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 مقاالت، یادداشتها و مصاحبه های ارائه شده در ماهنامه دنیای انرژی لزوما مورد تایید اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیست.  

روزهـای بیــم و امیــد
دکتر حمید حسینی - مدیر مسئول

آخرین شماره نشریه امسال در حالی تقدیم میگردد که کشور در حال سپری کردن سخت ترین شرایط اقتصادی سالهای اخیر میباشد، 
همراه شدن تحریم های شدید و همه جانبه امریکا با اپیدمی کرونا، زندگی را برای مردم و کاروکسب را برای فعاالن اقتصادی پیچیده و 
دشوار نموده است، و اکنون پس از شکست ترامپ در انتخابات امریکا و استقرار دموکراتها که منتقد سیاست خروج ترامپ از برجام بودند، 
این امیدواری را به وجود آورده  که با توجه به مقاومت بی نظیر ملت و ناموفق بودن تحریم های همه جانبه، امریکا به برجام بازگردد و با 
لغو تحریم های هسته ای، فشارهای اقتصادی کاهش یابد . از طرف دیگر با شروع واکسیناسیون بر علیه کرونا،  امیدواری به بهبود اقتصاد 

جهان افزایش یافته و شاهد افزایش قیمت نفت به کانال ۶0 دالر، افزایش قیمت فلزات وانواع کامودیتی هستیم .
در سال پیش رو کشورهای ایران، عراق وسوریه درگیر انتخابات ریاست جمهوری هستند که نتایج آن برای فعالین اقتصادی و آینده این 
کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار میشود و لذا از شروع سال آینده اقتصاد این کشورها تحت تاثیر انتخابات قرار خواهد گرفت واقتصاد 
نقش اصلی را در رقابت های انتخاباتی بازی خواهد نمود  . فعالین اقتصادی امیدوارند که سال 1۴00 را با لغو تحریم ها آغاز کنند و در 
انتخابات ریاست جمهوری نیز جناح بندیهای سیاسی، جای خود را به رقابت بر سر برنامه های اقتصادی بدهد ونتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری باعث افزایش تفاهم، ارتقا سرمایه اجتماعی از طریق حضور حداکثری مردم در انتخابات گردد و بستر برای دیپلماسی اقتصادی 

و توسعه کشور فراهم گردد.
در سال ۹۹ شاهد افزایش تولید محصوالت پتروشیمی و شیمیایی به 80 میلیون تن، بهره برداری از فاز ۴ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و 
افزایش تولید گاز بودیم که باعث گردید صادرات این اقالم کمبود صادرات نفت را جبران نماید و درسال جاری صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی و محصوالت پتروشیمی کارنامه درخشانی از خود به جا بگذارند و کشور در صادرات بنزین، هیدروکربور، گاز، محصوالت پتروشیمی، 
قیر و روغن رکورد شکنی نماید . از سویی دیگر پیگیری های اتحادیه از طریق کمیسیون انرژی مجلس و شورای رقابت باعث گردید تا 
کارگروهی به منظور تدوین اساسنامه نهاد تنظیم گر تشکیل گردد، خوشبختانه در آخرین جلسه کمیسیون جهش تولید و انرژی، الیحه 
دولت در رابطه با تشکیل نهاد رگالتوری در صنعت برق موافقت بعمل آمد و مسیر تشکیل نظام رگالتوری در صنایع پایین دستی نفت 
نیز هموار گردید. اعضا توانمند وسخت کوش اتحادیه، دوران سخت و دشوار کنونی را با سربلندی و موفقیت پشت سر گذاشتند و با انجام 
تعهدات ارزی خود در تامین نیازهای ارزی کشور سهم قابل توجهی داشتند و اکنون انتظار دارند که دولت با تثبیت قوانین ومقررات، بهبود 

فضای کسب وکار و گسترش روابط بین الملل مددکار آنان در سال 1۴00 باشد، انشااهلل
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ابوالقاسم هاشمی
   رئیس هیئت مدیره اوپکس

تقویت انگیزه های صادرات

برای ارایه چشم اندازی از صنعت پاالیشگاهی کشور باید گفت، معموال 
محصوالتشان  درصد   85 حدود  کشور،  باالدستی  پاالیشگاه های 
)نفت سفید،مازوت،گازوییل و سوخت جت( را به خود وزارت نفت 
بازمی گردانند. امروزه نزدیک به 2 میلیون بشکه نفت خام در روز به 
پاالیشگاه های باالدستی کشور وارد می شود و حدود ۳00 هزار بشکه 
یعنی 15 درصد آن تبدیل به فرآورده های ویژه می شود که عمدتا 
در اختیار صنایع پایین دستی نفت قرار می گیرند. این در حالی است 
که عمده ارزش افزوده و اشتغالزایی مربوط به صنعت نفت، متعلق 
به این 15 درصد است. این پاالیشگاه ها باید این فرآورده های ویژه 
را با ریتم مشخصی به فروش برسانند. در خصوص برخی از این 
محصوالت، برنامه ریزی های قبلی انجام گرفته است؛ یعنی مرجعی 
شیوه نامه های  با  و  مرجع  آن  به  نسبت  که  شده  تعیین  برایشان 
مشخص اقدام به فروش محصوالت می کنند. فعالیت بخش خصوصی 
نیز عمدتا بر این 25 درصد فرآورده های ویژه )شامل صنایع قیر، 
است. متمرکز  و...(  پارافین  لوبریکانت ها،  صنعتی،   روغن سازی 

با این ۳00  اگر برای بخش خصوصی فعال در حوزه های مرتبط 
متناسبی  تنظیم گرانه  یا  رگوالتوری  مقررات  روز،  در  بشکه  هزار 
سود  قضیه  این  در  درگیر  افراد  همه  که  به طوری  شود،  تدوین 
معقولی نسبت به سرمایه گذاریشان کسب کنند، می توان خوشبین 
محصوالت  صادرات  و  شده  بیشتر  صادرات  برای  انگیزه  که  بود 
پاالیشگاهی ما رشد پیدا خواهد کرد. اما تا زمانی که این پارامترها، 
مقررات و سایر نهادهای رگوالتوری موردنیاز مشخص نباشند، هیچ 
سرمایه گذاری حاضر نخواهد شد که در یک وادی بدون حساب 
و کتاب، اقدام به سرمایه گذاری کند. چراکه عموم سرمایه گذاران 
چارچوب ها،  که  کنند  سرمایه گذاری  حوزه هایی  در  دارند  سعی 
قواعد، قوانین و فرایندهای کار )به عنوان مثال در رابطه با وصول 
خوراک( معلوم و تعریف شده باشد. این اصلی ترین دغدغه بخش 
خصوصی فعال در این حوزه است که اکثرا صنایع پایین دستی نفت 
و تولید فرآورده های نفتی را نیز شامل می شود. حال اگر بنابر این 
باشد که یک نهاد تنظیم گری یا رگوالتوری وجود نداشته باشد و هر 
بخشی از این سه گانه )باال دستی، میان دستی و پایین دستی( فقط 
منافع بخش خود را در نظر بگیرد و منافع ملی را در کنار منافع خود 
به مشکل می خوریم.  نفتی  فرآورده های  قطعا در صادرات  نبیند، 
با توجه به تمام این موارد باید نهادهای رگوالتوری بخشی برای 
سبب  نهادها  این  شود.  تشکیل  نفتی  و  پتروشیمی  فرآورده های 

رضا شیوا 
رئیس شورای عالی رقابت 

استقالل رای رگوالتوری

انجام منافع افراد و شرکت ها و منافع ملی می شود. از آنجایی که 
فرآورده ها در حجم پایین صادر می شوند، برای حضور در بازارهای 
جهانی چالش و مشکل زیادی ندارند و صادرات فرآورده ها از این 
جهت قابل کنترل است که در حجم پایین اما دفعات زیاد صادر 
می شود. اما از نظر نقل و انتقال مالی مشکالت زیادی وجود دارد؛ 
اما نشدنی نیست. تا به حال مشکالت زیادی در زمینه حمل و نقل، 
بازگشت پول، موانع کمرگ و... وجود داشته، اما هیچ کدام از این 
مشکالت مانع صادرات نشدهاند. چراکه بخش خصوصی با توجه 
به کوچک و فعال بودن انعطاف بیشتری برای حل این مشکالت 
دارد. اما ذکراین نکته ضروری است که بیشترین مشکالت ما ناشی 
از دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی است، در واقع مشکالت 
خارجی نظیر تحریم ها به میزان مقررات داخلی سد راه صادرات 
نبوده است. با توجه به تمام نکات می توان گفت که تا به امروز ما از 
نظر جهانی برای صادرات فرآورده ها مشکل حساسی نداشتیم. قطعا 
تحریم ها در شرایط موجود اثرگذار است و سبب افزایش هزینه ها 
شده؛ اما در نهایت صادرات امری نشدنی نیست. بطور کلی تنها 
مشکل اساسی برای صادرات فرآورده ها تامین خوراک است و تامین 

خوراک برای تولیدکننده یک ضرورت دایمی است.

دستگاه ها  و  سازمان ها  حضور  با  کمیته ای  شود  می  پیشنهاد 
و  نفتی  های  فراورده  صادرکنندگان  اتحادیه  نمایندگان  و 
های  تشکل  سایر  و  نفت  پاالیش  صنعت  کارفرمایی  انجمن 
تنظیم گر  نهاد  اساسنامه  تنظیم  هدف  با  خصوصی  بخش 
 . گردد  تشکیل  دولت  هیئت  به  آن  ارائه  و  نفت  صنعت  در 
نماید  می  ایجاب  دولت،  داری  بنگاه  و  تصدی گری  همچنین 
اینکه  به  توجه  با  و  بوده  رای  استقالل  دارای  رگوالتوری  نهاد 
داشته  وجود  مختلف  های  دولت  و  ادوار  در  گر  تنظیم  نهاد 
است و پس از خصوصی سازی شیوه آن تغییر یافته و شورای 
دولت  گری  تنظیم  از  خصوصی  بخش  شکایات  مرجع  رقابت 
رگوالتوری  نهاد  رای  استقالل  رود  می  انتظار  لذا  است  بوده 
بخش  مشکالت  که  نگردد  اجرا  و  تعریف  نامناسب  گونه ای  به 
ماده  طبق  بر  اصل،  این  با   . می نماید  مضاعف  را  خصوصی 
نهاد  یک  ایجاد  جهت  در  گذار  قانون  رقابت،  ملی  قانون   ۶1
قدرتمند در نظارت و اجرا، قدرت اجرایی و قانونی مناسبی را 

به نهاد رگوالتوری تفویض اختیار نموده است .

امیرعباس امامی
سردبیر

پایانی بر محاط صنایع باالدست
 و میان دستی

مقدمه: “ضرورت تصویب نهاد رگوالتوری در صنایع نفتی” به عنوان خاستگاه اصلی صنایع پایین دستی نفت در طی چند سال گذشته همواره مورد 
بحث و بررسی کارشناسی های متعدد قرار گرفته و خوشبختانه نظر موافق کلیه نهادهای دولتی و خصوصی نیز با تصویب آن همراه بوده است . اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به عنوان دومین تشکل خصوصی برتر کشور، یکی از موجدین تصویب این نهاد تنظیم گر بوده و 
مشکالت متعددی که اعضای این اتحادیه را همواره مورد تهدید قرار داده است به نظر می رسد در صورت نهادینه شدن رگوالتوری، معضالت این صنعت 

اعم از تهیه خوراک، تولید و صادرات مرتفع گردد . صنایع پایین دستی نفت در حوزه فرآورده ها هر سال با شرایط نابسامانی در زمینه بازگشت ارز، 
خودتحریمی، قوانین خلق الساعه، تصمیم گیری های جزیره ای وزارتخانه ها، تحریم های بین المللی و ... روبرو بوده اند، اما عدم تسری امتیاز خوراک از 
پاالیشگاه های میانی، مدیریت عرضه و عرضه قطره چکانی در بورس کاال نیز در طی حداقل دو سال گذشته، عماًل شرایط رقابت را از واحدهای 
تولیدی ستانده و این واحدها بعضا یا به ورطه تعطیلی کشیده شده و یا با کمترین ظرفیت به فعالیت خود ادامه می دهند .خوشبختانه با 
پیگیری های اتحادیه و همکاری کمیسیون انرژی مجلس، شورای رقابت، انجمن کارفرمایان پاالیشگاهی و ... شرایط به گونه ای رقم 
می خورد که به زودی شاهد تصویب نهاد تنظیم رگوالتوری در صنایع نفتی خواهیم بود اما نکته ای که از آن نباید غفلت ورزید، 

شرایط تصویب و اجرای این نهاد این تنظیم گر نباید به گونه ای باشد که کماکان صنایع باالدستی و  میان دستی نفتی 
در این صنعت محاط باشند و با رفتارهای سلیقه ای خود تنها نامی از تصویب و اجرای نهاد رگوالتوری در میان 

باشد . لذا ضرورت دارد نمایندگان بخش خصوصی پایین دستی نفت نیز به عنوان سهامدار بخشی 
از تامین منافع ملی در روند تصویب و اجرای قانون رگوالتوری نقش ایفا نمایند تا موقعیت 

ضابطه مند در رگوالتوری، هرگونه فساد، رانت و رقابت ناسالم را در این حوزه 
بیرنگ نماید .پرونده این شماره از ماهنامه دنیای انرژی اختصاص دارد 

به یادداشت هایی که در قالب یک هشتگ به نام "رگوالتوری 
_ اوپکس در طی یک ماه گذشته در رسانه ها منتشر 

گردیده و کارشناسان متعددی در خصوص 
ضرورت تصویب نهاد رگوالتوری 

در صنایع نفتی اظهارنظر 
نموده اند :

ده:
پرون

ی یک 
بررس



با توجه به شرایط ویژه کشور در بحث قیمت نفت و فرآورده ها، در 
صورت مستقل نبودن نهاد رگوالتوری و تبیین و اجرای نامناسب 
خوراک  تهیه  در  عدیده  مشکالت  شاهد  مجلس،  در  آن  تصویب 
واحدهای پایین دستی بوده و خواهیم بود . مثال بارز در این مورد، 
نهاد تنظیم گری در وزارت نیرو است که در تنظیم مقررات مرتبط 
با تولید و مصرف برق دچار مشکالت ساختاری عدیده ای هستیم . 
یکی از مشکالت ساختاری، تصویب قوانین متعدد و عدم ضمانت 
اجرایی آنهاست هرچند که نظام رگوالتوری باید در اولویت فعالیت 
دولت، مجلس و تشکل های خصوصی قرار گیرد اما به موازات آن 
بعد نظارتی، پشتیبانی، استقالل فکری و تصمیم گیری و مهمتر از 
آن بعد اجرایی آن باید تقویت گردد . با توجه به موافقت و حمایت 
مجلس از نهاد رگوالتوری امیدواریم در روند طرح نهاد رگوالتوری 
در مجلس، روابط مالی و دخالت های نابجا روند تصویب را مورد 
تخطئه قرار نداده و یا برای تصویب آن ورود نکنیم و یا با قوت و 

قدرت آن را الزم االجرا نماییم .

با توجه به بند 5 سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی در خصوص 
سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش 
آنها در ایجاد ارزش، لزوم بهره مندی آحاد ملت از منابع نفت و گاز، 
تعریف شده است لذا ضرورت یک مکانیسم کارآمد برای تسری این 
مزیت از ابتدای زنجیره تولید فرآورده های نفتی تا انتهای آن بیش 
از پیش احساس می گردد . همچنین عدم وجود مکانیسم پایدار 
پایین  تولیدی صنایع  نیاز واحدهای  اولیه مورد  تامین مواد  برای 
رگوالتوری  نظیر  نهادها  برخی  کارگیری  به  نبود  در  نفت  دستی 
است . و ایجاد ثبات در روند خرید و فروش فعاالن اقتصادی، تنظیم 
واحدهای  مستمر  دسترسی  سهولت  و  تقاضا  و  عرضه  مناسبات 
تولیدی به مواد اولیه مورد نیاز، همچنین جلوگیری از خام فروشی 
و تولید کاالهای با ارزش افزوده و توسعه صادرات کشور می تواند از 

جمله مزیت های تصویب نهاد رگوالتوری باشد.
در همین راستا، مصوبات سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 

حسین حسین زاده
رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس 

تقویت بعد اجرایی رگوالتوری

پدرام سلطانی
نایب رئیس اسبق اتاق ایران

حلقه مفقوده

هوشنگ فالحتیان
معاون برنامه ریزی وزیر نفت

شفاف سازی مقررات

مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

دکتر حمید حسینی
سخنگوی اتحادیه اوپکس

تولید کاالهای با ارزش افزوده
 و توسعه صادرات

نقش پررنگ کمیسیون جهش تولید

عمومی  نهادهای  و  دولت  اینکه  علیرغم  ما  کشور  در  باشد. 
قدرت  با  بازیگران  مصداق  متعددی  بازارهای  در  غیردولتی 
با  گر  تنظیم  نهاد  تاکنون  باشند،  می  باال  بازار  سهم  و  مسلط 
نیامده  وجود  به  بخشی  هیچ  برای  باال  در  برشمرده  ویژگیهای 
مرکزی،  بیمه  مرکزی،  بانک  مانند  گر   تنظیم  نهادهای  است. 
سازمان بورس، سازمان بنادر، سازمان تنظیم مقررات رادیویی 
و  دستورات  از  شدت  به  یا  و  هستند  دولتی  کاماٌل  یا  همگی 
اراده دولت تأثیر پذیرند و این چنین است که بازارهای دارای 
انحصار یا شبه انحصار که توسط این نهادها مدیریت و مقررات گذاری 
می گردد در عموم موارد منافع دیگر بازیگران را فدای مصالح 
و  سامانی  بی  کند.  می  حاکمیتی  مقتدر  نهادهای  یا  دولت 
بالتکلیفی این بازارها از یکسو و ایجاد رانت و امتیازهای ویژه 
برای برخی از بازیگران از سوی دیگر، برخاسته از همین ضعف 

نهادهای تنظیم گر است.  ساختاری 
بازارهای  در  نیمبند  گر  تنظیم  نهاد  یک  وجود  اگر  حال   
توانسته است مدیریت  باال برخی مشکالت را هم  برشمرده در 
طور  به  بازارها،  از  دیگر  برخی  در  گر  تنظیم  نهاد  نبود  کند، 
مشخص در حوزه انرژی، اعم از برق، نفت و گاز، پتروشیمی و 
فراورده های نفتی، موجب گردیده است که اجحافی چند دهه 
ای به بازیگران بخش خصوصی یا اصطالحٌا غیرخودی ها در این 
حوزه روا گردد. عدم توسعه متوازن صنایع پایین دستی، عدم 
بخشها،  این  در  کشور  ظرفیتهای  با  متناسب  گذاری  سرمایه 
بهره نگرفتن از مزیتهای این بخش برای ایجاد اشتغال، آسیب 
المللی،  بین  چالشهای  و  تحریم  از  بخش  این  باالی  پذیری 
آلودگیهای  مانند  این صنایع  بروندادهای منفی  به  توجهی  کم 
آوردی  هم  در  بخش  این  پایین  وری  بهره  زیستی،  محیط 
دولتی،  بازیگران  میان  پایدار  تنشهای  المللی،  بین  رقیبان  با 
عمومی و خصوصی این حوزه، گران بودن محصول این صنایع 
نهاد  یک  نبود  از  برخاسته  آسیبهایی  جمله  از  داخل  بازار  در 
تنظیم گر در این حوزه است. با رویکرد کالن حاکمیت، صنایع 
که  هستند  اقتصاد  از  بخشهایی  زمره  در  ایران  نیروی  و  نفت 

بیشترین مشکالت ما ناشی از دستورالعمل ها و بخشنامه های 
داخلی است، در واقع مشکالت خارجی نظیر تحریم ها به میزان 

مقررات داخلی سد راه صادرات نبوده است

بخش  و  دولت  سهم  و  نقش  شدن  کوچک  از  اندازی  چشم 
نهاد  ایجاد  رو  این  از  نیست.  دیدرس  در  غیردولتی  عمومی 
است،  اولویت  دارای  بسیار  بخشها  این  در  مستقل  گر  تنظیم 
داده  نشان  بخشها  این  مدیریت  سال   ۴0 از  بیش  تجربه  زیرا 
پایین  صنایع  توسعه  فرصتهای  نهادی  چنین  نبود  که  است 
دست و به سامان کردن زنجیره این بخش مهم را از کشور می گیرد. 
بنابراین الزم است که این نهاد هرچه زودتر، و تا پیش از پایان 
مهم  این  اینصورت  غیر  در  گردد.  تشکیل  حاضر،  دولت  دوره 

چند سال دیگر نیز به تأخیر خواهد افتاد.

ظرفیت  از  استفاده  با  می تواند  اسالمی  شورای  مجلس 
وزارت  و  قوه  سه  سران  کمیسیون  تولید،  جهش  کمیسیون 
 . نماید  اقدام  گری  تنظیم  نهاد  تدوین  به  نسبت  صمت 
داشته  رقابتی  فضای  ایجاد  به  اعتقاد  وزیر صمت  خوشبختانه 
با نظارت مجلس می توانند به این مهم  و نهادهای مرتبط نیز 
پتروشیمی، صنایع فوالد  انحراف در  به  با توجه   . یابند  دست 
موجودیت  نهاد  این  اگر  رگوالتوری،  نبود  در  گاز  و  نفت  و 
ها  اندیشکده  توسط  آن  راهبردهای  می تواند  باشد  داشته 
ایجاد گردد و نقش کمیسیون جهش تولید در این زمینه نیز 

. بود  پررنگ خواهد 

این  در  رگوالتوری  نهاد  شدن  اجرایی  موافق  نفت  وزارت 
که  می کنیم  زندگی  کشوری  در  که  چرا  است،  صنعت 
در  می شود.  پرداخت  انرژی  بخش  در  عمده ای  یارانه های 
بعضی از حوزه های انرژی باید به قیمت های فوب خلیج فارس 
اگر چه  نشد.  انجام  کار  این  به دالیل مختلف  می رسیدیم که 
با  نیست  بنا  اما  رسد  می  نظر  به  ضروری  نهاد  این  تصویب 
این  اجرای  با  بلکه  دهد،  رخ  ویژه  اتفاقی  رگوالتوری  اجرای 
رگوالتوری  نهاد  ایجاد  می شود.  شفاف  مقررات  و  قواعد  نهاد 
خاص عمومی است، اما شناخت کلی از آن حاصل نشده است. 

شورای رقابت را موظف کرده است، پیشنهاد تأسیس نهاد رگوالتوری 
را به همراه اساسنامه آن به هیئت وزیران ارائه داده و این هیئت نیز 
مکلف به تاسیس این نهاد ظرف سه ماه است  اما پس از گذشت 
پایبندی وزارت  قانون و عدم  این  سالیان متمادی اجرایی نشدن 
انتقاد  آن  به  که  است  موضوعی  قانونی  امر  این  به  نیز  نفت 
می رود. چرا که نبود نهاد تنظیم گر باعث عدم تسری امتیاز شیوه 
کنونی قیمت گذاری نفت خام تحویلی به پاالیشگاه و تخفیف های 
اعمالی شده و تداوم این وضعیت به ورشکستگی و تعطیلی بخش 
قابل توجهی از صنایع پایین دستی نفت شده است . لذا امیدواریم 
تعامل و همکاری با اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز 
و پتروشیمی ایران در ارائه طرحی به عنوان ساماندهی تامین مواد 
اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی به منظور تقویت تولید و صادرات 
به وزارت نفت باعث شکل گیری این نهاد و کمک به صنایع پایین دستی 

نفت گردد .

نیاز به نهادهای تنظیم گر در بازارهای غیررقابتی دهه هاست 
کشورهایی  حتی  کشورها،  همه  در  اقتصادی  حکمرانی  در  که 
با اقتصادهای بازارپایه و درجه آزادی باال جا افتاده است. بازار 
رقابتی با تعریفی که در اقتصاد از آن می شود، به بازاری می گویند 
سبب  مشتریان  و  کنندگان  عرضه  تعدد  و  فراوانی  آن  در  که 
گردد که قدرت تعیین قیمت و شرایط فروش یا خرید در هیچ 
گونه،  بدین  نشود.  جمع  بازیگر  کمی  تعداد  یا  منفرد  بازیگر 
تغییر  کالن  اقتصاد  شرایط  و  بازیگران  رقابت  در  تنها  قیمتها 
معدود،  بازیگر  چند  یا  یک  بازاری  در  اگر  اما  یافت.  خواهد 
سهم عمده ای در عرضه یا تقاضا داشته باشند، در این صورت 
آنان می توانند به روشهای گوناگون بر قیمتها و میزان عرضه 
مدیریت  بلوغ  پرتو  در  که  سازوکاری  بگذارند.  تأثیر  تقاضا  و 
است،  شده  دیده  بازارها  اینگونه  برای  اقتصاد،  علم  و  اقتصاد، 
بازار  از دو سوی  این است که یک داور و قاعده گذار مستقل 
بازیگران  اراده  از تحمیل  و جلوگیری  بازار  پویایی  پایش  برای 
در  کارکرد  این  است.  الزم  بازیگران  دیگر  به  مسلط  و  عمده 

بازار تنظیم گری )Regulatory( نامگذاری شده است.
 تنظیم گری با توصیف باال می طلبد که نهاد تنظیم گر مستقل 
اقتصادی  و  حقوقی  فنی،  دانش  و  باشد  بازار  بازیگران  همه  از 
کافی برای پایش و مشاهده اختالالت رقابت در بازار را داشته 
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رگوالتوری حاکم بر اقتصاد چین و ترکیه که در طی ۳0 سال 
بارزی  مثال  است  آنها شده  اقتصادی  و  پیشرفت صنعتی  باعث 
است که می تواند در کشور ما نیز با استناد به چنین الگوهای 
نهادها  تمام  از  مستقل  بودجه  دارای  جهانی،  موفق  و  برتر 
بوده و به نوعی جیره خوار سازمان ها و وابستگی به دولت ها 
نداشته باشد. بخش خصوصی واقعی در حوزه تولید و صادرات 
فرآورده های نفتی پیشقدم در تامین منافع ملی بوده و با توجه 
به شرایط نابسامان واحدهای تولیدی که بعضاً غیر فعال بوده و 
فعالیت می کنند ضرورت  با حداکثر ۳0 درصد ظرفیت خود  یا 
. یکی دیگر  از پیش احساس می گردد  نهاد بیش  این  تصویب 
از  امتیاز خوراک  تنظیم گر، عدم تسری  نهاد  نبود  از مشکالت 
پاالیشگاه های میانی به واحدهای تولیدی پایین دستی و حبس 
این امتیاز، مدیریت عرضه در بورس و عرضه قطره چکانی است 
و  روغن  خصوصا  تولیدی  واحدهای  جدی  مشکالت  جزو  که 
پارافین می باشد . درصورتی که مکانیسم مشخصی برای تأمین 
زمینه ساز  واحدها  این  باشد،  داشته  وجود  واحدها  این  خوراک 
شکوفایی اقتصادی خواهند شد و در مدت کوتاهی شاهد افزایش 

اشتغال زایی و ارزآوری به کشور خواهیم بود.
های  فرآورده  صادرکنندگان  اتحادیه  اعضای  اینکه  به  توجه  با 
دارند  مطلوبی  فعالیت  رانت  بدون  و  مساوی  شرایط  در  نفتی 

تا  است  کرده  تالش  گذشته  سال های  در  اوپکس  اتحادیه  لذا 
ارگان ها  و  سازمان ها  به  کارشناسی  پیشنهادهای  ارائه  ضمن 
خصوصی  بخش  تشکل های  با  نزدیک  تعامل  و  همکاری  با  و 
و  موانع  نفت،  پاالیش  کارفرمایی صنعت  انجمن صنفی  ازجمله 
مشکالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را مرتفع نماید."اصالح 
بر  مادر  پاالیشگاه های  ورودی  خام  نفت  قیمت  محاسبه  نحوه 
مکانیسم  ایجاد  نفت،  وزارت  فروش  واقعی  قیمت های  اساس 
ارزش گذاری گمرکی برای فرآورده های نفتی، تغییر نرخ ارز در 
برخورداری  تولیدی،  واحدهای  خوراک  قیمت گذاری  محاسبات 
از معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان قیر و روغن و تنظیم 
که  است  اقداماتی  از  بخشی  اسلک وکس"  و  باتوم  وکیوم  بازار 
اتحادیه در ده سال گذشته درجهت هموار نمودن مسیر تولید 

صادرات محور انجام داده است.
عدم  عامل  نادرست  مقررات  تنظیم  و  مکانیزم  اینحال  با 
و  شده  خصولتی  های  پاالیشگاه  و  نفت  وزارت  پاسخگویی 
آسیب  ما  ساله  هر  اقتصادی  جذاب  شعارهای  به  توجه  با 
تولیدات  و  ملی  منافع  خواست  چرا  که  کردیم  شناسی 
می تواند  واقعی  گر  تنظیم  نهاد  تصویب  و  نمی شوند  عملیاتی 
اعضای  دیدار  .در  باشد  توسعه  عدم  چراهای  پاسخگوی 
بهمن  در  آن  معاونان  و  نفت  وزیر  با  اتحادیه  مدیره  هیئت 
واقعی  قیمت گذاری  جهت  در  پیشنهادهایی  قبل  سال  ماه 
وزارت  موافقت  به  منجر  که  شد  داده  نفت  داخلی  فروش 
نفت در ابتدای سال جاری گردید که نشان از گام های اولیه 
موافقت  و  خصوصی  بخش  با  تعامل  در  نفت  وزارت  مثبت  و 

 . دارد  رگوالتوری  نهاد  ایجاد  با 

سعید رفیعی فر
دبیرکل اوپکس

بخش خصوصی واقعی، پیشقدم 
در تامین منافع ملی

ناصر عاشوری
دبیرکل انجمن کارفرمایان پاالیشگاهی 

حمایت کامل انجمن 
کارفرمایان پاالیشگاهی

محسن ضویی
رئیس کمیسیون فرآورده های پارافینی

نتایج بی حاصل خصوصی سازی

صدیقه سعیدی 
عضو هیئت مدیره اتحادیه اوپکس

تاثیر نهاد رگوالتوری بر تجارت 
فرآورده های نفتی

فریدون اسعدی
کارشناس اقتصاد انرژی

دولت پاسخگو، دولت غیرپاسخگو

جهش تولید و صادرات فرآورده های نفتی با ارزش افزوده باال خواهد شد. 
خصوصی سازی نتایج مفیدی برای واحدهای پایین دستی نفت نداشته و 
متأسفانه در دو دهه گذشته و با انتقال سهمیه بندی خوراک از پخش و 
پاالیش به پاالیشگاه های میانی، امتیازات خوراک در طی سال ها به واحدهای 
پایین دستی تسری نداشته و در سال های اخیر روند تعطیلی این واحدها 
شتاب بیشتری گرفته است. در این خصوص وزارت صمت، مجوزهای تولید 
و صادرات واحدهای تولید فراورده های پارافینی را با سهمیه بندی مشخص 
خوراک صادر نموده است اما چهار پاالیشگاه روغن سازی این دستورالعمل ها 
را نادیده گرفته و همه امتیازات مربوط به تحویل خوراک از پاالیشگاه مادر را 
مصادره کرده اند. تصویب نهاد تنظیم گر "رگوالتوری"  که خواست چندین 
ساله فعاالن واحدهای تولیدی و صادراتی پایین دست است باعث 
خواهد شد روند سهمیه بندی خوراک این واحدها بر مبنای پتانسیل 
و توان تولیدی و صادراتی انجام گشته و کارخانجات تولید فراورده های  
پارافینی در صورت اطمینان از تامین خوراک، با افزایش توان تولید 
و نوسازی تجهیزات، سهم خود را جهت افزایش تولید و صادرات 

فرآورده هایی با ارزش افزوده بیشتر ایفا خواهند نمود.

در زنجیره تولید و صادرات فرآورده های نفتی خصوصاً قیر، به نوعی 
بازرگان مغبون محسوب می شوند، چراکه  تولید کننده و هم  هم 
معامالت  در  و خصوصاً  ندارد  صادرات  برای  ثابتی  قیمت  بازرگان 
فراهم  به  اطمینانی  دارد،  نیاز  ماهه  چند  ارسال  زمان  که  بزرگ 
آوری وکیوم باتوم مورد نیاز توسط کارخانه نداشته و از سوی دیگر 
دچار  نیز  قیمت  تعیین  در  خوراک،  قیمتی  تغییرات  به  توجه  با 
سردرگمی می گردد. این وضعیت، بازرگانان را در تامین خواسته های 
مشتری های بین المللی ناتوان کرده و منجر به کاهش صادرات شده، 
قدرت چانه زنی را از آنان سلب نموده و در نهایت در مناقصه های 
بین المللی مهجور می گردند .چنین جریانی در سطح ملی، میزان 
مالیات پرداختی به دولت و ارزآوری را دچار خدشه کرده و انگیزه 
 فعالیت سرمایه گذاران و کارآفرینان این بخش را منفعل خواهد کرد .

در این میان پاالیشگاه ها نیز با مدیریت عرضه و عرضه قطره چکانی 
خوراک واحدهای تولیدی باعث رقابت کاذب شده و با پنهان کاری 
می زنند  دامن  مشکالت  این  به  عماًل  خود  خوراک  تولید  میزان 
.در صورت اعالم هفتگی میزان تولید خوراک توسط پاالیشگاه ها، 
واحدهای تولیدی متناسب با تقاضاهای خود و بدون رقابت ناسالم، 
قادر به تامین خوراک خود بوده و می توانند بر روی تولید با ارزش 

با  مرتبط  قوانین  قوانین،  اجرای  در  دولت  سلیقه ای  عملکرد 
غیرقابل  دولتها  همکاری  عدم  سایه  در  نیز  را  خصوصی سازی 
اجرا و یا ناقص نموده و نبود این نهاد تنظیم گر باعث تعطیلی 
واحدهای تولیدی و فربهی پاالیشگاه ها شده است . زمانی تولید 
توجیه خود را از دست می دهد که خوراک تضمینی نداشته باشد 
و قطعاً سود تضمینی نیز به دست نخواهد آمد . در این خصوص 
از  خود  کامل  حمایت  ضمن  پاالیشگاهی  کارفرمایان  انجمن 
اجرای  و  تصویب  در  رقابت  شورای  و  دولت  مجلس،  همکاری 
نهاد رگوالتوری در این صنعت، آنچه را که قانون تصویب نماید 
با اتحادیه صادرکنندگان  الزم االجرا دانسته و در این خصوص 

فرآورده های نفتی خود را همسو می داند .

اصل خصوصی سازی، بخش واقعی دولت پاسخگو را به غیردولتی 
غیرپاسخگو تبدیل نموده است و بر اساس آن، فرصت های کشور در 
استفاده از ظرفیت ها برای ارزش افزوده، اشتغال زایی و سرمایه گذاری 
با چالش جدی مواجه شده است و تصویب نهاد تنظیم گر " رگوالتوری 
" می تواند کلیدی برای حل این مشکالت باشد . در بند پنج سیاست 
اقتصاد مقاومتی، سهم بری عادالنه از تولید تا مصرف تعریف شده 
است که متاسفانه تشکل های خصوصی حوزه نفت و فرآورده ها از 
آن بی بهره اند و با توجه به اینکه عدم فعالیت واحدهای تولیدی و 
یا فعالیت زیر ظرفیت، ایجاد رقابت نمی کند، تامین ارزآوری تنها از 
طریق فروش خام با منافع صنایع پایین دستی در تضاد بوده و زمینه 

تعطیلی واحدهای پایین دستی نفت را فراهم کرده است .

تصویب نهاد تنظیم گر رگوالتوری در صنایع نفت و فرآورده های نفتی باعث 

The World Of Energy 8 99 ماهنامه  دنیای انرژیاسفندماه

 9اسفند 99



افزوده متمرکز باشند . این همکاری در نهایت به بازرگانان نیز تسری 
 یافته و زمینه را برای تامین ارز و منافع ملی هموار خواهد کرد .

در صورت احراز و تصویب نهاد تنظیم گر رگوالتوری، شرایط تولید، 
عرضه و صادرات فرآورده های نفتی منظم شده و زنجیره تولید و 
عرضه از مبدا تا مقصد نهایی که خریدار خارجی است به درستی 
عمل خواهند کرد . به بیان اقتصادی، رقابت بهترین تنظیم گر است و 
بازارهای رقابتی بیشترین کارایی را ایجاد می کنند اما در بازار رقابتی 
ایران که به انحاء مختلف، شکست بازار اتفاق می افتد، نیاز به برقراری 
این نهاد تنظیم گر احساس شده و هرج و مرج اقتصادی به فضای 
 رقابتی سالم در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی تغییر خواهد یافت .

تاسیس نهاد رگالتوری یعنی کنترل و هدایت بر اساس قاعده، اصل، 
روش یا قانون و این نهاد تنظیم گر بطور مستقیم در تولید نظم ایجاد 
می کند و بطورغیر مستقیم موجب رشد و تعالی تجارت در کشور 
می شود . این نهاد اجازه نمی دهد انحصارگران در خط اول زنجیره یا 
حتی در مسیرهای میانی بخاطر زیاده طلبی موجب اختالل در بازار 
شوند و پروسه توزیع به مشکل برخورد کند. رگوالتوری تعیین خواهد 
کرد که مواد اولیه توسط چه کسی، به چه مقدار و قیمت در اختیار 
گروه پائین تر قرار گیرد. این مهم اول برای دستیابی به کارایی بیشتر 
و دوم به خاطر مالحظات عدالت طلبانه و برابرخواهانه است تا هم فساد 
کاهش یافته و سودهای بادآورده برای گروهی و کمبود و جیره بندی 
برای گروهی دیگر بوجود نیامده، عدم توازن در اطالعات ایجاد نشده، 
خدمات مستمر بوده، رفتارها ضدرقابتی و قیمت گذاری ها آمرانه 
 نباشد و خالصه کالم اینکه نظم بیشتری بر زنجیره ارزش حاکم گردد.

صنایع  که  است  گونه  بدین  کار  نوع  و  جنس  نفت،  صنعت  در 
پایین دستی نرخ بازگشت سرمایه و اشتغال زایی بسیار بیشتری نسبت 
به صنایع میانی و باالدستی دارند. لذا بسیاری از سرمایه داران متمایل 
به سرمایه گذاری در این بخش هستند اما قبل از آن نیاز به عقالنیت، 
تناسب و برنامه ریزی است. زیرا تولید در این صنعت پیوسته است و 
محصول یک بخش به عنوان خوراک بخش دیگر مورداستفاده قرار 
می گیرد. پس مهم است که نهادی ناظر روابط مابین اجزاء مجموعه 
زنجیره ارزش را نظارت کند تا در نهایت هم در سطح خرد و هم در 

سطح کالن ، کشور عزیزمان منتفع گردد.

با توجه به تاثیر مستقیم صنایع نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی و 
لزوم  کشور،  اقتصادی  فعالیت های  جریان  در  نفتی  فرآورده های 

اجرایی نمودن نظام رگوالتوری به شدت احساس می شود .نظام 
متمرکز  نفت  وزارت  در  عمدتاً  حاضر  حال  در  که  گری  تنظیم 
از  باید  کارشناسی،  و  تخصصی  ابعاد  فقدان  به  توجه  با  است 
نظام  در  نیز  وزارتخانه  از  خارج  فضای  غیردولتی  تشکل های 
تصمیم گیری خود بهره مند گردد . در این زمینه اتاق بازرگانی 
ایجاد  پنج سال گذشته جهت  اتاق در طی  انرژی  و کمیسیون 
انرژی  حوزه  فعاالن  اصلی  دغدغه های  رفع  و  رگوالتوری  نظام 
بخش خصوصی اقداماتی انجام داده که تاکنون به نتیجه کامل 

نرسیده است .
نهاد تنظیم مقررات باعث ایجاد وحدت رویه شده، حکمرانی را 
هدایت کرده و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری تشویق خواهد 
در  که  را  انحصارگرایانه  رفتارهای  می تواند  کلی  به طور  و  کرد 
بازارهای متعدد خصوصاً انرژی وجود دارد، بدون ایجاد تبعیض 
از انحصار خارج نماید . همچنین رگوالتوری باید دارای استقالل 
مطلق بوده و کامال نقش بیطرفانه داشته باشد و ابزارهای الزم 
فراهم می کند  انضباطی  باالنس  اعمال مکانیسم هایی که  برای 
را دارا باشد، نفوذناپذیر و توصیه ناپذیر بوده و ترکیب اعضای آن 
شایسته ساالر و کارشناس بوده و یک رابطه معقول و منسجمی 

بین دولت و بخش خصوصی ایجاد نماید .
مشارکت  با  رگوالتوری  نظام  دارد  ضرورت  کنونی  شرایط  در 
های  اتحادیه  و   ها  تشکل  ها،  انجمن  بخش خصوصی،  فعاالن 
ایجاد  و ضمن  یافته  تاسیس  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  حوزه های 
رقابت سالم و پویایی اقتصاد، بار دولت را از تصدی گری و قوانین 
و مقررات تقلیل نماید . همچنین این نهاد می تواند قدرت رقابت 
را از حیث تامین منابع اولیه و خوراک برای فعاالن اقتصادی در 
ایجاد کرده و روش های تبعیض  بخش های دولتی و خصوصی 
آمیز کنونی در قیمت گذاری خوراک واحدهای تولیدی را تغییر 
دهد . در نهایت ضرورت دارد هر چه سریعتر با همکاری دولت، 
صنعت  در  گر  تنظیم  نهاد  این  خصوصی  های  تشکل  مجلس، 

نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد گردد .

در صورت احراز و تصویب نهاد تنظیم گر رگوالتوری، شرایط 
تولید، عرضه و صادرات فرآورده های نفتی منظم شده و زنجیره 

تولید و عرضه از مبدا تا مقصد نهایی که خریدار خارجی است به 
درستی عمل خواهند کرد

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران

حکمرانی موثر در حوزه انرژی با 
ایجاد نهاد رگوالتوری 

فریدون عباسی 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس

در حوزه رگوالتوری صنعت نفت باید 
تماس ها با مجلس افزایش یابد

رضا فخاری 
عضو هیات مدیره اتحادیه اوپکس

راهکار رفع چالش خوراک در 
صنایع پایین دستی

حسن کاظمی 
کارشناس تجهیزات نفت

مزایای ایجاد نهاد رگوالتور
 در صنعت نفت

نظمی بپذیرفته شود و به نیروهای پایین دست منتقل شود. چراکه 
در صورت عدم انتقال این نظم به نیروهای پایین دستی این سیستم 
پایدار نخواهد بود. لزوم انطباق سیاست ها با تحوالت داخلی و بین المللی، 
فراهم آوردن امکان، لزوم کاهش نقش تصدی گری دولت با فراهم 
آوردن زمینه مشارکت بیشتر و فعال تر شدن بخش خصوصی در 
صنعت نفت مطابق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم 
بر اساس اختیارات و  تقویت جایگاه و نقش حاکمیتی و نظارتی 
وظایف پیش بینی شده در قوانین باالدستی، موید ضرورت اجرای 
رگوالتوری در صنعت نفت است.  مادامی که وضعیت غیرشفاف 
باشد، تنها تعدادی رانت خوار، رانت جو و افراد فاسد، اقدام به بهره برداری  
و سوء استفاده می کنند، که با این رویه پایداری هم در نظام تجارت 
بین الملل حاصل نخواهد شد. لذا حاکمیت باید این موضوع را بپذیرد 
که اگر قصد ورود به بازار جهانی را دارد و یا می خواهد در رابطه با 
تقاضای داخلی اطمینان پیدا کند نیاز به تنظیم گری دارد. بنابراین 
باید بستر الزم برای بخش خصوصی فراهم شود.البته ممکن است 
گفته شود که دولت در حال حاضر خیلی در بحث رگوالتوری دخیل 
نیست، اما در حقیقت اینگونه نیست؛ یا اینکه گفته می شود که 
بخش خصوصی حضور بیشتری دارد که اتفاقا باید بگویم کمترین اثر 
را دارد؛ اما تمام اینها در مجموع به سر شاخه اصلی که حاکمیت است 
باز می گردد. چراکه این حاکمیت است که نظم ایجاد میکند. اهمیت 
این موضوع تا جایی است که صاحبنظران این حوزه برای تشکیل یک 
تنظیم گر قدرتمند پافشاری می کنند. از اصول رگوالتوری می توان 

به سالمت در رقابت و  شفافیت در عملکرد اشاره کرد.

اگر موضوع رگوالتوری به نحو صحیحی اجرا شود قطعا صنایع پایین 
دستی امکان حیات و تولید و صادرات خواهند یافت. مشکالتی که 
در این زمینه به دلیل نبود رگوالتوری و تنظیم قیمت وجود دارد 
سبب شده تا قیمت تمام شده واحد های پایین دستی همواره باالتر 
المللی باشد. در نتیجه اجرا  بازارهای بین  بازار داخلی و حتی  از 
شدن صحیح طرح رگوالتوری می توان انتظار داشت تا واحدهای 
صنعتی پایین دستی نفت قیمت های منطقی را برای ارائه بازارهای 

جهانی داشته باشند.
با این هدف بهترین راه برای کنترل خوراک و همچنین متقاعد 
کردن پاالیشگاه های میانی به عرضه متناسب، به هنگام و دقیق 
همان  پارافین،  صنایع  خصوصا  دستی  پایین  صنایع  به  خوراک 

رگوالتوری و یا بیان هر مشکلی اگر می خواهد در مجلس به جد 
بتواند  متقاضی  آن  و  باشد  داشته  متقاضی  یک  باید  شود  دنبال 
ضرورت ها را به موقع گوشزد کند.  اگر نمایندگان مجلس و به ویژه 
اعضای کمیسیون انرژی توجیه شوند که بحث رگوالتوری صنعت 
است،  نفت  حوزه  در  فعال  صنایع  حاضر  حال  یک ضرورت  نفت 
قطعا اعضای کمیسیون انرژی نیز بحث را بصورت جدی تر دنبال 
کرده و با اولویت بخشیدن به مسئله سعی در حل موضوع خواهند 
داشت. ولی اگر موضوع رگوالتوری و اهمیت آن در مجلس و به ویژه 
کمیسیون انرژی با جدیت از سمت متقاضیان آن دنبال نشود، این 
امر در مجلس به موضوع عادی تبدیل خواهد شد. اما باید توجه داشت 
اگر دولت هم تمایلی به پیگیری آن نداشته باشد، بدون دنبال کردن 
بحث از سوی متقاضیان ، تعلل در به اجرا در آمدن آن طرح افزایش 
می یابد. در نتیجه بهتر است تا مسئولینی که در این بخش )رگوالتوری 
صنعت نفت( متولی هستند از قبیل اعضای اتحادیه و فعاالن صنایع 
پایین دست نفت، تماس هایشان با کمیسیون انرژی افزایش یابد و 
توجیهات الزم را برای اعضای کمیسیون انرژی با جدیت دنبال کنند. 
الزم به ذکر است که اگر قانونی که در مجلس به تصویب برسد و دولت 

از اجرای آن سرباز زند، مجازات تخلف برای دولت اعمال می شود.

قاعدتا برای زنجیره تامین تولید محصوالت و فرآوده های نفتی، 
شیمیایی و پتروشیمی برای صادرات و حتی مصرف داخل و زنجیره 
ارزش آنها نیاز به فعالیت مجموعه ای از انجمن ها و سازمانها دارد 
سازمان  است.  موثر  و  مهم  بسیار  ها  رابطه  این  گری  تنظیم  که 
رگوالتور به عنوان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی که نقش آن 
رقابتی کردن بازار و باال بردن کیفیت محصوالت است در توسعه 
فعالیت ها در صنعت نفت  به منظور رونق بخشیدن به حضور بیشتر 
بخش خصوصی نقش بسزایی دارد.  رگوالتوری را می توان نوعی 
های  رویه  و  مقررات  ضوابط،  تنظیم  هدایتگری  گذاری،  سیاست 
به حد  بهبود وضع موجود و رسیدن  آنها جهت  پایش  و  اجرایی 
مطلوب دانست .چه در رابطه با قیمت و چه در رابطه با کیفیت، باید 
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بهناز کاموسی 
رئیس میز ملی صنایع شیمیایی سازمان توسعه تجارت

شرایط یکسان برای کل زنجیره

شده است . خود قانونگذار و حاکمیت نیز به این نتیجه رسیده است 
که بخش خصوصی باید تقویت شود و یکی از اصلی ترین راه های 
تقویت بخش خصوصی ایجاد واحدهای تنظیم گر بازار به موجب ماده 
5۹  قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است 
که با پیگیری های اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی 
به دنبال آن هستیم. یکی از چالش های اساسی در این زمینه این 
است که ما الگوهای مناسبی در بخش صنعت نفت نداریم؛ به عبارتی 
دیگر، در کشور نهاد های بسیار کمی در بحث رگوالتوری وجود دارد، 
که ارتباط بسیار کمی با صنعت نفت دارند. به دلیل تعدد واحدهای 
باالدستی و پایین دستی در این صنعت چه در زمینه تولید یا پاالیش 
نفت خام، هماهنگ کردن آنها همواره مصائب بسیار زیادی  به همراه 
داشته و دارد. در حال حاضر، پیشنهاد تاسیس واحد تنظیم بازار را 
شورای رقابت باید به هیات دولت ارائه دهد، که ما در این زمینه با 
شورای رقابت جلساتی داشتیم و در حال پیگیری موضوع هستیم. 
بسترهای قانونی این اقدام فراهم شده و نظرات مدیران دولتی نیز 
نفت  صنعت  در  رگوالتوری  نهاد  ایجاد  با  چراکه  است.  مساعد 
وزارتخانه  های دولتی نیز  تقویت خواهند شد و خیلی از مشکالت  
آن ها با تشکیل واحد رگوالتوری رفع خواهد شد. به طوریکه  کار های 
محوله به وزارتخانه های مختلف با ایجاد چنین نهادی تسریع خواهد 
شد. از این منظر، باید اساسنامه ایی که شورای رقابت پیشنهاد داده، 
از سوی هیات دولت تایید شود؛ با این حال، سینگال های مثبتی از 
دولت برای ایجاد نهاد رگوالتوری در صنعت نفت دریافت کردیم که 
می تواند برای به سرانجام رسیدن این موضوع امید بخش باشد. البته 
تحقق این هدف مهم در بازه زمانی کوتاه مدت رخ نخواهد داد و نیاز 

به یک پروسه زمانی طوالنی مدت دارد.

نیاز به تنظیم گری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به لحاظ بروز 
قدرت های انحصارگر کاماًل احساس می گردد و شورای رقابت با 
تشخیص خود و مطالبات فعاالن و تشکل های اقتصادی خصوصی، 
پیگیر تصویب نهاد رگوالتوری است. در اینباره قانون پیش بینی های الزم 
را در جهت ثبات و تسلط تخصصی به موضوع و هم ضمانت های 
اجرایی برای رگوالتوری انجام داده است ولی عدم همیاری دولت 
این  را در  نهاد رگوالتوری  فرایند تصویب  نهادهای حاکمیتی،  و 
و  تصدی گری  که  زمانی  تا  است.  نموده  مواجه  تاخیر  با  حوزه 
مالکیت وزارت نفت هم به حد استانداردهای جهانی نرسد،  هم 

علی پناهی 
دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

نظام رگوالتوری با مشارکت فعاالن 
بخش خصوصی ایجاد شود

ناصر تنگستانی
معاون انجمن کارفرمایان پاالیشگاهی

سیگنال مثبت دولت  به ایجاد نهاد 
رگوالتوری در صنعت نفت

حسین نیک خواه
مدیرعامل نفت پاسارگاد

ایجاد ارزش افزوده مواد خام نفتی

یحیی فتحی 
معاون اقتصادی و توسعه شورای عالی رقابت 

مخالفت وزارت نفت مانع تشکیل نهاد
 تنظیم گر »رگوالتوری« نخواهد شد

هادی صابری 
مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران

تغییر در ساختار فکری مدیران

فرادست  هم  و  شده  بیشتر  رگوالتوری  تصویب  در  مقاومت ها 
نفت انتظار دارد قدرت اول بوده و وظایفش نیز محدود نگردد. 
باالترین  در  رگوالتوری  نهادهای  اینکه شکل گیری  به  توجه  با 
در صورت  است  پیش بینی شده  مملکت  قانونگذاری  های  رده 
نیز  نفت  وزارت  مخالفت  صرف  حاکمیتی،  نهادهای  موافقت 
فرآورده های  و  نفت  حوزه  در  گر  تنظیم  نهاد  تشکیل  از  مانع 

نخواهد شد. نفتی 

ایجاد نهاد رگوالتوری می تواند، باعث فراهم آمدن شرایط عادالنه 
تولیدی  خام  مواد  روی  بر  افزوده  ارزش  ایجاد  برای  هماهنگ  و 
گذاری  قیمت  در حوزه  که  به مشکالتی  توجه  با  و  کشور شود. 
و رقابت های ناسالم، اعطای مجوز های صادراتی به شرکت  هایی 
تصویب  مواجهیم  آن  با  نمی کند  تولید  کیفیت  با  کاالهای  که 
نهاد رگوالتوری می تواند به ساماندهی صنعت فرآورده های قیر 
بینجامد .یکی از چالش هایی مهم این صنعت بحث تامین خوراک 
که  برمی گردد  پاالیشگاه  هر  مدیریت  به  موضوع  این  که  است 
تقریبا به صورت خصوصی اداره می شوند. در واقع تضاد منافع در 
این زنجیره، سبب فدا شدن منافع ملی شده و با ایجاد رقابت ناسالم، 

بدون توجه به کیفیت تنها به دنبال کسب سود و فروش هستند.

شاید صنعت پارافین یکي از اولین شاخه های صنعت کل کشور 
بوده که سالها پیگیر بحث رگالتوري بود چرا که با پیدایش شرکت های 
دستی،  میان  های  شرکت  این  های  ترکش  اولین   ، خصولتي 
دامنگیر صنعت پارافین شد و دغدغه تامین خوراک از همان برهه، 
صنایع پایین دستی را دچار چالش جدی نمود . صنایع پارافینی 
دامنه مشکالت  با گسترش  بودند  مطالبه  این  واحده  که صدای 
تامین خوراک و تبعات سهمگین آن در باقی صنایع پایین دستی، 
این جریان به واخواهی همگانی تسری پیدا کرد و خوشبختانه در 
حال حاضر در ارکان نظام اعم از مجلس و بخش مربوطه از دولت  
با مباحث کارشناسی سعی در برون رفت از این مشکالت می شود . با 

پیاده سازی بحث رگوالتوری است. اصلی که بر مبنای آن، همانطور که 
پاالیشگاه های باالدستی خوراک خود را از طریق فرمول خاص و قیمت 
گذاری مناسب دریافت می کنند، صنایع پایین دستی نیز خوراک خود 
را از پاالیشگاه های میانی با توجه به فرمول خاص و قیمت تعیین شده 
دریافت کنند. متاسفانه بنا به دالیل خاصی تاکنون چنین زمینه ای 
فراهم نشده تا چهار پاالیشگاه میانی با توجه به قیمت گذاری مشخص 

اقدام به فروش محصوالت به صنایع پایین دستی کنند.

شدت  به  کنونی  شرایط  در  رگوالتوری  نظام  کردن  اجرایی  لزوم 
حوزه  فعاالن  اصلی  دغدغه های  از  یکی  این  و  شود  می  احساس 
انرژی است؛ البته بخش خصوصی اقداماتی در این زمینه انجام داده 
است،  اما تاکنون به یک نتیجه نهایی نرسیده است. رگوالتوری 
باید مستقل عمل کرده و نقش بیطرفانه ای داشته باشند و درعین 
حال ترکیب اعضای آن باید از افراد خبره و کارشناس شکل بگیرد 
و همچنین در این نظام رگوالتوری باید یک رابطه معقول و منطقی 
است  این  مهم  نکته  باشد.  حاکم  خصوصی  بخش  و  دولت  بین 
قوانین  در  باید  و تشکل های بخش خصوصی  نهادها  که جایگاه 
باالدستی تعریف و دیده شود.  تشکلهای تخصصی باید به عنوان 
بازوی سیاستی پارلمان بخش خصوصی باشد و در تصمیم گیری ها 
به  آرا ونظرات،  از تجمیع  آنها گرفته شود وپس  نظرات مشورتی 
نهادهای دولت و مجلس ارائه کند، اما در حال حاضر این ارتباطها 
خیلی روشن نیست.  بر همین اساس در شرایط کنونی ضرورت 
دارد نظام رگوالتوری با مشارکت فعاالن بخش خصوصی، انجمن ها، 
تشکل ها و اتحادیه های حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس 
یافته و ضمن ایجاد رقابت سالم و پویایی اقتصاد، بار دولت را از 

تصدی گری و قوانین و مقررات تقلیل دهد.

بحث ایجاد نهاد رگوالتوری چندین سال است که پیگیری می شود 
و به نظر می رسد که یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی کشور، 
تشکیل واحد های تنظیم گر بازار باشد، که بستر قانونی آن نیز فراهم 

توجه به نامگذاری سال کنونی به سال جهش تولید، بدون تغییر 
در بخشي از ساختار نمیتوان جهش یافت و لزوم این جهش به 
نوعی تغییر و اصالح در ساختار فکري مدیران باالدستی را می طلبد . 
در شرایط کنونی که کشور دچار پاندمی کرونا شده است حتی 
ویروسها و خاصه ویروس کرونا براي جهش مجبور است بخشي 
از ساختار خود را تغییر دهد تا به بقا خود ادامه داده و از واکسن ها 
. لذا جهش تولید در استحاله فکری سطح کالن  در امان بماند 
بخش  و صادراتی  تولیدی  واحدهای  برای  تسهیالت  و  مدیریتی 
نیز  رگالتوري  بحث  چنانچه   . بود  خواهد  پذیر  امکان  خصوصی 
میان  و  باالدست  صنایع  و  گردد  اجرا  اصولي  و  صحیح  بصورت 
نماید دستاورد بزرگي  قانون  از  به تبعیت  را مکلف  نفتی  دستی 

براي صنایع خصوصا صنعت پارافین خواهد بود.

در زنجیره قیمت گذاری، سیاست هایی که اعمال می شود، سیاست های 
یکسانی نیست. در مواردی که مربوط به خوراک است، پاالیشگاه ها 
قواعد بازی و سازو کاری جداگانه ای دارند. در حالیکه باید یک نقش را 
برعهده بگیرند؛  درواقع  همه باید شرایطی یکسان و برابر داشته باشند. 
حال زمانی که ذی نفعان افراد خاصی باشند، هر اتفاقی ممکن است در 
این فرآیند رخ دهد؛ می توانند با خوراک، قیمت و عرضه بازی کنند، 
صنعت مواد ناکافی داشته باشد و خیلی از صنایع آسیب ببینند. حال 
در نهاد تنظیم رگوالتوری باید تمام قواعد بازی در طول زنجیره یکسان 
باشد،  تا نگران این موضوع نباشیم که پاالیشگاه ها برای تامین خوراک 
خود بتوانند خارج از بورس کار کنند و الزام باشد که مصرف کننده ها 

 چنانچه بحث رگالتوري بصورت صحیح و اصولي اجرا گردد 
و صنایع باالدست و میان دستی نفتی را مکلف به تبعیت از 
قانون نماید دستاورد بزرگي براي صنایع خصوصا صنعت 

پارافین خواهد بود
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راضی شده اند با برگزاری هر از چند ماهه جلسات مداومی که در 
نهایت کار چندانی را هم از پیش نمی برد قضیه را در اذهان جا 
بیاندازند تا بلکه روزی روزگاری شاید دری به تخته ای بخورد  و دل 
 حضرات به رحم آید و اجازه تشکیل نهاد تنظیم گر را صادر کنند.

همگان می دانند آنچه تاکنون به عنوان اهرم های رگوالتوری در 
ساختار صنعت نفت و فرآورده کشور وجود داشته شیر بی یال و 
دم و شکمی بوده که هر بار بنا به میل و رغبت کسی یا جریانی 
تنها  که  برده  پیش  ای  گونه  به  را  کار  و  کرده  میل  سو  یک  به 
ای  شیوه  چنین  در  کرده.  تامین  را  افراد خاص  از  بخشی  منافع 
حقیقت  در  مانده،  کاله  بی  همیشه  واقعی  خصوصی  بخش  سر 
از سوی تصمیم سازان اصلی ،عمال  نهاد رگوالتوری تعریف شده 
استقاللی برای خود نداشته است. ماده ۶1 قانون مرکز ملی رقابت 
در خصوص قدرت اجرایی رگوالتوری گفته” قانون گذار در جهت 
ایجاد یک نهاد قدرتمند در نظارت و اجرا، قدرت اجرایی و قانونی 
آیا  است”اما  نموده  اختیار  تفویض  نهاد رگوالتوری  به  را  مناسبی 
تشتت  چگونه  است  چنین  اگر  است؟  افتاده  اتفاق  این  باالغیرتا 
می  مشاهده  همچنان  را  بازار  بر  حاکم  بلبشوی  و  ناهماهنگی  و 
کنیم؟ . شورای رقابتی که قرار بوده مرجع شکایات بخش خصوصی 
 از تنظیم گری دولت باشد تاکنون چه کاری از پیش برده است؟.

پایین  واحدهای  خوراک  تهیه  در  الینحل  مشکالت  کماکان  چرا 
دستی دست از سر فعاالن این بخش بر نمی دارد؟ چگونه ممکن 
است در کشوری که صد وچندسال است به عنوان یک برند بزرگ 
نفتی در جهان، استخراج و تولید و فرآورش مواد هیدروکربوری را 
در کارنامه خود دارد همچنان باید شاهد چنین اوضاعی باشیم که 
هرکس هرجور دلش خواست بازار را در دست بگیرد و هیچکس 
هم نباشد که با تکیه بر مفاد قانونی جلوی ترکتازی هایی از این 
نهاد  شبه  این  در  که  آنچه  اینجاست  جالب   . بگیرد؟  را  دست 
به  ندارد.  هم  خاصی  اجرایی  ضمانت  هیچ  نیز  دارد  وجود  فعلی 
و  جریانات  قدرت  از  تبعیت  به  هم  موجود  قوانین  دیگر  عبارت 
نفع طرف  به  یا  و  نادیده گرفته می شوند  راحتی  به  افراد خاص 

فرزین سوادکوهی
خبرنگار حوزه انرژی

توقع تایید نهاد رگوالتوری، کوبیدن
 آب در هاون سوداگران!

تشکیل شده  تولید  گردند. کمیسیون جهش  تفسیر می  مربوطه 
نیاید.  بر  قانونی  غیر  جریانات  پس  از  که  است  طبیعی  اما  است 
پتروشیمی  و  پاالیشی  های  فرآورده  و  نفت  بازار  در  آشفتگی 
باشد. نداشته  آوردن  مثال  بر  نیازی  که  هست  برجسته   آنقدر 

اگر مجلس با استفاده از ظرفیت همین کمیسیون جهش تولید، 
نهاد  تدوین  به  نسبت  صمت  وزارت  و  قوه  سه  سران  کمیسیون 
تنظیم گری اقدام می کرد، و ضمانت اجرایی آن را هم خود تضمین 
می کرد، هم اکنون این هیاهو پایان پذیرفته بود.اما افسوس که 
هیچکدام از تشکل های یاد شده قادر به پیش بردن حرف خود در 
یک قالب واحد نیستند.اصال در این اوضاع و احوال کسی حرف آن 
یکی را نمی خواند که بتوان به تغییر وضعیت دلخوش بود. برای 
نمونه کافی است که به نحوه مدیریت عرضه در بورس کاال نظری 
بیاندازیم تا دستگیرمان شود گرفتار چه هنگامه ای شده ایم. بورس 

کاال نباید محل عرضه خوراک باشد
خوراک”. چکانی  قطره  “عرضه  بودنی؟  چه  و  هست!  اما 

است  شده  تبدیل  خاص  ای  عده  بازار  به  اینک  کاال  بورس 
گفت. خواهیم  نیستند.چگونه؟  مستقیم  صراطی  هیچ  به   که 

در همان آغاز ماجرا وقتی وزارت نفت ،نفت خام را به قیمتی واقعی 
در اختیار پاالیشگاه ها قرار می دهد، داستان شکل دیگری پیدا می کند. 
اما یادمان باشد پیش از این پاالیشگاه مادر در نهایت با 20 تا ۳0 
اما حاال که قیمت ها  ارائه می کرد،  را  افزایش قیمت آن  درصد 
واقعی است پاالیشگاه مادر که به اصطالح جنس را با خیال خوش 
و سالم وصلوات به پاالیشگاه های میانی تحویل داده، نحوه قیمت 
گذاری سلیقه ای و بدون قاعده نیز شروع می شود و عرضه قطره 
چکانی کار را به جایی می رساند که در بورس کاال سقف رقابت 
افزایش  یکباره  به  قیمت خوراک  و  رود  باال می  کاذب  به شکلی 
شدید پیدا می کند و واحد پایین دستی که حیاتش در گرو تامین 
خوراک است تازه در می یابد که قافیه را به سوداگران باخته است و به 
همین سادگی در فاصله کوتاهی عمال به خاک سیاه می نشیند. این وضع 
باعث می شود بحث صادرات به موضوعی خنده دار و یا شاید گریه 
پاالیشگاه های  که  نیست  معلوم  دیگر  از سوی  تبدیل شود.  دار 
در  صا ا  ر خوراک  که  ند  ا کرده  پیدا  زه  جا ا چگونه  نی  میا
ین  ا که  رد  ندا نون  قا و  عده  قا کشور  ین  ا مگر  ما  ا کنند؟ 
ه ها به همین راحتی می توانند بازار را بهم بزنند؟البد ندارد!  پاالیشگا

پس بیهوده نیست که شک می کنیم که اراده ای کامال عیان وجود 
دارد که نگذارد نهاد رگوالتوری شکل بگیرد.اگر نهاد تنظیم گر به 
پاالیشگری  اصالح  به  کدام  باشد  داشته  حضور  میدان  در  قدرت 
می تواند در روز روشن لباس دالالن را بر تن کند و خود سرانه به 
کار خرید و فروش بپردازد؟ . وقتی شهر بی کالنتر است هر کاری 

شدنی است.در غیر این صورت کدام بورس بازی می تواند در کنار 
 حضور نهاد رگوالتوری عرضه را هرجور که خواست هدایت کند؟ 
حافظه مان می گوید وزارت صمت در تمام سال های گذشته تا 
توانسته به صغیر و کبیر پروانه بهره برداری داده است .پس معلوم 
به کجا خواهد رسید. آن هم  است که کار رقابت در بورس کاال 
وقتی سقف سهمیه عمال محدودیت دارد. آیا کسی در آن وزارتخانه 
وجود نداشته که همین موضوع ساده را برای تصمیم گیران تبیین 
کند؟ پاسخ این پرسش هرچند بسیار بدبینانه بنظر می رسد اما 
متاسفانه واقعیتی تلخ در خود دارد و آن این که این پروانه ها در 
دست کسانی است که اساسا این کاره نبوده اند و تنها به اتکا پول 
را بدست  اند سررشته کار  توانسته  اند  نفوذی که داشته  پَله و  و 
بگیرند و تولید کننده واقعی را به جایی برسانند که یا عطای این 
کار را به لقایش ببخشد و یا مثل خود آنها وارد زد و بند و بده 
اکنون  است که هم  این چنین  روز شود.  بستان های سوداگرانه 
بسیاری از این واحدهای تولیدی در حالت ُکما به سر می برند و 
در نهایت حداکثر با ۳0 درصد ظرفیت خود کار می کنند.اقتصاد 
نمی گذارد. باقی  تولید  برای  بر داللی و سوداگری رمقی   مبتنی 

ایجاد ثبات در روند خرید و فروش برای  فعاالن اقتصادی، تنظیم 
واحدهای  مستمر  دسترسی  سهولت  و  تقاضا  و  عرضه  مناسبات 
تولیدی به مواد اولیه مورد نیاز و در عین حال  جلوگیری از خام 
فروشی و تولید کاالهای با ارزش افزوده و توسعه صادرات  موقعی 
به خواب وخیال تبدیل می شوند که نهاد رگوالتوری وجود نداشته 
باشد. یعنی همین اتفاقی که هم ا کنون افتاده است. وقتی مکانیزم 
و  نفت  وزارت  یابد  می  قدرت حضور  نادرست،  مقررات  تنظیم  و 
پاالیشگاه های خصولتی هم به راحتی در برابر پاسخگویی هایشان 
شانه باال می اندازند. این در شرایطی است که سلیقه ای رفتار کردن  
دولت در اجرای قوانین، سرفصل های مرتبط با خصوصی سازی را 
نیز در سایه عدم همکاری دولت ها غیرقابل اجرا و یا ناقص کرده 
 است و از قضا سو استفاده کنندگان از همین فضا سود می برند.

توقع تایید این نهاد از سوی کسانی که خود بیش از هرکسی از 
به کوبیدن آب در هاون دالالن و سوداگران  نفعند  نبود آن ذی 
شباهت بیشتری دارد. آنچه مسلم است برای رسیدن به این هدف  
باید کفش های آهنین پوشید و خود را برای یک جنگ تمام عیار 
با تفکر سودا گری آماده کرد.تجربه نشان داده در افتادن با معلول 
تعیین شده  پیش  از  برد.در یک ساختار  نخواهد  پیش  از  ،کاری 
بود. امیدوار  به تحولی مثبت  ها  با عوض کردن مهره  توان  نمی 

وقتی ریل گذاری این جریان از بنیان عوض شود آنوقت شاید بتوان 
شاهد رشد و شکوفایی بخش خصوصی وبه دنبال آن  فربه شدن 

اقتصاد کشور بود.

در بورس وارد شوند و قیمت آنها تعیین شده باشد و نتوانند در حال آزاد 
کار کنند. اگر بورس بد است باید شامل همه باشد و اگر خوب است باید 
شامل همه باشد. برای اینکه سیاست باید یکسان باشد و تامین کاال به 
یک شکل باشد. بنابراین حرکت باید از سمت سیاست هایی که بخش های 
دولتی دارند به سمت به بخش خصوصی حرکت کند تا آن ها بتوانند 

شرایطی را فراهم کنند که همه ذی نفع باشند.

فرسودن ذهن به بحث در باب ایجاد نهاد تنظیم گر در صنایع نفت 
و گاز به کاری عبث بیشترشبیه است تا مجاهده برای رفع موانع 
تولید و صادرات. همه بخوبی می دانند که اگر قرار بود این نهاد 
ایجاد شود معطل چنین مباحثی نمی ماند.اما پرسش اصلی را قویا 
نهاد  براستی چرا بعضی ها نمیگذارند  باید همچنان مطرح کرد. 
تنظیم گر رگوالتوری در صنایع نفتی تصویب شود؟ چگونه می 
توان باور کرد پس از سالیان سال چانه زنی این مشکل همچنان 
ایرادی  کار  جای  یک  مثال  کنیم  خیال  ما  و  باشد  مانده  باقی 
و  تولید  فعاالن حوزه  دوتا چهارتای  دو  دارد؟ یک محاسبه  فنی 
دهد  می  نشان  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  های  فرآورده  صادرات 
به سامان نرسیدن چنین  از  افراد و جریانات  که  هستند برخی 
نهادی سود می برند. و از قضا همین برخی ها زور و قدرت زیادی 
توانند مچشان  نمی  نفتی  های  فرآورده  دارند که صادرکنندگان 
 را بخوابانند، یا دستکم تا االن نتوانسته اند از پسشان بر بیایند.

کار برقراری چنین نهادی حاال دیگر از تکلف و تعارفات رایج گذشته 
است. ایجاد چنین مرکزیتی  به رغم دقت نظری که الزمه آن است، 
کار چندان پیچیده ای نیست.همه کنشگران بخش خصوصی این 
از  فراوانی  تجارب  که  است  مدیدی  های  تجاری، مدت  تعامالت 
را خیلی  بازار  بم  و  زیر  اند و طبعا  بازار کسب کرده  شرایط روز 
خوب و بسیار بهتر از من و شما می شناسند. آنها آقا باال سر نمی 
خواهند که نهادهای دولتی بخواهند مدام کنترلشان کنند و راه و 
چاه را نشانشان بدهند و از قضا تجربه نشان داده راهی که دولتیان 
به بخش خصوصی پیشنهاد کرده و می کنند  همواره به ترکستان 
ختم شده است! . تدوین اساسنامه نهاد تنظیم گر در صنعت نفت و 
ارائه آن به هیئت دولت وقتی به کالفی سردرگم تبدیل می شود 
که در ساختار دولتی سنتی نفت ایران هرکسی ساز خود را بزند و 
رهبری واحدی وجود نداشته باشد. تصدی گری و بنگاه داری دولت 
بخش حتی  این  فعاالن  که  آورده  بخش خصوصی  به سر  بالیی 

تدوین اساسنامه نهاد تنظیم گر در صنعت نفت و ارائه آن به 
هیئت دولت وقتی به کالفی سردرگم تبدیل می شود که در 
ساختار دولتی سنتی نفت ایران هرکسی ساز خود را بزند و 

رهبری واحدی وجود نداشته باشد
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بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
دوره های  با  مقایسه  در  پتروشیمی  و  پاالیش 
پیشین، نمایش متفاوتی را در کارنامه این رویداد 
نمایشگاه  کرد.  ثبت  ایران  نفت  صنعت  مهم 
هشت  با  که  تحریم  مسئله  از  جدای  امسال 
همراهی  نمایشگاهها  این  برگزاری  اخیر  دوره 
داشت، آنچه بیش از همه بر رویداد و همایش 
بزرگ صنعت نفت ایران سایه افکند، همه گیری 
هوای  و  حال  مسئله،  بود. این  کرونا  ویروس 
نمایشگاه امسال را به طور کامل تغییر داده بود، 
نظر گرفتن شرایط کرونایی که همه  با در  اما 
رویدادهای جهانی را متاثر ساخته بود، نمایشگاه 
انتظار گرفت.برای  از  فراتر  قبولی  نمره  امسال 

وشیمی و پتر گاز  متفاوت از نفت،  نمایشگاهی 
اولین دوره نمایشگاه نفت، نمایشی تمام ایرانی بود که البته برای توسعه تجارت جهانی کمی 
ناامید کننده به شمار می رفت که هیچ شرکت بین المللی در این نمایشگاه حضور نداشت. 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران در این دوره به همراه سی 
شرکت عضو خود در سالن پنج نمایشگاه بین المللی تهران حضور پیدا کرد و با اتکا به 
ابزار تبلیغات و اطالع رسانی توانست یکی از پربازدیدترین سالن های نمایشگاه را داشته 
باشد . البته باید به این نکته اشاره کرد که با وجود مسئله کرونا، شرکت های عضو حاضر 
در این دوره از نمایشگاه با تمام توان در این دوره شرکت داشتند. غرفه اتحادیه در بیست 
و پنجمین نمایشگاه نفت، میزبان مهمانان و مقامات عالی رتبه کشوری، مدیران بخش 
دولتی و خصوصی و جمع کثیری از کارشناسان حوزه انرژی بود و توانست جلسات بسیار 
خوبی در این دوره از نمایشگاه داشته باشد. بازدید بیش از 100 نفر از مدیران شرکت ها 
و سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي، کارگزاري ها، صرافي ها، بانک ها، مدیران شرکت 
هاي عضو اتحادیه و ...  از غرفه اتحادیه، بازدید دبیرکل و اعضا هیات مدیره اتحادیه از 
تمامي شرکت هاي حاضر در سالن 5، تولید محتوا، گزارش از مدعوین سالن 5، مصاحبه 
با کارشناسان حوزه انرژی خصوصا" پیگیری مطالبات اعضاء اتحادیه اعم از رگوالتوری، 
مشکالت خوراک واحد های تولیدی با بیش از ۳0 مصاحبه و خبر و بازنشر در کانال و 
سایت اتحادیه و کانالهای خبری حوزه نفت و انرژی از اهم فعالیت های روابط عمومی در 
این دوره از نمایشگاه بود. نمایشگاه امسال حرکت خوبی برای تخصصی شدن نمایشگاه، 
هدفمند شدن و تأثیرگذاری بیشتر آن برای رفع نیازها و ضرورت های صنعت نفت و گاز 
ایران بود که امید است در سال های بعد با برطرف شدن محدودیت ها و حضور شرکت های 

خارجی، این رویکرد بیشتر و با گستره و نگاه بین المللی تداوم یابد.

هادی ابراهیمی
روابط عمومی
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حکمرانی اقتصادی ما اجازه تقویت بخش خصوصی را نمی دهد!

اتاق بازرگانی سعی کرده است نماینده واقعی بخش خصوصی باشد!

سیاست ما یارانه بگیر اقتصاد ماست

 ماشین مقررات زایی در کشور بعضاً غیر اجرایی، متنافی
 و متعارض و همچنان بی وقفه کار میکند

جریانات سیاسی، بر اقتصاد کشور حکمرانی می کنند، اشاره ای 
است که نائب رئیس کنونی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی 
ایران بر آن اذعان دارد و معتقد است بسیاری از محدودیت ها و یا 
شرایط حاکم بر اقتصاد، معضل سیاسی داشته و اقتصاد به سیاست 
یارانه می دهد و مدل و نحوه حکمرانی نیز به شرایط و فضای سخت 
کسب و کار دامن زده است . این زمینه ها باعث شده است امکان 
سرمایه گذاری به حداقل ممکن رسیده و توسعه کسب و کار نیز به 
قهقرا پیش برده شود و در سالی که از آن به عنوان جهش تولید 
یاد می کنیم، در صورتی که افزایش توان تولید ایجاد نگردد، ارزش 
نیامده و تسلسل مشکالت،  به وجود  اقتصاد ما  افزوده کافی در 
اقتصاد، اشتغال و تولید ناخالص ملی را درخواهد نوردید . »حسین 
استادی  و  مدیریت  دکترای  تحصیلی  سوابق  با  ورزی«  سالح 
دانشگاه، هم اکنون مسئولیت نائب رئیسی اتاق بازرگانی را داراست 
و در گفتگو با خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی، حواشی های متعدد در 
گسستگی و ناپایداری اقتصاد را آسیب شناسی کرده و باور دارد 
المللی، سوء مدیریت و محدودیت های  بین  از تحریم های  فراتر 
داخلی منجر به تسری مشکالت به کسب و کارها و فضاهای فعالیت 

بخش خصوصی شده است .
 

چرا جریانی مثل هدفمندی یارانه ها و اصل خصوصی سازی عمال مسیرشان 
به انحراف کشیده شد و بر طبق الگوهای جهانی پیش نرفته و ناموفق شدند . 
متاسفانه تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه سیاست و اقتصاد در کشور 
ما مهارت عجیبی در اجرای امور ناقص و تبدیل آن به شیر بی یال و دم 
دارند و تنها دلیل آن هم این است که در دوره های قبل انقالب تاکنون 
دولتها اسیر پوپولیسم بودند و جرات و جسارت کافی برای جراحی 
واقعی اقتصاد و پذیرش اشتباهات و خونریزی این جراحی را نداشتند و 
با کمترین میزان فشارهای ناشی از اثرات این تصمیمات اقتصادی، عقب 
نشینی کرده و آن را نیمه کاره رها کردند . لذا فقدان جسارت و اراده 
قوی بین دولت ها برای پذیرش تبعات این رفتارهای اصالحی به انفعال 
اقتصادی کشیده شده و موضوعاتی که در همه دنیا اعم از پرداخت یارانه 
که منجر به فساد و هدررفت منابع کشور می شود و یا اصل خصوصی 
سازی که از تعریف واقعی خود فاصله گرفته است با کارشناسی و بر 
مبنای آسیب شناسی و نیازسنجی مورد بررسی قرار نگرفته و بر نحوه 
اجرای آن نیز نظارت کافی دقیقی نبوده است . اینگونه جریانات با سوء 
تدبیر و جریانات پوپولیستی همراه گشته و تاثیرات مخرب خود را بر 

اقتصاد بخش خصوصی گذارده اند . 

به نظر شما متولی پویایی صادرات، اتاق های بازرگانی است و یا دیپلماسی 
اقتصادی وزارت خارجه ؟ 

این دو نهاد هر دو می توانند در پویایی صادرات موثر باشند و تقدم 

و تأخری هم از نظر تاثیر گذاری هر دو باید بر آن قائل باشیم، در 
ای  تعریف شده  و  دیالوگ مشخص  و  ارتباط  تعامل،  شرایطی که 
در  حضوری  مان  اقتصادی  دیپلماسی  و  نداریم  کشورها  دیگر  با 
ندارند  جانبه  چند  و  جانبه  دو  توافقات  منطقه ای،  پیمان های 
بی مناسبت نیست که بخش خصوصی فعال و یا اتاق بازرگانی 
پویا عمالً نمی تواند تاثیرگذاری داشته باشد . دیپلماسی اقتصادی 
فعال در تعامالت منطقه ای و پیمان های تجاری تاثیر خود را در پیش 
قراولی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایفا خواهد کرد و به نوعی الزم 

و ملزوم یکدیگر خواهند بود .

توسعه بخش خصوصی و منحصراً در حوزه فرآورده ها که 85 درصد تولید 
آن در اختیار وزارت نفت بوده و مابقی به واحدهای تولیدی خصوصی 
تبعیت  گونه سهمیه بندی  این  از  بازرگانی  اتاق های  است،  سپرده شده 
می کنند و یا در تالش سهم خواهی بیشتر برای فعاالن و تشکل ها هستند؟ 
اتاق بازرگانی سعی می کند نماینده واقعی بخش خصوصی باشد، این 
میزان از سهم تولید که شما ذکر کردید تقریباً در همه بخش های 
اقتصادی نیز بدین گونه تعریف شده است و اتاق بازرگانی از سال 8۴ 
که با ابالغ سیاستهای اصل ۴۴ همراه بود، همواره سعی در تقویت 
افزایش سهم بخش خصوصی به معنای اصلی آن و نه اقتصاد عمومی 
و یا خصولتی داشته و با ایجاد جریانات تشکل های واقعی در حوزه 
و  اتاق  داخل  در  تخصصی  کمیسیون های  و  پتروشیمی  و  نفت 
بخش  کار  و  کسب  صاحبان  های  خواسته  نمایندگان،  هیئت 
خصوصی نفت گاز و پتروشیمی را پیگیری می کند . از سوی دیگر 
با تدوین قوانین مرتبط، برنامه های توسعه یا قوانین بودجه سالیانه 
هم سعی در اثر گذاری و انتقال دهنده خواسته ها و نظرات فعاالن 

بخش خصوصی باشد .

دولتها معتقدند بخش خصوصی قابلیت تامین منافع ملی را نداشته و 
دیده  عنوان  هیچ  به  نظراتشان  دارند،  عنوان  هم  خصوصی  بخش های 

نمی شود، این پارادوکس به چه طریقی قابل بررسی است ؟ 
باید بپذیریم تکیدگی و ناتوانی حوزه هایی از بخش خصوصی برای 
ایفای پررنگ تامین منافع ملی به باور و اراده واقعی حاکمیت متوجه 
می شود که اجازه رشد و بالندگی به بخش خصوصی نداده است و در 
شرایط واگذاری ها بر اساس اصل ۴۴ نیز واقفید که بخش خصوصی 
واقعی با افزایش تولید و راندمان همراه بوده و نهادهای عمومی و شبه 
دولتی در تعارض با بزرگ شدن بخش خصوصی بوده اند . اکوسیستم 
حکمرانی اقتصاد ما به گونه ای است که هم اجازه تعالی به بخش 
خصوصی را نمی دهد و هم از سوی دیگر، انگیزه های سرمایه گذاری 
در این بخش را تضعیف و کور می کند و با ایجاد حجم بزرگی از 
مقررات، معادل 11 هزار قانون و بیش از هفتاد هزار مقرره، عمال 
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دست و پای فعالین اقتصادی را برای توسعه کسب و کارها می بندد .
این بی نظمی در قوانین و مقررات که بسیاری از آنها اجرایی نمی شود 
و بلکه متنافی و متعارض همدیگر هم هستند، بدون مشورت با بخش 
خصوصی و طرف ذینفع تدوین شده و فضای بخش خصوصی را 
محدود کرده است . در این میان با وجود اینکه در ماده دو و سه 
قانون بهبود مصوبات کسب و کار سال ۹0 ، دستگاه های اجرایی 
مکلف شده اند، در فرآیند تصمیم گیری و تدوین مقررات حتماً نظر 
تشکل ها، اتاق ها و بخش های خصوصی را نیز لحاظ کنند، اما این 
موضوع مهجور واقع شده و ماشین مقررات زایی در کشور همچنان 

بدون مشورت بخش خصوصی ترک تازی می کند . 

با این اوصاف تصدی گری دولت به عنوان فعال بزرگ اقتصادی قرار نیست سهم 

خود را با بخش خصوصی جایگزین کند؟ 

اتاق بازرگانی قویا بر این باور است که اصلی ترین وظیفه دولت ها 
تولید کاالی عمومی اعم از امنیت، آموزش، بهداشت و .... است و 
امنیت اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین مصادیق کاالی عمومی، 
وظیفه دولت را در پیش بینی آینده و فراهم آوردن بستر مناسب 
برای کسب و کارها به چالش می کشد . متأسفانه دولت ها حتی در 
انتشار و تهیه و در دسترس قرار دادن آمار اقتصادی هم تعلل دارند و 
در دو سال گذشته بانک مرکزی نیز اطالعات پایه اقتصادی را منتشر 
نمی کند . در نبود این آمار اساسا هیچ کسب و کاری قابل پارامتری 

نبوده و دولت مصداق جدی ایجادگر عدم امنیت اقتصادی است . 

اقتصاد ما تمایل زیادی به رقابت آزاد دارد و با توجه به دمپینگی که در حوزه 

اقتصادی در جریان است، رقیب ناتوان که همان واحدهای تولیدی و صادراتی 

کوچک هستند ناچار به تعطیلی واحد خود شده اند، آیا شما هم موافق این گونه 

رقابت در حوزه اقتصادی هستید ؟

رقابت آزاد در صورتی قابل پذیرش است که فساد، رانت و دسترسی 

به امتیازات به حداقل رسیده و پس از آن قائل به رقابت حداکثری در 
فعالیت های اقتصادی باشیم، به نظرم شرایط رقابتی یکسان، بخش 

خصوصی را با وضعیت بهتری مواجه خواهد ساخت .

نهاد  تصویب  پی  در  مجدانه  نفتی  فرآورده های  صادرکنندگان  اتحادیه 
رگوالتوری جهت برخورد با مدیریت عرضه، عرضه قطره چکانی خوراک 
واحدهای تولیدی در بورس کاال و رقابت ناسالم هست، به نظر شما تصویب 
نهاد رگوالتوری هم می تواند وضعیت مشابهی با اصل خصوصی داشته باشد .

هر جایی که قائل به نظام مکانیزم بازار هست، باید یک نهاد تنظیم گر نیز 
در جریان حضور داشته باشد و در حوزه نفت و فرآورده ها هم متولیان 
دستگاه های حاکمیتی که در استخراج، تولید، فرآوری، قیمت گذاری 
و عرضه دست دارند، می خواهند خودشان تنظیم گر باشند که با 
فلسفه واقعی رگوالتوری منافات دارد و قاعده بر این است که این 
نهاد یک نهاد فرا بخش باشد و در این نهاد بخش خصوصی و بخش 
حاکمیتی حضور داشته باشند و شورای رقابت نیز محل مناسبی برای 

انجام کارهای تنظیم گری خواهد بود .

بحث مهمی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های وزارتخانه های مختلف وجود 

دارد که در آن جزیره ای عمل کرده و عدم هماهنگی وزارتخانه ها خصوصا وزارت 

صمت در اعطای مجوز، خوراک واحدهای پایین دستی نفت را دچار مشکل نموده 

است . اتاق بازرگانی به عنوان حامی این واحدها چه نقشی را می تواند ایفا کند .

اتاق بازرگانی عضو اصلی هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی است و اتاق با فراخوان از تشکل ها 
مقررات زائد و مانع کسب و کار و همچنین مجوز های اضافی را 
شناسایی کرده و با طرح موضوع سعی در اصالح و رفع آنها می کند 
ولی در هر حال تصمیم گیری های جزیره ای آفتی جدی است و حتی 
دیجیتالیزه کردن خدمات دولتی هم با توجه به عدم همخوانی و عدم 
مطابقت کامل نه تنها باعث بهبود شرایط نشده است، بلکه تصمیمات 

جزیره ای را هم تشدید کرده است .

شرایط  در  را  خوبی  عملکرد  فرآورده،  صادرات  و  تولید  حوزه  خصوصی  بخش 

تحریمی در صادرات داشته آیا این بخش می تواند سکاندار فروش نفت باشد؟ .

با توجه به اینکه نگاه دولت ها به این بخش مقطعی و ابزاری است 
زمینه تجهیز و بلوغ را از آنها سلب کرده است و در شرایط فروش 
عادی نفت، زیر ساخت مناسبی فراهم نشده و در شرایط سخت 
تحریمی نیز توقعات از این بخش زیاد شده است که با رفع تحریم ها 
کماکان وزارت نفت بخش خصوصی را نیز به بوته فراموشی خواهد 
سپرد . ولی معتقدم بخش خصوصی توانا، با تجربه و دارای ارتباط 
در این زمینه داریم و اگر اراده واقعی دولت ها هم همراهی کند 
این بخش می تواند به صورت استراتژیک و بلندمدت در این حوزه 

ایفای نقش نماید . 

 اکوسیستم حکمرانی اقتصاد ما به گونه ای است که هم اجازه تعالی 
به بخش خصوصی را نمی دهد و هم از سوی دیگر، انگیزه های 

سرمایه گذاری در این بخش را تضعیف و کور می کند و با ایجاد 
حجم بزرگی از مقررات، معادل 11 هزار قانون و بیش از هفتاد هزار 

مقرره، عمال دست و پای فعالین اقتصادی را برای توسعه کسب 
و کارها می بندد .این بی نظمی در قوانین و مقررات که بسیاری از 
آنها اجرایی نمی شود و بلکه متنافی و متعارض همدیگر هم هستند، 

بدون مشورت با بخش خصوصی و طرف ذینفع تدوین شده و فضای 
بخش خصوصی را محدود کرده است

با کشورهای همسایه که بضاعت های مناسب صادراتی دارند  تجارت 
می تواند به عنوان محور اصلی توسعه قلمداد شود ؟ .

به  منحصر  ما  کشور  آبی  و  مرزهای خشکی  گستردگی  و  تنوع 
از  نیمی  از  بیش  هم  تحریمی  شرایط  بدترین  در  و  بوده  فرد 
صادراتمان به کشورهای همسایه معطوف شده است و در صورت 
بهبود تعامالت بین المللی می توانیم روند صادراتی تصاعدی را 

به پانزده کشور منطقه داشته باشیم .

نگاه اتاق بازرگانی به رویدادهای بین المللی حاکمیتی، منفعالنه است 
می تواند  آمریکا  جمهوری  ریاست  کنونی  انتخابات  به  توجه  با  یا  و 

شرایط را به نفع خود پیش ببرد .
صادرات  و  ارزآوری  از  عمده ای  بخش  گفت  باید  تعارف  بدون 
سه  در  خصوصاً  و  کردند  فراهم  خصوصی  بخش  بازرگانان  را 
این  نیازهای ارزی کشور را برای کاالهای اساسی  سال گذشته 
بخش تمهید دیده است لذا پذیرش اف ای تی اف و همکاری های 
بین المللی قطعاً می تواند بخش خصوصی را در صادرات سریع تر، 

اثرگذارتر و البته با هزینه های مبادالتی کمتر تجهیز نماید .

خام فروشی  روبه رو هستیم،  نفت  حوزه  در  همسو  غیر  نگاه  دو  با  ما 
نفت و ایجاد ارزش افزوده از فرآورده های نفتی ...

اگر شرایط مناسبی برای تداوم فروش نفت ایجاد شد امیدواریم 
صندوق  برای  که  ماهیتی  و  فلسفه  همان  اساس  بر  حکمرانان 
توسعه ملی و اهداف اولیه آن در نظر گرفتند، بخش عمده ای از 
درآمدهای نفتی را در صنایع فرآوری سرمایه گذاری کنند و به 
را در صنایع  موازات فروش نفت خام سرمایه گذاری های خوبی 
پتروپاالیشگاه ها و مینی ریفاینری ها و توسعه آنها انجام دهند .

نهادهای  با  حداکثری  مشارکت  سال ها،  طی  در  بازرگانی  اتاق  چرا 
مختلف همچون مجلس نداشته که در سهم خواهی خود بتواند نظرات 

مثبت این نهادها در بررسی مسائل گوناگون را متوجه خود کند .
اما  است.  ضعف ها  و  نواقص  ایرادات،  دارای  هم  بازرگانی  اتاق 
تالش  که  بوده  مبنا  این  بر  مدیران  برداشت  دوره ها  همه  در 
حداکثری انجام داده اند و عدم خصوصی سازی واقعی هم روند 
نموده  تشدید  ها  سازی  تصمیم  در  را  بازرگانی  اتاق  مهجوریت 
است. لذا با توجه به اینکه در مجامع تصمیم گیری که یک رای 
متعلق به اتاق بازرگانی است، انتظار نمی رود که اتاق با یک رای 
بتواند تاثیرگذار باشد خصوصاً در جمعی که نگاه بسته و دولتی 
و دیوان ساالری در آن وجود دارد . ولی در هر حال اتاق هر ساله 
سعی نموده که تعامل را با قوای سه گانه تقویت کرده و نه به 
عنوان اپوزیسیون حاکمیت بلکه به عنوان بخشی از حاکمیت و 
نماینده سهم مهمی از اقتصاد کشور، به دنبال ارائه راه حل هایی 
باشد که منجر به بهبود شرایط اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری، 

افزایش توان تولید و صادرات گردد .

شکایت  دیوانساالری  بسته  مسیر  از  اتاق  و  تشکل ها  همه  باید  چرا 
داشته باشند، آیا این مسیر نمیخواهد باز شود ؟ .

روند بازگشایی این مسیر کند بوده با اینکه نسبت به سال های 
اول انقالب قدم های بزرگی برداشته شده از جمله اجرای اصل 
بهبود  قانون  یا  و  است  نبوده  بخش  اثر  اجرا  در  هرچندکه   ۴۴
بخش  تعامالت  تقویت  باعث  که  کار  و  کسب  محیط  مستمر 
آن  در  که  اقتصادی  با  حال  این  با  ولی  است،  بوده  خصوصی 
باشد  داشته  کامل  آفرینی  نقش  یک  بخواهد  خصوصی  بخش 

فاصله داریم . 

آیا هم اندیشی و هم افزایی بین تشکل های عضو اتاق وجود دارد ؟ .
که  هاست  تشکل  عصاره  و  تشکل ها  تشکل  بازرگانی،  اتاق 
مختلف  بخش های  در  که  است  ملی  تشکل   210 از  متشکل 
جامع  نظام  یک  اساس  این  بر  که  می کنند  فعالیت  اقتصادی 
اساس  بر  ها  حوزه  همه  که  است  شکل گیری  حال  در  تشکلی 
یک زنجیره تخصصی در ذیل یک تشکل گرد هم خواهند آمد .

اتاق بازرگانی در تامین خواسته های تشکل های خصوصی از نهادهای 
را  مختلف  راهکارهای  آیا  و  است  بوده  موفق  درصد  چند  حاکمیتی 

ارزیابی کرده و به نتیجه رسیده است ؟ .
و  باور  و چون  نبوده  موفق  زمینه خیلی  این  در  بازرگانی  اتاق 
بارز نرود میخ آهنین  اعتقاد به بخش خصوصی نیست مصداق 

در سنگ میشود .

در شرایطی که تعامل، ارتباط و دیالوگ مشخص و تعریف شده ای 
با دیگر کشورها نداریم و دیپلماسی اقتصادی مان حضوری در 
پیمان های منطقه ای، توافقات دو جانبه و چند جانبه ندارند بی 

مناسبت نیست که بخش خصوصی فعال و یا اتاق بازرگانی پویا 
عمالً نمی تواند تاثیرگذاری داشته باشد . دیپلماسی اقتصادی 

فعال در تعامالت منطقه ای و پیمان های تجاری تاثیر خود را در 
پیش قراولی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایفا خواهد کرد و به 

نوعی الزم و ملزوم یکدیگر خواهند بود
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نام »نفت« در ایران با نام »دولت« گره خورده است. عبارت هایی چون »پول نفت سر 
سفره  مردم« به خوبی شکل نگاه جامعه و همچنین سیاست گذاران به »نفت خام« را نشان 
می دهد. صنعت و تجارت پیرامون طالی سیاه نیز به همین ترتیب عاری از واقعیت های 
صنعت و تجارت شدند. عنصر »بخش خصوصی« و سیاست هایی که برای پررنگ شدن 
نقش آن وضع بشوند، رشد چندانی نکردند و اگرچه در طول سال ها به واسطه  تالش های 
عمدتا فردی، دستاوردهایی برای ورود بدنه ی غیر دولتی به صنعت و تجارت نفت، صورت 
گرفت اما در نهایت نمی توان ساختاری پایدار و با ثبات که چشم اندازی مشخص را در 
از  اکبر ترکان  از نفت مشخص کند، مشاهده کرد.  مورد سهم ساختارهای غیر دولتی 
جمله چهره های اقتصادی و صنعتی مهم در برنامه های توسعه ای ایران محسوب می شود.  
اداره  صنعت  به  نسبت  دیدگاه حاکمیت  از  بخشی  می تواند  افرادی  دیدگاه چنین  نوع 
نفت و دیگر صنایع را مشخص کند. به همین واسطه با مشاور سابق رئیس جمهوری 
تماس گرفتم تا دیدگاهش را در مورد مجموعه  سیاست گذاری هایی که اکنون به نحوی 
بر فعالیت تاجرها و بخش خصوصی در به ویژه صنعت نفت اعمال می شوند جویا شوم. 
وزیر راه و ترابری دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، پرسش من را با پرسش پاسخ 
داد و گفت: »مگر اساسا سیاست گذاری اتفاق افتاده است؟ شما به طور کلی چند مصوبه 
در این مورد در همین چند سال دیده اید؟« او در ادامه این طور گفت: االن می توانی 
بگویی از ابتدای دولت های یازدهم و دوازدهم تاکنون چند مصوبه  به بخش خصوصی 
پتروشیمی  خوراک  نرخ  تعیین  جمله  از  مصوباتی  به  پاسخ  در  من  می شود؟.  مربوط 

یع سوخت به عنوان  توز

صدقه،  مانع از شکل گیری

 بازرگانی نفت

اکبر ترکان در گفت و گو با دنیای انرژی تحلیل کرد:

به  فرآورده  صادرکننده   واحدهای  الزام  یا 
خرید خوراک از بورس کاال اشاره کردم و 
پرسیدم که از دیدگاه آقای ترکان اگر بنا 
بر گسترش فعالیت بخش خصوصی باشد 
رویکرد  در  تغییری  چه  باید  سیاست گذار 

ایجاد بکند؟ 
این پرسش، مشاور سابق رئیس جمهور را 
بر آن داشت تا توضیحی جامع در خصوص 
اینکه شکل فعالیت بخش خصوصی ایران 
دنبال  را  تحوالتی  چه  نفت  صنعت  در 
کند.  مطرح  است  شکلی  چه  به  و  کرده 
او در این خصوص عنوان کرد: در صنعت 
یعنی  است.  دولتی  کال  دست  باال  نفت، 
مخزن،  مهندسی  در  خصوصی  بخش 
اکتشاف، استخراج و تولید نفت به عنوان 
عنوان  به  بلکه  ندارد  نقش  سرمایه گذار 
بخش   این  در  آن ها  است.  فعال  پیمانکار 
به عنوان  می توانند در چند مدل مختلف 

نادی صبوری
 دنیای انرژی

باشند  داشته  باالدستی حضور  پیمانکاری 
که یک مورد پیمانکاری معمولی است. یک 
مدل پیمانکاری به عالوه  تامین مالی است 
که خودشان فایننس می آورند. یک حالت 
هم این است که پول را می آورند اما باید از 
محصول برداشت کنند که به آن بای بک 

یا بیع متقابل می گویند.
ترکان در توضیح این مدل و استفاده از آن 
در توسعه  صنعت نفت و گاز ایران گفت: در 
این حالت پیمانکار پول می آورد و توسعه  
میدان را بر اساس مطالعات انجام می دهند 
و بعد از اجرا بخشی از محصول را به عنوان 
اقساط بر می دارد. در دوران آقای خاتمی 

توسعه   میدان ها از طریق بیع متقابل بود.
رئیس پیشین نظام مهندسی ساختمان در 
مدل  روحانی  آقای  دوران  در  گفت:  ادامه 
کردند  طراحی  را  متقابل  بیع  از  جدیدی 
در  میدان  توسعه   از   غیر  پیمانکار  که 
نظارتی  مسئولیت  هم  بهره برداری  دوران 
بر حفظ میزان تولید دارد. البته در دولت 
فعالی  قرارداد  به  کدام  هیچ  یازدهم 
داخلی  با  اما  نشد  منجر  خارجی ها  با 

شد. بسته  آن  مشابه 
فعالیت  شکل  توضیح  به  ادامه  در  ترکان 
پرداخته  پایین دست  در  خصوصی  بخش 
بخش  پایین دست،  حوزه   در  گفت:  و 
خصوصی در بخش های پاالیش، انبارداری 

پخش و محصوالت فرعی فعال هستند.
ترکان که به واسطه  سمت دار بودن عنوان 
و  تجاری-صنعتی  هماهنگی  شورای  دبیر 
با  آزاد،  مناطق  اقتصادی  ویژ ه ی  مناطق 
زیادی  آشنایی  صنعتی  فعالیت های  شکل 
دارد، در ادامه دسته بندی دقیقی از فعالیت 
پاالیشگاه های ایران ارائه کرده و گفت: ما 
تعدادی فرآورده های سوختی مثل بنزین، 
هواپیما  سوخت  و  سفید  نفت  گاز،  نفت 
پاالیشگاه  اصلی  فرآورده های  که  داریم 
سوختی  برای  ما  پاالیشگاه های  هستند. 

fuel refin� اصطالحا و  شدند   طراحی 
پاالیشگاه ها  از  برخی  اما   هستند.    ery
سوختی  که  دیگری  فرعی  محصوالت 
قیر  شامل  می کنند  تولید  هم  نیستند 
فرآورده ها  از  که  برش هایی  و  روغن  و 
محصوالت  آن  با  و  می شود  استخراج 
پتروشیمی های  اکنون  می سازند.  دیگری 
اراک و تبریز از برش های نفتی پاالیشگاهی 
می رسند.  پتروشیمایی  محصوالت  به 
سوختی  پاالیشگاه  از  را  پاالیشگاه  این ها 
که  هم  پاالیشگاه هایی  کردند.  پیشرفته تر 
قیر دارند می توانند تا حدودی محصوالت 
پاالیشگاه ها  بعضی  بدهند.  سوختی  غیر 
برای  و  درآورده  برشی  اصفهان  مثل  هم 
این  مشابه  که  می برند  شوینده ها  تولید 
فرآیند در پتروشیمی کرمانشاه هم وجود 
پاالیشگاه ها  در  که  دیگری  کار  دارد. 
پیشرو  عنوان  به  اصفهان  پاالیشگاه  مثل 
حلقوی  ترکیبات  کردن  جدا  دارد  وجود 
پتروشیمی  فرآورده های  برای  بنزین  از 
است. در این فرآیند ابتدا بنزین را گرفته 
ترکیبات  و  می فرستند  پاالیشگاه  به 
حلقوی  ترکیبات  این  می گیرند.  بنزنی 
 BTS بنزن، تولوئن و زایلین است که به
بوعلی هم  پتروشیمی  معروف هستند. در 
این ها  ترکیبات حلقوی جدا می شود.  این 
پاالیشگاه های  از  وسیع تری  کارهای  دیگر 
مورد  در  نهایت  در  ترکان  است.  سوختی 
اکنون  افزود:  ایران  پاالیشگاه های  ساختار 
حالشان  فراخور  به  کدام  هر  پاالیشگاه ها 

وارد شاخه های تولید هم شدند.
تجارت  شکل  مورد  در  ترکان  آقای  از 
نحوه   و  ایران  در  پاالیشگاهی  محصوالت 
ورود بخش خصوصی به آن سوال کردم : از 
روز اول به این خاطر که در جامعه سوخت 
به عنوان صدقه توزیع می شده است هیچ 
حتی  نگرفت.  سامان  آن  بازرگانی  وقت 
چند  همین  تا  هم  سوخت  جایگاه های 

درکشورهای دیگر ساختار بازرگانی 

طوری رقابتی است که شما مشاهده 

می کنید قیمت و کیفیت بنزین در 

جایگاه ها با هم متفاوت است. 

این روند کامال رقابتی است و در 

موقعیت های مختلف شکل متفاوتی 

دارد. قیمت بنزین در سراسر پهنه  

ایران اما یک قیمت است 
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وقت پیش در اختیار دولت بود. بازرگانانی 
و حسابی  درست  کار  و  که کسب  نبودند 
سوختی  فرآورده های  و  سوخت  حوزه  در 

راه بیاندازند.
او در ادامه به مقایسه  این ساختار بازرگانی 
کرد:»درکشورهای  عنوان  و  زده  دست 
رقابتی  طوری  بازرگانی  ساختار  دیگر 
و  قیمت  می کنید  مشاهده  شما  که  است 
کیفیت بنزین در جایگاه ها با هم متفاوت 
در  و  است  رقابتی  کامال  روند  این  است. 
دارد.  متفاوتی  موقعیت های مختلف شکل 
در سراسر پهنه  ایران اما یک  بنزین  قیمت 
به  مربوط  کار  و  قیمت است . پس کسب 
و  نیست  رقابتی  می شود.  معیوب  فرآورده 
مثل  ایران  در  آن  به  مربوط  کار  و  کسب 
دیگر  کشورهای  در  فرآورده  کار  و  کسب 
نیست. یک کسب و کار معیوب است. به 
زحمتی  است.  رانت  کردن  تقسیم  نوعی 

برای رضایت مشتری و رقابت کشیده نمی شود. از طرف شرکت نفت می آیند تانکرهایش 
را پر می کنند، خودش هم اصال سر کارش نمی آید و دو سه تا بچه را گذاشته است آنجا 

تا پول ها را بگیرند بنزین را هم مردم خودشان می  زنند. این کسب و کار نیست.
من با اشاره به نقش منع صادراتی بنزین در عدم ایجاد یک فضای رقابتی، دیدگاه مشاور 
سابق رئیس جمهور را در مورد فعالیت در بخش های صادرات دیگر فرآورده های نفتی 
با دست گذاشتن روی قیر شروع کرده و گفت:  را  این پرسش  به  او پاسخ  جویا شدم. 
اگرچه این امور اکنون دارد اصالح می شود اما همین قیر یکی از بزرگ ترین حوزه های 
کالهبرداری در کشور بوده است. قیر یک قیمت بر مبنای رسمی و دولتی داشت و یک 
قیمت با دالر بازار آزاد. در این موضوع خیلی مانورها دادند. دولت تصمیم گرفت همه را 
درست کند. بعد مجلسی ها گفتند قیر را سهمیه بندی می کنیم به دستگاه ها و موقعیت ها 
می دهیم. یک کثافت کاری عظیمی راه افتاد و مقدار زیادی گم شده و هنوز تکلیف آن 
معلوم نیست. در واقع این طور شد که قیری که به اداره  کل راه و ترابری فوالن دادند با 
مقدار آسفالتی که پخش کردند سازگاری ندارد. در اینجا آقای ترکان با تحلیل این وضعیت 
عنوان کرد: هر پدیده ای که از چرخه  بازرگانی در بیاید و سیاسیون بخواهند با ابزارهای 

دستی روابط آن را درست کنند منجر به کثافت کاری می شود.
او در ادامه با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس دوباره می گفتند قیر را سهمیه بندی کنیم تا 
چیزی گیر کسی بیاید عنوان کرد: بهتر است قیر را به قیمت بازار بفروشیم به خزانه بدهیم و 

پول را هر کاری خواستیم بکنیم. چرا قیر پخش کنیم که گم و گور شود؟

پرسش بعدی من این بود که برای بازگشت 
به چرخه  بازرگانی باید چه اقداماتی انجام داد؟

طور  این  پرسش  این  به  ترکان  آقای 
باید  قیمت گذاری  مبانی  داد:  پاسخ 
عرضه  واقعی  قیمت  به  و  شود  تصحیح 
کارت  مردم  به  است  الزم  اگر  و  شود 
پرداخت  جای  به  آن ها  تا  بدهیم  انرژی 
بدهند.  را  انرژی  هزینه   کارت  با  پول، 
یک  در  و  دانسته  عملی  را  اقدام  این  او 
استفهام انکاری پرسید: چطور همه  جای 
اصالح  نمی توانیم  ما  کردند  اصالح  دنیا 

کنیم؟ ما هم می توانیم. 
اینکه  مورد  در  را  ترکان  اکبر  دیدگاه  من 
فرآورده های  صادرکنندگان  بودن  ملزم 
بورس  از  خرید  به  پتروشیمی  و  نفت 
قرار  بازرگانی  چرخه   یک  کجای  در  کاال 
می گیرد جویا شدم و او چنین پاسخ داد: 
برای اینکه بعضی می خواهند از روش های 

غیر قانونی گازوئیل یارانه ای را بیاورند و با مواد صادراتی مخلوط کنند. این کار را 
کسی  که  دارد  متعددی  پرونده های  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  اکنون  کردند.  قبال  هم 
قانونی  غیر  روش های  به  است،  داشته  را  کشتی  سوخت  کردن  صادر  قصد  که 
صادر  آزاد  قیمت  با  که  کاالیی  با  آن  از  بعد  و  آورده  دست  به  یارانه ای  گازوئیل 
می  شود مخلوط کرده است. باید مشخص شود که این را آزاد خریده و یا بشکه از 

است. نخریده  آشنا  بنزین  پمپ 
به  الزام  و  اقدام  این  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس  سابق  مشاور 
قرار می گیرد عنوان  و  دارد  بازرگانی جایگاه  بورس کاال، در یک چرخه ی  از  خرید 
همان  به  را  فرآورده  بعضی هایشان  این ها  بخرند.  آزاد  قیمت  با  باید  بله،  کرد: 
برای صادرات سوخت  مثال  مواردی  در  می کنند.  می کنند صادر  دریافت  که  شکلی 
سوخته  روغن  و  گازوئیل  فوالن  می گیرند،  اصفهان  پاالیشگاه  از  قیر  نوعی  کشتی، 
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  به  شد  کامل  آشپزی  وقتی  می کنند.  بلندینگ  و  آورده  گیر 
است  قبول  قابل  مشخصات  نظر  از  پذیرفتند  اگر  و  بردارید  نمونه  بیایید  می گویند 
به  باید  ما  نمی آورد.  در  سر  آن  از  که کسی  است  عجیبی  داستان  می دهند.  مجوز 

برویم.  عادی  بازرگانی  روال های 
از بورس  الزام به خرید  از  آیا عدم رضایت فعاالن  به پرسش آخرم که  او در پاسخ 
با  اثرگذار نیست گفت: من  بازرگانی مناسب شکل بگیرد  اینکه یک چرخه   بر  کاال، 

بگیرد موافقم.  را  اقتصادی  هر چیزی که جلوی هرج و مرج 

گفت و گو
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 پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا نقطه امیدی برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی 
بود. با رقم خوردن این اتفاق و رفتن ترامپ از کاخ سفید، فکر می کنید برای بازگشت نفت ایران 

به بازار چقدر زمان نیاز باشد؟ 
همانطور که ما از قبل پیش بینی هایی در رابطه با شرایط فروش نفت ایران با انتخاب جو 
بایدن داشتیم، صحبت ها و اظهارنظرهای هر دو دولت در رابطه با یکدیگر و به خصوص 
در رابطه با برجام آغاز شد. این صحبت ها و اظهارنظرها ادامه پیدا خواهد کرد اما به نظر 
می رسد برای اینکه اقدام موثری رخ دهد، دستکم تا سه ماه آینده آمادگی وجود ندارد. بعد 

پایان ۲۰۲۱ نقطه بازگشت 
نفت ایران به بازار؟ 

 بررسی محتمل ترین سناریوها از زمان صادرات رسمی نفت ایران 

 خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید و قدرت گرفتن جو بایدن در آمریکا، چشم اندازی پیش روی ایران و بازار جهانی نفت ترسیم کرده 

است که در آن بازگشت نفت ایران به بازار حتمی به نظر می رسد. اما تا رسیدن نفت ایران به بازار جهانی، مسیری طوالنی در پیش است 

زیرا پیش نیاز آن بازگشت آمریکا به توافق برجام است، نقطه ای که هنوز توافق نظری روی آن دیده نمی شود. ایران همین حاال و با وجود 

تحریم های یکجانبه آمریکا میزان نامشخصی از نفت و فرآورده های نفتی خود را از روش های غیررسمی به بازار می رساند اما آن طور که 

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران اعالم کرده، میزان صادرات نفت خام ایران در سال 1۴00 به ۲.۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. به نظر 

می رسد این رقم تنها با توافقی قاطع میان ایران و آمریکا بر سر برجام و لغو همه تحریم ها ممکن خواهد بود. در این رابطه با ایمان ناصری، 

مدیر بخش خاورمیانه موسسه مشاوره نفت و گاز FGE به گفتگو نشستیم تا سناریوهای موجود از بازگشت نفت کشورمان به بازار جهانی، 

تاثیر آن بر قیمت ها و رفتار اوپک پالس در مقابل افزایش عرضه نفت ایران را بررسی کنیم. 

سارا مالکی
دنیای انرژی

از این زمان هم ایران وارد فضای انتخاباتی 
می شود و این موضوع نیز در تصمیم گیری 
آمریکا برای مذاکره تاثیر خواهد داشت. از 
طرفی قطعا آمریکا صبر خواهد کرد تا نتایج 
همین  و  شود  مشخص  ایران  در  انتخابات 
تاخیر  به  را  احتمالی  نیز مذاکرات  موضوع 
می اندازد. این تاخیر تا تابستان سال آینده 
که دولت جدید ایران کابینه اش را تکمیل 
برای  بنابراین  داشت.  خواهد  ادامه  کند، 
تابستان  تا  باید  آغاز شود  مذاکره ای  اینکه 
و  آمریکا  زمان  آن  در  ماند.  منتظر   1۴00
ایران تصمیم خود را برای مذاکرات خواهند 
گرفت. طبعا پیش زمینه شروع مذاکرات، کم 
کردن فشار حداکثری تحریم ها علیه ایران 
است. به این معنا که آمریکا مسیر بازگشت 
باز  را  بازار  به  ایران  نفت  از  حداقل بخشی 
آغاز  برای  مثبت  گامی  می تواند  این  کند. 
مذاکرات بازگشت به برجام یا توافقی مانند 
حدود  چیزی  حاال،  از  بنابراین  باشد.  آن 
تا  بود  خواهد  نیاز  زمان  ماه   10 تا  هشت 

نفت ایران بتواند به بازار بازگردد. 
 

ایران  نفت  بازار،  فعلی  شرایط  به  توجه  با 
نفت  وزیر  که  روز  در  بشکه   ۲.۳ میزان  )به 
بازار  به  یافتن  راه  صورت  در  کرده اند(  عنوان 
سایر  یا  داشت  خواهد  جذب  امکان  جهانی 
تولیدکنندگان مجبور به کاهش بیشتر تولیدات 

خواهند بود؟ 
همچنان  نفت  بازار  می دانید  که  همانطور 
این  به  دارد.  قرار  عرضه  مازاد  شرایط  در 
معنا که همین امروز تولیدکننده های نفت، 
خارج از کشورهای تحریم شده مثل ایران و 
ونزوئال تولیداتشان را به میزان قابل توجهی 
البته  بازار در حالت تعادل،  تا  کم کرده اند 
تعادل منفی قرار داشته باشد به این معنا 
که مقداری از حجم ذخایر انباشته شده در 
سال 2020 نیز کاهش پیدا کند. بنابراین 
اگر ایران به بازار بازگردد، به این عدم تعادل 
دامن خواهد زد و اگر بقیه تولیدکنندگان در 
اوپک پالس از تولیدشان به همان میزانی که 
نفت ایران وارد بازار خواهد شد، کم نکنند، 

از هدفی که دارند به اندازه عرضه ایران دور 
می شوند. یا بهتر بگویم به اهداف خود دیرتر 
تخلیه  مانند  اهدافی  می کنند.  پیدا  دست 
سال  در  شده  اندوخته  ذخایر  کامل حجم 
2020 و بازگشت به نقطه باالنس در پایان 
ورود  با  است  ممکن  بنابراین  سال 2021. 
نفت ایران به بازار اوپک پالس مجبور شود 
برنامه کاهش تولید را طوالنی تر انجام دهد.

اوپک  احتمالی  واکنش  می کنید  فکر  بنابراین 
بازار  به  ایران  بازگشت نفت  به  و همراهانش 

چه باشد؟
چندان  را  همراهانش  و  اوپک  واکنش 
و  مناسبات  به  و  کرد  پیش بینی  نمی توان 
در  ایران  که  دارد  بستگی  قرارهایی  قول 
جلسات دو سال اخیر اوپک که در تحریم 
بوده، داشته است. به نظر می رسد ایران با 
اوپک قراری دارد مبنی بر اینکه به محض 
راهش،  سر  از  تحریم ها  شدن  برداشته 
دهد  اجازه  خود  عضو  این  به  سازمان  این 
افزایش دهد.  بدون محدودیت  را  تولیدش 
چنین قول و قراری منطقی به نظر می رسد 
اما همانطور که گفتم در ازای کاهش تولید 

سایر اعضا ممکن خواهد بود. 

به طور کلی فکر می کنید توافق کاهش تولید از 
سمت اوپک پالس تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟ 
بستگی  بازار  شرایط  به  سوال  این  پاسخ 
زیادی دارد. توافق کاهش تولید می تواند 
سال ها ادامه داشته باشد و در عین حال 
زیرا  شود  تمام   2021 سال  در  می تواند 
هدف این توافق بازگرداندن تعادل عرضه 
و تقاضا به بازار و قیمت ها به جایی است 
توافق  این  مهم  اعضای  رضایت  مورد  که 
باشد. این قیمت بین 55 تا ۶5 دالر است 
بنابراین هر زمان که به این نقطه از عرضه 
به  مخازن  نفت  که  شود  رسیده  تقاضا  و 
در  هم  قیمت  و  بازگردد  نرمال  نقطه 
آن  در  شود،  تثبیت  شده  یاد  محدوده 
کاهش  توافق  به  که  گفت  می توان  زمان 
تولید اوپک نیازی نیست. اگر دقت کنید 

پیش زمینه شروع مذاکرات، کم 
کردن فشار حداکثری تحریم ها علیه 
ایران است. به این معنا که آمریکا 

مسیر بازگشت حداقل بخشی از نفت 
ایران به بازار را باز کند. این می تواند 

گامی مثبت برای آغاز مذاکرات 
بازگشت به برجام یا توافقی مانند آن 
باشد. بنابراین از حاال، چیزی حدود 

هشت تا 10 ماه زمان نیاز خواهد بود 
تا نفت ایران بتواند به بازار بازگردد
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این کاهش تولید که در دست انجام است 
نسبت به تولید پایان سال 2018 است. 

سال  پایان  در  نفت  تولید  میزان  به  توجه  با 
تا چه زمانی توان  ۲01۸، اصوال اوپک پالس 

بازگشت به این نقطه را خواهد داشت؟ 
ما وقتی در درازمدت به باالنس بازار نفت 
اوپک  که  اتفاق  این  می کنیم،  نگاه  خام 
سال 2018  میزان  به  را  تولیدش  بخواهد 
نیمه دوم  تا  ایران(، شاید  بازگرداند )بدون 
دهه جاری یعنی دهه 2020 یعنی سال های 
2028-202۷ رقم نخورد. به این ترتیب اگر 
پایان سال 2018  تولید  مبنا همان سطح 
باشد، شاید کشورهای عضو اوپک و اوپک 
در  دیگر  سال  هفت  باید  حداقل  پالس 
با فرض  این  باشند.  قرار داشته  توافق  این 
همچنین  و  خام  نفت  تقاضای  پیش بینی 
فرض تولید کشورهایی مانند آمریکا است 
اگر  نیستند.  پالس  اوپک  پیمان  عضو  که 
کسی پیش بینی اش از تقاضای نفت یا تولید 
پیش بینی های  از  آمریکا  مثل  کشورهایی 
تقاضا  اگر  دالیلی  به  یا  باشد  متفاوت  ما 
خیلی باالتر یا پایین تر از پیش بینی های ما 
بیاید، زمان پایبندی به توافق کاهش تولید 
می تواند کوتاه تر یا طوالنی تر شود. در حال 
حاضر پیش بینی پایه ما این است که شاید 
تولید  کاهش  توافق  تداوم  به  سالیان سال 

نیاز باشد. 

متحده  ایاالت  در  بایدن  آمدن  کار  روی  با 
این کشور  آمریکا، سیاست های محیط زیستی 
توجه  قابل  چرخشی  ترامپ  دوران  به  نسبت 
آمریکا  پیدا کرده است. فکر می کنید همراهی 
و  گلخانه ای  گازهای  کاهش  زمینه  در  اروپا  با 
گرمایش زمین، چه تاثیری بر تولید و صنعت 

نفت داشته باشد؟ 
ما فکر می کنیم قدرت گرفتن بایدن، رشد 
آهسته  مقداری  آمریکا  در  را  نفت  تولید 
آمریکا  نفت  تولید  رشد  همچنان  اما  کند 
این  دلیلش  داریم.  پیش بینی هایمان  در  را 
تاثیر عمده سیاست های  است که در واقع 

بایدن در صنعت نفت آمریکا بر روی تولید 
حالی  در  این  است.  فدرال  زمین های  از 
است که بخش عمده تولید نفت آمریکا در 
زمین های خصوصی رقم می خورد. بنابراین 
این دست تولیدات ادامه پیدا خواهد کرد، 
ترامپ  مانند  اگر کسی  اما  آن.  حتی رشد 
تولید  آمریکا می بود، رشد  رییس جمهوری 
نفت خام این کشور می توانست با سرعتی 
پیش بینی  ما  که  چیزی  آن  از  باالتر 
که  است  ذکر  قابل  بیفتد.  اتفاق  می کنیم 
احتماال  بایدن  آقای  سیاست های  تاثیر 
مصرف  در  باشد،  تولید  در  آنچه  از  بیش 

نفت در آمریکا خواهد بود و آن را به سمت 
که  همانطور  کرد.  خواهد  هدایت  پایین 
سیاست های آقای اوباما در این مسیر بود. 
نفت  مصرف  پایین  به  رو  روند  در  ترامپ 
ایجاد کرد و حتی مصرف  در آمریکا وقفه 
بعضی فرآورده ها مانند بنزین در طول دوره 
ریاست جمهوری او در آمریکا بیشتر نیز شد. 

در آستانه سال 1۴00 مهم ترین چالش صنعت 
نفت ایران و همچنین مهم ترین شانس نفتی 

ایران را چه می بینید؟ 
من فکر می کنم بزرگترین چالش و بزرگترین 

شانس ایران هر دو، مدیریت لغو تحریم ها و 
بازگرداندن ایران به بازارهای جهانی باشد. 
این موضوع در همه صنایع مصداق دارد از 
بزرگترین صنعت در  به عنوان  جمله نفت 
ایران. امیدوارم ایران بتواند از دولت بایدن 
را  آمریکا  بار دیگر  بگیرد که  را  امتیاز  این 
به نقطه ای بازگرداند که در پایان دوره آقای 
این  نفتی  بود. االن مهم ترین چالش  اوباما 
است که اگر این تحریم ها ادامه پیدا کند، 
بخش های  در  نفت  صنعت  به  ضربه هایی 
شد  خواهد  وارد  پایین دستی  و  باالدستی 
پروژه های  مداوم  ماندن  عقب  دلیل  به  که 

آنها  جبران  نیمه کاره،  پروژه های  و  توسعه 
بسیار هزینه بر خواهد بود. 

چشم انداز شما از تقاضا و قیمت نفت در سال 
۲0۲1 چیست؟

ما فکر می کنیم که در سال جاری میالدی 
نفت  رفته  دست  از  تقاضای  عمده  بخش 
دنیا که به طور میانگین حدود 8.5 میلیون 
بشکه در روز بود، امسال تا حدود 80 درصد 
جبران شود. با این حال همچنان در سال 
2021 تقاضای روزانه نفت خام پایین تر از 
201۹ خواهد بود. ما فکر می کنیم که در 
سال  میزان  به  نفت  تقاضای   2022 سال 
در  شود.  هم  بیشتر  آن  از  و  برسد   201۹
رابطه با قیمت نفت نیز در سال 2021 نیز 
پیش بینی ما بین 55 تا ۶0 دالر بر بشکه 

است. 

تاثیری  چه  جهانی  بازار  به  ایران  نفت  ورود 
می تواند بر قیمت ها داشته باشد؟ 

ورود نفت ایران به بازار حتما می تواند تاثیر 
رو به پایین بر قیمت ها داشته باشد. اما اگر 
اوپک اثر ورود نفت ایران به بازار را با کاهش 
همان میزان از تولید نفت ایران خنثی کند، 

می توان تاثیر قیمتی را بسیار کم کرد. 

مذاکره،  به  یافتن  زمان دست  تا  فکر می کنید 
معافیت های نفتی از سمت آمریکا به ایران اعطا 

شود؟ 
سال  پایان  تا  ایران  که  نمی کنیم  فکر  ما 
2021 بتواند بازگشت رسمی به بازار نفت 
داشته باشد. سناریوی پایه ما این است که 
که  همانطور  زیرا  نمی دهد  رخ  اتفاق  این 
گفتم شروع مذاکرات ایران و آمریکا بر سر 
برجام احتماال حدود هشت تا 10 ماه دیگر 
آغاز خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد اگر 
قرار بر اعطای معافیت های نفتی باشد، این 
معافیت ها نیز حدود هشت تا 10 ماه دیگر 
داده خواهد شد تا بعد از آن مذاکرات برای 
لغو کامل تحریم ها و بازگشت رسمی نفت 

ایران به بازار آغاز شود. 

تاثیر سیاست های آقای بایدن احتماال 
بیش از آنچه در تولید باشد، در مصرف 

نفت در آمریکا خواهد بود و آن را به 
سمت پایین هدایت خواهد کرد. همانطور 
که سیاست های آقای اوباما در این مسیر 
بود. ترامپ در روند رو به پایین مصرف 
نفت در آمریکا وقفه ایجاد کرد و حتی 

مصرف بعضی فرآورده ها مانند بنزین در 
طول دوره ریاست جمهوری او در آمریکا 

بیشتر نیز شد

گفت و گو
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سهیال روزبان - دنیای انرژی : »در حال حاضر ریسک سرمایه گذاری 
تنها  نه  مساله موجب شده  و همین  رفته  باال  به شدت  ایران  در 
سرمایه گذار خارجی جذب نکنیم بلکه سرمایه های داخلیمان را هم 
از دست بدهیم.« این بخشی از گفته های رییس کمیسیون انرژی 
مجلس است که معتقد است اشتباهات زیادی در روند خصوصی 
انرژی  به دنیای  فریدون عباسی   . سازی در کشور رخ داده است 
می گوید: به جای تامین امنیت سرمایه گذاران بخش خصوصی ، 
جاده صاف کن شبه دولتی ها شده ایم. او که مشکل اصلی ایجاد 
رانت در اقتصاد را نبود انسجام بین قوای سه گانه می داند، گفت: 
هم اکنون نوعی رقابت منفی بین ۳ قوه ایجاد شده که به هیچ وجه 
به نفع اقتصاد نیست. اما تشکیل وزارت انرژی از دیگر محورهای 
بر  تاکید  با  او   . بود  ما  با خبرنگار  نماینده مردم در گفتگو  اصلی 
اینکه مجلس یازدهم در مساله ادغام وزارت نفت و نیرو بی گدار به 
آب نمی زند، افزود: وقتی از وزارت انرژی صحبت می شود به خاطر 
این است که این تنظیم گری در تمام حوزه ها به صورت منسجم 
انجام شود. رسیدن به یک تنظیم گری منسجم در صورت ادغام 

نه تنها هدف دور از ذهنی نیست، بلکه به نظر راحت تر هم می تواند باشد . « 
جالب است که بدانید اکنون در مجلس شورای اسالمی، طرحی از 
سوی نمایندگان تهیه شده و در مراحل پیگیری است، مبنی بر 
اینکه بخش برق با دیگر بخش های تأمین انرژی همچون نفت و 
گاز ادغام و همگی در وزارتخانه ای مشترک تحت عنوان وزارت 
انرژی مدیریت شوند .متن کامل گفتگوی با فریدون عباسی رییس 

کمیسیون انرژی مجلس را در ادامه می خوانید :

در ماه های گذشته صحبت های بسیاری درباره طرح ادغام وزارت نیرو 
این  نمایندگان مجلس و مسئوالن مطرح شده است.  از سوی  نفت  و 
طرح تا چه اندازه جدی است و چه شد که مجلس فعلی به فکر ادغام دو 

وزارتخانه عریض و طویل افتاد؟ 
ادغام وزارت نفت و نیرو صرفا خواسته مجلس یازدهم نبوده و این 
مساله از سال 1۳۹0 بارها و بارها از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
مورد تاکید قرار گرفته و آن را یک ضرورت اساسی برای کشور تلقی 
شده است. اما هر تصمیمی اگر در زمان مناسب خود اجرایی نشود ، 
به طور قطع تبعات منفی زیادی خواهد داشت و حتی ممکن است 
منجر به شکست طرحی شود . به همین دلیل مجلس و کمیسیون 
انرژی نمی خواهد که بی گدار به آب بزند. به همین خاطر بعد از 
بررسی جوانب مختلف این طرح در مجلس ، نظر مسئوالن مربوطه 
و کارشناسان را در اینباره جویا خواهیم شد. بعد از انجام مراحل 
کارشناسی و جوانب مختلف اجرای این طرح، بر اساس مصلحت 

کشور در اینباره تصمیم گیری می شود .

اما هم اکنون انتقادهای بسیاری از سوی نمایندگان مجلس یازدهم نسبت 
به ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی یا وزارت راه و وزارت 
مسکن مطرح می شود. بسیاری بر این باورند که مدیریت چند وزارتخانه 
توسط یک وزیر شدنی است. با توجه به تجربه شکست خورده ادغام 
از نظر بهارستان نشین ها، چرا بحث ادغام دو وزارتخانه دیگر در دستور 

مجلس فعلی قرار گرفته است؟
باید توجه داشته باشیم که قرار نیست که سهم دولت در اقتصاد 
برای همیشه تا این اندازه زیاد باشد. وقتی نیروگاه ها ، پتروشیمی و 
پاالیشگاه ها را به بخش خصوصی واگذار می کنیم، وجود وزارتخانه های 
به این عریض و طویلی چه فایده ای می توانند داشته باشند. دولت تنها 
باید نقش تنظیم گری را در اقتصاد ایفا کند. این همان کاری است که 

بسیاری از دولت ها در کشورهای مختلف انجام می دهند . 

چه لزومی دارد در شرایطی که هیچ اقدامی برای کوچک سازی دولت 
انجام نشده و اقتصاد کشور همچنان دولتی است ادغام صورت گیرد؟ 

وقتی از وزارت انرژی صحبت می شود به خاطر این است که این 
تنظیم گری در تمام حوزه ها به صورت منسجم انجام شود. رسیدن 

به یک تنظیم گری منسجم در صورت ادغام نه تنها هدف دور از 
ذهنی نیست، بلکه به نظر راحت تر هم می تواند باشد . اما باید توجه 
داشت که دیگر نمی خواهیم مثل گذشته شتاب زده تصمیم گرفته 
و عمل کنیم . اما در در بخش های مختلفی به خصوص نفت دولت 
کمترین اعتماد را به بخش خصوصی دارد. آنگونه به نظر می رسد 
دولت تمایلی به کاهش تصدی گری و کوچک شدن سهمش در 
اشتباهات  ندارد. قبول دارم  نانوشته خطایی  امالی  ندارد.  اقتصاد 
بزرگ زیادی در روند خصوصی سازی در کشور رخ داده است. البته 
از بخشی ها، خصوصی سازی  برخی  را که در  نتایج مثبتی  نباید 
واگذار  پتروشیمی ها  از  بخش هایی  گرفت.  نادیده  را  کرده  ایجاد 
شدند و اتفاقا خوب هم کار می کنند. در صنعت برق و انرژی های 
نو بخش خصوصی وارد شده است. اگر به تدریج عمل کنیم نتایج 
اما  انرژی کسب خواهیم کرد  ادغام و تشکیل وزارت  از  را  خوبی 
اگر شتابزده بخواهیم رفتار کنیم به طور قطع این طرح با شکست 

مواجه می شود.

اما بیشتر واگذاری ها به شرکت های شبه دولتی و نهادهای خصولتی بوده 
بخش  به  واگذاری ها  که  کرد  ایجاد  را  شرایطی  می توان  چطور  است. 

خصوصی واقعی صورت گیرد؟
واگذاری شرکت های و موسسات دولتی به خصولتی ها یک مرحله 
گذار است. بخش خصوصی هنوز به اندازه کافی قدرتمند نشده به 
همین دلیل صندوق های بازنشستگی، بنیادهای خاص در مرحله 
اول واگذاری قرار دارند. اما بطور قطع در فاز بعدی واگذاری ها بخش 
خصوصی قرار دارد . شاید الزم باشد که خصوصی سازی به صورت 

تدریجی انجام شود.

این اوصاف ده ها سال دیگر دیگر اقتصاد ایران دولتی خواهد بود. بعد از 
اقتصاد دولتی نوبت اقتصاد شبه دولتی است؟! بهتر نیست تجربه سایر 

کشورها را در اینباره مبنا قرار دهیم و میدان را به بخش خصوصی واگذار 
کنیم؟

 در حال حاضر ریسک سرمایه گذاری در ایران به شدت باال رفته و 
همین مساله موجب شده نه تنها سرمایه گذار خارجی جذب نکنیم 
بلکه سرمایه های داخلیمان را هم از دست بدهیم. باید امنیت های 
خاصی را برای بخش خصوصی قائل شویم که سرمایه های خود را 
از کشور خارج کنند. اما به جای اینکه امنیت بخش خصوصی را 
تامین کنیم سرمایه گذاران خصولتی مورد حمایت قرار می دهیم و 
جاده صاف کن آنها شده ایم. هم اکنون شرایط را گونه ای شده که 
شبه دولتی ها به راحتی در اقتصاد فعالیت می کنند اما پای بخش 

خصوصی را غل و زنجیر کرده ایم.

 اما چطور می تواند مانع رانت ها و فسادهای که برای خصولتی ها و افراد 
در  که  دارد  اجرایی  ضمانت  ؟چه  شد  است،  شده  ایجاد  نفوذ  صاحب 

سال های آینده روند واگذاری شرکت های دولتی اصالح شود ؟
باید قوه قضاییه روی این مساله کار کند . بعضا ساختارهای قانونی 
که مجلس تصویب می کند ضمانت اجرایی ندارد. دولت باید خود 
را موظف به اجرای مصوبات مجلس بداند . اگر بین ۳ قوه انسجام 
اجرای درست خصوصی سازی در کشور  به  ایجاد شود، می توان 

امید داشت . 

چقدر خصوصی سازی واقعی بوده است ؟
نمی گویم که خصوصی سازی در کشور واقعی بوده است . اما انسجام 
۳ قوه را مهم تر از اشتباهات رخ داده در روند خصوصی سازی می داند 
. هم اکنون نوعی رقابت منفی بین قوای سه گانه ایجاد شده که این 
مساله به هیچ وجه به نفع کشور نیست. خیلی از مشکالت امروز 
مدیریتی کشور به دلیل نبود انسجام است. این یک اصل است . اگر 
این اصل حل شود مدیریت های میانی هم با هم هماهنگ می شوند.

به جای بخش خصوصی ، امنیت سرمایه گذاران خصولتی را تامین کردیم

جاده صاف کن شبه دولتی ها شدیم 

قبول دارم اشتباهات بزرگی در خصوصی سازی رخ داده است

نوعی رقابت منفی بین قوای سه گانه در حال شکل گیری است 

برای ادغام بی گدار به آب نمی زنیم 

بسیاری از ساختارهای قانونی که مجلس تصویب می کند ضمانت اجرایی ندارد
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درآمدهای  و  نفت  است.  اهمیت  دارای  ایران  اقتصاد  در  از جهات مختلف  نفت  صنعت 
حاصل از آن به منزله ستون فقرات کشور بشمار می رود و تمام متغیرهای کلیدی اقتصاد 
را تحت تأثیر قرار می دهد. این بخش همانند دیگر بخش های اقتصاد کشور دارای اهدافی 
است که در دستیابی به آنها، به سرمایه گذاری زیادی نیاز است که تأمین آن از  منابع 
داخلی شرکت ملی نفت ایران و یا کشور، بدلیل نیازهای مالی سایر بخش ها و وابستگی 
به  این، دستیابی  بر  بود. عالوه  به درآمدهای بخش نفت مشکل خواهد  بخش عمومی 
رشد باالی اقتصادی در کشوری که بنیان های صنعتی در آن ضعیف است، هم مستلزم 
تجهیز منابع پس انداز داخلی و جلب سرمایه گذاری خارجی و هم مستلزم دسترسی به ارز 

ورت های تغییر در الگوی ضر
 پیشرفت در صنعت نفت ایران

خارجی برای واردات کاالهای سرمایه ای و 
واسطه ای و خرید و انتقال فناوری و خدمات 
فنی و مهندسی است. در این صنعت برای 
دستیابی به آن اهداف و توسعه ظرفیتهای 
پایین دستی  و  باالدستی  بخش  در  تولید 
واردات  به  نیاز  مالی،  منابع  کمبود  نفت، 
بودن  پایین  خارجی،  تجهیزات  و  کاالها 
جذب  کشور،  در  اجرایی  و  فنی  ظرفیت 
در  است.  ضروری  خارجی  سرمایه گذاری 
تأکید مباحث فوق و نقش نفت در اقتصاد 
کشور الزم است گفته شود که ۹۹/5 درصد 
از انرژی اولیه کشور از سوختهای فسیلی، 
حدود 85 درصد ارز کشور از صادرات نفت 
 50 از  بیش  وابستگی  و  می شود  تأمین 
درصدی بودجه کشور به نفت است. در یک 
دسته بندی کلی، صنعت نفت به دو بخش 
باالدستی و پاییندستی قابل تقسیم است که 

فریدون اسعدی
پژوهشگر و کارشناس 

اقتصاد انرژی

هر کدام از آنها در این صنعت دارای نقش 
بسیار مهمی هستند و نمیتوان از هیچکدام 
از آنها مغفول شد. بخش باالدستی عمدتاً 
سرمایه بر و با اشتغال کمتر هستند و بخش 
پایین دستی در مقایسه با بخش باالدستی 
اشتغال  با  و  دارند  نیاز  کمتری  سرمایه  به 
مورد  در  هستند.  بیشتری  افزوده  ارزش  و 
توسعه صنعت نفت در ایران و چگونگی آن 
در ادامه توضیحاتی ارائه میشود. بررسی ها 
نشان میدهد برای توسعه صنعت نفت دو 
الگو در دنیا وجود دارد. این الگوها عبارتند 
و  بهره برداری  بر  مبتنی  توسعه  الگوی  از: 

الگوی مبتنی بر توسعه تکنولوژی. 
الگوی اول به بهره برداری از مخازن نفت و 
گاز با استفاده از تکنولوژی وارداتی و سرمایه 
خارجی متمرکز است و هدف اصلی از این 
فروش  از  ناشی  درآمد  حداکثرسازی  الگو 
ایجاد  بر  دوم  الگوی  اما  است.  گاز  و  نفت 
تکنولوژیکی  زیرساخت های  و  قابلیت ها 
از مخازن  بهینه  بهره برداری  تا  دارد  تأکید 

به  منابع طبیعی  این  تبدیل  و  گاز  و  نفت 
محصوالتی با ارزش  افزوده باالتر و فروش 
تکنولوژی ممکن شود. در این مورد منظور 
از تکنولوژی، توانایی تولید و تبدیل منابع به 
محصول و خدمات است و نه معنای رایج آن 
که به ماشین آالت، دستگاهها و ابزار تولید 
اشاره دارد. آن توانایی، نتیجه پیوند نظام مند 
سخت افزارها  و  نرم افزارها  از  مجموعه ای 
را  خدمات  و  کاال  تولید  امکان  که  است 
فراهم می کند. به طور کلی تکنولوژی صرفاً 
ماشین آالت، کارخانه صنعتی یا ابزار تولید 
که  است  نرم افزاری  قابلیت  بلکه  نیست، 
بوسیله سازماندهی منظمی از مجموعه اجزاء 
خود ایجاد می شود. در روش های مربوط به 
تکنولوژی  انتقال  دستیابی آن، یک طرف، 

خارجی و در سوی دیگر آن خلق درونزای 
آن در مراکز تحقیقاتی قرار دارد. در میانه 
این راه نیز انواع مشارکتها و همکاری های 
تکنولوژی برای دستیابی به تکنولوژی جدید 
و  استراتژیک  پیمانهای  مطرح می شود که 
سرمایه گذاری مشترک از آن جمله هستند. 
تکنولوژیکی  قابلیت های  نظران،  صاحب 
صنایع را به پنج سطح بهره برداری، تعمیر 
و  طراحی  تولید،  و  ساخت  نگهداری،  و 
تقسیم بندی  توسعه  و  تحقیق  و  مهندسی 
توسط  فني  دانش  انتقال  مسئله  می کنند. 
شرکت هاي خارجي به صنعت نفت کشور 
همواره از مواردي به شمار مي رود که مورد 
توجه شرکت ملي نفت در قراردادهاي نفتي 
سرمایه  کمبود  چون  واقع،  در  است.  بوده 
الزم  مهارت هاي  فقدان  و  کشور  داخل  در 
و کمبود تجهیزات براي اکتشاف و توسعه 
و استخراج نفت و گاز از دالیل اساسي در 
انعقاد قرارداد با شرکت هاي خارجي قلمداد 
قراردادهاي  شده است پس مي بایستي در 
نفتي توجه ویژه اي به تربیت نیروي انساني 
توسط شرکت هاي خارجي مبذول شود. در 
خصوص سطوح پنجگانه مربوط به قابلیت های 
آمده  مقاله  همین  در  هرمی  تکنولوژیکی، 

است.
حداقل  بهره برداری،  سطح  در  و  شکل  در 
انسانی  نیروی  مهارت  و  تکنولوژیکی  توان 
سطح  آن،  فعالیت های  اداره  و  است  نیاز 
کمتری از توان مدیریتی را نیاز دارد. در این 
کنیم  باالتر حرکت  به سمت  هر چه  هرم 
افزوده می شود که  فعالیت ها  پیچیدگی  بر 
این امر به توان تکنولوژیکی و مهارت انسانی 
بیشتری نیاز دارد. در این مسیر و همزمان 
فعالیت ها  هرم،  باالی  سمت  به  حرکت  با 
برخورداری  و  نهادها  بیشتر  مشارکت  به 
تمام  تا  دارد  نیاز  نظام مندتر  دیدگاهی  از 
توجه  مورد  آن  به  مربوط  زیر سیستمهای 
مستلزم  خود  نوبه  به  نیز  این  گیرد.  قرار 
بسیار  سیاستگذاری  و  مدیریتی  توان 
هوشمندانه تر است. برای مثال صنعتی که 
به سطح قابلیت های تحقیق و توسعه دست 
به  تحقیقات  نتایج  بکارگیری  برای  یابد، 

 اگر کشورهایی نظیر ایران که از 
الگوی مبتنی بر بهره برداری استفاده 

می کنند و فروشنده نفت و گاز هستند، 
هرچه بیشتر به تکنولوژی و سرمایه 
کشورهای صاحب تکنولوژی وابسته 
شوند، باید سهم بیشتری از درآمد 

حاصل از فروش منابع طبیعی خود را 
صرف خرید تکنولوژی و پرداخت سود 

سرمایه جذب شده نمایند

سوخت های فسیلی
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از روابط میان مراکز تحقیقاتی،  زنجیره ای 
منابع تأمین مالی، دانشگاهها، شرکت های 
انتشار  و  انتقال  مراکز  مهندسی،  طراحی 
و خدماتی  تولیدی  بنگاههای  و  تکنولوژی 
و  زنجیره  این  بر  مدیریت  که  دارد  نیاز 
و  ثبات  به  آن  در  مناسب  سیاست گذاری 

قابلیت های ویژه ای نیاز دارد.
بررسی وضعیت تکنولوژی در صنعت نفت 
کشور نشان می دهد که برغم پیشرفت های 
و  تعمیر  عرصه  به  ورود  و  انقالب  از  بعد 
نگهداری، ساخت و تولید و حتی در سطح 
و مهندسی،  به عرصه طراحی  محدودتری 
تکنولوژیکی  توانمندی  کماکان وزن عمده 
بهره برداری  حوزه  در  ایران  نفت  صنعت 
می باشد و برآیند کلی توان تکنولوژی این 
الگوی  صنعت در کشور نشان می دهد که 
غالب در این صنعت بر استفاده از تکنولوژی 
برون  برای  است.  استوار  دیگر  کشورهای 
رفت از این وضعیت در بند "ث" ماده)۴8( 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اینگونه 
مقرر شد: " به منظور افزایش و ارتقای توان 
نفت  صنعت  در  نوآوری  و  فناوری  علمی، 
اعتبارات طرحهای  از  معادل یک)1( درصد 
توسعه ای ساالنه شرکتهای تابعه را در طول 
ظرفیت  ایجاد  جهت  برنامه،  قانون  اجرای 
جذب، توسعه فناوری های اولویت دار نفت، 
تجدیدپذیر  انرژی های  و  پتروشیمی  و  گاز 
و  مرتبط  صنایع  در  آنها  به کارگیری  و 
بومی سازی  و  موجود  فناوری های  ارتقای 
ضمن  انرژی  مصرف  شدت  کاهش  و  آنها 
اختصاص  سازمان  با  موافقتنامه  مبادله 

دهد و گزارش عملکرد این بند را ساالنه به 
کمیسیون های انرژی و آموزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. 
همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت 
مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه 
وزارت  طریق  از  یک)1( درصد،  میزان  به 
نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه 

مخازن  از  برداشت  ازدیاد  و  جامع صیانتی 
اولویت بندی  رعایت  با  را  هیدروکربوری 
مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق 
آن  تصویب  از  پس  و  کند  تهیه  دریایی 
توسط مراجع قانونی، اقدامات الزم را به عمل 

آورد."
در پیش گرفتن الگو مبتنی بر بهره برداری 
باعث شده است که در حال حاضر حدود 
درصد   2۷ و  تجهیزات  و  کاال  درصد   ۴۴
خدمات علمی، فنی و مهندسی بخش نفت 
از خارج تأمین شود و در خصوص توسعه 
طرحهای باالدستی و پایین دستی صنعت 
خارج  به  درصد   ۶5-55 کشور،  در  نفت 
و  مشاوران  وابستگی  این  در  باشد.  وابسته 
پیمانکاران که بخشی از نظام فنی– اجرایی 
عهده  به  را  پروژهها  اجرای  مسئولیت  که 
اینگونه  دارند.  مهمی  بسیار  نقش  دارند، 
و  کمی  افزایش  کلیدی  عوامل  از  شرکتها 
کیفی و کاهش این وابستگی دارند. مطابق 
امکانات موجود و  بین  انجام شده،  مطالعه 
اجراء  دست  در  پروژههای  عملیات  حجم 
اساس  بر  ندارد.   وجود  تناسب  کشور  در 
شده  ایجاد  ظرفیت  مقایسه  مطالعه،  این 
صالحیت  تشخیص  پیمانکاران  توسط 
با  کشور  داخل  در  کار(  انجام  شده)عرضه 
عمرانی  های  پروژه  برای  موجود  تقاضای 
کار(  انجام  دولتی)تقاضای  بخش  توسط 
نشان میدهد که ظرفیت ایجاد شده توسط 
اجرای  پاسخگوی  پیمانکاران،  اینگونه 
مناسب پروژههای عمرانی نیست. بنابراین 
روشن است که ظرفیت جذب در کشور با 
نیست  مشخص  و  است  مواجه  محدودیت 
کشور  در  خارجی  گذاری  سرمایه  اگر  که 
باشد،  کافی  اندازه  به  مذکور  بخشهای  در 
زمانبندی خود  در  گذاری  اینگونه سرمایه 

به بهره برداری برسد.
خارج  به  وابستگی  از  نفت  صنعت  رهایِی 
طبق ارقام فوق الذکر به سرمایه گذاری های 
تکنولوژی  توسعه  و  تحقیق  حوزه  در  زیاد 
جدید نیاز دارد که در شرایط کنونی بدلیل 
درآمدهای  به  کشور  اقتصاد  که  وابستگی 
نفتی دارد، امکان عملیاتی کردن آن ضعیف 
اگر  که  است  این  مهم  بسیار  نکته  است. 

شود که پیمانهاي استراتژیک و سرمایه گذاري  نولوژي جدید مطرح میتکنولوژي براي دستیابی به تک
برداري،  سطح بهرهپنج  هاي تکنولوژیکی صنایع را به صاحب نظران، قابلیت. مشترك از آن جمله هستند

مسئله انتقال . کنند بندي می تعمیر و نگهداري، ساخت و تولید، طراحی و مهندسی و تحقیق و توسعه تقسیم
رود که مورد توجه  شمار می هاي خارجی به صنعت نفت کشور همواره از مواردي به توسط شرکتدانش فنی 

در واقع، چون کمبود سرمایه در داخل کشور و فقدان . شرکت ملی نفت در قراردادهاي نفتی بوده است
در انعقاد  هاي الزم و کمبود تجهیزات براي اکتشاف و توسعه و استخراج نفت و گاز از دالیل اساسی مهارت

اي به تربیت  بایستی در قراردادهاي نفتی توجه ویژه هاي خارجی قلمداد شده است پس می قرارداد با شرکت
در خصوص سطوح پنجگانه مربوط به قابلیت هاي . هاي خارجی مبذول شود نیروي انسانی توسط شرکت

 .تکنولوژیکی، هرمی به صورت زیر وجود دارد

      تکنولوژي در صنعت نفت هاي  سطوح قابلیت  -1شکل 

       

 

 

 

 

 

 

مهارت نیروي انسانی نیاز است و اداره برداري، حداقل توان تکنولوژیکی و  در شکل باال و در سطح بهره
در این هرم هر چه به سمت باالتر حرکت . هاي آن، سطح کمتري از توان مدیریتی را نیاز دارد فعالیت

شود که این امر به توان تکنولوژیکی و مهارت انسانی بیشتري نیاز  ها افزوده می کنیم بر پیچیدگی فعالیت
ها به مشارکت بیشتر نهادها و  کت به سمت باالي هرم، فعالیتدر این مسیر و همزمان با حر. دارد

. مندتر نیاز دارد تا تمام زیر سیستمهاي مربوط به آن مورد توجه قرار گیرد برخورداري از دیدگاهی نظام
براي مثال صنعتی . تر است این نیز به نوبه خود مستلزم توان مدیریتی و سیاستگذاري بسیار هوشمندانه

اي از روابط  هاي تحقیق و توسعه دست یابد، براي بکارگیري نتایج تحقیقات به زنجیره ابلیتکه به سطح ق
هاي طراحی مهندسی، مراکز انتقال و انتشار  میان مراکز تحقیقاتی، منابع تأمین مالی، دانشگاهها، شرکت

گذاري مناسب در  تکنولوژي و بنگاههاي تولیدي و خدماتی نیاز دارد که مدیریت بر این زنجیره و سیاست
 .اي نیاز دارد هاي ویژه آن به ثبات و قابلیت

وتوسعه تحقیق      

 طراحی و مهندسی

 ساخت و تولید 

 تعمیر و نگهداري 

برداري بهره  

خلق تکنوژي             

استفاده از تکنولوژي   

در پیش گرفتن الگو مبتنی بر بهره برداری 
باعث شده است که در حال حاضر 
حدود ۴۴ درصد کاال و تجهیزات 
و ۲7 درصد خدمات علمی، فنی و 

مهندسی بخش نفت از خارج تأمین 
شود و در خصوص توسعه طرحهای 
باالدستی و پایین دستی صنعت نفت 

در کشور، 55-65 درصد به خارج 
وابسته باشد

کشورهایی نظیر ایران که از الگوی مبتنی بر 
بهره برداری استفاده می کنند و فروشنده نفت 
و گاز هستند، هرچه بیشتر به تکنولوژی و 
سرمایه کشورهای صاحب تکنولوژی وابسته 
شوند، باید سهم بیشتری از درآمد حاصل 
از فروش منابع طبیعی خود را صرف خرید 
جذب  سرمایه  سود  پرداخت  و  تکنولوژی 
شده نمایند. اما این گونه کشورها برای برون 
رفت از این وضعیت باید در فرآیند جذب 
و  خارجی  تکنولوژی  از  استفاده  و  سرمایه 
به منظور بومی کردن تکنولوژی در داخل 
کشور خود باید شرایط الزم را فراهم نمایند 
که ثبات در مدیریت کالن کشور، اختصاص 
توسعه،  و  تحقیق  به  کافی  منابع  دادن 
کاهش ریسکهای سرمایه گذاری و سیاسی، 
ایجاد تعامل با کشورها و شرکت های طراز 
اول دارنده این گونه تکنولوژیها، دارا بودن 
نظام توسعه تکنولوژی، حمایت از پژوهش 
نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تأمین  نوآوری،  و 
برای توسعه فناوری و ... از جمله ضرورتها 
ترین  مهم  همچنین  می رود.  شمار  به 
نکته ای را که در خصوص این موضوع که 
فناوری  و  تکنولوژی  مقوله  در  ایران  چرا 
به  کماکان  نفت  صنعت  در  استفاده  مورد 
کشورهای خارجی وابسته است و نتوانسته 
است ظرفیت بنگاهی الزم را برای استفاده 
و  کند  فراهم  کشور  در  تکنولوژیها  این  از 
یا شرکتهایی را در این خصوص در کشور 
ایجاد کند، در مواردی نظیر نبود استراتژی 

توسعه بخش باید جستجو کرد.
بیش از یکصد سال است که ایران در حال 
بهره برداری از ثروت نفت در کشور است و با 
توجه به الگوی مورد استفاده در این صنعت، 
این امکان بوجود نیامده است تا ایران بتواند 
در بخش تکنولوژی، ساخت تجهیزات و یا 
این  در  سرمایه گذاری  برای  منابع  تأمین 
صنعت به خارج وابسته نباشد. با توجه به 
عوامل  مطالعه،  این  در  شده  ارائه  مطالب 
داخلی و خارجی متعددی در این خصوص 
محیطی،  محدودیتهای  که  هستند  مؤثر 
حقوقی، داخلی و ذهنیتهای تاریخی مربوط 
باعث  کشور  تاریخ  مقاطع  از  برخی  به 
حداکثر  فرصت  این  از  نتواند  ایران  تا  شد 

از  برای رهایی  باشد.  را داشته  بهره برداری 
پنجساله  برنامه  در  تکنولوژیکی  وابستگی 
چنین  کردن  برطرف  بدون  توسعه  ششم 
محدودیتهایی ماده ای به تصویب رسید که 
اهداف  به  دستیابی  برای  الزم  شرایط  اگر 
بسیار  آن  تحقق  امکان  نشود،  فراهم  آن 
مشکل است. در واقع در تصویب این ماده 
محدودیتهاي مورد نظر در این مطالعه مد 
نبود نگاه جامع در  نظر قرار نگرفته است. 
شده  باعث  محدودیتها  این  کردن  برطرف 
مهمترین  از  یکي  که  پیمانکاران  تا  است 
مخصوصاً  و  پروژه ها  اجراي  در  ارکان 
از بنیه  پروژه هاي نفت و گاز هستند نیز 
برخوردار  پروژه ها  اینگونه  انجام  در  الزم 

نباشند.
بینالمللی  نمایشگاه  در بیست و پنجمین 
در  که  پتروشیمی  و  پاالیش  گاز،  نفت، 
برگزار   1۳۹۹ بهمن  ششم  لغایت  سوم 
از  خوبی  بسیار  توانمندیهای  شد 
انعکاس  که  شد  ارائه  داخلی  سازندگان 
برای  نفت  وزارت  تالش  از  جدی  بسیار 
بهرهبرداری"  بر  مبتنی  "الگو  از  رهایی 
پذیرش  مورد  واقعیت  این  باید  اما  است. 
ارکان مختلف کشور قرار گیرد که رهایی 
از چنین الگویی بدون دارا بودن برنامهای 
باالدستی  بخشهای  آن  در  که  بلندمدت 
نشود  گرفته  نظر  در  نفت  پاییندستی  و 
همکاری  این  در  بود.  نخواهد  امکانپذیر 
بیش  الگوی  تغییر  سمت  به  حرکت  و 
همکاری  به  نفت  صنعت  قرنی  یک  از 
قالب  در  هدفمند  حمایتهای  و  گسترده 
برنامههای  و  قوانین  فرادستی،  اسناد 
مورد  در  میآید  نظر  به  دارد.  نیاز  توسعه 
بخشهای  متناسب  و  همزمان  توسعه 
نفت  صنعت  پاییندستی  و  باالدستی 
بعضاً نگاهها یکسان نیست. اتفاقی که در 
و  است  افتاده  پنجم  و  بیست  نمایشگاه 
نوع نگاهی که از سوی وزیر محترم نفت 
نمایشگاهها  افتتاحیه  روز  سخنرانی  در 
تا  را  ادعا  این  بوقوع پیوست،  بازدیدها  و 
نفت  محترم  وزیر  میکند.  اثبات  حدودی 
بخش  به  توجه  و  افتتاحیه  مراسم  در 
تولید  افزایش  به  فقط  را  پاییندستی 

فرآورده و آن هم بنزین و افزایش درآمد 
ارزی حاصل از صادرات فرآوردهها اشاره 
که  پاییندست  حوزه  در  اما  است.  کرده 
مطلب  هستند  خصوصی  بخش  عمدتاً 
خاصی را بیان نکردند و حتی در بازدید 
به  برنامهریزی  متأسفانه  هم  سالنها  از 
مربوط  سالنهای  از  شد  انجام  شیوهای 
نیامده  بعمل  بازدیدی  هم  بخش  این  به 
تعقیب  در  میتواند  نگاه  نوع  این  است. 
بدون  باشد.  دلسردکننده  توسعه  اهداف 
مشکالتی  دارای  هم  گروه  این  شک 
دسترسی  و  تحقق  برای  حتماً  و  هستند 
نقشآفرین هستند  نفت  اهداف صنعت  به 
اقدامات بسیار موثری در مسیر خروج  و 

کشور از وابستگی انجام دادند.   
فنی،  دانش  در  درصدی   ۹0 وابستگی 
تجهیزات  و  پایه  مهندسی  لیسانس، 
شیمیایی،  بسته های  به  مربوط 
نم زدایی،  و  نمک زدایی  شیرین سازی، 
ماشین آالت  در  درصدی   ۹5 وابستگی 
کمپرسور  توربین،  پمپ،  به  مربوط 
به  درصدی   ۹0 وابستگی  و  ژنراتور  و 
جملگی  دقیق  ابزار  کاالهای  و  تجهیزات 
گذاری  سرمایه  جذب  ضرورت  آنها 
است.  کرده  بیشتر  نفت  در  را  خارجی 
کمبود  بدلیل  مطالب،  این  به  توجه  با 
سرمایه گذاری  تأمین  داخلی،  منابع 
گاز  و  نفت  صنایع  اگر  نفت،  صنعت  در 
داخلی  منابع  به  فقط  بخواهد  کشور 
نمایند، زمان  اکتفاء  تأمین سرمایه  برای 
بهره برداری از طرحهای مربوط به اینگونه 
این  کشید.  خواهد  بطول  سالها  صنایع 
ضرورت بدلیل استفاده ایران از الگوئی در 
حداقل  گاز،  و  نفت  ذخایر  از  بهره برداری 
در بازه زمانی کوتاه و میان مدت بی بدیل 
است. با توجه به وجود چنین ضرورتی در 
صنعت  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب 
در  خارجی  شرکتهای  که  نقشی  و  نفت 
چنین  آیا  دارند،  سرمایه گذاری  اینگونه 
داخل  در  است  توانسته  سرمایه گذاری 
کشور ظرفیت بنگاههای داخلی را توسعه 
دهد یا خیر؟ در قسمت بعد در مورد آن 

بحث می شود.
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سرمایه گذاری کالن برای توسعه انرژی های سبز و استفاده گسترده از منابع انرژی نوشونده که در 
راستای کاهش گازهای گلخانه ای و مقابله با گرمایش زمین، مورد تاکید و پیگیری جامعه جهانی است، 
این تصور را ایجاد کرده که دوران سوخت های فسیلی به پایان خود نزدیک شده است. این تصور تا 
چه حد درست است؟ .گرچه تولید برق از منابع انرژی نوشونده به تدریج رو به افزایش است، اما رقم آن 
هنوز قابل توجه نیست. سال گذشته، کشورهای آلمان، بریتانیا، سوئد، اسپانیا و ایتالیا به ترتیب بیشترین 
سهم در استفاده از منابع انرژی نوشونده برای تولید برق را به خود اختصاص دادند. با این حال، این 
رقم حتی برای آلمان نیز که در صدر جدول قرار دارد، هنوز کمتر از 15 درصد است. درباره پایان دوران 
طالیی نفت، مدیرعامل شرکت بیکر هیوز معتقد است، سوخت های فسیلی جایی نمی روند و فعال با ما 
هستند. لورنزو سیمونلی همچون دیگر مدیران صنعت انرژی به موضوع »گذار به انرژی های سبز« باور 
دارد و از آن استقبال می کند، اما متذکر می شود که استفاده 100 درصدی از انرژی نوشونده غیرممکن 
است. او می گوید: با وجود تالش، امید و اشتیاق حامیان محیط زیست، شواهد زیادی وجود دارد که 
نشان می دهد، استفاده کامل از انرژی های نوشونده و کنار گذاشتن سوخت های فسیلی )دست کم در 
شرایط کنونی( امکان پذیر نیست. حامیان حفاظت از محیط زیست جهانی را تصور می کنند که در آن، 
انرژی مورد استفاده بشر فقط برق است و منابع تولید این برق هم تنها منابع نوشونده همچون انرژی 
خورشیدی، بادی یا آبی است. چنین جهانی، واقعی نیست. آلمان را به عنوان نمونه در نظر بگیرید. در 
میان اعضای اتحادیه اروپا، آلمان کشوری است که بیشترین ظرفیت انرژی نوشونده را دارد، با این حال 
از ابتدای سال 2021 انرژی خورشیدی کمی تولید کرده است چون فصل زمستان است. این کشور 
به طور مداوم از انرژی باد هم استفاده کرده اما برای تولید برق مورد نیاز مجبور بوده از منفورترین 
سوخت های فسیلی یعنی زغال سنگ نیز استفاده کند. از سوی دیگر، تولید برق از طریق برخی منابع 
انرژی سبز همچون پنل های خورشیدی نیز آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد. در حال حاضر، همه 
شرکت های نفتی و تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز جهان تحت فشار سرمایه گذاران، ناظران، قانونگذاران 
و فعاالن محیط زیست، متعهد به انجام اقدامات خاصی شده اند. هر یک از این تولیدکنندگان برنامه ای 
برای دوره گذار به انرژی های نوشونده دارند. این برنامه ها مستلزم صرف میلیاردها دالر سرمایه است. 
اما رو کردن به انرژی های نوشونده ممکن است این تردید را ایجاد کند که آیا نفت و گاز همچنان به 
عنوان منابع ضروری تامین انرژی باقی خواهند ماند؟ شواهد موجود نشان می دهند که پاسخ مثبت 
است. هم اکنون میلیون ها نفر در سراسر جهان از دسترسی به برق محروم هستند و تشویق به استفاده 

از انرژی های نوشونده به دالیل متعدد همچون 
هزینه و مشکالت حمل ونقل، گزینه مناسبی به 
نظر نمی رسد. گفته می شود که استفاده از انرژی 
سبز ارزان تر از سوخت های فسیلی است، اما در 
شرایط کنونی، این ادعا واقعیت ندارد. برای کمک 
به برنامه کاهش گازهای گلخانه ای و جلوگیری 
گاز  و  نفت  تولیدکنندگان  زمین،  گرمایش  از 
برنامه هایی همچون افزایش بازده )راندمان( تولید 
و کربن گیری را به اجرا گذاشته اند. درست است 
که فناوری کربن گیری هنوز بسیار پرهزینه است 
اما همچون فناوری خورشیدی و بادی، هزینه های 
این بخش نیز در حال کاهش است. بر اساس 
آنچه گفته شد، چنین به نظر می رسد که نفت 
و گاز تا سالیان سال از منابع اصلی و مهم تامین 
انرژی بشر خواهند بود. بنابراین نباید واقعیت های 
این صنعت را نادیده گرفت. در سال 2020 صنعت 
نفت و گاز یکی از بحرانی ترین دوره های حیات 
خود را تجربه کرد. در این سال، همه گیری ویروس 
کووید19 به کاهش شدید مصرف نفت خام منجر 
شد. آمارها نشان می دهند که سال گذشته مصرف 
جهانی نفت خام بیش از 29 میلیون بشکه در روز 
کاهش یافت. به همین دلیل، قیمت این کاالی 
استراتژیک با سقوط بی سابقه ای روبه رو شد. برای 
تولیدکنندگان  نفت،  پایین  قیمت های  با  مقابله 
بزرگ عضو گروه موسوم به اوپک پالس تصمیم 
به کاهش میزان تولید و عرضه نفت گرفتند. این 
تصمیم، سطح عمومی قیمت ها را افزایش داد. اما 
نگرانی دیگری که وجود دارد این است که کاهش 
سرمایه گذاری ها در صنعت نفت به کمبود این ماده 
در بازار و جهش قیمت آن در سال های پیش رو 
منجر شود. بنابراین توصیه تحلیلگران بازار انرژی 
برای کنترل منطقی قیمت ها و سودبری توامان 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت، کمک به 
تداوم رشد اقتصاد جهان، عمل به معاهده پاریس 
است  این  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  و 
که روند گذار به انرژی های نوشونده باید آرام و 
هوشمندانه باشد. در این صورت، صنعت نفت و 
گاز )سوخت های فسیلی به طور عام( و صنعت 
انرژی سبز به طور هم زمان فرصت کافی برای 

سازگاری با شرایط را پیدا خواهند کرد.

توهم  پایان عصر نفت
سوخت های فسیلی جایی نمی روند

حبیب علیزاده  
کارشناس انرژی

صادرات نفت ایران بعد از اعمال تحریم های آمریکا در مسیر کاهشی قرار گرفت و حتی برخی منابع در ماه های ابتدایی سال جاری از 
رسیدن آن به تنها 200 هزار بشکه در روز خبر داده بودند. با این حال، آخرین برآوردها از مسیر افزایشی صادرات نفت کشور خبر می دهد. 
چندین موسسه نفتی اخیرا برآوردهایی از صادرات نفت ایران داده اند که هرچند مقادیر آن اختالف زیادی از هم دارد، اما همگی نشان از 
رشد صادرات نفت کشور دارند. رشد فروش نفت در کنار رشد چشم گیر قیمت این کاال، به معنای چند برابر شدن درآمدهای نفتی ایران 

نسبت به ابتدای سال است. 

صادرات نفت ایران چگونه کاهش یافت؟

 صادرات نفت و میعانات گازی ایران پیش از خروج آمریکا از برجام بیش از 2.5 میلیون بشکه تا 2.۷ میلیون بشکه در روز اعالم می شد. 
میزان تولید نفت خام کشور نیز بیش از ۳.۷ میلیون بشکه در روز و بیش از ۷00 هزار بشکه در روز نیز میعانات گازی استخراج می شد. 
ترامپ اردیبهشت ماه 1۳۹۷ از برجام خارج شد و اعالم کرد که ظرف ۶ ماه تحریم ها علیه صادرات نفت ایران آغاز خواهد شد. آبان همان 

رشد چند برابری درآمدهای نفتی ایران
نسیم عالیی 
دنیای انرژی

سوخت های فسیلی
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سال تحریم ها آغاز شد، با این حال دولت 
در  کشور  نفت  اصلی  چهارخریدار  ترامپ 
هند  و  کره جنوبی، چین  ژاپن،  یعنی  آسیا 
به همراه ترکیه و دو کشور اروپایی اسپانیا 
با  ایران  نفت  خرید  تحریم  از  را  ایتالیا  و 
این  با  کرد.  معاف  محدودیت هایی  اعمال 
حال بازگشت تحریم ها آنقدر نگران کننده 
به قدری شدید  ترامپ  اقدامات  از  و ترس 
با  ایران  نفت  از خریداران  بسیاری  بود که 
حداقل  در  می کردند  سعی  معافیت  وجود 
سطح ممکن از ایران نفت خریداری کنند. 
از شروع  ماه  اساس در عرض چند  این  بر 
از  کمتر  به  ایران  نفت  صادرات  تحریم ها، 
یک میلیون بشکه در روز رسید. اما شرایط 
زمانی بدتر شد که در سالگرد یک سالگی 
خروج ترامپ از برجام یعنی اردیبهشت ۹8  
برخالف پیش بینی های قبلی، معافیت  خرید 
نفت از ایران تمدید نشد و این موضوع افت 
به  بخشید.  شدت  را  کشور  نفت  صادرات 
طوریکه برخی منابع از رسیدن آن به کمتر 
می دادند.  روز خبر  در  بشکه  هزار  از 200 
اما منابع اطالعاتی و ردیابی نفتکش ها در 
کنار اظهارات مقامات رسمی تهران خبر از 
افزایش صادرات نفت کشور در ماه های اخیر 

داده اند. 

ایران چقدر نفت می فروشد؟

بیان  ایران  نفت  صادرات  از  که  اعدادی 
ایران  است، چراکه  متفاوت  بسیار  می شود 
خود  نفت  صادرات  مسیر  روش ها  انواع  با 
نفت  نفتکش های حامل  پنهان می کند.  را 
ایران برای پنهان کردن حرکت خود سامانه 
برای  را  ماهواره ایشان  ردگیری  و  ارتباطی 
چند روزی خاموش می کنند. همچنین از 
پنهان  برای  نیز  کشتی  پرچم  و  نام  تغییر 
استفاده  خود  صادراتی  نفت  مبدا  کردن 
می کنند. ایران در عین حال از روش انتقال 
آب های  در  کوچکتر  نفتکش های  به  نفت 

آزاد یا آب های ساحلی استفاده می کند. در 
برخی  که  شده اند  مدعی  برخی  میان  این 
محموله های نفتی ایران با نفت عراق در بندر 
صادراتی این کشور در خلیج فارس ترکیب 
و به اسم عراق صادر شده است. همچنین 
گفته می شود برخی محموله ها چندین بار 
جا به جا شده در نهایت به کشورهایی چون 
سنگاپور و اندونزی ارسال شده و از آنجا با 
مبدا جدیدی به چین صادر می شوند. از این 
چین  رسمی  مقامات  که  شرایطی  در  رو 
این کشور در  از  ایران  نفت  میزان خرید 
روز  در  بشکه  هزار   ۶2 را  امسال  پاییز 
ادعا  ژورنال  استریت  وال  کرده اند،  اعالم 
ایران  نفت  صادرات  میزان  که  می کند 
شامل  و  بیشتر  بسیار  احتماال  چین  به 
کشورهای  دیگر  از  کشور  این  واردات 

نیز می شود.  آسیایی 
با  موسسات  برخی  اقدامات  این  وجود  با 
برآوردهایی  نفتکش ها  ماهواره ای  ردگیری 
داده اند.  ارائه  ایران  نفت  فروش  میزان  از 
ایران  نفت  صادرات  حجم  موسسهSVBکه 
هزار  حدود 2۳0  را  سال 2020  اوایل  در 
اکتبر)آبان-آذر(  ماه  در  و  روز  در  بشکه 
حدود ۴۹0 هزار بشکه در روز برآورد کرده 
بود، اعالم کرده است که فروش نفت ایران 
در آخرین ماه 2020 )ماه دسامبر مصادف 
بشکه  هزار  حدود ۷10  به  آذر-دی۹۹(  با 
افزایش یافته است. بررسی های این موسسه 
صادرات  افزایشی  روند  که  می دهد  نشان 
نیز  سال 2021  ماه  اولین  در  کشور  نفت 
یک  که  پترولجستیک  است.  یافته  ادامه 
موسسه مشاوره انرژی مستقر در ژنو است، 
خام  نفت  صادرات  حجم  که  کرده  اعالم 
ایران در سه ماهه پایانی سال 2020 حدود 
100 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده 
و در ماه ژانویه نیز برای اولین بار از آوریل 
روز  در  بشکه  از ۶00 هزار  تاکنون   201۹
فراتر رفته است. این موسسه نیز اوایل سال 

موسسهSVBکه حجم صادرات نفت 
ایران در اوایل سال ۲0۲0 را حدود 

۲۳0 هزار بشکه در روز و در ماه 
اکتبر)آبان-آذر( حدود ۴۹0 هزار 

بشکه در روز برآورد کرده بود، اعالم 
کرده است که فروش نفت ایران 
در آخرین ماه ۲0۲0 )ماه دسامبر 

مصادف با آذر-دی۹۹( به حدود 710 
هزار بشکه افزایش یافته است

2020 میزان صادرات نفت ایران 222 هزار 
بشکه در روز برآورد کرده بود. پترولجستیک 
شاهد  گذشته  های  ماه  طی  ما  می گوید: 
افزایش مداوم صادرات نفت ایران بوده ایم.

یک منبع آگاه که رویترز نامی از آن نمی برد، 
در  ایران  صادرات  که  شده  مدعی  هرچند 
از 500 هزار بشکه در روز  به بیش  ژانویه 
نرسیده، اما تاکید کرده که رشد چشم گیری 
نسبت به ماه های قبل داشته است. موسسه 
تانکر ترکز نیز میزان صادرات نفت ایران در 
روز  در  بشکه  میلیون  از1.2  بیش  را  پاییز 
برآورد کرده بود و با اعالم اینکه اوایل سال 
به حدود ۴80  ایران  نفت  2020 صادرات 
هزار بشکه در روز رسید از رشد چشم گیر 
صادرات نفت ایران خبر داده است. هرچند 
این ارقام به ظاهر بسیار متفاوت اما همگی 
از سیر صعودی صادرات نفت ایران و حداقل 
سال  ابتدای  به  نسبت  آن  شدن  برابر  دو 
موضوع  این  به  نیز  رویترز  می دهند.  خبر 
در گزارش خود اشاره می کند و می نویسد: 
»هرچند رقم صادرات کنونی ایران همچنان 
نسبت به پیش از تحریم ها اندک است و با 
توان صادراتی این کشور فاصله دارد، اما این 
ارقام گواه رشد چشم گیر عرضه نفت ایران 

به بازار است.«

ایران تحریم ها را دور می زند

رقم  حالی  در  ایران  نفت  صادرات  رشد 
خورده است که مایک پمپئو، وزیر خارجه 
را  تحریم ها  از  هدف  بارها  آمریکا  سابق 
رساندن  صفر  به  برای  حداکثری  فشار 
حال  این  با  می کرد.  عنوان  نفت  صادرات 
برکسی  حداکثری  تحریم  های  شکست 
مسئوالن  میان  این  در  نیست.  پوشیده 
صادرات  از  آماری  هیچ  هرچند  نیز  کشور 
ماه  های  اما در  اعالم نمی کنند،  ایران  نفت 
اخیر بسیاری از مقامات بر افزایش صادرات 
به  با هدف  ایران و شکست تحریم ها  نفت 

تاکید  ایران  نفت  صادرات  رساندن  صفر 
کرده اند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
افزایش  از  بارها  اخیر  ماه های  در  مرکزی 
خبر  نفتی  فرآورده های  و  نفت  صادرات 
رئیس  اول  معاون  جهانگیری،  است.  داده 
و  نفت  که صادرات  کرد  اعالم  نیز  جمهور 
بیژن  است.  زده  رکورد  نفتی  فرآورده های 
رقم  اعالم  بدون  ایران  نفت  وزیر  زنگنه، 
دقیق گفت حجم صادرات نفت کشور اخیرا 
در حد چشمگیری افزایش یافته و صادرات 
فرآورده های نفتی رکورد زده است. در این 
میان الیاس نادران، نماینده مجلس گزارش 
داده که حجم صادرات به ۹00 هزار بشکه 

در روز رسیده است.

دو عامل جهش صادرات نفت ایران

آمریکا  تحریم های  از  نگرانی ها  کاهش 
خروج  و  بایدن  آمدن  کار  روی  دنبال  به 
مهمترین  از  یکی  سفید  کاخ  از  ترامپ 
دالیل رشد صادرات نفت ایران در ژانویه  و 
هفته های پیش از آن است.سارا وخشوری 
رئیس موسسه SVB می گوید: »مشتریان 
برخورد  ایران پیش بینی می کنند که  نفت 
از دولت ترامپ باشد و  بایدن نرم تر  دولت 
با این امید صادرات نفت ایران افزایش یافته 
است.« رئیس جمهور نیز اخیرا اعالم کرد 
پیش  ماه  دو  به  نسبت  کشور  شرایط  که 
تفاوت چشم گیری یافته است. با این حال 
در  ایران  عمل  ابتکار  موضوع  این  کنار  در 
زدن  دور  برای  جدید  مسیرهایی  یافتن 
برای  یافتن خریداران جدیدی  و  تحریم ها 
نفت کشور نیز احتماال یکی دیگر از دالیل 
موضوعی  این  است.  بوده  صادرات  افزایش 
گزارشی  در  ژورنال  استریت  وال  که  است 
بر آن تاکید می کند. این نشریه آمریکایی با 
بیان برخی راهکارهای ایران برای دور زدن 
تحریم ها مدعی شد که ایران برای هربشکه 
از  تخفیف می دهد  از یک دالر  بیش  نفت 

همین رو بسیاری در کشورهای آسیایی به 
دنبال خرید نفت ایران هستند.این نشریه 
از برخی مشتریان سابق  نقل  به  همچنین 
نفتی  مشتریان  که  کرد  اعالم  ایران  نفت 
ایران  منتظر رفع تحریم ها هستند تا نفت 
به  ایتالیایی  مسئول  مقام  یک  بخرند.  را 
وال استریت گفته است: ایران نیاز به فروش 
اگر تحریم ها  انرژی  به  نیاز  نفت دارد و ما 
رفع شود خریدها به سرعت شروع می شوند.

درآمدهای نفتی ایران رشد کرد؟

به  نفت  فروش  از  ایران  درآمدهای  میزان 
دو عامل بسته است، یکی قیمت نفت در 
صادرات  میزان  دیگری  و  جهانی  بازارهای 
این ماده. این دو پارامتر هر دو در ماه های 
واقع  اند. در  اخیر رشد چشم گیری داشته 
صادرات نفت ایران در حالی برآورد می شود 
حتی به بیش از یک میلیون بشکه در روز 
افزایش  نیز  نفت  قیمت  که  باشد  رسیده 
چشم گیری داشته است. قیمت نفت برنت 
بر  دالر   20 از  کمتر  به  جاری  سال  اوایل 
آمریکا  خام  نفت  بود،  کرده  سقوط  بشکه 
حتی در بازار آتی برای اولین بار در تاریخ 
قیمت ها  هرچند  دید.  را  منفی  قیمت های 
نتوانست  اما  بازیابی شد،  ماه  در عرض دو 
از محدوده ۴5 دالر فراتر رود. با این حال 
در سه ماه اخیر قیمت ها در مسیر افزایشی 
قرار گرفته و بیش از 50 درصد رشد کرده 
است. به طوریکه برنت در روزهای اخیر به 
بیش از ۶1 دالر بر بشکه رسید که بیشترین 
سطح طی بیش از یک سال اخیر است. اگر 
فرض کنیم که قیمت نفت از ابتدای سال 
با  نیز  ایران  نفت  فروش  میزان  و  برابر   ۳
توجه به برآوردهای آنجام شده حداقل دو 
مدعی  می توان  بنابراین  است،  شده  برابر 
فروش  از  ایران  درآمدهای  میزان  که  بود 
نفت نسبت به ابتدای سال حداقل ۶ برابر 

شده و 500 درصد رشد داشته است.  
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سال 2020 برای تولیدکنندگان در سراسر 
جهان چالش برانگیز بوده است اما چگونه 
تعادل  به  توانند  سازمان ها و مشاغل می 
سال  در  پاالیش  بخش  و  نفت  بازارهای 
انداز  آخرین چشم   . کنند؟  کمک   2021
گیری  همه  تحوالت  پالس،  اوپک  تولید 
کرونا و انتقال انرژی را به عنوان موضوعات 
در  است  قرار  که  کند  می  برجسته  اصلی 
به  باشند.  داشته  اساسی  نقش  سال  این 
در  نفت  تقاضای  سابقه  بی  شوک  دنبال 
گیر،  همه  بیماری  میان  در   2020 سال 
کنند  می  بینی  پیش  انرژی  کارشناسان 
متوسط۷.۹۶  طور  به  تقاضا  کل   2021
میلیون بشکه در روز باشد که ۶.۳ میلیون 
بشکه در روز بیشتر از سطح ساالنه 2020 
است. پیش بینی های کوتاه مدت بر این 
تا  واکسن  توزیع  با  که  باشند  می  فرض 
واکسیناسیون  روند  تسریع  و  سال 2021 
اقتصاد جهان 5  انداز  به چشم  توجه  با  و 
درصد رشد اقتصادی پیش بینی می شود 
سرعت  خصوص  این  در  مهم  نکته  ولی 
سرعت  به  نیاز  نفت  تقاضای  رشد  جهانی 
توزیع واکسن کرونا و بهبود اقتصاد جهانی 

بستگی دارد.

تولید اوپک پالس 

برنامه  به  ها  نگاه  تمام  عرضه،  سمت  در 
تولید«  مهار  »کاهش  برای  پالس   اوپک 
ژانویه  از  بود  قرار  گروه  این  بود.  خواهد 
2021 محدودیت تولید خود را با 2 میلیون 

یوسف موسایی 
کارشناس حوزه انرژی

عوامل تاثیرگذار برای تعادل بازارهای نفت در 2021

سوخت های فسیلی

بشکه در روز تا 5.8 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. اما این توافق با توافق پیچیده ای 
که در ماه دسامبر انجام شد و بازده تولید را به ترتیب برای هر ماه تصمیم گرفت ، با فرض 
اینکه تولید از ماه آوریل به تدریج کاهش یابد اما تصمیمات اوپک پالس برای این سال 
قطعیت زیادی ندارد. اما در سال 2021 برای تعادل بازار به برخی از محدودیت های تولید 
نیاز است که اوپک پالس می تواند در هر ماه درباره معامالت مذاکره کند و به محدودیت 
تولید متعهد بماند .پیش بینی می شود که تولید در سال 2021 در هر سال 500 هزار 
بشکه در روز بر اساس نرخ متوسط سال 2020 کاهش یابد؛ ولی انتظار می رود که فعالیت 
حفاری و اکتشاف با افزایش چشم گیری رو به رو باشد از این رو همچنان این افزایش 
تاثیرپذیری زیادی نسبت به قیمت نفت و تمایل صنعت برای صرف هزینه های بعدی 
برای رشد دارد . با این وجود امسال یک امید چشمگیری در تولید جهانی نفت خام وجود 
دارد، اما بخش پاالیش همچنان به مبارزه با چالش های ناشی از همه گیری کرونا دست 
و پنجه نرم می کند حتی با کاهش تولید اوپک پالس و افزایش ظرفیت های جدید پیش 
بینی می شود امسال بیش از یک میلیون بشکه در روز ظرفیت پاالیش در خاورمیانه و 
آسیا تکمیل شود، اما باید دید که آیا این سایت های نوساز امکان منطقی سازی بیشتر 

در اروپا و سراسر آسیا را دارند.

تقاضای پتروشیمی

سال گذشته سهام شرکت های پتروشیمی به واسطه کم شدن تولید محصوالت به ویژه 
درتقطیرهای میانی با توجه به »سقوط تقاضای سوخت جت« کاهش پیدا کرده است، از 
این رو نگاه سرمایه گذاران به شروع دوباره سفر ها و کاهش همه گیری است تا مجددا 
سهام این صنعت مهم دست خوش تغییر شود . همچنین بهبود سریع تقاضای بنزین پس 
از پشت سر گذاشتن همه گیری می تواند کمکی برای بخش پاالیشگاهی باشد .از موارد 
مهم دیگر در این بخش افزایش قیمت مواد در فرآیندهای نفت خام، نرخ پایین حمل بار، 
و عدم پویایی در قیمت گذاری جهانی برای محصوالت پتروشیمی است که این روند در 
ابتدای سال جاری نیز ادامه دارد و باعث کاهش قیمت ها در اروپا شده است . با این وجود 
کماکان قیمت های محصوالت اروپایی اکنون کمتر از سنگاپور است زیرا پاالیشگاه های 
آسیایی با نرخ باالیی کار می کنند ، و تقاضای نفت در آسیا سریعتر بهبود یافته و سایت 
های پاالیشگاهی و پتروشیمی ها »در حال دستیابی به حاشیه های جذاب« هستند. اما 
سوال مهم این است که چه زمانی بهبود تقاضا منجر به صادرات بیشتر نفت خام اوپک 

پالس می شود ؟ 

 مقدمه: مسلما عامل موثري که میزان تولید در دهه هاي آینده به آن وابستگي فراواني دارد، 
تکنولوژي است. چگونگي ظهور و بروز تکنولوژي و نحوه به کارگیري آن، تعیین کننده میزان تولید 
درآینده صنعت نفت خواهد بود. صنعت نفت به عنوان اهرمی قدرتمند در موازنه قدرت، در منطقه 
و در سطح جهانی، جایگاه ویژه ای دارد و از همین رو اعتالی این صنعت بنیادین به عنوان یکی 
از الزامات ملی کشور تلقی می شود. در نگاهی کلی به چارچوب و کلیت برنامه جامع توسعه نفت 
و نگاهی عمیق تر به مفاد و راهبردهای توسعه ملی در افق ۴0۴1 و برنامه پنجم توسعه، این نکته 
انسباط می شود که توسعه این صنعت، تنها از راه شاهراه ارتقای فناوری و بهره مندی از ابزارهای 
نوین، به لحاظ صنعتی و در بعد کالن تر از نقطه نظر سیاسی و استراتژیک می گذرد. افزایش سهم و 
ارتقای جایگاه صنعت نفت و گاز در سطح منطقه و جهان و افزایش استحصال و استخراج نفت و گاز 
با اولویت میادین مشترک، به همراه استفاده بهینه از ذخایر هیدروکربوری کشور به عنوان پشتوانه و 
محرک توسعه پایدار اقتصادی کشور همگی به توسعه صنعت نفت بستگی دارد. بدون شک امروزه 
پژوهش و تحقیق در حوزه نفت و گاز برای توسعه این صنعت، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
تلقی می شود. و از همین رو استفاده از پتانسیل فکری نیروهای موجود و انتقال فناوری به داخل 
کشور اهمیت خاصی دارد. از زمان ملی شدن صنعت نفت تاکنون، کشور ما در حال طی کردن روند 
گذار از اقتصاد تجارت نفت به اقتصاد صنعت نفت بوده و کماکان راهی بسیار طوالنی پیش روی 
دارد که شتاب گرفتن در این مسیر تنها با اهتمام به توسعه علمی کشور و انباشت تجربیات با هدف 
حفظ و صیانت از مخازن هیدروکربنی امکان پذیر خواهد بود. در برنامه های صنعت نفت، رسیدن 
به اهداف سند چشم انداز، حداکثر کردن بهره وری از مخازن هیدروکربوری از طریق افزایش ازیاد 
برداشت و استفاده از فناوری آوری های نوین، از مهم ترین راهکارهای توسعه این صنعت بشمار می 
رود. همچنین شناسایی کل منابع هیدروکربوری با اولویت مخازن مشترک، افزایش ظرفیت تولید 
نفت و گاز با هدف افزایش سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه آن در اوپک، تغییر رویکرد 
از صادرات مواد خام به صادرات فرآورده های با ارزش افزوده باال، ایجاد ظرفیت های جدید پاالیشی 
به ویژه برای پاالیش میعانات گازی و نفت خام بسیار سنگین و حداکثر سازی ارزش افزوده صنعت 
نفت و گاز کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش با توسعه سرمایه گذاری در منابع و صنایع نفت و 
گاز، صنایع انرژی بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آن ها از دیگر برنامه های این صنعت مهم 
در کشور به حساب می آید. از سند چشم انداز و همچنین برنامه های وزارت نفت چنین بر می آید 
که دستیابی به افق چشم انداز و رسیدن به رتبه اول در زمینه های علمی و فن آوری در خاورمیانه، 
با راهبردی دانش محور و پژوهش میسر می شود، به جرأت می توان گفت در فرآیند توسعه و چشم 
انداز صنعت نفت کشور، پژوهش کلید توسعه صنعت نفت می باشد. در تحقق سیاست های کالن 
ارتقای فناوری، نقش مراکز تحقیق و توسعه به عنوان مراکز تولید و تطبیق فناوری، نقشی غیر قابل 
انکار است. استراتژی تحقیق و توسعه خود متاثر از یک استراتژی کالن، یعنی استراتژی 
توانمندی  نفت،  اهداف کالن صنعت  به  توجه  با  تکنولوژی  استراتژی  است،  تکنولوژی 
داخلی و میزان جذابیت تکنولوژی های کلیدی و روش اکتساب آنها را مشخص می کند.

تحقیق و توسعه در صنعت نفت 

دستیابي به تکنولوژي هاي جدید و تثبیت آنها 
به عنوان تاثیرگذارترین عامل در تولید، نیازمند 
انجام تحقیقات متناسب وهدفمند است، نقش 
و جایگاه امر تحقیق و توسعه در توسعه صنعت 
نفت  امری بدیهی و انکار ناپذیر است. تحقیق 
در لغت به معنای کشف حقیقت، رسیدگی 
به حقیقت یک امر و کوششی روشمند برای 
پاسخ گویی به مسأله های علمی است که منجر 
به نوآوری و پیشرفت علم می شود. تحقیق و 
توسعه  به کار خالقانه ای گفته می شود که به 
طور سیستماتیک انجام می شود تا به دانش 
ابداع  برای  را  دانش  این  و  بیفزاید  موجود 
کاربردهای تازه به کار ببرد. پژوهش در صنعت 
نفت به منظور تحقیق و مطالعه برای دست 
یابی به دانش و تولید علم می باشد و آنچه 
در واحدهای پژوهش و توسعه باید در نظر 
گرفته شود، انجام تحقیقات بنیادی و علمی و 
کاربردی نمودن آن ها در تولید یک محصول 
و بستر سازی استفاده از آن محصول در سطح 
برزگتر و در نهایت بیهنه سازی عملکرد است. 
تبدیل  و  تازه  های  ایده  فروش  برای  امروزه 
نیازمند  جهانی  علمی  مرجع  یک  به  شدن 
از  یکی  هستیم.  مناسب  های  بسترسازی  
سیاست های افزایش مراکز تولید علم و هم 
چنین تولید علم در بخش های صنعت نفت 
برای ایجاد بسترهای مناسب جهت دستیابی 
البته  باشد.   تواند  می  جدید  آوری  فن  به 
انسانی عنوان  نیروی  تربیت  فناوری،  انتقال 
شده است طبق مطالعات انجام شده، انتقال 
فناوری، بدون وجود نیروی انسانی متخصص 
علمی نسیت و کیفیت انتقال فناوری بستگی 

به دانش و مهارت نیروی انسانی دارد.

اهمیت تحقیق و توسعه در صنعت نفت 
محسن حائری نژاد

کارشناس حوزه انرژی
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دو  جمهور  روسای  جاری  سال  ژانویه   21 در 
کشور ترکمنستان و آذربایجان تفاهم نامه ای 
گازی  میدان  یک  آن  مطابق  تا  نمودند  امضا 
واقع در نوار مرزی و مورد مناقشه دو کشور را 
بصورت مشترک توسعه دهند. میدانی که اکنون 
خوانده  دوستی  معنای  به   )Dostluk(دوستلوق
می شود اما در ترکمنستان به سردار)Sardar( و 
در آذربایجان به کیاپاز)Kyapaz( معروف است. 
اهمیت این تفاهم نامه از آنجا ناشی می شود 
که اسناد محرمانه منتشره از ویکی لیکس نشان 
می دهد در سال 2008 اختالف در خصوص این 
میدان به توهین شخصی بین دو رهبر تبدیل و 
حتی کار به تهدید کشتی های حفاری نیز کشیده 
شد.امضا این تفاهم نامه و تالش برای تبدیل 
سایر  به  زیرزمینی  کربنی  هیدرو  ذخائر  نمودن 
منابع ثروت و قدرت، زنگ های خطر را مجددا 
برای ایران به صدا در آورده است. ترکمنستان 
گازی  منابع  از  درصد   10 داشتن  اختیار  در  با 
انرژی  منبع  این  دارنده  چهارمین  واقع  در  دنیا 
آن  اما مشکل عمده  است،  پاک جهانی  نسبتا 
با  محصور بودن در خشکی و عدم همجواری 
مصرف کنندگان عمده است. ترکمنستان برای 
رفع این مشکل با توجه به زیرساختهای انتقال 
گاز موجود از زمان شوروی در آن کشور جهت 
انتقال گاز ترکمنستان به سایر جمهوریهای آن 
امپراتوری، جهت صادرات گاز طبیعی خود بعد از 

بهروز نامداری
کارشناس ارشد انرژی

آذربایجان  و  ترکمنستان  نزدیکی 
جایگاه ایران در بازار منطقه ای گاز 

کسب استقالل کماکان به روسیه وابسته بود، اما 
فشار و بدعهدی روسیه از یک طرف و تالش 
دیگر  از سوی  تنوع سبد صادراتی  ایجاد  برای 
به   1997 سال  در  ترکمنستان  که  شد  سبب 
سمت ایران چرخش نماید و قراردادی25 ساله 
را برای صادرات ساالنه بین 8 تا 10 میلیون متر 
مکعب گاز با ایران امضا نماید. از همان زمان با 
توجه به جذابیت بازارگاز اروپا، این کشور خواستار 
اجازه تهران برای عبور گاز این کشور از ایران 
اما  اروپا شد.  و سپس  ترکیه  به  آن  رساندن  و 
جهت  را  قراردادی  همزمان  ایران  که  آنجا  از 
صادرات گاز به ترکیه با آنکارا منعقد نموده بود و 
بیم آن داشت که رسیدن گاز ارزان ترکمنستان 
به ترکیه بر قیمت گاز ایران اثر سو داشته باشد 
از پذیرش این خواسته سرباز زد. جدیت تهران 
بوده و هست که علی  آنجا  تا  این تصمیم  در 
این  در  دولت  رئیس   4 حداقل  تعویض  رغم 
ورزد.اما  می  اصرار  خود  رای  بر  کماکان  مدت 
نیاز ترکمنستان برای توسعه منابع گازی عظیم 
خود سبب گشت انواع مسیرها برای فروش این 
کاالی با ارزش خود را بیآزماید. از شرق  و از 
واردات  با  و  رفت  چین  سمت  به   2006 سال 
سرمایه از آن کشور هم منابع جدید گازی خود 
را توسعه داد و هم با احداث خط انتقال عظیم 
گاز تا آن کشور، از سال 2009 صادرات گاز به 
چین را آغاز کرد. اما بازی های مالی پکن و 
آباد  او سبب گشت که عشق  بدحسابی های 
همه تخم مرغ های خود را در سبد او نچیند. 
بنابراین در شمال مجددا به سراغ روسیه رفت و 
مجددا با او قرارداد بست اما رفتارهای مسکو و 
بد حسابی های او نیز قرارداد گازی بین دو کشور 
را در حالت نیمه جان نگاه داشته به گونه ای که 
ترکمنستان هیچگاه به آن به عنوان یک قرارداد 

اجرای  چندگاهی  از  هر  و  نکرده  نگاه  جدی 
قرارداد را متوقف می کند. به ناچار ترکمنستان 
 Trans-Caspian و     TAPI طرح  دو  ارائه  با 
درصدد بر آمد گاز خود را به بازارهای مصرف در 
جنوب و غرب کشور، با توجه به رویه تهران و 
این  اما  ایران منتقل کند.  از  از مسیری غیر 
عملیاتی  تاکنون  عمده  دلیل  دو  به  دو طرح 
TAPI که هدف از  نشده اند. طرح خط لوله 
افغانستان،  به  ترکمنستان  گاز  رساندن  آن 
امنیت  عدم  دلیل  به  است  هند  و  پاکستان 
خط  این  عملیات  ادامه  و  اجرا  برای  الزم 
نشده  اجرایی  کماکان  افغانستان  داخل  در 
آرزوی  که  آنجا  از  و  دیگر  سوی  از  است. 

هر فروشنده ای دستیابی به بازاری با ثبات 
طبیعی،  گاز  بازار  در  و  است  مطمئن  و 
بازار  یک  های  شاخصه  تمام  همواره  اروپا 
در  همواره  ترکمنستان  داشته،  را  مطلوب 
از  درصدی  شکلی  هر  به  که  بوده  تالش 
این  از  آورد.  بدست  را  اروپا  گاز  بازار  سهم 
رضایت  جلب  برای  تالش  با  نخست  روی 
و  زده  دور  را  خزر  دریای  نمود  سعی  ایران 
اما هنگامی که  برساند،  اروپا  به  را  گاز خود 

کاسپین  دریای  بستر  در  احداث خط  پروازانه  بلند  طرح  به سمت  بازگشت  تهران  از  ناامید 
این  اختالفات حل نشده حقوقی در  از همه  آورد، ولی مشکالت مالی، فنی و مهمتر  روی 
این  که  گردید  سبب   Trans-Caspian خط  مقصد  عنوان  به  آذربایجان  با  بخصوص  دریا 
طرح علیرغم پشتیبانی اتحادیه اروپا از آن تاکنون رنگ واقعیت به خود نگیرد.عدم اجرای 
ایران را به عنوان پل صادرات بخشی از چهارمین منبع  دو طرح یاد شده تاکنون کماکان 
آباد  به عشق  طالبان  دفتر  سیاسی  نماینده  سفر  اما  است.  داشته  نگاه  میدان  در  گاز جهان 
مناقشات  TAPI و حل  لوله  امنیت خط  به حفظ  این گروه  تعهد  و  فوریه سال جاری   6 در 
بین باکو و عشق آباد که نشانه بارز آن امضا تفاهم نامه صدراالشاره بود می رود تا برای 

نماید.  دنیا محروم  گاز  منبع  از چهارمین  از کسب سود  را  ایران  همیشه 

سوخت های فسیلی

طالبان  دفتر  سیاسی  نماینده  سفر 
به عشق آباد در 6 فوریه سال 

جاری و تعهد این گروه به حفظ 
TAPI و حل  امنیت خط لوله 

آباد  و عشق  باکو  بین  مناقشات 
تفاهم  امضا  آن  بارز  نشانه  که 

نامه صدراالشاره بود می رود تا 
از کسب  ایران را  برای همیشه 
دنیا  گاز  منبع  از چهارمین  سود 

نماید محروم 
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هوای  آلودگی  می رسد  راه  از  که  زمستان 
تهران سوژه داغ رسانه ها می شود. تهران که 
سال  در   IQ AIR سایت  گزارش  اساس  بر 
بود،  جهان  آلوده  شهر  شانزدهمین   201۹
آسمانش بیشتر از هر زمانی خاکستری شده 
تهران  هوای  کیفیت  کنترل  سازمان  است. 
می گوید که پایتخت نشین ها تا 20 بهمن 
تنها 15 روز سالم داشته اند. آنگونه که آمارها 
نشان می دهد 1۳1 روز تهران مثل شب تیره 
در  هوا  آالیندگی  شاخص  و  بوده  تاریک  و 
وضعیت ناسالم گزارش شده است. تاریکی که 
تا بادی نوزد و باران نبارد، پایانی برایش وجود 
ندارد. به نظر می رسد که تصویب قانون هوای 
پاک در سال ۹۶ هم نتوانسته درمانی بر درد 
آلودگی شهرهای کشور باشد . شهرهایی که 
هر یک به نوعی با آلودگی دست به گریبان 
هستند و قرار بوده که طبق قانون هوای پاک 
2۳ دستگاه مسئول برایش چاره ای بجویند. 
دستگاه هایی که به جای انجام وظایف خود 
سعی دارند تا دیگری را مقصر به شماره افتادن 
نفس مردم نشان دهند. محیط زیست مصرف 
آلودگی  اصلی  دلیل  را  نیروگاه  در  مازوت 
اعالم می کند و وزارت نفت و نیرو از نقش 
پیش  شرایط  در  استاندارد  غیر  خودروهای 
آمده می گویند . حجم باالی مصرف انرژی، 

هوای پاک قربانی 
سیاست های آلوده

خودروها، گازوئیل غیر استاندارد یا نیروگاه های مازوت سوز و اضافه مصرف مردم، 
متهم اصلی آلودگی هوا کدام است؟

۲۳ دستگاه برای رسیدن به هوای پاک مسئول هستند
ساالنه ۴0 هزار نفر جان خود را به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند

تعداد روزهای ناسالم در تهران به 1۳1 روز رسید

سهیال روزبان 
دنیای انرژی

استفاده از سوخت غیر استاندارد، شهرسازی 
بدون توجه به ظرفیت و موقیعت جغرافیایی 
و عدم توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از 
دیگر عوامل افزایش سطح آالیندگی هواست 

که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت.
بی توجهی به هر یک از این عوامل موجب 
شده که طبق گفته رئیس مرکز تحقیقات 
آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران

» هر سال حدود ۴0 هزار نفر در کشور به 
دلیل مواجهه با ذرات آالینده معلق کمتر از 
از دست  را  2.5 میکرون در هوا جان خود 
بدهند .« گزارش دیگری هم سهم پایتخت 
نشین ها از مرگ و میرهای ناشی از آلودگی 
هوا را ساالنه حدود 5 هزار نفر اعالم می کند. 
همچنین دبیر انجمن اقتصادی شهری به یکی 
از رسانه ها گفته بود که آلودگی هوا ساالنه 
حدود 5 تا ۶ میلیارد دالر خسارت به اقتصاد 
تقریبا  که  خسارتی  می کند.  تحمیل  ایران 
معادل 80 درصد درآمدهای نفتی ایران در 
سال ۹8 است، متهمان بسیاری داشته باشد 
رئیس سازمان محیط زیست مصرف مازوت 
در نیروگاه را عامل اصلی آلودگی هوای تهران 
و  نفت  وزارت  مسئوالن  اما  می کند.  اعالم 
نیرو بدمصرفی را مقصر شرایط پیش آمده 
می دانند . در این میان برخی هم به سهم 

خودروها و سوخت غیر استاندارد در افزایش 
ذرات معلق در هوا اشاره می کنند.

داستان آلودگی هوا از کجا شروع شد
آلودگی هوا که وصله ناجور هوای بسیاری از 
نقاط جهان شده، در کشور ما هم داستان 
خودش را دارد. داستانی تکراری که امسال 
جنجالی تر از سال های گذشته دنبال می شد. 
زبان  از  نقیض  و  ضد  صحبت های  آنقدر 
مسئولین شنیده می شد که تشخیص حقیقت 
دیگر سخت شده بود. همه چیز از گفته های 
جنجالی رئیس سازمان محیط زیست شروع 
شد . دی ماه بود که عیسی کالنتری رئیس 
مرتبط  نشستی  در  زیست  محیط  سازمان 
گفت:  کالن شهرها  آالینده های  وضعیت  با 
»تحریم ها موجب شده که وزارت نفت قادر 
به همین خاطر  نباشند  به صادرات مازوت 
نیروگاه ها شروع به استفاده از مازوت کردند 
و گرفتار هوای آلوده شدیم«. اما بیژن زنگنه 
خیلی این ادعاها را قبول نداشت و می گفت 
او   . نداریم  مازوت  صادرات  در  مشکلی  که 
که مصرف نفت کوره در نیروگاه ها را امری 
عادی می دانست، می گفت که در نیروگاه های 
دنیا ۴ میلیارد لیتر مازوت مصرف می شود. 
مسئوالن وزارت نیرو که خود پیش از این 
صحبت های کالنتری از روند گاز رسانی به 
نیروگاه ها گله مند بودند، حاال دیگر استفاده 
از نفت کوره برای تولید برق را رد می کردند.  
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت 
برق مدعی بود که تنها در دو نیروگاه کشور 
از مازوت استفاده می شود، حال آنکه محسن 
حرارتی  برق  شرکت  مدیرعامل  طرزطلب 
پیشتر خود گفته بود که میزان مازوت تحویلی 
به نیروگاه ها نسبت به پارسال ۳ درصد بیشتر 
شده است . اما اظهارات ضد و نقیض درباره 
مصرف مازوت تا آنجا ادامه داشت که فریدون 
عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعالم 
کرد که ناچار به استفاده از سوخت مایع در 
نیروگاه های خارج از شهرها هستیم. تقریبا 
بعد از آن بود که بیژن زنگنه هم به استفاده 

از این سوخت آالینده اعتراف کرد و گفت 
اما  شود،  مصرف  مازوت  نیستیم  مایل  که 
چاره ای نداریم . سوختی که استانداردهای 
IMO اجازه استفاده از آن را نمی دهد، به 
سوخته  شهرها  حاشیه  و  داخل  در  راحتی 
می شد. برای درک درست از سطح آالیندگی 
مازوت باید بدانید که طبق گفته های حسین 
شهیدزاده مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، مازوت تولید در ایران ۳5000 
ppm  گوگرد دارد این درحالیست که مازوت 
مورد استفاده در کشورهای پیشرفته دارای 

500ppm گوگرد است.

چطور مشترکین خانگی عامل اصلی آلودگی شدند
انرژی،  کمیسیون  رئیس  گفته های  از  بعد 
وزارت نفت و نیرو که به عنوان متهمان اصلی 
آلودگی هوا در مظان اتهام قرار گرفته بودند، 
حاال به دنبال شریکی برای کوتاهی های خود 
بودند. مقامات دولتی می گفتند که افزایش 
برخی  گاز  شده  باعث  خانگی،  گاز  مصرف 

نیروگاه ها قطع شود و آن ها هم برای تولید 
برق، مازوت بسوزانند. این مسئوالن قطعی 
برق در برخی شهرها را نیز به همین موضوع 
نسبت می دهند و مدام اعالم می کردند که 
مردم گاز کمتری مصرف کنند تا هم ناچار 
به تنفس مازوت نشوند و هم برق آن ها قطع 
نشود . سلیمان پور کارشناس حوزه انرژی اما 
مقصر مصرف باالی انرژی در ایران را مسئولین 
نمی داند و از بی توجهی دستگاه های مسئول به 
مسئله بهینه سازی و کاهش هدررفت انرژی در 
ساختمان های کشور گله می کند. اما هدررفت 
باالی گاز در خطوط انتقال مساله دیگری است 
که وزارت نفت سالهاست به آن بی توجه بوده 
است. به گفته سلیمان پور، ساالنه حدود 2۳ 
از دست  لوله  در خطوط  مترمکعب  میلیارد 
می دهیم. برای بزرگی این عدد باید بدانید که 
این میزان معادل ظرفیت تولید در دو فاز پارس 

جنوبی است.

چالش های نبود دیپلماسی گازی برای ایران
اینجاست که چطور دومین  اصلی  اما سوال 
دارنده ذخایر گاز دنیا، با کمبود مواجه شده 
است. کارشناسان مدعی اند که ایران برای رفع 
کمبود گاز نیاز به توسعه فازهای تکمیل نشده 
پارس جنوبی دارد، اما گرفتاری تحریم و نبود 
تکنولوژی به صرفه از یک سمت و رویگردانی 
سرمایه گذاران خارجی از سمت دیگر موجب 
شده است که تولید گاز مطابق با برنامه ریزی ها 
و چشم اندازها پیش نرود. در این بین برخی 
از کارشناسان نبود دیپلماسی تجاری را دلیل 
. جواد  در کشور می دانند  گاز  اصلی کمبود 
سلیمان پور کارشناس حوزه انرژی در اینباره 
به دنیای انرژی می گوید: بی توجهی ایران به 
سرمایه  که  شده  موجب  صادراتی  بازارهای 
گذاری روی توسعه فازهای پارس جنوبی برای 
ایران صرفه اقتصادی نداشته باشد. او معتقد 
است که ایران خیلی راحت می توانست با واردات 
گاز از ترکمنستان و استفاده از گاز ارزان قیمت 
با کمترین هزینه انرژی شهرهای شمالی را از 
این محل تامین کند . این همان کاری بود که تا 

 آلودگی هوا ساالنه حدود 5 تا 6 
میلیارد دالر خسارت به اقتصاد ایران 
تحمیل می کند. خسارتی که تقریبا 
معادل ۸0 درصد درآمدهای نفتی 

ایران در سال ۹۸ است
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پایتخت نشین ها تا ۲0 بهمن 1۳1 روز 
هوای ناسالم تنفس کردند. هوایی که به 
نظر می رسد قربانی سیاست گذاری های 
اشتباه شده است. سیاست هایی که به 
نظر می رسد هیچ یک در مسیر دست 
یافتن به هوای پاک تنظیم نشده است

قبل از سال ۹5 در حال انجام بود .سقف قرارداد 
گازی ایران و ترکمنستان ساالنه 10 میلیارد 
مترمکعب بود که به دلیل اختالف طرفین در 
سال ۹5، ترکمنستان صادرات گاز به ایران را 
متوقف کرد تا اختالف دو طرف پس از مذاکرات 
نامنظم، به داوری برده شود. ترکمنستان بجز 
ایران، به کشورهای چین و روسیه نیز گاز صادر 
می کرد که با کنار رفتن تهران و مسکو از خرید 
چین  متفاوت،  دوره  دو  در  ترکمنستان  گاز 
یگانه خریدار گاز همسایه شمالی ایران شد و 
چینی ها پس از هند و پاکستان وارد مذاکرات 
جدی با ترکمنستان شدند. این اتفاق در حالی 
رخ می دهد که پاکستان سالیان طوالنی با ایران 
خط لوله گاز داشت اما باز هم به دلیل همین 
دیپلماسی نامناسب اقتصادی، هرگز حاضر به 
استفاده از آن نشد و حاال بدون عبور خط لوله 
گاز از ایران و عبور آن از افغانستان مشتری گاز 

ترکمنستان شده است.

سهم خودروها از آلودگی هوا چقدر است؟
اما خودرو از دیگر متهمان اصلی آلودگی هوای 
کالن شهرها هستند که امسال کمتر از هر زمانی 
در مظان اتهام قرار گرفتند. عیسی کالنتری که 
معتقد است داشتن هوای پاک حاال دیگر به یک 
آرزو تبدیل شده است، می گوید که در ایران 8۷ 
درصد مینی بوس ها، 81 درصد موتورسیکلت ها، 
۷۳ درصد اتوبوس ها و ۶1 درصد کامیون های 
اسقاطی هستند. جدای از این آنگونه که آمارها 
نشان می دهد خودروهای ایرانی تقریبا دو برابر 
استاندارد جهانی سوخت مصرف می کنند و 
اتفاقا میزان آالیندگی باالیی هم دارند. با این 
وجود سخنگوی صنعت برق سعی دارد تا با 
متهم جلوه دادن خودروهای تولید داخل کمی از 
بار انتقادات وارده به وزارت نیرو بکاهد . او می گوید که 
بیشتر آلودگی هوا در مراکز شهرها است نه در 
حاشیه شهرها . بر همین اساس بیشتر آلودگی 
هوا ناشی از تردد خودروها و عوامل دیگری است 
. چرا که اگر نیروگاه ها عامل اصلی آلودگی بودند 
باید در حاشیه شهرها سطح ذرات معلق بیشتر 
می شد. البته فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو 

خیلی این ادعاها را قبول نداشته و می گوید که 
آالیندگی هوای امسال نمی تواند از جنس خودرو 
باشد. او در گفتگو با دنیای انرژی ادامه می دهد 
که ترکیب آالیندگی هوای امسال متفاوت با 
سال های گذشته بوده و ذرات سنگین آالینده 
موجود در هوا ناشی از مصرف سوخت سنگینی 
همچون مازوت است. البته این گفته های زاوه 
به معنی آالینده نبودن خودروهای تولید داخل 
نیست. بیشتر خودروهایی که در خیابان های 
کشور تردد می کنند دارای استاندارد یورو 2 
و یورو ۳ هستند . خودروهای صفر کیلومتر 
را   ۴ یورو  استاندارد  شاخص های  تنها  هم 
پاس می کنند . این در حالی است که عمده 
خودروهای اروپایی استاندارد بین یورو ۴ و 5 
داشته و خودروهای صفر کیلومتر آنها یورو ۶ 
است. او همچنین در ادامه به برخی تخلفاتی که 
در مراکز معاینه فنی رخ می دهد، اشاره کرده و 
ادامه می دهد : ما در مراکز معاینه فنی چیزی 

به اسم کاتالیست اجاره ای داریم . اینها تخلفاتی 
ندارد.  وجود  اروپایی  کشورهای  در  که  است 
جدای از این شاخص های استاندارد یورو 5 و ۶ 
تفاوت معناداری با استانداردی یورو2 ، ۳ و حتی 
۴ دارد. به عنوان مثال در استاندارد یورو 5 و ۶ 
عمر کاتالیست مطرح شده و بر اساس شاخص 
تعیین شده تا 150 هزار کیلومتر کارکرد هیچ 
مشکلی نباید برای کاتالیست خودرو به وجود 
آید. با این اوصاف با قاطعیت می توان گفت که 
شاخص آالیندگی هوای خودروهای ما تفاوت 
معناداری با خودروهای اروپایی دارد. به گفته 
این کارشناس صنعت خودرو، میزان آالیندگی 
خودروهای یورو 2 دست کم 50 درصد بیشتر 
از یک خودروی یورو 5 و ۶ است. البته این را 
هم باید توجه داشت که یک خودروی یورو ۶ 
در بازار ایران دست کم ۴00 میلیون تومان 
قیمت دارد. چند درصد مردم توان خرید چنین 

خودرویی را دارند ؟

سهم ۳1 درصدی حمل و نقل عمومی
 از جابه جایی ها

صرف نظر میزان آالیندگی خودروهای داخلی، 

به  اند که بی توجه  از مردم مدعی  بسیاری 
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی آنها را مجبور 
به استفاده از خودروی شخصی کرده است . 
بر اساس آمار موجود تنها حدود ۳1 درصد از 
جابه جایی های پایتخت توسط ناوگان حمل ونقل 
عمومی انجام می شود. آنگونه که آمارها نشان 
می دهد سهم مترو در جابه جایی ها 1۳.8  درصد 
و سهم اتوبوس 18 درصد است که در مجموع 
۳1.8 درصد از جابه جایی های پایتخت به وسیله 
ناوگان حمل ونقل عمومی و حدود ۶8 درصد 
جابه جایی های تهران با خودرو شخصی انجام 
می شود. از طرفی آنگونه که آمارها نشان می دهد 
در خوش بینانه ترین حالت، میزان اتوبوس های 
موجود در سطح شهر تهران نیمی از نیاز واقعی 
پایتخت است. جدای از این آمارهای اعالمی از 
طرف دبیر انجمن اقتصاد شهری با استناد به 
گزارش موسسه نامبئو نشان می دهد که تهران 
در سال 2020 در رتبه پانزدهم پرترافیک ترین 
پذیرای  روزانه  که  دارد  قرار  جهان  شهرهای 
بیش از چهار میلیون خودرو و بیش از 2 میلیون 
موتورسیکلت است. به گفته او، ترافیک موضوعی 

است که هزینه بسیار باالیی را برای شهرها به 
همراه دارد بر مبنای یک تخمین محافظه کارانه، 
سرعت  کاهش  کیلومتر،  بر  ساعت  یک  هر 
ترافیک در شهرها یا هر نیم ساعت بر کیلومتر، 
کاهش سرعت حمل ونقل عمومی حدود 1/0 
درصد کاهش GDP را به دنبال دارد. طباطبایی 
مزدآبادی به دنیای انرژی می گوید که مترو 
میان  در  مترو  خطوط  تعداد  نظر  از  تهران 
کشورهای جهان رتبه بیست وسوم را در اختیار 
دارد . همچنین سامانه BRTتهران که روزانه 
بیش از 2میلیون مسافر جابجا می کند، در رتبه 

پنجم شلوغترین بی آرتی های جهان است .

چالش استفاده از گازوییل بی کیفیت در 
شهرهای کوچک

استفاده از گازوییل غیر استاندارد اما از دیگر 
عوامل آلودگی هواست که علیرضا کالهی رئیس 
سابق سندیکای برق در گفتگو با دنیای انرژی به 
آن اشاره می کند. او می گوید که دولت گازوییل 
با کیفیت را صادر کرده و گازوییل بی کیفیت را 
در داخل مصرف می کند. ادعایی که بیژن زنگنه 
وزیر نفت هم به نوعی آن را تایید کرده است و 

گفته که وزارت نفت قادر به تامین گازوییل یورو 
۴ در تمامی شهرها نبوده و تنها گازوییلی که 
در ۴ کالن شهر توزیع می شود با کیفیت است. 
البته حمید حسینی دبیر اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی ادعای صادرات گازوییل با 
کیفیت را رد کرده و به دنیای انرژی می گوید 
که تنها گازوییل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
دارای استاندارد یورو ۴ بوده و مابقی گازوییل 
تولید شده در کشور سولفور باالیی دارد که 

امکان صادرات آن وجود ندارد .

رویای از جنس هوای پاک
در گزارشی که سایت IQ AIR منتشر کرده 
است در سال 201۹ شهرهای جاکارتا، اوزاکا، 
کیوتو، هانوی،  کویت  دهلی،  سانتیاگو،  داکا، 
شهرهای  ترین  آلوده  برلین،  و  براتیسالوا 
در  تهران  رتبه بندی،  این  در  بودند.  جهان 
قرار  جهان  آلوده  شهر  شانزدهمین  ردیف 
دارد. کالنشهر تهران بر اساس شاخص کیفیت 
هوای  روز  سال 1۳۹8، 8۶  در   )AQL( هوا 
ناسالم و ناسالم برای گروه های حساس و از نظر 
شاخص ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون 
نیز ۶۹ روز هوای ناسالم داشته است. اما حاال 
شرایط خیلی بدتر از پارسال است . بر اساس 
آمار اعالمی از سوی سازمان کنترل کیفیت 
هوای تهران، پایتخت نشین ها تا 20 بهمن 1۳1 
روز هوای ناسالم تنفس کردند. هوایی که به 
نظر می رسد قربانی سیاست گذاری های اشتباه 
شده است. سیاست هایی که به نظر می رسد 
هیچ یک در مسیر دست یافتن به هوای پاک 
تنظیم نشده است. آن گونه که دیوان محاسبات 
کشور در گزارش حسابرسی زیست محیطی 
 8 دامنه   با  پاک  هوای  قانون  اجرای  نحوه 
از  کرده  اعالم  گذشته  سال  در  کالن شهر 
112 حکم مندرج در قانون هوای پاک که 
باید توسط 2۳ دستگاه اجرایی می شد، فقط 
10 حکم عملیاتی شده است. محرز بودن 
قانون هوای  اجرای  بی عملی دستگاه ها در 
داشتن  راستی  به  که  می دهد  نشان  پاک 
هوای پاک بر ساکنان کالن شهرها بیشتر 

شبیه یک رویا شده است.

سوخت های فسیلی
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انرژی های پاک مستلزم سوخت های فسیلی

به  توجه  و  است  گسترش  حال  در  کنونی  قرن  در  تجدیدپذیر  انرژی های  تولید 
دارد  حکایت  گوناگونی  دالیل  از  مختلف  کشورهای  در  زیستی  محیط  مسائل 
تجدیدپذیر  های  انرژی  به  کشورها  توجه  اهمیت  به  نیز  جهانی  های  پیمان  که 
افزایش  باعث  مهمی  فاکتورهای  جهانی،  آمار  طبق  بر   . گذارند  می  پاک صحه  و 
اروپایی  کشورهای  است.  شده  کشورها  در  پذیر  تجدید  های  انرژی  برای  تقاضا 
دانند  می  اقلیمی  تغییرات  و  انرژی  امنیت  زیست،  محیط  را  عامل  مهمترین 
کشورهای  در  و  نداشته  اهمیت  اقلیمی  تغییرات  ژاپن،  همچون  کشوری  در  اما 
به  مربوط  تجدیدپذیر  های  انرژی  به  توجه  رویکرد  اساسا  نیز  یافته  توسعه 
های  سوخت  منابع  به  دارند  تمایل  کشورها  این  و  است  محلی  اقتصادی  توسعه 

باشند.  نداشته  وابستگی  انرژی  تولید  برای  خود  فسیلی 

محمد ابراهیم رئیسی 
کارشناس اقتصاد انرژی 

و محیط زیست

مسیر  ناهموار انرژی های                                    تجدیدپذیر

ها  گرایش  این  آیا  که  اینجاست  سوال 
های  سوخت  برای  را  تقاضا  نوعی  به 
فسیلی نفت و گاز کاهش خواهد داد، به 
تقاضاها  تئوریک  حالت  در  می رسد  نظر 
کاهشی نسبی خواهند یافت اما در حالت 
که  چرا  بود،  خواهد  مسئله  دچار  عملی 
منابع انرژی های تجدیدپذیر برای تولید 
دارند  اولیه  مواد  به  احتیاج  خود  انرژی 
باعث  اولیه  مواد  محدودیت  این  که 
برای  توسعه  مشکالت  و  گسترش  عدم 
طور  به  می شود.  تجدیدپذیر  انرژی های 
جهان  در  سیلیس  محدودیت  مشخص 
تجدیدپذیر  نیروگاه های  گسترش  برای 
مواد  محدودیت  یا  و  بود  خواهد  مانع 
منجر  هم  بادی  های  پروژه  برای  اولیه 
بادی  نیروگاه های  گسترش  در  تاخیر  به 
که  بزرگی  مفاهیم  از  جدا  گردد.  می 
و  می شود  صحبت  پاریس  توافقنامه  از 
تاخیر  به  را  آنها  اجرای  کرونا  شرایط 
توافقنامه  انداخته است، موضوعی که در 
پاریس به آن توجه شد، برابری سینک و 
سال  تا  کشورها  در  کربن  میزان  سورس 
کشوری  هر  که  معنا  بدین  بود،   2050
تولید  کربن  اکسید  دی  می خواهد  که 
 co2 نیز  میزان  همان  به  باید  کند 
برای  مهم  علتی  واقع  در  نماید،  جذب 
شرکت های نفتی است که در انرژی های 
در  کنند.  گذاری  سرمایه  پذیر  تجدید 
صورت اجرایی شدن این قانون، کشورها 
باعث  که  اندازه  همان  دهند  نشان  باید 
مقدار  همان  به  شوند  می  کربن  انتشار 
شرکتهای  نمایند.  جذب  کربن  باید  نیز 
بریتیش پترولیوم، شل و توتال در انرژی های 
می کنند  گذاری  سرمایه  پذیر  تجدید 
آن  جذب  به  را  کربن  نکردن  تولید  و 
ترجیح می دهند، آمارهای سرمایه گذاری 
پترولیوم  بریتیش  که  است  آن  از  حاکی 
بادی  برق  مگاوات   2200 میزان  به 

منابع انرژی های تجدیدپذیر برای 

تولید انرژی خود احتیاج به مواد 

اولیه دارند که این محدودیت باعث 

مشکالت توسعه برای انرژی های 

تجدیدپذیر می شود. به طور مشخص 

محدودیت مواد اولیه برای پروژه های 

بادی هم منجر به تاخیر در گسترش 

نیروگاه های بادی می گردد

در  و  داشته  گذاری  سرمایه  آمریکا  در 
برای  دالر  میلیون  دویست   201۷ سال 
خرید ۴۳ درصد از سهام شرکت اروپایی 
برق  شرکت  بزرگترین  که  سورس  الیت 
کرده  گذاری  سرمایه  است،  خورشیدی 
تا   201۶ سال های  در  هم  شل  است. 
دالر  میلیارد   ۶ تا   ۴ میزان  به   2020
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری 
سال  در  نیز  توتال  است. همچنین  کرده 
2011 حدود1/۴ میلیارد دالر در شرکت 
برق خورشیدی امریکا سرمایه گذاری کرده 
خورشیدی  برق  تامین  در  دارد  قصد  و 
پیشتاز بوده و 1/۶ گیگاوات انرژی ایجاد 
کرده و این رقم را به 5 گیگا وات برساند 

که عدد قابل توجهی است . 

کنگره مهم گالسکو در ۲0۲1

در  مهم  گذاری  سرمایه  سویی  از 
انرژی  اقتصاد  در  که  برقی  خودروهای 
و  داشت  خواهد  عمده  سهمی  جهان 
افزایش خواهد  نیز  را  برق  میزان مصرف 
انرژی در جهان شده  افزایش  باعث  داد، 
تبع  به  هم  تجدیدپذیر  های  انرژی  و 
تامین  عهده  از  توانست  نخواهند  آن 
کنگره های   1۹۹۴ سال  از   . برآیند  آنها 
که  گردد  می  برگزار    COP نام  به 
سازمان  یک  زیرمجموعه  کنگره ها  این 
وابسته به سازمان ملل متحد هستند که 
و  بیست  و  معروفند   UNFCCC نام  به 
نوامبر   12 تا  یکم  از  آن  دوره  ششمین 
می  برگزار  اسکاتلند  گالسکو  در   2021
تغییرات  جهانی  سازمان  این   . گردد 
خصوص  در  را  جهانی  اجماع  اقلیم، 
است  کرده  ایجاد  کربن  انتشار  کاهش 
داد  نشان  تحقیقات  نتایج  وقتی  از  و 
زمین  گرمایش  عامل  گلخانه ای  گازهای 
شعار  با  شد  گرفته  تصمیم  هستند 
کن«  عمل  محلی  و  بیندیش  »جهانی 
از  کربن  اکسید  دی  گاز  کاهش  باعث 
موقعیت های محلی گردد . پس از کوپ 
مهمی  اتفاقات   ،2015 سال  در  پاریس 
در جهان به وقوع پیوست و امکان تبادل 
بازارمحلی  اساس  بر  گلخانه ای  گازهای 
مکانیسم  و  گرفت  شکل  محور  بازار 
تجارت  با  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه 
کربن و همکاری مشترک کشورها شکل 
گرفت و بر اساس آن کشورهای متعهد نمی 
را  کربن  توسعه  و  تولید  روند  توانستند 
کاهش  به  متعهد  همزمان  و  داده  ادامه 
هر  لذا  باشند.  گلخانه ای  گازهای  میزان 
انجام  ای  گلخانه  گازهای  کاهش  که  جا 
کاهش  گواهینامه های  خریدار  شد،  می 
کربن آنها بودند و به عنوان تعهدات خود 
نیز  فروشنده  . کشورهای  ارائه می کردند 
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که از نیروگاه های تجدیدپذیر استفاده می کنند 
به علت عدم مصرف سوخت های فسیلی 
کربن  از  استفاده  عدم  تن  هر  ازای  به 
در  که  کنند  دریافت می  گواهینامه هایی 
بازار جهانی خرید و فروش شده و منافع 
کربن  بدون  کشورهای  برای  خوبی  مالی 

داشته است .
مهم  بسیار  گالسگو  کوپ  علت  هر  به 
بوده و یکی از موارد اهمیت این کنگره، 
و  است  راسخ  عزم  با  آمریکا  بازگشت 
اوباما  سیاست های  پیرو  بایدن  رویکرد 
خواهد بود و برخالف ترامپ که سیاست 
تغییرات  به  را  خود  داخلی  و  ملی  های 
رئیس جمهور  دادند،  ترجیح می  اقلیمی 
عنوان  به  را  اقلیمی  تغییرات  کنونی 
قرار  مدنظر  جهانی  و  امنیتی  مشکالت 
می دهد و قصد دارد آن را احیا نموده و 
بگیرد  عهده  به  را  آن  جهانی  مسئولیت 
این  به  و جان کری را به عنوان نماینده 

 . بفرستد  کنگره 

سه غول سوخت های فسیلی

بزرگترین  هند  و  امریکا  کشورهای چین، 
تولید کنندگان دی اکسید کربن در جهان 
تا سال 20۳0  هستند، هند متعهد است 
انرژی های  تولید  در  درصدی   20 سهمی 
از  هم  چین  و  باشد  داشته  تجدیدپذیر 
خود  سوز  زغال سنگ  نیروگاه های  میزان 
تجدیدپذیر  نیروگاه های  به  و  کرده  کم 
چشم  از  که  آماری   . نمود  خواهد  اضافه 
از  اعم  نفتی  بزرگ  شرکت های  انداز 
بریتیش پترولیوم ارائه شده است، حکایت 
عالقه مند  به شدت  چین  که  دارد  آن  از 
به افزایش سهم خود در انرژی های غیر 
خود  درصدی   ۳0 میزان  و  است  فسیلی 
خواهد  درصد   ۶0 به حدود   20۴0 تا  را 
رساند . و در شرایط موازی نیز هند این 
 ۴0 حدود  به   20۴0 سال  تا  را  میزان 

عدم باور بر انتشار گازهای 
گلخانه ای و تغییرات اقلیمی، 

چشم انداز مناسبی در صنعت نفت، 
نیروگاه و انرژی های پاک پیش 
روی ما نخواهد گذاشت . با این 
حال هر وقت مشارکت و هزینه 

کمتری در تغییرات اقلیمی داشته 
باشیم در آینده با خسارت های 
زیادی در حوزه های اجتماعی، 

امنیتی و مهاجرت مواجه خواهیم بود

خود  برق  تولید  و  رساند  خواهد  درصد 
تولید  به  و  نموده  کم  سنگ  زغال  از  را 
خواهد  اقدام  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
ورزید . به هرحال مفاد پاریس اگریمنت 
متعهد  کشورها  همه  و  شده  جاری 
نسبتهای  با  بود  خواهند  داوطلبانه  و 
 . باشند  سهیم  کربن  کاهش  در  مختلف 
بسیار  گالسکو  در  آینده  تصمیمات  اما 
مهم ارزیابی شده است، یکی از این موارد 
تصویب استانداردهای موجودی کربن در 
انواع کاالهای صادراتی و وارداتی خواهد 
اروپایی  کشورهای  بعضی  در  که  بود 
. اگر  اجرا شده و در حال پیگیری است 
در  و  شود  اجرا  سبز  استانداردهای  این 
تولید مواد از برق یا گرما استفاده گردد، 
تجارت جهانی را تحت الشعاع قرار خواهد 
داد . جهان آینده جهان مکمل هاست و 
کمتری  سهم  فسیلی  سوختهای  انرژی 
داشته اما نقش آنها در تولید انرژی ها تا 

حدود زیادی حفظ خواهد شد . 
تولید  تجدیدپذیر  انرژی  که  کارخانجاتی 
می کنند احتیاج به تامین مواد اولیه دارند 
چرا   . است  عجین  فسیلی  سوخت  با  که 
اول فعالیت کارخانجات،  که در سه سال 
می آورند  دست  به  که  هایی  انرژی 
انرژی  آن  از  و پس  صرف خودشان شده 
راستا  همین  در   . کنند  می  تولید  پاک 
های  نیروگاه  انواع  از  موجود  پسماندهای 
عامل  آنها  بازیافت  شیوه  و  تجدیدپذیر 
باید  نفتی  شرکت های  که  است  مهمی 
زمینه  این  در  و  کنند  آماده  را  خود 

تدابیری اندیشه شود .

ایران و انرژی های تجدیدپذیر 

متاسفانه یک برنامه مدون مشخص برای 
وجود  ایران  در  جهان  تحوالت  آینده 
ندارد، اگر چه در کاهش انتشار مشارکت 
در  و  شده  داده  پیشنهادهای  داوطلبانه 

چهار   20۳0 سال  تا  شدیم  متعهد  آن 
درصد گازهای گلخانه ای را کاهش دهیم 
اما در مواضع دیگر اعالم می شود که اگر 
 100 کمک های  و  گشته  رفع  تحریم ها 
به  میزان  این  شود  داده  دالری  میلیارد 
 . یافت  خواهد  افزایش  نیز  درصد   12
هنوز  ایران  داوطلبانه  مشارکت  این  لذا 
مجلس  در  کسانی  و  است  مناقشه  محل 
به  که  دارند  حضور  اسالمی  شورای 

تغییرات اقلیمی باور نداشته و در تعارض 
گلخانه ای  گازهای  کاهش  و  مشارکت  با 
حکم  عدالت  عده،  این  باور  به   . هستند 
بیشترین  صنعتی  کشورهای  کند  می 
اما  باشند  داشته  باید  کاهش  در  را  سهم 
بدان معنی نیست که کشور ما کماکان در 
گازهای  انتشار  به  شدن  صنعتی  راستای 
گلخانه ای ادامه دهد و هیچ برنامه مدونی 
نداشته و بر سر شاه نشستن و بن بریدن 

مصداق بارز این باور شود .
کشور ایران به شدت تحت تأثیر تغییرات 
و  سیل  مانند  حوادثی  و  بوده  اقلیمی 
تغییرات  این  تاثیر  تحت  خشکسالی 
و  آب  کمبود  همچنین  است،  اقلیمی 
جدید  منشاهای  ظهور  زمینه  خشکسالی 
از گرد و غبار خواهد بود و متاسفانه هیچ 
پیگیری  برای  مشخصی  برنامه  و  نهاد 
گازهای  انتشار  کاهش  و  تعهدات 
سیاست  نیز  مجلس  نداشته،  گلخانه ای 
کمیسیون  و  نگرفته  پیش  در  درستی 
باوری  و  نبوده  جریان  در  زیست  محیط 
تعهدی  هر  و  ندارند  موضوع  این  به  هم 
و  شود  گذشته  مجلس  محل  از  باید  که 
می شود  مشکل  دچار  برسد  تصویب  به 
حاکمیت  ابالغی  های  سیاست  حتی 
درصد   50 تا  را  انرژی  شدت  کاهش 
شرایط  در  و  است  داده  پیشنهاد  کاهش 
مدون،  برنامه ریزی  وجود  عدم  کنونی 
و  پیگیری  برای  متولی  و  مسئول  نبود 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  بر  باور  عدم 
مناسبی  چشم انداز  اقلیمی،  تغییرات  و 
های  انرژی  و  نیروگاه  نفت،  صنعت  در 
 . گذاشت  نخواهد  ما  روی  پیش  پاک 
هزینه  و  مشارکت  وقت  هر  حال  این  با 
داشته  اقلیمی  تغییرات  در  کمتری 
باشیم در آینده با خسارت های زیادی در 
مهاجرت  و  امنیتی  اجتماعی،  حوزه های 

بود مواجه خواهیم 

ی  ژ نــر ا



چطور می توان
 انتشارات متان  را کاهش داد؟

مقرون به صرفه ترین  و  موثرترین  از  یکی 
کاهش  اقلیم،  تغییرات  با  مقابله  راه های 
گاز  و  نفت  عملیات های  از  متان  انتشارات 
نوع  به  بسته  مختلف  کشورهای   است. 
تاسیسات نفت و گازی که دارند فرصت های 
بسیاری را برای توسعه سیاست ها و قوانین 
اختیار  در  می توانند  حوزه  این  به  مربوط 
داشته باشند. در این میان بهبود و گزارش دهی 
داده های انتشارات، نقش مهمی در عملیات 
کاهش انتشارات خواهد داشت. البته اجرای 
فاز  سه  انتشارات  به  مربوط  سیاست های 
جداگانه دارد: اول فهم شرایط محلی، دوم 
اجرای  سوم  و  قوانین  توسعه  و  طراحی 
قوانین. در این گزارش برآن هستیم که به 
صورتی کامال خالصه اثرات انتشارات متان، 
و  دنیا  وضعیت  و  آن  از  جلوگیری  راه های 
ایران را در تولید این انتشارات بررسی کنیم.

چرا متان مهم است؟
متان قوی ترین گاز گلخانه ای است که در 
انتشار  نیز  و  است.  دخیل  اقلیم  تغییرات 

متان؛ گازی که ندید گرفتیم

فاطمه لطفی  
دنیای انرژی

باورند که غلظت فعلی متان  متان دومین عامل گرمایش جهانی است. محققان بر این 
در اتمسفر 2.5 برابر غلظت این گاز در زمان قبل از صنعتی شدن است و این غلظت به 
طور ثابتی در حال افزایش است. طیف وسیعی از عوامل و بخش ها منشاء این انتشارات 
هستند: از منابع طبیعی گرفته تا بخش  انرژی، تا استخراج نفت و گاز و معادن زغال سنگ 
تا بیوانرژی. متان با اینکه نسبت به دی اکسید کربن عمر کوتاه تری در اتمسفر دارد، )طول 
عمری برابر با 12 سال در مقایسه با طول عمر چند قرنی دی اکسید کربن(، اما انرژی 
که متان در اتمسفر جذب می کند بسیار بیشتر از دی اکسید کربن است. با این حال این 
از دی اکسید کربن در اتمسفر مورد توجه قرار گرفته است درحالی که  گاز قوی کمتر 
کاهش انتشار متان در اتمسفر تاثیرات بسیار به القوه ای در کاهش اثرات تغییرات اقلیم 
خواهد داشت. تخمین میزان متان اتمسفر عدم قطعیت باالیی به همراه دارد. اما آخرین 
تخمین های انجام شده می گوید که انتشار جهانی ساالنه متان در حدود 5۷0 میلیون تن 
است. ۴0 درصد از این انتشارات مربوط به منابع طبیعی است و بقیه مربوط به فعالیت های 
کل  از  چهارم  یک  که  است  کشاورزی  متان  انتشار  انسان ساز  منبع  بزرگ ترین  انسانی. 
انتشارات متان را به خود اختصاص داده است. پس از کشاورزی بخش انرژی قرار دارد. بر 
اساس مطالعه ای که در نیمه های سال 2020 منتشر شد میزان انتشار گاز متان در فاصله 
بین سال های 200۷ تا 201۷ به باالترین رکورد ممکن رسید. در این میان بخش انرژی و 
تولید غذا ۹ درصد از کل این انتشارات را از آن خود کرده بودند. این مطالعه تاکید کرده 
بود که افزایش حفاری های نفت و گاز در ایاالت متحده در این یک دهه به افزایش انتشارات 
متان در دنیا انجامیده است. دانشمندانی که این تحقیق را به سرانجام رساندند معتقدند تا 
سال 2000 میالدی، عمده منبع تولید متان حفاری زغال سنگ بود. اما از 200۷ تا 201۷ 

نفت و گاز جای زغال سنگ را گرفته است.
متان و صنایع نفت و گاز

هر چند معدنکاری زغال سنگ و احتراق بیوانرژی ها مقادیر زیادی متان تولید می کند 
اما عملیات های نفت و گاز بزرگ ترین منبع انتشار متان در بخش انرژی هستند. آژانس 
بین المللی انرژی می گوید بخش نفت و گاز دنیا در سال 2020 حدود ۷0 میلیون تن متان 
)تقریبا معادل 2.1 گیگاتن دی اکسید کربن( وارد اتمسفر کرده است، یعنی چیزی حدود 
5 درصد از انتشارات گازهای گلخانه ای مربوط به بخش انرژی. در سال 201۹ هم انتشارات 

به 82 میلیون تن  و گاز  نفت  متان بخش 
)معادل 2.5 گیگاتن دی اکسید کربن( رسید. 
که  می دهد  نشان  هم  ماهواره ای  داده های 
نشت اتفاقی در مقیاس بزرگ در سال 2020 
کاهش یافته است هرچند شاید بتوان این 
در  تولید  کاهش  به  مربوط  هم  را  موضوع 
نتیجه شیوع ویروس کرونا درنظر گرفت. بر 
اساس تخمین های آژانس بین المللی انرژی، 
برای اینکه بتوانیم به اهداف انتشارات دست 

یابیم، انتشارات متان بخش انرژی باید تا سال 20۳0 ساالنه 20 میلیون تن کاهش یابد، 
یعنی چیزی بیشتر از ۷0 درصد کل مقدار انتشارات در سال 2020. مقدار قابل توجهی از 
کاهش انتشارات متان بخش انرژی چندان هزینه ای هم برای بهره برداران نخواهد داشت و 
متان بازیافتی می تواند هزینه های خود را جبران کند. برعکس دی اکسید کربن، متان ماده 
اصلی گاز طبیعی، ارزش تجاری دارد به این معنی که کاهش انتشارات متان در نهایت صرفه 
اقتصادی هم دارد. اما از آن جایی که قیمت گاز در سال 2020 به دلیل شیوع پاندمی کرونا 
کاهش یافت، سهم بازیافت گاز نشتی هم به شدت کاهش یافت. بنابراین می توان امیدوار بود 
با افزایش قیمت گاز دوباره اقدامات بازیافت گاز نشتی در اولویت قرار گیرند. در این میان 
سیاست گذاری دولت ها و تنظیم قوانین مربوط به آن در برداشتن موانع بر سر راه کاهش 
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انتشارات متان بسیار مهم است. 

موانع بر سر راه اقدامات کاهش انتشارات متان
از نظر آژانس بین المللی انرژی سه مانع عمده 
بر سر راه شرکت های بهره بردار تاسیسات نفت و 
گاز وجود دارد که باعث می شود این شرکت ها 
انتشارات  برای کاهش  از فرصت های موجود 
استفاده نکنند. این موانع عبارتند از: اطالعات، 

زیرساخت ها و محرک های سرمایه گذاری.

اطالعات
اثرات  درباره  هم  نفتی  بزرگ  شرکت های 
به  هم  و  متان  انتشارات  زیستی  محیط 
متان  انتشارات  منابع  و  میزان  درباره  ویژه 
دارند  کار  و  سر  آن  با  که  عملیات هایی  از 
اطالعات کمی دارند. از طرفی این شرکت ها 
کاهش  موجود  تکنولوژی های  درباره  اغلب 
انتشارات و هزینه های آنها و نیز مزایایی که 
کاهش انتشارات برایشان خواهد داشت، چه از 
نظر مصرف گاز و چه درباب فروش گاز جذب 
درصورتی  حتی  ندارند.  کافی  آگاهی  شده، 
تا حدی  باره  این  در  شرکت ها  روسای  که 
اطالعات داشته باشند باز هم در فضای کلی 
حاکم بر شرکت تاثیر چندانی نخواهد داشت. 
شرکت ها اغلب بر این باورند اگر منبع جدید 
متان در تاسیسات خود بیابند، هزینه هایی که 
این منبع بر آنها تحمیل خواهد کرد مشکلی 

بر مشکالتشان می افزاید. 

زیرساخت ها 
اغلب گاز جذب شده را می توان به راحتی در 
بازار فروخت. البته در حالتی که گاز منتشر 
شده، گاز همراه نفت باشد، شاید روشی که 
شرکت ها برای تولید و فروش محصوالت خود 
در پیش گرفته اند امکان استفاده راحت از این 
گاز را برایشان فراهم نکند. در این حالت شاید 

ایجاد زیرساخت های جدید ضروری باشد. 

محرک های سرمایه گذاری
این  در  از شرکت ها سرمایه گذاری  بسیاری 

بنابراین  کرده اند.  محدود  بسیار  را  زمینه 
متان  انتشارات  کاهش  روی  سرمایه گذاری 
با  بتواند  تا  باشد  داشته  قدرت  آنقدر  باید 
رقابت  زمینه ها هم  دیگر  در  سرمایه گذاری 
کند. حتی در مواقعی که کاهش انتشارات 
متان مقرون به صرفه است، باز هم شرکت ها 
چندان  را  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
آن  از  سویی  از  نمی دهند.  قرار  اولویت  در 
جایی که در اکثر مواقع هزینه های آلودگی 
داده  دخالت  سرمایه گذاری  محاسبات  در 
نمی شوند، در نتیجه این نوع سرمایه گذاری 
هم معموال چندان مقرون به صرفه به نظر 
که  جایی  آن  از  اینکه  مهم تر  و  نمی آید. 
مربوط  اقدامات  این  از  دولتی  شرکت های 
متنفع  هزینه ها  تقلیل  از  حاصل  درآمد  به 
نمی شوند، در نتیجه چندان توجهی هم به 

این نوع اقدامات نخواهند داشت. 

نقش دولت ها
سیاست گذاری های  با  می توانند  دولت ها 

راه  فوق،  موانع  رفع  جهت  در  درست 
سرمایه گذاری در این بخش را هموار کنند. 
دولت ها می توانند با استراتژی های آموزشی، 
برنامه های اهدای گواهی نامه برای کارگران، 
انتشارات،  ممیزی  و  دهی  گزارش  نظارت، 
و ... موانع اطالعاتی بر سر راه این اقدامات 
هم  زیرساخت ها  زمینه  در  کنند.  رفع  را 
طراحی  مرحله  برای  قوانینی  باید  دولت ها 
ایجاد  پروژه ها و سرمایه گذاری مستقیم در 
زیرساخت های جدید داشته باشند. دولت ها 
قادرند بر اثرات زیست محیطی این انتشارات 
قیمت  تعیین کنند و یا محرک  های مالی برای 
مصرف درجای گاز جذب شده در نظر بگیرد، 
کاهش  تکنولوژی های  برای  مشوق هایی  یا 
انتشارات درنظر بگیرد. هدف از این اقدامات 
این است که اوال دولت ها قادر هستند اقدامات 
مربوط به کاهش آلودگی ها را اجباری کنند، 
اقداماتی که مزایای اقتصادی هم دارد. و دوم 
تسهیل  را  اقدامات  این  هستند  قادر  اینکه 

کنند.

ردیابی و اندازه گیری و تکولوژی
است  باارزش  ماده ای  متان  که  آنجایی  از 
بدون  می توان  که  است  این  بر  باور  امروزه 
 ۴5 حدود  انتشار  جلوی  خاصی  هزینه 
درصد از 82 میلیون تن متان را به اتمسفر 
گرفت. تکنولوژی های شناخته شده بسیاری 
برای کاهش انتشارات متان در عملیات های 
نفت و گاز وجود دارد. می توان از واحدهایی 
چون بازیافت بخار استفاده کرد، یا تجهیزات 
فعلی را با تجهیزاتی جایگزین کرد که میزان 
انتشارات آنها کم است. نشت از کمپرسورها 
در عملیات های باالدستی و میان دستی منبع 
مهم انتشارات متان است. بهبود کار عملیات، 
از کمپرسورهای  آبندی، استفاده  تعمیرات، 
سانتریفیوژ با کاسه نمد خشک و... از جمله 
مهمترین  اما  است.  پیشنهادی  راه حل های 
گزینه کاهش انتشارات متان، شناسایی نشت 
متان و تعمیر نشتی هاست. این بخش یکی 
تکنولوژی های  برای  بخش ها  پویاترین  از 

هر چند معدنکاری زغال سنگ و 
احتراق بیوانرژی ها مقادیر زیادی 
متان تولید می کند اما عملیات های 
نفت و گاز بزرگ ترین منبع انتشار 

متان در بخش انرژی هستند. آژانس 
بین المللی انرژی می گوید بخش 

نفت و گاز دنیا در سال ۲0۲0 حدود 
70 میلیون تن متان )تقریبا معادل 
۲.1 گیگاتن دی اکسید کربن( وارد 

اتمسفر کرده است

ابتکاری است و از سویی هزینه های برخی 
از این تکنولوژی های نشت یابی به شدت در 
حال کاهش است. با این حال هنوز هم نشت 
متان از عملیات های نفت و گاز بسیار باالست. 

اقدامات کشورها و شرکت های پیش رو
سال 2025  تا  که  است  کرده  اعالم  کانادا 
بر  انتشارات  درصد   ۴5 تا   ۴0 است  قرار 
پایه سال 2012 را کاهش دهد. استان های 
آلبرتا، بریتیش کلمبیا و ساسکاچوان اقدامات 
قانونی بیشتری هم مد نظر دارند تا جلوی 
عملیات های  از  را  متان  فلرینگ  و  نشت 
باالدستی نفت و گاز بگیرند. کمیسیون اروپا 
برنامه ای استراتژیکی برای کاهش انتشارات 
آن  تمرکز  که  دارد  انرژی  بخش  از  متان 
و  گزارش دهی ها  اندازه گیری ها،  بهبود  بر 
برنامه  همراهی  و  کمک  با  ممیزی هاست. 
نیجریه  ملل متحد،  محیط زیست سازمان 
و ساحل عاج هم به برنامه »پیمان جهانی 
متان« پیوستند. این دو کشور متعهد شده اند 
که تالش برای کاهش انتشارات متان را از 
عملیات های نفت و گاز خود در اولویت قرار 

دهند. 
مشارکت نفت و گاز متان )OGMP( یک 
ائتالف اقلیم و هوای پاک )CCAC( است که 
برنامه محیط زیست سازمان ملل، کمیسیون 
را  آن  زیست  محیط  دفاع  صندوق  و  اروپا 
رهبری می کنند. ۶5 شرکت از جمله رویال 
داچ شل، توتال، بریتیش پترولیوم، آدنوک، 
ایکواینر، انی، رپسول و یونیپر در این ائتالف 
عضو هستند. این ۶5 شرکت در هر 5 قاره 
جهان دارایی هایی در زمینه نفت و گاز دارند 
بر  گاز جهان  و  نفت  تولید  از  و ۳0 درصد 

عهده این شرکت هاست. 

وضعیت ایران
از  یکی  فلرینگ  همان  یا  مشعل  گازهای 
منابع انتشار متان در ایران هستند. بر اساس 
مقاله  »بررسی آثار محیط زیستی گاز مشعل 
تعهدات  راستای  در  آن  اهمیت  و  ایران  در 

کشور در توافق پاریس« که امیر وهاب پور و 
همکاران در سال 1۳۹۷ در فصلنامه مطالعات 
راهبردی سیاستگذاری عمومی چاپ کردند؛ 
ساالنه حدود ۴۷ میلیون تن دی اکسید کربن  
و 211 هزار تن متان در کشور از طریق گاز 
مشعل منتشر می شود که مجموعا از لحاظ 
 5۳ حدود  معادل  زمین  گرمایش  قابلیت 
میلیون تن کربن دی اکسید است. با در نظر 
داشتن کل میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
کشور که حدود ۷00 میلیون تن در سال 
برآورد می شود، انتشار آالینده های ناشی از 
گاز مشعل بالغ بر حدود ۷.۶ درصد از کل 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشور خواهد 
بود. عالوه بر این، حدود 1۹8 هزار تن کربن 
مونواکسید، 8۷8 هزار تن سولفور دی اکسید، 
۴1 هزار تن دوده، 2۳ هزار تن اکسیدهای 
نیتروژن، و 88 هزار تن هیدروکربن های فرار 
غیر متان، از طریق گاز مشعل منتشر می شود. 
همین مقاله می گوید که میزان متان رهاشده 
در اتمسفر توسط ایران حدود  ۴00  هزار تن 

در سال تخمین زده می شود. با فرض اینکه 
GWP  برای گاز متان برابر با  21  باشد، رقمی 
دی اکسید  معادل  تن  میلیون  با  8.5  برابر 
کربن حاصل خواهد شد.بر اساس آمارهای 
بانک جهانی، حجم گاز فلر شده جهان در 
مترمکعب  1۴5میلیارد  2018حدود  سال 
به  نزدیک  سال 201۷  به  نسبت  که  بوده 
۳درصد رشد داشته  است.  ایران  به  لحاظ  
حجم  گاز  فلر،  سومین کشور جهان پس  
در   است.  عراق   و   روسیه   کشورهای  از  
سال 2018 حجم گاز فلر ایران 1۷.۳ میلیارد 
مترمکعب بود. شاخص شدت فلرسوزی در 
ایران هم طی سال های اخیر رشد داشته در 
حالی که همین موضوع در کشور عراق روند 
نزولی داشته و یا در کشور روسیه کمتر از 
نصف ایران است. نشت متان از خطوط انتقال 
گاز ایران نیز یکی دیگر از منابع بزرگ انتشار 
گاز متان است. کاظم کاشفی در سال ۹۷ در 
مقاله ای در نشریه مهندسی گاز ایران می گوید 
که باالترین اولویت در بین راهکارهای کاهش 
نشر در خطوط لوله گاز، اجرای روش بازرسی 
و تعمیرات مستقیم شیرهای بین راهی است. 

در نهایت
گاز متان یکی از قوی ترین گازهای گلخانه ای 
توجه  کربن،  دی اکسید  برعکس  اما  است 
این گاز نشده  انتشارات  به کاهش  چندانی 
است. عالوه بر صنایع غذایی و معدن کاری 
از  یکی  گاز  و  نفت  صنایع  سنگ،  زغال 
جو  در  متان  گاز  انتشار  منابع  بزرگ ترین 
هستند. آمارها می گویند صنایع نفت و گاز 
دنیا در سال 2020 حدود ۷0 میلیون تن 
متان وارد اتمسفر کرده است. اقلیم شناسان 
با  مقابله  راه  تنها  که  هستند  باور  این  بر 
گرمایش جهانی و جلوگیری از افزایش دمای 
کره زمین به بیشتر از 1.5 درجه سانتی گراد، 
گذار از انرژی های فسیلی به انرژی های پاک 
مرحله  در  هم  فسیلی  سوخت های  است. 
تولید و هم در بخش حمل و نقل، و مصرف 

باعث انتشار گازهای گلخانه ای می شوند. 

 ایران  به  لحاظ  حجم  گاز  فلر،  
سومین کشور جهان پس  از  

کشورهای روسیه  و  عراق  است. در  
سال ۲01۸ حجم گاز فلر ایران 17.۳ 
میلیارد مترمکعب بود. شاخص شدت 
فلرسوزی در ایران هم طی سال های 
اخیر رشد داشته در حالی که همین 
موضوع در کشور عراق روند نزولی 
داشته و یا در کشور روسیه کمتر از 

نصف ایران است
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وگاه ها تن کیست؟! سمیه مهدویکت سانسور در نیر
دنیای انرژی

 درحال حاضر مصرف انرژی کشور به شکل 
و درعین حال  افزایشی  روندی  چشمگیری 
به  موضوع  این  کند  می  طی  را  فرسایشی 
مثابه افزایش تولید به موازات مصرف است. به 
ویژه در صنعت برق که براساس آمار موجود 
مصرف  برق  جهانی  مصرف  دوبرابر  ایران 
فاجعه  این رقم خود گویای عمق  می کند 
درحالی  این  است.  کشور  انرژی  نمودار  در 
است که عطش بازار مصرف شدت گرفته و 
مطالبه برق بیشتری دارد؛ بیت کوین بازها و 
گردانندگان مزارع ماینر از یک سو به مشتری 
ثابت برق تولیدی تبدیل شده اند و از سوی 
دیگر مصارف برق صنایع سیر صعودی را در 
پیش گرفته اند، خط صادرات برق نیز جزو 
الینفک این سیرتعریف شده است، اگر فرض 
توسعه خودروهای برقی همانند سایر کشورها 
نیز دراین هزارتوی مصرف گنجانده شود باید 
دور،  نه چندان  آینده  برای  را  اشل مصرفی 
چندین برابر کرد. قاعدتا در این افق ترسیم 
شده تولیدکنندگان و عرضه کنندگان انرژی 
باید مقیاس تولید را با یک جهش قابل توجه 
محاسبه و ظرفیت سازی کنند اما آنچه که در 
این بین مغفول مانده، صرفا نگاه تک بعدی به 
افزایش ظرفیت برق کشور است بدون توجه به 

سالمت نیروگاه های کشور. 
هم اکنون ظرفیت تولید برق روی کانال 85 
مقطع  این  در  که  می چرخد  مگاوات  هزار 
به  همچنان  تولیدی  واحدهای  از  هریک 
احتراق سوخت موردنیازشان از گاز تا مازوت 
آن جایی که هر  از  پردازند.  گازوئیل می  و 

احتراق سوختی آالیندگی خاص خود را ایجاد 
خواهد کرد باید این میزان آلودگی به حداقل 
برسد. با این تفاسیر باید پرسید نصب فیلتر 
)اسکرابر( در نیروگاه های کشور تا چه میزان 
جدی گرفته شده است؟ آیا نظارت کافی و 
اعمال می  نیروگاه داران  وافی در شیوه کار 
شود؟ چه اقداماتی برای کنترل آلودگی های 
منشعب از دودکش نیروگاه ها صورت گرفته 
است؟  بوده  آمیز  موفقیت  میزان  چه  تا  و 
از کاناِل 80 هزار  مخلص کالم چند درصد 
مگاواتی برق، مجاور نصب این تجهیزات در 
نیروگاه ها تولید می شوند؟. کافی است در 
باب جدی بودن این موضوع نگاهی به آمار در 
مقیاس جهانی انداخت؛ در سال 201۷ بیش 
از دو سوم نیروگاه هایی که از سوخت فسیلی 
استفاده می کردند عملیات فیلتراسیون بر روی 
گازهای خروجی حاصل از احتراق انجام داده 
اند، که این امر به قوانین سختگیرانه ای باز می 
گردد تا نیروگاه ها از لحاظ میزان انتشارات 

آالینده SOx ها شامل،  NOx. CO2  ذرات 
معلق و فلزات سنگین مانند جیوه کامال رصد 
و بررسی شوند. اهمیت فیلتراسیون نیروگاه ها 
و  آالینده های هوای کالنشهرها  به کاهش 
که  امری  گردد  می  باز  صنعتی  شهرهای 
باقی  امروز در حاشیه  توان مدعی شد  می 
مانده است. »اخیرا یکی از نمایندگان مجلس با 
شدت گرفتن آلودگی هوا خواستار این شد که 
اگر وزارت نیرو چاره ای جز استفاده از مازوت 
ندارند، حداقل نسبت به فیلترگذاری نیروگاه 
ها اقدام کند تا در کنار افزایش مصرف سوخت 
مازوت اثرات زیان بار آن کاهش یابد.«البته 
باید اشاره کرد که با این فیلترگذاری نه تنها 
مازوت بلکه آالیندگی سایرسوخت ها نیز به 
حداقل می رسد. همچنین در اظهاراتی مشابه 
نماینده مردم الرستان و عضو کمیسیون انرژی 
مجلس نیز به تازگی گفته بسیاری از نیروگاه ها 

مقوله فیلترینگ را جدی نمی گیرند.  
 

 مدیرعامل مپنا : تصمیم نیروگاه داران در 
گروی ضوابط زیست محیطی است

به  مپنا  آبادی؛ مدیرعامل گروه  عباس علی 
عنوان یکی از مهره هایی که در صنایع مختلف 
همچون توسعه نیروگاه های حرارتی و گازی 
ضرورت  خصوص  در  دارد  برآتش  دستی 
فیلتراسیون دودکش نیروگاه ها می گوید : 
فیلتراسیون موضوع وسیعی است و مربوط به 
همه نیروگاه ها می شود. درخصوص عملکرد 
مپنا در این زمینه باید گفت در توربین های 
نصب  شد  می  انجام  باید  که  کاری  گازی، 
مشعل های DLN بود. این مشعل ها در حال 
حاضر داخل کشور تولید می شود و به ساخت 

داخلی آن دست یافته ایم.
 DRY علی آبادی این توضیح را می دهد که
گازهای  کاهنده  فیلترهای   LOW NOX
NO2 و NO۳ هستند که به آن ها گازهای 
خانواده NOX گفته می شود. وی معتقد است؛ 
کارفرمایان  تجهیزات،  این  ساخت  کنار  در 
متناسب با ضوابط زیست محیطی آن ها را 
خریداری می کنند. این درحالی است که اگر 

بیت کوین بازها و گردانندگان مزارع 
ماینر از یک سو به مشتری ثابت 
برق تولیدی تبدیل شده اند و از 

سوی دیگر مصارف برق صنایع سیر 
صعودی را در پیش گرفته اند، خط 
صادرات برق نیز جزو الینفک این 

سیرتعریف شده است

ی  ژ نــر ا
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درصدی این بخش درفرآیند مذکور 
موید این ادعاست. بخشی که برای 
تثبیت جایگاه خویش مطالبات خاص 
خود را دارد و با معضالت تامین منابع 
مالی دست و پنجه نرم می کند، ولی 
علی رغم وعده وعیدها اقدام خاصی 

برای سروسامان دادن به آن ها 
مشاهده نمی کند

جایی ضوابط زیست محیطی به آن ها ابالغ 
نشود یا به عبارت دیگر تحکمی وجود نداشته 
باشد ترجیح براین خواهد بود که اقدامی برای 
تجهیزات  این  تامین  هزینه جهت  پرداخت 
صورت نگیرد، چرا که این موضوع برای کارفرما 
ارزش افزوده ای ندارد و صرفا تاثیرات زیست 
محیطی دربرخواهد داشت. به گفته علی ابادی 
درحال حاضر همه توربین های مپنا مجهز 
به تجهیزات DLN هستند. در نیروگاه بخار 
بخش دیگری از آلودگی ها که ناشی از احتراق 
سوخت می باشد از طریق اگزوز وارد محیط 
زیست می شود. بخصوص زمانی که از ماوزت 
استفاده می شود یا سوخت های دیگر بکار 

گرفته می شوند.

10میلیون یور هزینه برای فیلتراسیون نیروگاه 
وی می گوید: درحال حاضر ۴0 درصد از برق 
دنیا در کشورهایی مانند چین، امریکا، روسیه 
و المان از طریق زغال سنگ تامین می شود 
منتهای مراتب با استفاده از تجهیزاتی می توان 
مقداری از این آالیندگی ها را جذب کرد که 
این امر برای نیروگاه اثر مطلوب می گذارد ولی 
در عین حال هزینه جانبی نیز برای کارفرما 
و صاحب نیروگاه ایجاد می کند. علی آبادی 
تاکید می کند: در ایران مقررات تکلیف می 
کند که این کار در تمامی نیروگاه ها انجام 
شود. معتقدم الزامات زیست محیطی باید به 
صورت تحکمی اجرا شود. البته او در ضمن 
توضیحاتش، صادقانه از اینکه چه تعداد نیروگاه 
مجهز به این سیستم هستند اظهار بی اطالعی 
می کند ولی درخصوص میزان برآورد مالی 
ها  نیروگاه  در  تجهیزات  این  نصب  برای 
پاسخ می دهد: هزینه نصب این تجیهزات 
باتوجه به اینکه نوع توربین گازی باشد یا 
نیروگاه بخاری، تقریبا بین 5 تا 10 میلیون 
حسن  آبادی  شود.علی  می  محاسبه  یورو 
نکته  این  یادآوری  به  را  گفتگو  این  ختام 
اختصاص می دهد: وزارت نیرو و سازمان 
باید  پروسه  دراین  زیست  محیط  حفاظت 

به نیروگاه ها تکلیف کنند.  

 بخش خصوصی می تواند؟
باتوجه به اظهارات مطرح شده باید به چند 
نکته اشاره کرد: امروز زمامدار اصلی صنعت 
برق در تولید بخش خصوصی است سهم  ۶0 
درصدی این بخش درفرآیند مذکور موید این 
ادعاست. بخشی که برای تثبیت جایگاه خویش 
معضالت  با  و  دارد  را  خود  خاص  مطالبات 
تامین منابع مالی دست و پنجه نرم می کند، 
ولی علی رغم وعده وعیدها اقدام خاصی برای 
سروسامان دادن به آن ها مشاهده نمی کند. 
مجهز کردن نیروگاه ها به این تجهیزات باتوجه 
به سهمی که بخش خصوصی در این صنعت 
در اختیار دارد باید برای آن ها توجیه و صرفه 

بر وجود  یعنی عالوه  باشد  اقتصادی داشته 
جنبه  باید  آبادی  علی  قول  به  که  مقرراتی 
تحکمی داشته باشد که نکته درستی نیز به 
نظر می رسد، باید زمینه برای تسهیل و تنفس 
این بخش مهیا شده تا باری از دوش مطالبات 
مالی آن ها نیز فراهم شود، این همان سیاست 
تشویقی است. پس منطقی تر این است که به 
چالش های این بخش رسیدگی جدی شود 
البته نه در حرف، تا اوال تولید کج دارو مریز 
برخی نیروگاه ها به خواب ابدی نرود و بعد 
با رجوع به مقررات موجود برای اجرا، نظارت 

ممتد برای تولید ایمن انرژی صورت بگیرد. 
میلیون  ده  تا  پنج  هزینه  پرسید  باید  حال 
یورویی برای نصب تجهیزات مذکور در راستای 
فیلتراسیون برای نیروگاه دار بخش خصوصی 
که از یک طرف ناراضی و گله مند از اوضاع 
مالی است، از بعد دیگر صادرات برایش کان 
لم یکن شده است و با توجه به توضیحات 
اخیر وزیر نیرو؛ رضا اردکانیان و اشاره ای که 
به جنبه ارزی و درآمدی صادرات برق توسط 
بخش خصوصی داشته است با این استدالل 
که »درآمد ارزی وزارت نیرو از محل صادرات 
برق بین تولید کنندگان تقسیم می شود اما اگر 
مجوز صادرات را به بخش خصوصی بدهیم 
چون منبع درآمد ارزی دیگری نداریم، درآمد 
صادراتی معطوف به چند نیروگاه و شرکت 
این  روی دستان  را  پاکی  آب  خواهد شد.« 
بخش ریخت؛ با این اوضاع می توان انتظار 
متحمل شدن هزینه بر نیروگاه های خصوصی 

را داشت؟ 
از ظواهر امر اینگونه برمی آید که  باز کردن گره 
کور آلودگی ناشی از احتراق سوخت درنیروگاه ها 
و مدیریت این جریان به سیاست گذاری و حل 
تعامل فی مابین این نهاد یعنی وزارت نیرو با 
بخش خصوصی باز می گردد تا فیلترینگ از 
سانسور نیروگاه ها به صورت کامل خارج شود. 
باید دید در اسرع وقت جنبه های تشویقی 
و سیاست های مدبرانه برای خارج شدن از 
برزخ آلودگی در حیطه ای که شرح ماوقع آن 

گذشت، در نظر گرفته خواهد شد؟

ی  ژ نــر ا



سال  هر  ژانویه  در  اقتصاد  جهانی  مجمع 
برگزار  سوئیس  داووس  اجالس  با  همزمان 
به جامعه  را  و گزارش های مهمی  میشود 
گزارش های  از  یکی  می کند.  ارایه  جهانی 
مهم این مجمع، »گزارش ریسکهای جهانی« 
است که از اهمیت بسیار زیادی برای نهادهای 
اقتصادی و سیاسی جهان و از جمله بازیگران 
صنعت انرژی و از جمله صنعت نفت و گاز 
برخوردار است. گردهمایی این مجمع در سال 
کووید  ویروس  همه گیری  دلیل  به  جاری، 
1۹، در تاریخ دوشنبه 25 ژانویه به صورت 
غیرحضوری آغاز به کار کرد و به مدت پنج 

گزارش 2021 مجمع جهانی    
ین                          اقتصاد درباره جدی تر

وی جهان           مخاطرات پیش ر

ادامه داشت. شرکت کنندگان  ژانویه  تا 2۹ 
به جای حضور در داووس سوئیس، به شکل 
مجازی با هم به گفت وگو کردند.  آن چه در پی 

می آید، فرازهایی از گزارش مذکور است. 

خالصه اجرایی
به نظر می رسد که هزینه های عاجل انسانی و 
اقتصادی متأثر از گسترش ویروس کووید 1۹ 
بسیار شدید است. این تهدید سال ها پیشرفت 
در زمینه کاهش فقر، نابرابری، را به پس رفت 
انسجام  بیشتر  تضعیف  و  زمینه ها  این  در 
اجتماعی و تنزل همکاری های جهانی مبدل 
ساخته است. پی آمد نابسامانی هایی نظیر از 
دست دادن مشاغل، ازدیاد شکاف دیجیتالی، 
بروز  ایجاد اختالل در تعامالت اجتماعی، و 
بازارها،  در  غیرمنتظره  و  ناگهانی  تحوالت 
سلسله ای از عواقب ناگوار بوده است و منجر 
به از دست رفتن فرصت های متنوعی برای 
بخش های زیادی از جمعیت جهان شده است. 
تبعات ناشی از کووید 1۹، از قبیل ناآرامی های 

تنش های  و  سیاسی  چندپارگی  اجتماعی، 
ژئوپلیتیکی، طبعاً بر اثربخشی پاسخ های ما در 
برابر  سایر تهدیدهای اصلی دهه آینده نظیر 
حمالت سایبری، سالح های کشتار جمعی و 

به ویژه تغییرات اقلیمی شکل می دهد.
نتایج  جهانی 2021،  مخاطرات  گزارش  در 
ها  مخاطره  جهانی  نظرسنجی  آخرین 
تحلیل  و  تجزیه  همچنین  و   ،  )GRPS(
صنعتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تقسیمات 
آن ها  میان  متقابل  ارتباطات  در حال رشد، 
حل  در  ما  توانایی  بر  آن ها  پی آمدهای  و 
مخاطرات عمده جهانی که مستلزم انسجام 

ارائه  هستند،  جهانی  همکاری  و  اجتماعی 
شده اند.  درنهایت گزارش مخاطرات جهانی 
افزایش  برای  پیشنهاداتی  ارایه  با   ،2021
انعطاف پذیری با اتکا به آموزه های همه گیری 
و همچنین تجزیه وتحلیل مخاطرات تاریخی، 
این  یافته های کلیدی  یافته است.  سرانجام 
نظرسنجی و تجزیه و تحلیل به شرح زیر است:

شناخت مخاطرات جهانی
وقوع مخاطره«، وضعیت  از حیث »احتمال 
اقدامات  شکست  غیرعادی،  هوایی  و  آب 
اقلیمی و تخریب زیست محیطی به وسیله 
دیجیتال،  قدرت  تمرکز  همچنین  و  انسان 
نابرابری دیجیتالی و شکست امنیت سایبری، 
از جمله محتمل ترین مخاطرات طی ده سال 
آتی خواهد بود. از حیث »شدت اثر مخاطره«، 
تأثیر گسترش بیماری های عفونی در جایگاه 
شکست  آن،  دنبال  به  و  دارد  قرار  نخست 
زیست  مخاطرات  سایر  و  اقلیمی  اقدامات 
محیطی، و همچنین مسئله سالح های کشتار 
بدهی  بحران  معیشتی،  بحران های  جمعی، 
اطالعات.  فناوری  زیرساخت های  خرابی  و 
در زمره مؤثرترین مخاطرات یک دهه آینده 
افق  به  نوبت  که  هنگامی  رفته اند.  به شمار 
زمانی می رسد، قریب الوقوع ترین تهدیدهایی 
که احتماالً طی دو سال آینده وجود دارند و 
می توانند به تهدیداتی مهم برای جهان مبدل 
می شوند، عبارت هستند از: بحران های اشتغال 
و معیشت، ناامیدی گسترده جوانان، نابرابری 
دیجیتالی، رکود اقتصادی، تخریب های محیط  
فرسایش  انسانی،  عوامل  از  ناشی  زیستی 
انسجام اجتماعی و حمالت تروریستی. از جمله 
بارزترین مخاطرات اقتصادی در بازه زمانی سه 
تا پنج سال آتی، عبارت خواهند بود از حباب 
دارایی ها، بی ثباتی قیمت ها، شوک کاالها و 
بحران بدهی ها. افزون بر این، مخاطرات مربوط 
در  بحران  همچون  سیاسی،  جغرافیای  به 
روابط بین کشورها، درگیری و سیاست گذاری 
مخاطرات  دیگر  از  منابع،  برای  جغرافیایی 
اقتصادی دوره یادشده به شمار می روند. اما در 

یک افق زمانی 5 تا10 ساله، مخاطرات محیط 
زیستی مانند نابودی تنوع زیستی، بحران های 
مربوط به منابع طبیعی و شکست اقدامات 
اقلیمی و همچنین سالح های کشتار جمعی ، 
اثرات سوء فناوری و سقوط دولت ها یا نهادهای 
چند جانبه، مخاطرات مسلط این دوره هستند. 

شکنندگی اقتصادی و شکاف فزاینده اجتماعی 
شوک اقتصادی پاندمی - معادل ۴۹5 میلیون 
شغل )بر اساس معادل ساعات کاری( فقط 
رفته  بین  از  سال 2020  دوم  ماهه  سه  در 

است – بی درنگ سبب فزونی یافتن نابرابری 
می شود، اما جبران این وضعیت نیز متوازن 
نخواد بود. انتظار می رود که در سال 2020، 
کشورهای  میان  از  کشور،  اقتصاد 28  تنها 
جهان، رشد اقتصادی را تجربه کنند؛ چنان که 
به  دهندگان  پاسخ  از  درصد   ۶0 تقریباً 
نظرسنجی )GRPS(، »بیماری های عفونی« و 
»بحران های معیشتی« را به عنوان جدی ترین 
تهدیدهاِی کوتاه مدِت جهان معرفی کردند. 
از دست دادن زندگی و معیشت، هم چنان که 
نظرسنجی  در  مهم  کوتاه مدت  تهدید  یک 
)GRPS( قلمداد شده است، موجبات مخاطره 
»فرسایش انسجام اجتماعی« فراهم می سازد.

تداوم معضالت اقلیمی همچنان مخاطره جدی 
ناشی از تضعیف همکاری های جهانی محسوب 

می شود
تغییرات اقلیمی – به عنوان معضلی که هیچ 
امان نیست - همچنان یک  از آن در  کس 
اگرچه  فاجعه بار محسوب می شود.  مخاطره 
اِعمال قرنطینه جهانی برای مقابله با گسترش 
کووید 1۹ در نیمه اول سال 2020، کاهش 
انتشار کربن را در سطح جهانی در پی داشته 
است، اما شواهد مربوط به بحران مالی 2008-

200۹، حکایت از آن دارد که هر آینه محتمل 
است که انتشار کربن، مجدداً به وضعیت پیش 

از قرنطینه بازگردد. 
نباید پیشروی به سوی اقتصادهای سبز، تا 
همه گیری  شوک های  کردن  فروکش  زمان 
کووید 1۹ متوقف شود و الزم است تا بدون 
تعلل و تأخیر همچنان تداوم یابد؛ چرا که بر 
بلندمدت،  اساس نظرسنجی )GRPS(،  در 
»شکست اقدامات اقلیمی« تأثیرگذارترین )از 
حیث شدت اثر( و دومین مخاطره محتمل  )از 
حیث احتمال وقوع( در آینده جهان تشخیص 
دوران  الزامات  به  پاسخ  است.  شده  داده 
همه گیری، خود مسبب ایجاد تنش های جدید 
داخلی و جغرافیای سیاسی  بوده است که 
به شمار می رود. شکاف  ثبات  برای  تهدیدی 
رفته«،  دست  از  »نسل  آینده  و  دیجیتالی 

پی آمد نابسامانی هایی نظیر از 
دست دادن مشاغل، ازدیاد شکاف 
دیجیتالی، ایجاد اختالل در تعامالت 
اجتماعی، و بروز تحوالت ناگهانی و 
غیرمنتظره در بازارها، سلسله ای از 
عواقب ناگوارتبعات ناشی از کووید 
1۹ بوده است و منجر به از دست 
رفتن فرصت های متنوعی برای 

بخش های زیادی از جمعیت جهان 
شده است

 شهـرام اتفـاق 
پژوهشگر اقتصادی

 سید احسـان مرعشی 
کارشناس بهینه سازی 

ممیزی انرژی
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در  اجتماعی  انسجام  برای  آزمونی  احتماالً 
شدن  تکه  تکه  )تشدید  است.  مرزها  درون 
جغرافیای سیاسی - یا تجزیه ژئوپلیتیک - و 

شکنندگی اقتصاد جهانی(.
 ،)GRPS( نظرسنجی  به  پاسخ دهندگان 
ائتالف   »فروپاشی  و  دولت ها«  »فروپاشی 
اهداف  یا  برنامه ها  پیشبرد  برای  کشورها 
مشترک )یا فروپاشی چند جانبه گرایی(« را به 
عنوان تهدیدهای مهم بلندمدتی برمی شمرند 
فزاینده  تناوب  عواقب  از  ناشی  می تواند  که 
رکود و رونق باشد. قدرت های میانی در جهان 
– شامل کشورهای پرنفوذی که در مجموع 
اقتصاد جهانی را نسبت به  از  سهمی بیش 
خود  به  چین«  و  متحده  »ایاالت  مجموع 
اختصاص می دهند - اغلب در همکاری های 
مسئله  دیپلماسی،  تجارت،  در  جانبه  چند 
اقلیمی، امنیت و به تازگی در بهداشت جهانی 
چنان که  حال،  عین  در  می شوند.  پیروز 
قدرت های  یابد،  ادامه  ژئوپلیتیک  تنش های 
میانی یادشده برای تسهیل در بهبود اوضاع 
جهانی و ایستادگی در برابر بحران های آینده 
- در آن هنگام که چنین هماهنگی  های بین 
خواهند  کوشش   - باشد  ضروری  المللی ای 
 ،)GRPS( کرد. پاسخ دهندگان به نظرسنجی
»درگیری  بین ایالتی«،  روابط  »شکست 
را  منابع«  کردن  »ژئوپلیتیزه  و  بین ایالتی« 
به  ژئوپلیتیکی ای  چالش برانگیز  چشم اندازِ 
ما نشان می دهند که طی سه تا پنج سال 
آینده، به عنوان تهدیدهایی اساسی برای جهان 

پیش بینی شده است.

پیدایش صنایع قطبی شده، چشم اندازی 
محتمل در اقتصاد دوران پساکرونا است

هم هنگام با خروج اقتصاد از وضعیت شوک و 
آثار کویید 1۹، مشاغل نیز با وضعیت لغزان 
و متزلزلی مواجه  می شوند. روندهای موجود 
سمت و سوی   ،1۹ کویید  بحران  از  متأثر 
تازه ای را اتخاذ کرده اند: دستورکارهای ملی 
تمرکزشان ممانعت از خسارت های اقتصادی 
افزون تر است و در پی متحول کردن فناوری 

و تغییر در ساختار جامعه - از جمله رفتارهای 
مصرف کننده، ماهیت کار و نقش فناوری در 

محِل کار و خانه - هستند. 
مزبور  روندهای  از  که  تجاری ای  مخاطرات 
سلسله ای  توسط  می گیرند،  سرچشمه 
به  دستیابی  و  شده اند  تقویت  بحران ها  از 
توسعه پایدارِ بلندمدت را دشوارتر می سازند؛ 
مواردی نظیر رکود در اقتصادهای پیشرفته 
و از دست رفتن ظرفیت های بالقوه نهفته در 
سقوط  توسعه،  حال  در  و  نوظهور  بازارهای 
میان  ژرف تر شدن شکاف  کوچک،  مشاغل 
شرکت های بزرگ و کوچک، و تقلیل یافتن 
سوی  از  اما  نابرابری.  تشدید  و  بازار  پویایی 
کنکاش  در حال  دولت ها  که  مادامی  دیگر، 
از  جستن  دوری  برای  راهکارهایی  یافتن  و 
شرایط اضطراری و ترمیم نابسامانی ها باشند 
و همچنین شرکت ها نیز سرعت بخشیدن به 
تغییر در چشم اندازهای تجاری را دنبال کنند، 
طبعاً فرصت های متنوعی برای سرمایه گذاری 
و رشد صنایع هوشمند، تمیز و فراگیر وجود 
ارائه  و  بهره وری  بهبود  به  می تواند  که  دارد 

برنامه های پایدار منتهی شود

.برای مدیریت مخاطرات و افزایش انعطاف 
پذیری، گذرگاه های مناسب تری وجود دارد

به رغم آن که نمونه های قابل اعتنایی از عزم، 
همکاری و نوآوری در مدیریت بحران سراغ 
داریم که جملگی نشان گر مساعی و مبارزه 
اکثر کشورها در طی همه گیری جهانی بوده 
درس های  گرفتن  برای  درحالی که  و  است، 
قطعی هنوز کمی زود است، اما کوشش شده 
است تا نسخه حاضر از »گزارش مخاطرات 
جهانی«، میزان آمادگی جهانی در برابر کووید 
اصلی،  حوزه  چهار  بررسی  به  اتکا  با  را   1۹
عبارت  اصلی  حوزه  چهار  این  سازد.  نمایان 
مالی  تأمین  نهادی،  اختیارات  از:  هستند 
و  اطالعات  اشتراک  و  گردآوری  مخاطرات، 
تجهیزات و واکسن ها. در ادامه، گزارش حاضر 
در پی دست یافتن به پاسخ هایی در سطح 
ملی است – یعنی تأیید نقاط گوناگون آغازین 
برای هر کشور - و همچنین ملهم از پنج حوزه 

است: تصمیم گیری دولت، ارتباطات عمومی، 
قابلیت های سیستم بهداشت، مدیریت قرنطینه 
و کمک مالی به افراد آسیب پذیر. با این وجود، 
اگر آموزه های حاصل از این بحران، تنها به 
تصمیم سازان بیاموزد که چگونه بیش از پیش 
برای همه گیری بعدی آماده شوند – به جای 
و  توانایی ها  ریسک،  فرآیندهای  فقط  اینکه 
فرهنگ را افزایش دهند - جهان صرفنظر از 
پیش بینی بحران بعدی، قادر به تمشیت امور 
بحران پیشین نیز خواهد بود. واکنش به بحران 
حاصل از همه گیری کووید 1۹، چهار فرصت 
حکمرانی را برای تقویت انعطاف پذیری کلی 
کشورها، مشاغل و جامعه بین المللی عرضه 

می دارد: 
)1( فرمول بندی چارچوب های تحلیلی، که از 
منظری کل نگرانه و نظام مند قادر به فهم آثاِر 

مخاطراتی این چنینی باشد. 
)2( سرمایه گذاری بر روی »مبارزان ریسک« 
در رده باال، برای تشویق به حل مسائل در 
سطوح ملی و همچنین در سطح همکاری های 
به  مربوط  ارتباطات  بهبود   )۳( بین المللی. 
و  ؛  نادرست  با اطالعات  مخاطرات و مبارزه 
)۴( کشف اشکال جدید مشارکت دولتی و 

خصوصی در زمینه آمادگی برای مخاطرات

معرفی تعاریف مخاطرات جهانی ۲0۲1
 »global risk - منظور از »مخاطره جهانی
وقوع  نظر  از  که  است  شرایطی  یا  رویداد 
نامطمئن یا نامشخص می باشد. این رویداد، 
قابل  منفی  تأثیر  می تواند  وقوع،  صورت  در 
توجهی برای چندین کشور یا صنعت، طی 
ده سال آینده داشته باشد. به پاسخ دهندگان 
به نظرسنجی )GRPS( ۳5 مخاطره جهانی، 
به شرح موارد زیر معرفی شده است. ترکیدن 
حباب دارایی ها در اقتصادهای بزرگ : قیمت 
مسکن، صندوق های سرمایه گذاری، سهام و 
سایر دارایی ها در یک اقتصاد بزرگ به طور 
می شود،  جدا  واقعی  اقتصاد  از  فزاینده ای 
فروپاشی نظام مند یک صنعت مهم : فروپاشی 
سیستمی یک صنعت یا بنگاه مهم جهانی 

که می تواند بر اقتصاد جهانی، بازارهای مالی 
و یا جوامع تأثیر داشته باشد، بحران بدهی 
یا  و  بدهی  انباشت   : بزرگ  اقتصادهای  در 
خدمات بدهی در امور مالی شرکتهای بزرگ 
به  منجر   ، بزرگ  اقتصادهای  عمومی  یا  و 
ورشکستگی گسترده ، عدم تحقق تعهدات 
قانونی )عدم پرداخت اقساط سررسید شده و ...( 
، ورشکستگی، بحران نقدینگی یا بحران بدهی 
حاکمیت می شود، شکست در تثبیت روند 
قیمت ها : ناتوانی در کنترل افزایش مدیریت 
نشده یا کاهش قیمت کاالها و خدمات )تورم 
و رکود(، گسترش فعالیت اقتصادی غیرقانونی 
: گسترش جهانی فعالیتهای غیررسمی و یا 
غیرقانونی که پیشرفت و رشد اقتصادی را تضعیف 
می کند : جعل و تقلب، جریان مالی غیرقانونی، 
تجارت غیرقانونی، فرار مالیاتی، قاچاق انسان، 
جرایم سازمان یافته و غیره، رکود اقتصادی 
طوالنی مدت : رشد جهانی نزدیک به صفر یا 
آهسته که سالها ادامه می یابد، شوک های شدید 
کاالها : وارد شدن شوک های ناگهانی به عرضه 
و تقاضای کاالهای مهم در مقیاس جهانی که 
بودجه شرکت ها، خدمات عمومی و یا خانوارها 
را تحت فشار قرار می دهد: مواد شیمیایی، 
انتشار، انرژی، غذاها، مواد فلزی، مواد معدنی 
و غیره. از بین رفتن تنوع زیستی و فروپاشی 
یا کاهش گونه ها که  و  انقراض  اکوسیستم؛ 
عواقب جبران ناپذیر برای محیط زیست، نوع 
بشر و فعالیت اقتصادی داشته و تخریب دائمی 
شکست  دارد.،  دنبال  به  را  طبیعی  سرمایه 
اقدامات اقلیمی : عدم موفقیت دولتها و کسب 
و کارها در اعمال، تصویب یا سرمایه گذاری 
در اقدامات سازگار و تعدیل کننده با تغییرات 
از  محافظت  اکوسیستم ها،  حفظ  اقلیمی، 
جمعیت و گذار به یک اقتصاد کربن خنثی، 
حوادث شدید آب و هوایی : از دست دادن 
جان انسان ها، آسیب به اکوسیستم ها، تخریب 
اموال و یا خسارت مالی در مقیاس جهانی 
در نتیجه حوادث شدید آب و هوایی: جبهه 
گرما،  امواج  سیل،  سوزی،  آتش  سرد،  های 
آسیب های  و  بالیا  غیره،  و  باد  طوفان های 

محیط زیستی انسان ساخت )با منشاء انسانی( 
: از دست دادن جان انسان ها، خسارت مالی 
و یا آسیب به اکوسیستم ها در نتیجه فعالیت 
انسان و یا شکست در همزیستی با اکوسیستم 
مناطق حفاظت  از  زدایی  مقررات  حیوانات: 
شده، حوادث صنعتی، نشت روغن، آلودگی 
بالیای  غیره،  و  تجارت حیوانات  رادیواکتیو، 
بزرگ ژئوفیزیکی : از دست دادن جان انسان ها، 
خسارات مالی و یا آسیب به اکوسیستم ها در 
نتیجه فاجعه های ژئوفیزیکی زمین لرزه، رانش 
زمین ، طوفان های ژئومغناطیسی، سونامی، 
فعالیت آتشفشانی و غیره، بحران های منابع 
طبیعی : بحران های شیمیایی، غذایی، معدنی، 
آب یا سایر منابع طبیعی در مقیاس جهانی 
ناشی از بهره برداری بیش از حد انسان و یا 
سوء مدیریت منابع طبیعی حیاتی، فروپاشی 
نهادهای چندجانبه : انحالل یک نهاد جهانی 
چند جانبه که برای حل بحران های اقتصادی، 
با  انسانی  یا  و  ژئوپلیتیکی  زیست محیطی، 
پیامدهای منطقه ای یا جهانی تأسیس شده 
زیست  تعهدات  مرزی،  اختالفهای   : است 
فوریتهای   ، مهاجرت  بحران های  محیطی، 
موارد  غیره،  و  تجاری  اختالفهای  بهداشتی، 
اضطراری، اختالفات تجاری و غیره، شکست 
در روابط میان کشورها : شکست روابط دو 
جانبه و یا تنش های فزاینده  ناشی از رقابت های 
اقتصادی، سیاسی و یا فن آوری بین نیروهای 
ژئوپلیتیکی، ژئوپلیتیزه کردن منابع استراتژیک 
: تمرکز، بهره برداری و یا محدودیت حرکت 
)حمل و نقل( کاالها، دانش، خدمات یا فناوری 
که برای توسعه انسانی حیاتی است، توسط 
یک کشور، با هدف کسب مزیت ژئوپلیتیکی، 
درگیری بین کشورها : درگیری دو یا چند 
جهانی:  پیامدهای  با  کشورها  بین  جانبه 
حمالت بیولوژیکی، شیمیایی، سایبری و یا 
فیزیکی، مداخالت نظامی، جنگ های نیابتی 
و غیره، فروپاشی دولت )کشور( : سقوط دولت 
)کشور( با اهمیت ژئوپلیتیک جهانی در نتیجه 
درگیری های داخلی، فروپاشی حاکمیت قانون، 
بی ثباتی  نظامی،  کودتای  نهادها،  فرسایش 
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نباید پیشروی به سوی اقتصادهای 
سبز، تا زمان فروکش کردن شوک های 
همه گیری کووید 1۹ متوقف شود و الزم 

است تا بدون تعلل و تأخیر همچنان 
تداوم یابد؛ چرا که بر اساس نظرسنجی 

)GRPS(،  در بلندمدت، »شکست 
اقدامات اقلیمی« تأثیرگذارترین )از 
حیث شدت اثر( و دومین مخاطره 

محتمل  )از حیث احتمال وقوع( در آینده 
جهان تشخیص داده شده است



 : تروریستی  حمالت  جهانی،  و  منطقه ای 
حمالت تروریستی گسترده، پراکنده یا محدود 
انجام شده توسط افراد یا گروه های غیر دولتی 
با اهداف عقیدتی، سیاسی یا مذهبی، که منجر 
به از دست دادن جان افراد، جراحت شدید 
و  یا خسارت مادی می شود، سالح های کشتار 
بیولوژیکی،  سالح های  از  استفاده   : جمعی 
شیمیایی، سایبری، هسته ای و رادیولوژیک، 
تخریب  افراد،  دادن جان  از دست  به  منجر 
و یا بحران های بین المللی، فروپاشی یا نبود 
سیستم های تأمین اجتماعی : عدم وجود یا 
تأمین  سیستم های  گسترده  ورشکستگی 
اجتماعی و یا فرسایش مزایای تأمین اجتماعی: 
زایمان،  آسیب،  سالمندان،خانواده،  معلولیت، 
بازماندگان،  بیماری،  پزشکی،  مراقبت های 
و  اشتغال  بحران های  غیره،  و  بیکاری 
معیشت : زوال ساختاری چشم انداز کار و یا 
)نیروی  کار  در سن  استانداردهای جمعیت 
آماده به کار( : بیکاری، کم کاری، دستمزد 
پایین تر، قراردادهای شکننده، تضییع حقوق 
)rights( کارگران و غیره، فرسایش انسجام 
اجتماعی : عصبانیت مداوم مردم، بی اعتمادی، 
اختالف نظر، نبود همدلی، نادیده گرفتن اقلیت 
ها، قطب بندی های سیاسی و غیره باعث از 
دست دادن سرمایه اجتماعی و از هم پاشیدن 
شبکه های اجتماعی می گردد. این موضوع بر 
ثبات اجتماعی، رفاه فردی و بهره وری اقتصادی 
تأثیر منفی می گذارد، خرابی زیرساخت های 
عمومی : زیرساخت ها و خدمات عمومی نابرابر 
پراکندگی  بد  از مدیریت  ناشی  ناکافی  یا  و 
شهری، برنامه ریزی ضعیف و یا سرمایه گذاری 
کم، تأثیر منفی بر پیشرفت اقتصادی ، آموزش، 
بهداشت عمومی، شمول )پذیرش(  مسکن، 
اجتماعی و محیط زیست دارد، بیماری های 
انتشار گسترده و سریع ویروس ها،   : عفونی 
انگل ها، قارچ ها یا باکتری ها که باعث سرایت 
غیرقابل کنترل بیماری های عفونی می شوند و 
در نتیجه منجر به یک همه گیری )کشوری، 
منطقه ای یا جهانی( همراه با از دست دادن 
می شود،  اقتصادی  اختالل  و  افراد  جان 

مهاجرت ناخواسته در ابعاد گسترده : مهاجرت 
ناخواسته در مقیاس بزرگ ناشی از تغییرات 
اقلیمی، تبعیض، کمبود فرصت های پیشرفت 
یا  طبیعی  بالیای  اذیت،  و  آزار  اقتصادی، 
و  آمیز  درگیری های خشونت  انسان ساخت، 
غیره، واکنش گسترده علیه علم : انتقاد، انکار 
و یا بدبینی نسبت به شواهد علمی و جامعه 
علمی در مقیاس جهانی، منجر به عقبگرد 
یا توقف پیشرفت در زمینه اقدامات اقلیمی، 
سالمت انسان و یا نوآوری های تکنولوژیکی 
 : روان  سالمت  شدید  وخامت  می شود، 
بهداشت  اختالالت  یا  و  بیماری ها  گسترش 
روان در سطح جهان و جوامع مختلف، با تأثیر 
منفی بر رفاه، انسجام اجتماعی و بهره وری: 
تنهایی،  افسردگی،  عقل،  زوال  اضطراب، 
جوانان  گسترده  نا امیدی  غیره،  و  استرس 
: بی قیدی جوانان و عدم اعتماد به نفس و 
یا از دست دادن اعتماد آنها به ساختارهای 
در  موجود  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
مقیاس جهانی، تأثیر منفی بر ثبات اجتماعی، 
می گذارد،  اقتصادی  بهره وری  و  فردی  رفاه 
نتایج نامطلوب پیشرفت های فناوری : عواقب 
پیشرفت های  ناخواسته  یا  خواسته  منفی 
فناوری در افراد، مشاغل، اکوسیستم ها و یا 
اقتصادها: هوش مصنوعی، واسط مغز و رایانه، 
محاسبات  زمین،  مهندسی  بیوتکنولوژی، 
زیرساخت های  خرابی  غیره،  و  کوانتومی 
اطالعاتی حیاتی : تخریب، اشباع یا خاموشی 
زیرساخت ها یا خدمات فیزیکی و دیجیتالی 
به  سیستمی  وابستگی  نتیجه  در  حیاتی 
شبکه های سایبری و یا فناوری: سیستم های 
با وابستگی شدید به هوش مصنوعی، اینترنت، 
دستگاه های دستی، خدمات عمومی، ماهواره ها 
و غیره، نابرابری دیجیتالی : دسترسی نابرابر به 
شبکه ها و فناوری های دیجیتال حیاتی، بین 
و درون کشورها، در نتیجه امکان نابرابر در 
سرمایه گذاری، عدم مهارت های الزم در نیروی 
محدودیت های  نامناسب،  خرید  قدرت  کار، 
دولت و یا اختالف های فرهنگی، تمرکز قدرت 
دیجیتال  دارایی های  در  تمرکز   : دیجیتال 

حیاتی، توانایی ها و یا دانش توسط تعداد کمی 
از افراد، کسب و کارها یا کشورها ، منجر به 
عدم   ، قیمت گذاری  اختیاری  مکانیسم های 
خصوصی  دسترسی  نظارت ها،  در  بی طرفی 
و یا عمومی نابرابر و غیره می شود، شکست 
: زیرساخت امنیت  اقدامات امنیت سایبری 
سایبری برای کسب و کار، دولت و خانوار و یا 
اقدامات پیش رو یا منسوخ شده توسط جرایم 
اینترنتی روزافزون پیچیده و مکرر، منجر به 
تنش های  مالی،  خسارت  اقتصادی،  اخالل 
ژئوپلیتیک و یا بی ثباتی اجتماعی می شود و در 
آخرشکست در حکمرانی فناوری : عدم وجود 
چارچوب ها، نهادها و مقررات پذیرفته شده 
جهانی، برای استفاده از فناوری و شبکه های 
دیجیتال حیاتی، به دلیل اتخاذ استانداردها، 
پروتکل ها و زیرساخت های دیجیتالی ناسازگار 
کشورهای  از  گروه هایی  یا  کشورها  توسط 

مختلف.
روش ارزیابی: از پاسخ دهندگان به نظرسنجی 
)GRPS( درخواست شد تا برای هر یک از ۳5 
مخاطره جهانی فوق الذکر، از میان بازه های 
به  مخاطره  معتقدند  که  زمانی  زیر،  زمانی 
می شود  تبدیل  جهان  برای  مهم  تهدیدی 
مدت:  کوتاه  تهدیدهای  کنند:  شناسایی  را 
 5-۳ مدت:  میان  تهدیدهای  سال،   2-0
سال، تهدیدهای بلند مدت: 5-10 سال که 
سنجی  نظر  به  کلی  پاسخ  نهایت 8۴1  در 

)GRPS( دریافت شد. 
مخاطرات واضح در لحظه اکنون و کوتاه مدت، 
0 تا 2 سال و رتبه آن : بیماری های عفونی 
58.0 بحران های معیشتی 55.1 رویدادهای 
امنیت  شکست   52.۷ هوایی  و  آب  شدید 
سایبری ۳۹.0 نابرابری دیجیتال ۳8.۳ رکود 
طوالنی مدت ۳8.۳ حمالت تروریستی ۳۷.8 
انسجام  سرخوردگی جوانان ۳۶.۴ فرسایش 

اجتماعی ۳5.۶ آسیب محیطی انسان ۳5.۶
اثرات مخرب میان مدت، ۳ تا 5 سال و رتبه 
آن : حباب دارایی پشت سر هم 5۳.۳ خرابی 
زیرساخت های فناوری اطالعات 5۳.۳ بی ثباتی 
قیمت 52.۹ شوک کاال 52.۷ بحران بدهی 

 50.۷ ایالتی  بین  روابط  شکستگی   52.۳
امنیت  شکست   ۴۹.5 ایالتی  بین  درگیری 
حاکمیت  در  موفقیت  عدم   ۴۹.0 سایبری 
فناوری ۴8.1 ژئوپلیتیزه سازی منابع ۴۷.۹ 
تا 10 سال  بلند مدت، 5  تهدیدات موجود 
و رتبه آن : سالح های کشتار جمعی ۶2.۷ 
سقوط دولت 51.8 کاهش تنوع زیستی 51.2 
پیشرفت فناوری نامطلوب 50.2  بحران های 
منابع طبیعی ۴۳.۹ سقوط امنیت اجتماعی 
۴۳.۴ سقوط چند جانبه گرایی ۳۹.8 سقوط 
صنعت ۳۹.۷ شکست عملکرد آب و هوا ۳8.۳ 

واکنش شدید علیه علم ۳۷.8

جدی ترین مخاطرات جهانی ۲0۲1 بر حسب 
احتمال وقوع به ترتیب اهمیت:

)غیرعادی(،  شدید  هوایی  و  آب  وضعیت 
اقلیمی،  با تغییرات  اقدامات مقابله  شکست 
عوامل  از  ناشی  زیستی  تخریب های محیط 
تنوع  نابودی  عفونی،  بیماری های  انسانی، 
زیستی، استیالی قدرت دیجیتال و در آخر 
بر  مخاطرات  دیجیتالی جدی ترین  نابرابری 
حسب شدت اثر به ترتیب اهمیت: بیماری های 

تغییرات  با  مقابله  اقدامات  عفونی، شکست 
اقلیمی، سالح های کشتار جمعی، نابودی تنوع 
زیستی، بحران های منابع طبیعی، تخریب های 
محیط زیستی ناشی از عوامل انسانی و در آخر 

بحران های معیشتی

 جمع بندی
توجه به مخاطرات مطروحه در این گزارش 
بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  آثار  و 
در  توجهی  قابل  تأثیر  آنها،  از  هریک  مدت 
سیاستگذاری و برنامه ریزی دولتها، نهادهای 
این  دارد.  بزرگ  شرکتهای  و  بین المللی 
و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  موضوع در حوزه 
از  که  جهت  آن  از  ویژه  به  نیروگاهی، 
مخاطره  چهار  جهان،  اول  مخاطره  پنج 
اهمیت  از  از گروه محیط زیست هستند 
نظر می رسد  به  است.  برخوردار  بیشتری 
ضروری است صاحبان کسب و کارها در 
اثرات  بر  آنها  فعالیت  که  انرژی،  حوزه 
اقدامات  است،  تأثیرگذار  مخاطرات  این 
زیست  آثار  کاهش  منظور  به  متناسبی 

دهند. انجام  فعالیتهای خود  محیطی 
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در فضای کنونی که همه پارامترهای اقتصادی متاثر از کرونا در یک فراز و نشیب پرالتهاب و 
تقریبا ناپایدار قرار دارند بهتر است از موضوعاتی سخن بگوئیم که از کاهش ریسک و اضطراب 
حمایت می کند. یکی از این روش ها، مدیریت مبتنی بر استراتژیک است. آنچه که ساختارهای 
یک بنگاه اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد و باعث استحکام تصمیمات در فضای بحرانی 
می شود. اصوال در شرکت های تولیدی و بازرگانی اشکال مختلفی از مدیریت را می بینیم . و 
هرکدام بسته به نوع فعالیت درون مرزی و یا برون مرزی با تمرکز یا عدم تمرکز بر تخصص و 
وظایف سازمانی؛ هدایت کشتی تعامالت اقتصادی را در تالطم دریای طوفانی بی ثباتی بازار به 
عهده می گیرند. آنچه که باعث بهم ریختگی بیشتر می شود، گذشته از نگرانی های مدیران، 
سهامداران و ذی نفعان؛ موضوع مسئولیت اجتماعی و البته امور اخالقی سازمان است. مدیران 
ارشد در سازمان ها در زیرسرفصل مدیریت فرآیند برنامه ریزی استراتژیک می بایست به این 
امر مهم بپردازند. مسئولیت های اجتماعی تصمیم گیران استراتژیک تنها منوط به سهام داران 
یا ذی نفعان نیست بلکه به حوزه وسیع تری می اندیشد. مفهوم مسئولیت اجتماعی این است 
که کوچکترین واحد تجاری نیز غیر از سودآوری که البته وظیفه و اساس تشکیل واحد تجاری 

سرمایه انسانی و اخالق 

است؛ مسئولیت او در قبال جامعه است. و این 
تمام آن چیزی است که نهایتا همگی آنهایی 
به  و  کنند  می  منافع کسب  و  دارند  که شغل 
قولی امرار معاش می کنند؛ باید انجام وظیفه 
های  سرفصل  جزو  را  اجتماعی  مسئولیت  به 

ارتباط جمعی خود بدانند.
نام،  به  صاحبنظران  از  بارنی"  و  "گریفن 
مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند : 
مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی 
و  حفظ  جهت  در  بایستی  سازمان  که  است 
مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت 
و هینر  "درک  انجام دهد. همچنین  می کند، 
این   – مدیریت  –فرهنگ  کتاب  در  ساورد" 

احمد صرامی 
کمیسیون بازرگانان

اجتماعی،  مسئولیت   : که  دارد  می  بیان  طور 
وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی و 
دولتی، به این معنی که تاثیر سوئی بر زندگی 
اجتماعی که در آن کار می کنند نگذارد. در واقع 
توجه  جامعه.  افراد  زندگی  در  مثبت  مشارکت 
آنچه که سکوی  باشید مشارکت مثبت  داشته 
پرتاب ذهن های خالق می شود، آلودگی های 
سیستمی را می زداید و از فسادهای خواسته و 
ناخواسته و تبعیض در هر سازمانی چه تولیدی 
چه خدماتی و یا تجاری جلوگیری می کند. ما 
این مسئولیت هستیم  انجام  به  اخالقا موظف 
.هدف از این نوشتار رها شدن از وادادگی های 
اخالقی  و رهاکردن غل و زنجیر بی اخالقی 
سازمانی  های  واسطه   . هاست  سازمان  در 
راستی  فرآیند  ناظران  اولیه،  مواد  خرید  برای 
و  بازار  رقبای  کالن،  گیران  تصمیم  آزمایی، 
میران سازمان ها از عمده ترین این کنش های 
سازمانی هستند. و قطعا واکنش ها بستگی به 

نوع عملکرد آنها دارد.
از نگاه جامعه شناسی، مدیران سازمان ها 
چهار مسئولیت دارند: مسئولیت اقتصادی 
انجام  به  ملزم  را  خود  سازمان  آن  در  که 
دارد(،  درونی  منبع  داند)اجبار  می  آن 
به  مجبور  سازمان  که  قانونی  مسئولیت 
دارد(،  ان است)اجبار منبع خارجی  انجام 
است  شایسته  که  اخالقی  مسئولیت 
مسئولیت  و  دهد  انجام  را  آن  سازمان 
فداکارانه که ممکن است اجرای آن به نظر 
مسئولیت  ما  هدف   . گیرد  انجام  سازمان 
و  ها  پیچیدگی  با  است.تعامل  اخالقی 
معادالت بیرون سازمانی و محیط خارجی 
می بایست هدف اخالقی سازمان باشد.به 
در  باید  اوال  اخالقی  مسائل  دلیل  همین 
استراتژیک  و  کالن  های  گیری  تصمیم 
دوم  باشد،  داشته  پررنگی  نقش  سازمان 
اینکه در حد شعار تبلیغاتی نباشد،  قابل 
فهم عمومی و البته عملیاتی باشد . برای 
گام  سه  صاحبنظران  مقصود  این  به  نیل 
سازمان  رهبری  اند:  کرده  عنوان  اساسی 
عنوان  به  را  اخالقی  وجهه  تا  کند  تالش 

ارزش قلمداد کند، در خط مشی سازمان و 
یا بیانیه رسالت سازمان مورد توجه و تاکید 
شود و ارزش های اخالقی عملیاتی شوند و 

در حد حرف و شعار باقی نمانند.
روش تولید و تجارت در سال های اخیر که 
بخشی از آن به دلیل مواجهه با تحریم ها و 
اهمال کاری برخی کشورهای خارجی بود 
و بعضا مشکالت و موانع داخلی که اساسا 
به عدم پایبندی به قوانین شفاف همچون 
هدفمندی  و  کار  و  کسب  فضای  بهبود 

یارانه ها و بیمه و مالیات و رگوالتوری در 
نگوئیم  اگر  شد،  می  ختم  غیره  و  صنعت 
تماما که بخش بزرگ آن به کمرنگ شدن 
امور اخالقی سازمان ها مرتبط می شود. و 
بزرگان جامعه  از  همانطور که بی اخالقی 
الاقل  یا  و  کند  می  سرایت  کوچکترها  به 
کسب  فضای  در  گیرد،  می  قرار  سرمشق 
را  کوچک  های  سازمان  گریبان  نیز  وکار 
اخالقی،  تنگناهای  بیشتر  گیرد.  می  نیز 
یک  بین  تضاد   . است  تضاد  یک  متضمن 
یا  و  سازمان  برابر  در  فرد   - کل  و  بخش 
حتی سازمان در برابر جامعه به عنوان یک 
به  مدیران  وقتی  باشیم  داشته  توجه  کل. 
گوئی،  دروغ  نظیر  غیراخالقی  رفتارهای 
معموال  شوند،  می  متهم  دزدی  یا  تقلب 
قرار  حمله  مورد  سازمان  موقعیت  یا  فرد 
می گیرد و یا حتی سرزنش، بازخواست و 

یا حتی مورد ادعا حقوقی و قضائی . 
دلیل  به  ها  آدم  که  معتقدند  افراد  اغلب 
اخالقی  های  گزینش  به  فردی  صداقت 
مبادرت می ورزند . درست است اما کامل 
نیست چون ارزش ها، نگرش ها، باورها و 
الگوهای رفتاری فرهنگ و اخالق سازمانی 
همان چیزی است که ما در یک سازمان 
غیر  یا  اخالقی  وکار  کسب  عمل  شیوه 
اخالقی می دانیم . این بسیار معمول است 
از ذهن نیست. مطلوبیت، حقوق و  و دور 
که  هستند  سواالتی  عنوان  عدالت  البته 
مدیران سازمان در فرهنگ سازمانی و در 
گو  پاسخ  همواره  باید  سازمان  استراتژی 

باشند.
اگر درست گفته باشند که الحق می بایست بر 
سر در همه سازمان ها نوشت، می گویند 70 
سال پیش، پشت کارت های مدرسه دارالفنون 
چنین نوشته بودند: راست بگوئید، راست بشنوید 
و راست بروید، آنچه را که می خواهید جسورانه و 
خردمندانه بدست آورید، با خود تعهد جوانمردانه 
کنید که فریب ندهید و کوشش کنید که فریب 
هم نخورید بنابراین در دوره زندگانی چشم و 

گوش خود را خوب باز و شنوا کنید.

مسائل اخالقی اوال باید در
 تصمیم گیری های کالن و 

استراتژیک سازمان نقش پررنگی 
داشته باشد، دوم اینکه در حد شعار 
تبلیغاتی نباشد،  قابل فهم عمومی و 

البته عملیاتی باشد
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دولت با ارائه هر ساله الیحه بودجه به مجلس، 
پیش بینی منابع درآمدی و مخارج خود را 
به تفکیک برای سال آینده اعالم می کند تا 
هم در این زمینه شفاف سازی صورت پذیرد 
وهم اینکه برای هزینه کرد خود دربخش 
های مختلف مجوزهای الزم را از نمایندگان 
مردم دریافت نماید . در الیحه بودجه 1۴00 
که رقمی معادل 8۴1 هزار میلیارد تومان 
از  می باشد به وضوح اعالم شده که ۷۶% 

بررسی الیحه
 بودجه 1۴00 

اختالفات و 
 بین دولت 

و مجلس

تومان  هزارمیلیارد  معادل ۶۳۷  مخارج  کل 
بابت حقوق کارکنان ، کمک به صندوقهای 
بازنشستگی و همچنین یارانه ها پرداخت 
خواهد شد .  10۴ هزار میلیارد تومان یا  
%12 از  بودجه هم بابت طرحهای عمرانی 
نیز  تومان  میلیارد  هزار   100 درنهایت  و 
قبال  که  ای  قرضه  اوراق  بازخرید  بابت 
می  پرداخت  است  داده  مردم  به  دولت 
گردد. این کل مخارج دولت در سال آینده 
است . درمقابل، منابع درآمدی را نیز اعالم 
کرده که بنظرمی رسد از دقت الزم برخوردار 
نیست و احتمال عدم تحقق آن باال است . 
در ذیل به این موارد خواهیم پرداخت : دولت 
پیش بینی کرده که رقمی معادل ۳22 هزار 
میلیارد تومان از محل دریافت مالیات، عوارض 
گمرکی و درآمدهای ناشی از مالکیت خود و 
همچنین خدماتی که طی سال به مردم ارائه 
می کند بدست خواهد آورد. به عبارتی ۳8% 
از پول مورد نیاز حتماً تامین می شود . اما 
معادل 51۹  که  الباقی  برای ۶2%  دید  باید 
هزار میلیارد تومان می باشد چه فکری شده 

است ؟ . دولت اعالم کرده 25 هزار میلیارد 
اموال و  از  از محل فروش بخشی  را  تومان 
هایی  زمین  یا  ساختمان  مثل   ( ها  دارائی 
های  سازمان  یا  ها  وزارتخانه  اختیار  در  که 
. حدود ۹5  کند  می  ( کسب  است  دولتی 
هزار میلیارد تومان را هم از محل فروش سهام 
دولت در شرکت های دولتی بدست می آورد 
و اگر خدا بخواهد و انشااهلل تحریم ها برداشته 
شود و بتواند 2.۳ میلیون بشکه در روز هم 
نفت بفروشد ، از این محل نیز حدود  1۹۹ 
هزار میلیارد درآمد ایجاد می شود. با محقق 
میلیارد  هزار   200 فوق  موارد  همه  شدن 
تومان هم کسری وجود دارد  که قرار است 
آن را قرض بگیرد . یعنی یا اوراق چاپ کند 
و پرداخت بدهی امروز را به آینده محول کند 
یا ازصندوق توسعه ملی برداشت نماید. آنچه 
در باال بیان شد شکلی ساده ای بود از الیحه 
بودجه سال بعد که با واکنش جدی مجلس و 
متخصصین روبرو شده است . زیرا همه ساله 
یک اشتباه تکرار می شود و آن اینکه در بخش 
منابع، درآمدهای واهی و پوشالی ایجاد  و بر 
اساس آن هم مخارج تنظیم می شود . در 
نهایت هم به علت عدم تراز منابع و مصارف 
کسری بودجه ایجاد می شود و دست دولت 
جلوی بانک مرکزی دراز است تا برداشتی از 
آن محل داشته باشد . این عمل آثار تورمی 
شدیدی برای کشور دارد بطوری که هر گونه 

محمدرضا مجلل
کارشناس اقتصاد 

و مدیریت

اضافه خرج کرد که مستقیم یا غیر مستقیم به 
استقراض از بانک مرکزی منتهی شود به ازای 
هر 10 هزار میلیارد تومان موجب 2 درصد 
تورم خواهد شد.  برای نمونه در قانون بودجه 
سال 1۳۹8 فرض کردند که روزی یک و نیم 
میلیون بشکه نفت و میعانات گازی فروخته 
خواهد شد. اما چنین نشد و دولت که برای 
مخارج خود مستاصل شده بود از شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا برای برداشت 
۴5 هزارمیلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و 
انتشار ۳8 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مازاد 
بر سقف مصوب قانون بودجه مجوز گرفت که 
منجر به تورمی بسیار شدید در سال ۹8 شد . 
در قانون سال 1۳۹۹ نیز همین اتفاق افتاده 
میلیون  یک  روزی  کرد  فرض  دولت  است؛ 
بشکه نفت و میعانات گازی خواهد فروخت اما 
در عمل چنین نشد . عالوه بر آن در خصوص 
دیگر اقالم بودجه نیز آنقدر پیش بینی ها غیر 
واقعی بود که انتظار می رود تا پایان سال رقم 
میلیارد  هزار  به 2۷۳  دولت  بودجه  کسری 
نیز همچون سال  .این کسری  برسد  تومان 
۹8 موجب فشار تورمی شدید شد . زیرا برای 
تامین آن صرفاَ از دو طریق می توان اقدام کرد 
یا باید از صندوق توسعه ملی برداشت شود که 
به دلیل تحریم ها به منابع آن دسترسی نیست 
و باید معادل ریالی  را از بانک مرکزی گرفت 
که مشابه استقراض از بانک مرکزی است و به 
افزایش پایه پولی منجر خواهد شد . یا باید 
اوراق بدهی دولتی چاپ کرد که اتفاقاً آن هم 
به دلیل فشار بر منابع مالی محدود در اقتصاد 
موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد و هزینه های 
تامین مالی بخش دولتی و خصوصی را افزایش 
خواهد داد. جالب اینجاست که دولت بعد از 
دو سال تجربه باز همین کار را انجام داده و 
برای سال 1۴00 پیش بینی فروش روزی دو 
میلیون و سیصد هزار بشکه در روز را دارد که 
با واقعیت های امروز فاصله داشته  و بطور قطع 
موجب کسری بودجه شدید در سال آینده 
خواهد شد . طبق گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس بررسی های کارشناسی نشان می دهد 

که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل 
از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل 
اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود 
۳20 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده 
خواهد  وجود  بودجه  مخارج  پوشش  برای 
داشت. بر اساس این گزارش حتی در صورت 
استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط 
بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری )به میزان 
1۴5 هزار میلیارد تومان( همچنان حدود 1۷5 
هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی 
می ماند که می تواند مستقیم یا غیرمستقیم 
به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و 
تورم های شدیدی در سال آتی و سال های بعد 
در پی داشته باشد. گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس تصریح می کند که با توجه به اینکه 
کنترل هزینه های جاری جزو اهداف قوانین 
مرتبط  هزینه های  می بایست  بوده،  برنامه 
)بر  بودجه  مصارف  در  دستمزد  و  حقوق  با 
اساس قانون برنامه ششم توسعه( کنترل شده 
در جهت محرومیت زدایی،  موجود  منابع  و 
تضمین معیشت عمومی و سرمایه گذاری های 
الیحه  این  در  که  شود  صرف  زیرساختی 

که  اساسی  اشکاالت  اهم  نیست.   چنین 
نمایندگان  و  اقتصادی  کارشناسان  توسط 
مجلس بر این الیحه گرفته شده عبارتند از 
: بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و 
افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳0 درصد 
)با در نظر گرفتن پیش فروش نفت(، کاهش 
سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی از 
۳۶ درصد در 1۳۹۹ به 2۷ درصد در 1۴00، 
رشد 5۹ درصدی  هزینه های جاری، کاهش 
میزان سرمایه گذاری های دولت از 15 درصد 
 ،1۴00 در  درصد   11 به   1۳۹۹ سال  در 
کسری بودجه ساختاری قابل توجه که حدود 
50 درصد است. محسن زنگنه نماینده تربت 
حیدریه در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه و رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه 
در اظهار نظری در این خصوص اعالم کرده 
تفلیق سه عمل جراحی  : کمیسیون  است 
برای اصالح الیحه بودجه انجام خواهد داد . 
اول شفاف سازی رابطه ی مالی نفت و دولت . 
دوم تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه و رسیدن 
نرخ  از 5  دولت  زیرا   ( ؛  معین  نرخ  یک  به 
متفاوت ؛ ۴200 تومان ،  1۷000 تومان  ،  
11500  تومان  ، ارز نیمایی و ارز آزاد در 
محاسبات استفاده کرده است( و در نهایت هم 
درحوزه  ی مالیات ها یک جراحی مهم انجام می 

شود تا پایه و چتر مالیاتی گسترش پیداکند.

 نتیجه :
بار کلیات  این یادداشت یک  در زمان تهیه 
الیحه بودجه رد و برای اصالح به دولت برگشت 
داده شده است . هنوز نتیجه نهایی بطور دقیق 
مشخص نیست ، اما از مجموع اظهار نظرها 
چنین  برمی آید که تغییراتی مهم و عمیق در 
بودجه لحاظ خواهد شد و ازآنجائیکه هنوز به 
درستی معلوم نیست  روی چه اعدادی توافق 
صورت پذیرد اظهار نظر خاصی نیز نمی توان 
کرد . ولی در کل ، کفگیر به ته دیگ خورده  و 
حال اقتصاد همچون دو سال قبل خوب نیست 
و احتماالً  اقتصاد با تورم قیمتی شدید روبرو 

خواهد شد .  

 دولت بعد از دو سال تجربه باز همین 
کار را انجام داده و برای سال 1۴00 
پیش بینی فروش روزی دو میلیون و 
سیصد هزار بشکه در روز را دارد که 
با واقعیت های امروز فاصله داشته  و 

بطور قطع موجب کسری بودجه شدید 
در سال آینده خواهد شد

گـــزارش
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اجداد  که  زمانی  پیش،  سال  هزار   150 مطمئنا 
بسیار کهن ما، سنگ ابسیدین را به عنوان وسیله ای 
ایران  به  آناتولی  از  ظروف  ساخت  و  برش  برای 
آوردند، نمی دانستند که در حال انجام اولین تجارت 
تاریخ بشریت هستند. از آن زمان کم کم تجارت و 
بازرگانی تبدیل به یکی از مهمترین ارکان پیشرفت 
و توسعه برای هر ناحیه و یا کشوری شد و امروزه 

آمدن  وجود  به  و  کار  و  کسب  مدیریت  استراتژی  در  شگرف  پیشرفت  شاهد 
تجارت  منظور  به  هدف  بازارهای  تحلیل  و  شناسایی  برای  بسیار  ساختارهای 
هوشمندانه تر هستیم. تجارت هوشمندانه با بهره گیری از علم داده و ساختارهایی 
گام ّهای  باعث می شوند  را مشخص می کنند  داده ها  که چهارچوب جمع آوری 
ابتدایی برای تحلیل بازار استوارتر برداشته شود. در مطلبی که چندی قبل در 
ماهنامه  دنیای انرژی با عنوان »علم داده، قدرتمندترین ابزار برای به دست آوردن 
بازار« نوشتم به اهمیت داده و تحلیل آن پرداختم. در این مطلب اما می خواهم 

P( به معنای Political factors  یا فاکتورهای سیاسی، E به معنای Economic factors یا فاکتورهای اقتصادی، S به معنای Social factors یا فاکتورهای اجتماعیT( به معنای 
)Technological factors( یا فاکتورهای تکنولوژیکی، E دوم به معنای )Envronmental factors( یا فاکتورهای محیطی و L به معنای )Legal factors (یا فاکتورهای قانونی(

این  بپردازم.  داده  به ساختارهای جمع آوری  بیشتر 
کمک  ما  به  که  هستند  چراغی  مانند  ساختار ها 
جدید  بازار  نشناختن  از  ناشی  تاریکی  در  می کنند 
کردن  پیدا  مانند  را  درست  داده های  و  نشویم  گم 
ردپایی که ما را به مقصد می رساند شناسایی کنیم. 
جمع آوری داده ها ظاهرا کار پیچیده ای نیست. تنها 
زبان  مقداری  و  گوگل  وب سایت  آدرس  دانستن  با 
انگلیسی می توان هر سوال یا عبارتی را جستجو و 
با موضوع را در صفحات وب  هزاران مطلب مرتبط 
هستند  دسترس  در  بسیار  داده ها  بله  کرد.  پیدا 
ولی همانقدر که این در دسترس بودن کار ما را از 
جنبه هایی ساده می کند از جنبه های دیگر نیز باعث 
طالیی  عصر  به  که  دوره ای  در  می شود!  ما  سردرد 
داده ی درست که  پیدا کردن  است،  داده ها مشهور 
نیازمند  که  است  تخصصی  خود  بیاید  ما  کار  به 
مطالعه ی ساختارهای تحلیل بازار است. داده ای که 
برای شناسایی بازار هدف جمع آوری می شود باید از 
دو فیلتر اساسی رد شود: اول اینکه این داده باید در 
راستای هدف ما باشد و دوم اینکه باید از منابع معتبر 
استخراج شود. اولی با استفاده از ساختارها و دومی 
با استفاده از علم منبع شناسی قابل وصول است. اما 
همانطور که پیش تر گفتم در این مطلب می خواهم به 
ساختارها بپردازم. بنابراین رفتم سراغ پرطرفدارترین 
ساختاری که امروزه در بسیاری از کسب و کارهای 
بزرگ برای تحلیل بازار به کار می رود. ساختارهای 
دیگر نیز بسیار مشابه این ساختار هستند و در واقع 
برای  داده  جمع آوری  ساختارهای  اصلی  هسته ی 
شناسایی بازار جدید همین ساختار PESTEL است. 
ساختارPESTEL تحلیل PESTEL نام خود را از ۶ 

حرفی گرفته که فاکتورهای آن را شرح می دهند .

 فاکتورهای سیاسی
فاکتورهای سیاسی در تحلیل PESTEL سیاست هر 

بازار برای رفتار با بازیگرانش است. انواع تعرفه ها و 
مالیات بر کاالها که توسط دولت ها لحاظ می شوند 
از تحلیل PESTEL قرار می گیرند.  در این دسته 
در نتیجه جمع آوری داده هایی که بتوان برچسب 
داده های  جمله  از  زد  آنان  بر  را  سیاسی  داده ّای 

کارآمد برای تحلیل بازارهای هدف هستند.

  فاکتورهای اقتصادی
که  هستید  پوشاکی  برند  صاحب  که  کنید  تصور 
اتفاقا از جمله پوشاک لوکس به شمار می رود. به 
این  کنید.  فرض  را  پلین   فیلیپ  برند  مثال  طور 
نرخ  آن  در  که  را  ایران  حاضر  حال  در  اگر  برند 
افزایشی دارد  ارز به شدت باال و تورم هم روندی 
برای بازار آینده ی خود انتخاب کند به احتمال زیاد 
اگر  دیگر  طرفی  از  خورد.  خواهد  جدی  شکستی 
صاحب برند پوشاک داخلی در ایران باشید با توجه 
به فاکتورهای اقتصای فوق که ذکر شد و با توجه به 
این نکته که نیاز برای تهیه ی لباس در هر شرایطی 
وجود دارد، می توانید امید داشته باشید که در آینده 
می توانید بازار بسیاری از برندهای خارجی در ایران 
را از آن خود کنید. بنابراین فاکتورهای اقتصادی 
می توانند نقشی جدی در تحلیل بازار داشته باشند. 
این است  اینجا حائز اهمیت است  نکته ای که در 
باید  باهوش  بازار  تحلیلگر  یک  عنوان  به  که شما 
بدانید که هیچ فاکتوری به ذات خوب یا بد نیست. 
در این مثال دیدیم که یک فاکتور اقتصادی مانند 
نرخ ارز باال که می تواند برای یک کمپانی خارجی 
مانند فلیپ  پلین فاکتوری منفی به شمار رود، برای 
تولیدکننده ی داخلی انگیزه ای برای سرمایه گذاری 

بیشتر در همان بازار شود.

 فاکتورهای اجتماعی
یکی از مهمترین فاکتورها برای ورود به یک 

چطور با 
علم داده 

و ابزارهای 
مناسب، بازار را

تحلیل کنیم؟

سهراب صالحین
دنیای انرژی
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توجه  است.  اجتماعی  فاکتورهای  بازار، 
ناگهان  می تواند  مسئله  این  به  درست 
به  را متحول کند.  وضعیت سازمان شما 
طور مثال چه زمانی بهتر از یک تعطیالت 
صادرکننده ی  ورود  برای  طوالنی 
محصوالت دامی به بازاری جدید؟ زیرا در 
بیشتر فرهنگ ها، تعطیالت با معاشرت های 
بیشتر و مهمانی ها همراه است و معموال 
حالت  این  در  دامی  فرآورده های  مصرف 

بیشتر است )در دنیایی ایده آل که ویروس 
باشد!(.  نریخته  هم  به  را  چیز  همه  کرونا 
تقاضای بیشتر نیز به معنای آغوش باز یک 

بازار برای ورود محصوالت شماست!

 فاکتورهای تکنولوژیکی

جزء  تکنولوژی  انتقادها،  تمام  وجود  با 
در  و  امروزیست   انسان  زندگی  الینفک 
دنبال  به  کشوری  هر  نیز  کالن تر  دیدی 

حال  این   با  است.  تکنولوژی  پیشرفت 
تاکنون رشد تکنولوژی در همه جا یکسان 
با  بازار  یک  در  مثال  طور  به  است.  نبوده 
ممکن  تمایل  باال،  پاالیشگاهی  تکنولوژی 
باشد،  خام  نفت  خرید  سمت  به  است 
با  کشورهایی  که  است  حالی  در  این 
تمایل  پایین تر  پاالیشگاهی  تکنولوژی 
صورت  به  را  نفتی  فرآورده های  دارند 
باعث  امر  همین  کنند.  خریداری  آماده 

بازار  کردن  پیدا  خصوص  در  مالحظاتی 
مواد  صادرات  بخش  فعاالن  برای  هدف 

می شود. نفت  پاالیشگاهی 

 فاکتورهای قانونی

قوانین  دانستن  بازار،  یک  به  ورود  برای 
حاکم بر آن بازار حیاتی است. قوانین کار، 
مشتریان  حقوق  و  ایمنی  استانداردهای 
در  می گیرند.  قرار  دسته  این  در  همگی 

برخی از کشورها که فضا امنیتی و اقتصاد 
دستوری تر است لزوم توجه به فاکتورهای 
قانونی بسیار بیشتر است. در این کشورها 
که  فعالیت هایی  از  بسیاری  است  ممکن 
به ظن شما بدیهی و بی خطرند، ممنوع و 

خالف قانون باشد.

فاکتورهای محیطی

حوزه های  شامل  بیشتر  فاکتورها  این 

دام پروری  و  کشاورزی  توریسم، 
دیگر  حوزه های  می تواند  اما  می شوند 
در  مثال  طور  به  گیرد.  بر  در  نیز  را 
مانند  است  سرد  بسیار  هوا  که  کشوری 
کار  انجام  برای  افراد  تمایل  کانادا، 
نتیجه  در  است.  کمتر  باز  فضای  در 
اکتشاف  پی  در  که  سرمایه گذاری 
این  در  آنها  از  بهره برداری  و  معادن 
هزینه ی  که  بداند  باید  است  کشور 
از  بیشتر  بسیار  است  ممکن  کار  نیروی 
مثل  کشوری  در  معدن  اکتشاف  فرضا 
که  فاکتور   ۶ اینجا  تا  باشد.  افغانستان 
از نظر PESTEL برای بررسی یک بازار 
را  گرفت  قرار  بررسی  مورد  باید  هدف 
می تواند   PESTEL تحلیل  شناختیم. 
به  بازار هدف  وضعیت  از  درستی  درک 
بحث  فاکتورهای  دانستن  با  دهد.  ما 
یک  که  گرفت  تصمیم  می توان  شده، 
ورود  برای  الزم  پتانسیل  می تواند  بازار 
خیر.  یا  باشد  داشته  را  ما  کار  و  کسب 
باید توجه داشت که در این نوع تحلیل 
صورت  به  مختلف  فاکتورهای  بازار، 
بهتر  شاید  و  هستند  گذار  اثر  مرکب 
برای  امتیازدهی  سیستم های  از  است 
نهایت  در  تا  شود  استفاده  فاکتور  هر 
انتخاب  را  باالتر  امتیاز  با  بازار  بتوان 
فاکتورهای  مورد  در  مثال  به طور  کرد. 
محیطی گفته شد که در کانادا به دلیل 
است  گرانتر  کار  نیروی  بودن  سردسیر 
معدن  حوزه ی  سرمایه گذار  یک  برای  و 
فاکتور  نظر  از  افغانستان  است  ممکن 
با  اما  باشد.  بهتری  گزینه ی  محیطی 
مانند  دیگر  فاکتورهای  گرفتن  نظر  در 
ممکن  قانونی  و  سیاسی  فاکتورهای 
کشور  سرمایه گذار  نهایت  در  است 
سرمایه ی  مقصد  عنوان  به  را  کانادا 

کند.  انتخاب  خود 



Is coronavirus rearranging the world superpowers?

In 1898, “The Treaty of Paris” was signed by the 
United States and Spain to end the war between the 
two countries. It was the birth of a new superpower 
called the United States of America in the world.
The global disasters such as World War I (1914-
1918), the Spanish flu pandemic (1918-1920), the 
Great Depression (1929-1940), and World War II 
(1939-1945) could not debilitate the great power 
of America notably. According to the data avail-
able, 0.5% of the U.S. population died during the 
outbreak of the Spanish flu (1918-1920). The death 
of 550,000 people meant a shock for the American 
labor force. However, the GDP did not collapse as 
much as it did in 2020. The United States and the 
former Soviet Union had been the world’s largest 
superpowers since World War II. Then in 1948, the 
United States of America implemented the most 
successful foreign policy project. They decided to 
help the Western European countries. The act was 
enormously prosperous for the economy of the 
United States as the first superpower. Indeed, no in-
cident could change The U.S. position in the world 
until 2019. The Asian sleeping dragon, China, who 
was one of the most underdeveloped countries 
started to execute new reform measures in the late 
1970s. Consequently, China rose to take the position 

for one of the greatest powers of the world. China’s 
gross national income (GNI) grew to about $8227 
billion in less than 34 years in 2012, while it was 
just $150 billion in 1978. According to the Interna-
tional Monetary Fund and the World Bank, the U.S. 
real GDP growth was about 2.2% in 2019. Mean-
while, China real GDP growth was 6.1% and the 
world’s real GDP growth estimated about 2.8%. In 
2020, with coronavirus pandemic, the U.S. real GDP 
growth fell to -4.3 while China real GDP growth was 
about 1.9% and the world was about 4.4%. With the 
start of global vaccination in 2021, the worldwide 
situation set to improve. Nevertheless, the average 
U.S. real GDP growth is estimated about% for years 
2021 to 2025, while China expects 6.16% growth for 
a similar period. Preliminary studies show that the 
economic damage caused by pandemic has been so 
severe that the U.S. faced difficulty to get back on 
track. Contrarily, China is rapidly taking the position 
as the first superpower of the world. According to 
the latest forecasts of the International Monetary 
Fund and the World Bank, China will become the 
world’s largest superpower by 2024 and take this 
position from the United States after years. Mean-
while, other Asian countries, including India and In-
donesia are developing significantly fast.
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That’s the question I was asked recently by host Kym 
Bolado on the weekly “In The Oil Patch” radio program 
that airs in various markets across Texas. It’s an interest-
ing question, and one that comes with no easy answer. 
When contemplating the question, it’s easy to look 
back and 2015, or 1985 or some of the years during the 
decade of the 1970s, a time when it often appeared 
that the prophets of “Peak Oil” theory might actually 
be correct as years that might compare. I first came into 
the oil business right out of college in 1979, so my frame 
of reference encompasses all of those down years and 
more. They were all bad for the industry in their own 
ways, and the devastation the industry suffered in 
1985 and the half-decade afterwards would certainly 
compare to the job-losses, bankruptcies and gen-
eral carnage experienced in the U.S. industry in 2020. 
Suffice it to say that no one in the oil business will be 
sorry to see this year finally come to a merciful end. 
Comparisons between 2020 and 1985 seem es-
pecially relevant since the collapse in oil prices that 
took place in both years initially germinated for the 
same reason: An effort by Saudi Arabia to flood 
the global market with crude motivated both by a 
desire to reclaim lost market share and to slow a 
booming upstream industry in the United States. 
It’s tempting to blame the 2020 price collapse on 
the COVID-19 pandemic, mainly because that is 

a true story in large part. But no one should dis-
count the price war between Saudi Arabia and 
Russia that broke out on March 4 due to the col-
lapse of the OPEC+ agreement as a big factor in 
taking an already-deteriorating situation and turn-
ing it into an existential crisis for many companies. 
The OPEC+ collapse endured for only a handful of 
weeks but it led directly to that memorable day in 
April when the price for West Texas Intermediate 
turned deeply negative – falling as low as -$37.63 
per barrel – in an unprecedented manner. That event 
was motivated by fears among traders that U.S. crude 
storage would become completely filled at some 
point during May amid reports of a flotilla of oil tank-
ers containing 50 million barrels of Saudi crude head-
ed to U.S. refineries. Those reports turned out later 
to have been not so accurate, but the damage had 
been done, and it was all quite a shock to the system. 
By comparison, 1985 saw crude prices drop into the 
single digits – I personally knew multiple produc-
ers who sold oil in South Texas below $2 per bar-
rel during that desperate year – but not below zero. 
The business destruction in 2020 was not limited to the 
upstream segment of the industry: The midstream and 
service sectors suffered mightily as well. For the pipelines, 
the carnage related as much to bad politics and unprec-
edented court decisions as much as any other factor. 
The politics in North Carolina became so convoluted 
in early July that Dominion Energy D and Duke Energy 
DUK, after years of planning and permitting activities, 
threw up their hands and cancelled plans to complete 
their $8 billion Atlantic Coast Pipeline project. Just days 
later, a federal judge in Washington, DC ordered Ener-
gy Transfer to shut down its Dakota Access Pipeline, an 
unprecedented activist decision that was later over-
turned, although the question remains up in the air 
as he year comes to a close. On the same day, the U.S. 
Supreme Court refused to overturn a decision another 
federal judge in Montana that halts the construction 
of the long-delayed northern leg of the Keystone XL 
pipeline on the grounds that the Corps improperly is-
sued a fast-track water crossing permit for that project. 
All of that, and the year comes to a close with the elec-
tion of a new President, Joe Biden, whose administra-
tion promises to implement policies overtly hostile to 
all segments of the oil and gas business in the U.S

Fall of the

 price in 2020 

Who to blame ?



to unfavorable prices. The company needs gas 
prices—specifically, Asian spot market prices—
to be over $5 per million British thermal units 
(mmBtu). Right now, LNG trades at about $2 
per mmBtu. Can it climb more than 100 per-
cent within a year?
Unfortunately, this is hardly likely. The latest 
news from the key Asian market was a warn-
ing: China will not be gobbling up the world’s 
LNG this winter. The country has stocked up 
on cheap LNG already, and its storage space 
is tight, so the usual buying spree in anticipa-
tion of the heating season is unlikely to take 
place this year, Bloomberg reported earlier this 
week, citing analysts.
“There is a big question about whether demand 
will recover enough in September and October 
to digest the almost-full gas storage while pipe-
line imports resume,” Wood Mackenzie analyst 
Miaoru Huang told Bloomberg. “There will be 

no room for more injections to underground 
storage by early September.”
Yet, U.S. LNG exports are set for a rise this 
month, based on gas flows into liquefaction 
facilities as reported by Reuters. These flows 
have gone up to some 4 billion cu ft since the 
start of August, versus 3.3 billion cu ft daily in 
July. Cancellations are also declining. Canceled 
U.S. cargos for October are the lowest since 
May, thanks to a price rally sparked by a partial 
outage at the Gorgon LNG in Australia.
Yet this is a small consolation. The United States 
is not the only place where energy companies 
are building more LNG capacity—far from it. 
The future of the LNG export industry will only 
be more competitive than its present. Price will 
become even more important. More produc-
tion will certainly mean lower prices, but will 
they be high enough to make the production 
profitable? 

In a world awash in LNG, any news about more 
production capacity sounds illogical. Neverthe-
less, this is what U.S. energy companies are do-
ing: they are boosting their production and ex-
port capacity despite a plunge in exports over 
the past few months.
Are they burying themselves in billions worth 
of liquefaction trains that will never return the 
investment, or are they cleverly playing the 
long game?
U.S. LNG export capacity was three times that 
of the actual exports last month, the Energy 
Information Administration said earlier in Au-
gust. These have been falling since February, 
faster and faster, to reach just 3.1 billion cu ft 
per day from the February record-high of 8 bil-
lion cu ft per day.
Of course, the biggest culprit was the corona-
virus. The pandemic-prompted lockdowns did 
to natural gas demand pretty much what they 
did to oil demand, further depressing already 
depressed prices and compromising the com-
petitiveness of U.S. liquefied gas.

Even so, producers are expanding.
Cheniere Energy, the biggest U.S. LNG exporter, 
said earlier this month that it planned to com-
plete the sixth liquefaction train at the Sabine 
Pass terminal in 2022 rather than 2023, Re-
uters reported recently. Kinder Morgan is put-
ting the finishing touches to the ninth train at 
its 10-train Elba Island facility. And Pembina is 
fighting legal challenges in the path of its Jor-
dan Cove LNG project, the first LNG export fa-
cility on the U.S. West Coast. All this despite 

dozens of canceled cargos and an uncertain 
outlook for gas demand.
The International Gas Union, for instance, is 
optimistic. While it acknowledges that the pan-
demic will wipe out some demand for gas this 
year, it expects to see a quick rebound as soon 
as 2021. While it expects LNG exports this year 
to decline by 4.2 percent, these should rebound 
quickly, too, in 2021, thanks to low prices and 
the drive for lower emissions that is likely to 
spark increased use of gas instead of coal and 
oil. Prices are the key, the IGU’s report says.
“LNG prices are now far too low for U.S. ex-
porters to make any profit, prompting many to 
simply shut off,” energy finance analyst Clark 
Williams-Derry from the Institute for Energy 
Economics and Financial Analysis told CNBC 
earlier this month. “It is not so much that the 
coronavirus crisis is going to last for a long time, 
it is more that the ‘new normal,’ post-Covid, 
may be one in which the U.S. LNG export dream 
seems out of reach,” he added.
Williams-Derry was the co-author of a IEEFA 
report about U.S. LNG’s future released in July 
which noted that the current fundamentals and 
price context has put the future of planned LNG 
capacity in question as buyers are increasingly 
reluctant to make the long-term commitments 
necessary for these projects to proceed. And 
yet, even the current LNG export capacity may 
already be too much.
In June, Tellurian, the company behind the 
planned Driftwood LNG facility, said it would 
make the final investment decision on the proj-
ect in 2021. The delay, Tellurian said, was due 

U.S. LNG Exporters Are Adding Capacity 
Despite A Plunge In Demand
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 Abu Dhabi awarded Japan’s Cosmo Energy Holdings 
Co. the right to explore for offshore oil and natural gas 
as the Middle Eastern emirate seeks to expand its out-
put capacity.Energy producers have been hit hard over 
the past year as the coronavirus pandemic hammered 
economies and crude prices plummeted. Oil and gas 
firms have had to cancel projects and cut spending, 
increasing concern that fuel may be in short supply 
later this decade as demand recovers. Oil companies 
generally need to develop new deposits simply to re-
place older, depleting areas, something they’ve had to 
do on tighter budgets due to the virus’ impact on the 
industry. But Abu Dhabi is taking the additional step of 
working through the downturn to expand its ability to 
pump crude. Cosmo will invest as much as $145 million 
in the exploration phase at Offshore Block 4, govern-
ment-owned Abu Dhabi National Oil Co. said Wednes-
day in a statement. Abu Dhabi holds most of the oil in 
the United Arab Emirates, the third-largest producer in 
OPEC.If Cosmo discovers commercial quantities of oil 
and gas, it can enter a 35-year concession agreement 
to produce them. Adnoc will have the option of a 60% 
stake in the production partnership, it said. Any crude 
found could take years to develop and come to market.

OPEC Cuts
Adnoc will spend $122 billion over the next five years to 
help boost its capacity to 5 million barrels a day by 2030 
from around 4 million now. Last year, the UAE chafed 
against production limits imposed by the Organization 

of Petroleum Exporting Countries, arguing that they 
were too low.Even so, the UAE has largely complied 
with its quotas, and has expressed support for the sup-
ply-cuts deal between OPEC and allies such as Russia. 
The output curbs have helped crude prices recover to 
more than $60 a barrel, roughly triple last year’s low in 
April.Even amid forecasts that global oil demand could 
peak as early as the 2030s, producers expect buyers 
to continue using the fuel for decades. Persian Gulf 
petrostates want to ensure they’re able to produce 
and sell their crude while demand persists and are 
keen to avoid price spikes that would speed the switch 
to alternatives.Output from fields in the Middle East, 
where extraction costs are among the world’s lowest, 
is expected to provide supplies even into the twilight of 
the oil industry. OPEC producers such as the UAE, Saudi 
Arabia, Kuwait and Iraq have long-term production- 
and capacity-growth plans that will ensure they’re able 
to meet buyers’ needs.Adnoc opened bids for explora-
tion rights in 2019. In December, it awarded exploration 
contracts for desert deposits to Houston-based Occi-
dental Petroleum Corp. A group comprising Italy’s 
Eni SpA and Thailand’s PTT Exploration & Pro-
duction PCL won a contract later that month to 
look for hydrocarbons within an offshore block.
(Updates from second paragraph with impact of 
pandemic on oil industry.) For more articles like 
this, please visit us at bloomberg.comSubscribe 
now to stay ahead with the most trusted busi-
ness news source.

Big Oil” companies, referring to the world’s largest 
oil and gas firms, posted huge losses in the three-
month period through to June as coronavirus lock-
down measures coincided with an unprecedented 
demand shock. The results were expected to mark 
the low point of what has already been touted as 
potentially the worst year in the history of global oil 
markets. The devastating economic impact of the 
coronavirus outbreak has prompted energy majors 
to slash shareholder distributions, rack up increas-
ing levels of debt, and sell or write-down the value 
of their assets. The chief executive of Saudi Aramco, 
Amin Nasser, sought to reassure market participants 
about the outlook for the energy industry earlier this 
month. Speaking during an earnings call with inves-
tors shortly after the world’s largest oil company 
posted a 50% fall in profits for the first half of its fi-
nancial year, Nasser said: “The worst is likely behind 
us.” Yet, as energy industry peers warn of significant-
ly lower oil and gas prices through to 2050, others 
are not so sure.

The petrochemicals bet
“I like to look at the financials, and the picture has 
been bleak for this industry for a decade,” Kathy 
Hipple, an analyst at the Institute for Energy Eco-
nomics and Financial Analysis (IEEFA), told CNBC via 
telephone.The beleaguered energy sector has fallen 
36% year-to-date, making it the worst-performing 
sector on the S&P 500. The sector has consistently 
disappointed investors since 2010, Hipple said, with 
oil and gas companies clearly finding it “increasingly 
hard” to raise enough cash flow from their opera-
tions to cover shareholder distributions. Instead, 
many cash-strapped energy giants have opted to 
dig themselves further into debt or sell off their as-
sets in order to cover dividends or share buybacks. 

“That is financially unsustainable,” she continued. 
“You might be able to get away with that from time 
to time but that is certainly not a long-term strategy 
to run a business.”
Oil demand is back to 90% pre-Covid, but there’s a 
risk of a plateau, analyst says One myth of the energy 
industry exposed by the pandemic, Hipple said, was 
the idea that oil and gas companies would be able 
to profit from petrochemicals. These are derivatives 
of oil and gas production used to make things like 
plastic, pesticides and fertilizers. The sector is widely 
regarded as a key driver of oil demand growth in the 
coming decades, offsetting a decline in the demand 
for motor fuel. “We call it the last frontier for the oil 
and gas industry,” IEEFA’s Hipple said, specifically re-
ferring to the pivot to petrochemicals. “I would say 
that even before this crisis, it was a poor bet,” she 
added, citing too much competition, an oversup-
plied market and overbuilding globally. The “already 
distressed” industry has since been ravaged by an 
unparalleled demand shock. BP abruptly announced 
late last month that it had agreed to sell its global 
petrochemicals business to Ineos for $5 billion. The 
move, which BP CEO Bernard Looney conceded 
would have “come as a surprise” to many, was de-
signed to ensure the company could “compete and 
succeed through the energy transition.” The U.K.-
based company has since announced a new strategy 
that it says will help the firm shift to clean energy 
in line with its plan to become a net-zero-carbon 
company by 2050 or sooner. ‘Asian tooth fairy’The 
so-called “Asian tooth fairy” is another myth thought 
to have been exposed by the pandemic. It refers to 
the idea that Western crude producers, particularly 
in the U.S., would always be able to rely on an appar-
ently relentless appetite for energy from Asia.
Earlier this year, Shell, citing third-party forecasts, 
predicted global demand for LNG (liquefied natural 
gas) would double by 2040. The Anglo-Dutch energy 
giant said the U.S. — the world’s fastest-growing LNG 
exporter — would see export growth skyrocket by 
340% over the next 20 years. Meanwhile, China — 
the world’s largest LNG importer — would see LNG 
imports jump by 116% over the same timeframe, 
Shell predicted.

Coronavirus effects
 on oil and gas

Japan exploring in abu dhabi
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