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معـرفی مرکــز

»مدیریت و توسعه  آن  ماموریت  نهادی است که  مقاومتی  اقتصاد  پژوهی  مرکز سیاست 
سیاست پژوهی در حوزه اقتصاد مقاومتی« است. 

مقاومتی و نشست ها و رویدادهای کارشناسی، طرح  اقتصاد  برگزاری همایش های ساالنه 
چالش ها و ارائه راهکارهای سیاستی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی، برگزاری کارگاه ها و 
دوره های آموزشی سیاست پژوهی در اقتصاد مقاومتی، حمایت و جهت دهی پایان نامه های 
دانشگاهی و پژوهش های دستگاهی به سمت الگوی اقتصاد مقاومتی، انتشار نشریات تخصصی 
در موضوعات اولویت دار اقتصاد کشور و گردآوری کتب، مقاالت علمی و سیاستی، گزارش های 
کارشناسی و پایان نامه های دانشگاهی در حوزه اقتصاد مقاومتی در بانک جامع متون علمی اقتصاد 

مقاومتی، از جمله فعالیت هایی است که این مرکز در راستای ماموریت خود انجام می دهد.

عالقه مندان می توانند از طریق شماره تماس 77240588 یا سایت pmecenter.ir با مرکز 
سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند.



پیـشگــفتار

همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی هر ساله در 29 بهمن ماه و در سالروز تصویب سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی برگزار می شود و طی آن، زمینه برای رصد و پایش اقتصاد مقاومتی 
در کشور، تقویت پایه های علمی و پژوهشی اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی 

برای تحقق اقتصاد مقاومتی با حضور همه فعاالن این حوزه فراهم می گردد.

این همایش ساالنه که در حال حاضر معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی در کشور است، 
توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری دیگر نهادها برگزار می شود. دبیرخانه 

این همایش نیز در مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

رویکرد این همایش های ساالنه سیاست پژوهی و عملیات پژوهی است و هر سال یک 
با رویکرد  تا راهکارهای الزم در آن حوزه را  موضوع محوری را مدنظر قرار می دهد 

مقاوم سازی اقتصاد طرح و بررسی نماید. 

پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با موضوع »انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران« برگزار 
شد و ویژه نامه حاضر مشتمل بر تاریخچه اقتصاد مقاومتی و همایش ها، گفتگو با کمیته 
علمی همایش و سایر صاحب نظران حوزه انرژی، گزارش پیش نشست های همایش، 
چکیده مقاالت تایید شده، سخنرانی ها و نشست های همایش و تقدیر از مقاالت برتر، در 

این راستا تهیه شده است. 

مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی
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در این فصل تاریخچه اقتصاد مقاومتی و همایش های ساالنه مرور شده است.

فصـل اول
تاریخچه اقتصاد مقاومتی و همایش ها
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در همه کشورهای جهان، یکی از اقدامات مهم رهبران برای جهت دهی به ارکان مختلف 
اعم از مسئولین، سیاستگذاران، کارشناسان، دانشگاهیان، فعاالن اقتصادی و عموم مردم 
برای حرکت در راستای منافع ملی، طرح یک گفتمان و ترسیم یک چشم انداز است. 
این مهم گاه در قالب یک کلیدواژه، گاه در قالب یک اقدام ملی و گاه در قالب نهادسازی 

اتفاق می افتد.

گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز در کشور به منظور جهت دهی به تمام ارکان نظام جمهوری 
اقتصاد مطرح گردید و همانطور که  برای حرکت در مسیر مقاوم سازی  ایران  اسالمی 
رهبر معّظم انقالب آیت اهلل خامنه ای بیان فرمودند، چنین رویکردی در جهان نیز مسبوق 

به سابقه بوده است.

در واقع اقتصاد مقاومتی مطرح شد تا مهمترین نیاز کشور در حال و آینده یعنی ایجاد 
یک اقتصاد مقاوم، قدرتمند و پیشرو، با توان دوچندان نسبت به گذشته دنبال شود؛ هدفی 
که بدون حضور همه ارکان نظام از مسئولین دست اندرکار گرفته تا عموم مردم، محقق 

نخواهد گردید.

نیاز جمهوری اسالمی ایران به چنین اقتصادی، تنها متوجه شرایط تحریم نبوده و برای 
از  و  ضروری  شرایطی  هر  در  آن  تحقق  اقتصادی،  بعد  از  کشور  تقویت  و  پیشرفت 

اولویت های اصلی است.

در ادامه به تاریخچه طرح گفتمان اقتصاد مقاومتی در کشور پرداخته خواهد شد.

بخش اول
تاریخچه اقتصاد مقاومتی
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طرح کلیدواژه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار

رهبر معّظم انقالب در دیداری که در شهریورماه سال 1389 با جمعی از کارآفرینان داشتند، 
برای اولین بار کلیدواژه اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند. ایشان در این دیدار فرمودند:

»از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ایران این است که خودش را از زیر بار سلطه آزاد کرده؛ 
می خواهند مجازات کنند به خاطر این گناه، که چرا خودت را از زیر بار سلطه، ای ملت! آزاد 
کرده ای. این ملت راه را پیدا کرده. اصاًل محاسباتشان اشتباه است؛ نمی فهمند چه کار باید 
بکنند و چه کار دارند می کنند. خب، اما فشار می آورند؛ فشار اقتصادی از راه تحریم ها. ما باید 
یک اقتصاد مقاومتِی واقعی در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی معنایش این است.«

فعالیت دانشجویان، اساتید و مسئوالن کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی

درپی طرح این موضوع از سوی رهبر انقالب و همزمان با تشدید تحریم های نفتی، بانکی 
و تجاری غرب علیه جمهوری اسالمی ایران، جمعی از دانشجویان دغدغه مند در مقاطع 
کارشناسی، ارشد و دکتری در رشته های اقتصاد، مدیریت و سیاستگذاری، با همکاری 
تعدادی از اساتید و مسئوالن خدوم کشور، همت خود را روی مطالعه پیرامون الگوی 

بومی اقتصاد جهت ارائه راهکارهایی به منظور مقاوم سازی آن گذاشتند.

نتایج این مطالعات، پژوهش ها  و پیگیری ها ، در دیداری که رهبر انقالب در مردادماه سال 
1390 با تشکل های دانشجویی داشتند، خدمت ایشان ارائه شد.

موثر  و  مفید  را  این حرکت  دانشجویان،  فعالیت های  این  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل 
دانستند و دانشجویان را به انجام چنین کارهایی تشویق نمودند:

»یکی از دوستان اطالع دادند که یک ستاد دانشجویی برای تحقیق در اقتصاد مقاومتی 
تشکیل شده. کار بسیار جالبی است. اینجور کارهای عمیق، همان چیزی است که کشور 
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به آن احتیاج دارد. شما باید فکر کنید، مطالعه کنید، تحقیق کنید. این تحقیق ها اگر به درد 
آن دستگاه مسئول هم نخورد یا به کار او نیاید یا نپسندد، قطعًا به کار شما می آید و به 

درد شما می خورد. این، کار بسیار جالبی است.«

برگزاری اولین همایش اقتصاد مقاومتی در کشور

ادامه  جهت  مضاعفی  انگیزه ی  و  شور  حرکت،  این  به  انقالب  رهبر  توجه  و  عنایت 
اقتصاد  محور  حول  مختلف،  دانشگاه های  دانشجویان  و  کرد  ایجاد  کار  در  فعالیت ها  

مقاومتی تالش های خود را برای مطالعه، پژوهش و مطالبه در این زمینه بیشتر نمودند.

درپی این تالش ها ، جمع دانشجویی مذکور با همکاری دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و 
صنعت ایران در اردیبهشت ماه سال 1391، اولین همایش اقتصاد مقاومتی را در کشور برگزار کرد.

در این همایش آقایان دکتر سعید جلیلی مسئول وقت تیم مذاکره کننده هسته ای، دکتر 
مسعود درخشان استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، دکتر غضنفری وزیر وقت صنعت، معدن 

و تجارت و دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنرانی نمودند.

 

همچنین در این همایش، نتایج مطالعات، تحقیقات و پیگیری های گروه های دانشجویی فعال 
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در موضوع اقتصاد مقاومتی، در قالب مقاالتی با موضوعات نظام بانکی، مسکن، صنعت، 
تجارت، ارز، تولید، نفت و انرژی و ... ارائه گردید و پس از آن نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

بازتاب همایش در رسانه های داخلی و خارجی

وقت  مسئوالن  حضور  و  ای  هسته  مذاکرات  با  مقاومتی  اقتصاد  همایش  اولین  تقارن 
کشور در آن، بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه ها داشت؛ به طوری که تا چند روز تمام 

رسانه های داخلی و خارجی به پوشش اخبار این همایش و تحلیل  آن می پرداختند.

قسمت های مهمی از همایش به صورت زنده از شبکه خبر و پرس تی وی پخش شد. بعد 
از همایش نیز در بخش های مختلف خبری صداوسیما، گزارش برگزاری آن انتشار یافت.

به  نیز  )بی بی سی(  انگلیس  دولتی  رسانه ی  جمله  از  خارجی  خبرگزاری های  از  برخی 
بازتاب و ارائه تحلیل های خود از برگزاری این همایش پرداختند و این اقدام جمهوری 
اقدامی  را،  بود  تحریم ها   تشدید  و  ای  هسته  مذاکرات  با  همزمان  که  ایران  اسالمی 

هوشمندانه در جهت تقویت اقتصاد برای مقابله با غرب توصیف کردند.
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جریان سازی گفتمان اقتصاد مقاومتی در سطح کشور

و  آن  گسترده ی  رسانه ای  بازتاب  و  مقاومتی  اقتصاد  همایش  اولین  برگزاری  از  پس 
همچنین ارائه گزارشی از خروجی های همایش خدمت رهبر معّظم انقالب، موجی در 

زمینه ی اقتصاد مقاومتی در کشور به راه افتاد.

فعاالن  و  نظام  مسئوالن  با  همایش  آن  از  پس  که  دیدارهایی  در  نیز  ای  خامنه  آیت اهلل 
اقتصادی و صنعتی و دانشجویان داشتند، ضمن تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی، تالش برای 
پیاده سازی سیاست های مرتبط با آن را به طور جدی از ایشان مطالبه نمودند؛ برای مثال 

ایشان در 3 مردادماه 1391 در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند:

ناظر مسائل  مقاومتی« را مطرح کردیم. همه ی کسانی که  »اقتصاد  »ما چند سال پیش 
کشور  بر  اقتصادی  فشار  دشمن،  هدف  که  بزنند  حدس  می توانستند  بودند،  گوناگون 
مقاومتی  اقتصاد  البته  است.  مهم  مقاومتی  اقتصاد  است؛  مهم  اقتصاد  مسئله ی   … است 
ما  نظر  به   … است  مقاومتی  اقتصاد  الزامات  اقتصاد، جزو  کردن  مردمی  دارد.  الزاماتی 
طرح ها ی »اقتصاد مقاومتی« جواب می دهد. همین مسئله ی سهمیه بندی بنزین که اشاره 
اقتصاد مقاومتی است؛  ارکان  از  … مسئله ی مدیریت مصرف، یکی  کردند، جواب داد 
یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه های دولتی، هم دستگاه های 
غیر دولتی، هم آحاد مردم و خانواده ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعًا جهاد 
است. امروز پرهیز از اسراف و مالحظه ی تعادل در مصرف، بالشک در مقابل دشمن 
یک حرکت جهادی است؛ انسان می تواند ادعا کند که این اجر جهاد فی سبیل اهللّ  را دارد. 
یک بُعد دیگِر این مسئله ی تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید 
داخلی استفاده کنیم … کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی 

است.«

همچنین رهبر انقالب در دیدار با جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت های دانش 



15 pmecenter.ir

فصلاول؛تاریخچهاقتصادمقاومتیوهمایشها

بنیان در تاریخ 8 مردادماه سال 1391 فرمودند:

»ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفا کنیم. یکی از بخش ها ی ما، اقتصاد 
است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرائطی، اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اقتصادی که 
همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانی که ما داریم. 
به نظر من یکی از بخش ها ی مهمی که می تواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند، همین 
کار شماست؛ همین شرکت ها ی دانش   بنیان است؛ این یکی از بهترین مظاهر و یکی از 
مؤثرترین مؤلفه   های اقتصاد مقاومتی است؛ این را باید دنبال کرد … هم دانشگاه   ها، هم 
دستگاه   های دولتی، هم آحاد مردمی که خوشبختانه توانائی و استعداد این کار را دارند، 
چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ توانائی   های مالی، باید تالش کنند مسئولیت زمان خود 
و مقطع تاریخی حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند. این که ما عرض کردیم 

»اقتصاد مقاومتی«، این یک شعار نیست؛ این یک واقعیت است.«

ایشان در دیداری دیگر با دانشجویان در تاریخ 1۶ مردادماه 1391 فرمودند:

می دهد  اجازه  و  می دهد  امکان  ملت  یک  به  که  اقتصادی  آن  یعنی  مقاومتی  »اقتصاد 
باشند. این یک فکر  که حتّی در شرائط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته 
است، یک مطالبه ی عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ 
بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده ی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش 
را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرائط فشار، در شرائط تحریم، در شرائط 
دشمنی ها و خصومت ها ی شدید می تواند تضمین کننده ی رشد و شکوفائی یک کشور 

باشد.«

ابالغ سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی

 ،1392 سال  ماه  بهمن   29 در  کشور،  سطح  در  مقاومتی  اقتصاد  سازی  گفتمان  از  بعد 
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رهبر انقالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 ماده پس از مشورت با مجمع 
تشخیص  مجمع  رئیس  و  گانه  سه  قوای  رؤسای  به  و  تهیه  نظام  مصلحت  تشخیص 

مصلحت نظام ابالغ نمودند.

ایشان در جریان ابالغ این سیاست ها  فرمودند:

»ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و 
زیرساخت های گسترده و مهم تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و 
دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ 
انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه  مشکالت 
اقتصادی فائق می آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این 
ملت بزرگ صف آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وا می دارد، بلکه خواهد توانست 
مانند  اختیار،  از  خارج  تحوالت  از  ناشی  بی اطمینانی های  و  مخاطرات  که  جهانی  در 
بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای 
کشور در زمینه های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی 
بنیان، درون زا  و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت 
و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم را 
عینیت بخشد. اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
ادامه و تکمیل سیاست های گذشته، خصوصًا  اقتصاد مقاومتی که در  سیاست های کلی 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت 
صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابالغ می گردد. الزم است قوای 
و  قوانین  تهیه  با  و  کنند  آن  اجرای  به  اقدام  زمان بندی مشخص،  با  و  بی درنگ  کشور 
مقررات الزم و تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای 
نقش آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل 
چشم  برابر  در  سیاسی  حماسه  همچون  نیز  ایران  بزرگ  ملت  اقتصادی  حماسه   الهی 
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جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.«

تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 29 شهریور ماه سال 1394 تشکیل شد. این ستاد پس 
از مطالبه رهبر انقالب در جلسه هیئت دولت به تاریخ 4 شهریور 1394 شکل گرفت.

به  ادامه  در  اما  بود؛  مقاومتی«  اقتصاد  مدیریت  و  راهبری  »ستاد  ستاد  این  نام  ابتدا  در 
دلیل اینکه رهبر انقالب وظیفه اصلی آن را »فرماندهی اقتصاد« عنوان نمودند، به »ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی« تغییر نام داد و موظف به پیگیری اجرای سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی شد.

بر اساس فرموده های رهبر انقالب و ماموریت های محوله توسط ایشان به ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، »فرماندهی اقتصاد از فکر تا عمل«، »انجام کارهای فوق العاده اقتصادی« 

و »پایش گری و نظارت بر اقدامات دستگاه ها « 3 ماموریت مهم این ستاد است.
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نامگذاری سال 139۵ به نام »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«

رهبر انقالب آیت اهلل خامنه ای به منظور انجام اقدامات سریع و ریشه ای در کشور برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی آن، به طوری که نتایج آن در عمل دیده شود 
و مردم آن را حس کنند، سال 1395 را به نام »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« نامگذاری 

و از دستگاه ها  و مسئوالن حرکت گسترده در این زمینه را مطالبه نمودند.

ایشان در بخشی از پیام نوروزی خود در این زمینه فرمودند:

»امیدهائی وجود دارد برای سال 95. انسان به مجموعه ی اوضاع که نگاه می کند، امیدهائی را 
مشاهده می کند. البته برای تحقق این امیدها باید تالش کرد، باید کار شبانه روزی کرد و باید 
بی وقفه سعی و کوشش کرد. اصل قضیه این است که ملت ایران باید بتواند کاری بکند که خود 
را در مقابل تهدیدهای دشمنان و دشمنی های آنها، از آسیب پذیری خارج کند. ما باید کاری کنیم 
که در مقابل تهدید دشمنان، آسیب پذیر نباشیم. آسیب پذیری را به صفر برسانیم. به گمان من 
مسئله ی اقتصاد در اولویت اول است. یعنی وقتی انسان نگاه می کند، در میان مسائل اولویت دار، 
از همه فوری تر و نزدیکتر، مسئله ی اقتصاد است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و 
مسئوالن گوناگون، بتوانند در مسئله ی اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، 
امید این هست که در مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیبهای اجتماعی، مثل مسائل 
اخالقی، مثل مسائل فرهنگی هم تأثیرگذار باشند. در مسئله ی اقتصاد، آن چیزی که مهم است 
و اصل است، مسئله ی تولید داخلی است؛ مسئله ی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله ی 
تحرک و رونق اقتصادی و مقابله ی با رکود است؛ اینها مسائل مبتالبه مردم است؛ اینها چیزهائی 
است که مردم آنها را حس می کنند و مطالبه می کنند؛ و آمارها و اظهارات خود مسئولین هم 
نشان می دهد که این مطالبات مردم و این خواسته های مردم بجا و به مورد است. اگر ما بخواهیم 
مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله ی بیکاری را حل 
کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، عالج همه ی اینها در مجموعه ی مقاومت اقتصادی و اقتصاد 
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مقاومتی گنجانده شده است. اقتصاد مقاومتی شامل همه ی اینها است. می شود با اقتصاد مقاومتی 
به جنگ بیکاری رفت؛ می شود به جنگ رکود رفت؛ می شود گرانی را مهار کرد؛ می شود در 
مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد؛ می شود فرصت های بسیاری را برای کشور ایجاد کرد و 
از فرصت ها  استفاده کرد؛ شرطش این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تالش انجام بگیرد. 
گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان می دهد که کارهای وسیعی کرده اند؛ منتها این 
کارها کارهای مقدماتی است؛ کارهائی است در زمینه ی بخشنامه ها و دستورها به دستگاه های 
مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که الزم است ادامه پیدا کند، عبارت است از 
اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است 
که وظیفه ی ما است؛ که من ان شاءاهلل در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت عزیزمان عرض 
خواهم کرد. بنابراین آنچه که من به عنوان شعارِ امسال انتخاب می کنم، عبارت است از »اقتصاد 
مقاومتی؛ اقدام و عمل«. این، راه و جاده ی مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به آن 
احتیاج داریم. البته توقع نداریم که این اقدام و عمل، در ظرف یک  سال همه ی مشکالت را حل 
کند؛ اما مطمئنیم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه ریزی شده و درست انجام بگیرد، 
ما در پایان این سال آثار و نشانه های آن را مشاهده خواهیم کرد. از همه ی کسانی که در این راه 

تالش کردند و تالش میکنند، تشکر می کنم.«

پس از این پیام نوروزی، رهبر انقالب در سخنرانی خود در حرم مطهر امام رضا علیه 
السالم همزمان با آغاز سال جدید، 10 اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی را به دولت جهت 

اجرا پیشنهاد نمودند.

تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در مجلس شورای اسالمی

در مجلس دهم، کمیته اقتصاد مقاومتی ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در مهرماه 1395 شکل گرفت تا قوه مقننه نیز در این زمینه وارد عمل شود. بررسی دقیق 
و کارشناسی طرح ها ، لوایح و موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی و ارائه نظرات مرتبط 
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به کمیسیون اقتصادی، از جمله اهداف این کمیته بوده است.

در حال حاضر این کمیته به صورت مستمر با حضور نمایندگان مرتبط و مسئولین و کارشناسان 
تشکیل جلسه می دهد و مباحث مرتبط با اقتصاد مقاومتی طی آن طرح و پیگیری می شود.

پیگیری پیمان های پولی دوجانبه و تجارت دوجانبه، تامین مالی قراردادهای کالن نفتی از 
طریق بورس و با سرمایه های داخلی، تولید غذا بدون آب، بهبود حمایت های کارآمد از بخش 
کشاورزی از جمله خرید تضمینی، کمک به بهبود عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
شفافیت در نظام بانکی و استقالل بانک مرکزی از شبکه بانکی، اصالح نحوه تعرفه گذاری 
انرژی، حمایت از لوکوموتیوهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت مسکن 
در کشور و اصالح و بازطراحی پروژه های عمرانی و تامین مالی آنها بدون بودجه دولت از 

مباحث مهمی است که در کمیته اقتصاد مقاومتی در دستور پیگیری قرار دارد.

نامگذاری سال 139۶ به نام »اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال«

رهبر انقالب در ادامه فعالیت های صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی، سال 139۶ 
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را به نام »اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال« نامگذاری و از دستگاه ها  و مسئوالن خواستند 
نتایج فعالیت در این حوزه را در پایان سال به مردم اطالع دهند.

ایشان در بخشی از پیام نوروزی خود در این زمینه فرمودند:

»من در سال »اقدام وعمل« -که سال 95 بود- از مسئولین محترم خواستم که ستادی 
برای اقدام و عمل تشکیل بدهند و تشکیل دادند؛ کارهای خوبی هم خوشبختانه انجام 
گرفت که گزارش آن را به ما دادند؛ لکن آنچه انجام گرفته است، با آنچه مورد انتظار 
مردم و مورد انتظار ما است، فاصله ی زیادی دارد … اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ 
این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توّجه قرار بگیرد، ممکن است 
چندان منشأ اثر نباشد؛ من عالج را در این میبینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم 
کنیم و برای هر نقطه ی کلیدی و مهّمی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسئولین 
و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همه ی هّمت خود را بر روی آن نقاط کلیدی 
درست  امسال  را  کلیدی  نقطه ی  این  که  است  این  در  من عالج  نظر  به  کنند؛  متمرکز 
شناسایی کنیم. به اعتقاد من این نقطه ی کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و 
اشتغال و عمدتًا اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی 
بکنیم،  برنامه ریزی و دسته بندی  این اساس  بر  را  متمرکز بشویم و کارها  نقطه  این دو 
و  موفّقیّت های چشمگیر  و  رفت  زیادی جلو خواهد  به میزان  کار  که  است  این  تصّور 
دو  این  بر  که  را  ان شاءاهلل خصوصیّاتی  در سخنرانی  من  آمد.  خواهد  پیش  محسوسی 
نقطه ی کلیدی و اساسی مترتّب است توضیح خواهم داد؛ لذا من شعار امسال را »اقتصاد 
مقاومتی: تولید – اشتغال« قرار می دهم؛ یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کّلی است، بعد تولید 
و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند. مطالبه ی 
من و مطالبه ی مردم از مسئولین عزیز و محترم این است که بر روی این دو نقطه متمرکز 
بشوند و کارها را با برنامه ریزی انجام بدهند و ان شاءاهلل در پایان سال نتایج آن را بتوانند 

به مردم گزارش کنند.«
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همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی هر ساله در 29 بهمن ماه و در سالروز تصویب سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی برگزار می شود و طی آن، زمینه برای رصد و پایش اقتصاد مقاومتی 
در کشور، تقویت پایه های علمی و پژوهشی اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی 

برای تحقق اقتصاد مقاومتی با حضور همه فعاالن این حوزه فراهم می گردد.

این همایش ساالنه که در حال حاضر معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی در کشور است، 
توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری دیگر نهادها برگزار می شود. دبیرخانه 

این همایش نیز در مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

رویکرد این همایش ها  سیاست پژوهی و عملیات پژوهی است و هر سال یک موضوع 
محوری را مدنظر قرار می دهد تا راهکارهای الزم در آن حوزه را با رویکرد مقاوم سازی 

اقتصاد طرح و بررسی نماید.

برگزاری اولین و دومین همایش اقتصاد مقاومتی

پس از برگزاری اولین همایش اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه سال 1391 و جریان 
سازی شکل گرفته حول مفهوم اقتصاد مقاومتی پس از آن که در بخش قبلی توصیف 
گردید، دومین همایش با موضوع نفت و انرژی، بهمن ماه سال 1391 در دانشگاه علم و 

صنعت برگزار شد.

تاخیر  به  تا سال 1395  مقاومتی  اقتصاد  برگزاری سومین همایش  این همایش،  از  بعد 

بخش دوم
تاریخچه همایش های ساالنه 

اقتصاد مقاومتی
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افتاد؛ اما از این سال و با توجه به نامگذاری آن به اقتصاد مقاومتی- اقدام و عمل، شبکه 
بر  به صورت ساالنه  را  این همایش ها   برگزاری  مقاومتی مسئولیت  اقتصاد  تحلیلگران 
عهده گرفت تا این جریان در فضای نخبگانی فعال بماند و هر ساله به ارزیابی مباحث 

مرتبط بپردازد.

سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی در  »پایش وضعیت  با موضوع  اقتصاد مقاومتی  سومین همایش ساالنه 
سال 95 و چشم انداز سال 9۶«، بهمن ماه سال 1395 در دانشگاه علم و صنعت برگزار 
شد و عملکرد دستگاه ها  در اقتصاد مقاومتی ضمن آن مورد بررسی قرار گرفت. در این 
همایش برای اولین، عملکرد 24 دستگاه فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در قالب 

کتابچه همایش ارزیابی شد.
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اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب  الرگانی  موسوی  آقایان 
محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، سیدمحمد صاحبکار 
مهدی  ریاست جمهوری،  معاونت علمی وفناوری  بنیان  دانش  امور شرکت های  رئیس 
و  صنعت  و  علم  دانشگاه  پیشرفت  مهندسی  دانشکده  علمی  هیئت  عضو  غضنفری 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  بحرینی  محمدحسین  صنعت،  سابق  وزیر 
هیئت  عضو  فاطمی  سیدفرشاد  کرمان،  استان  استاندار  حسینی  رزم  علیرضا  اسالمی، 
هیئت  عضو  شقاقی  دکتر  شریف،  صنعتی  دانشگاه  اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده  علمی 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  نظارت  کمیسیون  معاون  و  خوارزمی  دانشگاه  علمی 
مهندس عیدی فرماندار شهر قلعه گنج شهر نمونه اقتصاد مقاومتی و احمد توکلی مدیر 
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت و نماینده سابق مجلس در این همایش 

سخنرانی کردند.
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وزارت  کرمان،  استانداری  مقاومتی،  اقتصاد  ساالنه  همایش  سومین  اختتامیه  مراسم  در 
جهاد کشاورزی و سازمان بسیج سازندگی به عنوان 3 دستگاه نمونه در اقتصاد مقاومتی، 
تندیس برتر همایش را دریافت نمودند. همچنین 10 مقاله و 10 پایان نامه برتر همایش، 

تقدیرنامه و جوایز همایش در این زمینه را دریافت کردند.
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کمیته علمی سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی را آقایان عطااهلل رفیعی آتانی عضو 
ایران،  صنعت  و  علم  دانشگاه  پیشرفت  مهندسی  دانشکده  اقتصاد  رشته  علمی  هیئت 
اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، سیداحسان  محمد نوفرستی عضو هیئت علمی دانشکده 
خاندوزی، عضو هیئت  علمی دانشکده  اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و مدیرکل دفتر 
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، مهدی طغیانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد 
فناوری  و  علمی  معاونت  سیاستگذاری  دفتر  مدیرکل  نریمانی  میثم  و  اصفهان  دانشگاه 

ریاست جمهوری تشکیل می دادند.

ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  نیز  مقاومتی  اقتصاد  ساالنه  همایش  سومین  حامیان 
جمهوری، مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، بانک قرض الحسنه 
رسالت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه 
علم و صنعت ایران، دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع(، معاونت 
آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس، جامعه خبری تحلیلی الف، سازمان بسیج دانشجویی 
کل کشور، قرارگاه شهید باقری، قرارگاه شهید احمدی روشن و مرکز مطالعات اقتصادی 

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بودند.

چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

در ادامه، چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با موضوع »حمایت از تولید؛ ایجاد 
اشتغال پایدار«، بهمن ماه سال 139۶ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این همایش، 
عالوه بر محوریت موضوع تولید و اشتغال با توجه به نام گذاری سال، عملکرد دستگاه ها  

در اقتصاد مقاومتی نیز بررسی شد. 

این کتابچه که  ایران« عرضه گردید. در  اقتصاد  »مسیر فرمانده  این همایش کتابچه  در 
اولین محصول مکتوب در بررسی اقتصاد مقاومتی و اقدامات اجرایی آن در کشور است، 
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دستگاه   10 ارزیابی  به  مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  اقدامات  بررسی  و  نقد  ضمن 
منتخب در چارچوب 95 اقدام جهشی و اولویت دار پرداخته شد.

کمیته علمی چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی آقایان دکتر دژپسند عضو هیئت 
علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، دکتر عیوضلو  اسالمی، دکتر نصیری 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم و دکتر خاندوزی مدیرکل دفتر اقتصادی 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بودند.

در این همایش دکتر خالصی رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد و رئیس امور اقتصاد مقاومتی 
سازمان برنامه و بودجه کشور، مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
وزیر  معاون  میرشجاعیان  دکتر  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی  دکتر 
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اقتصاد، دکتر خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت و دکتر زارع رئیس کمیته اقتصاد 
مقاومتی مجلس سخنرانی کردند.

         

همچنین در این همایش سه نشست سیاستی برگزاری شد و در پایان از 10 مقاله و 10 
پایان برتر اقتصاد مقاومتی که برای دبیرخانه همایش ارسال شده بود، تقدیر به عمل آمد.
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پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با موضوع »انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران« جهت 
برگزاری در 29 بهمن ماه سال 1397 در دانشگاه علم و صنعت ایران برنامه ریزی شد و 
ویژه نامه حاضر، مرتبط با خروجی های این همایش است. محورهای پنجمین همایش 
روابط  و  انرژی  انرژی،  بخش  اداره  ساختار  از:  بودند  عبارت  مقاومتی  اقتصاد  ساالنه 

خارجی، اقتصاد برق، زنجیره تامین صنعت انرژی و زنجیره ارزش نفت و گاز. 
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کمیته علمی این همایش را آقایان دکتر عباس ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
شریف، دکتر محمودرضا حقی فام عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون 
پیشرفت  و  تحول  همکاری های  مرکز  انرژی  معاون  خواه  وطن  سیروس  دکتر  توانیر، 
ریاست جمهوری، مهندس محمدرضا محمدخانی معاون زیربنایی سابق مرکز پژوهش های 
مجلس، مهندس نصرت اله سیفی مدیرعامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و 
دکتر محمد صادق کریمی دکترای سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس 

انرژی تشکیل می دهند. 

پیشرفت  و  تحول  همکاری های  مرکز  اسالمی،  شورای  مجلس  مقاومتی  اقتصاد  کمیته 
جمهوری،  ریاست  فناوری  مطالعات  پژوهشکده  نیرو،  پژوهشگاه  جمهوری،  ریاست 
و  بهشتی  شهید  دانشگاه  کشور،  سوخت  مصرف  سازی  بهینه  سازمان  توانیر،  شرکت 

دانشگاه تربیت مدرس حامیان این همایش بوده اند.

حضور  با  نشست  پیش  یک  محورها  از  یک  هر  در  همایش،  این  برگزاری  از  پیش 
صاحبنظران حوزه مدنظر برگزار گردید که گزارش آن در فصل سوم آمده است. 
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در واقع طراحی این همایش به گونه ای انجام شد که اقدامات مرتبط با آن تنها به روز 
همایش منتهی نمی شود؛ پیش از همایش مباحث در پیش نشست ها سازماندهی شده و 
نتایج در روز همایش ارائه می گردد. همچنین پس از برگزاری همایش، خروجی ها  از 

دستگاه ها  و مسئولین مرتبط پیگیری و مطالبه می شود تا منجر به اثرگذاری شود.

در جریان این همایش، دو کتابچه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ارائه و منتشر 
شده است. کتابچه اول تحت عنوان »مسیر انرژی ایران« حاوی 33 اقدام راهبردی است 

که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی باید در دستور کار قرار گیرد. 

نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان تدوین کننده سیاست های کلی، مجلس 
به عنوان نهاد قانون گذار و دولت به عنوان مجری در خصوص این اقدامات در کتابچه 

مذکور مشخص شده است.

کتابچه دوم نیز تحت عنوان »ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحّول؟« است که 
به نقد و بررسی عملکرد این ستاد از منظر مدیریتی و ساختاری پرداخته و پیشنهادهایی 
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جهت اصالح این نهاد کلیدی ارائه نموده است. 

مطابق با بررسی های انجام شده در این کتابچه، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال 
حاضر متوقف شده و حرکتی در راستای ماموریت خود انجام نمی دهد؛ لذا ضروریست 
اصلی  ماموریت  تحقق  مسیر  در  نهاد،  این  تا  پذیرد  آن صورت  ساختار  در  اصالحاتی 
اقتصاد مقاومتی« قرار گیرد. مصاحبه  العاده و جهشی  »اقدامات فوق  انجام  یعنی  خود 
با مسئولین اقتصاد مقاومتی در 11 دستگاه دولتی و بررسی 3 نهاد مشابه ستاد در دیگر 

کشورها، سایر مباحث مطرح شده در این کتابچه است.

بیش از 50 مقاله برای دبیرخانه پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی ارسال شده است 
را  نمره الزم  از آن ها حد نصاب  قرار گرفته و 15 عدد  ارزیابی کمیته علمی  که مورد 

دریافت کرده است.
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فصلاول؛تاریخچهاقتصادمقاومتیوهمایشها

ــن  ــی پنجمی ــه علم ــا کمیت ــو ب ــر گفتگ ــتمل ب ــل مش ــن فص ای
همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی و فعــاالن حــوزه انــرژی اســت.

فصـل دوم
گفتگوها



مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی34

ویژه نامه پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

برنامه یا کنش اقتصادی دارای پیامدهای خاص خود است؛ به شرط این که در چارچوب 
یک برنامه یا مسیر کالن و دراز مدت تعریف شده باشد. برنامه ریزی استراتژیک برای 
رسیدن به اهداف کالن اقتصادی در گذشته انجام شده است که در سند باالدستی چشم 
انداز متبلور است. هر گونه فعالیتی که بتواند ما را به سند چشم انداز و اهداف آن نزدیک 

تر کند، کار مبارکی است. 

انرژی های تجدید  انرژی است؛ چه  اقتصادی کشور بخش  تولیدی و  مهم ترین بخش 
پذیر و چه انرژی های تجدید ناپذیر. در بخش انرژی، مهم ترین رکن انرژی در کشور، 
انرژی های تجدید ناپذیر مانند نفت و گاز طبیعی است. ایران دارای مجموعه قابل توجهی 
از نفت خام و گاز طبیعی است و جایگاه اول دنیا را در اختیار دارد و از این ظرفیت باید 

برای توسعه، رشد اقتصادی و ساختن یک ایران آباد استفاده کنیم. 

محورهای همایش محورهای مناسبی است؛ ویژگی برجسته این همایش، پیش نشست های 
آن است که در 5 اندیشکده و نهاد مختلف قبل از همایش برگزار شد. برگزاری این پیش 
نشست ها  کار بسیار خوبی است و باعث پخته شدن مطالب و موضوعات جهت طرح 

در پنل های اصلی همایش خواهد شد.

دکتر عباس ملکی 
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف 

و دبیر کمیته علمی همایش
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فصـل دوم؛ گفتـگوهـا

همایش های ساالنه اقتصاد مقاومتی فرصتی است تا متخصصین، نظرات خود را به طور 
آزادانه و خارج از قید و بندهایی که در محیط های کاری دارند، مطرح کنند. در صورتی 
که نظرات متخصصین جمع بندی شود و دوباره به جامعه نخبگان کشور برگردد، قطعا 
برگزار  انرژی  با موضوع  نیز  امسال  کنیم. همایش  پیدا  را  اجرایی  راه حل های  می توانیم 
می شود. در صورتی که مشکالت بخش انرژی کشور حل شود، می تواند پیشران بسیاری 

از بخش های دیگر کشور باشد و اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق کند. 

موضوعات و محورهای همایش بسیار مهم است؛ چرا که هم مباحث مربوط به برق و هم 
مباحث مربوط به نفت را پوشش می دهد که دو بخش بسیار مهم در بخش انرژی است. 

همایش هایی که در کشور برگزار می شود، چند حالت دارد. در بعضی از همایش ها ، یافته های 
علمی منتشر می شود. بعضی از همایش های دیگر کامال در قید و بندهای موقعیت اداری افراد 
است. ویژگی بسیار خوب همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی این است که همه افراد از دیدگاه 
متخصص به موضوع نگاه می کنند. این همایش بدون تکلف است و نظر تخصصی افراد 
در آن مطرح می شود. با توجه به این که مخاطبان و شرکت کنندگان در این همایش افراد 

تخصصی هستند، همایش می تواند خروجی های قابل کاربرد برای کشور داشته باشد.  

همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، همایش بسیار موثری است و دلیل این که بنده با وجود مشغله کاری 
زیاد، وظیفه خود دانستم به عنوان عضو کمیته علمی همایش فعالیت کنم، این بود که هم شخصا از 

مباحث مطرح شده در همایش استفاده کنم و هم نظر تخصصی خود را به راحتی اعالم کنم. 

دکترمحمودرضا حقی فام 
معاون شرکت توانیر، عضو هیئت علمی دانشگاه 

تربیت مدرس و عضو کمیته علمی همایش



مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی36

ویژه نامه پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

ایران کشور انرژی است و نقش انرژی در اقتصاد کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم 
مقاومتی در حوزه  اقتصاد  بنابراین تحقق  تنیده است.  دار، عمیق و در هم  بسیار ریشه 
انرژی غیر قابل تصور خواهد بود؛ مگر این که رویکردهای جدید و نوین و تغییرات و 
انعطاف هایی در حوزه انرژی محقق شود. همایش امسال می تواند رویداد کامال موثری در 

زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد.

خوشبختانه در محورهای همایش، نگاه جامع و همه جانبه ای را می توان مالحظه کرد و 
این محورها، موضوعات پر اهمیت حوزه انرژی را در بر می گیرد. هر پنج محور همایش 

واقعا مهم هستند و هر کدام از آنها کارکرد، نقطه اثر و مخاطب خود را دارند.

همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با همایش های دیگری که تا کنون در کشور برگزار شده 
است، تفاوت های جدی دارد. این همایش به دنبال آن است که حرف های حساب تولید 
در  بتوانند  این حرف های حساب  اساس  بر  آنها  تا  دهد  ارائه  گیران  تصمیم  به  و  کند 
مسئله های حال و آینده حوزه انرژی کشور تصمیمات درستی بگیرند. از این منظر، این 

همایش، همایش واقعا بی نظیری است.

موضوعات و مسئله هایی که در این همایش طرح خواهد شد، مسئله های صرفا آکادمیکی 
که در بعضی از رویدادها اتفاق می افتد، نیست. قرار است مقاالت و سخنرانی های همایش 
روی مسئله های واقعی کشور متمرکز شوند، آنها را حالجی کنند و برای آنها راه حل ها  و 

پیشنهادات مشخصی ارائه دهند.

دکتر سیروس وطن خواه 
معاون انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت 

ریاست جمهوری و عضو کمیته علمی همایش
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فصـل دوم؛ گفتـگوهـا

همایش های ساالنه اقتصاد مقاومتی می تواند خیلی موثر باشد؛ به شرطی که پیام های این 
همایش کوتاه و گویا باشد و یک گزارش مدیریتی کوتاه تهیه شود که مشکالت و مسائل 
اصلی کشور را معرفی کند. مسئولین کشور حوصله مطالعه بیش از دو صفحه مطلب را 

ندارند.

همه محورهای همایش به خوبی انتخاب شده اند. البته در بین این محورها باید اولویت ها  
را نیز در نظر گرفت. در بین محورهای همایش، دو محور نسبت به سایر محورها دارای 
اولویت است. یکی از آنها رگوالتوری بخش انرژی است که باید یک نهاد مستقل قوی 
باشد و محور دوم، زنجیره ارزش است. اگر به زنجیره ارزش افزوده تا محصول نهایی 

فکر نکنیم، قطعا صدمه می بینیم.

ندارد.  کشور ما در نظریه پردازی متوقف شده است و تفکر عملیاتی در کشور وجود 
در  و  ای چاپ می شود  کتابچه  و  انجام می شود  ، سخنرانی هایی  در همایش ها  معموال 
کتابخانه قرار داده می شود. اما همایش های ساالنه اقتصاد مقاومتی عالوه بر نظریه پردازی، 

به مباحث عملیاتی نیز توجه دارد.

مهندس 
محمدرضا محمدخانی
معاون سابق زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس و 

عضو کمیته علمی همایش
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ویژه نامه پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

برگزاری همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی اثربخشی زیادی برای کشور دارد. به دلیل این که 
این همایش مطالبه گر و پیگیر است تا نهادهای مختلف، کار خود را به درستی انجام دهند. 
به نظر بنده، تعداد و تواتر این مطالبه گری ها  باید بیشتر شود و سالی یک بار کافی نیست. 

اگر همایش به صورت نظام مند باشد و بخش به بخش را به چالش بکشد، بهتر است. 

ایران یک کشور دارای انرژی است و دارای رتبه اول در انرژی های فسیلی و رتبه باال در 
انرژی های تجدید پذیر است. انرژی پیشران اقتصاد ایران است. باید به بخش های پیشران 

توجه ویژه شود و مقاوم سازی اقتصاد کشور باید از بخش انرژی شروع شود. 

همایش امسال در زمان مناسبی برگزار می شود و اهمیت موضوع انرژی به علت فشارهای 
دشمن در زمان کنونی بیشتر شده است. دلیل این که بنده پذیرفتم به عنوان عضو کمیته 
علمی همایش مشارکت کنم، این است که انرژی و مقاوم سازی اقتصاد دو موضوعی 

است که اهمیت زیربنایی برای اقتصاد ایران دارند.

در حال حاضر، با پراکندگی منابع تصمیم گیری در بخش انرژی روبرو هستیم. یکپارچه 
انرژی  بخش  مهم  بسیار  چالش های  از  یکی  مناسب،  ساختار  ایجاد  و  ساختار  سازی 
است. در بخش انرژی کشور، وزارت نیرو و وزارت نفت وجود دارد و هر کدام از این 
وزارتخانه ها  چندین شرکت دارند. بخش خصوصی به طول کامل خصوصی نیست و 
خصوصی-دولتی است. بخش تنظیم گر وجود ندارد و ساختار بخش انرژی برای یک 

اقتصاد مقاوم مناسب نیست. 

مهندس نصرت اله سیفی
مدیرعامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف 

سوخت و عضو کمیته علمی همایش
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فصـل دوم؛ گفتـگوهـا

همایش های ساالنه اقتصاد مقاومتی با توجه به سابقه ای که در بدنه مسئولین و متخصصین 
دارد، می تواند موضوعات مهم و اساسی کشور را که مغفول واقع شده، مورد مطالبه و 
از  در تصمیم گیری های حاکمیت  برند شود،  وقتی  این همایش ها   قرار دهد.  پیگیری 

جمله وزارتخانه ها ، دستگاه های دولتی و مجلس اثرگذار خواهد بود.

بخش انرژی یکی از مهم ترین بخش هایی است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی به 
آن اشاره شده است و حتی قبل از مطرح شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی، اکثر قریب 
اقتصاد کشور بسیار مهم است و  این بخش برای  اتفاق متخصصان معتقد بودند که  به 
نقش تعیین کننده ای دارد؛ چون از یک جهت، درآمدهای نفتی بخش مهمی از نیازهای 
وارداتی ما را تعیین می کند و از طرف دیگر، منابع سرشار انرژی می تواند منبعی برای 
توسعه صنایع در بخش زنجیره ارزش و ارزش افزوده نفت خام و گاز و همچنین کِشنده 

صنایعی مثل تولید تجهیزات، تعمیر و نگهداری، فناوری، طراحی مهندسی و … باشد.

علمی- رویکرد  بر  تمرکز  جای  به  که  است  آن  همایش  این  مهم  ویژگی های  از  یکی 
یکدیگر  نافی  رویکرد  دو  این  البته  است.  کرده  تمرکز  سیاستی  رویکرد  بر  آکادمیک، 
نیستند و هر کار علمی-آکادمیک باید به یک پیشنهاد و توصیه سیاستی منجر شود. اما 
این همایش، خود را در چارچوب مقاالت علمی تعریف نکرده و به دنبال آن است که 
پیشنهادهایی از جنس تصمیم گیری به مسئولین ارائه دهد. این همایش فرصتی است تا 
از دل این پیشنهادها، طرح های جدی برای ارائه به دستگاه های اجرایی مثل وزارت نفت، 

وزارت نیرو و مجلس استخراج شود.

دکتر محمدصادق کریمی
 دکتری سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی 

شریف و عضو کمیته علمی همایش
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ویژه نامه پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

فلسفه اصلی اقتصاد مقاومتی نگاه به داخل و درونگرایی است. همایش ساالنه اقتصاد 
مقاومتی می تواند برنامه ریزی های کالن اقتصاد مقاومتی را تقویت کند. 

بخش نفت و انرژی در کشور ما بسیار مهم است و بیشترین درآمد کشور از این راه به 
دست می آید. بخش انرژی و نفت می تواند لوکوموتیو یا محرک پیشرفت سایر صنایع 

باشد.

ما نتوانسته ایم در زنجیره تامین انرژی از منابع داخلی به خوبی استفاده کنیم و مردم را 
به سمت کارهای مولد سوق دهیم. وقتی سود کارهای غیر مولد بیشتر از کارهای مولد 

است، همه به سمت کارهای غیر مولد سوق پیدا می کنند. 

در  سرمایه گذاری  صندوق های  باید  خارجی،  فاینانسورهای  دنبال  به  رفتن  جای  به 
کند  تضمین  را  تخصصی  صندوق های  این  دولت،  و  کنیم  ایجاد  تخصصی  بخش های 
تا مردم پولشان را در آن بگذارند و با دریافت سود خوب بتوانند کارهای بزرگ انجام 
دهند. وقتی فاینانسور خارجی تامین مالی پروژه ای را انجام دهد، باید 50 تا 70 درصد 

تجهیزات مورد نیاز پروژه را از کشور خارجی بخریم.

صندوق توسعه ملی نیز باید گرایش داخلی داشته باشد. حرکت صندوق توسعه ملی به 
گونه ای است که همه را به سمت خریدهای خارجی سوق می دهد.

مهندس رضا خیامیان 
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 

صنعت نفت )استصنا(
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فصـل دوم؛ گفتـگوهـا

یکی از دستاوردها و نتایجی که حتما باید مد نظر همایش های ساالنه اقتصاد مقاومتی 
قرار گیرد، پایش انطباق اقتصاد کشور با سند اقتصاد مقاومتی است. باید ببینیم چه قدر 
در مسیر تحقق این سند حرکت کرده ایم و اگر نسبت به مفاد، اهداف، مبانی و منویات 
این سند فاصله داریم، دالیل آن چه بوده است و برای این که خود را به حداکثر انطباق 

با این سند برسانیم، باید چه اقداماتی انجام دهیم.

در بخش اقتصاد برق، امروز با یک عارضه بسیار مهم و جدی مواجه هستیم. اقتصاد برق 
به لحاظ ترازهای مالی، یک اقتصاد نامتوازن و نامتعادل است. تفاوت بین قیمت تمام شده 
و قیمت تکلیفی که در غالب یارانه یا سوبسید در اختیار صنایع، کشاورزی و آحاد مردم 

قرار می گیرد، سبب ایجاد مشکالت بسیار ریشه ای در صنعت برق شده است.

تقاضا، اصالح  طرف  در  تقاضا.  طرف  هم  و  داریم  عرضه  طرف  هم  برق  بخش  در 
تعرفه ها  یکی از اقداماتی است که باید انجام شود و نکته دیگر، فرهنگ الگوی مصرف 

و اصالح الگوی مصرف است. 

در طرف عرضه نیز صنعت برق یک صنعت سرمایه بر است و برای این که بتوانیم طرف 
تقاضا را پوشش دهیم، باید سرمایه گذاری سنگینی در قالب احداث نیروگاه های جدید 
کاهش   ، نیروگاه ها  راندمان  افزایش  باید  عرضه  در سمت  این،  بر  باشیم. عالوه  داشته 
کنتورهای  جمله  از  الزم  زیرساخت های  و  تجهیزات  از  استفاده  و  برق  شبکه  تلفات 

هوشمند را در دستور کار قرار دهیم.

مهندس پیام باقری 
نایب رئیس سندیکای صنعت برق
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همه محورهای پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی به خوبی انتخاب شده اند و هر 
کدام جایگاه خاصی دارند؛ اما به نظر بنده، ساختار و رگوالتوری بخش انرژی مهم ترین 
و  منطقه  به وضعیت حاضر، شرایط  توجه  انرژی با  آن، دیپلماسی  از  بعد  است.  محور 

تحریم هایی که علیه ما وضع شده است، مهم ترین محور است.

یکی از بندهای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی، مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های 
متخصصان  شود.  سرمایه انجام  بازار  طریق  از  می تواند  مشارکت  این  است.  اقتصادی 
بازارهای مالی و سرمایه باید راهکارهایی ارائه دهند که به وسیله آن، بتوان سرمایه های 
مردم را جمع آوری کرد و در چرخه فعالیت های اقتصادی به ویژه پروژه های مرتبط با 
پتروشیمی و غیره  پایین دست مثل  از طریق توسعه میادین، توسعه فعالیت های  انرژی 

مورد استفاده قرار داد.

باید محصوالت جدید و دارای ارزش افزوده باال را مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان، افزایش 
بهره وری و تقویت رقابت پذیری در اقتصاد تولید کرد و با شناخت بازارهای هدف، 
استفاده کرد. در حال حاضر،  این کاالها  برای صادرات  اقتصادی  دیپلماسی  از ظرفیت 

متاسفانه پاالیشگاه ها  و پتروشیمی های ما کاالهای با ارزش افزوده باال تولید نمی کنند.

مهندس اکبر افشار 
دبیر انجمن شرکت های مهندسی و ساخت 

)صنایع نفت و نیرو( 
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فصـل دوم؛ گفتـگوهـا

همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی تریبونی مهم برای معرفی و برجسته کردن مسائلی است 
که دستگاه های اجرایی باید روی آن کار کنند. هر چه یک همایش بتواند مسائل مهم تر 
را برجسته کند، تحلیل های علمی-پژوهشی درباره مسائل انجام دهد و روی دستگاه های 

اجرایی اثرگذار باشد، موفق تر خواهد بود.

بقیه  کند،  کار  نتواند  پیشران  که بخش  در صورتی  است.  اقتصاد کشور  پیشران   انرژی 
قسمت ها  هم عمال تعطیل می شوند. انرژی مهم ترین عامل توسعه اقتصادی است.

ساختار اداره بخش انرژی، طیف وسیعی از مسائل از ادغام وزارت نفت و نیرو تا ایجاد 
بخش  می خواهیم  که  زمانی  می گیرد.  بر  در  را  کشور  در  برق  فروشی  خرده  ساختار 
ایجاد  آن  نیاز  پیش  کنیم،  فعال  گاز  و  نفت  صنعت  یا  برق  صنعت  در  را  خصوصی 

رگوالتوری یا نهاد تنظیم گری است که بتواند روابط بین بازیگران را تنظیم کند.

بحث تعرفه ها در صنعت برق بسیار مهم است و تعرفه ها  پایه اقتصاد برق است. برق 
بسیاری از بخش ها  رایگان است و یا با سوبسید توزیع می شود. به عنوان مثال، صنعت 
فوالد یکی از مصرف کنندگان بزرگ برق است. این صنعت، برق را با سوبسید می خرد، 
ولی محصول خود را به قیمت جهانی می فروشد. زمانی که صنعت فوالد، محصول خود 
را به قیمت جهانی می فروشد، باید هزینه برق و گاز مصرفی خود را نیز به قیمت جهانی 

پرداخت کند. همین مسئله در مورد صنایع پتروشیمی، مس و سیمان نیز وجود دارد.

مهندس 
پرویز غیاث الدین

دبیر سندیکای شرکت های تولید کننده برق 
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حوزه انرژی برای اقتصاد ایران هم می تواند تهدید باشد و هم فرصت. اگر اقتصاد کشور 
یک اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت و گاز باشد، طبیعتا ضربه پذیری آن بیشتر خواهد 
بود. باید بتوانیم سبد ارزی اقتصادمان را گسترده تر کنیم تا این ضربه پذیری کمتر شود.

با  انرژی را تکمیل کرده و محصوالت  بتوانیم زنجیره ارزش فرآورده های مبتنی بر  اگر 
ارزش افزوده باالتر تولید کنیم، در چارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت کرده ایم.

در حوزه تقاضا و مصرف انرژی، یکی از راهبردها و یا ارکان مهم اقتصاد مقاومتی، اصالح 
الگوی مصرف است. از آن جا که شدت انرژی کشور مقدار باالیی است و فرصت های 
زیادی برای صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی وجود دارد، تهدید ناشی از مصرف غیر 
بهینه انرژی را می توان به فرصت تبدیل کرده و ظرفیت های اقتصادی این حوزه را بالفعل 

نمود.

تقریبا همه بخش های اصلی حوزه انرژی در محورهای پنجمین همایش ساالنه اقتصاد 
مقاومتی احصا شده است. با این حال، در بین محورهای همایش، مسئله زنجیره ارزش 

موضوع بسیار مهمی است و اولویت زیادی دارد.

دکتر امیر دودابی نژاد 
معاون فنی و استاندارد سازمان انرژی های 

تجدیدپذیر )ساتبا(
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در این فصل گزارشی مشروح از 5 پیش نشست پنجمین 
همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. 

فصـل سـوم
پیش نشست های همایش
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نشست بررسی موانع پیش روی توسعه صادرات و ترانزیت گاز در کشور
محور انرژی و روابط خارجی؛ پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

و  کشور  در  گاز  ترانزیت  و  صادرات  توسعه  روی  پیش  موانع  بررسی  نشست  پیش 
اقتصاد  ساالنه  همایش  پنجمین  از  نشست  پیش  اولین  عنوان  به  آن  رفع  راهکارهای 
مقاومتی، دوشنبه 8 بهمن با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران و فعاالن این حوزه 

در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

در صورت ثبات سیاست های انرژی در منطقه، رویارویی با آمریکا سخت 
نخواهد بود

در شروع این نشست، دکتر ملکی استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به این که در 
آینده نزدیک، گاز جایگزین نفت در تحوالت تکنولوژیک و تجارت بین الملل خواهد 
شد، اظهار داشت: کشور ما در منطقه ای قرار گرفته است که چالش بزرگی در حوزه 
انرژی ایجاد شده است و تنش با کشورهایی مانند عربستان در بخش انرژی بسیار سخت 
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تر از مواجهه با آمریکا است.

وی در ادامه، دلیل عدم توسعه صنعت گاز در کشور را اختالف در سیاست گذاری صنعتی 
نداریم و  توجهی  قابل  اختالف  در سیاست گذاری کالن کشور  ما  کرد و گفت:  عنوان 
دیپلمات های ایرانی در سطح قابل قبولی عمل کرده اند و در صورت ثبات سیاست های 

انرژی در منطقه، رویارویی با آمریکا سخت نخواهد بود.

باید برای سوآپ گاز خیز برداریم

در ادامه این نشست، دکتر حاجیانی معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
داشتیم، مجموع  اجمالی که در دهه های گذشته  برآوردهای  اساس  بر  جمهوری گفت: 
فعالیت های صورت گرفته در این حوزه، منجر به نتیجه قابل توجهی نشد و اتفاق ملموس 

و محسوسی در پروژه های گذشته صورت نگرفت.

سیاسی  تالش های  و  اقتصادی  سرمایه گذاری های   ، هزینه ها  مقابل  در  داد:  ادامه  وی 
صورت گرفته تا امروز، برداشت قابل توجهی نداشتیم و اگر وابستگی کشورهای منطقه 
به گاز ایران اتفاق می افتاد، احتماال امروز گزینه های روی میز می توانست متفاوت باشد. 

حاجیانی با تاکید بر این که در حوزه دیپلماسی گازی در نقطه صفر هستیم، تصریح کرد: 
در حالی که حدود 17 درصد از منابع گازی جهان در ایران قرار دارد، راهبردی برای 

استفاده از این منابع در کشور وجود ندارد.

نقش  بر  تاکید  با  جمهوری  ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز  پژوهشی  معاون 
دستگاه های متولی و سایر نهادهای دغدغه مند گفت: قبل از شروع فشارهای جدید در 
شرایط تحریم، چه در مورد خطوط لوله و چه در مورد سوآپ باید خیز برداشت و با 

برگزاری این جلسات و تحقق پیشنهادهای آن می توان به نتایج بهتری دست یافت.
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ایران یکی از سه قدرت برتر جهان در حوزه گاز است

در ادامه نشست، دکتر محمدحسین عادلی دبیر کل سابق مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
)GECF( گفت: مولفه های اقتصادی برای ثبات امنیت و قدرت ما در منطقه از مولفه های اصلی 
هستند و این قدرت زمانی تجلی پیدا می کند که مولفه ها  در تولید ناخالص داخلی قرار گیرند.

وی ادامه داد: اگر تولید علم ما نتواند سهم ما از بازار جهانی را افزایش دهد، نمی تواند 
مولفه قدرت باشد و زمانی می تواند موثر باشد که در سهم گرفتن از تجارت بین الملل 

متجلی شود.

سفیر سابق ایران در بریتانیا و کانادا با اشاره به ارزش تولید ناخالص داخلی در مناسبات 
بین المللی تصریح کرد: در سال های قبل، از لحاظ این شاخص اقتصادی در منطقه رتبه 
اول را داشتیم؛ اما در سال های اخیر، ترکیه و عربستان از ما پیشی گرفته اند و این سوال 
مطرح می شود که ما چگونه منابع کشورمان را به ثروت تبدیل کنیم که در تجارت و سهم 

گرفتن از بازار متجلی شود.

ادامه داد: اگرچه نفت  بازار بین المللی طی 30 سال اخیر  تاکید بر نقش گاز در  با  وی 
یک کاالی استراتژیک است و نگاه گذشته به گاز به عنوان یک کاال برای مصرف داخلی 
بود، اما طی سال های اخیر، گاز به عنوان یک بازیگر دارای سهم در بازار بین المللی قرار 

گرفته است.

عادلی اظهار داشت: در حال حاضر، روسیه به عنوان یک بازیگر در منطقه قرار گرفته 
است و گاز یک اهرم اساسی برای آن است و می بینیم که 38 درصد واردات گاز اروپا 

به روسیه وابسته است. 

دبیرکل سابق مجمع کشورهای صادرکننده گاز ادامه داد: الزم است که ما گاز را نه به 
عنوان یک تجارت بین اللملی، بلکه به عنوان یک مولفه قدرت در نظر بگیریم. اگر نگاه 
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استراتژیک به گاز داشته باشیم، به دنبال سرمایه گذاری به سمت گاز خواهیم رفت و در 
بازار منطقه و جهان، نیرومند عمل خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: برای دستیابی به این مهم باید از داخل شروع کنیم و میزان سوبسید را 
عقالنی کرده و کارایی در حوزه گاز را افزایش دهیم.

عادلی گفت: فقط دو کشور ایران و قطر در منطقه دارای مازاد گاز برای صادرات هستند. 
باید در نظر داشته باشیم که به جز این دوکشور و آمریکا، سایر کشورها در آینده، منابع 
گازی خود را از دست خواهند داد و آمریکا در آینده، حضور گازی در منطقه خواهد داشت.

دبیرکل سابق مجمع کشورهای صادرکننده گاز با تاکید بر این که باید به صورت رقابتی 
در بازار تجاری منطقه و فرامنطقه در حوزه گاز وارد شویم، گفت: چشم انداز گاز مثل 
سایر انرژی ها  از دو محرک جمعیت و GDP تبعیت می کند و این دو شاخص هستند که 

تقاضا برای انرژی را باال می برند.

وی در ادامه با اشاره به آمارهای موجود و پیش بینی چشم انداز انرژی در 2040 تاکید 
کرد: در افق 2040 در جهان، تقاضا برای گاز حدود 4۶ درصد افزایش پیدا خواهد کرد 
و چین، هند، کره، اندونزی، بنگالدش و پاکستان، مهمترین کشورهای مصرف کننده گاز 

خواهند بود و مصرف گاز آنها به یکباره افزایش خواهد یافت. 

عادلی ادامه داد: میکس انرژی از 22 درصد در سبد انرژی جهانی به 2۶ درصد افزایش 
خواهد یافت و زغال سنگ کاهش پیدا خواهد کرد و مصرف نفت از 32 درصد به 29 

درصد کاهش خواهد یافت.

دالر  میلیارد   7.9 به  ما  داشت:  اظهار  گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع  سابق  دبیرکل 
سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت جدید در حوزه گاز نیاز داریم و این به جز سرمایه گذاری 

برای نگهداری ظرفیت های فعلی است.
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باید گاز را جایگزین مصرف فرآورده های نفتی کنیم

در ادامه نشست، دکتر نرسی قربان عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر 
استفاده از 17 درصد ذخایر گاز دنیا که در کشور ما قرار دارد، گفت: ذخایر گاز ایران 

حدود 5 برابر آمریکا است، اما تولید ما حدود یک سوم آنها است.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما باید گاز را جایگزین مصرف فرآورده های نفتی کنیم؛ البته 
در این کار تا حدودی موفق بوده ایم و حدود 70 درصد از مصرف ما با گاز جایگزین شده است. 

وی ادامه داد: نکته دیگر، تزریق به چاه های نفت است که با توجه به قدمت چاه های نفت 
ایران، در صورت تزریق گاز به این چاه ها ، برداشت بیشتری از نفت خواهیم داشت و 
این گاز دوباره با همان نفت بیرون می آید و صرفه اقتصادی بسیاری در این زمینه وجود 

دارد که تا امروز مورد بی مهری قرار گرفته است.

دکتر قربان در پایان سخنان خود تصریح کرد: اقتصادی بودن این تجارت در جایی است 
که باید شرایط و موقعیت را سنجید و سپس قضاوت کرد و نباید گروگان قراردادهای 

گازی با سایرکشورها بود.

گاز قدرت مغفول ایران است

در ادامه این نشست تخصصی، باقری مدیر کل اوراسیای وزارت خارجه اظهار داشت: گاز 
قدرت مغفول ایران است و متاسفانه سرمایه گذاری الزم در این زمینه صورت نگرفته است. 

وی گفت: دومین مشکل در توسعه صنعت گاز، نگاه بخشی به جای نگاه استراتژیک 
است و فکر می کنیم که گاز صرفا برای مصارف داخلی است و نگاه بخشی و کاالیی به 

گاز یکی از آفت های ژئوپلتیک ما است.

باقری ادامه داد: ما دیپلماسی انرژی مدون و مصوب نداریم و سه نوع استراتژی و رفتار 



51 pmecenter.ir

فصل سوم؛ پیش نشست های همایش

در برابر گاز داریم. یکی این که کال به این کاال و قدرت آن فکر نمی کنیم؛ دوم این که 
واکنشی با آن برخورد می کنیم و هنر ما بردن گاز به روستاها است و سوم این که سخت 

مذاکره می کنیم و تعامل را بلد نیستیم و به سختی به نتیجه می رسیم.

وی در پایان سخنان خود از تمایل ترکمنستان به سرمایه گذاری ال ان جی در بندر چابهار 
ایران خبر داد.

تولید برق از گاز امنیت ایجاد می کند

علی عرشی مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت یکی دیگر از کارشناسان این 
نشست بود که در ابتدای سخنان خود گفت: مشکل ما سیاست گذاری است. وقتی بحث 

سرمایه گذاری در گاز می شود، باید در نظر بگیریم که دنیا تغییر کرده است. 

وی ادامه داد: تمامی پروژه های ال ان جی آمریکا 77 میلیون تن در سال است و در آینده، 
یکی از پیشتازان این عرصه خواهد بود که در تعیین قیمت آن نقش آفرینی خواهد کرد.

عرشی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: متاسفانه در دور ریز انرژی وضعیت 
خوبی نداریم و به اندازه صادرات گاز به ترکیه، دور ریز انرژی داریم و باید فکری به حال 

این وضعیت کرد. 

وی در پایان سخنان خود گفت: تولید برق از گاز امنیت پایدار انرژی برای ما ایجاد می کند و 
کنار هر نیروگاه می توانیم آب شیرین کن قرار دهیم و امنیت آب نیز برای کشور ایجاد کنیم.

گاز هیچ گاه جزو برنامه های توسعه کشور نبوده است

مرکز  انرژی  معاون  خواه  وطن  سیروس  دکتر  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری گفت: موضوع انتخاب شده بالشک 
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یکی از موضوعات راهبردی انرژی کشور است که تا امروز مغفول واقع شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا گاز نتوانسته است ما را به توسعه برساند، گفت: ما هیچ وقت از 
گاز این انتظار را نداشتیم و اصال نخواستیم که این مهم صورت گیرد. خواستن ها  باید در برنامه ها  

خود را نشان دهد. گاز هیچ وقت در برنامه های ما به عنوان محور توسعه دیده نشده است.

وطن خواه ادامه داد: به نظر من، مشکل اصلی ما در نوع نگاه به مسائل است. گاز یک 
سالح و یک ابزار توسعه است. گاز چیزی نیست که فقط آن را بسوزانیم. پس اگر نگاه 

خود را تغییر دهیم، می توانیم به این دستاوردها برسیم.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر این که ایران سرزمین انرژی است، تصریح کرد: 
تا زمانی که گاز برای ما دغدغه نشود، در این عرصه سیاست گذاری رخ نخواهد داد و 

مشکل ما در مدیریت توسعه گازی در کشور است.

سوآپ نفت و گاز مزیت جغرافیای ایران است

دکتر محمدصادق کریمی کارشناس سیستم های انرژی مهمان دیگر این نشست بود که در 
سخنانی کوتاه گفت: در مورد امنیت و قدرت، مساله ما جغرافیا است. اگر بر روی مزیت 

جغرافیا تمرکز کنیم، می توانیم دارای قدرت پایدار باشیم.

وی تاکید کرد: اگر این مهم صورت گرفت، آن وقت سوآپ نفت و گاز به ثمر می رسد و اگر 
عامل اجرایی دغدغه مند در این حیطه وجود نداشته باشد، تالش کارشناسان به ثمر نخواهد 

نشست.

سید غالمحسین حسنتاش استاد اقتصاد انرژی مهمان دیگر نشست بود که در بخش پایانی 
این نشست اظهار داشت: در بخش انرژی دستگاه حکمرانی نداریم و بالطبع، سیاست های 

بخش انرژی روشن نخواهد بود و دیپلماسی انرژی تعریف نمی شود. 
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نشست بررسی چالش های اقتصاد صنعت برق
محور اقتصاد برق؛ پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

پنجمین  از  نشست  پیش  دومین  عنوان  به  برق  صنعت  اقتصاد  چالش های  نشست 
همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، چهارشنبه 10 بهمن در پژوهشگاه نیرو برگزار شد. 

به  اشاره  با  نشست  این  در  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون  فام  حقی  دکتر 
مختلفی  مباحث  برق،  اقتصاد  موضوع  در  داشت:  اظهار  انرژی  اقتصاد  در  انحراف 
سایر  با  ارتباط  و  زیست  محیط  صادرات،  و  مصرف  تعرفه های  انرژی،  یارانه  مثل 
نهادها در حال طرح است؛ اما درباره راهکارهای برون رفت از چالش ها  به اجماع 

نرسیده ایم.

موضوع  کرد:  تصریح  مقاومتی  اقتصاد  ساالنه  همایش  پنجمین  علمی  کمیته  عضو  این 
صنعت برق یک موضوع جاری در تمامی شئونات کشور است و حتی محیط زیست نیز 

از این اقتصاد معیوب در انرژی ضربه می خورد.
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4۵ میلیارد دالر یارانه انرژی در ایران

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش با استناد به آمار آژانس بین المللی انرژی 
گفت: کشور ما ساالنه بالغ بر 45 میلیارد دالر یارانه انرژی اختصاص می دهد و برخالف 
سال های قبل که چین به نسبت جمعیت خود در رتبه اول جهانی قرار داشت، در حال 

حاضر، ایران رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

دکتر حقی فام گفت: باید هرچه زودتر در مورد یارانه انرژی و به خصوص برق، راهکاری 
اندیشیده شود. باید موضوع را با نخبگان در میان بگذاریم و با شکل گیری ادبیات مشترک، 

سیاست گذاران کشور به این بحث ها  توجه کنند تا در مسیر مناسب حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: در کشور باید به صورت تخصصی با موضوعات برخورد کنیم. در تمام دنیا 
دانشکده هایی که بر روی اقتصاد کار می کنند، فن و اقتصاد را در کنار هم قرار می دهند. 

عضو کمیته علمی همایش اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره به این که اقتصاد برق این 
روزها وضعیت قابل قبولی ندارد، اظهار داشت: به زعم بنده، وقتی صحبت از اقتصاد برق 
می کنیم، بخش های بسیار زیادی زیرمجموعه صنعت برق هستند. اگر همه نهادها بدون 

حمایت بتوانند سرپا بمانند، یعنی اقتصاد برق ما درست عمل می کند.

عدم شفافیت خروجی نهادها در وضعیت یارانه انرژی

که سهم  است  این  ای  یارانه  نظام  در  ما  مهمترین چالش  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
بخش های مختلف از انرژی در مقایسه با خروجی آنها مشخص نیست و به اصطالح، 

میزان دریافتی یارانه انرژی در مقابل خروجی نهادها شفاف نیست.

وی با تاکید بر این که همسان سازی بین سیاست در مجموعه انرژی وجود ندارد، تصریح 
کرد: بخشی نگری در صنعت برق آفتی است که امروز گریبان اقتصاد برق را گرفته است 
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و ما امروز هیچ سیگنال پایداری را نمی توانیم به بخش خصوصی صادر کنیم.

دکتر حقی فام در بخش پایانی سخنانش گفت: در بورس انرژی، درصد بسیار کمی از 
برق عرضه می شود. بنابراین کشف قیمت آن واقعی نیست و برای موضوع رگوالتوری 

نیز باید از تمامی جوانب به مسائل نگاه کنیم.

در ادامه این نشست، مهندس خوئی مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به وابستگی تامین انرژی کشور به صنعت نفت گفت: اگر نفت نداشتیم، 

حدود هفتاد تا هشتاد میلیارد دالر برای تامین انرژی برق کشور اعتبار الزم بود.

انتقاد از وضعیت اجرای برنامه ها  و سیاست های کشور گفت: سند چشم انداز  وی با 
بسیار جامع و کامل بود؛ اما به دالیل نامشخص در دولت هفتم و هشتم کنار گذاشته شد.

یارانه برق جیب وزارت نیرو را خالی کرد

مهندس خوئی تصریح کرد: اگر وضعیت به همین صورت با یارانه های پنهان و غیرپنهان 
نیرو حتی برای پرداخت حقوق کارکنان خود  تا دو سال آینده وزارت  پیدا کند،  ادامه 

دچار مشکل خواهد شد.

وی در ادامه با توضیح این که ساختار وزارت نیرو و چارچوب آن باید به تصویب برسد، 
گفت: برای یکپارچگی سیاست ها  و عدم تغییر برنامه ها  در وزارت، نباید با تغییر مدیران، 

چارچوب دچار تحول شود.

مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: برای محاسبه قیمت تمام 
و  می کنند  استفاده  مناسب  معیار  عنوان  به  داخلی  ناخالص  تولید  از شاخص  برق  شده 

برآورد آن بر پایه نرخ دالر صحیح نیست.

وی با اشاره به این که در حال حاضر، پرداختی یارانه بابت انرژی تنها 7 درصد از سبد 
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مصرفی خانوار است، اظهار داشت: سه یا چهار برابر کردن تعرفه ها  به صورت یکباره 
جامع  مطالعات  است  الزم  و  کنیم  لحاظ  را  مردم  پرداختی  توان  باید  نیست.  مناسب 

اجتماعی قبل از اعمال تعرفه ها  صورت گیرد.

تعطیلی واحدهای بدون تولید ارزش افزوده

مهندس خوئی با تاکید بر این که تعرفه برق صنعتی باید منعطف باشد، تصریح کرد: از 8 
هزار مگاوات برق که پیش بینی می شود در سال پیش رو کمبود برق داشته باشیم، هزار 

مگاوات آن مربوط به کوره های ذوب فلز است که میلگرد کم کیفیت می سازند.

واحدهای  که  است  این  آینده  سال  در  برق  کمبود  جبران  برای  ما  پیشنهاد  گفت:  وی 
صنعتی که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، با جبر دولتی حداقل چهار ماه تعطیل شوند.

مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس با استناد به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی 
گفت: واگذاری نیروگاه ها  به بخش خصوصی با ضرر اقتصادی همراه بوده است؛ در 

حالی که در بیشتر کشورهای جهان، 80 درصد برق به صورت دولتی اداره می شود.

وی در پایان عنوان کرد که رگوالتوری در اقتصاد برق به زودی انجام خواهد شد.

چالش های  نشست  در  انرژی  پژوهشگر  و  ایمن  جامعه  انجمن  رئیس  نوفرستی  دکتر 
اقتصاد صنعت برق با تاکید بر این که اقتصاد انرژی به یک باتالق برای کشور تبدیل شده 
است، گفت: مشکل ما اصالح ساختار تعرفه ها  است و برخی نمایندگان مجلس تصور 

می کنند که تعرفه های پایین انرژی به نفع مردم است.

وی ادامه داد: با این تعرفه ها  هیچ طرحی در کشور توجیه اقتصادی ندارد و با ادامه این 
وضعیت، درسال آینده حداقل 8 هزار مگاوات ساعت کمبود برق خواهیم داشت.
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افزایش جهشی تعرفه ها  طبق الگوی مصرف

نوفرستی با استناد به نظر کارشناسان و نظرسنجی ها  گفت: حدود 80 درصد مردم نسبت 
به اصالح تعرفه های برق نظر مثبت دارند و اصالح ساختار تعرفه ها  با افزایش جهشی 

طبق الگوی مصرف، طرحی است که دست های نامرئی مانع اجرایی شدن آن بودند.

این پژوهشگر انرژی در ادامه با اشاره به این که فشار یارانه پنهان بر دولت تحمیل می شود، 
خاطرنشان کرد: علی رغم این که در حال حاضر، جامعه ما تحمل هیچ گونه افزایش تعرفه 

را ندارد، اما 30 درصد مشترکان پرمصرف باید با افزایش پلکانی تعرفه ها  مواجه شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از راهکارهای اصالح الگوی مصرف انرژی را 
اجرائی شدن طرح »کارت انرژی« عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح به هر فرد سهم 

برابر انرژی تعلق می گیرد و این سهم نسبت به مناطق مختلف منعطف است.

مهندس وحدتی از سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق نیز در ادامه نشست با انتقاد از عدم 
تمکین به قانون در این صنعت خاطرنشان کرد: اصالح کامل تعرفه ها  به یکباره امکان پذیر 
نیست و برای موفقیت در اجرای دستورالعمل ها  باید به صورت بخش به بخش پیشروی نماییم.

مهندس تفضلی پژوهشگر دیگری بود که در این نشست حضور داشت و در ادامه سخنان 
دکتر نوفرستی اذعان کرد: بسیاری از بندهای قانون اصالح الگوی مصرف مغفول مانده 

است و باید برای قوانین مصوب، ضمانت اجرائی در نظر گرفته شود.

وی گفت: در مواردی که شاهد عدم اجرای قوانین هستیم، باید از جانب دانشگاهیان و 
نخبگان مطالبه گری صورت گیرد.

با  ادامه نشست،  در  تجدیدپذیر  انرژی های  انجمن  مدیره  هیأت  مهندس غفوری عضو 
انتقاد از وضعیت توزیع یارانه انرژی در میان مردم گفت: در حال حاضر، یارانه انرژی 

مشترکان پرمصرف در بخش برق بیش از 10 برابر کم مصرف ها  است.
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پیشنهاد دو راه حل برای درمان اقتصاد صنعت برق

انرژی که در سال توسط دولت پرداخت  یارانه  میلیارد دالر  به میزان 45  اشاره  با  وی 
می شود، اظهار داشت: برای جبران این خسارت دو راه حل پیشنهاد می شود که یکی از 
آنها اصالح تعرفه پرمصرف ها  است که طرح آن در حال حاضر در دست دولت است و 

دیگری استفاده از کارت انرژی است.

غفوری با طرح این سوال که چرا نمی توانیم تعرفه های برق را اصالح کنیم، خاطرنشان 
انرژی در کشور، حساسیتی  پایین این  کرد: مصرف کنندگان برق به دلیل قیمت بسیار 
نسبت به کنترل میزان مصرف خود در ساعات مختلف شبانه روز ندارند و همین امر، 

باالبودن میزان مصرف انرژی برق را رقم می زند.

وی در ادامه با تاکید بر این که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تعیین تعرفه برق و 
رگوالتوری بر عهده بخش خصوصی است، تصریح کرد: وقتی که تعرفه هر کیلووات 
مانند سابا و ساتبا  نهادهایی  در عمل،  است،  یورو  نیم سنت  ما  در کشور  برق  ساعت 

نمی توانند برای اقتصاد برق، درمان قابل توجهی داشته باشند.

عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر با استناد به ماده 12 قانون رفع موانع 
تولید اظهار داشت: در صورتی که طبق این ماده، انرژی رایگان در اختیار مردم قرار دهیم، 

باز هم بازده آن موقت خواهد بود و باید به فکر راهکار بلندمدت باشیم.

ساختار اعمال تعرفه انرژی باید اصالح شود

وی خاطرنشان کرد: برای درمان کوتاه مدت اقتصاد صنعت برق باید اصالح تعرفه ها  را 
در دستور کار قرار دهیم و برای برنامه میان مدت می توان بر روی کارت انرژی حساب 
کرد و در صورتی که بخواهیم به صورت بلندمدت، اقتصاد صنعت برق را درمان کنیم، 

الزم است که ساختار اعمال تعرفه انرژی برای همیشه اصالح شود.
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مهندس مهذب ترابی مدیرعامل قدس نیرو در این نشست با اشاره به ساختار تعرفه گذاری در 
صنعت برق گفت: افزایش تعرفه به تنهایی راه حل نیست و باید اجرای آن به صورت صحیح باشد.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به افزایش قیمت سوخت در دوره های گذشته گفت: باید 
در نظر بگیریم که هدفمندی یارانه ها  ایده بسیار خوبی بود؛ اما مجری آن درست عمل نکرد.

اجرای نظام تعرفه ای هوشمند با تعریف مشترک پرمصرف

مهندس مهذب ترابی در ادامه تاکید کرد: برای اعمال تعرفه های خاص در صنعت برق 
باید مشترک پرمصرف به صورت کارشناسی تعریف شود و بر اساس آن، مدلی ارائه شود 

که بازفروش برق به مشترکان با نرخ های عادالنه اجرا شود.

مدیرعامل قدس نیرو با تاکید بر این که نظام تعرفه ای باید به صورت هوشمند اجرا شود، 
تصریح کرد: مدل مالی و رفتاری نظام تعرفه ای هوشمند سه سال قبل به مسئوالن ارائه 
شد که بر اساس آن، ساختاری تعریف می شود که در صورت افزایش تعرفه برق، بازده 

آن پس از یک دوره قابل رصد باشد.

بخش کشاورزی دارای باالترین رشد مصرف برق

وی با اشاره به این که باالترین رشد مصرف برق در کشور در بخش کشاورزی ایجاد شده است، 
تاکید کرد: تعرفه های برق بر اساس الگوی مصرف مشترکان و به صورت نسبی اعمال شود.

مهذب ترابی در ادامه با تاکید بر استفاده بهینه از ماده 12 قانون رفع موانع تولید خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر، 52 هزار روستای بهره مند از برق در سطح کشور وجود دارد که 

بیش از 25 درصد آن ها  شبکه فرسوده دارند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد که باید ساختار بنگاه داری در بخش توزیع برق 
روشن و شفاف شود تا سیاست گذاری در این بخش، اجرائی شود.
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نشست بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران
محور ساختار اداره بخش انرژی؛ پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

نشست بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش انرژی به عنوان سومین 
اساتید،  از  جمعی  با حضور  مقاومتی،  اقتصاد  ساالنه  همایش  پنجمین  از  نشست  پیش 
و  تحول  مرکز همکاری های  در  بهمن  این حوزه، دوشنبه 15  فعاالن  و  نظران  صاحب 

پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد.

و  تحول  همکاری های  مرکز  انرژی  معاون  خواه  وطن  دکتر  آقای  نشست،  ابتدای  در 
پیشرفت ریاست جمهوری با تأکید بر اهمیت مسئله تنظیم گری در بخش انرژی کشور 
گفت: وقتی عملکرد دیگر کشورها را بررسی می کنیم، مشخص می شود که یکی از وظایف 
عام دولت ها ، تنظیم گری بخش انرژی است. در واقع، در کنار سیاست گذاری، نظارت و 
ایجاد خدمات پایه، بحث تنظیم گری نیز جزء وظایف اصلی همه دولت ها بوده و هست.

وی افزود: در کشور ما نیز گرچه به شکل های مختلف تالش شده است تا این وظیفه 
انجام شود، اما به طور متمرکز و آن طور که نیاز است، برای این مهم، نهاد متولی در نظر 
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گرفته نشده و در عموم مردم و نهادهای مرتبط با این حوزه، چنین نهادی شناخته شده 
نیست. در حال حاضر، عدم وجود نهاد تنظیم گر مستقل و مقتدر، حلقه مفقوده اصالح 

اقتصاد حوزه انرژی کشور است.

در بازارهای انحصار طبیعی وجود نهاد تنظیم گر ضروری است

در ادامه نشست، دکتر عظیم زاده، کارشناس اقتصاد انرژی ضمن ارائه نتایج بررسی های 
انجام شده درخصوص چرایی و چگونگی ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی گفت: در 
صنایعی که با انحصار طبیعی مواجه می شوند، وجود یک نهاد تنظیم گر الزم و ضروری 

است.

وی افزود: بازار انرژی به واسطه انحصار طبیعی با شکست بازار مواجه است و الزم است 
نهاد تنظیم گر در این زمینه وارد شود و برای آن قاعده گذاری کند. دیگر کشورهای جهان 
نیز از دهه 1980 میالدی به سمت کاهش تصدی گری دولت در بخش انرژی و در مقابل، 

تقویت جنبه تنظیم گری در این حوزه حرکت کرده اند.

وی با بیان این که تجدید ساختار بخش انرژی به منظور حرکت به سمت اقتصاد سالم 
از 4 مرحله مجزاسازی، تنظیم گری، آزاد سازی و انتقال مالکیت تشکیل می شود، گفت: 
راه  نیاز  پیش  رقابتی  کامال  بازار  یک  وجود  نظران،  صاحب  از  برخی  تصور  برخالف 
اندازی یک نهاد تنظیم گر نیست، بلکه در بسیاری از کشورها، بعد از ایجاد نهاد تنظیم 

گر، بازارهای انحصاری به سمت رقابتی شدن حرکت کرده است.

حاکم نبودن نگاه شرکتی مانع اصلی راه اندازی نهاد تنظیم گر

در ادامه، مهندس مهرآزما مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
وجود مشکالت متعدد پیش روی ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی گفت: مهم ترین 
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مشکل در این زمینه، نگاه اداره ای به شرکت های فعال در حوزه انرژی است. این نگاه 
مانع از شکل گیری یک اقتصاد سالم در حوزه انرژی شده است.

وی افزود: تا زمانی که نهادهای دولتی به شرکت هایی همچون شرکت گاز و شرکت برق 
به مانند یک شرکت درآمدزا و عمل کننده به دستورات دولت نگاه می کنند، اقتصاد سالم 
در این حوزه شکل نمی گیرد. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که نهاد تنظیم گر 

بتواند به درستی شکل بگیرد و عمل کند.

اصالح قیمت گذاری بخش انرژی، پیش نیاز اساسی تنظیم گری بخش انرژی

دکتر شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت، دیگر کارشناس حاضر در این 
نشست بود. وی با بیان این که مسئله تنظیم گری در بعد نظری سابقه محدود اما قابل 
قبولی در ایران دارد، گفت: با این حال در حوزه عمل، موانع به مراتب بیشتر است و 
اقدامات کمتری صورت گرفته است. در حال حاضر، به دلیل واقعیت های حاکم بر بازار 
محصوالتی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و برق، شرایط ایجاد نهاد تنظیم گر در حوزه 

انرژی را نداریم.

وی با بیان این که اولین پیش نیاز شکل گیری نهاد تنظیم گر بخش انرژی، شکل دهی به 
یک بازار سالم است، گفت: پیشنهاد بنده این است که راه اندازی نهاد تنظیم گر به طور 
مرحله به مرحله و از بخش هایی آغاز شود که حداقل های الزم برای این کار را دارند. 
به طور مثال، در حال حاضر، بخش های بین مجتمعی پتروشیمی ها  بهترین گزینه برای 
راه اندازی پایلوت نهاد تنظیم گر است و در ادامه می توان به مرور، دامنه تنظیم گری این 

نهاد را گسترش داد.
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کارایی نهاد تنظیم گر در گرو اصالح ساختار اقتصاد انرژی

در ادامه، دکتر میرجعفری کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژی با بیان این که در 
بخش های مختلف انرژی در کشور، بازار انحصاری حاکم است، گفت: سطح اختیارات 
نهاد تنظیم گر در عملکرد مناسب این نهاد خیلی اثرگذار است. بنابراین اگر می خواهیم 
نهاد تنظیم گر عملکرد مناسبی داشته باشد، باید در مواردی همچون قیمت گذاری و الزام 

شرکت ها ، قدرت الزم را داشته باشد.

وی ضمن تأکید بر نقش نهادهای دولتی در شکل گیری نهاد تنظیم گر بخش انرژی گفت: 
ساختار اقتصاد انرژی ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد که در آن، شرکت ها  بر 
اساس اصول اقتصادی عمل می کنند. اصالح ساختاری بخش انرژی کشور اولین گام در 

جهت بهبود شرایط است که در آن، نهاد تنظیم گر می تواند به درستی عمل کند.

خأل چندین ساله کشور در تنظیم گری انرژی

مهندس سیفی مدیر عامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف انرژی و رئیس نشست نیز 
در پایان، ضمن جمع بندی نکات مطرح شده از سوی کارشناسان گفت: مسئله مهمی که 
باید به آن توجه شود و هدف اصلی از برگزاری این نشست بوده است، خأل چندین ساله 

کشور در تنظیم گری انرژی است.

وی با اشاره به این دوگانه که وجود نهاد تنظیم گر اولویت دارد یا ایجاد بازار رقابتی، 
گفت: سابقه دیگر کشورها نشان می دهد که وجود نهاد تنظیم گر می تواند به بهبود شرایط 
با این حال، در حال حاضر، مواردی همچون »عدم نگرش بنگاه  بازار نیز منجر شود. 
داری«، »خصوصی سازی معیوب«، »قیمت گذاری تکلیفی«، »ساختار تشکیالتی غیر 
شفاف« و »در دسترس نبودن اطالعات« مشکالت اساسی پیش روی ایجاد نهاد تنظیم 

گر در حوزه انرژی است.
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نشست بررسی مشکالت صنعت پاالیش نفت در ایران و ارائه پیشنهادهای سیاستی 
محور زنجیره ارزش نفت و گاز؛ پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

نشست بررسی مشکالت صنعت پاالیش نفت در ایران و ارائه راه حل ها و پیشنهادهای 
مقاومیت،  اقتصاد  ساالنه  همایش  پنجمین  از  نشست  پیش  چهارمین  عنوان  به  سیاستی 

دوشنبه 15 بهمن در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی برگزار شد. 

خام فروشی در صنعت پاالیش محکوم به شکست است

مهندس مرتضی عزیزی مدیرعامل سابق هلدینگ نفت و گاز پارسیان در این نشست با 
تاکید بر این که خام فروشی در صنعت پاالیش محکوم به شکست است، اظهار داشت: 

در حوزه پاالیش صنعت نفت باید به سمت پتروپاالیش حرکت کنیم.

وی با اشاره به این که در اقتصاد خرد، تولید یک محصول مانند بنزین قابل توجیه است، 
نفت، شکست  صنعت  در  فرآورده  یک  تولید  به  توجه  کالن،  اقتصاد  در  کرد:  تصریح 

اقتصادی است و باید زنجیره ارزش را تکمیل کرد تا به سودآوری رسید.
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مهندس عزیزی در ادامه سخنان خود به سودآوری پاالیشگاه های تبریز و شیراز اشاره کرد 
و گفت: در دوره ای که این دو پاالیشگاه توسط هلدینگ پارسیان خریداری شد، حدود 
به سودآوری  تبریز  پاالیشگاه  پتروشیمی در  ادغام  با  اما  بودند؛  20 سال کامال زیان ده 

رسید.

به روز رسانی  برای  که  این  بر  تاکید  با  پارسیان  گاز  و  نفت  هلدینگ  مدیرعامل سابق 
صنعت پاالیش کشور باید به سمت پتروپاالیش حرکت کرد، اظهار داشت: با خریداری و 
ادغام پتروشیمی در کنار پاالیشگاه و ایجاد یک سینرژی، پاالیشگاه تبریز را به سودآوری 

رساندیم و این روند می تواند در بسیاری از واحدها ادامه یابد.

وی با انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور خاطرنشان کرد: با این که پاالیشگاه ها  
به بخش خصوصی واگذار شده اند، اما مدیران ارشد آن ها  از سوی وزارت نفت تعیین 
می شود و هنوز روند خصوصی سازی و رفتار خصوصی به طور کامل پیاده نشده است.

عزیزی در ادامه به توسعه نامتوازن در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و اظهار داشت: در 
وضعیتی که حدود 9 درصد از گاز کشور در صنعت پتروشیمی مصرف می شود، اما با 
توجه به اینرکه زنجیره ارزش در این صنعت تکمیل نمی شود، ارزش افزوده قابل توجهی 

تولید نشده است.

توسعه صنایع پتروشیمی ناهمگون بوده است

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: توسعه پتروشیمی ناهمگون 
با اعمال یک تحریم، تمامی روزنه های این صنعت مسدود می شود. پس  بوده است و 
نتیجه می گیریم که در صنعت پتروشیمی، بر اساس برنامه بلندمدت و کارشناسی شده 

عمل نکرده ایم. 

عزیزی گفت: تبدیل اتان به متان یا پلی اتیلن و تولید چند محصول خاص، ارزش افزوده 
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ایجاد نمی کند و 14 سال است که برای توسعه صنعت پتروشیمی حرکتی انجام نشده 
است و از منابع عظیمی که در کشور ما وجود دارد، استفاده قابل توجهی صورت نگرفته 

است.

مدیرعامل سابق هلدینگ نفت و گاز پارسیان ریشه بسیاری از مشکالت در صنعت نفت 
و پتروشیمی را عدم وجود رگوالتوری مناسب عنوان کرد و گفت: قیمت گذار، خریدار و 
توزیع کننده، یک نهاد است و حتی در صورت قانون گذاری برای تعیین قیمت از سوی 

مجلس شورای اسالمی هم به نص قانون و آیین نامه ها  عمل نمی شود.

تنظیم  قانون  بر اساس  الحاق برخی مواد  قانون  نامه اجرایی  آیین  ادامه داد: در  عزیزی 
مقررات مالی دولت، قیمت گذاری نفت خام بر اساس متوسط فروش صادرات فوب 

خلیج فارس یا نفت خام مشابه صادراتی تاکید شده است که به آن عمل نمی شود.

وی با انتقاد از این که قیمت نفت خام و خرید محصول از طرف دولت تعیین می شود، 
خاطرنشان کرد: در برابر فروش نفت به هندوستان از آنها زردچوبه می گیریم؛ در حالی 
که اگر قیمت فروش نفت به هندوستان با قیمت فروش به پاالیشگاه ها  برابر باشد، رقابت 

شکل گرفته میان پاالیشگاه ها  به رشد و توسعه این صنعت در کشور می انجامد.

عزیزی ادامه داد: البته در نظر می گیریم که وزارت نفت، محدودیت هایی در تامین بخشی 
اساس  بر  و  قانون  از  تابعی  باید  نفت خام  در فروش  قیمت  تعیین  اما  دارد؛  بودجه  از 
رغبت  پاالیش،  صنعت  در  شده  ایجاد  شفافیت  تا  باشد  شده  کارشناسی  بندی  فرمول 

سرمایه گذاری را افزایش دهد.

عزیزی تصریح کرد: در قیمت گذاری اوره و خوراک پتروشیمی، قانون گذاری صورت 
گرفت، اما ۶ سال است که اجرا نمی شود و بخشی از تولیدات پتروشیمی کشور به جای 
صادرات قانونی، به نام کشاورز قاچاق می شود؛ در حالی که خرید اوره برای کشاورزی 

باید در بازار بورس انجام گیرد.
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مشکل اساسی در صنعت پاالیش تامین مالی است

تلفیقی شرکت  ریزی  برنامه  سابق  مدیر  متاجی  مهندس  نشست،  نشست  این  ادامه  در 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار داشت: هیاتی باید مشخص شود که 
اجرای قوانین قیمت گذاری را کنترل کند تا سوء تفاهم میان وزارت نفت و پاالیشگاه ها  

رفع شود. اگرچه باید در نظر بگیریم که بخش زیادی از قیمت گذاری دست ما نیست.

را  این صنعت  ، سودآوری  پاالیشگاه ها  در  واحدها  که جداسازی  این  بر  تاکید  با  وی 
دچار مشکل کرده است، عنوان کرد: در مرز افغانستان روزانه صدها تانکر تحت عنوان ها 
که  هستند  موادی  همان  یدروکربن  این ها  که  حالی  در  می رود؛  فروش  به  یدروکربن 
می توانستیم در پاالیشگاه ها  به بنزین تبدیل کنیم؛ اما مقررات اجازه این عملیات را به 

پاالیشگاه نمی دهد.

ناشناخته  عنوان  که یک  یدروکربن  نام ها  با  فروش محصول  به جای  داد:  ادامه  متاجی 
است، می توانستیم این مواد را به یک محصول استاندارد با برند داخلی تبدیل کنیم که در 

بلندمدت به اقتصاد پاالیشگاه ها  کمک کند. 

مشکل  حال حاضر،  در  کرد:  تاکید  پاالیش  اساسی صنعت  مشکل  دو  به  اشاره  با  وی 
اساسی در صنعت پاالیش، تامین مالی و مساله دیگر، مدیریت پروژه ها  است و نمونه 
بارز آن، راکد ماندن یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در پاالیشگاه اصفهان به مدت 10 
سال است و پروژه CCR پاالیشگاه تهران نیز به دلیل نوسانات اخیر ارز در کشور علی 

رغم انتخاب پیمانکار، اجرائی نمی شود.

متاجی در ادامه به مشکالت بروکراسی در روند سرمایه گذاری در صنعت پاالیش اشاره 
کرد و افزود: باید قوانینی تدوین شود که پاالیشگاه ها  اجازه داشته باشند بخشی از نیاز 
داخلی را با فرآورده های تولیدی خود تامین کنند و بقیه را بتوانند با قیمت آزاد صادر 

کنند.
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وی در پایان سخنان خود با انتقاد از وضعیت مدیریت در صنعت پاالیش گفت: گاهی 
اوقات، انتخاب یک فرد مناسب برای مدیریت، بسیاری از مشکالت را حل می کند و برای 
رفع مشکالت صنعت پاالیش نیز مدیران ارشد این صنعت باید از بدنه صنعت پاالیش 

انتخاب شوند.  

پاالیشگاه ها  باید در انتخاب نوع محصول تولیدی آزاد باشند

در ادامه این نشست، مهندس قربانی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت 
تصریح کرد: باتوجه به این که قیرسازی ها  و روغن سازی ها  در صنعت پاالیش از قیمت 
پیش  مشکل خاصی  می کنند،  تبعیت  سود  میزان  اساس  بر  بازار  تنظیم  سازمان  گذاری 

نمی آید و این روند می تواند در مورد قیمت گذاری نفت نیز اعمال شود.

وی ادامه داد: باید در نظر گرفت که قیمت گذاری نفت تابعی از قیمت جهانی است و 
برای فروش داخلی باید از شاخص های سودآوری و اقتصادی تبعیت کرد.

و  مهندسی  ملی  شرکت  کارشناس  غفاری  مهندس  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
ساختمان نفت با اشاره به اینکه پاالیشگاه ها  باید در انتخاب مسیر آینده و نوع محصول 
تولیدی آزاد باشند، عنوان کرد: در حال حاضر، نیاز داخلی در حال رفع کامل است و 
می توانیم صادرات 5 محصول اصلی را پس از رفع نیاز داخلی بر عهده خود پاالیشگاه 

قرار دهیم.

در  سودآور  و  شده  کارشناسی  گذاری  قیمت  و  قوانین  شدن  اجرایی  داد:  ادامه  وی 
پاالیشگاه ها ، تمایل سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

غفاری با انتقاد از عدم نگاه جهانی و بلندمدت به صنعت نفت در کشورمان تصریح کرد: 
مهم است و  بسیار  برندسازی  برای  نگاه جهانی  نفتی،  فرآورده های  در بحث صادرات 

قانون گذار باید مقررات را در مسیر برندسازی تنظیم و تدوین کند.
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وی با اشاره به طرح خط لوله نکا-جاسک اظهار داشت: از طریق این خط لوله حدود 
500 هزار بشکه به مرحله فروش در آب های آزاد می رسید که این طرح به دالیل نامعلوم 

اجرایی نشد.

وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: سیاست شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
احداث  آینده  در  که  پاالیشگاه هایی  برای  فرآورده  فروش  و  بازاریابی  که  است  این  بر 
خواهند شد، در اختیار مدیران و سرمایه گذاران باشد و تامین خوراک و سایر مجوزها 

مانند محیط زیست و زمین از طرف شرکت ملی پاالیش در اختیار آنها قرار داده شود.

حاکمیت مانع سرمایه گذاری شده است

در ادامه نشست، رضا مهدوی پور مشاور مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران با اشاره 
این که مدیریت صنعتی بر سه الیه استوار است، تصریح کرد: مدیریت، مالکیت و  به 
حاکمیت سه الیه هستند که اگر نگاه خرد به اقتصاد پاالیشگاه ها  داشته باشیم، در الیه های 
مالکیت و مدیریت به دلیل هوشمند بودن سرمایه، اگر سود باشد، سرمایه گذاری انجام 

خواهد شد؛ اما برخی اوقات، حاکمیت مانع آزاد شدن انرژی سرمایه گذاری می شود.

وی با تاکید بر این که اقتصاد کشور ما دچار یک بیماری حرص و ترس است، تصریح 
کرد: وقتی که اقتصاد کالن ما در حال حرکت به سمت حرص و ترس است، سیاست های 
اقتصادی به بدوی ترین شکل ممکن تدوین خواهد شد و حرص به دست آوردن و ترس 

از دست دادن در صنعت نفت ما رشد خواهد کرد.

مهدوی پور ادامه داد: بخشی از ریشه های صنعت پاالیش در دل هلدینگ ها  نیست و از 
وزارت نفت سرچشمه می گیرد و در طول این سال ها ، طرح های زیادی به وزارتخانه 
نفت ارائه شده است، اما اجرایی نمی شود. البته باید در نظر بگیریم که وزارت نفت چه 

محدودیت هایی برای اجرای طرح ها  دارد.
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مدیر مرکز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز تصریح کرد: وزارت نفت یک 
محیط چند انضباطی است و نمی توان برای آن تک راه حل ارائه داد و طبیعی است که 

مدیران آن نتوانند به چند حوزه هم زمان توجه داشته باشند.

وی با تاکید بر این که اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است، اظهار داشت: تمامی صنایع در 
کشور ما مانند فوالد، خودروسازی، پتروشیمی و ... به صنعت نفت و گاز وابسته است و 
در منطق سیاستی باید سنگی را برداریم که با رفع آن، چند مشکل حل می شود و صنعت 

نفت به همین دلیل جایگاه مهمی دارد.

سهم وزارت نفت از فروش داخلی کمتر از صادرات است

مهدوی پور تصریح کرد: با در نظر گرفتن این که 14.5 درصد از محل صادرات نفت 
نصیب وزارت نفت می شود، اما از محل فروش داخلی، درصد بسیار کمتری به حساب 
نباشد و به این ترتیب،  وزارتخانه می رود، طبیعی است که رغبتی برای فروش داخلی 

پاالیشگاه ها  دچار مشکل شوند.

وی با انتقاد از عدم اثربخشی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت عنوان کرد: این معاونت 
در وزارت نفت همانند مغزافزاری است که کوچک ترین اشتباه سیاستی در آن ممکن 

است صدمات جبران ناپذیری بر پیکره صنعت نفت وارد کند.

ملی  از حدود سال 71 که شرکت  داد:  ادامه  پتروشیمی  ملی  مدیرعامل شرکت  مشاور 
پاالیش و پخش از شرکت ملی نفت استقالل یافت، نگاه به صنعت پاالیش و پاالیشگاه ها  
به جای سودمحوری، یک نگاه سوخت محوری و حق العمل کارانه بوده است و درحال 

حاضر نیز همان منطق دنبال می شود.

رقابت و  قدرت  پاالیشگاه،  از یک  واحدها  که جداسازی  این  بر  تاکید  با  پور  مهدوی 
سودآوری را سلب می کند، افزود: اگر منطق صنعت پاالیش را سودمحور نگاه کنیم، باید 
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به سمت پتروپاالیش حرکت کنیم.

پتروشیمی  و  پاالیش  کارفرمایی صنعت  انجمن های صنفی  ادغام  لزوم  به  اشاره  با  وی 
تصریح کرد: حرکت به سمت وضعیت مطلوب، یک حرکت دینامیک است که در طول 
سال های آینده به مرور رخ می دهد و نباید انتظار داشته باشیم که این وضعیت مطلوب 

به یکباره به وجود آید.

نامه ای که برای فرمول قیمت نفت تدوین شده است، بر  ادامه داد: آیین  مهدوی پور 
اساس API قرار دارد که بر این اساس، مشکل اساسی در تدوین قوانین نیست و نحوه 

اجرای قوانین مساله ساز است. 

روابط مالی وزارت نفت و شرکت ملی نفت باید اصالح شود

مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی عنوان کرد: صنعت پتروشیمی ما یک صنعت 
منحرف است و در مسیر انحرافی نیز در حال حرکت است؛ به طوری که در حال حاضر، 

در صادرات متانول و حتی اوره هم دچار مشکل است.

وی افزود: برای نفوذ در بازار مصرف صنعت پتروشیمی الزم است بی نظمی را کاهش 
داده و به فکر توسعه برندینگ در بازاریابی باشیم.

انتقاد از رویکرد خام فروشی وزارت  با  مهدوی پور در بخش دیگری از سخنان خود 
نفت تصریح کرد: منطق حاکم در وزارت نفت، تمرکز بر روی معادن است که در ادامه 

آن تولید و خام فروشی شکل می گیرد.

وی در پایان سخنان خود به مشکالت مالی در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: شرکت ملی 
نفت در حال حاضر، بیش از 40 میلیارد دالر بدهکار است و اگر بخواهیم صنعت پاالیش را 

احیا کنیم، الزم است روابط مالی وزارت نفت و شرکت ملی نفت را تنظیم کنیم.
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نشست بررسی ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی مردمی پروژه های کالن صنعت انرژی

محور زنجیره تامین صنعت انرژی؛ پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

نشست بررسی ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی مردمی پروژه های کالن صنعت انرژی 
به عنوان پنجمین پیش نشست از پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، چهارشنبه 17 

بهمن در شرکت فرابورس ایران برگزار شد. 

دکتر حسینی مدیرعامل بورس انرژی در این نشست تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های 
اقتصاد مقاومتی یک مبحث دائمی برای کشور است و بهره  بی نظیر و شرایط کشور، 

برداری از این فرصت ها  را در قالب اقتصاد مقاومتی بیان می کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر این که بازار سرمایه در کشور ما محصول نگاه اقتصاد مقاومتی 
است، اظهار داشت: بیشتر فعالیت هایی که در این بازار انجام شده است، متکی بر نیروی 

جوان، سالم، تحصیل کرده، با انگیزه و خودساخته است.

دکتر حسینی با اشاره به سابقه بازار سرمایه در ایران عنوان کرد: قبل از انقالب تنها چند 
موسسه حسابرسی در کشور وجود داشت که آن هم با یک طرف خارجی شراکت داشت؛ 
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اما در حال حاضر، بازار سرمایه با نیروهای باتجربه و باسواد به فعالیت خود ادامه می دهد.

بازار سرمایه به عنوان یک سرمایه ملی

مدیرعامل بورس انرژی ایران با طرح انتظار حمایت مسئوالن از بازار سرمایه تاکید کرد: 
اگر مسئوالن، ما را به عنوان یک سرمایه ملی حمایت کنند، وظیفه ما نیز سنگین تر خواهد 

شد و یک تکلیف ملی بر عهده ما خواهد بود.

وی در ادامه به رسالت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این بازار باید بتواند میزان قابل 
و  توسعه صنعتی  در  باید  بورس  فعالیت  و  گیرد  عهده  بر  را  سرمایه  تامین  از  توجهی 

اقتصادی کشور ایفای نقش کند.

در بازار سرمایه امکان فساد وجود ندارد

مفاسد  و  انحراف  با  اقتصادی  حوزه های  بعضی  در  که  این  بر  تاکید  با  حسینی  دکتر 
اقتصادی روبرو هستیم، عنوان کرد: دو ویژگی شفافیت و رقابت به عنوان عامل پیشگیری 

از مفاسد اقتصادی است که در بستر بازار سرمایه و بورس وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر دستگاهی مدعی جلوگیری از مفاسد اقتصادی بدون شفافیت باشد، باید 
به آن شک کرد. در بازار سرمایه با تکیه بر شفافیت و رقابت می توان به مقابله با مفاسد 

و ناهنجاری های اقتصادی امیدوار بود.

مدیرعامل بورس انرژی اظهار داشت: داده های آماری هیچ بازاری در کشور به اندازه بازار 
سرمایه قابل اتکا نیست و اگر تولید، توزیع و اطالعات مالی در بازار قابل اتکا نباشد، 

نمی توان به توسعه فکر کرد.

دکتر حسینی ادامه داد: به یقین، اطالعاتی که در مورد شرکت ها  در دست داریم، یکی از 



مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی74

ویژه نامه پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

پایگاه های مهم بازار سرمایه است و بر این اساس، با تکیه بر شفافیت، رقابت و دسترسی 
به داده ها  و اطالعات معتبر می توان اقدام به تامین مالی نمود.

وی با اشاره به این که بازار سرمایه به عنوان یک اکوسیستم کامل شاهد بلوغ و سودآوری 
شرکت ها  است، تصریح کرد: ارزیابی عملکرد در دل بازار سرمایه به خوبی استخراج 
می شود و بر این اساس، گروه های مختلفی از بازار سرمایه تامین مالی کرده اند که تامین 
اجتماعی، صنعت ریلی، صنعت برق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از این دسته هستند.

دکتر حسینی افزود: در بورس انرژی ایران هم اکنون 15 شرکت پتروشیمی،  10 شرکت 
پاالیشی، 3 شرکت پاالیش گاز، 4 شرکت فعال در حوزه زغال سنگ و کک و پاالیشگاه 
کوچک در کنار شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی حضور دارند.

بازار سرمایه توان تامین مالی بخش انرژی را دارد

مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه این نشست با اشاره به ویژگی های بورس انرژی 
و دستاوردهای آن از سال 1391 گفت: رشد 750 درصدی تامین مالی در 5 سال مذکور 
از طریق بازار سرمایه در حالی بود که طی 10 ماهه 97 به اندازه کل سال های مذکور از 

رشد قابل توجه در تامین مالی برخوردار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تامین مالی پروژه های ساخت نیروگاه و صنایع 
هوایی در کشور از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق مشارکت در این زمینه خبر داد.

مدیرعامل بورس انرژی با تاکید بر این که نباید نفت را خام بفروشیم و صرف هزینه های 
جاری کنیم، تصریح کرد: اگر صنعت نفت بر اساس یک برنامه، بخشی از تامین سرمایه 
خود را به بازار سرمایه اختصاص دهد، همانند دولت در بلندمدت یک ارتباط توسعه 
دوطرفه شکل می گیرد که صنعت نفت تامین مالی می شود و از طرفی، به توسعه بازار 

سرمایه می انجامد. 
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وی در ادامه نشست اظهار داشت: باید یک نظام علمی کارآمد، دقیق و سالم برای کنترل 
و پاالیش پروژه ها  ایجاد شود و ساز و کار کنترل داخلی برای توسعه پروژه ها  در دستور 

کار قرار گیرد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به گالیه رئیس مجلس شورای اسالمی از روند 
خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و گفت: مشکل خصوصی سازی این است که پس 
از تصویب قوانین، روند برنامه ها  بر اساس اصول علمی دنبال نمی شود و به بن بست 

و فساد می انجامد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران معتقد است که ماهیت تامین مالی در کشور فرق کرده است 
و برای پیشبرد برنامه ها  باید زبان مشترک میان صنایع شکل بگیرد تا به جمع بندی برسد.

وی در نهایت با تاکید بر نگاه پروژه ای به برنامه ها  عنوان کرد: برای انجام پروژه های 
کالن و عملیاتی کردن آن ها  باید نگاه پروژه محوری تقویت شود و بازار سرمایه آمادگی 

الزم برای تامین پروژه های مالی را دارد.

مهندس محمدرضا محمدخانی معاون زیربنایی سابق مرکز پژوهش های مجلس نیز در 
ادامه نشست با انتقاد از وضعیت تمکین به قانون در کشور عنوان کرد: علی رغم ابالغ 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پس از چند سال هنوز برنامه ای برای اجرای آن وجود 

ندارد.

برای جذب سرمایه مردم باید به آنها تضمین داد

وی با اشاره به این که به گفته مدیران شرکت ملی نفت، برای توسعه صنعت نفت حدود 
200 میلیارد دالر سرمایه الزم است، خاطرنشان کرد: در مورد مسائل مالی نمی توان به 
منابع خارجی تکیه کرد و برای جذب سرمایه های مردمی نیز باید اعتماد و اطمینان خاطر 

را به مردم برگردانیم.
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محمدخانی تصریح کرد: در شرایط تحریم که دست کشور به منابع خارجی بسته شده 
است، تکیه بر توان داخلی مدنظر قرار می گیرد که مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

معاون زیربنایی سابق مرکز پژوهش های مجلس به بدهی و بودجه وزارت نفت اشاره کرد 
و اظهار داشت: از وزارتخانه ای که 9 میلیارد تومان بودجه دارد و کامال وابسته به شرکت 
ملی نفت است، نمی توان انتظار داشت که طرحی برای توسعه صنعت نفت داشته باشد.

پژوهش های  مرکز  توسط  که  قانون  سه  به  استناد  با  نشست  این  ادامه  در  محمدخانی 
مجلس در دوره تصدی وی تصویب شده بود، گفت: این قانون ها  علی رغم تصویب، 

اجرا نمی شود و از 5 قانون برنامه توسعه نیز حتی 50 درصد آن عملیاتی نشده است.

وی تصریح کرد: برق اولین نیاز توسعه است و در وضعیتی که صنعت برق ما 40 هزار 
میلیارد تومان بدهی دارد، چگونه می توان انتظار داشت، صنعت برق توسعه پیدا کند؟

انتقاد از آمار نادرست که توسط سازمان ها  ارائه می شود، اظهار داشت:  با  محمدخانی 
با تکیه بر آمار صحیح باید بر اساس میزان سرمایه الزم برنامه ریزی کنیم؛ چون دیگر 

نمی توانیم هزینه تشکیالت دولتی را از جیب مردم پرداخت کنیم.

لزوم حمایت از بازار سرمایه برای تامین مالی صنایع

وی در ادامه نشست از سودمحوری شخصی در صنایع نفت وگاز انتقاد کرد و گفت: در 
صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت که از طرف دولت رها شده است، هرکس 
به فکر خود بوده است و نگاه کالن به صنعت وجود ندارد. به عنوان مثال، با پلی کربنات 

به عنوان یکی از محصوالت با ارزش پتروشیمی نتوانسته ایم ارزش افزوده ایجاد کنیم.

لزوم  به  پایان سخنانش  در  مقاومتی  اقتصاد  پنجمین همایش ساالنه  کمیته علمی  عضو 
اصالح ساختار مالی در دولت اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر از بورس انرژی 
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و بازار سرمایه برای تامین مالی صنایع انرژی باید حمایت کرد؛ چون ترس از سپردن پول 
به سیستم پولی بسیار باالست.

دکتر حسین میری مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر در ادامه نشست گفت: ضریب رشدی 
که بازار سرمایه برای نقش آفرینی در اقتصاد کشور ایفا می کند، قابل توجه است.

وی با اشاره به تجربه موفقیت آمیز تامین سرمایه صنعت کشور از طریق بازار سرمایه 
گفت: بورس انرژی با تشکیل کمیته 5 نفره برای تامین سرمایه صنعت حمل نقل ریلی و 

هوایی کشور نقش اساسی در توسعه این صنایع ایفا کرده است.

1۵0 هزار میلیارد تومان تامین مالی مردمی در بازار سرمایه

وی در ادامه با تاکید بر افزایش سرمایه شرکت های بورسی در بازار سرمایه تصریح کرد: 
تا پایان آذرماه حدود 150 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده است 
و حجم صندوق های سرمایه گذاری در بازار سهام نیز در این مدت از 170 هزار میلیارد 

تومان فراتر رفته است.

میری با انتقاد از کنترل های شدید سازمانی در مسیر توسعه بازار سرمایه گفت: روند مجوزهایی 
که صادر می شود، از حالت عادی در مسیر توسعه اقتصادی منحرف شده است و ما در کنترل های 

سازمانی خود به صورت بخشی نگاه می کنیم و توسعه کالن اقتصادی مغفول مانده است.

وی در پایان سخنان خود گفت: باید در نظر بگیریم که هر کدام از نهادهای ما به عنوان 
این  پیشرفت  به  رو  و  برای حرکت سالم  و  است  اقتصادی کشور  مکانیسم  از  چرخی 

چرخه الزم است از کنترل هایی که به ساختار بازار ضربه می زند، جلوگیری کنیم.

در ادامه نشست، امیرحمزه مالمیر معاون اقتصادی شرکت سرمایه گذاری اهداف )وابسته 
به صندوق بازنشستگی نفت( در اظهار داشت: برای همه بنگاه های اقتصادی نمی توان یک 
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نسخه پیچید و قانون باید انعطاف الزم نسبت به وضعیت هر بنگاه اقتصادی را داشته باشد.

نرخ هزینه تامین مالی پروژه ها  بیش از 2۵ درصد است

وی با اشاره به این که در حال حاضر، نرخ هزینه تامین مالی بیش از 25 درصد است، 
تاکید کرد: این نرخ بسیار باال است و تامین مالی و کاهش هزینه ها  از طریق بازار سرمایه 

باید به عنوان یک دغدغه از سوی مسئوالن پیگیری شود.

مالمیر ادامه داد: تامین مالی پروژه ها  یکی از مهمترین مشکالت پروژه های صنعتی در 
کشور است و باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا نرخ هزینه تامین مالی کاهش پیدا کند 

تا بنگاه های اقتصادی پایدارتر باشند.

مالی  تامین  در  قانونی  انعطاف  لزوم  بر  تاکید  با  اهداف  سرمایه گذاری  شرکت  معاون 
شرکت ها  تصریح کرد: انتشار اوراق مشارکت می تواند برای تعدادی از پروژه ها  سودآور 
باشد؛ اما باید در نظر بگیریم که در حال حاضر، با نوسانات ارزی در بازار، ریسک خرید 

اوراق مشارکت باال می رود.

انتشار اوراق مشارکت ترکیبی برای مقابله با ریسک نوسانات ارزی

وی در ادامه به راهکاری برای مقابله با ریسک باالی سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اشاره کرد 
و گفت: در صورتی که قانون اجازه اعمال شرایط ترکیبی را صادر کند، می توان ریسک خرید 
اوراق را پوشش داد و در این صورت با افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری، خریداران به سمت 

خرید اوراق مشارکت جذب خواهند شد و مشکل تامین مالی پروژه ها  مرتفع خواهد شد.

مالمیر با تاکید بر شناسایی بنگاه های اقتصادی افزود: با انعطاف بیشتر در ارکان بازار سرمایه، 
زمینه شناسایی بنگاه های اقتصادی که پس از تامین مالی به فکر نکول در پرداخت سود در 

فواصل زمانی نیستند، فراهم می شود. 



79 pmecenter.ir

فصل سوم؛ پیش نشست های همایش

وی ادامه داد: با تنظیم مقررات سخت، نباید ناشر اوراقی را که احتمال نکول آن صفر 
است، از بازار سرمایه گریزان کرد.

معاون شرکت سرمایه گذاری اهداف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که در 
حال حاضر، چند پروژه نفتی در حال تامین مالی هستند، افزود: با توجه به این که تامین مالی 
از طریق سیستم بانکی، کوتاه مدت است و پروژه های نفتی نیاز به زمان بیشتری دارند، بازار 

سرمایه که تامین مالی بلندمدت انجام می دهد، برای پروژه های نفتی بسیار مناسب است.

منابع داخلی تکیه گاه اصلی تامین مالی

وی معتقد است که تکیه گاه اصلی برای تامین مالی بر منابع داخلی استوار می ماند و 
بر این اساس، صندوق های سرمایه گذاری باید به فکر تامین مبالغ سنگین و بلندمدت و 

تخصیص مناسب هزینه ها باشند.

مالمیر در پایان، ابراز امیدواری کرد که روند افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی از طریق بازار 
سرمایه ادامه یابد و از میزان 150 هزار میلیارد فعلی به برابری با میزان تولید ناخالص ملی برسد.

سرمایه گذاری خارجی امکانپذیر نبوده و نیست

دکتر پیله فروش کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که 
چنانچه تامین مالی برای وزارت نفت انجام نشود، عمال هر گونه پیشنهاد در این زمینه بی فایده 
است، عنوان کرد: با وجود هشدارهای قبلی مرکز پژوهش ها، دیدیم که در این زمینه، هیچ 

قراردادی در حوزه نفتی منعقد نشد و قراردادهای جدید نفتی IPC نیز به نتیجه نرسید.

وی افزود:  این که نفت در داخل ایران استخراج و همین جا پاالیش شود، حرف درستی 
است و در پاسخ به مسئله اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است.
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پیله فروش با طرح این پرسش که چرا هیچ کسی برای پاالیش سازی در داخل کشور و 
تامین مالی آن حرفی نمی زند، عنوان کرد: فروش نفت می بایست مشخص باشد و از طریق 
بازار بزرگ داخلی و همچنین کشورهای همسایه که به نظر می رسد، تامین فرآورده های نفتی 
راحت تر از نفت خام باشد، صورت گیرد؛ زیرا فروش نفت خام طی  ماه های آینده به بن بست 
خواهد رسید. مرکز پژوهش ها پیش از این به وزارت نفت اعالم کرده بود که چه اتفاقاتی در 
سال 97 رخ خواهد داد و همه آنها اتفاق افتاد. در حالی که با وجود راه حل های مشخص، 

شرکت ملی نفت نمی تواند تامین مالی داشته باشد.

وی با بیان این که راهکارهای حل این مسئله به صورت محرمانه و آشکار به شرکت ملی 
نفت ایران اعالم شده است، عنوان کرد: در نخستین گام می باست شرکت ملی نفت اقدام 
به تجدید ارزیابی دارایی های خود نماید و در عین حال، بخشی از بدهی های خود را از 
محل این دارایی ها تسویه نماید. از این رو، وقتی مشخص شد شرکت نفت ورشکسته 

نیست، اقدام به تامین مالی و حتی عرضه سهام خود در بورس نماید.

به گفته وی شرکت ملی نفت باید از طریق صندوق های سرمایه گذاری پروژه، بار خود را 
سبک کرده و به واسطه استخراج 2 میلیون بشکه نفت خام، بستری برای تامین مالی فراهم 
نماید؛ به طوری که در بخش باالدستی یعنی وزارت نفت، امکان تعیین درصد سهم بخش 
خصوصی در استخراج نفت برای هر میدان و چاه نفتی به طور دقیق مشخص شود. در 

عین حال، وزارت نفت برای هر میدان نفتی پروانه بهره برداری صادر نماید.

تامین مالی باید مردمی سازی شود

ساعدی معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی نیز در این نشست با بیان این که این صندوق 
در بخش انرژی بیشترین تخصیص مالی را داشته است، عنوان کرد: صندوق توسعه ملی 
هم اکنون 45 درصد از منابع خود را در حوزه نفت تخصیص داده و سهم باالیی در توسعه 

نیروگاه ها و پتروشیمی کشور دارد.
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وی با اشاره به پیشنهاد اخیر خود به وزیر نفت مبنی بر این که فرآیندهای جدید تامین 
این  افزود:  بانکی شود،  از طریق تخصیص تسهیالت  فرایند قدیمی آن  مالی جایگزین 
موضوع مورد پذیرش زنگنه واقع شده و در حال حاضر نیز روش های مختلف تامین مالی 
در حال برررسی است. در عین حال، در کمیته اقتصاد مقاومتی مطالبی طراحی شده که 

با مشارکت E&P در حال بررسی و رایزنی است.

به گفته وی باید روشی تبیین شود که از آن طریق، مردمی سازی و نه خصوصی سازی 
در اقتصاد شکل گیرد و مردم به طور مستقیم به چاه های نفتی وصل شوند. ظرفیت های 
صندوق توسعه ملی هم اکنون در حوزه انرژی پر شده است؛ اما همچنان این انتظار وجود 

دارد که صندوق توسعه ملی نقش تضمین گر را در فرایندهای تامین مالی بازی کنند.

دنیا  جای  هیچ  در  افزود:  کرد،  ریسک  شناسایی  به  اقدام  باید  که  این  بیان  با  ساعدی 
حالی  در  نیستند.  برخوردار  شوندگی  نقد  ضامن  از  پروژه  سرمایه گذاری  صندوق های 
که بازیگرها و ذینفعان این بازار همگی دولتی هستند، باید پرسید چگونه کلید واژه های 

اقتصاد مقاومتی می تواند در مردمی سازی اقتصاد نقش مؤثری بازی کند.

تا  ایجاد کرد  با مردم  باید رابطه مستقیم  بار  تاکید کرد: برای نخستین  این مقام مسئول 
اشخاص از طریق صندوق های سرمایه گذاری پروژه به صنعت نفت وصل شوند و در 
مصارف این صندوق، اجازه داده شده که صندوق توسعه ملی بتواند دروازه های پولی و 

مالی فعال باشد.

وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی قرار است در بازار مالی و پولی اهرم سازی کند. 
این در حالی است که  بازارهای خارجی منع شده است.  از سرمایه گذاری در  بنابراین 
مراجعه طرف های هندی و چینی به صندوق توسعه ملی در این اواخر نشان می دهد که 
می توان از منابع حاصل از صادرات نفت در کشورهای غیرمتخاصم به نحو مؤثری برای 

تامین مالی و اهداف دیگر استفاده کرد.
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رکن ضامن پاشنه آشیل قراردادهای نفتی

در انتهای این نشست، تبیانیان نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی با بیان اینکه 
شرایط خاص اقتصادی در کشور حاکم شده است، عنوان کرد: اغلب اشخاص می خواهند 
در این شرایط، ضمن صرف نظر از هر گونه تصمیم، خود را ممتنع نگاه دارند که با این 

وضعیت، هیچ کاری پیش نخواهد رفت.

تبیانیان افزود: پس از گذشت 40 سال هنوز انبوهی از قوانین وجود دارد که به طور مثال، برای 
عرضه نفت خام در بورس حتی با وجود به میدان آمدن وزارت نفت و اخذ مجوزها، برای 
طرف خرید و جابه جایی پول در سیستم بانکی هیچ فرایند روشنی وجود ندارد. ۶ درصد 
یک محموله یک میلیون بشکه ای نفت خام معادل 40 میلیارد تومان می شود؛ اما خریدار عنوان 
می کند که در صورت تراکنش بانکی ممکن است این مبلغ با بازداشت مواجه شود. تمام 
همکاری بورس در فرایند عرضه نفت خام، عدم نمایش کد معامالتی خریدار پس از انجام 
معامله بوده است؛ در حالی که به محض احراز مشتری از سوی بانک در همان ابتدا همه 

اطالعات محرمانه مشتری افشا می شود.

این مقام مسئول گفت: در بخش تامین مالی IPC در حوزه نفت، کمیته ای در مجلس شورای 
اسالمی تشکیل و خالصه آن به طور کلی ارائه شده است. در حال حاضر، با تمام مباحث 
موجود در زمینه تامین مالی، تنها انتظار اصلی، امکان انجام یک قرارداد کوچک به صورت 

پایلوت در بورس انرژی برای تامین مالی از طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه است. 

وی افزود: در حال حاضر، رکن ضامن برای انتشار اوراق تامین مالی نفتی لنگ می زند و از 
این رو، برای سال آینده باید از طریق یک پروژه کوچک مثل صندوق پروژه اویک یا پاسارگاد 
به صورت پایلوت یک قرارداد منعقد شده و مدلی برای کسب وکار در این حوزه برای سایر 
فعاالن حوزه نفت و انرژی شود. بدون تردید، نگاه پروژه محوری حتی در مدل های کوچک و 
متوسط می تواند در صورت پیشبرد، مبنای پروژه های بزرگتر در حوزه های نفت و انرژی شود.
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در این فصل، چکیده مقاالت سیاستی مورد تایید کمیته علمی 
پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. 

فصـل چهارم
چکیده مقاالت
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چالش های نظام تنظیم گری بخش انرژی ایران و ارائه راهکارهای سیاستی
محمد عظیم زاده آرانی

اهدافی است که در  از مهم ترین  تنظیم گری، یکی  به  از تصدی گری  تغییر نقش دولت 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است و این رویکرد منجر به 
تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شده است. بر اساس این 
قانون، صنایع پایین دستی در حوزه ی انرژی می بایست به بخش خصوصی واگذار شود. 
آن چه در این میان مهم است به این مسئله برمی گردد که بازار انرژی به واسطه ی ویژگی 
تقاضا،  هم چون  زمینه هایی  در  آن  دیگر  خصوصیت های  برخی  نیز  و  طبیعی  انحصار 
عرضه و نحوه ی قیمت گذاری منجر به این شده تا با پدیده شکست بازار مواجه شود. 
بروز  به  منجر  بخش خصوصی  به  این صنعت  واگذاری  پدیده،  این  بروز  واسطه ی  به 
رفتارهای ضد رقابتی خواهد شد و تنها انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل 
خواهد کرد. ایجاد نهادهای تنظیم  گر، نقش بسزایی در جلوگیری از رفتارهای انحصاری 

و بهبود فضای رقابتی ایفا می کنند. 

به رغم فراهم بودن زیرساخت های قانونی برای ایجاد نظام تنظیم گری انرژی در ایران، 
تاکنون این مهم محقق نشده و با چالش های اساسی مواجه است. این مقاله در صدد است 
این  بهبود عملکرد  ایجاد و  برای  تا مهم ترین چالش ها را استخراج کند و راهکارهایی 
نهادها، پیشنهاد دهد. در این راستا، تجربیات کشورهای پیشرو مانند ایاالت متحده آمریکا 
سیاست گذاران  برای  آموزنده ای  درس های  نهادها  این  موفق  ایجاد  در  نیز  انگلستان  و 
انرژی ایران به همراه خواهد داشت. یافته های پژوهش نشان می دهد عواملی مانند وجود 
نگرش جزیره ای به تنظیم گری به دلیل فقدان نگرش سیستمی در بخش انرژی، بی توجهی 
نسبت به تنظیم گری در فرایند تجدید ساختار، تبدیل انحصار دولتی به انحصار شبه دولتی 
در فرایند واگذاری های بخش انرژی و درک متفاوت متولیان امور انرژی در کشور نسبت 
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به مقوله ی تنظیم گری از مهم ترین چالش های تنظیم گری بخش انرژی به شمار می آیند. 
تبیین جایگاه تنظیم  گری در اصالح ساختار حکمرانی انرژی کشور و اصالح ماده )39( 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص ترکیب اعضای هیأت 

واگذاری از جمله راهکارهایی است که در این مقاله سیاستی پیشنهاد شده است.

واژگان كليدي: نهاد تنظیم گر انرژی، شکست بازار، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
قانون اجرای سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی
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ارائه ابزارهای سیاستی برای رگوالتوری صنعت پاالیش نفت ایران
علی قربانی؛ عباس ملکی؛ محمدصادق کریمی

صنعت پاالیش نفت، به عنوان اولین حلقه زنجیره تأمین فرآورده های نفتی، از اهمیت 
زیادی برخوردار است. علی رغم اهمیت توسعه این صنعت به عنوان تنها راه کاهش خام 
در  ایران  اسالمی  کشور، جمهوری  نیاز  مورد  نفتی  فرآورده های  تأمین  و  نفت  فروشی 
دوران پس از انقالب در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته است. قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی، 7 مجتمع پاالیشگاهی فعالیت داشتند، ولی با وجود گذشت نزدیک به 40 سال از 
انقالب، تنها دو پاالیشگاه نفت اراک در سال 1372 و بندرعباس در سال 137۶ به جمع 
این پاالیشگاه ها اضافه شده است. با توجه به چالش های این صنعت که در این مقاله مورد 
بررسی قرار گرفته، راه کارهای زیر در راستای بهبود اداره و هم چنین رگوالتوری صنعت 

پاالیش نفت ایران پیشنهاد می شود:

)میزان  خام  نفت  کیفیت  با  متناسب  پاالیشگاه ها،  خوراک  قیمت گذاری  مدت:  کوتاه 
مورد  خوراک  تأمین  برای  پاالیشگاه ها  به  واردات  مجوز  دادن  API(؛  درجه  و  گوگرد 
نیاز؛ دادن مجوز صادرات فرآورده های پاالیشی )اصلی و ویژه( توسط دولت؛ در شرایط 
صادراتی؛  قیمت  با  دولت،  توسط  پاالیشگاه ها  اصلی  محصوالت  خرید  تحریمی:  غیر 
در شرایط تحریمی: خرید محصوالت مورد نیاز کشور توسط دولت، با قیمتی باالتر از 
قیمت های صادراتی. میان  مدت: عرضه نفت خام در بورس توسط دولت به پاالیشگاه ها، 
طریق  از  خارجی  سرمایه  جذب  تسهیل گری  پایه؛  قیمت  در  انعطاف  ایجاد  امکان  با 
تضامین حاکمیتی توسط دولت، برای پروژه های بهبود کیفیت پاالیشگاه ها، مشروط به 
فروش محصوالت تولیدی به دولت؛ استفاده از مالیات های تخصصی فرآورده های نفتی، 
با رویکرد تخفیف و یا معافیت آن برای تولید فرآورده های سبک، به جای مالیات عمومی 
بر سود، در راستای تشویق پاالیشگاه ها برای تولید فرآورده های با ارزش افزوده باال؛ تهیه 
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و به روزرسانی مستمر )حداقل هر 2 سال یکبار( استانداردهای مصرف ویژه انرژی برای 
صنعت پاالیش نفت ایران توسط سازمان ملی استاندارد؛ ایجاد نظام قیمت گذاری انرژی 
استاندارد،  انرژی  ویژه  )تعیین یک حد مصرف  انرژی  ویژه  بر مصرف  مبتنی  مصرفی، 
برای هر ضریب پیچیدگی(، از طریق قیمت گذاری پلکانی و رقابتی برای انرژی مصرفی 
مالیات،  از  ابزاری  استفاده  و  ویژه  انرژی  مصرف  استانداردهای  مبنای  بر  پاالیشگاه ها، 
متناسب با مصرف انرژی ویژه پاالیشگاه ها، با حفظ رویکرد فعلی قیمت گذاری انرژی 

مصرفی برای پاالیشگاه ها. بلند مدت: خروج دولت از سهام داری پاالیشگاه ها.

واژگان كليدی: رگوالتوری، صنعت پاالیش نفت، زنجیره ارزش نفت و گاز
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تبیین وضعیت فعلی حکـمرانی انرژی ایـران و ارائه راهکارهای سیاستـی
محمد عظیم زاده آرانی؛ محمد نوروزی؛ جواد پرویزی؛ حسن جهان تاب 

به رغم توجه سیستمی به مقوله ی انرژی در کشورهای توسعه یافته، در ایران نبود دستگاه 
متمرکز حاکمیتی به معنای نهادی که به طور یکپارچه، سیاست گذاری بخش انرژی را 
بر عهده داشته باشد از محوری ترین چالش ها در بخش انرژی کشور به شمار می آید. در 
واقع این بخش مانند بسیاری از بخش های موجود کشور دارای تعدد مراکز تصمیم گیری 

و تصمیم سازی است.

برای رفع این مشکل، تابحال راهکارهایی نظیر ایجاد شورای عالی انرژی، وزارت انرژی 
و نهاد تنظیم گر انرژی پیشنهاد شده است که برخی از آن ها ایجاد و برخی هنوز تشکیل 
نشده اند. یافته های این مقاله در راستای اصالح ساختار انرژی کشور نشان می دهد که 
برای تحقق این مهم باید سه اقدام تقویت جایگاه شورای عالی انرژی، ایجاد نهاد تنظیم گر 
بلندمدت  و  میان  کوتاه،  زمانی  بازه  سه  در  ترتیب  به  انرژی  وزارت  تشکیل  و  انرژی 
صورت گیرد. البته توجه به تدریجی بودن روند تغییر ساختار حکمرانی انرژی و پرهیز 
از اقدامات شتابزده نیز از دیگر یافته هایی است که از مطالعه ی تجارب کشورهایی نظیر 
آمریکا، برزیل و روسیه در زمینه حکمرانی انرژی در این مقاله سیاستی به دست آمده 

است. 

واژگان کلیدي: ساختار حکمرانی انرژی، شورای عالی انرژی، وزارت انرژی، تنظیم گر 
انرژی
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دیپلماسی انرژی و منافع ملی
مهرداد رحمانی؛ علیرضا امینی؛ سیده زهرا حسینی

تعیین کننده ای  نقش  اقتصادی  دیپلماسی  شاخه های  از  یکی  عنوان  به  انرژی  دیپلماسی 
در اقتصاد جهانی دارد؛ به طوری که همواره یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه 
سیاستمداران در کشورهای مختلف بوده است. در حال حاضر، ایران با در اختیار داشتن 
بیش از 83۶ میلیارد بشکه ذخایر نفت درجا و حدود 34 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز 
طبیعی، بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربنی در جهان محسوب میشود. از سوی دیگر، 
ایران با قرار گرفتن در بین خلیج فارس و دریای خزر به عنوان دو  هاب انرژی جهان و 
اتصال به تنگه هرمز که استراتژیک ترین کریدور انتقال نفت خام و LNG جهان بوده و 
نیز دسترسی به آبهای گرم از طریق دریای عمان، یکی از تاثیرگذارترین کشورهای جهان 

در حوزه انرژی به شمار می رود. 

با توجه به برخورداری از این مزیت ژئوپلیتیکی و طبیعی، همواره از ایران به عنوان یکی 
از بازیگران اصلی و مهم در عرصه انرژی نام برده میشود و نقش مهمی در تامین امنیت 
عرضه انرژی در سطح جهانی دارد. در این مطالعه نقش دیپلماسی انرژی در تامین منافع 
ملی کشور را در چهارچوب اهداف و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی نموده 
و سپس تصمیم و رفتار بهینه ایران در حوزه نفت، در راستای نیل به منافع ملی مورد 

مطالعه قرار می گیرد.

واژگان كليدی: دیپلماسی انرژی، منافع ملی، نفت، تولید صیانتی، اقتصاد مقاومتی
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بررسـی پتـانسیل های ایران در تـرانزیت گاز بین کشـــورهای همـسایه
حسین رنجگری

آذربایجان و ترکیه برای صادرات و ترانزیت گاز به اروپا، به میزان بیشتری گاز نیاز دارند 
که در این بین آن ها راهی به جز ایران در تامین این میزان گاز ندارند. در همین راستا، 
ایران می تواند از ظرفیت ترکمنستان در تامین کمبود گاز ترکیه و آذربایجان استفاده کند 
که این راهبرد با توجه به وجود زیرساخت خط لوله، سیاستی عملیاتی محسوب می شود 
که فقط نیاز به مدیریت ترانزیت گاز دارد. الزم به ذکر است که ترانزیت گاز، صرف نظر 

از منافع اقتصادی آن، نقش ایران را در تامین امنیت انرژی منطقه پررنگ تر خواهد کرد.

جهت انجام سوآپ گاز ترکمنستان با آذربایجان و ترکیه، می توان به دو صورت زیر اقدام 
کرد:

احیای قرارداد خرید گاز از ترکمنستان و به تبع آن، خرید گاز به میزان سالیانه 8 میلیارد 
مترمکعب از آن کشور و فروش سالیانه 4 میلیارد متر مکعب آن به آذربایجان و 4 میلیارد 

مترمکعب آن به ترکیه.

ترکمنستان مستقیما بر سر حجم و قیمت گاز با آذربایجان و ترکیه وارد مذاکره شود و 
در این بین ایران، میزان گاز مورد توافق را عبور داده و در مقابل مبلغی تحت عنوان حق 

ترانزیت اخذ نماید.

همچنین در صورت احداث خط لوله IP، ایران می تواند 10 میلیارد مترمکعب از ظرفیت 
بالاستفاده خط لوله را به سوآپ گاز از ترکمنستان به پاکستان اختصاص دهد. که در اینجا 

نیز سوآپ می تواند به هر دو صورت فوق انجام شود. 

واژگان كليدی: ترانزیت گاز، سوآپ گاز، صادرات گاز
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ارائه مدل مطلوب شکل دهي به بازار برق منطقه ای کشورهای عضو اکو
معین احمدی؛ سعید ودادی کالنتر؛ مهدی کیقبادی

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های اقتصادی، نقش و اهمیت اقتصاد مقاومتی بیش 
 از پیش احساس می شود. یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، ایجاد بازی های مشارکتی منطقه ای با 

رویکرد استراتژیک به منظور افزایش وابستگی اقتصادی بین کشورهای منطقه است. 

از کشورهای  نظر  مورد  در حوزه  ایران  اقتصاد  تفکیک پذیری  منطقه ای  بازار  تشکیل  با 
منطقه دشوار خواهد بود و هزینه تحریم ها برای تحریک کننده افزایش خواهد یافت. بازار 
اقتصادی و استراتژیک بین کشورهای یک  از وابستگی  برق منطقه ای نمونه ای مطلوب 
منطقه است. ایران با توجه به پیشرو بودن درزمینه بازار برق نسبت به سایر کشورهای 

منطقه )کشورهای عضو سازمان اکو( می تواند نقش محوری در این بازار داشته باشد. 

در این پژوهش با الگوگیری از فرآیند تشکیل بازار برق اتحادیه اروپا به عنوان یک بازار برق 
منطقه ای موفق، مدل پیشنهادی برای بازار برق منطقه ای بین کشورهای عضو سازمان اکو ارائه 
می شود. به منظور ایجاد بازار برق منطقه ای در میان کشورهای عضو سازمان اکو با الگوگیری 
از فرآیند طی شده در اروپا، اولین گام تشکیل کمیته بهره برداران و تنظیم گران بازار خواهد بود. 
مهم ترین اهداف این کمیته، ایجاد زیرساخت های اولیه الزم برای ایجاد بازار برق منطقه ای 
شامل وجود اپراتور شبکه و سیستم انتقال مستقل در هر کشور، وجود تنظیم گر مستقل در هر 
کشور، ارزیابی شرایط حقوقی، فنی و مالی انتقال برق با احتساب مسائل اجتماعی و اقتصادی، 
برنامه ریزی شبکه های انتقال و بهبود زیرساخت ها و تعریف پروژه های با منافع مشترک و 
اولویت های اجرایی در منطقه است. همچنین به منظور ایجاد یک وجهه قانونی و انجام اقدامات 
در سطوح ملی، تشکیل شورایی متشکل از شخصیت های قانونی و سیاسی جهت حمایت های 

سیاسی و تدوین دستورالعمل های موردنیاز برای بازار برق منطقه ای، ضروری است.

 واژگان كليدی: اقتصاد مقاومتی، بازار برق منطقه ای، بازار برق اتحادیه اروپا
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راهکارهای بهینه سازی مصرف برق در بخش خانگی از منظر اقتصاد رفتاری
مریم ستوان؛ سعید سیدحسین زاده یزدی

میزان  تنها  نه  که  می دهد  نشان  اخیر  دهه  چند  طی  کشور  برق  مصرف  میزان  بررسی 
مصرف برق، بلکه حتی سرانه آن نیز روند صعودی داشته و عدم تعادل در میزان تولید و 
مصرف برق، موجب بوجود آمدن بحران خاموشی برق و زیانهای اقتصادی و اجتماعی 
فراوانی شده است. آمارها نشان می دهد بیش از 50  درصد از مصرف برق در زمان اوج 
بار، مربوط به بخش خانگی است؛ بنابراین می توان بخش خانگی را موثرترین مؤلفه در 

شکل گیری بحران برق به شمار آورد. 

مدت  کوتاه  در  خانگی  بخش  در  برق  مدیریت مصرف  منظور  به  اصلی  راهکار  چهار 
ارائه شده است: مدیریت ارتباط با مشترکین، اصالح تعرفه برق مشترکین، سهمیه بندی و 
کاهش داوطلبانه مصرف برق و جایگزینی تجهیزات برقی خانگی با لوازم کم مصرفتر. 

با مرور نتایج  و چالش های این راهکارها می توان به این نتیجه رسید که سیاست های 
اعمال شده موفقیت چشمگیری نداشته است. عدم موفقیت های این سیاست ها را می توان 
افزایش  با  داد.  نسبت  اجتماع  افراد  از  سیاست گذاران  نامناسب  اجتماعی  شناخت  به 
شناخت اجتماعی می توان سیاست های بهتری برای تغییر رفتار ارائه نمود که تأثیرگذاری 
بیشتری خواهد داشت. ابزارها و بینش های اقتصاد رفتاری، در حقیقت، حلقه گمشده ای 

است که می تواند اجرای چنین سیاست هایی را ارتقاء دهد. 

این مقاله با معرفی ابزارها و تجارب کشورهای جهان در زمینه بکارگیری اقتصاد رفتاری 
در زمینه مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی، ضمن آسیب شناسی راهکارهای مطرح 
شده در زمینه مدیریت  و بهینه سازی مصرف برق در بخش خانگی در کشور از منظر 
اقتصاد رفتاری، سیاست هایی در جهت اصالح و بهبود این راهکارها در بخش خانگی 
ارائه می دهد. با توجه به اهمیت موضوع، پیشنهاد می گردد واحدی در وزارت نیرو به 
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عنوان واحد تلنگر تأسیس گردد که ضمن بهره گیری از ظرفیت اندیشمندان حوزه اقتصاد 
با تجمیع و هم  رفتاری و سایر رشته های مرتبط نظیر جامعه شناسی و روانشناسی و..، 
اجرای  مدیریت  وزارتخانه،  مرتبط  بخش های  سایر  و  عمومی ها  روابط  ظرفیت  افزایی 
بهینه سازی  به منظور فرهنگ سازی و  را  برای جامعه هدف  رفتاری  اقتصاد  سیاست های 

مصرف آب و انرژی کشور پیگیری نمایند.

واژگان كليدی: مدیریت مصرف برق، اقتصاد رفتاری، واحد تلنگر، هنجارها، انگیزش، 
بهینه سازی
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راهکار افزایش بهره وری در صنعت برق با استفاده از نظریه انتخاب عمومی
حمیدرضا بهرمن

از آن است که بهره وری در بخش دولتی  شواهد تجربی در کشورهای مختلف حاکی 
معموالً کمتر از بخش خصوصی است و صنعت برق در ایران نیز از این قاعده مستثنا 
نیست. مطابق با رویکرد انتخاب عمومی به نظر می رسد علت بهره وری پایین در بخش 
برق همسو نبودن انگیزه های مدیران و کارمندان با هدف کلی سیستم یعنی تولید کاالی 

عمومی با کمترین هزینه و باالترین کیفیت است. 

راه حل پیشنهادی رویکرد انتخاب عمومی بازتعریف نظام انگیزشی، اصالح قراردادهای 
نیروی کار و حل مسئله ی کارگزار-کارفرما به صورتی است که منافع شخصی کارکنان در 
جهت هدف کلی سیستم قرار بگیرد. در جهت رسیدن به این اهداف، ایجاد شفافیت در 
قرارداد ها ، ثبت سوابق کاری و بهره گیری از سازوکار خودنظارتی و... پیشنهاد می شود.

واژگان كليدی: نظریه انتخاب عمومی، صنعت برق، قراردادهای نیروی کار، بهره وری، 
تنظیم گری
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دالیل ناکامی در تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی برای کاهش شدت انرژي
مهدی نظری

یکی از کلیدی ترین نماگرهای اقتصادی در این ارتباط، »شدت انرژي« می باشد که در 
در سطح  انرژی  کارایی  تعیین  برای  شاخصی  انرژی  است. شدت  باال  بسیار  ما  کشور 
اقتصاد ملی هر کشور است که معموالً از تقسیم مصرف نهایی انرژی بر تولید ناخالص 

داخلی محاسبه می گردد. 

در سال های گذشته برای دستیابی به اهداف کشور در خصوص کاهش شدت انرژی، به دلیل 
سهم عمده بخش خانگی از مصارف انرژي، متناسباً بخش قابل توجهی از تالش ها به کاهش 

مصرف انرژي به این بخش معطوف بوده اما این تالش ها نتیجه ای در پی نداشته است. 

در این پژوهش وضعیت 125 کشور جهان در خصوص مصرف انرژی در بخش خانگی 
مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که مصرف نسبتاً باالی انرژي در ایران متاثر 
از عوامل متعددی شامل »پوشش شبکه برق و دسترسی مردم به سوخت های غیر جامد«، 
»شرایط آب و هوایی«، »سطح استانداردهای زندگی«، »ترکیب استفاده از منابع انرژی« 

و »بهای انرژي« می باشد و مردم ایران تا آن اندازه که تبلیغ می شود بدمصرف نیستند. به 
طوری که در فهرست 11 کشوری که در مقایسه با ایران در آنها هم »دسترسی به برق و 
سوخت های غیرجامد« بهتر، هم »نیاز به انرژي برای تامین گرمایش و سرمایش« بیشتر 
و هم »سرانه تولید ناخالص داخلي براساس برابری قدرت خرید« باالتر می باشد، سرانه 

مصرف انرژی در بخش خانگی در 8 کشور بیشتر و در 3 کشور کمتر از ایران است. 

انرژی  انرژی از طریق کاهش مصرف  لذا به نظر می رسد برای اصالح شاخص شدت 
در کشور، بخش های حمل ونقل، صنعت و کشاورزی نسبت به بخش خانگی از اولویت 

بیشتری برخوردار می باشند.

واژگان كليدی: شدت انرژي، مصرف انرژي، مصرف بخش خانگی، اقتصاد مقاومتی
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بررسی مدل های مختلف قیمت گذاری بنزین و انتخاب مدل مطلوب
سعید قاضی پور؛ محمدرضا اکبری؛ محمد اکبری

افزایش مصرف بنزین در اقتصاد ایران به معنی پرداخت یارانه ی پنهان به بخشی از جامعه 
است که هرچه بنزین بیشتری مصرف کنند یارانه ی بیشتری دریافت می کنند. بر اساس 
گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال 2017، کشور ایران ساالنه 45 میلیارد دالر یارانه 
به حامل های انرژی تخصیص می دهد. یکی از این حامل های انرژی، بنزین است که با 
فرض مصرف 92 میلیون لیتر در روز، قیمت متوسط 40 سنت بر لیتر و نرخ 8500 تومانی 
دالر در سامانه نیما، یارانه پنهان بنزین به تنهایی برابر 10 میلیارد دالر یا 85 هزار میلیارد 
تومان در سال می شود که مقدار آن از 2 برابر یارانه نقدی در یک سال بیشتر است. در 
ایران و همچنین پرداخت  به  امکان تحریم فروش آن  بر  بنزین عالوه  موضوع مصرف 
یارانه ی به صورت غیر هدفمند به مردم، مسئله ی قاچاق بنزین نیز مطرح است. قاچاق 
بنزین به دلیل باال بودن قیمت در کشورهای همسایه همچنین افزایش نرخ ارز در سال 

جاری حاشیه ی سود باالیی دارد.

پیشنهاد می گردد که در مرحله ی نخست  بنزین  جهت حل مشکل در موضوع مصرف 
استفاده از کارت سوخت برای تمامی خودرو ها اجباری گردد و در صورت عدم استفاده 
از کارت سوخت شخصی، هزینه  ای بیش از قیمت فعلی بنزین برای مثال 1500 تومان از 
صاحب خودرو اخذ شود. در مرحله ی دوم پس از مشخص شدن میزان مصرف بنزین 
توسط خودروها ی شخصی، تاکسی ها و وانت ها و حصول اطمینان از تثبیت نرخ ارز، 
می توان بر اساس شاخص های مدنظر بهترین سیاست قیمتی و غیر قیمتی را اتخاذ نمود. 
در مدل پیشنهادی این پژوهش به هر ایراني داراي کد ملي )به جز ساکنین خارج کشور(، 
به اندازه ماهیانه20 لیتر اعتبار استفاده از بنزین به طور ماهیانه تعلق مي گیرد. این سهمیه ها 
به جاي کارت سوخت در کارت ملي هوشمند افراد و یا کارت بانکی بارگذاري مي شود. 
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البته براي کنترل قیمت حمل ونقل عمومي به ماشین هاي ارائه کننده خدمات عمومي مانند 
تاکسي ها )اعم از سنتي و اینترنتي(، وانت ها و آمبوالنس و غیره ، 30 میلیون لیتر بنزین 
تخصیص مي یابد. الزم به ذکر است که این اعتبار اختصاص یافته به مردم و حمل ونقل در 

مدت 5 سال به صورت پلکانی کاهش یافته  و به صندوق توسعه واریز می شود.

واژگان كليدی: مصرف بنزین، قاچاق، هدفمندی یارانه، کارت سوخت
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SWOT استراتژی تامین مالی پروژه های صنعت نفت در شرایط تحریم با ابزار
نادرحکیمی پور؛ افشین شرفی؛ سید سعید دانشی

چندانی  دو  اهمیت  از  توسعه  حال  در  کشورهای  در  خصوص  به  مالی  تامین  بحث 
مختلف  عرصه های  در  پیشرفت  منظور  به  توسعه  حال  در  کشورهای  است.  برخوردار 
اقتصادی نیاز به منابع مالی کافی دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی 
داخلی می توان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان 
تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و 
بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت ها، برخورداری از منابع خارجی بسیار 

حائز اهمیت است. 

پس از برجام و در شرایط خروج ایاالت متحده آمریکا از این توافق و اعمال تحریم های 
ثانویه، دسترسی آسان و ارزان به منابع مالی خارجی با موانع جدی همراه است. ابعاد 
بزرگ تأمین مالی مورد نیاز در پروژه های انرژی و وابستگی بخشی از نیازهای این بخش 
به خارج چالش های تأمین سرمایه از داخل هستند. سازوکارهای جذب سرمایه های خرد، 
مدلهای تأمین سرمایه از بورس، مدلهای انگیزشی مطلوب برای هر دو طرف پیمانکار و 
سرمایه گذار، رابطه تأمین مالی ریالی با تأمین تجهیزات از داخل، رابطه مدل تأمین مالی 
با قراردادهای فناوری )لیسانس( و زنجیره تأمین جهانی طرح های بخش انرژی به عنوان 

مسایل پیش روی این راه تامین مالی به شمار می آیند. 

عمده منابع پروژه های صنعت نفت از منابع خارجی است و سهم اندک منابع داخلی هم 
به نحوی به دولت وابسته اند در حالی که وقتی مشاهده می شود که نقدینگی زیادی در 
با استفاده از راهبردهای تلفیقی فضای جدیدی برای جذب  دست مردم است می توان 
سرمایه ها  استفاده کرد . نکته مهم در سیاست گذاری های جدید این است که تولید، باید 
با بازار تقاضا عجین شود و با نگاه بازارو تقاضا اولویت ها  بازنگری شود ، سرعت در 
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سرمایه گذاری ها  باید با منطق پیش برود و با نگاه جدید از تولید حمایت کرد. در این 
تبیین سناریوهای محتمل در  با  به اهمیت موضوع  با توجه  تا  این است  بر  مقاله سعی 
دوران تحریم، با استفاده از ابزار SWOT بتوان الگوی بهینه متناسب با شرایط تحریم و 
نگاه جزء نگر به فرآیند تامین مالی برمبنای تلفیق روشهای گوناگون جهت تامین مالی 

پروژه های صنعت نفت ارائه گردد.

واژگان كليدی: تامین مالی، تحریم، صنعت نفت، تحلیل SWOT، استراتژی
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شاخص اندازه گیری »عمق ساخت داخل«؛ زیرساخت حمایت از توان داخل
سینا ساالری

آسیب شناسی قوانین حمایتی از توان داخل نشان می دهد که تعیین شاخص دقیقی برای 
اندازه گیری میزان داخلی سازی یکی از زیرساخت های مهمی است که در این قوانین از 
کارشناسی  بازدیدهای  بر  مبتنی  داخلی همواره  تولیدکنندگان  لذا  آن غفلت شده است. 
ارزیابی شده اند که شیوه ای فسادزا و غیردقیق است. بنابراین تصویر واضحی از محصول 
ایرانی و درنتیجه شرکت ایرانی در کشور وجود ندارد و همین موضوع راه را برای دور 
زدن قوانین هموار می سازد. در مقابل، آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا موردتوجه قرار 
گرفته، توجه به شیوه های سیستمی است. به عنوان مثال، کشورهای عضو سازمان تجارت 

جهانی تحت سرفصل قواعد مبدأ به این موضوع پرداخته اند.

 اندازه گیری میزان داخلی سازی عالوه بر اینکه زیرساخت مناسبی را برای اجرای قوانین و 
سیاست های حمایتی از توان داخل فراهم می کند، می تواند آثار دیگری را هم برای کشور 
به ارمغان بیاورد؛ ازجمله امکان برآورد نسبتًا دقیق میزان توانمندی داخلی در حوزه های 
مختلف، ایجاد رقابت سازنده میان شرکت های داخلی، ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و 
تأمین کنندگان کاال و خدمات برای ارتقای توان داخل، کمک به شناخت مزیت های نسبی 

کشور، کمک به رونق تولید و اشتغال کشور در بلندمدت و... .

میزان  محاسبه  داخلی سازی،  میزان  اندازه گیری  برای  دنیا  در  رایج  شیوه های  از  یکی 
ارزش افزوده خلق شده در داخل کشور است. بر همین اساس، در مقاله پیِش رو، شاخص 
»عمق ساخت داخل« و نحوه اندازه گیری آن معرفی شده است. برخالف شیوه های رایج 

شاخص  این  اندازه گیری  برای  که  رویکردی  هستند،  محصول محور  عمدتًا  که  دنیا  در 
می تواند  کمتر،  پیچیدگی  بر  عالوه  چراکه  است؛  »بنگاه محور«  رویکرد  شده،  انتخاب 
کشور را به هدف بزرگ تری که همانا تشکیل شرکت های بزرگ داخلی است، نیز رهنمون 
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سازد. عالوه براین در شاخص ارائه شده، عامل مهم »زنجیره تأمین« هم موردتوجه قرار 
گرفته است.

واژگان كليدی: اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، عمق ساخت داخل، ارزش افزوده، زنجیره 
تأمین
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حل مشکل تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران
علی نیکبخت

تاخیر  کشور  عمومی  و  دولتی  بخش  معامالت  در  پیمانکارن  جدی  مشکالت  از  یکی 
موارد:  به  می توان  را  مطالبات  پرداخت  در  تاخیر  است.  آن ها  مطالبات  پرداخت  در 
شده  تایید  قطعی  و  موقت  وضعیت های  صورت  از  هرکدام  2-مبلغ  1-پیش پرداخت؛ 

قرارداد؛ و 3-سپرده حسن اجرای کار؛ تقسیم بندی کرد. 

انجام تعهدات  به  نبودن کارفرما  پایبند  از  ناشی  پیمانکاران  تاخیر در پرداخت مطالبات 
خود )اعم از مسئولیت های مشخص شده در چهارچوب قرارداد و زمان های مشخص 
شده برای پرداخت مطالبات پیمانکاران( است که ریشه آن در نبود چهارچوب های زمانی 
مشخص در قبال وظایف کارفرما در قرارداد، وجود قواعد یک طرفه در معامالت دولتی، 
پاسخگو نبودن کارفرما نسبت به انجام تعهدات خود و نبود ضمانت اجرای کافی برای 
پرداخت مطالبات پیمانکاران در قوانین است. برای پرداخت به هنگام مطالبات پیمانکاران 

نیاز است که مساله در سه سطح مختلف مورد بررسی قرار گرفته و حل شود:

سطح اول؛ بررسی انواع مطالبات پیمانکاران و ایجاد امکان محاسبه تاخیرها و پرداخت 
جریمه به پیمانکاران. سطح دوم؛ انجام تمام مراحل قرارداد از جمله تاییدات، پرداخت ها 
به  )ستاد(«  دولت  الکترونیکی  تدارکات  »سامانه  طریق  از  ضمانت نامه ها  آزادسازی  و 
مطالبات  تبعیض  بدون  پرداخت  و  قرارداد  وضعیت  مشاهده  امکان  آن  در  که  صورتی 
وجود داشته باشد. سطح سوم؛ اصالح قوانین در جهت ایجاد نظارت فرا دستگاهی بر 

بخش های مختلف دولتی و عمومی، برای ایجاد ضمانت پرداخت مطالبات پیمانکاران. 

باقی  قوت خود  به  اساسی  مشکل  یک  هم  باز  دوم  و  اول  دو سطح  در  مساله  با حل 
خواهد ماند: "ممکن است کارفرما علی رغم تمام سازوکارها باز هم مطالبات پیمانکاران 
را پرداخت نکند و مازاد بر بودجه خود به تعریف و انجام معامالت بپردازد". به عبارت 
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دیگر ممکن است مسئول مربوطه با نگاه مقطعی و بخشی، با اینکه اعتبارات کافی وجود 
ندارد به انجام معامالت بپردازد و سبب افزایش بی حساب تعهدات دستگاه شود. 

برای رفع این مشکل و منظم کردن عملکرد دستگاه های کارفرمایی نیاز است که وزارت 
امور اقتصاد و دارایی وظیفه نظارت بر پرداخت مطالبات پیمانکاران را بر عهده گرفته و در 
صورتی که دستگاه کارفرما مطالبات را پرداخت نکند آن ها را با برداشت از حساب های 
کارفرما تسویه نماید. شبیه مکانیزمی که در ماده )۶( قانون »الحاق موادی به قانون تنظیم 
با آن برای پرداخت  بخشی از مقررات مالی دولت )1380.11.23(« و آیین نامه مرتبط 

مطالبات طرف های خارجی پیش بینی شده است.

واژگان كليدی: پرداخت مطالبات پیمانکاران، معامالت بخش دولتی
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بررسی و ارائه راهکار تامین مالی پروژه های توسعه و نگهداشت تولید صنعت نفت
محمد فندرسکی

در صنعت نفت به دالیل فنی )شناخت تدریجی مخزن( و مدیریت ریسک، توسعه میادین 
نفتی با مدل پلکانی صورت می گیرد. توسعه پلکانی موجب می شود تولید نفت از میدان 
از محل نفت  پروژه  از هزینه های  به عبارت دیگر بخشی  نباشد،  پروژه  بر تکمیل  متوقف 
تولیدی همان میدان تأمین شود. نحوه به کارگیری مدل توسعه پلکانی، تعیین کننده میزان 
نقش عواید در تأمین مالی همان میدان است. الزم به ذکر است، مقصود بازپرداخت مطالبات 
از محل عواید نیست، بلکه نقش مستقیم عواید در تأمین مالی مراحلی از فاز توسعه است.

بر اساس مدل قراردادهای نفتی ایران )IPC( مدت فاز توسعه، سقف بازپرداخت و زمان 
کنترل  را  پروژه  مالی  تأمین  در  میدان  عواید  نقش  که  هستند  متغیرهایی  اول،  پرداخت 
انگیزه  می تواند   IPC قرارداد  طرف  مطالبات  زودهنگام  بازپرداخت  مقابل،  در  می کنند. 
شرکت توسعه دهنده برای تولید صیانتی و سرمایه گذاری مناسب را کاهش دهد و نگاه 

کوتاه مدت بر مخزن حاکم کند.

برای حفظ انگیزه بلندمدت پیمانکار )تولید صیانتی( و حل مشکل تأمین مالی پروژه های 
باالدستی صنعت نفت پیشنهاد می شود صندوق سرمایه گذاری نفت )نهادی حاکمیتی( ایجاد 
شود. صندوق مذکور مجاز باشد در هر قرارداد با تخصیص بخشی از عواید محقق نشده 
متناسب با نیاز پروژه به عنوان نهاد تأمین مالی مشارکت نماید. مشارکت صندوق در کنار 
پیمانکار موجب می شود نقش عواید میدان در تأمین مالی حداکثر شود. ارزیابی ها نشان می دهد 
با ورود صندوق سرمایه گذاری نفت، در برخی از پروژه های باالدستی صنعت نفت بیش از 50 

درصد از مخارج سرمایه ای )CAPEX( از محل عواید میدان در فاز توسعه قابل تأمین است.

واژگان كليدی: توسعه میادین نفتی، مدیریت ریسک، تامین مالی پروژه های باالدستی، 
صندوق سرمایه گذاری نفت
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غفلت از ابعاد اقتصادی موافقت نامه پاریس در کشور
عسگر سرمست 

بر اساس گزارش های سازمان محیط زیست، اجرای تعهدات پیشنهادی این سازمان در 
سند INDC که بر اساس بند 8 ماده 4 و تصمیم شماره 22 جلسه COP21 به تعهد رسمی 
کشور در موافقت نامه پاریس تبدیل خواهد شد، دارای ابعاد اقتصادی چشمگیری است. 
بر اساس این گزارش ها هزینه اجرای تعهدات کشور 17.5 تا 52.5 میلیارد دالر خواهد 
بود و در صورت عدم تأمین مالی مبالغ مذکور اجرای تعهدات از مصرف کاهش تولید و 
مصرف منابع انرژی اجرا خواهد شد که موجب کاهش حجم اقتصاد کشور به میزان 1.2 

تا 7.2 درصد خواهد شد.

با توجه به ابعاد اقتصادی موافقت نامه پاریس پیشنهاد می شود که تعهدات فعلی کشور در 
سند INDC مورد بررسی کارشناسی در مجلس شورای اسالمی و کمیسیون های تخصصی 
تا  پاریس الزم است  بودن موافقت نامه  بعدی  به چند  با توجه  از طرفی  قرار گیرد.  آن 
چندوچون موضوع در کارگروهی فرا سازمانی مورد ارزیابی قرار گیرد. لزوم چنین اقدامی 
وقتی بیشتر جدی می شود که بر اساس موافقت نامه پاریس میزان تعهدات کشور به شکل 
داوطلبانه خواهد بود و این امر زمینه مناسبی است تا با رویکردی هوشمندانه عالوه بر 
حفظ منافع ملی در این معاهده همراه با سازمان های بین المللی از منافع احتمالی حضور 
در موافقت نامه پاریس نیز بهره مند شویم. در این راستا ارائه تعهداتی کیفی به مانند قطر 
از بازخواست های احتمالی کنوانسیون در سال های آینده مصون نگه  می توان کشور را 

دارد و زمینه الزم برای همکاری بین المللی را فراهم کند.

واژگان كليدی: موافقت نامه پاریس، سازمان محیط زیست



مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی106

ویژه نامه پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   



107 pmecenter.ir

فصل چهارم؛ چکیده مقاالت

فصـل پنجم

در این فصل گزارش مشروحی از سخنرانی های افتتاحیه و 
اختتامیه و نشست های روز همایش ارائه می شود.

سخنرانی ها و نشست های همایش
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دکتر محمد صادق کریمی نماینده کمیته علمی پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی در 
ابتدای این همایش در رابطه با چارچوب همایش گفت: پنج موضوع محوری این همایش 
مالی  »تأمین  انرژی«،  بخش  تنظیم گر  نهاد  »ایجاد  کشور«،  در  پتروپاالیشگاه ها  »توسعه 
در صنعت  غیرحاکمیتی  و  حاکمیتی  وظایف  »تفکیک  انرژی«،  کالن  پروژه های  مردمی 

برق« و »توسعه تجارت منطقه ای گاز« است.

کریمی افزود: در هر کدام از موضوعات گفته شده نیز یک مسئله محوری به عنوان بحث 
اصلی است که مقاالتی نیز در رابطه با آن ها ارسال شده است.

مقاالت سیاستی همایش راهکار عملی دارد

فرآیند  در  داد:  مقاومتی ادامه  اقتصاد  ساالنه  همایش  پنجمین  علمی  کمیته  نماینده 
بلکه  است؛  نشده  آنچنانی  تأکید  آکادمیک،  معنی  به  بودن  علمی  بر  مقاالت  دریافت 
هدف، ارائه راهکار عملی در قالب گزارش های سیاستی برای حل مسائل مطرح شده 

است.

وی افزود: در همین زمینه یک امتیازی برای مقاالت گذاشته شده است تا یک بند در آن ها 
داده شود که مثاًل اگر پیشنهاد ارائه شده قرار است در دولت یا مجلس به تصویب برسد، 

بند قانونی آن باید به چه شکلی باشد.

اعضای هیئت علمی  توسط  ارسال شده  داوری، گزارش های  فرآیند  در  کریمی گفت: 

دکتر محمدصادق کریمی
نماینده کمیته علمی همایش
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همایش بررسی شده و کیفیت نهایی مقاالت مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت، 
از میان مقاالت ارسال شده، 8 مقاله به عنوان منتخب انتخاب شده است که نکات کیفی 

گفته شده را شامل می شدند.

کریمی گفت: قبل از همایش نیز پیش نشست هایی برگزار شده است که هر یک از آنها، 
یکی از محورهای همایش را در بر گرفته است. 

هدف همایش پیگیری و ترویج مسائل مغفول مانده اقتصاد مقاومتی است

وی افزود: در این پیش نشست ها در اصل، یک بارش فکری درباره موضوع اتفاق افتاده 
به  ارائه و سپس  از پیش نشست ها  پنل های تخصصی همایش، چکیده ای  است که در 

بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

مربوط  اول  کتاب  می شود.  رونمایی  کتاب  دو  از  همایش  این  در  داد:  ادامه  کریمی 
پیشنهاد  مشخص  بندی  دسته   ۶ قالب  در  را  اقدام   33 که  است  ایران  انرژی  به مسیر 
داده است تا به دستگاه های مختلف گفته شود که چه اقدامی در زمینه حل این مسائل 

انجام شود.

وی افزود: در کتاب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز برای تقویت ستاد، ابتدا آسیب 
شناسی و سپس پیشنهاداتی ارائه شده است.

کریمی گفت: در اصل، هدف این است که این مسائل جمع آوری و پیگیری شود و نقطه 
مانده،  مغفول  راهبردی  ادامه، موضوعات  در  و  باشد  مباحث  این  پیگیری  برای  آغازی 
پیگیری و ترویج شود؛ این از اهداف همایش های ساالنه اقتصاد مقاومتی است و نتایج آن 

در مطالبه و مطرح شدن موضوعات و به نتیجه رسیدن آن دیده خواهد شد.
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افتتاحیه پنجمین  مراسم  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  داوودی  پرویز  دکتر 
همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با اشاره به شاخص های کالن اقتصاد کشور گفت: ارزش 
تولیدات کشور در سال 9۶ حدود ۶94 هزار میلیارد تومان با نفت بود و تولید بدون نفت 

540 هزار میلیارد تومان بود.

وی افزود: رشد اقتصادی در سال های 92 تا 9۶ به طور متوسط 0.9 درصد بود که رشد 
خوبی نیست و ظرفیت های کشور بسیار بیشتر از این مقدار است.

داوودی رشد اقتصاد کشور را نامتوازن دانست و گفت: همواره بیش از 50 تا ۶0 درصد رشد 
اقتصادی کشور در بخش بازرگانی و خدمات بوده است که رشد مولدی نیست. 

70 درصد ظرفیت های تولید بال استفاده مانده است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در حال حاضر حدود 70 درصد ظرفیت های 
تولید خالی است و تنها از حدود 30 درصد ظرفیت ها استفاده می شود.

داوودی میزان بیکاری به خصوص در جوانان را باال دانست و گفت: سرمایه گذاری جدید 
در کشور نداشته ایم و سرمایه گذاری در بسیاری از بخش ها منفی بوده است.

وی با اشاره به افزایش ضریب جینی به ویژه در کالنشهرها گفت: تا سال گذشته دولت 
توانسته بود نرخ تورم را کنترل کند؛ اما با سیاست های ارزی دولت، تورم نیز افزایش 

یافت.

دکتر پرویز داوودی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
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نگاه به بیرون برای حل مشکالت اقتصادی مهم ترین مانع پیشرفت کشور

داوودی علت نامساعد بودن شاخص های اقتصاد کالن کشور را ۶ عامل دانست و گفت: 
اولین و مهم ترین عامل، نگاه به بیرون برای حل مشکالت اقتصادی و رقیق شدن نگاه 

ما می توانیم است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عامل دوم وضعیت موجود را تحریم ها و جنگ 
اقتصادی دانست و گفت: ما با تحریم ها مواجهیم؛ اما مشکل این است که جنگ اقتصادی 
را باور نداریم که نمونه آن در بودجه 98 مشاهده می شود. جنگ اقتصادی مانند بمب 

شیمیایی است و آثار آن بلندمدت تر، شدیدتر و مخرب تر از جنگ نظامی است.

وی با اشاره به ایجاد اتاق جنگ اقتصادی در وزارت خزانه داری آمریکا گفت: آمریکا 
در سال 2000 دفتر ویژه ای را برای رصد اقتصاد در کل جهان در وزارت دارایی خود راه 

اندازی کرد و اولین هدف آن ایران بود. 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: آنها به طور دقیق می دانند چه کاری دارند 
انجام می دهند، اما در ایران برای مقابله با تحریم ها هنوز اقدامات قابل توجهی انجام نداده ایم.

                                                                                                                                                     دیپلماسی اقتصادی فعال نیاز امروز ایران است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به محدود شدن فروش نفت کشور گفت: 
مسئوالن  و  نکردند  رعایت  را  دیپلماتیک  عرف  حتی  ایران  با  مقابله  برای  آمریکایی ها 
ارشدشان با کارشناسان کشورهایی که مشتری کاال و نفت ایران بودند، به گفتگو پرداختند 

تا از ایران کاال و نفت نخرند.

داوودی اظهار داشت: وزارت خارجه باید دیپلماسی اقتصادی فعالی را به ویژه در کشورهایی 
مثل هند و چین که از ما نفت می خرند، داشته باشد؛ اما حدود 1 سال در چین سفیر نداشتیم.
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معضالت  را  کشور  اقتصادی  عامل سوم مشکالت  بهشتی  شهید  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
بانکی، پولی و ارزی و چهارمین عامل را معضالت تجارت خارجی و قاچاق دانست.

پیشرفت  و  بودجه  مشکل  کشور،  اقتصادی  مشکالت  عامل  پنجمین  افزود:  وی 
کند پروژه های عمرانی و عامل ششم، فساد اقتصادی است.

پذیرش FATF اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران را تکمیل می کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این چند سال، خود را معطل کردیم تا 
خارجی ها بیایند و سرمایه گذاری کنند؛ اما نیامدند و این انتظار برای بخش تولیدی کشور 

مانند سم بود.

وی ادامه داد: با سیاست هایی مثل برجام، ما را در انتظار گذاشتند و اکنون نیز می گویند باید 
FATF را بپذیریم تا بتوانیم مبادالت بانکی را انجام دهیم؛ اما بنده اعالم می کنم که پذیرش 

FATF مشکالت ما را افزایش خواهد داد.

داوودی گفت: پذیرش FATF کوچک ترین مشکل ما را نیز برطرف نخواهد کرد و هیچ 
نکته مثبتی برای ما نخواهد داشت. آمریکایی ها گفته اند که اگر ایران FATF را بپذیرد، 
بسته تحریم ما کامل خواهد شد و به سمت تحریم های فلج کننده خواهیم رفت. پذیرش 
در  می توانند  اصطالحًا  و  دهد  افزایش  آمریکا  برای  را  تحریم ها  دقت  می تواند   FATF

تحریم نقطه زنی کنند.

داوودی سیاست های اقتصاد مقاومتی را نسخه علمی و بومی برگرفته از الگوی اسالمی 
و انقالبی دانست که پنج محور آن درونزایی، برون نگری، مردمی بودن، عدالت محوری 

و دانش بنیان بودن است.
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بازار ارز رقابتی نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بازار ارز گفت: این بازار یک بازار رقابتی که 
قیمت آن منصفانه، عادالنه و کارا باشد، نیست؛ چون عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان 
عمده ای دارد که عبارتند از دولت و شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی که 80 درصد 
بازار در اختیار آن ها است و قیمت آن نیز قیمتی نیست که در اقتصاد بهینه، کارا و منصفانه 

باشد.

داوودی افزود: متاسفانه پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت هایی که روی کار آمدند، این 
ایده را دنبال می کردند که افزایش نرخ ارز به نفع صادرات و به زیان واردات است. این 
موضوع از نظر تئوریک در برخی کشورها جواب می دهد؛ اما آیا برای اقتصاد ایران نیز 

مناسب است؟

کم  واردات  نمی شود،  زیاد  صادرات  ارز،  نرخ  افزایش  با  ایران  اقتصاد  در  گفت:  وی 
نمی شود، کیفیت تولید کم خواهد شد و توزیع درآمدها به شدت ناعادالنه خواهد شد.



مرکز سیاست پژوهی اقتصاد مقاومتی114

ویژه نامه پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

ریاست  پیشرفت  و  مرکز همکاری های تحول  انرژی  معاون  دکتر سیروس وطن خواه   
جمهوری در مراسم افتتاحیه پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با بیان این که ایران 
در خصوص انرژی جایگاه بی نظیر و افتخارآمیزی دارد، گفت: کشور ایران سرزمین انرژی 
است که منابع غنی و متنوع انرژی دارد و نیاز است از این ظرفیت بی انتها، استفاده بهینه 

و کارآمد صورت گیرد.

وی افزود: همانطور که در عنوان همایش نیز آمده است، انرژی پیشران اقتصاد ایران است 
و باید به آن توجه ویژه ای شود.

فروش دولتی نفت قابل رصد و تحریم است

وطن خواه گفت: با این حال، حوزه انرژی کشور با مسائل کالنی مواجه است که در این 
میان، مسائلی از قبیل بحث انتقال و ترانزیت انرژی از مباحث راهبردی است؛ اما متأسفانه 

در 40 سال بعد از انقالب آن چنان مورد توجه قرار نگرفته و مغفول مانده است.

وی افزود: آمارهای اقتصادی نشان می دهد یکی از پیشران های اصلی اقتصاد کشور بخش 
انرژی است. این در حالی است که ما آن چنان نتوانسته ایم از ظرفیت متنوع و غنی انرژی 

کشور بهره برداری متناسب داشته باشیم.

وطن خواه با بیان این که بخش های مختلفی از اقتصاد به حوزه انرژی وابسته است، گفت: 
از کل صادرات کشور به طور میانگین، بیش از 50 درصد صادرات دولتی، نفتی است و 

دکتر سیروس وطن خواه
معاون انرژی مركز همکاری های تحول

 و پيشرفت ریاست جمهوری
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از طرفی، عمده درآمدهای ارزی ما وابسته به صادرات انرژی است. با این حال، همین 
میزان از صادرات نفتی قابل رصد و تحریم است.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به بخش انرژی کشور دارد

داد:  ادامه  جمهوری  ریاست  پیشرفت  و  تحول  همکاری های  مرکز  انرژی  معاون 
بخش  تقویت  و  اصالح  بر  بندهای مشخصی  مقاومتی نیز  اقتصاد  کلی  در سیاست های 
انرژی تأکید دارد و به مسائلی از قبیل اصالح الگوی مصرف، مقاوم سازی حوزه انرژی 
در برابر تکانه ها و تهدیدات خارجی و غیره تأکید شده است که این مسئله، نشان دهنده 

اهمیت باالی بخش انرژی است.

وی افزود: باید بپذیریم که الگوی مصرف ناصحیح ما به پاشنه آشیل حوزه انرژی کشور 
تبدیل شده است و میزان و نحوه مصرف انرژی در کشور ما به شکل متحیّر کننده ای 
ناکارآمد است. ادامه این روند مصرف انرژی، کشور را از بازار های جهانی بیرون می کند.

وطن خواه با بیان این که ضعف در حوزه انرژی و عدم توجه به مسائل کالن این بخش 
موجب تحریم پذیری کشور شده است، گفت: در صورت اجرای بندهای توصیه شده 
در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، رهایی از تحریم های انرژی امکان پذیر خواهد بود.

وی اظهار داشت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به راهکارهای عملیاتی در حوزه 
انرژی تأکید شده است که در میان آن ها، بحث ذخایر راهبردی و تکمیل زنجیره ارزش 

در حوزه نفتی قابل ذکر است.

نوآوری همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی در طرح مباحث کالن

خوشبختانه  گفت:  مقاومتی نیز  اقتصاد  ساالنه  همایش  با پنجمین  رابطه  در  خواه  وطن 
همایش امسال، ابتکارات خوبی در حوزه مسائل اساسی و کالن انرژی به خرج داده که 
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کم نظیر است و مسائل مهمی از قبیل دیپلماسی انرژی، تأمین مالی پروژه های کالن نفتی، 
مبحث تنظیم گری و غیره را به بحث و بررسی گذاشته است.

وی با بیان این که همایش امسال تالش کرده است که مسائل واقعی حوزه انرژی را به 
صورت عملی بررسی کند، گفت: امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و تجزیه و تحلیل و 

ارائه راهکارها در حوزه مسائل انرژی ادامه دار باشد.

از  یکی  گفت:  جمهوری  ریاست  پیشرفت  و  تحول  همکاری های  مرکز  انرژی  معاون 
مسائل خط مقدم ایجاد تحول در گام دوم انقالب، توجه به مباحث کالن حوزه انرژی 
است. برای افزایش امنیت بین المللی و داخلی اقتصادی و محافظت از اقتصاد در مقابل 

تحریم های انرژی، باید روند انرژی کشور تغییر یابد.
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دکتر رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی در مراسم اختتامیه 
پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، گفت: امروز پنجمین سالروز ابالغ سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی است؛ حاال باید ببینیم که کشور طی این 5 سال چه حرکتی داشته است.

وی افزود: این همایش که هر سال در همکاری میان شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و 
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس برگزار می شود، برای همین است تا مسیری که کشور برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی طی کرده ارزیابی کند و کارهایی که باید انجام شود و افق هایی 

که پیش روی کشور است را پیشنهاد دهد.

دو محصول ویژه پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

از  به عنوان برگزار کننده همایش که  اقتصاد مقاومتی  ادامه داد: شبکه تحلیلگران  زارع 
نیروهای جوان و نخبه تشکیل شده، این کار را به خوبی انجام می دهند و حرف هایشان 

به اصالح کشور کمک می کند.

زارع اضافه کرد: در این همایش دو محصول منحصر به فرد و ویژه توسط شبکه تحلیلگران 
اقتصاد مقاومتی ارائه شد. محصول اول کتابچه »ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا 
تحّول؟« بود که عملکرد ستاد فرماندهی را به عنوان نهادی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
شکل گرفته، بعد از 3 سال از منظر مدیریتی و ساختاری بررسی کرده است. محصول دوم 
هم کتابچه »مسیر انرژی ایران« بود. خب امسال با توجه به تحریم ها و اهمیت موضوع 

دکتر رحیم زارع
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی
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انرژی، باید در این موضوع رویکردهای کشور را مشخص می کردیم.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: بر اساس جمع بندی های انجام شده در حوزه 
باید در حوزه  پیشنهاد شد که  اقدام راهبردی  ایران 33  انرژی  انرژی، در کتابچه مسیر 
انرژی در دستور کار قرار گیرد. در پایان نیز بر اساس این اقدامات، سیاست های کلی 
نظام در بخش انرژی جهت اصالح به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیازمند یک تحول اساسی است

در  بکنم  میخواهم عرض  که  کوتاهی  بحث  اما  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
خصوص ستاد فرماندهی است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1394 تاسیس گردید 
و هم اکنون 3 سال از آغاز فعالیتش می گذرد. طبق فرموده رهبر معّظم انقالب »در اقتصاد 
انتظار است، یک کار جهشی است؛ دستگاه ها یک کارهای  مقاومتی آن چیزی که مورد 
متعارفی دارند که خب باید انجام بگیرد؛ اما آنچه در اقتصاد مقاومتی مّدنظر است، یک کار 
فوق العاده و جهشی است.« در نتیجه ماموریت اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انجام 

اقدامات فوق العاده و جهشی در اقتصاد و پرهیز از پرداختن به امور جاری دستگاه هاست.

می گذرد،  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  فعالیت  آغاز  از  که  سالی   3 افزود: طی  وی 
اقدامات  این  جمله  از  است؛  شده  انجام  نهاد  این  توسط  پراکنده ای  و  متعدد  اقدامات 
از  حمایت  کالن  مصوبات  ها،  دستگاه  برای  پروژه   300 از  بیش  تصویب  به  می توان 
صادرات و اشتغالزایی، 202 تکلیف در بسته رونق تولید و اشتغال، برنامه های اجرایی 
مقاومتی  اقتصاد  دستگاهی  دستورالعمل های  دارایی،  تملک  طرح های  واگذاری  مانند 

همچون نظام نامه پیوست فناوری و سایر ابالغیه های موردی اشاره کرد.

در  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  اقدام  مهمترین  میان،  این  در  اما  گفت:  زارع  دکتر 
ارتباط با ماموریت اصلی این نهاد، پروژه های دستگاهی بوده که تحت عنوان »پروژه های 
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عمده  و  دارد  جریان  کماکان  که  اقدامی  است؛  شده  ابالغ  دستگاه ها  به  اولویت دار« 
فعالیت های ستاد را شامل می شود. اما بررسی پروژه های اولویت دار نشان می دهد ستاد 
و  فوق العاده  »اقدامات  انجام  یعنی  اصلی خود  ماموریت  از  مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی 
جهشی« فاصله گرفته و این فاصله به مرور زمان بیشتر شده است. در واقع پروژه هایی 
که ستاد طی سال های اخیر در دستور کار قرار داده، همان اقدامات جاری و فعالیت های 
از پیش تعریف شده دستگاه ها بوده است؛ که در حالت عادی و بدون حضور ستاد نیز 

باید انجام می شد و نمی توان آن را در قالب »اقدامات جهشی و اولویت دار« قرار داد.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی گفت: االن هم هر چند جلسات صحن اصلی ستاد کماکان 
برگزار می شود و دبیرخانه ستاد نیز همچنان پیگیری های خود از دستگاه ها را در دستور کار 
دارد، اما نمی توان پیگیری و به ثمر رساندن فعالیتی شاخص و اولویت دار در الگوی اقتصاد 
مقاومتی فارغ از »اقدامات جاری و معمولی« دستگاه ها را به این ستاد نسبت داد؛ حال آنکه در 

پیشبرد اقدامات جاری دستگاه ها نیز، نمی توان نقش قابل توجهی برای ستاد در نظر گرفت.

وی افزود: این موارد نشانگر آن است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی متوقف شده 
بار و  به یک  تنها  و  نمی دهد  انجام  اصلی خود  ماموریت  تحقق  راستای  در  و حرکتی 

بوروکراسی جدید برای دستگاه های دولتی تبدیل شده است.

دلیل توقف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چیست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در کمیته اقتصاد مقاومتی با همکاری شبکه 
تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، با 11 دستگاه جلسه گذاشتیم تا دلیل این توقف را بدانیم. 
دستگاه ها هم عوامل مختلفی را مطرح کردند اما در جمع بندی، 3 عامل مهم بود که باعث 

توقف این نهاد کلیدی شده است. 

وی افزود: جانمایی نادرست دبیرخانه ستاد از منظر ساختاری، چرا که سازمان برنامه نمی تواند 
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مسئولیت یک ستاد چابک را داشته باشد؛ تصویب حجم باالی فعالیت برخالف ماموریت 
اصلی ستاد وتبدیل اقدامات جاری دستگاه ها به پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی این 

سه عامل هستند.

دو مسیر پیش روی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

زارع ادامه داد: با توجه به موارد گفته شده، در شرایط فعلی تنها دو مسیر پیش روی ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود دارد: مسیر اول این است که بدون توجه به وضعیت موجود 
ستاد، فعالیت ها ادامه یابد؛ انتخاب این مسیر به معنای تاکید بر توقف ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی است، چرا که انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی از ستاد فعلی، انتظاری غیرممکن است.

وی افزود: مسیر دوم اما تحّول در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و احیای آن با توجه به 
تجربیات حاصل شده طی 3 سال گذشته است. ساختار و فرآیندهای ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی باید به گونه ای متحّول شود که این نهاد، در راستای ماموریت اصلی خود یعنی انجام 
اقدامات فوق العاده و جهشی اقتصاد مقاومتی قرار گیرد و در این زمینه، نقش آفرینی داشته باشد.

زارع در پایان گفت: از آنجا که وجود این نهاد کلیدی جهت پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی 
با چینش فعلی نهادِی کشور ضروری است، انتخاب مسیر دوم پیشنهاد می شود. در این 
راستا، 5 اقدام جهت اصالح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار قرار گیرد 
که عبارتند ازتصویب ساالنه 10 پروژه اولویت دار نه بیشتر، االن ساالنه 50 تا 100 پروژه 
تعریف می شود که خب اقدامات معمولی دستگاه ها هم قاطی آن می شود؛ اصالح ساختار 
دبیرخانه، این دبیرخانه نباید داخل سازمان برنامه باشد و باید ذیل خود رئیس جمهور یا 
معاونش باشد؛ ارتقاء جایگاه مصوبات، یعنی ستاد بتواند مصوبه بدهد که الزم االجرا باشد؛ 
اعطای اختیار تخصیص بودجه و استفاده از سازوکارهای تشویقی یعنی ستاد برای پروژه های 

اولویت دار بوده بدهد؛ و حذف ستادهای استانی، چون هیچ کارکردی نداشته است.
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نشست بررسی ظرفیت های کشور در توسعه تجارت منطقه ای گاز
محور انرژی و روابط خارجی؛ پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

ظرفیت های  بررسی  موضوع«  مقاومتی با  اقتصاد  ساالنه  همایش  نشست پنجمین  اولین 
کشور در توسعه تجارت منطقه ای گاز» برگزار شد.

دکتر ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و دبیر کمیته علمی همایش، دکتر وطن 
مهندس  جمهوری،  ریاست  پیشرفت  و  تحول  همکاری های  مرکز  انرژی  معاون  خواه 
سیفی مدیرعامل سابق شرکت ملی صادرات گاز، دکتر قربان عضو کمیسیون انرژی اتاق 
بازرگانی تهران و مهندس عرشی مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت اعضای 

حاضر در این نشست بودند.

صادرات برق با استفاده از گاز بهتر از صدور نفت است

در ابتدای این نشست، دکتر نرسی قربان عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با 
اشاره به این که مسئله خطوط لوله انتقال گاز از مسائل سیاسی و بین المللی جدا نیست، 
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گفت: هندی ها با فشار آمریکا از خط لوله صلح کنار کشیدند و همین امر موجب شد که 
این خط لوله تا به امروز تکمیل نشود. 

وی با بیان این که در صنعت گاز مایع طبیعی هنوز نتوانسته ایم تکنولوژی را بومی سازی 
کنیم، گفت: متأسفانه قدم های مهمی را در صنعت LNG برنداشته ایم.

قربان با اشاره به این که ایران حدود 18 درصد گاز دنیا را در اختیار دارد، اظهار داشت: 
برای صادرات گاز باید تعامل خود را با جهان حل کنیم که این امر به مسائل سیاسی بر 

می گردد.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: می توانیم در حوزه گاز اقداماتی انجام 
دهیم که متاثر از مسائل سیاسی نیست. به عنوان مثال، می توانیم گاز خود را به چاه های 
نفتی تزریق کنیم و استخراج نفت خود را افزایش دهیم. تولید برق از گاز و صادرات آن 
و توسعه صنایع گازبر مثل پتروشیمی از جمله اقدامات دیگری است که می توانیم انجام 

دهیم که به مراتب بهتر از صادرات نفت خام است.

قربان با بیان این که در زمینه صادرات گاز گروگان قرارداد ترکیه هستیم، اظهار داشت: 
در حال حاضر نباید فکر کنیم که می توانیم مثل همان قراردادی که با ترکیه داشتیم، با 

پاکستان و امارات نیز با همان مبنا و فرمول قرارداد ببندیم.

وی بر لزوم توسعه صنعت گاز از مسیر جی تی ال اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه 
اگر بخواهیم در  باشد.  قراردادهای خوبی داشته  توانست  اما قطر  خوب عمل نکردیم؛ 

صادرات گاز موفق باشیم، باید تکنولوژی جی تی ال را عمومی کنیم. 

در 10 سال اخیر ما را از بازار گاز اخراج کرده اند

در ادامه نشست، مهندس سیفی مدیرعامل سابق شرکت ملی صادرات گاز گفت: در 10 
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سال اخیر ما را از بازار گاز اخراج کرده اند. در حال حاضر در بهترین شرایط، می توانیم 
47 میلیون متر مکعب گاز بفروشیم.

وی ادامه داد: در سال 83 برنامه ریزی کرده بودیم که تا 10 سال آینده 500 میلیون متر 
مکعب گاز بفروشیم. اگر مطابق این برنامه پیش رفته بودیم، اکنون 1340 میلیارد دالر 

درآمد داشتیم.

فرصت بی بدیل ایران در صادرات گاز با خط لوله و ترانزیت

مهندس عرشی مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت در این نشست گفت: من 
قبول ندارم که خارجی ها ما را از بازار گاز بیرون کرده اند. بزرگترین مشکل ما در زمینه 

عرضه گاز به بازار، قیمت گذاری و مدیریت ریسک است.

عرشی، شکل قراردادها را مشکل دوم در زمینه عرضه گاز دانست و اظهار داشت: در 
ما  که  به طوری  است.  نیز موضوعات مختلفی مطرح  قراردادها و سرمایه گذاری  مورد 
خودمان سرمایه گذاری می کنیم و بعد تولید انجام می دهیم؛ در صورتی که در دنیا اصال 
این گونه عمل نمی شود. واقعیت این است که کشوری که نیاز به انرژی دارد، با کشور 
صاحب انرژی مذاکره می کند و یک قرارداد طوالنی مدت 20 یا 25 ساله منعقد می کند و 
این قرارداد را به بانک برده و از بانک پول برای سرمایه گذاری جذب می کند؛ اما در ایران 
قضیه برعکس است. ما هم سرمایه گذار ی می کنیم و هم تولید می کنیم و بعد به دنبال 

مشتری می رویم تا انرژی مورد نیاز را بفروشیم.

وی با اشاره به موضوع LNG گفت: در حال حاضر، انگلستان یک سوم از گاز مورد 
 LNG تولید  برای  حرکتی  هیچ  هنوز  ایران  در  اما  می کند؛  وارد  قطر  از  را  خود  نیاز 

نکرده ایم.

عرشی مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت گفت: قطری ها قراردادهای جذابی 
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دارند که مهم ترین آن قرارداد مشارکت در تولید است. به طوری که شرکت های بزرگ 
خارجی در میادین گازی قطر سهم دارند و از این طریق توانسته اند حتی در میدان گازی 
پارس جنوبی یا در آن طرف که به عنوان گنبد شمالی مطرح می شود، حجم قابل توجهی 

از این گاز میدان مشترک را برداشت کنند.

تجارت منطقه ای گاز نیاز به متولی دارد

پیشرفت  و  مرکز همکاری های تحول  انرژی  معاون  دکتر وطن خواه  ادامه نشست،  در 
ریاست جمهوری گفت: بنده از حیث سیاست گذاری به مسئله نگاه می کنم. چه ما را 
از بازار گاز بیرون انداخته باشند و چه خودمان باعث شده باشیم، سهمی در این بازار 
نداریم. باید بررسی کنیم چه عواملی باعث شده است که سهمی در بازار انرژی نداشته 

باشیم. باید تصمیم بگیریم که چگونه می خواهیم در تجارت منطقه ای نقش ایفا کنیم.

وی اظهار داشت: تمام راهبردهای کشور تایید می کند که باید در تجارت گاز نقش آفرین 
رقابتی  و جنگ  کرده  ورود  آمریکا  است.  موثر  خارجی  رقابت های  بدون شک  باشیم. 
شدیدی رخ داده است. اما باید بتوانیم مبارزه کنیم و وارد تجارت منطقه ای شویم. باید 

یک سیاست مشخص را اتخاذ کنیم و لوازم و اسباب آن را فراهم کنیم.

وطن خواه گفت: اگر به این نتیجه رسیدیم که به هر شکلی امنیت و اقتصاد ما به صادرات 
گاز بستگی دارد، باید اراده و انعطاف به خرج دهیم و حتی در صورت نیاز، گاز را رایگان 

صادر کنیم.

معاون انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری مسئله امروز کشور را 
نداشتن اراده سیاستی نسبت به مسئله راهبردی گاز دانست و گفت: یک بخش این مسئله 
نداریم. باید  دانشگاه ها  انرژی در  رشته سیاست گذاری  ما  است.  دانشی  فقر  به  مربوط 

سیاست سازان و کارشناسان، سیاست گذاران را به تصمیم برسانند.
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وطن خواه ادامه داد: تجارت منطقه ای گاز نیاز به یک متولی دارد که مسئله را از ابعاد 
باید در چارچوب تصمیم گیری این  نیز  ببیند و تصمیم گیری کند و مجریان  مختلف 

متولی حرکت کنند.

ضرورت استفاده از نفت و گاز برای توسعه کشور 

کمیته علمی  دبیر  و  دانشگاه شریف  ملکی عضو هیئت علمی  دکتر  انتهای نشست،  در 
باز می گردد. در دوره ای، شرکت  به ساختار  از اشکاالت  همایش گفت: بخش زیادی 
نفت و وزارت نفت 120 شرکت تاسیس کردند. شرکت نفت زمانی که 5 میلیون بشکه 
تولید داشتیم 70 هزار نیرو داشت و هم اکنون که 2 میلیون بشکه تولید داریم نیز همان 

70 هزار نیرو را دارد.

دبیر کمیته علمی همایش افزود: در نیروی انسانی مهندس زیاد داریم؛ اما در زمینه امنیت، 
سیاست گذاری و دیپلماسی انرژی کمبود داریم.

سریع  بسیار  پیشرفت  به  توجه  با  گفت:  پایان  در  شریف  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
فناوری، هر لحظه ممکن است نفت و گاز اهمیت خود را از دست بدهد. قبل از رسیدن 
به این وضعیت، باید هرچه زودتر نفت و گاز را از زیر زمین بیرون بیاوریم و صرف 
توسعه کشور کنیم. برای تبدیل نفت و گاز به توسعه، به کاتالیزورهایی مثل سرمایه گذاری، 

تکنولوژی و مدیریت نیاز است.
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نشست تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی در صنعت برق
محور اقتصاد برق؛ پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

نشست «تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی در صنعت برق »در چارچوب پنجمین 
همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی برگزار شد. 

دکتر حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و عضو کمیته علمی همایش، مهندس 
خوئی مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس، دکتر میری کارشناس حوزه اقتصاد 
برق و مشاور شرکت توانیر و دکتر باقری نائب رئیس سندیکای برق اعضای حاضر در 

این نشست بودند.

ضرورت انجام مطالعات جامع برای تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی 

مجلس  پژوهش های  مرکز  انرژی  گروه  مشاور  خوئی  مهندس  نشست،  این  ابتدای  در 
گفت: تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی در کشورهای مختلف مثل هم نیست. 

هر کشوری باید مرزهای تولید، انتقال و توزیع را برای خود مشخص کند.
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اصالح  سازی و  با خصوصی  برخورد  در  کشور  در  دولت ها  تمام  متاسفانه  افزود:  وی 
ساختار دچار اشتباه شده اند. این که چه قدر از صنعت برق دست دولت و چه قدر دست 

بخش خصوصی باشد، نیاز به مطالعات جامع و مطالعه تجربیات کشورها دارد.

بخش  حضور  است.  شده  تبدیل  غنائم  تقسیم  نوعی  به  واگذاری ها  داد:  ادامه  خوئی 
خصوصی در صنعت برق با حضور بخش خصوصی در خودروسازی و فوتبال تفاوت 

دارد. برق یک صنعت زیربنایی است که توسعه، منوط به آن است.

تبادل برق با کشورهای همسایه راهکار عبور از پیک مصرف برق در تابستان

انتقاد از بی توجهی نسبت  در ادامه نشست، دکتر باقری نائب رئیس سندیکای برق با 
به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: اگرچه سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 
92 در چنین روزی ابالغ شده است، متاسفانه آثار آن را به طور پررنگ در اقتصاد کشور 

نمی بینیم.

باقری تحریم های اعمال شده علیه کشور را همجه کشورهای غربی در مقابل پیشرفت 
کشور دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی راهکار مقابله با این مسئله است.

نائب رئیس سندیکای برق، انرژی را یکی از نقاط قوت کشور دانست و گفت: انرژی در 
همه جای دنیا و کشور ما محور توسعه و قوه محرک اقتصاد است. اما از تمام استعدادهای 

کشور در این زمینه بهره مند نشده ایم.

وی ادامه داد: در ۶ بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم به موضوع 
انرژی پرداخته شده است.

تقاضا گفت: در  به مصرف برق در 2 بخش عرضه و  بر اهمیت توجه  تاکید  با  باقری 
بخش تقاضا به دنبال الگوها و مدل هایی هستیم که مصرف انرژی را مدیریت کنیم. اما 
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اقتصاد مقاومتی به صادرات برق اشاره  بند  باید چه کار کنیم؟ در دو  انرژی  در عرضه 
شده است. یکی از راهکارهای عبور از پیک مصرف در تابستان، تبادل برق با کشورهای 
حداقل  به  را  نیرو  وزارت  ساالنه  سنگین  سرمایه گذاری های  به  نیاز  که  است  همسایه 

خواهد رساند.

ضرورت اصالح ساختار صنعت برق متناسب با نیازهای کشور

دکتر حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و عضو کمیته علمی همایش در ادامه 
این نشست گفت: هر سیستمی نیاز به فضای رشد خود دارد و در اکوسیستم خود جواب 
می دهد. یکی از اشتباهات ما این است که به اکوسیستم مسئله برق در کشور توجه نکرده 
ایم. مثال کشور ترکیه پس از 15 سال بررسی، بورس برق را راه انداخت و ما پس از 1 

سال بررسی، بورس برق را راه انداختیم که باعث ایجاد آشفتگی شده است.

حقی فام ساختار صنعت برق ایران را معیوب دانست و گفت: این ساختار معیوب، اثر 
خود را روی اقتصاد می گذارد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به بدهی 42 هزار میلیارد تومانی وزارت 
درباره  اگر  دادیم.  انجام  معیوب  و  ناقص  را   44 اصل  اجرای  گفت:   9۶ سال  در  نیرو 
باید  هستیم.  نقطه  همین  در  درست  بعد  سال  نکنیم،  بحث  دقیق  ساختاری  تغییرات 

اصالحات ساختار را متناسب با اکوسیستم کشور انجام دهیم.

وی افزود: باید یک تصویر بزرگ از حوزه انرژی داشته باشیم و بدون تعصب، مسیر خود 
را اصالح کنیم.

تفکیک وظایف حاکمیتی از غیر حاکمیتی لزوما به معنی خصوصی سازی نیست

در ادامه نشست، دکتر میری کارشناس حوزه اقتصاد برق و مشاور شرکت توانیر گفت: 
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در اصل تفکیک وظایف حاکمیتی از غیر حاکمیتی تردیدی وجود ندارد. در حال حاضر، 
سیاست گذار و تصدی گر یکسان هستند و از یکدیگر جدا نشده اند.

میری ادامه داد: اما تفکیک وظایف حاکمیتی از غیر حاکمیتی همیشه معادل خصوصی 
که  است  وسیله ای  یا  است  آیا خصوصی سازی هدف  ولی  است.  ترجمه شده  سازی 
بعضی مواقع می توان از آن استفاده کرد؟ در حال حاضر، خصوصی سازی تبدیل به اصل 

شده است.

وی افزود: اتفاق بد دیگری که افتاده است، این است که خصوصی سازی معادل اقتدار 
گریزی حاکمیت تعریف شده است. در لیبرال ترین اقتصاد ها هم خصوصی سازی به این 

شکل نداریم.

روش های  از  یکی  سازی  گفت: خصوصی  پایان  در  برق  اقتصاد  حوزه  کارشناس  این 
مثل حاکمیت  دیگری  روش های  و  است  حاکمیتی  غیر  از  حاکمیتی  وظایف  تفکیک 

شرکتی نیز وجود دارد که در برزیل اجرا شده است.
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نشست تأمین مالی مردمی پروژه های کالن بخش انرژی از طریق صندوق پروژه
محور زنجیره تامین صنعت انرژی؛ پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

نشست «تأمین مالی مردمی پروژه های کالن بخش انرژی از طریق صندوق پروژه »در 
چارچوب پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی برگزار شد. 

عامل  مدیر  حسینی  دکتر  اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  بختیار  دکتر 
مهندس  و  مپنا  شرکت  پرند  نیروگاه  عامل  مدیر  شریفی  مهندس  ایران،  انرژی  بورس 

ساعدی عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی  اعضای حاضر در این نشست بودند. 

لزوم اتکاء به ظرفیت های داخلی در تمامی جنبه های تأمین مالی

در این نشست، سید علی حسینی مدیر عامل بورس انرژی ایران ضمن ارائه یک مطالعه در 
رابطه با تأمین مالی مردمی پروژه های کالن بخش انرژی از طریق صندوق سرمایه گذاری 
پروژه گفت: در حوزه مالی مرتبط با بازار سرمایه هم به لحاظ دانش آن و هم به لحاظ 

منابع مالی مورد نیاز باید به ظرفیت های داخلی اتکاء داشته باشیم.
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حسینی با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه انرژی برای افزایش ظرفیت های تولیدی بسیار 
اهمیت دارد، گفت: برای این سرمایه گذاری نیاز به منابع مالی است که یکی از راهکارهای 
اساسی تأمین این منابع مورد نیاز استفاده از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری پروژه است.

حسینی گفت: ابتدا در سازمان بورس ایده صندوق پروژه برای حل مشکالت حقوقی و 
مالی جمع آوری منابع مردمی مطرح شد تا این تأمین مالی ها در فضایی شفاف و با ریسک 

مدیریت شده انجام شود.

حسینی ادامه داد: بعد از آن در بورس انرژی ایده صندوق پروژه ها شکل گرفت که در 
طی 4 سال عملیاتی شد و اکنون منابع در این صندوق ها بر اساس یک فرآینِد متناسب با 

پیشرفت پروژه تخصیص داده می شود.

حسینی گفت: صندوق پروژه ها در پروژه های زیرساختی و کالن مختلفی از قبیل طرح های 
نفتی و گازی بلندمدت قابل استفاده است و باید در بلندمدت در جذب منابع مالی تمامی 

حوزه های انرژی کشور به این صندوق ها اتکاء شود.

مپنا تجربه های موفقی از تأمین مالی پروژه ها در قالب صندوق پروژه داشته است

در ادامه این تشست، مهندس شریفی مدیرعامل نیروگاه پرند شرکت مپنا گفت: بیش از 90 
درصد تجهیزات نیروگاه های سیکل ترکیبی توسط گروه مپنا در داخل کشور ساخته می شود 
و برای خرید و تأمین مالی تجهیزات خارجی از صندوق پروژه ها کمک گرفته شده است.

شریفی گفت: با انجام سرمایه گذاری های الزم، نیروگاه گازی قابلیت تبدیل به نیروگاه های 
سیکل ترکیبی را دارند و فایده این کار در این است که راندمان و ظرفیت نیروگاه ها به 

صورت فوق العاده ای افزایش و آالینده ها کاهش می باید.

وی ادامه داد: در کل به لحاظ فنی تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی برای کشور 
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از ظرفیت صندوق  استفاده  مالی دارد که  تأمین  به  نیاز  اقدام  این  اهمیت دارد و  بسیار 
پروژه ها می توانند کمک بزرگی در این زمینه بکند.

نمونه های  ما  پروژه گفت:  موفقیت صندوق  با  رابطه  در  پایان سخنان خود  در  شریفی 
موفقی از تأمین مالی پروژه هایی چون نیروگاه پرند را داشتیم و الزم است سایر پروژه ها 

هم با این شیوه های تأمین مالی، تبدیل به سیکل ترکیبی شوند.

صندوق پروژه نماد مردمی سازی در اقتصاد مقاومتی

مردمی  بحث  گفت:  ملی  توسعه  عامل صندوق  هیأت  ساعدی عضو  مهندس  ادامه  در 
سازی و درونزایی که یکی از توصیه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، 
در صندوق پروژه ها مصداق پیدا می کند و بازار سرمایه نزدیک ترین مسیر برای تأمین 

مالی پروژه های آتی برای فرزندانمان است.

ساعدی با بیان اینکه در صندوق توسعه ملی راهکارهایی برای اعطای منابع ارزی وجود 
با مشارکت مردمی نمود پیدا می کند که یک  دارد، گفت: یکی از راهکارها در ترکیب 

سازوکار مخصوصی دارد.

ساعدی گفت: در زمینه افزایش توان سرمایه گذاری در پروژه های کالن بخش انرژی، از 
آنجایی که اپراتورهای دولتی، شرکت یا بانک به دالیلی به تنهایی نمی تواند تأمین مالی 
الزم را انجام دهند، جذب سرمایه های مردمی از طریق بورس راهکار بسیار مناسبی است.

ساعدی در ادامه در قالب یک سازوکار به کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس پیشنهاد کرد که 
یک صندوق پروژه ایجاد شود و با استفاده از آن، تأمین مالی پروژه های کالن بخش انرژی 

از طریق جذب سرمایه های مردمی در بازار سرمایه صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه برخی نقد می کنند که حتی در صورت ایجاد پروژه های توسعه طرح های 
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کالن نفتی، به دلیل تحریم ها امکان فروش محصوالت آن به خارج وجود ندارد، گفت: 
این نقد وارد نیست و اگر سرمایه های مردمی را وارد فعالیت های اقتصادی حوزه انرژی 

کنیم، مسئله تحریم ها کمرنگ می شود.

وی افزود: بدین صورت که می توان محصوالتی که از طریق پروژه ها تولید شده است را 
در داخل برای افزایش توان تولیدی مصرف کرد و همچنین با مشارکت مردم در داخل و 

خارج به فروش رساند که بورس نفت یکی از نمونه ها در این زمینه است.

وی در پایان گفت: برای جذب و ترغیب مردم جهت مشارکت در تأمین مالی پروژه ها 
راهکارهای متعددی وجود دارد و به عنوان نمونه این امکان وجود دارد که از مردم ریال 
گرفته شود و به صورت ارز پایه به آن ها تضمین های الزم داده شود که در این صورت 

هم مردم به سود خود دست می یابند و هم سرمایه گذاریشان تضمین می شود.

بورس نفت نمودی از مشارکت مردم در اقتصاد است

در پایان نشست، دکتر بختیارعضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: در حوزه 
بخش انرژی در دنیا به لحاظ تولید و ظرفیت ها جز رتبه های برتر هستیم و این امکان وجود 

دارد که با اتکاء به سرمایه ها و منابع مالی داخلی، پروژه های حوزه انرژی را فعال ساخت.

فعالیت ها  برای توسعه  را  ایم سرمایه های مردم  نتوانسته  انرژی  بختیار گفت: در حوزه 
دخیل و به سمت تولید هدایت کنیم؛ بلکه سرمایه ها به بازارهای موازی سکه و ارز جاری 

شده و در نتیجه بالی جان اقتصاد کشور شده است.

این نماینده مجلس به عنوان سخن پایانی نشست با بیان اینکه مجلس هم به دنبال طرح 
استفاده از سرمایه های مردمی در بخش پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه است، گفت: بورس 
نفت یکی از نمود های مشارکت مردمی در اقتصاد است که موفقیت آن تحول بزرگی در 

حوزه انرژی کشور خواهد داشت. 
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نشست ضرورت توسعه پتروپاالیشگاه ها در کشور
محور زنجیره ارزش نفت و گاز؛ پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

همایش  پنجمین  چارچوب  در  کشور»  در  پتروپاالیشگاه ها  توسعه  «ضرورت  نشست 
ساالنه اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

دکتر بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، مهندس محمد خانی معاون 
سابق زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس، مهندس شکرخواب مدیرعامل سابق شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس و مهندس احمدی مدیر سابق شرکت ملی مهندسی و ساختمان 

نفت ایران اعضای حاضر در این نشست بودند. 

جهان در حال حرکت به سمت توسعه پتروپاالیشگاه ها است

مورد  در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  بختیار  دکتر  نشست،  آغاز  در 
اهمیت توسعه پتروپاالیشگاه ها گفت: جهان به سمت ساخت و توسعه پتروپاالیشگاه ها حرکت 

کرده است و این نوع تأسیسات به جای اینکه بر محور سوخت باشند، سود محور هستند.
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و  پتروشیمی  محصول  ها،  پتروپاالیشگاه  محصوالت  درصد   30 از  کمتر  گفت:  بختیار 
بقیه پاالیشگاهی است و به همین دلیل، چین با سرمایه گذاری ۶0 میلیارد دالری در حال 

توسعه پتروپاالیشگاه های خود است.

وی افزود: کویت و عربستان نیز در این زمینه، توسعه ظرفیت های فراوانی را در دستور 
اند. همچنین آمریکا از طریق معافیت های مالیاتی بر سرمایه های هدایت  کار قرار داده 
شده به سمت پتروپاالیشگاه ها، سیاست تشویق تأمین مالی پتروپاالیشگاه ها را در دستور 

کار قرار داده است.

سود باالی خام فروشی دلیل عدم توسعه پتروپاالیشگاه ها

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: در ایران متأسفانه به دلیل 
با  اما  است؛  نشده  انجام  پتروپاالیشگاه ها  توسعه  منافع،  تضاد  فروشی و  به خام  تمایل 
طرح های مناسب و ابتکاری می توان مشارکت 90 درصدی مردم را جلب کرد و سرعت 

بازگشت سرمایه و سود را افزایش داد.. 

دکتر بختیار گفت: مطالعات و جلسات متعددی پیرامون توسعه طرح های پتروپاالیشگاهی 
صورت گرفته است و مدل کار به این صورت است که برای جلب مشارکت مردمی باید 

طرح ها را جذاب کرد و سرمایه های مردمی را در بازه زمانی کوتاه بازگشت داد.

بختیار گفت: سرمایه مورد نیاز باید از صندق توسعه ملی برداشته شود؛ به این صورت که 
پول خوراک آن ها اخذ نشود و برای بازپرداخت سرمایه ها نیز مهلت داده شود. 

بختیار با اشاره به اینکه برخی معتقدند این طرح اشکاالتی دارد که مهمترین آن ایجاد 
رانت است، گفت: ما نیز معتقدیم که این طرح بسیار جذاب است، اما اعتقادی به وجود 
رانت در این طرح نداریم. زیرا می دانیم که این طرح برای افراد خاص در نظر گرفته نشده 
است؛ بلکه مردم هستند که باید در این طرح سرمایه گذاری کنند. به همین دلیل باید به 
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گونه ای طرح  را می نوشتیم که حتما جذاب باشد و مردم بتوانند بخشی از سرمایه خود را 
در این طرح ها وارد کنند و زود به اصل پول و سرمایه خود برسند.

دسترسی به بازار وسیع کشورهای منطقه با تولید محصوالت پتروپاالیشگاهی

در ادامه مهندس محمد خانی معاون سابق زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس در رابطه 
با توسعه ظرفیت پتروپاالیشگاه ها گفت: از محصوالتی مانند پلی کربنات استفاده فراوانی 
صورت می گیرد و بازار بزرگی در منطقه برای آن وجود دارد. با این حال، راهکار تولید 

آن ایجاد پتروپاالیشگاه ها است که توسعه ای در این زمینه نداده ایم.

محمدخانی گفت: مصرف سوخت فسیلی در دنیا رو به کاهش است و کشورها به سمت 
استفاده از انرژی های نو حرکت می کنند. با این حال، نیاز به محصوالت پتروشیمی رو 

به افزایش است.

میلیارد  وارد می کند و حدود 31  نفت  میلیارد دالر   3.5 کره جنوبی ساالنه  افزود:  وی 
دالر صادرات محصوالت پتروشیمی دارد. لذا باید گفت که نیاز است ایران نیز پتروشیمی 

و پاالیشگاه ها را به یکدیگر وصل کند.

محمد خانی در پایان گفت: هرچند منابع زیادی برای توسعه پتروپاالیشگاه ها مورد نیاز 
است، اما خوشبختانه بیشتر از این میزان، سرمایه آماده جذب در دست مردم وجود دارد.

سود پتروپاالیشگاه ها قطعی است

در ادامه مهندس شکرخواب مدیر عامل سابق شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: با 
قطعیت می توان بیان کرد که ایجاد پتروپاالیشگاه ها سودده خواهد بود؛ اما نیاز به اقدام 

جدی در این زمینه داریم.



137 pmecenter.ir

فصل پنجم؛ سخنرانی ها و نشست های همایش

شکرخواب گفت: نیاز به اصالح سیاست های بخش انرژی و هماهنگی فرابخشی در این 
زمینه داریم؛ چرا که ظرفیت های جدیدی از قبیل نیاز کشورهای اطراف به بنزین شکل 

گرفته است که باید بر روی آن ها متمرکز شویم.

وی افزود: به عنوان مثال، ایران می تواند با حداقل هزینه، نیاز بازار عراق را برطرف کند؛ 
اما به شرطی که از فرصت توسعه پتروپاالیشگاه ها استفاده شود.

حتی کشورهای غیرنفتی نیز پتروپاالیشگاه ایجاد کرده اند

نفت  ساختمان  و  مهندسی  ملی  سابق شرکت  مدیر  احمدی  مهندس  نشست،  پایان  در 
ایران گفت: کشوری مثل ایتالیا نفت ندارد، اما بزرگترین شرکت نفتی را دارد که این امر، 

اهمیت پتروپاالیشگاه ها را برای عموم کشورهای جهان نشان می دهد.

استحصال  پتروپاالیشگاه ها  که  نشان می دهد  المللی  بین  معتبر  مطالعات  احمدی گفت: 
نفت خام را فوق العاده افزایش می دهد و به دنبال آن سود هم به شکل چشمگیری زیاد 

می شود.

وی افزود: در آینده بنابر اتفاقاتی که در دنیا می افتد، ما در رابطه با تولید نفت کوره دچار 
مشکل خواهیم شد و صادرات قفل خواهد شد. بنابراین کار عاقالنه این است که توسعه 

پتروپاالیشگاه ها را در دستور کار قرار دهیم.

وی در پایان گفت: همه ظرفیت ها از دانش گرفته تا منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه 
پتروپاالیشگاه ها در کشور وجود دارد و فقط نیاز است که ابتکار عمل به خرج دهیم تا از 

این ظرفیت بالقوه جهت رشد اقتصادمان بهره بگیریم.
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نشست بررسی چالش های ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی
محور ساختار اداره بخش انرژی؛ پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

پنجمین  چارچوب  در  انرژی«  بخش  تنظیم گر  نهاد  ایجاد  چالش های  نشست »بررسی 
همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

مهندس سیفی مدیر عامل سابق شرکت ملی صادرات گاز و عضو کمیته علمی همایش، 
دکتر فتحی معاون اقتصادی و توسعه رقابت مرکز ملی رقابت، مهندس داوودی نائب رئیس 
شورای رقابت، دکتر حیدری مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت 

نیرو و دکتر شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت از اعضای این نشست بودند.

لزوم ایجاد یک نهاد تنظیم گر برای کل بخش انرژی کشور

در ابتدای این نشست، مهندس داوودی نائب رئیس شورای رقابت گفت: در بخش های 
انحصار  بعضا بازار  و  نیستند  کاملی  بازارهای  ولی  داریم،  بازار  انرژی  از جمله  زیادی 
طبیعی هستند. محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی بازار دارد. بازار برق در سطح 
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تولید کننده ها بازار است، ولی دولت دخالت می کند و محدوده قیمت ها را تعیین می کند. 
پس بازارهایی وجود دارد، ولی نیاز به تنظیم گری دارد.

داوودی ادامه داد: در جایی که انحصار نباشد، کسی نباید دخالت کند. مهمترین ویژگی 
اقتصادی که انحصار ایجاد می کند، صرفه جویی مقیاس است.

نائب رئیس شورای رقابت  ضمن تاکید بر تسریع و تسهیل فرآیند ایجاد نهاد تنظیم گر 
گفت: به علت روابط نزدیک بخش نیرو با بخش نفت و گاز بهتر است برای کل انرژی 

یک نهاد نهاد تنظیم گر داشته باشیم.

تجربه متفاوت ایجاد نهاد تنظیم گر در کشورهای مختلف

در ادامه نشست، دکتر فتحی معاون اقتصادی و توسعه رقابت مرکز ملی رقابت گفت: 
انرژی جایگاه فوق العاده ای در مراحل توسعه اقتصادی کشورها دارد.

فتحی تجربه ایجاد نهاد تنظیم گر در کشورهای مختلف را متفاوت دانست و گفت: در 
آمریکا و کشورهای اروپایی یک نهاد تنظیم گر داریم اما در کشورهای آسیایی و برخی از 
کشورهای آمریکای التین چند نهاد تنظیم گر داریم. از نگاه مرکز ملی رقابت، وجود یک 

نهاد تنظیم گر بهتر است.

اوقات فکر می کنیم  داد: گاهی  ادامه  اقتصادی و توسعه رقابت مرکز ملی رقابت  معاون 
نیز  بازار دارند،  بازار تعارض دارد. در حالی که در کشورهایی که  اقتصاد  با  تنظیم گری 

تنظیم گری وجود دارد.

در کشور بازار وجود ندارد

دکتر شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت در ادامه این نشست گفت: نهاد 
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تنظیم گر در اقتصاد به مثابه کاتالیزور در علم شیمی است؛ یعنی خودش در واکنش شرکت 
نمی کند ولی آن را تسهیل می کند. قطعا پیش نیازهایی برای ایجاد نهاد تنظیم گر وجود دارد.

شکوهی با بیان این که در کشور، بازار و حتی بازار انحصاری نداریم، گفت: بازار انحصاری 
یعنی درآمد نهایی مساوی با هزینه نهایی است. آیا در بازار پتروشیمی، بنزین و برق این وضعیت 

را داریم؟ انحصار طبیعی هم نداریم؛ بلکه انحصار دولتی با قیمت گذاری تکلیفی وجود دارد.

نهاد  ایجاد  که  است  این  من  پیشنهاد  گفت:  نفت  صنعت  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
تنظیم گر را از بین مجتمعی پتروشیمی آغاز کنیم. نهاد تنظیم گر باید در بخش ایجاد شود 

و در فرابخش شکست می خورد.

نهاد تنظیم گر باید مستقل باشد

در ادامه نشست، دکتر حیدری مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات آب و برق 
وزارت نیرو گفت: تقریبا از یک دهه گذشته، اصالح ساختاری در بخش برق در کشور 

اتفاق افتاد و تاکید شد که ساختار مالکیت صنعت برق باید بازنگری شود.

شبکه  به  نسبت  بیشتری  رقابت پذیری  ظرفیت  از  تولید  بخش  که  این  بیان  با  حیدری 
برخوردار است، گفت: شبکه به انحصار طبیعی نزدیک تر است.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو مهم ترین دغدغه 
مالی،  استقالل  استقالل،  از  تنظیم گر مستقل دانست و گفت: منظور  نهاد  ایجاد  را  خود 

حرفه ای و سازمانی است.

وی در پایان گفت: بزرگ ترین آفت نهاد تنظیم گر این است که ترکیب اعضای آن، بیش 
از این که به سمت تخصص برود، به سمت نمایندگی محور برود و نماینده هر صنف به 

نفع صنف خود بجنگد.
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تقدیر از مقاالت برتر
پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

در اختتامیه پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی از 8 مقاله برتر تقدیر به عمل آمد. 
عناوین مقاالت و نویسندگان آن به قرار زیر است:

1- ارائه مدل مطلوب شکل دهي به بازار برق منطقه ای کشورهای عضو اکو با الگوبرداری 
از مدل بازار برق یکپارچه اتحادیه اروپا؛ معین احمدی 

2- استراتژی های تلفیقی تامین مالی پروژه های صنعت نفت در شرایط تحریم با تکیه بر 
ابزار SWOT ؛ سید سعید دانشی

3- غفلت از ابعاد اقتصادی موافقت نامه پاریس در کشور؛ عسگر سرمست 

4- آسیب شناسی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف برق در بخش خانگی از منظر 
اقتصاد رفتاری؛ سعید سیدحسین زاده یزدی

راهکارهای سیاستی؛ محمد  ارائه  و  ایران  انرژی  تنظیم گری بخش  نظام  5- چالش های 
عظیم زاده آرانی 
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۶- بررسی و ارائه راهکار تامین مالی پروژه های توسعه و نگهداشت تولید صنعت نفت؛ 
محمد فندرسکی

7- ارائه ابزارهای سیاستی برای رگوالتوری صنعت پاالیش نفت ایران؛ علی قربانی

8- بررسی دالیل ناکامی در تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی برای کاهش شاخص شدت 
انرژي؛ مهدی نظری
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