال، اگزون موبی ــل توت ــا شــرکت هایی مث ــک شــرکت ی ــن، تشــکیل ی بنابرای

ــران ســابق بتواننــد روی کل زنجیــره ی ارزش اثرگــذار باشــند و فعالیت هــای  ــی نفــت ای بزرگــی کــه مثــل شــرکت مل

ــی اســت. ــاً خال ــد، واقع ــگ کنن باالدســتی و پایین دســتی را هماهن

البتــه مشــکل فقــط در باالدســت نیســت. در پایین دســت هــم ایــن عدم هماهنگی هــا مشــاهده می شــود. بنابرایــن تصــور 

ــتی؛  ــوزه باالدس ــه ح ــیمی(، ب ــرکت های پتروش ــر ش ــتی )نظی ــرکت های پایین دس ــی ورود ش ــرایط کنون ــم در ش می کن

البتــه غیــر از مدیریــت مخــزن کــه ممکــن اســت بــا قوانیــن تعــارض پیــدا کنــد و نیازمنــد تدویــن الگوهــای اختصاصــی 

منطبــق بــا قوانیــن اســت؛ بــا هــدف ایجــاد هماهنگــی در زمینه هــا و مراحــل توســعه مرتبــط، بــه یــک ضــرورت تبدیــل 

شــده اســت و بایــد در راســتای تحقــق آن تــاش شــود.

یکی از حضار
آقــای مهنــدس محمــدی! االن شــما مســئوِل تولیــد بخــش زیــادی از نفــت کشــور در مناطــق نفــت خیــز جنوب هســتید 

و فکــر می کنــم بــاالی 70-65 درصــد نفــت کشــور، هفتــاد و خــرده ای درصــِد نفــت کشــور، توســط شــما و همکاران تــان 

ــا شــما همیشــه مــورد ســؤال  در شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب درحــال تأمیــن اســت. آقــای مهنــدس آی

پتروشــیمی ها هســتید کــه خــوراک مــا را کمتــر تأمیــن می کنیــد؟ یــا کیفیــت خوراکــی کــه تأمیــن می کنیــد، چیــزی 

کــه می خواهیــم نیســت؟ و اگــر ایــن ســؤال از شــما می شــود چگونــه جــواب می دهیــد؟ اشــکال کار رادر کجــا می بینیــد؟

احمد محمدی
ــه  ــوق هم ــورد وث ــه م ــد ک ــه دادن ــدی  الزم را ارائ ــف، تقســیم بندی و مرزبن ــه درســتی تعری ــای جــوادی ب ــاب آق جن

کســانی اســت کــه در صنعــت نفــت کار می کننــد. اُورلــپ )همپوشــانی در تعاریــف( هــم بــه فرمایــش ایشــان وجــود 

ــا  ــن اُورلپ ه ــت ای ــور پا یین دس ــت و همین ط ــا میان  دس ــت ب ــان باالدس ــدی می ــه در مرزبن ــی ک ــن معن ــه ای دارد. ب

وجــود دارد؛ اعــداد و ارقامــی هــم کــه آقــای دکتــر زبیــدی بــه آنهــا اشــاره کردنــد، بایــد بــه عنــوان دارایی هــای مهــم 

کشــور مدنظــر قــرار گرفتــه و برنامه ریــزی الزم بــرای حداکثرســازی برداشــت از آن هــا انجــام شــود.

ــران، پاالیــش و  ــا ســاختار موجــود چهــار شــرکت اصلــی وزارت نفــت شــامل: شــرکت ملــی نفــت ای ــد ببینیــم آی بای

پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران، صنایــع ملــی صنایــع پتروشــیمی و شــرکت ملــی گاز ایــران، متناســب بــا دســتیابی 

بــه همــان اهــداف بلنــد یعنــی تکمیــل زنجیــره ی ارزش صنعــت نفــت اســت؟ آیــا ایــن ســاختارها جواب گــو هســتند؟ 

ــه  ــل خــوراک ب ــا محــل تحوی ــد، در بخــش باالدســت اســت از مخــزن، چــاه، تأسیســات ســطح االرضی ت موضــوع بع
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پاالیشــگاه ها یــا پتروشــیمی به عنــوان بخــش باالدســت صنعــت نفــت بــه حســاب می آیــد. حــال بایــد دیــد مــرزی کــه 

بــرای پتروشــیمی ها می تــوان قائــل بــود تــا کجاســت؟ بحــث بعــدی لــزوم هماهنگــی توســعه باالدســت و میان دســت 

ــعه  ــر در توس ــا تأخی ــت ی ــع( باالدس ــعه )به موق ــا توس ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــت اس ــت نف ــت صنع ــا پایین دس ی

ــان  ــرای اطمین ــد. ب ــرار می گیرن ــر ق ــز تحــت تاثی ــد پتروشــیمی ها نی ــاً میان دســت و پایین دســت مانن باالدســت قطع

ــت،  ــن باالدس ــل کاری بی ــی و تعام ــی و هم افزای ــتی هماهنگ ــد، بایس ــداری تولی ــگاه ها از پای ــا پاالیش ــیمی ها ی پتروش

ــت  ــوراک و کیفی ــزان خ ــد، می ــت تولی ــد و کیفی ــزان تولی ــر در می ــا تغیی ــد. ب ــرار باش ــت برق ــت و پائین دس میان دس

ــد شــد. ــر خواه ــداری خــوراِک پتروشــیمی ها متاث خــوراک و درنتیجــه پای

ــد؟  ــد کدامن ــداری تولی ــر پای ــر ب ــای مؤث ــی و پارامتره ــد؟ عوامل ــد بده ــان را چــه کســی بای ــن هماهنگــی و اطمین ای

ــود. ــت ش ــد روی آن صبح ــه بای ــت ک ــی اس ــای مهم ــا بحث ه این ه

جعفر ربیعی
آقــای مهنــدس محمــدی بــه ایــن ســؤال مــن عنایت داشــته باشــید. خود شــما بــه عنــوان متولی تولیــد نفت در شــرکت 

ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب از تأمیــن نیــاز پتروشــیمی هایی کــه از شــما خــوراک می گیرنــد راضــی هســتید یــا نــه؟

احمد محمدی
من یادداشت می کنم، بعد از صحبت دوستان پاسخ می دهم.

جعفر ربیعی
متشــکر. آقــای مهنــدس جــوادی! صحبت هــای دوســتان را شــنیدید. اجــازه دهیــد مــن یــک درددل پتروشــیمی ها را 

منتقــل کنــم. شــما چــون شــرکت ملــی نفــت ایــران بودیــد ایــن را هــم جــواب بدهیــد. واقعیــت ایــن اســت کــه االن 

ــای مهنــدس  ــد. آق ــِر ظرفیــت دارد کار می کن ــن افتتاحــی کــه داشــتیم، زی ــا همیــن آخری ــا ب صنعــت پتروشــیمی م

ــد. ــح می دهن ــتر توضی ــم بیش ــژاد ه امین ن

ــت  ــی در باالدس ــود، یعن ــده ب ــف ش ــران تعری ــی گاز ای ــرکت مل ــا در ش ــارس، قب ــج ف ــد خلی ــگاه گاز بیدبلن پاالیش

ــد.  ــر50 درصــد کار می کن ــی زی ــت حت ــر ظرفی ــاده؛ زی ــه راه افت ــد. االن ک ــه شــما فرمودی ــی ک ــا تعریف پتروشــیمی ب

علتــش فقــط خــوراک اســت. چــون مســئولیتش بــا مــن اســت، می توانــم بــا قاطعیــت بگویــم هیــچ گیــر دیگــری مــا 

در پاالیشــگاه بیدبلنــد االن جــز کمبــود خــوراک نداریــم. از آن طــرف، هــم آقــای مهنــدس محمــدی و همکاران شــان 
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ــه  و هــم دوســتان شــرکت ملــی گاز ایــران زحمــات بســیاری می کشــند. خــوراک هــم کــه آقــای زبیــدی فرمودنــد ب

انــدازه کافــی موجــود اســت. اصــًا مــا جــزو ســرآمدهاِی جهانیــم از یــک جهتــی حتــی در جهــان اولیــن هســتیم. واقعــاً 

ــه؟  ــا ن ــد ی ــد حــل بکنن ــن مشــکل را می توانن ــا پتروشــیمی ها ای ــم؟ آی کجــا مشــکل داری

رکن الدین جوادی
ــرض  ــتم ع ــی می خواس ــح تکمیل ــا توضی ــی دو ت ــط یک ــن فق ــد. م ــرح کردی ــی را مط ــث مهم ــکر. مباح ــی متش خیل

کنــم. ایــن بحــث باالدســت و پاییــن دســت را مــن بــر اســاس مباحــث رایــج در صنعــت نفــت مطــرح کــردم. خــوب 

ــان  ــت و می ــت و پایین دس ــدی از باالدس ــف جدی ــال1989 تعری ــم، API در س ــم ببینی ــی را ه ــگاه بین الملل ــت ن اس

دســت داد کــه پاالیشــگاه ها را در میان دســت تعریــف می کنــد. اتفاقــاً در ســال 1995 اگــر اشــتباه نکنــم، BCG کــه 

معروف تریــن شــرکت تعریــف سیســتم ها و فرآیندهــا در دنیاســت، در بخــش نفــت همیــن بحــث را تبییــن کــرد. حتــی 

ایــن ســؤال را هــم مطــرح کــرد کــه در جاهایــی کــه یــک یکپارچگــی بیــن پاالیشــگاه و پتروشــیمی هســت چگونــه 

ــاتی  ــک تأسیس ــم ی ــا می توانی ــدارد، م ــکالی ن ــچ اش ــت هی ــت؟ گف ــت اس ــا میان دس ــت ی ــن پایین دس ــم ای ــا بگویی م

ــف  ــن تعاری ــذا ای ــن دســت. ل ــرد و بخشــی در پایی ــرار بگی ــه بخشــی  در باال دســت و میان دســت ق ــیم ک ــته باش داش

در دنیــا بــا فراخــور شــرایط، تعاریــف مشــخصی دارد. مســتندترین و معتبرتریــن مرجــع اش API اســت کــه در ســال 

1989 ایــن تعاریفــش را بــه روز کــرد. بعــد از آن تعریــف جدیــدی ندیــدم. BCG هــم تعریــف متفاوتــی نکــرده اســت. 

ــرد. بخشــی  ــا جــدا ک ــواد شــیمیایی را از آروماتیک ه ــرد و در پایین دســت م ــش ک ــدار ویرای ــک مق در ســال 2018 ی

ــه  ــد. آقــای دکتــر زبیــدی ب ازآروماتیک هــا را در گــروه میــان دســت مطــرح کــرد. دوســتان توضیحــات درســتی دادن

ــه و  ــن برنام ــه مابی ــن اســت ک ــا اینجــا ای ــود. مشــکل م ــًا درســت ب ــه کام ــد ک ــاره کردن ــی کشــور اش ــت غن وضعی

ــی اســت.  ــوت خــودش باق ــه ق ــن ب ــه نشــود، ای ــه بشــود چ ــه یکپارچ ــم، چ ــاد داری ــه زی ــان فاصل ــق برنامه هایم تحق

ــودش  ــوت خ ــه ق ــاکان ب ــزی کم ــکل برنامه ری ــی مش ــد، ول ــب می کن ــتری را نصی ــای بیش ــود مزای ــه بش ــر یکپارچ اگ

ــد،  ــش رفتن ــه پی ــرور ک ــی به م ــدند، ول ــف ش ــتی تعری ــه درس ــدا ب ــه در ابت ــم ک ــی را داری ــا پروژه های ــت. م ــی اس باق

ــف  ــش تعری ــال پی ــه حــدود 20 س ــروژه ای اســت ک ــًا ان جــی ال خــارک )NGL(، پ ــد. مث ــل رفتن ــا تحلی ــع م مناب

ــرای  ــد )Train( داشــته باشــد، االن ب ــا خــط تولی ــوده کــه دو ت ــک ظرفیــت ب ــرای ی شــده اســت، امکان ســنجی اش ب

یــک تِِرینــش هــم بــا توجــه بــه افــت تولیــد امــکان تامیــن گاز همــراه دچــار ابهــام و مشــکل اســت و بقیــه مباحــث. 

یــا در پــارس جنوبــی مخــزن بســیار غنــی ای داریــم. بزرگتریــن ذخیــره گاز مــا هــم در آنجاســت، امــا بــه هــر حــال، 

ــد: مخــازن، نگهداشــت و توســعه توأمــان را می خواهــد و اگــر مــا  ــه درســتی اشــاره کردن ــای مهنــدس محمــدی ب آق
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نگهداشــت و توســعه توأمــان را نداشــته باشــیم در تولیــد هیدروکربــور و زنجیــره بعــدی دچــار مشــکل می شــویم، بــه 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــد، نگهداشــت آن بای ــه در توســعه، تولی ــد ک ــد دارن ــی تولی ــک منحن هرحــال مخــازن ی

ــده را  ــض بن ــد عرای ــران هســتند و می توانن ــت ای ــی نف ــش، در شــرکت مل ــن دان ــد در ای ــدی، مجته ــر زبی ــای دکت آق

ــام  ــه ن ــوری یــک دوران ثابتــی دارد ب ــه هــر حــال تولیــد در یــک مخــزن هیدروکرب ــا تصحیــح نماینــد. ب تکمیــل و ی

پاتــو و بعــد اُفــت می کنــد، مگــر اینکــه مــا یــا توســعه جانبــی بدهیــم یــا مخــزن جایگزیــن کنیــم، یــا نگه داشــت را 

بــا روش هایــی کــه تعریــف شــده انجــام دهیــم. مــا در ایــن زمینــه بســیار عقبیــم. مثــًا فــرض بفرماییــد فرکچرینــگ در 

کشــور مــا به عنــوان دارنــدۀ بزرگتریــن دارنــده ذخایــر نفــت و گاز جایــش بــه شــدت خالــی اســت، مــن تــا آن جایــی کــه 

یــادم می آیــد، اولیــن فرکچرینــگ، در میــدان آذر انجــام شــد کــه گام خوبــی بــود. ولــی می بایــد نهادینــه و روی آن کار 

شــود. بنابرایــن ضــروری اســت بررســی شــود مــا چــرا بــا ایــن مشــکل مواجهیــم؟ و بــرای رفــع آن بایــد گام هــای محکــم 

ــدی  ــت، بودجه بن ــزی نادرس ــه: برنامه ری ــرد از جمل ــام ب ــوان ن ــددی می ت ــوارد متع ــه م ــب تجرب ــه حس ــت. البت برداش

ــم و ... ــی، تحری ــی و بیرون ــای داخل ــزاران بحث ه ــور و ه ــی کش ــای مال ــتر از ظرفیت ه ــد بیش ــاد تعه ــب، ایج نامناس

بــرای نشــدن یــک کار بــه انــدازه کافــی می تــوان دلیــل آورد یــا دلیــل تراشــید. امــا چــرا یــک پــروژه ای کــه تعریــف 

می کنیــم، زمــان اجرایــش 40 مــاه اســت، بــرآورد قیمــت آن p1 و نــرخ بازگشــت ســرمایه آن عــدد باالیــی مثا40درصد، 

ــروژه  ــروژه ســه  ســاله، ده ســاله شــد! پ ــروژه تمــام شــد، چــرا پ ــان پ ــه چــه زم ــم ک ــت توجــه نمی کنی ــی هیچ وق ول

صدتومانــی، ســیصدتومان شــد! چــرا مــا ایــن همــه ســرمایه گذاری می کنیــم، ولــی رشــد اقتصــادی مــا اینقــدر بطــیء 

و کنــد و عقــب از ماجــرا اســت؟ ایــن یــک نــگاه برنامه ریــزی ملــی و داخلــی می خواهــد. امــا راه حــل کوتــاه و کوچکــش 

کــه بــه نظــر مــن در دنیــا هــم امتحانــش را پــس داده، ایــن اســت کــه مــا بایــد تــا آن جــا کــه می توانیــم یکپارچگــی 

ــم. بیــن باالدســت، میان دســت و پایین دســت را تکمیــل کنی

 Capital Gain میان دســت و پایین دســت را قطعــاً تردیــد نکنیــم، چــون منفعتــی کــه مــا از آن به دســت می آوریــم، هــم

هســت، هــم بهبــود محیط زیســت هســت، هــم بحــث کاهــش هزینه هــای بهره بــرداری اســت، و هــزاران بحــث  دیگــر. در 

زمــان حاضــر به عنــوان نمونــه در دنیــا شــما دو ســرمایه گذاری بزرگ را در هنــد و چین ببینیــد، قریب پنجــاه میلیارد دالر

ســرمایه گــذاری در زنجیــره ی پاالیــش نفــت خــام و تولیــد در حقیقــت مــواد پتروشــیمی تــا پایین تریــن زنجیــره اســت.

مــا در پتروشــیمی هــم هنــوز خیلــی ابتــدای راه هســتیم. مــا هنــوز در پتروشــیمی وارد زنجیــره ی ارزش پتروشــیمی 

ــرمایه گذاری  ــداری س ــیمیایی مق ــواد ش ــا و م ــه روی اُلفین ه ــحالیم ک ــی خوش ــا خیل ــوز نشــدیم. م ــکل هن ــه آن ش ب

ــد  ــه وارد تولی ــی ک ــا اســت. موقع ــه محصــوالت م ــه شــدن ب ــال اضاف ــاال PDH درح ــم. ح ــور می دهی ــم و مان کرده ای

ــک  ــه ی ــد ک ــم دی ــی را خواهی ــود و پررونق ــد پرس ــای جدی ــویم، دنی ــرفته  ش ــای پیش ــا و پلیمره ــی ها، رزین ه اپکس
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ضــرورت فــوری اســت. مــن گــزارش IHS 2018 را داشــتم می دیــدم؛ دیــدم مصــرف گازی کــه اســتفاده شــده بــرای 

ــادل 8 درصــد  ــارد دالر تجــارت انجــام شــده اســت. مع ــد،4600 میلی ــا تجــارت انجــام دادن کل پتروشــیمی ها در دنی

منابــع انــرژی بــوده کــه صــرف پتروشــیمی شــده اســت. در حالی کــه همــان ســال درآمــد حاصــل از تجــارت نفــت خــام 

و گاز حــدود 10 هــزار میلیــارد دالر بــوده اســت.

یعنــی بــا 8 درصــد، شــما معــادِل 45 درصــِد آن ســود کردیــد. ایــن واقعــاً توصیــه می کنــد کــه مــا زنجیره ی پتروشــیمی 

ــل  ــل نفــت خــام، از تحوی ــم؛ باالخــص میان دســت و پایین دســت. میان دســت یعنــی از تحوی ــر بگیری را کمــی جدی ت

گاز خــام بــه بعــد. در بحــث باالدســت هــم، آقــای مهنــدس دبیــری اشــاره کردنــد، مــا هیــچ منــع قانونــی بــرای واگذاری 

تولیــد بــه بخــش خصوصــی نداریــم. مخــزن را نمی توانیــم واگــذار کنیــم. ایــن تعابیــر، تعابیــری اســت کــه در بخــش 

قانــون حــدود وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت هــم بــه صراحــت در ســال 91 کــه مصــوب شــد، آمــده اســت. منتهــا در 

کشــور نیــاز بــه فرهنگ ســازی اســت. یعنــی هــم در مــردم، هــم در سیاســیون، هــم در مســئولین بایــد نهادینــه بشــود 

کــه بشــود اســتفاده کــرد. خیلــی ســراغ بحــث بــزرگ نرویــم. در ایــن تردیــدی نشــود کــه بــه راهبــری میان دســت و 

پاییــن دســت توســط پتروشــیمی فرصــت بدهیــم.

جعفر ربیعی
ــای  ــژه آق ــتان به وی ــه دوس ــی بقی ــم. ول ــرح می کن ــژاد مط ــدس امین ن ــای مهن ــؤال را از آق ــن س ــون. ای ــی ممن خیل

مهنــدس محمــدی هــم نظرشــان را در ایــن مــورد بگوینــد. ایــن بحث هایــی کــه مطــرح شــد، بــر اســاس تصمیماتــی 

ــون اصــل 44 انجــام گرفتــه و تحقــق پیــدا کــرده، پتروشــیمی کشــور خصوصــی شــده اســت.  ــه قان اســت کــه بنــا ب

االن مــا پتروشــیمی دولتــی در کشــور نداریــم. فقــط یــک مقــدار ســهم دولــت در هلدینــگ خلیــج فــارس باقــی مانــده 

کــه آن ســهم هــم زیــر پنجــاه درصــد اســت. بنابرایــن ســهم دولتــی هــم در پتروشــیمی بســیار ناچیــز شــده اســت.

بخــش خصوصــی قاعدتــاً بــه دنبــال ســودآوری بیشــتر و درآمــد بیشــتر اســت. بســیاری از ایــن شــرکت های پتروشــیمی 

ــه  ــاً ب ــه قاعدت ــتند ک ــتگی هس ــای بازنشس ــل صندوق ه ــت، مث ــهام عدال ــل س ــی مث ــه جاهای ــتند ب ــق هس ــم متعل ه

نقدینگــی نیازمندنــد. بــرای اینکــه ایــن نقدینگــی را در جامعــه یــک جــوری پخــش بکننــد. بــرای اینکــه پتروشــیمی ها 

درآمــد و سودشــان را حداکثــر بکننــد، نیــاز دارنــد کــه بــا حداکثــر ظرفیــت کار کننــد. حداکثــر ظرفیــت هــم یعنــی 

این کــه خوراک شــان تکمیــل بشــود. ایــن بحــث االن در پتروشــیمی ها جــدی اســت و مــن می خواهــم ایــن ســؤال را 

از دوســتان مطــرح کنــم کــه چــرا واقعــاً صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی کشــور دیــر بــه ایــن موضــوع رســیده اســت؟ 

چــرا بخــش نفــت و گاز تأمیــن خــوراک پتروشــیمی را اولویــت اول خــودش نمی دانــد؟ شــاید هــم در ذاتــش ایــن باشــد.
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آقــای دکتــر زبیــدی بــه هــر حــال، بخــش نفــت و گاز، مســئولیت خــودش را تولیــد نفــت و گاز می دانــد. اگــر ایــن تولیــد 

نفــت و گاز منجــر بــه تولیــد خــوراک پتروشــیمی ها هــم شــد کــه چــه بهتــر، اگــر نشــد، بــرای نفــت و گاز مهــم نیســت. 

شــاید در فلرهــا بســوزد. کمــا اینکــه تــا حــاال ســوخته اســت. ایــن فلرهایــی کــه االن موجــود اســت، نشــان دهنده ایــن 

اســت کــه بخــش نفــت و گاز فکــری بــه حالــش نکــرده اســت وگرنــه حتمــاً می گفــت یــک پتروشــیمی بیایــد این هــا را 

جمــع کنــد و تبدیــل بــه محصــول کنــد. نکتــه ای کــه آقــای جــوادی گفتنــد خیلــی نکتــه مهمــی بــود، واقعــاً بهــره وری 

در بخــش پتروشــیمی بســیار باالتــر از بهــره وری در نفــت و گاز خــام اســت.

ایــن نشــان می دهــد کــه دنیــا هــم بــه ایــن ســمت رفتــه اســت و مــا هــم بایــد برویــم. چیــزی کــه وجــود دارد اول ایــن 

اســت کــه اولویــت اول نفــت و گاز تأمیــن خــوراک نیســت. نکتــه دوم ایــن اســت کــه در کشــورِ مــا، گفته انــد نفــت و گاز 

ــا ذهنیتــی اســت کــه مــا را دربرگرفتــه کــه باالدســِت  ــی اســت، ی ــد. حــاال این کــه ایــن قانون ــد باقــی بمان دولتــی بای

ــدارد. از آن ســو سیســتم دولتــی یعنــی  ــه آن را ن نفــت و گاز جــزو مایملــک دولتــی اســت و هیــچ کــس حــق ورود ب

همیشــه کمبــود بودجــه و همیشــه درگیــری بــا قوانیــن و مقــرراِت دســت و پاگیــر. ایــن کمبــود بودجــه و مقــررات دســت 

و پاگیــر، موجــب می شــود کــه در باالدســت، خــوراک الزم بــرای پتروشــیمی ها بــه وجــود نیایــد. نتیجــه اینکــه خیلــی 

از پتروشــیمی های کشــور، نــه همــه، دائمــا نگرانــی و دغدغــه خــوراک دارنــد. بــا وجــود این کــه خــوراک موجــود اســت. 

ــود  ــر می ش ــرمایه گذاری مختص ــک س ــا ی ــم ب ــش را ه ــوزد. بعضی های ــا می س ــش دارد در فلره ــن االن بعضی های همی

تبدیــل بــه خــوراک کــرد.

رویکــردی کــه بعضــی از دوســتان مــا در باالدســت دارنــد، شــاید ناشــی از ایــن باشــد کــه این جــا یــک حریــم اســت 

ــرف را  ــن ح ــت ای ــت و باالدس ــتان نف ــوِد دوس ــت خ ــوند. بهتراس ــت و گاز ش ــم نف ــد وارد حری ــیمی ها نبای و پتروش

تحلیــل کننــد کــه چــرا بعضــی می گوینــد اینجــا یــک حریــم و مــرزی اســت کــه باالتــر از آن کســی نبایــد ورود پیــدا 

کنــد. شــما در پتروشــیمی تان بنشــینید مــا بــه شــما خــوراک می رســانیم. اگــر خــوراک کافــی بــود بگوییــد دســتتان 

درد نکنــد، چــه از نظــر کیفــی چــه از نظــر کمــی. کافــی نبــود همیــن اســت کــه هســت. از آن طــرف هــم صنعــت 

ــا بخــش خصوصــی نمی توانــد تحمــل کنــد. البتــه جــای تشــکر دارد کــه دوســتان وزارت نفــت  پتروشــیمی کشــور ی

ــادی  ــد زی ــا ح ــرد را ت ــن رویک ــد، ای ــور دارن ــت حض ــه در نف ــی ک ــه و عزیزان ــدس زنگن ــای مهن ــوِد آق ــوص خ به خص

ــا بیــش از  ــم ب ــارس را اجــرا می کنی ــا پاالیشــگاه هایی مثــل بیدبلند خلیــج ف ــه اش اینکــه االن م ــار گذاشــتند. نمون کن

ــن  ــد ای ــیمی ها می گفتن ــه پتروش ــت. همیش ــم هس ــگاه گازی ه ــک پاالیش ــه ی ــرمایه گذاری ک ــارد دالر س 3/5 میلی

ــا داده شــود.    ــه م ــد خوراکــش ب پاالیشــگاه، پاالیشــگاه نفــت و گاز اســت و بای
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محمود امین نژاد
ــد، حــدود 16 ســال تحــت  ــارس توجــه بفرمایی ــج ف ــد خلی ــش گاز بیدبلن ــی شــرکت پاالی ــه تاریخچــه طوالن ــر ب اگ

ــه شــرکت  ــا پــس از آن هــم دو ســال ب ــود و ی ــه عنــوان یــک شــرکت دولتــی ب ــران ب مالکیــت شــرکت ملــی گاز ای

انــرژی ســپهر بــه عنــوان یــک مجموعــه غیرتخصصــی واگــذار شــد. در ایــن مــدت هجــده ســاله، مجمــوع پیشــرفت 

ایــن طــرح بــه 18/6 درصــد رســید. امــا تصمیــم هوشــمندانه ی جنــاب آقــای زنگنــه کــه آن را بــه بخــش خصوصــی یــا 

همــان پایین دســت واگــذار کــرد کــه باعــث تحــول و در نهایــت پیشــرفت چشــم گیر ایــن مجموعــه شــد و در تاییــد 

صحبت هــای آقــای مهنــدس جــوادی، میان دســت و پایین دســت بــه یــک متولــی ســپرده شــد. شایســته اســت جهــت 

درک بیشــتر موضــوع بــه شــرایط و روندهــای موجــود توجــه جــدی داشــته باشــیم. همــه بزرگــواران آگاهــی دارنــد 

کــه در طــول زمانــی کــه هلدینــگ خلیــج فــارس مالکیــت و مســئولیت اجــرای ایــن ابرپــروژه را برعهــده داشــت در 

ــک  ــه ی ــبت ب ــی نس ــده بین الملل ــارهای فزاین ــا و فش ــاظ تحریم ه ــر از لح ــخت تر و پیچیده ت ــب س ــرایطی به مرات ش

دهــه پیش تــر قــرار داشــت بــه عبارتــی ســاختار و فضــای محدودیت هــای خارجــی تغییــر جدیــدی را رقــم نــزده بــود؛ 

بلکــه ایــن همــت و عــزم و البتــه اســتراتژی صحیــِح اعتمــاد بــه بخــش خصوصــی توانمنــد و کننــده ی کار، معــادالت 

را تغییــر داد و ایــن دســتاورد را رقــم زد.

 بــه نظــر بنــده چنــد عامــل می توانــد در ایــن موضــوع اثرگــذار بــوده باشــد کــه بتــوان بیدبلنــد خلیــج فــارس را بــه 

عنــوان یــک الگــو شــاخص معرفــی کــرد چراکــه ایــن ابرپــروژه در مقیــاس بین المللــی مطــرح بــود و همیــن گســتردگی 

ــر را دارد. ــاس و کوچک ت ــای هم مقی ــه پروژه ه ــم دادن ب ــت تعمی کار قابلی

ــه  ــن طــرح ب ــه ای ــه محــض اینک ــی اســت. ب ــع مال ــروژه، بحــث جــذب مناب ــک پ ــل ی ــن عام ــده مهم تری ــه نظــر بن ب

هلدینــگ خلیــج فــارس واگــذار شــد، قبــل از دریافــت تســهیات صنــدوق توســعه ملــی، هلدینــگ خلیــج فــارس راســاً 

ــروژه از  ــن پ ــع ای ــه کل مناب ــل از اینک ــی قب ــه عبارت ــرد. ب ــا را ســفارش گذاری ک ــگ آیتم ه ــون دالر الینین 197 میلی

صنــدوق توســعه ملــی دریافــت شــود رونــد تکمیــل پــروژه آغــاز شــد. ایــن اقــدام عاملــی کلیــدی بــرای دمیــدن روح 

ــه اســتفاده از  ــع پــس  از از ســرگیری فعالیت هــا گزین ــود. در واق ــه فعالیت هــا ب ــرای ادام ــان ب ــاره و ایجــاد اطمین دوب

ــدوق  ــرای اســتفاده از تســهیات صن ــع هســتید ب ــی مطــرح شــد. همان طــور کــه مطل ــدوق توســعه مل ســرمایه صن

ــا واگــذاری  توســعه ملــی می بایســت ســهم و مالکیــت دولــت در پروژه هــا کمتــر از 20 درصــد باشــد. خوشــبختانه ب

ــا توانســتیم از صنــدوق  ــع عبــور کــرد و م ــن مان ــارس را از ای ــارس، بیدبلنــد خلیــج ف ــه هلدینــگ خلیــج ف ــروژه ب پ

توســعه ملــی 2/2 میلیــارد دالر تســهیات بگیریــم و بــه راحتــی ایــن تضامیــن از طــرف هلدینــگ خلیــج فــارس و یــا 

از طریــق قــرارداد مشــارکت مدنــی بســته شــد. 
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ــه عهــده  یکــی از بزرگتریــن کنسرســیوم های بانکــی کشــور متشــکل از 5 بانــک راهبــری اعطــای ایــن تســهیات را ب

گرفتنــد. به طــوری کــه هارمونــی کنسرســیوم بانکــی و مجریــان طــرح باعــث ثبــت رکوردهــای زمانــی گشــایش اِل ســی 

شــد. ایــن در حالــی بــود کــه بســیاری از پروژه هــا منابــع مالــی پیــش بینــی شــده ای را دارنــد امــا بــه دلیــل عــدم داشــتن 

اســتراتژی و راهبــرد صحیــح علی رغــم گشــایش ال ســی نتوانســته اند حتــی 10 درصــد از بودجــه را جــذب نماینــد. بــه 

نظــر بنــده دریافــت ایــن تســهیات نقطــه عطفــی بــرای جــان بخشــیدن بــه کالبــد ایــن ابر پــروژه بــود. از محــل اســتفاده 

از همیــن تســهیات، بــرای پیش بــرد پــروژه نهایــت بهره بــرداری صــورت گرفــت بــه طــوری کــه 98 درصــِد پــروژه در 

مــدت زمــان 36 مــاه تکمیــل شــد.

اعتقــاد دارم رکــورد زمانــی در پیشــرفت و تکمیــل ابرپــروژه بیدبلنــد خلیــج فــارس، در صنعــت نفــت کشــور بی نظیــر 

ــا شــرکت ملــی مناطــق نفــت  ــوده اســت. درحــال حاضــر در پــروژه جمــع آوری گازهــای فلــر، پــروژه مشــترکی را ب ب

ــدام مشــترک، مــا به عنــوان ســرمایه گذار و مجــری حضــور  ــن اق ــم. علی رغــم این کــه در ای خیــز جنــوب آغــاز کرده ای

داریــم امــا اختافــات و برداشــت های دو طــرف از قوانیــن باعــث ایجــاد اصطــکاک و وقفه هــای ناخواســته شــده اســت. 

مثــا مــا هنــوز درگیــر ایــن اختاف نظــر هســتیم کــه در رونــد اجــرای پــروژه قانــون مناقصــات دولتــی حاکــم باشــد 

یــا آییــن نامــه معامــات هلدینــگ خلیــج فــارس؟ مجمــوع ایــن اختاف نظرهــا موجــب آن شــده کــه نتوانیــم ضــرب 

آهنــگ و ســرعت پیشــرفتی را کــه در پــروژه بیدبلنــد خلیــج فــارس ایجــاد و تجربــه کردیــم را تاکنــون محقــق نماییــم. 

ــد. ــم آم ــق خواهی ــائل فائ ــن مس ــر ای ــرف ب ــن دو ط ــود بی ــازنده موج ــل س ــا اراده و تعام ــاد دارم ب ــده اعتق ــه بن البت

تمایــل دارم از ایــن فرصــت بهــره ببــرم و به عنــوان یــک کارشــناس نظــرات و تجربیــات خــود را منتقــل کنــم. بــه زعــم 

بنــده واقعــاً اگــر صفــر تــا صــد واگــذاری پــروژه ای مثــل بیدبلنــد خلیــج فــارس به بخــش خصوصــی انجــام گیرد بــرکات و 

دســتاوردهای بزرگــی بــرای کشــور رقــم خواهــد خــورد. امروز بیدبلنــد خلیج فــارس در معرض دیــد و تجربــه وزارت نفت و 

بخــش خصوصــی قــرار گرفتــه اســت تا بتــوان به عنــوان یــک پایلوت موفــق در ســایر پروژه هــا معرفــی و تعمیم داده شــود.

ــتیاق  ــرد اش ــرار بگی ــی ق ــک متول ــار ی ــر میان دســت و پایین دســت، در اختی ــه، اگ ــن اســت ک ــد ای ــم بع موضــوع مه

مضاعــف بــرای راهبــری و خلــق ارزش بیشــتر ایجــاد خواهــد شــد. چــرا کــه بازپرداخــت تســهیات اخــذ شــده مهم ترین 

دغدغــه مجموعه هــا خواهــد بــود. ضمنــا بایــد خاطرنشــان کنــم کــه بخــش دولتــی معمــوالً از بخشــودگی و تاخیــر در 

پرداخت هــا بــه واســطه وجــود تبصره هــای مختلــف بهره منــد می شــود امــا در بخــش خصوصــی چنیــن وضعیتــی وجــود 

نــدارد و اتفاقــاً انگیــزه پرداخــت معوقــات و وام هــا باعــث چابکــی و اســتفاده حداکثــری از منابــع و ظرفیت هــا می شــود.

مــا مجدانــه دنبــال ایــن موضــوع هســتیم کــه در هلدینــگ خلیــج فــارس، تولیدمــان را پیــش ببریــم کــه بتوانیــم منابــع 

ســرمایه گذاری مــان را طبــق موعــد برگردانیــم. مجموعــه بیدبلنــد خلیــج فــارس ماهانــه بایــد 39 میلیــون دالر اقســاط 
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ــه باعــث  ــن مجموع ــا در ای ــاش و تعهــد مســئوالنه م ــدی، ت ــن خاطــر عاقه من ــه همی ــد. ب خــود را بازپرداخــت نمای

می شــود بیدبلنــد خلیــج فارســی بــه ثمــر بنشــیند کــه در اوج تحریم هــا، محدودیت هــای بانکــی و در غیــاب صاحبــان 

خارجــی تکنولوژی هــا، ریســک های بســیار بــزرگ بــا همراهــی یــک هیئــت مدیــره بســیار حرفــه ای و کارآمــد صــورت 

بگیــرد. ایــن در حالــی بــود کــه همــان شــرکت زیمنســی کــه چنــد کمپرســور باقیمانــده بیدبلنــد خلیــج فــارس را بایــد 

قبــل از 4 نوامبــر تحویــل مــی داد، تنهــا ســه مــاه قبــل از موعــد 4 نوامبــر خواهــان دریافــت 100 درصــد مبلــغ باقیمانــده 

ــرای  ــه تمــام عواقــب تصمیــم نهایــی را ب ــا وجــود علــم ب ــا هیئــت مدیــره حرفــه ای و آینده نگــر ب قــرارداد شــد. مــا ب

تامیــن و پرداخــت مبلــغ در شــریط حســاس بین المللــی گرفتیــم.

ــی  ــتم دولت ــا درسیس ــک آی ــدم ریس ــی و ع ــا، مصلحت اندیش ــه مراتب ه ــام سلس ــود تم ــا وج ــزان ب ــما عزی ــر ش از نظ

امــکان گرفتــن تصمیم هایــی از ایــن جنــس وجــود دارد؟ ولــی بــا اســتفاده از چابکــی و ظرفیــت بخــش خصوصــی ایــن 

ریســک ها انجــام شــد و بحمــدا... ایــن افتخــار ملــی بــه ثمــر نشســت.

احمد محمدی
یکــی از مباحــث مهمــی کــه بایــد بــه آن بپردازیــم و می توانــد در چنیــن جلســاتی بــه بحــث گذاشــته شــود، ســاختار 

صنعــت نفــت کشــور اســت. ســاختار صنعــت نفــت بایــد بــه شــکلی باشــد کــه توســط آن تمــام ارکان صنعــت بتواننــد 

وظایــف و ماموریت هــای خــود را بــه درســتی انجــام دهنــد.

ــه پتروشــیمی های منطقــه مثــل مــارون، بندرامــام، بوعلــی، رازی، بیدبلندهــا خــوراک  همــان ســوال شــما کــه اگــر ب

می دهیــد، آیــا رضایــت طرفیــن وجــود دارد؟ همیــن االن از پتروشــیمی بندرامــام بپرســید آیــا گاز مایعــی کــه تحویــل 

ــد، پایــداری، کیفیــت، اطمینــان و ایمنــی اش طــوری هســت کــه شــما اطمینــان خاطــر داشــته باشــید کــه  می گیری

ایــن خــوراک پایــدار باقــی بمانــد، آیــا بــه ضــرس قاطــع شــما می توانیــد از آن طــرف میــز ایــن را بگوییــد؟ شــما چــه 

تضمینــی می دهیــد کــه پایــداری خــوراک مثــا بندرامــام یــا بیدبلنــد2 برقــرار باشــد؟ ایــن بــه آن ســاختار و آناتومــی 

ــداری  ــه پای ــری ک ــترک و عناص ــای مش ــت و مرزه ــع اس ــتراک مناف ــه اش ــی ک ــا و گره های ــردد و آن اُورلپ ه برمی گ

ــه،  ــای پتروشــیمی موجــود در منطق ــام مجتمع ه ــا در تم ــارس ی ــج ف ــد. االن در بیدبلندخلی ــن می کن ــد را تضمی تولی

همــکاران پتروشــمی دوش بــه دوش همــکاران مــا دارنــد کار می کننــد کــه پروژه هــای جمــع آوری گازهــای مشــعل و 

ــه ســرانجام برســانند. تأمیــن خــوراک پایــدار پتروشــیمی ها را ب

توربین هــا، تأسیســات و واحدهایــی کــه تأمین کننــده خــوراک هســتند را ســرپا نگــه دارنــد. ممکــن اســت یک ســری 

ناهماهنگــی هــم باشــد کــه بایــد برویــم و مرتفــع کنیــم و آن نظــام هماهنگــی و نظــام تعاملــی کــه بایــد باشــد از نظــر 
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ســاختاری و آناتومــی کــه عــرض کــردم بایــد مشــخص و اصــاح شــود. می خواهیــم ایــن تعامــل بهتــر شــود؟ تولیــد 

ــم  ــازن را در دســت دارد، ه ــا و مخ ــت اســت و چاه ه ــت نف ــوب، باالدســت و صنع ــز جن ــرای مناطــق نفت خی ــت ب نف

پتروشــیمی و هــم کســانی کــه بایــد ایــن تجهیــزات بینابینــی و ماشــین های دوار را بــرای پایــداری خــوراک همیشــه 

ــا االن بخــش مهمــی از  ــد داشــته باشــیم. م ــا بای ــه جــد م ــی اســت کــه ب آمــاده کار داشــته باشــند. این هــا بحث های

ــال اســت. ــاالی 40 س ــان ب ــان، متوســط سن ش ــین های دوارم ماش

ــد  ــی باش ــی از راه های ــاید یک ــه ش ــت ک ــین های دوار اس ــن ماش ــوراک، همی ــداری خ ــرای پای ــا ب ــای م ــی از نیازه یک

کــه یــک تفاهمــی بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی پیــش بیایــد بــه هرشــکلی کــه 

ممکــن اســت کــه پشــتیبانی و خدمــات یــا ســرویس دهی بــه ماشــین های دوار را کــه مســتقیما تأمین کننــده خــوراک 

پتروشــیمی هســتند، بــا یــک قــراردادی، تفاهمــی برعهــده پتروشــیمی ها بیندازیــم. بحــث دیگــر ایــن اســت کــه آیــا 

اساســاً در دســتوِر کار وزارت نفــت و شــرکت ملــی نفــت ایــران و باالدســت و شــرکت های تولیــدی منطقــه، پایــداری و 

برنامه ریــزی تامیــن خــوراک مــورد نیــاز پتروشــیمی ها در رویکردشــان، نگاه شــان و برنامه هــای توســعه ای و چگونگــی 

تولیــد از مخــازن هیدروکربــوری وجــود دارد؟ نــگاه مثبــت اســت؟

بایــد بگوییــم هرکــس هرچــه از دســتش برمی آیــد بــرای این کــه ایــن گازهــای مشــعل بــه خــوراک پایــدار پتروشــیمی 

ــی  ــاورد وســط و کار کنــد. ول ــد بی ــل و زنجیــره ایــن صنعــت را تکمیــل شــود، بای ــرای کشــور تبدی ــزوده ب و ارزش اف

واقعیــت ایــن اســت اســت کــه تــا زمانــی کــه مرزهای مــان مشــخص نباشــد، حــدود و مســئولیت ها تفکیــک نشــود و 

آن قســمت هایی کــه اُورلــپ دارد را روی کاغــذ نیایــد و روی آن ســاختار و آناتومــی تعریــف نشــود و بعــد اعــام نشــود 

و همــه را موظــف بــه رعایتــش نکننــد، هــرکاری انجــام می گیــرد پایــدار نخواهــد بــود.

کریم زبیدی
مــن یــک ســری مطالبــی کــه داشــتم حــذف می کنــم و فقــط آن بخــش از بحثــم را ادامــه دهــم. یعنــی درهمــان عالــم 

ــه ســوال آقــای مهنــدس ربیعــی، ایــن  خوشــبینی خــودم باشــم کــه مــا پتانســیل خیلــی زیــاد داریــم. برمی گــردم ب

بحث هایــی کــه در اجتمــاع مطــرح می شــود کــه بــه زودی ایــن مخــازن تمــام می شــوند، خیــر، اینطــور نیســت. ایــن 

ــتگاه های  ــتفاده از ایس ــا، اس ــردن روی چاه ه ــت، ازکارک ــد اس ــت تولی ــای نگه داش ــت. روش ه ــد اس ــه تولی ــه اولی مرحل

تقویــت فشــارگاز، به اضافــه یکــی از فعالیت هــای عمــده ای کــه در نفــت وجــود دارد و آن هــم اکتشــاف اســت. زمیــن 

ــتان های  ــوص در اس ــادی دارد. به خص ــیار زی ــیل های گازی بس ــه پتانس ــت ک ــی اس ــبختانه زمین ــران خوش ــور ای کش

ــه  ــه گاز ب ــت. چ ــوب گازی هس ــیل های خ ــی پتانس ــاظ زمین شناس ــق از لح ــاس، درآن مناط ــارس، بندرعب ــهر، ف بوش
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ــای  ــی از کاره ــال یک ــه هرح ــود. ب ــه ش ــات آن گرفت ــات و مایع ــه میعان ــود، چ ــد ش ــد تولی ــتقیم بخواه ــورت مس ص

ــت. ــافی اس ــای اکتش ــیمی ها، کاره ــوراک پتروش ــرای خ ــده ب ــت در آین ــد اس ــث امی ــود دارد و باع ــه وج ــی ک مهم

آخریــن عــرض مــن در ایــن زمینــه خاص این اســت که اخیراً پیشــنهاد شــده کــه یک ســری میادین گازی کــه در مناطق 

بوشــهر، فــارس، بندرعبــاس و خلیــج فــارس هســتند کــه 24 میــدان می شــوند، توســعه پیــدا کنند. یک ســری محاســبات 

اولیــه را انجــام دادم. از اعــداد و ارقــام می گــذرم، ولــی پیش بینــی خــود مــن ایــن اســت کــه این هــا اگــر در ســال های 

ــات گازی تأمیــن کننــد.  آینــده به طــور کامــل توســعه پیــدا کننــد، می تواننــد حــدود 200 هــزار بشــکه در روز میعان

عــرض دیگــر مــن ایــن اســت کــه دنیــا دارد از ســوخت های فســیلی می گــذرد. مــا هــم بایــد در فکــر باشــیم. کشــورهای 

اروپایــی و امریــکا در 2030 یــا 2035 قراراســت ســوخت های فســیلی را بــه تدریــج کنــار بگذارنــد. مــا کشــوری هســتیم 

ــیلی  ــوخت های فس ــن س ــتفاده از ای ــج اس ــد به تدری ــا بای ــتیم و م ــاد هس ــید و ب ــور خورش ــاب، ن ــرض آفت ــه در مع ک

ــم  ــار بگذاری ــم، کن ــران مصــرف می کنی ــط در ته ــب در روز گاز را فق ــون مترمکع ــه 75 میلی ــن حــد گســترده ک در ای

ــوند.     ــن بش ــا تامی ــع م ــا و صنای ــیمی های م ــوراک پتروش ــه خ ــم. ک ــر بیفتی ــای دیگ ــتفاده از انرژی ه ــر اس ــه فک و ب

ــر  ــع و ذخای ــه مناب ــن هم ــه ای ــم ک ــرض می کن ــه ع ــن خاص ــادی دارد و م ــث زی ــای بح ــه ج ــه ک ــن نکت آخری

ــکل  ــی مش ــم. یک ــورمان داری ــده درکش ــکل عم ــا مش ــه ت ــا س ــتند؟ م ــق نیس ــل تحق ــرا قاب ــا چ ــزان درج و می

ــان  ــت یکس ــش دارد. مدیری ــئله نق ــن مس ــی در ای ــت خیل ــن مدیری ــف دارد. ای ــاد مختل ــه ابع ــت ک ــت اس مدیری

و یکپارچــه کــه بتوانــد همــه را بــا هــم هماهنــگ کنــد. طــوری نباشــد کــه مــن بــروم میــدان را توســعه 

ــًا  ــه فع ــد ن ــع نیســت بگوی ــات مطل ــم از جزیی ــدان ه ــه چن ــردی ک ــد ف ــم، بع ــاس کن ــور بشــویم التم ــم و مجب ده

ایــن اولویــت نــدارد. در صورتــی کــه مــن می دانــم ایــن از نــان شــب هــم بــرای کشــور واجب تــر اســت. 

مشــکل دیگــر تکنولوژی هاســت. درایــن مــورد یــک رویکــرد هســت کــه بیاییــم از تــوان داخلــی کشــور اســتفاده کنیــم. 

بســیار رویکــرد خوبــی اســت، اگــر هــم نیــاز باشــد چیــزی را از خــارج بیاوریــم مــا این هــا را بــه داخــل کشــور بیاوریــم 

و بومــی کنیــم. بعــد می توانیــم روی آنهــا کارکنیــم. 

ــه  ــن هم ــتخراج ای ــن و اس ــن میادی ــعه ای ــرای توس ــه ب ــد ک ــما می دانی ــت. ش ــرمایه گذاری اس ــئله س ــن مس آخری

ــوژی و ســرمایه گذاری ســه مشــکل  ــت، تکنول ــم: مدیری ــس خاصــه کن ــم. پ ــول نداری ــه پ ــن هم ــا ای ــور م هیدروکرب

ماســت. یــک نکتــه کوتــاه هــم بگویــم کــه آقــای مهنــدس ربیعــی ســوالی مطــرح کردنــد، مــن جــواب بدهــم. قبــل از 

انقــاب رویکــرد توســعه میادیــن خام فروشــی بــود. آن دوره رقابــت بیــن کشــورهای خلیــج فــارس و کشــورهای نفتــی 

بــود. هــدف ایــن بــود کــه کــدام کشــور بیشــتر می توانــد تولیــد کنــد. رویکــرد عمدتــاً خام فروشــی بــود. البتــه در آن 

ــد. در ایــن 40 ســال انقــاب  ــع پایین دســتی خیلــی توســعه پیــدا نکــرده بودن زمــان فرآیندهــای پتروشــیمی و صنای
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ــکان دارد از  ــه ام ــی ک ــا جای ــه ت ــد ک ــن باش ــت مان ای ــد سیاس ــا بای ــد و م ــدا کردن ــادی پی ــعه زی ــبختانه توس خوش

ــم.   ــده بروی ــتی و فرآوری ش ــوالت پایین دس ــتفاده از محص ــمت اس ــه س ــم و ب ــت برداری ــی دس خام فروش

عبدالرضا دبیری
بــه زبــان ســاده بخواهــم مشــکل را توضیــح دهــم، به ویــژه در مــورد گاز همــراه، هــدف اصلــی شــرکت هایی مثــل غــرب 

ــع در دســترس،  ــه لحــاظ محدودیــت مناب ــاال و هــم ب کارون و...، تولیــد نفــت اســت. تولیــد گاز هــم بخاطــر هزینــه ب

معمــوالً در اولویت هــای بعــد قــرار می گیــرد. آن چــه کــه مــورد نیــاز اســت ایــن اســت کــه شــما تولیــد، فــرآورش و 

انتقــال ایــن بخــش را بــه ســاختارها و ســازمان هایی بســپارید کــه هــدف اصلــی و انگیزه شــان اســتفاده از ایــن منابــع 

باشــد. در ایــن صــورت در اولویــت برنامه هایشــان قــرار می گیــرد. آقــای دکتــر زبیــدی اســتحضار دارنــد، فکــر می کنــم 

مــا از ســال 1380 بــرای تمــام ایــن پروژه هــا برنامــه مصــوب داشــتیم. حــدود 42 میلیــون دالر هزینــه مطالعــات این هــا 

شــده بــود. فقــط بــرای تأسیســات گاز و تأمیــن خــوراک، چــرا اقــدام نشــد؟ هــدف مــا در شــرکت ملــی نفــت ایــران، 

ــا و منافــع نیســت، یــک ضــرورت اســت. راهــی را رفته ایــم و اکنــون در  تولیــد نفــت اســت. ایــن بحــث معایــب، مزای

میانــه راه متوقــف شــده ایم. ایــن حرکــت را شــرکت ملــی نفــت ایــران خیلــی وقــت اســت کــه شــروع کــرده اســت. بــه 

تدریــج بــه ایــن ســمت می رویــم کــه کارهــای اجرایــی و عملیاتــی را بــه خــارج از شــرکت ملــی نفــت ایــران بســپاریم 

و وظایــف شــرکت ملــی نفــت را بــه تدویــن راهبردهــا و مدیریــت فعالیت هــا محــدود نماییــم. ایــن مســیر را در پیــش 

گرفته ایــم و نبایــد در میانــه راه متوقــف شــویم.

جعفر ربیعی
در پایــان مــن ایــن نکتــه را عــرض کنــم کــه خوشــبختانه ظــرف چنــد ســال گذشــته به خصــوص در دوره مدیریــت 

ــه  ــی جــدی گرفت ــه باالدســت خیل ــیمی ب ــرکت های پتروش ــت، موضــوع ورود ش ــه در وزارت نف ــدس زنگن ــای مهن آق

شــده و جــای تشــکر دارد از همــه عزیزانــی کــه در صنعــت نفــت و گاز کشــور حضــور دارنــد، نمی خواهــم تــک تــک 

ــکاران در  ــار هم ــز کن ــق نفت خی ــا االن در مناط ــد م ــدی گفتن ــای محم ــه آق ــور ک ــی همان ط ــم؛ ول ــامی را بگوی اس

ــم و خوشــبختانه  ــم، در خطــوط انتقــال، درپاالیشــگاه ها، در پتروپاالیشــگاه ها و... حضــور داری ان جی ال هــا حضــور داری

ــا  ــل ی ــل ش ــه مث ــیم ک ــته باش ــرکت هایی داش ــک ش ــا ی ــه م ــد ک ــری گفتن ــدس دبی ــای مهن ــه آق ــی ک آن آرزوی

توتــال کــه تمــام ایــن زنجیــره را از ابتــدا تــا انتهــا بتواننــد مدیریــت کننــد، شــاید االن نطفــه اش بســته شــده اســت.

ــار  ــر درکن ــای فل ــد از جمــع آوری گازه ــره ی بیدبلن ــن زنجی ــارس در همی ــج ف ــگ خلی ــم هلدین ــه بگوی خوشــبختم ک
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همکاران مــان، آقــای مهنــدس محمــدی و همــکاران حضــور دارنــد. خطــوط انتقــال را احــداث کرده انــد. االن پاالیشــگاه 

ــیمی  ــل پتروش ــر مث ــیمی های دیگ ــه پتروش ــول ب ــال محص ــد انتق ــت و بع ــرده اس ــداث ک ــگ اح ــد را هلدین بیدبلن

ــاران،  ــیمی گچس ــت پتروش ــاران و پایین  دس ــیمی گچس ــداث پتروش ــود اح ــهر، خ ــیمی های ماهش ــاران، پتروش گچس

ــگ  ــار هلدین ــن، االن دراختی ــا پلی اتیل ــر ت ــره ی از فل ــن زنجی ــا دارد ســاخته می شــود، ای ــه در آن ج ــی ک پلی اتیلن های

خلیــج فــارس اســت. انصافــاً جــای تشــکر دارد به خاطــر اینکــه آن رویکــرد تغییرکــرده و ایــن رویکــرد جدیــد در صنعــت 

ــد.  ــل می کنن ــره را تکمی ــه پتروشــیمی ها زنجی ــم شــده ک ــت حاک نف

مــن از همــه عزیــزان کــه در ایــن پنــل حضــور داشــتند تشــکر می کنــم. از دوســتان مناطــق نفت خیــز، شــخص آقــای 

مهنــدس زنگنــه، آقــای مهنــدس محمــدی و آقــای دکتــر کرباســیان درنفــت، انصافــا تشــکر می کنــم کــه ایــن مرزهــا را 

برداشــته اند و پتروشــیمی ایــن افتخــار را دارد کــه ایــن زنجیــره را دارد تکمیــل می کنــد و امیــدوارم کــه مــردم ایــران 

به عنــوان صاحــب همــه این هــا درآینــده شــاهد برکــت ایــن تصمیمــات باشــند. 

رکن الدین جوادی
اخیــراً کتابــی منتشرشــده اســت بــه نــام "ثــروت انقابــی" شــاید دیــده باشــید. ایــن کتــاب را الویــن تافلــر کــه اســتاد 

ــا ارزش اســت.  ــه دارد کــه خیلــی ب ــود نوشــته و ایــن آخریــن کتــاب اوســت. یــک جمل ــژوه ب هــاروارد و یــک آینده پ

ــد ســه  ــروت جمــع کنــد، بای ــواده ای می خواســت یــک میلیــون دالر ث ــرن پیــش اگــر یــک خان ــد در چهــار ق می گوی

نســل، چهارنســل کار می کردنــد تــا یــک مزرعــه یــا دامــداری بزرگــی راه بیندازنــد. بعــد کــه صنعتــی شــد ایــن مســیر 

ــد کــه حــدود شــصت ســال طــول  ــال می زن ــر را مث ــک نســل رســید. راکفل ــه ی ــه 60-70 ســال کاهــش و عمــا ب ب

کشــید تــا میلیــاردر شــد. بعــد بــه اواخــر قــرن 20 و اوایــل قــرن 21 می آیــد بــه فیس بــوک می رســد کــه ایــن رونــد 

حــدوداً ده ســال طــول کشــید تــا صــد میلیــاردر شــد. بعــد مثالــی می زنــد کــه فــرض کنیــد در یــک بیابانــی بــاالی 

یــک تپــه ای نشســته اید، جلــوی شــما هــم یــک اتوبــان خیلــی بزرگــی اســت. داریــد فکــر می کنیــد چــرا این طــوری 

ــد.  ــما رد ش ــوی ش ــاعت از جل ــر س ــل ب ــاد 160 مای ــیار زی ــرعت بس ــا س ــین ب ــک ماش ــد ی ــان می بینی ــت، ناگه اس

ــک ماشــین  ــد ی ــد لحظــه بع ــد چن ــد می بینی ــوژی! بع ــش تکنول ــد روی آن نوشــته شــده دان ــد می بینی ــگاه می کنی ن

دیگــر پشــت ســر آن و بــا ســرعت زیــاد 150 مایــل بــر ســاعت رد شــد کــه روی آن نوشــته شــده تجــارت یــا بیزینــس 

ــا ســرعت بســیار کــم 15 مایــل بــر ســاعت از راه  ــر دانــش و تکنولــوژی! چنــد ســاعت بعــد یــک ماشــین ب مبتنــی ب

ــب اســت،  ــن عق ــرا ای ــه چ ــر هســتید ک ــه در فک ــور ک ــکا، همین ط ــت آمری ــده دول ــته ش ــه روی آن نوش ــد ک می رس

ماشــین کنــد دیگــری از راه می رســد کــه بــا ســرعت 10 مایــل بــر ســاعت حرکــت می کنــد کــه نامــش مجلســین ســنا 
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و کنگــره هســتند کــه قانون گــذاری می کننــد. بعــد فکــرش بــه هــم می ریــزد کــه چطــور ایــن تحــول اتفــاق می افتــد؟ 

بعــد ماشــین دیگــری می آیــد کــه بــا ســرعت بســیار کــم 4-5 مایــل بــر ســاعت حرکــت می کنــد کــه ســازمان ملــل 

ــی اســت.  ــازمان های بین الملل متحــد، یونســکو و س

منظــور آقــای تافلــر از بیــان ایــن ماجــرا ایــن اســت کــه بــا تغییــر شــتابان دانــش و تکنولــوژی؛ تجــارت راه خــودش 

را پیــدا می کنــد. اگــر قانــون نتوانســت خــودش را درســت تعریــف کنــد و فرآیندهــا درســت تعریــف نشــدند، ناچــاراً 

بــا بی قانونــی راهــش را بــاز می کنــد. ایــن اتفاقــی اســت کــه درکشــورهای دیگــر افتــاده اســت. یــا دارد ایــن اتفــاق 

می افتــد. و بایــد بــا درک توســعه شــتابان دانــش و تکنولــوژی و بــه تبــع آن توســعه تجــارت در صنعــت نفــت و به ویــژه

صنعــت پتروشــیمی، فرآیندهــا و مدل های توســعه مناســب و متناســب مــورد توجه قرار گیــرد که پتروپاالیش هــا و اجازه 

مشــارکت صنعــت پتروشــیمی در توســعه باالدســت از آن جمله انــد. واال تجــارت بــه هــر روشــی راه خــود را بــاز می کند.
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نشست تاثیر شـرایط روز جهان 

بر آینـده نفت و نیـروی ایران
سـه شـنبه 1399/11/07                 15:45 تـا 17:00





امیرحسین زمانی نیا
 معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت

مشخصات فردی:
امیرحسین زمانی نیا، متولد 1335

سوابق تحصیلی:
کاندیدای دکتری حقوق کیفری از دانشگاه GSUC نیویورک

کارشناسی ارشد علوم سیاسی و حقوق عمومی از دانشگاه ایالتی چیکو در کالیفرنیا 
کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران 

سوابق شغلی و اجرایی:
نماینده دائم جمهوری اسامی ایران در سازمان ملل

مدیرکل امور سیاسی بین الملل وزارت امور خارجه در حوزه مبارزه با تروریسم، مذاکرات هسته ای و آزادسازی اسرای جنگ
سفیر و نماینده تام االختیار ایران در مالزی

معاون مطالعات بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مشاور دفتر رییس جمهوری
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عباس علی آبادی
 مدیر عامل و رییس هیأت مدیره گروه مپنا 

مشخصات فردی:
عباس علی آبادی، متولد 1341

سوابق تحصیلی:
دکتری مهندسی مکانیک )گرایش طراحی جامدات(، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف 

سوابق شغلی و حرفه ای
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره گروه مپنا از دی ماه سال 1388 تا کنون 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و رئیس هیأت مدیره شرکت توانیر
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 

معاون وزیر دفاع و رئیس دانشگاه مالک اشتر 
رئیس بنیاد نخبگان نیروهای مسلح 

رئیس ستاد توسعه فناوری انرژی های نو از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو کمیته راهبری 
تدوین کننده برنامه پنجم سازندگی در حوزه وزارت نیرو 

مدیر برق و مکانیک طرح های کرخه و کارون 3 )شرکت آب و نیرو(
عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشگاه امام حسین )ع(

عضو هیأت امناء دانشگاه امام حسین)ع( از سال 1373 تا سال 1376
 عضو هیأت امناء دانشگاه مالک اشتر از سال 1378 تا سال 1384

عضو هیأت امناء دانشگاه خواجه نصیر از سال 1394
عضو هیأت امناء منطقه دو فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 95

عضو هیأت امناء مؤسسه تحقیقاتی ماشین های آبی دانشگاه تهران
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رضا زبیب
دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه

سوابق تحصیلی:

دکتری حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

کارشناسی روابط بین الملل

سوابق شغلی و اجرایی:

دبیر دوم سفارت جمهوری اسامی ایران در مسکو

رایزن سفارت جمهوری اسامی ایران در بروکسل

پژوهشگر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

رییس اداره آمریکای شماری

مدیرکل آمریکای شمالی

سفیر جمهوری اسامی ایران در قبرس

مدیرکل روابط اقتصادی خارجی
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سلیمان قاسمیان
 رییس امور اقتصادی و همکاری های حوزه جنوب و شرق آسیا و 

اقیانوسیه وزارت نفت 

مشخصات فردی:

متولد: 1355

سوابق تحصیلی:

دکترای اقتصاد انرژی گرایش بازارها و مالیه نفت و گاز، دانشگاه عامه طباطبایی

کارشناسی ارشد اقتصاد بین الملل، دانشگاه امام صادق )ع(

سوابق شغلی و اجرایی:

رییس اداره تدوین برنامه های کان صنعت نفت، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

عضو کمیته تخصصی تدوین برنامه جامع انرژی کشور تا افق 1404، شورای عالی انرژی 

عضو کمیته تخصصی انرژی تدوین برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور، سازمان برنامه و بودجه

عضو کارگروه آمایش سرزمین و تدوین راهبردهای توسعه سرزمینی حوزه انرژی، سازمان برنامه و بودجه

دبیر کارگروه تدوین برنامه های پنجم و ششم توسعه بخش نفت، گاز و پتروشیمی، وزارت نفت 

نماینده وزارت نفت در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور
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امیرحسین زمانی نیا

بسم ا... الرحمن الرحیم

خدمت خانم ها و آقایان، حضار محترم و دوستانی که برخط هستند سام عرض می کنم.

وزیــر چنــد  آقــای  و  آقامحمــدی  آقــای  زده شــد.  کنگــره حرف هــای خیلــی جــدی  افتتاحیــه  در جلســه 

ــم  ــر ه ــای وزی ــد و آق ــورد 2050 گفتن ــدی در م ــای آقامحم ــود. آق ــم ب ــی مه ــرم خیل ــه نظ ــه ب ــد ک ــه گفتن نکت

ــت.  ــی اس ــای مهم ــت. حرف ه ــرد و فروخ ــد ک ــت را تولی ــود نف ــه نش ــد ک ــی را ببینی ــک زمان ــکان دارد ی ــد ام گفتن

ــروز  ــود. ام ــت ش ــورد آن صحب ــد و در م ــرح باش ــه مط ــت و در جامع ــزرگان نف ــن ب ــه بی ــت ک ــی  اس ــای خوب بحث ه

ــل  ــن پن ــای ای ــرد. اعض ــم ک ــت خواهی ــه صحب ــن دو قضی ــی ای ــای بین الملل ــورد زمینه ه ــا در م ــل م ــن پن در ای

ــای بارکینــدو هســتند کــه درمــورد چشــم انداز  ــک، آق ــد. ســخنران کلیــدی مــا دبیــر کل اٌپ ــه معرفــی ندارن نیــازی ب

جهانــی بلنــد مــدت نفــت صحبــت خواهنــد کــرد. اُپــک موفقیت هــای زیــادی داشــته اســت. شــصت ســال اُپــک بــه 

ــه حداکثــر  اعضــای خــودش کمــک کــرده اســت کــه هــم تولیــد کننــده، هــم صــادر کننــده، هــم منافــع اعضــا را ب

برســانند. در ایــن چنــد ســال اخیــر بــا توجــه بــه مســئله کوویــد19 و کاهــش رشــد اقتصــاد جهانــی، دبیــر کل جنــاب 

ــک  ــای اُپ ــه همکاری ه ــرده و آن اعامی ــه کار ب ــی ب ــری خوب ــته، رهب ــادی داش ــای زی ــدو موفقیت ه ــای بارکین آق

ــا  ــا قیمت ه ــد، ت ــش دادن ــک را کاه ــک و غیراُپ ــد اُپ ــد تولی ــن رون ــاندند. در ای ــا رس ــب اعض ــه تصوی ــک را ب و غیراُپ

ــنیده اید. از  ــاد ش ــار زی ــا در اخب ــک حتم ــک و غیراُپ ــای اُپ ــد اعض ــش تولی ــورد کاه ــود. در م ــادل بش ــداری متع مق

ــد.  ــدا کن ــی پی ــازار یــک تعادل ــا ب ــد ت ــرار اســت حــدود 9/7 میلیــون بشــکه کاهــش تولیــد بدهن ــن ق ــاه مــه و ژوئ م

بقیــه اعضــا پنــل را هــم معرفــی می کنــم. جنــاب آقــای دکتــر علــی آبــادی مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره مپنــا 

ــود،  ــد می ش ــران تولی ــه در ای ــی ک ــد برق ــاد درص ــم هفت ــت بدانی ــا بدنیس ــورد مپن ــتند. در م ــگاه هس ــتاد دانش و اس

نیروگاه هایــش توســط مپنــا ســاخته شــده اســت. بنابرایــن ســهم عمــده ای در موفقیت هــا و ناکامی هــای بــرق در ایــران 

دارنــد. مپنــا یــک شــرکت در ســطح جهانــی اســت کــه در ســطح شــرکت های بــزرگ معــروف زیمنــس و GE در جامعــه 

ــم هســت. ــت ه ــا از دول ــن شرکت هاســت و جــزو طلبکاره ــم جــزو موفق تری ــران ه ــی می شــود. در ای ــا تلق ــرق دنی ب

جناب آقای دکتر رضا زبیب از مدیران برجسته وزارت امور خارجه و دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل آسیا و اقیانوسیه 

هســتند، ایشــان جــزو پیشــروهای مذاکــرات بین المللی هســتند، کــه در موردشــان خیلی زیاد صحبت نشــده و نمی شــود.

ســخنران بعــدی مــا جنــاب آقــای دکتــر ســلیمان قاســمیان، رییــس امــور اقتصــادی و همکاری هــای حــوزه جنــوب و 

شــرق آســیا و اقیانوســیه هســتند. ایشــان یکــی از محقق هــای خــوب وزارت نفــت هســتند. پژوهش هــای خیلــی خوبــی 
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دربــاره آینده پژوهشــی نفــت و انــرژی دارنــد. در گزارشــی کــه خواهنــد داد، آن دو نکتــه ای را کــه آقــای آقامحمــدی و 

آقــای وزیــر گفتنــد، ایشــان زمینه هــای بین المللــی اش را توضیــح خواهنــد داد.

عباس علی آبادی
خدمــت همــه ی حضــار محتــرم و همــه عزیزانــی کــه بــر خــط حضــور دارنــد عــرض ســام و ادب و احتــرام دارم. امیــدوار 

ــان در صحــت و ســامتی  ــان و خانواده ت ــه خودت ــم ک ــش داشــته باشــید. آرزو می کن ــات خوشــی را در پی هســتم اوق

کامــل باشــید. از برگــزار کننــده ایــن کنگــره و فرصتــی کــه بــه مــن داده شــد نیــز تشــکر می کنــم.

ــای   ــی و مدل ه ــای مدیریت ــتراتژیک، مدل ه ــای اس ــم از مدل ه ــرژی، اع ــده ان ــت های آین ــد سیاس ــر می رس ــه نظ ب

ــود. حتمــا می دانیــد کــه  مالــی، متاثــر از برخــی نگرانی هــا و محدودیت هــای مهــم و تبعــاِت عوامــل خــاص خواهــد ب

طبیعــت و اکوسیســتم زمیــن زیبــای مــا، یــک رژیــم جالبــی را بــرای تعــادل محیــط زیســت بــه وجــود آورده اســت. بــه 

نحــوی کــه زاویــه میــل حــدود 24 درجــه اِی گــردش زمیــن بــه دور خورشــید و موقعیــت خشــکی ها در دو طــرف خــط 

اســتوا از ظواهــر آن هســتند کــه تغییــرات فصــول در نیمکــره شــمالی و جنوبــی زمیــن، فرآیندهــای فتوســنتز و تخمیــر 

برگ هــای درختــان را بــه نحــو عجیبــی بــرای تنفــس طبیعــی زمیــن مــا فراهــم می کننــد.

ایــن اکوسیســتم کــه میلیون هــا ســال اســت سیســتم زمیــن را مدیریــت می کنــد، توســط انســان از حــدود صــد ســال 

ــه ســوخت های فســیلی مقــارن  ــا کشــف و مصــرف بی روی ــا ب ــده تقریب ــن پدی گذشــته دچــار مشــکل شــده اســت. ای

اســت. از ســوی دیگــر همــه می دانیــم کــه نفــت بــه عنــوان منبــع انــرژی اولیــه نقــش مهمــی در زندگــی امــروز مــا 

دارد. می تــوان فــرض کــرد کــه امــروزه اقتصــاد بــه شــدت تحــت تاثیــر نفــت اســت، ولــی در عیــن حــال توســعه بخــش 

انــرژی نیــز تحــت فشــار اقتصــاد قــرار دارد. ایــن بــدان معناســت کــه محیــط زیســت و اقتصــاد، دو محرکــی هســتند کــه 

بــرای حفــظ تعــادل ایــن اکوسیســتم در ســمت تولیــد و تقاضــا فشــار می آورنــد.

در ســمت تولیــد، تــاش تکنولــوژی، افزایــش راندمــان و نیــز توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر و در ســمت مصــرف، افزایش 

بهــره وری و نیــز تغییــر در ســبک زندگــی اســت. بــدون شــک محرک هــای دیگــری همچــون کووید19)کرونــا( هســتند 

کــه بــر ایــن ماجــرا تاثیــر می گذارنــد. کوویــد 19)کرونــا( نشــان داد کــه مــا بایــد بــا قــدرت و ســرعت بیشــتری بــه ایجاد 

زیرســاخت های تــازه بیندیشــیم. کمــا اینکه تحول دیجیتالی در حین دوره پاندمی مثل جلســات مجــازی آموزش و تجارت 

مجــازی ترویــج گردیــد. بنابرایــن زیرســاخت های جدیــد بــرای ایــن دیجیتال ســازی در اســرع وقــت بایــد فراهــم گــردد.

ــتراتژی های  ــه نظــر می رســد اس ــم. ب ــم برگزارمی کنی ــه داری ــن مراســمی ک ــم و ای ــه داری ــی ک ــن بلندگوی ــل همی مث

فوق الذکــر بــا روندهــای زیــر بــرای آینــده انــرژی مناســب باشــند کــه مهمتریــن آن هــا عبارتنــد از: گســترش اســتفاده از 
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انرژی هــای تجدیدپذیــر و گســترش تولیــد بــرق پراکنــده و مقیــاس کوچــک، بــا ایــن هــدف کــه مــا تلفــات را در مســیر 

انتقــال کــم کنیــم. توســعه فناوری هــای دیجیتالــی هوشــمند و متصــل، اســتفاده از سیســتم  های ذخیره  ســازی انــرژی 

ــا روش هــای مختلــف، اســتفاده از ــرژی ب ــازار، بهبــود راندمــان ان در مقیــاس یوتیلیتــی، حضــور بازیگــران جدیــد در ب

ابــر داده هــا و فناوری هــای مرئــی بــودن مثــل واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده، توســعه بازارهــای محلــی، برقی ســازی 

در همــه حوزه  هــا، به ویــژه در حمــل و نقــل.

ایــن مطالبــی را کــه عــرض کــردم هرکــدام را می شــود بیــش از یــک ســاعت توضیــح داد. یعنــی مطالــب بســیار مهمــی 

اســت کــه از بحث هــای روز دنیــا اســت. بــا در نظــر گرفتــن تاثیــرات روندهــای فــوق الذکــر و بــه منظــور تحقــق آن هــا 

ــوع  ــن موض ــت. ای ــرورت اس ــک ض ــمند ی ــبکه های هوش ــه ش ــنتی ب ــبکه های س ــول از ش ــه تح ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

همچنیــن مؤیــد آن اســت کــه اگــر مــا بــه دنبــال شــکل جدیــد بازارهــای بــرق هســتیم، ایــن مهــم از ضروریــات آن 

ــه سیســتم های هوشــمند گرمایشــی و سرمایشــی نیــز مجهــز گــردد. توســعه  ــد ب ــد البتــه بای ــازار جدی ــن ب اســت. ای

ــترش  ــمند، گس ــای هوش ــرژی در خانه ه ــمند ان ــرف هوش ــازی و مص ــی، ذخیره  س ــل برق ــل و نق ــده حم دگرگون  کنن

ــواردی کــه  ــت اشــیا و همــه م ــای اینترن ــر مبن ــه هــم ب ــزات متصــل ب ــت تقاضــا، تجهی ــده مدیری سیســتم های پیچی

ــه هســتند. ــک آن را محقــق می ســازد، از آن جمل ســایبر فیزی

بــه نظــر اینجانــب این هــا همــه تصویــری بــزرگ و متفــاوت از آینــده ای بســیار نزدیــک در بخــش انــرژی 

ــاوه  ــران ع ــم ای ــه می دانی ــت. هم ــتقبال آن رف ــه اس ــرعت ب ــه س ــد ب ــواه بای ــواه  ناخ ــه خ ــد داد، ک ــه خواه ارائ

دارد. تجدیدپذیــر  انرژی هــای  ســمت  در  بســیاری  ظرفیت هــای  فســیلی،  ســوخت های  عظیــم  منابــع  بــر 

ــزان  ــه می ــر و کاهــش مصــرف ســوخت های فســیلی گرچــه ب ــرای توســعه نیروگاه هــای تجدیدپذی ــزی ب ــذا برنامه ری ل

کــم، ولــی بــا نــرخ بــاال در حــال اجراســت. بــه نحــوی کــه بــا توســعه صنعتــی و بومی ســازی نیروگاه هــای بــادی و در 

آینــده خورشــیدی در جهــت رقابتــی کــردن ایــن سیســتم ها بــا سیســتم های ســنتی خیلــی موثــر بــوده اســت. گرچــه 

ــه ســیکل ترکیبــی اســت. بنابرایــن  ایــن جانــب کمــاکان معتقــدم اولویــت اول، تبدیــل نیروگاه هــای ســیکل ســاده ب

بــه منظــور توســعه همکاری هــای منطقــه ای، ایــران مســتعدتر اســت تــا بــا اتصــال شــبکه بــرق خــود بــه کشــورهای 

همســایه فضــای جدیــدی را از همزیســتی ســودمند منطقــه ای بــه وجــود آورده، منافــع اقتصــادی و رفاهــی بســیاری 

را بــرای مــردم منطقــه فراهــم کنــد. ایــن مســئله بــا تبدیــل ایــران بــه هــاب انــرژی بیــن شــمال و جنــوب و شــرق و 

غــرب میســر خواهــد شــد، تــا هــم از فرصت هــای جغرافیایــی و هــم توانایی هــای فنــی یکدیگــر بــه صورتــی ســودمند 

ــرعت  ــه س ــا ب ــن همکاری ه ــردد و ای ــرف گ ــه  زودی برط ــه ب ــای ظالمان ــدوارم تحریم ه ــم. امی ــد گردی ــی بهره من همگ

توســعه یابــد. چــرا کــه عــاوه بــر منافــع منطقــه ای، منافــع جهانــی بســیاری نیــز خواهــد داشــت. در ایــن مســیر البتــه 
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ــه و  ــبکه های هوشــمند و متصــل کشــورهای منطق ــعه ش ــه توس ــرد؛ از جمل ــادی صــورت گی ــی زی ــات فن ــد اقدام بای

اصــاح نرخ هــای تعرفــه بــرق و ایجــاد یــک بــازار بورســی مشــترک بــرق در منطقــه، بــرای تبــادل ایــن کاالی راهبــردی.

ــتم های  ــاء سیس ــه ارتق ــبت ب ــی نس ــل توجه ــکل قاب ــه ش ــران ب ــم، ای ــان تحری ــی در زم ــال ها حت ــن س ــال ای در خ

ــد  ــوان تولی ــر ت ــال حاض ــه در ح ــوی ک ــه نح ــت. ب ــوده اس ــدام نم ــرق اق ــای ب ــعه نیروگاه ه ــود و توس ــرژی خ ان

ــد، ــه فرمایی ــدد توج ــن ع ــه ای ــتان ب ــم. دوس ــال داری ــرق را در س ــاعت ب ــووات س ــارد کیل ــه 600 میلی ــک ب نزدی

ــل  ــش قاب ــه بخ ــم ک ــد کنی ــرق تولی ــان ب ــدازه آلم ــه ان ــم ب ــا اآلن می توانی ــی م ــاعت یعن ــووات س ــارد کیل 600 میلی

ــه آن  ــروز ب ــن ام ــه همی ــورهای منطق ــه کش ــی ک ــد. در حال ــودش می باش ــروز خ ــاز ام ــر نی ــازاد ب ــی از آن م توجه

ــر و  ــای تجدیدپذی ــعه نیروگاه ه ــرای توس ــیلی، ب ــای فس ــر نیروگاه ه ــاوه ب ــور ع ــر کش ــال حاض ــد. در ح نیازمندن

ــن  ــه ای ــرا دارد. هم ــال اج ــی را در ح ــای مهم ــته و پروژه ه ــه داش ــده برنام ــز و پراکن ــازهای متمرک ــاد ذخیره س ایج

ــه  ــی نتیج ــع جهان ــه مناف ــد ک ــم کن ــه را فراه ــودمند منطق ــکاری س ــه هم ــد زمین ــب می توان ــر اینجان ــه نظ ــوارد ب م

ــیکل  ــار س ــش بخ ــرای بخ ــق اج ــرق از طری ــد ب ــان تولی ــش راندم ــا افزای ــن ب ــت. بنابرای ــی آن اس ــی و تبع طبیع

ــر  ــز تغیی ــرژی و نی ــره وری در مصــرف و کاهــش شــدت ان ــش به ــر، افزای ــای تجدیدپذی ــی، گســترش نیروگاه ه ترکیب

ــود. ــد ب ــا خواه ــه م ــار هم ــته در انتظ ــر از گذش ــی بهت ــه ای، جهان ــای منطق ــعه همکاری ه ــی و توس ــبک زندگ س

امیرحسین زمانی نیا
نکاتــی را کــه مــن یادداشــت کــردم، همانطــور کــه جنابعالــی فرمودیــد هرکــدام نیــاز بــه بحــث مفصــل دارد. امیــدوارم 

ایــن فرصــت فراهــم بشــود کــه ایــن مباحــث را مطــرح کنیــم. 

رضا زبیب
ــرو  ــت و نی ــگاه نف ــردی و نمایش ــره راهب ــمین کنگ ــدگان شش ــی برگزار کنن ــده و مل ــاش ارزن ــین ت ــا تحس ــم ب مایل

ــب  ــوت اینجان ــا و دع ــی نی ــر زمان ــاب دکت ــت جن ــد، از محب ــی پرداخته ان ــر مل ــن ام ــه ای ــه به صــورت شایســته ای ب ک

سپاســگزاری کنــم. طبعــا بایــد اذعــان کنــم کــه متخصــص امــور انــرژی یــا اقتصــاد انــرژی نیســتم. مواضــع وزارت امــور 

ــط  ــوان کارشــناس رواب ــم به عن ــاش می کن ــان می شــود لیکــن ت ــا ســخنگو بی ــر ی ــاب وزی ــز از ســوی جن خارجــه نی

خارجــی کــه روابــط بــا حــوزه آســیا و اقیانوســیه، از جملــه چیــن را پیگیــری می کنــد، نکاتــی را در بــاب عنوانــی کــه 

بــرای بنــده روشــن شــده اســت تقدیــم کنــم. 

دوره زمانــی انتخــاب شــده بــرای بررســی جایــگاه جمهــوری اســامی ایــران در ســبد انــرژی چیــن؛ دوره ای بســیار مهــم 
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نــه فقــط در حــوزه انــرژی بلکــه در مجموعــه مناســبات قــدرت جهانــی کــه چیــن قطعــا اگــر نگوییــم تاثیرگذارتریــن، 

بایــد اذعــان نماییــم یکــی از موثرتریــن بازیگــران مناســبات جدیــدی کــه پایه هــای آن در دهــه 2020 گذاشــته شــده 

و در دهــه 2030 بــه ســرانجام خواهــد رســید؛ خواهــد بــود. 

همــگام بــا تحــوالت بــازی قــدرت بویــژه در حــوزه اقتصــادی؛ نقــش جمهــوری اســامی ایــران در ســبد انــرژی چیــن 

ــر  ــارت بهت ــه عب ــد. ب ــد ش ــذاری خواه ــی پایه گ ــه کنون ــور؛ در ده ــاد آن کش ــه اقتص ــل ب ــادی متص ــای اقتص و الیه ه

دهــه ای کــه از ســال 2020 شــروع شــده اســت زمانــی منحصربه فــرد بــرای تعییــن جایــگاه کشــورها به ویــژه در حــوزه 

اقتصــادی در ســطح جهانــی خواهــد بــود.

در این یادداشت، بحث را در چهار بخش تقدیم خواهم کرد: 

الف- مناسبات قدرت اقتصادی در حال شکل گیری در سطح جهانی با تمرکز بر جایگاه چین و آمریکا 

ب- نیاز چین به انرژی الگوی کنونی؛ نیازهای آینده

ج- برنامه ویژه توسعه چین و فرصت های قدرت ها و اقتصادهای پیرامونی

د- جمع بندی پایانی و توصیه های سیاستی

الف - مناسبات قدرت درحال شکل گیری در سطح جهانی با تمرکز بر جایگاه چین وآمریکا

ــری  ــا در نظــر گرفتــن مــدل محاســباتی قــدرت براب ــر اســاس آمــار و اطاعــات موجــود؛ در حــال حاضــر چیــن ب  ب

ــکا را پشــت ســر گذاشــته اســت. طبعــا ایــن  ــد )purchasing power parity( در تولیــد ناخالــص داخلــی آمری خری

ــدرت در عرصــه  ــگاه دو ق ــی تعییــن کننــده جای ــه تنهای ــد ب ــف نمی توان ــل مختل شــاخص و مــدل محاســباتی به دالی

اقتصــاد جهانــی باشــد. لــذا مثــا بــر اســاس مــدل تولیــد ناخالــص داخلــی اســمی، در ســال 2019 تولیــد ناخالــص 

داخلــی آمریــکا 21 تریلیــون و تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن 15 تریلیــون دالر بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 

اگرچــه نــرخ رشــد اقتصــادی متوســط ده ســال گذشــته چیــن نســبت بــه نــرخ رشــد اقتصــادی متوســط ســی ســال 

گذشــته کاهشــی نســبی داشــته و از متوســط ده درصــد بــه متوســط اندکــی بیــش از شــش درصــد رســیده اســت؛ امــا 

همــواره نــرخ رشــد متوســط چیــن در چنــد دهــه گذشــته به طــور متوســط ســه برابــر آمریــکا بــوده اســت. طبعــا در 

ایــن ارزیابــی، تغییــر حجــم اقتصــاد چیــن و نســبت حجــم اقتصــاد چیــن و آمریــکا بایــد مــد نظــر باشــد امــا معنــی 

عمومــی ایــن قیــاس آن اســت کــه چیــن به تدریــج در حــال کاهــش فاصلــه اقتصــادی خــود بــا آمریکاســت.

همانگونــه کــه باالتــر ذکــر شــد در ســال 2019 چیــن از منظــر تولیــد ناخالــص داخلــی اســمی؛ تنهــا 6 تریلیــون دالر 

بــا آمریــکا فاصلــه دارد در حالیکــه ایــن فاصلــه در دهــه منتهــی بــه ســال 2010 نزدیــک بــه 15 تریلیــون دالر بــود. 
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بــا حفــظ رونــد فعلــی در ســال 2023 فاصلــه 6 تریلیــون دالری چیــن از آمریــکا بــه 4 تریلیــون دالر خواهــد رســید 

و چیــن در ســال های اولیــه دهــه 2030 کــه دهــه مــورد بحــث ایــن جلســه اســت، از اقتصــاد آمریــکا عبــور خواهــد 

ــش داده اســت. ــکا را افزای ــه آمری ــن ب ــک شــدن چی ــا ســرعت نزدی ــد کرون ــران معتقدن ــه برخــی تحلیل گ ــرد. البت ک

ــش در  ــه نمای ــکا را ب ــن از آمری ــن اقتصــاد چی ــا شــاخصی نیســت کــه پیشــی گرفت ــی تنه ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ام

مــی آورد بلکــه شــاخص  های مهــم دیگــری هــم نمایانگــر عبــور نــرم اقتصــاد چیــن از آمریکاســت: در حــال حاضــر اگرچه 

آمریــکا همچنــان مقصــد اول ســرمایه های جهانــی اســت امــا بخــش عمــده ســرمایه خارجــی ورودی بــه آمریــکا وارد 

بازارهــای مالــی و خدماتــی شــده و کمتــر حوزه هــای تولیــدی و صنعتــی مقصــد نهایــی ســرمایه  های خارجــی هســتند. 

ضمــن اینکــه آمریــکا بــرای صیانــت از یکــی دیگــر از برتری هــای جهانــی خــود یعنــی پیشــتازی در حــوزه 

ــی تولیــدی  ــه مراکــز اصل ــوآوری تکنولوژیــک ناچــار شــده اســت ورود هدفمنــد ســرمایه های خارجــی ب ابتــکارات و ن

ــاذ  ــرای اتخ ــکا را ب ــه آمری ــن زمین ــا در ای ــد. )چینی ه ــدود نمای ــود مح ــی خ ــا اراده سیاس ــود را ب ــی خ و تکنولوژیک

ــای  ــرل بازاره ــل کنت ــه به دلی ــی  ک ــد( در حال ــر کردن ــد و بدت ــه ب ــن دو گزین ــه انتخــاب بی ــور ب ــه ای مجب ــن روی چنی

مالــی؛ بخــش عمــده ســرمایه گذاری خارجــی وارد شــده بــه چیــن، در بخــش تولیــدات صنعتــی جــذب شــده اســت.

چیــن در ســال 2019 دومیــن مقصــد جــذب ســرمایه گذاری خارجــی بــوده و 141 میلیــارد دالر ســرمایه خارجــی را 

عمدتــا در بخش هــای تولیــدی جــذب کــرده اســت در همیــن مــدت ایــن کشــور 143 میلیــارد دالر نیــز بــه صــورت 

ــرمایه گذاری  ــرای جــذب س ــکا ب ــت آمری ــر جذابی ــارت بهت ــه عب ــوده اســت. ب ــرمایه گذاری نم ــارج س مســتقیم در خ

ــکا  ــازار مصرفــی آمری ــا اســتفاده کشــورها و ســرمایه گذاران از ظرفیــت ب ــه عوامــل ســفته بازانه و ی خارجــی بیشــتر ب

ــوده اســت.  ــی جــذب ســرمایه گذاری خارجــی ب ــا در چیــن بخــش تولیــد واقعــی عامــل اصل ــوده اســت ام وابســته ب

ــرای  ــور ب ــت کاذب آن کش ــر جذابی ــال های اخی ــاح دالر در س ــکا از س ــول آمری ــد معم ــش از ح ــتفاده بی ــا اس ب

ــم  ــپ ه ــکا در دوره ترام ــی آمری ــت های حمایت ــت. سیاس ــه اس ــش یافت ــش کاه ــش از پی ــی بی ــرمایه های خارج س

نتوانســت ایــن عــدم مطلوبیــت رو بــه فزونــی آمریــکا را مهــار نمایــد. بــا ایــن نــگاه هــم چیــن در حــال پشــت ســر 

گذاشــتن تدریجــی آمریکاســت.

حــال از ایــن نقطــه، ســوال اصلــی را بهتــر می تــوان مطــرح نمــود: در رقابــت اقتصــادی قدرت هــا، چیــن بــا تکیــه بــر 

تــوان تولیــدی خــود در حــال نزدیــک شــدن بــه جایــگاه نخســت اقتصــادی جهــان اســت. ایــن تغییــر تدریجــی جایــگاه 

کــه از ســال 2030 بــا در نظــر گرفتــن ســناریوهای مختلــف بــه ثمــر نشســتن آن بســیار محتمــل خواهــد بــود؛ چــه آثار 

عملــی بــر نیازهــای انــرژی ایــن کشــور بــر جــای خواهــد گذاشــت و ایــران چــه جایگاهــی را در ایــن رابطــه می توانــد 

بــرای خــود هدف گــذاری نمایــد؟
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ب- نیاز چین به انرژی های فسیلی: الگوی کنونی؛ نیازهای آینده

بررســی آمارهــای مصــرف نفــت خــام در چیــن نشــان می دهــد کــه در یــک بــازه ســی ســاله منتهــی بــه ســال 2019 

رشــد ســاالنه مصــرف نفــت خــام ایــن کشــور شــش درصــد بــوده در حالــی کــه در ده ســال منتهــی بــه 2019 ؛ این رشــد 

بــه ســه ممیــز هفــت درصــد کاهــش یافتــه اســت. بــر اســاس آمــار موجــود، تولیــد نفــت چیــن در ســال 2019 و 2020 

حــدود 4 میلیــون بشــکه و واردات آن حــدود 11 میلیــون بشــکه در روز بــوده اســت. در مدل هــای مختلــف، افــق تقاضــا 

بــرای در دوره 2030 تــا 2040 نیــز افزایــش محــدودی در حــد کمتــر از یــک میلیــون بشــکه پیش بینــی شــده اســت. 

بنابرایــن اگرچــه مصــرف نفــت خــام چیــن همــواره افزایــش داشــته اما شــتاب ایــن رونــد، کاهنــده بــوده و خواهد بــود. در 

حالــی کــه در گاز شــرایط کامــا متفــاوت بــوده اســت. رشــد ســاالنه تقاضــا در بــازار گاز چیــن از 1990 تــا 2000 بالــغ بر

3.1 درصــد بــوده امــا در فاصلــه ســال 2000 تا 2019 نرخ رشــد متوســط ســاالنه 13.6 درصد بوده و مصرف گاز این کشــور 

بــه حــدود 300 میلیــارد متــر مکعــب بالــغ شــده کــه حــدود نیمــی از آن )135 میلیــارد مترمکعــب( وارداتــی بوده اســت. 

مبتنــی بــر پیش بینی هــای صــورت گرفتــه توســط نهادهــای مختلــف تحقیقاتــی داخــل چیــن نظیــر موسســه تحقیقــات 

اقتصــادی و فــن آوری وابســته بــه شــرکت ملــی نفــت ایــن کشــور؛ اگرچــه انتظــار مــی رود بــا افزایــش بهــره وری و نیــز 

افزایــش به کارگیــری ســوخت های تجدیدپذیــر؛ میــزان مصــرف نفــت خــام در چیــن کاهــش یابــد امــا در عیــن حــال 

به دلیــل حــذف تدریجــی زغــال ســنگ از ســبد انــرژی مصرفــی چیــن؛ مصــرف نفــت خــام در ایــن کشــور همچنــان 

رونــد افزایشــی خــود را حفــظ خواهــد نمــود. بــر ایــن اســاس مصــرف نفــت خــام تــا ســال 2030 بــه نقطــه اوج خــود 

ــروز  ــای ام ــد در برنامه ریزی ه ــه بای ــم ک ــه مه ــا نکت ــد رســید. ام ــن خواه ــون ت ــرز ســاالنه 740 میلی ــه م رســیده و ب

مــورد توجــه قــرار گیــرد اینجاســت کــه پــس از آن ســال مصــرف نفــت خــام در چیــن رونــدی کاهنــده خواهــد داشــت.

در تحلیــل چرایــی ایــن رونــد کاهنــده توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــر اســاس برنامه هــای موجــود، ســهم 

حمــل و نقــل در مصــرف نفــت خــام از 80 درصــد در ســال 2020 بــه 52 درصــد در ســال 2050 کاهــش خواهــد یافــت. 

ــه میــزان ــه ســال 2025 ب ــوط ب ــن؛ گازوئیــل و نفــت ســفید مرب ــر اســاس مطالعــات انجــام شــده اوج مصــرف بنزی ب

 380 میلیــون تــن خواهــد بــود امــا مصــرف ایــن فرآورده هــا از آن پــس بتدریــج کاهــش یافتــه و در ســال 2050 بــه 

کمتــر از 250 میلیــون تــن خواهــد رســید. 

همچنیــن بــر اســاس ســناریوهای مختلــف، رشــد ســریع مصــرف گاز در چیــن کــه عمدتــا در حــوزه مصــرف خانگــی 

اتفــاق خواهــد افتــاد تــا ســال 2035 بــا شــتاب ادامــه یافتــه و بــه 600 میلیــارد متــر مکعــب بالــغ خواهــد شــد. بــر 

اســاس برنامه هــای اعــام شــده، رشــد مصــرف گاز در حــوزه نیروگاهــی کامــا بــه عوامــل اقتصــادی و آخریــن وضعیــت 

تولیــد گاز بویــژه از منابــع غیــر متعــارف وابســته خواهــد بــود. 
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بــا بررســی مطالعــات منتشــر شــده توســط نهادهــای مطالعاتــی چیــن و نقــش بخــش خانگــی در رشــد ســریع مصــرف 

گاز در چیــن ایــن نکتــه قابــل اســتخراج اســت کــه بــا توجــه بــه حساســیت اجتماعــی تغییــر الگــوی مصــرف انــرژی 

ــوزه  ــن ح ــای کان ای ــت اول برنامه ریزی ه ــع اولوی ــن مناب ــت واردات ای ــن امنی ــأله تامی ــه گاز؛ مس ــع ب ــایر مناب از س

ــن  ــه چی ــذارد ک ــه می گ ــه صح ــن نکت ــر ای ــا ب ــز کام ــی نی ــای گازی خارج ــن در قرارداده ــار چی ــود. رفت ــد ب خواه

تنهــا در صورتــی بــه ســمت واردات گاز از کشــورهای تامیــن کننــده ایــن مــاده خواهــد رفــت کــه امنیــت بلندمــدت 

ــد. ــده باش ــن ش ــردی تامی ــکای راهب ــل ات ــژه و قاب ــط وی ــا رواب ــزن و ی ــک مخ ــر تمل ــی نظی ــق راهکارهای آن از طری

ــه نفــت  ــن ب ــزان وابســتگی چی ــا کاهــش بلندمــدت واردات می ــاوت اســت. ب ــا متف ــا در حــوزه نفــت شــرایط کام ام

ــظ پاالیشــگاه های  ــه درصــورت حف ــن اینک ــت. ضم ــد یاف ــه 45 درصــد کاهــش خواه ــی ب ــی از 62 درصــد فعل واردات

ــد شــد. ــل خواه ــرآورده تبدی ــزرگ ف ــدگان ب ــی از صادرکنن ــه یک ــن ب ــا، چی ــاء آن ه ــای ارتق ــی و اجــرای برنامه ه فعل

ــت  ــش نف ــه نق ــت دارد ک ــن واقعی ــت از ای ــد، حکای ــاره ش ــاال اش ــه اجم ــواردی ک ــه م ــود از جمل ــای موج داده ه

ــش  ــه کاه ــس از 2030 رو ب ــال های پ ــل از س ــل و نق ــوزه حم ــژه در ح ــن بوی ــی چی ــرژی داخل ــبد ان ــام در س خ

ــود. ــد ب ــش خواه ــه افزای ــه رو ب ــاده اولی ــرژی و م ــع ان ــوان منب ــی بعن ــدات صنعت ــت در تولی ــگاه نف ــا جای ــت ام اس

نتیجــه سیاســتِی ایــن رونــد بــرای یــک سیاســت گذاِر اقتصــادی ایــن نکتــه اســت کــه اســتمرار تولیــد صنعتی بــا کاهش 

هزینــه تولیــد بــا هــدف رقابتی تــر  بــودن کاال در بــازار مصــرف امــکان پذیــر خواهــد بــود. یکــی از مهمتریــن هزینه هــای 

تولیــد هزینــه حمــل و نقــل اســت پــس اگــر چیــن به ســمت مصــرف صنعتــی نفت خــام حرکــت می کنــد بــرای افزایش 

بازدهــی در صــورت وجــود شــرایط الزم ترجیــح خواهــد داد تولیــدات صنعتــی انرژی بــر و یــا مصــرف کننــده مــواد اولیــه 

نفتــی را در محــل تولیــد نفــت و انــرژی بــه انجــام برســاند. امــا در حــوزه گاز ورود بــه بــازار چیــن زمانــی ممکــن خواهــد 

شــد کــه پیــش از آن روابــط مســتحکم راهبــردی بــا ضریــب اطمینــان بــاال و بازگشــت پذیری ناچیــز ایجــاد شــده باشــد.

ــش  ــد - راه و چرخ ــد کمربن ــن مانن ــعه ای چی ــای کان توس ــا تئوری ه ــکارات ی ــه در ابت ــادی نهفت ــای اقتص ظرفیت ه

دوگانــه را نیــز از ایــن زاویــه بایــد دیــد و تحلیــل کــرد.

ج- برنامه ویژه توسعه چین و فرصت های قدرت ها و اقتصاد های پیرامونی

ــا انجــام مطالعــات دقیــق امــکان ســنجی و  ــاز، دولــت و حــزب کمونیســت چیــن ب ــا شــروع سیاســت های درهــای ب ب

بــا اســتفاده از تجربیــات جهانــی و انطبــاق آن بــا ویژگی هــای فرهنگــی و اقلیمــی ایــن کشــور؛ توســعه الیــه بــه الیــه از 

مناطــق شــرقی بــه ســمت غــرب را بــه عنــوان اســتراتژی کان توســعه انتخــاب کردنــد. هنــوز هــم از نظــر شــاخص های 

کانــی ماننــد تولیــد ناخالــص داخلــی، ایجــاد ثــروت، حجــم تجــارت خارجــی، مصــرف انــرژی، ایجــاد ظرفیــت پاالیشــی، 
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ــاندونگ  ــو و ش ــگ س ــگ؛ جیان ــتان های گواندون ــژه اس ــه وی ــرقی و ب ــاحلی ش ــتان های س ــابه، اس ــاخص های مش و ش

ــازی می کننــد. نقــش اول را در کل چیــن ب

تجربــه نشــان می دهــد در دوره هایــی کــه رکــود بــر اقتصــاد جهانــی حاکــم شــده اســت؛ چینی هــا بــا اســتفاده از مــازاد 

تولیــد شــده در دوره رونــق قبلــی، الیــه ای دیگــر از کشــور و اســتان های مرکــزی و داخلــی را توســعه داده و مــوج توســعه 

را از شــرق کشــور بــه ســمت غــرب کشــور گســترش داده انــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه علی رغــم بــروز بحران هــای 

متعــدد اقتصــادی در چنــد دهــه اخیــر و  رکود هــای جــدی جهانــی؛ اقتصــاد چیــن چنــدان از نوســانات بیرونــی تاثیــر 

نپذیرفتــه اســت. در ســال های اخیــر بــا تکمیــل نســبی برنامه هــای توســعه داخلی؛ مســئوالن عالــی چینی برای اســتمرار 

رونــد رشــد اقتصــادی کشــور، خــروج تدریجــی امــواج توســعه از مرزهــای غربــی بــه ســمت کشــورهای همســایه را آغــاز 

کرده انــد. ایــن تفکــر و برنامــه بــود کــه موجبــات تولــد ایــده کمربنــد - راه را فراهــم آورد و در امــواج بعــدی تقویــت کرد.

کمربنــد-راه، امتــداد برنامــه توســعه چیــن بــه خــارج از مرزهــای ایــن کشــور اســت. ایــن مســیر از مرزهــای شــمال غربی 

ایــن کشــور وارد آســیای مرکــزی و روســیه شــده و تــا اروپــا ادامــه می یابــد. ایــن مســیر از منظــر انــرژی خودکفــا بــوده

 و نیــاز پروژه هــای مســیر بــه انــرژی توســط دارنــدگان مهــم انــرژی یعنــی روســیه و برخــی کشــورهای آســیای مرکــزی 

ــه ســمت  ــک مســیر خــود از غــرب چیــن ب ــی هــم دارد کــه در ی ــد - راه شــاخه هایی جنوب تأمیــن می گــردد. کمربن

پاکســتان حرکــت کــرده و به صــورت بالقــوه، از جنــوب شــرق ایــران وارد شــده و بــه ســمت عراق/ســوریه/لبنان/مدیترانه 

ــل طراحــی اســت. دو  ــرژی در پروژه هــای متعــدد قاب ــد ان ــد. هــر دو مســیر نیازمن ــداد می یاب ــا امت ــه و اروپ ــا ترکی و ی

کشــور ایــران و عــراق می تواننــد منابــع اصلــی تامیــن انــرژی ایــن مســیر باشــند. 

بــا ایــن نــگاه کان و در قالــب نــگاه جهانــی چیــن؛ موتــور اقتصــادی ایــن کشــور تنهــا در داخــل مرزهــای خــود نیازمنــد 

ــای  ــم در همکاری ه ــد - راه ه ــدد کمربن ــیرهای متع ــول مس ــی در ط ــال چین ــرکت های فع ــه ش ــت؛ بلک ــرژی نیس ان

بین المللــی خــود نیــازی جــدی بــه منابــع انــرژی دارنــد. ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای قــرار گرفتــن در ایــن مســیر نــه 

فقــط ثبــات الزم در بازارهــای صادراتــی انــرژی را بــرای کشــوری همچــون جمهــوری اســامی ایــران تامیــن می کنــد، 

ــازار مصــرف صادراتــی انــرژی ایــران را بــه داخــل مرزهــای کشــور و یــا کشــورهای همســایه منتقــل کــرده و  بلکــه ب

ضمــن تحریم ناپذیــر نمــودن عرضــه انــرژی کشــور و ایجــاد پیوندهــای اقتصــادی مردمــی بیــن ملت هــای منطقــه بــا 

مشــترکات فــراوان فرهنگــی و اجتماعــی؛ مناطــق کمتــر توســعه یافتــه در ســواحل مکــران و نــوار جنوبــی کشــور را از 

مزیــت ورود ســرمایه خارجــی بهره منــد خواهــد ســاخت.

ــی  ــد موجــب شــود شــاخه جنوب ــد - راه می توان ــکار کمربن ــی شــدن ابت ــا آهنــگ عملیات ــران ب ــر در همراهــی ای تاخی

کمربنــد - راه پــس از رســیدن بــه گــوادر، در دریــا ادامــه مســیر داده و بــه شــاخه دریایــی عبــوری از جنــوب آســیا و 
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حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس بپیونــدد و یــا پــس از طــی مســیر در خلیــج فــارس وارد عــراق شــده و مســیر جنوبــی/

شــمالی عــراق را بپیماید.

د- جمع بندی پایانی و توصیه های سیاستی

جمهوری اسامی ایران می تواند از سه منظر متفاوت در حوزه تامین انرژی چین ایفای نقش نماید:

1- تامین مستقیم انرژی چین 

2 - ترانزیت انرژی سایر کشورها به چین

3- تامین نیاز شرکت های چینی در مسیر کمربند - راه به انرژی

بررســی بــازار انــرژی چیــن نشــان داد کــه به ویــژه در دوره ســال های 2030 بــه بعــد؛ دســتیابی بــه بــازار انــرژی چیــن 

بــرای تامین کننــدگان انــرژی جهانــی بــه شــدت رقابتــی خواهــد شــد. در ســال 2019 ده شــریک نخســت تامین کننــده 

نفــت خــام چیــن عبــارت بودنــد از: عربســتان ســعودی؛ روســیه؛ عــراق؛ آنگــوال؛ برزیــل؛ عمــان؛ کویــت؛ امــارات متحــده 

عربــی؛ ایــران و انگلیــس.

بــر اســاس آمارهــای موجــود کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس تامین کننــده 41 درصــد نفــت خــام وارداتــی ایــن 

کشــور بــوده انــد. در حــال حاضــر بــه ســبب تحریــم، جایــگاه جمهــوری اســامی ایــران در ســبد انــرژی چیــن مخــدوش 

شــده اســت به گونــه ای کــه در آمارهــای رســمی، ســهم ایــران 3 درصــد بــرآورد می شــود امــا ماهیــت راهبــردی روابــط 

به گونــه ای اســت کــه می شــود گفــت جایــگاه جمهــوری اســامی ایــران در بــازار انــرژی چیــن را نبایــد از دســت رفتــه 

تلقــی کــرد. جمهــوری اســامی ایــران می توانــد بــا اتخــاذ راهکارهــای مختلــف ســهم خــود از بــازار چیــن را مجــددا 

بــه حــد ســنتی حــدود 9 درصــدی بازگردانــد. امــا تحقــق ایــن هــدف مســتلزم توجــه عملیاتــی بــه دو نکتــه اســت. 

ــرژی در  ــژه از ناحیــه شــاخص شــدت مصــرف ان ــرژی کشــور کــه به وی ــع ان اول، جبــران خــاء ســرمایه گذاری در مناب

داخــل تحــت فشــار اســت. دوم بــه ســبب رونــد کاهنــده حاکــم بــر بــازار انــرژی چیــن به ویــژه از ســال 2030 کــه در 

بخــش پیشــین اشــاره شــد. ایــن دو عامــل می توانــد بــه ترتیــب موجــب ناپایــداری جایــگاه ایــران و یــا روبــرو شــدن بــا 

رقابت هــای ســنگین رقبــا در بــازار بــزرگ انــرژی بشــود.

بــرای تدبیــر ایــن چالــش ملمــوس در مســیر حفــظ جایــگاه ایــران در بــازار انــرژی چیــن، و بــا در نظــر گرفتــن همــه 

ماحظاتــی کــه بیــان شــد، یــک توصیــه سیاســتی روشــن قابــل تعریــف اســت: فراهــم آوردن پیــش زمینه هــای الزم اعم 

از مقدمــات سیاســی؛ اقتصــادی؛ قــراردادی و... بــرای حضــور مســتقیم شــرکت های چینــی در میادیــن نفــت و گاز ایــران 

در چارچــوب قوانیــن کشــور و متعاقــب آن برداشــت نفــت از ایــران بــرای اصــل و فــرع مطالبــات خــود. در ایــن زمینــه، 
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بــدون تردیــد، وارســی تجربــه همــکاری بــا شــرکت های چینــی و پیامدهــای ســلبی و ایجابــی آن اجتنــاب ناپذیــر اســت. 

در ایــن زمینــه از پروژه هــای محــدودی ماننــد پــروژه اکتشــافی زواره کاشــان تــا پــروژه احیــای میــدان مسجدســلیمان، 

ورود همزمــان شــرکت های چینــی بــه دو پــروژه آزادگان شــمالی و یــادآوران، تجــارب ملموســی وجــود دارد.

بــه دلیــل تخصصــی بــودن و صاحیــت حرفــه ای وزارت نفــت در این حــوزه، طبعا در ایــن فرصت مجــال و مصلحت ورود 

بــه جزییــات ایــن مــوارد وجــود نــدارد. لیکــن اجمــاال بــه نظــر می رســد تعامــل طــرف ایرانــی عمدتــا نــگاه کان بــه افق 

بــازار بــزرگ چیــن و حتــی تقویــت جایــگاه ایــران در بــازار جهانــی انرژی را بــه ســود رعایت مطلــق اقتضائات قــراردادی 

نادیــده گرفتــه اســت. بــه هــر حــال، تدویــن و توجــه بــه درس هــای ایــن دوره از همــکاری بــرای ورود بــه دوره جدیــد و 

ترســیم افــق جایــگاه ملمــوس ایــران در بــازار انــرژی چیــن و حتــی توســعه بخــش انــرژی ایــران اجتنــاب ناپذیر اســت.

دو ایده دیگر در مسیر تامین نیازهای چین به انرژی

امــا فراتــر از فضــای دوجانبــه همــکاری بــا چیــن، اســتفاده از ظرفیت هــای نهفتــه در مســیر تامیــن بین المللــی بــازار 

انــرژی چیــن نیــز ارزِش توجــه شایســته دارد. اگــر بنــا داشــته باشــیم و بتوانیــم از هــم اکنــون طراحــی و اجــرای ســریع 

را آغــاز شــود؛ دو فرصــت در ایــن حــوزه پیــش روی کشــور قــرار دارد:

ایــران می توانــد نفــت خلیــج فــارس را از مناطــق غربی بــه مناطق شــرقی در ســواحل دریای عمــان ترانزیــت نموده   .1

و ضمــن کاهــش هزینــه انتقــال، یکــی از تنگه هــای حیاتــی تهدیــد کننــده امنیــت انــرژی چیــن )هرمــز( را حذف و 

یــا کمرنــگ نمایــد. خــط لولــه گوره/جاســک گام نخســت در ایــن برنامــه بــوده اســت. این خط لولــه می توانــد افزون 

بــر نفــت ایــران، بــرای ایــن هــدف نیز اســتفاده شــود و نفت برخــی کشــورهای منطقــه را نیز بــه چین انتقــال دهد. 

ــژه  ــران و به وی ــه ای ــای الزم اتصــال پاکســتان ب ــرای فراهــم آوردن زمینه ه ــای کان ب ــل در تصمیم گیری ه تعجی  .2

گــوادر بــه چابهــار و ســپس امتــداد آن تــا مرزهــای عــراق و ترکیــه؛ ایــران را بــه تامین کننــده نیازهــای انــرژی 

طرف هــای چینــی در داخــل خــاک خــود و یــا کشــورهای همســایه نمــوده و مزیت هــای نســبی ایــران را در ایــن 

مســیر بــه کار خواهــد انداخــت. در واقــع در ایــن مــدل، ایــران متکــی بــر مشــارکت بــا شــرکت های چینــی، امــکان 

ــه فــرآورده و محصــوالت پتروشــیمی  تبدیــل منابــع نفتــی و گازی خــود و عــراق را در مناطــق جنوبــی ایــران ب

فراهــم آورده و بــه کمــک طرف هــای چینــی در حــوزه کشــورهای منطقــه و در مســیر کمربنــد - راه و به عنــوان 

مثــال ترکیــه و پاکســتان کــه حلقه هــای دیگــر ایــن مســیر هســتند؛ عرضــه می نمایــد.

در آن صـورت شـراکت ایـران و چین شـراکتی برد/برد برای طرفین شـده و وجهه ای کاما اقتصادی/راهبـردی به روابط دو 

کشـور خواهد داد. این برنامه اگر به موقع شـروع شـود در سـال های پس از 2030 سـال های اوج خود را شـاهد خواهد بود.
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امیرحسین زمانی نیا
با تشکر از جناب آقای زبیب، توضیحات راهبردی و آینده نگرانه ای بود.

سلیمان قاسمیان
ــال می کننــد عــرض ســام و ادب دارم.   ــن نشســت را دنب ــی کــه ای ــن نشســت و دوســتان و عزیزان خدمــت حضــار ای

مطلبــی کــه خدمتتــان ارائــه می شــود، تحلیلــی از آخریــن وضعیــت کنونــی و دورنمــای بخــش انــرژی به ویــژه نفــت و 

گاز هنــد، راهبردهــای بلندمــدت هنــد در بخــش انــرژی و زمینه هــای مشــترک همــکاری ایــران و هنــد در بخــش نفــت، 

گاز و پتروشــیمی اســت.

پیــش از اینکــه وارد بحــث انــرژی بشــویم، مایلــم بــه وضعیــت گذشــته، حــال و آینــده اقتصــاد هنــد اشــاره ای بکنــم. 

نکتــه مهــم در رابطــه بــا هنــد ایــن اســت کــه در ابتــدای عصــر انقــاب صنعتــی و آغــاز قــرن هجدهــم میــادی، هنــد 

اقتصــاد دوم جهــان بــود. در تصویــر 1 جایــگاه و ســهم هنــد از اقتصــاد جهــان بــا رنــگ ســبز نشــان داده شــده اســت. 

بــه تدریــج بــا بهبــود اوضــاع اقتصــادی ایــاالت متحــده و کشــورهای اروپایــی، ســهم هنــد کاهــش پیــدا کــرد و تــا ســال 

2000 ایــن رونــد نزولــی همچنــان ادامــه داشــت. بــه دلیــل اتخــاذ سیاســت های  اصاحــات اقتصــادی و ادغــام شــدن 

در فضــای اقتصــاد جهانــی، از اوایــل دهــه1990 هنــد گام هــای اولیــه را بــرای بازگشــت بــه صحنــه اقتصــاد جهــان بــر 

مــی دارد. مطالعــات مختلــف مؤسســات آینده پژوهــی در حــوزه اقتصــاد انــرژی نشــان می دهــد کــه هنــد قــادر اســت در 

افــق2050 )پــس از گذشــت حــدود ســه قــرن(، بــه همــان رتبــه دوم اقتصــاد جهــان برگــردد.

تصویر 1 : سهم اقتصادهای برتر از تولید ناخالص داخلی جهان طی دوره 1800-2050
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ــاختار  ــر س ــی نظی ــای مهم ــل ویژگی ه ــه دلی ــد را ب ــال 2005، هن ــود در س ــه خ ــاد در مطالع ــی اقتص ــع جهان مجم

ــن  ــدد کارآفری ــر و ارزان، وجــود شــرکت های متع ــروی کار ماه ــه رشــد(، نی ــوب )جمعیــت جــوان رو ب ــی مطل جمعیت

ــی  ــرمایه گذاری های بین الملل ــات اقتصــادی مســتمر، جــذب س ــن، اصاح ــای نوی ــتاب فناوری ه ــعه پرش ــی، توس داخل

ــاال و مســتمر  ــرخ رشــد ب ــات و دموکراتیــک و برخــورداری از ن ــف اقتصــادی، نظــام سیاســی باثب در بخش هــای مختل

دارای ظرفیــت قابــل توجــه بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک بازیگــر مهــم اقتصــاد جهــان در بلندمــدت دانســت.

ــه در  ــال ک ــه شــد و ح ــناریو ارائ ــق 2025 ســه س ــد در اف ــده  اقتصــاد هن ــد در خصــوص آین ــزاره جدی ــدای ه در ابت

ســال2021 هســتیم، بــا تکیــه بــر حکمرانــی صحیــح، انجــام اصاحــات اقتصــادی و اجتماعــی موثــر و ادغــام شــدن در 

اقتصــاد جهانــی، هنــد موفــق بــه تحقــق ســناریوی بهینــه و مطلــوب1 خــود شــده اســت )تصویــر2(. 

 

تصویر 2 : سناریوهای پیش بینی شده برای اقتصاد هند در افق 2025

1. Pahale India = India First 
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ــد در  ــان هن ــف جه ــورهای مختل ــان کش ــول، در می ــی پ ــدوق بین الملل ــفورد و صن ــگاه آکس ــات دانش ــه مطالع ــر پای ب

ســال های 2019 تــا 2040 بــا متوســط نــرخ رشــد ســاالنه 4/5 درصــد باالتریــن نــرخ رشــد اقتصــادی در جهــان را دارا 

خواهــد بــود )تصویــر 3(. 

 

تصویر 3 : پیش بینی میانگین نرخ رشد اقتصادی مناطق و کشورهای منتخب جهان تا افق 2040

ــص  ــد ناخال ــا تولی ــد ب ــق 2050، هن ــان در اف ــاد جه ــم اقتص ــوص چش ــه PWC درخص ــه موسس ــن در مطالع همچنی

داخلــی )بــر حســب شــاخص برابــری قــدرت خریــد( 44128 میلیــارد دالری در جایــگاه دوم اقتصــاد جهــان، باالتــر از 

ایــاالت متحــده خواهــد بــود و اقتصــادش در ایــن ســال 5 برابــر ســال 2016 خواهــد بــود. تولیــد ناخالــص داخلــی هنــد 

بــر حســب شــاخص نــرخ ارز در ســال 2050 معــادل 28 هــزار میلیــارد دالر پیــش بینــی شــده اســت کــه هنــد بدیــن 

ترتیــب در رتبــه ســوم جهــان خواهــد ایســتاد و اقتصــادش نســبت بــه ســال 2016بیــش از 12 برابــر بزرگتــر خواهــد 

شــد. )تصویــر 4(.
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Source: Price Waterhouse Coopers, 2017

تصویر 4 : جایگاه هند در اقتصاد جهان در افق 2050

هنــد در دوره 2000-2020 در بخــش انــرژی دســتاوردهای قابــل توجهــی نســبت بــه تمــام کشــورهای در حــال توســعه 

داشــته اســت. دسترســی 750 میلیــون نفــر از جمعیــت هنــد بــه بــرق، ســرمایه گــذاری گســترده در زمینــه انرژی هــای 

ــای  ــذاری حامل ه ــام قیمت گ ــاح نظ ــرژی، اص ــدت  ان ــدی ش ــش 20 درص ــیدی، کاه ــرژی خورش ــر و ان تجدیدپذی

ــن  ــع تامی ــن توســعه بخــش باالدســتی نفــت و گاز، متنوع ســازی مناب ــررات و قوانی ــرژی، اصاحــات اساســی در مق ان

ــن تحــوالت  ــر برخــی از مهمتری ــر اســتراتژیک نفــت و فرآورده هــای نفتــی در دو دهــه اخی نفــت و گاز و ایجــاد ذخای

ــد به شــمار مــی رود.  ــرژی هن بخــش ان

درحــال حاضــر هنــد به عنــوان ســومین تولیــد کننــده و مصــرف کننــده انــرژی جهــان پــس از چیــن و ایــاالت متحــده، 

ــی، چهارمیــن پاالیشــگر  ــن، چیــن و کــره جنوب ــده LNG پــس از ژاپ ــده نفــت، چهارمیــن وارد کنن ســومین واردکنن

بــزرگ جهــان بــا ظرفیــت پاالیــش 5/2 میلیــون بشــکه در روز، چهارمیــن صادرکننــده خالــص فرآورده هــای نفتــی بــا 

600 هــزار بشــکه در روز و ســومین تولیدکننــده بــرق جهــان پــس از چیــن و ایــاالت متحــده بــا 1160 تــراوات ســاعت 

از مهمتریــن بازیگــران بازارهــای جهانــی انــرژی به شــمار مــی رود.

بــر اســاس مطالعــات آینــده پژوهــی، ســبد انــرژی هنــد در افــق 2040 نســبت بــه ســال 2019 بــا رشــد 5 درصــدی 

ــر، کاهــش 4 درصــدی ســهم زغــال ســنگ، کاهــش 2 درصــدی ســهم نفــت و رشــد 1  ســهم انرژی هــای تجدیدپذی

درصــدی ســهم گاز همــراه خواهــد بــود )تصویــر 5(.

هنــد بــه دلیــل برخــورداری از نــرخ رشــد اقتصــادی باالتــر از چیــن در دو دهــه آینــده در مقایســه بــا وضعیــت کنونــی 

بــه مراتــب بازیگــر مهمتــری در طــرف عرضــه و تقاضــای انــرژی جهــان خواهــد بــود. 
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تصویر 5 : مقایسه سهم نفت، گاز، زغال سنگ و انرژی های تجدیدپذیر از سبد انرژی اولیه جهان در سال 2019 و 2030

نکتــه قابــل توجــه در یافته هــای مطالعــات چشــم انداز بازارهــای انــرژی جهــان در دو دهــه آینــده ایــن اســت کــه در 

دهــه 2020 - 2030 رشــد تقاضــای انــرژی چیــن بیــش از هنــد خواهــد بــود درحالی کــه در دهــه 2030-2040 هنــد 

در رتبــه نخســت رشــد تقاضــای انــرژی و پــس از آن چیــن قــرار خواهــد داشــت.  

 

تصویر 6 : روند رشد اقتصادی و رشد تقاضای انرژی کشورها و مناطق مهم طی سال های2020-2030

بخــش پیشــران تقاضــای انــرژی هنــد در دوره 2020 -2030 نفــت و زغــال ســنگ و در مقطــع 2030 -2040 انرژی های 

تجدیدپذیــر و گاز طبیعــی خواهنــد بــود. درخصــوص رونــد رشــد تقاضــا بــرای نفــت، بخش پیشــران صنعت حمــل و نقل 
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اســت در حالی که رشــد تقاضای برای گاز طبیعی هند تا افق 2040 عمدتاً متاثر از صنایع شــیمیایی و پتروشــیمی اســت.

بــرای درک ابعــاد تقاضــای نفــت و گاز هنــد تــا افــق 2040 میــادی، در جــدول 1 بــه مــرور دو ســناریوی سیاســت های 

اعــام شــده2 و ســناریوی توســعه پایــدار3 آژانــس بین المللــی انــرژی کــه در ســال 2020 ارائــه شــده اســت، می پردازیــم.

بــر اســاس ســناریوی سیاســت های اعــام شــده کــه بــه نوعــی ســناریوی نســبتاً واقــع بینانــه تلقــی می شــود، تقاضــای 

ــدا  ــش پی ــون بشــکه در روز درســال2040 افزای ــه 8.7 میلی ــون بشــکه در روز در ســال 2019 ب ــد از 5 میلی ــت هن نف

ــذاب و  ــیار ج ــه بس ــرف عرض ــم ط ــران مه ــت و بازیگ ــازار نف ــرای ب ــا ب ــش تقاض ــم از افزای ــن حج ــاً ای ــد. قطع می کن

ــارد متــر مکعــب ــی معــادل 138 میلی ــا اســت. هنــد در خصــوص تقاضــای گاز طبیعــی نیــز رشــد تقاضای ــل اعتن قاب

ــرای  ــه ب ــورد عاق ــازار م ــه ب ــد را ب ــرد و هن ــد ک ــه خواه ــال 2040 تجرب ــا س ــب درروز( را ت ــون مترمکع )380 میلی

ــود.  ــد نم ــدل خواه ــی مب ــدگان گاز طبیع صادرکنن

جدول 1 : چشم انداز تقاضای نفت و گاز هند تا افق 2040

ــر تولیــد و مصــرف انــرژی تجدیدپذیــر در مســیر تحقــق ســناریوی خوشــبینانه توســعه  ــا تمرکــز ب حــال اگــر هنــد ب

پایــدار قــدم بــردارد، تقاضــای نفــت آن در افــق 2040 نســبت بــه ســناریوی سیاســت های اعــام شــده کمتــر خواهــد 

ــه  جــای 3.7 میلیــون بشــکه در روز تنهــا 800 هــزار بشــکه در روز  ــود، به نحــوی کــه تقاضــای نفــت ایــن کشــور ب ب

2. Stated Policies Scenario   3. Sustainable Development Scenario
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ــه ســناریوی  افزایــش خواهــد داشــت. درعــوض در ســناریوی توســعه پایــدار تقاضــای گاز رشــد بیشــتری را نســبت ب

سیاســت های اعــام شــده تجربــه می کنــد و تقاضــای گاز ایــن کشــور در افــق 2040 بــه 400 میلیــون مترمکعــب در 

روز خواهــد رســید. مقایســه ایــن دو ســناریو نشــان می دهــد کــه در ســناریوی سیاســت های اعــام شــده هنــد بــازار 

قابــل توجهــی بــرای نفــت و گاز و در ســناریوی توســعه پایــدار تنهــا یــک بــازار ارزشــمند بــرای گاز طبیعــی خواهــد بــود.

بنابرایــن از دیــدگاه کشــورهای بالفعــل و بالقــوه صادرکننــده گاز طبیعــی، تــاش بــرای نفــوذ و کســب ســهم قابــل توجه 

از بــازار هنــد از اهمیــت راهبــردی برخوردار اســت.  

در پــی انتخــاب مجــدد آقــای مــودی بــه عنــوان نخســت وزیــر هنــد در ســال 2019، ضمــن ابقــای وزیــر نفــت پیشــین 

آقــای پرادهــان، اســتراتژی های جدیــدی بــرای برقــراری امنیــت انــرژی بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات ژئوپلیتیــک 

اتخــاذ شــد. از اســتراتژی های مهــم هنــد بــرای نیــل بــه اهــداف بلندمــدت در بخــش انــرژی می تــوان بــه ادامــه اجــرای 

ــازی  ــد، متنوع س ــت و گاز در داخــل هن ــد نف ــش تولی ــرژی، افزای ــرژی و کاهــش شــدت ان ــی ان ــش کارای ــه افزای برنام

بیشــتر منابــع تامیــن نفــت و گاز هنــد، افزایــش ســهم گاز از ســبد انــرژی از 6 درصــد بــه 15 درصــد و ســرمایه گذاری 

ــی در  ــرمایه گذاری های خارج ــذب س ــش ج ــد و افزای ــر هن ــع آن در سرتاس ــبکه توزی ــعه ش ــرق و توس ــد ب در تولی

ــرد. ــر اشــاره ک ــای تجدیدپذی انرژی ه

اجرای برنامه های افزایش کارایی انرژی و کاهش میزان واردات نفت و گاز و هزینه واردات انرژی  .1

افزایش تولید نفت و گاز در داخل کشور  .2

ــه  ســرمایه گذاری شــرکت های باالدســتی هنــد در کشــورهای دارای ذخایــر قابــل توجــه نفــت و گاز در خاورمیان  .3

ــد نفــت و گاز در خــارج از کشــور ــرای تولی ــا ب و آفریق

متنوع سازی منابع تامین نفت و گاز   .4

افزایــش حجــم ذخایــر اســتراتژیک نفــت خــام از 40 میلیــون بشــکه کنونــی بــه 90 میلیــون بشــکه در فاز نخســت   .5

و افزایــش مجــدد آن در آینــده

افزایش سهم گاز در سبد انرژی هند از 6 درصد کنونی به 15 درصد در سال 2030  .6

افزایش تعداد پایانه های فعال دریافت LNG  از 5 واحد کنونی به 16 واحد طی 7 سال آینده  .7

ــت در توســعه  ــارات دول ــل اختی ــذاری کام ــد و واگ ــرژی هن ــف ان ــای مختل ــل اصاحــات در بخش ه اجــرای کام  .8

ــی  ــش خصوص ــه بخ ــر ب ــای تجدیدپذی ــرق و انرژی ه ــنگ و ب ــال س ــت و گاز و زغ ــع نف مناب

جــذاب نمــودن ســرمایه گذاری خارجــی و داخلــی در بخش هــای مختلــف انــرژی هنــد از طریــق ایجــاد دسترســی   .9

ــرژی ــل ان ــه زیرســاخت ها و شــبکه های حمــل و نق ــز ســرمایه گذاران ب ــض آمی ــر تبعی ــل و غی کام
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توسعه تعامات انرژی با ایاالت متحده در میان مدت و بلندمدت    .10

مهمتریــن تغییــر در دیپلماســی خارجــی انــرژی هنــد در دو ســال اخیــر، چرخــش کامــل هنــد بــه ســوی ایــاالت متحده 

و توســعه تعامــات اقتصــادی و انــرژی شــرکت های هنــدی بــا شــرکت های طــراز اول آمریکایــی اســت. 

ــان  ــالهای 2019 و 2020 می ــم در س ــت مه ــتراتژیک، دو  نشس ــارکت اس ــن مش ــاد ای ــعه ابع ــبرد و توس ــت پیش جه

ــه  ــزار شــده ک ــرژی« در ســطح وزرا برگ ــکا در حــوزه ان ــد- آمری ــوان »مشــارکت اســتراتژیک هن دو کشــور تحــت عن

ــت. ــده اس ــف ش ــوص تعری ــن خص ــز در ای ــترده ای نی ــی گس ــای اجرای برنامه ه

شـکل گیری این طرح اسـتراتژیک در حوزه انرژی دالیل و ریشـه های متعددی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از :

وجود منافع و نگرانی مشترک هند و آمریکا از روند روبه رشد اقتدار و نفوذ چین در سطح جهان  .1

اجـرای طـرح یـک کمربند-یـک راه و توسـعه روابـط اقتصادی، سیاسـی و بعضاً نظامـی چین با مجموعه کشـورهای   .2

جنوب شـرق و جنوب آسـیا، خاورمیانه، روسـیه و کشـورهای آسـیای میانه و در نتیجه انزوای اقتصادی و سیاسـی 

هنـد و »اتخـاذ سیاسـت مهـار هند از سـوی چین«

رقابـت بلندمـدت هنـد و چین در عرصـه اقتصاد جهـان باتوجه وجود مولفه هایـی نظیر وسـعت جغرافیایی، جمعیت   .3

و قـدرت اقتصـادی در هر دو کشـور

نیاز شدید هند به واردات نفت و گاز برای تضمین روند رشد اقتصادی و تامین امنیت انرژی  .4

سیاســت ایــاالت متحــده بــرای رشــد ظرفیــت تولیــد و صــادرات نفــت، گاز، محصــوالت پتروشــیمیایی در بلندمدت   .5

و نیــاز بــه بــازاری بــزرگ و مطمئــن در حــوزه انــرژی و فراتــر از آن در کل بخش هــای اقتصــادی

نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در کشورهای تامین کننده منابع اولیه انرژی و معدنی در آفریقا )مصر، آنگوال، نیجریه،   .6

آفریقـای جنوبـی، و ...(، آمریـکای التیـن )ونزوئا، برزیـل و ...( و خاورمیانه )عراق، عربسـتان، امـارات و احیاناً ایران(. 

عـدم اطمینـان بـه برقـراری امنیت انرژی هنـد از طریق تامین نفت و گاز مورد نیاز از کشـورهای حـوزه خلیج فارس   .7

)عربسـتان، امـارات متحـده عربیـف کویـت، قطـر و عـراق( به دلیـل تنش های سیاسـی و نظامـی منطقـه خاورمیانه 

ــاالت متحــده و جلــب نظــر  ــه دلیــل تحریم هــای ای ــران ب ــا ای ــرژی ب چشــم انداز مبهــم توســعه همکاری هــای ان  .8

ــان مقتضــی ــران در زم ــازار ای ــرای حضــور در ب ــاالت متحــده ب ای

ضــرورت ائتــاف راهبــردی ایــاالت متحــده با یک قدرت بزرگ در آســیا نظیر هند بــه دلیل افول هژمونی این کشــور    .9

نگرانی هــای هنــد از توســعه همکاری هــای گســترده امنیتــی – نظامــی چیــن و پاکســتان و دسترســی چیــن بــه   .10

اقیانــوس هنــد از طریــق پاکســتان و ســایر کشــورهای منطقــه.
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به طــور مشــخص در دو ســال اخیــر ســردی روابــط ایــران و هنــد به ویــژه در بخــش نفــت، گاز، پاالیشــگاه و پتروشــیمی 

کامــا محســوس بــوده و همکاری هــا در بســیاری از حوزه هــا عمــا قطــع شــده اســت. از دالیــل اصلــی ایــن رویــداد، 

ــی  ــران و نگران ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــد علی ــای جدی ــع تحریم ه ــام و وض ــده از برج ــاالت متح ــت ای ــروج دول خ

ــوده اســت. ــرژی ب ــژه در بخــش ان ــی به وی ــا شــرکت های ایران ــکاری ب ــه هم ــب ادام ــدی از عواق شــرکت های هن

ــا ایــاالت متحــده در چارچــوب منافــع اقتصــادی و  ــرای مشــارکت راهبــردی ب عامــل دیگــر اســتراتژی جدیــد هنــد ب

سیاســی بلندمــدت دو کشــور اســت. بــا وجــود تاثیــر همکاری هــای راهبــردی هنــد و ایــاالت متحــده بــر تیرگــی روابــط 

ایــران و هنــد، امــا از دیــدگاه کارشناســان می تــوان انتظــار داشــت کــه در صــورت بازگشــت بــه برجــام و یــا حتــی در 

صــورت عــدم بازگشــت بــه آن، هنــد موفــق بــه جلــب نظــر ایــاالت متحــده و اخــذ مجــوز بــرای همــکاری تجــاری و 

ــران گــردد.  ســرمایه گذاری در اقتصــاد و بخــش نفــت، گاز، پاالیشــگاه و پتروشــیمی ای

ــل توجــه نفــت، گاز و محصــوالت پتروشــیمی هنــد حداقــل طــی دو دهــه آینــده، وجــود  ــه تقاضــای قاب ــا توجــه ب ب

زمینه هــای همــکاری مشــترک باالدســتی و پاییــن دســتی از ســرگیری و توســعه روابــط دوجانبــه در صنعــت نفــت از 

اهمیــت راهبــردی برخــوردار اســت و هنــد در دیپلماســی خارجــی انــرژی ایــران از جایــگاه بســیار مهمی برخوردار اســت. 

ــردان و  ــان دولت م ــدت آن و اذع ــای بلندم ــد و راهبرده ــرژی هن ــش ان ــم انداز بخ ــال و چش ــت ح ــه وضعی ــه ب باتوج

صاحبنظــران هنــدی بــر حفــظ و بهبــود روابــط اقتصــادی و انــرژی با ایــران از یک ســو و ضــرورت اســتفاده از  فرصت های 

ارزشــمند همــکاری در بخش هــای نفــت، گاز، پاالیشــگاه و پتروشــیمی بــا هنــد به عنــوان بازیگــر کلیدی و ممتــاز جهانی 

در بلندمــدت، سیاســت های زیــر بــرای همــکاری بــا هنــد در میــان مــدت و بلندمــدت قابــل اعتنــا و اجرایی شــدن اســت:

بازگشت به سهم پیشین ایران از بازار نفت هند باتوجه به رشد فزاینده واردات نفت در دو دهه آینده  .1

صــادرات گاز بــه هنــد بــه صــورت CNG باتوجه به صرفــه اقتصادی ایــن روش در مســافت های زیــر 2000 کیلومتر   .2

امــکان صــادرات LNG بــه هنــد بــا ســرمایه گذاری شــرکت های بین المللــی و هنــدی از طریــق ایجــاد تاسیســات   .3

مایع ســازی گاز در کرانــه دریــای عمــان و یــا ســایر نقــاط دارای توجیــه فنــی و اقتصــادی

امکان صادرات گاز طبیعی به هند از طریق خط لوله از زیر دریای عمان در خارج از آب های پاکستان  .4

توسعه همکاری های فنی و مهندسی در بخش نفت، گاز، پاالیشگاه و پتروشیمی  .5

توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز ایران توسط کنسرسیوم شرکت های هندی  .6

سرمایه گذاری شرکت های هندی در مناطق مستعد ایران نظیر چابهار در صنعت پتروشیمی  .7

رشد صادرات فرآورده های نفتی، گازی و محصوالت پتروشیمی ایران به هند  .8

ــران و  ــرای امنیــت تقاضــای صــادرات نفــت ای ــران در طرح هــای توســعه ظرفیــت پاالیشــی هنــد ب مشــارکت ای  .9
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ــل از آن ــادی حاص ــد اقتص عوای

احداث انبارهای ذخیره سازی استراتژیک نفت خام در هند    .10

توسعه همکاری ها و سرمایه گذاری مشترک دو کشور در زمینه توسعه انواع انرژی های تجدیدپذیر    .11

از توجه و حوصله همه عزیزان و کارشناسان تشکر می کنم.

امیرحسین زمانی نیا
خیلــی ممنونــم از جنــاب آقــای قاســمیان، همانطــور کــه توجــه کردیــد در مــورد دو کشــور مهــم کــه تقاضــای انــرژی را 

تشــکیل می دهنــد، نــکات عمــده ای بــرای آینده پژوهــی عنــوان شــد. بــرای کشــوری مثــل مــا کــه تولیــد کننــده نفــت 

و گاز اســت، این هــا مســائلی اســت کــه بایــد در سیاســت گذاری مدنظــر قــرار بگیــرد.
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نشست افق های پیش روی

 تجارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز
 15:15 تـا   14:00                    1399/11/08 چهارشـنبه 





حسن منتظر تربتی
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

مشخصات فردی:

حسن منتظر تربتی، متولد 1343

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1374

کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز، 1366

سوابق شغلی و اجرایی:

مهندسی ارشد فرایند، پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران

رییس خدمات مهندسی پاالیش، مدیریت عملیات شرکت ملی گاز ایران

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران

IGU ،عضویت در انجمن جهانی گاز

عضو هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران 

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
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داود فرخزاد
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

مشخصات فردی:

داود فرخزاد، متولد 1341

سوابق تحصیلی:

دکتری: مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی شریف 

کارشناسی: مهندسی برق- قدرت- دانشگاه صنعتی شریف

سوابق شغلی و اجرایی:

رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 

معاون برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه - شرکت مدیریت شبکه برق ایران 

مدیر دفتر پایایی و برآورد بار در معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر 

مدیر دفتر پایایی در معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر 

کارشناس مسئول ساخت داخل در معاونت تحقیقات و تکنولوژی شرکت توانیر 

کارشناس مسئول تولید در دفتر فنی برق وزارت نیرو 
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محمد مروتی
مدیرعامل موسسه »پژوهش های پیشرفته تهران - تیاس«

مشخصات فردی:

محمد مروتی، متولد 1362

سوابق تحصیلی:

محقق پسادکتری اقتصاد در دانشگاه استنفورد

دکتری اقتصاد از دانشگاه تگزاس )آستین(

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تگزاس )آستین(

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شریف

سوابق شغلی و اجرایی:

عضو هیأت علمی رشته اقتصاد دانشگاه خاتم

عضو هیأت مدیره موسسه حامی

عضو هیأت مدیره صنایع آراز سیلیکون

عضو هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت

مشاور معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

مشاور رئیس صندوق توسعه ملی

پژوهشگر همکار، دانشگاه استنفورد

پژوهشگر بانک جهانی )گروه مالی بین المللی( 

مشاور گروه بانک جهانی )شرکت مالی بین المللی( 
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محمد مصطفوی
مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت گسترش و نوسازی 

صنایع نفت پارسیان 

مشخصات فردی:

محمد مصطفوی، متولد 1366

سوابق تحصیلی:

دکتری مجموعه مالی گرایش حقوق مالی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت اجرا )MBA(، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق شغلی و اجرایی:

مدیر سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات دانشگاه صنعتی شریف 

)VC(  عضو هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( کشور 

همکاری مستقیم و مشاوره در زمینه مسائل مالی و اقتصادی با مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت 

مدیر سرمایه گذاری و کسب وکار شرکت ملی نفت ایران 

مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
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حسن منتظرتربتی

بسم ا... الرحمن الرحیم

خدمـت همـه همـکاران، خبرنـگاران و اصحاب رسـانه، کارشناسـان و خبرگانی که از طریق سیسـتم ویدیـو کنفرانس این 

پنـل را دنبـال می کننـد سـام عـرض می کنـم. امیدواریـم در شـرایط کرونایـی بـا روش جدیـدی که ایـن کنگـره برگزار 

می شـود بتوانیـم بازخـورد خوبـی داشـته باشـیم. اگر داسـتان کرونا ادامـه پیدا کـرد، در زندگـی روزمره نیـز بتوانیم همه 

کارهایی که در شـرایط غیرکرونایی دنبال می کردیم در این شـرایط هم دنبال کنیم و مشـکلی از این بابت نداشـته باشـیم. 

موضوعــی کــه امــروز در خدمــت اعضــای پنــل هســتیم، موضوع هــای افق هــای پیــش روی صنعــت گاز در زمینه هــای 

تجــارت، ارزش آفرینــی و مصــرف گاز اســت. مــن ابتــدا اعضــای پنــل را معرفــی می کنــم و بعــد گزارشــی در رابطــه بــا 

ایــن موضــوع ارائــه خواهــم داد.

اینجانب حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 

آقای دکتر محمد مصطفوی، عضو هیئت مدیره شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران

آقای دکتر محمد مروتی، مدیرعامل موسسه پژوهش های پیشرفته تهران 

آقای دکتر داود فرخزاد، مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت مدیریت شبکه برق ایران

ــش  ــر بخ ــز ب ــا تمرک ــت ب ــت گاز اس ــش روی صنع ــای پی ــود، افق ه ــال می ش ــل دنب ــن پن ــروز در ای ــه ام ــی ک موضوع

ــرف گاز.  ــی و مص ــارت، ارزش آفرین تج

تصویــر1 کــه ماحظــه می فرماییــد، مربــوط بــه ســال 98 می باشــد، )عرضــه حــدود 250 میلیــارد مترمکعــب گاز( امــا 

در همیــن روزهــا مجمــوع تولیــد ســاالنه گاز بــه حــدود 280 تــا 290 میلیــارد مترمکعــب می رســد. 

مقــدار روزانــه تولیــد گاز )بخشــی کــه بــه شــرکت ملــی گاز ایــران بــرای مصــارف گاز تحویــل داده می شــود( حــدود 

900 میلیــون مترمکعــب در روز اســت. بــه روایتــی معــادل بــا شــش میلیــون بشــکه نفــت خــام در ایــن روزهــا گاز تولید 

می کنیــم و بخــش عمــده ای از ایــن مصــارف هــم بــه ویــژه در شــرایط ســرد در بخش هــای خانگــی، صنایــع غیرعمــده 

و حمــل و نقــل و بخــش نیروگاهــی مصــرف می شــود.
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تصویر 1: عرضه و تقاضای گاز طبیعی

در تصویــر 2 افــق پیــش رو را می بینیــد. در بخــش گاز تحویلــی بــه نیروگاه هــا اگــر بخواهیــم، مطابــق رونــدی کــه در 

ســال های گذشــته  تاکنــون داشــته ایم، )تــا ســال 1400( بــا همیــن رونــد پیــش برویــم مصــارف در بخــش نیروگاهــی 

در ســال 1420 بــا شــتاب خیلــی زیــادی بــه حــدود 200-205 میلیــارد مترمکعــب در ســال خواهــد رســید.

 

تصویر 2: گاز تحویلی به نیروگاه ها
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در بخـش خانگـی- تجـاری بـاز همین رشـد را خواهیم داشـت )تصویر3(. بـا اینکه تقریبا بخش گازرسـانی بـه خانگی تمام 

شـده اسـت، امـا بـه دلیـل رشـد جمعیتی کـه پیش بینی می شـود و تعـداد واحدهایـی کـه اضافه می شـود، )سـرانه خانوار 

در آینـده کـم می شـود و واحدهـا افزایـش پیـدا می کنـد(، پیش بینی می شـود که بـاز در این بخـش هم مصـارف به حدود 

170-180 میلیـارد مترمکعب افزایـش پیدا کند.

تصویر 3: مصرف گاز بخش خانگی-تجاری و صنایع غیرعمده

همان طـور کـه عـرض کـردم تولیـد گاز فعلی که سـالیانه در حـدود 290 میلیارد مترمکعب اسـت، پیش بینی شـده اسـت 

کـه بـه حـدود 450 تـا 500 میلیـارد مترمکعـب افزایـش پیدا کنـد )تصویـر 4(. البتـه در سـال های آینده اگـر برنامه هایی 

بـرای جایگزینـی مخـازن نباشـد، بـا مخـازن موجـود مقـداری کاهـش در تولید خواهیم داشـت. امـا من می خواهم بیشـتر 

ایـن عددهـا در ذهـن باشـد کـه در بحـث موازنـه از 450 تـا 500 میلیـارد مترمکعب تولید گاز در سـال صحبت می شـود.

تصویر 4: تولید کل گاز با واردات
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بخـش پتروشـیمی و صنایـع عمده هم یکـی از بخش های مهم مصرف اسـت. البته عمده اتفاقات توسـعه این بخش در همین 

سـال های پیـش رو می افتـد و بعـد پیش بینـی می شـود کـه مصـارف صنایع عمـده در حـدود 80 تـا 90 میلیـارد مترمکعب

ثابـت بمانـد کـه البتـه بخـش عمـده آن از صنایـع پتروشـیمی و مربـوط به بحث جهش سـوم اسـت که پیش بینی می شـود 

مصـارف گاز در بخـش پتروشـیمی از بیسـت میلیـارد مترمکعـب فعلی، به حـدود پنجاه میلیـارد مترمکعـب افزایش یابد. 

 

تصویر 5: مصرف گاز صنایع عمده

چنـد عـدد را باهـم مـرور می کنیـم بعـد وارد بحـث چالـش اصلـی می شـویم. بـا ایـن برنامه ای کـه ارائـه شـد )تصویر6(، 

قـرار اسـت مصـارف گاز در بخـش خانگـی و صنایـع عمـده، از 90 میلیـارد مترمکعب، بـه 175 میلیارد متر مکعب برسـد 

و مصـارف نیروگاه هـا از 85 میلیـارد فعلـی، بـه 205 میلیارد برسـد، این نشـان می دهد کـه فقط 380 میلیـارد مترمکعب 

از تولیـد گاز را بایـد در بخـش خانگـی و نیروگاهـی )کـه عمدتـا مـا می گوییم بخـش کم بازده یا بـا ارزش افـزوده پایین و 

عمدتـاً گرمایـی اسـت( مصـرف کنیـم و مابقی ایـن گاز برای مصـارف صنعتـی و صادرات و مـواردی می ماند کـه به ارزش 

افـزوده بیشـتر تبدیـل می شـود. در برنامه هـا پیش بینی شـده اسـت اگر ایـن اتفاق بیفتـد، موازنـه گاز جـواب نخواهد داد. 

ــد در بحــث بهینه ســازی و  ــی کــه از االن بای ــا اقدامات ــن اســت کــه ب آنچــه کــه در برنامــه پیش بینــی شــده اســت ای

افزایــش بازدهــی و راندمــان شــروع شــود، در ســال 1420 مصــارف در بخــش خانگــی بــه جــای 175میلیــارد مترمکعــب 

ــدود ــه ح ــب ب ــارد مترمکع ــای 205 میلی ــه ج ــم ب ــی ه ــش نیروگاه ــد و در بخ ــب برس ــر مکع ــارد مت ــه 105 میلی ب

100 میلیــارد مترمکعــب مصــرف برســد. بنابرایــن اتفاقــات زیــادی بایــد بیفتــد تــا راندمان هــا واقعــی شــود، بــرق  مــورد 

نیــاز را بایــد بــه روش هایــی تولیــد کنیــم کــه غیــر از ســوخت فســیلی باشــد، مثــل تولیــد بــرق  با پنل هــای خورشــیدی، 
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انــرژی بــاد و آب و مــواردی از ایــن قبیــل. ایــن اتفــاق اگــر بیفتــد، اثــرات اقتصــادی خوبــی دارد. فــرض می کنیــم از االن 

بهینه ســازی  را شــروع کنیــم در بیســت ســال آینــده بــه ایــن عددهــا برســیم. یعنــی اثــر ایــن اقدامــات در ســال اول 

صفــر و در ســال بیســتم بــه حــدود ســاالنه 175میلیــارد مترمکعــب خواهــد رســید. بــه عبــارت دیگــر بــه طــور میانگیــن 

ــب ــارد مترمکع ــال معادل1750میلی ــت س ــع بیس ــب و در جم ــارد مترمکع ــالیانه 175میلی ــال، س ــدت ده س ــرای م ب

در این دو بخش، ظرفیت و پتانسیل بهینه سازی پیش بینی شده است.

 

تصویر 6: چشم انداز تقاضای گاز )ادامه روند موجود، اعمال سیاست های غیرقیمتی بهینه سازی(

فقــط بدانیــد صحبــت از چــه عــددی می کنیــد. مــا می گوییــم قــرار اســت 1750 میلیارد مترمکعــب روی بهینه ســازی 

ــم.  ــده فکرکنی ــرای بیســت ســال آین ــره وری مصــرف ســوخت در بخــش خانگــی و بخــش نیروگاهــی ب ــش به و افزای

اکنــون تولیــد مــا از پارس جنوبــی تقریبــا 200 میلیــارد مترمکعــب در ســال اســت.

)ایــن عــدد مربــوط بــه ســال 99 اســت(، یعنــی مــا تقریبــا حســاب کرده ایــم کــه بــا موضوعــات مربــوط بــه بهینه ســازی 

ــم  ــش را ه ــت، اهمیت ــژه  ای اس ــی کار وی ــا خیل ــیم. گوی ــی برس ــارس جنوب ــد پ ــادل تولی ــی مع ــش مصارف ــه کاه ب

می رســاند. یعنــی در بیســت ســال آینــده بــه انــدازه تولیــد پــارس جنوبــی بایــد روی موضــوع بهینه ســازی کار کنیــم.

ــا همیــن نرخــی کــه معمــوال در بررســی اقتصــادی اســتفاده می شــود حســاب کنیــم،  ــن را ب اگــر بخواهیــم ارزش ای

یعنــی گاز را هــر مترمکعبــی بیســت ســنت در نظــر بگیریــم، ارزش اقتصــادی بهینه ســازی حــدودا 350 میلیــارد دالر 

در طــول بیســت ســال اســت. یعنــی مــا اگــر آنچــه را کــه از بهینه ســازی حاصــل می شــود، بخواهیــم بــه پــول تبدیــل 
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کنیــم، 350 میلیــارد دالر در ایــن دو بخــش خلــق ثــروت خواهــد شــد. ایــن موضــوع از ســال های قبــل هــم مطــرح 

بــوده اســت. امــا بحــث امــروز مــن ایــن اســت کــه اگــر بخواهیــم چنیــن کاری انجــام بشــود، چگونــه آن را اجرایــی 

ــا  ــود. ام ــرح می ش ــازی مط ــرف، و بهینه س ــش مص ــی، کاه ــت صرفه جوی ــب صحب ــتان، مرت ــای زمس ــم؟ در روزه کنی

ــاره تــا ســال آینــده ممکــن اســت همچنــان همیــن رونــد  واقعیــت را خودمــان هــم می دانیــم. بعــد از ایــن دوره، دوب

ــه نتیجــه خوبــی در بحــث  ــه جلــو رفتــه ایــم مطمئــن نیســتیم کــه ب ــا ایــن رویــه و رونــدی کــه ب باشــد و خیلــی ب

صرفه جویــی و بهینه ســازی برســیم.

ــرار اســت کــه  ــت ســرمایه گذاری کــرده اســت و ق ــون دول ــد تاکن ــد اســت. در بخــش تولی ــه بعــدی مســئله تولی نکت

ــم،  ــد کرده ای ــروز تولی ــا ام ــه ت ــادل آنچــه ک ــی مع ــد داشــته باشــیم. یعن ــروز در ســال 1420 تولی ــر ام ــا دو براب تقریب

تولیــد را افزایــش بدهیــم. ایــن هــم بــاز هزینــه و ســرمایه بســیاری می خواهــد. درمقابــل مصارفــی مثــل پتروشــیمی ها 

ــده  ــد در آین ــته می توان ــا در گذش ــه م ــا روی ــد. آی ــاب کرده ان ــدات حس ــن تولی ــوم روی ای ــش س ــرای جه ــع ب و صنای

ــد و بهینه ســازی  ــن اهــداف تولی ــه ای ــم ب ــا نمی توانی ــه م ــن روی ــا ای ــه ب ــن اســت ک ــن برداشــتم ای جــواب بدهــد؟ م

مصــرف برســیم. ببینیــم دنیــا در ایــن مــورد چــه کــرده اســت؟ مــن بیشــتر رویکــردم را بــه ســمت ایــن بــردم کــه نــگاه 

کنیــم بــه کشــورهای دیگــری کــه گاز دارنــد و مشــابه مــا هســتند، بــرای ایــن کار مصــارف آن هــا مثــل مــا یارانــه ای 

اســت، تولیدشــان تولیــد دولتــی اســت. چنــد تــا بررســی انجــام دادیــم تــا سیاســت های حاکمیتــی کســب  وکار را در 

کشــورهای دیگــر نــگاه کنیــم. عمــده کاری کــه در کشــورهای دیگــر انجــام شــده، در دو محــور بــوده اســت: عمدتــا 

ــر  ــت کمت ــود دول ــد و خ ــت کن ــه از کســب وکار حمای ــی ک ــر و قوانین ــای تنظیم گ ــاد نهاده ــه ســمت ایج ــد ب رفته ان

درگیــر موضوعــات تولیــد بشــود. ســال گذشــته هــم بــرای بحــث نهادهــای رگوالتــوری وقــت زیــادی صــرف کــردم و کار 

ــاده اســت. ــم و االن هــم اساســنامه هایش آم بســیاری انجــام دادی

ــی  ــم و اجرای ــنامه ها را ببری ــیم و آن اساس ــدی برس ــک جمع بن ــه ی ــم ب ــن جلســه می توانی ــان ای ــاا... در پای ــروز انش ام

کنیــم. بــرای اینکــه ازایــن مقولــه عبــور کنیــم و الگــو انتخــاب کنیــم، ببینیــم در کشــورهای دیگــر چــه کار کردنــد.

تمــام 22 کشــوری کــه تولیــد گازشــان بیشــتر از 50 میلیــارد مترمکعــب بــود را بررســی کردیــم. چنــد شــاخص هــم 

بــرای انتخــاب خودمــان بــه عنــوان الگــو قــرار دادیــم. یکــی اینکــه تجربــه موفــق اســتقرار ایــن الگــو را داشــته باشــند. 

ــی  ــرژی ســهم قابل توجه ــه ای باشــد و گاز در ســبد ان ــا یاران ــل م ــا باشــد. قیمــت گاز مث ــرای م ــری ب ــکان الگوپذی ام

داشــته باشــد. مثــل کشــور مــا دارای نظــام متمرکــز اجرایــی باشــند. در اصاحــات ســاختاری هــم بــه یــک موفقیتــی 

رســیده باشــند. بعــد از بررســی، چهــار کشــور را انتخــاب کردیــم کــه تقریبــا شــباهت هایی از طریــق ایــن شــاخص ها 

بــه کارکــرد مــا دارنــد: ترکیــه، روســیه، انگلســتان و مالــزی. ایــن چهــار کشــور همخوانــی خوبــی بــا اقداماتــی کــه مــا 
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ــورد بحــث  اســت  ــن کشــورها را روی ســه موضوعــی کــه م ــد. عملکــرد و کارکــرد ای ــم دارن ــم انجــام بدهی می خواهی

ــم. یعنــی تجــارت، ارزش  آفرینــی و بهینه  ســازی مصــرف گاز بررســی کردی

بــه عنــوان رویکــرد اول کشــور ترکیــه را بررســی می کنیــم: ترکیــه بیشــتر روی موضــوع تجــارت گاز کار کــرده اســت 

ــه بخــش خصوصــی واگــذار  ــی انجــام بدهنــد و کار را ب ــوده کــه در تجــارت گاز تمرکــز  زدای ــن ب و شعارشــان هــم ای

ــررات  ــم مق ــه ســه کارانجــام داده اســت: تنظی ــد. ترکی ــرژی مطــرح کنن ــاب ان ــک ه ــوان ی ــه عن ــه را ب ــد و ترکی کنن

ــررات و  ــث مق ــت گاز. در بح ــارت و ترانزی ــی تج ــررات حقوق ــع، مق ــال و توزی ــررات انتق ــت گذاری واردات، مق و سیاس

ــده گاز  ــا واردکنن ــا آن ه ــرده ت ــذار ک ــه بخــش خصوصــی واگ ــا را ب ــاش قرارداده ــم شــرکت بوت سیاســت گذاری، کم ک

باشــند و بعــد هــم مقــررات اســتفاده از شــبکه را تدویــن کــرده اســت. یعنــی گفتــه اســت بوتــاش مالــک شــبکه باشــد و 

هــر شــرکتی کــه بخواهــد از شــبکه بوتــاش اســتفاده بکنــد طبــق ایــن مقــررات می توانــد گازش را در شــبکه وارد کنــد 

بیــن مشــتریانش توزیــع کنــد. بــر ایــن اســاس نهــاد رگوالتــوری و قانون گــذاری )EMRA( را تاســیس کرده انــد، هــم 

ــوده اســت. ــرژی ب ــادل ان ــازار و تب ــا بحــث  قیمت گذاری هــا و بحــث ب ــد کــه عمدت ــن کردن تدوی

ــه  ــاً ب ــا عمدت ــایر انرژی ه ــای س ــه قیمت ه ــت گاز ب ــم قیم ــه می دانی ــر ک ــال حاض ــد درح ــه می دانی ــوری ک همانط

ــازار منطقــه ای  ــا مــوارد دیگــر وابســته می باشــد، ترکیــه در برنامه هایــش دنبــال ایــن اســت کــه یــک ب نفــت خــام ی

مثــل هــاب آمریــکا درســت کننــد و قیمــت را بــه بــازار منطقــه ای داخلــی خودشــان وصــل کننــد کــه عمــا بتواننــد 

بــه عنــوان یــک هــاب در بــازار داخلــی خودشــان اقــدام بکننــد و دیگــر وابســته بــه تغییــرات ســایر انرژی هــا نباشــند. 

موضــوع بعــدی روســیه را بررســی کردیــم. شــباهت روســیه بــا مــا بیشــتر دربحــث دولتــی بــودن اســت. مــا روســیه را 

بیشــتر از بابــت تولیــد بررســی کرده ایــم. عــرض کــردم، مــا بایــد تولیــد گاز را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش بدهیــم 

ــد  ــت را در تولی ــا صنع ــیه عم ــد اســت. روس ــه تولی ــع وابســته ب ــعه های پتروشــیمی و صنای ــادی از توس و بخــش زی

مشــارکت داده اســت. یعنــی گفتــه اســت دولــت مســئول تامیــن گاز خانگــی و ســبد موجــود اســت. هــر افزایشــی کــه 

قــرار اســت در مصــارف گاز بخــش صنعتــی اتفــاق بیفتــد، آن صنعــت می توانــد بــا در اختیــار گرفتــن یکــی از مخــازن 

گازی، خــودش نســبت بــه توســعه آن مخــزن و تامیــن گاز مــورد نیــاز ســرمایه گذاری و اقــدام نمایــد. اگــر بخواهیــم 

ایــن شــباهت را بــا شــرایط فعلــی صنعــت گاز ایــران مقایســه کنیــم، می تــوان بــه گاز مــورد نیــاز صنعــت پتروشــیمی 

بــرای برنامه هــای توســعه ای جهــش ســوم اشــاره کــرد و بــه جــای اینکــه دولــت تامیــن ســرمایه کنــد، خــود بخــش 

خصوصــی اقتصــاد ایــن زنجیــره را بــا هــم ببینــد. صنعــت پتروشــیمی بــرای توســعه جهــت ســوم، بایــد ســرمایه گذاری 

قابل توجهــی انجــام دهــد و البتــه ســود قابــل توجهــی نیــز خواهــد داشــت.

ــق  ــا تحق ــان ب ــا همزم ــی و ی ــزان کاف ــه می ــن خــوراک ب ــدم تامی ــق توســعه جهــش ســوم و ع ــی در صــورت تحق ول
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ــی  ــد. ول توســعه، امــکان بازگشــت ســرمایه گذاری محقــق نخواهــد شــد و ســود پیش بینــی شــده نیــز تحقــق نمی یاب

ــی توســعه  ــل از توســعه یعن ــره کام ــک زنجی ــر موضــوع توســعه جهــش ســوم در بخــش پتروشــیمی به صــورت ی اگ

همزمــان در بخــش تولیــد گاز )توســعه یــک مخــزن گازی( احــداث پاالیشــگاه گازی، شــبکه انتقــال و توزیــع و واحدهای 

پتروشــیمیایی، طراحــی و اجرائــی شــود، بازدهــی ســرمایه گذاری قابــل اطمینــان خواهــد بــود و نیــاز بــه ســرمایه گذاری 

ــن  ــود. ای ــی می ش ــل پیش بین ــره کام ــورت زنجی ــرح به ص ــاِد ط ــدا اقتص ــان ابت ــود و از هم ــد ب ــی نخواه ــش دولت بخ

ــه مقــررات نیــاز دارد. ــی ب ــی باشــد ول ــد الگــوی خوب می توان

بخشــی از آن االن بــرای تولیــد نفــت انجــام شــده اســت، کــه بــه نظــر مــن الگــوی بســیار خوبــی اســت. می توانیــم در 

بخــش گاز هــم وارد ایــن  گونــه توســعه بشــویم و قوانیــن و مقرراتی را تدویــن کنیم که مخــازن گازی بتواند توســط بخش 

خصوصــی توســعه پیــدا بکنــد. ایــن تجربه  ایســت که روســیه انجــام داده اســت. تقریبــاً االن 25 درصــد تولید گاز روســیه 

را از طریــق همیــن مشــارکت بخــش خصوصــی تولیــد می کننــد کــه می تــوان به عنــوان یــک الگــو از آن اســتفاده کــرد.

مالــزی بیشــتر بــه ســمت کاهــش یارانه هــا رفتــه اســت و کم کــم گازی را کــه از طریــق صرفه جویــی از بخــش داخلــی 

بــه دســت آورده اســت، بــه شــکل LNG صــادر می کنــد. به عنــوان کاهــش تدریجــی در دوره هــای شــش ماهه، کاهــش 

یارانه هــا و موضوعــات قیمت گــذاری را مطــرح کــرده اســت.

ــق سیاســت های کاهــش انتشــار و بحــث استانداردســازی در بخــش  ــت مصــرف از طری ــاً روی مدیری انگلســتان عمدت

مصــرف کارکــرده اســت. مــا قوانینــش را هــم داریــم. قانــون الگــوی مصــرف را داریــم امــا ســالیان ســال اســت هنــوز 

ــن  ــرای ای ــنی ب ــررات روش ــن و مق ــم. قوانی ــف کنی ــان تعری ــرای صنایع م ــبی ب ــرف مناس ــوی مص ــته ایم الگ نتوانس

موضــوع نداریــم. انگلســتان بیشــتر روی ایــن موضــوع کار کــرده و تمرکــزش را روی الگــوی مصــرف گذاشــته اســت. 

جمع بنــدی مباحــث فــوق ایــن  گونــه اســت کــه اگــر بخواهیــم بــرای فضــای آینــده یــک اســتراتژی و رویکــرد درســتی 

ــم،  ــک کاالی ارزشــمند اســتفاده کنی ــوان ی ــم از گاز به عن ــق باشــیم، ه ــم در تجــارِت گاز موف ــه ه داشــته باشــیم، ک

)نــه اینکــه فقــط بــه عنــوان کاالی گرمایــی مــورد اســتفاده قــرار دهیــم(، و هــم در بحــث مصــرف بتوانیــم بــه اهــداف 

ــم.  بهینه ســازی  برســیم، بایســتی چنــد نهــاد تنظیم گــر ایجــاد شــوند کــه ایــن مقــررات را بنویســند. یــک مثــال بزن

ــون در  ــن قان ــران از ای ــدازه شــرکت ملــی گاز ای ــه ان ــاد شــنیده اید. شــاید هیچکــس ب ــون بنــد ق را زی مــاده 12 و قان

ــرای توســعه اش اســتفاده نکــرده اســت. ســال های گذشــته ب

مــاده 12 دو بخــش دارد. یــک فــرازش بحــث مشــارکت بخــش خصوصــی در تولیــد اســت و فــراز دوم مشــارکت بخــش 

خصوصــی در صرفه جویــی اســت. مــا در فــراز اول خیلــی خــوب کار کردیــم. هــم نفــت بخش تولیــدش را از طریــق بند ق

انجــام داد و هــم گاز خیلــی جــدی تمــام توســعه اش را از طریــق بنــد ق انجــام داد. امــا درمــورد بهینه ســازی اتفــاق 
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نیفتــاد. چــرا؟ چــون بهینه ســازی یــک موضــوع فرابخشــی اســت. دریــک بخــش جمــع نمی شــود. در مــورد گاز همــه 

درآمــدش در وزارت نفــت بــود و مدیریتــش ســاده بــود، امــا در مــورد بهینه ســازی چــون مدیریتــش در یــک وزارت خانــه 

نیســت، نیــاز اســت کــه نهادهــای تنظیم گــری بیــرون از وزارت خانه هــا و درکاِن کشــور، قوانیــن و مقــررات را بنویســند.

عــرض کــردم در طــول بیســت ســال آینــده مــا می توانیم از محــل بهینه ســازی و کاهــش مصــارف گاز 350 میلیــارد دالر 

صرفه جویــی ایجــاد کنیــم. بــرای ایــن کار نیــاز بــه ســرمایه گذاری در بخــش نیروگاه هــا، توانیــر، در امــر بهینه ســازی، 

ــاط  ــک ارتب ــم ی ــارف می توانی ــع و مص ــن مناب ــن ای ــم. بی ــزات داری ــی و تجهی ــتم های گرمایش ــا، در سیس در خانه ه

ــا صــد میلیــارد دالر اجــازه  ــه نظــر مــن، هنــوز مــاده 12 ظرفیت هایــی دارد. چــون مجلــس ت ــی ایجــاد کنیــم. ب خوب

ســرمایه گذاری را داده بــود. فکــر می کنــم تاکنــون حــدود 50 میلیــارد دالر از ظرفیــت ایــن بنــد قانــون اســتفاده شــده 

ــر بیشــتر را در مجلــس مصــوب کنیــم. چــون عــرض  ــرای مقادی ــی ب اســت. ضمــن اینکــه می توانیــم مجوزهــای قانون

ــم و  ــی ایجــاد کنی ــم اشــتغال زایی خوب ــم ه ــن کار وجــود دارد و می توانی ــت در ای ــارد دالر ظرفی ــا 350 میلی ــردم ت ک

هــم بــه اهداف مــان برســیم. همــه اینهــا مســتلزم ایــن اســت کــه نهادهــای تنظیم گــر را بــه ســرعت تشــکیل دهیــم. 

مــا روی پنــج نهــاد تنظیم گــر فکرکردیــم. یکــی مربــوط بــه مقــررات تجــارت گاز اســت. بــه هــر حــال مــا یــک شــبکه 

گســترده داریــم، امــا در طــول ســالیان گذشــته دیدیــم کــه روابــط دولت هــا بــا هــم خیلــی نمی توانــد بــرای تجــارت 

روابــط پایــداری باشــد.

اگــر بخــش خصوصــی ورود پیداکنــد، چــه در مــورد واردات گاز از ترکمنســتان، چــه در مــورد تجــارت گاز بــه مراتــب 

می توانــد موفق تــر باشــد. مــا می توانیــم فقــط یــک شــبکه خطــوط داشــته باشــیم و از طریــق تدویــن مقــررات، ایــن 

شــبکه را در اختیــار نیازهــای بخــش خصوصــی قراردهیــم. ایــن دو مــورد مثــل ترکیــه در دســت بررســی اســت. یکــی 

همــان تنظیــم مقــررات و سیاســت گذاری باشــد کــه چــه کســانی چــه احجامــی وارد کننــد. یکــی هــم مقرراتــی اســت 

کــه چگونــه ایــن احجــام ازشــبکه ملــی انتقــال گاز بتوانــد منتقــل شــود. موضــوع بعــدی تنظیــم مقــررات بخش هــای 

ــا  ــه م ــم وگرن ــل کنی ــم ح ــتی بتوانی ــه ای را بایس ــذاری و یاران ــوع قیمت گ ــا موض ــه م ــت ک ــی اس ــی و نیروگاه خانگ

ــرای ایــن ســرمایه گذارها نخواهیــم داشــت. ــع و درآمــدی ب همچنــان مناب

ــه ســمت بهینه ســازی مصــرف  ــه ای ب ــای یاران ــا قیمت ه ــد داشــت ب ــزه ای وجــود نخواه ــرای بخــش خصوصــی انگی ب

پیــش بــرود. یکــی هــم نهــاد تنظیــم مقــررات بهینه ســازی و تعییــن الگــوی مصــرف اســت، کاری کــه انگلســتان کــرده 

ــه  ــم ک ــن کنی ــان تدوی ــات و تجهیزات م ــا و تأسیس ــرای خانه ه ــخصی را ب ــتانداردهای مش ــم اس ــا بتوانی ــه م ــت ک اس

توســعه های آینــده بــا اســتانداردهای بهتــری اتفــاق بیفتــد. نهــاد آخــر هــم تنظیم گــر بخش  هــای  متقاضــی در توســعه 

باالدســت – یعنــی همــان الگــوی روســیه – کــه بتوانیــم بخــش خصوصــی را در توســعه باالدســت مشــابه E&Pهــا وارد 
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کنیــم. ایــن اصــل موضوعــی اســت کــه امیــدوارم درایــن پنــل بــاز شــود و دوســتان بــه آن بپردازنــد. البتــه پایــه قانونــی 

آن وجــود دارد. یعنــی عمــًا هــم موضوعــات مربــوط بــه الگــوی مصــرف و هــم موضوعــات مربــوط بــه ایجــاد نهادهــای 

رگوالتــوری را در قوانیــن پیش بینــی کرده انــد و منــع قانونــی نداریــم. بیشــتر اجرایــی شــدن ایــن مهــم اســت کــه بــه 

ــل انجــام اســت. پیش نویــس ایــن اساســنامه ها را دراختیــار باشــگاه نفــت و  ــب همیــن آئین نامه هــا قاب نظرمــن در قال

نیــرو قــرار خواهیــم داد کــه انشــاءا... بتوانیــم در ایــن چندمــاه باقیمانــده از ایــن دولــت، ایــن اساســنامه ها را تدویــن 

کنیــم کــه بســترکار بــرای بهینه ســازی آمــاده شــود.

ــه توســعه  ــه عنــوان کســی کــه تمــام عمــر شــغلی ام در خدمــت گاز بــوده ام، به خاطــر دارم روزی کــه شــروع ب مــن ب

پــارس جنوبــی کردیــم، برداشــت ایــن بــود کــه وقتــی پــارس جنوبــی تکمیــل شــود، بــا حجــم گاز مــازاد قابــل توجهــی 

مواجــه می شــویم. امــا دیدیــم بــا توجــه بــه مصرفــی کــه وجــود دارد همچنــان بــا ناتــرازی تولیــد و مصــرف گاز روبــرو 

شــدیم و همچنــان ایــن شــتاب مصــرف بــرای آینــده هــم وجــود دارد. پــس تولیــد بــه تنهایــی جــواب ایــن مصــرف 

را نخواهــد داد و مــا بــه عنــوان یــک اصــل بایــد روی موضوعــات بهینه ســازی و اصــاح مصــرف تــاش کنیــم و ایــن 

وظیفــه ای اســت کــه بــه عهــده همــه ماســت. ایــن همــه گازی کــه مصــرف می کنیــم، امــروز معــادل 6 میلیــون بشــکه 

در روز اســت و در افــق 1420 بــه گازی معــادل ده میلیــون بشــکه در روز نیــاز خواهیــم داشــت. ایــن ثــروت عظیمــی 

اســت کــه می بایســت بــه جــای هــدر دادن، آن را بــه ارزش افــزوده تبدیــل کنیــم. 

محمد مصطفوی
ــده مان ــه ش ــد گاز تصفی ــت. تولی ــیار گویاس ــداد بس ــد اع ــی فرمودن ــر منتظرتربت ــای دکت ــاب آق ــه جن ــور ک همان ط

 900 میلیـون مترمکعـب در روز اسـت. اگـر بـا تولیـد نفـت خـام درنظـر بگیریـم، حـدود یـک میلیـارد مترمکعـب در روز 

می شـود. هـر 170 میلیـون مترمکعـب در روز معـادل یـک میلیـون بشـکه نفت خام اسـت. یعنـی 6 میلیون بشـکه معادل 

نفـت خـام داریـم گاز تولیـد می کنیـم. ایـن موضوع متاسـفانه در  کشـور مـا خیلی خـوب جا نیفتـاده اسـت. روی آمار نفت 

خام صحبت می شـود، می گوییم چهارمیلیون بشـکه شـد، سـه و هشـتصد شـد، حاال 100 هزار بشـکه زیاد کردیم، ظاهرا 

خوشـحال می شـویم. ولـی اصـًا متوجه نشـدیم که 6 میلیون بشـکه معـادل تولید کردیم یعنـی چه؟ دلیـل این که متوجه 

نشـدیم حداقـل در جنبه هـای اقتصـادی ایـن اسـت که در سـفره مـردم نیامده اسـت. 6 میلیون بشـکه را اگر شـما در نظر 

بگیریـد، در سـال بـه قیمت بشـکه ای 60 دالر یعنـی 120 میلیـارد دالر. یعنی 120میلیـارد دالر منابـع هیدروکربوری در 

سـال تولیـد می شـود ولـی مـردم اصـا حـس نمی کننـد. بـه همیـن دلیـل هـم اصـا در جامعـه نمی آیـد. مثا اگر شـما

200 هـزار بشـکه در روز نفـت خـام تولیـد کنیـد، سـازمان برنامه و بودجه سـریع متوجه می شـود. آقـای داودی که اینجا 
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نشسـته اند سـریع می بینند درآمد شـان زیاد شـد و یک سـری برنامه هایی می چینند. ولی وقتی گازمان 2 میلیون بشـکه،

3 میلیون بشـکه در روز زیاد شـده اسـت، اصا سـازمان برنامه متوجه نمی شـود که 2-3 میلیون بشـکه در روز زیاد شـده 

اسـت. چرا متوجه 200 هزار بشـکه در روز می شـوند، ولی متوجه 2 میلیون بشـکه یا 3 میلیون بشـکه در روز نمی شـوند؟ 

بـه خاطـر اینکـه از ایـن 6 میلیـون تقریبـا هیـچ پولـی در نمی آورنـد. نـه این کـه بگویـم کـم درمی آورنـد. تقریبـا هیـچ و 

ناچیـز اسـت. یعنـی همـان مخارج خـودش، یعنی مخارج شـرکت ملی گاز ایـران و لوازمی کـه بخواهنـد را تامین می کند.

چــرا چنیــن اتفاقــی افتــاده اســت؟ بخــش مهــم آن به ایــن دلیــل اســت کــه فکــر نشــده بــود کــه بــا ایــن مقــدار گاز 

تولیــدی چــه کاری می خواهیــم انجــام دهیــم؟ پــارس جنوبــی را از کجــا تأمیــن منابــع کردیــم؟ از محصــوالت جانبــی 

آن، یعنــی از میعاناتــش، از LPG آن، تأمیــن منابــع کردیــم. یعنــی مــا یــک میدانــی را توســعه دادیــم بــرای مســائل 

جانبــی آن. فکــر کنــم ایــن خــودش گویاســت چــه حجمــی از منابــع ارزی کشــورمان اســتفاده شــده اســت؟

به طــور مثــال فکــر می کنــم بــاالی شــصت درصــد صنــدوق توســعه ملــی و پنجــاه درصــد منابــع ارزی بانــک مرکــزی 

را اســتفاده کردیــم. پــارس جنوبــی فازهــای اولیــه اش ســرمایه گذاری خارجــی بــود ولــی  فازهــای بعــدی اش همــه ایــن 

منابــع را اســتفاده کردنــد. شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه اســم های مختلــف از صنــدوق توســعه ملــی، وام گرفــت، توســعه 

ــد ــم. از درآم ــکل داری ــدر مش ــه چق ــد ک ــان می ده ــن نش ــت آورد. ای ــد به دس ــی آن درآم ــوالت جانب داد و از محص

6 میلیــون بشــکه در روز بگذریــم، ای کاش می گفتیــم ایــن را اســتفاده کرده ایــم بــرای تامیــن بــرق، تامیــن گرمایــش 

خانگــی و ... این هــا هــم خیلــی محتــرم اســت، ولــی آیــا خــود مــردم هــم راضــی بودنــد؟ 

االن در زمســتان در بخــش خانگــی، مــا روزی 550 میلیــون مترمکعــب در روز گاز مصــرف می کنیــم. ســه مــاه معــادل 

100 روز را در نظــر بگیریــد، 55 میلیــارد مترمکعــب می شــود. 55 میلیــارد مترمکعــب تقســیم بــر 20 میلیــون خانــوار، 

ــرف  ــب گاز مص ــزار مترمکع ــتان 3 ه ــل زمس ــط در فص ــی فق ــوار ایران ــر خان ــی ه ــود. یعن ــب می ش ــزار مترمکع 3 ه

ــی 100 دالر  ــت، ماه ــت آوردن اس ــه دس ــل ب ــاً قاب ــه واقع ــم ک ــاب کنی ــنت حس ــت گاز را 10 س ــر قیم ــد. اگ می کن

ــه نســبت درآمدشــان از ایــن هزینــه  ــواری زیــر100 دالر اســت. آیــا مــردم هــم ب می شــود. درحالی کــه درآمــد هرخان

راضــی بودنــد؟ اگــر راضــی بودنــد بــاز قابــل تحمــل اســت. امــا چطــور خانــواده ای کــه از نظــر تغذیــه و ســایر اقــام 

مشــکل دارد، ماهــی ســه میلیــون تومــان هزینــه گاز کنــد؟! ظاهــرا می گوییــم رفــاه بــه وجــود آورده ایــم در حالــی  کــه 

بخــش مهمــی از جامعــه حــدود70 درصــد اصــا بــا ایــن قیمــت متقاضــی نبودنــد. شــاید بخواهنــد، امــا نــه بــا ایــن 

قیمــت کــه بــه انــدازه کل درآمــد خانوارشــان پرداخــت کننــد کــه صرفــا دمــای هــوای خانه شــان 4 درجــه بــاال بــرود. 

مشکلشــان ایــن اســت کــه ترموســتات ندارنــد. راه حلــش ایــن اســت کــه ایــن گاز تبدیــل بــه پــول شــود. یعنــی اگــر 

توانســت مصــرف نکنــد، همیــن پــول بــه جیبــش اضافــه شــود.
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ــردم  ــه شــود و در ســفره های م ــا هزین ــول در آن طرح ه ــن پ ــه ای ــم ک ــف کنی ــی تعری ــای دولت ــم طرح ه ــر بخواهی اگ

نیایــد، فایــده ای نــدارد. راه حلــش ایــن اســت کــه ایــن ثــروت، ایــن 6 میلیــون ســر ســفره مــردم بیایــد. آن وقــت مــردم 

هــم روی تولیــد و هــم مصــرف حســاس می شــوند، و حداقــل ســند و مــدرک دارنــد. بــه  مثــال خیلــی دقــت می کننــد 

کــه 400 هــزار بشــکه در روز تولیــد گاز افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــن 6 میلیــون بشــکه در روز راهــی نــدارد جــز 

اینکــه بتــوان آن را خریــد و فــروش کــرد، بتواننــد معاملــه اش کننــد. نمی گوییــم همــه مــردم می تواننــد چنیــن کننــد.

 شـاید همـه مـردم نتواننـد، ولی بخشـی می توانند. بـرای موضوع درآمد زایـی از گاز، دولت ها باید بنشـینند بـرای صادرات 

فکـر کننـد. حجـم خیلی زیادی از صادرات هـا را فارغ از محدودیت هایی که دولت ما دارد اصا انجام آن امکان پذیر نیسـت.

فــرض بفرماییــد خیلــی از مناطــق شــهری و روســتایی نزدیــک مرزهــای کشــور مــا بــا کشــور همســایه مان، خطــوط 

لولــه 12 اینــچ، 14 اینــچ و 16 اینــچ جــواب می دهــد. ایــن اســت کــه دولــت نمی توانــد بــرود صحبــت کنــد می خواهــم 

یــک خــط لولــه 12 اینــچ بکشــم، یــا می خواهیــم LNG کوچــک بگــذارم، بــا کامیــون ببــرم. کار دولــت نیســت، حتــی 

اگــر دولــت، دولــت کارآمــد و بهــره وری بــود، حتــی اگــر قوانیــن و مقــررات اجــازه مــی داد. بگذریــم از این کــه قوانیــن 

و مقــررات و فضــای سیاســی هــم کــه روی گاز و قیمت گــذاری آن و غیــره تاثیــر دارد بلکــه اصــا ماجــرا را بــرای خــود 

دولــت هــم ناممکــن کــرده اســت، بــرای احجــام بــزرگ هــم ناممکــن کــرده اســت.

ــل  ــی مث ــه، از نمونه های ــل ترکی ــی مث ــد از نمونه های ــه فرمودن ــور ک ــه همان ط ــت ک ــن اس ــم ای ــدی صحبت جمع بن

روســیه بایــد بهــره بــرد. اجــازه داد بخــش خصوصــی در صــادرات و تجــارت گاز نقــش داشــته باشــد. در  بهینه  ســازی 

هــم راه حــل ایــن اســت کــه به نحــوی امــکان فــروش انــرژی مصرفــی را بــرای خانوارهــا فراهــم کنیــم. اگــر ایــن قضیــه 

عملــی شــود، جریــان مالــی کــه شــکل می گیــرد، می توانــد ســبب بهینه ســازی شــود. حجــم بهینه ســازی مدنظــر مــا 

نزدیــک بــه ســالی 4-5 میلیــارد دالر اســت کــه همــه آن بــا فناوری هــای داخــل کشــور تــا حــد خوبــی عملــی اســت. 

ــر بهینه ســازی، حجــم قابــل توجهــی اشــتغال هــم به دنبــال دارد. همچنیــن عــاوه ب

داود فرخزاد 
ــاب  ــم. از جن ــرام عــرض می کن ــق مجــازی ســام و احت ــدگان از طری ــرم، دســت اندرکاران و بینن خدمــت حضــار محت

ــد هــم سپاســگزارم.  ــکات مهمــی کــه اشــاره کردن ــی کــه داشــتند و ن ــه خوب ــت ارائ ــای مهنــدس منتظرتربتــی باب آق

مــن ابتــدا ســر فصل هــای بحثــم را عــرض می کنــم. فــراز پایانــی فرمایــش جنــاب آقــای مهنــدس منتظــر تربتــی بــر 

بهینه  ســازی ناظــر بــود. مــن چنــد تــا مقدمــه عــرض می کنــم و یــک نتیجــه می گیــرم و بقیــه بحث هــا را بــرای دوره 

بعــدی کــه نوبــت بــه مــن برســد موکــول می کنــم. اصــل اول ایــن اســت کــه بهینه ســازی مســئله ای اقتصــادی اســت. 
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ــروژه ای کــه انجــام می شــود توجیــه اقتصــادی داشــته  ــا آن پ ــد طــوری انجــام شــود کــه آن طــرح ی بهینه ســازی بای

باشــد. در غیــر ایــن صــورت ایــن طــرح حتمــا متوقــف می مانــد و بــه نتیجــه نمی رســد.

ــا  ــودش را دارد و م ــاص خ ــای خ ــع راهکاره ــی، صنای ــی، خانگ ــل نیروگاه ــر بخشــی مث ــازی دره ــه بهینه س دوم اینک

بایــد بــرای هــر کــدام راهــکار متناســب بــا آن را جســتجو کنیــم. یعنــی درهــر بخشــی ببینیــم کار اقتصــادی چیســت؟

ــرق ببینیــم بهینه  ســازی یعنــی چــه؟  ــرق صحبــت کنــم. درمــورد ب ــه ب در موضــوع ســوم می خواهــم بیشــتر راجــع ب

کجاهــا می شــود بهینه ســازی کــرد؟ چیــزی کــه اول بــه ذهــن می رســد ایــن اســت کــه حتمــا بایــد بــه ســراغ تولیــد 

ــا  ــا اینکــه م ــرد اســت؟ ی ــه ف ــن راه منحصــر ب ــا ای ــد. آی ــر ســوخت مصــرف کنن ــت. یعنــی اینکــه نیروگاه هــا کمت رف

گزینه هــای متعــددی داریــم کــه بیــن اینهــا بایــد اولویت بنــدی کنیــم؟ البتــه اولویــت بنــدی بایــد بــا معیــار اقتصــادی 

و امنیــت عرضــه انــرژی باشــد. حــاال بــا اســتفاده ازایــن مقدمــات یکــی دو نتیجــه می توانیــم بگیریــم. بعــد اگــر فرصــت 

شــد هــر کــدام از اینهــا را توضیــح بیشــتری خواهــم داد.

ــان چیســت؟  ــم، منظورم ــازی کنی ــم بهینه س ــد را می خواهی ــم تولی ــی می گویی ــردازم. وقت ــد می پ ــه بخــش تولی اول ب

آیــا تنهــا راهــش افزایــش راندمــان اســت؟ فــرض بفرماییــد احــداث نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی را توســعه بدهیــم، در 

اینصــورت بــه یــک پارادوکســی برمی خوریــم. آن پارادوکــس ایــن اســت کــه حتــی اگــر مــا بــا راندمــان مثــا 60 درصــد 

بیاییــم نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی را توســعه بدهیــم، بــرای ایــن نیــروگاه ســیکل ترکیبــی مجبورهســتیم گاز مصــرف 

کنیــم. فقــط گاز یعنــی دیگــر مــازوت نمی توانیــم مصــرف کنیــم. بنابرایــن فشــار را بــر منابــع گاز کشــور کــه موضــوع 

اصلــی ایــن بحــث اســت بیشــتر می کنیــم. آیــا بهتــر نیســت کــه مــا بــه جــای اینکــه فقــط بــه افزایــش راندمــان فکــر 

کنیــم، بــه تنــوع در ســبد منابــع اولیــه تولیــد بــرق فکــر کنیــم و ایــن را مــوازی بــا افزایــش راندمــان جلــو ببریــم؟ ایــن 

یــک ســوال اســت کــه اگــر نوبــت مــن شــد بیشــتر بــه آن می پــردازم.

ســوال دوم اینکــه آیــا بایــد همیشــه دولت هــا راجــع بــه بهینه ســازی فکــر کننــد؟ یــا اجــازه بدهیــم معیارهــا و ضوابــط 

اقتصــادی کارشــان را بکننــد و 80 میلیــون یــا 20 میلیــون خانــوار خودشــان فکــر کننــد و مــا فقــط بــا ســیگنال های 

قیمتــی و ســایر ســیگنال های اقتصــادی بــه آن هــا راه بهینــه را نشــان بدهیــم؟ اگــر خواســتند می تواننــد بهینــه رفتــار 

نکننــد، امــا بایــد هزینــه آن را بدهنــد. ایــن هــم یــک اصــل دیگــر کــه بــه آن در بخــش مصــرف می رســیم.

نکتــه آخــر اینکــه آیــا امــکان دارد کــه هــر بخشــی خــود را بهینــه کنــد و مــا یــک Global Optimum داشــته باشــیم. 

یــا اینکــه Optimization یــک کار ترکیبــی از بــرق و گاز و صنایــع اســت، کــه اگــر فرصــت شــد هــر کــدام این هــا را 

بیشــتر توضیــح می دهــم.
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محمد مروتی 
خوبــی چنیــن پنل هایــی کــه بــزرگان درآن حضــور دارنــد، ایــن اســت کــه همــه حرف هــای خــوب و درســت قبــا زده 

شــده و مــن حــرف خیلــی متفاوتــی نســبت بــه مطالبــی کــه گفتــه شــد نــدارم. آن هــم بــه عنــوان یــک اقتصــاد دان 

ــای  ــا فرآینده ــه ب ــا و این ک ــاح رویه ه ــای اص ــه ج ــتم. ب ــی هس ــای قیمت ــدار مکانیزم ه ــه طرف ــت ک ــی اس بدیه

بوروکراتیــک بخواهیــم  نظامــی را اصــاح کنیــم. همان  گونــه کــه گفتنــد، اصــاح نظــام قیمتــی می توانــد تبعــات خیلــی 

بزرگــی بــه بــار بیــاورد، اگــر مــا یــک مقــدار هوشــیار شــویم نســبت بــه ایــن اتفاقاتــی کــه در انــرژی مــا  می افتــد. ایــن 

یــک مســئله خیلــی بزرگــی اســت. همــه آن هــم در حــوزه گاز نیســت. مــن یــک اشــاره کلــی بکنــم.

مــا در بنزیــن و گازوئیــل و انــواع حامل هــای انــرژی بــه طــور کلــی دچــار یــک معضلــی شــده ایم. بــه عبارتــی انــگار 

ــم. همــان مطلبــی اســت کــه دوســتان  ــا چــه نرخــی انرژی هــا را مصــرف می کنی ــه اینکــه ب ــر شــده ایم، نســبت ب ِس

اشــاره کردنــد. حکایــت مــا مثــل یــک تانکــر نفتکشــی اســت کــه در جــاده بــا ســرعت در حــال حرکــت کــردن اســت، 

درحالــی کــه تانکــش ســوراخ شــده و مــا خیلــی متوجــه نیســتیم در ایــن مســیری کــه حرکــت می کنیــم چقــدر ایــن 

نفــت را هــدر می دهیــم! اصــا معلــوم نیســت وقتــی بــه مقصــد رســیدیم، چقــدر تــه تانکــر مانــده باشــد. اعــداد و ارقامی 

کــه مــن بــه تناســب تخصصــم پیــش از ایــن در مــورد مســائل بنزیــن کــه در مجلــس مســائل مختلفــی مطــرح می شــود 

ــود  ــرق وج ــری در ب ــک فضــای دیگ ــابه آن در ی ــود دارد، مش ــابه آن در گاز وج ــم مش ــم، االن می بینی بحــث می کردی

دارد، در گازوئیــل وجــود دارد.

بــه طــور مشــخص اگــر بخواهیــم روی همیــن گاز تمرکــز کنیــم، می فرماینــد معــادل 6 میلیــون بشــکه نفتــی کــه مــا 

ــی اســت،  ــز خوب ــرژی چی ــی نفســه مصــرف ان ــم، می ســوزانیم. ف ــردم ایجــاد کنی ــرای م می توانســتیم از آن رفاهــی ب

بــه شــرطی کــه منجــر بــه رفــاه شــود. مســئله ایــن اســت کــه بخــش زیــادی از ایــن تانکر هــا هــدر مــی رود، بــدون 

اینکــه توجــه کنیــم. بــرای اینکــه بــه ذهــن بیایــد، مثالــی بزنیــم. شــما از آن طرفــی نــگاه کنیــد، بگوییــم قیمــت گاز 

را بــه شــدت زیــاد کنیــم، بــه ازای آن گازی کــه قــرار بــوده اســت مصــرف کننــد، همــان عــددی کــه آقــای مصطفــوی 

ــان  ــم دست ش ــک 100 دالری ه ــم و ی ــردم را 100 دالر کنی ــض گاز م ــی 100 دالر، قب ــادل ماه ــی مع ــد، یعن گفتن

بدهیــم. حــاال آیــا تصمیــم می گیرنــد مــاه بعــد هــم بــه همــان انــدازه 100 دالر گاز بســوزانند، دوبــاره 100 دالری را 

بابــت قبض  شــان بدهنــد؟ یــا ایــن بــار تصمیــم دیگــری می گیرنــد. بــه قــول یکــی از دوســتان، می گوینــد شــما ایــن 

ــم  ــم، 80 دالر را می ده ــیو می کن ــول را س ــم و پ ــواب می خواب ــه خ ــی روم  در کیس ــن م ــد، م ــن بدهی ــه م ــول را ب پ

یــک کار دیگــری می کنــم. چــرا بایــد ایــن پــول را صرفــاً بســوزانم بابــت مصارفــی کــه قابلیــت جایگزیــن دارد. از یــک 

طــرف دیگــر ایــن را دقــت کنیــم. بــر مــردم حرجــی نیســت، آن هــا تصمیمات شــان را مبتنــی بــر ســیگنال هایی کــه 
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ــرود  ــا ب ــاس بخــرد، ی ــرای بچــه اش لب ــرد ب ــم می گی ــواری تصمی ــدر خان ــر پ ــی اگ ــد. یعن ــد می گیرن ــت می کنن دریاف

ــه اش کارکنــد. اگــر شــما گاز را  ــرای بهینه ســازی مصــرف گرمایشــی خان ــا ب ــرای آمــوزش او ســرمایه گذاری کنــد، ی ب

مجانــی می دهیــد، آن پــدر بایــد ایــن پــول و درآمــدی کــه دارد صــرف پوشــاک بچــه  اش کنــد، صــرف آمــوزش بچــه  اش 

کنــد، صــرف خــوراک بچــه  اش کنــد، اصــا کار اشــتباهی کــرده اگــر بــرود صــرف عایق بنــدی ســاختمان کنــد. بــرای 

ــه ازای آن توانســتیم  ــم و ب ــی را درســت کردی ــر ســیگنال های قیمت ــی اگ ــدارد. ول ــوار ن ــرای خان ــازده ب ــن ب ــه ای اینک

بــه خانــواری ایــن منافــع را برســانیم و بــه آن بگوییــم کــه خــودت دوبــاره ایــن بهینه ســازی را حــل کــن، در همــان 

نظــام جامعــی کــه آقــای دکتــر فرخــزاد فرمودنــد کــه بــا ســیگنال های قیمتــی درســت بــه خانوارهــا القــا کنیــم کــه 

ــد. ــی کنن ــک بازآرای مصرف شــان را ی

یــک نکتــه جزئــی دیگــر هــم اشــاره کنــم. ببینیــد از یــک مســئله ای گریــزی نداریــم کــه هــر تغییــری و هــر اصاحــی 

یــک ســری برنــده دارد و یــک ســری بازنــده، شــما اگــر ســال ها ســوخت خیلــی ارزان بــه مــردم دادیــد، ســال ها اگــر 

گاز ارزان بــه مــردم دادیــد، الجــرم مــردم خانه هایشــان بــه نحــوی تعبیــه شــده کــه بهینه ســازی لزومــا در آن اتفــاق 

نیفتــاده اســت. وقتــی شــما گاز را گــران کنیــد، حتمــا مــردم از اینکــه مصرف شــان را در کوتــاه مــدت کــم می کننــد 

ناخشــنود خواهنــد شــد. از ایــن گریــزی نیســت. فقــط نکتــه اینجاســت کــه تدبیــر اقتضــاء می کنــد کــه دولــت اگــر 

ــک  ــد، ی ــاق بیافت ــن اتف ــرای گاز ای ــه ب ــل از اینک ــد. قب ــی کن ــک پیش بین ــد، ی ــن کاری را انجــام ده ــد چنی می خواه

فرآینــدی را تعبیــه کنــد کــه بــه خانوارهــا ایــن قــوت قلــب و ایــن ســیگنال و ایــن اطمینــان خاطــر را بدهــد کــه مــن 

بــه یــک نحــوی از یــک مجــرای دیگــری ایــن را جبــران می کنــم. راهــش هــم همــان مســئله ایســت کــه بــاز بایــد بــا 

آقــای مصطفــوی موافقــت کنــم. راهــش ایــن اســت کــه دولــت ایــن را مســتقیم بــه مــردم برســاند کــه مــردم احســاس 

نکننــد کــه در هــزار تــوی فرآیندهــای اداری دولــت ایــن طــرف و آن طــرف ایــن مقــره از دست شــان بیــرون بــرود و 

نتیجــه اش ایــن شــود کــه بخواهنــد بافاصلــه بــا آن مخالفــت کننــد.

کارهایـی کـه می شـود کـرد، مفصـل اسـت و در ایـن بحـث نمی گنجـد. ولـی حتمـا بـا یـک سـاز و کار قیمتی شـما یک 

جـوری رفتـار کنیـد کـه مـردم همـان روالی کـه داشـتند مصـرف می کردند به عنـوان مثـال قیمـت را ده برابـر کنیم، به 

انـدازه ده برابرهـم بـه صـورت نقـدی در جیـب مـردم بگذاریـم - ایـن بـه عنـوان یک مثال اسـت- مـردم با فاصلـه دچار 

ایـن مسـئله نخواهنـد شـد کـه اگـر قیمـت قرار اسـت زیـاد بشـود، بافاصلـه متضـرر می شـوند. بعد شـما می توانیـد فکر 

کنیـد ایـن ترنزیشـن چگونـه تعریـف کنیم؟ ترنزیشـن قطعـا باید تعریـف شـود. نمی گویم قیمـت بافاصله ده برابر شـود. 

بایـد بـه یـک نحوی باشـد کـه حتما مردم ایـن احسـاس را نکنند که این وسـط سرشـان بـی کاه می ماند. متاسـفانه این 

اتفـاق متداولـی در فرآیندهـای اصاحـی اسـت. مثـل آبان 98 که بنزین اصاح شـد، این مسـئله متاسـفانه وجود داشـت.

209

IPEC  2021



حسن منتظرتربتی
دوســتان متفق القــول هســتند کــه گاز یــک کاالی ارزشــمند اســت، ولــی امــروز بــرای مــردم بــه ارزش و پــول تبدیــل 

ــرور از مصــارف بخــش  ــه م ــه مصــرف گاز ب ــن اســت ک ــش ای ــول بشــود، راه ــه پ ــل ب ــه تبدی ــرای اینک ــود. ب نمی ش

گرمایشــی و نیروگاهــی بــه مصــارف در ســایر بخش هــای بــا ارزش افــزوده بیشــتر اختصــاص یابــد بــرای ایــن کار نیــاز 

ــا در گذشــته  ــوع اســت و ی ــه در حــال وق ــذاری آن چــه ک ــای قانون گ ــم بحث ه ــی اســت و ه ــی قیمت ــه مکانیزم های ب

اتفــاق افتــاده اســت، ایــن اســت کــه هــم تصمیمــات دولــت و هــم قوانیــن و تصمیمــات مجلــس عمــدا ناظــر بــه فضــای 

سیاســی کشــور و منافــع کوتــاه مــدت بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه صنعــت گاز کشــور یــک زیــر ســاخت مهــم 

و دراز مــدت اســت و متدولــوژی تصمیمــات در ایــن بخــش بــه ویــژه در موضــوع بهینه ســازی و موضوعاتــی کــه امــروز 

مطــرح شــد ناظــر بــه پیاده ســازی در یــک افــق دراز مــدت اســت.

دولت هــای مــا تصمیمــات دراز مــدت را یــک مقــدار ســخت تر می گیرنــد و بــه لحــاظ فضــای سیاســی کشــور بیشــتر 

ــه  ــه نظــر نمی آیــد دولــت و مجلــس بتواننــد بــدون تصمیم ســازی درســت، ب ــازده هســتند. ب دنبــال تصمیمــات زود ب

لوایــح و قوانینــی برســند کــه دراز مــدت اســت. موضــوع بهینه ســازی، موضــوع ارزش آفرینــی گاز یــک امــر دراز مــدت 

اســت. مــا در کوتاه مــدت نمی توانیــم اســباب آن را فراهــم کنیــم. اشــاره کردنــد همیــن امــروز هــم اگــر قــرار باشــد گاز 

ــه نیروگاه هــای مــا آمــاده ایــن کار نیســتند.  ــه ســاختمان های موجــود و ن ــه تجهیزات مــان، ن را صرفه جویــی کنیــم، ن

ــود. یعنــی اینکــه همــه تحلیل گــران  ــم. بنــد ق یــک کار اقتصــادی ب یــک مثــال درمــورد همیــن موضــوع بنــد ق بزن

ــوخت و  ــم، س ــع کنی ــوخت های مای ــن س ــا جایگزی ــر گاز در خانه ه ــه اگ ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــادی ب اقتص

فــرآورده ای کــه آزاد می شــود، ارزش آن بیشــتر از ارزش هزینــه ای اســت کــه مــا بــرای رســاندن گاز انجــام می دهیــم.

امــا در مرحلــه اول هیــچ پولــی وجــود نداشــت. یعنــی عمــا ایــن چرخــه تقــدم تاخــر آن مثــل مــرغ و تخــم مــرغ بــود. 

مــا بایــد یــک پولــی داشــته باشــیم برویــم  گاز را جایگزیــن کنیــم، تــا از آن طــرف درآمــدی بــه دســت بیایــد. مــا در 

شــرکت ملــی گاز ایــران بــرای ایــن کار وام گرفتیــم، یعنــی در مرحلــه اول بــه هــر پیمانــکاری کــه گفتیــم بیایــد ایــن 

کار را بــدون پــول انجــام دهــد و بعــد پولــش را از مــا بگیــرد، بنیــه ای نداشــت. مــا آمدیــم بــا بانک هــا مشــارکت کردیــم. 

فکــر می کنــم بیــش از 2 هــزار میلیــارد تومــان در آن زمــان وام گرفتیــم. بعــد کــه در تعــدادی از شــهرها و روســتاها، گاز 

جایگزیــن فــرآورده شــد، از محــل درآمــد حاصــل از فــروش فرآورده هــای آزاد شــده، منابــع الزم بــرای ســرمایه گذاری و 

توســعه گازرســانی در ســایر شــهرها و روســتاها محقــق شــد. اگــر اشــتباه نکنــم در کل مجموعــه توســعه های گازرســانی 

در ســال های گذشــته از طریــق بنــد ق 6 میلیــارد دالر هزینــه شــده و ده میلیــارد دالر هــم درآمــد کســب شــده اســت. 

ــرای دولــت ادامــه دارد و بخشــی  ــا 4 میلیــارد دالر ایــن درآمــد مســتمر ب ضمــن اینکــه االن هــم ســاالنه حــدود 3 ت
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از منابــع مالــی مــورد نیــاز دولــت در ایــن شــرایط تحریــم کــه صــادرات نفــت کاهــش یافتــه از محــل فــروش همیــن 

ــردم  ــای م ــا در خانه ه ــروگاه، ی ــه در ســال های گذشــته در نی ــی ک ــن فرآورده های ــای آزاد شــده اســت. همی فرآورده ه

ــروز  ــه ام ــی ک ــم. در حال ــرف می کردی ــرآورده مص ــر ف ــارد لیت ــال 1392، 27 میلی ــا س ــا در نیروگاه ه ــوخت. م می س

ســاالنه 10 تــا 12 میلیــارد لیتــر مصــرف می کنیــم. پــس بخــش عمــده آن فقــط در نیروگاه هــا صرفــه جویــی شــد. در 

ســایر بخش هــا هــم همینطــور و مــا بــه جــای واردکننــده گازوئیــل بــه صادرکننــده تبدیــل شــدیم. پــس در دراز مــدت 

ــد.  ــواب می ده ــاد آن ج ــت و اقتص ــر اس ــازی امکان پذی ــی و بهینه س ــوع صرفه جوی موض

اگــر جمع بنــدی کنیــم، مــا عمــا بایــد ارزش ایــن کار را بــرای سیاســت گذاران کشــور مطــرح کنیــم. بــرای شــروع ایــن 

کار نمی توانیــم ســریع بــه ســمت سیاســت های قیمت گــذاری برویــم و بــه مــردم خدایــی نکــرده فشــار بیایــد. تجربــه 

گذشــته هــم نشــان می دهــد، بایــد از ســایر راه کارهــای قیمتــی شــروع کنیــم. یعنــی اینکــه موضــوع افزایــش راندمــان 

را چــه در نیــروگاه، چــه در تجهیــزات شــروع کنیــم. مــا بیــش از 300 میلیــارد دالر می توانیــم درآمــد از ایــن راه کســب 

کنیــم. پــس مــی ارزد کــه اول بخــش خصوصــی از طریــق قوانیــن مطمئــن قانــع شــود کــه در بخــش افزایــش راندمــان 

ــا  ــم. ب ــرمایه را برگردانی ــد، س ــن درآم ــل ای ــد از مح ــد و بع ــرمایه گذاری کن ــازی س ــزات و بهینه س ــا و تجهی نیروگاه ه

توجــه بــه اعــدادی کــه گفتــم، در افــق 1420 تقریبــا 500 میلیــارد مترمکعــب گاز قــرار اســت مصــرف شــود. یعنــی اگــر 

جمعیــت مــا در آن ســال 120 میلیــون هــم باشــد، ســهم هــر ایرانــی از محــل گاز تولیــدی بــه قیمت هــای 20 ســنت 

امــروزی، حــدود 800 دالر خواهــد بــود. ظاهــرش شــاید ســاده باشــد، امــا مفهومــش ایــن اســت کــه در چرخــه اقتصــاد 

اگــر گاز را مــا از مصــارف گرمایشــی تبدیــل کنیــم بــه ارزش آفرینــی، می توانــد اثــر خوبــی داشــته باشــد.

یــک بحثــی را جنــاب آقــای فرخــزاد مطــرح کردنــد. بــه نظــر مــن موضــوع افزایــش راندمــان بــا موضــوع تنــوع ســبد 

ســوخت فــرق می کنــد، آنچــه کــه در نیروگاه هــای بــا راندمــان پاییــن اتفــاق می افتــد مصــرف بیــش از حــد ســوخت 

)گاز یــا هــر ســوخت دیگــری( بــه نســبت بــرق تولیــدی اســت، اگــر چــه تنوع بخشــی بــه ســبد ســوخت بحــران را از گاز 

بــه ســایر ســوخت ها منتقــل می کنــد؛ امــا بــه لحــاظ اقتصــادی اگــر افزایــش راندمــان اتفــاق نیفتــد، مصــرف ســوخت 

مایــع در نیروگاه هــا ضــرر اقتصــادی بیشــتری از گاز دارد. اگــر مــا بــه جــای گاز، نفــت کــوره، گازوئیــل یــا فرآورده هــای 

دیگــر در نیروگاه هــا مصــرف کنیــم، اقتصــادش بــه مراتــب از اقتصــاد االن زیان آورتــر اســت. ولــی ممکــن اســت ایــن 

ســبد تنــوع بهتــری ایجــاد کنــد.

دوبــاره بــه بحــث برگردیــم. گاز یــک کاالی ارزشــمند اســت کــه می خواهیــم آن را بــه پــول تبدیــل کنیــم و می خواهیــم 

ســر ســفره مــردم بیایــد. همــه هــم می دانیــم بحــث افزایــش قیمــت بــه تنهایــی در مرحلــه اول جوابگــو نیســت. بــه 

نظــرم افزایــش قیمــت را بایــد بــرای آخریــن مرحلــه بگذاریــم. مــردم االن اگــر بخواهنــد صرفه جویــی کننــد، ایــن مقــدار 
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صرفه جویــی بــا افزایــش قیمــت اتفــاق نمــی افتــد. چــون تجهیــزات و ســاختمان هایمان بــرای ایــن کار آمــاده نیســت. 

همان طــور کــه آقــای مروتــی هــم گفتنــد، ممکــن اســت 10 درصــد صرفه جویــی را فقــط مــردم بتواننــد )بــا مکانیــزم 

قیمتــی ( انجــام دهنــد، امــا چیــزی کــه مدنظراســت در این ارقــام و اعــدادی که دیدیــم خیلی باالتــر از این موضوع اســت.

چــه کنیــم کــه پارامترهــای قیمت گــذاری بــرای بخــش خصوصــی یــا بــرای مــردم یــا بــرای مصرف کننــدگان صرفــه 

اقتصــادی داشــته باشــد کــه بیاینــد نیــروگاه را افزایــش راندمــان بدهنــد، یــا بــرق را بــه روش هــای دیگــری تولیــد کنند؛ 

بــا بــاد، بــا خورشــید، بــا ســایر روش هــا، یــا این کــه مــردم در خانه هایشــان و ســاختمان و تجهیزات شــان بــه مصــرف 

کمتــری برســند. روی ایــن موضــوع دوســتان اگــر ایــده ای دارنــد بدهنــد، تــا بتوانیــم بحــث را جمع بنــدی کنیــم.

داود فرخزاد
مــن در ادامــه، بحثــم را یــک مقــدار بیشــتر بــاز می کنــم. بهینه ســازی یــک نــوع Optimization اســت، طبیعتــاً یــک 

ــم  ــم ک ــورمان می خواهی ــا در کش ــت؟ م ــازی چیس ــدف بهینه س ــع ه ــت. تاب ــداد محدودی ــک تع ــدف دارد و ی ــع ه تاب

مصــرف کنیــم؟ آیــا می خواهیــم ارزان تــر مصــرف کنیــم؟ یــا خیــر، مــا می خواهیــم شــدت انــرژی را Optimum کنیــم. 

یعنــی بــه ازای هــر واحــد تولیــد ناخالــص داخلــی، واحــد انــرژی مصــرف شــده کمتــری داشــته باشــیم. چــه اشــکالی 

ــرژی فی نفســه  ــرود؟ مصــرف ان ــاال ب ــی ب ــان خیل ــص داخلی  م ــد ناخال ــی تولی ــم ول ــرژی مصــرف کنی ــاد ان ــا زی دارد م

اشــکالی نــدارد. وقتــی اشــکال دارد کــه منجــر بــه افزایــش نمــوی GDP نشــود. 

چنـد نکتـه در ایـن مـورد مطـرح اسـت. پشـت ذهـن مـا یـا بـه قـول معـروف Mental Model مـا ایـن اسـت کـه ایـن 

انـرژی در حـال هـدر رفتـن اسـت. چـون مـدام نگاه مـان بـه مصـارف خانگـی اسـت و در ایـن مـورد صحبـت می شـود. 

البتـه درسـت اسـت. ولـی رفـاه اجتماعـی مـردم جامعـه نیـز یکـی از پارامترهاسـت. بنابرایـن اگـر بگوییـم کـه مصـرف 

انـرژی فی نفسـه بـاال اسـت و بایـد یـک فکـری بـرای آن بکنیـم، آن فکـر شـاید یکـی از اهدافـش ایـن باشـد کـه 

ببینیـم ایـن مصـرف را چطـور بایـد تغییـر دهیـم، تـا بـا همیـن میـزان مصـرف، GDP بیشـتری بـه دسـت بیاوریـم؟

مـن بـرای اینکـه می خواهـم متمرکـز شـوم و مصداقـی صحبـت کنـم، بـه خـود بحـث بـرق می پـردازم. جنـاب آقـای 

مهنـدس منتظـر تربتـی فرمودنـد کـه راندمان و مصـرف سـوخت نیروگاه ها یک مقوله اسـت. البتـه هر دوی آنهـا ماهیت 

اقتصـادی دارنـد. طبیعتـاً از بعـد اینکـه هـر دو اقتصـادی هسـتند، یـک مقوله انـد. ولـی مـن یـک مثـال عـرض می کنم.

  Energy information administration ،اگــر مــا بــه یکــی دو ســایت رجوع کنیم کــه حتمــا همــه بــا آن کار کــرده انــد

و Agency Energy international، و گــزارش Outlook 2020 - اگــر خواســتید در اختیارتــان می گــذارم- ببینیــد در 

دنیــا نمی آینــد بخــش عمــده بــرق را بــا پرارزش تریــن ســوخت یعنــی گاز طبیعــی تولیــد کننــد. گرچــه االن دارنــد از 
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زغال ســنگ بــه گاز طبیعــی ســوئیچ می کننــد، ولــی همیــن Outlook 2020 را ببینیــد. کشــورهایی کــه پیمــان کیوتــو 

را امضــا کردنــد، کشــورهایی کــه معاهــده پاریــس را امضــا کردنــد، از زغــال ســنگ، بــرق تولیــد می کننــد، گرچــه در 

حــال پاییــن آوردن میــزان آن هســتند. مــن عرضــم ایــن نیســت کــه برویــم تمــام برق مــان را از زغال ســنگ تولیــد 

کنیــم. نیروگاه هــای بــا ســوخت زغــال ســنگ بــا راندمــان زیــر 35 درصــد دارنــد تولیــد می کننــد. علــت آن ایــن اســت 

کــه از زغــال ســنگ و مــازوت اســتفاده دیگــری نمی شــود کــرد. ولــی از گاز طبیعــی خیلــی می شــود اســتفاده کــرد. 

بنابرایــن در آن تابــع هدفــی کــه عــرض کــردم، گاز طبیعــی می توانــد کمــک می کنــد بــه افزایــش GDP بــه روش هــای 

دیگــر، ولــی زغال ســنگ نمی توانــد ایــن مزیــت را ایجــاد کنــد. اینکــه عــرض کــردم تنــوع در منابــع اولیــه، بــا ایــن نــگاه 

 GDP بــود کــه مــا کمــک کنیــم ســبد منابــع اولیــه تولیــد انــرژی موجــود در کشــور را بــه ســمتی ببریــم کــه بیشــترین

از ایــن مقــدار انــرژی مصــرف شــده یــا تولیــد شــده بــا احتســاب تلفــات بــه دســت آیــد. 

ــع نفــت و گاز  ــن مناب ــا بزرگتری ــه م ــن احســاس وجــود دارد ک ــی در کشــور ای ــاره بهینه ســازی مصــرف، وقت ــا درب ام

جهــان را داریــم چــه انتظــاری می تــوان در مــورد مصــرف بهینــه داشــت؟ در ایــن روزهــا بعضــی از ایــن نهادهایــی کــه 

از مــن می پرســیدند کــه بــرق چــرا قطــع شــده اســت؟ وقتــی بــه آنهــا می گفتــم ضمــن کمــک فراوانــی کــه شــرکت 

ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران و شــرکت ملــی گاز ایــران بــه مــا کردنــد - همیــن امــروز شــرکت 

ملــی گاز ایــران کمکــی بــه مــا کردنــد کــه از یــک محدودیــت جــدی جلوگیــری کردنــد - امــا مــا محدودیــت ســوخت 

هــم داریــم، باورشــان نمی شــود. آنهــا می گوینــد در کشــوری کــه یــک میلیــارد مترمکعــب گاز در روز تولیــد می شــود، 

چگونــه شــما مثــا بــرای 80 ،90 میلیــون مترمکعــب در روز محدودیــت داریــد و می خواهیــد خاموشــی بدهیــد؟ ایــن 

تصــور باعــث می شــود کــه در مصــارف خانگی شــان هــم خیلــی رعایــت نکننــد. اگــر آن بخــش اقتصــادی را بــا بخــش 

ــاد  ــن اعتق ــوز م ــه هن ــر خواهــد شــد- البت ــم نتیجــه مطلوب ت ــط اقتصــاد را نبینی ــی فق ــم، یعن ــق کنی فرهنگــی تلفی

دارم کــه ایــن اقتصــاد اســت کــه حــرف اول را می زنــد- ولــی یــک مقــدار بــه مســائل فرهنگــی هــم اشــاره می کنــم.

همیـن کاری کـه مـا االن در بـرق انجـام می دهیـم، مثـا به صنایع مشـوق می دهیم. ما امسـال بـه صنایع مان در تابسـتان 

حـدود سـیصد میلیـارد تومـان پـول دادیـم کـه اگـر برایتـان اقتصـادی اسـت تولیدتـان را جا بـه جا کنیـد. به عـاوه الزم 

اسـت کـه مصـارف بـرق را منحصر در مصـارف خانگی نبینیـم، حـدود 35 درصد مصارف مـان صنعتی اسـت و این مصارف 

صنعتـی ارزش افـزوده بسـیار باالیـی دارنـد. از جملـه آلومینیـوم کـه تقریبـا صـادرات برق اسـت. مـا در برق روشـی که در 

پیـش گرفته ایـم )ضمـن اینکـه بخـش تولیـد را بهینـه می کنیـم(، ایـن اسـت کـه با مـردم خیلی بیشـتر صحبـت کنیم و 

بـه آنهـا بگوییـم کـه بـه نفـع اقتصـاد کشـور اسـت کـه ما درسـت مصـرف کنیـم. برایشـان توضیـح دهیـم، با این روشـی 

کـه مصـرف می کنیـم و بـا ایـن روشـی کـه بـه جلـو می رویـم، ایـن وضعیـت نمی توانـد خیلـی زیـاد ادامـه پیـدا کنـد.
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دربــاره مصــرف بــرق بــه خصــوص در صنایــع، مــن چنــد تــا عــدد عــرض کنــم و عبــور کنــم. مــا در آبــان و آذر امســال 

ــرق کشــور از اول  ــرژی ب ــتیم. متوســط رشــد مصــرف ان ــع 15 درصــد رشــد داش ــور متوســط در بخــش صنای ــه ط ب

ســال تــا امــروز یعنــی حــدوداً هفتــم، هشــتم بهمــن، 5/3 درصــد بــوده اســت. مــا در صنعــت حــدود 15 درصــد رشــد 

داشــته ایم و ایــن رشــد در شــرایطی اســت کــه مــا بــه شــدت بــه خاطــر محدودیــت گاز محدود شــان کرده ایــم. اگــر 

اجــازه بدهیــم کــه مصــرف کننــد ایــن رشــد حتمــا بــه 25 درصــد می رســد. خوشــبختانه ســهم صنعــت قبــا حــدود 

32، 33 درصــد بــود در مقابــل ســهم بخــش خانگــی کــه 33 درصــد بــود، بخــش صنعــت ســهم خانگــی را کــم کــرده و 

بــه حــدود 35 درصــد بــا محدودیت هــای موجــود رســیده اســت. اگــر مــا اجــازه بدهیــم کــه مصــارف صنعتــی خودشــان 

بیاینــد و بــا یــک قیمــت اقتصــادی کار را جلــو ببرنــد، مــن  فکــر می کنــم می توانیــم بخــش خانگــی را هــم از طریــق 

بخــش دولتــی اداره کنیــم. سیاســتی کــه مــا االن داریــم ایــن اســت کــه بــه صنایــع بگوییــم برق تــان را خودتــان بایــد 

از طریــق بــورس و جاهــای دیگــر تامیــن کنیــد. مــا فقــط روی خانگــی، کشــاورزی و مصــارف عمومــی متمرکــز شــویم. 

همان طورکــه اشــاره شــد یکــی از سیاســت های روســیه در بخــش گاز نیــز همیــن روش اســت.

حسن منتظرتربتی
یــک نکتــه را دربــاره موضــوع تولیــد بــرق توســط بخــش خصوصــی اضافــه کنــم. االن نیروگاه هــا بــه ظاهــر خصوصــی 

هســتند، ولــی تغییــری در میــزان راندمــان و بحــث بهــروری نداشــته اند و همچنــان وظیفــه تبدیــل را انجــام می دهنــد 

مــا گاز را بــه قیمــت مجانــی در اختیارشــان قــرار می دهیــم و آنهــا بــرق را بــا قیمــت ناچیــز بــه توانیــر می فروشــند. 

بــرای آینــده بایــد ایــن رویــه تغییرکنــد. یعنــی اگــر قــرار باشــد بــرق بــا ایــن رویــه توســعه پیــدا کنــد امــا بازدهــی کان 

آن در کشــور پاییــن باشــد بحــران روی بحــران اضافــه خواهــد شــد. مــن فکــر می کنــم بــه جــای نــگاه بخشــی، بایــد 

زنجیــره کل یعنــی ارزش آفرینــی کان مطــرح باشــد. 

محمد مصطفوی
مــن یک بــار دیگــر ایــن عددهــا را می گویــم، معــادل 6 میلیــون بشــکه نفــت خــام در روز، گاز مصــرف می کنیــم. ایــن 

مقــدار گاز مصرفــی آن قــدر زیــاد اســت کــه احتیاجــی بــه آوردن دلیــل نیســت. 6 میلیــون بشــکه نفــت خــام معــادل 

 GDP ــک ــم، ی ــرح کنی ــال GDP را مط ــرای مث ــاد اســت، ب ــان زی ــت مصرف م ــوان گف 24 بشــکه در روز اســت. می ت

300 میلیــارد دالری، یــا 350 میلیــارد دالری، انــرژی اولیــه ای کــه مصــرف می کنــد.  Liquide هــم در نظــر بگیریــد، 

حــدود 8 میلیــون بشــکه در روز مصــرف می کنــد. ایــن 8 میلیــون بشــکه در روز مقــدار انــرژی مصرفــی می باشــد، اگــر 
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،GDP ــرژی مصرفــی یــک ــم، 16میلیــون دالر می شــود. یعنــی اگــر مقــدار ان قیمــت نفــت را 50 دالر در نظــر بگیری

160 اســت، مقــدار خــود GDP 300 اســت، واضــح اســت کــه دیگــر نیــازی بــه اثبــات میــزان شــدت بــاالی انــرژی نیســت. 

بحــث شــدت انــرژی را جایــی مطــرح می کننــد کــه به عنــوان مثــال 10 درصــد پایین تــر از آلمــان اســت، یــا 20 درصــد 

باالتــر از جــای دیگــر اســت، موضــوع بحــث در مــورد میــزان بــاالی مصــرف انــرژی مــا اســت کــه فاجعــه اســت.

از طــرف دیگــر مســئله ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه فــرض کنیــم راندمانمــان خــوب بــود، حــاال می خواســتیم 

ــه  ــن راندمــان رســیده ایم، ریشــه اش برمی گــردد ب ــه ای ــا ب ــرژی ی ــن شــدت ان ــه ای گازهــا را چــه کار کنیــم؟ این کــه ب

ــه نمی شــد. یعنــی  ــم. اگــر می توانســتیم از گاز درآمــد داشــته باشــیم این گون ــول دربیاوری ــم از گاز پ این کــه نمی توانی

از حجــم گاز مصرفــی در کشــور کــه معــادل 6 میلیــون بشــکه نفــت خــام اســت درآمــد خیلــی محــدودی داریــم، حــال 

این کــه یــک بخــش بنــد ق مــاده 12 راه درآمدزایــی بــود. یعنــی گفتنــد ایــن گازی کــه تولیــد می کنیــد بــه نیــروگاه 

ــتفاده  ــرآورده را اس ــد آن ف ــود و درآم ــادر می ش ــرآورده ص ــود و آن ف ــی می ش ــرآورده ای صرفه جوی ــک ف ــی رود، ی م

ــه وجــود  ــود کــه از همیــن تولیــد گاز اضافــی درآمــد ب ــد. یعنــی چــون جایگزیــن Liquide می شــد، روشــی ب کرده ان

ــه  ــی ک ــک مدل ــا ی ــل سیاســی نمی شــود. ام ــه دالی ــن ب ــه به نظــر م ــم، ک ــر دهی ــا را تغیی ــر قیمت ه ــا اگ ــد. ام می آم

خیلــی راحــت اســت را چــرا اســتفاده نمی کنیــم؟

ــی  ــروگاه، صرفه جوی ــی، در نی ــت، در خانگ ــان در صنع ــر خودش ــد اگ ــرف می کنن ــه گاز مص ــیمی هایی ک ــًا پتروش مث

کننــد، معــادل صرفه جویــی کــه در گاز داشــتند از سوخت شــان کــم شــود، از خوراک شــان کــم شــود. همــه گاز داخــل 

ــه پتروشــیمی ها  ــه ای اســت، مثــل گازی کــه ب ــه ای نیســت. بخشــی از گاز داخــل کشــور غیریاران کشــورمان کــه یاران

ــی هــم دارد. یعنــی  ــد خوب ــدار درآم ــون مترمکعــب گاز اســت. همیــن مق ــن هــم کــم نیســت. 70 میلی ــد. ای می دهن

اجــازه بدهیــم کــه صرفه جویــی کننــد. فــرض بفرماییــد در نیروگاهــی ســیکل ترکیبــی بگذارنــد، وقتــی ســیکل ترکیبــی 

ــروگاه را  ــب در روز مصــرف نی ــون مترمکع ــک میلی ــی ی ــم، یعن ــرق کنی ــه ب ــل ب ــازی آن تبدی ــا معادل س ــتند، ب گذاش

ــا  ــون مترمکعــب از خوراک هــای آن ه ــک میلی ــون مترمکعــب گازی کــه کــم می شــود، ی ــک میلی ــن ی ــم. ای کــم کنی

ــت  ــی راح ــدی خیل ــای بع ــه در گام ه ــد. در نتیج ــر می کنن ــی تهات ــه نوع ــی ب ــود، یعن ــم می ش ــان ک درحساب هایش

ــی هــم  ــای منتظرتربت ــد. آق ــا انجــام داده ان ــای دنی ــی جاه ــه در خیل ــرد. کاری ک ــردم Tokenize ک ــرای م می شــود ب

فرمودنــد، مثــًا بورســی را بــه وجــود آورده انــد. حــاال نمی خواهــم بگویــم بــورس را حتمــا بــه وجــود آوریــد. صنایــع 

عمــده تــا بــه مــردم برســد، شــاید ده ســال طــول بکشــد. ولــی اگــر صنایــع عمــده در مرحلــه بعــدی بتواننــد گازی کــه 

مصــرف می کننــد را صــادر کننــد بســیار مفیــد اســت. در مــورد صنایــع فــوالد فــرض بفرماییــد اگــر بتواننــد معــادل 

گازی را کــه صرفه جویــی کردنــد، خودشــان صــادر کننــد و حداقــل در مناطــق نزدیــک بــه خودشــان آزادســازی شــود. 
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ــد موجــب بهینه ســازی شــود. ــوده و می توان ــه نظــر مــن مفیــد ب ــرای آن هــا درآمد زایــی شــود، ب ــا ایــن روش اگــر ب ب

در گام بعــدی نیــز می توانــد در آزادســازی تجــارت گاز کمــک کنــد و درصــورت آزادســازی تجــارت گاز، ظرفیت هــای 

خیلــی عمــده ای در بحــث تجــارت گاز خواهیــم داشــت. مثــل این کــه کشــوری مثــل ترکمنســتان کــه چهارمیــن ذخایــر 

ــا همــه  ــن فرصــت اســتفاده کنیــم. م گاز جهــان را دارد و محصــور در خشــکی )landlocked( اســت، می توانیــم از ای

گازمــان را از جنــوب بــه شــمال می بریــم، در حالی کــه یکــی شــمال مــا اســت کــه مشــکل گاز دارد، نمی دانــد آن را چــه 

کنــد. اگــر ایــن  تجــارت شــکل گیــرد، می توانــد ظرفیــت خیلــی زیــادی را به وجــود آورد و نیــز در بحــث بهینه ســازی 

ــاظ  ــی از لح ــازی به تنهای ــود و بهینه س ــتغال ش ــزوده و اش ــی ارزش اف ــل توجه ــدار قاب ــاد مق ــب ایج ــد موج می توان

ایجــاد اشــتغال و ایجــاد ارزش افــزوده ظرفیــت هنگفتــی دارد کــه اگــر ایــن راه بــاز شــود و این هــا بتواننــد از گازی کــه 

صرفه جویــی می کننــد درآمــد بــه دســت آورنــد، حتمــا مــوج خیلــی زیــادی از کاربــران را در ایــن حــوزه ایجــاد کنــد. 

محمد مروتی
خیلــی مختصــر نکتــه آخــر را عــرض کنــم. ایــن قضیــه مــرغ و تخم مرغــی که مــا در زمینــه بهینه ســازی ســوخت داریم، 

فکــر می کنــم از خیلــی زمان هــای قبــل وجــود داشــته اســت. پــس از ایــن هــم وجــود خواهد داشــت. نمی شــود بــه دلیل 

وجــود مــرغ و تخم مــرغ متوقــف مانــد. بایــد باالخــره از یــک حوزه هایــی شــروع کــرد، یــک مقدارجلــو رفــت. االن همیــن 

مثال هایــی کــه آقــای مصطفــوی زدنــد از همیــن جنــس اســت. یعنــی در یــک حوزه هایــی مثــا نیروگاه هــا، یــک چیــزی 

کــه باالخــره تاریخچــه فعالیتــش مشــخص اســت، اینکــه چــه مقــدار گاز مصــرف می کــرده اســت. بــه عنــوان یــک پکیــج 

می شــود اجــازه داد کــه در یــک مــواردی بــه صــورت مــوردی مــرغ و تخم مرغ هــا را شکســت. همــان نکتــه ای کــه آقــای 

منتظرتربتــی فرمودنــد، خیلــی نکتــه خــوب و زیبایــی بــود کــه باالخــره هــم بخــش خصوصــی ایــن بنیــه را نــدارد، چون 

تــا بیایــد ســرمایه گذاری کنــد بخواهــد کــه برگــردد بــه آن طــول می کشــد، هــم از آن طــرف ایــن کارهــا را نمی کنیــم.

مثــال آن تانکــر کــه دارد مــی رود و از زیــر آن می ریــزد و بخــش زیــادی کارکــرد کــه می توانســت داشــته باشــد در راه 

هــدر مــی رود. اینکــه یــک کســی مثــل دولــت بیایــد تســهیل کنــد، ایــن وســط بایســتد، ایــن انتقــال را تامیــن مالــی 

کنــد، حتمــا الزم اســت. خاصــه حــرف مــن ایــن اســت کــه مــا بــرای اینکــه یــک میلیــارد مترمکعــب گازی کــه داریــم 

ــک ســری  ــم، ی ــت را بگیری ــن هــدر رف ــوی ای ــم، جل ــر آن را هــدر می دهی ــری اکث ــه تعبی ــا ب ــم، ی را اســتفاده می کنی

اصطاحــاً "Fruit low hanging" هــا وجــود دارد، بــه ســادگی مــا بــا یــک تــکان جزئــی، بــا یــک برچســب ســاده ای 

ــا  ــت. ام ــود برداش ــی را می ش ــای خوب ــم و قدم ه ــر را بگیری ــاف آن تانک ــوی ات ــد جل ــد، 60 درص ــم 70 درص می توانی

اگرهمچنــان بــر اینکــه ظرفیــت کــم کــردن مصــرف وجــود نــدارد بخواهیــم متوقــف بمانیــم، اتفاقــی کــه می افتــد ایــن 
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اســت کــه در ایــن چرخــه معیــوب همچنــان گیــر خواهیــم افتــاد.

حسن منتظرتربتی
جمع بنــدی کنیــم: بحــث مــا ایــن بــود کــه مصــارف گاز در افــق 1420 در بخــش نیروگاهــی بــا ایــن رونــدی کــه االن 

داریــم پیــش می رویــم، از 85 بــه 205 میلیــارد متــر مکعــب در ســال و در بخــش خانگــی و تجــاری و صنایــع غیرعمــده 

از 90 بــه 175 میلیــارد متــر مکعــب در ســال افزایــش می یابــد. یعنــی این کــه مــا از 175 میلیــارد مترمکعــب مصــرف 

ــه 380 میلیــارد مترمکعــب می رســیم. )205 میلیــارد متــر مکعــب افزایــش مصــرف معــادل  گاز در ایــن دو بخــش، ب

آنچــه کــه امــروز درپــارس جنوبــی تولیــد می کنیــم( ایــن مفهومــش ایــن اســت کــه تولیــد گاز پاســخ گوی نیازهــای 

ــرای  ــعه ای، ب ــای توس ــایر بخش ه ــرای س ــچ گازی ب ــر هی ــاً دیگ ــد، مطمئن ــخ گو باش ــر پاس ــا اگ ــود. ی ــد ب ــی نخواه آت

ــد. دولت هــا هــم معمــوال اولویــت اول  شــان تامیــن مصــارف رفاهــی )مصــارف  ــرای صنایــع نخواهــد مان پتروشــیمی، ب

ــا وضعیــت  ــادی ب ــی تفــاوت زی ــن مکانیزم هــای دولتــی نشــان می دهــد، آینــده خیل ــود. ای ــرق( خواهــد ب خانگــی و ب

امــروز و ســال های پیــش نخواهــد داشــت و همچنــان بــاز مــا گاز را بــه عنــوان کاالی ارزشــی اســتفاده نخواهیــم کــرد.

پیشنهاداتی داده شدکه می خواهیم جمع بندی کنیم: 

ــرای  ــک ســبد مناســبی ب ــه اول ی ــود. در مرحل ــد ب ــا خواه ــده نیروگاه ه ــرژی در آین ــای عمــده گاز و ان مصرف کننده ه

تولیــد بــرق آینــده بایســتی بــا نــگاه فرابخشــی فراهــم شــود. در مرحلــه بعــد مشــکل اصلــی در نــوع وظایــف نیروگاه هــا 

)وزارت نیــرو( و تامیــن گاز )وزارت نفــت( اســت. تــا زمانــی کــه گاز و ســوخت مجانــی در اختیــار نیروگاه هــا قــرار گیــرد، 

ــد و  ــرق می باش ــد ب ــا تولی ــر صرف ــی توانی ــه اصل ــد و دغدغ ــاق نمی افت ــا اتف ــان نیروگاه ه ــودی در راندم ــه بهب هیچ گون

شــاید بخشــی از ایــن مشــکل در تشــکیل وزارت انــرژی یــا الحــاق نیروگاه هــا بــه شــرکت ملــی گاز ایــران برطــرف شــود. 

امــا در هــر قالبــی باشــد، چــه در یــک وزارت خانــه و چــه در قالــب دو وزارت خانــه، بــه نظــر مــن تهیــه ســبد مناســب 

تولیــد بــرق بــرای ســال های پیــش رو یــک الــزام اســت کــه در آن هــم بــه راندمــان توجــه بشــود، هــم تولیــد بــرق از 

ــر مدنظرقــرار گیــرد. ــرژی تجدیدپذی ــژه موضوعــات ان ــرژی و ســایر بخش هــا، به وی ســایر حامل هــای ان

ــرمایه گذاری و  ــر در س ــدم و تاخ ــن تق ــه ای ــت ک ــن اس ــتان ای ــت دوس ــم صحب ــر می کن ــن فک ــا، م ــایر بخش ه در س

کســب منافــع همچنــان مانــع اقــدام اجرایــی اســت. مــا اگــر بتوانیــم بــا ظرفیــت قانونــی، چــه آن کــه در بنــد ق وجــود 

دارد، چــه در قوانیــن جدیــدی کــه تدویــن می شــود، صرفه جویــی را بفروشــیم. یعنــی مــا عمــًا بتوانیــم یــک بنگاهــی 

ــی شــرکت هایی  ــد، یعن ــد کنن ــی تولی ــد صرفه جوی ــه می توانن ــم. بخش هایی ک ــی درســت کنی ــروش صرفه جوی ــرای ف ب

در کشــور ایجــاد شــوند کــه برونــد صرفه جویــی ایجــاد کننــد و ایــن صرفه جویــی در اختیــار خودشــان قــرار بگیــرد، 
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بتواننــد آن را بــه پتروشــیمی بفروشــند یــا بــه صــادرات اختصــاص دهنــد. ایــن فضــای ایجــاد صرفه جویــی و فــروش 

ــوان  ــم به عن ــا ه ــا بانک ه ــاید این ج ــه ش ــت اینک ــد، از باب ــک راه کاری باش ــن ی ــر م ــه نظ ــد ب ــی می توان صرفه جوی

وام دهنــده بــه کمــک بیاینــد. اگــر بتوانیــم ایــن قالــب مناســب را بــرای فــروش صرفه جویــی ایجــاد کنیــم و مکانیزم هــا 

ــه بخــش صنعتــی کــه  ــا ایــن مکانیزم هــا از بخــش خانگــی جــدا کنــد و ب و روش هایــی داشــته باشــیم، گاز ارزان را ب

ارزش افــزوده بیشــتری دارد منتقــل کنــد، چــون خــود مــردم بــه تنهایــی نمی تواننــد چنیــن کننــد. ایــن مکانیزم هــا در 

قالــب همــان فــروش صرفه جویــی و شــرکت هایی کــه بــرای ایــن موضــوع ایجــاد می شــوند بــه نظــر مــن موثــر اســت. 

ــی  ــل صرفه جوی ــا از مح ــود را ی ــاز خ ــورد نی ــه گاز م ــم، ک ــازه بدهی ــده اج ــع عم ــه صنای ــه ب ــث اینک ــم بح ــی ه یک

ــا همــان مدلــی کــه در روســیه انجــام می شــود. صنایــع فــوالد و صنایــع  ــا از بخش هــای باالدســت ب تأمیــن کننــد، ی

ــد. ــتفاده کنن ــان اس ــدی را خودش ــد و گاز تولی ــعه بدهن ــان باالدســت را توس ــد خودش ــیمی بتوانن پتروش

ــب  ــتی در قال ــا بایس ــه م ــت ک ــی اس ــش خصوص ــه بخ ــارت گاز ب ــی از تج ــذاری بخش ــوع واگ ــم موض ــوع آخره موض

مکانیزم هایــی کــه تدویــن می کنیــم انشــاا... بخــش خصوصــی را بــه تجــارت گاز وارد کنیــم. مــا فقــط بــه عنــوان دولــت 

زیــر ســاخت در اختیــار قراربدهیــم کــه ایــن زیــر ســاخت خوشــبختانه در خطــوط لولــه وجــود دارد و مشــکلی از ایــن 

بابــت نیســت. فقــط بایــد ســهم ایــن تجــارت و تعرفه هایــش عادالنــه مشــخص بشــود.  

ایــن را هــم عــرض کنــم کــه بخش هــای دولتــی نمی تواننــد و نبایــد بــه تنهایــی اقــدام بــه تدویــن روش هــا و مقــررات 

مربــوط بــه ورود بخــش خصوصــی بــه تجــارت گاز و توســعه بخــش باالدســتی کننــد. راه حــل آن بحــث رگوالتوری هــا 

اســت کــه اساســنامه پنــج تــا رگوالتــوری را آمــاده کردیــم کــه انشــاا... امیدواریــم بتوانیــم از طریــق رگوالتورهــا بخشــی 

از ایــن نگرانی هــا و مشــکات را برطــرف کنیــم.

در خاتمــه عــرض کنــم کــه گاز یــک کاالی ارزشــمند اســت و در ایــن ســال ها شــاید بــه درســتی عمــده تمرکــز بــر 

جایگزینــی آن بــه جــای یــک کاالی ارزشــمند تر )آزاد ســازی فرآورده هــا( بــوده اســت امــا االن بــه مرحلــه ای رســیده 

اســت کــه بایــد خــودش بــه عنــوان یــک کاالی ارزشــمند مــد نظــر قــرار بگیــرد و بتوانیــم ایــن کاال را کــم کــم بــه پــول 

و ثــروت بــرای مــردم تبدیــل کنیــم.
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متانـول،  تولیـد  مـازاد  نشسـت 

آثارقیمتی و تکمیـل زنجیره ارزش

چهارشـنبه 1399/11/08                               15:30 تـا 16:45





بهزاد محمدی
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مشخصات فردی:

بهزاد محمدی، متولد 1345

سوابق تحصیلی:

مهندسی پاالیش، دانشگاه شیراز 

سوابق شغلی و اجرایی:

رئیس هیأت مدیره مهندسین مشاور سولفیکان

سرپرست فرآیند مهندسین مشاور تکنولوژی

مدیر R&D پتروشیمی فارابی

مدیر راه اندازی پروژه فازهای 9-10 اویک

OIEC مدیر راه اندازی گروه

 )OICO( مدیرعامل شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

OIEC مدیرعامل
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محمدرضا نعمت زاده 
مدیرعامل شرکت مدیریت و اجراء مهرنیک 

مشخصات فردی:
محمدرضا نعمت زاده، متولد 1324 

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 

کارشناسی محیط زیست 
سوابق شغلی و اجرایی: 

مدیر فنی و رئیس کارخانجات بخش خصوصی در تهران 
عضو هیئت مدیره و معاون فنی شرکت ایران ناسیونال 

وزیر کار و امور اجتماعی 
وزیر صنایع و معادن 

معاون اجرایی نخست وزیر 
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل برنامه ریزی تولید و زیربنایی 

عضو هیئت مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر 

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

مشاور ارشد وزیر نفت
وزیر صنعت، معدن و تجارت 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خصوصی مدیریت و اجرای مهرنیک در زمینه مدیریت طرح های توسعه ای
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مرضیه شاهدائی 
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ

مشخصات فردی:
مرضیه شاهدائی، متولد 1340

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه کلگری کانادا

کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
سوابق شغلی و اجرایی:

کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پیشرفت طرح ها )خدمات فنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی(
کارشناس ارشد مهندسی طرح دوده صنعتی اهواز 

کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت پتروشیمی بندر امام 
رییس مهندسی فرآیند مدیریت طرح ها )شرکت ملی صنایع پتروشیمی(

رییس کل امور نظارت بر مهندسی طرح ها )شرکت ملی صنایع پتروشیمی(
رییس مهندسی فاز 2 عسلویه )شرکت مدیریت توسعه و پتروشیمی دماوند(

رییس نظارت بر مهندسی طرح های مناطق ویژه )شرکت ملی صنایع پتروشیمی(
مشاور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل 

عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی دماوند 
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس
عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
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قائم مقام وزیر نفت 
رییس هیئت مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ 
رییس هیئت مدیره پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه 

رییس هیئت مدیره پتروشیمی مروارید 
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حسن عباس زاده 
مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مشخصات فردی:

حسن عباس زاده، متولد 1354 

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی شیمی محض، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سوابق شغلی و اجرایی:

کارشناس ارشد برنامه ریزی و طرح ها

رییس گروه کارشناسی دفتر معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رابط امور مجلس شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رئیس برنامه  ریزی انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

رئیس تلفیق و ارزیابی برنامه های تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی

معاون مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مسول طراحی و راه  اندازی آزمایشگاه طرح LDPE شرکت پتروشیمی امیرکبیر

رییس آزمایشگاه های پلیمری شرکت پتروشیمی امیرکبیر

عضو ستاد تحول سازمانی شرکت پتروشیمی امیرکبیر

رییس آزمایشگاه شرکت تولیدی معدنی مدوار وابسته به شرکت مس سرچشمه

مدیر تولید شرکت تولیدی معدنی مدوار وابسته به شرکت مس سرچشمه
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عبدالرحیم قنبریان 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز 

مشخصات فردی:

عبدالرحیم قنبریان، متولد 1350

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی پتروشیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

سوابق شغلی و اجرایی:

رییس هیئت مدیره شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز

عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مبین

مدیر مجتمع شرکت پلیمر آریاساسول

جانشین مدیرعامل و سرپرست شرکت با اختیار تام، شرکت پلیمر آریاساسول

رییس بهره برداری و رییس خدمات فنی شرکت پتروشیمی پارس 
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بهزاد محمدی 

بسم ا... الرحمن الرحیم
امیدواریــم ایــن دوره از کنگــره بــرای دوســتان مفیــد واقع شــده باشــد و اســتفاده الزم را از محتویــات کنگره برده باشــید.

من قبل از ورود به بحث اعضای نشست را معرفی می کنم:

جنـاب آقـای مهنـدس نعمـت زاده کـه به عنـوان برند توسـعه صنعت پتروشـیمی در کشـور محسـوب می شـوند و مشـاور 

عالـی وزیـر نفت

جناب آقای دکتر عباس زاده مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

جناب آقای مهندس قنبریان مدیرعامل شـرکت پتروشـیمی شـیراز که اولین خشـت پتروشـیمی در آن منطقه گذاشـته 

شـد و آغازی شـد بر وضعیتی که امروز شـاهد آن هسـتیم.

سرکار خانم مهندس شاهدایی، مدیر عامل شرکت پتروفرهنگ

در مقدمــه عــرض کنــم کــه متانــول یک محصول اصلی در صنعت پتروشــیمی اســت و ظرفیــت فعلی ما در کشــور نزدیک 

بــه 12 میلیــون تــن اســت کــه 80 درصــد از آن را تولیــد می کنیــم و مصــرف داخــل کشــور نزدیــک بــه  700 هــزار تــن

در ســال اســت. الباقــی ایــن مقــدار متانــول صادر می شــود و درآمدی که نصیب کشــور می شــود نزدیک بــه 2 میلیارد دالر

ــن  ــه در توســعه ای ــی ک ــر اســاس برنامه های ــا ب ــد. م ــه حســاب می آی ــل توجهــی ب ــم قاب ــه رق  در هــر ســال اســت ک

صنعــت داریــم، ظرفیت مــان در ســال 1404 بــه حــدود 23 میلیــون تــن متانــول در ســال افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 

ایــن اتفــاق در 3-4 ســال آتــی خواهــد افتــاد. بــه هــر حــال همــه می دانیــم کــه در ســالیان گذشــته همــواره صــادرات 

گاز بــرای مــا یــک محدودیــت و مشــکل بــوده اســت و بــه نظــر مــن بهتریــن تدبیــر صــورت گرفتــه، ایــن بــوده کــه 

مــا متانــول گاز را بــه محصولــی تبدیــل کنیــم کــه قابلیــت صــادرات داشــته باشــد و مــا شــاهد ایــن موضــوع هســتیم.

بــه هــر حــال یــک خــوراک خامــی بــه نــام گاز طبیعــی کــه حــدود 80 تــا 90 دالر بــه ازای هــر تــن قیمــت دارد، در این 

فرآینــد بــه محصــول پتروشــیمی تبدیــل می شــود کــه متانــول اســت و بــا قیمتــی معــادل حــدود 250 دالر بــه ازای هــر 

تــن بــرای کشــور ارزســازی و ارز آوری می کنــد. مــن بــا اطــاق واژه مــازاد، بــه صنعــت متانــول کشــور موافــق نیســتم 

ــه محصولــی  ــرای تبدیــل یــک مــاده خــام ب و احســاس می کنــم کــه بهتریــن گزینــه ای کــه می شــد انتخــاب کــرد ب

کــه بــا ارزش افــزوده بــاال اســت، ایــن اقــدام موثــر بــوده و گزینــه ای بــوده کــه دوســتان در آن زمــان انتخــاب کرده انــد. 

ایــن جریــان همچنــان رو بــه جلــو در حــال حرکــت اســت، امــا شــاید منصفانــه نباشــد کــه بگوییــم متانــول مــازاد در 

کشــور داریــم، خیــر متانــول مــا بــه خوبــی در حــال صــادر شــدن اســت و در بــازار داخلــی هــم در حــال مصــرف شــدن 
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اســت. امــا اشــکالی کــه شــاید وارد باشــد ایــن اســت کــه مــا از مســیر متانــول نتوانســتیم زنجیــره را ادامــه دهیــم و ایــن 

موضــوع اصلــی اســت. آن هــم دالیــل خــاص خــود را دارد. بــه هــر حــال مــا در ایــن کشــور بــا محدودیت هایــی مواجــه 

ــول گام بعــدی و گام هــای  ــرای مــا درســت نمی شــد می توانســتیم از طریــق متان هســتیم و اگــر ایــن محدودیت هــا ب

بعــدی را برداریــم و بــه محصوالتــی برســیم کــه بــرای کشــور مفیدتــر و ارزشــمندتر هســتند.

ــه مــن خدمــت شــما کلیاتــی را عــرض کنــم و وارد بحث هــای چالشــی تر خواهیــم شــد. ظرفیــت تولیــد  در ایــن ارائ

33 محصــول عمــده پتروشــیمی جهــان را بررســی می کنیــم و این کــه ایــران در کجــای ایــن موضــوع و در کجــای ایــن 

جــدول قــرار دارد.)تصویــر1( کل ظرفیــت دنیــا در ایــن 33 محصــول عمــده حــدود 1900 میلیــون تــن در ســال اســت و 

ســهم خاورمیانــه از ایــن مقــدار 10 درصــد آن، معــادل 190 میلیــون تــن اســت و الباقــی بــه ســایر کشــورها تعلــق دارد. 

از ایــن 190 میلیــون تــن، ســهم مــا در خاورمیانــه 26 درصــد اســت و در کل دنیــا معــادل 2/6 دهــم درصــد اســت. ایــن 

جایــگاه ایــران در صنعــت پتروشــیمی دنیــا از حیــث محصــوالت عمــده اســت. عربســتان ســعودی از مــا جلوتــر اســت. 

ولــی مــا برنامه ریــزی داریــم و اعتقــاد داریــم کــه در ســال های آتــی جــای مــا بــا عربســتان قطعــاً جابجــا خواهــد شــد. 

قطــر و امــارات و بقیــه کشــورها هــم بــه نســبت در ایــن تولیــد نقــش دارنــد.

تصویر 1: ظرفیت تولید 33 محصول عمده پتروشیمی جهان

اگــر بخواهیــم متانــول را در بیــن ایــن 8 محصــول پایــه پتروشــیمی ببینیــم، مــا در صنعت مــان 8 محصــول اساســی 

ــن و زایلــن می شــود. در ســال 2019 کل  ــول، آمونیــاک، اولفین هــا و همین طــور بنــزن، تولوئ ــم کــه شــامل: متان داری

تولیــد ایــن 8 محصــول اساســی و پایــه پتروشــیمی در جهــان، 686 میلیــون تــن اســت و ســهم متانــول در ایــن ســبد 
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15 درصــد اســت. یعنــی عمــًا 15درصــد محصــوالت پایــه دنیــا  متانــول اســت کــه معــادل 85 میلیــون تــن می شــود 

و رشــد آن تــا 2028 معــادل 2 /3 درصــد در ســال اســت کــه در بیــن 8 محصــول اصلــی، جایــگاه ســوم را پیــدا کــرده 

اســت کــه قابــل توجــه و قابــل تامــل اســت )تصویــر 2(.

تصویر 2: هشت محصول اساسی و پایه پتروشیمی

ــه  ــر3 ماحظ ــه در تصوی ــور ک ــتند؟ همین ط ــانی هس ــه کس ــا چ ــت در دنی ــث ظرفی ــول از حی ــی متان ــران اصل بازیگ

ــا  ــن ب ــرار دارد. چی ــن ق ــراف چی ــن گ ــا ســال 2028 بررســی شــده اســت و در راس ای ــد، از ســال 2014 ت می فرمایی

ظرفیــت حــدود 70 میلیــون تنــی فقــط قــادر اســت کــه 42 میلیــون تــن تولیــد کنــد. آن هــم بــه لحــاظ شــرایط تامیــن 

گاز طبیعــی در آن کشــور اســت کــه مبتنــی بــر زغال ســنگ، چیــن در حــال تولیــد متانــول اســت. ایــران 23 میلیــون تن

در 2028 ظرفیــت خواهــد داشــت. کل خاورمیانــه 18 میلیــون تــن، آمریــکا کــه مــدل توســعه اش خیلــی شــبیه مــدل 

ــا یــک شــیب نســبتاً ثابــت، توســعه کشــور ماســت، 11 میلیــون تــن در ســال و عربســتان ســعودی هــم در 2028 ب

6 میلیــون تــن تولیــد می کنــد. شــیب ایــران را اگــر ماحظــه بفرماییــد بــه نســبت بقیــه کشــورها خیلــی تندتــر اســت. 

در ســال های 2016 و 2017 بــه بعــد در کشــور - بــه همــان دلیلــی کــه ابتــدای جلســه عــرض کــردم- بــا یــک شــیب 

منطقــی و نســبتا تنــد بــه ســمت توســعه متانــول روی آوردیــم. تــا ســال 2028 و از 2024 بــه بعــد بــه 23 میلیــون تــن 

ظرفیــت در ســال افزایــش پیــدا خواهیــم کــرد.

229

IPEC  2021



 

تصویر 3: روند تولید متانول توسط بازیگران اصلی از حیث ظرفیت در دنیا تا سال 2028

ــدل  ــا م ــه م ــم ک ــن را عــرض کن ــد ای ــه هــر حــال بای ــر 4(. ب ــم )تصوی بحــث توســعه خوراک محــور را مطــرح می کن

ــل  ــه دلی ــا ب ــرد. در کشــور م ــودن خــوراک شــکل می گی ــی و در دســترس ب ــه  نوع ــر اســاس خــوراک ب توســعه مان ب

این کــه بــه هــر صــورت منابــع قابــل توجــه گاز طبیعــی داشــتیم و داریــم، در منطقــه عســلویه بــه لحــاظ این کــه ایــن 

گاز خیلــی در دســترس شــرکت ها بــوده اســت، توانســته ایم 50 میلیــون مترمکعــب گاز را در حــال حاضــر تخصیــص 

بدهیــم و از ایــن محــل 10 میلیــون تــن متانــول فقــط در منطقــه عســلویه مــا داریــم. چــون آن جــا گاز طبیعــی داریــم و 

از طرفــی اقتصــاد طرح هــای گاز محــور خیلــی بهتــر از طرح هایــی اســت کــه ســوخت خــوراک مایــع مصــرف می کننــد. 

بــه همیــن لحــاظ ایــن طرح هــا تدریجــاً در کشــور شــکل گرفتــه اســت. بنابرایــن مــا در منطقــه عســلویه بــر اســاس گاز 

طبیعــی کــه 50 میلیــون مترمکعــب در روز اســت، 10 میلیــون تــن متانــول تولیــد می کنیــم و همین طــور متناســب 

بــا بقیــه ســوخت ها، بقیــه پلنت هــا را داریــم. نکتــه قابــل توجــه بحــث میعانــات گازی اســت کــه آن جــا هــم به وفــور 

داریــم. بــه همیــن جهــت توانســته ایم بــا پتروشــیمی نــوری بــه ســمت آروماتیک هــا حرکــت کنیــم. پتروشــیمی نــوری 

یکــی اســت و در صنعــت مــا دومــی نــدارد. واقعــاً از ایــن محــل مــا در حــال تولیــد آروماتیــک هســتیم و زنجیــره ی 

خــود را بــه شــکل ارزشــمندی گســترش می دهیــم. بــه هــر حــال اقتصــاد طرح هــای خــوراِک مایــع، بــه خوبــی و بــه 

جذابیــت طرح هــای خــوراِک گاز قطعــاً نیســت.

ــکل  ــه ش ــی ب ــت، گاز طبیع ــی اس ــی ال گاز غن ــل ان ج ــان از مح ــده خوراک هایم ــا عم ــه م ــهر ک ــه ماهش در منطق
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فــرآورش شــده و مجــزا کمتــر داریــم. بــه همــان نســبت واحــد متانول مــان، متانــول یــک میلیــون تنــی در ســال اســت 

کــه در منطقــه ماهشــهر داریــم.

 

تصویر 4: توسعه خوراک محور

شــکل توســعه مــا در صنعــت پتروشــیمی یــک مقــداری مبتنــی بــر خــوراک قابــل دســترس مــا بــوده اســت و ایــن 

مصــداق همیــن تفکــر اســت. اســاید گاز طبیعــی را بــا هــم ببینیــم )تصویــر5(. نمودارهــای آبــی رنــگ کل مصــرف گاز 

پتروشــیمی، از ســبد ســوخت گاز طبیعــی کشــور اســت. آن نمــودار صورتــی رنــگ بحــث متانــول اســت. مــا در صنعــت 

ــب خــوراک و ســوخت دریافــت می کنیــم  ــاً در قال پتروشــیمی در حــال حاضــر 84 میلیــون مترمکعــب گاز را مجموع

کــه ســهم متانــول 34 میلیــون مترمکعــب در روز اســت. بــا توســعه ایــن صنعــت، تدریجــاً بــه ســمت ســال های آتــی، 

ایــن عــدد بزرگ تــر خواهــد شــد. ســال 1400 انتهــای جهــش دوم مــا اســت کــه بــه 106 میلیــون مترمکعــب در روز 

خواهیــم رســید. بــه همیــن ترتیــب و بــا یــک شــیب مایم تــری در ســال های آتــی، ســال 1404 کــه جهــش ســوم بــه 

اتمــام می رســد، مــا یــک صنعــت 153 میلیــون مترمکعبــی گاز داریــم.

در نشســت قبلــی جنــاب آقــای منتظرتربتــی مطالبــی فرمودنــد کــه از یــک نگاهــی بــرای مــا جــای نگرانــی دارد کــه 

مــا به عنــوان صنعتــی کــه 153 میلیــون تــن در ســال آتــی گاز بخواهیــم مصــرف کنیــم و وضعیــت مدیریــت بهینــه گاز 

هــم در ایــن شــرایط بیشــتر بــه یــک نگرانــی تبدیــل شــده تــا بــه یــک راهــکار، در آن جــا پتروشــیمی بــه احتمــال در 
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اولویــِت ســوم قــرار می گیــرد. ایــن شــاید بــرای صنعــت پتروشــیمی کشــور بحــث نگــران کننــده ای باشــد. بــه همیــن 

ترتیــب در ســال 1405 ایــن عــدد بــه 163 میلیــون مترمکعــب افزایــش پیــدا می کنــد.

ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن عــدد، عــدد عملیاتــی اســت. یعنــی بــر اســاس برنامــه نیســت کــه بگوییــم مــا 

برنامــه داریــم کــه بــه ایــن عــدد برســیم. ایــن عــدد بــرای تعریفــی اســت کــه امــروز آغــاز شــدند و در ســال های آتــی 

در مــدار تولیــد قــرار می گیرنــد. ایــن نــه آرزوســت و نــه برنامــه ای اســت کــه روی کاغــذ باشــد. قطعــاً مــا در ایــن فضــا 

ــن ســبد  ــول از ای ــورد ســهم  متان ــزان مصــرف می رســیم. در م ــن می ــه ای ــی ب ــم و طــی ســال های آت حرکــت می کنی

هــم دقــت می فرماییــد از ســال 1403 بــه بعــد مــا دیگــر طــرح متانــول نــه تعریــف می کنیــم و نــه توســعه می دهیــم. 

بــا همــان 63 ثابــت بــه ســمت جلــو حرکــت می کنیــم.

تصویر 5: مصرف گاز طبیعی

رونــد قیمــت متانــول در خاورمیانــه در ســه ســال اخیــر را بــا هــم می بینیم)تصویــر6(. رونــد قیمــت متانــول در فصل اول

ســال 96 تــا فصــل ســوم ســال 99 را ببینیــد. مــا در پاییــز 96 پیــک قیمــت متانــول داشــتیم، 343 دالر بــه ازای هــر تن

قیمــت متانــول بــود. در ســال 99 و شــش ماهــه اول ســال جــاری کــه مــا درگیــر کاهــش تقاضــا بودیــم و بــه لحــاظ 

مســائل کرونــا، ایــن عــدد بــه کــف خــود رســیده بــود، بــه قیمــت 131 دالر هــم متانــول فروخته ایــم. در ســه ماهــه ی 

ســوم ســال 99، 185 دالر بــوده اســت. ماحظــه فرمودیــد در قســمت انتهایــی، ایــن عــدد، عــدد ســه مــاه آخر ســال 99

ــه 250 دالر ــن ب ــر ت ــول در ه ــت متان ــته قیم ــه گذش ــم، در هفت ــت می کن ــما صحب ــا ش ــه ب ــروز ک ــه ام ــت ک س

 FOB ــه شــکل ــا در ســه ســال گذشــته اســت کــه ب ــد سه ســاله ماســت و نوســانات م ــن رون ــدا کــرد. ای افزایــش پی
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اســت و CFR نیســت. متوســط قیمــت متانــول در ســه ســال گذشــته 244 دالر بــه ازای هــر تــن بــوده اســت. ایــن هــم 

ــد. ــد می کن ــی کشــور را تأیی ــای متانول ــت طرح ه جذابی

FOB تصویر 6: روند قیمت متانول در خاورمیانه در سه سال اخیر

روی صنایــع مصرف کننــده صحبــت می کنیــم. تصویــر7 را ببینیــد. مــا االن در کل دنیــا از ســبد متانول مــان در ســال 

ــش  ــم. در بخ ــرف می کنی ــتقات آن مص ــد و مش ــب  فرمالدئی ــد چس ــد و تولی ــوزه فرمالدئی ــد را در ح 2019، 22 درص

ترکیــب بــا ســوخت های خودروهــا و همین طــور اســتفاده بــه شــکل مســتقیم، یــک ســهم 16 درصــدی داریــم. بیشــتر 

در چیــن تــا 5 درصــد متانــول در ســوخت مصــرف می شــود و همین طــور در بعضــی کشــورها بــه مقــدار خیلــی کــم 

بــه شــکل خالــص مصــرف می شــود. این کــه در دنیــا بــا توجــه بــه مســائل زیســت محیطی چقــدر ایــن موضــوع قابــل 

گســترش اســت، بــا هالــه ای از ابهــام مواجــه اســت کــه چقــدر مــا می توانیــم درصــد را در دنیــا افزایــش دهیــم و ســهم 

ــا  ــه م ــه شــده ک ــص، گفت ــاره ســوخت ناق ــه درب ــه لحــاظ زیســت محیطی اســت ک ــم ب ــم. آن ه ــاال ببری مصــرف را ب

متانــول را بــه شــکل ناخالــص یــا نســوخته در محیــط داشــته باشــیم، هــم بــه ایــن دلیــل کــه در آب حــال اســت، اگــر 

در محیــط نشــتی داشــته باشــد، روی مســائل آلودگــی آب و خــاک تاثیرگــذار خواهــد بــود.

ســبد ســوم فرآیندهــای MTO اســت کــه شــاید در ایــن جلســه بیشــتر دربــاره آن صحبــت کنیــم. این کــه مــا متانــول 

ــه اولفیــن و پلی اولفیــن تبدیــل کنیــم، ایــن کاری کــه در چیــن انجــام می شــود و عمــده ایــن 13 درصــدی کــه  را ب

ــن و  ــه ســمت اولفی ــول ب ــا ذکاوت از متان ــی ب ــا خیل ــن اســت. چینی ه ــا در چی ــول دنی ــم از ســبد متان ــرض می کن ع

پلی اولفیــن یــا پروپلیــن، اتیلــن یــا ســایر مشــتقات در حــال حرکــت هســتند و ایــن جایــی اســت کــه مــا بایــد روی 
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آن نقطــه تأمــل بیشــتری کنیــم. در قســمت بعــدی جلســه بــه ایــن مطلــب بیشــتر اشــاره خواهــم کــرد. others هــم  

کــه 49 درصــد اســت.

 

تصویر 7: صنایع مصرف کننده متانول 2019

ســهم متانــول در 8 محصــول پایــه پتروشــیمی را بــا هــم می بینیم)تصویــر8(. در ســال pattern 99 محصــوالت ایــران در 

صنعــت پتروشــیمی شــامل 4 درصــد پروپیلــن اســت. مــا از مجمــوع پاالیشــگاه و پتروشــیمی های مان، در کل نزدیــک 

بــه 1 میلیــون تــن کمتــر در حــال تولیــد پروپیلــن هســتیم کــه 4 درصــد ســبد 28 میلیــون تنــی محصــوالت پایــه و 

ــا می شــود. اساســی م

ــی از آن هــا تعریــف شــده و الحمــدا... در ماه هــای گذشــته کلیــد  ــا طرح هــای راهبــردی کــه خیل در ســال 1404 و ب

خــورده اســت، بــه 9 درصــد پروپیلــن خواهیــم رســید. یعنــی این کــه از ســبد 50 میلیــون تنــی پایــه ای تولیــدات، از 

ســال 1404 نزدیــک 4/5 تــا 5 میلیــون تــن مــا پروپیلــن تولیــد می کنیــم و ایــن گــره را کــه ســالیان ســال بــه لحــاظ 

نبــودن پروپیلــن، امــکان گســترش فزآینــده در پایین دســت نداشــتیم، بــا ایــن موضــوع، ایــن قضیــه مرتفــع خواهــد شــد 

و بــا افزایــش پروپیلــن، ســهِم ســبِد متانــول را کمتــر می کنیــم. در ســال 1399، 43 درصــد متانولــی کــه در ســبدمان 

بــوده اســت، در ســال 1404، 33 درصــد می شــود. علــت آن ایــن اســت کــه آن طرح هایــی کــه امــروز تعریــف کردیــم 

الحمــدا... مجوز هایــش را هــم صــادر کردیــم، داریــم زمینــش را هــم باشــرایطی تخصیــص می دهیــم، تبدیــل متانــول 

بــه پروپیلــن اســت. ایــن را مــن در قســمت بعــدی توضیــح می دهــم  کــه اقتصــاد ایــن طــرح خیلــی جــذاب نیســت و 

قطعــاً حمایــت دولــت و مجلــس را می خواهــد، بــرای این کــه ایــن طــرح درکشــور عملیاتــی شــود. مــا قطعــاً بــا ایــن 
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یــک تیــر، دو نشــان خواهیــم زد. هــم ســبد متانــول متعــادل خواهــد بــود و هــم بــه ســمت پروپیلــن حرکــت خواهیــم 

کــرد. هــر دولتــی بعــد از مــا بیایــد و هــر مجلســی بیایــد و هــر مدیرعاملــی در شــرکت صنعــت پتروشــیمی بیایــد، ایــن 

راهــکار بــدون تغییــر بایــد دنبــال شــود. یعنــی نیــازی اســت کــه کشــور و صنعــت بــه آن دارد و قطعــاً در هــر وضعیتــی 

ایــن موضــوع بایــد اتفــاق بیافتــد. اگــر الگــو ســال 99 و 1404 دنیــا را ببینیــم، بــه علــت افزایــش یــک درصــدی پروپیلن 

و کاهــش متانــول در حــال حرکــت اســت.

 

تصویر 8: سهم متانول در 8 محصول پایه پتروشیمی

ــن  ــول و پروپیل ــن روی متان ــه بیشــتر م ــبد محصــوالت اســت ک ــا در س ــران و دنی ــر8 نشــان دهنده مقایســه ای تصوی

ــف  ــردی تعری ــای راهب ــبِد طرح ه ــردم س ــاره ک ــه اش ــور ک ــر باشــد. همان ط ــداری گویات ــک مق ــه ی ــز شــدم ک متمرک

شــده و بعــد طرح هــای پیشــران در چهــار زنجیــره متانــول، پروپیلــن، اتیلــن و بنــزن تعریــف شــده اســت. هــر کســی 

کــه بخواهــد در صنعــت ورود پیــدا کنــد، امــروز بــا یــک نقشــه ی کشــیده شــده مواجــه اســت. لزومــی نیســت کســی 

نقشــه ای بــرای کار خــودش بکشــد. مــا ایــن نقشــه را در آی پــی ســی کشــیدیم و آمــاده کردیــم و هــر ســرمایه گذاری 

می توانــد بــه ایــن نقشــه ورود کنــد و در مســیر توســعه ی کشــور ســود خــود را ببــرد و مــا هــم بتوانیــم ســبد را متحــول 

کنیــم و پایین دســِت بیشــتر و بهتــری ان شــاءا... داشــته باشــیم.

ــن، در داخــل  ــول 6 درصــد، حــدود هفتصــد هــزار ت ــر9( متان در ســال 99 همان طــور کــه ماحظــه می کنیــد )تصوی
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مصــرف داریــم و بقیــه کامــل صــادر می شــود و ایــن نقشــه در ســال 1404 عــوض خواهــد شــد و مــا بــه 23 میلیــون تــن

 ظرفیــت کلــی می رســیم. ســهم طرح هــای راهبــردی  24 درصــد از متانــول را اشــغال خواهــد کــرد و داخلــی هــم بــه 

3 درصــد و عــدد صــادرات مــا از 94 درصــد بــه 73 درصــد کاهــش پیــدا خواهــد کــرد. ایــن یعنــی مــا در صــادرات بــا 

امنیــت و آرامــش بهتــری قــرار اســت کــه حرکــت کنیــم. 

 

تصویر 9: مصرف متانول طرح های راهبردی

ســهم ایــران از تجــارت جهانــی متانــول را در تصویــر10 ببینیــد. در ایــن دو تصویــر ابتدایــی، قســمت آبــی رنــگ، تجارت 

ــی  ــران اســت. در ســال 2014، ایــن ســهم 16درصــد از ســبِد جهان ــول و قســمت های زردرنــگ ســهم ای ــی متان جهان

بــوده و در ســال 2020 ســهم مــا از ســبِد تقاضــای 30 میلیــون تنــی دنیــا، 20 درصــد اســت و ایــن عــدد در ســال 2025 

ــد هــم خــوب باشــد هــم  ــن می توان ــا بیشــتر می شــود. ای ــازار دنی ــا از ب ــه روز ســهم م ــه 45 درصــد می رســد. روز ب ب

بــد و یــا نگران کننــده باشــد؛ ولــی بــا طرح هــای راهبــردی کــه بــه شــکل اجمالــی توضیــح دادم، قــادر خواهیــم بــود 

ایــن عــدد 45 درصــد را بــه 32 درصــد کاهــش دهیــم. یــک مقــداری صــادرات خــود را امــن و مطمئــن کنیــم و متانــول 

را بــه ســمت تولیــد محصوالتــی ببریــم کــه بــه شــدت بــه آن نیازمنــد هســتیم و توســعه پایین دســت بــه شــدت بــه 

آن هــا نیازمنــد اســت.
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تصویر 10: سهم ایران از تجارت جهانی متانول

روی مقاصــد صادراتــی متانــول، بــاز عــرض کنــم کــه مــا بیشــتر معطــوف بــه چیــن هســتیم. چیــن و هنــد صنعــت خود 

را براســاس متانــول مــا، به نوعــی در بخشــی شــکل داده، مــا هــم در ایــن فضــا حرکــت می کنیــم )تصویــر11(. چیــن 

و هنــد غالــِب مقاصــد صادراتــی مــا هســتند کــه هــر کــدام در جــای خــود، هــم خوبی هــا و هــم نگرانی هــای خــود را 

دارنــد کــه بایــد حتمــاً بــه آن توجــه شــود. مــا در شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی واقعــاً بــه ایــن مســائل می پردازیــم. 

بــرای این کــه مــا بتوانیــم خــود را در فضــای امــن، در ســال های آتــی قــرار بدهیــم.

تصویر 11: مقاصد صادراتی متانول ایران
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رونــد تولیــد و تقاضــای چیــن را در تصویــر12 از ســال 2014 تــا 2026 ببینیــد. درســال 2020 از ســبد 52 میلیــون تنی 

متانــول در چیــن، 41 میلیــون تــن در حــال تولیــد اســت. 11 میلیــون تــن واردات دارد. ایــن وضعیــت چیــن در ســال 

2020 اســت کــه ایــن عــدد در ســال 2024، 55 میلیــون تــن خواهــد شــد و از ایــن ســبد، 13 میلیــون تــن کل واردات 

چیــن خواهــد بــود. مــا هــم در بخشــی از ایــن 13 میلیــون تــن جــای خواهیــم گرفــت. 

 

تصویر 12: روند تولید و تقاضای متانول چین

ــی  ــد در توســعه صنعــت پتروشــیمی کشــورمان خیل ــا بای ــن اســت کــه م ــه هــر حــال آن چــه کــه مســلم اســت ای ب

ــه  ــرای رفتــن ب ــی ب ــم و بعضــاً راهکارهای ــه بگیری هوشــمندانه حرکــت کنیــم و از ایــن حساســیت های محیطــی فاصل

ــا قابلیت هــای بــاال و نــگاه بــه توســعه  ســمت صنعــت مطمئــن تعییــن کنیــم و ســبد مطمئنــی از ایــن محصــوالت ب

پایین  دســت ان شــاءا... در آینــده نزدیــک داشــته باشــیم و قطعــاً نقشــه ایــن موضــوع در شــرکت ملــی، طــی یــک ســال 

گذشــته ترســیم شــده و ایــن اتفــاق افتــاده اســت. امیدواریــم بتوانیــم در گام هــای بعــدی بــه مراحــل اجرایــی برســد و 

یــک مقــداری خیــال مــا را از برخــی محصوالتــی کــه زیــاد داریــم و آن هایــی کــه کــم داریــم بــه یــک تعــادل و یــک 

توازنــی ان شــاءا... برســاند.

محمدرضا نعمت زاده
ــب و مفیــدی داشــتند. ان شــاءا...  تشــکر می کنیــم از برگزارکننده هــای ایــن کنگــره کــه برنامــه ســه روزه خیلــی جال

بتوانیــم هــم بــه گفته هــای خودمــان ایمــان بیشــتر داشــته باشــیم و هــم شــنوندگان مان کمــک کننــد کــه واقعیــات 
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بعــد از چهــل و چنــد ســال عملیاتــی بشــود. بــه هــر صــورت چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم یکــی از ثروت هــای بــزرگ 

ملــی کشــور مــا مــواد هیدروکربــوری اســت. اگــر در جمــع نفــت و گاز ببینیــم، ظاهــراً اول هســتیم و اگــر فقــط گاز را 

ــا فــرض اســت کــه  ــر م ــن نعمــت خــدادادی ب ــرای ای ــا ســوم هســتیم. ب ــه گفته هــای مختلــف، دوم ی ــا ب ببینیــم، بن

درســت از آن بهره بــرداری بشــود و درســت بتوانیــم تبدیــل بــه ثــروت ملــی، اشــتغال ملــی و فنــاوری ملــی شــود.

مدتــی کــه در خدمــت عزیــزان در شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش  فرآورده هــای 

نفتــی ایــران بودیــم، ارزش ایــن محصــول را بیشــتر متوجــه شــدیم. مــن یــک خاطــره کوچــک عــرض کنــم. مــا چــون 

دانشــگاهی نیســتیم، کارگــر هســتیم، تمــام مثال های مــان و اظهارات مــان بــر مبنــای واقعیــات و آن چیزهایــی اســت 

کــه چــه توســط دیگــران و چــه خودمــان انجــام شــده اســت. خــدا رحمــت کنــد آقــای هاشــمی رفســنجانی، آمــده 

بودنــد کلنــگ فــاز یــک پــارس جنوبــی را بزننــد. مــن آن زمــان وزیــر صنایــع ایشــان بــودم و در خدمتشــان بودیــم. 

چــون یــک بازدیــد اســتانی هــم بــود. در آن جــا مــن هیچ وقــت یــادم نمــی رود ایشــان صحبتــی راجــع بــه گاز کردنــد. 

حــاال مــن بــه جزئیــات وارد نشــوم، مــن دفتــر یادداشــت کوچکــی در جیبــم داشــتم، در آوردم بــرای معــاون وقت مــان 

ــا  ــه م ــرای این ک ــت ب ــوراک اس ــن خ ــد، بهتری ــد آم ــرون خواه ــا بی ــه این ج ــن گازی ک ــا ای ــه آق ــردم ک ــت ک یادداش

بتوانیــم صنایــع پتروشــیمی کشــور را توســعه بدهیــم. مــن اصــًا در پتروشــیمی نبــودم. گفتــم برویــد از آقــای رهگــذر 

کــه مســئول ایــن کار هســتند بپرســید ببینیــد چــه برنامــه ای بــرای این جــا دارنــد. چــون این جــا از هرکــی می پرســم 

ــاز  ــان 6 ف ــم. آن زم ــد پاالیشــگاه گاز بزنی ــرار اســت چن ــط ق ــدارد. فق ــچ نقشــی ن ــا پتروشــیمی هی ــد این ج می گوین

بیشــتر پیــش بینــی نشــده بــود. برگشــتم تهــران گفتــم آقــای نانجــی چــه کار کردیــد؟ آن هــا جلســات مســتمر هــر 

دو هفتــه یکبــار داشــتند. گفــت آقــای رهگــذر گفتــه اســت مــا در عســلویه هیــچ برنامــه ای نداریــم. ایــن در خاطــره ام 

بــود، وقتــی کــه رفتیــم پتروشــیمی و آقــای زنگنــه صــاح دیدنــد مــن مســئول آن جــا شــوم. همیــن در ذهنــم بــود. 

رفتــم عســلویه ببینــم چــه خبــر اســت، بــاز دیــدم هیــچ چیــزی نبــود و بــاز همــان حرف هــای قبلــی را آن جــا شــنیدم. 

ــاد گاز تولیــد می شــود، این هــا می خواهنــد همــه را درآشــپزخانه ها و نیروگاه هــا  ــن مقــدار زی گفتــم نمی شــود کــه ای

بســوزانند؟ چــه کاری می خواهنــد بکننــد؟ دوســتان را جمــع کردیــم، اظهــارات مختلــف را شــنیدیم. دیــدم مــا تــا حــاال 

ــک پتروشــیمی هــم  ــد ی ــازاد داشــتند می گفتن ــزی م ــک چی ــا ی ــر آن ه ــم. اگ جیره خــوار پاالیشــگاه های نفــت بوده ای

کنــار آن بــزن، چــه در تبریــز چــه در اصفهــان بــه ایــن صــورت بــود. گفتیــم کــه این طــور نمی شــود، مــا می خواهیــم 

یــک کار جــدی کنیــم.

نقــش پتروشــیمی مان آن زمــان ســه دهــم درصــِد تولیــِد جهانــی بــرای ایــران بــود. گفتیــم مــا نفــت را شــش درصــد 

صــادر می کنیــم، پنــج درصــد صــادر می کنیــم، مــواد خــام هــم کــه همــه می گوینــد صــادر نکنیــد. پــس چــرا ایــن 
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گونــه اســت؟ همــان موقــع گفتیــم حداقــل حــق مــا پنــج درصــد اســت، مــا بایــد بــه آن برســیم. حــاال خیلی هــا آن 

ــل  ــاق بغ ــد ات ــره می رفتن ــی باالخ ــد، ول ــک بگوین ــود متل ــایت ها نب ــن س ــبختانه ای ــد. خوش ــخره مان کردن ــان مس زم

ــه هــر صــورت خــدا حفظــش کنــد،  ــد؟ ب متلــک می گفتنــد، ایــن آدم ناشــی اســت، از بیــرون آمــده و چــه... می گوی

ــردم  ــت ک ــا او صحب ــد. ب ــی کردن ــا معرف ــه م ــاب را ب ــل از انق ــزی پتروشــیمی قب ــر برنامه ری ــای حجــاری زاده مدی آق

ــا از  ــد ت ــا چن ــا ب ــم این ه ــد. دیدی ــد ســال دارد، خــدا حفظــش کن ــود و چن ــده دارد. حــاال ن ــر و ای ــی فک ــدم خیل دی

ــا شــما  ــام پــرآور درســت کردنــد. گفتــم ب ــه ن بازنشســته های نفــت مثــل آقــای مشــتاقیان و دیگــران یــک شــرکت ب

ــد  ــد بررســی کردن ــه چیســت. ایشــان رفتن ــد ک ــاله را بررســی کنی ــا خــوراک 30-20 س ــرای م ــم ب ــرارداد می بندی ق

ــم  ــت کردی ــت صحب ــا نف ــه ب ــیدیم. هرچ ــکاوری رس ــن c2 ری ــه همی ــرر ب ــات مک ــی جلس ــد. ط ــدی کردن و جمع بن

ــا  ــد و خانه ه ــان می خواب ــا مشعل هایش ــد کل نیروگاه ه ــام دهی ــن کار را انج ــر ای ــما اگ ــت؟ ش ــن چیس ــد ای گفتن

آشپزخانه هایشــان تعطیــل می شــوند. گفتیــم مــاک، ارزش حرارتــی گاز شــما اســت، اســتاندارد دنیــا ایــن اســت، شــما 

ــم  ــک ســال جنگیدی ــد. ی ــا را جــدا کنی ــان و +c5 را در آشــپزخانه ها می ســوزانید. این ه ــان، پروپ ــان، بوت بیخــودی ات

ــع کنیــم کــه می شــود ایــن کار را کــرد. می خواهــم  ــا توانســتیم آن هــا را قان ــه داوری کشــید ت ــا باالخــره کارمــان ب ت

بگویــم موفقیــت، مفــت بــه دســت نمی آیــد. آن زمــان بــرای آقــای زنگنــه نوشــتم تنهــا کشــوری کــه c2 و +c2 را از 

خطــوط c1 جــدا نمی کنــد ایــران اســت. از کانــادا و آمریــکا گرفتــه تــا مالــزی و اندونــزی همــه ایــن کار را می کننــد. 

ــن  ــه هــر صــورت ای ــدم همین طــور هســت. ب ــد کــردم، دی ــا را بازدی ــد ت رفتــم اطاعاتشــان را گرفتــم، بعــد هــم چن

خــوراک بــه دســت آمــد.

بــه هــر حــال ایــن متــان کــه پایــه اســت و در کنــار آن مــواد مفیــد دیگــری اســت، این هــا خوشــبختانه امــروز تفکیــک 

می شــود. آن زمــان هــر چقــدر خواهــش کردیــم در پاالیشــگاه های گاز پــارس جنوبــی واحــد تفکیــک را بگذارنــد گفتنــد 

ــی گفــت نمی شــود. ایــن طرح هــا  ــم ول ــود. خیلــی هــم حــرف زدی ــروز هــم رییــس آن ب نمی شــود. آقــای صالحــی ف

ــازی کــه  ــن ســه ف ــد ای ــم اجــازه بدهی ــه گفتی ــای زنگن ــد نیســتیم. رفتیــم خدمــت آق ــا اصــًا بل ــد، م عقــب می افتن

شــروع شــده، آن هــم در مرحلــه مهندســی پایــه  اســت نــه کار زیــادی شــده باشــد، خودمــان ایــن گاز را بگیریــم بیاوریــم 

ــه می گــذارم و همیــن کار را کردیــم و  ــه قــول خــودم کــره اش را می گیــرم، بقیــه اش را در لول یــک کاری می کنیــم، ب

پتروشــیمی پــارس بــه وجــود آمــد. بــا همــان پتروشــیمی پــارس کل فــاز یــک عســلویه در پتروشــیمی شــکل گرفــت. 

ــد  ــا را گفتن ــفانه 7و 8 این ه ــد. متاس ــام دادن ــاز 4 و 5 انج ــت، در ف ــدنی اس ــه ش ــد ک ــان دیدن ــبختانه آقای ــد خوش بع

می توانیــم گاز تــرش تزریــق کنیــم. گفتیــم آقــای زنگنــه ایــن کار را نکــن اشــتباه اســت، گــوش ندادنــد انجــام دادنــد. 

بعــداً فهمیدنــد. لولــه مقــاوم گاز تــرش هــم نصــب کردنــد، بعــد دیدنــد در زمســتان ها پیــک مصــرف گاز داریــم. دوبــاره 
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گفتنــد خــوب حــاال شــیرین کنیــم. مــا آن زمــان پتروشــیمی بوشــهر را تعریــف کردیــم. گفتیــم آقــای وزیــر ایــن گاز را 

ــه شــما می دهیــم.  ــاز کــره اش را می گیریــم و آن را شــیرین می کنیــم و گاز طبیعــی را ب ــه مــا بدهیــد، مــا ایــن را ب ب

حــاال بوشــهر الحمــدا... فــاز اول آن تفکیــک و متانــول آن شــروع شــده اســت. ان شــاءا... امیدواریــم اولفیــن و واحدهــای 

پاییــن دســتی هــم انجــام شــود. این هــا در ســال 83 و اوایــل 84 شــکل گرفــت. حــاال نزدیــک 1400 چــه مقــدار از 

ــه  برنامــه عقــب هســتیم؟ ایــن را یــک برنامــه جبرانــی درســت کنیــم کــه ایــن عقب ماندگی مــان را جبــران کنیــم. ب

چــرای آن کاری نــدارم، ولــی تــاش کنیــم بخشــی می توانــد جبــران شــود. اگــر بخواهیــد مــا هــم می توانیــم کمــک 

کنیــم کــه چگونــه ایــن کار انجــام شــود.

امـا متانـول؛ آقـای مهنـدس محمـدی خیلـی از مسـائل را فرمودنـد. اگـر اجـازه بفرماییـد چنـد نکتـه هـم مـن از یـک 

زاویـه دیگـر عـرض کنـم. فرمودنـد یکـی از هشـت تـا محصـول پایه ما اسـت و سـهم آن هـم سـهم باالیی اسـت. صنایع 

 ،MTO،MTP ،پایین دسـتی و زنجیـره ی فرمالدئیـد 25-26 درصـد مصـرف اسـت و می شـود همین گونـه تـا پایین رفـت

زنجیره هـای اولفیـن، پلـی اولفین هـا خـودش، دی متیـل اتـرش کـه یـک زمانـی جدید بود، مـا تکنولـوژی ایـن را داریم. 

بـرای خـود NPC اسـت کـه آن زمان با همـکاری لوردگی دانش فنـی تدوین و واحـد پایلوت احداث شـد. متیل کرالت ها 

اسـت، اسـید اسـتیک اسـت. خوشـبختانه در فناوران یکی اش را زدیم. این در پتروشـیمی بوشـهر دیده شـده ولی ظاهراً 

آقایـان تنبلـی می کننـد می گوینـد نمی خواهیـم اجـرا کنیـم. امـروز ایـن اگر بشـود صدهـا صنایع پایین دسـت باز شـکل 

می گیـرد، مثـل انـواع حال هـا، افزودنـِی سـوخت، ام تی بـی و غیره. مـا خودمان در پاالیـش و پخش 15 درصـد به بنزین 

افزودیـم، تسـت میدانـی انجـام شـد، هیچ سـودی نـدارد. فقط در سـیت سـوپاپ های مان آن رینگ را می شـود یـک آلیاژ 

بهتـری گذاشـت. این هـا تست های شـان انجـام شـده اسـت. تـا 15 درصـد هـم خیلـی از شـهرهای چیـن در حـال اضافه 

کـردن به بنزین هسـتند.

دربــاره یکــی از مصــارف عمــده متانــول یــک گزارشــی می خوانــدم، کانــادا دارد ســرمایه گذاری 2 میلیــارد دالری می کنــد 

کــه بــرای صــادرات بــه چیــن متانــول بزنــد. حــاال مــا در این جــا می گوییــم مــازاد داریــم نمی دانیــم چــه کنیــم. مــن 

ــًا 30 دالر ــاال مث ــت. ح ــن اس ــت cfr چی ــت دالر قیم ــیصد و بیس ــا 2019، س ــال2008 ت ــت را درآوردم، از س قیم

هــم بــرای کرایــه کــم کنیــد، حــدود 290 دالر متوســط آن اســت. البتــه در ســال 2020 متوســط قیمت مــان حــدود

200 دالر اســت. دلیلــش هــم مشــخص اســت و قطعــاً هــم ایــن اضافــه خواهــد شــد. همان طــور کــه فرمودنــد در ایــن 

ســه مــاه تــا 250 دالر هــم اضافــه شــده اســت. هــم از لحــاظ اقتصــادی و قیمــت و هــم از لحــاظ مصــرف رشــد ســاالنه 

چیــن دو رقمــی اســت. مــن چــون 2-3 تــا آمــار را دیــدم بــا هــم مغایــر بــود کــه نمی گویم چقــدر اســت، آقــای محمدی 

ــد، اگــر امــروز چیــن 13 میلیــون تــن ــرآورد کردن ــا 2030 ب ــا 2028 و ت دســتور بدهنــد خودشــان بررســی کننــد. ت
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وارداتشــان اســت، در2030 بــه 30 میلیــون تــن واردات متانــول خواهــد رســید. ایــن فرصتــی بــرای جمهــوری اســامی 

ایــران اســت. اگــر ایــن فرصــت را از دســت بدهیــد، باالخــره دیگــران تــا حــدی ایــن را اشــباع می کننــد. ممکــن اســت 

یــک مقــدار قیمــت باالتــر بــرود، ولــی بــه هــر صــورت مــا می توانیــم نقــش فزاینــده ای داشــته باشــیم. 17 میلیــون تــن 

بــازار اســت، در ظــرف10 ســال کار یــک کشــور اســت.

چیــن امــروز حــدود 25 درصــد تولیــد جهانــی را دارد، ولــی مصــرف آن 39 درصــد جهانــی اســت. یعنــی می بینیــد 

ــا  ــازار م ــه هــر صــورت جــای دیگــر ب ــا می باشــد. ب ــرای توســعه آینــده م ــه صــادرات ب ــاز یــک کشــور، زمین کــه نی

نیســت، عمدتــاً آن جــا و هنــد اســت. در خاورمیانــه حــدوداً 20 میلیــون تــن در ســال 2020 تولیــد متانــول خواهــد 

بــود. بــرآورد ایــن مقــدار اســت کــه نصــف آن یعنــی حــدود 10 میلیــون تــن از آن جمهــوری اســامی ایــران اســت بــا 

حــدود 8 میلیــون تــن کــه صــادرات اســت. مــن دیگــر آمــار امســال را جمــع نــزدم، ولــی فکــر می کنــم متانــول بیــن 

7و8 میلیــون امســال خواهــد شــد.

مــا ان شــاءا... می توانیــم ایــن 8 میلیــون تــن صادرات مــان را بــه هــر رقمــی افزایــش دهیــم. آقــای مهنــدس محمــدی 

مــن نمــودار شــما را دیــدم کــه فرمودیــد افزایــش ظرفیــت ندهیــم، بنــده صــد در صــد توصیــه می کنــم ایــن افزایــش 

را بدهیــد. ببینیــد یــک دیــدگاه غلطــی در کشــور مــا اســت. مــا باالخــره چنــد دوره وزارت صنایــع بودیــم، اول انقــاب 

کــه مــن وزیــر شــدم، کابینــه شــهید رجایــی بــودم، یــک روز یــک آقایــی آمــد گفــت آقــا مــن می خواهــم الکتروموتــور 

5-6 کیلــو واتــی بســازم، همکارهایتــان می گوینــد کشــور اشــباع اســت، بــه مــا اجــازه موافقــت اصولــی ندادنــد. مــن 

هــر چــه فکــر کــردم مــا کــه فقــط یــک شــرکت موتــوژن داریــم، آن هــم زیــر یــک کیلــووات بــرای کولرهــای آبــی 

درســت می کنــم حــدود یــک اســب و 75 صــدم اســب اســت. آقــای مدیــرکل را صــدا زدم گفتــم ایــن چطــور اشــباع 

شــده اســت؟ اصــا چــه کســی تولیــد کننــده اســت؟ گفــت آقــا مــا ایــن مقــدار مجــوز دادیــم. گفتــم ایــن مجوز هایــی 

کــه در کاغــذ دادی، این هــا را هــم جــزو تولیــد مگــر حســاب می کننــد؟ دیدیــم کــه اصــًا ذهن هــا خــراب اســت. بعــد 

هــم می گویــد مــا نبایــد بیــش از نیازمــان تولیــد کنیــم. گفتــم پــس صــادرات نبایــد بکنیــم؟ چــرا ایــن قــدر واردات 

می کنیــم؟ خــوب مــا هــم یکــی از ایــن صادرکننده هــای جهــان شــویم، نمی شــود؟ مــا آن زمــان فهمیدیــم کــه اصــًا 

ــع  ــی اســت. رف ــاز داخل ــای نی ــر مبن ــا - جاهــای دیگــر هــم همین طوراســت - ب ــی م ــِل صنعت برنامه ریزی هــای حداق

نیــاز داخلــی و جایگزینــی واردات اســت. در رادیــو و تلویزیــون هــم همیــن را می گفتنــد، حتــی امــروز هــم می شــنویم. 

مــا می خواهیــم صــادر کننــده باشــیم، ایــن همــه منابــع طبیعــی داریــم، ایــن مقــدار ســنگ داریــم.

فقــط ترکیــه ســال گذشــته 32 میلیــارد دالر اتومبیــل صــادر کــرده اســت. مــا مثــًا 200-300 میلیــون دالر صــادر 

کردیــم. آن هــم بــه همیــن کشــورهای دوســت خودمــان، آن هــم از امســال قطــع اســت. چــون دنبــال ایــن هســتیم 
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کــه از ســوریه اجــازه بگیریــم، آن هــا گفتنــد نمی خواهیــم، چــون خودتــان برعلیــه خــودرو داخلی تــان حــرف می زنیــد 

می گوییــد نامرغــوب و خطرنــاک اســت، مــا چــرا از شــما بخریــم؟ باالخــره معلــوم شــد کــه موضــوع چیســت. مــن بــه 

آقــا یــک نامــه زدم، گفتــم ایــن صــدا و ســیما بــر خــاف نظــر جنابعالــی تبلیــغ می کنــد. الحمــدا... دســتور دادنــد کــه 

آن برنامــه متوقــف شــد. از ایــن حرف هــا مــی زد کــه آقــا پیــکان ایــن تعــداد کشــته داده اســت، همــان حرف هایــی کــه 

ــه دشــمنان کشــور می نویســد. این هــا در صــدا و ســیما هــم تکــرار می شــود.  ــک  روزنامه چــی بی ســواد و وابســته ب ی

بنابرایــن مــا تولیــد اضافــی بایــد داشــته باشــیم.

ــای  ــم. یکــی ســیمان کشــور اســت. آق ــه عمــل شــده می گوی ــا کار جهشــی داشــتیم. آن چــه ک ــد ت ــا چن ــد م ببینی

داودی بــا ســابقه ســازمان مدیریــت می دانــد. مــا نامه هــای تنــدی می گرفتیــم از ســازمان برنامــه کــه چــه خبــر اســت 

ــردم.  ــروع ک ــال ش ــار س ــان چه ــیمان را در هم ــه س ــا کارخان ــن30 ت ــم، م ــوش ندادی ــرمایه گذاری؟ گ ــدار س ــن مق ای

بعضــی زمــان مــا و بعضــی بعــد راه  انــدازی شــد. در ســال 1395 بزرگ تریــن صادرکننــده ســیمان جهــان بــا حــدود

 20 میلیــون تــن صــادرات داشــتیم. ایــن اســمش مــازاد نیســت، مــا بایــد زیــاد تولیــد کنیــم کــه بتوانیــم صــادر کنیــم. 

یکــی از مــواد غذایــی پنیــر اســت. ســالی 70-80 میلیــون دالر ارز 7 تومانــی آقایــان تخصیــص می دادنــد برویــد پنیــر 

را از هلنــد و دانمــارک وارد کنیــد. بعــد هــم بــا کُوپــن توزیــع می کردنــد. مــا یــک روز تخلــف کردیــم، گفتیــم ارز ایــن 

واردات را بدهیــم ماشــین آالت بیاوریــم و پنیــر را در ایــران تولیــد کنیــم، حــاال ایــران صــادر کننــده پنیــر اســت. یــک 

دفعــه ده تــا کارخانــه پنیرســازی راه انــدازی شــد. این هــا حرکت هــای جهشــی اســت وگرنــه 10-20-50 درصــد رشــد 

بــه معنــی جهــش نیســت؟

یکــی از آن هــم همیــن پتروشــیمی اســت. مــا گفتیــم ایــن ســه دهــم درصــد، 3 درصــد شــود، ده برابــر شــود. امــروز 

فکــر کنــم بــه 3 درصــد تولیــد جهانــی رســیده ایم. ولــی حق تــان امــروز حداقــل10 درصــد اســت. آن روز مــن جرئــت 

ــدی  ــهم 10 درص ــد س ــیمی بگویی ــت پتروش ــعه صنع ــدف توس ــوان ه ــد به عن ــما بای ــد. ش ــم 5 درص ــردم بگوی نمی ک

ــور یــک چنیــن مقامــی دارم. همان طــوری  ــد داشــته باشــم. باالخــره شــما می گوییــد مــن در هیدروکرب جهــان را بای

کــه آقــای محمــدی فرمودنــد کلمــه مــازاد اصــًا مســخره اســت، مــا زیــاد تولیــد نکنیــم، چــه چیــزی را بایــد صــادر 

کنیــم؟ یــک مقــدار گوجه فرنگــی صــادر می کنیــم، می گوینــد قیمــت داخلــی گــران شــد. ایــن بــرای ایــن اســت کــه 

تولیــد محــدود اســت. ایــن را در گلخانه هــا 5 برابــر،10 برابــر کنیــد، قطعــاً می توانــد یکــی از اقــام صادرات مــان باشــد.

بــاز یــک عــددی بگویــم ببخشــید مربــوط بــه پتروشــیمی نیســت، مــا در صنایع مــان  راجــع بــه صــادرات رب گوجه فرنگی

 بررســی می کردیــم. دیــدم مــا فقــط 5 میلیــون دالر بــه روســیه بــا کاهــش تعرفــه، صــادرات داریــم. همــان ســال دیــدم 

کــه علی رغــم این کــه روســیه و ترکیــه اختافاتــی دارنــد، بــه دلیــل مســائل ســقوط جنگنــده و غیــره،500 میلیــون دالر
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صــادر می کــرد. یعنــی صــد برابــر مــا. می خواهــم بگویــم اگــر مــا تولیــد نکنیــم کــه صــادر نمی توانیــم بکنیــم. مــا بایــد 

در همــه چیــز دنبــال ســرمایه گــذاری و تولیــد بیشــتر باشــیم. حــاال آقــا روی انســان ها تأکیــد کــرده اســت، می گویــد 

جمعیــت بیشــتر شــود. بلــه اگــر انســان هایی درســت کنیــم کــه بتوانیــم آن هــا را فرهیختــه کنیــم، آمــوزش درســت 

بدهیــم، آن هــا هــم هرکــدام خودشــان مولــد شــوند، کارآفریــن بشــوند. ولــی اگــر خدایــی نکــرده بــا یارانــه بخواهیــم 

زندگی شــان را اداره کنیــم، مــن فکــر نمی کنــم فقــط رشــد جمعیــت خیلــی بــه کشــور کمــک کنــد. ولــی ان شــاءا... 

آن را هــم درســت کنیــم.

در رابطــه بــا مصــرف آقــای محمــدی فرمودنــد مــا اگــر بــه ایــن ســه تــا واحدمــان کــه امــروز حــدود 12/3 ظرفیت مــان 

ــا و ســیراف انــرژی، اگــر آن هــا هــم بیاینــد حــدود ــا راه انــدازی پتروشــیمی های ســبان، دن اســت، ایــن ظرفیــت را ب

17 میلیــون تــن خواهــد شــد. بعــد از دو ســه ســال ایــن 17 میلیــون تــن خواهد شــد کــه حــدود 45 میلیون متــر مکعب

ــارش کل  ــدس آم ــای مهن ــاال آق ــی. ح ــد گاز فعل ــد کل تولی ــدود 4/5درص ــی ح ــت. یعن ــرف آن اس ــبانه روز مص در ش

ــوان  ــم به عن ــار بگذاری ــر کن ــا را اگ ــرق و ســوخت و این ه ــم. منهــای ب ــول را عــرض می کن ــود، مــن متان پتروشــیمی ب

خــوراک ایــن مقــدار اســت. حــدود همیــن پتروشــیمی های 1650 تنی مــان حــدود 4/2- 4/3 میلیــون متــر مکعــب در 

شــبانه روز و بــه انــدازه یــک و نیــم فــاز پــارس جنوبــی اســت. در میــان 25 فــاز پــارس جنوبــی 1/5 اش را می خواهیــم 

ــه پتروشــیمی  ــد ب ــه می دهن ــم ک ــی ه ــن قیمت ــت گران تری ــم، آن وق ــول نمایی ــه متان ــل ب ــر تبدی ــال دیگ ــه س در س

می دهنــد. شــما امــروز ببینیــد قیمــت اتــان و متــان در آمریــکا چقــدر اســت، بــا ایــران مقایســه کنیــد. در بعضــی مواقــع 

ــا را  ــی این ج ــت، ول ــئله ای نیس ــم مس ــت می دهی ــی مف ــت. در جای ــم هس ــر ه ــیمی ها گران ت ــوراک پتروش ــت خ قیم

ــم کــه این جــا هــم قطــع شــود! ــک کاری کنی ناراحــت می شــویم، ی

ــتقیم گاز در  ــرف مس ــول، مص ــاک و متان ــم. آمونی ــد کارکنی ــاک بای ــول و آمونی ــم. در متان ــدی کن ــم را جمع بن عرایض

صنعــت شــیمیایی پتروشــیمی اند، ولــی زنجیــره پاییــن اش بســیار گســترده اســت. اگــر بــه آن نرســیدیم، نگوییــم چــرا 

MTP بزنیــم؟ آقــای محمــدی فرمودنــد دولــت کمــک کنــد MTO متانــول زده ایــم؟ متانــول نزنیــم  مگــر می توانیــم

راه بیفتــد. اگــر بخواهیــد از بنــد دولــت آزاد شــوید، بایــد از ایــن حرف هــا نزنید. مــن اولین حرفــی که در پتروشــیمی زدم 

گفتــم مــا بودجــه دولتــی نمی خواهیــم و نخواهیــم گرفــت و همــه ایــن توصیه هــا را گفتیــم کــه خودمــان راه پیــدا کنیم.

ــن همــه  ــد، ای ــن همــه واحــد صنعتــی داری ــد، ای ــی داری ــن همــه شــما دارای ببینیــد چــه کاری می توانیــد بکنیــد. ای

ــد. ــر می کنن ــور فک ــم این ط ــوز ه ــت هن ــا در وزارت نف ــتان م ــئولین و دوس ــی مس ــفانه بعض ــد. متاس ــادرات داری ص

اگــر واحــد مالکیتــش از آن دولــت باشــد، صاحب نظرنــد. ولــی اگــر نشــد می گوینــد بــه مــا مربــوط نیســت، ایــن بخــش 

خصوصــی اســت، ایــن فــان خصولتــی اســت. وقتــی کــه مــن وزیــر شــدم قــدرت حاکمیتــی دارم. ایــن خیلــی باالتــر 
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از قــدرت مالکیتــی اســت. رییــس جمهــور آمریــکا تصمیــم می گیــرد از ایــن تاریــخ، معاملــه بــا ایــران ممنــوع اســت. 

ــی  ــم. گاه ــان درســت اســتفاده نکرده ای ــرم حکومتی م ــن اه ــا از ای ــد چشــم. م ــه ی بخــش خصوصی شــان می گوین هم

ــد.  ــل کن ــا را ح ــائل م ــی از مس ــد خیل ــق می توان ــود. منط ــا زور نمی ش ــم، ب ــتفاده کنی ــم اس ــا زور می خواهی ــم ب ه

بعضــی پیشــنهادها را هــم داده ایــم بــه بعضــی از بزرگان مــان کــه آقــا مــا بایــد ســالی 3-4 میلیــارد دالر در پتروشــیمی 

ســرمایه گذاری کنیــم. نکنیــم خســران اســت، عقب ماندگــی اســت. دیگــران بیــکار ننشســته اند، می رونــد انجــام می دهنــد.

مــن خواهشــم ایــن اســت همــه دســت بــه دســت هــم بدهیــم، ایــن صنعــت پتروشــیمی کــه الحمــدا... آبــروی کشــور 

شــده اســت، ارزآورکشــور شــده اســت، آن قــدر بــا بدبینــی بــه آن نــگاه نکنیــم، کمکــش کنیــم. آقــای مهــدوی دبیــر 

ــی  ــودم. خیل ــی ب ــای همت ــش آق ــروز پی ــت دی ــود و می گف ــده ب ــش آم ــد روز پی ــدگان چن ــی تولیدکنن ــن صنف انجم

ــد، صنعــت  ــر حســاب و کتــاب، عمــل کــرده و ارز صادراتــی را برمی گردان ــود. می گفــت تنهــا کســی کــه براب راضــی ب

ــه ای نیســتند. همه شــان شــرکت های شــناخته شــده  پتروشــیمی اســت. واقعــاً همین طــور اســت. چــون این هــا زیر پل

در بــورس اســت. حســاب و کتــاب دارنــد. اگــر حکومــت بگویــد این گونــه عمــل کــن وحرفــش منطقــی باشــد قطعــاً 

ــد. ــل می کنن ــا عم این ه

امیــدوارم بــه جــای این کــه بگوییــم متانــول نــزن، بگوییــم پاییــن دســت متانــول را تســریع کنیــم. خوشــبختانه دانــش 

فنــی MTP در NPC موجــود اســت. امــا از لحــاظ اقتصــادی، تقاضــای مــن ایــن اســت کــه یــک تیــم بگذاریــم، ببینیــم 

ــا پــول NPC روی  ــه می توانیــم از لحــاظ اقتصــادی پیــش ببریــم. یعنــی حداقــل 10 نفــر بگذاریــم شــبانه روز ب چگون

ــم  ــد. ان شــاءا... امیدواری ــان آن، فعالیــت نماین ــردن راندم ــاال ب ــا و ب ــد، از لحــاظ کاهــش هزینه ه ــه نمــودن فرآین بهین

کــه MTO هــم باالخــره شــکل بگیــرد. مــا فعــًا بــا چینی هــا در مــورد MTO کار می کنیــم، باالخــره تحریــم خیلــی 

اذیــت کــرده اســت. امیدواریــم فعــًا از طریــق چیــن بتوانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم، تــا این کــه غربی هــا هــم اگــر 

خواســتند و جلــو آمدنــد قطعــاً از آن هــا هــم بایــد کمــک گرفــت.

بهزاد محمدی
ســرکار خانــم مهنــدس شــاهدایی مدیرعامــل هلدینــگ پتــرو فرهنــگ هســتند کــه چهــار طــرح متانولــی دارنــد. یعنــی 

ــاه  ــن م ــا فروردی ــت ی ــرح دوم در اردیبهش ــت. ط ــده اس ــرداری ش ــراً بهره ب ــه اخی ــارس ک ــا پ ــان کیمی ــن طرح ش اولی

ان شــاءا... بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. دو طــرح دیگــر هــم در دســت اجــرا دارنــد. بنابرایــن یــک هلدینگــی هســتند 

کــه 6/6 میلیــون تــن در ســال متانــول دارنــد. صحبت هــای ایشــان حتمــاً شــنیدنی اســت.
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مرضیه شاهدایی
گزارش هــا و آمارهــا نشــان می دهنــد کــه ظرفیــت متانــول و تقاضــای آن در دنیــا رو بــه افزایــش اســت و گفتنــی اســت 

تکنولوژی هایــی نویــن نیــز در راه اســت، کــه از متانــول، هــم می توانیــد به عنــوان خــوراک بــرای فرآیندهــای دیگــری 

کــه در راه اســت، اســتفاده نمــود. در پتــرو فرهنــگ هــم برنامــه مــا بــه همیــن شــکل اســت. مــا عــاوه بــر طرح هــای 

متانولــی، ســه طــرح GTPP داریــم. آن هــم بــاز از مســیِر متانــول اســت. برنامه مــان بــه ایــن صــورت اســت کــه بتوانیــم 

ــک مجــوز  ــا ی ــد و م ــم NPC لطــف کردن ــراً ه ــه اخی ــای پایین دســتی، به خصــوص ک ــه ســمت فرآیند ه ــن ب ــا رفت ب

MTP هــم گرفتیــم. متانول هایــی کــه در حــال تولیــد اســت در داخــل کشــور اســتفاده کنیــم. مــن خــودم شــخصاً بــا 

آمارهایــی کــه گرفتــم اصــًا از تولیــد متانــول ناامیــد نیســتم. در یــک مقاطعــی کــه یــک واحــد جدیــد ممکــن اســت 

یــک مقــدار بــازار را بــه هــم بزنــد، ولــی اتحادیــه ای کــه داخــل کشــور اســت و هماهنگی هایــی کــه بیــن واحــد متانــول 

اســت می توانیــم پرایس میکر)قیمت گــذار( و پالیسی میکر)سیاســت گذار( باشــیم.

ــه  ــود ک ــد ب ــن کشــوری خواه ــران آخری ــا، ای ــد در صــورت کاهــش قیمت ه ــا نشــان می ده ــه گزارش ه ــزی ک آن چی

واحد هــای متانولــی اش را ببنــدد. یعنــی چیــن بزرگتریــن تولیــد کننــده متانــول اســت و چــون اکثــراً از زغــال ســنگ 

به دســت می آیــد و تعهــدی کــه دارد بایــد تــا ســال 2030 ایــن واحدهــا را کم کــم از رده خــارج کنــد، ولــی واحدهــای 

ــران ارزش دارد کــه می آینــد و  ــول ای ــدر متان ــه در حــال گســترش اند و نشــان می دهــد کــه آن ق MTOاش همین گون

می برنــد. وقتــی در آن جــا واحدهــای MTO و MTP فعــال دارنــد، چــرا مــا در داخــل کشــور ایــن کار را انجــام ندهیــم 

و ارزش افــزوده بــه دســت نیاوریــم؟ حمایت هــای دولــت هــم کــه آقــای محمــدی و آقــای نعمــت زاده فرمودنــد، واقعــاً 

مــا دســت مان دراز نیســت کــه دولــت بخواهــد کمــک مالــی کنــد، ولــی باالخــره حمایــت الزم اســت.

ــر  ــره در اقتصادی ت ــن و غی ــذاری پروپیل ــا، قیمت گ ــث قیمت گذاری ه ــد در بح ــه می فرماین ــیرهایی ک ــن مس از همی

ــه دولــت، ســرمایه را  ــدون وابســتگی ب ــد می شــود ب ــر اســت. وقتــی راه افتادن شــدن ایــن طرح هــای پایین دســتی مؤث

باز گرداننــد. ولــی بیشــتر، هــدف حمایت هــای دولتــی اســت. مــن خــودم شــخصاً بررســی کــردم بســیار امیــدوار هســتیم.

بهزاد محمدی
ــه  ــول از مســیر گاز اشــاره فرمودیــد. راجــع ب ــه گســترش زنجیــره ی بعــد از متان ــم شــاهدایی جنابعالــی ب ســرکار خان

ــما  ــه ش ــًا ب ــی فع ــوان هم پنل ــه ام به عن ــن توصی ــت، م ــده اس ــف ش ــان تعری ــه در مجموعه ت ــای GDPP ک طرح ه

ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه متانــول قابــل توجهــی کــه در مجموعــه شــما تولیــد می شــود، بــه نظــرم تمرکزتــان از 

طرح هایــی کــه بــه متانول هایــی کــه از مســیر تولیــدی باشــد، بــه مراتــب بهتــر از ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط 
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ــد. ــد حرکــت کنی ــای GTP و GTX بخواهی ــه ســمت طرح ه گاز کشــور ب

حسن عباس زاده
برآوردمــان ایــن اســت کــه از نظــر صادراتــی در وضعیــت فعلــی، حــدود 20 درصــد تجــارت متانــول جهــان دســت مــا 

ــول اســت، امــا در ســال های آینــده آمریــکا یــک  اســت. آمریــکا هنــوز از توباگــو و آمریــکای جنوبــی وارد کننــده متان

بازیگــر اصلــی عرصــه صــادرات متانــول خواهــد بــود. بــه ســمت بازارهایــی کــه االن در چیــن داریــم، حتمــا آمریــکا هــم 

در ســال های آینــده ورود خواهــد کــرد. بــا ایــن رشــدی کــه مــا گرفتیــم، تقریبــاً حــدود 45 درصــد صــادرات جهــان را 

در ســال 1404 بایــد داشــته  باشــیم تــا بتوانیــم متانول مــان را صــادر کنیــم. ایــن یــک بحــث کــه شــما روی آن نقــد 

ــه آن نمی پــردازم. داریــد و مــن خیلــی ب

ــای  ــه ج ــد، ب ــتفاده کن ــا اس ــول م ــد از متان ــن بتوان ــن نحــو باشــد و چی ــه همی ــن ب ــه رشــد چی ــم ک ــرض می کنی ف

این کــه متانــول را خــودش تولیــد کنــد. ولــی نگرانــی عمــده دیگــری کــه داریــم مدیریــت مصــرف گاز در کشــور اســت، 

واقعــاً شــرکت های متانول ســاز مــا را نگــران کــرده اســت. پارســال نزدیــک دو مــاه واحدهــای متانولــی مــا خوابیــد. مــا 

ــه گاز خــام، گازی  ــل اســتفاده باشــد. ن االن 700-600 میلیــون مترمکعــب در روز گاز تولیــد می کنیــم، گازی کــه قاب

کــه در کشــور در حــال توزیــع شــدن اســت، حــدود700 میلیــون مترمکعــب در روز اســت، از ایــن 700 تــا بــا همیــن 

7-6 درصــدی کــه بــرای صنعــت پتروشــیمی تخصیــص می دهنــد، بیــش از نصــف آن صــرف تولیــد یوتیلیتی هــای مــا 

ــرای  ــن 4-3 درصــد گاز ب ــا همی ــد نیســت. ب ــه شــما فرمودی ــان بیــش از همــان 4-3 درصــدی ک می شــود. خوراک م

ــد ســوخت  ــوا ســرد می شــود و نمی توانن ــه در کشــور ه ــه محــض این ک ــم. ب ــن آن را داری خــوراک هــم مشــکل تامی

ــد تعطیــل کننــد. اگــر  ــد. پتروشــیمی ها هــم مجبورن خانگــی را تامیــن کننــد، خــوراک پتروشــیمی را پاییــن می آورن

ایــن رونــد بخواهــد ادامــه پیــدا کنــد، در ســال 1404 واحدهــای متانولــی مــا حــدود 6 مــاه از ســال بایــد تعطیــل شــود، 

ــرای ایــن  ــد یــک فکــر عاجلــی ب ــم بای ــا ســرمایه گذار چــه می شــود؟ یعنــی می خواهــم بگوی اقتصــاد تولیدکننــده و ی

وضعیــت گاز و ایــن رشــد سرســام آور در ســوخت گاز بشــود.

کاش در پنــل قبلــی یــک نفــر از پتروشــیمی هــم می نشســت کــه بحث این بــود کــه گاز را در نیــروگاه بدهیم یــا در جای 

دیگــری بدهیــم. جالــب اســت پنــل قبلــی گفتند پتروشــیمی بــرود بهینه ســازی کند. مثــًا گاز را در شــهرها بهینه ســازی 

کنــد، از محــل بهینه ســازی اش، خــوراک خــود را تامیــن کنــد. ایــن بحث هــا جــای نگرانــی دارد. موضــوِع تامیــِن خــوراِک 

مــا بــرای واحدهــای متانولــی کــه توســعه دادیــم، مســئله اســت. االن واحدهــای فعــال مــا، واحدهایــی کــه می دانیــم تــا 

ــد و این هــا گاز زیــادی مصــرف خواهنــد کــرد. ــرداری می رســند، واحدهــای متانولــی مــا زیاد ان ــه بهره ب ســال 1404 ب
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محمدرضا نعمت زاده
آقای دکتر به خدا من یک ذره نگران نیستم. باید بروید حق تان را بگیرید. این حق شماست. 

حسن عباس زاده
دربــاره بحثــی کــه آقــای مهنــدس نعمــت زاده و آقــای مهنــدس محمــدی دربــاره کمک هــای دولتــی مطــرح کردنــد، 

بحــث ایــن بــود کــه شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی نمی خواهــد خــودش طــرح MTP اجــرا کنــد، مــا دنبــال یــک 

ــه  ــان ب ــای MTP اقتصادش ــه واحد ه ــد، ک ــن می دانی ــر از م ــی بهت ــان خیل ــما خودت ــتیم. ش ــوق ها هس ــری مش س

جذابیــِت اقتصــاِد واحــدی مثــل PP نیســت. چــرا؟ اصــًا دو دو تــا چهارتــا اســت. تقریبــا ســه واحــد متانــول می خواهــد، 

تبدیــل بــه یــک واحــد پروپیلــن بشــود. آن یــک واحــد پروپیلنــی کــه قیمــت آن حــدود 800-700 دالر در تــن اســت، 

ــا  ــت دارد. م ــه حمای ــاز ب ــد نی ــن همین جــا می گوی ــن اســت. ای ــول هــم حــدوداً 600 دالر در ت ارزش ســه واحــد متان

دنبالــش رفته ایــم، خوشــبختانه االن ســندی کــه بــه کمیســیون اقتصــادی دولــت بردیــم و ان شــاءا... در هیئــت دولــت 

ــی ــد، می توان ــره پیــش رفتی ــا آخــر زنجی ــد اگــر ت ــی خــوراک، می گوی ــی تخفیــف پلکان مطــرح بشــود. آیین نامــه فعل

ــای  ــا واحده ــای MTP، ت ــته ایم روی واحده ــتثنا گذاش ــک اس ــا ی ــی، م ــف بده ــوراک تخفی 30 درصــد در قیمــت خ

MTP بتواننــد در ابتــدای زنجیــره 30 درصــد تخفیــف روی گاز واحــد متانــول بگیرنــد کــه یــک مقــدار اقتصادشــان بــاال 

بیایــد. مثــا IRI شــان حــدود 16-17 بشــود کــه از ایــن حالــت شــکنندگی خــارج بشــوند.

یــک نکتــه ای هــم کــه خانــم شــاهدایی بــه درســتی فرمودنــد ایــن بــود کــه طــی ســال های قبــل کــه قیمــت پروپیلــن 

ــم.  ــذاری می کنی ــن را ارزان قیمت گ ــت. پروپیل ــتی نیس ــد، روش درس ــن می ش ــور از روش netback و CFR تعیی کش

شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و مدیریــت برنامه ریــزی ایــن موضــوع را مطالعــه کــرد و دیدیــم کــه قیمت گــذاری اش 

ــان  ــد و هم ــم می کنن ــل را از آن ک ــه حم ــدر اســت، هزین ــن قیمــت چق ــد در چی ــه می گوین ــن نحــو اســت ک ــه ای ب

700-600 دالر می شــود و واقعــاً پاییــن اســت. ارزش پروپیلــن بیــش از ایــن اســت. فرمــول قیمت گــذاری پروپیلــن را 

ــر  ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــه اشــتراک می گذاری ــا انجمــن صنفــی و شــرکت های دیگــر ب ــم، در جلســاتی ب ــاده کرده ای هــم آم

اســاس ایــن فرمــول انجــام دهیــم. 

راجــع بــه دانــش فنــی کــه آقــای مهنــدس فرمودنــد، خوشــبختانه االن شــرکت پژوهــش فنــاوری مــا بســیج شــده روی 

تجاری ســازی دانــش فنــی MTP و در رابطــه بــا آن پایلوتــی کــه در زمــان شــما هــم خیلــی روی آن تــاش شــد، االن در 

حــال کار و تولیــد پروپیلــن اســت. ســرمایه گذاران آمدنــد بازدیــد کردنــد. عــاوه بــر این کــه شــرکت های هلدینگی مــان 

متقاضــی هســتند، دو تــا از ســرمایه گذارهای بخــش خصوصــی واقعــی یعنــی خصوصــی کــه از جیــب خود پــول می دهد،
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آمــد قــرارداد بســت و دانــش فنــی را خریــد، ایشــان هــم کنــار مــا قــرار گرفــت تــا آن دانــش را بهینــه  کنیــم، خصوصــاً 

بــرای آن بخــش پروپیلنــی کــه بخواهــد بــه ســمت شــیمیایی بــرود، مثــل آکریلونیتریــل و اکریلیــک اســید. در ایــن 

صــورت می توانیــم برخــی از برج هــای آن را حــذف کنیــم و بــه ســمت گریــد پلیمــری نرویــم. اتفاقــاً مــا بیشــتر نــوع 

ــه  ــول و بقی ــید و فن ــک اس ــل و آکریلی ــمت آکریلونیتری ــه س ــه ب ــم ک ــی می خواهی ــم. پروپیلن ــن را می خواهی پروپیل

بــرود. البتــه بحــث پلیمــری هــم کــه بــه ســمت پلــی پروپیلــن بــرود و بقیــه محصــوالت پلیمــری هــم نیــاز داریــم. 

ــع  ــر وجــود مناب ــد در اث ــدس فرمودن ــای مهن ــه آق ــوع توســعه ای ک ــک ن ــل براســاس ی ــک ســال قب خوشــبختانه از ی

خــوراک )Recourse push( باشــد، یــک مــدل دیگــر هــم داریــم فقــط بــر اســاس نیــاز بــازار )Market pull( اســت.

مــا آمدیــم واردات کشــور را در محصــوالت پتروشــیمی و شــیمیایی کــه مــورد نیــاز اســت، اســتخراج کردیــم، حــدودا 

دو میلیــارد دالر مــا محصــول پتروشــیمی بــه صــورت خــام وارد کشــور می کنیــم. ایــن حــدوداً 1/3 میلیــون تــن اســت. 

ــن مقــدار واردات از نظــر  ــن و ای ــاال اســت، یعنــی حــدود 2000 دالر در هــر ت ــی ب ــن محصــوالت هــم خیل قیمــت ای

تنــاژ، در مقابــل محصوالتــی کــه مــا االن داریــم در کشــور تولیــد می کنیــم، رقــم قابــل توجهــی نیســت. محصــوالت 

ــر  ــه اکث ــا ک ــال آن ه ــی ال و امث ــا، پل ــک اســید، پلی اورتان ه ــل، آکریلی ــل آکریلونیتری ــم مث ارزشــمندی را وارد می کنی

ــن محصــوالت را کــه تعــداد اقــام آن  ــم. ای ــن در کشــور کــم داری ــا پروپیل ــن اســت و م ــر مجموعــه پروپیل آن هــا زی

زیــاد بــود دســته بندی کردیــم، در چهــار زنجیــره قــرار گرفتنــد. ایــن چهــار تــا زنجیــره را تمــام مراحــل پایانــی آن و 

ــی  ــم و تکنولوژی های ــاز داری ــه نی ــی ک ــدار زمین ــم، مق ــی کــه می خواهی ــدار آب ــدار ســرمایه گذاری، مق ــات آن، مق الزام

کــه می توانیــم بــه هــر حــال بــه نحــوی بــه آن هــا دســت پیــدا کنیــم، ایــن  مــوارد را اســتخراج کردیــم. مهم تریــن آن 

کــه زنجیــره ی پروپیلــن اســت، بهتــر اســت کــه بــرای تولیــد پروپیلــن عــاوه بــر مســیر تبدیــل پروپــان بــه پروپیلــن، از 

مســیر متانــول بــا طرح هــای MTP هــم برویــم، غیــر از آن هــم همان طــوری کــه آقــای مهنــدس نعمــت زاده فرمودنــد 

اســید اســتیک محصولــی اســت کــه مســتقیم از متانــول می توانیــم تولیــد کنیــم، طــرح آن را به عنــوان یــک فرصــت 

ســرمایه گذاری تعریــف کردیــم. پلــی اســتال یــک محصولــی اســت کــه نیــاز داریــم، اگــر چــه بــه تکنولــوژی اش بــه 

ــم  ــد و داری ــوژی اش را گرفته ان ــد و تکنول ــی رفته ان ــش خصوص ــرکت های بخ ــا از ش ــه دو ت ــیم. البت ــختی می رس س

ــی کــه در  ــم و ان شــاءا... از متانول ــه یکــی از شــرکت ها ان شــاءا... مجــوز می دهی ــوان اولیــن واحــد در ماهشــهر ب به عن

فنــاوران اســت بتوانــد پلــی اســتال تولیــد کنــد و متیــل آمین هــا هــم بــه همیــن نحــو اســت و تقریبــا دانــش فنــی اش 

آمــده و طــرح، روی زمیــن فعــال اســت. ان شــاءا... تــا چنــد ســال آینــده متیــل آمیــن را تولیــد خواهــد کــرد.

از متانــول یــک محصــول خیلــی خوبــی هــم کــه اخیــراً دانــش آن ایجــاد شــده اســت اتانــول اســت. تولیــد اتانــول از 

متانــول چندیــن مزیــت دارد. قیمــت اتانــول تــا حــدود هــزار دالر در تــن اســت، تقریبــاً یــک واحــد متانــول بــه یــک 

249

IPEC  2021



واحــد اتانــول تبدیــل می شــود. یعنــی یــک واحــد اتانــول کمتــر از یــک واحــد متانــول مصــرف می کنــد. از ایــن نظــر 

هــم مزیــت اســت. مزیــت دیگــر این کــه به عنــوان مصــارف ســوخت، اصــًا روی آن بحــث نیســت، اصــًا مثــل متانــول 

نمی گوینــد آالیندگــی دارد و از ایــن مســائل. موضــوع ســوخت آن خیلــی جدی تــر از متانــول در دنیــا پیــش مــی رود 

ــد  ــی تولی ــش فن ــرکت ها دان ــی از ش ــود. یک ــی می ش ــرای آن پیش بین ــی ب ــد تقاضــای بســیار باالی ــد دارد و رش و رش

اتانــول را هــم گرفتــه اســت. ان شــاءا... در منطقــه دیــر، مــا بتوانیــم یــک واحــد اتانــول از متانــول را هــم در ســال های 

آینــده داشــته باشــیم. دربــاره اســید فورمیــک و فرمالدئیــد هــم بگویــم کــه مــا در کشــور فرمالدئیــد تولیــد می کنیــم 

ــه آن برســیم. ــول ب ــوان یکــی از زنجیره هــای متان ــم به عن ــا می توانی ــه، ام ــوز ن ــی اســید فورمیــک هن ول

عبدالرحیم قنبریان
ــه 5 ســال قبــل از تاســیس  شــرکت پتروشــیمی شــیراز اولیــن شــرکت پتروشــیمی کشــور اســت. حتــی ســابقه اش ب

ــیس  ــا تاس ــم در آن ج ــول ه ــد متان ــن واح ــت. اولی ــوده اس ــا ب ــا آن ج ــد. اولین ه ــیمی می رس ــع پتروش ــرکت صنای ش

ــار  ــن ب ــرای اولی ــوری اســامی شــاید ب ــه در جمه ــود ک ــن ب ــول ای ــن واحــد متان ــی ای ــدازی شــده اســت. خوب و راه ان

ــا ورود  ــول شــیراز ب ــد و واحــد متان ــد کــه خودشــان در بیســیک و طراحــی ورود کنن ــا شــهامت کردن صنعت گــران م

شــرکت های ایرانــی طراحــی شــد و نصــب و راه انــدازی اش هــم بــا خــود شــرکت های ایرانــی بــود و ایــن یــک موفقیــت 

ــود. ــی ب ــود و شــروع حرکــت در توســعه صنعــت و پتروشــیمی توســط متخصص هــای ایران ب

ــود، اصــًا  ــد آن زمــان نیــاز کشــور ب ــدازی کردن ــول را تاســیس و راه ان شــرکت پتروشــیمی شــیراز آن زمــان کــه متان

مــازادی نبــود. اگــر یــک روز بخواهــد بــه تولیــد برســد و شــاید تنهــا شــرکتی کــه نگــران تولیــدات خود نیســت، شــرکت 

پتروشــیمی شــیراز اســت. چــون هــر چــه تولیــد می کنــد، در بــورس عرضــه می کنــد. اصــًا بحــث صــادرات برایــش 

نداریــم. یعنــی آن چــه کــه مــا تولیــد می کنیــم، در میدلنــد خودمــان، در اطــراف خودمــان، شــرکت هایی کــه بعــد از 

تاســیس متانــول تاســیس شــدند، کل محصــوالت مــا را بــر می دارنــد و خودشــان مصــرف می کننــد و کاش ایــن اتفــاق 

ــاره مــازاد  ــود کــه االن یــک چنیــن ســمیناری نداشــتیم کــه درب ــول اتفــاق افتــاده ب ــا رشــد صنعــت متان همزمــان ب

مصــرف متانــول در کشــور بخواهیــم بنشــینیم بحــث کنیــم. تمــام آن بــه ارزش افــزوده تبدیــل می شــد و می توانســتیم 

ــم،  ــی بگوی ــای دولت ــده بحــث حمایت ه ــوان تکمیل کنن ــه ای به عن ــک نکت ــن ی ــم. م ــل کنی ــره ارزش آن را تکمی زنجی

نــه این کــه دولــت بــه مــا کمــک کنــد، مــن هــم نگــران هســتم. چــون در طرح هایــی کــه آقــای مهنــدس نعمــت زاده 

زحمــت کشــیدند دهــه 70 و 80 راه انــدازی کردنــد و تعهدهایــی دولــت داد بــرای این کــه هــم ســرمایه گذار خارجــی 

بتوانــد بیایــد ســرمایه گذاری کنــد و هــم این کــه ســرمایه گذاران داخلــی بتواننــد ســرمایه گذاری کننــد. توســعه بخــش 
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خصوصــی در صنعــت پتروشــیمی بــود. ولــی بعــد از آن بــا رویکردهایــی مواجــه شــدیم کــه انگیزه هــا را از بیــن بــرد. مــن 

ــه این کــه دولــت کمک مــان کنــد مــا یــک طــرح بزنیــم. ــود، ن فکــر می کنــم بحــث آقــای مهنــدس محمــدی ایــن ب

بــه طــور مثــال عــرض می کنــم شــما در جریــان شــرکت پلیمــر آریــای ســرخ هســتید کــه بــه چــه صــورت ســرمایه گذار 

 Shareholder agreement خارجــی آن، سوســول آفریقــای جنوبــی، آمــد ســرمایه گذاری کــرد. در توافــق ســهامداران

کــه مــا در آن جــا داشــتیم، یکــی از مــوارد آن قیمــت خــوراک بــود کــه بــرای 25 ســال ثابــت کــرده بودیــم کــه اگــر 

شــما بیاییــد ســرمایه گذاری کنیــد مــا تــا 25 ســال قیمــت خوراک مــان ایــن اســت. ولــی بــه محــض این کــه بــه تولیــد 

رســید، مــا قیمــت خــوراک را بــاال کشــیدیم. چــون رســیدیم بــه ایــن بحــث کــه بیاییــم قیمــت فرآورده های پتروشــیمی 

را مهندســی معکــوس کنیــم. بحــث ایــن نیســت کــه ببینیــم آن ســرمایه گذار آمــده اســت چقــدر قیمــت بهــای تمــام 

شــده اش می شــود، آن را محاســبه کنیــم، بعــد بگوییــم حــاال یــک فورجیــن 5 درصــدی،10 درصــد یــا 15 درصــد بــه 

شــما بدهیــم. بــه ایــن صــورت االن برخــورد می کنیــم. یکــی از عــدم تمایل هــای بخــش خصوصــی در توســعه شــاید 

ایــن باشــد کــه بعــداً مواجــه بشــود.

مثــال دیگــر عــرض کنــم خدمت تــان همیــن شــرکت پتروشــیمی شــیراز اســت. وقتــی کــه رفتیــم موافقــت اصولــی 

گرفتیــم، قــرار شــد کــه آب منطقــه ای از ســد درودزن بیایــد و آب مــا را تامیــن کنــد. مــن یــک مذاکــره هفتــه گذشــته 

خدمــت آقــای مهنــدس محمــدی داشــتم. کل مصــرف شــرکت پتروشــیمی شــیراز کــه رفتنــد تعهــد کردنــد آب را بــه 

شــما تحویــل می دهیــم، ایــن 5 درصــدی آبــی اســت کــه از ســد درود زن مصــرف می شــود. یعنــی اگــر مــا ایــن آب 

را مصــرف نکنیــم هیــچ اتفاقــی در بخــش خانگــی نخواهــد افتــاد. ولــی افــراد دنبــال آن هســتند کــه آب مــا را قطــع 

ــی کــه االن بخــش  ــه فاضاب ــم آب تصفی ــم برداری ــم، بروی ــم در صنعــت اســتفاده کنی ــا می خواهی ــی کــه م ــد. آب کنن

کشــاورزی در حــال اســتفاده کــردن اســت و بابــت آن حــق آب را می دهنــد می گوینــد شــما ایــن را تصفیــه کنیــد، بــه 

آب مقطــر تبدیــل کنیــد، تــا مــا آن آب را بــه کشــاورزی بدهیــم. حمایت هــای دولــت ایــن اســت. در ارتبــاط بــا زنجیــره 

ــزوده  ــای MTO و MTP ارزش اف ــا طرح ه ــی قطع ــم، ول ــد می کنی ــان تولی ــا بیشــتر از مصرف م ــه م ــول، بل ارزش متان

ــه این کــه دولــت خواهــد داشــت، در صورتــی کــه حمایت هــای دولــت باشــد یعنــی تخفیف هایــش را اعمــال کنــد. ن

آقــای دکتــر روحانــی بیایــد اعمــال کنــد، دولــت بعــدی بیایــد ایــن را بــردارد، ایــن نمی شــود روی آن حســاب کــرد. 

ــرای  ــت ب ــی جذابی ــن خیل ــود. ای ــن می ش ــک پروپیل ــول ی ــول متان ــا مولک ــه ت ــد س ــاس زاده فرمودن ــر عب ــای دکت آق

ــاالی150 دالر باشــد، می گوینــد آب باریکــه خــود  ــول ب ــد. چــون وقتــی کــه قیمــت متان ســرمایه گذار ایجــاد نمی کن

را می ســازم متانــول خــود را صــادر می کنــم و دیگــر خیلــی دنبــال ارزش افــزوده نیســتم. چــون اگــر بــروم در مســیر 

امتیــاز MTP بــه محــض این کــه قیمــت خوراکــم اضافــه شــود، آن جــا دیگــر هیــچ حاشــیه ای برایــم نیســت.
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ــما  ــه ش ــی ک ــن C2 ریکاوری های ــا همی ــی ب ــه واحدهای ــامی ک ــوری اس ــور جمه ــرای کش ــاید ب ــت ش ــن حال بهتری

فرمودیــد در پتروشــیمی پــارس تاســیس شــد کــه کاش تمــام C2 ریکاوری هــا را بــه پتروشــیمی داده بودنــد. بقیــه اش 

را فکــر می کنــم وزارت نفــت متوجــه شــد و بــه ســایر فازهــای پــارس جنوبــی بردنــد. موفقیــت پتروشــیمی و جنابعالــی 

ایــن بــود کــه C2 ریــکاوری را در آن جــا ایجــاد کردیــد و ارزش افــزوده بســیار خوبــی بــرای صنعــت پتروشــیمی ایجــاد 

کــرد. ولــی همان جــا روزانــه حــدود 2600 تــن پروپــان تولیــد می شــود. ارزان تریــن راه تولیــد پروپیلــن ایــن اســت کــه 

مــا بیاییــم دو تــا هیــدروژن از پروپــان برداریــم، بــه پروپیلــن تبدیــل کنیــم خیلــی بــرای مــا ارزان اســت. 

  GTO و GTP حتــی ســرمایه گذاری اش هــم شــاید کمتــر از PDH خیلــی آســان اســت. هــر چنــد کــه ایــن PDH ایــن

باشــد کــه خانــم مهنــدس شــاهدایی فرمودنــد. ولــی هزینه هــای جــاری آن زیــاد اســت یعنــی وقتــی کــه می خواهیــم 

عملیاتــی کنیــم، هزینــه عملیــات آن زیــاد اســت. ســرمایه گذار بایــد مطمئــن باشــد کــه حمایــت دولــت را دارد. فکــر 

ــود.  ــر می ش ــم، GTO دو براب ــل آن GTO می خواهی ــرای PDH و در مقاب ــه ب ــرمایه و Capital Cost ک ــم س می کن

ولــی اگــر ســرمایه گذار مطمئــن باشــد کــه دولــت حمایــت می کنــد و آن تخفیفاتــی کــه آقــای دکتــر گفتنــد می توانــد 

ــه پروپیلــن تبدیــل کنــد. چــون آن مشــوق ها هســت، ولــی اگــر  بگیــرد، مــی رود بــه ســمت این کــه گاز را بگیــرد و ب

ــه پروپیلــن  ــان را ب ــد پروپ ــول را صــادر کنــد. از آن طــرف هــم بیای ــه ســمت همیــن کــه متان ایــن نباشــد مــی رود ب

ــه پروپیلــن تبدیــل می کردیــم و خیلــی  تبدیــل کنــد و ای کاش ایــن کار حداقــل انجــام می شــد و مــا پروپان هــا را ب

ــم. ــادر نمی کردی ص

مرضیه شاهدایی
مــن خواســتم بگویــم، االن نگرانــی آقــای دکتــر عبــاس زاده ایــن بــود کــه اگــر واحدهــای متانــول بیشــتر باشــد، مصــرف 

گاز هــم زیــاد می شــود ولــی بــا حمایــت وزارت نفــت و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بایــد بــه ایــن ســمت برویــم 

کــه بــا مدیریــت انــرژی مصــرف گاز ســوخت خانگــی را کمتــر کنیــم و بــه مصــرف گاز در صنعــت بهــا بدهیــم.

بهزاد محمدی
مــن بحــث را جمع بنــدی کنــم. تولیــد متانــول از گاز طبیعــی در مقطــع خــودش بهتریــن تصمیــم و بهتریــن گزینــه 

بــوده و ســهم مــا در دنیــا بــه 23 میلیــون تــن خواهــد رســید کــه بــه همیــن نســبت در تجــارت جهانــی هــم ســهم مــا 

در حــال اضافــه شــدن اســت. ترندهــای مصــرف نشــان می دهــد کــه هنــد و چیــن بازارهــای صادراتــی مــا در امــروز و 

آینــده خواهــد بــود. ورود آمریــکا در ســال 2022 به عنــوان صادرکننــده در بــازار جهانــی بــه هــر صــورت بایــد مــورد 
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ــه پروپیلــن دارد، ایــن بــا شــک اســت و  ــرای توســعه نیــاز ب نقــد و مــورد توجــه قــرار بگیــرد. صنعــت پتروشــیمی ب

مــا توســعه از مســیر PDH را آغــاز کردیــم. پــروژه ســلمان بــه ســرعت فعــال شــده، پــروژه هیرســا پلیمــر ســهند در 

ماهشــهر فعــال شــده اســت. دو مجــوز عملیاتــی در منطقــه عســلویه بابــت طرح هــای PDH دادیــم. بــه نظــرم مــا در 

آینــده ضمــن این کــه از مســیر MTP بــه ایــن ســمت خواهیــم رفــت. از ســمت PDH هــم مــوازی حرکــت آغــاز شــده، 

ــه توســعه طرح هــای MTP داریــم. مــا نیــاز ب

بــا مشــوق هایی کــه دولــت تصویــب کنــد، مــا بایــد خــوراک ایــن 30 درصــد را کامــل بدهیــم بــه کســانی کــه متانــول 

بــه ایــن طرح هــا می دهنــد. بایــد بــرای خوراک هــای بیــن مجتمعــی معافیــت مالیاتــی داشــته باشــیم. دانــش فنــی را 

کــه بعــد از ســالیان ســال اســتحصال شــده، بــه شــکل خیلــی شــرایط مناســب در اختیــار شــرکت ها قــرار بدهیــم. پولش 

را بعــد از بهره بــرداری از آن هــا دریافــت خواهیــم کــرد. زمیــن بــه ایــن طرح هــا اختصــاص دادیــم و خواهیــم داد و بــا 

ایــن کمک هاســت کــه ایــن طرح هــا اقتصــادی خواهــد شــد، بــرای توســعه و تکرارپذیــری در کشــور. روی بحــث دانــش 

فنــی هــم کــه دوســتان اشــاره کردنــد آن شــرکتی کــه از مــا خریــد کــرده اســت، در جلســات بســیار نزدیــک و مســتمر 

بــا شــرکت پژوهــش فنــاوری روی بهینه ســازی ایــن دانــش کار می کنــد. ان شــاءا... طــی ماه هــای آینــده شــاهد دانــش 

فنــی MTP بهینــه شــده، خواهیــم بــود.

بــه هــر حــال نقشــه توســعه صنعــت، بــه ســمت احــداث واحدهــای پاییــن دســتی تهیــه شــده و مــا ان شــاءا... در آینــده، 

چنــد ســال آینــده تــا ســال 1405 یــا حداکثــر 1406، نقشــه پتروشــیمی بــا گذشــته متفــاوت خواهــد بــود. ان شــاءا... 

شــاهد تنــوع جالبــی از محصــوالت پتروشــیمی در پاییــن دســت خواهیــم بــود و بایــد تــاش کنیــم کــه ایــن ثــروت 

ملــی روز بــه روز در شــرایط ایمن تــر و بهتــری بــه ســمت توســعه های مهــم در کل کشــور حرکــت کنــد.
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بازارهای صادراتی  نشست آینـده 

نفـت، فـرآورده و پتــروشیمی

و نقـش همکاری هـای بین المللی 

پســـاکــرونــا دوران  در 
چهارشـنبه 1399/11/08                              17:00 تـا 18:15





سعید خوشرو
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران

مشخصات فردی:

سعید خوشرو، متولد 1346

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد اقتصاد

سوابق شغلی و اجرایی:

معانت بازاریابی فراورده های نفتی در امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران

مسئولیت فراورده های نفتی و میعانت گازی در دفتر امور بین الملل در چین

ریاست واحد فروش داخلی میعانات گازی در امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 

ریاست واحد بررسی قیمت فراورده در امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 

رایست شبکه اطاع رسانی نفت و انرژی )شانا(

سردبیر گروه پژوهش شانا و پژوهشگری در موسسه مطالعات بین المللی انرژی

عضویت در هیئت مدیره انجمن اقتصاددانان انرژی 
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افشین جوان
مدیرکل اوپک و روابط با مجامع انرژی

مشخصات فردی:

افشین جوان، متولد 1345

سوابق تحصیلی:

دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه عامه طباطبائی

سوابق شغلی و اجرایی:

رئیس کمیته علمی اوپک در وین

تحلیل گر مدلسازی بازار نفت در دبیرخانه اوپک 

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات انرژی

کارشناس ارشد بررسی های اقتصادی شرکت ملی صادرات گاز ایران

مدیر بازاریابی طرح parsLNG شرکت توتال فرانسه

سرپرست واحد LNG شرکت ملی صادرات گاز ایران 

کارشناس امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران

کارشناس امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران 
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هوتن ساالری
معاون مدیر امور بین الملل در بازاریابی و عملیات نفت خام 

مشخصات فردی:
هوتن ساالری، متولد 1357

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد نفت، انیستیتو نفت فرانسه و دانشگاه صنعت نفت )خرداد 1384 الی اسفند 1385(

کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز )1379 -  1375(
سوابق شغلی و اجرایی:

شرکت ملی نفت ایران - مدیریت امور بین الملل 
معاون مدیر امور بین الملل در بازاریابی و عملیات نفت خام )آذر 1399 تاکنون( 

معاون مدیر امور بین الملل در بازاریابی و عملیات فرآورده )فروردین 1396 الی آذر 1399( 
معاون بازاریابی فرآورده )دی 1395 الی فروردین 1396( 

رئیس بررسی و قیمت گذاری بازاریابی نفت خام )فروردین1395 الی دی 1395(
رئیس دفتر هند )دی 1392 الی اسفند 1395(

رئیس بررسی  و قیمت گذاری، بازاریابی نفت خام )اردیبهشت 1392 الی  دی 1392(
کارشناس ارشد بازاریابی بازار غرب، بازاریابی نفت خام )اردیبهشت 1388 الی اردیبهشت 1392(

کارشناس بازاریابی بازار شرق، بازاریابی نفت خام )اردیبهشت 1387 الی اردیبهشت 1388(
کارشناس بازاریابی نفت کوره، بازاریابی فرآورده های نفتی )اردیبهشت 1386 الی اردیبهشت 1387(

شرکت پایانه های نفتی 
کارشناس فرآیند، اداره عملیات و برنامه ریزی )بهمن 1383 الی خرداد 1384 و اسفند 1385 الی اردیبهشت 1386(

مجتمع پتروشیمی کرمانشاه 
کارشناس فرآیند )تیر 1383 الی بهمن1383(
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حجت ا... غنیمی فرد
مشاور عالی سابق دبیرکل اوپک

مشخصات فردی:
حجت ا... غنیمی فرد

سوابق تحصیلی:
دکتری مدیریت بازرگانی

سوابق شغلی و اجرایی:
معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران

مسئولیت مذاکرات صادرات گاز با پاکستان، شرکت های شل و رپسول برای توسعه فاز 13 و 14 پارس جنوبی
معاون امور بین الملل، مدیر امور بین الملل و عضو هیئت مدیره شرکت نیکو

معاون وزیر نفت در امور بازرگانی
معاون مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت

قائم مقام معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت
عضو هیئت امنای: دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات بین المللی انرژی

     )ECO( رئیس کمیته انرژی معادن و محیط زیست سازمان همکاری اقتصادی
عضو هیئت علمی دانشگاه عامه طباطبائی

معاون و سپس رئیس دانشگاه عامه طباطبائی
معاون وزیر بازرگانی در تجارت خارجی

عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی
معاون اداری و مالی سازمان غله کشور

سرپرست سازمان تعاون کشور
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رضا عبادزاده سمنانی 
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت تجارت صنعت 

پتروشیمی خلیج فارس  

مشخصات فردی:

رضا عبادزاده سمنانی، متولد 1343

سوابق شغلی و اجرایی:

مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس

)PEDC( معاون ارشد تامین مالی شرکتی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره SPII )صادرکنندۀ محصوالت پتروشیمی/ متولی تامین مالِی پروژه های کان شستان(

مدیرعامل تشکل صادراتی کانالیران

مدیرعامل شرکت صانیر

معاون بازرگانی وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران

IFIC مشاور مدیرعامل وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه گذاری های خارجی ایران

مدیر منطقۀ خلیج فارس وزارت نیرو، شرکت مپنا
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سعید خوشرو

بسم ا... الرحمن الرحیم

ســالی را پشــت سرگذاشــتیم کــه دو ویــروس خطرنــاک زندگــی را مختــل کــرده بــود. یکــی ســمت عرضــه بــود، رئیــس 

جمهــور آمریــکا؛ کــه شــر او کــم شــد، امــا پیامدهــای او تــا مدت هــا خواهــد بــود و ویــروس کرونــا کــه ســمت تقاضــا را 

خیلــی آســیب زد و چشــم انداز خیلــی روشــنی هــم نیســت کــه چــه مــدت طــول خواهــد کشــید. این جلســه در شــرایط 

کرونایــی برگــزار شــده و ســروران بزرگــوار تشــریف آوردنــد.

جناب آقای مهندس هوتن ساالری

جناب آقای مهندس رضا عبادزاده سمنانی

آقــای ســاالری ســال ها در بــازار نفــت کار کردنــد. ضمــن اینکــه تحقیقاتــی دارنــد و دســتی در فــروش نفــت و فــرآورده 

داشــتند، دربــاره تاثیــر همه گیــری کوویــد 19 بــر بــازار جهانــی فراورده هــای نفتــی بحــث خواهنــد کــرد.

هوتن ساالری
خوشــحال هســتم کــه ایــن فرصــت را دارم درخصــوص شــرایط بــازار جهانــی فــرآورده، تاثیــر ویــروس کرونــا و همه گیری 

بیمــاری کوویــد 19 در ســال 2020 و تبعــات آن صحبــت کنــم. بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع درخصــوص ایــن بیمــاری 

ــم  ــرای همگــی آرزوی ســامتی می کن ــا صــدا را می شــنوند، ب ــد، ی ــن را می بینن ــر م ــه تصوی ــرای کســانی ک اســت، ب

کــه شــاید ایــن روزهــا بــرای مــا متــاع گران بهاتــری شــده اســت، نســبت بــه آنچــه کــه در گذشــته نــگاه می کردیــم. 

مطلـب مـن اول دربـاره عرضه و تقاضای جهانـی نفت خواهد بود. بعد راجـع به تقاضای جهانـی فرآورده های نفتی صحبت 

خواهـم کـرد. عرضـه جهانی فرآورده های نفتی را نگاه می کنم، سـپس نگاهی به تغییر قیمت ها طـی این دوره و به خصوص 

تاثیـر کرونـا بـر تغییر قیمت ها خواهم داشـت و یـک نگاهی هم در پایان به تحوالت پاالیشـی و وضعیت پاالیش در سـطح 

جهـان و منطقـه خودمـان خواهـم کـرد. البته بحثی کـه در خصوص نفت خـام دارم کمتر از آن شـد. من تصـورم این بود 

کـه بحـث بـا نفت خام شـروع می شـود و بعـد وارد فرآورده می شـویم. لـذا یک نگاه خیلی سـریع بـه نفت خـام می اندازم.

ظرف10ســال گذشــته یعنــی بیــن 2010 تــا ســال2020 تقاضــای جهانــی بــرای نفــت خــام به طــور متوســط 1میلیــون 

و 130هــزار بشــکه در روز هرســال افزایــش داشــته اســت. پیش بینــی می شــد در ســال 2020 هــم تقاضــای جهانــی 

بــرای نفــت خــام 1میلیــون و80 هــزار بشــکه افزایــش داشــته باشــد. بــا ایــن چنیــن رونــد افزایشــی و امیدواری هایــی، 

ــر  ــان را تغیی ــای جه ــد19 کل پیش بینی ه ــاری کووی ــا و بیم ــروس کرون ــری وی ــود. همه گی ــروع می ش ــال 2020 ش س
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می دهــد. در پایــان ســال 2020 کــه دربــاره اعــدادش می توانیــم تــا حــدودی حــرف بزنیــم، نــه فقــط افزایــش تقاضــا 

ــن  ــه ای ــم ب ــه ای بخواهی ــر منطق ــم. اگ ــت کردی ــکه در روز را ثب ــون بش ــابقه 10 میلی ــش بی س ــه کاه ــتیم، بلک نداش

ــا اســت کــه بیــش  ــگاه کنیــم، بیشــترین منطقــه ای کــه از آن آســیب دیــده بحــث تقاضــا در OECD اروپ موضــوع ن

از 13.68 درصــد طبــق آمــار کاهــش داشــته اســت. آمریــکا 10.7 درصــد کاهــش تقاضــا را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت. هندوســتان یکــی از کشــورهایی اســت کــه خیلــی جــدی تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت و نزدیــک 13.5 درصــد 

هندوســتان هــم کاهــش داشــته اســت. تقاضــای چیــن البتــه فقــط 3 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. بــا اعــدادی 

کــه االن در پایــان ســال وجــود دارد. تقاضــای نفــت خــام هندوســتان بــه ایــن شــکل اســت، امــا تقاضــای فــرآورده اش 

خیلــی جدی تــر بــوده اســت کــه راجــع بــه آن صحبــت خواهــم کــرد.

ــدازم کــه خیلــی خــودش را نشــان می دهــد. چــون  ــی می ان ــه وضعیــت رشــد اقتصــاد جهان ــگاه ســریع هــم ب یــک ن

ــرای ســوخت های فســیلی همیشــه یــک  ــرای انــرژی و به تبــع آن تقاضــا ب ــا تقاضــا ب معمــوال رشــد اقتصــاد جهانــی ب

حرکــت هم ســویی داشــتند. رشــد اقتصــاد جهانــی طبــق آمــاری کــه مــا داریــم در ســال 2020 نســبت بــه ســال 2019،

ــا چــه دشــواری جــدی مواجــه  4.1 درصــد کاهــش داشــته اســت. در بریتانیــا کــه وضعیــت آن را امــروز می بینیــم ب

اســت، 10 درصــد کاهــش بــوده، در آمریــکا 3.5درصــد، در هنــد 9 درصــد و منطقــه یــورو 7 درصــد کاهــش بــوده اســت.

چیــزی کــه بــه نوعــی در ابتــدای کار تعجــب برانگیــز بــود، ولــی دیگــر کم کــم بــه آن عــادت کردیــم، وضعیــت چیــن 

اســت. علی رغــم اینکــه همه گیــری در چیــن شــروع شــد، ولــی آمــار اقتصــادی نشــان می دهــد کــه چیــن دو درصــد 

افزایــش رشــد اقتصــادی را کمــاکان در ســال 2020 تجربــه کــرده اســت )تصویــر 1(.

 

تصویر 1: کاهش رشد اقتصادی جهانی در سال 2020 نسبت به 2021
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 EIA اگــر بخواهیــم روی گــراف واضــح نشــان دهیــم، در تصویــر 2 ســوخت های مایــع را اگــر نــگاه کنیــم )ایــن اعــداد از

و اوپــک اســت، تفاوت هــا، تفــاوت مرجــع اعــام اعــداد اســت( ولــی وقتــی ســقوط را نــگاه می کنیــم، ســقوط تقریبــا

ــل 2020  ــوص در آوری ــال 2020 و به خص ــر دوم س ــا کوارت ــال 2019 ت ــای س ــه از انته ــکه ای را هم ــون بش  17 میلی

می بینیــم. هرچــه جلوتــر می رویــم آوریــل 2020 خــود را بیشــتر در همــه جهــات بــه مــا نشــان می دهــد. می بینیــم 

حــول و حــوش 16-17 میلیــون بشــکه کاهــش تقاضــا اســت.

 

تصویر 2: تاثیر ویروس کرونا بر تقاضای جهانی سوخت های مایع در سال 2020

در تصویــر3 تولیــد را در کنــار مصــرف دنیــا قــرار دادیــم )منبــع ایــن گــراف EIA اســت( و در پاییــن وضعیــت اســتاک ها 

و ســطح ذخایــر دنیــا را بــا همدیگــر می بینیــم. از 2015 تــا انتهــای 2019 کــم و بیــش حرکــت ایــن دو، حرکــت یکســانی 

اســت و اســتاک چــه زمانــی کــه ایجــاد می شــود و چــه زمانــی کــه مصــرف می شــود، مــا حجــم کوچکــی را می بینیــم. 

از ابتــدای ســال 2020 بــا وضعیــت کرونــا می بینیــم کاهــش شــدید از بــاالی 100 بــه حــول و حــوش 85 میلیــون بشــکه 

در تقاضــا اتفــاق می افتــد. لــگ و تاخیــری کــه وجــود دارد بــرای اینکــه عرضــه، خــود را بــه تقاضــا برســاند، یــک فاصلــه 

ایجــاد می کنــد کــه ایــن فاصلــه در کوارتــر دوم بــه شــدت باعــث افزایــش ســطح ذخیره ســازی در دنیــا می شــود. چــه 

ــان  ــا را آن زم ــن قیمــت نفتکش ه ــاال رفت ــع آن ب ــه تب ــه ب ذخیره ســازی ها در خشــکی و چــه ذخیره ســازی شــناور، ک

می دیدیــم و بــاال رفتــن قیمــت شــدید مخــازن را داشــتیم. بعــد از کوارتــر دوم بــا توجــه بــه بیــل اوت هایــی )مشــوق های 

مالــی( کــه کشــورهای دنیــا بــرای نجــات اقتصادشــان، طرح هــای نجــات اقتصــادی و تزریــق پولــی کــه به شــدت داشــتند 

انجــام می دادنــد و همچنیــن هرچــه کــه آمدیــم جلوتــر بحــث خوش بینی هــا نســبت بــه بحــث واکســن تقاضــا شــروع 
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بــه بهبــود کــرد. حــاال عرضــه بــود کــه یــک مقــدار از تقاضــا عقــب مانــده بــود. چــون معمــوال وقتــی کــه بــا ایــن شــدت 

عرضــه و تقاضــا از همدیگــر پیــروی نمی کننــد، یــک مقــدار از اســتاک ها کــم شــد. پیش بینی هــا ایــن اســت کــه مــا در 

انتهــای 2021 دوبــاره یــک وضعیــت متناســب عرضــه و تقاضــا را داشــته باشــیم، همان طــور کــه ســال های قبــل داشــتیم. 

 

تصویر 3: عرضه و تقاضای سوخت های مایع طی پنج سال اخیر )میلیون بشکه در روز(

ــیم  ــته تقس ــد دس ــه چن ــن ب ــا را م ــیم، فرآورده ه ــته باش ــز داش ــرآورده تمرک ــی ف ــای جهان ــم روی تقاض ــر بخواهی اگ

ــوز هــم  ــده اســت. هن ــرو دی ــن اســت. بیشــترین لطمــه را جــت ک ــرو و بنزی ــم: یکــی ســوخت جــت، جــت ک می کن

ســفرهای هوایــی اتفــاق نمی افتــد. جــت کــرو ســکتوری اســت کــه در ســفرهای هوایــی از آن اســتفاده می شــود و در 

بعضــی از ماه هــا تــا 70 درصــد کاهــش تقاضــا را بــه خــود دیــده اســت. بعــد از آن بنزیــن اســت کمــاکان قرنطینه هــای 

ــدا  ــم کاهــش پی ــن ه ــته و تقاضــای بنزی ــر گذاش ــم تاثی ــن ه ــر؛ روی بنزی ــای کمت ــفر، رفت وآمده ــع س ــی، من عموم

کــرده اســت. گازوئیــل در ابتــدا طبیعتــاً ماننــد بقیــه فرآورده هــا تحــت تاثیــر قــرار گرفــت ولــی در ادامــه بــا توجــه بــه 

این کــه یــک فــرآورده بــه شــدت محــرک اقتصــاد اســت، بیــل اوت هــای اقتصــادی کــه کشــورها داشــتند باعــث شــد کــه 

تقاضاهــای کارخانه جــات و بخــش صنایــع مرتبــط بــا انــرژی و دیگــر بخش هــا - بــه جــز بخــش حمــل و نقــل منظــورم 

اســت - ولــی حتــی بخــش حمــل و نقلــی کــه گازوئیــل اســت، نســبت بــه بخــش حمــل و نقلــی کــه از بنزیــن اســتفاده 

ــد. مــن بعــد از  ــده اســت. روی همیــن حســاب حــاال در نفــت ســفید )kero( خواهیــم دی می کنــد کمتــر آســیب دی

ــم  ــه شــرایط نمی گوی ــت برگشــت خــود را نســبت ب ــل حرک ــه گازوئی ــه چگون ــت ســفید ک ــی روم روی نف عرایضــم م

نرمــال، ولــی بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه نرمــال حرکــت کــرده اســت.
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در خصــوص نفــت کــوره بــه ایــن شــکل نبــود. نفــت کــوره کاالیــی بــود کــه مصــرف نیروگاهــی، مصــرف حمــل و نقــل 

دریایــی داشــت. عــرض کــردم احتیــاج بیشــتر بــه نفتکش هــا و همــه این هــا دســت بــه دســت هــم داده بــود کــه مــا در 

خصــوص نفــت کــوره کــه پاییــن بشــکه های نفــت )در بــرج تقطیــر( محســوب می شــود، شــرایط هرچنــد نوســان داشــت 

ولــی نوســان آن شــدید نبــود. اگــر بخواهیــم نفــت ســفید را نــگاه کنیــم، درتصویــر4 شــاید آن منحنــی زرد رنــگ کــه 

نمایانگــر ســوخت جــت اســت و در آوریــل ایــن عــدد نزدیــک بــه حــدود 70-65 درصــد کاهــش تقاضــا را نشــان می دهد.

از اتفاقاتــی کــه به خصــوص در صنعــت هوانــوردی افتــاده اســت، می بینیــم کمــاکان ســوخت جــت هرچنــد وارد 2021 

هــم شــده ایم، پیش بینی هــا ایــن نیســت کــه بــه شــرایط عــادی برگــردد. فکــر می کنیــم شــاید تــا اواســط 2022 یــا 

اواخــر 2022 طــول بکشــد کــه ســوخت جــت را در شــرایط قبلــی داشــته باشــیم.

بعـد از آن بنزیـن را روی خـط آبـی می بینیـد کـه یک کاهـش حول و حـوش 31 درصـدی را در آوریل تجربه کـرد. بنزین 

برگشـته اسـت و دارد برمی گـردد. هنـوز حدود 5 درصد نسـبت به گذشـته کمتر اسـت. ولـی تقاضای بنزین با یک سـرعت 

کمتـر از گازوئیـل ولـی شـروع به برگشـتن کرده اسـت. اگر خط قرمز رنـگ را ماحظـه بفرمایید، گازوئیل اسـت. هم کمتر 

در ابتـدا آسـیب دیـد - کمتـر از 20 درصـد بود- هم با سـرعت خیلی بیشـتری برگشـت به شـرایطی کـه االن مانند بنزین 

5 درصـد اسـت. ولـی مهـم ایـن اسـت کـه فاصلـه زمانی برگشـت بـه این اوضـاع در مقایسـه بـا بقیه خیلـی سـریع تر بود.

البتــه فیــول )نفتکــوره( کــه مــن عــرض کــردم، خــط ســیاه رنــگ را اگــر درتصویــر4 دنبــال کنیــد کمــی کاهــش و بعــد 

حتــی بــا توجــه بــه شــرایطی کــه بــرای حمــل و نقــل دریایــی و ســوخت نیروگاهــی عــرض کــردم، افزایــش را مــا در 

وضعیــت نفــت کــوره مشــاهده کردیــم.

 

تصویر 4: درصد تغییر تقاضای جهانی فرآورده های نفتی در سال 2020 )درصد تغییر نسبت به سال قبل(
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اگــر منطقــه ای هــم بخواهیــم نــگاه کنیــم، خــط ســبز در تصویــر 4 می گویــد حــدود 20 درصــد در آوریــل کــم شــده 

اســت. درتصویــر 5 بــاز اگــر کل را بــا خــط ســیاه نــگاه کنیــم، در آوریــل 20 درصــد کاهــش کلــی تقاضــا داشــتیم. ولــی 

اگــر منطقــه ای ببینیــم آن زمــان هندوســتان یکــی از مهم تریــن کشــورها اســت - خــط زرد نشــان دهنــده هندوســتان 

اســت - هندوســتان 40 درصــد کاهــش داشــته اســت، بــه شــدت تقاضایــش افــت داشــته اســت. 

بعــد از هندوســتان اگــر بخواهیــم وضعیــت اروپــا و آمریــکای شــمالی را ببینیــم، خطــوط آبــی کمرنــگ و یــک مقــدار پــر 

رنگ تــر را داریــم. چیــن بحثــی اســت کــه شــاید روی ایــن کــرو یــک مقــدار جذابیــت بیشــتری داشــته باشــد. چیــن بــا 

توجــه بــه اینکــه زودتــر از همــه درگیــر ایــن بحــث همه گیــری کرونــا بــود و قرنطینــه را زودتــر شــروع کــرد، در فوریــه 

کاهــش جــدی را در چیــن می بینیــم. بعــد کــه همــه دنیــا بــه ترتیــب وارد بحــران جــدی شــدند، چیــن برگشــت و بــه 

ــی کــه  ــا خوش بینی های ــور کــرد. حتــی در میانه هــای ســال ب ــن بحــران در بحــث تقاضــا عب ــه ســامت از ای نوعــی ب

وجــود داشــت، افزایــش هــم در تقاضــای فــرآورده در چیــن می بینیــم.

 

تصویر 5: درصد تغییر تقاضای جهانی فرآورده های نفتی در سال 2020 به تفکیک کشورها )درصد تغییر نسبت به سال قبل(

عرضــه فــرآورده بــا یــک فاصلــه زمانــی نســبت بــه تقاضــا کاهــش پیــدا کــرد. چــون متقاضــی نبــود، هرچنــد بــه همــان 

انــدازه هــم کاهــش پیــدا نکــرد. بــه جــز نفــت کــوره کــه کــم و بیــش عرضــه بیشــتری داشــتیم، در بقیــه فرآورده هــا 

مــا کاهــش عرضــه داشــتیم و کاهــش عرضــه بــه انــدازه کاهــش تقاضــا نبــود. روی همیــن حســاب مــا چیــزی را کــه 
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مشــاهده کردیــم در بــازار، بحــث افزایــش مــازاد عرضــه یــا ذخیره ســازی بــود. اگــر یــک نگاهــی بــه عرضــه جهانــی 

ــال 2018 و 2019  ــکه در روز در س ــون بش ــدود 26 میلی ــم ح ــن می بینی ــر 6(. در بنزی ــم )تصوی ــا بیندازی فرآورده ه

ــم انتظــار  ــون بشــکه کاهــش عرضــه اســت. در ســال های 2021 و 2022 ه اســت. در ســال2020 حــدود 2.5 میلی

ــرو،  ــت ک ــوص ج ــم. در خص ــاهده می کنی ــری را مش ــت بهت ــد وضعی ــم، هرچن ــرایط 2019 را نداری ــه ش ــت ب بازگش

همان طــور کــه عــرض کــردم در کاهــش تقاضــا شــدیدترین بــود، کاهــش عرضــه را هــم داریــم می بینیــم کــه چگونــه 

در ســال 2020 حــدود 2.5 میلیــون بشــکه کاهــش عرضــه را مــا در جــت کــرو داریــم می بینیــم.

در گازوئیــل هــم حــدود یــک میلیــون بشــکه وضعیــت کاهــش عرضــه کمتــر بــود. بــرای فیــول یــک اتفاقــی افتــاد 

ــا باشــد، بقیــه نمودارهــا  درســال 2018 و 2019، در تصویــر 6 مشــاهده بفرماییــد. قبــل از این کــه اصــا بحــث کرون

عرضــه افزایشــی بــوده، ولــی در فیــول عرضــه کاهشــی بــوده اســت. ایــن کاهــش دو دلیــل می توانــد داشــته باشــد: 

یکــی Refinery هــای پیشــرفته و بــا پیچیدگی هــای باالســت کــه امــروز بــه ســمت Zero-fuel شــدن پیــش می رونــد 

و دیگــر بحــث جــدی IMO 2020 اســت کــه داشــت در ابتــدای 2020 تولیــد فیــول را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار 

مــی داد. امــا کوویــد19 بــه نوعــی پوششــی بــر مقــررات ســخت گیرانه IMO 2020 گذاشــت. IMO 2020 مقرراتــی 

ــا  ــای ب ــم درصــد بســوزاند. فیول  ه ــر از نی ــولفور باالت ــا س ــی را ب ــا فیول ــد در دریاه ــر کســی نمی توان ــه دیگ اســت ک

ســولفور بــاال بــه شــدت تحــت تاثیــر بــود، ولــی هرچــه کــه وارد 2020 شــدیم، کوویــد بــرای همــه مضــر بــود، امــا 

بــرای فیــول بــه نوعــی شــرایط بهتــری را مهیــا کــرد.

تصویر 6: عرضه جهانی فرآورده های نفتی اصلی
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راجــع بــه مــازاد عرضــه نمــودار تصویــر 7 را گذاشــتم کــه نشــان دهــم کل مــازاد عرضــه ای را کــه در ســال های اخیــر 

ــز  ــن قرم ــگ، بحــث بنزی ــرو زرد رن ــم. به خصــوص بحــث جــت ک ــم می بینی ــم، در 2020 داری ــوده را داری ــابقه ب بی س

رنــگ دوبــاره نشــان می دهــد کــه شــرایط بــه چــه شــکل بــوده اســت.

تصویر 7: مازاد عرضه جهانی فرآورده های نفتی طی سال های اخیر )هزار بشکه در روز(

کســی کــه بــه تصویــر8 مراجعــه کنــد می توانــد همــان شــرایط و وضعیــت را در آســیا هــم ببینــد. اگــر ایــن کــرو و 

کــرو بعــدی را در آســیا - اقیانوســیه ببینیــد، یــک نکتــه ای را مــن می خواســتم مطــرح کنــم، بــه ایــن دلیــل این هــا 

ــه  ــیه همیش ــیا - اقیانوس ــا در آس ــت. م ــول اس ــث فی ــد بح ــاهده بفرمایی ــگ را مش ــیاه رن ــر س ــردم. اگ ــاب ک را انتخ

ــه در  ــی ک ــه در آنجــا وجــود دارد. در حال ــزان عرضــه ای اســت ک ــزان تقاضــا بیشــتر از می ــی می short هســتیم، یعن

منطقــه خاورمیانــه ســیاه ها را اگــر دنبــال بفرماییــد، می بینیــد مــا در فیــول long هســتیم. یکــی از موضوعاتــی اســت 

ــن  ــم بی ــر حــرف بزن ــا خاص ت ــه ی ــه خاورمیان ــن منطق ــه ای بی ــده Arbitrage منطق ــودن عم ــاز ب ــه نشــان دهنده ب ک

ــده اســت. ــاز مان ــن دوره ب ــوده، کمــاکان هــم در ای ــول ب ــارس و آســیا اقیانوســیه در خصــوص فی خلیج ف
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تصویر 8 : عرضه فرآورده های نفتی آسیا - اقیانوسیه در سال 2020 )هزار بشکه در روز(

ــا تغییــرات کم ســابقه ای را در قیمــت  ــه تغییــر قیمت هــا خواهــم داشــت )تصویــر 9(. شــیوع کرون مــن نگاهــی هــم ب

ــل  ــا Data Brent در آوری ــت مــدت دار ی ــم. قیمــت نفــت خــام برن ــا قیمــت نفــت خــام شــروع می کن ایجــاد کــرد. ب

ــر 14 دالر در بشــکه رســید کــه  ــه زی ــت ب ــه بیــش از 70درصــد کاهــش پیــدا کــرد. قیمت هــای برن ــه ژانوی نســبت ب

حداقــل در زمانــی کــه مــن مشــغول ایــن کار بــودم هیــچ وقــت خــودم شــاهد ایــن اعــداد نبــودم. بــه تاریــخ کــه نــگاه 

ــوده اســت. تقاضــا  ــم بی ســابقه ب ــن رق ــم، ای ــدون اینکــه ارزش دالر را در نظــر بگیری ــا االن ب ــم از ســال 99 ت می کنی

بــرای فرآورده هــای ســبک کاهــش پیــدا کــرد، بــه تبــع آن قیمــت نفــت خام هــای ســبک هــم کاهــش پیــدا کــرد. مــا 

در آوریــل شــاهد یــک بــازار )converted( شــرایط برگشــت شــده ای در بــازار بودیــم کــه در آن دوره نفــت خام هــای 

ــاد  ــم ی ــر ه ــابقه دیگ ــا بی س ــاق کام ــد اتف ــد. از چن ــده بودن ــر ش ــبک گران قیمت ت ــای س ــت خام ه ــنگین، از نف س

ــه آن صحبــت شــده و شــنیدید کــه منفــی شــد.  ــازار کاغــذی WTI حتمــا خیلــی راجــع ب می کنــم. یکــی قیمــت ب

قیمــت نفــت کــوره از قیمــت بنزیــن و قیمــت جــت باالتــر رفــت. حــاال اعــداد را بــه شــما نشــان می دهــم. ایــن هــم 

یکــی از اتفاقــات بــی ســابقه بــود. ولــی از میانه هــای ســال 2020 انتشــار اخبــار راجــع بــه بحــث واکســن کوویــد و بــاز 

ــه وجــود آمــد باعــث شــد  ــی کــه ب ــرای نجــات اقتصــاد شــرایط را بهتــر کــرد. خوش بینی های هــم تــاش دولت هــا ب

ــه نوعــی  ــا افزایــش نفــت خــام و به تبــع آن افزایــش قیمــت فرآورده هــا و تقاضــای فرآورده هــا مواجــه باشــیم. ب مــا ب

ــا انتهــای ژانویــه 2021 مــا بیــش از پنجــاه درصــد افزایــش قیمــت را مشــاهده کردیــم. یــک  کــه از نوامبــر 2020 ت
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ــه IMO صحبــت کــردم، کــرک نفــت کــوره در ماه هــای  نکتــه دیگــر هــم کــرک نفــت کــوره اســت. چــون راجــع ب

پایانــی ســال 2019 قبــل از اینکــه مقــررات IMO 2020 بیایــد، تــا عــدد نزدیــک بــه 25- افــت کــرده بــود. مــن واژه 

ــا اختــاف قیمــت  ــا آن آشــنا هســتند. اختــاف قیمــت هــر بشــکه فــرآورده ب کــرک را می گویــم احتمــاال خیلی هــا ب

آن بشــکه از نفــت خــام را مــا کــرک می گوییــم کــه معمــوال در خصــوص فــرآورده ای ماننــد فیــول خیلــی از اوقــات 

منفــی اســت و ارزان تــر اســت. فرآورده هــای ســبک، هرچــه ســبک تر می شــوند قیمــت باالتــر مــی رود. این کــه منفــی 

شــده بــود، بــه شــدت هــم منفــی شــده بــود، در آوریــل 2020 مثبــت شــد. نمی گویــم ایــن مثبــت شــدن بی ســابقه 

بــود، ولــی حداقــل انتظــار IMO 2020 و ماهیــت ســنگین بــودن فیــول ایــن چنیــن توقعــی را قبــل از شــیوع کرونــا 

بــرای هیچکــس ایجــاد نکــرده بــود.

عرایضــم را بــا چنــد تــا نمــودار دنبــال می کنــم. اگــر در آوریــل مشــاهده بفرماییــد )تصویــر9( خــط ســیاه فیــول اســت، 

ــم  ــت ه ــبز اســت و WTI و برن ــن س ــگ اســت، بنزی ــرو زرد رن ــد ک ــه مشــاهده می کنی ــری ک ــام خطــوط پایین ت تم

ــر  ــا را اگ ــود و وضعیــت کرک ه ــن موضــوع بی ســابقه ای ب ــد. ای ــرار گرفتن ــول ق ــر از فی ــه پایین ت خطوطــی هســتند ک

 2020 IMO ببینیــد عــدد 25 فیــول را در نوامبــر دســامبر 2019 ببینیــد، بــا چــه شــدتی کاهــش داشــت بــه اســتقبال

و بعــد از آن افزایــش کــرک درحالــی کــه مثبــت شــده بــود، مــا بــا کرک هــای نزدیــک بــه صفــر و صفــر بنزیــن و جــت 

کــرو و کــرک کاهــش یافتــه گــس اویــل مواجــه بودیــم. 

 

تصویر 9: قیمت نفت و فرآورده های نفتی طی دو سال اخیر )دالر بشکه(
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مــن بــا بحــث تحــوالت پاالیشــی عرضــم را خاتمــه خواهــم داد. کاهــش بهره بــرداری از پاالیشــگاه ها بــه تبــع کاهــش 

ــی از ــم، ران پاالیش ــه کنی ــم مقایس ــه 2020 را بخواهی ــر 2019 ب ــا اگ ــه در اروپ ــی ک ــه نوع ــاد. ب ــاق افت ــه اتف عرض

79 درصـد، بـه 69 درصـد رسـید، 10 درصـد کاهش داشـت. در آسـیا و اقیانوسـیه، از 81 به 76 درصد رسـید و 5 درصد 

کاهـش داشـتیم. در خاورمیانـه هـم از 76 درصـد ران پاالیشـی بـه 66 درصـد در پایان 2020 رسـید و اعـدادی که االن 

موجـود اسـت، 10 درصـد کاهـش را نشـان می دهـد. این بحث کووید اسـت.

نکتــه بعــدی کــه درتصویــر شــماره 10 مشــاهده شــده اســت کاهــش ظرفیــت پاالیشــی در اروپاســت. بحــث، بحــث 

ســاختارها اســت. بحــث ایــن اســت کــه در اروپــا ســاختار بــه ســمت کاهــش ظرفیــت پاالیشــی پیــش رفتــه اســت. 

ســال 2010 را اگــر بــا 2020 بخواهیــم مقایســه کنیــم، یــک چیــزی حــدود 1.3میلیــون بشــکه ظرفیــت پاالیشــی اروپــا 

کاهــش یافتــه اســت. پاالیشــگاه ها تعطیــل شــدند و از مــدار تولیــد خــارج شــدند. 

 

14 
 

 

  2020ظرفيت اسمي پااليشي اروپا به تفكيك كشور، : 9 شكل
اين را در ژاپن هم ما به شدت ديديم كه ظرف اين چندسال اخير به شدت وضعيت پااليشي ژاپن تغيير 

 در منطقه خاورميانه و آسيا اقيانوسيه .هرچند اين در تمام مناطق دنيا نيست .كاهش داشته است وكرده 
آسيا اقيانوسيه  ت.اس روند برعكس اين بوده )12و 11(تصوير  كنيمما روندي را كه داريم مشاهده مي

 8از  ،سال10سال افزايش ظرفيت پااليشي داشته و در خاورميانه هم ظرف 10ميليون بشكه ظرف  5.5
   .ميليون بشكه افزايش ظرفيت پااليشي داشتيم2ميليون رسيده و  10ميليون به 
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تصویر 10: ظرفیت اسمی پاالیشی اروپا به تفکیک کشور، 2020

ایـن را در ژاپـن هـم مـا بـه شـدت دیدیـم کـه ظرف ایـن چندسـال اخیر بـه شـدت وضعیـت پاالیشـی ژاپن تغییـر کرده 

و کاهـش داشـته اسـت. هرچنـد ایـن در تمـام مناطـق دنیـا نیسـت. در منطقـه خاورمیانه و آسـیا اقیانوسـیه مـا روندی را 

کـه داریـم مشـاهده می کنیـم )تصویـر 11و 12( رونـد برعکـس این بوده اسـت. آسـیا اقیانوسـیه 5.5 میلیون بشـکه ظرف 

10سـال افزایـش ظرفیـت پاالیشـی داشـته و در خاورمیانـه هـم ظـرف 10سـال، از 8 میلیـون بـه 10 میلیـون رسـیده و 

2میلیـون بشـکه افزایش ظرفیت پاالیشـی داشـتیم. 

272

ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو 



15 
 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

 

  2020كشور،  اقيانوسيه به تفكيك -: ظرفيت اسمي پااليشي شرق آسيا 10 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020: ظرفيت اسمي پااليشي خاورميانه به تفكيك كشور، 11 شكل

  

همه اين سه منطقه را اگر  نشان دادم. 10درتصويررا پااليشي اروپا را به تفكيك كشورها ظرفيت اسمي 
ژاپن  .در چين بيشترين ظرفيت پااليشي را داريم و در آسيا اقيانوسيه .ببينيم در آلمان بيشترين است
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Source: BP Statistical & McKinsey

تصویر 11: ظرفیت اسمی پاالیشی شرق آسیا - اقیانوسیه به تفکیک کشور، 2020
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 2020: ظرفيت اسمي پااليشي خاورميانه به تفكيك كشور، 11 شكل

  

همه اين سه منطقه را اگر  نشان دادم. 10درتصويررا پااليشي اروپا را به تفكيك كشورها ظرفيت اسمي 
ژاپن  .در چين بيشترين ظرفيت پااليشي را داريم و در آسيا اقيانوسيه .ببينيم در آلمان بيشترين است
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تصویر 12: ظرفیت اسمی پاالیشی خاورمیانه به تفکیک کشور، 2020

ظرفیــت اســمی پاالیشــی اروپــا را بــه تفکیــک کشــورها را درتصویــر10 نشــان دادم. همــه این ســه منطقــه را اگــر ببینیم 
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در آلمــان بیشــترین اســت. در آســیا اقیانوســیه و در چیــن بیشــترین ظرفیــت پاالیشــی را داریــم. ژاپــن آن بحثــی اســت 

کــه کشــوری کــه مدت هــا داعیــه دار پیشــرو صنعــت پاالیــش در آســیا بــوده االن چقــدر کــم شــده اســت. در خاورمیانــه 

هــم عربســتان ســعودی االن باالترین ظرفیــت پاالیشــی را دارد.

ــده اســت.  ــن بیشــتر آســیب دی ــل و بنزی ــه گازئی ــه ســوخت جــت نســبت ب ــم ک ــرار می کن ــم تک ــدی ه  در جمع بن

پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه تقریبــا تــا یــک ســال و نیــم، دو ســال آینــده هــم تــا انتهــای 2022 برنگــردد. گازوئیــل 

وضعیــت خــود را بــا ســرعت بهتــری بهبــود بخشــیده اســت. بنزیــن کمــاکان تحــت تاثیــر اســت و تقاضــای نفــت کــوره 

ــن  ــه م ــن جمل ــد. آخری ــدان آســیب ندی ــی در مجمــوع چن ــوج اول و دوم نوســانی داشــت، ول ــد تحــت م ــم هرچن ه

ــر شــدن پیمــان اقلیمــی پاریــس، بحــث کاهــش مصــرف  ــودن و جدی ت ــه پیــش  رو ب هــم ایــن اســت کــه باتوجــه ب

ــای  ــه محدودیت ه ــه IMO 2020 و بقی ــتی از جمل ــط زیس ــخت گیری های محی ــش س ــیلی، افزای ــوخت های فس س

محیط زیســت دنیــای پیــش روی مــا بــرای صنعــت پاالیــش چالش هــای جــدی را دارد و ایــن چالش هــا بــرای کشــور 

مــا خیلــی هــم بــا توجــه بــه ســاختار پاالیشــی مــا جدی تــر خواهــد بــود.

سعید خوشرو
ــه  ــرای حمــل و نقــل و جابه جایــی مــردم، ن تشــکر می کنــم خیلــی خاصــه وار بخواهیــم بگوییــم فرآورده هایــی کــه ب

کاال، منظــور بنزیــن و ســوخت هواپیمــا اســت، در ســالی کــه گذشــت به شــدت کاهــش پیــدا کــرد. مهم تریــن اثــر روی 

ایــن بخــش از فر آورده هــا بــود. همــه پاالیشــگاه ها عمــده تولیدشــان می خواهنــد بنزیــن باشــد و ایــن ارزان تریــن شــد. 

روزهایــی رســید کــه از نفــت کــوره هــم کــه ارزان تریــن و کــم فایده تریــن فــرآورده اســت، ارزان تــر شــد. جالــب اســت 

کــه توجــه را جلــب کنــم کــه یــک مــاه، آوریــل یــا جــوالی، بــرای اولیــن بــار قیمت هــای رســمی مــا و عربســتان بــرای 

فرآورده هــای نفــت خــام ســبک ارزان تــر از ســنگین بــود. ایــن ســابقه نداشــته اســت. بــه دلیــل این کــه بــرای بنزینــی 

کــه بــه دســت می آمــد جــا نبــود، مخــازن نبــود. آقــای ســاالری نمــوداری را نشــان دادنــد کــه نشــان مــی داد کــه بعــد از 

این کــه کاهــش عمــده تقاضــا بــرای همــه دنیــا اتفــاق افتــاد، تقاضــای چیــن بــاال رفــت. از نظــر مــن تقاضــای موثــر نبود. 

آن جــا کــف قیمــت بــود و ایــن تقاضــا بــرای ذخیره ســازی بــود. بــا قیمت هــای ارزان ذخایــر زیــادی انجــام شــد. آن قــدر 

ایــن ارزان شــد کــه یــک روزهایــی کشــتی ده برابــر قیمت بــود. اجــاره کشــتی، روزانــه 200 هــزار دالر هم بــود، در حالی 

کــه بــه طــور معمــول درشــرایط عادی20هــزار دالر در روز بــود. تقاضــا بــرای ذخیره ســازی باعــث شــد کــه ترمــز صنعــت 

بــا یــک تاخیــری نســبت بــه اتفاقــات کرونــا آن قــدر صاعقــه وار وارد شــد تــا بیاینــد بــه خودشــان بجنبنــد خــوراک را کم 

کننــد، فشــار بــه مخــازن آمــد. فشــار بــه قیمت هــا آمــد کــه ایــن کاهــش تولیــد هــم ناچــار بــود کــه صــورت بگیــرد. 
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آقــای جــوان مدیــرکل امــور اوپــک هســتند و ســال ها هــم در امــور اوپــک بودنــد. صحبت شــان را در مــورد بازارهــای 

نفــت در پســاکرونا خواهنــد داشــت.  

افشین جوان
ــت در دوره  ــای نف ــی از تقاض ــدگاه خوب ــه دی ــد ک ــک کن ــد کم ــم بتوان ــرح می کن ــا مط ــه اینج ــائلی ک ــدوارم مس امی

پســاکرونا داشــته باشــیم. پیامدهایــی کــه کوویــد 19 روی بــازار نفــت داشــت، جنــاب آقــای ســاالری، دوســت عزیزمــان، 

در قســمت قبــل بــا جزئیــات کامــل بــه اشــاره کردنــد. ولــی مــن اینجــا بگویــم کــه پیــش آمــد کوویــد 19 در ســال 

ــت  ــش داد. اف ــی را کاه ــل زمین ــل و نق ــد حم ــی و 30 درص ــل هوای ــل و نق ــای حم ــد فعالیت ه 2020، 80 درص

تقاضــا بیــن 17تــا20 میلیــون بشــکه در روز بــود و باعــث شــد کــه اوپــک پــاس در یــک تصمیــم منحصــر بــه فــرد

9.6 میلیــون بشــکه در روز بــرای ایجــاد تعــادل در بــازار، عرضــه را کاهــش دهــد. در عیــن حــال اثــرات اقتصــادی منفــی 

ــازار داشــت را بــه هرحــال واقــف هســتید. براســاس آخریــن گــزارش دبیرخانــه اوپــک رشــد اقتصــادی در  کــه روی ب

جهــان و ســایر مناطــق در جــدول 1 آمــده اســت. فقــط بــرای جهــان اگــر نــگاه کنیــد همــان اول جــدول اســت، بــه 

ــد.  ــدود 4.4 برس ــه ح ــال 2020 ب ــی از 1.4- در س ــی حقیق ــص داخل ــد ناخال ــان درآم ــا هم ــد GDP ی ــر می رس نظ

ــل  امــروز گزارشــی کــه صنــدوق بین المللــی پــول انتشــار داد، ایــن عــدد را 5.5 درصــد گرفتــه اســت. ایــن عــدد قاب

توجــه اســت و بــه نظــر می رســد امیدواری هــای زیــادی در مــورد توصیــه تزریــق واکســن ها دیــده می شــود.

جدول1 : رشد اقتصادی در جهان و سایر مناطق

اگــر بخواهیــم رشــد تقاضــا بــر اســاس تغییــرات را بیــن ســایر منابــع و خــود اوپــک در ســال 2020 مقایســه ای کنیــم، 

ــرای EIA و  ــه یعنــی 9.75- میلیــون بشــکه در روز کاهــش تقاضــا را تخمیــن زده اســت. ب ــه صــورت بدبینان اوپــک ب

IEA 8.84- و 8.98- میلیــون بشــکه در روز اســت کــه ایــن رقــم بــرای ســال 2021 رقمــی مثبــت اســت، 5.9 م ب ر 

ــرای EIA پیش بینــی شــده اســت. ــرای IEA و 5.57 م ب ر ب ــرای اوپــک، 5.45 م ب ر ب ب
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تصویر 13: تغییرات تقاضای نفت برای سال های 2020 و 2021 )میلیون بشکه در روز(

همانطــور کــه آقــای ســاالری هــم گفتنــد بــه نظــر می رســد کــه در ســال 2021 مــا پیشــرفت بهتــری داشــته باشــیم، 

همیــن مســئله را مــا در بخــش عرضــه نفــت هم مشــاهده می کنیم )تصویــر14(. یعنــی با ارقــام منفی که در ســال 2020 

بــه دلیــل تعدیــل عرضــه از ســمت اوپــک و غیــر - اوپــک دیدیــم، یک رقــم مثبــت را در ســال 2020 بایــد انتظار داشــته 

باشــیم. عــددی بیــن 580 هــزار بشــکه تــا یــک میلیــون و دویســت هــزار بشــکه در روز افزایــش تولیــد را خواهیــم دیــد.

 

تصویر 14: تغییرات عرضه نفت برای سال های 2020 و 2021 )میلیون بشکه در روز(

امــا وقتــی کــه تــراز را نــگاه کنیــم، بــا توجــه بــه منابــع مختلف، بــه نظر می رســد حتــی اگر بــه طــور خوشــبینانه ای تاثیر 

واکســن در بــازار مثبــت باشــد، در نیمــه دوم ســال 2021 مــا بایــد یک ریــکاوری در تقاضا را شــاهد باشــیم. یعنــی تقاضا 
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بــه تدریــج و احتمــاال در ســال 2021 بــا یــک دیــدگاه خوشــبینانه بــه ســمت افزایشــی ســوق پیــدا می کند )تصویــر15(.

 

تصویر 15: اختاف عرضه و تقاضا، تراز )میلیون بشکه در روز(

مــن اینجــا بــا یــک دیــدگاه دیگــر می خواهــم تاثیــر اقتصــاد را در مقابــل اضافــه عرضــه کــه در بــازار وجــود دارد، بــه 

صــورت یــک ماتریــس ریســک بررســی کنــم )تصویــر16(. بحــث مهمــی کــه در بــازار وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن 

بازگشــت تقاضــا و یــا بازگشــت بــه بــازار آیــا بــه صــورت V شــکل اســت؟ یعنــی بــه طــور ســریع ایــن برگشــت صــورت 

می گیــرد؟ یــا بــه صــورت L شــکل یعنــی تغییــر در ســطح صــورت می گیــرد؟ اینجــا چنــد تــا ســناریو مطــرح اســت: 

ــری  ــه واکســن ها و تمــام مســائل پیش گی ــم ک ــا فکــر می کنی ــی م ــادی اســت. یعن ــت ع ــه حال ــن بازگشــت ب در پایی

کــه در مــورد شــیوع کرونــا دارد صــورت می گیــرد، خــوب پیــش بــرود. درایــن صــورت مــا یــک حالتــی داریــم ماننــد 

پیــش از شــیوع کرونــا کــه بازگشــت بــه حالــت عــادی اســت. یعنــی پروژه هایــی کــه تاخیــر داشــتند شــروع بــه کار 

ــرکا و  ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب ــی نفت ــرکت های بین الملل ــوند و ش ــارج می ش ــا از دور خ ــی از تولیدکننده ه ــد. خیل می کنن

ــه صــورت  ــا این کــه در کوتاه مــدت اضافــه عرضــه ب ــه کار می کننــد. ی ــاره شــروع ب افزایــش بهــره وری در کارشــان دوب

L شــکل اســت و حالــت رکــود را داریــم کــه به موقــع مــا تغییــر شــکلی در شــرکت های بین المللــی خواهیــم دیــد کــه 

توضیــح می دهــم. احتمــاال بســیاری از پروژه هــا ممکــن اســت متوقــف شــوند. صنایــع کوچــک توســعه پیــدا می کننــد 

ــد،  ــدا کن ــه پی ــدت ادام ــه بلندم ــه عرض ــر اضاف ــد اگ ــد. در ســمت بع ــز می کنن ــا تمرک ــش بیشــتر هزینه ه ــه کاه و ب

شــرایط عــادی جدیــد یــا همــان نیونرمــال احتمــاال در بــازار پســاکرونا بــه وجــود می آیــد. یعنــی این کــه شــرکت های
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بین المللـی نفتـی بـه سـمت گـذار انرژی شـتاب می کننـد. همان طور کـه آقای سـاالری گفتند گـذار به سـمت انرژی های 

جدیـد، مسـئله تغییـر اقلیـم، همانطور کـه IMO روی بازار تاثیر گذاشـت، به احتمال زیاد مسـئله واقعی هسـت و اثر خود 

را می گـذارد. هزینه هـای سـرمایه گذاری کاهـش پیـدا می کنند. این مسـئله دارای اهمیت قابل توجهی اسـت و این تسـلط 

اوپـک بـر عرضـه نفـت هم نـوع تصمیم گیری شـان و نوع اسـتراتژی کـه در بازار بـه کار می گیرند هـم می تواند مهم باشـد.

آخریــن و بدتریــن حالــت آســیب شــدید اســت کــه در ایــن حالــت گــذار ســریع بــه انــرژی ممکــن اســت صورت گیــرد. 

ــد انتظــار داشــته باشــیم کــه بســیاری از پروژه هــا متوقــف شــوند و تمــام تولیدکننده هــای پرهزینــه هــم احتمــاال  بای

کارهایشــان را تعطیــل می کننــد. بــا توجــه بــه بررســی ایــن ماتریس هــا کــه بــا پیــش زمینــه مدل ســازی کــه صــورت 

گرفتــه، ایــن دو ســناریو محتمل تریــن ســناریوهایی هســتند کــه به نظــر می رســد در دوران پســاکرونا در حالــت بدبینانــه 

و خوشــبینانه بــا ان برخــورد داشــته باشــیم. یعنــی حالــت رکــود و نیــو نرمــال. اگــر حالــت رکــود داشــته باشــیم، احتمــاال 

ریــکاوری یــا بازگشــت بــه صورت L شــکل اســت و اگر شــرایط عادی جدید یا نیونرمال را داشــته باشــیم، V شــکل اســت.

تصویر 16: تأثیر اقتصاد در مقابل اضافه عرضه در بازار نفت در پسا کرونا

مســئله قابــل توجــه ایــن اســت کــه باتوجــه بــه تجربــه ای کــه در کاهــش هزینه هــا یــا شــرکت در جلســات حضــوری یــا 

کاهــش خیلــی از ســفرها صــورت گرفتــه اســت، بعیــد بــه نظــر می رســد کــه مــا حالتــی قبــل از حالــت شــیوع کرونــا را 

داشــته باشــیم. ایــن مســئله در جــدول 2 بررســی شــده اســت. تاثیــری کــه ایــن ســناریوها می تواننــد بــر روی بازیگــران 

اصلــی بگذارنــد این گونــه اســت؛ مــن چهــار بازیگــر را بــه عنــوان بازیگــران اصلــی در تظــر گرفتــم، یعنی شــرکت های ملی 
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نفــت NOCهــا، شــرکت های بین المللــی نفــت IOCهــا و پاالیشــگاه ها و خدمــات نفتــی. ایــن چهــار ســناریو می تواننــد 

درحالــت بازگشــت بــه حالــت عــادی، شــرایط عــادی جدیــد و رکــود و آســیب شــدید، منحنــی ریســک و تاثیرپذیــری آن 

را نشــان دهنــد. رنــگ ســبز بهتریــن حالــت اســت و قرمــز یعنــی قــرار گرفتــن در بدتریــن حالت و توقــف فعالیت هایشــان 

را نشــان می دهــد. بــا توجــه بــه ســناریو قبلــی مــا انتظــار داریــم کــه شــرایط عــادی جدیــد یــا نیونرمــال رکــود را در بــازار 

داشــته باشــیم. البتــه اگــر حالــت رکــود داشــته باشــیم در کوتــاه مــدت ممکــن اســت تــا یــک حــدی یــک ماحظاتــی 

روی ایــن شــرکت ها و ایــن بازیگــران وجــود داشــته باشــد. ولــی در حالــت برگشــت بــه شــرایط عــادی، اگــر واکســن ها 

ــان  ــاال وضعیت م ــا در 2020 احتم ــرد، م ــال 2021 صــورت بگی ــه دوم س ــکاوری در نیم ــن ری ــر ای ــد و اگ ــواب بدهن ج

ــی اســت. ــات نفت ــی و خدم ــی نفت ــر از شــرکت های بین الملل ــی نفــت و پاالیشــگاه ها نســبتا بهت ــرای شــرکت های مل ب

جدول2 : تأثیر سناریوها بر روی بازیگران

 

ــا،  ــی، IOCه ــی نفت ــرکت های بین الملل ــا ش ــه ب ــم در رابط ــت کن ــه آن صحب ــع ب ــم راج ــون می خواه ــه اکن ــه ای ک نکت

اســت کــه چــرا ایــن تاثیرپذیــری بیشــتر اســت؟ اغلــب ایــن شــرکت های بین المللــی نفتــی دارای زنجیره هایــی از دارایــی 

پرهزینــه هســتند. احتمــاال ایــن تغییــرات باعــث می شــود در رشــد سازمان شــان دچــار مشــکات زیــادی شــوند و ایــن 

شــرایطی را بــه وجــود مــی آورد کــه بــرای ادغام هــا و اکتســاب ها یعنــی Mergers and acquisitions هــا فرصــت بیشــتری 

داشــته باشــند. بــه عبارتــی ادغــام و اکتســاب ها می توانــد بــا جنبــه ای از مدیریــت راهبــردی شــرکت ها را قــادر کنــد کــه 

کوچــک شــوند. ماهیــت کســب و کارشــان را بــه جایــگاه رقابتی شــان تغییــر دهنــد و همان طــور بازیکن هــای کوچــک هــم 

می تواننــد در ایــن رقابــت تــاش کننــد. در مــورد NOCهــا، شــرکت های ملــی نفتــی، آن هایــی کــه شــرکت های بــزرگ 

هســتند و هزینــه پاییــن تولیــدی دارنــد و در عیــن حــال ذخایــر هیدروکربــوری بــاال دارنــد، بــرای تولیــد بیشــتر نفــت و گاز 

بــه فعالیــت خودشــان ســرعت می دهنــد. ولــی شــرکت های ملــی نفــت بــا ســاختار هزینــه باالتــر و ذخایــر هیدروکربــوری 

پایین تــر، احتمــاال در دوره پســاکرونا، ســال های 2022، بــا مشــکل مواجــه می شــوند. کاهــش درآمدهــای نفتــی همزمــان 

بــا کاهــش ســطح بودجــه ملــی آن هــا باعــث می شــود بــرای ســرمایه گذاری مجــدد در صنایــع نفــت و گاز اولویت بنــدی 
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کننــد و همان طــور مســئله گذار بــه انــرژی پــاک ایــن مســئله را بــه وجــود مــی آورد کــه ســریعا بتواننــد تولیــد کننــد و 

ایجــاد درآمــد کننــد، تــا فرصتــی تــا بیایــد یــک مقــدار محدودیت هــا برای شــان بــه وجــود بیایــد. در مــورد پاالیشــگاه ها 

بایــد بگویــم احتمــاال در بســیاری از مــوارد و ســال ها بــا حاشــیه کم بــازده و همــراه بــا مــازاد ظرفیــت دســت و پنجــه نــرم 

می کننــد. احتمــال دارد بســیاری از پاالیشــگاه های کوچــک هــم نتواننــد خودشــان را بازیابــی کننــد و دچــار مشــکل شــوند. 

مشــکل دیگــری کــه احتمــاال پاالیشــگاه ها در دوره پســاکرونا پیــدا می کننــد، ارزیابــی ناهمگــن تقاضاســت. بایــد بــا توجــه 

بــه اســتانداردهای دقیــق خــوراک وارداتــی ایــن مســئله را بــا توجــه بــه کیفیــت مــورد بررســی قــرار دهنــد. شــرکت های 

ــا کاهــش ظرفیــت تولیــدی و مســائلی ماننــد  ــه دلیــل لغــو و تعویــق بســیاری از پروژه هایشــان ب خدمــات نفتــی هــم ب

اخــراج کارمندهــا مواجــه می شــوند کــه احتمــال داده می شــود کــه ایــن مســئله بعــد از ســال 2021 نیــز ادامــه پیــدا کنــد. 

این هــا هرچــه می تواننــد بایــد هزینه هایشــان را کــم کننــد و ایــن مســئله ای اســت کــه احتمــاال بــرای بازیگرهــای اصلــی 

در دوران پســاکرونا رخ می دهــد. در تصویــر 17 مــن فقــط یــک مدل ســازی بــر اســاس مــدل آکســفورد انجــام دادم کــه 

ببینیــم کــه ایــن ســناریوهایی کــه صحبــت کــردم چــه اثــری بــر روی بازارمی گذارنــد. بــا توجــه بــه ســناریوی محتملــی که 

وجــود دارد بــه نظــر می رســد متوســط قیمــت نفــت در ســال 2021 بــرای برنــت بیــن 48تــا 54 دالر در حــال تغییــر باشــد.

براســاس گزارشــی کــه امــروز صنــدوق بین المللــی پــول انتشــار داد، آن هــا اعتقــاد دارنــد کــه قیمت نفــت می توانــد باالتر 

از50 دالر در ســال 2021 باشــد. احتمــاال همان طــور کــه می بینیــد بــا ایــن شبیه ســازی کــه انجــام شــده تطابــق دارد. 

 

تصویر 17: سناریوهای قیمت نفت خام برنت در سال 2021
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ــر  ــه شــده و اگ ــک اســت کــه در نظــر گرفت ــد همــان 4.4 درصــد اوپ ــادی جدی ــت ع رشــد اقتصــادی جهــان در حال

بخواهــد بــه حالــت عــادی برگــردد 7.4 درصــد اســت کــه زیــاد محتمــل نیســت. ولــی در حالــت رکــود اگــر واکســن ها 

ــرروی تقاضــا درســال 2021  ــی ب ــر منف ــد تاثی ــن می توان ــه ای ــه 2.7 درصــد برســد ک ــال دارد ب ــد، احتم جــواب نده

بگــذارد. احتمــال دارد ریــکاوری از ســال 2022 شــروع شــود. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه دوتــا از بزرگ تریــن 

ــتند.  ــن هس ــد و چی ــند، هن ــا باش ــت تقاض ــن بازگش ــده ای ــد تامین کنن ــا می توانن ــر تقاض ــا از نظ ــه واقع ــی ک بازیگران

گــزارش امــروز صنــدوق بین المللــی پــول نشــان می دهــد کــه درســال 2021 هنــد رشــد اقتصــادی حــدود 11درصــد 

و چیــن حــدودا 8 درصــد را تجربــه خواهنــد کــرد )تصویــر18(.

تصویر 18: رشد اقتصاد جهانی در سال 2021 )درصد، سال پایه 2015(

در رابطــه بــا افزایــش تقاضــای نفــت هــم اگــر بخواهــم صحبــت کنــم، در شــرایط عــادی 5.9 میلیــون بشــکه در روز 

ــا عددهایــی کــه EIA و اوپــک بیــان کردنــد  اســت کــه در حالــت رکــود بــه 5.6 م ب ر خواهــد رســید کــه نســبتاً ب

ــر 19(.  ــق دارد )تصوی تطاب
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تصویر 19: افزایش تقاضای نفت در سال 2021 )میلیون بشکه در روز(

ــا  ــد، اســتراتژی قیمــت ی ــش و کاهــش تولی ــر افزای ــک در اث ــه دوراهــی اوپ ــم ک ــوان می کن ــری فقــط عن در نتیجه گی

ســهم بــازار، ازجملــه مســائلی اســت کــه درســال 2021 و بعضــا در ســال 2022 ادامــه خواهــد یافــت. تقریبــا تحــت 

همــه ســناریوهایی کــه مطــرح شــده اســت جهــان پــس از کوویــد19 – پســاکرونا - بــا یــک رکــود گســترده مواجــه 

ــه دور از  ــاک و ب ــرژی پ ــع ان ــه ســمت مناب ــال خــود را ب ــت و گاز انتق ــت نف ــدت صنع ــان م ــاال در می می شــود. احتم

ــیار  ــئله بس ــن مس ــد ای ــاره کردن ــم اش ــاالری ه ــاب س ــه جن ــور ک ــد. همان ط ــرعت می بخش ــی س ــای صنعت مدل ه

ــا انگیــزه  ــی، تولیدکننده هــای عمــده نفــت را ب ــدار تقاضــای جهان ــا رویکــرد مثبــت کاهــش پای بســیار مهــم اســت. ب

ــد.  ــاد کنن ــازار ایج ــادل در ب ــد تع ــا بتوانن ــد، ت ــب می کنن ــازار ترغی ــب در ب ــه مناس ــه عرض ــوی ب ــی ق ــی و مال سیاس

سعید خوشرو
خیلــی تشــکر می کنــم آقــای جــوان، مــا را در تعــدادی از ســناریوهای خوش بینانــه و بدبینانــه چرخاندیــد. امیدواریــم 

نــه به عنــوان عرضه کننــده یــا فروشــنده نفــت خــام، بلکــه بــا عنــوان حــس انســانی، شــر ایــن ویــروس کرونــا کــم شــود 

و ســامت مــردم برقــرار شــود. حتــی اگــر منجــر بــه افزایــش تقاضــای نفــت نشــود. آقــای دکتــر غنیمی فــرد چهــره 

سرشــناس صنعــت نفــت در حــوزه بــازار، تحقیــق و غیــره هســتند. 

حجت ا... غنیمی فرد
ســال 2020 مشــکاتی داشــتیم. یکــی از مشــکات عمــده خطــری اســت کــه ایــن خطــر هنــوز هــم رفــع نشــده اســت. 
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ــزرگ اوپــک و کشــورهای همراهــش کــه در بیــرون از  ــه علــت مشــکات تولیدکننده هــای ب ــن اســت کــه ب خطــر ای

ــه چــه شــکلی داشــته  ــد را ب ــل و تولی ــه تعدی ــرای این ک ــم ب ــدم تفاه ــروف هســتند و ع ــاس مع ــک پ ــه اوپ ــران ب ای

باشــند. قیمت هــا رو بــه کاهــش گذاشــت و طــوری شــد کــه چیــزی نزدیــک بــه 55 نفــت آمریــکا از جملــه WTI در روز

20 آوریــل 2020 بــه قیمــت منفــی رســیدند. بــه عبارتــی دیگــر پایین تریــن قیمتــی کــه داشــتیم 55 دالر و 5 ســنت 

.West Kansas بــود بــرای نفــت

ــازار نفــت می افتــد، ایــن اتفــاق رخــداد  مطلــب ایــن اســت کــه نبایــد فرامــوش کنیــم زمانــی کــه یــک اتفاقــی در ب

ــازار نفــت  ــی کــه در ب ــت گفتــم کــه افزایــش قیمــت فعل ــن عل ــه ای ــن را ب مجــددی ممکــن اســت داشــته باشــد. ای

می بینیــم را بتوانــم تحلیــل کنــم و بگویــم اگــر زیــاد بخواهیــم بــه آن دل ببندیــم شــاید نتیجــه معکوســی بــرای مــا 

پیــش بیــاورد. آن چیــزی کــه در ســال 2021 دوســتان فرمودنــد پیش بینــی شــده بــود و حــدس بــر ایــن زده می شــد 

)توســط پیش بینی کننــدگان موسســات مختلــف( تقاضــای نفــت حــدودا روزی 6 میلیــون بشــکه در روز افزایــش پیــدا 

کنــد، بــا شــروع ســال جدیــد میــادی و حتــی از اواســط دســامبر ایــن مــوارد دیگــر بــه نظــر می آمــد کــه نمی توانــد 

بــه آن اتــکا شــود، ایــن بــود کــه دور جدیــد همه گیــری کرونــا )مــوج جدیــد آن( ایجــاد شــد. در بســیاری از کشــورها 

حتــی بــرای بیــش از یــک مــاه و نیــم کلیــه کســب  وکارهــا بســته شــد.

در نتیجــه ایــن امــر، تقاضــای نفــت بــر خــاف انتظــار درمــاه ژانویــه کاهــش پیــدا کــرد. حتــی در کشــور چیــن کــه 

ــی از  ــه در یک ــدی ک ــورد جدی ــک م ــا ی ــد، ب ــا کن ــن مشــکل خــود را ره ــه توانســته اســت از ای ــد ک ــه نظــر می آم ب

ــان  ــه تقاضاش ــه و فوری ــاه ژانوی ــرای م ــه ب ــد ک ــی می گوی ــای فعل ــد، پیش بینی ه ــش آم ــرق پی ــمال ش ــتان های ش اس

ــر اســاس پیش بینی هــای فعلــی  ــن تاکیــد می کنــم کــه اگــر ب ــرای ای مقــداری کمتــر خواهــد شــد. ایــن مطلــب را ب

کــه وجــود دارد مــوج ســوم و چهــارم در کشــورهای مختلــف بــرای کرونــا ادامــه پیــدا کنــد و آن چیــزی کــه تــا االن 

گفتــه می شــود تــا اواخــر اردیبهشــت )حداقــل( ادامــه پیــدا کنــد، یقینــا بــرای نیمــه دوم ســال 2020 هــم، مــا نبایــد 

ــم. ــته، دل ببندی ــد افزایشــی داش ــا رون ــرای تقاض ــه ب ــی ک ــه آن پیش بینی های ب

ــد.  ــدا کن ــد قیمــت نفــت کاهــش پی ــد بای ــا می گوی ــه م ــن چنیــن دوره ای ب ــم کــه ای ــت عــرض می کن ــه همیــن عل ب

درصورتــی کــه می بینیــد امــروز چیــزی نزدیــک بــه 55 دالر و خــرده ای بــرای هــر بشــکه نفــت برنــت، قیمــت داشــتیم. 

چیــزی نزدیــک 3.5 دالر کمتــر از آن بــرای WTI. اگــر ایــن مطلــب یعنــی افزایــش قیمــت نشــان دهنده تقاضــا در بــازار 

اســت، اطاعــات دیگــر خــاف ایــن را نشــان می دهــد. همانطــور کــه آقــای ســاالری فرمودنــد مــا در بخــش حمــل و  نقــل 

کــه چیــزی نزدیــک بــه 45 درصــد کل تقاضــای دنیــا بــرای نفــت را دربــر می گیــرد، فقط به قســمت حمــل و  نقــل هوایی 

نــگاه کنیــم، بســیاری از تحلیل گرهــا می گوینــد حداقــل 5 ســال دیگــر نیــاز داریــم کــه تقاضــای حمــل و نقــل  هوایــی 
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ــد کاهشــی داشــته باشــد.  ــد رون ــد قیمــت بای ــا بگوی ــه م ــد ب ــن مــوارد بای ــا برگــردد. همــه ای ــه زمــان قبــل از کرون ب

چــرا افزایشــی دارد؟ و بــاز هــم ممکــن اســت کــه ایــن اتفــاق بیفتــد. ایــن اســت کــه سیاســت های پولــی و مالــی در 

ــری  ــت جلوگی ــت نف ــش بیشــتر قیم ــه از کاه ــد ک ــث ش ــال 2020 باع ــت در س ــده نف ــی مصرف کنن کشــورهای اصل

کننــد. در ایــن سیاســت ها از سیاســت های پولــی، از بســته ها و مشــوق هایی کــه بعضــی بــه صــورت نقــدی بــود و بیــن 

بســیاری از افــراد توزیــع کردنــد، در بعضــی از کشــورها، مــواردی مثــل کوپــن بــرای افــراد مســن در برخــی از کشــورها، 

یــا دادن پــول بــرای مســافرت کــردن، یــا حتــی در حمــل و نقــل داخلــی ســوار تاکســی شــدن و دادن کوپــن رفتــن 

بــه رســتوران ها را داشــتند. این هــا بــه معنــای ایــن بــود کــه بتواننــد یــک مقــدار نقدینگــی را در شــکلی دیگــر بــرای 

آن کســانی کــه کســب و کارشــان را از دســت داده بودنــد ایجــاد کننــد و بــه اقتصــاد کمــک کننــد و درنتیجــه اجــازه 

ندهنــد تقاضــای نفــت بیشــتر پاییــن بیایــد.

ــا در  ــترین اش را م ــه بیش ــی ک ــوق های بزرگ ــر مش ــش دیگ ــود و بخ ــی ب ــت های پول ــن سیاس ــی از ای ــن بخش ای

ــری  ــم اخی ــم و تصمی ــکا می بینی ــر را در آمری ــورد دیگ ــم. م ــا می بینی ــزی اروپ ــک مرک ــا بان ــط ECB ی ــا توس اروپ

ــارد دالر  ــه 1.9 تریلی ــود ک ــرح ش ــان مط ــت در کنگره ش ــرار اس ــت و ق ــه اس ــکا گرفت ــد آمری ــور جدی ــه رئیس جمه ک

ــه  ــت ب ــت نف ــه قیم ــود ک ــث می ش ــه باع ــا هم ــود. این ه ــع ش ــادی توزی ــال 2021 و 2022 می ــی در س نقدینگ

صــورت مقطعــی بــاال نگــه  داشــته شــود. ولــی آیــا ایــن می توانــد ادامــه پیــدا کنــد؟ یقینــا چیــزی کــه دربــازار ســال 

ــادی در  ــکات اقتص ــر مش ــه اگ ــت، البت ــدد آن هس ــوع مج ــکان وق ــد، ام ــود آم ــه وج ــل ب ــوص در آوری 2020 به خص

ــس و  ــد فرانســه، انگلی ــی در کشــورهایی مانن ــای غرب ــه االن در اروپ ــی اســت ک ــن مطلب ــود. ای ــد حــل ش ــا نتوان دنی

ــا ماننــد ایتالیــا می بینیــم. ــه ای اروپ کشــورهای هلنــد و اســپانیا و همچنیــن در کشــورهای دیگــر در قســمت مدیتران

این هــا همــه بــه مــا نشــان می دهــد کــه تقاضــای نفــت نمی توانــد درســال جــاری میــادی آن چیــزی 

ــه  ــم ک ــاده کنی ــیار آم ــان را بس ــا خودم ــمت تقاض ــرای س ــد ب ــس بای ــد. پ ــته بودن ــه آن دل بس ــه ب ــه هم ــد ک باش

ــل از  ــا قب ــه ت ــم. عرض ــگاه کنی ــه را ن ــمت عرض ــر قس ــرف دیگ ــتیم. از ط ــار داش ــه انتظ ــد ک ــدی نرس ــه ح ــا ب تقاض

ــزی  ــازار چی ــت، از کل ب ــکه در روز اس ــزار بش ــون و 300 ه ــک میلی ــش ی ــن رقم ــه آخری ــازار ک ــه ب ــی ب ــدن لیب آم

ــات  ــاد اغتشاش ــل ایج ــف مث ــکل های مختل ــه ش ــود. ب ــده ب ــارج ش ــکه در روز خ ــون بش ــج میلی ــه پن ــک ب نزدی

در داخــل کشــورها از جملــه لیبــی، در کشــور ســوریه، در کشــور یمــن و بــه زور خــارج کــردن تولیــدات و 

عرضــه کشــورهایی ماننــد ایــران و ونزوئــا در حــدود پنــج میلیــون بشــکه نفــت از بــازار خــارج شــده بــود.

چنان چــه فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه امــکان رفــع ایــن تحریم هــا بــه صــورت کامــل هســت، کــه بنــده زیــاد دل 

ــردارد.  ــا را ب ــی م ــای نفت ــد تحریم ه ــه بخواه ــد ک ــرده باش ــاده ک ــوارد را آم ــه م ــکا هم ــه آمری ــدم ک ــن نمی بن ــه ای ب
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ــته  ــی برگش ــوده از لیب ــازار نب ــه در ب ــی ک ــه نفت ــکه در روز از مجموع ــون بش ــم 1.3 میلی ــر بگویی ــه اگ ــن رابط در ای

ــال  ــی س ــکه در روز در ط ــون بش ــا 3.5 میلی ــدودا 3ت ــزی ح ــر چی ــران حداکث ــا و ای ــه از ونزوئ ــم ک ــرض کنی و ف

ــا عرضــه  ــس م ــد دارد( پ ــا مشــکل جــدی در تولی ــه ونزوئ ــده داشــته باشــیم، )البت ــی مان ــای باق ــرای ماه ه 2021 ب

ــورهای  ــه کش ــود ک ــدوار ب ــن امی ــه ای ــود ب ــاد نمی ش ــی زی ــه اضاف ــن عرض ــل ای ــت. در مقاب ــم داش ــی خواهی اضاف

ــند. ــته باش ــد داش ــان دادن ــا االن نش ــه ت ــزی ک ــتر از آن چی ــی را بیش ــک کاهش ــکار اوپ ــورهای هم ــک و کش اوپ

آخریــن جلســه ایــن دوســتان و عزیــزان در کشــورهای مختلــف نشــان داد کــه میزانــی را کــه کم کردنــد و میزانــی را که 

بــرای ماه هــای فوریــه و مــارس در نظــر دارنــد، عرضــه آن چنانــی را از بــازار نمی گیــرد. ایــن بــه چــه معنــی اســت؟ ایــن 

بــه ایــن معنــی اســت کــه از یــک طــرف تقاضــا، تقاضــای قابــل اتــکا و اطمینانــی نیســت و از طــرف دیگــر میــزان عرضــه 

میزانــی اســت کــه افزایــش یابنــده اســت. اگــر ایــن دو نکتــه را در نظــر داشــته باشــیم، اگــر سیاســت های پولــی و مالــی 

کشــورهای اصلــی مصــرف کننــده نفــت ادامــه پیــدا کنــد، مــا می توانیــم بگوییــم کــه قیمــت نفــت در حــدود همــان 

چیــزی کــه می بینیــم، یــک مقــدار باالتــر یــا یــک مقــدار پاییــن تــر بــرای ســال 2021 می توانــد ادامــه پیــدا کنــد. ولــی 

اگــر بــه هــر دلیلــی از جملــه انباشــته شــدن بدهی هــای دولتــی کشــورهای بــزرگ مصــرف کننــده نفــت باعــث شــود 

ــا براســاس آن چیــزی  ــد ی ــه همــان مقــداری کــه پیش بینــی می شــود، ندهن مشــوق هایی را کــه در نظــر داشــتند، ب

کــه در بــازار دیــده می شــود مثــل نرخ هــای بهــره بســیار پاییــن کــه در بعضــی از جاهــای دنیــا ماننــد ژاپــن و منطقــه 

یــوروی اروپــا حتــی بــه منفــی رســیده اســت )بــه ایــن معنــی کــه شــما اگــر پــس انــدازی در ژاپــن و یــا در بســیاری از 

کشــورهای منطقــه یــورو داشــته باشــید، بــه شــما نــه تنهــا ســود بانکــی تعلــق نمی گیــرد، بلکــه هزینــه ای هــم بــرای 

نگهــداری پــول از شــما کــم می شــود. آمریــکا هــم در دوره رییس جمهــور گذشــته 1.5درصــد نــرخ بهــره را پاییــن آورده 

اســت(، همــه این هــا نشــان می دهــد در ایــن موقعیــت اســت کــه قیمت هــای نفــت توانســته اســت در حــدی کــه االن 

هســت بمانــد. امــا اگــر ایــن سیاســت ها، چــه مالــی، چــه پولــی، چــه بهــره ای کــه بــرای بانــک در کشــورهای منطقــه 

یــورو اســت، یــا در شــرق آســیا و یــا در آمریکاســت، افزایــش پیــدا کنــد، قیمــت نفــت نمی توانــد در ایــن حــد بمانــد. 

خواهیــد گفــت مگــر مــن قیمــت نفــت را زیــاد می دانــم کــه االن ایــن مطلــب را می گویــم؟ خیــر، مــن همــه عوامــل 

را بــا همدیگــر در نظــر می گیــرم. می خواهــم بــه ایــن نکتــه تاکیــد کنــم کــه در قیمــت نفــت، همــه عواملــی کــه مــا 

ــد  ــا نمی دارن ــد ی ــری کــه نگــه می دارن ــم فقــط عرضــه و تقاضــا و ذخای ــم در نظــر بگیری ــرای قیمــت نفــت می توانی ب

نیســت، کــه فکــر کنیــم بــا هماهنگــی کشــورهای اوپــک و غیــر اوپــک مــا می توانیــم عرضــه را کــم و زیــاد کنیــم و 

ایــن مشــکل را حــل کنیــم. سیاســت های پولــی و مالــی هــم می تواننــد در قیمــت نفــت اثــر بافاصلــه داشــته باشــد.

نکتــه ای کــه می خواهــم عــرض کنــم ایــن اســت کــه کــم ارزش شــدن دالر بــا تصمیمــات فــدرال رزرو آمریــکا بــوده، 
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آن هــا بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه دالر را پاییــن نگه دارنــد کــه بتواننــد بســیاری از مشــکات اقتصــاد داخلــی 

خودشــان را بــه دنبــال همه گیــری کرونــا حــل کننــد. اگــر آمریــکا سیاســت خــود را در ایــن زمینــه عــوض کنــد و بــه 

ــر قیمــت هــر بشــکه نفــت را هــم پاییــن مــی آورد.  ــاورد، دالر قوی ت ــری روی بی دالر قوی ت

امــا اثراتــی کــه ممکــن اســت بازگشــت ایــران و حداقــل ونزوئــا بــه بــازار در ایــن موقعیــت داشــته باشــد چیســت؟ بایــد 

بگویــم بازگشــت ایــران بــه بــازار نفــت قبــا تجربــه شــده و افتخــار ایــن را دارم زمانــی کــه در اوپــک بــودم، ایــن را از 

مقامــات بســیار بــاالی یکــی از موسســات بســیار مهــم دنیــا در یکــی از جلســات رســمی شــنیدم، متخصصــی همــراه بــا 

ــاور نمی کردیــم کــه ایــران بتوانــد در عــرض چندمــاه تولیــدات خــود را افزایــش  رییــس ســازمان نقــل می کــرد مــا ب

ــا رقــم و اعــداد دقیــق  دهــد و به  خصــوص بتوانــد صــادرات خــود را بــه ایــن میــزان برگردانــد - کــه ایــن میــزان را ب

ــه در بخــش  ــده از دوســتانی ک ــه بن ــا شــناختی ک ــر اســت و ب ــران امکان پذی ــرای ای ــب ب ــن مطل ــرد - ای ــام می ک اع

ــن  ــا نیســت. یعنــی ای ــن مشــکل م ــای خوشــرو می کننــد؛ ای صــادرات نفــت هســتند و به خصــوص مدیریتــی کــه آق

نیســت کــه مــا نتوانیــم ســهم خــود را پــس بگیریــم. ولــی واقعیت هایــی را بایــد در نظــر بگیریــم. صــادرات نفــت بــه 

عهــده وزارت نفــت و شــرکت ملــی نفــت ایــران و عمــا بــه عهــده مدیریــت بین الملــل اســت. ولــی در ایــن موقعیــت 

خــاص، تقاضــا بســیار شــکننده اســت و عرضــه می توانــد بســیار افزایــش یابنــده باشــد. یعنــی اگــر مجــدداً عــدم تفاهــم 

ما بیــن دو تولیدکننــده بــزرگ اوپــک و همــکاران پیــش بیایــد و هرکــدام بخواهنــد بــه دیگــری ضــرب و شــتمی کننــد، 

ــی برســد. ــه منف ــاره ب ــد دوب ــا می توان قیمت ه

ــل  ــه عهــده مدیریــت بین المل ــد این طــور تصــور شــود کــه فقــط ب ــه نظــر مــن نبای ــن وظیفــه ب ــه همیــن علــت ای ب

شــرکت ملــی نفــت ایــران و وزارت نفــت اســت و بــه بخش هــای دیگــر مملکــت ماننــد نظامــی کــه بایــد هماهنگی هــا را 

ایجــاد کنــد نیــاز نیســت کمــک کننــد. بــه ایــن علــت عــرض می کنــم کــه مــا بایــد در ایــن موقعیــت خــاص بدانیــم کــه 

دو گونــه سیاســتی کــه همیشــه بــوده، ایــن سیاســت ها بایــد ادامــه داشــته باشــند: سیاســت ها و روش هــای پنهــان و 

روش هــای آشــکار، روش هــای پنهــان اینکــه بــا بعضــی از کشــورها بــه صــورت دو جانبــه و بعضــی چنــد جانبــه، برخــی 

مشــکات را در زمینــه مربــوط بــه اقتصــاد و باالخــص تجــارت خارجــی و تجــارت خارجــی نه فقــط نفت خام حــل کنیم.

زمانــی کــه قــرار اســت مــا قــدرت خریــد و واردات بســیار باالیــی داشــته باشــیم، ایــن نمی توانــد از یک ســمتی دوســتان 

ــازاری را بــرای خودشــان تامیــن کننــد، ولــی آن  مــا در مدیریــت بین الملــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه زحمــت ب

بــازار خریــد نفــت را از مــا بــه حداقــل برســاند. در صورتــی کــه صــادرات کاالی خــود را بــه مــا بــه حداکثــر برســاند. 

بــه عبارتــی دیگــر مــن صحبــت از تهاتــر یــا بارتــر Barter نمی کنــم، ولــی ایــن بــه سیاســت پنهانــی نیــاز دارد کــه بــه 

ــه  ــه همکاری هــای نزدیــک دســتگاه های مختلــف از جمل ــی ب ــدارد، ول ــه نیــاز ن آمــدن در روزنامه هــا و خبرهــای روزان
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وزارت امــور خارجــه و بانــک مرکــزی بــا شــرکت ملــی نفــت ایــران و باالخــص بــا مدیریــت امــور بین الملــل شــرکت 

ملــی نفــت ایــران مشــکات ایــن دوره ســخت را شــریک شــوند تــا بتواننــد حــل کننــد، نیــاز دارد.

مــورد بعــدی واقعیتــی اســت کــه بخشــی از آن را جنــاب آقــای ســاالری گفتنــد، ولــی مطلبــی کــه مــن می گویــم ایــن 

ــرای  اســت کــه همــه می دانیــم تقاضــای نفــت رو بــه کاهــش اســت. تقاضــای نفــت کــه قــرار بــود در ســال 2020 ب

اولیــن بــار در تاریــخ 170ســاله نفــت دنیــا - کــه البتــه اگــر باکــو را ببینیــم بیشــتر از ایــن می شــود- از صــد میلیــون 

بشــکه در روز باالتــر بــرود، کاهــش پیــدا کــرد. ایــن کاهــش نشــان داد بــه مــا کــه چقــدر تقاضــا می توانــد شــکننده 

ــکه  ــون بش ــد میلی ــه ص ــیدن ب ــا رس ــی از پیش بینی ه ــد، برخ ــا را ببینی ــار پیش بینی ه ــن آم ــما آخری ــر ش ــد. اگ باش

ــور  ــی این ط ــد. یعن ــی نمی بینن ــم عمل ــا ســال 2045 ه ــل نشــد، ت ــه عم ــرای 2020 ک ــام را ب ــت خ ــرای نف ــا ب تقاض

نیســت کــه مــا فکــر کنیــم می توانیــم صــادرات را افزایــش دهیــم و کشــورهای دیگــر تولیــد خودشــان را کــم خواهنــد 

کــرد و مــا وارد یــک دوران بســیار شــکوفایی بــرای کســب بازارهــا خواهیــم بــود. در ایــن مــورد یــک مثــال می زنــم کــه 

موضــوع روشــن شــود. یکــی از کشــورهایی کــه در دورانــی کــه مــا در بــازار نبودیــم ماننــد زمانــی کــه آن کشــور نبــود 

و مــا جــای آن هــا صــادر می کردیــم، کشــور عــراق اســت. دوســت مــا و کشــوری کــه نیــاز بــه ارز صادراتــی خــود دارد. 

شــاید مشــکاتی کــه داعــش در آن کشــور پیــش آورد، در ایــن ســال ها بــه ارزهــای زیــادی نیــاز دارد کــه حتــی کشــور 

عــراق را بــه آن جــا کشــانده اســت کــه از یکــی از ســازمان های بین المللــی درخواســت قــرض کنــد. حتــی بــر اســاس 

آخریــن آمــار از مجموعــه اوپــک و همــکاران اوپــک درخواســت ایــن را کــرد کــه تعدیــل تولیــدی کــه بایــد می داشــت 

را بــه تاخیــر بینــدازد، چــرا کــه وضعیــت اقتصــادی نامناســبی دارد. ولــی بخشــی از بــازار مــا توســط عــراق گرفتــه شــده 

اســت. ایــن را در پرانتــز بگویــم همــان زمانــی کــه صــدام بــه کویــت حملــه کــرد و هــر دو کشــور خــارج شــدند، مــا 

جــای صــادرات ایــن دو کشــور را گرفتیــم. زمانی که این دو کشــور توانســتند برگردند، ما کم کــم بازارها را بــه آن ها دادیم.

ایــن پیــش خواهــد آمــد، ولــی نبایــد فکــر کنیــم ایــن مطلــب در عــرض ســه یــا چهــار مــاه یــا شــش مــاه پیــش بــرود. 

ــا مشــکاتی را ایجــاد  ــن آوردن آن بعضــی وقت ه ــد و در پایی ــاال بردن ــد خودشــان را ب بعضــی از کشــورها عمــا تولی

کردنــد. البتــه بایــد بگویــم کــه عربســتان حاضــر شــده اســت یــک طرفــه حداقــل بــرای مــاه فوریــه و مــاه مــارچ یــک 

میلیــون بشــکه تولیــدش را در روز کــم کنــد. ولــی بــه نظــر می آیــد بــا منطقــی بــودن بخــش صنعــت نفــت آن کشــور، 

ایــن مــوارد حــل شــود و بخشــی از بــازار مــا کــه توســط آن کشــور هــم گرفتــه شــده اســت برگــردد. مــن افتخــار ایــن 

را دارم در زمانــی کــه در نفــت بــودم- قبــل از اینکــه در اوپــک باشــم- ارتباطــات بســیار منطقــی بــود و در بــازار هیــچ 

موقــع شــرکت ملــی نفــت ایــران و آرامکــوی عربســتان بــه جنــگ قیمتــی یــک دیگــر نرفتنــد.

البتــه در یــک مســیر دوســتانه و تجارتــی نــه خدایــی نکــرده فشــارهایی کــه عکس العمــل منفــی داشــته باشــد، مســئله 
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قابــل حــل اســت. بخشــی دیگــر صــادرات نفــت مــا، توســط روســیه جــذب شــده و همچنیــن بــا کشــور روســیه بایــد 

از نقطــه نظــر تجــاری و سیاســی بــه یــک تفاهــم رســید. البتــه قســمتی از ایــن مجموعــه بــازار توســط آمریــکا کســب 

شــده اســت کــه بــه نظــرم نمی آیــد آمریــکا تــا زمانــی کــه امــکان افزایــش تولیــد نفــت شــیل را داشــته باشــد از ایــن 

قضیــه دســت بــردارد. ضمــن اینکــه خبرهــا بیــان ایــن نکتــه را می کنــد کــه تولیــد شــیل آمریــکا کاهــش پیــدا کــرده 

اســت و بعضــی از ارقــام کــه هنــوز قطعــی نیســت از دو میلیــون بشــکه در روز کاهــش تولیــد در ســال گذشــته صحبــت 

ــد  ــاز هــم در نظــر بگیری ــی ب ــادی نداشــته باشــد، ول ــان زی ــم در ســال جــاری افزایــش آنچن می کننــد. حــدس می زن

ــه 53 دالر، بســیاری از میدان هــای نفتــی  ــرای WTI چیــزی نزدیــک ب افزایــش قیمــت نفــت در حــد فعلــی یعنــی ب

شــیل را مجــددا اقتصــادی می کنــد. دوبــاره تولیــد نفــت شــیل را اضافــه خواهنــد کــرد و اگــر ایــن تولیــد اضافــه انجــام 

شــود، مــا ایــن را بایــد قبــول کنیــم علی رغــم همکاری هــای نفتــی کــه می توانیــم بــا عربســتان، امارات،کویــت، عــراق 

و روســیه داشــته باشــیم، بخشــی از بــازار مــا توســط آمریــکا گرفتــه شــده و گرفتــه شــده خواهــد مانــد. بایــد بدانیــم مــا 

از روش هــای دیگــری هــم بایــد بتوانیــم اســتفاده کنیــم.

حرفــم را بــا ایــن جمع بنــدی تمــام می کنــم. همــه مــواردی کــه مــن گفتــم از دیــد بدبینانــه بــود. فکــر می کنــم اگــر 

بیــرون هــوا ســرد اســت و ابــری اســت، بــا یــک چتــر بیــرون برویــم، بهتــر از ایــن اســت کــه بگوییــم نــه بابــا انشــاءا... 

هــوا گــرم و آفتابــی می شــود، بــا یــک لبــاس خیلــی نــازک بیــرون برویــم و بعــد زمانــی کــه بــاران می آیــد هــم ســرما 

ــازار  ــرای ایــن اســت کــه در ب ــه ب ــکات منفــی تاکیــد می کنــم، ن ــر ن بخوریــم، هــم کامــا خیــس شــویم. اگــر مــن ب

نکتــه مثبتــی نیســت. ولــی ایــن نکتــه یــک واقعیــت اســت کــه در دنیــا انرژی هــای نــو رشــد باالیــی داشــته اســت، 

برخــاف چنــد ســال گذشــته ای کــه مــا می دیدیــم و می گفتیــم درصــد افزایــش و رشــد آنقــدر نیســت. رشــد نفــت 

در طــی ســال های آینــده تــا ســال 2045 کمتــر از نیــم درصــد خواهــد بــود. حتــی اگــر اقتصــاد بــه وضعیــت عــادی 

خــود برگــردد کمتــر از نیــم درصــد اســت. چــه مقــدار از ایــن نیــم درصــد بــرای مــا بــه عنــوان یــک کشــور صادرکننــده 

ــد  ــا مانن ــر، بعضــی از انرژی ه ــای دیگ ــه انرژی ه ــم ب ــر برگردی ــد. حــاال اگ ــا نمی دهن ــه م ــا همــه آن را ب اســت؟ قاعدت

انــرژی هیــدروژن بــا رنگ هــای مختلفــی کــه دارد، بــا ســرمایه گذاری های مختلــف می توانــد از خــود چیزهــای دیگــری 

ــم از آن  ــت و گاز می توانی ــده نف ــوان دارن ــه عن ــا ب ــه م ــزی اســت ک ــا Ammonia Energy چی ــته باشــد و ی ــم داش ه

بــه عنــوان انــرژی جدیــد صادراتــی اســتفاده کنیــم. بســیاری از کشــورها بــه دنبــال ایــن هســتند، از جملــه کشــورهای 

ــه  مصرف کننــده کــه شــخصاً خاطــرم می آیــد، ژاپــن ده ســال قبــل در گزارش هــا و جلســات رســمی اعــام می کــرد ب

ســمت کاهــش وابســتگی بــه نفــت مــی رود. اول تحلیل هــا ایــن بــود کــه آن هــا می خواهنــد خودشــان را کمتــر وابســته 

ــه این طــور نیســت. جنــاب آقــای ســاالری هــم ایــن حــرف را زدنــد کــه تعــداد زیــادی  ــه نفــت خاورمیانــه کننــد، ن ب
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ــه  ــن اســت کــه ب ــن کشــورها ژاپ ــد. یکــی از ای از پاالیشگاه هایشــان از دور خــارج شــدند و کاهــش مصــرف نفــت دارن

دنبــال انرژی هــای دیگــر اســت. انرژی هــای نــو، انرژی هایــی هســتند کــه مــا بایــد از آن هــا اســتفاده کنیــم. نفــت و گاز 

ــا انــرژی  ــرای انرژی هایــی ماننــد Ammonia Energy و ی می توانــد مبنایــی باشــد کــه مــا می توانیــم از نفــت حتــی ب

ــه صــورت نفــت خــام و فرآورده هــای  ــرژی مــا، نفــت مــا ب هیــدروژن اســتفاده کنیــم. نبایــد فکــر کنیــم کــه فقــط ان

خــاص نفتــی اســت کــه بایــد صــادرات شــود. ایــن مطلــب در مــورد گاز هــم صــادق اســت.

سعید خوشرو
اگرصحبت هـای آقـای دکتـر غنیمی فـرد را خاصـه کنیـم ایـن اسـت کـه تقاضـا شـاید اضافـه شـود، امـا عرضـه حتمـا 

اضافـه می شـود. پـس بـه ایـن سـطح قیمت هـا دل نبندیـد. فقـط هـم به تـوان فنـی عرضـه و تقاضا نیسـت، تـوان مالی، 

سیاسـت های پولـی - مالـی را هـم لحـاظ کنیـد. چترمـان را برداریـم، لبـاس گـرم هـم بپوشـیم، جـا بـاز کـردن در ایـن 

بـازار حتـی اگـر تحریمـی نباشـد دشـوار و سـخت اسـت. البته آقـای دکتر مـا هم آدم هـای سرسـختی هسـتیم. ممنونم.

آقای عبادزاده مطالبی را در مورد مباحث پتروشیمی مطرح می کنند.

رضا عبادزاده سمنانی
همان طــور کــه گفتنــد، به حــد کافــی مطالــب در بعــد تئوریــک و بحــث انــرژی و گذشــته و آینــده گفتــه شــد. بنــده 

هــم اصــوالً چــون بــازرگان هســتم و نــه اقتصــاددان، ســعی می کنــم کــه از منظــر یــک تاجــر بــه ایــن مقولــه نــگاه کنــم. 

قبل از ورود به بحث اصلی، دو نکته را راجع به فرمایشات سخنراناِن قبلی بگویم: 

ــد،  ــاره فرمودن ــه آن اش ــای ســاالری ب ــه آق ــایر ژســت های زیســت محیطی ک ــس و س ــدۀ پاری ــارۀ بحــث معاه اول درب

ــراری از آن  ــت و راه ف ــر اس ــاً ناگزی ــی حتم ــای سیاس ــن مانوره ــدات و چنی ــن معاه ــر چنی ــه تأثی ــم ک ــرض کن ع

نیســت. ولــی در کوتاه مــدت، فکــر می کنــم ایــن شــعارهای زیســت محیطی کــه دولت هــا مجبورنــد بدهنــد، 

ــات  ــدن در انتخاب ــای بای ــد، آق ــود. ببینی ــوب نمی ش ــا محس ــرای م ــدت ب ــدی  در کوتاه م ــیار ج ــدی بس ــر و تهدی خط

درون حزبــی، اوایــل از آقــای ســندرز عقــب بــود و مجبــور بــود دِل طرفــداران ســندرز را نیــز بــه دســت آورد. واقعیــت 

ــن بســته های حمایتــی  ــودن و ای ــت مــردم ب ــودن، دول ــاه ب ــت رف ــن اســت کــه روی دوم ســکۀ وعده وعیدهــای دول ای

ــن یــک بحــث بدیهــِی اقتصــادی اســت.  ــی ای ــن بحث هــا تکیــه کنــم؛ ول ــدارم روی ای ــورم« اســت. مــن اهلیــت ن »ت

از ابتــدای ســال 2020، شــاخص دالر بیــش از 13درصــد ســقوط کــرده و ان شــاءا... نویــدی اســت کــه قیمت هــای نفــت، 

ــد.  ــش یاب ــف شــود، افزای ــی متوق ــرار نیســت به خاطــر بســته های حمایت ــه ق ــورم و ســقوط دالر ک ــن ت به خاطــر همی
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بنابرایــن می تــوان امیــدوار بــود کــه قیمــت نفــت معقــول باقــی بمانــد. نکتــه ای را آقــای ســاالری در خصــوص گازوئیــل 

ــد در ســال 2020، وقتی کــه پاالیشــگاه ها ســوخت  ــه آن هــم بشــود. ببینی ــد اشــارۀ کوتاهــی ب ــد، اجــازه دهی فرمودن

جــت کمتــری عرضــه کردنــد، مجبــور بودنــد گازوئیــل بیشــتری عرضــه کننــد، در نهایــت، گازوئیــل هــم اضافــه آمــد 

ــه داســتان ســوخت جــت برمی گــردد. ــازار مــازاد پیــدا کــرد. مــن فکــر می کنــم بیشــتر مــازاد عرضــۀ گازوئیــل ب و ب

پاالیشــگاه ها در ســال 2020 بســیار ضــرر کردنــد. مــا 9درصــد کاهــش تقاضــای جهانــی در پایــان ســال داشــتیم. ایــن 

ــاً از صحنــه خــارج و حتــی تعطیــل  ــن پاالیشــگاه را موقت ــه پاالیشــگاه ها وارد کــرد و چندی ــان عظیمــی ب موضــوع زی

ــت پتروشــیمی، کاهــش  ــارۀ صنع ــی درب ــرد. ول ــه اصــًا ورشکســت ک ــد، »شــیل« را ک ــه فرمودن ــور ک ــرد. همان ط ک

ســودی کــه ناشــی از تولیــد آروماتیک هــا بــود، کــم و بیــش در کراکرهــا بــا تولیــد محصــوالت اولفینــی جبــران شــد. 

ــرد. مصــرف مــواد یک بارمصــرف را  ــاال ب یعنــی همیــن مجالــس دورهمــی، قرنطینــه، خانه نشــینی و... مصــرف گاز را ب

هــم زیــاد کــرد و ایــن داســتان کمــک کــرد کــه قــدری از زیــان پتروشــیمی ها کاســته شــود.

بــا توجــه  بــه تیتــر ایــن پنل، عــرض کنم که واقعــاً برای خــودم هرچه خواســتم خط ُمقّســمی بکشــم، نتوانســتم. نمی دانم 

خــط مقســم کرونــا و پســاکرونا کجاســت؟! نمی دانیــم کرونــا کــی تمــام می شــود و کــی آغاز شــد؟! پســاکرونا ِکی اســت؟! 

ظاهــراً فــرض بــر ایــن اســت کــه اگــر کشــوری بیــش از 50 درصــد جمعیــِت خــود را واکســینه کــرد، آن کشــور دیگــر 

رشــد منفــی اقتصــادی درخصــوِص کرونــا نخواهــد داشــت و می شــود گفــت بــرای آن کشــور خــاص، پســاکرونا شــروع 

ــا  ــه م ــه ســخت تر! چراک ــا البت ــرای م ــا ســخت اســت، ب ــۀ دنی ــرای هم ــاکرونا ب ــای اقتصــاد در پس ــده اســت. احی ش

دســتخوش حــوادث دیگــری همچــون تحریــم، افزایــش نقدینگــی و ده هــا معضــل دیگــر نیــز هســتیم و کار دشــوارتری 

را پیــش رو داریــم. یــک خلــط مبحثــی هــم هســت. یعنــی تبــادر ذهنــی بی جایــی در ذهــن خــود مــن و شــاید بعضــی 

ــه  ــم ک ــد داری ــد. امی ــان می بینن ــم هم زم ــدن تحری ــا برداشته ش ــاکرونا را ب ــه پس ــت ک ــر هس ــن دیگ ــراد خوش بی اف

ــدت  ــم در کوتاه م ــاز ه ــود، ب ــته ش ــم برداش ــا ه ــر تحریم ه ــی اگ ــه حت ــن اســت ک ــت ای ــی واقعی ــد؛ ول ــه باش این گون

شــانس زیــادی بــرای توســعۀ بــازار تجــارت خودمــان نخواهیــم داشــت و همچنــان گرفتــار مصائــب خودمــان خواهیــم 

ــارۀ  ــاص، درب ــور خ ــد. به ط ــوق می ده ــن س ــد و چی ــرف هن ــا را به ط ــازار م ــک ب ــوالً دینامی ــه، اص ــن اینک ــود. ضم ب

ــه چیــن مــی رود و اصــًا ایــن داســتان  صنعــت پتروشــیمی، حداقل80درصــد محصــوالت پتروشــیمی مــا مســتقیم ب

ــم. ــه دهی ــن راه را ادام ــه ای ــتیم ک ــور هس ــود، مجب ــه نش ــود، چ ــق ش ــام موف ــه برج ــت. چ ــی نیس قابل چشم پوش

تجربـۀ بـد آقـای ترامـپ در شکسـتن عهـِد َسـلَِف خـود، به مـا می آمـوزد که فعًا بـه ایـن زودی ها طمـع سـایر بازارها را 

نداشـته باشـیم. قـرار نیسـت کـه دِر سـایر بازارهـا بـه ایـن زودی هـا بـه روی ما بـاز شـود. در مـورد چین خوب اسـت در 

همیـن دو سـطحی کـه مطرح اسـت، یعنی یکی سـطح همـکاری دولت هـا و موافقت نامه هـای اجرایی، یکی هم در سـطح 
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کان بخـش خصوصـی و تشـویق فعـاالن بخـش خصوصـی بـه سـرمایه گذاری بیـن دو کشـور، کار ادامـه پیدا کند. شـما 

می دانیـد کـه متأسـفانه هرگـز دولت چیـن در ایـران سـرمایه گذارِی جدی  نکرده اسـت. نمی دانـم سیاسـت مداران ما این 

را ارزیابـی کرده انـد یـا خیـر. هیچ سـرمایه گذارِی کانی از سـوی چیـن در ایران رخ نـداده و هرچه بوده، تأمیـن مالی بوده 

اسـت. مـا امیـد داریـم در آینـده بتوانیـم در ایـن زمینه ها هم پیشـرفتی داشـته باشـیم و کار را جلو ببریـم. در هر صورت، 

کار مـا در پسـاکرونا، سـخت تر از همـۀ رقبای ماسـت. همۀ ایـن نکته هایی که در خصـوص کاهش عرضه، آقایـان فرمودند، 

بـه آن اضافـه کنیـد: »نابرخورداری هـای مـا در تجـارت!« ما نمی توانیم ال سـی دریافت کنیـم، نمی توانیـم از ECهای دنیا 

اسـتفاده کنیـم و مجبـور هسـتیم بـا همین سـرمایۀ اندک خودمـان و با همیـن بضاعتی کـه داریـم، کار را ادامه دهیم. 

بحـث بـازار انـرژی در سـال 2021 را خیلی مختصر بگویم. تقاضای نفت در 2019، یکصد و پنج میلیون بشـکه در روز بود. 

در 2020، 8.6 میلیون بشـکه افت تقاضا داشـتیم و سـال 2021، با یک تقاضای 97میلیون بشـکه در روز شـروع شد. برای 

آینده سـه سـناریو تعریف می کنند: سـناریوِی بسـیار خوش بینانه این اسـت که به اندازۀ 7.7 میلیون بشـکه در روز رشـد 

تقاضـا داشـته باشـیم. یـک سـناریوی دیگر، بازگشـت اقتصاد جهانـی در پایان Q2 به وضع قبلی اسـت کـه در این صورت 

مـا 6.3 میلیـون بشـکه در روز افزایـش تقاضا خواهیم داشـت. سـناریوی بدبینانه هم این اسـت که بگوییم واکسیناسـیون 

جهانـی شکسـت بخـورد و بـه جایـی نرسـیم، کـه در ایـن صـورت، فقـط 3.3 میلیون بشـکه رشـد تقاضا خواهیم داشـت.

باتوجــه  بــه افــت 8.6 میلیــون بشــکه در روز، کــه در ســال 2020 رخ داد و فاجعه ای کــه در اثر کرونا به بــازار نفت تحمیل 

شــد، حتــی در خوش بینانه تریــن حالــت هــم بــاز بــه رقــم ســال 2019 نمی رســیم و عقــب هســتیم. یعنــی حتــی اگــر 

آن ســناریوِی 7.7 میلیــون بشــکه هــم باشــد، بــاز هــم شــرایط تقاضــای بــازار نفــت بــه اعــداد ســال 2019 برنمی گــردد 

و آن ســقوِط ناشــی از کرونــا جبــران نمی شــود. از آن طــرف، در ســال 2021، متأســفانه بیــن 3 تــا 4 میلیــون بشــکه

ــک. ــر اوپ ــی در غی ــت، مابق ــک اس ــکه در اوپ ــون بش ــا 3 میلی ــاال 2.5 ت ــم. ح ــی داری ــۀ جهان ــش عرض در روز افزای

ولــی باالخــره افزایــش عرضــه ای قــوی داریــم. البتــه به گمــان مــن و خــاف فرمایــش برخــی از دوســتان قبلــی، پیــچ 

تنظیــم بــازار بایــد در 2021 بــا اوپــک پــاس باشــد تــا بــا دیگــری. به علــت این کــه بیشــترین ســهم در افزایــش عرضــه 

ــاز هــم  ــه 6.3 میلیــون بشــکه هــم رشــد کــرد، ب را دارد. امــا درهرصــورت، اگــر تقاضــا، طبــق برآوردهــای خوش بینان

 )inventory supply( مــا 2.5میلیــون بشــکه مــازاد تقاضــا داریــم. بــه ایــن معنــا کــه بایــد ســراغ عرضــۀ موجــودی کاال

ــوع  ــم مجم ــر می کن ــی فک ــت، ول ــخت اس ــه س ــردن، اگرچ ــر مخالفت ک ــای دکت ــای آق ــِل فرمایش ه ــم. در مقاب بروی

شــرایط در ســال 2021، بــه رشــد قیمــت می انجامــد تــا بــه کاهــش قیمــت نفــت.

در بیــن کشــورهای اوپــک پــاس، عــراق و امــارات، هــر دو خواهــان افزایــش درآمــد هســتند. روســیه خواهــان شکســت 

ــه بودجــۀ  ــش قیمت هاســت؛ چــرا ک ــی افزای ــه در پ ــط عربســتان اســت ک ــرل قیمــت اســت و فق ــت شــیل و کنت نف
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ــا نفــت گران تــری بســته اســت. ولــی در نهایــت، همــۀ ایــن  کشــورها دنبــال عرضــه هســتند. از آن طــرف،  خــود را ب

ــا  ــی ب ــه حت ــم ک ــش داری ــی را در پی ــا و لیب ــران و ونزوئ ــت ای ــور نف ــت حض ــد، عدم قطعی ــه فرمودن ــور ک همان ط

ــه  ــا ن ــی م ــد داد. یعن ــران رخ نخواه ــت ای ــۀ نف ــری در عرض ــچ تغیی ــان Q3 هی ــا پای ــز ت ــه نی ــای خوش بینان برآورده

ــا هســتند.  ــد م ــت جدی ــا منتظــر دول ــاز شــده اســت. آن ه ــی آغ ــه مذاکرات ــدن هســتیم و ن در سیاســت100روزه بای

ــا فــرض اینکــه در Q3 تحریم هــای ایــران برداشــته شــود،  قصه هــای عرضــه  و تقاضــا هــم کــه به جــای خــود. البتــه ب

ــود. ــا جــذب می ش ــد تقاض ــه رش ــت، باتوجه ب ــه در نهای ــم داشــت، ک ــش عرضــه  خواهی انشــاءهلل افزای

ــازار انــرژی کــه ربــط کمتــری هــم بــه مــن دارد، نکتــه ای کــه می خواهــم عــرض کنــم، بحــث رســیدن بــه  ــارۀ ب درب

پیــک تقاضــای نفــت اســت. دیــروز یکــی از عزیــزان بــر مبنــای گــزارش BP در ایــن ســمینار فرمودنــد کــه در ســال 

2050، مــا بــه نقطــۀ عطــف )turning point( نفــت می رســیم. گــزارش پلتــس از ایــن به روزتــر اســت. پلتــس معتقــد 

اســت کــه قبــل از کرونــا قــرار بــود تولیــد نفــت در ســال 2040، بــه 117میلیــون بشــکه در روز برســد؛ امــا بــا توجــه 

 بــه کرونــا و الگوهایــی کــه در زمــان شــیوع کرونــا زندگــی  مــردم را تغییــر داد، در ســال 2040 و بــا تولیــد 114میلیــون 

ــدار و  ــوخت های پای ــه خصــوص بحــث س ــا و ب ــه کرون ــی ک ــی از چیزهای ــی یک ــیم. یعن ــت می رس ــک نف ــن پی ــه ای ب

ــه پیــِک تقاضــا  ــا تولیــد کمتــری ب ــود کــه مــا در ســال 2040 ب ــان نفــت انجــام داد، همیــن ب ــه زی ــو ب انرژی هــای ن

برســیم. از امــروز تــا آن روز، تنهــا مشــوق اصلــی بــازار کــه می توانــد خــاف ایــن داســتان باشــد و اگــر نباشــد، 2040، 

ــه  ــا ب ــه 2032 می رســد، پتروشــیمی اســت. یعنــی اگــر ســهم پتروشــیمی از نفــت کــم شــود، حتمــاً م به ســهولت ب

ایــن نقطــۀ عطــف )turning point( بســیار زودتــر خواهیــم رســید. عــرض کــردم مقــدار کمــی ازیــن موضــوع بــه کرونــا 

ربــط دارد. باالخــره یــک روزگاری آقــای بیــل گیتــس پول دارتریــن مــرد دنیــا بــود و در آن روز IT موضــوع روز دنیــا 

ــه بشــر  ــن اســت ک ــای آن ای ــرد دنیاســت. به طــور ســمبولیک معن ــن م ــان ماســک پول دارتری ــای ای ــروز آق ــود. ام ب

ــه نفــع  ــدارم ب ــه زیــان ماســت. حــاال کار ن ــگاه می کنــد و ایــن ب ــرژی( ن ــرای تأمیــن ان ــه الگوهــای متفاوتــی )ب دارد ب

محیط زیســت اســت. غــرض اینکــه، بــه زیــان مــا، در جایــگاه صادرکننــدۀ نفــت اســت.

به هرحــال، در ســال 2021، مــا در بحــث پاالیشــگاهی وضعیــت مطلوبــی نخواهیــم داشــت. 9 درصــد افــت تولیــد جهانی 

داشــتیم. ایــن افــت تولیدهــا عمدتــاً به خاطــر افــت تقاضــا بــوده اســت. بــه  اضافــه حاشــیه انــدک  ســودی کــه تولیــد 

پاالیشــگاهی دارد. در ســال 2021 هــم محصــوالت پاالیشــگاهی نقــش مهمــی در رشــد تقاضــای نفــت بــازی می کننــد؛ 

ولــی وضعیــت همچنــان نامطلــوب اســت و هرگــز بــه ســطوِح قبــل از کرونــا نخواهیــم رســید. همان طــور کــه عــرض 

ــه و هــم در آســیا، رشــد عرضــه نیــز خواهیــم داشــت و ایــن رشــد عرضــه مجــدداً به خاطــر  کــردم، هــم در خاورمیان

ــا  ــود. شــرکت های پاالیشــی کــه نتواننــد در ایــن داســتان خودشــان را ب ــاِن مــا خواهــد ب ــه زی ــد ب ظرفیت هــای جدی
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شــرایط تطبیــق دهنــد، به ناچــار یــا تعطیــل می شــوند یــا بــا حاشــیۀ ســود بســیار کــم بــه زندگــی خــود ادامــه خواهنــد 

داد. در ســال های 2021 و 2022، معــادل 1.8 میلیــون بشــکه در روز بــه ظرفیــت CDUهــای خاورمیانــه اضافه می شــود.

ــازار، بســیاری از  ــه ب ــه ورود آن هــا ب ــا توجــه  ب ــوروز 1400، پاالیشــگاه جیــزان عربســتان وارد مــدار خواهــد شــد و ب ن

ــد.  ــد مان ــا خواه ــدی، روی دســت م ــای تولی ــن و گازوئیل ه بنزی

ــه  ــد هســتند ک ــف تولی ــرض توق ــون بشــکه در روز در مع ــن 5تا12میلی ــای پاالیشــگاهی بی ــن ظرفیت ه درهرحــال، ای

حداقــل 2.5 تــا 4.5 میلیــون بشــکه در روز در آسیاســت. علــت تعطیلــی هــم در خاورمیانــه، هــم در آســیا، به علــت مــازاد 

ــم  ــد بروی ــا به ســبب کاهــش تقاضــا و ژســت های زیســت  محیطــی اســت، اینکــه بای عرضــه و ســود کــم اســت. در اروپ

ــه،  ــوص در خاورمیان ــگاه ها، به خص ــث پاالیش ــورت، در بح ــر ص ــم. در ه ــت کنی ــتی )bio refinery( درس ــگاه زیس پاالیش

ــا تولیــد یک پارچــه  ــده موضــوع پتروپاالیشــگاه ها هســتند کــه ب مــا چشــم انداز بــدی داریــم. البتــه در ایــن داســتان، برن

ــر  ــد، در قســمت آخ ــر ش ــم اگ ــش ســطح عرضــه ه ــد. در بحــث افزای ــدل کنن ــود مب ــه س ــا را ب ــن زیان ه ــد ای می توانن

می گویــم کــه بــرای مــا مبحثــی را بــاز می کنــد و آن مبحــث کمبــود ذخایــر و کمبــود ظرفیــت ذخیره ســازی در باالدســِت 

صنعــت پتروشــیمی اســت.

ــه ظــروف  ــازار ب ــا، به خاطــر رویکــرد ب ــود کــه در کرون ــازار محصــوالت پتروشــیمی اتفاقــی کــه افتــاد ایــن ب ــارۀ ب درب

ــه  ــده ب ــی درهرصــورت، آین ــم. ول ــن مقطــع شــاهد بودی ــری را در ای ــان کمت ــا زی یک بارمصــرف و بحــث بهداشــت، م

ــت  ــا بحــث بازیاف ــی محصــوالت م ــم. یکــی از تهدیدهــای اصل ــدی پیــش روی داری ــا نیســت و تهدیدهــای ب ســود م

اســت. خواهــش می کنــم توجــه کنیــد، باالخــره بنــده دارم در جایــگاه یــک تاجــر ایرانــی صحبــت می کنــم، نــه یــک 

ــه اقتصــاد  ــن دارم راجع ب ــی م ــی اســت؛ ول ــز خوب ــت چی ــه بازیاف ــم متوجــه هســتم ک ــن ه ــی محیط زیســت. م حام

ــوک  ــار ش ــازی دچ ــودرو، ساختمان س ــی، خ ــوازم خانگ ــا PVC، ABS، PP، در ل ــم. پلیمره ــت می کن ــان صحب خودم

ــا  ــال این ه ــۀ دوم 2020، ح ــی در نیم ــدند. ول ــدن GDP ش ــادی و کوچک ش ــای اقتص ــش فعالیت ه ــی از کاه ناش

ــا خواهــد  ــده پیــش روی م ــا ریســکی کــه در آین ــود. ام ــکاوری پتروشــیمی خــوب ب ــاً ری ــاره تقریب خــوب شــد و دوب

ــم:  ــر داری ــگ خط ــان دو زن ــیمی خودم ــوالت پتروش ــرای محص ــت، ب ــث بازیاف ــت. در بح ــت« اس ــث »بازیاف ــود، بح ب

نخســت اینکــه گریــد خوراکــی قابل بازیافــت دربــارۀ پــت کــه امــروز در بعــد نــوآوری و دانش هــای جدیــد 

ــم.  ــد می کنی ــا تولی ــه م ــت ک ــی اس ــت خام ــی و پ ــت نفت ــزای پ ــه روز ع ــد ک ــوه برس ــد انب ــه تولی ــرار دارد، ب ق

ــازار مــا را از  ــاز مــا را متأثــر و ب ــد داشــته باشــد، ب دوم اینکــه اگــر پلی اتیلــن نیــز گریــد بهداشــتی قابل بازیافــت بتوان

ــر خواهــد کــرد.  اینکــه هســت، ضعیف ت

دربـارۀ پیشـنهادها، در جایـگاه یـک بـازرگان عـرض کنـم که دسـت بخش خصوصـی در صنعت پتروشـیمی، قرار اسـت از 
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آسـتین دولت هـا دربیایـد. مـا در صنعـت پتروشـیمی تجـارت B2G داریـم؛ مـا بـا دولت هـا تجـارت می کنیـم. در نتیجه، 

نیازمنـد حمایت هـای سیاسـی و دیپلماسـی سیاسـی هسـتیم و نمی توانیـم از نقـش دولـت چشم پوشـی کنیـم. تقویـت 

خصوصی سـازی به جـای خـود، امـا ایـن تقویـت به معنـای تنهـا گذاشـتن بخـش خصوصـی در عرصۀ بـازار نیسـت. عرض 

کـردم کـه نابرخورداری هـای مـا هم بسـیار زیاد اسـت. در رکودهـا اولین آسـیب، اولین ترکش ها بـه تجارت و بـه بازرگانان 

می خـورد. مـا ترکش هـا را خوردیـم و بیـش از کشـورهای دیگـر و تاجرهـای دیگـر دچار آسـیب شـدیم. خواهـش من این 

اسـت همان گونـه کـه مثـًا ما در بعد نظامی عمق اسـتراتژیک کشـورمان را به سـوریه بردیم و بسـیار هم به این اسـتراتژی 

نظامـی می بالیـم، عمـق اسـتراتژی اقتصادی کشـور را نیز زیـاد کنید. در آینـده، بازار جدیدی به جز کشـورهای همسـایه و 

خاورمیانـه نداریـم. در چندسـال آینـده، یـک آفریقـا را در پیـش داریـم و چند کشـور کوچک همسـایه، و بازاری کـه از هر 

جهـت مـا را تهدیـد می کنـد، بـه خصـوص از بُعد الگوهـای مصرف.

وظیفــه داریــم در ایــن کشــورها، به دلیــل مــازاد عرضه هایــی کــه در پیــش روی بــازار اســت، شــروع بــه مخزن ســازی 

کنیــم. حضــور فعــال و مســتمر داشــته باشــیم و ازیــن طریــق فاصله مــان را بــا مصرف کننــدگان کــم کنیــم. دســتمان 

 Export Management را دراز کنیــم و بــه آن هــا برســیم و از ایــن ســبک فــروش امــروز، دوری بجوییــم. وظیفــه داریــم

Companyهــای خــود را تقویــت کنیــم. اگــر صــادرات هنــر اســت کــه بــه نظــر مــن هســت، حتمــاً نیــازی بــه متخصص 

دارد. لزومــاً تولیدکننــدۀ خــوب، صادرکننــدۀ خــوب نیســت. دولــت وظیفــه دارد امثــال PCC، تجارت صنعــت و امثــال 

ــم.  ــاز، در مســجد را نبندی ــک بی نم ــر ی ــد. به خاط ــت کن ــد، حمای ــد ده ــد، رش ــت کن ــابه آن را تقوی ــرکت های مش ش

خاطــرۀ تلــخ PCC ســبب نشــود بــه EMCهــا پشــت کنیــم. زیــرا فــارغ از شــرایط کرونــا و تحریــم، به ســبب آن چــه در 

خصــوص عرضــه  و تقاضــا گفتــه شــد، آینــدۀ بســیار بســیار ســختی در مقابــل تجــارت مــا قــرار دارد. بازارهــا بــه شــدت 

ــد راه هــای بیشــتری پیــش روی تجــارت  رقابتــی خواهــد شــد و ایــن ظرفیــت شــرکت های EMC اســت کــه می توان

پتروشــیمی ایــران بگــذارد.

سعید خوشرو
ــد  ــی می افت ــه اتفاق ــت محیطی چ ــش زیس ــه در بخ ــر از اینک ــاری، صرف نظ ــد تج ــه از بع ــود ک ــن ب ــن ای ــت م برداش

ــای  ــه حمایت ه ــاز ب ــت نی ــارت و رقاب ــت در تج ــرای موفقی ــیمی ب ــت پتروش ــت، صنع ــی الزم اس ــه ضرورت های و چ

سیاســی و حمایت هــای اســتراتژیک دارد. قبــل از جمع بنــدی دعــوت می کنــم از آقــای دکتــر حســینی اگــر نکاتــی را 

ــم. ــد اســتفاده کنی ــد بفرمایی ــه کنن ــد اضاف می خواهن
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یکی از حضار
از مجموعــه فرمایشــاتی کــه عزیــزان گفتنــد مطالبــی یادگرفتیــم. بــه قــول معــروف ز گهــواره تــا گــور دانــش بجــوی.

ــه  ــود. روی تجرب ــام می ش ــک انج ــه در اوپ ــی ک ــاً طرح های ــم. خصوص ــه می دان ــا را محافظ کاران ــی از طرح ه ــن بعض م

30، 40 ســال گذشــته می دانــم عمومــا محافظ کارانــه اســت. یــک مقــدار بایــد دســت را بازتــر کنیــم کــه بتوانیــم جلــو 

ــود. مــن آن قــدر  ــاد ب ــی بعــد ناامیدکننــده آن خیلــی زی ــود، ول ــرد بســیار خــوب ب ــای غنیمی ف ــم. فرمایشــات آق بروی

از بــازار آینــده ناامیــد نیســتم کــه ایشــان هســتند. مســلماً کنتــرل کوویــد 19 بــا ایــن اوضاعــی کــه ایجــاد می شــود 

موجــب تحوالتــی خواهــد شــد. ایــن تحــوالت ســرعت کافــی نــدارد. امــا اینکــه بگوییــم خیلــی هــم بایــد صبــر کنیــم 

ــود. خیلــی از پارادایم هــای مــا عــوض شــده اســت. ولــی ایــن  ــا ببینیــم چــه اتفاقاتــی می افتــد، این طــور نخواهــد ب ت

ــن  ــد. م ــرح ش ــیل مط ــث ش ــد. بح ــاق نمی افت ــادی اتف ــی اقتص ــد سیاس ــه رش ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــا ب پارادایم ه

معتقــدم شــیل ناشــی از کاهــش قیمت هــا و کووید19بــه شــدت آســیب دیــده اســت. بــه ایــن ســرعت هــم نمی توانــد 

دوبــاره برگــردد. 2/5 -3 میلیــون بشــکه در روز کــم شــده اســت. قیمــت شــیل، هزینه هــای شــیل، یــک چیــزی بیــن 

30، 70 دالر بــه ازای هــر بشــکه اســت.

ــر بشــکه،  ــه ازای ه ــای50 دالر ب ــا نرخ ه ــاً ب ــه طبیعت ــد ک ــد کار می کنن ــا دارن ــه آمریکایی ه ــه ای ک ــج منطق در آن پن

نصــف آن کنــار مــی رود. بخــش خصوصــی ایــن کار را می کنــد، آن هــا دولتــی نیســتند، بافاصلــه تــا ضــرر کننــد کــم 

شــود می خواباننــد و عقــب می رونــد. ایــن تاثیــر بــازار بــا آن چــه کــه در ذهــن مــن اســت شــاید یــک خــرده متفــاوت 

اســت. داده هایــی کــه جنــاب آقــای ســاالری دادنــد کــه از ایــن بعــد خیلــی فلــت بــود، مــن اعتقــادم نیســت کــه آن قــدر 

فلــت می شــود. البتــه این هــا همــه تحلیل هایــی اســت از مجمــوع عواملــی کــه آنقــدر مــن فلــت نمی بینــم و معتقــدم 

ــرای زمســتان آینــده مــا  ــود. شــاید مــن زیــادی خوش بینــم، ولــی معتقــدم ب کــه شــرایط بهتــری انشــاءا... خواهــد ب

هــم در قیمــت نفــت وضــع بهتــری خواهیــم داشــت. اوپــک هــم در 30- 40 ســال گذشــته نشــان داده اســت هــر زمــان 

یکــی از اعضــا از دور خــارج شــده اســت، بعــدا کــه خواســت برگــردد بــرای او جــا بــاز کــرده اســت. ایــن تجربــه ای اســت 

کــه مــا داشــتیم. مــا چندیــن بــار اســت کــه تحریــم می شــویم، ولــی بعــد می بینیــم کــه جــا بــرای مــا بــاز می شــود. 

عربســتان و روســیه ســهم مــا را گرفتنــد، تــا حــدودی گفتنــد عــراق نــه، ولــی مــن معتقــدم بخشــی را هــم عــراق گرفته 

اســت. مــن فکــر می کنــم اوپــک و اوپــک پــاس کــه آمــده اســت، اگــر برنامه هایــی کــه روســیه و عربســتان و آمریــکا 

تــدارک دیدنــد بــرای کنتــرل بــازار، این هــا را کنــار بگذاریــم کــه خــودش یــک بــازی بــرای بــازار خواهــد بــود، ولــی 

مــن معتقــدم کــه اوپــک پــاس اوپــک در ایــن 40-30 ســال در مــورد کنتــرل بــازار بســیار خــوب عمــل کــرده اســت 

و در آینــده هــم حــاال کــه اوپــک پــاس شــده اگــر روس هــا بگذارنــد کــه یــک مقــدار عربســتان در رقابــت بــا روس هــا 
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نیفتــد، ماننــد جنــگ قیمتــی کــه دو جلســه قبــل راه انداختنــد، مــن فکــر می کنــم جــا بــرای مــا بــاز می شــود و بــا 

همتــی هــم کــه شــماها داریــد، جوان هــای بــه ایــن خوبــی و پــرکار و پرتــاش، مــا می توانیــم جــای خــود را تــا حــدود 

زیــادی- نمی خواهــم بگویــم ســریع - در یــک زمان بنــدی بــاز خواهیــم کــرد. 

سعید خوشرو
مــن یــک جمع بنــدی فشــرده بکنــم. بحــث خوشــبختانه بــا مطالبــی کــه آقــای دکتــر حســینی اضافــه کردنــد هــر ســه 

ســطح خــوش بینانــه، بــد بینانــه و محتاطانــه را دیدیــم. آقــای جــوان کــه انواعــی از ســناریوهای متنــوع از V شــکل تــا 

L شــکل و Uشــکل ارائــه دادنــد. آقــای دکتــر غنیمی فــرد نســبت بــه رشــد تقاضــا خیلــی بــا ماحظــه و تردیــد نــگاه 

کردنــد، خواســتند کــه حواســمان باشــد و ایــن ســطح قیمت هــا را خیلــی بلنــد نبینیــم. ضمــن اینکــه عرضــه امــکان 

دارد، هــم از جهــت اینکــه ویــروس ترامــپ از بیــن رفتــه اســت و ممکــن اســت پیامدهــای آن هــم دیــر یــا زود از بیــن 

بــرود، هــم از این کــه بــه طــور واقعــی مــازاد ظرفیتــی وجــود دارد کــه همیــن االن اوپــک ده میلیــون اســتفاده نمی کنــد، 

شــاید تحمــل نداشــته باشــند؛ ســه مــاه دیگــر پنــج مــاه دیگــر اضافــه کننــد. یعنــی افزایــش عرضــه قطعی تــر از افزایــش 

تقاضــا اســت و ایــن بــازار را شــکننده می کنــد. امــا مــن تاکیــد کنــم کــه آقــای دکتــر ضمــن اینکــه محتاطانــه بــازار را 

تحلیــل کردنــد، در ایــن احتیــاط یــک احتیــاط دیگــر هــم کردنــد، گفتنــد لبــاس گــرم برداریــد، چتــر داشــته باشــید، 

حــاال اگــر این طــور نشــد بهتــر. در همــان هــم یــک احتیاطــی کردنــد کــه دل گــرم کننــده بــود. مــن بیشــتر دوســت 

دارم تحلیــل آقــای دکتــر حســینی درســت در بیایــد، چــون کار مــا در پــس گرفتــن بــازار راحت تــر می شــود. امــا اگــر 

ــرای آن روز هــم در مجموعــه سیاســت گذاران آمادگــی الزم  تحلیــل آقــای دکتــر غنیمی فــرد هــم اتفــاق افتــاد، مــا ب

ــازار و تحلیــل  ــد. همیشــه تحلیــل وضعیــت ب ــای ســاالری توضیــح دادن داشــته باشــیم. در بخــش فرآورده هــا هــم آق

ــار تاثیــر  اینکــه چــرا قیمت هــا افتــاد، در ســطوح فنــی، حرفــه ای، دانشــگاهی و مطالعاتــی بحــث می شــد، امــا ایــن ب

تقاضــای نهایــی آنقــدر عیــان بــود کــه عامی تریــن آدم هــا هــم دیدنــد کــه دیگــر در خانــه نشســتند و جایــی نمی رونــد، 

پــس طبیعــی اســت قیمــت بنزیــن پاییــن بیایــد و طبیعــی اســت تقاضــا پاییــن بیایــد و طبیعــی اســت کــه قیمــت نفت 

پاییــن بیایــد. بــه جــز ایــن مــورد کــه خیلــی شــدید بــود و همــه درک و لمــس کردنــد. در بقیــه مــوارد آن قــدر ایــن 

تغییــرات جزئــی اســت کــه در همیــن گزارش هــای حرفــه ای ایــن کار دیــده می شــود و در بخــش پتروشــیمی هــم کــه 

اشــاره کردنــد مــا رقابــت ســر ســختی خواهیــم داشــت و همچنــان ایــن بخــش خصوصــی شــده کــه خیلــی هــم موفــق 

ــه حمایت هــای سیاســی و اســتراتژیک دولــت دارد. ایــن را هــم جــزو پیــام ایــن بخــش  عمــل کــرده اســت، چشــم ب

ــرد. ــه ک ــدی اضاف ــود در جمع بن می ش
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نشسـت رگوالتـوری نفـت و نیرو

پنجشـنبه 1399/11/09                                     9:00 تـا 10:15 





  احمد داودی
نایب رییس شورا و مرکز ملی رقابت، دبیر باشگاه نفت و نیرو

مشخصات فردی:

احمد داودی، متولد 1336

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد برنامه ریزی اقتصادی

سوابق شغلی و اجرایی:

معاون و رییس امور انرژی سازمان برنامه ریزی و بودجه

رییس امور بنگاه های اقتصادی سازمان برنامه ریزی و بودجه

رییس امور زیربنایی سازمان برنامه ریزی و بودجه
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  هوشنگ فالحتیان
معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی

مشخصات فردی:

هوشنگ فاحتیان، متولد 1336

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کارشناسی مهندسی مکانیک

سوابق شغلی و اجرایی:

مدیر نیروگاه 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای غرب )کرمانشاه، کردستان، ایام(

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای باختر )مرکزی، همدان، لرستان(

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای اصفهان )اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

مشاور وزیر نیرو در امور برق و انرژی

معاون وزیر نفت در برنامه ریزی
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  محمدحسین رحمتی
 رییس امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فردی:

محمدحسین رحمتی، متولد 1362

سوابق تحصیلی:

دکترای اقتصاد دانشگاه تگزاس آستین
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  محمد ساردوئی نسب
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مشخصات فردی:

محمد ساردوئی نسب

سوابق تحصیلی:

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی 

سوابق شغلی و اجرایی:

معاون موسسه پژوهشی حقوق انرژی دانشگاه تهران 

نایب رئیس هیئت نظارت استانی وزارت علوم 

عضویت در کمیسیون حقوق تجارت، اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

دبیر کمیسیون علوم انسانی دانشگاه تهران 

معاون آموزشی کمیسیون علوم انسانی دانشگاه تهران 

عضو هیئت تحریریه مجله حقوق خصوصی دانشگاه تهران 

عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران
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  رضا پدیدار
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران

مشخصات فردی:
رضا پدیدار

سوابق تحصیلی:

Commonwealth Institute UK تحقیق در عملیات مهندسی، موسسه
سوابق شغلی و اجرایی:

مدیرعامل گروه آیسکو ایران 
عضو هیئت موسس و رییس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 

عضو اصلی اتاق های بازرگانی مشترک کشورهای انگلستان، آلمان، بلژیک، فرانسه، یونان، کانادا ، امارات، ایتالیا ، چین
عضو هیئت علمی انجمن ریخته گری ایران 

عضو انجمن علمی تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران
رییس هیئت مدیره انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها 

عضو هیئت امناء موسسه خیریه سیدالشهدا )ع( )دانش آموزان و دانشجویان نیازمند(
کارشناس و تحلیلگر اقتصاد انرژی در صدا و سیما و مطبوعات اقتصادی کشور

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران
نایب رییس فدراسیون صنعت نفت ایران 

)IPC( عضو شورای سیاست گذاری قرارداهای جدید نفتی ایران
 عضو شورای توسعه توان ساخت داخل تجهیزات کاالی نفت ایران )معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری(

Valve World Middle East Conference 2017 عضو شورای راهبردی
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران

عضو هیئت مشورتی خانه تشکل های اتاق بازرگانی تهران
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احمد داودی

بسم ا... الرحمن الرحیم

بــا آرزوی ســامتی بــرای کلیــه عزیــزان شــرکت کننده و حاضریــن در ســالن و مخاطبیــن عزیــزی کــه از طریــق فضــای 

ــه  ــد. امیــدوارم مباحــث مفیــدی ارائ ــه اینجــا دنبــال کردن ــا ب مجــازی برنامه هــای ششــمین کنگــره نفــت و نیــرو را ت

شــده باشــد و مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

امــروز بحــث دربــاره ایجــاد نهادهــای تنظیم گر بخشــی و تخصصی اســت که بخش انــرژی را مورد بررســی قــرار می دهیم. 

ــری  ــای تصدی گ ــک فعالیت ه ــری و تفکی ــای تصدی گ ــذاری فعالیت ه ــرای واگ ــور ب ــه در کش ــت هایی ک ــرو سیاس پی

و حاکمیــت، برطبــق سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی در کشــور پیــاده و اجــرا شــده اســت، طبیعتــاً یــک 

ــه  ــون اصــل 44 هــم ب ــوده اســت کــه در قان ــه نحــوه حاکمیــت و تصدی گــری الزم ب ــگاه ب تغییــر پارادایــم و تغییــر ن

خوبــی مــورد توجــه واقــع شــده اســت. بنابرایــن بــا ورود بخــش غیردولتــی بــه فعالیت هــا، به خصــوص در بخش هایــی 

کــه انحصــارات دولتــی هــم بــه لحــاظ مالکیــت و کنتــرل منابــع اولیــه انــرژی در کشــور مــا نقــش خیلــی مهمــی دارنــد، 

ــن بخش هــا، چــه در صنعــت و چــه در  ــرای بخــش خصوصــی کــه می خواهــد فعالیــت و ســرمایه گذاری کنــد در ای ب

تجــارت، خیلــی مهــم اســت کــه ایــن نهادهــای مســتقل بتواننــد نقــش داشــته باشــند.

سخنرانان این نشست را معرفی اولیه می کنم: 

جناب آقای مهندس هوشنگ فاحتیان، معاون محترم وزیرنفت در امور برنامه ریزی؛

جناب آقای دکتر محمد ساردوئی نسب، معاون محترم مؤسسه پژوهشی حقوق و انرژی دانشگاه تهران؛

جناب آقای دکتر رضا پدیدار، رییس محترم کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی؛

جناب آقای دکتر محمدحسین رحمتی، رییس محترم امور اقتصاد کان وزارت برنامه و بودجه کشور؛

محمد ساردویی نسب

بیــش از 6 ســال اســت کــه ســنگ بنــای موسســه انــرژی در دانشــگاه تهــران گذاشــته شــده اســت و از ســال 95 رســماً 

توســط هیئــت امنــای دانشــگاه تهــران تصویــب شــده اســت تــا در زمینــه پژوهش هــای مرتبــط بــا حقــوق انــرژی فعــال 

باشــد. رییــس ایــن موسســه ســرکار خانــم دکتــر امیــن زاده هســتند. بنــده هــم در خدمــت ایشــان بــه عنــوان معــاون 

ایــن موسســه هســتم.

از باشگاه نفت و نیرو و همه دستگاه های حامی تشکر می کنیم برای اینکه این فرصت را فراهم کردند.
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مــا کــه در ایــن زمینــه مشــغول هســتیم می بینیــم و متوجــه می شــویم چقــدر بــا ســطح دانــش و ســطح عملکــرد در 

ســطح بین المللــی در ایــن زمینه هــا فاصلــه داریــم. خیلــی از مباحــث در اقتصادهــای پیشــرفته بــا روش هــای عقلــی و 

متناســب حــل شــده اســت، بــا سیســتم بومــی مــا هــم ســازگاری دارد و ایــن تجربیــات قابــل اســتفاده اســت. مــن در 

زمینــه تنظیم گــری بــرق در اتحادیــه اروپــا مطالعاتــی را انجــام دادم، دانشــجویانی داشــتیم کــه در ایــن زمینــه آن هــا را 

راهنمایــی  کــرده و تحقیــق کرده انــد. خاصــه ایــن کــه ایــن اتحادیــه در مقــررات مختلــف بــه ایــن موضــوع پرداختــه 

اســت. اتحادیــه اروپــا منابــع انــرژی زیــادی را در اختیــار نــدارد. عمدتــاً وارداتــی هســتند. بــر عکــس شــرایط کشــور 

مــا بســیار مناســب اســت. غیــر از منابــع فســیلی، منابــع انرژی هــای نــو هــم در همــه زمینه هــا در اختیــار مــا هســت. 

کشــور مــا می توانــد مرکــز یــک بــازار منطقــه ای بــرای انــرژی باشــد. از طریــق کشــورهای عضــو اکــو کــه همکاری هــا و 

زمینه هایــی بــرای همــکاری در ایــن زمینــه دارنــد و موقعیت جغرافیایی کشــورمان که در شــرایط بســیار خوبی قــرار دارد.

کشــورهای همســایه مــا هــم کــه تولیــد کننــده ســوخت فســیلی خــام هســتند، در ایــن زمینه هــا زیــاد وارد نشــده اند 

ــه دنبــال ایــن هســتند کــه تحــول ایجــاد  ــد. البتــه بعضــی  از آن هــا ب ــه همــان خــام فروشــی اکتفــا کردن و بیشــتر ب

کننــد. مــا بــازار خیلــی خوبــی را می توانیــم مدیریــت کنیــم. بــرای ایــن کار ایــن بــازار احتیــاج بــه ایــن دارد کــه بــازار 

باشــد. بــازار یعنــی جایــی کــه عرضــه و تقاضــا اســت؛ بــا شــرایط رقابتــی و بــدون تاثیــر انحصارگرایانــه فعــاالن قدرتمند. 

وزارت خانه هــای مــا در ایــن زمینــه، در عرضــه انــرژی نقــش مهمــی دارنــد و از طریــق شــرکت های دولتــی قیمــت آن 

ــان می دانیــد قیمت هــای  ــا شــرایطی کــه در کشــور مــا هســت و قیمت هــا را کــه خودت را دریافــت می کننــد. البتــه ب

واقعــی نیســت. ولــی ایــن ســبب شــده اســت یــک انحصــار بــه وجــود بیایــد. بخشــی از آن طبیعــی اســت ماننــد انحصــار 

خطــوط انتقــال بــرق، هــر کســی از بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه نمی توانــد خیلــی ورود پیــدا کنــد.

قانــون سیاســت های کلــی اصــل 44 هــم در بخــش بــرق روی ایــن قســمت تاکیــد کــرده اســت کــه در اختیــار دولــت 

باقــی بمانــد و در گــروه ســه قــرار دارد. امــا مســئله اصلــی مــا خطــوط انتقــال نیســت. خطــوط انتقــال در اروپــا همیــن 

ــه  ــل این ک ــه دلی ــد. ب ــاد می کن ــی ایج ــار طبیع ــه انحص ــد ک ــاس کردن ــم احس ــا ه ــی در آن ج ــی را دارد. یعن ویژگ

کشــورهای مختلــف بــا پتانســیل های مختلــف در اتحادیــه اروپــا ایــن زیرســاخت را ایجــاد کردنــد کــه اقتضائــات خــاص 

خــود را دارد و محدودیــت دسترســی بــه طــور طبیعــی و امــکان ایجــاد انحصــار و تعییــن شــرایط وجــود دارد.

ــا هــدف  ــه وجــود آمــد، ب ــرق ب ــازار ب ــران، ب ــرق ای ــا تاســیس شــرکت مدیریــت شــبکه ب ــا از ســال 82 ب در کشــور م

ــای  ــرد. در بازاره ــم در برمی گی ــت را ه ــه وزارت نف ــه البت ــاد ک ــرژی راه افت ــورس ان ــال 92 ب ــردن در س ــی ک رقابت

بــرق، مــا بازارهــای فیزیکــی، بازارهــای خدمــات فرعــی، بــازار انتقــال بــرق و بــازار ظرفیــت را داریــم. مهم تریــن ایــن 

بازارهــا، همــان بــازار فیزیکــی اســت کــه نقطــه ثقــل معامــات و تبــادالت مربــوط بــه تولیــد، انتقــال و توزیــع بــرق 
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اســت. در کنــار ایــن بازارهــای فیزیکــی، در دنیــا بازارهــای مالــی در زمینه هــای مختلــف و به خصــوص انــرژی مطــرح 

ــی  ــی آورد. اوراق ــن م ــد و ریســک آن را پایی ــی ســامان دهی می کن ــه طــور کل ــرژی را ب ــرق و ان ــادالت ب ــه تب اســت ک

ــا،  ــامل فوروارده ــود ش ــه می ش ــا عرض ــای دنی ــرق در بورس ه ــه ب ــد و عرض ــی تولی ــای واقع ــاس ظرفیت ه ــه براس ک

فیوچرزهــا، ســواپ ها و آپشــن ها هســتند. ایــن اوراق کــه بــرای عرضــه بــرق در زمــان آینــده، هــم بــرای تولیدکننــده، 

ــه  ــت در عرض ــان و قطعی ــد و اطمین ــاد می کنن ــان ایج ــده، اطمین ــرای مصرف کنن ــم ب ــطه ها و ه ــرای واس ــم ب ه

ــد.  ــی دارن ــیار بزرگ ــش بس ــد، نق ــت کنن ــد مدیری ــم می توانن ــا را ه ــد و قیمت ه ــود می آورن ــه وج ــا را ب و در تقاض

در کشــور مــا در عرضــه انــرژی، فعــًا اوراِق ســلِف مــوازی پیش بینــی شــده اســت و ســایر اقســام ایــن اوراق اســتفاده 

نمی شــود. درحالــی کــه ایــن اوراق کمــک می کنــد کــه مــا بتوانیــم تقاضــای آینــده را در طــول یــک دوره مشــخص 

مدیریــت کنیــم و بدانیــم وضعیــت مــا در چــه شــرایطی اســت. ایــن فقــط عرضــه نیســت کــه دارد انجــام می شــود. 

ــورس اوراق  ــی ب ــه فقه ــا کمیت ــکاری ب ــه هم ــاز ب ــف، نی ــتقه مختل ــای مش ــتفاده از ابزاره ــا و اس ــوع روش ه ــث تن بح

ــا  ــه آی ــورد این ک ــوص در م ــند. به خص ــوع ببخش ــا را تن ــن روش ه ــینند و ای ــتگاه ها بنش ــن دس ــا ای ــادار دارد. آن ج به

روش هــای دیگــر ماننــد اختیــار معاملــه آپشــن ها و یــا فیوچرزهــا قابــل اســتفاده باشــند و مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

مــا وقتــی می توانیــم از تنظیم گــری صحبــت کنیــم کــه دنبــال یــک بــازار واقعــاً رقابتــی باشــیم. بنابرایــن رگوالتــوری 

هــم شــامل تنظیــم مقــررات می شــود و هــم نظــارت. امــا یــک هــدف مشــخصی دارد و آن هــم رقابتــی کــردن بــازار 

ــا  ــم. درســت اســت م ــه انحــراف می روی ــا ب ــد، م ــب کن ــه جل ــن زمین ــا را در ای ــز دیگــری توجــه م اســت. اگــر هرچی

مقــررات حمایــت از مصرف کننــده داریــم. جنــاب آقــای دکتــر فرمودنــد کــه یارانه هــا را داریــم، ولــی ایــن مــوارد همــه 

قابــل کنتــرل و قابــل اســتفاده اســت.

ــت  ــود مالکی ــی نب ــرد. حت ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــف م ــای مختل ــه در جاه ــت ک ــی اس ــا، روش های ــن روش ه ای

خصوصــی، یعنــی دولتــی بــودن عرضــه حامل هــای انــرژی هــم مشــکل اساســی ایجــاد نمی کنــد. منــوط بــه این کــه 

عرضه کننــدگان دولتــی بپذیرنــد بــا قواعــِد بــازی کار کننــد. یعنــی خودشــان را بخــش خصوصــی تلقــی کننــد. قطعــاً 

ــه ســمت تجاری شــدن  ــه ب ــان هســتیم ک ــا درجری ــد و م ــاق می افت ــد در وزارت نفــت دارد اتف ــی در دوره جدی اقدامات

روش هــا حرکــت کننــد و بتواننــد خودشــان را به عنــوان یــک فعالــی کــه در تــراز یــک شــرکت تجــاری بــزرگ نفتــی 

ــد.  ــم کنن ــد، حــرکات و ایفــای نقــش خودشــان را تنظی ــا کن ــد نقــش ایف ــل هــم می توان کــه در عرصــه بین المل

بنابرایــن دولتــی بــودن هــم مانعــی نیســت. گرچــه خــود شــرکت های بــزرگ هــم اگــر بخواهنــد در بورس هــا فعالیــت 

کننــد و به صــورت یــک شــرکت تجــاری در تــراز خــاص خــود ظاهــر شــوند، بایــد بخشــی از ســهام خودشــان را واگــذار 

کننــد. حــاال البتــه هنــوز بــرای کشــور مــا شــاید طــرح ایــن مباحــث زود اســت. چــون مــا قانــون سیاســت های کلــی 

306

ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو 



اصــل 44 را داریــم کــه قــدم بســیار بزرگــی در تــرک ظاهــر اصــل یعنــی دور شــدن از ظاهــر اصــل 44 برداشــته اســت 

و محتــوی اصــل 44 را تغییــر داده اســت. قانــون اساســی مــا مانــع بزرگــی در ایــن زمینــه بــود. ایــن یــک قــدم اســت. 

ــود.  ــته می ش ــم برداش ــزرگ ه ــای ب قدم ه

رگوالتورهــای ملــی اروپایــی نقــش زیــادی در تنظیــم بــازار بــرق اروپائــی داشــته انــد. البتــه هــر کشــور بــرای خــود 

یــک رگوالتــور دارد کــه هماهنــگ بــا آژانــس هماهنگ کننــده اروپایــی کار می کننــد. حــاال مــا در کشــور خــود، بــازار 

یکپارچــه را داریــم و از ایــن جهــت مشــکلی نداریــم کــه بخواهیــم رگوالتورهــای متعــددی داشــته باشــیم. دلیــل آن هــا 

ــان  ــا اهداف ش ــت. ام ــود آورده اس ــه وج ــت را ب ــن وضعی ــه ای ــت ک ــا اس ــاوت قلمروه ــت و تف ــا اس ــدد حاکمیت ه تع

مشــخص کــردن تعرفه هــای دسترســی و قیمت گــذاری اســت. خــود ایــن مســئله خیلــی مهــم اســت. چگونــه می شــود 

درکشــور مــا ایــن کار را انجــام داد کــه شــرایط رقابتــی حفــظ شــود؟

مــا در کشــورمان ســازمان تعزیــرات حکومتــی داریــم کــه ایــن کار را دارد در بخش هــای دیگــر انجــام می دهــد. خــودش 

احتیــاج بــه مطالعــه و پژوهــش دارد کــه ایــن قیمت گــذاری چگونــه می توانــد بــا شــرایط رقابتــی بــازار کنــار بیایــد و 

آن را از بیــن نبــرد، حــل و فصــل اختافــات کنــد، تــوان تصمیم گیــری داشــته باشــد. ایــن مســئله خیلــی مهــم اســت.

در ایــاالت متحــده کــه یــک کشــوری اســت کــه از لحــاظ سیســتم اقتصــادی لیبرالیســم اقتصــادی را دنبــال می کنــد، 

از ســال 1905 اولیــن بــار قانــون شــرمن تصویــب شــد و بعــد قانــون کلینتــون کــه بــا ایجــاد انحصــار در بــازار به طــور 

جــدی برخــورد کردنــد. مجازات هــای بســیار ســنگین و بی ســابقه بــرای قراردادهــای ضــد رقابتــی اعمــال شــد. اساســاً 

در یــک سیســتم لیبــرال کــه قــرارداد پایــه همــه چیــز اســت و بایــد آزاد باشــد، قراردادهــای انحصارگرایانــه را تنبیه هــای 

بســیار ســخت می کننــد. قانــون شــرمن در مســائل افقــی یعنــی قراردادهــا و نقــش انحصــار در بــازار از طریــق توافــق، 

کنتــرل، تعییــن قیمــت و قانــون کلینتــون از طریــق ادغام هــا و کــم کــردن عرضه کننده هــا و ایــن گونــه مــوارد ســعی 

کردنــد ایــن راه کارهــای ضــد رقابتــی را دنبــال کننــد. 

خوشــبختانه مــا امــروز مقــررات خیلــی خوبــی داریــم. قانــون سیاســت های کلــی اصــل 44 را داریــم کــه حقــوق رقابــت 

را ایجــاد نمــود کــه آقــای داودی آن جــا در شــورای رقابــت تشــریف دارنــد. ایــن قانــون حتــی عرضه کنندهــای عمومــی 

را هــم تحــت کنتــرل شــورای رقابــت قــرار داده اســت و ایــن تحــول بســیار بزرگــی اســت. یعنــی عرضه کننــده دولتــی 

هــم بایــد از ایــن قواعــد تبعیــت کنــد. در ذهنــم بــود کــه بیشــتر دربــاره اتحادیــه اروپــا بگویــم، ولــی کوتــاه می کنــم. 

امــا یــک مســئله مهــم اســتقال و پاســخگویی نهــاد رگوالتــور اســت. 

در همیــن الیحــه ای کــه بــرای رگوالتــوری انــرژی در دولــت تصویــب شــده اســت، تــا جایــی کــه مــن دیــدم، اگــر متنــی 

کــه دیــدم اصیــل باشــد، گفتــه اســت دبیرخانــه رگوالتــور در وزارت نیــرو باشــد، یعنــی از همــان ابتــدا اســتقال آن را 
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نابــود کــرده اســت تــا این کــه ایفــای نقــش درســتی داشــته باشــد. چــرا ایــن دبیرخانــه در مرکــز ملــی رقابــت نباشــد؟ 

ــی  ــور طبیع ــی به ط ــد، ول ــد کار می کنن ــوزانه دارن ــا دلس ــای م ــد. وزارت خانه ه ــدا باش ــده ج ــد از عرضه کنن ــاً بای حتم

کســی نمی خواهــد بــرای خــود ناظــر درســت کنــد، چــون فکــر می کنــد کار او درســت اســت. کارمــان را داریــم انجــام 

می دهیــم هزینــه ایجــاد می شــود. اگــر ایــن کارهــا را کار مــوازی تلقــی کننــد، نظــارت را برنتافتــه و ادعــا کننــد کــه 

از بیــرون شــرایط مــا را درک نمی کننــد.

ــده و کارا  ــک روش بالن ــه ی ــل ب ــل تبدی ــن روش هــا قاب ــن تفکــر ای ــد. ای ــده رشــد نکن ــن ای این هــا ســبب می شــود ای

نباشــد. هــدف ایــن نیســت مــا نهــاد درســت کنیــم، هــدف ایــن اســت کــه مــا در آخــر بینیــم بــازار مــا رقابتــی اســت. 

هــدف ایــن اســت کــه ببینیــم بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی مــا بــا یــک قواعــد بــازی دارنــد کار می کننــد. ایــن 

ــرای دولــت ایجــاد نمی کنــد. واقعــاً مــن می خواســتم ایــن را تاکیــد کنــم. هیــچ مشــکلی را ب

در ایــران از ســال 46 کــه قانــون ســازمان بــرق تصویــب شــد، در ایــن قانــون هــم ورود موسســات غیردولتــی یعنــی غیــر 

از ســازمان بــرق ایــران، بــرای تولیــد بــرق پیش بینــی شــده بــود کــه فکــر خوبــی اســت. شــاید بــرای ایــن بــوده کــه 

از ســرمایه گذاران خارجــی اســتفاده کننــد. یــک نــوع بخــش تنظیم گــری بــه وزارت نیــرو واگــذار شــده بــود. بعــد در 

ســال 82 بــا آییــن نامــه تعییــن شــرایط و روش خریــد و فــروش بــرق در شــبکه کشــور هیئــت تنظیــم بــازار تصویــب 

شــد. ایــن ســال، ســال تحــول بزرگــی اســت. وزارت نیــرو قــدم بســیار بزرگــی بــرای تشــکیل ایــن هیئت برداشــته اســت. 

درســت اســت کــه ایــن هیئــت از اســتقال کافــی برخــوردار نبــوده و اعضــای آن را وزیــر نیــرو تعییــن می کــرد، بــرای 

ــت  ــن هیئ ــود همی ــد، توســط خ ــرق می کن ــارت ب ــد، تج ــرق می کن ــه ب ــه دارد عرض ــودش ک ــه خ ــه زیرمجموع این ک

ــه تلقــی می شــود. ایــن اشــکال بزرگــی اســت. از مهم تریــن وظایــف  ــه وزارت خان نظــارت شــود کــه نهــادی وابســته ب

هیئــت تنظیــم بــازار، تدویــن شــاخص های کارآمــدی بــازار، نظــارت بــر عملکــرد بــازار و گــردش ســامت و کارآمــدی 

ــازار بــرق اســت. شــاخص های کارآمــدی تعریــف دارد. ایــن را نمی توانیــم خودمــان یــک چیــز دیگــر بــه آن نســبت  ب

دهیــم، ایــن یعنــی بــرای بــازار رقابتــی. شــرایط مختلفــی پیش بینــی شــده اســت در ایــن آیین نامــه کــه حتــی در حــد 

خــود می توانــد راه گشــا باشــد. یــک قــدم اســت، امــا قــدم اول قــدم کامــل نیســت. 

در هــر صــورت اقــدام بســیار بزرگــی بــود، تــا این کــه شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران تاســیس شــد. در اســاس نامه 

هــم راهبــری انجــام عملیــات و توســعه بــازار بــرق و بــورس بــازار بــرق را بــه ایــن شــرکت محــول کــرده و هــم نظــارت 

را بــه خــود ایــن شــرکت کــه تحــت نظــر هیئــت تنظیــم بــازار بــرق دارد کار می کنــد. امــا مشــکاتی کــه مــا داریــم در 

بخــش بــرق ایــن اســت کــه توزیــع بــرق بــا وجــود اســتقال شــرکت های توزیــع بــرق اســتانی، بــاز در کنتــرل شــرکت 

توانیــر و شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق اســت. خواهــی، نخواهــی وقتــی مدیریــت دولتــی شــد، این کــه شــما در بــرق 
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ــه بخــش خصوصــی واگــذار کنیــم، عمــًا اتفــاق خاصــی نمی افتــد. مــن معتقــد  اســتانی هــم بگوییــد60 درصــد را ب

ــد  ــد ذهن مــان را خیلــی متمرکــز کنیــم کــه حتمــاً بای هســتم مالکیــت در ایــن زمینــه عنصــر کلیــدی نیســت، نبای

مالکیــت خصوصــی شــود و اگــر نشــد دیگــر نمی شــود. مالکیــت خصوصــی بشــود یــا نشــود تابــع شــرایطی اســت کــه 

حاکمیــت تصمیــم می گیــرد. امــا تنظیــم بــازار مشــکلی ایجــاد نمی کنــد، محدودیتــی هــم مــا در قانــون سیاســت های 

کلــی اصــل 44 در ایــن مــورد نداریــم. 

شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد بــرق حرارتــی، شــرکت دولتــی اســت کــه عمــًا بــاز کنتــرل کل بخــش حتــی بخــش 

خصوصــی تولیــد کننــده بــرق حرارتــی در اختیــار او اســت. شــبکه انتقــال کــه اساســاً بایــد در اختیــار دولــت باشــد، 

چــون مشــمول گــروه ســه اســت، در خــود قانــوِن کلــِی سیاســت های اصــل 44، دولتــی تلقــی شــده اســت. بنابرایــن آن 

ســرجای خــود و اســتقالی هــم کــه شــرکت های توزیــع بــرق اســتانی دارنــد عــرض کــردم کــه به واســطه وابســتگی 

مدیریــت کامــل نیســت. حــق دسترســی بــه شــبکه پیش بینــی شــده بــرای همــه فعــاالن، مشــتریان و مشــترکین کــه 

ایــن خیلــی امتیــاز بزرگــی اســت کــه در ایــن زمینــه در اســاس نامه شــرکت ســهامی مدیریــت بــرق ایــران آمــده اســت. 

ــران در شــرایط فعلــی ســازمانی مســتقل نیســت و وابســته اســت.  ــرق ای امــا در مجمــوع ســازمان تنظیــم مقــررات ب

ــر  گرچــه بــر رفتــار صادقانــه و منصفانــه کــه در اســاس نامه شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق پیش بینــی شــده اســت، ب

شــفافیت تأکیــد شــده اســت، مــا قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات را داریــم کــه در ســال 88 بــه تصویــب 

رســید. امــا این هــا همــه وابســته بــه ایجــاد یــک نهــاد رگوالتــوری اســت کــه ایفــای نقــش کنــد. قوانیــن و راهکارهــای 

کلــی مشــکل زیــادی را از مــا حــل نمی کنــد. رگوالتــوری کــه پدیــده جدیــدی اســت، نســبت بــه حقــوق رقابــت یــک 

ــت.  ــع اس ــای آن به موق ــور دارد و واکنش ه ــه حض ــی دارد ک ویژگ

ــل  ــی وجــود داشــته باشــد، تکمی ــه انحصــارات طبیع ــی ک ــوری جای ــا رگوالت ــت ب ــه سیاســت رقاب ــت ک ــوان گف می ت

ــی  ــا آن جای ــرد. ام ــن می ب ــا را از بی ــد و آن ه ــرار می ده ــدف ق ــت ه ــورای رقاب ــی را ش ــارات غیرطبیع ــود. انحص می ش

کــه مشــکل اســت انحصــار طبیعــی اســت. یعنــی شــما عرضــه کننــده واحــد داریــد، ماننــد شــبکه انتقــال بــرق، یــا 

ــران اســت، کــه کار توســعه میادیــن و تولیــد  ــاً شــرکت ملــی نفــت ای ــرژی کــه عمدت عرضه کننده هــای حامل هــای ان

ــد  ــرژی بای ــِی ان ــاد تنظیم گربخش ــا نه ــاد م ــه اعتق ــه ب ــه این ک ــاج دارد ب ــا احتی ــده دارد، این ه ــه عه ــت و گاز را ب نف

ــرق. ــازار ب ــِر ب ــط تنظیم گ ــه فق تشــکیل شــود، ن

ــر را توســعه  ــاد تنظیم گ ــم نه ــا بیایی ــد، م ــب کن ــس تصوی ــه اگــر مجل ــکان وجــود دارد ک ــن ام ــه ای درســت اســت ک

دهیــم، دولــت ایــن کار را بکنــد، ولــی این کــه مــا بیاییــم بــرای بــرق یــک نهــاد تنظیم گــر داشــته باشــیم، بــرای گاز 

یکــی، بــرای هــر چیــز دیگــری یکــی، مــا بــازار انــرژی را نابــود می کنیــم. ضمــن این کــه منابــع مالــی مملکــت را صــرف 
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ــم  ــا چــه اجــازه ای داری ــن کار را بکنیــم؟ م ــد ای ــم. چــرا بای ــم، صــرف تشکیات شــان می کنی ــن ســازمان ها می کنی ای

ایــن کار را انجــام دهیــم؟ 

می خواهــم روی قســمت آخــر تمرکــز کنــم و به خصــوص از جهــت تنظیــم بازارهــای خــرده فروشــی، ایــن اختیــارات 

شــورای رقابــت کــه در مــاده 59 اصــاح قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 اســت کــه تنظیم گــِر بخشــی را 

پیش بینــی کــرده اســت. ایــن بــه معنــای محدود کــردن شــورای رقابــت نیســت و به هیــچ وجــه بــه معنــای واگــذاری 

ــات شــورای  ــه نهــاد تنظیم گــر نیســت. نهــاد تنظیم گــر بایــد کامــًا مرتبــط و تحــت نظــارت و مصوب وظایــف خــود ب

رقابــت، حتــی بعــد از تشــکیل آن قــرار گیــرد. این کــه حــاال بایــد قانــون تصویــب کنیــم بــرای نهــاد تنظیم گــر، علتــش 

ایــن اســت کــه ایــن نهــاد بودجــه می خواهــد، ســازوکار می خواهــد، ســازمان می خواهــد. بــرای ایجــاد ایــن بــا توجــه 

بــه محدودیت هایــی کــه مــا در ایجــاد تشــکیات جدیــد داریــم، گفتنــد آن جــا بــرود وگرنــه از لحــاظ فلســفه ی خــود 

شــورای رقابــت، حتــی بــدون تصویــب هیئــت وزیــران می توانســت ایــن کار را انجــام دهــد. چــون هیــچ وظیفــه خــاص 

و متمایــزی از صاحیــت عمومــی شــورای رقابــت قــرار نیســت تــا نهــاد تنظیم گــر ایفــا کنــد. 

ــد بودجــه  ــت بای ــرای این کــه دول ــرای این کــه تشــکیات می خواهــد، ب ــون می خواهــد، ب ــرژی قان تنظیم گــر بخــش ان

بــرای آن در نظــر بگیــرد، این گونــه پیش بینــی کردنــد. شــاید خواســتند مجلــس یــک بــار دیگــر ایــن مســئله را کنتــرل 

کنــد. چــون قــرار اســت تشــکیات جدیــد ایجــاد شــود. ایــن را نبایــد بــه ایــن معنــا تلقــی کنیــم کــه حاال قــرار اســت ما 

دو مرتبــه یــک شــورای رقابــت دولتــی کوچــک را بــه وجــود بیاوریــم، اســم آن را بگذاریــم نهــاد تنظیم گر. این مســئله ای 

اســت کــه در هــر قانون گــذارِی بعــدی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. تشــکر می کنــم از وقتــی کــه بــه مــن دادیــد.

احمد داودی
ــد و نظــرات  خودشــان  ــن موضــوع کار کردن ــر نتیجــه مطالعــات قبلی شــان را کــه روی ای ــای دکت ــون؛ آق ــی ممن خیل

را ارائــه فرمودنــد کــه در جــای خــود مغتنــم اســت و بایــد بــه آن توجــه شــود. امیدواریــم در تنظیمــات بعــدی و در 

ــه خصــوص آن بحــث اســتقال  ــکات ایشــان ب ــت و در مجلــس مطــرح شــود، حتمــاً ن ــد در دول پیشــنهاداتی کــه بای

ــم. ــتفاده کنی ــد اس ــه فرمودن ــی ک ــرد و از نکات ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م ــتگاه های دولت ــا از دس رگوالتوری ه

رضا پدیدار
خدمــت کلیــه عزیــزان به خصــوص دوســتان ارجمنــد در پنــل عــرض ســام و وقــت بخیــر دارم. ایــن توفیــق حاصــل 

شــد به عنــوان نماینــده پارلمــان بخــش خصوصــی، نکاتــی چنــد را در خصــوص ضــرورت نهــاد تنظیم گــر و رگوالتــوری 

310

ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو 



در حــوزه انــرژی تقدیــم حضــور کنــم. 

ــم  ــی کــه شــد تداخــل داشــته باشــد و تکــراری شــود، ســعی می کن ــا صحبت های ــن ب ــب م ــدار مطال ــک مق شــاید ی

ــای  ــل هســتند را داشــته ام و در زمینه ه ــروز در پن ــه ام ــی ک ــا عزیزان ــق همــکاری ب ــن توفی ــز شــود. م ــا پرهی از آن ه

مختلــف صحبت هــای زیــادی بــا هــم داشــته ایم، امــا آن چــه کــه حائــز اهمیــت اســت هدفــی اســت کــه همــه مــا آن 

را دنبــال می کنیــم. اســتاد خــوب مــن، آقــای دکتــر حســینی اینجــا تشــریف دارنــد و در خدمــت ایشــان مــن بارهــا 

درس یــاد گرفتــم کــه هــدف از تاســیس رگوالتــوری ایجــاد حکمرانــی واحــد و نظــارت بــر کلیــه فعالیت هــای انحصــاری 

و تشــخیص مصادیــق ضــد رقابتــی و تنظیــم مقــررات دسترســی آزاد بــه خدمــات انحصــاری و تامیــن منابــع مالــی و 

انعقــاد قراردادهــای مهــم بــدون تبعیــض اســت کــه همــه مــا بــه دنبــال آن هســتیم. 

ــه هرحــال در بحــث انحصــارات دولتــی و اقدامــات خصوصی ســازی کــه در طــی ســال های بعــد از پیــروزی انقــاب  ب

ــادی کشــیدیم. فضــای کســب و کار تحــت  ــم. ســختی هایی زی ــادی را تحمــل کردی ــراز و فــرود خیلــی زی داشــتیم، ف

تاثیــر تصویــب قوانیــن و مقــررات لحظــه ای، باعــث توقــف در فعالیت هــا شــد. رفتارهــای تبعیض آمیــز به وجــود آمــد. 

بخش هــای دولتــی، عمومــی و غیردولتــی کــه خــود دوســتان عزیــز مــن می داننــد، شــرایطی را بــه وجــود آوردنــد کــه 

ــا نهــاد مســتقل تنظیم گــری را به خصــوص در نقــش نفــت، گاز، پاالیــش، پتروشــیمی و فرآورده هــای نفتــی  امــروز م

بــه عنــوان بنیــان اقتصــاد کشــور ضــروری می دانیــم.

بنــده کــه ســی ســال در حــوزه انــرژی فعالیــت دارم، معتقــدم اقتصــاد مــا نفتــی اســت، تعــارف هــم نداریــم. مــن تصــور 

می کنــم ویژگی هایــی را کــه اگــر مــا بخواهیــم مطــرح کنیــم خیلــی ویژگی هــای زیــادی اســت. مــا بایــد یــک نهــاد 

تنظیم گــری داشــته باشــیم کــه در اجــرای وظایــف خــود مســتقل باشــد. اســتقال کامــل بایــد داشــته باشــد، تحــت 

هیــچ شــرایطی و زیــر هیــچ فشــاری نبایــد باشــد. اســتقال از دولــت، اســتقال از ذینفعــان بــازار، و بــا بی طرفــی در 

تصمیم گیــری، در نصــب و عــزل اعضــا و اســتقال مالــی فعالیــت کنــد. مــا پیشــنهاد داریــم در مــورد اســتقال مالــی، 

نبایــد تحــت تاثیــر جایــی قــرار گیــرد. نهــاد تنظیم گــر بــا شــفافیت کامــل و حمایــت از ســرمایه گذاران و همین طــور 

مصرف کننــدگان بایــد ضمانــت اجــرا بــه وجــود بیــاورد. بایــد تعامــل بــه وجــود بیــاورد. ایــن تعامــل بیــن چــه کســانی 

اســت؟ بیــن نهادهــای دولتــی اســت، بیــن بخــش خصوصــی اســت. مــن خاطــرم هســت خدمــت دوســت عزیــزم جنــاب 

ــا صراحــت ایــن مطلــب را گفتنــد کــه  ــرژی بودیــم، آن جــا ایشــان ب آقــای مهنــدس فاحتیــان در یــک کنفرانــس ان

بلــه بایــد ایــن اســتقال وجــود داشــته باشــد. امیــدوارم شــما بــا همــان تفکــر، امــروز در وزارت نفــت و مســئولیتی کــه 

داریــد، همــان هدفــی را کــه چنــد ســال قبــل گفتیــد دنبــال کنیــد. انتظــار مــا به عنــوان بخــش خصوصــی ایــن اســت. 

ــا مشــارکت فعــاالن بخــش خصوصــی، انجمن هــا، تشــکل ها، اتحادیه هــای حــوزه نفــت، گاز،  نظــام رگوالتــوری بایــد ب
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ــی داشــتیم و بعــد هــم در  ــاق بازرگان ــا در نشســت هایی کــه در ات ــن را م ــد. ای ــه وجــود بیای پاالیــش و پتروشــیمی ب

شــورای رقابــت خدمــت جنــاب آقــای داودی و آقــای دکتــر شــیوا تاکیــد کردیــم.

قــدرت رقابــت از حیــث تامیــن منابــع اولیــه و خــوراک بــرای فعــاالن اقتصــادی چــه در بخــش دولتــی و چــه در بخــش 

ــد دســت  ــدی بای ــای تولی ــوراک واحده ــذاری خ ــز قیمت گ ــا از روش تبعیض آمی ــد. م ــود بیای ــه وج ــد ب خصوصــی بای

ــا حساســیت عــرض می کنــم.  برداریــم. مــن ایــن را ب

مــا یــک مطالعــه ای در اتــاق بازرگانــی انجــام دادیــم کــه از ایــن مســئله در دنیــا چه خبر اســت؟ کشــورهای دیگــر دراین 

مــورد چــکار می کننــد؟ ســه مــدل را بررســی می کنیــم، یکــی از منظــر وزارت نفــت کــه خــودش مســتقیم در جایــگاه 

رگوالتــوری وارد شــده، ســه کشــور نــروژ، انگلیــس و موزامبیــک بودنــد. مــدل دیگــر از منظــر شــرکت های مســتقل نفتی 

کــه در بیــن 50-40 کشــوری کــه مــورد مطالعــه ما قــرار گرفتند، مــدل مالــزی و اندونزی خیلــی خوب بود، نشــان می داد 

کــه چگونــه حفــظ می کننــد. بــه همیــن دلیــل در برنامــه 2020 آقــای ماهاتیــر محمــد ایــن مســئله آمــده بــود. یکــی 

هــم رگوالتــوری مســتقل بــا ماموریــت تنظیم گــری، مقرراتــی تأســیس کــرده کــه بــرای خــود یــک مــدل خــاص داشــت 

و بــا هیــچ جــای دیگــر تطبیــق نمی کــرد. مــدل انحصــاری خاص خــود او بــود. ماننــد برزیــل، مکزیــک، تیمورشــرقی و ...

ــه  ــا به صــورت جســته گریخت ــات م ــد. مطبوع ــر اشــاره فرمودن ــاد تنظیم گ ــرای نه ــی را ب ــک ســری وظایف دوســتان ی

ــه عقــل حکــم  ــزی ک ــی آن چی ــر چیســت، ول ــاد تنظیم گ ــف نه ــه وظای ــد ک ــن را مطــرح کردن ــص متاســفانه ای و ناق

ــت. ــم اس ــد مه ــن می کن ــور را تامی ــی کش ــع مل ــط و مناف ــرایط و ضواب ــد و ش می کن

وظایفــی کــه مــا بــرای نهــاد تنظیم گــر دیدیــم خیلــی وظایــف مهمــی اســت. یعنــی از آماده ســازی مناقصــات و اجــرای 

قراردادهــا گرفتــه تــا ســایر مســائل، کــه مــا مدل هــای جهانی و مــدل مکزیــک و برزیل را کــه درآوردیــم و تطبیــق دادیم. 

صحبت هــای مــن، حتمــاً کامــًا مــورِد وثــوق  آقــای دکتــر حســینی هســت که خودشــان در ایــن زمینــه مطالعه داشــتند. 

اطمینــان از انطبــاق فعالیــت بــا اســتانداردهایی کــه وجــود دارد، یــا بــه هرحــال رویالتــی کــه وجــود دارد، نمایندگانــی 

کــه از دولــت حضــور دارنــد، صــدور مقــررات و ... بحــث خیلــی طوالنــی دارد، مــن از رگوالتــوری صنعــت بــرق عبــور 

می کنــم. اســتاد اشــاره فرمودنــد، بــه هرحــال خیلــی زحمــت کشــیدند. ولــی مــا در مــورد صنعــت بــرق هــم مطالعــات 

دقیــق و کافــی کردیــم و همیــن بررســی هایی هــم کــه صــورت گرفتــه اســت، همیــن وضعیتــی کــه االن آمــده و توســط 

دولــت بــه مجلــس داده شــده، ایــن هــم اشــکال دارد. االن مــا در آن اشــکال می بینیــم کــه وظایــف و کارکردهــای آن را 

به خاطــر اطالــه کام پرهیــز می کنــم. چــون اگــر وضــع مقــررات و قوانینــی کــه در حــوزه صنایــع بــرق اســت بــه صــورت 

عملــی و کامــًا روشــن و عادالنــه بخواهــد پیــاده شــود، بــا آن چیــزی کــه االن هســت تفاوت هــای خیلــی زیــادی دارد.

بحــث حمایــت از مشــتری را وقتــی مــا مطــرح می کنیــم، بایــد واقع نگــری داشــته باشــیم. در حــرف کــه نمی توانیــم 
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از مشــتری دفــاع کنیــم، در عمــل هــم بایــد دفــاع کنیــم. توســعه فضــای رقابتــی کــه بایــد بــه وجــود بیایــد در صنعــت 

بــرق مــا نداریــم. مــن تصــور می کنــم اگــر بخواهیــم تمرکــز داشــته باشــیم، تمرکزمــان را روی نظــام صنعــت نفــت، 

گاز، پاالیــش و پتروشــیمی منتقــل کنیــم. از بــزرگان جمــع یــاد گرفتیــم و در بخــش خصوصــی روی آن کار کردیــم، 

واقعــاً ارتقــاء شــرایط کســب و کار در صنعــت نفــت کشــور اســت. ایــن بایــد ارتقــاء پیــدا کنــد، نبایــد متوقــف شــود.

اظهارنظــر راجــع بــه لوایــح و طرح هــای مرتبــط بــا صنعــت و فضــای کســب و کار بایــد از این جــا اســتعام شــود. چقــدر 

شــما جلســه تشــکیل می دهیــد بــدون این کــه نماینــده بخــش خصوصــی حضــور داشــته باشــد؟ ایــن نمی شــود، جــور 

در نمی آیــد. یعنــی از ایــن طــرف شــعار می دهیــم می خواهیــم رگوالتــوری داشــته باشــیم، از آن طــرف می رویــم کار 

خودمــان را انجــام می دهیــم. هماهنگــی و تدویــن برنامــه جامــع بــرای همــکاری بــا وزارت نفــت به خصــوص بــرای ورود 

ــر محتــرم نفــت و معاونیــن  تشــکل های علمــی پژوهشــی صنعتــی درســت اســت، ادای احتــرام می کنــم خدمــت وزی

محترم شــان، ولــی در گفتــار اســت در عمــل نیســت. می گوینــد مــا مطــرح می کنیــم، ولــی مــا ندیدیــم کــه مــا بتوانیــم 

ــورت  ــد ص ــه بای ــازی هایی ک ــت گذاری ها و بسترس ــن سیاس ــال ای ــم. به هرح ــود بیاوری ــه وج ــرایط را ب ــاء ش ــن ارتق ای

ــته  ــد نوش ــه می خواه ــوص ک ــی به خص ــای اجرای ــررات، آیین نامه ه ــن، مق ــی قوانی ــه در طراح ــارکتی ک ــرد و مش گی

شــود، حضــور بخــش خصوصــی در نظــام تنظیم گــری وجــود دارد.

مــا بــرای اســاس نامه نهــاِد تنظیم گــر بخــش نفــت، گاز، پاالیــش، پتروشــیمی و صنایــع وابســته بــر اســاس مــاده 59 

ــت  ــد شــورای رقاب ــون کــه اشــاره می کن ــاده 59 قان ــن م ــر جایگزی ــن زی ــاده 7 مت ــون سیاســت های اصــل 44 و م قان

مکلــف اســت در حــوزه کاالهــا و خدمــات کــه بــازار آن هــا را تشــخیص می دهــد بایــد انجــام دهــد. آقــای داودی حتمــاً 

خاطرشــان بایــد باشــد، ایــن را مــا در جلســه شــورای ملــی رقابــت گفتیــم کــه مکلــف اســت ایــن کار را انجــام دهــد 

ــه وزارت نفــت  ــد ک ــده اســت. آن جــا مشــخص می کن ــارات وزارت نفــت هــم آم ــف و اختی ــون وظای ــاده 13 قان و درم

مکلــف اســت به منظــور تدویــن و تنظیــم مقــررات الزم و بهبــود فضــای کســب وکار در صنعــت نفــت و گاز و صنایــع 

مرتبــط وابســته و ایجــاد زمینــه رقابــت ســالم و شــفاف بیــن فعــاالن اقتصــادی ایــن بخــش و جلوگیــری از آن بحثــی 

ــا مشــارکت شــورای رقابــت موضــوع مــاده 53 را عملــی کنــد.  کــه دائــم داریــم صحبــت می کنیــم، بحــث انحصــار، ب

تأکیــدش برمشــارکت اســت.

آن چــه مــا در پارلمــان بخــش خصوصــی و در نشســت مشــترک بــا فراکســیون تشــکل های تخصصــی در حــوزه انــرژی 

ــم و مــن ســالیانی اســت افتخــار حضــور دارم و به عنــوان نماینــده ایــن دوســتان امــروز توفیــق دارم کــه  تأکیــد داری

ــر  ــر ســه نف ــاد تنظیم گ ــه اعضــای پیشــنهادی نه ــن اســت ک ــا ای ــم، پیشــنهاد م ــدا کن ــس حضــور پی ــن کنفران در ای

ــه و  ــش مربوط ــادی در بخ ــر اقتص ــر صاحب نظ ــد، دو نف ــت باش ــر نف ــاب وزی ــه انتخ ــادی ب ــی و اقتص ــر فن صاحب نظ
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ــع و  ــی و صنای ــاق بازرگان ــه انتخــاب ات ــر در بخشــی ب ــر صاحب نظ ــه در بخــش انتخــاب شوراســت، دو نف ــی ک حقوق

معــادن ایــران انتخــاب شــود، یــک نفــر صاحب نظــر بــه انتخــاب فدراســیون صنعــت نفــت ایــران کــه تشــکل تشــکل ها 

اســت و تمــام تشــکل های حــوزه نفتــی را در اختیــار دارد، ایــن مــدل در دنیــا هــم جــاری اســت، یــک نفــر صاحــب 

نظــر بــه انتخــاب انجمــن نفــت ایــران کــه نمــادی از حمایــت از قوانیــن و مقرراتــی اســت کــه در دولــت دارد هدایــت 

می شــود و نماینــدگان وزیــر و بخــش خصوصــی در آن جــا حضــور دارنــد، نهایتــاً دو نفــر از قضــات بــه انتخــاب و حکــم 

رئیــس قــوه قضاییــه باشــند. ایــن پیشــنهاد ماســت و مــن تصــور می کنــم پیشــنهادی منطقــی اســت. شــرح وظایفــی 

را کــه مــا بــرای آن دیدیــم شــرح وظایفــی اســت کــه آن را روزآمــد کردیــم.

آن چیــزی کــه در ایــن شــرح وظایــف دیدیــم مصادیــق و رویه هــای ضد رقابتــی اســت کــه خیلــی موضــوع مهمــی اســت. 

تنظیــم قیمــت، دسترســی بــه بــازار و قیمت گــذاری خــوراک اســت. ایــن مــوارد نــکات کلیــدی اســت و جــزو وظایفــی 

اســت کــه بایــد حتمــاً داشــته باشــند. بــه هرحــال در بحــث تحقیــق و بازرســی ایــن را دیدیــم، دســتورالعمل های الزمــی 

ــر  ــی اگ ــاغ می شــود، یعن ــه اب ــررات و ضوابطــی ک ــر دســتورالعمل ها و مق ــش و نظــارت ب ــد. پای ــد صــادر کن ــه بای ک

وزارت محتــرم نفــت اعــام می کنــد، اگــر وزارت نیــرو اعــام می کنــد یــک جایــی بایــد پایــش شــود، اگــر بخواهیــم 

ــه اســت، شــرح وظایفــی  ــن زمین ــه نمی شــود. دســتورالعمل هایی کــه در ای ــوری داشــته باشــیم یک طرف نهــاد رگوالت

ــون صنعــت  ــاده ســه اصــاح قان ــه در م ــرده اســت ک ــررات مشــخص ک ــن و مق ــده شــده، به هرحــال در قوانی ــه دی ک

نفــت هــم تاکیــد شــده کــه نظــارت بــر اعمــال حــق حاکمیــت و مالکیــت عمومــی بــر منابــع نفتــی بــه عهــده گروهــی 

ــت  ــن هیئ ــا ای ــاً در این ج ــم. نهایت ــی نداری ــا حرف ــًا درســت اســت، در انتخــاب آن م ــه کام ــته شــده اســت ک گذاش

نظــارت اســت کــه می توانــد موضــوع زمینه ســازی نهــاد رگوالتــوری را تنظیــم کنــد. این جــا خیلــی کامــل هــم آمــده 

اســت و در مــاده 7 قانــون بــاز بــر وظایــف هیئــت عالــی نظــارت تاکیــد شــده اســت. همــان نکاتــی اســت کــه در اصــل 

44 بــر وظایــف هیئــت عالــی نظــارت تاکیــد شــده اســت و دوســتان عزیــز هــم بــه آن اشــاره کردنــد.

ســواالتی کــه پیــش روی مــا اســت ایــن اســت کــه وقتــی مــا از نهــاد تنظیم گــر بخــش نفــت و گاز صحبــت می کنیــم، 

بخــش بــرق کــه در مجلــس اســت، وظایــف ایــن بــه چــه ترتیــب اســت؟ جایــگاه آن کجاســت؟ اســتقال آن چیســت؟ 

بودجــه بــه چــه ترتیــب اســت؟ مــا گفته ایــم بودجــه از دولــت نمی گیــرد. خــود همــان وظایــف و ســازمان و موسســات 

ــم  ــف را گفتی ــوت و ضع ــاط ق ــم، نق ــد. آسیب شناســی ها را اشــاره کردی ــن می کنن خودشــان همان جــا بودجــه را تعیی

ــم.  ــرح کردی ــد را مط ــوری باش ــام رگوالت ــر نظ ــر ب ــد ناظ ــه می توان ــناریوهایی ک ــب و س ــگاه مناس ــال جای ــه هرح و ب

اصاحــات پیشــنهادی مــا ایــن 5 نکتــه اســت:

استقال مالی و ساختاری به گونه ای باشد که وظایف مستقل را به انجام برساند.  .1
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در اعضــای نهــاد جــای صاحب نظــران مســتقل دارای تخصــص و دانــش فنــی و اقتصــادی و حقوقــی خالــی اســت،   .2

بایــد حتمــاً حضــور داشــته باشــند.

ــن اســت کــه حتمــاً  ــا ای صاحب نظــران مســتقل بخش هــای اقتصــادی و نهادهــا و انجمن هــا اســت کــه نظــر م  .3

ــده اســت.  ــت شــود و در پیشــنهادمان هــم آم ــاد رعای ــن نه در ای

کلیــه اختیــارات شــوراهای بخشــی شــورای رقابــت، در مــواردی کــه قانــون اصــل 44 تعییــن می کنــد واگذار شــود.  .4

انتصاب اعضا با حکم ریاست محترم جمهور باشد.  .5

ــه  ــی ک ــن نکات ــاً ای ــرد. واقع ــرار گی ــه ق ــورد توج ــردم م ــرض ک ــرده ع ــی فش ــه خیل ــی ک ــن عرایض ــم ای آرزو می کن

ــوده اســت و اگــر اغــراق کنــم کــه بیــش از عــرض کــردم حاصــل نشســت های بســیار زیــادی در بخــش خصوصــی ب

 80-70 جلســه در ایــن زمینــه داشــتیم کــه بــه ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه امــروز توفیــق حاصــل شــد در جمــع 

حضــار و همین طــور مــردم عزیــز و خبرنــگاران ارائــه کنیــم امیــدوار هســتم مــورد توجــه قــرار گیــرد.

احمد داودی
ممنـون از نـکات و مطالبـی کـه جنـاب آقـای دکتر پدیـدار در اتاق بازرگانـی روی آن ها کار کـرده بودند و خوشـبختانه ما 

در ایـن پنـل از نظـرات دوسـتانی کـه روی ایـن موضـوع کار تخصصی کرده  انـد اسـتفاده می کنیم. خیلی ممنون هسـتیم.

محمدحسین رحمتی
واقعــاً فرصــت نیســت کــه ارائــه ای داشــته باشــیم و در خصــوص ابعــاد مختلــف آن بتوانیــم بحــث و بررســی کنیــم. بــه 

نظــر مــن جایــگاه مباحثــی کــه مطــرح خواهــم کــرد خالــی اســت. الزم در به صــورت مفصل تــر نظــرات طرفیــن بیــان 

 شــود تــا تصمیم گیــری و تصمیم ســازی و اجمــاع روی آن اتفــاق بیفتــد. مــن 6-5 موضــوع را مطــرح می کنــم کــه بــه 

ــد.  ــذاری کن ــل هدف گ ــد حداق ــوال ها را می توان نظــرم برخــی از س

ــا همدیگــر در ارتبــاط اســت. اول این کــه پیش زمینــه رگوالتــوری  موضــوع اوِل مــن، خــودش پنــج شــاخه دارد کــه ب

ــه  ــد ک ــدا نمی کنی ــا پی ــور در دنی ــما دو کش ــن ش ــرای همی ــت. ب ــود اس ــای موج ــاختارها و نهاده ــک س ــاً ی حتم

رگوالتوری شــان شــکل هــم باشــد. روی ســاختار و نهادهــای موجــود طراحــی رگوالتــوری می کننــد. مثالــی کــه زدنــد 

ــی نفــت  ــراس و شــرکت مل ــه پتروب ــدی می رســند ک ــن جمع بن ــه ای ــن کشــورها در دهــه 90 ب ــک، ای ــل و مکزی برزی

مکزیــک را ظــرف ده ســال بــه شــرکت خصوصــی تبدیــل کننــد. بعــد ظــرف ایــن ده  ســال به نحــوی عمــل می کننــد کــه 

بتواننــد ســهام  ایــن دو شــرکت را در بــورس نیویــورک بفروشــند. رگوالتــوری باالدست شــان را بــا ایــن هــدف طراحــی 

315

IPEC  2021



می کننــد. آیــا مــا می خواهیــم و بــه ایــن جمع بنــدی رســیده ایم کــه شــرکت ملــی نفــت ایــران را در بــورس نیویــورک 

بفروشــیم کــه از رگوالتوری هــای آن جــا مثــال می زننــد؟ خیلــی مهــم اســت کســی کــه می خواهــد در مــورد صنعتــی 

مخصوصــاً صنعــت انــرژی کــه صنعــت مــا در ایــران اســت نظــر بدهــد، بــه صــورت همه جانبــه و عمیــق ماجــرا را ببینــد.

ســاختار و نهادهــای موجــود یــک کشــور دیگــر غیرقابــل کپــی اســت و در نتیجــه رگوالتــوری آن هــم غیرقابــل کپــی 

اســت. ایــن خیلــی نکتــه مهمــی اســت. یعنــی اگــر شــما تصمیــم گرفتیــد بــاال دســتی نفــت در اختیــار دولــت بمانــد، 

خروجــی آن هــم مــوردی ماننــد مــوارد باالدســتی آن یــا حداقــل شــبیه بــه آن نــه کپــی  می شــود. باالدســتی دســت 

دولــت اســت و رگوالتــوری بایــد بــه جاهــای دیگــر بپــردازد. توجــه کنیــد مــن روی این کــه شــرکت ملــی نفــت ایــران 

بایــد دولتــی بمانــد یــا خیــر نظــری نــدادم و جمع بنــدی اصــل 44 را فــرض گرفتــه ام. 

از همیــن مثــال ســاختار مــن بــه اینجــا می رســم کــه اگــر مــا در مــورد انــرژی می خواهیــم صحبــت کنیــم بایــد در 

ــد  ــه همیــن دلیــل دومیــن مــورد آن اســت کــه بای ــم. ب ــرژی بگیری نهایــت یــک تصمیــم کان در خصــوص وزارت ان

بدانیــم وزارت انــرژی قــرار اســت داشــته باشــیم یــا نداشــته باشــیم، ایــن تاثیــر می گــذارد کــه چــه رگوالتــوری تعریــف 

می کنیــم و ظرفیت هــای رگوالتــوری مــا چیســت؟ وزارت انــرژی چــه پیامدهایــی دارد؟ چــه نتایجــی دارد؟ یــک اثــر 

ــرای وزارت نیــرو  ــوری مثــا دسترســی و قیمت گــذاری را ب مهــم آن ایــن اســت کــه اول بیاییــم امکان پذیــری رگوالت

و وزارت نفــت دو رگوالتــور بــرق و رگوالتــور گاز بررســی کنیــم. اصــا چنیــن چیــزی امــکان پذیــر نیســت. یعنــی در 

ــود دو  ــود دارد. نمی ش ــرژی وج ــدی ان ــرژی و اولویت بن ــذاری ان ــرژی، قیمت گ ــی ان ــث دسترس ــوری مباح ذات رگوالت

نظــام سیاســت گذاری مختلــف در دو وزارت خانــه داشــته باشــید. توجــه کنیــم بــرق و گاز و نفــت همــه انــرژی هســتند. 

ــر  ــن اســت اگ ــم ای ــه مه ــن نکت ــس اولی ــند. پ ــته باش ــد داش ــابه بای ــای مش ــابه، مقررات گذاری ه ــای مش رگوالتوری ه

هــم بخواهیــم تصمیــم بگیریــم وزارت انــرژی نداشــته باشــیم، مفهومــش ایــن اســت وقتــی کــه رگوالتوری هــا فرضــاً 

ــذا بایــد طراحی هــای خــاص خــود را انجــام داد. البتــه توجــه کنیــم  شــکل گرفــت، دیگــر نمی شــود ادغــام کــرد و ل

ــه  ــار دو وزارت خان ــره اختی ــر و در چنب ــارات محدودت ــا اختی ــتند، ب ــری هس ــای ضعیف ت ــاً رگوالتوره ــا حتم رگوالتوره

اســت. پــس اول مــن نمی گویــم حــاال دفــاع کنــم یــا نــه، می گویــم بایــد در مــورد مزایــا بنشــینیم بــا هــم بحــث کنیــم. 

واقعــاً این هــا جمع بنــدی و مطالعــه نشــده اســت. هرگــز آن ابعــاد مختلــف اش ســنجیده نشــده اســت. 

ــرژی  ــما وزارت ان ــر ش ــت. اگ ــری اس ــت گذاری و تنظیم گ ــاوت سیاس ــه تف ــردازم ک ــوع بپ ــومین موض ــه س ــا ب از این ج

تشــکیل دادیــد، آیــا آن وقــت می توانیــد ادعــا کنیــد آیــا وزارت خانــه مــن بــه انــدازه کافــی ابزارهــای سیاســت گذاری 

دارد کــه پاســخ گوی مجلــس باشــد؟ اگــر آری، آن وقــت اگــر شــما مدافــع تشــکیل نهــاد تنظیم گــری هســتید بایــد 

ــه مــردم و مجلــس کافــی  ــرای پاســخ گویی ب ایــن سیاســت گذاری ها را هــم طراحــی کنیــد و اســتدالل کنیــد چــرا ب
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ــدارد!  ــن ربطــی ن ــه م ــف سیاســت گذاری ب ــد تعری ــد بگویی ــوری نمی توانی ــع رگوالت ــک مداف ــوان ی اســت. شــما به عن

ــر  ــتقل دیگ ــاد مس ــک نه ــه ی ــا را ب ــن قواعد گذاری ه ــی از ای ــت بعض ــم اس ــط مه ــن فق ــرای م ــد ب ــد بگویی نمی توانی

بســپارم. پــس شــما حتمــاً بایــد ابزارهــای سیاســت گذاری را تعریــف کنیــد، تقویــت کنیــد، تــا بتوانیــد رگوالتــور ایجــاد 

کنیــد. این هــا ذات اصــاح ســاختاری اســت کــه بایــد اتفــاق بیفتــد و بعــد رگوالتــور شــکل بگیــرد.

چهارمیــن بحــث مرتبــط آن اســت کــه نمی توانیــد شــما رگوالتــور داشــته باشــید و رگوالتــور در خصوص محدوده کســب 

و کار شــرکت های انــرژی صحبــت نکنــد. نمی توانیــد شــما رگوالتــور داشــته باشــید و نگویــد کــه شــرکت بــرق توزیــع 

شــما، توزیــع شــرکت گاز شــما محــدوده و اختیــارات این هــا چیســت. آیــا می توانــد خــرده فروشــی کنــد؟ یــا نــه یــک 

خرده فروشــی رقیــب دیگــری غیــر از این هــا داشــته باشــیم؟ معلــوم اســت ایــن که باالدســت زنجیــره ی عمــودی به عنوان 

ــد گوشــت را خرده فروشــی  ــد. می گوی ــری نمی ده ــه شــخص دیگ ــازه خرده فروشــی ب ــارش اســت، اج ــع در اختی توزی

برمــی دارد، کســی کــه بازرگانــی نفــت می کنــد برمــی دارد، کســی کــه بازرگانــی گاز می کنــد برمــی دارد، اســتخوان های 

ــم. ــت کنی ــع صحب ــای توزی ــوص محدودیت ه ــد درخص ــاً بای ــور، حتم ــرای رگوالت ــس ب ــد. پ ــع می مان ــرای توزی آن ب

ــه  ــذاری و بقی ــارات و تعرفه گ ــوزه و اختی ــد، ح ــت کن ــع صحب ــرکت های توزی ــدوده ش ــورد مح ــت در م ــرار اس ــر ق اگ

کســانی کــه می خواهنــد بازرگانــی بــرق یــا گاز کننــد، حتمــاً امــکان ایــن وجــود داشــته باشــد کــه ایــن شــرکت های 

ــرژی ایــن اســت کــه   توزیــع را ادغــام کنــد. ایــن یکــی مطالعــه شــده اســت کــه یکــی از اولویت هــای پایین دســِت ان

ادغــام شــرکت های توزیــع گاز و بــرق را در بلنــد مــدت داشــته باشــیم. ببینیــد شــما اگــر وزارت انــرژی داشــته باشــید 

ــد  ــا می توانن ــه رگوالتوره ــه محــدوده ای ک ــد. پاســخ ب ــرق می کن ــن ســوال شــما ف ــه ای ــته باشــید، پاســخ ب ــا نداش ی

ــور چــه تصمیمــی بگیــرد. می گویــم مــن  ــد هــم فــرق می کنــد. مــن نمی گویــم رگوالت درخصــوص آن تصمیــم بگیرن

پاســخ بــه ســوال این کــه آیــا رگوالتــور می توانــد در مــورد محــدوده شــرکت گاز رگوالتــور تصمیــم بگیــرد یــا نــه را دارم 

ــه  ــن البت ــم. ای ــر روی شــرکت های خصوصــی صحبــت می کن ــور ب ــارات رگوالت ــورد اختی ــن در م ــم. م صحبــت می کن

چالــش جهانــی بــرای رگوالتورهــا اســت کــه محــدوده اختیاراتشــان بــر روی شــرکت های خصوصــی چقــدر اســت؟ ایــن 

ســوال هنــوز در دنیــا کامــل پاســخ یکپارچــه وجــود نــدارد چــه رســد بــه ایــران کــه هنــوز بحثــش در محافــل علمــی 

حقــوق هــم نهایــی نشــده اســت. البتــه پاســخ بــه ایــن دغدغــه بــه نــکات اصــاح ســاختار هــم برمی گــردد کــه اصــاح 

 NPC ســاختار وزارت خانه هــا حتــی اگــر جــدا باشــند نکتــه مهمــی اســت. وقتــی شــما اصــاح ســاختار کردیــد تکلیــف

معلــوم می شــود کــه آیــا بایــد وزارت نفــت باشــد و یــا وزارت صمــت. 

نکتــه پنجــم آنکــه، مقــررات یــک چیــزی اســت کــه زنــده اســت، تعطیــل نمی شــود. بــه تعبیــر دیگــر اگــر رگوالتــور 

ــک  ــد، ی ــوری می کن ــرژی رگوالت ــورِس ان ــک روز ب ــد. ی ــذاری می کنن ــا مقررات گ ــوری ی ــه رگوالت ــیم بقی ــته باش نداش
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ــی نکتــه  ــت. وضعیــت بلبشــویی اســت ول روزی وزارت صمــت، یــک روزی وزارت نفــت، یــک روزی هــم شــورای رقاب

کلیــدی آن اســت کــه در طــول زمــان، مقــررات تعطیــل بــردار نیســت. توجــه کنیــد ایجــاد رگوالتــوری یعنــی قــرار 

اســت مقررات گــذاری را از یــک کســی بگیریــم، بــه یــک شــخص دیگــر بدهیــم. ایــن خــود خیلــی چالــش فکــری و 

ــار هــم تحلیــل شــود. ــوق و در کن ــا مباحــث ف ــر می شــود وقتــی ب ــن مبحــث پیچیده ت ــی مهمــی اســت. ای اجرای

بــرای مثــال از ایــن نــگاه مــا اصــًا درخصــوص پتروشــیمی و بــازار بــورِس پتروشــیمی کــه یــک چالــش بزرگــی اســت 

صحبــت نمی کنیــم. ســوال اصلــی ایــن اســت کــه وقتــی اصــاح ســاختار وزارت انــرژی اتفــاق می افتــد و بعــد تصمیــم 

بگیریــم NPC کجــا بــرود، آن وقــت نقــش بــورس انــرژی در فــروش محصــوالت پتروشــیمی چیســت؟ آیــا شــرکت مــادر 

تخصصــی می توانــد ســهام دار در هلدینــگ خلیــج فــارس باشــد؟ شــما وقتــی ایــن ســاختارها را تصمیــم نگرفتیــد و بــه 

ایــن ســواالت مهــم در کنــار هــم پاســخ نداده ایــد و ایــن نگرانی هــا را روی هــوا بــدون پاســخ رهــا می کنیــد، بدیهــی 

اســت بحــث رگوالتــوری کــه می کنیــد اصــًا بــه نتیجــه نمی رســد. ماننــد مــوادی کــه در قانــون اجــرای سیاســت های 

ــه ایشــان می گویــم این هــا حرف هــای اســت کــه امثــال مــن  کلــی اصــل 44 نوشــتید. یــک چیــزی نوشــتید، مــن ب

ــه  ــده ب ــنهاد دهن ــد. پیش ــا را بزن ــن حرف ه ــد ای ــی نمی توان ــئول اجرای ــم، مس ــتیم می زنی ــگاه هس ــتاد دانش ــه اس ک

ــد  ــد. اســتاد دانشــگاه مانن ــرود کار کن ــردا می خواهــد ب ــد. چــون ف ــه صحبــت کن ــد این گون ــت نمی توان مجلــس و دول

ــا ــن حرف ه ــت، ای ــوب اس ــم خ ــی ه ــم، خیل ــا را بزن ــن حرف ه ــم ای ــتم، می توان ــی هس ــت علم ــن هیئ ــون م ــن چ م

درســت اســت. ولــی در خصــوص NPC یکی بایــد تصمیم بگیــرد، بعد درخصــوص رگوالتور پتروشــیمی حــاال وزارت نفت

کجــا بایــد باشــد؟ یــا بــرود وزارت صمــت؟ یــا بــرود یــک جــای دیگــر؟ آیــا معنــی می دهــد مــن وزارت نفــت داشــته 

باشــم، NPC ی آن در وزارت صمــت باشــد؟ ایــن مــوارد ســواالتی اســت کــه بایــد مطالعــه شــود. همین طــور پاالیــش 

و پخــش، شــرکت پخــش، شــرکت پاالیــش، رگوالتورهــای بنزیــن، ایــن مــوارد چیزهایــی اســت کــه در اصــاح ســاختار 

تعریــف می شــود. ایــن نکتــه اول مــن.

ــان را  ــد رابطــه مالی م ــاً بای ــی باشــد، حتم ــا دولت ــم باالدســتی م ــم گرفتی ــا تصمی ــه چــون م موضــوع اول اینکــه البت

درســت کنیــم. یعنــی ایــن رابطــه مالــی 14/5 درصــد در کنــار بیــع متقابــل و مــاده 12 و هــر کــدام بــه یــک شــکلی 

بدتریــن رابطــه مالــی اســت کــه می توانیــم داشــته باشــیم. نــه این کــه این هــا ملزوماتــی اســت کــه اول همــه این هــا 

بایــد انجــام شــود بعــد رگوالتــور داشــته باشــند، ولــی مــن بایــد نقشــه داشــته باشــم. برزیــل، مکزیــک، نــروژ بــرای

30-20 ســال بعدشــان نقشــه داشــتند. بایــد بدانــم مــن می خواهــم بــه کجــا برســم. امــا االن چــه کســی نقشــه دارد؟ 

ایــن شــوخی ها در وضــع فعلــی ایــران چیســت؟

موضــوع دوم این کــه مکــرر گفتنــد، هــم این جــا گفتــه شــد هــم جــای دیگــر گفتــه می شــود، مــا بــرای نهــاد، قانــون 
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ــاختار  ــاد در س ــون و نه ــی قان ــم، ول ــاس نامه می خواهی ــون و اس ــا قان ــه م ــم. بل ــاس نامه می خواهی ــم، اس می خواهی

ــتری  ــی زور بیش ــه کس ــد چ ــد. بع ــب می کن ــرد تصوی ــتری دارد، می ب ــی زور بیش ــه کس ــه چ ــی این ک ــران یعن ــا ای م

ــن  ــل طرفی ــی تعام ــد مدت ــه بلن ــک برنام ــاس ی ــر اس ــه ب ــی این ک ــاد یعن ــون و نه ــا قان ــد. در دنی ــرا نمی کن دارد و اج

انجام شــود. ســه تا محدوده تعریف شــود: خط مشــی )Policy( چیســت؟ مقررات )Regulation( چیســت؟ و کســب وکار 

ــا ــه این ه ــف نشــده اســت. کســی ب ــا اصــًا تعری ــه نوشــته شــده اســت، این ه ــون و اســاس نامه ای ک چیســت؟ در قان

)Implementation policy( وارد نشــده اســت. اصــًا یکــی بــه مــن بگویــد کــه آیــا مــا در ادبیــات خــط مشــی اجــرا

ــاد  ــرای نه ــه ب ــاس نامه ای ک ــن اس ــه ای ــد ک ــن بگوی ــه م ــی ب ــم؟ یک ــت )policy tools( داری ــزار سیاس ــم، اب داری

تنظیم کننده هــای بخشــی نوشــتند، ابــزار سیاســت )policy tools( وزارت خانه هــا چیســت؟ همــه روی هــوا اســتدالل 

شــده اســت. رفتیــم قوانیــن قبلــی مــواد 12و13 قانــون تنظیــم بــرق، مــواد 26و27 قانــون توزیــع عادالنــه آب، قانــون 

ــون نویســی! ایــن فقــط تنظیم کننــده  ــه نوعــی نســخ ضمنــی کردیــم. این کــه نمی شــود قان تاســیس وزارت نفــت را ب

ــا زور  ــرود، ب ــد ب ــب کنی ــد تصوی ــم می گوین ــادآوری می کنی ــون نویســی را ی ــد قان ــوع بن ــن ن ــی ای بخشــی اســت. وقت

مرکــز پژوهش هــا و بقیــه تصویــب  شــود. از ایــن نــوع قانــون نویســی چیــزی درنمی آیــد. یکــی بایــد در یــک قانونــی 

تعریــف کنــد policy tools چیســت. حــاال بایــد بگوییــد آقــای وزیــر نیــرو، آقــای وزیــر نفــت، ایــن policy tools هــای 

مقــررات اســت؟ بــا ایــن تعریــف، هیــچ جــای دنیــا یکــی نیســت چــون بــا ســاختار تعریــف می شــود. بــا ایــن تعریــف، 

ایــن مقــررات، نهــاد تنظیم کننــده بخشــی ایــن وظایــف و اختیــارات را دارد. دیگــر مجلــس پاســخگو نیســت. اگــر مجــوز 

گاز و مجــوز بــرق و یــک چیزهایــی می خواهیــد بدهیــد، دیگــر نبایــد وزارت نیــرو را بــه کمیســیون انــرژی صــدا کنیــد.

policy tools آن بایــد تعریــف شــود. همان طــور در همیــن اســاس نامه بایــد اســتقال تعریــف شــود. در همیــن برزیلــی 

کــه گفتــه شــد نهــاد تنظیــم کننــده بخشــی موسســه دولتــی اســت، نهــاد عمومــی غیردولتــی هــم نیســت. نهادهــای 

حاکمیتــی آن هــا ماننــد اســپانیا اســت. نهــاد عمومــی غیردولتــی دارنــد، رگوالتوری شــان دعــوا شــد، اصــًا رگوالتــور آن 

نهــاد موسســه دولتــی اســت، خصوصــی نیســت. نهــاد عمومــی غیردولتــی هــم نیســت. رییــس جمهــور حکــم می زنــد. 

دادگاه حکم هــای رگوالتــوری را ابطــال می کنــد. اســتقال را بایــد تعریــف کنیــم. وقتــی شــما حــوزه رگوالتــوری و خــِط 

مشــی را تعریــف کردیــد، بــه نظــر مــن رگوالتورهــای فعلــی بزرگتریــن اشــکالی کــه دارنــد ایــن اســت کــه اصــًا بــرای 

ــون اساســی اختیــارات  ــد. مشــکل اســتقال آدم هــا حتــی بودجــه نیســت. اصــل 138 قان تصمیم گیــری اختیــار ندارن

ــه وزیــر دیگــر داده اســت. از آن باالتــر کــه نداریــم. شــما بایــد بیاییــد ماننــد اصــل 44 کــه تفســیر  حــوزه وزیــر را ب

ــت  ــون مدیری ــد قان ــادر را مانن ــد قانون هــای م ــد بیایی ــد. بای ــوری تفســیر کنی ــد، اصــل 138 را در حــوزه رگوالت کردی

ــون جدیــد بازنگــری کنیــد. مگــر می شــود مــا  خدمــات کشــوری کــه امــور حاکمیتــی را تعریــف کــرده اســت در قان
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رگوالتــور داشــته باشــیم، نهــاد عمومــی غیردولتــی نباشــد؟ بایــد برویــد در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری امــور 

حاکمیتــی را بــا ایــن نــگاه بازتعریــف کنیــد. آیــا رگوالتــوری امــور حاکمیتــی اســت یــا نــه؟ این هــا مســائلی اســت کــه 

ــه این هــا بپــردازد.  در اســاس نامه بایــد دیــده شــود. مــن در واقعیــت ندیــدم کســی ب

در حــوزه فنــی مــن چنــد نکتــه دارم. بــه هرحــال تجربه هایــی داشــتیم، امــا ایــرادی داریــم کــه تجربه هــای خــود را 

منجــر بــه نتیجــه نمی کنیــم. یــک بحــث دیگــری درخصــوص شــورای رقابــت شــد. ببینیــد مــا چنــد نــوع رگوالتــوری 

ــوری دسترســی، و  ــوری اقتصــادی، رگوالت ــی، رگوالت ــوری فن ــوری را، رگوالت ــم رگوالت ــف کنی ــر تعری ــازه اگ ــم. ت داری

ــا یکــی باشــد؟  ــت فقــط ب ــا رقاب ــا ایــن تفاوت هــا وجــود دارد. در انگلیــس آی ــم. در همــه دنی ــت داری ــوری رقاب رگوالت

ــم، در انگلیــس ــم، آف کام داری ــا آف جــم داری ــوم باشــد. م ــد معل ــا یکــی دیگــر باشــد؟ تکلیــف این هــا بای اقتصــادی ب

6-5 رگوالتــور بخشــی داریــم. یــک رگوالتــوری انحصــار به طــور خــاص داریــم کــه مــوارد بــزرگ را وارد می شــود، مــوارد 

کوچــک را بــه رگوالتوری هــا ارجــاع می دهــد. بــرای همیــن یــک ســوال جــدی ایــن اســت: یــک چیــزی مــا بــه اســم 

شــورای رقابــت داریــم، بــا کارایــی کــه مــا االن می شناســیم، 12 ســال از عمــر آن گذشــته اســت، ایــن را می خواهیــم 

ــد؟ ــه باش ــت چگون ــرار اس ــی ق ــی و دسترس ــادی، رقابت ــی، اقتص ــوری فن ــوزه رگوالت ــن در ح ــه ای ــه رابط ــم ک بدانی

هوشنگ فالحتیان
تشــکر می کنــم از صحبت هــای خیلــی خوبــی کــه اعضــای محتــرم پنــل ارائــه کردنــد هرکــدام از بیانــات جــای تعامــل 

ــه یــک نهــاد تنظیم گــر بخــش  ــاز ب ــن باشــد کــه قطعــاً نی ــه نظــرم اگــر نتیجــه برگــزاری چنیــن نشســتی ای دارد. ب

ــن نهــاد  ــد کــه تأســیس ای ــب صحــه می گذارن ــن مطل ــر ای ــی اســت. یعنــی همــه ب ــب خوب ــن مطل ــم، ای ــرژی داری ان

ــرای چارچــوب وظایــف و اختیــارات ایــن نهــاد،  ــرای کشــور یــک ضــرورت اســت. این کــه مــا وفاقــی پیــدا کنیــم، ب ب

مطلــب خیلــی مهمــی اســت، نکتــه دیگــری کــه بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه مســئله را نبایــد آن چنــان پیچیــده 

کنیــم کــه غیرقابل دســترس باشــد. ایــن حتمــاً قابــل دســترس اســت. ایــن نکتــه کــه مــا الزم اســت دســتورالعمل ها و 

مقــررات را بازنگــری کنیــم هــم یــک الــزام اســت، امــا گــره زدن همــه این هــا بــا همدیگــر بــه نظــر مــن کار را در یــک 

ــرد. مســیر نشــدنی پیــش می ب

ــف  ــک تعری ــر ی ــا اگ ــه م ــن اســت ک ــید، ای ــن رس ــن م ــه ذه ــدار ب ــای پدی ــاب آق ــت جن ــه از صحب ــه آخــری ک نکت

مبهــم و یــا غیرقابــل قبــول از وظایــف و اختیــارات ایــن نهــاد ارائــه کنیــم، ایــن نــه تنهــا کمکــی بــه ایجــاد ایــن نهــاد 

ــده اســت. یعنــی مــا وقتــی می گوییــم نهــاد تنظیم گــر بخشــی بایــد مانیتورینــگ  نخواهــد کــرد، بلکــه عامــل بازدارن

قراردادهــای باالدســتی را انجــام بدهــد و تبییــن نکنیــم کــه چــه منظــوری داریــم، مثــًا بیــان کنیــم نهــاد تنظیم گــری 
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کــه می خواهــد ایجــاد شــود بناســت روی مانیتورینــگ قراردادهــای باالدســتی کار کنــد. در صورتــی کــه وقتــی صحبــت 

ــرار  ــی ق ــار مصرف کننــده نهای ــد در اختی ــی بای ــادر می شــود کــه یــک کاالی ــه ذهنشــان متب از نهــاد می شــود همــه ب

ــا یــک فــراز و فرودهایــی کــه انحصــار در آن نباشــد، رقابــت در آن باشــد، قیمــت منطقــی و عادالنــه بــر آن  گیــرد، ب

ــن  ــه ای ــر نســبت ب ــر و واقعی ت ــگاه جامع ت ــذا توصیــه می کنــم خــود نهادهــای غیردولتــی هــم یــک ن حاکــم باشــد. ل

موضــوع داشــته باشــند. چــون ممکــن اســت کســانی کــه اطاعــات کافــی در ایــن زمینــه ندارنــد، بافاصلــه کل مســئله 

را زیــر ســوال ببرنــد. لــذا ایــن موضــوع بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه دامنــه مســئولیت ها و اختیــار نهــاد مــورد 

ــا کمــک  ــم ب ــر چــه ســریع تر بتوانی ــا ه ــه م ــد ک ــن نشســت هایی کمــک کن ــزاری چنی ــدوارم برگ نظــر چیســت. امی

نخبــگان بخــش انــرژی شــاهد تأســیس چنیــن نهــادی باشــیم.

مــا امیدواریــم کــه موضــوع تعییــن تکلیــف شــود و قانون گــذار نســبت بــه ایــن موضــوع در نهایــت اظهارنظــر کنــد، تــا 

بتوانیــم در ایــن مســیر حرکــت کنیــم. در قســمت پایانــی الیحــه نهــاد تنظیم گــر بخــش بــرق درخواســتی از مجلــس 

شــورای اســامی صــورت گرفتــه کــه مجلــس عــاوه بــر این کــه اســاس نامه نهــاد تنظیم گــری بخــش بــرق را تصویــب 

می کنــد، بــه هیئــت وزیــران ایــن اختیــار را بدهــد کــه ســایر نهادهــای مــورد نظــر بخشــی بــا تصویــب هیئــت وزیــران 

تشــکیل گــردد. اگــر ایــن قانــون در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــود و بــه همیــن ترتیــب کــه خواســت دولــت 

بــوده اســت مــورد تصویــب قــرار گیــرد، طبیعتــاً بــرای ایجــاد نهادهــای تنظیــم بخشــی در ســایر امــوری کــه الزم اســت 

ــران ایــن موضــوع ممکــن می شــود و زمینــه تأســیس  ــا تصویــب هیئــت وزی هــم تســهیاتی فراهــم خواهــد شــد و ب

نهادهــای تنظیــم بخش هــای مختلــف فراهــم خواهــد گردیــد.

امــا مطالبــی کــه در ایــن حــوزه مطــرح اســت ایــن اســت کــه بــه هرحــال مــا االن در کشــوری زندگــی می کنیــم کــه 

ــب  ــن موضــوع در طــول 4 دهــه گذشــته مرت ــورد ای ــم. در م ــرژی پرداخــت می کنی یارانه هــای عمــده ای در بخــش ان

ــت  ــه قیم ــد ک ــخص کردن ــی را مش ــف تکالیف ــم در ادوار مختل ــور ه ــعه کش ــای توس ــم. در برنامه ه ــت می کنی صحب

حامل هــای انــرژی بــه قیمــت فــوب خلیــج فــارس، یــا 95 درصــد فــوب خلیــج فــارس برســد. ولــی بــه دالیــل مختلــف 

ایــن تکلیــف انجــام نشــده اســت. در حــال حاضــر در بخــش نفــت و گاز و در بخــش بــرق یارانه هــای قابــل توجهــی را 

ــه در بخــش  ــن دغدغ ــواره ای ــی اســت و هم ــت جهان ــر از قیم ــیار کمت ــرژی بس ــای ان ــای حامل ه ــم. قیمت ه می دهی

ــن  ــاوت ای ــن موضــوع چیســت و مابه التف ــات ای ــه تبع ــوده ک ــف مطــرح ب ــای مختل ــذاری و مســئولین دولت ه قانون گ

ــد؟  ــی پرداخــت کن ــه شــرکت های خدمات ــد ب ــا را چــه کســی به صــورت شــفاف بای قیمت ه

باالخــره بنزیــن یــک قیمتــی واقعــی دارد، بــرق یــک قیمتــی واقعــی دارد، ســایر حامل هــای انــرژی هــم قیمت هــای 

ــب ســاز و کارهــای  ــی به هرحــال در قال ــی هــم کــه عرضــه می شــود مشــخص اســت. ول ــد. قیمت های مشــخصی دارن
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ــاق  ــوری اتف ــاد رگوالت ــاد نه ــا ایج ــت ب ــا نیس ــد. بن ــتفاده می کنن ــد اس ــه دارن ــدارد و هم ــفافیت الزم را ن ــود، ش موج

ــب همــان نهــاد حتمــاً فــان قیمــت اصــاح شــود. ایــن حــق  ــا مثــًا قصــدی باشــد کــه در قال جدیــدی بیفتــد و ی

ــه  ــی را ب ــک کاالی ــد کــه ی ــف وجــود دارد کــه اگــر خودشــان تشــخیص می دهن ــرای دولت هــا و مجلس هــای مختل ب

قیمــت مخفــف در اختیــار مصرف کننــدگان قــرار دهنــد، می تواننــد بدهنــد، ولــی بایــد مابه التفــاوت قیمــت واقعــی و 

قیمتــی کــه مدنظرشــان اســت را در قالــب بودجــه ببیننــد و مابه التفــاوت آن را تأمیــن و پرداخــت کننــد. ایــن موضــوع 

ــن  ــم و شــفاف می شــود و ای ــط تنظی ــاد تنظیم گر بخشــی، همــه رواب ــا ایجــاد نه بســیار مهمــی اســت در عین حــال ب

ــود. ــن می ش ــازوکارها روش س

اگــر برگــزاری چنیــن کنگره هــا و جلســاتی منجــر بــه ایــن شــود کــه بــه مســئولین دولتــی کــه کمتــر در ایــن حوزه هــا 

آگاهــی دارنــد یــا بــه قانون گــذاران اطاعــات الزم داده شــود کــه ایجــاد نهادهــای تنظیــم بخشــی، خطــری بــرای کشــور 

و مــردم نــدارد. ایــن کنگــره کارکــرد خوبــی خواهــد داشــت اگــر دولــت بخواهــد در یــک منطقــه ای از کشــور کاالیــی 

ماننــد بــرق را بــا قیمــت مخفــف بــه مــردم ارائــه کنــد، ایــن حــق نظــام و حاکمیــت اســت. می تواننــد ایــن کار را انجــام 

دهنــد. ولــی اگــر ســرمایه گذاری و ارائــه ایــن خدمــات بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد، آن کاال را بایــد بــه قیمــت 

تمــام شــده از او بخرنــد و ســود منطقــی و مابــه التفــاوت قیمــت تکلیفــی و تمــام شــده را در قالــب یــک ســازوکار و 

دســتورالعمل مشــخص بــه تولیدکننــده بــا ارائــه کننــده خدمــات پرداخــت کننــد. بنابرایــن بــه نظــر مــن ایجــاد نهــاد 

تنظیم گــر بخشــی، یــک خواســت عمومــی اســت. کــه متاســفانه شــناخت کافــی نســبت بــه زوایــا و فرصت هایــی کــه 

می توانــد ایــن نهادهــای تنظیم گــر بخشــی بــرای کشــور ایجــاد کنــد وجــود نــدارد. 

امیــدوارم بــا برگــزاری چنیــن کنگره هایــی اطاعــات مــردم و مســئولین افزایــش یابــد تــا زمینــه تأســیس ایــن نهادهــا 

بیــش از پیــش فراهــم گــردد. وزارت نفــت بــا تشــکیل نهــاد مــورد نظــر موافــق اســت اســاس نامه بایــد بــا مشــارکت 

ایــن وزارت خانــه  و شــورای رقابــت تهیــه گــردد و بــه هیئــت وزیــران پیشــنهاد شــود و از آن جــا هــم به عنــوان الیحــه 

ــه شــورای  ــه مجلــس شــورای اســامی ارســال شــود پیشــنهاد وزارت نفــت در مــورد اســاس نامه نهــاد تنظیم گــر ب ب

رقابــت داده شــده اســت. اگــر مجلــس شــورای اســامی اختیــار تأســیس نهــاد تنظیم گــر بخــش را بــه هیئــت وزیــران 

ــا کمــک کارشناســان  ــه ب ــس اســاس نامه ک ــی انجــام شــده و پیش نوی ــای مقدمات ــه کاره ــا توجــه ب ــاً ب ــد، حتم بده

ــب  ــس از تصوی ــود و پ ــال نم ــران ارس ــت وزی ــرای هیئ ــریعاً آن را ب ــوان س ــاده شــده اســت، می ت ــت آم ــورای رقاب ش

ــم  ــر خواهــد شــد. امیدواری ــن زمــان امــکان پذی ــران، تأســیس نهــاد موردنظــر در کوتاه تری اســاس نامه در هیــأت وزی

مجلــس محتــرم در ایــن زمینــه ایفــای نقــش کنــد و الیحــه مــورد نظــر دولــت در مجلــس تصویــب شــود و بــه دولــت 

ابــاغ گــردد تــا نهــاد مــورد نظــر هرچــه ســریع تر شــروع بــه کار نمایــد.
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احمد داودی
آقــای دکتــر ســاردویی نســب هــم نکتــه ای راجــع بــه بحــث آقــای دکتــر رحمتــی داشــتند. ایشــان فرمودنــد توضیحــات 

آقــای دکتــر رحمتــی یــک تعریــف دیگــری از رگوالتــوری را ایجــاد و دنبــال می کنــد. بنابرایــن مشــخص اســت ایــن دو 

عزیــز روی ایــن مطلــب توافــق نظــر ندارنــد. فرصــت مــا کــم اســت بایــد بعــداً روی ایــن مســائل بحــث کنیــم و روشــن 

کنیــم چــه چیــزی می خواهیــم و بــه کجــا می خواهیــم برســیم. 

در ایــن جلســه بــر ضــرورت تشــکیل ایــن نهادهــای تنظیم کننــده توافــق بــود و همــه دوســتان آن را تاییــد کردنــد و بــر 

اســتقال ایــن نهادهــا تاکیــد شــد. مــن فکــر می کنــم کــه محــدوده و وظایــف آن جــای بســیار کار دارد. شــاید اختــاف 

 نظــرات خیلــی بیشــتر در ایــن زمینــه باشــد. آقــای دکتــر رحمتــی یــک اشــاره خوبــی هــم بــه وزارت انــرژی و مباحــث 

ــه  ــون برنامــه شــد. دو وزارت خان ــب شــد، جــزو قان ــن را همــه می دانیــم در برنامــه ســوم تصوی ــد. ای مرتبــط آن کردن

محتــرم الیحــه اصاحیــه تهیــه کردنــد و بــه دولــت بردنــد و آن را لغــو کردنــد. االن بعــد از 20 ســال در جلســه افتتاحیــه 

ایــن کنگــره می فرماینــد کــه مشــخص شــد کــه ایــن اشــتباه بــوده اســت. خــدا کنــد کــه ایــن اشــتباه را در مــورد عــدم 

ــه کشــور اســت. این کــه یــک وقتــی به خاطــر این کــه  ــا این هــا خســارت ب تشــکیل رگوالتوری هــا تکــرار نکنیــم. واقع

محــدوده اختیــارات خودمــان محــدود نشــود، یــا خدشــه ای بــه محــدوده اختیــارات وارد نشــود، بــا تشــکیل نهادهــای 

این گونــه کــه همــه دنیــا دارد پیــش مــی رود، 20 ســال قبــل در ایــران پیش بینــی شــده، 7، 8 ســال روی ایــن کار شــد 

تــا تبدیــل بــه قانــون شــد. 12 ســال اســت قانــون ایــن تصویــب و ابــاغ شــده اســت. امــا هنــوز عملــی نشــده اســت، 

هنــوز دربــاره اش بحــث می کنیــم، وقتــی مــی رود بــه مراکــز تصمیم گیــری به خصــوص در دولــت بــا مخالفــت مواجــه 

ــود و  ــت می ش ــا اســاس آن مخالف ــه، ب ــد، ن ــر دهن ــورد را تغیی ــک م ــه ی ــه این ک ــم، ن ــرض می کن ــفاف ع ــود. ش می ش

ــذرد. ــان می گ ــور دارد زم همین ط

ــه نحــوه مناســب ســاختار خودمــان و قوانیــن موجــود همان طــور کــه  امیدواریــم وزارت خانه هــا کمــک کننــد و مــا ب

فرمودنــد دســت یابیــم. البتــه مــا نمی توانیــم در ایــن مقطــع دنبــال اصــاح قوانیــن تــا حــد قانــون اساســی باشــیم، ولــی 

در ســاختارهای موجــود توجــه کنیــم، بــه هرحــال رگوالتــوری را در ایــن بخــش تشــکیل دهیــم و ان شــاا... روابــط مــا 

ــود. ــر ش ــفاف تر و رقابتی ت ــدار ش ــک مق ی
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نشســت تقویــت شــرکت های 

E&P بــرای دســتیابی بــه ظرفیت 

هشــت میلیون بشــکه تولیــد نفت
پنجشـنبه 1399/11/09                                      10:30 تـا 12:00 





  محمدرضا مقدم
مشاور وزیر نفت

مشخصات فردی:
محمدرضا مقدم، متولد 1331

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد 

سوابق شغلی و اجرایی:
معاون وزیر نفت در پژوهش و فناوری و مهندسی، قائم مقام وزیر در انجمن نفت

مشاور عالی وزیر نفت در امر پژوهش، وزارت نفت
معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی، وزارت نفت
رییس ستاد مرکزی بند ج اصل 44، وزارت نفت

رییس کمیته مقابله با آثار تحریم سازمان ملل، وزارت نفت
قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور بهره برداری

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران
عضو اصلی هیئت مدیره: شرکت ملی مناطق نفت خیز ایران، شرکت نفت فات قاره ایران، منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی

عضو اصلی شرکت بهینه سازی سوخت کشور
مجری طرح مطالعات جامع گاز کشور

مجری طرح تولید و مصرف بهینه انرژی
مشاور عالی وزیر نفت

مشاور وزیر صنایع سنگین
مجری طرح تولید تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی

مدیرعامل شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران
مشاور وزیر دفاع

327

IPEC  2021



  محمد علی عمادی
معاون اجرائی بخش باالدستی نفت و گاز شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

مشخصات فردی:

محمدعلی عمادی، متولد 1334

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی نفت، دانشگاه Surrey، انگلستان

کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه Surrey، انگلستان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسامی، تهران 

سوابق شغلی و اجرایی:

دبیر و عضو هیأت رئیسه انجمن نفت ایران

عضو شورای عالی باشگاه نفت و نیرو

عضو مجمع شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید 

رئیس پژوهشکده و کنسرسیوم بین المللی ازدیاد برداشت

عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران

هیئت مدیره شرکت نفت خزر

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

رئیس پزوهشکده ازدیاد برداشت وزارت نفت

عضو کمیته برنامه ریزی )CPC( مربوط به کنگره جهانی نفت )WPC( به نمایندگی از ایران

نماینده شرکت ملی نفت در انجمن شرکت های ملی نفت دنیا )مسئولیت کمیته تکنولوژی و کمیته ازدیاد برداشت(

ریاست کمیته مدیریت مشترک پروژه مطالعات جامع و طرح توسعه میادین سه گانه زاگرس با همکاری شرکت استات اویل 
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مجری طرح توسعه میادین نفت سنگین میادین موند، زاغه، فردوس

مشاور فنی معاون توسعه مهندسی شرکت نفت در امور اکتشاف و تولید

معاونت پژوهشگاه صنعت نفت

قائم مقام پژوهشگاه صنعت نفت

رئیس پژوهشکده اکتشاف تولید در پژوهشگاه صنعت نفت

محقق – گروه PVT پژوهشگاه صنعت نفت 

رئیس SPE ایران

رئیس EAGE ایران
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  سیدعلیرضا طباطبائی نژاد
رئیس دانشکده مهندسی نفت و گاز  و سرپرست پژوهشکده نفت و گاز

مشخصات فردی:
سیدعلیرضا طباطبائی نژاد، متولد 1338

سوابق تحصیلی:
دکتری مهندسی نفت، دانشگاه هریوت وات، بریتانیا

کارشناسی ارشد مهندسی نفت، انستیتوی معدن و تکنولوژی نیومکزیکو، آمریکا
کارشناسی مهندسی نفت و گاز، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، آمریکا

سوابق شغلی و اجرایی:
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند، از سال 1370)با مرتبه استادی(

رئیس دانشکده نفت و گاز، سرپرست پژوهشکده نفت و گاز سهند
عضو شورای عالی مخازن نفت، وزارت نفت 

عضو شورای پژوهشی گاز استان آذربایجان شرقی
دبیر ستاد نفت و گاز استان آذربایجان شرقی

مدیر طرح میدان محور سروش و مسجد سلیمان
ثبت 28 اختراع در زمینه های مختلف نفت و گاز

عضو کارگروه قیمت گذاری آزمایشات نفتی
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  کامران فتاحی
مدیر پورتفولیو پروژه های شرکت مشاوران انرژی تهران

مشخصات فردی:

کامران فتاحی، متولد 1358

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگر مدعو دانشگاه فلوریدا

سوابق شغلی و اجرایی:

مدیر عامل شرکت کاوش و تولید مهر انرژی

عضو هیأت مدیره شرکت حفاری مشاوران انرژی پارسیان کیش

مدیر پروژه مشاور مدیریت طرح های نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مدیر پروژه تهیه و تدوین اسناد مناقصات EPDF طرح 28 مخزن )4.6 میلیارد دالر( مناطق نفت خیز جنوب

مدیـر پـروژه مطالعـات جامـع مخـازن و تهیـه طرح هـای توسـعه )MDP( میادیـن نفتـی یـاران، دارخویـن، سـپهر، جفیر، 

IPC توسـن، آب تیمـور، بـال نفتـی و گازی، میـدان گازی کیـش در قالـب قراردادهـای بیـع متقابـل و یـا

انجـام ارزیابی هـای اقتصـادی بلوک هـای اکتشـافی در آفریقـا، بـرآورد هزینه هـای CAPEX/OPEX و انجـام بررسـی های 

اقتصـادی پروژه هـای توسـعه بیـش از 15 میـدان نفتـی و گازی بویـژه در دشـت آبـادان و خلیـج فـارس نظیـر آب تیمـور، 

سـپهر، جفیـر، کـوه منـد، دانان فاز2، یاران شـمالی، یاران جنوبـی، دارخوین فاز 3، توسـن، بال نفتی و بـال گازی، کیش 

فـاز 2و 3، نـار، پارس جنوبـی، فروز ب

مدیر پروژه طراحی و تدوین مدل ارزیابی و تشخیص صاحیت شرکت های مستعد در حوزه اکتشاف و تولید )E&P( وزارت نفت

عضو انجمن بین المللی مهندسی نفت
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  امیر ادهم
 کارشناس ارشـد مطالعات مهندسـی و اقتصادی طرح ها، مدیریت

برنامه ریزی تلفیقی ستاد شرکت ملی گاز ایران

مشخصات فردی:

امیر ادهم، متولد 1358

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه آزاد اسامی، واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی مهندسی مکانیک )حرارت و سیاالت(، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق شغلی و اجرایی:

کارشناس ارشد مطالعات مهندسی و اقتصادی طرح ها، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی ستاد شرکت ملی گاز ایران

تحلیلگر ارشد کنترل شبکه های گازرسانی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان تهران

مهندس ارشد طراح شبکه های گازرسانی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان تهران
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محمدرضا مقدم

بسم ا... الرحمن الرحیم

بـرای اینکـه مطالـب ایـن پنـل بهتر مـورد اسـتفاده عزیزان شـرکت کننده در کنگـره قرار گیرد، سـعی کردیم مطالـب را به 

طـور واضح و روشـن به صـورت پاورپوینـت تهیـه و ارائه کنیم.

سخنرانان این پنل آقایان دکتر ادهم، دکتر فتاحی، دکتر عمادی و دکتر طباطبائی هستند. 

امیر ادهم
ابتـدا مسـئله امنیـت انـرژی و امنیـت ملـی و رابطـه ایـن دو بـا همدیگـر را مـورد واکاوی قـرار می دهیـم. سـپس جایـگاه 

ایـران و مخـازن نفـت و گازش را از نظـر وضعیـت ژئوپلیتیـک و ژئواکونومیکـی مـورد بررسـی قـرار می دهیـم. در خاتمـه 

براسـاس مطالبـی کـه ذکـر شـد و افق هـای پیـش رو و ظرفیت   هـای توسـعه ای بخـش نفـت و گاز، چنـد توصیه سیاسـتی 

و راهبـردی را خدمت تـان ارائـه می دهیـم. مفاهیـم امنیـت ملـی و امنیـت انـرژی، مفاهیـم بسـیار گسـترده و دارای ابعـاد 

 )Lippmann ( مختلفـی هسـتند. مـا به صـورت خیلی چکیـده و خاصه، تعاریفـی از این هـا می آوریم. آقـای والتر لیپمـن

روزنامـه نـگار و مفسـر امریکایـی از امنیـت ملـی تعریفـی ارائـه می دهـد کـه بـه ایـن صـورت اسـت: »یـک ملـت وقتی 

امنیـت دارد کـه مجبـور نباشـد منافـع مشـروع خویـش را بـرای احتـراز از جنـگ قربانـی کنـد و در صـورت لـزوم قادر 

باشـد کـه منافـع مشـروع خویـش را از طریـق جنگیـدن حفـظ کنـد«. بـا نـگاه بـه ایـن تعریـف می بینیـم تحریم   هـای 

شـدیدی کـه تحـت عنـوان فلج کننـده و حداکثـری امـروزه متوجـه بخـش انـرژی و صنعـت نفـت وگاز کشـور اسـت، 

می توانـد هـدف گیرنـده امنیـت ملـی کشـور تعبیـر شـود. در خصـوص امنیـت انـرژی، از نـگاه کشـورهای مصرف کننـده 

و تولیدکننـده بـه تعریـف امنیـت عرضـه و امنیـت تقاضـای نفـت می رسـیم. از نـگاه کشـورهای مصرف کننـده، توانایـی 

اقتصـاد بـرای تضمیـن قـدرت تأمیـن منابـع انـرژی بـه صـورت پایـدار و بـا سـطح قیمتـی مناسـب کـه تاثیـر نامطلوبـی 

بـر اقتصـاد کشورشـان نداشـته باشـد، امنیـت عرضـه تعریـف می شـود. ایـن مؤلفـه، چهـار عنصـر اصلـی فراهـم بـودن، 

دسترسـی، اسـتطاعت و مقبولیـت را در بـر می گیـرد. ایـن تعریـف مربـوط بـه مرکـز پژوهش هـای انـرژی آسـیا و اقیانوس 

آرام اسـت. از منظـر کشـورهای تولید کننـده، نیـاز بـه دسترسـی بـه بـازار مـداوم و باثبـات انرژی، با رشـد قیمتـی منطقی 

و تأمیـن درآمدهـای ارزی به عنـوان فاکتـور اصلـی امنیـت تقاضـا و امنیـت انـرژی در ایـن کشـورها قابـل تعریـف اسـت. 

امـا بـرای این کـه رابطـه بیـن امنیـت انـرژی و امنیـت ملـی را واکاوی کنیـم، بایسـتی بـه کارکردهـای انـرژی در اقتصـاد 

و سـپهر اقتصـادی- سیاسـی کشـورها از منظـر مصرف کننـده، تولید کننـده و قدرت هـای هژمـون نگاهـی داشـته باشـیم.
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در کشـورهای مصرف کننـده و عمدتـاً صنعتـی، انـرژی عـاوه بـر این کـه تأمین کننـده رفـاه اجتماعـی اسـت، نیـروی 

پیشـران اقتصـادی و صنعتـی و نهـاده اصلـی تولیـد بـه شـمار مـی رود. لـذا هرگونـه اختـال فیزیکـی در عرضـه انـرژی یا 

تغییـرات عمـده قیمتـی آن می توانـد تبعات سـنگین اقتصـادی، اجتماعی و نهایتاً سیاسـی به بـارآورد. لذا در شـرایطی که 

دسترسـی بـه منابـع انـرژی ارزان و بـادوام بـا بحران مواجه شـود، امنیـت انـرژی می تواند معـادل امنیت ملی تلقـی گردد. 

کشـورهای تولید کننـده، عـاوه بـر این کـه نگـران تأمیـن امنیـت عرضـه هسـتند، بـرای تأمیـن رفـاه اجتماعـی و رشـد 

اقتصـاد ملی شـان به دلیـل وابسـتگی بـه صـدور انـرژی، نفـت و گاز و تأمیـن درآمدهـای ارزی شـان، نیازمند امنیـت تقاضا 

هسـتند. همچنیـن دسترسـی بـه بازارهـای مطمئـن منطقـه ای و بین المللـی از ایـن لحـاظ برایشـان حائـز اهمیت اسـت. 

انـرژی و خصوصـاً نفـت وگاز از منابـع کمیـاب زمیـن اسـت و ایـن باعـث شـده کـه به عنـوان یـک اهـرم در بازی هـای 

قـدرت توسـط قدرت هـای هژمـون مـورد اسـتفاده قرارگیـرد. به دلیـل پراکندگـی و نامتـوازن بـودن توسـعه آن در جهـان 

و دور بـودن از قطب هـای اصلـی اقتصـادی، کشـورهایی ماننـد آمریـکا و روسـیه سـعی کردنـد از خاصیـت ژئواسـتراتژیک 

و ژئواکونومیـک بـودن ایـن مقولـه بـه نفـع خودشـان بهره بـرداری کننـد. آقـای جفـری کمـپ بـه تبعیـت از نظریـه 

   هارتلنـِد پروفسـور مکینـدر    هارتلنـد، ژئوپلتیـک انـرژی را تعریـف می کنـد کـه در تصویـر 1 می بینیـد. ایـران در کانـون 

و قلـب ایـن بیضـی انـرژِی قـراردارد. حـدود 48 درصـد ذخایـر نفـت جهـان و 8/5 درصـد از ذخایـری کـه در حـوزه خـزر 

هسـتند، در داخـل ایـن بیضـی قرارگرفته انـد. از طرفـی ایـران بـا حـدود 9 درصـد ذخایـر نفت جهـان و حـدود 16 درصد 

ذخایـر گاز جهـان در ایـن بیضـی اسـت. ایـن مسـائل باعـث می شـود ایـران بـه حـق، قلـب انـرژی جهـان نـام بگیـرد.

 

تصویر 1: هارتلند ژئوپلتیک انرژی
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در زمینـه گاز هـم همیـن وضعیـت اسـت. بیضـی اسـتراتژی گازی جهـان را در تصویـر2 می بینیم که بیـش از70 درصد

ذخایـرگازی جهـان در ایـن بیضـی قـرار دارد. در شـمال، سـیبری غربـی را داریـم. در مرکز، آسـیای میانـه و همین طور 

ایـران و سـواحل و کرانه   هـای خلیـج فـارس اسـت. عـاوه بـر این هـا، ایـران محل اتصـال دو حـوزه بزرگ مصـرف انرژی 

پاسـیفیک در شـرق و اروپـا در غـرب اسـت. همچنیـن به دلیـل تسـلطش بـر تنگـه هرمـز کـه حـدود 25 درصـد عرضه 

نفـت جهـان از ایـن تنگـه انجـام می شـود و 40 درصـد کل نفتکش هـا از ایـن تنگـه عبـور می کننـد، این تنگـه موقعیت 

ژئوپلیتیکـی خاصـی دارد کـه بایـد بـه نفع امنیـت ملـی از آن بهره بـرداری کند.

تصویر 2: بیضی استراتژیک گازی جهان

ــی  ــث خیل ــن مثل ــان ترســیم کــرده اســت. ای ــارک لنگف ــای م ــم کــه آق ــث طــای ســیاه را می بینی ــر3 مثل در تصوی

جالــب هم پوشــانی بیــن پراکندگــی ذخایــر نفــت و گاز در خاورمیانــه و جغرافیــای انســانی شــیعه را نشــان می دهــد. 

ســه رأس ایــن مثلــث، کردســتان عــراق، مناطــق اســتان شــرقی عربســتان ســعودی )مناطــق قطیــف هفــوف و دمــام( 

و تنگــه هرمــز کــه اکثــراً شیعه نشــین هســتند.
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تصویر 3: مثلث طای سیاه و جغرافیای انسانی شیعه در خاورمیانه

می توانیــم بــه ایــن نقشــه جمهــوری آذربایجــان را هــم اضافــه کنیــم کــه اکثریــت جمعیــت شــیعه را دارد و بخــش 

عظیمــی  از منابــع نفــت و گاز خــزر در ایــن منطقــه قــرار گرفتــه اســت. در کنــار ذخایرنفــت و گاز، خطــوط انتقــال 

انــرژی هــم اهمیــت دارنــد و نقــش ایفــا می کننــد. در بهبــود امنیــت ملــی کشــور اگــر بــا نــگاه توســعه محــور بــه آن هــا 

نــگاه بشــود، تســلط و نگهــداری خطــوط نفــت و گاز از جملــه ماحظــات قدرت هــای بــزرگ هســتند. همان طــور کــه 

ذکــر شــد، محــور شــمال و جنــوب ایــران، محــور تولیــد و محــور شــرق و غربــش، محــور مصــرف هســتند کــه ایــران 

ــرژی مطــرح باشــد. ــد به عنــوان مرکــز تجــارت ان درایــن میــان می توان

از طرفـی ایـران تجربه هـای طوالنـی دارد و در مـورد پروژه   های مصرف انرژی و همسـایگی اش با دریای خزر و آسـیای میانه 

و در جنـوب در خلیـج فـارس می توانـد پیوند دهنـده ایـن منابع انرژی باشـد. همچنیـن می تواند یک موقعیـت ترانزیتی کم 

نظیـری را بـرای ایـران ایجـاد کنـد و تولید کننـده قدرت ژئواسـتراتژیک برای ایران باشـد. منتهی در این بین مـا باید از یک 

دیپلماسـی انـرژی هوشـمند برخـوردار باشـیم که مسـیرهای انتقال انـرژی از خـاک ایران عبور کنـد و در برابر مسـیرهای 

غیرمنطقـی و غیراقتصـادی که به کشـورهای مختلف درهمسـایگی ایران، پیشـنهاد می شـود مقاومت کنیم.

در ایـن قسـمت، ظرفیت هـای پیِش رو و توسـعه ای بخش نفـت وگاز را مورد بررسـی قرار می دهیم. طرح   های بسـیار زیادی 

در امـور بین الملـل و برنامه ریـزی وزارت نفـت و شـرکت های نفـت وگاز تهیـه شـده اسـت. مـن فقـط خیلی گـذرا به چند 

مـورد از ایـن موارد اشـاره می کنم. 
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همان طـور کـه می دانیـد، خـط هفتـم سراسـری در جنوب شـرقی ایـران و خط نهـم در پهنه غربی ایـران تقریباً در شـرف 

تکمیل اسـت. این ها خطوطی هسـتندکه با دید صادراتی اجرا شـدند و ظرفیت های صادراتی در آن ها دیده شـده اسـت. در 

تصویر4 مسـیرهای ممکن جهت صادرات گاز ایران به اروپا دیده می شـود. مسـیرآذربایجان، ارمنسـتان، گرجسـتان، روسیه، 

اوکراین؛ مسـیر ترکیه، ارمنسـتان، گرجسـتان، روسـیه، اوکراین و مسـیر ترکیه، بلغارسـتان، رومانی، مجارسـتان و اتریش.

تصویر 4: مسیرهای ممکن جهت صادرات گاز ایران به اروپا

تصویــر5 هــم همــان مســیر معــروف خــط لولــه پرشیناســت کــه در امتــداد خــط لولــه نهــم سراســری تــا ایتالیــا از 

ــد.  ــدا می کن ــداد پی ــا امت ــان و ایتالی ــه، یون ــران، ترکی مســیر ای

تصویر 5: خط انتقال پیشنهادی صاردات گاز ایران به اروپا
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صـادرات گاز بـه آسـیا از مسـیرهای پاکسـتان، هنـد، چیـن و همین طور ترکمنسـتان، ازبکسـتان و قزاقسـتان اسـت که 

در مرکـز تصویـر6 می بینیـد.

تصویر 6: مسیرهای ممکن جهت صادرات گاز به آسیا

ــا همدیگــر دارای مناقشــات  فقــط مــن یــک نکتــه ای را ذکــر کنــم کــه اسامی کشــورهایی را کــه می بینیــد گهــگاه ب

هســتند. به عنــوان مثــال کشــورهای ترکیــه، یونــان، گرجســتان، روســیه، آذربایجــان و ارمنســتان، کشــورهایی هســتند 

ــرژی از مســیر ایــن کشــورها نیازمنــد یــک دیپلماســی  ــد و عبــور دادن یــک کریــدور ان ــا هــم دارن کــه مشــکاتی ب

ــرژی،  ــت ان ــری شــود. طــرح ترانزی ــه صــورت هوشــمندانه پیگی ــد ب ــت بای ــن جه ــه همی ــوی اســت. ب هوشــمند و ق

ترانزیــت نفــت و گاز اســت. در تصویــر 7 می بینیــد از شــمال بــه جنــوب ایــران، مســیرخط لولــه نــکا - جاســک و خــط 

لولــه ســرخس- جاســک اســت کــه بــه صــورت طــرح باقــی مانده انــد و ان شــاءا... بــا پیگیــری اجرایــی خواهنــد شــد.

تصویر 7: مسیرهای ممکن جهت سواپ نفت حوزه خزر و قفقاز به خلیج فارس و دریای عمان )راست( و سواپ گاز آسیای میانه به 

دریای عمان )چپ(
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تأمیــن  از ظرفیت هــای کشــورهای همســایه و همین طــور  از تحریم هــا و پیگیــری و اســتفاده  بــرای عبــور 

ــدات  ــب تولی ــایه در قال ــورهای همس ــا کش ــل )Total Trade( ب ــارت کام ــب تج ــم در قال ــا، می توانی ــت تقاض امنی

ــه  ــت این ک ــه جه ــیم. ب ــترکی برس ــای مش ــه طرح   ه ــا ب ــا آن ه ــه کاال ب ــر و مبادل ــور تهات ــوری و همین ط هیدروکرب

اکثــر کشــورهای همســایه دارای اقتصادهــای خیلــی قــوی نیســتند و شــاید تــوان بازپرداخــت پــول انــرژی 

ــت. ــرژی اس ــت و ان ــه نف ــای مبادل ــم، ورای طرح   ه ــر می کن ــان ذک ــه خدمت ت ــوم ک ــن مفه ــند. ای ــته باش  را نداش

ــد جــذب ســرمایه کنــد  ــر8 می بینیــد، هــم باعــث تأمیــن امنیــت تقاضــا می شــود و می توان همان طــور کــه در تصوی

ــی  ــات فن ــم خدم ــارش می توانی ــد. در کن ــود ببخش ــان را بهب ــی و منطقه ای م ــت مل ــترک امنی ــای مش ــم طرح ه و ه

ــوی درکشــورهای هــدف باشــیم. ــازار ثان ــه ایــن طرح هــا داشــته باشــیم و تضمین کننــده ب مهندســی ب

تصویر 8: بهره برداری از ظرفیت کشورهای همسایه در قالب تجارت کامل

بــا مــرور مطالبــی کــه خدمت تــان ارائــه شــد، فقــط دو مطلــب را ذکــر کنــم: یکــی این کــه منابــع نفــت و گاز مــا یــک 

ــک بخــش  ــوان ی ــاً به عن ــد صرف ــا نبای ــوند. م ــِن نســلی هســتند و فرابخشــی محســوب می ش ــل و بی ــرمایه بی بدی س

اقتصــادی بــه ایــن بخــش نــگاه کنیــم. بایــد بــا تغییــر پارادایم هــا و مفاهیــم و الگوهــای ذهنی مــان یــک برنامه ریــزی 
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و تدویــن راهبــردی بــرای بخــش نفــت و گاز داشــته باشــیم و از ظرفیــت ژئوپلتیــک و ژئواکونومیــک ذخایــر اســتفاده 

کنیــم. چراکــه تحــوالت دو دهــه انــرژی جهــان، بســیار تعیین کننــده اســت. مــا وقــت زیــادی نداریــم بــرای این کــه 

ــم. ــری کنی ــم تصمیم گی بخواهی

ــادالت  ــز مب ــوان مرک ــران به عن ــگاه ای ــاء جای ــی و ارتق ــژه جغرافیای ــت وی ــرداری از موقعی ــه بهره ب ــر این ک ــب دیگ مطل

انــرژی و خدمــات فنــی مهندســی مســتلزم افزایــش تولیــد نفــت و گاز بــه مراتــب بیشــتر از میــزان 3/8 میلیــون بشــکه 

ــزا از ظرفیت   هــای موجــود و زنجیــره تأمیــن ملــی کشــور اســتفاده  ــه صــورت یکپارچــه و هم اف ــد ب در روز اســت. بای

شــود. در ایــن راســتا تقویــت شــرکت های E&P، اکتشــاف و تولیــد، غیردولتــی در بخــش باالدســتی نفــت وگاز یــک 

ــد.  ــد تأمیــن کن ــرای تأمیــن داخــل و افزایــش نفــت و گاز می توان ــره، ب ــرای ســازماندهی زنجی ســاختار مناســب را ب

ــده باشــد. ــان و امیــدوارم مفیــد فای ممنــون از توجه ت

محمدرضا مقدم
ــی  ــر طباطبائ ــای دکت ــه آق ــل از این ک ــتیم. قب ــون هس ــد ممن ــم کردن ــت ه ــت وق ــه رعای ــم ک ــر اده ــای دکت از آق

ــم.  ــدی می کن ــم را جمع بن ــر اده ــای دکت ــات آق ــن فرمایش ــد، م ــاده کنن ــان را آم ارائه ش

آقــای دکتــر ادهــم در گزارش شــان بــه یــک تعاریــف مهمــی  اشــاره کردنــد: تعریــف امنیــت، امنیــت انــرژی و ارتباطــش 

ــن  ــت ای ــم و از ظرفی ــف را لحــاظ نمی کنی ــن تعاری ــی ای ــان خیل ــا در برنامه ریزی   هایم ــفانه م ــی. متأس ــت مل ــا امنی ب

ــم. ــر بهــره می بری ــان کمت ــر روی برنامه م ــم ب مفاهی

آقـای دکتـر ادهـم بـه اهمیـت جغرافیایـی مخـازن نفـت و گاز کشـور پرداختنـد. ایـن گـزارش مبنـی بـر ایـن بـود کـه 

مخـازن هیدروکربـوری کشـور فقـط دارای ارزش بـازاری نیسـتند کـه حجـم آن را در قیمـت بـازار ضـرب کنیـم و مطابق 

معمـول بگوییـم ایـن مقـدار ارزش مخـازن نفـت و گازش اسـت، بلکـه ایـن موقعیـت و حجـم از ارزش   هـای ژئوپلیتیـک، 

ژئواکونومیـک و ژئواسـتراتژیک برخـوردار اسـت. می تـوان کشـور را در موقعیـت مرکـز مبـادالت نفـت وگاز و فرآورده   هـای 

مربوطـه مبـدل کنـد. ایـن یـک حـق اسـت. بـا ایـن پارادایـم تأکیـد کردنـد، اوالً بـرای این ضـرورت، بـا این سـقف تولید، 

طبـق نظـر استراتژیسـت های بین المللـی نمی توانیـم به عنـوان    هـاب و مرکـز انـرژی در دنیـا مطـرح شـویم. دوم این کـه 

دیگـر صنعـت نفـت را نمی شـود به عنـوان یـک بخـش اقتصـادی در کنـار سـایر بخش   هـای اقتصـادی نـگاه کـرد. درک 

ارزش هـای امنیـت انـرژی و اهمیـت انـرژی نشـان می دهـد کـه صنعت نفـت را باید یـک صنعت فرابخشـی به شـمار آورد. 

سیدعلیرضا طباطبائی نژاد
بــا تشــکر از حضــار داخــل ســالن و فضــای مجــازی، از دوســتانی کــه ایــن کنگــره را ترتیــب دادنــد نیــز تشــکر می کنــم. 
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 شــرایطی را فراهــم آوردنــد کــه روی بحــث نفــت کــه ســالیان ســال اســت در ایــران بحثــی کلیدی اســت صحبت شــود.

ــرژی دنیاســت.  ــت کل ســوخت   های فســیلی در ســبد ان ــت و وضعی ــد نف ــر مفی ــرد، عم ــم ک ــه خواه ــه ارائ ــی ک بحث

ــد  ــا کجــا دارن ــو کجــا هســتند و ت ــم و انرژی   هــای ن ــی داری ــه اســت؟ چــه وضعیت ــان چگون بحــث این کــه وضعیت م

پیــش می رونــد؟ مســئله این کــه نمی توانیــم بــه آن چــه هــدف کشــور هســت برســیم. در نهایــت مــا را بــه ایــن الــزام 

می کنــد و اکنــون صحبــت آن اســت کــه تولیــد را بیــن شــش تــا هشــت میلیــون بشــکه در روز بــاال ببریــم. 

در حالــی کــه دیدگاهــی وجــود دارد کــه حتمــاً بایــد باالتــر از ایــن هــم باشــد. اعتقــاد جــدی اســت کــه بایــد بــه آن 

ســمت برویــم. ســرعت جایگزینــی ســوخت فســیلی چقدراســت؟ انرژی   هــای تجدیدپذیــر و تغییــرات اقلیمــی  و زیســت 

محیطــی کــه دارد اتفــاق می افتــد، چــه تأثیــری در وضعیــت ســوخت فســیلی دارد؟ مطالعــه روی ایــن مــوارد خیلــی 

زیــاد اســت ولــی مــن مختصــر و مفیــد وارد ایــن مبحــث می شــوم.

 ،)Geothermal( ــی ــت توده )Biomass(، زمین گرمای ــد، آب )Hydro(، زیس ــر مانن ــای تجدیدپذی ــط انرژی ه ــر فق اگ

ــات انجــام شــده روی  ــه حجــم مطالع ــم ک ــاد )Wind( را درنظــر بگیری ــی )Marine( و ب خورشــیدی )Solar(، دریای

ــاط  ــن قســمت را در ارتب ــد؟ فقــط ای ــروز چــه وضعــی دارن ــی داشــته اند و ام ــدار اســت؟ چــه وضعیت ــا چــه مق آن ه

ــر 9(، از ــرژی گــزارش داده شــده اســت )تصوی ــه ان ــم، آن چــه کــه در ســال 2019 و در مجل ــا نفــت در نظــر بگیری ب

40 درصــدی کــه درســال 1994 بــوده  بــه حــدود 33 درصــد در ســال 2019 رســیده ایم. مصــرف انــرژِی زغــال ســنگ 

بــاال و پاییــن داشــته و در حــال حاضــر حــدود 27 درصــد را بــه خــودش تخصیــص داده اســت.

ــی اکنــون در محــدوده 24 درصــد  ــرژی گازی دارد افزایــش پیــدا می کنــد ول اگــر دقــت کنیــم می بینیــم مصــرف ان

اســت. اگــر بــه ســمت انــرژی تجدیدپذیــر برویــم، در ســال 1994 در میــزان حداقلــی بــوده کــه می توانســت باشــد، 

امــا اکنــون بــه بــاالی 5 درصــد رســیده اســت. طبــق مطالعاتــی کــه انجــام شــده، اگــر همیــن مســیر را ادامــه یابــد و 

طبــق برآوردهایــی کــه مــا انجــام داده ایــم، انــرژی هســته ای تقریبــاً ثابــت بــوده و به نوعــی کاهــش هــم پیــدا کــرده 

ــوس آرام، آســیای پاســیفیک و کشــورهای مشــترک  ــا و اقیان ــکای شــمالی، اروپ اســت، و بیشــتر در کشــورهای امری

المنافــع بــوده و در جاهــای دیگــر بــردی نداشــته اســت. در خاورمیانــه تقریبــاً صفــر اســت. انــرژی بــرق  آبــی هــم بــه 

ــرژی  ــه ان ــه تعــداد کمــی هــم  در آفریقــا وارد شــده اند. اگــر ب ــاز همیــن کشــورها هســتند و ب همیــن نحــو اســت. ب

تجدیدپذیــر بپردازیــم، اروپــا تقریبــاً در حــال حاضــر حــرف اول را می زنــد. امریــکای شــمالی و جنوبــی و مرکــزی بعــد 

از آن هســتند. بعــد هــم اقیانــوس آرام و آســیا و کشــورهای مشــترک المنافــع و روســیه و در نهایــت آفریقــا خیلــی 

بــه صــورت جزیــی در ایــن زمینــه پیــش مــی رود. ولــی در خاورمیانــه کــه مــا باشــیم تقریبــاً در حــد صفــر اســت.
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تصویر 9: سبد تأمین انرژی از سال 1994 تا 2020

ــاد هســتند کــه دارنــد take over می کننــد.  به طــور کلــی آن چــه در حــال وقــوع اســت، انرژی   هــای خورشــیدی و ب

ــدان واقفنــد و تبلیــغ  ــه انتشــار CO2 و گرمــای زمیــن اســت کــه همــه ب ــوط ب ــه تصویــر10 توجــه کنیــد کــه مرب ب

زیــادی هــم رویــش انجــام شــده اســت.

تصویر 10: چشم انداز انتشار co2 تا سال 2100
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ــی  ــرم شــود. ول ــراد گ ــر بیشــتر از دو درجــه ســانتی گ ــد حداکث ــن نبای ــا ســال 2070 زمی ــه ت ــن اســت ک بحــث ای

تصویــر11 نشــان می دهــد اگــر بــا رونــدی کــه در حــال حاضراســت، اگــر ادامــه یابــد، ســه ســناریو مطالعــه انجام شــده،

sky ،Ocean و Mountain نشـان می دهـد کـه ممکـن اسـت تا 5 /2 و یا 2/7 درجه سـانتی گراد هـم افزایش پیدا کند.

تصویر 11: چشم انداز متوسط افزایش دمای هوا تا سال 2100

ــن  ــال 2100 و در بهتری ــرایط در س ــن ش ــد CO2 را در بدتری ــه تولی ــت ک ــن اس ــود ای ــام ش ــت انج ــه قراراس آن چ

ــم از آن ســخن  ــون داری ــی کــه اکن ــر برســانند و دیگــر وجــود نداشــته باشــد. هوای ــه صف شــرایط در ســال 2070 ب

می گوییــم در 35 ســال گذشــته حــدود یــک تریلیــون بشــکه نفــت در آن مصــرف شــده اســت. انرژی هــای فســیلی 

اگــر به طورکامــل اســتحصال شــوند، 2/8 هــزار میلیــارد تــن گاز دی اکســید کربــن منتشــر خواهــد شــد. ایــن یعنــی 

مــا یــک هــزار میلیــارد تــن بیــش از حــدی کــه پیش بینــی شــده ســوخت مصــرف خواهیــم کــرد. بــه ایــن ترتیــب 

حتمــاً بیــش از دو درجــه کــه در موافقت نامــه پاریــس مــورد توافــق قرارگرفتــه اســت، بــه گرمــای زمیــن می افزاییــم.

ــن ســال های 2020 و  ــم بیشــترین مقدارشــان بی ــت و زیســت توده روی ه ــه نف ــد ک ــر12 مشــاهده می کنی  در تصوی

2025 اســت و بعــد افــت پیــدا می کننــد و در 2050 حــذف نشــده و وجــود خواهــد داشــت. همچنیــن زغال ســنگ 

بــه همیــن ســبک اســت. امــا دقــت کنیــد کــه مصــرف انــرژی بــاد و خورشــیدی بــه چــه ســرعتی دارنــد افزایــش پیــدا 

ــرای  ــد ب ــد، و از طــرف دیگــر بای ــاک دارد گســترش می یاب ــرژی پ می کننــد. ایــن از یــک طــرف خــوب اســت کــه ان

نفــت و گاز )مــا کــه دارای نفــت و گاز قابــل توجهــی هســتیم( بایــد فکــری کــرد.
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تصویر 12: پیش بینی منابع انرژی تا سال 2050

بـه تصویـر13 نـگاه کنید. این نمودار مطالعاتی اسـت که ِشـل انجام داده اسـت. امروز کجا هسـتیم؟ بر این اسـاس نفت همان 

33 درصـد و گاز 22 درصـد و زغـال سـنگ 27 درصـد اسـت. انرژی باد و خورشـیدی فعاً حـدود نیم درصد سـهم دارند. اگر 

نتیجـه ایـن مطالعـه را درسـال 2070 نـگاه کنیـم، نفت 10 درصـد، گاز 6 درصـد، زغال سـنگ 6 درصد و تلفیق انـرژی باد و 

خورشـیدی روی هم 45 درصد می شـود. یعنی با این سـرعت داریم به سـمت کاهش مصرف سـوخت فسـیلی پیش می رویم.

تصویر 13: پیش بینی منابع تولید انرژی تا سال 2070
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ــم  ــا ه ــیدی ب ــوخت های خورش ــا س ــیلی ب ــوخت های فس ــه س ــی ک ــِپ جای ــد اورل ــر14 می بینی ــای تصوی در منحنی ه

ــیلی  ــرژی فس ــر از ان ــرژی تجدیدپذی ــرف ان ــال 2050 مص ــی س ــت. یعن ــال 2050 اس ــدود س ــد، ح ــورد می کنن برخ

پیشــی خواهــد گرفــت. مطابــق مطالعاتــی کــه انجــام شــده، بــه احتمــال قــوی، ســال 2050 ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد.

اگــر بدتریــن حالــت را ســال 2070 در نظــر بگیریــم کــه انــرژی تجدیدپذیر از انرژی فســیلی پیشــی گیــرد، پیش بینی این 

اســت کــه ســهم نفــت از 32 درصــد بــه 10 درصد، ســهم گاز بــه 6 درصد و زغال ســنگ بــه 6 درصد کاهش پیــدا می کند. 

بنابرایــن کشــورهایی مثــل مــا کــه دارای منابــع عظیــم هیدروکربــوری نفــت و گاز هســتند، بایــد فکــری بکننــد. فکــری 

بــه حــال فــروش آن کننــد، فکــری بــه حــال اســتخراج، برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری بــرای آن بایــد کــرد.

تصویر 14: مقایسه پیش بینی منحنی تقاضای انرژی های فسیلی و تجدید پذیر تا سال 2100

در حــال حاضــر بــر اســاس آمــار در دســترس، تعداد 126 میــدان نفتی  و تعداد 261 مخزن  تا االن اکتشــاف شــده اســت. 

619 میلیــارد بشــکه نفــت درجــا بــرآورد شــده اســت. 155 میلیــارد بشــکه قابــل اســتحصال مــورد بحــث می باشــد. از 

ایــن مقــدار 101 میلیــارد بشــکه نفــت کــه االن روی آن بحــث اســت کــه مــا می توانیــم بااســتثناء در شــرایط فعلــی 
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تولیــد کنیــم. ضریــب بازیافــت 25 درصــد اســت. همیــن موضــوع را بــرای گاز هــم داریــم: کــه تعــداد میادیــن گازی 95 

و تعــداد مخــازن گازی 132 اســت. کل گاز درجــای  اعــام شــده 56 تریلیــون مترمکعــب اســت، قابــل اســتحصال 38 

تریلیــون مترمکعــب و باقیمانــده گاز قابــل اســتحصال 32 تریلیــون مترمکعــب و ضریــب بازیافــت کل 68 درصــد اســت. 

در تصویــر15 وضعیــت کشــورهای عضــو اپــک و غیرعضــو اپــک را می بینیــد. کشــورهایی کــه در ســرمایه گذاری روی 

آن، دخــل و تصــرف واقعــی دارنــد؛ مثــل امریــکا، روســیه و کانــادا. همــه ایــن کشــورها بعــد از ســال 2018 و 2019 

و2020 افزایــش تولیــد دارنــد. اگــر بــه ایــن ســمت برویــم، حداقلــی کــه بــرای تولیــد پیش بینــی می کنیــم 6 یــا 7 

میلیــون بشــکه در روز اســت. لطفــا دقــت کنیــد کــه عربســتان ســعودی در حــال حاضــر 11/9میلیــون بشــکه در روز 

ــون بشــکه در روز برســاند. ــه 15/1 میلی ــد کــه آن را می خواهــد ب ــد می کن دارد تولی

تصویر 15: پیش بینی تولید نفت ایران در سال 2050

به عنـوان یـک دانشـگاهی می گویـم بـرای مـا 6 و7 میلیـون بشـکه در روز کـم اسـت. بایـد بـرای ایـن کار برنامه ریـزی و 

سـرمایه گذاری کـرد. چیـزی که ماک عمل اسـت نسـبت ذخیـره به تولید اسـت. زمانـی می گفتند هر چه نسـبت ذخیره به 

تولید بیشـتر باشـد، سـال های بیشـتری طول می کشـد که ما بتوانیم نفت بفروشـیم، بنابراین امنیت باالتراسـت. االن این طور 

نیسـت. اگـر دقـت کنید 7-6 کشـور هسـتند که باالی صد سـال ذخیـره دارند )تصویـر16(. کشـورهایی مثل ونزوئـا، عراق، 

سـوریه و لیبی، همه این کشـورها با مشـکل روبرو هسـتند. کشـورهایی مثل امریکا، عربسـتان سـعودی که بیشـترین ذخایر 

نفتـی را در جهـان دارند، 80 سـال دیده شـده اسـت.
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تصویر 16: مقایسه نسبت ذخیره به تولید نفت در سال 2017 )ایران بدون تحریم(

ــانند.  ــال برس ــه 50 س ــه ب ــد ک ــد فشــار می آورن ــن کشــورها دارن ــه ای ــم ک ــتیم، دیدی ــراً داش ــه اخی ــه ای ک در مطالع

ــا مقــدار نفــت تولیــد کنیــم، تــا 95 ســال می توانیــم حــدود  ــا همیــن شــرایط اگــر تحریــم نباشــد و بتوانیــم ب مــا ب

ــا حــال ایــن بایــد فکــری اساســی  یــک میلیــارد بشــکه نفــت تولیــد کنیــم. پــس طبیعتــاً خیلــی عقــب هســتیم. ب

ــت  ــد نف ــود تولی ــت موج ــب بازیاف ــا ضری ــناریو ب ــر17(: 1- س ــم )تصوی ــا بررســی می کنی ــناریو را این ج ــم. دو س کنی

ــا  ــر18( کــه م ــر اســت )تصوی ــع بینانه ت ــر17(، 2- ســناریوی دوم یــک مقــدار واق ــارد بشــکه )تصوی یعنــی 101 میلی

ــر  ــم ذخای ــم می گویی ــم، دائ ــم، اکتشــاف گاز داری ــد می کنی ــن نفــت بیشــتری تولی ــم، بنابرای اکتشــاف بیشــتری داری

مــا افزایــش پیــدا کــرده اســت. بنابرایــن طبیعتــاً ایــن ذخایــر بایــد بــه 170 میلیــارد بشــکه برســد. پــس بــرای ایــن، 

ــیم. ــته باش ــری داش ــزی قوی ت ــد برنامه ری بای

تصویر 17: سناریوی باز ضریب باز یافت موجود تولید نفت
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تصویر 18: سناریوی با افزایش ده در صد ضریب بار یافت تولید نفت

در دو ســناریویی کــه صحبــت شــد، ضریــب بازیافــت موجــود را 101 میلیــارد اگــر در نظــر بگیریــم، بــه شــرط این کــه 

هــم اکنــون بــا شــرایط فعلــی 2/5 میلیــون بشــکه در روز تولیــد را داشــته باشــیم و ایــن را برنامه ریــزی کنیــم بــرای 

ــر  ــت. اگ ــی اس ــاق خوب ــانیم، اتف ــکه در روز برس ــون بش ــدود 6/5 میلی ــه ح ــال 2025 و 2026 ب ــه در س ــادرات ک ص

بتوانیــم ایــن را تــا ســال 2040 ادامــه دهیــم کــه بعــد به طــور طبیعــی افــت پیــدا می کنــد، دســت مــا هــم نیســت، 

در ایــن صــورت 91 میلیــارد بشــکه نفــت را می توانیــم اســتحصال کنیــم. ایــن اتفــاق خوبــی اســت. اگــر ایــن میــزان 

را بــاال ببریــم و بــه ایــن صــورت برنامه ریــزی کنیــم و ایــن طــرح را در کان کشــوری داشــته باشــیم کــه ایــن 5 /2 

میلیــون بشــکه را بــه ســمتی ببریــم کــه بیــن 8 تــا 10 میلیــون بشــکه در نظــر بگیریــم کــه آن پات   هــای ثابــت را 

طوالنی تــر کنیــم، یــا این کــه بــه 12 میلیــون برســانیم )اگــر شــرایط و امکانــش موجــود باشــد(، کــه در ایــن صــورت 

پات هــا کمتــر خواهــد شــد. ولــی می توانیــم 152 - 153 میلیــارد بشــکه را تولیــد کنیــم. ایــن تــا ســال 2070 یعنــی 

50 ســال دیگــر عملــی خواهــد بــود. یعنــی ســالی کــه طبــق مطالعــات تولیــد نفــت صفــر نخواهــد شــد ولــی مصــرف 

ســوخت فســیلی بســیار کاهــش خواهــد یافــت.

آن چــه قبــًا گفتــم از گزارشــی بــود کــه در خــود ایــران انجــام شــد و جنــاب آقــای دکتــر مقــدم و همــکاران بــرای 

ســال 1450 انجــام دادنــد. ایــن مســائل مربــوط بــه گزارشــی اســت کــه شــرکت نفــت انجــام داده اســت کــه گــزارش 

خیلــی خوبــی اســت. گزینــه 7،7 در مرحلــه اول اســت بــه شــرطی کــه پتانســیل باشــد) تصویــر19(.
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تصویر 19: تولید نفت مبتنی بر پتانسیل حداکثری توسعه میدان )گزینه 7.7 م ب(

البتــه مــاک بــرای این هــا هنــوز 101 میلیــارد اســت. بــه ایــن ترتیــب تــا ســال 1420 مــا مقادیــر قابــل توجهــی از 

نفــت را می توانیــم اســتحصال کنیــم و پیــش ببریــم. اگــر همیــن را بــه 6/5 میلیــون بشــکه در روز بتوانیــم برســانیم 

کــه عمــًا درســال 1408 حتمــاً بایــد بــه ایــن برســیم و یــک پــات حــدود ده ســاله بــرای ایــن داشــته باشــیم، بعــد 

اگــر افــت کــرد اشــکالی ندارد)تصویــر20(. بــاز بــه همــان 90 میلیــارد بشــکه نفــت درکل خواهیــم رســید.

تصویر 20: تولید نفت مبتنی بر گزینه 6.5 م ب

جمع بنــدی کلــی کــه از ایــن واقعیــت داریــم ایــن اســت کــه پیــش بینــی آن ســهم 10 درصــدی نفــت خــام از کل 

ــا  ــم، اتفاقــی کــه این جــا می افتــد ایــن اســت کــه مــا اگــر امــروز منهــای کرون ــی، کــه صحبــت کردی ســوخت جهان
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تولیــد 120 میلیــون بشــکه در روز داشــته باشــیم، در ســال 2070 بــه 45 میلیــون بشــکه در روز می رســیم. در حــال 

ــاً  ــا 4 درصــد اســت، ببینیــد چنــد درصــد خواهــد شــد. پــس کاهــش پیــدا می کنیــم. پــس طبیعت حاضــر ســهم م

بــا معضــل مواجــه خواهیــم شــد. اگربخواهیــم ایــن اتفــاق نیفتــد بایــد برگردیــم بــرای 50 ســال آینــده برنامه ریــزی 

داشــته باشــیم کــه بتوانیــم R&P مــان را بــه ســمتی ببریــم کــه از 92 ســال بــه 50 ســال برســیم. اگــر ایــن کار را 

بتوانیــم انجــام دهیــم و ایــن گزینــه اتفــاق بیفتــد، ســرمایه ای کــه از ایــن بدســت می آیــد در بخش هــای دیگــِر انــرژی 

ــد برگــردد و  ــه خــود نفــت بای ســرمایه گذاری کنیــم، دوســتان وزارت نفــت می داننــد کــه ایــن ســرمایه گذاری اول ب

بعــد بــه جاهــای دیگــر. طبیعتــاً ایــن اتفــاق بایــد بیفتــد. اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، آینــده بســیارخوبی خواهــد بــود. اگــر 

کاهــش R&P مــان را بــه 50 برســانیم، مــا برنــده هســتیم البتــه نــه بــه انــدازه کافــی. برنــده هــم مملکــت اســت، هــم 

مــردم و هــم آینــدگان مــا کــه مــا نســبت بــه آن هــا بایــد پاســخ گو باشــیم.

محمدرضا مقدم
فرازهایــی دربــاره گــزارش آقــای دکتــر طباطبائــی عــرض کنــم. بــه نظــر مــن مطلــب اصلــی کــه گــزارش ایشــان داشــت، 

بــار ایــن مطلــب بــود کــه بــرای اولیــن بــار دریــک گــزارش از نــگاه تولیدکننــدگان، نــه نــگاه مصرف کننــدگان بــه بحــث 

برنامه ریــزی حــوزه انــرژی پرداختــه شــد. ایــن یــک ویژگــی در گــزارش ایشــان بــود. در ایــن گــزارش بــه اهمیــت افزایــش 

نــرخ تخلیــه مخــازن نفــت وگاز کشــور پرداختنــد. 

ــا  ــا را ب ــن انرژی ه ــی ای ــرخ جایگزین ــش ن ــاوری و افزای ــعه فن ــر توس ــاک در اث ــای پ ــی انرژی ه ــای جایگزین تهدیده

ــرای  ــی ب ــل مهــم جهان ــوان عام ــرات اقلیمــی  به عن ــدات تغیی ــه تهدی ــن ب ــد. همچنی ــزارش دادن ــای فســیلی گ انرژی ه

ــد. اگــر ایــن پارادایــم را در برنامه ریزی هــای صنعــت نفــت وارد  ــوری و فســیلی توجــه کردن کاهــش ســوخت هیدروکرب

ــرای  ــوری ب ــع هیدروکرب ــم کشــورهای دارای مناب ــاک و غیرفســیلی، در انتظــار تصمی ــای پ ــی انرژی ه ــم، جایگزین کنی

ــه ظرفیت هــای موجــود  ــا توجــه ب ــرخ عمــر را ب ــن ن ــن کشــورها ای ــا ای ــد ت ــه مخازن شــان نمی مانن ــرخ تخلی تعییــن ن

خودشــان تعییــن کننــد. 

ــد از   ــد. بع ــه نظــر می آی ــر 30 ســال ب ــروزی حداکث ــع ام ــزوده مناب ــرای اســتفاده از ارزش اف ــِش رو ب ــه فرصــت پی بلک

ــر  ــزوده آن کمت ــج ارزش اف ــرد و به تدری ــی می گی ــیلی پیش ــای فس ــوع انرژی ه ــن ن ــا از ای ــه و تقاض ــال عرض 30 س

ــد  ــرای تولی ــاید ارزش آن را ب ــه ش ــردد ک ــدل می گ ــی مب ــیار نازل ــه ارزش بس ــی ب ــال آت ــی 50 س ــود. در ط می ش

ــر  ــری از ذخای ــه کمت ــه هزین ــد ک ــاره کردن ــران را اش ــه و ای ــازن خاورمیان ــه مخ ــد. البت ــت بده ــه از دس ــرای همیش ب

ــن  ــا ای ــد. ب ــا دارن ــه آن ه ــبت ب ــد نس ــرای تولی ــری ب ــت باالت ــی فرص ــال آت ــاه س ــی پنج ــد. در ط ــارف دارن ــر متع غی
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ــرای انرژی هــای فســیلی، بایــد  ــرای جلوگیــری از چنیــن تهدیــد راهبــردی ب  پارادیــم تأکیــد ایشــان ایــن اســت کــه ب

ظرفیت مان را افزایش دهیم و به مقادیر باالتر از 6 تا 8 میلیون بشکه هم اگر می توانیم برسیم.

محمدعلی عمادی
در ســال های اخیــر تغییر انگاره یا تغییر پارادیمی در حوزه توسعه و تولید میادین نفتی و همچنیــن در حوزه هــای 

ــرار  ــورد توجــه ق ــی صنعــت م ــد در توســعه داخل ــه می بای ــا مطــرح شــده ک ــر در دنی ــدی از ذخای اقتصادی و بهره من

گیــرد. پیشتر ســخنی در مطالب بزرگان دنیا مطرح شــده اســت کــه بشر استفاده از آهن را به علت کمبود منابع سنگ 

شروع نکرد؛ بلکــه بشر اولیه تا عنصری با کیفیت بهتر پیدا کرد، از سنگ به سمت فلز رفت. بــا تغییــر رویکردهــای جهانــی 

در حوزه هیدروکربن نیــز شــاهد همیــن سرنوشــت هســتیم و در تحلیلهای بین المللــی و شاید خوشبینانهترین گروهها 

ــن  ــت. در ای ــده اس ــام ش ــال مؤسسه FGE(، توافق از پشتیبانی از منابع فسیلی بین 30 تا 50 سال اع ــوان مث )به عن

ــازه کــه بســیار نزدیــک اســت و بــا حداکثــر تولیــد پیش بینــی از نفــت ایــران، حتــی نیمــی از ذخایــر ایــران قابــل  ب

اســتحصال نیســت، بایــد اســتراتژی توســعه و تولیــد بازنگــری اساســی شــود.

ــت.  ــته اس ــوع پیوس ــه وق ــه ب ــن زمین ــتراتژی در ای ــر اس ــی، تغیی ــزرگ نفت ــی ب ــرکت های بین الملل ــورها و ش در کش

ــال شــرکت BP، تمــام هزینههای اکتشافی خــود را قطع کرده اســت. بســیاری از کشورهای دنیا تأسیس  ــوان مث به عن

ــد ماشینهایی که سوخت هیدروکربور  ــا ســال 2030 مجــوز تولی ــی ت پاالیشگاهها را منتفی کردند و کشــورهای اروپای

ــد.  استفاده میکنند، را داده ان

هــم اکنــون ایــران در یک دریچــه فرصــت و تهدید واقع شــده که بخــش تهدید آن وضعیتــی است که بــرای منابع فسیلی 

در حال روی دادن است و ایجاد ظرفیتی برای تولید از منابع داخلی کشور و تبدیل آن به توانمندیها و قابلیتهای زنجیره 

ارزشهای داخلی اســت و توانایــی ایــن مســاله کــه ثروتهای زیرزمینی را به ثروتهای روی زمینــی و قابل تکثیر تبدیل 

کــرد. برای تولیــد 90 میلیــارد بشــکه و الزامــات آن، بهترین راه، بررسی مدل هــای موفــق دنیــا بــا نــگاه بــه جایــگاه ایــن 

 شــرکت ها و چگونگی تغییر پارادایم آن ها که موجب سرمایه گذاری بیشــتر و موفقیت شــرکت و کشورشــان شــده اســت.

تصویر 21 وضعیت رتبه بنــدی ایــران در حوزه پژوهش و فناوری است کــه در ســال 1399 توســط آقــای دکتــر توفیقی 

در باشــگاه نفــت و نیــرو ارائــه شــده اســت. 

ــی در  ــت، یعن ــن وضعی ــران در ضعیف تری ــاوری است، ای ــی در شاخصهایی که مربوط به حوزه فن ــن کار تحقیقات در ای

ــاالی 90 را نــدارد کــه وضعیت نامطلوبــی است. زیر شــاخص هایی که مربــوط به توانمنــدی آن است، بیشتر از رتبه ب
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تصویر 21: رتبه ایران در زیر شاخص های حوزه فناوری 

ــی  ــی نفتــی )IOC( و شــرکت های مل ــا بررســی شرکتها و کشورهای نفتی، آن هــا به دو دســته شــرکت های بین الملل ب

نفــت )NOC( تقســیم میشوند، که نسل اول، IOCهــا و نسل دوم NOCهــا هســتند. ایــران در ایــن میــان بدترین وضعیت 

را از لحاظ نگاهها و ترکیبهایی که درحوزه فناوری و توان فنی برای مقابله با چالشهایی که در حوزه نفت وگاز مطرح است 

ــر 22( حائز می باشــد. )تصوی

تصویر 22: زیرساخت های تحقیق و توسعه شرکت ها و کشورهای مختلف

ــث  ــف فناوری و توانمندیهای کشــور، باع ــت است. ضع ــب بازیاف ــت ضری ــر شــده نشان دهنده اهمی ــواد ذک ــی م تمام

ــا وجــود  می شــود پایینترین ضریب بازیافت را در بیــن کشورهای جهان داشــته باشــد. برخــی کشــورها ماننــد نروژ ب

چالش هــا و مسائلی که در میدانهای آن هــا وجــود دارد، ضریــب بازیافــت باالیی دارند. ضمن این کــه میدانهای ایــران 

 راحتترین و ساده ترین تولید را دارد. به همین دلیل هم fee per barrel ایران در این مرحلهای که قرار دارد پایینتر است.

در حــوزه فنــاوری، الگوی متفاوتی که باید در این تغییر پارادایم و انگاره دیــده شــود، این است که شــرکت های نفتــی 

ــرکت هایی  ــک، ش ــوی ی ــوند. در الگ ــیم می ش ــته نسل یک و نسل دو یا الگوی یک و الگوی دو تقس ــه دو دس ــا، ب دنی
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ــابق( و... که الگوی کسب و کارشان از ابتدا مبتنی بر توسعه  ــل س ــتات اوی ــور )اس ــال، اکوئین ــل، توت ــی، ش ــد بی پ مانن

ــر  ــی ب ــان مبتن ــب و کارش ــه کس ــد ک ــود دارن ــرکت هایی وج ــوی دو، ش ــه در الگ ــی ک ــت. در صورت ــوده اس فناوری ب

منابــع بــوده اســت. در الگــو دوم، ساختار و سازوکارهای رگوالتوری، آنها را به سمتی برده که فقط تولید از منابع 

ــر، اخیراً تغییراتی را در  ــرکت های دیگ ــی ش ــه و برخ ــت نیجری ــی نف ــرکت مل برایشان مطرح بوده است. Pemex، ش

ــک بوده است. در این رابطه شرکتهایی  ــوی ی ــه الگ ــوی آن ب ــراً سمت و س ــه اکث ــد ک ــاد کرده ان ــود ایج ــاختار خ س

الگوی یــک به سمت  از  ابتــدای آن نقشهی راهی که تعیین کرده بودند،  از  ماننــد آرامکو، پتروناس، پتروبراس که 

 الگوی دو تغییر میکنند. ولی ایــران کماکان در بخش الگوی دو قراردارد و براساس تولید منابع مسائل را می بینــد.

ــد  ــک می باش ــا نزدی ــرایط م ــه ش ــیار ب ــه بس ــاس ک ــد پترون ــرکتی مانن ــه ش ــت تاریخچ ــر اس ــه بهت ــن زمین در همی

را بررســی کنیــم. مالــزی در سال 1770 اولین اکتشاف نفتی خــود را انجــام داد که اقتصادی نبود. پــس از آن 

به  موفق  توانســتند  ســال1910  از  و  آورد  امریکایی  انگلیسی-  بزرگ  شرکتهای  با  امتیازی  قراردادهای  بــه  رو 

ــه  ــرکت شل ک ــار ش ــاس در کن ــرکت پترون ــد. ش ــاد ش ــاس ایج ــرکت پترون ــد و در سال 1974 ش تولید نفت شون

بزرگترین بازیگر نفتی مالزی در آن زمــان بــود، توانست در کنار مشارکت با آن و انتقال دانش تخصصــی و مدیریت 

و توانمندیهای الزم برای یک شــرکت تولیدکننده، به مرور حرکت از نسل دو به نسل یک را انجام دهد و در سال 

1976 عقد قراردادهای مشارکتی خــود را شــروع کــرد. همچنین توانست با توسعه زنجیره ی ارزش داخلی و ایجاد 

سال 1983  در  را  خــود  پاالیشگاه  اولین  کند.  محکم  را  آن  پایگاه  و  بدهد  قوام  کار  این  به  تولید  و  اکتشاف  شرکت 

تاســیس کــرد و به بازار منطقه و بــازار بینالمللی ورود پیــدا کرد که الزمه عبور از نسل دو به نسل یک اســت. 

ــد تایلند و میانمار  ــراف مانن ــود به کشورهای اط ــای خ ــد و توانمندی ه ــه رش ــردن عرص ــم ک ــرای فراه ــن ب همچنی

ــرار داد. ــود ق ــهام شرکتهای بینالمللی مثل روزنفت روس )Rosneft( را جزو برنامههای اصلی خ  ورود کرد و خرید س

ــاس در تصویر 23 آمــده اســت. در حــوزه قانونگذاری، عمًا  ــره ی داخلی پترون سازوکار و هرم حمایت از توســعه زنجی

قدرت انحصاری مالکیت پتروناس بر منابــع و فعالیتهای نفتی شــان را تثبیت کرد. در سال 1986 مشوقهای خاصی 

را برای سرمایهگذارانی کــه قصــد مشــارکت در توســعه زنجیــره ی داخلــی را داشــتند قرار داد. همچنین مقررات، اختیار 

دادن الیسنس های توسعه میادین را به پتروناس دادند. در خصــوص کشــور مالــزی و شــرکت پترونــاس تمــام این مراحل 

برای تغییــر پارادایمی که از نســل دو به یــک قرار بگیرند در کل برنامه توسعه و قراردادهایشان انجــام شــده اســت. اینکــه 

ــه رقابت و در حوزه  ــد که بتوانند در عرص ــمتی ببرن تمام شرایط کشور و مشوقهای مربوط به زنجیره ی قرارداد را به س

ــت. ــی از تکیه بر منابع به سمت تکیه بر فناوری اس ــل جابجای بینالمللی شرکت کنند به دلی
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تصویر 23: هرم توسعه و حمایت از زنجیره ارزش داخلی در پتروناس

اگــر ایــران نیــز بخواهــد در مســیر رشــد و توســعه بــه ایــن الگــو دســت یابــد، ضرورت یک دگردیسی و تکامل در حوزه 

ــران در  ــن شــرایط اســت. سیاستهای حاکم بر فضای اکتشاف و تولید ای ــه ای ــرای رســیدن ب کسب و کار از الزامات آن ب

ــن حــوزه وجــود دارد. 17 شرکت ایرانی توانستهاند در قالب  ــز در ای ــی نی ــرار دارد و شــرکت های موفق ــی ق شــرایط خوب

ــترک به عنوان یک سرمایهگذاری عام در بازار بورس،  ــکل و مجمع در کنار هم قرار بگیرند و با سرمایه گذاری مش ــک تش ی

برای بخشی از هویت آتیشان شروع به کار کنند. شــرکت های حاضــر در مجمــع اکتشــاف و تولیــد، مستندات قانونی 

 تشکیل شرکتهای اکتشاف و تولید در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه 1391 در بندهای مختلف را دارا بودنــد.

اختیارات داده شــده و بحثها و مسائلی که مطرح گردیــده است اعم از عملیات اکتشاف و تولید، استخراج و تولید در حوزه 

نفت و گاز و همچنین صاحیت سازندگان، پیمانکاران و بازیگرانی که در این حوزه باید کار کنند، جزو مواردی بوده که 

ــز هیأت وزیران الگوهای قرارداد جدید )IPC( را مصوب کرد.  مستندات قانونی آن را فراهم کرده اســت و در سال 1395 نی

محورهای اقتصاد مقاومتی نیــز بسیار کمککننده بود و مســیر شرکتهای اکتشاف و تولید را جهتدهی کرد. سیاستهای 

اصل44 موجــب شــده اســت، استفاده از توانمندی هــای داخلی و نخبگان و حوزههای فناوری کشور، به کارگیری سیستمهای 

ــد،  ــاف و تولی ــرکت های اکتش ــد. ش ــت کنن ــتی حرک ــیر درس ــرمایه گذاری ها در مس مالی و فنی در حوزه تکنولوژیک، س

ــک هــدف در محوِر اقتصاد مقاومتی و اثرگذاری در بازارهای جهانی و تأکید  ــا را به عنوان ی پیشتازی اقتصادی دانش بنیان ه

بر ظرفیتهای نفت و گاز و میادیــن مشــترک مطرح کردند. 17 شــرکت اشــاره شــده در تصویــر 24 مشــخص شــده اند که 

زیربنای آن هــا، در قالب یــک شرکت مشترک سرمایهگذاری ایجــاد شــده اســت.
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تصویر 24: شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید

شــرط ایــن کــه در آینده ایــن شــرکت های اکتشــاف و تولیــد ایرانــی بتواننــد تعهــداتی را در قراردادهای باالتــر از سطح 

ــد  ــازی و مشــارکت در تولی ــت به سمت قرادادهای امتی ــد، حرک ــی )General Contractor( بپذیرن ــکاران عموم پیمان

ــد تغییــر و ارتقاء خودشان را جزو برنامه  ــی اکتشــاف و تولیــد نیــز بای )PSC( اســت. در ایــن راســتا شــرکت های ایران

ــره ی ارزش داخلی  ــدی از زنجی ــدن، باید بهره من ــوی یک ش ــه الگ ــل ب ــوع و تبدی ــن موض ــق ای قرار دهند. برای تحق

در حــوزه تــوسعه باالدســتی، محــور عمــل قــرار گیــرد و بدیــن منظــور بایــد بــه ســه حــوزه اصلــی مالــی، فنــاوری، 

ــددی  ــور، ذینفعان متع ــد در کش ــاف و تولی ــه در حوزه اکتش ــردد. البت ــز گ ــش روز مجه ــه دان ــی و قراردادی ب حقوق

ــامی  ــورای اس ــس ش ــران، مجل ــأت وزی ــوزه درگیر هستند. حوزه قراردادی مجموعه وزارت نفت، هی ــه ح ــن س در ای

ــوردها و  ــد بازخ ــه می توانن ــادار و.. ک ــورس اوراق به ــزی، ب ــک مرک ــی، بان ــوسعه مل و..، حوزه تأمین مالی، صندوق ت

بســترهای زیرساختــی را فراهم کنند و حــوزه فنــاوری کــه نیازمنــد شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت آپــی اســت.

در حــوزه فنــاوری نیــز الزم اســت چرخــه عمــر فنــاوری مــد نظــر قــرار گیــرد. چرخه عمر فعــال شرکتهای کوفــق دنیــا 

و الزاماتی که درحوزه شرکتهای خدماتی، اکتشــاف و تولیــد و IOC دارنــد، در تصویــر 25 بــه نمایــش درآمده اســت. در 

ایــران بخشــی از مــواردی را کــه در تصویر آمده بدســت آورده شــده و بنابراین در ســایر مــوارد مخصوصــاً ازدیاد برداشت، 

ــی که در  ــه امروزه با جهش های ــود. البت ــی نم ــت را مشــخص و اجرای باید بتوان به تدقیق و به شکل کامل مســیر حرک

حوزه فناوریهای جدید خصوصــاً مباحــث هوشــمندی و مــوارد دیگــر اتفاق افتاده، راه طوالنی و سختی در پیش اســت.
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تصویر 25: چرخه عمر و توانمندی های الزامی الگوی 1

برای نیـل بـه ایـن هـدف می بایـد ارکانی که در کشور در حـوزه فنـاوری شـکل گرفته، به حداقل هایـی دسـت یابنـد. بـا توجه 

بـه تصویـر 26 در همه جای دنیا، ارکان مهمـی کـه در حوزه فناوری با هم در تعامل هسـتند شـامل دانشـگاهها، اسـتارت آپها 

و پژوهشـکدهها هسـتند کـه حـول همـکاری بـا شـرکت های اکتشـاف و تولید، بـه تولید فنـاوری مشـغول هسـتند. در ایران 

بـه واسـطه رویکـرد سـال های اخیـر وزارت نفـت، حدود 22 دانشـگاه در 22 میدان کشـور درگیر شـده و سـرمایهگذاریهای 

تحقیقاتـی و پژوهشـی از ایـن طریـق صـورت گرفتـه اسـت.  مراکز پژوهشـی و اسـتارت آپ نیـز در سـال های اخیـر رشـد 

چشـمگیری در کشـور داشـته اند. کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه مراکز متعدد ا سـتارت آپی و سـرمایه گذاری  ماننـد صندوق 

پژوهـش و توسعه وزارت نفـت اشـاره کـرد. یکی از اقدامـات و حمایت هایـی کـه از سـوی وزارت نفـت بـه ایـن مجموعه هـا 

صـورت گرفتـه اسـت، واگـذاری چاههای متروکه فات قاره و سـایر امکانات اسـت و از سـوی دیگر بحث سـرمایه گذاری اسـت 

کـه بـا حمایـت و سـرمایه گذاری دو هـزار میلیـاردی بانـک تجـارت شکل گرفتـه و برای شروع ارزشمند و پیش برنـده است.

تصویر 26: ارتباط مراکز مهم در توسعه فناوری در بخش باالدستی نفت و گاز
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 در حوزه تأمین مالی که یکی از آن سه رکن مالی، فناوری و حقوقی بود نیــز با بحثی که در مورد سرمایه گذاری در  

شرکت سهامی عام در بورس، به خاطــر عدم دسترسی به منابع بینالمللی وجــود دارد، طبیعتاً شــرکت ها آلترناتیــوی 

ــا  ــع صندوق توسعه ملی و سختگیریهایی که دراین رابطه وجــود دارد، خواهنــد داشــت. به این ترتیب و ب ــرای مناب ب

ــه  ــمت E&P ب ــه س ــته اند از لیگ GC ب ــرکت ها توانس ــت، ش ــاده اس ــاق افت ــوزه اتف ــه ح ــن س ــه در ای ــی ک تغییرات

حرکــت درآینــد و آینــده روشــن تری بــرای توســعه میادیــن نفــت و گاز ایــران و نقــش ایــن شــرکت ها متصــور شــوند.

در ایـن راسـتا مسئلهی مهـم این است که شرکتهای اکتشـاف و تولیـد بتوانند در قالب عقـد قراردادهای میادینی که به 

آن ها واگذار شـده و در راسـتای هدف کوتاه مدت تولید یک میلیون بشـکه ای جلو بروند. برخی از این قراردادها هم اکنون 

توسـط وزارت نفـت نهایی شـده و در مرحلـه اجـرا یا واگذاری قـرار دارند. طبیعتاً بـا اجرای موفق این مرحلـه می توان به 

سـهم بزرگتـر ایـن شـرکت ها از تولیـد حداکثـری و به میزان سـه میلیون بشـکه نیـز فکـر و برنامه ریزی بلندمـدت نمود.

ــره ی  ــی زنجی ــو، توســعه باالدســتی هســتند و تمام ــد لوکوموتی ــای اکتشــاف و تولی ــه شرکت ه ــد توجــه نمــود ک بای

ارزش بــا حرکــت آن هــا توســعه می یابنــد. در تصویــر شــماره 27 توســعه زنجیــره ارزش کــه در ذیــل توســعه میادیــن 

ــرکت های  ــه اول ش ــت. در مرحل ــده اس ــش داده ش ــت، نمای ــد گرف ــورت خواه ــد ص ــاف و تولی ــرکت های اکتش و ش

ــا را  ــته و فعالیت ه ــده داش ــر عه ــرد را ب ــای خ ــت پروژه ه ــه مدیری ــد ک ــده EPD/EPC بوده ان ــت ش ــد صاحی تایی

ــن  ــل ای ــد. در ذی ــف، دانشــگاه ها و مراکــز دانشــی و ســازندگان واگــذار می کنن ــات فنــی مختل ــه شــرکت های خدم ب

ــت. ــد یاف ــدان خواهن ــز توســعه دوچن ــا و ... نی ــا، بانک ه ــه، انجمن ه ــد بیم ــای پشــتیبان مانن ــعه نهاده توس

تصویر 27: توسعه زنجیره ارزش داخلی ناشی از توسعه شرکت های اکتشاف و تولید
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ــا ســرعت خوبــی نقش خودشــان را ایفا  هــم اکنــون شرکتهای اکتشــاف و تولیــد و استارت آپی در حــوزه باالدستی ب

ــد و در حوزه ترمیم چاه و حوزههای نرم افزاری و هوشمندی اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه اســت. مشاوریــن  کرده ان

ــن سازندگانی که در  ــده اند. همچنی ــد ش ــدرت و توانمن ــیار پرق ــز بس حوزه مطالعات، مدیریتی، پروژهها و مهندسی نی

حوزه ده قلم کاالیی مثل پمپها و... توانمنــد شــده و وزارت نفت خریــد تضمینــی از آن هــا را بــا هــدف توســعه صنعــت 

ســاخت داخــل فعــال نمــوده اســت. در این تصویر همچنین عملیات خدمات دهندگان را در حوزه خدمــات مختلــف و 

ــل ماحظــه می باشــد. ــی بســیار قاب همچنیــن دکلداران ایران

ــه  ــده، نظام خبرهگی است که میتواند در زمین ــاوری پیشبینی ش ــام فن ــن در حوزه نظ ــش از ای سازوکار دیگری که پی

پارادایم تبدیل نســل دو به یک کمک کند. هر چند هم اکنون این ادعــا وجــود دارد کــه حتــی در صــورت موفقیــت، هنوز 

ــود و تخلیــه منابع اولین مسئله ماست. ولــی این مسیِر تمامــی کشورهایی است که امروز به عنــوان  در نسل دو خواهیــم ب

ــام می بریــم و چــاره ای جــز عبــور از آن نداریــم. الگــوی خــود از آن هــا ن

در پایان ذکر این شعر سهراب سپهری خالی از لطف نیست؛ چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید.

محمدرضا مقدم
آقـای دکتـر عمـادی در گزارش شـان تقویـت شـرکت های E&P را کـه موضـوع پنـل اسـت به عنـوان یـک پارادایـم تحول 

درون زا و عبـور از قراردادهـای کم ریسـک بـه سـطوح باالیـی در برداشـت و صیانتـی در قراردادهـای سـطح  باالتـر مثـل 

قراردادهـای مشـارکت در تولیـد، امتیـازی، یـا مثـل IPC دیدنـد و صـرف گرفتن مجـوز برای شـرکت E&P بـه هیچ وجه 

کفایـت نمی کنـد. بلکـه یـک نقشـه راه می خواهد. به تجـارب جهانی اشـاره کردند. خیلی از کشـورهایی که سـابقه چندانی 

در عرصـه نفـت مثـل صـد سـال مـا ندارنـد، حداکثـر با سـی سـال، چهل سـال سـابقه دارنـد در ایـن عرصـه نقش آفرینی 

می کننـد. روی ایـن حسـاب، الـزام داشـتن یک نقشـه راه تعالی برای تغییرات یا تغییر نسـل شـرکت های اکتشـاف و تولید 

 EPC ایرانـی از کسـب و کارهـای کـم ریسـک بـه دلیـل سـاختار قبلـی بـه این سـمت باشـد. عمدتـاً ایـن قراردادها مثـل

کم ریسـک هسـتند. بـه شـکل بسـته و یا جداگانه مثـل نصب و سـاختمان یا کار مهندسـی و یا تـدارکات، به هرحـال الزام 

ایـن شـرکت ها بـرای نقش آفرینـی در بهره بـرداری بهتـر از میادیـن نفـت وگاز قطعـاً برمی گـردد بـه سـطح ریسـکی کـه 

 می پذیرنـد. ایـن ریسـک به دسـت نمی آید مگر با عبور از نسـل دوم کم ریسـک به سـطح اول با ریسـک بـاال و منابع مالی.

روی ایـن اصـل، ایـن شـرکت ها بـرای این کـه بتواننـد بـه ایـن سـطح قـرارداد برسـند بایـد یـک سـری تغییـرات اساسـی 

در درون شـان اتفـاق بیفتـد. توانایـی تأمیـن منابـع مالـی را پیـدا کننـد، تـوان جـذب فنـاوری را بدسـت بیاورنـد، امـکان 

بـه کارگیـری فنـاوری را بـرای کاهـش ریسک شـان داشـته باشـند. نهایتـاً بتواننـد مدیریـت پـروژه خـوب انجـام بدهنـد. 
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یعنـی آن چـه در قـرارداد کم ریسـک از کارفرمـا انتظـار دارد، بایـد بـه نحـو خودشـان این هـا را مدیریـت کننـد تـا بتواننـد 

حداکثـر امـکان بهره بـرداری از مخـازن نفـت وگاز را در بلندمـدت فراهـم کننـد. ایـن الزامـی  اسـت کـه اگـر اتفـاق نیفتد 

مـا بـه  لحـاظ سـاختاری بایـد بگوییـم آن تحـول را در درون شـرکت های اکتشـاف و تولیـد داخلی مـان نخواهیـم داشـت. 

روی ایـن حسـاب بـه نظـر می آیـد آن بحـث تقویـت کـه موضـوع ایـن پنـل اسـت، یـک بحـث فوق العـاده مهمـش ایـن 

اسـت کـه ایـن شـرکت ها بـرای عبـور از قراردادهـای کم ریسـک بـا سـطح پایین تـری از کارایـی درعرصـه برداشـت 

از مخـازن نفـت وگاز، بـه یـک سـطح باالتـری از کارایـی، یـک نقشـه راه تعالـی داشـته باشـند و روی آن تکیـه کننـد.

کامران فتاحی
صحبت هایـی کـه در پرزنتیشـن های قبـل اشـاره شـد را مـن ادامـه می دهـم. مطلبـی کـه بـه آن می پـردازم عنوانـش 

ایـن اسـت: علـل الـزام اصاحـات سـاختاری بـرای تحقـق ظرفیـت 6 الـی 8 میلیـون بشـکه ای کـه مدنظـر مـا اسـت.

مطالــب را در ســه بخــش دســته بنــدی کــردم، بخشــی تحــت عنــوان پیش نیازهــا کــه نگاهــی بــه ذخایــر می اندازیــم، 

ــرمایه گذاری  ــم، حجــم س ــون بشــکه ای انداختی ــی 8 میلی ــدف 6 ال ــق ه ــرای تحق ــه زیرســاخت های الزم ب ــی ب نگاه

ــرای تحقــق ایــن ظرفیــت نیــاز اســت، زنجیــره و توســعه نیــروی انســانی  مــورد نیازمــان، عوامــل و بازیگرانــی کــه ب

ــان  ــه وضــع موجودم ــه ب ــد. در ادام ــاره کردن ــه آن اش ــادی ب ــای دکترعم ــات بیشــتر آق ــا جزیی ــی را ب ــه بخش های ک

ــی از  ــوان یک ــاختاری را به عن ــاح س ــوع اص ــد موض ــم. بع ــی می پردازی ــراردادی حقوق ــاخت های ق ــاظ زیرس ــه  لح ب

ــات  ــه مطالع ــی ب ــاختاری نگاه ــاح س ــث اص ــم. در بح ــی می کنی ــت بررس ــن ظرفی ــق ای ــدی تحق ــای کلی بحث ه

ــه تجــارب بین المللــی کــه در ایــن  ــم کــه درســطح بین الملــل انجــام شــده و یــک نگاهــی هــم ب تطبیقــی می اندازی

زمینــه انجــام شــده و در نهایــت ســناریویی را بــرای ایــن تحصیــل ظرفیــت مشــابه ســناریویی کــه آقــای دکتــر عمــادی 

ــه می کنــم. ــان ارائ ــزان کمــی  اختــاف خدمتت ــا می ــد ب اشــاره کردن

بــرای بررســی ذخایــر، همان طــور کــه در اســایدهای ســابق اشــاره شــد و در تصویــر28 ماحظــه می کنیــد مــا حــدود 

100 میلیــارد بشــکه ذخایــر قابــل اســتحصال باقیمانــده نفــت داریــم بــا نســبت R/ P کــه حــدود 95 می باشــد. آن چــه 

کــه خیلــی مهــم اســت ایــن مســئله اســت کــه حــدود دو ســوم ذخایــر مــا کمتــر توســعه یافته اســت. مــن ایــن ذخایــر 

ــا 75درصــد، ــا 50 درصــد، 50 ت ــا 25 درصــد، 25 ت ــه توســعه نیافتــه، صفــر ت 100 میلیــارد را دســته بنــدی کــردم ب

ــی  ــی، گاه ــعه یافتگ ــان را توس ــم، EORم ــروه وســط در نظــر بگیری ــان را درگ ــا IORم ــر م ــا 100 درصــد، اگ و 75 ت

می گوییــم میــدان را توســعه دادیــم ولــی ایــن توســعه یافتگــی در میــدان یــک چیــز پیوســته اســت. ظرفیــت تولیــد را 

بــرای شــرکت ملــی نفــت و شــرکت های تابعــه اش در ســال 97 نشــان دادیــم، ظرفیــت 4 میلیــون بشــکه ای کــه داشــتیم.
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تصویر 28: وضعیت ذخایر نفتی ایران

مـن نگاهـی بـه ذخایـر داشـتم، با توجـه به این که بـه فناوری هـای مورد نیـازش فکـر می کردم. به آسـماری، بنگسـتان، 

خامـی  به عنـوان گـروه اصلی توجه کردیم و این که این سـه میلیون بشـکه ای که از آن صحبـت می کنیم از کجا می خواهد 

تأمیـن شـود و درچـه مراحلـی از عمـر مخزن باشـد؟ همان طـور کـه در تصویـر29 می بینید بیشـترین نگهداشـت تولید 

مـا از آسـماری اسـت. البتـه بنگسـتان و خامـی  را هـم داریم. اما عمده توسـعه ما از بنگسـتان اسـت. آقـای دکتر عمادی 

اشـاره ای کردنـد، اگـر الیه هـای هـدف را درآن قراردادهـا مطـرح می کردنـد، عمدتـاً بنگسـتانی ها یـا خامی مـا هسـتند.

تصویر 29: میزان پتانسیل افزایش ظرفیت تولید از مخازن مختلف خشکی در مراحل مختلف دوره عمر مخازن کشور

ــه ترتیــب براســاس مطالعــات مختلفــی کــه در ایــن ســال ها کردیــم،  ــا EOR هــم مــن این هــا را ب در بحــث IOR ی

ــعه نیافته های مان را  ــت توس ــکه ظرفی ــون بش ــک میلی ــدود ی ــش ح ــر30 افزای ــام دادم. در تصوی ــرآوردی انج ــک ب ی

ــد. ــدا کن ــد توســعه پی مشــاهده می کنیــد کــه بای
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تصویر 30: میزان پتانسیل افزایش ظرفیت تولید از مخازن مختلف خشکی در مراحل مختلف دوره عمر مخازن کشور )هزار بشکه در روز(

نگهداشـت تولیـد و IOR را بـا توجـه بـه مسـائل فنـی که وجـود دارد جـدا کـردم. به طور خاصـه اولیـن جمع بندی که 

می خواهـم ارائـه کنـم ایـن اسـت کـه دو سـوم ذخایر مـا، کمتـر از 50 درصـد توسـعه یافته اند. بـر اسـاس مطالعاتی که 

انجـام شـده بیشـترین ظرفیـت تولیـد ما، مطابق تمام سـالیان گذشـته، از آسـماری اسـت. بنگسـتان و خامی  بـا ظرفیت 

1/6 و 1/2 البتـه دربخش هـای مختلـف IOR و EOR یـا افزایـش تولید هسـتند. بـا در نظرگرفتن این که مـا می خواهیم 

بـا ظرفیـت 6 تـا 8 میلیـون بشـکه در روز - 5 /6 یـا 7 میلیـون بشـکه در روز- تولیـد کنیـم بـه پنـج پیش نیـاز احتیـاج 

داریـم: سـرمایه گذاری، مدیریـت و نیروی انسـانی، فناوری، زنجیره ی توسـعه، تأمیـن و اصاحات سـاختاری. من زیربنای 

اصلـی را اصاحـات سـاختاری می بینـم )تصویـر31(. یعنی تا زمانـی که این اصاحات سـاختاری انجام نگیـرد، مابقی آن 

عوامـل کـه از آن صحبـت شـد، رخ نخواهـد داد. در این پرزنتیشـن بـه این مسـئله می پردازم.

تصویر 31: زیرساخت های الزم جهت تحقق تولید 6 الی 8 میلیون بشکه در روز 
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باتوجــه بــه این کــه بــرای آن مخــازن مختلــف، ظرفیت هــای تولیــدی متصــور بودیــم، بــرای این کــه قــدری دقیق تــر 

ــرای میــزان ســرمایه گذاری مــورد  ــرای دوره عمــر مختلــف میادین مــان و مخازن مــان، جداولــی ب ــگاه کنیــم، مــن ب ن

نیــاز بــرای افزایــش هربشــکه پــات2 مــورد نظرمــان را آوردم. از 10هــزار تــا 28 هــزار کــه باالتریــن نــرخ مــا مربــوط 

بــه EOR بنگســتان اســت )تصویــر 32(، طبیعتــاً ارزان تریــن نفــت مــا هــم توســعه نگهداشــتی اســت کــه از طریــق 

ــر 33  ــه ازای اضافــه هــر بشــکه نفت مــان، و در تصوی ــم، حــدود 8-7 هــزار دالر ســرمایه گذار ب همیــن EPCهــا دادی

ــرآورد  ــارد دالرب ــدود 100 میلی ــده ام. ح ــد دی ــش تولی ــت افزای ــا آن ظرفی ــب ب ــرمایه گذاری را متناس ــم س ــن حج ای

کــرده ام کــه مــورد نیازمــان اســت.

تصویر 32: میزان سرمایه گذاری الزم برای هر بشکه افزایش ظرفیت تولید نفت به تفکیک ذخایر و میزان توسعه یافتگی
)عمر مخزن( بر حسب دالر

تصویر 33: میزان سرمایه گذاری الزم برای افزایش ظرفیت تولید به تفکیک ذخایر و مرحله عمر مخزن بر حسب میلیون دالر

362

ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو 



بــه جــز ایــن ســرمایه گذاری، مــا نگاهــی بــه ظرفیت ســنجی نیــروی انســانی داریــم کــه ببینیــم چــه اتفاقــی خواهــد 

افتــاد. آیــا نیــروی انســانی کافــی داریــم یــا نــه؟ خوشــبختانه بــا وجــود دانشــگاه های متعــددی کــه در دور اول وزارت 

ــم. وضعیــت نیــروی  ــا حــدود 34 رشــته در مقاطــع مختلــف داری ــه ایجــاد و تجهیــز شــدند، م ــای مهنــدس زنگن آق

انســانی مــا خــوب اســت. گلــوگاه مــا مدیریــت اســت. مــا نیروهــای مدیریتــی کافــی بــرای انجــام ایــن کار نخواهیــم 

داشــت. ایــن مشــکل جــدی ماســت. یــا بایســتی از طریــق شــرکت های معتبــر مشــاور داخلــی یــا بین المللــی برنامــه 

ــاوری  ــه لحــاظ فن ــن کار را انجــام داد. ب ــی ای ــروی بین الملل ــن نی ــق تأمی ــا از طری ــاوری داشــته باشــیم، ی ــال فن انتق

ــه چــرخ  ــن اســت ک ــم ای ــه می خواهــم اشــاره کن ــه ای ک ــن نکت ــد. م ــر عمــادی اشــاره کردن ــای دکت ــاز آق ــورد نی م

ــگاه ها و  ــا دانش ــدگان م ــن کنن ــازندگان و تأمی ــت س ــران حرک ــتند. پیش ــا هس ــن E&P ه ــا همی ــاوری م ــرک فن مح

مشــاوران مــا و EPC/EPD همیــن شــرکت های E&P هســتند کــه تــا حــاال شــرکت ملــی نفــت ایــران، ایــن نقــش را 

بــه طورجدی تــر ایفــا می کــرده اســت. بــرای ارتقــاء تــوان داخلــی قوانیــن خیلــی خوبــی داریــم. آخریــن آن همیــن 

ــع داخلــی را داشــتیم.  ــه کارگیــری ظرفیــت تولیــد مناب ــون حداکثــر ب ــود کــه اصاحیــه ای روی قان ســال گذشــته ب

طبیعتــاً احتیــاج اســت کــه شــبکه ها و انجمن هــای حرفــه ای و صنفــی را گســترش بدهیــم، همچنیــن توســعه نیــروی 

ــروژه، طــرح قــوی و ایجــاد اتحادیه هــای مختلــف را مدنظرداشــته باشــیم. انســانی و توســعه مهارت هــای مدیریــت پ

ــروی انســانی،  ــم. در بخــش نی ــارد دالر ســرمایه گذاری الزم داری ــم. 101میلی ــرور می کن ــاره م مــن ســرفصل ها را دوب

ــود. چــرخ محــرک ســایر بخش هــای صنعــت نفــت را همیــن فعالیت هــای  ــه نظــر مــن گلــوگاه خواهــد ب مدیریــت ب

ــاخت های  ــه زیرس ــی ب ــارد دالر نگاه ــن 101 میلی ــه ای ــت یابی ب ــرای دس ــم. ب ــد می بین ــاف و تولی ــرکت های اکتش ش

حقوقــی و قــراردادی تأمیــن ســرمایه می انــدازم. ببینیــم اساســاً ایــن زیرســاخت ها وجــود دارد یــا نــه؟ درحــال حاضــر 

می دانیــم کــه تمامــی  فعالیت هــای اکتشــاف و تولیــد مــا از طریــق شــرکت ملــی نفــت ایــران انجــام می شــود. هیــأت 

وزیــران ســال 94 گفــت تــا ظرفیــت یــک میلیــون بشــکه مجــوز داریــم از قانــون IPC اســتفاده کنیــم.

از ســال 95 وزارت نفــت شــرکت های E&P داخلــی را شناســایی کــرد. 95 درصــد فعالیت هــا در حــال حاضــر مســتقیماً 

توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران انجــام می شــود. 5 درصــد همــان قراردادهایــی بودنــد کــه فعــًا امضــا شــدند. البتــه از 

ایــن 800- 700 هــزار یــا یــک میلیــون بشــکه، ســهم بیشــتر خواهــد شــد. امــا کمــاکان همــه توســط شــرکت ملــی نفت 

ــت ــی، از ظرفی ــرکت های داخل ــدودی ش ــداد مع ــی و تع ــی بین الملل ــرکت های نفت ــرای ش ــوند. ب ــت می ش ــران هدای ای

ــر 34 عددهایــی می بینیــد کــه  ــل حــدود 800 هــزار بشــکه را در مقطــع توانســتیم اضافــه کنیــم. در تصوی بیــع متقاب

 IOR یا Green Field حــدود بیــش از نیمــی  از ظرفیتــی کــه متصــور هســتیم بایــد از ظرفیــت جدیــد و توســعه میادیــن

و EOR افزایــش داشــته باشــد. فقــط نیمــی  از آن مربــوط بــه نگهداشــت وضــع فعلی مــان اســت. 
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تصویر 34: کل تولید نفت

ــرای  ــا ب ــه م ــی این ک ــر 35(. یعن ــد )تصوی ــر می یاب ــوم تغیی ــدود دو س ــزی ح ــه چی ــی  ب ــن نیم ــی ای ــاظ مال ــه لح ب

ــا  ــای م ــه بنگســتانی ها، خامی ه ــا توجــه ب ــی اســت ب ــم. طبیع ــد خــرج کنی ــول بیشــتری بای ــد پ ــای جدی ظرفیت ه

ــتانی هایمان  ــا در بنگس ــد، م ــفالتین دارن ــاً مشــکل آس ــا بیشتراســت، بعض ــه چاه ه ــد، هزین ــاز دارن ــری نی ــق باالت عم

ــم ــازن را داری ــر مخ ــی پایین ت ــی و بهره ده ــکل تراوای مش

تصویر 35: کل سرمایه گذاری مورد نیاز

شــرکت ملــی نفــت ایــران، بــا ســاختار فعلــی اش و محــل 14 و نیــم درصــد فــروش هیدروکربــورش، نــه فقــط می توانــد 

ــای  ــد، بلکــه بایســتی بازپرداخــت بدهی ه ــن کن ــم تأمی ــه این جــا صحبتــش را کردی ــازی ک ــورد نی ســرمایه گذاری م
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مربــوط بــه بیــع متقابــل قبلــی را هــم داشــته باشــد. مــا در ســال های 97، 98 و امســال فقــط5 و 7 و 3 میلیــارد دالر 

از طریــق روش هایــی کــه هســت توانســتیم ســرمایه گذاری کنیــم. متأســفانه شــرکت ملــی نفــت ایــران، به دلیــل عــدم 

ــی مناســب،  ــر شــرکت داری خــودش و مشــکات ناشــی از کم انگیزگــی کارکنــان، نبــود زیرســاخت های مال تمرکــز ب

نمی توانــد ایــن ظرفیــت مالــی را ایجــاد کنــد. بــه همیــن دلیــل بــرای تحقــق ایــن ســرمایه گذاری 100 میلیــاردی در 

ایــن بــازه 10 ســاله، بــه نظرمــن راهــی بــه جــز ایجــاد تحــوالت ســاختاری در ایــن ســه دســته ای کــه اشــاره کــردم 

وجــود نــدارد. آقــای دکتــر عمــادی هــم اشــاره کردنــد کــه از طریــق شــرکت های E&P مجمعــی و شــرکتی را بــرای 

ــد. ایــن ســه راهــکار عبارتنــد از:  ســرمایه گذاری ایجــاد کرده ان

رفــع انحصــار شــرکت نفــت و دولــت در اکتشــاف و توســعه و بهره بــرداری از منابــع و افزایــش رقابــت بیــن بخــش   .1

ــوان یکــی از راهکارهاســت.  خصوصــی و دولتــی، به عن

رفــع انحصــار و تمرکــز و رفــع تداخــل وظایــف حاکمیتــی و مالکیتــی در ســطح ملــی هــم کــه اشــاره شــد، بــا   .2

اســتقرار رگوالتــوری، اســتقرار وظایــف قانونــی، سیاســت گذاری و مالکیتــی مخــازن نفــت و گاز در وزارت نفــت، 

و اســتقرار وظایــف قانونــی و عملکــرد تجــاری در شــرکت ملــی نفــت ایــران میســر اســت.

ــع نفــت و گاز ماســت کــه اصطاحــاً آن  ســومین بحثــی کــه دارم، تغییــر برداشــت منبــع میــان نســلی از مناب  .3

ــود از ــه R/P را می ش ــی ک ــم. وقت ــر بدهی ــداری تغیی ــد مق Country’s Petroleum Depletion Policy را بای

ــک  ــه ی ــن الزم اســت ک ــم و ای ــر می دهی ــی را تغیی ــد صیانت ــف تولی ــم تعری ــع داری ــم، در واق ــه 50 بیاوری 95 ب

ــاره وجــود داشــته باشــد. اجماعــی در ایــن ب

خوشــبختانه در یــک دهــه اخیــر بخــش مهمــی  از زیرســاخت های قانونــی انجــام شــده اســت. یعنــی مــا قانــون اصــاح 

قانــون نفــت، قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت، اســاس نامه شــرکت ملــی نفــت ایــران، قانــون رفــع موانــع تولیــد 

رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور، قانــون حداکثر اســتفاده از تــوان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایــت از کاالی 

ایرانــی، سیاســت   های کلــی اقتصاد مقاومتی در نفت و گاز، شــرایطی را ایجاد کرده که برخی از زیرســاخت ها آماده اســت.

ــون  ــا درســال 90 اصــاح قان ــم م ــر36(، می بینی ــم )تصوی ــن زیرســاخت ها بکنی ــه پیاده ســازی ای ــک نگاهــی ب ــا ی ام

ــر  نفــت را داشــتیم. ســال 91 قانــون اصــاح اختیــارات وزارت نفــت را داشــتیم. 92 تشــکیل هیــأت عالــی نظــارت ب

ــی  ــوری و نیــز ایجــاد شــورای عال ــع هیدروکرب ــر مناب ــت نظــارت ب ــع نفتــی را داشــتیم. ســال 95 جدایــی معاون مناب

ــار دوم  ــه در ب ــه البت ــت ک ــاف نف ــای اکتش ــدور پروانه ه ــد و ص ــکیل ش ــت تش ــه در وزارت نف ــتیم ک ــازن را داش مخ

ــن  ــم، ای ــه داری ــی و آرام ک ــن حرکــت بطئ ــم ای ــه در این جــا علی رغ ــر داشــتیم. آن چــه ک درســال 98 بطــور جامع ت

ــرای تولیــد وجــود دارد. ــع گذشــته کمــاکان ب ــی به طــور کامــل اجــرا نشــده اســت و موان ــد اصــاح قانون رون
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تصویر 36: روند توسعه زیرساخت های قانونی موجود برای انجام اصاحات ساختاری در یک دهه گذشته

ــورها  ــر کش ــای دیگ ــت و وزارت خانه ه ــرکت های نف ــد؟ ش ــه کردن ــران چ ــم دیگ ــم ببینی ــم بکنی ــی ه ــون نگاه اکن

چه کارکردنــد؟ مــن بــه ســه دســته آمــار توجــه کــردم: مطالعــات تطبیقــی بانــک جهانــی، مطالعــات دانشــگاه رایــس 

روی مقایســه NOCهــا، PNOC و IOCهــا. NOCهــا دو هــدف کلــی دارنــد کــه در شــرکت   های مختلــف مــن اهــداف 

را درآوردم. گــروه اول اهــداف توســعه ی مؤثــر بخــش هیدروکربــوری کشــور بــوده اســت. گــروه دوم توســعه اقتصــادی 

کان اجتماعــی کشــور اســت کــه بــاری بــر دوش شــرکت های ملــی نفــت اســت. امــا متأســفانه مطابــق آمــار بانــک 

ــوده  ــی ب ــر از آن هدف های ــداف پایین ت ــروه اه ــر دو گ ــات در ه ــتر اوق ــی در بیش ــرکت های نفت ــرد ش ــی عملک جهان

کــه توســط دولت هــا تنظیــم شــده اســت. مگــر این کــه اصاحــات ســاختاری عملکــرد تجــاری اتفــاق افتــاده باشــد. 

ــت  ــی نف ــًا در یک ســری، شــاخص شــرکت مل ــه مث ــم ک ــا را مشــاهده کنی ــن وضعیت ه ــم در مقایســه ها ای می توانی

خودمــان را بــا بقیــه شــرکت های ملــی نفتــی مقایســه کــردم. شــاخص ســرانه تولیــد هــر نفــر کارمنــد شــرکت ملــی 

نفــت اســت. عــدد مــا حــدود 28000 بشــکه اســت. یعنــی مــا 4 میلیون بشــکه نفت داریــم، حــدود 120-130 هــزار نفر 

کارمنــد در شــرکت نفــت و وزارت نفــت داریــم. در شــرکت های دیگــر عددهــای ســرانه خیلــی باالســت. یعنــی مــا ایــن 

ســرانه را هــم از دســت خواهیــم داد. بــرای این کــه میادیــن تولیــدی مــا، میادیــن پیــش روی مــا، از لحــاظ بهــره وری 

میادیــن ضعیف تــری هســتند. شــاید همیــن ســرانه 28هــزار بشــکه تولیــدی کــه داریــم مدیــون بهره بــرداری طبیعــی 

و بهــره وری بــاالی چاه هــا هســتیم وگرنــه شــاخص بــه مراتــب پایین تــری می توانســتیم داشــته باشــیم.

ــا  ــن NOCهاســت. در این ج ــی میانگی ــگ صورت ــت هســتند. رن ــی نف ــه شــرکت ها، شــرکت های مل ــر37 هم درتصوی

مــن Corporate governance یعنــی حاکمیــت شــرکت ملــی نفــت ایــران را دردرون ســازمان خــودش بــا رژیم هــای 

قــراردادی مقایســه کــردم تــا ببینــم مــا حاکمیــت را افزایــش بدهیــم مشــکل تنــوع رژیم هــای قــراردادی را برطــرف 

می کنــد یــا نــه؟ این جــا نشــان می دهــد کــه همبســتگی وجــود نــدارد. یعنــی نمی شــود حتمــاً بــرای ایجــادش یــک 
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نهــاد باالتــری بایــد بیایــد تنــوع قراردادهــا را بــرای میادیــن مختلــف مــا ایجــاد کنــد. در همــه اســایدهای بعــدی، 

ــه  ــی ک ــم زحمت ــد. علی رغ ــان می ده ــی نش ــرکت های نفت ــایر ش ــر س ــران را در براب ــت ای ــی نف ــرکت مل ــگاه ش جای

همــکاران مــا در شــرکت ملــی نفــت انجــام می دهنــد، بــه دلیــل نبــود ایــن امکانــات ســاختاری، عملکــرد تجــاری و 

محدودیــت بودجــه ای، همــه زحمــات همــکاران مــا در شــرکت نفــت بــر بــاد مــی رود.

تصویر 37: آثار روند اصاحات ساختاری در توسعه توان اکتشاف و تولید شرکت های نفتی دولتی

عدم همبستگی حکمرانی سازمانی در حل مشکات ساختاری تنوع قراردادی

ــک  ــم ی ــردم. می بینی ــی ک ــی بررس ــای رقابت ــش فض ــا افزای ــتگی Corporate governance را ب ــن همبس ــًا م مث

ــاز جایــگاه شــرکت ملــی نفــت ایــران را نــگاه می کنیــم. در هــر دو یعنــی در فضــای  همبســتگی وجــود دارد. ولــی ب

ــه شــرکت های ملــی نفــت دیگــر، در شــرایط بســیار پایینــی هســتیم. ایــن  ــاز تجــاری و فضــای رقابتــی، نســبت ب ب

ــر  ــت باالت ــاً فضــای رقاب خــط نشــان می دهــد کــه اگــر مــن Corporate governance را هــم افزایــش بدهــم، قطع

ــه  ــد ک ــاِز تجــاری مقایســه می کن ــن فضــای ب ــا همی ــت را ب ــه وزارت نف ــب اســت ک ــدی جال ــورد بع ــا م ــی رود. ام م

ــم. ــتگی را می بینی ــم همبس ــا ه این ج
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تصویر 38: آثار روند اصاحات ساختاری در توسعه توان اکتشاف و تولید شرکت های نفتی دولتی

)همبستگی حکمرانی سازمانی و فضای رقابتی(

یعنــی اگــر وزارت نفــت جایــگاه قانونــی و حاکمیتــی خــودش را بهتــر اجــرا کنــد، تجربــه بین المللــی نشــان داده کــه 

ایــن باعــث شــده فضــای رقابتــی افزایــش پیــدا کنــد.

در ایــن معیارهــای مختلفــی کــه انجــام شــده بــود، ارزیابــی کــه درســال 2011 انجــام شــده جایــگاه شــرکت ملــی 

ــیا  ــن اوراس ــن میانگی ــًا در ای ــی مث ــد. یعن ــان می ده ــه 26 نش ــی، رتب ــت مل ــرکت نف ــن 32 ش ــا را در بی ــت م نف

ــرد ــی عملک ــف ارزیاب ــای مختل ــه در معیاره ــتند. کاری ک ــا هس ــر از م ــیارمحدودی پایین ت ــرکت های بس ــداد ش  تع

شــرکت های نفــت انجــام شــده اســت. دقــت کنیــد آمارهــا مربــوط بــه 2011 اســت کــه مــا تحریم هــا را نداشــتیم. 

ــل را. ــای جــدی ســازمان مل ــه تحریم   ه ــا را به طورجــدی داشــتیم، ن ــه اروپ ــای اتحادی ــه تحریم ه ــی ن یعن

 دانشــگاه رایــس هــم باالخــره گفــت هــر شــرکتی یــک داده ســتانده ای دارد، مــا بایــد بــر اســاس کل داده 

ســتانده اش، یــک کار آمــاری انجــام بدهیــم. ایــن دانشــگاه در طــی ســال های 2001 تــا 2009 شــاخص های 

ــال ها  ــام س ــد در تم ــر39 می بینی ــرد. در تصوی ــه ک ــم مقایس ــا ه ــی PNOC و IOC را ب ــرکت   های نفت ــری ش براب

ــی  ــد، آن های ــا را می بینی ــر PNOCه ــت دیگ ــرکت های نف ــد ش ــت. بع ــر 14 اس ــره وری، زی ــر به ــا از نظ ــگاه م جای
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کــه بخشــی از سهام شــان را مثــل پــی دی او، یــا اســتات اویل کــه صددرصــد دولتــی نیســت انجــام دادنــد. 

ــگاه ــری هســتند. TNK را ن ــای باالت ــه در جایگاه   ه ــد ک ــی را می بینی ــن شــرکت های خصوصــی IOC و دولت  همچنی

می کنیــد؛ زمانــی کــه BP واردش می شــود، قبــل از آن BP هنــوز بــه ســهامداری ورود پیــدا نکــرده بــود، از یک جــا 

ــاال مــی رود. BP وارد ســهامداری می شــود. می بینیــد عملکــردش چقــدر در شــاخص های بهــره وری ب

تصویر 39: رتبه بندی شاخص بهره وری شرکت ها

ــرا  ــل اج ــور کام ــون به ط ــفانه قان ــی، متأس ــات قانون ــد اصاح ــم رون ــم. علی رغ ــوم را می گوی ــه س ــون خاص اکن

نشــده، موانــع گذشــته کمــاکان وجــود دارد. مطابــق آمــار بانــک جهانــی عملکــرد شــرکت های نفتــی در رســیدن بــه 

اهداف شــان ضعیف تــر بــوده، مگــر آن هایــی کــه اصاحــات ســاختاری، ایجــاد فضــای رقابتــی و تجــاری شــدن شــرکت 

ــوع  ــی ســازمانی و مشــکات ســاختاری، ایجــاد تن ــر اســاس مطالعــات بیــن حکمران ــران را داشــتند. ب ــی نفــت ای مل

ــدارد. قــراردادی همبســتگی وجــود ن

بیــن حکمرانــی ســازمانی و حکمرانــی وزارت نفــت بــا افزایــش فضــای رقابتــی ایــن همبســتگی وجــود دارد. تجــارب 

ســایر کشــورها را نگاهــی می کنیــم. نــروژ و برزیــل را مــوردی بررســی می کنیــم. مــا چهــار تــا کارکــرد اصلــی داریــم: 
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ــری  ــت گذاری و تصمیم گی ــتراتژی و سیاس ــن اس ــررات، تدوی ــم مق ــارت و تنظی ــوری، نظ ــع هیدروکرب ــت مناب مدیری

عملیاتــی. در خیلــی از کشــورهای دنیــا، ایــن را بــه ســه قســمت تقســیم کردنــد.

ــد  ــو رفته ان ــا همیــن مــدل جل ــراً ب ــل هــم همین طــور. اکث ــو رفتــه، برزی ــا مــدل ســه قســمتی جل ــروژ کــه ب مثــل ن

یعنــی یــک رگوالتــور داریــم، یــک شــرکت تجــاری داریــم مثــل شــرکت ملــی نفــت مــا و یــک نهــاد سیاســت گذار. 

ایــن تغییــرات را می بینیــد در طــی ســه دهــه گذشــته چــه ســیری داشــته اســت. البتــه نــروژ فاصلــه زیــادی بــا مــا 

دارد. ولــی در دو دهــه گذشــته شــرکت های مختلــف نفــت ملــی، ایــن مســیر را رفته انــد. مــا می بینیــم بــا شــرایطی 

 کــه در ایــران داریــم اصلی تریــن عامــل موفقیــت ایــن نهــاد، میــزان بلــوِغ حکمرانــی در آن کشــورها بــوده اســت. البتــه 

تصمیم گیــری متمرکــز و غیرمتمرکــز، مــا آن چــه در ایــران می بینیــم تداخــل وظایــف اســت و در کشــورهای پیشــرو، 

تفکیــک وظایــف اســت. در حــوزه رگوالتــوری، حــوزه تنظیــم مقــررات و حــوزه تجــاری.

این هــا توضیحاتــی بــود کــه ارائــه کــردم و در نهایــت مــا تنظیم گــر مقــررات را به عنــوان عنصــر تعادلــی داریــم. مــا 

ایــن تداخــل وظایــف را به عنــوان خیلــی مشــهود داریــم. زمانــی کــه IPC می خواســت بیــرون بیایــد هنــوز مشــخص 

نبــود آن طرفــش وزارت نفــت اســت یــا شــرکت ملــی نفــت ایــران. یعنــی حتــی نســخی وجــود داشــت کــه آن طرفــش 

وزارت نفــت بــود.

ــی  ــون و 5 میلیون ــدد 3 میلی ــم. آن ع ــاد کرده ای ــا ایج ــیمی  از ظرفیت ه ــک ترس ــد ی ــه می کنی ــر40 ماحظ در تصوی

کــه آقــای دکتــر عمــادی گفتنــد را مــن مقــداری تغییــردادم. بــا توجــه بــه ظرفیت هایــی کــه دیــدم و 100 میلیــارد 

دالری کــه هســت، اگــر نــگاه کنیــد می بینیــد50 درصــد تولیــد را بــرای شــرکت ملــی نفــت ایــران در نظــر گرفته ایــم. 

ــر  ــی در نظ ــرکت های خارج ــرای ش ــد ب ــدود 17 درص ــی E&P و ح ــرکت های ایران ــرای ش ــد را ب ــدود 33 درص ح

گرفته ایــم. بــا ایــن عــدد ســعی کردیــم شــرکت ملــی نفــت ایــران، حــدود 3 میلیــون و هفتصــد تــا 4 میلیــون دالر را 

ــد.  ــرمایه گذاری می خواه ــد س ــدود 40 درص ــن کار ح ــرای ای ــه ب ــدارد ک نگه

در صورتــی کــه شــرکت ها بــرای آن 33 درصــد، نیازمنــد ســرمایه گذاری بیشــتری هســتند. علتــش هــم ایــن اســت 

کــه مــا انتظــار داریــم نفــت ارزان تــر را شــرکت ملــی نفــت ایــران، بــرای خــودش بــردارد، کمــاکان آســماری را بــرای 

ــش  ــد، امکان ــه اصاحــات ســاختاری را انجــام ده ــی ک ــران، در صورت ــی نفــت ای ــی دارد. شــرکت مل خــودش نگــه م

هســت کــه ســرمایه 40 میلیــارد دالری را در ده ســال آینــده خواهــد داشــت. همچنیــن می توانــد 50 درصــد تولیــدات 

آتــی کشــور را بگیــرد.
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تصویر 40: پیشنهاد سرمایه گذاری و میزان تولید روزانه شرکت های اکتشاف و تولید پس از انجام اصاحات ساختاری

توســعه نفــت ارزان آســماری، نگهداشــت آن، حــدود دو ســوم فعالیت هــای IOR آســماری و فعالیت هــای مربــوط بــه 

بنگســتان و خامــی  در ســطح پایین تــر 20 درصــد و 40 درصــد. توســعه عمــده بنگســتان و خامــی  را بــه جــز آن هــا 

کــه توســعه پیــدا کرده انــد، بــر دوش شــرکت های E&P گذاشــته ایم، به طــور مشــترک بــا شــرکت ملــی نفــت ایــران 

ــد. ــای IOR ،EOR انجــام دهن و شــرکت های خارجــی و بحث ه

ــم  ــت دیدی ــا EORی اس ــس آنه ــه جن ــی ک ــیوم و پروژه های ــر کنسرس ــوان راهب ــم به عن ــی را ه ــرکت های خارج ش

کــه یــک ســرمایه گذاری 20 میلیــارد دالری و حــدود 17 درصــد از تولیــد را در ایــن بررســی کــه مــن انجــام دادم، 

می شــود در ایــن ســناریو از پیــش طــرح شــده ببینیــم. همــه این هــا منــوط بــه ایــن اســت کــه اصاحــات ســاختاری 

انجــام بشــود، شــرکت ملــی نفــت ایــران تجــاری بشــود، و قانون هایــی کــه اشــاره کــردم به طــور کامــل اجــرا شــود.

محمدرضا مقدم
ــم.  ــدی می کن ــی را جمع بن ــر فتاح ــای دکت ــوب آق ــزارش خ ــط گ ــذرم و فق ــودم می گ ــزارش خ ــه گ ــن از ارائ م

ــد و در  ــر بودن ــرای یکدیگ ــرا کب ــی صغ ــر منطق ــد از نظ ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــام ش ــه انج ــه ای ک ــد ارائ ــن چن ای

ــزارش  ــه از گ ــتند. چ ــاره داش ــدی را اش ــای جدی ــا و فرآینده ــیل ها و ظرفیت ه ــدند. پتانس ــرح ش ــتا ط ــک راس ی

آقــای دکتــر ادهــم کــه بــه موقعیــت ژئوپلیتیکــی و ژئو اکونومیکــی مخــازن نفــت مــا به عنــوان یــک ارزش 

تأکیــد شــده بــود. در ادامــه اش، همین طــور آن بحــث پارادایــم افزایــش نــرخ تخلیــه مخــازن نفــت و گاز را 
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ــرای  ــد ب ــاف و تولی ــرکت های اکتش ــد ش ــه بای ــی و درون زای الزامی ک ــرات درون ــتند، و آن تغیی ــر داش ــای دکت آق

ــع  ــک روی مناب ــر ریس ــای پ ــی قرارداده ــد، یعن ــام دهن ــل دو انج ــه نس ــک ب ــل ی ــی از نس ــه نوع ــی ب ــش آفرین نق

ــد. ــام دهن ــن کار را انج ــد ای ــه االن قادرن ــدی ک ــاف و تولی ــرکت   های اکتش ــاختارهای ش ــان س ــی هم ــی یعن مال

ــا ظرافــت  ــد و ب ــی اشــاره کردن ــه آن پنــج حــوزه ارائه هــای قبل ــر فتاحــی کــه به نوعــی ب ــای دکت ــاً گــزارش آق نهایت

ــگاه کــرده باشــیم، از نظــر  ــه آن هــا ن ــه ایــن شــکل ب ــا حــاال کمتــر ب ــی راکــه ت و درســتی الیه هــای مختلــف مخزن

ظرفیــت تولیــد، کــه بــه شــکل یــک حلقــه بســته تعریــف شــده از الیه   هــای مختلــف باشــد، ایشــان از ایــن زاویــه نــگاه 

کردنــد و ســقف 7/5 میلیــون بشــکه تولیــد در روز را قابــل دســترس دانســتند. همچنیــن ایشــان یــک چشــم اندازی 

ــن ظرفیــت هفــت و نیــم را بیــن شــرکت های مختلــف IOC و شــرکت های اکتشــاف و  ــد کــه اگــر بخواهیــم ای دادن

تولیــد ایرانــی و شــرکت  ملــی نفــت ایــران تقســیم کنیــم، میــزان منابــع مالی شــان بــه چــه صــورت خواهــد بــود. ایــن 

ــد باشــد. شــاه بیــت گــزارش ایشــان،  ــه می توان ــود کــه به عنــوان یــک پای یــک چشــم انداز خــوب و بســیار مهمــی  ب

کــه بــه پنــل رگوالتــوری آقــای داودی هــم مربــوط بــود، مربــوط بــه اصاحــات ســاختاری بخــش باالدســت صنعــت 

ــی خــوب را در بخــش باالدســت صنعــت نفــت  ــه آن اســت. ایشــان حکمران ــوط ب ــا من نفــت اســت کــه همــه این ه

تعریــف کردنــد و جداکــردن ســه فعالیــت حاکمیــت، مالکیــت و فعالیت هــای تجــاری خصوصــاً در شــرکت ملــی نفــت و 

در شــرکت های اکتشــاف و تولیــد ایرانــی و همین طــور حــوزه تنظیــم مقــررات، به عنــوان ســه بخــش مهــم حکمرانــی 

و تجــارب آن در دنیــا را نشــان دادنــد کــه تــا بــه ایــن مرحلــه از حکمرانــی خــوب نرســیده اند، نتوانســته اند بــه شــکل 

بهینــه از ظرفیت هــا و اســتعدادهای مخازن شــان اســتفاده کننــد و بتواننــد بــه درســتی بــه شــکل صیانتــی یــا اصــول 

ــد. ــرداری کنن ــان بهره ب ــی روز از مخازن ش ــی مهندس فن

بنابرایــن ایــن کار یــک فعالیــت اقتصــادی سیاســی عقانــی بــرای رویکــرد بــه مخــازن نفــت و گاز اســت. چیــزی کــه 

مهــم اســت و بــرای همــه مــا در انتهــای ایــن پنــل قابــل توجــه اســت ایــن اســت کــه مخــارج رو بــه ازدیــاد دولــت، 

فشــارش را عمدتــاً بــه مخــازن بــرای صــادرات بیشــتر مــی آورد. ایــن موجــب شــده اســت کــه ســاختار نامناســبی از 

نظــر تجــاری بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران داده شــود. در واقــع شــرکت ملــی نفــت از یــک طــرف مجبــور بــه افزایــش 

ــی و چــه در تنظیــم نظــام  ــع مال ــا تخصیــص ســاختار نامناســبی چــه در مناب تولیــد اســت و از یــک طــرف دیگــر ب

مقرراتــی روبــرو اســت. می تــوان گفــت بــا ایــن روش و بــا ایــن فشــارها، روز بــه روز از ســاختار تجــاری دور می شــود. 

علی رغــم این کــه در اســاس نامه تجدیدنظرشــده اش در ســال 91، بــه درســتی بــه نقــش تجــاری ایــن شــرکت اشــاره 

ــه ســمت ســاختار بوروکراتیــک، اداری و فاقــد ظرفیــت  ــه روز ب شــده اســت. امــا ایــن فشــارها باعــث می شــود روز ب

الزم بــرای نــوآوری و یــک نظــام خــوب مدیریــت فنــاوری کــه الــزام اصلــی بــرای برداشــت صیانتــی و بهینــه از مخــازن 
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نفــت و گاز اســت حرکــت کنــد. ایــن یــک تهدیــد جــدی اســت کــه اگــر ادامــه داشــته باشــد، بیشــترین لطمــه را خــود 

شــرکت ملــی نفــت ایــران از تجمیــع ایــن ســه حــوزه حکمرانــی خــوب کــه بایــد از هــم جــدا باشــد و هرکــدام نقــش 

خــود را اجــرا کننــد خواهــد خــورد.  

بنابرایــن جمع بنــدی مــا ایــن اســت کــه ظرفیــت کافــی در کشــور، بــرای این کــه ســرعت نــرخ تخلیــه مخــازن را بــاال 

ببریــم و بــه ظرفیــت  بــاال دســت پیــدا کنیــم، و    هــاب منطقــه شــویم، کامــًا فراهــم اســت، منتهــی بایــد بــرای آزاد 

کــردن ایــن ظرفیت هــا اصاحــات ســاختاری را در ســرلوحه کارمــان و ورود رقابــت بــه عرصه هــای تولیــد نفــت وگاز 

را به عنــوان یــک اصــل تلقــی کنیــم و از شــرکت های اکتشــاف و تولیــد ایرانــی اســتقبال کنیــم و آن هــا را به عنــوان 

ظرفیــت ملــی تقویــت کنیــم.

373

IPEC  2021





جمع بندی
پنجشـنبه 1399/11/09                              12:15 تـا 13:00





  احمد داودی
نایب رییس شورا و مرکز ملی رقابت، دبیر باشگاه نفت و نیرو

مشخصات فردی:

احمد داودی، متولد 1336

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد برنامه ریزی اقتصادی

سوابق شغلی و اجرایی:

معاون و رییس امور انرژی سازمان برنامه ریزی و بودجه

رییس امور بنگاه های اقتصادی سازمان برنامه ریزی و بودجه

رییس امور زیربنایی سازمان برنامه ریزی و بودجه

377

IPEC  2021



احمد داودی

بسم ا... الرحمن الرحیم

در شــرایطی ششــمین کنگــره نفــت و نیــرو برگــزار شــد کــه جهــان بــا ضایعــه ای بــه نــام ویــروس کرونــا دســت بــه 

گریبــان اســت و شــاید بزرگ تریــن کشــتار قــرن بیســت و یکــم بــه دســت ایــن ویــروس رقــم خــورده اســت. برگــزاری 

ــار بــه تعویــق افتــاده بــود. بــرای باشــگاه مایــه افتخــار اســت و الزم اســت کــه از  ایــن رویــداد تــا قبــل از ایــن دو ب

تمامــی نخبگانــی کــه بــا حضــور خــود در پانل هــای مــا بــه غنــای ایــن رویــداد افزودنــد و از تمامــی ثبت نام کننــدگان 

و مدعوینــی کــه برگــزاری نشســت های کنگــره را بــه تماشــا نشســتند، سپاســگزاری کنیــم کــه فلســفه وجــودی ایــن 

کنگــره آن هــم در ایــن شــرایط را تقویــت کردنــد.

ــه  ــی در بســیاری از کشــورهای توســعه یافت ــوز در کشــور و حت ــه هن ــا زیرســاخت هایی ک ــداد ب ــن روی ــزاری آنای برگ

کامــًا بــرای ایــن کار آمــاده نیســت، در عیــن لــزوم صرفه جویــی در هزینه هــا بــه دلیــل امکانــات مالــی محــدود باشــگاه 

نفــت و نیــرو و تجــارب کــم در برگــزاری ایــن نــوع از برنامه هــا، بــا ایراداتــی همــراه اســت کــه در این جــا از بــروز ایــن 

ــی های  ــق بررس ــه طب ــد ک ــم. هرچن ــی می کن ــگاه عذرخواه ــت از باش ــه نیاب ــرکت کنندگان ب ــی ش ــکات از تمام مش

ــا نفــت  به عمــل آمــده رخــداد ایــن قبیــل حــوادث بــه دلیــل نــو بــودن ایــن رویه هــا در مجامــع بین المللــی مرتبــط ب

و نیــرو نیــز مســبوق بــه ســابقه اســت. خوشــبختانه البتــه نشســت های روزهــای دوم و ســوم بــه خوبــی برگــزار شــد.

ــت های  ــا نشس ــره را ب ــه کنگ ــد ک ــاش می کن ــژه ت ــور وی ــه به ط ــت ک ــال اس ــره دو س ــت گذاری کنگ ــورای سیاس ش

ــن نشســت ها از تمامــی نظــرات موافــق و  چالشــی ســازمان دهــد و تمامــی تــاش خــود را کــرده کــه در برگــزاری ای

مخالــف در یــک مبحــث بهــره گیــرد. 

تــم اصلــی برگــزاری کنگــره ششــم، آینــده صنعــت نفــت بــود، از ســخنرانی آغازیــن آقــای دکتــر آقامحمــدی و آقــای 

ــد  ــه صنعــت بای ــی ک ــای ممکــن و اولویت های ــا، هدف گذاری ه ــات، برنامه ه ــت، الزام ــرم نف ــر محت ــه وزی ــدس زنگن مهن

بــه آن هــا بپــردازد مطــرح شــد.

افتتاحیه
بیژن نامدار زنگنه

ــه  ــت ک ــده اس ــاد ش ــی ایج ــای نفت ــت و فرآورده ه ــادرات نف ــرای ص ــی ب ــت عظیم ــته ظرفی ــال گذش ــه س در س  

ــه  ــود ک ــن ب ــم ای ــم. همیشــه آرزو و هدف ــم اســتفاده می کنی ــس از دوران تحری ــت، پ ــن ظرفی ــم از ای به طــور حت
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ایــران در بازرگانــی نفــت جهــان نقــش داشــته باشــد و خیلــی هــم بــرای آن تــاش کــردم کــه هــر دفعــه بــه نوعــی 

جلــو آن گرفتــه شــد.

ــاد  ــت و گاز و... در کشــور ایج ــای نف ــعه میدان ه ــت، توس ــت نف ــزات صنع ــاخت تجهی ــی در س ــای خوب ظرفیت ه  

ــود. ــاخته می ش ــل س ــت در داخ ــت نف ــت صنع ــزات ثاب ــد تجهی ــون 80 درص ــت، هم اکن ــده اس ش

در موضــوع افزایــش ضریــب بازیافــت مخــازن بایــد خودمــان کارهــای توســعه ای انجــام دهیــم و در عیــن حــال از   

ــا  ــون 80 درصــد ظرفیــت میدان هــای م ــم. هم اکن ــی اســتفاده کنی ــک بین الملل ظرفیــت شــرکت های درجــه ی

بــرای افزایــش ضریــب بازیافــت بــه دانشــگاه ها ســپرده شــده اســت.

ــیار  ــرف، بس ــا مص ــرده، ام ــور ک ــب عب ــون مترمکع ــزار و 30 میلی ــم ه ــون از رق ــور هم اکن ــام کش ــد گاز خ تولی  

ــوده  ــد ب ــور 12 درص ــد و در کل کش ــال 15 درص ــران امس ــرف گاز در ته ــش مص ــی رود. افزای ــو م ــریع تر جل س

ــد. ــرف را بده ــدی مص ــا 12 درص ــش 15 ی ــخ افزای ــد پاس ــا گازی نمی توان ــی ی ــرکت نفت ــچ ش ــت. هی اس

پرداخــت به موقــع یارانه هــا ســبب شــد دولــت و مجلــس بــا هــم و در عمــل، مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد   

ــد. ــار بگذارن ــرژی را کن ــرف ان ــازی مص ــرای بهینه س ــر ب رقابت پذی

حرکــت مــا در صنعــت پتروشــیمی بســیار مطلــوب و مطمئــن بــوده اســت و همــه خوراک هــای موجــود تخصیــص   

یافتــه و بــرای آنهــا طــرح تعریــف شــده اســت. جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی ســال آینــده تکمیــل می شــود 

ــارد دالر می رســد. ــه 25 میلی ــا احتســاب قیمت هــای ســال 95 ب ــان 1400 ب ــا پای ــن صنعــت ت و درآمــد ای

توســعه صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی وظیفــه وزارت نفــت نیســت، امــا وزارت نفــت به عنــوان وظیفــه ای ملــی   

بــه آن می پــردازد. بنابرایــن طرح هــای پیشــران در چهــار زنجیــره پروپیلــن، متانــول، بنــزن و اتیلــن بــا اولویــت 

تولیــد پروپیلــن از متانــول بــا توجــه بــه کمبــود پروپیلــن در کشــور تعریــف شــده اند.

ــش از ــال 1401 بی ــان س ــا پای ــه ت ــوری  ک ــده اســت، به ط ــزی ش ــای مشــتعل برنامه ری ــه گازه ــع آوری هم جم  

 95 درصد آن ها جمع آوری و به خوراک پتروشیمی تبدیل می شود. 

ــروری  ــن کار را الزم و ض ــروز ای ــا ام ــودم ام ــرو ب ــت و نی ــای نف ــام وزارت خانه ه ــف ادغ ــته مخال ــن در گذش م  

نــم. می دا

ایــن روزهــا کــه کمبــود انــرژی اولیــه یــا اســراف انــرژی اولیــه را در کشــور شــاهد هســتیم، ضــرورت ادغــام نفــت   

و نیــرو و تشــکیل وزارت انــرژی بیــش از گذشــته مشــهود اســت.

روزگاری را می بینــم کــه تولیــد نفــت ممنــوع شــود. بنابرایــن اکنــون بایــد تولیــد نفــت خــود را افزایــش دهیــم   

ــم. ــل کنی ــر تبدی ــی تجدیدپذی ــروت روزمین ــه ث ــر را ب ــی تجدید ناپذی ــروت زیر زمین و ث
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ــه صنعــت نفــت  ــی نفــت و ن ــه شــرکت مل ــران، ن ــی نفــت ای ــت و شــرکت مل ــی دول ــط مال ــدون تنظیــم رواب ب  

هیچ کــدام رشــد نمی کننــد و دولــت هــم بــه جایــگاه درســت خــود بر نمی گــردد. 

علی آقامحمدی
مــا مخــازن مشــترک بســیاری بــا کشــورهای منطقــه داریــم، مخــازن مشــترک بــه معنــای گفت وگــوی مشــترک   

ــرد،  ــز بهــره ب ــی نی ــوان شــرکت های ایران ــا کار کــرد و هم زمــان از ت ــا دنی ــد ب ــن سیاســت کــه بای ــا ای اســت. ام

راهــکار درســتی اســت.

ــاد  ــا ایج ــت ب ــود و وزارت نف ــام ش ــد انج ــه بای ــت ک ــن کاری اس ــران کلیدی تری ــاد ای ــردن اقتص ــان ک دانش بنی  

ــت. ــتی اس ــیر درس ــد مس ــان می ده ــه نش ــته ک ــم برداش ــیر گام مه ــن مس ــارک ری در ای پ

محمد السنوسی بارکنیدو

ایــن رویــداد از بزرگ تریــن رویدادهــا در خاورمیانــه به شــمار می آیــد و مــن سختکوشــی شــما را بــرای برگــزاری   

ــتایم.  ــا( می س ــد-19 )کرون ــی کووی ــری جهان ــی از همه گی ــای ناش ــود محدودیت ه ــا وج آن ب

ایــران نقــش مهمــی در بــه ســرانجام رســیدن توافق نامــه همــکاری و آثــار مثبــت آن بــر بازارهــای جهانــی نفــت   

خــام ایفــا کــرده کــه شایســته قدردانــی اســت. همیشــه خواســتار جلــب حمایــت ایــران به عنــوان یکــی از اعضــای 

ــه ایــن کار ادامــه می دهیــم. مؤســس اوپــک هســتیم و همچنــان ب

ــه توافــق کاهــش تولیــد در ســال 2020 به طــور  ــاالی پایبنــدی مجمــوع اعضــای اوپــک و غیراوپــک ب ســطح ب  

قابــل توجهــی بــه تعــادل و ثبــات بــازار کمــک کــرد. شــریکان در تــداوم بــه پایبنــدی بــه ســهمیه های کاهــش 

مصمــم هســتند.

نشست اول: آینده تولید و مصرف گاز
کشــور مــا ذخایــر گازی قابــل توجهــی دارد کــه بیشــتر در جغرافیــای جنوبــی کشــور پراکنــده اســت و اگــر توســعه   

ــد. ــش می یاب ــد گاز بســیار افزای ــد، تولی یابن

ــه  ــز این ک ــم ج ــاره ای نداری ــت و چ ــد داش ــی خواه ــل توجه ــش قاب ــده افزای ــال های آین ــرای گاز در س ــا ب تقاض  

میدان هــای جدیــد گازی را توســعه دهیــم. اگــر ایــن طرح هــای توســعه ای انجــام نشــود تــا ســال 2022 میــادی 

ــود. ــم ب ــه رو خواهی ــود گاز روب ــار و بحــران کمب ــد فاجعه ب ــت تولی ــا اف ب
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بــرای میدان هــای فعــال کنونــی بایــد طرح های نگهداشــت مانند نصب ایســتگاه های تقویت فشــار باید اجرایی شــود.   

محاسبات اقتصادی نشان می دهد استفاده از برق، ارزان تر از این توسعه گازرسانی ها نبوده است.  

امیـد اسـت کـه روند تولید پروپیلن با توجه به ذخایر گسـترده گاز در کشـور و نیز وجود متانول فـراوان افزایش یابد.  

ــرای تحقــق اهــداف صنعــت  ــازه ب ــه پروپیلــن فرصتــی ت ــول ب ــرای تبدیــل متان ــا ایجــاد زیرســاخت های الزم ب ب  

ــبب  ــتغال و س ــتی، اش ــی، پایین دس ــع میان ــعه صنای ــب توس ــی موج ــل اصل ــوان عام ــم و به عن ــیمی فراه پتروش

جــذب ســرمایه گذاری می شــود.

در بعضــی مناطــق ایــران 70 تــا 90 درصــد روزهــا تابــش خورشــید را داریــم و بایــد حداکثــر ســرمایه گذاری ها   

ــم. ــه انجــام دهی ــن زمین را در ای

نشست دوم: پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه، نقش دولت و بخش خصوصی 
ــرای ســوخت از ســال 2040 میــادی رونــدی کاهشــی بــه خــود خواهــد گرفــت، در حالــی  کــه رشــد  تقاضــا ب  

ــا و  ــن راهبرده ــن در تعیی ــود بنابرای ــد ب ــش خواه ــه افزای ــان رو ب ــرای محصــوالت پتروشــیمی همچن مصــرف ب

ــد. ــل ش ــتری قائ ــت بیش ــگاه ها اهمی ــرای پتروپاالیش ــد ب ــده، بای ــرای آین ــدت ب ــذاری بلندم هدف گ

ــه  ــت ک ــی اس ــه راهکارهای ــدی از جمل ــرای مرحله بن ــا و اج ــع طرح ه ــی، تجمی ــرمایه های مردم ــتفاده از س اس  

منجــر بــه تولیــد بخشــی از محصــوالت شــده و جریــان نقدینگــی آن می توانــد بــرای ســرمایه گذاری در مراحــل 

بعــدی اســتفاده شــود.

فاینانــس خارجــی در بســیاری از کشــورها یــک گزینــه اســت کــه مســتلزم روابــط مطلــوب سیاســی و اقتصــادی   

ــت. ــل اس ــه بین المل ــورها در عرص ــر کش ــا دیگ ب

نشسـت سـوم: چالش هـای سـرمایه گذاری بخش غیردولتـی در صنعـت بـرق و انرژی های 
تجدیدپذیـر ایران

ــورم،  ــرخ ارز و ت ــی ن ــش بین ــل پی ــانات غیرقاب ــی، نوس ــع مال ــن مناب ــتی تامی ــن باالدس ــودن قوانی ــال ب غیرفع  

ــه  ــده ارائ ــزم پیچی ــارت، مکانی ــدن و تج ــت، مع ــط وزارت صنع ــیدی توس ــای خورش ــت واردات پنل ه ممنوعی

ــا،  ــر در بانک ه ــای تجدیدپذی ــرمایه گذاری در پروژه ه ــد س ــرای فرآین ــتورالعملی ب ــدان دس ــی، فق تســهیات بانک

ــعه مناســب  ــدم توس ــه مشــکات اساســی ع ــرمایه گذاری، از جمل ــاالی س ــن و ریســک ب ــداوم قوانی ــرات م تغیی

انرژی هــای تجدیدپذیــر و کاهــش جذابیــت ســرمایه گذاری به خصــوص در بخــش ســرمایه گذاری خارجــی اســت. 
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  پیشــنهادهایی مبنــی بــر اســتفاده از ظرفیت صنایــع پرمصرف که عمدتا آالینده نیز هســتند، در بــورس انرژی مطرح 

اســت کــه در صــورت تحقــق، ایــن صنایــع می بایســت 2 درصــد از انــرژی خــود را از بــرق تجدیدپذیــر تامیــن کنند. 

بیشترین یارانه انرژی را پرداخت می کنیم و بخش برق بیشترین یارانه را در ایران پرداخت کرده است.  

همــه خواهــان هوایــی پاک هســتند، البته داشــتن هوای پــاک هزینــه دارد و باید بــرای آن نیز هزینــه پرداخت کرد.  

نشست چهارم: تولید در باالدست با هدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت
در صورتــی مجتمع هــای پتروشــیمی بــا حداکثــر ظرفیــت فعالیــت و درآمدزایــی خواهنــد داشــت کــه خوراک شــان   

به طــور کامــل تأمیــن شــود.

کمبــود بودجــه و مقــررات دســت وپاگیر در سیســتم دولتــی ســبب شــده کــه مجتمع هــای پتروشــیمی دغدغــه   

ــن خــوراک داشــته باشــند. ــی تأمی و نگران

تولیــد هیدروکربــور در صنایــع باالدســت، فــرآورش میان دســت و پایین دســت هــم، تولیــد محصــوالت ارزشــمند در   

زنجیــره ی ارزش را شــامل می شــود کــه شــاخص ترین بخــش پایین دســت، پتروشــیمی ها و محصــوالت آن هاســت.

ضعــف مدیریــت، فنــاوری و ســرمایه علــت عــدِم تحقــق برنامه هــا بــا وجــود منابــع عظیــم نفــت و گاز کشــور اســت.  

ــد حــدود مســئولیت ها و  ــع باالدســتی و پایین دســتی نفــت وجــود داشــته باشــد و بای ــرزی بیــن صنای ــد م نبای  

ــند. ــت آن باش ــه رعای ــف ب ــه موظ ــود و هم ــف ش ــد؛ تعری ــخص باش ــا مش ــف و مرزه وظای

نشست پنجم: تأثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران
ــا تکیــه بــر تــوان تولیــدی در حــال نزدیــک شــدن بــه جایــگاه نخســت  در رقابــت اقتصــادی قدرت هــا، چیــن ب  

اقتصــادی جهــان اســت و ایــن تغییــر تدریجــی جایــگاه، از ســال 2030 بــا در نظــر گرفتــن ســناریوی مختلــف 

ــه یکــی از صادرکننــدگان  محتمــل اســت امــا شــتاب ایــن رونــد کاهنــده بــوده و خواهــد بــود و شــاید چیــن ب

ــل  شــود. ــرآورده تبدی ف

ــاِز شــرکت های  ــِن نی ــرژی دیگــر کشــورها و تأمی ــت ان ــرژی، ترانزی ــق تأمیــن مســتقیم ان می توانیــم از ســه طری  

ــویم. ــل ش ــن وص ــرف چی ــزرگ مص ــازار ب ــه ب ــرژی، ب ــد راه - ان ــیر کمربن ــی در مس چین

ایــران و هنــد ظرفیت هــای باالیــی بــرای همــکاری دارنــد کــه می تــوان بــه بازگشــت ایــران بــه ســهم پیشــین خود   

در بــازار نفــت، صــادرات گاز ایــران به صــورت ســی ان جی، امــکان صــادرات ال ان جــی در صــورت ســرمایه گذاری، 

صــادرات گاز از طریــق خــط لولــه، همــکاری فنــی و مهندســی و از ســرگیری فعالیت هــای شــرکت های هنــدی در 
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بخــش باالدســت نفــت ایــران و ســرمایه گذاری اشــاره کــرد.

نشست ششم: افق های پیش روی تجارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز
مصــرف روزانــه گاز بخــش خانگــی هــر خانــوار به طــور میانگیــن در زمســتان 300 دالر ســوخت در خانــه مصــرف   

می کنــد کــه هــر مــاه حــدود 100 دالر می شــود کــه تناســبی بــا درآمــد خانوارهــا نــدارد امــا آن هــا متوجــه ایــن 

ــد. ــان پرداخــت نمی کنن ــرا خودش ــرد نیســتند زی هزینه ک

ــارت گاز،  ــه تج ــی ب ــش خصوص ــا، ورود بخ ــرای خانواره ــرژی ب ــروش ان ــکان ف ــازی، ام ــداف بهینه س ــرای اه اج  

راه حلــی بــرای آینــده تجــارت گاز و حتــی ایجــاد اشــتغال و بهینه ســازی مصــرف اســت.

عمــده کاری کــه در کشــورهای دیگــر مشــابه ایــران انجــام شــده اســت در دو محــور بــوده اســت؛ ایجــاد نهادهــای   

ــارف گاز ــازی در مص ــت و تجاری س ــش دول ــش نق ــب و کار، کاه ــت از کس ــرای حمای ــن ب ــع قوانی ــر و وض تنظیم گ

نشست هفتم: مازاد تولید متانول و آثار قیمتی وتکمیل زنجیره ارزش
در آینــده صنعــت پتروشــیمی، اجــرای طرح هــای MTP جایــگاه ویــژه ای دارنــد و زنجیــره ی تولیــد متانــول بــه   

ــه دارد. ــن ادام ــت پلی پروپیل ــن و در نهای پروپیل

در ســال 2020 تقاضــای جهانــی متانــول درحــدود 30 میلیــون تــن بــود کــه ســهم ایــران در تامیــن نیــاز ایــن   

ــد. ــد می رس ــه 45 درص ــال 2025 ب ــود و در س ــد ب ــول 20 درص ــن محص ــازار ای ب

چین و هند مهم ترین مقاصد اصلی صادراتی متانول ایران هستند.   

زنجیره ی تولید متانول در کشور به سمت توسعه صنایع تکمیلی و پایین دستی اختصاص می یابد.  

ــش  ــیمی و نق ــرآورده و پتروش ــت، ف ــی نف ــای صادرات ــده بازاره ــتم: آین ــت هش نشس
همکاری هــای بین المللــی در دوران پســاکرونا

تقاضای جهانی برای نفت خام ظرف 10 سـال منتهی به سـال 2020 به طور متوسـط یک میلیون و 130 هزار بشـکه   

در روز افزایش می یافت.

ــد،  ــش یاب ــزار بشــکه در روز افزای ــون و 80 ه ــک میلی ــا ی ــد تقاض ــی می ش ــه پیش بین ــال 2020 درحالی ک در س  

ــید. ــت رس ــه ثب ــکه در روز ب ــون بش ــدود 10 میلی ــابقه ح ــش بی س کاه

پــس از همه گیــری ویــروس کرونــا در بعــد منطقــه ای، بیشــترین کاهــش بــه کشــورهای اروپایــی عضــو ســازمان   
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همــکاری و توســعه اقتصــادی موســوم بــه OECD بــا 13.68% اختصــاص داشــت. تقاضــای آمریــکا نیــز %10.73 

کاهــش یافــت.

در ســال 2020 یکــی از مشــکات کشــورهای عضــو اوپــک و همراهــان دیگــر جهانــی، عــدم تفاهــم در تعدیــل   

ــذارد. ــش بگ ــه کاه ــا رو ب ــد قیمت ه ــبب ش ــه س ــود ک ــد ب تولی

ــی هســتیم ســخت تر  ــش نقدینگ ــم و افزای ــار تحری ــه گرفت ــا ک ــرای م ــی ســخت اســت و ب ــا اقتصــاد جهان احی  

خواهــد بــود. دینامیــک بــازار، مــا را بــه ســمت چیــن و هنــد ســوق خواهــد داد و جالــب اســت بگوییــم 80 درصــد 

ــه چیــن مــی رود. محصــوالت پتروشــمی مــا مســتقیم ب

در ســال 2021 مــا افزایــش عرضــه قــوی خواهیــم داشــت و بایــد پیــچ تنظیــم بــازار بــه دســت اوپــک باشــد تــا   

نــان اوپــک. روســیه خواهــان کنتــرل قیمت هاســت. عربســتان خواهــان افزایــش قیمــت بــوده و بودجــه خــود را 

ــر بســته اســت. ــت گران ت ــا نف ب

مــا ال ســی نمی توانیــم دریافــت کنیــم و مجبوریــم بــا ســرمایه انــدک خــود در ایــن دوران بــه کار خــود ادامــه   

ــق باشــیم. ــر موف ــن ام ــم در ای ــه امیدواری ــم؛ ک دهی

نشست نهم: رگوالتوری نفت و نیرو
نهادهــای رگوالتــوری بایــد دارای دو خصیصــه مهــم اســتقال و پاســخ گویی باشــند. هــدف ایــن اســت کــه رقابــت   

و شــفافیت ایجــاد کنیــم.

ــوری  ــودن ســاختار کشــورها، رگوالت ــاوت ب ــه متف ــا توجــه ب ــوری، ســاختار اســت و ب ــرض رگوالت ــک پیــش ف ی  

ــت. ــی اس ــل کپ غیرقاب

بــرای اولیــن بــار رگوالتــوری در اصــل 44 و بــا هــدف تســهیل رقابــت و منــع انحصــار مطــرح شــد. ایجــاد نهادهای   

تنظیم گــر، یــک خواســت عمومــی اســت.

باید بازارها تکامل یابد.  

در بخش نفت هم باید تجاری سازی بشود تا مانع "دولتی بودن منابع" رفع شود.  

دبیرخانه حتما در وزارت خانه نباشد.  

ضرورت استقال نهاد از کلیه ذینفعان بازار  

تنظیم مقررات و روابط بدون تبعیض  

مشارکت در تدوین لوایح و مقررات در دولت و ارتقا شرایط کسب و کار  
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ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو 



نشســت دهــم: تقویــت شــرکت های E & P بــرای دســتیابی به ظرفیت هشــت میلیــون بشــکه تولید نفت

روند نزولی بخش انرژی های فسیلی  

از سال 2050 نرخ استفاده از انرژی های تجدید پذیر از فسیلی جلوتر خواهد رفت.  

ضرورت افزایش ظرفیت تولید و ضریب بازیافت به میزان ده درصد و کاهش نسبت R/P از 92 فعلی به 50   

مقایسه ضریب برداشت ایران از میانگین جهانی کمتر بوده است.  

تاکید بر نقش شرکت های E & P در توسعه و نگهداشت  

الزامات ساختاری برای افزایش ظرفیت به 6 تا 8 میلیون بشکه به ویژه سرمایه گذاری  
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