واریز درآمد نفتی به<خزانه> امن

کاردر ،مدیرعامل شرکت ملی نفت :صادرات روزانه نفت از یک میلیون و 100هزار بشکه در دولت قبل به 2میلیون و 300هزار بشکه رسیده است

عطیــهلباف/طــی یک ســال اخیر بارها شــنیدیم کــه صنعت نفت کشــور از فضای پســابرجام
بیشــترین اســتفاده را کرد .ایــن موضــوع را از رهبر معظــم انقالب تا رئیــس جمهــوری ،وزیر امور
خارجــه و وزیــر نفت به دفعــات تکــرار کردند .لــذا بهانهای شــد که ســراغ علــی کاردر مدیرعامل
شــرکت ملی نفــت ایران بــروم تــا از زبــان او جزئیات بیشــتری از شــرایط صنعت نفت در ســال
 95بشــنویم .اتــاق او کنــار اتاق وزیــر نفت اســت و به نوعی وزیر دســت راســت زنگنه به شــمار
میرود .از حراســت طبقــه چهاردهم ســاختمان وزارت نفــت رد و در طبقه پانزدهــم وزارتخانه
وارد دفتــرش میشــوم .موهایش نســبت بــه آخرین باری کــه با او مصاحبه کردم ســفیدتر شــده

اســت؛ یعنی از اواســط ســال  .95خودش میگوید از فشــار کار این یک سال اســت .قبل از شروع
مصاحبــهقرصــی ازجیبــش درآورد وخــورد .درادامــهگفــت« :در این یک ســال کارهــای زیادی
انجــام دادیــم و صنعــت نفــت را به نقطــه قابــل قبولی رســاندیم .اگــر هــر دولتی غیــر از دولت
یازدهــم یا بــا تفکری متفــاوت از آن روی کار آمــده بود االن صنعت نفــت ایران از پــا درآمده بود.
امــا دولت یازدهم برجــام را اجرا کــرد و ما از مزایای آن بیشــترین اســتفاده را کردیــم ».او به بیان
توضیحات بیشــتری در مــورد آخرین وضعیت صنعت نفت کشــور در گفتوگو بــا ما پرداخت
که در ذیل میخوانید:
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اگــردولتدیگــریکشــوررامدیریتمیکــردوبرجــاماتفاق
نمیافتاد،االنوضعصنعتنفتچگونهبود؟
شــرایط بســیار ناگوار بود .بــرای مثال اکنــون در بهتریــن حالت450
هزار بشــکه در روز نفت خام صادر میکردیم! چراکه تحریمها به ما
اجازهصادراتبیشــترنفــتخامرانمیداد.یاآنکــهمابهخاطرنیاز
بــه گاز ،مجبور به تولید میعانــات گازی از پارس جنوبــی نیز بودیم تا
زمــاناجرایبرجــام،حجمذخایرمیعاناتگازیکشــوررویآببه
 75میلیون بشکه رســیده بود و امروز این حجم از 200میلیون بشکه
همردشــدهبود.اینموضوعبهتنهاییهزینهبســیارســنگینیبرای
کشــورداشتچراکهبایدکشــتیاجارهمیکردیمکهدرجایمناسب
ثابــت بماند .اکنــون تولید نفت خام هــم در حدود 2میلیون بشــکه
در روز میشــد .همینطــور در بخــش تأمیــن بنزین مصرفی کشــور
نیز به مشــکل برمیخوردیــم .از طرف دیگر برخــی از قطعات مورد
نیاز برای توســعه پارس جنوبی را نمیتوانســتیم تأمیــن کنیم و این
موارد تعدادی از هزاران مشــکلی بود که در نبود برجام با آنها مواجه
میشدیم.
مهمتریناقدامیکهطیســال95درصنعتنفترقمخورد
راچهمیدانید؟
اقدامــات مهم زیــادی صــورت گرفت که فکــر میکنم افزایــش تولید
نفت خام مهمترین آنها بود .ما با اســتفاده از فضای پسابرجام ،تولید
نفتخامرااز 2میلیونو 600هزاربشــکهدرروزاجرایبرجامبهروزانه
 3میلیونو 900هزاربشــکهدرزمســتانسال 95رساندیموتاپایاناین
سالتولیدبه 4میلیونبشکهدرروزنزدیکشد.
صادراتنفتخاماکنونچقدراست؟
مــا توانمندی صادرات 2میلیــون و 400هزار بشــکه در روز نفت خام را
داریم اما به دلیل محدودیتهای تولید نمیتوانیم این رقم را همواره
حفظ کنیــم .حدود 2میلیون و 300هزار بشــکه در روز اکنون نفت خام

صــادرمیکنیمکهناگفتهنماندکهاینرقمپیــشازاجرایبرجامیک
میلیونو 100هزاربشکهدرروزبود.
یعنیتهدیدهــایترامپتأثیریرویصــادراتنفتخامماو
روابطمانبامشتریاناروپایینداشت؟
خیر.جالباستکههمینامروزماتقاضای2میلیونو470هزاربشکه
نفتخامراداریمامابهدلیلمحدودیتهایتولیداینماهســتیمکه
نمیتوانیم این ظرفیت را عملی کنیم .هر وقت تولید نفت خام ایران
به4میلیونو200هزاربشکهدرروزبرسد،آنروزمیتوانیمبه2میلیون
و 470هزاربشکهتقاضایمشتریانپاسخدهیم.درحالحاضرحدود
یک میلیون و 700هزار بشکه در روز پاالیشگاههای کشور نفت خام نیاز
دارندکهنمیتوانیمنیازآنهارابرآوردهنکنیم.
یکیازاتفاقاتیکهدریکسالاخیررقمخورداحیایبازاراروپا
بود.االنچقدرنفتخامبهاینقارهصادرمیشود؟
حدود 700تا 900هزاربشکهدرروزبهاروپاصادرمیکنیمکهاینمیزان
باالترینحجمنفتخامیاستکهبهاروپافروختهشدهاست.
آیاتاپایاندولتبــهتولید 4میلیونو 200هزاربشــکهاینفت
خامدستخواهیمیافت؟
افزایــش تولیــد صیانتــی نفــت خــام کار آســانی نیســت و نیــاز بــه
سرمایهگذاریهایمیلیاردیدارد.فکرمیکنمتاپایاندولتیازدهم
کمی بیشــتر از 4میلیــون بشــکه در روز نفت خام تولید کنیــم اما پایدار
نیستونیازمندسرمایهگذاریاست.
منتقدانعقیدهدارندکهدولتیازدهمخامفروشــیراترویج
کــردهاســتوافزایشتولیــدوصــادراتنفتخامدســتاورد
مهمیتلقینمیشود.آیاموافقید؟
بعــدازاجــرایاصــل 44قانوناساســیدولــتوشــرکتهایدولتی
مجازبهتوســعهپاالیشــگاههاومجتمعهایپتروشیمینیستند.این
اقــداممجوزهایخــاصنیازداردوبایدبخشخصوصیبهتوســعه

زیربناهــای ایجــاد ارزش افزوده در صنعــت نفت بپــردازد .از ابتدای
دولــت مجوزهای زیــادی به بخشهــای خصوصی عالقهمنــد داده
شــدتااینزیرســاختهاهرچهسریعترفراهمشــود.تعدادیازآنها
زمیــنهمگرفتهاند اماهنوز توســعهجدی انجامنشــده اســت .یکی
از نکاتی که منتقدان خام فروشــی نفت خام بایــد در نظر بگیرند این
اســتکهاقتصادپاالیشــگاههابشــدتآسیبپذیروشــکنندهاستو
با شــرایط کنونی اقتصــاد نمیتوان براحتــی وارد آن شــد .برای مثال
اگریککشــوربنزینمصرفیخــودراتأمینکند،اتفاقخیلیمهمی
رخدادهاســتومــاباافتتاحپاالیشــگاهســتارهخلیجفــارسوتبدیل
میعاناتگازیبهبنزینمیتوانیمبهآندستیابیم.امااینکهغالب
نفت خام و فرآوردههای نفتی کشــور را بتوانیم پاالیش کنیم در کوتاه
مدت ممکن نیســت و همینطور نیازمند اقتصاد بسیار قدرتمندی
اســت.فکرمیکنممیتوانیمدربرنامهششــمتوسعهبهآنبرسیم.
در حــال حاضــر مهمترین اقدامــی که قابل اجــرا بــود افزایش تولید
و صــادرات نفت خام کشــور و احیای بازار از دســت رفته ایــران بود که
عملــیشــدواینموضــوعقدرتچانــهزنیمــارادرجهــانافزایش
داد .بنابراین االن توســعه سریع پاالیشگاه و مجتمعهای پتروشیمی
در تــوان بخش خصوصی ما نیســت اما با اســتفاده از منابع صندوق
توســعه ملی ،انتشــار اوراق و همینطــور همکاریهــای بینالمللی
میتــواناینراهراطیکرد.ازطرفدیگرباهمکاریهایبینالمللی
بــازارفروشاینمحصــوالترانیزفراهمکرد.از طــرف دیگر ما باید
صرفهجویــی را نیــز در دســتور کار قــرار دهیــم .اگــر قــرار باشــد که
میلیاردهــا دالر ســرمایهگذاری کنیــم تــا پاالیشــگاه و مجتمعهای
پتروشــیمی احداث شــود و همــه تولیــدات آن را خودمان مصرف
کنیــم ،بیفایده اســت .حتی شــبیه این اســت کــه ما کوهــی از دالر
را آتــش بزنیــم .لذا باید بــه مرور ظرفیــت تولید نفت خام و ســایر
محصوالت را باال ببریم ،بهتوســعهزیرســاختهایپاالیشــیکشور

