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گفت وگوي ماهنامه اکتشاف و تولید با سید مهدي حسیني 
مسئول کمیته بازنگري قراردادهاي باالدستي نفت 

: در ح�ال حاض�ر، یکي از 
مشکالت ورود به فعالیت هاي شرکت هاي نفت 
و گاز در ایران، از دید شرکت هاي بین المللي 
نفتي، نوع و ش�رایط قراردادها و ریسک باالي 
س�رمایه گذاري در ای�ران، موضوع هس�ته اي 
ای�ران و تهدیدهاي مربوطه اس�ت. براي رفع 
ای�ن موانع و اصالح مت�ن قراردادهاي جدید 
چ�ه اقدامات�ي انجام ش�ده تا س�رمایه گذاري 
خارجي دوباره به ایران بازگش�ته و س�رمایه ي 

آن ها جذب شود. 
ابت��دا الزم اس��ت م��روري ب��ر قرارداده��اي 
کنوني نموده تا مش��خص شود که مشکل در 
کجا وج��ود دارد. چنانچ��ه تحلیل عمیق تري 
بر روي این موضوع داش��ته باش��یم، مي توان 
دالیل مش��کالت را مش��خص و موش��کافي 
نم��ود. مباح��ث تحری��م داراي اولویت بوده 
و در گذش��ته ما با تحریم هاي کنگره امریکا 
روبه رو بودیم ک��ه تحریمي یک جانبه بود و 
البته ما و شرکت هاي نفتي امریکا با آن موافق 
نبودی��م. بنابراین، محکوم به شکس��ت بوده و 
تحریم ه��ا وقتي یک جانبه باش��د، حتي وقتي 
امریکا هم پش��ت قضیه باشد، موفقیتي حاصل 
نمي ش��ود به گونه اي که درست در زماني که 
تحریم ه��اي انگلیس علیه ایران بود و با فرمان 

امریکا )کلینتون(،  مستقیم رئیس جمهور وقت 
تحریم هاي سنگیني علیه س��رمایه گذاري در 
ایران و لیب��ي برقرار گردید، موفق ش��دیم با 
ملیت هاي مختلف بی��ش از 23 قرارداد امضا 
کنیم. در دورتموند اروپایي ها )انگلیس��ي ها، 
نروژي ها، فرانسوي ها، فنالندي ها، ایتالیایي ها 
و روس ه��ا( و از آس��یایي ها نی��ز مال��زي را 
داش��تیم و ژاپن ک��ه یک تأمین کننده س��نتي 
آمریکایي ها هس��تند. یک بار بر س��ر امضاي 
ق��راردادي ب��ا ژاپني ها، علي رغم کارش��کني 
آمری��کا و توجه به این نکت��ه که ژاپني ها زیر 
چتر امنیت��ي آمریکا زندگي مي کنند، با آن ها 

قرارداد امضاء نمودیم.
اما وقتي تحریم ها از نوع تحریم هاي شوراي 
امنیت ش��د و جنبه امنیتي پیدا کرد، الزام آور 
ش��د و در حال حاض��ر چنانچه کش��ورهایي 
آن را نادی��ده بگیرند، با تصمیمات ش��وراي 
امنیت مواجه خواهند شد. لذا تحریم ها یا باید 
برداشته ش��ود و یا تعلیق گردد. لذا، دنبال آن 
هس��تیم که صد در صد برداشته شده و راهي 
باز بشود تا شرکت ها بتوانند بدون مانع حضور 
یافته و قرارداد امضاء کنند. در شرایط تحریم 
کنوني، امکان اینکه ما بتوانیم در صنعت نفت 
و گاز، س��رمایه گذار خارج��ي ج��ذب کنیم 

وجود نداش��ته و تمام تالش ما به س��مت این 
اس��ت که تحریم ها برداشته شده و ما در یک 
افق دیگري برنامه ریزي و حرکت کنیم. آنچه 
که ما امروز انجام مي دهیم، براي دوره ي بعد 
از تحریم ها یا پس��ا تحریم اس��ت که براي آن 
روز آمادگي داش��ته باش��یم. در گذشته براي 
آنک��ه بتوانی��م تحریم هاي آمری��کا را نادیده 
بگیریم و اث��ر آن را خنثي کنیم، خیلي کارها 
انجام شد و انصافاً زحمات  زیادي کشیده شد 
به طوري ک��ه گروه هاي مختل��ف در داخل و 
خارج از کش��ور کار کردند تا توانستیم یک 
صف آرایي از اروپا، آس��یا و آفریقا در مقابل 
تحریم آمریکا ایجاد کنیم. اما امروز معتقدیم 
باید حتماً تحریم ها برداش��ته ش��ود ت��ا بتوان 

به نحو مطلوب حرکت کرد.
حال فرض کنیم امروز تحریم ها برداشته شد 
و فضاي جدیدي به وجود آمد، در این صورت 
از دو زاویه باید ب��ه موضوع نگاه کنیم؛ یکي 
اینک��ه دیگران اساس��اً به لح��اظ ویژگي هاي 
صنعت ما عالقه ي زیادي به سرمایه گذاري در 
ایران و حض��ور در این صنعت دارند و دیگر 
اینکه از نگاه یک س��رمایه گذار و کس��ي که 
مي خواهد س��رمایه هاي س��نگین انجام بدهد، 
آیا آمادگي و بستر الزم وجود دارد؟ که این 

تهیه و تنظیم: منصور ناصرین
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مورد اخیر، نیاز به قانونمندي  و پیش بیني ساز 
و کاره��اي الزم دارد زیرا س��رمایه هر جایي 
نم��ي رود؛ س��رمایه جایي م��ي رود که امنیت 
خاطر و س��المت مالي وجود داش��ته باشد و 

خطري آن را تهدید ننماید.
در کشورهایي که داراي عدم ثبات بوده و 
در آن ها درگیري و مسائل امنیتي وجود دارد، 
اولین چیزي که فرار مي کند س��رمایه است و 
کس��ي حاضر به انجام س��رمایه گذاري جدید 
نیست. بنابراین، باید ش��رایط حضور آن ها و 
آمادگي و جاذبه ي کاف��ي را ایجاد کنیم. در 
شرایط کنوني الزم است میزان آمادگي براي 
پذیرش سرمایه گذاران خارجي، بررسي شود. 
یک تحلیل س��اده از وضعیت بازار، وضعیت 
ما را مقداري روش��ن نم��وده و جاذبه ي ما را 
به لحاظ مسائل س��رمایه گذاري و مسائل فني 
و زمین شناس��ي در مقایس��ه با رقبا مش��خص 
مي کند. امروز جاذبه سرمایه گذاري در ایران 
نس��بت به 20 س��ال پیش که قرارداد باي بک 
یا هم��ان بیع متقابل ارائه ش��د، به مراتب کمتر 
اس��ت. این بخاطر جاذبه مدل قراردادهاي ما 
نب��وده، بلک��ه به خاطر وضعیتي اس��ت که در 
بازار به وجود آمده است. آن روزي که بحث 
باي بک وارد ش��د و علي رغم اینکه باي بک 
نس��بت به قراردادهاي مشارکتي داراي جاذبه 
کمتري براي س��رمایه گذاران بود و مشکالت 
خاص خودش را داش��ت، اما دیدیم که حتي 
به قیمت نادیده گرفتن تحریم ها علیه آمریکا، 
کش��ورها آمدند و با ما قرارداد بس��تند. یک 
م��ورد بح��ث زمین شناس��ي اس��ت؛ زاگرس 
ایران، دانش��گاه زمین شناسي اس��ت. یعني به 
لح��اظ فني و مخزني همانط��ور که مي دانید، 
ما در حوزه مخازن، بزرگ ترین و عظیم ترین 
ذخای��ر گازي دنی��ا را داری��م. در دنیایي که 
مصرف نفت در آن باال مي رود، طبیعتاً توسعه 
میدان ه��اي نفتي جدید یعني جایي که داراي 
مخازن بزرگ با اطمینان کافي هس��ت، طبیعتاً 

جاذبه بس��یار بزرگي را به لحاظ دسترس��ي به 
ذخای��ر هیدروکربوري ایج��اد مي کند. نکته 
دیگر اینکه ما ذخایر عظیمي داش��ته و ذخایر 
متعارف در مقایس��ه با نفت ه��اي غیرمتعارف 
ک��ه در دنیا وج��ود دارد و نی��ز گازهایي که 
غی��ر متع��ارف هس��تند، بس��یار اقتصادي تر و 
سهل الوصول ترند. این نکته وضعیت ما را در 
جهان خیلي در جای��گاه بهتري قرار مي دهد. 
به عب��ارت دیگر، هزینه هایي ک��ه باید صرف 
توس��عه  یک میدان نفتي یا گازي غیرمتعارف 
ش��ود، به مرات��ب چندین براب��ر و گاهي 5 تا 
7 براب��ر مخازن ماس��ت. در مطلب��ي راجع به 
ش��یل گس آمریکا، هزینه اي ک��ه براي یک 
بش��که نفت ش��یل در آمریکا صرف مي شود، 
به طور متوس��ط بین 73 تا 90 دالر اعالم شده 
بود. حال چنانچه کس��ي با 73 دالر در ش��یل 
سرمایه گذاري کند، این سرمایه گذاري براي 
او ض��رر دارد، زیرا با قیمت 60 دالري نفت، 
دیگر صرف نداش��ته و باید قیمت را باال برده 
تا مانع از آس��یب به آن صنعت شود. وقتي در 
آنجا هزینه استخراج هر بشکه نفت با 50 دالر 
صورت مي پذیرد، در حال��ي که اینجا با 5 یا 
10 دالر اس��تخراج مي گردد، طبیعتاً مي توان 
حدس زد ک��ه چقدر س��رمایه گذار در اینجا 
ریسک هایش را کاهش داده و سرمایه گذاري 

برایش جذابیت دارد.
تف��اوت دوره قبل با االن در این اس��ت که 
آن دوره جاذبه ه��اي بیش��تري داش��ت براي 
اینکه قیمت نفت خیلي پایین تر از امروز بود و 
بعدها که قیمت باال رفت و رسیدیم به قیمت 
20 دالر، مح��دوده ي اوپک بازار را مدیریت 
کرد و قیمت ه��ا در همین مح��دوده بود. در 
ای��ن محدوده کس��ي حاضر نب��ود هیچکدام 
از میدان هاي غیرمتعارف و حتي بس��یاري از 
میادین متعارِف دنیا را توسعه دهد. در دریاي 
ش��مال، اس��تخراج هر بش��که نف��ت متعارف 
ام��روز 50 دالر هزینه در ب��ر دارد. در خلیج 

مکزیک، آب هاي عمیق، آالس��کا، س��یبري 
و... آن وقت ها خیلي توجیه و صرفه اقتصادي 
نداش��ت، بس��یاري از پروژه ها تعطیل ش��ده 
بودند و طبیعتاً ش��رکت ها عالقه مند به حضور 
در ایران و کش��ورهایي مثل ایران مي ش��دند 
که هزینه هایش��ان پایین ب��ود. در ایران ضمن 
اینکه ذخایر بزرگ اس��ت، ریسک هایش��ان 
پایی��ن بوده و آن ها حاضرند س��رمایه گذاري 
کنند. پس ما در آن دوره جاذبه مان بیش تر از 
امروز بود. نکته دوم این است که بازار اساساً 
یک تغییر بنیادي ک��رده و در این دوره، اوالً 
قیمت ها تغییر یافته و ثانیاً س��اختارها ویژگي 
دیگري را به خودش��ان گرفته اند؛ در شرایط 
کنوني، یک س��ري اتفاقات اطراف ما افتاده؛ 
بحث مس��ائل منطقه اي درعراق، سقوط رژیم 
صدام و بُروز تحولي اساس��ي در بخش نفت 
و گاز این کش��ور به طوري که ش��رکت هاي 
بین الملل��ِي نفتي و س��رمایه گذاران احس��اس 
کردند دیگر گرفتاري ها و ناامني هاي س��ابق 
در عراق وجود نداشته و اوضاع به طور کامل 
در کنترل آمریکاس��ت. هجوم ش��رکت هاي 
نفتي ب��راي ذخای��ر بزرگي که ع��راق دارد، 
باعث ش��د ک��ه 4 دوره مناقصه خوب در این 
کشور برگزار شود که در این مناقصه ها تعداد 
زیادي از پروژه ها را س��رمایه گذاري کرده و 
مشغول به کار شدند. در برنامه ریزي هاي اولیه 
تص��ور این بود که بتوانند نفت عراق را به 12 
میلیون بش��که در روز تا س��ال 2017 برسانند. 
اما در عمل متوجه ش��دند که نمي توانند تا 6 
یا 7 میلیون بش��که بیش تر تولی��د کنند، یعني 
هنوز هم دو برابر ظرفی��ت بالقوه و بالفعل ما. 
بنابرای��ن، یک بازار در کن��ار ما قرار گرفته و 
بازار رقابتي به وجود آمده است. عالوه بر این، 
در ش��مال کشورمان ، قزاقس��تان را داریم که 
صدها میلیارد دالر در بخش نفت هزینه نموده 
و ح��دود 130 میلی��ارد دالر س��رمایه گذاري 
کرده اس��ت. همچنین، پتانسیل صادرات گاز 
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به اروپا را داش��ته که مي توان��د از طریق دور 
زدن خزر به اروپا گازرس��اني نماید. مقداري 
دورتر، تحوالت عظیمي در آمریکاي جنوبي 
و مکزی��ک در ح��ال اتف��اق افت��ادن اس��ت. 
صنعت نفت هم یک صنعت هیجاني اس��ت؛ 
بدین مفه��وم که برخالف تص��ور ما که فکر 
مي کنیم ش��رکت هاي نفتي خیل��ي با تعمق و 
وس��واس زیاد وارد عرصه ي س��رمایه گذاري 
در یک کش��ور مي ش��وند، وج��ود یک نوع 
سرعت و شتاِب رقابت در بازار باعث مي شود 
که هیجاني عمل کنند. به ط��ور مثال مي توان 
به ورودش��ان به آذربایجان بعد از فروپاش��ي 
شوروي سابق و یا ورودش��ان به عراق بعد از 
س��قوط صدام اشاره کرد که کاماًل هیجاني و 
بدون ارزیابي دقیق از وضعیت و ش��رایط آن 
کشورها صورت گرفت. بنابراین، با تحوالتي 
که در مکزیک و جاه��اي دیگر اتفاق افتاده 
است، به سرعت س��راغ آن ها رفته و در یک 
فضاي کام��اًل رقابتي، اوال" نف��ت و گازهاي 
متع��ارف و ثانیا" نفت و گازهاي غیر کارآمد 
را تصاح��ب خواهن��د نم��ود. در هرح��ال با 
بازاري این چنیني روبه رو هس��تیم که بازاري 
کاماًل رقابتي اس��ت. اما نکته ي مهمي که باید 
ب��دان توجه نمود این اس��ت ک��ه دلیل اصلي 
به وج��ود آمدن ای��ن رقابت، ظرفی��ت تولید 
باالي کشورهاي همسایه نیست، بلکه به خاطر 
تغییراتي اس��ت که براي افزایش جذابیت، در 

چارچوب  قراردادي شان ایجاد کرده اند.

قرارداده�اي  عملک�رد   :
بیع متقاب�ل ک�ه تاکنون انجام ش�ده و درحال 

انجام است را چگونه ارزیابي مي کنید؟
درخصوص کارنام��ه و عملکرد طرح هاي 
بیع متقابل��ي ک��ه در صنعت نفت ای��ران انجام 
ش��ده باید گفت نه تنها بیع متقابل از نظر امنیتي 
براي کش��ور ما کارنامه ي بس��یار درخش��اني 
داش��ته است، بلکه به لحاظ اقتصادي نیز نتایج 

آن براي کش��ور فوق العاده بوده است؛ به طور 
مث��ال درحالي که کل حجم س��رمایه گذاري 
براي توس��عه 8 فاز اول پارس جنوبي کمتر از 
40 میلیارد دالر بوده است، ارزش محصوالت 
آن، به بیش از 60 میلیارد دالر بالغ مي گردد)با 
فرض نف��ت 60 دالري(. این درحالي اس��ت 
که در همی��ن بیع متقابل، امروز ش��رکت هاي 
بین المللي نفتي رسماً اعالم کرده اند حتي اگر 
تحریم ها را بردارند، اگر چارچوب و شرایط 
قراردادي همی��ن چارچوب و ش��رایط فعلِي 
بیع متقابل باش��د، هرگ��ز ورود نخواهند کرد. 
زیرا آن هنگام مدل محدودیت ها متفاوت بود 
و باعث شد، این شرکت ها به لحاظ جایگاه و 
اعتباري که ش��رکت هاي نفتي داش��تند بیایند 
و کارهایش��ان را تکمی��ل و تحوی��ل دهن��د. 
علي رغم آنکه انتظ��ارات اقتصادي که از این 
پروژه ها داشتند محقق نگردید. نرخ بازگشت 
س��رمایه در بس��یاري از پروژه هاي بیع متقابل 
به ج��ز چند م��ورد از جمله ف��از 2 و 3 پارس 
جنوب��ي ک��ه 14 یا 15 درصد ب��ود در مابقي، 
تک رقمي بود و درواقع، شرکت هاي خارجي 
حت��ي تا حدي نیز ضرر کردند. طبیعي اس��ت 
که آن شرکت ها کارش��ان را به خاطر اعتبار 
بین المللي زیر سوال نبردند و به اتمام رساندند.

: براي تدوین مدل جدید 
قراردادي، چه فعالیت هایي را انجام دادید؟

اوالً حجم زی��ادي کار در کمیته بازنگري 
قراردادها صورت گرفته و مجموعه اي از افراد 
بس��یار خبره با تخصص هاي مختلف موظف 
شده اند که در همه ي زوایا کار را دنبال کنند؛ 
به کارگی��ري 12 مش��اور و ایج��اد گروه 20 
نفره که بیش از 2000 س��اعت جلسه برگزار 
کرده اند. مدل ایجاد شده به صورت مفهومي، 
بیش از 2000 س��اعت فقط کارشناسي شد و 
15 تا 20 جلس��ه ي 5 تا 6 س��اعته داشتیم. کار 
کارشناس��ي عظیمي انجام ش��د ک��ه ما آن را 

جمع کردی��م و تا امروز متج��اوز از 50 جلد 
کتاب ش��ده که در حال چاپ است. کارهاي 
زیادي صورت گرفت، این کارها با بررس��ي 
قرارداده��اي بین المللي، در ح��دود 34 یا 35 
قرارداد بین المللي بازسازي و دسته بندي شده 
و دائره المعارفي درس��ت شد که هر کشوري 
بر اس��اس موضوع یا هر موضوعي بر اس��اس 
هر کشور پاسخي داشته و در قراردادهایي که 
آن ها دارند، نکاتي جمع آوري شده است. 33 
ق��رارداد را به این ص��ورت در آورده و بیش 
از 70 پایان نام��ه دانش��گاهي داخ��ل و خارج 
از کش��ور را ب��راي این موض��وع گرد آوري 
کردیم. براي این کار، به جز کار کارشناس��ي 
و مطالعه که در کمیته انجام شده و هنوز ادامه 
دارد، مش��ورت هاي زیادي هم با شرکت هاي 
داخلي، خارج��ي و مدیریت هاي نفت نموده 
و جمع این مش��ورت ها و توجیه��ات، امروز 
حدود 82 جلسه بوده است. جلسات مشورتي 
را با همه افراد مربوطه گذاشته و مفصاًل بحث 
نموده ایم. کلیه جمع بندي ها درمدل قراردادي 

لحاظ شده است.

: در تدوی�ن م�دل جدید 
را  اهداف�ي  و  چه ویژگي ه�ا  ق�راردادي، 

موردتوجه قرار داده اید؟
در مجم��وع بای��د گفت در کنار محاس��ن 
زیادي که در قراردادهاي بیع متقابل داش��تیم، 
با مش��کالت زیادي نیز مواجه بودیم. لذا این 
مس��ائل و اصل رقابت��ي بودن ب��ازار کنوني، 
موجب ش��ده که ام��روز ش��رکت هاي نفتي 
به م��ا بگویند که ب��ا این ش��رایط نمي توانند 
حضور یابند. پس باید آن را تغییر داد، به دلیل 
اینک��ه ما مي خواهیم به ص��ورت با ثبات براي 
30 یا 40 س��ال آینده، طرحي داش��ته باشیم و 
به گونه اي باش��د ک��ه به مدل ه��اي بین المللي 
آنقدر نزدیک ش��ویم که با حفظ منافع ملي، 
جاذبه کافي براي حضور فعال این ش��رکت ها 
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به وج��ود آوریم. یک عده فک��ر مي کنند که 
Production sharing  راه نجات است اما این 

تنها راه نجات نیس��ت، خوب است ولي براي 
جاهایي و نه براي کشور ما و نه براي مملکتي 
که ریس��ک اکتشافي آن در مقایسه با جاهاي 
دیگ��ر پایین اس��ت. مدل هاي مش��ارکت در 
تولید براي کش��ورهایي که ریسک اکتشافي 

باالیي دارند، مناسب و خوب است.
از این رو، ما یک مدلي از قرارداد را درست 
کرده ایم که وقتي آن را در س��طح بین المللي 
ارائه نمایی��م، تمامي نقطه نظرات را پوش��ش 
خواه��د داد. این مدل قراردادي حاش��یه های 
قبلی را نداش��ته و تالش ش��د که آنچه را که 
دنیا مي پسندد و با آن حرکت و عادت کرده، 
رعای��ت نماییم. امروز صنع��ت نفت دنیا یک 
سري انتظارات دارد که باید آن ها را بشناسیم 
و آن ها نیز باید انتظارات ما را بشناس��ند. مهم 
این اس��ت که بتوانیم این  انتظ��ارات را با هم 
مبادل��ه نماییم و براس��اس آن، م��دل خود را 
استخراج نماییم که اکنون این کار انجام شده 
و ما با عموم ش��رکت هاي خوب دنیا مشورت 

نموده ایم.
اس��تخوان بندي مدل ما براي اینکه به مدل 
بین المللي نزدیک بش��ود، بدین صورت بوده 
که همه ي محدودیت های��ي که در باي بک 
داش��تیم و آزاردهنده بود را مورد توجه قرار 
دادیم. از مدل باي بک، یک آسیب شناس��ي 
به عمل آوردیم و سعي کردیم همه مشکالتي 
را که در آنجا داشتیم کنار بگذاریم و به جاي 
آن طرحي نو در اندازی��م. ما مي خواهیم در 
داخل کش��ور م��دل کام��اًل عملیاتي باش��د 
و خیلي س��خت و پیچیده نباش��د که کس��ي 
نتوان��د کار بکن��د. آنقدر منعطف باش��د که 
کاربردهاي متعددي براي ما داش��ته باش��د. 
در اکتش��اف، در توسعه، در افزایش ضریب 
بازیافت، خشکي، فراساحل، گاز، نفت و ... 
جوابگو باشد. اما به این تعداد نمي توان مدل 

قرارداد درست کرد، ما به این نتیجه رسیدیم 
در کمیت��ه باید ی��ک مدل قرارداد درس��ت 
کرده ولي این مدل آنقدر منعطف باش��د که 
براي همه ي این ها کاربرد داش��ته باش��د که 
البته این امر تاحدي مدل ما را پیچیده نموده 
است. ما س��عي کردیم در فضاي بازاِر امروز 
حرک��ت کنیم، فضاي بازار امروز نس��بت به 
بازار دیروز، فضاي قیمت هاي نسبتاً باالست 
و نیز، بازار، رقابتي اس��ت. تحوالت عظیمي 
در همس��ایگي ما اتفاق افتاده و همچنین گاز 
و نفت هاي غیر متعارف فضاي کار را در دنیا 
به هم ریخته است. با توجه به مجموعه ي این 
قضای��ا و اصل رقابت، ت��الش کردیم مدلي 
را تهی��ه نماییم که بتواند با این ش��رایط کار 
کند. در مدل عراق، همة ش��رکت ها هیجان 
زده آمدن��د و دیدند که در مدل آنان س��ود 
پیمانکار ثابت گذاش��ته ش��ده اس��ت؛ ما در 
مدلمان این عیب را پوشش داده ایم. درحال 
حاض��ر براي ع��راق یک رقیب ج��دي پیدا 
ش��ده و آن، کردستان عراق است که شرایط 
جذاب ت��ري را ایجاد نموده و باعث ش��ده تا 
ام��روز، ش��رکت هاي نفتي فع��ال در بخش 
جنوبي عراق، به بخش هاي کردس��تان عراق 
متمایل ش��وند. فعالیت کردس��تان عراق نیز 
کف انتظ��ارات ب��ازار را براي م��ا برآورده 
مي کند. یعني در صورت ایجاد رقابت، باید با 
کردستان عراق رقابت کنیم. چون کردستان 
عراق، گوي رقابت را از کش��ور عراق ربوده 
اس��ت. در مجموع الزم است مشخص شود 
ک��ه چه مق��دار منفعت ب��ه س��رمایه گذار و 
پیمان��کار تعلق گرفته و چه مقدار به کش��ور 

صاحب پروژه نفتي تعلق خواهد گرفت.

جدی�د  م�دل  در   :
قرارداده�ا، موضوع تأیی�د قراردادها یا لزوم 
اج�راي آن در هی�أت وزی�ران ی�ا مجل�س و 
دغدغه ش�رکت هاي خارجِي ط�رف مقابل ما 

چگونه است. لطفًا توضیح دهید؟
طبق م��اده 7 قان��ون وظای��ف و اختیارات 
وزارت نفت، ش��رایط عموم��ي قراردادهاي 
جدید باید به تصویب هیأت وزیران برس��د و 
چ��ون این، قانون مجلس اس��ت، قراردادهاي 
جدید از نظر قانوني، تأیید رس��مي مجلس را 
نی��از ندارند هرچند ما به لح��اظ اعتقادي خود 
را موظ��ف مي دانیم که ب��ا مجلس همفکري 
نمایی��م. همانگون��ه که تاکنون ه��م اینکار را 
کرده ای��م به طوري ک��ه ب��ا کمیس��یون انرژي 
مجلس جلس��ه ي چندس��اعته اي داشته ایم که 
بس��یار س��ازنده ب��ود و بازخورده��اي مثبتي 
داش��ت. در مورد IPC، خیلي اصرار داش��تیم 
که محاس��ن هر دو  قرارداد مش��ارکت تولید 
و انج��ام خدمات را داش��ته باش��د. بنابراین، 
مي ت��وان گفت که IPC ی��ک مجموعه ای از 
قراردادهای خدماتی بوده و خیلي از مجموعه 
ش��رایطي که نزدیک به نُرم هاي پذیرفته شده 

بین المللي است را دارا مي باشد.

: اطالع رس�اني ای�ن مدل 
جدید قراردادي در سطح جامعه چگونه بوده 
و نس�خه ي رسمي آن چه زماني انتشار خواهد 

یافت؟
البته تاکن��ون ویرایش هاي غیر رس��مي از 
IPC به جاه��اي مختلف فرس��تاده ش��ده ولي 

نس��خه اصلي و رسمي بعد از تصویب و ابالغ 
ارائه خواهد ش��د. در خصوص اطالع رساني 
در س��طح جامعه ه��م باید بگوی��م تاکنون با 
دانش��گاهیان س��مینارهاي مختلفي داشته ایم؛ 
دانش��گاه امام ص��ادق، ته��ران، صنعت نفت، 
مرکز مطالعات بین الملل��ي انرژي و.... مهمتر 
از هم��ه برگ��زاري س��مینار هم اندیش��ي در 
اس��فندماه سال گذشته بود که با انبوه جمعیت 
ش��رکت کننده مواجه ش��دیم و بع��د از ارائه 
مدل، 12 میزگ��رد برگزار کردیم. در این راه 
مستندسازي بسیار خوبي نیز انجام شده است.


