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مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشاره به 
نیــاز 160 میلیارد دالری صنعــت نفت برای 
طرح های توســعه ای نفــت و گاز گفت: »اگر 
صنعت نفت و بازار ســرمایه ی کشور کنار هم 
قرار گیرند، می توان جهش ســرمایه گذاری در 

صنعت نفت را در دولت سیزدهم رقم زد.«
محسن خجسته مهر )سه شنبه، پنجم بهمن ماه( 
در نخستین نشســت هم اندیشی شرکت ملی 
نفت ایران و فعاالن بازار ســرمایه که با حضور 
مدیران ارشــد نفت و مدیران ارشد حوزه ی بانک 
و ســرمایه در مرکز همایش های کوشک نفت 
برگزار شــد، با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری 
بازار ســرمایه در صنعت نفت گفت: »نخستین 
نشست کاری در آغاز به  کار دولت سیزدهم باید 
با نشست با فعاالن بازار سرمایه برگزار می شد.«

 وی افزود: »موضوع سرمایه گذاری در شرکت 
ملی نفت ایــران یکی از اولویت هاســت، زیرا 
طرح های این شــرکت در کنار درآمدزا بودن، 

سرمایه بر هستند، طرح های باالدستی با وجود 
ســرمایه بر بودن، به دلیل شــاخصه های خوب 
اقتصادی کــه در دل خود دارنــد، می توانند 

اقتصاد کشور را متحول کنند.«
 مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران با تاکید 
بر تاثیر بســزای اقتصاد نفــت و گاز بر اقتصاد 
کشــور اظهار کــرد: »چالش پیــِش روی این 
بخش از اقتصاد کشــور این است که از ابتدای 
بهره برداری از ذخایر نفت خــام و گاز طبیعی 
از پیــش از پیروزی انقالب اســالمی و پس از 
آن استفاده ی مطلوبی از سرمایه های به دست 

آمده نشده است.«
 وی تصریح کرد: »با وجود اســتحصال منابع 
عظیم نفــت، به  جز بحث صــادرات نفت خام 
و میعانــات گازی و درآمدهــای حاصل از آن 
برای مصارف داخلی، چه استفاده ی دیگری از 
منابع خدادادی شده است و برای این موضوع 
بانک هــا، پیمانکاران و بخــش خصوصی چه 

نقشی داشته اند؟«
 معاون وزیر نفت افزود: »اگرچه در دو دهه ی 
اخیر تحــوالت خیره کننــده ای در این زمینه 
داشــته ایم و ما در کل رضایت داریم، اما قانع 
نشــده ایم و حاال فرصتی مغتنم وجود دارد و 
زمینه ی قانونی و شــناخت بیشتری نسبت به 
طرح های نفت و گاز برای سرمایه گذاری ایجاد 

شده است.«
 خجســته مهر ضمن اشاره به کاهش در تولید 
ناخالص داخلی بیان کرد: »شــرایط اقتصادی 
کشور، اقتصاد نفت را هم تحت تاثیر قرار داده و 
این در حالی است که بهره وری سرمایه گذاری 

در نفت بسیار باال است.«
وی نبــود جذابیــت برای ســرمایه گذاری در 
صنعت نفت را از دالیل این شــرایط برشمرد 
و گفــت: »هــر چقدر بــرای جــذاب کردن 
طرح هایمان ناموفق باشیم، به  همان اندازه در 

جذب سرمایه ناموفق بوده ایم.«

جهش سرمایه گذاری در صنعت نفت به مدد بازار سرمایه
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 مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
الگوهای قراردادی ما پاســخگوی عالقه مندی 
و جــذب ســرمایه نبوده اســت، تصریح کرد: 
»اکوسیســتم اقتصاد کشــور حاکــی از وفور 
نقدینگی در داخل اســت و با وجود این منابع 
و نیاز شدید به ســرمایه گذاری در نفت و گاز 
اما این منابع در دسترس نیست و این موضوع 
تناقض در نقدینگی اقتصاد کشــور اســت، به  
طوری که این شرایط اقتصاد نفت را به شدت 

تحت تاثیر قرار داده است.«
خجســته مهر با اشــاره به نیاز صنعت نفت به 
160 میلیارد دالر ســرمایه گذاری، گفت: »اگر 
بخواهیــم تولیــد نفت خام را بــه 5 میلیون و 
700 هزار بشــکه در روز برســانیم تقریبا به 
90 میلیــارد دالر منابــع مالی نیــاز داریم و 
اگر بخواهیــم ظرفیت تولیــد روزانه ی گاز را 
از یک میلیــارد مترمکعب به یــک میلیارد و 
500 میلیون مترمکعب متناســب با نیاز کشور 
تا ســال 1404 برسانیم، باید 70 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری کنیم.«
وی رقــم ســرمایه ی مورد نیــاز را یک اجبار 
دانست و بیان کرد: »مصارف داخلی و مصارف 
صادراتــی مــا برای آینــده به  منظــور ایجاد 
زنجیــره ی ارزش بــرای ما انتخابــی جز این 

سرمایه گذاری نمی گذارد.«
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 

منابع داخلی برای این رقم ســرمایه گذاری در 
صنعت نفت کافی نیست، تصریح کرد: »منابع 
داخلــی این ظرفیت را ندارنــد و تحریم ها نیز 
جلوی استفاده از منابع خارجی را گرفته است، 
اما از نظر من منابع داخلی به میزانی هســت 

که کار را پیش ببریم و دچار چالش نشویم.«
وی هدف از برگزاری نشســت بــا فعاالن بازار 
سرمایه را معرفی فرصت های سرمایه گذاری در 
صنعت نفت و نیز دریافــت راهکارهای تامین 
مالی از سوی بازار سرمایه برشمرد و گفت: »با 
هم افزایی بازار ســرمایه و صنعت نفت می توان 
جهش ســرمایه گذاری را در صنعت نفت برای 

دولت سیزدهم رقم زد.« 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران، ارائه ی 
تســهیالت بــه ســرمایه گذاران، تامین منابع 
مالی به شــکل فاینانس یا روش های مشــابه 
و انتشــار صکوک ارزی از ســوی بازار سرمایه 
را جــزو روش های تامین ســرمایه در صنعت 
نفت دانســت و گفت: »در همه ی این روش ها 
چالش هایی وجود دارد که می توان با هم فکری 

و هم افزایی مسیری برای آنها تبیین کرد.«
خجســته مهر توسعه ی صنعت نفت را مسیری 
برای رونق کشور برشمرد و گفت: »برای نمونه 
در صنعت پتروشیمی ظرفیت خالی وجود دارد 
و نبود خوراک منجر به خالی ماندن آن شــده 
است. از طرفی شرکت های پتروشیمی در پایان 

ســال مالی نزدیک به 90درصد سود حاصله را 
در میان ســهامداران خود تقسیم می کنند، در 
حالی که با سپردن تنها 50درصد از این سود 
به توسعه ی بخش باالدست می توانند ظرفیت 
تولید خوراک را در کشــور باال ببرند و مشکل 
سرمایه ای صنعت حل می شود، از طرفی سبد 
ســرمایه گذاری صنعت نفت آنقدر متنوع است 
که جا برای ســرمایه گذاران خارجی نیز وجود 

دارد.«
بر اســاس این گزارش، در این نشست دو پنل 
نیــز ارائه شــد. در پنل "ارائــه ی فرصت های 
سرمایه پذیری شرکت ملی نفت"، کریم زبیدی، 
مدیر برنامه ریزی تلفیقی ـ رضا دهقان، معاون 
توســعه و مهندســی و فریــدون کردزنگنه، 
مدیر ســرمایه گذاری و کسب وکار این شرکت، 
اولویت های سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت 

را تشریح کردند.
در پنــل دوم این نشســت نیــز ظرفیت های 
تامین مالــی طرح ها و پروژه های نفت و گاز از 
طریق بازار ســرمایه با حضور رضا دولت آبادی، 
مدیرعامــل بانــک ملــت ـ هــادی اخالقی، 
مدیرعامــل بانک تجارت ـ محمــد وطن پور، 
مدیرعامل تامین سرمایه ی سپهر ـ علی نقوی، 
مدیرعامل بورس انرژی و ارجمندی، مشــاور 

سرمایه گذاری بررسی شد.

مروری
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