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مشعل فروزان صنعت نفت
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عطیــه لبــاف  /صنعــت نفــت کشــور بــا وجــود
تمــامپیچیدگیهــابــرایمــابخوبــیقابــلفهماســت.
چراکــهاقتصــادایــراناقتصادیوابســتهبهنفتاســت
وهــروقــتکــموکاســتیدردرآمدهــاینفتــیرخدهــد،
در ســفره تکتکما ن خودنمایی میکند .شــاید بهترین
ونزدیکتریــنمثالبرایایــنموضوعســالهای 91و92
باشــد.ســالهاییکهبهســببتحریمهایغربصادرات
نفتخامکشــورباافتقابــلتوجهیروبهروشــدهبودو
برنامهریــزیخطــیوتکمحــوریدولتقبــلحالاین
صنعت را هــر روز بدتر میکرد .ســرمایه گذاریهای قطره
چکانــی و ســوءمدیریت در صنعــت نفت آن ســالها را
همهمالمــسکردیماماچهشــدکهامروزپساز 3ســالاز
آن روزها میتوانیم با افتخار به مجامع بینالمللی انرژی
برویــموبرایتولیــدوصــادراتنفتخــام،گازطبیعیو
دیگر محصــوالت نفتــی کشــور برنامهریزی کنیم؟ شــاید
دریکجملــهبتوانگفتغیرتصنعتگراننفتیکشــور
در کنــار برجام بود کــه امروز صنعــت نفتمان ســربلندتر
ازهمیشــهاســت.درادامــهنگاهیبــهجزئیــاتتحوالت
صنعتنفتکشوردردولتیازدهممیاندازیم.

دوبرابرشدنصادراتنفتخام
صــادرات نفت خام ایــران کــه در نتیجه تحریمهای غــرب روندی
کاهشــی در پیش گرفته بود ،سال  92در سطح یک میلیون بشکه در روز
ایســتاد .چراکه دولت یازدهم با دیپلماسی قوی خود به دنیا ثابت کرد
که هدف ایران از دستیابی به انرژی هستهای ،مقاصد سیاسی و نظامی
نیست .شــاید اگر هر دولت دیگری روی کار میآمد دست به تعامالت
بینالمللــی بــرای نجــات اقتصــاد کشــور نمــیزد امــا دولــت یازدهم
مذاکرات ژنو را آغاز کرد و در همان پله اول مذاکرات توانســت پیشروی
تحریمها را متوقف کند .بر اســاس مصوبه کنگره امریکا و اتحادیه اروپا
قــرار بود هر  6ماه یک بــار  20درصد از صادرات نفت خام ایران کاســته
شود تا در سال 2016میالدی به 366هزار بشکه نفت در برابر غذا و دارو
برســد .البته این رقم درصورتی بود که تحریمهای جدید کنگره امریکا
از ســال  2014اجرایــی نمیشــد .اگر ایــن تحریمهای جدید کــه امریکا
در اجــرای آن مصــر بود ،بــه مرحله اجرا میرســید ،همان ســال2015
صادرات نفت خام ایران صفر میشــد .اما شــروع مذاکرات هســتهای
ایران و 5+1ســدی بر ســر راه رشد تحریمها شــد و در دی ماه سال1394
با اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به طور کلی تحریمهای
فروش نفت خام برداشــته شــد .خوشــبختانه نرم افزار برجــام در کنار
ســخت افزار توان تولید نفت خام ،فرصتی را فراهم کرد تا ایران بتواند
صادرات نفت خام خود را در کمتر از 6ماه به دوبرابر برساند.
ایران در اواســط ســال 1395روزی 2میلیون و 200هزار بشکه در روز
نفت خــام صادر میکرد .پشــتوانه این حجــم از صادرات ،تــوان تولید
نفت خام ایــران به میزان  3میلیون و  850هزار بشــکه در روز ،برجام و
همینطور بازاریابی قوی ایران بود .آن هم در شرایطی که بازار جهانی
نفت خام از این کاال اشــباع بود .اما روند افزایش تولید و صادرات نفت
خام متوقف نشد .با تالش دولت برای افزایش تولید نفت خام بویژه از
میادین مشــترک غرب کارون و همینطور به دست آوردن بازاریهای
قدیمی و جدید نفت ،این رقم در ماه اکتبر  2016به ســر حد خود رسید.
یعنی تولید نزدیک به  4میلیون بشــکه نفت خام و صادرات  2میلیون
و  440هــزار بشــکه در روز کــه ایــن رقم بــا احتســاب میعانــات گازی به
 3میلیون بشــکه در روز رســید .هیچ کس باور نمیکرد کــه ایران بتواند
در کمتــر از یــک ســال بعد از اجــرای برجــام ،میــزان صــادرات نفت و

میعانات گازیاش به باالترین سطح در تاریخ پس از انقالب برسد .اما
بابرنامهریزیوتالشمستمروزارتنفتدولتیازدهماینامرمحقق
شــد و بزرگترین دســتاورد برجــام نیز تاکنــون همین مورد بوده اســت.
بــه هــر حــال بــرای کشــوری کــه در ســالهای پایانــی دولــت گذشــته
شــدیدترین تحریمهای ظالمانــه را تجربه کرد و ســختترین روزها را
پشت سر گذاشت ،افزایش صادرات نفت خام موفقیت بزرگی بود.
نکتــه دیگــر آنکــه ،اگــر بشــکهای هم بــرای فــروش میمانــد ،تنها
مقصدشانچندکشورآسیاییبودکهآنهاهمبراساسقانونتحریمها
بایــد بتدریج بــرای دریافت معافیــت از تحریم ،خرید خــود را کاهش
میدادنــد و اروپاییهــا هیــچ وابســتگی بــه نفــت ایــران نداشــتند؛ اما
هماکنــون بیــش از  700هزار بشــکه از نفت ایران به مقصد کشــورهای
اروپایــی صــادر میشــود .این اواخــر میزان صــادرات نفت خــام ایران
به اروپا حتی به 900هزار بشــکه در روز طی یک ماه هم رسید که مفهوم
آن وابســتگی اقتصاد اروپا به ایران اســت .این موضوع دستاورد برجام
دولتیازدهمبود.حالاگربرجامنبودآیااکنونمشتریانیمانندتوتال
فرانسه ،شرکت انگلیسی-هلندی شل ،لوتوس لهستان ،انی و ساراس
ایتالیــا و دیگر شــرکتهای پاالیشــگر قاره ســبز در فهرســت مشــتریان
اروپایی نفت خام ایران بودند؟
ایران،ستارهدرخشاناوپک
افزایــش تولید و صــادرات نفت خام عالوه بر افزایــش درآمدهای نفتی
کشــور یک دســتاورد بســیار مهمتر در جیــب خود داشــت که میتــوان از آن
بهعنــوان برگ برنده ایران در دیپلماســیهای نفتی یک ســال اخیر یاد کرد؛
قدرت مذاکره .آنچه در بازار جهانی نفت خام به یک کشــور قدرت میدهد،
تعداد بشکههای نفت خامی است که آن کشور تولید و صادر میکند .برجام
بــه ایران این تــوان را داد و همانطور که اشــاره شــد ایران با تولیــد نزدیک به
 4میلیون بشــکه نفت خــام در هر روز توانســت ،گفتمان در اوپک (ســازمان
کشــورهای صادرکننده نفت خام) را به شکل پیروزمندانهای پیش ببرد .این
موفقیت هــم از نتایج بیچون و چرای نقش برجام بــود .آذرماه  ٩٢زمانی
کــه بیژن زنگنــه وزیر نفــت ایران پس از هشــت ســال دوبــاره در قامت
وزیــر نفــت و رئیس هیــأت نمایندگــی ایران برای شــرکت در نشســت
سازمان کشورهای صادرکننده نفت راهی وین شد ،تولید نفت ایران به
کمترازسهمیلیونبشکهوصادراتنفتخامبههمراهمیعاناتگازی

