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وضعیت تحریم ها
بدونتحریم
 20درصد کاهش هر 6ماه
توقفکاهشباتوافقژنو
پایانتحریمنفتی

متوسط صادرات واقعی
نفت خام در روز
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2259802
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متوسط تخمینی صادرات نفت
با ادامه تحریم ها در صورت
عدم حصول توافق ژنو (حتی بدون
اجرای مصوبه جدید کنگره)

707390
509320
366710

متوسط تخمینی صادرات نفت خام
در صورت اجرای تحریم های جدید
مصوب کنگره
از آغاز سال  2014میالدی
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سبد نفت خام اوپک
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40
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به روزانه یک میلیون و  ٢٠٠هزار بشــکه رســیده بود و جایگاه کشوری که
همــواره در طول تاریخ اوپک از آن بهعنــوان دومین تولیدکننده بزرگ
اینسازمانیادمیشددوتاسهپلهسقوطکردهبود،باهمهایناوصاف
وزیــر نفــت دولت تدبیــر و امید با دســتی خالی امــا ارادهای قــوی برای
پیشبرد سیاست قطعی بازگشــت ایران به بازارهای جهانی نفت خام
پا به دبیرخانه اوپک گذاشــت و در نخستین مصاحبه خود با قاطعیت
اعالمکردکه«چهارمیلیونبشکه نفت تولیدمیکنیم حتی اگرقیمت
نفت به  ٢٠دالر برای هر بشــکه برســد ».موفقیت تهران برای بازگشت
بــه بازارهــای جهانی نفت خام شــبیه پازلی بود که برای تکمیل شــدن
قطعههای آن باید بموقع و در زمان مقرر کنار هم چیده میشــد ،یکی
از قطعههــای اصلی برای تکمیل این پازل لغو تحریمهای فلجکننده
نفتی بود که بشــدت تولید و صادرات نفت کشــور را تحت تأثیر گذاشته
بود .خوشــبختانه بــا عبور از چندیــن مرحله و درنهایــت موفقیت تیم
دیپلماســی کشــور ایــن قطعــه اصلــی فراهم شــد .زنگنــه اســتوارتر و
مصممتر در مســیر پیشــبرد دیپلماســی نفتی و پس گرفتن حق ملت
ایران در بازار نفت گام برداشت.
از آنجایــی کــه شــرایط برای بازگشــت ایــران بــه بازارهــای جهانی
نفــت خام کامالً مهیا بــود و وزارت نفــت بارها چه به صورت رســمی و
غیررســمی در قالب نامــه و مصاحبههای مطبوعاتــی اوپک و اعضای
آن را بــرای افزایــش تولید و صادرات نفــت خام خود آمــاده کرده بود،

دیپلماسی نفتی شــدت گرفت .به این ترتیب پایان کار مردان دستگاه
دیپلماسی کشور تازه آغاز کار مردان نفتی ایران بود.
امــا همزمــان بــا کاهشهای پــی در پی قیمــت نفــت و همینطور
افزایش تولید و صادرات نفت خام موجی در میان تولیدکنندگان نفت
خام عضو اوپک برای توقف تولید تمام اعضا به راه افتاد .تمرکز اصلی
کشــورهای خواهان این طرح تثبیت تولید (فریــز نفتی) روی ایران بود.
اما ایران که بتازگی از فشــار تحریمها خارج شــده بود نمیخواست این
بار دســت به خود تحریمی بزند .ســال  2016در این زمینه نشســتها و
توگوهای فشــردهای به راه افتــاد و در تمام آنها ایران یکی از دعوت
گف 
شــدگان اصلی بود .نشســتهایی با محوریت ایران که از بهبود جایگاه
کشــور و دســتاوردهای برجام خبرمی داد .ایران کم کــم تبدیل به رهبر
نشستهاینفتیاوپکوغیراوپکشد.بهطوریکهاگردریکنشست
شــرکت نمیکرد یا آن نشســت برگزار نمیشــد و یا آنکه نتیجه مهمی
در بر نداشت.
وزیر نفت ایران هم هر بار بر موضع شــفاف کشور مبنی بر احیای
ســهم از دســت رفته ایران در بازار نفت خام تأکیــد میکرد .به مرور
ســمت و ســوی تصمیمات با خواســت ایران هم جهت شــد و حتی
عربســتان ســعودی نیز پذیرفت که ایران باید از کاهــش تولید نفت
خام معاف شود.
بعد از ســه نشست جمعی ،اوپک در اجالس  171خود به توافقی
دســت یافــت کــه بــذر آن را در اجــاس غیررســمی الجزایر کاشــته
بــود .توافقــی که به کاهــش روزانه یــک میلیون و  200هزار بشــکهای
ســقف تولید اوپک تأکید داشــت .این نخســتین بار در طول  8ســال
گذشــته بــود کــه ایــن ســازمان بــه اجمــاع میرســید .در ایــن توافق
مطابق خواســت ایران 3 ،کشور از طرح توقف و کاهش تولید معاف
شــدند؛ نیجریه ،لیبی و ایران .به ایران حتی اجازه داده شــد که تولید
نفت خامش را  90هزار بشــکه در روز طی  6ماه نخســت ســال 2017
افزایش دهد .پس از آن ایران توانست کشورهای غیرعضو در اوپک
را نیــز بــه رهبری روســیه همــراه اوپک کنــد .در نهایت  14کشــور غیر
عضــو در این ســازمان با کاهــش  600هزار بشــکهای تولید نفت خام
خــود موافقت کردند کــه اکنون این توافقها در حال اجراســت .این
نخســتین توافق مهم نفتی میان کشــورهای اوپــک و غیر اوپک طی
 30سال اخیر بود .دستاوردی برای دیپلماسی نفتی ایران که بر پایه
حذف نگاه سیاســی به موضوع و پیروی از منطق اقتصادی حاکم بر
بازار نفت ،با هدف رســیدن به حداکثر منافع مشترک استوار بود.
در کنار این دستاورد بزرگ ،از نگاهی دیگر نیز نتیجه این دو نشست
برای وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران یک موفقیت بزرگ به شمار
میآید .در تعیین ســقف ٣٢میلیــون و  ٥٠٠هزار بشــکهای تولید نفت
اوپک ،در حالی که همه کشورهای عضو مکلف به کاهش 4/5درصدی
تولیــد خود شــدهاند ،تنها ایــران جواز افزایــش ٩٠هزار بشــکهای تولید
دریافتکرد.
بــه گفتــه یکــی از کارشناســان بینالمللــی« ،ایــران توانســت بــا
موفقیــت ،تحریمهــای فلجکننــده نفتــی را حــذف کنــد و بهعنــوان
قــدرت برتــر اوپک ،ســهم تولیــد ســه میلیــون و  ٩٠٠هزار بشــکهای
بگیرد ».همه صاحبنظــران معترفاند که ایران برنده بزرگ توافق
اوپــک بــود ،میدانی که البته بازندهای نداشــت .مفهــوم این عبارت
حفظ حداکثری منافع ملی است.
آغازجذبسرمایهخارجی
اظهارنظــر «عبدالرحیــم ابیفرح» را در زمانی کــه معاون دبیر کل
سازمان ملل بود ،شاید کمتر کسی شنیده باشد .قطعنامه 598شورای
امنیت ســازمان ملل که صادر شــد این فــرد به ایران آمد تــا برآورد کند
خســارت مســتقیم ایران از جنگ ایــران و عــراق چقدر بوده اســت .در
گزارش نهایی هزینه مســتقیم وارده به ایران ذکر شــد امــا او نکتهای در
خصوصصنعتنفتایراننیزنوشت.درسال 1366/1987ابیفرح
به ســازمان ملــل گزارش داد کــه صنعت نفت ایران بــه صورت وصله
پینــه اداره میشــود و اگر تا  10ســال دیگر در این صنعت بــه طور جدی
ســرمایهگذاری نشــود این صنعت فــرو میریزد و هیچچیــز از آن باقی
نخواهد ماند .اما ایران در این ســالها سرمایهگذاری جدی در صنعت
نفت نکرد .هرچند که امکان آن در دولت قبل وجود داشــت .بر اساس
این پیشبینی کارشناســی باید10سال بعد از سال 1987صنعت نفت
ایــران فرو میپاشــید .اما تحقق نیافت چراکه صنعتگــران نفتی اجازه
ندادند زیربنای صنعت از دست برود .با وجود این تالشها امروز حال

صنعت نفت ایران چندان خوب نیســت و اگر هرچه زودتر تکنولوژی و
ســرمایه به آن تزریق نشود همین تولید موجود را هم از دست خواهیم
داد و باید منتظر تحقق اظهارنظر ابی فرح باشیم .میادین نفتی مسن
ایــران نیازمنــد تکنولوژی و ســرمایه هســتند تــا ضریب بازیافتشــان
افزایش یابد و خشــک نشوند .اما در کشور ما نه این سرمایه و تکنولوژی
وجود دارد و نه تحریمها اجازه داد در  5سال اخیر سرمایهگذار خارجی
وارد کشور شود .اکنون این امکان فراهم شده و یکی از قفلهای دیگری
که برجام گشود؛ امکان جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی است.
البته ناگفتــه نماند کــه وزارت نفت همزمان با مذاکرات هســتهای
مــدل قراردادهــای نفتــی ایــران را اصــاح و بــه نمونــه بینالمللی آن
نزدیک کرد .از همان ابتدای مذاکرات ،ســرمایهگذاران خارجی در این
بــاره میگفتند که اگــر برجام اجرایی شــود اما مــدل قراردادهای ایران
برد-برد نشود حاضر نیســتند به ایران بیایند و سرمایهگذاری کنند .لذا
مــدل جدید قراردادهای نفتــی اگرچه با تأخیر امــا باالخره به تصویب
دولــت و موافقــت تمــام
نهادهاینظارتیرسید.
افزایشتولید
با برجــام و تصویب مدل
و صادرات نفت
جدیــد قراردادهــای ایــران،
خام عالوه بر افزایش
جــذب ســرمایه خارجــی
درآمدهاینفتیکشور
بعــد از یــک دوره مکــث
طوالنــی باالخره شــروع شــد
یکدستاوردبسیار
و ســرمایهگذاران خارجــی
مهمتردرجیبخود
بــرای حضــور در صنعــت
داشت که میتوان از آن
نفت کشــور به تهــران آمدند.
بهعنوانبرگبرنده
تفاهمنامههــای زیــادی
ایراندردیپلماسیهای
امضــا شــد و مهمتریــن آنها
تفاهمنامههــا و امضــای
نفتییکسالاخیر
موافقتنامههــای اصولــی بــا
یاد کرد؛ قدرت مذاکره.
شــرکتهای توتــال ،شــل،
برهمین اساس هم
انــی ،اواموی ،اینپکــس،
«ایرانتوانست
پترونــاس ،شــلمبرژه و لــوک
از
بهعنوان یکی
اویــل اســت .البتــه قــرارداد
نهایــی ایــن تفاهمنامههــا
قدرتهای برتر اوپک،
بعــد از مناقصههــای نفتــی
ظاهرشود
و بررســیهای ایــران امضــا
خواهــد شــد .امــا همیــن کــه
شــرکتهای معتبــر خارجی
حاضر شــدهاند به ایران بیایند و مذاکره کننــد ،یعنی دیوار تحریمهای
ایرانفروریختهاست.
وزیــر نفت عقیــده دارد که دیگــر فرصت آزمون و خطــا در صنعت
نفــت نداریــم .ظاهــراًجدیترین گزینــه پیش رو بــرای اجــرا در قالب
قراردادهای جدید نفتی ،قرارداد توســعه فــاز  ١١پارس جنوبی با توتال
و آزادگان جنوبی است.
توسعهمیادینمشترکدرکمبودمنابعمالی
اگرچه اکنون سیاســت وزارت نفــت دولت یازدهم جذب ســرمایه و
تکنولــوژی خارجی برای کاهش هزینهها و زمان اجرای طرح هاســت اما
در ســه سال اخیر با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی توسعه طرحها
بویــژه در میادین مشــترک متوقف نشــد .به طوری که در ســه ســال اخیر
فازهــای( 12معــادل 3فــاز اســتاندارد) 15،و( 16دو فــاز اســتاندارد) بــه
طور رســمی افتتاح شــد و فازهای  17و  20 ،19 ،18و  21نیز اگرچه به تولید
رســیدهاند امــا هنوز افتتاح رســمی نشــدهاند .نــام میادین غــرب کارون
هم چند ســالی اســت که بر سر زبانها افتاده اســت؛ منطقهای که شامل
چند میدان نفتی مشــترک ازجمله آزادگان شــمالی و جنوبی ،یادآوران
و یــاران شــمالی و جنوبی اســت و به باور بســیاری از کارشناســان ،تمدن
جدیــد نفتــی ایــران در این منطقه شــکل خواهــد گرفت .زنگنه توســعه
این میادین مشــترک را هــم در اولویتهای صنعت نفت قــرار داد و کار
به شکل مطلوبی در این منطقه پیش رفته است .با تأکیدها و تالشهای
پی در پی وزارت نفت دولت یازدهم ســه طرح توســعهای این میدانها
در ســه ســال اخیر به نتیجه و برداشــت نفــت از میدانهــای این منطقه
بــه بیــش از ٢٦٠هــزار بشــکه رســید .پــس از تکمیــل طرحهای توســعه
ایــن میدانهــا کــه در فهرســت مناقصههــای نفتــی آمدهانــد ،میتوان
روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خام از این میدانها برداشت کرد.
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