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 نفت و انرژی

               بررسی وضعیت نفت و گاز جهان  در سال گذشتهته و

بر اساس گزارشی     0101پیش بینی وضعیت آن در سال       

 World Oil /3-9از

                     از صادرات نفت خام به صادرات گاز با خط لتلتلته و

 03-01صادرات فرآورده/

 /01-05جایگاه برق هسهه ای در انرژی 

  از دید  0101تقاضای گاز درiea/01-09 

 خط للله صلح

89بهمن و اسفند 0541دوماهنامه کارگروه نفت و انرژی  چشم انداز   

 شماره دوم 

 /09-01دورنمای انرژی هند 

 /35-31بررسی لزوم کارت انرژی 

      آشنایی با ساخهار و الگلی قراردادهای باال دستهتی

 53-34نفت و گاز در ایران/

              بررسی روند تحلالت انرژی با اسهفاده از متنتابت

 55مخهلف/

  اینفلگرافی سندIMO2020/54-51 

 در این شماره خواهید خواند:

 مسیر صعود ...
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 مسیر صعلد

برای حرکت به سوی آینده باید نگاه را از تمام قیدوبندها           

رها کرده و از باالتر و بهتر مسیر را ببینیم. خیال را پرواز              

 های ذهن پروا داشته باشد.   دهیم و نگذاریم از محدودیت

اکنون که می توانیم قله را پیش رو ببببیبنبیبم قب ب با                   

 آییم.  امیدوارتر و بهتر در پی رسیدن به آن برمی

هایبی    همتا و بال    آگاهی بهترین ابزار پرواز است، یاری بی      

نیرومند که راهنمای خیال خواهد بود. کسب  آگباهبی            

ببشبش      رویه ما در این مسیر خواهد بود تا ص ودی لذت         

 داشته باشیم.

امید که بر فراز قله موفقیت در کنار هم باشیم و ثبمبره               

 مان را به نظاره بنشینیم. تالش

    : سانه آتش افببروز،     اعضای کارگروه اف

مجتبی حسینی نس ، اکبر روحانی، عبلبی        

شهابیان، حمیدرضا عفیفی، علی کبامبربار،        

سمانه کمیلی، پویا محمدعبلبیبزاده، آزاده         

 یاورنژاد.  

سببانببه      آرایتی    طراحی و صفحته    : اف

 افروز آتش

گیریم اوج می  
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 مقدمه :

 

در مبورد    World Oil ای اسبت کبه        پایه گزارش بر اساس م ال ه    

بینی سال جاری میالدی  وض یت نفت و گاز در سال گذشته و پیش     

ارائه  کرده است. مسلما اتفاقات اخبیبر        0389در اوایل اسفند ماه  

پالس و ببه تبببن آن              شامل عدم حصول توافق در اجالس اوپک      

چنین کاهش تقاضا بر اثبر         تصمیم بر افزایش عرضه نفت خام و هم       

های این    بینی  تواند بر تحقق پیش     شیوع و اپیدمی ویروس کرونا، می     

چه مهم اسبت، ببررسبی          گزارش تاثیر شایانی داشته باشد؛ ولی آن      

های کالن کشورهای تاثیرگذار بر تجارت نفت و گاز، فبار             سیاست

بینی است. چرا کبه ایبن            پیش  از رخدادهای غیرمنتظره و غیرقابل    

االجبرای     مدت و الزم     های کالن هستند که برنامه طوالنی   سیاست

توانند ببه     دهند و هرچند وقاین غیرمنت ره می      کشورها را شرل می   

هبا شبونبد، امبا           مدت منجر به تاخیر در این سیاست        صورت کوتاه 

شوند و بازار جهانی در حالت کبلبی           گاه مانن از اجرای آنها نمی       هیچ

توان به سیاست کلی      نمونه می   عنوان    هاست .به    تاب ی از این سیاست   

میالدی اشاره کرد که بدون در نبظبر      2121کشور آمریرا در سال     

گرفتن وقاین اخیر، کاهش میزان حفاری در میادین ِشیلی و حفب             

ثبات تولید، نه افزایش تولید را در نظر گرفته است. در ادامه ب د از       

های کشورهای موثر در تجارت نفت و گاز در     مقدمه کلی،  سیاست   

 گیرند. هر قاره در سال گذشته و جاری مورد بررسی قرار می

 02/91توانست با رسیدن به  تولید روزانبه            2108آمریرا در سال    

درصبد     01/5میلیون بشره نفت خام در ماه دسامبر ) افبزایبش               

نسبت به سال قبل( مقام بزرگترین تولیدکننده نفت خام دنیا را ببه     

خود اختصاص دهد. در نتیجه این اتفاق و برای جلوگیری از کاهش       

قیمت نفت،  اوپک تصمیم گرفت به کمک عربستان، کاهش تولیبد            

میلیون بشربه در روز را عبمبلبی سبازد؛                   0/00مستمر م ادل   

میلیون بشره در روز در مباه     01/25که تولید عربستان از       طوری  به

میلیون بشره در روز در ماه سپتامبر رسید که ایبن             8/03ژانویه به   

موثر واقن شد. اما پس از          2108اقدام در حف  ت ادل قیمت  سال        

ای مانند حمله به تاسیسات عربستبان و           این اقدام،  اتفاقات من قه    

شهادت سردار سلیمانی، به صورت موقت باعث نوسان افزایشی در           

قیمت نفت و گاز شد و در ادامه،  در ماه اخیر ببه عبلبت نشبر و                       

گسترش ویروس کرونا و عدم توافق در اوپک پالس شاهد کباهبش             

تواند بر تولید نبفبت شبیبل            درصدی قیمت نفت بودیم که می       31

های باالی تولید نفت در این کشور، تاثبیبر            آمریرا با توجه به هزینه    

 قابل توجهی داشته باشد.

هبای تبوسب به          چنان کشورهای خاورمیانه با اجرای ببرنبامبه           هم

بلند مدت( بیشترین سهم را در تولید نفت دارند. هرچنبد    (چندساله

در دنیاست اما استرالیبا     LNG چنان بزرگترین صادر کننده       ق ر هم 

 مدعی است به زودی این مقام را تصاح  خواهد کرد.

افزایش تمایل به استفاده از هبوش مصبنبوعبی و                2108در سال   

های نوین در حوزه اکتشاف و تولید در بیشتر مبنباطبق                ترنولوژی

 مشهود بود.

 

 

 

 

 پویا محمدعلیزاده

بررسی وضعیت نفت و گاز جهان  در سال 

 0101گذشهه و پیش بینی وضعیت آن در سال 

  World Oilبر اساس گزارشی از
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های اکتشاف و تولید در سال پیش رو  تبوسب               بینی  خالصه پیش 

World Oil    هبا   بینی به شرح زیر است: )این پیش  2121برای سال

قبل از اپیدمی کرونا ویروس و عدم توافق طرفین در اوپک پبالس               

 صورت گرفته است.(

   درصدی میزان  حفاری در آمریربا )ببه مبیبزان                 1/1کاهش

 حلقه چاه( 22112

 228/1درصدی متراژ حفاری  در آمریرا ) به متراژ   9/1کاهش 

 میلیون فوت (

   درصدی حفاری آمریرا در خلیج مرزیک مب بادل        2/2افزایش

سال اخیر فاصله  4تا  5حلقه چاه. الزم به ذکر است طی   044

زمانی از اکتشاف تا تولید در این من قه به نصف کاهش یافتبه      

 است

   21/8درصدی ف الیت حفاری در کانادا و افزایش          9/5کاهش 

 درصدی حفاری در مرزیک

   درصدی حفاری در جهان ) بدون احتساب میزان           2/0افزایش

 حفاری در کشورهای آمریرا و کانادا (

  درصدی حفاری فراساحلی در جهان  5/1افزایش 
 

  World Oilمنبن  - 2120رغم سیاست کاهش ف الیت در  علی 2120دار بودن این روند تا سال بینی ادامه و پیش 2101: روند افزایش تولید نفت در آمریرا ازسال  0نمودار 

 World Oilمنبن   - 2108های حفاری جهت حفاری و ترمیل  چاه در سال  کارگیری دکل : کاهش ف الیت به0شرل 



 

89بهمن و اسفند                                                                                              2                                                           0541انداز  کارگروه نفت و انرژی چشم  

شماره دوم -————————————نفت و انرژی      

 آمریکای شمالی

 

 آمریکا

، کباهبش    2121سیاست آمریرا در بشش اکتشاف و تولید در سال          

هاسبت. تصبمبیبم ببه            ها با هدف تداوم بیشتر  این ف الیت        ف الیت

کاهش تولید توس  اوپک پالس، کمک شبایبانبی ببه سبودآوری                

تولیدکنندگان نفت آمریرا نمود؛ ولی با وقاین اخیر و عدم توافق در            

درصدی در قیمت نفت بودیم که خبود          31اجالس وین شاهد افت     

سزایی در کاهش ناخواسته تولید نفت از مبشبازن             تواند تاثیر به    می

شاهد کاهش  2121و اوایل سال      2108شیل داشته باشد. در سال       

ایم. این سیاست باعث عبدم         ف الیت تولید مشازن شِیلی آمریرا بوده     

شبده  OFS (Oil Fracing Service) برارگیری نیمی از تجهبیبزات     

رسد علت اصلی آن ثبات و افزایش قیمت نبفبت      است و به نظر می   

های حفاری شده و وارد کردن آنها به مدار تولیبد            جهت ترمیل چاه  

های جدید در این نوع مشازن. اکنون باید دیبد ببا                 باشد تا حفاری  

، این  سیاست ببه چبه         2121توجه به کاهش قیمت نفت در سال        

سمتی خواهد رفت. آنچه مسلم است آمریرا قبل از وقاین اخیر نیبز            

 های جدید نبوده است. دنبال افزایش ف الیت در حفر چاه به

مبیبالدی      2121کند درسال      بینی می   سازمان انرژی آمریرا پیش   

میلیون بشره در روز در اببتبدای      03/3تولید روزانه نفت آمریرا از   

میلیون بشره در انتهای سال برسد که سهم عبمبده      03/1سال به   

این افزایش تولید مربوط به مناطق ترزاس و نیومرزیرو است. ایبن             

دهنده کاهش سرعت رشد تولید از مشازن شیلی در سال            آمار نشان 

دهنده آن اسبت کبه آمبریبربا در                است و همچنین نشان     2121

باشد  نه افبزایبش       دنبال ثبات تولید می    های پیش رو بیشتر به      سال

بینی سازمان بر این است که صبادرات          نیز پیش   LNGآن. در مورد     

چنین برای گاز طبی ی      دو برابر خواهد شد و هم       2120آن در سال    

میلیارد مر   در روز    1/3صادرات آمریرا به میزان       2121در سال   

بیشتر از واردات آن خواهد بود که علت اصلی این افزایش، صادرات            

باشد. الزم به ذکبر    و خ وط لوله به مرزیک می  LNGگاز از طریق    

صبادر      LNGکشور دنیا   31به بیش از      2102است آمریرا از سال     

 کند. می

 

 کانادا

هبای   برای کانادا سال سشتی بود، زیرا کماکان در پروژه 2108سال  

تجارت با خ  لوله پیشرفتی نداشته است و از سوی دیبگبرنبفبت                

آلبرتا نیز با توجه به عرضه فراوان و قیمت پایین نفت، مجببور ببه                

 کاهش ترلیفی تولید شد.

 

 مکزیک

های اکتشباف و       در مرزیک پیشنهاد ارائه شده برای تغییر سیاست       

تولید توس  ریاست جمهوری رد شد و این امر مانن از ایجاد تحول             

 شد.   PEMEXدر رویرردهای تجاری شرکت 

 

 آمریکای جنلبی:

هر چند برای این من قه پتانسیل خوبی برای افزایش تولید نفبت              

های  ها و تنش   پیش بینی شده است اما اوضاع سیاسی ناپایدار دولت        

 باشد. ای مان ی برای افزایش تولید در این قاره می من قه

 

 برزیل 

ای در برزیل فراساحلی است و تشمین زده           های توس ه   اکثر ف الیت 

عدد واحد های پباالیشبگباهبی و        20کارگیری  شود، برزیل با به  می

 2124، ظرفیت تولید خود را تا سبال     (FPSO)سازی شناور  ذخیره

میلیون بشره در روز برساند که برای این افزایش، ببرزیبل               2/4به  

درصدی در حفاری داشبتبه        21مستلزم است در هر سال، افزایش       

 کند. باشد و در این امر شرکت پتروبرس نقش اساسی را ایفا می

 

 ونزوئال

رغم دارا بودن باالترین حجم ذخایر تثبیت شده در دنیا، تولیبد              علی

نفت در این کشور همچنان روند نزولی داشته است و ببا اعبمبال                 

ببه     2108های آمریرا ، تولید نفت این کشبور در سبال                  تحریم

هزار بشره در روز(        182سال اخیر )     14کمترین میزان خود طی     

های شرکت بیررهیبوز ، مبتبوسب           رسیده است. م ابق با گزارش  

ببه   2103دکل در سال  19های حفاری ف ال در این کشور از          دکل

رسبد در     کاهش یافته است و به نظر نمی  2108دکل در سال   25

های اکتشاف و تولید در این کشبور شباهبد               آینده نزدیک ف الیت  

 گیری باشد. تغییر چشم
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چنین   رای قیمت فروش نفت و هم     ه ب : کاهش قیمت نفت در ماه اسفند در اثر عدم توافق اوپک پالس بر کاهش تولید و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورها با توجه به بودجه ت یین شد                            0شرل  

  IEAمنبن :  -هزینه تولید شیل نفت در مناطق مشتلف آمریرا 

 میالدی 2120و  2121بینی سازمان انرژی آمریرا برای قیمت نفت در سال  : پیش 2نمودار
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 آرژانهین  

آرژانتین چهارمین مقام را در میان کشورهای دارای منابن نفت              

شیلی و دومین مقام را از نظر منابن گاز شیلی داراست و در سال                

میلیارد فوت    5/9هزار بشره نفت و         411میالدی روزانه    2108

مر   گاز تولید کرده است. افزایش تولید نفت و گاز از ذخایر                 

زودی این    کند که به    شیلی، این آینده را برای آرژانتین متصور می        

اش خواهد    به کشورهای همسایه     LNGو   کشور صادر کننده نفت   

 بود.

 

 گلیان

گویان بیشترین میزان موفقیت در اکتشافات را در آمریرای جنوبی          

ف الیت اکتشافی موفق در       02موبیل تاکنون      داشته است. اگزون   

بلوک استابروک را اعالم نموده است و اخیرا نیز در بلوک                     

دوک دو کشف جدید دیگر صورت گرفته است که نشان                 اورین

 باشد. دهنده ذخایر نفتی  جدید در حوزه رسوبی تریاسه فوقانی می

 

 اروپای غربی

های فراساحلی انگلیس و نروژ کماکان        تمایل برای اکتشاف در بلوک  

 سوردرآپ  هایی نظیر یوهان    وجود دارد. تولیدهای جدید از مگاپروژه     

در نروژ و مرینر در انگلستان نشان دهنده پتانسیل باال و موق یت               

بینی رشد    پیشWorld Oil تولید طوالنی در دریای شمال است و         

درصد در حفاری  فراساحلی را برای این من قه دارد.              3/2م ادل  

درصد   1/3ها رشدی بیشتر از       این درحالیست که در سایر ف الیت      

 مورد انتظار نمی باشد.

 

 نروژ

تولید نفت نروژ با آغاز تولید از میدان  یوهان سودراپ در اکتبر                 

تغییر چشمگیری خواهد داشت و پیش بینی می شود            2108سال  

 551به این ترتی  تا تابستان سال جاری تولید از این میدان به                

درصدی در تولید     33هزار میلیون بشره برسد که م ادل افزایش         

دالری   21نروژ در نیمه اول امسال می باشد. با پیش فرض هزینه             

 011سال، بیش از       41تولید در این میدان،  این میدان پس از             

میلیارد دالر درآمد برای نروژ خواهد داشت.  نفت سبک و شیرین              

این میدان از اکنون در بازار جهانی نفت، گوی رقابت را از نفت                  

 28تولیدی کشورهای خاورمیانه ربوده است. با توجه به اع ای              

، 2121پروانه تولید توس  بشش رگوالتری نفت نروژ در ژانویه               

اپراتورهای نفتی همچنان اشتیاق فروانی به حوزه اکتشاف و تولید           

شرکت   29ها به     دهند. این پروانه    از میادین این کشور نشان می      

 مشتلف  اع ا شده است .

 

 انگلیس  

ترین   برداری که بزرگ    های بهره   ودوم از اع ای پروانه      سری سی  

های اکتشافی و تولید این کشور         های بلوک   سری فراساحلی پروانه  

وارد فاز اجرایی خواهند      2121باشد، احتماال در نیمه دوم سال         می

شود طی سه    ، تشمین زده می(Mariner)شد. در مورد میدان مرینر  

میلیون بشره تولید داشته باشد. الزم به ذکر            311سال، بیش از    

ها در    است با اعمال قانون ممنوعیت شرافت هیدرولیری در چاه           

میالدی، حفاری در خشری در انگلیس با بحران         2108پایان سال   

مواجه شد و احتماال میزان حفاری در خشری و بشش فراساحلی             

 فرقی نشواهد داشت. 2108با سال  2121در سال 

 

 FSUاروپای شرقی و  

های مرتب  با آن      توس ه خ وط لوله صادرات گاز و سایر زیرساخت       

چنان مرکز توجه اپراتورها در روسیه و اطراف آن خواهد بود.                هم

حف  بازار   ( هدف اصلی از احداث خ  لوله ترکیه ) ترک استریم           

های آمریرا مواجه شده      اروپا است.  ترمیل این خ  لوله با تحریم         

است که  روسیه در مناطق شرقی به دنبال               است. این در حالی    

باشد   می   LNGافزایش صادرات گاز خود از طریق خ  لوله و             

 FSUها در اروپای شرقی و        شود میزان حفاری چاه     بینی  می    پیش

درصد افزایش خواهد داشته باشد اما         0/9میالدی    2121در سال   

های اقتصادی  آمریرا بر علیه روسیه باعث محدود شدن                تحریم

 شود. حفاری فراساحلی این کشور می

 

 روسیه 

باشند.   بزرگترین در کشور روسیه می     دو شرکت روزنِفت و نواتک      

میلیون در    22این دو شرکت  در حال اجرایی کردن پروژه صادرات        

کشور روسیه را به       LNGسال هستند که ظرفیت ساالنه صادرات      

دو برابر ارتقا خواهد داد. عالوه بر این شرکت گاز پروم  قصد                     

چاه گازی در میدان  چایاندیسروی در یاکوتا  را دارد               012ترمیل  

تا به این ترتی   از کل توان  خ  لوله گازی سیبری برای صادرات               

سایت حفاری را     22گاز به چین بهره جوید. در مجموع گاز پروم            

خ  لوله  صادراتی      5دهد  تا بتواند به        در من قه یاند گسترش می    

شود حفاری در سال جاری نسبت به         بینی می   سرویس دهد  و پیش    

 درصد افزایش یابد. 0/4میالدی  2108سال 
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 افزایش یابد.

های   بوسنی هرزگوین و کرواسی برای بررسی اکتشافی حوضه            

های پانونین و دیناردیس، ف الیت مشترکی را آغاز              رسوبی دوره 

گذشته دو اکتشاف   کرده اند. شرکت کانادایی ورمیلیون انرژی سال        

گازی در حوضه پانونین در آلبانی داشته است. در مورد آذربایجان            

درصدی میزان حفاری در سال       03نیز انتظار است، شاهد افزایش       

جاری نسبت به سال قبل باشیم. در قزاقستان کماکان بیشترین             

ها حاکی    بینی  حفاری مت لق به میدان ِتنگیز است. در نهایت پیش         

درصد در بشش     8/9درصدی حفاری، شامل افزایش       8/3از افزایش   

 باشد. فراساحلی، در از کشور روسیه می

 

 آفریقا   

، اکنون حفاری در آفریقا     2101پس از افت شدید حفاری در سال         

طوریره در سال     به آرامی در حال بازگشت به شرای  قبلی است؛ به         

حلقه چاه در این قاره حفاری شده است و احتماال در               0011قبل  

حلقه چاه    0025درصدی شاهد حفاری       0/4سال جاری با رشد      

حلقه از این چاهها در بشش فراساحلی         311جدید خواهیم بود که     

 درصدی در این بشش خواهد داشت. 9/4بوده و حرایت از رشد 

 

 

 مصر

ف الیتهای اکتشاف و تولید در مصر شرای  خوبی را دارد و م ابق با            

شرکت ملی نفت مصر در تبابسبتبان سبال          Global Data گزارش

بیشترین ف الیت اکتشافی خود را داشته است و بیشتر ایبن            2108

ببوده      (Western Desert)ف الیتها در حوضه رسوبی بیابان غبرببی     

درصد در سبال   5است که این رخداد سب  می شود میزان حفاری  

 .افزایش یابد 2121

 

 الجزایر  

این کشور با م رفی نوع جدیدی از قراردادهای نفتی به دنبال                 

باشد  و  احتماال در سال آینده شاهد             جذب سرمایه خارجی  می     

های اکتشاف و تولید در این کشور نسبت          درصدی ف الیت 5/2رشد  

 به سال قبل باشیم.

 

 لیبی

گیری در    واس ه جنگ و تحریم صادرات، لیبی کاهش چشم            به  

است و اوضاع سیاسی و          های اکتشاف و تولید داشته         ف الیت

حرومتی این کشور به نحوی است که فرمانده نظامی این کشور به             

نام خلیفه هفتر صادرات نفت را از پایانه های تحت کنترلش ممنوع            

میلیون بشره در     07015کرده است؛ لذا صادرات نفت این کشور  از      

میلیون بشره در روز رسیده  395هزار بشره ای به  911روز با افت  

است . از آنجایی که لیبی بیشترین ذخایر اثبات شده نفت را در                 

آفریقا داراست، این کاهش تولید تاثیر بسزایی بر بازار نفت دارد.              

مسلم است افزایش حفاری در این کشور تنها با لغو تحریمها                  

 صورت خواهد گرفت.

 

 نیجریه

در نیجریه بشش فراساحلی نقش  اساسی در تولید دارد و با                   

  (FPSO)سازی شناور     گیری از واحدهای پاالیشگاهی و ذخیره       بهره

دارد.   2124تالش روزافزون برای افزایش تولید خود تا سال               

رغم مشرالت سیاسی و اجتماعی، این کشور س ی دارد عالوه             علی

بر افزایش تولید نفت خود، تولید گاز را نیز افزایش دهد. نیجریه از              

اندازی بزرگترین کارخانه تولید             شروع به راه    2108دسامبر سال   

LNG       گذاری ده میلیارد دالری نموده است.         در آفریقا با سرمایه

درصدی تولید    31نام دارد باعث افزایش      این پروژه که بانی ایسلند    

LNG    شود برای تزریق     بینی می   شود و از این رو پیش       این کشور می

درصدی حفاری در این       4/9گاز به این کارخانه شاهد افزایش          

 باشیم. 2121کشور در سال 

 

 آنگلال  

آنگوال دومین کشور استفاده       2124شود تا سال       بینی می   پیش

ب د    (FPSO)سازی شناور   کننده از واحدهای پاالیشگاهی و ذخیره      

بلوک اکتشافی در بشش فراساحلی       01از برزیل باشد و با واگذاری       

های رسوبی نامی  و آنگوال احتماال        برای اکتشاف و تولید از حوضه     

خواهیم   2121درصدی حفاری این کشور در سال          3شاهد رشد   

 بود.

 

   خاورمیانه 

های اکتشاف و توس ه در دنیا          چنان خاورمیانه پیشرو ف الیت      هم

ای پایدار توس       های توس ه   خواهد بود و با توجه به برنامه           

کشورهای این من قه، کماکان شاهد افزایش میزان حفاری در این           

حلقه   3132با حفر     2121کشورها خواهیم بود. . احتماال در سال         
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حلقه   3132با حفر     2121کشورها خواهیم بود. احتماال در سال        

درصد نسبت به سال       3/3چاه در این من قه، رشد حفاری برابر          

حلقه مت لق به بشش        308قبل خواهد بود که از آن ت داد             

درصدی حفاری در بشش      9/0باشد که حاکی از رشد        فراساحلی می 

 فراساحلی در این من قه است.

. 

 عربسهان سعلدی

درصد از ذخایر ثابت شده نفت         09تا    02این کشور با دارا بودن       

چنان بزرگترین صادر کننده نفت دنیا باقی خواهد ماند.              دنیا هم 

موج    2108حمله به تاسیسات پاالیشگاهی عربستان در سپتامبر        

رشد چند روزه قیمت نفت شد. با این وجود آرامرو تولید نفت خود             

را تا پایان سپتامبر این سال به شرای  اولیه بازگرداند. با وجود                 

درصدی میزان حفاری در سال جاری نسبت          2بینی  کاهش      پیش

به قبل، کماکان عربستان میادین نفتی و ب ضا گازی خود را در این             

 سال توس ه خواهد داد.

 

 عراق

های اخیر میان عراق و آمریرا، این کشور همچنان با             رغم تنش   علی

میلیون بشره در روز  دومین تولید کننده نفت در                 5/1تولید  

درصدی حفاری در     04/9خاورمیانه است و برای این کشور رشد          

 شود. بینی می پیش 2121سال 

 

 امارات مهحده عربی  

درصبدی ببرای        1اخیرا افزایش    (ADNOC)شرکت نفت ابوظبی  

ذخایر نفتی امارات متحده عربی را گزارش کرده اسبت کبه ایبن                 

میلیارد بشبربه    014افزایش  برآورد ذخایر امارات متحده را برابر با    

 2/8زند. تولید نفت این شرکت در سال جاری برابر ببا                تشمین می 

میلیون بشره در روز می باشد. شرکت نفتی ابوظبی مدعی است ببا         

کشف ذخایر نامت ارف گازی میزان ذخایر گازی این کشور برابر ببا             

 تریلیون فوت مر   شده است. 213

 

 عمان  

بزرگترین تولید کننده غیر اوپری خاورمیانه است. این کشور در              

های   را با شرکت    11قرارداد اکتشاف و تولید بلوک         2108جوالی  

ENI     وBP                9من قد ساخت و در این کشور احتماال شاهد رشد 

 درصدی حفاری در سال جاری خواهیم بود.

 

 شرق دور 

با توجه به نقش کلیدی آمار چین در بازار حفاری این من قه، نرخ              

حفاری در شرق دور تقریبا برابر با نرخ حفاری کشور چین است.               

درصدی حفاری    2/0بنابراین پیش بینی می شود این من قه رشد          

)مشابه چین( داشته باشد؛ اما با حذف چین از این آمار، حفاری در             

درصدی را در     1/1سایر کشورهای این من قه به سشتی افزایش          

 خواهد داشت.  2121سال 

 

 چین 

چین بزرگترین متقاضی واردات نفت در دنیاست که در سال جاری           

اعالم کرده    CNPCشاهد افت چشمگیری در تقاضا خواهد بود،           

است که با توجه به جنگ تجاری پیش رو، قادر به کاهش تقاضا  تا               

نیمی از حد تقاضای سال قبل خواهد بود. با این وجود تقاضا برای              

درصدی در سال جاری خواهد داشت.           2/5چنان رشد      نفت هم 

البته این پیش بینی بدون در نظر گرفتن ویروس کرونا تشمین زده            

 شده است.

 

 اندونزی  

شرکتهای بین المللی چون شورون و توتال در بشش باالدستی این            

کشور ف الیت دارند و از سوی دیگر شرکت  دولتی پرتامینا درصدد            

باشد.   تدوین برنامه جامن جهت کاهش واردات نفت این کشور می           

جمهور وقت جوکو ویدودو دستور تغییر          رئیس  2108در نوامبر    

اساسی در تیم مدیریت این شرکت را صادر کرد. او اعالم کرد باید              

گیری قرار گیرد تا صادرات تقویت        منابن داخلی بیشتری مورد بهره    

درصدی حفاری در سال جاری        3/3شود. برای این کشور افزایش       

 شود. پیش بینی می

. 

 اسهرالیا

های اخیر به یری از بزرگترین تولیدکنندگان           این کشور در سال    

LNG           های   تبدیل شده است و با وجود میادین عظیم گازی در سال

آتی گوی سبقت را از کشور ق ر به عنوان بزرگترین صادرکننده              

LNGدرصدی   0/3رباید و احتماال در سال جاری شاهد رشد              می

 افزایش حفاری خواهیم بود.

 
 World Oil forecast and data executive summery  2020منبن :
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ن انرژی را می             مقدمه: شور به مناب گرش ک توان   به طور کلی ن

در دو ب د زیر تحلیل کرد: اول. ب د داخلی: تامین نیاز داخلی و تا                

حدی ایجاد رضایت اجتماعی؛ دوم. ب د خارجی: اقتصادی )ایجاد            

درآمد(، سیاسی )کس  امنیت( با استفاده از ابزار انرژی. از همین             

ای   رو صادرات انرژی و به طور خاص فروش نفت، برای کشور مساله           

حیاتی در حوزه اقتصادی و سیاسی بوده است و ج.ا.ا همواره تالش             

کرده است تا با فروش بیشتر نفت در بازار، اوال درآمد بیشتری                 

کس  نماید و ثانیا از حضور بیشتر خود در بازار نفت، در جهت                 

برداری نماید. دشمنان جمهوری اسالمی و        منافن سیاسی خود بهره   

به طور خاص امریرا، با درک اهمیت موضوع فروش نفت برای                

 اند با تحریم این حوزه، بر ج.ا.ا فشار واردکنند.  ایران، تالش کرده

های مت دد و مشتلفی که ایاالت          توان گفت در بین تحریم        می

متحده بر ضد جمهوری اسالمی ایران وضن کرده است، تحریم               

ها را   اصلی این تحریم     های بانری دو پایه     فروش نفت در کنار تحریم    

ها و حتی      دهند. اکنون که احتمال بازگشت تحریم         تشریل می 

ها قوت گرفته است؛ ضروری است ج.ا.ا با اترای به                 تشدید آن 

تجربیات گذشته، راهبرد صحیحی در حوزه انرژی اتشاذ نماید؛ به            

های احتمالی کاهش یابد. گزارش        ای که امران و اثر تحریم        گونه

رو، با تحلیل دالیل تحریم نفت کشور، لزوم تغییر راهبرد                پیش  

مدت و بلندمدت از صادرات نفت به            حوزه انرژی ج.ا.ا در میان      

ها و افزایش     به منظور مقابله با تحریم     -صادرات گاز با خ  لوله        

 نماید.   را تبیین می -توان سیاسی و بازدارندگی کشور

ز ابتدای انقالب تا      صادرات نفت؛ راهبرد فعلی کشلر:           ا

نگاه غال  مسئولین ارشد کشور به حوزه انرژی در ب د                 کنون،

خارجی، مبتنی بر تولید و صادرات حداکثری نفت خام به منظور             

کس  امنیت )و قدرت سیاسی( و درآمد اقتصادی از طریق آن بوده            

است. مبتنی بر این نگاه، همواره تحریم فروش نفت کشور و حذف             

نفت ایران از بازار جهانی یک امر غیرممرن نزد مسئولین کشور               

شده است. به عنوان مثال رستم قاسمی وزیر نفت وقت در             تلقی می 

( در پاسخ به سوالی مبنی      81نامه آسمان )دی ماه       با هفته     مصاحبه

کنید قیمت نفت     اگر خرید نفت ایران تحریم شلد فکر می       بر اینره   

در » چقدر در بازارهای جهانی افزایش خلاهد یافت؛ گفت:         

المللی   کند و بازارهای بین     اینره قیمت نفت خیلی افزایش پیدا می      

باید بهای سنگینی را بپردازند تردیدی نیست. شاید نتوان خیلی             

بینی کرد اما تحریم نفت ایران، قیمت نفت را حداقل              دقیق پیش 

. الزم به ذکر است این نگاه نه تنها            «دالر خواهد برد    211باالی  

نگاه ششص وزیر وقت که به طور کلی نگاه غال  مسئولین کشور              

تحریم فروش نفت ایران و کاهش حجم         در آن دوران بوده است.       

صادرات نفت کشور به نصف با فشار امریرا، غل  بودن راهبرد                 

اترای به فروش نفت به عنوان تامین کننده امنیت اقتصادی و                

 سیاسی کشور را اثبات کرد.

 

دالیل شرست این سیاست و       تحلیل ساخهاری بازار نفت:      

تحریم فروش نفت ایران را باید در ساختار بازار نفت جستجو کرد،             

به طور کلی دو ویژگی در بازار نفت موج  شد که تحریم نفتی                 

 ایران توس  آمریرا محقق شود:

 

 حبی  اهلل ظفریان

 مدیرگروه انرژی اندیشرده سیاستگذاری امیرکبیر

از صادرات نفت خام به صادرات گاز با 

 خط للله و صادرات فرآورده
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امکان تللید نفت تلسط دیگر کشلرهای جهتان بترای          

هببای    : در سببال   جبران کمبلد نفت صادراتی ایران    

تحریم نفت ایران، تولید نفت جهان نسبت به تقاضای آن          

میلیون بشره افزایش یافته بود. این مبوضبوع            4/0حدود  

شود که با محدود کردن عرضه نفت ایبران در     موج  می 

بازار نفت، عمال در بازار، کمبودی احساس نشود و ببازار            

دچار شوک قیمتی نگردد و تنها با تغییرات اندکی، ت ادل       

 در بازار برقرار گردد.  

 

 امکان جایگزینی نفت مازاد دیگر کشلرها با نفت ایران:        

نقل نفت خام عبمبدتباو تبوسب            و با توجه به اینره حمل   

پذیرد و در نتیجه امران انتبقبال ایبن             کشتی صورت می  

محصول به تمامی بازارهای تقاضا وجود دارد؛ آمریرا ببه           

راحتی توانست نفت مورد نیاز کشورهای خریبدار نبفبت          

ایران را با نفت صادراتی دیگر کشورها جایگزیبن کبنبد.             

تنها مشرل در جایبگبزیبنبی نبفبت، سبازگبار کبردن                   

کننده نفت ایران با نفت جدید ببود      های مصرف   پاالیشگاه

 ماه( انجام شد. 2که در طی زمانی کوتاه )حداکثر 

بنابراین سیاست کشور در افزایش تولید و صادرات نفبت خبام ببا                

بازار نفت و وجود مازاد عرضه   »جهانی و یرپارچه  «توجه به ساختار  

در این بازار عمال سیاستی غل  بوده و تامین کننده امنیت سیاسی            

و اقتصادی کشور نیست. از طرفی باید توجه داشت که کشبورهبای              

های جایگزین صادرات نفت خام      که گزینه -رقی  ج.ا.ا در بازار نفت        

کشورهای همچون عربستان، امارات و کویت هستند         -ایران هستند 

که از لحاظ راهبردی در تقابل با ج.ا.ا بوده و  آمادگی و انگیزه الزم            

برای افزایش تولید و جایگزینی نفت ایران در بازار را دارند. حبتبی            

کشورهای همسو با ج.ا.ا نیز برای کس  سهم بیشتری از ببازار و                  

 جایگزینی نفت ایران تالش خواهند کرد.

متاسفانه علی رغم تجربه شرست خورده دوران تحریم ی نی تحریم        

شدن نفت ایران، همچنان سیاست غل  افزایش فروش نبفبت در              

شود؛ به عبنبوان        س ح اول مسئولین کشور مشاهده و پیگیری می       

در  82مثال آقای روحانی در جلسه رای اعتماد وزرای خود در سال      

ترین خواست خود از ایشان را ایبنبگبونبه              دفاع از آقای زنگنه مهم    

مهمترین خواست ما از آقای زنگنه این اسبت کبه             «عنوان کردند:  

اتصال لوله نفت به جزیره جاسک که در دولت یازدهم محقق نشبد،      

همچنیبن   » انجام شود. نباید صادارت منحصر به خلیج فارس باشد.       

( در سشنبان خبود        81ایشان در نمایشگاه نفت و گاز سال جاری )         

ای صرفا اقتبصبادی نبببوده        نفت هیچ وقت مسئله   « کند:     تاکید می 

است. صن ت نفت در درجه اول مسئله سیاسی بوده و ب د مسبائبل              

اقتصادی و اجتماعی را هم در برگرفته است... کبار دیبگبری کبه                    

دهد و شما هم حتماو باید کمک کبنبیبد،             وزارت نفت دارد انجام می    

یک کار بسیار مهّمی است کبه مبا     مسئله ف الیت در جاسک است.  

لوله نفت را برسانیم به جاسک و از این بندر بتوانبیبم در آیبنبده                   

صادرات نفت داشته باشیم. این از لحاظ سیاسی و استراتژیک کبار            

داند یری از مواردی که مبرتب        بسیار مهمی است و آقای زنگنه می      

پرسم همین بحث انتقال بششی از نبفبت    کنم و از وی می      تأکید می 

ما از خوزستان به من قه هرمزگان است که بتوانیم یبک تبحبول                

اگرچه ایجاد پایانه صادراتی در جاسبک در     » بزرگی را ایجاد کنیم.    

شرای  غیر تحریمی، امر صحیح و الزمی است؛ اما باید گبفبت در            

حوزه فروش نفت، این موضوع )تغییر مبدا فروش( یک مساله کامال             

فرعی است؛ حال آنره مساله اصلی )اصل فروش نبفبت( در حبال                  

حاضر با چالش روبرو شده است. متاسفانه باید گفت هنوز کشور ببه      

پذیر است و بایستی      این باور نرسیده است که نفت به راحتی تحریم        

راهبرد کشور در حوزه انرژی )کس  درآمد و امنیت( تغییر اساسبی      

 یابد.

صادرات گاز جایگزین م لوب صادرات نفت:  عمده صادرات گاز              

دنیا تاکنون به کمک خ  لوله انجام گرفته است، این موضوع                 

ای   موج  شده تا ساختار بازار گاز برخالف بازار نفت، بازاری من قه          

ای   باشد، به طوری که قیمت گذاری در آن نیز به صورت من قه              

ای بازار تجارت گاز طبی ی به ویژه از          گیرد. ساختار من قه    انجام می 

طریق خ  لوله به چندین دلیل، مانن تحریم و موج  افزایش                

شود. اوال اب اد اقتصادی تجارت گاز          قدرت کشور صادرکننده می    

بسیار بزرگ است و در نتیجه موج  ایجاد پیوندهای اقتصادی               

 محرم بین دو کشور طرف م امله می شود. 

سال( و    21ثانیا قراردادهای گاز به دلیل بلندمدت بودن )باالی            

وجود شرط حداقل حجم واردات برای کشور واردکننده، باعث              

پیوند اقتصادی بلندمدت بین دو کشور و کاهش امران گسست آن            

شود. ضمن آنره برای کشور صادرکننده یک درآمد پایدار                 می

 بلندمدت به همراه دارد. 

شود که دارای حساسیت      ثالثا گاز م موال در مصارفی استفاده می       

باالیی هستند از جمله تامین گرمایش خانگی در زمستان و تامین            

چنین تامین سوخت واحدهای صن تی به          برق در تابستان و هم     

 ها اقتصاد کشورها.  عنوان زیرساخت
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 راب ا جایگزینی گاز )به روش خ  لوله( بسیار سشت و زمبان ببر                
است لذا از جنبه امنیتی تقریبا جایگزینی گاز غیر ممرن است؛ چرا      

که برای جایگزینی یک خ  لوله یا باید خ  لوله جدیدی احبداث              

که عالوه ببر    شود و یا اینره یک پایانه جدید ال.ان.جی ایجاد شود             

 سال زمان نیاز دارد.  3های اقتصادی هر گزینه حداقل  هزینه

ناپذیر است. عبدم    بنابراین صادرات گاز به روش خ  لوله اوال تحریم       

تحریم صادرات گاز ج.ا.ا به ترکیه در اوج دوران تحریم، شاهد مثال               

مهم این موضوع است. امریرا علی رغم تالش برای تحریم صبادرات             

گاز ایران، به دلیل عدم امران جایگزینی گاز ایبران در تبرکبیبه،                 

نتوانست صادرات گاز ایران به  ترکیه را تحریم کند. در واقن کنگره              

قانون کباهبش       -امریرا در آخرین قانوِن تحریمی جامن علیه ایران       

وزارت انرژی این کشور را ملبزم         -تهدید ایران و حقوق بشر سوریه       

به بررسی امران تحریم ایران کرد؛ اما اداره اطالعات انرژی امریبربا                

 (eia     در گزارش )»    با بررسی تحریم      »صادرات گاز طبی ی از ایران

صادرات گاز ایران به ترکیه با تاکید بر من قه ای بودن بازار گاز ببر               

خالف نفت، تنها مسیر ترکیه را ادامه واردات گاز از ایران دانست و          

کند. ثانیا صادرات    عمال امریرا نتوانست صادرات گاز ایران را تحریم         

گاز، موج   گاز با خ  لوله، به دلیل وابسته کردن کشور واردکننده           

شود. این مبوضبوع در گبزارش          افزایش توان بازدارندگی کشور می    

امنیت انبرژی؛ از     «کمیته رواب  خارجی سنای امریرا تحت عنوان        

مورد تاکید قبرارگبرفبتبه اسبت:            2102در دسامبر      »خزر تا اروپا  

حجم وارداتِ هر چند اندک گاز ترکیه از ایران سب  بروز ببرخبی     «

علیه ایران شده است. به هبر          ها  ها در خصوص تشدید تحریم      نگرانی

حال ترکیه در حال حاضر توانایی و ظرفیت جایگزینی کامبل گباز              

در واقن صادرات گاز با خ  لوله در حجم و تب بداد        »ایران را ندارد.   

ای و توان موشری، به       سازی هسته   تواند در کنار غنی     مقاصد باال، می  

محسوب شبود. الزم ببه           عنوان یری از ابزارهای بازدارنده نرم ج.ا.ا        

های گذشته با پیش گرفتن ایبن        ذکر است که روسیه در طی سال      

راهبرد و استفاده حداکثری از صادرات گاز، توانسته است با وابستبه       

کردن کشورهای اروپایی به خود، ضمن کس  درآمد باال، در مسائل        

امنیتی جدی خود از جمله جدایی کریمه، از ایبن اببزار                -سیاسی

های اعمالی غرب عبلبیبه         استفاده نماید. همچنین در جریان تحریم      

 ها شد. این کشور، گازپروم مشمول کمترین تحریم

 

 برتری ارزش افزوده زنجیره نفت نسبت به زنجیره گتاز:         

باید توجه داشت که گاز طبی ی )متان( به دلیبل مبحبدود ببودن             

زنجیره ارزش افزوده خود، تنوع و همچنین ارزش افزوده کمبتبری             

های خبوراک گبازی        نسبت به نفت دارد؛ به طوری که پتروشیمی       

کنند کبه در مبقبایسبه ببا              م موال چند محصول خاص تولید می     

محصوالت پایین دستی نفت، ارزش افزوده باالیی ندارند. از طبرفبی      

در بین مصارف مشتلف گاز طبی ی ارزش افزوده حاصل از صبادرات   

گاز تفاوت چندانی با مصرف آن در پتروشبیبمبی خبوراک گبازی              

نداشته و بسیار به هم نزدیک است. لذا از این جهت، خام فبروشبی                

این در حالی است که زنجیبره ارزش           یابد.   در گاز کمتر مصداق می    

تر از گاز طبی ی بوده و ارزش افزوده بیشتری       نفت خام بسیار متنوع   

دهد به طوری که از هر بشره نفت خام به طور متوسب               بدست می 

توان در زنجیره ارزش، ارزش افزوده ایجاد کبرد؛ لبذا        می  برابر  3تا  

فروشی در مورد نفت خام مصداق جدی دارد. ببنباببرایبن در                   خام

هبای     توان فبرآورده     صورت پاالیش نفت خام در پاالیشگاه، اوال می       

هبا     نفتی نظیر بنزین و گازوییل تبولبیبد کبرد کبه فبروش آن                   

پذیری کمتری دارد؛ ثانیا با تولید نفتا، عمال خوراک اولبیبه               تحریم

هبا   توانبد ده    های خوراک ماین را تامین کرد که خود می       پتروشیمی

 محصول متنوع دیگر تولید کند.  

 

همان ور که گفته شد راهبببببرد      جم  بندی و پیشنهاد:      

خارجی کشور در حوزه انرژی ی نی صادرات نبفبت خبام، نشبان             

های حسباس و     است که برطرف کننده نیازهای کشور در زمان       داده

شرای  خاص، تحریم نبوده و بال رس خود اهرم فشباری ببر سبر                

کشور بوده است. بنابراین به دلیل موق یت سیاسی خاص ج.ا.ا در                

ها همواره بر سر امنیت اقتصبادی        ای که سایه تحریم    جهان، به گونه  

کند، اتشاذ راهبرد صحیح بلندمدت در     و سیاسی کشور سنگینی می    

که درآمد پایدار و امنیت بیشتر ببرای             حوزه انرژی کشور به نحوی    

کشور ایجاد نماید، امری ضروری است. لذا با توجه به م ال  م رح        

شده، بایستی راهبرد کالن کشور در حوزه انرژی ببه صبورت زیبر          

 تغییر یابد:

صادرات حداکثری گاز با خ  لوله به منظور کس  امنیت :              -

پبذیبری      های بازار خود، تحریم     صادرات گاز طبی ی به دلیل ویژگی     

دسبتبی آن ارزش         دشواری دارد. از طرفی نیز توس ه صناین پایین        

دهد. بنابرایبن    افزوده قابل توجهی نسبت به صادرات آن بدست نمی        

تواند با صادرات گاز طبی ی ضمن کس          جمهوری اسالمی ایران می   

درآمدبلندمدت پایدار از این طریق، امنیت سیاسی و اقتصادی خود          

 را ارتقا بششد. 
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بنابراین در حوزه گاز اوال بایستی صادرات حداکثری با خ  لوله در            

هبای جبدیبد         دستور کار کشور قرار گیرد و ثانیبا اجبرای طبرح             

شبده و در         پتروشیمی متانولی )بر پایه متان( در کشور متوقبف             

 اولویت ب دی قرار گیرد.

پاالیش و تلسعه پایین دسهی نفت در داخل به منتوتلر              -2

در زمینه نفت خام به صورت تدریجببی          کسب ارزش افزوده:   

ساله( بایستی صادرات نفت کشور به صفر برسد و تمبامبی             01)بازه   

های داخلی پاالیش و سپس وارد زنجبیبره ارزش        نفت در پاالیشگاه  

های نفبتبی    افزوده شود. دراین رویررد اوال بایستی احداث پاالیشگاه  

داخلی افزایش یابد و ثانیا توس ه صن ت پتروشیمی کشور مبتبنبی            

های خوراک ماین انجام گیرد. در این حالت به دلبیبل            بر پتروشیمی 

های نفتی و هبمبچبنبیبن مبحبصبوالت                خرد بودن فروش فرآورده   

 یابد. پذیری کشور در این زمینه نیز کاهش می پتروشیمی، تحریم
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 بزرگی  سهم  تولید،  مهم  های نهاده  از  یری  عنوان  به  انرژی  امروزه،

 انواع  از  الرتریری یری   انرژی  .دارد  کشورها  توس ه  و  رشد  در

 شدن نقش   پررنگ  دلیل  به  آن  تقاضای  و  کاربرد  است که   انرژی

 حال  در  ای  فزاینده  شتاب  با  امروز،  دنیای  در  و صن ت   ترنولوژی

 هوایی،  و  تغییرات آب   نظیر  مسائلی  دیگر،  طرف  است. از   افزایش

 که  شده  سب   نیز  فسیلی  های سوخت  ذخایر  و  انرژی  امنیت

 را  انرژی  خصوص  در  ملی  های  دیگر سیاست   بار  ها  دولت  از  بسیاری

انرژی   منابن  از  استفاده  ها  حل راه  از  یری  و  قرارداده  بازنگری  مورد

 فسیلی  های  سوخت  حاضر،  حال  است. در   پذیر تجدید  و  پاک

 روند  الرتریری هستند. افزایش     انرژی  تولید  منبن  ینتر  هعمد

 را  جدی  های  نگرانی  اخیر،  دهه  دو  طی  فسیلی  های  سوخت  مصرف

 های   آالینده  انواع  ایجاد  نیز  و  تأمین انرژی    با  راب ه  در

 آن  جزء  ای، هسته  انرژی  .است  داشته  دنبال  به  زیستی محی 

های   مزیت  بر  افزون  که  است  پاک  های محدودیتهای دسته از انرژی   

 را  ها  انرژی  نوع  این  به  مربوط  های  محدودیت  تجدیدپذیر  هاییانرژ

 ای به   هسته  های  نیروگاه  از  برق  تولید  دیگر، عبارت به  ندارد؛  نیز

 پایدار  منب ی  عنوان  به  تواند  می    و  بوده  پذیر  رقابت  اقتصادی  لحاظ

 صورت  اخیر  م ال ات استفاده شو.     برق  تولید  در  اطمینان  قابل  و

 دهد  نشان می   نیز  کشور  در  ای  هسته  انرژی  سهم  ت یین  در  گرفته

 گذاران  سیاست  کار  دستور  در  باید  انرژی  این  از  توس ه استفاده   که

 انداز  اهداف چشم   به  نیل  گیرد. برای   قرار  کشور  انرژی  بشش

 درصد 9 تا  4میزان    به  برق  تولید افزایش به نیاز رکشو  ساله، بیست

 تأمین  برای  فسیلی  های  سوخت  از  صورت استفاده   در  .دارد  ساالنه

 کشور، به   در  شده  تولید  خام نفت  تمام  انداز، چشم  افق  در  انرژی

 از  استفاده  قتصادیا-فنی  نظر  از  .رسید  خواهد  داخلی  مصرف

 تأمین  های روش  از  یری  تولید برق   برای  هسته ای   شراف  آوری  فن

 شرکت  منظور،  همین  به  .است  کشور  نیاز  مورد  الرتریری  انرژی

 توس ه  متولی  عنوان  به  نیز  ایران  اتمی  انرژی  توس ه  و  تولید

 به  دستیابی  برای  الزم  های  ف الیت  ای کشور   های هسته   نیروگاه  

 .کند پیگیری می را شده ت یین اهداف

گرم شدن روز افزون کره زمین جهانیان را وادار به کاهش تولید               

کند که برای     اکسیدکربن می   الشصوص دی   ای علی   گازهای گلشانه 

این امر حداقل در چند دهه آینده چند گزینه برای کاهش                    

 کربن تولیدی حاصل از تولید برق پیش رو نداریم: اکسید دی

 وری در تولید و استفاده از برق افزایش بهره 

                 ،گسترش استفاده از منابن انرژی تجدیدپذیر مانند باد

 خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی

   های فسیلی و        اکسیدکربن حاصل از نیروگاه         جذب دی

 خصوص ذغال سنگی به

 ای های هسته افزایش نیروگاه  

اکسید کربن به همه      با توجه به استراتژی کلی مدیریت کاهش دی        

ها نیاز داریم و به تناس  باید به کارگیری شوند تا                   این گزینه 

 بتوانیم گرمایش کره زمین را کنترل کنیم.

% برق مصرفی جهان را      01ای حدود     انرژی هسته   2112در سال   

% برق مصرفی جهان در     01کرد که این میزان به حدود          تامین می 

رسیده است. اما به دلیل مالحظات اقتصادی و                 2108سال  

چنین وجود چهار مشرل حل نشده         ای و هم    احساسات ضد هسته  

)هزینه ها، ایمنی، گسترش سالح های هسته ای، زباله های هسته            

ای( در این صن ت منجر به روند ص ودی ض یف در مقایسه با                 

منابن تامین انرژی برق شده است. گذشته از این ها کشورهایی               

همچون آلمان که روند کنار گذاشتن صن ت هسته ای را آغاز کرده          

 اند با چالش هایی همچون:
 افزایش دوباره آلودگی هوای محلی

افزایش مرگ و میر در اثر ازدیاد آلودگی محلی ناشی از تامین برق              

های ذغالی که به چرخه تامین برق در ازای خاموشی               از نیروگاه 

این ها نیز کنار       2129اند و قرار است تا سال           راکتورها بازگشته 

 خواهد داشت.تری را  گذاشته شوند که احتماال روند طوالنی

 

 

 علی شهابیان

 جایگاه برق هسهه ای در انرژی
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  های ناشی از ایجاد آلودگی و همچنین تولید             افزایش هزینه

 برق

روبرو هستند که البته مردم آلمان این تب ات را تا به حال                     

 اند. پذیرفته

کشورهایی همچون ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، سوئیس نیز در تالش            

ای از زنجیره تامین انرژی خود           های هسته   برای حذف نیروگاه   

هستند اما کشورهای آسیایی به خصوص چین و هند به دنبال                

 های هسته ای خود هستند. افزایش نیروگاه

ای ایاالت متحده از سال       های هسته   های تولید برق در نیروگاه      هزینه

 در جدول زیر آورده شده است: 2109تا سال  2112

های   های تولید شامل: سرمایه ، سوخت و هزینه            )مجموع هزینه 

 عملیاتی است(
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 آورده شده است: 2141ای م رح است در جدول زیر تا سال  سناریویی که در بحث صن ت هسته
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 تقاضا

            2109، سبال      2101در مورد تقاضای گاز طبی ی از سبال 

%   5/2در حبدود      دهد که     بیشترین رشد سالیانه را نشان می     

)چهار و شش دهم درصد( است.گاز طبی ی تقریباو نصف کبل               

افزایش مصرف انرژی در جهان را داشته است که این مبیبزان             

درصد کل افزایش در مصرف اولیه انرژی را در ببر         54حدود  

دارد. دو کشور ایاالت متحده آمریرا و جبمبهبوری چبیبن،                  

بیشترین سهم را در افزایش عرضه گاز طبی ی داشته اند. علت       

این افزایش،رشد اقتصادی، جایگزینی زغال سبنبگ ببا گباز              

 زیستی مرتب  با آب و هواست. طبی ی و رعایت مسایل محی 

      2125%  تا سال  2/0انتظار است که مصرف گاز طبی ی تا حد 

تریلیون متر مبرب ب      8/3رشد داشته باشد. این میزان رشد از 

 2125تریلیون متر مر   در سبال            3/5به    2109در سال   

 رسد. می

   انتظار است که نیاز به گاز طبی ی در         -نیازهای بشش صن تی

بشش صن تی که شامل استفاده از گاز طبی ی در پتروشیمبی           

ها به عنوان خوراک و نیز در تولید کودهای شیمیایی اسبت،             

رشد داشته باشد که این دو مورد اخیر عامل اصلی تبقباضبای              

است. دو مبورد اخبیبر مبحبرک               2125طبی ی تا سال      گاز  

است که در واقن  نیمی از          2125تقاضای جهانی گاز تا سال        

مصرف گاز طبی ی را به خود اختصاص خواهبنبدداد. ببشبش             

دیگر مصرف گاز طبی ی در بشش نیروست که البته رشد ایبن            

 بشش بسیار آهسته انجام می گیرد.

  آسیا سهم عمده را در رشبد مصبرف گباز               -ناحیه اقیانوسیه

درصد در هر سبال     5طبی ی خواهد داشت. متوس  این رشد    

خواهد بود که نیمی از افزایش جهانی در مصرف گاز طبیب بی             

را به خود اختصاص خواهد داد. تقاضای گاز طبی ی در کشبور             

درصد رشد خواهد کرد. رتبببه بب بدی در               9چین تا حدود    

افزایش تقاضای گاز طبی ی کشورهای هبنبد، ببنبگبالدش و           

 پاکستان هستند.

                  نواحی دیگری نیز رشد مصرف گاز را خواهند داشبت. ایبن

نواحی کشورهای سرشار از منب ی چون آمریرای شبمبالبی و        

خاورمیانه خواهند بود که این دو مورد اخیبر یبک سبوم از                 

افزایش رشد تقاضای گاز طبی ی را در جبهبان ببه خبود                   

اختصاص خواهند داد. انتظاراست که تقاضای گاز طبی بی در            

بازارهای ترامل یافته و رشد یافته صن تی چون اروپا و روسیه           

وهمچنین ژاپن، راکد باشد. حتی میزان تقاضا کاهبش پبیبدا              

خواهد کرد. علت این امرپتانسیل جایگزینی با انبواع انبرژی               

های دیگر از جمله انرژی های تجدیدپذیر و نیز رقابت با تولید           

  برق است

 

 عرضه

، سال دیگری در تولید محصول گاز طبببیب بی ببرای        2109سال    

تولیدکنندگان مهمی از جمله ایاالت متحده، جمهوری خلق چیبن،          

استرالیا، روسیه و جمهوری اسالمی ایران بوده اسبت. کشبورهبای              

دیگری چون آرژانتین و مصر، اختالف زیاد میان عرضه داخلی خود           

 را به علت بهبود تولید داخلی، نزدیک به هم دیده اند.

  

انتظار است تولید گاز طبی ی جهانی تا حد نرخ متوسب  سباالنبه               

بینی رشد داشته باشد، ت داد محبدودی  % طول این مدت پیش  0/2

از کشورها محرک این رشد هستند. این رشد عمدتاو برای نیبازهبای    

بازار داخلی یرسری از کشورها از جمله چین، ایران و مصر اسبت.              

اما برای یرسری از کشورها با توس ه صادرات ایبن رشبد اتبفباق             

افتد. این کشورها شامل ایاالت متحده، روسیه، اسبتبرالبیبا کبه          می

عمدتاو در بشش اولیه این مدت طرح ریزی ببرای رشبد عبرضبه                  

 هستند.

            ایاالت متحده به عنوان تنها دارنده سهم رشد در تولید گاز ببه

دهد که به طور عمده این رشد به وسبیلبه              این روند ادامه می   

تولید گاز همراه نفت، در اولین دوسال مدت پبیبش ببیبنبی           

افزایش می یابد. ب د از آن، توس ه میادین شیل گازی نبقبش       

 آزاده یاورنژاد

 IEAاز نور  0101تقاضای گاز در 
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       اقیانوسیه و دیگر مبنباطبق،         -غیر از استرالیا، کشورهای آسیا

مبدت،    تفاوت عرضه وتقاضایشان افزایش خواهد یافت. در میان        

تواند با رشد مصرف آن پیش برود. ببرای             رشد تولید چین می   

بیشتر کشورها، روش تولید محدود می شود در حبالبی کبه               

 نیازهای داخلی به شدت افزایش می یابد.

               برخالف میزان مصرف پایدار، اروپا اختالف زیباد درمبیبزان

عرضه ناشی از کاهش تولید داخلی و از دایره تبولبیبد خبارج                

های گازی( را تجربه خواهدکبرد. یبک             شدن تدریجی )میدان   

نمونه آن کشور هلند است. این نتایج حاکی از وابستبگبی ببه         

میلیارد متر    54واردات بیشتر است که ناشی از از دست دادن          

 است. 2109در مقایسه با سال  2125مر   تولید تا سال 

  

 تجارت

    ان جی مهمترین مبحبرک تبوسب به               م امالت بین المللی ال

تجارت گاز طبی ی جهانی در این مدت پیش بینی شده است.           

به  2109میلیارد مترمر   در سال  532این میزان تجارت از  

خبواهبد رسبیبد.          2125میلیارد متر مر   در سبال          452

جمهوری خلق چین و دیگر بازارهای به وجود آمده در آسبیبا             

 دارای بیشترین سهم از این میزان رشد هستند.

   چین بزرگترین کشور وارد کننده ال ان جبی      2125تا سال ،

میلیارد مترمبرب ب        018در جهان خواهد شد که واردات آن        

ان جی تا سال        بیشتر از ژاپن است. چین در تجارت جهانی ال         

یک سوم سهم جهانی را خبواهبد داشبت. واردات از                2125

طریق خ وط لوله و از طریق روسیه و دیگر کشورهای حاشیه           

دریای خزر دیگر منبن واردات این کشور است کبه افبزایبش              

درصد از کل واردات این کشور تا    59خواهد داشت . در حدود       

میلیارد  011از طریق خ  لوله است که به میزان   2125سال  

متر مر   در سال خواهد رسید. همچنین چین بزرگبتبریبن             

 وارد کننده از طریق خ وط لوله خواهد بود.

           ایاالت متحده مهمترین صادرکننده گاز طبی ی، هم از طریبق

خ وط لوله به مرزیک و هم صادرات ال ان جی، اسبت کبه                 

سهم دو سوم درصد از رشد عرضه جهبانبی ال ان جبی را                   

داراست. روی هم رفته، ایاالت متحده آمریرا،استرالیا و روسیه          

را    2125درصد افزایش صادرات انرژی تبا سبال             81تقریبا  

خواهند داشت. تجارت ایاالت متحده، از ق ر و استرالبیبا ببه               

عنوان بزرگترین صادر کننده ال ان جی جهانی تا پایبان ایبن           

بینی فراتر خواهد رفت که این میزان صبادرات ببه          مدت پیش 

 خواهد رسید. 2125میلیارد متر مر   در سال  003

         میلیارد مترمرب ب  تبا         332گپ میزان عرضه در اروپا تا حد

گسترش خواهد یافت که این افزایش تقریببباو در      2125سال  

میلیارد متر مر   در    41بینی به میزان      طول این مدت پیش   

سال خواهد رسید زیرا که تولید داخلی به علت از فباز خبارج            

شدن میدان گرونینگن دانمارک و کاهش در میزان گاز دریای          

شمالی کاهش خواهد داشت این میزان گپ با ترکی  واردات           

از طریق خ وط لوله و ال ان جی از دو عرضه کننده قدیمی و             

 منابن جدید جبران خواهد شد.

                 ب د از چندین سال کاهش در میزان طبرح هبای صبادرات

به حبال   2109گذاری ها در سال       جی، این میزان سرمایه     ان  ال

 ، سرعت  گرفت.  2108اول برگشته و اوایل سال 
 

ها با ت دادی از طرح هایی همراه خبواهبد            گذاری  این میزان سرمایه  

شود در این دوره چند ساله منجر  به تصمیم برای   شد که گمان می   

توانبد مبوجب         گذاری نهایی  شود.  این سرمایه گذاری می           سرمایه

افزایش عرضه شده و بال بن در تجارت نفت و گاز تاثیرگذار خواهد            

ان     بود. تغییرات جدید نرخ چارتر، برای حمل کننده های جدید ال           

ها خواهد شد  واین درحالی است کبه        جی، موج  افزایش سفارش   

های بیشتری برای مت ادل نگه داشتن بازار کشتیرانبی ال             سفارش

 ،  مورد نیاز خواهد بود.  2122ان جی ب د  از سال 

 

 قیمت ها و اصالحات جدید بازار

    در  39تا     %2قیمت های گاز طبی ی با افزایش متوس  بین%

سال در حال تغییر است. بششی از این تغییر، به علت افزایش             

تقاضای جهانی گاز طبی ی و افزایش قیمت های ذغال سنبگ           

 و نفت است. 

            بر خالف افزایش جهانی سهم رقابتی قیمت گاز با گاز،در طول

دهه گذشته، هنوز شاخص قیمت گذاری نفت یا قیمت هبای            

تنظیم شده، در خارج از آمریرای شبمبالبی و اروپبا، ببرای                  

 بیشترین مصرف حجمی گاز طبی ی، توجیه دارد.

  در    2125رود رشد مصرف گاز طبی ی تبا سبال               انتظار می

نواحی باشد که رقابت گاز با گاز ت یین کننده قیمت نببباشبد.         

گسترش مداوم ال ان  جی در کوتاه مدت، و تجبارت آن در                

هبای     آسیا یک پیشرفت مثبت برای گستبرش مبربانبیبسبم             

گذاری است و اخیرا، چندیبن خبریبدار ال ان جبی،                    قیمت

 بازارهای گاز داخلی شان را آزاد کرده اند. این موضوع به 
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وضوح در بازارهای  ژاپن و بسیار گسترده تر در سنگاپبور و کبره                 

 مشهود است.

                کشورهای با مصرف زیاد گاز طبی ی و رشد صبادرات مبثبل

شان را     جمهوری خلق چین، هند و پاکستان، بازارهای داخلی       

با هدف همگرایی بیشتر با قیمت های بین المللی بازار دچبار             

اند. در کشورهای تولیدکننده، تحوالت مشابهی در          تحول کرده 

حال انجام است. این تحوالت در طول دهه گذشته در اتحادیه            

روسیه و اخیراو در مصر به عنوان بششی از تحوالت اقتبصبادی             

 گسترده تر انجام شده است.
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، هند ب د از چین و ایاالت متحده سبومبیبن             BPبر اساس گزارش  

کننده بزرگ انرژی جهان است و به دلیل رشد و نبوسبازی                مصرف

اقتصادی این کشور، روند تقاضای انرژی آن همبچبنبان صب بودی            

ماند. با وجود ذخایر زیباد          می

زغال سنگ و رشبد تبولبیبد          

زغال سنگ و گاز طبی ی طی      

دو دهه گذشته، وابسبتبگبی        

هند به منابن فسیلی در حبال    

افزایش است و این کشور ببه       

دنبال توس به اسبتبفباده از          

ذخایر زغال سبنبگ و هبم          

برداری از مبنباببن        چنین بهره 

 انرژی تجدیدپذیر است.

میبلبیبارد نبفبر          073هند با    

جم یت، دومین جبمب بیبت       

بببزرگ جببهببان را دارد و          

های بانک جهانی در دو دهبه اخبیبر              براساس داده 

درصد بوده است. براسباس    075میانگین نرخ رشد جم یتش ساالنه      

، سرانه مصرف انرژی هنبد   (IEA)المللی انرژی   گزارش آژانس بین 

دهد همچنبان کبه        یک سوم میانگین جهانی است و این نشان می        

دهد، درطوالنی مبدت،      این کشور به توس ه اقتصادی خود ادامه می       

 تقاضای انرژی آن رو به افزایش خواهدبود.

کننده بزرگ نبفبت خبام و            ، هند چهارمین مصرف   2108در سال   

های نفتی پس از ایاالت متحده ، چین و ژاپن و سبومبیبن                فرآورده

های نفتی بوده است. شبرباف          واردکننده خالص نفت خام و فرآورده     

بین عرضه و تقاضای نفت درهند در حال گسترش است، تقباضبای             

میلیون بشره در روز رسبیبد.  مبببدا           4/0به  2109نفت در سال  

بیشتر واردات نفت خام و می انات برای مصرف در هند، خاورمیانبه             

 است. 

 

 پاالیشگاه و تاسیسات پایین دسهی

کبه در       ای   دولت هند بشش پاالیشگاهی کشور را ارتقا داد به گونه   

های نفتی تببدیبل شبد.       به صادرکننده خالص فرآورده 2110سال  

هند دارای چندین پاالیشگاه در س ح جهبانبی اسبت و ببشبش                  

های قابل توجهی در صن ت پاالیبش ایبن            گذاری  خصوصی سرمایه 

 کشور انجام داده است.

کنبد. بسبیباری از          وارد می LPGهند هنوز برای مصارف خانگی    

و نفت سفید به همراه زیست تبوده         LPGمناطق روستایی هند از     

 کنند. وپز استفاده می سنتی به عنوان سوخت پشت

 

 

دولت هند مردم مناطق روستایی را به تغییر در سوخت مصرفی از             

تر جبهبت      عنوان یک سوخت پاک و ارزان       به (LPGنفت سفید به    

های   بین سال  LPGکند. در نتیجه ، تقاضای         وپز( تشویق می     پشت

% افبزایبش یبافبتبه           21میبالدی ببه مبیبزان            2104تا    2103

کمبودهای اخیر در تولید گاز طبی بی ،مبوجب  افبزایبش                  است. 

 وپز شده است.  به منظور گرمایش و پشت  LPGمصرف 

 

 اکبر روحانی

 چشم انداز انرژی هند 

  2101-2111: تولید و مصرف  نفت و می انات دیگر درهند0شرل 
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صن ت پاالیشگاهی بشش مهمی از اقتصاد هند است و بشش                 

% از کل ظرفیت این صن ت را در اختیار دارد.           31خصوصی حدود   

میلیون تن در سال      241،    2108ظرفیت پاالیشگاهی هند در سال      

درصد، این    5بوده است و این کشور قصد دارد با رشد ساالنه                

 میالدی دوبرابر کند.     2134ظرفیت را تا سال  

میلیون بشره    5/4به بیش از      2109واردات نفت خام هند در سال       

در روز رسید. عربستان س ودی بزرگترین تأمین کننده نفت خام            

درصدی از واردات نفت خام این کشور را در            21هند است و سهم     

% از نفت خام وارداتی هند از          49اختیار دارد. در کل ، تقریباو          

کشورهای خاورمیانه )عمدتا عربستان س ودی و عراق( است.               

%( است که بیشترین    08دومین منبن واردات نفت هند از آفریقا )        

های نفتی هند قصد دارند         سهم در اختیار نیجریه است. شرکت       

واردات نفت خام سبک و شیرین از آفریقا را افزایش دهند و از سال        

بشره در روز نفت خام بیشتر از آفریقا وارد            80111میالدی  2105

درصد از واردات نفت خام هند از کشورهای واقن در              09اند.    کرده

 شود. نیمرره غربی )عمدتا از ونزوئال( تامین می

اختالل در تأمین تقاضای نفت از کشورهایی مانند ایران ، لیبی و              

سودان و همچنین وابستگی فزاینده هند به نفت خام وارداتی ،               

 باعث شده است تا هند به دنبال تنوع سبد نفت وارداتی خود باشد.  

سنگ در تولید برق و        گاز طبی ی به عنوان جایگزینی برای زغال        

های نفتی در نظر       و سایر فرآورده    (LPG)جایگزین گاز ماین     

 شود. گرفته می

از  میالدی )زمانی که واردات گاز طبی ی ماین         2115هند تا سال    

ق ر را آغاز کرد( در گاز طبی ی خودکفا بود. این کشور نتوانسته               

های کافی گاز طبی ی را در س ح ملی ایجاد کند و             است زیرساخت 

یا  حجم قابل قبولی ازگاز طبی ی برای تأمین نیاز داخلی خود                 

وارداتی متری   LNGای به     رو، به طور فزاینده      تولید کند؛ ازاین  

شده است. هند پس از ژاپن، کره جنوبی و چین چهارمین                    

 bcm31/2بود و      2109در جهان در سال        LNGواردکننده  

 واردات داشته است.

ق ر تنها تأمین کننده طوالنی مدت گاز طبی ی           گاز  شرکت راس 

گاز هند     bcm324هند است و دو قرارداد برای تامین حجم کل           

% از کل واردات      22، ق ر منبن تامین       2109را دارد. در سال       

LNG       میلیون تن     9/4هند بود. هند ساالنهLNG    از ق ر وارد

 LNGمی کند. نیجریه، مصر و یمن نیز بزرگترین تأمین کنندگان 

 در کوتاه مدت برای هند بوده اند.

 

دولت هند واردات گاز طبی ی از طریق خ  لوله را از طریق                   

ریزی کرده است اما بسیاری از این          المللی برنامه   چندین پروژه بین  

، هند از پروژه خ  لوله        2118اند. در سال       ها محقق نشده    پروژه

 گیری کرد. کناره (IPI)هند -پاکستان-ایران

2104: منبن واردات نفت خام هند ، 2شرل   

2105-2111: تولید و مصرف گاز طبی ی هند ، 3شرل   
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ای برای واردات گاز طبی ی از        با این حال، دولت به دنبال خ  لوله       

-پاکستان-افغانستان-ترکمنستان به هند است. پروژه ترکمنستان       

که به عنوان خ  لوله ترانس افغانستان نیز شناخته          (TAPI)هند  

باشد   می شود، بیش از یک دهه است که درگیر بحث و مناقشه می             

های فنی و عدم پشتوانه مالی         و خ رات عمده ژئوپلیتیری، چالش     

 مانن از شروع این پروژه شده است. 

 

 سنگ زغال

سنگ منبن اصلی انرژی هند است. این کشور دارای پنجمین             زغال

سنگ در جهان است که از نظر تولید و مصرف در سال              ذخایر زغال 

حال این بشش یری از        رتبه سوم را کس  کرده  درعین          2103

باشد  و به دلیل عدم نرخ تولید کافی و            های با بازدهی کم می      بشش

متناس  با تقاضای داخلی ، این کشور جهت همگام شدن با نیاز               

نماید. در سال      داخلی این کمبود را با واردات زغال جبران می            

 سنگ تبدیل شده است. به بزرگترین واردکننده زغال 2104

 24سنگ است و حدود        کننده ذغال   بشش برق بزرگترین مصرف    

به خود اختصاص     2105سنگ را در سال        درصد از مصرف زغال    

سنگ وابسته    ها به میزان زیادی به زغال       داده است. ازآنجاکه نیروگاه   

اند، کمبود زغالسنگ بزرگترین عامل کمبود تولید برق و در نتیجه            

 های سراسر کشور است. خاموشی

سنگ   توجه ذغال   کنندگان قابل   صناین فوالد و سیمان نیز از مصرف      

سنگ کک است که ماده        هستند. هند دارای ذخایر محدود زغال       

 اولیه مهمی برای تولید فوالد است.

 

 

 

 برق

های   گیگاوات از نیروگاه    311بیش از     2102هند در اوایل سال      

سنگ برق تولید کرده است. به دلیل عدم تأمین سوخت                 زغال

کافی، ظرفیت کم تولید و انتقال برق، کشور از کمبود شدید برق               

درصد جم یت این کشور دسترسی به انرژی         24برد تقریبا     رنج می 

 برق ندارند.

 

 

ها، برخی از      سنگ و گاز طبی ی به نیروگاه          عرضه ناکافی زغال   

ها را به سمت کاهش عملیات و حتی ت  یلی سوق داده                نیروگاه

براین، بشش های قابل توجهی از کشور، به ویژه در                است. عالوه 

مناطق روستایی، دسترسی به برق ندارند. سازمان انرژی امریرا             

IEA  میلیون نفر در مناطق مسرونی         231زند که      تشمین می

 باشند. بدون برق می

 

 انرژی برق آبی

بود.   2105آبی در سال      هند هفتمین تولیدکننده بزرگ انرژی برق     

 53کمتر از     2102آبی تا آوریل      کل ظرفیت نص  شده نیروگاه برق     

های فسیلی دومین منبن تولید برق         گیگاوات بود و پس از سوخت      

در هند بود. پتانسیل تشمین زده شده منبن انرژی برق آبی هند               

گیگاوات است و این کشور را قادر به توس ه این منبن             059بیش از  

 نماید.   قابل توجه می

 
2103-2111: مصرف و تولید زغال سنگ هند ، 5شرل   

2102: ظرفیت تولید برق هند ، آوریل 4شرل   
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 ای انرژی هسهه

نیروگاه با ظرفیت     1ای عملیاتی در       رآکتور هسته   20هند دارای   

% از کل ظرفیت تولید     2گیگاوات است که حدود       4/3تولید خالص   

، اولین   Kudankulamانرژی می باشد. واحد اول نیروگاه           

ای بزرگ هند ، در ایالت جنوبی تامیل نادو در اواخر              نیروگاه هسته 

برداری رسیدند. هر     به بهره     2102و واحد دوم در سال        2105سال  

ای   گیگاوات به ظرفیت انرژی هسته      0یک از این واحدها نزدیک به       

، شش رآکتور با ظرفیت     2102این کشور افزوده است. از اوایل سال       

در دست ساخت قرار گرفت        GW3/8نص  شده خالص ترکیبی     

 برداری رسید. به بهره 2101که تا سال 

 

  (Biomass and waste)تلده و زباله  زیست

کمبود برق در برخی از مناطق هند منجر به استفاده قابل توجهی             

توده سنتی و مواد زائد برای انرژی مصارف خانگی در                از زیست 

توده و زباله به عنوان دومین          مناطق روستایی شده است. زیست     

 شود. منبن مصرف انرژی اولیه تشمین زده می

وپز،   بسیاری از مناطق روستایی هند تمایل دارند برای پشت               

گرمایش و روشنایی به       

توده سنتی )از         زیست

جمله هیزم ، دفن            

حیوانات و باقی مانده        

های کشاورزی( تریه        

کنند زیرا این مناطق        

دسترسی به منابن انرژی     

دیگری ندارند. در کل،       

% از کل        22حدود    

جم یت هند در سال        

توده    از زیست     2100

سنتی برای اهداف          

 وپز استفاده کردند. پشت

 

 دورنمای انرژی  

% 024با رشد     2151پیش بینی می شود مصرف انرژی هند تا سال    

ترین رشد را در بین تمام اقتصادهای بزرگ دنیا داشته باشد.              سرین

در سال     MTOE143هند سومین مصرف کننده انرژی در جهان)       

( و ایاالت متحده آمریرا )       MTOE3143(، پس از چین )     2101

MTOE2212  )  .است 

میلیون نفر دسترسی به برق ندارند.         251در این کشور نزدیک به       

بنابراین، پتانسیل رشد اقتصادی هند در سال های ب د بسیار زیاد             

٪ 09٪ نفت ،    91است. هند بشش قابل توجهی از انرژی خود را )           

کند. این حجم از واردات سب          سنگ( وارد می    % زغال 23بنزین ،   

 شود. نگرانی در امنیت انرژی و سالمت اقتصادی هند می

 ( BP Energy Outlook): مصرف انرژی هند 2شرل 

 (Quadrillion British Thermal Unit= 10^15 BTU= 1.055 x 10^18 joules(: مصرف انرژی هند1شرل 
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نرته: توس ه اقتصادی هند به دلیل جم یت زیاد این کشور و                 

توجهی درآینده     پتانسیل رشد آن، احتماالو می تواند تأثیر قابل           

شود. هند طی     بینی می   المللی انرژی داشته باشد. پیش      بازارهای بین 

ترین رشدهای افتصادی در جهان را         سال آینده یری از سرین       31

 دارا باشد، اما چگونگی وقوع این رشد هنوز نامششص است.

  

در کل ترکی  نهایی انرژی در هند نشان دهنده انتقال تدریجی به             

طور که در شرل       باشد. همان   تر می   تر و مدرن    سمت انرژی پاک  

شود سهم برق در ترکی  انرژی نهایی کمتر از حدود              مشاهده می 

 درصد است.21

 

 
 : منابن انرژی هند 9شرل 

 : منابن انرژی هند 9شرل 

 2-: تقاضای نهایی انرژی هند 01شرل 
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براساس سناریوی اولیه، به دلیل کمبود عرضه داخلی گاز در بازار،            

یابد. با این     مصرف گاز توس  بشش صن ت به تدریج کاهش می           

حال، انرژی برق در بشش عرضه کلی صن ت همچنان در حال رشد      

 است.

 

کننده نهایی انرژی در هند،            دومین مصرف  

ونقل در حال رشد این کشور است.         بشش حمل 

مصرف نفت به عنوان یک انتشاب برتر برای            

ونقل همچنان ادامه      سوخت در بشش حمل     

توان انتظار افزایش تدریجی      خواهد یافت اما می   

 گاز دراین بشش را نیز داشت.

افزایش گاز به دلیل افزایش تقاضا در وسایل            

رود که کل      باشد. انتظار می     نقلیه گازی می   

ونقل بدون توجه به بهبود مداوم         تقاضای حمل 

% 5در راندمان سوخت وسایل نقلیه تا سه برابر )       

 در سال( افزایش یابد.

وپز، مصرف انرژی به میزان قابل توجهی کاهش             در بشش پشت   

یابد. کاهش مصرف عمدتا به دلیل بهبود کارآیی وسایل است.              می

، که دارای بازده تبدیل     توده غیر تجاری    در نتیجه استفاده از زیست    

شود. راندمان کلی بشش      %( است، کمتر می    03بسیار کمی ) فق      

یابد و با وجود افزایش            وپز بهبود می       پشت

جم یت ، مصرف انرژی در این بشش کاهش           

یابد. اما سهم گاز به تدریج در این بشش               می

یابد که می تواند به دلیل بهبود             افزایش می 

دسترسی در مناطق شهری و روستایی و در            

 های دولت باشد. نتیجه سیاست

 

 

 

 

تللید 

 برق:

با توجه به مقیاس تقاضا در کشور و در                 

سنگ   دسترس بودن  و هزینه اندک تولید، زغال    

منبن اصلی تولید برق در مقایسه  با سایر منابن          

های   ای و انرژی    )برق آبی ، گاز ، انرژی هسته        

 تجدیدپذیر( خواهد بود.

 :  مصرف انرژی هند برای بشش صن ت 00شرل 

 : مصرف انرژی هند برای بشش حمل و نقل 02شرل 

 : مصرف انرژی هند برای پشت و پز 03شرل 
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سنگ هسته مرکزی تولید انرژی هند خواهد          زغال

% در سال   55بود و سهم کلی آن در انرژی اولیه، از          

یابد )در    افزایش می   2151% در سال    58به    2103

سنگ با چهار درصد       روند جهانی استفاده از زغال     

 رسد(.   % می24کاهش به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : انرژی مورد نیاز جهت تولید برق هند05شرل 

 : تقاضای انرژی هند 04شرل 

 2151-2103: تغییر در تقاضای زغال سنگ ، 02شرل 
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میلیون بشره در     879میلیون به     2افزایش می یابد و از        2151تقاضا برای نفت در هند بیش از هر کشور یا من قه دیگری در جهان تا سال                  

 روز خواهد رسید.

 2151-2105: تغییر تقاضای نفت ، 01شرل 

 : واردات ذغال سنگ 09شرل 

 : واردات نفت خام 08شرل 
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های   میلیون بشره در روز فرآورده       2/3حدود    2151هند تا سال    

نفتی وارد خواهد کرد، اما فق  نیمی از این مقدار، محصوالت                 

پاالیشگاهی مانند دیزل و بنزین هستند. نیم دیگر، تقریباو یک                

خواهد بود. در نتیجه هند بزرگترین         LPGمیلیون بشره در روز   

در جهان را خواهد داشت. خاورمیانه احتماالو          LPGبازار واردات   

کند، اما این     بشش عمده ای از واردات محصوالت هند را تأمین می          

کنندگان هندی برخی محصوالت را       احتمال وجود دارد که مصرف    

های اروپایی یا آمریرای شمالی( تامین         از مناطق دورتر )پاالیشگاه   

 کنند.

هند به دلیل نزدیری به خاورمیانه و صادرات احتمالی از شرق                

بسیار مناس  است. اما با       LNGآفریقا، از نظر من قی برای عرضه       

یک منبن انرژی نسبتاو پرهزینه برای بسیاری از           LNGاین وجود،   

کنندگان داخلی است. به عنوان مثال، در بشش برق ،                  مصرف

LNG    سنگ بسیار گران است. همچنین افزایش          نسبت به زغال

های کافی نیز نیاز دارد. از مارس         زیرساخت  به  LNGاترا و مصرف    

های   سایر پایانه   و  ، هند دارای چهار پایانه عملیاتی می باشد        2104

LNG      خ  متاسفانه    دارند.    ریزی قرار   در مراحل مشتلف برنامه

 لوله انتقال گاز و ذخیره گاز طبی ی  در هند نیز محدود است.

 

های تقلیت گازرسانی تلسط خط للله در دو خط للله             برنامه

 اصلی پیشنهادی:

و خ    (TAPI)هند  -پاکستان-افغانستان-خ  لوله ترکمنستان   

 (IPI)هند -پاکستان-لوله ایران

هاست که ادامه دارد؛      وگو درباره هر دو خ  لوله سال         بحث و گفت  

اما هنوز موانن اساسی سیاسی و تجاری وجود دارد. اوضاع امنیتی             

در افغانستان و رواب  هند و پاکستان در رده اول مناقشات است.               

 هاست. مساله دوم قیمت و تامین مالی  این پروژه

 LNGهای سیاسی و در دسترس بودن  به نظر ما، این عدم ق  یت

انداز اولیه هند را برای         مدت، چشم   نسبتاو ارزان قیمت در میان      

 برد. دریافت گاز توس  خ  لوله از بین می

منابن بزرگ گاز ترکمنستان ممرن است نقش مهمی داشته باشد؛           

-کننده از طریق خ  لوله ترکمنستان       چه مستقیماو به عنوان تأمین    

و چه به طور غیر مستقیم از          (TAPI)هند  -پاکستان-افغانستان

و با افزایش صادرات      (IPI)هند  -پاکستان-طریق خ  لوله ایران    

گازترکمنستان به ایران )که بششی از تقاضای شمال ایران را                 

 کند( و صدور گاز ایران ازجنوب.  برآورده می

 

انداز انرژی    های عملمی در چشم      تاثیر چشمگیر نگرانی   .

 ای در هند  هسهه

ها و خ رات فناوری      ای در مورد ایمنی نیروگاه      های گسترده   نگرانی

 Kudankulamای در هند وجود دارد. م ترضین بر پروژه  هسته

Power         اند.   ، واقن در ساحل ایالت جنوبی تامیل نادو تمرکز نموده

ای که تحت تأثیر سونامی عظیم اقیانوس هند در سال                 من قه

قرار گرفته است. .در سناریوی سیاستی جدید، ظرفیت               2115

گیگاوات در    4/9یابد )از     ای هند تقریباو هفت برابر افزایش می        هسته

 (.  2151گیگاوات در سال  38به تقریباو  2105سال 

 

 : واردات گاز طبی ی 21شرل 
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بر مبنای جهانی، هند ب د از چین       

دومین افزایش قابل توجه در          

ای را خواهد داشت.      ظرفیت هسته 

دستیابی به این س ح از ظرفیت       

به م نای نرخ        2151در سال     

گیگاوات   0/3وساز    متوس  ساخت 

در سال است، که به طور قابل           

تر از نرخ تحقق          توجهی سرین  

های گذشته است و      یافته در سال  

نیاز به پایداری در طی یک دوره         

 طوالنی دارد.

    

 نهیجه گیری:

            توس ه اقتصادی هند به دلیل جم یت زیاد این کشور و پتانسیل

 باشد. قابل توجه می 2151رشد آن تا سال 

 سنگ به عنوان منبن اصلی تولید انرژی خواهد بود. زغال 

                تقاضا برای نفت در هند بیش از هر کشور یا من قه دیگری در

 یابد. افزایش می 2151جهان تا سال 

     ترین بازار واردات       هند یری از بزرگLPG    در جهان خواهد

 شد.

   وگو درباره انتقال گاز از دو خ  لوله ترکمنستان           بحث و گفت-

هند -پاکستان-و خ  لوله ایران        هند   -پاکستان-افغانستان

هاست که ادامه دارد؛ اما هنوز موانن اساسی سیاسی و                 سال

 تجاری وجود دارد.

  

 

 

      هند ب د از چین دومین

توجه در ظرفیت     افزایش قابل 

ای را خواهد داشت.        هسته

های     توس ه دیگر انرژی      

تجدیدپذیر منوط به هزینه و     

سوددهی آن خواهد بود  و        

ظرفیت این بشش در سال       

برابر نسبت    4تقریبا    2151

افزایش     2105به سال       

 یابد . می

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر در هند20شرل 

 : افزایش ظرفیت هسته ای در طول زمان 22شرل 
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کننده مصرف انرژی در کشور، از اب اد           حجم باال، بحرانی و نگران     

نظران اقتصادی،    درستی، مورد نقد کارشناسان و صاح        مشتلف و به 

زیست و حتی مورد نقد            انرژی، اجتماعی، سالمت و محی         

باشد. ادامه وض یت موجود و رشد ساالنه           کارشناسان سیاسی می  

مصرف انرژی در کشور، بحرانی است که خود موج  بروز بحران ها         

 و چالشهای جدی زنجیروار دیگر نیز می شود. 

برخی از اب اد بحران مصرف انرژی در کشور که چارچوب مبانی               

فرری بوده و چرایی ضرورت تغییر و بدون رفت از وض یت ف لی را             

 نشان می دهند بصورت فهرست وار عبارتند از:

            بی عدالتی شدید ف لی در بهرمندی آحاد جام ه از یارانه های

 پنهان انرژی

  میلیون نفر 93فشار یارانه پنهان به بیت المال مت لق به 

                  بحران مصرف انرژی و تشدید بحران ساالنه ودر نتیجه

 بینی نیاز به واردات و خ ر وابستگی. پیش

 های بزرگ اقتصادی با سوختن انرژی ارزان بدون          سوزی  فرصت

 رفاه

            افزایش مستقیم و غیرمستقیم قاچاق سوخت و وجود برخی

 ای با مزیت انرژی یارانه »ها در قال  صادرات خام فروشی«

        هزار نفر و تشدید      21بحران آلودگی هوا: مرگ زودرس ساالنه

 ها بیماری

     سازی، ارتقای کارایی،      های بهینه   عدم توجیه اقتصادی طرح

 های تجدیدپذیر و ... مصرف، انرژی تولید محصوالت کم

     و وخیم شدن آن با       »شدت انرژی «وض یت نام لوب شاخص

ی نی بشش مولد و           »قربانی شدن هر ساله صن ت         «

زایی کشور و حتی ق ن صادرات برق و گاز، با بحرانی              اشتغال

های پیک مصرف برق      شدن مصرف بشش خانگی غیرمولد )ماه     

 و گاز(

         های انرژی در حد تورم          عدم افزایش ت رفه و نرخ حامل

 سالیانه، ی نی ارزان و درنتیجه تشویق به افزایش مصرف آن

        تواند مشوق مدیریت     ساختار جدول ت رفه های برق و گاز، می

 های تجدیدپذیر باشد اما نیست. مصرف و توس ه انرژی

                ضرورت ایجاد باور به بهای واق ی انرژی در مردم و پرهیز از

 عادت مجدد به س ح مصرف قبلی با افزایش ت رفه ساالنه

       نیاز «ها:    عدم وجود بستر اجتماعی/اقتصادی اصالح کلی ت رفه

 »به جبران

گیرد،   های فوق، بندی که کمتر مورد توجه قرار می           در بین دغدغه  

های فسیلی    بحران آلودگی هوا ناشی از حجم باالی مصرف سوخت         

دانم به اهمیت آشرار و پنهان آن اشاره          در کشور است که الزم می     

کنم. براساس آمار رسمی منتشر شده، فوت ناشی از آلودگی هوا در            

برابر   0/4هزار نفر اعالم شده است که بیش از              28تا    21ایران  

قربانیان تصادفات سالیانه است. به این حجم از خسارت باالی                

های   ها و تشدید بیماری     انسانی، اثر آلودگی هوا بر بروز انواع بیماری       

  ای در یک پژوهشرده      مرتب  را باید اضافه کرد. بر اساس م ال ه         

آلودگی هوا    Health Costدانشگاه امیرکبیر، هزینه سالمت یا      

 04درصد تولید ناخالص ملی ی نی رقمی بالغ بر            4تا    5در کشور   

 میلیارد دالر در سال برآورد شده است. 21تا 

علت تاکید بر این موضوع اینست که جدای از اب اد اقتصادی بحران          

مصرف باالی انرژی در کشور، همین یک موضوع، اهمیت پرداختن           

به مدیریت مصرف انرژی و اولویت باالی آن را چندبرابر و پررنگتر              

 کند. می

 جواد نوفرستی

رفت از بحران مصرف و  راهکارهایی برای برون

 هدررفت مناب  انرژی در کشلر 

های  محلری در تلزی  یارانه با اوللیت عدالت

 پنهان انرژی
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 ضرورت تغییر: اجبار در مدیریت مصرف انرژی

ادامه وض یت کنونی ی نی تداوم مصرف باالی انرژی کشور را با               

زیان بیت المال بابت حجم عظیم یارانه پنهان            "چند ابرچالش    

انرژی، تشدید کسری تورم زای بودجه هرساله دولت، تشدید تورم           

و رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی، بحران نقدینگی، عدم امران            

دهک   4حمایت و جبران کاهش شدید قدرت خرید حداقل                

درآمدی در دو بحران اقتصادی دهه اخیر با افزایش چند برابری              

نرخ ارز، افزایش بی عدالتی اجتماعی با شاخص افزایش ضری                

روبرو خواهد ساخت. لذا نیازمند تصمیم بزرگ در این            "جینی و ...  

 حوزه هستیم. 

درنتیجه، این اتفاق نظر وجود دارد که ادامه وضن موجود ممرن و             

قابل تحمل نیست و باید به راهرارهای موثر پرداخت. الزم به                 

توضیح است که مسلما هر راهرار و اقدامی، اثرات و پیامدهای                

 مثبت و منفی دارد.

با پذیرش ضرورت تغییر و اخذ تصمیم جدید، الزمست منافن و               

م ای  هر راهرار جدید با در نظر داشتن وخیم بودن یا عدم امران              

بندی شود و همچنین، نقاط مثبت و            تداوم وض یت ف لی جمن    

منفی راهرارهای بالقوه موجود، باید باهم مقایسه شوند، و بر اساس           

گیری کرد. با مرور راهرارهای مت دد پیشنهاد          ها تصمیم   برآیند آن 

صورت رسمی و غیر رسمی از سوی اششاص حقیقی و                شده به 

راهرار م رح    01ها و .. (، حدود         حقوقی )کارشناسان، اندیشرده  

 است که در این یادداشت فرصت پرداختن به همه آنها وجود ندارد. 

ها و      بدیهی است راهرارهای مشتلف باید بر اساس شاخص              

م یارهای مششص و وزن داده شده، بدرستی مورد ارزیابی قرار              

های زیر جهت ارزیابی راهرارهای مت دد ارائه شده           گیرند. شاخص 

شوند: عدالت،    برای عبور از بحران مصرف انرژی، پیشنهاد می            

مصرف انرژی، اثر تورمی، اثر بر ضری  جینی، کمک به اقشار                 

سویی با    های درآمدی پایین(، رشد اقتصادی، هم       پذیر )دهک   آسی 

اقتصاد مقاومتی، شفافیت، رانت و فساد، قابلیت اجرا، قابلیت                

 پذیرش اجتماعی یا اعتماد جام ه و ...

بی "از نظر نویسنده، دو شاخص اصلی، زیربنایی و محوری اول                

است و دیگر    “  اسراف و هدررفت منابن انرژی      "و دوم      "عدالتی

ها، متاثر از این دو شاخص محوری هستند. از این رو در                 شاخص

مندی از    این یادداشت، به دو راهرار موثر بر عدالت در بهره                

های هنگفت انرژی و همچنین موثر در کاهش مصرف انرژی             یارانه

 شود.  پرداخته می

 

 های انرژی: مندی مردم از یارانه عدالهی محض در بهره بی

های   بینانه یا محتاطانه، خانواده       طبق برآوردهای بسیار خوش     

برابر کم مصرف ها      01های انرژی، بیش از       پرمصرف در حوزه حامل   

میلیون   93المال مت لق به      های انرژی، از بیت     از یارانه پنهان حامل   

 مند هستند.  ایرانی، بهره

در این شیوه از سوبسید دادن، هر فردی که بیشتر مصرف کند                

های موجود، میزان مصرف یارانه       گیرد، طبق آمار    بیشتری می     یارانه

های کم مصرف     برابر دهک  01  حداقل های مصرفی باال    پنهان دهک 

  جام ه است

های انرژی به شرل       توان گفت، توزین ناعادالنه یارانه       درنتیجه می 

ها به    مصرف  صدقه دادن دولت از جی  کم         «ف لی، به نوعی      

 است.  »ها پرمصرف

اهمیت و ضرورت ملی راهرارهای پیشنهادی در این یادداشت،              

در کنار    »عدالتی محض   کاهش یا حذف همین بی     «تحقق هدف   

 است.  »سازی مستمر مصرف انرژی بهینه«سازی برای  زمینه

 

گذاری زیربنایی با هدف      دو راهکار پیشنهادی برای سیاست    

 عدالهی شدید در یارانه پنهان: کاهش و حهی حذف بی

 

ترین و حداقل     عنلان ساده   ها: به   . اصالح ساخهار تعرفه    0

 اقدام الزم:

های مصرف گاز و برق برای        طبق این راهرار، در سال شروع، ت رفه      

مشترکین هر من قه و حتی شهر ثابت مانده و ت رفه             %11حداقل  

خانوار آن من قه و شهر، که        %11برق و گاز مازاد بر الگوی مصرف        

درصد مشترکین( آزاد     31تا    21شامل گروه های پرمصرف است )      
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می شود. با این راهرار ٪بهرمندی از یارانه های پنهان٪ عادالنه تبر          

از وضن موجود می شود و شاهد انگیزه کاهش مصرف در بشش از              

مشترکین خواهیم بود. ب بارتی، با آزاد کردن ت رفه مازاد بر الگبوی      

مصرف مشترکین برق و گاز که بسرعت قابل اجراست، کاهش ببی          

عدالتی در توزین یارانه پنهان )و نه رفن کامل آن( و کبمبک ببه                     

 کاهش مصرف انرژی در بششی از مشترکین تحقق خواهد یافت.

 

. طرح کارت انرژی" بعنلان ایده آل ترین راهکار عتدالتت           0

 محلر و ملثر در کاهش مسهمر مصرف انرزی:

بر اساس این راهرار، همزمان با آزاد سازی ت رفه حامل های انرژی        

)یک یا هر سه حامل بنزین، برق و گاز(، یارانه ای بصورت اعتبار بر                

اساس سهم برابر هر ایرانی از حامل های انرژی به نرخ آزاد شنباور،              

در قال  کارت اعتباری یارانه انرژی برابر، به همه ایرانیان تشصیص           

 می یابد.

مندی از  با راهرار کارت انرژی، تحقق عدالت کامل در توزین یا بهره       

های انرژی و انگیزه قوی برای کاهش مستمر مصرف انرژی در      یارانه

 های مصرفی مدنظر است.  تمام دهک

 

 بررسی قابلیت اجرای راهکارهای پیشنهادی:

ها، در قال  کارت اعبتببباری          ترین شرل عادالنه توزین یارانه      آل  ایده

یارانه انرژی برابر ی نی راهرار دوم می باشد، که قبادر اسبت ببه                   

ترین شرل ممرن تمام افراد را از یک س ح برابر و عادالنه از              کامل

یارانه بهره مند کند اما واق یت این است که در حاضر و با توجه به                

جمین شرای  موجود و از جمله س ح پایین اعتماد اجتبمباعبی و               

ای   ض ف مدیریت کنترل تورم، جام ه تحمل التهاب و شوک هزینه         

و تورمی جدید ندارد لذا با این نق ه یا راهرار ایده آل م رح شبده               

توانیم با راهرار اول ی بنبی اصبالح        فاصله زیادی داریم، حداقل می    

عدالتی محض ف لی را کاهش دهبیبم و در            ساختار ت رفه ها، بی   

 تر کردن یارانه پنهان قدمی برداریم. مسیر عادالنه

عنوان یبک      مندی از یارانه پنهان به      عدالتی در بهره    برای کاهش بی  

تبریبن راه        ترین و اجرایی    چالش جدی اقتصادی و اجتماعی، ساده     

حل و کمترین اقدام مورد انتظار٪ت یین ت رفه آزاد برای مازاد ببر              

الگوی مصرف در مشترکین پر مصرف٪ است، در ایبن سباخبتبار                 

ت رفه، مشترکی که بیش از حد الگوی مصرف برق از ان اسبتبفباده       

قیمت تمام شده واق ی را تنها برای مصرف مبازاد            بایست  کند، می 

)و نه از ابتدا(، بپردازد، در این صورت مشترکان پله های مصبرفبی                

باالتر از الگوی مصرف در جدول ت رفه ها، باید مازاد مصرف خود را             

 با نرخ آزاد یا بهای واق ی آن پرداخت نمایند.  

ر این طرح، با توجه به متوس  مصرف هر من قه، حد مجازی برای             

% مشترکین  91تا    11شود )مثال سقف مصرف       آن در نظر گرفته می 

هر من قه( و با احتساب نرخ متوس  کشورهای همسایه یا متوس            

نرخ صادرات و واردات، به نرخ آزاد شناور محاسبه و در کارت                  

شود. حال با اعمال نرخ جدید، تک نرخی، آزاد و             اعتباری شارژ می  

های مصرف ف لی، در صورت مصرف        شناور و حتی حذف جدول پله     

گیرد و این موضوع      کمتر، مازاد ریالی آن در اختیار مردم قرار می          

تواند به یک عامل مهم انگیزشی در مدیریت مصرف برق خانگی             می

 و حتی گاز و بنزین تبدیل شود.

های مصرفی    این راهرار ی نی اصالح و افزایش جهشی ت رفه پله           

ها و  حف  ت رفه س وح پایین، بر اساس مدل             باالی جداول ت رفه  

IBT              .و تجربیات موفق و منتشر شده در کشورهای مشتلف است

بر اساس تجربیات کشورها، اگر ما هم این راهرار ساده و مورد                 

% مشترکین )ی نی حمایت و پشتوانه اجتماعی       11حمایت بیش از    

درصد در    01توانیم انتظار کاهش بیش از        قوی( را برار بگیریم می    

 کل مصرف برق مشترکین را داشته باشیم.

با نقد ت رفه های موجود برق و گاز، نباید اینگونه برداشت شود که              

های انرژی بدون بازپرداخت و سیستم         صرفا افزایش قیمت حامل    

های برق و     جبران مد نظر است. چه در قال  اصالح ساختار ت رفه          

ها یا فق      گاز و چه در قال  طرح کارت انرژی )برای کل حامل             

% جام ه که مصرف آنها کمتر یا در حد            11بنزین(، برای حدود     

 الگوی مصرف است،، از اجرای این طرح منتفن خواهند شد. 
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درصد مشترکین که     31تا    21حتی ب نوان مثال در بشش برق،       

پرمصرف محسوب می شوند، ب د از اجرای طرح کارت انرژی یا               

مند به کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی خواهد شد یا به              انگیزه

نص  پنل خورشیدی رو خواهند آورد تا با تولید برق تجدیدپذیر،             

ضمن تامین بششی از برق مصرفی خودشان، مازاد بر مصرف را در             

زمانی که نیاز ندارند با ت رفه آزاد جذاب به شبره ی نی دولت                  

برد خواهد بود و به توس ه انرژی         -بفروشند و این یک اقدام برد       

 های تجدیدپذیر در راستای توس ه پایدار کمک خواهد کرد.  

برای درک اهمیت موضوع در س ح کالن و نگاه ملی، در نظر                  

درصد   21داشته باشیم که طبق گزارشات و اخبار وزارت نیرو               

درصد برق من قه را مصرف          52مشترکین در مناطق عادی        

درصد برق من قه     41کنند و در مناطق گرمسیری نیز بیش از          می

درصد مشترکین هر     21کنند،  بنابراین اگر همین         را مصرف می  

من قه با مرانیزمی که در اصالح ساختار ت رفه بر اساس مدل                 

IBT         شود، الگوی مصرف را      و تجربیات موفق دنیا پیشنهاد می

هزار مگاوات برق آزاد گشته و این ی نی نه            01تا    9رعایت کنند،   

تنها در سال آینده بحران خاموشی نشواهیم داشت بلره تداوم               

صادرت برق نیز پایدار خواهد بود و به توس ه سرمایه گذاری در                

 این صن ت هم کمک خواهد کرد.

 

تداوم بی عدالهی در کارت سلخت با وجلد کاهش جزئی در            

 بی عدالهی:  

کارت سوخت بنزین و سیستم سهمیه بندی دو نرخی، در واقن               

الگوی ساده ای از ساختار ت رفه های چند نرخی برق و گاز است.               

کارت سوخت، ضمن کاهش جزئی یارانه پنهان توزی ی، به کاهش           

ای   کمک ویژه  CNGمصرف و حذف قاچاق سوخت و توس ه            

کند لذا بسیار ارزشمند است اما به دلیل تشصیص بنزین                 می

ای سهمیه ای به صاحبان وسایل نقلیه )به هر ت داد( و نه                  یارانه

مردم و درنتیجه عدم بهرمندی از یارانه پنهان بنزین توس  خانواده           

هایی که هیچ وسیله نقلیه ای ندارند، با توزین عادالنه یارانه بنزین             

های انرژی واق ی نشود      فاصله فاحش دارد. تا زمانی که قیمت حامل      

و از بیت المال یارانه یا سوبسید بگیرد یا تا زمانی که همه اقشار                 

توان از    جام ه ب ور یرسان از انرژی یارانه ای بهرمند نباشند، نمی          

 ها صحبت کرد. عادالنه بودن توزین یارانه

هدف طرح کارت انرژی، بهرمندی برابر یرایک ایرانیان از حامل              

های انرژی ضمن درک ارزش واق ی انرژی توس  عموم جام ه و              

انگیزه مندی قوی در بهینه سازی مصرف، بدلیل سهیم بودن                

 مستقیم و عادالنه آنها در منافن صرفه جویی انرژی می باشد.  

در س وح مشتلف مسئولین و مصرف کنندگان، توجه نداریم که با            

های کالن بیت المال، برق و گاز طبی ی تولید و تامین                   هزینه

شود و بصورت کامال یارانه ای اما مهمتر از آن به صورت نابرابر و        می

تر   گیرد، به بیان شفاف     ناعادالنه در اختیار مشترکین و افراد قرار می       

 شوند. افراد به صورت ناعادالنه و نابرابر از یارانه برق بهره مند می
 

 »کارت انرژی«نهیجه گیری: راهکار آینده نزدیک؛ 

بی عدالتی شدید در بهرمندی مردم از یارانه پنهان حامل های                

انرژی با مصرف عامه )شامل برق، گاز و بنزین(، در کنار ضرورت               

سازی مصرف انرژی، مبنای ایده طرح کارت انرژی )کایاب(            بهینه

به دولت و مجلس تقدیم         0382توس  اینجان  بود که اسفند        

های انرژی و     استفاده برابر مردم از یارانه حامل      کردم و هدف آن      

 انگیزه مندی کل جام ه برای بهینه سازی مصرف انرژی بود.

مفهوم کارت انرژی بصورت خالصه و کوتاه عبارتست از آزادسازی            

نرخ حامل های انرژی مصرفی خانوار )بنزین، برق و گاز(، همزمان             

با شارژ کارت اعتباری یارانه انرژی خانوار، به میزان م ادل ریالی              

سهمیه برابر برای همه ایرانیان از حامل های انرژی مربوطه به نرخ             

 آزاد شناور.

هدف طرح کارت انرژی، بهرمندی برابر یرایک ایرانیان از حامل              

های انرژی ضمن درک ارزش واق ی انرژی توس  عموم جام ه و              

انگیزه مندی قوی در بهینه سازی مصرف، بدلیل سهیم بودن                

 مستقیم و عادالنه آنها در منافن صرفه جویی انرژی می باشد.  

در س وح مشتلف مسئولین و مصرف کنندگان، توجه نداریم که با            

های کالن بیت المال، برق و گاز طبی ی تولید و تامین                   هزینه

تر از آن به       صورت کامال یارانه ای اما مهم         شود و به    شود می   می

گیرد،   صورت نابرابر و ناعادالنه در اختیار مشترکین و افراد قرار می           

تر افراد به صورت ناعادالنه و نابرابر از یارانه برق                به بیان شفاف   

گیرد،   ت لق می   »یارانه پنهان «شوند. چون به انرژی        مند می   بهره

مردم هیچگاه ارزش واق ی یک متر مر   گاز یا یک کیلووات                

کنند و مدیریت مصرف یا بهینه سازی           ساعت برق را لمس نمی     

مصرف توجیهی ندارد و به زبان ساده، انگیزه ای ندارند. این                   

ای که از طریق بیت المال به         درحالیست که، حداقل متوس  هزینه    

عنوان یارانه پنهان به برق و گاز تولیدی تا نق ه مصرف ت لق                  

گیرد، بیش از ده برابر چیزی است که ما به عنوان قبض                     می

 کنیم.   پرداخت می
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ارائه شد، اولویت      82زمانی که ایده کارت انرژی در اسفند              

پیشنهادی با انرژی مصرفی بشش خانگی بود )برق و گاز یا سوخت            

جایگزین( بود چون اوال بشش خانگی، بیشترین سهم مصرف انرژی          

کشور و بیشترین پتانسیل صرفه جویی انرژی را داراست و دوم               

اینره، بشش خانگی بششی غیرمولد بوده و اصالح ت رفه برق و گاز             

این بشش، تورم زا نیست. )بر عرس بشش صن ت، کشاورزی و                

حمل و نقل بویژه حمل و نقل سنگین(. بشش خانگی، عمده انرژی            

رود و اتفاقا خروجی آن رفاه و آسایش مردم            مصرفی را به هدر می    

 نیست.

 

کارت اعهباری یارانه انرژی برابر     «یا    »کارت انرژی «تبیین  

 :»)کایاب(

ها عادالنه توزین شود      در این طرح، هدف اصلی اینست که هم یارانه        

های انرژی را درک و لمس         و هم اینره مردم ارزش واق ی حامل        

 کنند تا به بهینه سازی مصرف انرژی بها دهند.

بر اساس طرح کارت انرژی، برای همه ایرانیان، بر اساس الگوی               

مصرف، سهم برابری از حامل های انرژی مصرفی عام، شامل برق،             

گاز و بنزین )یا فق  یری از آنها در شروع( ت یین می شود. ارزش                

ریالی این سهمیه ها با نرخ آزاد شناور )بر اساس نرخ من قه ای و                

تبدیل با نرخ ارز سامانه نیما( در هر ماه بصورت ٪اعتباری و غیر                

قابل برداشت فوری٪، به کارت انرژی خانوار واریز می شود.                  

مالحظات کوچری در مورد ت داد افراد خانواده و اقلیم های خاص            

 وجود دارد که در اینجا به آن نمی پردازیم.

با شروع اجرای این طرح، نرخ عرضه حامل های انرژی تحت                  

پوشش طرح )یک یا تمام حامل ها(، بصورت تک نرخی، آزاد و                 

 شناور به همان نرخ محاسبه شده در شارژ کارت انرژی خواهد بود. 

شان را از محل اعتبار کارت یا از          توانند انرژی مصرفی    خانواده ها می  

هر کارت بانری خود یا نقدا پرداخت کنند، همچنین برای پرداخت            

ها که افزایش چند درصدی م قول خواهند داشت از             هزینه کرایه 

ها با    توانند استفاده کنند. ضمن اینره افزایش کرایه        اعتبار کارت می  

CNG  .قابل مدیریت است 

در پایان دوره های م ین )ماهانه یا فصلی( و با حصول اطمینان از              

های انرژی مصرفی خانوار )مثال        پرداخت یا تسویه خودکار هزینه     

قبوض برق و گاز(، مانده اعتبار کارت قابل تبدیل به وجه ریالی یا               

 باشد. قابل انتقال به کارت بانری خانوار می

خانوارهای پرمصرف و پردرآمد، مثل بقیه و عادالنه، از اعتبار کارت            

شان را من قا به بهای آزاد        شان برخوردارند و مازاد بر اعتبار کارت       

 پرداخت خواهند کرد.   

 

 افق بلند مدت طرح کارت انرژی:  

با توجه به لزوم کاهش مصرف انرژی و پرهیز از عادت به س ح                 

عنوان الگوی مصرف، در طرح کارت انرژی،          مصرف ت یین شده به   

های انرژی که مبنای      ام سهم سرانه مصرف از حامل        پیشنهاد کرده 

محاسبه اعتبار یارانه انرژی هر ایرانی با نرخ آزاد )انرژی و ارز(                 

نسبت به س ح مصرف سال        %4سال، ساالنه     01مدت    است، به 

شروع طرح کاهش یابد )قابل تحقق است و غیرممرن و حتی                 

عنوان   سرانه سال اول برسد و ب د از آن به          %41سشت نیست( تا به     

باقی بماند و هر ایرانی از آن بهرمند              "حق شهروندی ایرانیان   "

 باشند.
 

 بندی نهایج حاصل از اجرای طرح کارت انرژی:   جم 

گشا برای کاهش شدت مصرف انرژی        مشکل »کارت انرژی «

 و گامی ملثری در تلسعه عدالت اجهماعی در اقهصاد

اهداف اصلی طرح کارت یا حساب اعتباری یارانه انرژی تحقق               

های   مندی همه ایرانیان از یارانه        یابد، ی نی عدالت در بهره        می

شود،   هنگفت انرژی که امروز به شرل بسیار ناعادالنه تقیسم می            

سازی   چنین کاهش مصرف انرژی، بهینه        محقق خواهد شد، هم    

های پاک تجدیدپذیر تحقق خواهد        مصرف انرژی و توس ه انرژی     

یافت و در نهایت، کشور در مسیر درست توس ه و عدالت قرار                  

 خواهد گرفت.

های انرژی در قال  طرح کارت        در صورت واق ی سازی قیمت حامل 

های عمرانی و توس ه      انرژی، دست دولت برای افزایش بودجه بشش      

بهداشت و درمان، خدمات تامین اجتماعی و آموزش عمومی، باز             

 خواهد شد.  

 

 دکهر جلاد نلفرسهی

مدیرعامل   -مدرس دانشگاه و پژوهشگر حلزه اقهصاد انرژی       

 و عضل هیات مدیره انجمن جامعه ایمن کشلر

 0391اسفند 
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 چکیده

برای اکتشاف، استشراج و   با توجه به پیشینه صن ت نفت در ایران ،          

تولید نفت، نیازمند ان قاد قرارداد به منظور بهره گیری از بهتبریبن             

های روز با شرکتهای صاح  فناوری در این عرصبه اسبت.               فناوری

کشورهای خاورمیانه، عموما از فناوری شرکتهای بزرگ نفتی دنبیبا           

که همگان نام آنها را شنیده ایم مثل شل، توتال، انی، رپسول و ....                  

کنند تا بتوانند با سرعت بیشتری میادین نفت و گاز  را              استفاده می 

این امر برای کشور ما که دارای چندین مبیبدان              .به تولید برسانند  

مشترک نفتی و گازی با همسایگان است از اهمبیبت ببیبشبتبری                 

برخوردار است چراکه در میادین مشترک، منابن نفت یا گاز موجود           

در آن بین دو کشور مشترک است و هر کشوری که ببتبوانبد ایبن         

البته هدف از ان قباد       .منابن را زودتر برداشت کند، پیروز خواهد شد       

قراردادهای نفتی، صرفا میادین مشترک نیست بلره افزایش ضری          

بازیافت از میادین غیرمشترک نیز مورد توجه اسبت. ایبن ببدیبن               

م ناست که میزان برداشت نفت از مبیبادیبن غبیبرمشبتبرک در                  

درازمدت افزایش یافته و از مشازن نفت و گاز صبیبانبت شبود تبا                 

بازدهی آنها در طول مدت کاهش نیابد. بنابراین ببا قبراردادهبای                

جدید نفتی، هم میادین مشترک وهم میادین داخلی مورد تبوجبه             

 .است

لذا در این مقاله س ی شده تا با ساخبتبار و البگبوی قبراردهبای                     

باالدستی نفت و گاز و شرای  آن ها و همچنین در بشش آخبر ببا                 

 نحوه نظارت بر ان قاد قرارداد ها نیز آشنا شویم .

 مقدمه

با کشف نفت در ایران که در جهان مدرن امبروز حبربم طبالی                   

صن تی را دارد، فصلی جدید در رواب  ایران با سایر کشبورهبا ببه                

وجود آمد. ازهمان ابتدای کشف این ماده حیاتی در ایران، هبمبواره    

قدرت های است ماری به دنبال دست یابی به این منبن انرژی ببوده      

اند. از آن رو تالش می کردند تا با ان قاد قراردادهایی با دولت ایران               

به منابن عظیم نفتی ایران دست پیدا کنند.  ایران نیز با توجبه ببه        

شرای  زمان، قراردادهای مت ددی با این کشورها من بقبد کبرد و            

گاهی با آنان درگیر و زمانی آلت دست آنها شد. از طرف دیگر ایبن                

کشورها در پی دستیابی به این منابن به نوعی در امور داخلی ایبران   

 نیز دخالت می کردند تا به اهداف خود دست یابند.  

اما امروزه کشور ایران در این شرای  به خصوص زمانی و سیباسبی               

برای اکتشاف، استشراج و تولید نفت، نیازمند ان قباد قبرارداد ببه               

های روز با شرکتهای صباحب          منظور بهره گیری از بهترین فناوری     

فناوری در این عرصه است. کشورهای خاورمیانه، عموما از فنباوری            

شرکتهای بزرگ نفتی دنیا که همگان نام آنها را شنیده ایم مبثبل               

کنند تا بتوانند با سبرعبت    شل، توتال، انی، رپسول و .... استفاده می         

بیشتری میادین نفت و گاز را به تولید برسانند. این امر برای کشور               

ما که دارای چندین میدان مشترک نفتی و گازی با همبسبایبگبان               

است از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه در میادین مشترک،          

منابن نفت یا گاز موجود در آن بین دو کشور مشترک است و هبر                

کشوری که بتواند این منابن را زودتر برداشت کند، پیروز خبواهبد              

شد. کشور ما دارای میادین مشترک نفت و گاز فراوانی اسبت کبه                

اند و میدان گبازی پبارس        اغل  در جنوب و غرب کشور واقن شده   

جنوبی در خلیج فارس که با ق ر مشترک است و میادین نبفبتبی                

مشهور به میادین غرب کارون که با عراق مشترک هستند بیش از             

 سایر میادین شهرت دارند. 

هرچند که میادین مشترک دیگری هم بین ایران با کشبورهبایبی              

همچون عمان، امارات، کویت و عربستان وجود دارد که در ببیبن               

مجموعه این میادین ایران تنها در یک میدان به نام هنگام، تولبیبد              

را به موقن شروع کرده و در سایر میادین یا ف الیتی صورت نگرفتبه              

 تر از کشورهای دیگر است.  یا اگر هم گرفته، ایران عق 

 حمیدرضا عفیفی

آشنایی با ساخهار و الگلی قراردادهای 

 باال دسهی نفت و گاز در ایران
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البته برای تاخیر ایران در برداشت از میبادیبن مشبتبرک دالیبل                 

فراوانی وجود دارد که یری از آنها دیرتر شروع شدن برداشت ایران            

از میادین مشترک به دالیلی همچون بروز جنگ تحمیلی و سپبس          

ها است. ایران برای افزایش تولید نفت و گاز نیازمند ان بقباد                تحریم

قرارداد با شرکتهای بزرگ نفتی است تا بتواند با سرعت بیشبتبری              

های خود را بویژه در ده سال اخیبر کبه ببه دلبیبل                     ماندگی  عق 

هبای    ها امران همراری با شرکتهای خارجی و جذب سرمایه          تحریم

هبا   آنان وجود نداشت جبران کند. به همین دلیل پس از لغو تحریم       

و دوره پساتحریم، موضوع قراردادهای نفتی م رح شبد تبا ایبران          

بتواند کشورهای دیگر را به ت امل و همراری در میادیبن نبفبتبی                

 ترغی  کند.

البته هدف از ان قاد قراردادهای نفتی، صرفا میادین مشترک نیست          

بلره افزایش ضری  بازیافت از میادین غیرمشترک نیز مورد توجبه           

است. این بدین م ناست که میزان برداشت نبفبت از مبیبادیبن                   

غیرمشترک در درازمدت افزایش یافته و از مشازن نفت و گاز نبیبز              

صیانت شود تا بازدهی آنها در طول مدت کاهش نیابد. بنابراین ببا               

داخلی مبورد تبوجبه        و قراردادهای جدید نفتی،  میادین مشترک  

 است.

 

 چرا قراردادهای جدید نفهی؟

ها، از قراردادهای جدید نفتی سشن گبفبتبه       اما چرا مدام در رسانه   

شود؟ مگر قراردادها، قدیم و جدید است؟ برای پاسخ ببه ایبن                 می

پرسش الزم است بدانیم که قبال قراردادهایی که در مورد میبادیبن           

شد قراردادهایبی ببه        نفت و گاز ایران در دوره اصالحات من قد می        

نام بین متقابل بود و اکنون پس از نزدیک به ده سال تحریبم کبه                 

قراردادهای جدیدی با شرکتهای خارجی من قد نشده بود، تصمیبم          

بر آن شد اشراالت قراردادهای بین متقابل رفن شود و قراردادهبای            

گویند و برخی همچون وزیبر   می IPCجدید نفتی که برخی به آن  

نفت، نام قراردادهای بین متقابل ترامل یافته روی آن گذاشته انبد          

تدوین شود. اصوال برای توس ه میادین نفت و گباز، قبراردادهبای                

شود که برخی از آنها به دلیل قوانین ایبران، در     مشتلفی من قد می  

هبای قبراردادی       کشور ما قابلیت اجرایی ندارد. مروری بر این مدل         

 خالی از ل ف نیست.

 

 مروری بر تاریخچه قراردادها در ایران

 قرارداد رویهر

اولین قرارداد برای استشراج منابن زیرزمینی ایران را نباصبرالبدیبن        

شاه با یری از اتباع انگلیس به نام رویتر بست. این قرارداد کبه در         

نوع خود کم نظیر بود تمام سرزمین ایران را در بر گرفت و انحصبار   

ایجاد راه آهن، تراموا و استشراج منابن طبی ی به جزء منابن طال و            

 51سال به رویتر واگذار می کرد. رویتر مبلبغ             11نقره را به مدت     

میلیون لیره استرلینگ را به عنوان سپرده به شاه پرداخبت، سبال              

ب د در دیدار شاه از سن پ رزبورگ، دولت روسیه اعتراض خود را             

به این قرارداد نشان داد و از طرفی چون این قبرارداد در داخبل                  

ایران با مشالفت شدید علما از جمله مال علی کنی روبروشبد، شباه      

 مجبور شد قرارداد را لغو کند و سپرده مزبور نیز ضب  شد.

 

 امهیاز دارسی

ویلیام ناکس دارسی تب ه بریتانیا و از مردم استرالیا بود. دارسی در            

نتیجه م ال ه تاریخ کهن ایران آگاهی داشت که ایرانیان باستان در     

آتشرده های خود مش ل های بزرگ روغن را می سوزاندند و از آن             

ش له های سفید و پر رنگ به اطراف پراکنده می شد. او می                    

دانست که ایرانی ها با احترام خاص به این ش له ها می نگریستند              

و آنان را آثار یزدانی می پنداشتند. دارسی پس از آگاهی از منابن               

نفتی ایران و با توجه به اشاره مورگان به این میادین، دو نماینده               

را به ایران فرستاد تا امتیازی را به           »کوت و ماریوت  «ویژه خود،   

دست آورند و از هاردینگ وزیر مشتار انگلیس در ایران نیز خواست          

تا برای او نزد دولت ایران وساطت کند. هاردینگ با دادن وعده                

سهام این شرکت به افراد با نفوذ ایران و از جمله اتابک این مشرل              

را تا حدی بر طرف کرد. قرارداد در تاریخ بیست و هشتم ماه مه                 

میالدی توس  ماریوت )وکیل دارسی( و مظفرالدین شاه به          0810

امضاء رسید. به موج  فصل هشتم، نهم، دهم و شانزدهم، دارسی            

مت هد شده بود طی دو سال پس از اخذ امتیاز، شرکت یا شرکت               

هایی را برای بهره برداری از امتیاز نفت تاسیس کند و از منابن                 

هزار لیره انگلیسی     21در صد به اضافه مبلغ 02خالص سالیانه خود  

هزار به صورت سهام به دولت ایران واگذار نمایند.        21نقدا و م ادل  

سال بود و پس از انقضای دوره امتیاز، تمام وسایل            21مدت امتیاز   

و ابنیه و ادوات موجود شرکت جهت ادامه بهره برداری به دولت               

گرفت حوزه اصلی شرکت محدود به یک مایل مربن           ایران ت لق می  

در میدان نفتی نفتون در داخل اراضی خوانین بشتیاری واقن شده            

 بود.
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شرکت نیز به منظور جل  نظر خوانین بشتیاری قراردادی را با آنها            

من قد کرد و طبق آن سه درصد سهام هر شرکتی را که در آن                  

 حدود حفاری می کرد مت لق به آنان بود.  

سرمایه دارسی تقریبا پیش از استشراج نفت به پایان رسیده بود، از            

این رو به فرر تقاضای کمک مالی افتاد. دولت انگلیس از ترس                 

افتادن سهام شرکت به دست سهام داران آمریرایی و هلندی از او              

خواست تا زمان پیدا شدن سهام داران انگلیسی صبر کند. در سال             

دریا ساالر لرد فیش فرمانده نیروی دریایی انگلستان و                0815

رئیس کمیته بررسی منابن نفت جهت سوخت ناوگان نظامی                

بریتانیا با دارسی تماس گرفت تا او را به همراری و واگذاری سهام              

راضی کند. پس از مذاکراتی سرانجام توافق شد           »استراترونا«به  

را با شرکت کردن       »سندیرای امتیازات «شرکت جدیدی به نام      

، 0291تشریل دهند. باالخره پنج خرداد ماه        »شرکت نفت برمه  «

متری به نتیجه     321اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در عمق           

م لوب رسید و نفت با فشار بسیار زیاد فوران کرد. در آوریل                   

 2با سرمایه ای بالغ بر          »شرکت نفت ایران و انگلیس      «  0818

میلیون لیره جانشین شرکت سند یرای امتیازات شد و در لندن به            

به سمت ریاست هیات مدیره و        »استراترونا«ثبت رسید. همچنین    

 دارسی به مدیریت آن بر گزیده شدند.

 

 قرارداد آرمیهاژ اسمیت

این قرارداد به خاطر اختالف دولت ایران با شرکت نفت بر سر                 

ت بیر و تفسیرها از امتیاز نامه دارسی ناشی می شد، اساس این                

اختالف بر سر ق ن لوله نفت در زمان جنگ به وسیله آلمانی ها                

قرارداد دارسی مسول   05بود. دولت انگلیس، ایران را طبق فصل          

حفاظت از اموال و کارکنان شرکت می دانست و شرکت نیز م تقد             

 بود ایران نتوانسته است از خ وط لوله محافظت کند.

این قرارداد    01مشرل جدی دیگر این بود که به موج  فصل              

درصد منافن خالص شرکت یا شرکت هایی که تاسیس            02شرکت  

می شوند را به ایران می داد و دولت ایران م تقد بود این فصل                  

شامل آن شرکت هایی که خارج از ایران تاسیس خواهد شد، نیز               

شرکت م تقد بود قرارداد تنها شرکت هایی را که در            می شود. اما    

داخل ایران و زیر نظر مستقیم دارسی اداره می شوند، در بر می                

گیرد. اختالف نظر سوم بر سر تشفیف قیمت فروش نفت به نیروی             

دریایی بریتانیا بود و از سویی حق السهم ایران از منافن شرکت از               

لحاظ مبلغ و موعد پرداخت وضن قابل قبولی نداشت. م اون وزارت           

انتصاب آرمیتاژ اسمیت را به       0828اوت    28دارایی طی نامه مورخ     

عنوان نماینده دولت ایران برای تسویه نهایی کلیه موارد اختالف             

میان شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت شاهنشاهی ایران اعالم             

کرد. اسمیت پس از بررسی اختالف و مذاکره با شرکت نفت در                

لندن، راه حل هایی را برای رفن اختالف طرفین ارائه نمود و پس از         

مراج ت به تهران طرح حل اختالف را که شرکت با آن موافقت                

کرده بود به تایید دولت ایران رساند و مت اق  آن شرکت نفت به               

دولت ایران اطالع داد که از م البه دعاوی خود صرف نظر کرده و              

آمادگی شرکت را برای پرداخت یک میلیون لیره به عنوان تسویه             

 اعالم کرد.0808کلی دعاوی مورد بحث تا پایان سال 

 

 امهیاز نفهی شمال

دولت ایران از ابتدا مناطق شمالی را برای دولت روسیه کنار                  

گذاشته بود و در قرارداد دارسی نیز استان های آذربایجان، گیالن،            

مازندران، خراسان و گرگان جدا شده بود ولی روسیه هیچگاه                

نتوانست از این شرای  استفاده کند. دو سال قبل از تشریل شرکت            

محمدولی خان   «نفت ایران و انگلیس رئیس الوزرای ایران               

سال برای استشراج نفت و گاز         11امتیازی را به مدت        »تنرابنی

طبی ی در تنرابن، کجور و کالرستاق به یک تب ه روس به نام                 

واگذار کرد و وثوق الدوله که سال ب د به نشست                »خوشتاریا«

 وزیری رسیده بود آن را تصوی  کرد.  

بر قرار بود و با وقوع         0814این قرارداد تا انقالب روسیه در سال         

انقالب و لغو کلیه قراردادهای دولت تزاری روسیه، این قرارداد نیز            

هزار لیره  011لغو شد. در آن زمان نیز شرکت نفت با پرداخت                

امتیاز خوشتاریا را از او خریداری کرد وشرکت تاب ه ای با عنوان               

میلیون لیره ایجاد شد. اگر چه واگذاری         3شرکت شمال با سرمایه     

امتیاز خوشتاریا به دولت انگلیس، دولت روسیه را از نفت ایران               

 محروم می کرد اما انگلیس نیز در این میان بی رقی  نماند.

مجلس امتیاز نامه خوشتاریا را بی اعتبار اعالم          0820نوامبر  22در  

 4ساله استشراج نفت را در         41کرد و با اکثریت آرا اع ای امتیاز         

تصوی    »استاندارد نیوجرزی «ایالت شمالی ایران به شرکت نفت        

درصد سود غیرخالص     04کرد و مقرر شد که دولت از این قرارداد           

قراردادی بین شرکت سینرر      0823دسامبر    21را دریافت کند. در     

و ایران بسته شد که چهار ایالت از پنج ایالت شمالی ایران را در بر                

میگرفت. دولت ایران پنجمین ایالت را برای شرکت ایرانی نگه               

داشته بود. سینرر نیز در تحقق قرارداد با دو مشرل روبرو بود: اول              
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دولت ایران باید ده میلیون دالر تامین می کرد و دومین مشرل                

تحصیل اجازه از دولت شوروی برای حمل نفت از حوزه های نفت              

 خیز شمال از طریق شوروی برای رسیدن به بازارهای جهان.

از دوره قاجار با کشف نفت رواب  ایران با دیگر کشورها به طور                 

قابل توجهی تغییر یافت یری از دالیل توجه کشورها به ایران به               

دست آوردن این ماده مهم بود. این مسئله رواب  ایران را با آنها در               

نوسان قرار می داد. از همان ابتدا نفت ایران که به مرات  خود                  

کشور به آن احتیاج فراوان داشت با قرارداد رویتر به تاراج بیگانگان            

رفت. امتیاز دارسی شروع نفوذ بیگانگان و است مارگران به ایران             

بود. آنها با بستن قراردادهای مت دد توانستند منابن نفتی ایران را             

تصاح  کنند. انگلیس در مقایسه با دیگر کشورهایی که در این               

برهه از تاریخ با ایران رواب  داشتند نقش موثری داشت و توانست              

به مرات  بیشتر از آنها نفت ایران را ببرد. اما با نفوذ هر چه بیشتر                 

انگلیس، کشورهای دیگر نیز متمایل شدند از نفت سهمی داشته             

باشند. به خصوص در جنگ جهانی، نفت ایران برای کشورهای               

 متفق بسیار ارزشمند بود و آنها به خوبی از اهمیت آن آگاه بودند.  

های مت دد علمی در صن ت نفت و          اما امروزه با توجه به پیشرفت      

همچنین شرای  تحریم در ایران توجه ویژه ای به قراردادها با توجه   

شود . که درادامه به بررسی این قراردادها             به شرای  موجود می    

 پردازیم . می

 

بندی   دسته کلی تقسیم    3به طور کلی در صن ت نفت قرار دادها به       

 شوند . می

 -3قراردادهای مشارکهی        -0قراردادهای امهیازی     -0

 قراردادهای خدماتی

 

 قراردادهای امهیازی

ترین قراردادهای نفتی     ترین و ابتدایی    قراردادهای امتیازی از قدیمی   

روند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مشزن یا           به شمار می  

کند و شرکت     میدانی مششص است، آن را به شرکتی واگذار می           

گذاری در عملیات اکتشاف، توس ه، بهره برداری و           یادشده سرمایه 

گیرد. در این نوع        بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می            

پذیرد و    های مربوط را می     گذار کلیه هزینه    قرارداد، شرکت سرمایه  

گیرد. این نوع     بهره مالرانه و مالیات نیز به مالک مشزن ت لق می           

قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور               

سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و              4-2م مول  

سال دوام خواهد داشت.      51تا    24گازی، م ادل عمر میدان، حدود      

این نوع قرارداد به دلیل سهم بندی منافن در قیاس با گذشته                  

ها به    تغییرات عمده ای کرده است. نشست اع ای امتیاز به دولت           

گرفت و من قه      مدت طوالنی پنجاه تا یرصد سال صورت می            

وسی ی گاه تا یک میلیون کیلومترمربن با منافن ویژه به دارنده                

شد.   امتیاز که کنترل کامل توس ه و تولید نفت را داشت، واگذار می           

حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، من قه امتیازی محدود            

 است.

شود   سال اع ا می    01حق اکتشاف برای مدتی کوتاه ی نی کمتر از         

سال است.    51تا    31و سقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده        

دهنده و امتیازگیرنده     قراردادهای جدید از نظر منافن میان امتیاز        

ان  اف پذیری بیشتری دارند؛ به طوری که در صورت افزایش               

قیمت نفت، ساز و کارهایی برای افزایش منافن میزبان پیش بینی             

ایران که مالریت     شده است. با توجه به قوانین جمهوری اسالمی         

توان در اختیار بیگانگان قرار داد این نوع              منابن کشور را نمی     

 قراردادها در کشور ما قابلیت اجرایی ندارد .

 

 قراردادهای مشارکهی

، «قراردادهای مشارکت در تولید       »قراردادهای مشارکتی به        

قراردادهای مشارکت در    »و   «قراردادهای مشارکت در سود     »

شوند که متناس  با نوع قرارداد، دو           تقسیم می  «گذاری  سرمایه

گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه         طرف در تولید، سود یا سرمایه     

شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف           سهیم می 

های نفتی در محدوده مرانی و زمانی مششص انجام           و توس ه میدان  

شود. هر یک از کشورهای دارای این ذخایر با در نظر               و تامین می  

گرفتن شرای  بازار جهانی، منافن ملی و نیازهای صن ت نفت خود،           

 گیرد. هر یک از انواع این قراردادها را به کار می

میالدی رواج یافت و پس از        0821این نوع قراردادها در طول دهه       

آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند.              

براساس این قرارداد، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت               

شود. حقوق مالرانه مت لق به دولت است،         گذاری تقسیم می    سرمایه

اما به واس ه مشارکت، دولت میزبان به طور م مول از طریق                 

گذار   شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه          

مرتب  است. در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت                

مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالرانه نیز تصریح                

 شده است.
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قراردادهای مشارکت در شرای  وجود ریسک و بدون ریسک من قد          

گذار   شوند. در شرای  ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه              می

های   نتواند منابن نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه                

گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت            سرمایه

 رود. نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می

در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف الزم باشد،          

های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف              تأمین کلیه هزینه   

خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه           

گذار خواهدبود،    ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمایه           هزینه

اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه ف الیت از طریق              

گذاری مشترک شدنی است. قراردادهای مشارکت در                سرمایه

گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار            سرمایه

آیند. براساس این قرارداد، کشور صاح  نفت و شرکت عامل در             می

شوند. در قرارداد      های نفتی سهیم می      سود و ریسک توافق نامه      

مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور               

م مول دشوار است، در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت                 

شود. ساختار قراردادهای مشارکت در صن ت          خارجی سپرده می  

نفت ایران در گذشته به گونه ای ت ریف شده بود که تصمیم                   

های یک طرفه دولت، به تنهایی در ت یین حاکمیت بر منابن              گیری

هیدروکربوری نافذ نبود و در عمل، حق حاکمیت ایران برای کنترل       

 شد. تض یف می

 

 قراردادهای خدماتی

قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاو خدماتی،               

قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی            

شوند که از این میان در دهه گذشته،              بین متقابل تقسیم می     

 گرفت. قراردادهای بین متقابل در کشور ما مورد استفاده قرار می

گذار خارجی کلیه وجوه       در قرارداد بین متقابل، شرکت سرمایه        

گذاری همچون نص  تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری            سرمایه

گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار                را برعهده می  

کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت                    می

شود.   گذار از طریق دریافت محصوالت تولیدی انجام می            سرمایه

بندی قرارداد بین متقابل در رده قراردادهای خرید               علت طبقه 

گذاری از    خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه    

 گیرد. های نفتی صورت می محل مای ات گازی، نفت خام و فرآورده

این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالریت بشش          

داند، همچون ایران    خصوصی یا خارجی را بر صن ت نفت منتفی می 

های نفتی، این      شود. روش خاص بازپرداخت هزینه        استفاده می 

قراردادها را از دیگر انواع قراردادهای خدماتی متمایز کرده است، به          

گونه ای که تجربه ای جدید برای صن ت نفت ایران و حتی دنیا به              

گذار   رود و بر اساس آنها، نوعی ت امل متقابل با سرمایه              شمار می 

خارجی و روشی برای تامین سرمایه به منظور اجرای طرح جامن             

 شود. های نفتی ت ریف می توس ه میدان

بر اساس این شیوه قراردادی، طرف قرارداد با شرکت ملی نفت                

ایران، مسؤلیت تامین مالی و اجرای کل پروژه را تا مرحله تولید به              

گیرد و تامین انواع ماشین آالت و تجهیزات فنی و                  عهده می 

برارگیری کارشناسان مورد نیاز و پیمانراران فرعی و نظارت بر              

ف الیت آنها نیز به عهده این شرکت، به عنوان پیمانرار اصلی،                 

شود، ضمن آن که شرکت ملی نفت ایران به عنوان                گذاشته می 

نماینده دولت، افزون بر امضای قرارداد اجرای طرح جامن توس ه             

میدان هیدروکربوری با طرف قرارداد، قراردادهای جانبی دیگری را          

مانند موافقت نامه فروش درازمدت نفت خام با پیمانرار امضا                

اساس آن، پس از اجرای عملیات توس ه و تحقق              کند که بر    می

ها به    میزان تولیدی که در قرارداد ت یین شده است، تمام هزینه            

های مالی از محل تولیدات         همراه حق الزحمه، ریسک و هزینه       

شود که به صورت فروش نفت به قیمت روز و            میدان بازپرداخت می  

درصد از تولید میدان به شرکت پیمانرار،            21در سقف حداکثر     

 انجام خواهد شد.

، کنفرانسی در ایران با هدف مدل جدید         82اولین بار در اسفندماه     

تشریل شد و قرار بود چند ماه         IPC قراردادهای نفتی موسوم به   

(، کنفرانس دیگری در لندن برای م رفی این مدل            83ب د )بهار   

قراردادی به شرکت های خارجی برگزار شود و مذاکرات جدی با              

این شرکت ها که چند سال به دلیل تشدید تحریم ها عمال متوقف             

 شده بود، بار دیگر آغاز شود.

 مهم ترین اشراالت قراردادهای بین متقابل

 کوتاه مدت بودن دوره قرارداد .0

وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانرار به هزینه های سرمایه             .2

 ای

 نظارت ض یف کارفرما بر عملررد پیمانراران .3

 ان  اف پایین قرارداد .5

 های داخلی در پیمانرارهای فرعی کم توجهی به ظرفیت .4
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افزایش درآمدهای شرکت های خارجی با استفاده از سازوکار               

در کنار بلندمدت بودن دوره قرارداد و واگذاری           (fee)دستمزد    

دوره بهره برداری به این شرکت ها، سه ویژگی مهم این مدل                  

یا قراردادهای ترامل یافته بین        IPC جدید قراردادی هستند که   

متقابل را متمایز از قراردادهای بین متقابل می کنند و از دید                  

 وزارت نفت، اشراالت مدل قبلی قراردادی را برطرف می کنند.

هرچند قراردادهای بین متقابل در دوره زمانی تدوین آن )اوایل              

دهه هفتاد( با توجه به قیمت جهانی پایین نفت و همچنین کمبود             

منابن داخلی شرکت ملی نفت ایران، فرصت مناسبی برای کشور در           

توس ه برخی میادین هیدروکربوری به خصوص میدان مشترک            

گازی پارس جنوبی فراهم کردند. با این وجود، این قراردادها                 

اشراالت مهمی داشتند و مشرالت زیادی برای کشور در بلند مدت           

 ایجاد کردند که برخی از آنها عبارتست از:

 

 کوتاه مدت بودن دوره قرارداد

در قراردادهای بین متقابل بشش توس ه میدان به پیمانرار واگذار            

می گردید و پیمانرار موظف بود در بازه ی زمانی مششصی تولید              

اقتصادی توافق شده در قرارداد را محقق کند. با شروع تولید                  

اقتصادی از میدان، بازپرداخت هزینه های پیمانرار اعم از هزینه             

های سرمایه ای، غیر سرمایه ای، بانری و حق الزحمه از محل                 

درآمد خود میدان صورت می گرفت. لذا پیمانرار در توس ه میدان            

به نحوی عمل می کرد که بازپرداخت های او تضمین شود و تولید              

از میدان در بلندمدت برای او اهمیت و اولویتی نداشت. در نتیجه،             

تولید غیر صیانتی از میادین صورت می گرفت. به طور مششص می         

توان افت شدید فشار مشزن را پس از سال های تحقق بازپرداخت،             

 در این قراردادها انتظار داشت. 

 

 وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانرار به هزینه های سرمایه ای

در قراردادهای بین متقابل، حق الزحمه پیمانرار بر مبنای درصدی           

از هزینه های سرمایه ای پرداخت می شود که نتیجه آن، تالش               

پیمانرار برای افزایش این هزینه ها تا حداکثر مقدار ممرن است.             

البته در نسل اول و دوم این قراردادها سقفی برای هزینه های                 

سرمایه ای در نظر گرفته شد تا پیمانرار نتواند بیش از حد این                 

مقادیر را افزایش دهد، ولی در نتیجه این رویررد، پیمانرار کیفیت            

پیمان را قربانی جبران هزینه های خود می کرد )مثال عالقه ای به              

استفاده از فناوری های پیشرفته در این پروژه ها نداشت(. اما در               

نسل سوم این قراردادها، از سازوکار دیگری استفاده شد که بر                

اساس آن سقفی برای هزینه های سرمایه ای در نظر گرفته نشد و              

مبنای تمامی هزینه ها، برگزاری مناقصه بود. این رویررد مشرالت           

سقف هزینه های سرمایه ای را از بین می برد ولی مشرالت                   

دیگری به وجود می آورد که از آن جمله افزایش بیش از حد هزینه    

های سرمایه ای و عدم کارآیی سازوکار مناقصه برای ت یین شفاف            

 هزینه ها بود.

 

 نظارت ض یف کارفرما بر عملررد پیمانراران 

نظر به کوتاه مدت بودن قراردادهای بین متقابل و عدم حضور                 

پیمانرار در دوره تولید، نقش کارفرما در نظارت بر پیمانرار در                

تحقق وظایف محوله، بسیار کلیدی است. به این م نی که کارفرما            

باید کامال به مدیریت مشزن مسل  باشد و برنامه جامن توس ه                

(MDP)              که از سوی پیمانرار ارائه می شود، را به صورت دقیق و

کارشناسی بررسی کند تا تمام عملیات توس ه میدان در راستای             

تحقق تولید صیانتی از مشزن باشد. عدم تسل  کارفرما بر دانش              

مدیریت مشزن مساوی با تحقق تولید غیر صیانتی از سوی پیمانرار      

برای تسرین در بازگشت سرمایه او، به بهای از دست دادن حجم               

زیادی از هیدروکربور در بلند مدت است.. بررسی قراردادهای بین            

متقابل نشان می دهد که س ح توانمندی شرکت های تاب ه شرکت      

ملی نفت ایران که در این قراردادها در نقش کارفرما حاضر                   

شدند، قابل مقایسه با شرکت های نفتی بین المللی نبود و در                می

نتیجه، عمال امران نظارت بر این شرکت ها توس  شرکت ملی                

نفت ایران وجود نداشت. خروجی این وض یت، کاهش شدید تولید           

 این میادین پس از اتمام بازپرداخت های پیمانرار آنها بود

 

 ان  اف پایین قرارداد

توس ه میادین، امری پیچیده است و نمی توان دستور کار                   

مششص و ثابتی را برای کل پروژه در نظر گرفت؛ به این م نی که               

پروژه گام به گام پیش برده می شود و بر اساس نتایج به دست                  

آمده از رفتار مشزن، تغییرات الزم در دستور کار قرار می گیرد.                

قراردادهای بین متقابل، از ان  اف الزم برخوردار نبودند و تغییر در           

 دستور کار به سشتی ممرن بود.

 

 

 کم توجهی به ظرفیت های داخلی در پیمانرارهای فرعی
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درصد(   41تا    31در قراردادهای بین متقابل سهم مششصی )بین          

بینی شده است. اما هم دستور        برای استفاده از امرانات داخلی پیش     

ال مل روشنی برای اجرا و نظارت بر آن وجود ندارد و هم کیفیت               

های داخلی مششص نیست. به عبارت دیگر،         به کارگیری توانمندی  

آالت،   های داخلی )اعم از خرید کاالها، اجاره ماشین            نوع ظرفیت 

استشدام کارگر ساده، برارگیری متشصصان و ...( که قرار است به             

کار گرفته شود مششص نیست. در نتیجه، ممرن است حتی سهم            

ت یین شده در قرارداد به لحاظ کمی کامال رعایت شود ولی تماما              

در خرید کاالهای ساده و استشدام کارگران ساده خالصه گردد              

بشصوص آنره ساختار کلی قرارداد مشوق پیمانراران در این زمینه          

بود. در قراردادهای بین متقابل تمامی ریسک مربوط به عدم                 

ها بیش از سقف      دستیابی به س ح تولید قراردادی، افزایش هزینه       

مجاز و تأخیر در اجرای عملیات و ساخت تجهیزات، بر عهده                  

گونه ت هد   خارجی قرار داشت و شرکت ملی نفت ایران هیچ شرکت  

شود، طبی تا طرف مقابل       و ریسری را در این زمینه متقبل نمی          

جهت حداقل نمودن ریسک خود، نیروی انسانی و همچنین کاالها           

های م تبر بین المللی تأمین       و تجهیزات مورد نیاز خود را از شرکت  

می نمود و عالقه چندانی به استفاده از توان داخلی بشصوص در               

 بشش های مهم پروژه نداشت.

 

راهکارهای وزارت نفت برای برطرف شدن اشکاالت             

 IPC قراردادهای بی  مهقابل در

مدیران ارشد وزارت نفت و اعضای کمیته بازنگری قراردادهای              

م تقدند ایرادات م رح شده در         IPC نفتی به عنوان طراحان     

موارد باال )به غیر از مورد پنجم ( با استفاده از سازوکارهای زیر در               

 این مدل قراردادی برطرف می شوند :

 

 بلند مدت بودن دوره قرارداد 

قراردادی بلند مدت است که شامل دوره ی            IPC از آن جا که    

شود و همچنین پاداش تولید به ازای تولید هر            توس ه و تولید می   

بشره پرداخت می گردد، نگاه پیمانرار به مشزن، نگاهی بلند مدت            

است. لذا پیمانرار برای دستیابی به سود حداکثری، خود را ملزم به            

تولید حداکثری می کند و برای تحقق تولید حداکثری، نگاهی               

صیانتی به میدان دارد و به دنبال حداکثر بازیافت از مشزن در                 

بر خالف بین متقابل، پیمانرار به          IPC بلندمدت است. لذا در     

 دنبال تحقق تولید صیانتی و بیشینه بازیافت از مشزن است.

 وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانرار به میزان تولید از میدان

حق الزحمه پیمانرار به میزان تولید وابسته بوده و به              IPC در 

صورت به ازاء تولید هر بشره نفت یا هر متر مر   گاز پرداخت                

می گردد. در نتیجه، بر خالف بین متقابل که حق الزحمه بر اساس             

هزینه های سرمایه ای است و پیمانرار را به افزایش هزینه ها                  

میزان حق الزحمه را به میزان تولید وابسته         IPC ترغی  می کند،  

می کند و منف ت پیمانرار را به تحقق تولید بیشتر گره می زند تا               

 افزایش هزینه ها.

 

 کاهش نقش نظارتی کارفرما 

قراردادی بلند مدت است و پرداخت حق         IPC با توجه به اینره    

الزحمه آن بر اساس میزان تولید صورت می گیرد، لذا پیمانرار               

برای تامین منافن خود به دنبال تحقق تولید حداکثری است و در              

این راستا تمامی هزینه های الزم را انجام می دهد و نیازی به                   

نظارت کارفرما برای تحقق تولید صیانتی نیست. بنابراین در این             

قراردادها بر خالف قراردادهای بین متقابل مسئولیت کارفرما کم            

رنگ می شود و از وظایف نظارتی او کاسته می شود و مشرل                   

 ض ف کارفرما در مدیریت مشزن حل می شود.

 

 ان  اف پذیری باالی قرارداد

 IPC             عمال توس ه پلرانی را محقق کرده است. در این قراردادها

سقفی برای هزینه های سرمایه ای در نظر گرفته نشده و پیمانرار             

متناس  با نیاز میدان، در میدان هزینه می کند و میزان هزینه                

های مورد نیاز، به صورت ساالنه به کمیته مشترک مدیریت                 

 پیشنهاد و به تصوی  می رسد.  

لذا عملیات توس ه در این قراردادها به صورت گام به گام و پلرانی              

صورت می گیرد و پیمانرار متناس  با رفتار مشزن در طول فرآیند            

 توس ه میدان، هزینه های خود را در میدان مدیریت می کند.

البته بسیاری از کارشناسان نقدهایی به این استدالل های                  

دارند که در اینجا صرفا به یری از آنها به عنوان                 IPC طراحان

 نمونه اشاره می کنیم.  

از دیدگاه کارشناسان، بلندمدت بودن دوره قرارداد، تضمین                

مناسبی برای تحقق تولید صیانتی از میادین نیست زیرا محاسبه             

که شامل    IPC حجم سرمایه گذاری و میزان بازپرداخت در            

بازگشت اصل سرمایه و پاداش تولید است، به وضوح موید این                

 موضوع است که بازگشت سرمایه های هزینه ای، به سرعت و طی  
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 سه الی چهار سال از شروع تولید اقتصادی از میدان اتفاق می افتد.  

بنابراین این احتمال وجود دارد که پیمانرار در دوره ازدیاد برداشت           

از میدان، انگیزه چندانی برای سرمایه گذاری مجدد نداشته باشد.            

که  IPC در نتیجه، با اجرای این رویررد، یری از اهداف اصلی              

همان ازدیاد برداشت از مشازن و تحقق تولید صیانتی است، محقق           

 نشواهد شد.

 

با تلجه به    (IPC)ویژگی های مدل جدید قراردادهای نفهی       

 مصلبه هیئت دولت

هیئت دولت درباره چارچوب کلی       85مهرماه    9با توجه به مصوبه     

شرای  عمومی، ساختار و    «مدل جدید قراردادهای نفتی با عنوان        

که تنها سند رسمی       »الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز        

 درباره این مدل قراردادی است .

 به طور کلی این مصوبات شامل بشش هایی به شرح زیر میباشد:

 ساختار و الگوی قراردادهای باال دستی نفت و گاز 

 نحوه نظارت بر ان قاد و اجرای قرارداد ها 

 شیوه نامه تشریل شورای عالی مهندسی مشزن 

               قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین

 نیازهای کشور

 قانون مالیات های مستقیم 

  ساله ششم توس ه ایران 4قانون برنامه 

            نحوه ت یین صالحیت شرکت های اکتشاف ، توس ه و تولید از

 یدان های نفت و گاز و کشور

  بشش اول این مصوبات بررسی شده است . 2که در این ارائه 

 ت اریف و اص الحات اولیه 

مانند تمامی قرارداد ها و مصوبات دیگر در قسمت این کتاب برخی            

ت اریف و اص الحات اولیه مانند نفت، گاز طبی ی، میدان نفتی یا             

گازی، میدان در حال تولید، مشرن، تولید اولیه، حداقل ت هدات             

اکتشافی، طرف اول قرارداد، طرف دوم قرارداد، هرینه های مالی،             

هرینه های بهره برداری، هزینه های مستقیم، هزینه های غیر               

مستقیم، من قه قراردادی، سقف باز هزینه های سرمایه ای، برنامه           

 مالی عملیات ساالنه و دستمزد و ... آورده شده است.

 قسمت تقسیم مشوند .3اما در این مصوبه قرارداد های نفتی به 

دسته اول : قراردادهای مربوط به اکتشاف و در صورت اکتشاف               

 توس ه آن

 دسته دوم : قراردادهای توس ه میدان و بهره برداری

دسته سوم : قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضری                

 بازیافت نفت

که در ادامه س ی شده تا برخی از شرای  مهم و موجود بر آن را                  

 مورد بررسی قرار دهیم .

 

 نلع عملیات و طلل دوره قرارداد 

در این مدل قراردادی، مدت قراردادهای نفتی بدون در نظر گرفتن           

سال است و بسته به توافق طرفین تا          21دوره هفت ساله اکتشاف،     

سال نیز قابل افزایش خواهد بود. این قراردادها دربرگیرنده               24

تمامی ف الیت های باالدستی نفت و گاز اعم از اکتشاف، توس ه و              

 (.0ماده  »ذ«و بند  1و  2تولید می شود )مواد 

 

 حلزه جغرافیایی اسهفاده از قرارداد 

این مدل قراردادی، قابلیت اجرا در تمامی گستره جغرافیایی آبی و            

جوار کشور را دارد )بند       خشری ایران و آب های آزاد بین المللی هم   

 (.0ماده  »پ«

 

 هزینه های پرداخهی به شرکت های خارجی

در این مدل قراردادی، کلیه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم و              

های بهره برداری را شرکت خارجی می پردازد و تمامی                 هزینه

هزینه ها به همراه بهره بانری و همچنین دستمزد، سود و سایر                

 41هزینه های جانبی، م ابق جدول زمان بندی، از محل حداکثر            

درصد تولید میدان، به شرکت خارجی پرداخت می گردد، به طوری     

که نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار و من قی برای طرف خارجی            

 (. 0ماده  »ط«و »ت«تامین شود )بندهای 

، پاداشی است که به ازای هر بشره         (fee) »دستمزد«مقصود از   

تولید نفت یا هر هزار فوت مر   گاز تولیدی از میادین دست                 

نشورده یا هر اضافه تولید از میادین در حال تولید، به شرکت                  

(. هدف از پیش بینی     0ماده   »ظ«خارجی پرداخت می گردد )بند      

این دستمزد برای طرف خارجی، ترغی  این شرکت به تولید                

صیانتی و حداکثر کردن تولید نهایی از میادین است. عالوه بر این،             

به منظور جذاب تر شدن این مدل قراردادی، این دستمزد به                 

قیمت نفت نیز مرتب  گردیده تا شرکت خارجی در سود و زیان               

حاصل از افزایش یا کاهش قیمت نفت سهیم گردد. این دستمزد              

متناس  با توان تولید و ریسک اکتشافی هر میدان و قیمت بین               

 المللی نفت و گاز محاسبه گردیده و همچنین در میادین مشترک 
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و ف الیت های پرریسک اکتشافی، ضرای  محاسبه این دستمزد             

افزایش می یابد. طبق مفاد مندرج در این الگو، این دستمزد مبنای            

و بند    3ماده   »پ«اصلی انتشاب طرف خارجی خواهد بود )بند          

 (.2ماده  »ب«

 

 شیله برآورد هزینه ها 

 open)در این مدل قراردادی، هزینه ها، برآوردی و با سقف باز              

capex)  (.9ماده  »ث«و بند  0ماده  »ل«است )بند 

 

 اسهفاده از تلان داخلی و انهقال فناوری 

در این مدل قراردادی، با هدف افزایش توان مدیریتی و مهندسی              

مشزن شرکت های داخلی و انتقال فناوری به آنها، شرکت یا                  

های صاح  صالحیت ایرانی)       مشارکت طرف خارجی و شرکت      

JOA    یاJOC  گردد که کلیه عملیات توس ه و بهره         ( تاسیس می

برداری میدان نفتی را تحت نظارت، مدیریت و مسئولیت شرکت             

خارجی و با پشتیبانی کامل فنی و مالی وی به انجام می رساند                 

(. همچنین طرف دوم قرارداد موظف به ارایه           0ماده   »ع«)بند  

برنامه انتقال و توس ه فناوری به عنوان بششی از برنامه مالی                  

 (.5ماده  »الف«عملیاتی ساالنه است )بند 

 

 حفظ حاکمیت ملی 

در این مدل قراردادی حف  حاکمیت ملی صراحتا ذکر شده است             

( اما مدیریت کل پروژه و مهندسی مشزن به           3ماده   »الف«)بند  

 »ج«صورت کامل به شرکت خارجی محول گردیده است )بند             

(. در همین راستا، اگر       0ماده   »ذ«و   »ع«و بندهای      9ماده  

شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما بشواهد بششی از بهره                

برداری را به شرکت های تاب ه خود واگذار نماید، شرکت تاب ه باید             

تمامی دستورال مل های طرف دوم قرارداد را بی کم و کاست اجرا             

نموده و اگر تب یت از برخی دستورال مل ها را به لحاظ فنی و                  

اجرایی برخالف مصالح مشزن تششیص داده و اجرا ننماید، این امر            

به منزله نقض قرارداد اصلی از سوی کارفرما تلقی شده و شرکت               

ملی نفت ایران را ملزم به پرداخت خسارت خواهد کرد )تبصره بند            

 (.00ماده  »الف«

نحوه نظارت بر ان قاد و اجرای قراردادهای نفتی به ترتی  تایید               

وزارت نفت، تصوی  شورای اقتصاد، تایید رییس مجلس شورای             

اسالمی، تایید هیئت عالی نظارت منابن نفتی، تایید رییس جمهور،          

 ثبت و ضب  مرتوب شده و تصوی  شورای عالی امنیت ملی است.

 

 نهیجه گیری

قراردادهای نفتی جزء پیچیده ترین قراردادها با اب اد گوناگون              

حقوقی، مالی، اقتصبادی، فنبی، مهندسی و حتی فراتر از آن،                

سیاسی، اجتماعی، امنیتی، زیست محی ی و در یک کبالم                 

حباکمیتی هستند. تنظیم و تمشیت این قراردادها به نحوی که              

تمام این مالحظات را به نحو م لوب پاسبخ  گوید و در راستای                

حداکثرسازی منافن ملی عمل کنند، کاری بس عظیم و سترگ              

است. امروزه کشورهای دارای ذخایر غنی نفت و گاز، در یک فضای            

رقابتی بسیار فشرده در عرصه تجارت بین الملل، در پی جذب                

حداکثر سرمایه، دانش، فناوری و توان مدیریتی موجود در دنیا ببه            

منظور استفاده بهینه از منابن خود هستند. ضرورتاو، ایران نیبز بایبد           

تبالش نمایبد در ایبن رقاببت تنگا تنگ جایگاه خود را بیابد و                 

انباشت روزافزون هزینه فرصت عظیمی را که در خالل سال هبای            

 گذشته متحمل شده است، متوقف کند.  

به هر حال، نمیتوان نادیده انگاشت که قراردادهای نفتبی در                 

بشبش باالدسبتی، م  بوف ببه  اجرای ابرپروژه های دنیای صن ت          

اند و موفقیت آنها عالوه بر مدل قراردادی شایسبته و م لبوب،               

نیازمند همراری و هماهنگی در میان تمام ارکان یک کشور                 

 خیز چون ایران است.  نفت
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صن ت نفت و گاز نقش مهمی در پرتفولیو تولید انرژی جهانی ایفا             

درصد از ترکی  انرژی      55تا    51ها حدود     خواهد کرد و هیدروکربن 

تشریل خواهند داد. گاز جای نفت را           2141جهانی را در سال      

تا   2133خواهد گرفت و  به عنوان بزرگترین حامل انرژی از سال             

خواهد بود.اینره بر طبق مدل        2141بینی ی نی     آخر دوره پیش  

DNV   سال آینده در این دورنما، تقاضا برای نفت و گاز به              04در

مقدار ماکزیمم خودش خواهد رسید و از آن به ب د روند کاهش را              

ها در بشش نفت و       خواهد داشت اصال به این م نا نیست که ف الیت        

 گاز ض یف خواهد بود.

تامین انرژی از طریق برق به بیش از دو برابر مقدار ف لی آن تا                  

تقاضای انرژی جهان به وسیله       %54رسد تا در واقن       می  2141سال  

های خورشیدی و انرژی باد بیش از         نیروی برق تامین شود و سلول     

دو سوم از این مقدار مصرف از انرژی الرتریسیته را در آن زمان                 

 تامین خواهند کرد.  

های انرژی قابل تامین خواهد بود. به            در این گذار انرژی، هزینه     

کمتر از االن     2141جهان، مشارج انرژی در سال        GDPنسبت  

از رود ی نی     گذاری انتظار می    خواهد بود. تغییر بزرگی در سرمایه      

تجدیدپذیر  های      بیشتری به سمت انرژی    CAPEX  2128سال  

گذاری برای    های سرمایه   خواهد رفت و بشش کمتری صرف هزینه       

 پروژه های فسیلی خواهد شد.

به انرژی کمتری نیاز خواهد داشت که این به           2131جهان از دهه    

 خاطر رشد سرین بازدهی انرژی است.

ترکی  انرژی اولیه به طور مساوی بین منابن               2141در سال    

 گردد. فسیلی و غیرفسیلی تقسیم می

میالدی به ماکزیمم      2121تقاضای نفت در سال در اواخر دهه           

خود می رسد و گاز طبی ی جای نفت را خواهد گرفت و به عنوان                

 خواهد بود. 2122بزرگترین منبن انرژی در سال 

میادین نفتی و گازی موجود با سرعتی باالتر  از کاهش در تقاضای              

احتیاج   2151نفت تشلیه می شود و میادین نفتی جدید تا سال             

 خواهد بود.

 

 

 سیدمجتبی حسینی نس 

بررسی روند تحلالت انرژی با اسهفاده 

 از مناب  مخهلف
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IMO2020 
 ها   اقدامی جسلرانه برای کاهش میزان آللدگی ناشی از سلخت کشهی

 با کاهش میزان سللفلر سلخت

 کی

 چگلنه

05.0%  

77%  

 % 374کاهش مقدار سولفور از 
 ها وجود نشواهد داشت. تقریبا هیچ سولفوری در سوخت کشتی-

 ها ازاد شده از کشتی Soxکاهش در مقدار کل 

 Soxمیلیون تن  974کاهش ساالنه حدود -

2121اول ژانویه   از 

 آللدگی هلا و سالمهی

 
های زودرس جلوگیری از مرگ 

کاهش چشمگیر در اثرات منفی کشتیرانی بر سالمتی انسان به دلیل الودگی هوا 

  
 کاهش 

های مغزی سرته 

آسم 

های قلبی بیماری 

سرطان ریه 

کاهش آزادسازی سولفور به م نی کاهش 

 باران های اسیدی است:

 ،کاهش اسی  به محصوالت زراعی

 ها و موجودات آبزی جنگل

مقابله با اسیدی شدن اقیانوس 

 کجا

شلد مزایای ملثر بر سالمهی در همه جهان احساس می 

شلد در مناطق ساحلی این تغییر بیشهر احساس می 

پذیر تاثیر عمده در مناطق آسیب 
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 های  متداول  پرسش - 2121در سال  IMO IMOمسهندات 

  IMOفهرست مسهندات مرتبط با 
 

 معاهده
  MARPOL Annex VI  
 

 الحاقات  
        قدغن بودن سوخت نامن بق با اهدافی چون احتراق، پیش رانش یا عملیات ببر

 اجباری می شود.  2121روی عرشه کشتی( که از اول ماه مارس
 MEPC.305(73) 
  

 اقدامات اجرایی
      174برای اقدامات پایدار در مورد حد مبجباز            2108دستورال مل های سال% 

 MARPOL Annex VI(MEPC.320(74))گوگرد، تحت م اهده
    سازی جهت نصب  تبجبهبیبزات جبدیبد )                  دستورال مل برای صن ت کشتی

MEPC.1Circ.878) 
 

 بههرین کاربرد و نحله اجرا
                تهیه راهنمای بهترین خریداران و استفاده کنندگان  سوخت با گوگرد کمتر از

wt%4/1 

      تهیه راهنمای بهترین فروشندگان و تامین کنندگان از سوخت با گوگرد کمتر از

wt%4/1 

  م رفی بهترین اعضایMARPOL 

 گیری و کنترل نمونه 

 گیری گازهای دودکش تهیه دستورال مل نمونه 

 گیری از سوخت تهیه دستورال مل نمونه 

IMO  های مهداول پرسش - 0101در سال 
 

 حد مجاز اسهفاده از گلگرد چقدر است؟
 

، حد مجاز گوگرد در ناوگان دریایی از 2121از اول ژانویه 
wt%5/3  بهwt% 5/0  کاهش یافت. این محدودیت بر مبنای
که در  (IMO)سازمان بین المللی دریانوردی   Annex VIقانون 

کنوانسیون بین المللی پیشگیری از آلودگی کشتیها 
(MARPOL)  .تصوی  شده است 

 
 چگلنه کشهی ها می تلانند با این میزان سللفلر سازگار شلند؟ 
 
   5.0استفاده از سوخت با میزان گوگرد کمتر از%   
  استفاده از سیستم تصفیه گازهای دودکش جهت جلوگیری از

انتشار اکسیدهای گوگرد در زمانی که سوخت با گوگرد بیشتر از 
 شود.  مصرف می درصد وزنی 0.5

   از یک سوخت جایگزین مثالو ال ان جی یا متانول استفاده
  کنند.

 .استفاده از سیستم تامین قدرت در ساحل در زمان لنگراندازی 
 
 

 چه کاری باید انجام دهند؟ 0101کشهی ها قبل از اول ژانلیه 
 
کارکنان کشتی ها و مالران آنها باید برنامه ریزی داشته باشند.  

دستورال ملهایی را منتشر کرده است که شامل  IMOسازمان 
 دستورال مل های طرح ریزی شده و اجرایی در مورد کشتی هاست.

 
 چه کسی مسئلل این اقدامات است؟

 
نظارت و اجرای این میزان حد مجاز، برعهده دولت های  عضو  سازمان 

MAPROL اند و  است . شناورها با نام هر کشوری که ثبت شده
 شوند.  کنند، شناسایی و ارزیابی می با هر پرچمی که تردد می

 
  IMOهای  کمک

 
IMO  با اعضای عضو و نیز صن ت کشتی سازی، تامین کننده های

انبارها و کارگران پاالیشگاهها اقداماتی را انجام داده است تا کشتی ها 
 بتوانند الزامات جدید را رعایت کنند.

های مت ددی مثل کنترل مقدار اکسیدهای گوگرد در  دستورال مل
 مبادی توس  این سازمان تهیه شده است. 

 
 آیا معافیت گمرکی و مالیاتی دراین زمینه وجلد دارد؟

 
اگر یک کشتی  نتواند سوخت جدید پیدا کند می تواند یک گزارش  

ترمیل کند. این شامل    (FONAR)عدم دسترسی به سوخت مناس 
 م افیت مالیاتی نمی شود.

 
 

 ترجمه و تنظیم: آزاده یاورنژاد، افسانه آتش افروز
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 در شماره بعد خلاهید خلاند:

 ای جلش هسهه 

 وضعیت انرژی کانادا 

 بررسی جنگ نفهی روسیه و عربسهان 

 بازار یکپارچه انرژی اتحادیه اروپا 

 و مطالب دیگر 
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