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کارشناس حقوق انرژی

عملکردصنعتنفتدرکشورماتأثیرمستقیمدراقتصادملیو
فعالیتهایسایربخشهاداشته،بنابراینضرورتداردباتوجه
ویــژهبهآن،بــهجایتصمیمــاتمقطعی،ســلیقهای ،انفعالی
واحساســی،بابرنامهوراهبردیباآنبرخوردشــود.بامصوبه29
اســفند 1329مجلسشــورایملیوآغازاقدامعملیبرایملی
شــدنصنعتنفتازاوایلســال 1330وتأســیسشــرکتملی
نفتایــران،گاماولواساســیبرایتحققهــدف«صنعتملی
نفت»توسطدولتومجلسبرداشتهشد.اماطی65سالگذشته
عواملیمانندکودتا،جنگتحمیلی،تحریمهاوناکارآمدی،مانع
ازتحققکاملبسیاریازاینهدفشده،بهطوریکهاینصنعت
شــدیداًنیازبهمعمــاریمجــدددارد.خوشــبختانهدرآذر1385
با تصویب ســند چشمانداز مســیر حرکتی کلیه بخشــها ازجمله
صنعتنفتتاسال1404ترسیمشد.
اما ابالغســندچشماندازمقارنشــدباقدرتگرفتنیکجریان
فکریخاصکهاساساًبهشاخصهایمصرحدرسندچشمانداز
خصوصــاً«برنامهریــزی»« ،تدبیر جمعی»« ،تعامل ســازنده و
مؤثردرروابطبینالملل»اعتقادنداشتهوحتیروشهایمتضاد،
مبنــایکارقرارگرفت.انحاللســازمانمدیریــتوبرنامهریزی،
قائمبهشخصشدنتصمیماتبخشیوتخصصیوتضعیف
جایگاهقانونیوزیرانوتشدیدتنشدرروابطبینالمللدردولت
سابق،عمالًاجرایبرنامههایسندچشماندازرامختلکرد.
خوشــبختانه با درایت دولت فعلی ،شــاخصهای مقرر در سند
چشــماندازبهعنوانپیشنیازوبســترالزمبرایاجرایبرنامهها
در چارچوب ســند چشم انداز ،احیا شــد.گام اول در اصالح مسیر
حرکــت بــرای تحقــق صنعــت ملــی نفــت ،بــاور بــه کمبودها و
نقصهاست.
با توجه به سیاســتهای کلی برنامه ششــم توســعه (ابالغی رهبر
معظمانقالبدر9تیر)1394مبنیبر{دانشبنیانکردنصنایع
باالدســتیوپاییندســتینفتوگاز}،الزماسترفتارتخصصی
کلیه اجزای فنی ،اقتصادی ،قراردادی و مدیریت منابع انســانی
این صنعت نظــام مند و منطبق بــا اســتانداردهای بینالمللی
باشــد .جــذب ســرمایهگذاری خارجــی ،یکــی از سیاســتهای
راهبــردی نظام بــوده ،که میبایســت با انتخاب شــرکای تجاری
اســتراتژیک برای توســعه صنعت نفت و ایجاد زیرساختهای
قویاهتمامورزید.
انتخــاب شــرکای راهبــردی یکــی از الزاماتــی اســت کــه در
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی به آن تصریح شــده ،که براین
اســاس انتخاب صحیح شــرکتهایی که میتوانند کمبودها و
نقصهای صنعت نفت را مرتفع ســازند ،بســیار تعیینکننده
اســت .متأسفانه مشــاهده میشــود که برخی از شــرکتهایی
طــرف قرارداد شــرکتهای فعال در صنعت نفــت ایران اعم
از باالدســتی و پایین دســتی از اعتبار حرفهای و توانمندی الزم
برخــوردار نیســتند ،که ایــن موضوع یکی از ریســکهای جدی
صنعت نفت کشور است .با توجه به این اصل که منابع نفت و
گاز کشور متعلق به کل ملت و نسلهای آتی است ،میبایست
در اداره و بهرهبــرداری از این منابــع «رعایت غبطه» بهعنوان
یــک قاعده مســلم در فقــه و قانونی اعمال شــود .این موضوع
مختــص شــرکتهای خارجــی نبــوده بلکــه حتــی در مــورد
شرکتهای ایرانی و دولتی نیز صادق است.
اقــداممهــمدیگــربــرایتحقــقصنعــتملــینفــت،تنظیــم
قراردادهایــی بــا ســاختار قوی اســت .بــرای رســیدن بــه اهداف
اصلــی ازجملــه جــذب ســرمایه و دانش خارجــی ،ســاختار این
قراردادهامیبایسترقابتیومتناسببااستانداردهایمتعارف
بینالمللی و با درنظر گرفتن حقوق متعارف برای ســرمایهگذار
باشــد.دربعــدنظارتنیز،الزماســتمبارزهتخصصیبافســاد
بهطــور جدی دنبــال گردد .رتبــه جهانــی 131در زمینه فســاد در
بخش عمومی و دولتی به هیچ وجه زیبنده نظام اســامی نبوده
ومضافاًاینکهفســادمانندموریانهمانعاســتحکامصنعتملی
نفتخواهدشد.
در خاتمه ،با توجه به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه عظیم کشــور
دربخــشنفــتوگاز،بــامعماریصحیــحواســتفادهازمصالح
مرغــوب «و مدیریــت صحیــح در کل فراینــد تنظیــم و اجــرای
طرحها» این صنعت میتواند هسته اقتصاد مقاومتی و اقتصاد
دانشبنیانومحرکبخشهایدیگرکشورباشد.
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بپردازیمومدیریتمصرفرانیزنهادینهکنیم.ورودبهاینبخشاگر
صحیحانجامشوداشتغالزاییوارزشافزودهدرپیدارد.
اولویتکنونیکشــورافزایشصادراتنفتخاموبهدســت
آوردنبازارازدسترفتهاستیاافزایشدرآمدهاینفتی؟
اگرچهاولویتمابهدستآوردنسهمبازاربوداماایندوباهممنافاتی
ندارند .درآمدهای نفتی با افزایش صادرات نفت خام کشــور افزایش
یافتهاســتوصحتاینموضوعرامیتوانیــدازبانکمرکزیودولت
ســؤالکنید.اینکهسالگذشــتهدردیماهوضعیتمنابعمالیونحوه
تزریقمنابعبهطرحهاچگونهبودودرسال 95چطور.اعتقاددارماالن
وضعیت بهتر از قبل از برجام اســت ،چراکــه بتدریج پول نفت وصول
میشــود و بر اســاس عرف بینالملل پول نفت فروخته شده به خزانه
بانکمرکزیواریزمیشود.
اینپرداختهامانندقطار اســت .زمانیکهترمزقطارکشیدهمیشود
ایســتادنقطــار زمانمیبــرد.لــذا آرام آرام ایــنپولهاهــمپرداخت
میشــود و تأثیر خود را در بازار نشــان میدهد .نمونه آن را سالها قبل
دیــده بودیم .زمانی که تحریمها اوج گرفت چندین ماه طول کشــید تا
درآمدهاینفتیکاهشیابدواقتصادواردفازرکودیشود.
آیاایننگرانیوجودنداردکهباجدیشــدنتحریمهای
امریکاپــولایــراندربانکهایخارجیمجــدداًبلوکه
شود؟
بانکهایــیکهاالنباماکارمیکننداینموضوعرادرمناســبات
خود قــرار دادهاند .یعنی ما اکنون بــا بانکهایی کار میکنیم که
تحریــم امریکا تأثیری روی روابطشــان با ایران نــدارد .بنابراین
نگرانیازاینبابتوجودندارد.امازمانیکهتحریمشــدیماین
نگرانی وجود داشــت .چراکه با بانکهایــی کار میکردیم که در
امریکا سرمایهگذاری میکردند .االن هم با آنهایی کار میکنیم
کهمعتبرهستنداماریسککمتریدارند.
آیاســرمایهگذارانخارجیکهقراراســتواردصنعت
نفتایرانشوندنیزباهمینبانکهاکارخواهندکرد؟
خیر .بــه این ســرمایهگذاران توصیه شــده که باید بــا بانکهای
درجهیکوحرفهایکارشودامامیتوانندبااینبانکهانیزنقل
وانتقاالتپولراانجامدهند.
یکسالازبرجاممیگذردوهیأتهایخارجیکمتری
بــرایمذاکرهبهایــرانمیآینــد.آیافکرنمیکنیــدکهاز
شدتعالقهمندیســرمایهگذارانخارجیکاستهشده
است؟
خیر،االنوضعیتبهگونهایاستکهگروهونیرویمذاکرهکننده
کم آوردهایم .هیأتهای خارجی و ســرمایهگذاران نفتی زیادی
در فاز اول برای شــناخت به ایران آمــده بودند .برخی اصالً در8
سالاخیربهایرانسفرنکردهبودندومیخواستندبیایندوعالقهمندی
دولتمــردانایرانیرابســنجند.بهمــرورودرمرحلــهدومآنهاییکهدر
مذاکرات جدیتــر بودند برای امضــای تفاهمنامــه ( )MOUبه ایران
آمدندونیتوقصدشانرانشاندادند.بعدازآنمابایداطالعاتفنی
طرحها را به آنها میدادیم و اطالعات فنی پیشــنهادی آنها را دریافت
میکردیمکهاینکارانجامشدهوتعدادزیادیسرزمانبندیمشخص
نتایج مطالعاتشــان را به مــا اعالم کردهانــد .بنابرایــن االن از صرافت
ســرمایهگذارانخارجیکاستهنشدهاماآنهاییماندهاندکهقصدشان
ســرمایهگذاری واقعی اســت .شــرکتهایی که با مــا تفاهمنامه امضا
کردهاند میخواهنــد ادامه دهند و تا این لحظه هیچ کدام نگفتهاند که
نظرشــاننسبتبهســرمایهگذاریدرایرانتغییرکردهاست.برخیاز
آنهــا در حال تهیه پروپوزال فنی هســتند یا آن را فرســتادهاند .ما نیز در
حالبررســیفنیاینپیشنهادهاهستیم.برخیازاینمرحلهنیزعبور
کردهانــدوپروپوزالشــانراپذیرفتهایــم،چراکــهمعلــوماســتروش
توسعهمیدانرافهمیدهاندوماهمایننوعکارراقبولداریم.
اگردوبارهتحریمهابرگردداینمذاکراتچهخواهدشد؟
در برجام خوشــبختانه بخشی گنجانده شــده که اگر تحریمها بازگردد
قراردادهایــیکــهقبــلازاعمــالمجــددتحریمهابســتهشــدهاســت
میتواننــدمراحــلراطــیکنندومشــمولتحریــمنمیشــوند.امااگر
درمرحلهمذاکرهباشیمروابطتحتتأثیرتحریمهاقرارخواهدگرفت.
البتهفکرمیکنمکهبازگشــتتحریمهابهاینآسانیرخنخواهددادو
شرکتهایبینالمللینیزهمیناعتقادرادارند.
بخشــیازمذاکراتوتفاهمهابهشــرکتملیمناطقنفتخیز
جنوبمربوطمیشــود.چرااینبخشراازمذاکراتشــرکت
ملینفتجداکردید؟
بــهچنددلیل.برایتســریعرونــدمذاکراتوهمینطــوردخیلکردن
شــرکتهای مربوطه در جذب سرمایه خارجی ما بخشــی از مذاکرات

را به این شــرکت ســپردیم .آنها نیز عالقهمند به این کار بودند .البته ما
نظارتمستقیمبرمذاکراتوتفاهمنامههایمنعقدشدهاینشرکت
داریــموتمامتصمیماتآنهاباتأییدهیأتمدیرهشــرکتملینفت
انجامخواهدشد.
کداممذاکراتزودترمنتهیبهعقدقراردادخواهدشد؟
قطعــاًطرحهای اولویتدار صنعت نفت در اول فهرســت قرار دارند.
کاردرمیادینمشترکومیادینیکهتعدادسرمایهگذارانکمتریبرای
حضــور در آنها اعــام عالقهمنــدی کردهاند حتی ممکن اســت بدون
مناقصههمواگذارشود.
ارزیابیشــماازعملکرداوپکوغیراوپکدرزمینهتوافقاخیر
آنهادرموردکاهشحجمتولیدنفتخامچیست؟
تمام کشــورها تا این لحظه به توافق خود پایبند بودهاند و در نیمه سال
 2017یکارزیابیدقیقازعملکردآنهاانجامخواهدشد.
آیاعربستانوروسیهکهبیشترینسهمرادرکاهشتولیددارند،
اکنونسیاسیکاریدربازارجهانینفتخامراکنارگذاشتهاند
ومنافعمشترکرادنبالمیکنند؟
خیر.آنهابازهممنافعخودشانرادنبالمیکنندامامنافعآنهاهمسو
بامنافعمانیزهست.
ایــران اجــازه دارد کــه در
االنوضعیت
نیمهاولســال2017حدود90
به گونهای است
هزاربشــکهدرروزتولیدنفت
که گروه و نیروی
خامش را افزایــش دهد .آیا از
مذاکرهکننده
این مجوز اســتفاده خواهیم
کرد؟
کم آوردهایم.
حتماً .االن نیز در حال اجرای
هیأتهایخارجی
اینبرنامههســتیمومتوسط
وسرمایهگذاراننفتی
 90هزار بشــکه در روز افزایش
زیادی در فاز اول برای
تولیداعمالخواهدشد.
آمده
شناخت به ایران
فکــر میکنیــد ســال  96برای
بودند.برخیاصالً
صنعت نفت ایــران چگونه
سالیخواهدبود؟
در  8سال اخیر به ایران
ســال  96بیشــترین تمرکز ما
سفر نکرده بودند و
روی تکمیــل طــرح توســعه
میخواستندبیایند
میــدان گازی پــارس جنوبــی
وعالقهمندی
اســت.تافازاولطرحتوسعه
دولتمردانایرانیرا
این میدان را هرچه ســریعتر
بسنجند
تکمیل کنیم و با اجرای فاز11
وارد مرحلــه فشــارافزایی
برداشــت گاز از ایــن میــدان
شــویم .اولویت بعــدی ما میدانهای مشــترک غرب کارون اســت .در
مناطقمرکزی،نفتخیزجنوبوفالتقارهنیزمیخواهیممیادینیکه
باســرمایهگذاریکمتریبهتولیدحداکثریمیرسندرادراولویتقرار
دهیموسرمایهگذاریرابراساسطرحانجامندهیم.
کار دیگــری که آغــاز کردهایم و ســال 96به تعیین تکلیف خواهد شــد،
بحــث NGLهاســت .ســرمایهگذاران بخــش خصوصی را مشــخص
کردهایــم و ظرف 3الی 4ســال طرحها به مرحلهای خواهند رســید که
گازهایهمراهکمترســوزاندهخواهندشــدودرعــوضتبدیلبهNGL
میشــوند.دراینزمینــهاعتقادداریمپتروشــیمیهاازماعالقهمندتر
هســتند چراکه نیازمنــد این محصولنــد .بعــد از آن میخواهیم حتماً
وارد کلــوپ صادرکننــدگان NGLشــویم و گاز را بــه اروپــا صــادر کنیم.
ســوآپنفتخامنیز ازبرنامههایی استکه فعالًدرحالمذاکرهبرای
آنهســتیموامیدواریمکههرچهزودتربهســرانجامبرسد.برایآینده
نیز برنامههای اکتشــافی مشــخص کردهایم که بعد از واگــذاری کار در
میادیناولویتدارخواهدبود.
توســعه هــر فــاز پــارس جنوبــی یــا میادیــن نفــت خــام
چقدررویتولیدناخالصداخلیتأثیرمیگذارد؟
بهتولیدرســیدنهرفازمیدانمشترکپارسجنوبییکدرصدتولید
ناخالــص داخلی را افزایش میدهد و به ازای تولید هر 100هزار بشــکه
نفت خام 0.4درصد تولید ناخالص داخلی رشــد میکند .اما این رشد
پایدارنیســتوتکرارنمیشــود.لــذامابایدبعــدازافزایشتولیدنفت
و گاز از محــل درآمدهــای آنها تولید غیر نفتی را افزایش دهیم تا رشــد
شاخصتولیدناخالصداخلیهمیشگیشود.
بــههرحالدولتیازدهمتااینلحظــه 11فازپارسجنوبیراواردمدار
کــردهوتولیدنفتخامایرانراحدودیکمیلیونو 300هزاربشــکهدر
روزافزایشدادهاست.
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