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ارتقای توان توليد
با حمايت از كار و سرماية ايرانی

تنظيم كننده: محمدعلی ديانتی زاده

ضريب بازيافت 35درصدی يا 
انقالب در برداشت نفت درجا

گذشته  در  نفت:  وزير  قاسمی؛  رستم 
اّما  بود  کند  انسان ها  زندگی  در  تغييرات 
بعد از انقالب صنعتی و ايجاد فناوری، اين 
تغييرات به شدت زياد شد و نقش انرژی نيز 
اين  است.  بی بديل  نقشی  تغييرات  اين  در 
انرژی که شايد سرمنشاء بسياری از تغييرات 
باشد، در کشورمان به طور عمده وجود دارد. 
بيش از صد سال است که منابع نفت و گاز 
ايران شناسايی شده است و بايد امروز پيشتاز 
هيدروکربنی  منابع  عرضۀ  در  ميادين   همۀ 

باشيم و تنها فروش محصول ما را به رتبه اول 
نمی رساند. عالوه بر اين، فروش محصوالت 
نفت و گاز در معادالت تجاری نقش مهمی 
دارد و الزم است به عنوان دومين توليدکنندۀ 
داشته  بازار  معامالت  در  نقش جدی  اوپک 
باشيم. به همين دليل است که با تحريم نفت 
ايران، بالفاصله بيش از 20 درصد در قيمت 

اين  اگر  و  ايجاد می شود  تغيير  نفت  جهانی 
روند ادامه داشته باشد حتماً بازار نفت غير از 

اين خواهد شد.
محصول  کيفيت  تغيير  دانش  بايد 
و  فناوری  و  علمی  مراکز  به کارگيری  با 
امروز  شود،  ايجاد  کشور  پژوهشگاه های 
در  ما  گازی،  ميعانات  کمتر  کيفيت  به دليل 
بازار جهانی حضور کمتری داريم و با قيمت 
می فروشيم.  را  خود  محصوالت  کمتری 
به  کشورها  از  بسياری  امروز  عين حال،  در 
و  نفت  از  جديدی  محصوالت  توليد  دنبال 
گاز هستند که بايد در دستور کار ما نيز قرار 
داشتن  سال  از صد  بعد  نبايد  درواقع  گيرد. 
تجهيزات  حوزۀ  در  جدی  وابستگی  نفت، 

اشاره:
تخصصي  ميزگرد  اولين  تهران،  پتروشيمی  و  پااليش  گاز،  نفت،  بين المللی  نمايشگاه  هفدهمين  برپايی  با  هم زمان 
صنعت نفت با موضوع ارتقای توان توليد با حمايت از كار و سرمايه ايرانی در سالن  همايش های خليج فارس نمايشگاه 
برگزار شد. در اين نشست رستم قاسمی؛ وزير نفت، مسعود درخشان؛ عضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی، حسن 
ابوترابی فرد، نايب رييس مجلس شورای اسالمی، شجاع الدين بازرگانی؛ معاون امور حقوقی و مجلس وزير نفت، محسن 
بين الملل وزير نفت، علی ديواندری؛  قائم مقام معاون  بين الملل شركت ملی نفت، مسعود هاشميان؛  امور  قمصری؛ مدير 

مديرعامل بانك ملت و علی اصغر عرشی؛ معاون سابق بين الملل شركت ملی نفت حضور داشتند.
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نفت داشته باشيم، زيرا ملی شدن نفت فقط 
در فروش نفت نيست و بايد در تجهيزات هم 

صنعت نفت ملی شده و داخلی سازی شود.
رتبه ايران در مجموع ذخاير نفت و گاز 
بشكه  از 600ميليارد  بيش  است،  اول  جهان 
ذخيره نفت در جا داريم که با روش فعلی و با 
ضريب بازيافت 25 درصدی بين 150 تا 160 
حال  است.  برداشت  قابل  آن  بشكه  ميليارد 
اگر اين 25 درصد به 26 درصد تبديل شود، 
60 ميليارد بشكه يعنی توليد 5 سال کشور به 
ذخاير قابل برداشت ما اضافه می شود. يكی 
ديگر از مسائل عمده و تعيين کننده ما افزايش 
ضريب بازيافت است؛ اگر 25 درصد فعلی 
ضريب بازيافت به  35 درصد افزايش يابد که 
انشاء اهلل شدنی نيز هست، انقالبی در برداشت 
نفت در جای کشور صورت می گيرد. با اين 
حال، اگر به مقدار فعلی نيز از ذخاير برداشت 
از  بيش  بازيافت  ضريب  همين  با  کنيم، 
اين  و  داشت  خواهيم  نفت  ديگر  سال  صد 
با  در حالی است که ذخاير بعضی کشورها 
برداشت فعلی )85 ميليون بشكه در روز در 

جهان( تا 30 سال ديگر حتماً پايان می يابد.
نفت  صنعت  تجهيزات  در  هنوز 
داريم،  کشور  از  خارج  به  وابستگی هايی 
را  تجهيزات  همه  نباشد  الزم  شايد  البته 
بايد  آن  عمدۀ  بخش  اما  بسازيم،  خودمان 
شاخص  راستا،  اين  در  شود.  داخلی سازی 
کيفيت، زمان و قيمت محصوالت سه عنصر 
مهم در داخلی سازی است. البته در چند سال 
بوده  بهبود  به  رو  کيفيت  وضعيت  گذشته 
است و در برخی محصوالت به استانداردی 
جهانی يا حداقل استاندارد کشورهای شرقی 
رسيده ايم، اما زمان و قيمت محصوالت هنوز 
می شود.  محسوب  ما  مشكالت  جمله  از 
مواجه  زمان  مشكل  با  سازندگان  برخی 
هستند و قيمت محصوالت باالست  که برای 
حل آن بايد بعضی اقدامات حاکميتی انجام 
شود و بخش ديگر آن به موضوع بهره وری 
توليد کنندگان  به وسيله  بايد  که  می گردد  باز 
افزايش يابد. ما نيز در همين راستا، تصميم 
در  توليد  از  حمايت  صندوق  تشكيل  به 
کاهش  کيفيت،  بهبود  با هدف  نفت  صنعت 

تجهيزات  شده  تمام  قيمت  و  ساخت  زمان 
می شود  باعث  مالي  منابع  نبود  زيرا  گرفتيم. 
يا  از کيفيت بكاهد  يا  که توليد کننده داخلي 
از  ژاپن  امروز  دهد.  افزايش  را  توليد  زمان 
اما  دارد،  خوبی  رتبه  محصول  کيفيت  نظر 
محصوالت  کيفيت  توسعه،  شروع  زمان  در 
آن ها پايين بود و بعد از توسعه روی افزايش 
کيفيت کار کردند. ما نيز بايد در زمان توسعه 
از بعضی شاخص ها عبور کنيم؛ اگر يک پمپ 
اروپايی با شرايط تحريم وارد شود، شايد 10 
سال عمر کند، اما پمپ ايرانی تنها  5 سال 
کار می کند، با اين حال بايد از پمپ ايرانی 
استفاده کنيم تا بعداً اين کيفيت افزايش پيدا 
کند. ما در کنار صنعتگران ايرانی هستيم و با 

مربوط  قراردادهای  و  درازمدت  قراردادهای 
به مراحل پايلوت، راه اندازی و تحقيقات از 
آن ها حمايت می کنيم. امروز اين اراده قطعًا 
در صنعت نفت وجود دارد که از توليد ملی 
و کار و سرمايه ايرانی بيش از گذشته حمايت 
کند و تقاضا داريم که صنعتگران و پيمانكاران 
با ميل و رغبت به سوی صنعت نفت حرکت 

کنند.
به  کمک  و  زمين  اختصاص  آماده  ما 
در  باشند  آماده  که  هستيم  سرمايه گذارانی 
بسياربسيار  که  پتروشيمی  پايين دستی  بخش 
سرمايه گذاری  است،  تعيين کننده  و  مهم 
کنند. آينده صنايعی چون صنعت هواپيمايی، 

به محصوالت  نقل متكی  مسكن و حمل و 
پتروشيمی خواهد بود.

نياز ايران، عراق و روسيه به 
يک آپتک

علمی  هيأت  عضو  درخشان،  مسعود 
واقعی  اهميت  طباطبايی:  عالمه  دانشگاه 
تا  از يک  بعد  ايران  انرژی  هاب استراتژيک 
حداکثر دو دهه آينده روشن می شود، چراکه 
در آن زمان ذخاير متعارف نفت و گاز اروپا 
و آمريكا به شدت کاهش خواهد يافت. اين 
تصور که انرژی های نو و تجديد پذير بتوانند 
تئوری  يک  شوند،  فسيلی  انرژی  جايگزين 
است که پس از گذشت اين زمان غلط بودن 

آن مشخص خواهد شد. امروزه از انرژی های 
فسيلی غيرمتعارف مانند شيل اويل و شيل گاز، 

تنها تصوير خوشبينانه ای ترسيم شده است.
تجديد پذير  انرژی های  نقش  درواقع 
اندازه  از  بيش  غيرمتعارف  فسيلی  منابع  و 
نگران  دنيا  تا  است  شده  بزرگ نمائی 
سياست  اين  و  نشود  فسيلی  انرژی  کمبود 
شناخته  شده ای از سوی رسانه های مغرب زمين 
نشان  دانشگاهی  مستقل  مطالعات  اما  است. 
می دهد تا آينده قابل پيش بينی، چيزی جای 
انرژی های فسيلی متعارف را نخواهد گرفت 
و در يكی دو دهه آينده کمبود آنها به شدت 
 ،OECD گزارش های  شد.  خواهد  احساس 
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آژانس بين المللی انرژی و ديگر سازمان های 
رويكرد  وجود  با  نيز  انرژی  با  مرتبط 
تائيد  را  نظر  اين  دارند،  که  خوش بينانه ای 
استراتژيک  جايگاه  دليل  همين  به  می کنند. 
ايران در مرکز اين بيضی انرژی غيرقابل انكار 

خواهد بود.
برای  زيادی  فرصت های  لحاظ  اين  از 
تبيين  اما  دارد،  وجود  منطقه  کشورهای 
حوزه  اين  کشورهای  برای  مسأله  همين 
اهميت  بايد  نيز  ايران  و  است  مهم  بسيار 
کشورها  اين  برای  را  مسأله  اين  استراتژيک 
اطالع رسانی  با  بايد  يعنی  کند.  مشخص 
جامع، کارشناسان آن کشورها را متوجه اين 
قضيه کرد. چراکه در آينده وقتی نياز جهان 
به ذخاير اين بيضی استراتژيک روشن شد، 
نياز خواهد  مورد  بزرگی  سرمايه گذاری های 
بود که بايد از هم اکنون انجام شود. کوشش 
سرمايه گذاری  بازارهای  ايجاد  برای  ايران 

بخش  همسايگان،  با  به خصوص  مشترک 
آنها  اقتصاد  با  را  کشورها  اين  گاز  و  نفت 
پيوند خواهد زد. در حال حاضر تا 90 درصد 
در  اين سرمايه گذاری ها  برای  توليدات الزم 
کشورهای منطقه قابل دسترس است. عالوه 
بر اين، ايجاد پااليشگاه ها، صنايع پتروشيمی، 
خطوط ديگر و باقی موارد نيازمند يک ارتباط 
استراتژيک صنعتی برای تأمين تجهيزات بين 

اعضای اين بيضی انرژی است.
و  عراق  از  را  خود  رايزنی  ايران  اگر 
خواهند  متوجه  نيز  بقيه  کند  آغاز  روسيه 
بزرگ  منافع  اتحاديه  اين  شد که حضور در 
داشت.  خواهد  آن ها  برای  مدتی  طوالنی  و 
اگرچه  داريم.  نياز  اوپک  شبيه  چيزی  به  ما 
اوپک برای ساماندهی توليد و صادرات نفت 
تشكيل شده است اما ما در مقطعی از تاريخ 
هستيم که نياز به يک آپتک يعنی يک سازمان 

جديد فنی سرمايه گذاری و اقتصادی در اين 
احساس  به شّدت  انرژی  استراتژيک  بيضی 
و  عراق  ايران،  از  بايد  سازمان  اين  می شود. 
چارچوبی  چنين  در  شود.  تشكيل  روسيه 
رهبريت ايران در ايجاد اين اتّحاديه می تواند 
اتحاديه  اين  تشكيل  برای  باشد.  مهم  بسيار 
راستا  اين  در  و  داريم  نياز  بزرگی  بازار  به 
است.  تعيين کننده  عراق  و  ايران  بازارهای 
نيازمند  شديداً  نيز  روسيه  حال  عين  در 
خواهد  اخير  سال های  در  برداشت  ازدياد 
بود. عربستان نيز در حوزۀ ازدياد برداشت با 
مشكل مواجه خواهد شد، زيرا داستان توليد 
افسانه ای نفت آن به پايان رسيده است. با اين 
حال نقش نظام سياسی عربستان را در برابر 

اين اتحاديه نمی توان ناديده گرفت.
از  کمتر  نفتی  بورس های  نقش  ضمناً 
همكاری های فنی و اقتصادی نيست: براساس 
و  نايمكس  بورس های  تاريخی  سنت  يک 
انجام  را  نفت خام  کاغذی  معامالت  آيس 
می دهند، اما چرا ما خودمان اين کار را برعهده 
نگيريم. به ما قبوالنده اند که نمی توانيم و شايد 
کشوری در اين منطقه جرأت قدم گذاشتن در 
اين حوزه را نداشته باشد، اما ايران با استقالل 
تهاجمی  حرکات  اين  برای  را  فضا  سياسی 
آماده کرده است. بايد در نظر داشته باشيم که 
دانش  مرز  در  کاغذی  معامالت  و  بورس ها 
ريسک  مديريت  دارد.  قرار  مالی  مديريت 

توانسته ريسک را کمی، عددی و  و فيوچر 
را  ديگر جهان  از سوی  اما  کند  مبادله  قابل 
مخاطره  با  سرمايه داری  ويژگی های  به دليل 
با  ايران  ميان،  اين  در  است.  کرده  مواجه 
استقالل سياسی و تكيه بر موازين شرعی که 
اتخاذ سياست های پرمخاطره را نهی می کند، 
می تواند گام بزرگی در اين راستا بردارد. نه 
از بين بردن انحصار بورس های دنيا به  تنها 
اين وسيله ممكن می شود، بلكه به کشورهای 
جهان نشان می دهد استفاده از دانش مالی با 
ضوابط خاصی می تواند بدون ايجاد بحران به 

دنيا کمک کند.
شايد تصور کنيم که تحريم به ما اجازه 
نمی دهد در اين حوزه پيش برويم، اما مسائل 

که  داد  نشان  بيستم  قرن  اواخر  به  مربوط 
بر  شدن  حاکم  حال  در  اقتصادی  عقالنيت 
قرن  است.  غرب  در  سياستمداران  سفاهت 
و  است  اقتصادی  عقالنيت  قرن  قطعاً    21
سياستمداران کم فهم و راديكال بايد عقالنيت 
ايجاب  عقالنيت  اين  بپذيرند.  را  اقتصادی 
انرژی  هاب  و  انرژی  بيضی  اين  که  می کند 
ما نشان  پيدا کند و تحقيقات  را  نقش خود 
می دهد يک يا حداکثر 1/5 دهۀ آينده چيزی 
به نام تحريم اقتصادی در ادبيات جهان وجود 
ادامه  تحريم،  مانند  ادبياتی  داشت.  نخواهد 
برداشت های استعماری قرن 19 بود، اما قرن 
21 قرن عقالنيت اقتصادی و مينيمم هزينه و 
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ماکسيمم سود است. جهان تک قطبی در حال 
از ميان رفتن است و برای ما در ايران مسأله 
تنها اتخاذ سياست های صحيح اقتصادی، آن 
آن  از  بعد  هم حداکثر در يک دهه است و 

قدرت ايران مشخص خواهد شد.

اگر نيمی از گاز توليدی ايران 
به اروپا صادر می شد...

حسن ابوترابی فرد؛ نايب رييس مجلس 
يک  آستانه  در  هم اکنون  اسالمی  شورای 
بر  جديد  نگرش  و  عظيم  تحول  و  تغيير 
اين  اميدواريم  و  هستيم  گاز  و  نفت  ذخاير 
تغيير نگاه بتواند راهگشای توسعه اقتصادی 
کشور و تحول جدی در عرصه های سياسی، 
اجتماعی و فرهنگی شود. ايران سرمايه های 
ارزشمندی همچون نظام سياسی مستقل و با 
تكيه بر اراده ملی و همچنين نيروی کار جوان 
نفت و  و متخصص و ذخاير عظيم صنعت 

گاز دارد. کشور ژاپن نيز که هم اکنون دومين 
با  هم زمان  دارد،  اختيار  در  را  جهان  اقتصاد 
نظام  يک  بر  تكيه  با  توانست  قاجار  دوره 
برساند.  جايگاهی  چنين  به  را  خود  سياسی 
بزرگی  سرمايه  دارای  ايران  اين،  بر  عالوه 
به عنوان نيروی انسانی عالم و متخصص است 
که نقش اين نيرو در توسعه جوامع بشری بر 
کسی پوشيده نيست. امروز ما با يک جامعه 
جوان و در حال رشد روبه رو هستيم و من 
مطمئن هستم که اکنون هيچ حوزه ای نيست 

که نخواهد از اين نيروها استفاده کند.
در  امروز  که  سرمايه ای  ارزش ترين  با 
و  گرانبها  ذخاير  است،  ايران  ملت  اختيار 
سرمايه های  اين  است،  گاز  و  نفت  عظيم 
سه گانه افق روشنی را برايمان رقم زده است، 
به طوری که در آينده جهان می توانيم به يک 
جايگاه شاخص برسيم. بنابراين ما بايد نگاه 

در  دهيم.  تغيير  نفتی  درآمدهای  به  را  خود 
که  اين هستيم  دنبال  به  توسعه  پنجم  برنامه  
شود  قطع  جاری  هزينه های  با  نفت  رابطه 
که  کنيم  اين سمت حرکت  به  بايد  حتی  و 
نفت را از هزينه های عمرانی نيز جدا کنيم. 
عملكرد 30 ساله ما در اين زمينه غيرعاقالنه 
هزينه های  با  نفت  هزينه  اگر  است؛  بوده 
يک  در  ايران  هم اکنون  می شد،  قطع  جاری 

جايگاه عالی از نظر اقتصادی به سر می برد.
صندوق   89 سال  در  راستا  همين  در 
از  درصد   20 که  شد  احداث  ملی  توسعه 
شده  واريز  اين صندوق  به  نفتی  درآمدهای 
است و هم اکنون 35 ميليارد دالر سرمايه در 
اختيار  در  بايد  که  دارد  وجود  صندوق  اين 

موجبات  تا  گيرد  قرار  خصوصی  بخش 
البته  کند.  فراهم  را  ايران  اقتصادی  رشد 
نفت  پايين دستي  تنها طرح هاي  اين  از  پيش 
کنند،  استفاده  صندوق  اين  از  مي توانستند 
چراکه مالكيت طرح هاي باالدستي در اختيار 
وزارت نفت بود و استفاده از اين تسهيالت 
با تضمين الزم براي پيمانكاران ممكن نبود. 
از  استفاده  امكان   1391 سال  بودجه  در  اما 
صندوق توسعه ملي در پروژه هاي باالدستي 
روزی  اميدوارم  است.  شده  فراهم  نفت 
برسد که صندوق توسعه ملی از 20 درصد 
زمان  اين کار  که  يابد  افزايش  درصد   50 به 
توليدی  گاز  از  نيمی  اگر  می طلبد  را  زيادی 

ايران به اروپا صادر می شد، اکنون کشورهای 
اروپايی جرأت تحريم يا تهديد نظامی ايران 

را نداشتند.

شتاب توسعة صنعت نفت 
با به كارگيری نسل چهارم 

قراردادها 
امور  معاون  بازرگانی،  شجاع الدين 
شدن  اجرايی  با  وزير:  مجلس  و  حقوقی 
نسل چهارم قراردادهای نفتی، توسعه صنعت 
و  کار  توليد،  گرفت،  خواهد  شتاب  نفت 
سرمايه ايرانی هر يک دارای ويژگی خاصی 
در مسير توسعه صنعت نفت است. بنابراين 
توليد  برای  داخلی  تمام ظرفيت های  از  بايد 

داخل و بومی سازی و حمايت از صنعتگران 
ايرانی استفاده کرد. اگر توليد پايدار و ماندگار 
به  تسهيالت  واگذاری  روند  و  شود  عملی 
صنعت  نياز  مورد  کاالهای  تأمين کنندگان 
نفت شتاب گيرد، شاهد توسعه صنعت نفت 
خواهيم بود. در اين ميان، سياست راهبردی 
و نقشه راه بايد به گونه ای باشد که هر سه 
متغير يعنی سرمايه، کار و توليد همزمان و در 
همكاری با هم و در يک فرآيند مشترک منجر 

به ارزش افزوده شوند.
بايد  ما  توليدکنندگان  نگاه  همچنين 
نياز  بتوانند  تا  باشد  جهانی  بازارهای  به 
توليدکنندگان داخلی را نيز پاسخگو باشند و 
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به همين دليل ايجاد فضای رقابتی در توليد 
پايدار  فرآيند، کاری  اين  ضروری است. در 
است که ريشه در اشتغال داشته باشد و همگام 
در  ايرانی  دانش  و  توان  از  با سرمايه گذاری 
توان  نيز  و  کند  استفاده  فناوری  عرصه های 
علمی پژوهشی و تحقيقاتی را برای رقابت در 
فضای رقابت جهانی مد نظر قرار دهد. عالوه 
بر اين، تغيير فرهنگ مصرف کنندگان داخلی 
به سوی توليد، پرهيز از خريد خارجی با هر 
قيمت و کيفيت، حمايت از توليد داخلی از 
فرهنگ سازی  و  الگوی مصرف  تغيير  طريق 

بايد مورد توجه قرار گيرد. 
و  گاز  و  نفت  منابع  از  بهينه  استفاده 
در  سرمايه گذاری  طرح های  از  حمايت 
توجه  مورد  پيش  از  بيش  بايد  نفت  صنعت 
پايدار  اشتغال  و  کار  زمينه  و  گيرد  قرار 
شد  نفت سبب  قانون  تصويب  شود،  فراهم 
نفت  صنعت  در  پايدار  و  پايه  قانون  يک 

اصلی  شرکت  چهار  امروز  بگيرد.  شكل 
قانون  اين  در  نفت  وزارت  زيرمجموعه 
شرکت  و  هستند  نقش آفرين  کامل  به طور 
يک شرکت  به عنوان  پتروشيمی  ملی صنايع 
مادر تخصصی در صنعت نفت ماندگار شده 
است. در اين بين، ايجاد سازوکار مؤثر برای 
جذب منابع مالی موردنياز داخلی و خارجی 
و  حفظ  توسعه،  طرح های  اجرای  به منظور 
نگهداشت توان توليد و نيز جذب و هدايت 
سرمايه های داخلی و خارجی به منظور توسعه 
ميدان های هيدروکربنی با اولويت ميدان های 
قراردادی  جديد  الگوهای  طريق  از  مشترک 
مانند مشارکت با سرمايه گذاران بدون انتقال 
از  مخازن،  در  موجود  گاز  و  نفت  مالكيت 

برنامه های توسعه صنعت نفت است. 
حفظ و تقويت همكاری با مؤسسه های 
سطح  ارتقای  نيز  و  دانشگاهی  و  پژوهشی 

و  نفت  صنعت  کارکنان  عملياتی  و  علمی 
متناسب  انسانی  سرمايه  جامع  نظام  تدوين 
نيازهای صنعت نفت گاز و پتروشيمی و  با 
کيفيت  جامع  نظام  تدوين  کنار  در  پااليش 
مهم  سياست های  ديگر  از  خدمات  و  کاال 
نفت  وزارت  قانون  در  است.  نفت  وزارت 
مسير ارتقای توان توليد با چند ويژگی مدنظر 
افزايش  روند  به  مؤثر  و  ويژه  توجه  است: 
بهره وری و نيروهای انسانی، ايجاد زمينه های 
مناسب تأمين منابع برای ارتقای سطح توليد 
و  تجهيزات  بومی سازی ساخت  به  توجه  و 
اهتمام بر تقويت مبانی تحقيقاتی و پژوهشی 
و مهارت های کاربردی که از عوامل تأثيرگذار 
بر توسعه صنعت نفت در آينده خواهد بود. 

بی شک حمايت از روند بومی سازی ساخت 
تجهيزات مورد نياز صنعت نفت در راستای 
ارتقای توان توليد و حمايت از کار و سرمايه 
و  زمينه سازی  نيازمند  نفت،  صنعت  در 
ايجاد زيرساخت های قانونی و امنيت روانی 
شاغالن و نقشه راه است که در قانون وزارت 

نفت مورد توجه قرار گرفته است.

بورس نفت؛ ضرورت ها و 
پيش نيازها

بين الملل  امور  مدير  قمصری؛  محسن 
مورد  که  شرايطی  در  نفت:  ملی  شركت 
ابزارهای  و  هستيم  تحريم ها  هجمه 

دست  در  را  صادرات  و  بازاريابی  مختلف 
به  می تواند  نيز  نفت  بورس  داريم،  تجربه 
خصوصی  بخش  ورود  و  ملی  سرمايه های 
کمک کند. اگرچه عرضه های قبلی نفت در 
نبود،  ميزان الزم و کافی و موفق  به  بورس 
اما نشان داد بخش خصوصی می تواند وارد 
آغاز  در  کند.  حمايت  آن  از  و  شده  ميدان 
از  بسياری  نفت  بورس  راه اندازی  بحث 
خريداران ما عالقه خود را به ورود به بورس 
نفت ايران نشان دادند، اما برای حضور آن ها 
قطعًا بايد زيرساخت های الزم فراهم می شد 
بانكی  مطمئن  شبكه های  آن  عمده ترين  که 
است، اما متأسفانه دچار ضعف هايی در اين 

زمينه هستيم.

نفت خام  معامالت  در  دنيا  در  ابزار  دو 
وجود  ايران  در  که  اتكاست  مورد  بسيار 
ندارد. ابزار اول، شبكه مطمئن بانكی با امكان 
ارتباط با جهان و ابزار دوم پوشش های بيمه 
بر مديريت ريسک است که نه تنها در ايران 
است.  اگر  مشكل  دچار  آسيا  کل  در  بلكه 
بورس هايی  ايجاد  چگونگی  به  نيم نگاهی 
بيندازيم،  آمريكا  و  اروپا  بورس های  مشابه 
بسيار  ابزار  دو  اين  که  می شويم  متوجه 
تعيين کننده است. کما اين که در حال حاضر 
هم در معامالت فيزيكال نفت با مسأله بيمه 
موافق  کلی  به طور  ما  البته  هستيم.  مواجه 
ايجاد بورس هستيم و از آن حمايت می کنيم، 
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بورس  پوسته  فقط  که  کنيم  کاری  بايد  اما 
شرکت های  معموالً  دنيا  در  نشود.  ايجاد 
نيستند  فعال  بورس ها  در  نفت  توليدکننده 
مالی  مؤسسات  و  بانک ها  توسط  بورس  و 
ايجاد  صورت  در  البته  که  می شود  ايجاد 
بورس نفت ما به عنوان شرکت ملی نفت در 

آن حضور خواهيم داشت.
برای  نيز  ايران  نفت  خارجی  مشتريان 
خريد از بورس اظهار عالقه نموده اند، اگرچه 
به حضور آن ها نيز در معامالت بورس نفت 
از نظر ما زيرساخت های  عالقه داريم، ولی 
مناسب برای اين کار در بورس کشور هنوز 
اين جا  در  است.  نشده  فراهم  کامل  به طور 
بانكی  شبكه های  و  سيستم ها  وجود  نيز 
دارند  را  بين المللی  ارتباط  ايجاد  امكان  که 
ريسک  مديريت  و  بيمه ای  پوشش های  و 
مشتريان  حضور  لوازم  مهم ترين  ازجمله 
بين المللی  نفت  بورس  داشتن  و  خارجی 

بدون  بين المللی  بورس  راه اندازی  و  است 
بود.  خواهد  ناموفق  ملزومات  اين  وجود 
همچنين با توجه به نقش انكارناپذير شرکت 
قرار  اگر  بودجه کشور،  تأمين  نفت در  ملی 
شود،  انجام  بورس  در  نفت  معامالت  باشد 
بايد شيوه ای برای آن اتخاذ شود که هزينه ها 
ايران  نفت  ملی  شرکت  متوجه  فشارها  و 

نباشد.
علی اصغر عرشی، معاون سابق بين الملل 
شفافيت،  افزايش  نفت:  ملی  شرکت 
امنيت برای  افزايش  بازار،  تصحيح شاخص 
امكان  ريسک،  انتقال  امكان  عرضه کنندگان، 
پيش فروش محصوالت توليدی قابل عرضه 
نقدشوندگی،  گردش  افزايش  بورس،  در 
امكان عرضۀ محصوالت و فرآورده های نفتی 
و سوآپ، گسترش تجارت نفت در منطقه و 
معامالتی  نوين  ابزارهای  و  توسعه  و  جهان 

مزايای  ازجمله  آپشن  و  فيوچر  مانند  نفت 
راه اندازی بورس نفت در ايران خواهد بود، 
»مقررات حاکم بر ابزار مالی از شرع مقدس 
قراردادهای  آن  براساس  و  شده  اخذ  اسالم 
اختيار خريد و اختيار فروش در حال بررسی 
برای  مكانيسم های  اين  از  بتوانيم  تا  است 
حال  عين  در  کنيم.  استفاده  ريسک  پوشش 
در  به عنوان شاخص  قراردادها می تواند  اين 
همچنين  قراردادها  اين  کند.  عمل  منطقه 
اوراق  مبادله  درخصوص  فرصت هايی 
مبرم  نياز  از  بخشی  که  می کند  ايجاد  قرضه 
را  گاز  و  نفت  در صنعت  به سرمايه گذاری 

فراهم می کند.

ايران فردا؛ هاب انرژی منطقه
معاون  قائم مقام  هاشميان،  مسعود 
 15 از  کشور   12 نفت:  وزير  بين الملل 
کشور همسايه ايران منابع نفت و گاز دارند، 
همان طور که دکتر درخشان هم اشاره کردند، 
در مطالعات جفری کمپ، بيضی استراتژيک 
انرژی طراحی شد که شامل 70درصد نفت 
در  ايران  و  است  جهان  گاز  درصد   40 و 
کانون اين بيضی قرار گرفته است. در شمال 
و جنوب اين بيضی کشورهای توليدکننده و 
در شرق و غرب آن کشورهای مصرف کننده 
انرژی قرار گرفته اند که اين موقعيت می تواند 
کند.  تبديل  منطقه  در  انرژی  هاب  به  را  ما 
شمال  منابع  بيشترين  بتوانيم  بايد  بنابراين 
طريق  از  يا  کرده  داخل جذب  به  را  کشور 
مسير ايران به وسيله ترانزيت و سوآپ منتقل 
کنيم و از طرف ديگر بايد بتوانيم کشورهای 
شرق و غرب را به منابع انرژی ايران متصل 

کنيم.
در  زمينه  اين  در  عملياتی  اهداف 
ترکمنستان  قزاقستان،  روسيه،  کشور  شمال 
ايجاد  هستند  ارمنستان  و  آذربايجان 
نفت  سوآپ  و  ترانزيت  برای  هماهنگی 
می تواند  ايران  مسير  از  کشورها  اين  گاز  و 
يكی  کند.  کمک  کشور  درآمد  افزايش  به 
نكا  لوله  خط  قالب،  اين  در  پروژه ها  از 
ترکمنستان،  نفت  جاسک است که می تواند 
قزاقستان و آذربايجان را تحويل گرفته و در 

پايانه جاسک در دريای عمان تحويل دهد. 
نيز  جاسک  گازی  لوله  خط  ديگر  سوی  از 
گازی  حوزه  از  را  مكعب  100متر  می تواند 
به  روسيه  حتی  و  ترکمنستان  يعنی  شمال 
جاسک منتقل کند و حاصل اين انتقال ها در 
مردم محروم  برای  منطقه ای  توسعه  جاسک 

اين بخش از کشور خواهد بود.
به  می تواند  نيز  عملياتی جنوب  اهداف 
و  بحرين  امارات،  عمان،  چون  کشورهايی 
حتی عربستان در جهت وابسته سازی به گاز 
ايران تعريف شود. چنان که  از مسير  انتقالی 
و  امارات  به  سيری  و  هنگام  از  گاز  انتقال 
بحرين و از بندر گناوه به کويت مطرح شده 
مورد  در  همچنين  است.  پيگيری  قابل  و 
عراق، دريافت نفت خام از عراق و صادرات 
قرار  مدنظر  می تواند  کشور  آن  به  فرآورده 
گيرد. در شمال غرب کشور نيز امكان انتقال 
طريق  از  ايران  خود  گاز  و  ترکمنستان  گاز 

ترکيه به اروپا وجود دارد که اين کار می تواند 
مسير  از  يا  ساماندهی شود  به وسيله سوآپ 
ترکمنستان و شمال ايران گاز ترانزيت شود. 
البته اين محدود به خط لوله انتقال گاز ما به 
ترکيه و اروپا نخواهد بود، چنان که به عنوان 
نمونه خط لوله ايران، عراق، سوريه به اروپا 

در دستور کار قرار گرفته است.
و  فرآورده  صادرات  شرق،  حوزه  در 
می تواند  افغانستان  به  گاز  صادرات  حتی 
هدف گيری شود و خط لوله صلح که امكان 
صادرات گاز و تعريف طرح هايی در حوزه 
انرژی در کنار آن وجود دارد در حال احداث 
است. امتداد اين خط لوله با توجه به عالقه 
برسد و مسير  اين کشور  به  شديد می تواند 
پيشنهاد  هندی ها  توسط  نيز  دريايی  مستقيم 
را  گاز  عمان  دريای  از طريق  تا  است  شده 
به هند برساند. تعريف اين پروژه ها پتانسيل 
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تبديل شدن به هاب را با استفاده از موقعيت 
سرزمينی ايران فراهم می کند و انگيزه کسب 
درآمد می تواند انگيزه سرمايه گذاران منطقه و 
خارج از منطقه را در اين طرح ها فراهم کند.

ضرورت تنوع و توسعه 
روش های تأمين مالی حوزه 

نفت
علی ديواندری، مديرعامل بانك ملت: 
فعاليت در حوزه نفت و کمک به تأمين مالی 
از  شعار حمايت  بارز  مصاديق  از  يكی  آن، 
توليد ملی، کار و سرمايه ايرانی است، تحقق 
از کار و  توليد ملی و حمايت  اهداف سال 
روش های  می کند  ايجاب  ايرانی  سرمايه 
جديدی برای ارتقای ساختار های تأمين مالی 
در صنعت نفت و گاز برای توليد ثروت ملی 
اساس،  اين  بر  گرفته شود.  به کار  در کشور 
حمايت  برای  همه جانبه  تالش  بر  عالوه 

برای  ايرانی،  سرمايه  و  کار  ملی،  توليد  از 
خودکفايی در روش ها بايد به خودکفايی در 

حوزه مالی برسيم.
داخلی  ناخالص  توليد  در  گاز  و  نفت 
کشور سهم 28 درصدی، در تأمين ارز کشور 
سهم 84 درصدی و در تأمين انرژی کشور 
سهم 95 درصدی دارد. سازمان اوپک تالش 
می کند توليد خود را حدود 10 ميليون بشكه 
که  ايران  آنجايی  از  و  افزايش دهد  در روز 
دارد،  اوپک  توليد  در  درصدی   14 سهم 
حفظ  بر  عالوه  تالش  کنيم  بايد  بنابراين 
نيز  را  توليد  توسعه  خود،  کنونی  وضعيت 
نبايد  ميان  اين  در  دهيم.  قرار  اولويت  در 
کشورمان  رقبای  سريع  حرکت  از  لحظه ای 
و  نفت  بخش  در  سرمايه گذاری  حوزه  در 
گاز غافل شويم. تا سال 2014 اوپک، 140 
پروژه توسعه ای اجرا خواهد کرد و براساس 

چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در سال 
اوپک،  نفت  توليد  در  دوم  جايگاه   ،1404
طبيعی،  گاز  توليد  در  جهان  اول  جايگاه 
جايگاه اول منطقه در حوزه پااليش و جايگاه 
و  نفت  حوزه  فناوری  زمينه  در  منطقه  اول 
گاز در اين سال )2014( بايد در اختيار ايران 

باشد.
نيل به اين اهداف مستلزم تنوع و توسعه 
روش  سه  است.  مالی  تأمين  روش های 
تأمين مالی شرکتی، پروژه ای و ساختاريافته، 
روش هايی است که در دنيا استفاده می شود. 
از  بيش  شرکتی  تأمين  روش  ما  کشور  در 
و  می گيرد  قرار  استفاده  مورد  روش ها  همه 
از  يا  خودشان  بودجه  از  نفتی  شرکت های 

بانكی،  تسهيالت  يا  مشارکت  اوراق  طريق 
منابع مورد نيازشان را تأمين می کنند و ايران 
خوبی  تجربه  شرکتی  مالی  تأمين  زمينه  در 
دارد. اين در حالی است که از روش تأمين 
استفاده  کمتر  ما  کشور  در  طرحی  مالی 
می شود و تنها برخی از شرکت های خارجی 
قرار  استفاده  مورد  را  آن  پراکنده  به صورت 
داده اند. بخش خصوصی می تواند از روش 
تأمين مالی پروژه ای برای تأمين منابع مورد 
نياز خود استفاده کند. در اين روش، اقتصاد 
کار  مبنای  و  محور  آن،  و سودآوری  پروژه 

قرار می گيرد.
از  ساختاريافته،  مالی  تأمين  روش  در 

ابزار بازار سرمايه استفاده می شود. ابزار های 
جديد مانند اوراق بدهی و سلف نيز در اين 
تأمين  روش  می شود.در  گرفته  به کار  روش 
مالی شرکتی در دنيا، حدود 20 درصد منابع 
اما  می شود،  تأمين  سهام  فروش  طريق  از 
است.  درصد   15 ايران  در  بخش  اين  سهم 
اين  درصد   40 بدهی  ابزارهای  همچنين 
اما سهم  دنيا تشكيل می دهد،  در  را  ترکيب 
ضمن  است.  درصد  پنج  فقط  ايران  در  آن 
اين که وام و تسهيالت 40 درصد سهم اين 
سهم  که  می دهد  تشكيل  دنيا  در  را  بخش 
تأمين  روش  است.  درصد   80 ايران  در  آن 
 2005 سال های  بين  دنيا  در  پروژه ای  مالی 
اجرا  دالر  ميليارد   369 ارزش  به   2010 تا 

شده که سهم کشورهای توسعه يافته از اين 
بخش 63 درصد بوده است. براساس قانون 
برنامه پنجم بايد تالش شود که در ابزار های 
عمل  مالک  واقع بينی  ايران،  در  مالی  تأمين 
مالی  تأمين  روش  از  استفاده  گيرد.  قرار 
ساختاريافته يعنی تبديل کردن جريانات آتی 
پروژه به اوراق بهادار، ايجاد صندوق ريالی 
انتشار  بازار،  سيستم  از  منابع  جذب  برای 
اوراق مشارکت، قابليت تبديل به سهام برای 
پروژه های نفت و گاز و استفاده از ظرفيت 
صندوق توسعه ملی می تواند به تأمين مالی 
کمک  کشور  در  انرژی  و  نفت  پروژه های 

 .کند
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