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دكتر عباس ملکی اســتاد دانشــگاه صنعتی شریف 
ســال های در بخش انرژی تحقيقات مختلفی انجام 
دادند و در دانشــگاه های خارجی به عنوان اســتاد 
ميهمان به تدریس و تحقيق مشــغول بوده اند. ایشان 
همچنين سال ها ریاست مؤسســه تحقيقات مربوط 
كشورهای آسيای ميانه و همچنين معاونت پژوهشی 

ورازت امور خارجه را بر عهده داشته اند.

بحران سقوط قیمت نفت را چگونه ارزیابی می کنید 
و علت آن چیست؟

برای آن كه متوجه شــويم كه چگونه قيمت نفت 
خام سقوط كرد، ابتدا بهتر است بدانيم نفت چيست. 
به نظر من نفت خام يک كاالســت. پس روند قيمت 
آن از مدل های اقتصادی پيروی كرده و شرايط عرضه 
و تقاضــا بر قيمت و مقدار تعادلی آن تأثير مســتقيم 
دارد. در پــی عدم توافق مجموعه 1۳ كشــور عضو 
سازمان كشــورهای صادر كننده نفت )اوپک( و 10 
كشور غيرعضو اوپک، مقدار عرضه نفت به بازارهای 
جهانی به 10۳.۳ ميليون بشــکه در روز رسيد. شيوع 
بيمــاری كوويد - 19 تقاضا برای نفــت در بازارهای 
مختلف به خصوص چين را تا ۳0 ميليون بشــکه در 
روز از ماه های قبل پايين اورد. طبيعی است كه قيمت 
در چنين حالتی افت كرده و بازار به دنبال راهی برای 
خالص شــدن از دست نفتی است كه بر روی دست 

عرضه كنندگان مانده است.
اما نفت فقط يــک كاالی اقتصادی نيســت. يک 
موضوع سياســی هم هســت. مثل مرغ و تخم مرغ. 
نمی-دانم آيا اين نفت است كه موجد جنگ است يا 
جنگ است كه مولد تغييرات در قيمت نفت می شود. 
هر چه هســت ارتباط نزديک بيــن نفت و تغيير در 
سيستم های سياسی و دولت ها در نقاط مختلف جهان 

قطعی است. 
نفت يک مفهوم ژئوپلتيک اســت. چــون عموما 
مراكز توليدكننده نفت خام در جهان با مناطق مصرف 
متفاوت است. پس نياز به انتقال اين ماده معدنی است. 
كشتيرانی در اين بازار نقشی اساسی دارد و ۳0 ميليون 
بشکه در روز نفت از طريق دريانوردی جابجا می شود. 
پس گلوگاه های اســتراتژيک جهان برای انتقال نفت 
نقشی اساسی ايفا می كنند. مانند تنگه هرمز كه روزانه 

1۷/5 ميليون بشکه نفت از آن عبور می كند.
نفت يک موضوع در روابط بين الملل نيز هســت. 
بزرگترين توليدكنندگان نفت خام كشورهايی هستند 
كه نقشی اساسی در شکل گيری و ادامه روند تحوالت 
بين المللی دارند. آمريــکا در حال حاضر 1۳ ميليون 
بشــکه و روسيه 11 ميليون بشکه نفت در روز توليد 
می كنند. گرچه هر دو كشــور ادعا می كنند كه بخش 
خصوصی در توليد نفت فعال است، اما در زمانی كه 
قيمت ها در ســرازيری سقوط بودند هم آقای ترامپ 

در كاخ ســفيد و هم آقای پوتيــن در كاخ كرملين با 
روسای شــركت های نفتی كشورشان جلسات مکرر 

ترتيب دادند. 
نفت در عين حال يک مفهوم حکمرانی است. يعنی 
هيچ دولتی نمی تواند به مسئله انرژی و بخصوص نفت 
خام بی توجه باشد. در آمريکا سقوط قيمت نفت خام 
باعث پايين آمدن قيمت های فرآورده در اين كشــور 
گرديد. قيمت بنزين هم اكنون در برخی از ايالت های 
آمريکا به 99 سنت در هر گالن رسيده است. اين بدان 
معناســت كه مردم كف خيابــان در آمريکا از قيمت 
سوخت رضايت دارند و احتماال در انتخابات نوامبر 
2020 به ترامپ رای خواهند داد. از سوی ديگر قيمت 
پايين نفت به معنای ورشکسته شدن شركت های نفتی 
در آمريکاســت كه آن ها عمده ترين حاميان ترامپ و 
كمک نقدی دهندگان به ستاد انتخاباتی ترامپ هستند. 
بنابراين تناقض سياســتی بزرگی در پيش روی كاخ 

سفيد است.

اثر کاهش قیمــت نفت بر تولید نفت و گاز آمریکا 
یعنی نفت شیل چیست؟

كم شــدن فعاليت های اقتصادی و متوقف شــدن 
حمــل و نقل در آمريــکا به قدری تاثير داشــته كه 
ركود اقتصادی به انــدازه ركود بزرگ در دهه 19۳0 
تلقی می شــود. كاهش مصرف نفت از ابتدای دوران 
اســتفاده از نفت در دهه 18۶0 بی ســابقه است. در 
ميانه ماه آوريل ســال جاری، كل مصرف فرآورده-

هــای نفتی در آمريکا به مقدار 14/1 ميليون بشــکه 
در روز رســيد كه نزديک به 1۳/8 ميليون بشکه در 
هفته قبل بود. اما نســبت به 5 هفتــه قبل در ابتدای 
مارس كه 21/5 ميليون بشکه بود، به مقدار يک سوم 
كاهش يافته است. واردات نفت خام آمريکا در مدت 
مشــابه از ۶/5 ميليون بشکه به 4/9 ميليون بشکه در 
روز رسيد. حال به سؤال شما می رسيم. توليدكنندگان 
نفت غيرمتعارف همراه ســنگ های رسوبی )شيل( با 
مشکل قروض خود به ســرمايه گذاران فعلی و عدم 
اشتياق برای ســرمايه گذاری در آينده در اين بخش 
از صنعــت نفت و گاز مواجه شــده اند. به خصوص 
قيمت نفت تگزاس كه در 20 آوريل 2020 به سطح 
منهای ۳8 دالر هر بشــکه رسيد، صبر سرمايه گذاران 
را تمام كرد. ۶0 درصد توليدكنندگان مستقل آمريکا 
بايد تجديد ساختار داده و برای بدهی های خود برنامه 
زمانی مجدد تدارک ببينند. توليدكنندگان نفت شيل به 
اعالم ورشکستگی به عنوان يک سپر محافظ در برابر 
بدترشدن وضعيت شــركت و نزديک شدن به صفر 
جريان نقدی خود نگاه می كنند. با اعالم ورشکستگی 

گفت و گو با دکتر عباس ملکی، استاد دانشگاه صنعتی شریف 
در دانشکده مهندسی انرژی

بحران انرژی، کرونا و اقتصاد جهانی

گفت وگو
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توليدكنندگان نفت شيل، آنگاه نوبت صاحبان خطوط 
لوله است كه به مصيبت دچار شوند. چرا كه قرارداد 
انتقال نفت از خطــوط لوله در زمان باال بودن قيمت 
نفت منعقد شــده و حاال توليدكننــدگان نفت ادعا 
می كنند ورشکسته شده و نمی توانند هزينه های خط 
لوله را بپردازند. پااليشگاه داران در انتهای اين صف 
آســيب ديدگان از افتادن قيمــت نفت و عدم وجود 
تقاضا هســتند. ظرفيت تصفيه می بايــد با توجه به 
قراردادها با مشــتريان فرآورده تعيين شود. يعنی در 
روزها و هفته های پيش رو، پااليشــگاه بايد خاموش 
شــود. چيزی كه خود هزينه های اضافی به صاحب 
پااليشگاه تحميل می كند. اين را هم بياد داشته باشيم 
در محافل مالی جهان اين مسئله مطرح است كه از اين 
پس سود سهام برای سرمايه گذاری در حوزه های نفتی 

ممکن است به صفر برسد.

اثر کاهش قیمت نفت بر تولید کشــورهای بزرگ 
نفتی مانند عربستان ســعودی و روسیه را چگونه 

می بینید؟ 
از ابتدای ماه مه 2020، توافق 2۳ كشــور متشکل از 
1۳ كشــور عضو اوپک و 10 كشور غيرعضو موسوم 
به اوپک پالس، اجرايی شــد. اوپک كه در ماه آوريل 
مجموعا حدود ۳0 ميليون بشکه در روز توليد می كرد، 
متعهد شد كه بيشتر از حدود 20 ميليون بشکه در روز 
توليد نکند. عربستان سعودی مطابق اين توافق می بايد 
8.5 ميليون بشــکه در روز توليد نمايد. آخرين باری 
كه عربستان از اين مقدار كمتر توليد كرده در سپتامبر 
2019 و پس از حمله موشــکی به تأسيسات نفتی در 
عبقيق بوده اســت. وزيران نفت و انرژی كشورهای 
عضو و غير عضو سازمان كشورهای صادركننده نفت 
)اوپک( در دهمين نشســت فوق العاده خود از طريق 
وبينار )ويدئو كنفرانــس( در 12 آوريل )24 فروردين 
ماه( متعهد شدند توليد روزانه خود را از اول ماه مه )12 
ارديبهشت ماه( 9 ميليون و ۷00 هزار بشکه  در ماه های 
مه و ژوئن كاهش دهند. همچنين كشورهای توليدكننده 
نفت اوپک و غيراوپک حاضر در توافقنامه همکاری در 
اين نشست توافق كردند پس از پايان دو ماه، به مدت 
۶ ماه از يکم ژوئيه تا ۳1 دسامبر سال 2020 روزانه ۷ 
ميليون و ۷00 هزار بشــکه كاهش عرضه داشته باشند 
و در بازه زمانی يکم ژانويه 2021 تا ۳0 آوريل 2022 
به مدت 1۶ ماه نيز روزانه 5 ميليون و 800 هزار بشکه 
توليد خود را كاهش دهند. حال وزرای نفت و انرژی 
كشــورهای اوپک پالس قرار است در 10 ژوئن )21 
خرداد( مجددا از طريق مجــازی با يکديگر مالقات 

نموده و وضعيت بازار را بررسی نمايند. 

به نظر می رســد كه عليرغم ضررهای متعددی كه 
كشــورهای متکی به نفت مانند قزاقســتان، نيجريه، 
عراق و ونزوئال متقبل شــدند، يک كشــور از قبال 
مسائل مربوط به كرونا و كم شدن تقاضا به امتيازاتی 
دست يافت. عربستان سعودی به لحاظ آينده پژوهی 
به وضعيت قابل قبولی رسيد. قيمت پايين نفت برای 
كشــوری كه اگر قيمت نفت 80 دالر باشد، كسری 
بودجه نخواهد داشــت، رنج آور بود. در اولين فصل 
سال 2020 عربستان 9 ميليارد دالر كسر بودجه به بار 
آورد. وزير دارايی عربستان هفته گذشته اعالم كرد كه 
عربستان ناچار است كه هزينه هايش را كمتر كرده و 
بخشــی از پروژه های مربوط به چشم انداز 20۳0 را 
با تأخير اجرا نمايد. در 2019 نســبت بدهی به توليد 
ناخالص داخلی عربستان حدود 24 درصد بوده است 
كه نرخ پايينی اســت. همچنين وزير دارايی گفت كه 
تا كنــون ۳2 ميليارد دالر از منابع ارزی اين كشــور 
هزينه شده است. اكنون بانک مركزی عربستان دارای 
ذخائری حدود 4۷4 ميليارد دالر اســت. اما عربستان 
سعودی با ايجاد ظرفيت اضافی برای خود، آينده خود 
را تأمين كرده اســت. زمانی كه اقتصاد مجددا به كار 
افتــد، قيمت نفت باال خواهد رفت و اين عربســتان 
سعودی است كه با ظرفيت 12 ميليون بشکه ای خود 
می توانــد نظرات خود را به ديگر كشــورهای عضو 
اوپک ديکته كرده و دالرهــا را جارو كند. به تازگی 
عربستان و كويت برای توليد مشترک از منطقه موسوم 

به بی طرف به توافق رسيدند.
در مورد روســيه بايد گفت كه منافع ملی روســيه 
هم خوانــی با كاهش قيمت نفت نــدارد. هرچند كه 
ممکن اســت كاخ كرملين از ايــن حربه برای بيرون 
كردن رقيب از بازار و دامپينگ اســتفاده كند. در ماه 
گذشــته دو خبر از مسکو رســيد. اول اين كه وزير 
انرژی روســيه گفت كه روســيه ممکن است كه به 
ميز مذاكره با عربســتان ســعودی باز گردد. در عين 
حال خبرگزاری روســيه اعالم كرد كه كه روســيه با 
عربســتان هيچ گونه تماسی نداشــته و بر روی هيچ 
مسئله ای توافق نکرده است. اما واقعيت آن است كه 
روســيه در اين ميان تمايل داشــت كه هم با آمريکا 
و هم با عربستان ســعودی به تفاهم برسد. با آمريکا 
به دليل اين كه روســيه همچنان از تهديد آمريکا به 
تحريم كامل صنايع نفت و گاز روسيه هراس دارد. با 
عربســتان به دليل اين كه روسيه از هر كشور ديگری 
بيشتر نيازمند دالرهای نفتی برای تأمين بودجه دولت 
است. به همين دليل باال رفتن قيمت نفت هدف نهايی 
روسيه است، هرچند اين هدف را به ظاهر در حالتی 
غيرشــفاف دنبال می كند. پوتين در جلسه با صاحبان 

صنايع نفت و گاز روسيه اظهار داشت كه روسيه در 
ماه مارس آمادگی كامل داشت تا كاهش قابل توجهی 
در توليــد به همراهی آمريکا و عربســتان بدهد، اما 
متاسفانه اين عربستان بود كه با تمديد توافق موافقت 
نکرده، تخفيف های اضافی بر روی نفت خود داده و 
باعــث افت قيمت نفت گرديد. پوتين گفت كه برای 
روسيه هر بشکه نفت به قيمت 42 دالر مناسب است.

آیا دخالت آقای ترامپ با فشار عربستان، روسیه و 
مکزیک برای کاهش تولید نفت مؤثر افتاد؟

بله، رئيس جمهور آمريکا رهبران عربستان سعودی 
را در هفته های گذشته تهديد كرده بود كه اگر مقدار 
توليدی نفت خود را كاهش ندهند، نيروهای آمريکايی 
مستقر در عربستان از اين كشور بيرون كشيده خواهند 
شــد. ترامپ به محمد بن سلمان وليعهد سعودی در 
دوم آوريل گفته بود كه در صورت عدم كاهش توليد 
نفت سعودی، رئيس جمهور آمريکا در برابر كنگره كه 
در حال گذراندن يک قانون در مورد خروج نيروهای 
آمريکايی از سعودی به دليل فاجعه جنگ يمن است، 
مقاومت نخواهد كرد. نمايندگان عضو حزب دمکرات 
در دو مجلس قانون گذاری آمريکا هميشــه با رفتار 
عربستان سعودی در رهبری ائتالف عليه صنعا مشکل 
داشــتند. اما اين بار برخی از نمايندگان عضو حزب 
جمهوری خــواه نيز به همتايان دمکرات در پی گيری 
محدود كردن نيروهای آمريکايی در ســعودی ملحق 
شــدند. نمايندگان جمهوری خواه موافق اين طرح، 
بيشــتر از مناطقی كه نفت و گاز شــيل آمريکا از آن 

مناطق توليد و يا ذخيره و منتقل می شود، هستند.

آینده جایگاه اوپک را چطور می بینید؟
به نظر من اوپک به كار خود ادامه خواهد داد. اوپک 
در ايمن ســازی حداقل منافع مشــترک كشورهای 
عضو از 19۶0 تاكنون نســبتا موفق بوده است. بدون 
وجــود اوپک توليدكنندگان كوچــک مانند نيجريه، 
ليبــی و ونزوئال نمی توانســتند و نمی توانند در برابر 
فشارهای توليدكنندگان و مصرف-كنندگان عمده ای 
مانند آمريکا، روســيه، چين، ژاپــن، و اتحاديه اروپا 
مقاومــت كنند. به نظر من قطر در خروج از اوپک به 
مشورت های شركت های آمريکايی گوش كرده و با 
عجله اين ســازمان را ترک كرد. نقش اوپک در بازار 

نفت همچنان مؤثر است.

اثر کاهش قیمت بــر مصرف کنندگان عمده نفت 
نظیر چین و هند و ژاپن چیست؟

در ژاپن توليد صنعتی به كمترين مقدار در طی هفت 

گفت وگو
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ســال اخير رسيده است. رشد هند از نيمه دوم 2019 
كمتر از حد مورد انتظار بوده اســت. چين بزرگترين 
وارد كننده نفت جهان است كه در 2019 روزانه 10/04 
ميليون بشکه نفت خام خريداری كرده بود. ولی فقط 
2 ماه پس از شيوع اين ويروس، تقاضای نفت چين به 
خاطر لغو سفرها، كاهش حمل و نقل جاده ای و پايين 
آمدن توليد كارخانه ای به شــدت كاهش يافت. چين 
1۳ بشکه از هر 100 بشکه نفت توليد شده در جهان 
را مصرف می كند، بنابراين شركت های نفت جهان از 
كاهش تقاضای اين كشــور ضربه می خورند. كاهش 
تقاضای نفت چين بزرگترين شوک تقاضا به بازار از 
زمان بحران مالی اســت كه در 2009 به پايان رسيد. 
اين شــرايط همچنين ناگهانی ترين شوكی است كه 
بازار پس از حمله های يازدهم ســپتامبر 2001 در دو 
دهه گذشــته با آن مواجه شده است. بنابراين كاهش 
قيمت نفت بر مصرف كننده در سطح خرده فروشی، 
جذاب اســت و فرآورده های نفتی با قيمت كمتر به 
دســت آنان می رسد. اما در سطح كالن سقوط قيمت 
نفت به معنای كاهش رشــد اقتصادی در كشورهای 

مصرف كننده نيز هست. 
ايــن وضعيت با وضعيت ســال های دهه هفتاد كه 
ارزان بودن قيمت نفت باعث افزايش توليد صنعتی و 
افزايش توليد ناخالص ملی كشورها می گرديد نيست. 
پايين بودن قيمت نفت باعث ركود نســبی در اقتصاد 

جهانی می گردد. 

آینده تقاضا برای نفت را چگونه می بینید. چه زمانی 
این تقاضا برمی گردد؟

اقتصاد جهانی تحت تأثير ويروس كرونا با تغييرات 
عمده ای روبرو گشته است. رشد اقتصادی به شدت 
كم و كمتر شــده و ركود اقتصادی عميق و عميق تر. 
به گفته رئيــس صندوق بين المللی پــول در حالی 
كه رشــد اقتصادی در 2020 منفی می شود، بدترين 
ســقوط از ركود بزرگ در 19۳0 را جهان در 2020 
تجربه می كند. در حالی كه در گذشته در مقاطعی كه 
شــوک اقتصادی و يا كاهش رشد اقتصادی را تجربه 
می كرديم، اين اميد وجود داشــت كه منحنی كاهشی 
رشــد اقتصادی بصورت V شکل بوده و در آينده ای 
نزديک در پس از آن به بهبود اقتصادی بازگرديم، به 
نظر كارشناسان به داليل مختلف اين بار احتمال دارد 
كه مدت زمان زيادی الزم باشــد تا اقتصاد جهانی به 
كريدور بهبود و ترميم بازگردد. به خصوص كه عوامل 
روانــی همچون ترس و دلهره حاكــم بر بازار همراه 
با ســقوط تقاضا و كاهش عرضه اميد به بهتر شــدن 

وضعيت اقتصادی را كمرنگ می كند. 

يک پيش بينــی خوش بينانه می گويد كه بخشــی 
از صدمات اقتصادی ممکن اســت در 2021 جبران 
شــود. بنابراين به نظر می رســد تقاضا برای نفت در 
بازه ای ميان شش ماه تا دو سال به سطح قبل از كرونا 

بازگردد. اما به نظر من باز می گردد.

ژئوپلتيک اين كشور رسيد. 
به نظر می رســد موقعيتی ويژه برای تصميم گيری 
صحيح جهت انتقال به دوران پساكرونا برای مسئولين 
و نخبگان كشــور فراهم شده اســت. چه خوبست 
كه سياســتمداران كشــور به اين نتيجه برســند كه 
سياســت گذاری در حوزه انرژی از ديگر بردارهای 
اجتماعی كم اهميت تر نيســت. تا آن جا كه می شود، 
بخش انرژی كشــور را در يک ديــدگاه هم گرايانه 
و نزديــک به هــم برنامه ريزی كرده و بــرای آينده 

سناريوهای متعدد طراحی و توليد شود. 
دوم تا آن جا كه می شــود توليد نفت و گاز را باال 
ببريم. اين دو مــاده معدنی، مهم ترين مزيت های اين 
كشور در پس از منابع انسانی آن است. گرچه تحريم 
به اين رونــد لطمه زده، اما به نظر می رســد قبل از 
تحريم، وادادگی مديران اين صنعت بيشتر از تحريم 
در حال ضربه زدن به منافع ملی كشــور اســت. اگر 
ايران در 19۷۶ به ايجاد ظرفيت اضافی می پرداخت، از 
اتحاد آمريکا و عربستان سعودی شکست نمی خورد. 
اگر ما ظرفيتی بيشــتر از مقــداری كه در 2018 نفت 
توليد می كرديم داشــتيم، تحريم هــای آمريکا به اين 

راحتی عليه ايران به نتيجه نمی رسيد. 
سوم با همسايگان بيشتر بايد كار كرد. با همه آن ها 
بهتر اســت كه حداقل يک خط لوله نفت خام و يک 
خط لوله انتقال گاز طبيعی داشته باشيم. عجيب نيست 

كه كويت از آمريکا گاز وارد می كند و از ايران نه؟ 
چهارم، دوســتان وزارت نفــت و وزارت خارجه 
مزيت ژئوپلتيک ايران را فراموش كرده اند. فروپاشی 
شــوروی بزرگترين تحول در سياست خارجی ايران 
است. اگر از قزاقستان، تركمنستان و ازبکستان خطوط 
لوله متعدد به ســمت يکــی از پرمصرفترين مناطق 
انرژی يعنی چين ســاخته شــده، چرا از ايران به آن 
ســو خطوط لوله ساخته نشود. و اگر خطوط لوله از 
جمهوری آذربايجان و روسيه به سمت غرب و اروپا 

در حال كار است چرا از ايران نه؟ 
پنجــم، مصرف انــرژی در ميان مــا ايرانيان بيش 
از اندازه متوسط شــدت انرژی در هر كجای جهان 
است، ضمن اين كه توليد صنعتی ما هم چندان زياد 
نيست. يک گزارش نشان می دهد كه ايرانيان به اندازه 
يک ميليون و دويســت هزار بشــکه نفت معادل، از 
حامل های انرژی بــه صورت تلفات و بازدهی كمتر 
مصرف می كنند. سياســت گذاری مبتنی بر مقررات 
جديــد و نظامنامه های دقيق تر و باالبــردن راندمان 
پااليشــگاه ها، نيروگاه ها، خطوط انتقال و كم كردن 
بخش های اداری و توجه دادن مردم به كمتر و درست 

مصرف كردن انرژی از وظايف اصلی دولت است. 

آیا مخالفین سیاست های جهانی ترامپ می توانند 
از سالح نفت در انتخابات آینده ریاست جمهوری 

آن کشور علیه او استفاده نمایند؟
نمی دانم.

وضع تولید نفت ایران در این دوره چه می شــود و 
پیش بینی برای آینده چیست؟ 

به نظر من در شرايط كنونی اقتصاد ايران از شرايط 
تک محصولی گذشته است. در يک سناريوی بدبينانه 
ايران اكنون حدود 200 هزار بشکه نفت در روز صادر 
می كند و در يک ســناريوی خوش بينانه 500 هزار 
بشکه در روز. يک سناريوی واقع بينانه هم اين است 
كــه ايران توليدی در ميان اين دو انتهای رنگين كمان 
دارد. به هر رو مطابق گزارش اوپک، توليد نفت ايران 
كال از دو ميليون و يکصد هزار بشکه تجاوز نمی نمايد. 
پس ايران به توليد نفــت و فروش آن ادامه می دهد. 
البته ايران دارای ظرفيت های ديگری در همين بخش 
هست. مانند ميعانات گازی و يا صادرات گاز طبيعی 
و يا فرآورده های نفتی و يا توليدات پتروشيمی. به نظر 
من در عين حــال كه دولت ايران از فضای به وجود 
آمده پس از برجام اســتفاده بهينه را نکرده و بيشتر به 
بحث های ژورناليســتی در زمينه اين كه قراردادهای 
نفتی چگونه باشــد رو آورد و يا با شركت های چينی 
برخورد دورنگرانه ای نداشــت، اما مجموع تحوالت 
بازار انرژی در جهان، يک فرصت طاليی برای ايران 
پيش آورده تا با مجموعه سياســت گذاری صحيح و 
همســو با منافع ملی ايران به سوی آينده گام بردارد. 
اقتصاد ايران به نظر من گرچه دارای اشکاالت ظاهری 
و قالبی هســت، اما ســاختارهای قوی داشــته و با 
كمی تالش می شــود به يک اقتصاد منعطف با تلفيق 
ظرفيت های منابع انسانی و منابع طبيعی و مزيت های 

اقتصاد جهانی تحت تأثیر 
ویروس کرونا با تغییرات 
 عمده ای روبرو گشته است. 
رشد اقتصادی به شدت 
کم و کمتر شده و رکود 
اقتصادی عمیق و عمیق تر

گفت وگو


