
سلبعلي كريمي يكي از كارشناسان حوزه 
انرژي كشور اس�ت كه   او در كارنامه خود 
س�ابقه مديريت در ش�ركت ملي نف�ت و گاز اروندان و 
معاونت ش�ركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و مديريت 
ش�ركت نفت مناطق مركزي ايران را داراست؛د ر نسل 
اول قراردادهاي باي بك مس�ووليت بس�تن قراردادها 
از سوي ايران را با برخي از شركت هاي خارجي بر عهده 
داش�ت. او در گفت وگو با »اعتماد« ضم�ن دفاع از مدل 
جديد قراردادهاي نفتي موس�وم ب�ه IPC آن را تكامل 
قراردادهاي ب�اي بك مي داند و تف�اوت محتوايي ميان 
اين دو را رد نمي كند. كريمي همچنين به دفاع تمام عيار 
از بسته ش�دن قرارداد توسعه فاز يازده پارس جنوبي با 
توتال مي پ�ردازد و اين قرارداد را عامل رش�د اقتصاد و 
اشتغال كش�ور و بهبود فضاي بين المللي در قبال ايران 
مي داند. او در رابطه با انتقاداتي كه به وزارت نفت مي شود، 
مي گويد: » بايد پذيرفت كه به دليل جايگاه حساس انرژي 
و نقش محوري آن در اقتصاد كش�ور دغدغه هاي جدي 
ناشي از بحث نفوذ و و تاثيرگذاري آن در حوزه سياسي و 
امنيتي حساسيت مضاعف به وجود آورده است كه همين 
موضوع سبب حجم زياد نقد و انتقاد شده است.« مشروح 

مصاحبه با او در ادامه آمده است: 

به نظر ش�ما چرا بح�ث قراردادهاي نفت�ي تا اين 
اندازه چالش ايجاد كرده است چرا مباحث مربوط 
به نفت در ايران تا اين اندازه چالش برانگيز است؟

اين موضوع ناش��ي  از نقش كليدي نف��ت در مثلث امنيت، 
سياس��ت و اقتصاد است. از س��ال 1901 كه قرارداد دارسي 
در ايران منعقد ش��د تا امروز 116 س��ال مي گذرد و در تمام 
اين س��ال ها،  اين ماده س��ياه رنگ يكي از اصلي ترين منابع 
تامين نيازهاي مالي بخش اقتصادي كش��ور بوده اس��ت. تا 
مقطع انقالب اسالمي اساسي ترين ثروت منابع عظيم نفت 
و گاز توسط خارجي ها مديريت و تعيين تكليف مي شد. لذا 
در ذهن و حافظه تاريخي مل��ت ايران اتفاقات رخ داده نفت 
را يك ابزار اس��تعماري قلمداد كرده كه بيش��تر سود آن به 
خارج رفته و مردم از منافع آن بهره مند نشده اند و عامل آن 
را همه شركت هاي نفتي كه به هفت خواهران نفتي معروف 
بودن��د مي دانند. به همين خاطر ي��ك بدبيني ذهني وجود 
دارد و همين امر سبب ش��ده تا نسبت به قراردادهاي نفتي 
ذهنيت منفي و دغدغه داشته باشد در حالي كه شركت هاي 
نفتي امروز نس��بت به آن زمان به لحاظ س��اختار، رويكرد 
و... متفاوت اس��ت. آن زمان شركت هاي نفتي عمدتا تحت 
مالكيت كش��ورهاي متبوع خود بودند درحال��ي كه امروز 
عمدتا خصوصي شده و در بورس هاي اقتصادي داراي سهام 
هستند و مجمع صاحبان سهام دارند و نمي توانند نقش آن 
دوران را ايفا كنند. ازطرفي به بركت انقالب اسالمي امروزه 
حاكميت سياسي و امنيت سرزميني و اجتماعي، جايگاه ملي 
و بين المللي جمهوري اسالمي ناشي از مردم ساالري ديني 
آنقدر ثبات و قدرت پيدا كرده است كه همه كشورهاي جهان 
واقعيت آن را پذيرفته اند ام��روزه عهد قاجار و زمان پهلوي 
نيست. بلكه دوران شكوفايي و عزت و اقتدار ملت ايران است 
و نبايد از حضور و س��رمايه گذاري ش��ركت هاي بين المللي 
نفتي در ايران نگران بود. بنده مي گويم نه بايد بدبين بود و نه 
بايد خوشبين؛ بلكه بايد واقع بين بود و واقعيت امروز جذب 
حداكثري سرمايه خارجي جهت ايجاد اشتغال و شكوفايي 
اقتصادي بوده تا رونق فضاي كسب و كار كه ضرورت جدي 
جامعه ايراني اس��ت محقق ش��ود. نكته قابل تامل در حوزه 
امنيت اقتدار ايران آنجاس��ت كه در چالش��ي ترين منطقه 
حرك��ت خردمندانه س��پاه در ش��ليك موش��ك ها به قلب 
تروريس��م در دير الزور همه حاميان تروريس��تم را غافلگير 
كرده و س��بب ش��د تا ضريب امنيت منطق��ه افزايش يابد. 
يعني در ايران اس��المي ثبات سياسي، امنيتي و جاذبه هاي 
اقتصادي آن چنان باالس��ت كه محافظه كارترين شركت ها 

انگيزه سرمايه گذاري را در ايران درك كرده اند. 
اهميت حضور شركت هاي بزرگ خارجي در حوزه 

انرژي ايران چيست؟
اين برمي گردد ب��ه ويژگي هاي اين ش��ركت ها و تاثيرات 
مثبتي كه بعد از تبديل فضاي بين المللي از ايران هراس��ي 
به ايران باوري ايجاد شده است كه ماحصل دستاورد برجام 
و همچنين ش��رايط پس��ابرجام اس��ت. از طرفي از محل 
درآمدهاي س��رمايه گذاري خارجي و بدون تحميل فشار 
ب��ه منابع محدود مالي داخل كش��ور مي توان ضمن ايجاد 
اش��تغال و درآمد زايي رش��د اقتصادي مطلوب به دس��ت 
آورد. بايد به اين نكته توجه كرد كه ما داراي مخازن عظيم 
نفت و گاز هس��تيم كه مي توانيم در ح��وزه تامين باثبات 

انرژي نقش آفريني ج��دي كنيم. ازطرفي عمده مخازن ما 
از نيمه عمر گذشته اند و نگهداش��ت توان توليد باثبات به 
عنوان يك اهرم قدرتمند به منظ��ور حفظ و ارتقاي نقش 
در راس��تاي منافع ملي و همچنين حفظ جايگاه ايران در 
اوپ��ك بر ظرفيت و ثبات توليد نف��ت و گاز افزود. از طرفي 
ش��ركت هاي بين الملل��ي فعال در حوزه نف��ت و گاز چهار 
ويژگ��ي مهم دارن��د. س��رمايه، فناوري، دان��ش فني روز، 
مهارت و اعتبار تاثيرگذار مثبت در حوزه انرژي و در جايي 
حضور مي يابند كه ريسك ها را منطقي ببينند فلذا حضور 
اين شركت ها سبب خواهد شد تا از اين مزايا بهره مند شده 
و بتوانيم با اس��تفاده از فن��اوري و دانش فني همراه جذب 
س��رمايه خارجي توان باثبات توليد خ��ود را حفظ كرده و 
با بهره من��دي از روش هاي نوي��ن EOR/IOR افزايش 
ضريب بازياف��ت حداكثري توليد نف��ت و گاز را از مخازن 
 تحقق بخش��يم. در حال حاضر حداكث��ر ضريب بازيافت 
25 درصد محاس��به مي شود در حالي كه اين رقم مي تواند 
به 40 درصد برس��د. زماني اهميت اي��ن موضوع ملموس 
مي ش��ود كه بدانيم به ازاي هر يك درصد افزايش ضريب 
بازيافت حدود 1/5 ميليارد بش��كه ب��ه ذخاير نفت و ثروت 
كشور افزوده مي شوئد كه با احتساب قيمت 50 دالر در هر 
بشكه حدود 75 ميليارد دالر به ثروت كشور افزوده مي شود 

و اين يك مزيت كامال چشمگير است. 
ازطرف��ي منابع مح��دود داخل��ي و مش��كالت عديده در 
باالدستي نفت و با عنايت به افت طبيعي توان توليد ساليانه 
مخازن و همچنين هدف گذاري توليد 5 ميليون بشكه نفت 
در روز و با فرض توليد معادل 8/5 ميليون بشكه نفت و گاز 
در روز، طي برنامه شش��م به جذب س��رمايه 130 ميليارد 
دالري نياز اس��ت كه اين ميزان س��رمايه ام��كان تامين از 

داخل كشور را ندارد. 
 در ش�رايط حس�اس فعلي كش�ور چرا انتقادات 

به اين سطح كم سابقه رسيده است؟
بايد پذيرفت ك��ه به دليل جايگاه حس��اس انرژي و نقش 
محوري آن در اقتصاد كش��ور دغدغه هاي جدي ناش��ي از 
بحث نفوذ و و تاثيرگذاري آن در حوزه سياس��ي و امنيتي 
حساسيت مضاعف به وجود آورده است كه همين موضوع 
س��بب حجم زياد نقد و انتقاد ش��ده اس��ت. اما بايد توجه 
داش��ت كه نقد منصفانه خوب است مش��روط بر اينكه بر 
مح��ور اخالق مداري باش��د و بتواند به حف��ظ منافع ملي 
كمك كند ولي يك جاي��ي از حالت عادي و اعتدال خارج 
مي ش��ود و به جهت گيري خاص تبديل مي ش��ود كه اين 
امر تبعات منفي در افزايش درجه ريس��ك سرمايه گذاري 
خواهد داشت. زيرا بايد توجه جدي داشته باشيم كه اصوال 
تخصص و سرمايه ترسو هستند و در جايي حضور پيدا كه 
احساس امنيت مي كنند. بنابراين بايد محورهاي اساسي 
تعريف و حول آن محورها بحث ش��ود يعني اينكه ببينيم 
آيا اي��ن روش در تقابل با حاكميت سياس��ي، منافع ملي، 
 امنيت ملي هس��ت يا نيس��ت؟ فكر مي كن��م هر دو طرف 
يك خط قرمز دارند و آن هم اين س��ه محور است. ازطرفي 
فرآيند طي ش��ده به لحاظ قانوني و اخذ مجوزها از هيات 
تطبيق قوانين مجلس شوراي اسالمي شوراي امنيت ملي 
و ش��وراي اقتصاد حكايت از آن دارد كه اين مدل قرارداد 
در تعارض با موارد فوق نيس��ت و مدل قابل قبولي اس��ت. 
البت��ه بايد در اجراي پ��روژه با به كارگي��ري تيم حرفه اي 
خصوصا تيم مديريت يكپارچه مخزن جهت نيل به اهداف 
قرارداد بس��يار حس��اس بود. فلذا براي جذب حداكثري 
سرمايه گذاري بايد فضا را آرام كرد و با اين مدل قراردادي 
كه مورد قبول واقع شده نسبت به جذب سرمايه  و فناوري 
مب��ادرت كرده و ريس��ك هاي س��رمايه گذاري را كاهش 
دهيم. اص��وال قراردادهاي نفتي به دليل چندوجهي بودن 
از پيچيدگي خاصي برخوردار هستند كه بررسي و تجزيه و 
تحليل آنها تجربه و تخصص حرفه اي را مي طلبد. اظهارنظر 
در خصوص ابعاد آن به اين سادگي و توسط هر فردي نتيجه 
مطلوب به دنبال نخواهد داشت جز آنكه سبب مطول شدن 
مدت مذاكرات، يأس و دلسردي متقاضيان سرمايه گذاري 
و جذب آنها در بازار كسب و كار رقبا شده يا اينكه به دليل 
ايجاد حساسيت ها، درجه ريسك سرمايه گذاري و به تبع 
آن هزينه هاي اجراي پروژه باال خواهد رفت كه بايد به اين 
نكته توجه جدي داشته باش��يم. خاطرنشان مي سازد در 
مدل بيع متقابل نوع اول و دوم هم از اين انتقادات بس��يار 
زياد ب��ود ولي با گذر زمان در عمل اكث��ر منتقدان متوجه 
شدند آن مدل ها مشكلي براي كشور ايجاد نكردند و منجر 
به تولي��د بخش عمده اي از نفت و گاز ش��دند. بلكه تحقق 
توليد، افزودن بر 700 هزار بشكه نفت و حدود 150 ميليون 
مترمكعب گاز در روز ظرفيت بااهميتي به توليد نفت و گاز 

كشور اضافه كردند. 
يكي از مهم ترين انتقادات به مجموعه وزارت نفت، 

مدل جديد قرارداد ها است، شما به عنوان كسي 
ك�ه در دوره اي وظيف�ه اجراي�ي داش�تيد، اي�ن 

انتقادات را چقدر منصفانه مي دانيد؟
اين از اختيارات نمايندگان محترم اس��ت كه سوال كنند و 
وزارت نفت و خصوصا ش��خص وزير محترم و معاونين وي 
هم هميشه پاسخ منطقي داده اند شايد بيشترين سواالت 
و حضور در كميس��يون هاي مختلف و صح��ن علني طي 
اين چهار سال گذش��ته بوده از وزير محترم نفت شده ولي 
هميشه پاسخ قانع كننده داده و خوشبختانه كارت زرد هم 
نگرفت و تقريبا هر هفته وزير محترم جهت پاسخگويي به 
نمايندگان محترم به مجلس رفته و هميشه نمايندگان را 
قانع كرده است من فكر مي كنم حال كه كليه فرآيندهاي 
قانوني طي ش��ده بايد به وزارت نفت اعتم��اد كرد تا بتوان 
سهم خود را از سرمايه خارجي و فناوري موردنياز در عرصه 
بين الملل��ي ابتياع كرد تا بتوان به منافع ملي و ش��كوفايي 

اقتصاد و اشتغال كمك كرد. 
اما به نظر م��ن ببينيد اصوال تدوين هر م��دل قراردادي بر 
اساس اهدافي تدوين مي شود. قرارداد IPC كه در حقيقت 
نسل سوم قرارداد بيع متقابل است مدل اصالح شده اي است 
كه مشكالت قبل را به طور نسبي حل كرده است يعني اينكه 
به لحاظ مدت، قيمت و تعهدات سرمايه گذار نسبت توليد، 
به خصوص بعد فني مهندس��ي مخ��زن اصالحات صورت 
گرفته است. در قراردادهاي بيع متقابل نسل اول و دوم بعد 
از آزمايشات توليد 21 روزه عمال پيمانكار تعهدي نسبت به 
توليد از ميدان نداشت. اين امر سبب شده بود تا با استفاده 
از فن��اوري روز كه به عنوان يك ابزار رقابتي در دس��ت اين 
شركت ها بوده جهت افزايش ضريب بازيافت و توليد بهره مند 
نشويم. همچنين محدوديت منابع مالي و خصوصا قوانين و 
مقررات سختگيرانه دولتي در نفت سبب شده بود تا با وجود 
پتانسيل هاي موجود، حفظ توان و ارتقاي توليد هميشه با 
تاخير و مشكل مواجه ش��ود و در مقايسه با رقبا به راندمان 
و بهره وري مطلوب نرس��يم. نظ��ام بودجه ريزي ضعيف و 
غيرعملياتي نيز به اين مشكالت افزوده است و سبب افزايش 
هزينه توليد و گران تمام شدن پروژه ها مي شود. درنتيجه با 
حضور درازمدت پيمانكار و با عنايت به حفظ حقوق كارفرما، 
اعم از مالكيت، حاكميت، نظارت و كيفيت و... مش��كلي در 

اين رابطه متصور نيست. 
باتوجه به كليدي ترين ركن اين نوع قراردادها كه قانون حاكم 
ب��ر آن يعني قوانين ايران ب��وده و باعنايت به اخذ مجوزها از 
مراجع ذي صالح اعم از هيات تطبيق قوانين مجلس شوراي 
اسالمي، شوراي امنيت ملي و شوراي اقتصاد فرآيند قانوني 
طي شده است و به لحاظ اقتصادي نيز از مزايا برخوردار است 
و همچنين با وجود اليه هاي نظارت��ي قانوني اعم از نظارت 
قانوني مجلس و هيات نظ��ارت بر قراردادهاي نفتي در نهاد 
محترم جمهوري و وزارت محت��رم نفت، جاي دغدغه باقي 
نمي ماند؛ لذا با توجه به اركان در نظر گرفته شده در قرارداد، 
محفوظ ماندن اختيارات حاكميتي، مالكيتي، فني و اجرايي، 
بنده با توجه به تجربيات اجرايي خود نسبت به اجرايي شدن 
اي��ن مدل با نگاه مثب��ت مواقفم و اين م��دل درحال حاضر 
مناسب و كاربردي اس��ت البته كارشناسان به خوبي واقفند 
كه سير تاريخي تحول مدل هاي قراردادي تغييرات زيادي 
داش��ته؛ فلذا اگر اين ق��رارداد در خالل اج��را نياز به اصالح 
داشته باش��د مي توان با تدوين الحاقيه آن را اصالح كرد كه 
اين امر ض��رورت به كارگيري تيم حرفه اي تخصصي و قوي 
در اجراي طرح با اصالت و اولويت دادن به جايگاه  مهندسي 
مخزن مي تواند ي��ك مدل موثر و موفق باش��د و دغدغه اي 

متصور نيست. 
فراموش نكنيم اين مدل براي نخس��تين بار در يك ميدان 
مشترك اس��تفاده مي شود كه جزو محس��نات آن است و 
رقباي ما در كشورهاي توليدكننده نفت و اوپك قراردادهاي 
بسيار منعطفي دارند كه توانسته اند سرمايه زيادي جذب 
كنند من جمله كشور همس��ايه  عراق و حكومت سعودي. 
بنابراين بايد همه به موفق شدن اين مدل قرارداد در عمل 
و اجرا كمك كنيم؛ فلذا از اجرايي ش��دن اين قرارداد تحت 

اين مدل قراردادي حمايت مي كنم. 
اين ق��رارداد ماحصل 116 س��ال تجربه اس��تخراج نفت 
در ايران بوده اس��ت؛ ب��ه عالوه تجربيات اخذ ش��ده از نوع 
قراردادهايي كه رقباي ما در حوزه نفت و گاز به كار برده اند 
كه اين امر سبب شده مدل جديد بتواند انگيزه الزم را جهت 
جلب و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش نفت و 
گاز را فراهم آورد. ذكر اين نكته حايز اهميت اس��ت كه بقا 
و ارتقاي توليد و نگهداش��ت و انعطاف پذيري توليد منوط 
به توسعه مس��تمر با اتكا به استفاده از فناوري، دانش فني 
و سرمايه است؛ لذا با اس��تفاده از ويژگي هاي قانون حاكم 
ب��ر قرارداد كه قانون ايران اس��ت مي توان��د در بخش هاي 
داخل كشور نيز اثربخش و س��بب تحرك جدي در حوزه 

كس��ب و كار و حضور در بازار صادراتي گاز شود؛ فلذا بايد 
از اين فرصت جهت ارتقاي حداكثري فضاي كس��ب و كار، 
انتقال دان��ش فني و بومي كردن فن��اوري با بهره مندي از 
شركت هاي دانش بنيان و س��ازندگان داخلي و همچنين 
ارتقاي كيفي شركت هاي مهندس مشاور در امر مهندسي 

و مديريت مخزن شد. 
چندي پيش يك�ي از خبرگزاري ادع�ا كرده بود 
توت�ال اصل محرمانگي را پيش ت�ر در قبال ايران 
رعايت نكرده است. اين حرف چقدر درست است 
و تا چه اندازه بايد به اين موارد در بستن قراردادها 

توجه كرد؟
من با توتال كار نكرده ام و اگر به لحاظ حقوقي مس��تنداتي 
در اي��ن رابطه ب��وده قاعدتا بايد قبل از امض��اي قرارداد به 
وزارت نفت ابالغ مي ش��د. وزير محت��رم نفت هم در خالل 
پاسخ به سوال نمايندگان محترم در مجلس توضيح كامل 
ارايه كردند؛ لذا بايد توجه داش��ت كه رعايت محرمانگي از 
اركان اصلي هر قراردادي خصوصا قراردادهاي نفتي است. 
قضاوت در خصوص اين موضوع در حوزه اختيارات نهادهاي 
نظارتي و امنيتي اس��ت و اگر چني��ن موضوعي به صورت 
مستدل و مستند اثبات شده بود قاعدتا بايد به وزارت نفت 
ابالغ مي شد و وزارت نفت هم به آن عمل مي كرد؛ لذا چون 
قرارداد به امضا رسيده اس��ت اين گونه مي توان تصور كرد 

كه مشكلي وجود نداشته است. 
مضاف��ا حس��ب ع��رف بين الملل��ي و روح ق��رارداد حفظ 
محرمانگ��ي به لح��اظ حقوق��ي از اركان كلي��دي اينگونه 
قراردادهاس��ت. بنابراين ايجاد ضرر يا خسارت توسط هر 
يك طرفين قرارداد تبعات حقوقي خود را دارد كه معموال 
شركت هاي صاحب اعتبار بين المللي ازجمله توتال به اين 
نكته توجه جدي دارد و به خاطر حفظ اعتبار خود در بازار 

بين المللي از انجام كار غيرقانوني اجتناب مي كنند. 
همچنين تيم مذاكره كننده ايران��ي از قابليت و تجربيات 
قابل قب��ول حرف��ه اي و بين المللي برخوردار ب��وده و بعيد 

مي دانم كه به سادگي فريب بخورند. 
مهم ترين ويژگي حضور ش�ركتي چون توتال در 

ايران چيست؟
مهم ترين ويژگي حضور اين شركت ها را مي توان به منزله 
شكس��ت امريكايي ه��ا در ممانعت در س��رمايه گذاري در 
ايران تلقي كرد. از طرفي اين ش��ركت يكي از معروف ترين 
و معتبرترين شركت هاي بين المللي فعال در حوزه انرژي 
است. س��وابق كاري آنها در ميدان س��يري A و E و فاز 2 
و 3 پ��ارس جنوبي مورد رضايت ش��ركت مل��ي نفت بود و 
تعهدات خود را به موقع به انجام رس��اند و جزو 4 ش��ركت 
برتر و حرفه اي فعال در صنعت نفت و گاز اروپا است. افزون 
بر اي��ن كيفيت كار يك ش��ركت در اين جاي��گاه از ميزان 
سرمايه گذاري در ساير كشورها، ميزان ذخاير و همچنين 
فعاليت ه��اي بين المللي آنها مورد ارزياب��ي قرار مي گيرد 
كه توس��ط تيم ارزيابي در شركت ملي نفت قبل از امضاي 
قرارداد صورت  پذيرفته اس��ت و لذا حضور توتال به عنوان 
نخستين شركتي كه در پسابرجام در ايران سرمايه گذاري 
مي كن��د انگي��زه مثبت و بازتاب بس��يار خوب��ي در ايجاد 

انگيزه و همچنين تش��ويق ساير ش��ركت هاي عالقه مند 
جهت س��رمايه گذاري در ايران بوده و مهم تر از همه تالش 
امريكايي ها در مخالفت از سرمايه گذاري اينگونه شركت ها 

در ايران را خنثي كرده است. 
ب��ه نظر مي رس��د دس��تاوردهاي خوبي باي��د از اين اقدام 

متصور بود. 
برخ�ي مدع�ي هس�تند ش�ركت هاي آس�يايي 
متعهدت�ر از ش�ركت هاي اروپايي هس�تند، نظر 

شما چيست؟
ي��ك اصل كلي ب��راي همه اين ش��ركت ها اع��م از غرب و 
ش��رق وجود دارد و آن هم انجام تعهدات و رعايت قوانين 

بين المللي است. 
البته شركت هايي از آسيا وجود داشته اند كه با وجود امضاي 
قرارداد و حتي شروع كار و پيشرفت پروژه ، تعهدات خود را 

به اتمام نرسانده  و پروژه را ترك كرده اند. 
حسب تجربه شركت هاي اروپايي حرفه اي تر از شركت هاي 
آسيايي عمل كرده اند و به لحاظ استانداردها و كيفيت كار و 
خصوصا دانش فني مديريت مخزن از شركت هاي آسيايي 
در جايگاه باالتري قراردارند. البت��ه در قرارداد جديد يك 
كنسرسيوم متشكل از شركت هاي آسيايي، اروپايي و ايراني 
مسووليت پروژه را به عهده دارند كه اين يك مزيت است و 
ريسك هاي اجراي پروژه را كاهش داده و قطعيت اجرايي 
را باال مي برد زيرا مشتركا و منفردا مسووليت اجراي پروژه 

را به عهده خواهند داشت. 
 بس�ياري نقد دارن�د كه توت�ال اگر تحت فش�ار 

قرار گيرد ايران را رها مي كند. 
بايد توجه داشت كه اين شركت حسب قوانين ايران )قانون 
حاك��م برقرار( بايد تعهدات خ��ود را انجام دهد و اگر به هر 
دليلي پروژه را انجام ندهد هزينه اي به او پرداخت نمي شود. 
البته اگر روزي قطعنامه اي از سوي سازمان ملل و يا شوراي 

امنيت صادر شود، چاره اي ندارند. 
 البته تجربه نش��ان داده اين گونه ش��ركت ها جهت حفظ 
مناف��ع و اعتب��ار خود س��عي مي كنن��د مجوزهاي خاص 
گرفته تا تعهدات را به انجام رس��انند نمون��ه آن در دوران 
تحريم و در يكي از قراردادهاي بيع متقابل وجود داش��ت 
و يك ش��ركت اروپايي كه عملكرد خوبي هم از خود به جا 
داش��ت با وجود تحريم ها و تقبل هزينه هاي مازاد بر سقف 
قرارداد تعهدات خود را انجام و پ��روژه را تكميل و تحويل 
كرد. لذا مي ت��وان درخالل اجراي پروژه، اس��تراتژي اجرا 
)Contractual Strategy( را به گون��ه اي تدوين كرد 
كه تحت هر شرايطي پروژه به اتمام برسد كه حسب تجربه 

اين امر غيرممكن نيست. 
يعني شما فكر مي كنيد قرارداد با توتال مي تواند 

تحريم گذاشتن عليه ايران را سخت تر كند؟ 
اين بحث را بايد دوستان وزارت خارجه پاسخ دهند و عوامل 
متعددي در اي��ن رابطه وجود دارند. البته كش��ور مطبوع 
شركت توتال، فرانسه اس��ت و فرانسه عضو شوراي امنيت 
است و اين مي تواند موضع فرانسوي ها را در چنين مواردي 

در موضع گيري ها متعادل تر كنند. 
اساسا حضور شركت هاي معتبر بين المللي در حوزه انرژي 
در متعادل كردن موضع كش��ورهاي ذي ربط موثر اس��ت. 
اصوال حضور آنها نقش منعطفي در مباحث و مذاكرات دارد 
و به نظر مي رسد از اتخاذ موضع سرسختانه آنها مانند آنچه 
كه در س��ال 1390 درخالل تحريم هاي ظالمانه به وجود 

آمد جلوگيري  كند. 
ولي به هر حال با توجه به س��ير و سرعت تحوالت جهاني و 
منطقه اي هر امري ممكن اس��ت؛ به همين خاطر ريسك 
س��رمايه گذاري در حوزه انرژي باال است. اين بستگي دارد 
به ديپلماسي نفتي و سياست خارجي كه تا چه حد بتوانند 
در عرص��ه بين الملل��ي، ايران  باوري را نهادين��ه كرده و به 

ايران هراسي خاتمه دهند. 
درخصوص ايجاد شكاف بين اروپا و امريكا اگرچه عواملي 
مشهود است ولي امريكايي ها با اروپايي ها منافع مشترك 

متعددي دارند. 
ش��ايد بتوان اين طور تفس��ير كرد كه به دليل وضعيت بد 
اقتصادي در اروپا و عدم حضور شركت هاي امريكايي در بازار 
انرژي ايران، اروپايي ها از اين فرصت استفاده كرده و در بازار 
ايران حضور يافته اند اما اين به آن معني نيست كه شكاف 
بين امريكا و اروپا عميق باشد. در زمان نهضت ملي صنعت 
نفت چنين تصوري حاكم بود كه به موازنه منفي تلقي شد 
اما در عمل ديديم كه تصور غلطي بود و سبب غفلت شد. 

به نظر ش�ما چطور ممكن است كشورهايي مانند 
عراق با س�ابقه اي به مراتب كمتر از ايران در بازار 
انرژي، حاال س�هم بيش�تري از اين بازار داش�ته 

باشند؟
سوال خوبي است؛ واقعا چرا كشوري مانند عراق كه شرايط 
آن را بهتر مي دانيد توانست جذب سرمايه كند و توليد خود 
را بيشتر از ما كند! چون قراردادها را به گونه اي منعطف كرد 
كه ايجاد رغبت كردند ولي كشور ما آن روزها با شديدترين 

و بي رحمانه ترين تحريم مواجه شد. 
االن هم مدل قراردادي را اصالح كرده تا بتوان ريسك هاي 
سرمايه گذاري را كاهش داده و جذب سرمايه گذار كرد. با 
وجود طي مس��ير پرفراز و نش��يب و طوالني اخذ مجوزها، 
هنوز معترض و منتق��د وجود دارد به گون��ه اي كه قدرت 
تصميم گيري را براي مس��ووالن وزارت نفت سخت كرده 

است و اين يعني ايجاد فرصت جهت رقبا. 
من نگران آنم كه آنقدر چانه بزنيم و فرصت ها را از بين ببريم 
كه فردا مجبور شويم به مدل هاي قديمي مشاركت در توليد 

و امتيازي برگرديم. 
همين عربستان كه رقيب جدي ما در اوپك است در مدت 
بسيار كوتاهي يك شبه قرارداد يك صد ميلياردي در صنعت 

نفت و گاز خود منعقد مي كند. 
آن وق��ت ببيني��د در كش��ور م��ا نهايي ك��ردن يك مدل 
قراردادي چهار سال طول مي كش��د بنابراين معلوم است 
كه فرصت ها را از دس��ت مي دهيم و سرمايه گذار متقاضي 
وقتي فرآين��د تصميم گيري را مطول ببيند جذب س��اير 
مناطق و كش��ورهاي رقي��ب ما خواهد ش��د. از همين رو، 
باي��د روش ها و تكنيك ه��ا و ابزار خ��ود را در قياس با رقبا 

پيش بين��ي و به كار گرفته تا فرص��ت طاليي بهره مندي از 
مزاياي نفت و گاز وجذب سرمايه گذاري و فناوري و بالطبع 
درآمد و اش��تغال را محق��ق كنيم، زيرا باتوج��ه به رقباي 
جدي از جمل��ه shaleOil/Gas و نقش موثر انرژي هاي 
تجديدپذير معلوم نيس��ت كه در آينده نفت و گاز با مزيت 
باقي بمانند. دليل اين ادعا تغيير سبد انرژي در افق 2040 
بوده كه نقش س��اير انرژي ها به 25درصد خواهدرس��يد و 
كشورهاي صنعتي نسبت به س��اخت خودروها با سوخت 
پ��اك و هيبريدي برنام��ه اجرايي خ��ود را در افق 2040 

تنظيم كرده اند. 
نف�ت  وزارت  چهارس�اله  عملك�رد   مجم�وع 

را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
وقتي از عملكرد صحبت مي ش��ود بايد براس��اس شاخص 
قضاوت كرد. طي چهار سال گذش��ته وزارت نفت در كليه 
حوزه ها خصوصا باالدس��تي، )اعم از افزاي��ش توليد نفت 
و گاز(، بازگش��ت س��قف توليد به دوران پي��ش از تحريم 
استيفاي بحق توليد نفت ايران در اوپك و ديپلماسي موثر 
نفتي، مس��تثني كردن نفت از قانون خدمات كش��وري و 
صندوق بازنشستگي كشوري، ساخت اقالم 10 گانه كاالي 
كليدي مورد نياز صنعت نفت در راستاي اقتصاد مقاومتي، 
تحقق رش��د اقتصادي 9درصد از 11درص��د، فعال كردن 
بازارهاي هدف جهت صادرات گاز و تدوين و تصويب طرح 
مسووليت هاي اجتماعي نفت و... و همچنين زمينه جهت 
جذب سرمايه گذاري هاي جديد حكايت از عملكرد موفق 
وزارت نف��ت دارد. به اعتقاد بن��ده وزارت نفت موفق ترين 
وزارتخان��ه بوده و وزي��ر محترم موفق تري��ن وزير به لحاظ 
عملكرد كاري و حرفه اي اس��ت. هرچند كه اين نكته كمتر 
مورد توجه واقع ش��ده و كمتر از وزارت نفت و شخص وزير 

قدرداني مي كنند. 
نكته كليدي ديگر اينكه با عنايت به مطالبات جدي جامعه 
ايراني درخصوص اش��تغال و باتوجه به حضور 40 ميليوني 
مردم در انتخابات اخير و انتخاب رييس محترم جمهوري با 
بيش از 24 ميليون راي پاسخگويي به اين مطالبات نيازمند 
منابع و همكاري و همدلي اس��ت. منابع دولت محدود بوده 
)ماليات و درآمد نفت(. بنابراين بهترين منبع، جذب سرمايه 
خارجي با اولويت سرمايه گذاري در نفت و گاز است. لذا بايد 
همه به دولت كمك كنيم. موفقيت دولت يعني موفقيت نظام 
و موفقيت نظام يعني جلب اعتماد مردم كه اكنون مهم ترين 

دغدغه آنها بيكاري و اشتغال است. 
از همين رو پيشنهاد مي شود به منظور رسيدن به يك رويه 
مشترك بين منتقدين و موافقين سرمايه گذار خارجي در 
حوزه انرژي، براس��اس راهبرد )برآيند حداكثري( رس��انه 
ملي مي تواند كمك شاياني به اين امر با ايجاد ميز انرژي يا 
اختصاص شبكه اي تحت عنوان شبكه اقتصاد انرژي كنند. 
از سويي باتوجه به فرصت هاي پيش روي ايجادشده توسط 
رقبا، توصيه مي ش��ود طرح آمايش سرزمين از منظر انرژي 
در افق 2040 مطالعه و تدوين شود تا بتوان جايگاه ايران را 

در حوزه انرژي حفظ و ارتقا بخشيد. 

انرژي

اقتصاد 8
اهميت حضور شركت هاي معتبر در ايران

مهم ترين ويژگي حضور اين شركت ها را مي توان به منزله شكست امريكايي ها در ممانعت در سرمايه گذاري در ايران تلقي كرد. از طرفي توتال يكي از معروف ترين و معتبرترين شركت هاي بين المللي فعال در حوزه انرژي است. سوابق 
كاري آنها در ميدان سيري A و E و فاز 2 و 3 پارس جنوبي مورد رضايت شركت ملي نفت بود و تعهدات خود را به موقع به انجام رساند و جزو 4 شركت برتر و حرفه اي فعال در صنعت نفت و گاز اروپا است. افزون بر اين كيفيت كار يك 

شركت در اين جايگاه از ميزان سرمايه گذاري در ساير كشورها، ميزان ذخاير و همچنين فعاليت هاي بين المللي آنها مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
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عربستان كه 
رقيب جدي 
ما در اوپك 

است در مدت 
بسيار كوتاهي 

يك شبه 
قرارداد 
يك صد 

ميلياردي در 
صنعت نفت و 

گاز خود منعقد 
مي كند

مباحث انرژي 
حساسيت برانگيز 

است
بايد پذيرف�ت كه به دليل 
جاي�گاه حس�اس انرژي 
و نق�ش مح�وري آن در 
اقتصاد كشور دغدغه هاي 
جدي ناش�ي از بحث نفوذ 
در  آن  تاثيرگ�ذاري  و 
حوزه سياس�ي و امنيتي 
حساس�يت مضاع�ف به 
وج�ود آورده اس�ت ك�ه 
همين موضوع سبب حجم 
زي�اد نق�د و انتقاد ش�ده 
است. اما بايد توجه داشت 
كه نق�د منصفان�ه خوب 
است مشروط بر اينكه بر 
محور اخالق مداري باشد 
و بتوان�د به حف�ظ منافع 
ملي كمك كن�د ولي يك 
جاي�ي از حالت ع�ادي و 
اعتدال خارج مي شود و به 
جهت گيري خاص تبديل 
مي شود كه اين امر تبعات 
منفي در افزاي�ش درجه 
ريسك س�رمايه گذاري 

خواهد داشت.

ضرورت 
قراردادهاي 

منعطف
واقعا چرا كش�وري مانند 
عراق كه شرايط آن را بهتر 
مي دانيد توانست جذب 
سرمايه كند و توليد خود 
را بيش�تر از ما كند! چون 
قرارداده�ا را به گون�ه اي 
منعطف ك�رد ك�ه ايجاد 
رغبت كردند ولي كشور 
ما آن روزها با شديدترين 
و بي رحمانه ترين تحريم 

مواجه شد. 

گفت وگو با سلبعلي كريمي، كارشناس انرژي: 

نگرانم كه آنقدر چانه بزنيم كه فرصت ها از بين برود

تيم مذاكره كننده  نفتي فريب نمي خورند

صبا طاهريان/ اعتماد

گروه اقتصادي

جذب سرمايه گذار خارجي و مساله اشتغال
با عنايت به مطالبات جدي جامعه ايراني درخصوص اش�تغال و باتوجه به حضور 40 ميليوني مردم در انتخابات اخير و انتخاب 
رييس محترم جمهوري با بيش از 24 ميليون راي پاس�خگويي به اين مطالبات نيازمند منابع و همكاري و همدلي است. منابع 
دولت محدود بوده )ماليات و درآمد نفت(. بنابراين بهترين منبع، جذب سرمايه خارجي با اولويت سرمايه گذاري در نفت و گاز 
است. لذا بايد همه به دولت كمك كنيم. موفقيت دولت يعني موفقيت نظام و موفقيت نظام يعني جلب اعتماد مردم كه اكنون 

مهم ترين دغدغه آنها بيكاري و اشتغال است. 
از همين رو پيشنهاد مي شود به منظور رس�يدن به يك رويه مشترك بين منتقدين و موافقين سرمايه گذار خارجي در حوزه 
انرژي، براساس راهبرد )برآيند حداكثري( رسانه ملي مي تواند كمك شاياني به اين امر با ايجاد ميز انرژي يا اختصاص شبكه اي 

تحت عنوان شبكه اقتصاد انرژي كنند. 
از س�ويي باتوجه به فرصت هاي پيش روي ايجادشده توسط رقبا، توصيه مي شود طرح آمايش سرزمين از منظر انرژي در افق 

2040 مطالعه و تدوين شود تا بتوان جايگاه ايران را در حوزه انرژي حفظ و ارتقا بخشيد.


