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  اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 

  مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

   

 بسمه تعالي

  ، بايدها و نبايدها1404چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق   

  

  arshahbazi@nidc.ir، كارشناس ارشد مهندسي حفاري شركت ملي حفاري ايران،عليرضا شهبازي

  

 :چكيده

در واقع ايـن سـال شـروع     -از سوي مقام معظم رهبري» جهاد اقتصادي«به عنوان سال  1390درحالي با نامگذاري سال 

روح "توليد ملي ، حمايـت از كـار و سـرمايه ايرانـي    "بنام 1391و ادامه اين روند در نامگذاري سال   -جهاد اقتصادي بود

بـه   جهش اقتصادياجراي هرچه بهتر اين هاي  اي در كالبد اقتصاد كشور دميده شد كه بايد قبل از هرچيز زيرساخت تازه

شـمار   هـاي زيربنـايي اقتصـاد بـه     هاي اساسي برنامـه  در هر كشور از زيرساخت» انرژي«با توجه به اينكه مقوله . پيش رود

تـرين   در كشور، مهم» مديريت انرژي«مردم كشور در مصرف انرژي، شايد بتوان گفت  رود و با توجه به عادت نادرست مي

اهميت اين مديريت انرژي و فعاليتهاي توليدي خصوصا در صـنعت نفـت    .سال جهاد اقتصادي ناميده مي شود فعاليت در

از مجموعه توانمنـديهاي   1390زماني بارزتر مي گردد كه در اقدامي بي سابقه مقام معظم رهبري در ابتدا و انتهاي سال 

سيدن به اقتصادي پايدار ، جهـادي عظـيم در بخـش هـاي     يكي از اصول ر از طرفي. وزارت نفت بازديد به عمل مي آورند

در اين مقاله سعي شده است بـا اشـاره   .مديريتي همچون اقتصادي، تجاري، علمي و بويژه انرژي و الگوي مصرف مي باشد

و همچنين اهم وظايف وزارت نفـت بـراي اعمـال اصـل مالكيـت و       1404چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق به 

را  1404چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق  چالشهاي پيش رو جهت رسيدن بهحاكميت ملي بر ذخاير، برخي از 

  .ره گرددنظام مديريتي كشور در اين چشم انداز اشاو به عبارتي بايدها و نبايدهاي  ذكر كرده و به نكات ضعف و قدرت 

  

  انرژي، نفت و گاز، چشم انداز:واژه هاي كليدي

  

  :مقدمه

باتوجه به سياستها و راهبردهاي كلي كشور ، گسترش حامل هاي انرژي و توسعه زيرساخت هاي انرژي هاي نو در چشم   

متداوم گفته هاي  كشور سهم بسزايي خواهد داشت و اين امر متعالي نخواهد بود مگر با اجراي صحيح و 1404انداز ايران 

 جهت دهي كلي كشور براي  هرچند .دربخش هاي كالن كشور) مديريت انرژي(مقام معظم رهبري يعني اصالح الگوي مصرف 

ولي يكي از اصول رسيدن به اقتصادي پايدار،  بمنظور ايجاد جهش اقتصادي بوده است،از سوي رهبري  و سال گذشته امسال

  .جهادي عظيم در بخش هاي مديريتي همچون اقتصادي، تجاري، علمي و بويژه انرژي و الگوي مصرف مي باشد

  )1(اهم وظايف وزارت نفت براي اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي بر ذخاير-

، وظيفه اعمال اصل مالكيـت و حاكميـت   1358ت، مصوب مهرماه قانون تاسيس وزارت نف 3وزارت نفت به موجب مفاد ماده     

ملي ايران بر ذخاير و منابع نفت و گاز كشور و تاسيسات نفـت، گـاز و پتروشـيمي و صـنايع وابسـته بـه آن در بهـره بـرداري و         

  :ستبازاريابي را بر عهده دارد كه مهمترين وظايف وزارت نفت در راستاي انجام اين ماموريت به شرح زير ا

ــات آن          -1    ــظ تاسيس ــداري و حف ــاز و نگه ــت و گ ــابع نف ــب از من ــحيح و مناس ــرداري ص ــره ب ــاير و به ــيانت از ذخ   .ص

  .كوشش در توسعه دانش فني مربوط در جهت خودكفايي هرچه بيشتر و بي نيازي از خارج-2   
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عوامل ديگـر قـدرت   . (گردد محسوب مي المللي نفت و گاز، در زمره سه مولفه اصلي قدرت كشور در مناسبات و معادالت بين    

ويـژه كشـورهاي    با توجه به وابستگي حياتي عمـوم كشـورهاي دنيـا و بـه    ). است ملي ايران، مذهب و جغرافياي راهبردي كشور

خيز دارنـد و همـين امـر وزن     با ممالك نفت ها رفتاري توام با احتياط و مراعات مند، به منابع انرژي، همه دولت و قدرت صنعتي

  .بخشد ها مي سياسي به آن هاي زني اصي در مذاكرات و چانهخ

 

چراكه تمام منافع حاصل از فروش نفـت   .شود از طرف ديگر نفت عاملي مهم در همبستگي و يكپارچگي ملي ايران محسوب مي

  است مساله به تقويت جايگاه و پايگاه دولت مركزي در ايران منجر گشته گيرد و همين در اختيار دولت قرار مي

قراردادهـاي   نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده هاي نفتـي، گـاز و محصـوالت پتروشـيمي و تصـويب نهـايي        -3  

 .مربوط به امور مذكور و ساير قراردادها

ــابع مــالي الزم بــراي آنهــا               -4 ــامين من ــرح هــاي بــزرگ ســرمايه اي و تعيــين نحــوه ت ــزي و اجــراي ط   .برنامــه ري

تدوين سازمان ستادي وزارت نفت و ساختار كلي شركت هاي تابعه، نظارت بـر سـازماندهي شـركت هـاي مـذكور و      تهيه و   -5

ــي        ــاي كلــ ــي هــ ــط مشــ ــا و خــ ــدف هــ ــت از هــ ــوب و تبعيــ ــول مصــ ــت اصــ ــان از رعايــ ــول اطمينــ   .حصــ

  .نمايندگي ايران در مجامع نفتي و بين المللي   -6

  )5(اف سند چشم اندازسياست هاي وزارت نفت در جهت تحقق اهد برخي از    

  .شناسايي كل منابع هيدروكربوري در پهنه سرزمين با اولويت مخازن مشترك-1

  .افزايش ظرفيت توليـد نفـت و گـاز بـا هـدف افـزايش سـهم ايـران در بـازار جهـاني نفـت و ارتقـاي جايگـاه آن در اوپـك                -2

  .استفاده از فناوري هاي نوين حداكثر بهره وري از مخازن از طريق افزايش ضريب بازيافت مخازن و  -3  

طـور متوسـط بـيش از     به(رقم مطلوبي است  «ضريب ظرفيت«برداري از انرژي باد در ايران، نظير  هاي بهره در حالي كه شاخص

حمـايتي   ، ضـعف قـوانين  )بيشتر اسـت % 4باشد حدود  برداري از انرژي باد مي اول بهره در كل كشور كه از آلمان كه رتبه% 21

ايـن در حاليسـت كـه    . حـوزه را از بـين بـرده اسـت     گـذاري در ايـن   بودن تعرفه خريد تضميني باد تمايل به سـرمايه نظير كم 

و  22000بـيش از   تر از ايران است، به ترتيب ها به مراتب كم برداري از باد در آن پتانسل بهره كشورهايي نظير آلمان و هند كه

  )5(.مگاوات نيروگاه بادي را نصب كرده اند 8000

 

يك منبع زمين . شود گيگاوات برآورد مي 135تا  65حدود  جهاني استفاده از منابع ژئوترمال در جهاناز طرفي ديگر پتانسيل  

گرمـايي    منـابع زمـين   از سوي ديگر عملكـرد . گاهي مطمئن در فصول سرد سال براي تأمين انرژي باشد تواند تكيه گرمايي مي

و در فصـول سـرد سـال    ) در كشور ما بسيار وابسته به انرژي گاز است برخالف انرژي برق كه(ت كامالً مستقل از ساير منابع اس

. رسـد  نظـر مـي   منابع كامالً محسوس بـه  رو لزوم توجه جدي به اين از اين. خوبي بر آن تكيه كرد توان به انرژي، مي جهت تامين

 كـدام از منـاطقي كـه در دنيـا مـورد      هاست و تاكنون هـيچ  آنگرمايي، عمر باالي  ضمن اينكه يكي از مزاياي مهم منابع زمين

توان يك منبع مطمئن و دائمي انـرژي   رو مي از اين اند و از بين نرفته) سال 90با عمري باالي (اند  استفاده انرژي ژئوترمال بوده

  .در آن منطقه داشت

همكاري مشاوران آلماني تهيه شده است، حـدود   باهاي نو  در ايران برطبق اطلس انرژي زمين گرمايي كه توسط سازمان انرژي

منطقـه   اصلي تـرين منبـع انـرژي زمـين گرمـايي در     . انرژي زمين گرمايي مشخص شده است برداري از ناحيه مستعد بهره 10
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گرفته، نيروگاه زمـين گرمـايي مشـكين شـهر بـا ظرفيـت        هاي صورت ريزي بر طبق برنامه. شهر استان اردبيل قرار دارد مشكين

  .تكميل خواهد شد 1391مگاوات در سال  55اسمي 

ارتقاي سطح همكاري با ديگر كشورهاي منطقه و اعضاي اوپك به منظور ايفاي نقـش مـوثر در تـامين انـرژي، حضـور در        -4   

  .طــــرح هــــاي ســــرمايه گــــذاري، ايجــــاد ثبــــات در بــــازار جهــــاني نفــــت و گــــاز و كســــب درآمــــد عادالنــــه 

  .صنعت نفت و استفاده از توانمندي هاي داخل كشور در خارج از مرزها تقويت رويكرد برون گرايي -5   

  .اولويت دادن به تامين گاز مـورد نيـاز برنامـه هـاي تزريـق بـه ميـادين نفتـي جهـت افـزايش بازيافـت از ميـادين نفتـي               -6 

  .تالش در جهت صدور گاز طبيعي به كشورهاي منطقه و جهان-7

ريت بنگاه داري در شركت هـاي تابعـه نفـت، همـراه بـا روان سـازي مقـررات در جهـت         اصالح ساختار و تقويت نگرش مدي-8 

افزايش بهره وري و روزآمد ساختن شركت هاي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي كشور و ارتقاي آنها به سطح شركت هـاي بـين   

  .44المللي با رعايت سياست هاي اصل 

ت در منطقه از طريق تعامل سـازنده بـا كشـورها و شـركت هـاي مـوثر در       تبديل ايران به قطب فناوري هاي نوين صنعت نف-9

  .عرصه فناوري نفت و گاز در بازارهاي جهاني

  .تعهد نسبت به توسعه پايدار و رعايت معيارهاي زيست محيطي -10

  )2(برخي از سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف

هنگ صرفه جويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير، تجمل ـ اصالح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فر1

  گرايي و مصرف كاالي خارجي با استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانه ها به ويژه رسانه ملي؛

  پيشگامي دولت، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف؛ -2

قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر  صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدام هاي -3 

كشور به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا » شاخص شدت انرژي«

  : اي زيرپايان برنامه ششم توسعه با تأكيد بر سياست ه

  اولويت دادن به افزايش بهره وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد انرژي؛ -4

  انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي؛ -5

شد و مصرف مسرفانه سـوخت   مي طريق فروش نفت تأمين ماليدستانه دولت در گذشته در بخش انرژي كه از  هاي گشاده يارانه

ــلي  ــور، اصـ ــرژي و   در كشـ ــده انـ ــران فزاينـ ــل بحـ ــرين دليـ ــي   تـ ــوب مـ ــران محسـ ــت در ايـ ــيط زيسـ ــت محـ  .گشـ

شود و روند تخريـب و   گاز يا بنزين مصرف مي ميليون نفر 300ميليوني ايران بيش از كشورهاي با جمعيت باالي  70در كشور 

كشـوررا بـا   ... هـا و مراتـع، خشكسـالي، كـاهش بارنـدگي و       هـا، از بـين رفـتن جنگـل     فرسايش ي در كشور،تجديد منابع طبيع

  )4(.هاي جدي مواجه ساخته است بحران
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هـاي توسـعه    رسيم كه شاخص بناهاي توليد در هر كشوري است به اين نتيجه مي ترين سنگ با نگاهي به بخش برق كه از مهم 

 8دهد كه در طول اين مدت ظرفيت نيروگـاهي ايـران    سال اخير نشان مي 45در صنعت برق در ايران و جهان و مقايسه آنها در 

. برابر شده است كـه در ايـن بـاره از ميـانگين جهـاني بـاالتر قـرار داريـم         2رف خانگي برابر و متوسط مص 4.6برابر، توليد سرانه 

بنابراين رشد مصرف انرژي و شدت مصرف انرژي در ايران در مقايسه با جهان جاي تاسف شديد دارد كـه البتـه در ايـن ميـان     

ست كه بيشـترين حجـم مصـرف انـرژي در     هاي خانگي و تجاري بوده و اين در حالي ا تمركز مصرف انرژي نيز مربوط به بخش

از سوي ديگر، انرژي مصرفي ايران در بخش توليد نيـز  . هاي توليدي است يافته و كشوري مانند چين در بخش كشورهاي توسعه

 برابـر  6وري الزم را ندارد، به طوري كه شاهد آن هستيم كه در ايران ميزان انرژي مصرف شده براي توليد يك كاال گاه تـا   بهره

ميانگين جهاني است كه اين موضوع عامل اصلي غيرقابل رقابت بودن كاالهاي ايراني با كاالهـاي مشـابه توليـد شـده در ديگـر      

ترين عوامل در باال بودن مصرف انرژي در ايران، پايين بودن قيمت  شايد بتوان اينگونه ارزيابي كرد كه يكي از مهم. كشورهاست

  )9(. است

  :در چارچوب سياست هاي زير ارتقاي بهره وري - 6  

  تحول رويكرد تحقق درآمد ملي به سمت اتكاي هرچه بيشتر به منافع حاصل از كسب و كار جامعه؛ -  

  :افزايش بهره وري با تأكيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره وري از طريق -  

  اجتماعي و مادي با تأكيد بر اقتصاد دانش پايه؛ حداكثر سازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايه هاي انساني، -

سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش نفت و گاز به عنوان راهگشاي صنعت نفت و گـاز ايـران    از طرف ديگر  

  )3(به شرح زير در سرلوحه برنامه هاي بلندمدت وزارت نفت قرار دارد

  .ســـترش اكتشـــاف نفـــت و گـــاز و شـــناخت كامـــل منـــابع كشـــوراتخـــاذ تـــدابير و راهكارهـــاي مناســـب بـــراي گ    

افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت، متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي، امنيتـي و      

  .سياسي

يني بـا فـرآورده   افزايش ظرفيت توليد گاز متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تامين مصرف داخلـي و حـداكثر جـايگز       

  .هاي نفتي

گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه اي و تربيت نيروي انساني متخصص و تالش براي ايجاد مركز جـذب و صـدور دانـش و        

  .خدمات فني و مهندسي انرژي در سطح بين المللي و ارتقاي فناوري در زمينه هاي منابع و صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

د سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي در امر نفت و گاز در بخش هـاي  تالش الزم و ايجا    

  .مجاز قانوني

بهره برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش، فرآوري و پااليش و معاوضه و انتقال نفت و گـاز      

  .منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني

  .بهينه سازي مصرف و كاهش شدت انرژي    

 .جـــايگزيني صـــادرات فـــرآورده هـــاي نفـــت، گـــاز و پتروشـــيمي بـــه جـــاي صـــدور نفـــت خـــام و گـــاز طبيعـــي     

ايـران اگرچـه از نظـر    . اقتصـادي ايـران اسـت    هـاي  هـا و ناكارآمـدي   ترين تاثير منفي نفت در اقتصاد ايران، پوشش ضعف بزرگ

 و كار جزء كشورهاي غني و پيشرفته نيست، اما ثروت كالن نفت كه بـدون زحمـت و   يط كسببنيادهاي توليد و فناوري و مح

  .با درآمد سرانه نسبتاً باال قرار داده است محنت در اختيار جامعه قرار گرفته است، كشور را در رديف جوامع در حال توسعه و
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راحتي با فروش نفـت تـامين    تعهدات مالي ما به داشته، چراكهها مخفي نگاه  نفت واقعيات اقتصاد ضعيف و بيمار كشور را از نظر

. وادار سـازيم  هايمان را به تالش و تكاپو در عرصه اقتصاد-ايم تا مغزها و دست كمبود نكرده شده است و هيچگاه احساس نياز و

محسـوب  ) الهـاي لـوكس  ويـژه بـراي كا   بـه (اي بـزرگ   كننده مصرف اگرچه ايران از لحاظ سرانه توليد كشوري غني نيست ولي

  )7(.شود مي

نظير ماليات و ميزان آنچه صادرات غيـر نفتـي    تالبته ذكر اين مساله ضروري است كه در ايران، حجم ساير منابع درآمدي دول

قيمـت نفـت    طوري كـه نوسـانات جهـاني    مستقيم وابسته به نفت است به طريق غير نيز به … شود نظير فوالد و نيز خوانده مي

    .دهـــــد هـــــاي درآمـــــد ملـــــي كشـــــور نشـــــان مـــــي آثـــــار خـــــود را در ســـــاير بخـــــشخـــــوبي  بـــــه

      
  )4(1404چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق     

معادل تن نفت خام به ازاي هزار دالر توليد ناخالص داخلي به قيمـت ثابـت سـال    ( 3/0كاهش شدت انرژي كشور به كمتر از -

2000(  

كننده نفت خام در اوپك كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ايجاد ظرفيت توليد با ساير حفظ جايگاه ظرفيت دومين توليد-

  .رقباي اين جايگاه است

  .دستيابي به جايگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترك -

 ويـژه در زمـان اوج   تضمين روند تأمين مسـتمر جريـان گـاز بـه     هاي گاز و در لوله منظور جلوگيري از افت فشار در حالي كه به

عنـوان   بـه . سازي گاز امري حيـاتي اسـت   ذخيره هاي سرد سال و همچنين افزايش ضريب بار و امنيت تأمين گاز، مصرف در ماه

معـادل   بـه دوم اسـت  روز و روسيه كـه در رت  64گاز در رتبه اول جهاني قرار دارد، معادل  مثال كشور آمريكا كه از نظر مصرف

ميليـارد مترمكعـب گـاز در رتبـه      105ساالنه بـيش از   اما در ايران، كه با مصرف. نمايند روز گاز مصرفي خود را ذخيره مي 70

در زمسـتان،   خصـوص  برداري نرسيده است و اين امر سبب شـده بـه   ساي به بهره هيچ طرح ذخيره سوم جهاني قرار دارد، هنوز

اين در حالي است كه مخازن يورتشاي . پاييني قرار گيرد در سطح) انرژي كشور به آن وابسته است% 54كه (امنيت تأمين گاز 

هاي درون سـازماني   ناهماهنگي اند، بر اثر سازي گاز در نظر گرفته شده طاقديس تلخه كه به منظور ذخيره ورامين، سراجه قم و

  .اند وزارت نفت هنوز پيشرفت چنداني نداشته

گـاز كشـور را تـأمين مينمايـد ميـدان       نيـاز % 35برداري از پارس جنوبي در حالي كه حدود  هاي مكرر در بهره ويقاز طرفي تع

اسـت و   سال زودتر از ايران آغـاز كـرده   10برداري از اين ميدان را  هاي بهره قطر طرح مذكور ميان ايران و قطر مشترك بوده و

گيـري بـر روي    سـاختار سـاده تصـويب و تصـميم    . دارد برداري از اين ميـدان  اكنون نيز شتاب بيشتري نسبت به ايران در بهره

 از سوي ديگر. باشد مي گيري در ايران در جريان است، يكي از علل اين مسئله نظام پيچيده تصميم ها در قطركه بر خالف پروژه

يكـي از  . به كشور وارد نمايـد  ناپذيري نهاي جبرا تواند هزينه هاي توسعه پارس جنوبي مي برداري به موقع برخي طرح عدم بهره

سـال فرصـت اسـتفاده از گـاز      4تا  3دليل از دست دادن حداقل  اقتصادي به هاي نتايج اين تأخيرات، كاهش منافع و بروز زيان

در صـورت ادامـه رونـد    . بوده است مشترك پارس جنوبي و از طرفي كاهش روزافزون توليد نفت خام در ميدان آغاجاري ميدان

گـاز   بازارهاي جهاني توسط قطر، تراز گاز كشور نيز منفي خواهد بود و مشكل كمبـود  هاي آينده، عالوه بر تسخير وق در سالف

ريـزي و تصـميم نگيـرد،     روي منابع انرژي برنامه در فصل زمستان هر سال تشديد خواهد شد و تا زماني كه مديريت واحدي بر

  .نخواهد بود چنين امري دور از انتظار

  .دستيابي به جايگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت پااليشي به منظور ايجاد باالترين ارزش افزوده از منابع هيدروكربوري كشور-

تـرين محورهـاي    ها و مطالعات حقوق نفت و گاز و همچنين ارتقاي سطح دانش اقتصاد انرژي در كشـور از مهـم   توسعه پژوهش

سخنان رهبر انقالب در جمع كاركنان صنعت نفت در عسلويه بود؛ ايشان بر تربيت نيروي انساني متخصص در حـوزه اقتصـاد و   

صـنعت  .هـايي در ايـن حـوزه دارد    حساسيت و تدبير ايشان نشان از وجود كاستياي داشتند و اين  حقوق نفت و گاز تأكيد ويژه

هايي است كه به طـور مسـتقيم درگيـر امـور حقـوقي و قـراردادي اسـت و بـه طـور قطـع بخـش             ترين بخش نفت يكي از مهم
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شـتوانه علمـي و   هـاي داخلـي و خـارجي را قراردادهـاي شـفاف و بـا پ       چشمگيري از منافع ملي كشورمان در ارتباط با شـركت 

  . كند كارشناسي محكم تأمين و محقق مي

  

دستيابي به جايگاه اول منطقه از لحاظ ارزش توليد مواد و كاالهاي پتروشيميايي به منظور ايجاد بـاالترين ارزش افـزوده از       

  .منابع هيدروكربوري كشور

  .نيل به جايگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه    

  توسعه بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعهاهداف كلي     

افزايش سهم و ارتقاي جايگاه ايران در بازارهاي بين المللي نفت و گاز و دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنـاوري      

  )13(.در سطح منطقه و كشورهاي همجوار

تواند تأييدي بر اين امر  مي يك ديپلماسي جامع و زير انرژي نشان از فقدان متاسفانه بررسي سياست خارجي كشور ما در حوزه

  :باشد

تناسب ميان منـافع حاصـل از احـداث ايـن      طوالني شدن مذاكرات مربوط به احداث خط لوله صلح و نيز مبهم بودن موضوع -

 خط به نسبت قيمت ارائه شده براي آن؛

ــا؛ ابهـــــام در تعيـــــين بازارهـــــاي هـــــدف و حضـــــور ضـــــعيف در بازارهـــــاي جـــــذابي  -   )12(چـــــون اروپـــ

هـاي آن از آسـياي    سواپ نفت و فرآورده برداري مناسب از موقعيت جغرافيايي كشور در جهت حداكثر نمودن حجم عدم بهره -

ــان   ــاي عمـ ــه دريـ ــزي بـ ــط (مركـ ــب تسـ ــه موجـ ــيش كـ ــي    بـ ــارس مـ ــيج فـ ــه خلـ ــر ناحيـ ــران بـ ــر ايـ ــود تـ  ؛)شـ

توليد برق در تابستان ناگزير به باز كردن سـدهاي   به علت مازادكه (بي توجهي به امكان ترانزيت برق از كشورهاي اين ناحيه  -

مصـارف   كه درست در همين زمان به علت گرماي شـديد نيازمنـد بـرق بـراي    (حاشيه خليج فارس  به كشورهاي) خود هستند

 )سرمايشي و تامين آب شيرين هستند

 )11( حضور ضعيف در طرح احداث خط لوله نوباكو-

برداري از مناقشات اوكراين و روسيه در جهت صادرات گاز به اروپا با هدف تنوع بخشي بـه مبـادي    هرهاز دست رفتن فرصت ب -

  ورودي گاز

گاز صادراتي به تركيه و يا توقـف در رونـد    خدشه دار شدن اعتماد مشتريان جهاني نسبت به ايران با وقوع حوادثي چون قطع -

 قرارداد كرسنت اجراي عمليات صادرات گاز ذيل

  

  :روي ايران در بازار جهاني انرژي عبارتند از اهم نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت پيش

  :ها فرصت

  رشد شديد نياز جهاني به گاز طبيعي -

گذاران خارجي به كشورمان در جهت  سرمايه تواند سبب توجه نياز جهان به تنوع بخشي به مبادي وارداتي گاز طبيعي كه مي -

 .دتوسعه ميادين گازي شو

تـوان از ترانزيـت بـرق و     كه مي طوري رقم بزند، به تواند بازارهاي متعددي را براي ايران موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران كه مي -

يا برق حاصـل از آن،   هاي آزاد، صادرات زغال سنگ فراوري شده و كشورهاي حاشيه خليج فارس و نيز آب نفت آسياي ميانه به

هـاي آزاد جنـوب كشـور و تـداوم رشـد       هـا از طريـق آب   سواپ آن و منبع نفت و گاز آن و امكانرسي به درياي كاسپين  دست

هـايي   جملـه فرصـت   هند با وجود ركود اقتصادي و امكان عرضه انرژي به اين كشورها توسـط ايـران از   مصرف انرژي در چين و

 .دانست ها را ناشي از موقعيت جغرافيايي ايران توان آن است كه مي

  عيت مناسب كشور در اوپك و حضور مؤثر در تشكيل مجمع كشورهاي صادر كننده گازموق - 

 برخورداري از نيروي انساني كافي و جوان-
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  :تهديدات

 )3(ها، حضور امريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه فشارهاي سياسي، تحريم-

توانـد سـبب در هـم     اين عامل خود مـي  د كهشو هاي نفت مي بحران خيز بودن منطقه خليج فارس كه سبب بي ثباتي قيمت -

 ها در كشور بر مبناي كسب درآمـدهاي نفتـي   ريزي كه اساس بسياري از اين برنامه ها براي ايران شود چرا ريزي ريختگي برنامه

 .در مد نظر است

 برداشت سريع كشورهاي همسايه از منابع نفت و گاز مشترك-

 .رات نفت و گاز استمصرف داخلي فزاينده كه تهديد كننده صاد-

اروپـا و آسـياي ميانـه و تـا حـدي شـرق دور و نيـز         مانند حضور روسيه در(حضور رقيبان قدرتمند در بازارهاي مد نظر ايران -

 ) به شرق دور و فروش گاز به كشورهاي حاشيه خليج فارس LNG هاي قطر براي فروش برنامه

   :ها ضعف

 بر بويژه نفت انرژي  نياز به فناوري و ضعف تكنولوژيك صنايع -

 ارتباط ضعيف با كشورهاي صاحب تكنولوژي -

  هاي انرژي در كشور كمبود منابع مالي جهت اجراي پروژه -

 ، حضور ضعيف بخش خصوصي )نفت، گاز و برق(دولتي بودن صنايع حوزه انرژي  -

 هاي پيش شاهد از دست رفتن فرصت در صورتي كه روند كنوني حضور ايران در بازارهاي جهاني انرژي تداوم يابد، 

  .شود اي با توجه به نيازهاي آينده جهاني انرژي بيش از پيش احساس مي برنامه از اين رو تدوين چنين. رو خواهيم بود

  .به دارايي هاي مالي و سرمايه هاي ملي درازمدت) مانند نفت و گاز(تبديل ثروت هاي طبيعي  

  .اتكا بر استفاده از سرمايه هاي ملي در توليد نفت و گازبرخورداري از دانش پيشرفته با  

اند، جايگزين فرهنگ  كشور اشاعه داده هاي وري را در غالب نهادها و سازمان درآمدهاي حاصل از نفت كه فرهنگ ضد بهره 

 الگوي مصرفي يافته، اكنون بسياري از كشورهاي توسعه  طوري كه هم اند؛ به شده شرعي و سنتي كار و قناعت در جامعه

  .تري از الگوي مصرفي كشور ما را در دستور كار خود دارند متعادل

   

  :نتايج و بحث

هـا و نقـاط قـوت مناسـب در      برخـورداري از موقعيـت   توان دريافت كه كشورمان با وجود با توجه به مطالبي كه عنوان شد، مي 

حـوزه دسـت    الملل، هنوز به جايگاه شايسته خـود در ايـن   بيندر جهت حضور مؤثر در معادالت  گيري از ابزار انرژي عرصه بهره

 .باشـــد  كارآمـــد مـــي  نيافتـــه اســـت، كـــه ايـــن امـــر نتيجـــه فقـــدان يـــك ديپلماســـي انـــرژي قـــوي و          

توان دريافت كـه بازارهـاي مناسـبي     انرژي مي هاي كشور در حوزه با نگاهي به آينده انرژي جهان و با تكيه بر پتانسيل از طرفي

ايـن حـال    امـا بـا  . دارد كه در آينده نيز بر حجم و اهميت اين بازارها افـزوده خواهـد شـد    وضعيت كنوني وجودبراي كشور در 

چون روسيه و قطـر اسـت كـه از منـابع مـالي و امكانـات        حضور ايران در اين بازارها مستلزم يك رقابت تنگاتنگ با كشورهايي

قوي انرژي است تا  ثر در اين رقابت مستلزم برخورداري از يك ديپلماسيحضور مؤ. ايران برخوردارند مناسبي براي اين رقابت با

  .ها استفاده كرده و بر تهديدات فائق آيد فرصت گيري از نقاط قوت و با برطرف كردن نقاط ضعف موجود، از بتواند با بهره

ايران و نياز فزاينده كشورهاي جهـان بـه    ديپلماسي انرژي ايران، بايستي بتواند با توجه به موقعيت مناسب جغرافيايي در ضمن

واردات  توان از نياز كشورهاي دنيا به تنوع بخشي بـه مبـادي   بدين ترتيب كه مي. نمايد ها را به سوي خود جلب انرژي توجه آن

انين مناسـب و  آمده در روابط انرژي اروپا و روسيه و تدوين قو هاي موقتي بوجود گيري از بحران گاز خود استفاده كرده و با بهره

بتواند بخشي از نياز اين كشـورها را   گذاري در صنعت نفت و گاز ايران تشويق نمود تا ايران نيز ها را به سرمايه آن ترغيب كننده،

ايـن   بتواند اروپا و شـرق دور را از جهـت تـأمين پايـدار گـاز طبيعـي خـود مطمـئن سـازد،          در صورتي كه ايران. برآورده سازد
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  مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

   
تـوان نيازهـاي تكنولوژيـك     گيري از اين موقعيت، مي ه بهر تواند سبب ارتقاي امنيت ملي ايران شده و حتي با گذاري مي سرمايه

 كشور را برآورده كرد

و زمينه حضور بخش خصوصـي   هاي خارجي به كشور، فضاي كسب و كار ارتقاي چشمگيري يافته با ورود سرمايه از سوي ديگر

 .شود در روند خصوصي سازي صنايع انرژي كشور مي خود موجبات تسهيلكند كه  را بيش از گذشته فراهم مي

گـذاران كـالن كشـوري، بـا      انرژي و با نظارت سياسـت  رود مسئوالن عرصه سياست خارجي با همكاري متوليان حوزه انتظار مي

ارتقـاي جايگـاه    سـبت بـه  تر با تدوين يك ديپلماسي انرژي مـتقن، ن  حوزه انرژي، هر چه سريع هاي موجود گيري از فرصت بهره

 .الملل اقدام نمايند استراتژيك كشور در عرصه بين

هاي انرژي است كـه   گيري از انواع حامل اي در بهره بالقوه هاي توان دريافت كه كشور ايران داراي پتانسيل چه بيان شد، مي از آن

مقايسه شده و بهترين حامل براي  با يكديگر اي صورت منطقه ها به مطالعات جامع انرژي كشور مزيت نسبي آن الزم است ضمن

نكته بسيار مهـم آن اسـت كـه در تعيـين چنـين      . براي انرژي كشور تنظيم شود هر نقطه از كشور انتخاب شده و سبد مناسبي

ر افزايش انرژي، تاثير استفاده از آن حامل د توان تنها پارامترهاي اقتصادي را مدنظر داشت، بلكه عواملي نظير امنيت نمي امري

  .ي را در نظر گرفتزاي با كمك نفت و گاز، اثر بر ساختارهاي اجتماعي مانند ميزان اشتغال افزوده صادرات و يا ايجاد ارزش

  

  :نتيجه گيري

راهبردها، گسترش حامل هاي انرژي و توسعه زيرساخت هاي انـرژي هـاي نـو در     – باتوجه به سياستهاي كلي كشور موانع     

كشور سهم بسزايي خواهد داشت و اين امر متعالي نخواهد بود مگر با اجـراي صـحيح و متـداوم گفتـه      1404چشم انداز ايران 

ند امسال از سـوي رهبـري   هرچ.دربخش هاي كالن كشور) مديريت انرژي(هاي مقام معظم رهبري يعني اصالح الگوي مصرف 

نامگذاري شده ولي يكي از اصول رسيدن اقتصادي پايـدار رسـيدگي و جهـادي     توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايرانيسال 

عظيم در بخش هاي مديريتي همچون اقتصادي، تجاري، علمي و بويژه انرژي و الگوي مصرف مي باشـد پـس بياييـد برحسـب     

ي و پيروي از واليت و رهبري بر استمرار اين موضوع اسرار ورزيم تا ايراني توسعه يافته و بي نيـاز بـه   وظيفه انساني، ديني، شرع

  .كشور هاي غربي داشته باشيم
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