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مشترك  ويژگي هاي  مهمترين  از  يكي  دوگانگي  پديدة 
اين  اگر  است.  يافته  توسعه  كمتر  و  توسعه  درحال  كشورهاي 
توسعه  داليل  از  بسياري  قرارگيرد  بازشناسي  مورد  بخوبي  پديده 

نيافتگي و نيز راه كارهاي آن، آشكار خواهد شد. 
توسعه  حال  در  كشورهاي  شئون  همه  در  را  دوگانگي 
بين  فاصلة  در  شهرسازي،  و  معماري  در  گرفت.  سراغ  مي توان 
قرارگيري  در  انتظارات،  اين  تحقق  ميزان  و  اجتماعي  انتظارات 
در  روش ها،  سنتي ترين  كنار  در  اداري  ابزارهاي  پيشرفته ترين 
نظام  كنار  در  تصميم گيري  ابزارهاي  پيشرفته ترين  قرارگرفتن 
تصميم گيري مبتني بر بداهه، يا رمل و اسطرالب، در عدم تناسب 
ميان سخت افزارها و نرم افزارها در سطح ملي و در بسياري موارد 

ديگر.
ديگران  از  دليل  هر  به  كشورها  از  جمعي  كه  هنگامي  از 
كمتر  كشورهاي  در  دوگانگي  پديدة  فاصله گرفتند  و  افتاده  جلو 
توسعه يافته نيز شكل گرفته است. اقتباس ناقص، يكي از مهمترين 
فناوري  عوامل دوگانگي است. واردكردن  دستاوردهاي دانش و 
با  اگر  مي نمايد،  اجتناب ناپذير  نيز  گاهي  كه  پيشرفته،  كشورهاي 
دقت و پيش بيني هاي الزم صورت نگيرد، خطر بروز دوگانگي ها 
را تشديد مي كند. اين فناوري ها در كدام بستر اجتماعي و فرهنگي 
استفاده  نهادي  شرايط  كدام  در  آنها  محصوالت  و  آمده اند؟  پديد 
كشورها  همة  در  نهادهايي  چنان  و  بستري  چنين  آيا  مي شوند؟. 

كه به راحتي مي توانند اين فناوري ها و محصوالت را وارد كنند، 
وجود دارد؟

و  مدل ها  و  الگو ها  از  بسياري  صنعتي،  كشورهاي  در 
مديريتي  بستر تحوالت  در  برنامه ريزي و مديريت،  نرم افزارهاي  
و  كارشناسان  و  مديران  نياز  و  تقاضا  با  متناسب  و  كارشناسي،  و 
بوجود  وقتي  حال  هر  به  البته  و  مي آيند.   بوجود  برنامه ريزان، 
خريداري  را  اينها  مي توانند  توسعه  درحال  كشورهاي  مي آيند، 
نياز  و  تقاضا  همان  آيا  اما  گيرند.  اختيار  در  و  كنند  ترجمه  كنند، 
و بستر نهادي بهره گيري از اين الگوها و مدل ها و نرم افزارها در 

اين كشورها وجود دارد؟
و  دانشگاه ها  ميان  دوگانگي  توسعه  درحال  كشورهاي  در 
و  كسب  محيط  واقعي  نيازهاي  و  مي شود  آموخته  آنجا  در  آنچه 
از علوم  تجربي ترجمه شده،  نيز وجود دارد. بسياري  كار جامعه 
بستر  با  ارتباطي  ناميد،  ترجمي  علوم  را  آنها  بتوان  شايد  كه 
از  آن دسته  در  شرايطي  چنين  در  نمي كنند.  برقرار  جامعه  تجربي 
كشورهاي درحال توسعه كه از دانشگاهيان هوشمند و عالقمند به 
پيشرفت و روزآمدي نيز برخوردارند،  غالبًا نوعي مدزدگي علمي 
جديدترين   مي خواهند  دانشگاهيان  مي آيد.  بوجود  هم  تكنيكي  و 
تقاضاي  عمل  در  كه  بكارگيرند  را  مدل ها  و  علمي  دستاوردهاي 
پز  مي خواهند  نيز  مجريان  گاهي  ندارد،  وجود  آن  براي  واقعي 
هم  كاذب  تقاضاي  ولذا  باشند،  داشته  را  جديدترين ها  همين 

سامان دهي وضعيت انرژي كشور و چالش دوگانگي
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ثمري  آنكه  بدون  مي شود  هم  گزافي  هزينه هاي  و  مي گيرد  شكل 
داشته باشد. در اينگونه موارد گاهي دوگانگي در زمان نيز بوجود 
مي آيد، يعني تالش در جهت پياده سازي و اجرائي كردن امري كه 

زمان مناسب آن فرا نرسيده و مقدمات آن فراهم نشده است.
نيست.  مصون  دوگانگي ها  پديدة  عواقب  از  هنوز  نيز  ايران 
سامان يافتن بخش انرژي كشور هنوز به مرحلة قابل قبول نرسيده 
است  تقويت  نيازمند  اين بخش  در  دستگاه سياست  گذاري  است. 
اين بخش شكل  در  نظام تصميم گيري عقالئي هنوز  آن  تبع  به  و 
انجام  انرژي،  بخش  حاشية  در  شرايطي  چنين  در  است.  نگرفته 
است  گرديده  مطرح  انرژي«  جامع  »طرح  عنوان  تحت  طرحي 
مدل هاي  پيشرفته ترين  كه  است  آن  بر  بنا  طرح  اين  در  ظاهراً  و 
استفاده  مورد  انرژي  بخش  مدل سازي  براي  جهان  در  موجود 
قرارگيرد. چنين اقداماتي اگر در مرحله و زمان مناسب و جايگاه 
به صورت   اگر  اما  خوبست.  هم  بسيار  البته  باشد،  خود  واقعي 
پذير  امكان  تنها  نه  باشد،  باالتر  پله  چندين  به  سطحي  از  جهش 
الزامات  حداقل  دارد.  به دنبال  هم  را  سقوط  خطر  بلكه  نيست، 

چنين طرحي چيست؟ موفقيت 
1.  كارفرماي چنين طرحي چه مرجعي و كجاست؟ 

و  متولي  بايد  كشور  انرژي  بخش  شد،  اشاره  كه  همان گونه 
انجام  موفقيت  با  را  مراحلي  طي  كه  باشد  داشته  گذاري  سياست  

داده باشد. كارفرماي منطقي و درست چنين طرحي، بايد دستگاه 
برنامة  قانون  در  باشد.  كشور  انرژي  بخش  سياست گذار  و  متولي 
سوم پيش بيني شده بود كه دو وزارتخانة نفت و نيرو در يكديگر 
ادغام گردند و وزارتي تحت عنوان وزارت انرژي از ادغام اين دو 
نظارت  كنترل و  تا خأل حاكميت و سياست گذاري و  آيد  بوجود 
اين  به  بعدها مجلس شوراي اسالمي  پُر كند.  را  انرژي  در بخش 
نتيجه رسيد كه با ادغامِ دو دستگاهِ عمدتا تصدي گر كه عماًل كار 
توليد و توزيع حامل هاي انرژي را بر عهده دارند، نه تنها دستگاه 
از  ناشي  مشكالت  است  ممكن  بلكه  نمي آيد،  بوجود  حاكميتي 
حاكميتي  توان  همان  قرارگرفتن  تحت الشعاع  موجب  ادغام 
ضعيف و ناقص اين دو دستگاه گرديده و نقض  غرض شود. لذا 
در ميان ساير ادغام هائي كه در برنامه پيش بيني شده بود، مجلس 
»شوراي  تشكيل  قانون  و  نمود  نظر  تجديد  زمينه  اين  در  وقت 
عالي انرژي« براي سياست گذاري و هماهنگي و هدايت بخش را 
جايگزين ادغام مذكور نمود. اينك بيش از شش سال از تصويب 
بطور  انرژي«  عالي  »شوراي  ولي  مي گذرد  قانوني  چنين  ابالغ  و 
آن تشكيل  تنها يكي دو جلسه  نگرفته است و شايد  جدي شكل 
شده باشد. در قانون مذكور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
با  كه  بود  شده  پيش بيني  شورا  دبيرخانة  تشكيل  محل  به عنوان 
تشكيل  قوي،  دبيرخانة  يك  وجود  بدون  و  سازمان  آن  انحالل 
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شوراي مذكور نيز ثمري نخواهد داشت. 
مطالعه  اين  كارفرماي  مي تواند  ذيصالحي  دولتي  دستگاه 
انرژي نگاه  كند؛ وابستگي هاي  باشد كه به صورت جامع به بخش 
زير  كل  با  يكساني  نسبت  باشد؛  نداشته  تصدي گرانه  و  بنگاهي 
انرژي   حوزة  در  را  ملي  منافع  و  داشته  انرژي   بخش  بخش هاي 

دنبال  كند. 
نشدن  فعال  و  انرژي،  شوراي عالي  دبيرخانة  نشدن  تشكيل 
با  جلسات اين شورا بعد از سال ها، به معني آن است كه دولت، 
سياست گذاري  به  نسبت  مسلمًا  و  قاعدتًا  كه  دغدغه هايي  وجود 
انرژي دارد، هنوز به درك صريح و دقيقي از اين موضوع  بخش 
طرح  اجراي  اين كه  فرض  به  شرايطي  چنين  در  است.  نرسيده 

بايد  باشد،  موفق  كاغذ  روي  بر 
شدن   اجرائي  براي  تضمين هايي 

دستاوردهاي آن نيز ايجاد گردد. 
ديگري،  مراجع  است  ممكن       
نظر  از  اسالمي،  شوراي  مجلس  مانند 
تأمين مالي اين طرح را كارفرمائي كنند، 
اما اگر قوة مجريه نتواند همراهي كند، 

بعيد به نظر مي رسد كه ضمانتي براي اجراي دقيق طرح و اجرائي 
شدن نتايج آن به دست آيد.  

2.  چه مرجعي متقاضي طرح است و از آن بهره خواهد گرفت؟
تصميم گيري  تصميم سازي،  نظام  شد،  اشاره  كه  همان گونه   
و  شدن  يكپارچه تر  نيازمند  انرژي  بخش  در  سياست گذاري  و 
عقالئي تر شدن است. معموالً تقاضا براي طرح هاي جامع در بستر 
يك نظام تصميم گيري منطقي و مبتني بر نظام تصميم سازي بوجود 
مي آيد. در يك نظام تصميم گيري عقالني شده، تصميم گيران براي 
اطمينان  خود  تصميمات  بودن  منطقي  و  بودن  عقالئي  از  اينكه 
هماهنگي  از  تصميمات  اين  كه  شوند  مطمئن  و  كنند  حاصل 
روشني  سوي  و  سمت  به  را  بخش  و  است  برخوردار  كارآمد 
بر  مبتني  و  جامع  نقشه اي  و  طرح  به  تدريج  به  مي كند،  هدايت 

پيدا مي كنند.  نياز  چشم انداز روشن، 
توزيع  و  توليد  بعد  در  چه  انرژي،  بخش  بخش هاي  زير  در 
شده  اتخاذ  تصميم هايي  و  سياست ها  دائمًا  تأمين،  بعد  در  چه  و 
سياست هاي  نيست.  روشن  آن  منطق  مواردي  در  كه  مي شود  و 
گاز  صادرات  به  مربوط  تصميمات  هيدروكربوري،  ذخائر  توسعة 
انرژي  سياست هاي  روستائي،  انرژي  تأمين  سياست هاي  طبيعي، 
قابل  رابطه  اين  در  ديگر  موارد  از  برخي  و  نقل  و  حمل  بخش 
به  انرژي  اقتصاد  مختلف  شماره هاي  سرمقالة   در  كه  هستند  ذكر 

پرداخته ايم. آن 
عالوه  براين، نكتة مهم ديگري قابل ذكر است. چنين طرح هائي 
و  تصميم گيري  نظام  كه  جائي  در  ولذا  هستند  زمان بر  معموالً 
اتخاذ  به  اعتقاد  و  باشد  نيازمند  طرحي  چنين  به  سياست گذاري 
منتظر  باشد،  نداشته  از كادر طرح جامع  تصميمات اساسي خارج 
تصميمات  اتخاذ  به  آن  نتايج  شدن  روشن  تا  و  ماند  خواهد  آن 
جزئي، ضروري و فوري و با اثرات محدود بسنده خواهد نمود و 
و  نتايج طرح  آشكار شدن  به  موكول  را  اساسي  تصميمات  اتخاذ 

مطالعات آن خواهد كرد.
تصميمات  اتخاذ  باشد،  نداشته  وجود  اعتقادي  چنين  اگر   
خواهد  ادامه  طرح  اجراي  طول  در  وسيع،  اثرگذاري  با  اساسي 
طرح  نتايج  زماني كه  تا  و  يافت 
و  صحنه  اصوالً  شود،  آشكار 
تغيير خواهد   انرژي كشور  مسائل 
نتايج طرح  كرد. در اين صورت  

غير منطبق با واقع خواهد بود.
كدام  چارچوب  در  طرح   .3

تدوين مي شود؟ راهبرد ها 
 متأسفانه استراتژي ها يا راهبردهاي انرژي كشور تدوين نشده 
اقتصادي و  انرژي طبعًا نگاهي فني،  و روشن نيست. طرح جامع 
با كل  ارتباط  انرژي را در  نگاه راهبردي، بخش  اما  آمايشي دارد 
ملي  امنيت  با  رابطه  در  خصوصًا  و  بلندمدت،  منافع  و  اقتصاد 
توجه  مورد  ملي،  آرمان هاي  و  ارزشها  با  ارتباط  در  همچنين  و 
تا  باشد  راهبردهاي بخش روشن  بايد  ابتدا  بنابراين  قرار مي دهد. 
بعنوان محدوديت وارد مدل هاي فني-اقتصادي طرح جامع انرژي 
شود. روشن نبودن اين راهبردها و ارزشها، كار تدوين طرح را با 

مشكل مواجه خواهد كرد. 
ماهنامه  سرمقالة  در  قبل  سال ها  راهبردي  نگاه  با  رابطه  در 
سخن  تفصيل  به   1378 ماه  آبان  ششم،  شماره  انرژي،  اقتصاد 
گفته ايم همچنين در اين رابطه نمودار مراحل اجراي برنامه ريزي 
چاپ  به   1387 آذرماه   ،109 شماره  سرمقاله  در  را  انرژي  جامع 

تكرار مي كنيم. اينجا مجدداً  رسانديم كه در 
وجود  طرح  اجراي  براي  الزم  اطالعاتي  و  آماري  پشتوانة  آيا   .4

دارد؟ 
طرح جامع به اطالعات و آمار بسيار گسترده اي نياز دارد. آمار 
حاكميتي  دستگاه  غيبت  دليل   همان  به  انرژي  بخش  اطالعات  و 
آمايشي  ديدگاه  از  نيست.  يكپارچه  و  متمركز  بخش،  در  جدي 
حرارتي  ذغال سنگ  مانند  كشور  انرژي  پتانسيل هاي  از  بسياري 

تشكيل نشدن دبيرخانه و فعال نشدن جلسات  شورای 
عالی انرژی  ب عد از سال ها،  به معني آن است 

كه هنوز دولت، به درك صريح و دقيقي از موضوع و 
ضرورت برنامه ريزی جامع و سياست گزاری در بخش 

انرژی  نرسيده است
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نگرفته  قرار  شناسائي  مورد  هنوز  نو،  انرژي هاي   يا  و  اورانيوم  يا 
كارشناسانه  غير  برخوردهاي  بعضي  اثر  بر  اين  بر  عالوه  است. 
تبليغاتي،  ادعاهاي  يا  منطقي  غير  بلندپروازي هاي  بعضي  نيز  و 
مجموعه اي از احكام غلط و آمار و ارقام نادرست نيز گريبان گير 
بسيار  را  كار  كه  است  نفت  بخش  زير  خصوصًا  و  انرژي  بخش 
قابل  ذخائر  مورد  در  نظر  اختالف  مثال  به عنوان  مي كند.  دشوار 
استحصال نفتي كشور در بين كارشناسان و مقامات رسمي از 56 
همچنين  است.  شده  برآورد  بشكه  ميليارد   138 تا  بشكه  ميليارد 
از  خارج  از  را  هدف  شاخص هاي  از  بسياري  بايد  انرژي  بخش 
دريافت  كشور  مدت  بلند  اندازهاي  و چشم  برنامه ها  از  و  بخش 
كند كه اينك انحراف قابل توجهي در اين شاخص ها بوجود آمده 

است و غير شفاف است.
 5.  آيا مجريان مناسبي براي اجراي 

طرح وجود دارند؟
نظام  در  نابساماني هايي   
نظام  در  كمبودهايي  تصميم گيري، 
و  انرژي،  بخش  در  تصميم سازي 
پژوهشي  دستگاه هاي  در  ضعف هايي 

اين   دارد.  وجود  انرژي،  بخش  بخش هاي  زير  در  برنامه ريزي  و 
مشكالت موجب شده است سفارشات تدريجي، قابل اعتنا و مستمر 
بايد  ارجاع نشود ولذا  دانشگاهي  مطالعاتي و  نهادهاي  به  مطالعاتي 
قبول كنيم كه بنية مطالعاتي در اين زمينه بسيار ضعيف است كه اين 

نيز كار مطالعات طرح را دشوار مي كند.
كارهاي  و  نشده  انجام  مطالعات  از  بسياري  براين،  عالوه   

زمين مانده در زير بخش ها، اضافه 
براي طرح جامع  باري سنگين را 
نخواهد  كه  مي كند  ايجاد  انرژي 

توانست از عهدة آن برآيد. 
با توجه به آنچه گفته شد؛ و 
اين  در  كه  ديگري  بسيار  نكات 
رابطه وجود دارد؛ و نيز با توجه 
نهادي  و  ساختاري  شرايط  به 
مي رسد  به نظر  انرژي،  بخش 
اين  به  بايد  هرچيز  از  قبل  كه 

سؤال ها پاسخ داد:
شدن   برنامه پذير  براي   -
كنوني  شرايط  در  انرژي  بخش 
انجام  بايد  اوليه اي  اقدامات  چه 

شود؟ 
اين  شدن  برنامه پذير  و  شدن  عقالئي   پله هاي  و  مراحل   -

بخش و نظام تصميم گيري آن چيست؟
-  نتيجه تالش هائي كه قبل و بعد از انقالب براي برنامه ريزي 
بخش انجام شده است چه بوده؟ و چرا اين تالش ها ناكام مانده 

است؟ 
تاحدودي  كه  بزرگي  جامع  طرح هاي  چنين  اجراي  آيا   -
كشورهاي  در  حتي  است،  حاكم  آن  بر  سوسياليستي  گرايش  نيز 
به  نهايتًا  هم  كشورها  آن  يا  داده است؟  جواب  توسعه يافته 
جهت  در  را  انرژي  بخش  بتواند  كه  كالن  سياست گذاري هاي 

پرداخته اند؟ كند  صحيح هدايت 
برخي معتقدند كه علي رغم همه مشكالت مورد اشاره، به هرحال 
هرگونه تالش جهت برنامه ريزي، ولو 
نتايج آن كاربردي نشود، مثبت و يك 
نظر  اين  به جلو است. مخالفان  قدم 
نيست.  اين گونه  لزوماً  كه  معتقدند 
راه كارهاي  هم اكنون  مثال،  عنوان  به 
نجات  براي  روشن تري  و  ساده تر 
بخش انرژي كشور و قرارگرفتن اين بخش در مسيري صحيح وجود 
دارد كه بسياري از اين راه كارها نيز مورد توافق كارشناسان و صاحب 
مطرح شدن طرح جامع  با  گروه،  اين  عقيدة  به  است.  بخش  نظران 
انرژي اين زمينه بوجود مي آيد كه هر اصالحي به آن ارجاع شود و يا 

به عبارت دقيق تر تعليق به محال شود. 
پيش بيني  قابل  و  محتوم  را  طرحي  چنين  شكست  آنها 
چنين  مي گويند  و  مي دانند 
مانده  آنجا  از  را  كشور  طرحي 
كرد  خواهد  رانده  اينجا  از  و 
در  را  ناكامي  و  يأس  نوعي  و 
خواهد  بوجود  بخش  اصالح 
حركت  است  ممكن  كه  آورد 
به سمت اصالح را سال ها  بخش 
در محاق قرار دهد.  در هر حال  
همان  زبان  ساده ترين  به  مسأله 
را  اول  پله  نمي توان  كه  است 
بايد  پريد.  هشتم  پله  به  نرفته 
يك  را  آنها  و  شناخت  را  پله ها 

به يك باال رفت.  
مسئول  مدير 

نتيجه تالش هائي كه قبل و بعد از انقالب براي برنامه  
ريزي بخش انرژی  انجام شده است چه بوده؟ و چرا 

اين تالش ها ناكام مانده است؟
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پانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي 
محل  در  روز  پنج  مدت  به  امسال  ارديبهشت  ماه  در  كه  ايران 
بزرگترين  مي شود،  برگزار  تهران  بين المللي  نمايشگاه هاي  دائمي 
و پربيننده ترين نمايشگاه تخصصي در كشور است. اين نمايشگاه 
 13 ميان  در  و  خاورميانه  در  نفت  نمايشگاه  بزرگترين  همچنين 
كشور عضو اوپك است كه پس از نمايشگاه ساالنة نفت آمريكا، 

دومين نمايشگاه بزرگ نفت جهان به شمار مي آيد.
اگرچه نمايشگاه پانزدهم نيز طبق سنت هرساله با هدف ايجاد 
تعامل بيشتر شركت هاي پيمانكار و سازندگان داخلي و خارجي 
و با حضور شركت هاي اصلي و فرعي صنعت نفت برپا مي شود 
با توجه به قرار داشتن در  از آن است كه  اّما پيش بيني ها حاكي 
توسعة  وسيع  برنامة  و  كشور  توسعة  پنجم  برنامة  اجراي  آستانة 
به سال هاي  بيشتري نسبت  از رونق  اين نمايشگاه  صنعت نفت، 

قبل برخوردار باشد.
كارشناسان معتقدند با توجه به اين كه در حال حاضر تحّوالت 
را  جديدي  رويكردهاي  اقتصادي،  مناسبات  پاية  بر  بين المللي 
اين  در  نفت  و  انرژي  موضوع  به  ويژه  توّجه  و  ساخته  نمايان 

و  گاز  نفت،  پانزدهم  نمايشگاه  است،  گرفته  قرار  مبنا  تحوالت 
پتروشيمي نيز متأثر از مؤلفه هاي جديدي خواهد بود.

در اين ميان برگزاركنندگان نمايشگاه ابراز اميدواري مي كنند 
دور  در  كه  چرا  باشد.  تحريم شكني  مصداق  نمايشگاه  اين  كه 
از  نمايشگاه 800 شركت داخلي و 520 شركت خارجي  پيشين 
35 كشور جهان حضور يافتند و انتظار اين است كه اين حضور در 
اين دوره نيز تداوم داشته باشد، به ويژه آن كه افزايش متراژ و تعداد 
شركت كنندگان داخلي و خارجي از سياست هاي برگزاركنندگان 

در پانزدهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي بوده است.
يكي از سياست هاي نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و 
پتروشيمي ايران، ايجاد زمينة توسعة بومي سازي و تقويت بخش 
داخلي است. صنعت نفت ايران در شرايط كنوني پتانسيل حدي از 
توانمندي ها را دارد كه در بسياري از حوزه هاي تخصصي فعاليت 
موضوع هاي  از  يكي  نفت  صنعت  كه  آن جا  از  همچنين  كند. 
اساسي و منشاء تحوالت در كشور است، تسهيالتي براي بازديد 
فراهم  نيز  مردم  عموم  و  دانش آموزان  دانشگاهيان،  كارشناسان، 

شده است.

دّومين نمايشگاه بزرگ نفت در جهان
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توانمندي هاي  دادن  نشان  معتقدند؛  نمايشگاه  برگزاركنندگان 
داخلي و مقايسة آن با شركت هاي خارجي مي تواند نماد آن باشد 
كه كشور چه مرحله اي از رشد و توسعه را به سرعت طي مي كند. 
همچنين توجه اين نمايشگاه به مقابله با تحريم ها و تبديل تهديدها 
به فرصت ها با تكيه بر توانمندي هاي ساخت داخل و فناوري هاي 
بومي در حوزة صنعت نفت، با اهداف سند چشم انداز جمهوري 

اسالمي ايران در افق 1404 همسويي دارد.
پس از برگزاري جلسات متعدد 
در شوراي سياست گذاري نمايشگاه 
كارشناسي  بحث هاي  و  پانزدهم 
چگونگي  درخصوص  جدي  و 
پيمانكار  به  نمايشگاه  واگذاري 
با  و  آن  بهتر  هرچه  برگزاري  و 
قانوني، هيأت  راه هاي  تمام  بررسي 

مديرة شركت ملي نفت ايران طي مصوبه اي برگزاري پانزدهمين 
به  گذشته  سال هاي  همانند  را  پتروشيمي  و  گاز  نفت،  نمايشگاه 

شركت »صبانفت« واگذار كرد. 
دوره   3 برگزاري  تجربة  به  توجه  با  نيز  »صبانفت«  شركت 
دهم،  )نمايشگاه  پتروشيمي  و  پااليش  گاز،  نفت،  نمايشگاه 
نمايشگاه  اجراي  چهاردهم(،  نمايشگاه  و  سيزدهم  نمايشگاه 

پانزدهم را برعهده گرفته است.
برگزاري  در  كه  كرده  اعالم  نفت  وزارت  عمومي  روابط 
شركت  براي  معيني  سود  تنها  و  نيست  سود  دنبال  به  نمايشگاه 

شده  پيش بيني  برگزار كننده 
است و بقية درآمدها نيز صرف 
بهتر  هرچه  برگزاري  هزينة 
روابط  اين  مي شود.  نمايشگاه 
است  آن  بر  مي گويد  عمومي 
با  نمايشگاه  از  دوره  اين  در  تا 
كمك مطبوعات و خبرگزاري ها 
و انعكاس درست ابعاد مختلف 
كه  دهد  نشان  نمايشگاه،  اين 
مقابل  در  نه تنها  ايران  دولت 
تحريم دچار انفعال نشده است، 
بزرگ  شركت هاي  حضور  بلكه 
نفتي دنيا از نظر فني و كاربردي 
قفل هاي  نمايشگاه،  اين  در 
ديگري  از  پس  يكي  را  تحريم 

باز خواهد كرد.
پتروشيمي،  و  گاز  نفت،  نمايشگاه  برپايي  روزهاي  طول  در 
همايش هايي نيز با حضور بسياري از كارشناسان و صاحب نظران انرژي 
برگزار خواهد شد. اينترنت پرسرعت رايگان براي مشاركت كنندگان 
پانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي در 

نظر گرفته شده است.
ستاد برگزاري نمايشگاه در نظر دارد از بين هداياي تبليغاتي 
كه در ايام برگزاري نمايشگاه توسط 
خواهد  توزيع  مشاركت كنندگان 
حائز  كه  نمونه  مناسب ترين  به  شد، 
امتياز الزم باشد با رأي هيأت داوران 

جايزه اي اهدا كند.
و  دست  اين  از  نمايشگاه هائي 
خارجي ها  استقبال  ميزان  خصوصاً 
از آن مي تواند نمايشگر ثبات و امنيت كشور باشد و اعتبار كشور 
را ارتقاء دهد. اين گونه نمايشگاه ها فرصت ارتباط رودررو را براي 
مشاور  مهندسين  خدماتي،  شركت هاي  كليه  همكاري  گسترش 
پيمانكاري و سازندگان تجهيزات فراهم مي كند و اين ارتباط مي تواند 

انجام پروژه هاي بزرگ صنعت نفت راتسهيل كند.
 عالوه بر اين شركت ها با ديدن رقباي خود و توان آن ها در مسير 
افزايش توان و بازدهي خود براي جذب مشتري برانگيخته مي شوند. 
نمايشگاه هاي بين المللي به نوبة خود يك مسير جذب و گسترش 
توريسم نيز محسوب مي شود. دستاوردهاي نوين فناورانه نيز در 
و  شركت كنندگان  اطالع  معرض 

بازديدكنندگان قرار مي گيرد. 
برگزاري  مديريت  اما 
به  نبايد  نمايشگاه ها  اين گونه 
محدود  برگزاري  زماني  دورة 
هر  شدن  پربارتر  براي  شود. 
بايد  نمايشگاه ها  اين گونه  سالة 
اثربخشي و كارائي آن ها بررسي 
آن  قّوت هاي  و  ضعف  شود، 
مرور شود از شركت كنندگان و 
شود  نظر سنجي  بازديدكنندگان 
با ديگر نمايشگاه هاي معتبر دنيا 
سال  هر  بتوان  تا  شود  مقايسه 
شكوه تر با  و  برجسته تر  را   آن 

 برگزار نمود. 

نشان دادن توانمندي هاي داخلي و مقايسة آن با 
شركت هاي خارجي مي تواند نماد آن باشد كه كشور 

 چه مرحله اي از رشد و توسعه را به سرعت 
طي مي كند
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در  ركود  به رغم  نفت  جهاني  قيمت هاي  گذشته  دوسال  در 
اقتصاد جهاني، پائين بودن تقاضا، باالبودن سطح ذخائر استراتژيك 
سطوح  در  توليد،  مازاد  ظرفيت هاي  سطح  باالبودن  و  تجاري  و 

نسبتا باالئي قرار داشته است. 
پاسخگوئي  و  بررسي  تامل،  و  مطالعه  قابل  مسائل   از  يكي 
اقتصادي  ركود  بودن  حاكم  شرايط  در  كه  است  سئوال  اين  به  
شديدتر  ركود  آيا  بود،  پائين  هم  نفت  قيمت هاي  اگر  درجهان، 
باالبودن  آيا  ديگر  عبارت  وبه  مي كرد؟  پيدا  تخفيف  يا  و  مي شد 
كرده  تشديد  را  اقتصادي  ركود  نفت،  جهاني  قيمت هاي  سطح 

است و يا از شدت يافتن آن جلوگيري نموده است؟
قيمت   نسبي  باالبودن  كه،  باشد  اين  پاسخ  كه  مي رسد  بنظر 
جهاني نفت، به وضوح به اقتصاد كمك كرده و از تعميق و تشديد 
ركود جلوگيري كرده باشد. و به عبارت ديگر اگر در اين شرايط 

اقتصادي، قيمت نفت هم پائين بود ركود بسيار شديدتر مي شد.
بررسي  ركود  داليل  است  الزم  پاسخ  اين  به  دستيابي  براي 
در  باشد.  داشته  مختلفي  داليل  ميتواند  اقتصادي  ركود  شود. 
عرضه  و  توليد  طرف  مشكالِت  از  ناشي  ركود  مواقع،  بعضي 
تقاضا  شوند،  توليد  وخدمات  كاالها  اگر  كه  معنا  اين  به  است، 

و  هستند  مشكل  دچار  توليدكنندگان  اما  دارد،  وجود  آنها  براي 
ضعف  از  ناشي  است  ممكن  مشكل  اين  نيستند.  توليد  به  قادر 
از  يا قيمت يكي  بانكي  بهره  باال رفتن نرخ  يا  توليدكنندگان  مالي 
از مواقع ركود  بسياري  اما در  باشد.  انرژي  مانند  توليد  نهاده هاي 

ناشي از فقدان تقاضاست. 
حباب  تركيدن  با  كه  جهاني  اقتصاد  در  اخير  سال هاي  ركود 
طرف  از  ناشي  شد،  آغاز  امريكا  متحده  اياالت  در  مسكن  قيمت 
تقاضا بوده  است. وقتي قيمت مسكن و بدنبال آن قيمت سهام و 
نيز  مردم  خريد  قدرت  كرد،  سقوط  ديگر  دارائي هاي  از  بسياري 
سقوط كرد و ركود تقاضا در بزرگترين بازار جهان، بقيه جهان را 

هم به ركود كشاند. 
كينزين ها در شرايط ركود ناشي از تقاضا، ايجاد تقاضاي موثر 

از هرجا كه ممكن باشد را توصيه مي كنند. 
باالبودن قيمت جهاني نفت موجب از رونق نيفتادن پروژه هاي 
توليد انواع انرژي است و اين پروژه ها تقاضا و كار ايجاد مي كنند. 
باشند  كرده  افت  حدودي  تا  نفتي  پروژه هاي  است  ممكن  البته 
لزوما  انرژي  حامل هاي  ساير  توليد  پروژه هاي  مورد  در  اين  اما 
نفت  قيمت  شديد  افت  صورت  در  اينكه  ضمن  ندارد.  مصداق 

قيمت هاي نفت و اقتصاد جهان
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نيز ميتوانست بسيار شديدتر باشد.  ركود در پروژه هاي نفتي 
انرژي،  حامل هاي  ديگر  آن  تبع  به  و  نفت  قيمت  باالبودن 
موجب تقاضاي موثر براي فناوري هاي پيشرفته تر و كمتر انرژي بر 
در نقاط مختلف جهان شده است. بسياري از پروژه هاي بهينه سازي 
و صرفه جوئي انرژي در قيمت هاي باالي نفت و انرژي اقتصادي 
و  فني  وخدمات  كاالها   براي  تقاضا  و  ميخورند  كليد  و  هستند 
كشورهاي  در  كاالها  اين  كه  مي كنند  ايجاد  باال  فناوري  داراي 

مي شوند. توليد  صنعتي 
كننده  صادر  كشورهاي  اقتصادي  توان  نفت  قيمت  باالبودن 
نفت را باال مي برد و در اين كشورها تقاضا براي كاالها و خدمات 
كشورهاي صنعتي بوجود مي آيد. عالوه بر اين در سال هاي قبل تر 
كه قيمت نفت در سطوح بسيار باالئي قرار گرفته بود، بسياري از 
كشورهاي نفتي منابع حساب ها يا صندوق هاي ذخيره ارزي خود 
اياالت متحده سرمايه گذاري  را در كشورهاي صنعتي و خصوصا 
كرده بودند و اگر قيمت نفت سقوط مي كرد براي گذران امور خود 
مي توانست  اين  و  اين سرمايه ها مي شدند  كردن  به خارج  مجبور 
مثبت  تاثير  مبين  فوق  موارد  همه  كند.  تشديد  را  مالي  بحران 

قيمت هاي باالي نفت بر اقتصاد جهان در شرايط دو سال گذشته، 
البته  است.  اقتصاد جهان  از  بخش هايي  در  تقاضا  ايجاد  طريق  از 
اين نكته نيز قابل توجه است كه قيمت هاي باالي انرژي )باتوجه 
اثر درآمدي( مي تواند قدرت خريد مصرف كنندگان كشورهاي  به 
كاالها  همه  براي  را  انرژي  واردكننده  كشورهاي  ديگر  و  صنعتي 
و خدمات كاهش داده و تقاضاي آنها را كم كند.  اما بايد توجه 
داشت كه بدنبال چندسال باالبودن شديد قيمت هاي نفت و انرژي، 
مصرف كنندگان با آن قيمت ها خوگرفته بودند و در شرايط ركود 
نيز قيمت ها به نسبت آن دوره كاهش يافت ولذا اين اثر نمي تواند 

در حدي باشد كه همه مواردي را كه ذكر شد خنثي نمايد.
كنترل  كه  گرفت  نتيجه  ميتوان  شد  ذكر  كه  آنچه  به  توجه  با 
قيمت،  سقوط  از  جلوگيري  جهت  در  اوپك  توسط  نفت  توليد 

خدمتي بوده است كه اوپك به كشورهاي صنعتي نموده است. 
اقتصادي  وضعيت  مورد  در  ما  بحث  كه  كرد  بايد  دقت  البته 
بد يا بدتر است و  بررسي هاي كمي، آماري و اقتصادي دقيقتري 
نفت،  قيمت  سقوط  صورت  در  كه  نمايد  روشن  تا  است  الزم 

وضعيت اقتصاد جهان تا چه حد بدتر مي شد. 
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مقدمه
با  و  گاز  تركمن  شركت  ادعاي  به  بنا 
از  پس  تركمن ها  يوالتان،  حوزة  احتساب 
قطر چهارمين دارندة گاز طبيعي جهان هستند 
جهان  گازطبيعي  بازار  آيندة  در  طبيعتًا  و 
اكتشافات  از  پس  بود.  خواهند  تأثيرگذار 
حدود  كشور  اين  گازي  ذخائر  ميزان  اخير، 
280 تريليون فوت مكعب، معادل 7/8تريليون 
جايگاه  كه  مي شود  زده  تخمين  مكعب  متر 
بر  تكيه  با  و  مي آورد  وجود  به  را  ويژه  اي 
بود در صادرات گاز نقش  قادر خواهند  آن 
عمده اي را ايفا كنند. تركمنستان همچنين به 
بازارهاي  به  ژئوپليتيكي خود  موقعيت  دليل 

مهم گاز نيز  دسترسي دارد.
در  تركمنستان  مشاركت  خبر  انتشار 
اهميت  از  حاكي  نوباكو  لولة  خط  طرح 
كه   شد  اعالم  تازگي  به  است.  كشور  اين 
و  نابوكو  لولة  خط  كنسرسيوم  بين  قرارداد 
ميالدي   2010 آوريل  تا  تركمنستان  كشور 
قرارداد  نخستين  عنوان  89( به  )ارديبهشت 
خواهد  نهائي  نابوكو  لوله  خط  گاز  تأمين 

شد.
بر همين اساس قرار است كه  ميادين 

لوله  خط  يك  وسيله  به  تركمنستان  غرب 
شرقي  آب هاي  در  واقع  لولة  خطوط  به 
توسعة  همچنين   شود.  متصل  آذربايجان 
دنيز«  »شاه  فراساحلي  ميدان  دوم  فاز 
به  صادرات  براي  آن  گاز  كه  آذربايجان، 
اروپا  از طريق خط لولة نابوكو اختصاص 
داده شده است، پيش از آغاز صادرات گاز 
تركمنستان به اروپا، به بهره برداري خواهد 
رسيد. در همين حال عنوان شده است كه  
به  لوله  يك خط  وسيلة  به  تركمنستان  گاز 
خواهد  داده  انتقال  قفقاز  جنوب  لوله  خط 

شد.
قرارداد،  اين  شدن  نهايي  صورت  در 
است  مركزي  آسياي  كشور  تنها  تركمنستان 
كه داراي ذخاير كافي براي تأمين گاز مورد 
نياز اروپا براي ساليان طوالني خواهد بود و 
مكعب  متر  ميليارد   10 ساالنه  است  ممكن 
اروپا  به  نابوكو  لوله  طريق  از  را  خود  گاز 

صادر كند.
كيلومتري   60 گازي  لولة  خط  ساخت 
به  ماه   18 آذربايجان  و  تركمنستان  ميان 
زمان  در  تركمنستان  و  كشيد  خواهد  طول 
بهره برداري از خط لولة نابوكو كه در حدود 
از  مرحله  نخستين  بود،  خواهد   2015 سال 
عرضة گاز خود به اروپا را به وسيلة اين خط 

لوله آغاز خواهد نمود.
اين خبر بسيار قابل تعمق بوده و نشانگر 
جهش تركمنستان براي ايفاي  نقش  به عنوان 

يك رقيب  مهم در بازار جهاني گاز است.
با  همزمان  تركمنستان  مي رسد  به نظر 
و  اروپا  به  گاز  صادرات  طرح هاي  توسعة 
را  ايران  در  خود  بازار  توسعة  قصد  چين، 
نيز دارد و به زودي خط لولة دوم خود براي  
اتمام  به  را  ايران  به  گاز  صادرات  افزايش 

خواهد رساند.
 2009 سال  انتهاي  در  تركمنستان 
چين  بازار  به  گاز  كنندة  عرضه  به عنوان 
گاز  انتقال  از دو خط لولة  يكي  مطرح شد. 
طبيعي  42 اينچي موازي اين كشور كه از 
ازبكستان و قزاقستان عبور مي كند در نوامبر 
2009 خاتمه يافت و آماده بهره برداري شد 
لوله  خط  دومين  كه  مي شود  بيني  پيش  و 
در سال 2012 تكميل شود. طول خط لولة 
انتقال گاز تركمنستان به چين حدود 1800 
در  ان  كيلومتر   188 كه  مي باشد  كيلومتر 
خاك تركمنستان واقع شده است. اين خط 
لوله با اتصال به مخازن گازي  »يبكتيارلك 
سمت  به  اسير«  »آلتين  و  ديپ«  »سمن   ،«
چين  »زينچيانگ«  استان   در  »آلشانكو« 
مي رود و به خط لوله بزرگ شرق به غرب 

تركمنستان؛ 
وبازارهاي  
گاز

افشين جوان
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اولين  متصل مي شود.  ظرفيت  چين 
متر  ميليارد   20 حدود  لوله  خط 
مكعب در سال است و با راه اندازي 
ظرفيت  مجموع  خط لوله  دومين 
متر  ميليارد   40 حدود  به  صادراتي 

مكعب خواهد رسيد.
 به نظر مي رسد كه صادرات گاز 
 2010 سال  در  چين  به  تركمنستان 
متر  ميليارد   7 الي   6 حدود  مقدار  با 
مكعب آغاز شود و تا سال 2012 به 
حدود 35 ميليارد مترمكعب برسد كه 
ظرفيتي قابل توجه در تجارت جهاني 

صورت  در  چيني ها  به عبارتي  مي باشد  گاز 
از تركمن ها  با قيمت مناسب  خريداري گاز 
در طرح هاي گازي از  قدرت چانه زني باالئي 
برخوردار شوند كه مسلمًا بر روي طرح هاي 
ايران و مذاكرات ايران با چين مؤثر خواهد 

بود.
حدود  چيني ها،  به  پيشنهادي  قيمت 
نظر  در  بي تي يو  ميليون  هر  در  دالر   5/3
قيمت  احتساب  با  كه  است  شده  گرفته 
نفت حدود 89 دالري در مرز تركمنستان, 
  Oil Parity يا  نفت  قيمت  آن  برابري 
حدود 35درصد مي باشد. الزم به ذكر است 
احتساب  با  چين  مرز  در  گاز  اين  قيمت 
ازبكستان  و  قزاقستان  از  ترانزيت  هزينة 
بي تي يو  ميليون  هر  در  دالر   2 حدود  كه 
ميليون  هر  در  دالر   7/3 به  مي باشد،  

بي تي يو خواهد رسيد كه اگر واقعيت 
از  پائين  بسيار  سطح  باشد  داشته 
قدرت  و  است  جهاني  قيمت هاي 
آينده  در  چانه زني  براي  را  چيني ها 
چيني ها  چرا  اما  مي دهد.  افزايش 
باالخص  و  مركزي  آسياي  گاز  به 

دوخته اند؟ چشم  تركمنستان 
به دنبال  چيني ها  احتماالً 
خود  گاز  تأمين  مبادي  متنوع سازي 
مي خواهند  ترتيب  بدين  و  هستند 
كشور  براي  را   انرژي  عرضة  امنيت 
نيز  تركمنستان  كنند.  تضمين  خود 

متنوع  را  خود  درآمد  تأمين  و  مقاصد  بايد 
روسيه  گاز  خريد  90درصدي   كاهش  كند. 
از تركمنستان بدليل افت تقاضاي روسيه در 
سال 2009، درآمدهاي حاصل از فروش گاز 
و  كرد  مواجه  جدي  خطر  با  را  تركمنستان 
شايد دليلي شد كه تركمن ها راغب به فروش 

گاز بيشتر به ايران بشوند.
خط  از  گاز  واردات  مي رسد  به نظر 
ديد  از  تركمنستان  از  كيلومتري   1800 لولة 
چيني ها بسيار عقالئي باشد. در حال حاضر 
قيمت عمده فروشي گاز در اين منطقه توسط 
روسيه بين 3 الي 4 دالر به ازاي هر ميليون 
بي تي يو است كه  خود نشانگر پتانسيلي براي 

خريد گاز ارزان است. 
چيني ها برنامة واردات خود را به صورت 

زير تنظيم كرده اند:

و  مركزي  آسياي  گاز  واردات 
تركمنستان ازغرب 

جنوب  از  ميانمار  گاز  واردات 
غربي

واردات گاز روسيه و از شمال
واردات LNG از ساحل شرقي

تركمنستان  نقش  مهمترين  اما 
با  باالخص  و  روسيه  با  رابطه  در 
روسيه  است.  گازپروم  شركت 
ميليارد   45 تقريبًا   2008 سال  در 
تركمنستان  از  گاز  مكعب  متر 
با احتساب  خريداري كرد كه حتي 
بي تي يو  ميليون  هر  در  دالر   5 قيمت 
ميليارد   7 حدود  توجه  قابل  ارزي  درآمد 
روشي  نمود.  كشور  اين  نصيب  را  دالري 
در  تركمن ها  وابستگي  براي  روس ها  كه 
با  گاز  باالي  احجام  خريد  گرفته اند،  پيش 
بر  روس ها  از  فقط  كه  كاري  است.  قيمت 
مي آيد، كشوري با در اختيار داشتن بيش از 

40درصد  سهم بازار گاز اروپا.
با  را  ساله   25 قراردادي  قباًل  روسها 
آن  طي  كه  رسانده اند  امضا  به  تركمن ها 
در  را  تركمنستان  از  خود  واردات  مي بايست 
سال 2009 به 58 ميليارد متر مكعب در سال 
به حدود  را  اين مقدار  مي رساندند  و سپس 
90 ميليارد متر مكعب در سال 2010 افزايش 
مي دادند. اما به داليل گوناگون و از جمله كاهش 
تقاضاي گاز اروپا در نيمة دوم سال 2009 و 
همچنين بحث هاي قيمت گذاري، اين 
ولي چندان  نشده  فعاًل عملي  مسئله 

دور از ذهن نيست.
نيز اشاره شد  قباًل  همان طور كه 
بر  را  اثر  بيشترين  آينده  در  روسيه 
روي تجارت گاز تركمنستان خواهد 
خواهد  طريق  اين  از  و  گذاشت 
و  شرق  در  را  گاز  بازار  توانست 
با كنترل بيشتر در دست  غرب خود 
بگيرد در اين ميان عملكرد آتي ايران 
خواهد  تعيين كننده  بسيار  بازار  در 

بود.   

نمودار 1-  صادرات گاز تركمنستان به ايران از سال 1997 الي 2009

نمودار 2-  چشم انداز بازارهاي صادراتي تركمنستان
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زيان  و  سود  ارقام  انتشار  دنبال  به 
»رويال داچ  شركت  نفتي،  عمده  شركت هاي 
عمليات  دارد  قصد  كه  كرد  اعالم  شل« 
بيش از پيش  را  خود  پااليش  و  خرده فروشي 
پايين دستي  بخش  ضعف  زيرا  دهد.  كاهش 
باعث شده كه سود اين شركت در سه ماهة 
به  كاهش  درصد   75 با   2009 سال  چهارم 
اين  مالي  مدير  برسد.  دالر  ميليارد   1/18
هزينه هاي  كه  است  شده  متعهد  شركت 
و  دهد  دالركاهش  ميليارد  يك  را  شركت 
1000 شغل را حذف كند. اين صرفه جويي ها 
خواهد  اعمال  پايين دستي  بخش  در  عمدتًا 
پااليش  بخش  در  آنها  سرمايه گذاري  شد. 
دومين  كه  »شل«  يافت.  خواهد  كاهش  نيز 
دارائي  ارزش  لحاظ  از  نفتي  بزرگ  شركت 
به شمار مي آيد قصد  اروپا  و سودآوري در 
به  را  خود  پايين دستي  فعاليت  تمركز  دارد 

درآسيا  تقاضا  افزايش  زيرا  كند.  منتقل  آسيا 
شركت  اين  براي  را  بهتري  سود  مي تواند 
قصد  همچنين  شل  شركت  كند.  تضمين 
 2 ميزان  به  را  خود  گاز  و  نفت  توليد  دارد 
الي 3 درصد افزايش دهد . توليد نفت و گاز 

مهمترين منبع درآمد اين شركت است. 
ظرفيت مازاد پااليشي كه به دليل كاهش 
وجود  به  اقتصادي  ركود  از  ناشي  تقاضاي 
آمده است دركنار آغاز به كار پااليشگاه هاي 
كاهش  باعث  آسيا،  و  خاورميانه  در  جديد 
شركت هاي  سود  كاهش  و  پااليشي  سود 

عمدة فعال در اين زمينه شده  است.
بزرگترين  كه  موبيل  اگزان  شركت   
سوددهي  بيشترين  و  مي باشد  غربي  شركت 
را دارد نيز در سه ماهة مذكور با 23 درصد 
كاهش درآمدهاي خالص خود رو به رو شد. 
سود شركت شورون كه دّومين شركت بزرگ 
آمريكايي محسوب مي گردد نيز با 37 درصد 
كاهش مواجه گرديد. البته شركت شل كه از 
بخش پااليشي وسيع تري برخوردار است و 

از لحاظ كيفي نيز فرآورده هاي نامرغوب تري 
رقباي ديگر خود،  از  بيش  توليد مي كند،  را 
اين  پايين دستي  بخش  ضرر  و  ديده  آسيب 

شركت 1/76 ميليارد دالر بوده است.
 كاهش تقاضا براي سوخت موجب شده 
را  خود  توليد  ازپااليشگاه ها  بسياري  است 
كاهش دهند. حتي شركت »بي پي« هم اعالم 
داده  ضرر  پايين دستي  بخش  در  كه  كرده 
است. زيرا سود پااليشي در پايين ترين سطح 
در 15 سال گذشته بوده است. رييس »بي پي« 
گفته است كه در چند سال آينده نيز به دليل 
وجود ظرفيت مازاد، سود پااليشي در سطح 

پاييني قرار خواهد گرفت)جدول 1(.
در  نيز  مستقل  پااليشي  شركت هاي 
زيان هاي  دچار   2009 چهارم  سه ماهة 
چشمگيري شدند. هرچند زيان برخي از آنها 
از زمان مشابه در  در سه ماهة مذكور كمتر 
سال قبل از آن بوده است. حتي در اين ميان 
كه   )Sunoco( »سانوكو«  آمريكائي  شركت 
به طور استثنايي توانسته است از زيان دادن 

نگراني ها درصنعت جهاني پااليش 

 بهروز بيك عليزاده

تحليلگر ارشد بازار نفت- وزارت نفت
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جلوگيري كند، اعالم كرده است كه به دليل 
سود پايين پااليشي، بخشي از پااليشگاه هاي 

خود را تعطيل خواهدكرد )جدول 2(. 
كه  مي رسد  نظر  به  حال  هر  به 
سال هاي  براي  پااليش  بخش  چشم انداز 
با كسادي همراه  2011  همچنان  2010 و 
خواهد بود. به رغم پيش بيني بهبود اوضاع 
بخش  بنيادهاي  بررسي  جهاني،  اقتصاد 
پااليش  صنعت  كه  مي دهد  نشان  پااليش 
بايد راه طوالني را براي بازگشت به  هنوز 
دوران قبل از بحران 2008 بپيمايد. آمارها 
سال هاي  در  پااليشگران  كه  مي دهد  نشان 
تقطير  واحدهاي  ظرفيت   ،2009 و   2008
خود را به ميزان 1/2  ميليون بشكه در روز 
مدت  اين  در  كه  درحالي  داده اند.  افزايش 

بين المللي  انرژي،  آژانس  گزارش  براساس 
ميليون   6/1 ميزان  به  نفت  براي  تقاضا 
اوپك  گزارش  براساس  و  روز  در  بشكه 
ميليون بشكه در روز كاهش   7/1 ميزان  به 
مازاد  ظرفيت  ترتيب  اين  به  است.   داشته 
درصد  و  يافته  افزايش  شدت  به  پااليشي 
كرده  پيدا  تنزل  پااليشگاه ها  از  بهره برداري 
است. اگر سه ماهة اول سال 2008 را مبنا 
قرار دهيم، مقايسة افزايش تقاضا و ظرفيت 
جالب  نتايج  مي تواند  تقطير  واحدهاي 
براساس  باشد.  داشته  همراه  به  را  توجهي 
بين المللي  انرژي،  آژانس  پيش بيني هاي 
ظرفيت واحدهاي تقطير تا سه ماهة چهارم 
افزايش  بشكه  ميليون   2/3 به ميزان   ،2010

خواهد داشت. 

كه  نفت  براي  تقاضا  كه  حالي  در 
 4/87 سطح  در   2008 اول  ماهة  سه  در 
 200 ميزان  به  داشت،  قرار  بشكه  ميليون 
يافت.  خواهد  كاهش  روز  در  بشكه  هزار 
بشكه  ميليون   4/3 وجود  به  وضعيت  اين 
در  تقطير  واحدهاي  مازاد  ظرفيت  روز  در 
سطح جهان منجر شده است كه معادل 9/3 
درصد ظرفيت پااليشي موجود در سه ماهة 
اول سال 2008 مي باشد. درآن هنگام نرخ 
 84 از  اندكي  پااليشگاه ها  از  بهره برداري 

درصد فراتر رفته بود.
 با نگاهي به آيندة بازار تا سه ماهه چهارم 
مازاد  اين  كه  دريافت  مي توان   2011 سال 
زيرا  داشت  خواهد  ادامه  همچنان  ظرفيت 
هم تراز  پااليشي  ظرفيت  نيز  فاصله  اين  در 
با افزايش تقاضا، زياد خواهد شد و به ويژه 
پااليشگاه هايي    OECDغير كشورهاي  در 
براي پاسخ به نياز داخلي ايجاد خواهد شد) 

نمودار)1((. 
البته از ابتداي سال 2010 ميالدي به رغم 
افزايش  پااليشي  سود  مازاد،  ظرفيت  وجود 
يافت. زيرا پااليشگران درصد بهره برداري از 
پااليشگاه هاي خود را كاهش داده و عمليات 

تعميرات اساسي خود را آغاز كردند.
در  پااليشي  خوراك  مثال  عنوان  به   

سود پايين دستي- ميليون دالرسود باالدستي- ميليون دالرسود- ميليون دالر 

درصدفصل 4، 2008فصل 4، 2009درصدفصل 4، 2008فصل 4، 2009درصدفصل 4، 2008فصل 4، 2009 

414na/ 1892 -6343/ 785/ 235 -82/ 057/ 6اكزان موبيل

943416na/ 1 -75679/ 5054/ 587338/ 4772/ 3بي پي

762561na/ 1 -46 -663/ 5364/ 752 -785/ 1774/ 1شل

41na51737638- 18325na -355ماراتن

درصد20092008درصد20092008درصد20092008 

78-151/ 7818/ 521 -402/ 10735/ 5717 -22/ 2845/ 19اكزان موبيل

82-176/ 357434-308/ 838/ 4524-593/ 99525/ 13بي پي

95 -309/ 682585-506/ 35426/ 698-366/ 80431/ 9شل

61 -179/ 574641 -116/ 3553/ 591 -528/ 4633/ 1ماراتن

جدول)1(: سود و زيان شركت هاي عمده نفتي

افزايش جهاني ظرفيت پااليشي و تقاضاي نفت در مقايسه با سه ماهه اول سال 2008
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ژانويه  درماه   OECD كليدي  كشورهاي 
روز  در  بشكه  ميليون   3 ميزان  به   2010
است.   بوده   2008 سال  ژانويه  از  كمتر 
درعين حال سرماي شديدتر از معمول نيز 
باعث افزايش تقاضا براي سوخت حرارتي 
به  اقتصادي در آسيا و  گرديد. تداوم رشد 
فرآورده  هاي  براي  تقاضا  نيز  چين  ويژه 

ميان تقطير و سبك را استحكام بخشيد.  
دراين ميان برداشت از ذخيره سازي هاي 
ناشي  كه  تقطير  ميان  فرآورده هاي  تجاري 
ازافزايش تقاضا و كاهش عمليات پااليشي 
نمود.  تقويت  را  فرآورده ها  اين  قيمت  بود 
حتي ذخاير شناور فرآورده هاي ميان تقطير 
 40 حدود  در   2010 فوريه  ماه  اواخر  در 
 2009 دسامبر  به  نسبت  بشكه  ميليون 

يافتند. كاهش 
ذخاير  اين  از  بشكه  ميليون   60 البته   
كه  دارند  وجود  آب ها  روي  بر  شناور 
است)  نشده  تعيين  برايشان  مقصدي  هنوز 

نمودار )2((. 
به هر حال بخش پااليش با چالش هايي 
ضروري  آنها  به  توجه  كه  است  روبه رو 
اندازه  چه  تا  بنزين  مصرف  افزايش  است: 
سود  و  بنزين  قيمت هاي  تقويت   باعث 
پااليشي خواهد شد؟ وزارت انرژي امريكا 
اين  بنزين  پيش بيني كرده است كه مصرف 
ژوئن  تا  ژانويه  ماه هاي  فاصلة  در  كشور 

روز  در  هزاربشكه   600 ميزان  به   2010
افزايش خواهد داشت.

درصد  اندازه  چه  تا  پااليشگران    
را  خود  پااليشگاه هاي  از  بهره برداري 
سود  نسبتي  افزايش  داد؟  خواهند  افزايش 
وسوسه  را  پااليشگران  همواره  پااليشي 
پااليشگاه  از  بهره برداري  ميزان  كه  مي كند 
هاي خود را افزايش دهند.  حوادث فني و 
طبيعي تا چه حدي باعث وقفه در عملكرد 
در  اخير  زلزله  شد؟  خواهد  پااليشگاه ها 
شيلي به بيش از 200 هزار بشكه در روز از 
ظرفيت پااليشي اين كشور آسيب رساند. 

سرعت بهبود اوضاع اقتصاد تا چه اندازه 

 2009:4 2008:4 درصد

Valero -1 /408 - 3 /278 53

Tesoro -179 97 na

Sunoco 26 204 - 87

Petroplus - 184 - 775 76

2009 2008 درصد

Valero - 1 /982 - 1 /131 - 75

Tesoro - 140 278 na

Sunoco - 329 776 na

Petroplus - 250 - 517 52

مي تواند به افزايش تقاضا منجر خواهد شد؟ 
اگر بهبود اوضاع اقتصاد با سرعتي كه پيش بيني 
شده همراه نباشد ويا نتواند به افزايش تقاضا 
معرض در  پااليش  بخش  گردد،   تبديل 

 فشار نزولي قرار خواهد گرفت.
قرار  جهتي  چه  در  اوپك  سياست 
خواهد گرفت؟ افزايش توليد اوپك به معني 
قيمت هاي پايين تر براي نفت خام خواهد بود 
و سود پااليشي را براي پااليشگران افزايش 
توليد  اما تداوم تعهدات كاهش  خواهد داد. 
و رعايت پايبندي به اين تعهدات به تقويت 
قيمت هاي نفت خام و فشار بر سود پااليشي 

منجر خواهد شد. 

سود پااليشي براي نفت خام برنت در بازار رتردام بر حسب نوع پااليشگاه ها - دالر در بشكه

جدول)2(: سود و زيان شركت هاي مستقل پااليشي)ميليارد دالر(



15

شماره 126 و 125 - فروردين و ارديبهشت ماه 1389

در چند سال گذشته، مسئله در دسترس بودن ذخاير نفت متعارف 
براي تامين نيازهاي بلندمدت، نگراني هايي را به وجود آورده است. 
مورد  پيش  از  بيش  اندك،  با شدت كربن  پاك  همزمان، سوخت هاي 
توجه قرار گرفته اند.  در چنين شرايطي، بكارگيري گازطبيعي به عنوان 
سوخت خودرو، در كانون توجه متوليان اين صنعت قرار گرفته است. 
پاك بودن گازطبيعي در مقايسه با فرآورده هاي نفتي، امكان استفاده از 
آن در صنايع مختلف و فراواني نسبي آن، سبب شده كه رشد تقاضاي 
گازطبيعي در ميان مدت و بلندمدت از رشد تقاضاي نفت خام بيشتر 
باشد. بخش نيروگاهي نزديك به 40 درصد از تقاضاي گازطبيعي جهان 
را به خود اختصاص داده است. بخش خانگي تجاري و صنعت نيز 
به ترتيب در جايگاه هاي دوم و سوم قرار دارند. اين در حالي است 
به 1  اكنون  تقاضاي گازطبيعي كه هم  از  كه سهم بخش حمل ونقل 
درصد مصرف كل نيز نمي رسد، در چند سال آينده به شدت افزايش 
خواهد يافت.  فناوري گازسوزكردن خودروها از جنگ جهاني دوم 
در دسترس بوده اما اين صنعت تا به حال نتوانسته در بازار رقابتي، 
ليدون،  جان  اظهارات  به  بنا  آورد.   دست  به  را  توجهي  قابل  سهم 
رئيس پيشين انجمن بين المللي خودروهاي گازسوز، تعداد خودروهاي 
اما  رسيد.  جهان  در  دستگاه  ميليون   1/7 به   2001 سال  در  گازسوز 
تعداد خودروهاي گازسوز با سوخت LPG يا CNG )گاز در فشار  
3000 تا PSI 3600 فشرده شده و حجم آن به يك صدم مي رسد(، 

در سال هاي اخير، به سرعت افزايش يافته است. گفتني است كه فشار 
گازطبيعي مصرفي در بخش خانگي، 1 تا PSI 2 است. باوجود اين، 
با سوخت  گازمايع)LPG( و نفت گاز،  حجم سوخت خودروهايي 
براي طي مسافت مشابه، در مقايسه با CNG ، به ترتيب دوپنجم و 
يك پنجم است.  اين عامل، مهمترين دليل جذابيت كمتر خودروهاي 
بنزين سوز و نفت گازسوز است.  با خودروهاي  گازسوز در مقايسه 
البته مشكالت ذخيره سازي CNG در مقايسه با LPG كمتر است و 
دردسرهاي تداركاتي آن به اندازه گازمايع نيست. خودروهاي عمومي 
و خودروهاي سنگين، به لحاظ مزيت طي مسافت بيشتر، استفاده از 
سبب  عامل  اين  و  مي دهند  ترجيح  فشرده  گازطبيعي  به  را  گازمايع 
مشكل  اما  بيشتر شود.  فشرده  گازطبيعي  از  گازمايع  قيمت  كه  شده 
اشتعال زايي گازطبيعي فشرده در صورت نشت به بيرون، در مقايسه با 
گازمايع كمتر است.  قيمت، يكي از اصلي ترين عوامل بازدارنده براي 
رشد مصرف CNG به شمار مي آيد. توليد خودروهاي CNGسوز در 
مقياس تجاري، به سبب نبود تقاضاي كافي، رشد چنداني نيافته است, 
چرا كه قيمت آن در مقايسه با خودروهاي بنزين سوز باالتر است. 
به عنوان مثال، قيمت يك خودرو گاز سوز هوندا مدل سيويك جي  
ايكس برابر با 25 هزار دالر است درحالي كه خريد خودروي بنزين 
سوز مشابه با آن، تنها 20 هزار دالر هزينه در بر دارد.  يك روش ديگر 
براي افزايش تعداد خودروهاي CNGسوز آن است كه خودروهاي 

»گاز بهتر است يا بنزين؟«
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گازطبيعي در بخش حمل و نقل هر كدام از اين كشورها در سال 2009، 
نزديك به 5ميليارد متر مكعب برآورد شده است.  اين در حالي است كه 
تعداد خودروهاي گازسوز چين تنها 400 هزار دستگاه است در حالي كه 
2/19 ميليون خودروي گازسوز در پاكستان وجود دارد. بيش از 113 هزار 
دستگاه اتوبوس گازسوز در چين در حال تردد است كه ميانگين مصرف 
آن 18 برابر خودروهاي شخصي است.  آمريكاي جنوبي و مركزي، پس از 
منطقه آسيا، بيشترين تقاضاي گازطبيعي در بخش حمل و نقل را به خود 
اختصاص داده اند. تقاضاي گازطبيعي مصرفي در بخش حمل و نقل اين 
 دسته از كشورها در سال 2009 نزديك به 7/3 ميليارد متر مكعب برآورد 

شده است.

         

براساس برآورد موسسه يوهانس بنيني )JBC( تقاضاي گازطبيعي 
در بخش حمل و نقل جهان از سال 2008 تا 2020 نزديك به 91 درصد 
اين ميان تقاضاي منطقه خاورميانه بيش از  افزايش خواهد يافت. در 
يك ونيم برابر مقدار كنوني برآورد شده است. با وجود اين، سهم بخش 
حمل ونقل از تقاضاي گازطبيعي در سال 2020 تنها 1/3 درصد از كل 
تقاضاي گازطبيعي خواهد بود. اين درحالي است كه تقاضاي گازطبيعي 
جهان در اين بخش نزديك به 50 ميليارد مترمكعب برآورد مي شود كه 
درصد تنها 0/5  نفت  از  تقاضاي سوخت هاي حاصل  با  مقايسه   در 

 خواهد بود.  

 تقاضاي گازطبيعي در بخش حمل و نقل به تفكيك مناطق 
)ميليارد متر مكعب(

نفت گاز/بنزين سوز به خودروهاي CNGسوز تبديل شوند. هزينه اين 
اقدام در آمريكا، نزديك به 10 هزار دالر برآورد مي شود. به اين ترتيب، 
نه تنها هزينه هاي مالياتي اين دسته از خودروها كاهش مي يابد، بلكه )بر 
اساس قيمت هاي خرده فروشي بنزين در سال 2008(، هزينه سوخت 
آنها نيز بيش از 800 دالر در سال كمتر خواهد شد. البته راه حل بهتر 
آن است كه خودروهاي موجود، دو گانه سوز شوند تا نگراني ناشي از 

طي مسافت اندك با يك باك سوخت نيز، بر طرف شود.
بنزين و نفت گاز در بخش حمل  برتري  به رغم  به هر حال،    
و نقل، خودروهاي گازسوز نيز در آينده اين صنعت نقش به سزايي 
انتشار دي اكسيدكربن  خواهندداشت و اصلي ترين دليل آن است كه 

آن كمتر است.
  به گزارش انجمن صنايع شيميايي )SCI( انتشار دي اكسيدكربن 
ناشي از سوزاندن گازطبيعي فشرده در مقايسه با بنزين و نفت گاز به 
ترتيب 25 و 20 درصد كمتر است. گاززيستي )بايوگاز( از اين بابت، 
بهترين جانشين براي گازطبيعي به شمار مي آيد. اين سوخت در واقع 
ويژگي هاي  و  آمده  دست  به  زيستي  مواد  تبديل  از  كه  است  گازي 

شيميايي آن با گازطبيعي يكسان است. 
گاززيستي به لحاظ انتشار دي اكسيدكربن بر گازطبيعي فسيلي برتري 
دارد. البته توليد گاززيستي در عرضه جهاني انرژي، سهم ناچيزي دارد. 
توليد گاززيستي در 27 كشور عضو اتحاديه اروپا در سال 2009،  حتي به 
نيم درصد از كل توليد گاز نمي رسيد. توليدكنندگان بزرگ گازطبيعي در 
گازسوز كردن خودروها پيشگام بوده اند به گونه اي كه بيشتر خودروهاي 
گازسوز در اين دسته از كشورها وجود دارند. براساس آخرين گزارش 
منتشر شده از سوي انجمن خودروهاي گازسوز اروپا )NGVA( پاكستان 
بزرگترين دارنده خودروهاي گازسوز جهان است و بيش از 2 ميليون و 
190 دستگاه خودروي گازسوز در آن وجود دارد. آرژانتين با 1 ميليون 760 
هزار و برزيل با 1 ميليون 600 هزار خودروي گازسوز در جايگاه هاي دوم 
و سوم قرار گرفته اند.   اين در حالي است كه ايتاليا با 590 هزار خودروي 
گازسوز، از اين بابت در ميان كشورهاي اروپايي، جايگاه نخست را دارد. 
بر اساس اين گزارش كل خودروهاي گازسوز جهان 10 ميليون 500 هزار 
دستگاه است كه 90 درصد آن در طبقه خودروهاي سبك و تجاري قرار 
دارند. افزون بر آن، 2/6درصد از آن اتوبوس و 1/4 درصد كاميون هاي 

سنگين و نيمه سنگين هستند.
 با توجه به اين كه بيش از 20 درصد از خودروهاي گازسوز جهان 
در پاكستان تردد مي كنند، عجيب نيست كه نزديك به 19 درصد از 
جايگاه هاي فروش گاز نيز در اين كشور قرار دارند. اين در حالي است 
كه توليد نفت اين كشور با جمعيتي افزون بر160 ميليون نفر، تنها 60 
هزار بشكه در روز است.  با توجه به ساختار گوناگون شبكه  حمل و 
نقل كشورهاي مختلف، به نظر مي رسد كه تقاضاي گازطبيعي در بخش 
حمل و نقل پاكستان و چين بيش از ديگر كشورها باشد.  تقاضاي 

كل خودروهاي كشور
گاز سوز

خودروهاي 
سبك، نيمه 

سنگين و سنگين

خودروهاي سبك 
كاميون هااتوبوس هاو تجاري

ديگر 
خودروها

2/191/0002/141/0002/140/96040050/00پاكستان
1/763/7511/763/7511/763/75100آرژانتين
1/596/5111/596/5111/596/51100برزيل
1/537/7901/537/7901/532/2685/5220ايران
700/000327/915315/20012/000715372هند
588/077588/077584/5772/3001/200ايتاليا
400/000345/540231/685112/7551/10054/460چين

291/360291/360267/90013/8009/660كولومبيا
180/000128/817117/2293/2338/35551/183بنگالدش

147/265145/592119/88810/19515/5091/673تايلند

Source: NGVA Europe ( 2009)

تعداد خودروهاي گازسوز در ده كشور برتر
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منابع  از  متنوعي  تركيب  داشتن  اختيار  در  سبب  به  كانادا 
جايگاه  هم اكنون  كه  كشور  اين  دارد.  ممتازي  موقعيت  انرژي، 
ششمين توليدكنندهء نفت جهان را در اختيار دارد، به برداشت 
173ميليارد بشكه اي ذخاير نفت هاي شني خود  منابع عظيم  از 

مبادرت ورزيده است.
نيز  گاز  نفت، در صنعت  توليد  از  نظر  اين كشور، صرف   
توليد  با   ،2008 سال  در  كانادا  دارد.  توجهي  درخور  جايگاه 
توليدكننده  سومين  جايگاه  گازطبيعي،  مكعب  متر  177ميليارد 
اساس  بر  اين،  باوجود  داد.  اختصاص  خود  به  را  جهان  گاز 
تنها   ،2009 سال  آغاز  در  آن  گازطبيعي  ذخاير   ،BP گزارش 
جهان  ذخاير  درصد  يك  از  كمتر  و  مكعب  متر  1/6تريليون 

بوده است. 
نفت هاي شني به تدريج يكي از ارزشمندترين منابع توليد 
انتظار مي رود كه سهم آن در  بود.  اين كشور خواهد  نفت خام 
و  برداشت  فرآيند  يابد.  افزايش  درصد   40 به  نفت  توليد  كل 
بهره برداري از ذخاير نفت هاي شني، در مقايسه با انواع ذخاير 

متعارف نفت، بسيار دشوار است. 
انتشار  بودن  چشمگير  و  برداشت  هزينه هاي  بودن  باال 
از  نفت خام،  نوع  اين  از  استفاده  از  ناشي  گلخانه اي  گازهاي 
ذخاير  نوع  اين  از  نفت  توليد  افزايش  بازدارنده  عوامل  جمله 
گونه  اين  از  نفت  بشكه  هر  توليد  براي  آن،  بر  افزون  است. 
و  برداشت  هزينه  كه  است  نياز  آب  بشكه   3 تا   2 به  منابع 

دردسرهاي آن را افزايش مي دهد.

همچنين براي بهره برداري از منابع نفت هاي شني، به مقدار 
بازيافت  براي  نياز  مورد  گرماي  توليد  براي  متان  چشمگيري 
نفت از قير موجود در اين گونه منابع، احتياج است. گازطبيعي 
و  هيدروپروسسينگ  درفرايند  الزم  هيدروژن  تامين  براي 
كيفيت،  افزايش  فرآيند  از  بخشي  عنوان  به  هيدروكراكينگ، 
ذخاير  از  بهره برداري  است.  نياز  مورد  فراواني  مقدار  به  نيز 
 Steam و Mining Recovery نفت هاي شني، به دو روش

Assisted Gravity Drainage انجام مي شود. 
از  قير  بشكه  هر  بازيافت  براي  نياز  مورد  گازطبيعي  ميزان 
منابع نفت هاي شني از طريق معدنكاوي )Mining(، بيش از 

7 متر مكعب برآورد مي شود.
متر   28 از  بيش  دوم  روش  در  كه  است  حالي  در  اين   
اين  از  آمده  دست  به  قير  است.   نياز  مورد  گازطبيعي  مكعب 
روش براي افزايش كيفيت و تبديل آن به نفت خام قابل فروش 
تامين  منبع  عنوان  به  گازطبيعي  مكعب  متر   11/3 به  بازار،  در 
اين  به  دارد.  نياز  گرما،  تامين  براي  مترمكعب   2/3 و  هيدرون 
 20/7 به  نفت شني،  منابع  از  قير  بشكه  توليد يك  براي  ترتيب، 
تا 41/9 متر مكعب گازطبيعي نياز است كه اين فرايند را بسيار 

انرژي بر ساخته است.
جانشين هاي  يافتن  دنبال  به  جدي  طور  به  صنعت  اين 
است.  فرآيند  اين  در  استفاده  مورد  گازطبيعي  براي  مناسبي 
براي  حال  به  تا  كه  است  مواردي  جمله  از  هسته اي،  انرژي 
جدي  طور  به  صنعت  اين  در  گازطبيعي  با  آن  جانشين سازي 

 نفت هاي
  شني و تأثير آن
 بر گازطبيعي كانادا
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برابر قرار مي گيرند.  اقتصادي در موقعيت  لحاظ 
برآورد  هاي موسسه يوهانس بنيني)JBC( نشان مي دهد كه 
اصلي  منبع  به  نمي تواند  درازمدت،  و  ميان مدت  در  گازطبيعي 

انرژي مورد نياز براي توليد نفت هاي شني تبديل شود. 
 ،2020 سال  تا  كه  مي دهد  نشان  موسسه  اين  برآوردهاي 
به  كنوني  مكعب  متر  ميليارد   95 از  گازطبيعي  تقاضاي 
112ميليارد مترمكعب افزايش خواهد يافت كه تنها 27 ميليارد 
متر مكعب از آن )برابر با 24 درصد( براي توليد نفت هاي شني 
پيوسته  البته سهم آن در كل مصرف،  يافت.  اختصاص خواهد 
در حال افزايش خواهد بود. به اين ترتيب، سهم اين بخش به 
بخش هاي عمده اي نظير بخش خانگي-تجاري و بخش صنعت 
نزديك خواهد شد كه در سال 2020 به ترتيب به رقمي برابر 

با 28 و 27 درصد  خواهند رسيد.
بود  خواهد  اين  شني  نفت هاي  توليد  پيامدهاي  از  يكي   
به  گازطبيعي  عمده  صادركننده  يك  عنوان  به  كانادا  رتبه  كه 
به  نزديك   ،2008 در سال  آمريكا  به  آمريكا )خالص صادرات 
87 ميليارد مترمكعب بوده است( از يكي دو سال آينده، رو به 

كاهش خواهد گذارد.
براي  آمريكا  ديگر،  سوي  از   
مورد  گازطبيعي  تامين  منابع  متنوع سازي 
افزايش  را   LNG واردات  خود،  نياز 

خواهد داد.
مصرف  كه  است  حالي  در  اين   
خوشبينانه  بسيار  حالت  دو  در  گازطبيعي 
نفت هاي  توليد  براي  بدبينانه  بسيار  و 
مترمكعب  ميليارد   14 تا   8 بين  شني، 
و  عرضه  موازنه  با  مقايسه  در  كه  است 
مقدار شمالي،  آمريكاي  منطقه   تقاضاي 

 اندكي است. 

به ميزان چشمگيري  آنكه  ويژه  به  قرار گرفته است،  مورد بحث 
انجمن  نماينده  اما  مي كاهد.  دي اكسيدكربن  انتشار  از 
كه  است  داشته  اظهار  تازگي  به   )CAPP(نفت توليدكنندگان 
لحاظ  به  صنعت  اين  در  هسته اي  انرژي  از  استفاده  اكنون  هم 

به صرفه نيست. اقتصادي 
به  نفت  توليد  فناوري  اگر  كه  است  معتقد  انجمن  اين   
گونه اي متحول شود كه فرآيند بهره برداري از نفت هاي شني را 
بتوان با استفاده بيشتر از برق و استفاده كمتر از آب، به انجام 
انرژي  جانشين سازي  امكان پذيري  به  مي توان  آنگاه  رسانيد، 

هسته اي به جاي گازطبيعي در اين صنعت اميدوار بود. 
به غير از انرژي هسته اي، مباحثي در خصوص جانشين سازي 
نيز، مطرح شده  به گاز  تبديل سوخت هاي جامد  زغال سنگ و 
دي اكسيدكربن،  فراوان  انتشار  سبب  به  زغال سنگ  اما،  است. 
به  قير  تبديل  كه  در حالي  رده خارج خواهد شد،  از  سرانجام 

گاز سنتز به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. 
تحقيقاتي  موسسه  براي  كه  مطالعه  يك  يافته هاي  براساس 
آلبرتا انجام گرفته، هزينه هاي سرمايه گذاري براي تبديل قير به 
گاز براي ايجاد ظرفيت توليد روزانه يك بشكه، 20 درصد بيش 
از فرآيند مشابه با استفاده از گازطبيعي است. البته هزينه عملياتي 
با  كه  است  فرآيندي  از  بيش  درصد   40 پايه،  گاز  فرايندهاي 
تبديل قير به گاز، كار مي كند. اين ارقام با فرض قيمت 5 دالر 
 براي هر ميليون Btu گازطبيعي و 80 دالر براي هر بشكه نفت

 برآورد شده است.
 اگر قيمت گاز به 2 دالر در هر ميليون Btu كاهش يابد، 
پروژه هايي از اين دست در نقطه سربه سر قرار خواهند گرفت. 
با احتساب كل هزينه هاي سرمايه اي و هزينه هاي عملياتي، هر 
به   ،Btu ميليون  هر  براي  3دالر  قيمت  در  شده  ياد  روش  دو 

 مصرف گاز و تقاضاي نفت هاي شني كانادا
)ميليارد متر مكعب، درصد(

توليد نفت و گاز كانادا )ميليون بشكه در روز/ميليارد متر مكعب در سال(
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و  سياست  و  اقتصاد  حوزة  دو  ميان  پيوستگي  موضوع  اهميت 
مركز  ملي،  واحدهاي  پيشرفت  روند  در  آن ها  متقابل  تأثر  و  تأثير 
را  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  به  وابسته  استراتژيك  تحقيقات 
بر آن داشت تا اولين بار در سال 1386 و در گام اول، همايش ملي 
»سياست خارجي توسعه گرا« را با هدف تأكيد بر ضرورت نگرشي 
نو به سياست خارجي و توجه به نقش و اهميت سياست خارجي 
در  و   1388 اسفند  در  اما  كند.  برگزار  اقتصادي،  توسعه  فرايند  در 
دومين گام، عزم بر اين بود كه به مهمترين موضوع عيني كه اقتصاد 
و سياست به طور ملموس در آن به هم پيوند خورده است، يعني 

موضوع »نفت و سياست خارجي« پرداخته شود. 
موضوع انرژي به دليل نقش تعيين كننده اي كه در اقتصاد جهاني 
توجه  مورد  موضوعات  مهمترين  از  يكي  همواره  دارد،  معاصر 
سياستمداران در كشورهاي مختلف بوده است. در اين فرايند، به طور 
منابع  طالب  كشورهاي  و  انرژي  منابع  داراي  كشورهاي  تاريخي 

انرژي هر يك به گونه اي بخش عمده اي از ظرفيت ها و توانمندي هاي 
سياست خارجي خود را صرف توليد، توزيع و تضمين امنيت انرژي 

نموده اند. 
است  سال   100 از  بيش  نفت  موضوع  ايران  مانند  كشوري  در 
قرار  اهميت  كار سياست خارجي در مراتب نخست  كه در دستور 
نفتي،  تحريم هاي  موضوع  اخير  سال هاي  در  اين،  بر  عالوه  دارد. 
گازي  همكاري هاي  و  انرژي  در حوزة  خارجي  سرمايه گذاري هاي 
ايران با كشورهاي مختلف از جمله موضوعات مهمي است كه دو 

حوزة انرژي و سياست خارجي را به يكديگر پيوند زده است. 
از  تعدادي  حضور  با  خارجي  سياست  و  نفت  ملي  همايش 
استادان دانشگاه، صاحب نظران اجرايي و نمايندگان بخش خصوصي 
و  حقوق  دانشكده  بين المللي  عالي  مطالعات  مركز  همكاري  با  و 
انرژي  فناوري  و  علوم  پژوهشكده  تهران،  دانشگاه  سياسي  علوم 
دانشگاه صنعتي شريف، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي و مؤسسه 
بين المللي مطالعات درياي خزر برگزار شد و از 30 مقاله رسيده به 

دبيرخانه همايش، نيمي از آن ها در كنفرانس ارائه شد. 

بازتعريف داستان نفت از آغاز تا امروز در همايش ملي نفت و سياست خارجي

نفت؛ از موج شعارها تا ساحل تدبير
محمدعلي ديانتي زاده
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نفت  صنعت  ظرفيت  آخرين  ارزيابي  با  همايش  در  سخنرانان 
ديدگاه هاي  خارجي  سياست  بر  حاكم  شرايط  با  آن  تطابق  و  ايران 
سياست  و  ايران  نفت  محور  دو  حول  را  خود  نظري  و  كاربردي 

خارجي، نظام بين الملل و امنيت انرژي، ارائه دادند. 
تحريم بين المللي و تأثير آن بر صنعت نفت، رقابت در حوزه گاز 
)ايران، قطر، روسيه(، اقتصاد سياسي ديپلماسي انرژي منافع و امنيت 
ايران، امنيت انرژي جهاني و نقش ايران، خصوصي سازي و صنعت 
نفت، بخش خصوصي و سياست هاي نفتي، بررسي نظري توانمندي 
امنيت  و  بين الملل  نظام  نفت،  جهاني  بازار  در  مداخله  براي  ايران 
انرژي نفت ژئواكونوميك و امنيت ملي ايران، نقش بالقوه ايران در 
تعامالت نفت و گاز حوزة درياي خزر برخي از موضوعاتي بودند 

كه در اين همايش به آن ها پرداخته شد.
رهيافت  ايران،  در  خارجي  سياست  و  نفت  تعامل  همچنين 
لزوم  و  انرژي  ديپلماسي  نفت،  در صنعت  ملي گرايي  تنش زدايي، 
ناكارآمدي  جهان،  در  ايران  ملي  منافع  تأمين  براي  آن  از  استفاده 
اهرم نفت در تحقق اهداف راهبردي سياست خارجي، ديپلماسي 
جهاني  فرصت هاي  و  ايران  و  سرد  جنگ  از  پس  ايران  انرژي 
همايش  اين  در  بررسي  مورد  موضوعات  ديگر  از  نفت  صنعت 

بودند.

تدبير بايد جاي شعار را بگيرد
و  توزيع  توليد،  امنيت  »براي 
صادرات نفت سياست خارجي نقش 
يك  با  و  دارد  اساسي  و  مؤثر  بسيار 
سياست مدبرانه است كه مي توانيم از 

نفت به خوبي بهره برداري كنيم.«
مركز  رييس  روحاني،  حسن 
تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص 
سخنران  اولين  كه  نظام  مصلحت 
همايش ملي نفت و سياست خارجي 
اين  بر  تأكيد  با  را  خود  سخنان  بود، 
اقتصاد  داد:  ادامه  و  كرد  آغاز  محور 
جدا  خارجي  سياست  از  نمي تواند 
باشد و همواره بين اين دو پيوندهاي 
اقتصاد  دارد.  وجود  مستحكمي 
مدبرانه  خارجي  سياست  بدون  قوي 
امكان پذير نيست و بالعكس؛ در ميان 
جايگاه  نفت  اقتصادي  بخش هاي 
در  مخصوصًا  دارد  ويژه اي  و  خاص 

ارتباط با ما و كشورهايي مثل ما. 

زمين شناس  اعالم يك  با  در سال 1855  ايران  در  نفت  داستان 
انگليسي مبني بر اينكه ايران داراي نفت است آغاز شد. اولين قرارداد 
دولت ايران در زمان مظفرالدين  شاه، قرارداد با دارسي انگليسي در 
1290 بود و مي بينيد كه سياست خارجي از آغاز با نفت همراه بوده 
است. قرارداد دارسي تا حدود 1311 فعال بود و قرارداد جديدي در 
1312 با يك شركت نفت انگلستان بسته شد كه تا 1329 ادامه يافت 

يعني تا زمان ملي شدن صنعت نفت. 
در  نفت  به  نسبت  انگليسي ها  آن،  ملي شدن  تا  نفت  از كشف 
در  شديدي  افت  نفت،  شدن  ملي  از  بعد  بودند.  تصميم گير  ايران 
توليد ايران به وجود آمد؛ چرا كه شركت هاي خارجي از ايران رفته 
خارجي ها  به  نفت  دوباره   1332 مرداد   28 كودتاي  از  بعد  بودند. 
داده شد البته اين بار در قالب يك كنسرسيوم متشكل از انگليسي ها 

، آمريكايي ها، فرانسوي ها و هلندي ها. 
مصرف كنندگان هرگز با يك نيت درست و صادقانه و بر مبناي 
روابط عادالنه به كشورهاي نفتخيز نگاه نكردند بلكه همواره به دنبال 
بيشتر  بيشتر و سود  توليد  نفتي و  ميادين  بر  ارزان تر و تسلط  نفت 
بوده اند و همواره بحث قيمت نفت در ايران و جهان وجود داشته 
است و روزي هم كه قيمت نفت را پايين مي آوردند، آن قدر به آن 
بااليي  بسيار  قيمت  واقعي  مصرف كننده  براي  كه  مي بستند  ماليات 

بود. 
در سال 74-1973 كه قيمت نفت باال رفت و به حدود 11 دالر 
رسيد هر اونس طال حدود 100 دالر 
بود. االن هر اونس طال حدود 1200 
دالر است يعني 12 برابر شده است و 
با همين معيار قيمت نفت حداقل بايد 

138 دالر در بشكه باشد. 
توليدكننده  كشورهاي  همكاري  
يك قدم ما را به حق مان نزديك كرد. 
دو  كه  يافت  ادامه  شكلي  به  روندها 
مصرف كننده  و  توليدكننده  طرف 
استفاده  اسلحه  يك  مثابة  به  نفت  از 
جنگ  از  بعد   1973 سال  در  كردند 
رمضان بين اعراب و اسراييل بود كه 
استفاده  نفت  حربة  از  كنندگان  توليد 
از  نيز  مصرف كنندگان  البته  و  كردند 
مي كنند  و  كردند  استفاده  نفت  حربة 
مي  بهره   فشار  اعمال  براي  آن  از  و 
نفت  صادرات  از  جلوگيري  و  برند 
مصداق  مصدق  دولت  به  فشار  براي 

آن است. 
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خليج  جنگ  در  توليدكننده  و  مصرف كننده  بين  تقابل  رويكرد 
فارس به گونه اي بود كه اساسا اين جنگ را به جنگ نفت تبديل كرد. 
عراق به دنبال نفت كويت به اين كشور حمله كرد و آمريكا به دنبال 

نفت  منطقه عليه عراق لشكركشي كرد. 
عنوان  به  نفت  از  آمريكايي ها  نيز  انقالب  از  بعد  سال هاي  در 
شركت هاي  كلينتون  بيل  دورة  در  كردند.  استفاده  ايران  عليه  حربة 
آمريكايي به دستور دولت شان خريد نفت از ايران را تحريم كردند و 
سپس با قانون داماتو هرگونه سرمايه گذاري در بخش هاي نفت، گاز 
ايران  امروز هم در مساله هسته اي كه حق مسلم  ايران تحريم شد. 
است، باز متوسل به حربة نفت مي شوند و در بحث تحريم ها عليه 
ايران موضوع تحريم فروش بنزين و يا تحريم خريد نفت را پيش 

مي كشند. 
مسألة نفت از ابتدا با يك رويكرد امنيتي نيز مواجه بوده است. 
اگر اين رويكرد به يك رويكرد تعاملي بين مصرف كننده و توليدكننده 
تبديل شود و نگاه به سوي تأسيس يك بازار يكپارچه نفت كه براي 
آينده بشريت ضروري است باشد و از آن صيانت شود، هيچ وقت 
بين توليدكننده و مصرف كننده تقابل به وجود نمي آيد بلكه به يك 
به  تا دو طرف  باشد، مي رسيم  نفع همه جهان  به  اشتراك كه  نقطة 

سمت يك رويكرد توسعه اي و جهاني حركت كنند. 
براساس سند چشم انداز 20 ساله توسعة ايران و اهميت رويكرد 
ايران به جهان به صورت تعاملي، ايران بايد به جايگاه اول منطقه از 
لحاظ اقتصادي،  علمي و فناوري برسد و الهام بخش دنياي اسالم باشد 
و با دنيا در تعامل مؤثر و سازنده باشد. البته اين ها در مس ألة نفت به 

اين بستگي دارد كه طرف مقابل هم رويكردش تعاملي باشد. 

كشورهاي  و  ايران  ميان  مشترك  ميادين  اهميت  بعدي  مسألة 
همسايه است؛ در مورد ميادين مشترك ما چه در خشكي و چه دريا 
با همسايگانمان آن چه بسيار حائز اهميت است اين است كه چطور 
از آن ها استفاده كنيم. بايد با ديد منافع ملي كشورها و ملت ها به اين 
ميادين نگاه شود. ما با عراق 28 ميدان مشترك داريم و اخيرا برخي 
از آنها را عراق به مناقصه گذاشته و برخي از آن ها تا پاي قرارداد 

رفته است. 
وظيفة سياست خارجي است كه صنعت نفت را در اين عرصه 
متحده  امارات  با  ميدان مشترك  ايران چهار  كند. همچنين  همراهي 
عربي،  چهار ميدان مشترك با عربستان، يك ميدان با تركمنستان، يك 
ميدان با عمان و يك ميدان مشترك گازي با كويت،  سه ميدان مشترك 
با آذربايجان، كه  با قطر دارد و يك ميدان مشترك در درياي خزر 
مجموعا 43 ميدان مشترك با هشت كشور منطقه است. اگر بتوانيم 
با اين همسايگان در قالب يك كميتة فني به بحث و تبادل بپردازيم 
و مسائل فني،  تخصصي،  نحوة اكتشاف، استخراج و توليد را بررسي 
كنيم، به نفع دو طرف خواهد بود اما اگر در اين خصوص به يك 
و  اكتشاف،  استخراج  اقدام  جداگانه  كدام  هر  برسيم  ناسالم  رقابت 
توليد كنيم بهره وري ما به حداقل مي رسد. بايد تالش كنيم ميادين 
اين  در  اگر  كه  باشد  ما  كاري  اولويت هاي  در  گاز  و  نفت  مشترك 

خصوص فعال نشويم همسايگانمان فعال خواهند بود.
استفاده  را  خود  خام  نفت  منابع  از  درصد   44 حدود  تاكنون 
بشكه  ميليارد   27/7  ،1357 سال  تا  نفت  ابتداي كشف  از  كرده ايم. 
نفت خام توليد كرده ايم و از 1357 تا 87، 37/6 ميليارد بشكه نفت 
را  ما  نفت  ذخاير  از  درصد   65/3 مجموعا  كه  كرده ايم  توليد  خام 
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تشكيل مي دهد كه يا مصرف و يا صادر كرده ايم و آنچه باقي مانده 
است 85 ميليارد بشكه نفت خام است. 

جايگاه ايران در توليد و صادرات نفت و گاز مورد اهميت است؛ 
در حال حاضر ايران جايگاه دوم را در منطقه دارد و عربستان پيشتاز 
است. ما توانسته ايم جايگاه خود را در چند سال گذشته حفظ كنيم و 
البته بسيار مهم است كه اين جايگاه حفظ شود اما برخي از كشورها 
كه  است  مهم  بخشند.  ارتقا  را  جايگاه خود  تا  برداشته اند  خيز  هم 
براي توسعة ميادين خود سرمايه گذاري خارجي را جذب كنيم و كار 
سياست خارجي است كه اين مسير را براي بخش نفت تسهيل كند. 
در بخش فناوري نياز داريم تا سياست خارجي مان فعال عمل 
كند. ارتقاء ضريب بازيافت ما در بخش توليد با استفاده از فناوري هاي 
روز و پيشرفته بسيار مهم است. بايد با فعال شدن سياست خارجي 
و رويكرد تعاملي با دنيا سرمايه  مورد نياز بخش نفت را جذب كنيم 
و از سويي فناوري الزم را براي ارتقاي اين صنعت به كار گيريم. 
آن هايي كه به اين نكات توجه ندارند، بايد بدانند كه گاهي برخي 
شعارهاي تند و بي حساب، ضررش براي منافع ملي بسيار زياد است. 
كشور  نفع  به  مي تواند  مسير  اين  در  درست  گام  يك  كه  حالي  در 

باشد. 
اگر 1500   . ما در حال حاضر نفت را در داخل تلف مي  كنيم 
ميليون بشكه كل توليد نفت ما در سال باشد، 900 ميليون بشكه را 
صادر مي كنيم و 600 ميليون بشكه را در داخل مصرف مي كنيم كه 
اين ميزان رقم بااليي است و اگر مصرف به همين منوال باشد تا سال 
1399 به جايي خواهيم رسيد كه اگر كل توليد خود را نيز در داخل 

مصرف كنيم، باز هم كم مي آوريم و بايد از خارج نفت وارد كنيم.
اميدوارم بحث هدفمند كردن يارانه ها 
بتواند جلوي مصرف بي رويه را بگيرد اما 
خصوص  اين  در  مي تواند  كه  مسأله اي 
تكنولوژي  موضوع  باشد،  تسهيل كننده 
استانداردسازي تجهيزات گرمايي  است و 
در  صنعتي  كاالهاي  ساير  و  خودروها  و 
در  فعلي  استانداردهاي  كه  است  داخل 
قبول است. شدت  دنيا غيرقابل  با  مقايسه 
انرژي يعني ميزان انرژي معادل نفت خام 
ناخالص  توليد  در  دالر  هزار  توليد  براي 
داخلي. در ايران 0/9 تن معادل نفت انرژي 
ميزان 12  اين  مصرف مي كنيم و در ژاپن 
درصد و در اروپا اين ميزان 2 دهم است. 
بنابراين مي بينيد كه فناوري مي تواند جلوي 
اين شدت انرژي نامطلوب را بگيرد. از اين 
رو است كه بايد به جاي فضاي تقابلي و 

امنيتي به دنبال فضاي تعامل و همكاري بود. 
 

تغيير پارادايم حاكم بر نفت در دوران 
اصالحات

»در دوران اصالحات سهم گاز در سبد انرژي از 37 درصد به 
60 درصد رسيد و 50 هزار نفر به طور مستقيم در عسلويه مشغول به 
كار شدند. همچنين 30 ميليارد دالر سرمايه به بخش نفت تزريق شد 

و 18 ميليارد دالر براي پتروشيمي جذب كرديم.« 
ديگر  از  كه  اصالحات  دولت  نفت  وزير  زنگنه،  نامدار  بيژن 
سخنرانان همايش بود، داستان نفت را كه حسن روحاني از دوران 
با  و  پي گرفت  اصالحات  دوران  از  بود،  كرده  آغاز  مظفرالدين شاه 
بايد به دنبال به حداكثر رساندن  تأكيد بر اين كه هر سياست مداري 
منافع ملتش باشد، گفت: »ما در دولت اصالحات اصولي را  پذيرفته 
بوديم و براساس آن راهبردهايمان را تنظيم كرديم. يكي از اين اصول 
 پذيرش اصل تعامل با توليد كنندگان بزرگ در اوپك در عين رقابت 
اوپك  به  هركسي  اما  است  همكاري  براي  رقبا  سازمان  اوپك  بود. 
مي آيد، مي خواهد سر بقيه كاله بگذارد و منافعش را از جيب ديگران 
منافع ديگري  درآورد. حاال اگر سياست مداري دنبال حداكثر كردن 

باشد، بايد به او شك كرد. 
ما در دولت اصالحات گفتيم مي خواهيم دشنام ندهيم و مودب 
نوكر  شما  نگوييم  نزنيم.  تهمت  كشورها  رهبران  به  كنيم.  صحبت 
صحبت  مودبانه  و  محكم  جلسات  داخل  نيستيد.  كه  يا  هستيد  كه 
مي كرديم و در بيرون با احترام برخورد مي كرديم، نه اين كه در داخل 

جلسات نرمش به خرج دهيم و در مجامع علني دشنام بگوييم.
به  كه  بود  سياست  اين  براساس  ما   
پذيرفتيم  و   نكرديم  بي احترامي  عربستان 
با تعامل با توليد كنندگان بزرگ، منافع مان 
بيشتر حفظ مي شود. براي رسيدن به هدف 
قيمت  به  يافتن  دست  يعني  تعريف شده 
مناسب فروش نفت و مشتقات آن از يك 
يك  از  و  بوديم  مواجه  تحريم  با  طرف 
طرف با توليد كنندگان بزرگ مثل عربستان 
مشكل داشتيم اما با همين سياست توانستيم 

بسياري از مشكالتمان را حل كنيم. 
بايد  كه  است  جهان  در  واقعيت هايي 
به آن توجه كرد؛ جهان ثابت نيست. جهان 
دهه 60 و 70 با جهان فعلي فرق مي كند و 
بايد تغيير را  پذيرفت جنگ سرد مختصاتي 
داشت و امروز مختصات ديگري در جهان 
وجود دارد. سياست عربستان هم براساس 
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همين تغييرات بعد از يازده سپتامبر متفاوت شد و از سياست سنتي 
سهم بازار به سياست قيمت منطقي تغيير كرد. ما در سياست هاي مان 
همراهي با مصرف كنندگان را گنجانديم. گفتيم بايد با مصرف كنندگان 

رفتار دوستانه داشته باشيم. توهين نمي كنيم. تعامل مي كنيم.
ما سياست هايي را در دستور كارمان قرار داديم و در مقابل تحريم 
آمريكا طوري عمل كرديم كه همه كشورها اين تحريم را دور زدند. 
كه  بود  زماني  داشتم،  اوپك حضور  جلسة  در  كه  هم  بار  يك 
باال رفته بود. يك خبرنگار آمريكايي در حاشية جلسه  قيمت نفت 
به من گفت: »اگر امكان دارد، من از شما بپرسم علل افزايش قيمت 
بكشيد!«  پيش  را  تحريم ها  بحث  پاسخ  در  شما  و  چيست  نفت 
تحريم هايش تاوان  گران   نفت  خريد  با  »آمريكا  گفتم:  هم   من 

 را پس مي دهد.«
به من  بود، در رياض  اروپا كه يك خانم  اتحاديه  انرژي  وزير 
گفت: »ما براي مشاركت در توسعة ميدان هاي نفتي و گازي شما چه 
كار بايد بكنيم؟« گفتم: »تكنولوژي، پول ارزان و بازار تنظيم شده براي 

صادرات گاز در اختيارمان بگذاريد.«
براي فعال كردن ديگر كشورها به ژاپن گفتيم 4/3 ميليارد دالر 
به ما وام بده تا توسعة ميدان آزدگان را به شما بدهيم. به چين گفتيم 
براي حضور در ميدان يادآوران اين قدر ال.ان.جي از ما بخر. هند هم 
همين طور. اين ها كارهاي مهمي بود وقتي به چين مي رفتيم، سرگردان 
نبوديم كه دربارة چه چيزي صحبت كنيم. نتايجش را هم مي بينيم؛ در 
سال هاي تصدي دولت اصالحات 30 ميليارد دالر سرمايه به بخش 
كرديم.  پتروشيمي جذب  براي  دالر  ميليارد   18 و  تزريق شد  نفت 
ظرفيت توليد نفت ما از 3 ميليون 850 هزار بشكه در سال 76 به 4 

ميليون و 200 هزار بشكه در 84 رسيد. 
در كشورهاي نفت خيز جهان سوم، وزارت نفت، وزارت خارجة 
با حضور  بار  يك  ماهي  ما  كه  بود  همين  براي  مي شود.  تلقي  دوم 
برنامه ريزي،  و  مديريت  سازمان  رئيس  و  مركزي  بانك  كل  رئيس 
وزارت خارجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي جلسه اي در حضور 

را  نفت  بخش  سياست هاي كالن  تا  مي داديم  تشكيل  رئيس جمهور 
تدوين كنيم.

امروز از افزايش توليد و حفظ رتبة ايران در بازار جهاني نفت 
صحبت مي شود اما بايد بدانيم كه رتبة ما با چه سهمي از بازار و چه 
با توليد كنندگان منطقه اي حفظ مي شود. همين كه  با مقايسه  نسبتي 
رتبه دوم اوپك را داشته باشيم، كافي نيست. ما 8 سال پيش نسبتمان 
به عربستان 50 درصد بود و رتبة دوم را داشتيم. اما حاال اين نسبت 
زير 40 درصد است. قبل از انقالب نسبت توليد ما به عربستان 80 
درصد   20 به  را  رقم  اين  داوطلبانه  انقالب  از  بعد  اما  بود،  درصد 

كاهش داديم و بعد هم جنگ تحميلي شروع شد.
توان  ارتقاي  با هدف  بلكه  اقتصادِي صرف  با هدف  تنها  نه  ما 
امنيتي ملي بايد بر ظرفيت سازي توليد نفت و اجراي سريع طرح هاي 
توليد نفت تاكيد كنيم. اين گونه بود كه در دولت اصالحات، پاردايم 
حاكم بر نفت آگاهانه تغيير كرد. گفتيم نفت درآمد نيست بلكه ثروت 
بين نسلي است و از طريق آن بايد اقتصاد متكي به نفت را تبديل به 
اقتصاد قدرتمند كنيم. يعني بر پاية قدرت نفت اقتصاد را بنا كنيم، نه 

اين كه بودجة ما متكي به نفت باشد.
بود؛ حساب ذخيره را درست كرديم  ما پرهزينه  براي  اين كار 
و آگاهانه دسترسي دولت به نفت را محدود كرديم. مثاًل در برنامه 
سوم به طور متوسط 15 دالر از فروش هر بشكه نفت را در بودجه 
گنجانديم و اين رقم در برنامه چهارم 23 دالر شد و ده ها ميليارد دالر 

وام به بخش خصوصي داده شد. 
را  وگازي  نفتي  ميادين  توسعة  بودجة  كه  بود  اين  بر  ما  سعي 
از خارج تأمين كنيم و پول داخلي را براي توسعة بخش هاي ديگر 
اقتصاد بگذاريم. اين بود كه كاهش وابستگي بودجة عمراني به نفت 
محقق شد. اگر كشوري نتواند براي صنعت نفت خود از فاينانس و 
سرمايه خارجي استفاده كند با عالمت خيلي بدي مواجه شده است. 

رشد توأمان توليد و مصرف، ما را به جاي 
صادرات به واردات انداخت

سخنران بعدي اين همايش اما بحث را از نفت به گاز كشاند. 
به  اشاره  با  پارس  گاز  نفت و  مديرعامل سابق شركت  تركان،  اكبر 
اين كه رقابت ايران و روسيه در بازار گاز منافع هر دو كشور را در 
اين بازار از بين مي برد، گفت: ما نبايد بازيچة قدرت هايي شويم كه 
كشيدن  پايين  و  روسيه  با  رقابت  براي  ايران  توانايي  از  مي خواهند 
ما  موقعيت  اروپا  بازار  در  روسيه  تقويت  كنند.  استفاده  گاز  قيمت 
را ارتقا مي دهد، پس بايد بگذاريم روسيه قيمت را كنترل كند و به 

سقف ممكن برساند.
روسيه اولين دارندة ذخاير گاز در جهان است و پس از روسيه 
ايران و قطر قرار دارند. در اين سال ها قطر با افزايش توليد توانسته 
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پروژه ها به دليل تشديد تحريم ها را ناديده گرفت.«
از دولتمردان پيشين، يكي هم سيد محمدحسين عادلي، معاون 
را  ميكروفونش  همايش  اين  در  كه  بود  امور خارجه  وزارت  سابق 
روشن كرد و با بيان اين مطلب گفت: ايران تنها كشوري است كه 

تاكنون به مفهوم واقعي مورد تحريم قرار گرفته است.
اعمال تحريم به مفهوم وادار كردن كشور تحريم شونده به تغيير 
ايجاد فرسودگي  رفتار است. درواقع تحريم نوعي مديريت مهار و 
تدريجي عليه كشوري است كه منافع آن در جهت عكس منافع كشور 

تحريم كننده تعريف شده است. 
تحريم ها در سه قالب تحريم هاي يك جانبه از سوي يك كشور 
تأييد  مورد  بين  المللي  رسمي  تحريم  ضعيف تر،  كشوري  عليه  برتر 
توسط  داوطلبانه  تحريم  و  بين المللي  امنيت  و سازمان  ملل  شوراي 
البته  ثالث، تعريف مي شود كه  از كشورها عليه يك كشور  گروهي 

بررسي ها حاكي از تحقق هر سه نوع تحريم عليه ايران است. 
فراهم سازي  شامل  مهم،   كاركرد  سه  تحقق  در  ايران  نفت 
 65 جي.دي.پي،  درصد   25 تأمين  توسعه،  و  رشد  زيرساخت هاي 
درصد درآمد بودجه و حدود85 درصد درآمد ارزي و تعريف جايگاه 
انكارناپذيري دارد. چراكه نفت،  تاثير  بين المللي،  ايران در مناسبات 

امروزه كااليي با ارزش امنيتي تعريف مي شود.
اهرمي  عنوان  به  مي تواند  نظامي  قدرت  هم سنگ  امروزه  نفت، 

است مانند روسيه خود را به عنوان يك صادركنندة گاز مطرح كند 
اما در ايران چون رشد توليد با مصرف همراه بوده است، ما به جاي 

اينكه صادركننده گاز شويم واردكننده آن شده ايم.
توليد  در  نقشي  كه  بخشي  يعني  خانگي،  بخش  در  ما  مصرف 
اين ترتيب ما هرچه گاز  به  باال رفته است.  ناخالص داخلي ندارد، 
توليد كرده ايم به مصرف رسانده ايم. بررسي ها نشان مي دهد معادل 
بيش از 5 ميليون بشكه نفت خام در روز انرژي مصرف مي كنيم. در 
حالي كه تركيه با توليد ناخالص داخلي دو برابر ما روزي 680 هزار 
بشكه نفت يا معادل آن را مصرف مي كند. از اين رو كنترل مصرف و 

تدوين استراتژي صادرات گاز ضروري است.
تعريف  لوله  خط  مبناي  بر  را  صادراتي اش  استراتژي  روسيه 
كرده و قطر بر مبناي ال .ان .جي ما هم بايد بدون اين كه از ال. ان .جي 
غافل شويم، بايد استراتژي مان را بر صادرات گاز از طريق خط لوله 

بگذاريم. چراكه قدرت ما در صادرات گاز با خط لوله است. 

 تأثير اندک تحريم بر صنعت نفت
 در 65 كشور جهان

»در 65 تحريم اعمال شده عليه كشورهاي جهان به خصوص در 
نفت به جز چند مورد، تحريم هرگز نتوانسته است تأثير مشهودي بر 
صنعت نفت داشته باشد. البته نمي توان تأثير فرسايشي و مهار حركتي 
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براي تأثيرگذاري در سياست جهاني تلقي شود. چراكه شرايط امروز 
تبيين  و  بروز  محور  است؛  قبل  شرايط  از  متفاوت تر  بسيار  جهان 
چالش ها و جدل هاي بين المللي امروز جهان، تصدي بر بازار انرژي 
و نفت است و رقابت امروز جهاني بر سر منابع انرژي است، نه بر 

سر جنگ تمدن ها.
بنابراين با بروز شوك تقاضا، به عكس شوك عرضة دهه 1980 

منابع  از  نفت،  دارندة  كشور  ميالدي، 
اهرمي  به عنوان  تحت تصدي مي تواند 
تأثيرگذار در مناسبات اقتصادي سياسي 
جهان بهره ببرد. مديريت توسعة منابع، 
بر  تأكيد  و  مالي  منابع  به  دسترسي 
بهره وري از تكنولوژي روز، سه مؤلفه 
را  نفت  توسعة  و  بالندگي  كه   هستند 

تحت تأثير قرار مي دهند. از اين منظر، تحريم تأثير منفي بر توسعة 
مالي  بازارهاي  اين كه سلب  داشت. ضمن  نفت خواهد  مديريت  و 
و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، محروميت از توزيع، ترانزيت 
خواهد  پي  در  را  جهاني  بازارهاي  در  ايران  سهم  كاهش  و  انرژي 

داشت.
بنابراين هرچند تحريم تجهيزات فني و علمي زمينة رشد بخش 

نفتي در اين خصوص را سبب شده است 
نبايد سياست ها به گونه اي تعريف و  اما 
به دليل كندي پروژه ها،  اجرايي شود كه 
فرصت هاي  و  مشترك  منابع  از  بسياري 

امروزي بازار را از دست بدهيم. 

سالح نفت را بايد بدون 
ادبيات تهديد حفظ كرد

نفتي  بخش  سياست هاي  »اگر 
به گونه اي تبيين شود كه از نفت به عنوان 
در  نبايد  شود،  استفاده  تهديد آميز  ابزار 
مسير اجرا متوقف گردد وگرنه هزينه هاي 

كالني را تحميل خواهد كرد.«
سياست  و  نفت  ملي  همايش  در 
سياسي،  چهره هاي  كنار  در  خارجي 
تريبون  پشت  نيز  دانشگاهي  چهره هاي 
سيد  چهره ها  اين  از  يكي  گرفتند.  قرار 

با  كه  بود  تهران  دانشگاه  علمي  هيأت  عضو  موسوي،  محمدعلي 
ذكر اين نكته گفت: معتقدم از نفت نه امروز كه طي دهه هاي1960 
آن در  استفاده شد و جايگاه  اسرائيل  عليه  به عنوان سالح  و1970 

مناسبات اقتصادي سياسي تثبيت شد. 

براي شناخت قدرت نفت مي توان سناريوهايي را تعريف كرد؛ بر 
فرض اگر صادرات نفت ايران به مدت يك ماه متوقف شود، حدود 
دو ميليون بشكه نفت بازار جهان يا اوپك كسر مي شود كه به رشد 
28 درصدي قيمت و معادل 2/5 ميليارد دالر افزايش درآمد طي يك 

ماه منجر مي شود.
قوي ترين بازار، بازاري است كه در مقابل شايعه مورد عيارسنجي 
قرار گرفته و مقاومت داشته باشد. چرا 
كه در اين نوع بازار، عرضه و تقاضا 
مي شود  سبب  را  نوسان ها  كه  است 
و از هرگونه افت و خيزهاي رواني 
مصون است. مكانيزم تأثير شايعه به 
گونه اي است كه ضمن ايجاد بحران 
سبب مي شود تقاضا افزايش و قيمت 
تعريف  ذخيره سازي،  افزايش  مفهوم  به  بحران  تحقق  كاهش  يابد. 
شديد  كاهش  شاهد  بحران  مشكل  رفع  محض  به  البته  كه  مي شود 

قيمت هرچند دركوتاه مدت خواهيم بود.
بستن تنگة هرمز به عنوان سناريوي دوم در صورت تحقق، فشار 
بروز  با  كه  به گونه اي  مي شود.  موجب  را  شديدتري  بسيار  رواني 
چنين اتفاقي 25 درصد مصرف واردات نفت جهان تحت تأثير قرار 
سناريوهاي  هفته اي  دو  اجراي  مي گيرد. 
از رشد 280 درصد قيمت  مزبور حاكي 
نفت و معادل 12 ميليارد دالر سود براي 
 33 كه  است  حالي  در  اين  است.  ايران 
درصد مصرف از آن كشورهايي است كه 

امكان ذخيره سازي ندارند.
كشور  نشود،  تكرار  بحران  اگر 
استراتژيك  اعتبار  مدعي،  سياست گذار 
اگر  اما  داد،  خواهد  دست  از  را  خود 
و  اجرايي  سياست گذار  كشور  ادعاي 
در  مزبور  سياست  مجدداً  و  شود  مقرر 
هزينة  معتقدم  گيرد،  قرار  كار  دستور 
از بحران آن قدر زياد خواهد بود  ناشي 
خودي  به  دوم  ادعاي  تحقق  امكان  كه 

خود از مدعي سلب مي شود.
مطلوب ترين،  بلندمدت  در  تعامل 
در  نفتي  بخش  استراتژي  كم هزينه ترين 
هر كشوري تلقي مي شود. چراكه تهديد به محض وقوع هزينه هاي 
سرماية  يك  به عنوان  نفت  سالح  داشت.  خواهد  پي  در  را  خود 
غير  در  زيرا  شود.  حفظ  تهديد  ادبيات  به  اشاره  بدون  بايد  ملي 
اين صورت ضمن شكست پروژه و بي اعتباري، امكان تهديد براي 

سالح نفت به عنوان يك سرماية ملي بايد بدون اشاره 
به ادبيات تهديد حفظ شود. زيرا در غير اين صورت 

ضمن شكست پروژه و بي اعتباري، امكان تهديد براي 
هميشه ضايع مي شود



26

شماره 126 و 125 - فروردين و ارديبهشت ماه 1389

هميشه ضايع مي شود. تحريم قالبي سودده دارد اما درآميختگي و 
تحقق آن با تهديد، با تحميل هزينه بر كشور همراه خواهد بود.

البته آقاي موسوي توضيح نداد كه در صورت باال رفتن قيمت 
نفت ناشي از بستن تنگة هرمز چگونه ايران از باالرفتن نفت منتفع 
نفت  به صدور  قادر  هم  ايران  اين صورت خود  در  مي شود. چون 

خواهد بود.
خصوصي سازي بدون بازار متشكل نفت 

خصوصي ممكن نيست
عديده اي  مشكالت  با  ايران  در  خصوصي سازي  كه  آن جا  »از 
بازارهاي  با  پيوند  بدون  است،  مواجه  ايران  بازار  وسعت  جمله  از 
بين المللي، خصوصي سازي در اين بخش در راستاي اهداف تعيين 

شده امكان پذير نخواهد بود.«
عباس آخوندي، عضو مركز مطالعات جهان دانشگاه تهران ديگر 
چهرة دانشگاهي بود كه در همايش نفت و سياست خارجي سخن گفت. 
او سخنانش را از منظر آماري آغاز كرد و گفت: بعد از اجرايي كردن 
سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، حدود 61 ميليارد دالر بنگاه هاي 
دولتي به بخش خصوصي واگذار شده كه 47 ميليارد دالر آن در قالب 

سهام عدالت و رّد ديون بوده است. 
دالر  ميليارد   4,4 پتروشيمي  بخش  در 
سهام  دالر  ميليارد   3,5 كه  داشتيم  واگذاري 
عدالت و رد ديون و900 ميليون دالر در قالب 
تلقي  خصوصي  البته  كه  بنگاه ها  انواع  ديگر 
و  پااليش  شركت  در  است.  بوده  نمي شوند، 
منابع  واگذاري  دالر  ميليارد   4 حدود  پخش 
دولتي اتفاق افتاده كه حدود 3,8 ميليارد دالر 
آن در قالب سهام عدالت و رد ديون و الباقي 
خصوصي  اصطالح  به  بنگاه هاي  قالب  در 

واگذار شده است. 
نكتة حائز اهميت در امر خصوصي سازي، 
خصوصي  فعاليت  محيط  به  نكردن  توجه 
كنترل  هدف  با  جامع  برنامه  تعريف  عدم  و 
بدون  چراكه  است.  شده  واگذار  انحصارات 
خصوصي،  نفت  متشكل  بازار  كردن  فراهم 

از  صحيحي  مفهوم  و  معني  نمي تواند  نفتي  بنگاه هاي  واگذاري 
واگذاري را ارائه دهد. 

دولت  سيطره  تحت  ايران  نفت  بازار  كه  است  سال   70 حدود 
است و مسلما اگر پيش از ايجاد نهادهاي بازار نفت، تنظيم مقررات 
جديد براي ورود به بازارهاي هدف، شكل دهي نهادهاي نظارتي با 
هدف تقويت بخش خصوصي و آماده كردن بنگاه ها براي واگذاري 
مورد توجه قرار نگيرد، امر واگذاري و فعاليت در بازار نفت براي 

بخش خصوصي با چالش هاي جدي مواجه خواهد شد. 
رشد فضاي رقابتي و افزايش كارآيي به عنوان دو هدف در امر 
واگذاري تعريف مي شود، اما تحقق اهداف كالن تعريف شده در اين 
به  توجه  با  بازار جديد  ساختار  تبيين  و  مقررات زدايي  بدون  مسير 
نظام تعريف صحيحي از نظام بازار ماليات، خط واردات و صادرات، 
تعيين نقش نهادهاي عمومي در قالب فعاليت هاي خصوصي و نحوة 
بود.  نخواهد  امكان پذير  مرتبط  ديگر شاخصه هاي  و  نظارت  كنترل 
اين سبب  به  برنامه اي  نفتي هيچ گونه  از سوي بخش  چرا كه هنوز 

تنظيم و ارائه نشده است. 
محل واگذاري بنگاه، يكي ديگر از شاخصه هايي است كه در امر 
واگذاري تعيين كننده است. چراكه واگذاري پتروشيمي ها و شركت هاي 
بزرگ نفتي با توجه به مقياس بازار ايران و ظرفيت  بازار داخل در بورس 
امكان پذير نيست. به عنوان مثال حدود چهار سال قبل، كل ارزش بازار 
بورس تهران حدود 10 ميليارد دالر برآورد مي شد. اين در حالي است 
كه اگر بخواهيم با توجه به ظرفيت  بازار، يكي از بنگاه هاي با ارزش مالي 
بيش از 6 ميليارد دالر را در اين بازار عرضه كنيم، به حتم بازار تهران از 

تناسب و بازدهي الزم برخوردار نخواهد بود.
بازارهاي  به  پيوستن  بدون  ايران  بورس  بازار  ترتيب،  به همين 
بين المللي، ظرفيت  حجم عظيم منابع نفتي 
كشور را ندارد. بنابراين تعيين گسترة بازار 

نياز اول مسير خصوصي سازي است.
در حال حاضر حدود 400 شركت در 
اين  از  كه  دارند  فعاليت  ايران  بورس  بازار 
تعداد حدود 10 شركت به شكل خصوصي 
و حدود 390 شركت به شكل دولتي متولد 
شده  اند. اين امر باعث شده است بازار ايران 
نتواند امكان شكل گيري بنگاه هاي با مقياس 
بزرگ داشته باشد. از اين رو خصوصي سازي 
نهادي در  برنامه ريزي  نيازمند يك  ايران  در 
جهت شكل دهي بازارهاي متشكل نفت شامل 
نهادهاي ملي بازار نفت در پيوند با بازارهاي 

بين المللي است.
از  حاكي  پيش بيني ها  حاضر  حال  در 
است  جهان  در  آتي  دهه هاي  طي  نفت  توليد  و  تقاضا  توازن  عدم 
عرضة  در  ساختاري  تغيير  و  ارزان  نفت  دوران  پايان  مفهوم  به  كه 
نفت و گاز جهان است. اما با برنامه ريزي جامع و اجرايي مي توانيم 
ضمن  كه  كنيم  تعريف  گونه اي  به  را  نفت  بخش  آتي  برنامه هاي 
حفظ و تثبيت جايگاه خود در عرصه  انرژي، به تصدي بر بازارهاي 
كنوني روش  به  البته  كه  بينجامد  مصرفي  مناطق  در  نفت   آينده 

 امكان پذير نيست.  
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شركت نفتي شل در طي دهة گذشته تحوالت بسيار را از نظر» فناوري 
اطالعات «)IT(  تجربه كرده است. اين تغييرات در يكي از بزرگترين و 
پيچيده ترين شركت هاي بين المللي كه داراي 25 نمايندگي در جهان بوده و 

در بيش از 100 كشور مشغول به كار است بسيار چشمگيرند. 
»آلن ماتوال«،به عنوان مديركل اطالعات شل، در مركز اين تغييرات قرار 
داشته است. براي آشنائي بيشتر با تحوالت فناوري اطالعات درشركت 
»شل« )Mekinsey( مصاحبه اي با آلن ماتوال انجام شده كه اينك در پيش 

روي شما قرار دارد.
چند سالي است كه تغييرات وسيعي براي بكارگيري فناوري اطالعات 
در شل شروع شده است. لطفاً بفرمائيد اين تحوالت از كجا آغاز 

شده و از چه روشي براي اجراي آن استفاده گرديده است؟
با هدف  دهة 2000  اوائل  از  و  شد  تعريف  مرحله  چند  در  اينكار 
در  اطالعات  مديركل  من  كه  آنجائي  از  شد.  شروع  مباني  به  بازگشت 
امورتجاري شل بودم ) كه اكنون مديركل اطالعات همه گروه هستم( در 
جريان تمامي چهار مرحله )فاز( اين كار قرار داشتم. مراحل مزبور عبارت 
بودند از »بازگشت به مباني«،«حاكميت منطق و تثبيت آن«،« سرمايه گذاري 

براي آينده« و » بهره برداري و صيانت از آن«.
 چرا بايد كاري در اين مقياس براي تغييرات در خصوص IT انجام 

گيرد؟
 بايد با زيربناي محكمي شروع مي كرديم كه موجب افزايش اعتبار كار 
شركت مي گرديد اين زيربنا شامل »ثبات عمليات »، » انضباط در پروژه« 
و پيگيري امور مربوط به هزينه ها، دارائي ها و كاركنان مي باشد. اگر چنين 

زيربنائي نباشد بهتر است كه اصاًل تغييرات IT را انجام ندهيد.
 چطور اطمينان حاصل شد كه تمامي امور شركت با اين تحوالت هم 

طراز شده اند؟

 از همان ابتدا فعاليت تجاري را در مركز امور قرار داديم. اّما كليد اصلي 
اين بود كه توانستيم فناوري اطالعات )IT( استاندارد شده را بصورت 
متوازن در همه امور بكار بگيريم و همزمان توانستيم براي اجراي كارهاي 
خاصي مهيا شويم )مانند محاسبات بسيار دقيق براي فعاليت هاي اكتشافي 

شركت(.
آيا اقدام براي » بازگشت به مباني« موجب مقاومت در قسمت هائي 

ار شركت نمي شد؟
 ما از همان ابتدا اثر تغييرات بر كارائي را بصورت شفاف توضيح داديم. 
به همه نشان داديم كه كارشان چقدر پيچيده و پرهزينه است.آنها هم سريعًا 
متوجه شدند كه كارشان يا ديگر انطباقي با مدلهاي جديد و شرايط رقابتي 
ايجاد شده در تجارت جهاني نداشته و يا با اهدافي كه شركت در شرايط 

جهاني شدن براي آن ها انديشيده است همخواني ندارد.
 با در نظر گرفتن ميراث تاريخي شل، اينكار حتماً بسيار بغرنج بود؟ 
 بياد داشته باشيد كه ما عمليات را از يك بستر »ملي«آغاز كرديم كه 
چندين و چند سال با موفقيت به كارش ادامه داد. حاال ما آن الگو را محور 
قرار داده ايم. لذا كار از يك كشور به كشور ديگر و از منطقه اي به منطقة 
ديگر انجام مي گيرد و بايد براي بسياري از داشته هاي موروثي جايگزين 
پيدا كرد و استاندارد جديد را شروع كرد و به هزينه هاي باال و امور بغرنج 

حمله كرد.
 معموالً مديران كل اطالعات شركت ها در اين امر اختالف دارند كه 
آيا تحوالت IT  در يك شركت بايد بدنبال تغييرات در نحوۀ كار و 
فعاليت انجام گيرد يا برعكس. براي مثال در خصوص شل مي تواند 
جهاني شدن شركت از طريق استاندارد نمودنIT در آن تسهيل 

گردد. نظرشما چيست؟
 من اين موضوع را طور ديگري مي بينم. IT مانند بتوني است كه برروي 

 مديريت تحوالت فناوري اطالعات 
در سطحي جهاني

 مصاحبه با  »آلن ماتوال« مدير كل اطالعات گروه شل
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مي دانند و مي توانند نوعي از  ITكه سره را از ناسره جدا مي كند را به 
باالترين تصميم گيران ارائه نمايند. مقادير زيادي ازآنچه ما IT  تميزدهنده 
از  ايجاد مي گردد نه در خارج  مي خوانيم مختص شل بوده و در داخل 

شركت.
جا  ديگران  براي  را  موضوع  يك  چگونه  اطالعات  كل  مدير  يك   
مي اندازد تا نشان دهد منافع تحوالت وسيعي كه سرمايه گذاري هاي 

عمده را طلب مي كنند، تا چه ميزاني است؟
تجربه به ما آموخته است كه وقتي موضوع كاري خاصي را مي خواهيد 
جا بياندازيد بايد اطمينان حاصل شود كه برا ي حصول به منافع مربوطه 
مسئوليت و حساب و كتاب در كار است و بايد افراد مشخصي كه منافع 
نهائي را استحصال مي كنند داشته باشيم و بايد مستمراً منافع را پيگيري 
نمود. درحال حاضر، نظارت را بصورت فصلي انجام مي دهيم و در هر 
مورد ايجاد منافع يا داليل عدم ايجاد آن را دنبال مي كنيم. گذشته از آن بايد 
افراد با استعدادي را در رده هاي ارتباطي بين مشاغل مختلف بكار بگيريم. 
اين افراد بسيار ارزشمند مي باشند ما براي آموزشIT  آنها سرمايه گذاري 

مي كنيم و آنها دروه هاي مختلفي را مي گذرانند.
 IT چه نقشي در تالش هاي شل جهت نوآوري انجام مي دهد؟

 ما كارهاي هر بخش را هر 1/5 تا 2 سال مورد بررسي قرار مي دهيم و 
تصميم مي گيريم كه چه فناوري ها كليدي بايد همچنان مورد استفاده قرار 

گيرند و چه فناوري هايي توان رقابت ما را تضمين مي كنند.
از جمله نوآوري در كارمان مي توانيم از استفاده از سيستم بي سيم 
براي كنترل اتوماتيك مصرف سوخت و راندمان آن نام ببريم. اما نوآوري 
كليدي ما عبارت است از صحبت مستقيم با مسئولين مربوطه براي پي بردن 
به اينكه دركجا چه نوع فناوري مورد نياز است؟ در اينجا ما طرز تفكر را از 
تمركز بر زيربناي ادارة كار به رويكردي كه نزديك ترين شباهت را به آنچه 

رهبر يك بخش الزم دارد، تغيير مي دهيم.
تحكيم  را  شركت  از  خارج  عرضه كنندگان  جايگاه  اينكه  دليل   

بخشيديد چه بود؟ اين تفكر چگونه تكامل يافت؟
 در اوائل مرحلة دوم )فاز 2( ما استفاده از امكانات خارج از شركت 
را امتحان كرديم ولي چون نمي خواستيم مشكالت مربوطه به IT را كه 
حل نكرده بوديم با استفاده از امكانات خارج از شركت حل كنيم، از اين 
شيوه دست كشيديم. وقتي از پيشرفت امور راضي شديم، مرحلة سوم را 

شروع كرديم.
برديم  شركت  به  كاال  عرضه كنندگان  آوردن  مشغول  يكسال  تقريباً 
)حدود10 تا 15 عرضه كننده( و شروع كرديم به پيگيري اينكه چه چيزي 
درست كار مي كرد و چه چيزي درست كار نمي كرد و بايد عوض مي شد. 
ازاينجا به بعد استفاده از منابع متعدد خارج از شركت را بعنوان الگو شروع 
كه  داريم  ما سه عرضه كننده  اينك  زيربنائي  امور  در  مثال،  براي  كرديم. 
مي توانند تمامي خدمات الزمه را ارائه كنند. اين موجب مي شود كه هم 
انعطاف پذيري و هم سرعت عمل ما براي انطباق با تغييرات در بازار IT باال 
برود و هم بتوانيم نيازهاي شل را سريعاً فراهم نمائيم. عرضه كنندگان خوب 

را شناسائي و قراردادهاي منعطفي را با آنها امضا كرده ايم.

فعاليت ها  استانداردسازي 
ريخته مي شود. اگر تغييرات 
را با سيمان IT نپوشانيد، 
در طي زمان آن تغييرات 
به  امور  و  شده  فرسوده 
برمي گردند.  عقب 
همان   IT

شفافيتي را به وجود مي آورد كه براي پيشبرد فرآيند 
استانداردسازي در شركتي به وسعت و تنوع شل الزم داريد.

 

اينك چند سالي است كه اين كار را شروع كرده ايد. چه چيزي تغيير 
كرده است؟

 ما از برنامة ريخته شده براي تأمين منابع جهت صدها بنگاه به برنامه اي 
با حدود6 تا 8 سكوي محوري رسيده ايم كه با داشتن قابليت هاي فوق العاده 
مي توانند كارهاي تجاري سنگين را انجام دهند. مثاًل ما اكنون يك سيستم 
منابع انساني HR(( داريم، يك سيستم سالمتي داريم بعالوه 3 تا 4 حوزة 

عملياتي براي هريك از بخش هاي كاري.
 در مورد اموري كه سفارش داده مي شود چه مي كنيد؟

 عالوه بر آن سكوي هاي محوري، ما كار را به بخش هاي مختلف مانند 
»باال دستي«، »پائين دستي« و »امور بنگاه داري« تقسيم كرده ايم.

ولي براي همخوان كردن واقعي IT با استراتژي كار، بايد يك اليه 
عميق تر شد. يعني در« پائين دستي« ساخت و خرده فروشي را ديد و در 

»باالدستي« اكتشاف و توليد را. جمعاً ما 25 بخش كاري داريم.
 آيا اين بخش ها به صورت جداگانه اداره مي شوند؟

 اين همان جائي است كه ما بهترين قابليت IT خود را برآن متمركز 
كرده ايم. مسئولين اين بخش ها بخاطر قدرت تجاري كه دارند بر سر ميزي 
را  كار  استراتژي  آنها  دارد.  رهبري شل حضور  تيم  كه  مي شوند  حاضر 
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 آيا اين تعداد عرضه كننده براي شركتي مانند شل بهينه است؟
 مسائل هميشه يكجور باقي نمي مانند. براي اينكه حسي از نحوة تفكر 
ما پيداكنيد توجه كنيد كه قبل از اينكه عرضه كنندگان اصلي مان را متمركز 
كنيم حدود 1500 قرارداد متفاوت با عرضه كنندگان خارج از شركت داشتيم 
كه خيلي پراكنده بود. اما اكنون سه عرضه كننده اصلي داريم. اين چيزي 

است كه ما به آن اكوسيستم عرضه كنندگان مي گوئيم.
 آيا دليل خاصي در پشت تصميم براي ايجاد مدل جديد استفاده از 

امكانات خارج از شركت و كار با عرضه كنندگان وجود داشت؟
 از اينجا شروع كرديم كه 70 درصد مخارجمان در خارج از شركت 
ارائه  عرضه كننده   11 توسط  آن  درصد   80 مي خواستيم  و  گيرد.  انجام 
شود. آن 11 عرضه كننده را به سه گروه تقسيم كرديم. اول عرضه كنندگان 
نيازهاي زيرساختي يعني كساني كه تقاضاهاي بلند مدت متقاضيان را تأمين 
اوراكل   ،)Microsoft(مايكروسافت  ،)Sisco(سيسكو مانند   ( مي كنند 
 AT&T، گروه بعدي متشكل از سه شركت .))sap و ساپ)Oracle(
HP وT-Systems است كه به ترتيب براي شبكه سازي، محاسبات نهائي 
عرضه كننده  آخر  گروه  مي كنند.  ارائه  خدمات  اطالعات  ذخيره سازي  و 
خدمات كاربردي هستند كه عبارتند از: اكسنچر)Accenture( ،آي بي ام 
)IBM(، لوجيكا )Logica( و ويپرو)Wipro(. آنچه كه ما انجام مي دهيم 
اينست كه سه گروه گفته شده )يعني 11 شركت ( را باهم به صورت جمعي 

بكار مي گيريم.
 لطفاً در مورد نكته آخر بيشتر توضيح بدهيد.

 از حدود 2 سال پيش شروع كرديم به مالقات فصلي با عرضه كنندگان 
اكو سيستم ها. شروع كار آهسته بود و ما مشغول تعيين مقرارت طالئي و 
نحوة اجراي آن بوديم با اين هدف كه بتوانيم عماًل كارهاي را مشتركاً به 
سرانجام برسانيم كه نه تنها براي شل مفيد بود بلكه با خالقيتي كه در بازار 

ايجاد مي كردند براي صنعت هم مفيد فايده بودند.
 چه نوع خالقيتي؟

 بايد توجه داشت كه مرزهاي بين عرضه كنندگان سنتي در حال حاضر 
شفاف نيست. بعضي از عرضه كنندگان سخت افزار در حال تبديل شدن 
به عرضه كنندة نرم افزار هستند و برعكس. برخي ديگر نيز ترجيح داده اند 
به كار هاي ايجاد بانك اطالعاتي » مركز داده ها« )Data Center( روي 
به 11  چالشي  به سفارش موضوع هاي واقعاً  آورند. وقتي شروع كرديم 
آن موضوع ها  اجراي  براي  عرضه كننده عمدة شركت، روش هاي خالق 
بروز كردند. ناگهان توجه مي كنيد كه عرضه كنندگان رفتار ديگري را پيش 
گرفته اند. همگي مايلند با همكاري با يكديگر آنچه را كه به شل عرضه 

مي شود بهبود بخشند.
تصور مي كنم شاخص هاي فعلي صنعت را در آينده چنان تحت فشار 
قرار دهيم كه شاهد همكاري هاي وسيعتر عرضه كنندگان براي ايجاد تحّول 

و نوآوري هرچه بيشتر باشيم.
شما اجراي IT را به چند مرحله )فاز( تقسيم كرده ايد. مرحلة بعدي 

تحوالت IT در شل چه خواهد بود؟
 مرحلة بعدي همان فاز بهره گيري از سيستم جديدي است كه بكار 
گرفته ايم. سيستم جديد« منابع انساني« )HR( بايد بتواند 15 سال دوام 

بياورد.
بنابراين هدف در اين مرحله عبارت است از بهره برداري از دارائي هاي 
تعبيه شده، تا نهايتاً عملكرد شركت را در تجارت بهبود ببخشيم. اين مدل 
جديدي از تغييراست، و ما را وادار مي كند كه با كارمان صميمي شويم. اين 

مدل در عمل يعني عمليات كاري را به همراه IT پيش ببريم.
از  كمي  مي توانستيد  شما  گذشته  سال هاي  پروژه هاي  مدل هاي  در 
عمليات كار فاصله بگيريد و به فكر بازسازي باشيد در حالي كه در مدل« 
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بهره برداري و تثبيت آن« بايد همچنان مشغول باشيد تا فرآيندهاي كاري 
را باكمك IT مستمراً بهينه كنيد. اين روش ساختاراً متفاوت است و اين 

آن چيزي است كه ما اكنون در حال انجام آن هستيم.
 بانگاهي روبه جلو، از آنجائي كه شما سعي داريد از منافع خارج جنبي 
IT بهره برداري كنيد، فكر نمي كنيد اين كار مستلزم داشتن مكانيزم 
جديد و مقياس هاي ديگري در وراي صرفاً كاهش هزينه هر واحد

IT است؟
براي كاهش هزينه هميشه  به IT مربوط است فشار  آنجائي كه  تا   
وجود خواهد داشت. ولي وقتي كه به مرحلة » بهره برداري و صيانت از 
آن« مي رسيد، موضوع برمي گردد به مديريت، يعني اينكه بايد مطمئن شد 
كه داريد صرفاً از IT مورد نياز استفاده مي كنيد و اينكه صرفاً پروژه هاي 
IT اي را انجام مي دهيد كه بايد انجام دهيد. بعالوه، اين مدل بر مبناي 
سيستم ديگري از مقياس هاي تجاري ايجاد شده است. هنر اصلي اينست كه 
باديگران بتوانيد با واژه هاي خودشان صحبت كنيد تا به آنها نشان دهيد كه 
چگونه IT به آنها مدد مي رساند تا به اهدافشان دست يابند. در حال حاضر 
ما درحال امتحان يكي دوبخش ديگر هستيم تا ببينيم از عهده اين كار، كه 

آرزوي هر مدير اطالعاتي است، بر مي آئيم يا نه.
آيا شما به طور مستقل هم مشغول تحقيقات IT هستيد تا بتوانيد در 

كارتان نوآوري كنيد؟
 در آغاز هر سال، مناطق كليدي فناوري را معين مي كنيم كه مي خواهيم 
 « و  باال«  سرعت  كامپيوتر   »،)Sensor(»مانند«سنسور چيزهائي  آنها  در 

روش هاي جديد كار« را اعمال كنيم.
در حالي كه با عرضه كنندگان خارج از شركت كار مي كنيم، همزمان 
تحقيقات داخلي را پيش مي بريم تا بتوانيم مناطقي را پيدا كنيم تا به آنها 

به صورت ناگهاني ضربات مختل كننده و تغيير دهنده وارد كنيم.
از لحاظ ساختاري، ما تمامي پروژه هاي فناوري IT را در مجموعه اي 
بنام«سازمان پروژه ها فناوري« قرار داده ايم كه در رأس آن يك فناور ارشد 
قرار گرفته و وظيفه اش اينست كه بدنبال تحوالت فناوري باشد كه بيشترين 

ارزش افزوده را در كار شركت ايجاد مي كنند.
از مابقي كاركردهاي IT  جدا  فناوري« كاماًل  » سازمان پروژه ها و 
ست. خط روشني وجود دارد بين اين سازمان كه 20درصد پرسنل شركت 
را دارد و ما بقي 80 درصد كه كارهاي سنتي و كوچكتر IT شركت را 

انجام مي دهند.
 شما اخيراً نحوه اداره امور IT را تغيير داده ايد. درحال حاضر همه 
مديران كل اطالعات تحت نظر بخش IT  قرار دارند در حالي كه در 
گذشته آنها تحت نظر رئيس بخش مربوطه بودند. بنظر شما اين 

روش كار امور را بهينه كرده؟
 تجربه به ما مي آموزد. در مراحل اوليه ممكن نبود كه بتوانيم IT را 
در همه جا يكدست كنيم. مي بايستي اعتبار هر بخش را به كمك IT باال 
مي برديم و هر بخش هم مي بايستي مسئوليت اينكار را بعهده مي گرفت. در 
مراحل فعلي امور درآغاز بلوغ است و مديران اطالعات اعتبار روزافزوني 
را بدست مي آورند. مديران اطالعات هستند كه در همه امور دخيل هستند 

و در جلسات مهم تصميم گيري بايد حضور داشته باشند ولي زماني كه اين 
قاعده تغيير كند، همه به دورة قبلي باز خواهيم گشت. 

 تغيير نوع حاكميت در شركت با آغاز ركورد اقتصادي همزمان شد 
اينطور نيست؟

 همينطور است. در نتيجه تا آنجائي كه به هزينه و سرعت ربط دارد من 
اكنون قدرت بيشتري دارم. نوع حاكميت جديد به ما اين فرصت را داده 
است كه سريعتر حركت كنيم و براي هر تصميم منتظر تائيد همه در هر 
قسمت كار نباشيم. مااكنون مي توانيم منابع IT را آسانتر و سريعتر حركت 

دهيم.
در زمان بحران مالي، برخي مديران اطالعات تالش خود را عمدتاً بر 
كاهش هزينه ها متمركز نمودند و برخي ديگر بر نقش مهم IT براي 

كاهش هزينه ها متمركز شدند، شما چه كرديد؟
 هر دو را بايد انجام داد. مثاًل براي تلفن زدن از شبكه استفاده كرديم 
و ضمناً پروژه هاي متحول كننده اي را بكار گرفتيم كه داراي فناوري هستند 
كه به ما اجازه مي دهند بصورت مجازي كار كنيم.اما مهم ايجاد تعادل بين 
اين دو است. در حاليكه تالش مي كنم هزينه هاي IT را كاهش دهيم، بايد 

از فناوري هائي استفاده كنيم كه كاًل هزينه هاي كار را پائين مي آورند. 
 شما توانسته ايد استفاده از استاندارد سازي و منبع يابي را به حداكثر 
برسانيد، در اين شرايط آيا فكر مي كنيد هنوز جا داريد تا هزينه ها و 

راندمان هاي پائين را باكمك IT بهتر كنيد؟
 مدل هاي جديدي دارند به وجود مي آيند كه برمبناي محاسبات يكپارچه 
بوده و نرم افزاري هستند كه البته تأثير خودشان را خواهند داشت. گذشته 
از اين ما بايد مواظب باشيم كه چه نوع پروژه اي را انجام مي دهيم و مهم تر 

اين كه بايد مستمراً درجهت استفاده كاملي از امكانات IT تالش كنيم.
 چه درس هايي از اين تحوالت آموخته ايد و چه توصيه اي براي ديگر 

مديران اطالعات داريد؟
بوده و  از گذشته  براي مشاغلي بسيار مهم تر   IT بدانيم كه  بايد   
علي االصول تحوالت IT نيازمند استمرار هستند و هميشه مرحله )فاز( 
ديگري وجود دارد. براي استمرار اين نوع نگرش، هرگز نبايد فراموش 
شود كه شما اينجا هستيد تا كار با راندمان بهتر و بهره وري بيشتر به 
پيش برود. شعار« كار و فعاليت در مركز امور« ما را در اين جهت نگاه 

خواهد داشت. 
موقعيت امروز ما انعكاس ارتباط تنگاتنگ ما به كارمان است كه با 
كمك بخش هاي كليدي همچون« منابع انساني«، » امور مالي« و » خريد« 
ميّسر گرده ايد. نكته ديگر اينست كه بايد افراد مستعد الزم مورد استفاده 
قرار گيرند. براي مثال، در قسمت بسيار مهم تأمين منابع براي امور زير بنائي 
و اجرا، نوع افراد استفاده شده بسيار تعيين كننده است. آنها كساني هستند 
كه رابطه بسيار مهم با عرضه كنندگان را در دست دارند و از لحاظ فني در 
موقعيتي قراردارند كه مي توانند عرضه كنندگان را هدايت كنند. نكته آخر 
اينكه اگر مباني اوليه را درست محاسبه نكنيد هيچگونه اعتباري بدست 
نخواهيد آورد. تنها كافيست يك نقص در امور مبنائي داشته باشيد تا سريعًا 

افول كنيد.  
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علي طاهري فرد1 -مرضيه شهاب2

چكيده
انرژي زمين گرمايي، انرژي تجديدپذيري است كه از گرماي 
زمين  اعماق  در  موجود  راديواكتيو  مواد  تخريب  و  گدازه ها 
گدازه  هاي  اصلي  گروه  چهار  در  انرژي   اين  آيد.  مي  بدست 
و  خشك  و  داغ  سنگ هاي  تخته  هيدروترمال,  آتشفشاني    ًٌَُْ, 
اليه هاي تحت فشار طبقه بندي مي شود. چنانچه درجة حرارت 
منابع هيدروترمال به اندازه كافي باال باشد، آنگاه از اين منابع 
زمين گرمايي  نيروگاه  نوع  مي شود.  استفاده  برق  توليد  جهت 
متناسب با دماي سيال خروجي است. در كشور ما نصب اولين 
شهر  مشكين  ناحية  در   1374 سال  در  گرمايي  زمين  نيروگاه 
آغاز گرديد. نوع نيروگاه زمين گرمايي با توجه به دماي سيال، 
از نوع تبخير آني دو مرحله اي پيشنهاد شده  است.در اين مقاله 
هزينه هاي ثابت و عملياتي توليد برق زمين گرمايي مشكين شهر 
براي سه سناريوي كمترين، ميانگين و بيشترين هزينه در بخش 

نيروگاهي محاسبه مي شود. باالدستي و 

 مقدمه
انرژي زمين گرمايي، انرژي تجديدپذيري است كه از گرماي 
گدازه ها و تخريب مواد راديواكتيو موجود در اعماق زمين بدست 
همچون  راديواكتيو  مواد  حرارت،  توليد  منبع  مهمترين  مي آيد. 
منابع  بر  عالوه  است.  توريم  و   238 اورانيوم   ،235 اورانيوم 
مهمي  نقش  نيز  آتشفشان ها  و  دروني  آذرين  فعاليت  هاي  مذكور، 
چرخش  طريق  از  زمين  داخل  حرارت  دارند.  حرارت  توليد  در 
بعضي  در  مي شود.  آورده  زمين  سطح  به  زيرزميني  آبهاي  عمقي 
بخار  يا  آب  طبيعي  چشمه  هاي  به صورت  حرارت  اين  نقاط،  از 
داغ به سطح زمين مي آيد كه از زمان قبل از تاريخ مورد استفاده 
حفر  با  همچنين  است.  بوده  پز  و  پخت  و  استحمام  امر  در  بشر 
چاه هايي بر روي مخازن زمين گرمايي مي توان از اين گرما جهت 
برق  و  ماهي  پرورش  گلخانه،  منازل،  استخرها،  حرارت  تأمين 

كرد. استفاده 
 انرژي زمين گرمايي در واقع يك انرژي تجديدپذير نيست، 
بازيافت  ميزان  و  مي شود  استخراج  گاز  و  نفت  مانند  بلكه 
و  مخزن  تاريخي  سابقه  نفوذپذيري،  تخلخل،  حجم  به  آن  نهايي 

بررسي جنبه هاي فني- اقتصادي توليد برق زمين گرمايي 

مطالعه موردي: نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر
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آب،  مجدد  تزريق  است.  وابسته  موجود  بازيافت  تكنولوژي  هاي 
توان  مثال  براي  است.  ضروري  انرژي  اين  تجديد پذيري  جهت 
 1875 از  آب،  كافي  تزريق  عدم  دليل  به  آمريكا  گايزر3  ميدان 
به 1137 مگاوات در سال 2005 كاهش  مگاوات در سال 1990 
يافته  است. باتوجه به گستردگي اين انرژي، اكنون مشكل محدود 
كه  است  تكنولوژي  هايي  مسئله  بلكه  نيست،  مطرح  آن  بودن 
كند.)كاتچر4،  استخراج  اقتصادي  شكل  به  را  انرژي  اين  بتواند 

2000:ص4(
و  زمين گرمايي  انرژي هاي  انواع  مقاله  اين  اول  بخش  در 
كاربرد آن به اختصار بيان مي شود. در بخش اول وضعيت جهاني 
شرح  زمين گرمايي  نيروگاه هاي  انواع  و  زمين گرمايي  برق  توليد 
اقتصادي توليد برق  داده مي شود. در بخش بعدي، مراحل فني ـ 
فسيلي  نيروگاه هاي  ميان  مقايسه اي  و  مي شود  بيان  زمين  گرمايي 
توليد  هزينة  پاياني  بخش  در  مي گيرد.  صورت  زمين گرمايي  و 
نيروگاه مشكين شهر  براي  هر كيلو  وات  ساعت برق زمين گرمايي 

برآورد مي شود.
1- انواع انرژي  هاي زمين گرمايي

تخته  ازهيدروترمال6،  عبارتند  گرمايي5  زمين  انرژي  انواع 
اليه هاي   ، آتشفشاني8  گدازه هاي   ، خشك7  و  داغ  سنگ هاي 
اما  متفاوتند،  داراي مشخصات  اگرچه  انرژي ها  اين   . تحت فشار9 

همگي بالقوه توانايي توليد برق را دارند.
منابع هيدروترمال  -1-1

نفوذ  زمين  داخل  به  كه  باران  يا  اقيانوس ها  آب  از  بخش  آن 
درون  داغ  بخار  يا  آب  صورت  به  شدن  گرم  از  پس  و  مي كند 
شكاف ها يا خلل و فرج سنگ هاي متخلخل قرار مي گيرد را منبع 
 350ْ c 100ْ تاc هيدروترمال گويند. درجه حرارت اين منابع بين

است. 
2- 1- منابع اليه  هاي تحت فشار

آب  سفره  هاي  فشار،  تحت  اليه هاي  منابع 
تا   3 حدود  عمق  در  كه  هستند  زيرزميني  داغ 
در  باال  فشار  تحت  زمين،  كيلومتري سطح   10
حبس  رسوبي  اليه  هاي  در  بار،   135 حدود 
شده اند. دماي اين منابع بين 90 تا 200 درجه 
اين  بندرت  اما  شده  است،  برآورد  سانتيگراد 

دما از c170 باالتر مي رود. 
بسيار  بالقوه  طور  به  فشار  تحت  اليه هاي 
خوش آتيه هستند، چرا كه از اين ذخاير 3 نوع 

انرژي مي توان استخراج كرد:
انرژي   -1
شده  حبس  باالي  فشار  از  ناشي   هيدروليك10 

)135 بار(
)90ْ c-200ْ c( 2- انرژي حرارتي از سياالت گرم شده

3- انرژي شيميايي ناشي از سوزاندن گاز متان جهت گرمايش 
يا توليد برق

3- 1- سنگ هاي خشك و داغ 
مذاب  مواد  توسط  كه  هستند  سختي  سنگ هاي  منابع  اين 
مي باشند.  آب  جزئي  بسيار  مقدار  حاوي  و  شده اند  احاطه 
سنگ هاي خشك و داغ در عمل تمام ناشدني هستند و درعمق در 
حدود 3000 تا 5000 متري قراردارند. آنها نفوذناپذيرند و دمايي 
بين 150 تا 290 درجه سانتيگراد دارند. سنگ هاي خشك و داغ 

85درصد انرژي در دسترس زمين گرمايي را تشكيل مي دهند.
4- 1- گدازه ها 

بين  حرارتشان  درجة  كه  هستند  مذابي  سنگ  هاي  گدازه ها 
پتانسيل  گدازه ها  حاوي  محفظه هاي  است.   1200ْ  c تا   700ْ  c
انرژي فوق العاده اي دارند و تقريبًا وسيعترين منابع زمين گرمايي 
يافت  زمين  سطح  نزديكي  در  ندرت  به  اما  مي دهند،  تشكيل  را 
دارند.  قرار  متري   10000 تا   5000 عمق  در  معموالً  و  مي شوند 
بسيارپيچيده  باال،   دماي  دليل  به  گدازه ها  در  حفاري  تكنولوژي 

و پر هزينه است. 
2- توليد برق از انرژي زمين گرمايي

چنانچه درجة حرارت منبع حرارتي باال باشد، ترجيحًا از اين 
بدست  الكتريكي   انرژي  مي شود.  استفاده  برق  توليد  منبع جهت 
به طور  يا  وارد شبكه مصرف كرد  را مي توان  اين طريق  از   آمده 
محلي براي فرايندهاي صنعتي استفاده كرد. عمر مفيد نيروگاه هاي 

زمين گرمايي بين 25-30 سال مي باشد.
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چون  باشد.  ميدان  نزديكي  در  بايد  گرمايي،  زمين  نيروگاه 
اين  انرژي  اتالف  باعث  دست  دور  به  گرما  زمين  سيال  انتقال 
بايستي  نيروگاه هاي  تقريبًا غيرممكن است.اين  سياالت مي شود و 
جهت توليد بار پايه مورد استفاده قرار گيرند زيرا چاه هاي توليدي 
چند ساعت بعد از شروع به كار به نرخ توليد مطلوب مي رسند و 

كيفيت سيال خروجي، مرغوب مي گردد. بنابراين وارد مدار كردن 
نيروگاه ها بسيار زمان بر است.  اين 

24 ساعته  توان كار  تئوري  نظر  از  نيروگاه هاي زمين گرمايي 
فصل  در  فقط  و  نيست  نوبتي  و وصل  هاي  قطع  دچار  و  دارد  را 
زمستان ضريب نيروگاه مقداري تغيير مي كند. در نمونه  هاي عملي 
نيروگاه هاي زمين گرمايي بين حدود  85درصد  فاكتور ظرفيت11 
تا 95درصد بوده است. مسائلي چون نوسان نرخ خروجي چاه ها 

دسترسي  تغييرات ضريب  باعث  نيروگاه  نگهداري  و  تعميرات  و 
مي گردد.)الوكين12ن،2004:ص19(

مستقيم  بخار  گرمايي  زمين  انرژي  نيروگاه  اولين  ساخت 
 250 نيروگاه  اين  شد،  شروع  ايتاليا  الردرلو  در   1904 سال  در 
برق   1914 سال  از  و  رسيد  اتمام  1913به  سال  در  كيلوواتي 
نيروگاه برق زمين  اولين  رساني به شهرهاي اطراف را آغاز كرد. 
تجاري  بصورت   1958 سال  در  داغ،  آب  از  استفاده  با  گرمايي 
در  پنسيلوانيا  در  مداره   2 سيكل  نيروگاه  نخستين  شد.  راه اندازي 
كرد. فعاليت  به  شروع  كيلووات،   680 خروجي  با   1967 سال 

)الند13، 2004:ص14(
جهان  در  شده  نصب  گرمايي  زمين  انرژي  برق  ظرفيت   
سال  در  مگاوات   8933 به   1980 سال   در  مگاوات   3900 از 
در  زمين گرمايي  برق  ظرفيت    بيشترين  يافته  است.  افزايش   2005
به ترتيب به  اندونزي و ژاپن  فيليپين، مكزيك  كشورهاي آمريكا، 
ميزان 2269، 1983، 953، 797 و 555 مگاوات نصب شده است 

)برتاني2006،14:ص680(.
سال   در  شده  نصب  گرمايي  زمين  انرژي  برق  ظرفيت  هاي 
داده  نشان   )1( شماره  جدول  در  نيروگاه  نوع  تفكيك  2005به 

شده است.
1-2- انواع نيروگاه هاي برق زمين گرمايي

منابع  گرمايي  انرژي  تبديل  جهت  مختلفی  روش  هاي   

ظرفيت نصب شده)مگاوات(نوع نيروگاه

2545بخار مستقيم 

3294تبخير آني يك مرحله اي 

2293تبخير آني 2 مرحله اي

801سيكل دو مداره/هيبريدي/ساير

 جدول )1(: ظرفيت نيروگاهي برق زمين گرمايي نصب شده
 تا سال 2005 به تفكيك نوع نيروگاه
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مي توان  آن  جمله  از  كه  دارند  الكتريسيته وجود  به  هيدروترمال 
سيستم  هاي بخار خشك، تبخير آني، سيكل دو مداره، جريان كلي 

و هيبريدی را نام برد. 
1-1-2- نيروگاه هاي بخار خشك 15

تحت  مخازن  از  برق  توليد  جهت  مستقيم،  بخار  نيروگاه  هاي 
از  پس  نيروگاه ها  اين  در  مي گيرند.  قرار  استفاده  مورد  بخار 
استخراج بخار از چاه، ذرات جامد همراه بخار از آن جدا شده و 
فرستاده  توربين  داخل  به  لوله  توسط  مستقيمًا  شده،  تصفيه  بخار 
مگاوات   120 تا   35 از  نيروگاه ها  اين  كاري  محدودة  مي شود. 
در  نيز  نيروگاه ها  اين  مگاواتي   15-20 كوچكتر  واحدهاي  است. 

ايتاليا مرسوم است.)گومز16، 1995:ص325(
نيروگاه هاي بخار خشك بر3 نوع اند:

الف- نيروگاه  هاي بخار بدون مايع ساز 
به  توربين  از  عبور  از  پس  خشك،  بخار  نيروگاه ها،  دراين 

محيط فرستاده مي شود. بازده 
پايين  بسيار  نيروگاه ها  اين 

است.
كه  نيروگاه هايي  ب- 
را  نشدني  مايع  گازهاي  فقط 

به محيط پس مي دهند17
بخار  نيروگاه ها،  اين   در 
وارد  توربين  از  ازعبور  پس 
تا  می شود  اجكتورهايی 
گاز های مايع نشدنی آن جدا 
خروجی  بخار  سپس  گردد، 

می گردد.  تزريق  زمين  به  حاصل  مايع  و  شده  كندانسور  وارد 
باال  را  هزينه  اما  می دهد،  افزايش  را  نيروگاه  راندمان  روش  اين 

مي برد. 
الزم به ذكر است گازهاي مايع نشدني شامل دي اكسيد گوگرد، 

نيتروژن است.  متان، اكسيد كربن و 
بخاركننده  هاي سطحي18 با  نيروگاه هاي  ج- 

اجكتور  از  مي شود، سپس  مايع  ابتدا  مخزن،  از  بخارخروجي 
به  سپس  و  گردد  جدا  آن  ناشدني  مايع  گازهاي  تا  مي كند  عبور 
بخاركنندة سطحي مي رود و دوباره بخار شده و به توربين فرستاده 
مي شود. سپس بخار دوباره مايع شده و به مخزن تزريق مي شود. 
در حالتي كه ميزان گازهاي مايع نشدني در سيال خروجي بسيار 
باالست، اين روش كارايي بيشتري از روش فوق دارد. اجكتور 19 
)پرتاب كننده( جهت جداسازي گازهاي مايع نشدني در نيروگاه ها 
نصب مي شود. هرچه حجم گازهاي مايع نشدني نسبت به حجم 

گازهاي  جداسازي  براي  بيشتري  اجكتورهاي  باشد،  بيشتر  سيال 
بخار  نيروگاه هاي  آسيب  مهمترين  است.  الزم  سيال   نشدني  مايع 
هيدروژن  سولفيد  علت  به  توربين،  و  لوله ها  فرسايش  مستقيم، 

موجود در بخار است.
نيروگاه هاي تبخير آني  -2-1-2

به  مايع20  تحت  مخازن  از  برق  توليد  براي  كه  چرخه  هايي 
عمومًا  بسيار  مي كنند  استفاده   )160ْ  c )باالي  داغ  كافي  اندازة 
بتوانند  كه  باشند  به گونه اي  بايد  سيكل ها  اين  مي باشند.  پيچيده 
بخش  هاي زيادي از مايع خروجي از چاه را تبديل به بخار كنند. 
براي  و عموماً   بوده  اقتصادي  دنيا  نقاط  از  بسياري  در  اين روش 
است.  شده  داده  بسط  مگاوات   55 تا   10 ظرفيت  با  نيروگاه هاي 

اين نيروگاه ها بر 3 نوع است:
تبخيرآني21  مرحله اي  الف- سيستم  هاي تك 

در اين روش سياالت داغ درون زمين در يك مخزن با فشار 
اين  و  مي شوند  وارد  پايين 
تبديل  باعث  فشار  كاهش 
مي شود.  بخار  به  سيال 
توربين  از  بخار  سپس 
به  را  ژنراتور  و  كرده  عبور 
توليد  و  درآورده  چرخش 
خروجي  مايع  مي كند.  برق 
مخزن  به  دوباره  توربين  از 

مي شود. تزريق 
مرحله اي   2 ب- سيستم  هاي 

تبخيرآني22
در اين روش سيال داغ باقي مانده از سيستم  هاي تك مرحله اي 
حاصل  بخار  و  مي شود  منبسط  دوباره  ديگري  منبع  در  تبخيرآني 
تزريق  ميدان  به  مايع خروجي دوباره  منتقل مي شود و  توربين  به 

مي شود. كارايي اين نيروگاه ها از تك مرحله اي بيشتر است.
3-1-2- نيروگاه هاي سيكل دو مداره23

اين نيروگاه ها بيشتر براي مخازن تحت مايعي مناسب مي باشد 
سيكل هاي  در  آنها  از  بتوان  كه  نيست  باال  قدر  آن  دمايشان  كه 

استفاده كرد. آني  تبخير 
 به كمك اين نيروگاه ها مي توان حرارت باقي مانده در سيال 
نيروگاه هاي تبخير آني را نيز بازيافت نمود. همچنين اين نيروگاه ها 
براي مخازن آب شور كه بدليل تشكيل رسوبات سخت نمي توانند 

نيروگاه هاي بخار آني استفاده شوند، مفيد مي باشند. در 
از  مملو  كه  ژئوترمالي  مايعات  مورد  در  نيروگاه ها  اين  از   
در  كرد.  استفاده  مي توان  نيز  مي باشند  كندانس  غيرقابل  گازهاي 
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اين نوع نيروگاه ها سيال داغ گرفته شده از زمين كه داراي دماي 
فشار  تحت  پمپ  هايي  توسط  است،  سانتيگراد  درجه   200 تا   90

نگه داشته مي شود. 
اثر  تا در  فرستاده مي شود  مبّدل حرارتي  به داخل يك  سپس 
سپس  شود  تبخير  بوتان(  )معموالً  عامل  سيال  با  حرارت  تبادل 
سيال عامل بخار شده پس از عبور از توربين و چرخش ژنراتور و 
توليد برق، منبسط و سپس مايع شده و براي تكرار سيكل مجدد 
زمين  به  نيز  سياالت  پسماند  مي شود.  فرستاده  حرارتي  مبدل  به 

مي گردد.  تزريق 
براي  مايع  بخار  وجود  عدم  علت  به  سيستم ها  اين  در 
و  سردكن  آب  خارجي  سيستم  هاي  از  بايد  نيروگاه  خنك سازي 
مداره   2 سيكل  وسيلة  به  برق  توليد  شود.  استفاده  سردكن  هوا 

اولين پيشنهاد براي منابع سنگ داغ و خشك نيز مي باشد. 
4-1-2- نيروگاه جريان كلي24

داخل  به  داغ  آب  و  بخار  مخلوط  نيروگاه ها  نوع  اين  در   
يك سيستم دوراني مبدل انرژي هدايت مي شود و انرژي جنبشي 
تبديل  الكتريكي  انرژي  به  برق،  مولد  يك  توسط  سيستم،  

مي شود.
نيروگاه هاي هيبريدي زمين گرمايي25  -2-1-5

اين نيروگاه ها در ميدان  هاي با دماي زير c 100ْ مورد استفاده 

قرار مي گيرد و دو كاربرد عمده دارد:
اكسايش  كوره ها)جهت  به  شده  عرضه  هواي  كردن  گرم   -1

سوخت(
2- پيش گرم كردن آب براي تغذيه نيروگاه ها

6-1-2- نيروگاه هاي سنگ  هاي خشك و داغ26
براي استفاده از حرارت سنگ هاي خشك و داغ، چاه هايي در 
اين ميادين حفر و آب كافي در اين چاه ها تزريق مي شود. سپس 
هيدروليكي،  روش هاي  يا  انفجار  از  حاصل  ترك  هاي  طريق  از 
سيستم تبادل حرارتي بزرگي ايجاد و آب داغ يا بخار استخراجي، 

در نيروگاه هاي زمين گرمايي بكار گرفته مي شود. 
نيروگاه هاي فسيلي   با  نيروگاه های زمين گرمايي  2-2- مقايسه 

در اين قسمت مهمترين تفاوت هاي نيروگاه هاي زمين گرمايي 
و سيكل تركيبي به اختصار بيان مي شود:

به  نسبت  گرمايي  زمين  نيروگاه هاي  كوچك تر  مقياس   -1
فسيلي  نيروگاه هاي 

2- جريان بخار بيشتر براي هر كيلو وات ساعت برق. 
از  كمتر  بخار  فشار  و  دما  گرمايي  زمين  نيروگاه هاي  در   
بخار  نيروگاه هاي  از  بيشتر  كندانسور  فشار  و  مرسوم  نيروگاه هاي 
كمتري  راندمان  داراي  نيروگاه ها  اين  رو  اين  از  است  متداول 

هستند. 

نوع هزينه واحدهزينه هر واحد )دالر(

اكتشافات سطحيكيلووات100-300

حفاريمتر1500-2500

70000-45000 ميدان  هاي تحت بخار
آزمايش چاهچاه150000-80000 ميدان  هاي تحت مايع

270000-200000ميدان  هاي تحت بخار
سيستم  هاي جمع آوري سرچاهيچاه480000-300000 ميدان  هاي تحت مايع

170-70 ميدان  هاي تحت بخار
  باز تزريق سيال به ميدانمتر850-350 ميدان  هاي تحت مايع

جدول)2(: هزينه هاي باالدستي توسعه ميدان

جدول )3(: دبي سيال مورد نياز جهت توليد هر كيلووات ساعت برق)كيلوگرم هر كيلوواتساعت(

دماي مخزن )سانتيگراد(

نوع نيروگاه 150 200 250

بخار مستقيم)بدون مايع ساز( - - 10 تا 20 

بخار مستقيم )با مايع ساز( - - 6 تا 9 

تبخير آني يك مرحله اي  150 80 50

تبخير آني 2 مرحله اي  130 60 30

سيكل دو مداره  140 70 -
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جدول )4(: هزينه هاي سرمايه اي باالدستي توسعة ميدان زمين گرمايي مشكين شهر )دالر(

جدول )5(: هزينه نيروگاه هاي زمين گرمايي)دالر هر كيلووات(

سنا ريو حداكثري هزينه سناريو ميانگين سناريو حداقلي هزينه

300 200 100 *هزينه اكتشاف)هر كيلووات(

2500 2000 1500 *هزينه هر متر حفاري 

150000 125000 100000 *هزينه تست چاه

500000 450000 400000 *هزينه سر چاهي

250 190 130 دماي مخزن) سانتي گراد(

1/8 3/9 6/1 توان چاه)وات(

30/5 14/1 9 تعداد چاه

244500000 92050000 45000000 هزينه سرمايه اي بخش باالدستي

نوع نيروگاه هزينه برحسب كيلووات

750-1300 نيروگاه بخار مستقيم )بدون مايع ساز(

1100-1700 نيروگاه بخار مستقيم )با مايع ساز(

1162-2500 نيروگاه تبخير آني

1700-2700 نيروگاه سيكل دو مداره

چاه ديگر، در برنامه قرار گرفت. عمق چاه هاي مذكور به ترتيب 
3170 متر و 2200 متر است. )فتوحي،2000:ص184(

ثانيه و دماي150درجة  بر  50 كيلوگرم  با دبي سيال  اول  چاه 
سانتيگراد، توانی معادل 5 مگاوات و چاه دوم با دبي تقريبي سيال 
2مگاوات  معادل  تواني  درجه،   150 دماي  و  ثانيه  بر  20كيلوگرم 

دارد. و چاه سوم به سيال زمين گرما نرسيد.
در اولين اقدام سازمان انرژي  هاي نو در نظر دارد، يك نيروگاه 
سيال،  دماي  به  باتوجه  منظور  اين  براي  كند.  نصب  مگاواتي   55
نيروگاه زمين گرمايي تبخيرآني 2 مرحله اي پيشنهاد شده است كه 
بخار مورد نياز اين نيروگاه، با حفر 20 حلقه چاه در منطقه اي به 
سال  انرژي  )ترازنامه  شد.  خواهد  تأمين  كيلومترمربع   5 مساحت 

1384،ص307(
 55 نيروگاه  برق  توليد  مختلف  مراحل  اقتصادي  هزينه هاي   -3-1

زمين گرمايي مشكين شهر مگاواتي 
هزينه هاي اقتصادي مراحل مختلف نيروگاه برق زمين گرما در 
هزينة  ميدان،  توسعة  باالدستي  هزينه هاي  بخش  سه  در  مقاله  اين 
نگهداري  و  عمليات  هزينة  و  گرمايي  زمين  نيروگاه  سرمايه اي 

ميدان و نيروگاه بررسي مي شود.
ميدان  توسعة  باالدستي  سرمايه اي  هزينه هاي   -3-1-1

از  گرمايي  زمين  نيروگاه هاي  در  بخار  لوله  هاي  قطر   -3
است.  بيشتر  فسيلي  نيروگاه هاي 

نيروگاه هاي  به  ورودي  بخار  در  موجود  ناخالصي  هاي   -4
از نيروگاه هاي مرسوم است.  زمين گرمايي بيشتر 

3- نيروگاه 55 مگاواتي زمين گرمايي مشكين شهر
در سال 1374 مطالعات و بررسي  هاي مربوط به پروژة نصب 
شهر  مشكين  ناحيه  در  گرمايي  زمين  مگاواتي  صد  يك  نيروگاه 
عمليات  گرديد.  آغاز  نيرو  وزارت  انرژي  امور  معاونت  توسط 
ژئوفيزيك  مطالعات  بر  مشتمل  آن  تكميلي  اكتشافي  فاز  اجرايي 
مهندسين  همكاري  با   1377 سال  از  زمين شناسي  و  ژئوشيمي  و 
خاتمه   1378 سال  در  كه  گرديد  آغاز   KML نيوزيلندي  مشاور 

يافت. 
چاه هاي  حفر  براي  نقطه  سه  ژئوفيزيك  مطالعات  از  پس 
تعيين شد. طبق  از يكديگر  1/5 كيلومتر  تقريبًا  به فاصلة  اكتشافي 
بين  مشكين شهر  مخزن  عمق  در  دما  گرفته  صورت  ارزيابي هاي 

130 تا 250 درجة سانتيگراد است.
گسترش  براي  را  زمينه   2002 سال  در  عميق  چاه  سه  حفر 
اولين  حفر  از  پس  كرد.  مهيا  منطقه  اين  در  گرمايي  زمين  انرژي 
چاه با عمق 3200 متر و مشاهدة  دما و دبي مطلوب آن، حفر دو 
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مشكين شهر زمين گرمايي 
اولين مرحله براي توليد برق زمين گرمايي، اكتشاف و توسعه 
هزينه  شامل  بخش  اين  هزينه هاي  عمده  است.  زمين گرما  ميدان 
هزينه  حفاري،  هزينه   جستجو،  و  تحقيق  و  سطحي  اكتشافات 
آوري سرچاهي و هزينه   آزمايش چاه ها، هزينه  سيستم  هاي جمع 
باز تزريق سيال است. اين هزينه ها به تفكيك در جدول شماره)2( 

ارائه شده است.
ميدان،  توسعة  هزينه هاي  بر  تأثيرگذار  عامل  مهمترين 
هزينه هاي مربوط به حفاري است. هزينة حفاري براي ميدان  هاي 
دالر   1500 بين  و  است  برابر  تقريبًا  بخار  تحت  و  آب  تحت 
بخش  اين  در  مي كند.  تغيير  حفاري  متر  هر  براي  دالر   2500 تا 
در  مهم  عوامل  از  نياز،  مورد  وتعداد چاه هاي    k(( موفقيت  نرخ 
محاسبة  هزينه است نرخ موفقيت عبارت است از نسبت چاه هاي 

نرخ  اين  چاه ها.  كل  به  موفق 
درصد75  تا  50درصد  بين 
تعداد  محاسبه  براي  مي باشد. 
بايد  ابتدا  نياز  مورد  چاه هاي 
را  چاه  هر  خروجي  توان 
خروجي  توان  آورد.  بدست 
هر چاه با توجه به دما و دبي 
مي كند.  تغيير  خروجي  سيال 
عامل  مهمترين  سيال  دماي 
افزايش مقدار بخار الزم براي 
ساعت  كيلووات  هر  توليد 
دما  كاهش  با  مثاًل  است.  برق 

6 تا 9 كيلوگرم براي  نياز از  c 250 به c150 دبي بخار مورد  از 
كيلووات  هر  براي  كيلوگرم   150 تا   120 به  ساعت  كيلووات  هر 
 )3( جدول  در  بيشتر  اطالعات  .)ديپو2005،27(  مي رسد.  ساعت 

ارائه شده است.
ما در اين مقاله براي برآورد توان هر چاه از فرمول زير را به 
زمين  منابع  ارزيابي  براي   2005 سال  در  هنس28  كه  مي بريم  كار 

گرمايي آمريكا استفاده كرده است.

نرخ موفقيت حفاري براي اين ميدان در حدود 0/75 در نظر 
مختلف  اليه هاي  در  شهر  مشكين  ميدان  دماي  است.  شده  گرفته 
توان  بنابراين  است.  سانتيگراد  درجة   250 تا   130 بين  مخزن 

چاه هاي توسعه اي اين ميدان در بخش هاي مختلف از 6/1 تا 1/8 
نه  حداقل  به  نيروگاه  اين  بخار  تأمين  براي  و  مي كند  تغيير  وات 
توسعة  باالدستي  هزينه هاي  بنابراين  است.  نياز  چاه  حداكثر30  و 
 92 حدود  در  ميانگين  طور  به  مشكين شهر  زمين گرمايي  ميدان 
ميليون دالر است كه با توجه به شرايط ميدان ممكن است تا بيش 
 )4( جدول  در  تفصيلي  نتايج  يابد.  افزايش  دالر  ميليون   240 از 

ارائه شده است. 
نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر 2-1-3- هزينه سرمايه اي 

از  ميدان  شرايط  با  متناسب  گرمايي  زمين  نيروگاه  طراحي 
زمين  نيروگاه  است.  زمين گرمايي  برق  توليد  مراحل  پيچيده ترين 
بيشترين  بر  عالوه  كه  شود  انتخاب  گونه اي  به   بايد  گرمايي 
هزينة  باشد.  داشته  را  نگهداري  و  هزينة ساخت  كمترين  كارايي، 
نيروگاه  تكنولوژي  به  بسته  گرمايي  زمين  نيروگاه هاي  ساخت 
است  متفاوت  آن  مقياس   و 

)جدول )5((.
نيروگاه  سرمايه اي  هزينة 
 1160 دربازة  آني  تبخير 
هر  براي  دالر   2500 تا  دالر 
بنابراين  دارد.  قرار  كيلووات 
 55 نيروگاه  ساخت  هزينة 
مگاواتي زمين گرمايي  مشكين 
 96 ميانگين حدود  بطور  شهر 
اطالعات   . است  دالر  ميليون 
به   )6( جدول  در  تفصيلي 

تفصيل ارائه شده است.
مشكين  نيروگاه  و  ميدان  نگهداري  و  عمليات  هزينة   -3-1-3

شهر
ناچيز  بسيار  نيروگاه ها  اين  نگهداري  و  عمليات  متغير  هزينة 
است و عمده هزينة عمليات و نگهداري نيروگاه هاي زمين گرمايي 
به صورت درصدي ثابت از سرمايه گذاري اوليه است. اين هزينه ها 
از  نيروگاه  در  استفاده  مورد  مواد  هزينة  كار،  نيروي  هزينة  شامل 
داخلي  مصارف  هزينة  سولفورزدايي،  براي  شيميايي  مواد  جمله 
نيروگاه  از حامل هاي انرژي، هزينة تعويض بعضي از بخش  هاي 
سيال  دبي  حفط  منظور  به  جديد  چاه  هاي  حفر  هزينة  و  نيروگاه 

مي باشند. خروجي 
 هرينه اين بخش بين3 تا 8 درصد كل سرمايه گذاري است.29 
زمين  ميدان  و  نيروگاه  نگهداري  و  عمليات  هزينة  اساس  اين  بر 
است.  دالر  ميليون   10 حدود  در  ساالنه  شهر  مشكين  گرمايي 

)جدول )7((

دماي مخزن )فارنهايت(

50
= توان چاه  -3/5
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سنا ريو حداكثري هزينه سناريو ميانگين سناريو حداقلي هزينه

2500 1750 1162 *هزينه  نيروگاهي)هر كيلووات(

137500000 96250000 63910000 هزينه سرمايه اي بخش نيروگاهي

جدول )6(: برآورد هزينه ثابت نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر)دالر(

جدول )7(: برآورد هزينه عمليات و نگهداري نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر)دالر در سال(

جدول )8(: هزينه هر كيلووات ساعت برق توليدي نيروگاه55 مگاراتي زمين گرمايي مشكين شهر)سنت بر كيلووات ساعت(

سنا ريو حداكثري هزينه سناريو ميانگين سناريو حداقلي هزينه

0/08 0/05 0/03 نرخ عمليات ونگهداري

7335000 4602500 3600000 هزينه O&M بخش باالدستي

5112800 4812500 4112500 هزينه O&Mبخش نيروگاهي

12447800 9415000 7712500 هزينه كل عمليات و نگهداري

حداكثري هزينه سناريو ميانگين حداقل هزينه

8 2/5 1/3 هزينه سرمايه اي بخش باالدستي

2/3 1/2 0/33 هزينه O&M بخش باال دستي

3/3 2/2 2/1 هزينه سرمايه اي بخش نيروگاهي

2/6 1/1 0/63 هزينهO&Mبخش نيروگاهي

16/2 7 4/3 هزينه كل 

٧- نتيجه گيري:
اين  از  باشد،  باال  حرارتي  منبع  حرارت  درجة  چنانچه 
مختلفی  روش  هاي  كرد.  استفاده  برق  توليد  جهت  مي توان  منبع 
الكتريسيته  به  هيدروترمال  منابع  گرمايي  انرژي  تبديل  جهت 
بخار  سيستم  هاي  مي توان  جمله  آن   از  كه  دارند  وجود 
هيبريدی و  كلي  جريان  مداره،  دو  سيكل  آني،  تبخير   خشك، 

 را نام برد.
 هزينة توليد برق زمين گرمايي از نظر فني به دماي مخزن، دبي 
سيال خروجي، توان چاه ها و نوع نيروگاه و از جهت اقتصادي به 
تعمير  هزينة نصب،  و  هزينة حفاري  ويژه  به  ميدان  توسعة  هزينة 

نيروگاه زمين گرمايي بستگي دارد.  و نگهداري 
گرمايي  زمين  مگاواتي   55 نيروگاه  اولين  نصب  ما  كشور  در 
نيروگاه  نوع  گرديد.  آغاز  شهر  مشكين  ناحية  در   1374 سال  در 
پيشنهاد  آني  تبخير  نوع  از  سيال،  دماي  به  توجه  با  گرمايي  زمين 

شده  است.

ساعت  كيلووات  هر  توليد  هزينه  مقاله،  اين  نتايج  اساس  بر   
برق نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر، در سه سناريوي حداقل 
 ، 4/3 سنت  ترتيب در حدود  به  ميانگين و حداكثر هزينه  هزينه ، 
مفيد  برآورد عمر  اين  در  برآورد مي شود.  16/2 سنت  7 سنت و 
آن  ظرفيت  ضريب  سال،   30 شهر  مشكين  زمين گرمايي  نيروگاه 
نظر  در  درصد   10 سرمايه  تنزيل  نرخ  و  درصد   95 تا   85 بين 

گرفته شده است.
انرژي  هاي  سازمان  توسط   1381 سال  در  كه  اوليه  طرح  در 
توليدي  12 حلقه چاه  برق،  60 مگاوات  توليد  براي  ارائه شد  نو 
پيش بيني شده بود. اما در طرح جديد 20 حلقه چاه توليدي براي 

توليد 55 مگاوات برق پيشنهاد شده است.
 با توجه به نتايج اين مقاله، هزينة توليد برق براي طرح اوليه 
براي  و  كيلووات ساعت  هر  سنت   6/5 حدود  ميانگين  طور  به 
طرح جديد به طور ميانگين حدود 8/5 سنت هر كيلووات ساعت 

برآورد مي شود.
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كيلووات  هر  توليد  هزينه  مطالعه،  اين  نتايج  به  توجه  با 
مي باشد  همراه  بسياري  نااطميناني  با  زمين گرمايي  برق  ساعت 
پر  بسيار  زمين گرمايي  نيروگاه هاي  زمينه  در  سرمايه گذاري  و 

مخاطره است و حمايت هاي جدي دولت را مي طلبد.
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 14 حدود  با   2009 سال  در  گازپروم  شركت  گازطبيعي  توليد 
درصد كاهش به 474 ميليارد مترمكعب مي رسد كه كمترين حجم در 
11 سال گذشته خواهد بود. اين در حالي است كه توليد گازپروم در 
9ماهه نخست سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بيش از 
24 درصد كاهش يافته و به 282/7 ميليارد متر مكعب رسيده است. 
از اين رو، به نظر مي رسد كه مجموع توليد گازپروم تا پايان 2009،  
بيش از مقدار يادشده كاهش يابد. كاهش تقاضاي داخلي و كاهش 
تقاضاي اروپا از اصلي ترين عوامل كاهش توليد به شمار مي آيد. اين 
در حالي است كه پيش بيني مي شود صادرات با 10 درصد كاهش به 
142/5 ميليارد متر مكعب و فروش داخلي اين شركت با 11 درصد 

كاهش به 268/4 ميليارد متر مكعب برسد.
متر  ميليارد   405/3 مجموع  در  نخست2009  ماه   9 در  روسيه 
سال  مشابه  مدت  با  مقايسه  در  كه  كرده  توليد  گازطبيعي  مكعب 
كاهش  به  توجه  با  است.  يافته  كاهش  درصد   11 به  نزديك  قبل 
توليد  در  اين شركت  از سهم  گازپروم،  توليد شركت  درصدي   24

گازطبيعي روسيه كاسته شده است. روسيه در سال 2008 حدود 665 
ميليارد متر مكعب گازطبيعي توليد كرد. 

اختيار  در  را  گاز روسيه  انحصار صادرات  كه  گازپروم  شركت 
به  گازطبيعي  را پشت سر مي گذارد. فروش  پرفشاري  دارد، دوران 
مشتريان  از  دسته  اين  و  يافته  كاهش  شدت  به  اروپايي  مشتريان 
روسيه،  از  گاز  خريد  بلندمدت  قراردادهاي  چارچوب  و  قيمت  از 
ناراضي هستند. از ديد آنها نظام قيمت گذاري در اين قراردادها در 
مقابل تغييرات بازار مقاومت مي كند, به گونه اي كه هم اكنون قيمت 
LNG وارداتي اروپا كمتر از نصف قيمت گازطبيعي خريداري شده 
از روسيه است. به اين ترتيب، گازپروم به سرعت سهم خود از بازار 
Take-or- اروپا را از دست داده است. افزون بر آن، وجود شرط
گونه  اين  تمديد  از  شدت  به  مشتريان  كه  است  شده  سبب   Pay
قراردادها پرهيز كنند، زيرا ناچار هستند كه هزينة مقدار مشخصي از 
گازطبيعي، را صرف نظر از برداشت يا عدم برداشت آن، پرداخت 
كنند. باتوجه به شرايط موجود در بازار تك محموله LNG به نظر 
چاره  بلندمدت،  قراردادهاي  شرايط  تغيير  جز  گازپروم  كه  مي رسد 

ديگري در پيش رو نخواهد داشت.

 كاهش توليد
LNG گازطبيعي روسيه  و طرح هاي 

 سعيد خوشرو
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برخي از تحليلگران نيز، دخالت دولت در سازوكار بازار، فشار 
ماليات هاي  شديد  افزايش  و  انرژي  منابع  ملي سازي  براي  دولت 
زيست محيطي  را اصلي ترين عوامل كاهش سرمايه گذاري و كاهش 

توليد گاز روسيه مي دانند. 
اين در حالي است كه روسيه مي كوشد تا با افزايش توان صادرات 
LNG خود، نقش مهمتري را در بازار جهاني به دست آورد. از اين 
خارجي  سرمايه گذاري  به  نسبت  خود  رويكرد  روس  مقامات  رو، 
را تغيير داده و سخت گيري در اين مورد را كنار گذاشته اند. پوتين، 
شركت هاي  از  زيادي  تعداد  ميزباني  به تازگي  روسيه،  نخست وزير 
بزرگ نفت و گاز را به عهده گرفت تا با آنها دربارة توسعه ذخاير 

گازطبيعي كشورش مذاكره كند.  
قرار  مذاكرات  سرفصل  در   Peninsula گازي  حوزة  توسعة 
داشت. ذخاير گازي اثبات شدة اين منطقه نزديك به 12 تريليون متر 
به موقع مي توان  و  مناسب  با سرمايه گذاري  برآورد مي شود.  مكعب 
توليد اين منطقه را تا سال 2030 به 360 ميليارد متر مكعب در سال 
رساند. اين منطقه در محاصرة آب هاي درياي كارا قرار دارد كه 10 
ماه از سال يخ زده است. روسيه اميدوار است كه توليد گاز اين منطقه 

را به LNG اختصاص دهد. 

با توجه به اين كه روسيه مايل است از وابستگي صادراتي خود 
به مشتريان اروپايي بكاهد، صادرات LNG را در دستور كار خود 
قرار داده است. در تابستان گذشته، نخستين محمولة LNG روسيه 
از ساخالين-2 روانة بازار شد. روسيه قصد دارد سهم توليد خود از 
LNG جهان را به 20 تا به 25 درصد برساند. سهم كنوني روسيه در 

بازار LNG بسيار ناچيز است. 
پيشينة حضور گازپروم در بازار آمريكا به سال 2005 باز مي گردد 
كه توانست يك محمولة LNG را در قالب قرارداد معاوضه به اين 
كشور ارسال كند. طبق اين قرارداد، شركت گازپروم با تحويل گاز 
اضافي به شركت گاز دي فرانس از طريق خط لوله، در مقابل يك 
شل وسترن شركت  به  آن  فروش  با  و  كرد  دريافت   LNGمحموله
فعاليت  اين،  باوجود  وارد شد.  آمريكا  گاز  بازار  به  آمريكا،   LNG
با  ماه گذشته  آمريكاي شمالي، در  اين شركت در  بازاريابي رسمي 
تأسيس شعبة تجارت و بازاريابي در اياالت متحده، آغاز شد.گازپروم 
گاز مورد نياز خود براي عرضة به بازار آمريكا را از طريق شركاي 
خود در شبكة خط لوله گاز دريافت خواهد كرد. اين مقدار گاز در 
قالب يك قرارداد بلندمدت معاوضه با اين دسته از شركت ها، دريافت 
شده،  امضا  قراردادهاي  طبق  كه  است  داده  خبر  گازپروم  مي شود. 

2009*20042005200620072008شركت

1 /98854 /414230 /613728 /514110 /45680 /5015لوك اويل

2 /910109 /614130 /114137 /71436114622 /14309سورگات نفت گاز

-----------6 /61893 /81969 /3425يوكوس

4 /4101288077 /38555 /48653 /68724 /8004تي ان كي- بي پي

2 /71486 /22162 /91756 /62052 /1990----گازپروم نفت

4 /1673 /3899 /1925899 /4994 /918اسالونفت

9 /1958 /31357 /41547 /31538 /7731036راس نفت

2 /19648 /613021 /315464 /613562 /113044 /9377روس نفت

5 /1575 /5762 /5738 /7738 /9736 /735تات نفت

9 /5266 /9356 /9363332340 /360باش نفت

8 /440649 /357048 /958716 /858428 /348900 /44875كل شركتهاي نفتي روسي

3 /4319012 /2550587 /9550482549597 /9547248 /544418گازپروم

1 /823713 /330870 /828494 /928745 /25337-----نوواتك

29423 /318066 /79648 /117542 /918638 /44367مابقي شركت ها

112473 /48426 /36652 /81034 /8507 /291طرفهاي قراردادهاي مشاركتي

3 /6664999405271 /7653108 /665623 /8640633 /633953كل روسيه

* آمار سال 2009 براي 9ماهه نخست است. اين اطالعات از شماره هاي مختلف نشريه نفت كامپس گرفته شده است.

سهم شركت هاي مختلف در توليد گاز روسيه  )واحد: ميليون متر مكعب(
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طي سه تا هفت سال آينده، روزانه نزديك به 10 ميليون مترمكعب 
گازطبيعي را از شركت هاي طرف قرارداد خود دريافت خواهد كرد. 
به اين ترتيب، اين شركت در نظر دارد كه به سرعت بر تمام بازارهاي 

عمدة آمريكاي شمالي سيطره يابد. 
شعبة تازة تأسيس تجارت و بازاريابي 
 LNG بازاريابي  آمريكا،  گازپروم 
از  نيز  را  شمالي  آمريكاي  به  صادراتي 
طريق شركت هاي تابعة گروه گازپروم به 
عهده خواهد گرفت. چهار ماه پيش، اين 
شركت قراردادهايي را به امضا رساند كه 
با اجراي آن مي تواند گازطبيعي مايع شده 
را از پروژة ساخالين-2، دريافت كرده و 
آن را در تأسيسات پايانة آزول در ايالت 

كاليفرنياي آمريكا، بار ديگر به حالت گاز درآورده و به شبكة داخلي 
خطوط لوله تزريق كند. ساليانه يك ميليون تن LNG براي مصرف 
آمريكا تخصيص داده شده است كه به خط لوله گاز كاليفرنيا تحويل 
داده مي شود و از آن طريق در بازار جنوب غربي به فروش مي رسد. 
اين LNG طبق قرارداد به شركت شل تحويل داده مي شود كه حق 

برداشت از پايانة آزولLNG را در اختيار دارد. 
به  آن  اجراي  كه  است  پروژه هايي  ديگر  از   LNG يامال1  پروژة 
توسعة حوزة بزرگ تامبي2 بستگي دارد. گازپروم ذخاير قابل برداشت اين 
حوزه را 2/3 تريليون متر مكعب برآورد كرده كه 1/3 تريليون مترمكعب 
از آن  در حوزة Yuzhno-Tabveiskoye قرار دارد و شركت نواتك3 
مالك آن است. اين شركت 51 درصد از سهام پروژة يامالLNG را در 
اختيار دارد و سه سال فرصت دارد كه در مورد در اختيار گرفتن 23/9 
درصد ديگر از اين پروژه تصميم بگيرد. حوزة يامال شمالي به شركت 

گازپروم تعلق دارد. اين دو شركت براي 
سرعت بخشيدن به توسعة اين حوزه، 
براي  داشته اند.  جانبه اي  دو  مذاكرات 
سرمايه  تأمين  تنها  حوزه،  اين  توسعة 
كافي نيست بلكه دسترسي به فناوري 
روسيه  و  است  نياز  مورد  نيز  پيشرفته 
براي به دست آوردن آن به شركت هاي 

خارجي روي آورده است.  
شركت گازپروم به سبب بحران اقتصادي جهان و كاهش تقاضا، 
امسال در برنامه هاي توسعه اي خود تجديد نظر كرده و اجراي  برخي 
 Bovanenkovo ميدان  توسعة  است.  انداخته  تأخير  به  را  آنها  از 
پروژه هاي  از  يكي  گازطبيعي،  مكعب  متر  تريليون   4/9 ذخاير  با 
يادشده  است كه اجراي آن با يك سال تأخير به سال 2012 موكول 
شده است. شركت هاي فعال در منطقة تامبي از جمله توتال و شل 

براي توسعة اين ميدان با شركت نواتك به همكاري پرداخته اند، اما 
شركت اكسان موبيل معتقد است كه براي اين كار بايد به همكاري با 

شركت هاي روسي مبادرت ورزد. 
توسعة حوزة اشتوكمان4 با ذخيرة 3/8 تريليون متر مكعب واقع در 
 LNG از ديگر پروژه هاي بارنتز  درياي 
تازگي  به  كه  مي آيد  شمار  به  روسيه 
اقداماتي براي اجراي آن انجام شده است. 
به  كه  اشتوكمان  ميدان  توسعة  شركت 
شركت هاي گازپروم )51 درصد(، توتال 
درصد(  استات اويل)24  و  درصد(   25(
تعلق دارد، اعالم كرده است كه حداكثر تا 
پايان سال 2010 ، اسناد الزم براي تأمين 
مالي اين پروژه را ارايه خواهد كرد. انتظار 
مي رود كه وام هاي دريافتي، 60 درصد از هزينه هاي پروژه را تأمين كند و 
مابقي از سوي سهامداران تأمين شود. اين شركت از سال 2007 تا كنون 
500 ميليون دالر براي اجراي اين پروژه سرمايه گذاري كرده است. اين 
در حالي است كه هزينة الزم براي اجراي فاز نخست توسعة اين ميدان 
15 تا 22 ميليارد دالر برآورد مي شود. قرار است كه عمليات ساخت 
واحد توليد LNG اين پروژه از سال 2012 آغاز شود و تا سال 2014 

به بهره برداري برسد. 

مراكز توليد و برخي از خطوط لوله 
گازطبيعي روسيه

روسيه براي رويارويي با مشكالت اقتصادي و دردسرهاي تامين 
مالي،  رويكرد خود در مقابل شركت هاي خارجي را تغيير داده و شرايط 
را براي حضور آنها آسان تر ساخته است. با وجود اين، نمي توان اميدوار 
بود كه شركت هاي خارجي به سرعت 
به سرمايه گذاري در اين كشور مبادرت 
به  كه  است  عالقمند  روسيه  ورزند.  
منابع مالي و فني شركت هاي خارجي 
دسترسي داشته باشد، بدون آنكه آنها را 
در منابع طبيعي خود شريك سازد. اين 
براي شركت هاي  قراردادي  چارچوب 
بين المللي نفت و گاز به اندازه كافي جذاب نيست. روسيه به منظور ايجاد 
انگيزه سرمايه گذاري براي اين دسته از شركت ها، به اعطاي بخشودگي 
ماليات  كاهش  و  خاص  طور  به  يامال  حوزه  از  برداشت  بر  مالياتي 

شركت هاي خارجي به طور عام، روي آورده است.  
.........................................................................................................

1. Yamal LNG                                   2. Tambei
3. Novatek                                         4. Shtockman

روسيه به منظور ايجاد انگيزه سرمايه گذاري براي اين 
دسته از شركت ها، به اعطاي بخشودگي مالياتي بر 

برداشت از حوزه يامال به طور خاص و كاهش ماليات 
شركت هاي خارجي به طور عام، روي آورده است
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كتاب »معماي فرواني؛ رونق هاي نفتي و دولت هاي نفتي« به قلم 
تري لين كارل در زمرة يكي از بهترين كتاب هائي است كه به بحث اثر 
معكوس نفت بر فرآيند توسعة برخي از كشورهاي درحال توسعه و 
صادركنندة نفت به ويژه ونزوئال مي پردازد. در سال گذشته اين كتاب 
بازار  به  نشرني  انتشارات  توسط  خيرخواهان  دكترجعفر  ترجمة  به 
عرضه شد. نظر به ارزشمندي اثر از منظر موضوع, مطالب دربرگيرنده 
و ترجمه مناسب آن و كميابي كتب فارسي در اين حوزه, در پي آن 
بوديم تا خالصه اي از اين كتاب را به خوانندگان نشريه ارايه كنيم كه 
به سبب پوشش كامل اثر در مقدمة مترجم, آن را مناسب ترين مطلب 

يافتيم. در ادامه منتخبي از مقدمة اين كتاب را مي خوانيم.
زيادي  مردمان  چرا  مي سازد؟  زهرآلود  جام  را  نفت  چيزي  چه 
در عين حال كه بر روي ميلياردها بشكه نفت يا تخت شاه ميداس 
نشسته اند، به ويژه طي رونق نفتي، زندگاني چنين فقيرانه اي دارند؟ 
اين ها پرسش هايي هستند كه ميليون ها ايراني، ونزوئاليي، الجزايري، 
مي پرسند  خود  از  سال  ده ها  نفت  صادركنندگان  اكثر  و  نيجريه اي 
نفتي  اوج تحريم  كنند. در  قانع كننده اي دريافت  پاسخ  اين كه  بدون 
مياني دهة 1970،  بهاي نفت در سال هاي  اعراب و نخستين جهش 
تري لين كارل، دانشجوي امريكايي دورة دكتري در دانشگاه استانفورد، 
به ونزوئال رفت تا پژوهش ميداني براي پايان نامة خود انجام دهد. او 
آلفونسو  پابلو  اما خوان  بنويسد.  تاريخچة اوپك  قصد داشت دربارة 
كه »پدر« اوپك شناخته مي شد و وكيلي زبردست بود به كارل گفت: 
»موضوع مالل آوري    است.« او افزود »به جاي اوپك، بررسي كن نفت 

چه باليي سر ما مي آورد. » هنگام خداحافظي، پرس آلفونسو، عبارات 
پيشگويانه اي برزبان آورد:« ده سال بعد، بيست سال بعد، خواهيد ديد 

كه نفت ويراني و بيچارگي براي ما به ارمغان مي آورد.«
كارل به توصية پرس آلفونسو عمل كرد و سرانجام كتابي نوشت كه 
شايد بهترين كتاب در اين باره باشد كه رونق هاي نفتي با كشورهايي از 
قبيل ونزوئال چه كار مي كنند. حقيقتاً كتاب معماي فراواني: رونق هاي 
مقامات  مغزي  فلج  بيماري  دربارة  رساله اي  نفتي  ودولت هاي  نفتي 
تصميم گيري است كه بر كشورهاي نفت خيزي مثل ونزوئال، نيجريه 

يا ايران حكومت مي كنند.
به طور مشخص تر اين كتاب پرسش معماگونه اي را مطرح ساخته و 
سعي مي كند به آن پاسخ دهد: اين پرسش كه چرا دولت هاي صادركنندة 
اندونزي كه تفاوت هاي  الجزاير و  ايران، نيجريه،  نفت مثل ونزوئال، 
ميالدي،   1970 دهة  نفتي  عظيم  رونق  خالل  در  دارند  باهم  زيادي 
مسيرهاي توسعة مشتركي انتخاب كردند و گرفتار نتايج نااميدكنندة 
يكساني شدند. كارل به شرح و توضيح عوامل چند الية اقتصادي و 
سياسي مي پردازد كه ماهيت دولت دركشورهاي صادركنندة نفت را 
تعييين مي كنند و نيز توضيح مي دهد چرا رونق هاي نفتي حكومت ها را 
بي ثبات مي سازد و در عين حال توهم رفاه و آباداني به وجود مي آورد. 
او ريشة اين ويژگي هاي مشترك را در هم زماني بهره برداري از نفت 
كارل،  اين كشورها مي بيند. در مدل  فرايند دولت سازي مدرن در  و 
اقتصادهاي صادركنندة نفت و دولت هاي نفتي، بيانگر »شكل افراطي« 
اقتصادهاي وابسته به منابع طبيعي هستند. اين افراطي گري خصوصًا 

معماي فراواني؛ 
 رونق هاي نفتي
 و دولت هاي نفتي
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در وابستگي بسيار باالي اقتصاد به يك منبع واحد به نام درآمد نفت 
بازتاب پيدا مي كند.

تصور  اين  با  كه  است  پديده اي  منابع  بالي  يا  فراواني  معماي 
عمومي كه ثروت منابع طبيعي باعث رشد اقتصادي مي شود در تضاد 
است. مطابق اين ديدگاه، منابع طبيعي فراوان، اختالالت اقتصادي و 
سياسي اي را تحميل مي كند كه رشد اقتصادي را در درازمدت كاهش 
مي دهد، اگرچه رونق و رفاه كوتاه مدتي نيز به وجود مي آورد. معدود 
كشورهاي نفتي پيدا مي شوند كه رشد اقتصادي آن ها باالتر از ميانگين 

كشورهاي فاقد منابع طبيعي باشد.
تري كارل در كنار ساير پژوهش گران در اين عرصه سعي مي كند 
منابع  بالي  اصطالح  به  اين  و  مي افتد  اتفاق  اين  دهد چگونه  نشان 
از بالي  اقتصادي ترين روايت  و  چگونه عمل مي كند. در ساده ترين 
منابع، بيماري هلندي اتفاق مي افتد. منظور اين كه وقتي دالرهاي نفتي 
و نقدينگي وارد اقتصاد اين كشورها مي شود، قيمت كاالها و خدمات 
خدمات  مسكوني،  و  تجاري  ساختمان هاي  مثل   – مبادله  قابل  غير 
باال  نيستند،  وارد كردن  قابل  كه   – آموزشي  و  واسطه اي، مشاوره اي 

مي رود.
وقتي قيمت اين كاالها و خدمات بيش از حد گران شود، انواع 
محصوالتي كه از آن ها در توليد خود استفاده مي كنند قادر به رقابت 
در صحنة بين المللي نيستند. توليدات كشاورزي براي صادرات كاهش 
مي يابد. توليدات صنعتي براي صادرات – كه موتور رشد ببرهاي آسيا 

ثمره  قطعاً  و  نزده  جوانه  هرگز  بود- 
نمي شود. دولت سعي مي كند با درآمد 
نفت به اين كارخانه ها يارانه بدهد و با 
ساير دخالت ها و اختالالت در بازار، 
را  نوزاد  صنايع  هزينه اي  مزيت  عدم 
بالغ  هرگز  نوزاد  صنايع  كند.  خنثي 

نمي شوند اگر چه با يارانه هاي دولتي هر روز فربه تر مي شوند.
عامل باز دارندة ديگر براي توسعة اقتصادي در كشورهاي نفت خيز، 
بي توجهي به آموزش است. در اين كشورها، نيروهاي مستعد به جاي 
كسب دانش و مهارت براي بزرگ تر كردن كيك توليد اقتصادي، انرژي 
خود را صرف منازعه براي كسب سهم بزرگ تري از كيك اقتصادي 

ملي مي كنند.
بي توجهي به سازو كار بازار آزاد يكي از بالهاي ديگري است كه 
درآمد نفت در دولت هاي نفتي به وجود مي آورد. به گفتة تري كارل، كه 
اكنون استاد دانشگاه استانفورد است،  توسعة نامتوازن به وجود آمده از 
درآمد نفت، اين باور را در مديران دولتي تقويت مي كند كه سازوكار 
بازار به شيوه اي عمل نمي كند كه با اهداف تأييد شدة اجتماعي سازگار 

داشته باشد.«
ورود  با  چگونه  مي دهد  نشان  فراواني  معماي  كتاب  همچنين 
سيل آساي درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشورهاي صادر كنندة نفت، حوزة 

اقتدار  اما در عين حال  اختيارات و تعهدات دولت گسترش مي يابد 
و نهادهاي قانوني آن تضعيف مي شود. كارل ادعا مي كند آن چه وي 
»دولت هاي نفتي« مي نامد به رغم تفاوت هاي آشكار در نوع رژيم، 
فرهنگ و موقعيت ژئواستراتژيك, داراي ترتيبات نهادي و الگوهاي 
آن ها  نفت،  به  وابستگي  مشابهي هستند.  فوق العاده  سياست عمومي 
را به سمت تمركزگرايي شديد قدرت سياسي و نظام اداري آشفته و 
نا منسجم هدايت مي كند. نتيجة حاصله به شكل مخارج عمومي كنترل 
نشده اي است كه به زيان كشورداري و تدبير ملك ظاهر مي شود. كارل 
مدل دولت نفتي خود را با بررسي موردي مفصل دربارة ونزوئال و 
و  اندونزي  الجزاير،  نيجريه،  ايران،  كشورهاي  با  تطبيقي  بررسي  نيز 
نيز نروژ، كه يك كشور توسعه يافته است، ارائه مي دهد. رونق نفتي 
و دولت نفتي در ونزوئال به بدتر شدن اوضاع اقتصادي، نابساماني و 

بي برنامگي شديد در دولت و فروپاشي حكومت انجاميد.
كشورهاي  به  را  اصطالح  اين  او  چيست؟  دقيقاً  نفتي«  »دولت 
نفت خيزي اطالق مي كند كه نهادهاي ضعيف و بخش عمومي ناكارا 
دارند. مهم ترين ويژگي اين كشورها در قوانيني است كه حقوق نفت 
و  عظيم  نفتي  رانت  نتيجه  در  و  مي كنند  اعطا  دولت  به  را  زيرزمين 
آمده  دست  به  سود  از  بيش تر  بسيار  كه  مي شود  عايد  طوالني مدتي 
در بخش خصوصي است. ساختار دولت هاي نفتي با ساير كشورهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه تفاوت مي كند. درآمد عظيم نفتي به نرخ 
ارزي مي انجامد كه مانع صادرات مي شود و وادرات را تشويق مي كند. 
به عالوه، صنعت نفت فعاليتي سرمايه بر 
است كه اشتغال زايي پاييني دارد و افراد 
مثال  براي  مي گمارد.  كار  به  را  اندكي 
در ونزوئال در سال 2003 فقط 000،40 
نفر از جمعيت فعال 12 ميليوني كشور 
نكته  مي كردند.  كار  نفت  صنعت  در 
ديگر اين كار با رونق و ركود نفتي، اقتصاد دائماً دچار نوسان و بي ثباتي 

مي شود.
هسته اصلي معماي فرواني اين است كه دولت هاي نفتي، كه توليد 
به  ناخالص داخلي و صادرات شان دارد،  توليد  بااليي در  نفت سهم 
توزيع سياسي رانت نفت وابسته هستند. البته او بين اقتصادهاي داراي 
و  نيجريه  اندونزي،  الجزاير،  مكزيك،  ايران،  )مثل  ناكافي«   »سرماية 
ونزوئال( و اقتصادهاي داراي »سرماية مازاد« )عربستان سعودي،كويت، 
به  فقط  كتاب  مي گذارد.  تفاوت  عربي(  متحده  امارات  و  قطر  ليبي، 
بررسي گروه نخست مي پردازد كه جمعيت بسيار بيش تر و ذخاير نفتي 
سرانه كم تري دارند. اين كشورها همچنين نيروي كار ماهر و اقتصاد 

متنوع تري دارند.
درآمد صادراتي نفت حجم بااليي از بودجة دولت و منابع ارزي 
براي بقية اقتصاد را شكل مي دهد. در مورد ايران، دسترسي و كنترل 
تا  نهاد  اختيار حكومت شاه  در  بي نهايتي  نفتي، قدرت  درآمد عظيم 

معماي فراواني يا بالي منابع پديده اي است كه با 
اين تصور عمومي كه ثروت منابع طبيعي باعث رشد 

اقتصادي مي شود در تضاد است
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شماره 121 - آذر ماه 1388

هرگونه دوست دارد اعتبارات و وجوه سرمايه گذاري را به گروه هاي 
خاص اعطا كند و بخش هاي مشخص اقتصادي را پرو بال دهد. كارل، 
اجتماعي  اقتصادي  بافت  از  مستقل  متغير  را  نفت  كاتوزيان،  همانند 
مي داند و ادعا مي كند وابستگي به يك كاالي صادراتي خاص، نه فقط 
گروه هاي اجتماعي و نوع رژيم بلكه نهادهاي دولت را شكل مي دهد. 
كارل، با استفاده از اين رويكرد، بحران هاي اقتصادي نفتي دهة 1970 
را از ساير عوامل به هم متصلي كه به سقوط رژيم پهلوي منجر شد 

جدا مي سازد.
دولت هاي نفتي كه دوران رونق نفتي 
بروز  از خود  رفتار  نوع  دو  را گذراندند 
گرفتار  دولت ها  اين  كه  اين  اول  دادند. 
يك دورة جنون شدند و قدرت ويژه اي 
از طرف شهروندان خود كسب كردند تا 
انباشت سرمايه از درآمد نفت را به ساير 
فعاليت هاي مولد هدايت كنند و بنابراين 
برسانند.  يافته  توسعه  دنياي  به  را  خود 

شعار همة سياست مداران و دولت هاي كشورهاي نفتي اين بود: »ما 
منابع فراواني داريم پس بايد هر كاري الزم است انجام دهيم.« تقريبًا 
كشورهاي  رهبران  و  سياست مداران  برنامة  تنها  كه  است  هشتادسال 
به  را  نفت  درآمد  كه  اين  و  است  بوده  نفت  به  وابستگي  قطع  نفتي 
سرمايه اي مولد تبديل كنند. همچنين درآمد عظيم نفتي كه به دست 
دولت مي رسد به نرخ ارز فشار واردآورده كه نتيجة آن افزايش واردات 
انواع خودروها،  با  بازار كشورها به زودي  و كاهش صادرات است. 
ابزار برقي و وسايل منزل لوكس وارداتي اشباع شد. بخش نفت به 
هستة اصلي اقتصاد تبديل مي شود و اتكا به واردات توليد داخلي را 

تضعيف مي كند.
»رفتار دوم« كه ارتباط نزديكي با انديشة توسعة صنعتي مبتني بر 
مدل هاي  اجراي  باعث  فقط  نه  نفتي  رونق  كه  است  اين  دارد  نفت 
اقتصادي بزرگ و باشكوه مي شود بلكه تقاضا هاي جديد براي منابع از 
سوي دولت و جامعه مدني را افزايش مي دهد. سياست گذاراني كه فكر 
مي كردند بايد بين رشد اقتصادي وعدالت يكي را انتخاب كنند اكنون 
احساس مي كنند قادر به رسيدن به هر دو هستند. در صفحه 110 كتاب 
مي خوانيم كه »نظاميان خواهان تسليحات پيشرفته و شرايط زندگي 
بهتر هستند سرمايه داران درخواست اعتبارات ارزان و يارانه اي مي كنند، 
كارگران  و  است  بيش تر  اجتماعي  هزينه هاي  دنبال  به  متوسط  طبقة 
مي آورند.  فشار  اشتغال زايي  براي  وبيكاران  باالتر  دستمزدهاي  براي 
با باال گرفتن تقاضاهاي جامعه، نظام اداري ناكارا وكند اين كشورها 
ناگهان با نقش هاي جديدي مواجه مي شود كه قادر به مديريت كردن 
آن ها نيست. برنامه هاي بخش عمومي به شكل انبساطي رشد مي كنند 
و درخواست هاي بخش خصوصي تمامي ندارد. نتيجة امر به كسري 

تجاري، تورم، وبدهي خارجي مي انجامد.«

اتفاق  هرگز  نفتي  درآمد  از  استقالل  و  اقتصاد  ساختن  متنوع 
نمي افتد و هر روز كه مي گذرد مردم فقيرتر و خشمگين تر مي شوند. 
تعداد  تاكنون   1970 دهة  از  است.  نفتي  دولت هاي  بالي  همان  اين 
فقراي ونزوئاليي تقريباً به 65 درصد جمعيت 22 ميليوني رسيده است. 
اكثر ونزوئاليي ها اكنون موافق اند كه به قدرت رسيدن شخصيتي مثل 
سرهنگ هوگو چاوز در 1998 فقط ناشي از نابرابري، ناآرامي سياسي 

و سرخوردگي بود كه رونق هاي نفتي برايشان به وجودآورد.
خوشبختانه در يك دهة گذشته تالش هاي عملي فراواني به عمل 
آمده است تا داليل توسعه نيافتگي 
باالخص  و  سوم  جهان  كشورهاي 
صاحب  كشورهاي  ناموفق  تجربة 
منابع طبيعي كه به معماي فراواني يا 
بالي منابع معروف شده را مكشوف 
كند. كارل، با شيوايي، اتكاي بودجة 
تحليل  را  نفتي  دالرهاي  به  دولت 
مي كند و نشان مي دهد چگونه تمركز 
ثروت در دست دولت باعث تقويت فعاليت هاي رانت جويي)كه در 
ايران به ويژه خواري معروف شده است( در اطراف دولت و منازعات 

شديد گروه هاي داراي منافع خاص مي شود.
ايران كشوري پهناور با جمعيتي بالنسبه زياد و نرخ باالي بيكاري 
است. سرمايه گذاري تحقق يافته در فعاليت هاي زيربنايي طي چند دهه 
اما  است.  برده  باال  را  اقتصاد  در  نفتي  درآمد  قدرت جذب  گذشته، 
فشار بيكاران و گروه هاي تهي دست شهري و روستايي و نيز شتاب 
ورزيدن سياست مداران براي كسب محبوبيت آني فرصتي براي تأمل 
نمي گذارد.  باقي  منابع  تخصيص  در  اولويت بندي  و  برنامه ريزي  و 
و  نقيض  و  پوپوليستي و ضد  اجراي سياست هاي  با  سياست مداران 
توزيع بي حساب و كتاب يارانه ها و درآمدهاي نفتي سعي در راضي 
مي شود  قرباني  چه  آن  ميان  اين  در  دارند.  عادي  مردم  داشتن  نگه 
سياست هاي اقتصادي درست و سنجيده است. با فروكش كردن درآمد 
نفتي، نظام اداري باقي مي ماند كه از تدبير و مديريت صحيح اقتصادي 
در آن خبري نيست. خزانه هاي خالي بدون تنوع درآمدها از يك سو، و 
انبوه تعهداتي كه دولت بر دوش خود گذاشته است مثل وابسته كردن 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان يه يارانه ها و كاالها و خدمات ارزان 

قيمت دولتي، و نظام اداري با تورم كاركنان اداري از سوي ديگر.
مطالعة اين كتاب چه فايده اي دارد؟ وقايع دهه هاي 1970 و 1980 
ميالدي چه درس هايي براي امروز ما دارد؟ مطالعة اين كتاب در مقطع 
كنوني از آن جهت اهميت فوق العاده اي مي يابد كه تجربة دو رونق نفتي 
پيشين مي تواند درس هاي آموزنده اي به مجموعة نظام تصميم گيري 
كشورهايي از قبيل ايران بدهد كه مجدداً با يك رونق عظيم نفتي مواجه 
شده اند. مطالعه اين كتاب كه متكي به اسناد دقيق و نوآوري ها تئوريك 

است براي عالقمندان به مباحث اقتصاد سياسي نيز توصيه مي شود. 

مطالعة اين كتاب در مقطع كنوني از آن جهت اهميت 
فوق العاده اي مي يابد كه تجربة دو رونق نفتي پيشين 

مي تواند درس هاي آموزنده اي به مجموعة نظام 
تصميم گيري كشورهايي از قبيل ايران بدهد كه مجدداً 

با يك رونق عظيم نفتي مواجه شده اند
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بار  چند  مي گذرد،  بنزين  سهميه بندي  از  كه  دوسالي  اين  در 
تاكنون آخر فصل مجبور شده ايد تا از آشنايان چند باكي بنزين قرض 
بگيريد، تا با واريز سهميه هاي فصل بعد، آن را برگردانيد؟ اگر تاكنون 
سهمية بنزين كفاف مصرف خودرو شما را نمي داد، امسال با كاهش 
روبرو  بيشتري  مشكالت  با  به طبع  شما  ماهيانه  سهمية  از  ليتر   20
به حال  فكري  سال  ابتداي  همين  در  است  بهتر  پس  بود؛  خواهيد 

مصرف بنزين خودرو خود كنيد.
براي كم كردن مصرف بنزين, دو راه پيش روي شماست. راه اول 
بهبود طراحي بدنه و ساخت موتورهاي كاراتر است كه به رغم تأثير 
نسبتًا زيادشان در كاهش مصرف سوخت، پرهزينه هستند و به طبع با 
امكانات محدود يك مصرف كننده چون شما, اين كار ممكن نيست. 
راه دوم بهينه كردن كاركرد موتور خودرو در زمان استفاده است كه 
هر راننده اي مي تواند بدون در نظر گرفتن نوع خودرو, آنها را به كار 
گيرد. اين موارد هرچند به زعم خود جزئي هستند, اّما تأثير خوبي در 

كاهش مصرف سوخت خودرو دارند.
متوسط فعلي مصرف بنزين خودروهاي كشور 12 ليتر به ازاي 
هر 100 كيلومتر پيمايش است، در حالي كه استاندارد جهاني مصرف، 
7 ليتر به ازاي 100 كيلومتر است و برخي از كشورهاي پيشرفته آن را 
به 5 ليتر نيز كاهش داده اند. پس به طور متوسط هر خودرو در ايران 
به يك خودرو در  ليتر نسبت  به متوسط جهاني و 7  ليتر نسبت   5

كشورهاي پيشرفته بنزين بيشتر مصرف مي كند.
كيست؟  برعهده  خودروها  در  بنزين  بيشتر  مصرف  هزينة  اّما 
بطور  ايراني  خانوار  هزينة مصرف سوخت خودروي شخصي يك 
متوسط حدود 750 هزار تومان در سال است كه 150 هزار تومان آن 
توسط صاحب خودرو و 600 هزار تومان آن به صورت يارانه توسط 

دولت پرداخت مي شود. دولت در 1387سال در بخش بنزين بالغ بر 
13 هزار ميليارد تومان و در بخش نفت-گاز 12 هزار ميليارد تومان 
يارانه پرداخته كه با حذف يارانه ها بايد تمامي 25 هزار ميليارد تومان 

توسط صاحبان خودروهاي سبك و سنگين پرداخت شود.
مي كند، خودرويي  هر خريدار خودرويي سعي  شرايط  اين  در 
بخرد كه با مصرف هر ليتر بنزين، مسافت بيشتري را بپيمايد. بهترين 
توصيه براي شما كه سهمية ماهيانه خود را مصرف كرده ايد, استفاده 
از خودرو فقط در زمان هاي ضروري است. اما اگر اين روش به نظر 
شما غيرواقعي و غيرعملي است، روش هاي ديگري نيز وجود دارد 
كه مي تواند مصرف سوخت خودرو شما را پايين آورد. براي مثال 
توجه به روغن خودرو، تعويض فيلتر هوا و اتصاالت فرسوده جزء 
راهكارهايي اساسي است كه نتايج شگفت انگيزي در كاهش مصرف 
دارد. پس بهتر است زمان را از دست ندهيد و  قبل از اينكه پشت 

فرمان خودرو بنشينيد, اين موارد را تجربه كنيد.

تعمير و نگه داري صحيح خودرو 
موتور  به موقع  نگهداري  و  تعمير  تنظيم،  و  فني  معاينه  انجام 
خودرو در فواصل زماني معين و به موقع، عالوه بر تضمين سالمت 
خودرو، كيفيت عملكرد موتور را نيز ارتقاء مي دهد و به ميزان زيادي 
مصرف سوخت را كاهش مي دهد. تنظيم به موقع موتور مي تواند تا 
7/5 درصد مصرف بنزين و تا 50 درصد آلودگي ناشي از گازهاي 

خروجي از اگزوز را پايين آورد. 
البته فواصل زماني تنظيم موتور و انجام معاينه فني, بستگي به 
نوع خودرو شما دارد و بايد براساس زمان هاي تعيين شده از سوي 

كارخانه سازنده و ميزان كاركرد خودرو اقدام شود.

چه كنيم، 
كمتر بسوزانيم
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تعويض به موقع فيلتر هوا و استفاده از فيلترهاي 
استاندارد

فيلتر هوا در خودروها با جلوگيري از ورود ناخالصي هاي موجود 
در هوا، مانع از آسيب رسيدن به بخش هاي داخلي موتور خودرو شما 
علل  شايع ترين  از  يكي  خود  شدن,  كثيف  صوت  در  اّما  مي شود. 

افزايش مصرف سوخت است. 
كثيفي فيلتر هوا باعث كاهش هواي ورودي به موتور و احتراق 
نيروي  موتور  سوخت،  مصرف  وجود  با  نتيجه  در  مي شود.  ناقص 
كمي توليد مي كند و به ناچار بايد پاي خود را برروي پدال گاز بيشتر 

فشار دهيد. 
در ضمن بهتر است از فيلترهاي استاندارد استفاده كنيد. چراكه 
درصد  چهار  تا  دو  آن،  غيراستاندارد  نوع  به  نسبت  استاندارد  انواع 
فيلتر  از  استفاده  مي شود.  سوخت  مصرف  در  صرفه جويي  باعث 
استاندارد و تعويض به موقع, مي توان تا ميزان 10 درصد  در مصرف 
ميزان  به  فيلتر  تعويض  دقيق  زمان  البته  كرد.  صرفه جويي  سوخت 
ضمن  دارد.  بستگي  سازنده  شركت  دستورالعمل  و  موتور  كاركرد 
آنكه اگر از خودرو در مسيرهاي پرگرد و غبار استفاده مي كنيد، بايد 

فواصل تعويض فيلتر هوا را كوتاه تر 
كنيد.

استفاده از سوخت مناسب 
خودرو 

به طور كلي استفاده از سوخت هاي 
بنزين  مانند  با كيفيت  و  استاندارد 
سوپر، باعث افزايش طول عمر موتور 
كاهش  نهايت  در  و  آن  اجزاي  و 
آن  ضمن  مي شود.  سوخت  مصرف 

كه سوخت باكيفيت ميزان آاليندگي خودرو را در محيط هاي شهري 
كاهش مي دهد.

تعويض به موقع روغن موتور
افزايش  سبب  شده  تعيين  فواصل  در  موتور  روغن  تعويض 
راندمان، كاهش فرسودگي قطعات ناشي از سايش و تماس آنها با 

هم و در نهايت كاهش مصرف بنزين مي شود. 
دليل  به  سوخت  كيفيت  بهبود  به  ما  كشور  در  كه  حالي  در 
انحصاري و دولتي بودن توليد آن، اميد زيادي نيست، اما در مورد 
روغن بحث تا حدود زيادي متفاوت است. انتخاب روغن مناسب 
توسط رانندگان و تعويض منظم آن مي تواند يكي از پارامترهاي قابل 
نتيجه كاهش مصرف سوخت  تغيير در كيفيت كاركرد موتور و در 

باشد.

تنظيم باد الستيک ها 
باد الستيك هاي بيش از 50 درصد خودروهايي كه درجاده هاي 
كشور تردد مي كنند، كمتر از حد استاندارد است. اين وضعيت نه تنها 
باعث خوردگي سريع تر الستيك و پايين آمدن شرايط ايمني خودرو 
مي شود، بلكه افزايش مصرف سوخت را نيز به دنبال دارد. مناسب 
تا شش درصد مصرف سوخت خودروي  باد الستيك ها سه  نبودن 
شما را افزايش مي دهد. باد الستيك را بايد براساس دفترچه راهنماي 
خودرو تنظيم كنيد و حداقل ماهي يك بار باد الستيك ها را چك كند. 
در زمستان ها نيز الستيك ها را با الستيك هاي يخ شكن جايگزين كنيد 
اين صورت،  ببنديد. درغير  اولين برف، زنجير چرخ  بارش  با  يا  و 

موتور بنزين بيشتري مي سوزاند.

اجتناب از حمل بار اضافي 
بسياري از افراد اغلب وسايل اضافة زيادي در خودرو نگهداري 
و هميشه با خود حمل مي كنند، با وجود آنكه به ندرت ممكن است 
به آن نياز پيدا كنند. غافل از اين كه هرگونه تجهيزات و يا وسايلي كه 
وزن خودرو را افزايش مي دهد نه تنها مصرف سوخت را باال مي برد، 
بلكه باعث وارد شدن فشار به گيربكس 
استفاده  مي شود.   نيز  قطعات  ديگر  و 
اّما  نمي شود،  پيشنهاد  هرچند  باربند  از 
استاندارد  باربندهاي  لزوم  صورت  در 
با  مقايسه  در  آيروديناميكي  طراحي  با 
در  درصد  شش  تا  غيراستاندارد  باربند 

مصرف سوخت صرفه جويي مي كنند.

سرعت مناسب
در  كه  خودروهايي  بيشتر  در 
مصرف  لحاظ  به  سرعت  بهترين  مي كنند,  تردد  كشور  جاده هاي 
با  رانندگي  است. در صورت  در ساعت  تا 90كيلومتر  سوخت 85 
سرعت باال، مثاًل 110 كيلومتر در ساعت، به ميزان 25 درصد )معادل 
2/9 ليتر در هر 100 كيلومتر( نسبت به سرعت 80 كيلومتر در ساعت، 
بر  بهتر است عالوه  بنزين مصرف مي كند. پس  بيشتر  خودرو شما 

ايمن راندن، بنزين كمتري نيز مصرف كنيد.

پرهيز از رانندگي پرشتاب
خود  شتاب  از  يا  مي گيرد  شتاب  آهستگي  به  كه  خودرويي 
مي كاهد، 20 درصد كمتر از خودرويي كه به سرعت شتاب خود را 
كاهش يا افزايش مي دهد، سوخت مصرف مي كند. با استفادة ماليم 
از گاز و خودداري از ترمزهاي شديد، نه تنها مصرف سوخت پايين 
مي آيد، بلكه موتور و الستيك ها نيز سالم تر مي مانند و خودرو ديرتر 
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فرسوده مي شود. .به طور كلي راننده بايد نحوة حركت خودرو را در 
ترافيك سنگين پيش بيني كند تا از شتاب گرفتن و ترمز كردن هاي 
صحيح  رانندگي  با  داده  نشان  تحقيقات  شود.  جلوگيري  ناگهاني 
ترافيك هاي  در  را  سوخت  مصرف  راندمان  درصد  تا30  مي توان 
سفرهاي  تا  است  بهتر  همچنين  آورد.  پايين  روش  اين  به  سنگين 
ساعت هاي  در  كه  كنيد  برنامه ريزي  طوري  را  خود  شهري  درون 
سنگين ترافيك نباشد. ايستادن و حركت كردن مداوم موجب مصرف 

سوخت بيشتر مي شود.

رانندگي با دندة مناسب
و  خودرو  سرعت  با  متناسب  يعني  مناسب  دندة  با  رانندگي 
وضعيت حركت، تا حد زيادي در ميزان مصرف سوخت مؤثر است. 
استفاده از خودروهاي مجهز به گيربكس 5 دنده سبب كاهش مصرف 
سوخت در بزرگراه ها مي شود. سعي كنيد در سرعت مناسب از دنده 
5 استفاده كنيد، زيرا كاهش دور موتور، مصرف سوخت و استهالك 

موتور خودرو را پايين مي آورد.

تعيين مسير حركت از قبل
تعيين مسير، نقشه مسير را همراه  اشتباه در  از  براي جلوگيري 
داشته باشيد. اشتباهات در تعيين مسير 5 تا 10 درصد سوخت اضافي 
را به خودرو تحميل مي كند. همچنين فرمان اتومبيل را تا جايي كه 
ممكن است ثابت نگه داريد, چراكه هر قدر بيشتر خط عوض كنيد 
و عرض خيابان را بپيماييد, خودروي شما مسافت بيشتري حركت 

كرده و بنزين بيشتري مي سوزاند.

باال بودن شيشه ها در سرعت زياد
زماني كه در جاده با سرعت زياد رانندگي مي كنيد، چنانچه شيشه 
دراين  مي يابد.  افزايش  بسيار  سوخت  مصرف  باشد  پايين  خودرو 
مصرف  تهويه،  سيستم  از  استفاده  و  شيشه  كشيدن  باال  با  وضعيت 
خودرو،  كولر  كردن  روشن  همچنين  شد.  خواهد  كمتري  سوخت 
دور موتور را باال مي برد و باعث افزايش مصرف سوخت مي شود. 
بنابراين بهتر است درموارد غير ضروري كمتر از آن استفاده كنيد و 

در سربااليي ها حتمًا كولر را خاموش كنيد.

تعويض مبدل هاي كاتاليستي اگزوز
مبدل هاي كاتاليستي كه در اگزوز برخي از خودروهاي مدل باال به منظور 
جذب ذرات بنزن و ديگر آالينده ها استفاده مي شود، اغلب پس از 2 تا 3 سال, 
خاصيت جذب آاليندگي خود را از دست مي دهد؛ بنابراين بهتر است كه پس 
از اين مدت مبدل هاي كاتاليستي را تعويض كنيد تا عالوه بر كاهش ميزان 

آاليندگي خودرو، مصرف سوخت نيز كاهش يابد.

خاموش كردن خودرو در توقف هاي چند دقيقه اي 
دقيقه   3 تا   2 از  بيش  طوالني  توقف هاي  در  رانندگان,  اغلب 
خودرو را روشن نگه مي دارند، حال آنكه اين امر عالوه بر افزايش 
هوا  آلودگي  و  خودرو  موتور  استهالك  باعث  سوخت,  مصرف 
بيش  توقف هاي  در  را  خودرو  موتور  است  بهتر  بنابراين  مي شود. 
از 2 تا 3 دقيقه خاموش كنيد. همچنين هنگام روشن كردن خودرو 
نيازي نيست كه بيشتر از 30 ثانيه خودرو درجا كار كند. ماشين هاي 
جديد طوري طراحي شده اندكه در هواي سرد هم مي توانند بالفاصله 

راه بيفتند.

استفاده از اگزوز استاندارد 
خودروها داراي اگزوز با سايز مشخص هستند. استفاده از اگزوز 
باشد،  استاندارد  سايز  از  كوچك تر  يا  و  بزرگ تر  كه  غيراستاندارد 
باعث كاهش قدرت موتور و افزايش مصرف سوخت مي شود. يك 
تفكر اشتباه در مورد اندازة اگزوز آن است كه هر چه اگزوز بزرگ تر 
گفته  اين  عمل  در  كه  حالي  در  شود؛  مي  بيشتر  آن  راندمان  باشد، 

صحيح نيست.

پارک خودرو در مكان هاي سرپوشيده 
توقف طوالني خودرو يا پارك كردن آن در معرض نور آفتاب 
را  خود  خودرو  است  بهتر  بنابراين  مي شود؛  بنزين  تبخير  باعث 
حتي االمكان در سايه و يا در پاركينگ سرپوشيده پارك كنيد. براي 
جلوگيري از سر ريز شدن و تبخير شديد بنزين، هنگام سوخت گيري 

نيز باك خودرو را تنها تا 90 درصد ظرفيت آن پر كنيد. 

بررسي منظم شمع ها
راننده پيش از حركت بايد مطمئن باشد كه شمع هاي موتور در 
وضعيت خوبي قرار دارند و شمع ها و وايرهاي آنها را در زمان هاي 
به  تعويض  شده اند.  تعويض  سازنده  كارخانه  سوي  از  شده  تعيين 
موقع شمع ها باعث مي شود تا احتراق در موتور خودرو در بهترين 

شرايط انجام شده و مصرف سوخت پايين نگه داشته شود.
 30 تا  حداقل  مي تواند  راننده اي  هر  باال  موارد  به كارگيري  با 
درصد در مصرف سوخت صرفه جويي كند. پس اگر تاكنون تأثير 
اين موارد را تجربه نكرده ايد, خودرو شما اين پتانسيل را دارد تا 
با كاهش ميزان مصرف سوخت خود, كاهش 25 درصدي امسال 
سهمية ماهيانة بنزين را پشت سر بگذارد و همچنان همواره از آن 
با  البته در صورت همراهي شركت هاي خودروساز  كنيد.  استفاده 
مردم به طبع مي توان ميزان مصرف بنزين خودروهاي كشور را به 
به  نيازي  ديگر  زمان  آن  در  شايد  آورد.  پايين  طور چشم گيرتري 

نباشد.  بنزين  سهميه بندي 
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بحران اقتصادي جهان با كاهش چشمگير تقاضاي نفت و متعاقب 
پيش بيني هاي شركت هاي  از  بسياري  بر  نفت  قيمت هاي  آن كاهش 
اين  از  زيادي  تعداد  تا  شد  باعث  و  كشيد  بطالن  نفتي خط  بزرگ 
يا به طوركلي  باالدستي نفت و گاز معلق شده و  پروژه هاي بزرگ 

تعطيل شوند.

 در جدول ديدگاه اين شماره از نشرية اقتصاد انرژي مهمترين 
جهان  اقتصادي  بحران  اثر  بر  كه  گاز  و  نفت  باالدستي  پروژه هاي 
حداقل 18 ماه به تأخير افتاده اند را آورده ايم. الزم به ذكر است كه 
اين پروژه ها از سند چشم انداز انرژي سال 2009 آژانس بين المللي 

انرژي استخراج شده است. 

 بحران اقتصادي  و پروژه هاي
 نفتي باالدستي

نام پروژه كشور نوع پروژه اپراتور تاريخ آغاز توليد اول
تاريخ تخميني تكميل 

جديد
 ميزان افزايش ظرفيت نفتي

)هزار بشكه/روز(

فورت هيلز 1 كانادا شن هاي نفتي پتروكانادا 2012 معلق 140

فورت هيلز 2 كانادا شن هاي نفتي پتروكانادا 2014 معلق 130

ووياگور اكسپنشن كانادا شن هاي نفتي سانكور 2010 معلق 200

كايكاس دهسه كانادا شن هاي نفتي استات اويل هيدرو 2016 معلق 200

هارتلند كانادا شن هاي نفتي گروه وليو كرييشن 2009 معلق 250

سانرايز كانادا شن هاي نفتي هاسكي/بي پي 2012 معلق 200

كيرل 1 كانادا شن هاي نفتي امپريال 2012 2014 100

گوليات نروژ نفت فالت قاره اني 2012 2013 100

وانكور روسيه نفت خشكي روس نفت 2008 2009 380

والديمير فيالنوفسكي روسيه نفت فالت قاره لوك اويل 2012 2014 120

جيدونگ نانپو چين نفت فالت قاره پتروچاينا 2010 2011 300

دارخوين 3 ايران نفت خشكي INOC 2012 2014 120

بورگان كويت نفت خشكي KPC 2009 2013 120

سبريا- جي سي24- كويت نفت خشكي KPC 2009 2013 120

نافورا اكسپنشن ليبي نفت خشكي LNOC 2010 2013 150

بونگا اس.دبليو/ آپارو نيجريه نفت فالت قاره شل 2012 2014 150

اگينا نيجريه فالت قاره توتال 2012 2014 150

مانيفا كرود عربستان خشكي آرامكو 2012 2014 900

توسعة آپر زاكوم امارات فالت قاره زادكو/ اگزان 2012 2014 150
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ايران با دارا بودن حدود 28 تريليون متر مكعب گاز طبيعی، دّومين 
كشور بزرگ دارندة ذخاير گاز طبيعی می باشد. وضعيت آب وهوايی 
كشور، نياز بخش های مختلف صنعتی، خانگی و تجاری، تقاضای رو 
امكان  نظر  از  كشور  جغرافيايی  موقعيت  همچنين  و  انرژی  رشد  به 
صادرات حامل های انرژی به ديگر كشورها موجب شده كه گاز طبيعی 
به عنوان يكی از محورهای توسعة اقتصادی كشور مطرح باشد، در 
اين راستا در اهداف و استراتژی های تدوين شده در برنامة ميان مدت 
و بلندمدت، در همة موارد توسعة اين بخش در اولويت قرار گرفته 

است .
گازی،گازهای  مستقل  مخازن  شامل  كشور  طبيعی  گاز  مخازن 
نقاط كشور  دراقصی  كه خوشبختانه  است  گنبدی  گازهای  و  همراه 
پراكنده می باشند و اين امر موجب شده امكان عرضة گاز به صورت 
بيشترين  شده  انجام  بررسی  براساس  گردد.  انجام  اقتصادی تر 
گازطبيعی به  مربوط  نقل  و  حمل  و  گرمايشی  بخش های  در   يارانه 
می باشد و عليرغم وجود منابع گازی فراوان، در اكثر مواقع سال عرضة 
با محدوديت های عرضه  گاز طبيعی تكافوی تقاضا را نداده و بعضاً 

بخصوص در فصول سرد مواجه هستيم.
شدت مصرف گاز طبيعی در كشور در مقايسه با ديگر كشورها 
بسيار باال بوده ودر اين رابطه قيمت پائين اين حامل انرژی از عامل های 

اصلی آن می باشد.
فاكتور  و  چالش  مهمترين  گازطبيعی،  صادرات  بخش  در 
بر سر يك  توافق  قيمت گاز طبيعی و  برای تحقق آن  تصميم گيری 

فرمول منطقی می باشد.
تركمنستان  از  گازطبيعی  واردات  قرارداد  گذشته  سال های  طی 
و همچنين صادرات گازطبيعی به تركيه در مقاطع مختلف به علت 
اختالف بر سر فرمول و قيمت گازطبيعی دچار مشكالت شده همچنين 
قرارداد صادرات به امارات )كرسنت( به واسطة فرمول قيمت و نهايتًا 
است،  گرديده  منجر  سياسی  چالش های  به  حتی  صادرات  قيمت 
مذاكرات صادرات به كشورهای پاكستان و هند سال های زيادی است 
كه در جريان می باشد و موضوع قيمت گاز طبيعی از جمله موارد اصلی 
طوالنی شدن اين مذاكرات است به نحوی كه موضوع تصميم گيری 
قيمت به مجلس شورای اسالمی نيز كشانيده شده است، قراردادهای 
توليد و صادارت گاز طبيعی مايع )LNG( از مخازن پارس جنوبی، 
پارس شمالی و گلشن عمدتاً به واسطة فرمول و قيمت در نظر گرفته 
نهايی  كه  است  زيادی  زمان  مدت  طبيعی(  )گاز  برای خوراك  شده 
نشده اند از طرفي سيستم يارانه ای فروش حامل های انرژی و اثرات 
سياست های اقتصادی سالهای اخير بر اجرای طرح های اجرايی صنعت 
نفت موجب شده اعداد و ارقام شفافی از هزينه ها و منافع حاشيه ای 
بكارگيری حامل های انرژی در دسترس نباشد ودر اين برهه كه موضوع 
هدفمند كردن يارانه ها و اصالح قيمت های فرآورده های نفتی و گاز 
طبيعی در دستور كار دولت قرار گرفته و از طرفی طرح های صادراتی 

قيمت گاز طبيعی؛ 
 توسعه صنعت

 گاز و حضور در 
بازارهاي بين المللي

   دكتر عليمحمد كيمياگري، محسن كيوانلو شهرستاني،
   سيد مرتضي الهي و امير صولتي
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گاز طبيعی نيز در مرحله ای قرار گرفته اند كه بايستی قيمت فروش گاز 
مشخص و اعالم گردد، تدوين روش و فرمولی كه حافظ منافع كشور 

بوده و از طرفی برای متقاضيان نيز جذاب باشد نياز خواهد بود.
تمامی موارد فوق چه در بخش داخلی چه در بخش بين المللی 
موجب شده كه مقولة قيمت گازطبيعی و چگونگی محاسبة آن و مبانی 

تئوريك مربوطه، مهم و پرداختن به آن يك ضرورت شود.
گازطبيعي در قالب يك فرمول تعريف شده كه مورد توافق متقاضي 
و عرضه كننده است به فروش مي رسد. معموالً دراين فرمول رابطه اي 
نفتي  فراورده هاي  ديگر  يا  نفت خام  قيمت  و  گازطبيعي  قيمت  بين 
وجود دارد. دليل ارتباط گاز طبيعي با قيمت نفت خام قابل جايگزين 
بودن اين دو حامل انرژي است ضمن اينكه قيمت نفت خام با توجه 

به وضعيت عرضه و تقاضا قابل مرجع مي باشد.
استخراج،  شدة  تمام  هزينه  از  متأثر  مي تواند  طبيعي  گاز  قيمت 
توليد، پااليش و انتقال بعالوه ارزش ذاتي گاز طبيعي و فاكتور هاي 
ديگر باشد. عوامل تعيين كنندة قيمت گازطبيعي در داخل مي تواند با 
باشد  متفاوت  بين المللي و صادراتي  قيمت گذاري  موارد ملحوظ در 
وليكن به طوركلي قيمت گاز طبيعي ارتباط مستقيمي با قيمت ديگر 

حاملهاي انرژي دارد.

 چشم انداز تقاضای گاز طبيعی 
تقاضای گاز طبيعی در كشور طی سال های پس از انقالب اسالمی 
رشد قابل مالحظه ای داشته و به طور متوسط بيش از 10درصد در سال 

بوده است،عمدة اين تقاضا در كشور در بخش های صنايع، نيروگاه ها، 
واحدهای خانگی و تجاری، خوراك واحدهای پتروشيمی، تزريق به 
هوايی كشور  و  آب  می باشد. وضعيت  نقل  و  و حمل  نفتی  ميادين 
و نياز بخش خانگی و تجاری جهت مصارف گرمايشی در ماه های 
سرد سال موجب شده روند مصرف گاز در طول ماه های سال يكسان 
نباشد و عمدتاً پيك مصرف در ماه های سرد سال اتفاق افتد. با افزايش 
مصارف بخش صنايع و نيروگاه هاو همچنين تزريق گاز به چاه های 
نفتی فاصله بين حداقل و حداكثر مصرف روزانه در طول سال كاهش 
يافته و امكان استفاده اقتصادی از سيستم های توليد، پااليش و انتقال 

گاز فراهم می گردد. 
انتظار  انجام شده  برآوردهای  به  عنايت  با  بين المللی،  بخش  در 
می رود كه تقاضای جهانی گاز طبيعی بيش از ساير انرژی های اوليه 
افزايش يابد. با توجه به برآورد آژانس بين المللی انرژی، تقاضای گاز 
طبيعی جهان تا سال 2030 به طورمتوسط ساالنه 2/3 درصد رشد را 
گاز  تقاضای  افزايش  بابت  آن  عمدة  بخش  كه  نمود  خواهد  تجربه 
طبيعی در بخش نيروگاهی خواهد بود. بدين ترتيب سهم گاز طبيعی 
در سبد مصرف انرژی مصرفی جهان از 22درصد فعلی به 25درصد در 

سال 2030 افزايش خواهد يافت.

چشم انداز عرضه گاز طبيعی
در حال حاضر عمده توليد گاز طبيعی كشور از حوزه های خشكی 
گاز كشور  توليد  از  35درصد  تقريباً  و  است  نفت  گازهای همراه  و 
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3 تا 4 هزار متری دريا، سيستم سكو و خط انتقال دريايی، عمليات 
گسترده خشكی در خصوص احداث پااليشگاه ها، تأسيسات جانبی 
و سيستم های پشتيبانی سرمايه گذاری بااليي را در اين گونه پروژه ها 
بهمراه داشته لذا مكانيزم های متفاوتی در قيمت گذاری گاز طبيعی 
الكتريسيته  يا  و  نفت خام  مانند  انرژی  حامل های  ساير  به  نسبت 

وجود دارد.
روش های مختلفی بر پاية مسائل تئوريك و اصول تجارت برای 
اين  از  برخی  تعريف شده است  قيمت گذاری گاز طبيعی در جهان 

روش ها عبارتند از:
قيمت گذاری براساس هزينه

قيمت گذاری در اين روش براساس هزينة تمام شده گاز در سر 
چاه انجام می شد اين روش تا سال های قبل از دهة 1960 رايج بود و 
بواسطه اينكه گازهای توليدی در آن زمان عمدتاً گازهای همراه نفت 
بودند پايين بودن قيمت گاز در اين دوران بعنوان يكی از مشخصه های 

اصلی می باشد.
قيمت گذاری براساس برابرسازی

در اين ديدگاه ارزش حرارتی هر حامل انرژی يك ارزش يكسان 
است اعم از اين كه مربوط به فرآورده های نفتی، گازطبيعی و يا هر 

منبع ديگر باشد. 
قيمت گذاری براساس ارزش

از مخازن دريايی تأمين می شود. با توجه به برنامه های گسترده ای كه 
برای توسعة فازهای ميدان پارس جنوبی كه در خليج فارس واقع شده 
و قرار است از 7 فاز توليدی فعلی)هر فاز 28 ميليون متر مكعب در 
روز توانايی توليد دارد ( به معادل 28 فاز تا هفت سال آينده برسد و 
همچنين بهره برداری از ميدان گازی پارس شمالی با توليد روزانه 100 
ميليون متر مكعب، گلشن با 50 ميليون متر مكعب در روز و كيش با 
حدود 100 ميليون متر مكعب در روز، جمع توليد دريايی را از 200 
ميليون متر مكعب فعلی به بيش از 1000 ميليون متر مكعب در روز 
از 75درصد  به بيش  منابع دريايی را  افزايش می دهد و عماًل سهم 

می رساند.
با توجه به اينكه هزينه هاي اكتشاف، استخراج و توليد در بخش 
دريا به مراتب باالتر از بخش خشكي است اين تغيير سهم و افزايش 
توليد در بخش دريا موجب افزايش هزينة تمام شده گاز طبيعي در اين 
بخش ها در سال هاي آتي نسبت به وضعيت موجود خواهد بود )قابل 
ذكر است كه در حال حاضر سهم گازهاي همراه نفت در توليد گاز 
طبيعي كشور حدود 18درصد است كه سهم اين نوع گاز طي هفت 

سال آينده به حدود 5درصد كاهش مي يابد(.
به حجم  توجهی  قابل  ميزان  به  جهان  طبيعی  گاز  عرضة  ميزان 
ذخائر منطقه ونيز هزينة توليد آن بستگی دارد. قسمت عمدة ذخائر گاز 

طبيعی جهان از بازارهای عمدة مصرف دور هستند.
در برخی از موارد، هزينة توليد گاز طبيعی به واسطة غنی بودن آن 
ارزان تر می باشد برای مثال در حوزة مستقل پارس جنوبی، وجود حجم 
قابل مالحظة ميعانات گازی، گاز مايع و ساير مايعات همراه قسمت 

عمدة هزينة توسعة حوزه را پوشش می دهد.
تريليون   7/3 به  انرژی  جهانی  بازارهای  آينده،  سال   30 طی 
مترمكعب ظرفيت جديد توليد گاز طبيعی نياز خواهند داشت كه به 
طور متوسط بايستی طی اين 3 دهه توليد گاز طبيعی جهان ساليانه 260 

ميليارد مترمكعب افزايش يابد.
تحقق برنامة عرضه و تقاضای گاز طبيعی در جهان تا سال 2030 
ميالدی مستلزم سرمايه گذاری ساالنه حدود 100 ميليارد دالر در اين 

صنعت است.
فعاليت های اكتشاف و توسعه نيمی از اين سرمايه گذاری را شامل 
مي شود و احداث تأسيسات پائين دستی از قبيل خطوط لوله انتقال 
فشار باال، شبكه های محلی توزيع، امكانات ذخيره سازی، واحدهای 
توليد گاز طبيعی مايع)LNG ( و تبديل مجدد آن به گاز طبيعی و 
كشتی های مخصوص حمل LNG مابقی اين حجم سرمايه گذاری را 

به خود اختصاص می دهند.
يكی از مهمترين مباحث قراردادهای خريد و فروش گاز طبيعی 
موضوع قيمت و فرمولی كه جهت اين امر پيش بينی شده می باشد. 
توليد گاز طبيعي بخصوص از ميادين دريايي نياز به عمليات متنوع 
و پيچيده ای جهت توليد و پااليش گازطبيعی دارد. حفاری در اعماق 
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اين مفهوم قيمت گذاری از ديدگاه اقتصاددانان مقبوليت بيشتری 
هزينة  با  ارتباط  در  احتراق  نقطة  در  گاز  قيمت  اين روش  در  دارد. 

بهترين سوخت جايگزين قرار می گيرد.
قيمت گذاری براساس معادل قيمت سرمرز

در  كننده  عرضه  منبع  از  فارغ  وارداتی  گاز  كلية  حالت  اين  در 
قيمت  دارای  می شوند  كشوری  لوله  شبكه خطوط  وارد  كه  نقطه ای 

يكسان خواهند بود .
فرمو ل هاي قيمت گذاری گاز طبيعی:

قيمت گذاری گاز طبيعی تحّوالت زيادی را طی دهة اخير داشته 
است..هرچندكيفيت گاز طبيعی از نظر تركيب و ارزش حرارتی آن و 
يا ميزان سرمايه گذاری در توليد و انتقال فاكتورهای موثری در قيمت 
نقش  بين عرضه كننده و خريدار  قيمتی  گاز می باشند ولی مذاكرات 
طبيعي  گاز  توليدكنندگان   ، داشت  امر خواهد  اين  در  تعيين كننده ای 
محدود می باشند، از سوی ديگر، خريداران گاز نيز عمدتاً شركت های 
انحصاری فعال در بازار گاز هستند. در سمت خريداران هنوز بسياری 
بازارهای گاز طبيعی نيمه انحصاری است و وجود بسياری از بازارهای 
كنترل شده و انحصاری در اين صنعت، امكان رقابت را بوجود نمی آورد. 
عرضه كنندگان  از  گاز  امكان خريد  كه  شرايطی خريداری  چنين  در 
مختلفی را داشته باشد، خود بعنوان عاملی تعيين كننده در قيمت گاز 
تبديل خواهد شد و برعكس خريداری كه تنها امكان واردات گاز از 

قيمتی  از تصميمات  تأثيرپذير  باشد بسيار  يك عرضه كننده را داشته 
عرضه كننده خواهد بود.

گاز طبيعی می تواند به عنوان جانشينی مهم برای ساير انرژی ها، 
باشد.  الكتريسته و ذغال سنگ  نفتی،  فرآورده های  ويا  نفت خام  مانند 
بطور مثال در صورتی كه قيمت نفت خام افزايش يابد، تقاضای گاز 
طبيعی به عنوان جانشين آن افزايش خواهد يافت و در صورت ثابت 
ماندن عرضه، نهايتاً به افزايش قيمت گاز طبيعی منجر خواهد شد. در 
فروشندگان  و  آنكه خريداران  برای  گازطبيعی،  قيمت گذاری  الگوی 
عمومًا  نمايند  انرژی  بازار  قيمتی  تعديالت  با  همراه  را  خود  بتوانند 
قيمت گاز طبيعی طبق فرمولی توافقی و مرتبط با قيمت ساير انرژی ها 

تعيين مي شود.
فرمول های قيمت گذاری گازطبيعي عمدتاً عبارتند از: فرمول های 

حاصلضرب ،فرمول های جمع،
محاسبة  فرمول هاي  سقف،  و  كف  محدوديت  با  فرمول های 

معكوس .
توجه  با  مختلف جهان  مناطق  در  گرفته شده  به كار  فرمول های 
به شرايط حاكم بر مبادالت انرژی و شرايط محيطی و سياسی آنان 
متفاوت است و ليكن عموماً از يك شالودة واحد پيروی می نمايند. در 
اين مقاله برای نمونه به  فرمول قيمت گذاری گازطبيعی مايع در منطقة 

آسيا و اقيانوسيه اشاره می شود.
فرمول قيمت گذاری گاز طبيعی مايع در اين منطقه بگونه ای تنظيم 
شده كه دو طرف فروشنده و خريدار از خطرات نوسانات شديد قيمت 
نفت مصون بمانند. فرمول كلی فيمت گذاری LNG در منطقة آسيا 
به شرح ذيل است كه الگوی اصلی مورد استفاده ژاپن بوده و ديگر 

كشورها نيز از آن استفاده می نمايند.
P = A  JCC + B + S

P : قيمت LNG بصورت FOB بر حسب دالر در هر ميليون 
بی تی يو

A : فاكتور تبديل بشكه به بی تی يو  )برگردان ارزش حرارتی نفت 
خام بر حسب بی تی يو( در صورتی كه يك بشكه نفت خام 6/73 ميليون 

بی تی يو در نظر گرفته شود اين ضريب 0/1485 خواهد بود.
B : جزء ثابت يا عامل رشد كه در واقع نشان دهندة هزينة حمل 
LNG می باشد اين ضريب  معموالً در محدودة )B <>5/0  1( دالر / 

ميليون بی تی يو قرار گرفته است.
S : مكانيزم منحنی S شكل است كه در واقع متعادل كنندة اثرات 

منطقه ای قيمت نفت خام است.
به طوركلي مقوله قيمت گذاری گاز طبيعی و فرمول های مربوطه 
تابع پارامترهای متعدد و شرايط اجتماعي، اقتصادی و سياسی منطقه ای 
می باشد با توجه به ماهيت توليد گازطبيعی كه نياز به سرمايه گذاری و 
زمان اجرای باال دارد و ضرورت استمرار دريافت گاز توسط متقاضيان 
توزيع  فنی سيستم  بواسطه شرايط  انرژی  اين حامل  واردكنندگان  و 
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گاز، ضروری است قيمت گذاری گاز طبيعی و فرمول های بكار گرفته 
شده در اين رابطه از ثبات و استحكام كافی برخوردار باشند و به طور 
كلی با يك ديدگاه بلندمدت ) حداقل 15 ساله ( به آن توجه شود و 
فرمول به كار گرفته شده حالت WIN – WIN برای هر دو طرف 

عرضه كننده و مصرف كننده داشته باشد.
گرفته  بكار  فرمول های  در خصوص  فوق  موضوع  رعايت  عدم 
شده در مورد واردات گاز طبيعی از تركمنستان و صادرات به تركيه 
موجب شده كه كشور در شرايط خاصی متأثر از اين نوع قيمت گذاری 

باشد.
با توجه به اين كه عقد قرارداد واردات گاز طبيعی با تركمنستان 
در شرايطی اتفاق افتاد كه تركمنستان تازه استقالل يافته بود و عليرغم 
امكان توليد گازطبيعی به ميزان زياد، مصرف داخلی آن كم و صادرات 
نيز نداشت لذا در آن شرايط با عنايت به احتياج فراوان به ارز خارجی 
حاضر به قبول هر گونه شرايط برای صادرات گاز طبيعی خود بود و 

حاضر شد با قيمت پايين گاز را صادر نمايد.
اين امر پس از اينكه تركمنستان كم كم بازارهای جديد را پيدا 
كرد و ايران نيز در شرايط ناپايداری از نظر عرضه گاز قرار گرفت 

)زمستان سرد سال 1386 ( بصورت يك 
طرفه ملغي شد و كشور دچار مشكالت 
به  توجه  با  نهايتًا  گرديد.  گاز  كمبود 
گازرسانی  سيستم  از  بخشی  وابستگی 
در  )بخصوص  وارداتی  گاز  به  كشور 
با  شد  مجبور  ايران  سال(  سرد  فصول 

قيمتی به مراتب باالتر از فرمول قراردادی اوليه گاز را از تركمنستان 
خريداری نمايد.

كشور  كه  اين  به  عنايت  با  طبيعی  گاز  صادرات  بخش  در 
خوشبختانه از نظر موقعيت جغرافيايی در شرايطی قرار دارد كه هم 
امكان صادرات گاز به صورت خط لوله به كشورهای همسايه )تركيه، 
ارمنستان، پاكستان، بحرين، عمان، امارات و كويت( و همچنين اروپا و 
هند را دارد و با توجه به منابع گازی واقع در دريا و احداث تأسيسات 
به  صادرات  و  مايع  طبيعی  گاز  توليد  امكان   LNG و  پااليشگاهی 
كشورهای آسيای جنوب شرقی و ديگر متقاضيان نيز برای آن فراهم 
است الزم است نسبت به تعيين هزينة تمام شده گازطبيعی در خروجی 
پااليشگاه ها اقدام و پس از افزودن هزينه های انتقال بوسيلة خط لوله و 
يا تبديل به LNG و انتقال بوسيلة كشتی و منظور نمودن ارزش ذاتی 

گاز نسبت به قيمت گذاری و تعريف فرمولی معقول اقدام نمايد.
 LNG به انتقال و تبديل گاز طبيعی  از نظر محاسبه هزينه های 
مشكل زيادی وجود ندارد وليكن در مورد هزينة تمام شده گازطبيعی در 
خروجی پااليشگاه چالش های زيادی در بخش های داخلی و مذاكرات 
بين المللی است كه در بسياري از موارد هنوز به عدد و فرمولی كه مورد 

توافق طرفين باشد دستيابی حاصل نشده است.

برای گريز از چانه زنی ها در بخش هزينة تمام شده و همچنين 
استفاده از قيمت های جهانی گاز، در قراردادهای اخير با شركت های 
چينی و مالزيايی در ارتباط با توسعة ميادين پارس شمالی و گلشن )كه 
به منظور توليد LNG توسعه خواهند يافت ( فرمولی به شرح ذيل در 

تفاهم نامه ها منظور شده است.
 LNG قيمت خوراك واحدهاي = PJ  -T-L+V

كه در اين فرمول:
PJ: قيمت LNG در ژاپن

T : هزينه حمل و نقل
LNGهزينه تبديل گاز طبيعی به : L 

 LNG مايعات با ارزش در گاز تحويلی كه در پروسه توليد :V
آزاد می شود.

اين فرمول از ديدگاه دو طرف دارای معايب و محاسنی است. 
اين گاز را می خواهد در كشور خودش مصرف  برای متقاضی كه 
بعنوان  را  طوالنی مدت  و  مطمئن  منبع  يك  به  دسترسی  و  نموده 
برای  وليكن  است  مناسب  می بيند  قرارداد  اين  حاشيه ای  منافع 
LNG توليدی را برای فروش به بازارهای بين المللی  متقاضی كه 
نيست.  جذاب  زياد  دارد  مدنظر 
و  قيمت گذاری  موضوع  بنابراين 
فروش  مناسب  فرمول  پيش بينی 
يك  عنوان  به  همچنان  گازطبيعی 
موضوع قابل مطالعه توسط اساتيد 
و دانشجويان و متخصصين بخش 

انرژی مطرح است.
در بخش داخلی با توجه به مصوبة اخير دولت مبنی بر پياده سازی 
حامل های  فروش  قيمت های  اصالح  و  يارانه ها  هدفمندكردن  طرح 
انرژی و برقراری سيستم های بنگاه داري در بخش صنعت نفت الزم 
است  قيمت تمام شده گاز طبيعی در ورودی پااليشگاه ها مشخص 
باشد. در اين راستا الزم است هزينة تمام شدة استخراج، توليد و انتقال 

گاز تا فنس پااليشگاه به عالوة ارزش ذاتی گازمدنظر قرار گيرد. 
مسلم است با توجه به اينكه در نهايي شدن فرمول قيمت گذاري 
باشند  داشته  رضايت  قبولي  قابل  حد  تا  معامله  طرف  دو  بايستي 
ضروري است فرمول بكار برده شده داراي انعطاف هاي الزم باشد 
و  كف  تعيين  براسا س  قيمت گذاري  نمودن  ملحوظ  نحوي  به  و 
سقف ) به شكل S ( كه در آن كف قيمت ، عبارت از ارزش ذاتي 
قيمت  معادل سازي  به  توجه  با  سقف  و  شده  تمام  هزينة  به عالوة 
گاز با ارزش جايگزيني سبد انرژي داخل كشور مورد معامله است 
تعيين شود. همچنين در فرمول قيمت گذاری بند مربوط به اصالح 
از  سال   5 تا   3 بين  كه  شود  تنظيم  گونه ای  به  و  منظور  قيمت ها 
شروع قرارداد و در دوره هاي بعدي امكان تصحيح قيمت ها وجود 

داشته باشد . 

به طوركلي مقوله قيمت گذاری گاز طبيعی و فرمول های 
مربوطه تابع پارامترهای متعدد و شرايط اجتماعي، 

اقتصادی و سياسی منطقه ای می باشد
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1/8 ميليارد  تامين مالي 
دالري توسعه فاز 12 پارس 
جنوبي در سال جاري

غالمرضا منوچهري –مدير عامل شركت 
پتروپارس- گفت: با توجه به مساعدت وزير 
نفت براي تقويت مالي نيكو و تأمين مالي پروژه 
از راه هاي مختلف، تامين مالي توسعه فاز 12 
هرچه سريعتر انجام مي شود. در اين خصوص 
بخشي از اعتبار ياد شده )1/8 ميليارد دالر( از 
سوي شركت آنگواليي به عنوان سرمايه گذار 
براي  نيز  تا اكنون  تامين خواهد شد.  خارجي 
توسعة فاز 12 پارس جنوبي 1/6 ميليارد دالر از 
منابع داخلي و خارجي تأمين مالي شده است. 

توسعة فاز 12 پارس جنوبي تاكنون حدود 30 
تحقق  با  كه  داشته  فيزيكي  پيشرفت  درصد 
پيشرفت  دالري،  ميليارد   1/8 سرمايه گذاري 
توسعة اين پروژه در سال جاري به حدود 60 

درصد خواهد رسيد. 
در عين حال گروه هندوجا شركت او.ان.
جي.سي هند براي سرمايه گذاري 40 درصدي 
با  مذاكراتي  و  كرده  آمادگي  اعالم  فاز  اين  در 
گروه هاي كارشناسي اين كشور در حال انجام 
است. مذاكراتي نيز با ونزوئال براي سرمايه گذاري 
و مشاركت 10 درصدي اين كشور در اين پروژه 
فعاليت هاي  برخي  شركت  اين  و  شده  انجام 
كارشناسي را براي حضور در توسعة فاز 12 انجام 
داده است. بر اساس برآوردها، اجراي توسعه فاز 

ميليارد دالر  پارس جنوبي در مجموع7/5   12
سرمايه نياز دارد كه بيش از 4/5 ميليارد دالر آن 
از سوي شركت نيكو تأمين مي شود.  هدف از 
توسعة فاز 12 پارس جنوبي توليد روزانه 78 
فوت مكعب(  ميليارد  )سه  متر مكعب  ميليون 
از مخزن مشترك پارس جنوبي  گاز طبيعي 
براي تزريق بخشي از آن به خط لولة ششم 
گاز كشور است و بخشي ديگر از اين گاز 
به صورت غني و ترش به واحدهاي توليد 
اختصاص  )ال.ان.جي(  صادراتي  مايع  گاز 
هزار   120 روزانه  توليد  همچنين  مي يابد، 
از  تن گوگرد   750 و  گازي  ميعانات  بشكه 
شمار  به  فاز  اين  توليدي  محصوالت  ديگر 

مي رود. 

اختصاص نيمي از بودجه 
واردات بنزين براي پااليشگاه 
ستاره خليج فارس

عامل  –مدير  كراچيان  اسماعيل  محمد 
گفت:  فارس-  خليج  ستاره  نفت  شركت 
فارس  ستاره خليج  پااليشگاه  احداث  طرح 
با هدف تأمين روزانه 35 ميليون ليتر بنزين 
ميليون  توليد روزانه 13  اكتان 95،  با درجه 
سه   ،LPG ليتر   ميليون  دو  نفت -گاز،  ليتر 
 130 و  سبك  جت  سوخت  ليتر  ميليون 
زميني  در   84 سال  در  گوگرد،  ليتر  ميليون 
به مساحت 700 هكتار زيربنا تبيين شد اما 
مقدمات اجرايي آن تا ابتداي دولت نهم به 

تعويق افتاد. 
موجود,  پتانسيل هاي  به  توجه  با 
درصدي   40 فيزيكي  رشد  پيش بيني 

دليل  به  كه  مي شد  تصور   88 سال  براي 
از  پروژه  اجرايي  اعتبارات  تأمين  عدم 
مشكل  با  پروژه  ادامه  سهامداران،  سوي 
شده  منعقد  قرارداد  براساس  شد.  مواجه 
سهامداران پروژه ستاره خليج فارس مطابق 
سهم ماهانه خود در پايان هر ماه بايد يك 
ميليارد  يك  نقدي  درصد  سي  دوازدهم 
در  يافته  تخصيص  دالري  ميليون   100 و 
بودجه 88 را به اين پروژه مي پرداختند، اما 
سال  پايان  تا   88 سال  مهرماه  از  متأسفانه 
اين حكم اجرايي نشد, به گونه اي كه هدف 
اجراي 60 درصدي پروژه برطبق برنامه به 

32,36 درصد كاهش يافت. 

عامل  –مدير  ساز  جشن  اهلل  سيف 
دستور  با  گفت:  ايران-  نفت  ملي  شركت 
رئيس جمهور، بخشي از منابع ارزي كشور 
تشكيل  با  و  گرفته  قرار  بانك ها  اختيار  در 
پيش بيني  ايراني  بانك  چند  از  كنسرسيومي 

پروژه ها  مالي  تامين  براي  امسال  مي شود, 
مشكلي وجود نداشته باشد. با حمايت وزير 
پروژه هاي  مالي  منابع  تأمين  وضعيت  نفت، 
صنعت نفت كشور مطلوب است. جزئيات 
نفت  صنعت  پروژه هاي  مالي  تامين  برنامة 
زودي  به  جمهور  رئيس  دستور  براساس 
تحقق  براي  براين اساس  مي شود.  اعالم 
اهداف برنامة پنجم توسعه در بخش نفت و 
گاز بايد ساالنه 31 ميليارد دالر سرمايه گذاري 

در حوزه باالدستي و در حوزه گاز نيز بايد 
دالر  ميليارد   40 آينده,  سال   5 تا   4 ظرف 
ويژگي هاي  از  يكي  شود.  سرمايه گذاري 
حجم  بودن  اجرا  قابل  توسعه  پنجم  برنامة 
اين  در  شده  تعريف  پروژه هاي  چشمگير 
انجام  برنامه ريزي  بر اساس  و  است  برنامه 
شده توليد هزار و 111 مترمكعب گاز و 5 
ميليون و 150 هزار بشكه نفت تا سال 1393 

 در اين برنامه هدف گذاري شده است. 

از منابع  اختصاص بخشي 
ارزي بانک ها براي تامين 
مالي پروژه هاي صنعت نفت
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طرح  -مدير  قنوات پور  محمدعلي 
متن-  شركت  در  جفير  نفتي  ميدان  توسعة 
گفت: توليد زودهنگام از اين طرح با حضور 
در  بالروس  و  ايران  جمهوري  رؤساي 
رسمي  بهره برداري  به  پروژه،  اجراي  محل 
درصد   75 حدود  تقريبًا  هم اكنون  مي رسد. 
ميدان  توسعه  طرح  فيزيكي  فعاليت هاي  از 

نفتخيز  مناطق  شركت  سوي  از  جفير  نفتي 
جنوب انجام شده است. توليد زودهنگام از 
از طريق چهار حلقه چاه  نفتي جفير  ميدان 
اين  از  حلقه  دو  هم اكنون  و  مي شود  انجام 
در  نيز  ديگر  حلقه  دو  و  شده  آماده  چاه ها 
توليد  فاز  در  مي شوند.  توليدي  ماه  خرداد 
از  شده  توليد  نفت  جفير،  ميدان  زودهنگام 
هنگام  زود  توليد  اينچي  طريق خط لوله 10 
آزادگان براي فرآورش به واحد بهره برداري 

شماره 3 اهواز منتقل مي شود.
براي انتقال نفت به واحد بهره برداري اهواز 
3, كالستري در حال نصب است و بهره برداري 
از اين كالستر همزمان با پايان عمليات به توليد 
رسيدن چاه هاي باقيمانده فاز زود هنگام جفير، 
انجام مي شود. حجم توليد نفت از ميدان جفير در 
زمان راه اندازي مرحلة زود هنگام، حدود 3500 
بشكه در روز است كه اين ميزان تا پايان امسال 
به تدريج به 6 هزار بشكه مي رسد. البته مجموع 
سرمايه گذاري انجام شده در طرح توليد زودهنگام 
از ميدان نفتي جفير جدا از سرمايه گذاري كل 

پروژه, حدود 72 ميليون دالر بوده است.

يكي از اصلي ترين اهداف در بهره برداري 
از اين طرح، انجام آزمايش هاي مختلف براي 
شده  طراحي  اهداف  به  مطلوب  دستيابي 
است.  بعدي  فاز  دو  در  جفير  توسعة  براي 
در اين آزمايش ها اطالعات الزم براي توليد 
در فازهاي بعدي مشخص مي شود. قرارداد 
طرح توسعة ميدان جفير، پنجم سپتامبر 2007 
بين شركت ملي نفت ايران و شركت روسي 
بالروس نفت و شركت پتروايران منعقد شد. 
به همين منظور شركت پتروايران و شركت 
را تشكيل  »بلپارس«  نفت، شركت  بالروس 
آن سهم 50 درصدي  در  كه هر يك  دادند 
را  زمين شناسي  اين طرح بخش  در  دارند. 
طرف روسي و بخش هاي باالدستي و حفاري 
را شركت پتروايران انجام خواهد داد، ضمن 
توليد  براي  فناوري شركت روسي  از  اينكه 
ميدان  توسعه  مي شود.  استفاده  نيز  بهينه 
منابع  از  استفاده  با  نفتي جفير در دو بخش 
داخلي شركت ملي نفت ايران و بيع متقابل با 
مشاركت شركت پترو ايران و بالروس نفت 

در حال انجام است. 

شركت  -مديرعامل  ضيغمي  عليرضا 
نفت مناطق مركزي ايران- گفت: در صورت 
تعدادي  توسعة  مذاكرات,  رسيدن  نتيجه  به 
به  شركت  اين  گاز  و  نفت  ميدان هاي  از 
ميدان هاي  و  واگذار  خارجي  شركت هاي 

ست  در  ميادين  فهرست  به  ديگر  جديد 
ميدان هاي  توسعة  با  مي شود.  اضافه  توسعه 
سعادت  و  »سروستان  سفيدزاخور«،  و  »دي 
بيجار  »تنگه   ،»2 »دهلران  »خشت«،  آباد«، 
»دانان«،  بنگستان«،  و  خوش  »چشمه   ،»2
و  »شاخه  شرقي«،  عسلويه  و  سومار  آبان، 
قم«،  »البرز  »نمك غربي و زيره«،  ويزنهار«، 
مجموع  در  جنوبي«  »گشوي  و  »شوريجه« 
از  بيش  و  نفت  بشكه  هزار   125 روزانه 
توليد  ظرفيت  به  گاز  مترمكعب  ميليون   70
نفت و گاز كشور مي افزايد،  همچنين طرح 
پروژه هايي  جمله  از  نيز  ان. جي. ال-3100 
بانك هاي  از  آن  نياز  مورد  اعتبار  كه  است 

داخلي تأمين خواهد شد.
اجراي  جاري  سال  در  خوشبختانه 
پروژه هاي اين شركت محدوديتي براي تامين 
ميدان هاي  از  توليد  افزايش  و  ندارد  مالي 

نفتي و گازي به خصوص ميدان هاي مشترك 
اولويت كاري شركت نفت مناطق مركزي در 
امسال خواهد بود. شركت هاي زيرمجموعة 
بلكه  توليد،  تثبيت  تنها  نه  نيز  مركزي  نفت 
طبق تعهدهاي انجام شده بايد با حفاري هاي 
جديد و بهينه كردن سيستم ها, افزايش توليد 
نفت و گاز را به طور جدي در دستور كار 

قرار دهند.
عنوان  به  مركزي  مناطق  نفت  شركت 
يكي از عمده ترين شركت ها در توليد نفت 
و به خصوص گاز كشور بايد بتواند منابع 
كند  صرف  نحو  بهترين  به  را  جديد  مالي 
اين  توليد  و سهم  بيني شده  پيش  توليد  و 
شركت در برنامة پنجم را محقق كند. براي 
به  شركت  اين  توسعه  پنجم  برنامة  اجراي 
حداقل دو تا سه ميليارد دالر اعتبار نيازمند 

دارد.  

تا پايان خرداد 89 
بهره برداري از طرح توليد 
نفتي جفير  ميدان  زودهنگام 
آغاز مي شود

تامين 4 ميليارد دالر اعتبار 
از بانک هاي داخلي براي 
اجراي 14 طرح نفتي
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يورو  ميليون   300 فروش  قرارداد 
گواهي سپرده ارزي بين شركت ملي صنايع 
امضاء  صادرات  توسعه  بانك  و  پتروشيمي 
شد. با انعقاد اين قرارداد، شركت ملي صنايع 
پتروشيمي مي تواند با تأمين نياز ارزي خود، 

با  را  كشور  توسعه  پنجم  برنامه  طرح هاي 
توسعه  بانك  كند.   اجرا  بيشتري  سرعت 
صادرات با موافقت بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران ضمن عرضة اين گواهي سپرده 
ارزي در بازارهاي بين المللي، پرداخت سود 
و اصل سرمايه را نيز تضمين كرد. فروش اين 
اوراق از صبح پنجشنبه 19 فروردين از طريق 
شعب بانك هاي ايراني در خارج كشور آغاز 
اقدام براساس مجوز قانون بودجه  شد. اين 

دالر  ميليارد  يك  انتشار  بر  مبني   88 سال 
نيازهاي  تأمين  براي  ارزي  مشاركت  اوراق 
انجام  پتروشيمي  صنايع  ملي  شركت  ارزي 
ابتداي  از  اوراق  اين  مابقي  همچنين  شد. 
عرضه  جهاني  بازارهاي  در   89 ارديبهشت 
مي شود.  براساس قانون بودجه سال 1389 
شركت ملي صنايع پتروشيمي مجاز است در 
اين سال تا 2 ميليارد يورو اوراق مشاركت 

ارزي به فروش رساند. 

منطقه پارس شمالي به 
پارس جنوبي ملحق شد

موسي سوري -مديرعامل سازمان منطقه 
ويژه اقتصادي انرژي پارس- از الحاق محدوده 
16هزار هكتاري پارس شمالي به محدوده 30 

هزار هكتاري پارس جنوبي خبر داد. 
پارس  به  پارس شمالي  الحاق محدوده 
جنوبي در جلسه 28 بهمن ماه سال گذشته 
و  است  رسيده  تصويب  به  وزيران  هيئت 
اين مصوبه در 23 اسفند ماه از سوي معاون 
وزارتخانه هاي  به  جمهوري  رييس  اول 
همچنين  كشاورزي،  جهاد  و  كشور  نفت، 
به سازمان حفاظت محيط زيست ابالغ شده 
)مصوبه  قانوني  مجوز  اين  صدور  با  است. 
طرح هاي  براي  زمين  تامين  فرايند  دولت( 
صنعت نفت كشور و تسريع در روند توسعة 

اقتصادي منطقه فراهم شده و با شمول قوانين 
و مقررات مناطق ويژه، شركت هاي فعال در 
برخوردار  قانوني  تسهيالت  از  منطقه  اين 

خواهند شد.
اقدام  هرگونه  شده  ياد  مصوبة  بر اساس 
در منطقة ويژه اقتصادي انرژي پارس پس از 
انجام مطالعات زيست محيطي و رعايت كامل 
نتايج مطالعات مذكور و ساير قوانين و مقررات 
زيست محيطي و حفظ منابع طبيعي صورت مي 
گيرد. با ادغام دو منطقه پارس شمالي و پارس 
انرژي  اقتصادي  منطقة  كل  وسعت  جنوبي، 
پارس شامل منطقه پارس 1 )پارس جنوبي(، 
)پارس   3 پارس  و  كنگان(  )پارس   2 پارس 

شمالي( به 46 هزار هكتار بالغ شده است. 

شركت  -مديرعامل  كاظمي  عباس 
بهينه سازي مصرف سوخت- گفت: خودروهاي 
كمي  سوخت  مصرف  بايد  ايران  به  وارداتي 
داشته باشند، اين خودروها براي عبور و مرور 
در سطح كشور حداقل بايد از استاندارد بين 

المللي يورو 4 برخوردار باشند. 
روند واردات خودرو به كشور به لحاظ 
ميزان مصرف انرژي كاماًل در حال كنترل است 
متوسط مصرف  گذشته  سال  در طول 10  و 

بنزين خودروهاي وارداتي و داخلي به كشور 
از 14 ليتر به 10 ليتر به ازاي هر 100 كيلومتر 

كاهش يافته است.
آمدن  پايين  داليل  مهمترين  از  يكي 
سال هاي  در  كشور  بنزين  متوسط  مصرف 
توليد  خط  شدن  خارج  رده  از  اخير, 
و  پيكان  همچون  پرمصرف  خودروهاي 
مالي  حمايت  با  هم اكنون  و  است  پاترول 
به  ساز  خودرو  هاي  شركت  نفت  وزارت 
جاي توليد خودروهاي پر مصرف به توليد 

خودرو هاي كم مصرف روي آورده اند.
با هدفمند شدن يارانه ها در كشور راندمان 
و  ساختماني  صنعتي،  بخش هاي  در  كاري 

حمل و نقل افزايش خواهد يافت، زيرا بخشي 
از سود و بازپرداخت حاصل از هدفمند شدن 
يارانه ها به ارتقاي سيستم هاي كاري اين سه 

بخش اختصاص مي يابد. 
اولويت امروز براي كشور بهبود راندمان 
توسعه   كشورهاي  در  حتي  و  است  انرژي 
يافته همانند ژاپن كه در كاهش شدت مصرف 
انرژي پيشگام هستند، بهترين و مناسب ترين 
راه ارتقاي راندمان، بهبود مصرف انرژي است. 
استانداردهاي  تدوين  پاياني  مراحل  هم اكنون 
صنايع نفت و گاز كشور در حال انجام است و 
مطالعه بر روي اين موضوع با اولويت زياد در 

حال انجام است. 

استاندارد يورو 4 حداقل 
شرط الزم براي واردات 
خودرو به كشور

قرارداد فروش 300 ميليون 
يورو گواهي سپرده ارزي 
امضاء شد پتروشيمي 
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شركت  -مديرعامل  طاهري  منوچهر 
صورت  در  گفت:  بيدبلند2-  گاز  پااليش 
نهايي شدن مذاكرات شركت ملي گاز ايران 
با بانك صادرات و تاسيس شركتي مشترك، 
براي  يورو  ميليارد   1/6 حدود  در  اعتباري 
شتاب بخشي به روند اجراي طرح بيدبلند2 

اختصاص خواهد يافت. 
با احداث پااليشگاه گاز بيدبلند2 روزانه 
توليد  به  شيرين  گاز  متر مكعب  ميليون   46
گاز كشور افزوده مي شود. هم اكنون مجوز 
بانك مركزي  از  ميليون يورو  گشايش 702 
با  و  است  شده  گرفته  اسالمي  جمهوري 
پيگيري هاي مستمر انجام شده، در روزهاي 
پاياني اسفند سال گذشته 400 ميليون يورو 

از اسناد اعتباري براي تزريق در بخش هاي 
تجارت  بانك  توسط  طرح  اين  مختلف 

گشايش يافته است.
تاكنون اين طرح پيشرفت 12 درصدي 
داشته و مبلغ 300 ميليون يورو )تامين شده 
از حساب ذخيره ارزي( براي اين طرح هزينه 
شوراي  برآوردهاي  براساس  كه  است  شده 
اقتصادي، احداث اين پااليشگاه در مجموع 
به حدود دو ميليارد و 177ميليون دالر منابع 
مالي نياز دارد. با تخصيص منابع مالي الزم 
براي پيشبرد طرح ياد شده، پيشرفت فيزيكي 
تا  15درصدي  رشد  با  كنوني  شده  ايجاد 
و  رسيد  خواهد  درصد   27 به  امسال  پايان 
آن  از  بهره برداري  دوم سال 1392  نيمة  در 

آغاز خواهد شد.
شده  كارشناسي  مطالعات  بر اساس 
بهره برداري از طرح بيدبلند 2 با در نظر گرفتن 
بهاي نفت خام )بشكه اي 30 دالر( و قيمت هاي 
به  ارز  ميليارد دالر  گاز، ساالنه يك  يارانه اي 

چرخة اقتصادي كشور وارد خواهد كرد.
با افزايش بهاي نفت خام به بيش از 70 
دالر هر بشكه و ديگر محصوالت گازي و 
بين المللي،  بازارهاي  در  نفتي  فرآورده هاي 
از  حاصل  شده  پيش بيني  سود  ميزان 
بهره برداري از اين طرح، به بيش از دو برابر 
در  مي شود  پيش بيني  و  است  يافته  افزايش 
شرايط كنوني، سرمايه گذاري صورت گرفته 
در   2 بيدبلند  گاز  پااليشگاه  ساخت  براي 

مدت زمان يك ساله مستهلك شود.
ساخت اين پااليشگاه را كنسرسيومي از 
شركت هاي جهان پارس و سازه )در بخش 
الف( و شركت تهران جنوب )در بخش ب( 

به عهده دارند.
در   2 بيدبلند  گاز  پااليشگاه  ساخت   
اقتصاد  شوراي  تصويب  به   1379 اسفند 
رسيد و با مصوبه هيئت مديره شركت ملي 
گاز  ملي  شركت  به  آن  ساخت  ايران،  گاز 

ايران واگذار شد. 

عرضة سي.ان.جي با كارت 
انرژي تا پايان امسال

عليرضا اميني -مشاور معاون وزير نفت و 
مدير سامانه هوشمند سوخت كشور- گفت: 

يك ميليون و 638 هزار خودرو دوگانه سوز 
و پاية گاز سوز, تا پايان امسال كارت انرژي 
سي.ان.جي دريافت مي كنند. همچنين تا پايان 
سال 1389 در يك هزار و 800 جايگاه  عرضه 
 19 و  )سي.ان.جي(  شده  فشرده  گازطبيعي 
سوخت  هوشمند  سامانه  ال.پي.جي،  جايگاه 

نصب و راه اندازي مي شود. 
هوشمند  سامانة  نصب  پايلوت  عمليات 
سي.ان.جي  جايگاه  دو  در  هم اكنون  سوخت 
كشور به صورت آزمايشي آغاز شده است و 
به زودي عرضة سوخت در اين جايگاه ها با 
از  انرژي  كارت  انجام مي شود.  انرژي  كارت 
طريق تغيير كاربري كارت هوشمند سوخت 
موجود براي خودروهايي كه بنزين و سي.ان.
جي يا بنزين و ال.پي.جي مصرف مي كنند، قابل 
استفاده است و نيازي به صدور كارت هوشمند 

سوخت جديد نيست. 
دوگانه  خودروهاي  از  برخي  هم اكنون 
به  اقدام  غيرمجاز  كارگاه هاي  طريق  از  سوز 

نصب كيت هاي سوخت مي كنند، كه اين دسته 
سوخت  عرضه  طرح  اجراي  خودروها  با  از 
به  مجاز  ديگر  انرژي  كارت  با  سي.ان.جي 
كارت  زيرا  بود،  نخواهند  سوخت  دريافت 
سوخت آنها به صورت دوگانه سوز كدگذاري 
نشده است. البته پيش از اجراي طرح عرضه 
است,  ضروري  انرژي  كارت  با  سي.ان.جي 
طريق  از  گازسوز  خودروهاي  از  دسته  اين 
كارگاه هاي مجاز به نصب كيت هاي سوخت 
اقدام كنند تا براي دريافت سوخت با مشكل 
هم  شده،  فشرده  طبيعي  گاز  نشوند.  رو به رو 
اكنون سوختي قابل استفاده در خودروها است 
و نسبت به بنزين مزيت ها و معايبي دارد. اين 
سوخت اكتان بااليي دارد، تميز مي سوزد، قابل 
گازهاي خروجي  توليد  مقدار  و  انداز ه گيري 
آن پايين است، اما فراگيري آن نيازمند ارتقاي 
دانش فني،  توليد خودروهاي با راندمان باالتر 
و ايجاد شبكه وسيع عرضه در سراسر كشور 

است. 

اعتبار 1/6 ميليارد دالري 
براي شتاب دهي در ساخت 
پااليشگاه بيدبلند-2
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در سه ماه نخست سال 2010، بدليل انتشار گزارش هاي خوشبينانه از 
بهبود اوضاع اقتصادي  و انتظار رشد 3/9 درصدي دراقتصاد جهاني، بازار 
نفت به طور عام و بازار فرآورده به طور خاص رو به رونق گذارد. در اين 
دوره، بازار بنزين بيش از ديگر فرآورده ها رونق يافت. به گونه اي كه در ماه 
مارس، تفاوت  قيمت بنزين در شمال اروپا با قيمت نفت خام برنت مدت دار، 
به بيش از  160 دالر در تن رسيد كه اين تفاوت در قياس با مدت مشابه دو 
سال گذشته، دو برابر بود. كاهش عرضه و افزايش تقاضا، محرك اصلي رونق 
بازار بنزين بوده است.  هرچند كه كاهش شديد ميزان فعاليت هاي پااليشي 
نقش موثرتري داشته است. همچنين كاهش ذخيره سازي ها در مراكز مهم 
ذخيره سازي جهان بر شدت افزايش قيمت بنزين افزوده است. گفتني است 
و  اقتصادي  همكاري هاي  سازمان  كشورهاي عضو  در  تقاضا  كاهش  كه 
توسعه )OECD( با افزايش تقاضا در كشورهاي غيرعضو جبران شد و 
محموله هاي بنزين از اروپا به سوي آفريقا و خاورميانه سرازير شد. تقاضاي 
بنزين در برخي از كشورهاي خاورميانه نظير عربستان سعودي، عراق و 
عمان بيش از 15 درصد افزايش يافت. واردات روزانه بنزين عربستان در ماه 
هاي مارس و  آوريل، به ترتيب 90 و 100 هزار بشكه گزارش شده است. كه 
در قياس با ماه هاي نخستين سال 2010، چهار برابر شده است. دولت عراق 
نيز افزون بر واردات روزانه 35 هزار بشكه در قالب قراردادهاي بلندمدت، به 
خريد روزانه 10 هزار بشكه بنزين در قالب قراردادهاي تك محموله مبادرت 
ورزيده است. هنوز تاثير كاهش سهميه هاي بنزين خودروها به ماهيانه 60 
ليتر در ايران، به روشني آشكار نشده است اما به نظر مي رسد كه كاهش 

تقاضاي ايران، بازار بنزين منطقه را متاثر سازد.
بازار نفتا نيز در سه ماهه نخست امسال، روزهاي پررونقي داشت. به 
گونه اي كه بعد از دو سال كراك نفتا )اختالف قيمت نفتاي ژاپن با برنت 
آسيا( به نزديك 170 دالر در تن رسيد. البته اين روند در ماه آوريل تغيير 
افزايش  يافت.  كاهش  از 100 دالر  كمتر  به  ديگر  بار  نفتا  كراك  و  كرد 
تقاضاي منطقه آسيا-اقيانوسيه و به ويژه چين، اصلي ترين عامل تقويت 
بازار نفتا به شمار مي آيد. گفتني است كه كراك نفتا عرصه جهاني به طور 
ميانگين در قياس  با سه ماهه پاياني سال گذشته، بشكه اي 4 دالر بيشتر 
بوده است. بسته شدن آربيتراژ از اروپا به آسيا و افزايش شديد تقاضاي 
چين، مهمترين دليل افزايش قيمت نفتا در قياس با ديگر فرآورده هاي نفتي 
بوده است.  فرآورده هاي نفتي نيمه سبك )Middle Distillate( بازار 
مطلوبي نداشته است. هر چند كه در چند ماه اخير ميزان ذخيره سازي هاي 
شناور آن كاهش يافته و به عدد 55 ميليون بشكه و در واقع  به نصف 
رسيده است اما با وجود اين، بازار اين فرآورده ها رونق چنداني ندارد.  در 
اروپا نزديك به 45 ميليون بشكه فرآورده نيمه سبك شناور بر آب وجود 

دارد كه 18 تا 23 ميليون از آن نفت گاز، 13 تا 15 ميليون بشكه ديزل و 
6 تا 7 ميليون بشكه آن سوخت جت است. افزايش تقاضاي هند و چين 
سبب شده است كه مازاد عرضه اين نوع فرآورده ها كاهش يابد. هرچند 
كه تقاضاي فرآورده هاي نيمه سبك در آسيا افزايش يافته است اما در طرف 
عرضه نيز تحوالت چشمگيري روي داده است. به عنوان نمونه، از يك 
سو، تقاضاي فرآورده هاي نيمه سبك اندونزي رو به افزايش نهاده است از 
سوي ديگر مشكالت پيش بيني نشده در پااليشگاه هاي داخلي سبب شده 
است تا واردات اين كشور افزايش يابد. اين در حالي است كه آربيتراژ 
نفت گاز به آمريكاي التين باز شده است و به سبب زلزله مخرب در شيلي، 
ارسال نفت گاز به اين منطقه همچنان ادامه دارد. البته يكي از دو پااليشگاه 
اين دو كشور راه اندازي شده و ديگري تا اواسط ماه مه به توليد باز خواهد 
گشت. گفتني است كه تقاضاي اروپا همچنان اندك است و مازاد عرضه 
در اين منطقه در كوتاه مدت، ادامه خواهد داشت. به زودي فصل تعميرات 
پااليشگاهي در آسيا آغاز خواهد شد و توليد فرآورده در اين منطقه رو به 

كاهش خواهد گذارد.
بازار نفت كوره پس از يك سال رونق بي سابقه، از سكه افتاده و كراك آن 
به ميانگين بلندمدت، باز گشته است. سال گذشته به سبب كاهش چشمگير 
فعاليت پااليشي، بازار نفتكوره رونق يافته بود. زيرا از يك سو، پااليشگاه هائي 
از گردونه  توليد خارج شده بودند كه سهم نفت كوره توليدي آنها باالتر بود 
و از سوي ديگر اعضاي اوپك با كاهش توليد نفت خام خود، عمدتا  از توليد 
انواع نفت خام سنگين خود كه نفت كوره فرآواني از آن به دست مي آيد، 
كاسته بودند. به اين ترتيب، توليد نفت كوره در قياس با ديگر فرآورده هاي 
نفتي به نسبت بيشتري  كاهش يافته بود. از اين رو، كراك نفت كوره رو 
فرآورده سنگين رقم زد.  اين  براي  را  پررونقي  افزايش گذارد و سال  به 
در ماه هاي اخير، هم فعاليت پااليشي جهان افزايش يافته است هم ميزان 
پايبندي اعضاي اوپك به سهميه اعالم شده به كمتر از 50 درصد رسيده 
است لذا بازار نفتكوره از ناحيه عرضه آسيب ديده و كراك آن بار ديگر 
كاهش يافته است. به عنوان نمونه، كراك نفتكوره سنگاپور در ماه مارس در 
قياس با ماه فوريه 20 دالر در تن كاهش يافت. اين وضعيت در  بازار اروپا 
با شدت بيشتري نمود يافت به گونه اي كه كراك نفت كوره در شمال اروپا 
در ماه مارس بيش از 30 دالر در تن كاهش يافت. به اين ترتيب، بار ديگر 
بازار نفت و نفت كوره به روال عادي بازگشت و با افزايش قيمت نفت خام، 
كراك نفت كوره رو به كاهش گذارد. اين در حالي است كه در سال گذشته 
اين دو قيمت تقريبا هم سو حركت كردند. به اين ترتيب اختالف قيمت 

فرآورده هاي سبك و سنگين نيز به روال عادي بازگشت. 

 بررسي بازار
 فرآورده هاي نفتي

نفتا بنزين سوپر نفتگاز %05 گوگرد  نفتكوره 380

ژانويه 696 734 609 465

فوريه 658 724 597 442

مارس 705 762 638 445

آوريل 716 795 688 459

ميانگين قيمت فرآورده هاي نفتي در خليج فارس )دالر در تن(
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  تحليلگر ارشد بازار نفت – وزارت نفت

با  اوپك  سبد  قيمت  ميانگين  داشت.  افزايش  مارس  درماه  نفت خام  قيمت هاي 
افزايش 22/4 دالری نسبت به ماه قبل، به سطح21/77  دالر در بشكه افزايش يافت.

نفت   قيمت   2008 ازاكتبر  بعد  بار  اولين  براي  قيمت ها  افزايش  ماه  دراين 
بهبود  از 80 دالر در بشكه رساند.  باالتر  به  را  اينترمديت  شاخص وست تگزاس 
اوضاع اقتصادي آمريكا تاثير مهمي بر افزايش قيمت داشت. ارقام منتشر شده درباره 
رشد اقتصادي آمريكا نشان داد كه اين رشد درسه ماهه چهارم 2009 به 9/5 درصد 
نشان  نيز  اقتصادي  مطالعات  از  برخي  بود.  7/5 درصدی  انتظار  از  بيش  كه  رسيد 
مي داد كه وضع بيكاري در آمريكا در فوريه 2010 براي ششمين ماه متوالي بهتر شده 
است. اين موضوع به تقويت قيمت هاي نفت منجر شد. عالوه برآن افزايش ارزش 
باره  ارقام منتشر شده در  بر قيمت هاي نفت داشت.  مثبتی  تاثير  نيز  سهام در آسيا 
ذخيره سازي فرآورده هاي ميان تقطير در آمريكا، حاكي از كاهش بيش از انتظار آنها  
بود. موج سوم سرما در نيمكره شمالي باعث افزايش مصرف اين فرآورده ها شد و 
حجم ذخيره سازي هاي آن در آمريكا كاهش يافت. عالوه برآن، تعميرات پااليشگاه ها 
درآسيا و تداوم سرما در نيمكره شمالي كه باعث افزايش تقاضا براي نفت حرارتي 
شده بود اين احتمال را بوجود آورد كه  ذخيره سازي هاي شناور نفت حرارتي نيز 
دليل وقوع  به  اعالم كرد كه  از سوي ديگر دولت شيلي  دستخوش كاهش شوند. 
زلزله، دو پااليشگاه با مجموع ظرفيت 220 هزار بشكه در روز دراين كشور آسيب 

ديده است و بنابراين ناچار است واردات سوخت ديزل خود را افزايش دهد. 
دراين ميان مناقشات مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران نيز توجه بازار را به خود 
جلب كرد و بويژه تهديد يكي از مقامات نظامي ايران كه اعالم كرد ايران ممكن است باعث 
جلوگيري از رسيدن نفت به اروپا شود، بازار را نگران كرد.  دراين شرايط با نزديك شدن 
زمان  برگزاري اجالس اوپك در هفدهم مارس 2010، توجه بازار به تصميمات احتمالي 
اين اجالس جلب شد.  اظهارات مقامات نفتي اوپك از عدم تغيير توليد اين سازمان 
حكايت داشت و احتمال تمديد سقف توليد اين سازمان را مطرح ساخت و به تقويت 
قيمت ها كمك كرد.  به ويژه اين كه برخي از آنها برلزوم افزايش پايبندي ها تاكيد كرده 
بودند.اين وضعيت باعث شد بورس بازان، خالص وضعيت خريد خود را افزايش دهند و 
به نوبه خود به تقويت قيمت ها كمك كنند.  انتشار ارقام عرضه و تقاضا توسط موسسات 
بين المللي نيز زمينه را براي افزايش قيمت ها فراهم آورد. اداره اطالعات انرژي آمريكا، 
پيش بينی خود از رشد تقاضاي جهاني را به ميزان 270 هزار بشكه در روز افزايش داد وآن 
را در سطح 5/1 ميليون بشكه در روز قرار داد. اين گزارش همچنين رشد اقتصاد جهان 
در سال 2010 را از 7/2 درصد به 4/3 درصد افزايش داد. اوپك نيز در گزارشي كه منتشر 
كرد، رشد  تقاضا براي نفت در سال 2010  را با تجديد نظر صعودي به ميزان 70 هزار 
بشكه، در سطح 880 هزار بشكه در روز پيش بيني كرد.  عالوه بر آن احتمال بهبود بحران 
مالي يونان نيز به تقويت قيمت ها كمك كرد. رييس جمهور فرانسه  قول داد كه كشورهاي 
حوزه يورو به يونان براي حل بحران مالي اش كمك خواهند كرد و اين موضوع نيز باعث 
تقويت قيمت هاي نفت شد.  اخباري مبنی بر اين كه: چين قصد دارد دو مخزن جديد را 

براي ذخيره سازي راهبردي نفت احداث كند نيزبه روند صعودي قيمت ها كمك كرد. 

آنگوال و  اوپك بدون  گزارش موسسه  Oil Movementsنشان داد صادرات 
اكوادور در چهار هفته منتهي به 27 مارس، در مقايسه با چهار هفته منتهي به 27 فوريه 
با كاهش 80 هزار بشكه ای به 20/23 ميليون بشكه در روز تنزل خواهد كرد. ونزوئال نيز 
اعالم كرد كه در سال جاري نفت كمتري صادر خواهد كرد زيرا براي توليد الكتريسيته به 
سوخت بيشتري نيازمند دارد و مصرف داخلی نفت اين كشور افزايش دارد. در اين ماه 
عوامل ديگري نيز فعال شدند كه تاثير منفي بر قيمت ها داشتند و روند صعودي قيمت ها 
را تا حدودي ُكند كردند. در اواخر اين ماه  توجه بازار  به موضوع افزايش صادرات نفت 
روسيه جلب شد. از آن جايي كه روسيه خط لوله شرق سيبريه به پاسيفيك را افتتاح كرده 
است مي تواند نفت بيشتري را به اين منطقه صادر كند. عالوه برآن،  در اجالس 156 اوپك  
كه در اين ماه برگزار گرديدتاكيد چنداني برموضوع رعايت پايبندي ها ابراز نگرديد ولذا 
ب ازار احتمال داد كه تخلفات اعضاي اوپك همچنان ادامه خواهد يافت. دراين شرايط 
دبيركل اوپك، اعالم كرد كه اين سازمان 6 ميليون بشكه در روز ظرفيت مازاد توليد دارد 
و مي تواند در صورت افزايش تقاضا از آن استفاده كند. اين اظهارات نگراني های  بازار را 
برطرف كرد. ابراز عدم رضايت انگوال و نيجريه  از سهميه توليدي كه به آنها تخصيص 
يافته است نيز باعث تضعيف قيمت ها شد. به هر حال اوپك بعد از برگزاري اجالس خود، 
اعالم كرد  توافق كرده است كه توليد خود را تغيير ندهد.   در اواخر ماه،  انتشار گزارشي در 
يونان كه نشان مي داد اين كشور اميدي به كمك كشورهاي منطقه يورو ندارد، باعث كاهش 

ارزش دالر در مقابل يورو شد و  تقويت ارزش دالر باعث ضعف قيمت هاي نفت شد.

عوامل تقويت كنندۀ قيمت ها

بهبود اوضاع اقتصادي و كاهش ذخيره سازي فرآورده در آمريكا
انتظارموج سوم سرما در نيمكره شمالي

افزايش واردات فراورده شيلي به دليل آسيب پااليشگاه ها، ناشي از زلزله
مناقشات مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران

اظهارات مقامات نفتي اوپك درباره عدم تغيير توليد اين سازمان
كاهش صادرات نفت  اعضاء اوپك و خصوصاً ونزوئال

اقدام بورس بازان به خريد نفت 
افزايش برآورد موسسات نفتي از ميزان تقاضا 

افزايش تقاضا برای ذخيره سازي هاي استراتژيك در چين
احتمال بهبود بحران اقتصادی در يونان

 عوامل تضعيف كنندۀ قيمت ها 
چشم انداز افزايش صادرات نفت  روسيه

احتمال تداوم تخلفات اعضاي اوپك
تقويت ارزش دالر

اعالم عدم رضايت برخي از اعضاء اوپك از سهميه توليد خود 
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