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 مسألة رژيم حقوقى درياى خزر و تسهيم ذخاير و منافع اين دريا 
كه تا قبل از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى يك مسألة دوجانبه بود، 
پس از فروپاشى شوروى و تجزية آن، به يك مسألة پنج جانبه و درواقع 

بين الدولى، تبديل شد.
سوسياليستى  نظام  نهايى  فروپاشى  از  سال  هجده  دقيقاً  اينك   
شوروى مى گذرد، اما على رغم سپرى شدن اين زمان طوالنى، مسألة 

رژيم حقوقى درياى خزر همچنان بالتكليف مانده است.
درياچة  واقع  در  خزر،  درياى  يا  مازندران  درياى  كاسپين،  بحر   
بسته اى است كه به دليل بزرگى و وسعتش به عنوان بزرگ ترين درياچة 

جهان، كمتر به عنوان درياچه از آن ياد مى شود.
 وسعت بسيار زياد خزر، در كنار عمق بسيار زياد در بعضى از 
مناطق آن، خزر را به يكى از عجايب جهان تبديل كرده است. درياچة 
خزر پس از دو درياچة «بايكال» (Baikal) در سيبرى روسيه و «تانگانيكا» 
(Tanganyika) در آفريقا، عميق ترين درياى بستة جهان نيز هست. عمق 

درياى خزر در بعضى نقاط به بيش از هزار متر مى رسد.
 در اين نقشة، قسمت پررنگ تر نشان دهندة 
عمق بيشتر آب است و همان گونه كه مالحظه 
مى شود بيشترين عمق آب در سمت ايران قرار 
مهم ترين  از  يكى  حداقل  شايد  و  است  گرفته 
داليل بالتكليف ماندن رژيم حقوقى درياى خزر 

نيز همين عمق آب در طرف ايران باشد.

 بيشترين ميادين نفتى و گازى كه تاكنون در درياى خزر مورد 
بهره بردارى قرارگرفته اند در آب هاى كم عمق اين دريا قرار داشته اند.
چنان  آب هاى  در  قزاقستان  به  مربوط  نفتى  ميادين  از  بعضى  حتى 
كم عمقى قراردارند كه چند ماه از سال حالت نيمه منجمد پيدا مى كند و 
يا يخ مى زند و امكان فعاليت هاى حفارى و بهره بردارى از بين مى رود و 
شركت هاى نفتى براى اين كه بتوانند در تمام سال فعاليت داشته باشند، 
خاك ريزى كرده اند و خشكى و يا جزيرة مصنوعى ايجاد كرده اند. تنها 
فاز دوم توسعة ميدان گازى «شاه دنيز» در آب هاى عميق است كه البته 

آنهم در عمق سيصد تا چهارصد متر قرار دارد.
 در سمت ايران، شناخت از ذخاير زير بستر درياى خزر براى اين كه 
چه نوع رژيم حقوقى انتخاب شود، بسيار تعيين كننده است و شناخت 
از ذخاير زير بستر نيز مستلزم اكتشاف و حفارى در آب هاى عميق است.
فناورى  يك  عميق،  آب هاى  در  نفت  چاه هاى  حفارى  فناورى   
نوين و پيچيده است كه در اختيار معدودى از شركت هاى بزرگ نفتى 
قرار دارد. اين فناورى نيازمند دكل هاى حفارى نيمه شناور و تجهيزات 
پيشرفته و گران قيمت است كه به دليل بسته بودن درياى خزر، امكان 
انتقال آن ها از ساير نقاط وجود ندارد و لزوماً بايد در كنار درياى خزر 
مونتاژ شوند و اين مسأله هزينه ها را بسيار افزايش مى دهد. عالوه بر 
اين بسته بودن دريا، هزينه هاى باالسرى عمليات اكتشاف و حفارى 
را نيز افزايش مى دهد. بهره بردارى از آنچه براى درياى خزر ساخته 
مى شود، محدود به درياى خزر است، در صورتى كه دكل هاى حفارى 
و تجهيزاتى كه در آب هاى آزاد بين المللى قرار دارند، مى توانند به هر 

نقطه اى منتقل شده و در هر مكانى مورد استفاده قرار گيرند.
 اغلب ميادين احتمالى هيدروكربورى درياى خزر در سمت ايران 
كه در مطالعات اولية اكتشافى شناسايى شده اند، در آب هاى عميق قرار 
دارند و ريسك و هزينة بسيار باال در اين ميادين در مقايسه با ساير 
مناطق درياى خزر و يا در مقايسه با آب هاى عميق در ساير نقاط جهان، 
موجب شده است كه استفاده از خدمات شركت هاى بين المللى نفتى، با 
دشوارى زيادى همراه باشد، در حالى كه به دليل پيچيدگى فنى، حتماً به 
تخصص و مهارت چنين شركت هايى نياز است. از اين رو، اگر در مورد 
بهره گيرى از شركت هاى بين المللى نفتى در ساير مناطق نفتى كشور 
اختالف نظر وجود داشته باشد، در مورد درياى خزر چنين اختالف 

نظرى وجود ندارد.
 نامشخص بودن رژيم حقوقى درياى خزر در كنار شرايط خاص 
فعلى ايران در سطح جهان نيز امكان بهره گيرى از خدمات شركت هاى 
نفتى كه داراى تخصص آب هاى عميق باشند را دشوار نموده است. 
بسيارى از اين شركت ها در توسعه و بهره بردارى از ميادين هيدروكربورى 
ساير كشورهاى اطراف درياى خزر و به ويژه تركمنستان، قزاقستان و 
آذربايجان، مشاركت دارند و ممكن است تمايل نداشته باشند كه با وارد 
شدن به يك فعاليت پر ريسك، مورد غضب ساير كشورها و شركاى 

خود قرار گيرند و احياناً فرصت هاى مطلوب ترى را از دست بدهند.

سهم ما از درياى خزر
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 ساخت اولين دكل حفارى ايران در درياى خزر به نام «ايران خزر» 
در حدود سال هاى 1368، 1369 كليد خورد و نهايتاً در سال 1375 به 
بهره بردارى رسيد. اما ساخت اين دكل قدرى شتابزده بود و دكل مذكور 
قابليت حفارى در آب هاى عميق را نداشت و بعد از حفر يكى دو گمانة 

اكتشافى، سال هاست كه در اجارة كشورهاى ديگر قرار دارد.
 بعد از آن ساخت دكل نيمه شناور «ايران البرز» در دستور كار قرار 
گرفت كه امكان حفارى در اعماق تا هزار متري آب را دارا مى باشد و 
اينك به مرحلة پيش راه اندازى رسيده است. اما همان گونه كه اشاره شد، 

بهره بردارى از آن مستلزم استفاده از فناورى و كمك خارجى است.
 برخى از كارشناسان و مديران بر اين باورند كه در درياى خزر 
با توجه به تفاوت بارز ريسك ها و هزينه هاى آن در مقايسه با ساير 
امكانات بالقوة هيدروكربورى كشور، نمى توان با قراردادهايى كه براى 
توسعة ديگر ميادين منعقد شده است و مشخصاً با روش بيع  متقابل، 
راه به جايى برد و سرمايه گذاران خارجى را جذب كرد و علت عدم 
استقبال شركت هاى خارجى از فعاليت و همكارى در خزر را اين مسأله 
مى دانند. اما برخى ديگر بر اين باورند كه اتفاقاً قراردادهاى بيع  متقابل، 
كه در واقع نوعى از قراردادهاى خدماتى هستند، در جاى پرريسكى 
مانند درياى خزر مناسب تر بوده و ريسك شركت هاى خارجى را به 
حداقل مى رساند و اگر شركت هاى خارجى از همكارى با ايران در 
درياى خزر، استقبال ندارند در واقع به شرايط سياسى، رژيم حقوقى و 

دخالت هاى فرامنطقه اى در خزر مربوط است و نه نوع قرارداد.
 در هر حال، اميد است كه مسائل نرم افزارِي بهره برداري از دكل 
حفاري البرز، پابه پاي مسائل سخت افزاري و ساخت آن جلو رفته باشد 
كه شاهد بهره گيري مطلوب از آن باشيم و اين سرماية عظيم معطل نماند.
 شركت «پتروبراس» برزيل، از جمله معدود شركت هاى نفتى دولتى 
است كه اينك به فناورى حفارى در آب هاى عميق دسترسى دارد و با 
توجه به حسن روابط دو كشور كه سفر اخير رئيس جمهورى ايران به 
برزيل شاهد آن است و با توجه به نزديكى بيشتر ساختارهاى دو كشور، 

شايد بتوان از تجربيات آن كشور بهره گرفت.
نفتى  احتمالى  ميادين  در  اكتشافى  حفارى  به  بخشيدن  سرعت   
اين جهت مهم است كه از  ايران، از  عميق خزر در سمت  آب هاى 
ذخاير بالقوة هيدروكربورى خزر در سمت خود مطلع شويم تا بتوانيم 
رژيم مناسب حقوقى را انتخاب كنيم. اين كه رژيم حقوقى درياى خزر 
در مورد نحوة تسهيم سطح و آب هاى دريا دوگانه باشد يا يكنواخت، 
تا حدود زيادى به ميزان ذخاير ايران بستگى خواهد داشت. در رژيم 
دوگانه، آب خزر و سطح آن مى تواند از نظر كشتيرانى و بهره بردارى 
از آبزيان، مطابق با قواعد آب هاى بين المللى تقسيم شود، اما ذخائر زير 
بستر مشاع تلقى شوند. شايد بعضى با مالحظة واقعيت هاى خزر در 
سمت ايران و هزينه ها و ريسك هائى كه به آن اشاره شد و با توجه به 
دست آوردهاى هيدروكربورى ساير كشورهاى حاشيه خزر، نتيجه گيرى 
خود را كرده باشند. اما ممكن است برخى ديگر نيازمند اطالعات نهايى 

حفارى هاى اكتشافى باشند تا مواضع خود را اتخاذ كنند.
 تأخير ايران در روشن كردن مواضع خود در زمينة رژيم حقوقى 
وساير مسائل درياى خزر، مى تواند فرصت سوز باشد. اجالس چهار 
جانبة رؤساى جمهورى چهار كشور حاشية درياى خزر كه در بيستم 
شهريورماه گذشته در شهر بندرى «اوكتاو» در قزاقستان برگزار شد، 
نگران كننده بود. گرچه نظربايف رئيس جمهورى قزاقستان اعالم كرد 
كه اين اجالس غيررسمى بوده و تصميمى بدون حضور ايران اتخاذ 
نخواهد شد، اما در هرحال ِصرف تشكيل چنين اجالسى مى توانست 

هشداردهنده باشد.
 نبايد از نظر دور داشت كه زمينة حل مناقشات و رسيدن به تفاهم 
در ميان چهار كشور ديگر حاشية خزر، به صورت نسبى مساعدتر از 
اين زمينه در مورد ايران و هريك از اين كشورهاست. قبل از فروپاشى 
نظام فدرالى اتحادجماهيرشوروى، چهار جمهورى حاشية شمالى دريا، 
مرزهاى  آن ها  ميان  مرزهاى  گرچه  و  بودند  مستقلى  جمهورى هاى 
سياسى نبود، اما مرزهاى ادارى بود و همواره مناقشات و اختالفاتى در 
مورد درياى خزر و ذخاير و ديگر مسائل آن، ميان اين كشورها وجود 
داشت و يا بوجود مى آمد و اين كشورها البته تحت نظر دولت مركزى 
شوروى و روس ها، به صورت دوره اى مى نشستند و مسائل فى مابين را 
حل و فصل مى كردند و ترتيبات ادارى ميان خود را تعريف مى كردند 
و به هرحال اين سابقه، زمينه اى را براى رسيدن آن كشورها به تفاهم 
فراهم كرده است. اگر چنين تفاهمى شكل گيرد، ممكن است ايران 
يكبار ديگر در مناسبات مربوط به درياى خزر عمًال به وضعيت دوگانة 

زمان شوروى سابق بازگردد.
  در مورد تسهيم آبهاى درياى خزر، درحالى كه بعضى از كارشناسان 
به استناد قرارداد مودت (1921) و تجارت و بحرپيمايى (1940) ميان 
ايران و شوروى سابق، حاكميت و مالكيت دو دولت ايران و شوروى 
سابق را مشاع و در واقع سهم ايران را 50 درصد مى دانند و برخى ديگر 
بر اساس خط فرضى آستاراخان- حسينقلى و يا خط فرضى تقسيم 
دريا بر اساس قواعد آب هاى بين المللى، ارقام ديگرى را مطرح مى كنند. 
وزيرخارجة ايران در دى ماه 1386 براى اولين بار اعالم كرد كه حيطة 
بهره بردارى عملى ايران از درياى خزر هرگز از 11/3 درصد فراتر نرفته 
است. اين رقم كمترين رقمى بود كه تاكنون در اين رابطه مطرح شده 
بود و مورد انتقادات زيادى قرارگرفت، چرا كه ازطرف مقامى عنوان 
شده بود كه از نظر ُعرف حقوقى بين المللى، نظر او مى توانست مورد 

استناد قرار گيرد كه البته بعدها تعديل و تصحيح شد.
و  ذيربط  سازمان هاى  همه  مسؤوالن  است  اميد  هرحال  در   
به ويژه وزارت خانه هاى امور خارجه و نفت، با هماهنگى و انسجام و 
پيگيرى هاى منظم و بر اساس يك نگاه جامع، بلند مدت و راهبردى، 
كارى كنند كه حقوق ايران در درياى خزر احقاق گردد و سهم عادالنه 

و حداكثركنندة منافع ايران در درياى خزر حاصل شود. 
 مدير مسؤول 
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 سابقة فازهاى 6، 7 و 8 پارس جنوبى 
 اجراى فازهاى 6، 7 و 8 پارس جنوبى در تاريخ 1379/4/19 
طى يك قرارداد 66 ماهه در قالب بيع متقابل به شركت پتروپارس 
 80 روزانه  توليد  طرح،  اين  اجراى  از  اوليه  هدف  شد.  واگذار 
ميليون مترمكعب گاز ترش براى تزريق به ميدان آغاجارى، 120 
ميليون   1/2 و  صادرات  براى  گازى  ميعانات  روز  در  بشكه  هزار 
كه  بود  سال  در  اتان  گاز  تن  ميليون   1 و   (LPG) مايع  گاز  تن 
اين  چاه هاى  توليدى  توان  از  كه  ارزيابى  با  و  بعدى  مطالعات  در 
فازها انجام شد، حجم و نوع محصوالت تغيير كرد و حجم نهايى 

محصوالت اين فازها به 110 ميليون مترمكعب گاز ترش و 158 
هزار بشكه ميعانات گازى در روز و 1/6 ميليون تن گاز مايع در 

سال افزايش يافت.
در  تا  بود  موظف  پيمانكار  اوليه،  زمان بندى  برنامة  براساس   
سى و نهمين ماه پس از تنفيذ قرارداد، توليد گاز از اين فازها را 
به رقم 500 ميليون فوت مكعب در روز و سپس به صورت پله اى 
درچهل و دومين ماه به 1000 و در شستمين ماه به 2000 و در 
شصت و سومين ماه توليد را به سقف تعيين شده، معادل 3000 
ميليون فوت مكعب در روز برساند. 3 ماه پس از رسيدن توليد به 

نگاه صيانتى به منابع نفتى 
گريز از چالش هاى غيركارشناسى 

در اواخر مهرماه گذشته قرارداد احداث تأسيسات شيرين سازى براى گاز توليدى فازهاى 6، 7 و 8 پارس جنوبى، بين 
شركت نفت و گاز پارس و شركت هاى جى.اس كره جنوبى و پيمانكارى عمومى ايران منعقد شد. با اجراى اين طرح 
روزانه 104 ميليون مترمكعب گاز شيرين به شبكه گاز كشور تزريق خواهد شد تا بخشى از كسرى تراز گاز كشور در زمان 
اوج مصرف را تأمين نمايد. اين در حالى است كه هدف اوليه از اجراى فازهاى 6، 7 و 8 پارس جنوبى، تأمين گاز مورد 

نياز براى تزريق در ميدان نفتى آغاجارى بوده و به همين دليل تأسيسات شيرين سازى براي آن پيش بينى شده است.
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سقف نهايى (1384/10/30) نيز پروژه به پيشرفت 100 درصدى 
رسيده و عمليات تكميل شود. براساس اين طرح همراه با عمليات 
اجرايى در بخش خشكى و دريا در منطقة عسلويه، خط لولة انتقال 
خطلولة 56  توسط  توليدى  گاز  تا  مى شد  احداث  مى بايد  نيز  گاز 
ميدان  به  تزريق  جهت  كيلومتر  طول 520  به  سراسرى  پنجم  اينچ 

آغاجارى ارسال شود.
دليل  به  شد.  روبرو  متعددى  مشكالت  با  اجرا  در  پروژه  اّما   
و  شد  منفك  پروژه  از  لوله  خط  احداث  مالى،  و  فنى  مشكالت 
اين  با  شد.  واگذار  گاز  توسعه  و  مهندسى  شركت  به  آن  اجراى 
ميليارد   3 به  دالر  ميليون   884 و  ميليارد   4 از  قرارداد  مبلغ  اقدام 
و 487 ميليون دالر كاهش يافت. اّما با وجود كوچك شدن طرح 
پارس  پترو  مادر  شركت  به عنوان  نيكو  شركت  هزينه ها،  كاهش  و 
وتأمين كننده منابع مالى باز هم در تأمين منابع مالى موفقيت چندانى 
نداشت و پروژه تا نيمة دوم سال 1381 پيشرفتي نداشت. بنابراين 
در آبان ماه 1381 شركت پتروپارس براى رفع بخشى از مشكالت 
مالى، 40 درصد از سهم خود در بخش دريائى (معادل 300 ميليون 
نروژ  اويل  استات  شركت  به  مشاركتى  قرارداد  يك  طى  را  دالر) 
واگذار كرد. هرچند اين امر توانست بخشى از نيازهاى مالى پروژه 
افزايش  اّما  نمايد،  كمك  دريايى  بخش  پيشرفت  به  و  كند  رفع  را 
قيمت هاى نفت خام در سال 2007 و متعاقب آن افزايش هزينه هاى 
به  نقدينگى  كمبود  تا  شد  سبب  نفت،  صنعت  در  سرمايه گذارى 

عنوان بزرگترين مشكل تا پايان كاروجود داشته باشد.
 

 راه اندازى فازهاى 6، 7 و 8 پارس جنوبى 
پارس   8 و   6 سكوهاى  راه اندازى  با   1387 مهرماه  درپايان   
جنوبى، توليد اوليه از اين طرح با بيش از 3 سال تأخير نسبت به 
برنامة اوليه، آغاز شد. در آن برهه به دليل كسرى تراز گاز كشور 
در زمستان و آماده نبودن خط لوله انتقال و تأسيسات تزريق گاز 
آغاجارى و عدم امكان تأمين خوراك پااليشگاه فازهاى 9 و 10 از 
سكوهاى اين فازها، گاز توليدى سكوهاى فاز6 و8 به پااليشگاه 
فازهاى 9 و 10 منتقل شد تا پس از شيرين سازى به شبكه داخلى 
تزريق شود. هرچند كه با سپرى شدن زمستان و رفع كمبود گاز 
اين  توليدى  گاز  شيرين سازى  فرآيند  متعدد،  داليل  به  كشور  در 
از  بخشى  تنها  و  يافت  ادامه  سراسرى  شبكه  به  تزريق  و  سكوها 
گاز شيرين توليدى به ايستگاه تزريق گاز آغاجارى ارسال شد و 

اين روند تاكنون نيز ادامه دارد.
 ايستگاه تزريق گاز آغاجارى در 18 خردادماه 1388 با حدود 
4 سال تاخير نسبت به برنامة اوليه، توسط وزير وقت نفت افتتاح 
توربوكمپرسور،  رديف   6 با  افتتاح،  زمان  در  ايستگاه  اين  شد. 
ظرفيت تزريق روزانه 56 ميليون مترمكعب گاز به ميدان آغاجارى 
دليل  به  افتتاح،  زمان  از  ماه   5 از  بيش  گذشت  با  اّما  داشت.  را 

كمبود گاز، هيچگاه از اين تأسيسات با ظرفيت كامل بهره بردارى 
نشد. از يك سو تراز گاز شيرين كشور در اين مدت هيچ گاه اجازة 
چنين حجم تزريقى را نمى داد و از سوى ديگر خط لوله انتقال و 
را،خصوصًا  ترش  گاز  دريافت  براى  آمادگى  نيز  تزريق  تأسيسات 

از نظر ايمنى نداشتند.
 شايد مهمترين دليلى كه مسؤوالن تاكنون ازانتقال گاز ترش 
ابهاماتى  وجود  كرده اند،  اجتناب  آغاجارى  گاز  تزريق  ايستگاه  به 
در ايمنى خط لوله پنجم و ايستگاه تزريق گاز آغاجارى بوده باشد 
كه مسايل زيست محيطى و خطرات بهره بردارى از اين خط لوله با 
گاز ترش در زمان افتتاح طرح طى نامه اى سرگشاده توسط يكى از 

اساتيد دانشكده فنى دانشگاه تهران نيزبه مسؤوالن گوشزد شد.
آخرين  عنوان  به   7 فاز  سكوى  از  توليد   88 مهرماه   17 در   
واحد دريايى فازهاى 6، 7 و 8 پارس جنوبى آغاز شد، اّما ادامه 
روند توليد از اين سكو به دليل نبود ظرفيت شيرين سازى و رفع 
گاز  انتقال  براى  سراسرى  پنجم  لوله  خط  ايمنى  ابهامات  نشدن 
ترش، با چالش روبرو شد كه اين امر تاكنون نيز ادامه داشته است. 
در 20 مهرماه امسال يعنى 3 روز پس از آغاز توليد از سكوى فاز 
7 و زمانى كه هنوز توليد از اين سكو به شرايط ثابتى نرسيده بود، 
قراردادى به ارزش 1/2 ميليارد يورو بين شركت نفت و گاز پارس 
و شركت هاى جى.اس كره جنوبى و پيمانكارى عمومى ايران براى 
فازهاى  توليدى  گاز  مترمكعب  ميليون   104 روزانه  شيرين سازى 
6، 7 و 8 پارس جنوبى (برابر با ظرفيت نهايى توليد از اين فازها) 
امضاء شد. اين در حالى است كه هرچند با احداث اين تأسيسات 
گاز  تأمين  از  نفت  وزارت  مسؤوالن  نگرانى  آينده  سال   3 طى 
كشور در زمان اوج مصرف برطرف مى شود، اّما اجراى اين طرح 

مى تواند دغدغه هاى جديدى را براى كارشناسان به وجود آورد.
 

 اجراى طرح و دغدغه هاى كارشناسان 
 در ادامه با توجه به اهميت تزريق گاز به ميادين نفتى، برخى 
پارس   8 و   7  ،6 فازهاى  عمليات  اجراى  براى  را  خود  داليل  از 

جنوبى براساس اهداف اوليه شرح مى دهيم.
 هدف از اجراى فازهاى 6، 7 و 8 پارس جنوبى تأمين مطمئن 
گاز مورد نياز براى تزريق به ميادين نفتى كشور بوده تا با تزريق 
گاز به ميزان الزم، بتوان برنامه هاى توليدى نفت را تحقق بخشيد. 
تصميم گيرى  زمان  در  كارشناسان  گفته  به  نيز  اساس  همين  بر 
و  سرمايه گذارى  ريسك  نفت  ملى  شركت  طرح،  خصوص  در 
تا  عسلويه  از  كيلومترى   520 لوله  خط  احداث  زيست محيطى 
گاز  انتقال  پروژه هاى  بزرگ ترين  از  يكى  عنوان  به   - آغاجارى 
احداث  پذيرفت.  را  جهان-  در  گوگردى)  تركيبات  (داراي  ترش 
اين خط لوله به صورت مجزا از شبكه سراسرى گاز اين اطمينان 
را به شركت ملى نفت مى داد تا گاز منتقل شده به دليل ترشى بودن 
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مقصدى جزء تزريق نداشته باشد. در حالى كه با شيرين سازى و 
بروز  و  هوا  شدن  سرد  با  سراسرى،  شبكه  طريق  از  گاز  انتقال 
كسرى در تراز گاز كشور، از بخشى يا همة اين گاز، براى جبران 
كسرى تراز گاز داخل استفاده مى شد و حجم گاز تزريقى كاهش و 
يا به صفر مي رسد. البته تصميم به انتقال چنين حجم زيادى از گاز 
ترش در چنين مسافتى، تنها به دليل اطمينان از در اختيار داشتن 
و  عجوالنه  تصميم گيرى  از  مصداقى  سال،  ماه هاى  تمامى  در  گاز 

غيركارشناسى بوده است.
 

 هزينه هاى طرح 
عسلويه،  منطقه  در  دريا  و  خشكى  بخش هاى  هزينة  جزء  به   
به  نزديك  تنها  مسير  طول  فشار  تقويت  ايستگاه هاى  و  لوله  خط 
از  درصد   60 ميزان  اين  از  كه  برداشته  در  هزينه  دالر  ميليارد   2
ملى  شركت  توسط  آن  ريالى  منابع  از  درصد   40 و  ارزى  منابع 
نفت تأمين اعتبار شده است. هزينة 1/2 ميليارد دالرى ارزى نشان 
دليل  به  مى تواند  داردكه  طرح  خارجى  خريد  گستردة  حجم  از 
خريد خطوطلوله و تجهيزات و قطعات مقاوم در برابر گاز ترش 
لوله  خط  كيلومتر   520 تمام  كه  چرا  باشد.  كشور  از  خارج  از 
آلياژهاى  و  تجهيزات  با  همگى  فشار  تقويت  ايستگاه   5 و  انتقال 
مقاوم در برابر گاز ترش طراحى و ساخته شده اند كه طبعًا، حجم 
شيرين  باگاز  طراحى  حالت  به  نسبت  را  بخش  اين  هزينه هاى 
ششم  لوله  خط  كه  است  حالي  در  اين  است.  كرده  برابر  چندين 
مجاورت  در  برابر  طول  با  و  مشابه  مشخصات  با  كه  سراسري 
اين خط لوله براي انتقال گاز شيرين اجرا شده 700 ميليون دالر 
سنگين  هزينه هاى  تمامى  وجود  با  اّما  است  داشته  بر  در  هزينه 
صورت گرفته در بخش خطوط انتقال، ايستگاه هاى تقويت فشار 
عملياتى  شرايط  براى  آغاجارى  گاز  تزريق  ايستگاه  و  راهى  بين 
انتقال  و  شيرين سازى  كارخانه  احداث  با  اكنون  ترش،  گاز  با  كار 
گزافى  هزينة  چنين  چرا  كه  است  باقى  سؤال  اين  شيرين،  گاز 
براى اجراى اين طرح صورت گرفته و در صورت صحيح بودن 
سرمايه گذارى اوليه چرا از اين امكانات استفاده نمى شود و مجدداً 
توجه  با  حال  عين  در  شود.  احداث  شيرين سازى  تأسيسات  بايد 
پارس   12 فاز  شيرين سازى  تأسيسات  پروژة  پيشرفت  درصد  به 
جنوبى و امكان استفاده از اين تجهيزات در زمان هاى اوج مصرف 
به منظور شيرين سازى و تزريق گاز به شبكه سراسرى، چرا از اين 
فازهاى 6،  براى  مجزايى  تأسيسات  و  نمى شود  استفاده  تأسيسات 

7 و 8 پارس جنوبى احداث مى شود.
 

 روند مصرف داخلى گاز در كشور
 طى سال هاى گذشته همواره با سرد شدن هوا، كشور با رشد 
كه  بوده  مواجه  تجارى  و  خانگى  بخش  در  گاز  مصرف  شديد 

مبادى  به  تحويلى  گاز  حجم  قطع  يا  و  كاهش  سبب  عامل  همين 
است.  شده  گاز  تزريق  تأسيسات  و  صنايع  نيروگاه ها،  چون  ديگر 
گسترش شبكه داخلى گاز در كشور، عدم آموزش مصرف كنندگان 
رشد  تا  شده  سبب  ساختمان  بخش  در  مبحث 19  اجراى  عدم  و 
اخير  سال هاى  طى  تجارى  و  خانگى  بخش هاى  در  مصرف  سهم 
عين  در  باشد.  داشته  بخش ها  ديگر  به  نسبت  را  افزايش  بيشترين 
در  انجام  حال  در  اقدامات  و  سياست گذارى ها  به  توجه  با  حال 
كشور، ادامه اين روند نيز دور از ذهن نيست. چرا كه هرگاه منبع 
عنوان  به  خانگى  بخش  شده  اضافه  كشور  گاز  شبكه  به  جديدى 
اصلى ترين مشترى آن مطرح بوده و بيشترين سهم را از توليد آن 
در خواست نموده است. لذا به نظر مى رسد كه تا زمان بهره بردارى 
از تأسيسات شيرين سازى گاز فازهاى 6، 7 و 8 پارس جنوبى تا 
رشد  ميزان  همين  به  نيز  كشور  گاز  داخلى  مصرف  آينده،  سال   3
اين  توليدى  گاز  مترمكعب  ميليون   104 تمامى  و  نمود  خواهد 

فازها را در تمام طول سال مصرف خواهد كرد.
 

 عملكرد تزريق گاز

مخازن  از  برداشت  ازدياد  روش هاى  از  يكى  گاز  تزريق   
كشور  در  كربناته  مخازن  باالى  درصد  به  توجه  با  كه  است  نفتى 
نسبت به مخازن ماسه سنگى و در دسترس بودن گاز، از مقبولترين 
روش هاى ازدياد برداشت است و سهم بااليى را نيز در ميان ديگر 
روش هاى ازدياد برداشت در كشور به خود اختصاص داده است. 
مطالعات انجام شده نيز نشان مى دهد اين روش در صورت اجراى 
صحيح آن، مى تواند در افزايش حجم توليد نفت از مخازن بسيار 
مخازن  به  گاز  تزريق  كه  است  شرايطى  در  اين  اّما  باشد.  موثر 
نفتى به ميزان تعيين شده صورت پذيرد و روند تزريق نيز منظم 
و پيوسته باشد. چرا كه در صورت افت ميزان گاز تزريقى، روند 
توليد نفت از مخزن نيز متاثر شده و نرخ توليد به صورت نمايى 

كاهش مى يابد.
منظور  به  مجلس  پژوهش هاى  مركز  در  مطالعه اى  اخيراً   
ارزيابى روند توليد نفت از مخازن صورت گرفته كه براساس آن 
توليدى  نفت خام  ساالنه  افت  نرخ  بودن  ثابت  فرض  صورت  در 
منظور  با  نفتى  منابع  داخلى  مصرف  نرخ  افزايش  و  ميادين  از 
كشورمان  نفت،  صنعت  در  سرمايه گذارى  فعلى  شرايط  كردن 

عملكرد وزارت نفت در سال هاى برنامه چهارم توسعه، محاسبات محقق 

1384138513861387سال
9498116149برنامه
77/37371/277/7عملكرد

82/27461/452/1درصد تحقق
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داشت.  خواهد  نفت  صادرات  امكان  آينده  سال   16 تا  حداكثر 
در چنين شرايطى قطع صادرات نفت به منزله حذف درآمدهاى 
ارزى ناشى از فروش نفت خام در اقتصاد كشور خواهد بود كه 
كشور  ارزى  منابع  از  درصد   50 از  بيش  سهمى  فعلى  شرايط  در 
تزريق  نقش  توجه  با  كه  است  حالى  در  اين  مى كند.  تأمين  را 
هرگونه تعلل در  گاز در افزايش برداشت از ذخاير نفتى كشور، 
مقادير  از  بيش  ميزان  به  خام  نفت  توليد  افت  منزله  به  راستا  اين 
ارزيابى شده خواهد بود. چرا كه با شروع افت توليد از مخازن 
نفتى كشور و عدم پيشگيرى از آن، نرخ افت توليد حالت نمايى 
خواهد داشت كه صادرات نفت و به طور كلى اقتصاد كشور را 

تأثير قرار مى دهد. تحت 
4 سال اول برنامه چهارم توسعه كشور، با   با اين همه طى 
ميادين  به  گاز  تزريق  ميزان  توليدى،  گاز  حجم  افزايش  وجود 
به  گاز  تزريق  برنامه هاى  تحقق  درصد  و  نداشته  رشد  نفتى 
است.  يافته  كاهش  آن  از  پيش  سال  به  نسبت  سال  هر  ميادين 
در  ساله   4 تأخير  دليل  به  برنامه  از  عقب ماندگى  اين  از  بخشى 
ميليون   56 روزانه  حجم  با  آغاجارى  ميدان  به  گاز  تزريق  آغاز 
مى توانست  بخش  اين  تحقق،  صورت  در  كه  بوده  مترمكعب 
طى  را  كشور  كل  در  گاز  تزريق  عملكرد  درصد   50 از  بيش 

87 پوشش دهد. سال 
 

ديگر فرصت هاى سرمايه گذارى 
از  هدف  ايران،  نفت  ملى  شركت  مسؤوالن  سخنان  بنابر   
احداث تأسيسات شيرين سازى فازهاى 6، 7 و 8 پارس جنوبى تنها 
براين اساس،  است.  مصرف  اوج  مواقع  در  گاز  تراز  كسرى  تأمين 
در  و  شد  خواهند  استفاده  سال  سرد  فصل  در  تنها  تأسيسات  اين 
اسمى  ظرفيت  از  پايين تر  پااليشگاه ها  اين  از  سال،  ماه هاى  ديگر 
تقاضاى  بر  مازاد  شده  شيرين سازى  گاز  يا  و  مى شود  بهره بردارى 
به  باتوجه  صورت  اين  در  مى شود  ارسال  تزريق  جهت  داخلى 
گاز  تزريق  تأسيسات  و  لوله  خطوط  در  شده  انجام  سرمايه گذارى 
آغاجارى، اين امر از نظر اقتصادى غيرمنطقى خواهد بود. بنابراين 

شايد احداث تأسيسات شيرين سازى گاز ترش با هزينه 1/2 ميليارد 
يورو يكى از گزينه هاى پاسخ به مصرف گاز در زمان اوج مصرف 
باشد، اّما به طور قطع فرصت هاى ديگرى نيز براى صرف اين ميزان 
سرمايه وجود خواهد داشت كه مى تواند بازده بيشترى داشته باشد. 

در ادامه به برخى از آن ها اشاره مى شود.
 طى سال هاى اخير تقاضا براى گاز در كشور به شدت افزايش 
يافته و سهم اين حامل را در سبد انرژى فسيلى مصرفى كشور به 60 
درصد رسانده است. اين رشد تقاضا با توجه به شدت انرژى باالى 
كشور و افزايش اين رقم طى سال هاى اخير، نمى تواند استفاده بهينه 
از گاز را در داخل كشور نتيجه دهد و بنابراين الزم است تا براى 
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بهينه نمودن تقاضا، سياست هاى كاهش تقاضا در پيش گرفته شود.
 يكى از مبادى مصرف گاز در كشور كه طى سال هاى گذشته 
نيروگاه هاى  در  گاز  از  استفاده  يافته،  افزايش  شّدت  به  آن  سهم 
گازى با بازده اى نزديك به 35 درصد است. در حالى كه اكنون در 
نيروگاه هاى  از  گازى  نيروگاه هاى  جاى  به  جهان  كشورهاى  بيشتر 
سيكل تركيبى استفاده مى شود كه بازده اى بيش از 60 درصد دارند. 
همچون  انرژى بر  صنايع  كشور،  در  گاز  ديگر  عمدة  مصرف كنندة 
اغلب  اخير  سال هاى  طى  كه  هستند  شيشه سازى  و  فوالد  سيمان، 
گاز  پايين  قيمت  آورده اند.  روى  گاز  مصرف  به  مايع  سوخت  از 
تحويلى به اين صنايع در مقابل ديگر هزينه هاى توليد سبب شده 
از  اغلب  و  نداشته  توجه اى  انرژى  بهره ورى  به  چندان  آن ها  تا 

تكنولوژى هايى استفاده كنند كه بازده پايينى دارند.
رشد  حيث  از  اخير  سال هاى  طى  گاز  مصرف كنندة  مهم ترين   
دولت،  بر  روانى  فشار  اعمال  باالى  پتانسيل  بودن  دارا  و  تقاضا 
مصرف كنندگان خانگى و تجارى بوده اند كه همواره نيز در اولويت 
مصرف قرار داشته اند. قيمت پايين گاز تحويلى به آن ها به همراه عدم 
نظارت دقيق نهادهاى نظارتى بر عملكرد اين بخش، سبب شده تا 
راهكارهاى صرفه جويى و استفاده بهينه كمتر رعايت شود كه نمونة 
آن عدم اجراى تبصرة 19 در بخش ساختمان است كه تاكنون مغفول 
مانده و در صورت اجرا پتانسيل بااليى را براى صرفه جويى و كاهش 

تقاضاى گاز در طول سال و به ويژه در زمان اوج مصرف دارد.
و  صنايع  نيروگاه ها،  در  تقاضا  كاهش  سياست هاى  اعمال   
از  يكى  اين كه  عالوه بر  مى تواند  تجارى  و  خانگى  مصرف كنندگان 
اولويت هاى كاهش تقاضا و پيك سايى در فصول سرد سال باشد، 
در مجموع مصرف گاز كشور را نيز بهينه نموده و از هدر رفتن اين 
ثروت مّلى جلوگيرى كند. گرچه طى سال هاى اخير صحبت هايى 
در محافل سياسى در خصوص مديريت تقاضا صورت گرفته است، 
كشور  مشكالت  رفع  در  نقشى  بتواند  كه  چندانى  عملى  اقدام  اّما 

داشته باشد، انجام نشده است.
 حال با فرض اين كه كلية اقدامات اشاره شده در باال صورت 
گيرد و باز هم با تقاضاى گاز موثر در كشور روبرو باشيم و اين 
عرضه  بخش  و  باشد  حضيض  و  اوج  نقطة  داراى  همچنان  تقاضا 
روش  گردد،  مصرف  اوج  شرايط  براى  تقاضا  تأمين  به  مجبور 
مخازن  به كارگيرى  جهان،  كشورهاى  اغلب  در  معمول  اوج سايى 
مطرح  اخير  دهة  طى  نيز  ما  كشور  در  كه  است  گاز  ذخيره سازى 
بوده است و البته كه پيشرفت چندانى در اين بخش نداشته ايم. اين 
مخازن كه اغلب در نزديكى بازارهاى بزرگ مصرف قرار دارند، در 
زمان كاهش تقاضا، گاز را در درون خود ذخيره كرده و در مواقع 

اوج مصرف گاز را به خطوط انتقال برمى گردانند.
 براين اساس بدون شك چه با فرض تقاضاى موثر و چه تقاضاى 
غير موثر و امكان كاهش تقاضا، گزينه هاى ديگرى نيز وجود خواهند 

داشت كه بتوان با استفاده از اين حجم سرمايه گذارى عالوه بر پاسخ 
به تقاضا، در مديريت تقاضاى كشور نيز نقش موثرترى داشت.

 
 نگاه بين نسلى به انرژى تجديدناپذير

نفت  همچون  تجديدناپذير  انرژى  منابع  اين كه  به  توجه  با   
مالى  منابع  تأمين كنندة  هم  و  توليد  عامل  عنوان  به  هم  گاز  و 
انرژى  منابع  حفظ  بى ترديد  هستند،  صادركننده  كشورهاى  اقتصاد 
تجديدناپذير و بهره بردارى صيانتى از اين منابع براى تأمين سطح 
پايدارى اقتصاد اهميت دوچندان دارد. براين اساس بايد پذيرفت كه 
منابع انرژى تجديدناپذير يك مقولة بين نسلى است و با توجه به 
تاريخ صد ساله صنعت نفت كشور و نقش نفت و درآمدهاى آن 
سطح  حفظ  براى  گزينه  بهترين  كشور،  داخلى  توليد  و  اقتصاد  در 
مصرف براى نسل هاى آينده و به تعبيرى برقرارى عدالت بين نسلى، 
در  اين  است.  گاز  و  نفت  مخازن  از  صيانتى  توليد  به  ويژه  توجه 
حالى است كه همان طور كه گفته شد، روش بهينه و شايد بى بديل 
توليد،  پيشينه  به  توجه  با  كشور  نفتى  ذخاير  از  صيانتى  برداشت 
مخازن  به  گاز  تزريق  كشور،  نفتى  مخازن  نوع  و  موجود  امكانات 

نفتى بزرگ كشور است.
گذشته  از  بيش  نفت  وزات  مسؤوالن  تا  است  اميد  بنابراين   
و  كرده  دقت  كشور  گاز  و  نفت  منابع  از  صيانت  و  حفظ  در 
سياست گذارى خود را از مديريت تقاضا در بخش گاز به مديريت 
عرضه تغيير دهند، چرا كه با توجه به روند فعلى و گذشته مصرف 
منابع فسيلى در كشور و تجربه هاى ديگر كشورها، تنها با مديريت 
منابع  اين  از  ملى  اولويت هاى  براساس  مى توان  كه  است  عرضه 

استفاده بهينه نمود.
 همچنين اميد است مديران صنعت نفت كشور با تقويت نظام ها 
تومان  و  دالر  ميلياردها  رفتن  هدر  از  برنامه ريزى  ساختارهاى  و 
سرمايه هاى مّلى كشور كه از سوء برنامه ريزى و تصميم گيرى هاى 
نيز  و  نموده  جلوگيرى  مى شود،  ناشى  دقيق  غير  و  غيركارشناسانه 
مّلى  منافع  جنوبى،  پارس  مختلف  فازهاى  به  بخشيدن  باسرعت 

كشور را محقق نمايند. 
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 شركت آرامكو در 28 اكتبر امسال به مشتريان نفت خود اعالم 
صادراتى  نفت هاى  رسمى  قيمت  فرمول  ژانويه 2010،  از  كه  كرد 
به  تا   1994 سال  از  داد.  خواهد  تغيير  را  آمريكا  مقصد  به  خود 
تگزاس  وست  خام  نفت  تك محمولة  فروش  روزانة  قيمت  حال، 
اينترمديت (WTI) كه توسط نشريه پالتس گزارش مى شود، مبناى 
قيمت گذارى نفت صادراتى به آمريكا بوده است. اما از سال 2010، 
شاخص نفت گوگرددار آرگوس (ASCI) كه از ماه مه امسال معرفى 
شده، مبناى قيمت گذارى قرار خواهد گرفت. نشرية آرگوس شاخص

Argus Sour Crude Index را براى مشخص كردن قيمت نفت هاى 

مورد  متوسط)  ميزان  به  گوگردى  تركيبات  (داراى  ترش  نيمه 
معامله در خليج مكزيك، تعريف كرده است. اين شاخص در واقع 
و   «Poseidon» «مارس»،  خام  نفت  نوع  سه  قيمت  وزنى  ميانگين 
«Southern Green Canyon» است كه در قراردادهاى بلندمدت در 
منطقة خليج مكزيك مورد استفاده قرار مى گيرد. ميانگين وزنى قيمت 
معامالت انجام گرفته براى خريد و فروش سه نوع نفت خام يادشده، 
زير عنوان قيمت ASCI گزارش مى شود به گونه اى كه گويى اين 
قيمت براى يك نوع نفت گزارش شده است. اين شاخص، هم به 
 ،(WTI) طور مستقل و هم ذيل عنوان اختالف قيمت آن با نفت خام

گزارش مى شود.
است  شاخص  نفت خام هاى  شناخته شده ترين  از  يكى   WTI  
(سلف)  كاغذى  معامالت  در  آن  از  بشكه  ميليون   800 روزانه  كه 
اروپا)،  بورس  ICE (بازار  و  نيويرك)  بورس  نايمكس (بازار  بازار 
خريد و فروش مى شود و اين درحالى است كه حتى يك بشكه از 
كه  حال  عين  در  نمى يابد.  انتقال  آمريكا  از  خارج  به  نفت خام  اين 
اغلب ميان قراردادهاى آتى ها و فروش فيزيكى نفت خام ها، رابطه اى 
معنى دار وجود دارد. با وجود اين، محدود بودن مخازن ذخيره سازى 
در  نفت خام  اين  توليد  محل  از  اتصالى  خطوط  بودن  ناكافى  و 
شهركوشينگ اياالت اوكالهما به سواحل آمريكا، سبب مى شود كه 
در بسيارى از مواقع اين نفت خام با مازاد عرضه روبرو شود و رابطة 
گونه اى كه  ميان قيمت اين نفت خام و كيفيت آن از بين برود، به 
قيمت آن در قياس با قيمت انواع نفت  خام هاى نامرغوب تر نظير 
«مارس»، كمتر مى شود. اين عارضه را به طعن، «سندرم كوشينگ» 
مى دهد  روى  هنگامى  معمول،  طور  به  وضعيت  اين  زيرا  مى نامند. 
كه ذخاير (WTI) در كوشينگ از ميانگين فصلى بيشتر مى شود و 

امكان انتقال آن به بازارهاى جهانى نيز وجود ندارد. به اين ترتيب، 
شاخص  مبناى  بر  كه  عربستان سعودى  نفت خام  رسمى  قيمت هاى 

WTI تعيين مى شود، به طور مصنوعى كاهش مى يابد.

 قيمت هاى رسمى در آغاز ماه قبل از ماه برداشت، محاسبه و 
اعالم مى شوند. به عنوان مثال قيمت رسمى نفت خام هاى عربستان 
براى برداشت در ماه دسامبر، در آغاز ماه نوامبر اعالم شده است. قيمت 
 WTI نفت خام صادراتى به آمريكا بر مبناى قيمت ماه اول نفت خام
خواهد بود. به اين ترتيب مثًال در ماه نوامبر، قيمت محموله هائى كه در 
ماه دسامبر برداشت خواهدشد بر مبناى قيمت محموله هائى محاسبه 
مى شود كه در بازار فيزيكال در عمل در ماه ژانويه (ماه نخست براى 
قيمت WTI) برداشت خواهد شد. حال اگر در ماه دسامبر به سبب 
كاهش  مصنوعى  طور  به   WTI خام  نفت  قيمت  كوشينگ،  سندرم 
آنگاه  داد)  روى  اتفاقى  چنين  ماه  اين  در  نيز  واقع  در  يابد (چنانكه 
قيمت محموالت صادراتى عربستان به آمريكا، به شكلى نامتناسب 
حالى است كه  اين در  يافت.  خواهد  كاهش  واقعى بازار  شرايط  با 
پيش بينى سندرم كوشينگ و ديگر عوامل تأثيرگذار بر قيمت نفت خام 
رسمى  قيمت هاى  محاسبة  دردسرهاى  و  است  دشوار  بسيار   WTI

را دو چندان مى كند. به اين ترتيب، عربستان سعودى براى همسو 
از  را  خود  كه  است  داده  ترجيح  خود،  صادراتى  نفت  قيمت  كردن 
شر سندرم كوشينگ خالص كند و از گزارش هاى نشرية پالتس به 
آورد.  روى  مى شود،  گزارش  آرگوس  نشريه  توسط  كه  قيمت هائى 
اين اقدام گذشته از اين كه قيمت هاى رسمى نفت خام عربستان را با 
بازار هماهنگ تر خواهد كرد، براى نشرية آرگوس نيز يك پيروزى 

چشمگير در مقابل رقيب به شمار مى آيد.
در  واقعى  تغييرات   ASCI براساس  جديد  قيمت گذارى  شيوة   
بازار بين المللى نفت را در قيمت هاى رسمى نفت عربستان، لحاظ 
شاخص،  اين  در  آن ها  قيمت  كه  فرآورده هايى  تمام  زيرا  مى كند. 
قرار  معامله  مورد  جهانى  بازارهاى  در  مى شود،  گرفته  قرار  مدنظر 
مى گيرند. همانطور كه اشاره شد شاخص ياد شده در واقع ميانگين 
اختالف قيمت سه نوع نفت خام مارس، Poseidon و SGC را با 
قيمت نفت خام WTI اندازه مى گيرد. به اين ترتيب، تغييرات قيمت 
WTI نيز به طور غيرمستقيم در شيوة جديد قيمت گذارى، مد نظر 

قرارمى گيرد. به هر تقدير، اين اقدام عربستان سبب مى شود كه نفت 
كيفيت  لحاظ  به  كه  كند  قيمت گذارى  مبنايى  بر  را  خود  صادراتى 
مرغوبيت، مشابه است اما چندان به تحوالت داخلى بازار نفت  و 

آمريكا وابسته نيست. 

خالصى شركت نفت آرامكو از سندرم كوشينگ 
 سعيد خوشرو
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مقدمه 
 قيمت گاز طبيعى از اواسط سال 2007 تا كنون بسيار متغيير 
بوده و از باالترين سطح به پائين ترين سطح نزول كرده است و اين 
مى باشد.  گاز  تجارت  عرصة  به  واردان  تازه  براى  بزرگ  مشكلى 
سؤال اين است كه چگونه بايد ريسك قيمت در بازار را پوشش 
داد؟ تأمين كنندگان مالى چگونه در چنين شرايطى حاضر به تأمين 

مالى يك طرح بزرگ توليد گاز خواهند بود؟

 پاسخ كامل به سؤاالتى از اين دست شايد ممكن نباشد ولى 
و  بپذيرد  را  بازار  شرايط  و  ريسك ها  ابتدا  بايد  عرضه كننده اى  هر 
سپس وارد آن شود و در عين حال در نظر بگيرد كه مى توان با اتخاذ 
شرايط زير تا حد زيادى ريسك بازار را كاهش داده و توجيهات 

الزم را براى تأمين مالى طرح ايجاد كند:
انتخاب تركيب بهينه قراردادهاى فروش بين بازارهاى شرق و    -1 

غرب 
انتخاب تركيب بهينه بين قراردادهاى بلندمدت و كوتاه مدت    -2 

CIF يا EX-Ship و FOB انتخاب تركيب بهينه بين قراردادهاى   -3 
 

تازه واردان به تجارت گاز طبيعى و 
چالش هاى قيمت گذارى

 افشين جوان 
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 روند قيمت هاى گازطبيعى 
 تجزيه و تحليل قيمت گاز در بين سال هاى 2007تا2009 از 
سه  حدود  زمانى  دورة  يك  در  كه  است  اهميت  حائز  جهت  اين 
ساله مى توان الگوئى از فراز و نشيب غير عادى قيمت ها را در بازار 

مشاهده كرد.
 بررسى اين تغييرات دقيقاً نشان مى دهد كه چگونه و با چه سرعتى 
بازار فروشنده مى تواند به بازار خريدار تبديل شود و يا بالعكس و مهم 

اين است كه از اين تغييرات چگونه بايد بهره بردارى نمود.
 قيمت جهانى گاز طبيعى در سال 2007 و نيمة اول سال 2008 

روندى افزايشى را تجربه نمود كه ناشى از عوامل زير بود:
افزايش سطح قيمت هاى نفت خام    -1 
پائين بود متوسط درجه حرارت    -2 

نيروگاه هاى  در  بخصوص  ذخيره سازى  رشد  به  رو  تقاضاى    -3 
در  گاز  ذخيره سازى  داراى  كشورهاى  و   OECD كشورهاى 

اروپا
كاهش ارزش دالر آمريكا در مقابل يورو و ين ژاپن    -4 

 در نمودار زير تغييرات قيمت گاز طبيعى طى سال هاى اخير 
مشاهده مى شود.

  عليرغم رقابتى تر شدن بازار در مراكز گازى قارة اروپا و تعيين 
قيمت  مؤثر  نقش  نمى توان  گاز  تقاضاى  و  عرضه  براساس  قيمت 
 NBP) Blancing نفت خام در ايجاد اين تغييرات را حتى در بازار

PointNational) كه سردمدار رقابت است، انكار شود.

 قيمت روزانة NBP در كوتاه مدت متأثر از قيمت هاى منطقه اى 
گاز در انگلستان است و در مرز آلمان و قارة اروپا نيز قيمت روزانة 

تعيين  نفتى  فرآورده هاى  و  نفت  قيمت  شاخص  اساس  بر  گاز 
مى شود.

 در سال 2007 و نيمة اول سال 2008 افزايش قيمت ها در مرز 
آلمان آغاز شد و دليل اصلى آن وابستگى شديد اين بازار به قيمت 
قدرت  باعث  وابستگى  همين  بود،  نفتى  فرآورده هاى  و  نفت خام 
قيمت  افزايش  براى  شديد  فشار  و  روسيه  گازپروم  شركت  گرفتن 
گاز طبيعى بود و باعث قدرت نمائى روسيه در نيمة اول سال 2008 

شد و قدرت نمائى با قطع گاز اوكراين به اوج رسيد.
 اما در رابطه با تحوالت NBP بايد اذعان نمود كه تغييرات قيمت 
نفت خام يكى از عوامل تأثيرگذار بوده است، بطور كلى قيمت نسبى 
به دليل  واردات  كاهش  وجود  با   2007 سال  در  انگلستان  در  گاز 

درجة حرارت نسبتًا باالى هوا، در سطح پائينى قرار داشت.
 از اواخر آوريل 2007 روند نزولى غير قابل پيش بينى عرضة 
در  شد.   NBP قيمت  صعودى  جهت  تغيير  باعث  نروژ  طبيعى  گاز 
گاز  كه   Langeled لوله  خط  از  انتقالى  گاز  جريان  مى 2007  اوائل 
تقليل  نصف  به  آوريل  به  نسبت  مى كند،  منتقل  اروپا  به  را  نروژ 

يافت.
بازار  در  گاز  واردات  ژوئن 2007،  اوائل  مى و  ماه  اواخر  در   
گاز انگلستان كاهش يافت كه دليل اصلى آن عمليات تعميرات در 

ميادين گازى Oseberg و Grane در درياى شمال بود.
 بطور كلى عوامل افزايش قيمت در بازار NBP در سال 2008 

را مى توان به صورت زير خالصه كرد:
 * مشكالت فنى و عملياتى 

 South گازى  ميدان  در  تعميرات  مالحظه  قابل  تأثير   *  
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Morecambe

 * توقف غيرمنتظره سكوى بهره بردارى Godeneye تحت نظر 
شركت شل 

 * تأخير در آغاز به توليد مخزن گازى Tempen نروژ
 Interconnector برنامه ريزى تعميرات ساالنه براى خط لوله * 

Rough و ايستگاه ذخيره سازى
.BP تحت كنترل Rhum و Bruce مشكالت فنى ميادين * 

نيز  آسيائى  خريداران   LNG خريد  قيمت  توجه  قابل  افزايش   
بر NBP اثرى قابل توجه داشت كه خود ناشى از افزايش ناگهانى 

قيمت هاى نفت خام بود.
 NBP بازار  در  قيمت  افزايش  حال  همين  در   
از  منطقه  اين  مراكز  ساير  در  قيمت  افزايش  روى  بر 
نيز  بلژيك   Zeebruge هلند،   (TTF)Title Transfer Facility جمله 

اثرى قابل توجه داشته است.
ساير  مقابل  در   NBP در  قيمت  در  تغييرات  زير  نمودار  در   
كه  قرارداد  مدنظر  را  مسأله  اين  بايد  مى شود،  مالحظه  قيمت ها 
تغييرات در بازار گاز اروپا متأثر از عوامل زيادي است و اگر فقط 
يك عامل در تحليل بازار مدنظر قرار گيرد نتايج آن غير قابل اعتماد 

خواهد بود.
سطوح  به  گاز  قيمت هاى  اكنون  هم  جهش،  اين  از  پس  اما    
پائينى تنزل كرده است به طورى كه شرايط كنونى تا حدى براى تازه 

واردان با ديد كوتاه مدت قابل تعمق است.
در  قيمت  افت  مى شود  مالحظه  باال  نمودار  در  كه  همانطور    
شاخص  و  است  مشهود   2008 جوالى  از  پس  آمريكا  گاز  بازار 
قيمت اين بازار در آگوست 2009 كمترين سطح خود از سال 2003 

يعنى پائين تر از 3 دالر در هر ميليون بى تى يو را تجربه مى كند.
 اما در بازار جهانى گاز قيمت ها در ماه نوامبر 2009 در شكل 

1 خالصه شده است.
 همانطور كه مشخص است پائين تر بودن قيمت ها در بازارهاى 
اروپا و آمريكا نسبت به بازار شرق كامًال مشهود است ولى آيا اين 
به مفهوم توصيه به گرايش كامل به سمت تجارت با شرق است؟ 
مسلمًا جواب اين سئوال منفى است؛ بايد به اين مسأله توجه كرد 
استراتژى  تدوين  براى  اقدام  مهمترين  از  بازار  ريسك  تسهيم  كه 
در  قيمت  نوسانات  شد  مشاهده  نيز  قبًال  كه  همان طور  است  بازار 
بازارهاى پويا مانند گاز، هميشه وجود دارد ولى بايد توجه كرد كه 
بازارهاى شرق و غرب كامًال مستقل از هم عمل مى كنند و ممكن 
است شرايطى پيش آيد كه قيمت ها در غرب از شرق باالتر رود و 
لذا ايجاد تنوع در تجارت مى تواند باعث كاهش ريسك شود. بطور 
مثال در بحران 1997 ميالدى كه شرق آسيا را تحت تأثير خود قرار 
داده بود، قطر ياد گرفت كه بهتر است تنوع بخشى در تجارت گاز 

را مدنظر قرار دهد. 

نمودار - 3

نمودار - 3

نمودار - 1

نمودار - 2 
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جدول - 1 برآورد اوپك و آژانس بين المللي انرژي از عرضه و تقاضاي جهاني نفت- ميليون بشكه در روز

20092010
سه ماهه 
چهارم 

سال 
2009

تفاوت 
نسبت به 

سال گذشته 

سه ماهه 
اول

سه ماهه 
دوم

سه ماهه 
سوم

سه ماهه 
چهارم 

سال 
2010

تفاوت 
نسبت 
به سال 
گذشته 

برآورد آژانس 
بين المللي 
انرژي

1/4586/0185/5586/5286/6986/191/34-85/4884/85تقاضاي جهاني نفت 

56/8456/180/8857/4457/3857/458/757/711/53عرضه غير اوپك NGL اوپك و نفت خام غير مرسوم
0/19-2/3328/5728/1729/1227/9928/48-28/6428/67تقاضابراي نفت اوپك 

29/229/229/229/229/20/47 - 2928/73توليد اوپك 
 - 0/631/030/081/210/72 - 0/360/05تغيير در ذخيره سازي ها

 - 0/300/20-0/601/200/50- -  - 0/30-ميانگين تغييرات ذخيره سازي 2004 الي 2008
1/484/5283/7185/5586/4685/070/76-85/4684/31تقاضاي جهاني نفت 

56/2355/640/8756/4256/2156/457/1956/560/92عرضه غير اوپك NGL اوپك و نفت خام غير مرسومبرآورد اوپك
0/16-2/2728/127/529/1529/2728/51-29/2328/67تقاضابراي نفت اوپك 

29/229/229/229/229/20/47 2928/73توليد اوپك 
 - 0/070/69-1/11/70/05 - 0/230/055-تغيير در ذخيره سازي ها

 - 0/300/20-0/601/200/50- -  - 0/30-ميانگين تغييرات ذخيره سازي 2004 الي 2008

 سال 2009 در حالى به پايان خود نزديك مى گردد كه قيمت هاى 
سبد  قيمت  است.  سرگذاشته  پشت  را  نشيبى  و  پُرفراز  دورة  نفت 
اوپك كه در ماه ژوئيه 2008 به سطح 131/22 دالر در بشكه رسيده 
بود به دنبال بحران اقتصادى كه به سقوط قيمت ها منجر گرديد در 
دسامبر 2008 به سطح 38/60 دالر در بشكه سقوط كرد. اين رقم 
در ژانويه 2009 به 41/54 دالر در بشكه رسيد و بعد از آن به تدريج 
افزايش يافت و در نوامبر 2009 به 76/29 دالر در بشكه رسيد. يعنى 
قيمت ها از ابتداى 2009 تا ماه نوامبر اين سال در حدود 34/75 دالر 
در بشكه افزايش يافتند. ميانگين قيمت سبد اوپك نيز از ابتداى سال 

تا پايان نوامبر به 59/85 دالر در بشكه رسيد.
كه  است  مطرح  سؤال  اين  جديد  سال  به  ورود  درآستانة  اما   
روند قيمت ها در سال 2010 چگونه خواهد بود. براى پاسخ دادن 
بود.  خواهد  مفيد  تقاضا  و  عرضه  بنيادهاى  بررسى  سؤال  اين  به 
ارقام عرضه و تقاضاى جهانى نفت كه توسط دو مرجع معتبر يعنى 
نشان  است،  شده  منتشر  انرژى  بين المللى  آژانس  و  اوپك  سازمان 

خواهد  روبه رو  عرضه  مازاد  با  درسال 2010  نفت  بازار  مى دهدكه 
جهانى  تقاضاى   2010 سال  در  هرچند  واقع  در   .(1 (جدول  بود 
نفت افزايش خواهد داشت اما مازاد عرضه نيز بر بازار سايه خواهد 
افكند. براساس گزارش اوپك تقاضاى جهانى نفت در سال 2010 به 
ميزان 760 هزار بشكه رشد خواهد داشت و به 85/07 ميليون بشكه 
در روز خواهد رسيد. اما پيش بينى مى شود كه توليد كشورهاى غير 
اوپك با رشد 920 هزار بشكه اى به سطح 56/56 ميليون بشكه برسد 
و بنابراين تقاضا براى نفت اوپك به 28/51 ميليون بشكه در روز 
خواهد رسيد كه در اين صورت 160 هزار بشكه كمتر از سال 2009 
خواهد بود. در اين شرايط اگر اوپك در سال 2010 به توليد فعلى 
خود (29/21 ميليون بشكه در روز) ادامه دهد، مازاد عرضة اوپك 
مشابه  محاسبات  رسيد.  خواهد  روز  در  بشكه  هزار  سطح 690  به 
مازاد  اين  مى دهد  نشان  انرژى  بين المللى  آژانس  گزارش  براساس 
معادل 720 هزار بشكه خواهد بود. بنابراين در سال آينده نه تنها 
بازار با كمبود نفت مواجه نخواهد شد بلكه مازاد عرضه نيز وجود 
خواهد داشت و نمى توان انتظار داشت كه بنيادهاى بازار قيمت ها را 

به سطوح باالتر ازآنچه در حال حاضر وجود دارد ارتقاء دهند.
بحران  وقوع  دليل  به  نفت  جهانى  تقاضاى   2009 سال  در   

قيمت هاى نفت در سالى سرشار از عدم اطمينان 
بهروز بيك عليزاده

تحليلگر ارشد بازار نفت
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گزارش  براساس  كاهش  ميزان  و  يافت  كاهش  شدت  به  اقتصادى 
اوپك به 1/4 و براساس گزارش آژانس بين المللى انرژى به 1/45 
خود  توليد  متناسبًا،  كرد  تالش  اوپك  رسيد.  روز  در  بشكه  ميليون 
را كاهش دهد تا بتواند از قيمت هاى نفت دفاع كند. بر اين اساس 
اوپك تصميم گرفت 4/2 ميليون بشكه از توليد خود را از ابتداى 
سال 2009 از بازار خارج كند. هرچند اوپك نتوانست صد در صد به 
تعهد خود عمل كند اما تا حد زيادى موفق بود. آمار منتشره از سوى 
اوپك مبتنى بر گزارش منابع ثانويه، نشان مى دهد كه در سه ماهة 
اول تاسوم 2009،پايبندى اعضاى اوپك به تعهدات كاهش توليد، به 
ترتيب در سطح 70، 75 و 65 درصد قرار داشته و در ماه اكتبر نيز به 
60 درصد رسيده است. تصميم مذكور تعادل بين عرضه و تقاضا را 
برقرار نمود. در سال 2009 بازار نفت تنها با حدود50 هزار بشكه در 
روز مازاد عرضه مواجه بود و بدون ترديد اين تالش در بازگرداندن 
سال  در  مى شود  پيش بينى  اما  بود.  مؤثر  باالتر  سطوح  به  قيمت ها 
2010 مازاد عرضه به حدود 700 هزار بشكه در روز برسد. در واقع 
برخالف سال 2009 كه تقاضا دچار رشد منفى بود درسال 2010 
پيش بينى مى شود با بهبود اوضاع اقتصادى، تقاضاى جهانى نفت با 
رشد مثبت همراه گردد و براساس گزارش اوپك تقاضاى جهانى به 
ميزان 760 هزار بشكه در روز و براساس برآورد آژانس بين المللى 
انرژى به ميزان 1/34 ميليون بشكه در روز افزايش يابد. اما افزايش 
تقاضا به تنهايى براى حفظ قيمت كافى نيست. از يك سو عرضه 
نفت كشورهاى غير اوپك نيز در سال 2010 افزايش خواهد داشت 
و از سوى ديگر شواهد نشان مى دهد كه اوپك تمايلى ندارد توليد 
خود را بيش از اين كاهش دهد و در بهترين شرايط، سطح فعلى 
افزايش  احتمال  حال  عين  در  و  كرد  خواهد  حفظ  را  خود  توليد 
توليد اوپك نيز وجود دارد. بنابراين همان طور كه اشاره شد بازار 
در سال 2010 با 690 تا 720 هزار بشكه در روز مازاد نفت مواجه 
خواهد شد و نمى توان انتظار داشت كه قيمت هاى نفت از افزايش 
 ICAP چشمگيرى برخوردار شوند. از سوى ديگر مؤسسه كشتيرانى
ذخيره سازى هاى  ميزان   2009 نوامبر  ماه  در  كه  است  كرده  اعالم 
تقريبا  كه  است  رسيده  بشكه  ميليون  به 90/3  آب،  روى  بر  شناور 
15 ميليون بشكه بيشتر از پايان ماه اكتبر 2009 بوده و ممكن است  ً
حجم  اين  كند.  پيدا  افزايش  بشكه  ميليون   6/5 نيز  سال  پايان  تا 
چشمگير ذخاير، قيمت هاى نفت را با مخاطرات قابل توجهى روبرو 

خواهد ساخت.
  با نزديك شدن به آغاز سال نو ميالدى تحليل گران به پيش بينى 
اوضاع بازار و قيمت هاى نفت براى سال 2010 پرداخته اند. ميانگين 
دولتى،  مؤسسات  آن ها  بين  در  كه  مختلف  موسسه  شانزده  نظرات 
داللى و مشاوره اى وجود دارد نشان مى دهد كه در سال 2010 قيمت 
نفت خام برنت به طور متوسط در سطح 72/63 دالر در بشكه قرار 
خواهد داشت. حداقل اين پيش بينى ها در سطح 58 دالر در بشكه 

و حداكثر آن ها در سطح 90 دالر در بشكه قرار دارد و فاصله بين 
حداقل و حداكثر پيش بينى ها 32 دالر در بشكه است. از اين فاصله 
چشم گير مى توان نتيجه گرفت كه در سال آينده ميالدى بازار با عدم 

اطمينان بسيارى مواجه خواهد بود.
شواهد  معتقدند  مؤسسات  اين  قيمت ها،  حداكثرى  درسمت   
مؤسسه  حتى  مى كند.  حكايت  اقتصادى  اوضاع  بهبود  از  بسيارى 
Barclays اعالم كرده است كه رشد اقتصاد جهانى در سال 2010 

رشد  بر  مبتنى  پيش بينى  اين  رسيد.  خواهد  درصد   4/2 سطح  به 
عضو  كشورهاى  اقتصادى  اوضاع  بهبود  و  آسيا  مداوم  اقتصادى 
همچنان  بيست  گروه  كه  معتقدند  حداكثرى ها  مى باشد.   OECD

اين  و  داد  خواهند  ادامه  خود  مالى  مشوق  بسته هاى  اجراى  به 
موضوع باعث خواهد شد كه تقاضا براى نفت افزايش يابد. درعين 
و  شد  خواهد  همراه  كاهش  با  اوپك  غير  كشورهاى  توليد  حال 
توليدكنندگان اوپك نيز همچنان توليد خود را محدود خواهند كرد. 
درعين حال سياست هاى پولى و مالى به كاهش بيشتر ارزش دالر 
منجر خواهد گرديد كه اين موضوع نيز به نوبه خود باعث تقويت 
قيمت هاى  است  ممكن  معتقدند  برخى  حتى  خواهد شد.  قيمت ها 

نفت به 100 دالر در بشكه نيز برسد.
 در سمت حداقلى ها، پيش بينى كنندگان بر اين باورند كه هرچند 
اقتصاد جهانى رو به بهبود قرار دارد، اما مشكالت آن به طور كامل 
يافته  افزايش  بايد،  كه  آنچه  از  بيش  نفت  قيمت هاى  و  نشده  حل 
را  نفت  تقاضاى  رشد  و  اقتصادى  رشد  پيش بينى هاى  آن ها  است. 
باعث  بورس بازان  معتقدند  و  مى دانند  خوش بينانه  اندازه  از  بيش 
شده اند كه قيمت ها از بنيادهاى عرضه وتقاضا دور شوند و سطح 
شمار  به  قيمت ها  براى  تهديدى  نيز  نفتى  ذخيره سازى هاى  باالى 

مى آيند.
 به هر حال به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه حتى مؤسساتى 
كه بسيار خوش بين هستند خطر پايين بودن رشد اقتصادى را دور 
از ذهن نمى دانند. نرخ باالى بيكارى، ضعيف بودن شاخص اعتماد 
مصرف كنندگان، سودآورى پايين شركت ها، وعدم اجراى برنامه هاى 
مشوق اقتصادى همگى ممكن است رشد اقتصاد جهانى را به مخاطره 
اندازند. اين عوامل در كنار افزايش به كارگيرى سوخت هاى جايگزين 
و بهتر شدن كارايى انرژى، ممكن است تقاضاى نفت را تحت تأثير 
نيستندكه  معتقد  طرف  دو  از  هيچكدام  حال  هر  به  ولى  دهند.  قرار 
ممكن است قيمت هاى نفت به سطحى كمتر از ابتداى سال 2009 
توانسته  خود  مديريت  با  نيز  اوپك  اين كه  ويژه  به  كند،  بازگشت 
است كفى را براى قيمت ها تعيين كند. به اين ترتيب به نظر مى رسد 
مخاطرات موجود در بازار اين باور را تقويت مى كند كه هرچقدر به 
پيدا  افزايش  آن  تحقق  امكان  كنيم،  حركت  قيمت ها  حداقل  سمت 
مى كند. به ويژه اين كه ميانة پيش بينى هاى ارايه شده توسط مؤسسات 

ياد شده نيز تقريباً در سطح 70 دالر در بشكه قرار دارد. 
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معرفى انواع بازارهاى بين المللى و 
فرمول هاى قيمت گذارى نفت خام 

احمد نقى لو
كارشناس ارشد مهندسى انرژى- دانشگاه آزاداسالمى- 

واحد علوم و تحقيقات تهران

نفت خام  قيمت  گذشته  قرن  اواسط  تا 
كمى  بسيار  اهميت  از  آن  فرآورده هاى  و 
اكتشاف  اولين  از  پس  ولى  بود،  برخوردار 
اقتصادى نفت و شروع پااليش آن، اهميت 
اين ماده به طور روز افزونى افزايش يافت؛ 
ماده  اين  حاضر  حال  در  كه  به گونه اى 
استفاده  مورد  گسترده اى  صورت  به  حياتى 

بسيارى  ميان  مبادله  وسيله  و  گرفته  قرار 
بنابراين  است.  كشورها  و  شركت ها  از 
بازارهاى بين المللى نفت خام و فرآورده هاى 
اين  عرضة  و  مبادله  محل  عنوان  به  نيز  آن 
و  است  برخوردار  زيادى  اهميت  از  ماده 
همين  در  نفت  جهانى  قيمت  درحقيقت 
بين المللى  بازارهاى  مى شود.  تعيين  بازارها 
فيزيكى نفت به دو نوع بازارهاى بين المللى 
بين المللى  بازارهاى  و  نفت خام  فيزيكى 
فيزيكى فرآورده هاى نفتى است كه در ادامه 
بازارهاى بين المللى فيزيكى نفت خام شرح 

داده مى شود.
 

 1. بازار شمال غربى اروپا  
(NWE)

قيمت   (MARKER) ارزيابى  شاخص   
بازار،  اين  در  عرضه  مورد  نفت خام هاى 
توليد  كه  است   (BRENT) برنت خام  نفت 
قابل  و  روز  در  بشكه  هزار  حدود 480  آن 
 (SULLOM VOE) تحويل در بندر سالم وو
در درياى شمال است. ميزان محموالت آن 
500 هزار بشكه اى و با ضريب عملياتى 5- 
/+ درصد معامله مى شود. از نظر مشخصات 
نينيان  خام  نفت  با  كه  خام  نفت  اين  فنى 
درجة  داراى  مى شود،  مخلوط   (NINIAN)
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0/4درصد  گوگرد  ميزان  و   38/  5  API

وزنى است. ديگر نفت خام هاى عمده مورد 
در  فنى  مشخصات  با  بازار  اين  در  معامله 

ذيل آورده شده است.
انگليس  فورتيس  خام  نفت    .1 
API 40/4 و درصد  (FORTIES) با درجة 
وزنى گوگرد 0/35 كه نقطة تحويل آن بندر 

HOUND در درياى شمال است.

 (OSEBERG) نفت خام اوزبرگ   .2 
وزنى  درصد  و   35/5  API درجة  با  نروژ 
خام هاى  نفت  از  يكى   0/24 گوگرد 
و  است   MIDDLE DISTILLATE RICH

درياى  در   STURE بندر  آن  تحويل  نقطة 
شمال است.

اكوفيسك  خام  نفت    .3 
و   41/7  API درجة  با  نروژ   (EKOFISK)
تحويل  قابل  كه  گوگرد 0/17  وزنى  درصد 

در TEESSIDE درياى شمال است.
خام  نفت   (FLOTTA) فلوتا    .4 
وزنى  درصد  و   36  API درجة  با  ترش 
در  تحويل  مبدأ  داراى  كه   1/2 گوگرد 

ترمينال FLOTTA در درياى شمال است.
استانجورد  خام  نفت    .5 
 38/ 3 API (STANJORD) نروژ با درجة 
از  يكى  كه   0/24 گوگرد  وزنى  درصد  و 
درياى   GASOLINE RICH نفت خام هاى 

شمال است.
 دورة ارزيابى براى نفت خام هاى درياى 
 Dated) موعددار  برنت  از  غير  به  شمال 
Brent) 10 الى 20 روز بعد از انتشار قيمت 

هرچند به عنوان مثال  آن ها در بازار است. 
 OIL MARKETWIREPLATT'S نشرية  
محفوظ  خود  براى  را  حق  اين   CRUDE

از  خارج  نياز  صورت  در  كه  مى داند 
نفت  ارزيابى  به  نسبت  نيز  مزبور  دورة 
بازار  هنگامى كه  و  كند  اقدام  فوق  خام هاى 
يا   CONTANGOSTEEPحالت هاى در 
است،   STEEP BACKWARDATION

برنت  با  خام ها  نفت  اين  كيفيت  اختالف 
موعددار را مالك عمل قرار دهد. البته تمام 
شمال  درياى  در  توليدى  خام هاى  نفت 

اختالف  داراى  موعددار  برنت  به  نسبت 
هستند. كيفيت 

نفت  عنوان  به  كه  ديگرى  خام  نفت   
خام هاى  نفت  ارزيابى  براى  شاخص  خام 
نفت  مى شود  عرضه  بازار  اين  در  ترش 
بنادر   طريق  از  كه  است  روسيه  اورال  خام 
در   GDANSK , VENTSPIL , ROSTOK

بندر  به  كشتى  با   TALLINN و  لهستان 
 CIF صورت  به  آن  قيمت  و  حمل  رتردام 
رتردام در بازار، مالك عمل براى خريداران 

و فروشندگان است.
 اين نفت خام با درجة API 32 و درصد 
خام هاى  نفت  نوع  از   1/4 گوگرد  وزنى 
GASOIL RICH است. البته فروش اين نوع 

علت  به  رتردام   CIF صورت  به  خام  نفت 
وجود مخازن عظيم استيجارى نفت خام در 
شبكه  طريق  از  كه  است  هلند  رتردام  بندر 
و  اروپا  نقاط  سراسر  به  لوله  خطوط  وسيع 
با  بنابراين  است.  متصل  آن  پااليشگاه هاى 
بندر  در  آن  تخليه  و  محموله ها  اين  خريد 
طريق شبكه  خريداران مى توانند از  رتردام، 
خطوط لوله، آن را سريعًا به مراكز مصرف 

نمايند. منتقل 
 البته كلية نفت خام هاى وارداتى به اين 
 15 برنت  نفت خام  قيمت  حسب  بر  بازار 
موعددار  برنت  به  كه   - سلف  بازار  روزه 
به  بازار  در  و  ارزيابى  مى گردد-  تبديل 
فروش مى رسد. به عنوان مثال نفت خام هاى 
ايران، كويت و ليبى همگى بر حسب برنت 

موعددار قيمت گذارى مى شوند.
 

 2. بازار آفريقاى غربى 
(WEST AFRICA)

 در بازار آفريقاى غربى 6 نوع نفت خام 
نفت  اين  بازار  عمدة  كه  مى شود  عرضه 

خام ها بازار آمريكا است.
 QUA شيرين  سبك  خام  نفت    .1 
درصد  و   35  API درجة  كه  نيجريه   IBO

وزنى گوگرد0/33 دارد.
شيرين  و  سبك  خام  نفت    .2 
 API درجة  با  نيجريه   BONNY LIGHT

35/7 و درصد وزنى گوگرد 0/14 كه جزء 
بازار  اين   GASOIL RICH خام هاى  نفت 

است.
شيرين  و  سنگين  خام  نفت    .3 
و   31  API درجة  با  نيجريه   FORCADOS

درصد وزنى گوگرد 0/2 كه از جمله ديگر 
بازار  اين   GASOIL RICH نفت خام هاى 
است و GASOIL استحصالى از يك بشكه 

آن به 60 درصد مى رسد.
شيرين  و  سبك  خام  نفت    .4 
 API درجة  با  نيجريه   BRASS RIVER

43/5 و درصد وزنى گوگرد 0/07
 BONNY MEDIUM خام  نفت    .5 
وزنى  درصد  و   27  API درجة  با  نيجريه 
گوگرد 0/2 كه يكى ديگر از نفت خام هاى 

GASOIL RICH اين بازار است.

 CABINDA شيرين  خام  نفت    .6 
منطقه  دو  توليدات  از  مخلوطى  كه  آنگوال 
درجة  و  است   MALONGO و   TAKUIA

 0/13 گوگرد  وزنى  درصد  و   32/  3  API

دارد.
 قيمت نفت هاى خام فوق الذكر برحسب 
مورد  بازار  در  موعددار  برنت  قيمت هاى 
دو  به  آن  معامالت  و  مى گيرد  قرار  مبادله 
طريق، تك محموله و قراردادهاى مدت دار 
نيجريه  دولت  ماه  هر  است.   (TERM)
نسبت به اعالن قيمت رسمى براى هر يك 
از نفت خام هاى توليدى خود اقدام مى كند و 
در آن، حق اختيار تعيين دورة قيمت گذارى 
قبل  هفته  يك   - هفته  سه  مدت  براى  را 
از روز خاتمه بارگيرى (B/L DATE) و دو 
هفته بعد از روز خاتمه بارگيرى- به قيمتى 
بين 5 تا 15 سنت در هر بشكه - متناسب 
تغيير  ماه  هر  آن  ميزان  كه  بازار  شرايط  با 

مى كند- به مشترى مى فروشد.
 از آن جائى كه قيمت نفت خام هاى اين 
بازار، مرتبط به برنت موعددار قيمت گذارى 
اين  در  شده  عرضه  نفت خام هاى  مى شود، 
بازار امكان رقابت در چهار بازار ذيل را نيز 
كشورهاى  جغرافيائى  موقعيت  (البته  دارد. 
مزاياى  از  يكى  آفريقا  در  آنگوال  و  نيجريه 
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خوب اين بازار است)
بازار آمريكا محل فروش بيشترين    .1 
بازه اى  در  خام  نفت  اين  محموله هاى 
 ARBITRAGE) آربيتراژ  پنجرة  كه  است 
باز  آمريكا  بازار  سمت  به   (WINDOW

نفت خام   (SPREAD) اختالف  يعنى  باشد. 
 (WTI) اينترمدئيت تكزاس  وست  با  برنت 
در  دالر   1/40 از  بيشتر  سلف  بازار  در 
اين  نفت خام هاى  معموالً  باشد.  بشكه  هر 
عرضه  آمريكا  بازار  در   CIF قيمت  به  بازار 

مى شوند.
از  ديگر  يكى  مديترانه  بازار    .2 
محل هاى فروش محموله هاى آفريقاى غربى 
نفت خام هاى  ديفرانسيل  كه  زمانى  است. 
و  كاهش  مديترانه  بازار  در  شده  عرضه 
مديترانه  بازار  در  اورال  خام  نفت  قيمت 

گران مى شود، پااليشگران و خريداران نفت 
خام در بازار مديترانه نسبت به خريد نفت 
خام هاى بازار آفريقاى غربى اقدام مى كنند.

بازار اروپاى شمال غربى، زمانى    .3 
سبك  خام هاى  نفت  عرضة  كمبود  با  كه 
نفت  ديفرانسيل  و  گردد  روبر  شيرين  و 
شود،  گران  اندازة  از  بيش  آن  خام هاى 
نفت خام هاى بازار آفريقاى غربى جايگزين 

درياى  نفت خام هاى  با  رقابت  براى  خوبى 
شمال محسوب مى شوند.

بازار خاوردور، از ديگر بازارهاى    .4 
آفريقاى  نفت خام هاى  براى  جذاب  بسيار 
قيمت  اختالف  كه  زمانى  است،  غربى 
دوبى  و  برنت  نفت خام  ميان   (SPREAD)
در بازار معامالت سلف به حدود يك دالر 
آربيتراژ  پنجرة  و  يابد  كاهش  بشكه  هر  در 
به سمت بازار خاوردور باز و نفت خام هاى 
نظير  آسيائى  بازارهاى  سمت  به  بازار  اين 
كشورهاى هند، كره جنوبى، ژاپن، فيليپين، 

تايوان، تايلند و چين سرازير شود.
 

 3. بازار مديترانه 
(MEDITERRANEAN)

 شاخص اين بازار نفت خام اورال روسيه 

با درجة API 5 /32 و درصد وزنى گوگرد 
 (AUGUSTA) آگوستا  بندر  سيف  و   1/4
در سيسيلى ايتالياست. مبادى صادرات اين 
 NOVOROSSIYSK نفت خام به بازار، بنادر
درياى  در  اوكراين  در   ODESSA و  روسيه 
سياه است. مشترى هاى عمدة اين نفت خام، 
كشورهاى فرانسه، ايتاليا و اسپانيا هستند كه 
در پاره اى از مواقع اسرائيل نيز از مشتريان 

عمدة اين نفت خام در بازار مديترانه است. 
قيمت هاى اين نفت خام بسيار بى ثبات بوده 
و نمى تواند به عنوان شاخص مناسبى براى 

ديگر نفت خام ها لحاظ شود.
 از ديگر نفت خام هاى شاخص در اين 

بازار، مى توان موارد زير را نام برد.
درجة  با  ايران  سبك  خام  نفت    -1 
API 33 تا 34 و درصد وزنى گوگرد 1/4 

 30 API درجة  با  ايران  سنگين  نفت خام  و 
بندر  فوب  و   1/8 گوگرد  وزنى  درصد  و 
كه  مصر  در   (SIDI KERIR) كرير  سيدى 
عرضة  عدم  علت  به  است  سالى  چند  البته 
محموله  تك  به صورت  نفت خام ها  اين 
قيمت  ارزيابى  مديترانه،  بازار  در   (SPOT)
روسيه  اورال  خام  نفت  براساس  آن ها 
بايستى  كه  صورتى  در  مى گيرد،  صورت 
خام هاى  نفت  از  تابعى  روسيه،  خام  نفت 

ايران فوب سيدى كرير باشد.
متوسط  و  سبك  خام هاى  نفت    -2 
عربستان سعودى كه به صورت فوب سيدى 
قيمت هاى  آن  قيمت  و  شده  فروخته  كرير 
رسمى اعالن شده عربستان است. در واقع 
هر  در  سنت   50 تا   40 ميزان  به  عربستان 
حمل  هزينة  با  ارتباط  در  تخفيف  بشكه 
درياى  تا  فارس  خليج  از  نفت خام ها  اين 
و  مى كند  اعطاء  خود  مشتريان  به  مديترانه 
در  سعودى  عربستان  خام هاى  نفت  قيمت 
بازار مديترانه تابعى از قيمت هاى اورال در 

اين بازار نيست.
 SYRIAN) سوريه  خام  نفت    -3 
LIGHT) با درجة API 35 و درصد وزنى 

گوگرد 0/5، كه هر ماه با اعالن قيمت رسمى 
قيمت هاى  براساس   - بازار  در  آن  فروش 
بازار  در  خام  نفت  اين  محموالت  فروش 
تك محموله- بيشترين منافع را از اين بازار 
مى برد. ارزيابى قيمت اين نفت خام براساس 
قيمت هاى اورال روسيه سيف بندر آگوستا 

در سيسيلى (SICILY) ايتاليا است.
با  عراق  كركوك  نفت خام    -4 
 ،2 گوگرد  وزنى  درصد  و   36  API درجة 
كه  تركيه   (CEYHAN) جيحان  بندر  فوب 



شماره 121 - آذر ماه 1388

18

قيمت هاى  حسب  بر  رسمى  قيمت  داراى 
فوب   - سعودى  عربستان  سبك  خام  نفت 
خام  نفت  براى  اروپا  مقصد  به  رأس التنوره 

سبك عربستان- است.
با  ليبى   ES SIDER نفت خام    -5 
درجه API 37 و درصد وزنى گوگرد 0/5 
از جمله نفت خام هاى سبك و شيرين اين 
بازار است كه قيمت آن توسط دولت ليبى 
فروش  رسمى  قيمت  به صورت  ماهه  هر  و 

در بازار اعالن مى شود.
 SUEZ) سوئز  مخلوط  نفت خام    -6 
BLEND) مصر با درجه API 32 و درصد 

شاخص هاى  از  يكى   1/5 گوگرد  وزنى 
اين بازار است كه هم در بازار شرق كانال 
با  سوئز  كانال  غرب  بازار  در  هم  و  سوئز 
مى كند.  رقابت  ترش  نفت خام هاى  ديگر 
نفت  اين  قيمت  ارزش گذارى  درصد   15
نفت خام  منتشره  قيمت هاى  براساس  خام 
نشرية  كريردر  سيدى  فوب  ايران  سنگين 
برحسب  نفت خام  Platt's است. قيمت اين 

ماهه  هر  و  موعددار  برنت  نفت خام  قيمت 
در  مصر  دولت  سوى  از  رسمى  به صورت 
بازار اعالن مى گردد. فروش محموالت اين 
معموالً  محموله  تك  به صورت  نفت خام 
 (PREMIUM) مرغوبيت  حق  پرداخت  با 
پنجرة  كه  هنگامى  غالبًا  مى گيرد.  صورت 
آربيتراژ از بازار غرب به سمت بازار شرق 
از  را  خام  نفت  اين  هندى ها  مى شود،  باز 

طريق مناقصه خريدارى مى كنند.
 

 4. بازار خليج فارس 
(PERSIAN GULF)

 نفت خام هاى شاخص در اين بازار در 
زير آمده است.

با   (DUBAI) دوبى  نفت خام    -1 
گوگرد  وزنى  درصد  و   30/  7  API درجة 
آن  قيمت  ماهيانه  ميانگين  كه  است.   1/9
جهت  دوبى  سلف  بازار  ماه  اولين  براى 
فارس  خليج  نفت خام هاى  قيمت  تعيين 
كويت  عربستان،  ايران،  نفت خام هاى  مانند 
و  خاوردور  بازار  در  مكزيك  ايسموس  و 

آسيا مورد استفاده قرار مى گيرد.
عمان  شاخص  نفت خام    -2 
درصد  و   34  API درجة  با   (OMAN)
به  نسبت  ديفرانسيلى  با   1/2 گوگرد  وزنى 
رسمى  ماهيانه  قيمت  با  و  دوبى  خام  نفت 
 RETROACTIVE  ) به ماسبق  عطف 
وزارت  توسط  كه   (PRICEMONTHLY

 Ministry of) عمان  معادن  و  نفت 
مى شود  تعيين   (Petroleum and Mines

مى شود.  مبادله  است،  معروف   MPM به  و 
نظير  نشرياتى  در  عمان  نفت خام  قيمت 
PLATT'S تنها به صورت قيمت در يك ماه 

آينده (FORWARD) در بازار تك محموله 
 MPM ارزيابى مى شود. قيمت هايى كه براى
نشان دهندة  مى شود،  منتشر  بازار  در  عمان 
ديفرانسيل قيمت فروش تك محمولة عمان 
كشور  اين  رسمى  ماهانه  قيمت  به  نسبت 
نفت  اين  رسمى  قيمت هاى  است.  بازار  در 
خام ماهانه و عطف به ماسبق بوده كه نتيجه 
ميانگين معامالت تك محموله عمان در ماه 
قيمت هاى  ماهانه  ميانگين  است.  گذشته 
عمان در بازار براى تعيين قيمت محموله ها 
آفريقا  حتى  و  آسيا  و  دور  خاور  بازار  در 

مورد استفاده قرار مى گيرد.
سعودى  عربستان  خام هاى  نفت    -3 

در سه دسته ارزيابى مى شود.
عربستان  سبك  خام  نفت   1-3   
 33/5  API درجة  با   (ARAB LIGHT)
بندر  فوب   ،1/8 گوگرد  وزنى  درصد  و 
رأس التنوره، داراى قيمت رسمى به مقاصد 
بازارهاى خاوردور و آسيا، اروپا، مديترانه و 
آمريكاست. قيمت هاى رسمى اين نفت خام 
تا پنجمين روز هر ماه براى ماه بعد در بازار 
اين  مى شود.  اعالن  آرامكو  سوى  از  رسمًا 
نفت خام، رقيب نفت خام سبك ايران است 
قيمت گذارى  در  ايران  نفت  ملى  وشركت 
رسمى  قيمت هاى  از  ايران  سبك  خام  نفت 
استفاده  بازار  در  خام  نفت  اين  فروش 
مى كند. حق مرغوبيت نفت خام سبك ايران 
نسبت به اين نفت خام حداقل 20 سنت در 

هر بشكه است.

عربستان  متوسط  نفت خام   2-3   
 API درجة  با   (ARAB MEDIUM)
فوب   ،2/5 گوگرد  وزنى  درصد  و   31
رأس التنوره، داراى قيمت رسمى به مقاصد 
مديترانه  اروپا،  آسيا،  و  خاوردور  بازارهاى 
و آمريكاست. اين نفت خام رقيب نفت خام 
سنگين ايران است و در بازارهاى مختلف، 
شركت ملى نفت ايران از قيمت هاى رسمى 
اين نفت خام استفاده مى كند. حق مرغوبيت 
نفت  اين  به  نسبت  ايران  سنگين  خام  نفت 
خام در بعضى از بازارها تا 60 سنت در هر 

بشكه مى رسد.
سنگين  نفت خام   -3-3   
درجة  با   (ARAB HEAVY) عربستان 
 ،2/7 گوگرد  وزنى  درصد  و   27  API

متوسط  و  سبك  نفت خام هاى  نظير 
براى  ماهانه  رسمى  قيمت  داراى  عربستان 
است.  مديترانه  بازار  به جزء  بازارها  كليه 
سبك  فوق  و   (BERRI) برى نفت خام هاى 
صورت  به  عربستان   (SUPPER LIGHT)

شاخص در بازار عمل نمى كنند.
اين  در  شده  عرضه  نفت خام  ديگر   
بازار، نفت خام سنگين كويت است كه با 10 
نسبت  تخفيف  بشكه  هر  در  سنت   25 الى 
و  ارزيابى  عربستان  متوسط  خام  نفت  به 
قيمت آن توسط دولت كويت و به صورت 
قيمت هاى  اعالن  از  پس  ماه  هر  رسمى 
مى گردد.  اعالن  بازار  در  عربستان  رسمى 
نفت خام هاى سبك و سنگين ايران، مخلوط 
اين  در  سيرى  و  فروزان  مخلوط  الوان، 
الوان  خارك،  بنادر  فوب  صورت  به  بازار 
و سيرى به بازارهاى جهان عرضه مى شوند 
خام هاى  نفت  تابع  قيمت گذارى  در  و 
مقاصد  براى  دوبى  و  عمان  نظير  شاخص 
نفت خام هاى  و  آفريقا  و  آسيا  خاوردور، 
سبك و متوسط عربستان براى مقاصد اروپا 

و كارائيب هستند.
 

(ASIA) 5. بازار آسيا 
خام  نفت  شاخص  بازار،  اين  در   
 API درجة  داراى  كه  است  مالزى   TAPIS
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كه  است   0/03 گوگرد  وزنى  درصد  و   46
 KERTEH, OFF TRENGGANU بندر  از 
و  اندونزى  نفت خام هاى  مى شود.  صادر 
استراليا عمدتًا براساس قيمت اين نفت خام 
بازار  در  مرغوبيت  يا  و  تخفيف  با  همراه 
عرضه مى شوند. به غير از نفت خام شاخص 
 DUBAI و   OMAN نفت خام هاى   TAPIS

شاخصى  نفت خام هاى  ديگر  جمله  از 
قيمت  تعيين  براى  بازار  اين  در  كه  هستند 
استفاده مى شوند.  مبادله  مورد  نفت خام هاى 
قيمت  كاغذى  بازار  در  ماه  هر  روز  اولين 
اين  البته  مى شود.  تعيين   TAPIS نفت خام 
بوده  سلف  معامالت  بازار  داراى  نفت خام 
سه  و  آينده  چهارماه  براى  آن  نرخ هاى  و 
ماهه اول و سه ماهه دوم بعد از آن در بازار 

منتشر مى شود.

 MINAS خام هاى  نفت  قيمت   
 ATTAKA ARUN HANDIL CINTA

 LALANG و   DURI WIDURI BELIDA

اندونزى براساس قيمت رسمى كه از سوى 
اعالن  بازار  در  ماهه  هر  كشور  اين  دولت 
مى شود.  مبادله  دارد  نام   ICP و   مى شود 
اين  روزانة  قيمت هاى  ارزيابى  اساس 
تا   15 براى  كه  است  مبادالتى  نفت خام ها 

45 روز آينده در بازار روى آن ها انجام شده 
است. به عالوه  ICP به عنوان شاخصى براى 
ارزيابى نفت خام هاى اين بازار نيز است. از 
جمله نفت خام هاى مورد مبادله در اين بازار 
آفريقاى  خاورميانه،  نفت خام هاى  غير از  به 
آمريكائى  خام  نفت  اروپا،  شمال  و  غربى 

آالسكا (ANS) است.
 اخيراً در اثر سرمايه گذارى شركت هاى 
نيل  خام  نفت  سودان،  در  ومالزيايى  چينى 
سودان نيز به اين بازار وارد شده كه ميزان 
در  بشكه  هزار   300 حدود  آن  فعلى  توليد 
مبداء  در  آن  بشكه  هزار   50 كه  است  روز 
مصرف و بقيه به خارج صادر مى شود. نفت 
خام سبك بصره، فوب ترمينال البكر عراق 
قيمت  و  مى شود  عرضه  بازار  اين  در  نيز 
نفت  رسمى  قيمت  براساس  معموالً  آن 

تعيين  خاور  مقصد  به  عربستان  سبك  خام 
مى گردد. 

(AMERICA) 6. بازار آمريكا 
است.  نفت خام  شاخص  بازار  اين  در   
و   40 تا   38  API درجة  با  خام  نفت  اين 
درصد وزنى گوگرد 0/3 از طريق خط لوله 
 CUSHING در  تحويل  قابل  و  خشكى  در 
ايالت   Midland يا  اوكالهما  ايالت  در 

تگزاس مبادله مى شود. قيمت اين نفت خام 
نشرية  در   CUSHING در  تحويل  براى 
نشرية   در  و  ماه  دو  براى   PLATT'S

منتشر  آينده  ماه  چهار  براى   ARGUS

مى شود. اّما براى تحويل در Midland تنها 
نفت  اين  مى شود.  منتشر  ماهه  يك  نرخ 
خام به عنوان شاخص در بازار بورس نفتى 
نيويورك (NYMEX) نيز تحت قراردادهاى 
كه  مى شود  مبادله  پيش فروش  و  پيش خريد 
فيزيكى  تحويل  آن ها  درصد   99 از  بيش 

ندارد.
 نفت خام هاى آفريقاى غربى، مديترانه، 
بازار  در  نيز  شمال  درياى  و  خاورميانه 
فشرده اى  رقابت  و  مى شوند  عرضه  آمريكا 
با نفت خام هاى بازار آمريكاى التين دارند. 
آمريكا  بازار  به  وارده  نفت خام هاى  تمامى 
بازار   WTI نفت خام  قيمت  برحسب 
ماه  دومين  يا  و  ماه  (اولين   FORWARD

(FORWARD) ارزش گذارى و مورد مبادله 
قرار مى گيرند.

 
 7. بازار آمريكاى التين 

(LATIN AMERICA)
 نفت خام شاخص در اين بازار همان 
اين  نفت خام هاى  اغلب  اّما  است،   WTI

دومين  در   WTI نرخ  برحسب  منطقه 
نشرية  در  كه   FORWARD بازار  ماه 
چرا  مى شوند.  ارزيابى  آمده   PLATT'S

يا   Backwardation حالت  در  بازار  كه 
نفت خام هاى  قيمت  است.   Contango

 350 محموله هاى  براى  بازار  اين 
فروش  براى  و  بيشتر  و  بشكه اى  هزار 
از  پس  روز   45 تا   15 بين  دوره اى  در 
چون  مختلف  نشريات  در  معامله  انجام 

مى شود. ارزيابى   PLATT'S

بازار،  اين  در  مهم  نفت خام هاى   
نفت خام هاى ونزوئالست كه عمدتًا به بازار 
صادر  بلندمدت  قراردادهاى  تحت  آمريكا 
مى شود و تنها نفت خام MESA آن در بازار 
برخوردار  خاصى  اهميت  از  محموله  تك 
نفت خام هاى  از  يكى  به عنوان  كه  است 
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التين  آمريكاى  بازار  در  شاخص  ترش 
 API درجة  داراى  خام  نفت  اين  است. 
ايران  سنگين  خام  نفت  رقيب  و  است   31
است. اين نفت خام برحسب WTI دومين 
قيمت گذارى  بازار  در   FORWARD ماه 
بندر  خام  نفت  اين  تحويل  محل  مى شود. 

FURRIAL در ونزوئالست.

 نفت خام هاى كلمبيا با مشخصات فنى 
زير از ديگر نفت خام هاى عرضه شده در اين 
 COVENAS بازار است كه همگى از بندر 

در كلمبيا صادر مى شوند.
 CANO سنگين  خام  نفت    .1 
درصد  و   30/8  API درجة  با   LIMON

وزنى گوگرد 0/47
با   CUSIANA سبك  خام  نفت    .2 
گوگرد  وزنى  درصد  و   36/3  API درجة 

0/25
نفت خام سنگين VASCONIA با    .3 
درجة API 27/3 و درصد وزنى گوگرد 0/7.

با  هم  آرژانتين  خام هاى  نفت   
مورد  بازار  اين  در  زير  فنى  مشخصات 

مبادله قرار مى گيرند.
 CANADON سنگين  خام  نفت    .1 
SECO با درجة API 25/9 و درصد وزنى 

بازار  به  آن  عرضة  محل  كه   0/3 گوگرد 
CALETA OLIVIA در آرژانتين است.

 ESCALANTE نفت خام سنگين   .2 
با درجة API 24/1 و درصد وزنى گوگرد 
 CALETA آن  صدور  محل  كه   0/2

CORDOBA در آرژانتين است.

 MEDANITO سبك  خام  نفت    .3 
كه رقيب نفت خام سبك ايران در اين بازار 
وزنى  درصد  و   35/1  API درجة  و  است 
بندر  آن  عرضة  محل  و  دارد   0/4 گوگرد 

PUERTO ROSALES در آرژانتين است.

عبارتند  بازار  اين  ديگر  نفت خام هاى   
از:

 (LORETO) پرو  سبك  خام  نفت   
گوگرد  وزنى  درصد  و   34  API درجة  با 
 PUERTO 0/29 كه مبداء صادراتى آن بندر

BAYOVAR در كشور پرو است.

 (ORIENTE) نفت خام سنگين اكوادور 
با درجة API 29/5 و درصد وزنى گوگرد 
بندر  خام  نفت  اين  صادرات  محل  كه   0/9

ESMERALDAS در اكوادور است.

 
(CANADA) 8. بازار كانادا 

نفت  بازار  در  شاخص  خام  نفت   

ماه  اولين  براى   WTI خام  نفت  كانادا 
نفت خام هاى  تمامى  است.   FORWARD

انتقال  لولة  خطوط  طريق  از  كشور  اين 
 EDMONTON تحويل  نقطه  دو  در  و 
ارزيابى  آلبرتا  ايالت  در   HARDISTY و  
دسته   3 داراى  و  مى شود  قيمت گذارى  و 

مشخصات فنى است.
شيرين  و  سبك  خام  نفت    .1 
با   PAR CRUDE يا   ALBERTA PAR

گوگرد  وزنى  درصد  و   40  API درجة 
كه   EDMONTON در  تحويل  قابل   ،0/3
قيمت هاى  ميانگين  براساس  آن  قيمت 
شركت هاى  سوى  از  رسمى  شده  اعالن 
 ESSO (IMPERIAL)، SUNCOR

ارزيابى   SHELL و   PETROCANADA

مى شود.
ترش  و  سنگين  خام  نفت    .2 
MIXED LIGHT SOUR كه از تركيب دو 

درصد  29/3و   API درجة  با  نفت خام  نوع 
نفتى  شركت  به  متعلق   1/6 گوگرد  وزنى 
 13  API درجة  با  خام  نفت  و   SUNCOR

شركت  به  متعلق   1 گوگرد  وزنى  درصد  و 
قيمت هاى  كه  است   (PETROCANADA)
شركت  دو  سوى  از  شده  اعالن  رسمى 
خام هاى  نفت  از  هريك  براى  فوق الذكر 
آن  ميانگين  و  شده  جمع  يكديگر  با  مزبور 
مالك قيمت گذارى اين نفت خام است. اين 
 EDMONTON در  تحويل  قابل  خام  نفت 

در ايالت آلبرتاست.
 BOW RIVER نفت خام سنگين   .3 
با  با  خام،  نفت  نوع  دو  از  مخلوطى  كه 
گوگرد  وزنى  درصد  و   25/7  API درجة 
كانادائى  دولتى  نفت  شركت  توليدى   2/1
درصد  و   25/2  API درجة  با  نفت خام  و 
شركت  به  متعلق  كه   2/1 گوگرد  وزنى 
قيمت هاى  كه  است   KOCH آمريكائى 
شركت  دو  سوى  از  رسمى  شده  اعالن 
مزبور با يكديگر جمع و ميانگين آن مالك 
نفت  اين  است.  آن  قيمت گذارى  در  عمل 
ايالت   HARDISTY در  تحويل  قابل  خام 

آلبرتاست. 
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ضرورت ها و راهكارهاي توسعة توليد 
پراكنده برق

شركت  مديرة  هيات  –عضو  وحدتي 
صبا-  آب  و  برق  صنايع  سرمايه گذاري 
اين  با  را  خود  بحث  سخنران  اولين  به عنوان 
جمله آغاز كرد، در شرايط فعلي ما راهي جزء 
توليد پراكنده نداريم. در علم مهندسي، توليد 
پراكنده به هر نوع توليد برق در ظرفيت هاي 
كم كه در محل مصرف و يا نزديك به آن با هر 
نوع تكنولوژي، اطالق مي شود. در دستورالعمل 

مگاوات   25 ظرفيت هاي  هم  نيرو  وزارت 
ساعت و كمتر در قالب توليد پراكنده تعريف 
شده است. اين روش كليه ديزل ها، موتورهاي 
گازسوز، توربين هاي گازي و آبي كوچك و 
توربين هاي  بادي،  توربين هاي  همه  تقريباً 
كوچك آبي و ميكرو توربين ها و فوتوولتاييك 

و انواع انرژيهاي نو را شامل مي شود. 
اما چرا ما بايد به سمت توليد پراكندة برق 

حركت كنيم، در حالي كه ما در شروع صنعت 
برق از همين نوع توليد پراكنده استفاده مي كرديم 
و در 4 دهة گذشته آنها را حذف كرده ايم و حال 
بعد از 60 سال دوباره در يك بازگشت به عقب 

همان روش را پيشنهاد مي كنيم؟
بازگشت به عقب در اين امر موضوعيت 
ديزلي  مولدهاي  زماني  برهة  آن  در  ندارد. 
نصب  هم  از  مجزا  صورت  به  برق  پراكندة 

مصرف انرژي در كشور ما طي سال هاي گذشته روند صعودي داشته تا جايي كه با ادامة روند موجود پيش بيني مي شود 
تا در كمتر از يك دهة آتي، ميزان مصرف انرژي اوليه در كشور از توليد پيشي گرفته و ايران به يك وارد كنندة انرژي تبديل 
شود. اين امر در حامل هايي كه بيشتر در اختيار مردم جامعه قرار دارد، ملموس تر است. برق يكي از اين حامل ها است. 
مصرف برق در كشور با روند صعودي طي سال هاي گذشته روبرو بوده كه رشد آن نه تنها به دليل نرخ رشد تقاضا، بلكه 
به دليل رشد تلفات توليد، انتقال و توزيع به همراه افزايش حجم توليد بوده است. يكي از راهكارهايي كه در سال هاي اخير 
به منظور كاهش تلفات و افزايش راندمان توليد برق در سطح جهان مورد استقبال قرار گرفته، توليد پراكنده برق است. براي 
تشريح بيشتر اين موضوع ميزگردي با عنوان «ضرورت ها و راهكارهاي توسعة توليد پراكندة برق» از سوي كميتة ملي انرژي 

در 9 آذرماه امسال در پژوهشگاه نيرو برگزار شد كه خالصه اي از مباحث مطرح شده در آن را در ادامه مي خوانيم.
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مي شدند و با بروز اشكال در هركدام، استفاده از 
ظرفيت ديگر مولدها براي پوشش شبكه ممكن 
نبود. اّما اكنون با توجه به وجود شبكة سراسري 
و اتصال همة مولدها به شبكه، مي توان ضمن 
اطمينان از تأمين برق، از ديگر مزاياي اين روش 
همچون توليد همزمان برق و حرارت استفاده 
كرد. بنابراين به هيچ وجه استفاده از اين روش 
اين  اكنون  و  نيست  عقب  به  بازگشت  يك 
روش يكي از جهت گيري هاي اصلي صنعت 

برق در دنيا است.
دو مسئلة اصلي در صنعت برق دنيا وجود 
دارد كه به نظر كارشناسان اولي توليد پراكنده 
و همزمان برق و حرارت و ديگري شبكه هاي 
هوشمند (Smart Grid) است كه با توجه به 
مطالعات و اقدامات جهاني در اين حوزه ما نيز 
راهي جزء حركت به سمت آنها نداريم. البته 
دو  اين  ارتباطي،  و  مخابراتي  پيشرفت هاي  با 

حوزه در شرايط موجود قابل اجرا است.
اما دليل ديگر توجه به اين حوزه، مبحث 
تجزية ساختار و حضور بخش خصوصي در 
كه  است  گذشته  سال هاي  طي  برق  صنعت 
هرچند با فراز و نشيب، اّما با حركتي رو به جلو 
پيگيري شده است. چراكه از يكسو هم اكنون 
حدامكان  تا  است  فشار  تحت  نيرو  وزارت 
بخش غيردولتي را در درون صنعت بپذيرد و 
از طرفي آنچه كه توسعة نيروگاه هاي بزرگ را 
در كشورمحدود كرده نياز به منابع بزرگ مالي 
و محدوديت هاي كنوني كشور در تأمين اين 
منابع از مؤسسات و بانك هاي خارجي است 
كه در نتيجة آن توسعة نيروگاه ها تنها به چند 
اّما  است.  شده  محدود  خاص  سرمايه گذار 
براي حضور بخش خصوصي، بايد به سمت 
پايين  سرمايه گذاري  حجم  با  نيروگاه هايي 
برويم. از سوي ديگر، پاسخ به رشد مصرف و 
ضرورت كاهش تلفات در كشور به عنوان يك 
خواستة جدي از صنعت برق انتظار مي رود كه 
پاسخ به اين نيازها با محدوديت هاي موجود 
و نياز به توسعة شبكه هاي انتقال و فوق توزيع 

چندان راحت نيست.
در مصرف منابع محدود سوخت فسيلي 
با ارزش ذاتي باال نياز است تا راندمان تبديل 

تا  الكتريكي  انرژي  به  فسيلي  انرژي هاي 
حدامكان افزايش يابد. در روش توليد همزمان 
با راندمان باالي 40 درصد در دوبخش حرارت 
باالي 90- راندمان  مجموع  در  الكتريكي،  و 
حال  عين  در  است.  يافتني  دست  درصد   80
استفاده  امكان  و  زيست محيطي  مباحث  كه 
از انرژي هاي تجديدپذير نيز از ديگر مزاياي 
استفاده از اين روش است. الزام ديگر استفاده 
از اين روش، عامل پدافند غيرعامل است. در 
شرايط فعلي در صورت بروز هرگونه اشكال 
در نيروگاه هاي بزرگ در صنعت برق، بخش 
تأمين كنندة  منبع  مصرف كنندگان  از  وسيعي 
از  استفاده  با  كه  مي دهند،  دست  از  را  خود 

در  مي توان  حساس  نقاط  در  پراكنده  توليد 
اين  سراسري،  شبكة  براي  اشكال  بروز  زمان 
بخش ها را به صورت مجزا برق دار كرد. حجم 
انتقال  ظرفيت  آزادسازي  سرمايه گذاري،  كم 
نيروگاه هاي  و فوق توزيع، كاهش ظرفيت در 
از  مجزا  مناطق  به  برق رساني  امكان  بزرگ، 
كاهش  و  شبكه  امنيت  افزايش  امكان  شبكه، 
توليد  مزاياي  ديگر  از  مجموع  در  آالينده ها 
پراكنده است. از طرفي چون امكان استفاده از 
دارد،  وجود  نيز   CHP صورت  به  روش  اين 
در ساختمان هاي اداري و مسكوني مي توان در 

زمان پيك مصرف برق توليد كرد.

اين  از  روش  چند  به  صنعتي  كشورهاي 
شيوه حمايت مي كنند. اولين روش، پشتيباني 
به  كه  است  حوزه  اين  جديد  فناوري هاي  از 
توسعة اين روش مي انجامد. همچنين با وضع 
وام هاي  اعطاي  زيست محيطي،  استانداردهاي 
دولتي، تخفيف هاي مالياتي و كمك هزينه هاي 
دولتي تاكنون كمك هاي فراواني به توسعة اين 
بخش شده است. در كشور ما نيز اصل 44 قانون 
اساسي بخش برق را ملزم كرده تا امكان حضور 
بخش غيردولتي را در اين صنعت تسهيل كند 
اين  پيگيري  براي  مؤثر  راه هاي  از  يكي  كه 

سياست، استفاده از اين شيوه است. 
در سال 1344 طي قانون توسعة نيروگاه هاي 

غيردولتي، به نوعي تمامي نيروگاه هاي بخش 
خصوصي به دولت واگذار شد كه تجربة منفي 
براي بخش خصوصي به منظور حضور دوباره 
در صنعت برق است. در شرايط موجود تنها 
راهكار جلب اعتماد بخش خصوصي، توسعة 
توليد پراكندة برق با سرمايه گذاري هاي پايين 
يارانه ها  هدفمندكردن  قانون  اجراي  با  است. 
نيز امكان توسعة اين بخش ها فراهم مي شود. 
در اجراي اين قانون مردم قيمت واقعي انرژي 
را مي پردازند. بنابراين براي رسيدن به قيمت 
را  انرژي  توليد  نمي توان  پايين تر  شدة  تمام 
مختص بخش دولتي كرد. زماني مي توان انتظار 
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داشت  جامعه  از  را  واقعي  قيمت  پرداخت 
كه در يك فضاي رقابتي برق توليد شود. در 
از  كشور  برق  درصد   9 تنها  موجود  شرايط 
نيروگاه ها بزرگ خصوصي تأمين مي شود كه 
قيمت خريد آن براساس نرخ تضميني است. 
به  ملزم  را  مردم  يكسو  از  نمي توان  بنابراين 
سوي  از  و  كرد  شده  تمام  قيمت  پرداخت 
ديگر انحصار را در دست دولت نگه داشت. 
براي  سرمايه گذاري  توجيه  فعلي  شرايط  در 
پايين  قيمت  دليل  به  همزمان  توليد  توسعة 
انرژي اوليه تحويلي سخت است. نمونة اين 
امر پيشنهاد استفاده از حرارت نيروگاه برق در 
حرم رضوي به صورت CHP است كه چندان 

مورد استقبال قرار نگرفت. اّما اگر اين بخش ها 
از  استفاده  مي پرداختند،  را  گاز  واقعي  قيمت 
اين روش ها معنادار مي شد. از طرفي با واقعي 
شدن قيمت ها، نيروگاه ها نيز برق خود را به هر 
مصرف كننده در هر منطقة كشور -با پرداخت 
تنها  فعًال  اّما  مي دادند.  تحويل  انتقال-  حق 
خريدار برق نيروگاه ها، شركت توانير است كه 
بسته به وضع منابع مالي خود صورتحساب ها 

را پرداخت مي كند.
براي  مي رسد  نظر  به  شرايط  اين  در 
گسترش توليد پراكندة برق و حرارت زمينه هاي 
قانوني الزم ايجاد شده است. سياست هاي اصل 

44 و قانون اجرايي آن، بندهاي قانون برنامة 
چهارم توسعه و دستورالعمل توسعة مولدهاي 
اجرايي  و  قانوني  زمينه هاي  كوچك،  مقياس 
را  صنعت  اين  در  خصوصي  بخش  حضور 
فراهم كرده اند. از نظر فرهنگي و اجتماعي هم 
رفتار مردم كشور ما با اسراف همخواني ندارد. 
هرچند در برخي از زمينه ها به دليل مديريت 
ناركارا، خود باعث بروز و گسترش اين رفتار 
غلط شده ايم و با قيمت پايين انرژي، مردم به 
اسراف روي آورده اند. وگرنه براساس باورهاي 
ديني اسراف مقبول جامعة ما نيست و اگر فضا 
را مهيا كنيم، رفتارهاي غلط تغيير مي كنند. از 
لحاظ امكانات فني نيز پتانسيل هاي مناسبي در 
بخش طراحي، ساخت 
تعمير  و  نگهداري  و 
اين بخش ها در كشور 
طرفي  از  دارد.  وجود 
اكثر  به  گازرساني  با 
بستري  كشور  مناطق 
در  كه  شده  فراهم 
از  سال  ماه   9 از  بيش 
ظرفيتي كمتر از ظرفيت 
مي شود  استفاده  اسمي 
نصب  صورت  در  كه 
در  كوچك  مولدهاي 
مي توان  مناطق  اين 
سرمايه گذاري  اين  از 
استفادة  نفت  وزارت 
بهينه كرد. پتانسيل ديگر، 
مولدهاي اضطراري است كه مصرف كنندگان 
به دليل مشكالت قطعي برق در سال گذشته 
مانده  بالاستفاده  اكنون  و  كرده اند  خريداري 
امكانات  شدن  فراهم  صورت  در  كه   است 
دهند.  برق  شبكه  به  سال  طول  در  مي توانند 
تجربه نشان داده كه به دليل عدم استفاده از اين 
مولدها در طول سال، معموالً اين سيستم ها در 
شرايط اضطراري نيز با اشكال مواجه مي شوند 
و كارايي الزم را ندارند. اما اگر در طول سال 
استفاده و تعمير و نگهداري شوند در شرايط 
از  بود.  خواهند  استفاده  قابل  نيز  اضطراري 
ديدگاه زيست محيطي نيز احداث نيروگاه در 

زيربناي وسيع در كنار شهرها، نماي جذابي به 
شهر نمي دهد. شبكه هاي انتقال هم براي توسعه 
به ناچار صدمات زيادي به جنگل ها و منابع 

طبيعي وارد مي كند. 
در دنيا تجربه هاي متفاوتي در استفاده از 
شيوة توليد پراكنده وجود دارد. در سال 1998 
در تركيه سازمان توليد همزمان برق و حرارت 
افزايش  دليل  به  اّما  شد،  تشكيل  عضو  با 75 
قيمت گاز، تغيير سياست ها و قوانين طي اين 
مدت، نرخ بهرة باالي تأمين سرمايه و مشكالت 
اخذ مجوز براي اتصال به شبكه در عمل چندان 
پيشرفت نكرد. مشابه همين مشكالت در كشور 
ما وجود دارد و سرمايه گذاران با تغيير سياست ها 
براي  مجوز  اخذ  و  باال  بهرة  نرخ  قوانين،  و 
اتصال به شبكه روبرو هستند. بانكها وام هايي 
با سود 26 درصد مي دهند كه سرمايه گذاري را 
غير اقتصادي مي كند و شبكه هاي توزيع عالقة 
چنداني به صدور مجوز اتصال به شبكه ندارند. 
شهرك هاي  در  سرمايه گذاران  ديگر  مشكل 
كافي  ميزان  به  زمين  واگذاري  عدم  صنعتي، 
تمامي  براي  برق  مطمئن  تأمين  تعهد  اخذ  و 
مشتركين شهرك است. شركت ملي گاز ايران 
نيز به دليل مشخص نبودن نرخ گاز و انشعاب 
براي اين مصرف كنندگان پاسخي به درخواست 
سرمايه گذاران نمي دهد. از مشكالت بخش توليد 
كه بگذريم، در دستورالعمل وزارت نيرو آمده 
كه قيمت برق خريد از اين سيستم ها به صورت 
ساالنه از سوي اين وزارت تعيين مي شود. اّما 
كه  كرده  تصويب  را  مصوبه اي  اخيراً  دولت 
تأييد  به  مشروط  قراردادها  اين  برق  قيمت 
است.  دارايي  اقتصاد  و  بازرگاني  وزارت هاي 
تمامي اين موارد مي تواند باعث بي انگيزگي و 

عدم استقبال بخش خصوصي شود. 
در ابتدا اجراي شيوة توليد پراكنده مقرر شده 
بود تا يك نهاد سرمايه گذاري همچون شركت 
صبا مطالعات و فرآيند اخذ مجوز و امتيازهاي 
الزم را براي چندين سايت به صورت متمركز 
پيگيري كرده و سپس بسته هاي سرمايه گذاري 
را به بخش خصوصي ارايه و واگذار كند كه 
با مطرح شدن واگذاري اين شركت به بخش 
نيز  بخش  اين  اصل 44،  قالب  در  خصوصي 



شماره 121 - آذر ماه 1388

24

معطل ماند.
با توجه به الزامات و نيازهاي صنعت برق، 
توليد پراكنده برق و حرارت تنها راهكار برون 
عين  در  بود.  خواهد  موجود  شرايط  از  رفت 
خصوصي  بخش  ورود  صورت  در  كه  حال 
برداشته  دولت  دوش  از  تعهد  برق،  توليد  در 
شده و انتظارات مردم از دولت كم مي شود. اّما 
مناسب خواهد بود كه در قبال رفع اين تعهد از 
دوش دولت، مسئوليت تأمين مالي اين طرح ها 

را بر عهدة دولت گذاشته شود. 
عبدالخالق زاده – مشاور مديرعامل توانير 
و مجري طرح خصوصي سازي صنعت برق 
كشور و طرح توليد پراكندة شركت توانير- 
اين گونه  برق  مصرف  در  را  كشور  شرايط 
توضيح داد. شبكه گستردة انتقال و توزيع برق با 
جغرافياي وسيع، سهم بسيار پايين هزينة برق در 
سبد هزينة خانوار و توسعة سطح رفاه اجتماعي 
و افزايش لوازم برقي به همراه وضعيت نامطلوب 
شدت انرژي موجب شده تا ما تلفات غيرمنطقي 
را در شبكه انتقال و توزيع داشته باشيم. از سويي 
راندمان نيروگاه ها تا سطح مطلوب فاصله دارد 
كه اين امور توليد پراكنده و CHP را ضروري 
قيمت  به  نسبت  برق  قيمت  مقايسة  مي كند. 
اين  طي  كه  مي دهد  نشان   1355 سال  ثابت 
مدت قيمت هاي واقعي برق نصف شده است. 
براساس آمار سال 1384 هزينة برق تنها 1 درصد 
از هزينة خانوار را تشكيل مي داده كه اين سهم در 
سال 86 به 0/65 درصد رسيده و در دهك هاي 
باالي جامعه اين سهم به 0/5 درصد كاهش يافته 
است. رشد ساالنه مصرف برق در دنيا 3/7، در 
ژاپن 0/4 و در كشور ما در طول 10 سال گذشته 
7/95 درصد بوده كه پس از چين و كره جنوبي 
مقام سوم رشد مصرف را داشته ايم. با استفاده از 
سيكل تركيبي و توليد پراكنده مي توان راندمان 
پايان  در  درصد  به 40-41  را  درصدي   36/7

برنامة پنجم افزايش داد. 
پراكنده،  مولدهاي  بر  تمركز  با  همچنين 
بخش  در  سرمايه گذاري  درصدي   30 سهم 
حتي  و  مي شود  حذف  توزيع  فوق  و  انتقال 
بخشي از حجم تلفات در زمان اوج مصرف 
برق  صنعت  در  سال 87  در  مي يابد.  كاهش 

تلفات سهم 18/2 درصد داشته كه در مقايسه 
با ديگر كشورها نرخ بااليي است و مي توان آن 
را به كمتر از 15 درصد و حتي تا 12 درصد 
كاهش داد. البته جغرافياي كشور و گستردگي 
شبكه انتقال و توزيع امكان كاهش تلفات بيش 
سهم  كنار  در  نمي دهد.  را  مشخصي  حد  از 
باالي تلفات در شبكه، شدت انرژي كشورمان 
رقم 1/68 تن نفت خام به ازاي هزار دالر توليد 
ناخالص ملي است كه 4 برابر متوسط دنيا و 
10 برابر شاخص كشور ژاپن است. براساس 
برآوردها تا سال 1393 بايد رقم 29500 مگاوات 
نيروگاه جديد وارد مدار شود كه اگر بخشي از 
اين ظرفيت توسط نيروگاه هاي پراكنده پوشش 

داشت.  برخواهد  در  مثبتي  نتايج  شود،  داده 
پيش بيني نياز كشور به برق در سال 1389 رقم 
41 هزار مگاوات ساعت است كه از اين ميزان 
رقم 2 هزار مگاوات آن سهم مديريت مصرف 
است. اين در حالي است كه در سال 1387، 43 
ميليارد مترمكعب گاز، 8/9 ميليارد ليتر مازوت 
و 4/3 ميليارد ليتر گازوئيل مصرف شده تا برق 
باالي  حجم  به  باتوجه  كه  شود  تأمين  كشور 
در  سرمايه گذاري   هرگونه  مصرفي  سوخت 
صرفه جويي در اين بخش مناسب خواهد بود.

موضوع توليد پراكنده و مولدهاي مقياس 
كوچك، يك تغيير كلي در صنعت برق است 

كه در درون و برون سازمان با طيف وسيعي 
حال  در  ما  اول  درگام  بنابراين  است.  روبرو 
فرهنگ سازي و آموزش اين شيوه هستيم. اما 
در  مقوله اي  آنكه  صرف  كه  كرد  توجه  بايد 
سطح بين الملي مثبت ارزيابي شده نمي تواند در 

ايران بدون زمينه سازي استفاده شود. 
مديركل دفتر بهبود  دكتر صادق زاده – 
وزارت  انرژي،  و  برق  اقتصاد  و  بهره وري 
نيرو- سخنران بعدي اين سمينار بود. وي ارايه 
خود را با پاسخ به اين سؤال شروع كرد كه دليل 
بازگشت به عقب ما چيست و چرا در حالي 
كه نيروگاه هاي بزرگ تكامل يافته نيروگاه هاي 
آنها  از  استفاده  سمت  به  ما  هستند،  كوچك 

اين  فناوري  و  تكنولوژي  مي كنيم؟  حركت 
بخش طي 2-1 دهة اخير تغيير كرده است. 40 
سال پيش با توجيه اقتصاد مقياس در نيروگاه ها، 
آنها  جاي  به  و  شد  جمع  كوچك  مولدهاي 
با  اما  شد.  احداث  دولتي  بزرگ  نيروگاه هاي 
در  كه  انرژي  و  اقتصادي  تكنولوژيكي،  روند 
بوده  روبرو  آن  با  ما  كشور  گذشته  دهه   3-4
نمي توانيم همين مسير را ادامه دهيم. روند فعلي 
همچون بيماري است كه نشانه هاي آن شروع 
شده و تا 8-7 سال آينده به طور جدي درگير 
آن خواهيم شد. عملكرد قبلي سبب شد تا ما 
به صورت پله اي واردكنندة بنزين، گازوئيل و 
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گاز طبيعي شويم و در برخي از مواقع برق نيز 
وارد كنيم كه با ادامه اين روند تا چند سال آينده 
تنها مزيت صادراتي ما، يعني صادرات نفت خام 
نيز از بين مي رود و نفت خام نيز وارد مي كنيم. 
تأسف عميق همة ما اين است؛ در حالي كه 
در مجموع ذخاير هيدروكربوري نفت و گاز 
مقام اول را در دنيا داريم و بايد نيمي از دنيا را 
به خود وابسته كرده باشيم، تا 8-7 سال آينده 
همة آن را مصرف خواهيم كرد و مجموع توليد 
انرژي اوليه كشور از مصرف كمتر خواهد شد.

براساس تراز انرژي كشور، از 100 واحد 
انرژي توليدي، 77 واحد آن به مصرف كننده 
به  را  برق  صنعت  اگر  حال  مي شود.  تحويل 

عنوان يك مصرف كنندة بزرگ در نظر بگيريم 
اين صنعت بازدة متوسط 26 درصدي دارد و 
سيستم  با  نيروگاهي  متمركز  سيستم  راندمان 
انتقال و توزيع به نزديك 30 درصد مي رسد، 
اّما اگر اين سيستم را به سيستم پراكنده تبديل 
كنيم، راندمان همين زنجيره به 90-70 درصد 
مي رسد كه افزايش راندمان 3-2 برابري را در 
بزرگترين مصرف كنندة انرژي اولية كشور به 
انرژي  دوسوم  مصرف كننده  اين  دارد.  همراه 
اوليه كشور را نيز مصرف مي كند. براي مثال در 
يك الگو با 33 واحد برق، 40 واحد سرمايش 
اوليه  انرژي  واحد  بايد 230  گرمايش،  و 15 

مصرف شود كه 153 واحد آن تلف مي شود. اّما 
اگر همين سيستم را به توليد پراكنده تبديل كنيم 
براي انرژي نهايي مصرفي در الگوي نمونه تنها 
88 واحد انرژي اوليه نياز است كه يك سوم 
انرژي اوليه در حالت اول است. مصرف انرژي 
در كشور به صورت گرما 4-3 برابر نسبت به 
ميزان مصرف برق است، بنابراين منطقي است 
راندمان  پراكنده،  نيروگاه  يك  احداث  در  كه 
تبديل انرژي اوليه به الكتريسيته را پايين آوريم 
تا بازده انرژي حرارتي باالتر رود كه در مجموع 
راندمان  اكنون  مي يابد.  افزايش  سيستم  بازده 
نيروگاه هاي گازي كشور در حدود 36 درصد 
است كه براي تبديل اين نيروگا ه ها به سيكل 
 700-900 به  تركيبي 
كيلووات  هر  در  دالر 
نياز  سرمايه گذاري 
داريم تا راندمان واحد 
به  تئوريك  لحاظ  از 
47 و در عمل به 44-
اين  برسد.  درصد   43
بسيار  سرمايه گذاري 
مقرون  است.  سنگيني 
است  آن  به صرفه تر 
حجم  به  توجه  با  تا 
جاي  به  سرمايه گذاري 
درصدي   7-8 افزايش 
با  برق،  توليد  راندمان 
كمتر(  سرمايه گذاري 
يك چهارم اين مقدار) 

بازده كل را افزايش دهيم. 
از 1990 تغيير تكنولو ژي تبديل انرژي باعث 
كاهش حجم سرمايه گذاري و بهبود راندمان شده 
است. هم اكنون مولد گازسوز رفت و برگشتي 
كه در مجاورت وزارت نيرو نصب شده بازده 
42 درصدي در توليد برق دارد. نمونه هاي ديگر 
با بازده هاي 47-46 درصدي نيز در بازار وجود 
دارد. بهبود تكنولوژي در اين مولدها بازده را باال 
برده، سروصدا را كم كرده و استهالك دستگاه را 
پايين آورده كه استفادة مداوم سيستم را تسهيل 
مي كند. از طرفي حجم سرمايه گذاري اوليه نيز 

نسبت به قبل كمتر شده است. 

نكته ديگر آن است كه ظرفيت مورد نياز 
صنعت برق براساس زمان اوج مصرف تعيين 
مي شود در حالي كه ظرفيت استفاده شده در 
متوسط سال از اين حجم بسيار پايين تر است. 
مگاوات  هزار   37 از  مصرف  اوج  زمان  در 
هزار   13 كشور،  نيروگاه هاي  عملي  ظرفيت 
شبكه  تلفات  پوشش  براي  تنها  آن  مگاوات 
استفاده مي شود و تنها 24 هزار مگاوات نياز 
مصرف كنندگان را تأمين مي كند. بنابر يك مدل 
فرضي اگر تمام نيروگاه هاي كشور پراكنده بود 
و تلفات انتقال و توزيع به صفر ميل مي كرد، 
داشتيم.  نياز  ظرفيت  مگاوات  هزار   24 تنها 
عالوه  بر اين براي پايداري شبكه نياز است تا 
25 درصد ظرفيت چرخان داشته باشيم تا در 
بتوان  شبكه  در  اشكال  هرگونه  بروز  صورت 
از مولدهاي جايگزين برق مورد نياز شبكه را 

تأمين كرد. 
مشكل ديگر صنعت برق، حجم سرماية 
و  توليد  بخش  در  توسعه  براي  نياز  مورد 
شده،  مطالعه  مدل هاي  براساس  است.  انتقال 
سوم  دو  تا  پراكنده  صورت  به  ظرفيت سازي 
حجم سرماية موردنياز را در مقابل توليد متمركز 
كاهش مي دهد كه اين حجم سرمايه گذاري از 
از  است.  تأمين  قابل  خصوصي  بخش  سوي 
لحاظ بازده اقتصادي نيز راندمان توليد همزمان 
برق و حرارت حداقل 6/5 برابر بهترين روش 
توليد متمركز همچون سيكل تركيبي است. پس 
مي توان گفت، اين روش بالمنازع است. اين 
شيوه شاخص پدافند غير عامل را نيز به ميزان 
500 درصد افزايش مي دهد. با وجود تمامي 
اين پارامترهاي مثبت اّما سهم اين بخش نيز 
محدود است و براساس مطالعة وزارت نيرو، 
سهم بهينة توليد پراكنده در كشور نزديك به 16 

درصد در برنامه 10 ساله است.
مديرعامل شركت  مهندس گودرزي – 
بهره برداري نيروگاه طرشت- به عنوان يكي از 
مجريان اين طرح به اراية برنامه هاي انجام شده 
پركاربردترين  از  فسيلي  انرژي هاي  پرداخت. 
نوع انرژي است كه در نيروگاه ها، حمل و نقل 
و بخش هاي صنعتي، خانگي و تجاري كاربرد 
دارد. به همين علت هم اقتصاد جهاني به شدت 
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حساس  فسيلي  انرژي  حامل هاي  قيمت   به 
است. شوك اول نفتي در سال 1973 سبب شد 
تا قيمت نفت خام از 2/76 به 10/69 دالر در 
بشكه برسد كه در نتيجه كشورهاي توسعه يافته 
به سرعت به سمت استفاده از ديگر منابع انرژي 
حركت كردند. متأسفانه در كشور ما به علت 
وفور منابع نفت و گاز و تخصيص منابع مالي 
براي مصرف، هنوز اين بيداري به وجود نيامده 
راندمان  مقولة  با  مصرف كنندگان  تمام  در  و 

پايين و باال بودن تلفات روبرو هستيم.
اكنون در جامعه ما دو راهكار توأمان پيگيري 
مي شود. اول هدفمند كردن يارانه ها و دوم اصالح 
الگوي مصرف انرژي در مبادي پرمصرف چون 
كشور  نيروگاه هاي  راندمان  است.  نيروگاه ها 
به طور متوسط 37-36 درصد است و تلفات 
شبكه از توليد تا مصرف كنندة نهايي به 20 درصد 
مي رسد. اّما براساس اهداف وزارت نيرو بايد 
راندمان توليد و انتقال افزايش و تلفات كاهش 
يابد. در دنيا روش توليد پراكنده به عنوان يك 
الگوي مناسب براي حل اين مشكل در حال 
استفاده است. در سال 2001 ظرفيت نصب شدة 
توليد پراكنده در سطح دنيا 20 هزار مگاوات 
ساعت بود كه  براي سال 2011 رسيدن به رقم 
30 هزار مگاوات ساعت سياست گذاري شد و 
اكنون اين رقم محقق شده است. براي نمونه اگر 
يك واحد صنعتي را درنظر بگيريم كه 31 واحد 
انرژي الكتريكي و 52 واحد انرژي حرارتي نياز 
داشته باشد، در شرايط موجود نياز داريم تا 168 
واحد انرژي اوليه براي رفع نياز آن مصرف كنيم 
در صورتي كه در حالت CHP براي فراهم كردن 
همين مقدار حرارت و الكتريسيته تنها 100 واحد 
انرژي نياز خواهيم داشت و راندمان كل از 43 
درصد به 81 درصد افزايش مي يابد. بنابر همين 
ضرورت ها دستورالعمل استفاده از اين روش 
ابالغ شده كه از سوي وزارت نيرو و شركت 

توانير در حال پيگيري است.
رنگ  واحد  يك  براي  مطالعه،  براساس 
و بدنة يك كارخانة خودروسازي كه در يك 
سال در مجموع 76 ميليون كيلو كالري انرژي 
سانتي گراد  درجه   110 گرم  آب  صورت  به 
مگاواتي   54 نيروگاه  يك  مي كند،  مصرف 

كه  است  نصب  قابل  گازي  توربين هاي  با 
گرم  آب  تأمين  ضمن  حرارتي  مولدهاي  اين 
موردنياز، برق نيز توليد مي كنند و از اين محل 
64 ميليون مترمكعب در سال گاز صرفه جويي 
مي شود كه ارزش گاز صرفه جويي شده تنها 19 
ميليون دالر است. مطالعة ديگري كه در يكي از 
بيمارستان هاي كشور انجام شد، نتايج مشابهي 
را داشت با اين تفاوت كه تأمين برق مطمئن 
در  و  دارد  اهميت  بسيار  بيمارستان ها  براي 
صورت استفاده از سيستم CHP، برق توليدي 
بيمارستان همواره به عنوان جايگزين در اختيار 

بيمارستان خواهد بود.
علمي  هيأت  عضو   – حقي فام  دكتر 

دانشگاه تربيت مدرس- بود كه سياست گذاري 
را  روش  اين  براي  جامع  برنامة  تدوين  و 
اروپا  اتحاديه  انرژي  كميسيون  شد.  خواستار 
اتحاديه  اين  برق  صنعت  براي  را  استراتژيي 
راهبردي  سند  يك  قالب  در   2030 سال  در 
براي  نيز  ما  اساس  براين  كرده است.  تدوين 
توليد پراكنده به يك سند راهبردي نياز خواهيم 
مجموعة  يك  در  تصميم گيري ها  تا  داشت 
متمركز انجام شود. سه وجه براي سند راهبردي 
اتحاديه اروپا در نظر گرفته شده است. وجه اول 
بازاريابي است با اين توجيه كه اتكاء صرف به 
منابع دولتي جوابگوي حجم سرماية موردنياز 

نيست. وجه دوم قابليت اطمينان شبكه است. 
قابليت اطمينان شبكه در كشور ما رقم 0/999-

0/9999 است كه در اروپا اين رقم به حدود 
0/999999 رسيده است و خاموشي ساالنه يك 
مشترك هلندي تنها 7 دقيقه است، اّما در كشور 
ما اين رقم به حدود 700 دقيقه مي رسد. اّما با 
وجود قابليت اطمينان باالي شبكه در اروپا باز 
يكي از وجوه سياست گذاري هاي آنها باال بردن 
اين پارامتر است. وجه سوم اين سند راهبردي 

مباحث زيست محيطي است. 
نياز بعدي كشورمان پس از سند راهبردي 
رسيدن به يك تعريف واحد در كشور است. 
تعاريف متعددي براي توليد پراكنده در سطح 

از  استفاده  با  سيرز  اّما  است.  مطرح  جهان 
پرسشنامه هايي در كشورهاي مختلف، گزارشي 
را تهيه كرد كه فهم مشتركي را از توليد پراكنده 
بوجود آورد كه اكنون نياز ديگر كشور ما است. 
چرا كه هنوز در سطح وزارت نيرو نيز تعريف 
مشتركي براي اين مفهوم وجود ندارد. به طبع 
اين امر باعث هدرروي پتانسيل هاي مطالعاتي 

و اجرايي در اين بخش خواهد شد.
پرداخته  آن  به  كمتر  كه  ديگري  موضوع 
شده جزئيات اجرايي است كه در دل مباحث 
كلي تر قرار دارد و الزم است در مراحل پيش از 
اجرا بررسي شود. براي مثال با توجه به شبكة 
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نيمه هوشمند كشور، با پيوستن توليد پراكنده 
تا  شود  استفاده  به روزتري  تجهيزات  از  بايد 
سطح هوشمندي شبكه افزايش يابد و نيروهاي 
را  الزم  آموزش هاي  نيز  بخش ها  اين  انساني 
ببينند تا ايمني شبكه افزايش يابد. عالوه بر آن 
مسايل جزئي زياد ديگري نيز وجود دارند كه 
خارج از سياست گذاري هاي عمده هستند كه 
الزم است بررسي و دستورالعمل هاي اجرايي 
آن تهيه شود. همچنين در سطح دنيا در كنار 
توليد پراكنده ديگر روش ها نيز به كار گرفته 
افزايش  به منظور  نمونه  براي  است.  شده 
از  دنيا  سطح  در  نيز  شبكه  به  اطمينان  سطح 
ذخيره سازها استفاده مي شود و يا براي پدافند 

سيستم هاي  پراكنده،  توليد  عالو بر  غيرعامل 
باطريي استفاده مي شود.

در دنيا براي استفادة بهينه از اين روش و 
فراهم كردن شرايط گسترش آن راهكارهايي 
به كار گرفته شده و در استفاده از منابع انرژي 
تنها به نصب تجهيزات توليد پراكنده فسيلي 
به  پراكنده  توليد  منابع  تمامي  و  نشده  توجه 
صورت جامع ديده  شده است. براي نمونه در 
كشورهاي اروپايي سيستم هاي توليد پراكنده 
برق-آبي، فتوولتاييك و بادي بيشترين سهم 
را دارند و توليد پراكندة فسيلي تنها نزديك به 
30 درصد ظرفيت هاي بخش توليد پراكنده را 

در بر مي گيرد و بر طبق برنامة جامع اين اتحاديه 
تا سال 2030، سيستم هاي فتوولتائيك پراكنده 
281 گيگاوات ساعت برق توليد خواهند كرد. 
همچنين مالكيت واحدهاي توليد پراكنده به 
سه حوزة دولتي، خصوصي و خرده فروشان 

برق تقسيم شده است. 
سيستم هاي  از  استفاده  براي  بنابراين 
به  مختلف  بخش هاي  بايد  كشور  در   CHP

مقولة سياستگذاري و اجرا ورود شوند. براي 
مثال براي استفاده از اين سيستم ها در بخش 
وزارت  نيرو  وزارت  عالوه بر  بايد  ساختماني 
مسكن نيز همراهي كند. لذا بايد يك مجموعة 
تصميم گيري اين بخش ها را هماهنگ كرده و 
در  مختلف  بخش هاي 
اجرا  و  مطالعه  مراحل 

آن را همراهي كنند. 
از طرفي نرخ ورود 
جديد  تكنولوژي هاي 
به بخش توزيع صنعت 
با  مقايسه  قابل  برق 
بخش هاي توليد و انتقال 
اين  روزانه  و  نيست 
صنعت با تكنولوژي هاي 
جديدي مواجه است كه 
توليد پراكنده تنها يكي از 
آنها است. بنابراين بدنه 
شركت هاي توزيع بايد 
آمادگي فني و مطالعاتي 
الزم را براي پذيرش و 
قبول اين تكنولوژي ها داشته باشند. چرا كه در 
حركت  يك  تكنولوژي  هر  صورت،  اين  غير 

نوساني را در اين بخش به وجود خواهد آورد.
مهندس رياحي – معاون بازار برق شركت 
سهامي مديريت شبكه برق ايران- ملزومات 
اجرايي اين روش را الزم دانست و ادامه داد، با 
توجه به مباحث مطرح شده الزم است اين نكته 
را اضافه كرد كه ما براي اجراي اين سياست ها 
نياز به يك بستر مناسب مخابراتي در تمام شبكه 
خواهيم داشت كه اين سيستم نه تنها بخش هاي 
اصلي بلكه تا مصرف كننده نهايي را پوشش دهد 
و  بوده  اطالعات  انتقال  براي  بستري  بتواند  و 

بتوانيم شبكه را با ساختار جديد كنترل و هدايت 
كنيم. در غير اين صورت شرايط آتي به مراتب 
نامنظم تر از شرايط موجود خواهد بود. لذا ما بايد 
بحث مخابرات را در صنعت برق جدي بگيريم. 
كشورهاي  با  كشورمان  مقايسة  در  طرفي  از 
اروپايي بايد به تفاوت هاي جغرافيايي، وسعت 

و نوع شرايط آب و هوايي توجه كرد.
وزارت نيرو براي توسعة مولدهاي كوچك 
به شيوه هاي متفاوتي حمايت مي كند. يكي از 
آنها حمايت مالي و ديگر تضمين خريد برق 
ساله  مدت 5  بلند  قرارداد  يك  طي  كه  است 
متعهد به خريد برق از توليد كننده مي شود. البته 
در ساختار موجود امكان تمديد قرارداد تا 5 
تضمين  داشت.  خواهد  وجود  نيز  دوم  سال 
و  پشتيبان  انشعاب  خدمات  اراية  سوخت، 
بازگرداندن حق امتياز انشعاب به توليد كننده از 
ديگر حمايت هاي وزارت نيرو از اين بخش ها 
است. همچنين امكان استفاده از فضاي فيزيكي 
پست هاي موجود براي توليد پراكنده نيز فراهم 
صنعتي  تسهيالت  از  استفاده  امكان  است. 
سرمايه گذاران  به  پيش پرداخت  پرداخت  و 
مولدهاي كوچك نيز از ديگر اقدامات انجام 
شده از سوي وزارت نيرو است. وزارت نيرو 
براي مولد هاي گازي تضمين اراية سوخت 9 
ماهه و براي مولدهاي CHP تضمين تحويل 

سوخت در تمام سال را مي دهد. 
وزارت نيرو براي بهبود شرايط خريد برق 
از مولدهاي كوچك 4 روش را پيش بيني كرده 
است. در دو روش اول، خريد تضميني برق در 
قالب آيين نامه مولدهاي كوچك و انعقاد قرارداد 
با شركت مديريت شبكه در قالب آيين نامه بند 
ب ماده 25 براساس نرخ هاي تضميني، وزارت 
نيرو برق توليدي را خريداري مي كند. اّما فروش 
در بازار عمده فروشي برق در صورت فراهم 
شدن امكانات انتقال اطالعات و امكان ورود 
به بازار رقابتي و امكان ترانزيت برق از طريق 
مصرف كننده  به  توليد كننده  ارتباط  و  شبكه 
به صورت مستقيم نيز وجود خواهد داشت. 
البته در روش آخر وزارت نيرو هيچگونه حق 
توزيع  شبكه  طريق  از  كه  مادامي  ترانزيت- 

استفاده شود- دريافت نمي كند. 
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 - اخيراً طى تفاهم نامه اى بين وزارت نفت و 
مالى  منابع  تا  شده  متعهد  نفت  وزارت  نيرو، 
الزم براى تبديل نيروگاه هاى گازى به سيكل 
ميزان  چه  اقدام  اين  كند،  تأمين  را  تركيبى 

مى تواند در كاهش تلفات موثر باشد؟ 

بحران انرژي و فرصت هاي 
پيش رو

مصاحبه با دكتر صادق زاده مدير كل دفتر بهبود بهره وري و 
اقتصاد برق و انرژي وزارت نيرو

 مصاحبه كننده: سيدمحمدحسين امامي

بخش دوم

دفتر  كل  مدير  صادق زاده  دكتر  با  مصاحبه  نخست  بخش  قبل  شمارة  در 
محترم  خوانندگان  اختيار  در  را  نيرو  وزارت  انرژى  و  برق  اقتصاد  و  بهره ورى 
اقتصاد انرژى قرار داديم. بخش دوم اين مصاحبه كه تأكيد بيشترى بر چالش هاى 

بخش نيرو دارد در ادامه آورده شده است.

نيروگاه ها  در  بازده  بهبود  روش هاى   
روش ها،  اين  از  يكى  كه  است  متنوع  بسيار 
تركيبى  سيكل  به  گازى  نيروگاه هاى  تبديل 
لست. اين امر يكى از اقدامات الزم در اين 
گازى  نيروگاه هاى  كه  چرا  است.  خصوص 
اضافه  امكان  تنها  و  نيستند  تغيير  قابل  قطعًا 
تا  دارد  وجود  آن ها  به  بخار  سيكل  كردن 

افزايش  درصد   50 حدود  به  را  آن ها  بازده 
داد. اّما سرمايه برى اين فرآيند فراتر از تحمل 
به  نمى تواند  بخش  اين  و  است  برق  بخش 
دهد.  انجام  را  سرمايه گذارى  اين  تنهايى 
وزارت  چون  بخش هايى  همكارى  بنابراين 
نفت كه به نوعى از اين كار منتفع مى شوند، 

مى تواند بسيار موثر باشد.
براى  ديگرى  اولويت هاى  نيرو  وزارت  آيا   - 
توليد  سيستم هاى  بهبود  و  تلفات  كاهش 

دارد؟
مگاوات  هزار   4 به  نزديك  هرساله   
ظرفيت سازى در بخش برق، بايد براى تأمين 
يك  هر  براى  شود.  احداث  كشور  نيازهاى 
كيلووات برق مصرفى بايد ظرفيت بزرگترى 
در محل توليد احداث شود تا با كسر تلفات 
تحويل  برق  كيلووات  يك  توزيع،  و  انتقال 
ساالنه  متوسط  هم اكنون  شود.  مصرف كننده 
در  برق  توزيع  و  انتقال  بخش  فنى  تلفات 
كشور 16 درصد است كه اين رقم در تمام 
كم  فصول  در  نيست.  يكسان  سال  طول 
تلفات  است،  پايين  شبكه  بار  كه  مصرف 
درصد   5 به  حتى  و  درصد  از10  كمتر  به 
كه  مرداد  چون  ماه هايى  در  اّما  مى رسد؛ 
افزايش  شدت  به  تلفات  است،  پربار  شبكه 
مى يابد و از مرز 30 درصد نيز عبور مى كند. 
براى  بايد  كشور  در  ظرفيت سازى  طرفى  از 
شود.  انجام  اوج  زمان  و  مردادماه  مصرف 
برابر  دو  مصرف  پيك  در  تلفات  اگر  حال 
ميانگين شبكه باشد، به اين معنى است كه ما 
به ازاى هر يك كيلووات در محل مصرف، 
نيازمند ظرفيت سازى 1/3 كيلووات در محل 

توليد هستيم.
كنار  در   - برق  پراكنده  توليد  با  اّما   
در  بزرگ  و  متمركز  ظرفيت هاى  احداث 
را  ظرفيت سازى  از  بخشى  مى توان  كشور- 
در محل مصرف انجام داد. در اين صورت 
كيلوات  يك  تنها  كيلووات   1/3 جاى  به 
درصد  و 30  مى كنيم  احداث  توليد  ظرفيت 
كار  اين  با  داريم.  صرفه جويى  محل  اين  از 
تلفات بخش انتقال و توزيع حذف مى شود 
ظرفيت هاى  براى  الزم  سرمايه گذارى  و 
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نيرو انجام شده و يك واحد 4 مگاواتى در 
مجاورت ساختمان اين وزارت احداث شده 
توليدى  حرارت  از  برق  توليد  عالوه بر  كه 
و  زمستان  ساختمان در  كردن  گرم  براى  آن 
سرد كردن آن در تابستان از طريق چيلرهاى 
جذبى استفاده مى شود. به عالوه با استفاده از 
نظامى  تهديد  شرايط  در  پراكنده،  مولدهاى 
و آسيب به شبكه در عمليات خراب كارانه، 
جزيره اى  صورت  به  مى توانند  مولدها  اين 
خود  محدودة  نيازهاى  و  كرده  توليد  برق 
هزينة  كه  است  جالب  دهند.  پوشش  را 
طى  نيز  تجهيزات  اين  اولية  سرمايه گذارى 
به  تكنولوژى  بهبود  دليل  به  اخير  سال هاى 
ميزان 50- 70 درصد كاهش يافته است. از 
طرفى بازدة سيستم هاى جديد نيز نسبت به 

سيستم هاى قديمى بهتر شده است.
برق  توليد  كنونى  بازده  آمار،  براساس   
تلفات  اگر  كه  است  درصد   36 كشور  در 
بخش انتقال و توزيع را از اين رقم كم كنيم، 
بازده اين صنعت به كمتر از 30 درصد تنزل 

برق  همزمان  توليد  شيوة  با  اّما  مى كند.  پيدا 
محل  در  و  پراكنده  صورت  به  حرارت  و 
هر  حرارت  و  برق  توليد  بازدة  مصرف، 
يك به 40 درصد رسيده كه به طور متوسط 
بازدة 80 درصدى را داريم. با اين روش از 
سيستمى با بازدة كمتر از 30 درصد به روشى 
با بازدة بيش از 80 درصد مى رسيم. از نظر 
زمانى نيز اگر همين امروز تصميم به استفاده 
به  كوچك  واحدهاى  بگيريم،  روش  اين  از 
راه اندازى  و  نصب  طراحى،  قابل  سرعت 
در  درصد   30  -20 مى توان  ساالنه  و  است 

بخش خصوصى از اين واحدها نصب كرد.
در  شده  انجام  سرمايه گذارى  بازگشت   -   

اين روش چند ساله خواهد بود؟
مطالعه اى  بخش  اين  در  نيرو  وزارت   
آغاز  را  عملياتى  مباحث  و  داده  انجام  را 
كيلووات  هر  براى  براين اساس  است.  كرده 
به  ريال   303 واحدها  اين  توليدى  برق 
عنوان تضمين خريد برق و پرداخت قيمت 
سوخت آن ها با فرض بازده 40 درصدى اين 
واحدها پرداخت مى شود.با اين قيمت خريد 
سال  از5  كمتر  سرمايه گذارى  بازگشت  برق 

خواهد بود.
  - آيا قيمت سوخت تحويلى به اين واحدها 

در توافق با وزات نفت تعيين مى شود؟
در  بايستى  خصوصى  واحدهاى  قانوناً   
شرايط يكسان با واحدهاى دولتى از امكانات 
بهره مند شوند. با هر قيمتى كه وزارت نفت به 
اين واحدها گاز بفروشد، ما حدود 25 درصد 
يك  در  كه  چرا  مى پردازيم.  را  آن  قيمت 
كنونى  حرارت  و  برق  همزمان  توليد  واحد 
استاندارد  با  و  معتبر  برندهاى  از   -  (DG)
مى توان  گاز  مترمكعب  يك  هر  از  جهانى- 
بنابراين  كرد.  توليد  برق  ساعت  كيلووات   4
واحدها  اين  سوخت  هزينه  پرداخت  نرخ 
از  اين كه  عالوه بر  تا  شده  تعيين  به گونه اى 
ورود واحدهاى كم بازده به كشور جلوگيرى 
در  موجود  پربازده  واحدهايى  تنها  مى كند، 
بازار كه به طبع قيمت باالترى خواهند داشت 
را نيز در بر نگيرد. سيستم هايى با بازده حدود
كه  هستند  مناسبى  تجهيزات  درصد   42-40

سويى  از  مى يابد.  كاهش  شدت  به  جديد 
اكنون  مى شود.  كوچك  نيز  واحدها  مقياس 
نيروگاه هاى بزرگ در ظرفيت هاى 300، 500 
تأمين  كه  مى شوند  احداث  هزارمگاوات  و 
مالى اين طرح ها بسيار سنگين است. زمانى 
كه در محل مصرف ظرفيت سازى كنيم و هر 
مگاواتى   1-2 ظرفيت  با  متناسب  كارخانه 
حجم  كند،  توليد  برق  خود،  نياز  مورد 
كاهش  تلفات  مى شود،  كم  ظرفيت سازى 
موردنياز  كمترى  سرماية  به طبع  و  مى يابد 
است. يك ظرفيت 1 مگاواتى سرمايه 400- 
300 ميليون تومانى - با توجه به تكنولوژى 
اين  كه  دارد  نياز   - سازنده  شركت  برند  و 
حجم سرمايه گذارى به ر احتى در بضاعت 
آن  تأمين  امكان  و  است  صنعتى  واحد  يك 
بانك ها  همچون  مالى  تأمين كننده  منابع  از 
از  بسيارى  حتى  دارد.  وجود  صندوق ها  و 
تأمين كنندگان تجهيزات آمادگى دارند تا در 
صورت عقد قراردادهاى تضمين خريد برق، 
نصب  قسطى  صورت  به  را  خود  تجهيزات 

كنند.
  - از ديدگاه ملى اجراى چنين سيستم هايى 

چه فوايدى براى كشور خواهد داشت؟
 با اجراى اين طرح، حجم ظرفيت سازى 
به دليل كاهش حجم تلفات انتقال و توزيع 
واحدها  مقياس  مى يابد.  كاهش  شدت  به 
بخش  بضاعت  در  و  مى شود  كوچك 
در  اكنون  مى گيرد.  قرار  واقعى  خصوصى 
بخش  توسط  بزرگ  نيروگاه هاى  ساخت 
خصوصى، دولت از محل و مبادى مختلف 
به اين بخش كمك مى كند كه در مقياس هاى 
بود.  نخواهد  نياز  حمايت ها  اين  كوچك 
غذايى  همچون  صنايع  اكثر  اين  عالوه بر 
نساجى و كاغذسازى در فرآيند صنعتى خود 
به غير از برق، حرارت نيز نياز دارند كه اين 
مى كنند.  تأمين  بويلرها  طريق  از  را  حرارت 
نصب  كارخانه  محل  در  نيروگاه  اگر  حال 
شود، نزديك به 60- 50 درصد از انرژى كه 
به صورت گرما تلف مى شود؛ بازيافت شده 

و مى توان برق هم توليد كرد.
وزارت  ساختمان  در  كار  اين  نمونة   
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هم تأمين تجهيزات آن بسيار ساده است و هم 
براى صنعت برق تجهيزات مناسبى هستند. با 
اين بازده هر مترمكعب گاز طبيعى تقريباً 4 
بنابراين  مى كند.  توليد  برق  ساعت  كيلووات 
يك چهارم قيمت گاز تحويلى و قيمت شناور 
303 ريال را به ازاى هر كيلوات ساعت برق 
توليدى پرداخت مى كنيم كه اين رقم به طور 

ساالنه مورد بازبينى و اصالح قرار مى گيرد.
 - چه عاملى را در موفقيت اين روش بيش از 

ديگر پارامترها موثر مى دانيد؟
 وزارت نيرو به اين دليل به اين روش 
موفق  و  فعال  كشور   45 كه  كرده  توجه 
عمدتًا  حرارت  و  برق  همزمان  توليد  در 
در  كشورهاى  يا  و  پيشرفته  كشورهاى  از 
اتفاقًا  كه  بوده اند  باال  رشد  با  توسعه  حال 
خريد  قيمت  خود  سياست گذارى هاى  در 
اعالم  مناسب  را  واحدها  اين  توليدى  برق 
كرده اند. در عمل نه تنها در ايران كه در همه 
كشورهاى موفق در اين حوزه مشخص شده 
كه بخش خصوصى در گرفتن اطالعات فنى 
ضعيفتر از بخش دولتى عمل نمى كند و حتى 
ما  كشور  در  البته  مى گيرد.  نيز  بهترى  نتيجه 
از  حمايت هايى  كشورها  ديگر  همچون  نيز 
سرمايه گذاران اين حوزه مى شود، اّما به دليل 
بخش  واحدها،  اين  پايين  ظرفيت  و  مقياس 
طرح ها  اين  مالى  تأمين  عهدة  از  خصوصى 
برخواهد آمد. چرا كه حتى حجم پروژه هاى 
متوسط  خصوصى  بخش  توسط  شده  انجام 
الزم  سرمايه هاى  از  مراتب  به  نيز  كشور  در 
مهم،  نكته  است.  بيشتر  واحدها  اين  براى 
اطمينان بخش خصوصى به بازگشت سرمايه 
قيمت  بنابراين  است.  مناسب  دورة  يك  در 
مهم  بسيار  واحدها  اين  برق  خريد  تضمينى 
خواهد بود. وزارت نيرو اميدوار است كه در 
مرحلة اجرا، شركت هاى برق زمان و انرژى 
كافى و وافى براى اين حوزه صرف كنند تا 

اين كار پيش رود.
همچون  صنايعى  براى  روش  اين  آيا   -   
انرژى بر  صنايع  جزء  كه  فوالد  و  سيمان 

هستند، قابل اجرا است؟
قابل  روش  اين  مختلف  طيف  سه  در   

هستند.  صنايع  اّول  طيف  است.  انجام 
به  خود  فرآيند  در  كه  صنايعى  همة  اساسًا 
مى توانند  دارند،  نياز  حرارت  به  برق  جزء 
 CHP استفاده كنند. فرآيند CHP از سيستم
موضوع  حرارت  و  برق  همزمان  توليد  يا 
دنيا  در  ساله  قدمت 150  و  نيست  جديدى 
صنايع،  براى  روش  اين  اولية  اولويت  دارد. 
تأمين گرمايش خواهد بود و در اولويت بعد 
تزريق  شبكه  به  را  خود  مازاد  توليدى  برق 
مى كنند. اّما انتقال، فروش و مصرف حرارت 
يك فرآيند هزينه بر است كه در مقابل ديگر 
روش ها چندان اقتصادى نيست. چرا كه در 
اين روش هزينه انتقال و توزيع بخش اصلى 
پيش  سال  تا 30  مى شود.  شامل  را  هزينه ها 
كشورها از توليد حرارت به صورت متمركز 
سيستم هايى  با  امروزه  اّما  مى كردند.  استفاده 
تا  نيست  نياز  ديگر  شده  گرفته  كار  به  كه 
با  و  شود  توليد  متمركز  صورت  به  حرارت 

لوله انتقال يابد. در سيستم هاى توليد همزمان 
بخش  پراكنده،  صورت  به  حرارت  و  برق 
كه  مى شود  حذف  حرارت  توزيع  و  انتقال 
درصد   80 تا  را  هزينه ها  سادگى،  عالوه بر 
توليد  شيوه هاى  اكنون  مى دهد.  كاهش 
متمركز  صورت  به  حرارت  و  برق  همزمان 

در دنيا كمتر پيگيرى مى شود.
 بنابراين متناسب با حجم واحد صنعتى 
و حرارت توليدى، واحد توليد همزمان برق 
و حرارت به صورت پراكنده نصب مى شود. 
اين  ايمنى  ضريب  افزايش  براى  همچنين 
مقياس هاى  در  را  واحدها  مى توان  واحدها 
حداكثر  با  تا  كرد  نصب  مجزا  و  كوچك 
كارايى، برق مطمئنى را نيز براى شبكه تأمين 

كنند.
 طيف دوم مصرف كنندة اين سيستم ها، 
واحدهاى ساختمانى هستند كه از واحدهاى 
كوچك يك كيلو واتى توليد برق و گرمايشى 
تا واحدهاي بزرگ قابل نصب در شوفاژخانه 
قابل  مسكونى  مجتمع هاى  و  ساختمان ها 
كشاورزى  بخش  سوم  طيف  است.  استفاده 
است. اكنون كشت گلخانه اى به عنوان گزينة 
استفاده  كشورها  ديگر  و  ما  كشور  در  برتر 
آب  مقدار  شيوه،  اين  در  كه  چرا  مى شود. 
صدمات  مى يابد،  كاهش  شدت  به  مصرفى 
آسيب  محصول  به  كمترى  بيمارى هاى  و 
مى رسانند و محصول بيشترى توليد مى شود. 
گرمايش  تأمين  به  نياز  گلخانه اى  كشت  در 
بيشتر  در  اكنون  كه  داريم  حرارت  تنظيم  و 
نقاط دنيا از روش CHP استفاده مى شود كه 
از حرارت اتالفى سيستم گرمايش گلخانه ها 
از  بخشى  و  مى شود  استفاده  برق  توليد  در 
برق توليدى مصرف و بخش ديگر به شبكه 

تزريق مى شود.
  - سهم CHP و توليد پراكنده برق و حرارت 
را در بخش هاى مختلف در سال هاى آتى چه 

ميزان مى بينيد؟
توليد  و   CHP سهم  تعيين  كه  هرچند   
اّما  دارد،  بستگى  مختلفى  عوامل  به  پراكنده 
اجرا  قابل  نيز  كشور  در  مى تواند  كه  آنچه 
باشد، سهم 16 درصدى اين بخش در سبد 
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برق توليدى كشور در 10 سال آينده است.
  - براين اساس سهم اين بخش در كاهش 

تلفات صنعت برق چه ميزان خواهد بود؟
 با توجه به اين كه عمدة تلفات در بخش 
انتقال و توزيع با عنوان تلفات فنى، عمًال در 
ساعات پربار شبكه اتفاق مى افتد، با استفاده 
از اين سيستم و حذف اين بخش ها، به شدت 
كاهش  شبكه  كل  در  توزيع  و  انتقال  تلفات 
خواهد يافت و انتظار مى رود تا تلفات را به 

زير 10 درصد برسانيم.
تضمينى  خريد  براى  شده  تعيين  قيمت   -   

برق را در اين روش عادالنه مى بينيد؟
 با قيمت خريد تضمينى 303 ريال به عالوة 
بازگشت  زمان  سوخت،  قيمت  چهارم  يك 
سرماية اين واحدها 5-2 سال خواهد بود كه 
مدت 2  طى  قيمت  ارزان  واحدهاى  طبع  به 
سال و واحدهاى گران تر با تكنولوژى باالتر 
در 5 سال سرمايه گذارى اوليه را بازخواهند 
توجه  با  سرمايه  بازگشت  نرخ  اين  گرداند. 
به وضعيت اقتصاد كشور نرخ مناسبى است. 
بين  نيز  واحدها  اين  مفيد  عمر  طول  چراكه 
15-10 سال است و مى تواند جذابيت زيادى 

را براى سرمايه گذاران داشته باشد.
  - آيا برق توليدى اين سيستم ها به مانند برق 
توليدى از انرژى هاى نو، جزء انرژى هاى پاك 

نيست كه قيمتى برابر با آن ها داشته باشد؟
 سيستم هاى توليد پراكندة به دو صورت 
از  برق  توليد  براى  كه  سيستم هايى  هستند. 
كه  سيستم هايى  و  مى كنند  استفاده  سوخت 
از انرژى هاى نو استفاده مى كنند. سيستم هاى 
دوم همچون توربين هاى بادى و سلول هاى 
فتوولتاييك نرخ خريد برق آن ها قيمت تعيين 
شده از سوى هيأت وزيران است كه به دليل 
تضمينى  قيمت  باالتر،  اولية  سرمايه گذارى 
خريد برق آن ها نيز باالتر تعيين شده است. 
حرارت  و  برق  پراكندة  توليد  مولدهاى  اّما 
كه سوخت مصرف مى كنند از لحاظ ماهيتى 
تفاوتى با نيروگاه هاى بزرگ ندارند و تنها در 
افزايش  آن ها  بازده  شده اند،  كوچك  مقياس 
صوتى  و  محيطزيست  آلودگى  و  كرده  پيدا 
سرمايه گذارى  اّما  يافته،  كاهش  بسيار  آن ها 

نو  انرژى  تكنولوژى هاى  به  نسبت  آن ها 
منطقى  بسيار  بنابراين  است.  پايينتر  بسيار 
اين  از  تضمينى  برق  خريد  قيمت  كه  است 
سيستم ها با قيمت خريد برق از سيستم هاى 

انرژى نو متفاوت باشد.
  - آيا امكان اجراى پروژه هاى توليد پراكنده 
قالب  در  همزمان،  صورت  به  حرارت  و  برق 

طرح هاى CDM وجود دارد؟
در  مى تواند  كه  پروژه هايى  از  يكى   
 CHP پروژه هاى  شود،  مطرح   CDM قالب 
و DG هستند. چرا كه گازهاى گلخانه اى را 
احتراق  باعث  و  مى دهند  كاهش  شدت  به 
بازده  و  مى شوند  فسيلى  سوخت هاى  بهتر 
احتراق را بهبود مى بخشند. اّما واقعيت اين 
چندان   CDM پروژه هاى  در  ما  كه  است 
موفق عمل نكرده ايم. بخشى از مشكالت و 
محدوديت ها به مسايل سياسى باز مى گردد 
نشأت  غيرسياسى  مسايل  از  نيز  بخشى  و 
مى گيرد. اّما به هر حال اين عرصه باز است 

و خيلى از كشورها عالقه مند هستند كه با ما 
در اين روش مشاركت كنند و حجم گازهاى 
كاهش  روش ها  اين  در  ما  كه  را  گلخانه اى 

مى دهيم از ما پيش خريد كنند.
چه  با  اجرا  مرحلة  در  مى كنيد  پيش بينى   -  

مشكالتي روبرو شويد؟
صنعت  به  باالدست  از  سيستم ها  اين   
صنعت  به  پايين دست  از  و  گاز  و  نفت 
اين  دو  هر  كه  مى شوند  متصل  برق 
كه  هستند  گرفته  شكل  بخش هايى  صنايع، 
حال  دارند.  مرتب  و  نظام مند  مديريت هايى 
تغييرى  مى خواهيم  پراكنده  توليد  روش  با 
در درون اين دو صنعت ايجاد كنيم. به طور 
كه  صنايعى  چنين  در  تغيير  ايجاد  طبيعى 
است  زمان بر  قدرى  شده اند  نهادينه  سال ها 
شود.  انجام  الزم  پيش بينى هاى  تمام  بايد  و 
كار تنها با يك ابالغيه و آيين نامه قابل انجام 
نيست. اين اقدام طى يك سال گذشته انجام 
گسترده اى  ظرفيت هاى  بايستى  ومى  شده 
باشد.  شده  نصب  كشور  در  بخش  اين  در 
ما براى آن كه صنايع و شركت هاى باالدست 
و پايين دست را با اين بخش هماهنگ كنيم، 
باور  يك  اگر  و  داريم  بيشترى  زمان  به  نياز 
مى تواند  زمان  اين  شود،  ايجاد  ملى  عزم  و 
مّدت  اين  ملى  عزم  بدون  اّما  باشد.  كوتاه 
خطر  كه  آنچه  بود.  خواهد  طوالنى  بسيار 
جدى ايجاد مى كند، طوالنى شدن اين فرآيند 
است كه كل طرح را از انتفاع خارج كند و 
اين  كه  شود  ايجاد  كشور  در  احساس  اين 

روش مناسب نيست.
كه  مى شود  ايجاد  تصور  اين  گاهى   
متمركز  توليد  سيستم  در  سال ها  كه  افرادى 
باور  كه  است  سخت  برايشان  بوده اند،  برق 
تأمين  برق  مى توان  سيستم  اين  با  كه  كنند 
كرد. آن ها تصور مى كنند اين شيوه تنها يك 
روش دانشگاهى است كه در عمل نمى توان 
به آن تكيه كرد. اّما بيش از 40كشور موفق 
در اين روش كه سهم 55-10 درصدى برق 
توليدى خود را از اين سيستم تهيه مى كنند 
گواه ديگرى بر امكان بهره گيرى از اين روش 

در مقياس گسترده در كشورمان است. 
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بخش اول

با تمركز بر اصل 44 قانون اساسى 
ارزيابى الگوى اصالحات صنعت 

برق در ايران 
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 مقدمه 
آنجايى  از  برق  صنعت  اصالحات  مقولة  به  توجه  ضرورت   
ساليانه  رشد  ميانگين  با  جهان  در  برق  مصرف  كه  مى شود  آشكار 
و  درصد  آسيا 4/5  مورد  در  نرخ  اين  و  بوده  روبرو  درصدى   2/7
براى كشور ايران تقريبًا دوبرابر ميانگين كشورهاى آسيايى برآورد 
رشد  انرژى،  يارانه اى  قيمت  منجمله  متعددى  عوامل  است.  شده 
را  رشدى  چنين  موجبات  اصولى  غير  مصرف  و  اتالف  اقتصادى، 
فراهم آورده و روشن است كه درصورت عدم بسترسازى مناسب و 
اعمال اصالحات در صنعت، ميانگين ساعات خاموشى به ازاى هر 
مشترك بدليل ناتوانى در پوشش كامل تقاضا افزايش خواهد يافت. 
بر  برق  صنايع  در  اصالحات  تحقق  كه  است  درحالى  اين   
برق  صنايع  ضعيف  كارآيى  قبيل  از  متعدد  درونى  داليل  اساس 
بارمالى  و  بودجه  كسرى  سرمايه،  تأمين  در  ناتوانى  دولتى، 

داود منظور(1) -  حميد عسكرى آزاد(2)

در پژوهش حاضر با اتخاذ روية برنامه ريزى استراتژيك، 
به ارزيابى فرآيند اصالحات صنعت برق در ايران پرداخته 
يافتة»  توسعه  «مدل  تدوين  طريق  از  منظور  اين  براى  و 
اصالحات صنايع برق در جهان، ترسيم «وضعيّت موجود» 
ميان  شكاف»  «تحليل  و  ايران  در  برق  صنعت  اصالحات 
وضعيت هاى موجود و مطلوب آن، در خصوص كارآمدى 
شده  اظهارنظر  ايران  در  برق  صنعت  اصالحات  رويكرد 

است.
تجديد  از  پس  كه  مى دهد  نشان  پژوهش  اين  نتايج   
ساختار اوليّه و تفكيك عمودى وظايف در وزارت نيرو و 
استنباط  بهينة  تقّدم  توانير،  تخصصى  مادر  شركت  تشكيل 
شده در خصوص اركان اصالحات صنايع برق در فرآيند 
اصالحات صنعت برق در ايران رعايت شده است. از سوى 
اصالحات  توسعه يافتة  الگوى  با  فرآيند  اين  انطباق  ديگر 
صنايع برق در دنيا حاكى از آن است كه ميزان همسويى 
اصالحات قانونى با اين مدل بيشتر از اصالحات مالكيتى 
بوده و اعمال صحيح سياست هاى كّلى اصل 44، بر بروز اين 

امر تأثير بسزايى داشته است.
خصوص  در  شكاف  بزرگ ترين  كه  است  بذكر  الزم   
عدم  مى توان  كه  مى شود  مشاهده  ساختارى  اصالحات 
شكل گيرى متناسب نهادهاى جديد و تفكيك افقى اجزاء در 
فرآيند تجديدساختار صنعت را به عنوان مهم ترين مخاطرات 
براى تشكيل بازارهاى رقابتى برق و تهديدى بر كارآمدى 

اصالحات صنعت برق در ايران برشمرد.

چون  تأثيرگذارى  بيرونى  داليل  همچنين  و  دولتى  يارانه هاى 
بانك  مالى  حمايت هاى  و  موفق  تجربيات  تكنولوژى،  پيشرفت 

جهانى و صندوق بين المللى پول(3) ضرورت بيشترى يافته است.
 1990 دهة  طى  جهان  در  برق  صنايع  راستا  اين  در   
از  ناشى  مبادالت  ارزش  و  شده اند  گسترده اى  تحوالت  دستخوش 
خصوصى سازى صنايع برق دولتى در كشورهاى درحال توسعه و 
در حال گذار(4)، در هشت سال اول اين دهه به بيش از 43 ميليارد 
دالر مى رسد اّما لزومًا نايل به اهداف پيش رو در راستاى تأمين با 
كيفيت تقاضا، تحويل مناسب تر خدمات اجتماعى و رونق اقتصادى 
نشده اند بلكه صرفًا آندسته از واگذارى هاى اموال دولتى كه در ذيل 
صنايع  اصالحات  اركان  تحقق  و  توجه  با  سياستى كالن  بستة  يك 

زيربنايى تحقق يافتند، اهداف مدنظر را تأمين كرده اند.
 دولت جمهورى اسالمى ايران نيز در راستاى اصالح نقش و 
اقتصادى  برانگيز  چالش  مقوالت  از  كه  اقتصاد  در  دولت  وظايف 
در دو دهة اخير در سطح جهان بشمار مى آيد، در سال هاى كنونى 
پيگير تغيير رويكرد اقتصادى خود در جهت كاهش تصّدى گرى و 
تمركز بر امور حاكميّتى بوده و با تنفيذ سياست هاى كّلى اصل 44 
قانون اساسى توسط مقام معّظم رهبرى بر سرعت تحرك گردونة 
اصالحات مالكيّتى در موارد صدر اصل 44 على الخصوص صنعت 
برق افزوده شده و گام هايى نيز در راستاى واگذارى فعاليّت هاى 

ذيل زنجيرة تأمين برق برداشته شده است.
اصالحات  ادبيات  و  مطالعات  نتايج  كه  است  حالى  در  اين   
خصوصى سازى  كه  دارند  اذعان  زيربنايى  بخش هاى  در  اقتصادى 
از  قبل  برق  صنعت  زيرشاخه هاى  در  فّعال  دولتى  بنگاه هاى 
تمهيد  همچنين  و  رقابتى  بازار  توسعة  و  پياده سازى  شكل گيرى، 
و  شبكه  كنترل  مستقل  نهادهاى  استقرار  و  الزم  قانونى  تغييرات 
واگذارى  و  فعاليت ها  برون سپارى  از  مّدنظر  نتايج  بازار،  تنظيم 
بلكه  نمى آورد،  ارمغان  به  بخش  اين  در  را  دولتى  مالكيت هاى 
بهينه يابى و رعايت توالى بهينة اركان و مؤلفه هاى اصالحات اعم 
و  شرايط  به  توّجه  با  مالكيتى  و  قانونى  ساختارى،  اصالحات  از 
ساختار اقتصادى هر كشور، مى تواند نتايج مدنظر از انجام تحّول 

در صنعت برق را تأمين نمايد.
 لذا با درك اهميت موضوع، پژوهش حاضر با هدف مدلسازى 
فرآيند بهينة اصالحات صنايع برق و بررسى و ارزيابى اصالحات 
صنعت برق در ايران بر مبناى مطالعة عميق ادبيّات موضوع، بررسى 
الگوهاى  از  نمونه بردارى  و  تشريح  مرتبط،  مطالعات  تحليل  و 
موفق، تمركز بر تجارب ساير كشورها و مطالعات موردى و نهايتًا 
و  شده  استوار  صاحبنظران  و  خبرگان  با  مصاحبه  و  نظرسنجى 
در آن از طريق مطالعات گستردة كتابخانه اى و اعمال فرآيندهاى 
محك زنى(5) تالش شده است تا رويكردى علمى براى استنباط و 
تحليل جايگاه و كارآمدى سياست هاى كّلى اصل 44 قانون اساسى 
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در فرآيند اصالحات صنعت برق پياده سازى شود.
اصالحات  خصوص  در  نهايى  نتيجه گيرى  منظور،  اين  براى   
برنامه ريزى  رويكرد  پياده سازى  اساس  بر  ايران  در  برق  صنعت 
مطلوب»،  «وضعيت  طراحى  اصلى  فاز  سه  بر  مشتمل  استراتژيك 
شناخت «وضعيت موجود» و «تحليل شكاف»، شاكله و متدولوژى 

اجرايى پژوهش را تشكيل داده است.
داده  نشان   (1) شمارة  شكل  در  تحقيق  انجام  شماتيك  مدل   

شده است.
پايان نامة  از  مستخرج  حاضر  مقالة  كه  است  ذكر  شايان    
كارشناسى ارشد رشتة اقتصاد با عنوان «ارزيابى الگوى اصالحات 
صنعت برق در ايران، با تمركز بر اصل 44 قانون اساسى» مى باشد 
امام  دانشگاه  اقتصاد  دانشكدة  در   1387 سال  شهريورماه  در  كه 
صادق(ع) دفاع شده است. روش تحقيق در اين پژوهش از نظر نوع 
داده ها،  گردآورى  نحوه  نظر  از  و  كاربردى  روش  تحقيق  مقاصد 

روش توصيفى مى باشد.

 1- الگوى بهينه اصالحات صنايع برق 
 1- 1- اركان و مؤلفه هاى اصالحات صنايع برق 

و  قانون»(7)  در  «اصالحات  مالكيت»(6)،  در  «اصالحات   
برق  صنايع  اصالحات  مهم  بستر  سه  ساختار»(8)  در  «اصالحات 
مى دهند.  تشكيل  را  فرآيند  اين  اصلى  «اركان»(9)  كه  هستند 
قانون زدايى،  شركتى سازى،  اجزاء،  تفكيك  تجديدساختار، 
كليدى  اقدامات  يا  گام ها  نيز  خصوصى سازى  و  قانون گذارى 

اصلى  «مؤلفه هاى»(10)  كه  مى آيند  بشمار  برق  صنايع  اصالحات 
اين فرآيند را تشكيل داده و در ذيل اركان اصالحات اين صنعت 

مى شوند. تقسيم بندى 
 مؤلفه هاى اصالحات صنايع برق در يك نگاه كّلى نامتجانس 
بنظر مى رسند. سرمنشاء اين عدم تجانس را مى توان در چندجانبه 
صنايع  اصالحات  اصوالً  دانست.  صنعت  اين  اصالحات  بودن 
آن،  الزمة  و  نمى شود  اعمال  بعدى  تك  فرآيند  يك  در  زيربنايى 
جانبة  همه  و  جامع  اصالح  و  مختلف  ابعاد  در  تغييرات  اعمال 
اجزاء صنعت است كه اين امر وجه تمايز اصالحات اين بخش ها 
با ساير بخش هاى اقتصاد بشمار مى آيد به نحويكه صرفًا بخش هاى 
را  قانونى  و  ساختارى  اصالحات  جّدى  بطور  اقتصاد،  زيربنايى 
مالكيّت  در  اصالحاتى  عمدتًا  بخش ها  ساير  در  و  مى كنند  تجربه 
بخش قابل توّجهى از اهداف پيش رو در راستاى ارتقاء بهره ورى 

و افزايش كارآيى را محّقق مى سازد.
 شكل شمارة (2) تقسيم بندى مؤلفه هاى اصالحات صنايع برق 

را در قالب اركان اصالحات نشان مى دهد.

 شكل 2- اركان و مؤلفه هاى اصالحات صنايع برق 

شكل 1- مدل شماتيك انجام تحقيق 
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مؤلفه هاى  يا  گام ها  كلية  برآن كه  عالوه  تقسيم بندى  اين    
اصالحى تشكيل دهندة مدل هاى بهينه يابى شده را دربر دارد، منطبق 
صنايع  در  اصالحات  اعمال  براى  جهانى  بانك  عملياتى  الگوى  با 
برق در كشورهاى هند، چين و روسيه است، كه از طريق مطالعه 
و شناخت فرآيند اصالحات صنعت برق در كشور انگلستان كه از 

متقّدمين اين موضوع است، استخراج شده است. 
 2- 1- بهينه يابى توالى اركان اصالحات صنايع برق 

صنايع  اصالحات  اركان  ابتدا  است  الزم  منظور  اين  براى   
آن ها  متقابل  تأثيرات  و  ارتباطات  و  آن ها  اقتصادى  تأثيرات  برق، 
بر يكديگر از طريق شناخت تجربه و وضعيّت اصالحات صنايع 
برق در دنيا و جمع آورى نتايج مطالعات علمى مرتبط درخصوص 
تقّدم و تأّخرات مؤلفه هاى اصالحات مورد بررسى قرار گرفته و 
الگوهاى  بر  تمركز  و  بهينه  مدل هاى  مقايسة  و  مطالعه  با  ادامه  در 
استنباط،  برق  صنايع  اصالحات  اركان  بهينة  تقّدم  موجود،  برتر 

استخراج و طراحى گردد. 
اولويت هاى  دنيا-  در  برق  صنايع  اصالحات  رويكرد   -1  -2  -1  

مشاهده شده 
 با توجه به اهميّت موضوع و وجود رويكردها و نتايج مختلف 
در اصالحات صنايع برق، مؤسسة «برنامة همكارى مديريت بخش 
انرژى» (ESMAP)(11) با تمركز بر كشورهاى غيرصنعتى، اقدام به 
جمع آورى اطالعات مرتبط با اصالحات صنايع برق در خصوص 
اين  از  و  نمود  كشور   115 ميان  در  اصالحات  مؤلفه هاى  تحقق 
شركتى سازى(12)  فرآيند  تحقق  مورد  در  تفصيلى  اطالعات  طريق 

قانون  پياده سازى  و  تصويب  برق،  تأمين  زنجيرة  ذيل  بنگاه هاى 
توليد  ورود  قانون گذارى(14)،  مستقل  نهاد  استقرار  انرژى(13)، 
كنندگان مستقل برق (IPP)(15)، تجديد ساختار و خصوصى سازى 

در صنعت را جمع آورى كرده است.
 جدول شمارة (1) نتايج حاصله را نشان مى دهد:

(شاخص  امتياز  حداكثر  و  حداقل  آمده،  بعمل  مطالعة  در    
اصالحات)(16) صفر و شش بوده كه عدد شش نشان دهندة تحقق 
همة مؤلفه هاى درنظر گرفته شده مى باشد. همانگونه كه در جدول 
شمارة (1) مشاهده مى شود، شركتى سازى صنعت برق شايع ترين 
فعاليّت در راستاى اصالحات در اين صنعت بشمار مى آيد، بطورى 
اين  در  اقداماتى  مطالعه  مورد  كشورهاى  درصد   40 از  بيش  كه 

خصوص انجام داده اند. در سوى ديگر، خصوصى سازى دارايى ها 
اقدامى است كه كمتر بدان پرداخته شده و تنها نزديك به 20درصد 

از كشورهاى مورد مطالعه تجربيّاتى در خصوص آن داشته اند.
سوى  به  حركت  كه  است  ضرورى  نيز  نكته  اين  به  توّجه   
و  سرعت  از  جهان  مختلف  مناطق  در  برق  صنعت  اصالحات 
اين  بخوبى   (2) شمارة  جدول  نيست.  برخوردار  يكسانى  كيفيت 
واقعيّت را نشان مى دهد كه ادعاى پيشرفت اصالحات صنايع برق 
با ميانگين شاخص اصالحات نزديك به دو (2/06)، داراى توزيع 
التين  آمريكاى  حوزة  چنانچه در  نيست.  دنيا  يكنواختى در سطح 
از  بيش  متوسط  بطور  برق  صنايع  اصالحات  كارائيب،  درياى  و 
شاخص  كه  است  حالى  در  اين  است.  داشته  پيشرفت  70درصد 
شمالى  آفريقاى  و  خاورميانه  و  آفريقا  حوزه هاى  در  اصالحات 
نزديك به يك بوده و مبيّن آن است كه اصالحات در اين مناطق 
تنها نزديك به 15درصد تجربه شده است. اين عدم يكنواختى در 

مورد مؤلفة خصوصى سازى نيز بوضوح قابل مشاهده است.
  شايان ذكر است كه از ميان 115 كشور مورد مطالعه، شاخص 
اصالحات در مورد 42 كشور صفر، در مورد 15 كشور يك، در 

مورد10 كشور پنج و در مورد 12 كشور شش بوده است.
 مطالعات جديدتر بانك جهانى در اين خصوص بر روى 116 
قانون گذارى  نهاد  استقرار  مى دهد،  نشان  توسعه  حال  در  كشور 
مستقل از دولت در ميان 37 كشور با هدف ترويج و توسعة فضاى 
سرمايه گذارى  و  مالكيّت  و  يافته  تحّقق  برق  صنعت  در  رقابتى 
خصوصى نيز در 27 كشور بروز كرده است. اين مطالعه از آنجايى 

كه كشورهاى حوزة درياى مديترانه را نيز در بر دارد، مكمل نتايج 
مطالعات ESMAP است.

مقايسة نتايج نشان مى دهد كه در بازة زمانى دو سالة 1998- 
2000، خصوصى سازى صنعت برق شاهد پيشرفت ملموسى بوده 
نداده  رخ  چندانى  گسترش  رقابتى،  فضاى  توسعة  مورد  در  ليكن 
است. از اين نتيجه مى توان اين مطلب را استنباط نمود كه بطور كّلى 
در فرآيند اصالحات صنايع برق در جهان، اعمال خصوصى سازى 

در صنايع برق مقدم بر رقابتى سازى آن بوده است. 
 2- 2- 1- كارآمدى اصالحات صنايع برق در كشورهاى مختلف- 

اولويت ها تأثيرگذارى 
 پرسش مّهمى كه در ادبيّات موضوع اصالحات صنعت برق 

 جدول 1- وضعيت تحقق مؤلفه هاى اصالحات صنايع برق در 115 كشور مورد مطالعه 
مؤلفه هاي 
نهاد قانون  انرژيشركتي سازياصالحات

خصوصي سازي تجديد ساختارIPPقانون گذاري
توليد

خصوصي سازي 
توزيع

شاخص 
اصالحات

513833464024212/06تعداد كشورها
34درصد18درصد21درصد35درصد40درصد29درصد33درصد44درصددرصد كل

1998 ,ESMAP Data :منبع
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وجود دارد آن است كه آيا دستيابى به اهداف پيش رو از آزادسازى 
صنعت برق تا چه حّدى بر هريك از مؤلفه هاى آن وابسته است؟ 
به بيان ديگر آيا پيگيرى اركان و مؤلفه هاى اصالحات در فضايى 
اصالحات  از  مدنظر  اهداف  اركان،  باقى  از  صرف نظر  با  و  منفرد 

را محّقق مى سازد؟
اركان  تقّدم  از  ناشى  تأثيرات  بررسى  براى  بخش  اين  در   
عملكرد  تحليل  به  آن ها،  بهينة  توالى  تعيين  و  اصالحات  مختلف 
اصالحات صنايع برق در كشورهاى مختلف از طريق نتايج برخى 

مطالعات صورت گرفته پرداخته مى شود.
 1- 2- 2- 1- اثرات متقابل اركان اصالحات 

15سالة  اطالعات  جمع آورى  با  همكارانش  و   «  Parker»  
تأثيرات  بررسى  به   (2000  -1985) توسعه  درحال  كشور   51
خصوصى سازى، رقابت (تجديدساختار) و قانون گذارى بر عملكرد 
اقتصاد  رويكرد  يك  طريق  از  مطالعه  اين  پرداخته اند.  برق  صنعت 
سنجى به سنجش اثر اركان اصالحات بر ظرفيت توليد، برق توليد 
شده، بهره ورى نيروى كار در بخش توليد، بهره بردارى از ظرفيت(17) 

و قيمت مصرف كنندگان خانگى و صنعتى مى پردازد.(18)
 مهمترين نتايج سياستى حاصل از انجام اين مطالعه عبارتند از:

از  منفك  كه  صورتى  در  قانون گذارى،  و  خصوصى سازى    * 
منجر  خود  به خودى  و  تنهايى  به  باشند  كرده  بروز  يكديگر 
برق  صنعت  اقتصادى  عملكرد  در  مشهودى  عوايد  بروز  به 

نخواهند شد.
حاكم  صنعت  بر  انحصار  كه  زمانى  بنگاه ها  خصوصى سازى    * 

كه  كرد  خواهد  برآورده  را  مدنظر  نتايج  صورتى  در  است، 
چارچوبة  يك  برپايى  و  بكارگيرى  بر  متقنى  تأكيد  و  تمركز 

قانون گذارى مؤثر وجود داشته باشد.
ترويج و توسعة رقابت در صنعت برق (اصالحات ساختارى)،    * 
اصالحات  مؤلفه هاى  ساير  مورد  در  كه  اقداماتى  از  قطع نظر 
صنعت  اقتصادى  عملكرد  ارتقاء  به  منجر  مى پذيرد،  صورت 

برق خواهد شد.
 2- 2- 2- 1- اثرات توالى اركان اصالحات بر كارآمدى آن 

در  برق  صنعت  اصالحات  فرآيند  در  ديگر  پيچيدة  مسألة   
فرآيند  اين  كارآمدى  بر  اصالحات  اركان  توالى  تأثير  خصوص 
است. در اين زمينه «Stiglitz» در نوشته هاى خود در حوزة توسعة 
نيازمند  اقتصادى،  برنامه هاى  در  «موفقيت  مى نويسد:  اقتصادى 

نهايت دقّت در «اولويت بندى»(19) اقدامات است.»
اطالعات  جمع آورى  با  وهمكارانش   «Yinfang Zhang»  
بررسى  به   (2000  -1985) توسعه  درحال  كشور   25 15سالة 
خصوصى سازى  يعنى  اصالحات  اركان  تأّخر  و  تقّدم  تأثيرات 
(اصالحات مالكيتى)، رقابت (اصالحات ساختارى) و قانون گذارى 
(اصالحات قانونى) بر بهبود عملكرد صنعت برق پرداخته اند. اين 
مطالعه از طريق يك رويكرد اقتصاد سنجى به سنجش اثر اولويت 
برق،  سرانة  خالص  توليد  بر  اصالحات  اركان  پياده سازى  بندى 
به  سرانه  خالص  توليد  و  برق  خالص  توليد  توليد،  سرانة  ظرفيت 

ازاى هر نفر نيروى كار مى پردازد.(20)
با  اصالحات،  اركان  بندى  اولويت  اهميّت  سنجش  براى   

 جدول 2- وضعيت تحّقق مؤلفه هاى اصالحات صنايع برق در 115 كشور مورد مطالعه- به تفكيك مناطق 

آسياي شرقي و آفريقامؤلفه هاي اصالحات
اقيانوسيه

اروپا و آسياي 
مركزي

آمريكاي التين و 
كارائيب

خاورميانه و آفريقاي 
آسياي جنوبيشمالي

(40٪) 2(25٪) 2(61٪) 11(63٪) 17(44٪) 4 (31٪) 15شركتي سازي
(40٪) 2(13٪) 1(78٪) 14(41٪) 11(33٪) 3(15٪) 7قانون انرژي

(40٪) 2(0٪) 0(83٪) 15(41٪) 11(11٪) 1 (8٪) 4 بدنة قانون گذاري
IPP9 (٪19)7 (٪78)9 (٪33)15 (٪83)1 (٪13)5 (٪100)

(40٪) 2(38٪) 3(72٪) 13(52٪) 14(44٪) 4(8٪) 4تجديد ساختار
(40٪) 2(13٪) 1(39٪) 7(37٪) 10(22٪) 2(4٪) 2خصوصي سازي توليد
(20٪) 1(13٪) 1(44٪) 8(30٪) 8(11٪) 1(4٪) 2خصوصي سازي توزيع
(50٪) 3/00(17٪) 1/00(71٪) 4/28(45٪) 2/70(41٪) 2/44(15٪) 0/88شاخص اصالحات

1998 ,ESMAP Data :منبع 

ESMAP جدول 3 - انطباق عملكرد اصالحات در صنايع برق كشورهاى مورد مطالعه با توالى بهينة 
رعايت تقدم 

بهينة مؤلفه هاي 
اصالحات

تمام مراحلپنج مرحلهچهار مرحلهسه مرحلهدو مرحلهيك مرحلههيچ مرحله 

6318955212تعداد كشورها
2000 ,Inter-American Development Bank :منبع 
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بكارگيرى يك «مدل داده هاى تابلويى با تأثيرات ثابت»(21) فروض 
زير آزمون شده اند:

 * فرض اول: تقّدم توسعة فضاى رقابتى بر خصوصى سازى 
بكارگيرى  و  عملكرد  كارآيى  توليد،  بيشتر  ارتقاء  برق،  صنعت 

ظرفيت را در پى دارد.
بر  مستقل  قانون گذارى  نهاد  ايجاد  تقّدم  دوم:  فرض   *  
خصوصى سازى صنعت برق، ارتقاء بيشتر توليد، كارآيى عملكرد 

و بكارگيرى ظرفيت را در پى دارد.
 بر اساس شواهد بدست آمده، فروض فوق تأييد شده و تأكيد 
دارد كه رقابتى كردن فضاى توليد و همچنين تدوين و جايگزينى 
نهاد قانون گذارى مستقل در صورتى كه مقّدم بر خصوصى سازى 
صنعت  اصالحات  از  انتظار  مورد  عملكرد  ارتقاء  پذيرد،  صورت 

برق را تا حدود زيادى تضمين و تقويت مى كند.
مقولة  به  توّجه  كه  است  آن  گوياى  آمده  بدست  نتايج   
انگيزه هاى  خصوصى سازى،  از  قبل  توليد  فضاى  رقابتى كردن 
كاهش  زيادى  حدود  تا  را  توليد  نمودن  محدود  براى  انحصارى 
توسعة  تقّدم  ترتيب  همين  به  و  مى سازد  منتفى  كّلى  به  يا  و  داده 
نهاد مستقل قانون گذارى نيز از طريق شناسايى و سلب انگيزه هاى 
نتايج  مى كند.  تقويت  را  اصالحات  از  حاصل  نتايج  انحصارى، 
در   Wallsten مطالعات  نتايج  زيادى  حدود  تا  آمده،  بدست 
خصوص بهينه يابى صورت گرفته در مورد توالى اركان اصالحات 

در صنعت مخابرات را تصديق مى نمايد.
  3- 2- 1- الگوهاى برتر اصالحات صنايع برق 

ESMAP 1- 3- 2- 1- مدل  
 در اغلب تحقيقات اقتصاد انرژى انجام گرفته توسط مؤسسة 
«برنامة همكارى مديريت بخش انرژى»(22)، تفكيك و اولويت بندى 
مراحل اصالحات صنايع برق، مشتمل بر شش مؤلفه و به صورتى 

كه در شكل شمارة (3) بيان شده، بكار رفته است:
اصالحات  مؤلفه هاى  بهينة  تركيب  اين  داشتن  نظر  در  با   
انرژى»  بخش  مديريت  همكارى  «برنامة  مؤسسة  برق،  صنعت 
كشورهاى  برق  صنايع  اصالحات  عملكرد  وضعيت  بررسى  به 
مختلف پرداخته است. بر اين اساس روند اصالحات صنعت برق 
114 كشور مورد بررسى قرار گرفته كه نتايج آن در جدول شمارة 

(3) مشاهده مى شود: 
 2- 3- 2- 1- مدل بانك جهانى 

اطالعات  جمع آورى  به  جهانى  بانك  جديدتر،  مطالعاتى  در   

در مورد زمان تحّقق هر يك از مؤلفه هاى اصالحات صنايع برق 
محاسبة  ضمن  طريق  اين  از  تا  پرداخت  مختلف  كشورهاى  در 
مّدت فرآيند اصالحات صنايع برق، روشن سازد كه چه تركيبى از 
مؤلفه هاى اصالحات اين صنعت را مى توان به عنوان «توالى زمانى 

بهينه»(23) براى اين منظور در نظر گرفت.
اصالحات  مؤلفه هاى  براى  بهينه  زمانى  ترتيب  مدل،  اين  در   
صنايع برق به ترتيبى كه در شكل شمارة (4) نشان داده مى شود، 

بيان شده است: 
 نكتة قابل تأّمل آن است كه در اين مدل، ورود توليد كنندگان 
مستقل برق (IPP) به عنوان يك مؤلفه كه داراى جايگاه معينى در 
فرآيند بهينة اصالح ساختار صنعت برق باشد به چشم نمى خورد. 
بلكه اين جزء (تا جايى كه مانعى براى ساير اصالحات صنايع برق 
ايجاد نكند) به عنوان مرحله اى مستقل كه تحّقق آن نيازمند تحّقق 
اجزاء ديگر نباشد، بشمار مى آيد و در ترتيب زمانى بهينة اقدامات 

اصالحات اين صنعت جزئى آزاد است.
 نتايج اين مطالعه همچنين نشان مى دهد كه مّدت زمان فرآيند 
اصالح ساختار صنايع برق در كشورهايى كه تمامى مراحل فوق 
مورد  در  زمان  اين  مثال  به عنوان  است.  متفاوت  نموده اند،  طى  را 
پاناما  و  مجارستان  غنا،  گرجستان،  بوليوى،  آرژانتين،  كشور  شش 
كه فرآيند اصالحات صنعت برق در آن ها كامًال با مدل بهينة بانك 
جهانى مطابقت دارد به ترتيب 3، 2، 5، 5، 1 و 4 سال اعالم شده 

است.
 با استفاده از اطالعات گردآورى شده و مدل بهينه يابى شدة 
اولويت بندى»(24)  «شاخص  توليد  به  اقدام  جهانى  بانك  مذكور، 
به  طريق  آن  از  و  نموده  برق  صنايع  اصالحات  مؤلفه هاى  بهينة 
بررسى وضعيت فرآيند اصالحات صنعت برق كشورهاى مختلف 
كامًال  اصالحى  روند  كه  مواردى  در  شاخص  اين  است.  نموده 
كه  صورتى  در  و  صفر  عدد  باشد  جهانى  بانك  الگوى  با  منطبق 
روند اصالحى كامًال برعكس الگوى مذكور باشد عدد صد بخود 
مى شود،  مشاهده   (4) شمارة  جدول  در  كه  همانگونه  مى گيرد. 
نزديك  يا  منطبق  اصالحاتى  كشورها،  از  زيادى  تعداد  هرچند 
نيز  زيادى  تعداد  ليكن،  داشته اند،  جهانى  بانك  بهينة  توالى  با 
عدد  و  كرده اند  تجربه  را  بهينه  مدل  اين  با  متفاوت  اصالحاتى 

شاخص اولويت بندى آن ها زياد است. 

ESMAP شكل 3- توالى بهينه مؤلفه هاى اصالحات صنايع برق- مدل

 شكل 4- ترتيب زمانى بهينه اقدامات اصالحات صنايع برق- مدل بانك جهانى 
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توسعه  و  بازسازى  اروپايى  بانك  مدل   -1  -2  -3  -3  
(EBRD)

شدة  بهينه يابى  مدل  تفصيل  هدف  با  راستا  اين  در   
«مراحل گذار صنعت»(25) در مسير اصالحات صنايع برق، 
«بانك اروپايى بازسازى و توسعه»(26) اقدام به تشريح اين 
مراتب در پنج مرحلة عمده نموده است. بر اين اساس در 
مرحلة اول كه قبل از اصالحات ناميده شده است صنعت 

برق به عنوان يك وزارتخانة دولتى فعاليّت مى كند كه شرايطى از 
اندك  فشارهاى  و  آزادى  صنعت،  ادارة  در  سياسى  دخالت  قبيل 
زياد  حجم  هزينه هاى توليد،  از  پايين تر  قيمت  ميانگين  تجارى، 
و  سازمانى  اندك  بسيار  اصالحات  پنهان،  و  آشكار  يارانه هاى 
ساختار يكپارچة صنعت فاقد هرگونه تفكيك فعاليت هاى مختلف 

در آن بوضوح مشاهده مى شود.
حدودى  تا  برق  شركت  اصالحات  شروع  با  دوم  مرحلة  در   
سهام  با  شركت  يك  به  مثال  به عنوان  است،  شده  جدا  دولت  از 
دخالت هاى  مثل  شرايطى  عمومًا  كه  شده  تبديل  مشترك(27) 
بودجه اى،  محدوديت هاى  تقويت  جهت  در  تالش هايى  سياسى، 
مراتبى  بهره ورى،  ارتقاء  جهت  در  اندك  مديريتى  انگيزش هاى 
ساختار  سازمانى،  اندك  اصالحات  پنهان،  و  آشكار  يارانه هاى  از 
و  مختلف  فعاليت هاى  تفكيك  هرگونه  فاقد  صنعت  يكپارچة 
است.  بارز  آن  خصوصى در  بخش  سرمايه گذارى  از  حد  كمترين 
مربوط  صنعت  تجديدساختار  به  عمده  بطور  كه  سوم  مرحلة  در 
شامل  كه  صنعت  مالى  تجديدساختار  قانون  تصويب  مى شود، 
مى شود  صنعت  مالى  جداسازى  طريق  از  عمودى»(28)  «تفكيك 
تحقق مى يابد و ويژگى ها و اقداماتى همچون اقدام در خصوص 
ايجاد يك قانون گذار، بروز اصالحاتى در تعرفه ها، بهبود وضعيت 
بخش خصوصى  مشاركت هاى  از  حدودى  و  درآمدها  جمع آورى 

در آن به چشم مى خورد.
 در مرحلة چهارم با هدف قانون زدايى از صنعت به تصويب 
قانون تجديد ساختار همه جانبة صنعت و تفكيك آن به بخش هاى 
توليد، توزيع و انتقال پرداخته مى شود و بطور عمده اقداماتى در 
تنظيم  وظيفة  با  قانون گذارى  بدنة  يك  اسقرار  و  ايجاد  راستاى 
توسعة  و  شبكه  به  دسترسى  اصالح  و  تنظيم  كارآمد،  تعرفه هاى 
و  توليد  بخش هاى  در  خصوصى  بخش  چشم گير  مشاركت  و  آن 
عنوان  با  چهارم  مثبت  مرحلة  در  نهايتًا  و  مى يابد  تحقق  توزيع 

مرحلة رقابت كامل، صنعت برق به صورت عمودى به بخش هاى 
استقرار  مثل  ويژگى هايى  و  شده  تفكيك  انتقال  و  توزيع  توليد، 
مؤثر  تعرفه هاى  تنظيم  در  كامل  اقتدار  با  مستقل  قانون گذارى 
«نمايانگر هزينه»(29)، مشاركت همه جانبه و فراگير بخش خصوصى، 
رقابت  و  شبكه  به  دسترسى  كامل  پوشش  جهت  سازمانى  توسعة 

كامل(30) در توليد در آن بروز كرده است.
 بر اساس آنچه توسط EBRD به عنوان «مدل تفصيلى مراحل 
مدل  مى توان  شد،  بيان  اصالحات»  بسوى  برق  صنعت  بهينةگذار 
مشاهده   (5) شمارة  شكل  در  كه  به صورتى  را  مراحل  اين  كّلى 

مى شود، خالصه نمود:
و  معيارها  خصوص  در  مطالعه  مورد  كشور   26 ميان  از   
جهان  در  برق  صنايع  اصالحات  شدة  بهينه يابى  مدل  مراحل گذار 
كه در سال 2000 ميالدى صورت گرفته، نتايجى به شرح جدول 

شمارة (5) بدست آمده است:
صنايع  اصالحات  در  متفاوت  رويكردهاى  ريشه يابى   -1  -2  -4  

برق 
نشان  دنيا  در  برق  صنايع  اصالحات  رويكردهاى  مطالعة   
منظر  از  خصوصًا  مشابهى  نسبتًا  رويكردهاى  اغلب  كه  مى دهد 
است  شده  پيگيرى  اصالحات  گام هاى  پياده سازى  اولويت بندى 
كنار  در  ليكن  دارند.  نسبى  همراستايى  بهينه يابى  مدل هاى  با  و 
تا  كه  مى شود  مشاهده  متفاوتى  رفتارهاى  بعضًا  تشابهات،  اين 
اين  ندارد.  همخوانى  اصالحات  بهينة  مدل هاى  با  زيادى  حدود 
نيست  اصالحات  مؤلفه هاى  ماهيّت  به  مربوط  همخوانى  عدم 
بلكه مربوط به برنامه اجرايى و نحوة اولويت بندى در پياده سازى 

آن هاست.
 1- 4- 2- 1- رويكردهاى متفاوت ناشى از ساختار صنعت 

 فرآيند اصالحات صنايع برق در برخى موارد، پس از تفكيك 
اجزاء، شاهد اقدام در خصوص واگذارى و خصوصى سازى بوده 
رفتارى  چنين  توجيه كنندة  مى تواند  كه  موضوعاتى  از  يكى  است. 

اكراينتركيهتايلندپاناماماليقزاقستانهندمجارستانگرجستانكلمبيابرزيلبوليويآرژانتينآلبانيكشور

امتياز شاخص 
3504648612275309393434اولويت بندي بهينه
تعداد مؤلفه هاي 

47775776757365اعمال شده

 جدول 4- وضعيت اصالحات صنايع برق در خصوص شاخص اولويت بندى بهينة اصالحات بانك جهانى 

2002 ,Besant-Jones and Bacon :منبع 
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باشد، جلوگيرى از بروز سوء عملكردهاى ناشى از تسّلط يك يا 
چند قدرت غالب بر بازار است.

در  برق  صنعت  اجزاء  تفكيك  از  بعد  كه  است  مشكلى  اين   
مشاهده  كامل  بطور  شيلى  همچنين  و  ولز  و  انگلستان  كشورهاى 
مى شود. از اين رو برخى كشورها با اشراف به اين امر و با هدف 
جلوگيرى از بروز آن، استراتژى اصالحات صنعت برق خود را با 

اولويّت دهى به خصوصى سازى در توليد تدوين كرده اند.
 جدول شمارة (6) نتيجة بررسى وضعيّت بنگاه هاى فّعال در 
بازار برق 15 كشور را پس از اعمال اصالحات صنعت برق نشان 
تعداد  بين  معكوسى  رابطة  مى شود  مشاهده  كه  همانطور  مى دهد. 
بنگاه هاى فّعال در بازار و «شاخص قدرت بازار»(31) برقرار است.

 نتايج اين مطالعه كه براى بررسى تأثير قدرت بازار بر رويكرد 
اصالحات  بهينة  مدل  با  انطباق  طريق  (از  برق  صنايع  اصالحات 
كه  است  آن  از  حاكى  گرفته،  انجام  جهانى)  بانك  برق  صنايع 
رويكرد اصالحات صنعت برق در كشورهايى كه شاخص قدرت 
اصالحات  بهينة  مدل  با  بيشترى  انطباق  دارند  مناسب ترى  بازار 
آن  نشان دهندة  نتيجه  اين  است.  داشته  جهانى  بانك  برق  صنايع 
صنعت  اصالحات  گام هاى  بهينة  اولويت بندى  رعايت  كه  است 
بروز  مانع  و  رقابتى  فضاى  استقرار  زيادى ضامن  حدود  تا  برق، 
حالت  اين  عكس  لزومًا  البته  است.  بازار  انحصارگر  قدرت هاى 
صادق نيست چراكه شاخص HHI وضعيت قدرت بازار را پس از 

اعمال اصالحات در صنايع برق نشان مى دهد.
 2- 4- 2- 1- رويكردهاى متفاوت ناشى از ساختار اقتصادى 

 با در اختيار داشتن اطالعات و امتيازات كسب شده از فرآيند 
مطالعات  در  كه  غيرصنعتى  كشورهاى  برق  صنايع  اصالحات 
ESMAP از طريق بررسى ميزان تحقق گام ها يا مؤلفه هاى اصالحى 

(مدل اول) بدست آمده، گروهى از محققين بانك جهانى اقدام به 
سنجش ارتباط احتمالى مابين اين امتيازات و متغيرهاى اقتصادى 
كه بنظر مى رسد تأثيراتى در جهت گيرى فرآيند اصالحات صنايع 

برق در كشورهاى مختلف داشته باشند، نموده اند.
اين  اقتصادى  مختلف  متغيرهاى  اطالعات  منظور  اين  براى   

سنجى،  اقتصاد  رويكردى  طريق  از  تا  شده  گردآورى  كشورها 
سنجيده  برق  صنايع  اصالحات  فرآيند  بر  آن ها  احتمالى  تأثيرات 
توليد  سرانة  از:  عبارتند  مذكور  اقتصادى  شاخص هاى  شود. 
نسبت  ريسك،  سياسى،  و  نهادى(32)  وضعيت  داخلى،  ناخالص 
دريافت هاى انتقالى به توليد ناخالص داخلى، مصرف سرانة انرژى 

تجارى(33) و نرخ رشد ساليانة آن.
كه  مى دهد  نشان  مقطعى»(34)  اطالعات  «رگرسيون  نتايج   
به  دارد  اصالحات»(35)  «امتياز  با  معنادارى  رابطة  ريسك  شاخص 
دارند.  بيشترى  اصالحات  امتياز  كم ريسك تر  كشورهاى  نحويكه 
امتياز  با  جهانى  بانك  نهادى  و  سياسى  وضعيت  شاخص  رابطة 
اصالحات نيز معنادار است. بدين ترتيب كه وضعيت سياسى بهتر 
كه  است  ذكر  شايان  است.  بيشتر  اصالحى  گام هاى  تحقق  قرين 
«وضعيت  از  مشابه  شرايط  يك  در  تحقيق،  اين  نتايج  اساس  بر 
كارائيب،  حوزة  و  التين  آمريكاى  كشورهاى  سياسى»،  و  نهادى 
كمتر  گام  يك  آفريقايى  كشورهاى  و  بيشتر  اصالحى(36)  گام  يك 
در راستاى اصالحات صنايع برق برداشته اند. اين در حالى است 
كه در همين شرايط مشابه از وضعيت نهادى و سياسى، كشورهاى 
حوزة خاورميانه و آفريقاى شمالى بطور متوسط دو گام عقب تر از 

كشورهاى ساير حوزه ها در حال حركت هستند.
اصالحات  تكامل  مابين  مفروض  ارتباطات  ساير  مورد  در   
عدم  از  حاكى  نتايج  شده،  مطرح  شاخص هاى  و  برق  صنايع 

برقرارى روابطى معنادار مى باشد.  
 5- 2- 1- توالى بهينة اركان اصالحات صنايع برق 

 براساس آنچه مورد بررسى قرار گرفت روشن است كه ارتقاء 
راستاى  در  رويكردهايى  اتخاذ  با  صرفًا  برق،  صنايع  در  كارآيى 
است  الزم  بلكه  نمود  نخواهد  بروز  مالكيّت  در  تغييرات  اعمال 
ساير  از  متشكل  اصالحى  فرآيند  يك  درون  در  تغييراتى  چنين 
اركان صورت پذيرد. با توّجه به نتايج حاصل از مطالعة مدل هاى 
بررسى هاى  نتايج  همچنين  و  برق  صنايع  اصالحات  بهينة  سه گانة 
در  كه  گرفت  نتيجه  مى توان  همكارانش  و   ParkerDavid

بى ترديد  اصالحات،  اركان  پياده سازى  براى  صحيح  اولويت بندى 

پرتقالچكنيوزيلندشيلياسپانياايرلند سوئدپرومجارستانبوليويانگلستانبرزيلكلمبيااسترالياآرژانتينكشور

تعداد بنگاههاي 
381126143261088484663توليدكنندة برق

HHI 0/060/120/140/150/160/190/190/230/320/330/340/430/530/600/86شاخص

 جدول 6- شاخص قدرت بازار براى توليدكنندگان در صنعت برق 

2002 ,Besant-Jones and Bacon :منبع 

EBRD جدول 5 - انطباق وضعيت اصالحات صنايع برق كشورهاى مورد مطالعه با مدل 
مرحلة مثبت چهارممرحلة چهارممرحلة سوممرحلة دوممرحلة اولمراحل اصالحات
413810تعداد كشورها

1999 ,Kennedy :منبع 
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و  مى دهد  تشكيل  را  آخر  «اولويت»(37)  مالكيّت،  در  اصالحات 
در  تغييرات  اعمال  ساختار،  و  قانون  در  اصالحات  اعمال  بدون 

مالكيّت نتايج مدنظر را برآورده نخواهد نمود.
قانون  و  ساختار  در  تغييرات  اعمال  اولويّت  درخصوص   
موردى  مطالعات  از  الگوبردارى  همچنين  و  مذكور  ادلة  بنابر  نيز 
پياده سازى  هرچند  كه  گرفت  نتيجه  مى توان  منتخب،  كشورهاى 
مؤلفه هاى اين دو ركن بطور صد در صد قابل اولويت بندى نيستند، 
اعمال  بر  زمانى  نظر  از  ساختار  در  اصالحات  اعمال  يقينًا  ليكن 
در  اّول  اولويت  كه  معنا  بدين  است.  مقّدم  قانون  در  تغييرات 
اصالحات صنايع برق را اصالحات در ساختار تشكيل مى دهد و 
شروع اصالحاتى مناسب در گام نخست در گرو اعمال تغييراتى 
تغييرات  كه  نحوي  به  است  صنعت  اجزاء  تفكيك  و  ساختار  در 
در قانون و اعمال مؤلفه هاى آن، پس از شروع اعمال تغييرات در 

ساختار قابل توجيه است.
 در شكل شمارة (6) توالى بهينة اركان اصالحات صنايع برق 
كه با بررسى هاى تفصيلى به عمل آمده به عنوان «توالى بهينة اركان 
مى گيرد  قرار  استناد  مورد  تحقيق  اين  در  برق»  صنايع  اصالحات 

نشان داده شده است. 
 

 2- مدل توسعه يافتة اصالحات صنايع برق 
تقسيم بندى  آن  ركن  سه  ذيل  در  كه  اصالحات  مؤلفه هاى   
مى شوند نيز بر مبناى مطالعات صورت گرفته و مدل هاى بهينه يابى 
شدة اصالحات و تجربيات ساير كشورها قابل اولويت بندى براى 
شرايط  از  كشورها  برخوردارى  بةدليل  اما  هستند،  پياده سازى 
مختلف اقتصادى و همچنين وضعيت و ساختار متمايز از منظرهاى 
كه  را  متقنى  و  واحد  الگوى  نمى توان  ريسك،  و  سياست گذارى 
استخراج  آيد  به شمار  اصالحات  شكست  منزلة  به  آن  از  تعّدى 
نمود، ليكن با توّجه به نتايج مطالعات به عمل آمده در اين تحقيق، 
پيروى از الگوى توالى مؤلفه هاى اصالحات به صورتى كه در ادامه 
است،  مشاهده  قابل  شمارة(8)  شكل  در  و  مى شود  پرداخته  بدان 
مناسب ترين  توسعه  حال  در  كشورهاى  براى  عمومى  شرايط  در 

ترتيب به نظر مى رسد:
مؤلفه هاى  و  اركان  بهينة  توالى  استنباط  از  پس  ادامه،  در 
اصالحات در صنعت برق، مدل توسعة يافتة اصالحات صنايع برق 
مؤلفه هاى  موضوع  ادبيات  بر  تمركز  و  تحليل  استخراج،  بر  مبتنى 

اصالحات و تشريح روابط متقابل آن ها، تدوين شده است. 
 1- 2- اصالحات ساختارى در صنعت برق 

 1- 1- 2- مؤلفه هاى اصالحات ساختارى صنعت برق 
 1- 1- 1- 2- تجديدساختار(38)

«انحصار  شكست  به منظور  برق  صنعت  تجديدساختار   
فعاليّت هاى  جداسازى  طريق  از  صنعت  بر  دولت  عمودى»(39) 

زنجيرة «يكپارچة عمودى»(40) و به هم تنيدة تأمين برق و تفكيك 
صورت  رقابت ناپذير  بخش هاى «رقابت پذير»(41) و  قالب  آن ها در 
فعاليّت هاى  غيرمتمركز  تصديگرى  امكان  آن  طريق  از  و  مى گيرد 
در  رقابت  بروز  به  منجر  كه  مى آيد  بوجود  مختلف  بخش هاى 
بخش هاى رقابت پذير مى شود. بخش هاى رقابت ناپذير نيز تحت 
و  نظارت  به  صرفًا  دولت  نقش  و  غيردولتى قرارگرفته  تصدى 

«قانون گذارى باال دستى»(42) متمركز مى گردد.
اصلى  فعاليت هاى  و  اركان  انتقال،  و  توزيع  توليد،  بخش هاى   
صنعت برق هستند كه در جريان تجديدساختار صنعت از يكديگر 
چاره اى  برق،  بازارهاى  در  رقابت  توسعة  براى  مى شوند.  تفكيك 
كنترل  و  اداره  (مثل  انحصارى  ذاتاً  فعاليّت هاى  آن كه  جز  نيست 
شبكه هاى انتقال) به طرز مؤثّرى از فعاليّت هاى رقابت پذير آن (مثل 
توليد) جدا شوند. هدف اصلى از تجديدساختار صنعت برق، اجتناب 
از بروز رفتارهاى تبعيض آميز و غير رقابتى در بخش هاى رقابت پذير 
بخش هاى  بين  تفكيك  از  حداقلى  بروز  منظور  اين  براى  است.  آن 
توليد و توزيع، بخش هاى توليد و انتقال و همچنين بخش هاى توزيع 

و عرضة مصرف كنندگان نهايى غير قابل چشم پوشى است.
 2- 1- 1- 2- تفكيك اجزاء(43)

تشكيل  عمودى  يكپارچة  زنجيرة  كليدى  اجزاء  جداسازى   
قالب  در  برق،  صنعت  انحصارى  فعاليت هاى  مجموعه  از  شده 
اجزاء  تفكيك  اصطالحًا  زنجيره،  اين  تشكيل دهندة  بخش هاى 
از  اصوالً  فعاليّت ها  جداسازى  اين  مى شود.  گفته  برق  صنعت 
نخستين اقداماتى است كه در راستاى اصالح ساختار صنايع برق 
كامًال انحصارى با هدف فراهم آورى امكان تأمين خدمات مستقل 

در هر بخش صورت مى پذيرد.
دو  به  صنعت  اين  اجزاء  تفكيك  معناى  به  آنرا  نيز  برخى   
(توزيع  طبيعى»(44)  «انحصار  ماهيّت  داراى  اجزاء  يكى  كه  بخش 
و انتقال) و ديگرى ساير بخش هاى داراى پتانسيل رقابتى (توليد 
در  كه  است  روشن  مى دانند.  مى گيرد،  دربر  را  خرده فروشى)  و 
امكان  فرآهم آورى  براى  اصوالً  كه  برق  صنعت  اجزاء  تفكيك 
صنعت  دادن  سوق  هدف  با  يكپارچه  و  واحد  مديريت  از  خروج 
به سوى آزادسازى از انحصار دولتى رخ مى دهد، مهمترين اتفاق 
تجزية صنعت به اجزاء كالن و انحصارى آن است كه هنوز كنترل 
«تجزية  را  اتفاقى  چنين  پابرجاست.  آن ها  انحصارى  مديريت  و 

عمودى»(45) اركان صنعت مى نامند.
صورت  سه  به  كلى  طور  به  برق  صنعت  اجزاء  تفكيك   

ساختارى، وظيفه اى و يا مالى رخ مى دهد. 

 شكل 6- توالى بهينة اركان اصالحات صنايع برق 
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 تفكيك ساختارى(46) يا مالكيتى(47) اجزاء صنعت برق از طريق 
فرآيند «واگذارى»(48) در صنعت رخ مى دهد كه منظور از آن اقدام 
صنعت  اصلى  اركان  از  هريك  سهام  صاحبان  تغيير  خصوص  در 

(توليد، توزيع و انتقال) نسبت به اركان ديگر است.(49)
 تفكيك اجزاء صنعت برق ممكن است صرفًا از طريق محصور 
كردن فعاليّت ها و وظايف و بدون بروز تغييراتى در مالكيّت سهام 
بخش ها اتفاق افتد. در اين صورت مرزهاى مشخصى، اجزاء مّهم 
يا اركان كليدى اين صنعت (توليد، توزيع و انتقال) را از يكديگر 
آن ها  استقالل  و  بخش  هر  وظايف  تفكيك  با  و  مى سازند  منفك 
صنعت  سابق  ساختار  عمودى  تفكيك  به  منجر  خدمات،  ارائة  در 
در  عملياتى(51)  يا  وظيفه اى(50)  تفكيك  اين صورت  در  مى شود. 

صنعت بروز كرده است.
 تفكيك اجزاء صنعت برق در ساده ترين حالت ممكن است از 
طريق تفكيك مسائل مالى و حسابدارى بخش هاى آن اتفاق افتد. 
در اين صورت بدون آن كه مالكيّت اجزاء منفك شده و يا آن كه هر 
بروز  طريق  از  صرفًا  باشد،  يافته  استقالل  خدمات  ارائة  در  بخش 

تفكيك مالى(52)، اجزاء از يكديگر تفكيك مى شوند.
 شايان ذكر است كه اعمال تفكيك مالكيّتى بين اجزاء در فرآيند 
تبعيض ها  رفع  براى  را  پتانسيل  بيشترين  صنعت،  تجديدساختار 
اصوالً  چراكه  مى آورد  بوجود  طلبانه  انحصار  رفتارهاى  كاهش  و 
انگيزه هاى ايجاد تبعيض را نفى مى كند. اعمال تفكيك عملياتى در 

بخش انتقال از طريق جداسازى فعاليت هاى «اپراتور سيستم»(53) از 
تمّلك دارايى هاى انتقال را مى توان به عنوان يك جايگزين مناسب 
مالكيت  كه  دانست  مواردى  در  مالكيتى  تفكيك  اعمال  بجاى 
دارايى هاى  اين بخش ميان مالكان مختلفى تقسيم شده باشد. براى 
مستقل  «اپراتور  كارآمد  و  واقعى  استقرار  و  تأسيس  منظور  اين 
سيستم»(54)، بدون تدوين و توسعة ساختارهاى پيچيده و نا آزمودة 

حكمرانى و نظارت ممكن نخواهد بود.
 3- 1- 1- 2- شركتى سازى(55)

كه  دولتى  سازمان هاى  برخى  شركتى سازى،  فرآيند  تحت   
تبديل  دارند،  عهده  بر  انحصارى  بطور  را  فعاليّت هايى  تصّدى 
مى شوند.  سهامى عام)  (شركت هاى  عمومى»(56)  «شركت هاى  به 
بدين ترتيب هيأت مديره به عنوان يك ركن واسط جديد در ميان 
صاحبان سهام و مديريت بنگاه بوجود مى آيد. بنابراين شركت هاى 
شركت هاى  مشابه  كامًال  سازمانى  ساختار  با  آمده  بوجود  دولتى 
شركت  يك  با  بنگاه  سهام  مالكيّت  منظر  از  صرفًا  خصوصى 
بدون  سهام  مالكيّت  چراكه  داشت  خواهند  تفاوت  خصوصى 
تغيير و جابجايى همچنان تحت مالكيّت دولتى باقى مى ماند. اين 
شركت ها پس از رفع موانع قانونى، خصوصى سازى خواهند شد.

 2- 1- 2- فرآيندهاى اصالحات ساختارى صنعت برق 
به صورت  كه  برق  صنايع  ساختار  در  اصالحات  فرآيند   
باشد  داشته  دربر  را  خروجى ها  و  ورودى ها  و  اقدامات  مبسوط 
به  اجزاء  در  تفكيك هايى  اعمال  با  و  شده  آغاز  تجديدساختار  از 

فرآيند شركتى سازى ختم مى شود.
 1- 2- 1- 2- تفكيك عمودى(57) اركان صنعت 

طريق  از  صنعت  اين  عمودى  يكپارچة  زنجيرة  ترتيب  بدين   

 شكل 7- توالى بهينة اركان و مؤلفه هاى اصالحات صنايع برق 
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به  و  شده  عمودى  تفكيك  وظيفه اى  يا  مالى  ساختارى،  تفكيك 
در  فرآيند  اين  مى شود.  تقسيم  انتقال  و  توزيع  توليد،  بخش هاى 
بهترين حالت زمانى رخ مى دهد كه تفكيك اركان صنعت از طريق 
صورت  اين  در  يابد.  تحقق  ساختارى  تفكيك  و  واگذارى  فرآيند 
انحصارى  انگيزه هاى  و  قدرت ها  و  يافته  گسترش  رقابتى  فضاى 
كاهش مى يابد، چراكه اعمال فرآيند واگذارى منجر به بروز تفاوت 

در مالكيّت اركان صنعت خواهد شد.
 2- 2- 1- 2- تقسيم بندى اركان صنعت 

 پس از تفكيك عمودى اركان صنعت الزم است كه بخش هاى 
رقابت پذير و رقابت ناپذير آن تعيين شوند. اين تقسيم بندى بسيار 
غيرقابل  و  واگذارى  قابل  فعاليت هاى  دايرة  و  بوده  اهميّت  پر 
واگذارى  هرچند  مى كند.  تعيين  را  خصوصى  بخش  به  واگذارى 
فعاليّت ها و انتقال مالكيت هاى دولتى به بخش خصوصى در اين 
از  مرحله  اين  در  آينده  در  عمل  مالك  اّما  نمى دهد،  رخ  مرحله 

طريق يك فرآيند «قانون گذارى باالدستى» تعيين مى شود.
دارد،  وجود  نظر  اتفاق  آن  رقابت پذيرى  مورد  در  كه  بخشى   
برق  تزريق  و  توليد  مسؤوليت  كه  بخش  اين  است.  توليد  بخش 
از  نيست  طبيعى  انحصار  ماهيّت  داراى  دارد،  عهده  بر  را  شبكه  به 
اين رو ترديد و اختالف نظرى در رقابت پذير بودن آن وجود ندارد. 
بخش انتقال برخالف بخش توليد به عنوان ركن رقابت ناپذير صنعت 
شناخته مى شود. اين بخش بدليل شرايط خاص استراتژيك و امنيتى 
داراى ماهيت انحصارى طبيعى برشمرده مى شود. اين در حالى است 
كه رقابت پذيرى بخش توزيع محل ترديد است ليكن مى توان آنرا 
بر اساس شواهد موجود در هر دو دسته قرارداد. (در اين پژوهش 

بخش توزيع به عنوان يك بخش رقابت پذير فرض شده است)

 3- 2- 1- 2- تفكيك افقى(58) اجزاء رقابت پذير
تفكيك اجزاء  فرآيند  طريق  از  صنعت  رقابت پذير  بخش هاى   
به صورت افقى به اجزاء تشكيل دهنده تقسيم مى شوند. بدين ترتيب 
به عنوان مثال در بخش توليد، تفكيك نيروگاه ها از منظر كنترل و 
يك  به عنوان  نيروگاه  هر  و  داد  خواهد  روى  يكديگر  از  مديريت 
بنگاه مستقل فعاليّت خواهد نمود. درصورتى كه بخش توزيع نيز 
تفكيك  نيز  آن  اجزاء  گيرد،  قرار  رقابت پذير  اركان  دسته بندى  در 
و از يكديگر مستقل خواهند شد و مديريت يكپارچه اى بر آن ها 

حاكم نخواهد بود.
 4- 2- 1- 2- ادغام افقى(59) اجزاء رقابت ناپذير

 اجزاء مختلف اركان رقابت ناپذير صنعت و بطور قطع بخش 
تحت  و  شده  يكپارچه سازى  افقى  ادغام  فرآيند  يك  طى  انتقال 
اين  زاييدة  سيستم»  «اپراتور  نهاد  مى گيرند.  قرار  واحد  كنترل 
بخش از فرآيند تجديد ساختار صنعت است. اين نهاد مسؤوليت 
عهده داشته و  بردن آن ها را به  زيربار  انتقال و  كنترل شبكه هاى 
انتقال  دارايى هاى  مالكيّت  ليكن  مى كند  عمل  مستقل  به صورت 
هرگز از دست دولت خارج نمى شود. از ضروريات توسعة فضاى 
رقابتى آن است كه نهاد اپراتور سيستم به صورت مستقل و فارغ 
آن كه  على رغم  كه  است  بذكر  الزم  كند.  عمل  دولت  مديريت  از 
سيستم»  مستقل  «اپراتور  فعاليت هاى  بر  ناظر  به صورت  دولت 
ايفا  آن  كنترل  در  نفوذى  نقش  يا  دخالت  هيچ  مى كند  نظارت 

نمى كند.
 5- 2- 1- 2- شركتى سازى اجزاء رقابت پذير

احتماالً  و  (توليد  صنعت  رقابت پذير  اركان  افقى  تفكيك   
ساختار  در  تغيير  امكان  آن،  تشكيل دهندة  اجزاء  به  توزيع) 

 شكل 8- مدل توسعه يافتة اصالحات ساختارى در فرآيند اصالحات صنايع برق 
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اعمال  طى  ترتيب  بدين  مى آورد.  بوجود  را  بنگاه ها  اين  مديريتى 
در  فّعال  شركت هاى  به  تبديل  اجزاء  اين  شركتى سازى،  فرآيند 
و  توليد  (شركت هاى  شد  خواهند  صنعت  اركان  يا  زيربخش ها 
فرآيند  بر  ختامى  حسن  اقدام  اين  توزيع).  شركت هاى  احتماالً 
الزم  شرايط  حداقل  چراكه  مى آيد  بشمار  صنعت  تجديدساختار 
را  خصوصى  بخش  ورود  و  صنعت  اجزاء  مالكيّت  انتقال  براى 

فرآهم مى آورد.
 3- 1- 2- مدل توسعه يافتة اصالحات ساختارى صنعت برق 

در  برق  صنايع  ساختار  در  اصالحات  فرآيندهاى  مجموعة   
شكل شمارة (8) مشاهده مى شود. 

 2- 2- اصالحات قانونى در صنعت برق 
 شركت هاى بوجود آمدة حاصل از تكميل فرآيند اصالحات 
به  نياز  خود  فعاليّت هاى  پيگيرى  و  آغاز  براى  صنعت،  ساختارى 
تغيير بسترهاى قانونى دارند كه حضور آن ها را به عنوان يك جزء 
قوانين  حذف  و  تغيير  همچنين  بخشد.  مشروعيت  مستقل  نسبتًا 
ديگرى  فرآيند  انحصار،  بقاء  براى  انگيزش آفرين  و  ضدرقابتى 
نياز  مورد  قانونى  تغييرات  مجموعة  دارد.  تحّقق  به  نياز  كه  است 
براى ترويج فضاى رقابتى همچنين تسهيل فعاليت هاى شركت هاى 
بوجود آمده از كانال ركن دوم اصالحات يعنى اصالحات قانونى 
در  قانونى  تغييرات  كه  است  به ذكر  الزم  شد.  خواهد  پيگيرى 
فضاى  رقابتى سازى  در  مّهمى  بسيار  نقش  برق  صنايع  اصالحات 

صنعت دارند.

 1- 2- 2- مؤلفه هاى اصالحات قانونى 
  1- 1- 2- 2- قانون زدايى(60)

 به فرآيند حذف تمام يا بخشى از قوانين حاكم بر يك صنعت 
يا بخشى از يك صنعت، قانون زدايى گفته مى شود. اين فرآيند در 
كه  بازار  منفى  قدرت هاى  سلطه گرى  كاهش  بر  عمده فروشى  بازار 
شرايط غير رقابتى را در آن ترويج مى دهند و در بازار خرده فروشى 
متمركز  مصرف كنندگان  و  عرضه كنندگان  منافع  متعادل سازى  بر 
مى باشد. قانون زدايى در صنعت برق بر اين منطق استوار است كه 
وجود قوانين كمتر و ساده تر، سطح رقابت پذيرى صنعت را  اصوالً 

ارتقاء بخشيده و منجر به رشد بهره ورى و كارآيى مى گردد.
بر  حاكم  مقررات  و  قوانين  بر  بازنگرى  و  قانون زدايى   
بخش هاى مختلف اقتصاد خصوصًا بخش هاى زيربنايى آن در بازة 
زمانى سال هاى 1970 تا 2000 ميالدى توّجهات گسترده اى را در 
سطح اغلب كشورهاى دنيا به خود معطوف ساخته است و منظور 
از آن هرگونه اقدام دولت در راستاى حذف، كاهش و يا تسهيل 
موانع قانونى موجود بر سر راه كسب و كارهاى اقتصادى است كه 
بازنگرى آن ها عمومًا از طريق فرآهم آورى مقدمات توسعة فضاى 
رقابتى در بخش هاى مختلف به ارتقاء بهره ورى بازارها مى انجامد. 

(2008 Wikipedia)
 2- 1- 2- 2- قانون گذارى مجّدد(61)

 تدوين و پياده سازى قواعد تنظيم كنندة جديد براى بنگاه هاى 
باقى مانده از تجديد ساختار صنعت برق، اصطالحًا قانون گذارى 
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مجّدد بر اين صنعت گفته مى شود كه اصوالً در راستاى رقابتى سازى 
فضاى صنعت وضع مى گردند.

 قانون گذارى مجّدد بر اجزاء صنعت برق در عمل به معناى الزام 
بنگاه هاى برق، به التزام نسبت به اصول تجارى است. اين الزامات 
همچنان  صنعت  تجديدساختار  از  پس  كه  را  بنگاه هايى  اصوالً 
تحت تملك دولت باقى مانده اند(62) و تصّدى فعاليت هايى را در 
مى گيرد.  دربر  دارند  عهده  به  عرضه  زنجيرة  مختلف  بخش هاى 
بدين ترتيب كّلية بنگاه ها ملزم به پرداخت ماليات و نرخ هاى بهرة 
رقابتى  قابل  عوايد  بايد  و  بود  خواهند  بازار  بهرة  نرخ  بر  مبتنى 
بودجه،  مديريت  در  و  باشند  داشته  خود  خالص  دارايى  ازاى  در 

بدهكارى ها، استخدام نيروى كار و تداركات استقالل پيدا كنند.
 2- 2- 2- فرآيندهاى اصالحات قانونى 

 1- 2- 2- 2- قانون گذارى باالدستى 
رقابت پذير  اركان  تقسيم بندى  خصوص  در  تصميم گيرى   
صنعت كه نهايتًا اركان قابل واگذارى را از اركان غيرقابل واگذارى 
مجزا مى كند طى يك قانون گذارى باالدستى اتفاق مى افتد. از سوى 
نهادهاى  از  يكى  به عنوان  كه  بازار»  تنظيم گر  مستقل  «نهاد  ديگر 
تأسيس،  بشمار مى آيد، براى  صنايع برق  اصالحات  منبعث از در 
اين  دارد.  باالدستى  قانون گذارى  به  نياز  فعاليّت  شروع  و  استقرار 
نهاد جديد با مواجهة عرضه و تقاضا، مسؤوليت تنظيم بازار برق را 
بر عهده دارد. ضرورى است كه اين نهاد به صورت مستقل و تحت 
قانونى بى طرف،  بدنة  يك  به عنوان  تا  گيرد  شكل  غيردولتى  كنترل 
فضاى مناسب و اطمينان آورى را براى ورود بخش خصوصى و 

پذيرش تصدى هاى دولتى بوجود آورد.
نهادهاى  و  اجزاء  بر  قانونگذارى  و  قانون زدايى   -2  -2  -2  -2  

صنعت 
 قانون زدايى در راستاى حذف قوانين انحصار آور و گسترش 

قانونى حاكم  فضاى  تغيير  و  اصالح  طريق  از  كه  رقابتى  فضاى 
اقدام  مى يابد،  تحقق  توزيع  و  توليد  شركت هاى  فعاليّت  حوزة  بر 
بعدى است كه در فرآيند اصالحات صنعت رخ مى دهد. از سوى 
برق  صنعت  اصالحات  اثر  در  كه  جديد  نهادهاى  و  اجزاء  ديگر 
فعاليّت  در  دولت  مالكيّت  تحت  همچنان  و  مى كنند  پيدا  استقالل 
حوزة  تعريف  نيازمند  جديد  شرايط  در  فعاليّت  براى  هستند، 
قانونى جديدى مى باشند. اين حوزة قانونى حيطة فعاليّت و نحوة 
مشاركت آنان را در بازار تعيين مى كند و بطور جّدى در راستاى 
شركت هاى  مى شود.  اعمال  و  وضع  صنعت  فضاى  رقابتى سازى 
جديد توليد و توزيع و نهادهاى جديد بازار عمده فروشى و خرده 
فروشى، اپراتور سيستم و تنظيم گر بازار، اجزاء و نهادهايى هستند 

كه قانون گذارى جديد در مورد آن ها جارى مى شود.
 3- 2- 2- مدل توسعه يافتة اصالحات قانونى صنعت برق 

براى  برق  صنايع  در  قانونى  اصالحات  فرآيندهاى  مجموعة   
اصالحات اين صنعت در شكل شمارة (9) مشاهده مى شود. 

 3- 2- اصالحات مالكيتى در صنعت برق 
خرده  بازار  فروشى،  عمده  بازار  رقابتى  نهادهاى  شكل گيرى   
فروشى، تنظيم گر مستقل بازار و اپراتور مستقل سيستم از يك سو 
و وجود قوانين ضد انحصارى و رويكرد دولت بر گسترش رقابت 
در صنعت برق از سوى ديگر سبب مى شود سرمايه گذارى در اين 
صنعت براى بخش خصوصى ايمن، محّرك و سودآور به نظر آيد 
كه اين امر در كنار ورود توليدكنندگان مستقل برق (IPP)، تأمين 

سقف تقاضا را تضمين خواهد نمود.
 1- 3- 2- مؤلفة اصالحات مالكيتى- «خصوصى سازى»(63)

بطور كّلى به فرآيند انتقال مالكيت دارايى ها از بخش دولتى به 
منظور  اين  براى  مى شود.  گفته  خصوصى سازى  غيردولتى،  بخش 
دارايى هاى تحت تملك دولت به مالكان خصوصى فروخته مى شود 

 شكل 10- مدل توسعه يافتة اصالحات مالكيتى در فرآيند اصالحات صنعت برق 
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پى نوشت:
علمى  هيأت  عضو  و  استاديار   - مدرس  تربيت  دانشگاه  از  اقتصاد  دكترى   (1  

دانشكدة اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
2) كارشناسى ارشد رشتة اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع)

3) IMF

4) Transitional Economies

5) Benchmarking

6) Ownership Reform

7) Regulatory Reform

8) Structural Reform

9) Basics

10) Components

11) Energy Sector Management Assistance Programme

12) Corporatized

13) Energy Law

14) Independent Regulatory Body

15) Independent Power Producers

16) Reform Index

17) Capacity Utilization

18) نتايج اين مطالعه در ارزيابى كارآمدى مؤلفه هاى اصالحات، بر انجام فروض 
متعّدد و آزمون صّحت و سقم آن ها از طريق داده هاى جمع آورى شده استوار 
است. براى آزمون فروض مذكور، از تابع خطى- لگاريتمى زير استفاده شده 

است:

و  رقابت  خصوصى سازى،  مجازى  متغيرهاى   R, C, PG مدل  اين  در   
قانون گذارى اند كه احتمال بروز توأمان آن ها به صورت (R*C) و (R*PG) در 
مدل گنجانده شده است. Y متغير وابسته است كه براى هريك از موارد آن 
يعنى توليد سرانة برق، ظرفيت توليد سرانه، بهره ورى نيروى كار، بكارگيرى 

ظرفيت و قيمت هاى برق بطور جداگانه در راستاى بررسى صّحت فروض 
فوق الذكر مورد آزمون قرارگرفته اند.

19) Sequencing

Zhang, Parker and (20 - براى آزمون فروض مذكور، از توابع خطى- لگاريتمى 
زير استفاده شده است:

 در توابع فوق، R  P و C به ترتيب متغيرهاى مجازى قانون گذارى، خصوصى سازى 
و رقابت هستند و SRP و SCP تقّدم قانون گذارى بر خصوصى سازى و تقّدم 
رقابت بر خصوصى سازى را نشان مى دهند. متغير X نيز به عنوان متغير كنترل 

وارد شده است.
21) Fixed Effects Panel Data

22) ESMAP

23) Besant-Jones and Bacon - Optimal Temporal Sequence

24) Index of Sequencing

25) Levels of Sector Transition

26) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
27) Joint-Stock

28) Vertical Unbundling

29) Cost-Reflective

30) Full Competition

 HHI 31) يك معيار پركاربرد براى سنجش قدرت بالقوة حاكم بر بازار، شاخص
است كه به صورت  تعريف شده است و در آن  سهم ظرفيت i امين 
متغير  يك  و  صفر  بين  شاخص  اين  عدد  مى دهد.  نشان  بازار  در  را  شركت 
است كه به ترتيب شرايط رقابت كامل و انحصار كامل را نشان مى دهند. نكتة 
قابل توّجه در مورد شاخص HHI آن است كه مى توان با تقسيم آن بر كشش 
قيمتى تقاضا به «ميانگين وزنى قيمت تقسيم بر حاشية هزينه»  كه به 
«شاخص لرنر» معروف است دست يافت. از اينرو شاخص HHI نشان دهندة 
ميزان  چه  به  قيمت ها  بازار،  تنظيم گر  وجود  عدم  شرايط  در  كه  است  آن 

مى توانند فراتر از هزينة توليد وضع شوند.
_Wikipedia. HHI Index Definition. en.wikipedia.org / wiki / Herfindahl :منبع 

index

32) Institutional

33) Commercial Energy Use per Capita

34) Cross-Section Regression

35) Reform Score

36) Reform Step

37) Initiative

38) Restructuring

39) Vertical Monopoly

40) Vertically Integrated

41) Competitive

42) High Level Legislature

43) Un-bundling

44) Natural Monopoly

45) Vertically Disintegration

46) Structural Separating

47) Ownership Separation

48) Divestiture or Divestment

 (Investment) از منظر لغوى متضاد كلمة سرمايه گذارى (Divestment) 49) واگذارى
است  كارآمد  فرآيند  اين  ماهيّت  تفهيم  در  معنايى  تضاد  اين  به  توّجه  است. 
در  آن  صرف  و  صنعت  يك  از  جزئى  از  سرمايه  خروج  با  واگذارى  چراكه 
اين  كه  است  روشن  لذا  مى كند.  پيدا  مفهوم  ديگر  صنايع  يا  و  اجزاء  ساير 
فرآيند به معناى خصوصى سازى بخشى از صنعت نيست بلكه به معناى تغيير 
در سهامداران يك جزء صنعت است كه لزومًا سهامداران جديد، غير دولتى 

(بخش خصوصى) نيستند.
50) Functionally Separation

51) Operational Separation

52) Accounting Separation

53) System Operation

54) Independent System Operator

55) Corporatization

56) Public Companies

57) Vertically Separation / Disintegration

58) Horizontally Separation / Disintegration

59) Horizontally Integration

60) Deregulation

61) Reregulation

62) State-Owned Entities

63) Privatization

و از اين طريق خدماتى كه سابق بر اين توسط دولت ارائه مى شد، 
پس از آن توسط بخش خصوصى تأمين خواهند شد.

پراكنده  مالكيّت هاى  تحت  خصوصى سازى  كه  است  الزم   
خصوصى سازى  مى رسد  به نظر  بعيد  كه  چرا  يابد  تحّقق  متعّدد  و 
تحت مالكيّت مشترك منجر به توسعة رقابت در اين صنعت گردد. 
خصوصى  مجريان  و  سرمايه گذران  ورود  با  كه  مى رود  انتظار 
مهارت هاى  و  مالى  منابع  تأمين  طريق  از  برق،  توليد  فرآيند  به 
دولتى  بنگاه هاى  ضعيف  عملكرد  نوين،  مديريتى  و  تكنولوژيكى 

قبلى اصالح شده و بهره ورى در توليد ارتقاء يابد.
 2- 3- 2- فرآيندهاى اصالحات مالكيتى 

 تحّقق اصالحات ساختارى از طريق تجديدساختار صنعت و 
اعمال اصالحات قانونى كه دو ركن كليدى اصالحات صنايع برق 
مى آورند.  بوجود  را  صنعت  اين  در  رقابت  امكان  مى آيند،  به شمار 
در اين زمان انتقال مالكيت هاى دولتى با واگذارى سهام شركت هاى 
دولتى به بخش خصوصى ضمن كاهش حجم تصدى هاى دولت و 
تأمين درآمدهايى جديد براى دولت، افزايش توليد و ارتقاء بهره ورى 
تضمين  رقابت  قابل  فضايى  در  جديد  فّعاالن  رقابت  طريق  از  را 
فرآيندهاى  طريق  از  دولتى  شركت هاى  منظور  براى اين  مى كند. 
به  بورس)،  در  واگذارى  يا  و  مذاكره  (مزايده،  واگذارى  مختلف 
فرآيندهاى  مجموعة  مى شوند.  تبديل  خصوصى  شركت هاى 
اين  اصالحات  تكميل  براى  برق  صنايع  در  مالكيتى  اصالحات 

صنعت در شكل شمارة(10) مشاهده مى شود. 
 ادامه دارد
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 عده اى از محققين بر اين باورند كه ممكن است روشى انقالبى 
در زمينه حفارى براى يافتن نفت پى ريزى شده باشد.

 كابل هاى تشكيل شده از فيبرهاى نورى كه تغييرات شگرفى 
را در صنايع مخابرات به وجود آورده اند ممكن است حاال بتوانند 

همين كار را در زمينه نفت و گاز به انجام برسانند.
عملى  كامل  به صورت  هرگز  زمين  دل  از  نفت  آوردن  بيرون   
طى  در  آمده  بدست  پيشرفت هاى  از  بسيارى  عليرغم  است،  نبوده 
ده ها سال، اكثر شركت هاى نفتى فقط قادر هستند حداكثر حدود 40 
درصد نفتى را كه در يك ميدان نفتى وجود دارد، استخراج نمايند. 
در بسيارى از موارد توليدكنندگان نفت كوركورانه عمل مى كنند و 
كار خود را برمبناى حدس و گمان پيش مى برند و در زمان حفارى 
انجام  حال  در  زمين  دل  در  اتفاقاتى  چه  حقيقت  در  كه  نمى دانند 

است.
 اما فيبرهاى نورى ممكن است كه داستان را عوض كند. در 

مؤسسه  بوسيله  كه  آزمايشاتى 
است،  گرفته  انجام  شوران  نفتى 
الياف نورى به عمق هزاران مترى 
فرستاده  نفت  توليدكننده  چاه هاى 
را  مفيدى  اطالعات  و  مى شوند 
بازتاب مىدهند. اگر بشود فهميد 
كه در اعماق مخزن چه مى گذرد 
 30 حدود  تا  را  توليد  مى توان 

درصد اضافه نمود.
يك  مثال  به عنوان   
الياف  نوع  از  تشخيص دهنده 
اندازه گيرى  كارش  كه  نورى 
به  مى تواند  است  حرارت  درجه 
بر  كار  مشغول  كه  تكنيسين هايى 
روى يك چاه هستند بگويد كه آيا 
چاه  داخل  به  كه  داغى  آب  بخار 
تزريق مى گردد تا ويسكوزيته نفت 
محل  به  دهد،  كاهش  را  سنگين 

مناسب تزريق مى شود يا خير؟
 البته صنعت نفت از مدت ها 
راه هاى  يافتن  دنبال  به  قبل 
متعاقبًا  و  نفت  كشف  براى  بهتر 

گذشته،  سال  چند  طى  در  است.  بوده  زمين  دل  از  آن  استخراج 
مهمترين دست آورد، استفاده فزاينده از فناورى لرزه نگارى سه بعدى 
كامپيوترى  تصاوير  و  صوتى  امواج  روش  اين  در  كه  است  بوده 
كمك مى كنند كه محققين پى ببرند كه ذخائر نفت خام در يك ميدان 
بزرگ نفتى دقيقًا در چه قسمتى قرار دارند. با در نظر گرفتن سرعت 
فناورى فيبرهاى نورى و نيز كاربردهاى متعدد آن، مى توان گفت كه 

درصنعت نفت قدم بزرگترى به جلو برداشته شده است.
 از اين فناورى جديد بيشترين استفاده را در حفارى هاى دريايى 
مى توان برد. چنانچه توليد در مناطق دريايى متوقف گردد، شروع 
اعماق  در  دارد.  احتياج  زيادى  بسيار  هزينه  به  مجدد  بهره بردارى 
زياد نمى توان غواصان را فرستاد كه بررسى كنند كه مشكالت توليد 
چگونه به وجود آمده و چگونه قابل حل مى باشند. از الياف نورى 
عالوه بر درجه حرارت براى اندازه گيرى فشار نيز مى توان استفاده 
كرد. از سنسورهاى الياف نورى مى توان براى نشت يابى در لوله هاى 
همچنين  و  وگاز  نفت  انتقال 
با  نمود.  استفاده  نيز  پااليشگاه ها 
اشعه  الياف  اين  اين كه  به  توجه 
را منتقل مى كنند و نه جريان برق 
جرقه  خطر  نورى  كابل هاى  را، 
زدن را ندارند و اين يك مزيت 
كه  است  كارگرانى  براى  بزرگ 
در محيط قابل انفجار ميدان هاى 
نفتى كار مى كنند. سنسورها و يا 
الياف  از  كه  تشخيص دهنده هايى 
مى توانند  مى شوند  ساخته  نورى 
تمام خطرات را تشخيص دهند. 
به عنوان مثال هيدروژن سولفوره 
اغلب  كه  كشنده  است  گازى 
مى شود  يافت  نفتى  ميادين  در 
باشد  كم  آن  غلظت  چنانچه  و 
استنشاق  راه  از  را  آن  مى توان 
اين  كه  زمانى  اما  داد،  تشخيص 
كند  تجاوز  معينى  غلظت از حد 
ديگر انسان آن را حس نمى كند 
ولى الياف نورى آن را به آسانى 

اطالع مى دهند. 

استفاده از الياف نورى در صنعت نفت 
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چكيده
در صنعت پتروشيمي از حامل هاي انرژي به دو صورت سوخت 
و خوراك استفاده مي شود. براساس آمار موجود در سال 1386 به 
ازاي هر تن محصول توليد شده 6/83 گيگاژول انرژي به صورت 
سوخت و معادل 34/42 گيگاژول از حامل هاي انرژي به صورت 
خوراك مصرف شده و در مجموع به ازاي هر تن محصول توليدي 
41/25 گيگاژول حامل هاي انرژي به مصرف رسيده است. با توجه 
به مصرف قابل توجه حامل هاي انرژي در اين صنعت الزم است 
راهكارهايي براي بهبود مصرف انرژي درآن مد نظر قرارگيرد. در 

 درباره اصالح الگوى مصرف 
 راهكارهاى كاهش مصرف سوخت در 

صنعت پتروشيمى 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در ادامه بررسي هاي خود در زمينه پتانسيل هاي بهينه سازي مصرف سوخت 
در  بخش هاي مختلف كشور و راه كارهاي مربوط به آن، بررسي اي را در اين زمينه در رابطه با صنعت پتروشيمي به 
انجام رسانده است كه با توجه به اهميت آن خالصه آن را براي اطالع عالقمندان موضوع و خوانندگان اقتصاد انرژي تهيه 

كرده ايم.

كار  دستور  در  صنعت،  سوخت  مصرف  معيار  تدوين  راستا  همين 
شركت بهينه سازي مصرف سوخت قرار گرفته و در ارتباط با مصرف 
انرژي در صنايع مياني و پايين دستي (نهايي) پتروشيمي معيارهايي 
تدوين شده كه در اين گزارش ضمن اشاره به آنها، راهكارهايي نيز 

براي بهبود وضعيت موجود ارائه شده است.

 مصرف انرژى در صنعت پتروشيمى 
 در جدول 2 مصرف انرژى نهايى در بخش خوراك پتروشيمى 
است.  شده  داده  نشان  سال 1386  در  انرژى  حامل هاى  تفكيك  به 
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در  است  مشخص  كه  همانطور 
سال 1386 مصرف انرژى نهايى 
در بخش خوراك پتروشيمى برابر 
معادل  بشكه  ميليون   134/69 با 

نفت خام بوده است. 
مصرف   3 جدول  در 

حامل هاى انرژى به ازاى هرتن محصول در صنعت پتروشيمى در 
سال 1386 نشان داده شده است. نتايج آمار جدول 3 نشان مى دهد 
توليد  محصول  تن  هر  ازاى  به  كشور  پتروشيمى  صنعت  در  كه 
شده، 6/83 گيگاژول انرژى به صورت سوخت و 34/42 گيگاژول 
حامل هاى انرژى به صورت خوراك مصرف شده و در مجموع به 
ازاى هر تن محصول توليد شده معادل 41/25 گيگاژول حامل هاى 

انرژى به مصرف رسيده است. 
  

 2. محاسبات تحقيق.
همان گونه كه در آمار و ارقام جدول 2 مشخص شده است، 
قابل  ميزان  به  كه  است  صنايعى  جمله  از  پتروشيمى  صنعت 
توليد  فرايند  در  خصوص  به  انرژى  حامل هاى  مصرف  توجهى 
بهينه سازى  براى  است  الزم  رو  اين  از  دارد.  خوراك  بخش  در  و 
اين  در  خوراك  و  سوخت  صورت  به  انرژى  حامل هاى  مصرف 
ترازنامه  گزارش  براساس  شود.  انديشيده  راهكارهايى  صنعت 
و  تدوين  براى  اقدامى  تاكنون  كشور،   1386 سال  هيدروكربورى 
و  پتروشيمى  صنايع  پااليشگاه ها،  سوخت  مصرف  معيار  تصويب 
در  برنامه اى  چنين  و  است  نگرفته  صورت  كشور  در  نيروگاه ها 
در  اما  دارد،  قرار  سوخت  مصرف  بهينه سازى  شركت  كار  دستور 
مصرف  معيارهاى  پتروشيمى،  نهايى  و  ميان دستى  صنايع  با  رابطه 
سوخت تدوين شده است كه به صورت اجمالى توضيحاتى درباره 

هر يك ارائه مى شود. 

 3. معيار مصرف انرژى در فرايندهاى 
مختلف توليد مواد اوليه پالستيكى 

 در جدول 4 معيار مصرف ويژه انرژى(1) مواد اوليه پالستيكى 
واحدهاى موجود و جديداالحداث با توجه به نوع تكنولوژى هريك از 
فرايندها توليد آن ها ارائه شده است. همان طور كه از جدول 4 مشخص 
قديمى  دليل  به  موجود  واحدهاى  در  انرژى  مصرف  معيار  است 
بودن تكنولوژى ها و متفاوت بودن نوع آن ها بيشتر از معيار مصرف 
انرژى در واحدهاى جديد االحداث است. براى مثال معيار مصرف 
واحدهاى موجود براى توليد محصول اكريلونيتريل بوتادين استايرن 
واحدهاى  در  معيار  اين  كه  حالى  در  است،  تن  بر  گيگاژول   18/81

جديداالحداث به 8/608 گيگاژول بر تن كاهش يافته است.
طرح هاى  در  كه  گرفت  نتيجه  چنين  مى توان  ديگر  عبارت  به   
جديداالحداث واحدهاى ميان دستى پتروشيمى به كاهش مصرف انرژى 
به ازاى هر واحد توليد توجه شده است. همانطور كه مشخص است نوع 
تكنولوژى خريدارى شده در كاهش مصرف انرژى در فرايند توليد بسيار 
موثر است. بنابراين بايد در نحوه انتقال تكنولوژى به كشور تمهيدات 
مناسبى انديشيده شود تا كاستى هاى گذشته برطرف شود. ضمن اين كه بايد 
براى جذب و بومى سازى تكنولوژى در كشور بسترسازى هاى الزم فراهم 
شود. در ارتباط با واحدهاى موجود نيز الزم است با اجراى راهكارهايى 
كه به برخى از آن ها در قسمت هاى بعدى گزارش اشاره شده است تالش 
شود تا ميزان مصرف انرژى واحدها به معيار مصرف ويژه انرژى كه براى 
آن ها در نظر گرفته شده است نزديك شود. البته بهبود فناورى درفرايندهاى 
صنعتى قديمى عالوه بر زمان بر 
هزينه هاى  صرف  به  نياز  بودن 
قابل توجهى نيز دارد. در جدول 
5 ميزان برآورد صرفه جويى در اثر 
اجراى استانداردهاى مصرف انرژى 
صنعتى  فرايندهاى  از  برخى  در 
نشان  پالستيكى  اوليه  توليد مواد 
داده شده است. همانطور كه آمار 
چنانچه  است  مشخص  جدول 5 
در  انرژى  مصرف  معيارهاى 
واحدهاى موجود و جديداالحداث 
هزار  حدود 245/7  شود  رعايت 
بشكه معادل نفت خام در مصرف 

 جدول 1. مصرف انرژى نهايى در بخش خوراك صنعت پتروشيمى به تفكيك حامل هاى انرژى در سال 1386
جمعفرآورده هاي نفتيگاز سبكمايعات و ميعانات گازيگاز غنيشرح

18/8146/7253/7615/40134/69خوراك پتروشيمي
 (ارقام:ميليون بشكه معادل نفت خام در سال)

 ماخذ: ترازنامه هيدروكربورى كشور سال 1386، موسسه مطالعاتى بين المللى انرژى، معاونت امور برنامه ريزى، وزارت نفت، 1387.

جدول 2. مصرف حامل هاى انرژى (سوخت و خوراك) در صنعت پتروشيمى در سال 1386

صنعت
مصرف حامل هاي انرژي به ازاي هر تن توليدانرژي مصرفي

محصول
بشكه معادل نفت 

گيگاژول بر تنهزارتنگيگاژولخام

پتروشيمي 
26724369163018651(سوخت)

23869
6/83

13469000082160900134/42خوراك پتروشيمي
16141436998462765241/25جمع

وزارت  برنامه ريزى،  امور  معاونت  انرژى،  بين المللى  مطالعات  موسسه   ،1386 سال  كشور  هيدروكربورى  ترازنامه  ماخذ1:  
نفت،1387.

از آن جايى كه گاز طبيعى مصرفى برخى از شركت هاى پتروشيمى فجر و مبين تأمين مى شود، تفكيك خوراك و   توضيح:  
سوخت آن ها به طور دقيق امكان پذير نبوده است. اما با روش ها مختلف ميزان سوخت و خوراك واحدهاى پتروشيمى 

محاسبه شده است و ارقام مندرج در جدول نزديك ترين اعداد به واقعيت هستند.
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 جدول 3. معيار مصرف انرژى در فرآيندهاى توليد مواد اوليه پالستيكى موجود و جديداالحداث در كشور (1)

نوع تكنولوژيكينوع
فناوري هاي جديد االحداثوضعيت موجود(2)

معيار مصرف ويژه كل 
انرژي (گيگاژول بر تن)

معيار مصرف ويژه انرژي 
الكتريكي (كيلووات 
ساعت بر تن محصول)

معيار مصرف ويژه انرژي 
حرارتي(گيگاژول برتن 

محصول)
كل انرژي (گيگاژول بر 

تن محصول)

اكريلونيتريل بوتادين 
CHEILL18/814543/1618/608استايرن

HULS5/712541/5234/573پلي وينيل كلرايد

MITSUIپلي اتيلن سبك (3)

TOATSO
13/033880/7385/395

پلي اتيلن سبك سنگين

BASELL

MITSUI

TOATSO

BASELL

BP

10/01
31/01
13/85
9/45

4931/3617/279

پلي اتيلن سبك خطي(3)
BP

BP

BP

8/19
11/74
8/58

3880/7385/395

پلي پروپيلن (3)

BASELL

MITSUI

TOAISO

_

BASELL

8/24
43/64
8/3
6/37

4491/0066/396

پلي بوتادين رابر
NIPON

ZEON

_

26/08650
114

13/06
1/086

20/84
2/454

---SUNPOR16/92پلي استايرين انبساطي

ELF پلي استايرين مقاوم

AUTOCHEM
5/02---

ELF پلي استايرين معمولي

AUTOCHEM
5/02---

BP-73833/53142/381پلي بوتادين
SBR33/4347513/0518/747استايرين بوتادين رابر

153318/73837/131--پلي كربنات
ZIMMER5/71034/3345/564پلي اتلين ترفتاالت
23/441628/17610/118سالزگيتراپوكسي رزين

يوروتكنيكا كريستال مالمين(3)
CNCCC

60/79
66/9884231/91442/018

انواع انرژى صرفه جويى مى شود.
 

 4. انرژى مصرفى و ارزش پتانسيل 
صرفه جويى در صنعت الستيك كشور

پتروشيمى  نهايى  پايين دستى  صنايع  از  يكى  الستيك  صنعت   

پتانسيل  ارزش  و  مصرفى  انرژى   6 جدول  در  است.  كشور 
صرفه جويى در اين صنعت در مقايسه با معيارهاى كشور و جهان 

نشان داده شده است.
 مطابق آمار جدول 6، انرژى مصرفى در صنعت الستيك كشور 
معادل 830/13 هزار بشكه نفت خام در سال است. متوسط انرژى 

 مأخذ: ترازنامه انرژى سال 1386، معاونت امور برق و انرژى، وزارت نيرو، 1387.

 (1) آغاز مرحله اول اجرايى اين استاندارد از اول فروردين سال 1387 خواهد بود.
 (2) معيار موجود بدان معناست كه مصرف فعلى واحدها بيش از اين ارقام است و هدف اين است كه با برنامه ريزى به اين ارقام دست يافت.

 (3) معيار مصرف ويژه كل انرژى در كارخانه هاى موجود در مجتمع هاى مختلف و براساس فناورى هاى مورد استفاده، متفاوت است.
 توضيح: معموالً متوسط مصرف ويژه انرژى جهان در توليد هر محصول به معيار مصرف ويژه انرژى واحدهاى جديد االحداث نزديك تر است. 
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مصرفى كشور به ازاى توليد يك تن الستيك برابر با 31/1 گيگاژول 
انرژى  مصرف  معيار  شده  انجام  بررسى هاى  به  توجه  با  است، 
واحدهاى  براى  و  تن  بر  گيگاژول   22/7 موجود  واحدهاى  براى 
است.  شده  گرفته  نظر  در  تن  بر  گيگاژول   17/44 جديداالحداث 
از  ناشى  صرفه جويى  پتانسيل  ارزش  بدست آمده،  نتايج  اساس  بر 
برآورد  ريال  ميليارد  با 112  برابر  مذكور  معيارهاى  كردن  عملياتى 

شده است.
  

 5. صرفه جويى انرژى در بخش خوراك 
صنعت پتروشيمى 

 همان طورى كه اشاره شد بخشى از حامل هاى انرژى كشور از 
جمله فرآورده هاى پااليشگاهى و مايعات و ميعانات گازى به عنوان 

خوراك در مجتمع هاى پتروشيمى مصرف مى شود.
 به همين دليل الزم است ضمن ايجاد سازو كارهاى الزم براى 
بهينه سازى  راهكارهاى  صنعت،  اين  در  سوخت  مصرف  كاهش 
مصرف حامل هاى انرژى به عنوان خوراك نيز در اين صنعت مدنظر 
قرار گيرد. به نظر مى رسد عالوه بر ارتقاى فرآيندهاى توليد و بهبود 
فن آورى، تغيير نوع و تركيب محصوالت توليدى پتروشيمى كشور 

در اين رابطه مؤثر باشد. به عبارت ديگر مى توان با توليد محصوالت 
باارزش افزوده باالتر، از حامل هاى انرژى مصرف شده در اين صنعت 
استفاده مطلوب تر بعمل آورد. اين درحالى است كه از شواهد موجود 
چنين بر مى آيد كه هدف اصلى در صنعت پتروشيمى كشور رسيدن 
به سطح معينى از توليد و فروش محصوالت است. توجه به اين امر، 
زمانى بيشتر اهميت پيدا مى كند كه مشخص شود بخش عمده اى از 
صادرات محصوالت پتروشيمى را موادى شامل مى شود كه ارزش 
روش  اين  با  پتروشيمى  محصوالت  فروش  دارند.  ناچيزى  افزوده 
اوالً سودآورى اندكى دارد، ثانيًا به دليلى اين كه فرآيند خاصى بر روى 
محصوالت انجام نمى شود، اشتغال كمى ايجاد مى كند ودر نهايت 
ارزشى  درصد  نسبت  مثال  براى  دارد.  به دنبال  را  كارايى  كاهش 
صادرات محصوالت پليمرى كشور به درصد وزنى اين محصوالت 
در سال 1385 حدود 2 برابر و همين نسبت براى محصوالت كود و 
سموم، آروماتيكى، پايه و شيميايى و سوخت و محصوالت جانبى 
به ترتيب برابر با 0/25، 1/75، 0/81، 0/96 برابر بوده است. به عبارت 
درصد  موارد  بقيه  آروماتيكى در  و  پليمرى  محصوالت  به جز  ديگر 
مؤيد  آمار  اين  تحليل  است.  بوده  شده  صادر  محصوالت  ارزشى 
محصوالت  تركيب  و  نوع  تغيير  با  مى تواان  كه  است  مطلب  اين 
پتروشيمى كشور و تكميل زنجيره 
توليد  با  محصوالت،  ارزش 
باالتر  افزوده  باارزش  محصوالت 
مصرف شده  انرژى  حامل هاى  از 
در اين بخش (سوخت و خوراك) 

به صورت كاراترى استفاده كرد.

 6.راهكارهايى براى 
اصالح الگوى مصرف 
در صنايع پتروشيمى 

 6- 1. راهكارهاى كوتاه مدت 
انرژى  مميزى  اجراى    .1 

در كليه مجتمع هاى پتروشيمى 
ى  يت بند لو و ا   .2 

و  افزوده  ارزش  براساس  طرح ها 
به  توجه  با  اقتصادى،  جذابيت هاى 
محدوديت موجود در منابع مالى،

مأخذ: ترازنامه هيدروكربورى كشور سال 1386، مؤسسه مطالعات بين المللى انرژى، معاونت امور برنامه ريزى، وزارت نفت، 1387.

جدول 4. ميزان صرفه جويى در اثر اجراى استانداردهاى مصرف انرژى در برخى از فرآيندهاى صنعتى توليد مواد اوليه پالستيكى 

(GWH) صرفه جويي گاز (ميليون متر مكعب)صرفه جويي برق
كل صرفه جويي انرژي(برق+سوخت)

بشكه معادل نفت خامميليون گيگاژول
65/921/031/504245713
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مديريت زمان وبهينه سازى ساعات كارى كاركنان،   .3 
جهت  در  تالش  و  خوردگى  مديريت  سامانه  استقرار    .4 

شفاف سازى و كاهش زيان هاى ناشى از آن،
برنامه ريزى براى جلوگيرى از خروج نيروهاى مجرب از    .5 

مجموعه پتروشيمى و ايجاد سامانه انگيزشى،
بهينه سازى  آموزشى  كوتاه مدت  دوره هاى  برگزارى    .6 
واحدهاى  تكنسين هاى  و  مديران  مهندسان،  براى  انرژى  مصرف 

صنعتى،
واحدهاى  ظرفيت  افزايش  و  اصالح  براى  برنامه ريزى    .7 

موجود و از رده خارج كردن واحدهاى فرسوده و غيراقتصادى،
الزام مجتمع ها به دستيابى به استانداردها و شاخص هاى    .8 
انرژى،  محصوالت،  شده  تمام  (قيمت  فنى  مدارك  در  مندرج 

تعميرات و نگهدارى و....)،
كاهش موجودى انبار محصوالت،   .9 

اصالح محتواى فنى و حقوقى قرارداهاى خريد ليسانس،    .10 
مهندسى، اجرا و خريد تجهيزات،

فرآيند  بهينه سازى  و  بسته بندى  توليد،  ضايعات  كاهش    .11 
عملياتى آن ها،

تفكيك  به صورت  خوراك  و  سوخت  مصرف  مديريت    .12 
شده در مجتمع ها و طرح هاى پتروشيمى،

استقرار سيستم هاى اندازه گيرى انرژى در طراحى، نصب    .13 
و بهره بردارى،

لحاظ كردن ارتقاء راندمان مصرف انرژى در خريد كليه    .14 
تجهيزات انرژى بر و ماشين آالت.

از  بهره بردارى  در  انرژى  صرفه جويى  علمى  مديريت    .15 
تأسيسات و ظرفيت هاى نصب شده،

طراحى، تدوين و به روزرسانى سامانه اطالعات مصرف    .16 
انرژى به تفكيك فرآيندهاى صنعتى و تأسيسات غيرصنعتى،

كليه  در  ساختمان  ملى  مقررات  نوزده  مبحث  رعايت    .17 
طرح ها و تأسيسات در دست احداث،

انجام مميزى انرژى در ساختمان هاى موجود صنعتى و    
اجراى راهكارهاى بهينه سازى اعم از عايق كارى حرارتى، استفاده از 

شيشه هاى دوجداره، كنترل هوشمند موتورخانه و....،
كنترل دقيق قطعات يدكى با لحاظ كردن جزئيات طراحى    .18 

و بازنگرى روش هاى خريد اين قطعات.
 6- 2. راهكارهاى بلند مدت 

ازقبيل  اولويت دار  زمينه هاى  در  فن آورى  به  دستيابى    .1 
كاتاليست ها و فرآيندهاى موردنظر،

تجارت  از  (استفاده  مشترى  با  ارتباط  مديريت  تقويت    .2 
الكترونيك)،

واحدهاى  رساندن  اسمى  به ظرفيت  براى  برنامه ريزى    .3 

 جدول 5. انرژى مصرفى و ارزش پتانسيل صرفه جويى در صنعت 
الستيك كشور در مقايسه با معيارهاى كشور در جهان 

رقمشرحعنوان

انرژي مصرفي
830,136معادل بشكه نفت خام در سال

5,063,830گيگاژول

مصرف انرژي ويژه 
(گيگاژول بر تن)

31/1متوسط كشور
19متوسط جهان
22/7معيار كنوني
17/44جديداالحداث

پتانسيل صرفه جويي 
نسبت به:

27٪معيار كنوني
44٪جديداالحداث

پتانسيل صرفه جويي
2,224,177گيگاژول

59,026,178/7مترمكعب گاز
112ارزش(ميليارد دالر)

ترازنامه هيدروكربورى كشور سال 1386، موسسه مطالعات بين المللى  مأخذ:  
انرژى، معاونت امور برنامه ريزى، وزارت نفت،1387.

استانداردهاى  به  دستيابى  مدت  در  صرفه جويى  قابل  سوخت  ميزان   توضيح:  
مبناى  بر  آتى  سال  طى 10  تاسيس  تازه  واحدهاى  براى  شده  تدوين 
گيگاژول و مترمكعب معادل گاز طبيعى ارائه شده است.همچنين ارزش 
سوخت قابل صرفه جويى با در نظر گرفتن قيمت هر متر مكعب گاز 

طبيعى معادل 20 سنت محاسبه شده است.

توليدى،
تقويت سامانه تعميرات و نگهدارى تجهيزات،   .4 

واحدها،  ساخت  مراحل  تمامى  در  پيمانكاران  با  تعامل    .5 
برنامه ريزى به منظور كاهش هزينه تمام شده واحدها و جلوگيرى از 

اشتباهات فنى و اجرايى،
واحدها،  طراحى  در  مصرف  الگوى  اصالح  تبيين    .6 
نوع  و  ميزان  بهينه سازى  طريق  از  ظرفيت ها،  ايجاد  و  تأسيسات 
مصرف انرژى، مطالعه و نصب سيستم هاى بازيافت انرژى، نصب 
با  مطابق  عملياتى  به نيازهاى  توجه  با   (2)(CHP) تركيبى  سيستم 

استانداردهاى روز،
واحدهاى  در  موجود  برق  نيروگاه هاى  تدريجى  تبديل    .7 
پتروشيمى به سيستم CHP جهت توليد همزمان برق و حرارت با 

حداقل 50 درصد راندمان كلى،
بهينه سازى نظام انتقال فرآورده هاى پتروشيمى از طريق    .8 
برنامه ريزى صحيح براى انتقال از مبادى توليد به واحدهاى صنعتى 
مى تواند  شيميايى  پارك هاى  ايجاد  زمينه  اين  در  كه  مصرف كننده 

مؤثر باشد. 

 
 پى نوشت:

 1) ميزان مصرف انرژى به ازاء يك واحد توليد محصول نهايى است.
2) Combined Heat and Power(CHP)
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 مبحث 19 مقررات ملى ساختمان و لزوم 
بازنگرى با هدف اصالح الگوى مصرف واقعى 

 مطابق با الزامات صحيح مبحث 19 با هزينه يا سرمايه گذارى 
قابل توجه اما توجيه پذير مى توانيم مانع اتالف انرژى توليد شده در 
واحد مسكونى شويم. جاى اين سؤال باقى است كه با اجراى كامل 

راهكارهاى اصلى 
اصالح الگوى مصرف 

گاز در ساختمان 
 همراه با پيشنهادات تكميلى براى 

مقررات ملى ساختمان و طرح هدفمند 
كردن يارانه ها

 دكتر جواد نوفرستى: 
مدرس دانشگاه الزهرا- مشاور انجمن صنايع لوازم خانگى ايران 

سوخت،  مصرف  بهينه سازى  شركت  گزارش  بر  بنا 
ترتيب  به  خانگى  بخش  در  طبيعى  گاز  مصرف  بيشترين 
مربوط به گرمايش 70٪، آب گرم 23٪ و پخت و پز با سهم 
سيستم ها  در  مصرف  الگوى  اصالح  اين  بنابر  است.   ٪7
از  مسكونى  واحدهاى  گرمايش  تأمين كننده  وسايل  و 
صرف  طرف،  آن  از  و  است  برخوردار  اولويت  باالترين 
مصرف  كاهش  و  راندمان  بهبود  براى  امكانات  و  منابع 

گاز براى مصارف پخت و پز در اولويت نمى باشد. بدين 
حرارت  سيستم هاى  مشترك  نقش  به  توجه  با  ترتيب، 
نياز  و  بهداشتى  گرم  آب  و  گرمايش  تأمين  در  مركزى 
صرفًا  هدف  با  سال،  ايام  و  روزها  تمام  در  گرم  آب  به 
در  اول  اولويت  طبيعى،  گاز  اتالف  و  مصرف  كاهش 
همان  يا  مركزى  حرارت  سيستم  مصرف،  الگوى  اصالح 

مى باشد. مركزى  موتورخانه 
از  ايران  مانند  كه  گاز  مصرف كنندة  كشورهاى   
براى  كه  سال هاست  نيستند،  بهره مند  گاز  عظيم  ذخاير 
بجاى  و  كرده  پيدا  راهكار  اساسى  مشكل  و  معضل  اين 
تكنولوژى هاى  از  استفاده  گرم،  آب  نگهدارى  مخازن 
نوين و محصوالت با بازده باال همچون آبگرمكن و پكيج 
ديوارى براى تأمين آب گرم فورى و دائم و گرمايش را 
به  نيازى  تكنولوژى،  اين  از  استفاده  با  گرفته اند.  كار  به 
مخازن نگهدارى آب گرم نبوده و در نتيجه شاهد استفاده 
آب  نگهداشتن  گرم  براى  انرژى  و  گاز  اتالف  يا  بيهوده 

نيستيم. مخازن  اين 
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دولتى مرتبط، حمايت خود را از توليدكنندگان دريغ ننمايند.
از  كه  پرهزينه  هرچند  بلندمدت  و  اساسى  راهكار   .2  
انتظار  دولت  و  ساختمان  بخش  متوليان  و  اندركاران  دست 
مى رود: فرهنگ سازى و ترويج استفاده از سيستم گرمايش پكيج 
بويژه  جديد  ساختمان هاى  از  بخشى  براى  بخارى  بجاى  شوفاژ 
اين  كشور.  سردسير  مناطق  در  خاص  بطور  و  شهرى  مناطق  در 
مسكن  جمله  از  ملى  بزرگ  پروژه هاى  در  مى توان  را  مؤثر  اقدام 
مهر و ديگر پروژه هاى انبوه سازى و ساخت و ساز بخش تعاونى 

داشت. انتظار 

 سيستم حرارت مركزى و راهكارهاى اصالح 
الگوى مصرف گاز

 با توجه به شاخص راندمان، نزديك به نيمى از گاز مصرفى در 
موتورخانه ها به هدر مى رود.

 مهمترين عوامل پايين بودن كارايى موتورخانه ها و اتالف انرژى:
اختالط ناقص سوخت و هوا و در نتيجه احتراق ناقص    .1 

عدم انعطاف پذيرى در مقابل تغييرات شرايط جوى و شرايط    .2 
كارى موتورخانه ها

عدم تنظيمات فصلى در موتورخانه ها   .3 
طراحى موتورخانه ها با تكنولوژى هاى قديمى و اجراى غير    .4 

حرفه اى آن در اكثر ساختمان ها
راندمان  بودن  پايين  موارد  برخى  در  و  درست  تنظيم  عدم    .5 

مشعل 
مناسب نبودن ديگ، عدم عايق بندى و وجود رسوب در داخل    .6 

پره هاى ديگ 
عدم تناسب ظرفيت حرارتى ديگ با مشعل    .7 

مناسب نبودن دودكش و طراحى غلط لوله كشى    .8 
حرارتى  بار  با  موتورخانه  حرارتى  ظرفيت  انطباق  عدم    .9 

ساختمان 
عدم تنظيم صحيح ترموستات    .10 

دور بودن منبع آب گرم از مصرف كننده    .11 

مقايسه راندمان مصرف لوازم گازسوز اصلى 

متوسط محدوده نوع دستگاه يا سيستم گازسوزرتبه
استاندارد برچسب انرژيراندمان واقعي فعلي

تدوين نشده است85٪ تا 95٪ پكيج شوفاژ فوري ديواري1
الزامي است و اكثرا" اجرا مي شود75 تا 85٪آبگرمكن فوري ديواري2
الزامي است ولي بطور كامل اجرا نمي شود45 تا 75٪بخاري گازي دودكش دار3
تدوين نشده است و شايد غير ممكن باشد45 تا 55٪سيستم حرارت مركزي (موتورخانه)4
الزامي است اما اصال" اجرا نمي شود45 تا 55٪آبگرمكن گازي مخزن دار5
تدوين نشده و تقريبا" غير ممكن است35 تا40٪شومينه6

و صحيح مبحث 19 در واحد مسكونى (با دامنه شمول فعلى سيستم 
حرارت مركزى كه كمتر از 10٪ كل واحدهاى مسكونى كشور و 
كمتر از 15٪ واحدهاى مسكونى شهرى را شامل مى شود) مجهز به 
سيستم با راندمان حدود50٪ چند درصد مى توان از اتالف انرژى 
سيستم،  تغيير  با  كه  درحاليست  اين  كرد  جلوگيرى  باقيمانده  مفيد 

ميزان صرفه جويى بسيار بيشترى را مى توان انتظار داشت.
 * ضرورى است در مقررات عالوه بر الزامات و راهكارهاى 
درست تدوين شده، بكارگيرى سيستم ها و وسايل انرژى بر راندمان 
وسايل  و  سيستم ها  از  استفاده  آن،  از  مهمتر  و  گردد  تشويق  باال 
انرژى بر با راندمان پايين يا مردود، ممنوع شود. الزامات فعلى مبحث 
19 براى تحقق اهداف بهينه سازى، شرط الزم است اما كافى نيست. 
اين دو راهكار، مكمل و الزم و ملزوم هم هستند و هر دو بايد در 

مبحث 19 الزامى و ترويج گردند.
ايمنى  نبايد  بهينه سازى،  اهداف  تحقق  براى  ايمنى:  نكته   *  
فراموش شود و برعكس براى تحقق ايمنى، بهينه سازى نبايد قربانى 
همزمان  را  بهينه سازى  و  ايمنى  كه  دارد  وجود  راهكارهايى  شود. 
درزبندى  بر  ويژه  تأكيد  كنار  در   19 مبحث  در  مى سازند.  محقق 
درب ها و پنجره ها و... براى جلوگيرى از اتالف گرماى محيط، الزم 
است به لزوم تعبيه دريچه اى باز براى جريان هوا براى احتراق و 
همچنين حفظ سالمت ساكنين و جلوگيرى از مرگ هاى خاموش 
در  شود.  ويژه  تأكيد  كم،  زيربناى  با  مسكونى  واحدهاى  در  بويژه 
از  استفاده  موجود  راهكار  تنها  هوا،  دريچة  تعبيه  عدم  صورت 
سيستم هاى گرمايش و آب گرم محفظه احتراق بسته خواهد بود كه 

بايد تأكيد، ترويج و حتى الزامى شود.
 

 بخارى و راهكارهاى اصالح الگوى مصرف 
گاز در بخش خانگى:

 با توجه به دهك هاى درآمدى استفاده كنندگان از بخارى، در 
اين بخش كمتر مى توان به راهكار سيستم هاى جايگزين پرداخت و 

درنتيجه نقش اصلى و محورى را خانواده ها بر عهده دارند:
و  خانواده ها  از  كه  راهكار  هزينه ترين  كم  و  ساده ترين   .1  

خريداران بخارى انتظار مى رود: 
توجه به راندمان مصرف بخارى 
و انتخاب بخارى با باالترين رده 
بخارى  بجاى  انرژى  برچسب 
ردة  داراى  يا  برچسب  فاقد 
پايين. در اين بين انتظار مى رود 
بخارى  محترم  توليدكنندگان 
حرارتى  راندمان  ارتقاى  روى 
كار  تمام  جديت  با  بخارى ها 
ارگان هاى  و  سازمان ها  و  كنند 
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عدم امكان تنظيمات دلخواه و نداشتن استقالل و لزوم كاركرد    .12 
سيستم با كمترين خانواده ساكن و متقاضى گرمايش 
استفاده از ديگ هاى چدنى به عنوان مبدل حرارتى    .13 

عدم امكان تنظيم دماى مناسب و مجزا براى آب گرم مصرفى    .14 
و گرمايش 

 
 راهكارهاى اصالح الگوى مصرف گاز در 

موتورخانه ها:
با  اصالحى/تكميلى)  اقدام  (كمترين  غيراصلى  راهكار   .1  
سرمايه گذارى الزم: رعايت كامل مبحث 19 مقررات ملى ساختمان از 
جمله عايق بندى مناسب و كامل مخازن ذخيرة آب گرم، لوله هاى رفت 
و برگشت آب گرم، اجراى سيستم هاى كنترل هوشمند موتورخانه و... 

با وجود بار مالى سنگين آن در ساختمان هاى جديد االحداث 
كم  حتى  و  به صرفه تر  مقرون  و  سريع  اصلى،  راهكار   .2  
فورى  تأمين  در  شده  اشاره  نوين  تكنولوژى  از  استفاده  هزينه تر: 
آب گرم موردنياز مدار گرمايش و آب گرم بهداشتى يعنى استفاده 
از سيستم هاى مستقل پكيج شوفاژ ديوارى كه در غالب ساخت و 

سازهاى جديد قابليت اجرا دارند.
 * نكته مهم ايمنى: با توجه الزامات مبحث 14 و 17 مقررات 
ملى ساختمان، توجه جدى به طراحى و اجراى دودكش استاندارد 
سيستم ها و لوازم گازسوز دودكش دار و همچنين تهويه مناسب هوا 
براى احتراق ضرورى است. مطابق مبحث 17 در واحدهاى مسكونى 
زير 60 متر و همچنين ساختمان هاى 10 واحد به باال، نصب وسايل 
براى  موردنياز  هواى  آن كه  مگر  است  ممنوع  باال  ظرفيت  گازسوز 
موجود،  حل  راه  تنها  يعنى  كند  تأمين  بيرون  محيط  از  را  احتراق 

محفظه  سيستم هاى  از  استفاده 
احتراق بسته مى باشد. عالوه بر دو 
گروه واحدها و ساختمان هاى اشاره 
شده، اين گزينه براى ساختمان هاى 
براى  الزم  استاندارد  دودكش  فاقد 
وسيله گازسوز با دودكش طبيعى نيز 

بهترين و كاملترين راه حل است.
جديد  و  مناسب  راهكار   .3  
براى ساختمان هاى بزرگ ادارى، 
مسكونى  برج هاى  و  تجارى 
موتورخانه هاى  و  بلندمرتبه 
اين  تأييد  و  يادآورى  با  موجود: 
ساختمان ها  تمام  در  كه  واقعيت 
بتوان  كه  داشت  انتظار  نمى توان 
به عنوان  را  پكيج  مستقل  سيستم 
و  طراحى  موتورخانه  جايگزين 

اجرا نمود، سيستم هاى پكيج مركزى پرقدرت با راندمان بسيار باال 
كه عالوه بر امكان اجرا در محل موتورخانه در پشت بام ساختمان ها 
نيز قابل اجرا هستند، بجاى سيستم هاى فعلى و سنتى حرارت مركزى 
توصيه مى شوند. اين ساختمان ها شامل ساختمان هاى موجود داراى 
و  تجارى  و  ادارى  بزرگ  ساختمان هاى  مركزى،  حرارت  سيستم 
برج هاى بلندمرتبه مسكونى مى باشند. چون در برج هاى مسكونى و 
همچنين ساختمان هاى ادارى و تجارى بزرگ به واسطة نياز همزمان 
به سيستم سرمايش مناسب، طراحى و اجراى سيستم حرارت مركزى 
الزم است. با سيستم جديد پيشنهادى، اجراى توصيه ها و الزامات 
مبحث 19 از جمله عايق بندى لوله هاى آب گرم همچنان به قوت 

خود باقى است.
 

 سيستم پكيج شوفاژ ديوارى:
 در حالى كه راندمان قابل قبول براى پكيج در استانداردهاى 
بين المللى 84٪ و در استاندارد ملى (استاندارد تشويقى) 75٪ است 
با  جايگزينى  براى  مناسب  محصول  يا  سيستم  اين  خوشبختانه 
موتوخانه هاى مركزى، سال هاست كه به دست صنعتگران و كارگران 

عزيز ايرانى توليد و عرضه مى گردد.
- استفاده از پكيج شوفاژ ديوارى با راندمان باال مى تواند مصرف 
گاز در واحد مسكونى را در مقايسه با موتورخانه مركزى به نصف 

تقليل دهد.
معضالت  از  بسيارى  ديوارى  شوفاژ  پكيج  همچنين،   -  
نشينى)  آپارتمان  (معضالت  مركزى  حرارت  مشترك  سيستم هاى 
قابل  مسكونى  واحد  هر  مصرف  الگوى  با  و  نموده  برطرف  را 

برنامه ريزى و كنترل است.
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اشاره  مزاياى  تمام  بر  عالوه  ديوارى  شوفاژ  پكيج  سيستم   -
شده براى استفاده كنندگان و صرفه جويى باال در مصرف گاز، براى 
سازندگان ساختمان نيز از نظر ميزان و زمان سرمايه گذارى و خواب 
سرمايه و همچنين استفادة بهينه از فضاى مورد اشغال موتورخانه 

(مثًال پاركينگ) و... به صرفه تر است.
 

 رادياتور، مكمل سيستم حرارت مركزى و پكيج 
 رادياتور به عنوان يكى از اجزاى سيستم، نقش تعيين كننده اى 
در كاركرد مناسب سيستم گرمايش اعم از سيستم حرارت مركزى 
بدون  مسكونى  واحدهاى  اكثر  در  دارد.  پكيج  مستقل  سيستم  يا 
در نظر گرفتن نياز گرمايى ساختمان كه به عوامل زيادى مرتبط 
است (منطقة جغرافيايى، نوع و كيفيت مصالح ساختمانى، ارتفاع 
پنجره هاى  نوع  ساختمان،  عايق بندى  عدم  يا  عايق بندى  واحد، 
عددى  اشتباه  به  و...)  طبقه  بودن،  جنوبى  يا  شمالى  رفته،  كار  به 
حالى  در  مى گردد.  نصب  و  تهيه  رادياتور  پره  تعداد  عنوان  به 
گرماى  شده  محاسبه  نياز  اساس  بر  بايد  موردنياز  پره  تعداد  كه 
موردنياز و توان حرارتى رادياتور توسط كارشناسان و مشاورين 

گردد. محاسبه  تأسيسات 
 عدم محاسبه دقيق تعداد پره بر اساس اصول مهندسى و بويژه 
دقت  عدم  يا  استفاده  مورد  رادياتور  حرارتى  توان  به  توجه  عدم 
توان حرارتى اعالم شده از سوى شركت هاى عرضه كننده، موجب 
پكيج  يا  مركزى  موتورخانه  سيستم  كاركرد  وجود  با  كه  مى گردد 
در باالترين حد توان، واحد مسكونى گرم نشود. در اين وضعيت 
و  مى دهد  قرار  درجه  باالترين  در  را  سيستم  درجه  استفاده كننده 

مشكل را در سيستم گازسوز مى بيند (در حالى كه مشكل در توان 
نمى شود،  برطرف  سرما  مشكل  چون  و  است)  حرارتى رادياتور 
كه  پايين  بسيار  راندمان  با  شومينه  از  استفاده  به  ناچاراً  مشترى 
خطرات گاز گرفتگى را هم در پى دارد يا استفاده از بخارى برقى يا 
ساير روش هاى غيراستاندارد و ايمن (اجاق خوراك پزى و...) براى 
نجات از سرما رو مى آورد. كمترين نتيجه اين اقدام، افزايش گاز يا 
برق مصرفى و هزينة پرداختى مشترى است و بعضًا شاهد اتفاقات 

دردناك مرگ هاى خاموش هستيم.
 

 شير ترموستات رادياتور و راهكارهاى 
بهينه سازى مصرف گاز

كه  گرمايش  سيستم  مكمل  سيستم هاى  يا  ابزارها  از  يكى   
تأثيرگذار  صرفه جويى  بر  مى تواند  و  شده  تأكيد   19 مبحث  در 
اين كه  علت  به  كه  هستيم  شاهد  اما  است.  ترموستات  باشد، 
حسگر ترموستات در همان محل نصب يعنى روى شير ورودى 
محل  فضاى  از  زودتر  آن  پيرامون  محيط  و  دارد  قرار  رادياتور 
جلوى  مصرف كنندگان  بعضًا  همچنين  و  مى شود  گرم  سكونت 
و...  مبلمان  تلويزيون،  ميز  كمد،  جمله  از  خانه  وسايل  رادياتور 
قرار  ديوار  فرورفتگى  يا  پرده  پشت  رادياتور  يا  مى دهند  قرار 
دارد كه درنتيجه محل شير ترموستاتيك سريع گرم مى شود، دما 
قطع  فرمان  ترموستات  و  مى رسد  ترموستات  عملكرد  نقطة  به 
جريان آب گرم ورودى به رادياتور را مى دهد، اين در حاليست 
طراحى  نوع  است.  نشده  گرم  مصرف كننده  سكونت  محل  كه 
مهندسى  اصول  اساس  بر  اگر  رادياتورها  گرفتن  قرار  محل  و 
تشديد  را  وضعيت  اين  نباشد،   19 مبحث  توصيه هاى  مطابق  و 
و به اشتباه اشكال را در سيستم گرمايش  مى كند. ساكنين مجدداً 
مشكل  چون  اما  مى كنند  اقدام  و...  درجه  افزايش  به  و  مى بينند 
حل نمى شود، بعضًا با دستكارى آگاهانه، كاركرد ترموستات شير 
را قطع مى كنند و شير ترموستات به شير معمولى تبديل مى شود 
در حالى كه استفاده كننده به اميد كمك به صرفه جويى، با وجود 

سوبسيد دولتى هزينه باالترى براى آن پرداخته بود.
 در نتيجه نوع شيرهاى ترموستات رايج در كشور عالوه بر عدم 
تناسب با اقليم و نياز خانواده هاى ايرانى به دليل محل قرار گرفتن 
آن ها در بخش قابل توجهى از ساختمان هاى امروز، كمك چندانى 

به صرفه جويى مصرف گاز نمى كند، پيشنهاد مى شود:
شيرهاى  بكارگيرى  و  عرضه  اصالحى:  اقدام  حداقل   .1  
ترموستات رادياتور متناسب با اقليم و نياز كشور و همچنين استفاده 
از حسگرهاى مستقل از رادياتور اما مرتبط با شير آن و نصب در 

نزديكترين نقطه مورد نياز استفاده كننده 
 2. راه حل اساسى: استفاده از ترموستات اتاقى بجاى شيرهاى 
ترموستات رادياتور با مزيت اصلى قابليت اتصال به سيستم گرمايش 



شماره 121 - آذر ماه 1388

56

كه  محيط  گرماى  تنظيم  جهت  آن  كردن  روشن  و  خاموش  براى 
بسيار مقرون به صرفه است.

 
 آبگرمكن و راهكارهاى اصالح الگوى مصرف:

 با توجه به مقايسه راندمان آبگرمكن مخزنى و فورى به نظر 
در  آبگرمكن  انواع  از  استفاده  و  توليد  تركيب  در  تغيير  با  مى رسد 
كشور در فاصله سال هاى 1375 تا 1386 گام بسيار موفقى در جهت 
اصالح الگوى مصرف گاز در اين بخش برداشته شده است و شايد 
به همين دليل است كه سهم گاز مصرفى در تأمين آب گرم كمتر 
از يك سوم سهم گاز مصرفى براى تأمين گرمايش است. اگر تغيير 
مثبت اشاره شده در مورد تغيير تركيب آبگرمكن توليدى و مصرفى 
كشور اتفاق نيفتاده بود و در سال 1386 همان وضعيت سال 1375 
در مورد سهم انواع آبگرمكن وجود مى داشت، بحران زمستان 86 
بسيار  شايد  و  مى داد  رخ  استان ها  تمام  در  شايد  و  جدى تر  بسيار 

زودتر از 86 اتفاق مى افتاد.
وضعيت  كشور  كل  مجموع  در  مى رسد  نظر  به  ترتيب  بدين   
نشان  را  مطلوبى  وضعيت  آبگرمكن ها  در  مصرفى  گاز  و  راندمان 
شاهد  مناطق و استان ها  برخى  وضعيت را در  اين  هرچند  مى دهد 
نيستيم و تغيير الگوى مصرف از انواع آبگرمكن هاى گازى مخزنى 

به آبگرمكن فورى گازى در اين مناطق ضرورى است.
 * جالب توجه است كه بين كمبود و قطعى گاز در زمستان 86 
با سهم بيشتر آبگرمكن مخزنى مورد استفاده در بسيارى از استان هاى 
مدنظر، رابطة مستقيمى وجود داشت. (استان هاى مازندران، گلستان، 
سمنان، آذربايجان غربى، كرمان، چهارمحال و بختيارى، كهگيلويه و 
بوير احمد و يزد و برخى نواحى استان هاى خراسان رضوى، فارس 

و اصفهان)
 * در دومين همايش گاز ايران يكى از مشاورين بهينه سازى 
ايران  در  مخرنى  آبگرمكن هاى  گاز  مصرف  وضعيت  نمود:  اعالم 
فاجعه است و شايد با ارفاق برخى از آن ها در ردة G قرار گيرند. 
(يعنى بين صفر تا 20٪- صرفه جويى يا به عبارتى فاقد صرفه جويى) 
و در نتيجه، اكثر آبگرمكن هاى مخزنى توليدى كشور، از نظر مصرف 

گاز «مردود» هستند.
 

 مقايسه مصرف گاز آبگرمكن ها و ايدة يك 
پروژة بزرگ ملى براى اصالح الگوى مصرف 

مساوى  زمان  يك  براى  نظر  مورد  آبگرمكن  نوع  دو  چنانچه   
كار كنند (مثًال نيم ساعت)، مصرف آبگرمكن فورى ديوارى مطابق 
(مصرف  است.  مخزنى  آبگرمكن  برابر   2 به  نزديك  استاندارد 
آبگرمكن ديوارى حدود 2/5 متر مكعب و در مخزن دار 1/5 متر 

مكعب در ساعت است)
 خوشبختانه بعد از الزامى شدن برچسب انرژى آبگرمكن هاى 

تعيين  و  نمى شود)  اجرا  كامل  طور  به  (هرچند  مخزنى  و  فورى 
روش تست و آزمون مصرف، در آزمايشگاه هاى آكروديته مؤسسه 
گرديد  مشخص  آبگرمكن ها  طبيعى  گاز  ساليانه  مصرف  استاندارد 
كه در آبگرمكن هاى فورى متداول در كشور بين 550 تا 650 متر 
تا   900 باالى  متداول  مخزنى  آبگرمكن هاى  و   (C,D,E (رده هاى 
1000 مترمكعب است. درنتيجه، بطور متوسط يك آبگرمكن مخرنى 
در سال حدود 350 تا 400 متر مكعب بيشتر از يك آبگرمكن فورى 
مصرف گاز دارد. اين تفاوت به زبان ساده يعنى تقريبًا روزى 1 متر 
مكعب مصرف بيشتر كه اين اختالف در تابستان كمتر و در زمستان 
بسيار بيشتر است و ارزش باالى اين صرفه جويى در زمان اوج يا 

پيك مصرف بسيار باالست.
يك  در  نفره  تا 5  خانواده 4  يك  گرم  آب  نياز  تأمين  براى   -
ساعت  حدود 2  فورى  آبگرمكن  كاركرد  زمان  ميانگين  سرد،  روز 
و آبگرمكن مخزنى حدود 8 ساعت است. در اين صورت مصرف 
متر   5 به  نزديك  سال  سرد  روزهاى  در  فورى  آبگرمكن  روزانة 
مكعب و در آبگرمكن مخزنى نزديك به 12 متر مكعب مى باشد و 

در نتيجه اختالف به حدود 7 متر مكعب مى رسد.
 از مجموع نزديك به 10 ميليون آبگرمكن گازى در حال استفاده 
در كل كشور، حدود 3 ميليون آن مخزنى است كه عمدتًا داراى عمر 
باال، فرسوده و داراى راندمان بسيار پايين و غير قابل قبول (متوسط 
ميزان  مقايسه  با  هستند.  مكعب)  متر   1000 باالى  ساليانه  مصرف 
روزهاى سرد سال (اوج مصرف)  آبگرمكن در  مصرف اين تعداد 
را  مصرف كنندگان  تشويقى  و  حمايتى  طرح هاى  با  بتوان  چنانچه 
به جايگزينى آبگرمكن مخزنى با آبگرمكن فورى با راندمان باالى 
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 20 حدود  روزانه  ميانگين  بطور  نمود،  ترغيب  كشور  در  متداول 
ميليون متر مكعب در گاز مصرفى كشور در اوج مصرف صرفه جويى 
مى شود. اين ميزان صرفه جويى نزديك به نصف كمبود روزانة گاز 

در زمستان 86 است كه تنها با يك پروژة ساده قابل تحقق است.
تومان يا نيم  ميليارد  كمتر از 500  اين طرح  هزينه اجراى   * 
ميليارد دالر و تنها معادل يك ششم هزينة احداث يك فاز پارس 
جنوبى و صرفه جويى ساليانه آن بيش از يك ميليارد مترمكعب گاز 

طبيعى مى باشد.
 

 پيشنهادات و راهكارها:
كه  انرژى  حامل هاى  قيمت  اصالح  بدون  اين كه،  بر  تأكيد  با   
در طرح هدفمند كردن يارانه ها دنبال مى شود، موفقيت برنامه هاى 
انتظار  از  دور  صرفه جويى  و  مصرف  الگوى  اصالح  بهينه سازى، 

است، پيشنهادات تكميلى زير به عنوان جمع بندى ارائه مى گردد:
حمايت همه جانبه از توليد محصوالت و سيستم هاى داراى    .1 
جاى  به  فورى  (آبگرمكن  آن ها  خريد  ترويج  و  باال  راندمان 
مخزنى، پكيج به جاى موتورخانه، بخارى با راندمان باالتر و 
رادياتور با توان حرارتى باالتر) و جلوگيرى از توليد و عرضة 
لوازم گازسوز مشمول برچسب انرژى فاقد رده و مردود از 

طريق اعمال نظارت هاى كافى 
طراحى و اجراى پروژه هاى بزرگ جايگزينى آبگرمكن ها و    .2 
بخارى هاى فرسوده داراى راندمان پايين (گروه هاى درآمدى 
متوسط و پايين جامعه). اين پيشنهاد مى تواند در قالب طرح 
هدفمندكردن يارانه ها بجاى پرداخت نقدى انجام شود كه در 
و  پوشش  و  حمايت  تحت  خاص  گروه هاى  از  اين صورت، 

همچنين دهك هاى پايين درآمدى حمايت واقعى و بلندمدت 
صورت خواهد گرفت.

توجه به طول عمر مفيد لوازم گازسوز و تشويق به جايگزينى    .3 
آن بعد از اتمام عمر مفيد آن بجاى انجام تعميرات مكرر كه 
هزينة پنهان و مستمر گاز مصرفى بويژه با اجراى طرح تحول 

را در پى خواهد داشت.
اجراى  و  طراحى  به  مسكن  سازندگان  تشويق  و  ترويج    .4 
سيستم هاى مدرن گرمايشى با الگوبردارى از وضعيت مطلوب 
برخى شهرهاى بزرگ كشور بويژه در پروژه هاى بزرگ ملى 
محفظة  با  پكيج هاى  از  استفاده  ترويج  و  مهر  مسكن  مثًال 
احتراق بسته با هدف اجراى همزمان الزامات مبحث 14، 17 

و 19
بازنگرى مبحث 19 به منظور افزايش دامنة شمول آن (كليه    .5 
ساختمان ها و نوع سيستم يا وسيلة گازسوز) با اضافه شدن 
الزامات و تشويق هاى استفاده از سيستم ها و وسايل انرژى بر 
داراى راندمان باال و ممنوعيت سيستم ها و وسايل با راندمان 

پايين يا مردود
و  شهر  شوراى  تأثيرگذار  و  مهم  مصوبة  سراسرى  اجراى    .6 
براى  تأسيسات  نقشة  ارائة  الزام  بر  مبنى  تهران  شهردارى 
صدور  براى  تأسيسات  تكميل  الزام  و  ساخت  پروانة  صدور 

پايان كار با توّجه به اثر مثبت آن بر صرفه جويى و ايمنى!
شديد  اتالف  از  جلوگيرى  و  راندمان  بهبود  بر  جدى  تمركز    .7 
يا  هزينه  وجود  با  موجود  مركزى  موتورخانه هاى  در  انرژى 
سرمايه گذارى سنگين يا اجراى سيستم هاى جديد پكيج هاى 

پرقدرت مركزى به عنوان راهكار جايگزين 
فرهنگ سازى و ترويج    .8 
در  حرارتى»  توان  به  «توجه  پيام 
سيستم هاى  براى  رادياتور  انتخاب 

حرارت مركزى و پكيج 
حسگر  نصب    .9 
ترموستات رادياتور با فاصلة مناسب 
از محل نصب رادياتور و همچنين 

ترويج يا الزام ترموستات اتاقى 
به روز كردن استاندارد    .10 
سطح  (باالبردن  انرژى  برچسب 
بخارى  نمودن  اضافه  و  استاندارد) 
مايع  گاز  سوخت  با  آبگرمكن  و 
از  تقدير  (با  آن  شمول  دامنة  در 
بهينه سازى  شركت  مرتبط  اقدامات 

و مؤسسة استاندارد). 
گزينش: محمد على طاهرى
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كشورهاي  حركت  روند  بر  كه  متغييرها  مهمترين  از  يكي 
مي باشد  تأثيرگذار  ايران  همچون  گاز  و  نفت  منابع  دارندة  مهم 
ملي  شركت هاي  نفت يعني  صنعت  كليدي  بازيگران  نحوة تعامل 
از  را  گزارشي  سال  هر   PIW مؤسسة  بود.  خواهد  بين المللي  و 
به  آن  در  كه  مي نمايد  ارائه  جهان  نفتي  شركت هاي  رتبه بندي 
شركت ها  كارائي  حدودي   تا  و  مالي  و  عملياتي  شاخص هاي 
مقايسه  فوق  جنبه هاي  از  را  شركت ها  موقعيت  و  مي كند  اشاره 
مي كند. در بخش ديدگاه اين شماره جدول مربوط به 20 شركت 
مشاهده  كه  همان طور  است.  شده  آورده  جهان  گاز  و  نفت  برتر 
بوده,  ملي  كامًال  شده  انتخاب  نمونة  ميان  از  شركت   9 مي شود 
پتروبراس،  گازپروم,  شركت  چهار  و  بوده  بين المللي  شركت   7
نيمه خصوصي  يكپارچة  شركت هاي  زمرة  در  انى  و  روس نفت 

شركت هاي برتر نفتى جهان
در سال 2008 

مي گيرند.  قرار 
قيمتهاي  شديد  افت  علي رغم  مي شود  مشاهده  كه  همانطور 
رتبه هاي  در  چنداني  تغييرات  شاهد   2008 سال  در  گاز  و  نفت 
شركت هاي برتر نفتي جهان نبوده ايم نبود ادغام و تملك هايي كه 
مهم  عوامل  از  يكي  پذيرد  تحقق   2009 سال  در  مي رفت  انتظار 
است.  بوده  گذشته  سال  به  نسبت  شركتها  وضعيت  ماندن  ثابت 
شركت  يازده  مي شود  مشاهده  رتبه بندي ها  صدر  كه در  همانطور 
و  نداشته اند  تغييري  هيچ   2008 و   2007 سال  بين  جهان  برتر 
است.  نبوده  آنچناني  نيز  بيستم  تا  دهم  رتبه هاي  بين  تغييرات 
نفتي  برتر  شركت  بيست  زمره  به  ايتاليا  اني  شركت  ورود  شايد 
بتوان  را  نيجريه   NNPC شركت  با  آن  جايگزيني  و  جهان 

مهمترين تغيير بين سالهاي اشاره شده عنوان نمود. 

 جدول 2- وضعيت تحّقق مؤلفه هاى اصالحات صنايع برق در 115 كشور مورد مطالعه- به تفكيك مناطق 
درصد مالكيت دولتكشورشركتشاخص PIWرتبة 2007رتبه 2008

100عربستانسعودي آرامكو1130
2233NIOC100ايران
0آمريكااگزون موبيل3337
4451PDV100ونزوئال
5553CNPC100چين
6655BP0انگلستان
0انگلستانشل7763
0آمريكاكونوكوفيليپس8883
0آمريكاشورون9988
0فرانسهتوتال101090
100مكزيكپمكس111191
121499KPC100كويت
100الجزائرسوناتراك1312102
50/0023روسيهگازپروم1413103
32/2برزيلپتروبراس1515111
75/16روسيهروس نفت1616116
0روسيهلوك اويل1718124
100مالزىپتروناس1817126
1918126Adnoc100امارات
30ايتالياانى2021141
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شركت  دريايى  حفارى  عمليات  مدير 
ملى حفارى ايران از استقرار دستگاه حفارى 
شهيد مدرس در موقعيت ميدان نفتى دورود 
در آب هاى خليج فارس خبر داد. مهندس 
مسعود حقيقى در گفت وگو با خبرنگار شانا 
كيش  جزيرة  اسكلة  از  دستگاه  اين  افزود: 
براى حفارى دو حلقه چاه به موقعيت جديد 
انتقال و با تالش كاركنان در منطقه مستقر شد.  
در چارچوب قرارداد شركت ملى حفارى با 
شركت نفت فالت قاره اين دستگاه در مدت 
يك سال روى سكوهاى دى 4 و دى 17 دو 
حلقه چاه نفتى حفارى خواهد كرد. و پس 
از آن در چارچوب قراردادى به مبلغ نزديك 
به 89 ميليون يورو ميان شركت ملى حفارى 

ايران (NIDC) با شركت نفت و گاز پارس  
(POGC)براى حفارى 17 حلقه چاه نفت و 
فعاليت  شمالى  پارس  گازى  ميدان  در  گاز 

خود را  دنبال مى كند.  
منحصر  هاى  دستگاه  از  دستگاه  اين 
به  فارس  خليج  در  دريايى  حفارى  فرد  به 
در  فعال  حضور  هدف  با  كه  رود  شمارمى 
پروژه هاى بين المللى و پاسخگويى به نياز 
داخلى به ويژه در حفارى چاه هاى نفت و 
گاز در مناطق دريايى پارس جنوبى و شمالى 
در  مشترك  مخازن  از  بردارى  بهره  لزوم  و 
خليج فارس، به تازگى بازسازى، نوسازى و 
ارتقاى كيفى يافته و به آخرين فناورى روز 

جهان تجهيز شده است.

استقرار دستگاه حفارى 
دريايى شهيدمدرس در ميدان 
نفتى دورود 

نفت  دولتى  شركت  گفت:  ييلديز  تانر 
كنسرسيومى  قالب  در  (تى.پى.اى.او)  تركيه 
تا  گازپروم، 300  روسى  شركت  رهبرى  به 
350 ميليون دالر در توسعة ميدان نفتى بدرا 
شركت  كرد.  خواهد  گذارى  سرمايه  عراق 
جنوبى  كره  گاز  درصد،  روسيه40  گازپروم 
و  درصد   20 مالزى  پتروناس  درصد،   30
تى.پى.اى.او تركيه 10 درصد از سهام پروژه 

توسعه اين ميدان نفتى را در اختيار دارند.

كيلومترى   160 در  بدرا  نفتى  ميدان 
«واسط»  منطقه  در  و  بغداد  شرقى  جنوب 
واقع شده و اين ميدان تا نزديكى مرز ايران 
به  كنسرسيوم  اين  است.  يافته  گسترش  نيز 
ميدان  از  خام  نفت  بشكه  هر  توليد  ازاى 
دريافت  پاداش  سنت  و 50  دالر  پنج  بدرا، 
مى كند و هدف توليد خود را براى برداشت 
از اين ميدان 170 هزار بشكه در روز اعالم 

كرده است.

تركيه از سرمايه گذارى 
300 ميليون دالرى خود در 
ميدان بدرا خبر داد

گاز  صادرات  ملى  شركت  مديرعامل 
ايران ، با بيان اين كه پروژه ايران ال.ان.جى 
از پيشرفت قابل قبولى برخوردار است، اظهار 
شده،  ياد  اعتبار  تخصيص  با  كرد  اميدوارى 
اجراى پروژه شتاب گيرد. سيد رضا كسايى 
زاده افزود: عالوه بر تخصيص وام ياد شده از 
سوى بانك ملت، مقرر شده 925 ميليون دالر 
اعتبار نيز از صندوق ذخيره ارزى به اين پروژه 
تزريق شود كه هم اكنون در انتظار كارگزارى 
آخرين  اساس  بر  داد:   ادامه  وى  هستيم.  آن 
اطالعات بدست آمده، قرار است بانك ملت 
با همكارى دو بانك ديگر به عنوان بانك هاى 
عامل،  وام 925 ميليون دالرى تخصيص داده 
شده صندوق ذخيره ارزى را اجرايى كند و 
دريافت اين وام هم اكنون مراحل ادارى را طى 
مى كند. مدير عامل شركت ملى صادرات گاز 

زمينه تخصيص  كه در  اين  بر  تاكيد  ايران با 
مشكل  مركزى  بانك  طريق  از  كمك  و  وام 
خاصى وجود ندارد، گفت: با تخصيص وام 
هاى ياد شده پروژه ايران ال.ان.جى تا پايان 
سال جارى يا اواسط سال آينده، مشكل مالى 
نخواهد داشت. وى با ياد آورى اين كه شركت 
ملى نفت ايران به منظور واگذارى 20 درصد 
از سهام پروژه ايران ال.ان.جى به يك شركت 
آسيايى مذاكرات خود را آغاز كرده، پيش بينى 
نهايى  آينده  ماه  شش  در  مذاكرات  اين  كرد 
شود. كسايى زاده ادامه داد: سهام پروژه ايران 
ال.ان.جى به چهار تا پنج شركت خصوصى يا 
خارجى واگذار مى شود و سقف اين واگذارى 
در  سهام  مابقى  و  بود  خواهد  درصد   80 تا 
باقى  ايران  گاز  صادرات  ملى  شركت  اختيار 

خواهد ماند.

پروژه ايران ال.ان.جى وام 
200 ميليون يورويى مى گيرد
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ارشد  مقامات  از  يكي  اظهارات  بنابر 
خواست  كه  عراق  در  آمريكا  سفارت 
گفت:  گذشته  روز  نشود،  فاش  نامش 
هاى  مناقصه  دوم  دور  برگزارى  پى  در 
اين  گذشته،  روز  چند  در  عراق  نفتى 
سهميه بندى  باره  در  مهمى  نقش  كشور 
نفت  صادركننده  كشورهاى  سازمان  هاى 
داشت.  خواهد  آنگوال  نشست  در  (اوپك) 
نشست 22 دسامبر اوپك در آنگوال اندكى 
در  عراق  كه  شود  مى  برگزار  آن  از  پس 
و  خود(20  نفتى  هاى  مناقصه  دوم  دور 
بلندپروازانه اى  توليدى  آذر)اهداف   21

در  آنگوال  نشست  در  عراق  كرد.  مطرح 
شده  تعيين  سهميه  و  توليدى  اهداف  باره 
گو  و  گفت  سازمان  اين  اعضاى  با  اوپك 
مهمى  نقش  خواهد  مى  كرد.عراق  خواهد 
در اين سازمان داشته باشد و قصد دارد با 
ايران،  سعودى،  عربستان  مانند  كشورهايى 
اين  در  اوپك  اعضاى  ديگر  و  ونزوئال 
هنوز  اوپك  اعضاى  كند.  گو  و  گفت  باره 
عراق  توليد  سهميه  باره  در  دارند  فرصت 
 12 ظرفيت  افزايش  زيرا  برسند،  توافق  به 
به  كشور  اين  نفت  توليد  اى  بشكه  ميليون 

طور ناگهانى و سريع روى نخواهد داد.

عراق نقش مهمى در نشست 
آيندة اوپك خواهد داشت

بر  تأكيد  با  زيركچيان زاده  محمود 
در  كشور  گاز  و  نفت  توليد  زنجيره  اينكه 
اظهار  آينده تكميل مى شود،  يك دهه  طول 
حفارى  عمليات  آغاز  دنبال  به  داشت: 
در  ايران  گازى  و  نفتى  ميدان هاى  اكتشافى 
آب هاى ايرانى درياى خزر به وسيله سكوى 
نيمه شناور ايران البرز، ضمن تكميل دانش 
فنى و فناورى هاى صنعت نفت در آب هاى 
اين  در  كشور  نفت  صنعت  زنجيره  عميق، 
زمينه كامل مى شود. به گفته زيركچيان زاده، 
مزيت هاى متعدد در درياى خزر،  وجود  با 
اين درياچه براى ساير كشورهاى اين منطقه 
فرصت  رو  اين  از  است،  بسته  فضاى  يك 
مناسبى براى جمهورى اسالمى ايران فراهم 
ترانزيت  عرصه  در  خود  فعاليت  تا  است 
ويژه  به  را  منطقه  اين  در  (سوآپ)  انرژى 
كرد:  تأكيد  وى  دهد.  توسعه  گاز  زمينه  در 

شركت نفت فالت قاره ايران هم اكنون به 
به  دارد،  ويژه اى  توجه  اصلى  شاخص  دو 
جاى  به  تأسيسات  نوسازى  و  رسانى  روز 
نفت  صنعت  سازى  بومى  و  آنها  بازسازى 
تكنولوژى هاى  از  استفاده  و  كشور  دريايى 
شمار  به  شده  ياد  شاخص هاى  جديد، 
مى آيند. مديرعامل شركت نفت فالت قاره 
ايران با بيان اينكه تاكنون 94 ميليارد بشكه 
خليج  ايرانى  بخش  در  درجا  نفت  ذخيره 
اين  شد:  يادآور  است،  شده  تثبيت  فارس 
رقم در چهار سال گذشته حدود 55 ميليارد 
بشكه برآورد شده بود، همچنين حجم ذخاير 
گاز در ميدان هاى زير پوشش شركت نفت 
فالت قاره در چهار سال گذشته حدود 40 
كه  بود  شده  برآورد  مكعب  فوت  تريليون 
فوت  تريليون  به 170  ميزان  اين  اكنون  هم 

مكعب افزايش يافته است.

حفارى هاى اكتشافى در 
درياى خزر تا پايان امسال 
آغاز مى شود

نظارت  و  برنامه ريزى  امور  رئيس 
خبر  اين  اعالم  با  نيكو  بازرگانى  شركت 
برنامه  سال هاى  در  نفت  صنعت  افزود: 
نيازمند   ،(1393 تا   1389) توسعه  پنجم 
155 ميليارد دالر سرمايه گذارى است كه از 
اين مبلغ 90 ميليارد دالر آن به صورت بيع 
متقابل و فاينانس و 65 ميليارد دالر ديگر نيز 
از محل منابع داخلى تأمين مى شود. اسكندر 
ساالنه  اساس  اين  بر  كرد:  تصريح  باوريان 
سرمايه گذارى  دالر  ميليارد   13 حدود  بايد 
از محل منابع داخلى در صنعت نفت انجام 

توسعه اى  برنامه هاى  تشريح  در  وى  شود. 
شركت ملى نفت ايران در برنامه پنجم توسعه 
مبناى  انجام شده بر  برنامه ريزى هاى  گفت: 
پروژه هاى نفتى در شركت مناطق نفت خيز 
توان  نگهداشت  پروژه هاى  شامل  جنوب 
توليد از ميدان هاى توليدى كنونى است، در 
جديدى  برنامه ريزى هاى  ساله  هر  ميان  اين 
بر اساس حفارى چاه هاى جديد، تعميرات 
افزايش  پروژه هاى  موجود و ساير  چاه هاى 
چاه ها  بهينه سازى  و  اسيدزنى  شامل  توليد 

انجام مى شود.

نياز صنعت نفت به 155 
ميليارد دالر سرمايه گذارى 
در پنج سال آينده
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سازمان  گزارش  در  شده  ارائه  آمار  بنابر 
بارة  در  (اوپك)  نفت  صادركننده  كشورهاى 
چشم انداز جهانى نفت در سال بيش از 120 
پروژه در بخش باالدستى به ارزش 120 ميليارد 
دالر ظرف پنج سال آينده در كشورهاى عضو 

اين سازمان به اجرا درخواهد آمد.
بر پايه اين گزارش، عالوه بر پروژه هاى 
و  نفتى  هاى  پروژه  باالدستى،  صنايع  بخش 

گازى نيز در اين منطقه در حال اجراست.
اين پروژه ها، تمام پروژه هاى زيرساختى 
و  صادرات  هاى  پايانه  لوله،  خطوط  مانند 
برنامه هاى توسعه بخشى صنايع پايين دستى 
شود  مى  بينى  پيش  شود.  مى  شامل  نيز  را 
بودجه بسيارى از اين پروژه ها در كشورهايى 
از  سعودى  عربستان  و  الجزاير  آنگوال،  مانند 

سوى دولت هاى اين كشورها تامين شود.

سرمايه گذارى 120 ميليارد 
دالرى اوپكى ها در بخش 
باالدستى

پخش  ملى  شركت  مديرعامل 
اقدام  اين  گفت:  ايران  نفتى  فرآورده هاى 
جايگا ه ها  مديريت  شدن  متمركز  براى 
اين  هم  وزير  نظر  و  است  شده  انجام 
كه  شود  انجام  جايى  در  تمركز  كه  بود 
تجربه بيشترى در زمينه عرضه و مديريت 
انحالل  خبر  رد  با  وى  دارند.  جايگاه ها 
اين  افزود:  ايران  خودرو  گاز  شركت 
زيرمجموعه  تركيب  همان  با  شركت 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى قرار 
از  هدف  كارشناسان،  اعتقاد  به  مى گيرد. 
جايگاه هاى  توسعه  ساختار،  تغيير  اين 
يكپارچگى  و  سامان دهى  جى،  ان  سى 
ساخت  اجرايى  عمليات  و  سياست گذارى 

فشرده  طبيعى  گاز  عرضه  جايگاه هاى 
ملى  شركت  بنابراين  است.  كشور  در 
فرآورده هاى  پخش  و  ايران  خودرو  گاز 
مى كنند؛  كار  متمركز  صورت  به  نفتى 
گاز  شركت  با  محوريت  كه  گونه اى  به 
گذشته  گازخودرو  شركت  است.  خودرو 
از ساخت جايگاه ها نگهدارى از جايگاه ها 
و  سوخت  مخازن  نصب  سى ان جى، 
اكنون  دارد.  عهده  به  نيز  را  آنها  نگهدارى 
جايگاه در كشور   15 بيش از يك هزار و 
دو   91 سال  تا  است  قرار  و  شده  ساخته 
جايگاه سى.ان.جى ديگر نيز   400 هزار و 
بايد  آن  جايگاه   712 بايد  كه  شود  ساخته 

باشد. تهران  در 

تركيب  با  ايران  گازخودرو 
پخش  شركت  به  قبل 
مى پيوندد

در  نفت گاز  و  بنزين  مصرف  ميانگين 
ميليون   64 روزانه  ترتيب  به  گذشته  هفته 
ليتر و 100 ميليون و 10 هزار ليتر اعالم شد. 
 87 و  بنزين  ليتر  ميليون   44 حدود  روزانه 
كشور در  نفت گاز مورد نياز  ليتر از  ميليون 
پااليشگاه هاى داخلى توليد مى شود. به گفته 
فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت  مديرعامل 
نفتى، مصرف بنزين كشور در قياس با مدت 
مشابه سال گذشته هيچ تغييرى نكرده، ولى 
مصرف  افزايش  دليل  به  نفت گاز  مصرف 
حدود  كنندگان  مصرف  ساير  و  نيروگاه  ها 
پنج ميليون ليتر افزايش يافته است. عامرى 
سوخت  كسرى  جبران  براى  كرد  پيش بينى 
واردات  به  امسال  پايان  تا  كشور  نياز  مورد 
 9 حدود  و  بنزين  ليتر  ميليون   22 روزانه 
ميليون ليتر نفت گاز نياز داشته باشيم. وي 

نفتى  فرآورده هاى  پخش  شركت  افزود: 
كشور  نياز  مورد  نفت گاز  و  بنزين  كسرى 
اعالم  نفت  وزات  برنامه ريزى  واحد  به  را 
نفت،  وزير  امضاى  از  پس  كه  است  كرده 
ممتم بودجه واردات به هيئت دولت ارسال 
قالب  در  الزم  بررسى هاى  انجام  از  پس  و 
مجلس  به  فوريتى  دو  يا  يك  اليحه  يك 
ملى  شركت  مديرعامل  مى شود.  فرستاده 
پخش فرآورده هاى نفتى كشور بودجه مورد 
نفت  و  بنزين  واردات  كسرى  جبران  براى 
به  منوط  را  امسال  پايانى  ماه  سه  در  گاز 
مصوبه دولت اعالم و تصريح كرد: وزارت 
نفت رقم پيشنهادى خود را به دولت اعالم 
عهده  به  نهايى  گيرى  تصميم  ولى  مى كند، 
نشدن  نهايى  تا  و  است  مجلس  و  دولت 

متمم مشخص نمى شود.

روزانه 22 ميليون ليتر بنزين 
و 9ميليون ليتر نفت گاز
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 قيمت هاى نفت خام در اين ماه با افزايش همراه شدند. ميانگين قيمت 
سبد اوپك با افزايش 3/62 دالرى نسبت به ماه قبل به سطح 76/29 دالر 

در بشكه صعود كرد.
 از اوايل ماه، آمار منتشر شده دربارة اقتصاد آمريكا و چين باعث تقويت 
قيمت هاى نفت شد. اين آمار نشان داد كه رشد توليدات صنعتى آمريكا براى 
سومين ماه متوالى در ماه اكتبر نيز ادامه يافته بوده است و حتى رشدى بيش 
از انتظار داشته است. عالوه بر آن آمار بخش مسكن در آمريكا نيز نشان مى داد 
كه در ماه اكتبر ميزان فروش منازل مسكونى به طور غيرمنتظره افزايش يافته و 
به باالترين سطح خود در سه سال گذشته رسيده است. درعين حال پيش بينى 
شد كه اقتصاد آمريكا در سال 2010 به ميزان 2/7 درصد رشد پيدا كند كه 
باالتر از 2/5 درصدى است كه در ماه قبل پيش بينى شده بود. قيمت سهام 
سطح  باالترين  به  كه  آمريكا  در  سهام  قيمت  افزايش  دنبال  به  آسيا  نيزدر 
خود در 13 ماه گذشته رسيده بود، افزايش يافت. عالوه بر آن ارزش دالر 
به كمترين سطح خود در 15 ماه گذشته رسيد زيرا بازار پيش بينى مى كرد 
آمريكا همچنان نرخ بهره را درسطح بسيار نازلى حفظ كند. ذخيره سازى هاى 
نفت خام نيز دراين كشور دچار كاهش شدند. در چين نيز آمار منتشر شده 
نشان مى داد كه توليدات صنعتى در ماه اكتبر براى هفتمين ماه متوالى افزايش 
داشته و به باالترين سطح خود در 18 ماه گذشته رسيده است. از سوى ديگر 
واردات نفت خام چين در ماه اكتبر در حدود 19/3 ميليون تن نفت خام بود و 
به اين ترتيب واردات نفت اين كشور از ابتداى سال تا پايان ماه اكتبر به ميزان 

9/43 درصد افزايش داشت.
نفت  تقاضاى  از  بين المللى  مؤسسات  جديد  برآوردهاى  در  افزايش   
براى  تقاضا  رشد  آمريكا  انرژى  وزارت  شد.  قيمت ها  افزايش  باعث  نيز 
نفت در سال 2010 را به ميزان 160، سازمان اوپك به ميزان 50 هزار و 
آژانس بين المللى انرژى به ميزان 140 هزار بشكه در روز مورد تجديدنظر 

صعودى قرار دادند.
مشتريان  به  را  خود  نفت  عرضة  كرد  اعالم  سعودى  عربستان   
آمريكايى و آسيايى در ماه دسامبر نسبت به ماه نوامبر افزايش نخواهد 
برگزارى  زمان  شدن  نزديك  با  نيز  اوپك  نفتى  مقامات  دراين ميان  داد. 
را  خود  توليد  ندارد  قصد  سازمان  اين  كه  كردند  اعالم  اوپك  اجالس 
استحكام  باعث  اظهارات  اين  و  دهد  افزايش  دسامبر  ماه  اجالس  در 
قيمت هاى نفت شد. به ويژه اين كه آن ها از قيمت هاى 80 دالر در بشكه 

كردند. حمايت 
به  مربوط  مناقشات  تأثير  تحت  نفت خام  قيمت هاى  ماه  اين  در   
فعاليت هاى هسته اى ايران نيز قرار داشت و بازار نگران اعمال تحريم هاى 
طوفان  وقوع  از  بازار  نوامبر  ماه  در  بود.  ايران  صنعت نفت  عليه  بر  بيشتر 

در خليج مكزيك در آمريكا دچار نگرانى شد و هرچند اين طوفان باعث 
ميزان  به  گاز  عرضة  قطع  و  درصد   29/6 ميزان  به  نفت خام  توليد  قطع 
نداشت  چندانى  ادامه  وقفه  اين  اما  شد  مكزيك  خليج  در  درصد   27/5
و شركت هاى نفتى به سرعت توليد را به سطح قبلى برگرداندند. در اين 
ميان يك واحد ارتقاى كيفيت نفت درميدان نفتى «اورينوكو» در ونزوئال با 
ظرفيت 44 هزار بشكه در روز دچار مشكل فنى شد و توليد خود را 
از روز 13 نوامبر متوقف ساخت. اين موضوع نيز با توجه به مشكالت 
پى درپى فنى كه براى توليد نفت خام سنگين اين منطقه به وجود آمده 

است به تقويت قيمت ها منجر گرديد.
از  كه  شدند  فعال  نفت  بازار  در  نيز  ديگرى  عوامل  ماه  دراين   
آمريكا  كار  وزارت  كردند.  جلوگيرى  نفت  قيمت هاى  بيشتر  افزايش 
اعالم كرد كه بيكارى در ماه اكتبر به ميزان 190 هزار شغل افزايش 
يافته است درحالى كه بازار انتظار داشت بيكارى فقط 175 هزار شغل 
 10/2 به  آمريكا  در  بيكارى  نرخ  اين ترتيب  به  باشد.  داشته  افزايش 

درصد رسيد.
 شركت رويال داچ شل اعالم كرد كه مجدداً توليد خود در ميدان 
نفتى EA در نيجريه را با ظرفيت 115 هزار بشكه در روز آغاز كرده 
است. توليد اين ميدان به مدت دو ماه براى تعميرات تعطيل شده بود. 
در اين شرايط عبداهللا البدرى دبيركل اوپك اعالم كرد اوپك درحدود 
6 ميليون بشكه در روز ظرفيت مازاد دارد و آماده است هرگونه وقفة 
ناگهانى در عرضه را جبران كند. از سوى ديگر برخى از كشورهاى عضو 
تاحدودى  كه  كردند  گفتگو  توليد  افزايش  براى  خود  تالش  از  نيز  اوپك 
باعث آرامش بازار شد. مدير عامل شركت آرامكو سعودى اعالم كرد اين 
كشور قصد دارد تا سال 2013 به ميزان 900 هزار بشكه در روز به ظرفيت 
توليد نفت بيفزايد. رييس شركت بين المللى نفت قطر نيز اعالم كرد كه اين 
كشور تا پايان سال 2010 صادرات ميعانات گازى خود را به 450 هزار 

بشكه در روز خواهد رساند.
به  شناور  ذخيره سازى هاى  كه  كرد  اعالم   ICAP كشتيرانى  مؤسسه   
90/3 ميليون بشكه رسيده و حدود 15 ميليون بشكه بيشتر از پايان ماه اكتبر 
است و ممكن است تا پايان سال نيز 6/5 ميليون بشكه افزايش يابد. در اين 
ميان آمارها نشان داد كه پااليشگاه هاى ژاپن و كره جنوبى نيز همچنان با 75 
الى 80 درصد از ظرفيت خود كار مى كنند، زيرا هنوز مصرف نفت دراين 
كشورها افزايش قابل توجهى نداشته است. درآمريكا نيز اوضاع به همين 
صورت بود و پااليشگاه ها با 82/20 درصد از ظرفيت خود كار مى كردند. 
همچنين در اواخر ماه مورد بررسى فرارسيدن تعطيالت روز شكرگذارى 
باعث كاهش حجم معامالت شد و بحران بدهى ها در دبى، بازار را نسبت 

به بهبود اوضاع اقتصاد جهانى دچار ترديد نمود.
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