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«ایران بهترین جای دنیا برای سرمایهگذاری در زمینه توسعه
میدانهــای نفــت و گاز اســت» .ایــنموضــوع را ســرمایهگذار ان
خارجــیوغولهاینفتیجهانبخوبیمیدانندوتوتالفرانســه
درتیرماه 1396باامضاینخســتینقراردادپسابرجامیصنعت
نفت آنراتأیید کرد.امابرکسیپنهاننیستکهآنچهروندجذب
ســرمایهخارجیدرصنعتنفــتراکندکرده،بیشازفشــارهای
امریــکا،بروزبرخیاختالفاتوســنگاندازیهایداخلیاســت.
باایــنحالمذاکراتبرایعقدقراردادهایجدیــد جریان دارد و
بهگفتهامیرحســینزمانینیا،معاوناموربینالملــلوبازرگانی
وزیرنفتدرابتدایسال 97خبرهایخوشیازقراردادهایجدید
نفتــیخواهیمشــنید.البتهوزیرنفتهنــوز ازاعــامعمومینام
شــرکتهاییکهقراراســتدرایرانســرمایهگذاریکنندوآخرین
وضعیت مذاکرات مربوطه میترســد .این موضــوع را در آخرین
نشســتخبریســال 96خــودعنوانکــرد؛«جرأتاعالماســامی
قراردادهایی راکه در حالنهایی شــدن اســت ،ندارم ».بههر حال
نیاز بهجذب ســرمایه و فناوری ،ســرمایهگذاری ،انتقــال فناوری و
اشــتغالزایی،اهــدافخوب،متعالــیوقابلدفاعیاســت.آنچه
قابــلدفاعنیســت،ادامههجمههابــهاینقراردادهاســت.بیژن
زنگنــهمیگویدکهتکلیفمخالفانخارجیکهروشــناســت،اما
تکلیف آنان که در داخل ،شبانهروز از دغدغه تولید در میدانهای
مشترکوعقبنماندنازطرفمقابلوضرورتازدیادبرداشت
دممیزننــد،امــاباهرگاممثبتدرجهتورودســرمایهبهکشــور
مخالفتمیکنند،چندانروشننیست.وقتیایراندریکبرنامه
توســعه ۲۰ســاله،امکاندســتیابیب هرقمتولیدروزانــه ۹میلیون
بشــکهرانیــزدارد،مخالفتباجذبســرمایهخارجیوزیرســؤال
بردنقراردادهایبینالمللیکشــورهیچدســتاوردیبرایکشور
نخواهد داشــت و تنها اثر آن رانده شــدن ســرمایهگذاران خارجی
ازکشــوراست؛چراکهسرمایهترسواســتوجاییکهامنیتوجود
نــدارد و مردمانــش یکصدا نیســتند ،نمــیرود .ناگفتــه نماند که
امضایقراردادهاینفتیکارآســانینیستوبعدازعبورازهفت
خان تازه توســط افراد تأیید شــده نظام بررســی و نهایی میشود.
لــذاجــاینگرانینیســتوبهاصطــاحدراینزمینهقرارنیســت
کســیســرمانکالهبگــذارد.قراردادهــاینفتــیمعمــوالًمنافــع
هــردوطرفراتأمیــنمیکنندوبــهعبارتیبرد-بردهســتند.اما
برکســیپوشیدهنیستکهصنعتنفتپیرایرانچقدربهتزریق
منابعمالی،تجهیزتکنولــوژیوفناوریهایروزدنیاوبهطورکلی
اجرایطرحهایتوســعهنیازمنداست،موضوعیکهبهتوسعهو
کاهشآماربیکاریدرکشورنیزکمکمیکند.
تهایتوسع هایصنعت
اولوی 
بعدازفاز11میدانگازیومشترکپارسجنوبیکهطرحتوسعه
آندرقالبقراردادهایجدیدنفتیتوسطشرکتتوتالفرانسهدر
حالانجاماســت،مذاکراتبرایجذبسرمایهدرمیادیندیگری
نیــزجریــاندارد.مخازناینمیادیناغلبباکشــورهایهمســایه
مشترکهستند.میادینینظیرآزادگانویادآوران،پایدارغرب،آذر،
چشمهخوش،سومار،چنگوله،یاران،دهلران،سهراب،اروندوالیه
نفتیپارسجنوبی.درطرحتوســعهایــنمیادینافزایشضریب
بازیافــتنفــتخامبــااســتفادهازتکنولوژیهــایروزدنیااهمیت
ویژهایبرایکشوردارد.
بهآیندهامیدوارم
اگرچــهرونــدامضــایقراردادهایجدیــدنفتیکنداســتوبا
برنامههایطرحشــدهصنعتنفتبرایپســابرجامهمخوانی
نــداردامامعاوناموربینالملــلوبازرگانیوزیرنفتمیگویدکه
بهآیندهامیدواراســتوفکرمیکندکهباوجودتمامچالشهایی
کــهدونالدترامپ،رئیسجمهــوریامریکابهوجــودآورده،ایران
مذاکرات نفتی خود را با یک آهنگ قابل قبولی پیش برده اســت.
امیرحســینزمانینیابــابیان اینکهحتــی اروپاییهاوآســیاییها
بههمکاری با ایران امیدوارتر شدهاند ،به «ایران» گفت« :اتحادیه
اروپاودولتهایشــانهمتاکنوناعالمکردهاندکهازشــرکتهای
خــودحمایتمیکنند.بعداز 12ژانویهباامضایترامپوتعلیق
تحریمهایهستهایایراناینموضوعتقویتهمشدهاست».
زمانینیامیگوید«:اســتقبالهنوززیاداستومادرموضعی
هستیم که میتوانیم انتخاب کنیم .برای مثال ما برای یک بلوک
توســعهایدرصنعــتنفــت 10الــی 12درخواســتداریــموباید
انتخابکنیمکهکدامیکازمتقاضیانمیتوانندمارابهاهدافمان

نزدیکتــرکننــد ».اوادامــهداد«:ســال 97باخبرهایخوشــیاز
قراردادهاینفتیآغازخواهدشــد.بســیاریازمذاکراتنفتیبه
پایانخودنزدیکشدهاندودرشرفامضایقراردادهستند».
زمانرانبایدازدستداد
علیشمساردکانیکارشناسارشدانرژیکشورعقیدهدارد
کهبدبینیهاوسنگاندازیهایداخلیفرصتهارامیسوزاند.
توگوبا«ایران»باذکریکحکایتاینموضوعراتاریخی
اودرگف 
عنــوانکرد.شــمساردکانیمیگویــد«:ماجرایمــرگعطاراز
غمانگیزتریــن رخدادهــای تاریخ اســت .تذکرهنویســان در این
خصــوصنگاشــتهاندکه«:پسازتســلطچنگیزخــانمغولبر
بالدخراســان،عطارنیزبهدســتلشــکرمغولاســیرشد.گویند
مغولیمیخواســتاورابکشد.شخصیگفت:اینپیررامکش
کهبهخو 
نبهایاوهزاردرمبدهم.عطارگفت:مفروشکهبهتر
ازایــنمراخواهندخرید.پسازســاعتیشــخصدیگریگفت:
اینپیررامکشکهبهخو 
نبهایاویککیســهکاهتراخواهمداد.
شــیخفرمودبفروشکهبیــشازایننمیارزم.مغــولازگفتهاو
خشــمناکشــدواوراهالککرد».اینکارشــناسانــرژیاذعان
کرد«:مامشــکالتتأمینمنابعداخلینیزداریمکهازبیبرنامه
بودنکشــوربرمیخیزد.اینکهنمیتوانیمپولحاصلازفروش
نفتخامبهعنوانیکسرمایهرابرایسرمایهگذاریخرجکنیم
ودرعــوضآنراصــرفهزینههــایجاریکشــورمیکنیم،یکی
ازبزرگترین مشکالت ماست .برای چه از منابع حاصل از فروش
نفتیارانهمیدهیمدرحالیکهمیتوانستیمبایارانهپرداخت
شدهتاکنونبیشاز5میلیونشغلپایداردرکشورایجادکنیم».
اعتمادنمیکنیماماهمکاریضرورتدارد
دردنیاکشورهابایکدیگرمراوداتتجاریدارندوبدونتوجه

بهمرزها در مکان مناســب اقدام به سرمایهگذاری میکنند .این
موضــوعرامیتــواندرهمهکشــورهابجزکشــورهایمحدودی
کهدرحالجنگیاتحریمهســتندوشرایطمناسبیبرایجذب
سرمایهگذاریندارند،مالحظهکرد.
فریدونمجلسیکارشناسارشدحوزهبینالمللوانرژیدر
خصوصاینکهبایدچهاقداماتیانجامدهیمتاسرمایهخارجی
بهسهولتواردکشــورشود،به«ایران»گفت«:پیشازهرچیزما
نیازمندســازگاریباکشــورهایدنیاهســتیم.مابایدبهدنیاپیام
صلحمخابرهکنیمتاکشورمانازنظرسیاسیناامنبهنظرنیاید.
ایراندرمقایســهباکشــورهایمنطقهدرموقعیتممتازیقرار
داردکــههرگونهرفتارحمایتیمــاازجنگآنراتضعیفخواهد
کرد.اظهاراتسیاسیمابههمکاریهایبینالمللیاقتصادی
لطمهمیزند.درحالیکهایرانکشوریطرفدارصلحاستواین
موضوعرابارهانمایشدادهاست».
اوادامــهداد«:عالوهبرمخابرهکردنپیامصلحودوســتیبه
دنیا،نیازمند گفتوگوبا رقباو حتیدشــمنانهستیم.درجهان
کشورهایزیادیهستندکهمنافعشانبایکدیگردرتضاداست.
امااینموضوعرامدامعنواننمیکنند.بهجایشعاردادنفقط
روابطشــانراباآنکشــورقطعمیکنند.مانیزبایداینسیاســت
و دیپلماســی را بــرای حفظ منافــع اقتصادیمــان رعایت کنیم.
فراموشنکنیمکههیچکشــوریحاضرنیســتروابطسیاسیو
اقتصادیپرسودخودراامریکاواسرائیلقطعکند،حتیکشوری
نظیــرچینهــمادامهروابــطبازرگانیخودبــاامریکارابــهایران
ترجیــح میدهــد .اتحادیه اروپــا هم همیــن شــرایط را دارد .لذا
اگر میخواهیم ســرمایه خارجی در ایران احســاس امنیت کند،
حواسمانبهشعارهایمانباشد».
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