نشستماه
چشمانداز سیاست انرژی جمهوری اسالمی ایران
پس از برجام در عرصه نفت و گاز
با سخنرانی مهندس اصغر ابراهیمیاصل

*

اشاره:
نشست ماه این شماره از ماهنگار دیدهبان امنیت ملی به بررسی چالشها و فرصتهای پیشروی صنعت نفت و گاز
کشور اختصاص دارد .با توجه به نقش محوری نفت و فراوردههای نفتی در اقتصاد کشور ،چشمانداز آینده این بخش
از اقتصاد از اهمیت راهبردی باالیی برخوردار است .نظر به این اهمیت ،در نشستی که با حضور آقای مهندس ابراهیمی
اصل ،که از مدیران باس�ابقه نفتی کش�ور میباشند ،در پژوهش�کده مطالعات راهبردی برگزار شد ،وضعیت کنونی و
چشمانداز آینده صنعت نفت کشور مورد بررسی قرار گرفت .متن حاضر نسخه تدوین شده این نشست میباشد.

مهندس ابراهیمی اصل :در دوره پس��اتحریم که
یک دوره ده س��اله از  2016تا  2026را در برمیگیرد ما باید
این دوره را مدیریت بکنیم یعنی ما در یک بس��تر جنگ نرم
و هوش��مند حقوقی میخواهیم کار بکنیم و خیلی هم نباید
خوشبین باش��یم و بگوییم حال که قطعنامه  2031و قطعنامه
ش��ورای حکام تصویب شده و همه برجام را پذیرفتهاند پس
همه مشکالت حل میشود نه ،اینطور نیست .در خصوص
وضعی��ت صنع��ت نف��ت و گاز در این دوره میبایس��ت به
یکسری سوالهای راهبردی پاسخ دهیم:
آی�ا نخریدن نفت خام از ایران یک فرصت اس�ت یا
ی�ک تهدید؟ ما  105س��ال اس��ت نفت خام فروختهایم و به

این خامفروش��ی ع��ادت کردهایم ،مگر کش��ورهایی چون
ژاپن ،آفریقای جنوبی ،ترکیه یا کره نفت دارند؟ پس چطور
است توانستهاند اقتصادشان را درست کنند؟ ما با استفاده از
این ثروت ملی میبایس��ت برای ایجاد زیرساختها و تولید
* مشاور عالی قرارگاه خاتماالنبیا

ثروت و ارزش افزوده یکسری کارهای دیگری میکردیم.
در دوره آق��ای احمدی نژاد  750میلیارد دالر درآمد نفت و
محصوالت پتروشیمی فروختیم .جمعاً از زمان ویلیام ناکس
دارس��ی تا پایان دوره آقای احمدی نژاد  1100میلیارد دالر
درآمد صادرات نفت کش��ور بود ک��ه  750میلیارد دالر آن
مربوط به  8س��ال این دوره اس��ت ،آیا این  750میلیارد دالر
از نظ��ر اقتصادی و از نظر  GDPو درآمد س��رانه و وضعیت
تورم ،توانس��ت وضعیت بهتری را ایجاد کن��د؟ در اقتصاد،
صرف پول درآوردن کافی نیست بلکه چگونه هزینه کردن
و کجا و به چه شکل هزینه کردن مهم است.
آیا ما نفت و گازمان را گران تولید نمیکنیم؟ بعضی
از قطعات یدکی ،توربینها ،کاتالیزورها و بس��یاری دیگر از
وس��ایلی که در صنعت نفت کاربرد دارد و خارجیها به ما
میفروش��ند ،بین  100درصد تا  300درصد گرانتر از نفت
ما اس��ت ،یعنی نفت ما را ارزان میخرن��د و موادی که پایه
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تکنولوژی دارد را گرانتر به ما میفروشند.

آیا ما از میادین مشترک به اندازه سهم خودمان تولید
میکنیم؟  26س��ال پیش وزیر نفت قطر تمام ش��رکتهای
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صاحبن��ام و صاحب تکنولوژی و س��رمایهگذاران بزرگ
و بانکه��ا را به هتلی در لندن دعوت کرد و به زبانی س��اده
اع�لام کرد« :ما یک میدان مش��ترک با ای��ران داریم(میدان
پارس جنوبی) ،که  3700کیلومتر مربع آن سمت ایران است
و  6هزار کیلومتر مربع آن طرف ماست ،میخواهم شما اینجا
را به گونهای برنامهریزی توسعهای و تولیدی بکنید که وقتی
ایرانیها از جنگ خالص شدند و پس از بازسازی خواستند
بیایند ش��روع به تولید بکنند ،به آب ش��ور و لجن برس��ند».
انگلیسیها اعالم آمادگی کردند .میدان پارس جنوبی ادامه
دامنههای زاگرس اس��ت که تا کف دریا امتداد داش��ته و به
طرف قطر میرود .طرف ما که  3700کیلومتر است ،پهنا و
عمق زیادی دارد ،چهار الیه دارد ش��امل الیههای ،k2 ،k1
 k4،k3که الیههای  k3و  k4به سمت قطر ادامه پیدا میکند
که  6هزار کیلومتر است .حجم گازی که در آنجا هست8 ،
درصد گاز دنیا اس��ت 8 .درصد هم در سمت ایران است که
 4الیه اس��ت و جمعاً  16درصد گاز شناختهشده جهان را در
برمیگیرد .آنها  11س��ال زودتر از ما بهرهبرداری را ش��روع
کردند و درس��ت در لبه مرزی شروع کردند و تعداد زیادی
س��کو زدند و در هر س��کو  10تا  12چاه انحرافی به طرف
ایران و چاه افقی زدند که از هر چاه روزی  165میلیون فوت
مکعب گاز تولید میکنند .پس از  11س��ال که ما خواستیم
شروع بکنیم شرکت توتال و شرکت انی که در سمت قطر،
س��رمایهگذار اصلی بودند ،ب��رای همکاری ب��ا ایران اعالم
همکاری کردند .منتها شرطی که گذاشتند این بود که که ما
وس��ط میدان تأسیسات را ایجاد میکنیم توتال وسط میدان،
فاز  2و  3را زد و انی هم فاز  4و  5را ایجاد کرد فاز  6و  7و 8
هم کنار آن به طرف خشکی ایران ایجاد شد .ترفند دیگری
که این شرکتها بکار بردند این بود که در مقابل اینکه گاز
را از الیههای  k3و  k4اس��تخراج کنند ،از الیههای k1و k2
گازی را ک��ه متعلق به ایران بود ،برداش��ت کردند .ماحصل
قضیه این ش��ده که  25سال اس��ت روزی یک میلیارد فوت
مکعب گاز 40 ،هزار بش��که در روز کاندنسیت و  370هزار

بش��که در روز نفت از طرف ایران به س��مت قطر مهاجرت
میکند .لذا در پساتحریم که خارجیها آم دهاند و میگویند
میخواهیم س��رمایهگذاری کنیم ،نفت بخریم ،گاز بخریم،
اگر ما بازنگری نکنیم در جایگاهی که باید داش��ته باشیم نه
در جایگاهی که آنها میخواهند تعریف بکنند ممکن است
دوباره به س��رمایهگذاریهایی تن دهیم که در راستای منافع
ملی ما نباشد.
آی�ا ما برای آین�ده نفت و گاز خودم�ان برنامهریزی
دقیق�ی کردهایم؟ امروز  8ماهواره در دنیا هس��ت که اینها
با تکن��وروژی  Termal Eskaningتا عم��ق  9کیلومتری

زی��ر زمی��ن را با دق��ت  92درص��د ،میادین نف��ت و گاز را
شناس��ایی میکنند و اص ً
ال احتیاجی نیست بیایند روی زمین
کاری بکنن��د .کل این قضیه االن ش��ده اکتش��اف فضایی.
آمریکاییه��ا ،اروپاییها ،چینیه��ا ،اوکراینیها و روسها
ای��ن تکنول��وژی را دارند .ما هم در س��پاه این تکنولوژيها
را داریم که از اوکراینیه��ا گرفتهایم که با هواپیمای بدون
سرنش��ین که تا  5هزارمتر از سطح زمین میتواند باال برود تا
عمق  9کیلومتری را به دقت س��انتیمتر میتوانیم ،تشخیص
بدهیم .اینکه زیر زمین کجاها گاز هست ،کجاها نفت است
و  Control Mapآن را میکشیم حجم آن را در میآوریم
و محاسبات آن را انجام میدهیم.
در خص��وص فرم��ت قراردادهای جدیدی که توس��ط
وزارت نفت آماده ش��ده بای��د گفت ای��ن قراردادها همان
قرارداده��ای  product sharingاس��ت ک��ه از س��ال 51
تا  55وجود داش��ته و تنها ظاهر ای��ن قراردادها قدری تغییر
یافته تاجاهایی که تضادی با قانون اساسی دارد ،یک مقدار
متعادل ش��ود ،ضمن اینکه بین متن فارس��ی و انگلیس��ی آن
تفاوتهایی به چش��م میخورد .بر اس��اس ای��ن قراردادها
ش��رکتهای خارجی میآیند اکتشاف میکنند اگر به نفت
نرس��یدند که هیچ ،اما با این تکنولوژي که هست آنها دقیقاً
میدانهایی را از طریق این هش��ت ماهواره کام ً
ال شناس��ایی
میکنند که این اطالعات خیلی هم هزینه باالیی ندارد و چند
میلیون دالر میدهند و کل این اطالعات را با تفس��یرهایش
میگیرند .بعد در آنجا چاه میزنند و از اولین بش��کهای که
تولید میکنند در این تولید ش��ریک هس��تند .البته عربستان،
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کویت و یکس��ری از کش��ورها این کار را میکنند اما ما
بع��د از انقالب قرار بود ای��ن کار را نکنیم و مالکیت مخزن
و مش��ارکت در بهرهبرداری را به خارجیها ندهیم .شرکت
نفت دنبال این است که این کار را انجام دهد ،به این امید که
خارجیها بیایند س��رمایهگذاری بکنند .اگر ما بتوانیم بعد از
رفع تحریمها  4/1میلیون بشکه یعنی به اندازه شرکت بریتیش
پترولی��وم نفت تولید کنی��م با توجه به قیم��ت کنونی نفت
میتوانیم در حدود  23میلیارد دالر درآمد کس��ب کنیم در
حالی که اگر ما در صنایع پاییندستی پتروشیمی  ،یک مقدار
کار بکنیم و  4و نیم میلیون تن پلی اتیلن تولید کنیم در حدود
 140میلیارد یورو در س��ال میتوانیم درآمد داشته باشیم که
فقط تکنولوژی و شریک تکنولوژیک میخواهد .لذا اینکه
بخواهیم به آن جایگاهی که قب ً
ال داش��تیم ،برس��یم باید یک
مقدار روی آن فکر بکنیم .در جریان کنفرانس امنیت انرژی
مونی��خ که ح��دود  120وزیر و ح��دود  100نفر از صاحبان
شرکتهای بزرگ و بانکهای بزرگ شرکت کرده بودند،
ای��ن بحث مطرح بود که آلمان ت��ا  2020نیروگاههای اتمی
خود را جمع میکند و دیگر نیروگاه اتمی نخواهد داش��ت.
آلمان نمیخواهد به لحاظ استراتژيک به گاز روسیه وابسته
باش��د و دنبال این است که از یک منبع دیگری مثل ایران یا
ترکمنس��تان یا عراق بتواند بخش��ی از گازش را تأمین کند.
آلمان صاحب تکنولوژي است و شرکتهای بزرگ آلمانی
نظیر لینده ،اوده و  ...از گاز دارو و مواد ش��یمیایی میسازند
و ارزش افزوده خلق میکنند ،اش��تغال ایجاد میکنند ،لذا به
خاطر امنیت استراتژیکش��ان میخواهند گاز را وارد کنند،
فرانسویها و ایتالیاییها نیز چنین سیاستی را دنبال میکنند و
تالش میکنند وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهند.
ب��ا توجه به قیمت  35دالری نفت برای هر بش��که و در
ش��رایطی که مصرف داخلی  2میلیون بش��که نفت در روز
اس��ت ،چنانچه ما  4میلیون بش��که روزانه نفت تولید کنیم،
عم ً
ال نمیتوانیم بیش از  2میلیون بش��که نفت بفروش��یم که
کل مبلغ آن  23میلیارد دالر میشود .در صورتی که اگر این
دو میلیون بشکه را در پتروشیمی استفاده کنیم و یک مقدار
دانشمان را با توجه به پژوهش��گاهها و دانشگاههایمان ارتقا
بدهیم صنعت پتروشیمی  4الیه است .الیه اول بستهبندی گاز

است .ما اگر بتوانیم در کامپوننتها که خوراک اولیه صنایع
دستی و اس.امیها متمرکز ش��ویم ،درآمد کشور میتواند
بین  60تا  80میلیارد دالر باش��د .لذا در این دوره پساتحریم
دیگر خامفروش��ی نکنیم و نف��ت را حداقل به فرآوردههای
پتروپاالیشگاهی تبدیل بکنیم و تعدادی پاالیشگاه کوچک
و متوس��ط احداث کنیم و بنزین سوپر و بنزین با کیفیت باال
و اکتان باال تولید بکنیم که میتوانیم هم برای خودمان و هم
بازار همسایگان مهم باشد و به آنها صادر بکنیم.
در خص��وص نق��ش س��ازمان اوپ��ک در ب��ازار نفت،
باید گفت اوپک س��ازوکاری نیس��ت ک��ه بتواند بر جهت
شفافس��ازی قیمتها و رس��اندن قیمتها به سمت قیمت
واقعی تالش بکند .تجریه نشان داده که کشورهای قدرتمند
نظیر آمریکا تا حد زیادی بر تصمیمگیریهای این س��ازمان
از طریق کش��ورهایی چون عربس��تان ،بحرین ،امارات ،قطر
و کویت تأثیر میگذارند .خط قرمز آمریکا نفت بش��کهای
 125دالر اس��ت اگر نفت  125دالر بشود اقتصاد این کشور
و  6کش��ور اروپایی دچار مشکل میش��ود .نفت زیر قیمت
صد دالر به نفع اقتصاد چین اس��ت و اقتصاد و تجارت چین
را رونق میبخش��د لذا کاهش کنونی قیمت نفت تنها برای
نابودی اقتصاد ایران و روس��یه است .گفته میشود ،عربستان
س��عودی  400میلی��ارد دالر برای ای��ن کار اختصاص داده،
آمریکا هم  60درصد ذخایر اس��تراتژيک خود را وارد بازار
ک��رده ،هم اکنون عربس��تان  12میلیون بش��که در روز نفت
تولید میکند ضمن اینکه به عل��ت رکودی که وجود دارد
تقاضا برای نفت کمتر ش��ده اس��ت ،البته آنها نمیتوانند در
درازمدت این وضعیت را ادامه دهند و اگر تا یک س��ال این
روند را ادامه دهند ،ممکن اس��ت برای کش��ور ما مشکالتی
ایجاد ش��ود ،حتی در روس��یه بحران ایجاد خواهد شد چرا
ک��ه آنها هم با نفت  90دالری بودجهش��ان را بس��ته بودند.
وقتی نفت  30یا  35دالر میش��ود ،مشکالت زیادی ایجاد
میش��ود .وقتی ما یک میلیون بش��که نفت با قیمت  35دالر
بفروش��یم مثل اینست که  300هزار بشکه با قیمت  100دالر
میفروشیم .بنابراین وابسته کردن اقتصاد کشور و آینده نظام
به نفت و به تصمیمات اوپک یک خطای استراتژيک است
لذا درباره اینکه ما در اوپک بمانیم یا نمانیم باید در اتاقهای
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فکر بحث کنیم که بودن یا نبودن ایران در این سازمان تاچه
حد برای ما تأثیرگذار است.
درس��ت است که ما توافق هس��تهای را امضا کردهایم
 محدود کردن فروش نفت و گاز و کاهش دادن سهماما این تازه آغاز قصه اس��ت و این قصه آغاز شده را باید
ایران از بازار جهانی انرژی با استفاده از تحریم مستقیم
مدیریت بکنی��م و مدیریت آن اتاق فکر میخواهد ،چون
و غیرمستقیم بخش نفت کشور
جنگ هوش��مند و نرمافزاری است .برای اینکه بتوانیم این
 تطمیع و یا اعمال فشار بر مشتریان راهبردی نفت کشورکار را انجام بدهیم الزم اس��ت جایگاه خودمان را تعریف
 تالش برای جبران اثر حذف ایران از بازار جهانی نفتبکنیم آی��ا جایگاه ما تولی��د اضافه و ص��ادرات  4میلیون
 جلوگیری از حفظ تولید نفت و گاز و توس��عه صنایعبشکه در روز است یا خلق ثروت بیشتر و سودآوری بیشتر
مرتبط در کشور از طریق:
است ،اگر سودآوری بیشتر مدنظر است ،باید خامفروشی
 .1ممانع��ت از تأمین قطعات و تجهیزات الزم در صنعت
را فرام��وش بکنیم .تولید از میدانهای مش��ترک را باید با
نفت
اولویت و جدیت انجام بدهیم ،گاز را تولید بکنیم بیاوریم
 .2جلوگیری از سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی
در کش��ور استفاده بکنیم .به عنوان مثال از گاز برای تولید
کشور
برق اس��تفاده کنیم  10تا نیروگاه ه��زار مگاواتی در کنار
 .3اعم��ال محدودیت بر ورود ش��رکتهای خارجی در
دریای عمان درس��ت کنیم 10 .تأسیسات آب شیرینکن
حوزه مدیریت پروژههای صنعت نفت
درس��ت کنیم که هرک��دام  200میلیون مت��ر مکعب آب
 .4کاهش درآمدی نفتی کش��ور از طریق اعمال نفوذ در
ش��یرین درس��ت بکند و دو میلیاردمتر مکعب آب شیرین
بازار جهانی نفت و کاهش دادن قیمت نفت
برای کش��ت گلخانهای مع��ادل  7و نیم میلیارد متر مکعب
آب ،محصول تولید بکنی��م که ضمن تأمین امنیت غذایی
فرصتهای�ی ک�ه در ح�ال حاض�ر ب�رای تقوی�ت
خودم��ان ،ب��رای چندمیلیون نفر اش��تغال درس��ت بکنیم،
ص��ادرات هم انجام بدهیم .آب اقیانوس را ش��یرین بکنیم نقشآفرین�ی اقتص�ادی ای�ران وج�ود دارد ،میتوان به
برق آن را هم بگیریم استفاده بکنیم ،به عراق یا به پاکستان شرح ذیل برشمرد:
 نیاز کشورهای همس��ایه و همسو به انرژی (نفت ،گازصادر بکنیم یا از طریق کابل زیرزمینی به کشورهای عربی
و برق)
بفروش��یم .ما گاز را میتوانیم به آلومینیوم ،فوالد ،سیمان
 موقعیت ژئوپولیتیکی ممتاز کشور برای تبدیل شدن بهمحص��والت پتروش��یمی تبدیل بکنیم .اینک��ه گاز را خام
هاب نفت ،گاز و فرآوردههای نفتی منطقه
بفروش��یم ،درس��ت نیس��ت .گاز را میتوانیم به محصول
 موقعیت ویژه جغرافیایی کشور برای صادرات برقو ارزش اف��زوده تبدیل بکنی��م .به ازای ه��ر میلیارد دالر
 ظرفیته��ای اقتص��ادی کش��ورهای عض��و اتحادیهواردات��ی که ما انجام میدهیم  50هزار فرصت ش��غلی در
بریکس(برزیل ،روسیه ،چین ،هند و آفریقای جنوبی)
کشورهای صادر کننده تثبیت میشود یا تعریف میشود.
یعنی چه��ل میلیارد دالر وقتی م��ا واردات داریم ،برای 2
مشکالت و ضعفهای موجود در عرصه صنعت نفت و
میلیون نفر در کش��ورهای دیگر شغل دائم ایجاد میشود.
ح��ال که ما  7میلیون تحصیلکرده بیکار داریم که  3و نیم گاز کشور را به شرح ذیل میتوان برشمرد:
 فروش سنتی نفت و عدم متنوعسازی روشهای فروش نفتمیلیون نفر آن لیسانس و فوقلیسانس دارند و بیکار هستند
 ضعف شرکتهای داخلی توس��عهدهنده (پیمانکارانباید مرزهای کش��ورمان را کنترل بکنیم ،تعرفه بگذاریم و
عمومی) میادین نفت و گاز در حوزههای:
نظارت بکنیم.
ب�ا محوریت اقتصاد مقاومت�ی ،از جمله تهدیداتی که
م�ا در ح�ال حاضر در صنعت نف�ت و گاز با آن مواجهیم
عبارتند از:
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 .1تأمین سرمایههای حجم باال
 .2طراحیهای فنی و مهندسی
 .3مدیری��ت پروژهه��ای کالن نفت��ی از قبیل ضعف در
زنجی��ره تأمین تجهیزات و کاالهای راهبردی صنعت
نفت و گاز
 نبود نظ��ام حکمرانی(سیاس��تگذاری ،تنظیمگری ونظارت) متناس��ب با وضعیت صنعت نفت در وزارت
نفت
 وجود نظام کارفرمایی–پیمانکاری ناکارآمد در سطحصنعت نفت
 عدم تکمیل شبکه ارزش نفت و گاز از جمله: .1توسعه نامتوازن صنایع پتروشیمی (عدم توسعه مطلوب
صنایع پاییندستی)
 .2عدم توسعه ظرفیت پاالیشگاهی در کشور
 ضعف در تأمین بهینه ،پایدار و بلندمدت انرژی کشوربه دلیل:
 .1نبود ذخایر اطمینانبخش استراتژیک انرژی در کشور
 .2نبود سبد انرژی مناسب و بهینه
 .3هدررفت انرژی در شبکههای انتقال و توزیع
 .4بهرهوری پایین تولید انرژی در کشور
 باال بودن ش��دت مصرف انرژی کش��ور در بخشهایمختلف
ت ما برای بهبود
در مقاب�ل نقاط ضعف ف�وق ،نقاط قو 
وضعیت نفت و گاز کشور به شرح ذیل است:

 برخورداری از منابع عظیم از منابع طبیعی نفتی و گازیو تجدیدپذیر
 وجود منابع انسانی مستعد در حوزه نفت و انرژی وجود ش��رکتهای توانمند در ح��وزه طراحی فنی ومهندسی داخلی در عرصه انرژی کشور
 هزین��هدار بودن تحریم پتروش��یمیها ب��ه دلیل تعدد وفروش خرد و متنوع محصوالت پتروشیمی
 وجود شبکه بههمپیوسته و سراسری انتقال نیروی برق وجود س��ازندگان توانمند در زمینه ساخت تجهیزاتصنعت برق

راهبردهایی که میت�وان برای آینده صنعت نفت و
گاز کشور پیشنهاد کرد ،به شرح ذیل است:

 .1روزآم��د (مدرنیزه) کردن و متنوعس��ازی روشهای
فروش نفت از طریق:
 متنوعس��ازی روشهای فروش نفت نظیر فروش ریالینفت
انتخاب مشتریان راهبردی بهرهگی��ری از ظرفیت بخش خصوص��ی در صادراتنفت و فرآوردههای نفتی
 استفاده از ظرفیت تهاتر کاال و نفت .2ایجاد توانایی اثرگذاری بر بازار جهانی انرژی از طریق:
 تسلط بر ابزارهای نقشآفرینی موثر نظیر ایجاد بورسنفت و اثرگذاری رسانهای
 فعالسازی ظرفیت ترانزیت (سوآپ) گازی کشور افزایش صادرات برق کشور تقویت هم��کاری با کش��ورهای تولیدکننده انرژی وایجاد همپیمانی با کشورهای همسو در زمینه انرژی
 افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز .3حف��ظ و توس��عه ظرفیت تولید نفت و گاز کش��ور به
صورت صیانتی با محوریت میادین مشترک از طریق:
 تقویت نظام حکمرانی وزارت نفت اصالح نظام کارفرمایی–پیمانکاری شرکت ملی نفت حمایت هوشمندانه و توانمندسازی شرکتهای داخلیتوس��عهدهنده میادین نفت و گاز در حوزههای تأمین
سرمایه حجم باال با تأکید بر بهرهگیری از سرمایههای
مردمی و تأمین زنجیره تجهیزات و کاالهای راهبردی
و توسعه فناوری در کشور
 .4تأمین بلندمدت ،پایدار ،بهینه و با کیفیت انرژی کشور
از طریق:
 اصالح الگوی مصرف انرژی ایجاد ذخایر راهبردی انرژی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اص�لاح نظام اقتصادی صنعت ب��رق با هدف عملکرداقتصادی بنگاهها
 -افزای��ش به��رهوری و کاهش تلفات تولی��د ،انتقال و
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توزیع انرژی
 .5تکمیل و اصالح ش��بکه ارزش اف��زوده نفت و گاز از
طرق:
 افزایش ظرفیت پاالیشی و پتروپاالیشی کشور اصالح توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی تقوی��ت نظ��ام تنظیمگری یک پارچ��ه زنجیره ارزشبا تأکید ب��ر اصالح رابطه مالی ش��رکت ملی نفت و
شرکتهای مرتبط با تکمیل زنجیره ارزش
سیاس�تهایی ک�ه میبایس�ت در صنعت نف�ت و گاز
کشور در اولویت قرار گیرند:

_
_

_
_

_
_
_
_
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اولویتده��ی به کاهش ش��دت مص��رف انرژی در
کشور
اولویتده��ی به تکمیل ش��بکه ارزش افزوده نفت و
گاز به جای خامفروشی
اولویتدهی به بهینهسازی مصرف در مقابل تولید آن
اولویتده��ی به ایج��اد اثرگذاری بر قیم��ت و بازار
انرژی در مقابل توسعه سهم ایران در بازارهای نفت و
گاز
اولویتده��ی به س��رمایهگذاری داخلی و مردمی در
مقابل تأمین مالی خارجی
اولویتده��ی به تأمین کاال از صنای��ع تولیدی داخل
کشور
اولویتدهی به حفظ و توسعه میادین مشترک
افزایش س��هم انرژیهای پاک و تجدیدپذیر در سبد
انرژی کشور

نقد و نظر
در مباحثی که ارائه کردید س��ه موض��وع بهرهبرداری
از میدانهای مش��ترک ،کنارگذاشتن خامفروشی نفت و
س��رمایهگذاری بیشتر بر روی پتروپاالیش و پتروشیمی و
صنایع پاییندستی ،س��ه نقطه محوری در بود .هر سه این
موضوعات نکات محوری هس��تند .بالفاصله بعد از پایان
جنگ ایران و عراق این س��ه موضوع در مجمع تشخیص
مصلحت نظام هم مطرح میش��د .همه وزرای نفت هم بر

این موضوع��ات تأکید و اصرار میکردن��د .چرا تا حاال
این اتفاق نیفتاده؟ االن عراق مسائلش تمام شده آمده در
میدانهای مختلف نفتی سرمایهگذاری کرده است .عراق
بع��د از س��ال  2005و  2007و  2008در همین میدانهای
مشترک نفتی شروع به سرمایهگذاری کرد و ما که از قبل
از عراق یک ثبات نسبی سیاسی پیدا کردیم ،هنوز به این
فک��ر نیفتادهایم؟ ما در دوره پس��ابرجام حداقل میتوانیم
یک مقدار امیدوار باش��یم ک��ه میتوانی��م در بازارهای
جهانی حضور داشته باش��یم .در مورد قراردادهای نفتی،
این قراردادها عم ً
ال چیزی اس��ت که ما س��عی کردیم در
یک بازار این را عرضه بکنیم .بازاری که قطر ،عربس��تان
و کوی��ت ه��م در آن حض��ور دارن��د و مش��کلی هم با
ش��رکتهای چند ملیتی ندارند .سیاست آنها هم باهم در
تعارض نیس��ت ،م��ا االن در این بازار آی��ا فرصت این را
داریم که به تنهایی تولید بکنیم و به این سه هدف برسیم
یا نیازمند مش��ارکت شرکتهای چند ملیتی هستیم؟ اگر
نیازمند آنها هستیم آیا میتوان قراردادهای بهتری عرضه
کرد که کویت و عربس��تان و یمن و قطر پیش��نهاد نداده
باش��ند؟ ما چه مزیتی داریم که ش��رکت  BPآنها را کنار
بگذارد و در ایران سرمایهگذاری بکند؟ یا در مورد همان
میدان مش��ترک گازی ب��ا قطر ،موقعی ک��ه قطر با همین
شرایط آسان و ساده حاضر است سرمایه این شرکتها را
جذب بکند چرا آنها باید بیایند و با ایران همکاری کنند؟
مهن�دس ابراهیمیاصل :یک��ی از بزرگترین
اش��کاالتی که ما از قبل از انقالب داشتیم و پس از انقالب
ه��م تداوم پیدا کرد ،این اس��ت که اص��والً در برنامههای
پنج س��الهای که نوش��تیم بودجه و برنامه ما مبتنی بر نفت
ب��ود .نکته دومی که وج��ود دارد ،در خرید و فروش نفت
و محصوالت نفتی عدهای پولهای سرس��امآوری در این
بازار به دس��ت آوردند .یعنی خامفروشی و واردات ،یک
کسب و کار پردرآمدی در یک طیف افراد صاحب نفوذ
در کشور را باعث شد.
در آلم��ان ه��زار صفحه قانون راجع به کنسرس��یوم
وجود دارد .کشورها و شرکتها با حفظ هویت حقوقی
خودش��ان کنسرسیوم درس��ت میکنند .در مشاوره ،در
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تأمین ،در ساخت و راهاندازی در سود و زیان هم شریک
هس��تند .در قانون تجارت ما یک صفحه یا یک س��طر
راجع به کنسرس��یوم وجود ن��دارد .وقتی قانون تجارت
انگلیس را نگاه میکنیم که  280س��ال پیش نوشته شده
و تا حاال س��ه چهار بار اصالح شده و قانون خودمان که
 55یا  56س��ال از تصویب آن میگذرد ،کام ً
ال مشخص
است که قانون ما برای واردات و صادرات است و برای
تولید نیست یا قانون کار ما برای تولید نیست .اراده الزم
در کش��ور وجود ن��دارد که از این نعم��ت اداری برای
تولید دانشپایه با اش��تغال پایدار فک��ر کند و کار کند.
االن فرمایش��ات حضرت آقا راجع ب��ه اقتصاد مقاومتی،
هم��ه آن را تأیی��د میکنن��د ،اما کس��ی نمیگوید این
قانون اساس��ی را چگونه اجرا بکنیم .سکان نفت همیشه
به دس��ت جریانات سیاس��ی بوده و این جریانات همیشه
نف��ت را اداره کردهان��د ،نه جریانات حرف��های ،ما باید
سیاس��تگذاری را از نفت بگیریم .نفت نباید لکوموتیو
باش��د که نظام را به هر جهتی که خواست ببرد نفت باید
یک کار حرفهای پروفش��نال در زمینه اکتشاف ،تولید،
پاالیش ،پتروش��یمی ،توزیع و انتق��ال را با هزینه رقابتی
انجام بدهد با حداقل اتالف منابع اما سیاستگذاری یک
جای دیگر باید انجام بشود.
درخص��وص قرارداده��ای نفتی کنون��ی ،الگوی این
قراردادها ،قراردادهای نفتی عراق است عراقی که با خطر
داعش و گروههای س��لفی وابس��ته به القاعده روبهروست
و در چنین ش��رایط اضطراری ای��ن قراردها را امضا کرده
است یا قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس که این
قراردادها را امضا کردهاند حکومتهای آنها تا حد زیادی
وابس��ته به آمریکا و غرب است و عم ً
ال اختیار چندانی در
برابر غولهای نفتی ندارند ،لذا نمیتوانند الگوی مناس��بی
برای ما باشند.
بحث من این نیس��ت که م��ا از آنه��ا تقلید بکنیم
یا تقلید کردهایم بحث من این اس��ت که آیا ما ش��رایط
بهت��ری میتوانیم پیش��نهاد بدهیم که برای ش��رکتهای
نفتی جذابیت بیشتری داشته باشد؟ یا اینکه میگویید بهتر
است از روس��یه و چین در پروژههای نفتی استفاده کنیم

اتفاق��اً آنها از جمله اولین کش��ورهایی بودند که علیرغم
اینکه تعهد داشتند ،پروژههایی را که در بخشهای نفتی
ایران در دس��ت داش��تند را رها کردند و اعالم کردند ما
نمیتوانی��م منافع کالنی را که با آمری��کا و غرب داریم
فدای س��ود مح��دود همکاری ب��ا ایران کنی��م .به لحاظ
سیاس��ی من هم قب��ول دارم ک��ه روابط ب��ا بریکس باید
اینگونه باش��د اما اینها در عمل نش��ان دادند که زودتر و
جلوتر از غربیها ما را تحریم کردهاند.
مهن�دس ابراهیمیاص�ل :روسه��ا در بخش
نفت ایران حضور نداش��تند و آنه��ا در زمینههای دیگر با
ایران همکاری داشتند اما چینیها در میدان نفتی آزادگان
علیرغم تعهدی که داش��تند آن را رها کردند و این هم به
خاط��ر این بود که آمریکا به آنها فش��ار س��نگینی آورد و
تهدید کرد که اگر به هم��کاری با ایران ادامه بدهید 192
میلی��ارد دالر اوراق مش��ارکتی که گرفت��ه بودند را بلوکه
میکنند .در خصوص روسها بحث من این است که باید
فاصله خودم��ان را با آنها حفظ بکنیم ولی به خاطر هدف
مشترک و دشمن مشترک میتوانیم با هم همکاری کنیم.
در خصوص چش��مانداز آینده بازار نفت باید توجه داشته
باشیم که دنیا به انرژی ما نیاز دارد اگر یک مقدار حوصله
کنیم بس��یاری از کش��ورهایی که امروز صادر کننده نفت
هستند در س��ال  2030واردکننده نفت و گاز خواهند شد.
بین  2025تا  2030ذخایرشان تمام میشود و دنیا به نفت و
گاز ما نیازمند خواهد بود.
قدرتهای خارجی در خصوص ایران سه استراتژی را
دنب��ال میکنند .یکی اینکه  Production sharingکنند
که این خیلی کار خطرناکی اس��ت و باید آن را مدیریت
کنی��م .دوم ،دنب��ال تجزیه ایران و جدا کردن کردس��تان،
خوزس��تان و دیگر مناطق و تبدیل نیروه��ای اجتماعی به
نیروهای سیاسی برای تجزیه کشور هستند 130 .اتاق فکر
راج��ع به ایران کار میکند که بی��ش از  60تا از آنها روی
ان��رژی ما کار میکنند .بنابراین در کش��ور ما برای نفت و
گاز و پتروش��یمی و نیروگاه یک قو ه عاقل ه حاکمیتی باید
تدبیر بکند نه یک وزارتخانه.
در سمیناری که مدیران شرکت لینده هم حضور داشتند،
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اعالم کردند ما  8میلیارد دالر حاضر هس��تیم در بخش نفت
ایران سرمایهگذاری بکنیم .البته فقط در  ،up streemو حاضر
نیس��تیم در  mid streemو  down streemسرمایهگذاری
کنی��م ،یعنی االن هم با برنامه و س��ناریویی آمدهاند که کار
بکنند م��واد اولیه را مفت ببرند ،لذا م��ا باید مدیریت بکنیم
و ذوق زده نش��ویم .اینکه خارجیها بعد از برجام میآیند،
پ��ول و تکنولوژی دارند ،ما باید به دنبال تکنولوژی برویم و
دنبال قراردادهای کپیش��ده از کشورهایی چون عراق ،قطر
و بحرین و امثال اینها نرویم .متأس��فانه ما درخصوص تربیت
متخصصی��ن الزم در زمین��ه حقوق بینالمل��ل خوب عمل
نکردهایم و ش��ناخت کاملی از قوانی��ن بینالمللی و حقوق
بینالملل در کش��ور ما وجود ندارد که بتوانیم قرادادهایمان
را بر پایه استداللهای حقوقی مطمئنی قرار دهیم.
م��ا همیش��ه رضای��ت کوتاهمدت م��ردم را ب��ه منافع
اس��تراتژیک نظام ترجی��ح میدهیم .در حال��ی که ترکیه
یارانهای که میخواس��ت برای سوخت بدهد را نداد یک
عده هم ناراضی ش��دند ،درگیری هم ش��د ،گرفتاری هم
درس��ت شد ،اما آنها آن یارانه را دو جا خرج کردند .یک
اینکه  72تا سد درست کردند و  7و نیم میلیارد متر مکعب
آب شیرین پشت س��دها و شبکههای آن را کامل کردند،
به ط��وری که االن محصوالت کش��اورزی را ب��ه اروپا و
به کش��ورهای مختلف صادر میکنند .به خود روس��یه 6
میلیارد دالر صادرات دارد ،دوم  36میلیارد دالر در صنعت
پوشاک سرمایهگذاری کردند و به طور ریشهای و بنیادی
تکنول��وژي آن را ارتقا دادند .االن هر کت و ش��لوار و هر
پ��رده و پارچه مبلی که در بازار ایران و عراق و ش��امات و
آسیای میانه و آفریقا وجود دارد ،از صنعت نساجی و لباس
ترکیه گرفته اس��ت .ما باید تدبی��ر بکنیم و جایگاه صحیح
خودم��ان را تعریف بکنی��م و چون ذخای��ر الزم را داریم
میتوانیم قاعده بازی را تعیین کنیم .نقش ما اس��تراتژيک
و محوری میتواند باشد ،چون پایداری تأمین نفت و گاز
ما بیش��تر است .ما مقام اول دنیا از نظر حجم ذخایر نفت و
گاز هس��تیم و میتوانیم قاعده بازی را طراحی بکنیم .االن
در دنیا پول اضافی هس��ت و این پ��ول را اگر بخواهند در
سوئيس نگهداری کنند ،باید پول بدهند تا آنها این پول را

نگه دارند و در بعضی کشورها مانند ژاپن نرخ بهره را صفر
درصد گذاشتهاند برای اینکه بتواند از رکود بیرون بیاید و
رونق اقتصادی ایجاد بکند و میتوان این منابع را به راحتی
جذب کرد.
درخص��وص ج��ذب س��رمایهگذاری خارج��ی،
هرچه جذب س��رمایهگذاری خارجی بیشتر باشد به نوعی
ایمنس��ازی هم پشت س��ر آن وجود خواهد داشت به این
معنی که فرض بفرمایید االن چین در آمریکا سرمایهگذاری
کرده و اگر مش��کلی برای آمریکا پیش بیاید ،به چین هم
منتقل خواهد ش��د و در نتیجه هیچوقت چی��ن آمریکا را
نمیتواند تحت فش��ار قرار دهد .حاال اگر همین وضعیت
در کش��ور ما اتفاق میافتاد ممکن بود کش��ورها نتوانند به
ای��ن راحتی ایران را تحت فش��ار بگذارند .س��وال من این
بود که در این زمینه وضعیت س��رمایهگذاری خارجی در
فراوردههای نفتی در کشور ما به چه صورت است؟ کم و
بیش من در بازرسی و بازدیدهای که از صنایع پتروشیمی
داش��تیم دیدم که صنایع مشترک بوده اما به آن حد نیست
که بتواند تضمین ایجاد کند.
مهندس ابراهیمیاصل :در رابطه با سرمایهگذاری،
ی و از
م��ا تا جایی که میتوانیم باید هم از ظرفیتهای داخل 
این  850هزار میلیارد تومانی که دست مردم هست و هم از
پول ایرانیان مقیم خارج که  600میلیارد دالر س��رمایه دارند
در خارج از کش��ور در آمریکا و ه��م از خارجیهایی که
عالقمند هس��تند که سرمایهگذاری بکنند و سودی بیشتر از
سه یا چهار درصد سودی که از بانکها میگیرند ،استفاده
کنیم .متأس��فانه یکی از مش��کالتی ک��ه در عرصه جذب
س��رمایههای خارجی وجود دارد ،ضعف افرادی است که
مسئولیت جذب س��رمایه خارجی را داشتهاند و نتوانستهاند
عملکرد مناسبی داشت ه باشند.
ما قبل از انقالب چندین قانون راجع به نفت داشتیم،
از جمل��ه قانون ملی ش��دن صنعت نفت که م��ن از لحاظ
منف��ی و مثبت ب��ودن ارزیابی نمیکنم ول��ی بعد از آن در
سال  1347و بعد در سال  1353قانون داریم .این دو قانون
دو تا مشخصه اساسی دارند اول اینکه به طور شفاف مقرر
میکنند که تمام قراردادهای نفتی باید به تصویب برس��د
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و اعالم بش��ود؛ نکته دوم این است که در واقع این قوانین
به ويژه قانون س��ال  53مقرر میکنند که قراردادهای نفتی
ک��ه صنعت نفت باید ملی بش��ود و از این به بعد قراردادها
پیشرفتهتر میشوند و به صورت خدماتی در میآید؛ اما ما
بعد از انقالب این دو نکته را زیر س��وال بردیم .اول اینکه
قوانین ش��فافی راجع به هدیه دادن رایگان نفت داریم ،در
سالهای  63 ،62، 61و  64که درخصوص اهدای رایگان
نفت به دولت س��وریه بود و البته جای خوش��حالی داشت
که حداقل دولت به صورت ش��فاف اعالم میکرد ما این
مقدار نفت را به صورت رایگان به س��وریه میبخشیم که
در قوانین قبل از انقالب این را نداش��تیم ،ممکن اس��ت به
لحاظ سیاسی قابل توجیه باشد اما از لحاظ قانونی یک نوع
عقبگرد بود .در سال  1366که قانون نفت تصویب شد،
اینجا دیگر مقرر ش��د که قراردادهای نفتی را خود وزارت
نفت بر اس��اس آئیننامه و بخش��نامههای خودش تصمیم
بگیرد .دیگر بعد از آن قراردادهای نفتی شفافسازی نشد
و حتی در دانشکدههای حقوق هم تدریس نمیشد کسی
اص ً
ال قرارداد نفتی را نمیدید .این اواخر میگفتند همه چیز
سری است به ویژه در زمان تحریم این به اوج خود خودش
رسید که منجر به فسادهای بسیار کالن شد.
ب��ه عنوان نکت��ه آخر ما بالخره ب��رای اینکه وضعیت
اقتصاد را در کوتاه مدت مقداری سامان بدهیم ،نیاز داریم
که به هر حال بخشی از این نفت خام را بفروشیم .فرمایش
حضرتعالی کام ً
ال درست است زیرساختها را رونق بدهیم
اما به هر حال زمان میبرد ولی در این مدت نیاز به فروش
نفت داریم .در این راس��تا ،نسبت به میادین مشترک گاز و
نفت و همچنین نس��بت به فروش نفت خام در کوتاهمدت
الگوی قراردادی حضرتعالی که نسبت به گذشته پیشرفتهتر
باشد و در عین حال بتواند شرکتهای چند ملیتی را جذب
بکند باالخره چه قراردادهایی است؟
مهندس ابراهیمیاصل :قب��ل از انقالب قوانین
الگوبرداری از الگوهای قراردادهای بینالمللی با دسترسی
گس��ترده میشد و افراد قدری در تهیه اینها نقش داشتند و
من نمیخواهم از افراد خاصی اس��م ببرم ولی مث ً
ال بعضی
از اس��اتیدی ک��ه در قس��مت حقوقی ش��رکت نفت کار

میکردن��د ،فرض کنید  30یا  40نف��ر دکترای حقوق که
یکی از آنها آقا دکتر رستگاری بود .ما االن راجع به حقوق
بینالملل ضع��ت داریم ،حقوقدانه��ای جوانی که داریم
در عمق قوانی��ن بینالمللی نرفتهان��د ،در حالی که قوانین
بینالمللی بس��یار بس��یار حائز اهمیت است .ضعف دانشی
داریم .کام ً
ال درست است قراردادهایی که قبل از انقالب
بود ،مستحکم بود .قراردادهای بعد از انقالب باعث شد که
یک پردهای به اسم وزارت نفت و مردم به وجود بیاید که
تیم حقوقی کارشناسی دانشگاهها و دفاتر حقوقی و مراکز
تحقیقاتی ما دسترسی به قراردادها اص ً
ال نداشتند که بتوانند
اظهارنظر بکنند .میش��ود قراردادها را بهتر کرد به ش��رط
اینکه مشارکت و شفافیت وجود داشته باشد و از ظرفیتها
علمی و صاحبنظران به درستی استفاده شود.
بخ��ش بزرگی از مباحث��ی که فرمودی��د ایرادات
س��اختاری اس��ت که بر اقتصاد کش��ور ما وارد است .ما
کشوری با اقتصاد رانتینر نفتی هستیم که همه بخشهای ما
اعم از صنعت ،کشاورزی و خدمات همه به نوعی به نفت
وابس��ته هس��تند و این تصور که ما بتوانیم در کوتاهمدت
نفت را کن��ار بگذاریم تا اقتصادم��ان را جراحی بکنیم و
یک اصالحات گس��تردهای را بخواهیم اجرا بکنیم عم ً
ال
قابل تحقق نیس��ت .بح��ث کاهش قیمت نف��ت موضوع
جدیدی نیس��ت و ما پس از س��ال  76کاهش قیمت نفت
به پایینت��ر از  10دالر را هم تجربه کردیم .منتها کش��ور
توانس��ت در آن دوره ای��ن بحران اقتص��ادی را َرد بکند.
ضمن اینکه ش��رایط آن دوره هم قابل مقایس��ه با شرایط
کنونی ما نیس��ت .ما در آن دوره در ش��رایط تحریم قرار
نداش��تیم و با جهان خارج تعامل داشتیم و میتوانستیم از
اعتب��ارات خارجی یا بانک جهانی اس��تفاده کنیم یا برای
حداقل فروش نفت و آوردن پولش دچار مشکل نبودیم.
شرایط موجود اقتصادی کشور یک شرایط بحرانی است.
ما اگ��ر نتوانیم وضعیت صادرات نفتیمان را سروس��امان
بدهی��م ،بح��ران اقتص��ادی که در کش��ور وج��ود دارد،
میتواند حتی به فروپاش��ی اقتصادی منجر شود .در بخش
فروش نفت ،ما بخش عمدهای از مش��تریان خودمان را از
دست دادهایم .یعنی همین االن اگر تحریمها لغو بشود ما
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شاید نتوانیم  20یا  30درصد مشتریانی که قبل از تحریمها
ب��ه آنها نفت میفروختیم را دوب��اره جذب کنیم .در واقع
بس��یاری از مش��تریان ایران با قراردادهای بلندمدتی که با
عربستان و دیگر کشورهای نفتی برای خرید نفت بستهاند،
حداقل تا دو سه سال آینده نمیتوانند خریدار نفت ایران
ش��وند و چشمانداز روشنی وجود ندارد مگر اینکه با یک
تخفیفه��ای قابل توجه��ی بخواهیم نفتم��ان را عرضه
بکنی��م که با ای��ن قیمت پایی��ن نفت ،عم� ً
لا امکانپذیر
نیست .ما نباید مش��کالتی که در این زمینه وجود دارد را
نادیده بگیریم .ضمن اینکه ما یک کش��ور ایدهآلی برای
جذب س��رمایه خارجی نیستیم .موانع عدیدهای در سر راه
س��رمایهگذار خارجی به لحاظ اقتصادی و حقوقی وجود
دارد .در ه��ر صورت ما برای خروج از این وضعیت لزوماً
باید انعطافهایی را داشته باشیم که بتوانیم از این وضعیت
خارج ش��ویم .نکتهای که به عنوان پرسش مطرح میکنم
این اس��ت که بحث اتحادیه کش��ورهای صادرکننده گاز
چقدر جدی است و چنین ساختاری تا چه میزان میتواند
در بازار انرژی دنیا نقش تأثیرگذاری داشته باشد؟
مهندس ابراهیمیاصل :این اتحادیه چندان در
بازار گاز دنیا تأثیرگذار نیست در واقع این خود ما هستیم
که به دنبال ایجاد یک س��اختار برای گاز هس��تیم که در
آن نقش محوری داشته باشیم و به لحاظ سیاسی هم یک
اس��تراتژی برای خروج از انزواست .در بحث گاز و خط
لوله صلح ،ما مدت مدیدی اس��ت لول��ه را تا نقطه مرزی
کشیدهایم و میخواهیم به پاکستان و هند گاز بدهیم اما به
دلیل مخالفت آمریکا با این پروژه هر دو کشور از تقاضای
خرید گاز ایران عقبنش��ینی کردهاند .حتی ما به هندیها
اعالم کردهایم میتوانیم از لب مرز یک لوله از کف دریا
در عم��ق بیش از  200متر یعنی خ��ارج از محدوده فالت
قاره بکش��یم و گاز را به آن کشور برسانیم اما با مخالفت
آمری��کا عم ً
ال چش��ماندازی برای آن وجود ن��دارد .یا به
عراق لولهکش��ی کردیم و به ارمنس��تان هم گاز دادیم ،ما
از ترکمنستان گاز میخریم و بعد به ترکیه میفروشیم .در
واقع سوآپ میکنیم از ترکمنس��تان گران میخریم و به
ترکیه میفروشیم چرا که میخواهیم از انزوا خارج شویم.

ما یکسری فعالیتها را در بحث نفت باید انجام دهیم
اینکه میگویید در کوتاه مدت ما باید بفروشیم همین االن
نزدیک  600تا  700هزار بشکه به هند و چین میفروشیم
که ب��ه جای پول به م��ا اجناس به در نخ��ور میدهند .به
نظ��ر من در کوتاهمدت م��ا نباید به آنها نفت بفروش��یم.
کش��ورهای دیگری هم هس��تند که حاضرن��د از ما نفت
بخرند چرا که پاالیشگاههایش��ان را براساس فرموالسیون
نفت ما درس��ت کردهاند به عن��وان مثال آفریقای جنوبی
 150هزار بش��که در روز نفتش براساس خوراک نفت ما
طراحی شده است .آنها برای رفع مشکل نفت چند کشور
را میگیرن��د ،مخل��وط میکنند و به کیفی��ت نفت ایران
نزدیکش میکنند .یا خود ما پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
را داریم که  360هزار بش��که در روز کاندنسنت استفاده
و میعانات گازی اس��تفاده میکند .دو سال از برنامه عقب
اس��ت ولی تا سال دیگر فاز اولش در مدار قرار میگیرد.
دو س��ال دیگر کل آن قابل بهربرهداری میشود که آنجا
 360هزار بشکه بنزین یورو  4و یورو  5تولید میشود که
نه تنها نیاز داخل��ی را ک ً
ال برطرف میکنیم صادرات هم
میتوانیم داشته باش��یم 6 .تا پاالیشگاه  60هزار بشکهای
هم دارد در س��یراف ساخته میش��ود که آن هم دو سال
بعد از افتتاح میش��ود .بنابراین م��ا میتوانیم ظرف چهار
سال فرآورده صادر بکنیم.
ب��رای خروج از رک��ود اقتصادی ما نی��از داریم 70
میلی��ارد دالر پول با منش��اء خارج��ی وارد اقتصاد کنیم.
آمریکا این را میداند و به ش��دت با آن مقابله میکند که
پول با منشاء خارجی وارد نشود .برجام اگر اجرایی شود
از پولهایی که خارج از کش��ور داری��م  40میلیارد دالر
آن متعلق به بانک مرکزی اس��ت که ذخایر ارزی اس��ت
که در دولت قبل پیشخور شده و نمیشود دوباره آن را
فروخت .دولت فقط  6و نیم میلیارد دالر خارج از کشور
پ��ول دارد و در مقابل چندین برابر آن را به س��ازمانهای
داخل کشور بدهکار اس��ت .لذا این  6و نیم میلیارد دالر
هم نمیتوان��د رکود و تورم را حل بکن��د و ما روزهای
س��ختی را در مقابل خودمان داریم و بای��د کمربندها را
محکم ببندیم.

