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كنسرسيوم خدمات انرژي، 
تجلي همكاري شركت هاي 

خدمات انرژي كشور
بزرگترين  عنوان  به  ايران  اسالمي  جمهوري 
جهان،  گازطبيعي  و  نفت  ذخائر  مجموع  دارنده 
نقشي در حد ذخائر خود در بازارهاي نفت و گاز 
بر  عالوه  مسئله  اين  كه  ندارد،  اختيار  در  جهان 
مشكالت تامين مالي پروژه هاي توسعه باالدستي، 
مشكل جذب سرمايه و تكنولوژي مورد نياز، مسائل 
تحريم و روابط بين المللي، به مصرف باالي انرژي 
در كشور در مقايسه با توليد ناخالص ملي (شدت 

انرژي باال) نيز مرتبط است.
به  ميتوان  شده  انجام  مقدماتي  بررسيهاي  با 
با  كشور،  اقتصاد  بخشهاي  از  بسياري  در  راحتي 
از  توجهي  قابل  رفاه، حجم  و  توليد  حفظ سطح 
انرژي  هزينه  كاهش  با  و  كاست  انرژي  مصرف 
مصرفي، موجب كاهش آاليندگي و نزديكتر شدن 
پايدار شد. شركتهاي  توسعه  با  مرتبط  اهداف  به 
خدمات انرژي از بدو شكل گيري در جهان تاكنون، 
نقش مهمي در كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي 
چند  و  نموده اند  بازي  پايان پذير  ذخائر  مصرف 
سالي است و به ويژه پس از اجراي فاز اول حذف 
مصرف  در  صرفه  جوئي  مسئله  انرژي،  يارانه هاي 
انرژي، به دغدغه فعالين صنعتي و حتي خانوارهاي 
ايراني تبديل شده است. در اين راستا و در چارچوب 
وظايف انجمن اقتصاد انرژي, مدتهاست بدنبال آن 
هستيم كه به تعامل به فعالين اين حوزه، قدمي هر 
چند كوچك به سوي اهداف متعالي صرفه جوئي 
در مصرف انرژي در سطح ملي برداريم.چنين بود 
كه كنسرسيوم خدمات انرژي، در بستر حقوقي و 
قانوني انجمن اقتصاد انرژي ايران و با همت اعضاي 
شكل  پيگيري،  و  تالش  يكسال  قريب  و  انجمن 
گرفت و ميتوان عنوان نمود كه با توجه به تنوع 

انجمن  انرژي،  خدمات  شركت هاي  فعاليت هاي 
اقتصاد انرژي ايران با همكاري شركت هاي معتبر 
منظور  به  خدمات  ارائه  هدف  با  و  حوزه  اين  در 
انرژي در  ارتقاء سطح شركت ها و دانش خدمات 
به تشكيل كنسرسيوم خدمات  اقدام  سطح ملي، 
كنسرسيوم،  اين  حقيقت  در  است.  نموده  انرژي 
پژوهشي،  علمي،  زمينه هاي  در  كه  است  بنيادي 
صرفه جويي  طرح هاي  و  پروژه ها  اجراي  و  فني 
مي نمايد.  فعاليت  انرژي،  مصرف  و  توليد  در 
كنسرسيوم وابسته به انجمن اقتصاد انرژي ايران 
بوده و بر اساس سياست ها و مقررات انجمن و در 
چارچوب آئين نامه كنسرسيوم اداره مي شود.   هدف 
انرژي، ساماندهي  تشكيل كنسرسيوم خدمات  از 
و  مؤسسات  شركت ها،  فعاليت هاي  همگرايي  و 
زمينه  در  فعال  حقيقي  و  حقوقي  شخصيت هاي 
مشاوره، برنامه ريزي، مميزي، بهينه سازي، پژوهش 
و آموزش خدمات انرژي در سطح كشور مي باشد. 
كنسرسيوم  اوليه,  برنامه ريزي هاي  مبناي  بر 

فعاليت هاي ذيل را انجام خواهد داد:
در  مطالعاتي  و  علمي  روابط  تحكيم  و  ايجاد   •
سطح ملي و بين المللي ميان متخصصان و صاحبان 
و  توليد  بهينه سازي  با  مرتبط  تكنولوژي  و  فن 

مصرف انرژي؛
• همكاري با نهادهاي اجرائي، علمي و پژوهشي 

در زمينه هاي مرتبط با فعاليت كنسرسيوم؛
• ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و اجرائي؛

• تشكيل گردهمائي هاي علمي در سطح ملي، 
منطقه اي و بين المللي در ارتباط با موضوع فعاليت 

كنسرسيوم؛
• انتشار كتب و نشريات مرتبط؛

• توسعه بازار براي شركت ها و مؤسسات خدمات 
انرژي؛

نحوه  استانداردسازي  فعاليت هاي  جهت دهي   •
ارائه خدمات انرژي؛

و  بانك ها  با  توافقنامه  انعقاد  و  هماهنگي   •
مؤسسات مالي جهت تأمين منابع مالي پروژه هاي 
ارائه  يا  و  مشاركتي  به صورت  انرژي  بهينه سازي 

تسهيالت؛
شركت هاي  ميان  هماهنگي  ايجاد   •
عضوكنسرسيوم و نظارت بر فعاليت هاي مربوط به 
آنان در جهت اجراي سياست ها و برنامه هاي مصوب 

كنسرسيوم.
خوشحالم كه به اطالع خوانندگان نشريه برسانم 
كه اولين جلسه كنسرسيوم در روز چهارشنبه 23 
اسفند 1391 و با پيوستن و حضور نمايندگان 14 
شركت صنايع الكتريك و الكترونيك بهينه سازان 
1999، شركت مپنا، شركت مهندسي قدس نيرو، 
شركت صنام الكترونيك، شركت مشاوره آتيه بهار، 
شركت مانا،  شركت سيستم هاي خورشيدي زمين 
سنگركار،  صنعتي  و  توليدي  شركت  سبزتابان، 
و  انرژي  مشاوره  شركت  البرزگاز،  صنعتي  گروه 
اقتصادشايگان، مجموعه ساخت و تجهيزسازه هاي 
فلزي، سازمان مردم نهاد موسسه چراغ راگا، گروه 

ثمين و انستيتو پروفسور هاشمي برگزار گرديد.   
اين تشكل و تعامل گسترده  اميدواريم تشكيل 
ميان اعضاي كنسرسيوم و شركتهائي كه بعدها به 
آن خواهند پيوست و بخشهاي مختلف اقتصاد كشور 
و  به ويژه مصرف كنندگان بزرگ انرژي ميهن مان، 
سنگ  بناي كار بزرگ و فعاليتي مفيد براي ايران باشد.

مرتضي بهروزي فر

سخن اول
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مزيت ايجاد Hub گاز و 
LNG در ايران

مزيت ايجاد Hub گاز و 
LNG در ايران

افشين جوان

با تحول ساختاري در بخش انرژي باالخص 
در بخش گازطبيعي، وجود يك مركز كنترل 
شبكة  وجود  داشت،  خواهد  قيمت ضرورت 
ضرورت  كشورمان  در  طبيعي  گاز  گستردة 
خروج   - ورود  كانال  يا  و  مركز  يك  ايجاد 
با كنترل و تنظيم قيمت  گازطبيعي همراه 

آن را طلب مي كند.
با  همراه  كشورمان  استراتژيك  موقعيت 
شبكة گازرساني پيشرفته (حدود 300 هزار 
تداعي مي كند كه  را  اين ذهنيت  كيلومتر) 
قيمت  منطقه اي  كنترل  براي  كشورمان 
اقدام  بايد   LNG و  طبيعي  گاز  بين المللي 
عاجلي در جهت ايجاد پيش زمينه هاي اين 

مهم انجام دهد.
در اين راستا به نظر ميرسدكه براي شروع، 
مركز يا Hub گاز و LNG در بنادر جنوبى 
قبل  ولي  باشد  مناسبي  پيشنهاد  كشور، 
با  كه  شود  اشاره  مسئله  اين  به  بايد  آن  از 
توجه به وجود كشورهايي نظير تركمنستان 
به عنوان صادركنندة گاز و همچنين وجود 

تركيه به عنوان كانال ورود انرژي خاورميانه 
عربى،  متحده  امارات  همچنين  و  اروپا  به 
منطقه اي  گاز  قيمت  كنترل  ميتواند  ايران 
مانند  منطقه اي  قيمت  شاخص  بعنوان  را 
در  انگلستان   NBP و  آمريكا   Henry Hub
اين  تنها  نه  حال  همين  در  بگيرد،  دست 
امر باعث شفافيت قيمت هاي گاز منطقه اي 
مي شود بلكه مي تواند امنيت فروش گاز در 
كشور را باال ببرد بطوري كه پس از تشكيل 
اين Hub و به تبع آن ساير Hub ها مي توان 
قراردادهاي بلندمدت را با قيمت هاي روزانه 
قيمت  گذاري،  طبيعت  عبارتي  به  كرد  عقد 
مسئله  بود.   اين  خواهد  تك محموله  بصورت 
قابل توجه است كه كشورهاى حاشيه خليج 
فارس و از جمله امارات متحده عربي در حال 
برنامه ريزى گسترده در اين زمينه مي باشند.    

اگر چنين اقدامي صورت گيرد مزيت هاي 
زير را دربر خواهد داشت:

بصورت  طبيعي  گاز  فروش  گسترش   .1
سوآپ از كشورهاي گازخيز شمال كشورمان 

ترانس  طرح  طرح  بردن  سئوال  زير  و 
كاسپين.

مركز  بعنوان   Hub دادن  قرار  مبنا   .2
قيمت و كانال ورود و خروج گاز در منطقه و 

تسهيل قيمت گذارى گاز 
3. واقعي شدن قيمت گازطبيعي مصرفي 
گاز  واقعي  قيمت  فروش  و  داخل كشور  در 
خصوصي  پتروشيمي  طرحهاي  به  خوراك 

در داخل. 
جنوب  خاص  بنادر  دادن  قرار  مبنا   .4
كشور  بعنوان مركز قيمت LNG و مشاركت 
قطر  جمله  از  منطقه اي  توليدكنندگان  با 
در  و  آن  توسعة  و  گسترش  براي  عمان  و 
 LNG نهايت تشكيل بورس بين المللي گاز و

خليج فارس با مديريت ايران 
5. استفادة بهينه از سرمايه گذاري داخلي 
 44 اصل  اجراي  جهت  در  برداشتن  گام  و 
براي خصوصي سازي صنعت  قانون اساسي 

گاز كشور. 

نفت و گاز
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نفت و گاز

1. ايجاد Hub گاز در مناطق جنوبى كشور
در  كشور  جنوبى  مناطق  ممتاز  موقعيت 
خاص  شرايط  دليل  به  عمان،  درياي  حاشيه 
حركت  مبناي  مي تواند  سياسي  جغرافياي 

تأسيس اولين Hub گاز طبيعي باشد.

الف-1 -  زيربناهاي الزم
مطالعات  انجام  مهم  اين  انجام  راستاي  در 
امكان سنجي اين سرمايه گذاري ضروري است 
گاز   Hub تأسيس  زيربناهاي  بايد  عبارتي  به 

درنظر گرفته شود كه اين زيربناها عبارتند از:
در  داخلي-  شبكه  خطوط  تمركز  الف-1- 
واقع Hub مركز صفر براي تمركز خطوط لولة 
انتقال گاز است براي همين مسئله ضروريست 
اين  از  اصلي  لوله  خط   4 الي   3 حداقل  كه 
منطقه عبور داده شود كه اين مسئله مي تواند 
پيش زمينه اي براي  آماده سازي طرحهاي آتي 
صادرات گاز به كشورهاي جنوب خليج فارس 
و هند و پاكستان نيز باشد.   به عبارتي وقتي 
قيمت گاز در Hubمورد نظر برابر a باشد در 
مرز بازرگان اين قيمت a + b و در منطقة ديگر 
a – b خواهد بود و بدين ترتيب مي توان در 

كنترل قيمت در ساير بخشها نيز مؤثر باشد. 

ذخيره سازي  تاسيسات  احداث  الف-2- 
 Hub در  قيمت  كنترل  براي  گازطبيعي- 
باالخص در شرايط فصلي بودن بايد بطور حتم 
از ذخيره سازي پيشرفته گاز در منطقة تأسيس 
Hub استفاده كرد، همانطوركه مي دانيم قيمت 
در Hub براساس عرضه و تقاضاي گاز تعيين 
مي شود و نقش Hub ايجاد تعادل قيمت در 
تقاضاي  و  عرضه  مبناي  بر  و  مختلف  فصول 
در  وقتي  ترتيب  بدين  است،  طبيعي  گاز 
تابستان مصرف گاز افزايش مي يابد، براساس 
قانون عمومي تقاضا، قيمت نيز افزايش مي يابد 
افزايش مصرف بيشتر باشد,  و هر چقدر اين 
جهش قيمت نيز بيشتر است كه در اين حالت 
با استفاده از ذخيره سازي گازطبيعي مي توان 
اين افزايش ناگهاني قيمت را كاهش داد يعني 
صورت  انگلستان   NBP در  كه  كاري  همان 

مي گيرد. 

Hub ب- امكان سنجي يافتن مكان
بيان  مطالبي  مختصر  بطور  رابطه  اين  در 
شد ولي مي توان پس از تأسيس يك Hub با 
شناسايي مكانهاي مناسب ديگر آنها را توسعه 
داد.  در اين رابطه با مبنا قرار دادن  Hubهاي 
كشور  آمريكا پتانسيل حداقل Hub 5 گاز در 

كشورمان وجود دارد از جمله چاه بهار، جاسك 
تنبك، قشم و كيش.

پ- نياز به سرمايه گذاري داخلي
داخلي  سرمايه گذاري  از  بهينه  استفاده 
جهت  در   44 اصل  كردن  اجرائي  براي 
نه  ايران  گاز  داخلي  صنعت  خصوصي سازي 
تنها مي توان بار مالي بخش دولتي را كاهش 
واقعي  به  دادن  جهت  در  مي توان  بلكه  دهد 
كشور  داخل  در  طبيعي  گاز  قيمت  كردن 
بذكر  الزم  باشد،  مؤثر  گامي  واقعي،  رقابت  و 
براي  برنامه ريزي  درصدد  كشورمان  كه  است 
و  است  جهاني  تجارت  سازمان  به  پيوستن 
همانطوركه مي دانيم يكي از شرايط پيوستن به 
اين سازمان كاهش تعرفه كاالها و واقعي شدن 
قيمت آنهاست كه خود نيز مي تواند حركتي 

ارزشمند در اين زمينه باشد. 

2. ايجاد LNG Hub در منطقه تنبك
در  ايران  نفت  ملى  شركت  كه  سالهاست 
منطقه  در   LNG طرحهاي  بررسي  حال 
سه  احداث  حاضر  حال  در  مي باشد.   تنبك 
مخزن ذخيره LNG براي اين طرح به اتمام 
رسيده است و با توجه به رقم سرمايه گذاري 
بتوانيم  اگر  مخازن  اين  احداث  پايين  نسبتاً 
با سرمايه گذاري داخلي، تعداد اين مخازن را 
در حد 8 تا 10 برابر افزايش دهيم مي توانيم 
با ذخيرة قابل توجه LNG را در اين منطقه 
تضمين كنيم. در اين راستا گفتني است كه 
دوبي در حال انجام چنين كاري براي ايجاد 
LNG Hub در منطقه است و تسريع در اين 

امر بسيار ضروريست.
بكارگيري  با  كه  مي شويم  متذكر  پايان  در 
مي توانيم  زمان  مديريت  نظرگرفتن  در  و 
انجام  را  مهم  اين  داخلي  سرمايه گذاري  با 
شدن  شفاف  جهت  در  مهم  گامي  و  داده 
كشور  داخل  و  منطقه  در  گازطبيعي  قيمت 
براي  الزم  زيربناهاي  ايجاد  همچنين  و 
در  رقابت  ايجاد  بالطبع  و  سازي  خصوصي 

صنعت گاز برداريم.
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تأثير توسعه ميادين 
نفتي عراق بر بازار 

جهاني نفت و اوپك

بازار جهاني  در  و جايگاه عراق  اهميت 
نفت و اوپك

عراق يكي از كشورهاي مهم صادر كننده نفت 
به شمار مي رود.  اوپك  اعضاي مهم سازمان  از  و 
هزينه استخراج نفت در عراق به دليل وجود تعداد 
زيادي ميدان كم عمق و عظيم بسيار پائين است. 
همچنين امكان بهره برداري از چاه هاي نفت عراق 
به  كشور  اين  بعالوه  دارد.  وجود  باال  سرعت  با 
لحاظ ژئوپلتيك نيز اهميت فراواني دارد. موقعيت 
مهم  كشورهاي  به  مواصالتي  راههاي  جغرافيايي، 
منطقه، شبكه راههاي آبي و ساير عوامل ژئوپلتيك 

اين كشور از اهميت زيادي برخوردار هستند. 
بر اساس گزارش BP ذخاير اثبات شده نفت عراق 
بشكه  ميليارد  معادل 115  پايان سال 2009  در 
برآورد شده كه چهارمين ذخاير نفت خام جهان را 
پس از عربستان، ايران و ونزوئال به خود اختصاص 
اما به دليل سال ها رويارويي با جنگ  داده است. 
و تحريم، قادر به توسعه ذخاير نفتي نبوده است. 
ذخاير نفتي ميدان روميله واقع در جنوب عراق، 
به تنهايي از ذخاير نفتي الجزاير نيز بيشتر است. 
از نظر توليد عراق با 3/2 درصد از كل توليد نفت 

جهان در سال 2009 در رتبه نهم قرار ميگيرد.

جدول 1-  ذخاير اثبات شده نفت عراق در پايان سال 
2009

ذخاير نفت
توليد نفت(هزار 

بشكه در روز)
حجم ذخاير(ميليارد 

1152482بشكه)
سهم ذخاير و توليد 

8/63/2در جهان (درصد)
سهم ذخاير و توليد 

11/27/5در اوپك (درصد)
رتبه ذخاير و توليد 

49در جهان

حسين يادگارى

عراق در ژانويه و دسامبر سال 2009 دو مناقصه نفتي برگزار نمود كه طي آن قرارداد توسعه شانزده ميدان نفتي خود با حجم ذخاير 83 ميليارد 
بشكه نفت خام را به مناقصه گذاشت. از اين ميان عراق موفق شد، قرارداد توسعه يازده ميدان مهم را با شركتهاي بين المللي منعقد نمايد. در 
صورتي كه شركتهاي بين المللي بتوانند به اهداف توليدي مندرج در قراردادهاي واگذار شده دست يابند، ظرفيت توليد نفت عراق در سال 
2017 به سطح 12 ميليون و 450 هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه اكثر موسسات و مراكز معتبر بين المللي نسبت 
به محقق شدن اهداف توليدي مندرج در اين قراردادها ابراز ترديد كرده و اهداف توليدي بسيار پايين تري را تا افق سال 2030 براي عراق 

پيش بيني كرده اند.
 در اين مقاله با بررسي قراردادهاي نفتي واگذار شده و همچنين بررسي برآوردهاي انجام گرفته از ميزان توليد نفت  خام عراق توسط مراكز و 
موسسات معتبر بين المللي انرژي نشان داده شده است كه در بدترين سناريو عراق قادر خواهد بود به بخش عمده  اي از اهداف خود در توسعه 
ميادين نفتي نائل شود. در اين حالت با توجه به پيش بيني تقاضاي نفت اوپك در افق سال 2030، سهم عراق از توليد نفت اوپك از 11/69 درصد 
در سال 2015 به 15/76 درصد در سال 2030 افزايش خواهد يافت كه اين ميزان بسيار قابل مالحظه مي باشد و جايگاه عراق را به عنوان يك 
بازيگر مهم و تاثيرگذار در بازارهاي جهاني نفت خام جهان ارتقاء خواهد داد. زيرا بررسي سهم توليد نفت خام عراق از كل توليد اوپك طي 38 
سال گذشته نشان مي دهد كه بيشترين سهم اين كشور مربوط به سال 1988 و در حدود 14 درصد بوده است. تالش دولت عراق براي توسعه 
ميادين نفتي در كوتاه مدت تهديد جدي براي بازار جهاني نفت خام نخواهد بود، اما بازار جهاني نفت در بلند مدت به افزايش توليد نفت عراق 

واكنش قيمتي معنا داري نشان خواهد داد.
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مباحث  عراق  نفت  شده  اثبات  ذخاير  مورد  در 
از  بعضي  طرف  يك  از  است.  مطرح  زيادي 
دليل  به  كه  دارند  اعتقاد  عراق  نفتي  كارشناسان 
عراق  غربي  مناطق  در  اكتشافي،  فعاليت  عدم 
ذخاير نفتي عظيمي قرار دارد كه با انجام فعاليت 
اكتشافي ذخاير اين كشور به بيش از 200 ميليارد 
بشكه افزايش خواهد يافت و از طرف ديگر گروهي 
از كارشناسان نفتي اعتقاد دارند كه مقدار كنوني 
ذخاير عراق غير واقعي است و ذخاير اثبات شده 
واقعي مقدار كمتري است و ذخاير كنوني تحت 
تاثير تصميمات سياسي دهه هشتاد ايجاد شده كه 
بدون فعاليت اكتشافي و صرفاً براي گرفتن سهميه 

در اوپك باال اعالم شده است.
نمودار1- سهم ذخاير نفت اثبات شده عراق در جهان 

(درصد)

با تهاجم به كويت وايجاد بحران در منطقه خليج 
فارس عراق تحت تحريم شديد بين المللي و بويژه 
صادرات نفت قرار گرفت و توليد آن در سال 1991 
به 282 هزار بشكه در روز رسيد. در طول سال هاي 
1996 ـ 1991 عراق به استثنا مقادير اندكي كه 
به طور قاچاق به كشورهاي سوريه، اردن و تركيه 
مي كرد.  توليد  داخلي  نياز  درحد  مي كرد  صادر 
اين دوره  پاياني  قاچاق در سال هاي  البته مقادير 

(1996ـ1991) افزايش يافت. 
با پذيرش قطعنامه نفت در برابر غذاي سازمان 
ملل از سوي عراق، كه براساس آن به عراق اجازه 
صادرات نفت داده شد، توليد نفت از سال 1997 
افزايش يافت و در سال 2000 به 2/81 ميليون 
بشكه در روز رسيد. از سال 2000 روند توليد عراق 
نزولي بوده و در سال 2003 به 1/38 ميليون بشكه 

در روز رسيد.

نمودار2-روند توليد تاريخي عراق 1965-2009

مختلف  مناطق  به  عراق  نفت  صادرات   -3 نمودار 
جهان

عراق در سال 2009 روزانه 1/8 ميليون بشكه 
ميليون   1/5 حدود  در  كه  كرده  صادر  خام  نفت 
از  مابقي  و  فارس  خليج  طريق  از  روز  در  بشكه 
طريق خط لوله عراق _ تركيه در شمال اين كشور 
صادراتي  نفت  حجم  بيشترين  است.  شده  صادر 
عراق به پااليشگاه هاي كشورهاي آسيايي از جمله 

چين، هند و كره جنوبي مي رود.

جهان  و  اوپك  در  عراق  نفت  توليد  سهم  نمودار4- 
1980 -2009

نمودار شماره (4) سهم توليد عراق را در اوپك و 
جهان طي سالهاي 1980تا 2009 نشان ميدهد. 
بر اساس اين نمودار سهم توليد اين كشور در سال 
در  و  بوده  اوپك  توليد  درصد  ده  از  بيش   1980
يعني حدود 1/2  ميزان  كمترين  به  سال 1991 
مورد  مدت  طي  عراق  سهم  است.  رسيده  درصد 
اشاره نوسانات زيادي داشته و در نهايت در سال 
2009 به 7/5 درصد رسيده است. باالترين سهم 
توليد عراق نيز در اوپك مربوط به سال 1988 با 
اين  توليد  سهم  روند  ميشود.  درصد   13/5 سهم 
كشور در جهان نيز تقريباً مشابه روند موجود در 
اوپك بوده و در نهايت در سال 2009 به حدود 3/2 
درصد توليد جهان رسيده كه از اين نظر رتبه نهم 
را به خود اختصاص مي دهد. بنابراين همان گونه 
كه ارقام نشان مي دهند ميزان ذخاير و توليد نفت 
اين  و  دارند  جهاني  ذخاير  در  مهمي  عراق سهم 
كشور پتانسيل الزم را براي ايفاي نقش هاي مهم تر 
در تأمين انرژي جهان دارد. كشور عراق از لحاظ 

ژئوپلتيك اهميت فراواني دارد. موقعيت جغرافيايي، 
راههاي مواصالتي به كشورهاي مهم منطقه، شبكه 
از  كشور  اين  ژئوپلتيك  ثابت  عوامل  ساير  و  آبها 

اهميت زيادي برخوردار هستند.

مناقصات نفتي برگزار شده عراق
دور اول مناقصات بين المللي نفت عراق در 30 
 32 گرديد.  برگزار  بغداد  شهر  در   2009 ژانويه 
اين  در  حضور  براي  جهان  كشور   19 از  شركت 
مناقصه از طرف دولت عراق تائيد صالحيت شده 
بودند كه از ميان آنها 22 شركت (از 15 كشور) 
در روز برگزاري مناقصه حاضر به رقابت با يكديگر 
با  نفتي  ميدان   6 مناقصه،  از  دور  اين  در  شدند. 
و  نفت خام  بشكه  ميليارد   43 بر  بالغ  اي  ذخيره 
تريليون  معادل 5/4  ذخيره اي  با  گازي  ميدان   2
فوت مكعب (TCF) به مناقصه گذاشته شده بودند. 
توليد  از  حاصل  نفت   همراه  گازهاي  احتساب  با 
به  گاز  ذخاير  مجموع  عرضه شده،  نفتي  ميادين 
مناقصه گذاشته شده، به 22 تريليون فوت مكعب 

(TCF) مي رسيد. 

دور دوم مناقصه بين المللي ميادين نفت عراق نيز 
در 11 و 12 دسامبر 2009 در شهر بغداد برگزار 
گرديد. در اين دور از مناقصه، 10 ميدان نفتي با 
به  نفت خام  بشكه  ميليارد  بر 40  بالغ  اي  ذخيره 
شركت   45 بود.  شده  ارائه  بين المللي  شركتهاي 
نفتي از 24 كشور جهان داوطلب حضور در اين دور 
از مناقصه بودند. ميادين عرضه شده در اين دور از 
مناقصه برخالف دور اول، توسعه نيافته بودند. از 
ميان 16 ميدان نفتي معرفي شده در دو مناقصه 
برگزار شده، در مجموع 11 ميدان براي توسعه به 
شركتهاي نفتي واگذار گرديد كه با احتساب ميدان 
االحدب كه پيش از برگزاري مناقصات به شركت 
CNPC واگذار گرديده بود، در مجموع توسعه 12 

عراق  نفت  وزارت  كاري  دستور  در  نفتي  ميدان 
بين المللي  شركتهاي  كه  صورتي  در  گرفت.  قرار 
قراردادهاي  در  مندرج  توليدي  اهداف  به  بتوانند 
واگذار شده دست يابند، عراق قادر خواهد بود در 
سال 2017 با افزودن بيش از 10 ميليون بشكه 
به ظرفيت فعلي، توان توليد خود را به سطح 12 

ميليون و 450 هزار بشكه در روز افزايش دهد.
توسعه  براي  شده  واگذار  ميادين  توليد  بررسي 
از  عراق  نفت خام  توليد  عمده  كه  مي دهد  نشان 
شش ميدان آن تامين مي شود. بطوريكه بر اساس 
قراردادهاي منعقد شده، مجموع توليد نفت خام 
قرنه  و  هالفايا  مجنون،  زبير،  رميله،  ميدان  شش 
غربي 1 و 2 پس از توسعه به بيش از 10435 هزار 
بشكه در روز خواهد رسيد. در واقع اين شش ميدان، 
حدود 84 درصد از توليد آتي نفت خام عراق را بر 
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عهده خواهند داشت. اين ميادين در فاصله كمي از 
يكديگر و در جنوب عراق واقع شده اند و اغلب آنها 
در فاصله 200 كيلومتري از شبه جزيره فاو (منطقه 
حدفاصل ترمينال هاي بارگيري دريايي) قرار دارند. 
ميدان  شش  اين  زمين شناسي  ساختار  نظر  از 
آهك  (سنگ  كربناته  مخازن  نوع  از  نفتي  عظيم 
يا كربنات كلسيم) هستند كه به دليل پيچيدگي و 
نوع مشخصات زمين شناسي مخازن ضريب بازيافت 
بسيار پائين تري نسبت به مخازن ماسه سنگي دارند. 
بر اساس گزارش موسسه وودمكنزي تا سال 2017 
دستيابي به هدف توليدي 7/5 ميليون بشكه در 
روز بسيار واقعي تر است. اما با اين حال تحقق آن 

هم با چالش هاي قابل  توجهي روبرو خواهد بود.

از  بين المللي  معتبر  موسسات  برآورد 
توان توليد نفت عراق

بر اساس قراردادهاي منعقد شده بين وزارت نفت 
عراق و شركتهاي بين المللي توليد نفت عراق از 2 
ميليون و 500 هزار بشكه در روز در سال 2010 به 
حدود 8 ميليون بشكه در روز تا سال 2014 و 12 
ميليون و 450 هزار بشكه در روز در طول سالهاي 
2017 تا 2022 و 9 ميليون و 376 هزار بشكه در 
روز در سال 2029 خواهد رسيد. اما نهادها و مراكز 
پايين  بسيار  برآوردهاي  انرژي  المللي  بين  معتبر 
تري از ميزان تحقق اهداف توليدي نفت خام عراق 
ارائه داده اند. در ادامه به برخي از مهمترين اين 

برآوردها اشاره شده است:
الف- بر اساس برنامه پنجساله ملي دولت عراق 
كه در سال 2010 توسط وزارت برنامه ريزي عراق 

تنظيم و در آن برنامه همه بخش هاي اقتصادي تا 
سال 2014 اعالم شده، توليد روزانه نفت خام عراق 
در سال 2014 معادل 4 ميليون و 100 هزار بشكه 
پيش بيني شده است كه از اين ميزان 3 ميليون 
اختصاص  به صادرات  روز  در  بشكه  هزار  و 100 

خواهد يافت. 
بين المللي  آژانس  بيني  پيش  اساس  بر  ب- 
انرژي(IEA) در سال 2010، توليد نفت خام عراق 
تا سال 2015 به 3 ميليون و 600 هزار بشكه در 
هزار  و 800  ميليون  به 4  و در سال 2020  روز 
بشكه در روز و در سال 2025 معادل 5 ميليون 
و 300 هزار بشكه در روز و تا سال 2030 به 6 
ميليون و 100 هزار بشكه در روز و تا سال 2035 

به 7 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.

در   BP شركت  كه  بيني  پيش  اساس  بر  ج- 
افق  تا  انرژي جهان  آينده  از  ابتداي سال 2011 
خام  نفت  توليد  است،  نموده  اعالم   2030 سال 
هزار  و 500  ميليون   4 به  سال 2020  در  عراق 
بشكه در روز و در سال 2030 به 5 ميليون و 500 

هزار بشكه در روز افزايش پيدا خواهد كرد. 
با اين وجود شركت BP اعالم كرده است عمده 
ترين عدم قطعيت گزارش پيش بيني آينده انرژي 
توليد  به  مربوط  افق سال 2030  در  اين شركت 
نفت خام عراق مي باشد. چرا كه طبق قراردادهاي 
منعقد شده مي بايست توليد اين كشور به حدود 
12 ميليون بشكه در روز افزايش يابد ولي بعلت 
تاسيسات  نبودن  آماده  فقدان زيرساختهاي الزم، 
انتقال و صادرات نفت خام، كمبود منابع آب الزم 

براي تزريق به ميادين نفتي و وجود مشكالت حاد 
امنيتي و سياسي، اين شركت برآورد پايين تري از 

ميزان تحقق اهداف توليدي اين كشور دارد.
اطالعات  مركز   2011 سال  پيش بيني  در  د- 
اعالم  جهان،  انرژي  آينده  از   (EIA)آمريكا انرژي 
شده است كه بررسي دو نمونه افزايش شديد توليد 
نفت خام دنيا در سالهاي گذشته (روسيه و عربستان 
ميليون  افزايش 10  كه  نشان مي دهد  سعودي) 
و  مدت  كوتاه  در  عراق  خام  نفت  توليد  بشكه اي 
ميان مدت امكان پذير نخواهد بود. بطوريكه روسيه 
بيش از 10 سال طول كشيد تا توانست توليد خود 
را به ميزان 3 ميليون و 800 هزار بشكه در روز 
افزايش  براي  نيز  افزايش دهد. عربستان سعودي 
2 ميليون بشكه اي در توليد خود، بيش از 5 سال 
كمبود  و  مشكالت  به  توجه  با  لذا  نمود.  فعاليت 
اصلي  سناريوي  در  مركز  اين  الزم،  زيرساختهاي 
خود پيش بيني كرده است كه در سال 2015 توليد 
نفت خام عراق به 2 ميليون و 600 هزار بشكه در 
روز, در سال 2020 به 3 ميليون و 100 هزار بشكه 
در روز و در سال 2025 به 3 ميليون و 900 هزار 
بشكه در روز و در سال 2030 به 6 ميليون و 100 
هزار بشكه در روز برسد. الزم بذكر است توليد نفت 
خام عراق در سال 2030 در سناريوي «قيمت نفت 
ميليون و 300  اين مركز، معادل 8  پايين»  خام 
هزار بشكه در روز و در سناريوي «قيمت نفت خام 
باال» معادل 4 ميليون و 200 هزار بشكه در روز 

برآورد شده است. 
بين المللي  موسسه  پيش بيني  اساس  بر  ه- 
به 3 ميليون و 350  توليد نفت خام عراق   ،BMI

هزار بشكه در روز تا سال 2015 و به 4 ميليون 
تا سال 2019 خواهد  و 300 هزار بشكه در روز 

رسيد.
وودمكنزي،  موسسه  پيش بيني  اساس  بر  و- 
روميله،  عمده  ميدان   6 از  توليد  توان  حداكثر 
زبير،  قرنه غربي 1 و 2، مجنون و حلفايا معادل 
7 ميليون و 500 هزار بشكه در روز مي باشد كه 
در سال 2018 قابل دستيابي است. اين در حالي 
است كه طبق قراردادهاي منعقد شده اين ميادين  
مي  بايست معادل 10 ميليون و 500 هزار بشكه در 

روز در سال 2017 توليد نمايند.
عراق   ،IHS موسسه  پيش بيني  اساس  بر  ز- 
قادر خواهد بود در سال 2015 معادل 4 ميليون 
و 300 هزار بشكه در روز و در سال 2020 معادل 
6 ميليون و 500 هزار بشكه در روز نفت خام توليد 

نمايد.
بانك   2011 سال  پيش بيني  اساس  بر  ك- 
 4 توليد  به  قادر  عراق  لينچ،  ميريل  آمريكايي 

واگذاري درنام ميدانرديف
مناقصه

نرخ توليد فعلي
(ه.ب.ر)

نرخ توليد آتي
( ه.ب.ر )

نرخ پاداش
(دالر/بشكه)

پاداش امضاي 
قرارداد

(ميليون دالر)
شركتهاي فعال در ميدان

106628502500BP, CNPCدور اولرميله1

19511251/9300دور اولزبير2
 Eni,

 Oxidental,Kogas,
Sinopec

258/523251/9400دور اولقرنه غربي فاز 31
 Exxon mobile,

Shell

1504502/3300SNOOC, TPAOدور اولگروه ميسان4

18001/15150Louk oil, Statoil-دور دومقرنه غربي فاز 52

4518001/39150Shell, Petronasدور دوممجنون6

1705/5100-دور دومبدرا7
 Gazprom, TPAO,

kogas, Petronas

2301/49100Petronas, Japex-دور دومقراف8

1106100Sanangol-دور دومنجمه9

1205100Sanangol-دور دومقياره10

35351/4100دور دومهالفايا11
 CNPC, Petronas,

Total

قبل از االحدب12
11033CNPC-مناقصات

1717/5116252353مجموع

جدول2. مشخصات ميادين واگذار شده در دو مناقصه نفتي عراق
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ميليون و 400 هزار بشكه در روز نفت خام در سال 
2015 مي باشد.

كه  جامعي  بررسي  با  نيز  دويچه  بانك  ق- 
داده،  انجام  عراق  نفت  صنعت  اخير  تحوالت  از 
پيش  بيني كرده است عراق بتواند توليد نفت خام 
خود را تا سال 2013 به 3 ميليون و 500 هزار 
بشكه در روز و در سال 2015 به 4 ميليون و 500 
هزار بشكه در روز و در سال 2017 به 5 ميليون 
و 500 هزار بشكه در روز و تا سال 2020 به 7 

ميليون بشكه در روز افزايش دهد. 
توليد  نيز   PFC موسسه  برآورد  اساس  بر  ل- 
نفت خام عراق تا سال 2017 به حدود 5/5 ميليون 
بشكه در روز و تا سال 2019 به 6 ميليون بشكه در 

روز خواهد رسيد.
بنابراين با توجه به برآوردهاي موسسات معتبر 
افق  تا  عراق  نفت  توليد  افزايش  المللي،  بين 
بشكه  ميليون   7/5 حداكثر  تا   3/5 بين   2020
در روز خواهد بود كه اين رقم نيز در صورت رفع 
دفاع خواهد  قابل  و مشكالت موجود  محدوديتها 
بود و رسيدن به توليد 12 ميليون بشكه در روز 
در اين مدت زمان تقريبا غير ممكن خواهد بود. در 
واقع در صورتي تا سال 2017 توليد عراق به بيش 

از 12 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه تمامي 
ثبات  داشتن  بهتر  عبارت  به  باشد.  مهيا  شرايط 
كافي  عرضه  الزم،  زيرساختهاي  تامين  سياسي، 
آب، تامين تجهيزات و نيروي انساني الزم و تامين 
سرمايه مورد نياز شروط الزم و كافي براي تحقق 
مي باشند.  عراق  نفتي  ميادين  توسعه  برنامه  هاي 
بحثها و تحليلهاي فوق نشان داد كه اين شروط 
الزم و كافي بسادگي قابل تامين نخواهند بود. در 
حقيقت سه عامل اصلي و مهم وجود دارد كه حجم 
داد  كاهش خواهند  بلند مدت  در  را  عراق  توليد 
كه عبارتند از: ثبات سياسي در عراق، سياستهاي 
اوپك، ظرفيت صادرات عراق از طريق خطوط لوله 

و ترمينالهاي بارگيري.

ارزيابي برنامه توسعه صنعت نفت 
عراق و چشم انداز آينده

براي  نياز  مورد  سرمايه گذاري  ميزان 
توسعه ميادين نفتي

مناقصه  دو  طي  شده  منعقد  قراردادهاي  طبق 
بيش  مجموع  در  قرارداد  طرف  شركتهاي  نفتي، 
توسعه  براي  تا سال 2020  ميليارد دالر  از 130 
واگذار شده سرمايه گذاري خواهند  نفتي  ميادين 
كرد. بيشترين حجم اين سرمايه گذاري ها در سال 

2015 و 2016 خواهد بود كه معادل 16 ميليارد 
همان  البته  است.  تعهد شده  سرمايه گذاري  دالر 
طور كه مشاهده مي شود حجم قابل توجهي از اين 
نفت خام  اصلي  سرمايه گذاري ها در شش ميدان 
عراق كه در فوق بدانها اشاره شد, صورت خواهد 

پذيرفت. 

چالشها و موانع افزايش توليد نفت عراق 
عدم  مخازن،  نوع  و  بازيافت  ضرايب  بر  عالوه 
كه  دارد  وجود  زيادي  چالش هاي  و  اطمينان ها 
ميتواند اهداف توليدي عراق را تحت تاثير خود قرار 
دهد. اين چالش ها شامل تعداد چاهها و دكل هاي 
ظرفيت هاي  و  زيرساختها  نياز،  مورد  حفاري 
صادراتي نفت، نيازهاي تزريق آب و جمع آوري و 

فرآورش حجم عظيم گازهاي همراه نفت است.
 

تعداد چاههاي مورد نياز
به منظور دستيابي به هدف توليدي 7/5 ميليون 
جديد  چاه  حلقه  حدود 4000  در  روز  در  بشكه 
توليدي و يا چاه براي تزريق آب به مخازن نفتي 
بايد حفر شود. همچنين 150 دكل حفاري عالوه 
نياز  مورد   2015 سال  تا  است  موجود  آنچه  بر 
سالهاي  در  كه  است  حالي  در  اين  بود.  خواهد 
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2006 تا 2008 در كشور عربستان  سعودي چنين 
است.  شده  انجام  حفاري  فعاليت هاي  از  سطحي 
براي  منطقه اي  تقاضاي  ناگهاني  افزايش  بنابراين 
چنين خدماتي ممكن است موجب بروز بحران در 
عرضه دكل حفاري و در نتيجه افزايش نرخ اجاره 
دكل حفاري گردد. بدنبال اين مسئله هزينه هاي 
سرمايه اي پروژه ها  افزايش خواهد يافت و احتماال 
نيز به تاخير خواهد  افزايش ظرفيت توليد  هدف 
افتاد. جهت تحقق برنامه توليد 7/5 ميليون بشكه  
هرسال  در  بايد  قرارداد  طرف  شركتهاي  روز  در 

صدها چاه را حفر كنند. 
طبق گزارش وود مكنزي اوج فعاليتها در سال 
2015 خواهد بود و براي تحقق هدف 7/5 ميليون 
چاه  حلقه  بايد 650  زمان  اين  در  روز  در  بشكه 
(توليدي يا تزريق آب) حفر شود. و برآورد مي شود 
كه براي تحقق هدف 10/5 ميليون بشكه در روز 
تنها براي سال 2015 در حدود 1200 حلقه چاه 
مورد نياز خواهد بود كه نشان دهنده حجم عظيم 

فعاليت هاي حفاري مورد نياز است. 

تعداد دكل هاي حفاري مورد نياز
برآورد وود مكنزي نشان دهنده افزايش مستمر 
دكل هاي  تعداد  است.  نياز  مورد  دكل هاي  تعداد 
مورد نياز در سال 2015 به حداكثر خود يعني150 
دكل خواهد  رسيد. اين سطح از فعاليت با حداكثر 
تا   2006 دوره  در  عربستان سعودي  فعاليتهاي 
2008 (پروژه توسعه توليد نفت سبك عربي) قابل 
مقايسه است. با توجه به برنامه توليد ارئه شده در 
مناقصه تعداد دكل هاي مورد نياز براي دست يابي 
به آن بطور قابل توجهي افزايش خواهد يافت و به 
 (2015) اشاره  مورد  زمان  در  دكل  از350  بيش 

مي رسد كه غير قابل دست يابي به نظر مي رسد. 
تامين اين تعداد دكل به نوبه خود يك چالش 
از  استفاده  اين  كه  چرا  است.  عراق  براي  جدي 
دكل ها نيازمند تامين نيروي انساني مجرب است 
توليد  كشورهاي  توان  در  كنوني  شرايط  در  كه 
كننده منطقه نيست. در نتيجه افزايش تقاضا براي 
انساني مجرب، هزينه  نيروي  و  دكل هاي حفاري 
اجاره دكل هاي حفاري و هزينه هاي تامين نيروي 

انساني را به شدت افزايش خواهد بود. 
ضمن اينكه شركت هاي ملي نفت و شركت هاي 
لذا  دارند.  مشخصي  توان  منطقه،  در  بهره بردار 
مشكل تامين منابع انساني مورد نياز و همچنين 
را  شرايط  نياز،  مورد  زيرساخت هاي  ساخت 

سخت  تر خواهد كرد.

زير ساخت هاي مورد نياز جهت صادرات 
ايجاد  عراق  توليد  افزايش  برنامه  به  توجه  با 
 8 به  نزديك  صادراتي  ظرفيت  و  زيرساخت 
نياز  ميليون بشكه در روز، در جنوب عراق مورد 
استفاده  بمنظور  عراق  دولت  اين  بر  عالوه  است. 
تزريق مجدد آن  يا  و  (تجارت  نفت  از گاز همراه 
بين 5  تا سال 2018   ميادين) كه حجم آن  به 
تا 8 ميليون فوت مكعب در روز خواهد بود بايد 
تامين  اينكه  ضمن  نمايد.  ارائه  مناسبي  راهكار  
به ميادين يكي  تزريق  براي  نياز  حجم آب مورد 
از مهمترين موانع جهت دست يابي به هدف برنامه 
در  افزايشي  چنين  ايجاد  مي باشد.  توليد  افزايش 
ظرفيت توليد نفت خام نيازمند، بازسازي، نوسازي 
و توسعه زيرساختها و تاسيسات صادراتي موجود 
پايانه  در  موجود  امكانات  است.  عراق  جنوب  در 
بندر بصره در حال حاضر ظرفيت صادرات  نفتي 

1/7 ميليون بشكه در روز نفت خام را دارد. بهترين 
مسير صادراتي براي صدور توليدات ميادين جنوبي 
عراق دو خط لوله موجود SP1 و SP2 به ترمينال 
فاو خواهد بود كه به تاسيسات ذخيره سازي بصره و 
خوراالميه در سواحل جنوبي عراق وصل مي شوند. 
عراق،  جنوب  در  صادراتي  تاسيسات  اين  توسعه 
نفت  وزارت  برنامه هاي  براي  را  بزرگي  مشكالت 
عراق  فعلي  برنامه  است.  آورده  بوجود  كشور  اين 
 4/5 به  صادراتي  زيرساختهاي  ظرفيت  افزايش 
ميليون بشكه در روز است و برنامه زماني مشخصي 
براي افزايش ظرفيت زيرساختهاي صادراتي به 8 
ميليون بشكه در روز تعيين نشده است. با توجه 
به برآوردهاي انجام شده از پتانسيل توليدي شش 
نظر  در  با  و  عراق  جنوب  در  واقع  عظيم  ميدان 
گرفتن يك سطح افزايش توليد ماليم براي ساير 
ميادين توليدي در منطقه (Sbba/Luhais، Tuba و 
Ratawi)، ظرفيت صادراتي 4/5 ميليون بشكه اي 

استفاده  مورد  كامل  بطور  سال 2015  تا  روز  در 
به  امكان دسترسي  گرفت. همچنين  قرار خواهد 
خط  لوله استراتژيك شمالي براي وصل شدن به 
مسير صادراتي تركيه يا ساير مسيرهاي بازسازي 
شده براي دسترسي به درياي مديترانه، در طول 
اين مدت موجود خواهند بود.  لذا بعد از آن ايجاد 
زيرساختهاي صادراتي تا 8 ميليون بشكه در روز تا 

قبل از پايان دهه نياز خواهد بود.
 

چالشهاي تزريق آب
ميادين  در  واقع  مخازن  فشار  حفظ  جهت 
حال  در  است.  ضروري  آب،  تزريق  عراق  جنوبي 
حاضر تجهيزات تزريق آب در سه ميادين اصلي 
و  دارد  وجود  زبير  و  قرنه غربي1  روميله،  توليدي 
فرات  رودخانه  و  حورالحمار  از  آن  نياز  مورد  آب 
از  استحصال  قابل  آب  حجم  اما  مي شود.  تامين 
اين منابع محدود است و دولت محلي در جنوب 
نيز اعالم كمبود كرده  است. لذا در بلند مدت اين 
منابع قادر به تامين نيازهاي منطقه نخواهند بود و 
منابع جديد آب مورد نياز است. زيرا ممكن است 
به بيش از 12 ميليون بشكه در روز آب براي تزريق 
مورد نياز باشد كه اين حجم آب بايد از خليج فارس 
تامين شود. بنابراين اين مسئله نيز يكي از موانع 
مهم جهت رسيدن به هدف برنامه افزايش ظرفيت 

توليد نفت عراق محسوب مي شود.

افزايش  براي  آتي  ساير محدوديت هاي 
ظرفيت توليد نفت خام

فيزيكي  چالش هاي  از  غير  به  عراق  كشور 
نياز،  مورد  حفاري  دكل هاي  و  چاهها  (تعداد 
زيرساختها و ظرفيت هاي صادراتي نفت، نيازهاي 
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تزريق آب و جمع آوري و فرآورش حجم عظيم 
به  براي رسيدن  گازهاي همراه نفت) ذكر شده 
مجموعه اي  با  شده،  پيش بيني  توليد  ظرفيت 
بود. خواهد  مواجه  نيز  سياسي  ريسك هاي  از 

امنيت  چشم انداز  چون  مواردي  به  ميتوان  كه 
كه  كرد  اشاره  اوپك  سازمان  آينده  وضعيت  و 
اندازه گيري و ميزان تاثير گذاري آنها نيز بسادگي 
مهم  بسيار  موانع  اينها  بود.  نخواهد  پذير  امكان 
زيرا  گرفت  ناديده  را  آنها  نميتوان  و  هستند 
و  توسعه اي  فعاليت هاي  بر  زيانباري  اثرات 
در  باشند.  داشته  ميتوانند  شركت ها  عمليات 
توليد  افزايش ظرفيت  برنامه  اجرائي شدن  واقع 
(برآورد موسسه  تا 7/5 ميليون بشكه   نفت خام 
عوامل  به  وابسته   ،2017 سال  تا  مكنزي)  وود 
متعددي خواهد بود. كه از آن جمله مي توان به 
اجراي مطلوب پروژه هاي عمده زيرساختي(آب و 
امكانات صادرات نفت)، تامين 150 دكل حفاري 
و نيروي انساني متخصص مورد نياز آنها ، راهكار 
مناسب جمع آوري و استفاده از گازهاي همراه 
تصويب  و  تنظيم  جهت  كارا  مسير  يك  و  نفت 

مقررات و صدور مجوزهاي الزم اشاره كرد. 
بنابراين بنظر مي رسد بدليل طبيعت ناشناخته 
با  اطالعات  فقدان  و  هيدروكربوري  مخازن 
همچنين  و  ميادين  اين  از  جديد  و  كيفيت 
مشكالت اساسي در تامين زيرساختهاي الزم در 
توليد  براي  ارائه شده  ارقام  دارد  احتمال  عراق، 
اغراق و بزرگ نمائي هايي همراه  با  ميادين نفتي 
عقد  با  خارجي  شركتهاي  واقع  در  باشد.  بوده 
از اين  قرارداد و يا ثبت سهم نفت عايدي خود 
برآورد  نيز  واقع  حد  از  بيش  غالباً  كه  ميادين 
در  خود  سهام  ارزش  به  بالفاصله  مي شوند، 
بازارهاي مالي مي افزايند. اين در حالي است كه 
غير واقعي بودن برآوردها در مورد حجم ذخائر 
آنها بصورت بسيار تدريجي  يا اهداف توليدي  و 

و در سالهاي دور ظاهر مي شود.
رسيدن  توليد  به  زماني  چارچوب  مورد  در 
مي شود  پيش بيني  نيز  شده  واگذار  قراردادهاي 
توليد مياديني كه توسعه يافته اند و تاسيسات و 
وجود  آنها  نفت خام  انتقال  براي  لوله اي  خطوط 
به  نيافته  توسعه  ميادين  ساير  از  تر  سريع  دارد 
مرحله توليد برسند. ضمن اينكه برآورد مي شود 
عراق قادر باشد در قدم هاي نخست با تعميرات و 
بنادر  و  لوله  ظرفيت خطوط  در  محدود  افزايش 
همچنين  و  موجود  پااليشگاه هاي  يا  و  صادراتي 
در اختيار گرفتن ظرفيتهاي خالي تجهيزات مورد 
حفاري  دكل هاي  مثل  ميادين  توسعه  براي  نياز 
و غيره بتواند تا 4 ميليون بشكه در روز توليد را 

پشتيباني نمايد. 

توليد  ميزان  رفتن  فراتر  با  كه  است  بديهي 
و  جانبي  تاسيسات  نبود  بدليل  مقدار،  اين  از 
پشتيباني براي مصرف و انتقال آن براي صادرات 
و همچنين مشكل در تامين تجهيزات مورد نياز 
آنها،  قيمتهاي  افزايش شديد  يا  و  كمبود  بدليل 
عراق با مشكالت متعددي مواجه شود. لذا بنظر 
مي رسد برآورد ميزان توليد و زمان به بهره برداري 
عراق  نفت خام  ميادين  توسعه  طرحهاي  رسيدن 
بيشتري  گرايي  واقع  از  دويچه  بانك  برآورد  در 

برخوردار مي  باشد. 
در  اغراق  و  خطا  احتمال  پذيرش  وجود  با  لذا 
همچنين  و  شده  گرفته  نظر  در  توليدي  اهداف 
بغير  عللي  بنظر مي رسد  آنها،  به  زمان دستيابي 
اعالم  موجب  سياسي  و  امنيتي  فني،  داليل  از 
برآوردهاي پايين مراكز بين المللي انرژي از توان 
توليد نفت خام عراق مي باشد. از دو علت عمده 
اين موضوع مي توان به استراتژي مديريت عرضه 
نفت خام و همچنين متنوع سازي تامين كنندگان 

نفت خام جهان در سالهاي آينده اشاره نمود. 

جهاني  بازارهاي  آينده  در  عراق  نقش 
نفت خام 

نفت خام  توليد  مي توان  حالت  بدبينانه ترين  در 
بين المللي  آژانس  پيش  بيني  اساس  بر  را  عراق 
به  توجه  با  حالت  اين  در  گرفت.  نظر  در  انرژي 
پيش بيني تقاضاي نفت اوپك در افق سال 2030، 
سهم عراق از توليد نفت اوپك از 11/69 درصد 
در سال 2015 به 15/76 درصد در سال 2030 
قابل  بسيار  ميزان  اين  كه  يافت  خواهد  افزايش 

مالحظه مي باشد. 

توليد  سهم  بررسي  كه  است  حالي  در  اين 
نفت خام عراق از كل توليد اوپك طي 38 سال 
اين  سهم  بيشترين  كه  مي دهد  نشان  گذشته 
كشور مربوط به سال 1988 و حدود 14 درصد 

بوده است. 
در  برنامه  هاي  كه  مي دهد  نشان  موضوع  اين 
بدبينانه ترين  در  عراق  نفت  وزارت  انجام  دست 
و  بهتر  مراتب  به  جايگاهي  مي تواند  حالت 
كشور  اين  نفت  صنعت  كه  آنچه  از  مناسب تر 
بوده  برخوردار  آن  از  گذشته  سال   40 در طي 

است، براي اين كشور فراهم نمايد.

تاثير رشد توليد نفت عراق بر قيمت و 
عرضه جهاني نفت در كوتاه مدت

بر اساس گزارش آژانس بين المللي انرژي, اداره 
بانك دويچه آلمان طي  امريكا و  انرژي  اطالعات 
اوپك  غير  عرضه  رشد   2010 تا   2000 سالهاي 
بيشتر از نرخ رشد تقاضاي جهاني نفت خام بوده 
نرخ  اين   2015 تا   2010 سالهاي  در  اما  است 
بود.  تقاضاي جهاني خواهد  ميزان رشد  از  كمتر 
مفهوم اين جمله اين است كه افزايش هر بشكه در 
تقاضاي جهاني نفت خام به معناي افزايش تقاضا 
براي نفت خام اوپك خواهد بود. عربستان سعودي 
نيز اعالم كرده كه بيش از 12/5 ميليون بشكه در 
روز افزايش ظرفيت نخواهد داشت، بنابراين انتظار 
اوپك بشدت  اعضاي  براي ساير  تقاضا  ميرود كه 
در  گزارش  اين  اساس  بر  همچنين  يابد.  افزايش 
خام  نفت  براي  تقاضا   2015 و   2014 سالهاي 
اوپك  نفت  توليد  ظرفيت  به  سرعت  به  اوپك 
نزديك شده و از آن سبقت خواهد گرفت. و عراق 
در پر كردن اين شكاف تقاضا نقش مهمي خواهد 
داشت. بنابراين طي سالهاي 2014 تا 2015 حتي 
قيمتها  ميرود  انتظار  عراق  نفت  توليد  افزايش  با 
افزايش يابد زيرا ظرفيت مازاد توليد اوپك كمتر 
بود. در  تقاضاي ساالنه نفت خام خواهد  از رشد 
واقع اگر عراق هيچ افزايش توليدي نداشته باشد 
تا سال 2015 ظرفيت مازاد اوپك به صفر خواهد 
تا  اينكه طي سالهاي 2010  به  با توجه  رسيد و 
برآورد  منفي  نيز  اوپك  غير  عرضه  رشد   2015
را  نفت  قيمتهاي  جهاني  تقاضاي  افزايش  شده 
كه  صورتي  در  اما  داد.  خواهند  افزايش  بشدت 
افزايش توليد عراق در حدود 5 ميليون بشكه در 
روز باشد ظرفيت مازاد اوپك 
ميليون   2 حدود  به  حداكثر 
رسيد.  خواهد  روز  در  بشكه 
در اين حالت نيز با توجه به 
نفت  تقاضاي جهاني  افزايش 
اوپك  غير  عرضه  كاهش  و 
قيمتها كاهش نخواهند يافت 
شد.  خواهد  بازار  جذب  اوپك  عرضه  افزايش  و 
بنابراين تقاضا براي نفت خام اوپك تقويت خواهد 
براي  توليد عراق  افزايش  از  نگراني خاصي  و  شد 
اوپك و بازار جهاني نفت خام بوجود نمي آيد مگر 
داشته  شديدي  ركود  نفت  جهاني  تقاضاي  اينكه 
باشد. البته تمام اين بحثها با توحه به اين فرض 
است كه تا سال 2017 ظرفيت صادرات عراق به 
تا 6  ميليون بشكه در روز برسد و مجموع   5/5
افزايش توليد نفت عراق با احتساب مصارف داخلي 
(حدود 0/8 تا 1 ميليون بشكه در روز) به حدود 7 

ميليون بشكه در روز برسد.

2015202020252030واحدعنوان
توليد نفت اوپك - پيش بينى 

اوپك2010
ميليون بشكه 

در روز
30/833/23638/7

توليد بسيار بدبينانه نفت عراق 
پيش بينى آژانس 2010 

ميليون بشكه 
در روز

3/64/85/36/1

11/6914/4614/7215/76درصدسهم از تقاضاى اوپك

جدول3- پيش بيني بدبينانه از سهم توليد نفت خام عراق نسبت به 
نفت خام توليدي اوپك در افق 2030
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تاثير افزايش توليد عراق بر تراز عرضه 
جهاني و قيمتهاي نفت در بلند مدت

معتبر  موسسات  از  بانك  دويچه  گزارش  طبق 
بين المللي (آژانس بين المللي انرژي، اداره اطالعات 
نفت در  بازار جهاني  و وود مكنزي)  امريكا  انرژي 
قيمتي  واكنش  عراق  توليد  افزايش  به  بلند مدت 
براي  آينده  داد. طي دهه  نشان خواهد  معنا داري 
پاسخگويي به تقاضاي جهاني نفت بايد در حدود 
335 ميليارد بشكه نفت خام توليد شود. بر اساس 

اين گزارش متوسط قيمت نفت خام در دهه آينده 
براي تامين سطح تقاضا در حدود 95 دالر در بشكه 
تامين تقاضا در  براي  به عبارت ديگر  بود .  خواهد 
در  بايد  حداقل  نفت  قيمت  متوسط  آينده  دهه 
فرض  اگر  بگيرد.  قرار  بشكه  در  دالر   95 سطح 
ميليون بشكه در  آينده 2/5  شود عراق طي دهه 
روز توليد داشته باشد، قيمتهاي نفت نيز در سطح 
هزينه توليد از ميادين نفتي خشكي نيجريه خواهد 
اين  اين حالت هيچ سرمايه گذاري در  لذا در  بود. 
حوزه ها انجام نخواهد شد. اما هزينه توليد در عراق 
بطور نسبي پايين تر از ساير نقاط جهان است و هر 
ظرفيت اضافه توليد اين كشور زير خط هزينه نهايي 

برآوردي توليد در سطح جهان قرار خواهد گرفت. 
بنابراين اگر فرض كنيم عراق بر اساس برنامه هاي 
توسعه اي خود بتواند طي دهه آينده 4 ميليون بشكه 
در روز نفت توليد كند، از نظر هزينه نهايي، همين 
افزايش  نمودن  خنثي  براي  توليد  افزايش  ميزان 
 6 سطح  در  و  كرد.  خواهد  كفايت  نيجريه  توليد 
ميليون بشكه در روز اين اتفاق براي ونزوئال خواهد 
سناريوي  اساس  بر  مدت  بلند  در  بنابراين  افتاد. 
افزايش توليد 4 ميليون بشكه در روز در حدود 5 
دالر در بشكه قيمتها كاهش 
توليد  اگر  و  يافت  خواهد 
عراق به 6 ميليون بشكه در 
روز افزايش پيدا كند قيمتها 
در حدود 10 دالر در بشكه 
اما  يافت.  خواهد  كاهش 
به  توجه  با  اگر فرض كنيم 
برآورد موسسه وود مكنزي 
عراق  نفت  توليد  افزايش 
بشكه  ميليون   8 سطح  به 
در روز برسد در بلند مدت افزايش توليد عراق در 
حدود 15 دالر در بشكه از قيمتها مي كاهد و عرضه 
قيمتي (حدود 80  اين سطح  در  نهايي  كنندگان 
دالر در بشكه ) مكزيك و شنهاي آغشته به نفت 

كانادا خواهند بود. 

نتيجه گيري
بررسي برآورد موسسات مختلف نشان داد كه تا 
تا   3/5 بين  عراق  نفت  توليد  افزايش   2020 افق 
و  بود.  خواهد  روز  در  بشكه  ميليون   7/5 حداكثر 
شد  مشخص  شده  انجام  هاي  بررسي  به  توجه  با 
وود  موسسات  توسط  شده  انجام  برآوردهاي  كه 

است.  نزديكتر  واقعيت  به  دويچه  بانك  و  مكنزي 
لذا محتمل ترين گزينه افزايش توليد عراق تا سال 
2020 در حدود 7 ميليون بشكه در روز است، كه 
اين رقم نيز در صورت رفع محدوديتها و مشكالت 
موجود قابل دفاع خواهد بود و در نتيجه رسيدن به 
توليد 12 ميليون بشكه در روز در اين مدت زمان 
تقريبا غير ممكن خواهد بود. همچنين با توجه به 
برآوردهاي انجام شده عراق در بدبينانه ترين حالت 
نيز مي تواند جايگاه بهتري از آنچه اين كشور طي 
چهل سال گذشته داشته دست يابد. بررسي نقش 
اگر  كه  داد  نشان  نيز  نفت  جهاني  بازار  در  عراق 
افزايش توليدي نداشته  تا سال 2015 عراق هيچ 
باشد ظرفيت مازاد اوپك به صفر خواهد رسيد و با 
توجه به رشد منفي عرضه غير اوپك طي سالهاي 
نفت خام  تقاضاي جهاني  افزايش  تا 2015   2010
صورتي  در  اما  شد.  خواهد  قيمتها  افزايش  باعث 
كه توليد نفت خام عراق به 4/8 ميليون بشكه در 
روز برسد ظرفيت مازاد اوپك حداكثر به حدود 2 
اينكه  ضمن  رسيد.  خواهد  روز  در  بشكه  ميليون 
افزايش توليد عراق به 4/8 ميليون بشكه در روز تا 
سال 2015 با توجه به بررسيهاي انجام شده بسيار 
محتمل خواهد بود، لذا در اين حالت نيز با توجه 
عرضه  كاهش  و  نفت  جهاني  تقاضاي  افزايش  به 
غير اوپك قيمتها كاهش نخواهند يافت و افزايش 
عرضه اوپك جذب بازار خواهد شد. به عبارت ديگر 
در  نفتي  ميادين  توسعه  براي  عراق  دولت  تالش 
نفت  جهاني  بازار  براي  جدي  تهديد  مدت  كوتاه 
خام نخواهد بود. ولي جايگاه اين كشور را در بازار 
جهاني نفت ارتقاء خواهد داد و به مرور با افزايش 
سرمايه گذاري و افزايش ظرفيت توليد تاثير گذاري 

بيشتري در اوپك و بازار نفت خواهد داشت.

نمودار5- سهم توليد نفت خام عراق از توليد جهاني و توليد اوپك 
طي 38 سال گذشته
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چشم انداز 
صادرات گاز 

عراق

امير جعفرزاده

نفت و گاز

يكى از مباحث مهم روز انرژى جهان، مسأله حجم ذخائر انرژى عراق مى باشد. بعد از جنگ سال 2001 و تعطيلى چندين ساله برخى از مهمترين 
ميادين نفت و گاز اين كشور، اين سوال كه توان بالقوه صادرات نفت و گاز عراق به چه ميزان است، به موضوعى مهم در ميان كارشناسان اقتصادى 
تبديل شده است، زيرا برخى از تحليل ها، از توان اغراق آميز اين كشور سخن گفته و برخى توان انرژى اين كشور را ناچيز قلمداد مى كردند. در 
همين راستا، بررسى ميزان توان بالقوه صادرات نفت و گاز كشور عراق بسيار حياتى است و مشخص مى كند كه آيا اين كشور مى تواند نقش مهمى 
در بازار نفت و گاز دنيا داشته باشد يا نه؟ اين مسأله به خصوص براى ايران كه كشور همسايه عراق محسوب مى شود، از اهميت دوچندانى برخوردار 
است. در همين راستا، در اين شماره، توان بالقوه صادرات گاز عراق را بررسى مى كنيم. بررسى توان صادرات نفت اين كشور و فرصت هاى پيش روى 

ايران در اين زمينه در شماره هاى آينده، بررسى خواهد شد.
ذخاير گاز عراق

ميزان ذخاير اثبات شده گاز طبيعى اين كشور 
 127 (حدود  مكعب  متر  تريليون   3,4 با  برابر 
تريليون فوت مكعب) بوده و رتبه دوازدهم ذخاير 
اثبات شده گاز طبيعى جهان را به خود اختصاص 

داده است.

تريليون متر مكعب  اين ميزان حدود 2/558  از 
مربوط به ذخاير گاز طبيعى همراه با نفت مى باشد. 
به  گازطبيعى  نفتى،  ميادين  از  كه  اين صورت  به 
صورت يك محصول همراه با نفت، استخراج مى شود. 
مابقى يعنى 0/876 تريليون متر مكعب گاز طبيعى 
غير همراه مى باشد. همان طور كه 
مشاهده مى شود، بيشتر ذخاير گاز 
درصد،   75 يعنى  عراق،  طبيعى 
در ميادين نفتى مى باشند و براى 
نفتى،  ميادين  بايد  آنها،  استخراج 
توسعه يابند. بنابراين، استخراج و 
كشور،  اين  در  طبيعى  گاز  توليد 
وابستگى زيادى به توسعه ميادين 

نفتى دارد.

عرضه گاز طبيعى عراق
با  تا  است  كرده  تالش  عراق  نفت  وزارت 
دولتى  شركت هاى  فعاليت هاى  به  سامان دهى 
و  سرمايه  مديريت،  از  استفاده  و  عراق  نفت 
صنعت  جايگاه  خارجى،  شركت هاى  تكنولوژى  

 نمودار شماره 1: جايگاه ذخاير گاز عراق در جهان(تريليون متر مكعب)

نمودار شماره 2: ذخاير گاز عراق به تفكيك 
نوع ميدان (تريليون متر مكعب)
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نفت و گاز

نفت اين كشور را در جهان بهبود بخشيده و بدين 
طريق وضعيت اقتصادى و سياسى كشور را ارتقاء 
بخشد. در همين راستا، وزارت نفت عراق تاكنون 
چهار مناقصه براى توسعه ميادين هيدروكربورى، 

برنامه ريزى و برگزار كرده است. 
نفتى  ميدان   16 درمجموع  مناقصه ها،  اين  در 
نفت خام  بشكه  ميليارد   83 بر  بالغ  ذخيره اى  با 
فوت  تريليون   5/6 ذخيره  با  گازى  ميدان   4 و 
عرضه  مختلف  شركت هاى  توسعه  براى  مكعب 
كل  از  درصد   72 معادل  ميزان  اين  است.  شده 
ذخاير نفتى اكتشاف شده عراق مى باشد. در واقع 
اين امر، نشان دهنده حجم بسيار باالى ميادين به 
مناقصه گذاشته شده و همچنين پتانسيل باالى 
اين كشور براى افزايش ظرفيت توليد نفت خود 

در آينده است.

تا قبل از دهه 1960، گاز همراه با نفت در عراق، 
سوزانده  و  شده  محسوب  ناخواسته  كاالى  يك 
گاز  از  مقدارى  بعد،  به  از دهه 1960  اما  مى شد. 
براى مصارف داخل كشور، استخراج مى شده است. 

مقدار  مى شود،  مشاهده  كه  طور  همان 
دهه  در  عراق،  در  طبيعى  گاز  شده  توليد 
همواره  و  بود  كم  بسيار    1970 و   1960
كمتر از مرز 2 ميليارد متر مكعب در سال 
بود . اما در اوايل دهه 1980 مقدار توليد 
متر  ميليارد   10 مرز  از  گازطبيعى  خالص 

سوزانده  آن  بيشتر  البته  كه  شده  رد  نيز  مكعب 
مى شده و در نهايت مقدار گاز عرضه شده به بازار، 
متر  ميليارد   1 همان  حد  در  دهه،  اين  اواسط  تا 
گاز  مقدار   ،1980 دهه  اوايل  در  اما  بود.  مكعب 
كه  نحوى  به  بازار شد.  روانه  و  استخراج  بيشترى 
عراق از سال 1986، صادرات گاز به كويت را آغاز 
داشت.  ادامه   1991 سال  تا  صادرات  اين  كرد. 
عراق  نفتى  تحريم هاى  وجود  دليل  به  نهايتاً 
توسط سازمان ملل به دليل حمله عراق به كويت، 
فعاليت هاى توليدى گاز عراق به شدت نزول كرد 
 1990 دهه  در  كشور،  اين  گاز  توليد  اينكه  تا 
كمتر از 5 ميليارد متر مكعب در سال شد. وجود 
توسط  عراق  نفت  صنعت  گسترده  تحريم هاى 
سازمان ملل و برنامه نفت در برابر غذا، از عوامل 

اصلى كاهش توليد گاز در دهه 1990 بوده است. 
آمريكا  جنگ  از  بعد  و   2000 دهه  اوايل  در 
عراق  گازطبيعى  توليد   2003 سال  از  عراق،  به 
متر  ميليارد   4 از  كمتر  از  و  كرد  پيدا  افزايش 

مكعب در سال، به بيش از 17 ميليارد متر 
البته  است.  رسيده   2010 سال  در  مكعب 
هنوز به دليل ميزان زياد گاز سوزانده شده و 
تلف شده، هنوز توليد گاز طبيعى عرضه شده 
به بازار، بسيار كم بوده و كمتر از 2 ميليارد 

متر مكعب در سال مى باشد. 

پيش بينى عرضه گاز طبيعى عراق
با اجرايى شدن پروژه هاى  البته پيش بينى مى شود 
آتى،  سال هاى  تا  عراق  گاز  و  نفت  ميادين  توسعه 
توليد خالص گاز طبيعى اين كشور به شدت افزايش 
از  يكى  به  عراق  كه  طورى  به  يابد 
گاز  صادركننده  اصلى  كشورهاى 

طبيعى در منطقه تبديل شود. 
مى رود  انتظار   ،2013 سال  تا 
 2 متوسط  طور  به  عراق  توليد 
درصد در سال افزايش يابد. اما از 
سال 2014 به بعد، پروژه هايى كه 
توسعه  براى  مناقصات مختلف  در 
و توليد واگذار شده بود، به تدريج 

شروع به توليد مى كنند. بنابراين، افزايش توليد از 
سال 2014 تا 2020 در سه سناريو در نظر گرفته 
 15 و   10  ،5 شامل  سناريو  سه  اين  است.  شده 

درصد افزايش توليد ساليانه مى باشد.

تقاضاى گازطبيعى 
مصرف گازطبيعى كشور عراق، 
كه  مى باشد.  زير  شكل  به  نيز 
اين  عرضه  رفتار  شبيه  رفتارى 
دارد.  را  زمان  طول  در  كشور 
عراق،  طبيعي  گاز  مصرف  عمده 
در حال حاضر در نيروگاه هاى برق 
تا  مى شود  پيش بينى  و  مى باشد 
سال 2020 نيز مصرف گازطبيعى 
عراق بيشتر در نيروگاه ها و البته 
درصد كمى نيز در بخش صنعت 
از  صنعتى  استفاده  البته  باشد. 

گاز طبيعى عراق، به دليل پيش بينى هايى كه در 

مورد توسعه اين كشور و اجرايى شدن برنامه هاى 
توسعه اين كشور مى شود، بعد از سال2020 بيشتر 
استفاده  موارد  بيشتر  البته هم اكنون  خواهد شد. 
مى باشد.  تزريق  و  سوزاندن  شامل  طبيعى،  گاز 

مصرف گاز طبيعى نهايى، از كسر كل مصرف گاز 
طبيعى از موارد فوق بدست مى آيد كه به معنى 
اقتصاد  مختلف  بخش هاى  توسط  واقعى  مصرف 

عراق مى باشد. 
پيش بينى تقاضاى گاز طبيعى عراق

به منظور پيش بيني تقاضاي گازطبيعي عراق در 
سال هاى آتى نيز سه سناريوى مصرف كم، مصرف 
متوسط و مصرف زياد (با متوسط 3، 4 و 5 درصد 

رشد ساالنه) را لحاظ مى كنيم.
موازنه عرضه وتقاضاى گاز طبيعى عراق

مى توان  حاال  شده،  گفته  مباحث  به  توجه  با 
موازنه عرضه و تقاضاى گاز طبيعى براى عراق را تا 
سال 2020 به شكل نمودار شماره 7 نمايش داد. 

همان طور كه مشاهده مى شود، تا سال 2020، 
عراق مى تواند به يكى از مهم ترين صادركنندگان 
جهان،  حتى  و  خاورميانه  منطقه  در  گازطبيعى 
تبديل شود. البته مقدار دقيق صادرات، بستگى 

به اين دارد كه كدام سناريوها در توليد و مصرف 

 نمودار 3: عرضه گاز طبيعى عراق (ميليارد متر مكعب)

نمودار 7: نمودار عرضه و تقاضاى گاز طبيعى عراق 
تا سال 2020(ميليارد مترمكعب)

نمودار 5 : مصرف گاز طبيعى عراق تا سال 2010

نمودار 6: پيش بينى مصرف گاز طبيعى تا سال 2020

 نمودار 4: پيش بينى توليد گاز طبيعى تا  سال 2020



14

شماره 155 و 156 - فروردين و ارديبهشت 1392

سخن اول
نفت و گاز

افزايش  قطعى،  مسأله  اما  شد.  خواهد  محقق 
بود  خواهد   2020 سال  تا  عراق  صادراتى  توان 
بهره بردارى  پروژه هاى  اينكه،  به  توجه  با  كه 
بعد  به   2014 سال هاى  از  برداشت  ازدياد  و 
نظر  به  بنابراين  مى رسند،  نتيجه  به  بهتدريج 
ده  تا  حداقل  نيز   2020 سال  از  بعد  مى رسد 
ذخاير  برداشت  براى  چندانى  فشار  افت  سال، 
مشاهده  كه  همان طور  نيفتد.  اتفاق  عراق  گاز 
تدريج  به  عراق   ،2014 سال  از  بعد  مى شود، 
در  كه  پيدا مى كند،  را  بيشترى  امكان صادرات 
تا حدود  نهايت در سال 2020 مى تواند بين 3 
به  البته  گاز صادر كند.  متر مكعب  ميليارد   21
نظر مى رسد احتمال تحقق سناريوهاى متوسط 

براى هر كدام از توليد و مصرف منطقى تر باشد 
مترمكعب  ميليارد   11 توان صادراتى حدود  كه 
آورد.  خواهد  ارمغان  به  عراق  براى  را  سال  در 
در هر صورت، طبق اين محاسبات و پيش بينى 
 2020 سال  تا  عراق  كارشناسان،  از  بسيارى 
گاز  صادركنندگان  مهم ترين  از  يكى  عنوان  به 

طبيعى در خاورميانه مطرح خواهد شد. 
مورد  در  نيز  مانيتور  بيزينس  نظير  موسساتى 
انجام  پيش بنى هايى  عراق  گاز  صادرات  آينده 
كه  كرده  پيش بينى  مانيتور  بيزينس  داده اند. 
گاز  2020توليد  تا   2010 سال هاى  فاصله  در 
ميليارد مترمكعب خواهد رسيد.  به 43/6  عراق 
درصد   281 مدت،  اين  در  تقاضا  همچنين 

 ،2020 سال  پايان  در  و  داشت  خواهد  افزايش 
مترمكعب  ميليارد   24/6 به  عراق  گاز  صادرات 
افزايش خواهد يافت (پيش بينى بيزينس مانيتور 
ارائه  متوسط  مصرف  و  زياد  توليد  سناريوى  با 

شده، همخوانى دارد).
سناريوى  طبق  نيز  انرژى  بين المللى  آژانس 
توليد  كه  است  كرده  پيش بينى  خود،   متوسط 
گاز عراق تا سال 2020 به 41 ميليارد مترمكعب 
و تقاضاى گاز طبيعى اين كشور، به 39 ميليارد 
توان  حقيقت  در  كه  برسد  سال  در  مكعب  متر 
در  مترمكعب  ميليارد   2 كشور  اين  صادراتى 
شده  اشاره  كم  سناريوى  به  نزديك  يعنى  سال 

مى باشد.
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نفت و گاز

بررسي وضعيت صنعت نفت و بررسي وضعيت صنعت نفت و 
گاز منطقه كردستان عراقگاز منطقه كردستان عراق

بررسي وضعيت صنعت نفت و 
گاز منطقه كردستان عراق

علي خواجوي

بخش اول: فعاليت هاي نفتي منطقه 
كردستان عراق

قانون  داراي  عراق  كردستان  خودمختار  اقليم 
مستقل  ارتش  و  قضائيه  قوه  مجلس،  اساسي، 
است. كردستان تنها منطقه داراي قوانين تجاري 
آزاد در حوزه كشورهاي خليج فارس است و در 
صنعت نفت و بطور كلي اقتصاد آن، سياستهاي 
سرمايه گذاري  آزادي  قانون  و  ليبرال  اقتصادي 
فرودگاه  دو  داراي  منطقه  اين  مي باشد.  حاكم 
بين المللي و شبكه تلفن همراه و اينترنت مستقل 

مي باشد. 
از لحاظ منابع نفت و گاز، كشور عراق و منطقه 
كردستان از مناطق داراي پتانسيل باالي ذخاير 
هيدروكربوري و در عين حال توسعه يافتگي كم 
مي باشند. قبل از سال 2006 ميالدي در منطقه 
كردستان عراق جمعاً كمتر از 10 چاه اكتشافي 
حفر شده بود و طي 5 سال اخير، نرخ موفقيت 
اين  اكتشافي حفر شده در  اكتشاف در 25 چاه 
منطقه بسيار قابل مالحظه و بيش از 70 درصد 

بوده است.
منطقه  نفتي  فعاليت هاي  بر  حاكم  قانون 
وگاز  نفت  «قانون  عراق،  كردستان 
مجلس  كه  مي  باشد  كردستان»  منطقه 
سال  در  عراق  كردستان  نمايندگان 
تأييد  و  نظرخواهي  بدون  را  آن   2007
دولت مركزي عراق تصويب نموده است. 
مشاركت  قراردادهاي  قانون،  اين  در 
و محدوده  مجاز شمرده شده  توليد  در 
زماني فعاليت اكتشافي براي شركت هاي 
نفتي بين  المللي از 5 تا 7 سال و براي 
توسعه و بهره  برداري از ميادين حداكثر 

تا 25 سال فرصت تعيين شده است. اين در حالي 
تاثير  نفت عراق (كه  قانون  است كه پيش  نويس 
از  دارد)  منطقه  اين  اقتصادي  آينده  بر  زيادي 
اواسط سال 2007 ميالدي به مجلس ارسال شده 
و تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. در فاصله 
سالهاي 2003 تا 2011، حكومت كردستان عراق 
اكتشافي  از  اعم  نفتي  قرارداد  مورد  از 40  بيش 
خارجي  سرمايه گذاران  و  شركتها  با  توسعه اي  و 

منعقد كرده است. 
گاز  و  نفت  و  طبيعي  منابع  وزير  اعالم  طبق 
منطقه كردستان عراق (آشتي هورامي) در سال 
شركتهاي  گسترده  فعاليت هاي  بدنبال    ،2010
عراق،  كردستان  منطقه  در  بين المللي  نفتي 
منطقه  اين  ذخاير  ميزان  از  جديد  برآوردهاي 
نفت  بشكه  ميليارد   45 حداقل  وجود  از  حاكي 
خام و بين 3 تا 6 ميليارد متر مكعب گاز مي باشد. 
ميزان توليد نفت  خام منطقه كردستان در تير ماه 
 250 به  فزاينده  رشدي  با   (July 2011)  1390
حالي  در  اين  است.  رسيده  روز  در  بشكه  هزار 
است كه توليد نفت خام اين منطقه در ماههاي 
 (May & June 2011) 1390 ارديبهشت و خرداد

كردستان عراق منطقه اي در شمال شرقي اين كشور به وسعت تقريبي 48 هزار كيلومتر 
مربع است كه به لحاظ جغرافيايي در بخش شمال و شمال شرقي (در مجاورت مرز ايران و 
تركيه) داراي مناطق كوهستاني و بخش جنوب و غربي آن بصورت دشت هاي هموار مي باشد. 
جمعيت منطقه كردستان عراق در حدود 5 ميليون نفر(معادل 17 درصد از جمعيت كل عراق) 
برآورد مي شود و در حال حاضر 3 استان دوهوك، اربيل و سليمانيه تحت كنترل كردستان 

عراق و مركز آن شهر اربيل مي باشد. 
حكومت  تأسيس  اعالم  و  بعث  حزب  رژيم  عليه  عراق  كردهاي  قيام  سابقه  به  توجه  با 
خودمختار اقليم كردستان عراق كه در سال 1992 (بعد از جنگ عراق وكويت و وضع منطقه 
پرواز ممنوع در باالي خط 36 درجه شمالي) حاصل شده بود؛ پس از تهاجم آمريكا به عراق 
در سال 2003 نيز كردستان عراق خود را براي تثبيت وضعيت مستقل آماده نمود كه اين امر 
در نهايت در سال 2005 و با تصويب و تأئيد دولت مستقل كردستان در قانون اساسي جديد 

عراق محقق گرديد.

شكل1. نظامهاي حاكم بر قراردادهاي 
صنعت نفت كشورهاي منطقه



16

شماره 155 و 156 - فروردين و ارديبهشت 1392

نفت و گاز

به ترتيب معادل 142 و 180 هزار بشكه در روز 
بوده است. در همين راستا آشتي هورامي اعالم 
كرده است هدف اين منطقه صادرات نفت خام به 
ميزان 200 هزار بشكه در روز تا پايان سال 2011 
كردستان  منطقه  مقامات  همچنين  باشد.  مي 
عراق اعالم كرده اند ظرفيت توليد نفت خام خود 
آتي  سال   5 طي  روز  در  بشكه  ميليون   1 به  را 
شده  اعالم  برنامه  در  البته  داد.  خواهند  افزايش 
متوسط  عراق،  دولت  نفت  وزير  «لعيبي»  توسط 
در  كردستان  منطقه  خام  نفت  صادرات  ميزان 
سال 2011 حدود 150 هزار بشكه در روز، توليد 
نفت عراق حدود 2800 هزار بشكه در روز و كل 
نفت عراق حدود 2300 هزار بشكه در  صادرات 

روز پيش بيني شده است. 
در حاضر دولت خودمختار كردستان داراي دو 
پااليشگاه نفتي جمعا به ظرفيت 60 هزار بشكه 
در روز مي باشد. همچنين 12 پااليشگاه خصوصي 
كوچك مقياس (از 50 تا 500 بشكه در روز) نيز 
در اين منطقه فعاليت دارند. البته قراردادي براي 
توسعه ظرفيت پااليشگاه اربيل به 80 هزار بشكه 
با شركت آمريكايي  پايان سال 2011  تا  در روز 
به ذكر  است. الزم  بسته شده   (Ventech) ونتك 
عراق  دولت  بين  مالي  اختالفات  بروز  با  است 
 2009 سال  در  كردستان،  منطقه  حكومت  و 

صادرات نفت خام از اين منطقه بمدت حدود 18 
ماه متوقف گرديد؛ زيرا دولت مركزي عراق بدليل 
توليد  در  مشاركت  غيرقانوني  قراردادهاي  عقد 
توسط اقليم كردستان، حاضر به پرداخت هزينه 
و حق العمل شركتهاي خارجي توليد كننده نفت 

كردستان نبود.
 

شركت هاي نفتي فعال در منطقه كردستان
سطح عالقمندي شركت ها براي سرمايه گذاري 
در منطقه كردستان عراق با توجه به راهبرد آنها در 
مورد كل كشور عراق تعيين مي شود. شركت هاي 
پروژه هاي  به  ويژه اي  عالقه  بين المللي  بزرگ 
و  دارند  عراق  جنوب  نفتي  ذخاير  توسعه  عمده 
هم اكنون، بسياري از آنها فرصت هاي موجود در 
اين منطقه  اختالفات  بدليل  را  اين كشور  شمال 
با دولت مركزي دنبال نمي كنند. اما شركت هايي 
كه موقعيت رقابتي كمتري در جنوب عراق دارند 
يا انتظار مي رود در پشت صف طوالني مذاكرات 
فعال تري  طور  به  بمانند،  باقي  عراق  جنوب  در 
عراق  كردستان  در  موجود  گزينه هاي  بررسي  به 
با  رابطه دولت مركزي  نوع  مي  پردازند. همچنين 
حضور  در  نيز  عراق  كردستان  خودمختار  دولت 
با  اكنون  دارد.  بسزايي  تاثير  خارجي  شركتهاي 
از سرگرفتن صادرات نفت خام منطقه كردستان 

قرارداد  طرف  شركتهاي  هزينه  پرداخت  و  عراق 
براي  بهتري  چشم انداز  مركزي،  دولت  توسط 
كردستان  منطقه  در  گذاري  سرمايه  و  فعاليت 

فراهم شده است. 
در حال حاضر شركتهاي نفتي كشورهاي مختلف 
آمريكا، كانادا، كره جنوبي، تركيه، نروژ، انگليس، 
عربي،  متحده  امارات  هند،  مجارستان،  اتريش، 
روسيه، چين و سوئيس در منطقه كردستان عراق 
شركتهاي  تعداد،  لحاظ  از  نمايند.  مي  فعاليت 
در  را  حضور  بيشترين  كانادايي  و  آمريكايي 
فعاليت هاي نفتي منطقه كردستان عراق دارا مي 

باشند. 
شركتهاي آمريكايي كه تاكنون اسامي آنها اعالم 
انرژي،  «اسپكت  شركت هاي  شامل  است  شده 
و  پرايم  اويل،  هانت  انرژي،  هيلوود  اويل،  ماراتن 
 80 انرژي  ماراتن  شركت  هستند.  اويل»  مورفي 
در  سفين  و  حرير  نفتي  بلوك  دو  سهام  از  درصد 
شمال شرقي شهر اربيل (مابقي سهام اين دو بلوك 
متعلق به دولت خود مختار كردستان است) و به 
گازي  بلوك  دو  سهام  از  درصد   25 و   20 ترتيب 
آتروش و سارسانگ واقع در شمال غرب اربيل را در 
اختيار دارد. شركتهاي كانادايي فعال در اين منطقه 
عبارتند از فوربس و منهتن، زاگرس غربي، تاليسمان 

انرژي، نيكو ريسورسس، گروند استار و شماران. 
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منطقه  در  موجود  شركتهاي  ساير  همچنين 
عبارتند از: شركت ملي نفت كره جنوبي؛ شركتهاي 
اويل  پت  دوهوليس،  چوكورودا،  انرژي،  جنل 
استون  كي  گلف  شركتهاي  تركيه؛  از  دوگان  و 
پتروليوم، استرلينگ انرژي، هريتيج اويل، پرنكو از 
مجارستان؛  ام.او.ال  اتريش؛  از  او.ام.وي  انگلستان؛ 
كرسنت  و  پتروليوم  دانا  هند؛  كشور  از  ريالينس 
پتروليوم امارات متحده عربي؛ شركت نوربست از 
روسيه؛ شركت اويل ريسرچ از گينه، دي.ان.او. از 
نروژ و در نهايت شركت ساينوپك چين كه با خريد 
100 درصد سهام شركت آداكس سوئيس در سال 

2009 وارد اين منطقه شد. 
منافع  بدليل  مي دهند  ترجيح  هرچند چيني ها 
بسيار خود در عراق، حضوري كمرنگ در كردستان 
شركتهاي  است  بذكر  الزم  البته  باشد.  داشته 
متعدد ديگري نيز وجود دارند كه در حال حاضر 
در اين منطقه فعاليت دارند و يا در حال ورود به 
در  فعال  نقشه شركتهاي  باشند.  مي  منطقه  اين 
بلوكهاي واگذار شده اين منطقه در نقشه 1 پيوست 

مي باشد. 
ميادين نفتي بزرگ و در حال توليد كردستان 
و  خورمالدم  تق،  تق  تاوكه،  از:  عبارتند  عراق 
توليد  حال  در  و  بزرگ  نفتي  ميدان  شيخان. 
كركوك نيز خارج از مرزهاي كردستان عراق واقع 
شده و در حال حاضر توسط دولت فدرال عراق 
مورد بهره  برداري قرار مي گيرد كه البته توليد از 
اين ميدان يكي از موارد مناقشه برانگيز في مابين 

دولت مركزي و اقليم كردستان عراق مي باشد.
سال 2007  در   (Tawkeh) تاوكه  نفتي  ميدان 
توسط شركت نروژي DNO كشف شده است. 55 
 DNOدرصد از سهام اين ميدان متعلق به شركت
انرژي تركيه و 20  ، 25 درصد به شركت جنل 
خودمختار  دولت  اختيار  در  مابقي  سهام  درصد 

كردستان است. 
شركت DNO يكي از بزرگترين شركتهاي فعال 
در اين منطقه است كه هم در بخش باالدستي و 
هم در بخش پايين دستي در حال فعاليت است. 
همچنين ميزان نفت قابل استحصال ميدان تاوكه 
نفت  كنوني  توليد  و  بشكه  ميليون   636 بر  بالغ 
خام آن حدود 70 هزار بشكه در روز مي باشد كه 
سال  پايان  تا  است  قرار  شده  اعالم  برنامه  طبق 
يابد.  افزايش  روز  در  بشكه  هزار  به 100   2011
اين ميدان در نزديكي مرز تركيه قرار دارد و نفت 
آن از طريق يك خط لوله 12 اينچي بطول 42 

كيلومتر به تركيه صادر مي گردد. 
منطقه  خام  نفت  صادرات  توقف  زمان  در 
مجبور   DNOشركت  ،2009 سال  در  كردستان 
بشكه  هزار  روزانه 17  فروش  و  توليد  كاهش  به 

به  جهاني  متوسط  از  كمتر  قيمت  با  خام  نفت 
دولت خودمختار كردستان شده بود. ميدان مهم 
 (Taq-Taq) تق  تق  نفتي  ميدان  كردستان  ديگر 
مي باشد كه سهام آن متعلق به شركتهاي جنل 
انرژي تركيه و ساينوپك چين (اداكس پتروليوم 

سابق) مي باشد. 
اين ميدان حدود 350  قابل استحصال  ذخيره 
ميليون بشكه تخمين زده شده و در حال حاضر 
روزانه حدود 80 تا 90 هزار بشكه نفت خام توليد 
پايان سال  تا  است  قرار  برنامه  مي كند كه طبق 
2011 به 120 تا 130 هزار بشكه در روز افزايش 
ميدان  از  كار  كردستاني  شركت  همچنين  يابد. 
خورمالدم روزانه حدود 70 تا 75 هزار بشكه در 
روز نفت توليد مي كند كه انتظار مي رود تا پايان 
سال 2011 اين ميزان به 160 هزار بشكه در روز 
نيز افزايش يابد. البته دولت مركزي معتقد است 
بدليل واقع شدن اين ميدان در منطقه كركوك، 
مركزي  دولت  توسط  بايد  آن  از  بهره برداري 

صورت پذيرد. 

شركت گلف كي استون نيز روزانه بيش از 10 
كه  مي نمايد  توليد  شيخان  بلوك  از  بشكه  هزار 
بدنبال افزايش توليد تا سقف 20 هزار بشكه در 
اين  بر  عالوه  مي باشد.  سال 2011  پايان  تا  روز 
شركت مولداويايي آسكوم (Ascom) نيز 2 تا 3 
هزار بشكه نفت خام در مناطق شمالي كردستان 
شركتهاي  ساير  برنامه  مي كند.  توليد  عراق 
توليد  از  نيز حكايت  اكتشافي  بلوكهاي  در  فعال 
در  نفت خام  بشكه  اي  هزار   15 تا   10 زودهنگام 
نيمه اول سال 2012 دارد. در مجموع پيش بيني 
توليد  توان  شده  اعالم  برنامه هاي  طبق  مي شود 
هزار   250 از  عراق  كردستان  منطقه  خام  نفت 
بشكه در روز در حال حاضر به بيش از 400 هزار 

بشكه در نيمه اول سال 2012 افزايش يابد. 
در اين زمينه مي بايست به نقش مهم شركتهاي 
منطقه  نفتي  منابع  از  بهره برداري  در  ترك 
حال  در  بطوريكه  نمود.  اشاره  عراق  كردستان 
در  حضور  با  تركيه  انرژي  جنل  شركت  حاضر 
ميادين تق تق و تاوكه در توليد حدود 160 هزار 
بشكه از 250 هزاربشكه نفت خام توليدي منطقه 
توليد  زمينه  در  دارد.  مشاركت  عراق  كردستان 

گاز نيز هم اكنون در منطقه خودمختار كردستان 
گاز  مكعب  متر  ميليون   8,5 حدود  روزانه  عراق 
كرسنت  و  گاز  دانا  اماراتي  شركتهاي  توسط 
توليد  خورمور  و  چمچمال  ميادين  از  پتروليوم 

مي شود. 
گاز توليدي جهت تأمين سوخت دو نيروگاه برق 
شركت  البته  مي شود.  استفاده  كردستان  منطقه 
دانا گاز از ميدان گازي خورمور روزانه حدود 15 

هزار بشكه ميعانات گازي نيز توليد مي نمايد.
كرسنت  و  گاز  دانا  شركت  دو  سال 2009  در 
(از   OML و   OMV شركتهاي  با  پتروليوم 
منطقه  گاز  صادرات  براي  ناباكو)  سهامداران 
كردستان عراق به اروپا از طريق خط لوله ناباكو 
ميليارد   8 قرارداد  و  استراتژيك  توافقنامه  يك 
دالري امضا كردند كه با مخالفت و برخورد شديد 

وزارت نفت عراق مواجه شد. 
سهامداران  (از   RWE آلماني  همچنين شركت 
كردستان  منطقه  حكومت  با  قراردادي  ناباكو) 
عراق براي تأمين 20 ميليارد متر مكعب گاز در 
ميليون  (حدود 55  ناباكو  لوله  نياز خط  از  سال 
مترمكعب در روز) توسط منطقه كردستان منعقد 
مركزي  دولت  مخالفت  با  نيز  قرارداد  اين  نمود. 
صادرات  نمود  اعالم  عراق  نفت  وزارت  و  مواجه 
كردستان  نفتي  فرآورده هاي  و  گاز  نفت  خام، 
نفت  وزارت  سوي  از  مجوز  ارائه  با  فقط  عراق 
دولت مركزي و سازمان دولتي بازاريابي نفت اين 

وزارتخانه (سومو) قانوني و داراي اعتبار است. 
لوله  خط  ظرفيت  كل  مي سازد  نشان  خاطر 
ناباكو 30 ميليارد مترمكعب در سال مي باشد. در 
اين زمينه الزم بذكر است هر چند اين قراردادها 
مواجه  مركزي  دولت  مخالفت  با  حاضر  حال  در 
بهره برداري  به  زمان  در  مي رسد  بنظر  اما  شده، 
رسيدن طرحهاي توليد گاز و در دسترس بودن 
براي  امكان  اين  كافي،  اندازه  به  گازي  منابع 
كردستان عراق از سوي دولت مركزي به رسميت 

شناخته شود.
 

صادرات  و  انتقال  مختلف  مسيرهاي 
نفت خام منطقه كردستان

صادرات  زمينه  در  توجه  قابل  مسايل  از  يكي 
عراق،  كردستان  منطقه  توليدي  نفت خام 
است.  آن  صادرات  و  انتقال  مختلف  مسيرهاي 
عالوه بر مصارف محدود داخلي، نفت خام توليدي 
از مسيرهاي  يكي  از طريق  اين منطقه مي  تواند 

زير به بازارهاي مصرف انتقال يابد:
تركيه  به  كردستان  موجود  لوله  خط   (1

(كركوك-جيحان)
2) خط لوله جديد از تركيه 
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3) انتقال به جنوب عراق و از طريق بندر بصره 
به خليج فارس

4) خط لوله از طريق سوريه به مديترانه
5) خط لوله از طريق اردن

6) خط لوله از طريق ايران به خيلج فارس

منطقه  خام  نفت  صادرات  كل  حاضر  حال  در 
جيحان  بندر  و  تركيه  طريق  از  عراق  كردستان 
انتقال  هزينه  زير  شكل  در  مي گيرد.  صورت 
خليج فارس  به  عراق  مختلف  مناطق  از  نفت  خام 
جهت صادرات آن نشان داده شده است. همانگونه 
بشكه  يك  انتقال  هزينه  مي شود  مشاهده  كه 
نفت خام از منطقه كردستان عراق تا خليج فارس 
بين 4 تا 5 دالر هزينه دارد. به نظر مي رسد مسير 
انتقال نفت  خام كردستان به خليج فارس از طريق 
جنوب عراق با توجه به طوالني بودن مسير، هزينه 
زياد انتقال و عبور از مناطق نا امن كمتر از ساير 

گزينه  ها مورد توجه باشد.

همجواري منطقه كردستان عراق با كشور تركيه 
كردستان  گاز  و  نفت  صادرات  امكان  و  سوريه  و 
اروپا،  به درياي مديترانه و  اين كشورها  از طريق 
و  منطقه  اين  اختيار  در  را  ممتازي  موقعيت 

بعالوه  است.  قرارداده  سوريه  و  تركيه  همچنين 
نهادهاي  توسط  شده  منتشر  اطالعات  اساس  بر 
سه  استان هاي  بين المللي  سياسي  و  امنيتي 
قابل  امنيت  از  گانه تحت كنترل كردستان عراق 
مالحظه اي برخوردارند كه اين امر مي تواند از نقاط 
به  نسبت  منطقه  اين  برجسته  امتيازات  و  مثبت 
زير  شكل  در  آيد.  حساب  به  عراق  مناطق  ساير 
تعداد حوادث امنيتي و تروريستي اتفاق افتاده در 
عراق طي سالهاي 2009-2004 نشان داده شده 
مناطق  و  نا  امن  مناطق  رنگ  قرمز  مناطق  است. 
سفيد از امنيت قابل مالحظه برخوردار مي باشند.

بخش دوم: چالشهاي اساسي دولت 
خودمختار كردستان با دولت مركزي 

عراق
پس از تشكيل حكومت خودمختار در كردستان، 
اين دولت همواره بر سر مسائل متعددي در حوزه 
نفت و گاز با دولت مركزي عراق داراي اختالف نظر 
و مناقشه بوده است كه برخي از موارد مهم آن در 

ادامه ذكر مي گردد.

گاز  و  نفت  قانون  مفاد  در  نظر  اختالف 
عراق

دولت  بين  مناقشه  مورد  مهم  مسايل  از  يكي 
كردستان و دولت مركزي عراق، قوانين و مقررات 
حوزه نفت و گاز مي باشد كه از جمله آنها،  قانون 
در  آن  پيش نويس  كه  است  گاز   و  نفت  فدرال 
اوايل سال 2007 تدوين و پس از تصويب هيات 
وزيران به مجلس نمايندگان عراق ارسال گرديد و 
تاكنون علي رغم اظهار نظرهاي متعدد در خصوص 
اين پيش نويس، در زمره 179 پيش نويس قانون 
ديگري است كه در صف رسيدگي مجلس عراق 
قرار دارند و حتي براي دور اول نيز مورد بررسي 

قرار نگرفته است.
اوليه  از طرح  زمان طوالني  به گذشت  توجه  با 
قانون مذكور و برگزاري مناقصات ميادين نفتي و 
گازي توسط دولت مركزي و دولت اقليم كردستان، 
مي باشد.  بازنگري جدي  نيازمند  پيش  نويس  اين 
عراق،  نفت  ملي  شركت  قانون  عراق،  نفت  قانون 
قانون وزارت نفت عراق و قانون تسهيم درآمدهاي 
ملي، چهار قانون مرتبط بهم و نيازمند اتفاق نظر 

ملي طرف هاي ذينفع در عراق هستند كه تاكنون 
تنها دو قانون نفت و گاز و قانون شركت ملي نفت 
عراق  به تصويب هيات وزيران رسيده و به مجلس 
شركت  احياي  اخير،  قانون  در  است.  شده  ارائه 
ملي نفت عراق كه در دهه 1960ميالدي تاسيس 
ادغام شد،  با وزارت نفت عراق  و در سال 1987 
مدنظر مي باشد كه از برنامه هاي عراق براي توسعه 
مي رود.  شمار  به  كشور  اين  گاز  و  نفت  صنعت 
البته وزير جديد نفت عراق با احياي اين شركت 
و اختيارات مندرج در قانون پيشنهادي براي اين 
شركت مخالفت كرده است و لذا بايد منتظر ماند 
تا سرانجام اين اختالف روشن 

گردد.
پس از ارائه پيش نويس قانون 
فدرال نفت و گاز عراق در سال 
2007، اظهارنظرهاي تندي از 
ناحيه دولت محلي كردستان 
 18 تاريخ  در  آمد.  عمل  به 
با  كه  دوبي  شهر  در  سميناري  در  آوريل 2007 
عراق،  مجلس  نمايندگان  از  زيادي  تعداد  حضور 
نمايندگان  و  كارشناسان  نفت،  حوزه  متخصصان 
منابع  وزير  رياست  به  و  كردستان  محلي  دولت 
طبيعي كردستان (آشتي هورامي) برگزار گرديد؛ 
و  قانون  اين  غيرمنتظره  و  تهاجمي  لحني  با  وي 
را مردود دانست و خواست كه  الحاقيه آن  چهار 
اين قانون به «سطل آشغال ريخته شود» و آن را 
اين  تعصب جويانه» خواند.  و  گرايانه  ملي  «بعثي، 
در حالي بود كه نمايندگان دولت محلي كردستان 
وقِت  معاون  سرپرستي  به  وزرا  فرعي  كميته  در 
نخست  وزير عراق (نخست وزير فعلي دولت محلي 
كردستان) برهام صالح، شركت كرده و پيش نويس 
بنظر  بودند.  كرده  تصويب  آرا  اتفاق  به  را  قانون 
مي  رسد مخالفت مقامات دولت محلي كردستان با 
اليحه قانون نفت فدرال و  الحاقيه هاي آن،  زمينه 
سازي براي تصويب قريب الوقوع «قانون نفت و گاز 
كردستان»  در ششم آگوست سال 2007 توسط 
مجلس اين منطقه بوده است. تصويب قانون مذكور 
بدون مشورت با دولت و يا مجلس نمايندگان عراق 
(كه ُكردها نيز در ارگان هاي اجرايي و قانوني آن 
پيوست.  وقوع  به  دارند)  حضور  معين  نسبت  به 
مقامات دولت محلي كردستان پس از اين مرحله 
براي توجيه و دفاع از اين اقدام خود به كّرات اين 
جمله را تكرار مي كردند كه «ما نمي توانيم منتظر 
از  اين حال تمام شواهد حاكي  با  بمانيم».  بغداد 
نقش فعال آنها در توقف قانون فدرال نفت و گاز 

عراق است. 
نفت  قانون  تصويب  شد،  ذكر  كه  گونه  همان 
كردستان عراق بدون لحاظ نمودن نظرات دولت 

شكل2. مسيرهاي احتمالي انتقال 
نفت خام توليدي منطقه كردستان

1 دالر در هر بشكه
 2 دالر در هر بشكه
3 دالر در هر بشكه
4 دالر در هر بشكه
5 دالر در هر بشكه

12
3

4

5

شكل3. هزينه هاي انتقال نفت خام از مناطق مختلف 
عراق به خليج فارس (دالر بر بشكه)

شكل4. تعداد اتفاقات امنيتي در عراق به تفكيك ناحيه 
طي سالهاي 2004-9
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مركزي و اخالل در تصويب پيش نويس قانون نفت 
و گاز عراق از مسائل چالش برانگيز في مابين دولت 
مركزي عراق و دولت منطقه خود مختار كردستان 
مي باشد. البته به تازگي تحوالت و تغييراتي در اين 
خصوص اتفاق افتاده است كه در ادامه مقاله به آن 

پرداخته مي شود.

دولت  يكجانبه  و  گزينشي  تفسير   
كردستان از قانون اساسي

محلي  دولت  يك جانبه  و  گزينشي  تفسير 
و  عراق  اساسي  قانون  مواد  برخي  از  كردستان 
مهم  موارد  از  يكي  خود  تفسير  بر صحت  اصرار 
عراق  اساسي  قانون  مي باشد.  برانگيز  چالش  و 
و  قوميتها  بين  اجماع  هدف  با   2005 سال  در 
و  سني  ها  شيعيان،  جمله  از  مختلف  مذاهب 
اساسي  قانون  همانند  و  رسيد  تصويب  به  اكراد 
حكومت  كلي  مباني  و  كليات  به  كشورها،  ساير 
پرداخته است و حدود فعاليت بخشهاي مختلف از 
جمله نفت، مي  بايست توسط قوانين عادي تبيين 
و تصويب گردد. البته در قانون اساسي عراق دو 
ماده 109 و 110 تا حدي مرزها و حيطه قانون 
 109 ماده  است.  نموده  مشخص  را  گاز  و  نفت 
قانون اساسي مالكيت نفت و گاز در همه مناطق 
و استان ها را درتملك مردم عراق دانسته و ماده 
و  نفت  امور  اداره  مسئول  را  فدرال  دولت   110

گاز استخراج شده از چاه هاي فعلي تعيين نموده 
است. عبارت «فعلي» در ماده 110 منجر به بروز 

اختالفاتي در اين زمينه شده است. 
همچنين از نظر دولت محلي كردستان، موادي 
زمينه «اختياراتي كه در  مانند 115 و 121 در 
ندارد»،  قرار  فدرال  دولت  انحصاري  فهرست 
فدرال  دولت  به  نسبت  را  دولت  اين  موقعيت 
تدوين  اساسي  قانون  اگرچه  مي دهد.  برتري 
از دقت  و  بوده  بسيار كلي  شده در سال 2005 
مواد  از  و  باشد  نمي  برخوردار  كافي  شفافيت  و 
مختلف آن نيز مي توان تعابير گوناگوني داشت، با 
اين حال به عقيده اكثر صاحبنظران و تحليلگران، 
تفسير دولت محلي كردستان از اين مواد به  شدت 

غير واقع گرايانه، نادرست و غيرقابل قبول است. 

ملي  منافع  خالف  قراردادهاي  عقد   
عراق توسط كردستان

عراق،  كردستان  اقليم  گاز  و  نفت  قانون  طبق 
توليد مجاز شمرده  در  قرادادهاي مشاركت  عقد 
تاكنون   2007 سالهاي  فاصله  در  است.  شده 
منطقه كردستان عراق بيش از 40 مورد از اين نوع 
خارجي  سرمايه گذاران  و  با شركتها  را  قراردادها 
اين  صاحبنظران،  از  بسياري  است.  كرده  منعقد 
عراق  اساسي  قانون  مفاد  با  مغاير  را  قرارداد  نوع 
شهروندان  تمام  جمعي  مالكيت  اصل  بر  مبني 

به عالوه  مي دانند.  گاز  و  نفت  منابع  بر  عراقي 
شده  منعقد  سري  كامًال  به صورت  قراردادها  اين 
مشخص  عنوان  هيچ  به  آنها،  مفاد  و  شرايط  و 
دولت  مناقصات  نتايج  همچنين  نمي باشند. 
و  معايب  از  پرده  گذشته  سال  دو  در  فدرال 
از  كردستان  محلي  دولت  قراردادهاي  اشكاالت 
نقطه نظر  از  است.  برداشته  مختلف  جنبه هاي 
آنگونه  بلندمدت  خدماتي  قراردادهاي  مقايسه، 
بيش  آمده  نيز  كشور  اين  اساسي  قانون  در  كه 
محلي  دولت  توليد  در  مشاركت  قراردادهاي  از 
مي كنند.  تأمين  را  عراق  مردم  منافع  كردستان، 
از نظر شفافيت نيز قراردادهاي خدماتي بلندمدت 
بسيار بهتر از قراردادهاي مشاركت در توليد عمل 
قراردادهاي  هزينه هاي  و  شرايط  مفاد،  مي كنند. 
عموم  اختيار  در  شفاف  بطور  بلندمدت  خدماتي 
عمومي  بطور  نيز  مناقصه  فرآيند  و  گرفته  قرار 
صورت گرفته و حتي از تلويزيون پخش مي شد. از 
طرف ديگر، قراردادهاي مشاركت در توليد دولت 
محلي كردستان پشت درهاي بسته انجام گرفته، 
شرايط و مفاد قرارداد نمونه بطور آشكار در اختيار 
عموم قرار نگرفته و صحبت از فساد مالي پيرامون 
آنها زياد است. همچنين رضايت شركت هاي نفتي 
مطابق  نمونه،  قراردادهاي  تصحيح  به  بين المللي 
با دستورالعمل هيأت وزيران مانند موضع وزارت 
 (CNPC) چين  نفت  ملي  شركت  برابر  در  نفت 
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از  حاكي  وضوح  به  االحدب  ميدان  قرارداد  در 
آنست كه قراردادهاي منعقدشده را مي توان مورد 
تصحيح قرار داده و به تأييد دولت مركزي رساند.

 
 نحوه توزيع درآمدهاي نفتي

في  اختالف  محورهاي  اساسي ترين  از  يكي 
موضوع  كردستان،  دولت  و  مركزي  دولت  مابين 
چگونگي توزيع و تسهيم درآمدهاي نفتي است. 
طبق قانون نفت و گاز عراق، درآمدهاي نفتي به 
صندوقي واريز و از آنجا تقسيم مي شود. اما كردها 
بيان مي كنند كه بدليل اينكه در رژيم گذشته در 
ميزان  و  نحوه  بايد  است،  اجحاف شده  آنها  حق 
توزيع درآمد تغيير كند. در اين ميان سني ها كه 
غلبه  گروهها  ديگر  بر  همواره  گذشته  رژيم  در 
بين  از  تبعيض ها  اين  بايد  كه  معتقدند  داشتند، 
برود و درآمدها براساس اولويت هاي تعيين شده 
ارتباط نفتي بين  در دولت مركزي توزيع گردد. 
بغداد و دولت محلي كردستان براي مدت كوتاهي 
صادرات  بر  مبني   2009 ژوئن  توافق  از  پس 
قراردادهاي  تحت  ميادين  برخي  توليدي  نفت 
طبق  كرد.  پيدا  بهبود  كردستان  محلي  دولت 
به  نفت خام  از صادرات  درآمد حاصل  توافق  اين 
و 17 درصد  پرداخت شده  فدرال  دارايي  وزارت 
آن به دولت محلي كردستان تعلق مي گيرد. الزم 
 13 كردستان  دولت  سهم  ابتدا  در  است  بذكر 
درصد بوده است. با اين حال مسئله پرداخت به 
شركت هاي توليدكننده و اين كه چه كسي بايد 
به آنها پرداخت كند، نهايي نشده بود و درنتيجه 
براي  تاريخ  اين  از  پس  بالفاصله  نفت  صادرات 
بيش از 18 ماه به حالت تعليق درآمد و به تازگي 
فدرال  دولت  است.  شده  گرفته  سر  از  مجددا 
از  بايد  كردستان  محلي  دولت  كه  دارد  اعتقاد 
سهم 17 درصدي خود بخشي را براي بازپرداخت 
ولي  بپردازد  به شركت ها  تعهدات سرمايه گذاري 
دولت محلي كردستان با اين مسئله مخالف است. 

مشكالت مرزي
دولت  با  بغداد  اصلي  مشكالت  ديگر  از  يكي 
بين  مشخص  مرز  وجود  عدم  كردستان،  منطقه  
است.  عراق  مناطق  ساير  و  كردستان  منطقه  
عراق  از  استان   6 كامل  كنترل  كردستان مدعي 
است ولي در واقع سه استان تحت كنترل كامل 
كركوك  دياله،  ديگر(شامل  استان  سه  و  كردها 
دارند.  قرار  دولت  نسبي  كنترل  تحت  موصل)  و 
براين  قرار  مصوب،  اساسي  قانون  طبق  البته 
است كه پس از به ثبات رسيدن وضعيت عراق، 
در  رفراندومي  شهر ها،  اين  تكليف  تعيين  جهت 
بين مردم اين 3 استان برگزار شود. در دهه هاي 

منطقه  كرد  ساكنان  صدام   ،1980 و   1970
در  را  تركها  و  اعراب  و  كرده  اخراج  را  كركوك 
منطقه اي  دولت  است.  داده  اسكان  منطقه  اين 
به كركوك  را  دارد كردها  نظر  در  نيز  كردستان 
بازگرداند و ساير نژادها را از اين شهر بيرون كند 
تحليلگران  ديد  از  طرح،  اين  كردن  اجرائي  كه 
و  مي رود  شمار  به  عراق  تجزيه   جهت  در  گامي 
بين كردها و  ايجاد تنش  احتمال  از طرف ديگر 
ترك ها در مناطق كركوك و موصل را نيز در پي 
بازگشت  جدي  مخافان  از  تركيه  داشت.  خواهد 
كردها به كركوك و در دست گرفتن كنترل اين 
مي  عراق  كردستان  منطقه  دولت  توسط  شهر 
استان  داشتن  اختيار  در  است  بذكر  الزم  باشد. 
كركوك، منجر به مديريت ميدان نفتي كركوك 
مي شود كه توان توليد 700 هزار بشكه در روز را 
دنيا  نفتي  ميدان عظيم  و جزو 5  باشد  دارا مي 

محسوب مي گردد.

جهت  كردستان  محلي  دولت  حال،  عين  در 
مركزي  دولت  قراردادن  و  خود  موقعيت  تثبيت 
در  شده  واقع  ميادين  در  شده،  كارانجام  در 
موصل  و  كركوك  نظير  مناقشه»  مورد  «نواحي 
قراردادهاي مشاركت در توليد منعقد كرده است. 
اويل  هانت  قرارداد  به  مي توان  مجموعه  اين  از 
(سپتامبر 2007) در موصل، ميدان نفتي خورمال 
ُدم و ميدان گازي خورمور در كركوك اشاره كرد. 
آنچه وضعيت را پيچيده تر مي كند اين است كه 
هر  از  گاز كردستان،  و  نفت  تصويب شده  قانون 
گونه عمليات جديد نفتي توسط دولت فدرال در 
از  رضايت  كسب  بدون  مناقشه»،  مورد  «نواحي 

دولت محلي كردستان، ممانعت بعمل مي آورد. 
البته دولت فدرال نيز به نوبه خود و با استفاده 
تمام  داده،  او  به  اساسي  قانون  كه  اختياري  از 

از  را  كردستان  فدرال  دولت  نفتي  قراردادهاي 
ابتداي سال 2007 غير قانوني و كان لم يكن اعالم 
. وزير سابق نفت (شهرستاني) پيش  كرده است 
از  اجازه  كسب  بدون  كه  شركت هايي  به  اين  از 
وزارت نفت اقدام به عقد قرارداد مي كنند هشدار 
داده و اعالم كرده بود كه آنها را در ليست  سياه 
هر  عقد  امكان  كه  به گونه اي  داد  خواهد  قرار 
آنان  از  عراق  مركزي  دولت  با  آتي  قرارداد  گونه 
عراق  همسايه  كشورهاي  همچنين  شود.  سلب 
بدون  ُكرد  مقامات  توسط  وگاز  نفت  صادرات  از 

هماهنگي با دولت مركزي ممانعت مي كنند.

جابجايي وضعيت ميادين نفت و گاز
دولت محلي كردستان «ميادين» شناخته شده 
را به عنوان «بلوك هاي اكتشافي» معرفي مي كند. 
در سومين  تق  تق  نفتي  ميدان  مثال،  عنوان  به 
(ميادين  گاز  و  نفت  فدرال  قانون  به  الحاقيه 
كشف شده كه هنوز به مرحله توليد 
دولت  اما  شده،  ذكر  نرسيده اند) 
الحاقيه  به  را  آن  كردستان  محلي 
منتقل  اكتشافي)  (بلوك هاي   4
توليد  در  مشاركت  قرارداد  تا  كرد 
انرژي  جنل  اداكس–  با  را  خود 
توجيه كند. وضعيت ميادين گازي 
همين  به  نيز  چمچمال  و  خورمور 
ترتيب است؛ اين دو ميدان گازي از 
الحاقيه 3 به 4 منتقل شدند تا عقد 
نفت  به  (وابسته  گاز  دانا  با  قرارداد 
 2007 سال  اوايل  در  كرسنت)، 

تسهيل شود.

دولت  مواضع  در  تحول 
قانون  به  نسبت  كردستان 

نفت و گاز عراق
مشخص  و  فدرال  دولت  مناقصه  دور  سه  نتايج 
سوي  از  شفاف  و  اصولي  سياستهاي  اتخاذ  شدن 
دولت مركزي، قطع 18 ماهه صادرات نفت منطقه 
دولت  بدهيهاي  پرداخت  عدم  بدليل  كردستان 
دولت  توسط  خارجي  شركتهاي  به  كردستان 
مركزي، حمايت كشورهاي همسايه از جمله ايران، 
قبال  در  مركزي  دولت  مواضع  از  سوريه  و  تركيه 
صادرات نفت و گاز منطقه كردستان، حذف شركت 
چيني ساينوپك از كنسرسيوم ميدان نفتي زبير به 
دليل حضور در قراردادهاي دولت محلي كردستان 
كه نشان از جّديت بغداد در قرار دادن شركت هاي 
همكاري كننده با دولت محلي كردستان در ليست 
 سياه داشت؛ همگي منجر به تقويت موضع دولت 
مركزي در برابر دولت خودمختار كردستان عراق 

شكل4. موقعيت جغرافيايي استانهاي تحت كنترل كردها در عراق
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بر  مبني  شائبه هايي  بروز  اين،  بر  عالوه  گرديد. 
و  منطقه كردستان  مقامات  ميان  در  مالي  فساد 
همچنين تضعيف موقعيت سياسي آنها در منطقه 
كردستان، پس از انتخابات مجلس نمايندگان اين 
فساد  شائبه هاي  جمله  از  كرد.  تقويت  را  موضع 
مالي مي توان به عكس العمل بورس اوراق بهادار 
 (2009)  DNO شركت  ارتباطات  برابر  در  اسلو 
مساله  اين  كرد.  اشاره  كردستان  محلي  دولت  با 
سابق  ديپلمات  دخالت  كه  شد  پيچيده تر  زماني 
گرديد.  مشخص  و  آشكار  گالبريت،  پيتر  آمريكا، 
در  اساسي  قانون  پيش نويس  تهيه  زمان  در  وي 
دولت  مشاور  عنوان  به  فعال  نقشي   2005 سال 
محلي كردستان داشت و در سهام قرارداد ميدان 
منافع  داراي  نروژ    DNO شركت  با  تاوكه  نفتي 
مشترك است (در حدود 5 درصد از سهام ميدان 
است).  گالبريت  پسر  شركت  به  متعلق  تاوكه 
خصوص  در   ،2010 فوريه  اواخر  در  همچنين 
دخل و تصرف و منافع كالن وزير منابع طبيعي 
نفتي هريتيج در  قرارداد  در  (هورامي)  كردستان 
وجهه  به  كه  گرديد  مطرح  مسائلي   2008 سال 

كرد  را مجبور  او  و  زده  آسيب  وي 
به  نسبت  خود  آشتي ناپذير  موضع 

دولت مركزي را تعديل كند.
محلي  انتخابات  از  پس  همچنين 
سال  اواسط  در  كردستان  مجلس 
2009، فهرست تغيير (حزب گوران)  
به رهبري نوشيروان مصطفي(رهبر 
متمادي  ساليان  كه  گوران  حزب 
طالباني  جالل  از  پس  دوم  شخص 
نمود  موجوديت  اعالم  است)  بوده 
 42 (معادل  كرسي   25 كسب  با  و 
محلي  مجلس  انتخابات  در  درصد) 
كردستان، عالوه بر ورود يك بازيگر 

تأثيرگذار به صحنه سياسي عراق، تغييراتي عمده 
حزب  يعني  سنتي  حزب  دو  تسلط  از  و   ايجاد 
اتحاديه  و  بارزاني)  رهبري  (به  ُكرد   دموكرات 
طالباني)  رهبري  (به  كردستان   ميهن پرستي 
ملي  انتخابات  در  تغيير(گوران)  فهرست  كاست. 
كرسي   8 كسب  با  نيز   2010 مارس  در  عراق 
ُكرد  اسالم گراهاي  كنار  در  و  كرد  عمل  موفق 
محلي  دولت  منتقدان  جدي ترين  كرسي)   4 (با 
نفتي  قراردادهاي  قضيه  در  به خصوص  كردستان 
حزب  مي باشند.  مالي  فساد  به  مربوط  مسائل  و 
ارتباط  سال 2010)  دسامبر  (اوايل  اخيراً  گوران 
طالباني-  تسلط  (تحت  ُكرد  ائتالف  با  را  خود 
بارزاني) به دليل نارضايتي از شيوه حكومت دولت 
محلي كردستان در منطقه قطع كرد. اين مسئله 
مي تواند بر توانايي و قدرت مانور دولت كردستان 
در درون پارلمان فدرال به ويژه از نقطه نظر مسائل 
باشد.  تأثيرگذار  گاز  و  نفت  فدرال  قانون  و  نفتي 
تعداد  كه  است  اهميت  حائز  نكته  اين  به  توجه 
عراق  فعلي  پارلمان  در  ُكرد  ائتالف  نمايندگان 
كمتر از دوره قبل مي باشد. لذا با توجه به تمامي 
موارد فوق، ديدگاه دولت كردستان عراق نسبت 
نگرش  و  تعديل  زيادي  حدود  تا  نفت  قانون  به 
تصويب  و  قانون  اين  به  نسبت  آشتي جويانه اي 
فوري تر آن حاكم شده است. درهمين راستا، در 
نوامبر 2010، ائتالف نمايندگان ُكرد يك فهرست 
19 موردي (شامل قانون فدرال نفت و گاز) تهيه 
نمود و براي چانه زني در برابر ساير فهرست هاي 
برنده براي ائتالف قرار داد. البته مشخص نيست 
اين اقدام دولت محلي كردستان به منظور كسب 
يا  و  عراق  مركزي  دولت  در  قدرت  بيشتر  سهم 
نشانه اي براي همكاري با دولت فدرال براي پايان 
دادن به روند ايستاي قانون فدرال نفت و گاز بوده 

است. 
انتصاب وزير جديد نفت عراق (آقاي عبدالكريم 
از  و  بين المللي  شخصيتي  داراي  كه  لعيبي) 

باشد،  مي  برخوردار  نيز  مذاكره  باالي  صالحيت 
دولت  و  مركزي  دولت  رسيدن  تفاهم  به  امكان 
فراهم  پيش  از  بيش  عراق  كردستان  خودمختار 
شده است، هر چند كه هنوز راه طوالني در پيش 

رو مي باشد.
 جمع بندي و نتيجه گيري

عراق در همسايگي سه حوزه  منطقه كردستان 
فرهنگي-سياسي ايراني، تركي و عربي واقع شده و 
داراي يك موقعيت ممتاز ژئواستراتژيك است. اين 
بكر نفت و گاز  از جمله مناطق  منطقه همچنين 
جهان و بدليل جنگهاي متعدد و ساليان متمادي 
نيافته  توسعه  بعث  رژيم  ديكتاتوري  حكومت 
با  منطقه  اين  دولت  كنوني  اختالفات  مي  باشد. 
دولت مركزي عراق كه از تالش براي خودمختاري 
و دستيابي كامل به حقوق پايمال شده در دوران 
حاكميت رژيم صدام سرچشمه مي گيرد، منجر به 
عدم ثبات و لذا عدم توسعه مناسب و كافي آن شده 
اخير  فعاليت هاي  مي رسد  بنظر  همچنين  است. 
نفتي صورت گرفته توسط دولت منطقه كردستان 
عراق طي سالهاي گذشته (از جمله عقد قراردادهاي 
مشاركت در توليد با شركتهاي خارجي)كه با انگيزه 
تقويت موضع اين دولت در برابر دولت مركزي انجام 
شده، در بردارنده منافع و مصالح اين منطقه نبوده 
ايجاد شده  بلند مدت  اينكه تعهدات  است. ضمن 
راحتي  به  منطقه  اين  براي  قراردادها  اين  توسط 
كردن  خالي  شانه  و  نبوده  فسخ  قابل 
از آنها در آينده نيز عواقب خوشايندي 
به همراه نخواهد داشت. در اين ميان 
سه  چشمگير  «نتايج  نظير   اتفاقاتي 
دولت  هيدروكربوري  مناقصه  دور 
مركزي»، «قطع صادرات نفت منطقه 
كردستان براي بيش از يكسال و نيم 
به دليل عدم همراهي دولت مركزي»، 
«حمايت كشورهاي همسايه از جمله 
ايران، تركيه و سوريه از مواضع دولت 
نفت  منابع  صادرات  قبال  در  مركزي 
«حذف  كردستان»،  منطقه  گاز  و 
شركتهاي حاضر در قراردادهاي دولت 
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از ليست مناقصات هيدركربوري  محلي كردستان 
مالي  فساد  بر  مبني  شائبه هايي  «بروز  عراق»، 
همچنين  و  كردستان»  منطقه  مقامات  ميان  در 
«تضعيف موقعيت سياسي آنها در منطقه كردستان 
مجلس»،  ملي  و  محلي  انتخابات  از  پس  عراق  و 
دولت كردستان عراق را در برابر دولت مركزي در 
موضع ضعف قرارداده است. لذا با توجه به تحوالت 
فوق و همچنين انتصاب وزير جديد نفت عراق آقاي 
عبدالكريم لعيبي كه داراي شخصيتي بين المللي و 
مي باشد،  برخوردار  نيز  مذاكره  باالي  از صالحيت 
دولت  و  مركزي  دولت  رسيدن  تفاهم  به  امكان 
فراهم  پيش  از  بيش  عراق  كردستان  خودمختار 
شده است، هر چند كه هنوز راه طوالني در پيش رو 
سال   35 سابقه  لعيبي  است  بذكر  الزم  مي باشد. 
فعاليت در صنعت نفت را دارا مي باشد و پيش از 
اين، معاون وزير نفت در امور نفت بوده است (در 
زمان شهرستاني كه در حال حاضر به معاون انرژي 
نخست وزير ارتقاء پيدا كرده است). وي مسئوليت 
برگزاري مناقصه  هاي هيدركربوري عراق و مذاكره با 
شركتهاي بين  المللي حاضر در آن مناقصه ها را نيز 
به عهده داشته است. همچنين وي مسئول تيمهاي 
مشترك فني و مذاكره في مابين عراق و ايران و 
همچنين عراق و دولت خودمختار كردستان بوده 
است. در پايان، پيشنهادات زير به منظور استفاده 

بهتر از فرصتهاي موجود در منطقه كردستان عراق 
براي ايران پيشنهاد مي گردد:

به  دادن  پايان  جهت  ايران  ميانجيگري   .1
اختالفات دولت مركزي عراق و دولت خودمختار 
كردستان در زمينه مسائل نفت و گاز: ايران جايگاه 
ويژه اي نزد دولت خودمختار كردستان و همچنين 
دولت مركزي عراق دارا مي باشد و مي  تواند از اين 
موقعيت به نحو احسن استفاده نمايد. هيچ كدام 
نقش  اين  نمي توانند  عراق  همسايه  كشورهاي  از 
ايفا نمايند زيرا بعنوان مثال دولت تركيه خود  را 
با دولت منطقه  داراي مسائل و اختالفات فراواني 
كردستان مي باشد. در واقع كمك به حل اختالفات 
خودمختار  منطقه  دولت  و  عراق  مركزي  دولت 
كردستان مي تواند منجر به كوتاهي دست آمريكا 
غارت  و  استفاده  سوء  در  اروپايي  كشورهاي  و 
همچنين  و  كردستان  منطقه  گاز  و  نفت  منابع 
ايجاد ناامني در اين منطقه كه با ايران نيز داراي 
مرزهاي مشترك است، گردد. در حال حاضر راهبرد 
استراتژيك آمريكا در عراق «جلوگيري از گسترش 
حضور ايران در عراق» و «فراهم سازي زمينه هاي 
اتحاد كردها، سني ها و شيعيان سكوالر به رهبري 
ايران»  به  نزديك  شيعيان  برابر  در  عالوي  اياد 
مي باشد. در واقع همكاري ايران و كردها در زمينه 
انرژي كه براي كردها از اهميت بسزايي برخوردار 

مي باشد، مي تواند منجر به شكست برنامه هاي آتي 
آمريكا در ساير زمينه هاي امنيتي-سياسي در عراق 

نيز گردد. 
و  فرهنگي  اشتراكات  و  هويت  به  توجه  با   .2
قومي مشترك ايران و كردها، هم اكنون شركتها 
و پيمانكاران ايراني حضور مناسب و قابل توجهي 
در منطقه كردستان عراق ندارند. شركتهاي ايراني 
مي توانند با حضور فعاالنه در اين منطقه، عالوه بر 
اشتغالزايي و كسب درآمد و حفظ منافع ملي كشور، 
رقابت در عرصه هاي جهاني را در كنار شركتهاي 
بين المللي ديگر در عراق تجربه نمايند. اين در حالي 
است كه شركتهاي ترك علي رغم مشكالت فراواني 
كه دولت تركيه با دولت خودمختار كردستان عراق 
گاز  و  نفت  ميادين  در  فعال  نقشي  مي باشد،  دارا 
اين  منطقه ايفا مي نمايند. بطوريكه در حال حاضر 
در 64 درصد از نفت خام توليدي منطقه خودمختار 

كردستان عراق شركتهاي ترك مشاركت دارند.
و  كردستان  منطقه  شديد  نياز  به  توجه  با   .3
همچنين عراق، به تجهيز زيرساختها و فعاليتهاي 
منطقه  و  عراق  جدي  بسيار  نياز  (مثًال  عمراني 
كردستان به برق و واردات برق از تركيه و ايران) 
صادرات  منظور  به  فرصت  اين  از  مي تواند  ايران 
محصوالت داخلي و خدمات فني-مهندسي استفاده 

مناسب نمايد. 
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 تحوالت بازار نفت خام جهان
بهروز بيك عليزاده

ماه  در  نفت  بازار  اجمالي  بررسي 
دسامبر 2012 و ژانويه 2013  

در ماه دسامبر 2012  قيمت هاي نفت خام در 
كه  گونه اي  به  يافت  كاهش  قبل  ماه  با  مقايسه 
قيمت سبد اوپك  به ميزان0/31 دالر در بشكه 
به سطح 106/55 دالر در بشكه  يافته و  كاهش 
رسيد.    در اين ماه افزايش ذخيره سازي هاي نفتي 
در امريكا به ضعف قيمت هاي نفت خام منجر شد. 
به  مربوط  مذاكرات  كه  اين  احتمال  برآن  عالوه 
مهلت  در  نتواند  درآمريكا  بودجه  كسري  كاهش 
مقرر به نتيجه برسد نيز قيمت هاي نفت را تحت 
عراق  نفت  وزير  ديگر  سوي  داد.     از  قرار  فشار 
عبدالكريم لعيبي نيز اعالم كرد كه توليد نفت عراق 
از 3/2 ميليون بشكه در روز فراتر رفته و ممكن 
است در سال 2014 به 4 ميليون بشكه در روز 
برسد. درعين حال با توجه به فرارسيدن تعطيالت 
آخر سال و تعطيلي بازارهاي بورس بازار از رونق 

قيمت هاي  دليل  همين  به  نبود  برخوردار  بااليي 
نفت تحت فشار قرار گرفت. البته در اين ماه نيز 
از  كه  افتادند  اتفاق  نفت  بازار  در  ديگري  عوامل 
كاهش بيشتر قيمتها جلوگيري كردند. از يك سو 
را در سطح 30  توليد خود  توافق كرد كه  اوپك 

ميليون بشكه در روز حفظ نمايد كه هرچند بيش 
از تقاضا براي نفت اين سازمان در سال 2013 بود 
اما توانست قيمت هاي نفت را تقويت كند. از سوي 

آمريكا  اقتصاد  باره  در  اميدواركننده  اخبار  ديگر، 
و آلمان توانست قيمت ها را تقويت كند. شاخص 
اعتماد تجاري در آلمان به باالترين سطح خود در 
2 سال گذشته رسيد. گزارشي كه بانك مركزي 
آمريكا منتشر كرد نيز توانست باعث تقويت قيمت 
نفت شود. دراين گزارش اعالم شده بود كه بخش 
صنعت در امريكا در ماه نوامبر توانسته از رشد 1/1 
درصدي برخوردار گردد. با انتشار خبر آغاز به كار 
اوكالهما  كوشينگ  منطقه  نفت  كه  لوله اي  خط 
بندر Freeport تگزاس منتقل خواهد كرد،  به  را 
قيمتهاي نفت خام وست تگزاس اينتر مديت نيز 
افزايش يافت.     عالوه برآن، رشد شاخص توليدات 
صنعتي در چين در ماه دسامبر توانست تاثير مثبتي 
بر قيمت  هاي نفت برجاي بگذارد. اين شاخص در 
چين به 50/9 واحد رسيد كه باالتر از پيش بيني 
رشد 50/8 واحد بازار است.  در اين ميان آب هواي 
سرد در نيمكره شمالي به ويژه در آمريكا باعث شد 

 عوامل تضعيف كننده قيمت هاي نفت
- افزايش توليد نفت عراق؛

- كاهش برآورد نرخ رشد اقتصاد جهاني؛
- افزايش ذخيره سازي هاي نفتي در امريكا؛ 
- فرا رسيدن تعطيالت آخر سال و تعطيلي 

بازارهاي بورس؛
كاهش  مذاكرات  موفقيت  عدم  احتمال   -

كسري بودجه درآمريكا؛

تحوالت
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تقاضا براي نفت حرارتي افزايش يابد. در اين ميان 
خالص وضعيت خريد بورس بازان در معامالت آتيها 
يافت و  افزايش  نايمكس  بورس  بازار  و آپشن در 
ژانويه  در  كرد.    نفت كمك  قيمت هاي  تقويت  به 
2013 قيمت هاي نفت خام در مقايسه با ماه قبل 
افزايش داشت به گونه اي كه قيمت سبد اوپك  به 
ميزان2/73 دالر در بشكه  افزايش يافته و به سطح 
109/28 دالر در بشكه رسيد.     در اين ماه با توجه 
به اين كه كنگره آمريكا به تصويب طرحي پرداخت 
كه بر اساس آن از افزايش مالياتها و كاهش مخارج 
دولت آمريكا پرهيز شد، قيمت هاي نفت تقويت 
درباره  شده  منتشر  آمار  ديگر  سوي  از  گرديد. 
هزار  داد 155  نشان  آمريكا  در  اشتغال  وضعيت 
ايجاد  اين كشور  شغل در ماه دسامبر 2012 در 
شده كه بيش از انتظار بازار بود. عالوه برآن بهبود 
اوضاع اقتصادي آمريكا نيز قيمت  هاي نفت را متاثر 
ساخت. در عين حال، راه اندازي مجدد خط لوله بين 
منطقه كوشينگ اوكالهما و سواحل خليج مكزيك 
باعث افزايش قيمت نفت خام شاخص بازار آمريكا 
و كاهش اختالف قيمت نفت WTI و برنت شد.    
در اين ميان اعالم شد بانكها 130 ميليارد يورو از 
وام هاي اضطراري را كه دريافت كرده بودند، به بانك 
مركزي اروپا باز پرداخت خواهند كرد، اين موضوع 
نشان داد كه سيستم مالي در حال ترميم است. 
در عين حال وزيران دارايي منطقه يورو تصميم 
گرفتندكه به ميزان 12/3 ميليارد دالر كمك مالي 
منتشر  آمار  ديگر،  از سوي  دهند.   ارايه  يونان  به 
شده نشان داد كه شاخص فعاليتهاي صنعتي در 
ژانويه 2013 در چين به 51/9 واحد رسيده است، 

انتشار اين آمار توانست قيمت هاي نفت را تقويت 
گذشته  سال  دو  رشددر  نرخ  باالترين  زيرا  كند 

اعالم كرد قصد دارد  نيز  ژاپن  بانك مركزي  بود. 
سياستهاي انبساطي را در پيش بگيرد و با خريد 
اين كشور كمك كند.      اقتصادي  به رشد  داراييها 
اوپك نيز در دسامبر 2012 توليد خود را به ميزان 
465 هزار بشكه كاهش داد و آن را به سطح 30/4 

ميليون بشكه رساند كه كمترين مقدار توليد اين 
سازمان از ماه اكتبر 2011 بود. اين اقدام توانست 
قيمتها را تقويت نمايد.   در عين حال بحرانهاي 
ژئوپلتيك همچنان باعث تقويت قيمت هاي نفت 
وحتي  داشت  ادامه  درگيري ها  سوريه  در  شد 
ناتو به اين كشور  مطرح شد. در  احتمال حمله 
اين ميان تاثير بحران امنيتي در الجزاير هنوز در 
بازار نفت احساس مي شد. بازار نگران بودكه اين 
ناآراميها باعث وقفه در عرضه نفتخام منطقه شود. از 
سوي ديگر تحريمهاي نفتي غرب بر عليه ايران نيز 
توجه بازار نفت را به خود جلب كرد.      از طرف ديگر، 
نفت  قيمت  باعث كاهش  بازار  از تحوالت  بعضي 
شدند. ذخيره سازي هاي فرآورده و نفت  خام اياالت 
ژانويه  ماه  در  برآن،  عالوه  يافت.  افزايش  متحده 
2013 شاخص اعتماد مصرف كنندگان آمريكايي 
به پايين ترين سطح خود در يك سال گذشته تنزل 
كرد زيرا موضوع بدهي هاي اين كشور جّوي از عدم 
كند  اين شرايط  بود.      در  كرده  ايجاد  را  اطمينان 
شدن رشد اقتصادي ژاپن و ضعف اقتصاد منطقه 
يورو توانست قيمت هاي نفت را تحت تاثير منفي 
خود قرار دهد. به ويژه اينكه اوپك نيز در گزارش 
خود اعالم كرده است كه در نيمه اول سال 2013 
عرضه نفت بر تقاضاي آن فزوني خواهد يافت و 
حتي كاهش توليد نفت عربستان نيز نمي تواند بازار 
را از اين وضع خارج سازد.  در اين ميان بانك جهاني 
اقتصاد جهاني در سال  پيش بيني كرد نرخ رشد 
2013  به 2/4 درصد خواهد رسيد در حالي كه 
پيش بيني قبلي اين بانك از رشد 3 درصدي اقتصاد 

جهاني خبر مي  داد.  

عوامل تقويت كننده قيمتهاي نفت 
- پرونده هسته اي ايران؛                                                    

. - ناآرامي هاي سوريه و الجزاير؛ 
- كمك مالي به يونان؛                                                             

.  - افزايش خريد بورس بازان؛
- كاهش توليد اوپك در ماه ژانويه؛                                         

- بهبود بيكاري در آمريكا در ماه  ژانويه؛
- تقويت احتمال بهبود اوضاع اقتصادي 

ژاپن؛                       
 - بهبود بخش خدمات و صنعت در چين و 

آمريكا؛
- اخبار اميدواركننده درباره اقتصاد آمريكا و 

آلمان؛              
- آب هواي سرد در نيمكره شمالي به ويژه 

در آمريكا؛
منطقه  در  نفتي  لوله  خط  كار  به  آغاز   -

كوشينگ اوكالهما؛ 
تا  خود  توليد  كاهش  براي  اوپك  توافق   -

سطح 30 ميليون بشكه در روز؛
- توافق كنگره و رييس جمهور آمريكا درباره 

كسري بودجه در ماه ژانويه؛ 
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ميانگين قيمت نفت خام دبي و فرآورده هاي نفتي در خليج فارس (دالر در بشكه) 
نفت كوره 380نفت گاز نيم درصد گوگردبنزين سوپرنفتانفت خام دبي

108/87917/62120/61124/81622/40اكتبر
107/26892/50115/81120/71590/22نوامبر
106/34897/97115/15120/02587/90دسامبر
107/94922/63119/31124/21615/36ژانويه

تحوالت بازار فرآورده هاى نفتى تحوالت بازار فرآورده هاى نفتى 
دسامبر دسامبر 20122012 و ژانويه  و ژانويه 20132013

تحوالت بازار فرآورده هاى نفتى 
دسامبر 2012 و ژانويه 2013

زكيه بهرامى

قيمت نفت كوره و نفتا دالر در تن  است 

در آخرين ماه سال 2012 ميالدى، قيمت نفت خام 
شاخص بازار آمريكا يعني WTI در مسير متفاوتى 
از نفت خام هاى شاخص منطقه اروپا و آسيا حركت 
كرد. با افزايش ظرفيت خطوط انتقال نفت خام در 
و  تقويت شدن  موقعيت  در   WTI آمريكا،  منطقه 
نزديك ترشدن به نفت خام شاخص برنت قرار گرفت، 

كاهش  خالف  بر  دسامبر  ماه  در  كه  به گونه اى 
نفت خام هاى برنت و دبى، افزايش كمى داشت. در 
اين ماه نفت خام دبى به روند نزولى خود با شدت 
بسيار كمى ادامه داد و  با كاهش 99 سنت در بشكه 
به عدد 106/34 دالر در هر بشكه رسيد. آغاز سال 
2013 ميالدى همراه با افزايش قيمت نفت خام هاى 

و  آمريكا  و  اروپا  آسيا،  منطقه  هر سه  در  شاخص 
همچنين قيمت فرآورده هاى نفتي در خليج فارس 
روند  مختلفى  شدت هاى  با  نفت خام  سه  هر  بود. 
افزايشى داشتند. نفت خام شاخص منطقه آسيا به 
منطقه،  اين  در  فصلى  تعميرات  دوره  دليل شروع 
به عدد  افزايش قيمت را داشت و  كمترين درصد 
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ژانويه  ماه  در  رسيد.  بشكه  هر  در  دالر   107/60
در خصوص  اميدواركننده  آمارهاى  انتشار   ،2013
رشد اقتصادى كشورهاى چين و هند، باعث افزايش 
قيمت نفت خام شد. همچنين كاهش توليد نفت خام  
عربستان از عوامل افزايش دهنده قيمت نفت خام به 
حساب مى آيد. همان طور كه در گزارشات ما ه هاى 
گذشته آمد، عربستان در سال 2012 اعالم نمود كه 
حاضر است كاهش صادارت نفت خام ايران را پس از 
تحريم ها جبران كند و با اين هدف ميانگين توليد 
نفت خام عربستان در سال 2012 به بيشترين مقدار 
خود رسيد. اما شواهد موجود در آغاز سال 2013، 
نشان دهنده كاهش توليد نفت خام عربستان است.  
طى دو ماه دسامبر و ژانويه، بازار آسيا براى تمامى 
فرآورده هاى  كرك  بود.  همراه  رونق  با  ها  فرآورده 
سبك، ميان تقطير و سنگين روند صعودى داشت. با 
شروع زمستان تقاضاى فصلى تقويت بازار فرآورده ها 
جديدى  سال  آغاز  آن  از  پس  و  داشت  پى  در  را 
گرفتن  شدت  بر  مبنى  انتشارخبرهايى  و  ميالدى 
رشد اقتصادى در دو كشور هند و چين (بزرگ ترين 
مصرف كننده گان نفت خام و فرآورده هاى نفتى آسيا) 
باعث ادامه يافتن روند بهبود در بازار فرآورده هاى 
تقريبا  دسامبر  ماه  در  آسيا  بنزين  بازار  بود.  آسيا 
آرام و بدون افت و خيز، در تعادل عرضه و تقاضا 
چين  تقاضاى   2013 سال  آغاز  با  اما  ماند.  باقى 
رشد قابل توجهى داشت. اين افزايش تقاضا به دليل 
استقبال چينى ها از سال نو چينى كه از ده فوريه 
آغاز مى شود، پديدار شد. با اين وجود انتظار مى رود 
رونق بازار بنزين در ما ه هاى آينده كم رنگ شود چرا 

كه اعمال سياست هاى جديد قيمت گزارى مبنى بر 
آزادسازى قيمت بنزين، از سوى دولت هند، انتظار 
كاهش مصرف داخلى و افزايش صادرات كشور هند 
را در پى دارد. ميانگين قيمت بنزين در بازار خليج 
هر  در  به عدد 119/35 دالر  ژانويه  ماه  در  فارس 
خليج فارس  نفتاى  قيمت  ميانگين  رسيد.  بشكه 
ژانويه 2013 عدد 922/63 دالر در بشكه  ماه  در 
بود.  بازار نفتا كه از ماه ژوئن 2012، آهسته آهسته 
ماه گذشته  دو  به خود گرفت، طى  روند صعودى 
نيز به اين روند ادامه داد. به طورى كه در پايان ماه 
ژانويه، كرك نفتاى آسيا (اختالف قيمت نفت خام 
مرز  نزديكى  در  آسيا)  بازار  در  نفتا  قيمت  و  دبى 
مثبت قرار گرفت. بهبود شرايط اقتصادى در منطقه 
آسيا افزايش تقاضاى نفتا را به دنبال داشته است. 
همچنين كاهش جريان آربيتراژ از منطقه اروپا به 
آسيا عرضه آن را در منطقه كم كرده است. از سوى 
باعث  منطقه،  در  ال پى  جى  قيمت  افزايش  ديگر 
به ذكر است  نفتا شده است. الزم  تقاضاى  افزايش 
با  جايگزينى  قابليت  كراكر  واحدهاى  در  نفتا  كه 
ال پى جى را به عنوان خوراك دارد. ميانگين قيمت 
ژانويه  ماه  فارس طى  بازار خليج  در  سوخت جت 
زمستان  رسيد.  بشكه  در  دالر   124/44 عدد  به 
و  بود  گذشته  سال هاى  از  سردتر  آسيا  شرق  در 
لذا سرماى هوا موجب توليد بيشتر كروسين شد. 
افزايش توليد كروسين موجب كاهش توليد سوخت 
جت پااليشگاه ها شد و بنابراين سوخت جت در ماه 
دسامبر و ژانويه تقويت شد. همچنين در ماه ژانويه 
پيش بينى افزايش سفرهاى هوايى در اوايل ماه فوريه 

و آغاز تعطيالت عيد كشور چين سبب خريد بيشتر 
اين فرآورده و تقويت آن شد. بازار گازوئيل نيز پر 
رونق بود و ميانگين قيمت گازوئيل خليج فارس در 
ماه ژانويه 124/21 دالر در بشكه بود. اگرچه عرضه 
گازوئيل در منطقه كافى بود اما تقاضاى كشورهاى 
فيليپين، ويتنام و اندونزى موجب تحرك اين بازار 
بود. بازار نفت كوره آسيا پس از پنج ماه افت، در دو 
ماه دسامبر و ژانويه روند صعودى به خود گرفت. 
در ماه دسامبر رونق بازار نفت كوره عمدتا به دليل 
سوخت  عنوان  به  فرآورده  اين  تقاضاى  افزايش 
گرمايشى بود چرا كه زمستان در اكثر مناطق شرقى 
آسيا سردتر از سال هاى گذشته بود و سبب افزايش 
تقاضاى نفت كوره شد. شروع سال 2013 ميالدى با 
رونق گرفتن بازار نفت خام و همچنين بهبود شرايط 
اقتصادى همراه بود، و در پى آن بازار سوخت كشتى 
تقاضاى  ژانويه  ماه  در  رونق شد.  اين  از  متأثر  نيز 
نفت كوره هاى سنگين به عنوان سوخت كشتى باال 
رفت و نفت كوره سنگين چنان تقويت شد كه قيمت 
لذا هم  آن به قيمت نفت كوره سبك نزديك شد. 
اكنون ذخاير نفت كوره سنگاپور نسبت به ماه هاى 
گذشته در سطح پايين ترى مى باشد، اگرچه هنوز 
نسبت به سال گذشته در سطوح بااليى قرار دارد. 
پيش بينى بازار نفت كوره در ماه هاى آتى تا حدى 
دشوار مى باشد. اما انتظار مى رود طى ماه هاى فوريه 
و مارس نيز اين روند پر رونق بازار نفت كوره باقى 
آبيتراژ  جريان  كاهش  دليل  به  انتظار  اين  بماند. 
دوره  شروع  از  ناشى  آسيا،  به  اروپا  از  نفت كوره 

تعميرات پااليشگاهى، مى باشد.   
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  چالش هاي مديريتچالش هاي مديريت
  زيست محيطي پسماندهاي صنعتيزيست محيطي پسماندهاي صنعتي

در ايراندر ايران
بهروز بوغالن دشتي

مقدمه 
جمهوري  اساسي  قانون   50 اصل  مبناي  بر 
كشور  محيط زيست  حفظ  منظور  به  و  اسالمي 
آنها،  بهينه  مديريت  و  پسماندها  زيانبار  آثار  از 
كليه وزارتخانه ها و موسسات و نهادهاي دولتي و 
اشخاص  و  موسسات  شركت ها،  كليه  غيردولتي، 
حقيقي و حقوقي موظفند، ضمن رعايت مقررات و 
سياست هاي مقرر، كليه اقدامات خود را به گونه اي 
محيط زيست  از  صيانت  كه  نمايند  برنامه ريزي 
مهم  اين  باشند.  داشته  قرار  اقدامات  در سرلوحه 
بوده  پايدار  با مفاهيم توسعه  در هماهنگي كامل 
جانبه  همه  راهبردي  اصول  ارائه  به  مي تواند  و 
بيانجامد. در اين ميان توليد پسماند توسط افراد 
يك جامعه امري بديهي و اجتناب ناپذير مي باشد. 

پسماندهاي  توليد  نيز  صنعتي  محيط هاي  در 
صنعتي با پيچيدگي هاي بيشتري همراه مي باشد. 
مختلف،  مواد  تركيب  فيزيكي،  اشكال  در  تنوع 
بالقوه  و زيست محيطي  بهداشتي  وجود خطرات 
و بالفعل پسماندهاي توليدي، احجام مختلف توليد 
پسماند و ... همه و همه دليلي بر لزوم توجه جدي 
صنعتي  پسماندهاي  مديريت  استقرار  مقوله  به 
در صنايع كشور مي باشد. در اين وجود و توسعه 
استراتژيك  رويكردهاي  همچون  بنيادي  مفاهيم 
در  پسماند  مديريت  آينده  برنامه هاي  تدوين  در 
صنايع كامال ضروري مي باشد، موردي كه متاسفانه 
امروزه در بسياري از مواقع كامال كم اهميت تلقي 
مي گردد. بنابراين لزوم تغيير در نگرش ها و افزايش 
آگاهي هاي تخصصي در بين مديران دستگاههاي 

مسئول، سياست گذاران و مديران صنايع محسوس 
مي باشد. در اين بين وجود قوانين مرتبط همچون 
قانون مديريت پسماندها، نيز خود دليلي بر ارائه 
نظامهاي بنيادي و توجه به اجراي مفاهيم مديريت 

پسماند بطور خاص در صنايع ميباشد.  

تعاريف پسماندهاي صنعتي
مفهومي  داراي  صنعتي  پسماندهاي  عبارت 
و  ضايعات  و  بوده  مختلف  ابعاد  با  و  گسترده 
به  صنعتيكه  فرآيندهاي  از  حاصل  زائدات  به 
اتالق  صنعتي  پسماند  ميانجامد،  محصول  توليد 
داراي  تعريف  بنابه  ميگردد. پسماندهاي صنعتي 
يكي از خواص سميت، قابليت انفجار و يا اشتعال، 
خورندگي و همچنين واكنش پذيري باال مي باشند 

در كشور روزانه بيش از 90 هزارتن پسماند صنعتى توليد ميگردد كه با اعمال اصول مديريت پسماندهاى صنعتى، 
قابليت كاهش بيش از 80 درصد آن در صنايع وجود دارد. در اين مسير لزوم توجه همه جانبه به مفاهيم و تدوين 
مديريت استراتژيك تصفيه، بى خطر سازى و امحاى مهندسى – بهداشتى پسماندهاى صنعتى، بسيار جدى و 
ضرورى ميباشد. مديران و دست اندركاران با بكارى جنبه هاى مديريتى، اجرايى و دانشى مديريت استراتژيك 
توليد  اقتصادى صنايع، كاهش قيمت تمام شده  پسماندهاى صنعتى، ميتوانند در حفظ محيط زيست، توسعه 
محصول و عدم نياز به مواد اوليه، به استقرار مفاهيم توسعه پايدار كمك نمايند. در اين مطلب با تمركز بر اصول 
مديريت استراتژيك پسماندهاى صنعتى، سعى در ارائه راهكارهاى تحقق مديريت مهندسى پسماندها در صنايع 

كشور با لحاظ كليه جنبه هاى زيست محيطى و اقتصادى گرديده است. 
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خطر  ايجاد  در  باال  پتانسيل  داراي  ميتوانند  که 
ذات  باشند.  انسان  و سالمتي  براي محيطزيست 
فرآيندهاي اجرايي در صنايع توليدي و تحقيقاتي 
اوليه  مواد  و  فني  مختلف  روشهاي  بکارگيري 
جهت تحقق يک محصول و يا توسعه يک روش 
و فنآوري مي باشد و الزمه اين کار توليد مقداري 
و  مايع  جامد،  فيزيکي  صورتهاي  در  پسماند 
حفاظت  سازمان  ديدگاه  از  ميباشد.                      شکل  گازي 
مواد  به  خطرناک  زائد  مواد  آمريکا،  محيطزيست 
اطالق مي گردد که  زائد  مواد  از  ترکيباتي  يا  زائد 
داراي توان تخريب و يا آسيب رساندن به سالمت 
انسان، بهداشت محيط زيست و يا بيوسفر باشد. در 
از مواقع پسماندهاي صنعتي توليد شده  بسياري 
بسادگي مشهود نبوده و بعضاً غير قابل کنترل نيز 
مي باشند. در صنايع گوناگون، پسماندهاي مختلفي 
توليد ميشود. برخي از اين پسماندها خصوصيات 
بنام  که  دارند  را  عمومي  و  خانگي  پسماندهاي 

پسماندهاي شبه خانگي ناميده ميشوند. 
منشاء  معموالً  که  پسماندها  نوع  اين                ترکيبات 
فعاليتهاي اداري و رفاهي دارند، از مواد آلي، کاغذ، 
پسماندهاي  بجز  ديگر،  مواد  ساير  و  پالستيک 
باشند(  نيز  اگر مشابه  توليد محصول )حتي  خط 
تشکيل شده است. اجراي فرآيندهاي مديريت بر 
اين پسماندها عموماً همسان فرايندهاي مديريت 
از  ديگري  بخشي  مي باشد.      خانگي  زائدات  مواد 
پسماندهاي توليدي در صنايع که منشاء خط توليد 
و محصول دارند و بنام پسماندهاي صنعتي ناميده 
ميشوند، خود از قسمتها و ترکيبات مختلفي تشکيل 
ميشوندکه عبارتند از پسماندهاي خطرناک،  ويژه و 

پسماندهاي صنعتي غيرخطرناک.      
پسماندهاي خطرناک بنا به تعريف قانون مديريت 
پسماندهاي کشور عبارت است از کليه پسماندهايي 
که به دليل باال بودن حداقل يکي از خواص خطرناک 
بودن از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار و 
اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز 
داشته باشند و آن دسته از پسماندهاي پزشکي و 
نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، کشاورزي 
که نياز به مديريت خاص دارند، جزء پسماندهاي 
ويژه محسوب ميشوند و بجز اين موارد، به عنوان 
پسماندهاي غيرخطرناک صنعتي ناميده ميشوند. با 
توجه به اين تعريف، بسياري از صنايع داراي قابليت 

و پتانسيل توليد پسماندهاي صنعتي ميباشند.        
صنعتي  پسماندهاي  مديريت  تعاريف  از  يکي 
نيز از همين نقطه آغاز ميشود و آن اجراي کليه 
بتوان  آن  توسط  مهندسي که  و  اقدامات مختلف 
ميزان آلودگي منتشر شده در محيط را کاهش و 

يا تخفيف داد. 
برمبناي مطالعات تاييد شده بين المللي، خاصيت 

جهش زايي و سرطان زايي اغلب پسماندهاي صنعتي 
به اثبات رسيده و در نهايت مديريت صحيح و بهينه 

به عنوان بهترين راهکار پيشنهاد شده است.        

مدیریت پسماندهاي صنعتي
بنا به يکي از تعاريف مورد قبول، مديريت اجرايي 
پسماند عبارت از يکسري برنامه  ها، قوانين و مقررات 
منسجم و درهم تنيده و پيوسته و سيستماتيک 
است که بتواند بر جريان توليد، ذخيره سازي، حمل 
ونقل و در نهايت اعمال فرآيندهاي مختلف تصفيه 
و  انهدام  به  منجر  که  پسماندها،  بي خطرسازي  و 
داشته  نظارت  ميباشد،  موجود  پسماندهاي  دفع 

باشد.     
مبتني  و  منطبق  مي بايست  فرآيندها  اين  کل 
در  اقتصادي  اصول  همچون  اصول  سري  يک  بر 
نياز  مورد  هزينه هاي  بهينه سازي  و  کمينه سازي 
در  عمومي  بهداشت  رعايت   در  الزام  اجرا،  براي 
به  و  مختلف  بيماريهاي  توسعه  امکان  کمترين 
خطر افتادن سالمت انسان و کليه موجودات زنده، 
حفاظت از منابع در کاهش هر چه بيشتر مصرف 
با بهترين کيفيت  اوليه و توليد محصوالت  منابع 
ممکن و موجود، زيبايي شناسي در تلطيف هرچه 
پيراموني  محيط زيست  بصري  آلودگيهاي  بيشتر 

انسانها باشد.         
مديران صنايع و ارگانهاي نظارتي مختلف براي 
تحقق هرچه بهتر مفاهيم فوق، راهکاري جز تدوين 
جهت  در  اجرايي  و  کنترلي  برنامه هاي  اجراي  و 
نتيجه  در  و  صنعتي  پسماندهاي  توليد  کاهش 
اجراي فرآيندهاي مناسب امحاء و انهدام پسماندها 
انساني متخصص و  با بکارگيري تجهيزات، منابع 
داشت.  نخواهند  اجرايي،  مختلف  نيازهاي  تامين 
شيميايي،  صنايع  فلزي،  صنايع  پااليشگاهها، 
و  بارورکننده  ها  و  کودها  توليدکننده  صنايع 
توليدکننده  صنايع  عمده ترين  چرم سازي  صنايع 

پسماندهاي خطرناک هستند. 
بهينه سازي  و  فيدبک  عنصر  است         بديهي 
بر  ضمانتي  ميتواند  فرايندها  اجراي  بر  نظارت 
شده  تدوين  رويکردي  و  اوليه  اهداف  تحقق 
اين  در  باشد.  پسماندهاي صنعتي  مديريت  براي 
صورت است که رويکرد زيست محيطي انهدام و 
پسماندهي صنعتي،  – مهندسي  بهداشتي  امحاء 
کمينه سازي  و  اقتصادي  رويکرد  با  کامل  انطباق 
منطقي هزينه هاي توليد محصول خواهند داشت 
و هزينه هاي زيست محيطي بعنوان سرمايه گذاري 
آينده تلقي خواهد شد. براي جلوگيري و يا کاهش 
اثرات مخرب زيست محيطي بايد شناخت دقيقي 
از صنعت و فرآورده هاي به مواد زائدحاصل و نوع 

اثرات آن را پيدا کرد.          

وضعیت موجود پسماندهاي صنعتي
در حال حاضر و در کشور قوانين و آيين  نامه هاي 
بسيار متعددي در جهت تکليف و تشويق صنايع 
پسماندهاي  مديريت  مختلف  مراحل  اجراي  به 
صنعتي ابالغ گرديده ولي اغلب صنايع سعي در 
اجراي فعاليتها با ساده ترين شکل و کم هزينه ترين 
روند را دارند. با توجه به شکل 1، فعاليت بازيابي 
بيشترين  داراي  پسماندها،  از  مجدد  استفاده  و 
اولويت اجرايي در سلسه مراتب فرآيند مديريت 

پسماند صنعتي ميباشد.       

اين  اجراي  امکان  عدم  صورت  در  هرحال  به 
فعاليت، بازيافت و يا تغيير شکل پسماندها براي 
اوليه،  ماده  عنوان  به  مختلف  صنايع  در  استفاده 
بود. متاسفانه  اقتصادي خواهد  و  بهينه  فرآيندي 
زمينه  در  شده  انجام  تحقيقات  و  مطالعات  کليه 
از  موثر  و  مطمئن  آمار  و  اطالعات  جمع آوري 
داراي  ايران  در  صنعتي  پسماندهاي  وضعيت 
کيفي  و  کمي  شناسايي  به  و  بوده  موردي  جنبه 
در  صنعتي  پسماندهاي  کالن  وضع  تحليل  و 
وجود  عدم  دليل،  اين  به  و  نميگردد  منجر  ايران 
مدون  معيارهاي  و  قوانين  اجرايي،  خاص  متولي 
از  کارآمد،  نظارتي  ارگانهاي  و  کنترل کننده  و 
جايگاه مناسبي برخوردار نبوده است. حتي طرح 
نيز داراي  از کارگاه هاي صنعتي کشور  آمارگيري 
به  منجر  که  ميباشد  زيادي  زيرساختي  اشکاالت 
تهيه يک بانک اطالعاتي متقن براي مديريت جامع 
مبناي  بر  متاسفانه  نميشود.         پسماندهاي صنعتي 
مطالعات صورت گرفته در اغلب شهرکهاي صنعتي 
صورت  به  صنعتي  پسماندهاي  مديريت  کشور، 
اغلب  محيط زيست  و  نميشود  اجرا  موثر  و  موفق 
مناطق صنعتي دچار بحرانهاي زيادي ميباشد. بر 
خاصيت  بين المللي،  شده  تاييد  مطالعات  مبناي 
اثبات  به  صنعتي  پسماندهاي  اغلب  سرطانزايي 
به  بهينه  و  صحيح  مديريت  نهايت  در  و  رسيده 
شد.         پيشنهاد  مديريت  راهکار  بهترين  عنوان 
متاسفانه کليه مطالعات و تحقيقات انجام شده در 
زمينه جمع آوري اطالعات و آمار متقن و موثر از 
پسماندهاي صنعتي در ايران جنبه موردي داشته 
و به شناسائي کمي و کيفي و تحليل وضع کالن 
منجر نميگردد و از ديگر سو قوانين و معيارهاي 

شکل 1 – اولویت بندي مدیریت پسماندها
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مدون كنترل  كننده و ارگانهاي نظارتي، از جايگاه 
مناسب و كارآمدي برخوردار نمي باشند.     

 اهداف زيست محيطي دفع پسماندهاي
 صنعتي

پسماندهاي  امحاء  مهندسي  اقتصاد  بي شك 
صنعتي با رويكرد زيست محيطي، داراي جايگاه و 
ويژگيهاي بسيار حساس بوده و تدوين اهداف عاليه 
براي آن نيز ميبايست دربرگيرنده وضعيت موجود، 
اهميت اقتصادي و حساسيت محيط زيستي مبتني 
اثرات  كاهش  يا  و  جلوگيري  براي  باشد.  آن   بر 
مخرب زيست محيطي صنايع، بايد شناخت دقيقي 
از صنعت و فرآورده هاي آن و مواد زايد حاصل و نوع 
اثرات آن پيدا كرد. ميتوان براي مديريت مهندسي 
اجرايي پسماندهاي صنعتي، اهدافي همچون موارد 

ذيل تدوين و تعيين نمود:       
 كاهش ميزان توليد پسماندهاي صنعتي

 استفاده مجدد از پسماندهاي صنعتي، بازيابي و 
بازيافت پسماندها (در صورت امكان )

اصولي،  و  مهندسي  تصفيه  بي خطرسازي،   
انهدام و در نهايت دفع پسماندها مطابق با شرائط 
زيست محيطي و منطقي بودن هزينه  هاي مديريت 

پسماندها  
از مصرف  پرهيز  و  اوليه  به مواد  نياز   كاهش 

بيش از نياز
 بهبود سيستم مديريت پسماندهاي صنعتي با 
بهره گيري از تكنولوژي هاي سازگار با محيط  زيست   

مديران  ميشود  موجب  فوق  اهداف  مجموعه 
واحدهاي صنعتي با ايجاد يك راهبرد نوين، حفاظت 
اقتصادي محيط زيست را در سرلوحه اقدامات خود 

قرار دهند.
  

 تاثير متقابل اقتصادي و محيط زيست در
 مديريت پسماند صنعتي

رشد جمعيت جهاني و لزوم كنترل ميزان ازدياد 
آن، توسعه تكنولوژيهاي كاربردي بشري، وجود تنوع 
و افزايش مصرف جمعيت جهان در دو بعد انرژي و 
محصول، وجود كمبودها و كاهش منابع اوليه مورد 
و  توليد  به  مربوط  هزينه هاي  افزايش  انسان،  نياز 
انتقال انرژي، مباحث مربوط به محيط زيست و لزوم 
حفظ سرمايه هاي ملي و جهاني در هر كشور، سعي 
در به چالش كشيدن مفاهيم عميق توسعه پايدار و 
مباحث مربوطه دارند.      در اين ميان رشد اقتصادي 
عدم  و  منابع  از  بيشتر  چه  هر  بهره گيري  اثر  در 
توازن توسعه منابع اوليه در اثر رشد اقتصادي، خود 
دليلي مزيد بر لزوم توجه بر تقابل مثبت و همگن 
محيط زيست و اقتصاد دارد. اجراي اصول مديريت 
پسماندهاي صحيح و علمي در صنايع مختلف خود 

بهينه سازي  و  اوليه  منابع  مصرف  كاهش  موجب 
توليد  امكان  و  محصول  توليد  در  انرژي  مصرف 
باالتر و درعين حال  و  بهتر  با كيفيت  محصوالت 
و حفظ محيط زيست  اقتصادي  افزايش سودآوري 

خواهدگردد.

   زيرساختهاي اقتصادي مديريت پسماند
كاربردي  برنامه ريزي هاي  و  تدوين  تحول  سير 
جهان داراي يك روند منطقي و درهم تنيده ميباشد. 
در دهه 80 ميالدي تفكر غالب، برنامه ريزي، تدوين 
و اجراي برنامه هاي مبتني بر ساختارها بود. برنامه 
ساختار محور، داراي مزاياي زيادي در زمان خود 
بود. اين تفكر موجب تقويت و اجراي پايه هاي اوليه 
رشد و توسعه جوامع انساني مبتني بر انديشه توسعه 
مبناي  بر  برنامه ريزي  تفكر  دهه 1990  در  نمود. 
تدوين و توسعه اهداف شكل گرفت. در ادامه و در 
دهه 2000 برنامه ريزي بر مبناي خدمات محوري 
استراتژي  برنامه ريزي  نهايت در دهه 2010  در  و 
و  گرديد  اجرايي  برنامه ريزي هاي  مبناي  محور, 
مديريت پسماند اجرايي چه در سطح كالن و چه 
در سطح خرد و بنگاه هاي صنعتي و توليدي نيز، از 
اين امر مستثني نبوده است.              بر اين مبنا ميبايست 
يك نگرش همه جانبه در تصميمات اتخاذ شده در 
توسعه بنگاه هاي صنعتي در نظر گرفت. بر مبناي 
اصل  ويژه  به  ديگر  مسائل  راهبردي،  برنامه ريزي 
توسعه پايدار و شرائط حاكم بر آن نيز ميبايست 
بطور كامل در نظر گرفته شود. اما اجرايي نمودن 
اين نوع تفكر نيازمند وجود زيرساختهاي مناسب 

خواهد بود.      

 چالشهاي ساختاري اجرايي مديريت
 پسماند صنعتي در ايران

متاسفانه  لزوم تحقق جنبه دانشي و علمي: 
با تمام پيشرفت هاي حاصله، امروزه در بسياري از 
صنايع توجه فقط به مباحث كمينه سازي هزينه هاي 

توليد و افزايش حداكثري سود وجود دارد و اين در 
حالي است كه در صورت وجود دانش علمي و روز 
دنيا در بين مسئوالن و دست اندركاران ارگانهاي 
تصميم گير، نظارتي و اجرايي، ميتوان اهداف گفته 
مديريت  اجرايي  اصول  تلفيق  با  را  قبل  در  شده 
در  متاسفانه  نمود.  محقق  صنعتي،  پسماندهاي 
اجرايي  مديريت  از  جنبه  اين  صنايع،  از  بسياري 
داراي ضعف بسيار ميباشد. به هنگام سازي دانش، 
از  بهره گيري  و  بومي  قابليتهاي  و  مفاهيم  درك 
راهگشا  مسير  اين  در  ميتواند  داخلي،  ظرفيتهاي 

باشد.             
لزوم تحقق جنبه مهارتي: اين جنبه نيز مبتني 
روز  علمي  دانش  بكارگيري  در  تجربي  توانايي  بر 
بتوان  تا  مديريتي در عرصه واقعيتها و عمل دارد 
آيد.  وجود  به  عملي  و  علمي  توسعه  عيني  جنبه 
تخصصي  نيروهاي  بكارگيري  و  شايسته ساالري 
كاردان  افراد  و  مشاوران  از  بهره گيري  و  كارآمد  و 

ميتواند مثمر ثمر واقع شود.    
ارگانهاي  مديران  هنري:  جنبه   تحقق  لزوم 
دست اندركار اجرايي و سياست گذاري ميبايست با 
لحاظ موقعيت شناسي و تعيين كميت و كيفيت 
بكارگيري دانش و مهارت مديريتي در موقعيت هاي 
نمايند.  نمايان  را  خود  توانمندي هاي  گوناگون، 
و  مالي  امكانات  تهيه  ميداني،  اطالعات  داشتن 
پرسنلي موجود و .... از اصول اجرايي در تحقق جنبه 

هنري مديريت پسماندها ميباشد.        
لزوم تحقق جنبه هاي حرفه اي: در كنار تمام 
مباحث پيش مطرح شده، توانمندي سه گانه فوق به 
عنوان يك حرفه بدون برخورداري از امكانات مالي 

مناسب براي مديران ضروري ميباشد.   

نتيجه گيرى
تنوع در تركيب، ميزان و نوع فيزيكي پسماندهاي 
واحد  راهكاري  ارائه  توليد شده در صنايع مختلف، 
و  غيرممكن  را  بهداشتي  مهندسي-  امحاي  براي 
عملي مي نمايد. هر يك از صنايع بر مبناي توانايي هاي 
اقتصادي، دانش مديران و دست اندركاران مربوطه و 
اهتمام به اجراي برنامه ريزي بهينه مديريت پسماند، 
ميبايست ضمن تدوين و اجراي فعاليتهاي استراتژيك 
مديريت پسماند، به بررسي، جمع آوري اطالعات متقن، 
دقيق و به هنگام به منظور كمينه سازي توليد پسماند، 
بازيابي و استفاده مجدد از پسماندهاي توليدي و در 
نهايت بي خطر سازي و امحاء مهندسي پسماندها اقدام 
نمايند.           بديهي است حفظ محيط زيست، كمينه سازي 
مصرف مواد اوليه و انرژي مورد نياز براي توليد محصول 
و كاهش هزينه ها و امكانات مورد نياز جهت تصفيه و 
امحاي پسماندها در صنايع كشور، بدون اجراي سيستم 

مديريت پسماندهاي صنعتي، امكان  پذير نخواهد بود.  
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نتايج اجالس هجدهم 
اعضاي كنوانسيون تغيير 
آب و هواي سازمان ملل 

(COP18/MOP8)
اعظم محمدباقري، مريم خليلي يادگاري، هديه عليشيري

وضعيت انتشار گازهاي گلخانه اي 
در جهان

برگزار  شرايطي  در  اعضا  اجالس  هجدهمين 
مي شود كه آژانس بين المللي انرژي مقادير انتشار 
گازهاي گلخانه اي در جهان را در سال 2011 به 
اين  است.  كرده  اعالم  تن  ميليارد   31/2 ميزان 
آژانس مقادير انتشار در سال 2035 را نيز بر مبناي 
Current Policies, New Policiesسناريوي سه 

و450 پيش بيني كرده است. 
سناريوي New Policies مقادير انتشار در سال 

سال  به  نسبت  درصدي   23 رشد  با  را   2035
2010، به ميزان 37 ميليارد تن پيش بيني مي كند. 
در اين سناريو فرض بر آن است كه مجموعه اي از 
انرژي هاي  از  استفاده  نظير  برنامه ها  و  سياست ها 
پيش  در  انرژي  بهره وري  افزايش  و  تجديدپذير 
گرفته شود و تعهدات و برنامه هاي فعلي در راستاي 
با اجرايي  (COP16) اجرا گردد.  توافقنامه كانكن 
متوسط  مذكور  سناريوي  سياست ها،  اين  شدن 
سانتيگراد  درجه   3/6 معادل  را  جهاني  دماي 
پيش بيني مي كند.  از شروع عصر صنعتي  بيشتر 

مقدمه
مسبب  كه  گلخانه اي  گازهاي  انتشار  افزايش 
اصلي بروز پديده تغيير آب و هوا و اثرات ناگوار 
ناشي از آن بر كره زمين است، دولت ها را بر آن 
براي  حلي  راه  دنبال  به  جدي  بطور  تا  داشته 
كاهش انتشار اين گازها در جو زمين باشند. پس 
از تشكيل كنوانسيون تغيير آب و هوا در سال 
گازهاي  مقادير  غلظت  تثبيت  هدف  با   1995
گلخانه اي در جو، هر ساله اجالس هاي مختلفي 
با هدف كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي تشكيل 
شده است. به همين دليل، در سال 2012 دوحه 
COP18/) قطر ميزبان هجدهمين اجالس اعضا

MOP8) در تاريخ 26 نوامبر تا 8 دسامبر بوده 

 است. 
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در سناريوي Current Policies، هيچ گونه سياستي 
گرفته  نظر  در  جهان  هوايي  و  آب  آينده  براي 
نظر  مد  جهان  كنوني  عملكرد  تنها  و  نمي شود 
است. اين سناريو مقادير انتشار در سال 2035 را 
به ميزان 44/1 ميليارد تن برآورد مي كندو در اين 
صورت دماي زمين به ميزان 5/3 درجه سانتيگراد 
انتشار  پيش بيني  وضعيت  يافت.  خواهد  افزايش 
سناريوي  مبناي  بر  جهان  در  گلخانه اي  گازهاي 
پيش بيني خود  اين سناريو،  است.  متفاوت   450
انتشار  غلظت  كاهش  به  دستيابي  مبناي  بر  را 
گازهاي گلخانه اي تا ppm450 برآورد مي نمايد و 
براي تحقق اين سناريو، هدف 50 درصدي كاهش 
كانكن  توافق نامه هاي  تعهدات  به  توجه  با  انتشار 
(COP16) و دوربان(COP17)تعيين شده است. به 

بلندمدت،گرماي  با اجراي اين هدف  اين ترتيب، 
دوره  ابتداي  به  نسبت  درجه   2 ميزان  به  زمين 
انتشار تا  صنعتي افزايش خواهد داشت و مقادير 
سال 2035 به 22/1 ميليارد تن خواهد رسيد. بر 
اساس پيش بيني اين سناريو، جهان مقادير كاهش 
تجربه  ديگر  سناريوهاي  به  نسبت  را  بيشتري 
خواهد كرد. وضعيت مناطق به لحاظ انتشار و در 
در  انرژي  بين المللي  آژانس  مختلف  سناريوهاي 

نمودار (1) نشان داده شده است. 

 OECD كشورهاي  سهم  نمودار،  اين  اساس  بر 
انتشار دي اكسيدكربن از 41 درصد در سال  در 
2010 به 28 درصد در سال 2035 خواهد رسيد. 
انتشارات  كاهش  كاهش،  مقدار  اين  اصلي  علت 
اياالت متحده آمريكا به ميزان 19 درصد مي باشد. 
دليل  به    OECDمقابل، سهم كشورهاي غير در 
افزايش انتشارات چين و هند افزايش خواهد يافت.

با توجه به آنچه گفته شد، افزايش انتشار گازهاي 
گلخانه اي در سال هاي آتي همچنان ادامه خواهد 
داشت و اثرات گلخانه اي ناشي از آن تمامي جوامع 
را با نسبت هاي متفاوت متأثر خواهد ساخت. حال 
اعضاء  تا چه حد اجالس هاي كنفرانس  بايد ديد 
(COPs) توانسته اند بر روند اين انتشارات تأثيرگذار 

عضو  مختلف  دولت هاي  تصميمات  آيا  و  باشند 
مي تواند روند انتشار را متعادل نمايد؟

اعضاي  هجدهم  اجالس  نتايج 
(COP18) كنوانسيون تغيير آب و هوا

تعهدات كاهش انتشار پروتكل كيوتو دوره زماني 
2008 تا 2012 را در بر مي گرفت و اجالس دوحه 
تعهدات  اول  دوره  پاياني  سال  با  همزمان  قطر 
(بالي  سيزدهم  اجالس  از  بود.  كيوتو  پروتكل 
آفريقاي  (دوربان  هفدهم  اجالس  تا  اندونزي) 
نظامي  تدوين  براي  همواره  اعضاء  جنوبي)، 
جايگزين براي پروتكل كيوتو تالش كرده اند اما با 
وجود پيشنهادات مختلف ارائه شده از سوي گروه  
كشورهاي مختلف، هنوز هيچ نظام جديد آب و 
تأييدقرار  2012مورد  از  بعد  دوران  براي  هوايي 

نگرفته  است. 
تمديد  بر  اعضاء  اجالس هجدهم،  در  اين رو  از 
پروتكل كيوتو و دور دوم تعهدات كاهش انتشار 
اين  مجموع،  در  نمودند.  توافق   2020 سال  تا 
اجالس ها  ساير  به  نسبت  مي توان  را  اجالس 
موفق تر ارزيابي نمود زيرا در اين اجالس توافقات 
صورت گرفته در مورد برخي نهادها و رويكردهاي 
اجالس هاي قبلي، در مرحله اجرا قرار گرفت. اهم 
در  هجدهم  اجالس  تصميمات 

ادامه آمده است: 

تا  كيوتو  پروتكل  تمديد   -1
سال 2020

بنابر تصميمات اجالس هجدهم 
به  كيوتو  پروتكل  گرديد  مقرر 
عنوان تنها توافق الزام آور موجود 
كشورهاي  آن  اساس  بر  كه 
كاهش  به  متعهد  توسعه يافته 
گلخانه اي  گازهاي  انتشار  ميزان 
تمديد   2020 سال  تا  اند،  شده 
كيوتو  پروتكل  تعهدات  اول  دوره  بنابراين  گردد. 
دوم  دوره  و  رسيد  اتمام  به   (2008-2012)
تعهدات براي سال هاي 2013 تا 2020 با هدف 
18 درصد كاهش نسبت به سال 1990 مشخص 
گرديد. در اين اجالس، كانادا از عضويت پروتكل 
كيوتو خارج شد و تنها بر تعهدات كپنهاگ باقي 

ماند. 
دوم  دوره  زالندنو  و  استراليا  ژاپن،  همچنين 
تعهدات را نپذيرفتند. الزم به ذكر است، انتشارات 
 11 حدود  در   2009 سال  در  كشور  چهار  اين 
درصد از انتشارات جهاني را تشكيل مي داده است. 
 Annex-I بدين ترتيب، 35 كشور باقيمانده عضو

دوره دوم تعهدات پروتكل كيوتو را پذيرفتند.

قيمت  گواهي هاي  افزايش  احتمال   -2
  (CERs)كاهش انتشار

تصميم  و  كيوتو  پروتكل  تمديد  به  توجه  با 
ليختن  ژاپن،  اروپا،  اتحاديه  استراليا،  كشورهاي 
عدم  بر  مبني  سوئيس  و  موناكو  اشتاين، 
دوم  دور  به  خود  مازاد  تجاري  اعتبارات  انتقال 
خواهد  كاهش  آينده  در   CERتعهدات،عرضه
براي  تقاضا  آتي  افزايش  با  ترتيب،  اين  به  يافت. 
گواهي هاي كاهش انتشار، احتمال افزايش قيمت 
مي شود  پيش  بيني  و  داشت  وجودخواهد   CERs

بازار كربن در آينده بهبوديابد. 

3- شروع فعاليت هايNAMA  و ثبت اين 
پروژه ها از سال 2013

پاراگراف (ii)(b) برنامه بالي  (BAP) كشورهاي 
اقدامات مناسب  در حال توسعه را به قرار دادن 
در   (NAMAs) ملي  سطح  در  انتشار  كاهش 
برنامه هاي توسعه پايدار خود فراخوانده بود. اين 
فعاليت ها بايد به لحاظ تكنولوژيكي، تأمين مالي 
و ظرفيت سازي در يك شرايط قابل اندازه گيري، 
مورد   (MRV) صحه گذاري   و  گزارش دهي 
NAMAدر  اقدام  برنامه هاي  قرار گيرند.  حمايت 
كپنهاگ  بين المللي  هواي  و  آب  تغيير  مذاكرات 
در سال 2009، به عنوان راه حلي براي موضوعات 
شدند  معرفي   2012 از  بعد  هوايي  و  آب  نظام 
توسعه يافته و در حال  و هر دو گروه كشورهاي 
توسعه براي ارائه NAMA هاي خود اظهار تمايل 
نمودند. در اجالس هجدهم تصميم بر آن شد تا 
با  مرتبط  پروژه هاي  ثبت  و  فعاليت ها  قبيل  اين 

NAMA از سال 2013 آغاز گردد.

شبكه  و  مركز  ميزباني  تصويب   -4
 (CTCN)تكنولوژي آب و هوا

از بين 9 كشور پيشنهاددهنده براي ميزباني و 
مركزيت شبكه تكنولوژي آب و هوا، برنامه محيط 
ميزبان  عنوان  به    (UNEP) ملل  سازمان  زيست 
فعاليت هاي تكنولوژيكي مرتبط با تغيير آب وهوا 
به مدت پنج سال انتخاب شد. اين مركزهمراه با 
مكانيسم  اجرايي  بازوي  آن،  با  مرتبط  شبكه هاي 
هاي فناوريUNFCCC خواهد بود و وظيفه ايجاد 
برعهده  را  تكنولوژي  انتقال  و  توسعه  دسترسي، 
به  تكنولوژيكي  موضوعات  طرح  همچنين  دارد. 
 صورت تخصصي يا منطقه اي نيز در همين راستا 

مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

5- صندوق سبزتغييرآب وهوا 
سبزتغيير  صندوق  مركزيت  اجالس،  اين  در 
آب و هوا و برنامه كاري كميته دائمي بودجه (از 

نمودار 1: ميزان انتشار جهانيCO2 ناشي از مصرف 
انرژي بر اساس سناريوهايNPS ،CPS  و 450
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مصوبات اجالس پانزدهم در كپنهاگ) در سئول 
كره جنوبي به تصويب اعضاءرسيد. همچنين مقرر 
شد اتحاديه اروپا به همراه انگلستان طي سال هاي 
2013 تا 2015، ساالنه 10 ميليارد دالر به اين 

صندوق واريزنمايند.
 بعالوه، تصميم بر آن شد تا فعاليت اين صندوق 
از نيمه دوم سال 2013 آغاز شود و 145-170 
به   2020 سال  تا  آن  سرمايه  از  دالر  ميليارد 
دالر  ميليارد   100 و  كاهش   فعاليتهاي  مصرف 
آن تا سال 2030 به مصرف فعاليت هاي انطباق با 

اثرات تغيير آب و هوا برسد.
 

قالب  در    CCS پروژه هاي  6-تصويب 
(CDM) مكانيسم توسعه پاك

بر  مبني  تصميمي  (دوربان)  دراجالس هفدهم 
كربن  ذخيره سازي  و  جذب  پروژه هاي  بررسي 
تدوين  و   CDM پروژه هاي  قالب  در   (CCS)

متدولوژي براي آن ها اتخاذ شد.
محيطي  زيست  اثربخشي  از  اطمينان   
پروژه هايي مانندCCS تحت مكانيسم CDM نيز 
در اين اجالس مورد بررسي قرار گرفت و تعريف 
توسعه  مكانيسم  چارچوب  در   CCS پروژه هاي 

بحث  چند،  هر  رسيد.  اعضاء  تصويب  به  پاك 
پايش  و  مشترك  مخازن  قانوني  الزامات  درمورد 

اين پروژه ها به اجالس بن موكول شد.

7- تعهدكاهش انتشارتمامي كشورها بعد 
از سال 2020

باتوجه به تمديد پروتكل كيوتو تا سال 2020، 
مقرر گرديد اعضاءتا سال 2015 پيشنهادات خود 
را براي نظام آب و هوايي آتي ارائه دهند و بعداز 
سال 2020 تمامي كشورها اعم از توسعه يافته و 

درحال توسعه متعهد به كاهش انتشارشوند.
 

اقدامات  منفي  پيامدهاي  از  اجتناب   -8
آب وهوايي

از آنجا كه در برخي موارد، اجراي اقداماتي كه 
مي شوند،  گلخانه اي  انتشارگازهاي  كاهش  سبب 
اجتماعي  و  اقتصادي  منفي  پيامدهاي  مي توانند 
بر كشورهاي ديگر داشته باشند. در اين اجالس، 
دولت ها معيارهاي الزم به منظور توجه به چنين 
عواقبي را در يك جلسه خاص مورد بحث و بررسي 

قرار دادند. 
مكانيسم هاي  و  كيوتو  پروتكل  ساله   8 تمديد 

براي  را  بسيارخوبي  فرصت  انعطاف پذيرآن، 
(CDM) پاك  توسعه  مكانيسم  پروژه هاي  جذب 

همين  بر  كرد.  خواهد  فراهم  ج.ا.ايران  توسط 
اساس، بايستي تالش شود تا استفاده از مكانيسم 
كشور  توسعه اي  درطرح هاي   (CDM)پاك توسعه 
افزايش  احتمال  آنكه  ضمن  گيرد.  قرار  نظر  مد 
قيمت CERs نيز انگيزه بسيار خوبي براي تعريف 

پروژه هايCDM در كشور خواهد بود. 
با توجه به فرصت باقيمانده، وزارت امور خارجه 
ايران بايستي پيشنهاد خود را در ارتباط با اقدامات 
مناسب كاهش انتشار در سطح ملي (NAMA) به 
كنوانسيون تغييرآب وهوا ارائه دهد. الزم به ذكر 
است، براي تعريف پروژه هايNAMA به مدلسازي 
خط  سناريوي  و   NAMAفرموالسيون تدوين  و 
كاهش  استراتژي هاي  و  سياست ها  پايه،تدوين 
انتشار و تكميل فرمهاي بين المللي آن نياز مي باشد. 
نيز   UNFCCC سايت  در  مذكور  فرم هاي  ثبت 
سازمان  و  خارجه  امور  وزارت  همكاري  نيازمند 
حفاظت محيط زيست خواهدبود. همچنين با توجه 
به جديد بودن نحوه تعريف اين پروژه ها در كشور، 
اين  تكميل  جهت  آموزشي  كارگاه هاي  برگزاري 

فرمها ضروري به نظر مي رسد.
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توسعه انرژى هسته اى در چيـن
ساميه كوكبي

سومين  چين  هند،  و  كره جنوبي  از  پس 
توليدكننده برق هسته اي آسيا محسوب مي شود. 
اين كشور 13 نيروگاه هسته اي فعال و 27 نيروگاه 
آينده 50  دارد در  و قصد  دارد  در دست ساخت 
نيازهاي  از  بخشي  تا  نمايد  احداث  نيز  نيروگاه 

روزافزون خود به انرژي را تامين كند.      
توسعه انرژى هسته اى در سرزمين چين از سال 
1970 آغاز گرديده و امروزه به مرحله توسعه پايدار 
خود رسيده است. با اين وجود، وضعيت كنونى اين 
در  چين  اقتصادى  سريع  رشد  از  متاثر  صنعت 

ساليان گذشته دچارتحول شده است.  
دنيا  كشور  تنها  چين  ميالدى،   80 دهه  در 
محسوب مى شد كه با وجود دارا بودن تسليحات 
حال  در  هسته اى  نيروگاه  يك  حتى  هسته اى, 
بهره بردارى با كاربرى صلح آميز نيز نداشته است. 

علت اين امر انباشت دانش هسته اى بدون دستيابى 
به دانش فنى و نكات تكنيكى و تجربى در زمينه 

ساخت نيروگاه ها بوده است              
مهم ترين منبع تامين انرژى چين, ذغال سنگ 
مى باشد و از آنجا كه ذخاير عمده ذغال سنگ در 
شمال و شمال غربى اين كشور قرار دارند، مشكالت 
بيشمارى در زمينه پشتيبانى از نيازهاى انرژى در 
ساير نقاط اين كشورپهناور وجود دارد. در زمينه 
تامين برق كشور بايد گفت كه در حدود80 درصد 
الكتريسيته چين با استفاده ازسوخت هاى فسيلى 
ميان سهم ذغال سنگ  اين  در  توليد مى شود كه 
نيروگاه هاى  از  پس   . است  منابع  ديگر  از  بيش 
توليد  درصد   18 با  برق آبى  نيروگاه هاى  فسيلى، 
الكتريسيته چين، نقش عمده اى در تامين انرژى 
پروژه  دو  برآن،  عالوه  دارند.  عهده  بر  كشور  اين 

ظرفيت  به  گورجز  ترى  نام هاى  به  آبى  بزرگ 
18200 مگاوات و رودخانه زرد به ظرفيت 15800 

مگاوات نيز در حال ساخت مى باشند.                
در حال حاضر، ظرفيت هاى نصب شده توليد برق 
در چين به بيش از 508000 مگاوات رسيده است 
كه 15 درصد از اين ظرفيت در سال 2005 توسعه 
در سال  برق چين  است. همچنين صنعت  يافته 
2005  بالغ بر 2475 ميليارد كيلووات ساعت برق 
توليد كرده است. نقشه 1  توزيع جغرافيايى منابع 

انرژى چين را نشان مي دهد .      
نقش خاصى  نيز  انرژى هسته اى  ميان،  اين  در 
بر عهده داشته است. در سال 2005 نيروگاه هاى 
با مجموع ظرفيت 6600 مگاوات  هسته اى چين 
موفق شده اند 52/3 ميليارد كيلووات ساعت برق 
هسته اى را به شبكه توزيع چين تزريق نمايند كه 
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اين ميزان معادل2/1 درصد از كل توليد برق اين 
كشوربوده است.          

با  چين  هسته اي  نيروگاه هاي  حاضر،  حال  در 
11816 مگاوات فقط 1/9 درصد كل برق مصرفي 
دارد  قصد  چين  مي كنند.  تامين  را  كشور  اين 
ظرفيت نيروگاه هاي خود را تا سال 2020 به 60 
هزارمگاوات، تا سال 2030 به 200هزار مگاوات و 
تا سال 2050 به 400 هزارمگاوات برساند. شايان 
ذكر است كه نقش انرژى هسته اى در سواحل شرق 
چين كه از منابع ذغال سنگ دور هستند و نيز در 
داشته اند،  سريعى  اقتصادى  توسعه  كه  مناطقى 

بسيار پررنگ تر مى باشد.

در مجموع، رشد سريع اقتصاد چين موجب شده 
تا نياز به افزايش ظرفيت هاى توليد الكتريسيته در 
اين كشور بيش از پيش بينى ها رشد يابد. به اين 
تقاضا  ميزان  افزايش ساالنه  ترتيب، در حالى كه 
براى برق تنها 4/3درصد پيش بينى شده بود، اين 
نرخ رشد تا اوايل سال 2004 در حدود 16 درصد 
بوده است. در نتيجه اين روند، كمبودهاى جدى در 
حوزه انرژى در حال افزايش است. به اين ترتيب، 
دولت چين تصميم به توسعه انرژى هسته اى براى 

جبران كمبودها نموده است.        

تاريخچه انرژى هسته اى در چين  
نيروگاه  چين،  هسته اى  نيروگاه هاى  نخستين 
نزديكى  در  دايا  خليج  در  واقع  گانگ دونگ، 
ناحيه  در  واقع  كين شان،  نيروگاه  و  هنگ كنگ 
ساخت  مى باشند.  شانگهاى  جنوب  در  كين شان 
اين نيروگاه ها در اواسط دهه 1980 آغاز گرديد. 
نقشه 2 گسترش نيروگاه هاى هسته اى را در چين 

و نواحى اطراف آن نشان مى دهد.                      
مى شود،  مشاهده  نقشه  اين  در  كه  همانگونه 
تمركز نيروگاه هاى هسته اى چين در ناحيه سواحل 
شرقى اين كشور قرار دارد كه اين موضوع عالوه 
آب  عظيم  منابع  به  (نزديكى  محيطى  مسايل  بر 
ذخاير  از  مناطق  اين  بودن  دور  واسطه  به  دريا) 
كشور  شمال غرب  و  شمال  در  ذغال سنگ  عظيم 
مى باشد.  مناطق  اين  در  جمعيت  تمركز  نيز  و 

همچنين مناطق صنعتى همچون شانگهاى نيز در 
اين قسمت قرار دارند كه در نتيجه توجه به رفع 
نيازهاى انرژى رو به گسترش آن  ها نيز در نحوه 

پراكندگى راكتورهاى هسته اى موثر بوده است.            

                    در جدول 1 فهرستى از نيروگاه هاى در حال 
. ضريب  است  داده شده  نشان  بهره بردارى چين 
در  بهره بردارى  حال  در  نيروگاه هاى  اين  ظرفيت 

سال 2002 در حد 77٪ بوده است.

خط مشى انرژى هسته اى چين  
نامتناسب  گسترش  شد،  گفته  كه  همانگونه 
جغرافيائي منابع و ذخاير انرژى در چين يكى از 
انگيزه هاى دولتمردان چين جهت نيل  مهمترين 
انرژى هسته اى محسوب  به سمت اهداف توسعه 
مشى  كليدى خط  اصول  اساس  اين  بر  مى شود. 
هسته اى چين نيز با توجه به قابليت هاى اين كشور 
و نيز هدف بومى سازى, تعيين شده است. در ادامه 
با بررسى هدف مرتبط با بومى سازى در برنامه هاى 
چين  آينده  مشى  خط  به  كشور  اين  هسته اى 

نيزپرداخته شده است.                  

بومى سازى صنعت هسته اى    
به منظور تطابق اهداف و توانمندى ها در اواخر 
چين  هسته اى  صنعت  اولويت هاى   1980 دهه 
براى افق 15 ساله تعيين گرديده بود. رئوس اين 

اولويت ها از منظر بومى سازى عبارت بودند از:          

- نوع راكتور
تمركز بر روى يك نوع خاص راكتور براى آينده 

مشى  خط  در  منابع  كمبود  واسطه  به  نزديك 
اين  در  است.  قرار گرفته  تاكيد  مورد  اين كشور 
مقطع،  آن  در  موجود  تجارب  به  توجه  با  رابطه 
راكتورهاى PWR به عنوان نوع اصلى نيروگاه هاي 
همچنين  گرديدند.  انتخاب  كشور  اين  هسته اى 
 CANDU از جمله  مختلف  راكتورهاى  به  توجه 
BWR، و ... نيز به عنوان گزينه هاى جنبى و به 

نظر  در  بكارگيرى آن ها  در  تجربه  منظور كسب 
گرفته شده اند.          

- ظرفيت واحدها
با توجه به افق 15 ساله توسعه در نظر گرفته شده 
در آن مقطع، كمبود انرژى مساله اى بسيار جدى 
توسعه  فكر  به  را  چينى  سياستمداران  لذا  و  بوده 
نيروگاه هاى هسته اى انداخته بود. از سوى ديگر با 
توجه به روند افزايش تقاضا، ساخت نيروگاه هاى 300 
يا 400 مگاواتى مناسب نبوده و ظرفيت هايى در حد 
هزار مگاوات, شرايط بهترى را فراهم مى كردند. با 
اين وجود، از آنجا كه در ساخت نيروگاه هاى اوليه 
به  حد  از  بيش  چين، 
سازندگان خارجى اتكا 
بومى سازى  بود,  شده 
توجه  مورد  چندان 
قرار نگرفته و لذا ميزان 
اوليه  سرمايه گذارى 
ساخت  براى  موردنياز 
به  بعدى  واحدهاى 
قبولى  غيرقابل  طرز 
پيش  از  برنامه هاى  رو  اين  از  بود.  يافته  افزايش 
مگاوات  هزار  نيروگاه  ساخت4  براى  شده  تعيين 
دچار اصالحاتى گرديد و مقرر شد كه به جاى آن، 
2 نيروگاه 600 مگاواتى ازنوع PWR ساخته شود. 

اين  ساخت  در  كه  گرديد  مقرر  همچنين 
داشته  زيادى  سهم  داخلى  مشاركت  نيروگاه ها 
باشد. اين انتخاب با توجه به فعاليت هاى از پيش 
انجام شده براى انتقال تكنولوژى توربوژنراتورهاى 
ساخت  و  فسيلى  نيروگاه هاى  در  مگاواتى   600
 300 نيروگاه  براى  قطعات  برخى  آزمايشى 

مگاواتى كيوشين صورت گرفت.                            

- دستيابى به خودكفايى در طراحى و 
ساخت با همكارى شركاى خارجى

گفته شد، چين مدت ها  نيز  قبال  كه  همانگونه 
قبل از دستيابى به دانش فنى ساخت نيروگاه هاى 
بود.  يافته   دست   هسته اى  سالح   به   هسته اى, 
موجود  هسته اى  دانش  وجود  با  ترتيب  اين  به 
توسعه  زمينه  در  شده  كسب  تكنولوژى هاى  و 
از  چين  توسعه،  و  تحقيق  مسايل  و  راكتورها 

نقشه 1 - توزيع جغرافيايى منابع انرژى در چين

نقشه 2 - نحوه استقرار نيروگاه هاى هسته اى 
در چين و مناطق اطراف آن

سال افتتاحظرفيت هر يك (مگاوات)نوعنام نيروگاه
Daya Bay 1 & 2PWR9441994

Qinshan 1PWR2791994
Qinshan 2 & 3PWR6102002-2004
Lingao 1 & 2PWR9352002-2003

Qinshan 4 & 5PHWR6652002-2003

6587جمع كل

جدول 1 - مشخصات نيروگاه هاى در حال بهره بردارى چين
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دانش فنى و تجربه كافى در مهندسى و مديريت 
هسته اى  نيروگاه هاى  ساخت  تجارى  پروژه هاى 

محروم بود.                          
با اين وجود چين براى جبران اين كاستى ها و 
پركردن خال موجود در ساختار صنعتى خود، هرگز 
از مدل همكارى با ساير كشور ها استفاده نكرده 
است. مهمترين عامل، اعمال يك مديريت خوب به 
منظور افزايش كارايى در پروژه است و از اين رو با 
توجه به تفاوت هاى فرهنگى موجود ميان كشورها, 
انتقال تجارب قبلى كشورهاى خارجى به فرهنگ 

چينى, با دشوارى هاى جدى مواجه بوده است.      

ساخت  توان  از  استفاده  حداكثر   -
تجهيزات در داخل

وارداتى،  تجهيزات  باالى  قيمت  به  توجه  با 
ساخت  جهت  داخلى  توان  حداكثر  از  استفاده 
تجهيزات در تراز تجارى خارجى از اهميت زيادى 
برخوردار است. با اين وجود دستيابى به بومى سازى 
كامل ميسر نبوده و در زمره اهداف نيز قرار ندارد. 
بنابراين در برنامه آتى چين نيز واردات مواد خاص 
به  داخل  در  آن ها  ساخت  كه  ويژه  تجهيزات  و 
باال،  اوليه  سرمايه گذارى  و  اندك  تعداد  واسطه 

اقتصادى نيست در نظر گرفته شده است.      

چرخه  زمينه  در  كامل  خودكفايى   -
سوخت هسته اى  

از ديد دولتمردان چينى، دارا بودن يك صنعت 
چرخه سوخت كامل و مستقل اهميت زيادى دارد. 
از آنجا كه سوخت نياز دائمى يك نيروگاه هسته اى 
در طول عمر آن مى باشد, لذا هر نوع وابستگى به 
خارج مى تواند زمينه اعمال فشار بر كشور را فراهم 
سازد و لذا چين صنعت چرخه سوخت هسته اى 

بومى را در ابعاد متوسط، پايه گذارى نموده است.          

- ارتقاى سازندگان داخلى تجهيزات و 
افزايش كيفيت آنها

نيروگاه هاى  تجهيزات  ساخت  در  چين  اگرچه 
از   ... و  پتروشيمى  تاسيسات  غيرهسته اى، 
توانمندى كافى برخوردار است، ولى استانداردهاى 
سخت گيرانه صنعت هسته اى نياز به افزايش سطح 
رو  اين  از  و  مى نمايد  ايجاب  را  سازندگان  كيفى 

برنامه هايى در اين زمينه تدوين گرديده است.              
تا  سال هاى1975  فاصله  در  و  راستا  همين  در 
1985، تعداد 16 واحد ساخت تجهيزات در منطقه 
شانگهاى توسعه يافته و تحت نوسازى قرار گرفتند. 
در اين فرآيند چندين كارگاه براى ذوب و فرآوري 
سنگين،  مخازن  ساخت  حرارتى،  عمليات  فوالد، 
تست هاى راديوگرافى، عمليات تنش گيرى، ساخت 

و...   بزرگ  ژنراتورهاى  ساخت  بزرگ،  توربين هاى 
تامين شده است.        

- انتقال تكنولوژى
تكنولوژى  انتقال  منظور  به  مذاكرات  اگرچه 
سال ها  تا  ولى  بوده،  جريان  در  سال ها  هسته اى 
اين مذاكرات به عقد قراردادى منتهى نشده بود. 
انتقال  كه  داده  نشان  تجربه چين  ديگر  از سوى 
تكنولوژى بايد در قالب اجراي يك پروژه صورت 
اين  از  چينى ها  كه  اهميتى  حائز  نكته  گيرد. 
تجربه دريافته اند آن است كه تبادل اطالعات، به 
تكنولوژى  دريافت  تجربه  كه  كشورهايى  با  ويژه 
اهميت  از  بى تجربه  كشورهاى  براى  داشته اند،  را 
كه  دريافته اند  همچنين  است.  برخوردار  خاصى 

قراردادهاى كليد دردست، رضايت 
كه  تجاربى  به  نسبت  را  كمترى 
انتقال  و  داخلى  مشاركت  شامل 

تكنولوژى باشد، فراهم كرده اند.                  

- خط مشى آينده
در نتيجه تجربيات گذشته، دولت چين نكات زير 
را به عنوان نقاط كليدى خط مشى انرژى هسته اى 

آينده خود تعيين نموده است:  
- راكتورهاى آب تحت فشار به عنوان فن آورى 
اصلى هسته اى در اين كشور مطرح است. با اين 
وجود اين فن آورى نبايد به عنوان تنها نوع راكتور 

مدنظر قرارگيرد.      
كشور  داخل  در  بايد  سوخت  مجموعه هاى    -

توليد شده و تامين گردند.  
-  ميزان توليد داخلى تجهيزات و نيروگاه ها بايد 
به حداكثر برسد. در اين راستا بايستى در زمينه 
مرتبط، خودكفايى  پروژه هاى  مديريت  و  طراحى 

حاصل شود.    
مورد  بين المللى  وجود، همكارى هاى  اين  با    -

حمايت قرار گرفته و تقويت مى گردد.      
بر اين اساس، دولت مصمم است تا ظرفيت هاى 
توليد برق هسته اى را تا سال 2020 به 36 تا 40 
هزار مگاوات برساند. اجراى اين برنامه مستلزم آن 
است كه به طور متوسط ساالنه 2 هزار مگاوات به 
ظرفيت هاى توليد برق هسته اى اين كشور افزوده 

شود.        

تامين سوخت هسته اى
ذخاير اورانيوم

ذخاير شناخته شده اورانيوم چين بالغ بر 70 هزار 
تن است كه به صورت تئورى براى تامين نيازهاى 
برنامه هسته اى چين در كوتاه مدت، كفايت مى كند. 
اين در حالى است كه توليد فعلى اورانيوم كشور 

معادل 750 تن تن درسال مى باشد كه اين ميزان 
بنابراين  نيازهاى كنونى است.  از  نيمى  جوابگوى 
سوخت،  كشوربه  هسته اى  نيازهاى  تامين  براى 
بقيه اين نياز از طريق واردات تامين مى شود. بخش 
عمده واردات اورانيوم چين از كشورهاى قزاقستان، 
روسيه و ناميبيا مى باشد. در جدول 2 مشخصات 
معادن اورانيوم فعال چين ارايه شده است. از ميان 
اين معادن، برخى در بستر ولكانيك و برخى در 
براى  نيز  برنامه هايى  دارند.                  قرار  گرانيتى  بستر 
احداث يك معدن جديد با توليد 200 تن در سال 
در فوزهوا و توسعه معدن ينينگ تا حد 300 تن 
زيرزمينى  معدن  عالوه،  به  دارد.  وجود  سال  در 
هنگيانگ با ظرفيت توليد اسمى 500 تا 1000 تن 

در سال آماده توليد مي باشد.

ملى  شركت  زمين شناسى،  اداره  صورت  هر  به 
انرژى اتمى چين و موسسه تحقيقات زمين شناسى 
اورانيوم پكن به عنوان سازمان هاى كليدى درگير 
در مسايل استخراجى از سال 2000 بر روى معادن 
با بسترسنگى ماسه اى متمركز شده اند. در كنار اين 
تالش ها، با توجه به نياز به واردات اورانيوم شركت 
مشاركت  براى  تالش  به  چين  اتمى  انرژى  ملى 
در فعاليت هاى استخراج در خارج از كشور ادامه 

مى دهد.                

توليد سوخت هسته  اى  
مركز غنى سازى النژوا در سال1964  كار خود 
فعاليت  مركز  اين  كرد.  آغاز  نظامى  حيطه  در  را 
تجارى خود را در فاصله سال هاى 1980 تا 1997 
با استفاده از فن آورى نفوذى عصر شوروى جهت 

پشتيبانى نيروگاه خليج دايا ادامه داد. 
پس از آن اين مركز با فن آورى روسى گريز از 
 500 معادل  ظرفيتى  كه  گرديد  جايگزين  مركز 
تن اورانيوم در سال دارد. عالوه بر اين مركز، يك 
مركز غنى سازى ديگر نيز به روش گريز از مركز در 
هانزونگ فعال است كه ظرفيتى معادل 500 تن 

اورانيوم در سال دارد.          
يك كارخانه توليد سوخت نيروگاه هاى آب تحت 
فشار در يبين وظيفه تامين مجموعه هاى سوخت 
به وزن 11تن در سال را براى نيروگاه كين شان-1 
بر عهده دارد. خط توليد دوم اين كارخانه نيز در 
همان محل و به منظور تامين 11 تن سوخت در 
سال براى واحدهاى واقع در خليج دايا احداث شده 

شروع توليد ظرفيت اسمي (تن در سال) نوع معدن استان نام معدن
1966 300 زيرزميني و روباز Giangxi Fuzhon

1979 120 زيرزميني و روباز Giangxi Chongyi

1993 200 In-situ Leach Xinjiang Yining
1993 100 u/g Shaanxi Lentian
1996 120 u/g Liaoing Benxi

جدول 2 - مشخصات معادن اورانيوم چين



36

شماره 155 و 156 - فروردين و ارديبهشت 1392

انرژى هاى نو

است.     همچنين در زمينه بهره بردارى از 
راكتورهاى CANDU، پس از قراردادن 
قلب  در  كانادايى  سوخت هاى  اولين 
راكتورهاي PHWR چين، مجموعه هاى 
تامين  كارخانه  توسط  بعدى  سوخت 
اين  در  مي شود.  تامين  باوتو  سوخت 
راستا خط توليد سوخت CANDU در 
سال 1986 به كار افتاده است. با وجود 
اين، چين به منظور تامين نيازهاى خود 
سوخت  تامين  در  خودكفايى  جهت 
هسته اى به ظرفيت هاى توليد سوخت 

بيشترى نياز دارد.            

و  مصــرفى  ســوخت 
بازفرآورى

همزمان با آغاز برنامه هاى توسعه انرژى هسته اى 
در  سوخت  بسته  چرخه  استراتژى  چين،  در 
كنفرانس سال 1987 آژانس بين المللى انرژى اتمى 
فرمول بندى و مشخص گرديد. فعاليت هاى مرتبط 
با سوخت مصرف شده عبارتند از ذخيره سازي در 
و  نيروگاه  از  راكتور، ذخيره سازي در خارج  محل 

بازفرآورى.                
از  حاصل  جمع شده  پسماندهاى  ميزان 
نزديك  چين   PWR نيروگاه هاى  از  بهره بردارى 
مقدار چندان  اين  اگرچه  و  رسيده  تن  هزار  به  
كه  داشت  توجه  بايد  ولى  نيست،  كننده  نگران 
زودى  به  ساخت  حال  در  راكتورهاى  بكارگيرى 
موجب افزايش شديد ميزان توليد پسماند ساالنه 
خواهد شد به طورى كه اين ميزان به 168 تن 
راكتورها،  اين  كنار  در  رسيد.  خواهد  سال  در 
تن  نيز ساالنه 176   CANDU راكتور جديد  دو 

سوخت مصرف شده توليد خواهند كرد.      
از سوى ديگر، با توجه به برنامه توسعه هسته اى 
مجموع   2010 سال  تا  كه  مى رود  انتظار  چين 
 20 به  كشور  اين  هسته اى  برق  توليد  ظرفيت 
هزار مگاوات و در سال 2020 به 60 هزار مگاوات 

برسد. 
سوخت  ساالنه  توليد  ميزان  ترتيب،  اين  به 
در  و  تن  حد600  در   2010 سال  در  پسماند 
سال 2020 در حد هزار تن خواهد بود. بنابراين 
محاسبات نشان دهنده افزايش پسماندهاى جمع 
شده به 3800 تن در سال 2010 و 12300 تن 

در سال 2020 مي باشد.         
به منظور پاسخگويى به اين نيازها، ساخت يك 
مجموعه  در  مصرفى  سوخت  براى  مركزى  انبار 
آغاز   1994 سال  در  النژوا  هسته اى  سوخت 
ظرفيت  پروژه  اين  نخست  مرحله  است.  شده 
ذخيره سازي را به550 تن خواهد رساند كه اين 

ظرفيت مى تواند تا دو برابر اين مقدار افزايش يابد. 
در زمينه بازفرآورى نيز يك كارخانه آزمايشى در 

النژوا ساخته شده است.      
پسماندهاى  مديريت  برنامه  كلى،  نگاه  يك  در 
زير  مختلف  سطوح  شامل  چين  راديواكتيو 

مى باشد :  

پسماندهاى سطح پايين
زباله هاى  ذخيره سازي  منظور  به  چين  در 
نگهدارى در  از روش هاى  پايين،  هسته اى سطح 
سطح)  (نزديك  كم  عمق  نيزدر  و  زمين  سطح 
تاسيسات هسته اى  كه  آنجا  از  استفاده مى شود. 
راديواكتيو  پسماندهاى  توليدكنندگان  عنوان  به 
محلى  مراكز  هستند،  پراكنده  كشور  سراسر  در 
پسماندارى در قسمت هاى مختلف كشور ساخته 

شده اند.                
موقت  نگهدارى  انبار   5 يا   4 ترتيب  اين  به 
مختلف  بخش هاى  در  پايين  سطح  پسماندهاى 
مى شود.  ساخته  پسماندها  اين  نگهدارى  جهت 
از طى  پس  پسماندها  اين  كه  است  ذكر  شايان 
تاسيسات  به  ساله   5 موقت  نگهدارى  دوره  يك 

نگهدارى فوق الذكر انتقال داده مى شوند.    
بازفرآورى سوخت مصرفى

راكتورهاى  محل  در  نگهدارى  استخرهاى 
مدت  براى  را  مصرفى  سوخت  چين,  هسته اى 
آن،  از  پس  مى دارند.  نگاه  خود  در  سال   15
ديگرى  نگهدارى  استخرهاى  به  سوخت مصرفى 
تا  و  بوده  راكتورها  از  دور  كه  مى شود  ارسال 
زمان بازفرآورى در آنجا حفظ مى شود. همچنين 
نيز به جامد تبديل  پسماندهاى راديواكتيو مايع 

شده و نگهدارى مى شوند.          

برنامه هاى ذخيره سازي در اعماق زمين    
ساخت  برنامه هاى  همزمانى  سبب  به  چين 

برنامه هاى  و  نيروگاه هاى هسته اى 
منحصر  موقعيت  پسماندارى، 
رو  اين  از  دارد.  دنيا  در  به فردى 
اين كشور در حال حاضر در حال 
انبارهايى  احداث  براى  برنامه ريزى 
است كه در فاصله 2010 تا 2020 
در  و  گرفته  قرار  بررسى  مورد 
گرفته  بكار  از 2040  بعد  سالهاى 

شوند.            
برنامه يافتن محل مناسب سايت 
به  و  گرديده  آغاز   1985 سال  از 
طور موازى بررسى هاى اجتماعى، 
در  آن  زمين شناسى  و  محيطى 
حال انجام است. در حال حاضر 5 
محل به عنوان گزينه هاى مناسب 

براى احداث سايت درنظر گرفته شده اند.        

نهادهاى هسته اى چين  
انرژى  ملى  شركت  شد،  گفته  كه  همانگونه 
اتمى چين (CNNC) كنترل بخش عمده صنعت 
هسته اى را مشتمل بر تحقيق و توسعه، طراحى 
مهندسى، اكتشاف و استخراج اورانيوم، غنى سازى، 
عهده  بر  پسماندارى  و  بازفرآورى  سوخت،  توليد 
دارد. اين شركت همچنين بزرگترين سرمايه گذار 
طراحى  مى باشد.  چين  در  هسته اى  نيروگاه هاى 
نيروگاه هاى كين شان 1 تا 3 در اين مجموعه انجام 
كين شان  نيروگاه  كل  مالك  شركت  اين  و  شده 
اتمى  انرژى  ملى  شركت  حقيقت،  در  مى باشد. 
چين الگوى طراحى داخلى نيروگاه هاى هسته اى 
انرژى  مديريت  همچنين  مى باشد.                            چين  در 
و  برنامه ريزى  مسوول   (CAEA) چين  هسته اى 
و  انرژى هسته اى  غيرنظامى  كاربردهاى  مديريت 
ترويج مشاركت بين المللى در اين راستاست. نهاد

CAEA در حقيقت مرجع اصلى بازبينى و تاييد 

نيروگاه هاى  امكان سنجى  و  بررسى  برنامه هاى 
جديد محسوب مى شود.  با اين وجود، كميسيون 
دولتى برنامه ريزى و توسعه بايد برنامه هاى اين نهاد 
را تاييد كند. همچنين از آنجا كه CAEA در سال 
انرژى هسته اى چين جدا  ملى  از شركت   1990
شده، گزارشات خود را به كميته علوم، فن آورى و 
صنعت دفاع ملى ارايه مى كند.                           در همين چارچوب، 
اداره كل ايمنى هسته اى ملى (NNSA) كه تحت 
مسوول   1984 سال  از  مى كند  كار   CAEAنظر

اعطاى مجوز و نظارت است. 
توافقنامه هاى  مسووليت  همچنين  اداره  اين 
بين المللى در زمينه ايمنى را برعهده دارد.         در كنار 
محيط زيست  حفاظت  كل  اداره  سازمان ها،  اين 
و مديريت  بررسى تشعشع  نيز مسوول   (SEPA)
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پسماندهاى راديواكتيو است. 
بايد  پروژه هسته اى جديد  بنابراين مجرى يك 
مدارك   ،CAEA به  را  امكان سنجى خود  مدارك 
و   NNSA به  را  خود  سايت  احداث  پيشنهاد 
بررسى هاى محيطى خود را به SEPA ارايه دهد. 
نظر مى رسد كه شركت دولتى  به  از سوى ديگر 
فن آورى هسته اى (SNPTC) چين عهده دار انتخاب 
فن آورى موردنظربراى نيروگاه هاى جديدى كه به 
 SNPTC مناقصه گذاشته مى شوند, مى باشد. البته
نيز خود با برنامه هاى شوراى دولتى چين هم راس

تاست.                             در كنار اين سازمان ها، گروه مهندسى و 
ساخت تجهيزات هسته اى چين (CNEC)  مسوول 

ساخت نيروگاه ها مى باشد.      
شركت سرمايه گذارى انرژى چين (CPIC) كه در 
گرفته  انرژى چين شكل  دولتى  چارچوب شركت 
اين شركت را  و كليه ظرفيت هاى توليد هسته اى 
ارث برده، به عنوان بزرگترين توليد كننده انرژى و 
بزرگترين سرمايه گذار و بهره بردار دولتى در زمينه 

انرژى هسته اى شناخته مى شود.                 
عالوه بر سازمان هاى فوق، چند شركت ديگر نيز 
هستند  فعال  چين  در  هسته اى  انرژى  زمينه  در 
كه از آن جمله مى توان از شركت انرژى هسته اى 
ليونينگ (با سهم80 درصدي CPIC)، شركت انرژى 
 CNNC هسته اى جيانگ سو (با سهم 50 درصدي
هسته اى  انرژى  شركت  و   (CPIC درصدي   30 و 
كانگ دونگ (با سهم 45 درصدي CNNC) نام برد.                

منع گسترش سالح هاى هسته اى    
از كشورهاى دارنده سالح  چين به عنوان يكى 
هسته اى شناخته مى شود كه طرفدار معاهده منع 
از  گسترش سالح هاى هسته اى (NPT) مى باشد. 
اين رو اين كشور از سال 1982 موافقت نامه اى را 
در زمينه نظام ايمنى پذيرفته است. بعالوه، چين در 
سال 2002 پروتكل الحاقى اين پيمان را نيز امضا 
نموده است.               برنامه هاى هسته اى چين و آزمايشات 
اتمى اين كشور در فاصله سال هاى 1964 تا 1996 

اين  از  پس  و  گرفته  انجام 
تاريخ، با امضاى معاهده جامع 
هسته اى,  آزمايش هاى  منع 
نشده است.  انجام  آزمايشى 
همچنين اين كشور در سال 
كشورهاى  گروه  به   2004
تامين كننده سوخت هسته اى 
همچنين  چين  پيوست.                 
موافقت نامه هاى دوجانبه اى را 
در زمينه بكارگيرى صلح  آميز 
مواد هسته اى با كانادا، امريكا، 
فرانسه منعقد كرده  آلمان و 

اين  وارداتى  هسته اى  نيروگاه هاى  تمامى  است. 
پادمان  براساس  روسيه  و  كانادا  فرانسه،  از  كشور 
آژانس بين المللى انرژى اتمى بوده كه اين موضوع 
شامل تاسيسات غنى سازى به روش گريز ازمركز 

روسى نيز مى شود.                  

ارزيابى خط مشى چين در توسعه 
انرژي هسته اى    

همانگونه كه بيان شد برنامه هسته اى چين شامل 
گستره متنوعى از تكنولوژى هاى هسته اى مى باشد، 
بر همين اساس، تامين كنندگان تجهيزات هسته اى 
اين كشور شامل شركت هايى از چين، فرانسه، كانادا 
و روسيه مى باشند. اين تعدد تامين كنندگان، منجر 
به شكل گيري يك صنعت هسته اى بسيار متنوع 
شده است به گونه اى كه ميزان تنوع آن به مراتب 
بيش تر از آنچه در اياالت متحده وجود دارد، است. 
با اين وجود، برخى كارشناسان معتقدند تنوع زياد 
موجب باال رفتن قيمت و ناتوانى در رقابت با ساير 

منابع تامين الكتريسيته گرديده است.                            
برنامه  چنانچه  كه  مى رسد  نظر  به  حال  اين  با 
انرژى هسته اى چين بتواند به عنوان مرحله نخست 
از يك پروژه چند مرحله اى تعريف شود و چنانچه 
و  مجزا  طراحى  يك  پروژه  اين  بعدى  مراحل  در 
استراتژى  شود، مى توان  گرفته  نظر  در  استاندارد 
كنونى چين را به عنوان يكى از بهترين تجربيات 
تعبير كرد. البته شايان ذكر است كه اين مطلوبيت 
به توسعه برنامه هاى آموزشى در خصوص تنوع اين 
تكنولوژى هاى هسته اى نيز وابسته است, درحقيقت 
با بررسى تاريخچه صنعت هسته اى چين درمى يابيم 
كه در زمان ارايه برنامه پنج ساله نهم چين (درفاصله 
سال هاى 1996 تا 2000 ) تامين كنندگان خدمات 
و تجهيزات هسته اى در چين و ساير كشورها در 
بسيار خوش بين  توان هسته اى چين  آينده  مورد 
بودند. در اين برنامه ساخت 8 واحد نيروگاهى ديگر 
در 4 سايت تا قبل از سال 2000 ضرورى اعالم شده 
بود. عالوه بر اين، شركت ملى انرژى هسته اى چين 

اميدوار بود كه چين بتواند ظرفيت هسته اى خود را 
تا سال 2010 به  20 هزار مگاوات و تا سال2020 
به60 هزار مگاوات برساند، اين خوش بينى به جامعه 
و  نيز سرايت كرد  اروپايى)  و  (آسيايى  بين المللى 
در نتيجه آن به استثناى تامين كنندگان تجهيزات 
دليل  به  را  چين  بازار  كه  اياالت متحده  هسته اى 
تكنولوژى  صادرات  گسترش  منع  محدوديت هاى 
هسته اى آمريكا به چين تحريم كرده بودند، ساير 
نمودند.  استقبال  بازار  اين  از  مطرح،  كشورهاى 
اين موضوع سبب شد تا چندين كشور در توسعه 
نيروگاه هاى چين نقش داشته باشند و اين موضوع 
تنوع خاصى را به صنعت هسته اى چين بخشيده 
است. عالوه بر آن، در اكتبر سال 1997 آمريكا و 
چين توافقنامه اى را امضا كردند كه به موجب آن به 
سازندگان سيستم هاى بخار نيروگاه هاى هسته اى 
در اياالت متحده اجازه مى داد تا تجهيزات هسته اى 

را با اخذ مجوزهاي موردي  به چين صادر كنند. 
در نتيجه حضور شركت هاى وستينگهاوس و بكتل 
ذكر  شايان  البته  شد.  پررنگ تر  چين  بازار  در  نيز 
مهمى  پروژه  هيچ   2000 سال  از  قبل  تا  كه  است 
به اين تامين كنندگان واگذار نشد.                                                                 هر چند در اوايل 
سال 2000 دولت پكن از مهم ترين شركاى صنعت 
هسته اى چين خواست تا ظرف دو سال (سال 2002) 
 (PWR) راكتورهاى  استاندارد  طرح  توسعه  روى  بر 
چينى تمركز شوند ولى اين سوال همواره مطرح بوده 
كه آيا چين مى بايست همانند فرانسه در سال 1974 
بسيار زودتر بر روى طرح استاندارد متمركز مى شد و 
يا اينكه گسترش انواع مختلف راكتور و تجربه تامين 
صورت  هر  به  است.          بوده  موفق  متفاوت  كنندگان 
واقعيت هاى صنعت چين در آن مقطع را مى توان 
به اختصار تكميل نشدن هيچ يك از طرح هاى برنامه 
نهم، كاهش رشد تقاضاى انرژى الكتريكى به دليل 
دشوار شدن  ساختار صنايع سنگين چين،  تغيير 
جذب سرمايه هاى بين المللى براى احداث نيروگاه 
از توجه به  هسته اى، تغيير سياست داخلى چين 
ايجاد ظرفيت هاى توليدى به سمت بهبود سيستم 
انتقال و توزيع و روبه رو شدن 
اين  هسته اى  ايمنى  نظام 
كشور با تنوع تكنولوژى هاى 

هسته اى دانست. 
مجموع اين عوامل موجب 
خوش بينى  تا  است  گرديده 
با  رابطه  در  بين المللى 
شكوفايى توان هسته اى چين 
رو به كاهش باشد.                               براى درك 
در  موجود  تنوع  ميزان  بهتر 
الزم  چين  هسته اى  صنعت 
است تا به مقايسه آن با ساير 
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كشورهاى جهان پرداخته شود. به عنوان نمونه، فرانسه 
 (PWR)در سال 1974 راكتورهاى آبى تحت فشار
تمامى  و  برگزيد  خود  استاندارد  طرح  عنوان  به  را 
راكتورهاى گرافيتى قديمى خود را تعطيل نمود. اين 
در حالى است كه صنعت هسته اي  كانادا همواره بر 
راكتورهاى آب سنگين خود تكيه داشته است. در اين 
ميان نيروگاه هاي روسيه به صورت تقريباً مساوى از 
نوع راكتورهاى RBMK و راكتورهاى VVER است. 
بوده و  نيز شبيه روسيه  اياالت متحده  وضعيت 
اين  مي باشد.             BWR و   PWR راكتورهاى  نوع  از 
ديگر  هسته اى  برنامه هاى  با  مى توان  را  برنامه ها 
در  نمود.  مقايسه  آسياى جنوب شرقى  كشورهاي 
اين ناحيه بيشتر نيروگاه هاي ژاپن از نوع راكتورهاى 
ABWR و BWR است و پس از آن به راكتورهاى 

PWR، يك راكتور در حال ساخت آب سنگين و 

ترتيب،  اين  به  دارد.  اختصاص   FBRراكتور يك 
از  بسياربيشتر  ژاپن  هسته اى  صنعت  در  تنوع 
اياالت متحده است. از سوى ديگر كره جنوبى نيز با 
داشتن راكتورهاى PWR و PHWR داراي صنعت 
يكنواخت تر و استانداردترى مى باشد.                       در اين ميان، 
 PWR اگرچه در حال حاضر چين تنها با راكتورهاى
كار مى كند و تنوع بسيار كمى در صنعت هسته اى 
در  واحدهاى  تكميل همه  با  ولى  دارد،  آن وجود 
شدت  به  آن  نيروگاه هاى  فهرست  احداث،  دست 
گسترده شده و تنوع راكتورهاي در حال استفاده 
به شدت افزايش خواهد يافت. به اين ترتيب تنوع 
صنعت  ميان  در  حد  باالترين  در  چين  هسته اى 
نيروگاه هاى هسته اى در آسياى جنوب شرقى قرار 
خواهد گرفت.             با توجه به اين شرايط بررسى هاى 
متعددى در زمينه ارزيابى ميزان استانداردسازى و 
تنوع در صنعت هسته اى چين و جنبه هاى مختلف 
و  تجزيه  از  نتايج حاصل  است.  آن صورت گرفته 
تحليل ماحصل اين بررسى ها را مى توان در قالب 
دو مجموعه زير بيان نمود. با توجه به اين شرايط 
ميزان  ارزيابى  زمينه  در  متعددى  بررسى هاى 
استانداردسازى و تنوع در صنعت هسته اى چين و 

جنبه هاى مختلف آن صورت گرفته است. 

اين  ماحصل  وتحليل  تجزيه  از  حاصل  نتايج 
بررسى ها را مى توان در قالب زير بيان نمود:                    

1. به نظر مى رسد كه تضادى ميان هدف توسعه 
استراتژى  و  استاندارد چينى  نيروگاه هسته اى  يك 
سرمايه گذارى  حداقل رساندن  به  زمينه  در  دولت 
جهت  بين المللى  تامين كنندگان  تشويق  با  چينى 
تأمين مالى پروژه و يا اخذ هزينه پايين تر در نتيجه 
و  تحقيقات  اكثر  در  تضاد  اين  دارد.  وجود  رقابت 

برنامه هاى توسعه اى وجود دارد.                  
2.  چين مى بايست ماهيت آزمايشى وضعيت خود 
را درك داده و با دوره نخست صنعت هسته اى خود 
مانند يك برنامه علمى و نه تجارى برخورد كند. به 
و  استانداردهاى علمى  از  بايستى  ترتيب آن ها  اين 
مهندسى در زمينه ارزيابى به اندازه معيارهاى بررسى 

سوددهى استفاده كنند. 
يك  شامل  بايد  نيز  انتخاب شده  همچنين طرح 
برنامه ساخت استاندارد شده باشد. در تدوين چنين 
احداث  مختلف  جنبه هاى  از  توان  مى  برنامه اى 

نيروگاه هاى قبلى چين استفاده نمود.            
3.  چين بايد استانداردها را براى كسب و تحليل 
اطالعات در همه جنبه هاى احداث، عمليات اجرايى 
ونظارت شامل مواجه شدن با مشكالت، راه حل هاى 
ممكن فرض شده، روند تعيين راه حل براى هرمشكل 
انتخاب شده  از راه حل هاى  و موفقيت در هر يك 
مى تواند  اطالعات  اين  همچنين  دهد.  توسعه  را 
براى مستندسازى دقيق ساخت، راه اندازى، عمليات 

اجرايى و روال صدور پروانه مورد استفاده قرار گيرد.                
4. چين بايد يك برنامه بلندمدت را براى يك طرح 
استاندارد شده توسعه دهد كه تجهيزات و خدماتى 
را كه مى توانند به وسيله بيش از يك تأمين كننده 
داخلى يا بين المللى فراهم شوند تفكيك نموده ودر 
مورد اين تجهيزات و خدمات, منطق رقابتى را حاكم 
كند. بايد توجه داشت كه طرح استانداردى كه تنها 
بر تأمين كنندگان انحصارى متكى باشد، قادر نخواهد 
بود با ديگر اشكال توليد الكتريسته رقابت كند زيرا 
كاهش  توليد  ميزان  افزايش  با  ساخت  هزينه هاى 

نيافته و هزينه هاى اجرايى معقول نخواهند شد.        

جمع بندي
منابع  به  چين  انرژى  بازار  فزآينده  نيازهاى 
منابع  يكنواخت  غير  توزيع  نحوه  و  انرژى  جديد 
اين كشور موجب گرديده كه  عظيم ذغال سنگ 
بكارگيرى انرژى هسته اى در آينده اين كشور از 
اهميت زيادى برخوردار باشد. در اين راستا دولت 
هسته اى  انرژى  مشى  خط  كليدى  نقاط  چين 

خود را بر چهار محور زير قرار داده است:        
به  آب تحت فشار  راكتورهاى  دادن  قرار   -
اين كشور  در  اصلى هسته اى  عنوان فن آورى 

در عين استفاده ازساير فن آورى ها.            
داخل  در  سوخت  مجموعه هاى  توليد   -

كشور.  
داخلى  توليد  ميزان  رسيدن  حداكثر  به    -
در  بايستى  راه  اين  در  نيروگاه ها.  تجهيزات 
مرتبط،  پروژه هاى  ومديريت  طراحى  زمينه 

خودكفايى حاصل شود.    
و  بين المللى  همكارى هاى  از  حمايت    -

تقويت آن ها.      
تا  است  مصمم  چين  دولت  اساس،  اين  بر 
 2020 سال  تا  را  هسته اى  برق  توليد  ظرفيت  
برنامه  اين  اجراى  برساند.  هزارمگاوات   60 به 
 2 ساالنه  متوسط  طور  به  كه  است  آن  مستلزم 
هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق هسته اى اين 
در چشم انداز  آن  الزامات  كه  افزوده شود  كشور 
2020 اين كشور در زمينه انرژى ديده شده است.         
از سوى ديگر برنامه هسته اى چين شامل گستره 
بر  مى باشد  هسته اى  تكنولوژى هاى  از  متنوعى 
همين اساس، تامين كنندگان تجهيزات هسته اى 
فرانسه،  چين،  از  شركت هايى  شامل  كشور  اين 
كانادا و روسيه مى باشند. اين تعدد منجر به يك 
صنعت هسته اى بسيار متنوع شده به گونه اى كه 
ميزان تنوع آن به مراتب بيشتر از آنچه در اياالت 
برخى  وجود،  اين  با  است.  دارد،  وجود   متحده 
كارشناسان معتقدند تنوع زياد موجب باال رفتن 
تامين  منابع  ساير  با  رقابت  در  ناتوانى  و  قيمت 

الكتريسيته گرديده است.                      
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 چشم انداز اقتصاد جهاني و  بازار
نفت در سال 2013

مهدي يوسفي

وضعيت اقتصاد جهان 
در ابتداي سال 2012 پيش بيني مي شد اقتصاد 
جهاني در سال 2012 رشدي معادل رشد سال 
2011 داشته باشد، اما با نزديك شدن به پايان 
سال 2012 نهادهاي ارائه كننده چشم انداز اقتصاد 
جهاني، به تدريج در ارقام خود تجديدنظر كردند 
رشد   2012 سال  در  جهاني  قتصاد  نهايتاً  در  و 
را  سال  آغاز  پيش بيني هاي  به  نسبت  كمتري 
تجربه نمود. در گزارش ماهنامه بازار نفت اوپك 
در ژانويه 2012 رشد اقتصادي جهان را براي سال 
2012 معادل 3/5 درصد پيش بيني كرده بود كه 
در گزارش هاي بعدي در اين رقم تجديد نظر شد 
اقتصادي  رشد   2012 دسامبر  در  نهايت  در  و 
جهان را براي سال 2012 معادل 3 درصد اعالم 
آغاز  پيش بيني هاي  از  كمتر  درصد  نيم  كه  كرد 

سال بود.

در  ميگردد  همانطور كه در جدول 1 مالحظه 
كليه ارقام پيش بيني براي مناطق مهم جهان به 
غير از اياالت متحده آمريكا، تجديدنظر شده است. 
و  چين  كشور  دو  مي شد  پيش بيني  حاليكه  در 

هند با رشد به ترتيب 8/5 و 7/4 درصدي به عنوان 
موتور محركه رشد اقتصاد جهاني عمل كنند، اما 
اين دو كشور با نرخ رشدي به ترتيب معادل 7/6 و 
5/5 درصد، رشدي كمتر از پيش بيني ها را تجربه 

 تغيير در پيش بيني ها دسامبر
2012 نسبت به ژانويه 2012

 پيش بيني رشد اقتصادي جهان
 در سال 2012 بر اساس گزارش

دسامبر 2012 سازمان اوپك

 پيش بيني رشد اقتصادي
جهان

در سال 2012 بر اساس گزارش
ژانويه 2012 سازمان اوپك

2011

سال

منطقه-
كشور

-0/5 3 3/5 3/6 جهان
-0/2 1/4 1/6 1/7 OECD كل

0 2/2 2/2 1/7 آمريكا
-0/3 1/6 1/9 -0/7 ژاپن
-0/6 -0/4 0/2 1/6 منطقه يورو
-0/9 7/6 8/5 9 چين
-1/9 5/5 7/4 7/4 هند

جدول 1: پيش بيني رشد اقتصاد جهاني در گزارشات ماهانه ژانويه و دسامبر 2012 سازمان اوپك
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نتوانست  يورو  منطقه  طور  همين  و  نمودند 
و در حاليكه  نهد  را پشت سر  مالي خود  بحران 
پيش بيني مي شد 0/2 درصد رشد داشته باشد، با 

0/4 درصد رشد منفي مواجه شد. 
و  يونان  مالي  بحران   2012 سال  طول  در 
يورو  حوزه  كشورهاي  ساير  براي  آن  پيامدهاي 
بر  ايرلند  و  ايتاليا  اسپانيا،  بحران  تشديد  بيم  و 
منطقه يورو سايه افكنده بود. با اينكه كشورهاي 
و  يونان  بدهي  از  بخشي  بخشش  با  يورو  حوزه 
بحران  شدت  از  توانستند  جديد  وام هاي  اعطاي 
بكاهند اما اين منطقه در حالي آغاز سال 2013 
را جشن ميگيرد كه هنوز بحران يونان و همينطور 
كامل حل  به طور  يورو  منطقه  مالي كل  بحران 

نشده است.    
در همين چارچوب صندوق بين المللي پول نيز 
با نزديك شدن به پايان سال 2012 در برآورهاي 
خود در مورد رشد اقتصاد جهاني در سال 2012 
نهاد در گزارش چشم انداز  اين  نظر كرد.  تجديد 
شد،  منتشر  ژوئيه2012  در  كه  جهاني  اقتصاد 
سال  در  جهاني  اقتصاد  كه  بود  كرده  پيش بيني 
2012 معادل 3/5 درصد رشد داشته باشد اما در 
در  كه  جهاني  اقتصاد  چشم انداز  گزارش  آخرين 
اكتبر 2012 منتشر گرديد در اين برآورد تجديد 

نظر كرد و آن را به 3/3 درصد كاهش داد. 
اين نهادها عالوه بر اين كه در پيش بيني خود 
تجديد  براي سال 2012  اقتصاد جهاني  از رشد 
نظر كردند، برآوردهاي خود براي سال 2013 را 
نيز تغيير دادند و با اينكه پيش بيني شده اقتصاد 
جهاني در سال 2013 نسبت به سال 2012 رشد 
برآوردهاي  با  ارقام  اين  اما  باشد  داشته  باالتري 

ابتداي سال 2012 تفاوت دارد. 
به عنوان مثال صندوق بين المللي پول در ژوئيه 
2012 پيش بيني كرده  بود كه اقتصاد جهاني در 
سال 2013 معادل 3/9 درصد رشد داشته باشد 
اما در گزارش ماه اكتبر خود در اين رقم تجديد 
نظر كرد و آن را به 3/6 درصد كاهش داد كه اين 
مسئله حاكي از اين است كه عملكرد كمتر از حد 
انتظار اقتصاد جهاني در سال 2012، خوش بيني 
سال  در  جهاني  اقتصاد  رشد  به  نسبت  را  آنها 

2013 كاهش داده است.

در  جهاني  اقتصاد  وضعيت  پيش بيني 
سال 2013 بر اساس برآوردهاي سازمان 
اوپك، صندوق بين المللي پول و موسسه 

اكونوميست اينتليجنس
در  كه  نفت  بازار  ماهنامه  در  اوپك  سازمان 
كرده  پيش بيني  شده،  منتشره   2012 دسامبر 
 3/2 جهاني  اقتصاد    2013 سال  در  كه  است 

درصد رشد داشته باشد كه نسبت به رشد  سال 
2012 معادل 0/2 درصد باالتر خواهد بود. بر اين 
اساس كشورهاي عضو OECD حدود 1/4 درصد 
رشد خواهند داشت كه معادل سال 2012 خواهد 

بود. 
در اين منطقه امريكا با 2 درصد رشد نسبت به 
سال 2012 رشد كمتري خواهد داشت و ژاپن نيز 
با 0/6 درصد، رشد كمتري نسبت به سال 2012 
اما پيش بيني مي شود منطقه  تجربه خواهد كرد 
پولي يورو بحران مالي خود را پشت سر نهد و با 
به سال 2012 وضعيت  نسبت  رشد  درصد   0/1

بهتري داشته باشد. 
به  با رشد 8 و 6/6 درصدي   نيز  چين و هند 
ترتيب 0/4 و 1/1 درصد رشد باالتري را نسبت به 

سال 2012 تجربه خواهند كرد.

چشم انداز  گزارش  در  پول  بين المللي  صندوق 
اقتصاد جهاني كه در ماه اكتبر 2012 منتشر شد، 
پيش بيني كرده كه اقتصاد جهاني در سال 2013 
حدود 3/6 درصد رشد داشته باشد كه نسبت به 
را  بيشتري  معادل 0/3 درصد رشد  سال 2012 

تجربه خواهد كرد.

بر اساس اين گزارش در سال 2013 اقتصادهاي 
پيشرفته 1/5 درصد رشد اقتصادي خواهند داشت 
درصد   0/2 مقدار  به   2012 سال  به  نسبت  كه 
بيشتر خواهد بود و در بين اين كشورها، اقتصاد 
اياالت متحده آمريكا 2/1 درصد رشد خواهد كرد 

داشته  كمتري  رشد   2012 سال  به  نسبت  كه 
رشد،   درصد   0/2 با  يورو  پولي  منطقه  اقتصاد  و 
اندكي نسبت به سال 2012 بهبود خواهد يافت. 
با 1/2 درصد رشد، يك درصد كمتر  نيز  ژاپن 
از سال 2012 رشد خواهد داشت. كشورهاي در 
0/3درصد  ميزان  به  درصد   5/6 با  توسعه  حال 
بيشتر از سال 2012 رشد خواهند داشت. در بين 
كشورهاي اين منطقه، اقتصاد چين و هند با رشد 
به ترتيب  8/2 و 6 درصد نسبت به سال 2012 

رشد بيشتري را تجربه خواهند نمود.
موسسه اكونوميست اينتليجنس نيز پيش بيني 
سال  در  جهان  اقتصادي  رشد  كه  است  كرده 
2013 معادل 3/4 درصد باشد و اگرچه نسبت به 
سال 2012 به مقدار 0/4 درصد بيشتر است اما 
نسبت به سال 2011 به ميزان 0/4 درصد كمتر 
 2/1 را  آمريكا  اقتصاد  رشد  موسسه،  اين  است. 
برآورد كرده كه معادل رشد سال 2012  درصد 
است و اقتصاد ژاپن با 0/6 درصد رشد، 1/1 درصد 
كمتر از سال 2012 رشد خواهد داشت. منطقه 
پولي همانند سال 2012 داراي رشد منفي بوده 
و اقتصاد چين با 8/6 درصد رشد، عملكرد بهتري 

نسبت به سال 2012 خواهد داشت.

چشم انداز تقاضاي نفت در سال 2013
سال  در  اوپك،  سازمان  برآوردهاي  اساس  بر 
بشكه  ميليون   88/8 نفت  جهاني  تقاضاي   2012
در روز بوده و تقاضاي نفت760 هزار بشكه نسبت 
اساس  بر  و  است  يافته  افزايش   2011 سال  به 
سال  در  انرژي,  بين المللي  آژانس  برآوردهاي 
بشكه  ميليون   89/7 نفت  جهاني  تقاضاي   2012
مقدار  به   2011 سال  به  نسبت  كه  بوده  روز  در 
800 هزار بشكه در روز افزايش يافته است. نكته 
قابل توجه تجديد نظر نزولي اين دو نهاد در ارقام 
سال  طي  در  جهاني  تقاضاي  از  خود  برآوردي 

2012 بود. 
در ابتداي سال 2012 پيش بيني مي شد تقاضاي 
از يك ميليون  جهاني نفت در سال 2012 بيش 
بشكه در روز افزايش يابد اما به تدريج در اين ارقام 
اوپك كه در  به طوريكه سازمان  نظر شد  تجديد 

2013 2012 سال
منطقه-كشور

1/4 1/4 OECD كل
2 2/2 آمريكا

0/6 1/6 ژاپن
0/1 -0/4 منطقه يورو
8 7/6 چين

6/6 5/5 هند
3/2 3 جهان

جدول2: پيش بيني رشد اقتصاد جهاني براي 
سال 2013 بر اساس برآورد سازمان اوپك

2013 2012 2011 2010 سال
منطقه-كشور

1/5 1/3 1/6 3 اقتصادهاى پيشرفته
2/1 2/2 1/8 2/4 امريكا
0/2 -0/4 1/4 2 منطقه پولى يورو
1/2 2/2 -0/8 4/5 ژاپن
5/6 5/3 6/2 7/4 كشورهاى در حال توسعه
8/2 7/8 9/2 10/4 چين

6 4/9 6/8 10/1 هند
3/6 3/3 3/8 5/1 جهان

جدول3: پيش بيني رشد اقتصاد جهاني براي سال 
2013 بر اساس برآورد صندوق بين المللي پول

2013 2012 2011 سال
منطقه-كشور

2/1 2/1 ۱/۸ آمريكا
0/6 1/7 -0/7 ژاپن

-0/2 -0/4 1/5 منطقه پولى يورو
8/6 7/8 9/3 چين
3/4 3 3/8 جهان

جدول4: پيش بيني رشد اقتصاد جهاني 
براي سال 2013 بر اساس برآورد موسسه 

اكونوميست اينتليجنس
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ماهنامه بازار نفت در ژانويه 2012 پيش بيني كرده 
بود  افزايش تقاضاي جهاني در سال 2012 معادل 
1/06 ميليون بشكه در روز باشد به تدريج در ارقام 
جهاني  تقاضاي  نهايت  در  و  تجديدنظركرد  خود 
 2012 دسامبر  ماهنامه  در   2012 سال  براي  را 
به مقدار 760 هزار بشكه در روز برآورد نمود كه 
آغاز  برآوردهاي  از  كمتر  بشكه  هزار   300 حدود 

سال اين نهاد است. 
بازار  ماهنامه  در  نيز  انرژي  بين المللي  آژانس 
نفت در ژانويه 2012 برآورد كرده بود كه افزايش 
تقاضاي جهاني در سال 2012 معادل 1/1 ميليون  
ارقام  اين  در  تدريج  به  كه  باشد  روز  در  بشكه 
 2012 دسامبر  در  نهايت  در  و  شد  تجديدنظر 
افزايش تقاضاي جهاني را براي سال 2012 معادل 
800 هزار بشكه در روز برآورد كرد. سازمان اوپك 
پيش بيني كرده است كه تقاضاي جهاني در سال 
2013 به مقدار 89/57 ميليون بشكه در روز باشد 
كه 770 هزار بشكه نسبت به سال 2012 افزايش 

خواهد يافت.

بر اساس جدول5 در سال 2013 تقاضاي نفت 
در كشورهاي عضو OECD  200 هزار بشكه در 
روز كاهش خواهد يافت و به 45/31 ميليون بشكه 
در روز خواهد رسيد. بيشترين كاهش تقاضا در 
اين منطقه مربوط به اروپاي غربي خواهد. تقاضا 
در  اين منطقه با 240 هزار بشكه در روز كاهش  
رسيد.  خواهد  روز  در  بشكه  ميليون   13/55 به 
حدود   OECD غير  منطقه  در  تقاضا  مقابل  در 
و  يافت  افزايش خواهد  روز  در  بشكه  هزار   970
رسيد.  خواهد  روز  در  بشكه  ميليون   44/26 به 
در اين منطقه تقاضاي چين بيشترين افزايش را 
خواهد داشت و با 350 هزار بشكه در روز افزايش 

به 10/06 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و 
تقاضاي منطقه خاورميانه نيز با 190 هزار بشكه 
در روز افزايش به 8 ميليون بشكه در روز خواهد 
الملي  بين  آژانس  برآوردهاي  اساس  بر  رسيد. 
انرژي نيز تقاضاي جهاني در سال 2013 معادل 
800 هزار بشكه در روز افزايش يافته و به 90/5 

ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، در سال 2013 
 OECD نفت كشورهاي عضو  تقاضاي 
تغييري  شمالي  آمريكاي  منطقه  در 
نخواهد كرد اما تقاضاي نفت كشورهاي 
عضو OECD در منطقه اروپا به مقدار 
200 هزار بشكه در روز كاهش خواهد 
يافت و تقاضاي كل منطقه OECD به 
مقدار 300 هزار بشكه در روز كاهش 
خواهد يافت و به 45/7 ميليون بشكه 
در روز خواهد رسيد. تقاضاي نفت در 
 1/2 مقدار  به   OECD غير  كشورهاي 
خواهد  افزايش  روز  در  بشكه  ميليون 
بشكه  ميليون   44/8 به  و  يافت 
از  در روز خواهد رسيد كه بيش 
300 هزار بشكه از افزايش تقاضا 
 OECD عضو  غير  كشورهاي  در 
مربوط به چين خواهد بود و ساير 
كشورهاي آسيايي در حال توسعه 
و منطقه خاورميانه هر كدام 200 

خواهند  تقاضا  افزايش  روز  در  بشكه  هزار 
داشت.

در طرف عرضه، در سال 2012 كشورهاي 
و بخش  داشتند  افزايش عرضه  اوپك   غير 
بر  دادند.  پاسخ  را  تقاضا  افزايش  عمده 
اساس برآوردهاي آژانس بين الملي در سال 
2012 عرضه غير اوپك 53/3 ميليون بشكه 
به  به سال 2011  نسبت  كه  بوده  روز   در 
مقدار 500  هزار بشكه در روز افزايش يافته 
 2013 سال  در  مي شود  است.پيش بيني 
روز  در  بشكه  ميليون   54/2 به  اوپك  غير  توليد 
برسد كه حدود 900 هزار بشكه در روز افزايش 
خواهد يافت و حدود 100 هزار بشكه درروز بيش 
ارقام  اين  است.  نفت  جهاني  تقاضاي  افزايش  از 
بايد  بازار  كنترل  براي  اوپك  كه  آنست  بيانگر 

سقف توليد خود را كاهش دهد. 
براي  را  اوپك  غير   توليد  نيز  اوپك  سازمان 
سال 2012 به مقدار 52/9 ميليون بشكه در روز 
به مقدار  به سال 2011  برآورد كرده كه نسبت 
400 هزار بشكه در روز افزايش يافته و پيش بيني 
نموده كه توليد غير اوپك در سال 2013 به 53/8 
ميليون بشكه در روز برسد. به عبارت ديگر توليد 

هزار   900 مقدار  به   2013 سال  در  اوپك  غير 
از  بيش  كه  يافت  خواهد  افزايش  روز  در  بشكه 
مقدار افزايش تقاضاي جهاني است. توليد كنوني 
نفت خام اوپك حدود 31 ميليون بشكه در روز 
است و اين سازمان براي كنترل بازار و جلوگيري 
از كاهش قيمت نفت، بايد توليد خود را به كمتر 

از 30 ميليون بشكه در روز برساند.

به طور كلي پيش بيني مي شود در سال 2013 
و  باشد  نداشته  را  بااليي  رشد  جهاني  اقتصاد 
اگرچه رشد بهتري را نسبت به سال 2012 تجربه 
خواهد كرد اما كمتر از رشد سال 2011 خواهد 
بود. از اينرو افزايش تقاضاي نفت قابل توجه نبوده 

و كمتر از يك ميليون بشكه در روز خواهد بود.
 اين مقدار نيز از طرف افزايش عرضه كشورهاي 
غيراوپك تامين خواهد شد و حتي افزايش عرضه 
آنها بيش از مقدار افزايش تقاضاي جهاني خواهد 
بود. از طرف ديگر در بين اعضاي اوپك كشورهايي 
نظير عراق، عربستان، امارات متحده عربي و آنگوال 
طرح هايي را براي افزايش توليد در سال 2013 
در دست اجرا دارند كه در صورت تحقق و عرضه، 
بازار با مازاد عرضه مواجه خواهد شد. عراق طي 
سال 2012 حدود500 هزار بشكه در روز افزايش 
توليد داشت و توليد خود را به 3/2 ميليون بشكه 
در روز رساند و اخيرا وزير نفت اين كشور اعالم 
كرده توليد عراق در سال 2013 به 3/7 ميليون 

بشكه در روز خواهد رسيد.
عربستان نيز اعالم كرد كه در سال 2013 توليد 
از حوزه مفينا با ظرفيت 500 هزار بشكه در روز را 
به 900  را  توليد آن  به تدريج  و  آغاز خواهد كرد 

                                       سال
تغييرات201120122013منطقه-كشور

O
ECD

24/123/823/80آمريكاي شمالي
0/2-14/313/813/6اروپاي غربي

0/2-8/18/58/3پاسفيك
0/3-46/54645/7كل

N
O

N-O
ECD

روسيه و ساير 
كشورهاي

 مشترك المنافع
4/44/64/70/1

0/70/70/70اروپا
9/29/59/80/3چين

1111/411/60/2ساير آسيا
6/36/56/60/1آمريكاي التين

7/47/67/80/2خاورميانه 
3/33/43/50/1افريقا
42/443/644/81/2كل

88/989/790/50/8جهان

جدول6: پيش بيني تقاضاي جهاني به تفكيك مناطق براي 
سال 2013 توسط آژانس بين المللي انرژي (ميليون بشكه در روز)

                                       سال
تغييرات20122013منطقه-كشور

O
ECD

23/4823/530/08آمريكاي شمالي
0/24-13/7913/55اروپاي غربي

0/01-8/238/22پاسفيك
0/2-45/5145/31كل

N
O

N-O
ECD

6/536/690/16آمريكاي التين
7/8280/18خاورميانه

3/373/370افريقا
9/7110/060/35چين

روسيه و ساير 
كشورهاي

 مشترك المنافع
4/394/480/09

43/2944/260/97كل 
88/889/570/77جهان

جدول5: پيش بيني تقاضاي جهاني به تفكيك 
مناطق براي سال 2013 توسط سازمان اوپك 

(ميليون بشكه در روز)
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آزاد

نيز  امارات  و  رساند  روز خواهد  در  بشكه  هزار 
طرح هايي براي افزايش ظرفيت توليد به مقدار 
دارد  انجام  دست  در  روز  در  بشكه  هزار   270
كه  در سال 2013 به بهره برداري مي رسد. در 
صورتيكه اين ظرفيت هاي توليد ايجاد شده به 
فشار  تحت  نفت  قيمت هاي  شود،  عرضه  بازار 
قرار خواهد گرفت و حتي در صورتيكه  شديد 
اين مقدار ظرفيت هاي توليد ايجاد شده به بازار 
عرضه نشود، ظرفيت مازاد اوپك افزايش يافته و 

تاثير منفي بر قيمت خواهد داشت.
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چشم چشم انداز انداز استراتژي انرژي تركيهاستراتژي انرژي تركيه
آيا آيا اين كشور به پل انرژي شرق به غرب تبديل مي شود؟اين كشور به پل انرژي شرق به غرب تبديل مي شود؟
چشم انداز استراتژي انرژي تركيه
آيا اين كشور به پل انرژي شرق به غرب تبديل مي شود؟

1- استراتژي انرژي تركيه
به يك «پل  تا  است  تركيه تالش كرده  كشور 
انرژي» بين كشورهاي داراي ذخائر عظيم انرژي 
به يك  و  انرژي جهان  بزرگ مصرف  بازارهاي  و 
از  اروپا  انرژي  امنيت  تضمين  در  كليدي  عنصر 
عرضه  مسيرهاي  و  منابع  متنوع  سازي  طريق 
براي  امروزه  اتحاديه (دغدغه هايي كه  اين  انرژي 

اتحاديه اهميت زيادي پيدا كرده است)بدل  اين 
به  لوله عمده اي  تاكنون پروژه هاي خطوط  شود. 
حال  در  نيز  ديگري  موارد  و  رسيده  بهره برداري 
ساخت مي باشد كه همگي به طور اجتناب ناپذيري 
به امنيت عرضه انرژي اروپا مرتبط بوده و نقش 
در  ترانزيتي  مهم  كشور  يك  عنوان  به  را  تركيه 
انرژي  درگاه(هاب)انتقال  و  ارواسيا  انرژي  محور 

منطقه تقويت خواهند نمود. 
مهمترين ابعاد استراتژي تركيه عبارتست از:

1-1- كريدور شرقي –غربي
به  تركيه  نقش  «افزايش  هدف  به  نيل  براي 
انرژي  محور  در  ترانزيتي  مهم  عنوان يك كشور 
كشور  اين  منطقه»،  درگاه(هاب)انرژي  و  ارواسيا 
بر انجام تالشهايي براي انتقال ذخاير نفت و گاز 

محمد صادق جوكار
فروپاشي اتحاد شوروي از يكسو و جهت گيري سياست انرژي جمهوري آذربايجان در متنوع سازي مسيرهاي انتقال نفت خود، فرصت بسيار مناسبي براي 
تركيه فراهم آورد تا از مزيت موقعيت ژئوپليتيك خود براي تبديل شدن به مسير انرژي استفاده نمايد. اين فرصت با توجه به تشديد اختالفات ايران و غرب و 
تمايل اياالت متحده براي كنارگذاشتن ايران و روسيه از مسيرهاي انتقال نفت و گاز آذربايجان با حمايت فني، مالي و سياسي غرب روبرو گرديد. با موفقيت 
طرح خط لوله نفتي باكو-تفليس- جيهان، انتقال گازطبيعي آذربايجان از مسير باكو- تفليس-ارزروم نيز مورد پيگيري قرار گرفت. عوامل ديگري چون 
تشديد اختالفات روسيه و اكراين كه منجر به اختالل عرضه گازطبيعي روسيه به اتحاديه اروپا گرديد، سبب شد كه مسير تركيه در چارچوب استراتژي 
متنوعسازي مسيرها و منابع عرضه انرژي اين اتحاديه از اهميت مضاعفي قرار گيرد. در اين شرايط تركيه سعي نموده كه با بهره گيري از اين فرصت 
ژئوپليتيكي و نيز پيگيري پروژه هايي چون كريدور شرقي- غربي، كريدور شمالي- جنوبي، كشور خود را به عنوان درگاه(هاب)ترانزيت انرژي كشورهاي 
منطقه كاسپين و روسيه و همچنين كشورهاي خاورميانه به بازارهاي مصرف اروپايي مطرح نمايد. اما به نظر ميرسد كه عوامل بازدارنده مهمي در مسير 
تحقق اين استراتژي وجود دارد. مواردي چون احتمال موفقيت خط لوله جريان جنوبي به عنوان رقيب خط لوله نوباكو، مشكالت حقوقي احداث خط لوله 
ترانس كاسپين، اختالفات دولت محلي كردستان و دولت مركزي عراق در خصوص موضوعات انرژي، بحران سوريه و به تعويق افتادن گسترش خط لوله 
گازي عرب به تركيه، تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران و ممنوعيت واردات گازطبيعي از ايران، مشكالت امنيتي داخلي تركيه و افزايش نارضايتي اقليت 
كردي و مهمتر از همه افزايش مصرف داخلي انرژي از موانعي مي  باشند كه ميتواند سبب عدم موفقيت استراتژي انرژي تركيه در تبديل شدن به پل انرژي 
شرق- غرب باشد. در اين مقاله تالش ميشود كه ابتدا استراتژي انرژي تركيه و ابعاد تشكيل دهنده آن مورد بررسي قرار گيرد و سپس به بررسي موانع 

تحقق آن در كوتاه مدت پرداخته شود. بخش پاياني به نتيجه گيري در خصوص احتمال موفقيت اين استراتژي در آينده نزديك اختصاص دارد.
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ايجاد  طريق  از  غربي  بازارهاي  به  خزر  درياي 
آن  به  كه  كرده  تمركز  غربي»  «كريدور شرقي- 

«راه ابرشيم قرن21» نيز گفته ميشود. 
آسياي  و  قفقاز  كه  لوله اي  خط  پروژه هاي 
مركزي را به اروپا متصل مي سازند، براي همگرايي 
(سياسي- اقتصادي) اين مناطق با غرب ضروري 
خواهد بود. عالوه بر اين، خطوط لوله ايمن و از 
نظر اقتصادي سودآور، به تامين ثبات و شكوفايي 
اين مناطق كمك خواهد كرد. اين كريدور شامل 

پروژه هاي زير است:

1-1-1- خط لوله نفتي باكو-تفليس جيهان
انرژي شرقي- غربي»  عنصر محوري « كريدور 
خط لوله نفتي باكو-تفليس-جيهان(BTC) مي  باشد 
كه يك سيستم خط لوله نفتي بوده كه از ميدان 
نفتي آبهاي عميق «چراغ گونشلي» در آذربايجان 
به گرجستان و از آن كشور به ترمينال بندر جيهان 
شده  كشيده  مديترانه  درياي  سواحل  در  تركيه 
است. اين خط لوله مسير عبور از درياي سياه و 
تنگه هاي تركيه (بسفر و داردانل) را دور ميزند و 
داراي ظرفيت انتقال يك ميليون بشكه در روز ( 
حدود 1/5درصد عرضه جهاني نفت) ميباشد. طول 
لوله 1760كيلومتر بوده و دومين خط  اين خط 
محموله  اولين  مي باشد.  جهان  نفتي  طويل  لوله 
ژوئن  در  4  لوله  اين خط  انتقالي  نفت  از  نفتي 
2006 در بندر جيهان بارگيري شد. در 16 ژوئن 
پروژه  اين  به  رسماً  نيز  قزاقستان  كشور   ،2006
پيوست و «موافقت نامه دولت ميزيان» در همان 
روساي  بين  قزاقستان)  (پايتخت  آلماتي  در  روز 

جمهور قزاقستان و آذربايجان به امضاء رسيد. 
نفت  نوامبر2008  در  توافق،  اين  متعاقب 
قزاقستان با كشتي تا بندر باكو حمل و سپس از 
طريق خط لوله BTC به بازارهاي جهاني ارسال 

گرديد.

تفليس-  «باكو-  گازي  لوله  خط   -1-1-2
ارزروم»

لوله  خط  غربي،  شرقي-  كريدور  جزء  دومين 
گازي «باكو- تفليس- ارزروم» (BTE) مي باشد 

كه در 3 ژوئيه 2007 عملياتي شد. اين خط لوله 
براي انتقال گازطبيعي از حوزه شاه دنيز در بخش 
آذربايجان در درياي خزر از طريق گرجستان به 
انتظار ميرود كه اين خط  تركيه طراحي شده و 
لوله 6/6 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي را در سال 
انتقال دهد. اين خط لوله در حقيقت اولين بخش 
لوله  خط  با  كه  است  لوله اي  خطوط  مجموعه 
كاسپين»  ترانس  طبيعي  گاز  لوله  خط  « پروژه 

تكميل مي شود. 

3-1-1- خط لوله ترانس كاسپين
شرقي-  كريدور  برنامه  تكميل  از  جزء  سومين 
طبق  كه  بوده  كاسپين  ترانس  لوله  خط  غربي، 
و  است در عرض  قرار  انجام شده  برنامه ريزيهاي 
در  تركمن باشي  بندر  بين  خزر  درياي  زيربستر 
احداث  آذربايجان  در  باكو  بندر  و  تركمنستان 
شود، و چهارمين دارنده ذخاير گاز جهاني يعني 
تركمنستان را به آذربايجان و از آنجا از طريق خط 
لوله گازي باكو- تفليس- ارزروم و سپس سيستم 
خطوط لوله گازطبيعي داخلي تركيه به بازار اروپا 
كاسپين  ترانس  لوله  خط  بنابراين  سازد.  متصل 
است  داراي ضرورت شديدي  اروپا  اتحاديه  براي 
زيرا نقشي اساسي در سياست متنوع سازي مسير 
و منابع اين اتحاديه دارد. انتقال منابع نفت و گاز 
درياي خزر از طريق خطوط چندگانه لوله به اروپا 
خطوط  همچنين  و  پروژه هايي  چنين  طريق  از 
اتصالي تركيه- يونان و ايتاليا  (پروژه كريدور گاز 
اروپاي جنوبي) جزئي اساسي براي تالشهاي اروپا 
انرژي اين اتحاديه به  براي سياست متنوع سازي 

منظور كاهش وابستگي به گاز روسيه دارد.
  

طبيعي  گاز  اتصالي  لوله  خطوط   -1-1-4
تركيه – يونان و يونان- ايتاليا

اروپا  اتحاديه  با  تركيه  انرژي  شبكه  اتصال 
لوله  خط  احداث  در  حكومتي  بين  قرارداد  در 
منعقد   2003 فوريه  در  تركيه-يونان  اتصالي 
شركتهاي  بين  نيز  فروش  و  خريد  قرارداد  و 
در  دپا(DEPA)يونان  و  تركيه   (BOTAS)بوتاش
دسامبر 2003 منعقد گرديد. قرارداد بين حكومتي 
بين 3كشور تركيه، 
نيز  ايتاليا  و  يونان 
در 26 ژوئيه 2007 
شد.  امضاء  رم  در 
كه  ميرود  انتظار 
خطوط  اين  توسط 
لوله از طريق تركيه 
 8 و   3 ترتيب  به 
مترمكعب  ميليارد 

گاز به يونان و ايتاليا منتقل شود. خط لوله اتصالي 
تركيه – يونان در 18 نوامبر 2008 تكميل شد 
هدف  يونان-ايتاليا  اتصالي  لوله  اجراي خط  با  و 
انرژي  مسيرهاي  و  منابع  متنوع سازي  سياست 
مجموعه  اين  شد.  خواهد  محقق  اروپا  اتحاديه 
خطوط لوله در چارچوب پروژه نوباكو در جريان 
طريق  از  را  خزر  حوزه  گاز  است  قرار  كه  است 
تركيه به كشورهاي بلغارستان  روماني، مجارستان 
و اتريش از يكسو و از طريق خطوط لوله اتصالي 

به يونان و ايتاليا انتقال يابد.

2-1- انتقال منابع گازي خاورميانه
شدن  تبديل  براي  تركيه  طرحهاي  ديگر  از 
انتقال  براي  تالش  اروپا ،  اتحاديه  انرژي  هاب  به 
راستا،  اين  در  اروپاست.  به  عربي  گاز كشورهاي 
انتقال  براي  عرب  گاز  لوله  عمليات ساخت خط 
از  و  تركيه  به  و سوريه  اردن  از طريق  گاز مصر 
لوله  خط  طريق  از  اروپا  اتحاديه  به  كشور  اين 
بر  عالوه  است.  جريان  در   2009 سال  از  نوباكو 
ذخاير  توسعه  به  عالقمند  همچنين  تركيه  اين، 
ميتواند  آساني  به  اين ذخاير  عراق مي باشد.  گاز 
از طريق  تركيه  داخلي  گاز  به شبكه خطوطلوله 
نفت  لوله  با خط  موازي  گازي  لوله  احداث خط 
اين  در  شود.  متصل  تركيه  جيهان  كركوك- 
عراق  و  تركيه  بين  تقاهمي  يادداشت  چارچوب، 
در هفتم اوت 2007 در آنكارا به منظور صدور گاز 

عراق به اروپا از طريق تركيه امضاء شد.
واردات  براي  را  تالشهايي  همچنين  تركيه 
گازطبيعي از ايران از طريق خط لوله موجود بين 
كه  كرده  شروع  دهه 1990  اواسط  از  كشور  دو 
انتقالي 10ميليارد  در حال حاضر داراي ظرفيت 
اين  از  تركيه  در سال مي باشد. هدف  مترمكعب 
تامين كننده  چهارمين  به  شدن  تبديل  اقدامات ، 
انرژي اتحاديه اروپا بعد از نروژ، روسيه و الجزاير 
از طريق تحقق خطوط لوله برنامه ريزي شده فوق 
الذكر ميباشد. اين اقدامات مسير جديدي را براي 
براي همكاري تركيه- اتحاديه اروپا باز ميكند كه 
به نوبه خود ميتواند روابط اين اتحاديه با آسيا را 

نيز تقويت نمايد.

3-1- كريدور انرژي شمالي- جنوبي
محور  تركيه  جنوبي ،  كريدور  پروژه  بر  عالوه 
بررسي  دست  در  نيز  را  جنوبي  شمالي-  انرژي 
دارد. بعد از خط لوله گازي بلو استريم (انتقال گاز 
از طريق تركيه به  از درياي سياه  با گذر  روسيه 
بازارهاي مصرف) تركيه در حال فعاليت بر روي 
روسيه  از  سياه  درياي  بستر  زير  نفتي  لوله  خط 
و سپس  كشور  اين  شمال  در  سامسون  بندر  به 

خط لوله نفت باكو- تفليس – جيهان و خط لوله گاز باكو- تفليس- ارزروم
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آزاد

ساحل  در  كشور  اين  جنوب  در  جيهان  بندر  به 
انتقال گاز  لوله  درياي مديترانه و همچنين خط 

به رژيم اشغالگر قدس(اسرائيل) مي باشد.

هاب  بزرگترين  جيهان:  بندر   -1-4
مديترانه شرقي

پيش بيني  الذكر،  فوق  پروژه هاي  تكميل  با 
ميشود كه از سال 2012 حدود 7 درصد عرضه 
نفت جهاني از تركيه منتقل شده و از اين طريق 
و  انرژي  هاب  بزرگترين  به  تبديل  جيهان  بندر 
بزرگترين ترمينال صدور نفت در مديترانه شرقي 
شود. هم اكنون ترمينال نفتي بندر جيهان براي 
دريافت نفت ارسالي از خطوط لوله كركوك ، باكو 
و سامسون طراحي شده است. يكي از مهمترين 
داراي  كه  است  اين  جيهان  ترمينال  مزاياي 
تانكرهاي  بارگيري  براي  مناسبي  زيرساختهاي 
 (ULCC)و سوپر تانكر (VLCC) نفتي بسيار بزرگ
سبب  زيرساختها  اين  ميباشد.  سال  طول  در 
و  بوده  انرژي  انتقال  در  تركيه  استراتژيك  نقش 
عنوان يك  به  اين كشور  نقش  كه  ميرود  انتظار 
شاهراه انتقال انرژي بين مراكز اقتصادي جهان و 

كشورهاي توليد كننده انرژي افزايش يابد.

2- تحليل وضعيت ابعاد استراتژي 
انرژي تركيه

در اين بخش تالش مي شود كه هريك از ابعاد 
از نظر احتمال تحقق آن  تركيه  انرژي  استراتژي 
در آينده كوتاه مدت مورد بررسي قرار گيرد. نكته 
مهم در اين ابعاد اين است كه تحقق آنها صرفاً به 
تالشهاي دولت تركيه منوط نمي  باشد و عالوه بر 
روندهاي مصرف انرژي داخلي، ارتباط مستقيمي به 
روندهاي امنيتي-سياسي محيط پيراموني خود از 
جمله رقباي اين كشورنظير روسيه دارد. روندهايي 
چون تالش روسيه براي اعتمادسازي مجدد با اروپا 
از طريق حذف كشورهاي ترانزيتي در مسير عرضه 
انرژي خود به اروپا و پيگيري خطوط لوله جريان 
و  خاورميانه  امنيتي  وضعيت  شمالي،  و  جنوبي 
مشخص نبودن رژيم حقوقي درياي خزر از عوامل 
موفقيت  عدم  يا  و  موفقيت  احتمال  بر  تاثيرگذار 

ابعاد استراتژي انرژي تركيه مي باشد.

از  پيشروتر  جنوبي»  «جريان   -2-1
«نوباكوي» به تاخير افتاده

احداث خط لوله نوباكو به عنوان يكي 
از ابعاد استراتژي انرژي تركيه با تاخير 
رقيب  درعوض  و  شده  روبرو  زيادي 
مشكالت  حل  نظر  از  آن  استراتژيك 
پيشرفتهاي  خود  حقوقي  و  سياسي 
از  ميرسد  نظر  به  كه  داشته  بيشتري 
برخوردار  بيشتري  موفقيت  احتمال 

است. 
جريان  پروژه  توسعه  حقيقت  در 
روشنى  به   (South-Stream)جنوبي
تالش هاى  چگونه  كه  مى دهد  نشان 
متمركز و پايدار روسيه در جهت جذب 
سياست  جريان  به  بيشتر  كشورهاى 
اين  است.  بوده  موفق  خود،  انرژى 
زماني  كشورها  توجه  جلب  سياست 
خاطرنشان  كه  دارد  بيشتري  اهميت 

در  روسيه  همكار  كشورهاي  اغلب  كه  كنيم 
احداث خط لوله جريان جنوبي از ذينفعان خط 

لوله رقيب آن يعني نوباكو مي باشند. 
بزرگترين شركت روسى كه  به عنوان  گازپروم 
انتقال  شبكه  عظيم ترين 
دست  در  را  گازى  ذخاير 
دارد، به طور متناوب شركاي 
جديدى را به پروژه خط لوله 
اتريش  حتى  مى كند.  اضافه 
عنوان  به   2002 سال  از  كه 
معبر مهم نوباكو مطرح بوده، 
در پروژه جريان جنوبي مورد 

مذاكره قرار گرفت. 
اين خط لوله، گاز روسيه را از طريق بستر درياي 
ايتاليا  و  يونان  بلغارستان،  به  از يك شاخه  سياه 
بلغارستان،  طريق  از  ديگر  شاخه اي  طريق  از  و 

كرواسي، مجارستان و اتريش مي رساند. 
بستر  بر  لوله  خط  اين  كيلومتر   900 حدود 
درياي سياه احداث خواهد شد و انتظار ميرود در 

سال 2015 به بهره برداري برسد. 
ميليارد   63 لوله  خط  اين  نهايي  ظرفيت 
مطالعه  يك  در  مي باشد.  سال  در  مترمكعب 
موفقيت  احتمال  به  روشني  به  ميتوان  تطبيقي 
بيشتر خط لوله جريان جنوبي در مقابل خط لوله 
نوباكو به عنوان يكي از پايه هاي استراتژي انرژي 

تركيه در تبديل شدن به پل انرژي پي برد.

نوباكو:  جايگزين  آناتوليا  ترانس   -2-2
كمبود ظرفيت عرضه

با توجه به نقاط ضعف عمده خط لوله نوباكو از 

در  انرژي  عرضه  پايدار  منابع  داشتن  عدم  جمله 
بلندمدت و وابستگي آن به احداث خط لوله ترانس 

عديدهاي  حقوقي  مشكل  با  خود  كه  كاسپين 
مواجه  زيادي  تاخيرهاي  با  پروژه  اين  روبروست، 
خود  كه  شده  سبب  تاخيرها  اين  است.  شده 
به  آذربايجان  و  تركيه  از جمله  كشورهاي ذينفع 
پروژه  اين  بياورند.  روي  ديگري  جايگزين  پروژه 
است  قرار  دارد،  نام  آناتوليا  ترانس  كه  جايگزين 
گازي  منابع  خط  از  موقتي  كردن  نظر  صرف  با 
از  استخراجي  طبيعي  گاز  بر  صرفاً  تركمنستان، 
پروژه شاه دنيز-2 را از طريق مسير گرجستان به 
تركيه و سپس اروپا انتقال دهد. اما نكته ضعف مهم 
اين خط لوله نيز اين است كه ميدان شاهدنيز-2 
نمي تواند بيش از 8 ميليارد مترمكعب در سال به 
اين خط لوله تزريق نمايد. اين نقطه ضعف سبب 
رشد  روبه  مصرف  روند  به  توجه  با  كه  ميشود 
گازطبيعي در تركيه، اين ميزان گاز در داخل تركيه 
مصرف شده و كمكي به هدف استراتژيك تركيه در 

تحقق نقش ترانزيتي اين كشور نمي نمايد.

3-2- بحران خاورميانه و عدم چشم انداز 
ثبات مورد نياز براي خط لوله گاز عربي

يكي ديگر از ابعاد استراتژي انرژي تركيه براي 
گازطبيعي  انتقال  انرژي  پل  به  شدن  تبديل 
لوله عربي  از طريق اتصال خط  كشورهاي عربي 
به خط لوله برنامه ريزي شده نوباكو براي صدور به 
اروپا مي باشد. انتقال گازطبيعي كشورهاي عربي 
اروپا از طريق تركيه خود با مشكالتي روبروست. 
در بين اين كشورها تنها قطر و مصر داراي ظرفيت 
بالفعل صادرات گاز بوده كه قطر استراتژي خود 
را صادرات به صورت ال ان جي و عمدتاً به سوي 
و  برنامه ريزي كرده  آسيا  بازارهاي سودآور شرق 

بررسى تطبيقى 
خطوط لوله

خط لوله ناباكو
Nabucco

خط لوله جريان جنوبى
South Stream

نقاط قوت
- متنوع سازي مسير عرضه گاز طبيعي به اروپا 

بدون نياز به منابع و مسيرهاي عرضه روسي
- قيمت ارزانتر گاز طبيعي از قيمت هاي روسيه

- تامين مستقيم گاز به اروپا
- كنارگذارى كشورهاى اكراين و 

بلوروس از مسير گذر خط لوله(فرصت 
از منظر روسيه)

نقاط ضعف

- نامشخص بودن دقيق تامين كنندگان گاز آن
 31BCM هزينه 18 ميليارد يورويى براى -

در سال

- پرهزينه ترين پروژه خط لوله 
تاكنون(25 ميليارد يورو) و مشخص 

نبودن منابع مالى آن
-  قيمت باالتر گاز براى مصرف كننده

- عدم توانايى مسكو در تامين گاز آن از 
منابع داخلى خود

فرصت
- تنوع بخشى به منابع تامين انرژى اروپا

- كاهش وابستگى اقتصادى- امنيتى به روسيه
- امكان صدور گاز بيشتر و مستقيم از 

روسيه به اروپا از مسيرهاى متنوع تر
- تشديد قدرت چانه زنى اروپا در مقابل 

صادركنندگان

تهديد

- خريد ظرفيت صادراتى گاز گزينه هاى 
احتمالى تامين گاز ناباكو توسط روسيه 

(آذربايجان و روسيه)
- ناامنى هاى سياسى رژيم هاى اقتدارگراى 

تامين كننده(آذربايجان و تركمنستان) و عدم 
تعيين رژيم حقوقى درياى مازندران

- متنوع شدن مسير انتقال گاز روسيه 
و نه منبع تامين آن و در نتيجه افزايش 

وابستگى  اروپا به مسكو

شبكه خطوط لوله گاز موجود و برنامه ريزي شده
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نفت و گاز
آزاد

مصر نيز ظرفيت صادراتي عمدهاي 
افزايش  به  توجه  با  درثاني  ندارد. 
مصرف گازطبيعي كشورهاي عربي 
امارات  نظير  فارس  خليج  حوزه 
عربستان  و  عمان  عربي،  متحده 
احتمال  برق،  مصرف  رشد  بخاطر 
اين  در  صادراتي  ظرفيت  وجود 
اروپا  به  تركيه  مسير  از  كشورها 
حداقل تا سال 2021 وجود ندارد. 
و  سوريه  بحران  وجود  همچنين 
همراه  به  تركيه  بلوك  درگيري 
بشار  دولت  عليه  قطر  و  عربستان 

اسد در سوريه نيز خود مشكالتي بر سر احداث 
خط لوله گاز عرب به تركيه بوجود آورده است. 
يكي اينكه در كوتاه مدت ثبات الزم براي احداث 
موفقيت  ديگري  و  ندارد  وجود  پروژهاي  چنين 
اين طرح در بلندمدت نيز منوط به تغيير دولت 
نظر  به  بعيد  زيرا  مي باشد؛  سوريه  در  اسد  بشار 
و دولت  تركيه  بين  اين حجم خصومت  با  برسد 
اقتصادي  همكاريهاي  شاهد  آساني  به  اسد  بشار 
بين دوكشور در صورت بقاي دولت اسد در سوريه 

باشيم.

عراق  از  گاز  و  نفت  واردات    -2-4
دولت  با  كردي  اختالف حكومت  دستخوش 

مركزي 
واردات  در  تركيه  گزينه هاي  از  ديگر  يكي 
منطقه،  انرژي  هاب  به  شدن  تبديل  و  گاز 
مطابق  مي باشد.  عراق  از  گازطبيعي  واردات 
طبيعي  گاز  توليد   BMI (Q1,2013)پيش بيني
 2010 سال  در  مترمكعب  1/3ميليارد  از  عراق 
به 16/3ميليارد مترمكعب در سال 2016 خواهد 
بهبود  و  اقتصادي  توسعه  با  همچنين  رسيد. 
مي بايست  نيز  گازطبيعي  مصرف  زيرساختها، 
افزايش يابد. با توجه به پيشرفت طرح جمع آوري 
گازهاي همراه نفت موضوع پروژه سرمايه گذاري 
سال  در  كه  مي رود  انتظار  بصره،  گاز  مشترك 
ميزان  به  محدودي  گاز  صادرات  عراق   ،2017
 2021 سال  در  و  داشته  مترمكعب  1/5ميليارد 
رسيده  مترمكعب  2ميليارد  تنها  به  ميزان  اين 
روند  اين  با  باشد.   LNG به شكل  نيز  كه عمدتاً 
ظرفيت  عراق   2021 تا  كه  نمي رسد  نظر  به 
اروپا  به  تركيه  مسير  از  انتقال  براي  صادارتي 
تبديل  انرژي  پل  به  را  تركيه  كه  باشد  داشته 
اسمي  ظرفيت  هرچند  نيز  نفت  بخش  در  كند. 
دو خط  در  جيهان  كركوك-  لوله  خط  صادرات 
لوله موازي،1/6ميليون بشكه در روز مي باشد اما 
ظرفيت عملياتي آن به دليل مشكالت فني تنها 

افزايش  هرگونه  است.  روز  در  بشكه  هزار   600
به  منوط  مدت  كوتاه  در  لوله  خط  اين  ظرفيت 
بهبود روابط با دولت مركزي عراق است كه نفت 
كركوك  مسير  اين  از  را  كشور  جنوب  صادراتي 
بخاطر  انتقال دهد كه در حال حاضر  – جيهان 
با  تركيه و دولت محلي كردستان  نزديك  روابط 
اختالفات شديدي روبروست. در اين شرايط تركيه 
عراق  كردستان  از  نفت  واردات  افزايش  به  تنها 
آنهم نه از طريق خط لوله كركوك- جيهان- كه 
در كنترل دولت مركزي است، بلكه از طريق خط 
لوله جايگزين و يا صادرات زميني متكي است كه 
صادراتي  محدود  حجم  اين  نميرسد  نظر  به  در 
شدن  تبديل  انرژي  پل  به   2021 تا  كردستان 

تركيه كمك نمايد.

منع  و  اروپا  اتحاديه  تحريم هاي   -2-5
واردات گازطبيعي از ايران

بين كشوهاي  در  كه  است  تنها كشوري  ايران 
همسايه مستقيم تركيه هم از نظر حجم ذخيره و 
هم از نظر روند با ثبات توليد در آينده ميتواند به 
استراتژي تركيه در تبديل شدن اين كشور به پل 
انرژي شرق و غرب كمك نمايد. تشديد اختالفات 
ايران با غرب و تصويب تحريم هايي مبني بر منع 
سبب  ايران  از  اتحاديه  اين  گازطبيعي  واردات 
شده كه تركيه نتواند از اين فرصت براي تقويت 

موقعيت ترانزيتي خود استفاده نمايد.

6-2- مشكل بحران كردي داخلي
انرژي  استراتژي  تهديد  نقاط  مهمترين  از  يكي 
تركيه در تبديل شدن به هاب ترانزيتي منطقه اي، 
تهديد  و  داخلي  سياسي  نشده  حل  بحران  وجود 
اين  انرژي  زيرساختهاي  در  خرابكارانه  اقدامات 
كشور است. در حال حاضر، زيرساختهاي واردات 
گازطبيعي تركيه پي درپي مورد حمالت تروريستي 
قرار ميگيرد و اين كشور نسبت به اختالالت عرضه 
تبريز- لوله  خط  ميباشد.  آسيب پذير  شدت  به 

از سوي شورشيان  فزايندهاي  به طور  دوغوبايزيد 

گرفته  تروريستي  حمله  مورد  كرد 
و  تعداد  بر  هم  اخير  درماه هاي  و 
حمالت  اين  خسارات  ميزان  بر  هم 
در  گاز  جريان  است.  شده  افزوده 
سال  در  تبريز-دوغوبايزيد  لوله  خط 
2012 بارها مختل شده كه تنها در 
آن  فعاليت  دوبار   2012 اكتبر  ماه 
متوقف  تروريستي  اقدامات  بخاطر 
گرديد. خط لوله باكو-تفليس-ارزروم 
نيز در سال 2012 بارها مورد حمله 
گاز  جريان  و  گرفت  قرار  تروريستي 
طبيعي اين خط لوله 2 بار به خاطر 

اين حمالت متوقف شد.

7-2- افزايش مصرف داخلي و عدم و جود 
ظرفيت اضافه در خطوط لوله براي صادرات

را  ترانزيتي  اينكه تركيه نقش يك كشور  براي 
اندازه  بايد قادر باشد كه به  ايفا كند، اين كشور 
كافي گازطبيعي وارد كند كه هم نيازهاي داخلي 
تامين  را  خود  مجدد  صادرات  تعهدات  هم  و 
انتقال  براي  كافي  ظرفيت  حال،  درعين  و  كرده 
گازطبيعي حوزه كاسپين و خاورميانه به اروپا از 
طريق كشور خود را ايجاد نمايد. هرچند تركيه در 
از ظرفيت اضافه واردات قابل  چند سال گذشته 
درحال  ظرفيت  اين  اما  بوده  برخوردار  توجهي 
حاضر با توجه به استفاده از عمده ظرفيت خطوط 
كاهش  شديداً  داخلي،  تقاضاي  تامين  براي  لوله 
احتمالي  محدوديتهاي  براين،  عالوه  است.  يافته 
بر واردات گازطبيعي ايران بخاطر تحريم  ها سبب 
خواهد شد كه ظرفيت وارداتي اضافه اين كشور 

در خالل ماههاي اوج مصرف از بين برود.
اياالت متحده  انرژي  اداره اطالعات  برآوردهاي 
حاكي است كه ظرفيت اضافه خط لوله بلواستريم 
از متوسط روزانه 600 تا 700 ميليون فوت مكعب 
در سالهاي گذشته به 200 ميليون فوت مكعب 
در سال 2011 كاهش يافته است. ظرفيت اضافه 
قابل دسترس در خط لوله باكو-تفليس-ارزروم و 
خط لوله بلغارستان-تركيه نيز هريك 200ميليون 
فوت مكعب در روز مي باشد. به هرحال، ظرفيت 
اوج  ماههاي  خالل  در  لوله  خطوط  اين  اضافه 
تقاضاي  زيرا  بود  خواهد  نيز  بسياركمتر  مصرف 
توجهي فصلي  قابل  ميزان  به  تركيه  گاز طبيعي 
فوريه  تا  نوامبر  درماههاي  تقاضا  ميزان  و  است 
قابل مالحظه اي  به طور  براي مصارف گرمايشي 
 1 نمودار  در  است.  ديگر سال  ماههاي  از  بيشتر 
ظرفيت وارداتي خطوط لوله گازي تركيه و ميزان 
وارداتي مشخص  اين ظرفيت  از  داخلي  استفاده 

شده است. 
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آزاد

نمودار 1 مشخص مي كند كه از ماههاي نوامبر 
صادرات  براي  محدودي  بسيار  ظرفيت  فوريه  تا 
گاز از سوي تركيه وجود دارد. اين امر قطعاً سبب 
تبديل  در  كشور  اين  انرژي  استراتژي  تضعيف 

شدن به پل انرژي شده است. 
شد،  بيان  نيز  قبلي  بخشهاي  در  كه  همانگونه 
پروژه هاي جديد براي افزايش واردات گاز طبيعي 
روبرو  بلندمدت  در  پايدار  عرضه  مشكل  با  نيز 

مي باشند.

نتيجه گيري
احتمال  چون  مواردي  شد،  اشاره  كه  همانگونه 
موفقيت خط لوله جريان جنوبي به عنوان رقيب 
خط لوله نوباكو، مشكالت حقوقي احداث خط لوله 
ترانس كاسپين، اختالفات دولت محلي كردستان و 
دولت مركزي عراق در خصوص موضوعات انرژي، 
خط  گسترش  افتادن  تعويق  به  و  سوريه  بحران 
لوله گازي عرب به تركيه، تحريم هاي اتحاديه اروپا 
عليه ايران و ممنوعيت واردات گازطبيعي از ايران، 

مشكالت امنيتي داخلي تركيه و افزايش نارضايتي 
اقليت كرد و مهمتر از همه افزايش مصرف داخلي 
انرژي از موانعي مي باشند كه مي توانند سبب عدم 
تبديل شدن  در  تركيه  انرژي  استراتژي  موفقيت 
قابل  بازه  تا  حداقل  غرب  شرق-  انرژي  پل  به 
بيشتر  شرايط  اين  در  باشد.   (2021) پيش بيني 
با  كشور  اين  گازي  لوله  وارداتي خطوط  ظرفيت 
توجه به روند افزايش مصرف داخلي معطوف براي 
برآوردن تقاضاي داخلي مورد استفاده قرار خواهد 
به  شدن  تبديل  براي  صادراتي  ظرفيت  و  گرفت 
پل انرژي شرق به غرب وجود نخواهد داشت. در 
بخش نفتي نيز، عمده تاكيد اين كشور به واردات 
نفت از كركوك متمركز خواهد بود كه با توجه به 
اختالفات آنكارا- بغداد بر سر موضوعات متعدد از 
جمله روابط نزديك تركيه با دولت محلي كردستان 
عراق با ظرفيت محدودي روبروست كه نمي تواند 
به غرب  انرژي شرق  پل  به  تبديل شدن  ايده  به 
كمك چنداني نمايد. در مجموع به نظر مي رسد 
كه هنوز بسيار زود است كه تركيه بتواند استراتژي 

تبديل شدن به پل انرژي خود را محقق نمايد.

(EIA - 2011)نمودار 1 - مصرف ماهانه گاز طبيعي تركيه و مجموع ظرفيت واردات خطوط لوله
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برگزاري اولين 
جلسه كنسرسيوم 
خدمات انرژى

اولين جلسه رسمى كنسرسيوم با اعضاء در تاريخ 91/12/23 رأس ساعت 16 در سالن كنفرانس موسسه مطالعات بين المللى انرژى برگزار گرديد.
هدف از برگزارى اين نشست ارائه گزارشى از اقدامات به عمل آمده، برنامه عملياتى و معرفى سازمان اجرايى كنسرسيوم، جا نمايى فعاليتى هر يك از 

اعضاء در كارگروه هاى پيشنهادى و اخذ نظرات هر يك از اعضاء در هر چه بهتر راهبردى نمودن اقدامات پيش رو بود. 
لذا، در ابتدا فعاليتهاي مقدماتي مورد نياز براي تشكيل كنسرسيوم خدمات انرژي در سال 1391 به شرح ذيل گزارش گرديد: 

� عقد تفاهم نامه همكاري با انجمن اقتصاد انرژي در زمينه ارتقاء فرهنگ بهينه سازي و ارائه خدمات انرژي همزمان با عقد تفاهم نامه با 10 شركت 
فعال طي سال 90. 

�  حضور در چهارمين نمايشگاه بين المللي انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي طي 6 الي 9 تير ماه 91 با تركيب شركتهاي همكار در قالب 
كنسرسيوم شركتهاي عضو انجمن اقتصاد انرژي.     

� اولين نشست هم افزايي و همراستايي شركتهاي فعال در حوزه بهينه سازي و خدمات انرژي براي قرارگرفتن زير چتر انجمن اقتصاد انرژي به منظور 
تشكيل هسته اوليه كنسرسيوم خدمات انرژي.    

�  تهيه و تدوين برنامه اوليه و اساسنامه كنسرسيوم زير نظرهيات مديره انجمن اقتصاد انرژي به منظور هم افزايي و تقويت تيم همكاري در حوزه  هاي 
مختلفي همچون:

• توسعه فعاليت و كسب و كار خدمات انرژى
• ارتقاء سطح بهره گيرى از انرژى هاى نو

• ارتقاء فرهنگ و درك عمومى از بهينه سازى مصرف
• بهينه سازى مصرف انرژى

� معرفي كنسرسيوم به متخصصين، كارشناسان و صاحب نظران حاضر در نهمين همايش بين المللي انرژي طي روزهاي دوم و سوم اسفند ماه. 
� پيگيري همزمان سه پروژه در حوزه هاي:

1- تدوين پروژه توسعه فناوريهاي انرژي كارآمد و تجديدپذير با رويكرد زيست توده (فضوالت دامي) در مناطق روستايي و دامداريها به عنوان يك 
طرح ملي براي مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصادكشاورزي و توسعه روستايي.     

2- همكاري در پروژههاي بخش بازيافت پسماندهاي شهري شمال كشور در استان مازندران شهرستان قائمشهر و استان گيالن شهرستان رشت.  
3- تكميل زنجيره توليد فيلم مستند در بخش انرژيهاي تجديد پذير در قالب پروژه چشم انداز يك عصر به منظور ارتقاء فرهنگ و درك عمومي جامعه. 

سپس اهم برنامه هاى كنسرسيوم خدمات انرژى كه قرار است در سال 1392 عملياتى شود ارائه گرديد كه شامل موارد ذيل مى باشد:
� اخذ صالحيت از سازمانهاي بهره وري انرژي و نهاد رياست جمهوري به منظور فعاليت كنسرسيوم خدمات انرژي.  

�  گسترش حوزه عملكرد كنسرسيوم و برقراري ارتباط با ساير حوزه هاي تخصصي و فعال از طريق عضوپذيري. 
� حضور فعال در نمايشگاهها و همايشها در حوزه انرژي به جهت معرفي كنسرسيوم.  

�  سازماندهي و فعالسازي تمامي كميته ها و كارگروههاي اجرايي كنسرسيوم با حضور اعضاء.    
� برگزاري يك كنفرانس در سطح ملي جهت معرفي تمامي توانمنديهاي كنسرسيوم. 

بهاره انصاري

گزارش
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گزارش

مدير برنامه ريزى و توسعه شركت ملى پتروشيمى

مشاركت در 8 پروژه  عظيم 
پتروشيمى حاصل همايش 
بين المللى پتروشيمى ايران

دهمين همايش بين المللى پتروشيمى ايران (10th IPF) در روزهايى برگزار خواهد شد كه صنعت پتروشيمى ايران پنجاه سالگى خود را 
 IPF پشت سر مى گذارد. نيم قرن تجربه و تالش, پشتوانه اين صنعت تأثيرگذار در اقتصاد كشور است و تقريبا در نيمى از اين راه، همايش
همراه صنعت پتروشيمى بوده است. براى آگاهى از دستاوردهاى عملى اين همايش در صنعت پتروشيمى با آقاى رمضان اوالدى، مدير 

برنامه ريزى و توسعه شركت ملى پتروشيمى گفت وگويى ترتيب داده ايم كه در ادامه توجه خوانندگان محترم را به آن جلب مي  نمائيم.

همايش  دهمين  زمانى  هم  به  توجه  با   •
پنجاهمين  با  ايران  پتروشيمى  بين المللى 
تأثير  ايران،  در  پتروشيمى  صنعت  سالگرد 
رشد  در  بين المللى  اين  همايش  برگزارى 
اهداف  به  دستيابى  و  صنعت  اين  توسعه   و 

تعريف شده را چگونه ارزيابي مينمائيد؟ 
گردآورى  همايش،  اين  برگزارى  از  هدف 
و  است  بوده  پتروشيمى  بازيگران جهانى صنعت 
مديران  بين  نظر  تبادل  امكان  توانسته  همايش 
ارشد و متخصصان داخلى و بين المللى را فراهم 
آورد. عالوه بر اين متخصصان خارجى از نزديك 
به  منجر  كه  آشنا شدند  كشور  توانمندى هاى  با 

جلب همكارى هاى طرفين شده است. 
در  پتروشيمى  سالگى صنعت  پنجاه  در  اكنون 
ايران  پتروشيمى  بين المللى  همايش  دهمين 
اقتدار  نمايش  بر  تا عالوه  داريم  فرصت مغتنمى 
صنعت  نقش  داخلى،  توانمندى هاى  و  ملى 
پتروشيمى در اقتصاد كشور به منظور جلوگيرى 
از خام فروشى و ايجاد ارزش افزوده محصوالت به 

نمايش گذاشته شود.
عالوه بر اين، روابط عمومى شركت ملى صنايع 
به  تا  است  برنامه اى  تدوين  حال  در  پتروشيمى 
تفكر،  محوريت  با  پايدار  تالش  پنجاهسال  پاس 
و  پيشكسوتان  از  قدردانى  براى  تالش،  و  توكل 
دست اندركاران اين صنعت برنامه اى برگزار شود.   

براى   IPF دستاوردهاى  و  عملى  نتايج   •
صنعت پتروشيمى ايران تا به امروز چه بوده 

است؟
هدف از  برگزارى  همايش IPF، ايجاد فرصتى 

مناسب براى ارتباطات نزديك بين دست اندركاران 
كه  است  پتروشيمى  صنعت  خارجى  و  داخلى 
اطالعات  تبادل  باعث  گذشته  سال هاى  در 
است. جذب  اين حوزه شده  در  اقتصادى  و  فنى 
دريافت  سهولت  خارجى،  سرمايه گذارى هاى 
بين المللى،  بيمه اى  نيز پوشش  تسهيالت مالى و 
جذب و حمايت از سرمايه گذاران داخلى، حاصل 
برگزارى اين همايش بوده كه شاهد آن پروژه هاى 

مشاركتى زير بوده است :  
با  آرياساسول؛  پليمر  شركت  تاسيس   -

شركت ساسول آفريقاى جنوبى
كماتور  شركت  با  كارون؛  پتروشيمى   -

سوئد
- پتروشيمى هگمتانه؛ حاصل مشاركت با 

IGS بخش خصوصى و شركت ايتاليايى
 NPCI پتروشيمى مهر؛ حاصل مشاركت -

و API سنگاپور
حاصل  فيليپين؛  آليانس  پتروشيمى   -

مشاركت NPCI و Polymax فيليپين
حاصل  ونيران؛  متانول  پتروشيمى   -
گذارى  سرمايه  شركت  و   NPCI مشاركت 

ونزوئال پكى ون
مشاركت  حاصل  هنگام؛  پتروشيمى   -

PUSRI با شركت اندونزيايى NPCI

• با توجه به اينكه در برنامه 20 ساله صنعت 
خامفروشي  تدريجى  حذف  به  پتروشيمي 
با  است،  شده  ويژه اي  توجه  محصوالت 
نفت، چه  و كاهش فروش  افزايش تحريم ها 
ايجاد  پتروشيمى  صنايع  براى  موقعيتى 

دهمين  زمانى،  برهه ى  اين  در  و  مى شود؟ 
چه  ايران  پتروشيمى  بين المللى  همايش 
نقشى در تقويت جايگاه صنايع پتروشيمى 

ايران ايفا مى كند؟ 
با توجه به محدوديت ها و تحريم هاى بين المللى 
پارك هاى  و  با معرفى قطب ها   IPF اعمال شده، 
پتروشيمى، با رويكرد تكميل زنجيره محصوالت، 
مى پردازد  سرمايه گذارى  فرصت هاى  معرفى  به 
بين المللى  و  داخلى  همكارى هاى  مى تواند  كه 
تحقق  راستاى  در  حركت  اين  بخشد.  ارتقا  را 
اقتصاد مقاومتى (فرصت سازى از تحريمها مبتنى 
بر دانش و استعدادهاى داخل و توسعه همكارى 
فشارهاى  با  مقابله  براى  دوست)  كشورهاى  با 
برگزارى  است،  ذكر  به  الزم  است.  اقتصادى 
باالترين سطح  در   IPF بين المللى   همايش هاى 
صنعت  اقتدار  و  اعتبار  جايگاه،  تخصصى  فنى 

پتروشيمى ايران را به منصه ظهور مى رساند.  

جهانى  بازارهاى  فعلى  موقعيت  با   •
ايران،  در  سرمايه گذارى  مشكالت  و 
پتروشيمى  بين المللى  همايش  دردهمين 
وجذب  حضور  براى  مشوق هايى  چه  ايران، 

سرمايه گذاران در نظر گرفته شده است؟
ايران موقعيت ممتازى در دسترسى به بازارهاى 
هدف و دسترسى به آب هاى آزاد دارد كه منجر به 
سهولت صادرات وكاهش هزينه هاى حمل و نقل 
مى شود؛ عالوه بر اين با داشتن منابع غنى نفت 
براى  رقابتى  و  منطقى  قيمت  با  خوراك  گاز،  و 
واحدهاى صنعت پتروشيمى، مهياست. اين موارد 

از مزاياى سرمايه گذارى در اين صنعت است.



50

شماره 155 و 156 - فروردين و ارديبهشت 1392

گزارش

جذب  و  حضور  تشويق  براى  كه  مزايايى  اما 
گرفته  نظر  در  خارجى  و  داخلى  سرمايه گذاران 

شده است، به شرح زير مى باشند: 
براى  مالياتى  معافيت هاى  از  برخوردارى    -
ماليات هاى  قانون  در  مندرج  توليدى  طرح هاى 

مستقيم، براى مناطق محروم كشور
- وجود قوانين حمايت از سرمايه گذارى خارجى

- معافيت از پرداخت عوارض گمركى معمول در 
كشور، در منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى

- حداقل تشريفات گمركى براى ترخيص كاال 
به مناطق آزاد و ويژه

بدون  توليدى  قطعات  و  ماشين آالت  واردات   -
عوارض گمركى 

- دسترسى به اسكله هاى مايعات و جامدات 
در  صادراتى  و  وارداتى  مشوق هاى  وجود   -
كاالهاى  تمامى  براى  اقتصادى،  ويژه  مناطق 

وارداتى از خارج كشور به منطقه ويژه
- مستثنى بودن از مقررات عمومى صادرات و 

واردات كشور
در  افزوده  ارزش  بر  ماليات  اعمال  حذف   -
و  كاال  توليدكنندگان  داخلى  روابط  و  مناسبات 

خدمات در منطقه ويژه اقتصادى
براى  - وجود منابع غنى نفت و گاز در كشور 
تامين خوراك ارزان قيمت براى صنايع پتروشيمى 

و فراهم شده امكان رقابت پذيرى با رقبا

امكان  و  ايران  ممتاز  جغرافيايى  موقعيت   -
دسترسى به بازارهاى آسيا و اروپا

- امكان استفاده از آب دريا با توجه به مصارف 
قابل توجه آب در واحدهاى پتروشيمى

- باال بودن نرخ رشد تجارب جهانى محصوالت 
پتروشيمى

محصوالت  داخلى  رشد  به  رو  بازار  وجود   -
پتروشيمى

- وجود نيروهاى متخصص و توانمند داخلى
- وجود سازندگان داخلى

بخش  در  داخلى  مجرب  پيمانكاران  وجود   -
مهندسى و ساخت و نصب

وجود  و  هوايى  خطوط  به  دسترسى   -
فرودگاه هاى بين المللى 

بازرگانى،  موجود  پتانسيل هاى  به  نزديكى   -
صنعتى و توريستى جزاير كيش، قشم، شهرهاى 

بوشهر، شيراز و بندرعباس
- دسترسى آسان به شبكه راه هاى كشور براى 

صادرات به سرزمين اصلى و آسياى ميانه 
- دسترسى به راه آهن سراسرى

- پرداخت وجه زمين به شكل اقساط در مناطق 
ويژه اقتصادى

تغييرات  ايجاد  و  پردازش  توليد،  بودن  - مجاز 
با  منطقه  در  افزوده  ارزش  كسب  براى  كاال  در 

استفاده از امكانات موجود

- خارج شدن كاالهاى صادراتى از خارج و يا از 
مناطق آزاد تجارى به منطقه ويژه بدون هيچ گونه 

تشريفاتى
- نياز  نداشتن به ثبت سفارش و گشايش اعتبار 
توليد شده در  از كاالهاى  واردات درصدى  براى 
هيچ گونه  بدون  اصلى  سرزمين  داخل  به  منطقه 

محدوديت
خدمات  و  كار  قانون  تسهيالت  از  استفاده   -

اشتغال مناطق آزاد در منطقه ويژه اقتصادى

با  همايش،  دوره ى  اين  برگزارى  تفاوت   •
دوره هاى پيشين چيست؟

يكى از تفاوت هاى اين همايش در روند اجراى 
فعاليت هاست. تمامى فعاليت ها در قالب نرم افزار 
اولويت ها  اساس  بر  و  پياده سازى   MS-Project

در  دانشى  مرجع  تامين  براى  مى شود.  پيگيرى 
برگزارى همايش هاى آينده، مستند سازى فرآيند 
پيشرفت فعاليت ها و تجربيات حاصل از همايش به 
شكل نظام مند انجام مى شود. به همين منظور براى 
www.اولين بار سايت اختصاصى همايش به آدرس

iranpetrochemicalforum.com ايجاد و ثبت شده 

است. كه در آن تمامى اطالعات و مستندات الزم 
داده  قرار  متقاضيان  اختيار  در  همايش  درباره ى 
مى شود و براى همايش هاى آينده پتروشيمى نيز 

استفاده خواهد شد. 
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مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت در گفت وگو با اقتصاد انرژي

نقش شركت هاي خدمات انرژي 
در توسعه اقتصادي كشور

شدت مصرف انرژي در ايران چهار برابر ميانگين جهاني است؛ در شرايطي كه غرب، با اعمال تحريم هاي گسترده عليه كشورمان به ويژه در بخش 
انرژي، خواهان آن است كه اقتصاد ايران را فلج كند، بديهي است كه بهترين راهكار براي رويارويي با اين راهبرد، افزايش بهره وري و كارآيي انرژي 

است.
دستيابي به بهره وري و الگوي مناسب در مصرف انرژي در بخشهاي مختلف به ويژه در صنايع انرژي بر به مطالعات و تدوين راهكارهاي مناسب و 
عملي در اين زمينه نياز دارد؛ به همين منظور در 2 دهه اخير در دنيا، شركتهاي خدمات انرژي (ESCO) در اين حوزه فعال شدند و هم اكنون فعاليت 

آنها در بهره وري انرژي در سازمانهاي صنعتي بسيار حائز اهميت است.
شركتها  ي خدمات انرژي همچون ابزار كارآمد و مهمي هستند كه كارآيي انرژي را ضمانت مي كنند و پروژه هايي را به منظور افزايش بهره وري انرژي 
و كاهش هزينه هاي تعميرات و نگهداري (براي تسهيالت حدود هفت تا 10 ساله) تعريف و ريسك اجرايي و فني پروژه ها را قبول مي كنند. با توجه 
به اينكه تحريم هاي غرب حوزه انرژي را به عنوان چشم اسفنديار اقتصاد كشورمان هدف گرفته است، مي توان گفت كه فعاليت كارآ و توسعه 

شركتهاي خدمات انرژي، ميتواند يك ابزار پيش برنده در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران باشد.
برهمين اساس و با توجه به برنامه هاي كالن اقتصادي كشور، آخرين وضعيت فعاليت اين شركتها و موانع توسعه و ارتقاي سطح فعاليت آنها در كشور 

را در گفتوگو با مهندس عباس كاظمي؛ مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت، بررسي كرده ايم كه ماحصل آن اينك پيش روي شماست:

نخستين  عنوان  به  انرژي:  اقتصادي 
پرسش، وضعيت بهره وري انرژي در ايران را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بهره وري  ميزان  اكنون  هم  متأسفانه  كاظمي: 
نامطلوبي  شرايط  در  ايران  در  انرژي  كارآيي  و 
راهكارهاي  و  تدابير  اتخاذ  كه  طوري  به  است؛ 
اصولي و منطقي براي برونرفت از مشكالت آن از 
جمله مهمترين دغدغه ها و چالشهاي پيش روي 

مديران و برنامه ريزان كشور است.
رشد  افزايش  كشورها،  توسعه  وجود  با  امروزه 
تقاضاي  صنعت،  فزاينده  رشد  نيز  و  جمعيت 
ديگري جدي تر  زمان  هر  از  بيش  انرژي  مصرف 
شده است؛ بر همين اساس توجه به تأمين انرژي، 
ضروري  آن،  كارآيي  ميزان  و  بهره برداري  نحوه 

است.
در  شاخص ها  مهمترين  از  يكي  ميان  اين  در 
مقدار  تعيين  و  انرژي  مصرف  كارآيي  بررسي 
انرژي در دنيا «بهره وري انرژي» و «شدت مصرف 
منتهي  ملي  ناخالص  درآمد  به  كه  است  انرژي» 

ميشود.
در سطح كالن، بهره وري انرژي از تقسيم ميزان 
و  انرژي مصرفي  مقدار  به  داخلي  ناخالص  توليد 

انرژي  مصرف  ميزان  تقسيم  از  نيز  انرژي  شدت 
به توليد ناخالص داخلي حاصل ميشود. همچنين 
ميزان توليد كاالها و خدمات به ازاي مصرف هر 

واحد انرژي را بهره وري انرژي مي نامند.
شدت  ميانگين  كه  است  آن  از  حاكي  آمارها 
مصرف  تن  بر250  افزون  دنيا  در  انرژي  مصرف 
نفت خام (در هر يك ميليون دالر توليد ناخالص 
داخلي) است كه متأسفانه اين رقم در ايران  به 
چهار  يعني  است؛  شده  برآورد  تن   900 ميزان 
مانند  كشورهايي  جهاني!همچنين  ميانگين  برابر 
روسيه  و  با 220  تركيه  تن مصرف،  با 50  ژاپن 
ترتيب در  به  انرژي  تن، شدت مصرف  با 1050 
در  انرژي  مصرف  شدت  باالي  و  پايين  رده هاي 
دنيا قرار دارند. مصرف 900تن نفت خام از سوي 
درآمد  ميليون دالر  معناي حصول يك  به  ايران 
انرژي  بهره وري  نامطلوب  وضعيت  نشاندهنده  و 
ميزان شدت مصرف  به هر  زيرا  است؛  در كشور 
انرژي در كشورها باالتر باشد، هشداري است براي 
ساماندهي وضعيت بهره وري انرژي و در اين بين، 
توسعه  پنجم  برنامه  پايان  تا  است  موظف  دولت 
ميزان شدت مصرف انرژي را به يك سوم كنوني 

كاهش دهد.

خدمات  شركتهاي  فعاليت  انرژي:  اقتصاد 
انرژي در جهان چه جايگاهي دارند؟

 Energy) انرژي  خدمات  شركتهاي  كاظمي: 
كه  هستند  شركتهايي   (Services Company

انرژي، طرحهاي  در همه بخشهاي مصرف كننده 
مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را مميزي، طراحي، 
تأمين مالي و اجرا ميكنند. اين شركتها با تضمين 
رسيدن به سطح مشخصي از كارآيي انرژي، همه 
ريسك پروژه را به عهده ميگيرند و سهم خود را 
قرارداد  چارچوب  در  انرژي  صرفه جويي  محل  از 

عملكردي برداشت مي كنند. 
نوع خدماتي  از  انرژي شركتي  شركت خدمات 
مهندسي است كه در همه بخشهاي مصرف كننده 
انرژي، طرحهاي مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را 
تضمين  با  و  ميكند  مالي  تأمين  و  اجرا  طراحي، 
حصول سطح مشخصي از كارآيي انرژي و برعهده 
گرفتن مخاطره هاي پروژه، سهم خود را از محل 
صرفه جويي انرژي تأمين ميكند. وظيفه اصلي اين 
بهينه سازي  و  استاندارد  تهيه  مميزي،  شركتها  
مصرف انرژي به ويژه در واحدهاي صنعتي انرژي 
بر همچون نيروگاهها، پااليشگاهها و ديگر صنايع 

سنگين است. 
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هدف  با  انرژي  مميزي 
سرمايه گذاري، تعيين روش  ها  ي 
بهينه سازي  براي  امكانپذير 
پروژه،  تعريف  انرژي،  مصرف 
اقدامهاي  نتايج اجراي  تضمين 
تضمين  و  بررسي  بهينه سازي، 
استاندارد  ها،  و  مقررات  رعايت 
آنها،  نصب  و  تجهيزات  تهيه 
و  تعمير  پروژه،  مديريت 
طول  در  تجهيزات  نگهداري 
مدت قرارداد، اندازه گيري ميزان 
و  پيوسته  طور  به  صرفه جويي 
تأمين منابع مالي، مراحل اصلي 
پروژه  ها  ي  اجراي  فرآيند  در 
را  انرژي  خدمات  شركت  ها  ي 

تشكيل ميدهند.

اقتصاد انرژي: در ايران چطور؟
شركتهاي  جايگاه  و  حضور  هرچند  كاظمي: 
است  ارزشمند  بسيار  دنيا  در  انرژي  خدمات 
از  وسيعي  بخش  و  دارد  ساله   50 تجربه اي  و 
فعاليت  مديون  دنيا  در  انرژي  بهره وري  افزايش 
در  تاكنون  شركتها  اين  متأسفانه  اما  آنهاست، 
بروز  و  ظهور  بايد  كه  آنچنان  و  جايگاه  ايران 
سال  مصوب  قانون  در  كه  چند  هر  نداشته اند. 
شركتهاي  تشكيل  ضرورت  بر  صراحت  به   90
خدمات انرژي تأكيد شده و آيين نامه آن از سوي 
شده  تدوين  سوخت  مصرف  بهينه سازي  شركت 
و  برنامه ريزي  معاونت  در  مدتهاست  اما  است، 
نظارت راهبردي رئيس  جمهوري در دست ارزيابي 
است كه اميدواريم هر چه سريعتر اقدامهاي الزم 
براي تصويب و عملياتي شدن آيين نامه يادشده 
خدمت دهي  و  آفريني  نقش  زيرا  شود،  انجام 
بخشهاي  به  انرژي  خدمات  شركتهاي  مناسب 
مصرف كننده انرژي همچون ساختمان و مسكن، 
مصرف  براي  كشاورزي،  و  نقل  و  حمل  صنايع، 
صحيح و اصولي انرژي و نيز افزايش بهره وري و 

اثرگذار  انرژي، ميتواند  كاهش شدت مصرف 
باشد.

اقتصاد انرژي: چه نوع قراردادهايي در 
اين حوزه منعقد ميشود؟

كاظمي: شركتهاي خدمات انرژي در ايران 
شركتهاي نوپايي هستند, از اين رو نميتوان 
از  شاخصي  فعاليت هاي  كه  داشت  انتظار 
رو  اين  از  باشد،  شده  اجرايي  آنها  سوي 

نشده  منعقد  دولتي  بخش  در  نيز  قراردادهايي 
سوي  از  شركتها  اين  اينكه  ديگر  نكته  است؛ 

بخش خصوصي راهبري و حمايت شده اند و طبق 
اين شركتها توانسته اند  آخرين اطالعات موجود، 
را  فعاليت هايي  مسكن  و  ساختمان  بخش  در 
انجام دهند، اما همانطور كه شرح داده شد براي 
گسترش فعاليت هاي آنها به تصويب آيين نامه از 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي  سوي در معاونت 

رئيس جمهوري نياز است.

مالي  منابع  تأمين  نحوه  انرژي:  اقتصاد 
خدمات  حوزه  در  سرمايه  بازگشت  نرخ  و 

انرژي چگونه است؟
گونه  هيچ  كارفرما  راستا  اين  در  كاظمي: 
مالي  منابع  تأمين  براي  را  سرمايه اي  يا  ضمانت 
جمله  از  فعاليتها  همه  و  نميكند  ارائه  پروژه ها 
و  هزينه ها  طراحي،  نصب،  كاال،  تهيه  مهندسي، 
همچنين نحوه تأمين منابع مالي بر عهده شركت 
خدمات انرژي مربوط است و سرانجام درآمد و يا 
در  كه  انرژي  صرفه جويي  طريق  از  شركت  سود 
ميشود؛  تأمين  است،  شده  حاصل  يادشده  طرح 
باره نحوه بازگشت سرمايه يا مدت  همچنين در 
زمان بازگشت هزينه  ها هم بايد گفت كه به طور 

معمول 2 تا سه سال زمان ميبرد.

فعاليت  گسترش  موانع  انرژي:  اقتصاد 
شركتهاي خدمات انرژي در ايران چيست؟

درباره  هرچند  كاظمي: 
شركتهاي  فعاليت  گسترش 
خدمات انرژي در ايران غفلت 
و نقش اين شركتها در توسعه 
فراموش شده  اقتصادي كشور 
ضرورت  اكنون  اما  است، 
احساس  شركتها  اين  فعاليت 
بايد هر چه سريعتر  و  ميشود 
موجود  موانع  و  چالشها 
در  شود؛  برطرف  و  شناسايي 
اين راستا بانكها بايد شركتهاي 
و  كنند  شناسايي  را  يادشده 
همزمان شركتهاي بيمه اي نيز 
اقدامهاي الزم را انجام دهند. 

دولت  نقش  از  ميان  اين  در 
و  پشتيباني  حمايت،  زيرا  بود،  غافل  نبايد  نيز 
نظارت دولت در اين عرصه براي هر چه سريعتر 
انرژي  خدمات  شركتهاي  فعاليت  شدن  اجرايي 

الزم و ضروري است.

اقتصاد انرژي: با توجه به تاكيدات مديران 
الگوي  اصالح  ضرورت  درباره  نظام  ارشد 
مصرف سوخت، شركتهاي خدمات انرژي در 
تحقق اين چگونه ميتوانند مثمرثمر باشند؟

هدفمندي  قانون  اجراي  دنبال  به  كاظمي: 
در  كشور  در  انرژي  حاملهاي  قيمت  يارانه  ها، 
سالهاي اخير، اقتصاد ايران و به ويژه بخش انرژي 
را با تحول جدي روبه رو كرده كه از آن ميتوان به 
عنوان يكي از مهمترين و كاربردي ترين ابزارهاي 
از  گرفت،  بهره  كشور  در  انرژي  كارآيي  افزايش 
انرژي،  خدمات  شركتهاي  مؤثر  فعاليت  رو  اين 
يارانه ها  هدفمندي  است؛  انكارناپذير  ضرورتي 
فعاليت شركتهاي خدمات انرژي را حياتي كرده 

است. 
صحيح  اجراي  و  انرژي  مصرف  الگوي  اصالح 
معظم  رهبر  كه  آن  در  مندرج  قوانين  اصولي  و 
انقالب بر ضرورت اجراي آن بارها تأكيد كرده اند، 
ميتواند  كه  است  موضوع هايي  جمله  از 
انرژي  بخش  مشكالت  از  بسياري  راه گشاي 
كشور باشد، زيرا قانون اصالح الگوي مصرف 
كرده  تكليف  دولت  بر  صراحت  به  انرژي 
است كه تشكيل و توسعه شركتهاي خدمات 
انرژي را به طور ويژه دنبال كند و همچنين 
مشوقهاي مالي نيز براي تشكيل آنها در قانون 
پيش بيني كند. بايد موانع و چالشهاي پيش 
روي شركتهاي خدمات انرژي برطرف شود تا 
سرمايه گذاران اين حوزه بتوانند بيش از هر زمان 

ديگري در بخش انرژي نقش آفريني كنند.

مشوقهاي  پيش بيني  ضرورت 
خدمات  شركت هاي  براي  مالي 
انرژي در قانون هدفمندي يارانه ها 
فعاليت شركت هاي خدمات انرژي 

را حياتي كرده است

گزارش
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دكتر محمد رضا مقدم - معاون پژوهش 
و فناوري وزارت نفت

فعاليت  راه  سر  بر  موجود  مانع  تنها  هم اكنون 
صنعت  در   (ESCO) انرژي  خدمات  شركت هاي 
صرف  هزينه هاي  بازپرداخت  نحوه  ايران،  نفت 
شده اين شركت هاست كه هنوز سازوكار دقيقي 
البته  ندارد،  براي آن وجود  تابعه  در شركت هاي 
نظام جديد پژوهش  اين موضوع در  خوشبختانه 
و  است  شده  پيش بيني  نفت  صنعت  فناوري  و 
قطب علمي و فناوري و توسعه دهندگان در كنار 

يكديگر قرار گرفته  اند.
در طول 9 ماه گذشته فعاليت هاي چشمگيري 
نياز در  نوين مورد  فناوري هاي  براي دسته بندي 
زمينه كاهش مصرف انرژي در صنعت نفت كشور 
هشت ماه  حدود  مثال  براي  است؛  شده  انجام 
پيش شوراي انرژي هاي كارآمد در سطح ملي در 
و  علمي  مراكز  همه  و  شد  تأسيس  صنعت  اين 
دانش بنيان خارج از صنعت نفت كشور همچون 
پژوهشكده هاي دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه 
دانشگاه  مواد،  و  انرژي  پژوهشگاه  اميركبير، 
معتبر  شركت  سه  و  توسي  نصيرالدين  خواجه 
خدمات انرژي ايراني كه نمونه بارز آن شركت دانا 
انرژي است، در اين شورا عضو هستند، همچنين 
مثل شركت  نفت  در صنعت  مرتبط  شركت هاي 
اعضاي  از  يكي  نيز  سوخت  مصرف  بهينه سازي 
دانشگاه  پژوهشكده  مي آيد.  شمار  به  شورا  اين 
فعاليت  دامنه  شورا،  اين  در  شريف  صنعتي 
طرح هاي پژوهشي در زمينه بهينه كردن الگوي 
كرد  تهيه  مقدماتي  شكل  به  را  سوخت  مصرف 
و چندي پيش وزير نفت بر اساس اين حوزه ها، 
منشوري را صادر كرد كه شركت هاي تابعه وزارت 

در  موظف شدند  آن  اساس  بر  نفت 
و  پژوهش  طرح هاي  سه ماه  مدت 
يافته خود را در حوزه  ارتقا  فناوري 
به  تصويب  براي  انرژي  بهينه سازي 

اين شورا ارائه كنند.
شوراي  در  كه  طرحي  آخرين 
انرژي هاي كارآمد به تصويب رسيد، 
به ساخت نخستين نمونه خودروهاي 

سواري هيبريدي در ايران مربوط بود كه از سوي 
همكاري  با  انرژي  مصرف  بهينه سازي  شركت 
تهران  دانشگاه  فني  دانشكده  خودرو  پژوهشكده 

انجام خواهد شد.

شوراي  در  انرژي  مصرف  بهينه سازي  موضوع 
رسيدگي  تخصصي  صورت  به  كارآمد  انرژي هاي 
مي شود، از سوي ديگر مسئله ي اساسي در حوزه 
بهينه سازي، فناوري نوين و كارآمد است و تنها با 
ارتقاي فناوري مي توان، كارآيي انرژي را افزايش 

داد. 
امروزه با وجودي كه فناوري يك اصل اساسي 
اما  است،  انرژي  مصرف  بهينه سازي  مبحث  در 
متأسفانه اين امر مدت ها در كشور مغفول مانده 
تنها  كارآمد،  انرژي هاي  شوراي  هم اكنون  است؛ 
در مجموعه وزارت نفت فعال است، اما با توجه به 
اين كه در بند «د» ماده 129 برنامه پنجم توسعه 
طرح هاي  بودجه  از  درصد  يك  كه  است  آمده 
و  فناوري  بومي كردن  و  انتقال  به  بايد  توسعه اي 
كاهش مصرف انرژي تخصيص داده شود، شوراي 
مي تواند  نفت  صنعت  افزون بر  كارآمد  انرژي هاي 

ديگر حوزه هاي انرژي را نيز پوشش دهد.
تعامل  سطح  افزايش  نفت  هم اكنون  وزارت 
و  نفتي  پژوهشكده هاي  همه  ميان  مشاركت  و 
غيرنفتي كشور را در دستور كار خود قرار داده تا 

نقشه راه دقيق تري در زمينه فناوري هاي مدرن 
كند؛  تهيه  را  انرژي  مصرف  الگوي  اصالح  در 
و  بررسي  براي  گذشته  ماه هاي  در  به طوري كه 
سوي  از  شده  مطرح  پژوهشي  طرح هاي  ارزيابي 
بهينه  حوزه  در  نفت  وزارت   تابعه  شركت هاي 
كردن مصرف سوخت (همچون طرح كنترل دي 
اكسيد كربن) نشست هاي مفصلي را برگزار كرده 

است.
دهنده  خدمات  شركت هاي  ميان،  اين  در 
و  توسعه دهندگان  عنوان  به   (ESCO) انرژي 
الگوي  اصالح  فناوري هاي  اصلي  سرمايه گذاران 
مي كنند؛  ايفا  را  اصلي  نقش  كشور،  در  مصرف 
سابقه  به  توجه  با  كه  كرد  فراموش  نبايد  البته 
ايران،  در  انرژي  مصرف  بهينه سازي  آغاز  اندك 
اين  به  فعاليت ها،  ارتقاي  و  توسعه  براي  بايد 
توانمندي  بتوانند  تا  داد  بيشتر فرصت  شركت ها 

خود را بروز دهند.
ايران در مقايسه با برخي كشورهاي پيشرو در 
كره  همچون  مصرف سوخت  كردن  بهينه  حوزه 
جنوبي، عقب تر است، اما هم اكنون از نظر قوانين 
مطلوبي  فضاي  زيربنايي،  امكانات  و  مقررات  و 
براي فعاليت شركت هاي خدمات انرژي در صنعت 

نفت ايران فراهم شده است.

نقشه راه بهره گيري از 
فناوري هاي بهينه سازي 

روي ميز نفتي ها

- شركت هاي خدمات انرژي براي 
رشد به فرصت نياز دارند

- زمينه براي فعاليت شركت هاي 
نفت  صنعت  در  انرژي  خدمات 

فراهم شده است

- نحوه بازپرداخت هزينه ها مانع 
شركت هاي  توسعه  سر  بر  اصلي 

خدمات انرژي

 دكتر محمد رضا مقدم
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بهره وري انرژي؛ راهكاري 
براي مقابله با تحريم

سيدمهدي موسوي نژاد؛ عضو كميسيون انرژي مجلس
انرژي  خدمات  شركت هاي  از  مؤثر  استفاده 
و  خوب  بسيار  نتايج  مي تواند   (ESCO)

موفقيت آميزي براي اقتصاد كشور به همراه داشته 
باشد.

صرفه جويي  لزوم  بر  رهبري  معظم  مقام  تأكيد 
در حوزه انرژي كه به طور ويژه از آغاز سال 1390 
خورد،  كليد  عسلويه  منطقه  در  ايشان  حضور  با 
فضاي گفتماني وسيعي را براي توجه به تسهيل 
توليد و تصحيح مصرف انرژي در كشور ايجاد كرد. 
در اين باره مهم ترين بازوي اجرايي دولت و حتي 
شعارهاي  تحقق  و  تعميق  براي  بخش خصوصي 
و  فعال سازي  بي ترديد  بخش،  اين  در  اقتصادي 

توسعه شركت هاي خدمات انرژي است.
اگرچه هم اكنون در ايران بيش از 110 شركت 
فعال در اين حوزه وجود دارد، اما با توجه به اين 
است،  انرژي  به  متكي  كشور  يك  ما  كشور  كه 
بديهي است كه ضرورت صرفه جويي، بهره وري و 
افزايش بازدهي به حداكثر ظرفيت در مراكز توليد، 
ديگر  كشورهاي  از  بيش  انرژي  مصرف  و  انتقال 
به نظر مي رسد. شمار شركت هاي خدمات انرژي 
كشور (ESCO) در زمان حاضر در حالي به 110 
شركت رسيده كه اين تعداد در سال گذشته 73 

شركت و سال پيش از آن 21 شركت بوده است.
در راستاي اهداف كشور و با تالش هايي كه در 
جاري  سال  در  شد،  انجام  مربوط  وزارتخانه هاي 

انرژي  خدمات  شركت هاي  شمار  به  شركت   37
افزوده شده است. البته بايد تأكيد كرد كه با وجود 
قوانيني چون قانون اصالح الگوي مصرف و تكاليف 
قانوني  زيرساخت هاي  كشور،  پنجم  برنامه  قانون 
براي فعاليت اين شركت ها مهيا شده است. تائيد 
صالحيت اين شركت ها نكته ديگري است كه در 
فعاليت آنها بايد به آن توجه كرد و شركت هايي كه 
به حوزه بهينه سازي مصرف انرژي وارد مي شوند، 
داشته  را  آن  در  فعاليت  و صالحيت  اهليت  بايد 

باشند.

مقوله آموزش از ديگر مواردي است كه به منظور 
 2 از  انرژي  خدمات  شركت هاي  فعاليت  توسعه 
سال پيش و با هدف ارتقاي دانش مهندسي آغاز 
شده  است و كارشناسان اين شركت ها و كساني كه 
در اين عرصه فعاليت مي كنند به صورت رايگان 
براي  انگيزش  ايجاد  همچنين  مي بينند.   آموزش 
اين شركت ها و برگشت سرمايه  از ديگر مواردي 
است كه نقش مهمي در توسعه فعاليت اقتصادي 

در بهينه سازي انرژي دارد.
 20 حدود  فعاليت  اين  كه  گفت  بايد  ادامه  در 

سال است كه در دنيا رونق گرفته و شركت هايي 
كه در اين فعاليت حضور يافته اند، هزينه هاي خود 
را از محل درآمدهاي حاصل ازصرفه جويي انرژي 

تأمين مي كنند.
اين شركت ها در كشورهايي چون آمريكا، كره، 
ژاپن و فرانسه گردش مالي بسيار گسترده اي دارند 
زمينه خدمات  در  ابرشركت  ژاپن 70  در  تنها  و 

انرژي فعاليت مي كنند.
تعيين نقشه راه آينده در حوزه انرژي كشور، از 
از آن جهت اهميت فزاينده اي دارد كه  آن رو و 
غرب، با اعمال تحريم هاي گسترده عليه جمهوري 
بخش  هدف گذاري  با  مشخص  به طور  و  اسالمي 
از اصلي ترين  تا بر يكي  انرژي كشور، سعي دارد 

ستون هاي اقتصادي كشور اثر منفي بگذارد.
و  بهره وري  با  قطع  به طور  تحريم ها  اين  مقابله 
خواهد  امكان پذير  انرژي  مصرف  در  صرفه جويي 
بود؛ از اين رو مي توان با صراحت و اطمينان كامل 
خدمات  شركت هاي  توسعه  و  فعاليت  كه  گفت 
انرژي در ديپلماسي و حوزه سياسي كشور نيز يك 

ابزار پيش برنده و توسعه زا است.
اميد است با توجه هر چه بيشتر به منويات رهبر 
عملكرد  و  راستا  اين  در  اسالمي  انقالب  معظم 
مناسب مجلس با رويكرد قانون گذاري و دولت با 
رويكرد اجرايي، امكان توسعه هر چه بيشتر اين 

شركت ها در ايران اسالمي مهياتر و فراخ تر شود.

 توسعه فعاليت شركت هاي خدمات 
ابزار  كشور،  ديپلماسي  در  انرژي 

پيش برنده است

گزارش
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توسعه شركت هاي خدمات 
انرژي، ضرورتي براي آينده

انرژي هاي فسيلي حداقل تا سال 2050 ميالدي 
همچنان مهم ترين منبع تأمين انرژي جهان خواهند 
بود و با توجه به محدود بودن ذخاير آنها، تنها راهي 
كه مي توان از طريق آن عمر استفاده از اين انرژي ها 
كاهش شدت  و  بهينه  استفاده  كرد،  طوالني تر  را 
باالي  به مصرف  توجه  با  امروزه  است.  آن  مصرف 
انرژي، بهينه سازي به عنوان پنجمين منبع انرژي در 

جهان نام گذاري شده است.
اين موضوع حتي در ايران كه با در اختيار داشتن 
برداشت  قابل  نفت خام  بشكه ذخائر  ميليارد   157
و 33 تريليون مترمكعب ذخاير گازي در مجموع 
بزرگترين دارنده ذخاير هيدروكربوري جهان است 
نيز موضوع چشمگيري است؛ چه ايران خود يكي 
از بزرگترين مصرف كنندگان غيربهينه انرژي در دنيا 
به شمار مي رود كه اگر نتواند ضريب شدت مصرف 
پيش بيني هاي  طبق  دهد،  كاهش  را  خود  انرژي 
 1410 تا   1400 سال هاي  فاصله  در  شده  انجام 
انرژي  واردكننده  كشورهاي  جرگه  به  خورشيدي 

وارد خواهد شد.
اهميت موضوع بهينه سازي و جلوگيري از افزايش 
ضريب شدت مصرف انرژي در ايران وقتي بيشتر شد 
كه سال 1388 به نام اصالح الگوي مصرف نام گذاري 
شد و در پي آن قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 
در مجلس شوراي اسالمي تصويب و آيين نامه هاي 

اجرايي آن نيز تدوين و ابالغ شد.
مطابق پيش نويس برنامه پنجم توسعه اقتصادي 
اگر ساالنه فقط پنج درصد از شدت مصرف انرژي 
در ايران كاسته شود، در طول پنج سال اين برنامه 
بشكه  ميليون   871 و  ميليارد  يك  حدود  معادل 
نفت خام صرفه جويي در پي خواهد داشت كه اين 
سال هاي  نفت خام  صادرات  مجموع  معادل  رقم 

1386 و 1387 خواهد بود.
حال اگر قيمت نفت خام را به طور ميانگين در طول 
برنامه پنجم توسعه 90 دالر فرض كنيم، دستيابي 
به اين هدف بيش از 168 ميليارد دالر صرفه جويي 
در كشور ايجاد خواهد كرد كه با توجه به بزرگي اين 
رقم، هر گونه سرمايه گذاري براي اين منظور، توجيه 

اقتصادي خواهد داشت.

شركت هاي خدمات انرژي، فصل جديدي 
در بهينه سازي مصرف  

شركت هاي  ايجاد  جهان،  كشورهاي  از  بسياري 
براي  مؤثر  روشي  عنوان  به   را  انرژي  خدمات 
بهينه سازي مصرف دنبال كرده اند. در سه دهه اخير، 
در بسياري از كشورهاي جهان بازاري به نام بازار 
حامل هاي  مصرف  بهينه سازي  در  سرمايه گذاري 
شركت هاي  صنعت  راه اندازي  طريق  از  انرژي 
جمله  از  كه  شده  ايجاد   (ESCO) انرژي  خدمات 

روش هاي مؤثر و كارا در نهادينه كردن بهينه سازي 
مصرف انرژي در يك كشور است. نخستين شركت 
و  به صورت رسمي در سال 1978  انرژي  خدمات 
در سوئد آغاز به كار كرد و پس از آن در سال هاي 
1980 تا 1982 كشورهاي ايتاليا، انگلستان و كانادا 
به تأسيس شركت هاي خدمات انرژي اقدام كردند. 

امروزه فعاليت اين شركت ها در جهان روز به روز در 
حال افزايش است. آلمان هم اكنون با 500 شركت 
فعال در اين زمينه پيشروترين كشور و اياالت متحده 
نيز با 3/6 ميليارد دالر بيشترين ميزان سرمايه گذاري 

را در اين حوزه به خود اختصاص داده اند. 
بعد شركت هاي  به  سال 1389  از  نيز  ايران  در 
خدمات انرژي روز به روز در حال گسترش است، 
به طوري كه تعداد اين نوع شركت ها از 21 مورد در 
سال 1389 به 73 شركت در سال 1390 رسيده و 
در سال جاري نيز اين رقم به 110 شركت افزايش 
يافته است. هرچند تمركز اين شركت ها در تهران 
در همه  اين وجود هم اكنون  با  ولي  است،  بيشتر 
استان هاي كشور دست كم يك شركت خدمات انرژي 
فعال است. اين شركت ها از نوع خدماتي - مهندسي 
هستند كه در همه بخش هاي مصرف كننده انرژي، 
طرح هاي مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را طراحي، 

اجرا و تأمين مالي مي كنند. 
مديريت  علوم  و  فني  دانش  سطح  ارتقاي 

سامان روزبه
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بهينه سازي مصرف سوخت در كشور، نهادينه شدن 
انرژي در سطح ملي،  بهينه كردن مصرف  فرآيند 
كاهش ضايعات حاصل از مصرف غيرمطلوب انرژي 
به محيط زيست، بهره مند شدن مصرف كنندگان از 
منافع حاصل از صرفه جويي انرژي، افزايش چشمگير 
ميزان سطح اشتغال در اقتصاد ملي با استفاده از 
منافع  افزايش  انرژي،  اتالف  حال  در  سرمايه هاي 
ملي ناشي از كاهش مصرف انرژي و امكان كسب 
سوخت  انواع  صادرات  از  حاصل  ارزي  درآمدهاي 
يا كاهش واردات انواع حامل هاي انرژي و باالخره، 
بازار  در  خارجي  فراوان  سرمايه هاي  جذب  امكان 
پرسود كاهش تلفات انواع حامل هاي انرژي در ايران،  
از جمله دستاوردهايي است كه از گسترش صنعت 

ESCO عايد كشور مي شود.

هدفمندي يارانه ها، محرك اصلي توسعه 
ESCO صنعت

از سال 1388 و با آغاز طرح تحول اقتصادي در 
ايران، در گام نخست افزايش شديد قيمت حامل هاي 
انرژي برداشته شد و بر اساس بررسي هاي كارشناسي 
اجراي اين طرح تفاوت معني داري در روند مصرف 
انرژي در ايران ايجاد كرده است. همچنين سازمان 
بهره وري انرژي ايران اعالم نموده از زمان آغاز اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها، مصرف انرژي الكتريكي در 

بخش خانگي نه تنها رشد نيافته، بلكه در مقايسه 
با سال هاي پيش به حد چشمگيري كاهش داشته 
نيز  تجاري  و  عمومي  بخش هاي  در  روند  اين  كه 
اين  سازمان،  اين  گزارش  اساس  بر  است.  مشهود 
موضوع موجب كاهش سهم مصرف بخش غيرمولد 
خانگي نسبت به بخش مولد صنعتي شده است. به 
نظر مي رسد با اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي 
يارانه ها و رسيدن قيمت حامل هاي انرژي به سطح 
اجراي  به  عمومي  اقبال  منطقه اي،  قيمت هاي 
اين  و  شود  بيشتر  هم  باز  بهينه سازي  طرح هاي 
موضوع ضرورت توسعه شركت هاي خدمات انرژي 
از پيش گوشزد مي كند. شركت  بيش  ايران  در  را 
خدمات انرژي (ESCO) در شكل جامع و كامل خود 
شركتي است كه با هدف صرفه جويي يا بهينه سازي 
با همكاري  يا  تنهايي  به  انرژي  مصرف حامل هاي 
يك مؤسسه مالي يا ساير نهادهاي سرمايه گذار در 
چارچوب قراردادهاي مبتني بر كارآيي، در يك يا 
چند مجموعه صنعتي يا ساختماني سرمايه گذاري 
از  قرارداد متعهد مي شود پس  به طرف  و  مي كند 
مراحل مميزي انرژي، ميزان مشخصي از كاهش هدر 
رفت و بهبود مصرف انرژي را بدون هر گونه خلل به 
روند توليد محصول يا سطح آسايش و رفاه در كارخانه 
يا واحدهاي ساختماني بر اساس يك طرح مدون و 
در يك دوره مورد توافق, به مرحله اجرا بگذارد. در 

هزينه هاي  جبران  كارآيي،  بر  مبتني  قراردادهاي 
سرمايه گذاري با احتساب سود منطقي كار، از ناحيه 
هزينه هاي صرفه جويي شده در مصرف حامل هاي 
انرژي در آن مجموعه صنعتي يا ساختماني همچنين 
ساير صرفه جويي ها در هزينه هاي مرتبط با اجراي 
طرح از جمله ماليات هاي زيست محيطي و مصرف 
آب در يك دوره زماني تأمين و پرداخت مي شود. 
پس از پايان دوره قرارداد، تجهيزات نصب شده از 
واحد  يا  كارخانه  صاحب  به  متعلق  شركت،  سوي 
ساختماني خواهد بود. به نظر مي رسد اين ويژگي ها 
به اضافه جذابيت هايي مانند تحميل نشدن هزينه 
به مشتري، كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري و 
تنظيم قراردادها بر اساس ميزان كارآيي سيستم هاي 
صرفه جويي مي تواند زمينه اقبال عمومي به استفاده 

خدمات شركت هاي ESCO را فراهم كند.
بدون  حاضر  قرن  در  انرژي  خدمات  شركت هاي 
موج  كتاب  در  تافلر»  «آلوين  آنچه  مانند  ترديد 
زمينه هاي  از  يكي  بود،  كرده  پيش بيني  سوم 
سودبري  البته  و  سرمايه گذاري  تكنولوژي،  توسعه 
براي فعاالن اين عرصه باشد كه با توجه به افزايش 
قيمت هاي جهاني نفت وگاز و به طور كلي انرژي، در 
آينده اي نه چندان دور، انقالبي در زمينه كسب و 
كار ايجاد كند و افق هاي جديدي در بازار كار جهاني 

پديد آورد.

گزارش
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Here I recount the advantages that would 
attract foreign and local investors:
� Being entitled to tax exemptions for 
production projects in Iran’s under-
privileged regions as stated in Direct 
Taxes Law
� Laws favoring foreign investments
� Exemption from customs duties in 
Petzone (Petrochemical Special Eco-
nomic Zone)
� Import of machinery, facilities, 
manufactured goods without paying 
customs duties
� Incentives for import and export of 
all imported goods to Petzone
�Exemption from general regulations 
on import and export
� Exemption from levying value-add-
ed tax in transactions between manu-
factures and service providers in the 
special economic zone
� Cheap feedstock for petrochemical 
industry in a country sitting on huge oil 
and gas resources 
� Iran’s geostrategic position and good 
access to European and Asian markets
� Access to the sea as a source of water 
for petrochemical plants
� Blooming domestic market for petro-
chemical products
� Availability of Iranian skilled work-
force
� Availability of Variety of Iranian 
manufacturers
� Availability of experienced local 
EPC contractors
� Access to airlines and international 
airports
� Adjacency to Kish, Qeshm, Bushehr, 
Shiraz and Bandar Abbas with commer-
cial, industrial and tourism potentials
� Access to nationwide road network 
for export to mainland and Middle Asia
� Access to nationwide railroad
� Buying lands in installments in the 
special economic zone
� Being entitled to produce, process 
and reproduce goods to create added 

value in the special zone
� Exported goods from outside the 
country or free economic zones to the 
special zone are released without any 
formalities
� No need for credit opening and order 
registration for import of a percentage 
of manufactured goods in the special 
zone to mainland without any restriction
� Making use of facilities provided by 
the Labor Law and Employment Ser-
vices of Free Zones

 What is the difference between this 
year’s Forum with earlier ones?

 One of the differences is how actions 
are processed this year. All actions are or-
ganized and done in MS-Project according 
to their priority. The progress of actions is 
documented systematically and can be 
used in later forums. For the first time, a 
separate domain has allocated to the Fo-
rum: www.iranpetrochemicalforum.
com. All information and news on the Fo-
rum will be available there from now on.
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Fruits of IPF: Eight Large 
Petrochemical Joint Ventures

The 10th Iran Petrochemical Forum 
(IPF) will be held on the days that re-
member the 50th anniversary of petro-
chemical industry in Iran. 
This always-thriving industry has fifty 
years of excellence live behindit. For al-
most half the way, 25 years, the IPF has 
accompanied the industry. 
To know more about the IPF’s real 
achievements, we have an interview 
with NIPC Development & Planning 
Manager,RamezanOladi. He discusses 
how the previous IPFs paved the way for 
eight giant petrochemical projects.

 As this year’s IPF coincides with 
the 50th anniversary of Iran’s petro-
chemical industry, how do you assess 
the significance of past years’ forums 
in growth and development of the in-
dustry, with reference to the forum’s 
objectives?

 The main objective of IPF is to bring 
key petrochemical players together 
from across the globe. It has success-
fully been a place for both local and 
foreign senior managers and experts 
to exchange ideas. The foreign experts 
had an opportunity to come in touch 
with domestic capabilities, helping the 
parties reach a number of agreements.
Now, concurrent with the semicenten-
nial anniversary of petrochemical in-
dustry, the 10th IPF gives us an oppor-
tunity to display our national splendor 
and domestic capabilities and prove 
how petrochemical industry can play 
a key role in national economy with 

replacing crude sales with value-added 
products.
Besides, the Public Relations of NIPC 
intends to organize a ceremony remem-
bering industry veterans and their 50 
years of diligence.

 What practical outcomes and 
achievements have past years’ forums 
brought to Iran’s petrochemical in-
dustry so far?

 Iran’s Petrochemical Forum attempts 
to create an opportunity for closer rela-
tions between local and foreign manag-
ers and experts in the industry. 
Technical information exchange, for-
eign investment attraction, facilitating 
financial loans, international insurance 
coverage, local investors support were 
the main outcomes of the forum as parts 
of following joint ventures:
� Aryasasol Polymer in partnership 
with South Africa’s Sasol
� Karoun Petrochemical Company in 
partnership with Chematur Engineer-
ing International Ltd. of Sweden
� Hegmataneh Petrochemical Com-
pany in partnership with Italy’s IGS
� Mehr Petrochemical Company in 
partnership with Singapore’s API
� Alliance Philippines Petrochemi-
cal Company in partnership with the 
Philippines’Polymax
� Methanol Veniran Petrochemical 
Company in partnership with Ven-
ezuela 's Pequiven
� Hengam Petrochemical Company 
in partnership with Indonesia’s PUSRI

 A main focus in the 20-year plan 
of Iran’s petrochemical industry is to 
decrease crude sales. With sanctions 
rising and crude sales slumping, what 
would be the outlook of petrochemical 
industry? During this period, what 
function can the 10th IPF serve in or-
der to enforce Iran’s petrochemical 
industry?

 With difficulties brought by interna-
tional sanctions, the Forum introduces 
innovative investment opportunities 
and new petrochemical poles and parks 
based on a completing-the-chain-supply 
approach. 
This is a move that make resistance 
economy come true – to create oppor-
tunities out of sanctions by relying on 
domestic capabilities and knowledge 
and increasing cooperation with allied 
countries.
The Forum displays the strength and ex-
cellence of Iran’s petrochemical industry 
at the highest technological level.

 Considering the status quo of global 
markets and investment challenges in 
Iran, what incentives are offered to at-
tract investors in the 10th IPF?

 Iran sits on a strategic place in regard 
to access to target markets and interna-
tional waters, making export easier with 
lower transport costs. Sitting on huge oil 
and gas resources, Iran can also offer a 
reasonable, competitive price for petro-
chemical products. 
These are the main advantages of invest-
ments in Iran’s petrochemical industry. 
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(EPS) of 50,000 bpd, performed by lo-
cal companies. It is said that, the Chi-
nese have asked for a raise in the Rate 
of Return (ROR) on South Azadegan 
oilfield development project in spite of 
the very costly contract they signed with 
Iran, the report added.Local companies 
have brought the EPS of South Azade-
gan to 50,000 bpd over the past years, 
and some experts believe that in case 
they had continued their activities, the 
production rate of the field could have 
reached 160,000 bpd for present. In 
spite of the importance of developing 
South Azadegan oilfield for Iran, only a 
series of limited meas-
ures have been so far 
taken to develop this 
huge oilfield and the 
Chinese have been 
extremely slow in this 
regard. In order to pre-
vent wasting time in 
developing this strate-
gic oilfield, oil experts 
suggest that due to the 
very low rate of pro-
duction – about 500 
bpd of crude oil- from 
each well of Bangest-
an deep layers of other 
oilfields and since each rig can drill max. 
3 wells in a year in these layers, if the 
rigs active in these fields are relocated to 
Azadegan oilfield, a volume of at least 
3-6,000 bpd of crude oil can be produced 
by drilling each well in Sarvak layer of 
this field. Besides, a maximum number 
of 5 wells can be drilled in the field by 
each rig. According to the report, once 
Iranian rigs are located in the field, drill-
ing of two layers of Ilam and Kajdomi of 
this field- which based on the initial stud-
ies by INPEX, were supposed to house 
no oil or insignificant amount of oil and 
has not even been embedded in the buy-
back contracts with the Chinese- can be 
started. The Kajdomi layer of Azadegan 

oilfield is made of sandstone that boosts 
its recovery rate several times. Yet, since 
this layer is not carbonated, 50% of its 
reserves might be still recoverable. 

 Is Iran’s crude oil recovery rate on 
rise?
Karim Zobeidi, director of Hydrocar-
bon Resources of Corporation Planning 
Dept. of National Iranian Oil Co. (NIOC) 
has recently claimed that the recovery 
rate of Iran oilfields has been raised by 
0.28%. Based on Iran’s Fifth 5-year De-
velopment Plan (2011-2016), the recov-
ery rate of Iranian oilfields should rise by 

1% over the said period. In Iran’s Fourth 
5-year Development Plan, it had been 
also supposed to rise by 1%; however, 
this rate had not undergone any positive 
shift. The 0.28% growth in the recovery 
rate means a rise of 1.7 Bln bbls in the 
recoverable crude oil of Iran oil resourc-
es.In an analytical report by Fars news 
agency, this new claim has been rejected. 
A summary of the report is as follows: 

1. Based on Iran’s Fifth Plan, NIOC 
should have prepared and submitted a 
comprehensive plan for Iran’s hydrocar-
bon recovery rate boost to the parliament 
in the first year of the plan, however, no 
plan has been yet submitted by this com-

pany and only through oil minister’s call, 
an academic consortium has been formed 
to study the ways to boost recovery rate 
of hydrocarbon reserves of the country. 

2. In order to realize the claims made by 
the said official, an investment of at least 
over $ 100 Bln should have been made 
in the oil industry over the past two years 
on only production boost. But, this vol-
ume of investment to raise the recovery 
rate has not yet been made in that period.
3. The officials of NIOC are said to re-
fer to discovery activities as enhancing 
the recovery rate and claim that the new 

discoveries has raised the re-
covery rate not by 0.28% but 
by 1%. It should be empha-
sized that if no new fields are 
developed or appraisal and 
development wells drilled, no 
new exact recovery rate can be 
determined. 

4. Without any reference to 
the technical details of how 
this 0.28% recovery rate has 
been achieved, Zobeidi has 
only talked about the general 
projects on gas and water in-
jection and its impact on the 

recovery rate, which should be strongly 
document based. 

5. It should be noted that over the past 
years, the gas injection into the oilfields 
of the country was much lower than 
what had been officially planned by 
NIOC. NIOC had planned to inject 200 
mcm/d of gas into old fields, but only a 
volume of over 70 mcm/d has been so far 
injected on average. Hence, NIOC offi-
cials should accurately determine based 
on which new operational plans, do they 
claim the recovery rate of 0.28%. i.e. is it 
caused by any new water and gas injec-
tion units commissioned or any consider-
able rise in the volume of water and gas.
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distribution of 26% of liquid petroleum 
gas (LPG) of the country. 
A list of the companies on this holding 
is as follows based on their separate 
area:
Investment companies
1- Petrochemical Investment Co.
2- Rubber Industries Investment and 
Development Co.

Petrochemical companies
1- Fanavaran Petrochemical Co.
2- Amirkabir Petrochemical Co. 
(AKPC)
3- Khorasan Petrochemical Co.                                   
4- Abadan Petrochemical Co.
5- Ghadir Petrochemical Co.                                        
6- Marun Petrochemical Co.
7- Jam Petrochemical Co.                                            
8- Nouri Petrochemical Co.
9- Kharg Petrochemical Co. (KPC)                              
10- Shazand (Arak) Petrochemical Co.
11- Marjan Petrochemical Co.                                      
12- Morvarid Petrochemical Co.
13- Shiraz Petrochemical Co. (SPC)                            
14- Tabriz Petrochemical Co. (TPC)
15- Bakhtar Petrochemical Co.                                     
16- Ilam Petrochemical Co.
17- Farabi Petrochemical Co.

Oil & Gas companies
1- Iranol Oil Co.                                                           
2- Pasargad Oil Co.
3- Persi Iran Gas Co.                                                   
4- Anahita Oil Refining Co. (ANORC)
5- Esfahan Oil Refining Co. (EORC)                         
6- Persian Gulf Star Oil Refinery (PG-
SOC)
7- Qeshm Naft-e-Nik Refinery Co.                              
8- North Drilling Co. (NDC)
9- Arya Oil & Gas Development Co.

Rubber companies
1- Barez Industrial Group                                             
2- Iran Yasa Tire and Rubber Co. 
3- Yazd Rubber Industries

Others

1- Petrosina Co.                                                            
2- Nirouchlor Co. 
3- Iran Foreign Investments Company 
(IFIC)
The entire shares of TAPPICO belong 
to SHASTA.
 
Iran major oil & petchem products 
exports
The figures released by Iran Customs 
Administration (IRICA) show that over 
the past 11 months, a volume of 56,000 
tons of gasoline -worth $ 52 Mln- was 
exported, which compared to the pe-
riod last year, has experienced a growth 
of 100%. According to the Fars news 
agency, based on IRICA’s figures in 
the first 11 months 21st Mar. ’12 - 18th 
Feb. ’13, Iran’s exports of major oil and 
petrochemical 
products have 
been as fol-
lows:

Impacts of ‘Subsidy Reform’ on gas-
oline use
The implementation of ‘subsidy Re-
form Law’ and ‘Gasoline Rationing 
Plan’ in Iran which started in summer 
2007, has had a great impact on con-

trolling consumption of this oil prod-
uct. 
Based on the figures released by Na-
tional Iranian Oil Products Distribution 
Co. (NIOPDC), the average gasoline 
consumption per annum since the start 
of the plan until the end of 2012 had 
been 59.8, 66.9, 64.8, 61.2, 59.9 and 
63.6 Mln lpd in order; while, if ‘Gaso-
line Rationing Plan’ had not been im-
plemented and the relevant prices had 
not been adjusted, the consumption 
would have been much higher than the 
actual figures.
The following table compares the gas-
oline consumption in Iran over the past 
6 years, with and without implementa-
tion of ‘subsidy Reform Law’. 

How to speedup 
Azadegan devel-
opment project
Iran Azadegan oil-
field shares its Sar-
vak layer with Iraqi 
Majnoon oilfield. 
This field has been 
mistakenly divided 
to two north and 
south fields, the de-
velopment plans for 
both of which was 
awarded to Chinese 
companies, through 
buyback contracts, 
following the exit 

of Japanese INPEX Corp. Contrary 
to North Azadegan, as the Fars news 
agency reports, the Chinese have not 
yet performed any specific development 
operations in South Azadegan and only 
paid the costs of early production stage 

Product Weight (ton) Value ($) Year-on-year 
weight-wise change (٪)

Year-on-year 
value-wise change (٪)

Methanol 2.844 Mln 1.074 Bln -21 -15
Liquid Propane 1.365 Mln 1.073 Bln -40 -41

Urea 2.469 Mln 1.051 Bln +100 +100
Oil Bitumen 1.899 Mln 964 Mln +38 +43

Polyethylene (PE) Film 
Grade

718.000 944 Mln -16 -21

Liquid Butane 973.000 818 Mln -31 -30
Solvent Diluents 329.000 566 Mln +100 +100

Polyethylene Film Grade 334.000 445 Mln +43 +42
Styrene 322.000 440 Mln

+1 +1Other Light Oils & Oil 
Products exc. Gasoline

530.000 433 Mln

Industrial Lube Oil 358.000 417 Mln +103 +157
Ethylene Glycol (Ethandiol) 335.000 356 Mln +1 +1

Xylene 166.000 230 Mln -62 -56
Other High Density PE 

(HDPE)- Injection Molding
158.000 213 Mln +215 +235

HDPE- Windbreak Mesh 149.000 198 Mln +29 +13
Anhydrous Ammonia 370.000 194 Mln -61 -55

Terephtalate PE (PET) 92.000 120 Mln -45 -51
Benzene 69.000 76 Mln +97 +115

Linear Low-Density PE 
(LLDPE)

52.000 67 Mln +42 +48

Light Hydrocarbon Oils & 
Products excl. Gasoline

84.000 55 Mln -83 -89

Grease 67.000 53 Mln +36 +36
Gasoline 56.000 52 Mln +100 +100

Motor Engine Oil 30.000 37 Mln +128 +143
Slack Wax 52.000 36 Mln +100 +100

Year ended 
20th March

Consumption without imple-
mentation of law (Mln lpd)

Consumption with imple-
mentation of law (Mln lpd)

Saving (Mln lpd)
Due to law CNG Consumption Total

2008 81.9 59.8 18.3 3.8 24.1
2009 89.1 66.9 17.2 5 22.2
2010 98 64.8 22.9 9.3 32.2
2011 107.8 61.2 32.6 13 46.6
2012 119.2 59.9 42.3 17 59.3

20th Dec 2012 132.7 63.6 52.1 17 69.1
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Reports

Iran private sector challenges in 
crude oil exports
Among the most controversial is-
sues this Iranian year (ending 20th 
March 2013), has been 20% sales of 
exported crude oil by Iranian private 
sector. This has been the first time the 
private sector was given the right to 
sell crude oil so as to circumvent the 
west sanctions imposed on Iranian 
oil. However, private sector has faced 
numerous obstacles which prevented 
it from succeeding.
In an interview with Eghtesade Iran 
Online, Hasan Khosrojerdi, head of 
Iranian Oil, Gas & Petrochemical 
Products Exporters' Union (OPEX), 
pointed out the problems the private 
sector has come to regarding crude 
oil exports as saying: “Oil ministry 
does not assume the ‘bank guaran-
ties’ foreign banks open to be suffi-
cient and asks for equal to 125% of 
the value of the cargo to be deposited 
as guaranty in Rials.”

He added: “Several banks have ad-
mitted to open bank guaranty in Rials 
- equivalent to 125% of the value of 
the cargo - but it has not been realized 
in practice yet.” 
He continued: “We expect, as it is the 
usual practice all over the world, they 
sell the crude oil cargoes to the local 
private sector with approved credit; 
however, oil ministry says credit will 
be allocated to accredited companies 
and public firms. They tell us our 
credibility should be ratified by Cen-
tral Bank of Iran (CBI) or parliament 
so as to be able to obtain credit. Ear-
lier, they had asked us to form a con-
sortium which we did; but, they now 
talk of credit and payment method."
As Khosrojerdi believes, the private 
sector has realized that the oil minis-
try has asked for ‘bank guaranty’ in 
Rials while being aware that it cannot 
be opened by Iranian banks, neither 
anything can be done abroad under 
current circumstances."

Stating that the private sector has 
been after customers for a long time 
and has signed contracts abroad, and 
made commitments, Khosrojerdi 
added: "The credit of the private sec-
tor, in this way, has been totally ques-
tioned."

 TAPPICO: A major player in Iran 
oil industry
Tamin Petroleum and Petrochemical 
Investment Co. (TAPPICO), a sub-
sidiary of Social Security Investment 
Co. (SHASTA), is composed of two 
integrated holdings of Tamin Gas and 
Oil Investment Company and Tamin 
Chemical and Petrochemical Invest-
ment Company.
Aiming to create integration in the  
holding and enhance its capability in 
Iran oil industry, this company has 
been active in different fields  and pres-
ently produces about 30% of bitumen, 
17% of base oil, 17% of tire, 10% of 
linear low density poly-ethylene (LL-
DPE), 27% of low density poly-eth-
ylene (LDPE), 11% of high density 
poly-ethylene (HDPE), 23% of PVC, 
12% of methanol, 5% of urea, 4% of 
ammonia, 9% of aromatics and 39% 
of acetic acid of the country as well as 
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China Feb oil imports from Iran rises 
by 81% on year
Source: Reuters
A recent report shows that China's Feb-
ruary crude oil imports from the Islam-
ic Republic of Iran have increased by 
more than eighty percent compared to 
the corresponding period last year. Chi-
na, Iran's top crude oil customer, bought 

nearly 2.0 million tons of 
Iranian crude in February, 
equivalent to about 521,330 
barrels per day (bpd).
The figure rose 81 percent 
from 288,576 bpd a year 
earlier.

South Korea's Feb Iran crude im-
ports down 32.6 pct y/y
Source: Reuters
South Korea imported 3.97 million 
barrels of crude oil from Iran in Feb-
ruary, 32.6 percent lower than a year 
ago under U.S. sanctions pressure, data 
from state-run Korea National Oil Corp 
showed on Friday. Compared with Jan-
uary, the country's Iranian crude oil im-

ports last month were also 
down 32.6 percent, pulling 
its the imports from Iran 
in the first two months of 
the year down 23.7 percent 
from the same period last 
year to 9.87 million barrels, 
according to the data.

India asks EU to clarify stance on 
Iran oil insurance
Source: Economic Times
Energy-hungry India has sought clari-
fication from the European Union on 
insuring oil supplies from Iran as trade 
with Tehran gets tougher due to Western 
sanctions, India's foreign minister said 
on Friday. European reinsurance firms 
under heavy pressure to help block 

Iran's oil exports are reluctant to 
deal with Indian insurers that want 
to cover refineries processing Ira-
nian crude. The minister, Salman 
Khurshid, said he had asked the 
European Union to clarify the situ-
ation as he tries to resolve the rein-
surance problem and other issues.

 Shell owes Iran $2.3 billion
Source:: Reuters
Oil major Royal Dutch Shell lost mon-
ey trading Iranian crude in 2012 shortly 
before a European Union embargo and 
still owes $2.3 billion to Tehran for oil 
purchases. The details, revealed in Shell 
regulatory filings, is the first disclosure 
of its dealings with Iran in 2012, when 

it kept buying Tehran's oil right up to 
the mid-year EU embargo deadline. 
The loss raises questions about Shell's 
decision to continue trading with Iran 
in the first half of 2012, taking advan-
tage of an exception for pre-existing 
contracts, when many of its rivals had 
stopped.
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Iran slips to 7th among crude oil sup-
pliers to India
Source: PTI
With India cutting import of oil from Iran, 
the Persian Gulf nation has slipped four 
places to become India's seventh-largest 
crude oil supplier in current fiscal. 
Iran, which was India's second biggest 
supplier of crude oil after Saudi Arabia in 
2010-11, supplied 9.7 million tons during 
April-December period of current year, 
the Lok Sabha was informed today. 
The supplies from Iran were behind 
Saudi Arabia's 24.8 million tons, Iraq's 
17.2 million tons, Venezuela's 15.1 mil-
lion tons, Kuwait's 13.2 million tons and 
UAE's 11.4 million tons. India had last 

fiscal (2011-12) rel-
egated Iran to third 
spot with 18.1 mil-
lion tons of imports. 
These were behind 
32.5 million tons 
from Saudi Arabia 
and 24.1 million 
tons from Iraq. 
During current fis-
cal, Iranian supplies 
made up for 7.2 per 
cent of the India's 
oil imports, down 
from 10.5 per cent in the previous fiscal 
(2011-12). India has been since last year 
cutting import of crude oil from Iran after 

US and European nations sanctions made 
shipments and payments difficult.

Iran exported over $ 10 Bln worth 
petchems: NPC MD
51 petrochemical companies of the coun-
try produced 37.3 Mln tons of petrochem-
icals in the first 11 months of current year 
(ending 20th March) about 14.5 Mln tons 
of which - worth over $ 10 Bln - were ex-
ported abroad.
Stating the above, Abdol Hossein Bayat, 
managing director of National Petro-
chemical Co. (NPC), added: “11.2 Mln 

tons of petchems - worth Ri-
als 144,000 Bln - were sold via 
Bourse Kala in local market and 
made available to the down-
stream industries,” reported the 
news agency of Iran oil ministry. 
About the role and significance of 
the exports in petrochemical in-
dustry, Bayat explained: “Petch-
em products make up for 38% of 
Iran non-oil exports.

‘Gasoline vapor recovery’ project 
launched
At the opening ceremony of a ‘gasoline 
vapor recovery’ project in city of Karaj, 
Fereydoun Jalilian, manager of the pro-
ject at National Iranian Oil Products 
Distribution Co. (NIOPDC), referred to 
an average of about 65 Mln lpd of gaso-
line consumed in Iran and stated: “Upon 
consumption of this volume of gasoline, 
a volume of about 200 Mln lpd of gaso-
line vapor is also produced,” reported the 

Mehr news agency. 
Stating that gasoline is pres-
ently vaporized in 10,000 road 
tankers, 80 oil stores and 3,000 
gasoline stations, Jalilian ex-
plained: “The implementation 
of ‘gasoline vapor recovery’ 
project will not only prevent it 
from being wasted, it will also 
cause a volume of 300,000 lpd 
of gasoline to be recovered 
without need to any refineries.”

Iran Oil Exports Seen Rising 13% by 
IEA
Source: Bloomberg
Iranian oil shipments advanced 13 per-
cent last month even as the U.S. imple-
mented sanctions complicating sales from 
the Persian Gulf country, according to the 
International Energy Agency. Countries 
purchased 1.28 million barrels a day from 
Iran in February, compared with an up-
wardly revised 1.13 million barrels daily 
in January, the Paris-based adviser to 28 
oil-consuming nations said in a report 
today. New U.S. rules requiring import-

ers to pay in local currencies 
kept in escrow accounts did 
not appear to affect February 
shipments, the agency said. 
Iranian exports are still down 
from a daily average of 1.5 
million a day last year and 
2.5 million in 2011, before 
sanctions intensified, IEA 
estimates show. Exports will 
average 1.38 million barrels 
a day in the Iranian fiscal 
year starting March 21, 2013, the IEA 
estimates. That’s in line with the govern-

ment’s budget expecting 1.3 million bar-
rels a day, according to the report.
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Iran’s first LNG cargo in 3 years: 
NIGC MD
Managing director of National Iranian 
Gas Co. (NIGC) Javad Owji referred 
to the 60% headway the construction 
of Iran ‘LNG plant’ has already made 
and added: “Iran LNG plant is supposed 
to have an annual production capacity 
of over 10 Mln tons of LNG. Iran first 

LNG cargo is foreseen to be exported 
to international markets within the next 
three years.”
Seemingly, due to financial issues and 
west sanctions imposed against Iran, 
Iran LNG project has made no headway 
during the last 6 months. The first LNG 
cargo was supposed to be offered in the 
international market by March 2014.

US renews Iran sanctions waivers for 
10 EU countries, Japan
Source: WSJ
The U.S. State Department said it ex-
tended for another 180 days waiver to 
sanctions against Iran for Japan and 10 
European Union countries.

The nations - Belgium, Czech Republic, 
France, Germany, Greece, Italy, Japan, 
the Netherlands, Poland, Spain and the 
U.K. - qualified in March 2012 for an 
exception to Iran sanctions because they 
significantly reduced their oil purchases 
from Tehran, as required by U.S. law 

signed in 2011. The extension, first used 
in September, grants the waivers to fi-
nancial institutions in those countries to 
do business with Iran’s central bank for 
another 180 days, when they’re up for re-
newal again. A total of 20 countries and 
economies have received the waivers.

Iran ‘PGP Holding’ to be on bourse 
tomorrow
The initial offering of 5% of the shares 
of the largest Petrochemical Holding of 
the country - ‘Persian Gulf Petrochemi-
cal Holding’ (PGP Holding) - with its 
entire 15 subsidiaries will begin on 
Monday, 18th of Mar. ’13, through Ira-
nian Bourse.
Being on the verge of getting privatized, 
managing director of ‘PGP Holding’ 
Jamshid Sabzkar said: “At present, this 
company makes up for 45% of the coun-
try’s petrochemical production capaci-

ty,” reported Iran Securities & Exchange 
News Agency (SENA). 
Referring to the performance of ‘PGP 
Holding’, Sabzkar explained: “This 
company exported 6.5 Mln tons of prod-
ucts- worth $ 6.5 Bln last Iranian year 
(ended March 2012). Its export volume 
reached 5.2 Mln tons - worth $ 4.9 Bln - 
in the first 11 months of this year. It also 
sold 5 Mln tons of its products- worth 
Rials 58,000 Bln in local market.”
He added: “This holding comprised 
51% of the entire petchem exports of the 
country this year value-wise and 49% of the local market weight-wise.”

US says Greek shipper evaded sanc-
tions on Iran
Source: Reuters
The United States blacklisted a Greek 
business executive and 14 of his compa-
nies on Thursday, accusing them of con-
spiring with Iran to acquire eight large 
petroleum tankers used to transport Ira-
nian oil to unwitting foreign customers 
in defiance of Western economic sanc-
tions. 
The Treasury and State Departments 
said in an announcement that the eight 
tankers, capable of carrying roughly 
$200 million worth of oil per shipment, 
are really owned by Iran and not the net-
work of trading companies operated by 
the Greek executive, Dimitris Cambis. 
The announcement said Mr. Cambis had 
established the companies to acquire the 
tankers for Iran, masking its identity to 
skirt the sanctions, which have reduced 

the country’s ability to 
export oil, a critical part 
of the Iranian economy. 
The sanctions apply to 
Mr. Cambis, the eight 
tankers and what the 
statement described 
as 14 front companies 
acting on behalf of the 
National Iranian Oil 
Company and the Na-
tional Iranian Tanker 
Company. Both have 
already been blacklist-
ed. Reuters reported on 
Feb. 26 that Mr. Cambis 
had spent about $204 million in 2012 
to acquire the tankers, and that Iranian 
tankers had transferred their oil to these 
vessels on the high seas. These so-called 
ship-to-ship or S.T.S. transfers are diffi-
cult to monitor. 

Mr. Cambis was quoted by Reuters as 
saying that the tankers were for a venture 
managed from the United Arab Emir-
ates, and that “there is no Iranian vessel 
that has done any S.T.S. with us.”
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NEWS
First exploration/ production license 
issued
The first license for production from Iran 
hydrocarbon reservoirs to produce oil 
from Soroush oilfield in the Persian Gulf 
has been issued by Iran’s Oil Ministry 
for National Iranian Oil Co. (NIOC) to 
be operated by Iranian Offshore Oil Co. 

(IOOC).According to the news agency 
of Iran oil ministry, this temporary li-
cense will be expired in 6 months and is 
extendable by maximum 6 more months. 
Afterwards, a permanent license will be 
issued provided that all the applicable 
provisions are satisfied. 
During this temporary issue, ownership 

of the oil and gas in the field/ reservoir, 
the entire wells and their products be-
long to the government, while the well-
head facilities and flow lines, transfer 
pipelines as well as the installations, 
processing, injection and gas refineries, 
plants and liquid gas will belong to the 
license holder.

Iran’s base oil cargoes supply tightens 
Source: ICIS
The availability of Group I base oil 
cargoes from Iran has tightened after 
refiners Sepahan oil and Iranol oil be-
gan reducing  their output a month ago 
ahead of the Iranian New Year holidays, 
according to market sources.
 The Iranian base oil market will remain 
shut from 21 March to 5 April for the 
holidays which began on Thursday, 
Middle East traders said.  “There is no 
product coming out of Iran for the past 
one to two months”, a Singapore based 
trader said. “Whatever cargoes that has 
been offered in the past few weeks were 
from UAE based traders’ stockpiles, 
albeit at higher prices,” the Singapore-
based trader added. 
 Demand from the United Arab Emir-
ates (UAE) and the surrounding region 

as a whole has remained firm 
as prices of Iranian Group I 
cargoes are generally priced 
more competitively that car-
goes from  Europe, the US or 
southeast Asia, according to a 
market source.
 The ongoing sanctions by the 
US on Iranian oil products has 
failed to dampen buying inter-
est as cargoes are often export-
ed out of the UAE, the source 
said. 
 “Buyers are price conscious, they will 
always source for the most competitive 
price regardless of cargo origin," the 
market source added. The tightness in the 
market will ease and cargo availability 
may return to normal once production in 
Iran resumes after the New Year holidays 
in early April, according to traders. Of-

fers of Iranian origin cargoes for SN500 
grade of base oils into India were heard at 
$980/tonne (€755/tonne) CFR (cost and 
freight) but these were deemed unattrac-
tive as cargoes that were produced in In-
dia were available at a US dollar parity of 
$940-970 DEL (delivered), sources said.

Big petchem projects may use NDF 
resources
Moayed Hosseini Sadr, a member of 
parliament Industries and Mines Com-
mission, said: “At the meeting of pet-
rochemical committee of parliament In-
dustries and Mines Commission which 
was held on Wednesday 13th of Mar., 
2013, it was decided that large petro-

chemical projects to make use of re-
sources of National development Fund 
(NDF).” 
According to the news agency of Iran oil 
ministry, he added: “It has been also ap-
proved in this meeting to allocate Rials 
6,000 Bln worth of credit for West Eth-
ylene Pipeline (WEP) in the next Iranian 
year (starting 21st March 2013).”
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The above mentioned equations show 
us that in Libya 1% change in oil export 
value ,increase 1.68% nominal GDP 
but in Iran 1% change in oil export 
value ,increase less than 1% (0.91%)  
nominal GDP.
For example if in both of the countries, 
oil export value equal (1,000,000 barrel 
per day) if Oil export value  for both 
countries increase 10% then Libya 
Nominal GDP in 2011 will increase 
from $36874 million to $43068 mil-
lion (16.8% increase) and Iran Nomi-
nal GDP in 2011 will increase from 

$482445 million to $526347 million 
(9.1% increase) .
Although in the same level of Oil ex-
port value Libya GDP growth rate will 
be around 17% but for Iran is around 
9% and if we consider inflation and in-
dustry effects, gap between the results 
will increase.

Reference of Study-
1-“OPEC’s Benefit for the Member 
Countries” Jamola Khusanjanova Insti-
tute for Development and Human Secu-
rity #802 IEB, April 2011

2- “Impact of Petroleum Revenue and 
the Economy of Nigeria” G.N. Ogbon-
na and  Appah Ebimobowei, Current 
Research Journal of Economic Theory 
4(2): 11-17, 2012
3-“An Empirical Growth Model for 
Major Oil Exporters” Hadi Salehi Es-
fahania, Kamiar Mohaddesby, and M. 
Hashem Pesaran, Working Paper June 
4, 2012 
3- OPEC Annual Statistics Bulletin 
2012
4- BP Energy Statistics Review
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Contribution of Oil Export 
revenues to GDP in OPEC 
Member Countries Afshin Javan

In this short study effect of oil export revenues on GDP 
growth rate in OPEC member countries is studied.
GDP growth rate is a function of oil income, Industry added 
value, services added value and also Agriculture added value.
If the share of oil export revenue increases in economy as an 
inflow, definitely mentioned effect is high on GDP. (Because 
share of export oil revenue increase in GDP breakdown)
In nominal base you can see dependency of OPEC members 
on oil in the following figure and this mentioned effect will 
change if CPI is considered (consumers Price Index Effect).

OPEC Members Countries’ Oil Dependency

Oil Dependency=% (Oil Export Value /GDP) 
Regarding to above graph the dark columns represent coun-
tries with high dependency to oil and the light ones represent 
the low ones.
For further study correlation between GDP and Oil Export 

Value in Iran and Libya would be calculated.
Also in following graph presented oil export revenue growth 
rate VS. GDP growth rate for Iran and Libya from 1972-2011 
and it would be show strong correlation between GDP and 
Oil Export revenue in both countries.

Regarding to above graphs the oil income growth rate and 
GDP growth rate have same trends and based on mentioned 
relation General formula defines as :
Ln(GDP) = a + b Ln(Oil Export value)+error 

Estimation for Libya-
Ln(GDP_lib) =-8.742 + 1.658 Ln(I_lib)
T:                      (-13.69)     (30.34)
R2=0.977

Estimation for Iran-
Ln(GDP_lr) =-0.667 + 0.91 Ln(I_lr)
T:                      (-0.72)     (11.23)
R2=0.941
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Emerging Countries
Markit reported the seasonally adjusted 
Brazil Purchasing Managers’ Index 
(PMI) posted 52.5 in February, down 
only slightly from January’s 22-month 
high of 53.2. The headline PMI has 
remained above the 50.0 mark – sign-
aling expansion – for five consecutive 
months. Moreover, the average PMI 
reading so far in Q1 2013 (52.9) is 
above that recorded during the final 
quarter of last year (51.2).
 The seasonally adjusted Purchasing 
Managers’ Index™ (PM) – a compos-
ite indicator designed to give a single-
figure snapshot of operating conditions 
in the manufacturing economy – posted 
54.2 in February (up from 53.2 in Janu-
ary), to signal a further improvement in 
business conditions. Nevertheless, the 
index was below the long-run series 
average.
The survey’s headline figure is the Pur-
chasing Managers’ Index (PMI) – a 
composite indicator designed to give a 
single-figure snapshot of operating con-
ditions in the manufacturing economy. 
Readings above 50.0 indicate an over-

all improvement in business conditions, 
below 50.0 an overall deterioration. 
The PMI was unchanged in February, 
posting 52.0. That was the sixteenth 
positive reading in the past 17 months, 
and broadly in line with the survey’s 
historic average of 52.1.
Manufacturing new order growth eased 
slightly in February, but remained 
strong.
After adjusting for the strong seasonal 
factors associated with the Spring Fes-
tival, the Purchasing Managers’ Index 
(PMI) – a composite indicator designed 
to provide a single figure snapshot of 
operating conditions in the manufactur-

ing economy – posted 50.4 in February, 
down from 52.3 in January, signaling 
a marginal strengthening of operating 
conditions in the Chinese manufactur-
ing sector. The PMI has now posted 
above the 50.0 no-change mark for four 
successive months also the rate of job 
creation was fractional, with a majority 
of panelists (nearly 89%) reporting no 
change.
Bloomberg reported that China may 
hold off tightening monetary policy 
after growth in services and manufac-
turing weakened, The People’s Bank 
of China is “fully confident of control-
ling inflation this year,” According to 
Deputy Governor statement. While the 
nation faces “some” pressure, he esti-
mated the consumer-price index will 
rise about 3 percent in 2013, compared 
with 2.6 percent last year.
Chinese Policy makers aim to keep 
consumer-price gains at about 3.5 per-
cent, Bloomberg News reported in 
December, citing two bank executives 
and a regulatory official briefed on the 
matter. Wen set a goal of 4 percent for 
2012.
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in 2014-17, Indonesia will 
achieve faster economic ex-
pansion, at an average of 6.6% 
a year.
HSBC reported that Indonesia 
posted a fall in production for 
the first time in seven months 
and firms cut staff for the third 
month running as new order 
numbers failed to improve.
Markit reported that the sea-
sonally adjusted index edged 
back above the no-change 
mark of 50.0 during February, 
posting 50.5 (up from 49.7 in 
January). The latest reading 
indicated an improvement in the health 
of the manufacturing sector, albeit only 
slight.
JP Morgan reported that since peaking 
at 23%oya in August 2011, inflation 
has slowed dramatically, bottoming at 
5.0% last August before moving higher 
to 7.1% last month. Inflation is set to 
grind higher but this year is forecast 
to average 8.3% versus 9.1% last year 
and a hefty 18.7% in 2011. At the same 
time, the trade balance was in surplus 
last year for the first time in two dec-
ades. We expect Vietnam to have run 
trade and current account surpluses 
(BoP basis) of 2.7% and 2.2% of GDP 
last year, which should narrow but stay 
positive this year. Also, Vietnam should 
follow up its 7.5% of GDP overall BoP 
balance last year with a 4.6% of GDP 
surplus this year. This should leave FX 
reserves at around US$33 billion by 
yearend, or about three months of im-
port coverage, from around US$24 bil-
lion, or 2.5 months of import coverage, 
at end-2012.
 The improvement in the macroeco-
nomic environment is a positive sign 
from a sovereign risk perspective but it 
also is the symptom of a more concern-
ing slowdown in activity over the last 
few years.
 This is reflected in credit growth, which 
after averaging around 30% for seven 
years, slowed to 12% in 2011 and 
to 9% last year. Through February 
this year, SBV has reported that loan 
growth is down 0.2%. The weakness 
in credit growth has shown in GDP 
growth, too, as the economy grew 
just 5.0% last year and is expected 
to grow only 5.2% this year. While 
impressive by global standards, this 
pales in comparison to the 7%-8% 

growth rates prior to 2009.
Based on HSBC report In Vietnam, 
manufacturing output rose modestly 
and new export orders declined for the 
ninth month in a row.
Inflation rate changes in selected Asia 
Pacific countries have not significant 
changes from December 2011 till Janu-
ary 2013, excluding Indonesia that had 
increase. 
 After adjusting for seasonal factors, in-
cluding the Tet holidays, the HSBC Vi-
etnam Manufacturing PMI posted 48.3 
in February, down from 50.1 in January. 
The PMI therefore posted a reading be-
low the neutral 50.0 mark – to signal 
contraction – for the second time in the 
past three months. 
Although the rate of dete-
rioration indicated was only 
modest, it was nonetheless 
the sharpest since August 
last year.
The Taiwan Purchasing Man-
agers’ Index (PMI), a com-
posite indicator designed 
to provide a single-figure 
snap-shot of the health of the 
manufacturing sector, posted 
50.2 in February, down from 
51.5 in January. That signaled 
a fractional improvement in operat-
ing conditions for the third successive 
month.

Latin America
Peru
JP Morgan reported that Peru GDP grew 
6.3% in 2012, the strongest pace in 
Latin America, even with 4Q exhibiting 
a more pronounced deceleration than 
expected. In fact, December GDP grew 
by 4.3%, below JP Morgan pervious re-
port 5.0% forecast, taking the 3-month 
sa  reading to 2.5%q/q from 6.9% in 3Q 
and a 7.1% average in 1H12. With a 
low statistical carryover for 2013 (2.2% 
against 2.9% in 2012), our call for 6.0% 
average growth in 2013 counts on re-
accelerating growth throughout the 
year (from 2.5% in 4Q12 to 5.0%q/q 
in 1Q13, 7.0% in 2Q, and a 7.0% aver-
age in 2H, see table). So far anecdotal 
evidence and some leading indicators 
corroborate our view that 4Q’s breather 
will be temporary; even so, potential 
global headwinds and lingering risks to 
the mining sector warrant ongoing at-
tention.
Based on Consensus forecast report; 
last year’s global downturn took its toll 
on world demand and hit the economic 
performances of several of Latin Amer-
ica’s commodity – exporting countries.
Compare with sluggish activity exhib-
ited in Argentina and Brazil, both Chile 
and Venezuela fared better last.

Inflation rate changes in selected Latin 
America countries have not significant 
changes from December 2011 till Janu-
ary 2013.

GDP growth rate forecast in selected Latin 
America countries in March 2013 by Consensus

CPI Changes in Selected Asia Pacific Countries CPI Changes in Selected Latin America Countries
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although the changes will be phased in 
over 12 months to October 2013.

GDP growth rate for OPEC member 
countries is around 5.3%.
Inflation rate changes in selected OPEC 
member countries has not significant 
changes from December 2011 till Janu-
ary 2013, excluding Venezuela that had 
more increase.

MENA
The foundations of the energy sys-
tem in the Middle East and North Af-
rica (Mena) are “shifting” as fossil fuel 
subsidies put pressure on the region’s 
export volumes, according to the Inter-
national Energy Agency’s (IEA) chief 
economist Fatih Birol.
Speaking to International Oil Daily on 
the sidelines of the International Petro-
leum conference on Monday, Birol said 
the use of fossil fuel subsidies in the 
MENA region is based on a fallacy and 
their application will have to change 
dramatically as the growth of renew-
able energy impacts the energy matrix.
The IEA estimates that fossil fuel subsi-
dies totaled some $523 billion in 2011, 
with MENA accounting for half.
In the MENA region, Iran is “making 
some steps” towards cutting fossil fuel 
subsidies, while he sees “significant ef-

forts” in Kingdom of Saudi Arabia, Ku-
wait and the UAE.

Regarding to African Oil 
and Gas Monitor report 
The Egypt economy is also 
facing a meltdown. The 
budget deficit rose for the 
first half of the current fis-
cal year –July to December 
2012 – by 24% to US$13.7 
billion. Total government 
expenditures have risen to 
US$36 billion and inflation 
during December increased 
by 4.7% over the previous 
month and foreign reserves 

have fallen from US$15 billion in De-
cember to US$13.6 billion in January. 
Meanwhile, Egypt is hoping to secure a 
US$4.8 billion standby credit from the 
International Monetary Fund (IMF).
Also Bloomberg reported that Egypt’s 
credit rating, cut for the fifth time in 

two years by Moody’s In-
vestors Service, may face 
another downgrade amid 
stalled talks over Interna-
tional Monetary Fund ac-
cording to the ratings com-
pany. Egypt’s economy has 
grown about 2 percent an-
nually in the last two years, 
according to data compiled 
by Bloomberg, the slowest 
rate of expansion since the 
early 1990s.
Bahrain Economic Devel-
opment Board (EDB), said 

that Bahrain's economy grew 4.4% in 
the first three quarters of 2012 mainly 
driven by a strong recovery in the non-
oil sector, and real full-year growth is 
estimated at 3.9%, In particular, Bah-
rain plays an important role as a gate-
way to the rapidly expanding GCC  
economies, and the opportunity this of-
fers for investors is demonstrated by the 
strong performance of key non-oil and 
gas sectors.

AFRICA
MEES reported that year-on-year infla-
tion in South Sudan was seen to have 
accelerated to 35% in January, empha-
sizing the need for a quick resolution to 
its dispute with North Sudan. Inflation 
is up from the 25.2% posted by the Na-
tional Bureau of Statistics for Decem-
ber, but down from around 41% in No-
vember.

Juba’s January 2012 decision to shut 
down its oil production has left it strug-
gling with a severe shortage of currency 
– a problem exacerbated by the fact that 
South Sudan needs to import almost 
everything.
A resumption of oil production and ex-
ports, analysts say, would give South 
Sudan access to the hard currency it 
needs to pay for imports, and improve 
the overall economic situation.
In Sudan, the situation is even worse as 
the country battles its worst economic 
crisis in decades. Official data showed 
January inflation at 43.6%, down slight-
ly from the 44.4% posted in December.
According to Africa Business Report, 
China’s exports to Africa increased to 
over $80bn in 2012.
China’s export to Africa grew 5% faster 
than to any other region last year, whilst 
China’s import from Africa increase by 
26%,twice the speed of China’s imports 
from any other regions.
China’s average monthly exports to 
Africa have increased by about $1 bil-
lion each year since 2008, rising most 
recently from an average of $6 billion a 
months throughout 2011 to an average 
of $7 billion in 2012.  

Asia Pacific
Indonesia’s fiscal position has improved 
in recent years, leading to a decline in 
government debt relative to GDP, but 
volatile oil prices remain a source of 
fiscal uncertainty, given the high fuel-
subsidy bill. In 2012 the government 
initially expected to record a budget def-
icit equivalent to 1.5% of GDP, but its 
forecast was revised twice, to 2.3-2.4%.
As exports account for a relatively small 
proportion of its GDP, Indonesia should 
cope better than most of its neighbors 
with the still subdued global economy 
in 2013, when we expect the country's 
real GDP to grow by 6.4%.
As the external environment improves 

OPEC members Countries GDP Growth 
Rate in March 2013

CPI Changes in Selected OPEC member Countries
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OPEC
Deutsche Bank AG expects Saudi Ara-
bia will soon allow foreigners to invest 
directly in local company shares, join-
ing hedge fund Passport Capital LLC 
(Limit Liability Company) in predicting 
the market is set to open. The kingdom 
is the top emerging market and direct 
foreign investment in equities, which 
could happen in the next year, may at-
tract as much as $30 billion of inflows. 
Saudi companies are boosting profit-
ability after the kingdom’s $727 bil-
lion economy expanded 6.8 percent last 
year, five times more than developed 
markets, according to data compiled by 
Bloomberg.Markit reported that   Feb-
ruary data pointed to a further improve-
ment in operating conditions at non-oil 
producing private sector companies in 
Saudi Arabia. The headline PMI posted 
58.5, up from 58.1 in January. Output 
and new order growth remained solid 
and employment levels continued to 

rise. Meanwhile, purchasing activity in-
creased at a sharp rate also employment 
levels at non-oil producing private sec-
tor firms rose further during February.
In Kuwait, 31% of the companies are 
'definitely hiring' in the next three 
months, with 30% stating that they are 
'probably' hiring. In a year's time, 73% 
of companies are expecting to hire new 
employees. "The clear improvement in 
the number of jobs to be available in the 
coming 12 months is a positive sign for 
Kuwait's economy.
Head of Abu Dhabi Economic Develop-
ment Department, said that The UAE’s 
exports to Japan grew by almost 3 per 
cent to Dh161.9 billion ($44.1 billion) 
in 2012 compared to Dh156.78 bil-
lion ($42.72 billion) in 2011. The low 
exchange rate of the dollar against the 
Japanese yen had contributed to the rise 
in trade exchange between both coun-
tries which has been boosted further 
by the high level of public spending 

by the Japanese government to encour-
age businesses and investments in the 
country.
The 2013 budget has been signed off by 
the Executive Council of Ministers and 
will be discussed by parliament ahead 
of a final voting deadline of February 
15th, but few details of spending pro-
jections have been released. The budg-
et assumes a real GDP growth rate of 
7.1%—a slowdown from the official 
growth estimate of 8% in 2012—and 
a benchmark oil price of US$96/bar-
rel, much higher than the conservative 
US$77/b in the 2012 budget.
One of the key goals of the Banco Na-
cional de Angola (BNA, the central 
bank) will be to reduce the level of 
dollarisation in the economy and thus 
improve the effectiveness of monetary 
policy. The passage of a law in 2012 re-
quiring international oil firms to chan-
nel their payments through domestic 
banks will also help to boost liquidity, 
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