


The World Of Energy 

 1تیرماه 1400



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyتیرماه 1400 2

 3تیرماه 1400



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyتیرماه 1400 4

 5تیرماه 1400

 صاحب امتیاز: اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی ایران 
  مد    یرمسوول: دکتر سید حمید حسینی

 سردبیر: امیر عباس امامی
 شورای سیاست گذاری : رضا مدیر، سیدحمید حسینی، سعید رفیعی فر ، احمد صرامی، مرتضی فیروزی، فریدون اسعدی

 همکاران این شماره : هادی ابراهیمی، مهسا معیری و هیئت تحریریه دنیای انرژی
 سازمان آگهی ها:  سولماز فرهادی  5 - 88508251 

 صفحه آرایی:  سید محمد سیدی
 چاپ و لیتوگرافی:  رنگین گستر - ندای ایران

 طرح جلد و نظارت چاپ: کانون تبلیغاتی سیما تک نوین

تهران - خیابان دکتربهشتی، خیابان مفتح شمالی، خیابان نقدی، پالک 10، طبقه اول
88511611WWW.OPEX.IR MAIL@OPEX.IR 88508250 

سدهای اشتباهی یا قوانین ناکافی 

صفحه 6

افزایش قیمت  و تقاضای  جهانی نفت !

صفحه 12

بخش خصوصی به عنوان مرجع اقتصادی باید 
مورد توجه  قرار گیرد !

صفحه 72

صفحه 68

 صفحه 40

منازعه بر سر رمزارزها

صفحه 50

صفحه 54

خشکسالی حوادث غیر مترقبه  نیست 
که بگوییم غافلگیر شدم 

مبالغ نجومی حاصل از درآمدهای نفتی 
قابل مشاهده نیست

معرفی سامانه ملی پایش و مدیریت روغن های کارکرده

صفحه 18

اقتصاد ایران به شدت تحت
 تاثیر سیاست زدگی است !

صفحه 30

رای منفی به رگوالتوری دولت
 در بازار نفت

صفحه 24

دولت ها  
 کارفرما، تولیدکننده و بازرگان  خوبی نیستند !

ماهنامه تخصصی حوزه انرژی
 تیر ماه 1400

      The World of Energy Magazine

43

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

دکتر سید حمید حسینی - مدیر مسئول

صادرات 
 پیشران اقتصاد کشور 

دهه سوم قرن میالدی، زمینه ساز تحوالت مهمی در ساختار تجارت جهانی و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها از جمله ایران خواهد 
بود. تحوالتی از جمله خدماتی شدن تجارت، دیجیتالی شدن و درهم آمیختن اقتصاد های جهانی که با نقشی برجسته و پررنگ در 
پیرامون ایران اتفاق افتاده و خواهد افتاد، می تواند فرصت مناسبی را برای توسعه بخشی اقتصاد ایران فراهم آورد. توافق برجام، حل 
تنش های منطقه ای با عربستان، پیوستن ایران به جاده ابریشم و توافق 25 ساله با چین از جمله این تحوالت به شمار می روند که 

توافق های برد برد آن برای طرفین، ایران را در مناسبات اقتصادی منطقه، به مسیر پررونقی رهنمون خواهد ساخت. 
از سویی روابط با چین، مزیت های مهمی نیز در حوزه ریلی، دریایی و خطوط لوله و گاز برای ایران ایجاد خواهد کرد که با توجه به تغییر 
سیاست چین نسبت به اینکه نمی خواهد کارخانه تولید دنیا قلمداد شود و این تولید را در کشورهای منطقه خصوصاً ایران راه اندازی نماید، 
فضای تجاری، تولیدی و اشتغالزایی وسیعی در کشورمان گسترش خواهد داد.  و مسیرهای صادراتی مناسبی را نیز از بندر پاکستانی 
متصل به چابهار به سمت اروپا و مسیر قرقیزستان و قزاقستان از چبن که متصل به ایران هستند فراهم خواهد ساخت . همگی این 

جریانات، می تواند تحوالت اقتصادی مناسبی برای ایران به عنوان هاب منطقه ترسیم نماید. 
در همین راستا نیز عالقه مندی هند و چین و اروپا به ارتباط با اوراسیا، زمینه ساز اشتراکات اقتصادی مهمی با ایران که مورد توجه 
اوراسیا قرار دارد نیز خواهد شد، البته الزمه سودمندی ایران از این تحوالت، برخورد منطقی و عاقالنه حاکمیت و همسویی با معیارهای 

بین المللی است که در این صورت می توانیم در چهار سال آینده مشکالت بسیاری را پشت سر بگذاریم. 
با این حال در صورتیکه توافق برجام دچار مشکل گردد، همگی این ظرفیت ها و خصوصاً تعامل با همسایگان دچار مخاطره گشته و 

مشکالت جدی را در حوزه های سیاسی و اقتصادی و صادرات پدیدار خواهد ساخت.
با عنایت به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت، ارزان ترین، سریع ترین و در دسترس ترین پیشران اقتصاد کشور، صادرات است که 

می تواند اقتصاد کشور را نجات دهد، اشتغالزایی ایجاد نماید و باعث کاهش نرخ ارز و تورم گردد



با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضای نفت، تاثیر 
انتخابات ایران و موفقیت مذاکرات برجام بر قیمت های 
»سارا  دکتر  خانم  نظر  تا  شد  ای  بهانه  نفت،  جهانی 
وخشوری« استاد امنیت انرژی و مطالعات خاورمیانه در 
موسسه سیاست جهانی را در این موارد جویا شویم که 

در ادامه می آید:

امنیت انرژی و حمالت سایبری به تاسیسات نفتی

توسط  انرژی  زیرساخت های  درصد   80 از  بیش  امریکا  در 
فدرال  دولت  و  شود  می  مدیریت  و  اداره  خصوصی  بخش 
آمریکا کنترل خاصی روی نگهداری و نحوه مدیریت و اداره 
انرژی که مربوط به بخش خصوصی هستند  این تاسیسات 
مدیریت  و  محافظت  مسئول  بخش خصوصی خود  و  ندارد 
تاسیساتی  و  ها  زیرساخت  آن  به  مربوط  عملیات  تمامی 
هست که اداره می کند . در حمالت سایبری که ماه گذشته 
شد،  انجام  آمریکا  ایالت  چند  بنزین  توزیع  لوله  به خطوط 
گیران  تصمیم  بین  در   : افتاد  اتفاق  مهم  بسیار  نکته  چند 
تا  تولید  از  نفت  صنعت  کالن  که  کسانی  و  آمریکا  انرژی 
و  ایالتی  های  بخش  در  چه  می کنند  مدیریت  را  توزیع 
این  به  همگی  خصوصی،  بخش  در  همینطور  و  فدرال  یا 
آب،  جمله  از  انرژی  حیاتی  تاسیسات  که  شدند  واقف  امر 
نرم  کامپیوتری،  توانایی  روی  بر  آمریکا  در  سوخت  و  برق 

افزایش قیمت 
و تقاضای 
جهانی نفت !

بنابراین   . دارند  باالیی  خیلی  تکیه  دیجیتالی  و  افزاری 
خواهند  سایبری  حمالت  به  نسبت  هم  زیادی  شکنندگی 
نیست  مهم  لزوما  که  بردند  پی  اساس  همین  بر   . داشت 
قرار  بزرگی مورد حمله  یا  که یک تأسیسات خیلی خاصی 
بگیرد که در حال حاضر تحت مدیریت حمایت های دفاعی 
خط  یک  به  حمله  کنیم  فرض  حتی  ولی  هست،  سایبری 
با  مقایسه  در  اینکه  خاطر  به  لزوما  که  ساده  خیلی  لوله 
یک تأسیسات حیاتی تر از لحاظ دفاعی سایبری مجهز هم 
مصرف  چقدر  و  کند  ایجاد  تواند  می  را  تبعاتی  چه  نباشد 
کننده های نهایی به آن متکی هستند، بنابراین بعد از این 
حمله سایبری روی خط لوله ها در آمریکا در هر سه بخش 
ایالتی فدرال و خصوصی مقرر گردید که تمهیدات اساسی 
تر و جدی تری در مورد حمالت سایبری و محافظت از آنها 

و عملیات های دیجیتالی این تاسیسات صورت بگیرد .

چشم انداز عرضه و تقاضای نفت در بلندمدت 

انتظاری که وجود دارد این است که در دو سال آینده بازار با 
کمبود شدید عرضه نسبت به تقاضا روبرو باشد به دلیل اینکه 
اندی مسافرت  افزایش پیدا کرده و مردم یک سال و  تقاضا 
نرفته اند و با انجام واکسیناسیون های عمومی نیز سفرها آغاز 
نیفتد که  اتفاق  بازار  در  اگر سورپرایز جدیدی  و  است  شده 
دوباره تقاضا را دچار مشکل نکند، انتظار میرود که قیمت ها 
مخصوصاً در بنزین به شدت افزایش پیدا کند و از نیمه دوم 
افزایش  قیمتها  است که  تمام سال 2022 ممکن  تا   2021
با یک تقاضای شدید برای نفت  . لذا  شدیدی داشته باشند 
هم روبرو خواهیم شد که تولیدکنندگان نفت توانایی برآورده 
کردن افزایش تقاضا را نخواهند داشت و دلیل چنین تصوری 
هم این است که با توجه به برنامه ای که اوپک برای افزایش 
تقریباً  نفت،  بازار  به  ایران  بازگشت  همچنین  و  دارد  تقاضا 
همه مازاد تولیدی اوپک وارد بازار خواهد شد . نفت آمریکا 
هم به دلیل کاهش شدید قیمت ها در سال گذشته به خاطر 
بیماری کووید 1۹ و نگرش ریاست جمهوری جدید مبنی بر 
ارائه قوانین سختگیرانه برای افزایش تولید نفت شیل واکنش 
سریعی به این موضوع نشان نخواهد داد. بدین معنا که قباًل 
قیمت ها باالتر از میزانی فراتر می رفت سه ماه تا شش ماه 
بعد شاهد افزایش تولید نفت آمریکا بودیم، اما هم اکنون شاید 
تا نفت آمریکا به این موضوع واکنش  یک سال طول بکشد 
نشان دهد. بنابراین اگر بخواهیم تاثیر نفت ۷0 دالری را بر 
روی تولید نفت خام شیل ارزیابی کنیم، شاید 12 ماه طول 
بکشد، اما مسلماً شکی در این نخواهد بود که قیمت های نفت 

وجود داشته باشد ولی رقابت برای حفظ سهم بازار بسیار 
بود سنگین خواهد 

روابــط دیپلماتیک ایران و عربســتان و تاثیرات آن در 

تولید نفت و شــرایط اوپک 

کردن  مدیریت  حد  در  کشور  دو  این  دیپلماتیک  روابط 
منافعشان خصوصاً  بین  که  تعارضاتی  و  دو کشور  اختالفات 
در یمن هست کوتاه مدت باقی خواهد ماند و انتظار نمی رود 
که این روابط خیلی سریع برقرار گردد و صرفاً در حد تعادل 
به اختالفات دو کشور در منطقه منجر خواهد شد، حتی اگر 
مدیریت  بگیرد  صورت  زودی  به  دیپلماتیک  روابط  این  هم 
عربستان خصوصاً در اوپک بسیار هوشمندانه است و از روزی 
که شاهزاده بن سلمان به عنوان وزیر نفت عربستان انتخاب 
این  مدیریت  برای  را  ای  بسیارهوشمندانه  است، روش  شده 
ایشان  با  که  مالقاتی  در  هم  من  و  گرفته  نظر  در  سازمان 
نقش خیلی  بینم  می  دارم  در جلساتی که حضور  و  داشتم 
هوشمندانه و مهمی در همبستگی بین اعضای اوپک ایجاد 
ارائه  بازار  به  را  ها  سیگنال  زیاد  خیلی  دقت  با  و  می کنند 
اوپک  اهداف  نفع  به  نهایت  در  عوامل  همین  و  می دهند. 
مدیریت  در  نیز  سلمان  بن  شاهزاده   . است  شده  منجر 
اوپک، از عبارات و جمله بندی هایی با دقت بسیار استفاده 
می کند که بیشترین تأثیر را روی الگوریتم های پیش بینی 
و قیمت گذاری نفتی دارد . بنابراین ایشان مدیر بسیار قدری 

وست تگزاس اینترمدیت اگر باالی ۶5 دالر قرار داشته باشد 
توجهی روی رشد  قابل  تاثیر  افزایش،  ده دالر  میزان هر  به 
تولید نفت شیل آمریکا خواهد گذاشت . با توجه به این رشد، 
در سال 2022 ممکن است که همچنان قیمت ها باال بماند و 
علت آن را هم می توان در سرعت بیشتر رشد تقاضا از عرضه 
جستجو کرد . با این حال چند نکته را هم باید مد نظر قرار 
داد که از جمله آنها سیاست های سبز و کربن زیرو است که 
هم در آمریکا و هم در جهان به شدت در حال پیگیری هستند 
و موجب کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت خواهند شد، 
محدودتر شده  نفت  تولید  میگردد  باعث  عوامل  این  همه  و 
هر  اما   . باشند  باالتر  نیز  نفت  قیمت های  مدت  میان  در  و 
یا  سه  از  بعد  می رویم  پیش  مدت  بلند  سمت  به  که  اندازه 
چهار سال آینده و یا شاید زودتر به دلیل تغییرات سریعی که 
در تقاضای جایگزینی سوخت های پرکربن مثل نفت یا زغال 
سنگ می شود، می توانیم شاهد افزایش قیمت های گاز و 
همینطور جایگزینی سوخت های تجدیدپذیر شویم و به تبع 
آن شاهد کاهش تقاضای نفت گردیم . در پیش بینی چشم 
انداز بلندمدت سناریوها متفاوت خواهد بود، با کاهش تقاضای 
نفت در بلند مدت به هر صورت در بخشی از کاربردهای نفتی 
خصوصاً در پتروشیمی، تولید پالستیک، دارو و لوازم آرایشی 
وجود  دیگر  های  سوخت  بین  در  جایگزینی  همچنان   ... و 
نخواهد داشت . بنابراین آن میزان تقاضای نفت در پتروشیمی 
همچنان به قوت خودش باقی خواهد ماند، حتی اگر که عمده 
مصرف نفت در بخش حمل و نقل جایگزین شود با این حال 
پیش بینی هایی که می شود این است که حتی در سبزترین 
سناریو، تقاضای نفت همچنان نزدیک به ۷0 میلیون بشکه در 
روز باقی خواهد ماند . این حجم از تقاضای  نفت در روز تقریباً 
عددی هست که نشان می دهد، اکثر تولیدکننده های نفتی 
اوپک همچنان تقاضا برایشان در بازار وجود خواهد داشت 
که نفت خود را تولید کنند . اما نکته ای که وجود دارد این 
است که اکثر کشورهای تولید کننده در اوپک هزینه های 
دلیل  به  نفت  قیمت های  اگر  و  دارند  ناچیزی  نفت  تولید 
کاهش تقاضا تقلیل گردد، همچنان بعضی از این کشورها 
از  بعضی  احتماالً  و  داشت  خواهند  را  نفت  تولید  توانایی 
تمهیدات و قوانینی که برای تولید و استفاده از سوختهای 
داده می شود  قرار  بین المللی  قوانین  در  نفت  پرکربن مثل 
ممکن است که شرکت ها، سرمایه گذاری ها و تولید کننده ها 
را به سمت تقاضا برای نفت سبک تر و سفید تر مثل نفت 
شیل پیش ببرد و در درازمدت تقاضا و سهم بازار هم برای 
حدی  تا  شیل  نفت  برای  هم  و  اوپک  های  کننده  تولید 
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ایران و عربستان خوب  روابط دو کشور  اگر  هستند و حتی 
شود این ارتباط تهدیدی برای رابطه عربستان و اوپک نخواهد 
انرژی  برنامه  اما به هر طریق، سیاست ها و استراتژی   . بود 
عربستان که از نزدیک آن را دنبال می کنیم، این کشور بسیار 
و  کند  می  عمل  را  آنها  و  کرده  ریزی  برنامه  اوپک  از  فراتر 
و  بوده  سنتی  حضور  یک  بیشتر  اوپک  در  عربستان  حضور 
بر اساس نیاز امروز بازار نفت به عربستان و کشورهای تولید 
اما در زمانی که  انجام می گیرد،  کننده اوپک، تجارت نفت 
دنیا از وابستگی شدید به نفت عبور کند عربستان مسلما از 
هم اکنون برنامه ریزی مدیریت بازار را در قالبی فراتر از اوپک 
در شکل دادن است که بسیار جالب و تحسین برانگیز است .

تاثیرحضور ایران در بازارهای جهانی نفت پس از رفع تحریم ها 

از چند ماه گذشته پالس  های مثبتی از تیم مذاکره کننده چه 
طرف آمریکایی و چه طرف ایرانی به بازار می رسید که مذاکره 
به احتمال زیاد و خیلی زود و مثبت به نتیجه می رسد و در 
پیش  تا  مذاکرات  این  اینکه  انتظار  با   2021 اول  ماهه  سه 
از انتخابات ریاست جمهوری ایران به نتیجه می رسد حضور 
سریع نفت خام ایران در بازار از لحاظ قیمتی لحاظ شده بود 
و زمانی که بازار به این نتیجه رسید که مذاکرات به زودی 
به نتیجه نمی رسد و حداقل تا قبل از سه ماهه دوم سال که 
انتخابات ریاست جمهوری ایران در آن زمان برگزار می شود 
سیگنال های مثبت مذاکرات تبدیل شد به این که احتماال 
این مذاکرات به زودی صورت نخواهد پذیرفت و بنابراین شاهد 
بودیم که در ماه ژوئن قیمت ها شروع به افزایش کرد، البته 
افزایش قیمت نفت دالیل دیگری هم داشت مثل افت ارزش 
دالر و مهمترین آن رشد تقاضا. در مورد تحلیل بازار خرید و 
فروش نفت نیز باید گفت : تقاضا برای بنزین،  نفت، سوخت 
واکسیناسیون  علت  به  فسیلی  های  سوخت  کل  در  و  جت 

همگانی و  ازدیاد مسافرتها مسلماً در نیمه دوم سال 2021 
با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد . بنابراین چنانچه ایران 
در نیمه دوم سال جاری میالدی وارد بازار نفت شود قیمت 
ها دچار تغییر خیلی خاصی نخواهد شد، به دلیل اینکه بازار 
در نیمه دوم سال در کمبود عرضه قرار دارد. در کل سازمان 
هایی که داده های انرژی را پیش بینی می کنند معتقدند، 
نزدیک به چهار و نیم تا پنج و نیم میلیون بشکه افزایش تقاضا 
را در 2021 که حجم بیشتر آن در نیمه دوم این سال اتفاق 
می افتد خواهیم داشت . و در کل میزان تفاوت عرضه و تقاضا 
این مقدار  و  باشد  نیم میلیون بشکه می  و  تا یک  بین یک 
عرضه کمتر از تقاضا خواهد بود . بنابراین اگر ایران بتواند به 
بازار برگشته و تحریم ها لغو گردد و ایران از لحاظ فنی بتواند 
به صادرات قبل از تحریم های دولت آقای ترامپ برگردد و 
صادرات خود را از چیزی که هم اکنون موجود است یک تا 
یک و نیم میلیون بشکه افزایش بدهد، بازار تا آخر سال دچار 
مشکل نخواهد شد به دلیل اینکه همین اندازه کمبود عرضه 
در بازار وجود خواهد داشت . حتی اگر کشورهای عضو اوپک 
تولیدشان را بر اساس برنامه ای که برای افزایش دارند، بیشتر 
نمایند . از سویی دیگر ذخایر جهانی نفت که در سال گذشته 
به دلیل کاهش شوک آمیز تقاضا به صورت تاریخی افزایش 
به میزان  از ماه فوریه امسال  بودند  خیلی زیادی پیدا کرده 

متعادل میانگین پنج ساله خودشان کاهش یافتند .

در زمانی که دنیا از وابستگی شدید به نفت عبور کند عربستان
از هم اکنون برنامه ریزی مدیریت بازار را در قالبی فراتر 

از اوپک در شکل دادن است که بسیار جالب و تحسین برانگیز است

  تاســیس اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده های نفــت، گاز و پتروشــیمی ایران 

چگونــه صــورت گرفت ؟ 

فعالین  از  چند  تنی  همکاری  با   80 دهه  ابتدای  در 
به  داشتند  دستی  قیر  صادرات  و  تولید  در  که  اقتصادی 
افتادیم  مردم نهاد  اقتصادی  تشکیالت  یک  تاسیس  فکر 
 . نماییم  پیگیری  از طریق آن  را  قیر  که مشکالت صنعت 
به  اساسنامه  نوشتن  و  بازرگانی  اتاق  از  اخذ مجوز  مراحل 
اخذ  به  موفق  کشمکش  مدتی  از  پس  و  شد  سپرده  من 
گذشت  با  شدیم.  ایران  دراتاق  اتحادیه  ثبت  و  تائیدیه 
و  تولید  و  روغن  بحث  اتحادیه،  رشد  و  ابتدایی  سال های 
به موضوع جذاب  قیر  فرآورده های  کنار  آن در  صادرات 
اتحادیه تبدیل شد و بزرگان و فعاالن صنعت روغن نیز به 

. متاسفانه در طی مدت زمانی  اتحادیه درآمدند  عضویت 
سیاسی  اتفاقات  گذرد  می  اتحادیه  این  تاسیس  از  که 
از  المللی  بین  تجارت  از  درست  درک  وعدم  اقتصادی  و 
و  توفیقات  در  اتحادیه،  دوم  نسل  اعضای  از  برخی  سوی 

توسعه گری این اتحادیه کندی ایجاد شد .

ــی  ــکل ارزیاب ــه ش ــه چ ــی را ب ــش خصوص ــط بخ ــت توس ــروش نف ف

ــد ؟  مــی کنی

با آن  اتحادیه  همانگونه که ذکر شد، یکی از مشکالتی که 
با بخش خصوصی  روبرو بوده و هست رقابت بخش دولتی 
است. رقابتی نا برابر که بنظر نمی رسد برای آن پایانی باشد. 
به  نوعی  به  نفت توسط بخش خصوصی  برای مثال فروش 

بخش خصوصی شاداب
 و سرحال نیست 

اما زنده است !

“فرهــاد فزونــی” اولیــن رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده هــای نفتــی و جــزو پایــه گــذاران ایــن تشــکل خصوصــی صادراتــی 
معتقــد اســت بدنــه دولــت هــا چنــدان بــا بخــش خصوصــی مــراوده نداشــته و ندارنــد و ایــن بخــش را بــه عنــوان رقیــب خــود مــی انگارنــد و همســو 
بــا دولــت هــا، وزارت نفتــی هــا هــم مطلقــا بخــش خصوصــی را بــه عنــوان تجــارت گــر قبــول نداشــته و در هــر موقعیتــی کــه توانســتند خودشــان 
صادرکننــده بودنــد و در صــورت بــروز مشــکل صادراتــی بــه ایــن بخــش مراجعــه مــی کردنــد و تــا امــروز هــم همیــن قاعــده حکمفرمــا بــوده اســت. 
فزونــی دانــش آموختــه دوره دکتــرای اقتصــاد از دانشــگاه کالیفرنیــا در گفتگــو بــا امیــر عبــاس امامــی، ســردبیر ماهنامــه “دنیــای انــرژی” بــه موضوعــات 

مختلفــی اشــاره کــرد کــه در پــی می آیــد 
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 . بود  ناتوان جلوه دادن بخش خصوصی  و  بردن  زیر سوال 
چرا که معتقدم بخش بازرگانی شرکت ملی نفت یک گروه 
قابل اعتماد و آشنا به بازار خریداران اصلی و عمده هستند 
و نیازی به تفویض اختیار خود به بخش خصوصی نداشته و 
بیشتر قصد تضعیف بخش خصوصی در میان بوده است . آنان 
خریداران نفت خام خود را در جهان به خوبی می شناسند و 
خریداران حرفه ای آنان در جهان نیز بدرستی می دانند که 
نفت  ملی  و شرکت  است  دولت  اختیار  در  ایران  خام  نفت 
ایران  ایران فروشنده اصلی آن است. اگر شرکت ملی نفت 
نتواند با این همه سابقه و تجربه نفت خام ایران را بفروشد 

بخش خصوصی قادر به فروش آن نخواهد بود. 
بخش  حضور  به  عالقه ای  نفت  وزارت  و  دولت  متاسفانه 
نفتی  فرآورده های  و  نفت  صادرات  و  تجارت  در  خصوصی 
ندارد و با این نگرش و پس از اجرای خصوصی سازی، مسیر 
رفت.  خصولتی  شرکت های  تشکیل  سمت  به  رویداد  این 
جالب است که وزیر نفت در صحبتهای خود گله می کند که 
پاالیشگاهها و پتروشیمی ها در اختیار بخش خصوصی است 
. در حالی که  این حوزه ندارد  و وزارت نفت اختیاراتی در 
تمامی بحث خصوصی سازی و اصل ۴۴ بر این اساس واقع 
شده  که وزیر نفت نباید و نتواند امضاهای طالیی یا دستوری 

داشته باشد و این جای گالیه ندارد.

چرا نهاد تنظیم گر )رگوالتوری( در صنایع نفتی اجرا نمی شود؟

ظاهرا" پرونده رگوالتوری در نفت هنوز در کشوی وزیر نفت 
است و تالش های بخش خصوصی برای راه اندازی این نهاد 
در صنعت نفت طی هشت سال گذشته به جائی نرسیده است. 
برای برقراری این نهاد تنظیم گر، دولت، وزارت نفت و یا هیچ 
نهاد ذی نفعی نباید دخالتی در این تنظیم گری داشته باشد . 
این دقیقا" بر خالف نظر و باورهای دولت و وزیر نفت است. یک 
نهاد تنظیم گرباید  متشکل از اعضای بی طرفی باشد که بتوانند 
قوانین مصوب را به نتیجه و اجرا برسانند و رقابت و شفافیت را 
در این بازار افزایش دهند. حضور دولت در شاکله این نهاد بازهم 

در جهت منافع خود و ابالغات دستوری دولت خواهد بود . 

ــع  ــن مناف ــت در تامی ــته اس ــی توانس ــع نفت ــازی در صنای خصوصی س

ملــی کارســاز باشــد ؟ 

در سال8۴ که قوانین اصل ۴۴ را منتشر کردند در جلسه ای 
دکتر  و  حسینی  حمید  دکتر  آقایان  اتفاق  به  اینجانب  که 

داشتیم،  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  با  سلطانی  پدرام 
عنوان  با  ایرادی  درشت،  و  ریز  و  متعدد  ایرادات  میان  در 
به  را  دولتی"  غیر  عمومی  "نهادهای  ای  کلمه  چهار 
متن  از  بود  الزم  که  دانستیم  وارد  خصوصی سازی  قوانین 
اصلی حذف گردد . چرا که معتقد بودیم با این چهار کلمه 
سیستمی درست خواهد شد که خالف قانون اساسی، شبهه 
آمیز و مفسد انگیز بوده و هرچه می خواهند می توانند از 
آن تفسیر نمایند . همینطورهم شد. در قانون اساسی فقط 
و  است  شده  تعریف  تعاونی  و  دولتی، خصوصی  بخش  سه 
"نهادهای عمومی غیر دولتی" وجود ندارد.  نام  به  چیزی 
از  نمایندگانی  عنوان  به  ما  تکرار  و  اصرار  همه  با  متاسفانه 
بخش خصوصی، این در خواست که در جراید آن زمان نیز 
رسانه ای گردید، نادیده گرفته شد . شرکت های خصولتی 
جدید  عجیب  تعریف  این  زاده  سازند،  مشکل  امروز  که 
هستند. موضوع دیگری که در این قوانین مورد اعتراض ما 
قرار گرفت، لزوم آزادسازی اقتصاد و سپس اجرای خصوصی 
سازی بود که در صورت آزادسازی اقتصاد بخش خصوصی 
می توانست بدون قید و بند و قوانین خلق الساعه دولتی، 
باید  خصوصی  بخش   . بخشد  توسعه  را  خود  های  فعالیت 
تصمیم  و  ساز  تصمیم  خود  هایش  فعالیت  و  سرمایه  برای 
گیرنده باشد که اجازه چنین رفتاری را به این بخش تاکنون 
با بخشنامه و  . در طی نیم قرن گذشته دولت ها  اند  نداده 
نطق، همواره راسا" تصمیم گرفته اند و قانون برای سرمایه 
و تالش بخش خصوصی تصویب کرده اند. پنجاه سال است 
که به منظورکنترل قیمت ها بخشنامه و دستورالعمل صادر 
میکنند ولی حتی یک بار موفق به کنترل قیمت ها، نبوده اند. 

فروش نفت توسط بخش خصوصی به نوعی به زیر سوال بردن و ناتوان 
جلوه دادن بخش خصوصی بود . چرا که معتقدم بخش بازرگانی شرکت 

ملی نفت یک گروه قابل اعتماد و آشنا به بازار خریداران اصلی و عمده 
هستند و نیازی به تفویض اختیار خود به بخش خصوصی نداشته و بیشتر 

قصد تضعیف بخش خصوصی در میان بوده است

اما دست بردار نیستند و با قیمتگذاری های بی دلیل و غلط 
مشکل می آفرینند. چهار دهه تورم دو رقمی نشانگر عدم 
به  را  قیمت دالر  است.   ها  قیمت  کنترل  در  دولت  توان 
و  کنند  می  ایجاد  فقر  و  بیکاری،  می دهند.  تغییر  راحتی 
می  مطلوب  نظرخود  به  هم  جامعه  کردن  اداره  اینگونه 
دانند و دائم برای خود دست می زنند و هورا می کشند. 
جبران  برای  را  نفتی  غیر  و  نفتی  درآمدهای  ساله  هر 
به  قادر  ولی  تبدیل می کنند  به هزینه  ها  بودجه  کسری 

. نیستند  اقتصاد  توسعه 
با توجه به اینکه حدود 80 درصد از اقتصاد کشور در دست 
دولت است هر روز در بورس نفت، بورس کاال و انرژی در 
موفق  هرگز  ولی  اندازند.  می  راه  نو  داستانی  اقتصاد کشور 
دولت  تصدی گری  نتیجه  ها  موفقیت  عدم  این  نمی شوند. 
در اقتصاد و تصیم گیری های غطل دولت می باشد . دولت 
عالقه ای به خروج از این سیستم ندارد و ترجیح می دهد که 
بخش خصوصی در انقیاد دولت باشد. ولی بخش خصوصی با 
وجودعدم پشتیبانی دولت ها هنوز زنده است، خیلی شاداب 
و سرحال نیست ولی کار می کند و توانایی هایی از خود بروز 
می دهد که دولت را ناگزیر می سازد نظرات مبتنی بر راه حل های 
عبور از مشکالت اقتصادی آن را شنوا باشد و در جاهایی نیز به نام 

دولت از آنها بهره برداری می نماید .

پیامدهای توافق ایران و چین بر اقتصاد کشور چیست ؟ 

قضاوت درخصوص این توافق قدری زود است، ولی آنچه که 
تاکنون استنباط شده است وعده سرمایه گذاری چین در ایران 

به صورت فاینانس کردن پروژه هایی است که توسط خود فعاالن 
اقتصادی چین در ایران قرار است انجام شود . متاسفانه این 
رویه و سیاست در توافقات چین با کشورهای دیگر به مشکل 
کیفیت  چینی ها  عملکرد  اصوالً  که  چرا  است،  برخورده 
مطلوبی نداشته و هزینه های محاسبه شده پروژه ها باالست 
و شرایط بازپرداخت و کیفیت و قیمت ها متناسب با بازار 
جهانی نیست و در طی چند سال درآمد حاصله نمی تواند 
فاینانس ایجاد شده را بازپرداخت نماید . در نتیجه منجر به 
مقروض بودن این کشورها شده است . کشور ما با توجه به 
امکانات داخلی نیازی به اینگونه فاینانس خارجی ندارد و به 
نظر می رسد سهم عمده این توافق سیاسی بوده باشد . درست 
توافق  این  اما  است که نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم 
نمی تواند راه حل نهایی باشد و راه های بسیاری برای بدست 
آوردن سرمایه خارجی موجود است . به طور مثال مالزی زیر 
بار توافق با چین نرفت و اتفاقاً مسیر توسعه اقتصادی را به 

درستی پیمود.

توقعات از ریاست جمهوری آینده چه می تواند باشد ؟

با رویکرد دولت های قبلی در عدم حمایت از بخش خصوصی، 
توقعی از ریاست جمهوری آینده نمی رود، چرا که آزموده را 
آزمودن خطاست . در دوره ریاست دکتر الریجانی در مجلس ، 
فرصتی پیش آمد تا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در 
مجلس تصویب گردد و شورای نگهبان هم آن را تأیید و ابالغ 
نمود . اما با روی کار آمدن دولت روحانی این مصوبه بایگانی 
بخش  اختیار  در  فرصتی  چنین  نباید  گردید  عنوان  و  شده 
خصوصی قرار داده شود . وقتی قانون مصوبی را قوه مجریه که 
باید حامی اجرای قوانین باشد کنار می گذرد از دولت بعدی چه 
انتظاری می توان داشت ؟ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 
دولت را مکلف کرده است هر تصمیمی برای وضعیت اقتصادی 
می گیرد، نظر فعالین اقتصادی بخش خصوصی را جویا شود . 
دولت روحانی با بی اعتنایی به این قانون، خلق الساعه تصمیم 
می گرفت و مجلس هم با نادیده انگاری برآن صحه می گذاشت 
. برابر ماده دو و سه این قانون، دولت باید لوایح را به همراه 
نظرات بخش خصوصی به مجلس ارائه می کرد که این مسیر با 
بی اعتنایی دولت و مجلس اجرایی نگردید . بنابراین اگر دولت 
سایه بسیار سنگین خود را از سر اقتصاد کشور بردارد، بخش 
خصوصی هیچ تقاضائی از دولت ندارد و گلیم خود را از آّب 

درخواهد آورد. 

گفت و گو 
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"مسعود پل مه " دبیر کل با بیان مقدمه فوق در گفتگو با 
خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی ادامه داد : انجمن کشتیرانی 
و صاحبان  اقتصاد  در  که  ای  شایسته  بخشی  اثر  دلیل  به 
حرفه بر جا گذاشته در زمره معدود تشکل هایی است که 
مستمر  بسیار  ارتباطات  ندارد.  موازی  و  عرض  هم  تشکل 
عضو  و  داشته  کشور  های  اتاق  مجموعه  با  ای  شایسته  و 
هیئت نمایندگان و عضو کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق 
ایران می باشد . همچنین در مناسبات با وزارت خانه ها خصوصا 
کنش  یک  مبین  و  موثرتر  ارتباطات  و شهرسازی،  راه  وزارت 
شایسته بین دولت و بخش خصوصی فراهم می باشد در نتیجه 

انجمن کشتیرانی بعنوان یک تشکل ملی و حرفه ای توانسته است 
صدای رسای بخش خصوصی در مراجع دولتی باشد .

اگــر بــه چرایــی خاتمــه فعالیــت ســواپ در دهــه هشــتاد نپردازیــم، 
آیــا در نبــود ســواپ مــا توانســتیم نــاوگان دریایــی خــود را توســعه 

بخشــیم ؟

تجارت  برای  تانکر  ناوگان  توسعه  در  شما  سوال  اگر 
قطعا  خیر.  متاسفانه  کنم  عرض  باید  است  المللی  بین 
گیرد  می  دولت  که  تصمیماتی  از  بعضی  دارید  استحضار 
صحیح  های  ریشه  بعضا  که  است  فکری  هیجانات  حاصل 
کارشناسی هم نداشته و تبعات سوء اقتصادی و اجتماعی 

انجمــن کشــتیرانی در 13 مهــر ســال 1332بــه عنــوان ســندیکای کشــتیرانی در بنــدر خرمشــهر بــه تاســیس رســید و ایــن تشــکل بعنــوان اولیــن 
تشــکل حمــل و نقلــی بصــورت منســجم و تحــت قالــب یــک NGO مــردم نهــاد کــه فعالیــت هــای بنــدری و دریایــی کشــور را مدیریــت، نظــارت 
و رهبــری میکنــد بــه عنــوان یــک مجموعــه حائــز اهمیــت شــناخته شــد . بــا توجــه بــه گســترش فعالیــت هــای تجــاری کشــور و افزایــش بنــادر 
تجــاری، فعالیــت ســندیکای وقــت از بندرخرمشــهر بــه بنــادر شــاپور وقــت، امــام، بوشــهر و بنــدر عبــاس گســترش پیــدا مــی کنــد . امــروزه صــد 
درصــد فعالیــت هــای بنــدری و دریایــی کشــور توســط شــرکت هایــی کــه بــه عنــوان اعضــاء ایــن تشــکل در مجمــوع وجــود دارنــد مدیریــت، نظــارت، 
ســرمایه گــذاری و اجــرا مــی شــود و در حــال حاضــر انجمــن کشــتیرانی، بالــغ بــر 300 شــرکت را مدیریــت مــی کنــد، ایــن شــرکت هــا عــالوه بــر 
اینکــه فعالیــت هــای حرفــه ای کســب و کار در ایــران دارنــد، اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آنهــا نیــز دارای پیشــینه فعالیــت و ســرمایه گــذاری هــای 

مرتبــط در خــارج از کشــور را دارا هســتند . 

بخش خصوصی 
به عنوان مرجع 
اقتصادی باید 
مورد توجه 
قرار گیرد !

 دبیرکل انجمن کشتیرانی:

ما  اعتقاد  به  تواند در پی خواهد داشت. سواپ هم  را می 
به طور قطع، توجه  از مقوالتی است که  از آن دسته  یک 
اقتصادی  و  تجاری  این مجاری  توسعه  برای  وافی  و  کافی 
از آزموده های  با استفاده  توانستیم  نیامد. ما می  به عمل 
بین المللی و تطبیق شرایط منطقه ای سواپ را همچنان 
میزی  در  اتفاق  این  متاسفانه  ولی  بدانیم  ساری  و  جاری 
عمل  مالک  اول  اولویت  عنوان  به  اقتصادی  دید  که  افتاد 
و مورد توجه اش نبود . وقتی یک مجموعه بعنوان تامین 
کننده سواپ قابلیت الزم برای انتقال کاالهای خودشان که 
را  باشد  دیگر  یا مشتقات  و  نفت  تواند  ترینش می  بدیهی 
بدست نیاورد، بطور قطع خریدار هم دیگر به دنبال ارتباط 
با فروشنده نیست و از بدیهی ترین مسیرهای ممکن برای 
سواپ  وقتی  الزاما  کند.  می  استفاده  خودش  نیاز  تامین 
تمثیل  باب  از  که  نیست  این  مفهومش  شود  می  منقطع 
و  گازوئیل  توانست  می  که  ترکمنستانی  بگوییم  بخواهیم 
امارات  به  فرضاً  بکند،  سواپ  ایران  از  را  ها  سوخت  سایر 
باشد که حتما  اضطراب  در  باز همچنان  امارات  ببرد حاال 
دیگر  های  شیوه  به  را  نیاز  این  ترکمنستان  به  طریقی  از 
بخواهد برطرف کند .خوب طبیعتا میرود به سمت و سوی 
مراکزی که امکان عرضه با شرایط بهتر را پیدا کند، یا این 
نیازی که از طریق عراق به افغانستان مرتبط می شد را به 
اینکه  مجموع  در   . کرد  بندی  دسته  میشه  ترتیب  همین 
با از دست دادن سواپ قابلیت گسترش ناوگان را پیدا  ما 
را  خودمان  محصوالت  که  دید  این  با  حتی  باشیم  کرده 
صادر کنیم متاسفانه عالوه بر اینکه به صورت تجاری اتفاق 
نیفتاد، بلکه مزید بر علت، تحریم ها مانع گسترش ناوگان 

در بخش تانکر شد.

تحریــم هــا صنایــع پاییــن دســت نفــت را دچــار مشــکالت 
ــا  ــرده، آی ــره ک ــل فجی ــادری مث ــه بن ــار ب ــل ب ــده ای در حم عدی
ــت ؟ ــدرد اس ــاق هم ــن اتف ــم در ای ــور ه ــتیرانی کش ــاختار کش س

تحریم ها و اثربخشی آن را به "نوع نگاه" می شود ارتباط 
میدهند  شعار  که  مسئولینی  از  بعضی  دید  از  شاید   . داد 
دارند  که  دیدی  از  میدانند،  اثر  بدون  و  نااثر  را  تحریم  و 
به  ما  ولی  زدند،  را  حرفها  این  ماست  دید  از  تر  وسیع  و 
تحریم  داریم  اعتقاد  اقتصادی  حوزه  کارشناسان  عنوان 
را  آثار خودش  و  نقش  تحریم  موثر هست،  تحریم  هست، 
درازا  به  سالها  و  گذاشت  برجای  دریایی  نقل  و  حمل  در 
پیدا  را  اولیه  نقطه  به  بازگشت  قابلیت  ما  تا  خواهد کشید 

لحاظ  از  را  ما  زد حمل  رقم  ها  تحریم  که  اتفاقی   . کنیم 
ایران چند  به  انتقال مستقیم  از حیث  داد.  افزایش  زمانی 
از  را  مستقیم  حمل  نتیجه  در  کرد  تکه  چند  و  پارچه 
از  بعضی  در  ما  دریایی  حمل  های  هزینه  دادیم.  دست 
دلیل  اولین   . کرد  پیدا  افزایش  هم  درصد   500 تا  موارد 
بالغ  این است که  بودن تحریم ها  و موثر  بجای گذاشتن 
اصلی  بازیگران  که  المللی  بین  کشتیرانی  شرکت   22 بر 
کردند  قطع  ما  بنادر  در  را  فعالیتشان  بودند،  حوزه  این 
های  توانمندی  با  و  کوچک  های  مجموعه  نتیجه  در  و 
محدود جایگزین اینها شدند . این عوامل منتهی می شود 
به افزایش نرخ حمل و مدت زمان حمل و در انتها مشاهده 
میکنیم که وقتی یک کانتینر از چین با عدد حداکثر 500 
دالر به ایران می آمد، این عدد فقط برای عملیات حمل به 
کف 2500 دالر می رسد . و قسمتی که نیاز به تغییر اسناد 
و جابه جایی های متعدد داریم که کاال در تعاریف و شرایط 
برآن  دیگری  نجومی  اعداد  بشود،  وارد  کشور  به  دیگری 
افزوده می شود و در نهایت می بینیم سفره مردم کوچک 
و کوچک تر می شود .نرخ تمام شده افزایش پیدا می کند 

و حاصلش تورمی است که حاصل شده است . 

ــار  ــت در اختی ــوان فرادس ــه عن ــد ب ــا بای ــی م ــل دریای ــل و نق حم
دولــت باشــد و بخــش خصوصــی نصیبــی نبــرد و یــا حضــور بخــش 
ــث  ــش، باع ــاوگان دریایی ــودن ن ــک ب ــاظ کوچ ــه لح ــی ب خصوص

ــت ؟ ــده اس ــت ش ــش قیم افزای

اعتقاد راسخ داریم هر جا که دولت در حوزه اقتصاد دست 
دالیل  هم  آن  ناکارآمدی  و  بوده  ناکارآمد  البته  گذاشته 
عدم  دولتی  ناکارآمدی  مهمترین خصیصه   : دارد  مختلفی 
وجود دید انتفاعی در حوزه های اقتصادی است، اگر کسی 
حضور  دار  بنگاه  یک  یا  تاجر  مفهوم  به  اقتصاد  حوزه  در 
داشته باشه در محاسن و معایب آن بنگاه و تصمیماتی که 
می گیرد نقش نداشته باشد، این فرد توانمندی و شایستگی 

 هر جا که دولت در حوزه اقتصاد دست گذاشته البته ناکارآمد بوده و 
ناکارآمدی آن هم دالیل مختلفی دارد : مهمترین خصیصه ناکارآمدی دولتی 

عدم وجود دید انتفاعی در حوزه های اقتصادی است
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مدیریت اقتصادی را ندارد . عدم حضور بخش خصوصی در 
حوزه بندر و دریا به میزان صددردرصد دولت را با در بسته 
در حوزه بندر و دریا مواجه میکرد. حضور بخش خصوصی 
و  نداشته  حمل  کرایه  نرخ  افزایش  در  تاثیری  همچنین 
اصلی  بازیگران  وقتی   . کرد  بررسی  باید  را  مهمتری  علل 
المللی حضور پیدا نمی کنند که مثال یک کانتینر را  بین 
انتقال  راهکارهای  بخواهند منتقل کنند.  ایران  به  از چین 
یا  به یک  از چین  کاال  میگیرد،  قرار  بررسی  مورد  دیگری 
غیر  محلی  کشتیرانی  های  شرکت  توسط  دیگر  کشور  دو 
ایرانی حمل شده، تخلیه و بارگیری افزون به وجود می آید. 
هزینه های بیمه افزون شده و اسناد حمل تغییر پیدا می کنند 
انتقال  برای  از جابجایی های مکرری که  بعد  نهایت  در  و 
کاال به کشور به وجود می آید، نرخ تمام شده افزایش پیدا 
را  مصائب  این  اجرای  و  مدیریت  امکان  دولت   . کند  می 
که  بودند  دولتی  های کشتیرانی  اینکه شرکت  کما  ندارد، 
لیست  بلک  در  آنها  مدیران  شدند،  تحریم  شناورهایشان 
قرار گرفتند . لذا با تمامی مشکالت بوجود آمده توانمندی 
از حجم  باالیی  بسیار  پود  و  تار  که  است  بخش خصوصی 
کاالیی را به خودشان اختصاص داده اند . در تحریم های 
دولتهای  متاسفانه  ولی  داشتیم  را  تجربه  نیز  قبل  سالهای 

مکرم ما از آن تجارب درس نگرفتند.

ــت  ــش کمی ــزان افزای ــه می ــی، چ ــه کنون ــی در بره ــش خصوص  بخ
داشــته و آیــا خــارج از شــعار توانســته در بخــش تحریــم هــا نقــش 

موثــری داشــته باشــد؟

بر ۶0  بالغ  بازار، بخش خصوصی در کشور  از حیث سهم 
درصد گردش صادرات و واردات را دارد. از حیث ناوگان اگر 
شرکت های 100 درصد خصوصی ایرانی را بخواهیم لحاظ 
کنیم، برای انتقال موثر کاال تعداد قابل توجه ای شناور های 
غیر کنوانسیونی داریم که اینها بعضا شناورهای زیر 3000 
با  مقابله  در  چندانی  تاثیر  شناورها  این  که  هستند  تن 
تحریم از لحاظ فنی ندارند . ولی آنچه که شناورهای فلزی 
لحاظ  بخواهیم  آمار  حیث  از  ما  اگر  هست،  فونداسیونی 
های  شرکت  شناورهای  که  رقمی  و  عدد  حداکثر  کنیم 
حداکثر  میدهند  اختصاص  خودشان  به  ایرانی  خصوصی 
است  ناچیز  بسیار  بسیار  رقم  این  که  است  درصد   10
بخش  برای  حجم  این  در  شناورها  تامین  برای  دولت  و 
که  ای  اشاره  و  نکرده  گذاری  متاسفانه سرمایه  خصوصی، 
در تحریم قبل و درس نگرفتن دولت در این حوزه داشتم 

یک بخشی از آن به همین مقوله بر میگردد. در تحریم قبل 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی و شرکت ملی نفتکش 
بدلیل اینکه شرکت های دولتی اطالق میشدند شناورها و 
مدیرانشان هدف اصلی تحریم واقع شدند و از فعالیت های 
بسیاری منع شدند . لذا اگر نگاهمان را معطوف به شرکت 
کنیم یک اشتباه استراتژیکی برای مقابله با تحریمات بعدی 
است . با برطرف شدن موانع تحریم اول، تجاربی که بدست 
خصوصی  بخش  های  شرکت  و  گرفتیم  نادیده  را  آوردیم 
اندکی تحریم دوم خودش  رها شدند و بعد از مدت زمان 
اندرکاران  دست  از  توجهی  قابل  بخش  و  کرد  نمایان  را 
بخش خصوصی که در تحریم اول توانشان را از دست داده 
بودند، امکان بازگشت به عرصه و میدان کارزار را به دست 
نیاوردند. در تحریم دوم ما تجارب خوبی را در تحریم ها 
در مواجه با سختی ها و همچنین ناکارآمدیهایی که بدنه 
خوانده  خودتحریمی  یا  داخلی  تحریم  عنوان  تحت  دولت 
می شود و در تمامی این ادوار آزار دهنده تر از مشکالت 
تحریمی بود بدست آوردیم . اینها عواملی بود که مشکالت 
اگر شرکت های  و  بود  افکنده  بر بخش خصوصی سایه  را 
بوجود  اقتصاد  در  بالندگی  آنچه  نبودند  خصوصی  بخش 

آمده قطعا نداشتیم.

درتوســعه تجــاری بنــادر نفتــی در کشــور چــه شــمال و چــه جنــوب 
آیــا در فرآینــد تصمیــم گیــری از مشــورت انجمنــی مثــل شــما بهــره 

مــی برنــد یــا نــه 

بخش هایی از ما سوال می کنند، در یک بخشهایی تصمیم 
می گیرند و اجرا می کنند و بعد نظر انجمن را می پرسند 
اختیار  و  ید  در  زیر ساخت که صددرصد  و  بندر  در حوزه   .
حاکمیت قرار گرفته و بخش خصوصی حقوق داخلی در این 
حوزه ها را ندارد طبعا از ما نظر خواهی نمی شود، هر چند 
اتفاق  گاها  هستند  گیرنده  تصمیم  که  هایی  مجموعه  که 

با برطرف شدن موانع تحریم اول، تجاربی که بدست آوردیم را نادیده 
گرفتیم و شرکت های بخش خصوصی رها شدند و بعد از مدت زمان اندکی 
تحریم دوم خودش را نمایان کرد و بخش قابل توجهی از دست اندرکاران 

بخش خصوصی که در تحریم اول توانشان را از دست داده بودند، امکان 
بازگشت به عرصه و میدان کارزار را به دست نیاوردند

می افتد که کارشناسان به صورت مستقل مطالبه می کنند تا 
کارشناسان حاذق این حوزه اظهار نظرهایی بکنند ولی به 
از یک تشکل خصوصی مجرب  اینکه  و کلی  مفهوم کامل 

تقاضا کنند بعضا اتفاق نمی افتد .

بحثــی ســال گذشــته در جریــان بــود بــه نــام IMO2020 و موضــوع 
ســوخت کــم ســولفور کشــتی هــا، جزئیــات آن بــه کجــا ختــم کشــید ؟

یک  وقتی  که  است  سازمانهایی  مجموعه  زمره  در   IMO

مورد  سال  چندین  تصمیماتش  گیرد،  می  را  تصمیم 
کارشناسی و مذاکره قرار می گیرد و پس از اجماع در یک 
بازه زمانی معقول 2 یا 5 یا 10 ساله ابالغ می کند که در 
سوخت   . گردد  اجرایی  باید  آن  قوانین  شده  تعیین  زمان 
سال  از  تقریبا  است.  موضوعات  این  از  یکی  سولفور  زیرو 
2010 موضوع کاهش سولفور در سوخت مصرفی شناورها 
براساس  که  داشتیم  دقیق  اطالع  ما  همه  و  بوده  مطرح 
زمانبندی هایی که اعالم می شود، باید شناورها توانمندی 
الزم برای مصرف این سوخت را داشته باشند . به استثنای 
و  قدیمی  بسیار  شان  احتراق  سیستم  که  شناورها  بعضی 
سنتی بوده، تقریبا می توان گفت اکثریت شناورها قابلیت 
مصرف از این سوخت را دارند، منتها در یک مقطع به دلیل 
را در  این سوخت  تولید  برای  بینی های الزم  اینکه پیش 
کشور نداشتیم به چالش کشیده شدیم . یکی از بی توجهی ها 
در تولید این سوخت این بود که ما زمانبندی اجرا را رها کردیم 
و به دنبال دریافت معافیت از آی ام او رفتیم. بعد از اینکه 
که  شد  باعث  هم  تحریم  رسیدیم،  مذاکراتی  بست  بن  به 
از خارج کشور  این سوخت  تامین  برای  توانمندی الزم  ما 
پاالیشگاههایی  که  بود  همین  اشتباه   . باشیم  نداشته  را 
که نزدیکترین مسیر را به سواحل ما برای مصرف سوخت 
پاالیشگاه  را رها کردیم و  در  بازار اصلی سوخت دارند  و 
شازند اراک سرمایه گذاری صورت گرفت . با تمام خدمات 
شایسته ای که انجام گرفت ولی وقتی دید اقتصادی نباشد 
برای  زیرو سولفور هم هزینه های مضاعفی  تولید سوخت 
گازوئیل  نفت خام، سوخت  انتقال  از  فارغ   . کرد  ایجاد  ما 
را در جایی تولید کردیم که محل مصرف 1200 کیلومتر 
پایین تر است، عالوه بر هزینه های تمام شده سوخت که 
رقم بسیار باالیی است و تقریبا میشود گفت غیر اقتصادی 
انتقال  درصدی   ۶0 هزینه  پاالیشگاه  خود  برای  است، 
کشتی  و  برسد  کشتی  به  تا سوخت  میکند  ایجاد  افزایش 
قابلیت تردد پیدا کند همه اینها نگاه اقتصادی در آن نیست 

وقتی نگاه اقتصادی نباشد، همان شمع دولتی و به ویژه نگاه 
اقتصادی دستوری باشد به هر شیوه و راه حلی اقدام می کنیم 

تا آن نیاز مقطعی برآورده شود .

ــری  ــه نظ ــد چ ــه واح ــا و مطالب ــکل ه ــی تش ــم افزای ــوص ه در خص
ــد؟ داری

است  ای  افتاده  پا  پیش  مسائل  درگیر  متاسفانه  ما  کشور 
پیش  سال   100 شاید  پیشرفته  کشورهای  از  بعضی  که 
این مشکل مواجه بودند : وقتی رئیس جمهور عوض می  با 
شود، اکثر مدیران حتی کارشناسان نیز تغییر پیدا می کنند. 
قانون ما این اجازه را می دهد و یا استنباط از قانون این اجازه را 
می دهد . در تجربه تلخی که در دولت نهم و دهم داشتیم، یک 
رئیس جمهور آمد و قائم به شخص شد و تمام قوانین مادر 
را تعطیل کرد، مگر اینکه آن قانون همسو با ایشان بود، نه 
اینکه ایشان با قانون همسو باشد . یکی یگر از عارضه های 
دولتی ما در سازمان ها قائم به ذات بودن است هر سازمان 
سر  تا  و  احسن  نحو  به  را  خودش  ماموریت  دارد  وظیفه 
امکان پیش ببرد مثال: سازمان تامین اجتماعی و .. بخش 
خصوصی که در این بین قرار می گیرد تکلیفش چیست . 
در پاسخ شما ما به این اجماع رسیدیم برای اینکه بتوانیم 
با  مجاری خودش  از  را  قانونی  به حق  و  مشروع  مطالبات 
سرعت الزم اکتساب بکنیم الزم به یک اجتماع و اشتراک 
با سایر تشکل ها هست اگر مورد عینی که مرتبط با فضای 
فدراسیون  کنم،  مطرح  است  انجمن  این  کار  و  کسب 
عنوان  به  فدراسیون  این  است.  لجستیک  و  نقل  و  حمل 
مجموعه ای که چتری بر فعالیت های صنفی حوزه حمل 
تشکل  تمام  اجماع  محل  گسترانیده،  لجستیک  و  نقل  و 
هاست که ما این امکان را بدست آوردیم بعضی از نیازها را 
در قالب اشتراکات حداکثری که بین صنوف حاکم است از 

آن طریق پیش رود.

آیــا نــاوگان دریایــی هــم بــا حضــور شــرکت هــای خصولتــی مواجــه 
هســت؟

البته که هستیم. یکی دیگر عارضه هایی که باید از دولت 
سازمان  سه  کشور  در  ما   . است  موضوع  همین  برد،  نام 
بخش  که  داریم  اجتماعی  تامین  و  لشکری  کشوری، 
عنوان  به  یک  هر  اینها  کند،  می  نمایندگی  را  کارگری 
رهگذر  از  و  اند.  شده  شناخته  اقتصادی  های  مجموعه 
پارامترهای  سایر  و  معامالت  و  تجارت  و  گذاری  سرمایه 
بتوانند  درآمد  محل  از  و  کنند  می  کسب  درآمد  تجاری 

گفت و گو 
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دیگر  های  مجموعه  بدهند.  را  بازنشستگان  حقوق  حداقل 
که  هستند  دریایی  عرصه  در  خصولتی  و  بازنشستگی 
نیافتنی  دست  کار  و  کسب  های  حوزه  این  از  بعضی 
طراحی  نوعی  به  یا  هستند  انحصاری  یا  اینها  هستند، 
می شوند که قابلیت ورود را سخت می کنند . دولت باید 
تکلیف خودش با اقتصاد را روشن کند.یکبار برای همیشه 
و  نمیخواهد  داریم  اعتقاد  که  بپذیرد  را  خصوصی  بخش 
مدیریت  سوء  حاصل  که  اقتصادی  مشکالت  تا  نمیتواند 
هاست برطرف شود . در بخش دریا دو تا مجموعه داریم، 
که  نفتکش  ملی  شرکت  و  اسالمی  جمهوری  رانی  کشتی 
تاکید می کنم سرمایه های اصلی کشتیرانی کشور هستند. 
خصوصی  دیگر،  جاهای  و  دولتی  جاها  بعضی  در  دو  این 
که  اینها  از  دارند.  بورس هم حضور  در  معرفی می شوند، 
به دولت  بندر و دریا  بگذریم شرکت هایی هستند که در 
مربوط می شوند و همان عبارت عامیانه خصولتی را یدک 
می کشند، ویترین خصوصی ولی عقبه که پول و سرمایه 

است خصوصی نیست.

بنــادر در خلــق جذابیــت هــای تجــاری بــرای نــاوگان هــای دریایــی 
داخلــی و بیــن المللــی چــه تمهیداتــی دیــده انــد ؟

بنادر  باعث شده  تحریم  اوال که  ابدا.  و  اصال  در یک کالم 
ما جذابیت های الزم را نداشته باشند، شناورها بخاطر ریسک 
های تحریمی و تهدیدات به سراغ بنادر ما نمی آیند بویژه 
بنادر  این  کنار  در  دارند.  شدن  رصد  قابلیت  که  آنهایی 
دست  از  را  هایشان  فعالیت  از  توجهی  قابل  حجم  که 
توانند جذابیت  می  که  فعالینی  از  دسته  آن  برای  دادند، 
البته   . اند  ندیده  تدارک  فضایی  باشند  داشته  انگیزه  و 
مجموعه  سلسله  بلکه  نیست،  بندر  عبارت  به  چیز  همه 
بندری  خدمات  برای  را  فعالیت  که  هستند  دولتی  های 
سازمانهایی  ما   . کنند  می  تسهیل  یا  شوند  می  مانع  یا 
موضوعات  از  یکی   . گیرند  تصمیم می  داریم که مستقل 
گیرد،  می  ما  از  را  جذابیت  که  بندر  های  فعالیت  در 
رسانی هایی است که تحت عناوین مختلف کنترل  خدمت 
می شود. طبیعتا نیاز کشور ما در بعضی از خدمات کنترل 
گلوگاه  این  کند،  می  گلوگاه  ایجاد  کنترل  این  ولی  است 
توقف  با  کشتی  یک  نتیجه  در  و  کند  می  کندی  ایجاد 
مواجه می شود. اگر فقط یک مورد را مثال بزنم مشکالتی 
شناورهایی  شده  باعث  و  آورده  وجود  به  اخیرا  کرونا  که 
که به ایران می خواهند بویژه از مبدا برزیل و هندوستان 

کرونا  تست   . بدهند  کرونا  تست  لنگرگاه  در  باید  بیایند 
امروز بین ۴8 ساعت تا 5 روز پاسخش به درازا می کشد.

در  دالر  هزار   20 از  شناور  سایز  به  بستگی  روز  پنج  این 
روز توقف به صاحب کاال شارژ می شود تا اال ماشاهلل. این 
بندر چه جذابتی برای کشتی ها می تواند داشته باشد.تا 
آن جایی که ما اطالع داریم یک کشور کوچکی که کنار 
ما قرار گرفته ظرف 3 تا ۴ ساعت همین کار را انجام می دهد. 
ساز  پول  که  عواملی  به  را  نگاه  باید  ما  است  این  واقعیت 
است  سلبی  ما  نگاه  که  زمانی  تا  دهیم.  تغییر  هستند، 
نمی توانیم برخورد کنیم . یک بروکر وقتی یک کشتی را 
لنگرگاه بخوابد  برای تخلیه 30 روز در  می گیرد، کشتی 
برایش بسیار جذابتر است، بدون اینکه بخواهد خطر تردد 
را تحمل کند ،مصرف باالی سوخت داشته باشد و یا بیمه اش 
را به ریسک بکشاند در لنگرگاه می ماند و روزانه ۴0 یا 50 
هزار دالر دریافت می کند. ولی اتفاق بعدی این است که 
ضروری  اقالم  شده  تمام  نرخ  روی  مینشید  اعداد  همین 
ما مثل گندم، گوشت، روغن و نتیجه ظرف دو سال ما با 
اعداد عجیب مواجه می شویم . در نتیجه بنادر ما در یک 
خیلی  دارد  را  استمرار  فعالیت  این  دارد،  را  جذابیت  جا 
چابهار  بندر  ندارد.  وجود  جاهایی  یک  ولی  است  خوب 
تنها بندر اقیانوسی ماست و باید به آن توجه کنیم . ولی 
تخم  همه  داشته  وجود  پیش  سال   20 از  مدیریتی  سوء 
هیچ  ها  هندی  و  گذاشتیم  ها  هندی  در سبد  را  ها  مرغ 

از  را  آزاد  مناطق  دولت،  بودجه  در  امسال  نکردند.  کاری 
یعنی  افزوده حذف کرد.  ارزش  بر  مالیات  شمول معافیت 
هر خدمتی در حوزه منطقه بنادر آزاد بعمل بیاید، مالیات 
بر ارزش افزوده از حساب هایش باید اخذ شود، لذا خیلی 
بوشهر،  بندر  چابهار،  بندر  هزینه  روی  درصد  نه  راحت 

بندر خرمشهر و بندر کاسپین افزوده شده است .

 شــما بعنوان ذی نفع چه اقداماتی می توانید انجام دهید؟
 فقط باید سکوت کنید؟

خیر ما سکوت نمیکنیم ما فریاد میزنیم ولی فریاد ما به جایی 
نمی رسد مشکل اصلی جزیره ای نگاه کردن به موضوعات 

آن هم توسط افراد فاقد شایستگی کارشناسی است .

وضعیــت صــادرات LNG و میعانــات گازی در حــوزه شــناورها 
ــت؟ ــور اس چط

ناوگان  کالن  در  ولی  نداشته  مطلوبی  نتیجه  مجموع  در 
توسط  بینی  پیش  است،  ضعیف  بخش  این  در  ما  دریایی 
دولت صورت نگرفته و دولت به دلیل اینکه سرمایه گذاری 
در میعانات گازی بسیار باالست و در توان بخش خصوصی 
ایرانی نیست در نتیجه اکثریت قریب به اتفاق به شناورهایی 

که میعانات را از ایران دریافت می کنند خارجی هستند .

اگــر بخواهیــد توقعاتــی از دولــت جدیــد داشــته باشــید و بــا توجــه 
بــه آزمــون و خطــا دولــت قبــل چــه گونــه مطالبــه گــری بــا دولــت 

جدیــد خواهیــد داشــت ؟

واقعیت هایی را باید پذیرفت، ما میبینیم قوانین پیشرفته 

مورد  اقتصادی  مرجع  عنوان  به  خصوصی  بخش  داریم، 
همواره  ارشدش  مدیران  هم  دولت  گیرد.  می  قرار  توجه 
ولی  است  سرور  بخش خصوصی  که  میزنند  را  شعار  این 
بخش  و  نداشته  اعتقادی  اصال  دولت  اجرایی  بدنه  در 
خصوصی را رقیب خود میداند . در نتیجه دست به دست 

هم می دهند که کار را به بخش خصوصی ندهند.

توافــق چیــن و ایــران در صنعــت نــاوگان دریایــی آیــا خطــر اســت 
یــا فرصــت؟

کنیم،  استفاده  آن  از  که  صورتی  در  البته  فرصت.  قطعا 
اندکی  حوزه  و  است  تهدید  یک  کنیم  توجهی  بی  اگر 
اگر  دهیم.  می  دست  از  را  دارند  دریا  در  ها  ایرانی  که 
حضور  با  و  کرده  سویه  دو  را  اقتصادی  رابطه  بتوانیم 
چینی ها فعالیت ها را در فراسوی آبهای ایران گسترش 
تحت  پاکستان  در  چین   . است  خوبی  فرصت  بدهیم 
افریقا سرمایه  به  انداز دسترسی  با چشم  عناوین مختلف 
لجستیکی  زیر ساخت های  در  است،  زیاد کرده  گذاری 
۴۶ میلیارد دالر در حال سرمایه گذاری است  پاکستان 
کریدورهای  فشار   . است  رسیده  افغانستان  شمال  به  و 
افغانستان مسیر ریلی غرب چین به اروپا را از  ترانزیتی 
استفاده  ایران  در  آن  از  و  زده  کلید  قرقیزستان  طریق 
طبیعتا  بگیریم  سهمی  و  کنیم  ورود  ما  اگر   . شود  می 
کند  استفاده  ما  توانایی  از  و  بیاید  اگر چین  ولی  بردیم 

باختیم. ببرد  سهم  و 
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ســیدمهدی حســینی، قائــم مقــام ســابق شــرکت ملــی نفــت ایــران،  

 IPC ــی ــای نفت ــری قرارداده ــه بازنگ ــابق کمیت ــئول س ــن مس همچنی

ــای  ــدل از قرارداده ــن م ــراح ای ــوان ط ــه عن ــه از وی ب ــد ک ــی باش م

نســل جدیــد صنعــت نفــت یــاد مــی کننــد . گفتگــوی خبرنــگار ماهنامه 

ــوص  ــت در خص ــابقه وزارت نف ــر باس ــن مدی ــا ای ــرژی  را ب ــای ان دنی

ــم : ــی خوانی ــوری و .... م ــت، رگوالت ــروش نف ــادی، ف ــکالت اقتص مش

ــا را  ــاختاراقتصادی م ــت، س ــا و حاکمی ــرد دولته ــه عملک ــی ب ــا نگاه ب

ــد ؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون

مشکالت معلول یکسری اصول اساسی است که در بخش 
این  به  نخواهیم  که  مادامی  و  دارد  وجود  کشور  اقتصاد 
مشکالت بپردازیم و ساختار را صاحب تئوری و فکر بکنیم، 
کماکان این معلول ها را خواهیم داشت . اگر بخواهیم به 
اقتصاد  متاسفانه  بپردازیم  کشور  اقتصاد  زیرساخت  مسائل 
های  اقتصاد  امروزه  است.  تئوری  هرگونه  فاقد  ما  کشور 
پایبندی دارند  تئوری های مختلفی،  به  به هر حال  جهانی 
را  اقتصادی خودشان  آنها مسیر زندگی و کار  بر اساس  و 
و  غربی  کشورهای  و  صنعتی  کشورهای  دهند.  می  انجام 
هستند،  پیشرفته  کشور  نمونه  امروز  که  کشورهایی  اصوالً 
انحصار و مغایر با اقتصاد بازار  را دارند و جریانات  آزاد  بازار 
آزاد را مانیتور و کنترل می کنند . بنابراین امروزه اقتصادهای 
بر  هستند.  تئوری  دارای  دارند،  موفقی  حرکت  اگر  دنیا 
مبنای این بازار، دولت ها در این حرکت، کمترین دخالت 
نگرفته،  صورت  دامپینگی  رقابت،  اصل  در  و  دارند  را 
گذاری  سرمایه  مبانی  البته  و  نیامده  بوجود  انحصاری 
بازگشت  های  راه  بهترین  و  ها  راندمان  بهترین  اساس  بر 
سرمایه شکل گرفته است . تئوری دیگر، تئوری اقتصادهای 
دارند که  ها در آن دخالت  اصوالً دولت  است که  متمرکز 
بهترین و مهمترین نمونه آن را سوسیالیسم شوروی سابق 
می توان اشاره کرد که همه چیز دولتی بوده و کشورهای 
کمونیستی دنبال روی این جریان بودند و مبانی آنها هنوز 

هم در کشورهایی چون کره شمالی جریان دارد . 
ابتدای  از  ها  تئوری  این  دوی  هر  روی  بر  ما  کشور  در 
انقالب بحث هایی شکل گرفته بود . گروهی بسیار اعتقاد 

را  چیز  همه  بایستی  دولت  که  عدالت  ایجاد  بر  داشتند 
برقرار  را در جامعه  بگیرد و سعی بکند عدالت  در اختیار 
بین  که  بکند  کنترل  را  طبقاتی  فاصله  حقیقت  در  بکند. 
بیایند  باال  مستضعفین  مستضعفین،  اصطالحاً  و  پولدارها 
به  طبقاتی  فاصله  که  طوری  به  بشوند  کنترل  پولدارها  و 
حداقل خودش برسد .گروه های زیادی هم بودند که می گفتند 
نه این تئوری به توزیع فقر منتهی خواهد شد و باید ثروت 
طریق  از  هم  را  ثروت  تولید  های  راه  و  کرده  تولید  را 
راهکار، کارآفرینان  این  با   . داد  افزایش  آزاد  بازار  اقتصاد 
و  کرد  خواهند  اشتغال  و  ثروت  تولید  گذاران  سرمایه  و 
می توان مستضعفینی که وارد بازار کار می شوند، آموزش 
در  متوسط  طبقه  نهایتاً  و  شوند،  کار  بازار  وارد  و  دیده 

بکند.  جامعه رشد 
حال  در  دائما  گذشته  سال  چهل  طی  در  ها  نگرش  این 
تئوری  یک  صاحب  نتوانست  کشور  و   بودند  مجادله 
بدون  اقتصاد  یک  در   . باشد  کشور  اقتصاد  در  منسجم 
بیشترین  بایستی  تئوری طبیعتاً طبقه متوسط جامعه که 
تدریج  به  باشد  داشته  اجتماع  جمعیتی  سبد  در  را  سهم 

اقتصاد ایران به شدت تحت

 تاثیر سیاست زدگی است !

می میرد و یا به فرودست سقوط می کند و فاصله طبقاتی 
به سرعت شکل می گیرد و رشد می کند، امری که امروزه 
بدون  اقتصاد  در  و  شرایطی  چنین  در  هستیم.  آن  شاهد 
تئوری  حقیقت  در  گیرند.  می  شکل  انحصارها  تئوری، 
ثروت در اختیار انحصارات قرار می گیرد و اقتصاد پنهانی 
بر پایه  قدرت و رانت شکل خواهد گرفت . مسلماً وجود 
قدرتهای اقتصادی بزرگ در یک جامعه خیلی خوب است 
برای  ثروت  تئوری  خدمت  در  ها  این  اینکه  شرط  به  اما 
آن  و  این  و  قدرت  اختیار  در  و  انحصاری  و  باشند  مردم 
و  کارآفرینی  بلکه  نگیرد  شکل  عمومی  ثروتهای  و  نبوده 

تئوری ثروت با راندمان شکل بگیرد.
بتواند  جاهایی  یک  در  شاید  انحصارها  تئوری  بنابراین 
کمکهایی را در بخش اقتصادی و تولید اشتغال بکند، اما 
انحصاری  مسیر  یک  می کند  که طی  مسیری  مجموع  در 
ایجاد نمی کند.  برای کارآفرینان دیگر  را  و فرصتی  بوده 
به  محدود  را  وکار  کسب  فضاهای  انحصار،  این  اساس  بر 
خود کرده و برای هر پروژه اقتصادی هزینه های مضاعفی 
مبلغ  با  هم  پروژه  این  نهایت  در  و  کند  می  دریافت  را 
اقتصاد  . در  تفویض می شود  به بخش خصوصی  ناچیزی 
بدون تئوری ما شاهد این هستیم که بخش خصوصی در 
حالت روی هوا و زمین باقی می ماند و به حاشیه می رود.

و  کند  حرکت  باید  چگونه  که  داند  نمی  خصوصی  بخش 
تئوری  بدون  اقتصاد  چنین  یک  در  قطعاً  برود.  باید  کجا 
امکان ادامه حیات برای بخش خصوصی فراهم نشده است 
مگر اینکه این بخش خود را به شبکه قدرت نزدیک بکند 

و این نزدیکی به قدرت، در هر صورت فشارهای زیادی را 
اقتصاد  . در  ایجاد خواهد کرد  اقتصاد کشور  و  در جامعه 
و  آزمون  با  اقتصادی کشور  تمامی جریانات  تئوری  بدون 
برای خود  نیز  الگویی  بوده و اصوالً هیچگونه  خطا مواجه 

انتخاب نمی کند . 

شما چه الگویی را پیشنهاد می کنید ؟

کشورهای توسعه یافته با ایجاد الگوهایی که با ویژگی های 
کشور خود سازگاری دارد نقشه راه را درست می کنند . 
نمونه کشور موفق در اقتصاد که مسلمان نیز هست کشور 
شرکت  که  هست  خاطرم  هشتاد  دهه  در  و  است  مالزی 
مشخص  ای  رابطه  مالزی  دولت  دوره  آن  در  پتروناس 
در  که  هستیم  شاهد  امروز  و  کرد  ایجاد  شرکت  این  با 
به  معمولی  نفتی  شرکت  این  شده،  تنظیم  ارتباط  یک 
این یک  تبدیل شده است  المللی  بین  بزرگ  یک شرکت 
کنیم  استناد  آن  به  توانستیم  می  که  است  موفق  الگوی 
حفظ  با  چین  کمونیستی  کشور  دیگر  ای  مقایسه  در 
ایدئولوژی خود، بازار آزاد و جذب سرمایه گذاری خارجی 
کارگر  ناچیز  هزینه  به  توجه  با  و  داده  قرار  نظر  مد  را 
صدها  که  است  داشته  را  شانس  این  چین  در  تولید  و 
توسعه  به  و  کرده  را جذب  خارجی  سرمایه  دالر  میلیارد 

اقتصاد کشور کمک نماید .
قرار  تاثیر  به شدت تحت  را  ما  اقتصاد  مشکل دیگری که 
اقتصادی ما اهل  اندیشمندان   . داده، سیاست زدگی است 
تضارب افکار نیستند و به تئوری های مشخص و الگوهایی 
کنند  نمی  توجه  می شود  اقتصادی  حرکت  به  منجر  که 
موافقی  اگر  خود   اقتصادی  های  برنامه  هرگونه  در  و 
داشته باشند آن را خادم و هرکس مخالف باشد را خائن 

. می پندارند 

آیا خصوصی سازی توانسته است پارادایم توسعه ای اقتصاد را ارتقا بخشد ؟

شد  انجام  کشور  در  که  خصوصی سازی  حرکت  متاسفانه 
الگو اگر به  . به عنوان  مسیر انحرافی خود را پیموده است 
کشور آلمان نظر بیندازیم، پس از ادغام آلمان شرقی و غربی 

وجود قدرتهای اقتصادی بزرگ در یک جامعه خیلی خوب است اما به 
شرط اینکه این ها در خدمت تئوری ثروت برای مردم باشند و انحصاری 

و در اختیار قدرت و این و آن نبوده و ثروتهای عمومی شکل نگیرد بلکه 
کارآفرینی و تئوری ثروت با راندمان شکل بگیرد
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با دو اقتصاد کاماًل متفاوت مواجه شدند . برلین غربی نمونه 
آزاد  بازار  اقتصاد  با  غربی  اقتصاد  تفکر  الگوی  ویترین  یک 
با  که  دولتی  بسته  و  کمونیستی  اقتصادی  شرقی  برلین  و 
تدبیر حکمرانان در خصوصی سازی، کارخانه ها با کمترین 
قیمت به بخش خصوصی ارائه گردید و به تبع آن با مدیریت 
تولیدی  واحدهای  این  راندمان  خصوصی،  بخش  صحیح 
افزایش پیدا کرد و به درآمدهای اقتصادی باال منجر شد . 
بخش خصوصی نیز در طی تعهدات 2 یا 5 ساله به تدریج 
توانست مالکیت این کارخانه ها را در اختیار بگیرد و تمامی 
خواسته های بخش دولتی را به اجرا بگذارد . اما در اجرای 
خصوصی سازی کشور ما این واگذاری ها اگرچه با حداقل 
شد  باعث  انحصار  و  رانت  ایجاد  اما  گردید  واگذار  قیمت 
کسانی با قیمت های بسیار ارزان، کارخانه های خیلی خوبی 
باعث ورشکستگی  اثر سوء مدیریت،  را صاحب شدند و در 
این واحدهای تولیدی شدند . بنابراین این اعتقاد پابرجاست 
در  باید  که  است  بسیار ضروری  امری  که خصوصی سازی 
تصدی  دولت  که  صورتی  در  بگیرد  صورت  کماکان  کشور 

گری را رها نموده و در امر خصوصی سازی کسانی که اهلیت 
دارند و با برنامه ریزی منسجم خود می توانند موفقیت هایی 

را نصیب واحد تولیدی نمایند واگذار گردد .

تبعــات و آثــار ناخوشــایند اقتصــاد نفتــی در اقتصــاد کشــور را چگونــه 

تحلیــل مــی کنیــد ؟

برای  ناخوشایندی  آثار  کشور  در  نفتی  اقتصاد  اینکه 
تولید  بخش  در  که  معتقدم  نه،   یا  کرده  ایجاد  جامعه 
ثروت از نفت خصوصاً فراورده های نفتی و پتروشیمی در 
 . ایجاد کردیم  انقالب شرایط بهینه ای  از  با قبل  مقایسه 
میلیون  سه  حدود  در  پتروشیمی  صنایع  در  طورمثال  به 
 50 حدود  به  امروزه  ظرفیت  این  و  داشتیم  ظرفیت  تن 
بازارهای  به  تولیدی  این حجم   . میلیون تن رسیده است 
باعث  نیز  آن  برگشتی  ارز  و  می گردد  صادر  المللی  بین 
 2 ظرفیت  نیز  مسیر  همین  در   . گردد  می  ثروت  تولید 
که  داریم  پاالیشگاهی  ای  بشکه  هزار   200 و  میلیون 
شکل  برای  لذا   . می کند  بی نیاز  فراورده  واردات  از  را  ما 

همه  در  را  اقتصادمان  باید  نفت،  بدون  اقتصاد  یک  دادن 
 . نماییم  بزرگ   ... و  توریست  کشاورزی،  صنعتی،  ابعاد 
شود  نمی  میسر  نفت  شیر  بستن  با  نفت  بدون  اقتصاد 
باید سیاست های مالی مان را به گونه ای تنظیم کنیم که 
فرارهای مالیاتی رصد گردد و بخش های تولید ثروت را از 
تولید  برخوردار کنیم که  باال  بسیار  مالیاتی  معافیت های 
رشد کند اما نفت را تا میتوانیم استخراج نماییم . چرا که 
امریکا،  روسیه،  مثل  کشورهایی  که  سیاستی  به  توجه  با 
سبقت  در  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  و  عراق  نروژ،  
را  سیاست  همین  باید  دارند،  نفت  تولید  در  دیگر  هم  از 
در تولید نفت انجام دهیم و ثروت ملی از فروش نفت را 
به  را رشد می دهند  اقتصاد کشور  در بخش های مولد که 
نفت  بدون  اقتصاد  توانیم  می  عملکرد  این  با  ببریم  کار 
نیاز  نیز  نفت  تولید  افزایش  برای   . بخشیم  توسعه  را 
داریم که در یک روابط تنظیم شده و بسیار منطقه ای و 
سرمایه  صاحبان  و  تکنولوژی  صاحبان  با  برابر  و  دوجانبه 
باشیم،  بیشتر داشته  نفت  تولید  ای در  همکاری دوجانبه 
با توجه به تکنولوژی های پیشرفته که  چرا که رقبای ما 
اکنون در اختیار دارند در تولید و استخراج نفت بسیار از 
یک  در  که  هستیم  آن  نیازمند  و  هستند  تر  پیشرفته  ما 
بازه زمانی و در صورت رفع تحریم ها، این تکنولوژی های 

مدرن را در استخراج نفت به کار بگیریم . 

مقوله بورس نفت از کجا به ذهن دولتمردان نفتی متبادر شد ؟

تحریم ها  که  شد  شروع  جایی  آن  از  نفت  بورس  گفتمان 
نظر  در  دولت  و  گردید  دولت  توسط  نفت  فروش  از  مانع 
و  ایرانی  خریداران  به  بورس  طریق  از  را  نفت  گرفت 
مخالف  من  زمان  همان  در   . دهد  ارائه  سرمایه  صاحبان 
این نظریه بودم و به درستی می دانستم که این کار اتفاق 
ایجاد بورس نفت تمرینی برای  باید برای  افتاد و  نخواهد 
مقایسه  در   . باشیم  داشته  کاغذی  نفت  فروش  به  ورود 
خاطره  یک  به  باید  نفت  جهانی  بورس  با  نفت  بورس 
با  ناهار  میز  سر  اوپک  های  اجالس  از  یکی  در  بپردازم، 
او پرسیدم که شما چقدر معامله  از  نایمکس  مدیر بورس 

پاسخ روزانه حدود 100 میلیون  با  و  انجام میدهید  نفت 
آن  در  دنیا  نفت  مصرف  کل   . شدم  مواجه  نفت  بشکه 
بورس  این  و  بود  نفت  بشکه  میلیون   ۹0 از  کمتر  زمان 
این  طبیعتاً   . می کرد  معامله  را  نفت  بشکه  میلیون   100
نفت دیگر نفت فیزیکی نبود و به آن نفت کاغذی اطالق 
گفته  آینده  در  شده  استخراج  های  نفت  به  و  شود  می 
صورت  همین  به  باید  هم  ما  نفت  بورس  لذا   . شود  می 
عرضه  فرآورده  و  نفت  کاغذی  بازار  در  و  می گرفت  شکل 
خام  نفت  فروش  در  را  خوبی  موفقیت  مطمئناً  و  می شد 

باشیم . توانستیم شاهد  می 

بــرای تنظیــم گــری در صنایــع نفتــی، نهــاد رگوالتــوری بایــد بــه چــه 

شــیوه اجرایــی گــردد ؟

بسیار  آنها  اقتصاد  آنکه  با  صنعتی  درکشورهای  امروزه 
و  نداشته  چندانی  اهمیت  نفتی  درآمد  اما  است  بزرگ 
باشند  داشته  دخالت  خیلی  خواهند  نمی  هم  ها  دولت 
تعریف  را  مالیات  اضافه  به  مالکانه  حقوق  رابطه  یک  و 
کشف  را  نفتی  که  است  قرار  کسی  اگر  یعنی  اند.  کرده 
بکند،  تولید  و  بدهد  توسعه  و  بکند  سرمایه گذاری  و  کند 
آید  می  بدست  تولید  کل  از  که  مالکانه  حقوق  یک  باید 
مثاًل درصدی از تولید که 15 درصد یا 20 درصد تولید را 
به دست  که  درآمدی هم  اینکه  اضافه  به  بدهد  دولت  به 
می کنند  تعریف  او  برای  ویژه ای  مالیات  یک  هم  می آورد 
که باید آن را پرداخت کند و این می شود حقوق مالکانه 
و مالیات که دولت می گیرد و دیگر کاری به فعالیت آنها 
بدهند  انجام  را  خودشان  کار  آنها  که  گذارد  می  ندارد، 
بخش  این  در  ها  دولت  دلیل  همین  به  و  بروند،  جلو  و 
خودشان را بزرگ نکرده اند. من یادم می آید که مالقاتی 
وزارت  می کردیم  فکر  و  داشتم،  انگلیس  انرژی  وزیر  با 
خواهد  طویل  و  عرض  ساختمان  یک  در  انگلیس  انرژی 
معمولی  چهارطبقه  ساختمان  یک  با  که  حالی  در  بود 
محدودی  کارمند  محدودی  تعداد  با  ویکتوریا  خیابان  در 
مواجه شدیم. تمامی بخش های انرژی، برق، نفت و انرژی 
کشورهای  در   . میشد  مدیریت  ساختمان  این  در  اتمی 
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نیمه صنعتی مثل اندونزی و مالزی نیز همین رابطه حقوق 
مالکانه و مالیات را مبنا قرار داده اند . اما در کشور ما درست 
نفت  وزارت  این  ولی  داریم  نفت  وزارت  یک  ما  که  است 
هیچ رابطه تعریف شده و دقیقی را که به عنوان نماینده 
دولت با شرکت نفت داشته باشد و حقوق و اختیارات آنها 
درهم  خیلی  و  ندارد  را  باشد  مشخص  آنها  کشی  خط  و 
بینید که  تنیده است و حتی ساختمان آن ها را هم می 
هم  نفت  وزارت  بگویم  می خواهم  من  حتی  هست.  یکی 
برنامه  جزئیات  در  و  نیست  اختیار  صاحب  کشورمان  در 
با  و  مختلف  عناوین  تحت  گوناگون  های  دستگاه  هایش، 
تئوری های گوناگون و مختلفی دخالت می کنند. بنابراین 
به منظور کاهش این همه سیاستگذاران متنوع و رفتن به 
سوی داشتن یک رگوالتوری فعال و کارا و مفید، دو اقدام 

اساسی را باید انجام دهیم :
شرکت  و  دولت  رابطه  بین  دقیق  تعریف  یک  اینکه  اول 
نفت را به شکلی که در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی 
وجود دارد را تعریف کنیم و پذیرفته شود. اگر این رابطه 
از  بخش  آن  اختیار  صاحب  دیگر  دولت  بشود،  تعریف 
اختیار  صاحب  نفت  شرکت  و  بود  خواهد  دولتی  حقوق 
فروش  و  بازاریابی  و  تولید  و  اکتشاف  های  برنامه  کامل 
اینکه  دوم  و  بود  غیره خواهد  و  ای  توسعه  برنامه های  و 
برزیل،  چون  کشورهایی  مدل  رگوالتوری  اجرای  برای 
کشورها  این   . کنیم  اجرا  توانیم  می  را  عراق  و  الجزایر 
متشکل  که  هستند  انرژی  و  نفت  ملی  آژانس  یک  دارای 
هستند  خصوصی  بخش  و  نفت  شرکت  از  نمایندگانی  از 
 . نمایند  پیگیری  را  رگوالتوری  قوانین  توانند  می  که 
به  توجه  با  و  کرده ام  مطالعه  را  آژانس  این  ساختار  البته 
شرکت  به  قبل  سال  چند  بودم،  که  مختلفی  کشورهای 

ملی نفت ارائه کرده ام .

ــه شــرایط ژئوپلتیــک  ــا توجــه ب ــران را ب ــرژی ونفــت ای چشــم انداز ان

منطقــه خاورمیانــه بــه چــه شــکلی مــی بینیــد ؟ 

چشم انداز فروش نفت ایران را می توان در سه بازه زمانی 
صورت  در  مدت  کوتاه  زمانی  بازه  در  کرد،  بینی  پیش 

با ظرفیت  این مبناست که ما  بر  رفع تحریم ها پیش بینی 
صادراتی حدود دو و نیم میلیون بشکه نفت و میعانات به 
بازگشت  برای  البته   . خواهیم گشت  باز  المللی  بین  بازار 
به این بازار موانعی نیز وجود دارد که یکی از این موانع، 
افزایش قیمت های نفتی خواهد بود و این افزایش قیمت 
رقابت را برای ما دشوار خواهد کرد. مانع دیگر این است 
که بازارهایی که در طول دوران تحریم از دست داده ایم 
ایجاد کنیم  بازاریابی کرده و فضای فروش  بتوانیم مجدد 
مهم  اتفاق   . بود  خواهد  دشوار  مسیر  صورت  هر  در  که 
می شود  بهتر  اوپک  در  ما  جایگاه  می افتد  که  دیگری 
هستیم  پنجم  و  چهارم  مقام  در  که  فعلی  شرایط  از  و 
با  اما  بیابیم  ارتقا  سوم  و  دوم  های  مقام  به  توانیم  می 
هر صورت  در   . بود  عربستان خواهد  با  رهبری  این حال 
امکان  با  و  ساله  الی شش  پنج  بازه  یک  در  بخواهیم  اگر 
نفت در روز و جذب  ۶ میلیون بشکه  به ظرفیت  رسیدن 
سرمایه و فناوری ها می توان پیش بینی کرد که به حدود 
میلیون   ۴ به  نزدیک  و  ظرفیت  بشکه  میلیون   ۶ الی   5
بشکه صادرات نفت برسیم . ولی در بازه زمانی 20 ساله 
توسعه  خطرات،  این  هستیم،  روبرو  بیشتری  خطرات  با 
به  توجه  با  که  هستند  دنیا  در  تجدیدپذیر  های  انرژی 
آلودگی محیط زیست و پدیده گرمایش زمین به دنبال حذف 
پذیر  تجدید  منابع  با  آن  جایگزینی  و  فسیلی  های  سوخت 
هستند .در هر صورت منابع دیگری هم در طی 20 سال آینده 
مسلماً جایگزین سوخت های فسیلی خواهد شد و فروش نفت 
را به صفر دالر خواهد رساند و این از مخاطراتی است که باید 
بدان توجه کنیم و با توسعه تکنولوژی و راندمان های صنعتی 

تقاضاهایی را برای استخراج نفت کشور پیدا کنیم .

در اقتصاد بدون تئوری ما شاهد این هستیم که بخش خصوصی در 
حالت روی هوا و زمین باقی می ماند و به حاشیه می رود . بخش 
خصوصی نمی داند که چگونه باید حرکت کند و کجا باید برود. 
قطعاً در یک چنین اقتصاد بدون تئوری امکان ادامه حیات برای 

بخش خصوصی فراهم نشده است مگر اینکه این بخش خود را به شبکه 
قدرت نزدیک بکند
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دولت ها  
 کارفرما، تولیدکننده و بازرگان  خوبی نیستند !

"مظفر علیخانی" از جمله مدیران کهنه کار اتاق بازرگانی 
تشکل های  و  استان ها  معاونت  اکنون  هم  که  است  ایران 
برعهده  را  خصوصی  بخش  طویل  و  عریض  مجموعه  این 
بازرگانی  به گرایش تحصیلی در مدیریت  توجه  با  و  دارد 
خبرنگار  که  آمد  پیش  مناسبی  فرصت  الملل،  بین  حوزه 
علیخانی   . بنشیند  گفتگو  به  او  با  انرژی  دنیای  ماهنامه 
 : گفت  اتاق  خصوصی  های  تشکل  پیدایش  خصوص  در 
جمله  از  ایران  بازرگانی  اتاق  تخصصی  کمیسیون های 
کمیسیون اتحادیه، انجمن ها و سندیکاها در اواسط دهه 
این کمیسیون بحث و  ۷0 شکل گرفت و فلسفه وجودی 
این  در   . بود  تشکلی  فعالیت های  خصوص  در  تبادل نظر 
کمیسیون قرار بود مباحث تشکلی موردبحث قرار گیرد و 
به همین جهت هم در ادامه کار، اسم آن تحت عنوان واژه 

تشکل ها مورداستفاده قرار گرفت. و درگام اول چالش های 
اجتماعی  منزلت  قانونی،  تشکلها در جایگاه  فعالیت  حوزه 
نقطه  از  استفاده  با  کشور  در  فرهنگ سازی  ضرورت  و 
نظرات کارشناسی و مشورتی تشکل ها بررسی گردید. در 
کردیم  برگزار  مقطع  آن  در  همایشی  یک  ما  مسیر  ادامه 
"نخستین همایش توسعه تفکر تشکل گرایی  تحت عنوان 
فعالین  استقبال  مورد  هم  مقطع  آن  در  که  کشور"  در 
اقتصادی و اهالی دانشگاه ها و اصحاب رسانه قرار گرفت و 
موضوع از منظر اقتصادی و صنعتی و تجاری، روانشناسی 
توجه  مورد  تاریخی  هم  و  جامعه شناسی  روان شناختی،  و 
مناظر  از  تشکلی  فعالیت های  توسعه  اما   . گرفت  قرار 
ایجاد  تشکل ها،  این  که  بود  این  نیازمند  کیفی  و  کمی 
هیئت مدیره  برگزاری  و  مجامعشان  برگزاری  و  ثبتشان  و 

در مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار الزام شده است که 
دولت برای تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل هایش و یا اصالح آن ها موظف 

به تایید نظر تشکل ها است . بنابراین این موضوع که قانون گذار صراحتاً 
چنین جایگاهی را تعریف می کند خیلی مهم است

فعالیتشان  خاتمه  و  انحاللشان  و  شعب  تأسیس  آن ها، 
که  بود  این  دیگر  بعد  باشد.  نظام مند  به صورت  همگی 
حوزه  این  در  کافی  دانش  چون  تشکل ها  از  خیلی  در 
نشده  راهوری  و  مدیریت  سازمان یافته  نداشت  وجود 
بودند . اساسنامه ها تفاوت خیلی زیادی داشت. بعضی ها 
زمان  اقتضائات  با  متناسب  اساسنامه  یک  چارچوب 
بود  شرایطی  چنین  در   . نداشتند  خیلی ها  و  داشته  را 
آن  لذا   . شدیم  مختلف  آیین نامه های  تهیه  به  ملزم  که 
تقویت  آیین نامه  و ثبت تشکل ها،  تأسیس  آیین نامه  زمان 
آیین نامه  تشکل ها،  فعالیت  بر  نظارت  آیین نامه  تشکل ها، 
تأسیس شعب را تدوین کردیم و اساسنامه ای تهیه گردید 
ساختار  بتواند  که  نمونه  یا  الگو  اساسنامه  عنوان  تحت 
اتاق   . نماید  پیش بینی  تشکل ها  همه  برای  را  موردنظر 
بازرگانی ایران هم سعی کرد فرایند تأسیس و ثبت تشکل 
را بسیار کوتاه کند و تشکلی که در بعضی از مراجع دیگر 
از یک ماه  چند ماه و چند سال طول می کشید ما کمتر 
فرآیندها  این  در  زمان  تقلیل  این   . می کردیم  تأسیس 

باعث شد که سیل تقاضاها به سمت اتاق سرازیر شود .
افتاد،  اتفاق  دوره  آن  در  که  دیگر  مهم  عطف  نقطه  یک 
تأسیس  اتاق  که  تشکلی  قضاییه  قوه  با  هماهنگی  در 
نبود و  به ثبت شرکت ها  نیازی  اتاق  نامه  با  می کرد صرفاً 
تشکل  یک  تأسیس  در خصوص  اتاق  تصمیمات  مستقیماً 
روزنامه  طریق  از  آگهی شان  مجمع  دیگر  تصمیمات  یا 
رسمی منتشر می شد و آن قیدوبندهایی که در مسیر سایر 
دستگاه ها و نهادها قرار داشت اینجا دیگر وجود نداشت . 
باعث  اقتصادی  فعالین  استقبال  و  عملکردها  این  مجموع 
ایجاد  بازرگانی  اتاق  ساختار  در  تشکل ها  معاونت  گردید 
گردد . لذا در قبل از انقالب که چند تشکل در چند رشته 
تخصصی وجود داشت هم اینک بیش از 200 تشکل ملی 
و بیش از 300 تشکل استانی در ساختار اتاق در سراسر 

کشور در حال فعالیت هستند .

ــی  ــرش حمایت ــاس نگ ــر اس ــود دارد ب ــی وج ــتاندارد جهان ــک اس  ی
آیــا  از تشــکل ها و بخــش خصوصــی،  کشــورهای توســعه یافته 

ــی را دارد ؟ ــن دیدگاه ــم چنی ــا ه ــی م حکمران

سابقه فعالیت های تشکلی در دنیا بالغ  بر ۴00 سال است 
به  بنابراین   . است  1۴0 سال  زیر  بازرگانی  اتاق  قدمت  و 
همان نسبت که قدمت و سابقه طوالنی تری دارند ترقی 
نکته  چند  اما  است  بیشتر  نیز  آن ها  شکوفایی  و  تعالی  و 
تالشی  با  که  است  این  نکته  یک   : داشت  توجه  باید  را 
قانون  در  بار  اولین  برای  داد  انجام  درگذشته  اتاق  که 

مورداستفاده   " تشکل ها  ترویج   " عبارت  دوم،  برنامه 
قانون گذار  که  بود  باری  نخستین  این  و  گرفت  قرار 
توجه  تشکل ها  نقش  به  باالدستی  سند  یک  در  آن هم 
قانونی  جایگاه  ششم  تا  سوم  برنامه  قوانین  در  و  می کرد 
قوانین  از  بسیاری  در   . گرفت  قرار  ارتقا  مورد  تشکل ها 
است  بازشده  تشکل ها  پای  جای  دولت،  آیین نامه های  و 
بازار،  تنظیم  جلسات  نمونه،  صادرکننده  انتخاب  از  اعم 
به عنوان  معدن،  یا  و  صادرات  ملی،  استانداردهای  تدوین 
حاکمیت  و  دولت  نمایندگان  کنار  در  ثابت  نماینده  یک 
حضور دارد . بنابراین این فرایند از یک سو این جایگاه را 
از نظر قانونی تقویت کرد و از سوی دیگر ضرورت مشورت 
با آن ها را قانون گذار پذیرفت .برای مثال در مواد 2 و 3 
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار الزام شده است که 
یا  و  دستورالعمل هایش  و  آیین نامه ها  تدوین  برای  دولت 
اصالح آن ها موظف به تایید نظر تشکل ها است . بنابراین 
را  جایگاهی  چنین  صراحتاً  قانون گذار  که  موضوع  این 
تعریف می کند خیلی مهم است . این نشانه های مثبت را 
می توان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کمیسیون 
مقررات کشور  و  قوانین  را  متعددی  ماده یک که وظایف 
کرده  تعریف  آن  برای  گمرکی  تعرفه  نظام  در  به  ویژه 
روز  یک  که  کشور  عمومی  فرهنگی  شورای  یا  و  است 
ثبت  تشکل ها  ملی  روز  نام  به  کشور  رسمی  تقویم  در  را 
کرده است همگی آنها موید حضور نمایندگان تشکل های 
با   . باشد  می  آنها  نظرات  نقطه  از  استفاده  و  نفع  ذی 
که  آنچه  به  دولتها  که  نیست  الزامی  معتقدیم  حال  این 
بخش خصوصی می گوید عمل کند، بلکه انتظار این است 
خواسته این بخش، اگر مطابق با منافع ملی کشور بود به 

آن توجه شود . 

گفت و گو 
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رتبه بندی  نظام  ما  که  بود  یا سومین سال  دومین  امسال 
و  کردیم  پیاده سازی  را  ایران  اتاق  به  وابسته  تشکل های 
تشکل در این فرایند وارد رقابت شده، خود اظهاری می کند 
را  رقابتی  بندی  رتبه  نظام  می گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  و 

اعضا  در گسترش  است که هم  ایجاد کرده  تشکل ها  بین 
فعالیت هایشان،  شدن  نظام مند  در  هم  کنند  فعالیت 
مستندسازی  ها و پاسخ گویی به اعضایشان و ارائه نظرات 
 . باشند  ایران  اتاق  با  تعامل  در  با حاکمیت  مشورتی شان 
این رتبه بندی برای تشکل ها، بسیار تعیین کننده است .

بین المللی  مطالعه  یک  اساس  بر  ایران  بازرگانی  اتاق 
به  را  تشکلی  فعالیت های  ساختار  و  نظام  بومی شده، 
سمتی هدایت کرد که در استان ها، تشکل ها شکل بگیرند 
ازآن  بعد  و  فدراسیون  سراسری،  اتحادیه  تهران  در  و 
کفدراسیون ها تشکیل شوند و طبیعتاً همین نظام، نظام 
سیاست گذاری ها  در  بتوانند  هم  و  باشد  پایداری  و  قوی 
مؤثرتری  دخالت  خودشان  سرنوشت  بر  و  کنند  مشارکت 
را  آنها  اقتدار  و  مشروعیت  قطعاً  امر  این   . باشند  داشته 
گستردگی  کارشناسی،  نظرات  نقطه  به  اتکا  و  برده  باالتر 
اعضا و تعامل سازنده ای است که می توانند با ذی نفعانشان 
در حاکمیت، روابط بین الملل و یا حتی بخش خصوصی 
و  تعامل  ها،   کارکرد تشکل  لذا مهم ترین   . باشند  داشته 
مردم،  عامه  با  تشکل،  اعضای  دیگر  با  اعضا  ارتباطی  پل 
رسانه ها، حاکمیت، دانشگاه ها و دنیای خارج است . اتاق 
و  تفکر  توسعه  برای  مختلف  ابعاد  در  همزمان  بازرگانی 
و  حوزه  این  در  تخصصی  دانش  کشور،  در  تشکل گرایی 
و  کمی  گسترش  همچنین  آنها  قانونی   جایگاه  گسترش 
کیفی، تعامالت اقتصادی و حرفه ای شان با دنیای داخل و 
دنیای خارج و هم به نوعی فرهنگ سازی در کشور فعالیت 
فراهم  کرده،  را  مقدمات  بازرگانی همزمان  اتاق   . می کند 
های  حوزه  در  همزمان  و  کرده  عملیاتی  را  اجرایی  امور 
تأسیس و ثبت، فرهنگ سازی، قانون گذاری و تعامالت در 
اجتماعی  مسئولیت های  و  گری  مطالبه  پایشگری،  نقش 
خود  تعهدات  همواره  تشکل ها   . دارد  شایسته  حضوری 
گام  و  اند  کرده  ایفا  اجتماعی شان  مسئولیت های  در  را 

بلندی در این  ارتباط برداشته شده است 
.

 اقتصــاد ایــران بــا دو تفکــر حاکمیتــی و دولتــی اداره مــی شــود، چــرا 
ــود،  ــوض می ش ــی ع ــش خصوص ــه بخ ــگاه ب ــا ن ــر دولت ه ــا تغیی ب
امــا نــگاه و تفکــر حاکمیتــی تغییــری نمــی یابــد . آیــا در مواجهــه بــا 
دیوانســاالری بســته ای کــه سالهاســت تغییــری نیافتــه، اتــاق بازرگانی 
بــه همیــن موضــوع بســنده کــرده اســت کــه در تصمیم گیری هــا یــک 
نماینــده داشــته باشــد . در ایــن مــورد جایــگاه اتــاق را بــه چــه شــکلی 

ــد ؟  ــی می کنی ارزیاب

جایگاه اتاق، تشکل ها و جایگاه بخش خصوصی به سطحی 
رسیده که با تغییر دولت ها نمی شود این جایگاه را نادیده 
توجه  و سیاسی،  اقتصادی  تفکر  با هر  دولتی  . هر  گرفت 

اتاق  و  تشکل ها  و  خصوصی  بخش  جایگاه  به  ای  ویژه 
دیگر  مطلب  دارد.  خصوصی  بخش  پارلمان  به عنوان 
دارد  روزبه روز  هم  اتاق  تأثیرگذاری  من  نظر  به  اینکه 
در  مثال  برای  ما  مقطعی  یک  در  شاید   . می شود  بیشتر 
کمیسیون های  عمدتاً  و  کمیسیون ها  در  فقط  مجلس 
اتاق  حاضر  حال  در  اما  می کردیم  پیدا  حضور  اقتصادی 
در  هم  و  غیراقتصادی  و  اقتصادی  کمیسیون های  در  هم 
با  اتاق  تعامل  این   . پیدا می کند  تلفیق حضور  کمیسیون 
مجلس، دولت، قوه قضاییه و یا مجمع تشخیص مصلحت 
نکته  این  به  باید  اما  است،  شده  بیشتر  روزبه روز  نظام 
نظرات  نقطه  از  بیشتر  استفاده  برای  که  کرد  توجه  هم 
نیاز  هم  دیگری  الزامات  سلسله  یک  خصوصی  بخش 
برسد  بلوغ  این  به  خصوصی  بخش  اینکه  جمله  از  است 
ذی  تشکل های  و  بنگاه  در  اقتصادی  فعالین  تمامی  که 
ربط عضو باشند و در هر رشته ای که تشکل وجود ندارد 
تشکل ایجاد کنیم . پیش نیاز این الزامات افزایش دانش، 
تخصص و توان مذاکره و گفتمان سازی است . تشکل ها 
گردند  تجهیز  شان  حرفه ای   فعالیت های  حوزه  در  باید 
بازرگانی،  مدیریت  و  اقتصاد  علوم  اساتید  تجارب  از  و 
حرفه ای  اخالق  و  جامعه شناسی  روانشناسی،  بازاریابی، 
که  باشند  داشته  حرفه ای  کارشناسان  و  شوند  برخوردار 
و  کمی  گزارش های  و  الیه  طرح،  به  را  نظرات  نقطه  این 
با  که  کنند  تبدیل  موردنیاز  تحلیلی  و  آماری  و  کیفی 

گردند.  منتقل  مناسب تر  ادبیات 
تشکلی،  فعالیت های  در  مهم  موضوعات  از  دیگر  یکی 
اجازه  نباید  و  است  تبعیض  و  انحصار  رانت،  با  برخورد 
خودسوی سازی داده شود . آنچه که متضمن منافع ملی 
است متضمن منافع بنگاهی و صنفی هم هست اما فرض 
کوتاه مدت  جاهایی  است  ممکن  که  بگذاریم  این  بر  را 

باید  تشکل  هر  حتماً  بگیرد  شکل  تعارضاتی  بلندمدت  و 
منافع جمع و منافع ملی را بر منافع بنگاهی ترجیح بدهد.

عقلی  فرهنگی،  رشد  و  توسعه  مثابه  به  دقیقاً  مسیر  این 
می گیرد  شکل  تکامل  این  به تدریج  که  است  انسانی  و 
دانش  و  فرهنگ سازی  استانداردسازی،  نیازمند  قطعاً  و 
راستا،  همین  در   . است  تشکلی  فعالیت های  تخصصی 
تشکلی  فعالیت های  دکترای  کشور،  دانشگاه های  باید 
صادر کنند چرا که در حوزه بازرگانی شاید بیش از 100 

گرایش در دنیا دکترا دارند . 

چــرا تفکــرات باالدســتی کشــور بــا آنکــه مــی داننــد افزایــش ســهم 
بخــش خصوصــی و اعتمــاد بــه آن در افزایــش منافــع ملــی تاثیرپذیــر 

اســت، وقعــی بــه ایــن موضــوع نمــی گذارنــد ؟

اقتصاد  اساس   : دخیلند  ماجرا  این  در  موضوع  چند 
خام  نفت  فروش  از  حاصل  درآمدهای  اساس  بر  کشور 
از  را  دولت  درصدی  هشتاد  سهم  وقتی  و  می شود  اداره 
با دولتهایی  را  اقتصادی تصور می کنیم، خود  این کیکی 
غیرپاسخگو، ذی نفع، تصمیم ساز و تصمیم گیر و رقیب 
بخش خصوصی روبرو می بینیم، لذا با توجه به ذی نفعی 
درخواست  خصوصی  بخش  را  ای  بهره  توان  نمی  دولتها 
نهادی  ندارد و هر  به هیچ دولتی  این روند ربطی   . نمود 
باید حتماً  از دولت بوده و شعار داده است که  که بیرون 
بگیرد  واگذاری ها صورت  باید  انجام شود،  خصوصی سازی 
دولتی  تصدی  وقتی  باشد  محور  خصوصی  بخش  باید  و 
گرفته است همان کاری را کرده است که نفر قبلی انجام 
فعال  هم  و  رگالتور  هم  دولت چون خودش   . است  داده 
نفع  به  عمال  اجرایی  سیاست گذاری های  است  اقتصادی 

بخش دولتی صورت می گیرد .

ــه  ــی ب ــازی به نوع ــل خصوصی س ــما اص ــای ش ــا صحبت ه ــو ب  همس
انحــراف کشــیده شــده و زمینــه ظهــور و بســط شــرکت های خصولتــی 
را ایجــاد کــرده اســت . آیــا اینهــا اقدامــات کاذبــی تلقــی نمــی گــردد ؟

دولت  که  بود  این  پاسخ  ؟  انجام شد  چرا خصوصی سازی 
خوبی  بازرگان  و  تولیدکننده  کارفرما،  دنیا  جای  هیچ  در 
نبوده است . یک مدیر دولتی انگیزه ای برای رشد بنگاهش 
و  هزینه  است،  مشخص  او  مزایای  و  حقوق  چون  ندارد 
سود و زیان آن  هم متعلق به خزانه است، از سوی دیگر 
آن   از  فراتر  باشد،  داشته  خطایی  آزمون  و  نمی خواهد 
بال  و  دست  است  وضع شده  که  پیچیده ای  مقررات  هم 
عمل  آزادی   . می بندد  دولت  در  را  اقتصادی  مدیر  یک 
نیست  خصوصی  بنگاه  مدیر  یک  مثل  دولتی  مدیر  یک 
قیمت گذاری  بفروشد،  بخرد،  کند  اراده  که  زمان  هر  که 

جایگاه اتاق، تشکل ها و جایگاه بخش خصوصی به سطحی رسیده که با 
تغییر دولت ها نمی شود این جایگاه را نادیده گرفت . هر دولتی با هر تفکر 

اقتصادی و سیاسی، توجه ویژه ای به جایگاه بخش خصوصی و تشکل ها و 
اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی دارد
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فعالیت  یک  در  چون  کند  پایین  و  باال  را  قیمت  و  کند 
اقتصادی، مهم این است که شما بدانید چه چیزی را در 
چه زمانی و با چه شرایطی از چه کسی بخریم و بفروشیم 
پیچیده  مقررات  این  و  دارد  نیاز  تصمیم  در  شتاب  این   .
دیگر  از طرف  نمی دهد  دولتی  مدیر  به یک  را  اجازه  این 
خطاهایش  و  سعی  چقدر  هر  چون  ندارد  را  الزم  انگیزه 
مدیران  از  خیلی  بنابراین  است  بهتر  برایش  باشد  کمتر 
نبودند  موفق  خود  دولتی  مدیریتی  های  سمت  دولتی 
خیلی  آمدند  خصوصی  بخش  در  وقتی  همان ها  ولی 
و  پیداکرده اند  مانور  قدرت  اینجا  چون  بودند  موفق  هم 

کنند  تصمیم گیری  توانستند  خودشان 

یکــی از مشــکالت مشــترک تشــکل ها در بحــث خــام فروشــی هســت، 
خوراکــی را کــه در معــادن، فــوالد، کشــاورزی و در بخــش نفــت ارائــه 
ــه  ــت عرض ــد، مدیری ــاد می کن ــالم ایج ــت ناس ــاًل رقاب ــود، عم ــی ش م
ــی  ــکل خیل ــک مش ــاً ی ــن واقع ــود، ای ــی می ش ــه قطره چکان و عرض
حــاد و بــزرگ اســت کــه مخصوصــاً در حــال حاضــر بخــش خصوصــی 

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــاند نظ ــالل می کش ــه اضمح ــت را ب پایین دس

فلسفه های  از  از حوزه تشکلها، یکی  اوالً  من فکر می کنم 
بتواند  خود  درون  در  که  است  همین  تشکل  وجودی 
منافع  تعارض  کند،  تعریف  مشترک  منافع  اعضا،  بین 
یک  بین  اگر  و  نماید  ایجاد  همگرایی  کند،  مدیریت  را 
با  دارد  وجود  منابع  تعارض  این  دیگر  تشکل  و  تشکل 
اعمال  بحث  در  یا  شود  حل وفصل  فی مابین  گفتگوی 
و  دولت  با  بتواند  حاکمیت  در  یا سیاست گذاری  مدیریت 
حاکمیت گفتگو کند از سوی دیگر به نظر من این مشکل 
برمی گردد به اینکه خیلی از تشکل های مادر ما خصوصی 
ارزانتر  قیمت  با  را  تولیدی  واحدهای  خوراک   . نیستند 
عرضه  با  تعارض  و  فروشی  خام  این  و  کنند  می  صادر 
 . است  آورده  بوجود  ناسالم  های  رقابت  داخلی،  قیمتی 
بر  گفتمانی  و  تعاملی  و  مشاوره ای  محیط  یک  در  اگر 

اساس منافع ملی رایزنی کنیم آن  زمان این بحث ها قابل 
مدیریت است . یک نگاه هم این باشد که صرفه اقتصادی 
هم  نگاه  یک  و  گردد  ایجاد  صادراتی  تولیدی  واحد  برای 
اینکه باید طوری مدیریت شود که منافع ملی  ارزان صادر 
نشود، اینجاست که منافع ملی ما باید خط قرمز ما باشد .

ــای  ــوراک واحده ــب خ ــای نامناس ــی و عرضه ه ــام فروش ــث خ بح
پایین دســتی منجــر بــه تعطیلــی آن هــا یــا کارکــرد بــا ظرفیــت پاییــن 
شــده اســت و لــزوم اســتقرار نهــاد تنظیــم گــر رگالتــوری را ایجــاب 
ــن  ــودش بزرگ تری ــت خ ــه دول ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــد ول می کن
ــاًل موضــع  ــوری کام ــا رگالت تصــدی گــر و فعــال اســت در مواجهــه ب
ــکل ها  ــی تش ــوان حام ــی به عن ــاق بازرگان ــتپی دارد . ات ــی و اس منف
ــد و  ــه کن ــوری را مطالب ــث رگالت ــد بح ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــاً ت واقع
ــن  ــب ای ــاد، تصوی ــاق افت ــه در خصوصی ســازی اتف ــی ک ــد انحراف مانن
نهــاد منجــر بــه بــروز مشــکالت مضاعــف بخــش خصوصــی گــردد ؟

وظایف  دولت  که  است  این  نکته  مهم ترین  می کنم  فکر 
از  خیلی  کنند،  بازتعریف  را  حاکمیتی  و  تصدی گری 
حاکمیتی  وظایف   ۶0 دهه  در  مثاًل  است  ممکن  وظایف 
بوده باشند ولی قطعاً امروز نیست ولی آن هایی که ذی نفع 
هستند برگزاری مراسم هایی همچون برگزاری روز برند، 
و  استاندارد  روز ملی صادرات، صنعت،  برندها،  رتبه بندی 
دانند.  را هم وظایف حاکمیتی می  ملی  ،روز  ملی  روز   ...
بازتعریف  تصدی گری  و  حاکمیتی  وظایف  این  باید  پس 
شود که من معتقدم ۹0 درصد کارهایی که در دهه ۶0 
جزو وظایف حاکمیتی بوده است امروز دیگر نیست . نکته 
دوم این است که حتماً دولت باید واگذاری هایش را انجام 
نداده  انجام  را  واگذاری هایش  دولت  که  زمانی  تا  دهد، 
کند  مدیریت  می خواهد  را  کشور  اقتصاد  درصد  هشتاد  و 
تجمیع وظیفه تنظیم گری با وظیفه عاملیتی جدایی ناپذیر 
است . در بحث تنظیم گری و یا در بحث مقررات زدایی 
هم  زدایی  مقررات  بحث  در  است.  صورت  همین  به  هم 
تعریف  نظامی  یک  کره  و  انگلستان  مثل  کشورهایی 
یا  با بخش غیردولتی است  اکثریت  آنجا هم  کرده اند، در 
در نظام قانون گذاری در خیلی از کشورها آمدند گفتند ما 
الزم  قانون گذاری  اگر  می دهیم  انجام  جدید  قانون گذاری 
بتواند  تا قانون جدیدی  باید حذف شود  دارید یک قانون 
قانون  تا  دو  گفتند  کشورها  از  بعضی  در  که  شود  متولد 
به  لذا   . شود  اضافه  جدید  ماده  یک  تا  شود  حذف  باید 
واگذاری ها  است که  این  از پیش نیازها  یکی  نظر می رسد 
صورت بگیرد و گام دوم این است که آن سیاست گذاری 
اگر  یا  و  واگذار کنیم  به غیردولتی ها  یا  را  تنظیم گری  و 
در   . باشد  اقلیت  در  دولت  باید  باشد  دولت  است  قرار 
دولت روحانی، سهم اتاق های بازرگانی در تصمیم گیری 

 اساس اقتصاد کشور بر اساس درآمدهای حاصل از فروش نفت خام اداره 
می شود و وقتی سهم هشتاد درصدی دولت را از این کیکی اقتصادی تصور 

می کنیم، خود را با دولتهایی غیرپاسخگو، ذی نفع، تصمیم ساز و تصمیم 
گیر و رقیب بخش خصوصی روبرو می بینیم، لذا با توجه به ذی نفعی دولتها 

نمی توان بهره ای را بخش خصوصی درخواست نمود

شما  درنهایت  و  هفده  از  یک  یا  است  چهارده  از  یک  ها 
کار  درنهایت  و  بزنید  حرف  می توانید  نظر  یک  به  اندازه 
کار  اعداد  استبداد  که  جاست  آن  و  می رسد  درگیری  به 

خودش را انجام می دهد .

ــه  ــت و چ ــاری اس ــه معی ــاس چ ــر اس ــاق ب ــدی ات ــث رتبه بن  بح
ــد ؟  ــاد بکن ــا ایج ــکل ه ــرای تش ــد ب ــرایطی را می توان ــازات و ش امتی

ــت؟ ــوده اس ــی ب ــای خاص ــرداری از ج ــا الگوب آی

اتاق در جهت شناسایی آسیب شناسی وضع موجود، تعریف 
فعالیت های  توانمندسازی  و  مختلف  تشکل های  با  رفتار 
گذشته  سال  پانزده  طی  خود  زیرمجموعه  تشکل های 
کرده  مطالعه  را  بندی  رتبه  در  دنیا  پیشرفته  مدل های 
ریز  کالن،  شاخص های  ریاضی،  مفهومی ،  مدل  و  است 
و  است  کرده  تعریف  را  ها  امتنیازبندی  و  شاخص ها 
بنابراین   . ارتقاء است  های آن در حال  شاخص  ساله  هر 
فیدبک خود تشکل ها را هم می گیریم و لحاظ می کنیم و 
راستی  تنها  و  است  اظهاری  اساسی خود  گام  خوشبختانه 
روی  لذا   . می کنیم  امتیازبندی  بعد  و  می کنیم  آزمایی 
شاخصه های مهمی چون نقش تشکل ها در تنظیم گری 
و حکمرانی کارشده است و به نظر من جزو افتخارات اتاق 
در این حوزه است و اتاق بازرگانی نیز از صاحبان اندیشه و 
پیشنهادهای نو در جهت هم افزایی و هم اندیشی استقبال 

می نماید .

ــج  ــد نتای ــی توان ــت م ــکل ها درنهای ــا و تش ــوراها و بنگاه ه ــاد ش  ازدی
ــورهای  ــای کش ــا الگوه ــم ب ــر بخواهی ــد ؟ و اگ ــته باش ــودمندی داش س
توســعه یافته پیــش برویــم آیــا آنهــا هــم چنیــن رویکــردی داشــته انــد؟

ازدیاد تشکل ها در رشته ها و تخصص های مختلف مفید 
داشته  تشکل  چندین  حوزه  یک  در  ما  اینکه  اما  است 
ایجاد  چندصدایی  هم  این  است،  آفت  این  یک  باشیم 
کدام  که  بود  نخواهد  روشن  حاکمیت  برای  و  می کند 
بخواهد  هم  سیاست گذار  یک  اگر  و  است  درست  حرف 
مسیر خودش را برود طبیعتاً می گوید بروید حرف هایتان 
حاکمیت  گردد  آرا  تجمیع  .تا  بیایید  بعد  کنید  یکی  را 
مسیر خودش را رفته است . بنابراین معتقدم باید حوزه های 
خود  به  مربوط  تشکل  کدام  هر  و  شده  منفک  اقتصادی 
و  مقتدر  کند،  سازی  شفاف  که  تشکلی  باشد،  داشته  را 
نظام مند باشد و طبیعتاً آیین نامه ها و فرآیندهای خود را 
تعریف کند که همه اعضای آن تشکل در ارکان و مجامع 
موردتوجه  نظراتشان  نقطه  و  کنند  پیدا  حضور  بتوانند 
. اتاق بازرگانی با  ایجاد تشکل های باالدستی  قرار بگیرد 
است  نموده  سعی  کنفدراسیون ها  و  فدراسیون ها  مثل 

مشترک  منافع  به  باالتر  نهاد  در  تشکلها  بین  تعارضات 
برسد یا نزدیک شود،  از سوی دیگر نهادی داریم به نام 
شورای مشورتی تشکل ها که در آنجا حدود بیست تشکل 
 . است  منافع مشترک  مباحثشان روی  و  دعوت می شوند 
همچنین شورای راهبردی تشکل ها را داریم که چهار پنج 
عضو هیئت رئیسه و دبیرکل در آن حضور دارند . بنابراین 
مباحثی هم که الزم  و  رایزنی می گذاریم  به  را  دیدگاه ها 
مطرح  نمایندگان  هیئت  و  هیئت رئیسه  سطح  در  باشد 
این  در  که  است  مبنا  این  بر  اتاق  مسیر  لذا  می شود.  
فرآیند بتوانیم از همه نظرات و تضارب آرا استفاده کنیم 
مشورت های  و  راهنمایی  نیازمند  مسیر  این  در  طبیعتاً  و 

همه تشکل ها هستیم

 راجــع بــه کارت هــای بازرگانــی موقتــی کــه مــورد اعتــراض تشــکل هــا 
بــود هجمــه ای ایجــاد شــد از ایــن لحــاظ کــه کســانی دارنــد بــرای 
ــی را در  ــرات دولت ــد تفک ــه می خواهن ــوند ک ــاده می ش رأی دادن آم

اتــاق بازرگانــی نفــوذ بدهنــد .

امروز  تا  ما  بپرسید  دولتمردان  از  باید  را  این  نمی دانم 
این کارت ها را که صادر کردیم برابر آیین نامه دولت و بر 
بستر آی تی صادر کرده ایم و وزارت صمت به نمایندگی 
بازرگانی  کارت  و  می کند،  بررسی  حاکمیت  و  دولت  از 
با  مقوله  این  از  مهم تر  ولی   . شود  می  صادر  و  تایید  را 
نخست می گوید  مواجهیم، سیاست  در کشور  دو سیاست 
تجارت باید آزاد باشد، انحصار نداشته باشد و هرکسی با 
هر دانش و تجربه ای می تواند وارد این کار بشود، یک عده 
باید  پس   . می خورند  عده شکست  یک  و  می شوند  موفق 
کارت بازرگانی را خیلی ساده و راحت در اختیار همه قرار 
بدهید، وقتی این کار را می کنید، عده ای معترض صدور 
بی اندازه کارت می شوند تفکر دیگری وجود دارد که معتقد 
است تجارت یک امر تخصصی و فنی است و صدور کارت 
بازرگانی را سخت گیرانه می داند . این دو نظر در دولت های 
مختلف و در درون دولتها تغییر می کند و هر زمان انحرافی 
کوتاه تر  دیواری  چه  ببینند  می گردند  طبیعتاً  می آید  پیش 
است ! .  اما معتقدم کارت یک بارمصرف و تجارت غیررسمی 
محیط  یک  حاصل  است،  بیمار  اقتصاد  یک  حاصل  قاچاق 
و  رسمی  هزینه های  حاصل  است،   نامساعد  کسب وکار 
رویه های  و  طوالنی  فرایندهای  حاصل  باالست،  غیررسمی 
غیرضروری است . پس اگر قرار باشد که ما از این انحرافات 
جلوگیری کنیم باید محیط کسب وکار را اصالح کنیم، باید 
در نظام تجاری شفافیت ایجاد کنیم باید اقتصادمان اقتصاد 

متناسب با اقتضائات اقتصاد امروز ایران و جهان باشد .
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گستره جهانی رگوالتوری

های  فرآورده  صادرکنندگان  اتحادیه  دبیرکل  رفیعی فر  سعید 
نفتی، در ابتدای این نشست اظهار کرد:  تنظیم گری یا رگوالتوری 
با هر نژاد و محل زندگی و  افراد  و تنظیم مقررات برای همه 
گرایش سیاسی و مذهبی و ... موضوعی مشترک است. یک کشور 
با گرایش چپ مانند چین و یا کشوری اسالمی مانند ترکیه به 
این موضوع اعتقاد داشته و در تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی 
کشور خود به کار برده اند . کشورهای غربی که زودتر از دیگران 

به این کار اقدام کردند، از طریق تنظیم مقررات سفت و سخت با 
ایجاد مکانیزهای دقیق این پیشرفت را میسر کردند.

نحوه مداخله دولت در بازارها
پدرام سلطانی، نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی نیز در تاریخچه 
برای  نظریه سازی  و  : در جریان دولت مدرن  رگوالتوری گفت 
اداره اقتصاد در کشورهای اقتصادآزاد و پیشرو در توسعه اقتصاد 
و بنا نهادن مدل اداره اقتصاد کشور بر حق حاکمیت خصوصی 

رای منفی به رگوالتوری دولت در بازار نفت
فعــاالن اقتصــادی و کارشناســان نفتــی، در اتــاق کالب هــاوس »ضــرورت ایجــاد نهــاد تنظیم گــر در صنعــت نفــت و فرآورده هــای نفــت«، بــه ضــرورت 
وجــود نهادهــای تنظیم گــر بــدون حضــور بخش هــای دولتــی و خصوصــی، بلکــه بــا حضــور متخصصــان فنــی پرداختنــد و عنــوان کردنــد دولــت کــه 

در ایــن زمینــه انحصــار قانونــی دارد و رقیــب بخــش خصوصــی محســوب می شــود، نمی توانــد در نقــش نهــاد تنظیم گــر بــازار عمــل کنــد.

و همچنین حق آزاد کسب و کار، شکل مدیریت اقتصاد از اداره 
کنترل شده به تدریج به آزادسازی بازارها سوق پیدا کرد. بر مبنای 
نظریه های آدام اسمیت و بعد ازآن ریکاردو و نظریه های مربوط 
به انتفاع عمومی، اقتصادها اقدام به تخصصی سازی فعالیت های 
اقتصادی کردند . در جریان این فعالیت ها اتفاقاتی در اقتصادهای 
پیشروتر مانند آمریکا و انگلیس افتاد و متوجه شدند عدم مداخله 
دولت در همه بازارها نتیجه یکسانی ندارد. در برخی از بازارها 
و  شود  انحصار  موجب  می تواند  دولت  مداخله  عدم  صنایع،  و 
این انحصار انواع مختلفی دارد. سلطانی در اینجا به ذکر مثالی 
راه آهن  خطوط  احداث  که  زمانی  آمریکا  در  گفت:  و  پرداخت 
تاسیس  را  این خطوط  که  آغاز شد، شرکت هایی  قرن 1۹  در 
می کردند منجر به توسعه حمل و نقل و زیرساخت ها شدند، اما 
بعد از مدتی هر شرکتی که خطوط راه آهن احداث کرد، حق 
انحصاری بهره برداری از آن را داشت و دیگران برای کار روی آن 
خطوط، باید مبالغ زیادی به دارنده خط راه آهن می پرداختند و یا 

این اجازه را نداشتند.
موجب  نهایت  در  اتفاق  این  اینکه  بیان  با  بازرگانی  اتاق  عضو 
شهروندان  یعنی  مصرف کننده  برای  نهایی  هزینه  می شدکه 
افزایش پیدا کند، افزود: شاید از یک سو به نظر می رسید که 
احداث راه آهن به این شیوه پرسود است و در یک بازه زمانی، 
خطوط ریلی زیادی در کشور آمریکا احداث شد که این نیمه 
پر لیوان بود و صرفه اقتصادی و بازگشت سرمایه سریعی داشت، 
اما بعد از آن شهروندان مجبور به پرداخت مبلغ زیادی بودند و 
این کار به جای یک کار اقتصادی به سوداگری تبدیل شده بود. 
اینجا بود که ادبیات انحصار طبیعی تعریف شد. سلطانی توضیح 
داد: انحصار طبیعی یا انحصار شبکه مربوط به فعالیت هایی مانند 
خطوط راه آهن، خطوط مسی تلفن، شبکه های برق و خطوط نفت 
و گاز است و کسی که این خطوط را دارد در آن مسیر از امتیاز 
ویژه برخوردار است و می تواند از این امتیاز بهره داری انحصاری 
کند و قیمت ها را به بازار دیکته کند. به گفته این فعال اقتصادی، 
آثار و ایرادات این کار هم به تدریج آشکار شد،  از جمله اینکه منجر 
گردید حقوق مصرف کننده ضایع گردد، قیمت ها به طرز غیرقابل 
قبولی افزایش پیدا کند و رفاه مصرف کنندگان آن خدمات کاهش 
پیدا کند و آنها گزینه دیگری برای انتخاب نداشته باشند، در 
نهایت انگیزه رقابت و سرمایه گذاری و بهره وری اقتصاد محلی آن 

منطقه و در نهایت اقتصاد ملی به تدریج کاهش پیدا می کند.

محاکمه شرکت ها به دلیل بهره برداری از انحصار
سلطانی در ادامه با بیان اینکه به همین دلیل، قانون برای این 
بانک های  مانند  ناظری  نهاد  و  تعیین  را  چارچوبی  فعالیت ها 
مرکزی را معین کرد، گفت:  هرچه جلوتر آمدیم انواع دیگری از 

این انحصارها هم تعریف شد. مانند انحصار فناورانه. شرکت هایی 
که فناوری جدید خلق می کردند که مورد استقبال قرار می گرفت، 
به سرعت می توانست بین مصرف کنندگان تقاضا ایجاد کند و رشد 
کند و شرکت های دیگری که آن فناوری را حائز نبودند و یا با 
فاصله بیشتری به آن سمت رفته بودند، توان رقابت با آن شرکت 
بزرگ را نداشتند، مانند گوگل و مایکروسافت و فیس بوک که 
در دادگاه های مختلفی در آمریکا و اروپا به دلیل انحصار فناورانه 

محاکمه شدند.
نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی بیان کرد: کشورهایی مانند ایران 
هم در برخی حوزه ها انحصار قانونی وجود دارد، مانند استخراج 
و تولید و فروش نفت که به موجب قانون در انحصار دولت است، 
شاید مجوزهای کوچکی برای میادین بسیار کوچک یا پاالیشگاه ها 
به بخش خصوصی داده شود، اما دولت را از انحصار قانونی اش 
خارج نمی کند و در این شرایط این انحصار حتی اگر در دست 
دولت باشد، می تواند حقوق مصرف کننده را تحت تاثیر و مخاطره 
قرار دهد، بهره وری اقتصاد را کاهش دهد و انگیزه سرمایه گذاری 
از لحاظ  برای کشور دوم  نماید. جای تاسف است  را مخدوش 
ذخایر نفت و گاز که در وضعیت بالتکلیفی از رویکرد اقتصادی 
قرار دارد و این ازایرادات حکمرانی ماست . اقتصاد ما در یک تله 
پارادایمی است و باور نداریم که نهادهای مدرن اقتصادی قابل 
تعریف با سنت و مذهب نیستند. اگر نهاد رگوالتوری بود امضاهای 
طالیی وجود نداشته و انحرافی در اقتصاد بوجود نمی آمد و با 
افزایش گاه و بی گاه ارز و ظهور شرکت های شبه دولتی، اقتصاد 

پنهانی نیز شکل نمی گرفت .

حوزه فرابخشی از تشکیل رگوالتوری مستثنی شده
در ادامه این نشست مجازی، رضا پدیدار -عضو هیات نمایندگان 
اتاق ایران- اظهار کرد: حقوق مصرف کننده و قدرت مصرف کننده 
آنچه  است.  ایران  اقتصاد ملی  موارد مهمی در  رقابت  انگیزه  و 
حائز اهمیت است اینکه باید به دو موضوع بخش و فرابخشی به 
رگوالتوری نگاه کنیم. در مرحله دوم قانون اساسی که اصالحاتی 

اقتصاد ما در یک تله پارادایمی است و باور نداریم که نهادهای مدرن 
اقتصادی قابل تعریف با سنت و مذهب نیستند. اگر نهاد رگوالتوری بود 
امضاهای طالیی وجود نداشته و انحرافی در اقتصاد بوجود نمی آمد و با 

افزایش گاه و بی گاه ارز و ظهور شرکت های شبه دولتی، اقتصاد
 پنهانی نیز شکل نمی گرفت

گفت و گو 
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درباره شورای رقابت دارد، آن جایی که بحث بخش را مطرح 
می کند، اجازه تشکیل رگوالتوری را می دهد و اما حوزه فرابخشی 
از این تکلیف مستثنی شده است. استدالل دولت این بوده که 
هزینه سنگینی روی اقتصاد تحمیل می کند. از اینجا بود که 
وجود نهاد تنظیم گر برای تناسب منطقی بین موضوعات مختلف 
دچار مشکل شد. بعد از سالیان سال به منظور تسهیل رقابت و 
منع انحصار، قانون رقابت را در ایران نوشتند که ناقص نوشته 
با ماده 53 از فصل نهم  شده است. شورای رقابت هم مطابق 
این قانون، ورود به بازارهای انحصاری و جلوگیری از رفتارهای 
ضدرقابتی را مطرح کرده اما هیچ جا به درستی تعریف نشده و به 
اجرا در نیامده است. در نظام ملی ما این اتفاق کامال مدار بسته 
بوده است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران اظهار کرد: وقتی از 
شورای رقابت صحبت می کنیم، می بینیم که به وظایف خودش 
نپرداخته، چه در حوزه کاال و چه خدمات که مصداق انحصار 
طبیعی خودش را داشته باشد. پیشنهاد نهاد تنظیم گر بخشی 
در طول سه چهار سال اخیر مطرح شده و در بحث های اتاق 
بازرگانی و کمیسیون های تخصصی به آن پرداخته شده است. 
مواردی درباره سیاست گذاری های غلط در صنایع که می توانست 
با ایجاد رگوالتور درست شود، مطرح کردیم و از همه مهم تر 

چیزی که در بحث نظام رگوالتوری باید فراهم شود.

صنعت انرژی کامال در انحصار دولت
پدیدار افزود:  فرآورده های نفتی پیچیدگی هایی دارد. که از مرحله 
تولید شروع می شود تا مرحله ذخیره سازی و توزیع و مصرف. 
صنعت انرژی در ایران کامال در انحصار دولت بوده، اما در چهار 
سال اخیر روی این موضوع کار کردیم و دولت هم سی درصد 
همکاری کرده است. اعالم کردیم که این بخش دیگر نمی تواند 
در انحصار دولت باشد، بلکه با فعال سازی بخشی از فرآیند حوزه 
انرژی در بخش خصوصی، باید استقالل کافی را داشته باشد. 
منظور از استقالل هم در تصمیم گیری، هم در عزل و نصب و هم 
مالی است. شفافیت و حمایت از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان 
از مباحثی است که در رگوالتوری می توانیم به نتیجه برسانیم. 
وی با بیان اینکه باید رابطه خود را نه به صورت مقطعی بلکه به 
صورت مستمر با بخش دولتی و بخش خصوصی و ذی نفعان 
نفت و گاز و فرآورده های نفتی حفظ کنیم، ادامه داد: ما هنوز 
به شفافیت در عملکرد نرسیدیم و همگرایی الزم را برای رعایت 
حقوق مصرف کننده و انگیزه رقابت پیدا نکردیم. باید نگاهی کنیم 
به ساختار تشکلی بخش خصوصی. با این فرض به مجلس ودولت 
پیشنهاد شده است در ترکیب نه نفره نهاد رگوالتوری، سه نفر 
از بخش خصوصی باید باشد که بتواند نظرات بخش خصوصی 

واقعی در نهاد تنظیم گر بخشی را بتواند تامین نماید.

دولت براساس قانون تصدی گری را رها کند

سید حمید حسینی از فعاالن حوزه نفت، در این نشست مجازی 
با بیان اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی سه بخش تعاونی، دولتی و 
خصوصی برای اقتصاد پیش بینی شده، گفت: این قانون زیرنویسی 
داشت که خواهان شکوفایی اقتصاد کشور بود. پس از آن مجمع 
تشخیص مصلحت اعالم کرد در شرایطی که بخش خصوصی را 
مکمل بخش دولتی و تعاونی عنوان کردیم، اینکه همه صنایع 
مادر و بانک ها و بیمه ها را دولتی کردیم باعث شکوفایی اقتصادی 
نشده و به همین دلیل تفسیر اصل ۴۴ را عوض کرده و طی آن 
بخش خصوصی مجاز شد در بسیاری از عرصه ها حاضر شود و 
در سال 8۴ قانون خصوصی سازی ابالغ شد و بر همین مبنا مقرر 
گردید دولت تصدی گری را رها کند. اقتصاد کشور به چهار گروه 
دسته بندی شد. بخش هایی که دولت وجود دارد، بخش هایی که 
دولت نمی تواند حضور داشته باشد، بخش هایی که دولت فقط 
می تواند 20 درصد حضور داشته باشد، بخش هایی که انحصار 
هست و باید شورای رقابت وارد شود. قرار شد بر این مبنا اصالح 
ساختاری در کشور صورت گیرد، سازمان حمایت و بازرسی هم 
منحل شوند و شورای رقابت جایگزین شود، قانون رقابت همزمان 
با قانون خصوصی سازی پیش برود و متناسب با خروج دولت از 

تصدی گری و کنترل بازار، سازمان های دیگر جایگزین شود.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی اظهار کرد: 
با وجود این قانون و شکل گیری شورای رقابت، مقاومت صورت 
دولت ها  نشد،  منحل  مصرف کننده  از  حمایت  سازمان  گرفت، 
حاضر نشدند تصدی گری را رها کنند، بسیاری از شرکت های 
بزرگ و مادر که جزو خصوصی سازی بودند از خصوصی سازی 
خارج شدند و آنچه که هدف خصوصی سازی بود و قرار بود اصالح 
ساختار در کشور صورت گیرد، به شکل ناقص انجام شد. در حال 
حاضر هم تنظیم بازار داریم، هم سازمان حمایت و هم شورای 
رقابت. با وجود تالش های شورای رقابت با توجه به اختیاراتی 

انحصار دولتی می تواند حقوق مصرف کننده را تحت تاثیر و مخاطره قرار دهد، 
بهره وری اقتصاد را کاهش دهد و انگیزه سرمایه گذاری را مخدوش نماید. جای 

تاسف است برای کشور دوم از لحاظ ذخایر نفت و گاز که در وضعیت بالتکلیفی 
از رویکرد اقتصادی قرار دارد و این ازایرادات حکمرانی ماست

که در قانون به آن داده شده، فقط بخش برق تا حدودی به 
نتیجه رسید و بخش نفتی به نتیجه نرسید. همچنان هم دولت 
و هم مجلس عالقه مند است که در همه موارد دخالت کند و 
هیچ کس آمادگی ندارد که اختیاراتش را واگذار کند و اجازه دهد 
که یک سازمان مستقل بی طرف غیردولتی، بازار را تنظیم گری 
کند و نظارت کند. قرار بود اصالح ساختاری با توجه به قانون 
خصوصی سازی صورت بگیرد و آن زمان شورای رقابت و ادغام 
وزارتخانه ها معنی میداد، اما اکنون این تالش ها بی معنی شده 

است و کارها آنطور که الزم بود پیش نرفت.

نیاز به نهادهای تخصصی تنظیم گر

همچنین احمد داوودی، نائب رئیس شورای رقابت، در این نشست 
با بیان اینکه  در زمینه انحصارهای طبیعی به نهادهای تخصصی 
تمام  در  نمی تواند  رقابت  شورای  گفت:  است،  نیاز  تنظیم گر 
زمینه های انحصاری به صورت تخصصی وارد شود. از سال ۹5 
با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت نفت پیشنهاداتی برای تشکیل 
نهادهای تنظیم گر به هیات دولت ارائه شد اما با مخالفت مواجه 
شد، مساله به مجلس منعکس شد و مجلس ماده 5۹ قانون را 
اصالح و تکمیل کرده و دولت را موظف کرد که پس از پیشنهاد 
شورای رقابت مکلف است ظرف سه ماه نهاد تنظیم گر ایجاد 
کند، اما این کار انجام نشد. در سال ۹8 هم اقداماتی انجام و به 
دولت ارسال شد و باز هم به تصمیم مجلس موکول شد و در 
سال ۹۹ باز هم پیشنهادها به مجلس رفت. مطالب مکملی برای 
نهاد تنظیم گر بخش برق در نظر گرفته شده و به صورت تبصره 

پیشنهاد شده که مجلس به دولت اجازه دهد برای سایر نهادها به 
جز برق هم نهاد تنظیم گر مستقل بخشی ایجاد شود و این الیحه 

در کمیسیون تخصصی اصل ۴۴ و دولت در حال بررسی است.
نائب رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد:  بحث های انحصاری 
پایین دستی  گاز صنایع  و  نفت  تامین  گاز،  و  نفت  بخش  در 
که توسط انحصار دولتی تامین می شود احتیاج به تنظیم گری 
دارد. فرآورده هایی که خوراک صنایع پایین دستی صنعت نفت 
انتقال و  و گاز و پتروشیمی را تشکیل می دهند و شبکه های 
توزیع و اسکله های صادرات و واردات انحصاراتی است که باید 
تنظیم گری روی آنها انجام شود. در قوانین مختلف در کشور 
با تنظیم گری اختیارات مختلفی داده شده اما تناسبی با فضای 
اجرای قانون اصل ۴۴ و فعالیت گسترده بخش خصوصی ندارد. 
چطور می شود تنظیم گری را به شرکت ملی پتروشیمی دهیم که 
خودش سهامدار و فعال اقتصادی این بخش است و یا شرکت 
پاالیش و پخش که  فعال این حوزه است، شبکه های انتقال و 
توزیع فرآورده مواد پتروشیمی و گاز در اختیار شرکت گاز است، 
بنابراین این شرکت چطور می تواند خودش رگوالتور باشد؟ باید 
نهادهای تخصصی تنظیم گر ایجاد شوند که در قانون هم درست 
پیش بینی شده بود اما هنوز به درستی اجرا نشده است و ضرورت 

باالیی دارد که مجلس با تصویب قانون به این مساله بپردازد.

دولت نمی تواند رگوالتور باشد
با  نیز  انرژی  صادرات  فدراسیون  دبیرکل  صالحی  حمیدرضا 
انتقاد از شرایط موجود و نبود نهاد تنظیم گر بیان کرد: تجربه 
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بورس کاال و بورس انرژی در کشور ما می گوید ماهیت بورس 
در هیچ جا به صورت واقعی قیمت گذاری نمی شود و این باعث 
شده کسب و کارهای این حوزه به درستی شکل نگیرد. در حوزه 
تنظیم  یعنی  می رویم،  پیش  شیوه  همین  به  هم  رگوالتوری 
به صورتی انجام می شود که خود دولت که رقیب بخش خصوصی 
است،  در نهاد تنظیم گر و رگوالتوری حضور دارد. همین موضوع 
صنعت برق که امروز با خاموشی هایش روبه رو هستیم و عدم 
سرمایه گذاری در این بخش را می بینیم، یک علتش این است که 
بخشی از تنظیم گری قیمت برق در نیروگاه ها توسط وزارت نیرو 
انجام می شود و خود وزارت نیرو هم دارای ۴0 درصد نیروگاه های 
کشور است. ما نگرانیم که در حوزه نفت و پتروشیمی هم این 
موارد تکرار شود. باید خشت اول را درست بگذاریم که نتیجه 
باید بخش  بیاییم.  بنیادین کوتاه  نباید روی مسائل  و  بگیریم 
و  کنیم  جمع  هم  دور  را  مربوطه  نهاد های  و  خصوصی 
اقتصاد  یک  نیازمند  که  امر  این  در  مطالبه گری  به  نسبت 
اقتصاد  برای  که  آینده ای  تا  کنیم  اقدام  است  رقابت پذیر 

کشور متصور هستیم، رقم بخورد.

اقتصاد رقابتی، بهترین تنظیم گر
صادرکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو  سعیدی،  صدیقه 
فرآورده های نفتی نیز با بیان اینکه نهاد رگوالتوری باید براساس 
کنترل و مدیریت قانون باشد گفت : در زمانیکه منتظر تصویب 
این نهاد تنظیم گر هستیم باید یکی از اولویت ها، تنظیم اساسنامه 
باشد و همزمان نیز برنامه ریزی های الزم را با استفاده از مدل 

والگوهای موفق دیگر کشورها داشته باشیم .

تقویت شوراهای تخصصی
عضو دیگر هیئت مدیره اتحادیه اوپکس در ادامه نقش شوراهای 
تخصصی را مهم دانسته و گفت : با توجه به رقابت بنگاه های 
اقتصادی بزرگ با بخش خصوصی، نیازمند این شوراها هستیم و 
باید امکانات آنها را تقویت نماییم .رضا فخاری دولت و شرکتهای 
خصولتی را سردمدار غیرواقع نهاد رگوالتوری دانسته و افزود: 
نهادهای حاکمیتی در تصویب  ای  رفتارهای سلیقه  متاسفانه 
قوانین خلق الساعه و خودتحریمی، آنان را رقیب بزرگ بخش 

خصوصی واقعی نمایانده است.

مکانیسم پاسخگویی نهاد رگوالتوری

محمدرضا مجلل عضو کمیسیون بازرگانان از منظری دیگرمعتقد 
تامل  نهاد رگوالتوری  بودن  باید روی مکانیسم پاسخگو  است 
باید  بنام بورس کاال که  بیشتری کرد چرا که جریانی موازی 
پاسخگو و مستقل و شفاف باشد به عنوان معضلی برای بخش 

پایین دست نفت بوده که در تامین خوراک واحدهای تولیدی 
سلیقه ای و غیرپاسخگو رفتار می کند .رفیعی فر دبیرکل اتحادیه 
اوپکس در تایید این سخنان  افزود : نهادهایی مانند بورس کاال 
در این هرج و مرج تامین کننده خوراک واحدهای پایین دست 
بوده و از بدو تاسیس نیز نه تنها در رشد و توسعه بخش خصوصی 
تاثیرگذار نبوده بلکه در موقعیت های تامین منافع ملی این بخش 

تاثیری سو داشته است .

نفت خام ثروت بین نسلی

فریدون اسعدی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این 
نشست مجازی با اشاره به تولید انباشته نفت خام کشور به میزان 
80 میلیارد بشکه در طی یک قرن و اندی، آثار مثبت این میزان 
تولید را در نبود نهاد رگوالتوری، برای اقتصاد ایران و منافع ملی 
کم اثر برشمرده و گفت : نفت خام ثروت بین نسلی است و باید 
این استخراج به شکلی ایجادگردد که سهم نسل های بعدی نیز 
در آن مشخص گردد و متاسفانه تصمیمات سلیقه ای و نادرست 
نیز در نبود نهاد تنظیم گر منجر به اتالف منابع طبیعی وسرمایه های 
ملی گردید که نتوان آثار زیانبار آنرا  در کوتاه مدت ترمیم نمود 
.بخش خصوصی واقعی باید دغدغه ها را انتشار دهد و در آستانه 
بازنگری سیاست های کلی نظام در انرژی، این بخش مهجور باید 
دست اندرکار بوده و برنامه ریزی منسجم برای خود تعریف نماید.

عدم تغییر استراتژی در نهاد تنظیم گر

احمد صرامی عضو کمیسیون بازرگانان، نهاد رگوالتوری را نیاز 
همه دستگاه های اجرایی دانسته که هر بخش در زمان نهادینه 
شدن آن، ساختار قانونی مربوط به خودشان را خواهند داشت 
نهاد  های  استراتژی  بر  تاثیری  ها  خواسته  زمان،  طی  در  که 

رگوالتوری نمی گذارد.

بی اعتنایی وزارت نفت به مطالبات

مارال تاج میری دبیرکل فدراسیون صنعت نفت نیز همسو با 

به مجلس ودولت پیشنهاد شد در ترکیب نه نفره نهاد رگوالتوری، سه نفر از 
بخش خصوصی باید باشد که بتواند نظرات بخش خصوصی واقعی در نهاد 
تنظیم گر بخشی را بتواند تامین نماید. آنچه که هدف خصوصی سازی بود و 

قرار بود اصالح ساختار در کشور صورت گیرد، به شکل ناقص انجام شد. در 
حال حاضر هم تنظیم بازار داریم، هم سازمان حمایت و هم شورای رقابت

دیگر سخنرانان ادامه داد : متاسفانه وزارت نفت در بحث ضرورت 
در  ما،  تقاضاهای  به  اعتنایی  بی  با  رگوالتوری،  نهاد  تصویب 
جلسات تخصصی که به همین منظور تشکیل شده است حضور 

پیدا نکرده و به نامه های فدراسیون نیز پاسخی نداده است .

رگوالتوری، حافظ منافع ملی

اینکه  بیان  با  پلیمر  صنایع  انجمن  عضو  جمالی  مسعود 
صنایع  دعوای  در  نهاد  این  نیست  قرار  گر  تنظیم  نهاد  در 
باالدست و پایین دست، طرف پایین دست را بگیرد گفت : 
باید بیطرف و مستقل بوده و حافظ منافع ملی و  نهاد  این 
منافع همه ذی نفعان باشد .یکی از خواسته های همیشگی 
نبود  در  هم  باالدست  صنایع  از  بخش خصوصی  حداقلی  و 
حضورداشته  ها  سازی  تصمیم  در  که  بوده  این  رگوالتوری 

باشد .

رکوردشکنی صادرات بخش خصوصی ترکیه

و  میلیارددالر   1۶۹ میالدی  گذشته  سال  در  ترکیه  کشور 
صادرات  دالر  میلیارد   53 نیز  امسال  نخست  ماهه  سه  در 
کشور  این  خصوصی  بخش  سهم  آن  درصد   85 که  داشته 
بوده است .این مقدمه مهرداد سعادت رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و ترکیه بود که معتقد است این حجم از صادرات در 
است.  ایجادشده  رگوالتوری  منظم  و  منسجم  سایه سازمان 
بخش  توسعه  برای  را  زیرساختی  امکانات  تمامی  دولت  و 
خصوصی فراهم نموده است .انتظار داریم در دولت منتخب 
آینده جایگاه بخش خصوصی تبیین گشته و اقتصاد پاسخگو 
را رویه فعالیت قرار دهند .امیواریم با توجه به مدیریت چهل 
ساله و سلیقه ای دولتها که منجر به هرج و مرج اقتصادی شده 
است این تصدی گری ولو در حد آزمایشی در اختیار بخش 

خصوصی گزارده شده و نتایج مثبت آن را مشاهده نمایند .

 سه ویژگی  مهم رگوالتوری

بحث  گفت:  سلطانی  پدرام  نیز  نشست  این  جمع بندی  در 
ضرورت ایجاد رگوالتوری در حوزه انرژی اعم از نفت و گاز 
کلید  سال هاست  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  در  برق  و 
خورده است. اتاق چند سال پیش بسته ای را نوشت که یکی 
گفت وگو  شورای  در  و  بوده  رگوالتوری  بحث  بندهایش  از 
آن  از  پس  و  شده  گذاشته  بحث  به  مختلف  بخش های  و 
و  گاز  و  نفت  فرآورده های  اتحادیه  مثل  مربوطه  تشکل های 
پتروشیمی، فدراسیون و دیگر تشکل ها هم وارد این گفتمان 
اتاق و پیگیری ها شدند و به نظر می رسد تا حدی هم موثر 
بوده،  حداقل در حوزه برق که توانسته تا حدی موثر باشد. 
اما آنچه مهم است و ما باید در مبانی نظری در آن اشتراک 

نظر داشته باشیم  این  است که رگوالتوری باید چه ویژگی 
داشته باشد. رگوالتوری سه ویژگی مهم دارد. یک اینکه از 
دارد  مالی  استقالل  هم  است،  مستقل  حوزه  آن  بازیگران 
یک  نه  است  فنی  مرجع  یک  اینکه  دوم  دستوری.  هم  و 
متخصصان  کنار  در  فنی  متخصصان  یعنی  سیاسی،  مرجع 
اقتصاد و حقوق رقابت و انحصار می نشینند و اظهار نظر فنی 
می کنند. سوم اینکه نظرات و آرای آن ضمانت اجرایی دارد. 
دادستان  و  دادگاه  تضمین گر،  اصال  کشورها   از  برخی  در 

ضدانحصار وجود دارد.
نهادهای  اینکه  بیان  با  بازرگانی  اتاق  سابق  نائب رئیس 
ویژگی  سه  این  شده،  تشکیل  ما  کشور  در  که  تنظیم گری 
ندارند،  کارایی  هم  دلیل  همین  به  و  ندارند  همزمان  را 
از  اما  است،  تنظیم گر  نهاد  یک  مرکزی  بانک  مثال  افزود: 
پتروشیمی  ملی  شرکت  ندارد.  استقالل  بازیگران  و  دولت 
در  باشیم،  پایبند  اصول  این  به  ما  اگر  است.  همینطور  هم 
تشکیل نهاد تنظیم گر چه در حوزه برق و چه در حوزه نفت 
نماینده  تنظیم گر  نهاد  در  دولت  دهیم  اجازه  نیابد  گاز  و 
داشته  انتظار  هم  نباید  شد ،  پذیرفته  این  اگر  باشد،  داشته 
باشیم بخش خصوصی هم در این نهاد نماینده داشته باشد، 
بلکه باید متخصصان فنی آنجا حضور داشته باشند. مثال در 
آمریکا  این نهاد تنظیم گر مستقیم با انتخاب رئیس جمهور 
دارند.  اقتدار  همین  برای  و  می شوند  انتخاب  سنا  رای  با  و 
شرکت  به  که  باشد  داشته  اقتدار  نهاد  این  می خواهیم  اگر 
ملی نفت و گاز دیکته کند که قیمت ها چه باشد، باید این 
چانه زنی  نهاد  یک  می شود  وگرنه  باشد  داشته  را  ویژگی ها 
مانند شورای عالی پول و اعتبار، که یک نهاد سیاسی شده 
که دولت ها و نمایندگان و یک تعداد از بخش خصوصی هم 
شود  درست  اقتصادمان  می خواهیم  اگر  دارند.  حضور  آنجا 
باید این اصول را از دنیا یاد بگیریم و اجرا کنیم.  در غیر این 
کارایی  باشد،  چانه زنی  محل  که  تنظیم گری  نهاد  صورت، 

الزم را نخواهد داشت.
یک  در  تنظیم گر  نهادهای  کارکرد  اینکه  بیان   با  وی 
اقتصاد بیشینه سازی منافع ملی و اقتصادی برای آن ملت 
بازیگران  و  خصوصی  بخش  برای  فقط  نه  گفت:  است، 
اهمیت  اول حقوق مصرف کننده  بلکه در درجه  اقتصادی،  
کشورهای  در  که  شده  باعث  مصرف کننده  حقوق  دارد. 
منافع  باید  هم  نهاد  این  شود.  ایجاد  تنظیم گر  نهاد  دیگر 
منافع  حیث  از  هم  کند،  بیشینه  را  کشور  اقتصادی 
مصرف کننده،  هم منافع دولت و هم منافع بخش خصوصی. 
نهاد  اتفاقا هنر  و  دارند  تضاد  با هم  منافع  این  مواردی  در 

تنظیم گر این است که اینجا به نقطه بهینه رای دهد.



ماهنامه  دنیای انرژی The World Of Energyتیرماه 1400 36

 37تیرماه 1400

ــه  معمــوال ایــن ســال هــا، بیشــترین ســوال تکــراری کــه از شــما ب
عنــوان نماینــده شــرکت ملــی نفــت ایــران در بــورس، پرســیده مــی 
شــود ایــن اســت کــه باالخــره عرضــه نفــت خــام در بــورس بــه کجــا 
رســید؟ آیــا ســاختار پیچیــده آن دلیلــی بــر عــدم موفقیتــش در بورس 

داشــته و دارد؟

معامالت نفت خام به دلیل محصول اصلی از پیچیدگی خاصی 
و  دارد  هم  محدودتری  متقاضیان  اساسا  و  است  برخوردار 
همانطور که پیش بینی می کردیم و انتظار هم داشتیم فروش 
البته  نفت خام در بورس انرژی ایران به سختی پیش برود. 
ایران  بورس  بورس مختص  نفت خام در  این سختی عرضه 
نیست این سازوکار پیچیده در همه بورس های دنیا نیز وجود 
دارد. در بورس دوبی و دیگر بورس های دنیا بیشتر معامالت 
کاغذی نفت خام مرسوم است و میزان فروش فیزیکی نفت 
نیز  ایران  در  است.  از دیگر محصوالت  بورس کمتر  خام در 
همین طور است تعداد متقاضیان توانمند کمتر است و لذا 
ابزار  فیزیکی نفت خام  انجام معامالت  برای  بورس  ابزارهای 

پیچیده ای محسوب می شود.

منظور شما از این پیچیدگی چیست؟

معامالت  سری  یک  نیازمند  بورس  طریق  از  فروش  معموال 
استاندارد است و با توجه به شرایط موجود و استاندارد فروش 
در بورس کار سختی برای فروش نفت خام محسوب می شود. 
البته فروش زمینی نفت خام از طریق بورس همچنان در دستور 
ما سعی  دارد  که  متقاضیان محدودی  دلیل  به  اما  است  کار 
کردیم روی محصول دیگری که مشابه نفت خام است و آن 
میعانات گازی است متمرکز شویم زیرا این محصول متقاضیان 

بیشتری نسبت به نفت خام دارد.

ــکل  ــی ش ــه زمان ــا از چ ــات گازی دقیق ــه میعان ــز در عرض ــن تمرک ای
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــول چگون ــن محص ــروش ای ــزان ف ــت؟ و می گرف

از بهمن 13۹8 فروش زمینی میعانات گازی را شروع کردیم و 
این روزها کامال شرایط فروش آن در بورس شکل گرفته است 
و متقاضیان آن نیز بیشتر می شود به طوری که در دی ماه 
۹۹ رکورد فروش از2 هزار تن در ماه به 15 هزار تن در ماه 
میعانات  برای  تقاضای خوبی  نیز  رسید. همچنین در منطقه 

آمــار فــروش 32 میلیــون تنــی فــرآورده نفتــی در بــورس انــرژی، ســیگنالی بــه ســاختار دولتــی بــود که فــروش و عرضــه محصــوالت نفــت و فــرآورده آن هم 

مــی توانــد از دایــره انحصــار فــروش خــارج شــود؛ مــی توانــد شــرایط جدیــدی را خلــق کنــد و بــه ســمت درآمــد پایــدار ســوق داده شــود. از جهتــی دیگــر 

ایــن آمــار فــروش و کســب درآمــد میلیــارد دالری آن هــم در شــرایط تحریــم نشــان داد کــه مــی تــوان از بازارهــای مــوازی و غیرســنتی هــم بــرای درآمــد 

بهــره بــرد؛ البتــه بــه شــرطی کــه بــا نــرم شــدن و از بیــن رفتــن تحریــم هــا فعالیــت ایــن بــازار متوقــف نشــود و حتــی برعکــس بــه فعــاالن بــازار نیــز 

افــزوده شــود. بهانــه تحریــم هــا و عرضــه و فــروش فــرآورده هــای نفتــی در بــورس نتیجــه گفتگــوی مــا بــا “ امیرحســین تبیانیــان” نماینــده شــرکت ملــی 

نفــت ایــران در بــورس انــرژی بــود. اینکــه در وضــع موجــود رونــد فــروش بــا چــه رویــه ای پیــش مــی رود و ارزش فــروش هریــک از محصــوالت چگونــه 

بــوده اســت؟ دالیــل عــدم موفقیــت عرضــه نفــت خــام در بــورس چــه بــود؟ و نهــاد رگوالتــوری بــه عنــوان متولــی و صــدای بخــش خصوصــی تــا چــه حــد 

مــی توانــد در مشــارکت بیشــتر فعــاالن اقتصــادی موثــر باشــد ...  و پرســش هــای دیگــری کــه در ادامــه ایــن مقدمــه از نظرتــان مــی گــذرد :  

تحریم ها
 فصل جدیدی در

عرضه فرآورده نفتی 
به بورس باز کرد

در گفتگو با نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس مطرح شد: 

 مریم میخانک بابایی
دنیای انرژی

گازی ایران از طریق بورس شکل گرفته است و این تقاضا و 
رقابت به ۴0 هزار تن هم رسیده است؛ این تقاضا باعث شد در 
تابلو معامالت قیمت های پایه ما افزایش قیمت را ثبت کند. 
بنابراین در میعانات گازی توانستیم موفقیت هایی را در فروش 
به دست آوریم که به دنبال تقویت آن هم هستیم و در این 
زمینه با همکاری شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی زیرساختی را درعسلویه راه اندازی کردیم و حتی برای 
تقویت بیشتر سعی کردیم تحویل محصول از طریق حمل و 
نقل ریلی را نیز فراهم کنیم. روی کشورهای مقصد کار می 
کنیم تا بتوانیم با حجم معامالت باالتری این محصول را عرضه 

کنیم. 

اشــاره کردیــد میعانــات گازی هماننــد نفــت خــام پیچیدگــی دارد. پــس 
علــت موفقیــت عرضــه ایــن محصــول در بــورس چــه بــود؟

های  پاالیشگاه  برای  محصوالتی  گازی  میعانات  و  خام  نفت 
بزرگ و کوچک هستند و بیشتر پاالیشگاه ها به دلیل پلت فرم 
تولید، بیشتر متقاضی خرید و مصرف میعانات گازی و نفت خام 
فوق سبک هستند تا نفت خام سنگین. زیرا به همان دلیل که 
گفته شد آن ها فرایند پاالیشگاهی ساده تری دارند و متقاضی 
بیشتر میعانات گازی هستند تا نفت خام. لذا ما در عرضه به 
میعانات گازی شیفت کردیم  و در عسلویه، سایت بارگیری را 
راه اندازی کردیم و این محصول در تابلو معامالت نیز از رقابت 

در بین متقاضیان برخوردار است.

در مــورد دیگــر محصــوالت بگوییــد. ایــن طــور کــه اعــالم شــد فــروش 
ــه نظــر  ــود و ب بنزیــن در بــورس از موفقیــت چشــمگیری برخــوردار ب
مــی رســد بنزیــن ایــران فقــط از بــورس انــرژی بــه فــروش می رســد.

رویکرد  نفت  وزارت   13۹۷ سال  از  دانید  می  که  همانطور   
جدیدی در خصوص بازاریابی و فروش نفت در بورس انرژی 
مانده  قانونی عقب  تکلیف  بیشتر  این موضوع  البته  آغاز کرد 

از قبل بود که از سال ۹۷ عزم جدی برای اجرای این قوانین 
بوجود آمد و از اواخر سال ۹۷ به صورت رسمی فروش نفت و 
فراورده نفتی البته به شکل منظم و با سبد متنوع از محصوالت 
آغاز شد. تقریبا تمام محصوالتی که در اختیار وزارت نفت است 
از  محصوالت  این  شود.  می  عرضه  بورس  در  حاضر  حال  در 
طریق شرکت هایی که به نوعی مسئول فروش این محصوالت 
هستند صورت می گیرد. مثال برخی از محصوالت در اختیار 
فراورده های  و پخش  پاالیش  برخی  است  نفت  ملی  شرکت 
نفتی و برخی در اختیار شرکت ملی گاز است و هر کدام از 
اینها با توجه به محصوالتی که در اختیار دارند عرضه ها را به 
صورت هفتگی و بعضا ماهانه و با توجه به نوع محصول انجام 
می دهند و اگر درعرضه ها دقت کنید متوجه می شوید حجم 
رود.  فروش می  به  بورس  در  این محصوالت  از  توجهی  قابل 
اگر بخواهیم ارزش فروش محصوالت شرکت های تابعه وزارت 
فروش  ارزش  مجموع  کنیم،  بررسی  سال 13۹۹  در  را  نفت 
این محصوالت در سال ۹۹ حدود 2.۷ میلیارد دالر بوده است؛ 
که اهم این محصوالت بنزین است و باالترین میزان فروش را 
در سال ۹۹ به خود اختصاص داده است. ارزش فروش بنزین 
در سال گذشته یک میلیارد و ۷00 میلیون دالر بوده است و 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  محصول  ترین  اصلی  جزو 
به  بنزینی  بورس  از  فعال خارج  و  است  نفتی  فراورده های 
رسد. در مورد دیگر محصوالت نیز سال 13۹۹  نمی  فروش 
میلیون دالر، گاز  ارزش فروش زمینی  گازوئیل حدود 200 
مایع حدود ۴50 میلیون دالر و نفتا حدود 250 میلیون دالر 
این رویکرد در  و  انرژی صورت گرفته است؛  بورس  از طریق 
سال 1۴00 نیز ادامه دارد و ما طبق همان رویه که از سال 
۹۷ عرضه ها را شروع کردیم این روند فروش را با همان شدت 

ادامه می دهیم. 

ــرد و در  ــی گی ــورت م ــد ص ــدام مقاص ــه ک ــتر ب ــا بیش ــه ه ــن عرض ای
ــد. ــح دهی ــی توضی ــی و دریای ــرآورده زمین ــه ف ــی عرض ــورد چگونگ م

زمینی عرضه  از طریق  بورس  در  که  اکثر محصوالتی  تقریبا 
می شود مقصد آن ها کشورهای همسایه است که معموال در 
اطالعیه عرضه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
فروش  مقصد  به  ای  اشاره  محصول،  کننده  عرضه  عنوان  به 
صادراتی هم می شود. اما در مورد فروش دریایی باید گفت که 
وزارت نفت سیاستی را در شیوه نامه عرضه محصول به بورس 
انرژی پیاده سازی کرده است و به تمام شرکت های تابعه خود 
این موضوع اعالم شده است که مقصد فروش تمامی محصوالت 
از طریق دریایی، " آزاد" در نظر گرفته شده است. به این دلیل 
که معموال عرضه و فروش محصوالت از طریق دریا در احجام 

اگر بخواهیم ارزش فروش محصوالت شرکت های تابعه وزارت نفت را در 
سال 1399 بررسی کنیم، مجموع ارزش فروش این محصوالت در سال 

99 حدود 2.7 میلیارد دالر بوده است؛ که اهم این محصوالت بنزین است 
و باالترین میزان فروش را در سال 99 به خود اختصاص داده است. ارزش 

فروش بنزین در سال گذشته یک میلیارد و 700 میلیون دالر بوده است و جزو 
اصلی ترین محصول شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی است

گفت و گو 
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باال صورت می گیرد لذا مقصد را آزاد می گذاریم.

منظورتــون از مقاصــد آزاد چیســت ؟ یعنــی محصــول در کشــتی اســت 
تــا مشــتری خــود را پیــدا کنــد و یــا از مبــدا مشــخص اســت کــه بــه 

کجــا مــی رود؟

ما معموال محصوالت را به صورت فوب می فروشیم و مقصد 
توسط خریدار تعیین می شود. به عبارتی فروشنده محدودیتی 

در زمینه تعیین مقصد ندارد. 

ــت  ــه قیم ــود ک ــی ش ــنیده م ــوالت ش ــذاری محص ــت گ ــورد قیم در م
هــا خــارج از بــورس ارزان تــر از بــورس اســت و محصولــی هــم کــه 
اشــاره مــی شــود گازوئیــل اســت در ایــن مــورد چــه توجیهــی داریــد؟

در  محصول  این  اینکه  به  توجه  با  محصوالت  گذاری  قیمت 
اختیار کدام یک از شرکت هاست تعیین می شود. مثال عرضه 
محصولی در اختیار شرکت ملی پاالیش و پخش است قیمت 
گذاری هم در اختیار این شرکت است و یا گاز مایع در اختیار 
شرکت ملی گاز است و برخی هم در حوزه اختیارات شرکت 
ملی نفت است. اما در مجموع وزارت نفت مکانیزمی را ابالغ 
اینکه  آن  و  است  خارج  ها  شرکت  عهده  از  که  است  کرده 
قیمت گذاری در بورس باید کامال بر اساس شرایط بازار باشد. 
یعنی این محصول ممکن است در خارج از بورس یک قیمت 
دیگری داشته باشد. بنابراین قیمت گذاری متناسب با شرایط 
بازار تعیین می شود زیرا ما نمی توانیم خارج از بورس محصول 
باید  چون  بیشتربفروشیم  بورس  در  یا  و  کمتر  قیمت  با  را 
پاسخگوی نهادهای نظارتی باشیم که به چه دلیل محصول را 
گران تر و یا ارزان تر می فروشیم بنابراین این موضوع غیرممکن 
است. یا برعکس نمی توانیم قیمتی را در بورس عرضه کنیم که 
قراردادهای النگ ترم ما دچار مشکل شود. بنابراین رویه این 
گونه بوده است که قیمت ها باید با خارج از بورس هم تناسب 
داشته باشد. اما گاهی اوقات شنیده می شود که محصولی مانند 
گازوئیل ارزان تر از بورس است، ما این موضوع را بررسی کردیم 
و متوجه شدیم متاسفانه مقادیری از این محصول به صورت 
قاچاق آن هم در احجام بسیار کم و با قیمتی کمتر از بورس 
غیررسمی  مبادی  از  ها  فروشنده  بعضا  که  است  عرضه شده 
محصول خود را به دلیل جذابیت با قیمتی کمتر از بورس عرضه 
می کنند. البته همانطور که گفتم این مقادیر قاچاق در احجام 
بسیار پایین است مثال در حدود 2 تا 3 هزار تن  چون فروشنده ها 
قادر به فروش بیشتر از این اوزان نیستند که بعضا شنیده می 
شود برخی از این فروشنده ها با شیوه های کالهبرداری، پیش 
پرداختی را هم از خریداران گرفته اند اما محصولی ارائه نکردند. 

این موضوعات را ما با مراجعات خریداران متوجه شدیم.

بــا توجــه بــه اینکــه عرضــه محصــوالت نفــت و فــراورده هــای نفتــی از 

ســوی نهــاد دولتــی صــورت مــی گیــرد، قــدرت چانــه زنــی و رقابت کــه از 
ذات بــورس اســت تــا چــه حــد در ایــن گونــه معامــالت لحــاظ می شــود؟

 در برخی محصوالت این شرایط چانه زنی به چند دلیل اتفاق 
باال می رود  برای محصولی  تقاضا  افتد. بعضی مواقع که  می 
این فضای رقابت بین خریداران بوجود می آید و با هم رقابت 
می کنند و قیمت هم کشف می شود. این موضوع در مورد 
فراورده های نفتی به خصوص فروش زمینی به کرات اتفاق 
ایجاد  بورس،  در  نفت  وزارت  فروش  فلسفه  اساسا  افتد.  می 
فرصت برابر برای همه متقاضیان است و کشف قیمت در نتیجه 
این رقابت حاصل می شود. اما در مورد گازوئیل، بنزین و یا 
گازمایع متناسب با تقاضا و قیمت اولیه و زمان عرضه به فروش 
بازار کمتر است و  می رسد. بعضی مواقع است که تقاضا در 
خریداران با قیمت کمتر راغب هستند که بارها شده حداقل 
شرکت نفت در موارد متعددی قیمت را در تابلو با تخفیف ارائه 
داده است و با مشتری شروع به چانه زنی می کند تا معامالت 
بورس  در  فراورده  اصلی عرضه  در مجموع هدف  انجام شود. 
انجام  اصلی  عامل  را  قیمت  ما  است.  معامالت  افزایش حجم 
از پارامترهاست بحث اصلی  معامالت نمی دانیم قیمت یکی 
افزایش  و  رقابت  ایجاد  معامالت،  انجام  نفت  وزارت  اولویت  و 

خریداران و افزایش معامالت از طریق بورس است. 

ــه فــروش  همانطــور کــه مــی دانیــم قبــل ترهــا وزارت نفــت نســبت ب
ــا  ــی داد و بعض ــان نم ــود نش ــی از خ ــت چندان ــورس رغب ــول در ب محص
مقاومــت هایــی را در ایــن زمینــه اعمــال مــی کــرد. بــه نظــر شــما آیــا 
"تحریــم هــا" مــی توانــد عاملــی بــرای تمرکــز وزارت نفــت بــر فــروش 

محصــول در بــورس باشــد کــه در نهایــت بــه موفقیــت هــم رســید.

به  قانونی مربوط  به لحاظ  از طریق بورس  فروش محصوالت 
گذشته بوده و یک الزام قانونی است اما همانطور که می دانید 
همواره تغییر ساختار سنتی با مقاومت هایی مواجه بوده است 
زیرا نیاز به تغییر اساسی و بنیادینی دارد. تحریم ها هم عاملی 
شد برای اینکه تغییری در ساختارها ایجاد شود. قبال معامالت 
به یک شکلی بود و در بورس به شیوه دیگری و این موضوع 

و  قراردادها  حقوقی،  مالی،  حوزه  در  اساسی  تغییر  نیازمند 
تعامالت بود. در مجموع همه اینها باعث شد که در ابتدا روند 
به سختی پیش برود. تحریم ها باعث شد ما در فصل جدیدی 
از روش های انجام معامالت وارد شویم. وزارت نفت و شخص 
وزیر نفت دنبال آن بودند روش های متعددی از فروش را به 
به  توجه  با  شود.  کشور  نصیب  عایدی  حداکثر  تا  ببرند  کار 
محدودیت هایی که به لحاظ تحریم ها ایجاد شد یکی از این 
روش های فروش محصوالت، بورس بود که بیش از انتظار هم 

توانستیم از طریق بورس محصوالت را به فروش برسانیم.

ــود  ــر ش ــا کمت ــت ه ــا محدودی ــود و ی ــته ش ــا برداش ــم ه ــر تحری اگ
ــح  ــا ترجی ــود دارد؟ آی ــورس وج ــت از ب ــت وزارت نف ــکان بازگش ام
نهــاد سیاســتگذاری وزارت نفــت ایــن اســت کــه فــروش محصــوالت 
در شــرایط غیرتحریمــی و خــارج از بــورس عایــدی بیشــتری نصیــب 
ــا لغــو تحریــم هــا فعالیــت هــای  کشــور مــی کنــد و ممکــن اســت ب

ــد؟ ــف کن ــروز خــود را متوق ام

در حال حاضر وزارت نفت و کلیه شرکت های تابعه در مسیری 
قراردادند که امکان تغییر وجود ندارد و در این دولت و حتی 
فروش  نباشد  چه  و  باشد  ها  تحریم  چه  بعدی  های  دولت 
محصول از طریق بورس مکانیزمی فراهم کرده است که توقفی 
ندارد و حتی تقویت هم خواهد شد و از شدت آن کم نخواهد 
شد. هم اینک هم وزارت نفت محصولی ندارد که عرضه نکرده 
باشد کلیه محصوالت برای عرضه وجود دارد و با توجه به تقاضا و 
افزایش فروش در صدد این هستیم که فقط در معامالت فیزیکی 
متمرکز نشویم و از ابزارهای کاغذی که در دنیا رایج است هم 
استفاده کنیم و در این مسیر در حال تقویت این موضوع هستیم .

البتــه مــدت هاســت کــه موضــوع عرضــه گاز طبیعــی بــه بــورس مطرح 
شــده اســت کــه بنابــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بایــد 
زیرســاخت هــای فــروش گاز طبیعــی بــه بــورس فراهــم شــود تــا ایــن 
محصــول عرضــه شــود کــه هنــوز فراهــم نشــده اســت کــه پیشــنهاد او 
تشــکیل نهــاد رگوالتــوری و مشــارکت بخــش خصوصــی بــرای انجــام 
ایــن زیرســاخت هــا و عرضــه گاز طبیعــی بــه بــورس اســت. در ایــن 

زمینــه نظــر شــما چیســت؟

 عرضه گاز طبیعی به لحاظ قانونی در بودجه 1۴00 آمده است 
با  البته  به شرکت ملی گاز است که  این عرضه مربوط  و 
شود  می  انجام  تغییرات  قطعا  قانونی  الزام  این  به  توجه 
معامالت  عرضه  وارد  نیز  محصول  این  ترتیبی  یک  با  و 
این  دارم  اطالع  که  آنجایی  تا  و  شود  می  انرژی  بورس 
استاندارد  بورس  معامالت  است.  انجام  مسیر  در  موضوع 
که  است  حقوقی  و  عملیاتی  زیرساخت  نیازمند  است 
است.  گاز  ملی  شرکت  عهده  بر  گاز  عرضه  انجام  متولی 
وقتی  که  گفت  باید  انرژی  رگوالتوری  نهاد  مورد  در  اما 
تجارت  مانند  خصوصی  بخش  فعاالن  طریق  از  تعامالت 
مانند  هستیم  ناگزیر  شود  می  مهیا  ها  فراورده  و  نفت 
ایجاد  دیگری  مستقل  نهاد  دیگر  کشورهای  تجربیات 
و  کند  مندتر  قاعده  را  روابط  و  مناسبات  این  که  کنیم 
در  نشود.  که حقوق طرفین ضایع  کند  به سمتی حرکت 
اهمیت  و  نهادها  این  تشکیل  است  سالی  چند  نیز  ایران 
آن پیگیری می شود و در قانون اجرای اصل ۴۴ تاسیس 
۹5 تاسیس این  ۹۴ و  این نهادها تاکید شده که از سال 
رگوالتوری  آن  اولین  و  است،  شده  دنبال  جد  به  نهادها 
برق بود. اما در حوزه نفت نیزباید نهاد رگوالتوری شکل 
در  نیز  موضوع  این  دارم  اطالع  که  آنجایی  تا  و  بگیرد 
ترین  مهم  و  است  پیگیری  حال  در  دولت  و  نفت  وزارت 
به  و  تنظیم  باید  که  است  اساسنامه  آن  پیگیری  روند 
از  اینکه  به  توجه  با  اما  برسد.  وزیران  هیات  تصویب 
اولین گام های تاسیس رگوالتوری نفت هستیم به نظر مسیر 
این  که  گرفته شود  نظر  در  ها  نقش  باید  است  ای  پیچیده 
نقش ها برای بخش دولتی و خصوصی باید تعریف شود که 
تنظیم و تصویب آن و رسیدن به فرایند قانونگذاری در واقع 
روندی است که برای تشکیل نهاد رگوالتوری نفت مورد نیاز 
است. به نظر می رسد تشکیل نهاد رگوالتوری نفت در مسیر 

انجام است و در حال گذار از فرایند کارشناسی است. 



مصرف انرژی با انتشار کربن برابر نیست

برآورد مصرف انرژی بیت کوین نسبتا آسان است اما تشخیص 
یک  استخراج  است.  دشوارتر  بسیار  منتشرشده  کربن  میزان 
تجارت کامال رقابتی است و استخراج کنندگان تمایل ندارند در 
مورد جزئیات فعالیت های خود، اظهار نظر کنند. بهترین برآورد از 
موقعیت جغرافیایی تولید انرژی )که می توان از آن ترکیبی از انرژی 
را استنباط کرد(، از CCAF به دست می آید، که با استخرهای 
استخراج بزرگ همکاری کرده است تا مجموعه داده  ای ناشناس 
مورد  در  تخمین  ها  کند.  جمع آوری  را  استخراج  مکان های  از 

درصد استخراج بیت کوین از انرژی  های تجدیدپذیر بسیار متفاوت 
است. در دسامبر سال 201۹، گزارشی حاکی از آن بود که ۷3 
درصد مصرف انرژی بیت کوین از کربن خنثی بوده که بیشتر به 
دلیل فراوانی انرژی برق در مراکز اصلی استخراج مانند جنوب 
 CCAF ،غربی چین و اسکاندیناوی بوده است. از سوی دیگر
در سپتامبر 2020 تخمین زده است که این رقم به 3۹ درصد 
نزدیک تر است. اما حتی اگر عدد کمتر صحیح باشد، این عدد 
تقریبا دو برابر بیشتر از شبکه برق آمریکا است، که نشان می دهد 
بررسی مصرف انرژی به سختی می تواند یک روش قابل اعتماد 

استخراج بیت کوین چه میزان انرژی مصرف می کند؟

منازعه بر سر رمزارزها

بــا رشــد چشــمگیر رمزارزهــا به خصــوص بیت کویــن، مصــرف انــرژی جدیدتریــن و بااهمیت تریــن محــل منازعــه شــده و اینکــه رمزارزهــا واقعــاً بــرای 

چــه اهــداف و چــه کســانی مناســب اســت، محــل اختــالف بیــن صاحب نظــران اســت. گــزارش وب ســایت هــاروارد بیزینــس ریویــو اشــاره می کنــد کــه 

 Cambridge Center for Alternative Finance ــه نظــر می رســد. طبــق اطالعــات ــرژی منطقــی ب ــزان مصــرف ان ــاره می ــگاه اول، ســوال درب در ن

CCAF((، میــزان مصــرف انــرژی بــرای اســتخراج بیت کویــن در سرتاســر جهــان در حــال حاضــر حــدود 110 تــراوات  ســاعت اســت، کــه معــادل 0.۵۵ 

ــرژی بیت کویــن ممکــن  ــزان مصــرف ان ــد. درک می ــرژی مصــرف می کن ــه ان ــی می شــود. بیت کویــن در واقــع چگون ــرق تولیــدی جهان ــزان ب درصــد می

اســت ابهامــات دربــاره مفیــد بــودن آن را حــل نکنــد، امــا می توانــد بــه زمینه ســازی ایــن موضــوع کمــک کنــد کــه اظهــار نظــر طرفــداران بیت کویــن 

در مــورد ایجــاد تأثیــرات زیســت محیطــی آن چــه انــدازه صحــت دارد. بــه طــور خــاص، چنــد بــاور اصلــی غلــط وجــود دارد کــه بایــد بــه آنهــا پرداخــت.

فرشته فریادرس
دنیای انرژی

برای تعیین میزان انتشار کربن بیت کوین باشد.

بیت کویــن می توانــد از انــرژی اســتفاده کنــد کــه ســایر صنایــع قــادر 
بــه اســتفاده از آن نیســتند

عامل کلیدی دیگری که باعث می شود مصرف انرژی بیت کوین با 
اکثر صنایع دیگر متفاوت باشد، استخراج بیت کوین فارغ از مکان 
است. تقریبا تمام انرژی های مورد استفاده در سراسر جهان باید 
نزدیک به مصرف کنندگان نهایی آن تولید شود، اما بیت کوین 
می سازد  قادر  را  استخراج کنندگان  و  ندارد  محدودیتی  چنین 
غیرقابل  دیگر  برنامه  های  از  بسیاری  برای  که  انرژی  منابع  از 
دسترسی است، استفاده کنند. هیدرو، مشهورترین مثال در این 
مورد است. در فصل مرطوب سیچوان و یون نان در چین، هر 
ساله مقادیر زیادی انرژی تجدیدپذیر هدر می رود. در این مناطق، 
ظرفیت تولید به طور گسترده از تقاضای محلی پیشی می گیرد 
و فناوری باتری به اندازه کافی پیشرفته نیست که بتواند امکان 
ذخیره و انتقال انرژی از این مناطق روستایی به مراکز شهری 
که به این انرژی نیاز دارند را فراهم کند. این مناطق به احتمال 
زیاد بزرگترین منبع انرژی ذخیره شده موجود در کره زمین را 
نشان می دهند و به همین ترتیب تصادفی نیست که این استان  ها 
قلب اصلی استخراج رمزارز در چین هستند که تقریبا 10 درصد 
استخراج جهانی بیت کوین در فصل خشک و 50 درصد در فصل 
مرطوب را تشکیل می دهند. یک راه دیگر برای استخراج کربن 
خنثی، گاز طبیعی قابل اشتعال است. روند استخراج نفت امروزه 
مقدار قابل توجهی از گاز طبیعی را به عنوان یک محصول جانبی 
آزاد می کند . انرژی که باعث آلودگی محیط زیست می شود بدون 
اینکه هرگز به استفاده شبکه برق برسد. از آنجا که استفاده از 
انرژی محدود به محل معادن نفتی است، در طول تاریخ اکثر 
اما  نبوده اند.  انرژی  این  از  استفاده  به  قادر  سنتی  برنامه  های 
استخراج کنندگان بیت کوین از داکوتای شمالی تا سیبری فرصت 
را غنیمت شمرده و از این منبعی که در غیر این صورت به هدر 
می رفت، کسب درآمد می کنند و حتی برخی از شرکت  ها در 
حال بررسی روش  هایی برای کاهش بیشتر انرژی منتشرشده با 
استفاده از احتراق گاز به روش کنترل شده تری هستند. البته این 
هنوز یک بازیگر جزئی در زمینه استخراج بیت کوین محسوب 
می شود، اما محاسبات نشان می دهد که تنها در آمریکا و کانادا به 
اندازه کافی گاز طبیعی وجود دارد تا کل شبکه بیت کوین را اداره 
کند. البته درآمدزایی با بیت کوین با استفاده از گاز طبیعی اضافی 
همچنان منجربه تولید گازهای گلخانه می شود و برخی معتقدند 
که این روش حتی به عنوان سوبسیدی برای صنعت سوخت 
فسیلی عمل می کند و شرکت  های انرژی را تشویق می کند تا 
بیش از آنچه که ممکن است در استخراج نفت سرمایه گذاری 

کنند. اما درآمد حاصل از استخراج کنندگان بیت کوین در مقایسه 
با تقاضای سایر صنایعی که به سوخت  های فسیلی متکی هستند، 
بسیار ناچیز است، و احتماال تقاضای خارجی به این زودی از بین 

نخواهد رفت. 

رشد تصاعدی بعید است

کرده  رشد  سریع  بسیار  بیت کوین  انرژی  ردپای  که  آنجا  از 
است، مردم گاهی تصور می کنند که در بیت کوین نهایت کل 
شبکه  های انرژی را کنترل می کند. این مساله پیش فرض یک 
مطالعه گسترده در سال 2018 بود که اخیرا در نیویورک تایمز 
نقل شد و ادعایی داشت مبنی بر اینکه بیت کوین می تواند زمین 
را تا دو درجه سانتیگراد گرم کند، اما دلیل خوبی وجود دارد 
که باور کنیم این اتفاق نخواهد افتاد. اول اینکه، همانطور که در 
بسیاری از صنایع رایج شده، مخلوط انرژی بیت کوین هر ساله 
کمتر به کربن وابسته می شود. در آمریکا، استخراج کنندگانی 
که به طور فزاینده ای متمرکز بر ESG )محیط، جامعه و دولت( 
هستند، سهم بازار خود را به دست آورده اند. چین اخیراً استخراج 
بزرگترین  از  را در مغولستان داخلی، یکی  برپایه ذغال سنگ 
مناطق ذغال سنگ ممنوع کرده است. در عین حال، بسیاری 
از سازمان  های صنعت استخراح ابتکاراتی مانند توافق نامه اقلیمی 
کریپتو را، با الهام از توافق نامه آب و هوای پاریس، برای حمایت 
و تعهد در کاهش اثرات کربنی بیت کوین آغاز کرده اند. و البته از 
آنجا که گزینه  های تجدیدپذیر مانند انرژي خورشیدی بهره وری 
بیشتر دارند و در نتیجه برای استخراج از دوام باالتری برخوردار 
برای  جدی  انگیزه ای  عنوان  به  می تواند  بیت کوین  هستند، 
استخراج کنندگان از این فناوری  ها مورد استفاده قرار گیرد. عالوه 
بر این، بعید است که استخراج کنندگان به گسترش عملیات 
استخراج خود با نرخ فعلی به صورت نامحدود ادامه دهند. پروتکل 
بیت کوین به فرآیند استخراج، سوبسید پرداخت می کند، اما این 
سوبسیدها بررسی  های زیادی را در مورد نرخ رشد انجام می دهند. 
امروزه استخراج کنندگان بابت تراکنش هایی که هنگام استخراج 
تأیید می کنند، هزینه  های کمی دریافت می کنند )که حدود 10 
درصد از درآمد ماینر را تشکیل می دهد(، به عالوه  حاشیه سودی 
که هنگام فروش بیت کوین  هایی که استخراج کرده اند، می توانند 
بدست آورند. با این حال، این پروتکل طوری ساخته شده که 
درآمد استخراج کننده را هر چهار سال، به نصف کاهش دهد، 
بنابراین مگر اینکه قیمت بیت کوین به صورت مداوم هر چهار سال 
فقط دو برابر شود )که از نظر اقتصادی برای هر ارزی غیرممکن 
است(، سهم درآمد ماینر در نهایت به صفر می رسد. اما اگر حاشیه 
در صنعت  برای سرمایه گذاری  مالی  انگیزه  یابد،  کاهش  سود 

استخراج هم به طور طبیعی کاهش می یابد.
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استخراج بیت کوین چه نقشی در خاموشی ها داشت؟

یکی از نگرانی های عمده در خصوص استخراج ارزهای مجازی 
به خصوص بیت کوین این است که مراکز استخراج این رمزارز 
بیش از حد برق مصرف می کنند. دلیل این امر آن است که طی 
اجرای الگوریتم استخراج، شبکه بیت کوین همزمان با افزایش 
توان محاسباتی کامپیوتر استخراج کننده ها، الگوریتم کاری خود 
را بعد از هر 201۶ بالک تولیدی مشکل تر می کند تا تضمین کند 
که کل شبکه استخراج کننده ها در حدود 10 دقیقه وقت صرف 
می کنند تا عملیات بالک سازی را تکمیل کنند. بنابراین یک 
استخراج کننده با سرمایه گذاری بیشتر برای خرید سخت افزارهای 
استخراج قوی تر و بالطبع مصرف برق بیشتر، لزوماً بیت کوین 
در  خودش  پیروزی  احتمال  اما  نمی آورد،  دست  به  بیشتری 
تولید بالک بعدی در رقابت با سایر استخراج کنندگان را افزایش 
می دهد. به همین جهت هر استخراج کننده برای تضمین تولید 
مقدار ثابتی بیت کوین در هر ماه باید به صورت مداوم مبلغی را 
صرف خرید سخت افزارهای مخصوص استخراج بیت کوین کند 
بیت کوین  استخراج  شبکه  پردازش  قدرت  از  را  خود  سهم  تا 
حفظ کند. این امر چند پیامد به دنبال دارد. نخست آن که به 
کارگیری کامپیوترهایی با قدرت باال نیازمند مصرف برق بیشتر 
است که این امر هزینه استخراج را افزایش می دهد. پیامد دوم 
هزینه استهالک تجهیزات سخت افزاری و پیامد سوم نیز هزینه 

خنک سازی تجهیزات کامپیوتری است.

سهم بیت  کوین از رمزارزهای جهان

ارزش کل بازار رمزارز در دنیا 15۷3 میلیارد دالر، گردش روزانه 
آن 225 میلیارد دالر و تعداد رمزارزهای جهانی 10 هزار و 30 
عدد عنوان شده که سهم بیت کوین از کل این بازار ۴۴.۷ درصد 
است. همچنین میزان استخراج سالیانه بیت کوین در دنیا 32۴هزار 
معادل 11.۹ میلیارد دالر و ظرفیت استخراج سالیانه این رمزارز 
در ایران در صورت تبدیل به پروانه بهره برداری 2۴ هزار، معادل 
8۹0 میلیون دالر، معادل 13 درصد ارزش کل دنیا تخمین زده 
شده است. بر اساس آمار و اطالعات وزارت صمت، تاکنون 332۷ 
جواز تاسیس در زمینه استخراج رمزارز صادر شده که 2۴۷۷ 
مجموع  است.  باطل شده  مابقی  و  است  معتبر  آن ها  از  مورد 
ظرفیت جوازهای تاسیس صادرشده 53 میلیون تراهش برثانیه 
)واحد محاسبات استخراج(، معادل تقاضای 1۹05 مگاوات است 
و ظرفیت استخراج کل دنیا نیز 1۷۷ میلیون تراهش بر ثانیه است. 
از آن  جایی که جواز تاسیس برای دوره آماده سازی زیرساخت ها 
ندارد،  تولید رمزارز  تاسیس حق  صادر می شود و دارنده جواز 
مجوزها  این  رسیدن  بهره برداری  به  صورت  در  گفت  می توان 
معادل 2۹ درصد ظرفیت دنیا، در ایران رمزارز استخراج خواهد 

از ظرفیت  درصد  معادل 1.۶  تولید  برای  در حال حاضر  شد. 
بر  ایران مجوز فعالیت وجود دارد.  استخراج جهانی رمزارز در 
اساس این گزارش کل برق نصب شده در کشور 8۶ هزار مگاوات 
و ظرفیت در دسترس کشور 5۶ هزار مگاوات است. بنابراین اگر 
همه واحدهای دارای پروانه بهره برداری با ظرفیت کامل خود 
مشغول به فعالیت باشند، یعنی 1۹1 مگاوات برق مصرف کنند، 
استفاده آن ها معادل 0.3۴ درصد کل برق نصب شده در کشور 
خواهد بود. اما اگر همه واحدهای دارای جواز تاسیس در آینده به 
تولید برسند، 1۹05 مگاوات معادل، معادل 3.۴ درصد کل برق 

نصب شده در کشور استفاده خواهند کرد.

برآورد استخراج غیررسمی بیت کوین و مصرف برق آن

ایران چهار  در حال حاضر استخراج غیررسمی بیت کوین در 
تا شش درصد تولید جهانی یعنی 1۹ هزار و 500 بیت  کوین 
معادل ۷20 میلیون دالر باشد. برای بررسی وضعیت مصرف 
برق واحدهای غیرمجاز باید میزان مصرف برق هر بیت کوین 
را داشته باشیم. مصرف برق هر بیت کوین با دستگاه آنتماینر 
اس ناین 35۶ مگاوات ) 0.۶ درصد ظرفیت برق در دسترس 
 ،Innosilicon T2T کشور( و با دستگاه اینوسیلیکون تی تو تی
حدود 30۶ مگاوات )0.5 درصد ظرفیت در دسترس کشور( 
هزار   1۹ ساالنه  تولید  برآورد  اساس  بر  اساس  این  بر  است. 
به طور غیررسمی، می توان فرض کرد که  بیت کوین  و 500 
در کشور  بیت کوین  هر ساعت حدودا 2  و  روزانه حدود 53 
به صورت غیررسمی تولید می شود که مصرف آن در بیشترین 
حالت با در نظر گرفتن دستگاه آنتماینر اس ناین، معادل ۷12 
مگاوات یعنی حدود 1.3 درصد ظرفیت برق در دسترس کشور 
نیاز  ذکر شده  وزارت صمت  گزارش  در  دیگر  از طرف  است. 
برق پروانه های بهره برداری صادر شده تاکنون که ظرفیت تولید 
52۶8 بیت کوین در سال را دارند، 1۹1 مگاوات است. بنابراین 
می توان تخمین زد که مصرف برق 1۹ هزار و 500 بیت کوین 
یعنی ۷0۷  مقدار  این  برابر   3.۷ تقریبا  غیررسمی  به صورت 
مگاوات است که معادل 1.2 درصد ظرفیت برق نصب شده در 

کشور است.

 یک استخراج کننده با سرمایه گذاری بیشتر برای خرید سخت افزارهای 
استخراج قوی تر و بالطبع مصرف برق بیشتر، لزوماً بیت کوین بیشتری به 

دست نمی آورد، اما احتمال پیروزی خودش در تولید بالک بعدی در رقابت با 
سایر استخراج کنندگان را افزایش می دهد

قانون درباره استخراج رمزارزها چه می گوید؟

ابالغیه  دارد،  زمینه وجود  این  در  مقرراتی که  معدود  از  یکی 
شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( در تاریخ 
2۹/3/13۹8 موضوع ارز دیجیتال است که ناظر بر قطع انشعاب 
اطالعات  براساس  اما  است.  دیجیتال  ارزهای  استخراج  مزارع 
مالحظه  قابل  افزایش  ایران،  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون 
استفاده کنندگان غیرمجاز از انشعاب برق برای استخراج ارزهای 
افزایش دیماند مصرفی سال جاری  دیجیتال موجب شده که 
نسبت به سال 13۹۹ به بیش از ۹000 مگاوات برسد. از سویی 
دیگر، به دلیل افت حدود 35 درصدی نزوالت جوی در سال آبی 
13۹۹-1۴00 نسبت به مدت مشابه سال قبل، امکان بهره برداری 
از واحدهای نیروگاه های برقآبی همچون سال 13۹۹ میسر نبوده 
انجام  برای  نیروگاهی  واحدهای  برخی  است. همچنین خروج 
تعمیرات و آمادگی کامل در اوج مصرف تابستان، موجب شد 
که بخشی از توان تولیدی نیروگاه های دولتی و غیردولتی در 
اوج  از وقوع  با کمبود برق در پس  لذا کشور  نباشد.  دسترس 

مصرف تابستان مواجه شد.

هشدار به مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز

در پی خاموش کردن مراکز استخراج مجاز رمزارز، شرکت توانیر 
به رمزارزهای غیرمجاز هشدار  اطالعیه ای صادر کرد و در آن 
جدی داد. در این اطالعیه اعالم شد که مطابق مجوزات صادره 
وزارت صنعت معدن و تجارت تاکنون 50 مرکز استخراج رمزارزها 
مجموع قدرت مصرفی 20۹ مگاوات در 1۴ استان با صنعت برق 
قرار داده بسته و در چارچوب مقررات فعالیت می کنند. با توجه 
به هماهنگی قبلی و مفاد قرارداد با توجه به اینکه در دوران اوج 

مصرف برق تابستان، اولویت اول صنعت برق،  تأمین برق مراکز 
حیاتی و حساس است، تمامی مراکز استخراج قانونی رمز ارز از 
ابتدای خرداد ماه مصرف برق خود را متوقف کرده و این توقف 
فعالیت تا شهریور ماه و پس از کاهش نیاز مصرف شبکه ادامه 
خواهد داشت. با توجه به شرایط بیماری فراگیر کرونا که استمرار 
تأمین برق برای تمامی بخش ها وضعیت حیاتی به خود گرفته 
است،  مجددا به تمامی مصرف کنندگان غیر مجاز رمز ارز که 
به صورت مخفیانه و با سوء استفاده از اشتراک برق مردم، این 
انرژی حیاتی را می بلعند اکید هشدار داده می شود به سرعت 
فعالیت های خود را متوقف کرده و تا پایان شهریورسال جاری به 

هیچ وجه دستگاه های خود را روشن نکنند. 
اتاق  انرژی  کمیسیون  رِئیس  که صالحی،  است  حالی  در  این 
را  خاموشی ها  از  سهمی  چه  اینکه  درباره  نیز  ایران،  بازرگانی 
می توان به استخراج کنندگان رمزارز نسبت داد، گفته بود: در 
استخراج  به  را  سهمی  می توان  قطعا  کوتاه مدت  عوامل  میان 
رمزارزها اختصاص داد اما میزان این سهم بسیار محدود است. 
بر اساس اعالم توانیر میزان بار مصرفی استخراج کنندگان رمزارز 
عددی بین 500 تا ۶00 مگاوات است که بخشی از آن را مجازها 
و بخشی را غیرمجازها تشکیل می دهند. حتی اگر اینطور محاسبه 
کنیم که برخی ماینرها کشف نشده و مثال مصرف آنها به 1000 
مگاوات نیز می رسد، باز هم در مقایسه با کمبود ۹000 مگاواتی 
در شبکه نمی توان سهم اصلی را به آنها داد. وزارت نیرو اعالم 
کرده که فعالیت ماینرهای مجاز را متوقف کرده است اما با این 
وجود کمبودها جبران نمی شود و از این رو باید به آنها سهمی داد 

اما نباید در این سهم اغراق کرد.
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این  البته  بحران برق دوباره به سر خط اخبار برگشته است. 
بحران برای صنعت برق تازگی ندارد و رخداد غیرقابل پیش بینی 
یا عجیبی نیست. در بین چالش های حل نشده و پرتعداد این 
نیز  و  نامتوازن درآمد و هزینه ها  از جریان  صنعت که عمدتا 
نظام معیوب حقوقی و قراردادی این صنعت نشات می گیرد، 
خاموشی ها تنها بخشی از کوه یخ بزرگ افول صنعت برق کشور 
است. پیش از هر چیز نباید این مساله را فراموش کرد که برق 
به عنوان یک کاالی استراتژیک محصول زنجیره ای مستحکم، 
مشاوران،  پیمانکاران،  سازندگان،  از  پرظرفیت  و  توانمند 
روند  در  اختالل  است.  برق  تولیدکنندگان  و  تامین کنندگان 

فعالیت و یا کاهش سرمایه گذاری در هر یک از این بخش ها، 
ثمره ای جز ناهمخوانی عرضه و تقاضای برق و در نهایت بروز 

خاموشی ها نخواهد داشت. 
به عالوه نباید این مساله را از نظر دور داشت که خاموشی عالوه 
بر زیان ها و هزینه های جبران ناپذیر اقتصادی، صنعتی و تجاری، 
می تواند به منشاء آسیب های جدی در حوزه سالمت، امنیتی 
تنها  نباید  را  اینرو خاموشی ها  از  نیز تبدیل شود.  و احتماعی 
دغدغه تابستان های گرم و سال های کم بارش دانست. آمار نشان 
می دهد صنعت برق کشور از هدفگذاری های انجام شده برای 
جذب سرمایه، افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه و نوسازی 

خاموشی ها؛ حاصل ساختار ناکارآمد
دبیر سندیکای  اقتصادی و حقوقی صنعت برق

صنعت برق ایران 

سپهر برزی مهر 

                                    سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان 

صنعت برق که عمدتا بخش خصوصی واقعی بوده و با سرمایه های غیردولتی 

            تاسیس شده و فعالیت می کنند، زیر سایه سنگین بدعهدی وزارت نیرو در

  پرداخت  بدهی ها، ساالنه ناگزیر به کاهش 

ظرفیت تولید خود شده و متاسفانه

                                  

   بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی

 و تعطیلی قرار گرفته اند

خطوط انتقال و توزیع، عقب ماندگی چشمگیری دارد و ارقام 
سرمایه گذاری های انجام شده در این صنعت ساالنه اگر کاهش 
نیافته باشد، افزایش نیز نداشته است. زنجیره تولید، انتقال و توزیع 
برق، در طول بیش از یک دهه اخیر و به ویژه در سال های پس 
از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، با کاهش جدی بودجه مواجه 
بوده است. انباشت بدهی های چند هزار میلیارد تومانی وزارت 
نیرو به تولیدکنندگان برق، تامین کنندگان تجهیزات و خدمات 
صنعت برق و نظام بانکی، برآیند همین کمبود شدید نقدینگی 
در صنعت برق است. نکته اینجاست که بیشترین خسارات ناشی 

از این کسری بودجه بر دوش بخش خصوصی است. 
سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان صنعت برق 
که عمدتا بخش خصوصی واقعی بوده و با سرمایه های غیردولتی 
تاسیس شده و فعالیت می کنند، زیر سایه سنگین بدعهدی وزارت 
نیرو در پرداخت بدهی ها، ساالنه ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید 
خود شده و متاسفانه بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی و 
تعطیلی قرار گرفته اند. حال اگر به این جریان ناکارآمد مالی، نظام 
غیرشفاف، یکسویه و ناعادالنه حقوقی و قراردادی این صنعت نیز 
افزوده شود، در نهایت نتیجه ای جز کاهش چشمگیر ظرفیت های 
تولید تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به دست نخواهد آمد. 
در حال حاضر صنعت برق به دلیل نبود یک قرارداد تیپ عادالنه 
و هوشمند، با بیش از هزار قرارداد متوقف مواجه است که عمده 
آنها در جریان نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، بالتکلیف مانده 
و هیچ نهادی برای تعیین تکلیف آنها پا پیش نمی گذارد.  این 
نابسامانی جدی در حوزه مالی و قراردادی صنعت برق، تمایل و 
انگیزه بخش خصوصی را برای توسعه فعالیت ها، ورود سرمایه های 
جدید و نیز توسعه بازار در این صنعت از بین برده است. این 
مساله در کنار افول قابل توجه سرمایه گذاری ها در حوزه تولید 
برق، عمال توانایی وزارت نیرو برای مدیریت پیک مصرف برق را 

کاهش داده است. 
فراموش نکنیم که اگرچه امسال با خشکسالی مواجه هستیم و 
ظرفیت تولید نیروگاه های برقابی به شکل چشمگیری کاهش 
یافته، اما برنامه ریزی برای عبور از پیک برق با اتکا به افزایش 
و  استراتژیک  اشتباه  یک  صنایع،  فعلی  مصرف  یا  و  بارش ها 
غیرقابل جبران است. چرا که به هر حال ایران در اقلیمی خشک 
با سرانه بارش بسیار پایین، نمی تواند در روزهای گرم سال روی 
ظرفیت تولید نیروگاه های برق آبی حساب جدی باز کند. به عالوه 
اگر در مسیر مذاکرات در حال انجام با سران کشورهای 1+۴ 
اتفاقات تازه ای برای اقتصاد کشور رخ دهد و از فشار تحریم ها 
کاسته شود، بدون تردید باید منتظر بازگشت رونق نسبی به 
صنایع و افزایش میزان مصرف برق آنها باشیم و همین مساله در 

اوج بار سال های آینده، برای وزارت نیرو مساله ساز خواهد بود. 
پروژه های زیرساختی صنعت برق اعم از ساخت یا توسعه ظرفیت 
نیروگاهی و نیز احداث و نوسازی شبکه های انتقال و توزیع، 
پروژه های زمانبر و بلندمدتی هستند و همین مساله عمال رفع 
مشکالت صنعت برق در کوتاه مدت را ناممکن می کند. لذا این 
مساله بسیار حیاتی است که وزارت نیرو از همین امروز برای 
بازگشت سرمایه گذاری ها چاره اندیشی کند.  البته تغییر نگرش 
به برق به عنوان یک کاال با قیمت تمام شده مشخص و به دنبال 
آن اصالح ساختارهای اقتصادی و یارانه ای برق و جبران زیان 
انباشته وزارت نیرو از محل عرضه برق با قیمت یارانه ای، شاه کلید 
حل بسیاری از مشکالت جاری این صنعت محسوب می شود. در 
این صورت بازنگری در تعرفه های برق و اصالح جریان درآمد و 
هزینه های این صنعت می تواند بار بدهی های انباشته وزارت نیرو 
را تا اندازه ای سبک تر کرده و زمینه را برای بهبود شرایط مالی 

آن فراهم آورد. 
در گام بعد استقرار نهاد رگوالتوری به عنوان یک نهاد مستقل 
تنظیم گر بخش برق به منظور تدوین قوانین و دستورالعمل های 
تغییر شرایط حاکم  برای  این حوزه  تعیین کننده  و  باالدستی 
بسیار کلیدی و موثر خواهد بود. در بخش انتقال و توزیع نیز 
در کنار پرداخت مطالبات معوق بخش خصوصی که رقم آنها 
باالتر از 10 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، تمرکز بر ابالغ و 
اجرایی شدن قرارداد تیپ که هوشمندی الزم را برای مدیریت 
ریسک های حاکم بر قراردادها و نیز حفظ منافع دوسویه کارفرما 
و پیمانکار دارد، عالوه بر صیانت از ظرفیت های موجود، زمینه ساز 
جذب سرمایه های جدید در بخش خصوصی خواهد بود. البته به 
طور قطع رفع تحریم ها و گشایش مبادالت بین المللی در حوزه 
صادرات و واردات نیز می تواند در بهبود شرایط فعلی و جلوگیری 

از بروز خاموشی ها در سال های آتی کامال موثر واقع شود. 
در حال حاضر شرکت های سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و 
مهندسی بازرگانی فعال در صنعت برق هم قادرند در یک ساختار 
تامین  بر  عالوه  منصفانه،  قراردادهای  قالب  در  و  مالی  منظم 
نیازهای داخلی، صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی 
را به دلیل ارزش افزوده بسیار باالی آن، به یکی از نقاط قوت 
صنعت برق بدل کرده و زمینه ساز ارزآوری برای کشور شود.  این 
همه اما در گرو تغییر نگرش حاکمیت به برق و تغییر رویکرد 
وزارت نیرو نسبت به بخش خصوصی و مبادالت با فعاالن این 
بسیار  برق  امروز مسیر سرمایه گذاری در صنعت  بخش است. 
صعب العبور و پرمانع است، رفع این موانع و جلوگیری از بروز 
خاموشی های مجدد، به یک عزم ملی و مشارکت جامع در همه 

نهادهای تصمیم ساز و مرتبط با صنعت برق کشور نیاز دارد. 
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ورشکستگی آبی، ابر چالش محیط زیستی ایران، بدترین خشکسالی 
50 سال اخیر، و عباراتی توصیفی از این دست هیچ کدام شاید نتواند 
عمق فاجعه پیش روی ایران را به نمایش بگذارد. بعد از دو سال 
بارش خوب، البته در بخشی از ایران و نه همه جای آن، بسیاری از 
کارشناسان دولت و حتی اهل فن و کارشناسان خارج از بدنه دولت 
را به این توهم دچار کرد که ایران وارد دوران ترسالی شده است. 
توهمی که از همان زمان هم بودند »پیر دروگر«هایی که به قول 
»مهدی اخوان ثالث« »با لبخد زهرآگین« هشدار می دادند که این 

ابر »فضا را تیره می دارد، ولی هرگز نمی بارد«. حتی همان مقطع 
کوتاه بارش های بیش از نرمال هم مختص بخشی از ایران بود نه 
همه جای ایران. توهم ورود ایران به دوره ترسالی در حالی مطرح 
بود که برای ارائه دالیل محکم تر بایستی آمارهای دوره های ۶0، 80 
یا صدساله بارش در دسترس باشد تا بتوان درباره دوره بازگشت 
بارش ها در منطقه ای نظریه صادر کرد. اما در ایران بهترین آمار 
بارش ها که قابل استناد باشد عمری کمتر از 50 سال دارند. برخی 
پا را از این فراتر گذاشتند و مدعی شدند که بر اساس نظریات اقلیم 
شناسی کل دنیا وارد دوران یخبندان و بارش های بیشتر شده است.

 
وضعیت فعلی بارش ها

پاییز و زمستان سال ۹۹ نشان داد بارش ها در ایران فعال هیچ 
چشم انداز روشنی ندارد. به شکل میانگین و بلندمدت در هر ساِل 
آبی تا ابتدای فروردین در کشور 1۶5.۴میلیمتر باران می بارد، اما از 
ابتدای سال آبی )ابتدای مهر( تا تاریخ 30 اسفند سال 13۹۹ در 
کشور 108.2 میلی متر باران باریده است؛ 3۴.۶ میلیمتر باران کمتر 
از آنچه هر سال در ایران به طور »میانگین« باران می بارد. رقمی 
که برای »میانگن« به کار برده می شود کمتر از رقم بارشی است 
که در دوره های ترسالی باید ببارد. مقایسه میزان بارندگی از ابتدای 
مهر ماه تا اوایل فروردین نشان می دهد که همه استان های کشور 
در شش ماه گذشته با کم بارشی روبرو شدند، این بارندگی کم در 
برخی مناطق میزان کمی با میانگین بلندمدت بارندگی در کشور 
فاصله ندارد، اما در برخی مناطق اعداد بسیار نگران کننده هستند. 
و آنطور که سازمان هواشناسی می گوید هرچند در شمال غرب و 
شمال شرق وضعیت به نرمال نزدیک بوده اما جنوب و شرق کشور 
به شدت دچار کمبود بارش است به طوری که در سیستان و 
بلوچستان از پاییز تا اسفند ماه رقم وحشتناک ۹2.۹ درصد کاهش 
بارش مشاهده شده و در این بازه زمانی تنها 5 میلی متر باران در 
این استان باریده است. از طرفی تقریبا در کل کشور میانگین دما 
در سال آبی از میانگین دما در بلندمدت بیشتر بوده است و دمای 
هوای ایران به طور کلی در سال گذشته 0.۶ درجه گرمتر بوده 

است. 
ایران مطرح  بارش های  برای  را هم  کارشناسان مشکل دیگری 
می کنند و آن تغییر بارش ها از برف به باران است. برف مخزن 
طبیعی آب است که در ارتفاعات ایجاد می شود و با ذوب این 
مخازن طبیعی، به تدریج آب آن به پایین دست می رسد. مقدار 
بارش در ایران حدود یک سوم میانگین جهانی و میزان تبخیر آب 
در ایران حدود سه برابر متوسط جهانی است. ضمن این که عمده 
بارندگی ها در ایران به سطح محدودی از کشور اختصاص دارد، به 
طوری که ۷0 درصد از بارندگی های ساالنه فقط در 25 درصد از 
سطح کشور و 30 درصد باقیمانده بارندگی ها در ۷5 درصد از سطح 
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کشور می بارند. این در حالی است که به دلیل تغییرات اقلیمی 
در سال های اخیر، هم از مقدار بارندگی ها کاسته شده و هم الگو 
)یا شدت( بارش، نوع بارش )تبدیل شدن برف به باران( و زمان 
بارش )جا به جایی بارش از فصل نیاز به فصول دیگِر سال(، منجر 
به افزایش شدت خشکسالی ها و فراوانی وقوع سیالب ها در ایران 

شده است.

سایه شوم ورشکستگی آبی در ایران

گابریل کالینز، محقق موسسه سیاست گذاری عمومی بیکر دانشگاه 
رایس مقاله ای دارد با عنوان »سایه شوم ورشکستگی آبی در ایران«. 
این مقاله در تابستان چهار سال پیش توسط »اندیشکده تدبیر آب 
ایران« ترجمه شده است. در این مقاله از بحران آب در ایران به 
عنوان »آتشی زیر خاکستر« یاد شده است که ابعاد آن منطقه ای 
و حتی جهانی خواهد بود. کالینز معتقد است که بخشی از این 
بحران مربوط به شرایط هیدرولوژیکی و اقلیمی ایران است اما 
عمده دلیل این بحران ها نتیجه »ده ها سال تحریم های گوناگون 
است که سوء مدیریت سیاسی بر پیچیدگی های آن افزوده است 
و نمی گذرد ایران گامی در تخفیف این بحران بردارد«. به اعتقاد 
کالینز اگر وضعیت بحران آب در ایران بدتر شود مهاجرت یکی از 
نتایج آن خواهد بود که به ابعاد منطقه ای و جهانی آن بیشتر دامن 
خواهد زد. او می نویسد »مسائل داخلی ایران می تواند به فراتر از 
مرزهای سیاسی آن تسری یابد و این موضع مهمی است که درگیر 
شدن ایرانیان در تعارضات منطقه ای را به دنبال خواهد داشت. 
بنابراین، سیاست گذاران در خلیج فارس و آمریکا بایستی توجه 
بیشتری به این وضعیت نوظهور داشته باشند«. در جای دیگری 
می نویسد »ایران در حال تبدیل شدن به یک ورشکسته آبی است، 
زیرا »بدهی ها« )برداشت آب( از »ارزش بازاری مناسب دارایی ها« 
)به معنی نرخ تغذیه آبخوان  و میزان تجدیدپذیری منابع آب های 

سطحی( تجاوز کرده است«. 
در وزارت نیرو کارشناسان بر اساس آمار خود این وزارتخانه بر این 
باورند که خشکسالی فعلی ایران در 50 سال گذشته بی سابقه بوده 
است. میزان پرشدگی سدهای کشور امسال حدود 10 میلیارد 
متر مکعب کمتر از مدت مشابه سال قبل است و حدود 2۹.5 
میلیارد مترمکعب برآورد می شود؛ و بیالن سفره های آب زیرزمینی 
نیز منفی است. به این معنی که احتماال هیچ کدام از کارشناسان 
این وزارتخانه در طول دوران کاری خود چنین بحرانی را تجربه 
نکرده اند. و بنابراین شاید هیچ آشنایی با مدیریت این نوع بحران ها 
هم نداشته باشد. دلیل می خواهید؟ کافی است به تعداد مقاالت 
المللی در حوزه محیط  ایرانی منتشر شده در ژورنال های بین 
زیست نگاهی داشته باشیم. کدام یک از این مقاالت به عنوان 
راهنمایی برای سیاست گذاری های حوزه آب در ایران استفاده شده 

است؟ مصطفی فدایی فرد، مدیر اسبق طرح جامع آب کشور، در 
مصاحبه ای گفته بود »از سال 2015 تا کنون تقریبا هفته ای دو 
مقاله در رابطه با احیای دریاچه ارومیه منتشر شده است ولی هیچ 

تاثیری در روند احیای دریاچه ارومیه نداشته اند!«

نگاهی به تاریخ 

بارها این صحبت را شنیده ایم که ما ایرانی  ها استاد بی رقیب ساخت 
قنات در گذشته بوده ایم و ما می دانستیم که در اقلیم خشکی مانند 
ایران چگونه باید آب را پاس می داشتیم و از آن بهره می بردیم. 
اما واقعیت این است که به همان اندازه ای که به گذشته خود 
افتخار می کنیم، برای زمان حاضر هیچ چیزی در دست نداریم 
و برای آینده هم هیچ ایده و فکری نداریم. مشکل آب در ایران 
یک مشکل ریشه ای و بنیادی از گذشته بوده تا حاال. هرچند شاید 
در گذشته سیاست هایی برای تخصیص آب داشتیم اما تکنولوژی 
همین تخصیص آب هم در صدها سال پیش باقی مانده و امروزه در 
قرن بیست ویکم و با شدت گرفتن این بحران، تکنولوژی ما همان 
است که صدها سال پیش بوده. شاید بسیاری از ما تکنولوژی  های 
سدسازی را  تکنولوژی هایی امروزی و بسیار پیشرفته می دانیم اما 
واقعیت این است که در کشورهای توسعه یافته که مبنای پیشرفت 
بر اساس »توسعه پایدار« است، سدسازی امری است که به گذشته 
تعلق داشته و این کشورها در برخی موارد حتی مجبور به تخریب 

سدهایی شده اند که قبال ساخته اند. 
در توسعه »ناپایدار ایرانی« »سازه محوری« حرف اول و آخر را می زند 
و عدم توجه به »ارزیابی های زیست محیطی« هر پروژه ای در طی 
سالیان بسیار منجر به وقوع مشکالت بسیاری برای مردم شده 
است. هر مدیری برای پربار کردن پرونده مدیریت خود به چیزی 
به غیر از سازه افزودن بر حوزه کاری خود نیاندیشیده است. مدیری 
در وزارت راه صرفا بر ساخت اتوبان و جاده و نابودی جنگل ها و 
طبیعت متمرکز بوده، دیگری در وزارت نفت بر ساخت پتروشیمی 
و پاالیشگاه در مناطقی دور از منابع و مخازن نفت تاکید کرده و آن 
یکی در وزارت صنعت هم کارخانجات عظیم فوالدی را در دل کویر 
احداث کرده است. وزارت نیرو هم که اظهر من الشمس، سدسازی 
و انتقال آب را سرلوحه کار خود گذاشته به طوری که بهترین دوران 
توسعه ای »سازه محور« ایران، یعنی »دوران سازندگی« با ساخت 

سدها متمایز شده است. 
دکتر کاوه مدنی، پژوهشگر آب و محیط زیست در مقاله ای با 
عنوان »مدیریت منابع آب در ایران« می گوید »مدیریت آب در 
کشور به »سندرم مأموریت هیدرولیکی« مبتال شده است. »سندرم 
مأموریت هیدرولیکی« به معنی نگرش مهندسی صرف به مدیریت 
با  آب است، به عبارت دیگر مدیران آب کشور تصور می کنند 
ساختن سازه های هیدرولیکی می توانند مشکل آب را حل کنند. 

بررسی یک پرونده: انرژی آبی
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این دیدگاه مربوط به بازه ای است که بشر هنوز دانش خوبی نداشته 
و فکر می کرد می تواند آب را از طریق کارهای مهندسی و ساختن 
سازه مانند سدسازی و انتقال آب مدیریت کند. »سندرم مأموریت 
هیدرولیکی« یا تفکر سازه ای نوعی »توهم« است که کشورهای 
در حال توسعه دچار آن هستند.« . به بیان دیگر در یک کشور 
»توسعه پایدار نیافته« و »توسعه سازه ای یافته«، صرفا روبان قیچی 
کردن ها و کلنگ  احداث بر زمین کوبیدن ها تنها راه برای پربارتر 
شدن پرونده مدیران است و »روبان و قیچی و کلنگ« نقش بسیار 
ماندگارتر و پذیرفتنی تری نسبت به »ارزیابی های زیست محیطی« 
و »توسعه پایدار« در این کشورها بازی می کنند. از آغاز انقالب تا 
پیش از دولت هاشمی  رفسنجانی تنها 10 سد در ایران احداث شده 
بود. رواج ساخت  و  ساز سد در سال  های ریاست  جمهوری هاشمی  
رفسنجانی به اوج خود رسید، تا جایی که تنها در سال 13۷۴، ۴۶ 
سد در ایران ساخته شد و هاشمی به طور متوسط هر ۴5 روز یک 

سد را افتتاح می کرد. 
تجربه ساخت »سد گتوند« یکی از همین مواردی است که »نقش 
قیچی و کلنگ« در آن به وضوح مشخص است. اینکه سازه هر چه 
بزرگ تر، میزان هورا کشیدن ها و تشویق ها هم بیشتر می شود. سدی 
که پیش از انقالب و به تشخیص مهندسان آمریکایی باید در محلی 
قبل از معدن نمک عنبل در کنار رود کارون ساخته می شد اما بعد 
از انقالب شرکت هایی که کار مطالعه سد را برعهده می گیرند هیچ 
توجهی به وجود سازندهای نمکی ندارند و صرفا بزرگتر شدن مخزن 
سد برایشان مهم است. همان موقع هم زمین شناسان بسیاری نسبت 
به ساخت این سد هشدار داده بودند اما همانطور که پیش تر هم از 
حسن نراقی گفتیم »خودمان را گول می زنیم و بر حسب عادت 
فکر می کنیم این جور راحت تریم«. در سال 13۹0 سد گتوند آبگیری 
شد و به قول عیسی کالنتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیست، »فاجعه« و »اشتباه ملی« به وقوع پیوست. 

بزرگ ترین دریاچه شور انسان ساخت دنیا به ثبت جهانی رسید. 

کشاورزی؛ درد بی درمان ایرانی

اگر امروزه کارشناسی در ایران اعالم کند که کشاورزی ایران باید 
برچیده شود، از همه طرف به وی هجوم می آورند که پس غذای 
ملت چگونه تامین شود و نرخ بیکاری چقدر افزایش خواهد یافت. 
اراضی تحت  از  ایران تنها حدود 15درصد  آمارها می گویند در 
کشت است اما بخش کشاورزی بیش از ۹2 درصد از مصرف آب 
را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که بازدهی 
اقتصادی این بخش به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته و در 

حال حاضر نیز فقط 23 درصد از نیروی کار کشور در این بخش 
فعال بوده و تنها در 13درصد از تولید ناخالص ملی سهم دارد. با 
این حساب آیا کشاورزی به نوعی ضرر برای کل کشور نیست؟ 
مخصوصا که همگان باور دارند که تکنولوژی کشاورزی در ایران 
از  استفاده  عدم  است.  عقب  دنیا  نوین  از کشاورزی  فرسنگ ها 
روش های نوین آبیاری، عدم توجه به کاشت محصوالت متناسب 
با اقلیم نظیر کاشت برنج و نیشکر یا محصوالتی نظیر هندوانه که 
در شرایط بحران آبی حال حاضر دارای هیچ گونه توجیهی به لحاظ 
اقتصادی و منابع آبی نیستند، تنها بخش کوچکی از مشکالت ایران 

در صنعت کشاورزی است.
یکی از سیاست های غلط دولتمردان ایرانی برای کاهش حاشیه 
نشینی نگه داشتن جمعیت روستایی در روستا به هر طریق ممکن 
است و ساده ترین راه برای این کار پرداخت یارانه آبیاری به بخش 
کشاورزی است، یارانه ای که سبب می شود تا آب با قیمت ناچیز 
و بی ارزش در اختیار کشاورزی قرار گیرد که نبود تکنولوژی تولید 
و فراوری محصوالت کشاورزی، تولیدات او را به هیچ عنوان قابل 
رقابت با حتی رقبای منطقه ای خود هم نمی کند. در بهترین حالت 
حاصل دست رنج این کشاورز برای جبران هزینه های یک سال 
زندگی اش کفاف می دهد. و حتی فروش محصولش هم دردی از 
دردهای بی آبی جامعه دوا نمی کند. آنچه که از بین می رود خاکی 
است که کودهای شیمیایی آن را از بین می برند و آبی است که به 

عنوان »آب مجازی« هدر می رود. 
حتی اگر محصوالت کشاورزی صادر شود مقادیر زیادی آب در 
قالب آب مجازی به کشورهای دیگر صادر می شود. کشوری که 
سال هاست با خکشسالی دست و پنجه نرم می کند چه اجباری 
به صادرات آب دارد؟ »آدام اسمیت« در کتاب »ثروت ملل« در 
اسکاتلند قرن هجدهم می دانسته که »هیچ کاالیی به اندازه آب 
مفید نیست و آن را نمی توان با هیچ کاالی دیگری مبادله کرد 

در توسعه »ناپایدار ایرانی« »سازه محوری« حرف اول و آخر را می زند و عدم 
توجه به »ارزیابی های زیست محیطی« هر پروژه ای در طی سالیان بسیار 
منجر به وقوع مشکالت بسیاری برای مردم شده است. هر مدیری برای 
پربار کردن پرونده مدیریت خود به چیزی به غیر از سازه افزودن بر حوزه 

کاری خود نیاندیشیده است

که ارزشی معادل آن داشته باشد«. کاالیی که متاسفانه در ایران 
کمترین ارزش مادی ندارد.

اوج بی تدبیری در کشاورزی را می توان در مجوزهای بی حساب و 
کتاب دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای حفر چاه 
کشاورزی دید به طوری که کالنتری می گوید »احمدی نژاد زمانی 
که به فیروزکوه سفر کرد، گفت مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این 
دکان وزارت نیرو است، هرکس هرجا توانست، چاه حفر کند. در 
آن زمان ظرف سه روز اجازه صدور حفر چاه سه  برابر شد و روزی 
هزاران متر چاه زده شد.« آنطور که علی مراد اکبری، معاون وزیر 
جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع، در سال ۹۴ گفته 
از  آمار  براساس اطالعات و  تا سال 13۹2  بود »از سال 138۴ 
سازمان بازرسی کل کشور 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور 
احداث شد، در حالی که از ابتدای انقالب تا سال 138۴ تنها 100 
هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیارد ها 
مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و بیش از 
حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، 
انجام شود«. کالینز معتقد است »تمرکز دولت ایران بر خودکفایی 
گندم، به عنوان یک محصول کشاورزی استراتژیک و مولفه ای 
کلیدی در رژیم غذایی ساکنان این مرز و بوم، نقشی اساسی در 
بروز مشکالت آب کشور ایفا کرده است.« . طبق گزارش فائو در 
ایران مزارع گندم آبی تقریبا عملکردی حدود سه برابر گندم دیم 
دارند. با وجود این و به رغم مزایای فردی کوتاه مدت، هزینه های 
اجتماعی تداوم این سبک از کشاورزی آبی بسیار باالست. به بیان 
دیگر امروز رشد کشت آبی گندم به بهای تضییع حقوق نسل های 

آتی در دسترسی به منابع کافی آب محقق شده است. 

 و در نهایت

کاغذ«  من  هفتاد  »مثنوی  ایران  در  ابعاد خشکسالی  از  گفتن 
شود. آنچه که مشخص است اینکه هیچ چشم انداز روشنی برای 
جلوگیری از فاجعه ای که هشتاد میلیون جمعیت ایران دچارش 
»شرایط  می گوید  کالینز  ندارد.  وجود  بود  خواهند  و  هستند 
ورشکستگی آبی در حال ظهور در ایران به معنای آن است که 
تامین آب کشور ممکن است به اندازه ای انرژی بر و پرهزینه شود 
اتقصادی باعث بروز تغییرات عمده در  که در کنار تحریم های 
سیاست های کشت غالت و واردات محصوالت غذایی کشور، تامین 
منابع نفت و گاز صادراتی، انتخاب کشور برای منابع انرژی داخلی 
و یا به احتمال زیاد هر سه اینها خواهد شد«. بر اساس آخرین 
آمار دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در سال 

۹۷ از میان ۶0۹ دشت کشور ۴08 دشت دارای وضعیت ممنوعه 
بودند و بیش از ۹0 درصد پتانسیل منابع آب زیرزمینی کشور 
در دشت های ممنوعه قرار داشت. با بحران کم آبی سال ۹۹ این 
اعداد بزرگ تر هم خواهند شد. در همان سال استان های فارس، 
کرمان، خراسان رضوی، اصفهان و خراسان جنوبی در صدر دارندگان 

دشت های ممنوعه قرار گرفتند. 
آمار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هم می گوید که تهران 
و 1۷ استان کشور در خطر باالی فرونشست زمین قرار دارد. این 
استان ها به ترتیب گسترش شامل اصفهان، تهران، کرمان، خراسان 
رضوی، البرز، فارس، یزد، همدان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، 
آذربایجان شرقی، زنجان، قم، اردبیل، کردستان، آذربایجان غربی، 
خراسان شمالی، و کرمانشاه هستند به طوری که 5۶ میلیون ایرانی 
در خطر فرونشست زمین قرار دارند. و در نهایت به قول کاوه مدنی 
»نمی توان از سیاستمداران و مقامات ایرانی انتظار زیادی داشت 
تا نسبت به موضوع محیط زیست عالقه مند باشند و یا درباره آن 
اظهارنظر کنند.« و دلیل آن »همان مشکالت عدیده اقتصادی است 

که باید در کوتاه مدت حل شوند.«
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از  فرار  برای  ای  بهانه  اقلیم  تغییر  که  است  سالی  چند 
است. مسئولین  و خشکسالی شده  برابر سیل  در  مسئولیت 
با سیالب های سال های  مقابله  قدرت  اقلیم  تغییر  می گویند 
 ۹8 سال  در  تنها  که  سیالبی   . گرفت  آنها  از  را   ۹8 و   ۹۷
وارد کرده  به کشور  تومان خسارت  میلیارد  هزار  حدود 35 
دهد  می  نشان  شده  منتشر  گزارش  دارد.  دیگری  دلیل  اما 
که سد سازی و انتقال آب به حریم رودخانه ها آسیب زده و 
همین مساله موجب شده که سیالب ها خسارت سنگینی را 
به اقتصاد کشور وارد شود. رضوی مدیرعامل شرکت مدیریت 
منابع آب ایران اما این گزارش ها را قبول نداشته و  به انرژی امروز 
می گوید اگر این سدها نبودند حاال خسارت سیالب ها چندین 
برابر بود . او مدعی است معموال در سال هایی که کشور دچار 
خشکسالی می شود، ضرورت ساخت سدها معموال زیر سوال 
می رود در حالیکه در ترسالی ها اگر این سدها نبودند، قادر به 
مدیریت بخش زیادی از سیالب ها نبودیم. او می گوید: اتفاقا 
خسارت های سیالب در استانی همچون لرستان ناشی از نبود 
مدیریت  سابق  کارشناس  فهمی  هدایت  اما  است.  بوده  سد 
منابع آب ایران معتقد است که مشکل اصلی ما در سیالب های 
سال گذشته مدیریت نامناسب مخزن بوده است. سیف اهلل آقا 
بیگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران اما مشکل اصلی حوزه آب در ایران را 
نبود نگاه ملی می داند و می گوید قوانین موجود به هیچ وجه 

بازدارنده نیست. به عنوان مثال برخورد با متعرضان به حریم 
رودخانه ها سالها زمان می برد و در بسیاری موارد به نتیجه 
هم نمی رسد . اما نداشتن نگاه ملی به بحران آب و مدیریت 
این بحران را مشکل اصلی کشور می داند. او می گوید که آب 
یک مساله فرادستگاهی است و باید همه ارگان ها نسبت به این 

مساله حساسیت داشته باشند. 

منافع دستگاهی، حزبی و گروهی ارجح بر منافع ملی 

بحران آب، تمدن ایران زمین را تهدید می کند. ایرانی ها حاال 
با برداشت بی رویه و خارج از ظرفیت طبیعت کار را به جایی 
رسانده اند که گفته می شود در صورت ادامه وضع فعلی، چیزی 
ایران  از  مهاجرت  به  ناچار  ایرانی  نفر  50 میلیون  به  نزدیک 
هستند. با این وجود هنوز خبری از یک انسجام ملی برای گذر 

سدهای اشتباهی 
یا قوانین ناکافی 

دنیای انرژی
سهیال روزبان

 بیشتر از 2 هزار و ۴33 مورد سازه تقاطعی غیراصولی و فاقد آبگذری 
مناسب توسط وزارت نیرو شناسایی و برای رفع انسداد به دستگاه های 

ذیربط اعالم شده اما تاکنون تنها حدود 1 درصد
 آنها رفع انسداد شده است

از این بحران وجود ندارد . هدایت فهمی کارشناس سابق منابع 
آب وزارت نیرو می گوید: نه برای ترسالی برنامه داریم و نه 
برای خشکسالی . او با اشاره به سیالب های سال های گذشته، 
اجرای  و  سازه  و ساخت  کشور  در  پروژه  تعریف   : گوید  می 
طرح ها در ایران نه بر اساس منافع ملی بلکه بر اساس منافع 
دستگاهی، گروهی و حزبی صورت می گیرد. به عنوان مثال در 
یک استان بی حساب و کتاب سد ساخته ایم و در یک استان 

از کمبود سد مساله ساز شده است. 

خشکسالی و ترسالی دو روی یک سکه 

»کشور ما تر و خشک است. خشکسالی و ترسالی دو روی یک 
سکه هستند. حتی در خشکسالی هم سیالب های وحشتناکی 
مهار  را  سیالب ها  این  توان  نمی  سدها  بدون  و  داشتیم  را 
کرد.« این بخشی از گفته های حسن رضوی مدیرعامل شرکت 
فهمی  گفته های  خیلی  که  است  ایران  آب  منابع  مدیریت 
کارشناس حوزه آب را قبول ندارد. او مدعی است که حتی یک 
گزارش هم نداریم که نشان دهد سدها باعث تشدید سیالب ها 
شده است. در تمامی موارد سدها به نوعی خسارت سیالب ها 
را تعدیل کرده است. او ادامه می دهد: در خشکسالی ها معموال 
به این فکر می افتیم که سدهای ساخته شده به نوعی اضافه 
اتفاقا   : او می گوید  نداریم.  و  نداشتیم  آنها  به  نیازی  و  بوده 
خسارت های سیالب در استانی همچون لرستان ناشی از نبود 

سد بوده است.

تاییده محیط زیست، شرط اصلی ساخت سد 

برای  راهی  عنوان  به  از سد  همواره  کشور  مسئوالن  اگرچه   
جلوگیری از سیالب نام برده اند اما گزارش منتشر شده نشان 
محیطی  زیست  مالحظات  بدون  سد  احداث  که   دهد  می 
انجام شده است . جدای از این آنگونه که در این گزارش آمده 
طرح های بزرگ انتقال آب بین حوضه ای بدون انجام مطالعات 
ارزیابی پیامدهای محیط زیستی یا بدون توجه به نتایج این 
مطالعات، در موارد بسیاری باعث کاهش جریان رودخانه و عدم 
تامین نیازهای محیط زیستی پیکره های آبی شده و این مساله 
رژیم هیدرولوژیکی رودخانه ها را تغییر داده است. مدیر شرکت 
مدیریت منابع آب ایران اما می گوید: معموال قبل از ساخت 
سدها مطالعات زیست محیطی متعددی انجام می شود و عمال 

بدون تاییده متولی این حوزه هیچ سدی ساخته نمی شود . 

تعرض به حریم رودخانه ها توسط صاحبان قدرت و رانت 

اما از دیگر متهمان خسارت باالی سیالب ها تعرض به حریم ها 
رودخانه هاست. آنگونه که در گزارش ملی سیالب آمده 82 هزار 

و ۹02 مورد به حریم و بستر رودخانه ها در ایران تعرض شده 
و مساحتی حدود ۶2 هزار و ۷1۶ هکتار از بستر رودخانه ها 
2۹ هزار و 220 هکتار تحت تصرف قرار گرفته است . فهمی 
کارشناس حوزه آب در اینباره می گوید : پیگیری حقوقی برای 
رفع تصرفات با چالش های متعددی روبه روست و بسیار زمان 
بر بوده و بعضا سالها زمان می برد. این روند عالوه بر زمان بر 
بودن در کشور یکپارچه نیست و دستگاه های مسئول در این 
حوزه همکاری الزم را نمی کنند. به عنوان مثال بسیاری از 
تصرفات حریم رودخانه توسط افراد صاحب رانت و قدرت بوده 

و عمال امکان تخریب و اجرای قانون درباره آن وجود ندازد . 

دست تنگ وزارت نیرو در برابر تخلفات 

در حالی بسیاری مقصر اصلی بحران های آبی در کشور چه در 
دوران ترسالی و چه در دوران خشکسالی وزارت نیرو می دانند، 
اما به نظر می رسد که در بسیاری موارد دست این وزارتخانه 
خیلی هم باز نیست . بر اساس آمار اعالمی بیشتر از 2 هزار 
و ۴33 مورد سازه تقاطعی غیراصولی و فاقد آبگذری مناسب 
توسط وزارت نیرو شناسایی و برای رفع انسداد به دستگاه های 
رفع  آنها  درصد   1 تنها حدود  تاکنون  اما  شده  اعالم  ذیربط 
ما  نظر می رسد، در کشور  به  آنگونه که  است.  انسداد شده 
هر دستگاهی تنها منافع خود را دنبال می کند . وزارت جهاد 
کشاورزی به دنبال سطح زیر کشت خود است و وزارت راه و 
و شهرداری هم  کند  دنبال می  را  توسعه شهرها  شهرسازی 
اقلیم  در  که  رسد  می  نظر  .به  هستند  سازه  ساخت  پی  در 
حتی  نه  و  است  سرزمین  آمایش  از  خبری  نه  ایران  خشک 
دیگر  با آب حاال  مرتبط  بحران های  آب.  هم بستگی برای 
سوژه  خشکسالی  سال  یک  شدند،  عجین  ایران  اقلیم  با 
تغییر  گاه  آنچه هیچ  اما   . و یک سال سیالب  است  اصلی 
نمی کند و هر سال تکرار می شود، نبود مدیریت مناسب 

برای گذر از بحران است. 

 تعریف پروژه در کشور و ساخت سازه و اجرای طرح ها در ایران نه بر 
اساس منافع ملی بلکه بر اساس منافع دستگاهی، گروهی و حزبی صورت 
می گیرد. به عنوان مثال در یک استان بی حساب و کتاب سد ساخته ایم و 

در یک استان از کمبود سد مساله ساز شده است

The World Of Energy 50 1400 ماهنامه  دنیای انرژیتیرماه



 53تیرماه 1400

دوهزار 
میلیارد تومان 

یارانه آب 
پایتخت نشین ها

 بحــران آب دوبــاره بــه تیتــر اصلــی رســانه های ایــران برگشــته اســت. 

بنــا بــه اعــالم وزارت نیــرو 2۸2 شــهر درگیــر تنــش آبی هســتند و 101 

ــد . موجــودی ســدها نصــف  ــه ســر می برن شــهر در وضعیــت قرمــز ب

ــا ســال گذشــته ۵۵  ــوده و میــزان بارندگی هــا در مقایســه ب پارســال ب

درصــد کمتــر شــده اســت . بختیــاری مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 

تهــران می گویــد: مــا ارزان تریــن آب دنیــا را داریــم. قیمــت ایــن کاالی 

حیاتــی در ایــران بــه قــدری کــم اســت کــه بســیاری از مــردم قبــض 

ــه  ــه ک ــد. آن گون ــی ندارن ــم آن اطالع ــد و از رق ــی بینن ــود را نم آب خ

ــی  ــض آب پرداخت ــط قب ــد: متوس ــران می گوی ــای ته ــل آبف مدیرعام

ــزار  ــض آب 170 ه ــر قب ــان و حداکث ــزار توم ــا 2۵ ه ــران 17 ت در ته

تومــان اســت. در واقــع کســی کــه بــا آب شــرب اســتخر پــر می کنــد 

قبضــش تنهــا 170 هــزار تومــان اســت. ایــن اعــداد بــه خوبــی نشــان 

ــال  ــر مصــرف اعم ــرای مشــترکین پ ــه ب ــی ک ــه جریمه های ــد ک می ده

ــرژی  ــای ان ــده نیســت . گفتگــوی دنی ــچ وجــه بازدارن ــه هی می شــود ب

بــا محمدرضــا بختیــاری مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب تهــران را 

در ادامــه مــی خوانیــد:

ــدازه  ــه ان ــا چ ــرف ت ــزان مص ــود، می ــالح ش ــاد آب اص ــر اقتص  اگ
می توانــد کاهــش پیــدا کنــد ؟

من فکر می کنم در صورت اصالح قیمت ها، مصرف هم بین 30 تا 
۴0 درصد کاهش پیدا می کند. آب حیاتی ترین ماده روی زمین 
است که با قیمت مفت در ایران عرضه می شود و ارزان ترین آب 
در جهان را داریم . جالب است که بدانید ۷0 درصد آب های 
شیرین دنیا در کاناداست ولی قیمت هر مترمکعب آب دراین 
کشور بر مبنای دالر ۴ هزار تومانی حدود هفت برابر ایران است. 
البته قرار باشد دالر آزاد را مبنا قرار دهیم، باید بگویم که قیمت 

آب در چنین کشور پر آبی، حدود ۴2 برابر کشور ماست. میزان 
بارندگی ها در مالزی ۷ برابر ما بوده، اما قیمت آب در این کشور 

حدود 10 برابر ایران است. 

امــا شــاید ایــن مقایســه ، مقایســه درســتی نباشــد. چراکــه متوســط 
درآمــد در ایــن کشــورها بســیار باالتــر از ایــران باشــد و طبیعــی اســت 
کــه پــول بیشــتری هــم بــرای دریافــت انــرژی یــا آب پرداخــت کننــد. 

میزان آب بهایی که مشترکین پرداخت می کنند، به قدری ناچیز 
است که بسیاری از مردم از رقم قبض ها اطالعی ندارند و معموال 
مشترک  هر  اکنون  هم  می شود.  محاسبه  ساختمان  شارژ  در 
تهرانی به طور متوسط بین 1۷ تا 25 هزار تومان است. جالب 
است که بدانید باالترین قبض آبی که در تهران صادر شده 1۷0 
هزار تومان بوده است. در واقع مشترک پر مصرفی که با آب شرب 
استخر پر می کند و باغچه ها را آبیاری می کند تنها 1۷0 هزار 

تومان پول آب پرداخت می کند .
 

ــی  ــترکین معمول ــای مش ــال آب به ــت، امس ــه دول ــاس مصوب ــر اس ب
ــا توجــه  7 درصــد و پرمصــرف هــا 16 درصــد بیشــتر شــده اســت. ب
ــد  ــی توان ــا نم ــه ه ــن جریم ــا ای ــران، ام ــن آب در ای ــت پایی ــه قیم ب
بازدارنــده باشــد. وضعیــت رشــد مصــرف هــم ایــن ادعــا را تاییــد مــی 

ــد کــرد ؟ ــرای اصــالح ایــن وضعیــت چــه بای ــد. ب کن

اقتصاد آب در ایران یک اقتصاد ورشکسته است و تعرفه های 
فعلی به هیچ وجه بازدارنده نیست. این در حالی است که آب نه 
تنها یک کاالی استراتژیک است، بلکه یک کاالی اقتصادی هم 
محسوب می شود و همواره از آن به عنوان محور توسعه یاد 
می شود. اما متاسفانه ما در ایران به هیچ وجه نگاه اقتصادی به 
آب نداریم و همین مساله باعث هدررفت باالی آن شده است . 
در برخی از کشورها تا ۷ مرتبه از آب استفاده می کنند حال آنکه 

این عدد در کشور ما در بهترین حالت 2 مرتبه است.
هر مترمکعب آب برای آبفا ) تامین به اضافه توزیع ( حدود 2۶00 
تا 2۷00 تومان تمام می شود. در حالیکه متوسط دریافتی ما به 
ازای هر مترمکعب در تهران حدود 800 الی ۹00 تومان است. 
طی یک سال گذشته 35 الی ۴0 درصد هزینه های جاری ما 
بیشتر شده در حالیکه میزان آب بهای مشترکین معمولی تنها 
۷ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر پنج برابر پولی که 
دریافت می کنیم هزینه  می کنیم . در حال حاضر دولت چندین 
برابر یارانه نقدی، یارانه آب پرداخت می کند. در واقع اگر متوسط 
حجم آب مصرفی در تهران را 3 میلیون مترمکعب و یارانه هر 
لیتر آب را 1800 تومان در نظر بگیریم، می توان گفت که دولت 
ماهانه 1۶2  و  تومان  میلیون  و ۴00  میلیارد  حدود 5  روزانه 
میلیارد تومان و ساالنه حدود 2 هزار میلیارد تومان )یک هزار و 
۹۷۶ میلیارد تومان( یارانه آب آن هم فقط در تهران پرداخت 
یارانه فقط در آب شرب نیست. در بخش  این  البته  می کند. 

کشاورزی وضعیت بدتراست. تجربه دنیا نشان داده که پرداخت 
یارانه انرژی نمی تواند مفید واقع شود و در بسیاری موارد نتیجه 

عکس می دهد . 

بــه مســاله کشــاورزی اشــاره کردیــد . آنگونــه کــه آمارهــا نشــان مــی 
دهــد 92 درصــد آب کشــور در بخــش کشــاورزی مصــرف مــی شــود 
امــا میــزان تولیــد محصــوالت کشــاورزی عمــال متناســب بــا آب مصرف 
شــده نیســت و بهــره وری خیلــی پایینــی را در ایــن بخــش داریــم. بــا 
توجــه بــه شــرایط بحرانــی کــه بــا آن مواجــه هســتیم ، آیــا تغییــری در 

الگــوی کشــت محصــوالت کشــاورزی ایجــاد شــده اســت؟

در حال حاضر بخش کشاورزی در ایران از آب رایگان استفاده 
البته در بخش شرب هم تقریبا مجانی است.همین   . می کند 
رایگان بودن آب موجب شده که کشت محصوالت کشاورزی در 
ایران بدون هیچ گونه برنامه ریزی صورت بگیرد و عمال وزرای 
جهاد و بازرگانی ) صنعت،معدن و تجارت( به عنوان متولیان 
تولید و بازار کمترین توجهی به این مساله ندارند. به عنوان مثال 
هندوانه که محصولی آب بر است را کشت می کنیم بعد به دلیل 
نبود مشتری یا ارزان بودن خیلی راحت آنها را امحا می کنیم. 
آبیاری محصوالت کشاورزی در ایران به همان روش 500 سال 
پیش انجام می شود .این در حالی است که ۹0 درصد مساحت 

کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد . 
هم اکنون حتی در کشورهایی که حتی در اقلیم تر قرار دارند 
و منابع آبیشان چندین برابر بهتر از ماست، کشت محصوالت 
کشاورزی کامال دیکته شده و کسی اجازه ندارد حتی یک کیلو 
از  اما خبری  از مقدار تعیین شده محصول بکارد.  گرم بیشتر 
اصالح کشت در کشور ما نیست. نکات الزم برای گذر از این 
بحران در کارگروه همبستگی ملی برای آب مدام اعالم می شود. 
اما اینها بیشتر حالت توصیه و پیشنهاد داشته و ضمانت اجرایی 
باالیی ندارد. به عنوان مثال هیچ دستگاهی بابت کوتاهی هایی 

که در این حوزه داشته و دارد بازخواست نمی شود. 

امــا اشــتغال در ایــران بــر پایــه کشــاورزی و دامپــروری گذاشــته شــده و 
بخــش زیــادی از مــردم کشــور مــا از ایــن طریــق امــرار معــاش می کننــد. 

در چنیــن شــرایطی کاهــش مصــرف آب بســیار ســخت اســت ؟

اقلیم کشور ما خشک و نیمه خشک است. اما متاسفانه شاهد 
هستیم که کمترین توجهی به این مساله نمی شود و بعضا برخی 
از مسئولین روی خودکفایی برخی از محصوالت کشاورزی هم 
تاکید دارند. بی توجهی به این مساله حیات روستاهای ما را در 
معرض خطر قرار داده است . بحران آب هر سال جدی تر می شود 
و تعداد روستاها و شهرهایی که دیگر امکان کشت در آنها وجود 
و  کشاورزی  مبنای  بر  اشتغال   . است  افزایش  حال  در  ندارد، 
دامپروری بدون توجه به روش های کشت روز و بهره وری موجب 
شده است که با بحران آب بسیاری از کشاورزان و دامپروران بیکار 
شده و راهی حاشیه شهرها بشوند. آنگونه که آمارها نشان می دهد 
که حدود 20 میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می کنند . 
بیشتر این افراد روستانشین هایی بودند که اشتغالشان تنها بر 
مبنای کشاورزی سنتی بوده است. حاال اما در سایه بحران آب و 
بی توجهی به اقتصاد روستاها، شاهد گسترش حلبی آبادها، بیشتر 

شدن تکدی گری و آسیب های اجتماعی پیرامون آن هستیم . 
خواسته ما حذف کشاورزی یا حتی کاهش آن نیست. باید به 
نوین کشت  بر و روش های  سمت کشت محصوالت کم آب 
برویم و میزان بهره وری را در این بخش افزایش دهیم . در غیر 
این صورت تا چند سال دیگر وضعیت کشاورزی بدتر هم می 
شود. همچنین باید سعی کنیم سهم بخش هایی همچون صنایع 

دستی و گردشگری را در اقتصاد روستاها افزایش دهیم. 

بــه نظــر می رســد کــه سیاســتگذاران در برخــورد بــا برخــی از 
ــه ســرعت  ــا ک ــن معن ــه ای ــال هســتند ب ــا دچــار نوعــی انفع بحران ه
واکنــش سیاســتگذارانه بــه بــروز نشــانه های بحــران در کشــور 
چنــدان ســریع نیســت. عمــق بحــران چقــدر جــدی اســت و رســیدگی 
بــه مســاله خشکســالی تــا چــه انــدازه بــرای ایــن دولــت و دولــت بعــد 

ــود ؟ ــت داده ش اهمی

در چهل سال گذشته ما موارد متنوعی از مشکالت و چالش های 
مساله  دارند.  سازگاری  واقع  در  مردم  و  داشته ایم  را  سیاسی 
خشکسالی خیلی متفاوت است. از منظر علمی که نگاه می کنید 
یکی از ابرچالش های جهان مساله تغییر اقلیم است. حتی در 
کشورهای توسعه یافته که تورم و رکود و تحریم وجود ندارد، 
تغییر اقلیم یک ابرچالش تعریف شده است. همه می دانند که 
نمی شود با طبیعت مبارزه کرد. اقلیم طوری نیست که ما بتوانیم 
با او هماوردی داشته باشیم. بنابراین باید نوعی سازگاری در تغییر 
سبک زندگی و پذیریش قدرت تخریبی آن باشد. کم آبی برای ما 
حکم یک ابرچالش جدی دارد و باید سازگاری با آن اتفاق بیفتد 
که نیاز به فرهنگ سازی و صرف هزینه های زیاد و برنامه ریزی 
سرمایه  نیازمند  آب  مانند  ابرچالش هایی  حل  دارد.  بلندمدت 
اجتماعی، قوانین منطقی و قابل اجرا و اعمال قانون به خصوص 

برخورد بی طرفانه با موارد نقض قانون است.
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ــاال  ــم ب ــتگاهی ه ــن دس ــای بی ــود دعواه ــی ش ــه م ــالی ک خشکس

ــی را  ــم آب ــم ک ــن مته ــرو بزرگتری ــران وزارت نی ــرد . مدی ــی گی م

ــع  ــد بیــش از 90 درصــد مناب ــد و می گوین بخــش کشــاورزی می دانن

ــران وزارت  ــا مدی ــرای کشــاورزی مصــرف می شــود. ام ــران ب آب ای

ــرو  ــران وزارت نی ــتباهی مدی ــا را آدرس اش ــن ادع ــاورزی ای کش

می داننــد و مــی گوینــد آمارهــای اعالمــی از طــرف وزارت نیــرو بــه 

هیــچ وجــه درســت نیســت . علــی مــراد اکبــری معــاون  آب و خــاک 

وزیــر جهــاد کشــاورزی مدعــی اســت کــه نــه تنهــا مصــرف آب در 

ــا  2۵  ــی م ــل بحــران کــم آب ــه دلی ــاال نیســت بلکــه ب کشــاورزی ب

درصــد کــم آبیــاری هــم داریــم . البتــه ایــن کــم آبیــاری در برخــی از  

محصــوالت همچــون پســته در کرمــان و یــزد بــه  بیــش از ۵0 درصد 

هــم رســیده اســت.  او مدعــی اســت کــه ســهم بخــش کشــاورزی 

ــه  ــی ب ــون 1۴00 حت ــکی همچ ــای خش ــال ه ــرف آب درس از مص

ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــاون وزی ــد . مع ــی رس ــم م ــد ه ــر 60 درص زی

ــدی  ــده ج ــک  پدی ــالی ی ــه خشکس ــد ک ــی کن ــد م ــن تاکی همچنی

اســت کــه بایــد خــود را بــا ایــن شــرایط ســازگار کنیــم . حــوادث 

غیــر مترقبــه نیســت کــه بگوییــم غافلگیــر شــدیم و برنامــه ریــزی 

بــرای آن نداشــته باشــیم . وی کــه معتقــد اســت حکمرانــی آب بایــد 

ــته  ــای گذش ــال ه ــت:  در س ــد، گف ــت کن ــردم حرک ــمت م ــه س ب

هرج ومــرج در بهره بــرداری و تضعیــف حقــوق بهره بــرداری از 

آب تشــدید شــده اســت. بــه جــای آنکــه بهره بــرداران نســبت بــه 

ــزه  ــا انگی ــاس و ب ــد، حس ــی از آن دارن ــه حقوق ــی ک ــت از آب حفاظ

ــوند. ــتر وارد می ش ــت بیش ــابقه برداش ــی در مس ــند، همگ باش

متــن کامــل گفتگــوی انــرژی امــروز  بــا علــی مــراد اکبــری معــاون 

آب و خــاک وزارت  جهــاد کشــاورزی را در ادامــه مــی خوانیــد:

مســئوالن وزارت نیــرو مدعــی انــد کــه حــدود 92 درصــد منابــع آبــی 

کشــور در بخــش کشــاورزی مصــرف مــی شــود امــا مســئوالن وزارت 

ــا چــه  ــا ت ــن ادع ــد. ای ــن مســاله ندارن ــه ای ــچ توجهــی ب ــاد هی جه

انــدازه درســت اســت؟

مدیریت منابع آب با وزارت نیرو است و تنها مدیریت مصرف 
در  آب  مصرف  درباره  که  ارقامی  و  اعداد  ماست.  عهده  بر 
نیست.  درستی  اعداد   ، شود  می  مطرح  کشاورزی  بخش 
برخالف آنچه وزیر نیرو و معاونین او مطرح می کنند، سهم 
بخش کشاورزی از مصرف آب چیزی حدود ۶5 درصد است.  
البته سهم بخش کشاورزی از مصرف آب در سال های خشکی 
مثل 13۹۹-1۴00 به زیر ۶0 درصد می رسد. ضمن اینکه 
نشات  آن هستیم،  امروز شاهد  که  بحرانی  از  زیادی  بخش 
گرفته از نبود مدیریت در حوزه برداشت از منابع زیر زمینی 
و چاه های آب است. اگر این چاه ها دارای مجوز است، چه 
غیر مجاز  اگر هم   . است  را صادر کرده  این مجوزها  کسی 

است چرا برخوردی با آنها صوت نمی گیرد.  

ــاورزی  ــوزه کش ــرف آب در ح ــه مص ــتید ک ــی هس ــما مدع ــی ش یعن

ــت؟ ــی اس ــتانداردهای جهان ــا اس ــب ب متناس

کاربردی  آب  عنوان  تحت  ای  پروژه  یک  پیش  سال  دو  از 
محصوالت کشاورزی در وزارت جهاد اجرایی شده است. در 
بررسی  مورد  کشاورزی  محصول   35 آب  مصرف  طرح  این 
به  23 محصول  روی  تحقیقاتی  کار  اکنون  هم  گرفت.  قرار 
اتمام رسیده است. نتایج این  مطالعات نشان می دهد که نه 
تنها مصرف آب در کشاورزی باال نیست بلکه به دلیل بحران 
کم آبی ما  25 درصد کم آبیاری هم داریم . البته این کم 
از  محصوالت همچون پسته در کرمان و  آبیاری در برخی 
یزد به  بیش از 50 درصد هم رسیده است. به  عبارت دیگر 
نصف نیاز آبی این محصول کشاورزی به آن داده می شود.  
 8.۷ که  دارد   زمین  هکتار  میلیون   18.5 حدود  کشور  در 
اینکه  است.  آبی  کشت  زیر  ها  زمین  این  از  هکتار  میلیون 
مدار خارج  از  باید  آبی هستند  زیر کشت  که   هایی  زمین 
شود، بحث جدایی است، اما هم اکنون میزان مصرف آب در 

خشکسالی 
حوادث غیر مترقبه
 نیست که بگوییم 

غافلگیر شدم 
این زمین ها کمتر از نیاز آبی تعریف شده است. 

حوزه  در  آب  وری  بهره  که  شود  می  گفته  این   از  جدای 
به  محصوالت  تولید  میزان  و  بوده  پایین  بسیار  کشاورزی 
به  اکنون  هم  خواند.  نمی  مصرفی  آب  میزان  با  وجه  هیچ 

ازای هر مترمکعب آب چقدر محصول تولید می شود؟ 
بهره   ، آبیاری صورت می گیرد  وقتی کم  است که  طبیعی 
وری و راندمان تولید  هم کاهش پیدا می کند . اما به عنوان 
یک کارشناس در این حوزه معتقدم که امکان افزایش بهره 
وری در حوزه کشاورزی وجود دارد. هم اکنون  متوسط بهره 
وری در کشور 1.۴5 کیلوگرم  به ازای هر مترمکعب  مصرف 
آب است . این امکان وجود دارد که این عدد به 2 هم برسد 
ازای مصرف هر مترمکعب آب در کشور ، 2 کیلوگرم  به  و 
محصول تولید شود. نقش آب در افزایش بهره وری تنها 3۴ 
درصد است و حدود 20 پارامتر موثر دیگر در افزایش بهره 
وری کشت محصوالت وجود دارد. توجه به پارامترهایی مثل  
خاک، مدیریت مزرعه، ماشین آالت، استفاده از ارقام مقاوم 
به خشکی و شوری و ارقام زودرس همگی می توانند تا حد 
زیادی بهره وری را افزایش داد. اما اینکه ما آب زیادی آب 

مصرف می کنیم کامال نادرست است . 

چــرا بــا وجــود بحــران آبــی کــه کشــور بــا آن دســت و پنجــه نــرم 

مــی کنــد، کشــت محصــوالت آب بــر همچنــان ادامــه دارد؟

یکی از برنامه های ما این است که کشت گیاهان پر مصرف 
دولت  ابتدای  در  شود.  انجام  شده،  کنترل  های  محیط  در 
بوده  هکتار  هزار   8 ما  ای  گلخانه  کشت  سطح  دوازدهم 
است. در طول سال های گذشته این میزان 3 برابر شده و 
سطح زیر کشت گلخانه ای به حدود 25 هزار هکتار رسیده 

در  موثری  اقدامات  گذشته  های  سال  در  همچنین  است. 
حوزه کشاورزی حفاظتی و ایجاد سیستم های نوین آبیاری 
صورت گرفته است. جالب است که بدانید  بیش از نیمی از 
این دولت  در  آبیاری  نوین  میلیون هکتار سامانه های   2.5
گرفته  قرار  ما  اولویت  در  میکرو  آبیاری  است.  شده  انجام 
است مگر اینکه امکان این کار وجود نداشته است.  آبیاری 
گیاهان پر مصرفی مثل سبزی و صیفی را از مالچ پالستیکی 
درصد   ۹0 تا  را  تبخیر  مالچ  از  استفاده  میکنیم.  استفاده 

کاهش می دهد.
 

حتــی بــا وجــود اقداماتــی کــه در دســتور کار وزارت جهــاد کشــاورزی 

قــرار گرفتــه، کشــت محصوالتــی همچــون هندوانــه بــا اقلیــم ایــران 

ســازگار نبــوده و کامــال غیــر اقتصــادی اســت؟

آب  مترمکعب   800 هندوانه  کیلو  هر  تولید  برای  اینکه 
مصرف می شود کامال نادرست است.  ما استفاده از سیستم 
. با  های نوین میزان مصرف تا حد زیادی کاهش داده ایم 
به  هزار   12 از  را  هندوانه  بری،  آب  مالچ  و  ازتیپ  استفاده 
با   محصوالت  این  تولید  ایم.  داده  کاهش  مترمکعب   ۴500

این روش های نوین کامال اقتصادی است . 

ــر  ــرن اخی ــم ق ــا آن مواجــه هســتیم در نی خشکســالی کــه امســال ب

ــد  ــه بای ــرایط چ ــن ش ــذر از ای ــرای گ ــت . ب ــوده اس ــابقه ب ــی س ب

ــرد؟ ک

طی سال ها دولت خود را متولی تعیین و ساماندهی حقوق 
آب دانسته و با رویکردی دستوری و کنترلی به دنبال اجرای 
به  بهره بردار  هر  کند  مشخص  که  به طوری  است.  بوده  آن 
چه میزان اجازه دارد از منابع آب استفاده کند. از این رو با 
ایجاد نظام کارآمد حقوق بهره برداری آب  ناتوانی دولت در 
و بی تفاوت شدن جامعه نسبت به این موضوع، زمینه برای 
ایجاد هرج ومرج در بهره برداری و تضعیف حقوق بهره برداری 
از آب تشدید شده است. به جای آنکه بهره برداران نسبت به 
حفاظت از آبی که حقوقی از آن دارند، حساس و با انگیزه 
می شوند.  وارد  بیشتر  برداشت  مسابقه  در  همگی  باشند، 
ببریم.  مردم  سمت  به  آب  حکمرانی  که  رسیده  آن  زمان 
تجربه سال های گذشته نشان می دهد  حکمرانی دولتی در 
اینکه  همه دستگاه ها  این حوزه  پاسخ نمی دهد . ضمن 
وارد میدان شوند از مجلس به عنوان قوه قانون گذار تا قوه 

قضاییه و دولت به عنوان قوه اجراییه  . 
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یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در صنایع نفتی کشور 
عدم سرمایه گذاری در پتروپاالیشگاه ها و مینی ریفاینری هاست 
سر  بر  هایی  چالش  بپذیریم  باید  آن  در  موشکافی  برای  که 
راه توسعه این بخش بوده که منجر به عدم سرمایه گذاری و 
احداث آن شده است . با توجه به اینکه مهمترین چالش، تامین 
منابع مالی به شمار می رود اما به طور کلی در ده سال گذشته 
وضعیت سرمایه گذاری در کشور و به خصوص صنایع نفتی در 
شرایط مساعدی نبوده است و منابع مالی محدود بین المللی از 
فروش نفت نیز بر این موضوع بی تاثیر نبوده است . همچنین 
به  کار  و  کسب  های  محیط  در  داخلی  سرمایه گذاری  میزان 
داده  تر سوق  نقد شونده  و  ریسک کمتر  با  پروژه هایی  سوی 
احداث و  نیازمند سال ها  اموری که  شده و سرمایه گذاری در 
زمینه  این  در  دارند  به همراه  ساز  و  بلندمدت ساخت  دوران 
مغفول واقع شده اند . دومین چالش بر سر راه سرمایه گذاری 
ارزش  زنجیره  به  مجموعه ها  این  اتصال  پتروپاالیشگاه ها،  در 
افزوده یک شرکت بزرگ فعال در تولید نفت و تجارت نفت و 
فرآورده ها است . این گونه شرکت های بزرگ اصطالحاً "انرژی 
حضور  انرژی  ارزش  زنجیره  کل  در  و  دارند  نام  کمپانی ها" 
داشته و راهکاری کلیدی برای توسعه پتروپاالیشگاه ها محسوب 
می شوند . متاسفانه در مسیر توسعه ای پاالیشی کشور، اینگونه 
شرکت های انرژی در ایران شکل نگرفته و عدم نهاد تنظیم گر 
رگوالتوری، مدل های قراردادهای نفتی و به طور کلی محیط 
های کسب و کار صنایع نفتی، اجازه تاسیس این گونه شرکت ها 
را نداده اند . چنین بی مباالتی منجر به عدم توسعه و پیشرفت 
صنایع پایین دستی در همسویی با صنایع باالدستی شده است 
. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت، 
مدیریت یکپارچه وجود دارد اما این یکپارچگی در صنایع نفتی 
کشور وجود ندارد و مثال بارز آن را می توان به بدنه مجزای 
شرکت ملی نفت ایران با شرکت پاالیش دانست .  بر این اساس 
حد بهینه ای در توسعه ظرفیت پاالیش و پتروپاالیش وجود 
دارد به طور مثال اگر ظرفیت کل تولید نفت کشور را چهار 
میلیون بشکه در روز در نظر بگیریم، معادل نصف این ظرفیت 
سهم پاالیشی است و اگر بنا داریم برای توسعه پتروپاالیشگاه ها 
حجم یک و نیم تا دو میلیون بشکه نفت در روز از ظرفیت ۴ 
میلیونی استفاده کنیم عماًل از بازار جهانی نفت حذف خواهیم 
شد . اگر هم حجم کلی تولید نفت را هم بخواهیم به فرآورده 
اویل  فیول  فرآورده های سنگین مثل  برخی  تبدیل کنیم، در 
یا فرآورده هایی که درصد گوگرد باال دارند، ارزش افزوده قابل 
توجهی خلق نمی گردد و یا قیمت های پیشنهادی خرید به 
صرفه نخواهد بود و یا حتی از جنبه استراتژیک، این فرآورده ها 

در بازار جهانی نفت به راحتی تحت تهدید قرار خواهند گرفت . 
لذا چنین موانعی باعث می گردد که سهم نفتی پتروپاالیشگاه ها 
افزایش نیابد و مسیر توسعه ای پتروپاالیشگاه و پاالیشگاه ها 
با افزایش ظرفیت تولید نفت میسرخواهد بود . به طور کلی 
خام  نفت  صادرکنندگان  و  نفتی  منابع  صاحب  کشورهای 
نفت  از ظرفیت  تا ۶0 درصد  بین 30  ایران سهمی  از جمله 
تولیدی را به پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه های خود اختصاص 

الزامات پایدار خلق ارزش افزوده از منابع نفتی

می دهند و اگر بخواهیم این سهم را به بیش از 80 درصد ارتقا 
دهیم، از بازار جهانی فروشندگان نفت حذف می شویم. راهکار 
اصولی برای فروش نفت و احداث پاالیشگاه ها این است که به 
فراخور سرمایه گذاری در این بخش، حجم تولیدی نفت را نیز 
افزایش دهیم . افزایش تولید نفت، منابع مالی و ارزی مناسبی 
را جهت توسعه پتروپاالیشگاه و پاالیشگاه ایجاد خواهد کرد و 
اگر سیاست گذاری مطلوبی صورت بگیرد، می تواند راهگشای 

بازار  توسعه  باشد.  نیز  کشور  پایین دستی  بخش  توسعه 
حوزه  در  خود  محدود  ظرفیت  به  توجه  با  ایران  نفت 
بین  بازارهای  در  حضور  جهت  و  منطقه  ژئوپلیتیک 
و  دارد  بانکی  و  مالی  موانع  رفع  به  مبرمی  نیاز  المللی، 
مثبت  روند  و   FITF مالی  مبادالت  به  پیوستن  نتیجه  در 
مذاکرات می تواند گره گشای بسیاری از موانع توسعه ای 

. باشد  نفت کشور  صنایع 

دنیای انرژی
رامین فروزنده 

در مسیر توسعه ای پاالیشی کشور،  شرکت های انرژی در ایران شکل 
نگرفته و عدم نهاد تنظیم گر رگوالتوری، مدل های قراردادهای نفتی و به 

طور کلی محیط های کسب و کار صنایع نفتی، اجازه تاسیس این گونه 
شرکت ها را نداده اند . چنین بی مباالتی منجر به عدم توسعه و پیشرفت 

صنایع پایین دستی در همسویی با صنایع باالدستی شده است
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بی ســبب نیســت کــه می گوینــد جنگ هــای آینــده جنگ هــای 
ســالح های ســنگین نخواهــد بــود. در جنگ هــای آینــده بــه 
ــم  ــد ه ــته می توان ــر نشس ــز کامپیوت ــت می ــه پش ــردی ک ــی ف راحت
ــده جنــگ باشــد.  ــان دهن ــده و هــم پای آغــاز گــر، هــم ادامــه دهن
کافــی اســت سیســتم بــرق رســانی شــهری قطــع شــود، برنامــه 
سیســتم های خنک کنندگــی دیگ هــای بخــار یــک کارخانــه از 
ــتی کار  ــه درس ــد ب ــت و گاز نتوانن ــال نف ــای انتق ــد، لوله ه کار بیفت
ــالب  ــای آب و فاض ــد، تصفیه خانه ه ــام دهن ــوخت را انج ــال س انتق
ــرار  ــردم ق ــار م ــده در اختی ــه ش ــد آب تصفی ــور نتوانن ــک کش ی
ــا  ــا و مترو ه ــت قطاره ــا و حرک ــای پروازه ــا برنامه ه ــد، و ی دهن
ــا بدتــر از همــه راکتــور هســته ای یــک نیــروگاه  مختــل شــود. و ی
ــاد اســت.  ــا بســیار زی ــن دســت مثال ه اتمــی منفجــر شــود. از ای
امــا هــر کــدام می توانــد بــه فاجعــه ای بدتــر از جنــگ بــرای یــک 
ــع  ــن فجای ــاد اقتصــادی هــر کــدام از ای ــل شــود. ابع کشــور تبدی
ــال  ــارس س ــاه م ــار م ــد انفج ــرض کنی ــت. ف ــور اس ــل تص غیرقاب
ــونامی  ــه و س ــه زلزل ــن ن ــیمای ژاپ ــی فوکوش ــروگاه اتم 2011 نی
ــورت  ــن ص ــود. در ای ــایبری ب ــه س ــک حمل ــه ی ــل از آن ک حاص
ــمن  ــط دش ــه فق ــود ن ــب داده ب ــه را ترتی ــن حمل ــه ای ــوری ک کش

ــد.  ــی می ش ــه تلق ــورهای منطق ــیاری از کش ــمن بس ــه دش ــن ک ژاپ
عبــارت Malware کوتــاه شــده MALicious softWARE بــه 
ــزار  ــه آن بداف ــی ب ــه در فارس ــت ک ــرب اس ــزار مخ ــی نرم اف معن
از  از بســیاری  امــا   )ransomware( باج افــزار  گفتــه می شــود. 
جهــات هماننــد بدافــزار اســت بــا ایــن تفــاوت عمــده کــه بــا هــدف 
ــارت فیشــینگ Phishing هــم  ــری ســاخته شــده اســت. عب باج گی
ــه شــده  ــه برگرفت ــن حــوزه اســت ک ــارت مرســوم در ای دیگــر عب
ــه  ــرای ب ــالش ب ــی ت ــه معن Password Harvesting fISHING ب

ــاد  ــتفاده از ایج ــا اس ــایت ب ــک وب س ــور ی ــز عب ــت آوردن رم دس
ــد و  ــال همانن ــر کام ــر ظاه ــا از نظ ــی ام ــه جعل ــا صفح ــایت ی وب س

ــی اســت. ــا ســایت اصل یکســان ب

حمله سایبری یا جنگ اطالعاتی چیست؟
این  انقالب اطالعات ظهور پیدا کرده است.  با  جنگ اطالعاتی 
انقالب به دلیل دامنه وسیع و تأثیرات گسترده آن می تواند سبک 
نوینی از جنگ را ارائه بدهد. گفته می شود که باب توماس در 
سال 1۹۷1 اولین حمله سایبری را انجام داد. مارتین لیبیکی، 
از پژوهشگران برجسته موسسه مطالعات استراتژیک در دانشگاه 

دفاع ملی، در کتاب »جنگ اطالعاتی چیست؟« می نویسد : تالش 
برای درک مفهوم جنگ اطالعاتی مانند این است که چند نفر 
نابینا بخواهند با لمس کردن بخش های گوناگون یک فیل بگویند 
که این موجود چیست. جنگ اطالعاتی نیز شامل بخش های 
گوناگون و متعددی می شود. مگان برنز هم از جنگ اطالعاتی 
چنین تعریفی دارد: جنگ اطالعاتی طبقه یا مجموعه هایی از 
تکنیک ها شامل جمع آوری، انتقال، حفاظت، ممانعت از دسترسی، 
ایجاد اغتشاش و افت کیفیت در اطالعات است که از طریق آن، 
یکی از طرفین درگیر بر دشمنان خود به مزیتی چشمگیر دست 
یافته و آن را حفظ می کند. بر اساس گزارش خطرات جهانی سال 
2021 که مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرده است، ناتوانی در 
برابر حمالت سایبری در میان مدت یکی از بزرگ ترین تهدیدات 
در دنیاست. بر اساس این گزارش احتمال رخداد خطراتی چون 
آب و هوای بد، شکست اقدامات مربوط به اقلیم، خطرات زیست 
محیطی و نیز تمرکز قدرت دیجیتال، نابرابری دیجیتال و شکست 
در برابر حمالت سایبری از بزرگ ترین تهدیداتی هستند که در 
یک دهه آینده بشر با آنها مواجه می شود. در این گزارش آمده 
است که اگر دسترسی به تکنولوژی و توانایی های مربوط به آن به 
همین شکل ناعادالنه باقی بماند، شکاف بین دارنده ها و ندارنده ها 
وسیع تر خواهد شد. بر اساس پژوهشی که در دنیا انجام شده 
است 80 درصد از شرکت های بزرگ معتقد بودند که باج افزارها 
یکی از رو به رشدترین خطراتی هستند که امنیت عمومی را تهدید 
می کنند. ۹۷ درصد از این شرکت ها هم این خطر را به عنوان 

بزرگترین مشکل پیش روی خود ذکر کرده اند. 

پول، مشوقی برای حمالت سایبری
بزرگ  صنایع  و  کارخانجات  و  تاسیسات  به  سایبری  حمالت 
این حمالت  نیست.  راه اندازی جنگ های دیجیتال  برای  صرفا 
می توانند از سوی هکرهایی انجام شوند که به دنبال پول هستند. 
و این حمالت سایبری طیف وسیعی از تاسیسات و بنگاه ها را 
از  درصد   80: می گوید  اقتصاد  جهانی  مجمع  دربرمی گیرد. 
حمالت سایبری بزرگ دنیا را باج افزارهایی انجام می دهند که 
به دنبال پول هستند و روند رشد این حمالت امنیت عمومی 
را در کشورها به خطر می اندازد. هکرهایی که شبکه رایانه ای 
بیمارستانی در شهر اولورون-سن-ماری در نزدیکی مرز اسپانیا را 
از کار انداخته بودند خواستار دریافت 50 هزار دالر آمریکا در ازای 
پایان این حمله سایبری شده بودند. آنها راه پرداخت این رقم را 

نیز استفاده از رمزارز بیت کوین تعیین کردند. حمالت سایبری 
به بیمارستان ها امکان دسترسی به اطالعات ثبت شده بیماران 

در رایانه ها را مختل می کند. 
یکی از این موارد همین حمله اخیر سایبری به تاسیسات انتقال 
سوخت در آمریکا بود. بزرگ ترین خط لوله نفت و گاز ایاالت 
متحده یکی از هزینه برترین حمالتی را تحمل کرد که در این 
کشور و شاید در دنیا رخ داده است. هرچند ابتدا این حمله به 
روسیه نسبت داده شد اما بعدها خبرگزاری بلومبرگ فاش کرد 
که شرکت کلونیال به هکرهایی که به این خط حمله کرده بودند 
5 میلیون دالر باج داده است. این مبلغ چند ساعت پس از حمله 
به صورت ارز رمزگذاری شده و غیرقابل ره گیری پرداخته شد. 
طبق اطالعات منابع بلومبرگ، هکرها پس از دریافت مبلغ مورد 
شرکت  اختیار  در  را  رایانه  سسیستم  به  دسترسی  افزار  نظر، 
گذاشته اند. جریان کار اما به کندی پیش رفته و کمپانی در نهایت 
با استمداد از پشتیبان گیری خود )بک آپ( به داده های ضروری 
دست یافته است. پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی( هم می گوید که  
گروه هکری موسوم به »دارک ساید« عامل حمله بوده. این حمله 
باعث شد قیمت نفت خام و بنزین در بازارهای جهانی باال برود. در 
جنوب شرقی آمریکا، مردم به پمپ بنزین ها ریختند و صف های 
طوالنی تشکیل دادند. و مجمع جهانی اقتصاد آن را در گروه 
گران ترین و هزینه برترین حمالت سایبری تقسیم بندی  کرد. تقال 
برای ذخیره کردن بنزین تا آنجا پیش رفت که یک نهاد حمایت 
از مصرف کنندگان نسبت به خطرات حمل و نقل بنزین در ظروف 
پالستیکی هشدار داد. این خط لوله هشت هزار و 800 کیلومتری 
متعلق به کمپانی کلونیال، در امتداد سواحل شرقی ایاالت متحده 
کشیده شده  و روزانه دو میلیون و500هزار بشکه نفت، گازوییل 
و بنزین را به 50 میلیون مصرف کننده در ایاالت شرقی و جنوبی 
آمریکا می رساند. منابع این سوخت ها، پاالیشگاه هایی هستند که 
عمدتا در خلیج مکزیک قرار دارند. درصدی از نیازهای ارتش 
آمریکا نیز از طریق همین خطوط برآورده می شود. پیت بوتیجج، 
وزیر حمل و نقل آمریکا، این حمله سایبری را زنگ خطری برای 
کشورش توصیف کرده بود. به گفته وی این حادثه نشان داد که 
قوانین و مقررات کنونی ایاالت متحده برای عصر حمالت سایبری 

نگاشته نشد ه اند.

روس ها در صدر متهمین حمالت سایبری
که  هستند  کشورهایی  جمله  از  شمالی  کره  و  ایران  روسیه، 
بوده اند.  مواجه  سایبری  حمالت  طرح ریزی  اتهام  با  همیشه 
همزمان شرکت آمریکایی امنیت اینترنتی Trend Micro اعالم 
کشورهای  میالدی،   2015 سال  دوم  ماهه  سه   در  بود  کرده 
اینترنتی  ایران هدف بیشترین حمله بدافزارهای  هند، مصر و 
قرار گرفته اند. بر این اساس مصر با 1۶ درصد و هند و ایران 
با 11 درصد در این مدت هدف بیشترین حمالت سایبری قرار 
گرفته اند. در این میان روسیه گوی سبقت را از رقبا ربوده است. 
این کشور طی سال های گذشته با اتهام های زیادی در خصوص 

مجمع جهانی اقتصاد می گوید :۸0 درصد از حمالت سایبری بزرگ دنیا 
را باج افزارهایی انجام می دهند که به دنبال پول هستند و روند رشد این 

حمالت امنیت عمومی را در کشورها به خطر می اندازد
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جنگ های نوین سایبری 
تهدید بزرگ علیه امنیت ملی کشورها

فاطمه لطفی - دنیای انرژی 



حمالت سایبری روبرو شده که تحریم های متعدد و بحران های 
دیپلماتیک زیادی را نیز برای این کشور به همراه داشته است. 
فرانس پرس در گزارش ماه مه خود از این کشور می نویسد روسیه 
زمینی حاصل خیز و مساعد برای کارشناسان علوم انفورماتیک 
است. این کشور طی دهه ها محل پرورش متخصصان رایانه بوده 
است. دولت در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق برای پیشرفت 
در علم و فن آوری تالش های زیادی به خرج داد و با ظهور اولین 
رایانه ها این تالش ها همچنین معطوف به کسب مهارت  در زمینه 
برنامه نویسی شد. با سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
در سال 1۹۹1 برخی از برنامه نویسان با استعداد اما کم درآمد در 
روسیه به جرایم اینترنتی و سایبری روی آوردند تا بدین ترتیب 
روس ها در جهان به مهارت در سرقت کارت های اعتباری مشهور 
شوند. نخستین حمله سایبری بزرگ که به روسیه نسبت داده 
شد به سال 200۷ باز می گردد. این حمالت علیه سرویس  های 
دفاع  وزارت  و  گرفت  بالتیک صورت  حوزه  کشورهای  امنیتی 
روسیه از سال 2012 اقدام به تشکیل واحد های ویژه عملیات 
سایبری کرد. ایاالت متحده آمریکا از جمله کشورهایی است که 
خود را قربانی حمالت سایبری روسیه معرفی می کند. واشنگن 
در  روسیه  اطالعاتی  سرویس های  هکرهای  که  است  مدعی 
سال 201۶ برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری به 
حساب های کاربری و ایمیل های کمیته ملی دموکرات ها و نیز 
کاراز انتخاباتی هیالری کلینتون حمله کردند. مشهورترین گروه 
جاسوسی سایبری روسیه که گفته می شود در ده ها مورد حمله 
Fan� /نقش اصلی را بر عهده داشته از سوی منتقدان »فنسی بئر

cy Bear« نام گرفته است. این گروه از جاسوسان سایبری تحت 
حمایت مالی اداره اطالعات نظامی خارجی ستاد کل نیروهای 
مسلح فدراسیون روسیه قرار دارند. واشنگتن به تازگی مدعی 
شد که هکرهای سرویس  اطالعات خارجی روسیه تاسیسات و 
نهاد های دولتی آمریکا و نیز صدها شرکت خصوصی این کشور را 
در سطح وسیعی مورد حمالت سایبری قرار دادند. بخش عمده 
این حمالت که واشنگتن در واکنش به آن شماری از دیپلمات های 
روس را اخراج کرد با هدف اختالل در کار نرم افزار سوالر ویندز 
صورت گرفته بود که گفته می شود به موجب آن شبکه  رایانه ای 
دولت فدرال به شدت تحت تاثیر این حمالت قرار گرفت سرویس 
اطالعات داخلی آلمان سال 201۶ در گزارشی با اشاره به عملیات 
جاسوسی و خرابکاری در کشورش اعالم کرد که این حمالت 
سایبری توسط سرویس های اطالعاتی روسیه انجام شده و بخشی 
از عملیاتی با وسعت جهانی است که با هدف به دست آوردن اطالعات 
راهبردی صورت می گیرد. فهرست این حمالت که برلین مدعی است 
از سوی روسیه انجام شده طوالنی است اما بخش عمده آن پارلمان و 
دبیرخانه آلمان در سال 201۴ را هدف قرار داده است. این فهرست 
عملیاتی چون اخالل و خرابکاری در سیستم های نظامی و واحد های 
توپخانه ای اوکراین طی سال های 201۴ تا 201۶، هک یک شبکه 
تلویزیونی فرانسه در سال 2015، دخالت در انتخابات ایالت متحده 
در سال های 201۶ و 2020،  دسترسی به اطالعات رقبای ورزشی 

روسیه و حمله سایبری به موسسات تحقیقاتی که سال 2020 روی 
بیماری کووید کار می کردند را شامل می شود. به ادعای واشنگتن، 
حمله به توسعه دهنده نرم افزار سوالر ویندز به سرویس های اطالعات 
خارجی روسیه امکان داد تا اطالعات زیادی از بخش های مالی، 
زیرساخت های حیاتی و نهاد های دولتی ایاالت متحده جمع آوری 
کنند.  وب سایت EuvsDisinfo که به شناسایی و معرفی عملیات 
سایبری با هدف ارائه اطالعات نادرست می پردازد اواخر ماه آوریل 
»بازیگران اطالع سانی نادرسِت حامی کرملین« را به تالش برای 
دامن زدن به بی اعتمادی در میان اروپایی ها بر سر موضوع تهیه 
واکسن کووید1۹ متهم کرده بود. عملیات اطالع رسانی نادرست 
به گفته غربی ها می تواند توسط رسانه های عمومی نظیر شبکه 
خبری آرتی یا چهره های جنجالی و پرنفوذی همچون یوگنی 
پریگوجین، تاجر روس صورت گیرد که گفته می شود هدایت 

گروه مزدوران خصوصی روس موسوم به واگنر را بر عهده دارد.

چگونه می توان ایمن بود؟
حمالت سایبری به دلیل گستردگی خود بسیار مهم هستند 
آن  با  باال  سطح  در  همکاری گونه  رویکردی  با  باید  رو  این  از 
برخورد شود. پس از حمله به تاسیسات نفتی کلونیال، مجمع 
جهانی اقتصاد نسبت به تداوم و افزایش شدت حمالت فاجعه 
در  داد.  هشدار  کشور  حیاتی  زیرساخت های  بر  دیجیتالی  بار 
ایران نیز گاهی خبرهایی از حمالت سایبری به تاسیسات انرژی 
ایران مطرح می شود. در مهر ماه سال ۹8، پس از حمله پهبادی 
حوثی های یمن به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی، 
یک مقام ایاالت متحده به خبرگزاری رویترز گفته بود که این 
انجام داده  ایران  کشور عملیات سایبری تالفی جویانه ای را در 
است. 22 فروردین ماه امسال هم حادثه ای در تاسیسات اتمی 
این  توسط  سایبری  حمله  را  آن  اسرائیلی ها  که  داد  رخ  طنز 
کشور اعالم کردند. پیش از آن هم »کرم یارانه ای استاکس نت« 
اسرائیل باعث اخالل در فرایند کار سانتریفیوژهای مرکز نطنز 
شده بود. سازنده های Stuxnet چهار رخنه امنیتی در ویندوز 
را پیدا کرده بودند که هنوز کسی از آنها خبر نداشت، بنابراین 
برنامه ای ساختند تا با استفاده از این چهار رخنه بتوانند در روند 
غنی سازی اورانیوم ایران اختالل و یا تخریب ایجاد کنند. مباحث 
مربوط به امنیت انرژی جایگاه ویژه ای در تمامی کشورها دارد. 
به خصوص اگر کشوری خود تولید کننده و صادر کننده انرژی 
باشد این موضوعات اهمیتی دوچندان پیدا خواهند کرد. حمله به 
تاسیسات انرژی در کشورهای تولید کننده نه فقط بر اقتصاد این 

 بزرگ ترین خط لوله نفت و گاز ایاالت متحده یکی از هزینه برترین حمالتی 
را تحمل کرد که در این کشور و شاید در دنیا رخ داده است. هرچند ابتدا 
این حمله به روسیه نسبت داده شد اما بعدها خبرگزاری بلومبرگ فاش 

کرد که شرکت کلونیال به هکرهایی که به این خط حمله کرده بودند پنج 
میلیون دالر باج داده است. این مبلغ چند ساعت پس از حمله به صورت ارز 

رمزگذاری شده و غیرقابل ره گیری پرداخته شد

کشورها بلکه بر امنیت جهانی انرژی و اقتصاد جهانی هم تاثیر 
گذار است. حمالت به تاسیسات نفتی آرامکو یا حمالت سایبری 
به خط لوله سوخت ایاالت متحده قیمت سوخت و نفت را در 
بازارهای جهانی تغییر داد که خود نشانگر اهمیت این حمالت 
در معادالت جهانی است. اما کشورها چگونه خواهند توانست در 
مقابل این حمالت تاسیسات خود به ویژه تاسیسات مربوط به 
تولید و توزیع انرژی را حفاظت کنند؟ چه استانداردهایی الزم 
است تا یک تاسیسات تولید کننده انرژی )نفت یا گاز( ایمن به 
حساب بیاییند؟ آیا به طور کلی می توان در مقابل چنین حمالتی 

ایمن بود؟
و  گاز  و  نفت  چون  حیاتی  زیرساخت های  شدن  دیجیتالیزه 
با آنها، باعث تغییر در نوع حمالتی شده  سیستم های مرتبط 
تاسیسات رخ می دهد. در وب سایت مجمع  این  است که در 
جهانی اقتصاد آمده است که دیجیتالیزه کردن تاسیسات با تمرکز 
زدایی و پیچیدگی هایی که به همراه دارد به رشد این صنعت و 
نیز گذار به انتشارات صفر کمک می کند. اما در عین حال آنها 
را در مقابل حمالت سایبری آسیب پذیر می کند . انجمن نفت 
آمریکا )API( می گوید که خطوط لوله نفت و گاز آسیب پذیرترین 
حمالت  برابر  در  انرژی  انتقال  و  تولید  بخش  زیرساخت های 
سایبری هستند. اما این انجمن تاکید دارد که مثال در محاسبات 
مربوط به خطرات خطوط لوله های گاز، یک تصور غلطی وجود 
آسیب پذیری  و  بین حمالت سایبری  تفاوت های  باره  در  دارد 
دفاعی  صنایع  شرکت   )Leidos( لیدوس  شرکت  این خطوط. 
آمریکایی است، که در زمینه ارائه سیستم های امنیت اطالعات 
و امنیت رایانه ای، خدمات مهندسی، نیروهای مسلح خصوصی، 

راهکارهای امنیت ملی و جنگ سایبری، سیستم های اسکن و 
شناسایی مواد منفجره و تجهیزات پزشکی فعالیت می کند. این 
شرکت در دستورالعملی که برای حفاظت از صنایع نفت و گاز 
منتشر کرده است می نویسد که متاسفانه در زمینه تکنولوژی 
اطالعات )IT( و تکنولوژی عملیات )OT( صنایع نفت و گاز با 
یک دشمن مشخص و یک تهدید معلوم مواجه نیستیم و هیچ 
اسلحه خارق العاده ای هم برای مقابله با آن نداریم. نوع دشمنی که 
با آن طرف هستیم از حمله کنندگان کوچک گرفته تا هکرهای 
شناخته شده و ماهر و حمالت تروریستی متغییر هستند. اهداف 
پول،  یا دولت ها،  بدنام کردن شرکت ها  هر کدام هم می تواند 
رقابت تجاری یا برتری نظامی باشد امروزه حتی استخراج رمز 
ارزها هم که به عنوان راهی برای سرمایه گذاری شناخته شده اند 
Crypto� )از حمالت سایبری مصون نمانده اند. کریپتوجکینگ 

jacking( اصالحی است که در همین حوزه مرسوم شده است. 
برای تولید زیاد ارز دیجیتال به میزان زیادی مصرف منابع انرژی 
نیاز است که گاهی به صرفه نیست. به همین دلیل حمله کننده 
به روش Cryptojacking بدون اطالع کاربر شروع به استفاده از 
منابع کامپیوتر کاربر می کند تا ارز دیجیتال مورد نظر خود را 
برای خودش تولید کند. در واقع و به بیان ساده، حمله کننده 
منابع انرژی کاربر را به سرقت می برد. به هرحال طبیعت به هم 
متصل دنیای ما به این معنی است که هر سازمانی برای دستیابی 
به هر کدام از اهداف هکرها نشانه گرفته شود. بنابراین شرکت ها 
و سازمان ها باید طیف وسیعی از تهدیدها را پوشش دهند. حاال 
برای  آنتی ویروس ها  پایه  بر  امنیتی قدیمی  دیگر سیستم های 

حفاظت از زیرساخت ها اصال مناسب نیستند. 
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بهروز نامداری
کارشناس انرژی

دولت های تصدی گر و غیرپاسخگو

ناکامی های اجرای سیاست های خصوصی سازی  در خصوص 
باید گفت :اقتصاد سیاسی ایران طی دهه های گذشته قادر به 

چالش های پیش روی صنعت نفت

ــرای کشــور  ــارد دالر ب ــد ســاالنه دســت کــم 10 میلی ــازوت می توان ــل و م ــه، گازوئی ــد روغــن پای ــی مانن ــد فرآورده هــای نفت ــی معتقدن کارشناســان نفت

ــت. ــام اس ــواد خ ــود، م ــادر می ش ــور ص ــارج کش ــه خ ــی ب ــوالت نفت ــه از محص ــد و آنچ ــور رخ نمی ده ــا در کش ــاق ام ــن اتف ــد، ای ــته باش ــد داش درآم

کشــورهای همســایه از جملــه عــراق، افغانســتان، پاکســتان و برخــی همســایه های شــمالی بــه عنــوان مقاصــد صادراتــی فرآورده هــای نفتــی کشــور بــه 

شــمار می رونــد امــا از ســوی دیگــر ارتبــاط بــا مشــتریان ســنتی نفــت از جملــه چیــن، هنــد و مالــزی بــه ســختی حفــظ شــده اســت. برخــی فعــاالن 

نفتــی معتقدنــد ایــن شــرایط بــه خاطــر تحریم هــای بیــن المللــی اســت امــا برخــی اعتقــاد دارنــد مشــکالت هیچگونــه ارتباطــی بــه تحریم هــا نــدارد 

ــد، حفــظ شــود.در صورتــی کــه نهــاد  ــا منافعــی کــه از ایــن شــرایط می برن ــراد انجــام می شــود ت ــه از ســوی برخــی اف و بحران هــای موجــود عامدان

رگوالتــوری راه انــدازی شــود و از همــه پژوهشــگران و صاحــب نظــران ایــن بخــش کــه دارای منافــع مشــترک هســتند بــرای اصــالح ســاختار اســتفاده 

ــود. ــال قرارداد هــای بلندمــدت ب ــه دنب ــدوار و ب ــه گســترش صنایــع پاییــن دســتی امی ــوان ب شــود می ت

ساختن یک بخش خصوصی به معنای آکادمیک و خالص موجود 
در کشورهای با اقتصاد آزاد نشده است، از این روی صحبت از 
حداکثر سازی در بحث تصدی گری یا خصوصی سازی در حال 
حاضر بی معناست، بلکه با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی کنونی 
ایران آنچه مهم است، یافتن نقطه بهینه بین حجم تصدی گری 
دولت و قدرت بخش خصوصی است. همچنین اقتصاد پنهان و 

دنیای انرژی
زهرا مالمیر

ظهور شرکت های خصولتی معضلی است که تا سالها انکار میشد 
و به مرور که حضور آنها به عادت تبدیل شده است از موجودیت 
آنها دفاع می شود و گسترش این پدیده به شدت موجب توزیع 
رانت قانونی بین دولتی های تصمیم گیر فعال در بازار خصوصی 
شده است . مادامی که تصمیم گیران جهت اتخاذ تصمیم در 
یک بخش و تبعات آن بر بخشهای مختلف اقتصاد جامع نگری 
نباشند و بصورت واقعی پاسخگو نگردند، داشتن انتظار جهت 
تبعات مثبت تصمیم گیری در بخش های کالن و سرریز آن به 
بخش های خرد چندان منطقی نخواهد بود . همچنین فقدان الگوی 
اقتصاد آزاد و تئوری دولت های رانتی از دالیلی است که با توجه 
به حجم باالی فروش نفت، اقتصاد ایران از تبعات منفی آن رنج 
می برد و از الگوهایی مثل نروژ در ذخیره ارزی پیروی نمی گردد.

نهاد رگوالتوری در صنایع نفتی

رگوالتوری از دریافت تقاضا و موانع تجارت و تولید از متقاضیان 
و تولید کنندگان و انطباق آن با خواسته ها و اهداف حاکمیت 
در چهارچوب رفاه و حاکمیت و منافع ملی بر مبنای نظرات و 
برنامه های مراکز علمی و دانشگاهی و نخبگان هر کشور باید 
شکل بگیرد، و چنانچه این اتفاق بیفتد جامعه در کوتاهترین 
شده  حل  را  خود  مشکالت  از  عمده ای  بخش  ممکن  زمان  
خواهد یافت. مادام که ما فاقد بخش خصوصی واقعی و دولتی 
کارآمد و با دانش باشیم اوال هیچ نهاد رگوالتوری موثری شکل 
نخواهد گرفت و در صورت شکل گیری نیز با توجه به اجرای 
امد،بلکه  نخواهد  بیرون  سلیقه ای آن تبعات مثبتي از آن 
خصوص  بخش  گردد.  می  اضافه  قبلی  قفلهای  بر  قفلی 
باید بپذیرد که قیمت خوراک و انرژی دریافتی را با نرخ فوب 
خلیج فارس دریافت کند، از آن سوی هم دولت بپذیرد که 
این بخش بتواند مستقال محصوالت خود را با نرخ جهانی  به 
بازار داخلی و یا خارجي عرضه و از مزایای آن  برخوردار شود.

آینده نفت خاورمیانه

جهان  سیاسی  اقتصاد  در  خاورمیانه  انرژی  و  نفت  جایگاه 
شده  کلی  تغییرات  دچار  آمریکا  شیل  گاز  و  نفت  ورود  با 
سمت  به  منطقه  کشورهای  از  برخی  میان  این  در  است، 
اقتصاد  انطباق  به  و  اند  کرده  واقعیت حرکت  این  پذیرش 
خود با شرایط جدید روی آورده اند ولی برای  برخی دیگر 
برای  قبلی می چرخد، در کل  پاشنه  بر همان  کماکان در 
کسانی که پذیرای تغییرات باشند و برای آن برنامه ریزی 
نمایند احتماال آینده بهتر از اکنون  باشد ولی برای دیگران 
که اصرار به ادامه وضع موجود داشته باشند بعید است که 

آینده ای بماند.

فرهاد جوانمردی کاشانی
کارشناس بازار سرمایه

عرضه نهایی محصول در بورس کاال 

قیمت گذاری دستوری که روی برخی کاال و محصوالت اتفاق 
می افتد چون فاصله معناداری با قیمت داخل بازار دارد، طبیعتاً 
باعث شده برای به دست آوردن آن کاال رقابت صورت بگیرد و 
چون نرخ دستوری )پایه( که ابالغ می شود با منطق بازار و قیمت 
جهانی انطباق باالیی ندارد بنابراین رقابتی شکل می گیرد که 
منجر به افزایش قیمت می شود. وقتی منابع ارزی بانک مرکزی 
در سایه تحریم کاهش پیدا کرد برای تامین ارز واردات ضروری، 
تولید کنندگان به فروش محصوالتشان از طریق سامانه نیما اجبار 
پیدا کردند. برای مثال سال پیش دالر نیما با دالر بازار آزاد فاصله 
معناداری داشت بنابراین در اینجا هم به نوعی قیمت دستوری 
می شد )سامانه نیما مرجع ارز مورد استفاده جهت تعیین قیمت 
پایه محصوالت در بورس کاال است(. اما در حال حاضر این فاصله 
آنقدر چشمگیر نیست و برای همین دیده می شود که معامالتی 
که در بورس کاال اتفاق می افتد خیلی روان تر و منطقی تر است 

و با بازار جهانی انطباق بیشتری دارد.
اگر بازارهای جهانی را بررسی کنید متوجه می شوید این اتفاق 
در این بازارها رخ نمی دهد چون کسی که محصول میانی را از 
بورس کاال می خرد و تبدیل به محصول با ارزش افزوده باالتر می 
کند معموالً بازیگر خردی است که توانایی فروش محصول خود 
را در بورس کاال با آن حجم ندارند و همچنین خریداران این 
محصول نهایی نیز بسیار جزئی و پراکنده )مصرف کننده نهایی( 
هستند به همین دلیل فروش محصوالت از طریق بورس کاال 

برای این محصوالت می تواند غیر عملی و اقتصادی باشد. 

پویایی بخش خصوصی صنایع نفتی در تامین منافع ملی 

مهمترین موضوعی که باید در اینجا نگاه کرد این است که برای 
پویایی  به  برپایه بخش خصوصی  را  این صنعت  بتوانیم  اینکه 
باید  شویم  صنعت  این  در  بهره وری  افزایش  باعث  و  برسانیم 
تکمیل زنجیره ارزش را دنبال کنیم. زنجیره ارزش در صنعت 
پیشرفت  متاسفانه  اما  است  شده  تعریف  صنایع  اکثر  و  نفت 
باالدست، میان دست و پایین دست این صنایع به صورت همگن 
نبوده است. برای مثال در تکمیل زنجیره ارزش صنعت فوالد در 
کشور، توسعه معادن سنگ آهن و توسعه شرکت های فوالدی 
یکسان و هماهنگ نبوده و این توسعه ناهمگن باعث شده ما 
هیچ گاه نتوانیم داخل این زنجیره ارزش به درستی حرکت کنیم 
و در این صنایع به بلوغ برسیم. در نتیجه اولین موضوعی که 
مورد توجه قرار می گیرد تکمیل زنجیره ارزش بوده و ما باید 
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زنجیره ارزش را با مفروضات جدید بازتعریف کنیم و از اینرو 
می بایستی مانع زدایی در حلقه هایی که باالدست را به میان 
دست و میان دست را به پایین دست متصل می کنند صورت 
پذیرد. در نهایت می بایستی تمرکز اصلی روی توسعه صنایع 
پایین دستی قرار بگیرد، زیرا اکثر صنایع پایین دستی نیازمند 
سرمایه گذاری و دانش فنی نسبتاً ارزان قیمت هستند و معموالً 
خوراک این صنایع در کشور آماده بوده و نیز در مدت کوتاهی 
به بهره برداری می رسند و همچنین می توانند اشتغالزایی در 

مناطق کم برخوردار ایجاد  کنند.

توافق 2۵ ساله ایران و چین 

توافقی که با کشور چین انجام شده بسیار مناسب است. این 
است.  اقتصادی  ابرقدرت  یک  با  راهبردی  جامع  سند  یک 
همانگونه که میدانید کشور چین در 20 سال گذشته به یک 
قدرت غیرقابل انکار تبدیل شده و تولید ناخالص ملی آن بر 
پایه تولید واقعی رشد پیدا کرده است. در بسیاری گزارشات 
نظر  از  کوتاهی  مدت  در  که چین  می شود  مشاهده  آتی نگر 
و  پیشی خواهد گرفت  ایاالت متحده  از  ملی  ناخالص  تولید 
نقش راهبردی خود در تعامالت جهانی را حداقل تا دو دهه 
این  با  قرارداد  بنابراین  نماید.  افزایشی حفظ  با شیب  آینده 
برخی  باعث می گردد  و  بوده  راهبردی  و  بسیار مهم  کشور 
از منافع بلند مدت چین با منافع جمهوری اسالمی ایران در 
این مدت در یک راستا قرار گیرد و در کاهش تاثیر تحریم 

ها موثر باشد.

محسن حائری نژاد
کارشناس حوزه نفت 

آینده انرژی جهان 

مطابق پیش بینی ها سوخت فسیلی تا دهه های آتی، مغلوب 
انرژی پاک می شود. اکسون موبیل پیش بینی کرد در صورتی که 
مقررات به منظور محدود کردن تاثیر انتشار گازهای گلخانه ای 
بر تغییرات جوی، به طور کامل اجرا شوند، تقاضای جهانی برای 
نفت تا سال 20۴0 افت چشمگیری پیدا خواهد کرد. نفت به 
عنوان یک کاالی تجاری با استریژیهای ملی و سیاست و قدرت 
جهانی عجین شده است. اما تحوالت جهانی و سرمایه گذاری در 
انرژی های تجدید پذیر آن را به چالشی برای کشورهای دارنده ذخایر 
نفت و گاز تبدیل کرده است. آژانس بین المللی انرژی در گزارش 
ساالنه "دورنمای انرژی جهان" پیش بینی کرد تقاضای جهانی 
برای نفت به میزان یک میلیون بشکه در روز تا سال 2025 

مادام که ما فاقد بخش خصوصی واقعی و دولتی کارآمد و با دانش باشیم 
اوال هیچ نهاد رگوالتوری موثری شکل نخواهد گرفت و در صورت شکل گیری نیز 

با توجه به اجرای سلیقه ای آن تبعات مثبتي از آن بیرون نخواهد آمد،بلکه 
قفلی بر قفلهای قبلی اضافه می گردد

رشد خواهد کرد و از آن به بعد به دلیل بهبود بهره وری سوخت 
و حضور خودروهای برقی بیشتر در جاده ها، کمتر خواهد شد. 
موسسه وود مک کنزی در گزارشی اعالم نموده است غول های 
نفتی در دهه فرارو سهم گاز طبیعی در سبد انرژی های تولیدی 
خود را افزایش خواهند داد. هرچند در سایه تمایل سهامداران 
به کاهش انتشار کربن، نیم نگاهی نیز به انرژی های تجدیدپذیر 
خواهند داشت. اکثر شرکت های بزرگ نفتی با انتخاب راهبرد 
بودن در  پیشرو  مزایای  از  بهره گیری  تهاجمی، خواهان  رشد 
این عرصه و افزایش ارزش سهام خود هستند. اکثر شرکت های 
بزرگ اروپایی فعال در حوزه انرژی با هدف کاهش انتشار کربن 
و توسعه تولید و مصرف گاز طبیعی به عنوان پاک ترین سوخت 
فسیلی، سرمایه گذاری هنگفتی در توسعه این سوخت در دست 
اجرا دارند. در نشست ساالنه شرکت بریتیش پترولیوم در ماه 
کرد  اعالم  این شرکت  مدیرعامل  دادلی،  باب  می سال جاری 
ما در حال گذار از بازار نفت به گاز هستیم و در عین حال به 
دنیایی با کربن کمتر می اندیشیم. گفتنی است شرکت توتال 
برای بهبود جایگاه خود از ادغام و تملک شرکت های فعال در 
حوزه انرژی های پاک بهره می برد. همزمان با کاهش تدریجی 
سهم نفت و افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سرمایه گذاری 
مورد سهم  در  اندازهای مختلفی  نفتی، چشم  غول های  اکثر 
انرژی های پاک از سرمایه گذاری در این حوزه نوظهور و بین 
۶/5 تا 12 درصد ارائه شده است. اما در مجموع، شرکت های 
اکتشاف و تولید دنیا در افق سال 2035 میالدی 350 میلیارد 
سرمایه گذاری  خورشیدی  و  بادی  انرژی های  توسعه  در  دالر 
خواهند کرد. آنچه آشکار است در دهه های آتی سوخت های 
فسیلی جایگاه اصلی خود را از دست خواهند داد و این موضوع 
مهم را نشان می دهد تولید حداکثری از میادین نفت و گاز 
در دوران حاضر ارزش خود را دارد. در دهه های آتی همچنان 
فرصت تولید نفت وجود ندارد و برداشت بهینه و بیشتر ذخایر 
متعارف نفت و گاز کشور، الزامی است که دستیابی به آن، در 
گرو حاکمیت مناسب و پارادایم های جدیدی بر صنعت نفت است.

بشمار  دنیا  در  انرژی  مهم  منابع  از  یکی  ایران  طرفی  از 
به  را  ایران  گازی  و  نفتی  عظیم  های  میدان  وجود  رود  می 
یکی از کشورهای ژئوپلتیک در منطقه تبدیل کرده است. پس 
از سالها صنعت نفت نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصاد را 
از  دارد و  بخش عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند، 
این رو روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در بسیاری از 
کشور های جهان و ایران  تا حدود بسیار زیادی به این صنعت 
ارتباط دارد. ایران به عنوان یک کشور رو به رشد دارای منابع 

غنی و بزرگ نفت و گاز است و با این پتانسیل بالقوه انرژی، به 
دلیل همجواری با منابع انرژی دریای خزر و خلیج فارس و نیز 
دسترسی به آبراه های بین المللی، برای مبادله انرژی از جایگاه 

بسیار ویژه ای در جهان برخوردار است.

چالش های تولید نفت ایران

افق صنعت نفت ایران به گونه ای غیر قابل انکار با راهکارهای 
تدوین شده برای افزایش حجم تولید و توسعه پایدار صنعت نفت 
و گاز گره خورده است و حال آنکه بار مسئولیت بخش عمده ای 
از تولید کنونی نفت ایران بر دوش تعدادی از میادین سالخورده 
نفتی است. در این میان، به کارگیری روش ها و راهبردهایی 
فشار  برای  گاز  تزریق  افزایش  ثالثیه،  و  ثانویه  تولید  همچون 
افزایی میادین قدیمی، به موازات اعمال راهکارهای مربوط به 
بهینه سازی مصرف و نیز ممانعت از اتالف گسترده انرژی در 
بخش های مصرفی، می تواند حلقه توسعه صنعت نفت و گاز 
ایران را تکمیل کند. نگاه فناورانه و تکنولوژي محور، مهم ترین 
عامل براي کاهش هزینه ها و افزایش قدرت رقابت پذیري در 
صنایع نفت و گاز است.  بدون شک عامل موثری که میزان 
تولید دردهه های آینده به آن وابستگی فراوانی دارد، تکنولوژی 
کارگیری  به  نحوه  و  تکنولوژی  بروز  و  ظهور  چگونگی  است. 
آن، تعیین کننده میزان تولید درآینده صنعت نفت خواهد بود. 
تکنولوژی است که مي تواند تحوالت اساسي در صنعت جهاني 
ایجاد نماید صنعت نفت نیز از پیشرفت این تکنولوژي بهره مند 
توسعه  برای  گذاری  سرمایه  جذب  همچنین  گشت.  خواهد 
میادین نفت و گاز و نوسازی تاسیسات سالخورده از نیازهای 
اصلی صنعت نفت می باشد. به جرات می توان گفت هر کجا 
لوکوموتیو صنعت نفت به حرکت در آمده است باعث به حرکت 
اقتصاد هم شده است. جذب سرمایه داخلی در شرایط تحریم 
مدیریت صحیح منابع و میادین نفتی می تواند راهکار دقیق و 

مناسی برای مقابله با کاهش تولید نفت باشد.

ارتقای فن آوری در صنایع نفتی

از  پس  صنعت  این  توسعه  گفت  توان  می  نهایت  در 
مندی  بهره  و  فناوری  ارتقای  شاهراه  راه  از  تنها  سالها، 
از  تر  کالن  بعد  در  و  لحاظ صنعتی  به  نوین،  ابزارهای  از 
اشاره  همانطور  گذرد.  می  استراتژیک  و  سیاسی  منظر 
وجود  نفت  تولید  فرصت  همچنان  آتی  های  دهه  در  شد 
ندارد و برداشت بهینه و بیشتر ذخایر متعارف نفت و گاز 
به آن، در گرو حاکمیت  الزامی است که دستیابی  کشور، 

است. نفت  بر صنعت  پارادایم های جدیدی  و  مناسب 
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در اروپای پیش از جنگ جهانی دوم، متفقین که فرانسه نیز 
یکی از آنها بود، دارای برتری محسوس در هر دو حوزه تولیدات 
و اقتصاد بودند. در سال 1۹38 یعنی یک سال پیش از آغاز 
جنگ جهانی دوم، متفقین غربی )فرانسه، بریتانیا، لهستان و 
کشورهای همسو با بریتانیا( در هر دو حوزه جمعیت و تولید 
ناخالص داخلی 30 درصد بزرگ تر از نیروهای متحدین )آلمان 
و ایتالیا( بودند که اگر مستعمرات آن ها را نیز به این لیست 
بیفزاییم آن ها به برتری 5 به 1 در حوزه جمعیت و 2 به 1 در 
تولید ناخالص داخلی می رسیدند.در ابتدای سال 1۹۴0 با حمله 
آلمان به فرانسه، حکومتی دست نشانده هیتلر در فرانسه شروع 
به حکمرانی کرد، پس از اتمام جنگ جهانی دوم دولت ژنرال 
شارل دوگل در سال 1۹۴۴ به پاریس منتقل شد و کشور را در 
دست گرفت. فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم به شدت تخریب 

شده بود و اقتصادش در وضعیت بدی قرار داشت. بسیاری از 
شهرها تخریب شده بودند، خسارات زیادی به شبکه راه آهن، 
جاده ها و پل ها وارد شده بود و کل زیر بنای اقتصادی فرانسه 
تولیدات  میزان  سال ها  آن  در  بود.  رفته  بین  از  کامل  بطور 
کشاورزی فرانسه به دلیل نبوِد انرژی و نهاده های تولیدی، 50 
درصد کم شده بود، در این زمان فرانسه کشوری ویران از جنگ 
با اقتصادی مفلوک بود. کمبود غذا وجود داشت و در آن بازار 
سیاه شکل گرفته بود؛ اما در همین وضعیت، فرانسه توانست با 
برنامه ای منسجم جریان نوین پیشرفت اقتصادی خودش را آغاز 
کند. اقتصاد فرانسه در آن زمان بطور کامل نابود شده بود و نیاز 
داشت که دوباره روی پای خود بایستد. مهمترین برنامه های 
فرانسه بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، عبارت بودند از »تقویت 
تولید ملی« ، »احیای اقتصاد از طریق حمایت از صنایع کوچک 

شرکت پتروکهکشان تجارت آسیا 
احمدرضا یوسفی 

تغییر نگاه به 
صادرات و ارزش 
افزوده تولید شده

و متوسط« ، »افزایش بهره وری« ، »تغییر فرهنگ کار« و از 
همه مهمتر »رشد بی سابقه صادرات«. فرانسه تا اواسط قرن 
بیستم توانست به نرخ رشد باالی 12 درصد برسد. از این دوره 
که به مدت سی سال پس از جنگ جهانی دوم به طول انجامید 
و طالیی ترین دوران اقتصادی فرانسه می باشد با عنوان سی 

سالگی باشکوه ) Trente Glorieuses( یاد می شود 
از سوی دیگر دولت فرانسه در آن سال ها به تشویق مردم برای 
افزایش جمعیت پرداخت تا بتواند پتانسیل از دست  رفته خود 
را دوباره باز یابد؛ چرا که بعد از جنگ جهانی دوم، بخشی از 
نیروی کار این کشور از بین رفته بود. البته این افزایش جمعیت 
با برنامه ای دقیق و مدون انجام شد.به  نحوی که شغل مناسب 
و  بود  فراهم  برایش  کار رسید،  به سن  که  زمانی  کار  نیروی 
از این پتانسیل تازه تولید به خوبی استفاده شد. این سیاست 

با سیاست افزایش مشارکت مردم در تولید به اجرا درآمد تا 
نیروی کار در تولید به کار گرفته شود. از دیگر سیاست هایی 
فرانسه  اقتصاد  احیای  به منظور  از جنگ جهانی دوم  بعد  که 
به  تا  که  سیاست  این  بود.  بهره وری  افزایش  رفت،  کار  به 
امروز نیز در این کشور دنبال می شود و بسیار هم موثر بوده 
شاخص   ،2015 تا   1۹50 سال  از  که  گردیده  باعث  و  است 
بهره وری نیروی کار این کشور از 20 به 112 واحد برسد. در 
سال های بعد از جنگ جهانی، سیاست مداران فرانسه به شدت 
فعالیت های  به  را  و میدان  تولیدات داخلی حمایت کردند  از 
دانش بنیان سپردند. تمامی این برنامه ها توانست فرانسه را از 
کشوری شکست خورده، جنگ زده با اقتصادی رو به اضمحالل، 
سال  در  البته  کند.  تبدیل  توسعه یافته  و  بزرگ  کشوری  به 
1۹83 یعنی ده سال پس از اولین شوک نفتی؛ فشار تورم، 
این  برای  خرید  قدرت  کاهش  و  دولت  فزاینده  بدهی های 
کشور مشکل ساز شد و فرانسوی ها برای حل این مشکل از 
سبد  کردند.  خصوصی سازی  به  شروع  اقتصادی  سویالیسم 
از گندم و جو  صادراتی فرانسه بسیار متنوع است، فرانسه 
صادرات  مجموع  کند،  می  صادر  دنیا  کل  به  هواپیما  تا 
کشور فرانسه در سال 201۷ ، چیزی حدود 51۶ میلیارد 
فرانسه  تا  شد  باعث  موضوع  همین  که  است  بوده  دالر 
سال  در  اکنون  باشد.و  جهان  بزرگ  صادرکننده  ششمین 
رشد  متوسط  جهانی،  بانک  آمار  طبق  ایران،  در   1۴00
اقتصادی ایران ظرف یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده 
نرخ  متوسط  فارس،  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر  است. 
فالکت  شاخص  و   25% حدود  شمسی  نود  دهه  در  تورم 
آن  ابتدای  به  نسبت  شمسی  نود  دهه  انتهای  در  ایران 
%3۶ افزایش یافته است. عوامل متعدد و بسیاری در شکل 
موضوع  که  است  بوده  موثر  کشور  در  شرایط  این  گیری 
فرانسه  موفق  تجربه  به  توجه  با  اما  باشد،  نمی  مقاله  این 
پس از پایان جنگ جهانی دوم در خصوص »تقویت تولید 
اولین  به نظر می رسد  از صادرات«،  ملی« و »مانع زدایی 
تصمیم  نگاه  تغییر  سیزدهم،  جمهور  رییس  به  پیشنهاد 
سازان و تصمیم گیران به صادرات می باشد تا ایران بتواند 
بدست  را  خود  رفته  دست  از  صادراتی  بازارهای  مجددا 
جمله،  از  بسیاری  خارجی  موانع  که  شرایطی  در  و  آورده 
تراز  های  کشتیرانی  و  بیمه  المللی  بین  های  شرکت  نبود 
ایران و مشکالت بسیار عدیده در جابه جایی پول  اول در 
جمهور  رییس  سیزدهمین  موضوع  مهمترین  دارد،  وجود 
می تواند تغییر نگاه به صادرات و ارزش افزوده تولید شده 

آن برای کشور باشد.

مقاله



چرا فاصله کشورهای توسعه یافته با سایر کشورها روز به روز 
افزایش می یابد ؟ این سوالی است که چندین دهه فکر مردم در 
کشورهای توسعه نیافته  ازجمله کشورمان را به  خود مشغول 
کرده است؟ اگر در یک دوره زمانی معین، یک کشور توسعه 
یافته در یک حوزه یک کیلومتر به جلو حرکت کرده، یک کشور 
توسعه نیافته )اگر عقبگرد نداشته باشد!(، پیشرفت آن یک متر 
بوده است. هر دو کشور پیشرفت داشته اند،ولی جایگاه آنها بسیار 
با یکدیگر فاصله دارد. بنابراین نمی بایست  فریب واژگانی  مانند 
" درحال توسعه" را خورد و از فاصله بسیار زیاد کشورهای به 

اصطالح در حال توسعه ، با "شرایط مطلوب" غافل شد.
با  کشورهائی  در  خصوصاً  کشورها  نیافتگی  توسعه  مسئله 
درآمدهای نفتی نجومی مانند ایران، بسیار جدی تر و دردآورتر 
است . در کشور ما طی سه دهه گذشته مبالغ نجومی عمدتاً 
حاصل از درآمد نفتی، صرف اجرای هزاران پروژه ریز و درشت 
شده است، لیکن آثار ملموس این  پروژه ها متناسب با میزان 

منابع مصروفه، درحد انتظار در اقتصاد کالن و خرد کشور و در 
سطح رفاه عمومی مشاهده نمی شود. چرا؟ در رابطه با توسعه 
نیافتگی و روند کند توسعه در اکثر کشورهای جهان، عوامل و 
علل مختلفی مطرح شده است. اخیراً صندوق بین المللی پول این 
موضع را مجدداٌ ریشه یابی کرده است. و بی توجه به امور زیربنائی 
و اولویت ندادن به این امور در تخصیص منابع  و عدم نظارت 
بر طرحها با توجه به محدودیت شدید منابع، را بعنوان عوامل 
اصلی فاصله گرفتن با شتاب کشورهای توسعه یافته  از سایر 
کشورها  دانسته است. اجرای پروژه های زیربنائی بهترین نوع 
هزینه کردن منابع توسط کشورها بمنظور استحکام بنیانهای یک 
کشور محسوب می شود. تاسیسات نفت، گاز وپتروشیمی برای 
تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی، توسعه شبکه 
های حمل و نقل، مترو و خط آهن از جمله طرحهای زیربنائی 
است که موجب رفاه اجتماعی و حفظ ارزش سرمایه های ملی 
برای نسلهای حال و آینده می شود. مهمتر از آنها، سرمایه گذاری 
برای توسعه سرمایه انسانی در حوزه آموزش، بهداشت و ارتقاء 
فرهنگ عمومی است که موجب تقویت ستونهای قوام یک جامعه 
می گردند. ولی  همواره آفاتی همین طرحهای زیربنائی را تهدید 
می کند : طبق بررسی صندوق بین المللی پول، در کشورهای در 
حال توسعه، بطور متوسط حدود یک سوم هزینه ای مصرف شده 
بابت اجرای زیرساختها که رقم بسیار بزرگی را تشکیل می دهد،  
تلف می شود . در کشورهای توسعه نیافته، میزان اتالف منابع 
در پروژه های زیربنائی حتی به 53 % نیز می رسد. این رقم در 
کشورهای با اقتصادهای در حال ظهور به 3۴ % و در کشورهای 
توسعه یافته به 15 % می رسد. رقم 15 % اتالف منابع حتی برای 
کشورهای توسعه یافته، گویای ابعاد حساسیت موضوع است. غالباً 
سرمایه گذاریهای صورت گرفته توسط بخش دولتی و عمومی و 

مبالغ نجومی حاصل از 
درآمدهای نفتی 

قابل مشاهده نیست

کارشناس معامالت بین المللی
رضا پاکدامن

تا سال 9۴ تعداد کل پروژه های عمرانی نیمه تمام ملی 60۴9 و استانی 
6۵۴7۸ بوده است. که تکمیل آنها، در صورت وجود امکانات، بیش از یک 

دهه زمان می برد. اجرای برای طرحهای به ظاهر زیربنائی در برخی شهرها 
مانند احداث فرودگاه که فاقد توجیه اقتصادی است ، خدمت به مردم آن 

منطقه نیست بلکه مانع از رفع نیازهای اساسی تر آنها خواهد شد

با استفاده از منابع عمومی، گران و کیفیت پروژه ها پائین بوده، 
که میزان انتفاع عامه مردم از طرحهای مزبور را کاهش می دهد. 
خصوصاً اینکه گرایش عمومی اینگونه سرمایه گذاریها، اجرای 
پروژه های بزرگ، بلندمدت و پیچیده است که اینگونه پروژه 
ها بستر بسیار مناسبی برای " هزینه تراشی ها" و " فساد" 
هستند. درصورتی که نظارت و دلسوزی در نحوه مصرف سرمایه 
گذاریهای خصوصی بسیار بیشتر و جدی تر بوده و نتیجه  کار نیز 
مطلوب تر و با توجیه اقتصادی  است. صندوق بین المللی پول 
معتقد است دوره فعلی رکود اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا، 
فرصت خوبی برای بازنگری در اصالح برنامه ریزی برای اجرای 
پروژه های زیربنائی در کشورها می تواند باشد. لذا در زنجیره 
فرایند اجرای طرحهای زیربنائی الزم است سه مرحله  اصلی زیر 

باید بصورت کامل مورد توجه قرار گیرد. 
الف ( مرحله تعریف طرح : مرحله تصویب طرحهای زیربنائی 
بسیار حساس است، در این مرحله می بایست نگرش کالن ملی 
حاکم بوده و با توجه به محدودیت منابع، در مقابل  فشارها و 
اعمال نفوذ منطقه ای یا تصمیمات احساسی یا منفعت طلبانه 
برای تعریف دهها و حتی صدها طرح بطور همزمان مقاومت 
کرد. در دولت گذشته بی محابا پروژه های متعددی در گوشه 
کنار کشور کلنگ زده شد و به این اقدام نیز افتخار می کنند.  
براساس گزارش های سازمان برنامه و بودجه تا سال ۹۴ تعداد 
کل پروژه های عمرانی نیمه تمام ملی ۶0۴۹ و استانی ۶5۴۷8 
بوده است. که تکمیل آنها، در صورت وجود امکانات، بیش از یک 
دهه زمان می برد. اجرای برای طرحهای به ظاهر زیربنائی در 
برخی شهرها مانند احداث فرودگاه که فاقد توجیه اقتصادی 
رفع  از  مانع  بلکه  نیست  به مردم آن منطقه  ، خدمت  است 
نیازهای اساسی تر آنها خواهد شد. تکمیل انبوهی از پروژه ها یک 
معضل ملی محسوب می شود که  تصمیم گیری در مورد آنها 
مستلزم شجاعت مسئولین و عزم حاکمیتی است. چند سال 
نفتی  همزمان توسط شرکت  پروژه  پنجاه  از  نیز بیش  قبل 
ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری پیشنهاد شده بود، که آن 
زمان این رویکرد را غیرواقع بینانه و بدون توجه به ظرفیتهای 
موجود توصیف و مورد نقد قرار داده بودم. بجای این تعداد 
انبوه پروژه، اگر تنها پنج پروژه با ضریب بازگشت سرمایه باال 
بدرستی تعریف و عرضه می گشت، قطعا آثار بخشی و ملی 

آن بسیار بیشتر می شد .
ب ( مرحله نظارت بر اجراء : نظام نظارتی حرفه ای مستقل و 
قوی عامل مهمی، در افزایش کارآئی پروژه ها و کاهش فساد 

محسوب می شود.
از موضوعات مهم دیگر در  : یکی  ج ( مرحله  بهره برداری 
موفقیت پروژه های زیربنائی، تامین و نگهداری پروژه بعد از 
اتمام کار و در مرحله بهره برداری است. غالباً بعد از تکمیل 
یک پروژه، نظارت بر آن بسیار کمرنگ می شود بطوری که 
دارائی  ارزش  و  یافته  فرسایش  بتدریج  زیربنائی  تاسیسات 

عمومی هزینه شده ،کاهش می یابد.

رویه اصالحی چند کشور 
برخی از کشورهای با اصالح روشها قادر به کاهش اتالف منابع و 
افزایش کارایی پروژه های زیربنائی شده اند. در شیلی، با طراحی 
نظام جامع بر امور زیربنائی، به میزان قابل توجهی در هزینه 
ها صرفه جوئی گردید. در کره جنوبی نیز با ایجاد پنجره واحد 
"یک مرحله ای" برای خریدهای دولتی، شفافیت و انسجام در 
نظام خریدهای عمومی ایجاد گردید. در کشورآفریقای جنوبی 
دستورالعملی تنظیم شده است که برای حفظ ارزش تاسیسات 
زیر بنائی مانند جاده ها و پلها،  تامین و نگهداری مستمر می بایست 
اعمال گردد. البته در کشور ما بصورت پراکنده، مصوبات متعدد 
ولی پراکنده ای برای اصالح مدیریت پروژه ها صورت گرفته است 
، لیکن الزم است مصوبات مزبور بصورت کالن تر به پروژه های 
زیربنائی توجه گردد. که می توان از آن جمله به تصویبنامه مورخ 
1۶/5/ 13۹5  هیات وزیران در خصوص نظارت بر انعقاد و اجرای 

قراردادهای نفتی اشاره نمود.
با توجه به زیرساختهای بسیار ضعیف و فرسوده کشور ما و لزوم 
توسعه آنها از یک طرف، و کمبود شدید منابع مالی از طرف 
دیگر، "نظام مدیریت طرحهای"  مزبور موضوع بسیار حساس 
و ظریفی بوده که باید ساختار این نظام بازتعریف شود. و در این 
راستا چند پیشنهاد عبارتند از : اولویت بندی هزاران طرح نیمه 
تمام و تعیین تکلیف سایر طرحها، تصویب طرح زیربنائی اولویت 
دار جدید متناسب با توان فنی و اجرائی و منابع مالی موجود، 
تمرکز و تقویت نظامهای نظارتی طرحها بطوری که نه در اجرای 
طرحها اختالل ایجاد شود و نه منابع مالی بدلیل سوء مدیریت 
تلف شده یا مورد سوء استفاده قرار گیرد. این نظارتها می بایست 
از دو جنبه فنی و مالی بصورت تخصصی و توسط افراد کارشناس 
و مسلط بر موضوع پروژه ها صورت گیرد. همچنین نظارت بر 
برنامه و بودجه مصوب، تاخیر در  اجرای طرحها در چارچوب 
تکمیل پروژه هزینه های زیادی بر اقتصاد ملی تحمیل می کند و 
توجه به کلید واژگان طرحهای زیر بنائی اعم از توجیه اقتصادی، 

اولویت بندی، منع هزینه تراشی، تاخیر و فساد .

The World Of Energy 68 1400 ماهنامه  دنیای انرژیتیرماه

 69تیرماه 1400



 71تیرماه 1400

برگزاری جلسه مشترک با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، صمت و اتاق بازرگانی ایران
 به همراه تنی چند از اعضای هیئت مدیره و کمیسیون بازرگانان اتحادیه جهت طرح مسائل صادراتی بازرگانان

 نگاه افراطی به تولید داشتیم، و این نگاه منجر به عدم ایجاد شبکه تجاری شده است
  باید شبکه تجاری را در جهت اشتغالزایی و ارزش افزوده ایجاد کنیم

 بحث ارزش افزوده ظلم به کل صادرکنندگان است. چرا باید نه درصد نقدا به دولت پرداخت 
شود و ماهها و سالها حقی که باید به بازرگان پرداخت شود با التماس عودت گردد. 

 این انسداد مالی با افزایش دالر، ارزش کار بازرگانی را بشدت تقلیل داده است الزم است بحث 
ضمانت نامه را اجرایی کنیم

باید شکسته شود. نظارتی نسبت به صادرات این   انحصار چهار پاالیشگاههای روغن سازی 
پاالیشگاهها نیست.

 وظیفه اتاق بازرگانی حمایت از بازرگانان است 
 قانون یک برابر ضمانت را از بازرگانان بردارید. 
 قانون گمرکی که تعزیرات را شامل بازرگان میداند باید 
تغییر کند و تولیدکننده کاال و بازرگان باید مشترکا مورد تعزیر قرار گیرند. 

 بازرگانی که تخلف نمیکند باید حمایت شود و در مسیر صادراتی موانع زدوده شود. 

حمید حسینی عضو هیئت مدیره

حمزه لو عضو کمیسیون بازرگانان

احمد صرامی عضو کمیسیون بازرگانان

 محمد مجلل عضو کمیسیون بازرگان

مشکالت صادراتی کمیسیون بازرگانان فرآورده های نفتی
 شخصیت بازرگانان خدشه دار شده است و تبعیض بین تولید کننده و بازرگان جایز نیست. 

 هزینه های بی حرمتی تحریم را بازرگانان میپردازند همچنین هزینه مضاعفی به نام خودتحریمی! 

 مسیر شکوفایی از بخش خصوصی میگذرد، دولت کارفرمای خوبی نیست. 
 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نقش بسیار تعیین کننده ای در مسیر اصالحات دارد و اتاق بازرگانی تمام قد آماده 

همکاری است. 
 سران سه قوه به این نتیجه رسیده اند که موتور محرکه اقتصاد، سود و بازرگانی است و تولیدکننده نقش حمایتی 

دارد. باید امتیازات و امکانات بسیاری را برای تجارت کشور فراهم کرد. به تشکلها و بازرگانان اعتماد کنیم 
 کارت یکبار مصرف بازرگانی معلول سیاست غلط اقتصادی است.

 باید برخوردهای پساتجارت را سنگین تر کنیم، اعضای اتحادبه بسیار شریف و محترمند و در شرایط تحریم در 
تامین منافع ملی بسیار کوشا بوده اند.

 بازرگان برای پرداخت ارزش افزوده به بانکها بهره بانکی میدهد و در دریافت فرسایشی ارزش افزوده، این 
بهره بانکی محاسبه نمی شود. 
 با توجه به طلب های بازرگانان از واریز ارزش افزوده، انتظار میرود در پرداخت ارزش افزوده های 
جدید بر اساس بستانکاری بازرگان، تهاتر انجام گیرد. 

 سال ۹8، یازده درصد از تولیدکنندگان، فرآورده های یارانه ای را مخلوط و قاچاق میکردند که این درصد 
در سال گذشته به حداقل رسیده است. 

 باید از بازرگانان حمایت کرد، انتظار داریم موانع را تشریح کنید تا ستاد پیگیری نماید. 
 انحصار پاالیشگاهها مورد تایید نیست و باید این مسیر به بورس کاال تغییر یابد.

رضا فخاری عضو هیئت مدیره

علیخانی معاونت تشکلهای اتاق بازرگانی 

خانم سعیدی عضو هیئت مدیره

افشاریان، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

The World Of Energy 70 1400 ماهنامه  دنیای انرژیتیرماه



ــی  ــی از وزارت صمــت، شــرکت مل ــا حضــور نمایندگان در نشســتی ب

پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی، ســازمان اســتاندارد، ســتاد 

ــت  ــع بازیاف ــن صنای ــاق کاال و ارز، انجم ــا قاچ ــارزه ب ــزی مب مرک

ــدگان  ــه صادرکنن ــیمي و اتحادی ــت،گاز و پتروش ــاي نف ــرآورده ه ف

فــرآورده هــای نفتــی، "ســامانه ملــی پایــش و مدیریــت روغــن هــای 

ــد.  ــی ش ــرده" معرف کارک

انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  گلچین،  فرزان  نشست،  این  در 
موضوع  این  آسیب شناسی  و  ریشه یابی   : کرد  اظهار  بازیافت 
 " گرفت.  شکل  اتحادیه  این  در  پیش  سال  هفت  حدود  از 
اختالط خوراک " یکی از معضالتی است که همکاران ما را در 
بخش های مختلف این صنعت دچار ضایعه کرده، البته اینکه 
در این صنعت تخلف می شود قابل انکار نیست،  اما ابعادی که 
متخلف ایجاد کرده گریبان گیر واحدهای تولیدی بسیاری شده 
که می خواهند سالم کار کنند . ریشه یک سری از تخلف ها 
در حمل و نقل خوراکی به نام روغن کارکرده یا تحت عنوان 
روغن سوخته وجود دارد که خوراکی برای واحدهای تصفیه 
دوم است. در هر نقطه ای از کشور اگر نظاره کنید، هرکسی 

با نام روغن کارکرده فعالیت می کند، نهایتا این رویکرد نسبت 
بوده  به کاالیی وجود دارد که خوراک واحدهای تصفیه دوم 
است . با توجه به اینکه اتحادیه دارای مسوولیت های متفاوت 
و مطالبات بسیاری در خصوص حل و فصل مشکالت صادرات 
می باشد، مقرر گردید این موضوع به  صورت مستقل در یک 
پسماند  و  تنها ضایعات  نه  آینده  در  که  بررسی شود  انجمن 
روغن کارکرده، بلکه ضایعات پتروشیمی هم در زمره فعالیت 

این انجمن قرار گیرد . 
گلچین با بیان اینکه روغن کارکرده پنجاه سال است که در 
که  زمانی  از  کرد:  اظهار  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  کشور 
تصفیه کنندگان در حد تعداد انگشتان یک دست بودند تا امروز 
که حدود 150 تا 180و در برخی عناوین بین 120 تا 1۹0 

معرفی سامانه 
ملی پایش و 
مدیریت 
روغن های 
کارکرده

کارخانه دارای پروانه یا بدون پروانه هستند، نیازمند این خوراک 
بودند. این خوراک در بعضی قسمت های دیگر هم مورد استفاده 
داده  اینها  به  اصولی که  موافقت  اساس  بر  قرار می گرفت که 
شده، خوراک باید به واحدهای تصفیه دوم برسد،  نه اینکه در 

صنایع دیگر استفاده شود. 

کمبود مواد اولیه با نشت خوراک به صنایع دیگر

گلچین ادامه داد: وقتی این خوراک به شبکه های دیگر صنعت 
نشت می کند که به این صنایع ارتباطی ندارند،  خود به خود 
این صنعت با کمبود مواد اولیه روبه رو می شود. سه گروه در 
این صنعت نقش فعال و اساسی دارند. از تعویض روغنی ها و 
اتوسرویس کارها شروع می شود، مرحله بعدی عاملین جمع آوری 

روغن کارکرده و سپس مصرف کننده که واحدهای تصفیه دوم 
هستند. در این میان یک خال و کسری در خوراک وجود دارد 
و برخی قوانین غلط روی قیمت گذاری و کیفیت کاالی خوراک 
مواد اولیه تاثیر می گذارد. وی با بیان اینکه جمع آوری کنندگان 
در این میان باید نظرات و خواسته های دو گروه اتوسرویس کارها 
و تعویض روغنی ها به عنوان فروشنده روغن کارکرده و از طرف 
دیگر واحدهای تصفیه دوم را تامین کنند، گفت: بازار رقابت 
اینکه خود را در یک نقطه  برای  اینها  شدیدی وجود دارد و 
امن قرار دهند،  از عدم مراقبت  و کنترل ها استفاده کردند. برای 
مثال یک نفر در یک استان، روغن کارکرده یک استان دیگر را 
می خرید و تحویل واحدها می داد. همین بعد مسافت و تحمیل 
با  اینها در مبدا خرید  باعث می شد که  هزینه های رفت وآمد 
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با کمترین زمان و مساحت، مخزنی که حداکثر 100 تن است، 
به همراه مسائل حفاظتی از جمله دوربین قرار دهند. تاکنون 
حدود 130 نفر تمام این موارد را پذیرفتند و گفتند اگر شرایط 
با کسانی که قاچاق  ادامه پیدا می کرد، نمی توانستیم  اینطور 

می کنند، رقابت کنیم.

تالش برای شفاف سازی مالیاتی

بحث بعدی هم شفاف سازی عملیات تجاری می باشد، بسیاری 
از عامالن فکر می کردند که چون شرکت و دفتر ندارند، تحت 
کنترل مالیاتی قرار نمی گیرند. یک تانکر، ظرف مدت یکسال 
ارزش  نه  اما  دارد،  بانکی  تراکنش  تومان  میلیارد  بر 1۶  بالغ 
سازمان  درآمد.  بر  مالیات  نه  و  می کردند  پرداخت  افزوده ای 
امور مالیاتی به دلیل عدم شفافیت، بعضا مالیات ۴0 درصدی 
برایشان در نظر می گرفت. برخی عنوان کردند که برای فعالیت 
دو ساله آنها سه میلیارد تومان مالیات بریدند، در حالی که آنها 
چنین درآمدی ندارند. هر یک میلیارد تومان، ۹0 میلیون تومان 
ارزش افزوده دارد که باید به سازمان امور مالیاتی طی سه ماه 
پرداخت شود. هم  اکنون با در نظر گرفتن فاکتوری که مورد 
تایید سازمان امور مالیاتی است و نه درصد ارزش افزوده، بخش 
مالیاتی آنها تفکیک شده و پرداخت می شود. ما تمام جنبه های 
مثبت ساماندهی شدن را برای عامالن توضیح دادیم و شبانه  روز 
با ما در تماسند که نگرانی هایشان را رفع کنیم. نگرانی افرادی 
که می خواهند سالم کار کنند تقلیل یافته و به نگرانی افرادی 

که متخلف هستند، اضافه می شود.

عدم سازماندهی واحدهای جمع آوری

در این نشست همچنین فرید جاهد مدیر پروژه این سامانه با 
مدیریت  و  پایش  ملی  سامانه   " در  که  فرآیندی  تشریح 
روغن های کارکرده " رخ می دهد، اظهار کرد: مساله موجود، 
اطالعات  هیچ  بود.  جمع آوری  واحدهای  سازماندهی  عدم 
مستندی وجود نداشت، هیچ اتحادیه و صنفی اینها را قبول 
اینکه  به  توجه  با  و  داشتند  زیرزمینی  فعالیت  آنها  نمی کرد، 

یکدیگر دچار رقابت شوند. با افزایش رقابت، کارخانه دار هم از 
یک عدد باالتر برایش نمی صرفد و جمع آوری کنندگان مجبور 
می شوند که سراغ یک کاالی حل شونده ارزان تر بروند و بهترین 
گزینه هم مادامی که حامل های  انرژی ارزان هستند، گازوئیل 
است . نود درصد جمع آوری کنندگان تمایل دارند سالم کارکنند 
بازار رقابت کشیده  به  اما وقتی  و 10 درصد ظاهرا متخلفند، 
می شود، برای اینکه از بازار حذف نشوند، تن به اختالط می دهند 

و یک گناه ناخواسته و اجباری در این زمینه پیش می آید.

وظیفه انجمن، ساماندهی جمع آوری کنندگان بود

ساماندهی  انجمن،  و  اتحادیه  وظیفه  اینکه  بیان  با  گلچین 
این جمع آوری کنندگان، مشخص کردن، شناسنامه کردن در 
بازارشان بوده، گفت: انجمن نه فاکتوری صادر می کند، نه به 
این فعاالن می گوید که با چه قیمتی و به چه کسی بفروشند. 
تمام بازار و تجارت قدیمشان، برقرار بوده و تنها باید مشخص 
شود که این کاال باید در یک جا جمع شود،  نظارتی به صورت 
رندومی بر روی آن وجود داشته باشد و چنانچه تخلفی صورت 
گیرد، با دو تذکر، در مرحله بعدی به سمت مسائل کیفری و 
حقوقی خواهند رفت. ما عامل ها را شناسایی  و " سامانه ملی 
پایش و مدیریت روغن های کارکرده "  را تشکیل دادیم. ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم از یک سال گذشته مطالعات ما 
این هدف که بخش حاکمیت  با  نهایتا  و  نظر داشتند  زیر  را 
شرایط بحرانی فعلی را زیر نظر و ساماندهی کند، این سامانه 
را در اختیار وزارت صمت، گمرک یا وزارت نفت و هر جایی 
که تمایل دارند از آن استفاده کنند، قرار خواهیم داد. برای اینکه 
فاکتورها در این سامانه ثبت شده و به سامانه های گمرکی لینک 
شود. کلیه سازمان ها برای آشنا شدن با فرآیندها به این سامانه 
دسترسی دارند، تا وقتی که به نقطه بلوغ برسد و درآن زمان 
وظیفه انجمن این است که همه افراد جامانده را ترغیب کند 

که وارد این سامانه شوند تا تمام حرکات تجاری شان ثبت شود.
دکتر گلچین با بیان اینکه بحث قاچاق از مهم ترین مشکالت این 
صنف بوده،  اما مشکالت دیگری هم وجود داشته، افزود: یکی 
از مشکالت، بحث محیط زیستی است. از عامالن استان های 
شمالی که دارای مناطق سرسبز هستند، خواستیم به سمت 
شهرها بیایند و از باغات خارج شوند. بسیاری از این عامالن در 
محل های مسکونی، تانکر های سوخت می گذاشتند و تریلی از 
اینها بارگیری می کرد. در بسیاری محل ها، در کنار نهرهای آب 
این کارها انجام می شد. به آنها زمان دادیم که ظرف شش ماه 

کار مشکلی  نداشتند، شناسایی شان  کار  این  به  عالقه ای هم 
بود. به همین دلیل استفاده از سامانه در دستور کار قرار گرفت، 
زیرا بیشترین میزان شفافیت در آی تی است. هیچ چیزی مانند 
سامانه نمی تواند کاری کند که دولت بر اطالعاتی که در سامانه 
فرآیند طوری  اینکه  باشد. ضمن  ثبت می شود، وقوف داشته 
طراحی نشود که فعالیت مرتبط با بخش خصوصی با نقص و 

کندی مواجه شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون صریح تجارت، استفاده از این 
سامانه مورد توجه قرار گرفت، گفت: در سامانه دو موضوع برای 
کنترل دیده شده که شاید از این دو منظر برای دولتی ها بیشتر 
جلوی  کردیم  تالش  کنترل  بخش  در  باشد.  داشته  اهمیت 
هرگونه تخلف که بسترش به صورت فیزیکی فراهم است، گرفته 
شود و اینطور نباشد که همین تخلف به صورت سیستماتیک 
در سامانه وجود داشته باشد. سامانه، ثبت اطالعات می کند و 
فرآیند فیزیکی را نمی تواند کنترل کند. اما در خود سامانه به 
چند شیوه می توان این را کنترل کرد. اگر قرار است کارخانه ای 
به عنوان کارخانه فعال نامیده شود، چه ویژگی هایی دارد؟ باید 
بیمه ماهیانه پرسنل را رد کند، آب و برق مصرفی اش در ماه 
بر  عالوه  می کند  مصرف  که  اولیه ای  خوراک  باشد،  مشخص 
روغن کارکرده،  اگر اسید و خاک است، اسنادش موجود باشد، 
اگر ضایعاتی دارد معلوم باشد که این ضایعات امحا و بازیابی 
می شود و درنهایت معلوم باشد که کارخانه ها با چه قراردادی 
و با چه روشی بر اساس نوع تکنولوژی، فعالیت هایشان را انجام 
می دهند. این موارد را با ابزار کنترلی فرموله کردیم و سامانه 
اینکه کارخانه ای علی رغم  و  به صورت هوشمند نقص مدارک 
اظهاراتش فعال است یا متوقف شده را در هر یک از بخش ها، با 

استفاده از هوش مصنوعی تشخیص می دهد.
وی با بیان اینکه ما فشار زیادی به عاملین نیاوردیم، گفت: در 
وهله اول به ما اعالم کردند کسانی را ثبت نام کنید که نشانی 
فیزیکی، از جمله کدپستی دارند. بر اساس فرمولی مشخص 
و  شده  گرفته  نظر  در  استانداردهایی  کارخانه،  اعضای  توسط 

فروش عامالن به کارخانه ها مشخص شود. بعد از اینکه صحت 
اطالعات احراز می شود،  کد عاملیت به آنها داده می شود تا بر 
اساس ناوگانی که معرفی کردند که ممکن است مالک آن باشند 
یا اجاره ای باشد، اقدام به جمع آوری روغن کنند. این روغن باید 
مدیریت  و  پایش  ملی  سامانه   " در  فاکتوری  یک  طی 
روغن های کارکرده " ثبت شود، در وهله اول فاکتور را صادر 
اطالعات درج شده مطمئن شدند،  از صحت  وقتی  و  می کنند 
می توانند شماره سریال هولوگرامی که به آنها داده شده را در 
سامانه ثبت کنند و هولوگرام را به فاکتور الصاق کنند. این فاکتور 
هولوگرام دار می تواند توسط نهاد نظارتی مورد کنترل قرار گیرد.

سامانه، گزارش های الزم را ارائه می دهد

بر اساس قوانین حمل و نقل، مشخص شده که اگر اختالفی 
به  این سیستم  می افتد.  فاکتور  برای  اتفاقی  ایجاد شود،  چه 
شکل کامل بسته و اتمیک است و همه موارد در آن پیش بینی 
باید  کارخانه  باشد،  کرده  صادر  فاکتور  مجموعه ای  اگر  شده. 
فاکتور را اعالم وصول کند. سامانه هم رکوردهای خودش را 
گزارش  اگر  خود  ماموریت  به شرح  توجه  با  نهادی  هر  دارد. 
بخواهد می تواند گزارش را از طریق سامانه دریافت کند، اینکه 
ماشین کجاست، پراکندگی توزیع، سالم بودن روغن و همه این 

اطالعات را می توانیم از طریق سامانه ارائه بدهیم.
رضایت  برای کسب  برنامه  این دست  از  اینکه  بیان  با  جاهد 
عاملین و کارخانه ها بسیار وجود دارد، افزود: یک بخش تحقیق 
و توسعه داریم که می خواهیم کنترل را افزایش دهیم. با یک 
فرمول ساده می توان عدالت را رعایت کرد، مشخص است که 
هر عامل چه میزان ظرفیت عملیاتی دارد. با یک ضریب می توان 
مشخص کرد که می تواند تا چه سقفی روغن جمع آوری کند. 
کرد.  کمکش  می توان  دارد،  ضعف  زمینه  این  در  عاملی  اگر 
به یک موسسه روغن میدهد،   انحصاری  به صورت  اگر عاملی 
انحصارش مشخص می شود و نوع برنامه طوری است که خود 
سامانه اطالع می دهد و امکان تقلب در آن وجود ندارد.  وی با 
بیان اینکه هر جرح و تعدیلی در سامانه، با توجه به مستنداتی 
است که باید در این سامانه بارگزاری شود، گفت: انجمن کار انتفاعی 
نمی تواند انجام دهد. ما 2.5 میلیارد تومان برای این سامانه ملی هزینه 
کردیم و هنوز هم این هزینه ها ادامه دارد. به همین دلیل ما قصد داریم 
اکثر پروژه  ها را برون سپاری کنیم و ما از حضور بخش خصوصی استقبال 
می کنیم. این سامانه منجر به رفع تمام تخلف ها نخواهد شد، اما درصد 
زیادی از تخلف ها را کم می کند، چون می دانیم که متخلف همیشه یک 

قدم از ما جلوتر است اما ما هم سعی می کنیم حواسمان باشد.

انجمن نه فاکتوری صادر می کند، نه به این فعاالن می گوید که با چه قیمتی و به چه 
کسی بفروشند. تمام بازار و تجارت قدیمشان، برقرار بوده و تنها باید مشخص 

شود که این کاال باید در یک جا جمع شود،  نظارتی به صورت رندومی بر روی آن 
وجود داشته باشد و چنانچه تخلفی صورت گیرد، با دو تذکر، در مرحله بعدی به 

سمت مسائل کیفری و حقوقی خواهند رفت
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Reliance recruits head of Saudi  wealth fund

Mukesh Ambani’s Reliance Industries has ap-
pointed the head of Saudi Arabia’s Public Invest-
ment Fund to its board, deepening ties between 
the powerful Indian conglomerate and the oil-
rich Gulf kingdom. Yasir al-Rumayyan, manag-
ing director of the kingdom’s sovereign wealth 
fund, will join the board as an independent di-
rector, Ambani said at the company’s annual 
meeting yesterday. Rumayyan’s appointment 
is part of Reliance’s years-long attempt to re-
make the family-run conglomerate, founded 
by Mukesh’s father Dhirubhai almost 50 years 
ago, into a 21st-century business embedded in 
the global energy and technology economy. Re-
liance brought in a series of strategic investors 
from tech and private equity to its digital and 
retail businesses last year. Facebook and Google 
have seats on the board of Reliance’s digital 
subsidiary Jio Platforms, in which they have 
invested billions of dollars. The addition of Ru-
mayyan, who is also chair of state energy giant 
Saudi Aramco, to the Reliance board highlights 
Ambani’s quest to deepen ties with the Gulf 
kingdom, whose oil and cash are vital to the fu-
ture of the Indian group’s core refinery business. 
Reliance is trying to close a $15bn investment 
from Saudi Arabia for a 20 per cent stake in the 
conglomerate’s refining and petrochemical as-

sets, first announced by Ambani in 2019. The 
deal was delayed by the pandemic and the fall-
out of the economic crisis on Aramco’s finances. 
Talks were recently revived, with the kingdom 
considering initially paying for the Reliance deal 
with shares, and then staggered cash payments 
over several years. The PIF last year agreed to 
invest $1.5bn in Jio, part of a $20bn fundrais-
ing spree by the Reliance subsidiary. The Saudi 
fund also ploughed $1.3bn into Reliance Retail. 
Ambani said he was “privileged” that Rumayyan 
would join the board, calling him “one of the 
most renowned names in energy, finance and 
technology”. The Reliance boss also said the ap-
pointment would accelerate the “internationali-
sation” of the Indian conglomerate, but did not 
disclose details of what role Rumayyan would 
play. Saudi Arabia is close with India, a big con-
sumer of its crude oil. As growth in oil demand 
weakens in the west, the Gulf kingdom is turn-
ing to big buyers in Asia to prop up long-term 
sales. As with many Indian conglomerates, Reli-
ance is largely run by family members. Ambani’s 
wife Nita sits on the board along with Hital and 
Nikhil Meswani, both sons of one of the compa-
ny’s founding directors. Ambani has cultivated 
relationships with Saudi royals and elites, mak-
ing multiple trips to the country.

US president plots alternative route to pass energy 
legislation Joe Biden, US president, is making a new 
effort to enact elements of his climate agenda left 
out of a slimmed-down bipartisan infrastructure 
deal, including a clean electricity standard aimed at 
decarbonising the US power sector by 2035. Senior 
White House advisers wrote in a memo seen by 
the Financial Times that Biden planned to use the 
budget reconciliation process to enact legislation 
that would include the clean electricity standard, 
as well as various tax breaks for clean energy. The 
standard would mandate rising targets for electric 
utilities to produce carbon-free electricity, with 80 
per cent of power from clean sources by the end of 
the decade and 100 per cent by 2035, according to 
previous plans outlined bythe White House.
The move comes as the White House looks for 
alternative routes to keep its climate agenda alive 
after Republicans forced it to ditch much of it from 
a bipartisan infrastructure package. The president 
“intends to work with Congress through the bud-
get process to pass additional legislation that will 
position the US to combat climate change, create 
good-paying, union jobs and win the clean energy 
future”, Gina McCarthy, Biden’s top climate adviser, 
and Anita Dunn, senior adviser, wrote in the memo. 
The $1tn infrastructure plan hammered out with 
a group of moderate Republican and Democratic 
senators includes unprecedented federal invest-
ment in railways and bridges, as well asthe rollout 
of a nationwide network of electric vehicle char-

gers and an expansion of high-speed broadband ac-
cess. But it does not feature a clean electricity stan-
dard (CES), a central pillar of the president’s plan to 
set the US on a path to net zero emissions by 2050. 
The power sector accounts for a quarter of the 
country’s carbon emissions. In the absence of other 
measures targeting polluters, such as a carbon tax, 
a CES is seen by analysts as the most effective way 
to cut emissions in the near term.
The memo, first reported by news website Axios, 
also indicated the White House would attempt to 
use the reconciliation process to implement tax 
cuts for investments in renewables, battery stor-
age and electric vehicles, another central element 
of Biden’s climate plan. The budget reconciliation 
process allows laws to be passed with a simple ma-
jority vote in the Senate, rather than the 60 votes 
normally required, meaning Biden could enact the 
measures without Republican support.
But some analysts have expressed scepticism that a 
standard can be successfully implemented through 
the reconciliation process, which is reserved for 
tax and spending measures. Others argue it can 
be crafted in such a way that it will pass this test, 
possibly by paying incentives for clean electricity. 
The memo did not give details of how the proposal 
would be structured. The White House said there 
was broad public support for the measure. Dunn 
and McCarthy said polling had shown two-thirds of 
respondents were in favour of government action 
to move to a carbon-free power sector by 2035.
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An activist investment firm won a shocking vic-
tory at Exxon Mobil. But can new directors really 
put the oil giant on a cleaner path?
on the day the little investment fi rm Engine No. 
1 would learn the outcome of its proxy battle at 
Exxon Mobil, its offi ce in San Francisco still didn’t 
have furniture. Almost everyone had been work-
ing at home since the fi rm was started in spring
2020, so when the founder, Chris James, went 
into the offi ce for a rare visit on May 26 this year 
to watch the results during Exxon Mobil’s annual 
share holder meeting, he propped his computer 
up on a rented desk. As an activist investor, he 
had bought millions of dollars’ worth of shares 
in Exxon Mobil to put forward four nominees 
to the board. His candidates needed to fi nish 
in the top 12 of the 16 up for election, and he 
was nervous. Since December, James and the fi 
rm’s head of active engagement, Charlie Penner, 
had been making their case that America’s most 
iconic oil company needed new directors to help 
it thrive in an era of mounting climate urgency. In 
response, Exxon Mobil expanded its board to 12 

directors from 10 and announced a $3 billion in-
vestment in a new initiative it called Low Carbon 
Solutions. James paced around the empty offi ce 
and texted Penner: ‘‘I was doing bed karate this 
morning thinking about how promises made at 
gunpoint are rarely kept. Exxon only makes prom-
ises at gunpoint.’’ At his apartment in TriBeCa, 
Penner, who had conceived and run the cam-
paign since its inception, was obsessively focused 
on making sure that even the last moments be-
fore the annual meeting were used strategically. 
For weeks he had kept a tally of whom he thought 
big share holders would back, but because they 
could change their votes until the polls closed 
there would be no certainty until the end. He had 
stayed up late the previous night writing a speech 
to give during the fi ve minutes he was allotted 
to address share holders, scribbling in longhand 
in a spiral notebook. He was hearing from ma-
jor investors that the company was mounting a 
last- minute push, calling shareholders to swing 
the vote in its favor.
Penner took a quick shower and sat down at 

his desk for his speech. He had been sitting at 
the same spot since the start of the pandemic, 
holding virtual meetings to drum up support for 
Engine No. 1’s four nominees. Doubling down 
on fossil fuels as society tries to decarbonize 
was only one criticism he levied against Exxon 
Mobil; he also underscored the company’s de-
clining profi tability and the fact that, when the 
campaign started, no one on the board had ex-
perience in the energy industry. When the meet-
ing began, Penner was the fi rst share holder to 
speak. ‘‘Rather than being open to the idea of 
adding qualifi ed energy experience to its board, 
we believe Exxon Mobil once again closed 
ranks,’’ he said. Driving humanity off a cliff wasn’t 
good business practice anymore, he added, 
and share holders knew it. Forty minutes after 
the meeting started, Exxon Mobil called for an 
hourlong recess. It was an unusual move; share 
holders couldn’t remember the company sus-
pending an annual meeting right in the middle 
of the proceedings. It had been a bruising year 
for the industry, with oil prices trading negative 
last spring and record numbers of shareholder 
votes pressing major, publicly traded petroleum 
companies to prepare for a zero- carbon world. 
Just that morning, as the meeting was starting, 
the news broke that a Dutch court had declared 
that Shell must accelerate its emissions- reduc-
tion eff orts. AsExxon Mobil’s meeting was un-
derway, so was Chevron’s, and share holders 
there voted in favor of a proposal to reduce the 
emissions generated by the company’s prod-
uct, which would call for a re- evaluation of the 
core business. Exxon Mobil’s management had 
appeared confi dent about the activist threat, 
but in the last moments of the battle, it seemed 
that assurance was fl agging. During the break, 
company management and sitting board mem-
bers continued making calls to some of the larg-
est investors. Exxon Mobil said it was explaining 
to share holders how to vote. The Engine No. 1 
crew, huddled around laptops in their offi ce or 
alone in front of their screens across the country, 
started speculating about what was going on — 

they suspected that Exxon Mobil executives saw 
the vote counts coming in and wanted to buy 
themselves time to try to make up for a short-
fall. Penner texted James and told him to get 
an Exxon Mobil board member on the phone. 
‘‘Seriously, tie them up if you can,’’ he wrote. 
Engine No. 1 sent out a statement criticizing the 
company for using ‘‘corporate machinery’’ to 
undercut the process. James was incredulous.
Is this legal? he kept thinking. Can they really do 
this? An Engine No. 1 public- relations adviser 
started shouting on the phone at a CNBC pro-
ducer who didn’t seem to be suffi ciently ap-
preciating the signifi cance of the moment. A 
few minutes later, Penner went live on air. ‘‘This 
is classic skulduggery,’’ he said. ‘‘This is not the 
way to move this company forward.’’ When the 
meeting reconvened, Exxon Mobil’s chief execu-
tive, Darren Woods, sounded hoarse and weary. 
He took questions for nearly an hour and then 
abruptly stopped talking so that the election re-
sults could be announced. Almost all the people 
at Engine No. 1 had their heads in their hands, 
and they went still while the list was read. One 
of their candidates, Greg Goff , was an oilman 
who had led a smaller refi ning company to leg-
endary profi tability and thought that mitigat-
ing environmental harm was part of corporate 
responsibility. Goff was elected. So was Kaisa 
Hietala, a former vice president for renewable 
energy at Neste, a Finnish petroleum company. 
But Penner started shaking his head in exasper-
ation — what about the other two candidates? 
Andy Karsner, an energy entrepreneur, was still 
in the running; the vote was too close to call. 
Anders Runevad, a former wind- power chief 
executive, was out. Penner didn’t have the fi 
nal tally, but it was now clear that at least two 
seats had been wrested from management. En-
gine No. 1 had gained a foothold at the board 
of Exxon Mobil based largely on the strength 
of its argument that failing to plan for the im-
pact of climate change could spell the demise 
of a business. Penner, usually subdued, raised a 
clenched fi st.
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