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در این مطلب، گزارشی در ارتباط با چالش هایی 
که در قراردادهای موجود با آن مواجه می باشیم 
در  و  ارائه  بهره برداری  روند  بر  آنها  اثرات  و 
ادامه، انواع مدل  های قرارداد بهره برداری ممکن 
زمینه  این  در  پیشنهاداتی  درنهایت،  و  تشریح، 

بیان خواهد شد. 
دو  هر  و  است  طرفه  دو  تهعد  یک  قرارداد 
در  اندازه  یک  به  پیمانکار،  و  کارفرما  طرف 
ما  کشور  اینکه  به  توجه  با  دارند.  حق  قرارداد 
دنبال  به  گرفته،  قرار  خصوصی سازی  مسیر  در 
سیاست درون زدایی و برون سپاری، حتماً می باید 
»عدالت اجتماعی« در قراردادها مورد توجه قرار 
است  اجتماعی  عدالت  رعایت  در صورت  گیرد. 

که برون سپاری مفهوم پیدا می کند. 
اگر مروری بر چالش های جاری داشته باشیم، 
نگاه  عدم  و  پیمان ها  مدت  بودن  کوتاه  شاید 
بلندمدت به مقوله بهره برداری، اصلی ترین عامل 

ضعف قراردادهای جاری است. 
عموماً  می شود،  سپرده  ما  به  که  پیمان هایی 
یک ساله و حداکثر در بهترین شرایط، دو ساله 
کننده  تعریف  قرارداد،  در  زمان  پارامتر  است. 
مشخص کننده  و  پیمانکار  و  کارفرمــــا  رابطۀ 
و  فعالیت ها  انجام  برای  پیمانکار  سیاست گذاری 
چیدمان سازمان با توجه به مدت قرارداد است. 

واقعیت این است که با قراردادهای یک ساله، 

پیمانکار نمی تواند حتی به بهره وری و تعمیرات 
فکر کند.

ویه بودن وجود یا عدم وجود  نکته دوم، علی السَّ
و  بهره برداری  عملیات  در  پیمانکار  فنی  دانش 
تعمیرات است، که تا مرز پیمانکاری تأمین نیرو 

سقوط می کند. 
کارفرما،  نگاه  حاضر،  قراردادی  مدل های  در 
شرکت  یک  به  انسانی  منابع  مدیریت  نگاه 
فنی.  پیمانکار  یک  نگاه  نه  است،  بهره برداری 
یک  به  را  مهندسی  فرایند  بخواهید  اگر  حتماً 
مورد  فنی  لحاظ  از  را  آن  کنید،  واگذار  شرکت 
بررسی قرار می دهید؛ اما در قراردادهای حاضر، 
هیچ گونه بررسی و تأیید صالحیتی بر پیمانکاران 

حوزه بهره برداری و نگهداری اتفاق نمی افتد. 
باشند،  کرده  ساختارسازی  که  پیمانکارهایی 
عملیات  انجام  برای  ستادهایی  ایجاد  به  شروع 
تأمین  و  فنی  پشتیبانی های  و  خرید  مهندسی، 
تجهیزات می نمایند، هم عرض با سایر پیمانکاران 

از لحاظ قیمتی، مورد مقایسه قرار می گیرند. 
با این ساختار موجود، آیا باید از پیمانکار توقع 
پیمانکار  از  می توان  آیا  داشت؟  ساختارسازی 
انتظار داشت که نیروهای خود را آموزش بدهد؟ 
مثل  مفهومی  که  داشت  انتظار  می توان  آیا 
چسبندگی و ماندگاری نیروها را برای خود تعریف 
کند؟ این نگاه عموماً اقتصادی به هزینه های تولید 

چالش های قراردادی در شرکت های نفتی از منظر بهره وری
  محمدسجاد کوثری
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با ذکر جزئیات غیر  نامتناسب  برآوردهای  ارائه  و 
تاثیرگذار، یک آفت قراردادی است. 

به  که  مناقصه ای  اسناد  در  حاضر،  حال  در 
دست مان می رسد، اطالعات، حتی در ارتباط با 
نوع غذا، نـــــوع و محل اقامت ذکر شده، اما در 
ارتباط با مسائل فنی، تنها دیکته می شود که چه 
فعالیت هایی را باید در پروژه انجام بدهیم، فارغ 
از اینکه این فعالیت های مطابق با تفکر پیمانکار، 
ایجاد  افزوده  آیا برای کارخانه یا مجتمع ارزش 

می کند یا خیر؟ 
مشخص  جهت  جدید،  شناسه  یا  شاخص 
نمودن وضعیت تجهیزات در زمان مناقصه وجود 
ندارد. در پیمان ها، اطالعات در مورد تجهیزاتی 
واقعاً  بگیرد،  تحویل  می خواهد  پیمانکار  که 
نامشخص بوده، و احساسی که به دست می دهد 
و در واقع نیز چنین می نماید، این است که قرار 
پیمانکاری  و  موجود  نیروهای  سری  یک  است 
که  پروژه  یک  نه  و  گیرند  تحویل  را  بهره بردار 

تولید پایدار داشته باشد. 
تجهیزات،  با  ارتباط  در  مناقصه  اسناد  در 
ما  ندارد.  وجود  کافی  مستندات  متأسفانه 
مفهومی با عنوان "فقر بهره برداری" داریم و در 
قبالش "بهره وری" نیز داریم و اتفاقی که افتاده 
هیچ گونه بسته تشویقی در پیمان ها جهت  ایجاد 
انگیزه  در پیمانکار برای نیل به تفکر بهره وری 

وجود ندارد. 
وقتی راجـــــع به »زیــرو فلرینگ«  و هزینه 
صحبت  گاز  مکعب  متر  یک  تولید  تمام شده 

پیمانکار  باید  نفت،  یا  انرژی  می شود، در بخش 
باید  کند.  بهره وری دقت  به  که  را مجاب کنید 
تا بتواند در حقیقت به  پیمانکار را تشویق کرد 

فرایند "بهینه سازی" فکر کند.
 مورد آخر در زمان برگزاری مناقصه، این است 
به  ورود  به  کارفرمایان بخش خصوصی،  که عموم 
مرحله تولید زود هنگام اجرای پروژه اشتیاق دارند. 
نکته ای که در اینجا اشاره می شود، مربوط به 
پروژه ای است که از راه اندازی وارد فاز بهره برداری 
زود  تولید  دنبال  پیمانکاران  عموماً  می گردد. 
برای  الزم  گواهی نامه های  تعیین  یا  و  هنگام اند 
مراحل راه اندازی تا تکمیل فنی  را فدای رسیدن 
به تولید زود هنگام می کنند. این یک آفتی است 
که عموماً در بخش خصوصی و به علت مناسباتی 

که بستر مالی آنها دارد، مشاهده می شود.
اگر بخواهیم بعد از عامل زمان، دومین عامل 
را ذکر کنیم، عدم هماهنگی و تطابق پرداخت 

مالی به میزان تولید است. 
در حال حاضر، یک پیمانکار بهره برداری، صرفاً 
حقیقت،  در  و  است  نیرو  تأمین  پیمانکار  یک 
از طریق حضور  پیمانکار  این  کارکردی  بررسی 
از  اطمینان  و  پیمانکار  شرکت  پرسنل  غیاب  و 
حضور آنان  و به صورت محاسبه نیروی انسانی 
و  تولید  میزان  به  ارتباط  کوچک ترین  بدون  و 

بهره وری اتفاق می افتد. 
بی اهمیت شدن شاخص های کلیدی عملکرد را 
می توانیم به عنوان یکی دیگر از عامل های کلیدی 

و ضعف های قراردادهای حاضر عنوان کنیم. 
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 پارامترهای دیگری در بهره برداری باید مورد 
مالک قرار گیرد، یعنی کسی که بهره بردار است، 
نفرات، در دسترس  تعداد  از  می داند که مهم تر 
نفرات،  تعداد  از  مهم تر  است.  تجهیزات  بودن 
این  ولی  است،  تجهیزات  خرابی  بین  فواصل 
موضوع در قراردادهای فعلی، مغفول مانده است. 
در  فناوری  نقش  و  فنی  روح  وجود  عدم  در 
بستری  چون  نیست.  شکی  فعلی،  قراردادهای 
تشویقی  بسته های  ندارد،  وجود  بهره وری  برای 
یعنی  فنی  روح  ندارد.  وجود  بهره وری  برای 
بهره برداری و کسب و کار  فرایند  تبدیل کردن 
بهره برداری و تعمیرات، از یک کار یدی، به یک 
مکانیزمی که مبتنی بر علوم مهندسی راه اندازی 

و بهره برداری است.
به  کار  انتقال  رویه  بحث  بعدی،  نکته   
بودن  کوتاه  دلیل  به  است.  بعدی  پیمانکاران 
گذار  نحوه  و  ساله  دو  و  یک  قراردادهای 
رویه   و  دستورالعمل  هیچ گونه  پیمانکاری، 
عملکردی برای انتقال پیمان بهره برداری از یک 
فرایند  ندارد.  وجود  بعدی  پیمانکار  به  پیمانکار 
بهره  برداری یک فرایند پیوسته است و نمی توان 
متوقف  را  پروژه  پیمانکارتان،  تعویض  به دلیل 
خدمات  اما  پیوسته،  بهره برداری  پس،  کنید. 
آن، منقطع است. ساده ترین راه کم کردن تعداد 
قراردادها  طول  و  زمان  افزایش  انقطاع ها،  این 
است و حتی در قراردادهای بلندمدت، باید یک 
پیمانکارها  بین  پروژه،  در  قراردادی  همپوشانی 

در نظر گرفته شود. 

در  مشکالت  برخی  رهاماندن  بعدی،  آیتم   
پیمانکار  به  آن  انتقال  و  عملیات  انجام  حین 
به  جاری،  قراردادهای  فضای  است.  بعدی 
نسبت  پیمانکاران  که  نمی دهد  اجازه  هیچ وجه 
پاالیشگاه ها  عملیاتی  مخاطرات  شناسایی  به 
اقدام کنند. نه تنها این اجازه را نمی دهد، بلکه 
شاید آنها را به سمتی که مخاطرات بهره برداری 
مبنایی  چون  می دهد.  سوق  کنند،  پنهان  را 
برای انجام فعالیت هایی که دیده نشده، در این 

قراردادها وجود ندارد.
یکپارچه سازی  مخاطرات  هم،  بعدی  مورد   
پاالیشگاه  تجهیزات  بحث  به  مربوط  مستندات 
دارایی  مدیریت  عنوان  به  مفهومي  است. 
فیزیکی از سال ۱۳۹۸ به عنوان الزام قراردادی 
تاکنون  که  است  شده  تصویب  نفت  وزارت  در 
هیچ جایگاهی، هیچ گونه اطالعاتی برای نیل به 
صیانت دارایی فیزیکی کارفرما نداریم. امروز بالغ 
بر ۴00 میلیارد دالر تجهیزات در صنعت نفت 
به سر  نیمه دوم عمرشان  در  است، که  موجود 
نکته می تواند خیلی  این  به  دقت  می برند. پس 

تأثیرگذار باشد. 
بهره برداری  حوزه  قراردادهای  حاضر،  حال  در 
ماهیتاً  اما   ،)۱ )شکل  می شوند  تقسیم  مدل   ۵ به 
بخش   دو  در  شد،  داده  که  توضیحی  به  توجه  با 
نیروی  مبنای  که  قراردادهایی  یکی  می گیرند.  قرار 
انسانی، و دیگری قراردادهایی که مبنای تولید دارند. 
تأمین  انسانی مثل  نیروی  قراردادهای  جنس 
پاالیشگاه  فعالیت خاص در یک  برای یک  نیرو 
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است، مثل تحویل گیری بهره برداری یک قسمت 
خیلی  حالت های  در  و  مجتمع  یک  از  خاص 
مترقی آن، پیمانکارها را محدود به ظرفیت تولید 
می کنند که خیلی خوشحال کننده نیست، چون 

که یک محدودیت دیگر برای پیمانکار است. 
نفت،  بشکه  ظرفیت  از  فراتر  تولید  به ازای 
نمی شود،  داده  پیمانکار  به  پاداشی  هیچ گونه 
مورد  حتماً  تولید،  میزان  کاهش  در صورت  اما 

جریمه های سلیقه ای قرار می گیرد. 
بحث پیشرفته تر این امر و قرارداد برون سپاری، 
تولید،  میزان  و  ظرفیت  اساس  بر  بهره برداری 
افزایش زمان قرارداد و در حقیقت امکان ایفای 

نقش توسعه توسط پیمانکارها است. 
به  بسته  که  دارد  وجود  هم  دیگر  مدل  یک 
مثل  بهره برداری،  پیمان  باالدستی  قراردادهای 

در  را  پیمانکار  که  غیره،  و   BOT قراردادهای 
باالدستی محدود  پیمان  به  یک محدوده ای که 

می کند، قرار می دهد.
شد،  عنوان  اینجا  در  که  مطالبی  از  قسمتی 
»انجمن  نام  به  مؤسسه  ای  کتاب  از  برگرفته 
این  است.  حرفه ای«   برون سپاری  بین المللی 
دانش  »مجموعه  تجاری شان،  برند  انجمن، 
متخصصان برون سپاری«  است، و تالش شده از 

این کتاب به عنوان راهنما استفاده گردد.
وجود  برون سپاری   از  تعریفی  کتاب  این  در 
رابطه  یک  سپاری  »برون  می گوید:  که  دارد 
ارائه  و  نتیجه گرا  نگاه  با  مدت  طوالنی  تجاری 
در  کلیدی  کلمه  سه  است«.  تخصصی  خدمات 
این تعریف وجود دارد: رابطه طوالنی، نتیجه گرا 

و ارائه خدمات تخصصی. 

شکل 1. انواع قراردادهای حوزه بهره برداری

تأمین نیروی انسانی با تخصص های الزم برای ۱۱
واحدهای در حال بهره برداری و تولید 

بهره برداری و تولید از یک پلنت همراه با تعهد ۳۳
بهره برداری برای تولید معین

۲۲ بهره برداری از یک پلنت یا واحد یا تعریف محدود 
و مشخص

۴۴ بهره برداری و توسعه به همراه ایفای نقش در 
فعالیت های افزایش راندمان

۵۵BOT قراردادهای بهره برداری وابسته به
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کننده،  تأمین  یک  مشارکت  با  برون سپاری 
اشاره شده  فعالیت  و  برای مسؤولیت کامل کار 
است. یعنی در ارتباط با مشارکت و مسؤولیت در 
برون سپاری، حتماً باید توجه شود. عنوان می کند 
که برون سپاری یعنی ریسک و مسؤولیت انجام 
یک وظیفه یا خدمت را به یک مجموعه دیگری 
واگذار کنیم. یعنی بحث »اشتراک در ریسک«  
را هم در برون سپاری باید مورد توجه قرار دهیم. 
این مفهوم، مفهوم جذابی است، ولی چرا در 

اجرایی شدن مورد توجه قرار نمی گیرد؟ 
چالش های عمومی وجود دارد. عموماً مدیران 
برون سپاری  با  که  دارند  نگرانی  موضوع  این  از 
داده  دست  از  کار  بر  را  کنترل شان  فرایندها، 
نگرانی  نباشد.  الزم االجرا  تصمیم گیری  شان  و 
برون سپاری  دارند  که  را  فرایندی  آن  که  دارند 

می کنند، کسب و کار اصلی شان  باشد. 
پیشنهاد  ما  به  استانداردها  خاص،  طور  به 
می کنند که فعالیت های بحرانی  را برون سپاری 
موارد  این  شناسایی  برای  روندهایی  و  کنیم 

بحرانی حتماً وجود دارد. 
کارفرمایان  واکنش های  با  ارتباط  در  همیشه 
بخش  به  انتقال  از  مقاومت  یا  حذف  دلیل  به 
ممکن  که  سیاسی  حمالت  از  نیز  و  خصوصی 
از  نگرانند.  دهد،  رخ  بیکاری  علت  به  است، 
اینکه به دلیل از دست دادن قسمتی از تیم شان، 
بگیرد،  قرار  تأثیر  تحت  کارشان  انعطاف پذیری 
نگرانند و ممکن است که از واکنش منفی برخی 
ذی نفعان از جمله مشتریان خود، نگران باشند. 

در حقیقت مهم ترین عامل، عدم وجود فرایندها 
مشخص  و  شفاف  عملکرد  ارزیابی  معیارهای  و 

برای فرایند برون سپاری است.
اگر بخواهیم به صورت خاص در حوزه نفت و 
گاز، بحث کنیم، تدوین فرمول های مالی متناسب 
دستورالعمل های  و  برون سپاری  مراحل  با 
واگذاری، به صورت چند مرحله ای، یک چالش 
و  فنی  مراحل  شفاف سازی  و  بوده،  مهم  بسیار 
می خواهد  که  پیمانکاری  کاری  قصور  و  حدود 

برون پذیر باشد، بسیار چالش بزرگی است. 
بررسی شرایط قراردادی و ریسک های مربوط 
هم ضرورت دارد، زیرا برای شناخت یک پیمانکار، 
انجام  ارزیابی های صالحیت  و  توانایی ها  می باید 
گیرد و مشخص گردد که چه قسمتی از کار، با 
با چه جزئیات )مثاًل خرید قطعات  چه حجم و 

یدکی(، می تواند در اختیار پیمانکار قرار گیرد.
برون سپاری حتماً مزایایی دارد و اگر به درستی 
انجام شود، بدون شک باعث کاهش هزینه های 
عملیات می گردد. حتماً باعث می شود که بخش 
کارفرمایی نقش حاکمیتی خود را ارتقا دهد و 
رقابتی  مزیت های  روی  بر  را  تفکرش  و  قدرت 
متمرکز کند و مطمئناً دسترسی به مهارت های 
به  را،  مدیریت  حوزه  سازمان  در  بیشتری 
بزرگ  سرمایه  مخزن  یک  به  دسترسی  دلیل 
امکان پذیر  خصوصی،  بخش  استعدادهای  از 

می کند. 
برون سپاری باعث خواهد شد که سرمایه های 
بخش  به  را  ریسک  و  شود  وارد  بیشتری  اولیه 
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وقتی راجع به »زیرو فلرینگ« و هزینه تمام شده توليد یک متر مکعب گاز صحبت می شود، در بخش 
تا  کرد  تشویق  را  پيمانکار  باید  کند.  دقت  بهره وری  به  که  کنيد  مجاب  را  پيمانکار  باید  نفت،  یا  انرژی 
بتواند در حقيقت به فرایند »بهينه سازی« فکر کند. در حال حاضر، قراردادهای حوزه بهره برداری به 5 
مدل تقسيم می شوند، اما ماهيتًا در دو بخش  قرار می گيرند. یکی قراردادهایی که مبنای نيروی انسانی، 
بحث  گاز،  و  نفت  به صورت خاص در حوزه  بخواهيم  اگر  دارند.  توليد  مبنای  که  قراردادهایی  و دیگری 
کنيم، تدوین فرمول های مالی متناسب با مراحل برون سپاری و دستورالعمل های واگذاری، به صورت چند 

و  بوده، و شفاف سازی مراحل فنی و حدود  مرحله ای، یک چالش بسيار مهم 
قصور کاری پيمانکاری که می خواهد برون پذیر باشد، چالش بسيار بزرگی است. 

خصوصی منتقل می کند؛ باعث چابکی عملکرد 
یک  در  خرید  فرایند  مثال،  به عنوان  می شود، 
بروکراسی  و  برون سپاری  با  را  خصوصی  بخش 

بخش دولتی مقایسه کنید. 
برون سپاری نوآوری های جدید را شامل می شود 
هم  را  فیزیکی  دارایی های  از  صیانت  به  توجه  و 
تحت نظر قرار می دهد. به طور مسلم برون سپاری، 
آموزش،  اجازه  که  است  فرایندهایی  از  یکی 
بهینه سازی و ایجاد مسؤولیت های اجتماعی را در 

بخش خصوصی امکان پذیر می کند.

جمع بندی
حتماً ارکان مورد بحث در این حوزه در بخش 
از  مدل هایی  است.  شده  شناسایی  کارفرمایی، 
قرارداد برون سپاری فراهم شود که در این مدل ها 
ریسک، خدمات  در  اشتراک  پارامترهای  می باید 
این  شود.  دیده  ویژه   و  گرا   نتیجه   ، بلندمدت 
برای  و  به صورت چند الیه طراحی شده  موارد، 

هر پروژه به صورت خاص، چند مدل ارائه گردد.
بخش  در  مخصوصاً  و  نفت  صنعت  در 
بهره برداری، نگهداری و تعمیرات یک سازمان یا 
نظام جهت بررسی و تأیید صالحیت پیمانکاران 
)مثل حوزه E&P که ۱۷ شــــرکت را بررسی و 

برگزیده است( وجود ندارد. 
این نظام ضرورتاً می باید ایجاد گردد و اصالح 
ساختار مالی بر اساس میزان تولید، یکی دیگر 
کار  دستور  در  باید  که  است  فرایندهایی  از 

شرکت های کارفرمایی قرار گیرد.
که  مجموعه  این  پایانی،  کالم  عنوان  به   
از شرکت های بخش خصوصی،  یکی  به عنوان 
و  حساسیت ها  از  صحیحی  درک  دارای 
فعالیت های تأثیرگـــــــذار O&M می باشـد، 
قراردادهای  مدل  طراحی  که  می دارد  اعالم 
می تواند  شفاف،  پیمانی  مفاد  با  برون سپاری 
اصلی ترین پارادایم و نقطه عطف تغییر شود و 

نیز باعث ارتقاء بخش خصوصی گردد.  
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گردهمایی  بزرگ ترین  نفت«  جهانی  »کنگره 
پاالیش  گاز،  نفت،  صنایع  صاحب نظران  و  مدیران 
ابتکار  به   ۱۹۳۳ سال  که  است  جهان  پتروشیمی  و 

»شورای جهانی نفت« ایجاد شد.
در کنگره جهانی نفت که هر سه سال یک بار برگزار 
پیشرفت های  از  صنعت  مختلف  جنبه های  می شود، 
تا  نفت  پایین دستی  و  باالدستی  فناوری در عملیات 
انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت  و  نقش گاز طبیعی 
صنعت و اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 

آن پوشش داده می شود.
دیگر  دولت ها،  مانند  ذی نفعان  دیگر  به عالوه، 
بخش های صنعتی، سازمان های غیردولتی و مؤسسه های 
می کنند.  شرکت  کنگره  این  در  نیز  انرژی  بین المللی 
دســامبر  برای  نفت  جهانی  کنگره  بیست وسومین 
۲0۲0 در شهر هیوستن آمــریکا برنامه ریزی شده بود، 
تا ۹ دسامبر سال ۲0۲۱  اما به دلیل کوویدـ ۱۹ به ۵ 

)۱۴ تا ۱۸ آذرماه ۱۴00( موکول شد.
در  زیادی  شرکت کنندگان  که  می رفت  انتظار 
کنگره سال ۲0۲۱ که بسیاری آن را المپیک نفت 
در  نگرانی ها  اما  کنند،  شــــرکت  می شناسند، 
مورد شیوع سویه جدید ویروس کرونا، اومیکرون، 
سبب شد این انتظار برآورده نشود و حضور بسیاری 
از افراد مهم صنعت نفت جهان مانند برنارد لونی، 
مدیرعامل شرکت بی پی و محمد بارکیندو، دبیرکل 

اوپک لغو شود.

با  بیست وسوم  جهانی  کنگره  شرایطی،  چنین  در 
و  بزرگ  شرکت های  از  انگشت شماری  تعداد  حضور 
که  هیوستون  شهر  در  نفت  صنعت  شخصیت های 
به طور سنتی پایتخت انرژی جهان شناخته می شود، 
در هفته گذشته برگزار شد. چهار نتیجه این رویداد 

مهم صنعت نفت جهان در ادامه می آید:

اقليم در مرکز گفت وگوها
تغییرات اقلیمی، مدت ها در این گردهمایی  بزرگ 
صنعت نفت، مانند موضوع فیل در اتاق تاریک بود و 
نادیده گرفته  تا حد زیادی  تا یک دهه پیش،  حتی 
می شد و پنج سال پیش، در حداقل توجه قرار داشت 
و از موضوعات اصلی کنگره، کنار گذاشته شده بود، 
اقلیمی در مرکز  اما اکنون پس از مدت ها، تغییرات 

توجه کنگره جهانی نفت قرار گرفته است.
»دارن وودز« مدیرعامل شرکت »اکسون  موبیل« 
مباحث  اصلی  کنفرانس، فضای  نخســـــت  روز  در 
کنگره بیست وسوم را ترسیم کرد و تغییرات اقلیمی 

را »یکی از مهم ترین گفت وگوهای زمان ما« نامید. 
در  گسترده  شناخت  یک  از  بخشی  صحبت،  این 
این  ثروت  که  است  جهان  نفت  صنعت  آینده  مورد 
در  و  سرعت  با  جدایی ناپذیر،  به طور  اکنون  بخش، 
مرتبط  پاک تر  سوخت های  به  جهانی  گذار  مسیر 
است. واقعیتی که مدت ها صاحبان صنعت نفت جهان 
دیدگاه  این حال،  با  مقاومت می کردند.  آن  برابر  در 

تغییرات اقلیمي، محور اصلي کنگره جهاني نفت
  بهروز مرادی
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صنعت نفت برای »گذار انرژی« با آنچه دانشمندان و 
فعاالن اقلیمی از آن حمایت می کنند، اختالف دارد.

رؤسای شرکت های نفت و گاز در کنگره جهانی 
نه  و  نفتی-  شرکت های  که  کردند  بیان   نفت، 
مانند  تجدیدپذیر  انرژی  نیروگاه های  یا  تسالها- 
در  را  اصلی  نقش  همچنان  جهان  در   Orsteds

گفت:  وودز  می کنند.  ایفا  اقلیم  تغییر  با  مقابله 
برای  ما  صنعت  تجربه  و  تخصص  به  »جهان 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  موفقیت آمیز  کاهش 
نیاز  اقتصادی  رونق  حفظ  حال،  عین  در  و 
شرکت  مدیــــرعامل  ویرث«،  »مایک  دارد«. 
آمریکایی»شورون«، مدعی شد که »هیچ صنعتی 
بهتر از صنعت نفت برای مقابله با تغییرات اقلیمی، 

موقعیت و قابلیت ندارد«.
نفت  شرکت  مدیـــــرعامل  النس«،  »رایان 
آمریکایی »کونوکــــو فیلیپس«، صنعت نفت را در 
مرکز »گذار انرژی« قرار داد. وی گفت: »پاسخ ها برای 
کربن زدایی در صنعت سیمان، فوالد، کود شیمیایی، 
بود.  خواهد  متفاوت  دریایی  حمل ونقل  و  هوانوردی 
همه  مجاور  در  ما  که صنعت  است  این  جالب  نکته 

اینها قرار گرفته است«.
روابط  و  اوپک  امور  مدیریت  که  گزارشي  پایۀ  بر 
در صحبت های  است،  کرده  منتشر  انرژی  مجامع  با 
انرژی باد، خورشید  مدیران ارشد شرکت های نفتی، 
و خودروهای برقی، به ندرت به عنوان بخشی از فرایند 
بر اهمیت  آنها  انرژی« مطرح شد؛ در عوض،  »گذار 
ذخیره سازی  و  جذب  فناوری  مانند  فناوری هایی 
کربن، هیدروژن و سوخت های زیستی، تأکید کردند. 

فناوری ها  این  روی  صنعتگران  از  بسیاری  اگرچه 
به عنوان یک شانس و گزینه حساب می کنند، اما آنها 
ابزاری قابل توجه  نتوانسته اند خود را به عنوان  هنوز 

و اثرگذار در مقابله با تغییرات اقلیمی، ثابت کنند.
فشار  زیر  جهان،  گاز  و  نفت  بزرگ  شرکت های 
شدید سهام داران، دولت ها و سرمایه گذاران خود قرار 
دارند تا خود را با آینده کربن زدایی شده سازگار کنند. 
مدیران شرکت های نفتی نیز از اینکه از گفت وگوهای 
جهانی اقلیمی بویژه »نشست کاپ« ۲۶ در گالسکو 

کنار گذاشته شده اند، انتقاد کردند.
آمریکایی  شرکت  مدیرعامل  هولوب«،  »ویکی 
موارد  از  »یکی  پترولیوم«گفت:  »اکسیدنتـــــال 
این  افتاد،  اتفاق  کاپ  اخیر  نشست  در  که  کلیدی 
واقع  )در  اندک  بسیار  نفتی  شرکت های  که  است 
من می گویم صفر(، در گفت وگوهای رسمی شرکت 
یک  گفت وگوها،  بعدی  دور  در  باید  ما  و  داشتند، 

صندلی در آنجا داشته باشیم«.
از  که  ضبط شده  پیامی  در  نیز  اوپک  دبیرکل 
هیجان  از  انتقاد  با  شد،  ارسال  وین  در  دفترش 
پایدار گفت:  توسعه  و  اقلیم  انرژی،  عمومی  گفتمان 
برخی  و  بود  مشهود  امر  این  گالسکو،  نشست  »در 
صداها از جمله صدای صنعت نفت حذف شد. گاهی 
انرژی، طغیان عواطف  اوقات، در مورد موضوع گذار 
بر حقایق،  و بحث های منطقی مبتنی  پیشی گرفته 
اطالعات دقیق و علم در جایگاه دوم قرار گرفته اند. 
این  به  عمومی  گفتمان  پارامترهای  می رسد  نظر  به 
پرسش تنزل یافته است: موافق یا مخالف سوخت های 
دوگانگی  نهایت  پرسش،  این  شاید  هستید؟  فسیلی 
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را  موجود  گزینه های  اشتباه  به  که  باشد  کاذب 
انتخاب »یکی  محدود می کنند. نباید پرسش درباره 
اتخاذ  نیازمند  چالش،  پیچیدگی  باشد.  دیگری«  یا 

رویکردی فراگیر است«.

هشدار در مورد »پيامدهای ناخواسته« گذار 
انرژی

گذار  روند  از  نفتی  رؤسای شرکت های  چشم انداز 
انرژی، بسیار کندتر و محتاطانه تر از آن چیزی است 
که دانشمندان و فعاالن اقلیمی خواستار آن هستند. 
آنان همچنین سوخت های فسیلی را در ترکیب انرژی 
مدیرعامل  نمونه،  به عنوان  می کنند.  حفظ  جهان، 
گذاردن  کنار  که  داد  هشدار  اکسون  موبیل  شرکت 
انرژی  سوخت های فسیلی، خیلی زود می تواند گذار 

را به یک خندق منتقل کند. 
وی گفت: »تمرکز شدید بر اقدام درخصوص یک 
عواقب  به  می تواند  بالقوه،  به طور  چالش،  از  جنبه 
که  همان طور  شود.  منجر  قابل توجهی  ناخواسته 
از موارد نشان داده است، بهترین  تاریخ در بسیاری 
نیت هایی که بد اجرا شده اند، ضرر بیشتری را نسبت 

به منافع به دنبال داشته اند«.
»رایان النس«، مدیرعامل شرکت »کونوکو فیلیپس« 
قیمت های  اخیر  »افزایش  گفت:  رابطه  این  در  نیز 
جهانی نفت و گاز، پیش نمایشی از دهه آینده بود، زیرا 
به اندازه کافی برای عرضه جدید، سرمایه گذاری  جهان 
لیتل«،  کرد«.»مارک  ایجاد  را  آشفته«  »گذار  و  نکرد 
تولیدکننده  یک  سانکور«،  »شرکت  مدیــــرعامل 
از  یکی  کانادا،  نفت  به  آغشته  شن های  در  بزرگ 

بسیار افرادی بود که استدالل می کرد که محصوالت 
مردم  مدرن  زندگی  بافت  در  اساساً  نفت،  بر  مبتنی 

درهم تنیده شده اند. 
وی گفت: »مردم متوجه نیستند که این کاال چقدر 
مفید است ... ]نفت[ در آسفالت وجود دارد و می دانید 

هیچ کس در مورد حذف جاده ها صحبت نمی کند«.
در همین حال، »امین ناصر«، مدیرعامل »شرکت 
سعودی آرامکو« در عربستان، در سخنان اخیر خود 
»جهان  اینکه  درباره  هشدار  از  پس  کنفرانس،  در 
بر  که  است  مواجه  هرج ومرج   پر  انرژی  گذار  یک  با 
مورد  در  غیرواقعی  بسیار  مفروض های  و  سناریوها 
پذیرش  است«، گفت که  انرژی متمرکز شده  آینده 
نفت و گاز »بسیار آسان تر از مقابله با ناامنی انرژی، 
است،  اجتماعی  ناآرامی های  و  افسارگسیخته  تورم 
و  می روند  باال  تحملی  غیرقابل  به طور  قیمت ها  زیرا 
تعهدات خالص انتشار صفر کشورها شروع به از بین 

رفتن می کنند«.
»انرژی  چالش   سه  با  رویارویی  اوپک،  دبیرکل 
کاهش  به  »نیاز  و  انرژی«  »امنیت  مقرون به صرفه«، 
ظریف  اقدام  مستلزم  را  گلخانه ای«  گازهای  انتشار 
البته  و  پایدار  و  جامع  راه حل های  متعادل کننده، 
شنیدن تمام صداها دانست و هشدار داد که »تمرکز 
تنها روی یکی از این مسائل و نادیده گرفتن موارد 
انحراف  مانند  ناخواسته ای  عواقب  به  می تواند  دیگر، 
بازار، افزایش نوسان های قیمت و کمبود انرژی منجر 

شود«.
تغییر  به موضوع  اتخاذ رویکرد کل نگر  وی درباره 
فقر  و  اقلیم  »تغییر  که  داد  توضیح  انرژی،  و  اقلیم 
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اطمینان  باید  ما  هستند.  سکه  یک  روی  دو  انرژی 
به صورت  جهان  مردم  همه   برای  انرژی  که  یابیم 
سمت  به  باید  ما  است.  دسترس  در  مقرون به صرفه 
جهانی فراگیرتر، منصفانه تر و عادالنه تر برویم که در 
آن، همه افراد به انرژی دسترسی داشته باشند که در 
هدف هفتم توسعه پایدار سازمان ملل به آن، اشاره 
شده است. همچنین ما باید انتشار گازهای گلخانه ای 

را کاهش دهیم«.

تشدید اختالف دولت بایدن با شرکت های 
بزرگ نفتی

به دوران گذشتـــــــــه و شعار   بازگشــــــت 
»drill, baby, drill« برای حمایــــت از تولید »نفت 
کنگره  کار  دستور  در  آمریکا  متحده  ایاالت  شیل« 
نخستین  شعار،  این  نبود.   ۲0۲۱ سال  نفت  جهانی 
سال  در  جمهوری خواهان  انتخاباتی  مبارزات  در  بار 
افزایش  از  آنان  حمایت  بیانگر  و  شد  مطرح   ۲00۸
حفاری ها برای تولید نفت و گاز، به عنوان منبع انرژی 

بیشتر برای آمریکا بود.
آخرین تاکتیک کاخ سفید برای کاهش قیمت  در 
پمپ های  بنزین  آمریکا، درخواست از تولیدکنندگان 
آمریکایی برای عرضه بیشتر نفت در بازار بود که البته 
به نظر بیشتر شبیه به یک موضع گیری سیاسی بود تا 
یک پیشنهاد جدی!»اسکات شفیلد«، مدیرعامـــــل 
وجود  »با  گفت:  باره  این  در  پایونیر«  »شرکت 
انتقادهای علنی، وی هیچ درخواست جدی از سوی 
عرضه  و  تولید  افزایش  برای  بایدن  دولت  مقام های 

نفت دریافت نکرده است«.

با این حال، حتی اگر دولت بایدن، چنین درخواستی 
آنها  با  تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا  داشت و  از  را 
بعضی  ادعای  وجود  با  آنها  پاسخ  بود،  گرفته  تماس 
به طوری  نبود؛  امیدوارکننده  چندان  شرکت ها،  از 
بر  استریت  وال  سهام  »بازار  کرد:  اعالم  »شفیلد«   که 
بنابراین،  و  کرده  وارد  فشار  نفت  صنعت  هزینه های 

افزایش تولید نفت زیادی، در کار نخواهد بود«.
قرارداد  هم اکنون  »ما  داد:  توضیح  ادامه  در  وی 
سود  پرداخت  )با  خود  سهامداران  با  سرمایه گذاری 
از  مشخص( داریم که برمبنای آن، نمی توانیم بیش 

پنج درصد تولید خود را افزایش دهیم«. 
بازار  در  نفت  عرضه  و  تولید  افزایش  واقع،  در 
آمریکا، قیمت های نفت و فرآورده های نفتی را کاهش 
نفت  شرکت های  سوددهی  موضوع،  این  و  می دهد 
شیل این کشور را با کاهش مواجه خواهد کرد که در 
شرایط کنونی، به هیچ وجه مورد قبول سهامداران این 

شرکت ها نیست.
این پیامی بود که از سوی دیگر بازیگران نفت شیل 
آمریکا در کنگره جهانی نفت تکرار شد و اعالم کردند 
که روزهای کاهش قیمت نفت از سوی تولیدکنندگان 
پایان  به  زیان دهی،  سال ها  از  پس  متحده،  ایاالت 
شرکت  مدیرعامل  هس«،  است.»جان  رسیده 
آمریکایی هس که یک تولیدکننده بزرگ نفت شیل 
و  »سرمایه گذاران  گفت:  است،  متحده  ایاالت  در 
شرکت های نفتی، به طور یکسان در نفت شیل بیش 
از حد سرمایه گذاری کردند. ما با سرعتی رشد کردیم 
که خیلی سریع بود و این موضوع، سبب کاهش بیش 

از اندازه قیمت نفت شد«.
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  قصد صنعت نفت
 برای ایجاد پشتيبان بهتر

از  بیشتر  نفت  عرضه  برای  سفید  کاخ  درخواست 
سوی شرکت های نفتی، تنها موردی نیست که صنعت 
اقدا مات  دارد.  اختالف نظر  واشنگتن  با  آمریکا  نفت 
کیستون لوله  خط  احداث  پروژه  لغو  برای  بایدن 

XL، توقف اجاره نامه های جدید در زمین های فدرال، 

همچنین صحبت های تکراری مقام های دولت وی در 
مورد ممنوعیت احتمالی صادرات نفت و گاز، از جمله 
دیگر موارد اختالفی دولت بایدن با شرکت های بزرگ 

نفت این کشور است.
با  همچنین  آمریکا،  نفتی  بزرگ  شرکت های 
از بندهای الیحه هزینه های ۱/۷۵ تریلیون  برخی 
دموکرات ها  که  کشور  این  رئیس جمهور  دالری 
پایان سال میالدی  از  پیش  تا  بودنـــــد  امیدوار 
تصویب شود، مخالف هستنـــــد. »مایک سامرز«، 
مدیـــــر »مؤسسه نفت آمریکا«، گروه اصلی البی 
که  گفت  واشنگتن،  در  نفتی  بزرگ  شرکت های 
سازمان وی، در تعدیل این الیحه موفق بوده است. 
برنامه  جمله  از  مواردی  حذف  برای  مؤسسه  این 
یارانه های  حذف  برای  تالش  و  پاک  برق  عملکرد 

صنعت از کد مالیاتی، البی کرده بود.
به دنبال حذف کامل الیحه  تأکید کرد که  سامرز 
مورد  اقالم  درباره  بیشتری  امتیازات  اگر  اما  نیست، 
انتشار  برای  جدید  هزینه  مانند  باقیمانده  اختالف 
متان و افزایش حق امتیاز در اجاره زمین های فدرال 
به  برای رأی دادن  داده نشود، گروه وی در کنگره، 

این الیحه، البی خواهد کرد.

در نهایت، بیست و سومین کنگره جهانی نفت در 
دسامبر ۲0۲۱ را مي توان در ۴ بند زیر خالصه کرد:

 تغییر اقلیم، موضوع اصلی این کنگره نفتی بود.
آنچه  با  انرژی  گذار  برای  نفت  صنعت  دیدگاه   
دانشمندان و فعاالن اقلیمی از آن حمایت می کنند، 

متفاوت است.
 مدیران نفتی معتقدند که شرکت های نفتی، نقش 

اصلی را در مقابله با تغییر اقلیم ایفا می کنند.
مورد  در  نفت،  جهانی  کنگره  در  شرکت کنندگان   
پیامدهای ناخواسته تسریع در گذار انرژي، هشدار دادند. 

 1. World Petroleum Congress

 2. World Petroleum Council

 3. Houston

 4. Omicron

 5. Darren Woods

 6. ExxonMobil

 7. Mike Wirth

 8. Chevron

 9. Ryan Lance

 10. ConocoPhillips

 11. CCS

 12. COP

 13. Vicki Hollub

 14. Occidental Petroleum

 15. Mark Little

 16. Suncor

 17. shale

 18. Scott Sheffield

 19. Pioneer

 20. John Hess

 21. Mike Sommers

 22. API

 23. Clean Electricity Performance Program
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شرایط  دنیا،  در  انرژی  مشاور  شرکت های 
سال های  در  نفت  تقاضای  پیرامون  را  خاصی 
ریستاد  مشاوره  »مؤسسه  کرده اند.  اعالم  آینده 
انرژی« پیش بینی کرده که احتمال دارد استفاده 
تقاضای  شدن  نصف  باعث  برقی،  خودروهای  از 
تا  نفت  پاالیش  و  نفتی  فرآورده های  برای  جهانی 

سال ۲0۵0 شود. 
جهانی  حرکت  که  کرد  اعالم  مؤسسه  این 
جاده ای  وسائط حمل ونقل  کردن  برقی  به سوی 
سبب  است  ممکن  کربن،  انتشار  کاهش  برای 
کاهش ۵0 درصدی تقاضای جهانی برای پاالیش 
ساهدف«،  »موکش  شود.   ۲0۵0 سال  تا  نفت 
معاون ارشد و رئیس بخش پایین دستی مؤسسه 
اینگونه که پیش می رویم،  انرژی گفت:  ریستاد 
 ۹0 حدود  میالدی،   ۲0۵0 سال  تا  و  آینده  در 
درصد خودروها برقی می شوند و این روند، سبب 
خام  نفت  فرآوری  ظرفیت  درصدی   ۵0 کاهش 

می شود.
مصرف  الکتریکی،  نقلیه  وسائط  افزود:  وی 
اما  می دهند،  کاهش  را  گازوئیل  و  بنزین  جهانی 
در  پاالیشی  نفتی  فرآورده های  دیگر  برای  تقاضا 
پتروشیمی  و  دریانوردی  هوانوردی،  بخش های 
به دلیل شهرنشینی، ممکن است همچنان باال باشد 

که سبب چالش بخش پاالیش می شود. 
با این حال، این مؤسسه مشاوره انرژی، پیش بینی 

کرد که تقاضای جهانی نفت در کوتاه مدت افزایش 
دوم  نیمه  در  که  دارد  انتظار  ریستاد  می یابد. 
امسال، روزانه ۸0 میلیون و ۱00 هزار بشکه نفت 
خام فرآوری شود، زیرا پاالیشگاه ها، تولید بنزین را 

تا حد ممکن افزایش می دهند.

 برآورد نشریه نيچر
 از آینده ذخایر نفت و گاز

»نشریه  در  اخیراً  آن  نتایج  که  مطالعه ای  طی 
نیچر«۱ منتشر شد، حتی اگر ۵0 درصد، احتمال 
درجه   ۱/۵ زیر  جهانی  گرمایش  که  باشد  داشته 
سانتیگراد نگهداشته شود، دمایی که بیشتر از آن، 
باالترین تأثیرات اقلیمی منفی را به دنبال دارد، ۹0 
درصد ذخایر زغال سنگ و ۶0 درصد ذخایر نفت و 

گاز را نمی توان استخراج کرد. 
این مطالعه علمی، نخستین ارزیابی از این نوع 
توافق نامه  اقلیمی  اهداف  بین  ارتباط  که  است 
سوخت های  صنعت  توسعه  برنامه های  و  پاریس 
فسیلی را نشان می دهد. محققان این مطالعه، وضع 

را »به طور کامل ناامیدکننده« توصیف کردند.
دانشمندان می گویند: »این تجزیه و تحلیل، به 
این معنا است که بسیاری از پروژه های عملیاتی و 
برنامه ریزی شده برای سوخت های فسیلی، غیرقابل 
اجرا هستند«. به گفته محققان، پروژه های جدید 
به  منطقی  صورتی  در  تنها  فسیلی،  سوخت های 

 آینده انرژی جهان و سرنوشت میلیاردها بشکه نفت
  مژگان محسنیدر زیر زمین
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باشند  نداشته  باور  آنها  نظر می رسند که حامیان 
که جهان با شرایط اضطراری اقلیم، مقابله خواهد 

کرد.
سوخت های  صنعت  برای  گزارش  این  نتایج 
فسیلی »تیره« است و به این معنی است که تولید 
نفت، گاز و زغال سنگ، پیش تر به اوج رسیده است 

و سال آینده، ۳ درصد کاهش می یابد.
سوخت  درآمدهای  به  به شدت  که  کشورهایی 
فسیلی وابسته هستند، مانند عربستان و نیجریه، 
از وزیران  در معرض خطر جدی قرار دارند. یکی 
کشورهای عضو اوپک، به تازگی هشدار داده که اگر 
اقتصاد آنها به موقع متنوع نشود، دچار »ناآرامی و 

بی ثباتی« خواهند شد.
افزایش  حفظ  برای  نیچر،  برآورد  اساس  بر 
دمای کره زمین زیر ۱/۵ درجه سانتی گراد، ایاالت 
از  یافته  استقالل  کشورهای  و  روسیه  متحده، 
ذخایر  از  نیمی  که  سابق،  شوروی  جماهیر  اتحاد 
زغال سنگ جهان را در اختیار دارند، می باید ۹۷ 
برای  رقم  این  نگهدارند.  زمین  در  را  آن  درصد 
استرالیا، ۹۵ درصد می باشد. حدود یک -  چهارم 
هند  و  چین  به  متعلق  جهان  زغال سنگ  ذخایر 
است که باید ۷۶ درصد از آن را در زمین نگهدارند.

ذخایر  از  نیمی  از  بیش  خاورمیانه،  کشورهای 
نفت جهان را در اختیار دارند، اما باید تقریباً دو- 
سوم آن را در زمین نگهدارند، همچنین ۸۳ درصد 
است،  نفت  به  آغشته  شن های  از  که  کانادا  نفت 
ذخایر همه  تقریباً  استخراج شود. همچنین  نباید 
نفت یا گاز غیرمتعارف، مانند نفت شیل۲، باید در 

را  فسیلی  سوخت  هیچگونه  و  بماند  باقی  زمین 
نمی توان از قطب شمال استخراج کرد.

دانشگاهی  »کالج  از  ایکینز«۳  »پل  پروفسور 
گفت:  تحقیقاتی  تیم های  از  یکی  عضو  و  لندن« 
است«.  ناامیدکننده  کامل،  به طور  وضعیت،  »این 
آن  تولید  برای  که  فسیلی  نظر سوخت های  از  ما 
برنامه ریزی می شود، هیچگاه به هدف موافقت نامه 

پاریس نزدیک نشده ایم«.
وی ادامه می دهد: »هر زمان و هر جا که نفت 
و گاز یافت می شود، هر دولتی در جهان، با وجود 
هر چیزی که ممکن است در مورد مقابله با تغییر 
اقلیم گفته باشد، سعی می کند تا آنجا که ممکن 
استخراج کنند. شرکت های  از زمین  را  آن  است، 
خصوصی، ذخایر خود را به سرعت کاهش می دهند، 
اما برای کشورهایی که دارای شرکت های ملی نفت 
هستند، فقط می بینند که مقدار زیادی از ثروتشان 
مثبت،  جنبه  اما  است؛  رفتن  بین  از  حال  در 
انجام  را  کار  این  می توانیم  واقعاً  ما  که  است  این 
دهیم. ما می دانیم فناوری های برق پاک، زمانی که 
شود،  ایجاد  کار  این  برای  سیاستی  سازوکارهای 
می توانند به سرعت در مقیاس وسیع به کار گرفته 

شوند«.
محققان معتقدند که اطمینان از انتقال عادالنه 
سوخت های  صنعت  کارگران  از  بسیاری  برای 

فسیلی، بسیار مهم است.
دبیرخانه  رئیس  فیگورس«۴،  »کریستینا 
هنگام  ملل«،  سازمان  اقلیم  تغییر  »کنوانسیون 
»ما  پاریس، می گوید:  اقلیمی  موافقت نامه  امضای 
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نگهداریم.  زمین  در  را  فسیلی  سوخت های  باید 
در آینده ایمن، جایی برای استخراج سوخت های 
فسیلی جدید وجود ندارد. برای حفظ فعالیت های 
بشر کنونی و حفظ رفاه فردا، باید حرکت به سمت 

انرژی پاک شتاب گیرد«.
»آژانس  ارشد  تحلیلگر  مک گلید«۵،  »کریستف 
است:  معتقد  این باره  در  انرژی«۶،  بین المللی 
»این تحقیق، نشان می دهد که چگونه شعارهای 
مقابله با تغییرات اقلیمی، از واقعیت فاصله گرفته 
است. هیچیک از تعهدهای خالص انتشار صفر که 
تاکنون از سوی کشورهای عمده تولیدکننده نفت 
و گاز داده شده است، شامل اهدافی مشخص برای 

محدودکردن تولید نفت و گاز نیست«.
درباره تأثیر اجرای سیاست های جهانی مقابله با 
تغییر اقلیم بر بخش نفت و گاز، »مایک کوفین«۷، 
 »Carbon Tracker« مالی  اندیشکده  تحلیلگر 
سرمایه گذاران  که  است  مهم  »بسیار  می گوید: 
انرژی  انتقال  خطرات  از  گاز،  و  نفت  شرکت های 
است که  واقعی  بسیار  این یک خطر  باشند.  آگاه 

دارایی های آنها بدون استفاده می شود«.  
طبق یک ارزیابی جدید، شرکت های نفتی بیش 
از یک تریلیون دالر در اجرای پروژه های ناسازگار 
میان،  این  در  و  با جهان کم کربن، هدر می دهند 
شرکت های »کونوکوفیلیپس«۸، »اکسون موبیل«۹، 
»شورون«۱0 و »شل«۱۱، بیشتر در معرض این خطر 

هستند.
یک  از  نیچر،  نشریه  در  منتشره  مطالعه جدید 
انرژی استفاده کرده  مدل پیچیده مصرف جهانی 

ارزان ترین سوخت های  است، به طوری  که مصرف 
فسیلی از نظر هزینه استخراج مانند نفت عربستان 
در  جو،  باقی مانده  کربن  بودجه  از  استفاده  در  را 
اولویت قرار داده است. در این الگو، ذخایر پرهزینه 
نفت  به  آغشته  شن های  مانند  آالینده  بسیار  و 
زمین  زیر  در  ونزوئال،  فوق سنگین  نفت  و  کانادا 

باقی می ماند.
این مطالعه، چگونگی کاهش سریع مصرف  در 
سوخت های فسیلی، برای نمونه مصرف زغال سنگ 
همچنین  است.  شده  محاسبه  چین،  و  هند  در 
کشور،  هر  در  جایگزین  تجدیدپذیر  انرژی  هزینه  
در نظر گرفته شده است. ذخایری به عنوان ذخایر 
زغال سنگ، نفت  و گاز در محاسبات وارد شده که 
در سال ۲0۱۸، پیش از همه گیری ویروس کرونا، 

استخراج آنها اقتصادی بود.
در  استخراج  غیرقابل  فسیلی  ذخایر  نسبت 
انجام شده  مطالعه  از  بیشتر  بسیار  جدید،  مطالعه 
ناشی  موضوع،  این  است.   ۲0۱۵ سال  در  قبلی 
درجه   ۱/۵ به  درجه   ۲ از  دما  هدف  کاهش  از 
هزینه های  سریع  کاهش  و  مدل  در  سانتی گراد 
تقاضای  که  است  برقی  خودروهای  و  تجدیدپذیر 

نفت را به میزان قابل توجهی، کاهش می دهد.
ترسیم  شده  تاریک  تصویر  محققان،  گفته  به 
فسیلی  برای صنعت سوخت های  آنها  سناریوهای 
نیاز  آنچه  از  زیاد، کمتر  احتمال خیلی  به  جهان، 
مورد  کربن  بودجه  زیرا  است،  شده  برآورد  است، 
حفظ  احتمال  درصد   ۵0 شانس  تنها  استفاده، 
دربر  را  سانتی گراد  درجه   ۱/۵ دمای  افزایش 
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از  توجهی  قابل  سطح  حذف  دانشمندان  و   دارد 
دی اکسیدکربن از جو را با کمک فناوری هایی که 
فرض  است،  نشده  ثابت  بزرگ  مقیاس  در  هنوز 

کرده اند.
محققان می گوینــــــد که »نشانــــــه های 
تولید جهانی  زیرا  دارد،  امیدوارکننده ای« وجود 
زغال سنگ در سال ۲0۱۳ به اوج خود رسید و 
حتی برخی تحلیلگران صنعت معتقدند که تولید 
نفت، اکنون در اوج تقاضا یا نزدیک به آن است. 
آنها می گویند که اقدام برای کاهش تولید نفت، 
یارانه ها،  پرداخت  به  دادن  پایان  می تواند شامل 
اکتشاف های  ممنوعیت  حتی  و  مالیات  اعمال 
به تازگی،  کاستاریکا  و  دانمارک  باشد.  جدید 
اتحادیه ای از کشورها را برای تعیین تاریخ پایان 

سوخت های فسیلی، تأسیس کرده اند.
بین المللی  »انجمن  سخنگوی  حال،  عین  در 
تولیدکنندگان نفت و گاز« می گوید: »تأمین نیاز 
جهانی انرژی در حین دستیابی به کربن زدایی، یک 
اولویت برای صنعت و جامعه است. دستیابی به این 
میدان های  در  بیشتر  سرمایه گذاری  بدون  هدف 
جدید نفت و گاز، مستلزم استقرار گسترده منابع و 
ارتقای کارآیی منابع دیگر انرژی و سرمایه گذاری 
عظیم در فناوری های جدید است که همۀ موارد، 
تاکنون شاهد آن  یابد که  افزایش  باید  با سرعتی 

نبوده ایم«.
وزیران انرژی کشورهای غنی از سوخت فسیلی، 
پیشنهادهای کاهش اکتشاف و تولید را رد  اخیراً 
داشته:  اظهار  استرالیا  از  پیت«۱۲  کرده اند. »کیث 

زغال سنگ،  قریب الوقوع  مرگ  درباره  »گزارش ها 
از  فراتر  بسیار  آن،  آینده  و  اغراق آمیز،  بسیار 
ژوئن،  ماه  در  است«.  شده  تضمین   ۲0۳0 سال 
عربستان  انرژی  وزیر  بن سلمان«،  »عبدالعزیز 
صفر  انتشار  خالص  گزارش  درباره  سعودی، 
»من  بود:  گفته  انرژی،  بین المللی  آژانس  کربن 
از فیلم تخیلی  این گزارش، دنباله ای  معتقدم که 

»الاللند«۱۳ است!«

آینده ذخایر زیرزمينی نفت ایران 
معتقد  ایران،  انرژی  و  نفت  کارشناسان  از  یک 
مهم،  سؤال  نبودیم،  تحریم  امروز  اگر  که  است 
مواجهه با مسأله “آینده بدون نفت” بود و حاال نیز 
باید به این سؤال پاسخ داده شود که با این نفت 
و از این دوره تا روزهای پیش رو، می خواهیم چه 
بکنیم و برای آیندگان چه باقی خواهیم گذاشت؟!

حساس  دوره  در  قربان«  »نرسی  نظر  طبق 
تاریخی هستیم و باید سیاست مان را در سال های 
نیست،  جهان  اولیه  انرژی  دیگر  نفت  که  آتی 
مهم  نکته  گفت:  این باره  در  وی  کنیم.  روشن 
اینجا است که گذشت زمان در چنین شرایطی، 
علیه ما است و ضرورت دارد که هر چه زودتر، 
برای روشن شدن تکلیفمان تصمیم بگیریم. وی 

ادامه می دهد: 
نشان  آمارها  نیستیم،  تحریم  ما  کنید  “فرض 
بشکه  ۱۵0میلیارد  از  بیش  ایران،  که  می دهد 
گاز  متر مکعب ذخایر  تریلیون  و ۳۲  نفت  ذخایر 
و  روسیه  عربستان،  ایران،  دیگر،  عبارت  به  دارد. 
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ونزوئال با یکدیگر ۳00 میلیارد بشکه ذخایر نفت 
دارند و از این جهت، این چهار کشور تا زمانی که 
نفت و گازی وجود دارد، در بازار خواهند بود. حاال 
با احتساب ۱۵0 میلیارد بشکه ذخایر نفتی ایران، 
باز  اگر روزانه ۵ میلیون بشکه تولید کنیم،  حتی 
ذخایر  از  بخشی  که  دارد  وجود  احتمال  این  هم 
مورد  و  بماند  زمین  زیر  همیشه  برای  ما  نفتی 

استفاده قرار نگیرد.
که  می دهد  نشان  کارشناسی،  برآوردهای 
از دور اصلی  اینکه در ۲0۵0 نفت کاماًل  احتمال 
این  از  و  دارد  وجود  خارج شود،  اولیه  انرژی های 
رو، این احتمال در میان است که نزدیک به ۱00 
ما  و  بماند،  زمین  زیر  ایران  نفت  بشکه  میلیارد 

نمی توانیم از آن استفاده کنیم. 
میلیون  از سوی دیگر در شرایط کنونی، ۸00 
متر مکعب گاز در کشور تولید می شود و اگر فشار 
بیاوریم، می توانیم که حجم تولید را ۲ برابر کنیم؛ 
حال  در  کشورها  سایر  نیست.  این  ما  مسأله  اما 
آماده شدن برای مواجهه با شرایط جدید هستند 
بمانیم  این قطار پرسرعت عقب  از  نباید  نیز  ما  و 
دیگران  برسیم که  به جایی  تا سریعاً  است  و الزم 

رسیده اند”.

عربستان در حال فاصله گيری از انرژی های 
فسيلی است

است  نفت  از سیستم  در حال خروج  عربستان 
و سرمایه اش را برای نسل های آینده جای دیگری 
به کار می گیرد. طبیعتاً ایران نیز الزم است درباره 

اینکه  بگیرد.  تصمیم  آینده،  نسل  با  مواجهه  نوع 
به جا  آینده  نسل  برای  را  میراثی  چه  می خواهد 
بگذارد. البته ما با مشکالت و مسائل بی شماری در 
این شرایط حساس تاریخی در مواجهه با تحریم و 
مسائل دیگر روبرو هستیم که وضعیت را در جامعه 
ایران دشوار کرده است. عربستان  برای  بین الملل 
برای  را  »آرامکو«  سهام  درصد   ۱0 دارد  قصد 
برساند؛  فروش  به  دیگر  جایی  در  سرمایه گذاری 
یعنی به لحاظ منطقی، عبور از انرژی های فسیلی 
روشن  باید  نیز  میان  این  در  و  است  پذیرفته  را 
کنیم که سیاستمان در قبال این تغییرات چیست.

اگر امروز تحریم نبودیم، سؤال مهم، مواجهه با 
این  به  است  بهتر  و  بود  نفت  بدون  آینده  مسأله 
سؤال جواب بدهیم که با این نفت و از این دوره 
برای  و  کنیم  چه  می خواهیم  روزهای پیش رو،  تا 

آیندگان چه باقی خواهیم گذاشت؟ 

 1. Nature

 2. Shale Oil

 3. Paul Ekins

 4. Christiana Figueres

 5. Christophe McGlade

 6. IEA

 7. Mike Coffin

 8. Conoco Phillips

 9. Exxon Mobil

 10. Chevron

 11. Shell

 12. Keith Pitt

 13. La la Land
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الزامات تحقق رشد 8 درصدي در اقتصاد کشور

برنامه هاي توسعه در بوته نقد و ارائه راهکار

تحوالت ارزی و تأثير آن بر بخش صنعت

پرونده اقتصاد و نفت
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متوسط  نرخ  کشور،  توسعه  ششم  برنامه  در 
ضمن  بود،  شده  اعالم  درصد   ۸ اقتصادی  رشد 
دنبال  به  نیز  کشور  اقتصادي  مسئوالن  آنکه 
آن  از  بعد  و   ۱۴0۱ سال  طي  رشد  این  تحقق 
دارد  ضرورت  مهم،  مطلب  این  دربارۀ  هستند. 
که با دیدگاه کارشناسی برای چگونگي دستیابي 
به این هدف تأمل کرد. هدف بسیار بلندپروازانه 
آن  در  مهمی  خاص  الزامات  به  نیاز  ولذا  بوده 
به  حتی  یا  و  به سادگی  نمی رسد  نظر  به  است. 
سختی با شرایطی که در آن هستیم، بتوانیم به 
اینکه تحوالت مهمی  چنین هدفی برسیم، مگر 

اتفاق بیفتد. 
توجه داشته باشیم که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ 
 ۲/۵ ساالنه  متوسط،  به طور  سال،   ۹ طی  یعنی 
درصد رشد جی دی پی کشور بوده است؛ دوره ای 
که حدود ۶۷0 میلیارد دالر درآمد نفت داشته ایم. 
ارزی که مي توانست سرمایه بزرگی را به اقتصاد 
رفع  و  برجام  پذیرش  از  پس  البته  کند.  تزریق 
را  خوبي  اقتصادي  رشد  ایران  مجددا  تحریم ها، 
طي سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تجربه کرد، گرچه 
مجدد  اعمال  از  بعد  و   ۱۳۹۷ سال  از  مجددا 

تحریم ها، رشد اقتصادي به صفر میل کرد.
مدیریت هر چه بوده، به هرحال ظرفیت، توان 
عمل  شکل  این  به  ما  اقتصادی  ساختارهای  و 
چنین  که  است  طبیعی  بنابراین،  است.  کرده 

ساختارهایی، به سادگی و فوری متحول نمی شود 
که بتواند ۲/۵ درصد را به ۸ درصد برساند. 

 این را یادآوری کردم که ببینیم چه مي توانیم 
اقتصادی ۸ درصد  الزامات تحقق رشد  و  بکنیم 
بود،  خواهد  درآن  هم  بهره وری  ارتقاء  طبعاً  که 

چه مي تواند باشد؟
چند نکته قابل تأمل در این زمینه وجود دارد: 
با  مقابله  و  توسعه حکمرانی خوب  نخست،   -۱
فساد اداری و اقتصادی است؛ که اگر نباشد، بعید 
رشد  برداریم.  خیز  آن سمت  به  بتوانیم  که  است 
سالم  کاماًل  ساختار  یک  به  احتیاج  باال،  اقتصادی 
ایران میسر  نه، چنین رشدی در فضای  اگر  دارد. 
وجود  با  چین  مثل  کشوری  است  ممکن  نیست. 
کارهایی  بتواند  بسته،  فضای  یک  از  برخورداری 
بکند، اما در کشور ما با شرایط موجود، حتی شروع 
چنین کاری را هم نمی توانیم انتظار داشته باشیم. 
۲- نکته بعد، شفافیت در تفکیک نقش دولت 
و بخش خصوصی در اقتصاد است؛ به طوری که 
نقش دولت، ایجاد تسهیل و زمینه سازی و نقش 
اگر  باشد.  اقتصادی  فعالیت  خصوصی،  بخش 
چنین تفکیکی به صورت واضح و شفاف و تعریف 

شده صورت نگیرد، کار پیش نخواهد رفت. 
آن  با  کسی  که  نیست  مطالبی  اینها  البته 
مخالف باشد. ایرادی به آن وارد نیست. اما با این 
وجود، همه جا این تداخل را مي بینیم. این مسأله 

الزامات تحقق رشد 8 درصدي در اقتصاد کشور
  احمد داوودي
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تعریف نشده است، در حالی که اگر این اتفاق در 
عمل نیفتد، بعید است که بتوانیم چنین خیزی 

برداریم و چنین کاری را انجام بدهیم. 
خصوصی  بخش  مشترک  فعالیت  تقویت   -۳
انتقال  برای  بین المللی  شرکت های  با  کشور 
نیز  بازار  توسعه  و  محصول  کیفیت  و  فناوری 
فعالیت  این  اگر  الزامات کار است.  از  یکی دیگر 
مشترک با شرکت های معتبر خارجی نباشد، به 
را  بزرگی  رشد  چنین  بتوانیم  که  نمی رسد  نظر 

تجربه کنیم. 
 حتماً ما باید با شرکت  هاي خارجی فعالیت های 
باشیم.  داشته  سرمایه گذاری  یعنی  مشترک 
خارجی  معتبر  شرکت  هاي  و  ایرانی  شرکت  هاي 
فعالیت مشترک  نوع  برند، می باید یک  دارای  و 
داشته باشند؛ در غیر این صورت، اینکه برویم از 
لیسانسی بخریم  بگیریم و یک  تکنولوژی  جایی 
یا کارشناس بگیریم، به نظر نمی رسد که چنین 

اتفاق مهمی در اقتصاد کشور بیفتد. 
شکل گیری  از  جلوگیری  دیگر،  نکته   -۴
رقابت  و  شفافیت  ارتقاء  و  اقتصادی  انحصارات 

کشور  در  فراوانی  انحصارات  است.  اقتصادی 
باشیم.  داشته  نباید  که  گفته ایم  اگرچه  داریم؛ 
هم  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  کلی  سیاست های 
و  زیادتر  بعضی بخش هایش خیلی  و  ابالغ شده 
بعضی بخش ها کمتر اجرا شده است؛ اما اکنون، با 
انحصارات بزرگی عماًل درگیر هستیم؛ انحصاراتی 
هزینه  هاي  درنتیجه،  و  را،  خود  ناکارآمدی  که 
زیادی به اقتصاد کشور تحمیل مي کنند، و بخش 
زیادی را از فعالیت  هاي اقتصادی و کسب درآمد 
و منفعت و هم افزایی در اقتصاد کنار مي گذارند. 
با  ما  اقتصاد  و  مي افتد  اتفاقی  چنین  وقتی 
چنین مانع بزرگی روبرو است، طبیعتاً نمی توانیم 
مسائلی  اینها  برویم.  رشدی  چنین  سمت  به 
است که بدون توجه کافی، همیشه در مجالت و 
سخنرانی ها و نوشته  ها و در برنامه های ۵ ساله ای 
این  با  عمل  در  ولی  مي گوییم،  و  مي نویسیم 

وضعیت، مواجه هستیم. 
عمل  از صحنه  موارد  این  تا  مي رسد،  نظر  به 
رشد  تحقق  برای  سمت گیری  نشود،  حذف 
ناممکنی است. ولی چون  متوسط ۸ درصد کار 

با وجود  دارد. ممکن است کشوری مثل چين  کاماًل سالم  به یک ساختار  احتياج  باال،  اقتصادی  رشد 
با شرایط موجود، حتی شروع  اما در کشور ما  بتواند کارهایی بکند،  از یک فضای بسته،  برخورداری 
چنين کاری را هم نمی توانيم انتظار داشته باشيم. نکته دیگر، شفافيت در تفکيک نقش دولت و بخش 
خصوصی در اقتصاد است؛ به طوری که نقش دولت، ایجاد تسهيل و زمينه سازی و نقش بخش خصوصی، 

فعاليت اقتصادی باشد. اگر چنين تفکيکی به صورت واضح و شفاف و تعریف 
شده صورت نگيرد، کار پيش نخواهد رفت. 
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شده  ابالغ  کلی  سیاست  یک  عنوان  به  امر  این 
و همه موظفند فعالیت هایشان را به این سمت، 
لوازم  این  به  که  مي کنیم  یادآوری  دهند،  سوق 
باید توجه داشته باشیم. اگر بتوانیم این لوازم را 
ایجاد کنیم درحدود ۸-۷ درصد رشد قابل تعقیب 
خواهد بود. همین که بگوییم ما مي خواهیم برای 
چنین رشدی خودمان را آماده کنیم، این کارها 

می باید انجام شود. 
۵- نکته مهم بعدی، وضعیت قیمت  هاي نفتی 
برنامه  سازمان  در  است.  دولت  اداری  ساختار  و 
چند  مي کنند،  حس  کارشناسان  هم،  بودجه  و 
قیمت  شدید  سقوط  آن  از  بعد  که  است  سالی 
موتور  بتواند  که  دولتی  آن  دولت،  دیگر  نفت، 
محرک توسعه باشد، نیست و نخواهد بود. چنین 
نقشی، دوره اش سپری شده است. یعنی حاال باید 
و چگونه  مي تواند  که  دولت،  غیر  که  کنیم  فکر 

مي تواند آن نقش را ایفا کند؟
کرد.  سقوط  به شدت  قیمت ها  و  درآمد  اوالً، 
کرده  بزرگ  را  خودش  بوروکراسی  هم  دولت 
صندوقی  است.  یافته  گسترش  هزینه اش  و 
و  کرده  درست  ملی  توسعه  صندوق  نام  به  هم 
خواسته ایم که مقداری از درآمد نفت مان را آنجا 
بخش  در  رشد  تقویت  و  تغذیه  و  تأمین  برای 
قانون است  این هم  بدهیم.  اختصاص  خصوصی 

و باید انجام شود.
نمی ماند.  چیزی  دولتی،  بخش  در  بنابراین 
برنامه  هاي عمرانی در گذشته، یک موتور محرک 
بود و توسعه حول آن شکل مي گرفت؛ اما امروزه، 

در  مي خواهیم،  آنچه  به رغم  عمرانی،  طرح  هاي 
و  است  شده  ضعیفی  بسیار  پدیده  یک  عمل 
نمی توانیم آن اعتباراتی که برایش الزم است را 

تخصیص بدهیم. 
هم  روی  عمرانی  طرح  هاي  از  انبوهی  حجم 
هیچ  اصاًل  که  دارد  نیازهایی  و  شده  انباشته 
 ۸0 تا   ۵0 با  زمانی  ندارد.  واقعیت  با  تناسبی 
درصد از اعتبارات عمرانی، مي توانستیم طرح ها را 
با مدت زمان بیشتری تأمین و راه اندازی کنیم. 
درباره دالیل تطویل طرح  هاي عمرانی، تحقیق 
مسأله،  این  دوره ها هم،  درآن  است.  زیادی شده 
قابل علت یابی و تحلیل بود. ولی امروزه با وضعیتی 
بنابراین،  است.  گذشته  حدود  این  از  داریم،  که 

برای این صندوق توسعه هم باید فکری کرد. 
اگر  هم،  توسعه  صندوق  عملکرد  درباره 
مطالعاتی صورت گیرد، قابل تأمل و بررسی است. 
آیا آن گونه که منابع تزریق شده، عملکرد خوب 
بوده است؟ این یکی از نیازهای مهمی است که 
در تحلیل وضعیت، حتماً باید روی آن دقت شود. 
خوب است که محققانی، کار کنند و گزارش 
دهند. حتی صندوق باید به جامعه گزارش دهد. 
دولتی ها  ما  گزارش دهی  که  است  این  واقعیت 
نیست حداقل  است. کسی حاضر  خیلی ضعیف 
در صندوق  دهد.  توضیح  کارشناسان، شفاف  به 
توسعه ملی، ۷0-۶0 میلیارد دالر ارز واریز شده، 
اما واقعاً عملکردش چه بوده است؟ حتی قانون 
توسعه  صندوق  چون  دارد.  تأمل  جای  هم  آن 
ملی ایران، تنها متکی به بخشی از قانون برنامه 



سال چهارم  شماره 24  زمستان 1400
25

پنجم است؛ یعنی قانونی مستقل که آن را تعریف 
کرده باشد و مأموریتی برای آن در سطح کشور 
قانون  یک  اآلن  تا  و  ندارد  باشد،  شده  مشخص 
آن  نقش  و  تکلیف  است  الزم  که  بوده  موقت 

مشخص شود. 
دچار  نباشد،  مدرسه  یک  اگر  ما،  کشور  در 
یا  مي کنند.  پیگیری  را  آن  و  مي شود  مشکل 
کشور  آموزش  نباشد،  پرورش  و  آموزش  وزارت 
و معلم ها معطل مي ماند. اگر دارو کمیاب شود، 
چیزی  چه  ولی  مي دهد.  پاسخ  بهداشت  وزارت 
پاسخگو  ملی  توسعه  صندوق  شود،  نایاب  اگر 

است؟ هیچ تعریفی نشده است. 
باید  نهادهایی  دارد،  مشکل  کشور  توسعه  اگر 
تعریف شود و کسانی مسؤول و پاسخگو باشند. این 
صندوق، منابع بزرگی هم دارد، اما تعریف ندارد. در 
به  آن، ۳0 درصد  آمده که سهم  برنامه ششم هم 
اضافه ساالنه ۲ واحد درصد که مبلغ بزرگی مي شود. 
دولت  موجود،  واقعیات  اساس  بر  بنابراین 
نمی تواند این نقش موتور و محرکه توسعه را داشته 
باشد، و باید در مورد این صندوق، فکری بشود و 

دقیقاً طراحی گردد که جایگاه خود را پیدا کند.
۶- نکته بعدی، اولویت جذب سرمایه خارجی 
به صورت سرمایه مستقیم است. اینکه وام بگیریم 
مشکلی را حل نمی کند. فاینانس برای یک پروژه 
معین باز بهتر است ولی اینکه دولت وام بگیرد، 
و  باشد  نداشته  کارآیی  خیلی  که  است  ممکن 
مشکالتی  است  ممکن  مستقیم،  سرمایه گذاری 

را حل کند. 

در مورد نفت و گاز هم، دو مسأله اساسی در 
این  یکی،  داریم:  ششم  برنامه  در  انرژی  بخش 
این  که  بزرگی  پتانسیل  به  توجه  با  که  است 
بخش دارد، سرمایه گذاری در این بخش چگونه 
باشد؟ به طوری که گفته شده محور برنامه ششم، 
صنعت نفت و گاز است. تقریباً اکثر کارشناسان 
سرمایه  توسعه  اما  دارند؛  اذعان  را  همین  هم 
مي خواهد. سرمایه این بخش چگونه تأمین شود؟ 
ساختاری که تعریف شده، این است که هرچه 
درآمد از این صنعت درمي آید، درصدی سهم نفت 
باشد و درصدی سهم صندوق توسعه ملی، مابقی 
هم در اختیار دولت که مبلغ زیادی باقی نمی ماند. 
سهم نفت االن ۱۴/۵ درصد است. وقتی نفت ۱00 
دالر بود، این درصد مبلغی مي شد؛ اما حاال با نفت 
۶0 دالر مبلغ چندانی نمی شود و کفایت نمی کند. 
قبلی  انباشته  بزرگ  بدهی  هاي  این،  بر  عالوه 
مجموع  در  است.  بزرگی  مشکل  نیز  داریم  که 
شرکت نفت، بالغ بر ۵0 میلیارد دالر بدهی دارد 
که عمده اش ارزی است. بنابراین با ۱۴/۵ درصد، 

نمی شود این کارها را به انجام رساند.
به دوستانی که در سازمان برنامه کار مي کنند، 
جنبه  اینها  )البته  کردیم  پیشنهاد  سناریو  سه 
کارشناسی دارد و به تصمیم سازی نرسیده است(: 
کنیم.  را حفظ  درصد   ۱۴/۵ همین  اینکه،  یکی 
درصد   ۳0 که  هم  توسعه  صندوق  سهم  چون 
باید باشد و سالی ۲ واحد درصد هم اضافه شود. 
بنابراین، چیزی برای دولت نمی ماند که بخواهیم 

سهم نفت را هم اضافه کنیم. 
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ولی  بماند  درصد   ۱۴/۵ همین  آنکه،  نتیجه 
گاز  و  نفت  در  سرمایه گذاری  گزینه،  این  با 
انجام مي شود  و بخش کوچکی  نمی شود  تأمین 
افزوده  بخشی هم  و  بدهی  هاي سابق مي ماند  و 
مي گردد. این راهگشا نیست؛ ولی گاهی از روی 

ناچاری، ممکن است کاری بکنیم. 
حالت دیگر، آن است که این ۱۴/۵ درصد برای 
شرکت ملی نفت با همه کم وکاستی باشد، ولی 
قانون گذار  که  قانونی  حکم  با  قبلی  بدهی  هاي 
پرداخت  باز  دولت  از  جداگانه  دهد،  اجازه 
کردیم،  برآورد  بگوییم  است  ممکن  مثاًل  شود. 
صادراتی  درآمد  درصد   ۱0 آن-که  میلیارد   ۲۷
بشود- بخش مهمی از این بدهی ها تأدیه گردد؛ 
چون این بدهی ها هر چه بماند، سیستم بانکی و 
بخش دیگر اقتصاد، به مشکل برمي خورد. هر چه 
بهتر و روان تر  اقتصاد مي تواند  بازپرداخت شود، 
جلو برود. بنابراین، باید برای آن هم بتوان فکری 
کرد. با ۱0 درصد درآمد، می توان بخش اعظمی 

از آن را پوشاند. 
سهم  که  است  این  هم،  دیگر  سناریو  یک 
درصد   ۲0 درصد،   ۱۴/۵ جای  به  نفت  صنعت 
شود و صنعت نفت خودش با بدهی هایش هرچه 
مي خواهد بکند. طبعاً بخشی بازپرداخت مي شود 
منابع  هم  مقداری  مي ماند.  بعد  برای  بخشی  و 
این  مي گردد.  تأمین  سرمایه گذاری  نیاز  مورد 
دوستان  امیدواریم  و  شده  که  است  بحث هایی 
بهتری  پیشنهادات  بتوان  تا  کنند  راهنمایی  هم 

مطرح کرد.

انرژی  مصرف  داریم،  که  دیگری  مهم  نکته 
است.  نامناسب  و  زیاد  بسیار  مي دانیم  که  است 
در دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ که آمار مطمئن تری از 
آن وجود دارد و در دسترس است، ساالنه حدود 
افزایش  کشور  در  انرِژی  شدت  درصد،   ۱/۶۶

داشته است! 
بدهیم  بهبود  را  وضعیت  این  بخواهیم  اگر 
کارهای  باید  برویم،  آن  کاهش  سمت  به  و 
بزرگی بکنیم. ولی چون در برنامه ریزی ناچاریم 
همه  همت  با  که  بگذاریم  بزرگتری  هدف  هاي 
انشاءاله  مسؤوالن  و  کارشناسان  و  دستگاه ها 
محقق شود، درنظر گرفته شده که مجموعاً حدود 
۱۶ واحد درصد از وضعیت فعلی در شدت انرژی 
به ازای  انرژی  شدت  مقدار  هر  از  یعنی  بکاهیم. 
مثاًل حدود ۱000 دالر تولید ناخالص داخلی، ۱۶ 

واحد درصد کاهش بدهیم. 
دوره  در  شد،  مرور  پیش تر  که  همان طور 
درصد   ۲/۵ ما  رشد  گذشته،  سال  هاي  طوالنی 
این  با  دوره  این  در  کنیم،  توجه  است.  بوده 
شدت  افزایش  درصد،   ۱/۶ ساالنه  رشد،  میزان 
انرژی داشته ایم؛ یعنی یک پدیده منفی فزاینده 
اگر  درصد،   ۸ رشد  تحقق  برای  حاال  داشته ایم، 
شاید  شود،  عملی  الزامات  آن  و  مجموعه  این 
بشود به سمت این هدف گذاری و تحقق آن در 
آینده خیز برداریم و بتوانیم به آن نزدیک شویم. 
کشور به چنین راهکارهایی نیاز دارد؛ ولی حاال 
به مدیریت، علم و تقوای همه دوستان و مدیران 

نیاز است!
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ادامه شرایــــط موجود و بي نظمي هاي حاکم 
توسعه،  برنامه هاي  اجراي  در  اقتصاد  عرصه  در 
دشوار و حتي غیر ممکن است. از این رو، براي 
خروج از چرخه باطل توسعه نیافتگي کشور، الزم 
است استراتژي و برنامه ها، به نحو احسن و به طور 

زیربنایي متحول شود. 
برنامه هاي  عملکرد  عارضه یابي  با  مي رسد  به نظر 
سیاست هاي  و  راهبردها  قالب  در  تنها  گذشته، 
پیشنهادي، امکان دستیابي به اهداف میسر خواهد بود. 
درست  را  انرژی  حوزه  بتوانیم  اینکه  برای 
ارزیابي و تحلیل کنیم، نیاز به یک نگاه تاریخی 
به تحوالت برنامه ریزي انرژي در یک سده گذشته 
و بویژه سال هاي اخیر داریم تا دریابیم عملکرد 
برنامه ها، در چه شرایطي خوب و یا بد بوده است.

در این رهگذر، باید بدانیم که روند یک سده 
گذشتۀ وجوه حاصل از صادرات نفت، چگونه بوده 
امکان دارد که در مورد آمارها اختالفاتی  است. 
ارقام همین حدود است.  اما  وجود داشته باشد، 
سال   ۱0۳ در  ما  نفت  صادرات  از  حاصل  وجوه 
که  است  دالر  میلیارد   ۱۲۴0 حدود  گذشته، 

تفکیک آن به قرار زیر است:
 تا قبل از ۱۳۳۲ که کودتای ۲۸ مرداد اتفاق 
انعقاد  با   ۱۳۳۳ از  دالر،  میلیارد   ./۵ مي  افتد، 
آخر  حدود  یعني   ۱۳۵0 تا  کنسرسیوم  قرارداد 
برنامه چهارم عمرانی، بالغ بر ۱۴/۵ میلیارد دالر 

 ۱۱۶/۵ مبلغ   ۱۳۵۷ تا   ۱۳۵۱ از  نهایت،  در  و 
میلیارد دالر، و بنابراین، وجوه حاصل از صادرات 
دالر  میلیارد   ۱۳۱/۵ انقالب،  از  قبل  تا  نفت 
مي باشد. حال آنکه وجوه حاصل از صادرات نفت 
مي رسد.  دالر  از ۱۱00  بیش  به  انقالب،  از  بعد 
یعني وجوه حاصل از صادرات نفت طی سال هاي 
از  و  دالر  میلیارد   ۱۵۷ مبلغ   ۱۳۶۸ تا   ۱۳۵۸
از  دالر،  میلیارد   ۱۵0 مبلغ   ۱۳۷۸ تا   ۱۳۶۹
از  و  دالر  میلیارد   ۱۳0 مبلغ   ۱۳۸۳ تا   ۱۳۷۹
۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مبلغ ۶۷۳ میلیار دالربوده است.

کل تولید انباشتی نفت و گاز- در صورتی که 
بگیریم-  نظر  در  نفت  بشکه  معادل  هم  را  گاز 
نفت  معادل  بشکه  میلیارد   ۱0۴ حدود  جمعاً 
بوده است که اگر هزینه فرصت آن ۵0 دالر در 
هربشکه باشد، رقمی معادل ۵۲00 میلیارد دالر 
برآورد مي  شود که ۹0 درصد آن مربوط به بعد از 
انقالب بوده است. اما سؤال این است که ما با این 

درآمد چه کرده ایم؟ 
ارزش  و  دارایی  ما  برای  باید  مبلغ  این  برابر   ۵
درآمد  دارایی ها  آن  از  و  مي  آمد  بوجود  افزوده 
به دست مي  آوردیم. که متأسفانه این امر محقق نشد.

چه  ببینیم  اکنون  بگذریم،  که  گذشته ها  از 
داریم و براي آن، چه برنامه اي تدارک دیده ایم؟ 
 ۳۶۶ حدود  ما  برداشت  قابل  گاز  و  نفت  ذخائر 
میلیارد بشکه معادل نفت خام است؛ که اگر مبلغ 

برنامه هاي توسعه در بوته نقد و ارائه راهکار
  ایرج مهرآزما
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آن را بشکه اي ۵0 دالر در نظر بگیریم، ۱۸ هزار 
که  است  این  سؤال  حال  مي  شود.  دالر  میلیارد 
برای این ثروت چه برنامه ای داریم؟ برای اینکه 
تاریخچه  به  نگاهی  بفهمیم،  درست  را  مسأله 

برنامه ریزی نفت و گاز کشورمان مي  اندازیم:
جامع  الیحه   ،۱۲۸۹ درسال  بار  اولین  برای 
ملی  شورای  مجلس  به  و  مي  شود  تهیه  بودجه 
مهم  خیلی  که  مسأله ای  مي  شود.  تقدیم  وقت 
پایه گذار  نروژی ها  مي   کنند  فکر  عموماً  و  است 
حساب  که  حالی  در  هستند،  ذخیره  حساب 
وجوه ذخیره مملکتی را ایرانی ها در سال ۱۳0۸ 
براساس قانون تشکیل دادند و این حساب تا سال 
به آن واریز  ۱۳۲0 وجود داشته و عایدات نفت 
مي  شده و هر ساله، مجلس مشخص مي  کرده که 
وجوه این حساب در چه زمینه هایی هزینه شود. 
مشخص  اسناد،  به  مراجعه  با  که  است  جالب 
می شود که در این سال ها، برداشت از این حساب، در 
کجا هزینه شده است؛ مثاًل در سیمان ری، کارخانه 
قند کهریزک و در راه آهن چقدر، و چه میزان در 
قشون و غیره هزینه شده است. تا سال ۱۳۲0 کاًل 

۸ درصد مخارج کل و بودجه به درآمد نفت وابسته 
بوده است. اگر حساب ذخیره را از آن بیرون بیاوریم، 

فقط ۲ درصد وابسته به نفت مي  شود. 
تصویب  با  و  رضاشاه  رفتن  با  در سال ۱۳۲0 
ملغی  ذخیره  حساب  این  ملي  شوراي  مجلس 
دولت  دست  در  نفت  درآمد  نتیجه  در  مي  شود. 

قرار مي گیرد. 
۷ سال درآمد نفت وارد بودجه دولت مي  شود 
و وابستگي بودجه به درآمد نفت، به شدت افزایش 
مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  اینکه  تا  مي یابد 
تشکیل  با  که  مي  رسند  نتیجه  این  به  دوره  آن 
سازمان برنامه، از عواید نفت در طرح هاي عمراني 
استفاده شود. قرار مي  شود تا ده سال، سال اول، 
۴0 درصد، سال دوم، ۷0 درصد و سال هاي سوم 
برای  از عواید صادرات نفت  بعد ۱00 درصد  به 
امور تولیدي و عام المنفعه مصرف شود که البته 

هیچگاه این امر محقق نشد. 
برنامه  پنج  انقالب،  از  قبل  تا  زمان  این  از 
برنامه  و  مي شود  اجرا  و  تهیه  در کشور  عمرانی 
ششم عمراني نیز تهیه مي شود که فرصت اجراي 

کل توليد انباشتی نفت و گاز- در صورتی که گاز را هم معادل بشکه نفت در نظر بگيریم- جمعًا 
حدود 104 ميليارد بشکه معادل نفت بوده است که اگر هزینه فرصت آن 50 دالر در هربشکه باشد، 
رقمی معادل 5200 ميليارد دالر برآورد مي  شود که 90 درصد آن مربوط به بعد از انقالب بوده است. 
اما سؤال این است که ما با این درآمد چه کرده ایم؟ 5 برابر این مبلغ باید برای ما دارایی و ارزش 

که  به دست مي  آوردیم.  دارایی ها درآمد  از آن  و  به وجود مي  آمد  افزوده 
متأسفانه این امر محقق نشد.
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انقالب  از  آن میسر نمي گردد. در حالي که بعد 
تصویب  و  تهیه  توسعه  برنامه  شش  تاکنون، 
توسعه  برنامه  ما  هیچوقت  اگرچه  کرده ایم. 
ظرفیت هاي  کل  از  استفاده  به معني  اقتصادي 
بخش  ظرفیت  از  استفاده  جمله  از  کشور 
همان  کار،  اساس  و  نکردیم  تعریف  خصوصي، 

برنامه عمرانی بوده است.
ساله   ۷ برنامه  دو  عمراني،  دوم  و  اول  برنامه 
برنامه  مي شود.  شروع   ۱۳۲۷ سال  از  که  است 
اتفاق  مرداد   ۲۸ کودتای  اینکه  به دلیل  اول 
برنامه،  این  در  که  مي  ماند،  کاره  نیمه  مي  افتد، 
برق رسانی به شهرها در قالب طرح هاي عمراني 
از شهرها توسط  تعریف مي شود که در تعدادی 

شهرداری ها انجام مي  گردد.
در برنامه سوم برای اولین بار، برنامه توسعه و 
گسترش صنعت برق مطرح مي  شود. هنوز در این 
این  نیست، چون  نفت صحبتي  بخش  از  برنامه 

مسأله در کنسرسیوم طرح مي  گردد. 
تسهیل  و  تشویق  عمراني،  سوم  برنامه  در 
برق رساني به صنایع و برق رساني در جهت رفاه 
و آسایش مصرف کنندگان هدف گذاري مي  شود. 
بازارهای برق به سه گروه تقسیم مي گردد: تأمین 
شهر   ۱۷ برق  تأمین  مصرف،  عمده  مراکز  برق 

مهم، تأمین برق شهرهای کوچک. 
مهمترین خصیصه این دوره، تأسیس سازمان 
است.  منطقه ای  برق  مؤسسات  و  کشور  برق 
سپس وزارت آب و برق و درنهایت، توانیر شکل 
مي گیرد. نکته مهم دیگر که در این برنامه دیده 

و  برق  شده  تمام  قیمت  هزینه  کاهش  شده، 
اصالح ترکیب نرخ مي باشد.

ساله،   ۲۵ برنامه  کنسرسیوم  دوره،  این  در 
برنامه ۵ ساله، یک برنامه یک ساله برای توسعه 

میادین نفت داشته است.
تا   ۱۳۴۶ سال  که  عمرانی  چهارم  برنامه  در 
۱۳۵0 را دربر می گیرد، برای نخستین بار، برنامه 
نفت و گاز و برق را در برنامه عمرانی مي  آوریم. 
برنامه  در  ریال  میلیارد   ۸۱ که  است  ذکر  قابل 
نفت دیده مي  شود که ۲۸/۵ میلیارد آن را شرکت 
ریال  میلیارد   ۵۲/۵ و  مي  کند  تأمین  نفت  ملی 
آن را کنسرسیوم و شرکت های مختلف مي  دهند. 
و  اکتشاف  به  میلیارد  نفت ۳/۷  از سهم شرکت 

استخراج می رسد. 
از  درصد   ۹ حدود   ،۱۳۵0 تا   ۱۳۴۶ سال  از 
نفت  باالدستی  در  تولیدی  خام  نفت  ارزش 
شورای  دوره،  این  در  مي  گردد.  سرمایه گذاری 
درآمد  دوره،  آخر  در  و  مي  شود  تشکیل  انرژی 

نفت افزایش مي  یابد. 
توجه  مورد  اکتشاف،  توسعه  برنامه  همچنین 
احداث  و  گاز  جایگزینی  مي  گیرد.  قرار  جدی 
مولدهای بزرگ مطرح مي  شود. طرح های توسعه 
شبکه سراسری گاز و احداث شبکه برق روستایی 
قرار مي  دهند. اصالح ساختار هم  را مورد توجه 
مدنظر قرار مي  گیرد که در برنامه پنجم، وزارت 

نیرو از برآیند این پیشنهادات متولد می شود. 
خط مشی هایی که در برنامه پنجم عمرانی ارائه 
شده، چهارچوب هایی است که هنوز هم همان ها 
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ایجاد  و  تعدیل  اکتشاف،  مثل  مي  گوییم.  را 
هماهنگی در نرخ فرآورده هاي نفتي.

تغییر  و  برنامه  قانون  اجراي  با  دوره،  این  در 
مسؤولیت هاي سازمان برنامه و با تشکیل شوراي 
شرایط  برنامه،  عالي  شوراي  حذف  و  اقتصاد 
بودجه  نفتي در  عواید  از  استفاده  براي  جدیدي 
شرکت  مانور  عمل،  در  و  مي آید  به وجود  دولت 
توسعه  در  نفتي  منابع  از  استفاده  در  نفت  ملي 

میادین نفت و گاز کم مي شود. 

مي  افتد  دوره  این  در  که  اتفاقی  مهم ترین 
تشدید وابستگی بودجه به درآمد نفت است.

 

 شکل 1. وابستگي بودجه با/ 
و بدون درآمد نفت از سال 1338 تا 1385

افزایش  لحاظ  به  پنجم،  برنامه  دوم  سال  در 
زیاد درآمدهای نفتی، در برنامه پنجم تجدیدنظر 
طی  مي  رود،  باال  نفت  قیمت  وقتی  مي  شود. 
میلیارد   ۱۱۶ حدود   ۱۳۵۷ تا   ۱۳۵۱ سال های 
 ۸ با  مقایسه  در  که  مي  کنیم  پیدا  درآمد  دالر 
میلیارد دالر برنامه چهارم، افزایش قابل توجهي 

را نشان مي دهد. 
اما به جای اینکه از این درآمد، به نحو احسن 

از  منطقي  غیر  و  نابه جا  استفاده  با  ببریم،  بهره 
آن، مملکت با بحران مواجه شد. به قول معروف، 
نفت  قیمت  نامتوازن  آهنگ  ضرب  مي  گوییم 
درسال هاي ۱۳۵0 تا ۱۳۵۷ اتفاق مي  افتد؛ چرا؟ 
نفتی به ۱۱۶  همان طور که اشاره شد، عواید 
میلیارد دالر مي  رسد. دراین دوره، وابستگی نفتی 
به  دولت،  اندازه  و شاخص  درصد،  به۸0  بودجه 
نسبت  تفاوت  مي  رسد.  درصد   ۵۴ به  یک باره 
ناخالص  تولید  به  نفتی  عواید  بدون  پرداخت ها 

ملی در سال ۱۳۵۴ به ۴۱ درصد مي  رسد. 
بار هزینه عمرانی و جاري دولت تا ۳00 درصد 
که سال ۱۳۵۱  تورم  نرخ  مي  کند.  پیدا  افزایش 
حدود ۷ درصد بوده تا آخر برنامه به ۲۵ درصد 
برای کنترل قیمت ها، مجبور مي  شوند  مي  رسد. 
واردات را توسعه بدهند. با واردات، همه نهادهای 
اقتصاد نوپا تخریب مي  شوند و از بین مي  روند. در 
شکل ۱، اندازه دولت یا وابستگی دولت به نفت 
نفت  بدون  و  با/  بودجه  کل  نسبت  منحني  در 
ناخالص داخلی طي سال هاي ۱۳۳۳تا  تولید  به 

۱۳۵۸ ارائه شده است.

دوران پس از انقالب 
انقالب(،  از  پس  اول  سال  )ده  اول  دوره  در 
و  مي  آید  به وجود  انرژی  مطالعات  در  وقفه ای 
به وضوح مشاهده  و گاز  نفت  برنامه ریزی  چالش 

مي شود. 
در این دوره، تشکیل کمیسیون انرژی در سال 
برای  مي  افتد.  اتفاق  وزیری  نخست  در   ۱۳۵۸
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اولین بار، در قالب تبصره ۳۸ بودجه سال ۱۳۵۸، 
واریز  خزانه  به  نفت  عایدات  که  مي شود  مقرر 
نفت  صادرات  از  حاصل  وجوه  کل  یعنی  گردد؛ 
به خزانه ریخته مي  شود و شرکت نفت هم مثل 
سایر دستگاه ها باید از خزانه اعتبارات بگیرد. به 
همین دلیل، این شرکت با بحران روبرو مي  شود. 
مطالعات  کردن  به هنگام  طرح  دوره،  این  در 
یک  و  سال ۱۳۴۹  در  بار  یک  که  انرژي  جامع 
استنفورد  مؤسسه  توسط   ۱۳۵۶ سال  در  بار 
این  اما هنوز هم  بود، تعریف گردید،  تهیه شده 

مطالعات، به نتیجه نرسیده است!
مناسب  برنامه ریزی  عدم  شاهد  دوره،  این  در 
میادین نفت و گاز هستیم. اتفاق بدی که در این 
داخلی  متخصص  نیروهای  خروج  مي  افتد،  دوره 
نیروهای  به کارگیری  الزام  و  است  خارجی  و 
غیرکارآمد؛ بخصوص شرکت نفت، مجبور می شود 
این  کند.  استخدام  را  پیمانکاران  کارگران  که 
مسأله، بحرانی برای شرکت نفت به وجود مي  آورد. 
محدود شدن همکاری با شرکت های برتر جهانی 

در توسعه طرح ها، در این دوره اتفاق مي  افتد.
اجباراً  تحمیلي،  جنگ  به دلیل  دوره،  این  در 
کارهای  به  اینکه  جای  به  مدیریتی  رده های 
بازسازی  به  می شوند  مجبور  برسند،  اساسی 
نتیجه،  در  گمارند.  همت  آسیب دیده  تأسیسات 
در برنامه ریزی جامع و میان مدت، غفلت مي  شود 
در  تولیدی  خام  نفت  ارزش  درصد   0/۵ تنها  و 

طرح های باالدستی سرمایه گذاری مي  گردد.
مثبتی  اتفاق  یک  توسعه،  اول  برنامه  در 

خارجی  قراردادهای  که  مي  شود  قرار  و  مي  افتد 
با شرکت  هاي ذی صالح، حداکثر تا ۳/۲ میلیارد 
که  شود  انجام   )۲۹ تبصره  ح  بند  )مطابق  دالر 
وارد  منابع  مقداری  اینکه  سوی  به  است  گامی 
سرمایه گذاری  به  تا  شود  نفت  ملی  شرکت 

اختصاص یابد.
در برنامه دوم توسعه )طبق تبصره ۲۲ جدول 
۱۳ و بند م آن(، اجازه استفاده از بیع متقابل و 
و  دالر  میلیارد   ۶/۵ سقف  تا  به ترتیب  فاینانس، 
راه،  نفت،  وزارتخانه  هاي  برای  دالر  میلیارد   ۳/۵

صنایع، معادن و فلزات و جهاد داده مي  شود. 
پارس  طرح  هاي  شامل  اقدامات  این  نفت،  در 
آماک،  کنگان،  داالن  گازی  الیه  هاي  جنوبی، 
سیری، بالل، سروش، و پاالیشگاه مایعات گازی 
بیع  مکانیسم  نتیجه،  در  که  مي  شود  عسلویه 
اساس،  این  بر  شد.  تعریف  فاینانس  و  متقابل 
طرح  هاي  در  دوم،  برنامه  در  دالر  میلیارد   ۱/۸
نفت  ارزش  درصد   ۱/۵ معادل  نفتی  باالدستي 

خام سرمایه گذاري گردید.
درآمد  توسعه،  سوم  برنامه  قانون   ۱۲0 ماده 
شرکت  درآمد  میعانات،  و  فرآورده ها  صادرات 
ارزی  مصرف  به  تا  می شود  تلقی  نفت  ملی 
مبالغ  برسد.  غیره  و  سرمایه ای  جاری،  عملیات 
در  دولت  سرمایه  افزایش  به  سرمایه گذاری 

شرکت مذکور منظور مي گردد. 
نفت  صادرات  درآمد  از  درصدی  ضمن،  در 
خام با تصویب هیأت وزیران برای تحقق برنامه، 
این  می گیرد.  قرار  نفت  ملی  شرکت  اختیار  در 
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مکانیسم در نهایت به اجرای برنامه، کمک زیادی 
کرد.

تا   ۱۳۷۹ سال  هاي  طی  ماده  این  محل  از 
دالر  میلیون   ۸0۳ و   ۶۱۲۳ به ترتیب،   ،۱۳۸۳
و عملیات جاری هزینه  در طرح  هاي سرمایه ای 
شده که این رقم، ۵ درصد درآمد صادرات نفت 
در حدود ۱۳  متقابل  بیع  است.  بوده  برنامه  در 
میلیارد دالر در برنامه هزینه شده که ۸۵ درصد 
در باالدستی بوده و جالب است که ۹/۳ درصد 
ارزش نفت خام تولیدی در باال دست هزینه شده، 

و این اتفاق خوب، در آن دوره، رخ داده است. 
در برنامه چهارم توسعه، در رابطه با اکتشاف، 
تولید و ...، رهنمودهایی ارائه شد؛ اما مهم ترین 
نکتۀ آن، ارتقاء جایگاه کشور در بازارها و جلب 
بخش  توانمندسازی  و  خارجی  سرمایه  هاي 
دولت  نقش  کردن  محدود  تعاونی،  و  خصوصی 
مالکیت  و  حاکمیت  اعمال  به  نفت  بخش  در 
ثروت، که متأسفانه هنوز هیچکدام از این کارها 
به سبب بي نظمي در تصمیم گیري و اجرا عملی 
نشده و هنوز دچار چنین مسأله ای هستیم؛ که 
برنامه ها  اجرای  در  آشفتگي  یک  نشان دهنده 

است.
مسأله دیگر، رابطه مالی نفت و دولت در برنامه 
مي  شود  مطرح  برنامه  در  امر،  این  است.  چهارم 
بعدها  و  مي  کند  ملغی  را  آن  مجلس،  بعداً  ولی 
مجبور مي  شوند هر ساله آن را در بودجه بیاورند! 
تغییر  سال  هر  مالي،  رابطه  این  اجراي  روال 
مي  کرده و با مکانیسم  هاي مختلفی اجرایی شده، 

لذا بر اساس این تغییرات، برنامه ریزی منسجم و 
بلندمدت، با مشکالتی مواجه بوده است.

برنامه  در  نفت  ملی  شرکت  سرمایه گذاری 
که  مي  باشد؛  دالر  میلیارد   ۴۲/۶ توسعه،  چهارم 
۱۲/۳ درصد صادرات نفت یا ۷ درصد ارزش نفت 
این  فیزیکي  عملکرد  است.  برنامه  تولیدی  خام 
به  زیرا  است؛  تامل  قابل  سرمایه گذاري،  میزان 
دلیل باالرفتن قیمت طرح ها و هزینه  هاي انجام 
آنها، کار کمتری نسبت به برنامه  هاي قبل انجام 

شده است.
تعیین  در  توسعه  چهارم  برنامه  رویکرد 
مهم  موارد  از  یکی  انرژی،  حامل  هاي  قیمت 
چهارم  برنامه   ۳ ماده  در  که  است  دیگر 
تثبیت  و  حذف،  مجلس  را  آن  که  داشتیم 
مي  کند  مصوب  را  انرژي  حامل هاي  قیمت 
آب  و  انرژی  حامل هاي  نرخ  مي  گویند،  و 
 ۱۳۸۳ سال  شهریور  قیمت  به  فاضالب،  و 
برگردد؛ که لطمه بزرگی به کل بخش انرژی، 
چه برق، چه نفت و چه گاز، زد. چون به رغم 
در  بیشتر  هزینه  تحمیل  و  تورم  نرخ  وجود 
ارائه خدمات، تأمین اعتبار از منابع داخلی در 
بیفتد.  اتفاق  نمی توانسته  شرکت ها،  سیستم 
یکی از دالیلی که شرکت  هاي برق، نفت و گاز 
بحرانی  روبرو مي  شوند و شرایط  بدهکاری  با 
پیدا مي  کنند، به همین مشکالت باز می گردد.

اهم  نشان مي  دهد که  برنامه چهارم،  عملکرد 
 ۷0 حدود  یعنی  نفت-  شرکت  سرمایه گذاری 
درصد- از محل منابع حاصل از مکانیسم رابطه 
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بودجه  تبصره  هاي  در  شده  گرفته  نظر  در  مالِی 
ساالنه فراهم شده، و مابقی از محل قراردادهای 

بیع متقابل تأمین گردیده است.

 جدول 1. عملکرد سرمایه گذاري شرکت نفت 
در برنامه چهارم )ميليارد ریال(

 در مجموع، کل سرمایه گذاری که در برنامه دیده 
شده، ۵0۲ هزار میلیارد بوده که در عمل ۴0۸ هزار 
میلیارد هزینه شده که حدوداً معادل ۴۲/۶ میلیارد 
دالر است. در جدول ۲، روند تغییرات تولید نفت 
و سرمایه گذاري نفت در چهار دهه گذشته آمده 
باالدست  درطرح  هاي  سرمایه گذاری  نسبت  است. 
به ارزش نفت خام در برنامه چهارم و پنجم عمراني 
قبل از انقالب، به ترتیب، ۹ درصد و ۳ درصد بوده 
و در ۱0 سال اول انقالب، به 0/۵ درصد، در برنامه 
اول، به ۱ درصد، در برنامه سوم، به ۹/۳ و در برنامه 
چهارم، به ۷ درصد مي  رسیم  عدد مهمی است. با 
توجه به اینکه کل عمر ذخائر ما اآلن زیادتر شده، 
به سرمایه گذاری بیشتری نیاز داریم. ۹ درصد اصاًل 
کافی نیست و الزم است ما سرمایه گذاری را باالتر 
را جبران  زمینه، گذشته  این  در  بتوانیم  تا  ببریم 

کنیم.

 جدول 2. روند تغييرات توليد نفت 
و سرمایه گذاري در چهار دهه گذشته

  

که  مي  دانند  همه  را  توسعه  پنجم  برنامه 
بیشتر- و تقریباً تماماً- رهنمودهایی کلی است؛ 
و به عبارتي در برنامه، اینکه چه کاری باید انجام 
نداریم!  را  باشد  شده  مشخص  کارهایی  و  شود 
درنهایت، وقتی دقت مي  کنیم ظرفیت  هاي تولید 
و صادراتی نفت باید به مقداری مي  رسیده، که در 
عمل، به این اهداف نرسیده ایم. کاًل رهنمودهای 
طرح  هاي  با  ارتباط  در  توسعه  پنجم  برنامه 

باالدستی نیز محقق نشده است.
خامی  نفت  ارزش  درصد   ۱0 بحث ها،  از  یکی 
است که برای توسعه میادین مشترک و جمع آوری 
گاز و برداشت صیانتی مطرح مي  شود و قرار بوده 
درصد،   ۲0 دوم،  سال  درصد،   ۱0 اول،  سال  که 
سال سوم، ۵0 درصد، سال بعد، ۷۵ درصد و سال 
بعدی، ۱00 درصد به صورت توالی در برنامه انجام 
شود که تا چه میزان انجام شده، جای سؤال دارد. 

متأسفانه عملکرد خوبی در این زمینه نداریم.
وابستگی بودجه به درآمد نفت طي سال هاي 
هر  است.  آمده   ۳ جدول  در   ۱۳۹۲ تا   ۱۳۵۸
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وابستگی  رفته،  باال  ما  نفت  درآمد  که  دوره ای 
بودجه به نفت هم افزایش یافته، و سال به سال 

هم مشهود است. 
قبل از انقالب، به ۸0 درصد رسیده بودیم که در 
دورۀ کوتاهی، ۱۱۶ میلیارد دالر درآمد داشتیم. 
به ۶۱  به ۷0 درصد، سال ۱۳۸۶،  سال ۱۳۸۵، 
درصد، و سال ۱۳۸۹، به ۶۷ درصد مي  رسیم. این 
را دچار  بزرگی است که مملکت  ارقام عددهای 

بحران اقتصادی کرده است. 
از  ما  که  مي  شود  ناشی  اینجا  از  عددها،  این 
بودیم،  کرده  تأسیس  که  ذخیره ای  صندوق 
درست استفاده نکردیم. پول ذخیره را در بودجه 
بخواهیم  به هر حال، وقتی  جاری خرج کردیم. 
توسعه  بلندمدت  برنامه ریزی  چالش  هاي  اهم 
عامل  به  کنیم،  مشخص  را  گاز  و  نفت  صنعت 
رده  هاي  در  برنامه ریزی  جایگاه  نبودن  مشخص 
وظایف  تداخل  و  عملیاتی  بلندمدت،  جامع 
موضوع  این  که  مي  رسیم؛  مختلف  سازمان  هاي 

به شدت مهم است. 

 جدول 3. وابستگي بودجۀ سال های پس از انقالب 
به درآمدهاي نفت 

 

مدت  بلند  و  جامع  برنامه ریزی  چالش  هاي 
توسعه صنعت نفت، گاز و برق زیاد است که در 

اینجا، به پاره ای از آنها اشاره مي  شود.
همه در جریان به هم ریختگی ستاد وزارت نفت در 
یک دوره هایی هستیم. سازمان مدیریت کشور وقتی 
پشت  بحران  که  کنیم  قبول  باید  مي  شود،  منحل 
سرش اتفاق مي  افتد. تعویض متوالی مدیران سطوح 
باال و میانی بدون شرایط احراز، یکی از بحران هایی 

بوده است که همواره با آن روبرو بوده ایم. 
عدم تشخیص رابطه شفاف مالی دولت و نفت 
و در نتیجه، تغییرات منابع اعتباری در هر سال 
نیز از جمله مسائل سال های اخیر است. در برنامه 
چهارم – همان طور که گفته شد- قرار بوده که 
قرار  مدنظر  مالی،  رابطه  شفاف سازی  در  اقدام 
گیرد و بعد هم در برنامه پنجم، مي  خواستند آن 

را بگنجانند که نگذاشتند پا بگیرد. 
که  بود  چیزی  چنین  دنبال  برنامه  سازمان 
امکانات  و  اعتبارات  بودن  نامتوازن  نشد.  موفق 
از  روز،  فناوری  به  دسترسی  عدم  و  زیربنایی 

چالش های مهم این صنعت مي  باشد. 
یک  از  بهره وری  عدم  با  شرکت ها  همچنین 
با مشکل نقدینگی  انباشته  سو و به لحاظ بدهی 
بدهی  باالی  بسیار  رقم  با  نفت  یعنی  مواجه اند؛ 
انباشته مواجه است، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه 
ماهه   ۳۵ طرح  هاي  عنوان  با  را  طرح هایی  مثاًل 
برنامه  مطابق  این طرح ها  و چون  کردیم  شروع 
بحران  با  نرسیدند،  بهره برداری  به  زمان بندی 

روبرو شدیم.
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مي  بینید.  را  وضعیت  همین  هم  برق  در 
ظرفیت  هاي  از  بهینه  استفاده  در  مشکالت 
بخش خصوصی، نامناسب بودن راندمان حرارتی 
نیروگاه ها و تلفات زیاد انرژی برق، متوازن نبودن 

منابع و مصارف صنعت برق، همواره وجود دارد.

راهبردها  )پيشنهادهاي کلي(
و  برنامه ها  عملکرد  عارضه یابی  اساس  بر 
چالش  هاي فرارو که به اجمال به آنها پرداخته شد، 

پیشنهادهاي کلي به قرار زیر است: 
- ایجاد بستر مناسب برای خروج از چرخه توسعه 
نیافتگی و بی نظمی اقتصادی و مالی و دستیابی 
گستره  در  اسالمی  جمهوری  درخور  جایگاه  به 

اقتصاد منطقه؛

- شرایط مقتضی برای پیوستن به اقتصاد جهانی 
در جهت جذب فن آوری و منابع سرمایه گذاری 

خارجی؛ 
رقابتی  غیر  شرایط  از  استفاده  سوء  از  احتراز   -

)رانت(؛ 
موتور  عنوان  به  انرژی  بخش  توسعه  امکان   -

توسعه دیگر بخش ها؛ 
که  مطالبی  از  برخي  شود،  تأکید  است  الزم 
در اینجا آمده، ممکن است بعضی خرده  بگیرند 
نداریم.  دیگری  راه  ولی  نیست.  شدنی  اینها  که 
توسعه نیافتگی  باطل  دور  این  از  است  قرار  اگر 
به وجود  راهبردها  در  تحولي  باید  بیاییم،  بیرون 
آوریم. درنهایت، اهم این مسائلی را هم که مطرح 
مي  کنیم، نیاز به تأیید مجلس ندارد؛ جز یکی- دو 

چالش  هاي برنامه ریزی جامع و بلند مدت توسعه صنعت نفت، گاز و برق زیاد است که در اینجا، به 

پاره ای از آنها اشاره مي  شود. همه در جریان برخي به هم ریختگی ها در ستاد وزارت نفت در یک 

دوره هایی هستيم. تعویض متوالی مدیران سطوح باال و ميانی بدون شرایط احراز، یکی از بحران 

هایی بوده است که همواره با آن روبرو بوده ایم. عدم تشخيص رابطه شفاف مالی دولت و نفت و 

در نتيجه، تغييرات منابع اعتباری در هر سال نيز از جمله مسائل سال های اخير است. نامتوازن 

بودن اعتبارات و امکانات زیربنایی و عدم دسترسی به فناوری روز، از چالش های مهم این صنعت 

مي  باشد. همچنين شرکت ها با عدم بهره وری از یک سو و بدهی انباشته با مشکل نقدینگی از 

سوی دیگر مواجه اند؛ یعنی نفت با رقم بسيار باالی بدهی انباشته مواجه است. در برق هم همين 

وضعيت را مي  بينيد. مشکالت در استفاده بهينه از ظرفيت  هاي بخش خصوصی، نامناسب بودن 

راندمان حرارتی نيروگاه ها و تلفات زیاد انرژی برق، متوازن نبودن منابع 

و مصارف صنعت برق، همواره وجود دارد.
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مورد از آنها مثل تشکیل وزارت انرژی که باید به 
مجلس برود و یکی هم درصدی از وجوه صادرات 
نفت خام که باید به شرکت نفت اختصاص یابد. 
بنابراین، پیشنهادات براي برنامه توسعه آتي به 
تفکیک راهکارها و سیاست ها، اقدامات و اهداف 

به قرار زیر است:

راهکارها و سياست ها 
- تغییرات ساختاری مورد نیاز به منظور حصول 
حوزه  در  اقدامات  و  سیاست ها  یکپارچگی  به 

انرژی کشور؛
زنجیره  به  انرژی  بخش  شرکت  هاي  ورود   -
مشارکت  جلب  و  تجارت،  و  تولید  بین المللی 
شرکت  هاي صاحب نام و معتبر خارجی و بخش 

خصوصی ایرانی؛
صورت  به  اقتصادی  فعالیت  تجاری سازی   -
و  تصدی  در  دولت  انحصار  رفع  و  رقابتی 
مالکیت تأسیسات و مایملک باالدستی صنعت 

نفت؛
- ممنوعیت فعالیت اقتصادی غیررقابتی خارجی 
بانک ها،  عمومی،  و  خصوصی  بخش  هاي  و 
نهادهای دولتی و تمام مؤسساتی که به هر نحو، 
از بودجه دولت استفاده مي  کنند، در مالکیت و 

اداره تأسیسات و تجهیزات صنعت نفت؛ 
پاالیشگاهی  معتبر  شرکت  هاي  به  اجازه   -
خارجی برای مشارکت با شرکت  هاي ایرانی برای 
احداث پاالیشگاه  هاي جدید و یا توسعه امتیازات 
موجود با امکانات مشابه )واحدهای فعلی، صرفاً 

تولید  با  مدرن  پاالیشگاه  هاي  طرح  هاي  در 
فرآورده  هاي سنگین کمتر از ۱۵ درصد( 

داخل  در  انرژی  حامل  هاي  قیمت  آزادسازی   -
کشور؛

- آزادسازی واردات و صادرات حامل  هاي انرژی؛ 
و  نفت  مبادله  برای  انرژی  بورس  به  اتکا   -
از  استفاده  و  برق  گاز،  نفتی،  فرآورده  هاي 
قیمت  هاي  به  دستیابی  برای  بورس  قیمت  هاي 

پایه برای معامالت؛
با مالحظات  از مخازن مشترک  تولید  اولویت   -

اقتصادی بلندمدت؛
- خرید و فروش حامل  هاي انرژی صرفاً در بازار 

رقابتی؛
- فروش انرژی براساس ارزش حرارتی و کیفیت 
به  انرژی  مي  خواهیم  وقتی  )یعنی  استاندارد 
نیروگاه بفروشیم، ارزش حرارتی را مورد مالحظه 

قرار بدهیم(؛ 
- به کارگیری سیاست  هاي جبرانی برای خسارات 
از  صنایع  به  انرژی  عرضه  محدودیت  از  ناشی 

جمله نیروگاه و پتروشیمی؛
کنسرسیوم  به  بازار  سهم  )مدت دار(  واگذاری   -
برای  ذیربط  بین المللی  و  داخلی  شرکت  هاي 
بازرگانی  فناوری  هاي  و  دانش  انتقال  و  تولید 

مدیریتی و فنی صنعت نفت؛
تعامل  جهت  در  الزم  تسهیالت  کردن  فراهم   -
کامل صنعت نفت و گاز و برق با صنایع داخلی، 

مشاوران، پیمانکاران و سازندگان ایرانی؛
- پرداخت یارانه انرژی صرفاً در سه زمینه: سامانه 
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انرژی بخش  هاي تولیدی، از جمله خطوط تولید 
دارای استانداردهای بهتر انرژی، کاالها و خدمات 
)از جمله حمل و نقل(، با استاندارد باالتر انرژی و 

تأمین اجتماعی خانوارهای کم درآمد.

اقدامات  
طول  در  انرژی  بخش  پرداختی  کل  واریز   -
صورت  به  دالر  میلیارد   ۴00 صرفاً  برنامه 
ارزی و ریالی با عناوین حقوق دولتی، مالیات، 
و  عوارض  نقدی،  یارانه  افزوده،  ارزش  مالیات 
به  انرژی  بخش  دولتی  شرکت  هاي  از  غیره 
خزانه کل کشور بابت سهم خزانه یا یارانه یا 

سهم صندوق توسعه ملی؛ 
دولت  و  الکترونیکی  بوروکراسی  استقرار   -
و  ادارات  تمام  در  کامل  به طور  الکترونیک 

شرکت  هاي دولتی و غیر دولتی بخش انرژی؛ 
اشخاص  ورود  کارهای  و  ساز  شفاف سازی   -
کارآمد و خروج اشخاص کم توان در فعالیت  هاي 

انرژی و اقتصادی بخش انرژی؛
- اعالم ضابطه تخفیف فروش نفت به پاالیشگاه ها 
با تخفیف یک الی ۵ درصد، حداکثر به مدت ۱0 
و  پاالیشگاه  پیچیدگی  ضریب  به  توجه  با  سال 
به  تقطیر  میان  و  سبک  فرآورده  هاي  نسبت 

خوراک؛
دولتی  مؤسسات  و  ساختارشرکت ها  تجدید   -

بخش انرژی با اتکاء به فرایند  هاي تخصصی. 
تشکیل  پیشنهاد،  مهمترین  راستا،  این  در 
و  وظایف  تلفیق  با  است  انرژی  وزارت 

و  نیرو  و  نفت  وزارتخانه  هاي  مسؤولیت  هاي 
جداسازی بخش آب و فاضالب، با مسؤولیت ها 
درصد   ۲0 تخصیص  با  ذیل  وظایف  شرح  و 
و  نفت  بازرگانی  و  تولید  بابت  درصد   ۱۴/۵(
بدهی  هاي  تسویه  بابت  هم  درصد   ۵/۵ و  گاز 
برنامه پنجم( از ارزش فروش نفت )نفت خام و 
میعانات گازی( و گاز تولیدی به آن وزارتخانه و 

شرکت  هاي تابعه.
 - حمایت از ایجاد نهاد مستقل رگالتوری برای 
تعیین  جمله  )از  انرژی  بخش  مقررات  تنظیم 
حامل  هاي  و  نهادها  قیمت گذاری  چهارچوب 

نهایی(.
نباید  مجلس  مي  گوییم،  که  است  مسأله  این 
قیمت گذاری کند. مجلس باید نهادی را برای این 
هم  و  ببیند  را  کشور  منافع  هم  که  بگمارد  کار 
منافع تولید کننده را و هم منافع بخش خصوصی 
را در نظر بگیرد. این نهاد جز نهاد مستقل رگالتور 

چیز دیگری نمی تواند باشد. 
- مسؤولیـــــت سیاست گذاری و برنامــــه ریزی 

میان مدت، درازمدت و بسیار بلندمدت؛
- مسؤولیت تهیه و اعمال استــــــــانداردهای 
و  انرژی بری  حامل ها،  کیفیت  )شامل  الزم 
مسؤولیت  و  انرژی  بخش  در  محیطی(  زیست 
اطالع رسانی اقتصادی و شفافیت بازارها از جمله 
جمع آوری و انتشار اطالعات رسمی و آمار فنی، 

مالی و محیط زیستی؛
- مسؤولیت ایجاد بازار فعالیت رقابتی در زمینه 

تولید، بازرگانی، صادرات و واردات انرژی؛ 
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- مسؤولیت ایجاد بازار برای مبادله سهمیه گاز 
گلخانه ای؛

مصرف  و  عرضه  بهینه سازی  امور  مسؤولیت   -
انرژی )میان مدت و بلندمدت(؛ 

تبادل  در  سرزمینی  حقوق  اعمال  مسؤولیت   -
انرژی با سایر کشورها؛

- مسؤولیت سیاست گذاری و اعمال آن برای 
دستیابی به فناوری  هاي روز مرتبط.

 اهداف  
- ارزش افزوده بخش  هاي باالدستی و پایین دستی 
ساالنه  ثابت،  قیمت  هاي  به  برق  و  گاز  و  نفت 
 ۸ یعنی  برنامه  رشد  متوسط  اندازه  به  حداقل 

درصد رشد مي  کند؛ 
 ۱۲ ساالنه  رشد  متوسط  با  گاز  و  نفت  تولید   -

درصد همراه خواهد بود.  
متر  میلیارد   ۱0 از  نفت  همراه  گاز  سوزاندن   -
میلیارد متر  زیر یک  به  مکعب در سال ۱۳۹۴، 

مکعب کاهش مي  یابد؛
حداقل  به  بشکه  میلیون  از۶۶0  نفت  پاالیش   -
رشد  )متوسط  مي  رسد  نفت  بشکه  میلیارد   ۱/۲

ساالنه ۱۳درصد(؛
پتروشیمی  نهایی  محصوالت  فروش  ارزش   -
کشور به قیمت  هاي سال ۱۳۹۴، از ۲۲ میلیارد 
دالر به ۵0 میلیارد دالر می رسد )رشد متوسط 

ساالنه ۱۸درصد(؛
ضــریب  عرضه،  محدودیــــت  اعمال  - بدون 
 ۸0 به  درصد   ۷۴ از  کشور  گاز  مصرف  بار 

برق  تولید  بار  ضریب  و  مي  رسد  درصد 
درصد   ۷0 به  درصـــــــد   ۶۷ از  هم   کشور 

مي  رسد؛
به  از ۲۳0  برق  - کل فروش داخلی و صادرات 
مي  رسد؛  برق  ساعت  وات  کیلو  میلیارد   ۲۹0
درصد   ۲0 از  دولتی  بخش  سهم  که  به طوری 
ساالنه  رشد  )متوسط  نرود  فراتر  )فروش(  تولید 
۱۱ درصد است که ۵/۵ درصد رشد تولید برق 
و  راندمان  افزایش  محل  از  درصد   ۵/۵ و  است 

کاهش تلفات(؛
در  درصد   ۸ ناخالص  تولید  رشد  فرض  با   -
پتروشیمی  خوراک  ذخیره سازی،  )بدون  سال 
تزریق  جمله  از  حامل ها  غیرانرژی  مصارف  و 
گاز( همان مقدار ۱۷۲0 میلیون معادل بشکه 
نفت خام ثابت مي  ماند )شدت انرژی هرسال ۸ 
درصد کاهش یافته و در انتهای برنامه، مقدار 
آن به دو- سوم شدت انرژی در سال اول برنامه 

مي  رسد(؛ 
 ۳۷ از  حرارتی  نیروگاه  هاي  راندمان  متوسط   -
درصد به ۴۵ درصد مي  رسد )تلفات شبکه انتقال 
و توزیع از حدود ۱۵ درصد به ۱0 درصد کاهش 

پیدا می کند(؛ 
تولید  در  سنگین  فرآورده  هاي  سهم  متوسط   -
مي  رسد  ۱۵درصد  به  درصد   ۳۷ از  پاالیشگاه ها 
)نزدیک به وضع فعلی پاالیشگاه اراک یا متوسط 

پاالیشگاه  هاي دنیا(؛ 
از ۲۳  نفتی کشور  مخازن  از  برداشت  - ضریب 

درصد به ۲۶ درصد مي  رسد. 
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ارز که یک مظنه پول  نرخ  وقتی می خواهیم 
ریالی است را تعریف کنیم، برابری ارز را با پول 
ملی درنظر می گیریم و گفته می شود که نرخ ارز 
چه میزان است؟ نرخ ارز ها با نرخ تبدیل  و نرخ 

بهره  آن ارز ها، ارتباط جالبی دارند. 
 ۵ پول،  سود  نرخ  جایی  اگر  است،  مشخص 
درصد و نرخ سود پول رقیب، صفر درصد باشد، 
رقیب خود،  ارز  به  نسبت  انتهای سال،  در  باید 

پول ۵ درصد تضعیف شده باشد. 
مثاًل فرض کنید که ترکیه وقتی می خواست 
افت  درصد   ۶0 سال،  سر  شود،  تبدیل  پولش 
می کرد، که به همان نرخ هم، سود می داد. این 
نرخ  اگر  این مفهوم است که  بیان کننده  رابطه، 
بهره در کشور ما، باالی ۱۵ یا ۲0 و یا ۳0 درصد 
است، باید نرخ ارز ما، به همین میزان تغییر کند.

با  داخلی  تورم  مابه التفاوت  می گویند  برخي 
خارج باید کسر شود و پول ملی به این میزان، 
باید  موضوع  چند  به  این باره  در  شود.  تضعیف 
قابل تجارت   توجه کنیم. یک موضوع، کاالهای 

است که باید مالک قرار گیرد. 
درصد   ۲0 تورم،  نرخ  اگر  کنید  فرض  مثاًل 
کنیم.  خارج  این  از  را  مسکن  تورم  باید  است، 
در این مقایسه، اگر بخواهیم پول ملی را تضعیف 
کنیم، چه میزان تضعیف کنیم؟ باید به کاالهایی 
ارزی  و  ما  تجاری  تجارت است، طرف  قابل  که 

که می خواهیم نسبت به آن، پول مان را تضعیف 
کنیم، توجه داشته باشیم. 

طور  به  را  مشکل  این  ما  مختلف  سال های 
وسیع داشتیم که این اتفاق نمی افتاد. این دوره 

هم، یکی از همان دوره ها است.
انجام  را  ارز  نرخ  یکسان سازی  دوره  دو  ما 
که  بود   ۷0-۷۱ سال های  در  یکی،  داده ایم: 
که   ۸۱ سال  در  دیگر،  بار  و  نبود  موفقیت آمیز 

تقریباً ۹ سال موفق بود. 
به هر حال، یک بحران هایی را ما در سال ۷۱ 
داشتیم. بحران سال ۷۱ ما کاماًل اقتصادی بود و 

هیچ ارتباطی با سیاست نداشت. 
ما بعد از جنگ، به بحث بازسازی ورود کردیم. 
برای بازسازی، واردات ما در حد ۲۶ میلیارد دالر 
خارج  جنگ  از  که  کشوری  کرد.  پیدا  افزایش 
خیلی  عددهای  با  جنگ  دوران  در  بود.  شده 
کوچک درحدود ۸ تا ۱۲ میلیارد دالر کشور را 

اداره می کردیم. 
بازسازی  به  نگاهی  دولت  جنگ،  از  بعد 
داشت، فاینانس ها، یوزانس ها و تعهداتی که سر 
ال سي هاي سه ساله و دوساله داشتیم و کارهایی 
که در دوران جنگ نتوانسته بودیم، انجام دهیم 
را به سیستم آوردیم و  به این نکته توجه نکردیم 
بازپرداخت  سررسید  باید  حال  هر  به  ما  که 

تعهدات خود را مدیریت می کردیم. 

تحوالت ارزی و تأثیر آن بر بخش صنعت
  سیدکمال سیدعلی
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در آن مقطع، دولت آقای  هاشمی،  همیشه این 
چالش را از سال ۷۱ الی ۷۴ داشت که تعهدات 
ارزی کشور ما چیست؟ حتی بانک مرکزی هم 
دهد!  پاسخ  خوب  سؤال  این  به  نمی توانست 
واردات  از  بود که یک سری  این  دلیل آن هم، 
اعتبار  با  بود،  هم  خصوصی  بخش  تعهدات  ما 
داده  کاال  خارجی  یک شرکت خصوصی، طرف 
و سررسید شده بود و باید بازپرداخت می کردیم.

آمار خرید نسیه ، تأمین اعتبار  و آمار نقدی 
 ۷۴ تا   ۷۱ سال  نوسان  بنابراین،  بود.  زیاد  هم 
تومان،  به ۱۴۵  تقریباً  ارز،  نرخ  یکسان سازی  و 
سپس ۱۷۵ تومان و نهایتاً در سال ۷۴ به نرخی 
نزدیک ۴00 تومان رسید. این بحرانی بود که ما 

در آن مقطع داشتیم.
ما دو عامل برای تغییر برابری و نرخ پول ملی 
تورم که چه مقدار است و چگونه  داریم: یکی، 
بین المللی  نوسانات  هم،  دیگری  و  کنیم  اعمال 
ارز  نرخ  روی  بین المللی  نوسانات  یعنی  است؛ 

تأثیر می گذارد. 
دالر۸00  تومان،   ۶۲۵ یورو  که   ۸۱ سال  در 
تومان بود، در حالی که نرخ تسعیر یورو به دالر، 
از 0/۸ در سال ۸۱ حرکت کرد و سه سال بعد به 
۱/۳0 رسید، چه اتفاقی در بانک مرکزی افتاد؟ 
را  دالر  باید  کنیم،  تثبیت  می خواستیم  اگر  ما 
به ۶00 تومان بر می گرداندیم، یورو را به ۸00 
تومان تبدیل می کردیم. ولی این کار را نکردیم. 
در بانک مرکزی، این اتفاق افتاد و اجازه دادند 
که قیمت یورو باال برود تا به ۱/۳0 رسید. یعنی 

نسبت ۱/۳0 برابری یورو به دالر شد. یورو ۱۲۵0 
تومان شد و دالر ۸۵0 تومان بود.

سال ۸۵ به این طرف، با تغییر دولت و غیره، 
ارز و تضعیف پول ملی داده  افزایش نرخ  اجازه 
تقریباً   ۸۸ تا   ۸۵ سال های  طی  بنابراین،  نشد. 
دالر ۸۹0 تومانی نزدیک ۹00 تومان شد. یورو 
هم در آن سال ها همان ۱۳00 تومان بود. پس 
واردات  هرحال،  به  شد.  مطرح  تثبیت  دوباره 
آسیب  کم کم  صادرات  تقریباً  و  بود  شده  ارزان 

می دید. 
بنابراین، تثبیت نرخ ارز که از سال ۸۵ تا ۸۹ 
و   ۹0 سال های  در  ما  که  شد  بحرانی  داشتیم، 
افزایش  با  نرخ،  تثبیت  ضمن  کردیم،  پیدا   ۹۱
مواجه  تحریم ها  تشدید  همچنین  و  نقدینگی 

شدیم. 
هر  به  که  بگذریم  هم  موضوع  این  از  نباید 
حال، وقتی که بانک اسالمی نور ، دیگر تبدیل 
اسکناس های ما را انجام نداد و دو یا سه بانک 
داده  قرار  فشار  در  را  ما  هم  آنها  و  باقی مانده، 
بودند. جهش نرخ ارز شروع شد از ۹00 تومان به 
۱۱00 تا ۱۲00 تومان و بیشتر طی یک سال و 
چند ماه، ارز ۹00 تومان، ۳۸00 تومان تا ۳۹00 
انتهای سال ۹۱، نرخ دالر به  تومان شد؛ یعنی 

۳۸00 تومان رسید.
ما  تجاری  تراز  آمار   ،۹۵ و   ۹۴ سال های  در 
نزدیک  ما  غیرنفتی  صادرات  یعنی  شد؛  مثبت 
هم،  دالر  میلیارد  یک  حدود  تا  و  شد  واردات 

باالتر رفت.
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در سال های قبل از انقالب، بین ۳ تا ۹ درصد 
بود.  صادرات  به  متعلق  ما  خارجی  تجارت  از 
جزئی  و  کم  خیلی  ما  خارجی  تجارت  حجم 
و  بود  دالر  میلیون   ۵00 تا   ۴00 حدود  در 
از  خارج  به  پسته  و  دستی  فرش، صنایع  مثاًل 
کشور می فرستادیم. کل سال ۸0 هم صادرات 

حال،  هر  به  و  میلیارد   ۳/۵ مثاًل  ما  غیرنفتی 
 ۹۵ تا   ۹۴ سال های  در  که  بود  مثبتی  نقطه 
حدود  به  و  شد  مثبت  ما  تجاری  تراز  حداقل 
۴۳ میلیارد دالر رسید. در شکل ۱ و جدول ۱، 
و ۹0   ۸0 دهه  دو  کشور طي  خارجی  تجارت 

نشان داده شده است.

شکل 1. روند تجارت خارجي طي سال هاي 1380-1396

  جدول 1. آمار ارز و تراز تجاري طي سال هاي 1388-1396
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اول  از  مرکزی،  رسمی  اعالمی  بانک  ارز  نرخ 
انقالب همیشه کمتر از نرخ واقعی بوده است. به 
افزایش نرخ  این ترتیب که دولت ها می خواهند 

ارز در زمان مدیریت شان را کمتر نشان دهند! 
دولت ها  همه  که  بوده  عواملی  از  یکی  این 
از  یکی  اخیر،  سال   ۲0 این  خصوصاً  ابتدا،  از 

مالک های عمده شان شده است. 
البته که تقویت پول ملی خوب است ولی در 
زمانی که بهره وری و اشتغال باال داشته باشیم و 
اقتصاد ما به خوبی حرکت کند. اگر ما بهره وری 
پول  می توانیم  باشیم، چگونه  نداشته  اشتغال  و 
ارز  تزریق  و  مرکزی  بانک  فشار  با  فقط  را  ملی 
حال  به  تا  که  است  مواردی  از  این  نگهداریم؟ 
متأسفانه عمل نشده و دولت ها اجازه نداده اند که 
بانک مرکزی، با توجه به پدیده های اقتصادی که 

وجود دارد، کار خودش را انجام دهد.

درآمدها و مصارف ارزي
یکی از مشکالتی که از ابتدا تا امروز داشته ایم، 
آمار مصارف و منابع ما است.  بحث اطالعات و 
هنوز ما نتوانسته ایم این موضوع را سامان بدهیم؛ 
چرا؟ تا حاال بحث این گونه بوده که در کشور ما 
بانک مرکزی همه ارز را به مسافر و به پروژه ها 
 ۳۶ ما  خدماتی  مصارف  در  است.  می فروخته 
سرفصل است، از تخصیص به دانشجو تا بیمار یا 
برخی دفتر خارج از کشور؛ که همه می آیند و از 

بانک مرکزی تقاضای ارز  دارند. 
تقاضاها در این ۳۶ سرفصل مانند واردات کاال، 

واردات خدمات، اجرای پروژه های جدید ارزبر و 
خارجی  بدهی های  پرداخت  و  مصارف خدماتی 

است.
سرفصل هایی  آن  از   ،۷ و   ۶  ،۵ سرفصل  سه 
است که یکسان سازی را همیشه توانسته به هم 
و  بدون سند  اینها  که  دلیل  این  به  چرا؟  بزند؛ 
مدرک است؛ در حالی که سرفصل های دیگر باید 
مدرک بگذارند روی کانتر بانک یا کانتر صرافی 

که ارز خود را تحویل بگیرند. 
می خواهد  طرف  سرمایه،  خروج  در  واقع  در 
خانه خود را بفروشد، و در لندن یا آمریکا خانه 
مترتب  آن  بر  مدرکی  و  سند  دیگر  این  بخرد، 

نیست. 
در ادامه مبحث، می رسیم به آنجا که مقررات 
اینکه  یکی،  بود:  خواهد  کجا  مشکالتش  جدید 
گران تر  بعداً  و  ارز بخرد  تا  باز کسی که می آید 

بفروشد؛ که این هم سند و مدرک ندارد. 
اوقات  سرفصل ۷ که عمده ترین است، گاهی 
وقتی که کل  میلیارد دالر هم می رسد.  به ۲۵ 
واردات ۴۵ میلیارد دالر است، ۲0 میلیارد دالر 

قاچاق،  نشان دهنده تقاضا است. 
نمی کنید؟  یکسان سازی  چرا  می گویند 
یکسان سازی را چگونه انجام دهد؟ باید پول آن 
تقاضای مازاد را تأمین کنید، چرا که آن، تقاضای 
قاچاق  که  زمانی  تا  یعنی  است؛  کشور  واقعی 
نمی توانید  شما  می آید،  بازار  به  کاال  و  هست 
به راحتی یکسان سازی کنید. تا زماني که تقاضا 
در بازار است و تا زمانی که بانک مرکزی به این 
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از نرخی است که  باالتر  تقاضا توجه نکند، نرخ 
مطرح می شود.

باید  خیلی  سرفصل  سه  این  به  بنابراین، 
سرمایه  خروج  سفته بازی،  بحث  ما  کنیم.  دقت 
سه  این  در  ارز  پس  داریم.  را  قاچاق  واردات  و 
که  هم  مواردی  آن  می کند.  حرکت  سرفصل 
تقاضاهایی  شد،  گفته  فصل ها  زیر  عنوان  تحت 
است که اگر سیستم بانک مرکزی تأمین نکند، 

باعث ایجاد مشکل می شود.
به  دسترسی  کشور،  ارز  عرضه  سرفصل های 
بلوکه  منابع  شدن  آزاد  نفت،  پول  ارزی  منابع 
منابع  غیرنفتی،  صادرات  از  حاصل  ارز  شده، 
حاصل از صادرات رسمی  نفت و منابع خدماتی 
نظیر توریست، هتل و غیره است. بند ۶ تا ۱۲ 
را در گذشته، داشته ایم ولی اکنون دیگر نداریم؛ 
هم  اگر  نیست.  فراهم  خارج  از  فاینانس  یعنی 

هست با پول خودمان است. 
به صورت  مگر  است،  کمتر  نسیه،  خرید 
اعتباری، که بخش خصوصی نزد کسی در خارج 
اعتبار داشته باشد و بگوید کاال می فرستم و مثاًل 
یک سال دیگر تسویه کن. مثاًل سال ها، بنگاهی 
نمایندگی  یک  برای  کامپیوتر  یا  خیاطی  چرخ 
فرستاده است و وجه آن را هم به هر ترتیبی که 

بوده، دریافت کرده است.
بورس  ارز،  عرضه  سرفصل های  از  دیگر  یکی 
بود. در مقطعی مثاًل در سال  های ۸۲ تا ۸۴، شاید 
۳0 تا ۴0 درصد بازده شاخص بود. بنابراین آن 
هم به ورود  ارز در داخل کشور کمک می کرد. 

پس ورود ارز جهت سرمایه گذاری در بانک ها و 
در بورس و پروژه های بیع متقابل بود.

ایران دو بار در دنیا فروش اوراق انجام داد که 
هردو مورد هم، تقریباً موفق بود. مبالغ زیاد نبود، 
یک بار ۶00 تا ۷00 میلیون دالر و یک بار هم 
۸00 میلیون دالر بود. باالخره در آن مقطع، این 

کار انجام شد. 
چنین نبود که در بانک مرکزی، سیاست ما این 
احتیاج داشتیم،  این مقدار پول  باشد که حتماً 
بلکه ما می خواستیم با بازار های بین المللی ادغام 
خرید  بین المللی،  بازار های  با  ادغام  این  شویم. 
اوراق قرضه، کار کردن با بازار های بین المللی از 
را  ما  کشوری  ریسک  می توانست  اوراق،  طریق 

کاهش دهد.
البته در آن زمان که نرخ بهره ۲ تا ۳ درصد 
وقتی  ولی  دادیم.  نرخ سود  درصد   ۹ تا   ۸ بود، 
شما اوراق قرضه در دنیا می فروشید،  کسانی که 
که  می بینند  می کنند،  تضمین  را  قرضه  اوراق 
آن  براساس  و  است،  کجا  شما  کشوری  ریسک 

نرخ را تعیین می کنند. 
مستقیم  سرمایه گذاری  ارز،  عرضه  بخش  در 
خارجی هم داشتیم. پس منابع، و تقاضا ها هم، 
آن  روی  باید  ما  که  است  مشخص  طرف  این 
دقت کنیم. این چهارچوب کلی است که در این 

موضوع داریم.
وجود  نیز  تهدیداتی  یکسان سازی،  زمینه  در 
از: فقدان اطالعات، پیش بینی  دارد که عبارتند 
تعهدات آتی، عدم تعادل در تراز تجاری، مصارف 
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سرمایه،  خروج  و  ارز  روی  سفته بازی  قاچاق، 
اعتماد به بانک مرکزی و نظام بانکی. 

اقتصادی،  که سیاست های  بگویم  نمی خواهم 
صرفاً  موضوع  فقط  و  بود  خوب  غیره  و  پولی 
سیاسی است، ولی یک روزی، تا آن طرف گفتند 
ما می خواهیم  بیاییم مذاکره کنیم، در یک روز، 
۱۵00 تومان نرخ ارز پایین آمد. اگر به آن توجه 
خط  تورمی  را  انتظارات  روی  نمی شود  کنیم، 

کشید.
هم  خیلی  بلکه  نیست،  سرگردان  نقدینگی 
چکار  می خواهد  می کند  توجه  است!  باهوش 
کند، می رود انجام می دهد. دارندگان آن، خیلی 
به  واقعاً  که  آنهایی  خصوصاً  هستند.  باهوش تر 
هر حال این تجربه ها را در سال های مختلف در 

کشور ما دیده اند و دارند.
محدودیت های نقل و انتقاالت ارزی، واقعیتی 
است که به یکسان سازی ما آسیب زده است. به 
دلیل اینکه شما یک کارگزاری می خواهید تا از 
او ارز بخرید یا به او ارز بفروشید، سرمایه گذاری 
که  دهید،  قرار  او  اختیار  در  را  پول تان  و  کنید 

بالک نکند. 
به هر حال، امروز همه شما استحضار دارید که 
تمام بانک ها و مؤسسات مالی و پولی که با آمریکا 
اینکه  با ما کار نمی کنند. به دلیل  کار می کنند، 
نگران آن طرف هستند که مورد جرایم مختلف 
قرار گیرند؛ خصوصاً بانکدار ها که آدم های خیلی 
برنمی دارد؛  ریسک  بانکدار  هستند؛  محتاطی 
از  میلیون دالر  ببیند ۵00  ریسکی که یک باره 

آن  است.  شده  جریمه  بزرگ  بانک  فالن  طرف 
بانک مثاًل یک میلیارد دالر و بانک دیگر، ۷00 
من  می گوید  است.  شده  جریمه  دالر  میلیون 
چقدر در این کسب وکار، درآمد خواهم داشت 
بدهم.  پنالتی  چنین  یک  بخواهم  طرف  آن  که 

اصاًل چقدر ضرورت دارد که وارد این کار شوم.
البته بانک هایی هم که در خارج از کشور آن 
خیلی  البته  و  کردند،  ریسک  کردند،  کار  زمان 
ترکیه   Halk Bank همین   مثال  بردند.  سود  هم 
یک ساختمان سه طبقه ای داشت، بعد ها به یک 

شرایط خیلی عالی رسید. 
امروز هم اعتقاد من بر این است که اگر کسی 
را  ریسکش  ولی  بزند  کوچکی  بانک  یک  برود 
تعامل  دنیا  با  بتواند  و  کند(  )مدیریت  بردارد 
هرحال  به  اگر  بود.  خواهد  موفق  خیلی  کند، 
افراد خارجی  بانک  اداره کنندگان  سهام دار ها و 
باشند، یا اصاًل بانک خارجی باشد، بتواند ریسک 

کند، درآمد خوبی خواهد داشت.
دیگری  مطلب  هم  بانکی  سیستم  به  اعتماد 
داشته  یکسان سازی  اجرای  در  باید  که  است 
باشیم. دیدیم که سری قبل، مردم آمدند حساب 
باز کردند، و نتوانستند ارزشان را بگیرند.  ارزی 
تأثیر  بر اجرای یکسان سازی  این عدم اطمینان 

دارد.

بررسی تحوالت اخير ارزی
که  آن  بعد  یا  و  جنگ  سال های  مقاطع  در 
 ۸ حدود  بود،  شدید  خیلی  ارزی  محدودیت 
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در  کشور  ارزی  کل  درآمد  دالر  میلیارد   ۹ تا 
 ،۷۷ سال  در  مثاًل  یا  بود.   ۶۷ تا   ۶۶ سال های 
را  ارزی  محدودیت  ولی  بود،  محدودیت  خیلی 
می توانستیم مدیریت کنیم. اما در تحوالت ارزی 
اخیر با کارت ملی ارز فروختیم و در روند بازار 
دخالت کردیم تا قیمت ارز را پایین نگه  داریم. 
هم سال ۹۱ و هم سال ۹۲ و در این سه سال 

اخیر، هم چنین شد.
محدودیت  می گوییم  وقتی که  حال،  هر  به 
کاماًل  را  ارزی  محدودیت  مقررات  باید  ارزی، 

بتوانیم اعمال کنیم.
عوامل  از  دیگر  یکی  ما،  پولی  سیاست های 
است که به عنوان نمونه بحث کاهش نرخ سود 
تحوالت  بر  سال ها  این  در  ارز  نرخ  تثبیت  و 
درآمد های  کاهش  همچنین  بود.  اثرگذار  اخیر 
نفتی ناشی از بازگشت تحریم ها، کاهش و قطع 
روابط  به  بانکداری  نظام  دسترسی  تدریجی 
کارگزاری درخارج از کشور نیز سبب ساز شرایط 

موجود بود. 
اعتماد  کاهش  نفت سخت تر می شود،  فروش 
دارد،  وجود  هم  غیره  و  مرکزی  بانک  به  مردم 
که  مصاحبه شد  مرتبه  که چندین  وقتی  بویژه 
نرخ ارز همین است، و مشکل حباب است، بدون 

اینکه به واقعیت ها توجه شود. 
دوره  در  هم  و   ۹۲ تا   ۹۱ سال های  در  هم 
کردیم.  ارز  سمت  به  سرمایه  فراخوان  کنونی، 
وقتی که می بینید به  صورت انبوه با کارت ملی 
در صف ایستاده اند، اینها که مسافر نیستند. اگر 

اینها  بفروشیم.  گیت  طرف  آن  باید  مسافرند، 
اینجا می خرند و آن طرف خیابان، می فروشند!

  هر کسی ارز ۴۲00 خریده بود، ماه هاي بعد، 
به قیمت هاي باالي ۱۵ هزار تومان مي توانست 
ارز،  بازار  با  مرکزی  بانک  نرخ  تفاوت  بفروشد. 
در  افراد  برخی  می کند.  برابر  چند  را  مصرف 
تا به حال ارز  خارج از کشور دانشجو دارند که 
نمی گرفته و به محض اینکه می بینند قیمت ارز 
در بانک ملي و بازار فاصله دارد،  متقاضی دریافت 
ارز ۴۲00 تومانی می شوند؛ حق هم دارند ولی 

تقاضا ها دو- سه برابر می شود. 
وقتی گفتیم ۴۲00 تومان به همه می دهیم، 
ثبت سفارش، شد ۳0 میلیارد دالر؛ چرا؟ به دلیل 
سفارش  ثبت  این  اگر  که  می دانند  مردم  اینکه 
چقدر  آزاد  بازار  نرخ  تا  آن  فاصله  شود،  موفق 
براساس  و  این تحوالت  نتایجی که طبق  است. 
داد،  رخ  غیره  و  پولی  سیستم  نقدینگی، ضعف 

این بود که ارزش پول ملی تضعیف شد. 
در واقع نرخ ارز و نرخ سود را سرکوب کردیم؛ 

همچنین نرخ سود بانکی کاهش یافت.
موضوع دیگر، این است که وقتی دو نرخ ارز 
موضوع  برابر می شود. یک  تقاضاها چند  داریم، 
که  وقتی  هرحال،  به  که  است  آن  هم  دیگر 
اضافه  می شود،  تزریق  پول  جامعه  به  این گونه 
است  عمده   دالیل  از  یکی  هم  بانک ها  برداشت 

که بر نقدینگی اضافه می شود. 
این برداشــــت های اضافه از بانــک مرکزی، 
نشان دهنده ضعف مدیریت بانک مرکزی است که 
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باید از قبل، این سیستم بانکی را اصالح می کرد 
و می باید به آن توجه می شد که متأسفانه نشد!

تضامین  ارائه  عدم  برجام،  از  آمریکا  خروج 
کافی از سوی اروپا برای حفظ برجام، تنش های 
دولت،  اقتصادی  ناهماهنگی  داخلی،  سیاسی 
کاهش اعتماد مردم به دلیل فشارهای سیاسی 
دالیل  از  نیز  زد  تورمی  دامن  انتظارات  به  که 

سیاسی افزایش نرخ ارز می باشد. 
دارد،  وجود  که  هم  عمده ای  مسائل  از  یکی 

انتظارات تورمی است .

وضعيت کنونی ارز ما چگونه است؟
در حال حاضر، به کاالهای اساسی و ضروری 
گندم، جو، گوشت، دارو و غیره، ۴۲00 تومان ارز 
تعلق می گیرد. این فشاری که در سیستم اعمال 
شده، می خواهند قوت مردم و کاالهای اساسی 
بتوانند  بعد  و  بدهند  معقولی  نرخ  با  را  مردم 
کنترل کنند که افزایش قیمتی نداشته باشد و 

به تورم دامن نزند. 
بابت  می فروشد،  که  را  نفتی  ارز  دولت،  پس 
فروش  می دهد.  تخصیص  کاالها  این  مصارف 
سامانه نیما، فقط بحـــــث حــواله است؛ یعنی 
صادرکننده، خودش را معرفی می کند، می گوید 
وارد  است،  این  من  قیمت  دارم،  ارز  مقدار  این 
کننده ما باید با نرخ بازار ثانویه )که روزانه و به 
هرحال، بین خریدار و فروشنده تفاهمی  است(، 

کاال وارد  کند.
فقط  این  که  سنا  نام  به  داریم  هم  بازار  یک 

اسکناس است، و خرید و فروش توسط صرافی ها 
انجام می گردد. در سنا نرخ بازار، تقریباً رسمی 
 است ولی در صرافی ها انجام می شود. هر نرخی 
که معامله می کنند، اینجا هم باید ثبت شود. اگر 
ارز  یکی  به  می تواند  صرافی  کشور  از  خارج  در 
ولی داخل کشور صراف  نشود،  ثبت  یا  بفروشد 

باید اینها را به صورت ثبت شده داشته باشد. 
پس، این نرخ، نرخی است که در حال حاضر، 
نقدی  فروش  بازار،  سه  این  در  می شود.  اعمال 
ارز ما انجام می شود. متأسفانه کاالهای ما قاچاق 
طور  به  ما  قاچاق  کاالی  صادرات  می شود.  هم 
خروج  قاچاق،  واردات  می گیرد.  صورت  وسیع 
سرمایه و سفته بازی، کماکان ادامه دارد. منابع 
سرفصل های خدماتی هم درست کنترل نمی شود 

و این موضوع، به طور وسیع مطرح است. 
معنی  این  به  داریم،  بیش اظهاری  واردات  در 
ولی ۷0   دریافت شده،  پول  مثاًل ۱00 دالر  که 
مابه التفاوت  دالر،   ۳0 و  می شود  وارد  کاال  دالر 
این  ثانویه  بازار  در  باید  اینکه چگونه  است.  آن 
صورت  موارد  این  که  کند  عمل  ما  کنترل های 

نگیرد، باید بررسی شود. 
یعنی  اگر کم اظهاری شود،  در مورد صادرات 
کسی می خواهد کاال بفرستد، چون باید وجوه را 
در سامانه نیما ارائه کند، کمتر از میزان واقعی 
سرفصل   ۳۶ آن  مانند  بنابراین،  می دهد.  نشان 
خدماتی که داریم، پول را می دهیم، و منابع مان 

را درست و معادل نمی گیریم. 
شرکت های  هستند،  ایران  در  هواپیمایی ها 



سال چهارم  شماره 24  زمستان 1400
47

خارج از کشور در ایران فعالیت می کنند. راه حل 
مرکزی،  بانک  امیدواریم  کرده اند.  پیدا  هم  را 

سریع تر به این موضوع رسیدگی کند.

تاثيرپذیری بخش انرژی از تحوالت اخير
بازار های  تغییر  جدید،  تحریم های  اثر  اولین 
دبی  از  آن  مقدار  یک  که  است  صادراتی  هدف 
کشورهای  در  که  شرکت هایی  و  می کند  تغییر 
مختلف، محصوالت پتروشیمی  یا مواد سوختی 
ما را می خریدند، بعضاً سخت می گیرند، جابه جا 

می شوند و یا، به جای دیگر می روند. 
به دلیل  که  است  این  آن،  اثر  دومین 
محدودیت های اعمال شده بر صادرات و واردات، 
قطعات ماشین آالت و مواد اولیه در این مراودات، 
قیمت  فروش  گرفت.  خواهد  صورت  سختی  به 
که  دارند  فاحشی  تفاوت  هم  خارجی  و  داخلی 
از  یکی  و  است  سوختی  مواد  قاچاق  به دلیل 

معضالتی که در آینده وجود دارد، همین است.
آتی،  و  جاری  قراردادهای  با  برخورد  نحوه 
عامل دیگری است؛ یعنی شما، یک سری قرارداد 
با چه مکانیزمی  در  امروز،  به  تا  اول داشتید  از 
می کردید،  تبدیل  را  آن  ارز  بانکی  سیستم 
می کنید؟ مکانیزمی  تبدیل  چه  با   اکنون 

 subcontractor یا Joint Venture یا مکانیزم
خارجی چگونه  صورت خواهد گرفت؟

انرژی  روی  اثرگذاری  به  که  دیگری  بحث 
اولیه خوراک  مواد  قیمت  تفکیک  است،  مربوط 
شرکت های صادراتی است. می باید آن بخشی که 

صادرات می شود را متناسب با قیمت بین المللی 
بگیرند، و آن بخشی که در داخل می فروشند، با 
ارز ۴۲00 تومان با آنها محاسبه شود. این، یک 

نگاه، که قابل نقد از سوی صاحب نظران است. 
یا  پتروشیمی  شرکت های  ارز  عرضه 
سیستم  در  می باید  نیز  سوختی  فرآروده های 
بیاید که سامانه نیما پول داشته باشد و کاال های 
مورد نیاز کشور را وارد کند. قرار نیست دوباره 

بانک مرکزی برای همه کاال ها، ارز تأمین کند.
ارز  محاسبه  و  خارجی  قراردادهای  مورد  در 
قیمت  با  پیمانکاران  با  نفت  وزارت  قراردادهای 
ارز  که  است  آن  پیشنهاد  یک  ثانویه،  بازار 
پیمانکاران داخلی، حداقل با نرخ بازار ثانویه در 
این بازار به نیما فروخته شود. بحث قراردادهای 
جاری و آتی، همین طور ضمانت نامه های آنها هم 

مطرح می شود. 
هم  ضمانت نامه ها  به  مربوط  نرخ  حال،  هر  به 
 LC در این ارتباط تغییر خواهد کرد. باید دوباره
همان  ما  کنند.  هماهنگی  ترس  بدون  را  داخلی 
سال ۸۱ این کار را کرده ایم، که LC داخلی به ارز 
پرداخت شود. قسمتی که پیمانکار می خواهد کاال 
وارد کند، ترانسیبل، و واردات انجام می شود. و آن 
بخشی که می خواهد خودش وارد کند، گشایش 
ال سی انجام می دهد و وارد می کند. آن قسمتی 
انجام داده است،  هم که سرمایه گذاری مشترک 

سهم خودش هم به ریال تفکیک می شود.
سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت 
قراردادهای  مورد  در  کامل  فشار  باید  نفت، 
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شکل 2. حجم پوشش صندوق طي سال هاي 96-1384 )ميليون دالر(

سهولت  نظر  از  مرکزی  بانک  روی  خارجی 
معامالت ارزی را هرچه زودتر در نظر بگیرند. 

قراردادهای  مورد  در  بخشنامه هایی  هم  قباًل 
سیستم  مهمی  در  تغییرات  داشته ایم.  خارجی 
بانک مرکزی و دستگاه های مختلف اتفاق افتاده 
فضاها  این  سابقه  به  مسبوق  بعضی ها  که  است 
نیستند و کسی هم هنوز دنبال این کارها نرفته 
است. سهم ریالی پیمانکارها، باید در آن تعدیل 
متناسب با قیمت هایی که اکنون در حال افزایش 

است، مطرح باشد. 
تعدیل  نمودن  منظور  که  می رسد  نظر  به 
شاخص  ارز های  به  قرارداد  ریالی  نرخ های  در 
بانک مرکزی و یا سازمان برنامه و بودجه، باید 
ثانویه کار  بازار  با همان نرخ هایی که  در آینده، 

می کند، صورت بگیرد. 
قابل  ارز  به  گشایش  بخشنامه ها،  اصالحات 
ارز  خرید  ارزی،  نامه  ضمانت  پذیرش  انتقال، 
بازار  نرخ  به  پیمانکاران  از  بانکی  نظام  توسط 

ثانویه، آنهایی که در نیما دارند عمل می کنند و 
ارزشان در خارج از کشور است، صادرات کردند 
و پول شان آنجا است، باید خارج از مسیر صرافی 
بانکی آن را  اقدام کنند. بهتر است که سیستم 

بخرد و در بازار ثانویه بگذارد.
ضمانت  صندوق  جدید  محصوالت  از  یکی 
پوشش  ضمانت نامه  بیمه نامه/  ارائه  صادرات، 
تأمین  برای  محور،  صادرات  پروژه های  ریسک 
اعتبار ارزی و اعتبار خریدار است. در مورد اعتبار 
خریدار، اتفاقاً امروزه صندوق توسعه ملی، منابع 
خریدار  اعتبار  است.  داده  تخصیص  را  خوبی 
که  دارد  خاصی  مشکل  حال،  هر  به  هم اکنون، 

هنوز به طور کامل فعال نیست.
ضمانت  صندوق  پوشش  حجم   ،۲ شکل  در 
در  اینکه  از  فارغ  که  می شود  مالحظه  صادرات 
از  دوباره  رسید،  دالر  میلیارد   ۳/۲ به   ۸۸ سال 
و  ما  بیمه ای  پوشش   ،۱۳۹۹ سال  تا   ۹۳ سال 

ضمانت نامه ها، نزدیک به ۲ میلیارد دالر است.
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اعتبار  برای  می تواند  صندوق،  اعتبار  بیمه 
اسنادی جایگزین مناسب باشد. وقتی نمی توانیم 
از طرف معامله تضمین بگیریم و کسی نمی آید 
که ال سی باز کند، ما آن طرف را اعتبارسنجی 
می کنیم؛ و می گوییم این فرد مثاًل می تواند ۲0 
میلیون و یا ۱00 هزار دالر از شما کاال بگیرد، و 

به همان میزان هم بیمه می کنیم.
پس اعتبارسنجی خریدارهای خارجی جدید، 
می تواند با صندوق ضمانت صادرات انجام شود، 
که  بفروشید،  اعتباری  بخواهید  که  صورتی  در 

برای مثال، ۲0 روزه یا ۲ ماهه باشد.
بعد  می گیرند،  نقد  را  پول شان  هم،  بعضی ها 
کاال را به طرف می دهند؛ در حالی که این غلط 
است و بر روی قیمت کاال تأثیر دارد. حتماً کسی 
و یک  روزه  تا کسی که ۲0  نقد می فروشد  که 
ماهه و اعتباری می فروشد، قیمت کمتری بابت 

کاال دریافت می کند. 
می توان  ضمانت،  صندوق  مزایای  دیگر  از 
کاهش  خارجی،  اسناد  خرید  نقدینگی  تأمین 
نرخ کارمزد پوشش صندوق را عنوان کرد. شما 
اگر بخواهید یک ال سی باز کنید، حداقل باید 
یک درصد بدهید، یک ضمانت نامه یک درصدی 
از شما می گیرند، به دلیل اینکه ما دولتی هستیم 
و بیمه خصوصی نیستیم. قباًل به طور میانگین 
بود، االن ۴ دهم درصد شده است.  0/۵ درصد 
گاهی جایزه صادراتی هم می دهیم، و اگر عدم 
خسارت هم باشد، پولش را بر می گردانیم و اینها 

نیز به نوعی پوشش هستند. 
به  توجه  با  که  است  این  ذکر،  قابل  نکته 
اعمال تحریم ها و افزایش ریسک های منطقه ای، 
استفاده از خدمات صندوق خوب است و کمک 

می کند.

در سال های قبل از انقالب، بين 3 تا 9 درصد از تجارت خارجی ما متعلق به صادرات بود. حجم 

تجارت خارجی ما خيلی کم و جزئی در حدود 400 تا 500 ميليون دالر بود و مثاًل فرش، صنایع 

دستی و پسته به خارج از کشور می فرستادیم. کل سال 80 هم صادرات غيرنفتی ما مثاًل 3/5 

ميليارد و به هر حال، نقطه مثبتی بود که در سال های 94 تا 95 حداقل تراز تجاری ما مثبت شد 

و به حدود 43 ميليارد دالر رسيد. اولين اثر تحریم های جدید، تغيير بازار های هدف صادراتی 

است. دومين اثر آن، این است که به دليل محدودیت های اعمال شده بر صادرات و واردات، قطعات 

ماشين آالت و مواد اوليه در این مراودات، به سختی صورت خواهد گرفت. فروش قيمت داخلی و 

خارجی هم تفاوت فاحشی دارند که به دليل قاچاق مواد سوختی است و 

یکی از معضالتی که در آینده وجود دارد، همين است.
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واگذاری )مدت دار( سهم بازار به کنسرسيوم شرکت  هاي داخلی و بين المللی ذیربط برای توليد و انتقال دانش و فناوری  هاي بازرگانی مدیریتی و فنی 
صنعت نفت، یکي از راهکارهاي پيشنهادي جهت توسعه صنعت نفت است.
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چشم انداز استفاده از هيدروژن سبز

هيدروژن؛ نسل بعدي فناوري کم انتشار

آرامکو و سياست های »هيدروژنی«

پرونده هيدروژن سبز
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دستیابی به "هیدروژن سبز" و توسعه فرایندهای 
تولید آن، در کنار از رده خارج کردن سوخت های 
اهداف  از  انرژی های تجدیدپذیر،  توسعه  و  فسیلی 
در  و  بود  خواهد  کشورها  انرژی  گذار  در  اصلی 
آنچه  به  هم  گالسکو  اقلیمی  تغییرات  اجالس 

»هیدروژن سبز« خوانده می شود، اشاره شد.
نقش  و  هیدروژن  اهمیت  به  پرداختن 
تغییرات  با  مقابله  در  می تواند  که  سرنوشت سازی 
حوزه  در  مهم  موارد  جمله  از  کند،  ایفا  اقلیمی 
هیدروژن سبز است. دیگر آنکه، نگاهي به چشم انداز 
استفاده از هیدروژن سبز در کشورهای توسعه یافته 
از  ایران،  توسعه ای همچون  در حال  یا کشورهای 
آن  به  مختصري  ادامه  در  که  است  مهمي  موارد 

پرداخته مي شود.

اهميت هيدروژن به عنوان
 یک سوخت عاری از کربن 

بشر در حال گذار از سوخت های فسیلی کربنی 
به سمت سوخت های عاری از کربن، و سوخت هایی 
و  ندارند  کربن  خودشان  ساختار  در  که  است 
درنتیجه، در تبدیل شان به عامل نهایی انرژی یا در 
فرایند سوختن، گازهای کربنی را انتشار نمی دهند، 
اصلی  عوامل  از  کربنی  گازهای  این  می دانیم  که 

گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی هستند.
از مهم ترین سوخت های عاری از کربن، هیدروژن 

از  هیدروژن  ندارد.  کربن  ساختارش  در  که  است 
چند جنبه، خیلی قابل توجه است و اهمیت دارد: 
یکی اینکه، چگالی باالی انرژی دارد؛ به این معنی 
باالیی-  خیلی  انرژی  جرم،  واحد  در  می توان  که 
برابر سوخت های فسیلی متداول  یا سه  حدود دو 

مثل بنزین و گازوئیل- از آن استحصال کرد.
شبکه  توسعه  در  هیدروژن  حال،  عین  در 
و  بادی  انرژی  از  که  برقی  مثل  تجدیدپذیر،  برق 
عنوان  به  می تواند  می شود،  گرفته  خورشیدی 
ذخیره ساز آن برق، نقش مهمی ایفا کند؛ همچنین، 
دارد؛  نقش  تجدیدپذیر  برق  نوسانات  کنترل  در 
بادی و خورشیدی در طول  انرژی  چون می دانیم 

شبانه  روز، نوسانات دارند.
در  که  است  این  هیدروژن،  دیگر  مزیت  یک 
بخش های مختلف، مصارف زیادی دارد. در بخش 
گرمایش  برای  برق شود،  به  تبدیل  می تواند  برق، 
در  و  پتروشیمی ها،  در  گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
صنایع و فرایندهای شیمیایی؛ اما بسته به تولید و 
منبعی که هیدروژن را از آن می گیریم و فرایندی 
که هیدروژن تولید می شود، نامگذاری های مختلفی 

دارد.
به عبارتي هیدروژن سبز، هیدروژنی است که از 
منابع تجدیدپذیر استحصال می شود. می دانیم که 
هیدروژن به صورت خالص در اتمسفر وجود ندارد 
بگیریم،  منابع حاوی هیدروژن  از  را  آن  باید  ما  و 

چشم انداز استفاده از هیدروژن سبز
  زهرا حسیني
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که آن منابع می تواند فسیلی، یا منابع تجدیدپذیر 
باشند مثل آب و زیست-توده. 

باشد  تجدیدپذیر  منابع  این  از  که  هیدروژنی 
که  باشد  فرایندی  آن،  خالـــص سازی  و  تولید  و 
به هیدروژِن  آلودگی کربنی خیلی کمتری نسبت 
گرفته شده از سوخت های فسیلی داشته باشد، آن 
را هیدروژن سبز می نامند که خیلی از کشورها به 

دنبالش هستند و برایش نقشه راه ارائه داده اند.
در اجالس تغییرات اقلیمی گالسکو هم در روز 
پرداخته  آن  به  خیلی  بود،  انرژی  روز  که  چهارم 
شد و کشورها سرمایه گذاری هایی را روی آن انجام 
می دهند. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا، سهمی ۲۴ 
سال  انرژی  سبد  در  هیدروژن  برای  را  درصدی 

۲0۵0 خود در نظر گرفته است.
کشورهای مختلف نسبت به زیربنایی که دارند، 
روش های مختلف تولید هیدروژن را دنبال می کنند. 
به عنوان مثال، کشورهای حوزه نوردیک و دریای 
را هم اکنون هم  برق تجدیدپذیر  شمال که شبکه 
دارند و انرژی بادی، سهم عمده این سبد انرژی آنها 
را شامل می شود، می توانند برای تولید هیدروژن، 
برق تجدیدپذیر از آب را به کار ببرند، و همین اآلن 
شروع به تولید هیدروژن سبز کنند؛ و این کار را 

کرده اند و قدم هایی رو به جلو بر می دارند.
اما کشورهای کمتر توسعه یافته مثل کشورهای 
خاورمیانه و کشوری مثل ایران، می تواند روش های 
از  فعاًل  و  کند  دنبال  را  کوتاه مدتی  و  میان مدت 
هیدروژن  از  نوعی  که  ببرد،  بهره  آبی   هیدروژن 
اینجا  در  و  از همان سوخت های فسیلی  است که 

استحصال  است،  طبیعی  گاز  یا  متان  مشخصاً 
جذب  روش های  با  فرایند،  آلودگی  اما  می شود. 
در  کربنی  گازهای  انتشار  از  جلوگیری  با  و  کربن 

اتمسفر کاهش داده می شود.
از  مثاًل  هم  را  فرایند  انرژی  می شود  البته 
در  باشد.  هم  پاک تر  که  گرفت  خورشیدی  انرژی 
از  که  است  هیدروژنی  آبی،  هیدروژن  آن  واقع 
سوخت های فسیلی گرفته می شود، اما آلودگی اش 
را حتی االمکان کم می کنیم و فرایند آن، نسبت به 

حالت عادی، آلودگی کمتری دارد.
در  تجدیدپذیر  انرژی های  تدریجی  توسعه  با 
پیدا  توسعه  که کم کم  روش های جدیدی  و  ایران 
می کند، می توان در درازمدت، به سمت هیدروژن 
نهایی سوخت در  این مقصد  سبز هم رفت؛ چون 
ضرورتاً  ایران  که  است  مناسب  و  بود  خواهد  دنیا 
باشد؛  این هیدروژن سبز داشته  به  نیم نگاهی هم 
دیگر، می تواند  مثاًل ۱0 سال  تا  و  اآلن  اما همین 
از این روش های کوتاه مدت و میان مدتی که گفته 

شد، بهره ببرد.

 چالش هاي تبدیل هيدروژن 
به سوخت آینده 

انتشار  خالص«  »صفر  هدف  به  رسیدن  برای 
و  است،  ضروری  بسیار  هیدروژن  کربنی،  گازهای 
استراتژی هیدروژن که اخیراً از سوی برخي کشورها 
منتشر شده است، ما را به استفاده از این منبع برای 

دستیابی به این هدف، بسیار نزدیک می کند.
انرژی خورشیدی و بادی، برق  با افزایش تولید 
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تجدیدپذیر، بخش بزرگی از جهاِن »صفر خالص« 
)کربنی( ما خواهد بود. سهم کل مصرف انرژی ما 
کاماًل  سیستم  یک  در  تجدیدپذیر  انرژی های  از 
درصد   ۵0 باالی  به  به راحتی  کربن زدایی شده، 
هستند  ما  اقتصادهای  از  بخش هایی  اما  می رسد؛ 
یا  چالش برانگیز  فنی  نظر  از  آنها  کردن  برقی  که 

بسیار گران خواهد بود.
به کار  برای فرایندهای صنعتی  را نمی توان  برق 
گرفت و استفاده از آن، برای تولید گرمای زیادی 
که برای تولید موادی مانند شیشه و سرامیک مورد 
نیز  باتری ها  وزن  می شود.  تمام  گران  است،  نیاز 
بسیار  آنها  در  قابل ذخیره  انرژی  مقدار  به  نسبت 
زیاد است، که تصور برقی کردن مستقیم کشتی ها، 
هواپیماها، و کامیون ها را در مسافت های باال دشوار 
ماه ها  مستلزم  هم  زمستانی  گرمایش  می کند. 
ذخیره انرژی در یک زمان واحد و در مقیاس بزرگ 
است، و برق راه حلی برای این چالش ندارد. باتری ها 

برای حفظ درازمدت انرژی طراحی نشده اند.

تمیز  مولکول  یک  به  که  است  اینجا  بنابراین، 
و  داریم،  نیاز  فسیلی  جایگزینی سوخت های  برای 
»هیدروژن سبز«، همه شرایط را دارا است. دسترسی 
به این ماده، تقریباً نامحدود است ، زیرا می توان با 
 )H۲O( از آب )عبور جریان الکتریکی )تجدیدپذیر
و تقسیم آن به اجزای تشکیل دهنده اش، هیدروژن 
بهره برداری  قابلیت  که  واقعیت  این  کرد.  تولید 
نکته  دارد،  وجود  بزرگ  مقیاس  در  فرایند  این  از 
مهمی است، زیرا بر اساس برخی برآوردها، به مقدار 
زیادی هیدروژن نیاز داریم: حدود یک- چهارم کل 

نیازهای انرژی ما.
حمل و نقل و ذخیره سازی هیدروژن نیز نسبتاً 
آسان است. در بسیاری از موارد، ارتقاء خطوط لوله 
انتقال گاز طبیعی موجود کنونی برای نقل  و انتقال 
هیدروژن، ممکن است و می توان آن را به صورت 
ارزان در غارهای نمکی موجود ذخیره، و همچنین، 
به  را  آن  پیل های سوختی،  از  استفاده  با  می توان 

برق تبدیل کرد.

از مهم ترین سوخت های عاری از کربن، هيدروژن است که در ساختارش کربن ندارد. هيدروژن 
از چند جنبه، خيلی قابل توجه است و اهميت دارد: یکی اینکه، چگالی باالی انرژی دارد؛ به 
برابر سوخت های  یا سه  دو  باالیی- حدود  انرژی خيلی  واحد جرم،  در  می توان  که  معنی  این 
فسيلی متداول مثل بنزین و گازوئيل- از آن استحصال کرد. در عين حال، هيدروژن در توسعه 
انرژی بادی و خورشيدی گرفته می شود، می تواند به  از  شبکه برق تجدیدپذیر، مثل برقی که 
عنوان ذخيره ساز آن برق، نقش مهمی ایفا کند؛ همچنين، در کنترل نوسانات برق تجدیدپذیر 

نقش دارد؛ چون می دانيم انرژی بادی و خورشيدی در طول شبانه  روز، 
نوسانات دارند.
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هیدروژن،  از  بهره برداری  آغاز  برای  اصلی  مانع 
چشمگیر  کاهش  به  رغم  امروزه،  است.  آن  هزینه 
به  هیدروژن  تولید  در  که  تجدیدپذیر  برق  قدرت 
آن نیاز داریم، هزینه تولید هیدروژن سبز به طرز 
یا  کیلوگرم،  در  دالر   ۵ حدود  )در  باال  نامعمولی 
این  می باشد.  مگاوات ساعت(  هر  برای  دالر   ۱۲۵
مگاوات  هر  برای  دالر   ۴0 حدود  نفت،  برای  رقم 
ساعت، و برای گاز طبیعی حدود ۶0 دالر برای هر 

مگاوات ساعت در اروپا است.
به  هیدروژن  هزینه های  اینکه،  خوب  خبر  اما 
سرعت درحال کاهش می باشد. اگر بتوان هیدروژن 
آن  هزینه های  تا  کرد  تولید  کافی  مقیاس  در  را 
ذخیره سازی  و  نقل  و  حمل  زیرساخت های  برای 
کارآیی  گرفتن  نظر  در  با  نیز  و  شود،  سرشکن 
)از  احتراق  با  قیاس  در  سوختی  پیل های  بیشتر 
طریق سوخت فسیلی( و هزینه های جاری و رو به 
افزایش دی اکسیدکربن، در این سطوح، در بسیاری 
از کاربردها، هیدروژن به طرز چشمگیری ارزان تر 

از سوخت های فسیلی خواهد بود. 
این امر، فرصت قابل توجهی برای کاهش مخارج 
و  هوایی  و  آب  تغییرات  به  توجه  عین  در  انرژی 
معنا  بدان  بود؛  خواهد  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
به  اضافی  هزینه های  تحمیل  بدون  می توان  که 
به کار  گسترده ای  شکل  به  را  هیدروژن  سیستم، 
بخش های  در  را  دی اکسیدکربن  انتشار  و  گرفت 

پرمصرف انرژی کاهش داد.
حال، چه چیزی الزم است تا ما را از ۵ دالر در 
یا حتی ۱ دالر برساند؟  کیلوگرم فعلی به ۲ دالر 

آن  از  بیشتر  چه  هر  باید  که  است  این  پاسخ 
الکترولیز  دستگاه های  از  استفاده  کنیم.  استفاده 
آب که مولکول آب را به اجزای سازنده اش تقسیم 
اما  است.  محدود  و  اندک  بسیار  هنوز  می کنند، 
تقاضای  مشاهده  با  دستگاه ها  این  تولیدکنندگان 
آینده، کارخانه های خود را توسعه می دهند؛ که به 
نوبه خود، باعث می شود که تأمین کنندگان آنها هم 
امکانات خود را افزایش دهند و بر آن مبنا، هزینه ها 

را در سراسر زنجیره ارزش کاهش دهند. 
سیاست گذاران  برای  صنعت  این  از  حمایت 
و  )تولید  هزینه  تنها  نه  زیرا  است،  ارزشمند  نیز 
مصرف کنندگان  برای  را  هیدروژن  به کارگیری( 
در  هم  جدیدی  مشاغل  بلکه  می دهند،  کاهش 

بخشی رو به رشد، خلق می کنند.
مقیاس  در  هیدروژن  بودن  اقتصادی  قابلیت 
ظرفیت  گیگاوات   ۲۵ تنها  است:  عظیم  انبوه، 
الکترولیز آب در سطح جهانی در ترکیب با انرژی 
تجدیدپذیر ارزان، می تواند هزینه هیدروژن را به ۲ 

دالر در کیلوگرم برساند. 
بنابراین، بلندپروازی بریتانیا برای دستیابی به ۵ 
 ۲0۳0 سال  تا  هیدروژن  تولید  ظرفیت  گیگاوات 
که خود یک- پنجم هدف کلی را تشکیل می دهد، 

گامی بزرگ در مسیر درست است.

 جایگزیني کامل هيدروژن سبز 
به جاي سوخت هاي فسيلي

کامل  به طور  می تواند  روزی  سبز،  هیدروژن 
جایگزین سوخت های فسیلی شود؛ رؤیایی که یک 
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شرکت آلمانی اعتقاد دارد که کلید تحقق آن را به 
دست آورده است.

تحت  جزیره ای  متولد  خود  که  َکئوئِن«  »وایِتآ 
قلمرو فرانسه در جنوب غربی اقیانوس آرام است و 
از کودکی با تأثیر تغییرات آب و هوایی بر محیط 
زیست این جزیره آشنایی پیدا کرده، موفق شده تا 
آرزوی دوران نوجوانی خود را مبنی بر جایگزینی 
سوخت دیزلی ژنراتورها با سوخت پاک، سه سال 
پس از تأسیس شرکت »اِنپتر«  در آلمان به مرحله 

عملی شدن برساند.
پتانسیل  درک  با  که  است  معتقد  کئوئن  خانم 
هیدروژن سبز برای جایگزینی سوخت های فسیلی، 
است  در تالش  و  آغاز کرده  را  تغییر مدنظر خود 
تا در آینده ای نزدیک، این سوخت پاک را از نظر 

قیمتی با سوخت های فسیلی، قابل رقابت کند.
شرکت انپتر تاکنون الکترولیزهای غشایی تبادل 
یونی ساخت خود را در بیش از ۱00 پروژه در ۳۳ 
برق  فناوری  این  است.  کرده  مستقر  کشور جهان 

تجدیدپذیر را به هیدروژن سبز تبدیل می کند.
ای ئی ام   که  شرکت  این  ساخت  الکترولیزهای 
اولیه  تصور  از  ارزان تر  و  سریع تر  شده،  نامگذاری 
پاک  سوخت  قادرند  و  شده  ساخته  محققان 
گرمایش  و  برق  صنعت  هواپیماها،  و  خودروها 

خانه ها را تأمین کنند. 
پایه  بر  ژانراتورهایی  همچنین  انپتر،  شرکت 
سوخت هیدروژن سبز ساخته که اخیراً برنده جایزه 

زیست محیطی ارث شات  شده است.
سیاره  در  موجود  هیدروژن  بیشتر  واقع،  در 

هیدروژن  است.  شده  محبوس  آب  در  زمین، 
استخراج  برای  روشی  »سبز«  اصطالح  به 
به  متکی  استخراج  این  است.  آن  انتشار  بدون 
به  برق رسانی  برای  که  است  تجدیدپذیر  انرژی 

الکترولیز ها استفاده می شود. 
برای  نیاز  مورد  شیمیایی  فرایند  الکترولیز، 
جداسازی اتم های هیدروژن و اکسیژن موجود در 
آب است. استخراج هیدروژن از این طریق، به دلیل 
راندمان پایین و هزینه باال، با انتقاداتی روبرو بوده، 
و با این حال، شرکت انپتر با ساخت الکترولیزهای 
سبز  هیدروژن  استخراج  برای  را  مانع  این  جدید، 

رفع کرده است.
انپتر، اعالم نموده که دستگاه الکترولیز  شرکت 
آن، با استفاده از حدود ۲.۴ لیتر آب، هیدروژن سبز 
کافی برای مصرف انرژی یک خانه با دو نفر ساکن 
حال،  این  با  می کند.  تأمین  روز  چند  مدت  به  را 
انرژی  ذخیره  ظرفیت  به  روزها،  این  دقیق  تعداد 

بستگی دارد. 
این مقدار آب، معادل نیمی از آبی است که برای 
یک بار شستشو در توالت فرنگی )۵ لیتر( مصرف 
می شود و هشت برابر کمتر از مصرف یک بار کار 

ماشین ظرفشویی )۲0 لیتر( است.
تا  کرده  کمک  شرکت  این  به  ارث شات،  جایزه 
هفته  از شش  را  الکترولیزها  این  کارخانه  ساخت 
پیش آغاز کند. خانم کئوئن امیدوار است که تولید 
آغاز شود  ابتدای سال ۲0۲۳  از  الکترولیزها  انبوه 
درصد   ۱0 حدود   ۲0۵0 سال  تا  بتواند  انپتر  و 

هیدروژن سبز مورد نیاز جهان را تولید کند.
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به گفته »آژانس بین المــــــــللی انرژی«، صنعت 
هیدروژن، منبع مهمی از آلودگی اقلیم در سطح جهان، 
در  دی اکسیدکربن  انتشار  تن  میلیون   ۸0۳ حدود  با 
سال است. این مقدار، معادل انتشار ساالنه کشورهای 

انگلستان و اندونزی است. 
تولید  از صنعت  انتشار گاز گلخانه ای  از  این حجم 
هیدروژن به این دلیل است که تاحدودی همه هیدروژن 
از طریق سوخت های  تولیدی و مورد استفاده کنونی 
فسیلی تأمین می شود )هیدروژن »خاکستری« از گاز 

یا »قهوه ای« از زغال سنگ(.
هیدروژن »آبی« شامل تولید هیدروژن از زغال سنگ 
ذخیره  و  جذب  فناوری  به کارگیری  همراه  به  گاز  یا 
فرایندی  از  استفاده  با  »سبز«  هیدروژن  است،  کربن 
به نام الکترولیز با استفاده از انرژی تجدیدپذیر تولید 
می شود.در استرالیا، هیدروژن آبی از سوی صنعت گاز 
استفاده  پاک  فناوری  راه حل  به عنوان  فدرال  دولت  و 
»انجمن  اجرایی  معاون  دایور«،  »دامیان  می شود. 
فرصتی  را  هیدروژن  استرالیا«،  گاز  و  نفت  صنعت 
انتقال  به  بخشیدن  برای سرعت  استرالیا  برای  عظیم 

به اقتصاد کربن کمتر، توصیف کرده است.
صنعت گاز، استفاده گسترده از هیدروژن در ذخیره 
برق، خطوط لوله گاز و حمل  و نقل را ترویج می کند، 
نظیر  راه حل ها  دیگر  که  معتقدند  کارشناسان  اگرچه 
بیشتر  در  کارآمد  برقی  خودروهای  و  وسایل  باتری، 

موارد ارزان تر و بهتر هستند. 

»آنگوس تیلـــــور«، وزیر انرژی استرالیا، از آژانس 
از  که  می خواهد  کشور،  این  تجدیدپذیر  انرژی های 
پروژه های هیدروژن آبی به عنوان »نسل بعدی فناوری 

کم  انتشار«، حمایت کند.
کربن  برای جذب  نیاز  مورد  برق  تأمین  فرایند  در 
این  اما  می کند،  آزاد  متان  به درستی  طبیعی،  گاز  از 
موضوع می تواند به طور قابل توجهی محدود شود، یا از 
طریق اجرای بهینه سازی فرایند، از انتشار آن اجتناب 
جزئی  فشار  افزایش  راهکارهای  مثال،  برای  کرد. 
دی اکسیدکربن در سیستم گاز- جذب و ذخیره سازی 
کربن )Gas-CCS(، گردش دوباره گازهای خروجی، 
گردش دوباره گازهای خروجی انتخابی و مرطوب سازی 
توربین های گازی برای کاهش اتالف انرژی در سیستم 
احتراق، به طور بالقوه، می تواند به کاهش گاز مصرفی 
منجر شده و در نتیجه، انتشار متان را در فرایند تولید 

هیدروژن آبی کاهش دهد. 
همچنین افزایش غلظت آمین ، نشان داده است که 
وابستگی افزایش احتراق گاز طبیعی برای تأمین انرژی 

مورد نیاز سیستم CCS را کاهش می دهد.
مدیریت  طریق  از  می توان  را  متان  گازهای  انتشار 
چرخه های احتراق »روشن« و »خاموش« کردن برای 
بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های دمای باال، به 

مقدار قابل توجهی کاهش داد. 
سیستم های  و  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  ادغام 
فناوری های  با  همراه   ،CSS با  کم کربن  انرژی  تولید 

هیدروژن؛ نسل بعدي فناوري کم انتشار
  زهرا موسوی



سال چهارم  شماره 24  زمستان 1400
58

کاهش  را  متان  انتشار  نه تنها  انرژی،  صرفه جویی 
می دهد، بلکه ضعف کارآیی انرژی و اقتصادی مربوط 

به سیستم های CCS نیز کاهش می یابد.
مخازن  در  تن دی اکسیدکربن  میلیون ها  هم اکنون 
از  دیگر  بسیاری  و  شده  ذخیره  زیرزمینی  عمیق 
حال  در  دی اکسیدکربن  ذخیره سازی  پروژه های 
از  استفاده  تجربه   نفت چند دهه  است. صنعت  انجام 
 )EOR-CO۲( دی اکسیدکربن را برای ازدیاد برداشت
دارد که به ذخیره دائمی دی اکسیدکربن منجر می شود.  
در پس زمینه  چنین تجربه، علم، تحقیق و توسعه در 
سرتاسر جهان، اکنون اطمینان زیادی در مورد امکان و 
توانایی ذخیره میلیاردها تن دی اکسیدکربن در مخازن 

زمین شناسی مناسب وجود دارد. 
که  فرض  این  صحیح،  روش های  رعایت  شرط  به  
در  ایمن  و  آسوده  خیال  با  می تواند  دی اکسیدکربن 
سازندهای زمین شناسی ذخیره شود، در مقیاس صنعتی 
ثابت شده است.  تحوالت اخیر در تحقیقات صنعتی، 
دی اکسیدکربن  درصد   ۹۹ جذب  که  می دهد  نشان 
امکان پذیر است. افزون بر این، ثابت شده که افزایش 
میزان جذب از ۹0 به ۹۵ درصد، تأثیر کمی بر هزینه 
جذب کربن دارد.  آژانس بین المللی انرژی اعتقاد دارد 

که زمان استفاده از پتانسیل هیدروژن برای ایفای نقش 
کلیدی در آینده انرژی پاک، ایمن و مقرون به صرفه، 
مناسب است. افزون بر این، »هیأت بین الدولی تغییر 
اقلیم« سازمان ملل، هیـــدروژن و فناوری CCS را 
در میان گزینه های تکنولوژیکی سازگار با هدف ۱/۵ 
می تواند  که  است  کرده  شناسایی  سانتیگراد  درجه 
را  پرانرژی  صنایع  در  نیاز  مورد  کربن  انتشار  کاهش 
برای محدودکردن گرمایش زمین محقق سازد.  دولت 
انگلیس در حال برنامه ریزی بلندپروازانه برای ساخت 
 ۲0۳0 سال  تا  هیدروژنی  برق  ظرفیت  گیگاوات   ۵
است. انتظار می رود این گاز، جایگزین سوخت کنونی 
و  شود  خودروها  و  برق  صنایع  خانه ها،  گرمایش  در 
تبدیل  جهت  کشور  این  به  کمک  برای  بزرگ  گامی 
تلقی   ۲0۵0 سال  تا  کربن  بدون  اقتصاد  به  شدن 
مانند  معتبری  سازمان های  اینکه  آخر  نکته  می شود. 
آژانس بین المللی انرژی، هیأت بین الدولی تغییر اقلیم 
و بسیاری دیگر در بررسی های الگوسازی خود درباره 
اتفاق نظر دارند که هیدروژن آبی، نقش  این موضوع 
برای  از مسیرهای کم کربن  ایجاد اطمینان  مهمی در 
دستیابی به اقتصاد جهانی با خالص انتشار کربن صفر 

دارد.

آژانس بين المللی انرژی اعتقاد دارد که زمان استفاده از پتانسيل هيدروژن برای ایفای نقش کليدی 
در آینده انرژی پاک، ایمن و مقرون به صرفه، مناسب است. افزون بر این، »هيأت بين الدولی تغيير 
اقليم« سازمان ملل، هيدروژن و فناوری CCSCCS را در ميان گزینه های تکنولوژیکی سازگار با هدف 1/5 

درجه سانتيگراد شناسایی کرده است که می تواند کاهش انتشار کربن مورد 
نياز در صنایع پرانرژی را برای محدودکردن گرمایش زمين محقق سازد. 
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نفت  دولتی  شرکت  مدیرعامل  و  رئیس 
شرکت  این  تالش  از  عربستان،  آرامکو  سعودی 

برای صادرات هیدروژن آبی خبر داد.
مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس  ناصر،  امین 
در  شرکت،  این  که  کرد  اعالم  اخیراً  آرامکو، 
آبی  هیدروژن  تولید  فرصت های  بررسی  حال 
را  محصول  این  صادرات  جدی،  به طور  و  است 
به بازارهای مهم آسیا دنبال می کند. این تصمیم 
در حالی گرفته می شود که این شرکت، با هدف 
افزایش سبد صادراتی و به منظور تأمین سرمایه، 

دارایی ها خود را به فروش می گذارد.
وی افزود: »هم اکنون، برای هیدروژن آبی، از 
آمونیاک به عنوان محیط کشت و انتقال استفاده 
می شود و به جذب و ترسیب زیاد کربن نیز نیاز 
جذب  عملیات  انجام  به منظور  بنابراین،  است، 
زمینه  در  را  زیادی  کارهای  کربن،  ترسیب  و 

طراحی مهندسی انجام می دهیم«.
در  »همچنین  داد:  ادامه  آرامکو  مدیرعامل 
بازارهای  با  پیش فروش،  قراردادهای  زمینه 

مختلف در سراسر جهان همکاری داریم«.
جذب و ترسیب کربن، به عمل جذب و ذخیره 
دی اکسید کربن از فرایند اصالح بخار متان گفته 
آن  از  آبی،  هیدروژن  تولید  برای  که  می شود 
دیگر  در  کربن  دی اکسید  از  می شود.  استفاده 
فرایندهای صنعتی از جمله در بخش نفت و گاز 

تولید  افزایش  برای  و  می گردد  بهره برداری  نیز 
بهبود  برای  نفت  قدیمی  به چاه های  نفت خام، 

فشار مخزن، دی اکسید کربن تزریق می شود.
صادرکنندگان نفت حوزه خلیج فارس از جمله 
)ادنوک(،  ابوظبی  نفت  ملی  شرکت  و  آرامکو 
زمینه  در  انرژی،  جدید  انواع  فروش  به منظور 
دو  هر  و  فعالیت می کنند،  آبی  تولید هیدروژن 
با  خود  بازرگانی  روابط  از  دارند،  نظر  در  کشور 
مصرف کنندگان نفت خام برای فروش هیدروژن، 

استفاده نمایند.
تولیدی  آبی  هیدروژن  گذشته  سال  آرامکو، 
خود را به شکل آمونیاک قابل حمل به ژاپن صادر 
از واردکنندگان مهم نفت  کرد و ژاپن که یکی 
تولید  برای  آبی  هیدروژن  از  است،  آرامکو  خام 

برق بدون کربن استفاده می کند.
مدیرعامل آرامکو گفت: »در زمینه تقاضا برای 
هیدروژن آبی، در حال مذاکره با بازارهای مهمی 
بازارها،  این  رونق  با  هستیم.  کره  و  ژاپن  مانند 
آبی  هیدروژن  بیشتر  تولید  برای  ما  فرصت 
وی  می یابد«.  افزایش  صادراتی  بازارهای  برای 
الکترولیز  طریق  از  که  سبز،  »هیدروژن  افزود: 
تولید می شود، نیز حوزه مورد عالقه ما به شمار 
بادی برای  انرژی های خورشیدی و  از  می رود«. 
استفاده  الکترولیز  برای  موردنیاز  انرژی  تأمین 

می شود.

آرامکو و سیاست های »هیدروژنی«
  مژگان محسنی
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پروژه های  بزرگترین  از  یکی  عربستان، 
نئوم می سازد.  را در شهر  هیدروژن سبز جهان 
بزرگی که در مرز  بسیار  برنامه ریزی  شده  شهر 
مصر و اردن قرار دارد. شرکت »اکوا پاور« و »ایر 
پراداکتز« عربستان، ساخت این پروژه ۵ میلیارد 
دالری را به عهده دارند، که ۴ گیگاوات ظرفیت 
دارد و می تواند روزانه ۶۵0 تن هیدروژن تولید 

کند.

 اختصاص نيمی از بخش گاز آرامکو
 به هيدروژن 

از  نیمی  دارد،  قصد  آرامکو  سعودی  شرکت 
صنعت گاز خود را به هیدروژن آبی اختصاص دهد.

برخی منابع اعالم کردند که شرکت سعودی 
به  را  خود  گاز  تولید  بخش  دارد  قصد  آرامکو، 
بیشتر  این سوخت  از  و  تقسیم کند  دو قسمت 
خواهد  استفاده  آبی  هیدروژن  و  برق  تولید  در 

کرد. به گفته این منابع، این دو واحد جدید که 
گاز  »عملیات  و  جنوبی«  منطقه  گاز  »عملیات 
به ترتیب،  نامیده خواهند شد،  منطقه شمالی« 
توسط »ویل الجعفری« و »جومان الزهرانی« اداره 

خواهند شد.
انرژی  منبع  تبدیل  به دنبال  عربستان 
این  به  به گاز طبیعی است و  نیروگاه های خود 
نفت  بشکه  میلیون  روزانه یک  می تواند  ترتیب، 

خام دیگر را به صادرات اختصاص دهد.
برای  تمهیداتی  حال  در  همچنین  ریاض، 
گاز  از  که  است  آبی  هیدروژن  تقاضای  افزایش 
طبیعی و هنگام جمع آوری گازهای همراه ایجاد 

می شود.
بر اساس گزارش ساالنه این شرکت، تولید گاز 
بی سابقه ای  به طور   ۲0۲0 سال  اوت  در  آرامکو 
میلیون  و ۷00  میلیارد   ۱0 به  و  یافت  افزایش 

فوت  مکعب در روز رسید.

صادرکنندگان نفت حوزه خليج فارس از جمله آرامکو و شرکت ملی نفت ابوظبی، به منظور فروش 

انواع جدید انرژی، در زمينه توليد هيدروژن آبی فعاليت می کنند. آرامکو، سال گذشته هيدروژن 

آبی توليدی خود را به شکل آمونياک قابل حمل به ژاپن صادر کرد و ژاپن که یکی از واردکنندگان 

مهم نفت خام آرامکو است، از هيدروژن آبی برای توليد برق بدون کربن استفاده می کند. مدیرعامل 

آرامکو گفت: »در زمينه تقاضا برای هيدروژن آبی، در حال مذاکره با بازارهای مهمی مانند ژاپن و 

کره هستيم. با رونق این بازارها، فرصت ما برای توليد بيشتر هيدروژن آبی برای بازارهای صادراتی 

افزایش می یابد«. وی افزود: »هيدروژن سبز، که از طریق الکتروليز توليد 

می شود، نيز حوزه مورد عالقه ما به شمار می رود«. 
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اولویت مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه انرژی

سند تأمين انرژي بخش حمل  و نقل کشور در افق 1420 با تأکيد بر کارآیي/ بهينه سازي مصرف

مديريت انرژي
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انرژی  عرضه  چگونه  اینکه  و  عرضه  مدیریت 
شود،  تأمین  ملی  منافع  تا  کنیم  مدیریت  را 
مهم ترین  گاز،  و  نفت  است.  مهمی  موضوع 
منابع خدادادی انرژی تجدیدناپذیر کشورند که 
عدالت  می باید  ساکنان،  همۀ  دارایی  به عنوان 

بین نسلی در بهره مندی از آن رعایت شود.
منابع،  این  از  که  می کند  اقتضا  ملی  منافع 
کشور  منافع  حداکثری  تأمین  برای  و  به درستی 
بهره برداری شود؛ به طوری  که با کسب ارزش افزوده 
بتوان  آن،  از  حاصل  درآمدهای  و  دارایی  این  از 
در  سرمایه گذاری  زیربنایی،  امور  توسعه  برای 
واحدهای  توسعه  نیز  و  کشور  از  خارج  و  داخل 

جدید، به نحو مطلوب بهره جست.
که  انرژی  اولیه  منابع  عرضه  مدیریت  درباره 
ما  کشور  در  کنونی  شرایط  در  آنها  مهم ترین 
منابع نفت و گاز است و حتی ۹۵ درصد تولید 
می باشد،  منابع  همین  از  ناشی  نیز  کشور  برق 
جدی  به طور  باید  نیز  را  دیگری  مهم  مطلب 
مدنظر داشت و اینکه مطالعه و بررسی دقیق روند 
تولید و مصرف حامل های انرژی نظیر نفت و گاز، 
نظیر  پتروشیمی  محصوالت  نفتی،  فرآورده های 
اتانول، متانول، گاز مایع و انرژی برق، انرژی های 
در  زغال سنگ،  و  هسته ای  انرژی  تجدیدپذیر، 

جهان و منطقه چگونه است.
از  ناشی  آلودگی های  و  زمین  مسأله گرم شدن 

مخرب  پیامدهای  و  فسیلی  سوخت های  مصرف 
بهره گیری  استمرار  برای  آنها،  زیست محیطی 
روی  بر  خدادادی  سالم  محیط زیست  از  مناسب 
زمین، مخاطرات روزافزون و جدی را رقم زده است. 
برای جلوگیری و کاهش آثار زیست محیطی، 
از  گسترده تر  و  مؤثر  بهره گیری  به  انسان 
خورشیدی  انرژی  نظیر  تجدیدپذیر  انرژی های 
موضوع  و  آورده  روی  برق،  تولید  در  بادی  و 
تنوع بخشی مدیریت عرضه انرژی، با جهت گیری 
انرژی های  گسترده تر  و  بیشتر  هرچه  توسعه 
مورد  فراگیر  و  روزافزون  به طور  تجدیدپذیر، 
و  شتاب  همچنین  گرفته،  قرار  جهانی  توجه 
سرعت رشد را نسبت به دهه های گذشته کاهش 
داده و در سبد مدیریت و تأمین و تنوع بخشی 
عرضه انرژی در قطب های تولید انرژی در جهان، 
شدن  اقتصادی تر  و  فناوری ها  توسعه  با  مرتب 
تولید  به  گرایش  تجدیدپذیر،  انرژی های  تولید 
کارآمد و اثربخش انرژی های تجدیدپذیر و پاک 
و سرمایه گذاری های  زیست  با محیط   و سازگار 
گسترده تر در تولید انرژی های تجدیدپذیر مورد 

توجه روزافزون و مؤثرتر قرار گرفته است.
گاز حدود  درصد،   ۳۲ نفت حدود  هم اکنون، 
 ۲ حدود  تجدیدپذیر  انرژی های  درصد،   ۲۳
تولید  از  درصد   ۲۶ حدود  زغال سنگ  و  درصد 

انرژی در جهان را به خود اختصاص داده اند. 

اولویت مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه انرژی
  محمد آقایی تبریزی
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مطالعاتی  مراجع  برآورد  و  پیش بینی  طبق 
با   ۲0۵0 سال  در  بین المللی،  سطح  در  انرژی 
نسبت ها،  این  پیش بینی ها،  در  محدود  انحراف 
گاز حدود ۲۷  نفت حدود ۲۶ درصد،  مورد  در 
درصد، انرژی های تجدیدپذیر حدود ۹ درصد و 

زغال سنگ حدود ۱۸ درصد خواهد بود. 
این موضوع نشان می دهـــــد که در عرصه 
انرژی هـــــای تجدیدپذیر، سرمایــه گذاری های 
آن،  نتیجه  که  است  انجام  حال  در  بیشتری 
بازاریابی و مصرف  و  تولید  تنگ تر شدن فضای 

انرژی های فسیلی و تجدیدناپذیر خواهد بود.
تجدیدناپذیر  انرژی های  تقاضای  عمده  دالیل  از 
تاکنون، تولید فرآورده های نفتی برای ناوگان حمل ونقل 
زمینی، هوایی و دریایی است و سبب می شود که بنزین 
و گازوئیل و سوخت هوایی هیدروکربنی، همچنان تا 
دهه های نزدیک آینده، سوخت اصلی مجموعه ناوگان 

حمل ونقل به حساب آید. 
برای  نیز تالش های گسترده ای  مورد  این   در 
گرفته  صورت  حمل ونقل  سوخت  جایگزینی 
نظیر  دیگر  انرژی های  به وسیله  حامل ها  این  تا 
وسایط  بویژه  حمل ونقل  وسایل  در  الکتریسیته 
محدود  بر  و  شوند  جایگزین  شخصی  نقلیه 
انرژی های تجدیدناپذیر،  ساختن تولید و عرضه 

تأثیر بگذارند.
مصرف  آینده،  دهه های  در  آنکه  حاصل 
در  نفتی  فرآورده های  و  گاز  نفت،  حامل های 
به  رو  مرتب  جهان،  مصرف  اصلی  قطب های 

کاهش خواهد بود. 

کشورهای  که  می کند  ایجاب  موضوع،  این 
دارنده منابع نفت و گاز، با علم به   پیش بینی های 
سرمایه  در  حداکثری  تالش  راهبرد  آینده، 
برای  نوین  فناوری های  از  استفاده  توسعه  و 
بهره برداری حداکثری از منابع موجود نفت و گاز 
خود را از طریق اقدام های راهبردی )سیاست ها، 
و  روش ها  بازارسازی،  بازاریابی،  خط مشی ها، 
برای  مرتبط  و  نیاز  مورد  نوآورانه(  راهکارهای 
تحقق منافع ملی و عدالت بین نسلی و مدیریت 
بهینه عرضه انرژی در مورد منابع انرژی اعمال 
کنند تا در دهه های آینده با چالش کمبود و افت 
مؤثر تقاضا در سطح منطقه و جهان و متعاقب 
آن، بحران های اقتصادی و امنیتی مواجه نشویم.

اکتشاف،  توسعه راهبردی، توسعه حداکثری، 
بهبود  فناوری های  و  رشد سرمایه گذاری  تولید، 
این  از  مطلوب  بهره برداری  و  برداشت  ازدیاد  و 
منابع و هم راستا و همزمان با آن، راهبرد تالش 
بازارسازی  و  مؤثر  و  کارآمد  بازاریابی  برای 
بازار  شرایط  در  بتوان  تا  است  اطمینان بخش 
مرتب محدود شونده، حداکثر  و  آینده  پررقیب 
استفاده از این دارایی های خدادادی را به عمل  

آورد و امنیت عرضه آن را تأمین کرد.
تحریم های ظالمانه نفت و گاز برای کشورهایی 
نظیر ایران و ونزوئال در سال های گذشته توسط 
آمریکا، عمدتاً با هدف باز کردن فضای بازار برای 
و  آمریکا  نفت و گاز شیل در  به رشد  رو  تولید 
این  صادراتی  ظرفیت  حداکثری  کردن  خارج 
کشورها به نفع تولیدکنندگان نفت و گاز شیل 
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رقبای  برای  بازار  بیشتر  شدن  باز  و  آمریکا  در 
است.  بوده  تحریم شدگان  جهانی  و  منطقه ای 
گاز  و  نفت  انرژی  عرضه  امنیت  حال،  عین  در 
تأمین  تحریم ها  این  از  ذی نفع،  صادرکنندگان 
شود. امنیت انرژی و موضوعات مرتبط با آن در 
هر دو طرف عرضه و تقاضای انرژی، مطلبی است 
که در طول این نوشتار به آن پرداخته می شود.

مدیریت انرژی در طرف تقاضای انرژی
را  انرژی  تقاضای  چگونه  کشور،  در  اینکه 
مدیریت کنیم و در تجربیات موفق جهان چگونه 
مدیریت می شود تا اهداف عرضه کنندگان محقق 

شود، مطلب مهمی است. 
آنچه قطعیت دارد، ظرفیت تولید کشور دارای 
تقاضا  و  عرضه  تراز  در  و  است  سقف مشخصی 
هرقدر بتوانیم میزان تقاضا را کمتر کنیم، امکان 
آزاد شدن ظرفیت بیشتری برای صادرات فراهم 
می شود و بنابراین، نقش مدیریت تقاضای انرژی 
تأمین  در  اثرگذار  بسیار  و  اساسی  داخل،  در 

منافع ملی است. 
میلیون   ۶/۴ حدود  روزانه   ،۱۳۹۷ سال  در 
بشکه معادل نفت خام انرژی اولیه و عمدتاً نفت 
و گاز در کشور مصرف  شده، در حالی  که ظرفیت 
تولیدی انرژی اولیه در کشور حدود ۹/۳ میلیون 

بشکه معادل نفت خام در روز بوده است.
بدیهی است که هرچقدر فاصله این دو )عرضه و 
تقاضای داخل( بیشتر باشد، توان ظرفیت صادراتی 
مدیریت  راهبرد  یافت.  خواهد  افزایش  نیز  کشور 

بهینه تقاضای انرژی در داخل نیز همچون راهبرد 
انرژی،  حداکثری  عرضه  و  تولید  بهینه  مدیریت 
الزامات راهبردی، خط مشی ها، سیاست ها، روش ها 

و راهکارهای ویژه خود را می طلبد.
حامل های  مصرف  و  تقاضا  بهینه  مدیریت 
اقتصادی  و  متوازن  تنوع بخشی  و  انرژی  متنوع 
چراکه  است،  اهمیتی  حائز  بسیار  مطلب  آنها، 
انرژی، تعیین قیمت حامل ها،  مدیریت تقاضای 
و  غیرقیمتی  خط مشی های  و  سیاست ها 
مصرف  بهینه سازی  جهت  در  انگیزه بخش 
هدفمند  گسترش  در  انرژی،  حامل های 
صرفه جویی انرژی و تنوع بخشی سبد حامل های 

انرژی، نقشی بسیار اساسی دارند.
در زمینه مدیریت تقاضای انرژی  بویژه نفت و 
گاز و فرآورده های مرتبط با آنها، ذکر این مطلب 
ضروری است که درآمد ناشی از فروش آنها در 
از درآمد و دارایی ناشی  نیز بخشی مهم  کشور 
از منابع نفت و گاز و بین نسلی است و ضرورت 
دارد با آن نیز همان رفتاری را سامان داد که در 
سامان  باید  آنها  صادرات  از  ناشی  درآمد  مورد 

داده شود.
عرضه  و  فروش  از  حاصل  درآمد  دیگر،  نکته 
انرژی در داخل کشور است. با توجه به اینکه محل 
سرمایه گذاری های  در  درآمدها  این  هزینه کرد 
زیربنایی است، منافع ملی ایجاب می کند که در 
یک فرایند مدیریتی و سیاست گذارانه در اقتصاد 
کالن، قیمت گذاری آنها متناسب با رشد اقتصاد و 
درآمد ملی و درآمد سرانه، اصالح و به طورکلی و 
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نهایتاً،  بتوان  تا  برداشته شود  آنها  یارانه  به تدریج 
به طور واقعی درآمد کامل آنها را در سرمایه گذاری 
و  ملت  عموم  منافع  برای  زیربنایی  توسعه  و 

نسل های آینده به درستی اختصاص داد. 
گرچه تمامی روش های غیرقیمتی صرفه جویی 
و  داشته  اولویت  انرژی،  مصرف  بهینه سازی  و 
و  قیمتی  اصالح  روش  لیکن  شوند،  اعمال  باید 
تکمیل کننده  روش،  این  از طریق  تقاضا  اصالح 

سیاست های غیرقیمتی است.
میلیون   ۶ حـدود  روزانه  مصرف  متوسط  از 
یک   حداقل  کشور،  در  خام  نفت  معادل  بشکه 
انرژی  مستقیم  هدررفت  آن  از  بشکه  میلیون 
غیربهینه  و  ناکارآمد  شکلی  به  نیز  بقیه  است، 
در کشور بویژه در گاز و فرآورده های نفتی نظیر 

بنزین و گازوئیل و نفت کوره مصرف می شود. 
یارانه  دالر  میلیارد   ۶0 بالغ  بر   ،۱۳۹۹ سال 
منابع مصرفی انرژی در کشور تخصیص داده شد 

بهره  تقاضا،  مدیریت  به  بی توجهی  قالب  در  که 
ملی الزم را از آن نبرده ایم.

از  انرژی،  تقاضای  کنترل  به  توجه  و  تأکید 
یک سو، با کاهش یارانه های تخصیصی، متضمن 
سوی  از  و  بود  خواهد  آینده  در  ملی  منافع 
خواهد  صادراتی  ظرفیت  افزایش  سبب  دیگر، 
شد که تحقق  آن، سیاست گذاری و دیپلماسی 
انرژی فعال و کارآمد، چه  عمومی و دیپلماسی 
تقاضای داخلی و  در عرصه داخلی در مدیریت 
بازاریابی  بین المللی،  و  چه، در عرصه منطقه ای 
بازار منطقه ای و  بازارسازی و حضور مؤثر در  و 

بین المللی را می طلبد.

امنيت انرژی
گاز  خام،  نفت  در  بویژه  انرژی  امنیت  مقوله 
و  عرضه  طرف  دو  هر  در  نفتی  فرآورده های  و 

تقاضای انرژی، بسیار حائز اهمیت است. 

و  درصد   2 حدود  تجدیدپذیر  انرژی های  درصد،   23 حدود  گاز  درصد،   32 حدود  نفت  هم اکنون، 

زغال سنگ حدود 26 درصد از توليد انرژی در جهان را به خود اختصاص داده اند. طبق پيش بينی و 

برآورد مراجع مطالعاتی انرژی در سطح بين المللی، در سال 2050 با انحراف محدود در پيش بينی ها، این 

نسبت ها، در مورد نفت حدود 26 درصد، گاز حدود 27 درصد، انرژی های تجدیدپذیر حدود 9 درصد و 

زغال سنگ حدود 18 درصد خواهد بود. از دالیل عمده تقاضای انرژی های تجدیدناپذیر تاکنون، توليد 

فرآورده های نفتی برای ناوگان حمل ونقل زمينی، هوایی و دریایی است و سبب می شود که بنزین و 

گازوئيل و سوخت هوایی هيدروکربنی، همچنان تا دهه های نزدیک آینده، 

سوخت اصلی مجموعه ناوگان حمل ونقل به حساب آید.



سال چهارم  شماره 24  زمستان 1400
66

در طرف امنیت عرضه، امنیت بازار صادراتی و 
در طرف امنیت تقاضا، اطمینان از امنیت تأمین 
کشورهای  توجه  معموالً  است.  مهم  عرضه  و 
تولیدکننده در امنیت عرضه معطوف به صادرات 
قطب های  نیاز  و  تقاضا  امنیت  به  نگاه  با  انرژی 
کشورهای  توجه  کانون  برعکس  است،  مصرف 
به  معطوف  انرژی،  امنیت  در  مصرف کننده 

قطب های تولید و کشورهای صادرکننده است.
در کشور تولیدکننده ای مثل ایران، همان طور 
یک  از  تولید  توسعه  و  مدیریت  شد،  اشاره  که 
 طرف و مدیریت تقاضا از طرف دیگر، برای قوام و 
توسعه امنیت انرژی، بسیار حیاتی و جدی بوده، 
و  عرضه  موفق  مدیریت  از  مؤثر  استفاده  راز  و 
نتایج آن، مدیریت کارا و اثربخش تقاضای انرژی 

در داخل است.
سامان  در کشور  انرژی  تقاضای  مدیریت  اگر 
طریق  از  صرفاً  ملی،  منافع  تحقق  امکان  نیابد، 
حداکثری،  تولید  و  انرژی  عرضه  مدیریت 
تولید  زیرا  نیست؛  حصول  قابل  به هیچ وجه 
حداکثری منابع ملی و تحقق منافع ملی ناشی 
از آن، عمدتاً با مصرف و تقاضای بی رویه داخلی 
آنچنان که  بویژه در مصرف گاز، بنزین، گازوئیل 
از بین رفته و تهدیدهای  و برق شاهد هستیم، 
پی خواهد  در  انرژی کشور  برای  امنیتی  جدی 

داشت.
انرژی  تقاضای  مدیریت  به  بی توجهی  با 
شتاب  کنترل  عدم  و  گاز  و  نفت  در  بخصوص 
رشد آن در کشور و استمرار روند کنونی، ظرفیت 

تولید نفت و گاز در کشور در دهه دوم ۱۴00 
پس،  آن  از  و  شده  آن  داخلی  تقاضای  با  برابر 
برای امنیت مصرف و تقاضای داخلی و پاسخ به 
تقاضا، مجبور خواهیم شد که  روزافزون  عطش 
مرتباً پاالیشگاه های جدید بسازیم و نفت خام آنها 

را نیز از خارج وارد کنیم.
قابل  نیز  گاز  درباره  متأسفانه  پدیده،  این 
شتاب  اگر  که  معنا  این  به  است.  پیش بینی 
روند  با  کشور  در  گاز  سرسام آور  مصرف  رشد 
فازهای  در  اینکه  به  توجه  با  یابد،  ادامه  جاری 
میدان گازی پارس جنوبی که در آینده نزدیک 
با رسیدن  به حداکثر قابل تحقق آن می رسیم، 
با  آنها  از  تولید  روند کاهشی  تولید،  به حداکثر 
این  به  و  می شود  پیش بینی  برداشت،  استمرار 
لحاظ در مورد گاز نیز رشد بی رویه مصرف گاز 
پس،  آن  از  و  گرفته  پیشی  تولید  بر  کشور  در 
داخل،  در  بیشتر  مصرف  پاسخگویی  برای  باید 

واردکننده گاز باشیم.
تقاضای  برای مصرف و  واقعی  این پیش بینی 
است،  نگران کننده  بسیار  کشور  در  گاز  و  نفت 
زیرا اضافه بر ضربه به منافع ملی و خسارت به 

محیط زیست، تهدید جدی امنیت ملی است. 
انرژی در  از همین جا، رابطه تنگاتنگ امنیت 
می شود.  مشخص  کاماًل  ملی  امنیت  با  کشور 
طرف  دو  هر  در  انرژی  مدیریت  به  بی توجهی 
عرضه و تقاضا، بویژه در طرف تقاضای انرژی در 
کشور، بی توجهی به امنیت ملی است و استمرار 
روند کنونی عرضه و تقاضا، آن را در آینده، به 
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یک مخاطره در حوزۀ امنیت ملی تبدیل می کند.
تجربه موفق جهانی در دهه های اخیر بخصوص 
در  باالخص  انرژی،  واردکننده  کشورهای  در 
تام  و  مستمر  توجه  بیانگر  صنعتی،  کشورهای 
منابع  تنوع بخشی  و  انرژی  تقاضای  مدیریت  به 
انرژی و گذار مستمر از انرژی های تجدیدناپذیر 

به سمت انرژی های تجدیدپذیر است.
ربط وثیق مدیریت عرضه و تقاضای انرژی و 
جایگاه آن در امنیت انرژی و امنیت ملی، ایجاب 
روبه رشد،  و  صنعتی  کشورهای  که  است  کرده 
که  را  خود  انرژی  راهبردی  سیاست های  سند 
و  امنیت  و  انرژی  تقاضای  و  عرضه  مدیریت 
دیپلماسی  و  آن  کانون  در  انرژی  تنوع بخشی 
انرژی از آن حاصل می شود، با سند امنیت ملی 
اهم سیاست های داخلی  آن  کانون  خود که در 
کشورها  آن  عمومی  دیپلماسی  و  بین المللی  و 
و  تنگاتنگ  پیوند  در  می شود،  حاصل  آن  از 
سند  زیرا  دهند،  قرار  یکدیگر  با  نسبی  انسجام 
سیاست های راهبردی انرژی و سند امنیت ملی 
از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و هر دو با اندیشه های 

سیاسی کشورها پیوند می خورند.

نمونه های آماری از وضعيت عرضه و 
تقاضای انرژی در کشور

میزان  به  نسبت  محسوسی  نگاه  آنکه  برای 
به  بیندازیم،  کشور  در  انرژی  تقاضای  و  عرضه 

ذکر نمونه هایی پرداخته می شود:
ایران، چهارمین کشور تولیدکننده گاز جهان 

کشور  و سومین  کانادا  و  روسیه  آمریکا،  از  بعد 
مصرف کننده گاز در جهان بعد از آمریکا و روسیه 
است. میزان گاز تحویلی به خطوط لوله در کشور 
در سال ۱۳۹۹ بالغ  بر ۲۶0 میلیارد مترمکعب در 
سال بوده که ۱۴ میلیارد مترمکعب بیش از سال 

۱۳۹۸ بوده است.
میانگین تحویل روزانه گاز در سال ۱۳۹۹ به 
مترمکعب  میلیون   ۷00 سراسری،  لوله  خطوط 
در روز بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۶ 
درصد رشد داشته است، و البته در سال ۱۳۹۹، 
به توان تولید بالغ  بر یک میلیارد مترمکعب گاز 
پارس  گازی  میدان  توسعه های  با  بویژه  روز  در 

جنوبی رسیدیم.
میانگین مصرف بنزین کشور در سال ۱۳۹۸، 
سال  در  و  است  بوده  لیتر  میلیون   ۹0 حدود 
تأثیر آن  با پدیده کرونا و  آنکه  با وجود   ۱۳۹۹
 ۷۶ حدود  آن  مقدار  بودیم،  روبه رو  مصرف  بر 
میلیون لیتر در روز بود که هر دو، رقم های بسیار 
بالغ  بر  تولید  باوجود  به طوری که  است،  باالیی 
۱0۷ و ۱0۲ میلیون لیتر بنزین در روز، به ترتیب 
در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که بخصوص پس 
ستاره  پاالیشگاه  فازهای  رسیدن  تولید  به  از 
ظرفیت  از  نتوانستیم  یافت،  تحقق  خلیج فارس 
صادرات بیشتر بنزین در شرایط تحریم ظالمانه 
داخل  در  بنزین  باالی  مصرف  به دلیل  آمریکا 

کشور بهره ببریم. 
این نمونه ها از میزان مصرف انرژی در کشور، 
سبب شده مصرف سرانه انرژی کشور بسیار باال 
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حامل های  دیگر  مصرف  در  را  آن  البته  و  باشد 
انرژی نظیر نفت،  گاز و برق نیز شاهد هستیم.

شدت مصرف انرژی که بیانگر میزان مصرف انرژی 
به ازای یک واحد تولید ناخالص ملی است، عدد باالیی 
مصرف کننده  کشورهای  دیگر  میان  ما  کشور  در  را 

عمده انرژی به خود اختصاص داده است.
اوپک  نیز در کشورهای عضو  و  در کشورمان 
و بسیاری از تولیدکنندگان عمده غیراوپک نظیر 
انرژی در  روسیه، آمریکا و چین، شدت مصرف 
مقابل شدت مصرف انرژی در بیشتر کشورهای 
باال است که  مصرف کننده عمده صنعتی بسیار 
به طور نسبی در مراتب مختلف، نشان دهنده عدم 
کارآیی انرژی و بهینه مصرف نکردن انرژی است 

و از آن، به نفرین منابع نیز یاد می شود.
شایان ذکر است که در ماده هفت سیاست های 
انرژی که در سال ۱۳۸۹  الگوی مصرف  اصالح 
مصرف  شدت  برای  کاهشی  روندی  شد،  ابالغ 
اعمال  و  به کارگیری  پایه  بر  کشور  در  انرژی 
متنوع  مواد  در  مندرج  راهکارهای  و  سیاست ها 
متأسفانه  که  گرفته  شده  نظر  در  قانون  این 
اجرایی نشده است، زیرا قوانینی مصوب و موازی 
این قانون در مجلس شورای اسالمی و دولت ها، 
قانون  اجرای  و در جهت  به طورجدی، هم راستا 

اصالح الگوی مصرف نبوده است.

دالیل اصلی نارسایی های مدیریت انرژی 
در کشور

و  متمرکز  رویکرد  یک  فقدان  سنگین  سایه 

در  انرژی  تقاضای  مدیریت  طرف  در  یکپارچه 
کشور، قابل مالحظه است؛ به طوری  که مدیریت 
تقاضای انرژی به طور کامل، رها و بدون متولی 
مشخص بوده و وزارتخانه های مرتبط با انرژی، از 
اساس، متولی سامان دهی عرضه مورد نیاز تلقی 
بی توجهی  و  اسراف  فرهنگ  و  می شوند  و  شده  
به  صرفه جویی انرژی در مردم نیز به این مشکل 

دامن زده است.
تقنین،  عدم  و  غیرهدفمند  یارانه های  استمرار 
سیاست های  صحیح  اجرای  و  تبیین  تعیین، 
قوانین  و  سیاست ها  اجرای  یارانه ها،  هدفمندی 
ناموفق  و  نادرست  راهبردهای  و  ناکارآمد 
خوراک  فرآورده های  یارانه های  خصوصی سازی، 
)زیرا  آنها  مصرفی  سوخت  یارانه  یا  تولیدی 
سوخت  و  فرآورده  پایه  بر  آنان  اصلی  درآمد 
و  کنترل  عدم  استمرار  همچنین  است(،  ارزان 
نظارت ها بر صرفه جویی انرژی و نبود سازمان های 
حوزه های  نیاز  مورد  )رگوالتوری(  تنظیم گری 
ماندن  معطل  انرژی،  مصرف  و  تولید  مختلف 
نحوه  مصرف،  الگوی  اصالح  قانون  و  سیاست ها 
توزیع  و  انتقال  گاه غیراقتصادی- کنونی  توسعۀ- 
استمرار  مصرف،  مختلف  بخش های  در  گاز 
بی توجهی مزمن و نگران کننده به  شتاب الزم در 
از  بهره گیری  در  فناوری  ارتقاء  و  سرمایه گذاری 
انرژی های تجدیدپذیر بویژه خورشیدی و بادی در 
بی رویه حامل های  استمرار مصرف  نفع  به  کشور، 
که  هستند  عواملی  ازجمله  تجدیدناپذیر،  انرژی 
ساختار مدیریت انرژی کشور را ناکارآمد می سازند.
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در طرف عرضه انرژی باالخص نفت و گاز و در 
فناوری  رشد  و  سرمایه گذاری  و  نفت خام  منابع 
به  آنها و رسیدن  از  ازدیاد برداشت  در بهبود و 
آنها،  در  حداکثری  و  صیانتی  تولید  و  ظرفیت 
حداکثری  و  ظالمانه  تحریم های  خاص،  به طور 
و اقتدارگرایانه آمریکا در دولت های مختلف که 
به شیوه های متفاوت و در هماهنگی با متحدان 
همسو اعمال شده، دلیل اصلی و مخرب توسعۀ 
در  زمینه  این  در  فناوری ها  و  سرمایه گذاری ها 

کشور ما بوده است.
خصمانه  سیاست های  زمینه  وجود  با  البته 
و  مؤثر  و  فعال  دیپلماسی  به  توجه  شده،  یاد 
کارآمد انرژی از طریق عقد قراردادهای تحکیم 
خود  مناسب  فرصت های  در  ملی  منافع   بخش 
توسعه  در  باکیفیت  شرکت های  و  کشورها  با 
توسعه  و همزمان،  فناوری ها  و  سرمایه گذاری ها 
توان شرکت های  مؤثر  و  به کارگیری گسترده  و 
داخلی فعال در حوزه نفت و گاز به طور قانونمند و 
با سرعت و شتاب مورد انتظار و الزم، می توانست 
و همچنان می تواند از فشارهای تحریمی آمریکا 
و کشورهای هم پیمان آمریکا تا حدودی بکاهد.

نبود مدیریت متمرکز  و مهم،  اساسی  مطلب 
سیاست گذاری ها،  در  هماهنگ  و  یکپارچه  و 
اهداف اجرایی و راهبردها، خط مشی ها، هدایت 
موضوعات  در  اجرایی  راهبردی  کنترل های  و 
قابل مالحظه ای در  انرژی است که نقش  متنوع 
استفاده  عدم  و  پراکنده کاری ها  و  ناهماهنگی ها 
و  فرصت ها  و  قوت  نقاط  از  به موقع  و  مناسب 

برطرف کردن ضعف ها و ناتوانی در مقابله مؤثر با 
تهدیدها داشته، و ایجاد آن با توجه به تجربیات 
موفق جهانی در این زمینه، نیازی مبرم و محتوم 

است. 
این جایگاه،  و تحقق موفق  برقراری  البته در 
صحیح  پیاده سازی  ضرورت  به  پیش نیاز  توجه 
از  بهره گیری  با  خصوصی سازی،  سیاست های 
پیش نیازها  تحقق  نیز  و  موفق جهانی  تجربیات 
این  اساسی  پایه های  که  راهبردی  الزامات  و 
ضروری  است،  سامان دهی  و  سازمان دهی 

می نماید.

نتيجه : نياز مبرم به راهبرد تقدم مدیریت 
تقاضا بر مدیریت عرضه انرژی

و  منطقی  تحلیل  گذشت،  آنچه  بر  بنا 
نشان  اخیر،  دهه  جهانی چند  و  تاریخی  تجربه 
با  انرژی،  می دهد که جوابگویی مصرف بی رویه 
تولیدمحوری و تقدم مدیریت تولید بر مدیریت 
مصرف، منطقی نیست و تجربه نیز خالف آن را 

نشان می دهد. 
نمونه،  به عنوان  که  نیست  معنا  بدان  این 
و  اکتشاف  گسترش  اساسی  موضوع  به  ذره ای 
ملی  نیازهای  رعایت  با  گاز  و  نفت  تولید  توسعه 
الزامات توجیه فنی اقتصادی و زیست محیطی  و 
به  دستیابی  با  بازار،  آینده  عالمانه  پیش بینی  و 
ظرفیت های حداکثری با بهبود و ازدیاد برداشت 
مخازن زیرزمینی همسو با سیاست های راهبردی 
اساسی  و  حیاتی  کنونی،  شرایط  در  که  انرژی 



سال چهارم  شماره 24  زمستان 1400
70

رشد  و  آنها  پایین دستی های  توسعه  و  است 
این عرصه ها  در همه  فناوری ها  و  سرمایه گذاری 
غفلت کرد، اما بحث بر سر ضعف نگاه یک سویه به 
توسعه و تولید برای جبران مصرف بی رویه است؛ 
به  بی توجهی  و  مصرف  مدیریت  کردن  رها  زیرا 
مدیریت تقاضا، سبب می شود که استمرار توسعه 
تولید و عرضه، عمدتاً نه در خدمت منافع ملی و 
بین نسلی، بلکه عموماً با هدف و برای پاسخگویی 
تقاضای  و  بی رویه  مصرف  رشد  به  خدمت  و 
وضعیت،  این  و  شود  معطوف  مدیریت نشده 

به هیچ وجه قابل تحمل و دوام نیست.
و  جهانی  تجربه  و  منطقی  تحلیل  از  آنچه 
اهداف سیاست های کالن انرژی کشور برمی آید، 

ضرورت تحقق بخشیدن به راهبرد تقدم مدیریت 
تقاضا بر مدیریت عرضه به طور بسیار جدی است 
مصرف صحیح  و  بهره برداری  تضمین کننده  که 

منابع ملی و عدالت بین نسلی خواهد بود. 
به  پایبندی  مستلزم  راهبرد،  این  تحقق 
سیاست های راهبردی کالن و دیپلماسی عمومی 
جدی  تغییر  و  اصالح  و  کشور  در  مرتبط  و 
و  رویه ها  نگاه ها،  قوانین،  سیاست ها،  از  بعضی 
و  اسالمی  شورای  مجلس  توسط  جهت گیری ها 
اصالح  و  صرفه جویی  قوانین  به  پایبندی جدی 
دیپلماسی  و  راهکارها  برقراری  و  الگوی مصرف 
انرژی فعال در داخل و خارج از کشور، از سوی 

دولت ها است.

باید  و  داشته  اولویت  انرژی،  مصرف  بهينه سازی  و  صرفه جویی  غيرقيمتی  روش های  تمامی  گرچه 

اعمال شوند، ليکن روش اصالح قيمتی و اصالح تقاضا از طریق این روش، تکميل کننده سياست های 

غيرقيمتی است. از متوسط مصرف روزانه حـدود 6 ميليون بشکه معادل نفت خام در کشور، حداقل 

یک  ميليون بشکه از آن هدررفت مستقيم انرژی است، بقيه نيز به شکلی ناکارآمد و غيربهينه در 

کشور بویژه در گاز و فرآورده های نفتی نظير بنزین و گازوئيل و نفت کوره مصرف می شود. سال 1399، 

بالغ  بر 60 ميليارد دالر یارانه منابع مصرفی انرژی در کشور تخصيص داده شد که در قالب بی توجهی 

به مدیریت تقاضا، بهره ملی الزم را از آن نبرده ایم. با بی توجهی به مدیریت تقاضای انرژی بخصوص 

در نفت و گاز و عدم کنترل شتاب رشد آن در کشور و استمرار روند کنونی، ظرفيت توليد نفت و 

گاز در کشور در دهه دوم 1400 برابر با تقاضای داخلی آن شده و از آن پس، برای امنيت مصرف و 

تقاضای داخلی و پاسخ به عطش روزافزون تقاضا، مجبور خواهيم شد که 

مرتبًا پاالیشگاه های جدید بسازیم و نفت خام آنها را نيز از خارج وارد کنيم.
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از تدوین سند حوزه حمل و نقل  هدف اصلی 
)در وزارت نفت در دولت دوازدهم(، تأمین امنیت 
انرژی در بخش حمل  و نقل داخلی تا افق ۱۴۲0 
بهینه سازی  کارآیی/  ارتقای  منظور  بدین  است. 
کشور،  نقل  و  حمل  بخش  در  انرژی  مصرف 
تمام  در  اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  به عنوان 

گزینه های پیشنهادی مورد توجه بوده است.           
این سند، نه تنها ناظر بر جلوگیری از هدررفت 
و  هوا  آلودگی  کاهش  نفت،  تجدیدناپذیر  منابع 
ملّی  و  جهانی  سطح  در  زیست محیطی  الزامات 
است، بلکه از جمله دیگر اهداف آن، فراهم کردن 
بخش  در  هدفمند  سرمایه گذاری های  امکان 
ملّی،  اقتصادِی  توان  توسعه  برای  کشور  پاالیشی 

پیگیری شده است.                     
در  مایع،  فرآورده های  و  حامل ها  درصد   ۶۵
نقل مصرف می شود. بخش حمل  و  بخش حمل 
زیست  آالینده های  انتشار  میزان  لحاظ  از  نقل  و 
قرار  دوم  جایگاه  در  نیروگاه ها،  از  بعد  محیطی، 
ما  کشور  در  حرارتی  نیروگاه های  یعنی  دارد؛ 
نقل  و  بخش حمل  آن،  از  بعد  و  اول  جایگاه  در 
است؛ با ۱۲۷ میلیون تن معادل CO۲ در سال، 
این  در  که  سوخت ها  این  باالی  میزان  به واسطه 

بخش مصرف می شود.    
در  کرونا  شرایط  از  مستقل  اساس،  همین  بر 
مقداری  را  سوخت  مصرف  شرایط  که  ما  کشور 

این  نفت،  وزارت  داده،  تغییر  گذشته  به  نسبت 
سند را با هدف تأمین امنیت سوخت بویژه بنزین 
گذشته،  سال های  در  و  دارد  ویژه ای  اهمیت  که 

رشد افسار گسیخته ای داشته، تهیه کرده است.         
مؤلفه های در نظر گرفته  شده در طراحی سبد 

بهینه سوخت بخش حمل و نقل، عبارتند از:
 نوسازی ناوگان

 توجه ویژه به CNG به عنوان سوخت ملی
 توسعه حمل و نقل عمومی

 توسعه استفاده از خودروهای برقی/ هیبریدی
 بهره گیری از LNG در خودروهای سنگین

 LPG غیراستاندارد  استفاده  از  جلوگیری   

به عنوان سوخت خودروهای سبک
 مدیریت مصرف سوخت

و  انواع سوخت  لحاظ نمودن قیمت های نسبی   
اقتصاد خودروهای شخصی و عمومی

 روندهای رشد اقتصادی
 روندهای رشد جمعیت

 مالحظات زیست محیطی و تأثیر تراز آینــــــده و 
سوخت بخش حمل و نقل بر میزان انتشار آالینده ها.

مهم ترین مالحظاتی که در تهیه این سند مورد 
نوسازی  و  بازسازی  به  مربوط  گرفته،  قرار  توجه 
به عنوان   CNG سوخت  به  ویژه  توجه  و  ناوگان، 
یک سوخت ملی با توجه به پاک بودن و اقتصادی 

بودن آن است. 

سند تأمین انرژي بخش حمل  و نقل کشور در افق 1420 
  حامد حوری جعفریبا تأکید بر کارآیي/ بهینه سازي مصرف
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همچنین، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه 
حد  تا  هیبریدی،  و  برقی  خودروهای  از  استفاده 
امکان بهره گیری از LNG در خودروهای سنگین 
از  نقل دریایی، جلوگیری  و  و حتی بخش حمل 
مانند  سوخت ها  بعضی  از  غیراستاندارد  استفاده 
LPG که در بخش حمل و نقل صورت می گیرد. 

به عنوان  سوخت  مصرف  مدیریت  هرحال،  به 
رشد  نرخ  مانند  مالحظاتی  و  نهایی  هدف  یک 
جمعیت در کشور و نرخ رشد اقتصادی و قدرت 
خرید مردم و مالحظات زیست محیطی بویژه در 
کالن شهرها از جمله مالحظات اصلی بود که در 

تدوین این سند، مورد توجه قرار گرفت. 
الکتریکی  نقلیه  وسایط  به کارگیری  و  استفاده 

و هیبرید برق/گاز نیز مورد توجه واقع شده اند.           
بیش از ۳0 درصد خودروهای سبکی که امروزه 
است؛   G گرید  در  می شود،  تولید  ما  کشور  در 

باالیی دارد، و وزن  G میزان مصرف  یعنی گرید 
تولید در گرید D، E، F و گرید G در بخش حمل 

و نقل خیلی باال است.
از  مستقل  تولیدی،  سواری  خودروهای  در 
فرسودگی ناوگانی که ما اآلن با آن مواجه هستیم، 
تولید  که  دیزلی  موتورهای  در  ترتیب،  همین  به 
می شود، اصاًل گرید A نداریم و گرید B و C هم 
در اصل به صورت وارداتی است، و تولیدی های ما 

از گرید D به پایین است. 
بخش  در  شاید  کننده،  امیدوار  نقطه  تنها 
موتورسیکلت باشد، که در دو سال اخیر، به واسطه 
موتورسیکلت های  استاندارد  در  که  تغییری 
تولیدی ایجاد شد، و الزام موتورسیکلت سازان به 
حدود۷0  که  انژکتوری،  موتورسیکلت های  تولید 
درصد موتورسیکلت های تولیدی ما از سال ۹۷ به 

بعد در گرید A قرار گرفته است.

شکل 1. ساختار مفهومی پيش بينی تراز سوخت بخش حمل و نقل تا افق 1420
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تردد  که  قبلی  شده  تولید  موتورسیکلت های  اما 
کرده اند.  ایجاد  را  نامطلوبی  بسیار  وضعیت  دارند، 
عمدتاً  ناوگان-  بخش  در  موتورسیکلت ها  بعضی 
محسوب  کار  برای  که  بار  موتورسیکلت های 
می شوند- به اندازه یک خودرو سواری و حتی بیشتر 
بسیار  آالیندگی  سطح  و  می کنند  مصرف  بنزین 

باالیی به دلیل دوزمانه بودن آنها ایجاد می شود. 
برای اینکه در سناریوهای مختلف بتوانیم یک 
نقل  و  تراز سوخت در بخش حمل  از  پیش بینی 
برای آینده داشته باشیم، در گزینه ها و سناریوهای 
ابزارهای مدل سازی  از  است،  مختلفی که ممکن 
نفت  وزارت  در  انرژی  جامع  طرح  قالب  در  که 
توسعه داده شده بود، استفاده کردیم )شکل ۱(. 

معرفی ساختار
 مدل تقاضاي بخش حمل و نقل

به  منظور پیش بیني تراز و تدوین سبد سوخت 
پیشنهادي بخش حمل  و نقل، از مجموعه به هم 
 پیوسته مدل هاي پشتیبان براساس ساختار پایین 
به باال، برای برنامه ریزی بلندمدت در بخش تقاضا 
کالن  شاخص های  برای  پایین،  به  باال  ساختار  و 
اقتصادی و همچنین ساختار بهینه یابی در بخش 

عرضه استفاده  شده است.
از  )باال-پایین(،  اقتصادي  مدل   بخش  در 
 )DCGE( مدل هاي چندبخشي و تعادل عمومي
انرژي و سایر بخش هاي  بین بخش  رابطه  بر  که 
این  است.  شده  بهره برداری  دارند،  تأکید  اقتصاد 
و  مي دهد  ارائه  اقتصاد  از  کاملي  تصویر  مدل ، 

عوامل اقتصادي مؤثر در عرضه و تقاضاي انرژي را 
شبیه سازي می نماید. 

در بخش تقاضا نیز از ابزار مدل سازی بلندمدت 
در  موردنیاز  انرژي  تقاضاي  برآورد  براي   Leap

سال هاي آتي استفاده  شده است. 
در این مدل، اطالعات جمعیت شناختي، اقتصاد 
تقاضا،   و  عرضه  مختلف  بخش هاي  انرژي  کالن، 
انتشارات  میزان  و  هزینه اي  اطالعات  همچنین 
مختلف،  گزینه های  در  بخش،  هر  آالینده هاي 
برای ترسیم وضعیت موجود و آینده میان مدت و 

بلندمدت،  تصویر شده است. 
ساختار به کاررفته در مدل مزبور برای روش های 
مختلف حمل و نقل شامل: جاده ای، ریلی، دریایی 
و هوایی بوده و در زیر، مدل حمل و نقل زمینی 
)جاده ای-ریلی(، جابه جایی مسافر و بار به تفکیک 
سبک،  ناوگان  کلیه  برای  شهری  برون  و  درون 
نیمه سنگین، مینی بوس/ اتوبوس، موتورسیکلت 

و ریلی مورد شبیه سازی قرار گرفته اند. 
پارامترهای اساسی تأثیرگذار بر میزان تقاضای 
وسائط  تعداد  شامل:  نقل  و  حمل  بخش  انرژی 
فناوری خودروهای  و  تولید، کیفیت  نرخ  و  نقلیه 
تولیدی، طول عمر ناوگان و نرخ اسقاط، اطالعات 
و  سوخت  قیمت  اقتصادي،  رشد  جمعیتي،  رشد 
گزینه های  قالب  در  تقاضا  بر  مؤثر  عوامل  سایر 
مختلف، با لحاظ سیاست های غیرقیمتی و قیمتی 
بهینه سازی مصرف سوخت مورد توجه قرار گرفته 
و درنهایت، پیش بینی تراز سوخت بخش حمل و 

نقل تا افق ۱۴۲0 شبیه سازی و ارائه شده است. 
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ساختاری که در شکل ۲ مشاهده می شود، به 
تفکیک حمل و نقل مسافری، باری، حمل و نقل 
حتی  و  سنگین  خودروهای  و  سبک  خودروهای 
توجه  مورد  ریلی  و  دریایی  هوایی،  نقل  و  حمل 
قرار گرفته و به تفکیک این مدهای حمل و نقل 
اینها صورت  از  فعالیتی که در هرکدام  اساس  بر 
بار و مسافر، میزان  از لحاظ جابه جایی  می گیرد، 

برآورد تقاضا در آینده صورت گرفته است.
تقاضای  میزان  پیش بینی  برای  سناریو  سه 
سوخت بخش حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته 
است: سناریوی اول، سناریوی ادامه روند موجود؛ 
با  بهینه سازی  اقدامات  سناریوی  دوم،  سناریوی 
سناریوی  و  درصد؛   ۵/۶ متوسط  اقتصادی  رشد 
بهینه سازی  اقدامات  اعمال  اصل،  در  هم  سوم 
مصرف به همراه افزایش قیمت حامل های انرژی تا 

سطح فوب خلیج فارس طی ۱0 سال و به صورت 
تدریجی می باشد. 

در سناریوی ابتدایی که ادامه روند موجود است، 
عمدتاً فرض ما بر ادامه روند و اقدامات طی سالیان 
گذشته در آینده بوده؛ یعنی آنچه که تا اآلن انجام 
شده، بدون برنامه های اصالحی و اقدامی و اضافه 
کردن به آنها، ادامه پیدا کند. ببینیم این وضعیت 
چه  و  یابد،  پیدا  ادامه  می تواند  کجا  تا  نامطلوب 

تصویری در آینده برای ما ایجاد خواهد کرد؟ 
در سناریوی بهینه سازی، عمدتاً مبتنی بر ارتقاء 
و  بازسازی  تولیدی،  خودروهای  فناوری  سطح 
به  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  ناوگان،  نوسازی 
عنوان سیاست های اصلی، تمرکز بر سوخت پاک و 
ارزان گاز طبیعی به عنوان سوخت بومی یا سوخت 
ملی در کشور است، و در کنار همه اینها، اسقاط 

شکل 2. ساختار بخش حمل و نقل جهت پيش بينی تراز سوخت تا افق 1420
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و اعمال معاینه فنی به موقع و طبق آیین نامه هایی 
که در کشور ما وجود دارد. 

این  از  هرکدام  در  که  سیاست هایی  اینجا،  در 
حوزه ها احصاء شده است، با توضیحات بیشتر ارائه 

خواهد شد.
شده  فرض  هم،  قیمت  افزایش  سناریوی  در 
قیمت بنزین و نفت گاز که در بخش حمل و نقل 
مورد استفاده قرار می گیرد، طی۱0 سال از ۱۴00 

تا ۱۴۱0 قیمت شان به فوب خلیج فارس برسد. 
البته با توجه به قیمت هایی که االن ما در سطح 
بین الملل به دلیل این بیماری همه گیری که اآلن 
وجود دارد، عمدتاً کاهش تقاضایی اتفاق افتاده، و 
تقریباً در محدوده فوب خلیج فارس هستیم، اما 
نرمال  اینجا صورت گرفته، در شرایط  فرضی که 
روی۶0  خام  نفت  قیمت  که  است؛  استاندارد  و 
دالر تنظیم شده باشد، و افزایش قیمت گاز برای 
به   ۱۴۱۵ تا  سال   ۱۵ طی  هم   CNG سوخت 
افزایش  فرض  این  برسد.  ترکیه  صادراتی  قیمت 

قیمت تدریجی حامل های انرژی است.
مختلف  سناریوهای  در  که  نتیجه ای  اما   
گزینه  در  که  نامطلوبی  وضعیت  اوالً،  می گیریم، 
یا سناریوی ادامه روند اتفاق می افتد، ما تقریباً در 
سال ۹۸ به طور متوسط در سال، ۹۱ میلیون لیتر 
در روز مصرف بنزین داشتیم. البته پیک، باالتر از 
این بوده و به ۱۱۵ الی۱۲0 میلیون لیتر در روز 

هم در بعضی از روزهای اوج مصرف رسیده بود.
مصرف  متوسط  کند،  پیدا  ادامه  روند  این  اگر 
بنزین روزانه در سال ۱۴۲0 به ۲۱۷ میلیون لیتر 

است  ممکن  این  و  می کند،  پیدا  افزایش  روز  در 
در  و شهریورماه  فروردین  مانند  پیک  شرایط  در 
لیتر در  تا ۲۸0 میلیون  به ۲۷0  از روزها  بعضی 

روز برسد. 
در  ترتیب  همین  به  هم  گاز  نفت  آن،  مطابق 
لیتر در  از ۶0 میلیون  ادامه روند موجود  شرایط 
داریم،  سنگین  نقل  و  حمل  بخش  در  که  روزی 

ممکن است به ۹۷ میلیون لیتر در روز برسد. 
میزان  در  که  گسترده ای  افزایش  آن،  متعاقب 
نقل  و  حمل  بخش  در  مایع  حامل های  تقاضای 
اتفاق می افتد، طبیعتاً ما با یک وضعیت نامتعارفی 
کامل  طور  به  را  شرایط  که  شد؛  خواهیم  مواجه 
نامطلوب می کند، و احتماالً ما را به واردات بنزین 

وابسته و محتاج خواهد کرد.

 جدول 1. پيش بينی ترکيب سبد سوخت مربوط 
به سناریوی ادامه روند موجود )واحد: ميليارد ليتر بنزین(

 

ظرفیت  های  با  را  آن  بخواهیم  اگر  حتی 
غیرمتعارف پاالیشی جواب دهیم، شاید الزم باشد 
بخش  در  سنگین  خیلی  سرمایه گذاری های  که 

پاالیشی کشور صورت بگیرد. 
آمار  قالب  در  را  موجود  روند  ادامه   ،۱ جدول 
ارزش  به  توجه  با  سوخت ها  همه  می دهد.  نشان 



سال چهارم  شماره 24  زمستان 1400
76

حرارتی شان به لیتر معادل بنزین در سال تبدیل 
نیز آمده است. در مورد  شدند، و درصد هرکدام 
بنزین، تا سال ۱۴۲0، مصرف آن بیش از ۲ برابر 

افزایش پیدا می کند. 
نفت گاز هم به همین ترتیب حدود ۴۵ درصد، 
در مورد CNG، جالب است که با توجه به ادامه 
سال  به  منتهی  اخیر  سال  چند  در  موجود  روند 
اختالف  واسطه  به  که   ۹۸ سال  به استثناء   ،۹۷
تقاضا  آمد،  وجود  به  سال  پایان  در  که  قیمتی 
هم  چندانی  رغبت  و  یافت،  افزایش   CNG برای 
در مصرف کننده برای استفاده از سوخت گاز نبود. 
در سناریوی ادامه روند هم، براساس آنچه که در 
گاز طبیعی در  میزان مصرف  افتاده،  اتفاق  گذشته 
بخش حمل و نقل، مقداری کاهش پیدا خواهد کرد.

 جدول 2. پيش بينی ترکيب سبد سوخت 
مربوط به سناریوی ادامه روند موجود )درصد(

مانند  گازهایی  مصرف   ،۲ جدول  به  توجه  با 
LNG در ناوگان صفر است، همچنان هم توسعه 

پیدا نمی کند و در LPG هم که ما سهم کوچکی 
را داریم. درنهایت، سهم بنزین از ۵0 درصد تا ۶۴ 
افزایش پیدا می کند. عمدتاً سبد سوختی  درصد 
ما که االن در سال ۹۸، ۵۱ درصد بنزین، و 0/0۶ 
عمدتاً  که  بوده؛  الکتریسیته  و  هیبرید  درصد 

الکتریسیته آن هم در مترو استفاده می شود، ۱۵ 
صفر   LNG که  است،   CNG ما  سوخت  درصد 
درصد، LPG 0۲/0۲ درصد و نفت گاز ۳۳ درصد 

را تشکیل می دهند. 
ایران عمدتاً مبتنی و وابسته به حامل بنزین و 
نفت گاز است. همین سبد در افق۱۴۲0 تشدید 
بنزین به شدت  به  بویژه  این وابستگی  می شود، و 
افزایش پیدا می کند؛ و همزمان میزان حجم تقاضا 
در بخش حمل و نقل هم شدیداً افزایش می یابد. 
اما برای اینکه بتوانیم از تبعات چنین وضعیتی در 
آینده جلوگیری کنیم، چهار گروه از سیاست ها را 
در نظر گرفتیم که بتوانیم سناریو بهینه سازی را 

اجرایی، و یا گزینه بهینه سازی را محقق کنیم. 
از  گروه  این  در  دارد،  وجود  که  اصلی  اولین 
است.  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  سیاست ها، 
قوانین  و  باالدستی  اسناد  اساس  بر  شده  فرض 
برنامه ای که در کشور ما وجود دارد، بتوانیم به این 
حد نصاب برسیم، که ۷۵ درصد سفرهای درون 

شهری ما با حمل و نقل عمومی صورت بگیرد. 
در بعضی از کالن  شهرها تا ۱0 درصد حمل و 
نقل را قطار شهری و مترو به خود اختصاص داده، 
می باشد،  اتوبوس  و  مینی بوس  سهم  درصد   ۴0
تا  هم  تاکسی  اینترنتی  سامانه های  و  تاکسی ها 
۲۵ درصد که ۷۵ درصد را به خودشان اختصاص 

می دهند. 
با توجه به توسعه مترو در کالن شهر تهران، این 
سهم تا ۲0 درصد برای جابه جایی مسافر در نظر 
گرفته شده  است. به عالوه، به شدت روی حمل و 
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که  تمرکز شده،  بار هم  جابه جایی  در  ریلی  نقل 
بار را به عهده  حداقل ۳0 درصد از حمل و نقل 

داشته باشد.
فناوری  بهبود  بر  سیاست ها،  دوم  گروه 
خودروهای تولیدی با ارتقاء استانداردها و معیارها 
نوسازی  و  بازسازی  به  سوم،  گروه  است.  مبتنی 
سنگین  خودروهای  در  هم  برمی گردد،  ناوگان 
اقتصاد،  شورای  که  سبک  خودروهای  در  هم،  و 

مصوباتی هم برای هر کدام از آنها دارد. 
گروه آخر سیاست ها، به سبد سوخت برمی گردد 
که نحوه برخورد ما با LPG است، و اینکه مصرف 
غیراستاندارد LPG در سبد، به چه ترتیبی باشد 
و چگونه از آن جلوگیری کنیم، به دلیل خطراتی 
که دارد. توسعه و تمرکز روی استفاده از سوخت 
پاک CNG داشته باشیم، و در عین حال، نحوه 
برخورد ما با هیبرید و الکتریسیته، به چه نحوی 
با  اقتصادی در مقایسه  به شرایط  با توجه  باشد؟ 
 LNG از  چگونه  و  CNG؛  بویژه  سوخت ها  سایر 
در  حتی  و  لکوموتیوها  و  سنگین  خودروهای  در 

کشتی ها استفاده کنیم؟ 
تقاضای  اوالً،  از:  عبارتند  اقدامات،  این  نتیجه 
روند،  ادامه  سناریوی  در  تقاضا  کل  که  سوخت 
به ۱۲۳ میلیارد معادل بنزین می رسید، که اینجا 
اقدامات بهینه سازی تا سال ۱۴۲0، در  با اجرای 
سطح ۸۸ میلیارد کنترل می شود؛ یعنی در درجه 
اول، می توانیم نرخ رشد را با اجرای این سیاست ها 

کنترل کنیم. 
در حمل و نقل بار، مسافر و حمل و نقل سبک 

و موتورسیکلت در این سناریو، سهم افزایش حمل 
و نقل عمومی خیلی پررنگ تر می شود. شاید در 
سناریوی ادامه روند که عمدتاً تمرکز روی استفاده 
از وسایل شخصی و تک سرنشین است، استقبال 
عمومی  نقل  و  حمل  اینجا  اما  داشت،  بیشتری 

سهم قابل توجهی دارد. 
در بخش موتور سیکلت، میزان تقاضای انرژی 
رو به کاهش خواهد بود، و سهم موتورسیکلت های 
برقی و موتورسیکلت های گازسوز افزایش دارد که 
هم اکنون، به عنوان یکی از برنامه های اصلی وزارت 
کاربراتوری  موتورسیکلت های  تبدیل  برای  نفت 
هر  در  سوخت  لیتر   ۸ الی   ۷ مصرف  )با  قدیمی 

۱00 کیلومتر(، در دستور کار است. 
در شکل ۳، مالحظه می شود که در این سناریو، 
در خودروهای سبک در کنار بنزین، CNG سهم 

قابل توجهی پیدا می کند. 

 
شکل 3. پيش بينی سوخت مصرفی خودروهای سبک 

در سناریوی با رشد اقتصادی متوسط

وقتی بخواهیم جدول نهایی سبد را در سناریوی 
بهینه سازی با سناریوی قبلی مقایسه کنیم )جدول 
۳(، مالحظه می شود که اوالً، هیبرید و الکتریسیته، 
هم در توسعه مترو و هم، درخودروهای سواری و 

موتورسیکلت ها تقریباً به ۱ درصد می رسد. 
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جدول 3. پيش بينی ترکيب سبد سوخت در سناریوی
 با رشد اقتصادی متوسط )واحد: ميليارد ليتر بنزین(

ال ان جی با استفاده از گاز افزایش پیدا می کند، 
و به تقریباً 0/۸ میلیارد لیتر معادل بنزین در سال 
میلیارد   ۷۹ میزان  آن  به  دیگر  بنزین  می رسد. 
لیتر در سال افزایش پیدا نمی کند، و تا سطح ۴0 
نفت  میزان مصرف  می شود.  کنترل  لیتر  میلیارد 

گاز هم همین طور. 
البته روی نفت گاز کاهش زیادی نداریم، چون 
در این سناریو، رشد اقتصادی را ۵/۶ درصد فرض 
به رشد  کردیم، مصرف نفت گاز به شدت وابسته 
اقتصادی و سطح خدماتی است که به واسطه حمل 

و نقل ارائه می شود.
عمدتاً اگر بخواهیم از مصرف نفت گاز خیلی زیاد 
کم کنیم، باید تمرکز خیلی زیادی روی مد حمل 
و نقل ریلی داشته باشیم؛ که در سیاست هایی که 

اشاره شد، در اصل وجود داشته است. 
اما اتفاق خوبی که می افتد، توسعه در استفاده 
سیاست  به واسطه  هم   LPG است.   CNG از 
به  اصل  در  غیراستاندارد،  استفاده  از  جلوگیری 
همه  در  البته  می کند.  پیدا  کاهش  صفر  میزان 
گاز  به  مربوط  زیرساخت های  کشورمان،  جای 
طبیعی را داریم. اگر بخواهیم در مورد LPG این 

کنیم  سرمایه گذاری  نو  از  دوباره  را  زیرساخت ها 
واقعاً  کم،  سهم  یک  برای  بیاوریم،  وجود  به  و 
سوخت  که  می رسد  نظر  به  و  نیست؛  اقتصادی 
CNG اینجا در مدل، در رقابت اقتصادی توانسته 

جایگزین،  سوخت  یک  عنوان  به  اصل  در  است، 
جایگاه خود را به نوعی به دست آورد. 

 جدول 4. پيش بينی ترکيب سوخت مربوط
 در سناریوی با رشد اقتصادی متوسط )درصد(

 

این سناریو مالحظه می شود  را که در  سهم ها 
)جدول ۴(، تا سال ۱۴۲0، سهم بنزین از حدود 
می کند،  پیدا  کاهش  درصد   ۴۶ به  درصد   ۵۱
الکتریسیته به ۱ درصد می رسد، سهم  هیبرید و 
تا ۱۹ درصد در سبد  فعلی  از ۱۵ درصد   CNG

 LPG و  تا ۱ درصد   LNG پیدا می کند،  افزایش 
 ۲۹ روی  هم  گاز  نفت  بود.  خواهد  صفر  که  هم 

درصد باقی خواهد ماند. 

سناریوی با رشد اقتصادی باال
این  در  مدل  اجرای  از  که  نتیجه ای  اولین 
درصد   ۵0 تا  که  است  این  شده،  حاصل  قسمت 
مصرف  کشور،  در  فارس  خلیج  فوب  قیمت های 
کننده عکس العمل زیادی از خود نشان نمی دهد، 
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بعد  اما  نیست؛  معنی دار  تقاضا،  کشش های  و 
بویژه  کننده  مصرف  دالر،   ۶0 نفت  روی  آن،  از 
می دهد.  نشان  عکس العمل  بنزین،  مصرف  روی 
روی  اما  کمتر،  مقدار  یک  گاز،  نفت  قسمت  در 
روی  دوباره  بعد  می دهد.  نشان  بنزین حساسیت 

گاز طبیعی سوئیچ می شود.
 جدول 5. پيش بينی ترکيب سبد سوخت مربوط در سناریوی 

افزایش تدریجی قيمت تا FOB خليج فارس تا سال 1410 

)واحد: ميليارد ليتر بنزین معادل(

 

 

 جدول 6. پيش بينی ترکيب سبد سوخت مربوط
 در سناریوی افزایش تدریجی قيمت تا FOB خليج فارس

تا 1410 )درصد(

 

که  می شود  مالحظه   ،۶ و   ۵ جدول های  در 
سیاست های  اگر  درنهایت،  ما   CNG سوخت 
درصد   ۲۳ تا  می تواند  کنیم،  اعمال  را  قیمتی 
باشد.  به عهده داشته  را  سبد سوختی کشورمان 
سهم  و  افزایش،  درصد   ۶ تقریباً  تا  الکتریسیته 

نهایتاً  و  پیدا می کند  تا ۴0 درصد کاهش  بنزین 
نوعی  به  قیمتی هم می تواند  اعمال سیاست های 

کمک کننده باشد. 
اینکه  به  توجه  با  نیز،  دریایی  نقل  و  حمل 
برای  بین المللی  صورت  به  که  استانداردهایی 
باید  قرار گرفته،  توجه  مورد  این قسمت  سوخت 
ارتقاء پیدا کند؛ البته جزو سیاست ها لحاظ شده، 
اما عمدتاً سهم خیلی زیادی از نفت گاز در حمل 
و نقل دریایی مورد استفاده قرار نمی گیرد. اما به 
هرحال، همان میزانی هم که هست، در نظر گرفته 
وجود  زیاد  تردد  که  مواردی  در  بتوانیم  تا  شده 
دارد، از CNG وLNG  استفاده کنیم. در سوخت 
هوایی هم چندان در کشور ما مشکل خاصی وجود 
ندارد. عمدتاً میزان تقاضای آن با رشد اقتصادی و 
افزایش سفرها اتفاق می افتد که نمی تواند تحول 
زیادی در ظرفیت های پاالیشی ما ایجاد کند؛ اما 
به عنوان یک سیاست، ارتقاء کیفیت سوختی که 
از  استفاده  می شود،  استفاده  دریایی  بخش  در 
LNG به طور کامل لحاظ شده است )جدول ۷(.

جدول 7. مقایسه ميزان تقاضای نفت کوره و سوخت هوایی جت 

در سبد سوخت  حمل و نقل دریایی و هوایی

 در گزینه های مختلف
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 جدول 8. پيش بينی ترکيب هریک از سوخت ها
در سه سناریو در سال های 98، 1410 و 1420 

و ۹ مالحظه  به طور خالصه، در جدول های ۸ 
روند  ادامه  گزینه  در  سوخت  سبد  که  می شود 
اقتصادی ۵/۶  با رشد  بهینه سازی  موجود، گزینه 
تدریجی  افزایش  با  بهینه سازی  گزینه  و  درصد 
پایانی  نکته  دو  و  بوده،  انرژی  حامل های  قیمت 

حائز اهمیت است:

 جدول 9. سهم هریک از سوخت ها در سه سناریو
 در سال های 98، 1410 و 1420

 

 
نکته اول: در نظر گرفته شد که این سند هر ۵ 

سال یک بار به روز شود. 
تحقق  میزان  بازخوردها،  به  توجه  با  طبیعتاً 
و  حمل  بخش  در  که  طرح هایی  پیشرفت  آن، 
بازنگری است. نکته بسیار  به  نقل داریم، احتیاج 
که  است  آن  شود،  اشاره  اینجا  باید  که  مهمی 
ممکن است بعضی از فناوری ها مانند خودروهای 

مانند  تجدیدپذیر  سوخت های  از  استفاده  برقی، 
خورشید، یا فناوری استفاده از هیدروژن، استفاده 
از بیوماس، مستقل از آن مسائل مربوط به امنیت 
غذایی، که اگر در دنیا بخواهد پیشرفتی کند که 
خیلی  سوخت ها  سایر  مقابل  در  آنها  هزینه های 
کاهش پیدا کند و با قدرت خریدی که مردم ما 
باید  ما  برابری کند، قطعاً  بتواند  در کشور دارند، 

آنها را در به روز رسانی این سند لحاظ کنیم. 
این سند، دارای چند بخش اصلی است که بخش 
بار و  نقل  به سیاست های حمل و  اول آن، مربوط 
مسافر است؛ بخش دوم، سیاست های مربوط به سبد 
به سیاست های  مربوط  بخش سوم،  است؛  سوخت 
تولید انواع خودرو و موتور سیکلت، و بخش چهارم، 

در ارتباط با نوسازی و بازسازی است.
بار درون و برون  در حوزه جابه جایی مسافر و 
شهر، که با توجه به مواردی که وجود دارد، چند 

مورد به طور کامل لحاظ شده است: 
یکی اینکه، در درجه اول، بتوانیم به سهم ۷۵ 

درصدی حمل و نقل عمومی برسیم. 
دوم آنکه، بتوانیم سهم حمل و نقل ریلی بار را 
به ۳0 درصد برسانیم، که در حال حاضر، تقریباً 
ریلی  نقل  و  حمل  است.  درصد   ۱۸ الی   ۱۷/۵
مسافر بین شهری را که االن تقریباً ۱۱/۵ الی ۱۲ 
درصد است، بتوانیم تا ۲0 درصد ارتقاء دهیم. در 
حمل و نقل مسافر در درون کالن شهرها هم در 
بتوانیم سهم آن  قطار شهری،  به  مربوط  موضوع 
را تا ۱0 درصد در کالن شهرها و در کالن شهر 

تهران تا ۲0 درصد ارتقاء دهیم. 
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گرفته  اقتصاد  شورای  مصوبات  زمینه،  این  در 
شده است. 

در بخش دوم که سیاست های مربوط به سبد 
اینکه  به  توجه  با   CNG در حوزه  است،  سوخت 
ذخایر باالی گاز در کشور داریم، و نیز CNG که 
به عنوان یک سوخت  به سایر رقبای خود  نسبت 
بازگشت  دوره  و  دارد  برتری  جایگاه  جایگزین، 
زیرساخت های  است،  مناسب  سرمایه گذاری 
در  گاز  گسترش  و  توسعه  مورد  در  که  عظیمی 
کشور داریم، که تا سطح ۹۵ درصد در کشورمان 
قابل دسترسی بوده که مزیت بسیار باالیی است و 
بدین جهت، ۳۲ هزار روستا و ۱۱۸ شهر در کشور 
امروزه،  می شود  باعث  که  است؛  شده  گازرسانی 
نرمال  شرایط  در  بنزین  ساده تر  صادرات  امکان 

به وجود آید. 
 CNG از  استفاده  سیاست  اساس،  همین  بر 
به عنوان یک اصل در این سند برای استفاده از 
موتورسیکلت ها  در  استفاده  سبک،  خودروهای 
استانداردهای  رعایت  و  ایمنی  شرایط  حفظ  با 

مربوطه مورد توجه قرار گرفته است.
مصرف  در  رغبت  ایجاد  برای  سیاست هایی 
ترغیب  و   CNG از سوخت  استفاده  برای  کننده 
برای  نفت  وزارت  حتی  که  می باشد،  الزم  آنها 
تبدیل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی، برنامه 

دارد. 
به  یا   ،CNG صورت  به  لکوموتیوها  در  استفاده 
صورت LNG رواج یابد، که از LNG در خودروهای 
سنگین، همان طور که در دنیا استفاده می شود، در 

لکوموتیوها در استیشن های مختلف استفاده گردد. 
معرفی  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  با  آن  مذاکرات 
است،  پرتردد  آنها  لوکوموتیوهای  که  جایگاه هایی 
شروع شده تا بتوانیم در ۴ الی ۵ شهر این ایستگاه ها 
به  تبدیل  آنها  سوخت  و  کنیم،  احداث  برایشان  را 
LNG شود، که در وزارت نفت در حال انجام است. 

برقی  و خودروهای  موتورسیکلت ها  از  استفاده 
البته گاز در مقابل  قرار گرفته است.  مورد توجه 
سایر سوخت ها حتی برق، با توجه به راندمان هایی 
از  مانعی  اما  دارد؛  ارجحیت  داریم،  در کشور  که 
لحاظ توسعه این خودروها با این سوخت در کشور 
اقتصادی شود، قیمت های آن  اگر  نمی بینیم؛ که 
باشد.  داشته  را  خود  نفوذ  می تواند  بیاید،  پایین 

هیچ ممانعتی از آن صورت نمی گیرد. 
با  این است که  LPG، سیاست وزارت نفت،  روی 
توجه به مصرف غیراستاندارد و اقتصاد ضعیف تر آن، 
خیلی راحت تر می توانیم بازار صادراتی برای آن داشته 
باشیم؛ یا زنجیره ارزش باالتری برای ما داشته باشد. 

می دانیم زیرساخت های گاز کشور ما را پوشش 
داده است، اما اگر بخواهیم گاز مایع را گسترش 
باشیم.  داشته  مجددی  هزینه های  باید  دهیم، 
این  از عرضه  است، که  این  نفت  وزارت  سیاست 

محصول به صورت غیراستاندارد جلوگیری کند.
در مورد حمل و نقل ریلی هم اشاره شد که با 
وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی شده است که 
 LNG یا   CNG به  گاز  نفت  سوخت  درصد   ۷0
اقتصادی  پذیری  امکان  که  هرکدام  تبدیل شود، 

بیشتری دارند.



سال چهارم  شماره 24  زمستان 1400
82

در مورد گروه سیاست های تولید انواع خودرو، 
روی استانداردها و معیارهای مصرفی که در کشور 

وجود دارد، بسیار تأکید شده است. 
در گروه خودروهای بنزینی و گازی بویژه روی 
وانت ها، موتورسیکلت ها، ایجاد یک تغییر کوچک 
توانسته  کردن  انژکتوری  اجبار  و  استاندارد  در 
موتور  مصرف  میزان  روی  زیادی  تأثیر  است، 

سیکلت های تولیدی بگذارد. 
به همین ترتیب، ارتقاء استانداردها و معیارهایی که 
وجود  ما  کشور  در  خودرویی  مختلف  گروه های  برای 

دارد، در این بخش، مورد توجه قرار گرفته است.
و  نوسازی  به  مربوط  های  سیاست  در  اما   
بازسازی، عمدتاً تأکید بر دو بخش بود: یکی اسقاط 
به موقع است، یعنی سال ۸۵-۸۴ بیشترین تولید 
خودروی داخلی ما بوده، اینها در سال ۱۴0۵ همه 

فرسوده می شوند. 
برای  ما  کشور  در  فرسوده  خودروهای  سن 
موتورسیکلت،  عمومی،  و  شخصی  خودروهای 
شده  مشخص  قانونی  به طور  اتوبوس  مینی بوس، 

است، که باید به طور دقیق اجرا شود. 

اجرای  اگر  کردید،  مالحظه  روند،  ادامه  در 
به  بازنشستگی و اسقاط خودروهای ما در کشور 
این شکل باشد، به چه وضعیتی از لحاظ مصرف 
به  وقتی  خودرو  سیاست،  این  در  اما  می رسیم. 
سن اسقاط برسد، لحاظ شده که مشوق های الزم 
دیده شود. مورد دومی که در این قسمت به آن 
توجه شده، آن است که بحث معاینه فنی به جد 
مورد توجه قرار گیرد، و برای خودروهای سبک و 

سنگین هم توسعه پیدا کند. 
در بازسازی و نوسازی ناوگان، مصوبات مختلفی 
جایگزینی  مانند  داریم،  اقتصاد  شورای  از  را 
تاکسی های فرسوده که توسط وزارت کشور انجام 
می شود. خودروهای عمومی که توسط وزارت نفت 
اتوبوس های  کامیون ها،  نوسازی  می شود.  انجام 
مینی بوس  و  برون شهری  اتوبوس  درون شهری، 
که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال 

انجام است. 
درست  و  موقع  به  اجرای  بر  اکید  تأکید 
سناریو  در  را  آن  تأثیر  که  داریم  مصوبات  این 

بهینه سازی دیدیم.

ایران عمدتًا مبتنی و وابسته به حامل بنزین و نفت گاز است. همين سبد در افق1420 تشدید می شود، 

و این وابستگی بویژه به بنزین به شدت افزایش پيدا می کند؛ و همزمان ميزان حجم تقاضا در بخش 

آینده  در  وضعيتی  تبعات چنين  از  بتوانيم  اینکه  برای  اما  می یابد.  افزایش  نقل هم شدیداً  و  حمل 

بتوانيم  که  گرفتيم  نظر  در  را  سياست ها  از  گروه  چهار  کنيم،  جلوگيری 

سناریو بهينه سازی را اجرایی، و یا گزینه بهينه سازی را محقق کنيم.
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