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سخن اول

قانون هدفمندي يارانهها
محمد آقائي تبريزي  -معاون اسبق وزير نفت
شوپخش فرآوردههاي نفتي ايرا 
ن
و مديرعاملشركتمليپاالي 

2

معنا و مفهوم هدفمندي يارانهها ,اينبود ه
و هست كه نحوه اعمال و كاهش آنها را بطور
تدريجي و دورهاي و تا مرحله حذف ،اصالح كنيم
كه امري اصولي و مبتني بر منافع ملي و عدالت
اجتماعي است .قانون هدفمندي يارانه ها در
تاريخ  88/10/26توسط مجلس شوراي اسالمي
(مجلس هشتم) به دولت دهم ابالغ گرديد ،در
مورد اين قانون ذكر نكات زير ضروري است :
 -1مواد 1و3و 4اين قانون ناظر به نحوه اصالح
قيمتها در برنامه پنجم است كه اساسا درارتباط
با اصالح تدريجي قيمت حاملهاي انرژي به
عنوان مهمترين يارانهها در كشور ميباشد .
در بندها و تبصرههاي بند  1اين قانون
مطرح گرديده كه قيمت فروش داخلي بنزين،
نفتگاز ،نفتكوره ،نفتسفيد و گازمايع وساير
فرآوردههاي نفتي ،با لحاظ کيفيت حاملها و با
احتساب هزينههاي مترتب (شامل حملونقل،
توزيع ،ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا
پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
کمتر از نود درصد ( )%90قيمت تحويل روي
کشتي (فوب) درخليج فارس نباشد و ميانگين

قيمت فروش داخلي گازطبيعي به گونهاي تعيين
شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران ،معادل حداقل هفتاد و پنج درصد ()%75
متوسط قيمت گازطبيعي صادراتي پس از کسر
هزينههاي انتقال ،ماليات و عوارض شود .
بنابراين در مورد حاملهاي هيدروكربوري
فوقالذكر ،اوالً حداقل قيمت در پايان برنامه
پنجساله پنجم تعيين گرديده و ثانياً اين قيمت
به نرخ تسعير ارز حاملهاي وارداتي و يا صادراتي
مرتبط شده است .
-2مواد 7و8و 11اين قانون ناظر به نحوه
مصرف درآمدهاي ناشي از اجراي قانون ميباشد.
درماده  7دولت مجاز گرديده به ميزان%50
از اين منابع براي پرداخت يارانه در قالب
پرداختهاي نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان
درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور
اقدام نمايد.
در ماده  8دولت مكلف به هزينه نمودن %30
از اين منابع براي پرداخت كمكهاي بالعوض به
واحدهاي توليدي ،خدماتي و مسكوني يا يارانه
سود تسهيالت و يا وجوه اداره شده براي اجرا در
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موارد ذيل اين ماده گرديد و در اين موارد دست
دولت باز گذاشته شد .
در ماده  11مقرر گرديد تا بميزان  %20از اين
منابع توسط دولت در اعتبارات جاري و تملك
دارائيهاي سرمايهاي ،هزينه گردد .
اساساً در اين قانون يك موضوع محوري در
اجراي هدفمندي يارانهها مبنا قرار گرفته و آن
اينكه با افزايش قيمتها ,منبع درآمدي براي
دولت حاصل گردد كه در درجه اول با لحاظ
درآمد خانوارها در دهكهاي دهگانه درآمدي ،به
كليه خانوارهاي كشور پرداخت گردد (از سهم
 %50منابع) ،كه طبقهبنديخانوارها دردهكهاي
درآمدي در دولت وقت مشخص نگرديد و در
درجه دوم كمك بالعوض به واحدهاي توليدي
و خدماتي و مسكوني (از سهم  %30منابع) كه
طبقهبندي آنها بدرستي توسط دولت وقت
روشن نشد و در درجه سوم كمك به دولت (
از سهم  %20منابع) در نظر گرفته شده است .
جدا از تاخير يكساله در اجراي اين قانون
توسط دولت دهم ،چندين نقيصه اجرايي و عدم
اجراي قانون را شاهد هستيم كه مهمترين آن ها
به شرح زير است :

سخن اول
اول -عدم لحاظ درآمد خانوار ،مطابق قانون،
در توزيع يارانه خانوارها بدليل روشن نبودن
جايگاه هر خانوار در دهكهاي درآمدي كه اين
امر باعث گرديد كه از روش پرداخت يكسان
به افراد خانوارها از طريق سرپرست خانواده
استفاده گردد .اين موضوع به هيچ وجه ،هدف
برقراري عدالت اجتماعي در توزيع يارانه بين
دهكهاي درآمدي را مدنظر قرار نميدهد و
فقط يك پرداخت عمومي يكسان به افراد در
كليه خانوارهاست كه صرفاً اثر اجتماعي افزايش
قيمتها بر روي دهكهاي كمدرآمد را بدنبال
داشته است.
دوم -عدم پرداخت مناسب كمكهاي بالعوض
به كليه واحدهاي توليدي (از سهم  %30منابع)
كه اين امر ضربه جدي به واحدهاي توليدي
بخصوص واحدهاي توليدي كوچك كه در سراسر
كشور گسترده شدهاند زد ،ضربهاي كمرشكن كه
تعداد كثيري از آنها را به تعطيلي كشاند .
سوم -عدم بسترسازي فني ،عملياتي در
ساختار اقتصادي و صنعتي و توليدي و خدماتي
كشور و اقدامات الزم اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي مناسب با آن براي اجراي مراحل بعدي
قانون ،چراكه اصالح كامل قيمتها متناسب با
آنچه در متن قانون آمده ،مهلت تا پايان برنامه
پنجم را دارد و زمان زيادي را صرفاً روي همان
مرحله اوليه ماندهايم .
چهارم -روند تغييرات قيمتي مطابق قانون
ميبايستي جدا از نگاه تدريجي ،نگاهي به قيمت

فوب خليج فارس داشته باشد كه در تبديل آن
به قيمت داخلي مستقيما تابع قيمت ارز است .
تغييرات شديد قيمت ارز در طول يكسال
گذشته و در مقاطعي بيشتر از سه برابر شدن آن
و كاهش ارزش پول ملي ،باعث شده كه قيمت
داخلي واقعي حاملهاي انرژي مطابق قيمت
فوب خليج فارس به شدت افزايش يابد و فاصله
قيمتهاي كنوني داخلي را با آنها شديدا ً افزايش
داده است .همين امر مجددا ً باعث گسترش قاچاق
سوخت گرديده چرا كه قيمت حاملهاي انرژي
بخصوص بنزين و گازوئيل در كشورهاي همسايه
تحت تاثير قيمت ارز در مقابل ريال با قيمتهاي
كنوني داخلي فاصله گرفته و انگيزههاي قاچاق را
به يكباره افزايش داده است .
پنجم -سرازير كردن منابع درآمدي ناشي
از اجراي مرحله اول قانون و نيز منابع خارج از
قانون كه توسط دولت قبلي براي توزيع يارانه به
خانوارها پرداخت شد ،بطور جدي روي نقدينگي
جامعه و متناسب با آن تشديد تورم تاثير جدي
گذاشته است.
در هر صورت عدم اجراي صحيح و به موقع
قانون هدفمندي يارانهها از يكطرف و آثار سوء
و نقايص اين امر از طرف ديگر ،تاثير سنگيني
بر روي وضعيت مخاطره آميز اقتصاد كشور بر
جاي گذاشته است .بنابراين با اين نحوه اجراي
قانون هدفمندي يارانهها ،بويژه در شرايطي كه بر
اقتصاد گذشته است ،نه به عدالت اجتماعي دراين
مورد رسيدهايم و نه گامي اساسي در هدفمندي
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برداشتهايم و با كاهش ارزش پول فاصله قيمتي
ج فارس حفظ شد و قاچاق
مجددا با نرخ فوب خلي 
فرآورده مجددا ً برقرار گرديد و تورم سنگيني نيز
از بابت نحوه اجراي آن به اقتصاد كشور وارد شد.
در اينباره مكررا ً و بويژه در هفتههاي پاياني دولت
قبل عنوان ميگرديد كه هدفمندي يارانه ها و
با كمك كارت سوخت ،در كاهش مصرف تاثير
جدي داشته و اعداد غيرواقعي در اين باب ارائه
ميگرديد .در صورتيكه اگر مث ً
ال در مورد بنزين
به اعداد و ارقام مصرف بنزين در كشور مراجعه
شود ،اضافه بر حدود  74ميليون ليتر مصرف
كنوني بنزين در كشور ،در حال حاضر حدود
معادل  20ميليون ليتر معادل بنزين نيز توسط
 CNGجايگزين گرديده كه در مجموع از نظر
ارزش كل ،مصرفي معادل حدود  94ميليون ليتر
بنزين را در روز نشان ميدهد كه نوعاً و هيچوقت
در تبليغات به اين تجميع اشاره نميگرديد كه
از ميزان متوسط مصرف روزانه  73ميليون ليتر
در روز در سال  1385و قبل از سهميهبندي
و نيز اجراي هدفمندي يارانهها ،به ميزان قابل
توجهي بيشتر است .يكي از مهمترين اثرات كارت
سوخت ،مسئله جلوگيري از قاچاق بود كه تغيير
نرخ ارز اين اثر را نيز از بين برده است .اجراي
صحيح اهداف اوليه و برنامه سهميهبندي بنزين
و كارت سوخت و استفاده صحيح از اين ابزار در
اجراي كامل و صحيح و بموقع قانون هدفمندي
يارانهها و اصالح مستمر آن ميتوانست از اين
پيامدها بطور جدي جلوگيري نمايد.
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نفت و گاز

چشمانداز تقاضا و عرضه
نفت و گاز طبیعی

سعیده شفیعی

4

هر ساله نهادهای مختلفی چشماندازهایی از بازارهای انرژی ارائه مینمایند .سه نهاد بینالمللی دبیرخانه اوپک ،آژانس
بینالمللی انرژی و اداره اطالعات انرژی آمریکا مهمترین و معتبرترین آمار در بخش چشمانداز انرژی جهان را ارائه
مینمایند .با توجه به اهمیت بازار نفت و گاز طبیعی برای ایران ،در این گزارش به بررسی چشمانداز این دو منبع انرژی از
دید این سه نهاد پرداخته شده است.
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نفت و گاز
 -1چشمانداز تقاضای نفت
در گزارش دسامبر تحوالت بازار نفت آژانس بینالمللی انرژی ،روند تقاضای
نفت (به تفکیک مناطق) در سال  2013پیشبینی شده است .همان گونه که
در جدول شماره ( )1مشاهده میگردد:
 بر اساس پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی ،تقاضای نفت کل جهان از
 88.9میلیون بشکه در روز طی سال  2011به  89.7میلیون بشکه در روز
در سال  2012افزایش داشته است و به  90.5میلیون بشکه در روز در سال
 2013خواهد رسید.
 گزارش آژانس بینالمللی انرژی از روند تقاضای نفت طی سالهای اخیر
در کشورهای عضو ( OECDسازمان همکاری اقتصادی و توسعه) نشان میدهد
تقاضای نفت در این کشورها کاهشی بوده است و انتظار میرود این روند در
سال  2013نیز ادامه یابد .به نظر میرسد این مسأله به دلیل صرفهجوییها و
استفاده از سوختهای جایگزین نفت در این کشورها باشد.
 همچنین بر اساس پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی ،تقاضای نفت چین
در سال  2013با  300هزار بشکه افزایش نسبت به سال  2012به  9میلیون
و  800هزار بشکه خواهد رسید .چین پس از ایاالت متحده آمریکا دومین
مصرفکننده نفت جهان به شمار میرود و افزایش یا کاهش رشد اقتصادی
این کشور ،تأثیر بسزایی بر تقاضای نفت کل جهان دارد.
 تقاضای نفت کشورهای خاورمیانه در سال  2013با افزایش  200هزار
بشکهای نسبت به سال  2012مواجه خواهد گردید .بر اساس برآورد آژانس
بینالمللی انرژی ،این منطقه در سال  2012معادل  7میلیون و ششصد هزار
بشکه در روز مصرف نفتخام داشت که به  7میلیون و  800هزار بشکه در روز
در سال  2013افزایش مییابد.
 کشورهای غیر  OECDنیز رشد تقاضای نفت را تجربه خواهند نمود.
تقاضای نفت این کشورها طی سال  2011معادل  42میلیون و  400هزار
بشکه در روز بود که به  43میلیون و  600هزار بشکه در سال  2012رسید
و این آژانس پیشبینی میکند این رقم به  44میلیون و  800هزار بشکه در
سال  2013برسد.
 تقاضای نفت کشورهای آمریکای شمالی در سال  2011معادل 24
میلیون و  100هزار بشکه بود که به  23میلیون و  800هزار بشکه در سال
 2012کاهش یافت و پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی از این رقم حاکی از
این است که این رقم طی سال  2013ثابت خواهد ماند.
جدول ( :)1تقاضای نفت جهان به تفکیک مناطق از دید آژانس بینالمللی انرژی طی دوره 2009-2013
(میلیون بشکه در روز)

منطقه

2011

2012

تقاضا به تفکیک فصول در سال 2013

1

2

3

4

2013

OECD

46.5

46.0

46.0

44.8

45.9

46.3

45.7

غیر OECD

42.4

43.6

44.0

44.7

45.1

45.3

44.8

خاورمیانه

7.4

7.6

7.3

7.8

8.2

7.7

7.8

4.4

4.6

4.6

4.6

4.8

4.9

4.7

9.2

9.5

9.9

9.7

9.7

10.0

9.8

روسیه
چین
آمریکای شمالی

30.4

30.3

30.0

30.2

30.8

30.7

30.4

کل جهان

88.9

89.7

90.0

89.5

91.1

91.6

90.5

طی سال  2013خواهد رسید که همچنان  0.8درصد رشد را نشان میدهد.
همانگونه که قابل مشاهده میباشد منطقه آمریکای شمالی با مصرف 23.8
میلیون بشکه نفتخام در روز همچنان بزرگترین مصرفکننده نفت در جهان
باقی خواهد ماند .اتحادیه اروپا ،چین و اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز از عمده
مصرفکنندگان نفتخام خواهند بود.
جدول ( :)2عرضه و تقاضای نفت جهان از دید دبیرخانه اوپک طی دوره 2012-2013

منطقه

مصرف
2012

(میلیون بشکه
در روز)

تقاضای جهان
عرضه غیراوپک
مایعات گازی اوپک
تفاضل عرضه
و تقاضا

رشد مصرف
2012/2011
(درصد)

مصرف
2013

(میلیون بشکه
در روز)

رشد مصرف
2013/2012
(درصد)

88.8

0.8

89.6

0.8

53.0

0.5

53.9

0.9

5.7

0.4

6.0

0.2

30.1

-0.2

29.6

-0.4

در نمودار شماره ( )1چشمانداز رشد تقاضای نفت در کشورهای منتخب
خاورمیانه طی دوره  2012-2013آمده است .بر این اساس طی سال ،2013
عربستان با رشد بیش از  100هزار بشک ه همچنان بیشترین رشد مصرف
نفتخام در منطقه را خواهد داشت .کویت با حدود  20هزار بشکه و ایران
و امارات هر کدام با حدود  10هزار بشکه رشد مصرف در رتبههای بعدی
قرار میگیرند .در مجموع رشد مصرف نفتخام در کشورهای مذکور به طور
متوسط حدود  190هزار بشکه در روز طی سال  2013خواهد بود.
نمودار ( :)1چشمانداز رشد تقاضای نفت در کشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره 2012-2013
(هزار بشکه در روز)

در نمودار شماره ( ،)2روند و چشمانداز مصرف کل نفتخام جهان و رشد
تولید غیراوپک طی دوره  2010-2014از دید اداره اطالعات انرژی آمریکا
مشاهده میگردد .همان گونه که قابل مالحظه است طی سالهای  2013و
 2014مصرف نفت نسبت به سال  2012روند افزایشی خواهد داشت که این
رشد در سال  2014بیشتر از سال  2013برآورد شده است.
نمودار ( :)2مصرف نفتخام کل جهان و رشد تولید غیراوپک

در جدول شماره ( )2چشمانداز تقاضای نفت جهان در سال  2013به
تفکیک مناطق ،از دید دبیرخانه اوپک آمده است .بر این اساس ،تقاضای
نفت جهان با  0.8درصد رشد به  88.8میلیون بشکه در روز در سال 2012
رسید .این رقم بر اساس برآورد دبیرخانه اوپک ،به  89.6میلیون بشکه در روز
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نفت و گاز
 -2چشمانداز عرضه نفت
در گزارش تحوالت بازار نفت آژانس بینالمللی انرژی در دسامبر ،2012
روند عرضه نفت به تفکیک مناطق در سال  2013پیشبینی شده است.
همان گونه که در جدول شماره ( )3مشاهده میگردد:
 کل تولید نفت کشورهای غیراوپک در سال  2012معادل  53.3میلیون
بشکه در روز برآورد شده است که به  54.2میلیون بشکه در روز در سال
 2014افزایش خواهد یافت.

سال  2012عرضه نفت جهان با افزایش مواجه بوده است؛ در حالی که تولید
اوپک با کاهش مواجه گردیده است.
نمودار ( :)5روند عرضه نفت جهان و اوپک

جدول ( :)3عرضه نفت جهان به تفکیک مناطق از دید آژانس بینالمللی انرژی طی دوره 2009-2013
(میلیون بشکه در روز)
2009

2010

2011

1.7

1.7

1.6

1.5

OECD

18.8

18.9

18.9

19.7

20.3

کل غیراوپک

51.4

52.6

52.8

53.3

53.8

54.0

روسیه

13.3

13.5

13.6

13.7

13.7

13.6

3.8

4.1

4.1

4.2

4.2

4.2

منطقه
خاورمیانه (غیراوپک)

چین

2012

2013/1

2013/2

2013/3

2013/4

2013

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

20.1

20.1

20.7

20.3

54.1

54.7

54.2

13.4

13.6

13.6

4.2

4.2

4.2

اوپک

29.1

29.2

29.9

-

-

-

-

-

-

NGLs

4.9

5.4

5.8

6.2

6.3

6.4

6.6

6.6

6.5

کل اوپک

34.0

34.6

35.7

-

-

-

-

-

-

نفت خام

همچنین در نمودارهای شماره ( )3و ( )4عرضه نفت اوپک و غیراوپک در
سال  2012و  2013از دید آژانس بینالمللی انرژی آمده است .همان گونه
که مالحظه میشود برآورد این نهاد از عرضه غیراوپک در سال  2013کمتر
از  30میلیون بشکه در روز میباشد.
تولید اوپک نیز طی سال مذکور کمتر از  32میلیون بشکه (در مقاطع
مختلف) برآورد شده است.

در نمودار شماره ( )6چشمانداز رشد عرضه غیراوپک بر اساس برآورد
سازمان اوپک طی دوره  2011-2013ارائه شده است.
همان گونه که قابل مشاهده میباشد بیشترین رشد عرضه نفتخام
کشورهای غیراوپک ،در بین تولیدکنندگان نفت قاره آمریکا (کانادا ،مکزیک
و آمریکا) طی دوره مذکور رخ داده است.
نمودار ( :)6چشمانداز رشد عرضه کشورهای غیراوپک
(میلیون بشکه در روز)

نمودار ( :)3عرضه اوپک و غیراوپک در سال 2012

نمودار ( :)4چشمانداز عرضه اوپک و غیراوپک در سال 2013
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در نمودارهای شماره ( )7تا ( ،)10روند تولید نفت کشورها عضو اوپک
در سال  2012از دید آژانس بینالمللی انرژی نشان داده شده است که بر
این اساس:
 تولید نفت عربستان سعودی در سال  2012بین  9.5 -9.7میلیون
بشکه در روز در نوسان بوده که باالتر از تولید نفت این کشور طی دوره
 2009-2011میباشد.
 تولید نفت نیجریه از جوالی  2012شروع به کاهش نمود و از 2.3
میلیون بشکه در روز در این ماه به کمتر از  1.9میلیون بشکه در روز در ماه
نوامبر رسیدکه نسبت به تولید سالهای قبل این کشور افت محسوسی دارد.
 تولید نفت عراق در سال  2012حدود  500هزار بشکه در روز افزایش
یافت و از  2.7میلیون بشکه در روز در ماه ژانویه به  3.2میلیون بشکه در
روز در ماه نوامبر رسید .قابل توجه است که این رقم نسبت به تولید سه
سال اخیر این کشور باالترین میباشد.
 تولید آنگوال طی سال  2012با نوسان مواجه بوده است و پس افت
 200هزار بشکهای در ماه جوالی به  1.8میلیون بشکه در روز در نوامبر
بازگشته است.

در نمودار شماره ( )5به بررسی چشمانداز عرضه نفت اوپک و جهان از دید
دبیرخانه اوپک پرداخته شده است .بر اساس این برآورد ،در ماههای پایانی
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نفت و گاز
است سرمایهگذاری در میادین نفتی ایران متوقف گردد .بر اساس این گزارش،
میادین نفتی ایران دچار کاهش افت طبیعی هستند و جهت جلوگیری از این
مسأله نیازمند سرمایهگذاری عمده میباشند.

نمودار ( :)7تولید نفت نیجریه

نمودار ( :)11تولید نفت ایران

نمودار ( :)8تولید نفت عربستان

7
اداره اطالعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش خود از چشمانداز
کوتاهمدت بازار انرژی به بررسی وضعیت تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی
در سطح جهان پرداخته است .در نمودار شماره ( )12نوسانات تولید نفت
اوپک از دید این نهاد ارائه شده است.
نمودار ( :)12تولید نفت اوپک از دید اداره اطالعات انرژی آمریکا
(میلیون بشکه در روز)

نمودار ( :)9تولید نفت آنگوال

همان گونه که نمودار شماره ( )13نشان میدهد بر اساس برآورد اداره اطالعات
انرژی آمریکا ،ظرفیت مازاد اوپک (که به طور عمده به وضعیت تولید عربستان
متکی است) در سطح  2.3میلیون بشکه در روز طی دسامبر  2012ثابت مانده
است .پیشبینی این نهاد نشان میدهد این ظرفیت مازاد طی سالهای 2013
و  2014به ترتیب به  3.1و  3.8میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت .این
تخمین شامل ظرفیت مازاد موجود ایران نمیشود زیرا این ظرفیت به دلیل
وجود تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صادرات نفت کشور مسکوت مانده
است .برآورد افزایش ظرفیت مازاد اوپک حاکی از آن است که طی دو سال آینده
انتظار کاهش قیمت نفت (به دلیل افزایش عرضه اوپک) وجود دارد.

نمودار ( :)10تولید نفت عراق

نمودار ( :)13چشمانداز ظرفیت مازاد تولید نفتخام کشورهای اوپک
(میلیون بشکه در روز)

در نمودار شماره ( )11به روند تولید نفت ایران طی سالهای 2009-2012
از دید آژانس بینالمللی انرژی پرداخته شده است .روند نزولی تولید نفت ایران
در سال  2012به خوبی در این نمودار قابل مشاهده میباشد.
اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز در گزارش چشمانداز کوتاهمدت بازار انرژی
خود چنین بیان میدارد که تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا سبب شده
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 - 3تقاضای گاز طبیعی
بر اساس آخرین آمار صندوق بینالمللی پول از وضعیت اقتصادی منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا ،در سال  ،2011عرضه گاز طبیعی سه درصد و
تقاضا  2.25درصد افزایش یافتند .منطقه خاورمیانه یکی از بزرگترین مناطق
تولیدکننده و مصرفکننده گازطبیعی جهان میباشد .این منطقه در حدود
ت شده جهان را در خود جای داده است اما اغلب
 41درصد ذخایر گاز اثبا 
تولیدکنندگان گاز در خاورمیانه خود مصرفکننده گاز نیز میباشند .صندوق
بینالمللی پول برآورد میکند تقاضای گاز طبیعی در خاورمیانه طی دوره
 ،2011-2017ساالنه سه درصد رشد نماید .همان گونه که نمودار شماره
( )59نشان میدهد عمده این رشد در ایران و عراق خواهد بود.
نمودار ( :)14مصرف گاز طبیعی در کشورهای خاورمیانه طی دوره 2000-2016

مصادف با افزایش تقاضای داخلی خواهد بود .این امر خصوصاً در الجزایر ،مصر،
قطر و عربستان سعودی محسوس میباشد که افزایش درآمدهای صادراتی از
این محل را محدود خواهد نمود.
جدول ( :)4تولید و صادرات گاز طبیعی در ایران و سایر کشورهای منطقه
از دید صندوق بینالمللی پول

متغیر
نام کشور

تولید گاز طبیعی (میلیون بشکه در روز)

صادرات گاز طبیعی (میلیون بشکه در روز)

2010

2011

2012

2013

2010

2011

ایران

3.03

3.14

3.14

3.20

کویت

0.21

0.23

0.26

0.25

عربستان سعودی

2012

2013

0.37

0.39

0.29

0.28

0.13

1.62

1.71

1.81

1.91

0.0

0.13
0.0

0.13

0.13

قطر

2.53

3.12

3.25

3.27

1.93

2.74

2.75

2.55

امارات متحده عربی

1.18

1.21

1.24

1.26

0.47

0.58

0.59

0.61

عراق

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

در نمودار شماره ( )15رشد صادرات گاز قطر در مقایسه با سایر صادرکنندگان
نفت خاورمیانه آمده است .همان گونه که قابل مشاهده است از سال 2011
صادرات قطر به صورت فزاینده رشد یافته است؛ در حالی که صادرات سایر
کشورها ثابت باقی مانده است .این مقایسه از این جهت قابل تأمل است که
میدان گازی پارس جنوبی قطر با ایران مشترک است و صادرات بیشتر این
کشور به معنای برداشت بیشتر از ذخیره مشترک با ایران میباشد.
نمودار ( :)15رشد صادرات گاز قطر در مقایسه با صادرات سایر تولیدکنندگان نفت خاورمیانه

 - 5عرضه گاز طبیعی
در جدول شماره ( )4تولید و صادرات گاز طبیعی در ایران و سایر کشورهای
تولیدکننده نفت منطقه خاورمیانه بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول آمده
است .همان گونه که این جدول نشان میدهد ایران به عنوان بزرگترین
تولیدکننده گاز در منطقه شناخته میشود اما قطر به عنوان بزرگترین
صادرکننده میباشد .گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد رشد
صادرات گاز در منطقه خاورمیانه در حال کاهش است؛ زیرا افزایش در تولید
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مصاحبه با دکترمهدي عسلي

كارشناس اقتصادي و رئيس اسبق

ي
موسسه مطالعات بينالمللي انرژ 
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 پس از اظهارات اخير آقاي مهندس زنگنه
كه قيمت واقعي بنزين را حدود 3هزار تومان
دانستند و نيز سخنان برخي از نمايندگان
مجلس در خصوص قيمت حاملهاي انرژي،
تغييرات قيمت بنزين و ساير فراوردههاي
نفتي و نيز برق و گاز به موضوع بحث در بين
خانوارها و كارشناسان اقتصادي تبديل شده
است ،به نظر شما قيمت واقعي بنزين چقدر
است و چگونه بايد تعيين شود ؟
جناب آقاي مهندس زنگنه وزير محترم نفت در
مصاحبهاي كه پنجم شهريور ماه داشتند اشاره
كردند که قيمت واقعي هر ليتر بنزين در ايران بيش
از  3هزارتومان است و در عين حال از سياست توليد
خودروي كارامد و کممصرف و عرضه بنزين گران
حمايت كردند .واضح است كه منظور ايشان افزايش
بالفاصله قيمت بنزين نبود و ايشان در اين سخنان
نظر به ميانمدت و بلندمدت داشت و سياست دولت
هم در شرايط كنوني ،همانطور كه اخيرا توسط
سخنگوي دولت اعالم شد ,باالبردن قيمت بنزين و
ساير حاملهاي انرژي نيست .در هر حال رقم اظهار
شده توسط وزير نفت ،براورد تقريبي خوبي از قيمت
واقعي نفت در قيمتهاي كنوني نفتخام و بنزين در
بازارهاي بينالمللي و نيز نرخ ارز است و اين موضوع
با مالحظه قيمتهاي فراوردههاي نفت در بازارهاي
بينالمللي ،قابل مشاهده است .رقم مزبور را ميتوان
قيمت پايه بنزين در صورت اجراي فاز دوم قانون
هدفمندكردن يارانهها دانست ،زيرا قانون مزبور
دولت را مكلف ميكند قيمت بنزين را به تدريج
به نزديك قيمتهاي بنزين در خليجفارس برساند.
بنظر من اهميت جزء دوم اين بخش از سخنان
ايشان حتي بيشتر است زيرا ارتباط قوي بين كارايي
انرژي خودروها و مصرف سوخت و نيز كيفيت هوا
در شهرهاي بزرگ وجود دارد كه مستقيما با سالمت

مردم ارتباط دارد .از انجا كه هزينه خريد اتومبيل
براي خانوارها شايد بعد از مسكن بزرگترين اقالم
هزينه باشد ،بنابراين خودروهاي كاراتر با قيمتهاي
مناسب ،بخوبي افزايش هزينه سوخت را جبران
ميكند و مطالعات اقتصادي قابل اعتمادي در اين
زمينه در دست است (البته براي كشورهاي توسعه
يافته) كه رابطه بين قيمت سوخت و تقاضا براي
خودروها با كارايي بيشتر را نشان ميدهد.
 قيمت بنزين در حال حاضر با قيمتهاي
بينالمللي چه نسبتي دارد .عواقب تثبيت
نرخ بنزين در ايران چيست؟ 
قيمت بنزين در ايران حال حاضر حدود 0.10
يورو (يك دهم يورو و يا ده سنت) در مقايسه با
( 1/13يك يورو و سيزده سنت) متوسط بينالمللي
است كه  91درصد كمتر از متوسط جهاني است.
جدول زير كه از سايت اينترنتي هزينه مسافرت
گرفته شده ،قيمت يك ليتر بنزين و گازوييل در
كشورهاي مختلف در ماه گذشته را نشان ميدهد :
قيمت يك ليتر بنزين و ديزل در ايران و چند
كشور منتخب در اوت ( 2013يورو بر ليتر)
كشور

بنزين
بدون سرب

نفتگا ز

استراليا

1/04

1/09

كانادا

0/95

0/93

هند

0/92

0/65

ايران

0/09

0/02

بريتانيا

1/61

1/65

امريكا

0/71

0/77

اين جدول به خوبي نامعقول بودن قيمت
بنزين و ساير فراوردههاي نفتي در ايران را نشان
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ميدهد .واضح است كه تثبيت قيمت بنزين در
شرايط تورمي كنوني ،به سرعت نسبت قيمتها
را به ضرر بنزين تغيير داده و قيمت واقعي آن را
كاهش ميدهد كه بدون شك بر افزايش مصرف
بنزين موثر است .تثبيت قيمت و سهميههاي
بنزين و ورود خودروهاي جديد به ناوگان حمل
و نقل ،دو عامل افزايش مصرف بنزين درکشور
بوده ،ضمن آنکه باتوجه به تثبيت سهميهها ،بنزين
نيمه يارانهاي با قيمت  400توماني ذخيره شده
در کارتهاي هوشمند سوخت هم به ميزان قابل
توجهي افزايش يافته است .بنا بر آمار اعالم شده در
تعطيالت نوروزي ،رکورد مصرف روزانه نزديک به 100
ميليون ليتر بنزين در کشور به ثبت رسيد .آمارهاي
رسمي شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
نشان ميدهد که از هفته گذشته تاکنون مصرف
بنزين يک رشد جديد حدود  5درصدي را تجربه
کرده به طوريکه براي نخستين بار از ابتداي فصل
تابستان تاکنون متوسط مصرف روزانه بنزين معمولي
و سوپر کشور از مرز  80ميليون ليتر در روز فراتر
رفته است .با توجه به ركود اقتصادي و رشد بطيي
درآمدها ،افزايش مصرف بنزين در شرايط كنوني را
ميتوان به كاهش قيمت واقعي بنزين نسبت داد و
اين ارقام به خوبي نشان ميدهند كه بدون منطقي
كردن قيمت سوخت ،نميتوان انتظار ثبات مصرف
بنزين را داشت.
 در شرايط حاضر براي كنترل افزايش
فزاينده مصرف بنزين چه ميتوان كرد؟
هر چند سخنگوي محترم دولت اعالم كرده كه
قيمت سوخت تا سال آينده تغيير نخواهدكرد ،ولي
با توجه به ارقام فزاينده مصرف بنزين و از دست
رفتن دستآوردهاي طرح هدفمندكردن يارانههاي
انرژي كه كنترل مصرف فراوردههاي نفتي و به ويژه
بنزين از اهداف اصلي آن بوده ،به نظر من بهتر است
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در اولين فرصت ،بهسمت اصالح قيمت بنزين و
ساير فراوردههاي نفتي حركت كرد .در شرايطي كه
جمعيت ،شهر نشيني و ناوگان حمل و نقل كشور
توسعه مييابد ،دوشيوه بيشتر براي كنترل تقاضا براي
سوخت وجود ندارد .سهميهبندي مصرف بنزين و
رعايت اكيد سهميهها از طريق كنترل عرضه و يا
افزايش قيمت بنزيل و گازوييل به سطحي كه اثر
قيمتي ،اثر درامدي و ساير عوامل رشد تقاضا براي
سوخت را خنثي كرده و آنرا در حد مطلوب نگهدارد.
تا چندي پيش يك سيستم سهميهبندي چند نرخي
در فروش بنزين حاكم بود كه در آن هر ليتر بنزين به
قيمت  1000ريال براي دستگاه هاي دولتي4000 ،
ريال بنزين سهميه و  7000ريال قيمت بنزين آزاد
محاسبه ميشد كه ظاهرا هم اكنون بنزين 1000
ريالي حذف شده است .حال در اين شرايط كنوني
چنانچه دولت بر حفظ اين سيستم سهميهبندي
تاكيد داشته باشد ،ميتوان با حفظ عرضه بنزين
نيمهسهميهاي با قيمت  4000ريال ادامه داد ولي
اجازه داد تا بنزين به اصطالح آزاد  7000ريالي
بتدريج به سمت قيمتهاي خليج فارس افزايش يابد.
اين افزايش بايد متناسب با نرخ رشد تورم باشد تا
بتدريج نسبت قيمتها را بنفع بنزين و گازوييل تغيير
و رشد مصرف بنزين را تا حدي كنترل كند .دراين
صورت از سويي به صرفه جويي در مصرف بنزين و
حاملهاي انرژي و از سوي ديگر به كاهش ميزان
سوبسيد دولت به اين حاملهاي انرژي كمك خواهد
شد.
متعاقبا ميتوان با اصالح قانون هدفمندكردن
يارانهها ،افزايش قيمت بنزين و ساير حاملهاي انرژي
را به يك برنامه توسعه وسايط حمل و نقل عمومي
در شهرهاي بزرگ مرتبط كرد تا به موازات افزايش
قيمت فراوردههاي نفتي ،مردم شاهد بهبود كارايي
حمل و نقل عمومي از محل افزايش قيمت بنزين
بوده و تشويق به همراهي با اجراي قانون مزبور شوند.
بايد توجه كرد كه كاهش مصرف بنزين ميتواند
بطور قابلتوجهي امنيت انرژي كشور و آلودگي هوا
در شهرهاي بزرگ را تحت تاثير قرار دهد .مطالعات
نشان ميدهد كه تاثير افزايش قيمت بنزين در اقبال
خانوارها به خودروهاي اقتصاديتر و كارآمدتر و نيز
وسايط حمل و نقل عمومي قابل توجه و اثر آن از
تاثير ماليات بر درآمد (غير از مالياتهاي شامل در
قيمتهاي خرده فروشي بنزين) بيشتر بوده است.
نكته جالب آن است كه روند مشابهي در مورد
طول مسافرتها با خودرو مشاهده نشده است .به
عبارت ديگر افزايش قيمت بنزين طول مسافرتها
را كاهش نميدهد بلكه مردم با اتومبيلهاي
كارآمدتر و نيز تغيير رفتار رانندگي مانند رانندگي

با سرعتهاي پايينتر مسافرت ميكنند.
از آن نظر حايز اهميت است كه نشان ميدهد
 با توجه به فاصله گرفتن قيمت حاملهاي بر خالف تصور كساني كه قيمت ارزان انرژي را
انرژي با قيمتهاي جهاني آيا براوردي از براي رشد اقتصادي ضروري ميدانند ،افزايش
ميزان يارانههايي كه دولت براي بنزين و قيمتهاي انرژي بر رشد توليد ناخالص داخلي در
انرژي ميدهد وجود دارد؟
اين كشورها تاثير منفي نگذاشته است .نرخ و حجم
بر اساس گزارس آژانس بينالمللي انرژي در يارانههاي انرژي در ايران بالفاصله پس از اجراي
سال  ،2012حجم يارانههاي انرژي در ايران حدود قانون هدفمند ردن يارانه ها بطور قابلتوجهي
هفتاد درصد بوده است .ايران از اين نظر در بين كاهش يافت ولي با تثبيت قيمت انرژي از يك سو
چهار كشور با سنگينترين يارانههاي انرژي قرار و تورم شديد قيمتها (ناشي از اجراي طرح هدفمند
ميگيرد .حال اگر از جداول ترازنامه انرژي كشور نمودن يارانه ها) بتدريج قيمت واقعي بنزين و ساير
ميزان و ارزش ريالي واحد انرژي مصرف شده در حاملهاي انرژي كاهش و تاثير قيمت بر كنترل
كشور را استخراج كنيم ،ارزش ريالي يارانههاي تقاضاي شتابان سوخت از بين رفت.
انرژي قابل محاسبه خواهد بود.
 قيمت بنزين و ساير فراوردههاي نفتي
در دنيا چگونه محاسبه
نرخ
نرخ
نرخ
و تعيين ميشوند و چه
كشور
يارانه
كشور
يارانه
كشور
يارانه روشي را براي كشور ما در
انرژي
انرژي
انرژي
اين مورد توصيه ميكنيد ؟
عربستان
بخش پاييندستي صنعت
ونزوئال
ليبي
77
80
80/5
سعودي
نفت در كشورهاي توسعهيافته
ايران
تركمنستان
عراق
64
64
70
بسيار رقابتي است و در بازارهاي
ازبكستان
اكوادر
مصر
54
54
60
رقابتي ،قيمت كاالها كم و
 25/5بيش نزديك هزينههاي نهايي
اوكراين
الجزاير
قزاقستان 32/6
51
توليد است و توليدكنندگان
هند
18/5
آرژانتين  25/4اندونزي 32/2
بنزين و ساير فراوردههاي نفتي
روسيه
چين
4/6
18
نميتوانند به مصرفكنندگان،
اجحاف نمايند و براي حفظ بازار
اين جدول نشام ميدهد كه بدليل تورم فزاينده خود ناگزير از بهبود كيفيت محصوالت پااليشگاهي
و تثبيت قيمت سوخت ،تاثير اوليه اجراي قانون خود (عالوه بر شاخصهاي كيفيت كه دولتها تعيين
هدفمندكردن يارانهها در نزديك كردن قيمت ميكنند) و تعديل قيمتهاي خود در مقايسه با
سوخت به قيمتهاي بينالمللي ،بكلي از بين رفته رقباي ديگر هستند .در بازارهاي رقابتي كاالهاي
است .در اين جدول همچنين نرخ نسبتا پايين مشابه با قيمتهاي كم و بيش يكسان عرضه
يارانههاي انرژي در روسيه و چين در مقايسه با ميشوند و يك شركت پااليش و پخش بنزين
ساير كشورها قابل توجه است .كساني كه تحوالت نميتواند قيمت خود را باالتر از سايرين قرار دهد
انرژي در اين دو كشور را پيگيري ميكنند ،زيرا بازارهاي خود را ازدست ميدهد .به عنوان يك
ميدانند كه تنها چند سال پيش نرخ يارانههاي كارشناس اقتصادي اميدوارم با ارتقاء فناوري توليد
انرژي در روسيه جزو باالترين نرخها بود و نيز و قدرت رقابت بخش پايين دستي صنعت نفت ما،
چين قيمت سوخت را به طريق اداري ،كنترل و روزي بازارهاي بنزين و فرآوردههاي پااليشگاهي
با فواصل زماني طوالني آن را با قيمتهاي زماني در ايران نيز شاهد حضور شركتهاي پااليش و
تطبيق ميداد كه در مقاطعي موجب افزايش قابل پخش فراوردههاي نفتي معتبر بينالمللي شود تا
توجه يارانه انرژي در اين كشور ميشد .روسيه از مردم كشور از كيفيت مناسب فراوردههاي نفتي
صادركنندگان عمده نفت و گاز و چين از بزرگترين و خدمات باالتري برخوردار شوند .طبعا در اين
ت پخش و پااليش ما نيز قادر خواهد
مصرفكنندگان انرژي جهان است .درسالهاي پيش صورت شرك 
نرخ و حجم يارانههاي انرژي در هر دو كشور ،قابل بود در كشورهاي مختلف و بخصوص كشورهاي
توجه بود اما هم اكنون بنظر ميرسد هر دو كشور همسايه به رقابت با ساير شركتهاي پااليش و پخش
در جهت كاهش يارانههاي انرژي و منطقيكردن بپردازند كه موجب افزايش اشتغال براي ايرانيان و
قيمت حاملهاي انرژي در حال تالش هستند .صادرات كاال و خدمات به خارج كشور خواهد شد.
كنترل يارانههاي انرژي در اين دو كشور مخصوصا در هر حال در كشور ما كه انحصار عرضه بنزين
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و ساير فراورده هاي نفتي در اختيار شركتي دولتي است ،ميتوان با در نظر
گرفتن اجزاء تشكيل دهنده هزينه توليد بنزين ،قيمت مناسب آنرا تعيين
كرد .از طرف عرضه قيمت بنزين و بيشتر فراورده هاي نفتي داراي چهار جزء
مهم است :هزينه نفت خام ،هزينه پااليش و تركيب
قيمت خرده فروشي بنزين با و بدون ماليات در كشورهاي منتخب (دالر بر گالن)
مواد الزم شيميايي براي قابل استفاده شدن بنزين،
امريكا
بريتانيا
ايتاليا
آلمان
فرانسه
كشور
مالياتها و هزينه توزيع بنزين و يا ساير فراوردههاي
بدون
شامل
بدون
شامل
بدون
شامل
بدون
شامل
بدون
شامل
نفتي .مسلما چنانچه اجازه داده شود ,شركت پخش
تاريخ
ماليات ماليات ماليات ماليات ماليات ماليات ماليات ماليات ماليات ماليات
و پااليش فراوردههاي نفتي ميتواند هزينه نهايي
/19
3.46 3.87 3.33 8.11 3.67 8.89 3.61 8.23 3.40 7.76
اجزاء ياد شده قيمت بنزين و ساير فراوره هاي نفتي
اوت2013/
را در فواصل معين (ماهانه و يا فصلي) مشخص و
/12
3.47 3.89 3.30 8.04 3.69 8.90 3.49 8.07 3.42 7.77
قيمت اين فراوردهها را با در نظر گرفتن حداقل
اوت2013/
سود و يا حتي سود صفر براي آن شركت تعيين
/5
3.53 3.95 3.26 7.96 3.68 8.88 3.58 8.17 3.41 7.76
و اعالم كند .
اوت2013/
 سهم اجزاء كلي ياد شده در قيمت خرده
/29
3.54 3.96 3.26 7.96 3.69 8.89 3.54 8.12 3.35 7.69
فروشي بنزين چقدر است و در نظر گرفتن اين ژوئيه2013/
/22
اجزا در تعيين قيمت نفت چه اهميتي دارد؟
3.57 3.99 3.22 7.90 3.67 8.84 3.65 8.23 3.45 7.78
ژوئيه2013/
سهم اجزا كلي ياد شده در قيمت بنزين و
/15
3.52 3.94 3.12 7.72 3.60 8.71 3.56 8.09 3.32 7.60
ساير فراورده هاي نفتي متغيير است و دامنه اين
ژوئيه2013/
تغييرات مخصوصا به دليل تغييرات قابلتوجه
/8
3.39 3.81 3.03 7.56 3.46 8.48 3.40 7.84 3.23 7.43
مثال
قيمت نفتخام ,ميتواند بزرگ باشد .براي
ژوئيه2013/
در امريكا هزينه نفتخام باالترين جزء هزينه يك
/1ژوئيه
3.39 3.81 3.07 7.71 3.49 8.58 3.39 7.89 3.28 7.54
ليتر بنزين است .بر اساس گزارشهاي سازمان
2013/
اطالعات انرژي امريكا ،در دهه گذشته تقريبا 51
درصد هزينه يك ليتر بنزين ،هزينه نفتخام بوده است .در نيمه سال  2008صرفهجويي در مصرف منابع پايانپذير و نيز حفظ محيطزيست و كاهش
ميالدي كه قيمت نفتخام افزايش يافت و به  150دالر در هر بشكه نزديك آلودگي هوا در نظر بگيرند .در جدول زير قيمت بنزين با و بدون ماليات در
شد ،اين نسبت حتي به  75درصد رسيد و در حال حاضر نزديك  62درصد چند كشور مهم صنعتي آمده است .
است .بر اساس گزارشهاي اين سازمان هر دالر افزايش و يا كاهش در قيمت
 آيا دولت در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها ,موفق به
دستيابي به اهداف خود بوده است؟ اگر اجراي اين قانون موفق نبوده
نفتخام ميتواند تا  5درصد قيمت كلي فروشي بنزين را تغيير دهد.
پااليش بنزين در امريكا به طور متوسط حدود  12درصد هزينه مصرف بنزين و افزايش قيمت حاملهاي انرژي از كانالهاي مختلف موجب تشديد
را تشكيل ميدهد هر چند اين نسبت در بخشهاي مختلف آن كشور متفاوت تورم شده ,در شرايط كنوني چگونه ميتوان توجيهي قوي براي اجراي
است .در ايالتهايي كه قوانين سختتري براي حفظ محيطزيست و جلوگيري فاز دوم هدفمندكردن يارانهها پيدا كرد؟
در شروع اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها ،نيازي مبرم به منطقيكردن
از آلودگيهاي هوا دارند ،مالياتهاي سنگينتري براي ارتقاء كيفيت فراورههاي
نفتي ،وضع ميشود و اين نسبتها باالتر است .در حال حاضر مالياتها در امريكا قيمت حاملهاي انرژي احساس ميشد .وضعيت موجود در آن زمان ،پرهزينه
بطور متوسط حدود  12درصد كل هزينه بنزين است كه شامل  23/5سنت همراه با اتالف منابع انرژي غيرمنصفانه و بطور كلي غيرقابل تداوم بود .مصرف
متوسط ماليات بنزين بر گالن در سطح اياالتمتحده و  18/4سنت ماليات دولت انرژي به سرعت و با نرخهاي فزاينده افزايش مييافت.كشور با  1درصد
فدرال ميشود .هزينه توزيع فرآوردهها در امريكا بطور متوسط حدود  14درصد جمعيت دنيا 3 ،درصد انرژي فسيلي را مصرف ميكرد .مصرف سرانه انرژي در
هزينه هر ليتر بنزين است  .همانطور كه اشاره شد در امريكا ماليات بر بنزين و كشور  5برابر اندونزي 4 ،برابر هند،دو برابر چين و  1/6برابر متوسط جهاني
فرآوردههاي نفتي كمتر از بسياري از كشورهاي صنعتي است ولي در كشورهاي بود .شدت انرژي در ايران  17برابر شدت انرژي در ژاپن 8 ،برابر شدت انرژي
اروپايي اين مالياتها به خصوص با توجيه حفاظت از محيط زيست ،بسيار باالست در جنوبشرقيآسيا و شش برابر اروپا بود .قاچاق حاملهاي انرژي به خارج
و بعضا بزرگترين جزء هزينه يك ليتر بنزين و يا ساير فرآوردههاي نفتي را شامل كشور در حال افزايش بود زيرا قيمت انرژي در كشورهاي همسايه ,بسيار
ميشود .بر خالف كشور ما كه در آن به سوخت يارانه داده ميشود ،در كشورهاي باالتر از كشور ما بود .بنابراين منطقيكردن قيمت حاملهاي انرژي براي
كنترل مصرف مسرفانه و تخصيص بهينه منابع كشور ،ضرورتي محسوس بود.
صنعتي ماليات سنگيني بر مصرف سوخت و انرژي وضع ميشود.
انتشار گزارشهايي مشابه در كشور ما كه نشاندهنده اجزاء اصلي تشكيل متاسفانه اجراي نامناسب قانون و نيز سياستهاي انبساطي كه پايه پولي و
دهنده هزينه توليد بنزين در ايران باشد ميتواند به شفافيت قيمتگذاري تورم را در كشور دامن زد ،در واقع موجب شد قيمتهاي واقعي بنزين و ساير
بنزين و ساير فراوردهها ،كمك كند و مردم را با اجزاء قيمت بنزين و تاثير حاملهاي انرژي دوباره كاهش يافته و فاصله بين قيمتهاي جهاني و قيمت
انها بر هزينه مصرف بنزين آشناكند .احتماال در كشور ما سهم هزينههاي انرژي در داخل كشور به (ابعادي بدتر از) قبل از اجراي قانون هدفمندي
پااليش و پخش باالتر از هزينه نفتخام است و مالياتها نيز اصوال درصد يارانهها بازگردد .بنابراين الزم است قبل از انكه اين شكاف گسترش يابد ,با
كوچكي از هزينه توليد بنزين است .از آنجا كه حركت كلي دولت در جهت
جايگزيني درآمدهاي مالياتي بجاي درآمدهاي نفت وگاز است ،در اين صورت
سياستگذاران نيز ميتوانند مانند اكثر كشورها نرخهاي بهينه مالياتي را براي
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اصالح قيمت حاملهاي انرژي ،اين روند ناميمون
متوقف شود.
بنابراين موفقيت اجراي قانون هدفمندكردن
يارانهها ،تا حد زيادي به متوقفكردن شكاف فزاينده
بين قيمتهاي حاملهاي انرژي و قيمت بينالمللي
آنها دارد كه در واقع شاخص هزينه فرصت مصرف
حاملهاي انرژي در كشور است .از نظر يك كارشناس
اقتصادي ،هدف اصلي كاهش و يا حذف يارانه
حاملهاي انرژي و يا ساير كاالها ،در درجه اول ,ارتقاء
كارايي در تخصيص منابع اقتصادي است .اهداف ديگر
بايد از طريق سياستهاي مناسب ديگر پيگيري شود.
چنانچه پس از شروع اجراي قانون هدفمندكردن
يارانهها ،تورم كنترل و قيمتهاي تصحيح شده به
قيمتهاي بينالمللي انرژي نزديك ميماند ،بتدريج
شاهدكاهش شدت انرژي و رويآوردن مردم به
مصرف كارامدتر انرژي بوديم ,اما با روند فعلي ،افزايش
معنادار كارايي انرژي در بخشهاي مختلف بعيد بنظر
ميرسد .بنابراين اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن
يارانهها ضروري است ،اما بهتر است اصالحاتي در آن
صورت گيرد و مثال بخش معيني از درامدهاي حاصل
از افزايش قيمت سوخت ،صرف بهبود حمل و نقل
عمومي شود .اما اگر تحقق اهداف متعددي را كه در
اين قانون پيشبيني شده است ،شرط موفقيت اجراي
قانون هدفمند كردن يارانهها بدانيم ،بايد گفت اصوال
حذف يارانههاي انرژي و توزيع درآمد ناشي از آن در هيچ
كجا بهتنهايي نميتوانسته اين هدفها را تحقق بخشد،
چه برسد به اينكه در كشور ما ،درامد حاصل از افزايش
قيمت حاملهاي انرژي به طور عليالسويه ،توزيع شده و
بهدليلپيشيگرفتنتعهداتبهدرآمدهايطرح،كمبود
منابع مالي از محل استقراض دولت تامين شده است كه
اين خود تاثير مهمي در تورم و خارجكردن منابع مالي از
دسترسبخشخصوصيبرايسرمايهگذاريودرنتيجه
ركود اقتصادي داشته است .در توضيح اين مطلب توجه
شودكه از جمله اهداف قانون هدفمندكردن يارانهها،
ارتقاء استانداردهاي زندگي ،توزيع عادالنهتر ثروت ملي،
به حداقل رساندن نابرابريهاي درآمدي ،ارتقاءكارايي
انرژي و جلوگيري از مصرف مسرفانه ،جلوگيري از
تجارت غيرقانوني حاملهاي انرژي و تخصيص منايع
انرژي براي افزايش توليد و افزايش ظرفيتهاي صادرات
نفت و گاز كشور ذكر شده كه با هر منطقي ،فراتر از
ظرفيتهاي اجراي برنامه هدفمندكردن يارانههاست.
براي مثال دستيابي به ارتقاء استانداردهاي زندگي و يا
توزيععادالنهتردرآمدها،دامنهبسياروسيعيازفعاليتها
و سياستهاي اقتصادي را در برگرفته و صرفا با حذف
يارانههاي انرژي ،نميتوان به آنها دستيافت .به همين
دليل نيز توصيه ميشود در اجراي فاز دوم اين قانون،
اهداف آن نيز اصالح شود .هدف اصلي يك برنامه ،حذف

و يا حتي كاهش يارانههاي انرژي ،در وحله اول ارتقاء
كاراييانرژيوكاستنازمصرفمسرفانهحاملهايانرژي
است .براي دستيابي به اهداف ديگر ياد شده الزم است
مجموعه سازگاري از سياستهاي مالي و غير مالي اتخاذ
شود .براي مثال توزيع عادالنهتر درآمدها بدون كنترل
تورم ،اشتغال كامل عوامل توليد بهخصوص نيروي كار و
اجرايموثربرنامههايمالياتبردرآمدازدهكهايباالي
درامديوتخصيصكمكهايدولتصرفابهخانوارهايي
كهسرپرستآنهاقادربهكاروتامينمخارجخانوارنيست
امكانپذير نميباشد .در حاليكه ارتقاء استانداردهاي
زندگي دامنه وسيعي از عوامل موثر بر كيفيت زندگي از
جملهبهبودوضعيتمحيطزيستوكاهشالودگيهاي
ي
هوا و الودگيهاي صوتي در شهرهاي بزرگ را در بر م 
گيرد  .وضعيت كنوني به زبان كارشناسان اقتصادي،
بهينه اجتماعي نيست .زيرا ميتوان نشان داد كه با
ت حاملهاي انرژي كه استفاده
منطقيكردن قيم 
بهينه ان را در پي دارد و اجراي يك برنامه صحيح
هدفمند كردن يارانهها ،تابع رفاه اجتماعي بهبود
پيدا ميكند .يكي از ويژگيهاي نظام مالياتي خوب,
منصفانه بودن آن است .اخذ ماليات با نرخهاي
افزايشي از دهكهاي درآمدي باالتر ،قابل توجيه
است ،زيرا كه صرف نظر كردن از يك ريال براي
فردي با درآمد باال ،آسانتر از از دست دادن يك ريال
براي فردي با درامد پايين است .به همين دليل نيز
در همه كشورها ،از دهكهاي درآمدي باال ماليات
گرفته و به گروههاي درآمدي پايين ،يارانه پرداخت
ميشود .در حاليكه در كشور ما به دليل تثبيت قيمت
حاملهاي انرژي در واقع دهكهاي باالتر از يارانههاي
بيشتري برخوردار ميشوند .نبايد فراموش كرد كه
مخارج انرژي دهكهاي باالي درآمدي ،چندين
برابر مخارج انرژي دهكهاي پايين درآمدي است.
در اين صورت هر خانواري كه انرژي بيشتري مصرف
كند ,يارانه بيشتري دريافت ميكند و جالبتر آنكه
كمكهاي نقدي عليالسويه به همه خانوارها از جمله
بسياري از خانوارهاي دهكهاي باالي درآمدي كه
اصوال نيازي به اين كمكها ندارند ،پرداخت ميشود .
منطقي كردن قيمتهاي سوخت نه تنها از نظر
عدالت اجتماعي بلكه از نظر كارايي نظام اقتصادي
نيز اهميت دارد .برخي از كارشناسان اقتصادي قبل از
اجراي قانون هدفمند كردن يارانههاي انرژي ،عنوان
ميكردند كه از آنجا كه منابع نفتي كشور متعلق به
مردم است ،قيمت بنزين و فرآوردههاي نفتي را بايد
معادل هزينه توليد اين فراوردهها در پااليشگاههاي
كشور در نظر گرفت و چون شركت نفت در تحويل
نفتخام به پااليشگاهها ،قيمت بينالمللي نفت را در
نظر نميگرفت و در واقع نفتخام را با قيمتهاي
بسيار نازل در اختيار پااليشگاهها قرار ميداد ،قيمت
شماره  159و  - 160مهر و آبان 1392

فرآوردههاي نفتي در كشور براي سالهاي متمادي،
بسيار پايين بود .اين يك ديدگاه حسابداري در مورد
يك موضوع مهم اقتصادي است كه عمل به آن،
هزينههاي ملي سنگيني براي كشور داشت .همين
ديدگاه موجب شد كه با تصويب قانوني در مجلس
هفتم براي تثبيت قيمت حاملهاي انرژي ،بخشي از
قانون برنامه پنجساله چهارم را كه ناظر بر منطقي
كردن قيمت حاملهاي انرژي را متوقف كند.
زياني كه پايين نگهداشتن قيمتهاي انرژي نسبت
به قيمتهاي بينالمللي ببار ميآورد ،صرفا منحصر به
افزايش بيرويه مصرف انرژي نيست ،بلكه اين سياست
كارايي فعاليتهاي توليدي را نيز متاثر ميكند .در
اقتصاد مدرن امروز ،حاملهاي انرژي تقريبا در تمام
فرايندهاي توليدي حاضرند و تثبيت قيمت حاملهاي
انرژي ،مشوقي براي سرمايهگذاري به منظور بهبود
كارايي انرژي فراهم نميكند .مطالعات كارشناسي
زيادي وجود دارد كه تاثير قيمتهاي انرژي بر
بكارگيري فناوريهاي كارامد انرژي را نشان ميدهد،
درحاليكه ادامه سياست انرژي ارزان ،موجب خواهد
شد شدت انرژي در كشور ما از متوسط جهاني بسيار
باالتر مانده و سهم ايران در آلودگي هوا و گرمايش
درجه حرارت زمين نسبت به كشورهايي با جمعيت
و درامد مشابه ايران ،باالتر باشد .با اينحال بايد تاكيد
كرد كه منظور ما ،افزايش صرف قيمتهاي انرژي
بدون توجه به جوانب موضوع نيست .مطلوب آن است
كه منطقيكردن قيمت انرژي در يك برنامه كامل
از هدفگذاري براي رشد اقتصادي و توزيع بهتر
درآمدها همرا با كارآمد كردن مصرف انرژي و كاهش
شدت انرژي و كاهش آلودگيهاي ناشي از مصرف
انرژي در نظر گرفته شود .اما تا زماني كه چنان
برنامهاي در اختيار نيست ,بهتر است با اجازه دادن
به افزايش قيمت بنزين آزاد حداقل برابر با نرخ تورم،
مانع از افزايش شكاف فزاينده قيمت بنزين در كشور
با قيمتهاي بينالمللي افزايش مصرف بيرويه سوخت
و اتالف منابع در كشور شد .در خاتمه به اين نكته
اشاره ميشود كه بر اساس نظريه اقتصادي ،بخش
عمده مالياتهاي بهينه شامل ماليات بر كاالهاي
ضروري از جمله سوخت است و به عالوه به دليل
ايجاد اثرات بيروني منفي (الودگي هوا) الزم است براي
جبران اين اثرات منفي ،ماليات متناسبي بر مصرف
حاملهاي انرژي بسته شود .بنابراين پايين نگه داشتن
قيمت حاملهاي انرژي نسبت به قيمتهاي بينالمللي
كه منتهي به اعطاي يارانه به مصرفكنندگان انرژي
در كشور ميشود ،نه با هدف كارايي و رشد اقتصادي
و نه با عدالت اجتماعي سازگار است.
(الزم به توضيح است كه خالصه اي از مطلب فوق
در نشريه تجارت فردا منتشر شده است)
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بحران در صنعت نفت ليبي
و تاثير آن بر بازار نفت

مهدي يوسفي

در سال  2011حکومت استبدادي سرهنگ
قذافي پس از شش ماه قيام مردمي و در پي
آن جنگ داخلي ،به پايان رسيد .شوراي ملي
انتقالي که از درون نيروهاي انقالبي پديد آمد ،در
ابتدا اداره دولت اين کشور را بر عهده گرفت .اين
شورا در اوت  ۲۰۱۲به طور رسمي قدرت را به
پارلمان تازه تاسيس اين کشور موسوم به کنگره
ملي ليبي واگذار کرد .اين پارلمان پس از 50
سال اولين انتخابات آزاد را در ليبي برگزار كرد
و در اکتبر 2012علي زيدان را به عنوان نخست
وزير انتخاب نمود .آقاي زيدان اولين دولت
انتقالي ليبي را با هدف تدوين قانون اساسي
جديد و آمادهسازي کشور براي برگزاري انتخابات
بعدي در  ۲۰۱۳تشکيل داد .اين دولت اکنون با
چالشهاي مهمي نظير استقرار ثبات ،خلع سالح
نيروهاي مسلح غيردولتي ،احياي اقتصاد و ..
مواجه است .چند ماه بعد از اسقرار دولت انتقالي،
اعتصابات و اعتراضات گستردهاي در صنعت نفت
و گاز اين كشور شكل گرفته به طوري كه توليد
و صادرات نفت و گاز را با مشكالت جدي مواجه
ساخته است و باعث كاهش اساسي در سطح
توليد اين كشور شده به نحوي كه افزايش قيمت
جهاني نفت را در پي داشته است .در اين گزارش
سعي خواهد شد به طور اجمالي تاثير بحران در
صنعت نفت ليبي بر بازار نفت بررسي شود.

توليد نفت ليبي

بر اساس برآوردهاي شركت بيپي در سال
 2012ذخاير اثبات شده نفت ليبي  48ميليارد

بشكه بود كه با اين حجم ذخاير در بين كشورهاي كشور متوقف شد و تا اواسط دهه  1970به حدود
آفريقايي ،بزرگترين و در سطح جهاني نهمين 1/5ميليون بشكه در روز رسيد .در نيمه دوم دهه
كشور برتر دارنده ذخاير اثبات شده نفتخام  1970توليد نفت ليبي مجددا روندي صعودي به
ميباشد .مهمترين حوزههاي نفتي اين كشور در خود گرفت و تا سال  1979به  2/1ميليون بشكه
شرق ليبي واقع شده وحدود هشتاد درصد نفت در روز رسيد ولي مجددا روند نزولي آن آغاز شد
اين كشور از مناطق شرقي توليد ميشود.
و در مقاطعي در سالهاي دهه  ،1980به كمتر از
در سال  1955اكتشاف نفت در ليبي آغاز شد يك ميليون بشكه در روز رسيد.
و در سال  1959دو حوزه نفتي در شرق اين
از سال  ۱۹۸۶با اين استدالل كه دولت ليبي
كشور به نام آمال و زلطن كشف شد و از سال حامي اقدامات تروريستي عليه منافع كشورهاي
 ،1961توليد و صادرات نفت اين كشور آغاز غربي است ،تحريمهايي توسط اياالت متحده
شد .در سال  1961توليد اين كشور  18هزار آمريکا عليه صنعت نفت ليبي وضع شد .در 21
بشكه در روز بود كه با يك روند صعودي تا سال دسامبر  1988هواپيماي بوئينگ  747شرکت
 1970به  3/3ميليون بشكه در روز رسيد .در اين هواپيمايي پانآمريکن كه از لندن به مقصد
زمان ليبي چهارمين توليدكننده نفت خام اوپك نيويورک در پرواز بود ،بر فراز شهر الکربي
بعد از ايران ،عربستان سعودي و ونزوئال بود اما اسکاتلند منفجر شد .دولتهاي آمريکا و بريتانيا،
از ابتداي دهه  ،1970روند صعودي توليد اين ليبي را مسئول بمبگذاري در اين هواپيما معرفي
کردند که منجر به
حوزهها و تاسيسات نفت گاز ليبي
وضع تحريمهاي
عليه
بينالمللي
ليبي شد .وضع اين
تحريمها مشكالت
اساسي براي توليد،
صادرات و همينطور
سرمايهگذاري در
صنعت نفت ليبي
ايجاد كرد و باعث
شد سطح توليد اين
كشور هيچگاه فراتر از
 1/5ميليون بشكه در
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نفت و گاز
روز نرود .در سال  2003دولت ليبي به طور رسمي
مسئوليت بمبگذاري در هواپيماي شرکت پان
آمريکن را پذيرفت و اعالم کرد که تصميم گرفته
تمامي اطالعات مربوط به فعاليتهاي خود در زمينه
تحقيق و توليد جنگ افزارهاي کشتار جمعي را در
اختيار جامعه بينالمللي قرار دهد و اين برنامهها را
متوقف کند.
اين تحوالت منجر به لغو تحريمهاي بينالمللي
شد و ورود شركتهاي بينالمللي را به بخش
نفت و گاز ليبي در پي داشت .شركتهاي نفتي
رپسول ،وينترشل آلمان ،كونكو فليپس ،ماراتون،
سانكور كانادا ،اكسيدنتال ،استاتاويل و اني وارد
ليبي شدند و قراردادهايي در زمينه اكتشاف و
توسعه امضاء كردند .لغو تحريمها باعث شد كه
توليد نفت ليبي روند صعودي يابد و در سال
 2007به  1/75ميليون بشكه در روز برسد اما
اين كشور هيچگاه نتوانست به سطوح توليد قبلي
خود در دهههاي  1960و  1970دست يابد .در
سال  2011به دليل بحران سياسي كه در نهايت
منجر به به دخالت ناتو و سرنگوني معمر قذافي
شد ،توليد نفتخام ليبي به  500هزار بشكه
در روز رسيد اما با تشكيل دولت انتقالي و از
سرگيري مجدد توليد ،توليد نفت خام اين كشور
در سال  2012به  1/45ميليون بشكه در روز
رسيد.
نمودار -1روند تاريخي توليد نفت ليبي

کاهش يابد.
وضعيت كنوني باعث شده ،وزارت نفت ليبي
اعالم وضعيت اضطراري کند تا از پيامدهاي
تعهدات خود در بازار نفت در امان باشد .بر اساس
گفتههاي رئيس شرکت ملي نفت ليبي ،فقط توليد
دو حوزه فراساحلي الجورف و بوري با اپراتوري
شرکتهاي توتال و اني در حالت عادي قرار دارد و
وضعيت ساير حوزهها و تاسيسات در شرايط عادي
قرار ندارد.
نمودار  -2توليد ماهانه ليبي از ژانويه  2011تا اوت 2013

يكي از مهمترين پيامدهاي اين بحران ،كاهش
درآمدهاي نفتي ليبي ميباشد در حاليكه اين
كشور براي بازسازي خرابيهاي ناشي از جنگ
داخلي كه منجر به بركناري معمر قذافي شد ,به
شدت به آن نياز دارد .در اوايل سپتامبر 2013
نوري بريون رئيس شركت ملي نفت ليبي اعالم
كرد كه از آغاز اعتصابات تاكنون حدود  5ميليارد
دالر از درآمدهاي اين كشور كاهش يافته و در اين
شرايط درآمدهاي پيشبينيشده در بودجه 2013
اين كشور محقق نخواهد شد .اين در حالياست كه
بر اساس گزارش صندوق بينالمللي پول ،حدود
 95درصد از درآمدهاي صادراتي ليبي مربوط به
بخش نفت است.

بازگشت توليد ليبي

توليد نفت بعد از دوران قذافي
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در زمان بحران داخلي ،توليد نفت اين كشور به
سطح بسيار پاييني رسيد که کمترين آن مربوط
به ماه اوت  2011با  7هزار بشكه در روز بود.
با تشکيل دولت انتقالي ،توليد نفت ليبي زودتر
از آنچه پيشبيني ميشد ،به سطح توليد قبلي
بازگشت و همانطور که در نمودار ( )2مالحظه
ميشود ،سطح توليد در آوريل  2012از 1/4
ميليون بشکه در روز فراتر رفت و تا مي 2013
سطح توليد ليبي بيش از  1/4ميليون بشكه در
روز بود .بحران سياسي اخير موجب شد که در
ماههاي اخير توليد اين کشور با کاهش اساسي
مواجه شود و بر اساس برخي گزارشها ،در
سپتامبر  2013تا  100هزار بشکه در روز نيز

اگرچه بعد از سقوط دولت قذافي اين كشور در
زمان كوتاهي توانست به سطح توليد قبلي برسد اما
درحال حاضر اين نگراني وجود دارد در صورتيكه
اين اعتصابات و ناآراميها ادامه يابد و دوره توقف
توليد طوالني باشد ،برگشت به سطح توليد قبلي
به آساني و در طي يك دوره زماني كوتاه ،امكانپذير
نباشد .عالوه بر اين ،افزايش ظرفيت توليد منوط به
از سرگيري فعاليتهاي اكتشافي است تا افت توليد
حوزههاي قديمي جبران شود .سرمايهگذاري و
انجام فعاليتهاي اكتشافي ،مستلزم پايداري ثبات
سياسي است و چشم انداز ثبات ،منوط به روي كار
آمدن يك دولت قوي در طرابلس است .در حال
حاضر دولت انتقالي از قدرت كافي برخوردار نيست
و ثبات و آرامش در صنعت نفت وابستگي زيادي به
تحوالت سياسي و تشكيل دولت با ثبات و مقتدر
شماره  159و  - 160مهر و آبان 1392

دارد .انقالب ليبي توسط گروه و نيروي واحدي
پيروز نشد بلكه توسط ائتالفي از گروههاي مختلف
اين امر ميسر شد و از ابتدا رقابت بين قبيلههاي
مختلف براي كسب سهم بيشتري از قدرت وجود
داشت .عالوه بر اين انتظارات مردم به طور غير
واقعي افزايش يافته و همه افراد و گروههايي كه در
سقوط قذافي سهيم بودند خواهان شغل ،امنيت و
سهم از ثروت نفتي هستند.

وضعيت کلي عرضه و تقاضاي
جهاني نفت در نيمه دوم سال 2013

بر اساس برآوردهاي ماهنامه بازار نفت اوپك كه
در سپتامبر  2013منتشر شده ،تقاضاي جهاني
در سه ماهه سوم و چهارم سال  2013به ترتيب
 90/20و  90/92ميليون بشكه در روز خواهد بود
و پيش بيني شد ه كه توليد غير اوپك در طي اين
زمانها به ترتيب  54/09و  54/35ميليون بشكه
در روز باشد .با احتساب اين پيشبينيها ،تقاضا
براي نفت اوپك براي اين سه ماههها به ترتيب
 30/30و  30/72ميليون بشكه در روز خواهد
بود .اين درحاليست كه توليد اوپك در ماه اوت
 2013در سطح  30/2ميليون بشكه در روز بوده
و كه به معناي كمبود  100هزار بشكهاي در
سه ماهه سوم سال  2013و  500هزار بشكهاي
در سه ماهه چهارم  2013خواهد بود ،البته در
شرايطي كه توليد ليبي در سطح  500هزار بشكه
در روز باقي بماند .عالوه بر اين بايد از بازار خارج
شدن حدود  100هزار بشكه در روز ميعانات و
كاندنسيت ليبي را مد نظر قرار داد كه در توليد
غير اوپك محاسبه ميشود بدين معني كه بايد از
كل توليد غيراوپك حدود  100هزار بشكه در روز
كسر كرد .به عبارت ديگر در شرايطي كه توليد
ليبي براي ماههاي باقيمانده سال در اين سطح
باقي بماند ،بازار با كمبود عرضه مواجه خواهد
بود .در حال حاضر كشورهاي غير اوپك با حداكثر
ظرفيت خود توليد ميكنند و تنها ظرفيت مازاد
در اختيار كشورهاي عضو اوپك قرار دارد .بر اساس
برآوردهاي آژانس بين المللي انرژي ،ظرفيت مازاد
كنوني اوپك 4/3ميليون بشكه در روز است كه
بيش از  50درصد آن در اختيار عربستان سعودي
قرار دارد و اين كشور داراي ظرفيت توليد 12/2
ميليون بشكه در روز است .علي النعيمي وزير نفت
اين كشور نيز اعالم كرده كشورش آمادگي الزم
را براي جبران هرگونه كمبود عرضهاي در بازار
دارد .بررسي ارقام توليد عربستان نشان ميدهد
كه ادعاي عربستان براي جبران كمبود عرضه نفت
و بويژه نفت ليبي با ابهام مواجه است .در سال

نفت و گاز
 2011که شورشهاي مردمي براي سرنگوني قزافي به توليد خود افزودند و تقريبا كل كمبود عرضه
تشديد شد ،توليد نفت ليبي در ماه اوت  2011به ناشي از قطع توليد ليبي در بازار را جبران كردند.
کمتر از هفت هزار بشکه در روز رسيد .در اين
همانطور كه در جدول ( )1مشخص است،
زمان عربستان سعودي توليد خود را افزايش داد وضعيت کنوني با دوره قبلي متفاوت است .در
دوره مي  2013تا اوت 2013
جدول  - 1نوسانات توليد ليبي ،عربستان ،كويت و امارات
حدود  852هزار بشكه در روز از
متحده عربي در دو بحران اخير صنعت نفت ليبي
توليد ليبي كاهش يافته و در اين
دوره عربستان سعودي فقط 402
افزايش افزايش
افزايش
كاهش
مجموع
توليد
توليد
توليد
توليد
هزار بشكه در روز افزايش توليد
امارات
عربستان كويت
ليبي
داشته و دو كشور امارات متحده
ژانويه  2011تا
265
1189
-1573
 1628 174عربي و كويت نيز كه در دوره قبلي
اوت 2011
با افزايش سطح توليد بخشي از
مي  2013تا
369
29
- 62
402
- 852
كاهش نفت ليبي را جبران كردند،
اوت 2013
تنها امارات 29 ،هزار بشكه در روز
و توانست حدود  75درصد از كاهش توليد ليبي افزايش توليد داشته است اين در حاليست كه
را جبران نمايد و دو كشور امارات متحده عربي و توليد كويت با  62هزار بشكه در روز كاهش مواجه
كويت نيز به ترتيب  174و  265هزار بشكه در روز شده است.
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عربستان در ژانويه  2011كه ناآراميهاي ليبي
آغاز و روند نزولي توليد اين كشور شروع شد،
روزانه 8/6ميليون بشكه در روز توليد داشت و
در نتيجه توانست به سرعت سطح توليد خود
را افزايش دهد اما در بحران دوم ،سطح توليد
عربستان در سطح  9/5ميليون بشكه در روز بود
و توانست تنها  400هزار بشكه در روز افزايش
توليد داشته باشد .اين مسئله عالوه بر اين كه
تائيدي است بر اين فرضيه که ظرفيت توليد
عربستانسعودي در سطحي كمتر از 12/2
ميليون بشکه در روز است که از سوي مقامات
سعودي ادعا ميشود و از سوي آژانس بينالمللي
انرژي نيزاعالم ميشود ،و نشان از شكنندهبودن
موازنه عرضه و تقاضا در طي ماههاي باقيمانده
از سال  2013است و در صورت ادامه شرايط
كنوني ،انتظار ميرود قيمتهاي نفت در سطوح
كنوني باقي بماند.
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نفت و گاز

سعيد خوشرو
قرارداد کرسنت از آن دست قراردادهايي
است که بيش از هر قرارداد ديگري ،دستمايه
موضعگيريها و گروکشيهاي سياسي و
هياهوهاي جناحي شده است .بگومگوهاي مربوط
به اين قرارداد ،گاهی آن قدر رنگ و بوي سياسي و
حال و هواي عوامانه به خود گرفت که جنبههاي
کارشناسي آن رنگ باخت .نفت ،صنعتي است به
شدت «سرمايه بر» ،بسيار تخصصي و درعين حال
سياسي .اما تبديل کردن اين صنعت به عرصه
ماجراجوييهاي سیاسی و عوامپسندانه ،پيامدهاي
ناگوار و هزينههاي جبران ناشدني به بار ميآورد.
براي ارائه هرگونه تحليل درباره قراردادهايگازي,
بايد دو نکته اساسي را مد نظر داشت .نخست ،درک
درست از باتنا ( )BATNAکه در هر مذاکرهاي و
در هر زمينهاي ،کاربرد دارد .دوم؛ در نظر گرفتن
ويژگي هاي منحصر به فرد بازار گازطبيعي.
باتنا واژهاي است که از سرواژههاي Best
 ،Alternative To a Negotiated Agreementبه
معناي «بهترين بديل توافق مطلوب در مذاکره»،
ساخته شده است .باتنا ،معياري است که طرفين
مذاکره را از پذيرش توافق نامطلوب يا رد توافق

مطلوب باز ميدارد .در واقع هر توافقي در مذاکره
بايد با محک باتنا سنجيده شود .اگر توافق حاصل
شده بهتر از باتنا باشد بايد آن را پذيرفت در غير
اين صورت بايد آن قدر به مذاکره ادامه داد که
يا به توافقي رسيد که دست کم به اندازه باتنا
مطلوبيت داشته باشد و يا از مذاکره کنار کشيد.
از اين رو ،نه تنها دانستن باتناهاي خود ،در هر
مذاکرهاي ضروري است بلکه آگاهي داشتن از
باتناهاي طرف مقابل نيز ،براي پيشبرد درست
و موفقيت آميز مذاکره الزم است .براي تحليل
درست بودن يا نبودن روال تصميمگيري درباره
فروش گازهاي همراه نفت ميدان سلمان به شرکت
اماراتي کرسنت ،ميبايست اين شاخص ،بررسي و
تحليل شود .گازهاي همراه نفت اين ميدان در
آن زمان سوزانده ميشد و عالوه بر هدر رفتن آن،
به محيط زيست منطقه نيز آسيب وارد ميکرد.
ايران ميتوانست تصميم بگيرد که از محل اين
ميدان در مرزهاي آبي امارات ،خطلولهاي احداث
کند و گاز توليدي را براي مصرف داخلي به درون
کشور انتقال دهد .در اين صورت بايد خطلولهاي
به طول چند صد کيلومتر ساخته ميشد تا گازهاي
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همراه نفت ،به شبکه مصرف داخل کشور انتقال
يابد .هزينههاي ساخت اين خطلوله ،زمان اجراي
اين پروژه و ارزش بازاري گازي که به داخل انتقال
مييابد ،بايد به دقت محاسبه شده و در جدول
مقايسهاي اولويتهاي تخصيص سرمايههاي
محدود براي تامين نيازهاي نامحدود ،قرار
ميگرفت تا برنامهریزان و سياستگذاران درباره
آن تصميم بگيرند.
انتخاب ديگر آن بود که اين گاز را جمعآوري
کرده و در همان محل به فروش برسانند .سوال
اينست که اين گاز براي چه کسي ارزش خريد
دارد؟ اصال ميتوان براي چنين کااليي مشتري
پيدا کرد؟! از قرار معلوم براي اين گاز مشتري پر و
پا قرصي وجود داشته که براي انتقال آن به شبکه
خطلوله خود ،به ساخت تنها چندکيلومتر خطلوله
نياز داشته است .طبيعي است که هزينههاي
انتقال آن به اين شرکت در مقايسه با هزينههاي
انتقال آن به شبکه خطلوله داخلي بسيار ناچيز
بوده است .لذا اين متقاضي به سبب مزيت نسبي
ناشي از دراختيار داشتن شبکه خطلوله در نزديکي
ميدان سلمان ،مشتري بالقوهاي براي گازهاي

نفت و گاز
همراه نفت ميدان سلمان به شمار ميآمده است.
سوال بعدي اين است که اين گاز به چه قيمتي
بايد فروخته شود؟ براي پاسخ به اين پرسش،
شناخت ويژگيهاي بازار گاز ضروري است.
به کاربردن واژه «بازار بينالمللي گازطبيعي» که
گاه و بيگاه از سوي منتقدان به قرارد کرسنت،
مبناي نظردهي قرار ميگيرد ،از لحاظ کارشناسي
به همان اندازه بيمعنا است که عبارت «پدر بي
فرزند» .بازار گاز ،بر خالف بازار نفت ،منطقهاي
است نه بينالمللي .هم اکنون هر ميليون Btu
گازطبيعي در آمريکا کمتر از  4دالر معامله
ميشود در حالي که همين مقدار گاز در ژاپن
بيش از  16دالر به فروش ميرسد .آيا ميتوان
ادعا کرد که فروشندگان گاز در امريکا ،منابع گازي
کشور را چوب حراج زدهاند؟! قانون ظروف مرتبط
آب که در بازار نفت به کار برده ميشود و مصداق
دارد ،در مورد بازار گاز به هيچ روي قابل تعميم
نيست .محدويتهاي توليد و انتقال گازطبيعي
سبب شده است اين ماده هيدروکربوري ،در
هر منطقهاي متناسب با «باتنا»هاي خريدار و
فروشنده ،به قيمتهاي متفاوت فروخته شود.
هم اکنون قيمت هر ميليون  Btuگازطبيعي در
هنريهاب آمريکا سه دالر و  60سنت ،در بريتانيا
نزديک به  ،10در مرز آلمان  ،12در چين ،10
در کره جنوبي  13و در ژاپن  16دالر به فروش
ميرود .هيچ کارشناسي هم ادعا نميکند که
گاز در آمريکا به سبب خيانت تصميمگيران،
ارزان فروخته ميشود يا در ژاپن بهسبب خيانت
مديران ،گران خريداري ميشود .در سال گذشته
از مجموع  3تريليون متر مکعب گازتوليد شده
در جهان ،اندکي بيش از  1تريليون متر مکعب
از آن بين کشورها تجارت شده است .از اين ميان
 705ميليارد متر مکعب از طريق خط لوله و 327
ميليارد متر مکعب به صورت مايع شده ( )LNGبه
فروش رفته است .ماهيت قراردادهاي گازي ،چه
خطلوله چه به صورت مايع شده ،بهگونهاي است
که در قالب قراردادهاي بلندمدت  20تا
 25ساله و البته بر پايه فرمول ،به فروش
ميرسد .کمتر از 2درصد آن به صورت
قراردادهاي فروش تکمحموله در بازار،
عرضه ميشود .از اين رو ،اين بازار به
هيچ روي ماهيت بينالمللي ندارد و
قيمت آن متناسب با شرايط منطقهاي
و شرايط خاص گاز مورد مذاکره ،به
فروش گذارده ميشود .به عنوان نمونه،
زماني که روسيه تنها خريدار گازطبيعي
ترکمنستان بود ،ايران در خريد گاز از

اين کشور دست باال را داشت و گاز وارداتي از
ترکمنستان را به قيمتي پايينتر از گاز صادراتي
به ترکيه خريداري ميکرد .بعد که راه صادرات
گاز ترکمنستان به چين هم باز شد ,ترکمنستان
در ميانه زمستان ,گاز صادراتي به ايران را قطع
کرد و تا قيمتهاي بهتري نگرفت ،به انتقال گاز
به ايران مبادرت نورزيد .هم اکنون ترکمنستان در
مذاکره در مقابل ايران دست باال را دارد و ايران
نميتواند هر قيمتي را به اين كشور بقبوالند چون
جانشينهاي بيشتري براي فروش گاز دارد.
حاصل کالم اينکه هرگونه اظهار نظر در خصوص
چند و چون فروشگازهمراه نفت ميدان سلمان به
شرکت کرسنت ميبايست با توجه به معيارها و
شاخصهاي کارشناسي صورت بگيرد .اين ادعا که
قيمت آن از قيمتهاي بينالمللي پايينتر است ,از
اساس اشتباه است .متاسفانه اظهارنظرهاي مخالفان
اين قرارداد با نوعي ماجراجويي و شعارگرايي همراه
شده و بيشتر به رويدادهاي حواشي اين قرارداد
پرداخته ميشود تا به اصل قرارداد .هم از اين رو،
امکان بررسي دقيق و کارشناسانه اين قرارداد در
فضايي آرام و به دور از هياهو ،دشوار شده است.
بدتر اينکه سياسيکاريها و حاشيهپردازيهاي
مربوط به اين قرارداد ،اصل کار را متوقف کرد.
نتيجه آن شد که از يک سو ،گازي که ميتوانست
به یک شرکت خارجي تحويل داده شده و مبلغي
بابت آن دريافت شود ،همچنان ميسوزد و دودش
به چشم مردم ميرود .از سوي ديگر ،در محاکم
بينالمللي از ايران شکايت و پروندهاي گشوده
شده که ارائه پاسخ قانعکنندهاي از سوي ايران در
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قبال اتهامهای وارده ،چندان آسان نيست .برخي
از شنيدهها حکايت از آن دارد که براي تبرئهشدن
ن المللي ،راهکاري پيشنهاد شده
در آن دادگاه بي 
که بر اساس آن ميبايست در داخل کشور بگير و
ببندهايي ،هرچند نمايشي ،انجام گيرد که شايد
کمترين زيان آن ،چوب حراج زدن به آبروي برخي
از مديران کارآزموده و کاربلد کشور بوده است .به
اين ترتيب ،زيان بر زيان بار ميشود و سنگيني آن
بار ،در نهايت بر دوش مردم نهاده مي شود .به هر
تقدير قرارداد کرسنت امالي نوشته شدهاي است
که با ماجراجويي و حاشيهپردازي ،ميتوان هزار
ايراد غيرکارشناسي بر آن وارد ساخت و با متهم
کردن متوليان آن به خيانت ،خود را مدافع حق
و حقوق ملت جا زد و با ژست يک قهرمان ,در
رسانهها ظاهر شد .در حالي که در بخش ديگري
از صنعت نفت ،به سبب بيدرايتي و بيتصميمي و
بي تحرکي و بي تجربگي مديران وقت ،تا به حال
يک ميليارد بشکه نفت از اليه نفتي ميدان مشترک
پارسجنوبي توسط قطر ،برداشت شده بي آنکه
ايران بتواند حتي يک بشکه نفت از آن برداشت
کند .به زودي توليد نفت قطر از اين اليه نفتي از
مرز  500هزار بشکه در روز ميگذرد ،بي آنکه از
سوي مدعيان تخلف در قرارداد کرسنت ،بر ضد بي
عملي مديران وقت ،اعتراضي شنيده شود .گازهاي
همراه نفت ميدان سلمان همچنان به هدر ميرود
اما گروهي مشتاقانه با برجسته کردن رويدادهاي
حواشي اين قرارداد که سال ها بعد از عقد قرارداد
کشف شده است ،از اجراي اين قرارداد بينالمللي
جلوگيري کردند .اينان ژست قهرماني و مردم
دوستي به خود گرفتند و به عنوان تنها گروه
مدافع منافع ملي عرض اندام کردند .حال آنکه
در عمل ،نه تنها موجبات دلسردي مديران اين
صنعت را به وجود آوردند ،بلکه با اقدامهاي
خود ،سبب شدهاند که اين گاز همچنان دود
شود و بر باد رود .در تحليل فعاليتهاي
صنعت نفت بايد از نگاه ماجراجويانه و پيگيري
منافع گروهي و جناحي به شدت
پرهيز کرد .سادهانگاري فعاليتهاي
صنعت نفت و حاشيهپردازي در اين
صنعت ،زيانهاي فراوانی را بر دوش
مردم بار ميکند و هزينههاي آشکار
و نهاني به همراه دارد که گاه جبران
ناشدني است .تجربه کرسنت را با
تمام حواشي آن به خاطر بسپاريم
و يادمان باشد که گاز ميدان سلمان
همچنان ميسوزد و دودش به چشم
مردم ميرود.
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نفت و گاز

نقش اوپک در بازار نفت جهان
و چالشهاي آينده

مهدي عسلي

18

هنگامي كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت
(اوپك) در  14سپتامبر  23( 1960شهريور )1339
توسط ايران ،عراق،عربستانسعودي،كويت و ونزوئال
با هدف هماهنگ و يكپارچهكردن سياستهاي نفت
كشورهاي عضو براي تضمين قيمت منصفانه نفت
براي توليد كنندگان تشكيل شد ,كمتر كسي انتظار
داشت آن سازمان كوچك كه توسط پنج كشور در
حال توسعه ايجاد شده بود ،اهميت چنداني در
عرصه بينالمللي پيدا كرده در بازارهاي نفت ،نقش
تعيينكنندهاي بازي نمايد .اكنون  53سال بعد از آن
تاريخ تعداد اعضاي اوپك به دوازده كشور رسيده
و اهميت آن در بازارهاي نفت و انرژي جهان ،انكار
ناپذير است.
بسياري اوپك را موفقترين سازمان بيندولتي
كشورهاي جهان سوم تاكنون ميدانند؛ سازماني
كه در مقاطعي تاريخي براي صيانت از حقوق و
منافع اعضاي خود ،تصميمات مهمي اتخاذ كرده و
در بازارهاي نفت تاثيرگذار بوده است .سازماني كه
عليرغم فراز و نشيبهاي زياد ،مانند شرايط پيچيده
بينالمللي ،جنگ قيمت در دهه  1980بين اعضاء،

تيرگي روابط سياسي و حتي جنگ و درگيريهاي
نظامي بين كشورهاي بنيانگذار ،همچنان به حيات
خود ادامه دادهاست.
سازمان اوپك با دراختيار داشتن بيش از
سهچهارم ذخاير نفت متعارف جهان ،سهم مناسب
در بازارهاي نفت جهان (كه پيشبيني ميشود
تا سالهاي آينده حتي افزايش نيز پيدا كند) و
ثبات نسبي بازار با استمرار قيمتهايي كه به
نظر ميرسد مورد پذيرش مصرفكنندگان و
توليدكنندگان نفت ميباشد ،سازماني موفق با
آيندهاي روشن به نظر ميرسد.
اما آيا واقعا چنين است؟ شرايط متحول
اقتصاد بينالمللي و چالشهايي كه پيشرفتهاي
تكنولوژي و سياستهاي جهاني دربازارهاي نفت
و انرژي برميانگيزد ،اين سئوال را مطرح ميكند
كه آيا اين سازمان در آينده نيز قادر به حفظ
تاثير و نفوذ خود در بازارهاي نفت و انرژي خواهد
بود؟ اين نوشته ضمن مروري بر تاريخچه اوپك،
توصيههايي براي مواجهه با چالشهاي احتمالي
آينده ارايه ميكند.
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نگاهي به گذشته

نفت از نيمه دوم قرن نوزدهم ،كااليي مهم در
تجارت جهاني بود .قبل از جنگ جهاني اول بازيگران
اصلي بازار بينالمللي نفت ،شركتهاي استاندارداويل،
شل و دوكنسرن روسي نوبل و روتچيلد بودند .در
جريان جنگ جهاني اول كه نيروي دريايي بريتانيا
سوخت خود را از ذغالسنگ به نفت تغييرداد ،شركت
عمده انگلو-پرشين (شركت نفت ايران -انگليسو يا
بريتيشپتروليوم كنوني) با مالكيت و حمايت دولت
بريتانيا ,به جمع اين بازيگران پيوست ،درحاليكه
شركتهاي روسي به دليل انقالب بلشويكي در آن
كشور ازبين رفتند .بعد از جنگ جهاني اول ،رقابت
شركتهايكوچكتراستانداردآفكاليفرنا،گلف،تكزاكو
وموبيل سرانجام منجر به افزايش تعداد شركتهاي
بينالمللي كنترلكننده بازارهاي نفت شد و تعداد اين
شركتها را به هفت شركت رساند .اين شركتها بطور
عمودي يكپارچه بودند و مراحل مختلف فعاليتهاي
باالدستي و تا حدزيادي فعاليتهاي پاييندستي
صنعت نفت راكنترل ميكردند .جدول  1سهم اين
شركتها در بازار جهاني نفت را نشان ميدهد.

نفت و گاز
 1969در كشورهاي عضو ،توافق
1957
1950
بر سر يك سيستم مالياتي
اکسان
16/6
22/8
30/4
يگانه در صنعت نفت در اين
BP
16/1
14/4
26/3
كشورها به سادگي ميسر نبود،
 13/3زيرا يك گام ضروري در اين
شل
17/5
13/8
رابطه ،پذيرفتن يك قيمت
گلف
9/8
14/8
12/1
نفت مرجع مالياتي يگانه
چهار شرکت بزرگ
69/5
82/6
 55/8توسط همه كشورهاي عضو
استاندارداوياافکاليفرنيا
بود كه مستلزم افزايش قيمت
8/0
7/6
6/1
نفت مرجع اوپك نسبت به
تکزاکو
8/0
6/9
5/7
توليدكنندگان نفت غيراوپك
موبيل
4/8
5/0
3/9
بود كه براي همه اعضاء ،قابل
هفت شرکت بزرگ
76/1
89/0
98/3
پذيرش نبود .با اينحال،
كشورهاي عضو تغييراتي در
كشورهاي داراي منابع نفت ،هيچ تاثيري در
قيمتگذاري اين كاالي مهم نداشتند و قيمتهاي ماليات بر درآمد شركتهاي بينالمللي نفت ايجاد
واقعي نفت و درآمد اين كشورها از محل صادرات كردند تا از كاهش درآمد دولتها ناشي از كاهش
نفت در دو دهه منتهي به تشكيل اوپك ،دايما قيمت واقعي نفت در اين دوره جلوگيري شود.
تنزل مييافت و قيمتهاي واقعي نفت در دوره اقدام براي ملي كردن صنعت نفت در كشورهاي
يادشده ازبشكهاي بيش از سه دالر دردهه  1940عضو (كه تا آن زمان صنعت نفت را ملي نكرده
به كمتر از  2دالر در هر بشكه در سال  1960بودند) نيز در سال  1968وارد مرحله نهايي شد.
ميالدي رسيده بود .جلوگيري از روند نامطلوب در آن سال اوپك اهدافي از جمله حداكثر كردن
و سير نزولي قيمتهاي واقعي نفت ،انگيزه اوليه درآمد از ماليات بر نفت و نيز دستيابي غايي به
كنترل موثر صنعت نفت توسط شركتهاي داخلي
بنيانگذاران اوپك براي تشكيل آن سازمان بود.
را بدون جدول زماني مشخصي براي در دست
گرفتن اين كنترل اعالم كرد.سهم شركتهاي ملي
دهه آماده سازي
هر چند در دهه اول حيات اوپك هنوز نقش كشورهاي صادركننده نفت كه اوپك راتشكيل
ن كننده نبود ،ميدادند تاسال  1970ميالدي ( 1349شمسي)
اين سازمان در بازارهاي نفت تعيي 
اما نبايد تصور كرد اوپك در اين فاصله هيچ ازتوليد نفت اينكشورها جزيي بود و از صفر
اقدام موثري در جهت احقاق حقوق كشورهاي دراماراتمتحده ،ليبي ،عراق ،قطر ،نيجريه0/9 ،
عضو انجام نداد .به طور كلي در فاصله سالهاي درصد درعربستانسعودي 1/2 ،دركويت و ونزوئال
 1960تا  1973ميالدي ،كشورهاي عضو اوپك تا  4/5درصددرايران 11/7 ،درصد در اندونزي و
سه دسته اقدامات در صنعت نفت خود داشتند نهايتا  14/6درصد در الجزاير فراتر نميرفت.
كه درجه موفقيت اين اقدامات در كشورهاي دردهه  1970اين نسبتها بهطور كلي تغيير كرد
مختلف ،متفاوت بود .اين اقدامات عبارت بودند و در آستانه انقالب اسالمي در ايران و بالفاصله
از تالش براي بهبود رابطه مالي با شركتهاي بعد از آن در سال  1980شركتهاي ملي نفت
بينالمللي استحصال كننده نفت در كشورهاي ايران ،عراق ،ونزوئال و قطر  100درصد توليد نفت
اوپك ،تالش براي كنترل توليد براي اطمينان از در كشورهاي متبوع خود را بهعهده داشتند و اين
ثبات بازارهاي نفت و زمينهسازي براي ملي كردت رقم در عربستان  97/7درصد و در الجزاير 93/7
صنعت نفت در اين كشورها و دردستگرفتن درصد و در كويت به  90/6درصد ميرسيد.
كنترل فعاليتهاي باالدستي و پاييندستي صنعت
نفت .ميتوان گفت تغيير رابطه مالي با شركتهاي
بينالمللي نفت ،نتايج بهتري در مقايسه با كنترل
سطح توليد داشت.
بخش عمده اصالحات رابطه مالي كشورهاي
عضو باشركتهاي بينالمللي نفت دراين زمان به
جدا كردن بهره مالكانه ازساير مالياتها بود .ام ادر
هر حال با توجه به سيستمهاي متفاوت مالياتي

اوجگيري قدرت اوپك

سئوالي كه همواره براي كشورهاي عضو اوپك
وجود داشته آن بوده كه آيا قيمت نفت انتخاب
شده در بلندمدت ،ثروت اين كشورها را حداكثر
ميكند يا خير .اين سئوال مشكلي است كه جوابی
قطعي ندارد .در زماني كه نفت كشورهاي اوپك
توسط شركتهاي بينالمللي نفت استخراج و
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صادر ميشد ،طبعا كشورهاي عضو اوپك تالش
داشتند بهترين قيمت و نظام مالي راكه تصور
ميكردند به اين هدف كمك ميكند ،تنظيم
كنند .عربستانسعودي در سال  1974نظام مالي
متفاوتي را انتخاب كرد .اين كشور قيمت مرجع
نفت خود را به ميزان  40سنت كاهش داد و
در مقابل نرخ بهره مالكانه را از  12.5درصد به
20درصد رسانده و ماليات بر درآمد شركتها را
هم به  80درصد افزايش داد .اثرخالص اين تغييرات
در واقع افزايش  3دالري درآمد دولت عربستان از
هر بشكه نفت بود .با توجه به تجربيات انباشته،
كشورهاي عضو اوپك به تدريج نظام مالي صنعت
نفت خود را سادهتر و كارآمدتر كردند .در رابطه
مالي جديد ،اكثر شركتهاي بينالمللي نفت در
واقع به عنوان پيمانكاران و ارائه دهندگان خدمات
اكتشاف ،تجهيز و توليد نفت شركتهاي ملي نفت
تلقي شده و شركت ملي نفت به عنوان مالك نفت
توليدشده ,هر بشكه نفت را با تخفيفي  15تا 25
سنت به شركت بينالمللي ميفروخت .اين در واقع
زماني بود كه اكثر كشورهاي عضو اوپك شروع به
مليكردن صنعت نفت خود كرده بودند.
طبعا كشورهاي عضو بيش از افزايش نرخهاي
مالياتي در واقع به افزايش درآمد واقعي خود
ازتوليد و صادرات نفتخام عالقمند بودند و كاهش
قيمتهاي واقعي نفت ،نگراني اصلي دولتها در
اين زمان بود .تا اوايل دهه  1970ميالدي تغيير
عمدهاي در فرايند تعيين قيمتهاي نفت ايجاد
نشده بود اما دهه  1970دههاي بود كه در آن
قدرت تعيين قيمت از شركتهاي بينالمللي نفت
به كشورهاي اوپك منتقل شد.
اين انتقال تحت تاثير عوامل متعددي بود كه
در راس آنها شرايط سخت توليد غير اوپك و نيز
تقاضاي فزاينده براي نفت به دليل رشد مستمر
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسه در دهه
هاي بازسازي اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم
بود .پس از موفقيت ليبي در افزايش قيمت نفت
خود در سال  1970و به دنبال اجالس كاراكاس
براي دستيابي به جدول زماني مليكردن صنعت
نفت در كشورهاي عضو در اوايل سال 1971
مذاكراتي بين شركتهاي بينالمللي نفت فعال
در كشورهاي اوپك و دولتهاي عضو در تهران و
كاراكاس برگزار شد .هدف اين مذاكرات ،رسيدن
به توافقي براي افزايش قيمت نفت در دوره
 1971-1976بود.
نمايندگان كشورهاي عمده واردكننده نفت
كه ظاهرا قراربود در اين مذاكرات شركت كنند,
در جلسات حضور نيافتند .با توجه به كاهش
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قيمتهاي واقعي نفت به دليل كاهش ارزش
دالر ,اوپك افزايشي  21درصدي (از  1.8دالر
در هر بشكه به  2.18دالردر هر بشكه) براي
قيمتهاي نفت ،افزايشي  5درصدي (از  50درصد
به  55درصد) در نرخ ماليات بر سود شركتهاي
بينالمللي نفت و افزايش ساالنه  2.5درصد در
قيمت نفت براي جبران نرخ تورم جهانی را اعالم
كرد و تهديد كرد شركتهايي را كه شرايط مزبور
را نپذيرند ،تحريم خواهد كرد .شاه ایران دراين
مذاكرات بر افزايش  5درصدي قيمت نفت در
سال عالوه بر موارد يادشده اصراركرد ،هر چند
در نهايت ,افزايش ساالنه قيمت نفت در مجموع
بيش از  5درصد نبود .در نتيجه در اين مذاكرات
براي دوره پنجساله ياد شده ,افزايشي  52درصدي
در قيمتهاي نفت نسبت به قيمتهاي سال پايه
پيشبيني شده بود؛ هر چند عمال در پايان اين
دوره ,قيمت نفت به دليل تحوالت سياسي ناشي
از جنگ سال  1973اعراب و اسراييل و تحريم
نفتي برخي از كشورهاي غربي از سوي اعراب عضو
سازمان اوپك ,افزايشي بسيار بيشتر را تجربه كرد.
در اكتبر  1973پس از شكست مذاكرات اوپك
با نمايندگان شركتهاي بينالمللي نفت ،شش
كشور حوزه خليجفارس عضو اوپك بطوريكجانبه
قيمت نفت را افزايش دادند .تا پايان آن سال اوپك
قيمت نفتخام شاخص خود (نفتخام سبك
عرب) را تا  11.65دالر در بشكه افزايش داد كه
به عنوان اولين تعيين يكجانبه قيمتهاي نفت
توسط اوپک بود .هر چند برخي از اقتصاددانان
انرژي مالحظات اقتصادي را دليل اصلي تحريم
نفتي كشورهاي عربي اوپك در سال 1973
دانستهاند ،اما بسياري نيز به تاثير عوامل سياسي
افزايش قيمتهاي نفت تاكيد كرده و تحريم نفتي
كشورهاي حامی اسراييل توسط كشورهاي عرب
سازمان اوپك را از شواهد بارز تاثيرتحوالت سياسي
برقيمتهاي نفت دانستهاند.
افزايش قابل توجه قيمت نفت بعدي در اواخر
سال  1978رخ داد كه توليد نفت ايران به دليل
اعتصابات زمان انقالب بشدت كاهش پيدا كرده
بود ،يعني از حدود  6ميليون بشكه به  2.4ميليون
بشكه در روز .اين در زماني بود كه توليد اوپك در
بيشترين ميزان خود تا آن زمان بود و مازاد ظرفيت
توليد محدود بود .در ابتدا عربستانسعودي با
ظرفيت توليد  11.8ميليون بشكه در روز توليد
خود را از  8.4ميليون بشكه در روز تا  10.4ميليون
بشكه افزايش داد و كشورهاي ديگر عضو از جمله
نيجريه ،عراق و ونزوئال تالش كردند توليد خود را
افزايش دهند .اما در ژانويه سال  1979عربستان

سقف  9.5ميليون بشكه براي توليد نفت خود در
ماه ژانويه اعالم كرد و براي رعايت سقف مزبور
عمال توليد خود را در روزهاي باقيمانده ماه ژانويه
به  8ميليون بشكه در روز كاهش داد .قيمتهاي
نقدي نفت شروع به افزايش كرد و در طول سال
 1979عربستان با چند بار تغيير در سقف توليد
خود ،عمال قيمت نفت را به سطح مورد نظر خود
رسانده و در پاييز سال  1980قيمت  30دالر در
بشكه قيمت رسمي نفت عربستان شد .در اين سال
قيمت نفت به دليل كاهش توليد نفت ايران و عراق
به دليل شروع جنگ تحميلي بازهم افزايش يافته
و به  43دالر در بشكه در ماه نوامبر رسيد ولي
متعاقبا كاهش يافت .در سال  1982بتدريج توليد
غير اوپك افزايش يافت در حاليكه تقاضا به دليل
ركود اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته در حال
كاهش بود .در سال  1983توليد نفت اوپك به
 17.6ميليون بشكه در مقايسه با  30.9ميليون
بشكه در سال  1979رسيد كه كاهش سهم بازار
اوپك را بهمراه داشت.

ترك قيمتگذاري نفت

سالهاي مياني دهه 1980از نظر بسياري از
تحليلگران ،مشكلترين دوران حيات اوپك تا
كنون بوده است چه دراين سالها جنگ بين ايران
و عراق از يك سو ،اختالفات سياسي بين كشورهاي
تندرو و محافظهكار عرب بر سر تعيين استراتژي
سازمان از نظر تعيين قيمت و يا حفظ سهم بازار
و رقابت بين اعضا و عدم پايبندي به سهميههاي
تعيين شده براي حفظ سقف توليد كلي 17.5
ميليون بشكه سازمان را در شرايط دشواري قرار
داده بود .عدم پايبندي برخي از اعضای سازمان
به سهميههاي تعيين شده ،باعث شد كه عربستان
با حمايت قطر ،كويت و امارات قيمت رسمي نفت
خود را كاهش دهد كه به معني افزايش توليد نفت
از سوي آن كشور بود .از آن پس نشستهاي وزيران
اوپك به جاي تعيين قيمت رسمي نفت به تعيين
سقف توليد و سهميه كشورها پرداخت و وزير نفت
وقت عربستانسعودي نيز اعالم كرد كه آن كشور
براي حفظ ثبات بازار ،نقش متعادلكننده را بازي
خواهد كرد و هرگاه الزم باشد توليد را افزايش
و زماني كه ثبات بازار اقتضاكند ،توليد خود را
كاهش ميدهد .تعقيب اين سياست براي عربستان
بسيار گران تمان شد و تا اوت سال ( 1985امرداد
 )1364عربستان براي دفاع از قيمت رسمي اعالم
شده ،عمال توليد خود را تا  2/2ميليون بشكه در
روز پايين آورده بود كه سهم اين کشور را در
بازار نفت را به  15/1درصد در مقابل سهميه
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رسمي  27درصدي اين كشور كاهش داد .دليل
ناكامي عربستان در راهبرد به عهده گرفتن نقش
متوازن كننده بازار آن بود كه هيچ مكانيسمي
براي جلوگيري از تخلف از سهميههاي تعيينشده
از سوي برخي از كشورهاي عضو وجود نداشت.
شماري از كشورهاي كوچكتر عضو با اين توجيه
كه تخصيص داده شده به آنها منصفانه نبوده ،عمال
توافقهاي انجام شده را نقض و بيش از سهميه
رسمي ،تعيين توليد ميكردند.
عربستان در تابستان 1986تصميم گرفت راهبرد
خود را به حفظ سهم بازار تغيير دهد .در عمل
اين راهبرد براي تنبيه كشورهايي بود كه با تخلف
از سهميههاي تعيينشده ،راهبرد قبلي را بياثر
كرده بودند .براي اين منظور عربستان سيستم
قيمتگذاري نتبك را اختيار كرد كه در آن
قيمت نفتخام بر اساس قيمت فراوردهها تعيين
ميشد و حاشيه تضمينشدهاي براي پااليشگاهها
بوجود ميآورد .سيستم قيم 
ت گذاري پيچيدهاي
كه در آن قيمت نفتخام بر اساس قيمت گزارش
شده فراوردهها منهاي هزينههاي پااليش و حمل
و نقل محاسبه ميشد .شماري از متغيرها از جمله
ت
فراوردههاي نفتي كه ميتوانست از يك بشكه نف 
توليد شود ،هزينه پااليش ،هزينه حمل و نقل و
تاخير زماني بين بارگيري نفت و زمان تحويل
ميبايست در قراردادهاي پيچيده خريد و فروش
نفتخام تعريف شوند .اما اين سيستم قيمتگذاري
موجب سقوط قيمت نفت شد و قيمت نفت به زير
10دالر در هر بشكه سقوط كرد .علت آن بود كه
اوال ساير كشورهاي عضو نيز در صدد حفظ سهم
بازار خود بودند و ثانيا اين سيستم قيمتگذاری،
پااليشگاهها را تشويق ميكرد صرفنظر از قيمت
فراوردهها ،به توليد فراوردههاي نفتي ادامه دهند.
در نتيجه مازاد عرضه قابلتوجهي از بنزين و ساير
فرآوردهها ايجاد شد كه قيمت فراوردهها و در
نتيجه قيمت نفتخام را پايين كشيد.
در سال  1987عربستان براي مدت كوتاهي به
سيستم قبلي قيمت رسمي نفت بازگشت ولي
موضع آن كشور پايدار نبود و قبل از او برخي از
كشورها به سيستم سادهتر قيمت مرتبط با بازار
عبور كرده بودند .در سال  1987عربستان نيز به
شيوه تبعيت از قيمتگذاري نفت در بازار ملحق
شد .از آن زمان قيمتهاي نفت در بازار تعيين
ميشود و اوپك دخالتي در اعالم قيمتهاي
نفتخام ندارد ،هرچند اين سازمان با توجه به
سهم خود در توليد بينالمللي نفت با دخالت
خود در بازار ،ميتواند مانع افزايش و يا سقوط
بيرويه قيمت نفت شود .در موارد مشخصي نيز

نفت و گاز
اين سازمان تصميمات موثري درباثباتسازي بازار
نفت گرفتهاست .با بهبود رشد اقتصادي و تقاضا
براي نفت و رشد بطئي توليد غيراوپك از يك سو
ورعايت سهميههاي توليد از سوي اعضاي اوپك از
سوي ديگر ،قيمتهاي نفت در اواخر دهه 1980
ميالدي خود را باز يافت و تا واخر دهه 1990
بازارهاي نفت كم و بيش روند با ثباتي داشت.
يك نتيجه عمده افزايش قيمتهاي نفت در
دهه  1970آن بود كه كشورهاي واردكننده
نسبت به وابستگي به واردات نفت احساس نگراني
كرده و تالشهايي را براي كاهش اين وابستگي و
جايگزيني ساير حاملهاي انرژي بجاي نفت شروع
كردند .اين تالشها بتدريج نتيجه داد و بتدريج
سهم نفت در سبد بينالمللي انرژي كاهش يافته
و براي اولين بار در نيمه دهه  1980به زير 40
درصد رسيد.

سقوط قيمتهاي نفت در سال1998

بين سالهاي  1986و  1998اوپك بيشتر
درنقش سازماني كه از طريق مديريت مازاد ظرفيت
توليد خود سعي در ثبات بازار و بر طرف كردن
اختالل عرضه در آنرا دارد ،ظاهر شد ،هرچند رشد
ضعيف تقاضا در دهه  1990ميالدي و باال رفتن
نسبت ظرفيت مازاد به كل توليد ،توان تباني براي
تاثير گذاري بر قيمت بازار را كاهش داده بود.
در سال  1997اقتصاد برخي از كشورهاي جنوب
شرقي آسيا ،مشخصا كرهجنوبي ،تايلند ،مالزي و
چند كشورديگركه با خروج سرمايه و فشارهاي
فزاينده در بازارهاي مالي مواجه شده بودند ،دچار
ركود شد .اين بحران به ساير كشورهاي منطقه نيز
سرايت كرد و تقاضا براي نفت را كاهش داد .در
حالي كه تقاضا براي نفت به دليل بحران اقتصادي
در جنوب شرقي آسيا كاهش مييافت ،توليد نفت
در حال افزايش بود و برخي از اعضاء اوپك از
جمله ونزوئال ،نيجريه ،الجزاير و قطر نفت بيشتري
توليد ميكردند .به زودي انبارهاي
تجاري نفت از متوسط سالهاي
قبل فراتر رفت .در حاليكه تا
مارس سال  1997قيمتهاي آتي
حالت پيشبهين را نشان ميداد
از بهار سال  1997وضعيت به
پسبهين تغيير كرد و در اوايل
سال  1998حجم ذخيرهسازيها
در شرق ميانه آمريكا (Mid-West
 )PADD 2از  62.5ميليون بشكه
در اوايل سال  1997به بيش از
 73.8ميليون بشكه در سال

 1998رسيد .در اين فاصله عربستان سعودي
و ايران مكررا در جلسات سازمان ،افزايش توليد
نفت توسط برخي از اعضاء (ونزوئال ،قطر،نيجريه و
الجزاير) را تذكر داده خواستار رعايت سهميهها و
سقف توليد توسط اعضا بودند.
با بيحاصل ماندن اين تذكرات ،عربستانسعودي
كه مازاد ظرفيت قابل توجي داشت حركتي در دو
مرحله انجام داد .ابتدا براي افزايش سهم اوپك در
بازار ،توليد خود را افزايش داد .ادعاي مقامات نفتي
عربستان آن بود كه اين افزايش موجب سقوط
قيمتها نخواهد شد زيرا در پاسخ به افزايش تقاضا
بوده و بنابراين صرفا سهم اوپك در بازار را افزايش
خواهد داد .در قدم بعدي عربستان پيشنهاد
افزايش سهميهها را داد تا افزايش توليد خود را
رسميت بخشد .برخي از ناظران انگيزه واقعي
عربستان در آن زمان را موارد زير دانستهاند)1 :
ارسال عالمت به ونزوئال و ساير كشورهاي عضو
اوپك كه ادامه افزايش توليد از سوي آنها تا هميشه
بدون مقابله بهمثل نخواهد ماند  )2تاكيد بر رعايت
تعيين سقف توليد سهميهبندي كه سياست رسمي
سازمان بود از سوي تمام اعضا و  )3افزايش پايه
توليد خود را براي درخواست ميزان باالتر سهميه
توليد در تعيين سهميه آتي كه اجتنابناپذير بود.
در هر حال افزايش توليد كه ظاهرا براي براي
حفظ سهم اوپك در بازار صورت ميگرفت ،ان
هم در شرايط ركود اقتصادي در جنوب شرقي
آسيا و كاهش تقاضا طبعا موجب سقوط قيمت
نفت شد .دراوايل سال  1998ميالدي ،سقوط
قيمتهاي نفت بار ديگر قدرت تصميمگيري و
عمل دستهجمعي اوپك را موردآزمون قرار داد .در
 17مارس اين سال (اواخراسفند  )1377قيمت
نفت شاخص برنت به  11.29دالردر هر بشكه
رسيد كه پايينترين قيمت نفت از بحران بازارهاي
نفت در سالهاي  1985- 86بود .درواقع متوسط
قيمت برنت در  6سال قبل ازسقوط قيمتهاي
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نفت در اوايل سال  1998ميالدي  18دالر در هر
بشكه بود .سقوط بيش از انتظار قيمت نفت نه
تنها كشورهاي عضو بلكه كشورهاي صادر كننده
نفت غير عضو را نيز نگران كرد و بين كشورهاي
اوپك اين اتفاق نظر به وجود آمد كه تصميم
جمعي براي كاهش عرضه و اعاده ثبات بازارها و
جلوگيري از سقوط قيمت نفت ضرورت دارد .ايران
در تشويق ونزوئال و عربستانسعودي به همكاري
تاثير مهمي داشت .رئيسجمهور وقت ايران (آقاي
خاتمي) مذاكره تلفني طوالني با رئيسجمهور
ونزوئال داشت كه تاثير آن با مسافرت رئيسجمهور
اسبق آقاي هاشمي رفسنجاني به همراهي وزير
نفت و برخي مقامات رسمي ديگر به عربستان و
مذاكرات با مقامات كشور مزبور تقويت شد .بعد از
اين ابتكارها و به دنبال سلسله مذاكراتي كه بين
الجزاير،مكزيك ،ونزويال و عربستانسعودي انجام
شد ،سرانجام ونزوئال و عربستان پذيرفتند كه توليد
واقعي خود را كاهش دهند كه كاهش بين  1.6تا
 2ميليون بشكه در پايان مذاكرات اين دو كشور در
رياض اعالم شد .اين تعهد سرانجام در تصميمي در
نشست وزراي اوپك در وين در  30مارس 1998
رسميت يافت .اين تصميمات بتدريج بازار نفت
را متعادل و قيمت نفت را به روند قبلي خود باز
گرداند.

ي
نقش عربستانسعود 

در سال  2000ميالدي موضع اوپك اين بود كه
زماني كه قيمتهاي نفت در دامنه قيمتي  22تا
 28دالر در هر بشكه قرار نداشته باشد ,تصميمات
مقتضي براي اعاده ثبات بازار گرفته شود .تا سال
 2003چندين بار سقف و سهميههاي توليد
كشورهاي عضو تعديل شد تا از سقوط قيمتها
و يا افزايش سريع آن جلوگيري شود .اما از سال
 2003كه عمليات جنگي آمريكا و متحدانش
براي سرنگوني صدام حسين انجام شد ,كاهش (و
حتي توقف) توليد نفت اين كشور,
موجب تنزل مازاد ظرفيت توليد
اوپك به حدود يك ميليون بشكه
شد .در اين شرايط استمرار رشد
سريع چين و ساير اقتصادهاي
بزرگ در حال ظهوركه شدت
انرژي آنها بيشتر از شدت انرژي
كشورهاي توسعه يافته است،
عمال حفظ قيمت نفت در اين
محدوده قيمتي را غير ممكن كرد
و بنابراين اين دامنه عمال مسكوت
گذاشته شد .در هر حال تالش
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كشورهاي عضو براي افزايش ظرفيت توليد
و پر كردن خالءكاهش ظرفيت توليد ناشي
از خارج شدن بخش بزرگي از توليد عراق
تشديد شد .روند صعودي قيمتهاي نفت
تا نيمه سال  2008تحت تاثير رشد اقتصاد
جهاني (اعم از رشد توليد در كشورهاي
توسعه يافته و در حال توسعه) ادامه يافت.
قيمت نفت كه در سال  2007بطور متوسط
حدود  75دالر در بشكه بود ,از اوايل سال
 2008از  100دالر در هر بشكه عبور كرد و
تحت تاثير معامالت سوداگرانه در بازارهاي
مالي ناشي از پيشبيني استمرار مازاد تقاضا
نسبت به عرضه تا نيمه سال ,به باالترين
قيمت خود يعني نزديك  145دالر رسيد.
قيمتهاي نفت و ساير كاالها متعاقبا به دليل
شروع بحران مالي در امريكا كه به سرعت به
بحران اقتصادي در امريكا و ساير كشورهاي
توسعه يافته تبديل شد ,سقوط كرد و در
عرض چند ماه به حدود  40دالر در بشكه
كاهش يافت .باتوجه به انباشت بيسابقه
انبارهاي نفت و نگراني از استمرار سقوط
قيمتها ،وزراي نفت و انرژي كشورهاي اوپك
در يك جلسه فو قالعاده كه در دسامبر 2008
در اوران الجزاير برگزار شد ،تصميم گرفت
سقف توليد سازمان را  4/2ميليون بشكه در
روز نسبت به توليد واقعي اوپك (به استثناي
عراق) در سپتامبر  2008كاهش دهد .اين
تصميم اوپك بتديج روند كاهش قيمتها را
متوقف و با عبور كشورهاي جهان از بحران
اقتصادي در اواخر سال  ،2009روند صعودي
بخود گرفت .
در اوايل سال  2011ميالدي با تحوالت
سياسي در شمال افريقا و انقالب مردم ليبي
كه به سقوط سرهنگ قضافي منجر شد ،بخش
مهمي از توليد نفت ليبي تا حدود  1/5ميليون
بشكه كه عمدتا به كشورهاي اروپايي صادر
ميشد ،از بازار خاج شد .عربستا نسعودي و
برخي ديگر از كشورهاي عضو كه داراي مازاد
ظرفيت توليد بودند سعي كردند جاي توليد
ليبي را پر كنند ،هر چند توليد ليبي پس از
سقوط رژيم قضافي و استقرار دولت جديد ،به
سرعت به سطح قبلي بازگشت اما با توجه به
رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و نيز
تحريم نفتي ايران توسط امريكا و كشورهاي
اروپايي ،قيمت نفت در دو سال اخير حول
 105دالر در نوسان بوده است .عربستان
سعودي در سالهاي اخير بارها تعهد آن

كشور را به عرضه نفت كافي براي برطرف
نمودن كمبودها و كاهش عرضه نفت از سوي
ساير اعضاي اوپك اعالم كرده اما توان آن
كشور براي استمرا توليد نفت باالتر از 10/5
ميليون بشكه در روز ،مورد ترديد جدي قرار
دارد زيرا عليرغم ظرفيت اسمي توليد نفت
 12/5ميليون بشكه در روز توسط آن كشور،
تاكنون توليد عربستا نسعودي بيش از 10/5
ميليون بشكه در روز گزارش نشده است .در
سا لهاي اخير افزايش سريع ظرفيت توليد
عراق مورد توجه ناظران بازارهاي نفت قرار
گرفته است .

اشارهاي به قيمت نفت و رابطه
آن با اوپك

از نظر شماري ازاقتصاددانان انرژي ( نگاه كنيد به
ج .گريفين )1986 ،افزايش قيمتهاي واقعي نفت
در سالهاي دهه هفتاد ميالدي كه اوپك بتدريج
قدرت گرفت ،ناشي از قدرت انحصاري اوپك در
بازار نفت بوده است .به عقيده اين اقتصاددانان،
قدرت بازار اوپك هر چند به داليلي از جمله
افزايش توليد نفت كشورهاي غيراوپك و مخصوصا
آمريكا در سالهاي اخير كاهش يافته ،اما هنوز
وجود داشته و در باالنگهداشتن قيمت نفت موثر
است .مطابق نظريه اقتصادي به قيمت كاالها در
شرايط بازارهاي رقابتي برابر هزينه نهايي توليد و
در شرايط غيررقابتي بيش از هزينه نهايي توليد
تعيين ميشود .براي تعيين اينكه بنگاهي دربازار
داراي شرايط انحصاري است و يا در شرايط رقابتي
عمل يميكند ،ميتوان از شاخص ساده لرنر (�Lern
 )er Index, 1934استفاده كرد .قدرت انحصاري
يك بنگاه را ميتوان با شاخص زير تعيين كرد:

كه در آن  Pقيمت محصول در بازار (در اين
مورد قيمت نفت) و  Cدر واقع هزينه نهايي توليد
است .اين شاخص داراي اين ويژيگي مطلوب است
كه بين يك و صفر تغيير ميكند .رقم يك داللت
بر شرايط انحصار كامل و رقم صفر نشان دهنده
فعاليت بنگاه در شرايط رقابت كامل است .اگر
متوسط هزينه متوسط توليد يك بشكه نفت در
كشورهاي عضو اوپك را  15دالر در بشكه فرض
كنيم (ماتياس ببين و ديگران )2012 ،شاخص
مزبور براي اوپك عبارت است:
85%
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كه نشانه قدرت انحصاري اوپك در بازار نفت
است .البته عالوه بر شاخص لرنر باال كه يك
شاخص مشاهده شده بر مبناي قيمت و هزينه
نهايي است ،شاخص بالقوه لرنر نيز با استفاده
از ضريب كشش قيمتي بلندمدت تقاضا براي
نفت اوپك قابل محاسبه است .از سوي ديگر
ميدانيم كه درشرايط غير رقابتي قيمت نفت
تا حدود زيادي بستگي به كششپذيريي تقاضا
براي نفت اوپك خواهد داشت .رابطه آشناي
هزينه نهايي توليد و قيمت در نظريه اقتصادي
به شرح زير است:
MR

MC

در اين رابطه  MCعبارت است از هزينه نهايي
توليد MR ،درآمد نهايي P ،قيمت و  Ԑعالمت
ضريب كشش قيمتي تقاضا است .از رابطه باال به
سادگي ميتوان به رابطه زير رسيد:
MC
در اينجا به مفهوم ضريب
عالمت
كشش قيمتي تقاضا براي نفت اوپك است.
معادله باال نشان ميدهد كه براي مثال اگر
ضريب كشش قيمتي تقاضا براي نفت اوپك 2
باشد ،قيمت نفت دو برابر هزينه نهايي و اگر 1/5
باشد قيمت سه برابر هزينه نهايي و چنانچه 1/1
باشد قيمت نفت  11برابر هزينه نهايي توليد
آن خواهد بود .از آنجا كه هزينه توليد نفت در
كشورهاي اوپك معموال جزء پايينترينها در دنيا
بوده و مطابق برخي از برآوردها در حال حاضر
بطور متوسط حدود 15دالر در هر بشكه است،
با توجه به قيمتهايكنوني نفت در بازارهاي
بينالملليكه حدود  105دالر در بشكه است،
نميتوان درجهاي از قدرت بازار در صنعت نفت را
رد كرد .به همين دليل نيزشماري از اقتصادانان
اظهار نظر كردهاند كه در صورت وجود بازارهاي
رقابتي براي نفت در دهه هفتاد ميالدي و حتي
هماكنون قيمتهاي نفتخام بمراتب پايينتر از
قيمتهاي نفت خريد و فروششده در بازارهاي
جهاني نفت ميبود .سئوالي كه ممكن است
پيش آيد آن است كه چنانچه شرايط رقابتي در
بازارهاي نفت وجود داشت ،قيمتهاي نفت در
چه حدودي تعيين ميشد؟
يك روش محاسبه قيمتهاي رقابتي براي
منابعپايانپذير مانند نفت كه قيمتهاي بازار آنها
باالتر از هزينهنهايي توليد است ،استفاده از مفهوم

نفت و گاز
انرژي جايگزين ( )Backstop Energyاست .يعني در
نظرگرفتن ارزش حال قيمت سوختهايي كه تصور
ميرود در آينده و نهايتا جايگزين نفتخام خواهند
شد .مثال به عنوان مثال انتظار داشته باشيم در 30
سال آينده با تمام شدن منابع نفتمتعارف جهان،
نفتهاي غيرمتعارف مانند صخرهنفتها جايگزين
نفتخام شوند و قيمت (و يا هزينه نهاييتوليد)
يك بشكه نفتخام از منابع غيرمتعارف  200دالر
در هر بشكه باشد .حال با فرض بازارهاي رقابتي
براي استخراج و فروش نفتهاي غيرمتعارف با به
كاربستن مدل هتلينگ از قيمتگذاري نفت با در
نظرگرفتن نرخهاي تنزيل مختلف ،ميتوان ارزش
حال يك بشكه نفتخام از منابع غيرمتعارف را
محاسبه كرد .اگر يكبار نرخ تنزيل (نرخ رجحان
زماني) را پايين و مساوي  5درصد و يكبار هم باال

و  10درصد در نظربگيريم ,در اين صورت ارزش
حال يك بشكه نفتجايگزين در هر يك از دو حالت
عبارت است از:
P=P30/(1.05)30
 p=$200/(4.32)=$46.2/bدر
---صورتي كه نرخ تنزيل  5درصد باشد
P=P30/(1.1)30
p=$200/(17.45)=$11.46/b ---درصورتي كه نرخ تنزيل  10درصد باشد.
مالحظه ميشود كه با فرض قيمت و زمان
سوخت جايگزين و در نظرگرفتن نرخهاي تنزيل
مختلف ارزش فعلي سوخت جايگزين نفتخام
بين  11/5و  46/2دالر در بشكه است .حال اگر
نرخ بهره واقعي در اقتصاد را تقريب مناسبي از
نرخ تنزيل اجتماعي فرض كنيم با درنظرگرفتن
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آن نرخ قيمت رقابتي نفتخام راميتوان به
دست آورد .در هر حال بايد توجه كرد درجه
اي از اين انحصار ناشي از طبيعت صنعت نفت
است كه صنعتي بسيار سرمايهبر است و بخش
ديگر رانت منابع پايان پذير است كه ناشي از
پايين بودن كشش قيمتي عرضه اين محصوالت
است كه عرضه نفت در برابر افزايش قيمتها را
محدود و به افزايش قيمت آن منجر ميشود .اگر
هزينه نهايي توليد نفت اوپك با براورد هزينه
نهايي توليد نفت غيراوپك كه بين  90تا 100
دالر در هر بشكه نهايي براورد ميشود (برنشتاين
 ) 2012مقايسه شود ،طبيعت انحصاري بودن
بازار نفت بهتر درك خواهدشد .در جدول 2
هزينه نهايي توليد نفت براي  50شركت نفتي
در جهان داده شده است.
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تحوالت

تحوالت بازار جهاني نفتخام
ژوئن تا اوت 2013

بهروز بيكعليزاده
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طی دوره سه ماهه ژوئن تا اوت 2013قيمت
هاي نفت خام مسير صعودي را پشت سر
گذاشتند بهگونهاي كه قيمت سبد نفت خام اوپك
از  101/03دالر در بشكه به سطح  111/04دالر
در بشكه رسيد.
در اين مدت عوامل متعددي به افزايش
قيمتهاي نفتخام كمك كردند .از يك سو
كاهش ذخيرهسازيهاي نفتخام و بنزين در
آمريكا توانست قيمتهاي نفتخام را تقويت نمايد.
در حالي كه شروع فصل رانندگي در آمريكا و
نيمكره شمالي افزايش تقاضا براي بنزين را نويد
ميداد .از سوي ديگر انتشار آمار بهبود اشتغال و
رشد توليدات صنعتي در امريكا نشان ميداد كه
اوضاع اقتصادي آمريكا رو به بهبود است و بنابراين
انتشار اين آمار به روند صعودي قيمتهاي نفت
كمك كرد .البته هرچند آمار منتشر شده در باره
اوضاع مسكن در آمريكا از كاهش رونق اين بخش
حكايت داشت ،اما اميد به تداوم برنامه مشوقهاي
اقتصادي در آمريكا توانست استحكام بازار را
حفظ نمايد .درعين حال بكارگيري سياستهاي
انبساطي در ژاپن نيز چشمانداز اقتصادي اين كشور
را بهبود بخشيد .در اين دوره هرچند بازار در باره
اوضاع اقتصادي چين نگران بود اما به تدريج آمار
منتشرشده درباره اقتصاد اين كشور نشان دادكه
چين توانسته از دوران ركود اقتصادي خود خارج
گردد .انتشار آمار بهبود فعاليتهاي صنعتي و رشد
صادرات كاال و افزايش واردات نفتخام در چين
نيز اين نظريه را تقويت كرد.
دراين دوره احتمال وقوع طوفان در منطقه
كارائيب در چند نوبت توانست به نگرانيهاي
بازاردامن زده و به تقويت قيمتهاي نفت منجر
گردد .عالوه برآن توليد نفتخام در دريايشمال
نيز تحت تاثير مشكالت فني و انجام تعميرات
اساسي در ميادين نفتي كاهش يافته بود .همچنين
در اواسط دوره مورد بررسي اعالم شد كه عراق قرار
است به دليل اجراي عمليات تعمير و نگهداري،
توليد نفتخام خود را در ماه سپتامبر 2013به

ميزان  500هزار بشكه در روز كاهش دهد .اين
وضعيت باعث شد كه بازار نفت احساس كند با
كمبود نفت مواجه شده است.
اوضاع نابسامان خاورميانه نيز اين اوضاع را
تشديد كرده بود .در برهه مورد بررسي بازار نگران
ناآراميهاي سوريه و تحوالت سياسي اين كشور
بود .امريكا توافق كرده بود تجهیزات نظامی را
به طور مستقيم به دست مخالفين حكومت بشار
اسد برساند .احتمال گسترش درگيريها به ساير
نقاط خاورميانه و ايجاد وقفه در توليد نفتخام اين
منطقه ،بازار را دچار نگراني ساخت .درعين حال
ناآراميهاي مصر و بركناري رييسجمهور اين
كشور ،التهاب بازار نفت را تشديد كرد .از آنجايي
كه كانال سوئز و خطلوله سوئز مديترانه دراختيار
مصر ميباشد و روزانه  4/5ميليون بشكه نفت از
اين مسير عبور ميكند ،احتمال وقفه در توليد
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نفت مصر باعث نگراني بازار نفت شد.
دراين شرايط اعتصاب در ليبي باعث شد كه
توليد نفتخام اين كشور به  650هزار بشكه در روز
تنزل نمايد .به اين ترتيب كاهش توليد نفتخام در
ليبي ،سوريه ،نيجريه و عراق قيمتهاي نفتخام
را تحت فشار صعودي قرار داد .دراين وضعيت
بورسبازان نيز به دليل نگرانيهايي كه بر بازار
نفت حاكم بود ،تالش كردندكه خالص وضعيت
خريد خود را افزايش دهند و به اين ترتيب آنها
نيز به نوبه خود به استحكام قيمتهاي نفت كمك
كردند.
در اين مدت انتقال نفت از طريق راهآهن و
خطلوله از منطقه كوشينگ اوكالهما به سمت
خليجمكزيك باعث شد كه اشباع نفت در منطقه
كوشينگ برطرف گردد؛ بنابراين قيمتهاي
نفتخام وستتگزاساينترمديت تقويت گرديد و
حتي براي برهه كوتاهي قيمت نفتخام  WTIدر
سطحي باالتر از قيمت نفتخام برنت قرار گرفت.
به هر حال در دوره مورد بررسي عوامل ديگري
نيز در بازار نفت فعال شدندكه از افزايش بيشتر
قيمتهاي نفت جلوگيري كردند .در بين اين
عوامل افزايش توليد نفتخام آمريكا كامال
قابلتوجه بود و توانست توجه بازار را به خود جلب
كرده و تاثير منفي بر قيمتهاي نفت داشته باشد.
براساس اين آمار ،توليد نفت در امريكا توانست به
بيش از  7ميليون بشكه در روز برسد كه از سال
 1990تاكنون بيسابقه بود.
در اواخر دوره مورد بررسي ،برخي از تحليلگران
احتمال دادند از ابتداي ماه سپتامبر 2013بانك
مركزي آمريكا تصميم خواهدگرفت ،خريد ماهانه
 85ميليارددالر اوراق بهادار را متوقف سازدکه اين
موضوع باعث میتوانست باعث ارزش دالر تقويت
گردد و رشد اقتصادي آمريكا وتقاضا براي نفت را
نيز دچار کاهش نماید .درعين حال هرچند رشد
مداوم چين مورد توجه بازار قرار گرفت زیرا اقتصاد
چين در سه ماهه دوم توانسته بود به رشد 7/5
درصد دست پيدا كند؛ اما تا زماني كه بازار به پايان

تحوالت
دوره نزديك نشده بود ،همچنان انتشار آمار ضعف
توليدات صنعتي اين كشور ،قيمتهاي نفت را
تحت فشار قرار داده بود زيرا احتمال كاهش تقاضا
براي نفت را در اين كشور مطرح ميساخت.
عالوه برآن عربستان نيز توليد نفتخام خود را
براي جبران كمبود نفت در بازار افزايش داده بود
درحالي كه برآوردهاي رشد تقاضاي جهاني نفت
در سال  2013و  2014نشان ميدادكه اين ارقام
مورد تجديد نظر نزولي قرار گرفته است.
به هر حال افزايش قيمتها در اين دوره در حالي
صورت گرفت كه عوامل بنيادين بازار نميتوانستند
تا اين اندازه از قيمتهاي نفت حمايت كنند و
عمدتا نگرانيهاي ژئوپلتيكی ،قيمتهاي نفت را
به سطوح باالتر راند .طی دوره سه ماهه ژوئن
تا اوت 2013قيمت هاي نفتخام مسير صعودي
را پشت سر گذاشتند بهگونهاي كه قيمت سبد
نفت خام اوپك از  101/03دالر در بشكه به سطح
 111/04دالر در بشكه رسيد.
در اين مدت عوامل متعددي
به افزايش قيمتهاي نفتخام
كمك كردند .از يك سو كاهش
ذخيرهسازيهاي
نفتخام
و بنزين در آمريكا توانست
قيمتهاي نفتخام را تقويت
نمايد .در حالي كه شروع فصل
رانندگي در آمريكا و نيمكره
شمالي افزايش تقاضا براي
بنزين را نويد ميداد .از سوي
ديگر انتشار آمار بهبود اشتغال و
رشد توليدات صنعتي در امريكا
نشان ميداد كه اوضاع اقتصادي
آمريكا رو به بهبود است و بنابراين انتشار اين آمار
به روند صعودي قيمتهاي نفت كمك كرد .البته
هرچند آمار منتشر شده درباره اوضاع مسكن در
آمريكا از كاهش رونق اين بخش حكايت داشت ،اما
اميد به تداوم برنامه مشوقهاي اقتصادي در آمريكا
توانست استحكام بازار را حفظ نمايد .درعين حال
بكارگيري سياستهاي انبساطي در ژاپن نيز
چشمانداز اقتصادي اين كشور را بهبود بخشيد.
در اين دوره هرچند بازار در باره اوضاع اقتصادي
چين نگران بود اما به تدريج آمار منتشرشده درباره
اقتصاد اين كشور نشان دادكه چين توانسته از
دوران ركود اقتصادي خود خارج گردد .انتشار
آمار بهبود فعاليتهاي صنعتي و رشد صادرات
كاال و افزايش واردات نفتخام در چين نيز اين
نظريه را تقويت كرد .در اين دوره احتمال وقوع
طوفان در منطقه كارائيب در چند نوبت توانست

به نگرانيهاي بازاردامن زده و به تقويت قيمتهاي
نفت منجر گردد .عالوه برآن توليد نفتخام در
دريايشمال نيز تحت تاثير مشكالت فني و انجام
تعميرات اساسي در ميادين نفتي كاهش يافته
بود .همچنين در اواسط دوره مورد بررسي اعالم
شد كه عراق قرار است به دليل اجراي عمليات
تعمير و نگهداري ،توليد نفتخام خود را در ماه
سپتامبر 2013به ميزان  500هزار بشكه در روز
كاهش دهد .اين وضعيت باعث شد كه بازار نفت
احساس كند با كمبود نفت مواجه شده است.
اوضاع نابسامان خاورميانه نيز اين اوضاع را
تشديد كرده بود .در برهه مورد بررسي بازار نگران
ناآراميهاي سوريه و تحوالت سياسي اين كشور
بود .امريكا توافق كرده بود تجهیزات نظامی را
به طور مستقيم به دست مخالفين حكومت بشار
اسد برساند .احتمال گسترش درگيريها به ساير
نقاط خاورميانه و ايجاد وقفه در توليد نفتخام

اين منطقه ،بازار را دچار نگراني ساخت .درعين
حال ناآراميهاي مصر و بركناري رييسجمهور
اين كشور ،التهاب بازار نفت را تشديد كرد .از
آنجايي كه كانال سوئز و خطلوله سوئز مديترانه
دراختيار مصر ميباشد و روزانه  4/5ميليون بشكه
نفت از اين مسير عبور ميكند ،احتمال وقفه در
توليد نفت مصر باعث نگراني بازار نفت شد .در
اين شرايط اعتصاب در ليبي باعث شد كه توليد
نفتخام اين كشور به  650هزار بشكه در روز تنزل
نمايد .به اين ترتيب كاهش توليد نفتخام در
ليبي ،سوريه ،نيجريه و عراق قيمتهاي نفتخام
را تحت فشار صعودي قرار داد.
در اين وضعيت بورسبازان نيز به دليل نگرانيهايي
كه بر بازار نفت حاكم بود ،تالش كردندكه خالص
وضعيت خريد خود را افزايش دهند و به اين ترتيب
آنها نيز به نوبه خود به استحكام قيمتهاي نفت
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كمك كردند .در اين مدت انتقال نفت از طريق
راهآهن و خطلوله از منطقه كوشينگ اوكالهما به
سمت خليجمكزيك باعث شد كه اشباع نفت در
منطقه كوشينگ برطرف گردد؛ بنابراين قيمتهاي
نفتخام وستتگزاساينترمديت تقويت گرديد و
حتي براي برهه كوتاهي قيمت نفتخام  WTIدر
سطحي باالتر از قيمت نفتخام برنت قرار گرفت.
به هر حال در دوره مورد بررسي عوامل ديگري
نيز در بازار نفت فعال شدندكه از افزايش بيشتر
قيمتهاي نفت جلوگيري كردند .در بين اين
عوامل افزايش توليد نفتخام آمريكا كامال
قابلتوجه بود و توانست توجه بازار را به خود جلب
كرده و تاثير منفي بر قيمتهاي نفت داشته باشد.
براساس اين آمار ،توليد نفت در امريكا توانست به
بيش از  7ميليون بشكه در روز برسد كه از سال
 1990تاكنون بيسابقه بود.
در اواخر دوره مورد بررسي ،برخي از تحليلگران
احتمال دادند از ابتداي ماه
سپتامبر 2013بانك مركزي
آمريكا تصميم خواهدگرفت،
خريد ماهانه  85ميليارد
دالر اوراق بهادار را متوقف
سازدکه اين موضوع باعث
میتوانست باعث ارزش
دالر تقويت گردد و رشد
اقتصادي آمريكا وتقاضا
براي نفت را نيز دچار کاهش
نماید .درعين حال هرچند
رشد مداوم چين مورد توجه
بازار قرار گرفت زیرا اقتصاد
چين در سه ماهه دوم
توانسته بود به رشد  7/5درصد دست پيدا كند؛
اما تا زماني كه بازار به پايان دوره نزديك نشده
بود ،همچنان انتشار آمار ضعف توليدات صنعتي
اين كشور ،قيمتهاي نفت را تحت فشار قرار
داده بود زيرا احتمال كاهش تقاضا براي نفت
را در اين كشور مطرح ميساخت .عالوه برآن
عربستان نيز توليد نفتخام خود را براي جبران
كمبود نفت در بازار افزايش داده بود درحالي كه
برآوردهاي رشد تقاضاي جهاني نفت در سال
 2013و  2014نشان ميدادكه اين ارقام مورد
تجديد نظر نزولي قرار گرفته است .به هر حال
افزايش قيمتها در اين دوره در حالي صورت
گرفت كه عوامل بنيادين بازار نميتوانستند تا
اين اندازه از قيمتهاي نفت حمايت كنند و
عمدتا نگرانيهاي ژئوپلتيكی ،قيمتهاي نفت را
به سطوح باالتر راند.
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تحوالت

تحوالت بـازار فـرآوردههای
نفتی ژوئـن تـا اوت2013

زکیه بهرامی

ميانگين قيمت نفتخام دبي و فرآوردههاي نفتي در سنگاپور (دالر در بشکه)
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نفتخام دبی

نفتا

بنزین

گازوئیل نیم درصد گوگرد

نفتکوره 380

آوریل

101/85

61/93

110/77

117/09

611/38

نفتکوره 180
616/51

مه

100/33

93/44

111/08

116/66

603/47

612/65

ژوئن

100/32

94/16

114/75

119/28

597/62

622/04

ژوئیه
اوت

103/52

94/70

118/79

123/44

596/15

605/04

106/54

100/56

114/20

123/87

603/55

605/17

(قیمت نفتکوره دالر در تن است)

به طور میانگین قیمت نفتخامهای شاخص
هر سه منطقه آمریکا ،اروپا و آسیا از ابتدای ماه
ژوئن تا انتهای ماه اوت روند افزایشی داشت.
البته در ماه ژوئن متوسط قیمت نفت خام دبی

 100/32دالر در بشکه و بدون تغيير نسبت به
ماه قبل آن بود .کاهش رشد اقتصادی چین
و واردات نفتخام این کشور موجب ثبات
و آرامش بازار نفتخام شاخص آسیا در ماه
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ژوئن بر خالف نفتخامهای آمریکا و اروپا
شد .نفتخام دبی در ماه اوت تقویت شد.
درگیری در لیبی و کاهش تولید و صادرات آن،
همچنین تنشهای موجود در مصر و نگرانی

تحوالت
از اختالل در عبور و مرور از کانال سوئز ،از
عوامل سیاسی تقویت کننده قیمت نفتخام
طی ماه اوت بود .کاهش تولید اوپک نیز از
سمت عرضه بازار نفتخام را حمایت کرد .از
سمت تقاضا ،افزایش واردات چین که عمده
آن به ذخایر استراتژیک آن کشور اضافه شد،
بازار نفتخام را رو به باال حرکت داد .نفتخام
شاخص منطقه آسیا (دبی) با وجود تعمیرات
در ترمینال صادراتی عراق ،افزايش بیشتری
يافت.
طی سه ماهه مورد بررسی گزارش ،قیمت
اکثر فرآوردههای بازار آسیا در پی تقویت
قیمت نفتخام ،افزایش داشتند .اما قوت و
ضعف بازار فرآوردههای مختلف متفاوت بود.
دو فرآورده سبک بنزین و نفتا در ماههای
ژوئن و ژوئیه پر رونق بودند .قیمت بنزین
به طور میانگین طی ماههای ژوئن و ژوئیه باال
رفت اما در ماه اوت بازار این فرآورده به حدی
ضعیف شد که با وجود افزایش قیمت نفتخام
قیمت دبی ،قیمت بنزین آسیا کم شد و به
عدد  114/20دالر در هر بشکه رسید .خرید
بنزین کشورهای اسالمی نظیر اندونزی ،مالزی
و پاکستان پیش از آغاز ماه رمضان و در طول
آن افزایش یافت .هر سال تعطیالت ماه رمضان
در این کشورها حجم رفت و آمد را افزایش
داده و تقاضای بنزین را باال میبرد .در عین
حال کاهش نسبی تقاضای اندونزی با وجود
باال رفتن قیمتهای داخلی بنزین در اندونزی
موجب کاهش شدت تقویت بازار بنزین شد.
در ویتنام و سریالنکا نیز شاهد افزایش واردات
بنزین بهصورت محموالت اسپات بودیم .از
سمت عرضه کاهش صادارت هند و تایوان بازار
بنزین آسیا را تحت فشار قرار داد.
ژاپن ،چین و کرهجنوبی کمتر متأثر از
تعطیالت ماه رمضان بودند و از سمت عرضه
و تقاضا فشاری بر بازار این فرآورده وارد
نکردند .با آغاز ماه اوت شاهد کاهش خرید
و افزایش عرضه محمولههاي بنزین در بازار
آسیا بودیم .ذخایر بنزین در منطقه سنگاپور
افزایش یافت و از سوی دیگر با پایان یافتن
ماه رمضان ،تقاضای بنزین به شدت کم شد.
همچنین اندونزی که از واردکنندگان عمده
بنزین منطقه است ،دارای ذخایر نسبت باالی
بنزین بود لذا بنزین آسیا در ماه اوت نسبت به
ماه قبل از آن به شدت تضعیف شد.
قیمت نفتا در بازار آسیا به طور متوسط و
به دنبال افزایش قیمت نفتخام دبی از ماه

ژوئن تا پایان ماه اوت باالر فت .عملکرد این
فرآورده سبک طی ماههای ژوئن ،ژوئیه و اوت
رو به بهبود بود .در ماه ژوئن ،با باال رفتن
قیمت  ،LPGاستفاده از نفتا به عنوان خوراک
برای واحدهای پتروشیمی بهینه شد و تقاضای
نفتا در پی افزایش قیمت  LPGباال رفت.
طبق گزارشات نشریه پالتس ،میتوان بیان
داشت که چنانچه قیمتهای  95 LPGدرصد
قیمتهای نفتا باشد ،واحدهای پتروشیمی آن
را به عنوان خوراک خود مورد استفاده قرار
میدهند .این روند معموال برای نفتا طی فصل
سوم هر سال اتفاق میافتد .در ماه ژوئیه
افزایش تقاضای واحدهای بنزینساز برای نفتا
موجب ادامه رونق بازاز این فرآورده شد.
در ماه اوت بازار نفتا تقریبا آرام بود .افزایش
آربیتراژ از اروپا به سمت آسیا و افزایش
صادارت هند ،قوت بازار نفتا را کاهش داد اما
همچنان روند بازار صعودی بود.
گازوئیل روندی مشابه بنزین داشت .ماه
ژوئن و ژوئیه افزایش خرید گازوئیل را به
همراه داشت .کشورهای اندونزی ،مالزی و
همچنین عربستان سعودی و سایر کشورهای
خاورمیانه در پیشواز ماه رمضان و با پیشبینی
افزایش مصرف گازوئیل ،خرید خود را افزایش
دادند .به این ترتیب بازار گازوئیل آسیا
پر رونق بود و قیمت آن در قیاس با قیمت
نفتخام منطقه (نفت خام دبی) افزایش یافت.
با پایان یافتن ماه ژوئیه و آغاز ماه اوت ،مصرف
گازوئیل کشورهای اسالمی کاهش یافت
همچینی تقاضای گازوئیل در هند نیز کم شد.
در این دوره که همزمان با آغاز فصل بادهای
موسمی در هند است ،فعالیت بخش کشاورزی
و نیروگاهی کم و مصرف گازوئیل آنها نیز
متعاقبا پایین آمد .همچنین اندونزی که یکی
از وادرکنندگان عمده گازوئیل آسیا محسوب
میشود ،حجم باالیی از ذخایر گازوئیل را که
در ماه رمضان به مصرف نرسانیده بود ،در
اختيار داشت .باال بودن ذخایر گازوئیل در
منطقه و کاهش تقاضا ،بازار گازوئیل را در ماه
اوت گرفتار رکود کرد.
بازار فرآورده سنگین نفتکوره بین انواع
آن روندهای متفاوتی داشت .نفتکوره 380
سانتیاستوک که سنگینتر و با مرغوبیت
پایینتر میباشد ،به مصرف سوخت کشتی
میرسد و نوع  180سانتیاستوک برای
نیروگاهها و خوراک پاالیشگران مورد
استفاده قرار میگیرد .در ماه ژوئیه تعدادی
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از نیروگاههای هستهای کره جنوبی و ژاپن
تعطیل شدند و لذا این دو کشور به عنوان
جایگزین سوخت مجبور به استفاده از
نفتکوره در نیروگاههای خود شدند.
طی ماه ژوئیه ،کرهجنوبی به ویژه افزایش
چشمگیری در واردات نفتکوره نوع 180
سانتی استوک داشت .به این ترتیب قیمت
نفتکوره  180سانتیاستوک به شدت باال
رفت و بازار این فرآورده رونق چشمگیری
داشت .در همین زمان بازار سوخت کشتی
کماکان بیرونق بود و لذا اختالف بین قیمت
این دو نوع نفتکوره بهطرز بیسابقهای زیاد
شد .کرک نفتکوره  180سانتیاستوک
(اختالف بین قیمت نفتخام دبی و قیمت
فرآورده) نیز بر خالف نوع  380سانتیاستوک
افزایش پیدا کرد .در ماه ژوئیه همچنان بازار
سوخت کشتی کم رونق بود .همزمان تقاضای
کرهجنوبی کاهش یافت و قیمتهای نفتکوره
 180سانتیاستوک که به شدت باال رفته بود،
تعدیل شد .با کاهش مصرف کرهجنوبی و
ژاپن ,اختالف قیمت بین این دو نوع نفتکوره
حالتی طبیعیتر به خود گرفت .بنابراین در
ماه ژوئیه هر دو نوع نفت کوره  180و 380
سانتیاستوک تضعیف شدند .چند نیروگاه
هستهای کره مجددا آغاز به کار کردند و ژاپن
نیز از سوخت  LNGبرای نیروگاههای خود
استفاده کرد .وفور انواع نفتکوره و افزایش
ذخایر منطقه سنگاپور از دیگر عوامل رکود بازار
این فرآورده در ماه ژوئیه میباشد بهگونهای که
بر خالف افزایش قیمت نفتخام دبی ،میانگین
قیمت هر دو نوع نفتکوره در ماه ژوئیه پایین
آمدند .در ادامه طی ماه اوت پایین بودن
سطح متوسط قیمتهای نفتکوره  380باعث
رونق ناچیزی در بازار سوخت کشتی شد .لذا
قیمت نفتکوره  380سانتی استوک به قیمت
نفتکوره  180سانتیاستوک نزدیک شد.
از سوی دیگر تجربه افزایش خرید نفتکوره
 180سانتیاستوک در ما ژوئن موجب شده
بود تا معاملهگران منطقه حجم ذخایر این نوع
نفتکوره در منطقه را برای ماههای بعدی آن
(ژوئن و اوت) باال ببرند ،در حالیکه اثری از
آن تقاضای چشمگیر و بی سابقه نبود .بنابراین
در ماه اوت با قوت بازار سوخت کشتی و وفور
نفتکوره  180سانتیاستوک در منطقه ،قیمت
این دو نوع نفت کوره به یکدیگر نزدیک شدند.
با همه این تفاسیر ،بازار هر دو نوع نفتکوره
کم رونق است و خیزهای آن موقتی میباشد.
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تحوالت

تحوالت بازارهاي گاز طبيعي جهان
افشين جوان

توليد گاز از بزرگترين منبع گازي
ترکمنستان

توليد گاز از ميدان گالکينديش که از بزرگترين
منابع گازي ترکمنستان به شمار ميرود آغاز
شد .اين ميدان در حدود  ٥٠٠کيلومتري شرق
عشق آباد قرار دارد.
اين سئوال پيش ميآيد که بازار اين حجم
عظيم گاز کجاست؟ البته از سالهاي گذشته اين
کشور به دنبال مسيرهاي جديد صادرات انرژي
و کاهش وابستگي به خطوط لوله صادرات گاز
به روسيه است .الزم به ذکر است که صادرات
گاز ترکمنستان در سال گذشته به چين حدود
 ٢٠ميليارد مترمکعب بوده که رقمي قابل توجه
درآمد نصيب اين کشور کرده است .
جمعيت ترکمنستان  5/5ميليون نفر ميباشد و
اين کشور پس از ايران ،روسيه و قطر ،چهارمين
دارنده ذخاير گاز جهان به شمار ميرود .بر اساس
ارزيابيهاي اوليه موسسه گافني-کلين انگليس،
ذخاير اثبات شده ميدان گازي گالکينيش حدود
 13/1تا  21/2تريليون مترمکعب برآورد شده
است .نام قبلي اين ميدان يولتان جنوبي بوده است.

ميدان گالکينيش در چارچوب يک قرارداد
ارائه خدمات از سوي شرکت ملي نفت چين
( ،)CNPCگلف اويل دبي ،پتروفک انگليس
و کنسرسيومي متشکل از شرکتهاي کرهاي
الجي و هيونداي در حال توسعه است.
بر اساس گزارش شركت  BPتوليد گاز
ترکمنستان در سال  ٢٠١١حدود  59/5ميليارد
مترمکعب بوده که اين رقم نسبت به سال
پيش از آن ( 40/6 )٢٠١٠درصد افزايش نشان
ميدهد.

عدم افزايش واردات  LNGاروپا در
سال آينده

با اينکه به نظر ميرسد منطقه يورو در مرحله
خروج از بحران اقتصادي قرار دارد ,ولي تاثير
بحران همچنان بر واردات انرژي موثر است .بر
اساس گزارش خبرگزاري بلومبرگ ،اروپا سال
آينده ،واردات  LNGخود را افزايش نخواهد داد.
با توجه به آغاز فعاليت  ٤پروژه توليد ،LNG
پيشبيني ميشود عرضه جهاني  LNGدر سال
 ٢٠١٤روزانه  ٩٠٠ميليون فوت مکعب رشد
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داشته باشد .بيشترين تقاضاي ال ان جي در
آسيا به چين تعلق خواهد داشت در همين حال
 ٥کارخانه جديد مايع سازي گاز قرار است تا
اواخر سال آينده در اين کشور آغاز به کار کند.
در همين حال هند ،مالزي ،اندونزي و سنگاپور
نيز احتمال دارد واردات  LNGخود را افزايش
دهند البته در اين رابطه ابهاماتي نيز وجود دارد
به عبارتي بحران پول ملي در هند و اندونزي
و بوجود آمدن رکود تورمي در اين کشورها،
احتمال افزايش واردات هند و اندونزي را حداقل
ميکند .فشار بر بازارهاي جهاني  LNGاحتمال
دارد سال آينده افزايش يابد و احتماال اين فشار
به قيمتهاي تکمحموله منتقل خواهد شد.
بنابر اعالم موسسه بينالمللي الانجي ايمپورترز
مستقر در پاريس ،کل تجارت جهاني  LNGسال
 ٢٠١٢با  1/9درصد کاهش به  298/22ميليارد
مترمکعب رسيد که نخستين افت در  ٣٠سال
گذشته بوده ،اما واردات  LNGژاپن در اين
سال با  11/4درصد افزايش به  108/87ميليارد
مترمکعب رسيده و هم اکنون حدود  37/3درصد
از تقاضاي جهاني را به خود اختصاص داده است.

محیط زیست

واکاوي تأثيرات
نامطلوب گازهاي
گلخانهاي بر
محيطزيست
بهاره انصاري

مقدمه

انتشار گازهاي گلخانهاي يكي از عوامل اصلي تهديدكننده محيطزيست،
منبع تغييرات عمده آب و هوائي و تنوعزيستي محسوب ميگردد ،به نحوي
كه اختالالت متعددي را در حوزههاي مختلف گياهي ،جانوري و زيستي
ايجاد مينمايد .در اين راستا دهه  1990ميالدي شاهد انعقاد موافقتنامههاي
بينالمللي در مورد مهار گازهاي گلخانهاي بود .بر همين اساس كنوانسيون
تغييرات آب و هوا و به دنبال آن پروتكل كيوتو مورد تصويب قرار گرفت كه
بر اساس آن كشورها ميبايست ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي بخشهاي
مختلف را گزارش كنند تا از اين طريق ،مساعدتهاي فني و مالي الزم به
منظور كاهش حجم انتشار صورت گيرد .

ي
گازهاي گلخانها 

گازهاي گلخانهاي گازهايي هستند که باعث اثر گلخانهاي در جو ميشوند.
اين گازها ميتوانند تا مدت زيادي حرارت را در خود نگه دارند و امروزه اضافه
شدن بيش از حد گازهاي گلخانهاي در جو زمين ،باعث افزايش دماي زمين
شدهاست .عمدهترين گازهاي طبيعي از اين دسته عبارتاند از بخار آب (۶۰
درصد) ،دياکسيدکربن ( ۲۶درصد) و ازن .ديگر گازها که اهميت کمتري
دارند عبارتاند از متان ،اکسيد نيتروژن ،سولفيد هگزا فلورايد ،هالوکربنها
مثل فرئون و ديگرCFCها .شايان ذکر است که فعاليتهاي صنعتي و
کشاورزي انسانها در افزايش اين گازها نقش دارند .بيشترين اثر فعاليت هاي
انساني بر افزايش گاز دي اکسيد کربن است .موارد زير نمونهاي از نقش انسان
در افزايش اين گازها ميباشند:

 سوختهاي فسيلي و تخريب جنگلها – افزايش دياکسيدکربن.
 چراي دام ها و کشتهاي غرقابي مانند برنج  -افزايش غلظت متان.
 استفاده از  CFCsدر يخچال ،فريزر ،مبردها و . ...

ي
مکانيسم اثر گلخانها 

سطح و جو کره زمين توسط نور خورشيد گرم ميشود .بيشترين گستره
نور خورشيد که به زمين ميرسد ,در محدوده نور مرئي قرار دارد ،از کل نور
ورودي خورشيد از تمام طول موج ها حدود 50درصد به سطح زمين ميرسد،
20درصد به وسيله گازها UV،توسط گاز ازون و  IRبه وسيله  CO2و بخار
آب موجود در هوا جذب ميشود و 30درصد ديگر به وسيله برف و يخ و آب
و بدون آنکه جذب شود ،منعکس شده و به فضا باز ميگردد .زمين مانند
هر جسم گرم ديگر ،انرژي منتشر ميکند ،انرژي منتشر شده از زمين نور
مادونقرمز است که در گستره  4تا  µm50قرار دارد .اين ناحيه مادونقرمز
گرمايي نام دارد.
بعضي از گازها در هوا ميتوانند مادونقرمز گرمايي با طول موجهاي خاصي
را جذب کنند .بنابراين تمام مادونقرمز منتشر شده از سطح و جو زمين
مستقيما به فضا باز نميگردد و در فاصله کوتاهي پس از جذب آن بوسيله
مولکولهاي معلق در هوا مانند  CO2به صورت کاتورهاي منتشر و مجددا به
سطح زمين هدايت و دوباره جذب شده و باعث گرم شدن بيشتر سطح زمين
و هوا ميشود ,اين پديده به پديده گرمايش زمين معروف است .بعضيها بر
اين باورندکه اين پديده شروع نشده و هرگز هم آغاز نخواهد شد .اما اکنون اين
پديده آغاز شده است .ميانگين دماي کره زمين طي صد سال گذشته بيش از
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محیط زیست
 0/5درجه سانتيگراد افزايش پيدا کرده است.
دانشمندان بر اين باورند که اگر روند توليد گازهاي گلخانهاي همچنان رو
به افزايش باشد ،آهنگ پديده گرمايش زمين سريعتر خواهد شد و طي پنجاه
سال آينده اين افزايش دما به  3الي  5درجه سانتيگراد خواهد رسيد .حتي
اگر ما از همين امروز توليد گازهاي گلخانهاي را متوقف کنيم ،اين افزايش
دما طي بيست سال آينده به يک درجه سانتيگراد خواهد رسيد .هر چند اين
مقدار افزايش دما چندان زياد به نظر نميرسد ،اما ميتواند موجب تغييرات
شديد در وضعيت پديدههاي جوي و ميزان بارندگيها شود و تأثيرات ويرانگر
بر جاي بگذارد.
در حقيقت اگر دماي کره زمين افزايش يابد ،تعداد روزهاي گرم سال
افزايش يافته و درنتيجه بيماريهاي ناشي از گرما مانند گرمازدگي و ماالريا
زياد شده و کودکان و سالمنداني که در کشورهاي فقير زندگي ميکنند،
بيشتر در معرض خطر ابتال به اين بيماريها قرار ميگيرند ،زيرا اين کشورها
سرمايه الزم براي مبارزه با اين بيماريها را ندارند .همچنين ،با گرم شدن آب
و هوا و تأثير آن بر مزارع کشاورزي ،منابع غذايي انسانها کاهش مييابد ،آب
بيشتري بخار ميشود و در نتيجه انسانها با کمبود آب شيرين مواجه خواهند
شد .اين تغييرات بر روي حيوانات و گياهان هم تأثير منفي ميگذارد .اگر اين
تغييرات به آرامي اتفاق بيفتد ،جانوران و گياهان خود را با آن وفق ميدهند،
اما اگر اين تغييرات خيلي سريع اتفاق بيفتد ،حيات وحش با خطرات جدي
روبرو ميشوند .به عنوان مثال پرندگان و جانوراني که در فصلهاي مختلف
سال به جاهاي ديگر مهاجرت ميکنند ،ممکن است مکان مناسبي را براي
مهاجرت پيدا نکنند و يا غذايي براي خوردن نداشتهباشند.
شايان ذکر است که مقادير عظيمي از آبهاي سطحي زمين در مناطق
قطبي به ويژه قطب جنوب قرار دارند که به صورت قطعات يخ و کوههاي
يخي هستند.
در شرايط فعلي که دماي کرهزمين رو به افزايش است ،رفته رفته اين يخها
آب شده و وارد اقيانوسها مي گردند و سطح آب درياها باال ميآيد .مناطق
وسيعي از خشکيهاي پيرامون سواحل جهان که تعداد زيادي از شهرهاي
بزرگ ،بندرها و خانههاي ميليونها نفر را در خود جاي دادهاند ،فقط يک يا
دو متر باالتر از سطح دريا قرار دارند .بنابراين افزايش نيم متري سطح آب دريا
در پنجاه سال آينده ميتواند منجر به جاري شدن سيالب گردد و بسياري از
خشکيهاي ساحلي را آب فرا گيرد .اگر اين حادثه روي دهد نيمميليارد نفر
از جمعيت جهان بيخانمان و بيکار خواهند شد.

ي
نقش انسان در توليد گازهاي گلخانها 
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اکثر فعاليتهاي امروزي انسانها ،گازهاي گلخانهاي توليد ميکند .با شروع
انقالب صنعتي ،روش زندگي آدمي عوض شد .قبل از آن مقدار گازهاي
گلخانهاي در جو کم بود ،اما با رشد جمعيت و افزايش استفاده از نفت و
زغالسنگ ،ترکيب گازهاي موجود در اتمسفر نيز تغيير کرد و غلظت گازهاي
گلخانهاي از حدود  270واحد به  367واحد رسيد .استفاده از سوختهاي
فسيلي چون زغال سنگ ،ميزان دياکسيدکربن جو را افزايش ميدهد.
گلهداري و کشاورزي فعاليتهايي هستندکه توليد متان را باال ميبرند.
استفاده از فلوئوروکربنها در يخچالها نيز اثر گلخانهاي را تشديد ميکند.
اين روزها انسانها در زمان تماشاي تلويزيون ،بازي با کامپيوتر ،استفاده
از کولر ،ضبط صوت ،روشن کردن چراغ ،شستن لباسها يا اتو کشيدن آنها،
گرم کردن غذا در مايکروويو و استفاده از بخاري گازي يا نفتي ,گازهاي
گلخانهاي توليد ميکنند ،چون براي انجام اين کارها به برق و سوخت نياز

است و توليد اين انرژيها نيز خود به سوختهاي فسيلي نياز دارد .سهم هر
يک از بخشهاي توليدکننده  CO2در کشورهاي صنعتي در شکل  1ارائه
شده است.
شکل  :1سهم هر يک از توليدکنندگان گاز  CO2در کشورهاي صنعتی

روشهاي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي در ايران

پتانسيل كاهش انتشار گازهايگلخانهاي در كشور به علت فرسودگي صنايع
مصرفكننده حاملهاي انرژي بسيار باالست .در بخش انرژي ،سياستهاي
اصلي مبتني بر توليد برق با استفاده از فنآوريهاي پاك و پربهره و نيز
پااليشگاههاي دوستدار محيط زيست ،بهينهسازي فنآوري وسايل نقليه
و ناوگان حمل و نقل عمومي و استفاده از لوازم برقي و ساختمانهايي با
بهرهوري بيشتر ميباشد .به همين ترتيب در بخش غير انرژي ،استراتژيهاي
كاهش شامل مديريت مزارع و ترويج دامداري مدرن ،محافظت از جنگلها
و ساير منابع طبيعي ،كنترل مضاعف و تصفيه پسابها ،مديريت مواد زائد و
بازيافت آنهاست.
الف  -بخش انرژي
 -1افزايش بهرهوري انرژي
افزايش بهره وري انرژي يكي از اقتصاديترين گزينهها براي كاهش انتشار
گازهايگلخانهاي با پتانسيلي در حدود  31درصد تا سال  1400است .با
استفاده بهينه از حاملهاي انرژي و افزايش سهم گازطبيعي در سبد تقاضا
ميتوان نرخ رشد انتشار ساالنه دياكسيدكربن را از 4/2درصد در سال 1378
به 2/4درصد در سال  1400كاهش داد.
در همين راستا روشهاي كاهش مبتني بر بهرهوري انرژي شامل افزايش
سهم نيروگاههاي سيكلتركيبي در توليد برق ،تدوين استانداردهاي مناسب
مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني و تجاري ،اجباريكردن استفاده از
برچسبهاي انرژي براي لوازم برقي خانگي و تقويت تكنولوژي وسايل نقليه
ميباشد.
 -2جايگزيني سوخت
مقدار انتشار  CO2توسط نيروگاههاي حرارتي ،با جايگزينكردن سوختهاي
مايع مثل نفتكوره ،نفتگاز و سوختهاي سنگين با گازطبيعي كاهش خواهد
يافت .جمعآوري گازهاي همراه براي تزريق به چاههاي نفت و يا ساير مصارف,
ميتواند كمك موثري براي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي باشد.
 -3استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و پاك
دولت ايران ،اقدامات مثبتي را براي توسعه منابع انرژي تجديدپذير
درپيشگرفته است .انرژي بادي و خورشيدي ،زمينگرمايي ،انرژي امواج و
جزر و مد ،انرژي هيدروژني ،انرژي هستهاي و برقآبي نمونههايي از منابع
انرژي تجديدپذير و پاك بهشمار ميروند كه پتانسيل مناسبي در كشور در به
كارگيري اين منابع انرژي وجود دارد.
ب  -بخش غير انرژي
بخشهاي غير انرژي مانند كشاورزي ،جنگل ،ضايعات جامد و مايع در مقايسه
ي گلخانهاي بر عهده
با بخش انرژي ،سهم بسيار كوچكي را در انتشار گازها 
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محیط زیست
دارند .اصليترين روشهاي كاهش در اين بخش،
افزايش بهرهوري پرورش دام ،تقويت تكنيكهاي
كشت برنج و مديريت پسماندهاي كشاورزي را در
بر ميگيرد .جنگلكاري ،احياي جنگل ،خروج دام
از جنگل و استفاده از سوختهاي فسيلي به جاي
چوب در مناطق جنگلي نيز از ديگر سياستهاي
مهم اين بخش هستند .مديريت دفن ضايعات

سنگين با گازطبيعي ،برقآبي ،توسعه واحدهاي
سيكل تركيبي و توليد همزمان گرما و برق
متمركز شود .جايگزيني سوخت و بهينهسازي
مصرف انرژي در صنعت سيمان و به خصوص
صنايع توليد آهن و فوالد به عنوان سياستهاي
موثر در كاهش انتشار پيشنهاد ميگردند.
اقدامات اساسي نيز براي كاهش انتشار گازهاي

گلخانهاي در جهان پرداخته و به تأثيرات شديد
آن بر محيطزيست ،سالمت انسان و امنيت ملي
تأکيد کرده است.
به گفته رياست اين آژانس ،يافتهها تاييد
ميکند که آلودگي ناشي ازگازهاي گلخانهاي,
خطر و مشکلي جدي براي نسل حال و نسل
آينده است .مطابق گزارش آژانس محافظت از

جامد و بازيابي متان از محل دفن بهداشتي زبالهها
دربخش ضايعات نيز اقدامات ديگري هستند كه در
اين بخش پيشنهاد شدهاند.


گلخانهاي از بخش حمل و نقل كشور پيشنهاد
شدهاند .اين اقدامات يك مجموعه برنامههاي
كاهش را در بر ميگيرد كه بر روي بهينهسازي
تكنولوژي وسايل نقليه ،افزايش ناوگان حمل
و نقل عمومي ،توليد سوخت با كيفيت باال و
توسعه حمل و نقل ريلي متمركز شده است.


محيط زيست ،گازهاي دياکسيدکربن ،متان،
اکسيدهاي نيتروژن ،هيدرو فلوئوروکربن ،تري
فلوئوروکربن و هگزا فلوئوريد سولفور 6 ،نمونه
از خطرناکترين گازهاي گلخانهاي در جهان
هستند .دانشمندان به وضوح نشان دادند که
ميزان تمرکز اين گازها در سطحي بيسابقه بوده
که ميتواند در نهايت به افزايش دماي حرارت
جهاني و ديگر تغييرات جوي منتهي شود .از
ديگر تأثيرات افزايش اين گازها بروز اختالل در
سالمت انسانها به شيوههاي مختلف خواهد بود.
توسعه بيابانها ،افزايش ميزان بارندگي و سيل،
افزايش حرارت و آتشسوزي در جنگلها ،افزايش
سطح آب درياها ،بروز طوفانهاي قدرتمند و
آسيب به منابع آب کشاورزي و اکوسيستم از
تأثيرات قابل توجه آلودگي به شمار ميروند.
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تأثير سياستهاي كاهش بر روند
انتشار گازهاي گلخانهاي 

سياستهاي كاهش در بخش انرژي كشور بسيار
موثرتر از سياستهاي كاهش در ساير بخشها
ميباشند .با اجراي سياستهاي پيشنهاد شده براي
زيربخشهاي انرژي ,ميتوان ميزان انتشار گازهاي
گلخانه اي را به شدت كاهش داد.
در حال حاضر سهم منابع انرژي تجديدپذير
در توليد برق اندك و هزينه برق توليدي از آنها
بسيار باالست .از اين رو عمده سياستهاي
كاهش بايستي بر جايگزيني سوختهاي

جمعبندي و نتيجهگيري

بررسي روند تغييرات کميت و کيفيت
آاليندههاي هوا نشان ميدهد که ادامه روند
فعلي انتشار آاليندههاي حاصل از فعاليتهاي
انسان ,ميتواند ادامه زندگي بر روي زمين را براي
انسان و ساير موجودات زنده غير ممکن سازد.
بههمين منظور ،آژانس محافظت از محيطزيست
با ارائه گزارشي به معرفي خطرناکترين گازهاي
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انرژیهای نو

انرژي خورشيدي
و کاربردهای آن
غالمرضا غضنفري
مقدمه
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با توجه به اينکه منابع فسيلي ,تجديدناپذير
ميباشند و در آيندهاي نه چندان دور به اتمام
ميرسند ،استفاده از انرژي خورشيدي ،منبعی
است که میتواند انرژی مورد نیاز انسان را تامین
نموده و همزمان ،آسیبی نیز به محیط زیست وارد
نخواهد نمود.
خورشيد زمين را گرم و روشن ميکند .گياهان و
جانوران نيز انرژي خورشيدي را الزم دارند تا زنده
بمانند .اگر خورشيد نبود يا از زمين خيلي دورتر بود
و گرماي کمتر به ما ميرسيد ،سطح زمين خيلي
سرد و تاريک ميشد و هيچ موجودي نميتوانست
روي آن زندگي کند .شناخت انرژي خورشيدي و
استفاده از آن براي منظورهاي مختلف به هزاران
سال قبل باز ميگردد .روحانيون معابد به کمک
جامهاي بزرگ طالئي صيقل داده شده و اشعه
خورشيد ،آتشدانهاي محرابها را روشن ميکردند.
يکي از فراعنه مصر معبدي ساخته بود که با طلوع
خورشيد درب آن باز و با غروب خورشيد درب
بسته ميشد .ولي مهمترين روايتي که درباره
استفاده از خورشيد بيان شده داستان ارشميدس
دانشمند و مخترع بزرگ يونان قديم ميباشد که
ناوگان روم را با استفاده از انرژي حرارتي خورشيد
به آتش کشيد گفته ميشود که ارشميدس با نصب
تعداد زيادي آئينههاي کوچک مربعي شکل در
کنار يکديگر که روي يک پايه متحرک قرار داشته،
اشعه خورشيد را از راه دور روي کشتيهاي روميان
متمرکز ساخته و به اين ترتيب آنها را به آتش
کشيدهاست .در ايران نيز معماري سنتي ايرانيان
باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده
صحيح و مؤثر از انرژي خورشيد در زمانهاي قديم

بودهاست .در دوران معاصر نيز با وجود آنکه انرژي
خورشيد و مزاياي آن به خوبي شناخته شده بود،
ولي باال بودن هزينه اوليه چنين سيستمهايي از
يک طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف ديگر،

سد راه توسعه اين سيستمها شده بود تا اينکه
افزايش قيمت نفت در سال  ۱۹۷۳باعث شد که
کشورهاي پيشرفته صنعتي مجبور شدند به مسئله
توليد انرژي از راههاي ديگر (غير از استفاده از
سوختهاي فسيلي) توجه جديتري نمايند.

خورشيد و انرژي خورشيدي

خورشيد يک راکتور هستهاي طبيعي بسيار
عظيم است .در يک چنين محيطي ،شرايط براي
همجوشي هستهاي مهيا ميشودکه ماده در آن جا
بر اثر همجوشي هستهاي به انرژي تبديل ميشود
و با ترکيب دوترويم و تريتيوم مقداري انرژي آزاد
ميشود .طبق آخرين برآوردهاي رسمي اعالم شده
عمر اين انرژي بيش از  ۱۴ميليارد سال ميباشد.
در هر ثانيه  ۴/۲ميليون تن از جرم خورشيد به
انرژي تبديل ميشود .با توجه به وزن خورشيد که
حدود  ۳۳۳هزار برابر وزن زمين است اين کره
نوراني را ميتوان بهعنوان منبع عظيم انرژي تا ۵
ميليارد سال آينده به حساب آورد .انرژي ستاره
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خورشيد يکي از منابع عمده انرژي در منظومه
شمسي ميباشد.
دما در مرکز خورشيد حدود  ۱۰تا  ۱۴ميليون
درجه سانتيگراد ميباشد که از سطح آن با حرارتي
نزديک به  ۵۶۰۰درجه و به صورت امواج الکترو
مغناطيسي در فضا منتشر ميشود.
با اندازهگيري شار خورشيدي تابشي در باالي
جو زمين ميتوان قدرت دريافتي کل انرژي از
خورشيد را محاسبه کردکه حدود 1.8x1011
مگا وات است .البته تمام اين انرژي به سطح زمين
نميرسد مقداري از آن جذب اليههاي اتمسفر
ي،
ميشود .انرژيي که بدين ترتيب به شکل نور مرئ 
ک کيلو وات
فرو سرخ و فرابنفش به ما ميرسد ي 
بر متر مربع است.
خورشيد از گازهايي نظير هيدروژن (۷۳.۴۶
درصد) هليوم ( ۲۴.۸۵درصد) و عناصر ديگر که
ميتوان به اکسيژن ،کربن ،نئون و نيتروژن اشاره
کرد ،تشکيل شده است .گازها انفجارهاي بزرگي
را بوجود ميآورند و پرتوهاي قوي گرما و نور را
توليد ميکنند .اين پرتوها از خورشيد بسوي زمين
ميآيند در طول راه ،يک سوم آنها در فضا پخش
ميشوند و بقيه بصورت انرژي گرمائی و نور به
زمين ميرسند.
زمين در فاصله  ۱۵۰ميليون کيلومتري خورشيد
واقع است و ميدانيم که سرعت نور در حدود 300
هزارکيلومتر در ثانيه است .پس  ۸دقيقه و ۱۸
ثانيه طول ميکشد تا نور خورشيد به زمين برسد.
در اين مسير طوالني ،مقدار زيادي از نور و گرماي
خورشيد از دست ميرود ،اما همان اندازهاي که به
زمين ميرسد ،کافي است تا شرايط مناسبي براي
زندگي ما و جانوران و گياهان بوجود آيد.

انرژیهای نو
بنابراين سهم زمين در دريافت انرژي از خورشيد
ميزان کمي از کل انرژي تابشي آن ميباشد.
سرمنشاء تمام اشکال مختلف انرژيهاي شناخته
شده موجود در کره زمين (شامل سوختهاي
فسيلي ذخيره شده در زمين ،انرژيهاي بادي،
آبشارها ،امواج درياها و )...خورشيد ميباشد.
انرژي خورشيد همانند ساير انرژيها بطور
مستقيم يا غيرمستقيم ميتواند به ديگر اشکال
انرژي تبديل شود ،همانند گرما و الکتريسيته
و ....ولي موانعي شامل ضعف علمي و تکنيکي در
تبديل بعلت کمبود دانش و تجربه ميداني ,متغير و
متناوب بودن مقدار انرژي به دليل تغييرات جوي
و فصول سال و جهت تابش و محدوده توزيع بسيار
وسيع ,موجب گرديده تا استفاده کمي از اين انرژي
انجام پذيرد .استفاده ازمنبع عظيم انرژي خورشيد
براي توليد انرژي الکتريسته ،گرمايش محوطهها
و ساختمانها ،خشک کردن توليدات کشاورزي و
تغييرات شيميايي و .....اخيرا شروع گرديدهاست.

( )pvsگفته ميشود ،که به طور معمول توسط
يک سلول خورشيدي انجام ميپذيرد .سلول
خورشيدي يک ابزار غير مکانيکي است که معموالً
از آلياژ سيليکون توليد ميشود.
نور خورشيد از فوتونها يا ذرات انرژي خورشيدي
تشکيل شدهاست .اين فوتونها که مقادير متغير
انرژي را شامل ميشوند ،درست مشابه با طول
موجهاي متفاوت طيفهاي نوري هستند.
وقتي فوتونها به يک سلول فوتوولتاييک بر
خورد ميکنند ،ممکن است منعکس شوند،

باطري ايجاد ميشود .وقتي که دو سطح از ميان
يک راه داخلي مرتبط ميشود ،الکتريسيته جريان
مييابد.
توان ايجاد شده حدود ۱يا  ۲وات استکه براي
بيشتر کار بردها اين مقدارکافي نيست .براي اينکه
بازده انرژي را افزايش دهيم ،سلولها به صورت
سری و موازی به هم متصل میشوند.
سلولهای فتوولتائيک از دهه  1950و به ویژه
در ماهوارهها مورد استفاده قرار گرفتهاند .با توسعه
دانش فنی مورد نياز ،از اين سلولها به صورت
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در عصر حاضر از انرژي خورشيدي توسط
سيستمهاي مختلف استفاده ميشود که عبارتاند از:
 .1استفاده از انرژي حرارتي خورشيد براي
مصارف خانگي ،صنعتي و نيروگاهي.
 .2تبديل مستقيم پرتوهاي خورشيد به
الکتريسيته بوسيله تجهيزاتي به نام سلولهای
فتوولتاييک ،يعنی فرآيندي که توسط آن انرژي
نور خورشيد به طور مستقيم به الکتريسيته تبديل
ميشود.
سيستمهاي فتوولتائيک يکي از پر مصرفترين
کاربرد انرژيهاي نو ميباشند و تاکنون
سيستمهاي گوناگوني با ظرفيتهاي مختلف در
سراسر جهان نصب و راه اندازي شده و با توجه به
قابليت ,اطمينان و عملکرد اين سيستمها هر روزه
بر تعداد متقاضيان آنها افزوده ميشود.
از سري و موازي کردن سلولهاي آفتابي ميتوان
به شدت جريان و ولتاژ قابل قبولي دست يافت.
الکتريسيته ميتواند به طور مستقيم از انرژي
خورشيد و توسط سلولهای فتوولتائيک توليد
شود و يا به طور غير مستقيم توسط ژنراتورهاي
بخار که سيال آن توسط پانلهای خورشيدی و
يا آئينههای متحدالمرکز حرارت میبيند ،توليد
گردد.

ک
انرژي فتوولتايي 
انرژي فتوولتايک به تبديل نور خورشيد به
الکتريسيته از طريق يک سلول فوتوولتاييک

مستقيم از ميان آن عبور کنند و يا جذب شوند.
فقط فوتونهاي جذب شده انرژي مورد نياز را
براي توليد الکتريسيته فراهم ميکنند .وقتي که
نور خورشيد کافي يا انرژي توسط جسم نيمه
رسانا جذب شود ،الکترونها از اتمهاي جسم جدا
ميشوند (به دليل اينکه آخرين الکترون يک اتم با
گرفتن انرزي فوتون به اليه باالتر رفته و ميتواند از
ميدان پروتون خالص شده و آزادانه در نيمه رسانا
حرکت کند).
رفتار خاص سطح جسم در طول ساختن باعث
ميشود سطح جلويي سلول که براي الکترونهاي
آزاد بيشتر پذيرش يابد .بنابر اين الکترونها بطور
طبيعي به سطح مهاجرت ميکنند .زماني که
الکترونها موقعيت  nرا ترک ميکنند ،سوراخهايي
شکل ميگيرد .تعداد الکترونها زياد بوده و هر کدام
يک بار منفي را حمل ميکنند و به طرف جلو
سطح سلول پيش ميروند ،در نتيجه عدم توازون
بار بين سلولهاي جلويي وسطوح عقبي ,يک
پتانسيل ولتاژ شبيه قطبهاي مثبت ومنفي يک
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تجاری و در ابتدا در ماشين حسابهاي کوچک
و ساعتهاي مچي مورد استفاده قرارگرفتند .در
حال حاضر اين سلولها مصارف متعددی از قبيل
پمپهای آب ،ابزارهاي ارتباطي و حتي فراهم
کردن الکتريسيته براي خانهها دارند.
تبديل نور خورشيد به الکتريسيته مستقيم است،
بنابراين سيستمهاي توليدکننده حجم زيادي الزم
ندارند .خصوصيت مدولي انرژي فتوولتاييک اين
امکان را فراهم ميکند که به طور سريع آرايشها
در هر اندازه مورد نياز نصب شوند .سلولهاي
فتوولتاتيک ،جريان مستقيم ( )DCتوليد ميکنند
که عموما برای روشنائی و نيز تجهيزات الکترونيکی
معمولی مورد استفادهاست.

موارد استفاده از انرژي حرارتي
خورشيد

به طور کلي انرژي خورشيدي در دو دسته اصلي
کاربردهاي نيروگاهي وکاربردهاي غير نيروگاهي,
دستهبندي ميشوند.

انرژیهای نو

-1کاربردهاي نيروگاهي

تأسيساتي که با استفاده از آنها انرژي جذب شده
حرارتي خورشيد به الکتريسيته تبديل ميشود
نيروگاه حرارتي خورشيدي ناميده ميشود .اين
تأسيسات بر اساس انواع متمرکز کنندههاي موجود
و بر حسب اشکال هندسي متمرکز کنندهها به سه
دسته تقسيم ميشوند:
الف)نيروگاههايي که گيرنده آنها آينههاي
سهموي ناوداني هستند.
ب)نيروگاههايي که گيرنده آنها در يک برج قرار دارد
و نور خورشيد توسط آينههاي بزرگي به نام هليوستات
به آن منعکس ميشود( .دريافت کننده مرکزي)
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ج)نيروگاههايي که گيرنده آنها بشقابي سهموي
(ديش) ميباشد
قبل از توضيح در خصوص نيروگاه خورشيدي
بهتر است شرح مختصري از نحوه کارکرد
نيروگاههاي توليد الکتريسيته داده شود .بهتر
است بدانيم در هر نيروگاهي اعم از نيروگاههاي
آبي ،نيروگاههاي بخاري و نيروگاههاي گازي براي
توليد برق از ژنراتورهاي الکتريکي استفاده ميشود
که با چرخيدن اين ژنراتورها ،برق توليد ميشود.
اين ژنراتورهاي الکتريکي انرژي دوراني خود را از
دستگاهي بنام توربين تأمين ميکنند.
در نيروگاههاي حرارتي ،بر اثر سوختن
سوختهاي فسيلي مانند مازوت ،آب موجود در
سيستم بسته نيروگاه داخل ديگ بخار (بويلر) به
بخار تبديل ميشود و بدين ترتيب انرژي حرارتي
به جنبشي و سپس به الکتريکي تبديل ميشود.
در نيروگاههاي گازي توربينهايي وجود دارد
که بطور مستقيم بر اثر سوختن گاز به حرکت
درآمده و ژنراتور را ميگرداند و انرژي حرارتي به
جنبشي و سپس به الکتريکي تبديل ميشود .اما

در نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي تامين حرارت
مورد نياز جهت تبديل آب به بخار و توليد بخار
مورد نياز براي تغذيه توربينها ،توسط انرژی
خورشيد ميباشد.
الف)نيروگاههاي حرارتي خورشيد از نوع
سهموي خطي
در اين نيروگاهها ،از منعکس کنندههايي که به
صورت سهموي  -خطي ميباشند جهت تمرکز
پرتوهاي خورشيد در خط کانوني آنها استفاده
ميشود و گيرنده به صورت لولهاي در خط کانوني
منعکس کنندهها قرار دارد .در داخل اين لوله,
سيال مخصوصي در جريان است که بر اثر حرارت
پرتوهاي خورشيد ،گرم و داغ ميگردد.
سيال داغ از مبدل حرارتي عبور کرده و آب را
به بخار تبديل نموده و بخار به مدارهاي مرسوم
در نيروگاههاي حرارتي انتقال داده ميشود تا به
کمک توربين بخار و ژنراتور ،به نيروی الکتريکي
تبديل گردد.
براي بهرهگيري بيشتر و افزايش بازدهي لوله
دريافت کننده ،سطح آن را با اکسيد فلزي که
ضريب جذب بااليي دارد ،پوشش ميدهند و
همچنين در محيط اطراف آن لوله شيشهاي به
صورت لفاف پوشيده ميشود تا از تلفات گرمايي
و افت تشعشعي جلوگيري گردد و نيز از لوله
دريافت کننده ،محافظت بعمل آيد .در ضمن براي
آنکه پرتوهاي تابشي خورشيد در کل طول روز به
صورت مستقيم به لوله دريافت کننده برسد ،بين
اين دو لوله خالء بوجود ميآوردند.
در اين نيروگاهها يک سيستم ردياب خورشيد
وجود دارد که بوسيله آن آينهها دائما خورشيد را
دنبال ميکنند و پرتوهاي آن را روي لوله دريافت
کننده ,متمرکز مينمايند .تغييرات تابش خورشيد
در اين نيروگاهها توسط منبع ذخيره و گرمکن
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سوخت فسيلي جبران ميشوند .در چند کشور
نظير اياالت متحده آمريکا ،اسپانيا ،مکزيک و هند
از نيروگاههاي سهموي خطي استفاده شدهاست.
ب)نيروگاههاي حرارتي از نوع دريافت
کننده مرکزي
در اين نيروگاهها پرتوهاي خورشيدي توسط
مزرعهاي متشکل از تعداد زيادي آينه منعکس
کننده بنام هليوستات بر روي يک دريافت کننده
که در باالي برج نسبتا بلندي استقرار يافته ،متمرکز
ميگردد .در نتيجه در محل تمرکز پرتوها ,انرژي
گرمايي زيادي بدست ميآيد که اين انرژي بوسيله
سيال عامل که داخل دريافت  کننده در حرکت است،
جذب ميشود و بوسيله مبدل حرارتي به سيستم
آب و بخار مرسوم در نيروگاههاي سنتي منتقل شده
و بخار فوق گرم در فشار و دماي طراحي شده براي
استفاده در توربين ژنراتور توليد ميگردد.
اين سيال عامل در مبدلهاي حرارتي در کنار آب
قرار گرفته و موجب تبديل آن به بخار با فشار و
حرارت باال ميگردد .در برخي از سيستمها سيال
عامل آب است و مستقيماً در داخل دريافت کننده
به بخار تبديل ميشود.
براي استفاده دائمي از اين نوع نيروگاه در زماني
که تابش خورشيد وجود ندارد مثال ساعات ابري يا
شبها از سيستمهاي ذخيره کننده حرارت و يا
از تجهيزات پشتيباني که ممکن است از سوخت
فسيلي استفاده کنند جهت ايجاد بخار کمک گرفته
ميشود.
ج)نيروگاههاي حرارتي از نوع بشقابي
در اين نيروگاهها از منعکس کنندههايي که به
صورت شلجمي بشقابي ميباشند جهت تمرکز
نقطهاي پرتوهاي خورشيدي استفاده ميگردد و
گيرندههايي که در کانون شلجمي قرار ميگيرند به
کمک سيال جاري در آن انرژي گرمايي را جذب
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نموده و به کمک يک ماشين حرارتي و ژنراتور آن را
به انرژی مکانيکي و الکتريکي تبديل مينمايد.
د) دودکشهاي خورشيدي
روش ديگر براي توليد الکتريسيته از انرژي
خورشيد استفاده از برج نيرو يا دودکشهاي
خورشيدي ميباشد .در اين سيستم از خاصيت
دودکشها استفاده ميشود به اين صورت که
با استفاده از يک برج بلند به ارتفاع حدود ۲۰۰
متر و تعداد زيادي گرم خانههاي خورشيدي که
در اطراف آن قرار دارد ،هواي گرمي که بوسيله
انرژي خورشيدي در يک گرمخانه توليد ميشود
و به طرف دودکش يا برج که در مرکز گلخانهها
قرار دارد ،هدايت ميشود .اين هواي گرم بعلت
ارتفاع زياد برج با سرعت زياد صعود کرده و با عث
چرخيدن پروانه و ژنراتوري که در پايين برج نصب
شدهاست ميگردد .

مزاياي نيروگاههاي خورشيدي

اميد است در آينده نيروگاههاي خورشيدي با
مزاياي قابل توجهیکه در مقايسه با نيروگاههاي
فسيلي و اتمي دارند به خصوص اينکه سازگار با
محيط زيست ميباشند ،نفش موثرتری در تامين
انرژی انسان بازی نمايند .درادامه به ذکر چند
مورد از مزاياي اين نيروگاهها بپردازيم.

الف) توليد برق بدون مصرف سوخت

نيروگاههاي خورشيدي نياز به سوخت ندارند و
برخالف نيروگاههاي فسيلي که قيمت تمام شده
انرژي توليدي آنها تابع قيمت نفت بوده و هميشه
در حال تغيير ميباشد ،در نيروگاههاي خورشيدي
اين نوسان وجود نداشته و ميتوان بهاي انرژي
توليدي را براي مدت طوالني ثابت نگهداشت.

ب) عدم احتياج به آب زياد

نيروگاههاي خورشيدي بخصوص دودکشهاي
خورشيدي با هواي گرم ،احتياج به آب ندارند
لذا براي مناطق خشک بسيار مناسب ميباشند
(نيروگاههاي حرارتي سنتي هنگام فعاليت نياز به
آب مصرفي زيادي دارند).

ت) استهالک کم و عمر زياد

نيروگاههاي خورشيدي بداليل فني و نداشتن
استهالک زياد ,داراي عمر طوالني ميباشند در
حالي که عمر نيروگاههاي فسيلي بين  ۱۵تا ۳۰
سال محاسبه شدهاست.

ث) عدم احتياج به متخصص

استفاده از نيروگاههاي خورشيدي احتياج به
تخصص خاصی ندارند ،در صورتي که در نيروگاههاي
اتمي وجود متخصصين سطح عالي ضروري بوده و
اين دستگاهها احتياج به مراقبتهاي دائمي و ويژه
دارند.

-2کاربردهاي غير نيروگاهي

کابردهاي غير نيروگاهي از انرژي حرارتي
خورشيد شامل موارد متعددي ميباشد که اهم آنها
عبارتاند از آبگرمکن و حمام خورشيدي ،سرمايش
و گرمايش خورشيدي ،آبشيرينکن خورشيدي،
خشککن خورشيدي ،اجاق خورشيدي ،کورههاي
خورشيدي و خانههاي خورشيدي.

الف  -آبگرمکنهاي خورشيدي و حمام
خورشيدي

حرارت خورشيد را از کلکتور دريافت کرده و به
وسيله يک مبدل حرارتي آب داخل مخزن را گرم
مينمايد .سيستم تا زماني که انرژي خورشيد
به ميزان کافي موجود باشد ،کار ميکند .در
غير اينصورت پمپ از کار افتاده و سيال داخل
کلکتور در اثر نيروي گرانشي به داخل مخزن
تخليه ميشود .اين سيستمها براي مناطقي که
اختالف دماي زيادي را تجربه ميکنند بسيار
مناسب است .سيستم برگشت ثقلي کلکتورهاي
 SGPمتناسب با شرايط کشور ايران طراحي
شده و بدليل عدم استفاده از ضد يخ ،نسبت
به سيستمهاي ترموسيفون و تحت فشار برتري
فراواني دارد.
از آبگرمکن خورشيدي جهت توليد آب گرم
بهداشتي در منازل و اماکن عمومي به خصوص
در مکانهايي که مشکل سوخت رساني وجود
دارد ،ميتوان استفاده نمود .چنانچه ظرفيت اين
سيستمها افزايش يابد ميتوان از آنها در حمامهاي
خورشيدي نيز استفاده نمود .با توجه به موقعيت
جغرافيايي ميتوان آب گرمکن خورشيدي و
همچنين حمام خورشيدي را در نقاط مختلف
نصب و راه اندازي نمود.

آب گرم کن خورشيدي دستگاهي است که ب  -گرمايش و سرمايش ساختمان و
با جذب انرژي خورشيدي آب مورد نياز را گرم تهويه مطبوع خورشيدي

ميکند .استفاده از انرژي خورشيدي جهت گرم
نمودن آب به جهت رايگان بودن اين منبع عظيم
انرژي ،از نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرفه
ميباشد .سيستمهاي آبگرمکن خورشيدي داراي
تقسيم بنديهاي مختلفي ميباشند که عبارتند
از:
 .1ترموسيفون
 .2پمپ دار تحت فشار
 .3برگشت ثقلي
ترموسيفون ()Thermosiphon :اين
سيستمها فاقد هرگونه پمپ جهت جابجايي
آب ميباشند و با استفاده از گرماي آفتاب عمل
ميکنند .مشکل عمده اين سيستم پديده يخ
زدگي در فصول سرد سال ميباشد.
پمپ دار تحت فشار :در اين سيستم مدار بسته
ميباشد و براي جابجايي سيال از پمپ استفاده
ميکنند .براي جلوگيري از يخ زدگي از ضد يخ
استفاده ميشود .اين سيستم در مناطقي که
اختالف دماي زيادي را تجربه ميکند ،کارايي
کمتري دارد.
برگشت ثقلي :سيستمهاي برگشت ثقلي
عموما جزء سيستمهاي غيرمستقيم گرمايش
آب است که در آن آب در يک سيکل بسته،
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اولين خانه خورشيدي در سال ۱۹۳۹ساخته شد
که در آن از مخزن گرماي فصلي براي بکارگيري
گرماي آن در طول سال استفاده شدهاست.
گرمايش و سرمايش ساختمانها با استفاده از انرژي
خورشيد ،ايده تازهاي بود که در سالهاي ۱۹۳۰
مطرح شد و در کمتر از يک دهه به پيشرفتهاي
قابل توجهي رسيد .با افزودن سيستمي معروف به
سيستم تبريد جذبي به سيستمهاي خورشيدي
ميتوان عالوه بر آب گرم مصرفي و گرمايش,
از اين سيستمها در فصول گرما براي سرمايش
ساختمان نيز استفاده کرد.

پ  -آب شيرين کن خورشيدي

هنگامي که حرارت دريافت شده از خورشيد با درجه
حرارت کم روي آب شور اثر کند ,تنها آب تبخير شده و
امالح باقي ميماند .سپس با استفاده از روشهاي مختلف
ميتوان آب تبخير شده را تنظيم کرده و به اين ترتيب آب
شيرين تهيه کرد .با اين روش ميتوان آب بهداشتي مورد
نيازدرنقاطيکهدسترسيبهآبشيرينندارندمانندجزاير
راتأمينکرد.
آب شيرين کن خورشيدي در دو اندازه خانگي و
صنعتي ساخته ميشود .در نوع صنعتي با حجم باال
ميتوان براي استفاده شهرها آب شيرين توليد کرد.
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ت  -خشک کن خورشيدي

خشک کردن مواد غذايي براي نگهداري آنها از زمانهاي بسيار قديم مرسوم
بوده و انسانهاي نخستين ,خشک کردن را يک هنر ميدانستند.
در خشک کنهاي خورشيدي بطور مستقيم و يا غير
مستقيم از انرژي خورشيدي جهت خشک نمودن مواد
استفاده ميشود و هوا نيز به صورت طبيعي يا اجباري جريان
يافته و باعث تسريع عمل خشک شدن محصول ميگردد.
خشک کنهاي خورشيدي در اندازهها و طرحهاي مختلف و
براي محصوالت و مصارف گوناگون طراحي و ساخته ميشوند.

ديگر دنيا نيز ميتوان نمونههايي از اين قبيل طرحها را مشاهده نمود .حدود
چند سالي است که معماران بطور جدي ساخت خانههاي خورشيدي را آغاز
کردهاند و به دنبال تحول و پيشرفت اين تکنولوژي به نتايج مفيدي نيز دست

ث  -اجاقهاي خورشيدي

دستگاههاي خوراکپز خورشيدي اولين بار بوسيله شخصي
بنام نيکالس ساخته شد .اجاق او شامل يک جعبه عايق بندي
شده با صفحه سياهرنگي بود که قطعات شيشهاي درپوش آنرا
تشکيل ميداد اشعه خورشيد با عبور از ميان اين شيشهها
وارد جعبه شده و بوسيله سطح سياه جذب ميشد سپس
درجه حرارت داخل جعبه را به  ۸۸درجه افزايش ميداد.
اصول کار اجاق خورشيدي جمع آوري پرتوهاي مستقيم
خورشيد در يک نقطه کانوني و افزايش دما در آن نقطه ميباشد .امروزه
طرحهاي متنوعي از اين سيستمها وجود دارد که اين طرحها در مناطق
مختلفي از جمله آفريقاي جنوبي آزمايش شده و به نتايج خوبي نيز رسيدهاند.

ج  -کوره خورشيدي

در قرن هجدهم نوتورا اولين کوره خورشيدي را در فرانسه ساخت و بوسيله
آن يک توده چوب را در فاصله  ۶۰متري آتش زد.
متداولترين سيستم يک کوره خورشيدي متشکل از دو آينه يکي تخت و
ديگري کروي ميباشد .نور خورشيد به آينه تخت رسيده و توسط اين آينه
به آينه کروي بازتابيده ميشود .طبق قوانين اپتيک هر گاه دسته پرتوي
موازي محور آينه با آن برخورد نمايد در محل کانون متمرکز ميشوند به اين
ترتيب انرژي حرارتي گسترده خورشيد در يک نقطه جمع ميشود که اين
نقطه به دماهاي بااليي ميرسد .امروزه پروژههاي متعددي در زمينه کورههاي
خورشيد در سراسر جهان در حال طراحي و اجراء ميباشد.

يافتهاند .در اين گونه خانهها سعي ميشود از انرژي خورشيد براي روشنايي،
تهيه آب گرم بهداشتي ،سرمايش و گرمايش ساختمان استفاده شود و با بکار
بردن مصالح ساختماني مفيد از اتالف گرما و انرژي جلوگيري شود.

ح  -خودروي خورشيدي

امروزه با استفاده از انرژي خورشيدي در صنايع مختلف مواجه هستيم.
صنعت خودرو سازي از اين دسته ميباشد که به دليل رعايت مسائل
زيست محيطي و نيز کاهش مصرف سوختهاي فسيلي ،تحقيقات گستردهای
را در سالهاي اخير انجام داده است.

د)موبايل خورشيدي

از جمله زمينه هايي که اخيرا جهت استفاده از انرژي خورشيدي تحقيقاتي
صورت پذيرفته  ،ساخت تلفن هاي همراه ميباشد که هم اکنون نيز در حال
توسعه است.

چ  -خانههاي خورشيدي
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ايرانيان باستان از انرژي خورشيدي براي کاهش مصرف چوب در گرم کردن
خانههاي خود در زمستان استفاده ميکردند .آنان ساختمانها را به ترتيبي بنا
ميکردند که در زمستان نور خورشيد به داخل اتاقهاي نشيمن ميتابيد ولي
در روزهاي گرم تابستان فضاي اتاق در سايه قرار داشت .در اغلب فرهنگهاي
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توسعه انرژی هستهای در سوئد
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سامیه کوکبی
در میان کشورهای دارای فنآوری هستهای،
تجارب سوئد در زمینه استفاده از نیروگاههای
هستهای ،قابل توجه میباشد .این کشور از نظر
مصرف سرانه برق در صدر کشورهای جهان قرار
دارد و دارای تجارب ارزندهای در زمینه استفاده از
نیروگاههای هستهای بوده و در عین حال ،از نظر
مالحظات ایمنی هستهای ومدیریت پسمانداری
سوخت در زمره پیشرفتهترین کشورها میباشد.
در ارتباط با توسعه صنعت هستهای در سوئد
و تجارب حاصل از آن ،نکات زیر قابل توجه
میباشند:
 هرچند سوئد در زمره کشورهای اروپایی
پیشرفته قرار میگیرد ،ولی از نظر سیاسی تقریبا
مستقل عمل کرده و جزء اقمار خیلی دور بلوک
غرب محسوب میشود .این کشور با در پیش
گرفتن سیاست موازنه ،با هر دو بلوک شرق)به
رهبری شوروی سابق (و غرب) به رهبری آمریکا(
درزمینههای مختلف همکاری داشته است.
 این کشور از نظر مصرف برق جزء پرمصرف
ترین کشورهای جهان با سرانه  18هزار كیلووات
ساعت برای هرنفر بوده و تولید برق هستهای آن
بالغ بر 50درصد از کل تولید برق اين کشور را

شامل میشود.
 در زمینه فنآوری هستهای و احداث نیروگاههای
هستهای ،سوئد در ابتدا بر روی نیروگاههای آب
سنگین و سپس بر روی نیروگاههای آب سبک
سرمایهگذاری نمود .اکثر نیروگاههای این کشورتوسط
تکنولوژی بومی ساخته و احداث شدهاند .در همين
چارجوب سوئد دارای نوعی از نيروگاههاي آب
جوشان(  )BWRکه توسط شرکت ABB
 (ASEAسابق ) توسعه يافته ,ميباشد.
 مدل صنعتي سوئد از جمله در خصوص توسعه
صنعت هستهای کشور ،مبتنی بر بررسی وجوه
مختلف مسأله و انتخاب بهترین گزینه با توجه به
امکانات کشور میباشد .بر این اساس و با توجه
به عوامل فوق ،سوئد در زمینه توسعه نیروگاههای
هستهای ،عمدتا به نوع غربی آب سبک جوشان
روی آورده و استفاده از آنها را توسعه داده است.
 از نظر مالحظات مسایل ایمنی هستهای و
مدیریت پسمانداری سوخت نیز درحال حاضر
سوئد جزء پیشرفتهترین کشورها محسوب میشود.
(آژیر حادثه هستهای در نیروگاه چرنوبیل روسیه،
اولین بارتوسط یکی از نیروگاههای هستهای سوئد
به صدا درآمد! )
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تاريخچه صنعت هسته ای سوئد

به دنبال تحقیقات هستهای در امریکا و اروپای
مرکزی در دهه ،1940دولت سوئد در سال 1947
(تنها چند سال پس از ساخت اولین راکتور حرارتی
هستهای جهان در امریکا) یک سازمان تحقیقات
هستهای به نام  Atomenergy ABایجاد نمود .پس
از آن و در سال  ،1956دولت سوئد کمیسیونی
جهت توسعه برنامه هستهای برای تولید حرارت از
نیروگاههای هستهای تشکیل داد .چنانکه مالحظه
میشود ،سوئدیها با اختالف زمانی اندکی نسبت
به كشورهاي پيشرو در زمینه صنعت هستهای
فعال شدند.
در همین راستا و به منظور راهاندازی فعالیتهای
تحقیقاتی و توسعه فنآوری هستهای ،درسال
 1960سازمان  Atomenergyکشور یک راکتور
تحقیقاتی حر ارتی 50مگاواتی را در محل
( Studsvikمركز فعاليتهاي هستهای سوئد)
راهاندازی نمود .این راکتور در حال حاضر نیز فعال
بوده و به بخش خصوصی واگذار شده است.
در سال  ،1964دو سازمان دولتی Vattenfall
و  Atomenergyبا همکاری یکدیگر راکتور آب
سنگین کوچک حرارتی  Agestaرا با ظرفیت65
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مگاوات راهاندازی نمودند .هدف از ساخت این
راکتور ،تامین 55مگاوات حرارت و مقدار کمی
الکتریسیته برای پایتخت کشور (استکهلم) ،بود.
این راکتور تا سال1974مورد بهرهبرداری قرار
میگرفت.
پس از اجراي این پروژه ،ساخت راکتور آب
سنگین بزرگتری به نام  Marvikenبا ظرفیتی
معادل  140مگاوات در دستور كار قرار گرفت و
توسط شرکت  ASEAساخته شد ،اما بهره برداری
از پروژه درست قبل از سوختگیری راکتور لغو
گردید.
به موازات فعالیت در زمینه نیروگاههای آب
سنگین ،در سال  1966شرکت  Sydkraftبه عنوان
بخشخصوصی و هدایتکننده کنسرسیوم صنعتی
 OKG ABساخت یک راکتور کوچک آب جوشان
را به شرکت  ASEA Atomسوئد سفارش داد.
این سفارش شامل یک واحد نیروگاهی BWR
با ظرفتیت460مگاوات الکتریکی بود كه �Os
 karshamn 1نامیده می شود .این راکتور که در
سال 1972میالدی در سوئد راهاندازی گردید ,به
عنوان نخستین راکتور آب سبک غربی که بدون
اخذ تاییدیه از مراجع هستهای آمریکایی طراحی و
ساخته شده بود ,مطرح است.
در ادامه این روند ،در سال ،196شرکت Vattenfall
واحد شماره یک نیروگاه ()Ringhals Ringhals-1
که یک واحد  BWRبا ظرفیت 750مگاوات بود
را به شرکت  ASEA Atomو واحد شماره  2اين
نيروگاه ( )Ringhals-2را که از نوع  PWRو دارای
ظرفیتی معادل 800مگاوات الکتریکی بود را به
شركت امريكائي  Westinghouseسفارش داد .این
انتخاب به منظور مقایسه تکنولوژی این دو نوع
نیروگاه انجام گرفته بود .شایان ذکر است که بعدها
نیز دو واحد  PWRدیگر در نیروگاه Ringhals
ساخته شد.
در سال 1969کنسرسیوم  OKGواحد شماره
دو نیروگاه  )Oskarshamn-2) Oskarshamnرا
به شرکت سوئدی  ASEA Atomسفارش داد.
همزمان با این سفارش شركت  Sydkraftنیز کار
ساخت واحد شماره يك نیروگاه هسهتهای (�Bares
 )back-1 Baresbackاز نوع  BWRرا به ASEA
Atomسپرد.
در دهه  1970نیز شرکت  Vttenfallدر هماهنگی
با بخشخصوصی سوئد ،ساخت نیروگاههای هستهای
در سایت  Forsmarkرا پیگیری نمود به گونهای که
جمعا شش راکتور در دهه 1970و شش راکتور دیگر
در دهه  1980به مرحله بهرهبرداری تجاری رسیدند.
از این 12نیروگاه ،یکی در سال 1999و دیگری در
سال  2005از چرخه توليد خارج شدند.

در حال حاضر ،سوئد  10راکتور هستهای فعال
دارد که بالغ بر 50درصد از نیاز الکتریسیته این
کشور را تامین میکنند .راکتورهای هستهای
این کشور در چهار مجتمع نیروگاهی در حاشیه
ساحل جنوبی آن قرار دارند ومجموعا دارای 8857
مگاوات ظرفیت برق هستهای میباشند .این
مجموعهها در سال  2004میالدی درحدود750
میلیارد کیلووات ساعت ،یعنی 51درصد کل تولید
الکتریسیته کشور را تولید نمودند .
اطالعات مربوط به نوع ،ظرفیت و سال احداث
نیروگاههای در حال کار سوئد در جدول  1و
اطالعات نیروگاههای از چرخه توليد خارج شده
سوئد درجدول  2ارائه شده است.
جدول  -1اطالعات مربوط به نيروگاههاي فعال سوئد

واحد به میزان 30مگاوات الکتریکی را فراهم می
آورد .این شرکت همچنین برای واحدهای اول و
دوم نیز برنامه مشابهی در دست دارد .سازمان
ایمنی هستهای سوئد اعالم نموده که 600مگاوات
افزایش ظرفیت بالقوه با افزایش ظرفیت11
راکتورسوئد قابل حصول میباشد.
بر این اساس ،در اکتبر  ،2004گروه Forsmarks
 Kraftgruppافزایش ظرفیت 13درصدی را برای
سه راکتور در سایت  Forsmarkاعالم کرد که این
تغییرات هزینهای بالغ بر دو میلیارد کرون سوئد
(معادل  275میلیون دالر آمریکا) دربرداشت.
این برنامه در پاسخ به تقاضای پیشبینی شده
الکتریسیته کشور انجام شده که به علت اعالم
تعطیلی نیروگاه  Barseback-2توسط
دولت در سال 2005وخیمتر نیز شده
است .این فعالیت در فاصله سالهای
 2008تا  2010انجام گرفت که این امر
امکان تولید 3/3هزار مگاوات الکتریسیته
اضافی در سال را فراهم آورد.

سياست انرژی و توسعه
د
نيروگاههای هستهای در سوئ 

سوئد با جمعیت  9میلیون نفری و
وسعتی در حدود 500هزار کیلومترمربع،
در مقايسه با ديگرکشورهای اروپایی،
جدول  -2اطالعات مربوط به نيروگاههاي هستهاي متروك سوئد
کشوری نسبتا پهناور بوده که دارای
زمستانهای سرد و طوالنی میباشد.
از این رو ،نیاز به انرژی حرارتی در این
کشور زیاد است.
در کنار شرایط آب و هوایی ،استاندارد
از سوی دیگر ،در پاسخ به درخواست دولت برای باالی زندگی شهروندان سوئد موجب شده تا تولید
گسترش ظرفیت هستهای کشور به منظور جبران برق مطمئن و ارزان از محورهای اصلی توسعه
خسارت 600مگاواتی ناشی از تعطیلی نیروگاه کشور باشد .سوئد از نظر آبهای روان شرایط
 Barseback-1در سال ،1999شركت  Ringhalsمساعدی دارد و از همین رو در حدود نصف نیاز
برای افزایش ظرفیت سومین راکتور خود به میزان برق کشور از طریق نیروگاههای برقآبی تأمین
 13/6درصد ،درخواستی به سازمان ایمنی هستهای میشود .در کنار برقآبی ،برق هستهای نیز بالغ
سوئد  hvhmi kl,nداد  .این افزایش ظرفیت برابر بر نصف مصرف برق کشور را تأمین می نماید و
با 123مگاوات برای واحد سوم نیروگاه  Ringhalsنیروگاههای فسیلی سهم ناچيزي از تولید برق
با ظرفيت  915مگاوات بود که طبق برنامه  26کشور را در اختيار دارند .سوئد جمعا 12نیروگاه
مگاوات آن در سال  2005از طریق جایگزینی هستهای با ظرفیت9400مگاوات احداث نموده که
ژنراتور بخار نیروگاه و  97مگاوات آن از طریق  2نیروگاه آن در سال 1999تا 2005از رده خارج
دیگر اقدامات مهندسی به دست می آمد.
شدهاند.
همچنین برنامهای برای افزایش ظرفیت واحد به طورکلی ،سیاست سوئد در زمینه احداث
اول نیروگاه  Forsmarkدنبال شد .مطابق این نیروگاههای هستهای در این کشور بر محورهای
برنامه ظرفیت این واحد  BWRبه میزان 15زیر استوار است:
مگاوات الکتریکی افزایش مییافت .عالوه بر آن ،در  تولید برق ارزان و مطمئن؛
سال 2004میالدی Forsmark ،توربینها را در  عدم وابستگی به سوختهاي فسیلی (در نتیجه
واحد سوم جایگزین نمود که سبب افزایش ظرفیت تجارب حاصل از شوک اول نفتی دهه )1970؛
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انرژیهای نو
 بومیسازی ساخت نیروگاههای هستهای با
توجه به امکانات صنعتی کشور؛
 بهبود روزافزون مالحظات ایمنی هستهای و
پسمانداری سوخت؛
 مشارکت گسترده و مؤثر بخشخصوصی.
تا اواخر دهه  ،1960عمده تمرکز در تولید الکتریسیته
الزم جهت رشد صنعتی بر روی نیروگاههای آبی
قرارداشت .در سال 1965با توجه به بیثباتی قیمت
نفت و لزوم امنيت عرضه انرژي ،تصمیم بر آن شد که
تأمین برق کشور از طریق انرژی هستهای نیز صورت
گیرد .در نهایت این سیاست در نتیجه شوک نفتی اول
تقویت شد .باید توجه داشت که در این مقطع زمانی،
یک پنجم تولید الکتریسیته سوئد به نفت وابسته بود
و تقاضای الکتریسیته نیز در هر سال7درصد افزایش
مییافت ولذا بحران در وضعیت عرضه نفت ,تاثیرات
عمیقی بر جامعه سوئد برجای میگذاشت .در اواسط
دهه 1970مساله صنعت هستهای در سوئد به یک
مبحث سیاسی تبدیل شد و در سال1977مراحل
قانونی را برای اطمینان از مدیریت مناسب پسمانداری
طی کرد  .درنتیجه این اقدامات ،سوئد زمینههای الزم
را برای پیشگامی جهانی در مدیریت سوخت مصرف
شده (به ویژه برای آن دسته از کشورهایی که سوخت
مصرف شده را بازیابی نمیکنند) بدست آورد.

ی
بومیسازی ساخت نيروگاههای هستها 

به دنبال فعالیتهای تحقیقاتی در دهههاي
 1950و  ،1960سوئد سرمایهگذاری زیادی در
توسعه صنعت هستهای (نیروگاههای برق) انجام
داد .شركت  ASEA Atomسوئد در این زمینه
فعال شد و پس از ساخت 3نیروگاه اول توسط
شرکتهای خارجی ،بقیه  9نیروگاه هستهای
سوئد توسط شرکتهای داخلی (عمدتا شركت
 )ASEAساخته شد .در این فاصله شرکتهای
اقماری زیادی در خصوص طراحی ،ساخت ،اجزا،
سوخت شرکت و احداث در کشور ایجاد شد.
در این ارتباط ،محور اصلی توسعه صنعتی در
خصوص ساخت نیروگاههای هستهای در سوئد
شرکت( ABB ASEAسابق) بوده که دارای
شاخههای مختلف در زمینه صنعت هستهای
میباشدABB Atom .در زمینه سوختABB ،
 Stalدر زمينه ساخت تجهیزات نیروگاهیABB ،
 automationو  ABB Generationشركتهاي
وابسته به شرکت مادر میباشند .از نکات بارز در
این ارتباط نقش گسترده و موثر بخش خصوصی
بوده است .علیرغم سوسیالیستی بودن دولت سوئد،
تعامل گستردهای بین دولت و بخشخصوصی در
ارتباط با سیاستگذاری و اجرای فعالیتهای
هستهای وجود داشته است .در این ارتباط ،اکثریت

نیروگاههای هستها ی سوئد به بخشخصوصی
(گروههای وابسته به اتحادیه کارفرمایان صنایع
بزرگ سوئد) تعلق دارد .همچنین اطالعرسانی
گستردهای در بین اقشار مختلف مردمی ،خصوصا
در مدارس و دانشگاهها در خصوص مزیتهای
نیروگاههای هستهای انجام شده است.
بطور کلی عوامل اصلی زیر در تقویت و توسعه برق
هستهای در این کشور نقشآفرین بودهاند:
 ایجاد و تقویت صنایع مربوط به ساخت تجهیزات
ی
و سوخت نیروگاههای هستها 
 شروع فعالیتهای هستهای با نیروگاههای آب
سنگین و سپس رویکرد به سمت نیروگاههای
ک
آبسب 
 مشارکت گسترده و موثر بخشخصوصی در
ی
تعامل مطلوب با بخش دولت 
 اطالعرسانی وسیع و فرهنگسازی در سطح
گسترده (مدارس و دانشگاهها )
 ایجاد یک نظام ایمنی هستهای مقتدر در
خصوص طراحی ،ساخت اجزا ،احداث و بهرهبرداری
ی
نیروگاههای هستها 
 متمرکز شدن روی توسعه تجاری صنعت
هستهای در ساخت و ایجاد نیروگاههای هستهاي
(عدم فعالیت بر روی کاربرد نظامی )
 همکاری سنجیده و مکمل با شرکتهای
خارجی در این زمین ه
 انتخاب و توسعه نوع نیروگاه با توجه به
ن
توانمندیهای داخلی و مزیتهای نسبی آ 
 محور کردن یک مجموعه بزرگ صنعتی (شركت
 )ASEAدر خصوص فعالیت در این زمینه
در حال حاضر صنعت هستهای (نیروگاههای
هستهای) در این کشور گسترده بوده و به واسطه
تجارب حاصله و عمیق بودن این صنعت در
کشور ،سوئدیها توانستهاند نوعی از نیروگاههای
آب جوشان را طراحی وارائه نمايند .همچنین
نیروگاههای سوئد به کمک صنایع مربوطه این
کشور ،برنامه مفصلی در خصوص مدرنیزه کردن
و افزایش ظرفیت اسمی نیروگاههای این کشور را
شروع نمودهاند.

سوخت و پسمانداری

سوئد همواره از اقدامات بهبود کیفیت زیستمحیطی
در جهان حمایت کرده است .این کشور در سال1992
خود را متعهد کرد که انتشار دیاکسید کربن را تا
سال 2000در حد مقدار آن در سال 1990ثابت نگه
دارد و در سال 1995نیز در کنفرانس برلین مجددا
بر این هدف تاکید نمود .شایان ذکر است که مقدار
انتشار دیاکسید كربن سوئد و در سال 1990حدود
 60درصد میزان آن در دهه 1970بود که این موضوع
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به سبب استفاده از انرژی هستهای بجای فرآوردههاي
نفتي برای تولید الکتریسیته بوده است.
از این رو یکی از مشکالت تعطیل نمودن هر راکتور
هستهای سوئد این است که پس از این اقدام،
استفاده از سوخت فسیلی به عنوان جایگزین انرژی
هستهای افزايش ميیابد .محاسبات انجام گرفته
در سال  1996نشان داد که تولید برقآبی بسیار
كمتر از حد نیاز است و لذا ظرفیت پشتیبان محلی
غالبا بوسيله فرآوردههاي نفتی تامین میشود.
شرکت مدیریت پسمانداری و سوخت هستهای
سوئد ( )SKBنیز در پی قانونگداری در مورد
زبالههای هستهای در سال 1977به منظور
گسترش یک سیستم کامل درباره انهدام سوخت
مصرف شده و دیگر زبالههای رادیواکتیو ،توسط
صنایع هستهای بنیانگذاری شد .این شرکت36
درصد به  30 ، Vattenfallدرصد به Forsmark ،
 22درصد به  OKGو  12درصد به Barseback
تعلق دارد .در کنار این سازمانها مرکز ایمنی
و آموزش هستهای ( )KSUنیز به عنوان یک
سازمان جنبی ضروری مشغول فعالیت می باشد.

ی
معاهده منع گسترش سالحهای هستها 

اطالعات دقیقی مبنی بر فعالیتهای هستهای
سوئد در زمینه نظامی وجود ندارد و همواره گفته
شده که اين کشور عمدتا فعالیت هستهای خود را
صرف بخش تجاری نموده است .با این وجود سوئد
توانمندی بالقوه جهت فعالیت در شاخه نظامی را
نیز داراست .در دهههاي  1950و  1960بحث
بر سر فعالیتهای هستهای نظامی در سوئد بین
احزاب مختلف سیاسی وجود داشت و در اواخر
دهه  1960این بحث گستردهتر شده و دو جناح
موافق و مخالف شکل گرفت.
در جناح موافق توسعه صنعت هستهای جهت
ساخت بمب ،فرماندهان ارشد ارتش و احزاب
راست قرار داشتند .استدالل اصلی آنها بر موضوع
باال بردن قدرت نظامی سوئد در مقابل تهدید
خارجی بود .در مقابل این گروه ،احزاب چپ (که
از بین آنها حزب سوسیال دموکرات قدرت را در
دست داشت) ،خطر شوروی و اجازه ندادن آن
کشور به حضور یک سوئد هستهای در کنار آن
را به عنوان مهمترین دلیل برغیرهستهای ماندن
سوئد مطرح میکردند .باالخره در سال 1968
دولت و مجلس سوئد تصویب کردند که سوئد نباید
برنامههای هستهای نظامی را تعقیب نماید و در
همان سال سوئد معاهده منع گسترش سالحهای
هستهای ( )NPTرا امضا نمود .در حال حاضر سوئد
یکی از اعضای معاهده منع گسترش سالحهای
هستهای ( )NPTاست و در گروه کشورهای بدون
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انرژیهای نو
سالح هستهای میباشد .قرارداد حفاظتی این
کشور منجر به ضمانت اجرایی در سالهاي 1975
و  1995شد که آن کشور تحت توافق حفاظتی
 Euratomدرآمد  .در سال  1998این کشور در
رابطه با قراردادهای حفاظتی خود با هر دو نهاد
 IAEAو  ،Euratomپروتکل الحاقی را امضا کرد.

پسمانداری

پسماندهاي هستهاي سوئد در مخازني از فوالد زنگ
نزن و مس با پوششی از گل بنتونیت در درون یک
انبار عمیق  500متری زیر آب درگرانیت ،ذخيره
میشوند .تحقیقات زیادی در مورد خصوصیات
این انبار عمیق در آزمایشگاه Aspo Hard Rock
انجام می گیرد .همچنین دستورالعملهایی نیز
برای انتخاب محل انبارهای بعدی به خوبی تدوین
شده و بر اساس این دستورالعملها دو منطقه در
 Osthammarو ( Oskarshamnدر )Forsmark
برای احداث یک انبار عمیق دیگر نامزد شدهاند.
انتخاب این دو محل از میان هشت محل اولیه
به دلیل آنکه بالقوه دارای مشخصات بسترسنگ
مناسبی هستند ،انجام شده است .با این وجود ،هم
اکنون نیز بررسیهای بیشتری در مورد جزئیات
انبار در حال انجام است تا در نهایت محل دقیق
آن انتخاب شود.
از نظر اقتصادی نیز تولیدکنندههای برق هستهای
(صاحبان نیروگاهها) مسئول هزینههای مدیریت
و انهدام سوخت مصرف شده میباشند .این
تولیدکنندگان توسط دولت موظف به پرداخت
هزین ه به سازمان ایمنی هستهای سوئد ()SKI
برای مدیریت پسمانداری و از رده خارج کردن
سوخت مصرفی میباشند .حجم این هزینهها به
طور میانگین برابر 0/02کرون سوئد بر کیلو وات
ساعت میباشد 0/002( .یورو بر کیلو وات ساعت )

فعالیت کرده است .در راستای توسعه این صنعت
در کشور ،سوئد به طور همزمان روی دو نوع
نیروگاه  PWRو  BWRسرمایهگذاری نموده و
نهایتا نوع  BWRرا برای کشور مناسب تشخیص
داد .دراین ارتباط شرکت  ASEA) ABBسابق)
نوعي از نيروگاههاي  BWRرا توسعه داده است.
 از  12نیروگاه این کشور 9 ،نیروگاه توسط
شرکتهای داخلی ساخته شدهاند.
 مشارکت گسترده و مؤثر بخش خصوصی
(اتحادیه کارخانجات بزرگ) از اهمیت بهسزایی
در سیاستگذاری و توسعه نیروگاههای هستهای
کشور برخوردار بوده است.
 از نظر ایمنی هستهای در نیروگاهها و مدیریت
پسمانداری سوخت ،سوئد در رده پیشرفتهترین
کشورها محسوب میشود .سازمان نظام ایمنی
این کشور از جمله پرقدرتترین سازمانهای
نظارت هستهای درجهان به حساب میآید.

جمع بندی

40

در یک جمعبندی در زمینه بکارگیری انرژی
هسته ای در سوئد می توان به نکات زیر اشاره
کرد:
 سوئد دارای  12نیروگاه هستهای با ظرفیت
 9400مگاوات می باشد که دو نیروگاه آن از رده
خارج شدهاند.
از  12نیروگاه احداث شده 9،نیروگاه از نوع
 BWRو  3نیروگاه از نوع  PWRمیباشد.
همچنین یک نیروگاه آب سنگین نیز احداث شد
که هرگز به بهره برداری نرسید.
 این کشور فعالیت هستهای خود را با
نیروگاههای حرارتی هستهای آغاز نمود و
همچنین بر روی نیروگاههای ّآب سنگین نیز
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 سیاست صنعت هستهای کشور عمدتا بر
فعالیتهای غیر نظامی استوار بوده است.
 بنا بر یک همهپرسی انجام گرفته در
سال ،1980کلیه نیروگاههای هستهای کشور
باید پس ازپایان عمر 40ساله خود از رده خارج
شوند  .این امر تا سال 2010ادامه خواهد
داشت .با این وجود ابهامات در زمینه آنچه باید
در این فاصله انجام گیرد و نیز اقدامات پس
از ازکاراندازی ،همچنان بیپاسخ مانده است .در
حال حاضر افکار عمومی سوئد نسبت به مسأله
نیروگاههای هستهای مثبتتر شده است (بیش
از  50درصد موافق تداوم فعالیت نیروگاههای
هستهای ايمن در کشور میباشند).
 در حال حاضر فعالیت صنعت هستهای سوئد
عمدتا صرف افزایش ظرفیت نیروگاههای موجود
از طریق مدرنکردن آنها و باال بردن توان
اسمی آنها میشود.

آزاد

خودکفایی
صنعت نفت
در سایه
تحریم
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جواد زرگرآبادي

حدود  35سال است که کشورهای غربی به
رهبری آمریکا هر چه در چنته خود داشتند برای
زمین گیر کردن صنعت نفت ایران رو کرده و به
قول خودشان هر سال تحریمهای هوشمندانه و
فلج کنندهتری را به کار گرفتهاند تا صادرات
نفت ایران را کاهش دهند ،غافل از این که این
محدودیتها زمینه را برای تبلور توانمندیهای
سازندگان داخلی فراهم کرده و چرخ دندههای
صنعت نفت را به چرخ دنده سازندگان داخلی
متصل کرده است.
صنعت نفت ایران برای حفظ تولید و پویایی
خود همواره بحث خودکفایی و استفاده از تولیدات
داخلی را مد نظر خود قرار داده ،اما باید پذیرفت
که پیش از اوج گیری محدودیتهای بینالمللی،
برنامهریزی و سازماندهی منظم و دقیقی در این

باره وجود نداشت و اقدامات انجام شده در این
بخش به صورت پراکنده بود؛ اما با جدیتر شدن
بحث تحریم و خودکفایی در صنعت نفت ،بحث
استفاده از ظرفیتهای داخل ،در صدر اولویت
برنامههای صنعت نفت قرار گرفته است.
برای استفاده حداکثری صنعت نفت از
توانمندیهای داخلی ،این صنعت اقداماتی از جمله
شناسایی ،ساماندهی و حمایت از سازندگان داخلی
را در سرلوحه کاری خود قرار داده است ،نتیجه
این تالشها منجر به ساخت تجهیزات استراتژیکی
همچون توربینها و کمپرسورهای گازی ،دکل های
حفاری خشکی و دریایی ،رشتههای تکمیلی درون
چاهی ،ساخت تجهیزات پاالیشگاهی و پتروشیمی
شده است ،یک مقام ارشد در شرکت ملی نفت ایران
چندی پیش اعالم کرد که تاکنون از هشت هزار قلم
شماره  159و  - 160مهر و آبان 1392

کاالی پر مصرف صنعت نفت در قطب تولید نفت در
ایران «مناطق نفت خیز جنوب» سه هزار و  800قلم
ساخت داخل شده و چهار هزار و  200قلم کاالی
دیگر در دست مطالعه برای بومی سازی است.
در حال حاضر ایران برای تحقق کامل بومی
سازی در صنعت نفت خود حمایت های خود را
بیش از پیش از پژوهشگران و سازندگان داخلی
انجام می دهد .بر این اساس وزارت نفت ایران،
ضمن توجه ویژه به مشکالت سازندگان داخلی و
برنامهریزی برای حمایت از آنان و رفع مشکالت
موجود ،با ابالغ منشور و مصوبه اجرایی توسعه
توان ساخت داخل ،مجموعه صنعت را به حمایت
همهجانبه از تولیدات داخل در چارچوب قوانین
و مقررات ملزم ساخته است؛ همچنین برای رفع
مشکالت ناشی از وجود قوانین دست و پا گیر

آزاد
پیشنهاداتی از جمله گرفتن سفته برای تضامین
و همچنین بازگشایی  Lcداخلی برای سازندگان
تجهیزات از سوی بانک ها برای برطرف شدن
مشکل نقدینگی سازندگان را ارایه کرده است.
با راهاندازی  LCریالی مشکل نقدینگی سازندگان
داخلی برطرف میشود .در این میان ذکر این
نکته خالی از لطف نیست که سازندگان داخلی
نیز باید اقداماتی را در جهت اعتماد مسووالن
دولتی و پیمانکاران پروژهها و فروش هرچه بیشتر
محصوالت خود انجام دهند.

ارج نهادن به کارشناسان حوزه توسعه ساخت
داخل از جمله این کارهاست.
تجمیع اطالعات شرکتهای تابعه در یک بانک
اطالعاتی در اختیار سازندگان داخلی ،یکی دیگر از
فعالیتهای مثبت صنعت نفت بوده است ،به عنوان
مثال طی سالهای گذشته بیشترین اقالم وارداتی
و مورد نیاز چه بوده است و تولید داخل کدام اقالم
برای وزارت نفت در اولویت قرار دارد؟ همچنین
این بانک اطالعاتی به طور شفاف فهرست کلیه
سازندگان داخلی و میزان توانمندیهای آنها را نیز
شامل میشود.

صنعت نفت ،صنعتی بسیار کلیدی است و پایین
بودن کیفیت قطعات و دستگاهها ممکن است
خسارات جبرانناپذیری را به دنبال داشته باشد.
از این رو ،کیفیت ،بایستی یکی از اولویتهای
اصلی پیمانکاران باشد؛ البته باید اذعان کرد که
طی چند سال گذشته ،کیفیت کاالهای داخلی
بهتر شده و حتی برخی از آنها ،توانایی رقابت
را با برندهای خارجی دارند ،صنعت نفت در این
باره بیکار ننشسته و اقداماتی را برای بهبود کیفیت
کاالهای داخلی ،از جمله تشکیل شورای صدور
پروانه کیفیت کاال ،در دستور کار خود قرار داده
است.
در عین حال ،استفاده هر چه بیشتر از تولیدات
داخلی ،عالوه بر حمایت صنایع مختلف کشور و
رفع مشکالت پیش روی سازندگان داخلی ،نیازمند
همکاری هرچه بیشتر این سازندگان با یکدیگر در
قالب تشکیل کنسرسیومهاست.
در حال حاضر ،انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت(استصنا) و انجمن سازندگان تجهیزات
صنعتی ایران (استصا) به عنوان دو عضو بزرگ
تشکلهای صنفی و صنعتی ایران ،تالشهایی برای
تشکیل کنسرسیومهای مختلف سازندگان داخلی
انجام دادهاند که امیدواریم شاهد نتایج اثربخش آن
در بسیاری از پروژههای صنعت نفت ایران باشیم .
تجربه نشان داده است ،تشکیل کنسرسیومها
برای پروژههای مهم صنعت نفت ایران ،عالوه
بر بحث خودکفایی و حمایت از تولیدات داخل،
سرعت چشمگیری به اجرای پروژهها میدهد؛
نکته قابل توجهی که در شرایط کنونی ،یکی از
اولویتهای صنعت نفت است.
اساسا در حال حاضر خوشهبندی و ایجاد
کنسرسیومهای سازندگان داخلی در ایران به
منظور تجمیع توان و باالبردن سوددهی آنها یکی
از اقدامات اساسی است به طور جدی درمورد آن
برنامهریزی شده است ،زیرا که شرکتهای کوچک
و متعددی اقدام به تولید یک محصول خاص

سهم  50تا  70درصدی کاال در
صنعت نفت

کیفیت شرط نخست

42

میکنند که این امر باعث می شود تا هر یک از
شرکتهای مذکور سهم بسیار اندکی در تولید
آن محصول داشته باشند؛ در نتیجه ضمن اینکه
هزینه های سرمایه گذاری را باال می برد ،افزایش
قیمت تمام شده را نیز برای آنها به دنبال خواهد
داشت .به عنوان مثال بر اساس بررسیهای به
عمل آمده در یکی از شرکتهای متولی تامین کاال
در صنعت نفت ،گاهی یک کاالی مورد نیاز صنعت
نفت در  140شرکت تولید می شود.
از سوی دیگر در بحث ساخت داخل و ترویج آن
در صنعت نفت ایران اخیرا اقدامات مناسبی انجام
شدهاست ،به عنوان مثال اطالع رسانی و آموزش
قوانین و مقررات حمایتی به سازندگان ،تسهیل
در اخذ اطالعات مورد نیاز و بهبود ساختارهای
مدیریتی ،وحدت رویه و جلوگیری از موازی کاری،
وجود تمرکز و سیستم اطالعات مدیریت در
حوزه ساخت کاال و تدارکات ،توجه ساختارها و
سازمانهای آموزشی کشور به نیاز صنعت نفت،
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یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که ظرف
دهههای آینده سرمایه گذاری چند صد میلیارد
دالری در حوزه صنعت نفت ایران صورت خواهد
پذیرفت که  50تا  70درصد از این مبلغ ،صرف
خرید تجهیزات خواهد شد .شاید به همین
خاطر است که فعالیتهای صنعت نقت به
سمت پشتیبانی و تشویق سازندگان داخلی به
شیوههاى مختلف از جمله در اولویت قراردادن
سازندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی ،ترغیب
و امتیازدهی به سازندگان خارجی برای مشارکت با
سازندگان داخلی ،عقد قرارداد با پیشپرداختهای
کالن و تحمل تأخیرها ،افزایش تعداد سفارشها،
تنظیم تقاضاهای خرید با توان سازندگان ،حمایت
و همکاری در انجام تستهای کاربردی تجهیزات و
رایزنی مداوم برای بهبود کیفی محصوالت ،استفاده
از ظرفیتهای قانونی نظیر ترک تشریفات مناقصه
و ارائه خدمات مشاوره فنی به سازندگان و تحویل
نمونه کاال و هماهنگی بازدید از تجهیزات و سایتهای
عملیاتی و انبارهای صنعت نفت ،همچنین حمایت
از انجام تعمیرات توسط شرکتهای داخلی به عنوان
یکی از عوامل مهم در حصول فنآوری تجهیز و انجام
مهندسی معکوس و توسعه ساخت قطعات یدکی
سوق پیدا کرده است.
در سالهای اخیر تحریمها موجب شده
شرکتهای ایرانی فعال در صنعت نفت به سمت
رقابت سالم در داخل و کسب سهم مناسب از
بازارهای جهانی فکر کنند .هم اکنون رویکرد
شرکتهای سازنده در داخل کشور ،تعامل با
یکدیگر به منظور همافزایی و افزایش توان و
کیفیت محصوالت تولیدی است .به نظر میرسد
بهتر است سازندگان داخلی ،کیفیت و هزینه
تمام شده خود را به گونهای سامان دهند که
امکان رقابت با شرکتهای خارجی را داشته
باشند و صرفا به بازار داخلی توجه نکنند.

آزاد

تاثیر فناوری اطالعات در
هدفمندسازی یارانهها

آذرنوش اوالدزاد عباس آبادی

مقدمه

به نظر میرسد که افزایش کارائی مصرف انرژی ،چالش بزرگی در کشور
پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها باشد .در این راستا ،فناوري
اطالعات و تجارت الکترونیک به دليل پتانسيل آن در اصالح ساختار فناوري
واحدهاي توليدي ،صنعتي و خدماتي در منبع یابی ،تولید ،توزیع ،فروش
و ارتقاء بهرهوری نیروی کار و بهبود ساختار شبكه حمل و نقل در جهت
افزايش بهرهوري انرژي و نیروی کار ،ميتواند ابزارها و امكانات مناسبی را
براي پرداختن به مشكل و چالشهاي مرتبط با هدفمند سازي يارانهها در
جامعه ارائه نمايد.
برای کاهش چشمگیر مصرف انرژی در جامعه الزم است تغییرات و ابتکارات
زیادی در داخل سیستم اعمال شوند .خدمات و محصوالت ابتکاری جدیدی
مورد نیاز میباشندکه اعمال تغییراتی در زیرساختها و سازمانهای مربوطه
را ایجاب میکند .این مسئله نیاز به یک روش و رویکرد سیستماتیک داشته
و نوع جدیدی از همکاری در میان دستگاههای اجرایی مختلف و افراد جامعه
را میطلبد.
در بخشهای مختلف زنجیره تامین ،احتماالت زیادی برای کاربرد تجارت
ی مشتری وجود دارد .دانش و اطالعات مربوط به
الکترونیک تجاری و تجار 
تاثیرات محیطی تجارت الکترونیک به سرعت در حال افزایش و گسترش
یافتن است .در ادامه به بررسیها و تحقیقات صورت گرفته در زمینه تاثیرات
محیطی تجارت الکترونیک در سیستمهای تولید ،توزیع و مصرف میپردازیم.
جیمز و هاپکینسون در بررسی خود مشخص کردند که تجارت الکترونیک
چگونه میتواند بر زنجیره تامین غذا تاثیرگذار باشد .کرنز تاثیرات محیطی
سرویس و خدمات تحویل در منزل را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه
رسید که کاهش  70تا 80درصدی در مسیر پیموده شده با ماشین ،به واسطه
خدمات و سرویسهای تحویل مواد غذایی در منزل ،امکانپذیر میباشد.
دوالکیا و همکارانش نتيجهگيري كردند كه در بخشهايي از جهان كه دارای
بافتهای قدیمی و جادهها و خیابانهاي نامناسب و شلوغ هستند ،متدهاي
تجارت الكترونيك ميتواند منجر به كاهش سفرهاي غير ضروري و افزايش
امنيت و بهبود كيفيت زندگي گردد.
پس از آن کارینس مدلی را برای تحویل خرید خانگی ارائه نمود که نتایج
آن حاکی از آن است که اگر حدود  10تا  20درصد خریداران از تحویل خرید
خانگی استفاده کنند 7 ،تا  16درصد کاهش در تعداد سفرها رخ خواهد نمود.
بر مبنای مطالعات انجام شده ،رشد خرید اینترنتی مایحتاج روزمره بسیار
قابل توجه خواهد بود .اخیرا  Tesco.comکه بزرگترین خواربار فروش
اینترنتی جهان میباشد ،در انگلستان فروش سالیانهای برابر با  300میلیون
پوند داشته که بیش از  3/7میلیون مورد تحویل مواد خریداری شده در منزل

را به دنبال داشته است.
ما در این مقاله ابتدا به بررسی تاثیر فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک
روی زنجیره تامین میپردازیم و بعد از آن بررسی میکنیم که چگونه سایر
عوامل زنجیره تامین به واسطه بهرهگیری از قابلیتهای تجارت الکترونیک
میتوانند با استفاده موثر از منابع و نیروی کار ،کاهش تولید مازاد و بهبود
ساختار شبکه حمل و نقل در کاهش هزینه و بهینهسازی مصرف انرژی نقش
داشته و کشور را در اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها یاری رسانند.

تامین مواد اولیه و تولید

برآورد شده است که بیش از نیمی از هزینه تمام شده کاال در یک واحد
تولیدی-صنعتی ،برای خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز صرف میشود .بنابراین
استفاده از فناوری اطالعات برای حذف اتالف حتی در جزئیترین بخشهای
تامین مواد اولیه و تولید ،قطعا تاثیرات بسزایی در کاهش مصرف انرژی،
افزایش بهرهوری نیروی انسانی و استفاده بهینه از سیستم حمل و نقل خواهد
داشت که خود منجر به کاهش هزینه تمام شده برای تولید محصول و ارائه
خدمات خواهد شد.
فرآیند تولید و منبعیابی در زنجیره تامین ،به سه طریق میتواند از
قابلیتهای فناوری اطالعات برای بهینهسازی و بهبود مستمر فرایندهای این
بخش بهره برد.
الف -ایجاد و بهبود روابط با تامینکنندگان
یکی از راههای دستیابی به کیفیت باال و تحویل به موقع محصوالت و
خدمات ،همکاری با تامینکنندگان در یک فضای مشارکتی است .شرکتها
میتوانند برای به اشتراک گذاشتن سریع و موثر اطالعات ،از قابلیتهای
فناوری اطالعات استفاده نمایند .استفاده از قابلیتهای فناوری اطالعات
در روابط تامینی بین شرکتها ،دو تاثیر متفاوت بر روی محیط دارند .این
تغییرات ممکن است بر میزان فاصله انتقال داده شده مواد اولیه و تجهیزات
تاثیرگذار بوده و منجر به کاهش حجم حمل و نقل شود.
ب -افزایش بهرهوری نیروی کار
یکی دیگر از قابلیتهای استفاده از فناوری اطالعات ،مربوط به ارتقاء
بهرهوری نیروی انسانی در تمامی بخشها بخصوص در بخش تولید میباشد.
فناوری اطالعات با كاهش هزينههاي هماهنگي ميان فرايندهاي كاري مختلف
و قطعه قطعه كردن آن ،موجب مکانیزه کردن كارهاي روتين شده و بهرهوري
نيروي كار ماهر را بهبود ميبخشد.
فناوری اطالعات حتی میتواند در بخشهاي مختلف كسب و كار مانند
سيستم تداركات ،چند رسانهاي ،برنامههاي كاربردي فروش ،پشتيباني و ...
جايگزين افراد شود.
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آزاد
در مطالعات اخير ،تاثير شبكههاي كامپيوتري بر بهرهوري نيروي كار در
اياالت متحده مورد بررسي قرار گرفت .آنها دريافتند كه شبكههاي كامپيوتري،
تاثير مثبتي بر بهرهوري نيروي كار كارخانجات داشته و بهرهوري نيروي كار را
تا 7/5درصد افزايش داده است.
عالوه بر اين اينترنت نحوه ارائه خدمات كاري كارکنان را تغيير ميدهد،
به اين صورت كه نيروي كار بدون حضور در محل كار به ارائه وانجام وظايف
خود ميپردازند كه همين موضوع در مورد افرادي كه به عنوان ناظر نيروي
كار عمل میکنند هم اتفاق ميافتد .دسترسي از راه دور به اسناد و مدارك
شركتها ،تعداد زيادي از نيروي كار را قادر خواهد كرد تا بخش زيادي از كار
خود را در خانه و يا جايي غير از محل كار خود انجام دهند که این خودعالوه
بر افزایش بهرهوری نیروی کار ،منجر به کاهش مصرف انرژی و کاهش حجم
حمل و نقل و در نتیجه کاهش مصرف سوختهای فسیلی خواهد شد.
ج-تولید کنترل شده
امروزه با توجه به وجود تغییر و نوسانات زیاد در الگوی مصرف برای استفاده
از محصوالت و خدمات ارائه شده ،تولید کنترل شده ،بهترین گزینه برای
شرکتها به شمار خواهد رفت .تغییر به سمت تولید کنترل شده بیشتر به
این معناست که نوسان و تغییر تقاضا در فرآیند تولید به صورت دقیقتری
دنبال شود که در این قسمت هم استفاده از فناوری اطالعات ،اصلیترین و
مهمترین نقش را بخصوص در تسهیل هماهنگی بین تمامی بخشهای درگیر
ایفا خواهد کرد.
در تولید کنترل شده چون بین میزان تولید و تقاضا ,هماهنگی و تناسب
بیشتری وجود خواهد داشت ،تولید مازاد نیز کاهش خواهد یافت .شکل 1
شمای کلی از تولید کنترلی را نشان میدهد.
شکل  -1تولید کنترلی

مشخص ميشوند .در اين فرايند واسطهها نقش مهمي را بازي ميكنند.
در دنياي امروزي به دليل فاصله زياد بين مصرفكننده و واحدهاي توليدي،
امكان برقراري ارتباط مستقيم بين مصرفكننده و توليدكننده ميسر نميباشد،
بنابراين وجود واسطهها با نام توزيعكنندگان ،عمدهفروشان و خردهفروشان،
باعث افزايش هزينههاي معامالتي براي توليدكنندگان و مصرفكنندگان
خواهد شد.
شکل - 2فرآیند واسطه گری سنتی

اما در سناريوي اقتصاد نوظهور ،جريان دانش و اطالعات و مواد به اين
زمانبري نيست .در فرايند معامالت از طريق تجارت الكترونيك ،مصرفكننده
ميتواند به طور مستقيم و فوري با سازنده در ارتباط باشد .همين ارتباط بين
ساير عوامل در فرايند (يعني بين توليدكننده و خردهفروش و عمدهفروش و
توزيعكننده و  )...نيز وجود دارد.
استفاده از تجارت الكترونيك در واسطهگری سود دقيق و بهينه ،جريان
اطالعات به موقع ،صرفهجوييهاي اداري ،كاهش هزينههاي توزيع كل ،ارتباط
تجاري نزديك(شكل  )3و نقدينگي بهبود يافته را به ارمغان ميآورد.
شکل -3فرایند واسطه گری مبتنی بر تجارت الکترونیک
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اما از آنجا که تجارت الکترونیک معموال به عنوان یک فعالیت جهانی
محسوب میشود ،تولید کم و اندک همیشه در یک زنجیره تامین بینالمللی،
امکانپذیر نمیباشد .همچنین تحویل به موقع با تقاضاهای غیر قابل پیش
بینی برای تحویلهای بینالمللی ،یک مجموعه عملی و امکانپذیرنخواهد بود.
در تجارت الکترونیک هیچ ضرورتی ندارد که کاالهایی را که به صورت جهانی
تولید میشود را به صورت جهانی هم عرضه نمود.
اغلب این امکان وجود دارد که تسهیالت و امکانات تولید در نزدیکی
تامینکننده و تولیدکننده باشد تا میزان تولید و تصویر آن به صورت جهانی
تحت کنترل و نظارت قرار گیرد .این امر به واسطه قرار دادن تسهیالت و
امکانات تولید در موقعیتهای مکانی مختلف یا برونسپاری بخش اعظم
تولید ،میسر میگردد .البته جای هیچ بحثی نیست که پتانسیل و احتمال
کاهش یا افزایش مصرف انرژی در سیستم تولید و مصرف محصوالت به منظور
پیشگیری از تولید مازاد و اسراف مواد تا حد زیادی به توسعه و گسترش تقاضا
و تولید در سطح ملی و بینالمللی بستگی دارد.

واسطه گري

فرايند توليد ،توزيع و حمل و نقل سنتی به وسيله مسير نقطه به نقطه

اگرچه واسطههايي مانند خردهفروشان و عمدهفروشان در اين نوع معامالت
ميتوانند حذف شوند ،اما توزيعكنندگان و سيستم حمل و نقل قابل حذف
نيستند.
انتظار ميرود كه تقاضا براي توليدكنندگان و سيستم حمل و نقل افزايش
فوق العادهاي يابد .البته اين موضوع نيز جاي مطالعه و بحث دارد كه با
ظهور تجارت الكترونيك ،عملكرد واسطهها تغيير خواهد كرد به اين دليل
كه فرصتها و چالشهاي جديدي مانند جمع آوري اطالعات كار ،محصول،
كيفيت به وجود خواهد آمد كه ميتوان از آنها بهره جست.

توزیع

مهمترین قابلیتهای استفاده از تجارت الکترونیک در بخش توزیع و کوتاه
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کردن زمان بین سفارش و
تحویل کاال و استفاده موثرتر
از منابع و ظرفیتها میباشد:

الف-کوتاه کردن زمان
بین سفارش و تحویل
کاال

فناوری اطالعات با کوتاه
کردن زمان بین سفارش و
تحویل کاال ،موجب افزایش
رقابت بین بنگاهها شده زیرا
امروزه زمان به مهمترین
عامل جذب مشتری در
بازارهای جهانی تبدیل شده
است .مشتریان به طور مکرر
خواستار تحویل سریعتر کاال با
هزینه سرویس جزئی یا رایگان میباشند.
جاي هيچ ترديدي نيست كه سفارش و تحویل آنالين محصول ،این زمان را
به طرز قابل توجهی كاهش ميدهد .البته الزم به ذکر است که اگرچه ممكن
است در تجارت الكترونيك بتوان تعدادي از كاالها و خدمات را به صورت
آنالين سفارش و تحویل داد اما در بسياري از موارد به دليل متفاوت بودن
طبيعت آنها نميتوان به حذف كامل تحويل يا ارائه فيزيكي تعداد زيادي از
كاالها رسيد .محصوالتي مانند سبزيجات ،پوشاك ،كفش ،اسباب بازي و  ...را
نميتوان به صورت آنالين تحويل گرفت.
در نتیجه تمام فروشندگان در جهت رقابت با رقبای خود تالش میکنند
تا زمان تحویل کاال را از زمان تحویل کاال توسط رقبای خود کمتر
کنند .کوتاه کردن این زمان باعث میشود تا فشار بیشتری بر بسیاری
از شرکتها بخصوص شرکتهای جهانی وارد آید .بسیاری از شرکتها
بخصوص شرکتهای موجود در صنایعی با میزان تقاضای بسیار کم و زمان
کوتاه بین سفارش و تحویل میتوانند این مشکل را با تغییر نوع حمل و
نقل و استفاده از حمل و نقل هوایی حل نماید.

ب-استفاده موثرتر از منابع و ظرفیتها

فرآیند برونسپاری برای شرکتها بسیار مهم است چرا که به آنها این امکان
را میدهد تا بتوانند بر تواناییها و قابلیتهای اصلی خود تمرکز نمایند ،با
این وجود برونسپاری عملیات زنجیره تامین نیز از اهمیت باالیی برخوردار
میباشد چرا که اگر این کار ساده و راحت باشد باعث میشود تا فرآیند توزیع
نیز مناسبتر و موثرتر شود.

خرده فروشی

بازارهای الکترونیک میتواند خریدهای بیشتری میان تامینکنندگان
یا فروشندگان و مشتریانی که در مجاورت هم نیستند در پی داشته
باشد .از سوی دیگر تجارت الکترونیک میتواند باعث برقراری ارتباط میان
تولیدکنندگان و مشتریان محلی شود .در مواردی که امکان سفارش و
تحویل آنالین کاالها و خدماتی وجود داشته باشد ،جای هیچ بحثی وجود
نخواهد داشت که وجود بازارهای الکترونیک ،منجر به کاهش حمل و نقل
و به تبع آن صرفهجویی در مصرف انرژی خواهد شد.
در تجارت الکترونیک تجاری مشتری یک انبار میتواند میزان محصوالت

بیشتری را نسبت به یک
فروشگاه یا مغازه خردهفروشی
در هر واحد متر مربع در خود
جای دهد.
کامال واضح است که
انبارها نسبت به فروشگاههای
خردهفروشی میزان انرژی به
مراتب کمتری را در هر متر مربع
استفاده و مصرف مینمایند،
همچنین فروشگاههای اینترنتی
به دلیل استفاده از شبکههای
مبتنی بر وب و دیگر قابلیتهای
تجارت الکترونیک ،نیاز به
نیروی انسانی کمتری جهت
مدیریت ،فروش ،تدارکات و ...
دارند .بنابراین فروش از طریق
اینترنت نسبت به فروشهای سنتی در فروشگاههای خردهفروشی ،نیروی
انسانی و مصرف انرژی کمتر همراه با کاهش ضایعات و در نتیجه افزایش
سوددهی و افزایش بازدهی را به دنبال خواهد داشت .از طرف دیگر یک خرده
فروش اینترنتی معموال کاالها را در منزل مشتری به وی تحویل میدهد .ارائه
کننده خدمات و سرویسها میتواند به طور موثرتر و بهتری نسبت به خود
مشتری به مسئله حمل و نقل کاالها بپردازد .این مسئله به معنی کاهش
فواصل طی شده با خودرو و همچنین مصرف انرژی میباشد.

جمعبندی و نتیجهگیری

کامال واضح است که اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و اصالح
قیمت حاملهای انرژی در چارچوب طرح تحول اقتصادی ،منجر به
افزایش قیمت واقعی کاالها و خدمات شده است .در چنین موقعیتی
واحدهای مختلف تولیدی-صنعتی و خدماتی برای نجات خود و باقی
ماندن در بازار رقابت باید تمام تالش خود را به کار گیرند تا با کمک
بستههای سیاستی حمایتی دولت با اجرای طرحهای ارتقاء بهرهوری
به کاهش هزینههای تولید ،توزیع ،فروش و حمل و نقل و  ...بپردازند.
بررسی متون و مطالعات مختلف نشان میدهد با بکارگیری فناوری
اطالعات در بخشهای مختلف اقتصاد (واحدهای تولیدی ،صنعتی،
خدماتی و حل و نقل و  )...امکانات و احتماالت متعددی برای کاهش
مصرف انرژی ،ارتقاء بهرهوری نیروی کار و کاهش حجم حمل و نقل
و در نتیجه کاهش هزینه تمام شده وجود خواهد داشت .بکارگیری
تجارت الکترونیک در بخش تامین مواد اولیه و تولید منجر به کاهش
تولید مازاد ،کاهش موجودی انبارها و افزایش بهرهوری نیروی کار شده
است.
تجارت الکترونیک در بخش توزیع و فروش محصوالت منجر به
استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای موجود میشود ،کاهش حمل و
نقل ضروری با استفاده از سیستمهای توزیع الکترونیکی ،کاهش اتالف
و دورریزی محصوالت ،کاهش حمل و نقل ،استفاده از انبارها و وب
سایتها برای فروش بجای استفاده از فروشگاهها و مغازهها و نیاز به
نیروی کار کمتر میشود.
در بخش مصرف امکان تصمیمگیری صحیح و موثر برای مصرف کنندگان
بر اساس اطالعات دریافتی جامع افزایش مییابد.
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برق
صنعت برق كشور كه در سه دهه گذشته رشد كمي و كيفي بسيار مناسبي
شايد بتوان قدم نخست را پيشزمينهاي مهم براي اجراي فاز دوم هدفمندي
داشته و توانسته جزو  15كشور نخست به لحاظ ظرفيت نصب شده نيروگاهي قلمداد كرد زيرا اين حق مردم است كه با افزايش تعرفه حاملهاي انرژي ،از
در دنيا قرار گيرد ،همه ساله نيازمند سرمايهگذاريهايي در حوزه هاي مختلف كاالهايي با كيفيت مناسب و كممصرف استفاده كنند تا زيان اقتصادي نبينند.
است كه در وهله نخست ،توجه دولتمردان و سپس توجه مشتركان را مي طلبد.
اما این که تولیدکنندگان چگونه باید مورد حمایت قرار بگیرند نیز به
توجه دولت از آن روي كه بايد درخصوص تامين بودجه الزم براي توسعه طور حتم تنها ارائه تسهیالت با بهره کم یکی از راههاست اما این کار نیز
نيروگاهها ،شبكهها ،پستها و  ،...اقدام ضروري صورت گيرد.
میتواند صنایع کشور را به تولیدکنندگانی بدهکار بدل کند .پس چاره آن
در بعد ديگر اما اين مشتركان هستند كه بايد توجهي جدي به مديريت است که با گنجاندن استانداردهای سختگیرانه ،بازرسی مستمر و پایش
مصرف داشته و نسبت به آن اهتمام ورزند.
بازار جهت اطمینان از تولیدات و رضایت مردم ،در نهایت به ازای هر
در سال  91سرانه مصرف انرژی الکتریکی  ۲هزار و  ۵۵۳کیلوواتساعت به کاالی با کیفیتی که وارد بازار می شود ،رقمی برای تولید کننده درنظر
ازای هر مشترک و میانگین مصرف مشترکان خانگی  ۲هزار و  ۶۲۲کیلووات گرفته شود تا همانند یارانههایی که برای ثابت نگه داشتن قیمت انواع
ساعت اعالم شد .این درحالی است که در دنیا میانگین مصرف برق در میان کاالهای اساسی پیشتر از این پرداخت میشد ،این بار در ازای تولید و پس
مشترکان خانگی کمتر از یکهزار کیلووات ساعت است.
از کسب رضایت مشترکان و مصرف کنندگان به تولید کننده پرداخت
با این حال نمی توان
شود.
مصرف انرژی باید مدیریت شود؛
تنها مقصر این
این سیستم اگرچه
تفاوت مصرف را به
بسیار پیشرفته و در
زیاده مصرف کردن
حد سیستم نظارت
مشترکان نسبت داد
و بازرسی و حمایت
زیرا در صورت وجود
کشورهای توسعهیافته
روح اله حمیدیان
کاالهای کم مصرف،
است ،اما راهی است که
بیتردید این ارقام
در صورت عالقمندی
دچار تغییر خواهد شد .نمونه بارز این موضوع را میتوان در گسترش استفاده از برای موفقیت در اجرای فاز دوم هدفمندی و دستیابی به اهداف تعیین شده در
المپهای کممصرف مشاهده کرد که این کار توسط وزارت نیرو انجام گرفت آن ،الجرم باید پیموده شود .در غیر اینصورت همان آثار جبرانناپذیر مرحله اول
و تاثیر بسیار شگرفی در كاهش مصرف روشنائي داشت به طوری که براساس هدفمندی تکرار خواهد شد.
گزارش رسمی وزارت نیرو مندرج در ترازنامه انرژی کشور ،جمعآوری المپهای
فاز اول هدفمندی نشان داد که تغییرات و ابزار قیمتی تنها برای مدتی
پرمصرف و استفاده از المپهای کممصرف ،باعث کاهش مصرف برق شبکه کوتاه میتواند اذهان مردم را درگیر کند و درصورتی که چارهای وجود
سراسری تا حدود  450مگاوات شد که این رقم به قیمت کنونی یعنی جلوگیری نداشته باشد و مردم اجبار به مصرف کاالهای بی کیفیت داشته باشند ،در
از احداث یک نیروگاه در حدود  600مگاوات که به ازای هر کیلووات آن با در نهایت مصرف همان روال سابق را طي خواهد نمود.
نظر گرفتن شبکهها و پستهای مورد نیاز ،باید  1200دالر سرمایه گذاری
در عین حال توجه به مقررات و استانداردهای ساختمان سازی ،بهره
صورت گیرد.
گیری از تجهیزات و ماشین آالت با بازدهی باال و راندمان بهتر توسط
به این ترتیب چنان که پیداست نقش دولت در اين حوزه بسيار جدي است ،صنایع ،فرهنگ سازی و ...همگی از جمله راهکارهای دیگری است که
چرا كه مشتركان تا زماني كه كاالهايي با كيفيت و قيمت مناسب در دسترس می تواند باعث افزایش سهم تولید در مصرف برق و کاهش مصرف برق
نداشته باشند ،به ناچار روي به كاالهاي بيكيفيت و با قيمت نازلتر خواهند بخش غیر مولد در کشور شود که این خود نشانه کاهش شدت انرژی در
آورد .ناگفته پيداست كه استفاده از كاالهاي بيكيفيت در ميان مشتركان کشور است.
صنعت برق به افزايش مصرف برق به دليل راندمان پايين اين كاالها منجر
شاخص شدت انرژي بر مبناي قدرت خريد در کشور ما 2 ،برابر متوسط
شده و دولت كماكان مجبور به سرمايهگذاري بيشتر درصنعت برق خواهد شد .جهاني است که اين امرنشاندهنده مصرف باالي انرژي و پايين بودن
بهرهوري در بخشهاي مختلف ميباشد.
از جمله شاخصهای دیگری که باید در کشور اصالح شود ضريب انرژي
چه بايد كرد؟
واقعيت اين است كه راهكارهايي در اين خصوص وجود دارد و تاكنون نيز است که بر مبناي تسخير نرخ رشد مصرف محاسبه ميشود که در اين
براساس آن برنامهريزي شده ،اما به نظر ميرسد بايد از اين پس به صورت شاخص نيز جايگاه مطلوبي در جهان نداريم.
شاخص بهرهوري انرژي که عکس شاخص شدت انرژي است نیز دیگر
منسجمتري نسبت به آن عمل شود.
نخست آن كه بايد دولت با حمايت از توليدكنندگان كاالهاي كم مصرف ،شاخصی است که نشاندهنده نسبت توليد ناخالص ملي به مصرف
موجب رونق توليد آنها و كاهش قيمت تمامشده كاالهايي از اين دست شود نهايي است .ارتقاي شاخص بهرهوري انرژي مستلزم مديريت مصرف در
كه اين دقيقا با هدايت يارانهها به سمت توليدكنندگان كاالهاي با كيفيت حوزههاي مختلف به ويژه در بخش خانگي است اما به هيچ وجه به معناي
مصرف نکردن و کاهش رفاه مردم نيست .به این ترتیب چنانکه مشاهده
و قانون هدفمندي يارانهها ،همخواني دارد.
در گام ديگر ،اين مشتركان هستند كه ميتوانند با انجام كارهايي به میشود بیشترین بار مدیریت مصرف انرژی بر دوش دولت است تا مردم!
مراتب كمهزينه ،نسبت به كاهش برق مصرفي خود اقدام كرده و عالوه بر و این موضوع اهمیت برنامهریزی دقیقتر را در این حوزه بیشتر نشان
كمك به اقتصاد خانواده خود ،نقش مهمي نيز در كاهش هزينههاي جاري میدهد .موضوعی که تاکنون پیکان آن بیشتر به سمت مردم بوده تا
مسئوالن و صنایع!.
صنعت برق كشور داشته باشند.

تکلیفی بردوش دولت
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صنعت
زمانی که نفت کشورمان ملی شد شاید کمتر
کسی فکر میکرد که روزهایی فرا برسد که مردم
و مسئوالن بلندپایه به دالیل مختلف به دنبال
برنامه و راهکاری برای کاهش وابستگی به آن و
حتی بسته شدن در چاههای نفت باشند .جدا از
وابستگی به نفت ،موضوع خامفروشی یکی دیگر
از دغدغه های کنونی آنهاست؛ به عنوان مثال هم
اکنون  80درصد محصوالت پتروشیمی کشور به
صورت خام صادر می شود ،در حالی که می توان با
توسعه فناوری و ایجاد واحدهای صنایع تکمیلی و
پايين دستی ،ارزش این محصوالت را چندین برابر
کرد .چند سالی است که ایران به منظور افزایش
سودآوری ،ارتقاء بهرهوری و کاهش هزینهها،
یکپارچهسازی پاالیشگاههای نفت و مجتمعهای
پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داده است،
راهی که در کشورهایی همچون چین و عربستان
سعودی در حال طی کردند هستند؛ ایران بر اساس
فاز سوم برنامه ششم توسعه در صنعت پتروشیمی
خود قصد دارد ساخت پتروپاالیشگاهها را به دليل
دارا بودن ارزش افزوده باال به عنوان یک راهبرد
دنبال كند .اجرای طرحهای پتروپاالیشگاهی از جمله
برنامههای شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور
دستیابی به اهداف خود در سند چشمانداز است .هم
اکنون کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه به
این نوع توسعه نگاه ویژه ای دارند و در واقع طرحهای
یکپارچهسازی پاالیشگاه و پتروشیمی ،به عنوان یک
راهحل عملی و سودمند ،افزون بر ایجاد ارزش افزوده
بیشتر سبب تولید محصوالت متنوعتر میشود؛
از سوی دیگر این گونه طرحها سبب صرفهجویی
چشمگيري در هزینههای سرمایهگذاری ،تولید،
حملونقل ،سرویسهای عمومی و جانبی ،مدیریت،
کاهش مصرف آب و آالیندههای محیط خواهد شد
و میتوان گفت که در تمام موارد سبب ایجاد ارزش
افزوده بیشتر میشود .در شرایط كنوني ساخت و
راهاندازی پاالیشگاههای نفت در مقایسه با طرحهای
پتروپاالیشگاهی سودآوری اقتصادی پايینتری دارند.
با توجه به این که هم اکنون ظرفیت نصب شده
در صنعت پتروشیمی ایران به  64میلیون تن رسیده
و برنامهریزی شده این ظرفیت ،تا پایان برنامه پنجم
توسعه به یکصد میلیون تن و سپس به  126میلیون
تن برسد ،از آنجا که این  126میلیون تن ظرفیت
تولید در بخش باالدستی است؛ ایران برنامهای برای
توسعه صنایع تکمیلی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر
دارد تا دیگر سیاست خام فروشی ،ارزان فروشی
و دائم فروشی را دنبال نکرده باشد .پتروشیمی
کشورمان که هم اکنون در مسیر رشد و توسعه قرار
گرفته ،به تکمیل زنجیره ارزش نياز دارد ،از این رو
همزمان با توسعه بخش باالدست آن ،بايد به صنایع

جلوگيري از
خامفروشي
از كانال
پتروپاالیشگاهها
امیرحسین هاشمیجاوید
تکمیلی این صنعت با ارزش نیز به عنوان راهبردی
ملی ،توجه شود .عوامل کلیدی گوناگونی بر صنعت
پتروشیمی اثرگذار هستند و باید گفت که امروزه به
دلیل شرایط پر نوسان اقتصادی در جهان ،تحوالت
بازار انرژی ،تحوالت تکنولوژیکی ،گستره مناطق
تولید ،قیمت خوراک و دسترسی به آن و همچنین
دسترسی به بازارهای مصرف باید راهکارهای نوینی
برای استفاده از منابع خدادادی مانند نفت در
نظرگرفته شود .در این مسیر تعامل میان بخشهای
باالدستی و میاندستی میتواند موجب توسعه
صنعت پتروشیمی شود و تامین به موقع خوراک
مورد نیاز صنایع تکمیلی و سرمایه گذاری برای
متنوعسازی محصوالت تولید شده در این بخش می
تواند زمینه را برای تکمیل زنجیره ارزش و افزایش
کارایی بخشهای فعال در صنایع پتروشیمی فراهم
کند .ساخت پتروپاالیشگاهها با همکاری چهار شرکت
اصلی وزارت نفت ،توسعه صنعت پتروشیمی را در بر
خواهد داشت و این صنعت ارزش آفرین به عنوان
یک قطب مهم در اقتصاد ایران میتواند با شتاب
بیشتری به اهداف پیشبینیشده خود دست يابد و
همگام با افزایش تولید و تنوع محصوالت ،افزایش
سطح کمی و کیفی محصوالت تولیدی این صنعت
فراهم شود.

صادرات محصول
نخستینپتروپاالیشگاهایران

هم اکنون نخستین پتروپاالیشگاه ایران در
پاالیشگاه شازند در حال کار است و یک میلیون
لیتر پروپیلن تولیدی این واحد روزانه صادر و یا به
مجتمعهای پتروشیمی جم ،مارون و نوید زرشیمی
تحویل داده میشود .همچنین به زودی  2واحد
کوچک پتروپاالیشگاهی در پاالیشگاههای تبریز و
آبادان با هدف استحصال بنزن و بوتيلن راهاندازی
میشوند.
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بر اساس برنامهریزیهای انجام شده ،جزایر
الوان و قشم به دلیل نزدیکی به مراکز تامین
کننده خوراک میتوانند به عنوان دو قطب
پتروپاالیشگاهی در مسیر توسعه پر شتاب صنعت
نفت نقش آفرین باشند.
کلید اصلی دستیابی به رتبه نخست منطقه در
چشمانداز  1404خورشيدي از نظر ارزش تولید
در صنعت پتروشیمی ،توسعه صنایع میانی و
بهویژه صنایع تکمیلی و در واقع تکمیل حلقههای
پیشین و پسین توسعه و تولید محصوالت
پتروشیمی در کشور است که باید تالش شود
در برنامه ششم توسعه کشور ،توسعه زنجیرههای
تولید و صنایع تکمیلی دیده شود .صنایع
تکمیلی در صنعت نفت به ویژه در بخش
پتروشیمی ،بهترین و مناسبترین جایگزین
صادرات نفتخام است و از آنجا که ارزآوری
بیشتری در مقایسه با نفت دارد ،به نظر میرسد
دولت بايد به توسعه آن بیش از پیش توجه كند.
ساخت و توسعه پتروپاالیشگاهها می تواند صنعت
پتروشیمی ایران را در آینده متحول و کشور را
به قدرت نخست منطقه در صنعت پتروشیمی
تبدیل کند ،پتروپاالیشگاهها با توجه به دارا بودن
ارزش افزوده باال می توانند تحول بزرگي را در
صنعت پتروشیمی و پاالیشگاهی ایران رقم بزنند
که فرآوردههای تولیدی در این مجتمعها ،افزون
بر تامین نیاز داخل در زمینه صادرات نیز موجب
جهشی بزرگ خواهد شد.
محقق نشدن برخی از برنامههای پیشبینی شده
در صنعت پتروشیمی به دالیل مختلف از جمله
تحریمهای غرب ،این صنعت را از نظر زنجیره ارزشی
در وضعیتی قرار داده است که از رشد متقارنی در
کشور برخوردار نباشد؛ بنابراین شتابدهی در این
بخش از بدنه صنعت نفت کشور با هدف جلوگیری از
خام فروشی محصوالت سودآور آن ،امری ضروری و
اجتنابناپذیراست.
سرمایهگذاری در صنایع تکمیلی به علت وجود
ارزش افزوده باال ،یک سرمایهگذاری مطمئن و
سودآور خواهد بود؛ اما در این مسیر باید نقاط
ضعف ،اصالح شده و برنامهریزیهای جدیدی انجام
شود.کارشناسان انرژی بر این اعتقادند که یکی از
مهمترین مسائل میتواند توسعه صنایع تکمیلی
پتروشیمی باشد و باید از خامفروشی پرهیز و سبد
کاالهای صادراتی پتروشیمی را با هدف توسعه
صادرات متنوع کرد .صنایع تکمیلی پتروشیمی باعث
توزیع عادالنهتر ثروت در کشور خواهد شد و به ویژه
در دهکهای پایین جامعه میتواند اشتغالآفرین
باشد و درآمدزایی مناسبی نیز برای اقشار آسیبپذیر
در مناطق محروم ایجاد کند.
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شرکت ثمین پتـرو دانا کیش
الگوی شرکت موفق ایرانی
افزايش تحريمها بر عليه ايران و به ويژه صنعت
نفت كشور ،شركتهاي فعال خارجي در كشور را
مجبور به ترك خاك ايران و عدم ارائه خدمات و
تكنولوژ 
ي مورد نياز به صنعت نفت نمود .خارج
شدن اين شركتها از كشور ،از طرفي قيمت ارائه
خدمات شركتهاي باقيمانده را به شدت افزايش
داد و از طرف ديگر ،متخصصان و تكنسينهاي
ايراني فعال در شركتهائي كه مجبور به ترك
ايران شده بودند را به كشورهاي همسايه از جمله
عراق و تركمنستان سوق داد .
در چنين شرايطي ،برخي متخصصان و سرمايهگذاران
ايراني ،بر آن شدند تا با تشكيل يك شركت ،ضمن
ارائه خدمات به صنعت نفت كشور از خروج نيروي
انساني متخصص به عنوان بزرگترين سرمايه ملي از
كشور ،جلوگيري نمايند .بدينسان بود كه شرکت
ثمين پترو دانا کيش در سال  1391تشكيل شد و
فعاليت خود را آغاز نمود .در اين مجال خواستيم
تا طي مصاحبهاي با مديران اين شركتف گوشهاي
از توانائيهاي اين شركت ايراني را عرضه نمائيم .
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 جناب آقاي دکتر سيد
فخر الدين نقيبي لطفا به
عنوان مدیر عامل شرکت،
در خصوص زمينه فعاليت
شرکت ثمين پترو دانا
توضيحاتيارائهفرمائيد؟
 شرکت ثمين پترو دانا کيش ،يک شرکت سهاميخاص ميباشد که به عنوان يک شرکت ايراني در
کيش به ثبت رسيده است  .شركت SPDK
خدمات فني سيمانکاري ،اسيدکاري ،راندن لوله
جداري و  ...به صنايع نفت و گاز جمهوري اسالمي
ارائه ميدهد.

 لطفا اطالعاتي در مورد ساختار سازماني
شرکت به خوانندگان نشريه ،ارائه فرمائيد؟
 اين شرکت داراي بخشهاي مديريتي ،عملياتي،اداري ،کارگاهي و آزمايشگاهي ميباشد.کليه
عمليات شرکت  SPDKدر ايران از طريق دفاتر
اين شرکت در تهران و کيش اداره ميشود .در
بخش عملياتي با توجه به تجربيات گسترده كسب
شده ارزشمند از مناطق مختلف ايران و ساير نقاط
جهان ,اين شركت آمادگي دارد که دانش وسيع
و تجربيات خود را به کليه مشتريان فعلي و آتي
در ايران ارائه نمايد .بانک اطالعاتي ارزشمندي در
خصوص چاههاي نفت در اختيار داريم که بر اساس
آن خدمات سيمانکاراي خشکي و دريا را ارائه
مينمائيم .
 جناب آقاي دكتر نقيبي ،شرکت ثمين
پترو دانا را از لحاظ نيروي انساني کار آمد و
تيم فني چگونه ارزيابي ميکنيد؟ 
 ما با در اختيار داشتن کارشناسان فني و نيروهايتحصيلکرده و با تجربه و اطالعات کافي از منطقه
و سرويسهاي تکميلي ،اطمينان داريم که بهترين
خدمات و پشتيباني فني و تدارکاتي را براي کليه
چاههاي در حال حفاري در مناطق آبي و خشکي
ايران ارائه مينماييم .خدماتي که در اين زمينه
به مشتريان ارائه مينمائيم ،اطالعاتي در زمينه
کيفيت ،سالمتي ،ايمني و محيط زيست ()QHSE
را نيز در بر ميگيرد .نيروي انساني فعال در شرکت
 SPDKبه بيش از  50نفر بالغ ميشوند که اين
تعداد شامل مديريت ،مهندسين تيم سيمانکاري،
کارشناسان آزمايشگاه ،کارمندان بخش امور اداري
و تدارکات ميباشد .تمامي مهندسين سيمان اين
شرکت ،ايراني بوده و دوره  8هفتهاي سيمانکاري
چاههاي نفت و گاز را گذراندهاند ,تعداد کارشناسان
آموزشديده ايراني در اين شرکت همچنان رو به
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افزايش است تا روزي که نيروهاي متخصص ايراني
کامال جايگزين متخصصان خارجي گردد .
 اين شرکت چه اهدافي را براي آينده
دنبال ميکند و در مجموع چشمانداز اين
شرکت در حوزه عملياتي نفت و گاز چيست ؟
 اگر بخواهيم اهداف آينده اين شرکت را بيانکنيم ،ميتوان آن را به دو بخش اهداف در حوزه
اداري و عملياتي دستهبندي کرد .آنچه ما در
شرکت ثمين در حوزه عملياتي به دنبال آن
هستيم عبارتند از:
 ارتقاء كيفيت ارائه خدمات در كليه بخشهاي
سرويسهاي حفاري در خشكي و دريا و خدمات
پشتيباني مربوطه مطابق با نيازمنديهاي اعالم
شده از سوي شركتهاي متقاضي و در چارچوب
ش
مقررات شركت ثمين پترو دانا کي 
 افزايش سطح فنآوري و دانش فني موجود در
شركت براي پاسخگويي به نيازمنديهاي مشتريان
و روزآمد كردن نحوه ارائه خدمات و بكارگيري
فنآوريهاي نوين در زمينه سيمانکاري و
خدمات فني وابسته.
 گسترش تحقيقات بنيادي و توسعهاي و تربيت
نيروي انساني و تالش براي ايجاد مركز جذب و
صدور دانش و خدمات فني و مهندسي انرژي در
سطح بينالمللي
 تالش براي استفاده حداكثر از منابع مالي
داخلي جهت انجام پروژههاي توسعهاي و صيانتي
مخازن نفت و گاز و همچنين اصالح ساختار
سازماني با تاكيد بر نظارت بر فعاليتهاي توسعهاي
و سرمايهگذاري خارجي و انتقال تكنولوژي
در بخش اداري بدنبال اجراي موارد ذيل در
آينده هستيم:
 استفاده از فنآوري نوين اطالعات و سيستمهاي
اطالعاتي براي مكانيزه كردن اطالعات فرايندهاي

گزارش
فني ،مهندسي ،عملياتي و افزايش ظرفيتها
 توسعه آموزش نيروي انساني و برنامهريزي براي
جذب نيروي متخصص
 افزايش سطح خدمات رفاهي ،مالي و اداري
و نظمبخشيدن به اين امور در جهت كرامت
بخشيدن به نيروي انساني
اميد است که در سال  1392که توسط مقام
معظم رهبري بنام سال حماسه سياسي و حماسه
اقتصادي معرفي شده است بتوانيم با حمايت از
شرکتهاي داخلي در زمينه حفاري دريايي ,به
نتايج مطلوبي دست يابيم و تکنولوژي انحصاري
اين سرويسها را از دست شرکتهاي بزرگ از
قبيل  haliburton , SLBخارج کرده و متخصصان
ايراني به طور كامل بتوانند کليه خدمات اين
سرويس را ارائه نمايند.
 جناب مهندس لندي
ممكن است جنابعالي
به عنوان عضو هيات
مديره شركت ثمين پترو
دانا کيش ،ممکن است
توضيحاتي راجع به ميدان
گازي پارسجنوبي ارائه نمائيد ؟
 ميدان گازي پارس جنوبي بزرگترين منبع گازيجهان است كه بر روي خط مرزي مشترك ايران
و قطر در خليجفارس قرار دارد و يكي از اصليترين
منابع انرژي كشور به شمار ميرود .مساحت اين ميدان
حدود  9700كيلومتر مربع است كه سهم متعلق به
ايران  3700كيلومتر مربع وسعت دارد .ذخيره گاز اين
بخش از ميدان 14تريليون متر مكعب گاز به همراه
 18ميليارد بشكه ميعانات گازي است كه حدود 7/5
درصد از كل گاز دنيا و نزديك به نيمي از ذخاير گاز
كشور را شامل ميشود .هماكنون برنامهريزيهاي
دقيق و كارشناسانهاي به منظور توسعه  24فاز براي
توليد  790ميليون مترمكعب گاز در روز از اين ميدان
صورت گرفته است.
جناب مهندس لندي واحد عملياتي

شرکت ثمين قادر به انجام چه سرويسهاي
حفاري است ؟
 اين واحد عملياتي با بكارگيري دستگاهاي پمپاژسيمان از نوع  JET MIXERو  ،R.C.Mوظايف
انجام سيمانكاري لوله هاي جداري آستري،
تزريق سيمان ،سيمانكاري متعادل ،مجرابند
سيماني و در صورت نياز پمپاژ ديگر سياالت
حفاري بدرون چاه ،آزمايش شيرهاي فورانگير
و ديگر وسايل سطحي و درون چاهي را بهعهده
دارد .همچنين اين واحد با داشتن نيروي انساني
با تجربه و كارآمد ,نقش حساس و مهمي را در

ايمنسازي و كنترل چاههاي در حال فوران ايفا
مينمايد .
 بخش کارگاهي کيش چه وظايفي را ايفا
ميکند ؟
 پايگاه کيش يکي از بخشهاي کامل عملياتيبراي پشتيباني از اپراتورهاي حفاري در منطقه
گازي پارسجنوبي و چاههاي مختلف خليجفارس
ميباشد .اين جايگاه از طريق سرپرستهاي مجرب
و پرسنل تدارکاتي ايراني ما اداره ميشود .شرکت
 SPDKسيستم کامل برش و ذخيره سيمان را
جهت سرويسدهي مناسب به عمليات در اين
جزيره تدارک ديده است ,هنچنين اين شرکت
داراي انبار بزرگي در فاز  3شهرک صنعتي
ميباشد .اين واحد با استفاده از نيروهاي با تجربه
و فني مجرب ,كليه كارهاي تعميراتي ،بازسازي،
تعمير اساسي دستگاههاي پمپاژ و ماشينآالت
اداره كل را بر عهده دارد و در بخش ابزار دقيق و
الكترونيك و مكانيك و برق ،داراي توانمندي بسيار
بااليي ميباشد.
 تاکنون در حوزه فني ,چه اقداماتي را در
چه پروژههاي داشته ايد؟
 در خصوص پروژههاي بزرگ ملي ،اين شرکتاز ارديبهشت سال  91عمليات خود را در فاز
 13پارس جنوبي آغاز کرده و جايگزين شرکت
 SCHLUMBERGERگرديد ،خدمات ارائه شده
توسط شرکت  SPDKدر اين پروژه حداکثر 40
درصد قيمتهاي رقيب خارجي بوده ،ضمن
اينکه اين امر خود موجب عدم خروج ارز به
خارج از كشور بوده است .اين شرکت در طي
 15ماه فعاليت حدودا  78عمليات سيمانکاري
را با بهترين کيفيت به انجام رسانده و در حال
حاضر در حال توسعه فعاليتهاي خود به انجام
ديگر سرويسهاي حفاري ميباشد .از نکات حائز
اهميت اين است که در حال حاضر شرکتهايي
که در ايران در ارائه خدمات سرويسهاي حفاري
فعاليت دارند ,در زمينه تحقيق و توسعه ،کاري
انجام ندادهاند.
شرکت ثمين پترو دانا کيش با وجود اينکه نسبت
به شرکتهاي ملي سرويس دهنده (شرکت
ملي حفاري و شرکت حفاري شمال) به مراتب
کوچکتر و داراي بودجه محدودي است ,ولي
يک تيم مجرب در زمينه  R & Dدر اختيار دارد
که به تحقيق و پژوهش در زمينه تکنولوژيهاي
جديد سرويسهاي حفاري مشغول مي باشند که
با تحقيقاتي که اين تيم در زمينه انگيزش چاهها
( )stimulationانجام داده ،به نتايج مطلوبي دست
يافته که انشاء اهلل بزودي دستگاهي در زمينه اين
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سرويس به بازار معرفي خواهند کرد .
 جناب دکتر لواساني،
جنابعالي به عنوان عضو
هيات مديره شركت و با
نظر به اينکه تحصيالت
و تجربه کاري شما در
زمينه Risk & Safety
 Assessmentاست ،شرکت ثمين پترو دانا
کيش را در زمينه چگونه ارزيابي ميکنيد ؟
 تيم فني اين شرکت زير نظر اينجانبتمامي دورههاي مربوط به  HSEQو RISK
 ASSESMENTرا گذراندهاند و نيز کليه
کارمندان با دوره هاي آموزشي ( QHSEکيفيت،
سالمتي ،ايمني و محيط زيست ) آشنا شده و نحوه
بهکارگيري آن را در محيط کار و زندگي آموختهاند.
اين شرکت رعايت الزامات استانداردهاي
بينالمللي براي پيشگيري از آلودگيهاي
زيستمحيطي ،حوادث شغلي ،کاهش و حذف
خطرات و ارتقاي بهداشت و سالمت عمومي
و سازماني و ايفاي شايسته مسئوليتپذيري
براي رسيدن به توسعه پايدار را از اهداف
مهم خود ميداند SPDK .در کنار دوره
آموزشي  QHSEبراي کليه پرسنل اين
شرکت ،برخي از مسئولين بخش تدارکات
را با هدف فراگيري مهارتهاي نرم افزاري
و سخت افزاري مديريت موجودي و موارد
متشابه در ايران ,تحت آموزش قرار داده
است ،اين اشخاص در حال حاضر در پايگاه
کيش مشغول به کار هستند و برنامه آموزشي
منظمي نيز براي ساير نيروهاي کليدي
شرکت در حال اجراست اما در دفتر تهران
شرکت  SPDKکليه امکانات دفتري به عالوه
نرمافزار مخصوص محاسبه طراحي سيمان را
در اختيار دارد.
اين نرم افزار همراه با ساير نرمافزارهاي
شرکت ،امکان طراحي با حداقل هزينه و
حداکثر بهرهوري را براي مهندسين فراهم
مينمايد .جناب آقاي مهندس لندي با
بيش از  35سال سابقه کار در اين صنعت
و با تجربه حضور در شرکتهاي ايراني و
خارجي همچون HALIBURTON, NIDC
 SCHLUMBERGERو  ...به عنوان سرپرست
عمليات و معاون فني اين شرکت مسئوليت
تمامي عمليات و تيم عملياتي اين شرکت را
بر عهده گرفته و همواره تمامي تجربيات و
دانايي خود را در زمينه سرويسهاي حفاري
در اختيار پرسنل اين شرکت قرار دادهاند.
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گزارش

انتشارات هزاره سوم انديشه منتشر كرد
انتشارات هزاره سوم انديشه ،از تمامی اساتید و متخصصان گرامی در خصوص تالیف و
ترجمه كتاب در زمينه انرژي بخصوص نفت و گاز دعوت به همكاري مينمايد.
این انتشارات آمادگی دارد تا با بهرهمندی از متخصصان کارآزموده به عنوان
ویراستاران فنی در مجموعه خود ،کتابهای شما را با باالترین کیفیت به بازار کتاب
عرضه نماید .برای کسب اطالعات بیشتر با پست الكترونيكي  hsapub@gmail.comيا
با تلفن همراه  09127173924تماس حاصل فرمایید.

نام كتاب :ساختار قراردادهاي بينالمللي سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز
نويسنده :مسعود زهدي
سال چاپ :اول1392/
شمارگان 1000 :نسخه
قطع :وزيري
قيمت 120000 :ريال
تلفن انتشارات09127173924 :
تلفن پخش كتاب)021( 66965377-66972792 :
نام كتاب :روشهاي قيمتگذاري بينالمللي نفت و گاز
مولفEnergy Charter Secretariat :
مترجم :ميترا مدرسي
ناشر :انتشارات هزاره سوم انديشه
سال چاپ :اول1392/
شمارگان 1000 :نسخه
قطع :وزيري
قيمت 120000 :ريال
تلفن پخش09127173924 :
نام كتاب :نفت و گاز به زبان ساده
نويسنده :هوارد ديوالد
مترجمان :عباس رضايي – حميدرضا محمدزكي
سال چاپ :اول1392/
شمارگان 1000 :نسخه
قطع :وزيري
قيمت 70000 :ريال
تلفن انتشارات09127173924 :
تلفن پخش كتاب)021( 66965377-66972792 :
نام كتاب :هيدروليك خط لوله گاز
نويسنده :شيشي منون
مترجم :عباس رضايي
سال چاپ :اول1391/
شمارگان 1000 :نسخه
قطع :وزيري
قيمت 200000 :ريال
تلفن انتشارات09127173924 :
تلفن پخش كتاب)021( 66965377-66972792 :

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪ ﺩﺳﺘﮕﺮﺩﻯ )ﻇﻔﺮ( ﺷﻤﺎﺭﻩ  177ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭﺍﺣﺪ  13ﻭ  - 14ﺗﻠﻔﻦ 22262061 - 3 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺎﻛﺲ22262064 :

ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
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ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ:

ﺻﻨﺪﻭﻕﭘﺴﺘﻰ:

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ:

ﺗﻠﻔﻦ:

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ:

ﻓﺎﻛﺲ:

ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ:

ﺍﻳﻤﻴﻞ:

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ:

ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ) 10ﺷﻤﺎﺭﻩ(:

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﻣﺒﻠﻎ  200/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.

 500/000ﺭﻳﺎﻝ

 250/000ﺭﻳﺎﻝ

ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ) 5ﺷﻤﺎﺭﻩ(:

ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ،ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ % 50 ،ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻧﻮﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ:
ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﻳﻰ:

ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ  1ﺳﺎﻟﻪ

ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ  6ﻣﺎﻫﻪ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  142-961527-850-1ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻧﺠﻤﻦ ،ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
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Qatar sees 800,000 bpd crude outputs by 2017
Source: MEES
Qatar National Bank (QNB)’s latest report on Qatar’s
hydrocarbons sector predicts that Qatar will increase its
crude production to 800,000 b/d – from the 726,000 b/d
observed during the first seven months of the calendar
year – by 2017.As Qatar struggles to curb declines and
state firm Qatar Petroleum (QP) negotiates converting
existing production sharing agreements (PSAs) into
joint ventures (JVs), the country will face several obstacles in realizing 800,000 b/d by 2017.
QP is implementing a $6.6bn development plan between
2010 and 2014, according to the QNB report.
In 2012, Qatari crude represented just 2.3% of total
OPEC production. But Minister of Energy and Industry,
Muhammad al-Sada, intends to strengthen the country’s
position: QP has targeted three QP-operated fields to reverse declines, contracting international oil companies
(IOCs) with technical service agreements (TSAs) for
three QP operated oil fields, helping to prepare development plans to reverse crude declines.
QNB says that ExxonMobil’s plan for development of
the Dukhan field is “nearly complete” and that production increases at Dukhan can be expected by 2015. But
ExxonMobil, which operates under a TSA with QP, is
behind schedule.Total is preparing to launch a $6bn
development plan, which QNB says has reached the
engineering and design phase, to double offshore Bul
Hanine’s 44,000 b/d output to 90,000 b/d in three years,
likely by the end of 2016. By the end of 2013, ConocoPhillips will finish its proposal for the 25,000 b/d offshore Maydan Mahzam development plan.
US mini-major Occidental plans a $3bn-plus investment in the 100,000 b/d Idd al-Shargi mature offshore
fields, which Oxy operates. But the hefty investment,

which will include water injection and enhanced oil
recovery (EOR) wells, is intended to maintain plateau
production. It is not likely to boost production beyond
the current 100,000 b/d produced at Idd al-Shargi.
Yet the linchpin in Qatar’s crude development plans is
the Maersk-operated 300,000 b/d al-Shaheen field, Qatar’s largest.
Qatar quietly abandoned plans to boost production at
al-Shaheen to 525,000 b/d. In an earlier report, QNB
attributes this to a downward revision of al-Shaheen reserves by 60% in 2011. In 2Q13, Maersk began work
on a 52-well, $1.5bn drilling program at al- Shaheen,
which will last 18 months.
The aim of the program is simply to maintain production at 300,000 b/d, rather than raise output. Maersk
hopes that after the initial development, it will be able
to implement a multi-billion dollar program that will
potentially boost production capacity at al-Shaheen –
unless water enters the wells or it drills dry wells during the production maintenance program. Maersk will
determine full field development goals and take a FID
after it gets approval from QP (by mid-2014).
Qatar: Effective crude oil capacity
Field

Company

B/D

Al-Shaheen
Dukhan
Bul Hanine
Idd al-Shargi
Rayan
Maydan Mahzam
El-Bunduq
Al-Karkara
Al-Khaleej
Total

Maersk
QP
QP
N&S Oxy
Oxy
QP
BOC
QPD
Total
-----

300,000
225,000
45,000
100,000
8,000
22,000
6,500
7,000
19,000
732,500

Source: QP, ADNOC AND IOC’S.
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carefully the developments which
happen between Iran and the US.
And not only US businessmen are
very [eager] to go to Iran, but you
have also the German businessmen,
who have always been active, with
Siemens for example, and even the
British who have no diplomatic relations with Iran are now starting to
[study] this market carefully. The
Japanese are also very active. And
unfortunately for us in France, we
are perhaps the last in Europe to try
to go to Iran, because for the last
[few] years France was extremely active in fighting against Iran.
France was exerting the pressure on
Iran in order to implement the sanctions.
So the French businessmen are very
upset with what's going on now, because for the last 20 years the US
was [not in] Iran, and French businessmen had quite a good position
in Iran - Total, Peugeot, Renault
- and now they are afraid that all
these years of efforts will be [wiped
away] by the new deal which will
happen between the US and Iran.
RT: Do you think we will be seeing
an easing of sanctions against Iran
soon?
Field
GM: I think so, and
Al-Shaheen
the Iranians are a
Dukhan
very proud nation
Bul Hanine
and they have been
Idd al-Shargi
always having very
Rayan
strange
relations
Maydan
with
Americans,
Mahzam
love and hate, and
El-Bunduq
once the sanctions
Al-Karkara
will be lifted I'm
Al-Khaleej
quite sure the IraniTotal
ans will look mainly toward American
firms in the oil sector, in the automobile sector to fill the gap. So for
sure European companies will be

more probably losers in this kind of
agreement.
I'm not sure that the Iranians will
give a lot of pieces of the cake to
French companies or others on this
issue.
And this is the reason why French
companies are very worried about
what's going on in the shadow of
this rapprochement between the US
and Iran.

Challenges of oil ministry in 1st
couple of years
Source: IranOilGas.com
It seems that the problems the previous administrations were afflicted
with are still to be there in the first
two years of the new administration, with the same hurdles and resources. However, considering this
issue, what would be the strategy oil
industry of the country should pick

Oxy

B/D
300,000
225,000
45,000
100,000
8,000

QP

22,000

BOC

6,500
7,000
19,000
732,500

Company
Maersk
QP
QP
N&S Oxy

QPD
Total
-----

up? Iran oil minister Bijan Namdar
Zangeneh has repeatedly referred to
mismanagement as the big deal in
Oct - Nov 2013 159-160

the oil industry of the country.
It should be admitted that the barriers to supply financial needs, equipment, special material, cutting-age
efficient technologies, products
sales and privatizations will continue to present themselves to some
extent over the first two years of the
new oil administration. However,
the other two issues- problems from
mismanagement and de-motivation
of employees are two subjects which
can be immediately addressed.
The industry can be settled once
qualified managers’ return rapidly
or efficient ones are appointed on
the board of senior managers.
The main concern of oil industry is
the suspended projects and the financial strain of the ministry. The
oil minister has invited major international companies to take part in
Iran’s oil industry projects. But, the
projects would at least take about
2 years to start or resume provided
that both the financial requirements
and the presence of foreign companies in the country are resolved.
It can be quite understandable that
the loud invitation from major oil
companies and meaningful shifts in
oil contracts’ framework are more
of a political move than an economic one.
International oil companies’ role to
lobby for Iran in the west is a part
of the challenges of Iran oil diplomacy; however, the concerns exist
when some believe the improvement of ties and return of major oil
companies are the only inevitable
route for the expansion of oil industry of the country.
Zangeneh and his collaborators
have two years to demonstrate how
better Iran oil industry shall be administered, expanded and succeeded during the prevailing sanctions.
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ing agreement on the value of Iran's
gas. Gas prices in Oman are fixed
at below the costs of most producers and even after planned rises in
the next few years, are set to remain
well below international levels.
The LNG part of the project would
improve the economics from an Iranian perspective, because it could
open access to the markets of east
Asia which currently pay five times
more for gas.
But analysts say it is hard to see
Oman's LNG project partners agreeing terms with Tehran, and unless
Iran agrees to supply gas to Oman
at a price below the low levels set in
long-term LNG export deals Oman
has signed, they say it would make
more economic sense for Oman to
stop exports of LNG instead.
"(The) big questions - much more
important than sanctions and the
technical side - are what would the
price be, and does Iran have any
gas to export?" said Jonathan Stern,
head of gas research at the Oxford
Institute for Energy Studies.
"History is littered with Iranian regional gas pipeline schemes which
come to nothing; this is a revival of
one of them and I doubt it will make
any progress."
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European companies likely to be
losers in US-Iran rapprochement
Source: Russia Today
If the sanctions against Iran are
lifted, the Iranians will look mainly
towards American firms in the oil
and automobile sector to fill the
gap, George Malbrunot, a journalist for French newspaper Le Figaro,
told RT.
RT: Both Iran and the US are signaling a thaw in their political relations – what effect will it this have
on economic ties and business?

Does it look like the US is attempting to force out other companies
from the Iranian market?
George Malbrunot: I think already
there have been some secret contacts between US firms and Iranian
counterparts in order to prepare, to
anticipate the political deal between
Iran and the United States. Mainly
these contacts have occurred in
the automobile sector. For the last
year or more there have been some
emissaries from General Motors,
for example, going to Tehran to
see their Iranian counterparts from
Iran Khodro, in order to prepare the
ground for the [return] of General
Motors to Iran, which was very important before 1979.
So there are these kind of contacts
with not only GM but other big US
companies, also in the oil and gas
sectors, which are very important
in Iran, and it has been encouraged
recently by the executive order that
Barack Obama signed on June, 3,
which prevents subcontractors dealing with Iranian firms in the automobile sector. And in fact this executive order was deeply targeting the
French who are the only one now in
the automobile sector in Iran, espeOct - Nov 2013 159-160

cially Renault, and the French contractors are very upset about that.
And they interpret it as an attempt
to clean the Iranian market before
the return of US companies in Iran.
RT: In your article, you say American companies are securing their
positions on the Iranian market –
how is this happening?
GM: For the last six months, we've
heard from Iran’s supreme leader,
Ayatollah Khomenei, that we are
not any more opposed to direct contacts with the US. The businessmen
are always more active in anticipating political deals and to anticipate
change. During all these years of
bad relations between Iran and the
US there have always been some
kind of secret contacts between US
firms and Iranian firms. And mainly
these contacts have been accelerated after the election of President
Rouhani in Iran. And we've all seen
at the last UN General Assembly in
New York last month that now the
Iranians are talking to the Americans. So there are preparations on
the ground in order to go to Iran
which is a huge market, 80 million consumers, with huge oil and
gas resources, so it's natural that
US businessmen are watching very

it should be maintained that in order for the investment in this industry to be actualized, removal of the
sanctions is most inevitable factor.
Therefore, it is crucial for the highranking managers to switch off their
motto of ‘sanctions do no harm’ and
concentrate on their role for lifting
sanctions.
Under the persisting sanctions,
no matter even if the entire facilities of the country are utilized, the
implementation of projects would
bring forth some specific conditions
which can affect any attempts, making them less successful or fail entirely.
In addition, to make up for
previous failings and lackluster efforts, competent experts
should take up the responsibilities while the required authority
must be given to them and the
appropriate atmosphere is created.
Oman looks beyond Iran sanctions for gas lifeline
Source: Reuters
If Iranian President Hassan Rouhani's dream of reaching a deal with
world powers on Tehran's nuclear

program in six months comes true,
Oman, an important intermediary in
the dispute, could be a big winner.
Omani officials have been visiting
Tehran in a bid to buy Iranian gas in
the hope that some day sanctions on
Iran will be lifted and Oman can finally get the supplies it desperately
needs over the Strait of Hormuz.
Iran sits on the world's largest reserves of gas and Oman has been
trying to buy some of it since 2005
to feed energy intensive industries
and liquefied natural gas (LNG) export plants planned before it cut its
own reserves estimate.

Price disagreements, Western sanctions that have stunted Iranian energy projects and U.S. pressure on
Oman to find other suppliers have
prevented any real progress with the
pipeline project since then.
Muscat has moved quickly to ceOct - Nov 2013 159-160

ment ties since the election of
moderate Iranian President Hassan
Rouhani improved long-term trade
prospects, with Oman's Sultan Qaboos Bin Said the first head of state
to meet Rouhani after his inauguration in early August.
On that trip, the two countries' energy ministers signed a gas supply
agreement that Iran's energy minister valued at $60 billion over 25
years, which would be by far the
biggest trade deal between the two
neighbors, if any gas ever flows between them.
"The new government of Iran has a
different approach. We are very optimistic that all the political issues
between Iran and the West, particularly, will be resolved," Oman energy minister Mohammed bin Hamad Al Rumhy told Reuters in early
September after signing the gas deal
in late August.
"This is our wish in Oman and we're
working towards it... The feeling in
Oman is that things are changing."
Iranian officials have said they expect gas exports to Oman to start
in under two years, but Rumhy has
said it is unlikely construction of the
physically challenging subsea pipeline could even start in that time.
The Oman route has not yet
been decided. But the options
available are all technically
challenging for a country that
has only ever laid relatively
short pipelines in the shallow
waters of the Persian Gulf.
Iranian hopes of using spare
capacity at Oman LNG export
plants to ship Iran's gas to a global market are even more distant
dreams, analysts say, because sanctions-wary Western companies hold
shares in them.
The biggest obstacle could be reach-
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is to assume additional incentives in
the oil and gas sector for companies
and in order to do so the contracts
should be modified in a much more
attractive and profitable manner.
In this regard, one important point
which has to be considered is the
constitution of the country which
limits the authorities to create an
attractive atmosphere for oil contracts; thus, the compilers of the
new generation of contracts should
ask for the Guardian Council advice
in order to develop such an attraction.
Below is a brief review of various
types of contracts employed or likely to be adopted in Iran oil industry.

9

tion is looking to breathe life back
into the petrochemical industry of
Iran as it used to be eight years ago;
however, its policy this time is to
utilize the investment made by the
private sector as the government is
not prepared and has no inclination
to invest in this sector and is only
supposed to provide the required infrastructures and pave the ground to
attract private investors.
This venture can be realized through
two approaches: foreign and/or local investment. As for the former,
the main issue is the removal of the
sanctions. If it happens, the foreign
investors can stand side by side with
the local ones, similar to what went

to be overcome, like a fixed feed
stock price for a minimum period of
15-years as well as stabilized regulations and decision making procedure in the country.
Regarding the use of local private
investment, it should be noted that
petrochemical industry of the country has allocated about 19% of the
total capital of Iran’s Bourse market
to itself; thus, the market could provide a good capacity to secure this
industry financially. Nonetheless,
the related problems and hurdles
should be dealt with, a part of which
includes:
- The small shareholders/ investors
normally make their investments in
big companies because of the
Types of oil contracts
Features
Weaknesses
- Attraction level too low
trust in the management of ma- Fixed CAPEX
- Unsustainable production from
jor owners/stockholders of that
Buy-back, first generation
- This type used for exploration reservoirs
operations and field development
- Host country is in charge of
company. Unfortunately, major
exploration risks.
- Fixed CAPEX
stockholders in big petchem
- Exploration & development of
companies in Iran are mostly
fields carried out in one contract.
- Lower level of attraction
- Upon discovery of a new
- Unsustainable production from semi-governmental
and thus
Buy-back, second generation
hydrocarbon field, contractor has
reservoirs
the right to take up development
hold
a
short-term
outlook.
operations directly and without
signing a new contract with new
- The actual private sector in
conditions.
- More attractive than those of Iran is not financially capable
previous generations
enough and in order to maintain
Reservoir
unsustainable
- Open CAPEX
- Maximum capital expenditure to production
its capital, is after obtaining the
Buy-back, third generation
- Huge disagreement between
be decided after FEED engineering
contractor and client over tender lion’s share in small companies.
and tender announcement.
announcements and calculation
Therefore, this sector enjoys
methods
- Contractor will receive an
few opportunities for involveincentive for production of each
barrel of oil
ment in huge and capital inten- Preferential right to sell oil is
- Attraction level of this type is still
Buy-back, fourth generation
given to developer contractors.
less than those of neighboring states. sive industries.
- Sustainable production issues of
- Provision of funds through
buy-back types will be offset to some
extent.
banks for investment is a regu- Instead of possessing oil & gas
- Somehow similar to production lar procedure all over the world;
reservoir houses, contractor will keep
sharing type, besides receiving the
a specific percentage of oil produced
entire service costs, contractor will however in Iran, the local invesat field.
also benefit from oil price rise.
- Like production sharing type,
- Developer is in charge of tors face many hurdles such as
Semi-production sharing
contractor’ profit obliges reservoir
exploration and production risk.
sustainability to be ensured.
high interest rates as well as proTechnology transfer is also limited.
- New ‘Oil Law’, approved
- This type is less attractive
viding the relevant guaranties in
by parliament and confirmed by
to contractors compared with
Guardian Council, allow for issuing
production sharing type.
fund provision through banks.
such contracts.
Banks also are reluctant in such
Iran new oil administration and on with Razi Petrochemical Co., investments.
Aryasasol Polymer Co. and the rest. Although the issues mentioned
petchem industry expansion
Besides this, absorbing the inves- above are of significance in terms
Source: IranOilGas.com
It seems that the new oil administra- tors will require more obstacles of expansion of petchem industry,
Oct - Nov 2013 159-160

ified buyback contracts.
In 2012, a new contractual format
was introduced for the upstream
sector of oil and gas industry, based
on which, the private sector had
been given a greater role in the development and production from Iran
hydrocarbon fields. The final format
of this type of contracts was supposed to be prepared and approved
in 2012; however, no news has yet
been released in this regard.

What flaws privatization in Iran
needs to fix?
Source: IranOilGas.com
Mohammad Reza Pour Ebrahimi,
deputy head of economic commission of Iran’s parliament named the
flaws of privatization procedures in
Iran, reported the TASNIM news
agency.
Pointing out that the privatizations
done so far have not enhanced the
efficiency of companies, Pour Ebrahimi explained: “The implementation of Article 44 of the Constitution is aimed to raise the economic
efficiency of the country through
fading the role of government and
accentuating the presence of the
private sector in the economy. The
main down side to it though, in the
previous years and former administrations- is related to this very subject.”
He referred to ‘justice share’ as not
having been supposed to remain un-

der government control, and added:
“One of the big imperfections of
‘justice share’ project is that the
board members of the companies,
shares of which were given away
to the public as justice shares, have
been all appointed by the government and the shares are merely
pieces of paper in the hands of public.”
“The issue is not with the way the
shares are privatized, but, the ownership structures of the
companies should be reformed. For instance, if the
shares of Social Security
Investment Co. (SHASTA)
- as a big subsidiary of Social Security Org. (SSO)shall be sold to workers
and clients, they know it
well how to run this organization and retain its efficiency, because of their individual
orientations which cause them not
to get influenced by government officials,” said Pour Ebrahimi.
“Privatization law needs to be modified,” stated Pour Ebrahimi. “This
law hits the frame and any privatization carried out accordingly is
thus ambiguous and awkward.”
He criticized Iranian Privatization
Org. (IPO) not monitoring how the
privatized companies perform afterwards, and stressed: “At privatizing
the shares of publicly-run companies, their management as well
should be transferred to the private
sector so as to boost the efficiency
of the companies while their performance should be monitored by IPO
afterwards. In practice though, IPO
carries out the privatization process
and then leaves the companies to
themselves.”
Referring to the government’s proposal to the parliament on reduction
Oct - Nov 2013 159-160

of privatization process in the current Iranian year (ending Mar. ’14),
which will lead to a decrease in the
government’s revenue, Pour Ebrahimi said: “Although planning and
budget commission has a more or
less positive attitude in this regard,
economic commission will definitely end up with a disagreement.”
About privatizing the remaining
shares of the Persian Gulf Petrochemical Holding (PGP Holding),
Pour Ebrahimi said: “We intend
to sell the rest of the shares of this
holding so as to make up for the
budget deficit of this year. But, the
government insists to hold a chair in
the company.”

A look into types of Iran’s oil contracts
Source: IranOilGas.com
Iran oil ministry has recently formed
a special workgroup to review oil
contracts’ format and modify buyback contracts to create more opportunities to entice investors in a
rivalry with the oil-rich neighboring
states both in the north and south of
the country.
Considering that incentive payments for production of each barrel
of crude oil and paying exploration
expenses to the contractors in these
contracts are among the most attractive elements oil minister has pointed out regarding the modification of
buyback contracts.
It is actually true that one way which
can have a real impact on the annulment or weakening of the sanctions
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Reports
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Iran buyback contracts’ format
review: A 10 year story
Source: IranOilGas.com
Abdol Mohammad Delparish, director of Corporate Planning Dept.
of National Iranian Oil Co. (NIOC),
referred to the emphasis the oil
minister Bijan Namdar Zangeneh
made on modification of oil contractual structures and said: “These
contracts’ formats are being studied and reviewed by expert groups
formed for this purpose,” reported
the IRNA.
He added: “Several teams, including legal affairs of NIOC as well
as companies involved in upstream
contracts, are assigned to review
these contracts, while employing
the views of local and foreign experts, so as to make them more attractive and pave the ground for the
advent of foreign investors in this
industry.”
“Studies are presently being carried
out on various buyback contractual
formats ever compiled in Iran oil industry.”
“At present, production sharing
contracts are not on the priority list

of Iran oil industry,” continued
Delparish. “More attention is paid
on other sorts of contracts like
buyback, which has a long history
in the country.”
In mid- 90s and early 2000, Iran
started to sign several buyback
contracts to explore and develop
its oil and gas fields. After a while
though, the contracts came under
severe criticism of the experts and
foreign contractors as problems
started to get in the ways after the
projects’ implementation.
In early 2000, the experts and foreign contractors stressed on the necessity of changes to be made in the
format of buyback contracts and the
necessity for the new versions to
come into effect.
In July 2005, Zangeneh, the thenoil minister, emphasized on the
changes which the buyback contracts should have inevitably undergone so that the aims set in ‘Iran’s
Fourth Five-Year Development
Plan’ (2005-2010) could have been
achieved. He formed a work-group
for this purpose.
In December 2005, Mehdi Mir
Moezzi, the then-managing director
of NIOC, claimed that the format
of new buyback contracts had been
prepared; however, it needed a more
thorough study. At the same time,
Kamal Daneshyar, head of energy
commission of the parliament, stated that the new format of buyback
contracts was prepared and submitOct - Nov 2013 159-160

ted to the presidential office.
In January 2006, oil minister’s
deputy for planning claimed that a
work-group was working on various contractual formats, the results
of which would be made known
later.
In June 2006, deputy for international affairs at oil ministry announced
that the draft of modified buyback
contracts had been prepared which
was somehow similar to a ‘limited
production sharing’ contract. He
said the draft was to be confirmed
by NIOC.
In November 2006, managing director of NIOC announced the new
format of buyback contracts was
supposed to be ready by the following two weeks.
Between 2007-2009, no news was
released about any modifications
on buyback contracts approved by
the board of NIOC. However, then
managers used to speak of utilizing
the new generations of the buyback
contracts in new projects.
In Nov. 2010, director of Legal Affairs at NIOC revealed that a committee was formed to re-assess
buyback contracts and said: “This
committee will consider the views
and opinions of the experts in order
for assessment.” In Oct. 2011, he
also talked of the preparation and
completion of buyback contracts
of the fourth generation, while no
news had been released on the second or third generations of the mod-

said would take at least six months in the best situation. During their visit to Washington to participate in the joint
IMF-World Bank conference, Iran’s economy minister and its central bank governor had a meeting with the Iranian expatriates, merchants and economic activists in the US. An Iranian merchant said at that meeting that Head
of Iran Presidential Office and President of the Iranian Chamber of Commerce Mohammad Nahavandian had issued a special order for the establishment of an Iran-US chamber of commerce when President Hassan Rouhani
was in New York to attend the UN General Assembly, and that the chamber had already been registered.

Iran’s NDF to pay 40% of the oil and gas projects
Source: IranOilGas.com
“In its 35-articled approval, the government has obliged National
Development Fund (NDF) to pay 40% of the cash required for oil,
gas, petrochemical, water and electricity projects, while the other
60% should be provided by the investor,” said Mohammad Reza
Nahavandian, head of Iran presidential office.About the government’s plan to speed up investments, Nahavandian referred to the
worrisome declining trend of investment in the country over the
past Iranian year (started March 2013), and said: “The government
has taken this measure not only to confront this downward process
but also to speed up investment procedure and help the private sector to get more involved in the progress of the country,” reported
the Mashal - a periodical of Iran’s oil ministry. He added: “Real privatization means making new investments where both
local and foreign resources are used.”

Iran: Major oil companies cautious
Source: MEES
Many Iranians expect that the goodwill generated by President Hassan Rohani’s UN speech will open the way for some
relaxation of the stringent regime of western sanctions. But, speaking to MEES this week, Total CEO Christophe de Margerie and his Shell counterpart Peter Voser remain cautious as regards any possible opening. The Iranian parliament on 2
October strongly endorsed Mr Rohani’s diplomatic gestures: 230 deputies out of 290 signed a statement of support. This
parliamentary endorsement suggests that Mr Rohani had the green light from the Supreme leader Ayatollah Ali Khamenei
to try and seek better relations with the outside world. A breakthrough or some accommodation over the nuclear issue
which could ease sanctions would boost the ailing Iranian economy. Nuclear talks are scheduled for 15-16 October in Geneva, with the US delaying its latest sanctions to give the talks a chance. Oil majors are keen to return but are not banking
on an imminent breakthrough. “Total will not be the first partner to restart discussions until those in charge - [western] politicians or countries - are really serious about what they want to do with Iran,” Mr Christophe de Margerie told MEES on
the sidelines of the Oil and Money conference in London. “I hope it is a matter of when not if [sanctions are eased/lifted].
No country can stay out of the system for so many years. Taking into account that it happens, yes of course we will have to
discuss contractual terms…we would like it to be a win-win for them and us. We would like to be a long term partner. We
have a long term vision… to be considered as a local company not a foreign company”.
Mr de Margerie says Total received an invitation to return to Iran, as has Shell but that “the way we conduct our business, we
don’t need an invitation to come. We just need to know if there is a subject on which we can talk. Today there is an embargo. This
embargo is valid for everybody and we have to wait for it to be lifted.”Would Total then go back? “Of course.” Mr de Margerie
declined to be drawn on whether Total would revisit its long-stalled Pars LNG plans.Shell CEO Peter Voser, meanwhile, says that
whilst Shell is “quite clearly” complying with all current sanctions, Iran’s “vast resources … will have to be developed.”
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Gas injection into Shourijeh underground likely next year
Source: IranOilGas.com
About a couple of weeks back, Hamid Reza Araqi, managing director of National Iranian Gas Co. (NIGC), talked of the start-up
of gas injection into Shourijeh gas storage reservoir within the
next two weeks; however, no gas has been yet made ready for
this purpose. According to the TASNIM news agency, due to the
increase in natural gas consumption caused by temperature fall,
the gas injection into this underground reservoir seems not to be
likely this Iranian year (ending March 2014).

Diesel to get in Iran’s fuel basket
Source: IranOilGas.com
Abbas Kazemi, new managing director of National Iranian Oil
Refining and Distribution Co. (NIORDC), referred to one of
the programs of the company to raise the quality of oil products so as to meet global standards and said: “A prime subject
foreseen to be placed in the fuel basket of the country, though
not yet precisely addressed, is the supply of diesel fuel which
will be definitely considered in future,” reported the Fars news
agency. He explained: “At present, diesel is produced in some
refineries and it could be available in several nozzles at fuel
stations to be offered to Euro-5 diesel vehicles.”
He went on: “In ‘Iran’s 2025 Outlook’, 24% of the entire vehicles of the country should be running on diesel. In
‘Iran’s Fifth Five-Year Development Plan’, it has been also foreseen that about 5% of the vehicles in Iran should
run on diesel, according to which, we are behind the schedule to some extent.”
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Registering Iran-US chamber of commerce to take time
Source: Tasnim News Agency
Registering a joint Iran-United States chamber of commerce
would take at least 6 months and need prior approval of the
ministries of foreign affairs and commerce, said an economist
on Monday. Reacting to earlier reports on registration of such
a chamber, Head of the Imports Commission of the Iran Chamber of Commerce and Industries Majid Reza Hariri told Tasnim
News Agency that due to legal, technical and administrative issues, this process can take at least six months to complete.
“After getting the required permission from those two ministries, a number of active traders must apply for commercial ID
cards to do trade with that country. Later, the founding members of the new chamber of commerce will be introduced and
its letter of association and sets of rules and regulations devised, and eventually there will be call for a plenary
session and the board of directors will be formed,” he said. Head of the Imports Commission of Iran Chamber of
Commerce and Industries said any chamber could only be set up at the end of this process, something which he
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Iran to offer cheaper fuel to take in international flights
Source: IranOilGas.com
Two Iranian ministers of Roads & Transportation and Petroleum
have agreed to offer cheaper jet-fuel to foreign airlines so as to increase traffic at Iranian airports. Ali Mohammad Nourian, deputy
Roads & Transportation Minister in Aviation Affairs, stated the
above and added: “The jet fuel price offered in the region is usually 9 cents more than that of the Persian Gulf Fob prices; however, we intend to have an offer of discount to foreign airliners by
10 cents lower than PG FOB price, i.e. 19 cents cheaper in a bid
to attract more international flights,” reported the Fars news agency.
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Iran’s NIGEC merged with NIGC
Source: IranOilGas.com
Hamid Reza Araqi, managing director of National Iranian Gas
Co. (NIGC), appointed Azizollah Ramezani director of international affairs at NIGC, merging the liabilities of National Iranian
Gas Export Co. with those of directorate of international affairs
at NIGC. Among the responsibilities of this directorate will be
constant supervision over contracts to export, import, swap, and
transit of natural gas, following up international agreements and
MoUs, expansion of natural gas trade and improving international relations of Iran gas industry. Upon dissolution of NIGEC, the
entire activities which lead to the expansion of natural gas trade of
the country are supposed to be jointly carried out by directorate of
international affairs at NIGC and deputy international and commercial affairs at oil ministry, reported the news agency
of Iran oil ministry. Stating that NIGEC’s merge into NIGC’s directorate of international affairs has been done based
on legal approvals, Araqi clarified: “Not any of the previously signed contracts or current talks over gas exports will
undergo changes through this merge.” He said: “NIGEC was dissolved based on the ruling of Iran Privatization Org.
(IPO) board members in Sep. 2011.”

18 offshore rigs busy in Iran South Pars
Source: IranOilGas.com
Upon the relocation of an offshore jack-up at the site of South
Pars phase 13 development project, the number of the offshore
rigs in this shared gas field has reached 18 and is foreseen to come
to 20 by the end of current Iranian year (March 2014).
According to the Mehr news agency, the third drilling rig at SP
phase 13 is relocated at Block C-13 and on the jacket previously
sank and then retrieved.
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Completion of Iran BAOR gasoline plant postponed
Source: IranOilGas.com
While the gasoline production project at Bandar Abbas Oil Refinery had been supposed to get on stream by the end of current
Iranian year (Mar. ‘14), according to its project manager Ahmad
Farzaneh, the gasoline production and upgrading project of this
refinery will get operational not until mid next year. According to
the ISNA, this project is underway, making over 83% headway
upon completion of which, a volume of 6 Mln lpd of gasoline will
be added to the production capacity of the country. The project to
boost production capacity of Bandar Abbas Oil Refinery includes
9 basic units. The licensed plants are naphtha hydro treating unit
(NHT) with a capacity of 25,000 bpd, gasoline production/octanizer unit with a capacity of 25,000 bpd, light naphtha treating unit with a capacity of 19,700 bpd, light naphtha isomerization unit with a capacity of 20,000 bpd, gasoil hydro-treater unit with a capacity of 50,000 bpd and sulfur recovery
unit with a capacity of 120 tons/d.
The plant aims to produce 2.498 Mln lpd of light gasoline, 3.473 Mln lpd of premium gasoline, 7.905 Mln lpd of quality
gasoil, 250 tons/day of sulfur granule, 33,600 lpd of LPG and 151 tons/day of hydrogen.
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Sirri-Assalouyeh gas pipeline not yet finished: PEDEC
Source: IranOilGas.com
Mehdi Najarian, Salman oil/gas field development project manager at Petroleum
Engineering & Development Co. (PEDEC), referred to Sirri-Assalouyeh gas
transfer pipeline not ready to be delivered by the contractor, and said: “No specific date can be cited for the final stage of the construction of this pipeline and its
delivery to the client,” reported the news agency of Iran oil ministry.
He added: “The work on Sirri-Assalouyeh pipeline which started in 2008, was
supposed to end in 10 months’ time; while after five years, not only has its construction not ended, but no specific date can be either set for its delivery.”
“In the offshore sector of this project, even though at least a period of two years
has lapsed, the subcontractor, i.e. Iranian Offshore Engineering and Construction
Co. (IOEC), has so far failed to dry up the pipeline which has caused the moisture
inside the pipe to remain, while they claim the operations to dry up the pipe have
been completed.”Based on this report, Amir Saeed Najafi, deputy managing director of IOEC, had earlier talked of the final stage of the construction of this 290
km long Sirri-Assalouyeh pipeline and said: “The final stages of commissioning
of this 32” pipeline which include testing and drying up are already performed and IOEC’s tasks of its construction and
pipeline pilot testing have been done.”
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The Shah-Deniz II consortium, which runs the largest gas
field in Azerbaijan, awarded the contract for the transportation of gas to the Trans Adriatic Pipeline (TAP), which
runs through Greece and Albania and under the Adriatic
Sea to Southern Italy. This route is 500 km shorter than
that proposed by Nabucco-West. Although the TANAP
and TAP pipelines will reduce Europe’s dependence on
Russian supplies of gas, its capacity of 10 billion cubic
metres of gas per year is only around one third of the
amount Nabucco was to have carried. This equates to just
1 percent of Europe’s total demand. And while Nabucco
was a joint European project, Turkey and Azerbaijan are
behind TANAP and TAP.
The Austrian oil and gas company OMV, which had
promoted Nabucco for years, will be affected most by the
decision, as well as Bulgaria’s BEH, Romania’s Transgaz,
and the Hungarian firm FTSZ. These firms would all
have profited from the transport of gas. The German
firm RWE, which had been heavily involved in support
of Nabucco, withdrew from the project some time ago.
Rival firm E.on is part of the competing project, together with the Swiss concern AXPO and Norway’s Statoil.
The latter in turn controls 25.5 per cent of the Shah-Deniz
consortium, which awarded the contract to TAP. The second major part owner of Shah-Deniz is BP, which also
controls 25.5 per cent. In addition, the Azerbaijani stateowned SOCAR (10 per cent), France’s Total, the Russian
firm LUKOIL, the Iranian State Oil Company (NIOC),
and the Turkish firm TPAO are all involved. Preparations
for the Nabucco project started in February 2002 when
first talks took place between Austrian OMV and Turkish
BOTAŞ. In June 2002, five companies (OMV of Austria,
MOL Group of Hungary, Bulgargaz of Bulgaria, Transgaz
of Romania and BOTAŞ of Turkey) signed a protocol of
intention to construct the Nabucco pipeline. The protocol
followed by the cooperation agreement in October 2002.
The name Nabucco comes from the same famous opera
of Giuseppe Verdi, that the five partners had listened to

at the Vienna State Opera after this meeting. In December 2003, the European Commission awarded a grant in
the amount of 50% of the estimated total eligible cost of
the feasibility study including market analysis, and technical, economic and financial studies. On 28 June 2005, the
joint venture agreement was signed by five Nabucco partners. The ministerial statement on the Nabucco pipeline
was signed on 26 June 2006 in Vienna. On 12 September
2007, Jozias van Aartsen was nominated by the European
Commission as the Nabucco project coordinator. In February 2008, German RWE became a shareholder of the
consortium. On 11 June 2008, the first contract to supply
gas from Azerbaijan through the Nabucco pipeline to Bulgaria was signed.[25] The President of Azerbaijan Ilham
Aliyev confirmed on 29 January 2009, that Azerbaijan
was planning to at least double its gas production in the
coming five years to supply the pipeline.[26] On 12 April
2009, the Minister of Energy of Turkey Hilmi Güler confirmed that Turkey is ready to sign a deal, provided that
Turkey gets 15% of the natural gas to be carried through
the Nabucco pipeline.[27]
On 27 January 2009, the Nabucco Summit held in Budapest.[28] On 24–25 April 2009, the Nabucco pipeline was
discussed, among other energy issues, at the high-level
energy summit in Sofia,[29] and on 8 May 2009, at the
Southern Corridor Summit in Prague.[30]
The intergovernmental agreement between Turkey, Romania, Bulgaria, Hungary and Austria was signed by five
prime ministers on 13 July 2009 in Ankara.[31] The European Union was represented at the ceremony by the President Jose Manuel Barroso and the Commissioner for Energy Andris Piebalgs, and the United States was represented
by Special Envoy for Eurasian Energy Richard Morningstar and Ranking Member of the United States Senate
Committee on Foreign Relations Senator Richard Lugar.
Hungary ratified the agreement on 20 October 2009. Bulgaria ratified the agreement on 3 February 2010. Romania
ratified the agreement on 16 February 2010. Turkey became the final country ratifying the agreement on 4 March
2010. The legal framework set up by the intergovernmental agreement was strengthened further with the signing in
2011 of the Project Support Agreements (PSAs) between
Nabucco and each of the Transit countries. The main elements of the PSAs are the affirmation of an advantageous
regulatory transit regime under EU law; the protection of
the Nabucco Pipeline from potential discriminatory changes in the law; and support for legislative and administrative
actions for the further implementation of the project.
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Nabucco pipeline project
and role of Iran
Afshin Javan

1

It seems Nabucco gas export project again wake up after long time sleeping, I would like briefly study the last
situation of this project.
In May 2012, the Nabucco consortium submitted a
Nabucco-West proposal to the Shah Deniz consortium.
On 10 January 2013, Nabucco International and Shah
Deniz partners signed a funding agreement. According
to the agreement, Shah Deniz partners will take a 50%
stake in the project if chosen as an export route for the
Shah Deniz gas. The pipeline selection decision for the
Shah Deniz' European export route is expected to be
taken by 30 June 2013. On 3 March 2013, Nabucco
International signed a memorandum of understanding
with the TANAP consortium. Shah Deniz and TANAP
consortia have signed similar agreements also with the
rival Trans Adriatic Pipeline project partners. On 28 June
2013, Shah Deniz consortium announced that it had chosen the Trans-Adriatic Pipeline over Nabucco for its gas
exports; prompting OMV CEO Gerhard Roiss to regard
the Nabucco project as "over".
It is not clarified that what is the role of National Iranian
Oil Company, with regard to 10% share in Shah Deniz as
a Natural Gas supply sources for first phase of Nabucco
project.
Nabucco pipeline, sponsored by the European Union
(EU), had already been reduced July 2012 in length from

the original 3,900 km to 1,300 km. The eastern section,
which was to have run from Azerbaijan across Georgia
and Turkey to the Bulgarian border, was abandoned. Instead, the Trans Anatolian Pipeline (TANAP), funded by
Azerbaijan and Turkey, is due to come into operation in
2018.Now that the Trans-Adriatic Pipeline (TAP) project
has been selected over the ‘light” Nabucco as a transporter of the natural gas from Azerbaijan, the attention
turns to the FID (final investment decision) regarding
the development of the Shah Deniz-2, expected to be
taken before the end of year 2013.
Let’s not forget that Shah Deniz development, TANAP
and TAP are only the initial steps for what’s to come,
namely a Southern Corridor energy highway that will
eventually carry Central Asian, Caspian, Iranian, Iraqi
and East Mediterranean gas flows via Turkey to the high
value international markets. Here we can see that Iran
has two chances for developing our Natural Gas export
strategy to European market, Iran already exported Natural Gas to Turkey and also it is one of the Shah Deniz
stake holders.
Nabucco-West, which was to have carried gas from
Turkey to Austria, through Bulgaria, Romania and Hungary, was the only remaining part of the original project.
At the end of June, it was announced that this project
would also be dropped.
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