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رسانه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

از ديپلماسی نفت  در کارزار اوپک 
تا لزوم تغيير پارادايم در سرمايه گذاری

FGE بررسی بازار جهانی نفت در گفتگو با  مدیر بخش خاورمیانه موسسه



 پژوهشگاه صنعت نفت با رشکتی دانش بنیان درباره پروژه 

سیستم نوین هوازدا با استفاده از نسل نو ماژول های غشایی 

پوشش دهی شده، قرارداد مشارکت پژوهشی امضا کرد. به 

گزارش نفت جنوب، جعفر توفیقی- رئیس پژوهشگاه صنعت 

نفت در حاشیه امضای این قرارداد اظهار کرد: پس از آنکه 

مرکز نوآوری پژوهشگاه فعالیت خود را آغاز کرد، فراخوانی با 

هدف جذب استارت آپ ها و شتاب دهنده ها برای فعال کردن 

این مرکز داده شــد، بر همین اساس این رشکت ها با توجه 

به ظرفیت پژوهشــی این مجموعه به پردیس های سه گانه 

مراجعه کردند و بر حسب مسائل مورد عالقه این رشکت ها 

و ظرفیــت موجود، موضوع مورد پژوهش انتخاب و فعالیت 

ایــن مجموعه ها نیــز در پی آن آغاز شــد. وی به قراردادی 

که در همین زمینه امضا شــد نیز اشاره کرد و گفت: ویژگی 

قرارداد آن است که این رشکت دانش بنیان از منظر فناوری 

و دانش بســیار پیرشفته است و به عبارتی مراحل تحقیق و 

توسعه را پشت رس گذاشته و تنها موضوع تجاری سازی آن 

در دســتور کار قرار دارد. رئیس پژوهشــگاه صنعت نفت با 

بیان اینکه پروژه در حال اجرای این رشکت به زمینه غشــا 

و گاززدایی از آب مربوط می شــود، گفت: نتیجه این پروژه 

کاربردهای بســیاری را در صنایع باالدســت، پایین دست و 

محیط زیســت دارد و دانش فنی جدیــدی را ارائه می کند. 

توفیقی افزود: خوشبختانه زمینه ای در پژوهشگاه آماده شده 

است که محققان این مجموعه در پژوهشگاه مستقر شوند و 

از امکانات پژوهشگاه استفاده کنند تا رسانجام بتوانیم دانش 

فنی تولیدشــده را تجاری و به بازار عرضه کنیم و اســتقرار 

رشکت های دانش بنیان بیشــر در پژوهشگاه ادامه خواهد 

داشت تا تحوالتی را در فعالیت های پژوهشگاه ایجاد کند. 

براساس گزارش ایســنا، همچنین فلور شایق- رئیس مرکز 

و نوآوری پژوهشــگاه صنعت نفت نیز در این باره گفت: این 

رشکت جزو نخســتین رشکت های دانش بنیان نوپاست که 

در پژوهشــگاه صنعت نفت مستقر خواهد شد و این موضوع 

می تواند سبب حضور رشکت های دانش بنیان نوپای دیگر در 

این مجموعه شود.

 روند پرشــتاب انبارسازی نفت توســط چین با ۷۰ دالری 

شدن قیمت هر بشکه نفت برنت ممکن است متوقف شود.

به گــزارش نفت جنــوب، محاســبات رویرز بر مبنــای آمار 

رســمی نشــان می دهد چین در آوریل احتماال از ذخایر نفت 

خود برداشت کرده است. پاالیشگاه های چینی ماه میالدی 

گذشته نفت بیشری از میزان تولید داخلی و واردات پاالیش 

کرده بودند که نشــان می دهد چین حدود ۲۸۰ هزار بشکه در 

روز از ذخایرش نفت برداشــت کرده است. طبق آمار رسمی، 

تولید پاالیشگاهی چین در آوریل بر مبنای ساالنه ۷.۵ درصد 

رشــد کرد. میانگین تولید پاالیشــگاهی در آوریــل ۱۴.۰۹ 

میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱۳.۱ میلیون بشکه در روز 

در آوریل ســال ۲۰۲۰ و اندکی باالتر از ۱۴.۰۸ میلیون بشکه 

در روز در مارس ســال ۲۰۲۱ بود. طبق برآورد رویرز، تولید 

داخلی و واردات چین ماه گذشته ۱۳.۸۱ میلیون بشکه در روز 

بوده و ۲۸۰ هزار بشــکه در روز دیگر از ذخایر برداشــت شده 

اســت. چین ذخایر نفت اســراتژیک و تجاری خود را اعالم 

نمی کنــد. از این رو تحلیلگران میزان ذخایر این کشــور را با 

اســتفاده از سیاست میزان خرید چین در چند ماه آینده برآورد 

می کنند. برآورد می شود چین در مارس حداکرث ۱.۶۳ میلیون 

بشــکه در روز نفت را به ذخایر تجاری یا اسراتژیک فرستاده 

است. این نرخ انبارسازی در مقایسه با ۹۲۰ هزار بشکه در روز 

آمار ژانویه و فوریه امسال باالتر است. برداشت نفت از ذخایر 

در آوریل از میزان ذخیره ســازی نفت چین کاســته و آن را از 

ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون به ۶۷۰ هزار بشــکه در 

روز رســانده که نصف نرخ ذخیره سازی در مدت مشابه سال 

۲۰۲۰ اســت. بر اســاس گزارش اویل پرایس، اگر ظرفیت 

ذخیره ســازی نفت چین پس از خرید فــوق العاده ارزانی که 

تابستان سال گذشته انجام داد، نزدیک به تکمیل باشد و اگر 

قیمت ها تا چند ماه آینده در مرز ۷۰ دالر در هر بشــکه بماند، 

ذخیره سازی نفت چین ممکن است به پایان برسد.

رئیس هیئت عامل اوپک بــر رضورت همکاری  جنوب

اعضــای اوپک برای تأمیــن عرضه پایــدار و باثبات انرژی 

تأکیــد کرد و گفت: در فضای نگران کننده ناشــی از شــیوع 

کرونا، اقدام های مهمی از ســوی کشورهای عضو اوپک با 

همکاری تولیدکننــدگان غیراوپک برای ایجاد امیدواری در 

بازار نفت انجام شــده است. امیرحســین زمانی نیا در یکصد 

و پنجاه و هشــتمین نشســت هیئت عامل اوپک با یادآوری 

رشایط دشوار صنعت نفت جهان در سال ۲۰۲۰، اظهار کرد: 

اتحاد، تعهد و عزم راسخ کشورهای عضو اوپک منجر به بروز 

ســطح جدیدی از احرام و شــخصیت برای این سازمان در 

سطوح عالی رتبه سیاست گذاری و در میان طیف گسرده ای 

از بازیگران صحنه انرژی جهان شــده اســت. نماینده ایران 

در هیئت عامــل اوپک با بیــان اینکه با وجود پرســش های 

پیــش روی ما، تقاضا برای انــرژی در جهان همچنان ادامه 

خواهد یافت و برخورداری از سبد متنوع و پایدار انرژی برای 

پاســخگویی به تقاضای جهان مورد نیاز خواهد بود، ترصیح 

کرد: در نتیجه این امر، وظیفه ســازمان ما مشابه آن چیزی 

اســت که در زمان تاسیس اوپک در سال ۱۹۶۰ با آن مواجه 

بودیم؛ همکاری با یکدیگر برای تأمین عرضه پایدار و باثبات 

انرژی به نفع تولیدکننــدگان، مرصف کنندگان و به طور کلی 

اقتصاد جهان. زمانی نیا از تالش هــای ماگلویره مانیه آکو، 

نماینده گابن در هیئت عامل اوپک در دوره ریاســت در سال 

۲۰۲۰ و همچنین از زحمات خســتگی ناپذیر محمد سانوسی 

بارکیندو، دبیرکل و کار مثال زدنی  کارکنان دبیرخانه در جهت 

موفقیت ســازمان اوپک قدردانی کرد. طبق اعالم مدیریت 

امور اوپــک و روابط با مجامع انــرژی وزارت نفت، یکصدو 

 OPEC Board( پنجاه و هشتمین نشست هیئت عامل اوپک

of Governors( چهارشنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان 

کشورهای عضو اوپک آغاز و پنجشنبه به کار خود پایان داد.  

امیرحسین زمانی نیا، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک که 

بــرای مذاکرات برجام در وین بــه رسمی برد با حضور در مقر 

دبیرخانه سازمان اوپک ریاست این نشست ویدئوکنفرانسی 

را بر عهده داشت. این نخستین نشست هیئت عامل اوپک در 

ســال ۲۰۲۱ است. در این نشست موضوعاتی مانند تصویب 

منت دستور نشســت گذشــته، پیگیری اجرای تصمیم های 

نشســت قبل هیئت عامل و تصمیم هــای اجالس کنفرانس 

اوپک، گزارش های مالی سال ۲۰۲۰، برنامه کاری و بودجه 

پیشــنهادی برای ســال ۲۰۲۲، گزارش دبیــرکل از آخرین 

اقدام هــا و فعالیت هــای دبیرخانــه در فاصلــه اجالس قبل 

هیئت عامل )آذر ۱۳۹۹( تاکنون و دیگر موضوعات تحقیقاتی 

و اداری دبیرخانه که دســتور کار مصوب هیئت عامل اوپک 

است به ترتیب مطرح و از دبیرخانه خواسته شد گزارش های 

مربوطه در هر بخش ارائه شود. اعضای هیئت عامل اوپک در 

ادامه این نشست به بیان نظرات، مالحظات و پیشنهادهای 

خود پرداختند که مقرر شــد دبیرخانه اوپک اقدام های الزم 

متناســب با نظرات و مالحظات ارائه شــده از سوی اعضای 

هیئت عامل را در دســتور کار قــرار داده و هیئت عامل اوپک 

را از نتایج اقدام ها مطلع کند. امیرحســین زمانی نیا، نماینده 

ایران در هیئت عامل اوپک بر اســاس تصمیم اجالس ۱۷۹ 

کنفرانس اوپک )آذر ماه ۱۳۹۹( به عنوان رئیس هیئت عامل 

این سازمان در سال ۲۰۲۱ میالدی برگزیده شد. هیئت عامل 

رکــن اجرایی اوپک اســت و هدایــت اداره امور ســازمان، 

اجرای تصمیم های نشســت، بررسی و اتخاذ تصمیم درباره 

گزارش های ارائه شده از ســوی دبیرکل، ارائه گزارش ها و 

توصیه ها به نشست وزارتی، تنظیم بودجه سازمان برای هر 

ســال تقویمی و تقدیم آن به نشست وزیران برای تصویب و 

... از عمده وظایف آن است.

نفتی ها برای حضور 
دانش بنیان های نوپا آستین باال زدند

چین انبارسازی نفت را متوقف کرد

یک تیرو دونشان اوپک در سیبل اقتصاد جهانی

2
افق نفت

  مدیرعامــل رشکت ملــی نفت ایــران از آغاز 

عملیات ارســال نفت خام از مبدأ گوره به ســمت 

جاسک خرب داد.

به گزارش نفت جنوب، مســعود کرباسیان با بیان 

اینکه طرح ملی انتقال نفت خام گوره به جاســک 

بزرگ ترین پروژه صنعت نفت اســت، اظهار کرد: 

تولید شیرهای انتقال، الکروپمپ های مورد نیاز، 

ســاخت هزار کیلومر خط لوله انتقال نفت در کنار ســاخت مخازن، پایانه و گوی شناور در 

منطقه جاسک با استفاده از توان داخلی نشان دهنده عزم ملی برای به ثمر رسیدن این طرح 

بزرگ و راهربدی است.

وی افزود: پروژه گوره - جاسک به دلیل حساسیت ها چند بار در مرحله تختال، ساخت لوله، 

توپکرانی و... تست های بیشری نسبت به دیگر پروژه ها پشت رس گذاشت تا بدون نقص 

و با بهرین کیفیت به رسانجام برسد.

مدیرعامل رشکت ملی نفت ایران ترصیح کرد: پس از رســیدن نفت به جاسک که کمر از 

یک ماه زمان می برد، در آینده ای نزدیک آیین افتتاح و بهره برداری رســمی این طرح ملی 

با حضور رئیس جمهوری برگزار خواهد شــد. بر اســاس گزارش وزارت نفت، طرح انتقال 

نفــت خام گوره به جاســک، طرحی ملی و راهربدی اســت که با حمایــت دولت و راهربی 

رشکت ملی نفت ایران و با هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز، 

ذخیره ســازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت 

خام، تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و متنوع سازی آن و توسعه پایدار و اشتغال زایی در 

سواحل مکران اجرا می شود.

ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت  رئیــس    

)اچ اس ئــی( رشکت ملــی مناطق نفت خیــز جنوب 

گفــت: به منظور حفظ محیط زیســت و جلوگیری از 

ســوزاندن گازهای همــراه، طرح فــروش گازهای 

مشعل در واحدهای منصوری، مارون ۳ و مارون ۶ به 

اجرا گذاشته شد. به گزارش نفت جنوب، محمدرضا 

نادری افزود: با اجرای این طرح در واحد مارون ۳ به 

مقدار ۱۲ میلیون فوت مکعب، در واحد بهره برداری منصوری به مقدار ۱۰ میلیون فوت مکعب و در 

واحد مارون ۶ پس از راه اندازی در آینده نزدیک به مقدار ۱۴ میلیون فوت مکعب در روز گازهای 

مشعل جمع آوری و به بخش خصوصی فروخته می شود. وی با بیان اینکه این پروژه ها در آستانه 

راه اندازی رســمی قرار دارند، گفت: در این طرح ها، رشکت های رسمایه گذار بخش خصوصی 

نسبت به نصب تأسیسات تقویت فشار گاز و احداث خطوط لوله مورد نیاز اقدام و گازهای مشعل را 

جمع آوری و به واحدهای پایین دست مرتبط با پروشیمی منتقل می کنند. رئیس ایمنی، بهداشت 

و محیط زیست )اچ اس ئی( رشکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ادامه داد: این طرح ها از سوزاندن 

روزانــه ۳۶ میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری می کنند که افزون بر آثار محیط زیســتی بارز آن از 

جمله کاهش انتشار حدود ۲۲ هزار تن در سال اکسیدهای گوگرد، ۱۵۰۰ تن در سال اکسیدهای 

نیروژن )که به عنوان عوامل ایجادکننده باران های اســیدی شناخته شده اند(، همچنین کاهش 

میزان انتشــار گازهای گلخانه ای )عامل پیدایش پدیده گرمایش جهانی( به مقدار بیش از ۱.۵ 

میلیون تن در سال، سود و رصفه قابل توجهی از طریق تولید میعانات گازی و گاز سبک به همراه 

دارند. براساس گزارش رشکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، به گفته نادری، مدت قرارداد فروش 

گازهای مشعل به بخش خصوصی پنج سال و این زمان در صورت نیاز قابل تمدید است.

 مدیرعامل رشکت نفت

انتقال نفت خام از گوره به جاسک کلید خورد
اجرای طرح فروش گازهای مشعل 

در دو میدان نفتی 
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شمــاره  82

جنوب

صنعت نفت با یک دگردیســی تمام عیار مواجه شده است 

تا رونــد موازنه عرضه و تقاضا را بــرای یک دوره طوالنی 

مدت با اخالل مواجه کند؛ اخاللی که در پوســته داخلی و 

بیرونی، صنعت نفت کشــور را نیز بشــدت تحت تاثیر قرار 

داده است.

دربرهه ای که اختالف نظرات و رویدادهای معمول تاثیر 

خود را در نامتعادل ســاخنت بازار طالی سیاه تمام و کمال 

نگذاشته بود، شوک دیگری بر ســاختار تجارت نفت وارد 

شد. با پاندمی کرونا سیگنال های این بازار که با حلقه های 

مذاکراتی از ســوی اوپکی ها و اعضای اوپک پالس بنای 

ســازش در محدود کردن سقف تولید گذاشته بود، شیرازه 

پــازل عرضــه و تقاضــا را بار دیگــر درهم ریخــت تا یک 

رسدرگمی را برای تولیدکنندگان نفت رقم بزند. 

درایــن اثنا ایران با رشوع دور جدید مذاکرات برای احیای 

برجام، درصدد بازگشــت بــه دوران طالیی خــود در بازار 

جهانی برآمد؛ این درحالی است که عالوه بر فشارهایی که 

با مرضاب تحریم، زخم هایی در ساختار اقتصاد نفتی کشور 

ایجاد شــده صنعت نفت دراین مدت با چالش های درونی 

نیز مواجه بوده اســت، همان امری کــه وزیر نفت بارها در 

اظهارات خود به آن گریزی زده است. 

ایمان نارصی؛ مدیر بخش خاورمیانه موسسه مشاوره نفت 

و گاز FGE در خصــوص وضعیــت فعلی بــازار جهانی و اما 

و اگرهای بازگشــت ایران به جایگاه پیشــین خود در بازار 

نظرات قابل تاملی را مطرح می کند.

فارغ از مســائل بین املللــی و رویدادهایی کــه در مقیاس 

جهانــی صنعت نفــت را متحــول می کنــد، او بــه عنوان 

تحلیلگــر در حــوزه انــرژی با نگاهــی به یــک نکته مهم 

 در ســاختار مدیریــت داخلــی از لــزوم اولویت بندی ها به 

»نفــت جنوب« می گوید و معتقد اســت صنعــت نفت باید 

تمرکــز خــود را از پروژه های کم بازده به ســمت توســعه 

باالدستی و طرح های پایین دســتی سودآورسوق داد، آن 

هم باتوجه به مشقات جذب رسمایه  گذار. 

 

ديپلمــايس نفــت كشــور را در کارزار تعامــات نفتــی 

بویژه اوپک چگونــه مي بينيد؟ با احيــاي برجام، رفع 

محدوديت ها و بازگشت ايران به جایگاه سابق خود در 

عرصه تولید نفت چه تاثريي در روند معامات جهاين و 

قيمت نفت بوجود خواهد آمد؟

در حال حارض اوپک با دو موضوع مهم دســت و پنجه نرم 

می کند؛ موضوع اصلی که اوپک طی یک ســال گذشــته 

تمرکــز خود را به آن اختصــاص داده ماجرای کووید ۱۹ ، 

تقاضای ازدست رفته و تطبیق عرضه با این تقاضای دست 

و پا شکسته بوده است. 

اما اوپک پیش تــر با موضوع کالن تر دیگری تحت عنوان 

"مازاد عرضه" مواجه شــده بود که علی رغم تقاضای سالم 

غیر کوییدی و خروج نفت ایران از بازار و سبد تولید، اوپک 

همچنان مجبور به در نظرگرفنت یک ســقف تولیدی بود تا 

میــزان تولید کشــورها را محدود کند. ایــن روند برعکس 

پاندمــی کرونا که از ســال گذشــته رشوع شــده و احتمال 

می رود اثرات آن تا اواســط ســال آینده میالدی به کلی از 

بیــن برود تا بــازار از نظر تقاضا به رشایــط پیش از کوویید 

بازگردد، فرآیندی طوالنی مدت تلقی می شود. 

براین اســاس پیش بینی می شــود عرضه نفت در اوپک تا 

اواخر دهه ۲۰۲۰ به ســطح ۲۰۱۸ بازنگردد؛ باتوجه به این 

پارامــر باید گفت ایران بعنوان یــک تولیدکننده ۴ میلیون 

بشــکه ای، شــاید در کوتاه مدت برای بازگشت به جایگاه 

خویش مشــکلی نداشته باشــد اما در طوالنی مدت همراه 

ســایر اعضای اوپک در حفظ همان تولید ۴ میلیون بشکه 

و یا رشــد و گســرش ظرفیت تولید با مشکل جدی مواجه 

خواهد بود. 

در حال حارض زمان ایده آلی برای بازگشــت ایران به بازار 

نفت تلقی می شــود چراکه تقاضا ســیر صعــودی در پیش 

گرفته اســت. بنابراین در این روند بهبود تقاضای پیش رو 

افزایش عرضه ایران می تواند در اولویت قرار بگیرد و روند 

افزایش تولید سایر تولیدکنندگان را به تاخیر بیندازد. 

این بازگشــت در روند معامــالت جهانی به رشط همکاری 

اوپــک، بازار را چندان تحت تاثیر قرار نخواهد داد، قیمت 

نفت را نیز ممکن است با یک افت احساسی کوتاه مدت در 

بازار حداکرث بین ۳ تا ۵ دالر مواجه کند. 

باتوجه به اینکه در فرآیند مذکور ایران جایگاه سابق خود را 

بدست می آورد و اعضای اوپک پالس روند معمول را طی 

می کننــد، این امر کار را برای ایران آســان تر می کند ولی 

اگر رشایط کوییدی وجود نداشــت و رشایط تثبیت شده ای 

حاکم بــود ایران ســخت تر به بــازار بازمی گشــت چراکه 

ســایرین باید از تولیدشان کم می کردند ولی درحال حارض 

فقط روند افزایش تولید را به تاخیر خواهند انداخت. 

پیش تر وزير نفت از ظرفيت بالقوه توليد نفت تا سقف 

8 ميليــون بشــكه در روز خرب داده بودنــد این درحالی 

اســت که هم اکنون تولید نفت حدود 2 ميليون بشكه 

بــرآورد می شــود و ظرفیــت تولیــد4 میلیون بشــکه، 

باتوجه به این امر مابه التفاوت 4 ميليون بشــكه اي در 

افزایــش توليد طی چه بازه زمــاين ميرس خواهد بود؟ و 

اين افزايش چه تاثريي در بازار فروش و مرصف داخيل 

)مربوط به پااليشگاه ها و... ( خواهد گذاشت؟

بــرآورد ظرفیت تولید نفــت خام ایران به میزان خســارت 

وارده در دروه تحریم بســتگی دارد ولــی به صورت حدود 

۳.۷ تا ۳.۸ میلیون بشکه ارزیابی می شود؛ که رساندن این 

سطح از تولید به ظرفیت بالقوه حدود ۸ میلیون بشکه بازار 

را بــا یک افزایش مازاد عرضه قابــل توجه و پایدار مواجه 

می کند. 

ایــن درحالی اســت که روند افــت تقاضا در اثــر تغییرات 

ســاختاری در تقاضــا، رشــد رسیع تــر انرژی هــای نــو و 

انرژی های جایگزین مانند هیدروژن، موضوع مازاد عرضه 

ساختاری را به صورتی ویژه مطرح می کند. بنابراین اضافه 

کــردن ظرفیت و میــزان تولید ان هم به انــدازه ۴ میلیون 

بشکه در روز کار آسانی نخواهد بود. 

تفاوتــی نــدارد کــه بخشــی از آن تولیــدات را دراختیــار 

پاالیشــگاه هــای داخلی قــرار دهــد و در ادامــه روی به 

پاالیشــگاه ســازی بیاورد. در هرصورت بازار نفت ســایز 

استاندارد و مشــخصی دارد و ظرفیت پاالیشی نیز در دنیا 

به اندازه کافی وجود دارد چه بســا بیشر از نیاز جهانی هم 

موجود باشد. 

بنابراین اینکه پاالیشــگاهی ســاخته شــود یا نه، موضوع 

تقاضای نفت دنیا را تغییر نمی دهد. فقط ممکن اســت در 

ســوداوری پاالیشگاه های جهانی تاثیر بگذارد یا در خروج 

پاالیشــگاه های قدیمی در داخل و خارج از کشور از صحنه 

رقابت ترسیع شود. 

اگــر ایران میــزان تولید نفــت را از ۴ به ۸ میلیون بشــکه 

افزایــش بدهد این به معنای افزایش مازاد عرضه اســت؛ 

هرچند کشــورهای دیگری مانند عربســتان درپی افزایش 

تولید ۱۱ - ۱۲ میلیون بشــکه ای خود به ۱۳ میلیون بشــکه 

در روز هســتند، عراق نیز تالش می کند تا تولید ۵ میلیون 

بشــکه در روز خود را به ۶-۷ میلیون بشــکه در روز برساند، 

امارات هم مرصد افزایش تولید می باشد. 

ایــن رفتارهــا به ایــن معنی اســت که کشــورهای مذکور 

درصدد هســتند در بازاری که طی ۱۰ ســال اینده تقاضای 

نفت به حداکرث می رسد و بعد سقوط می کند، جایگاه خود را 

تثبیت کنند؛ البته با دامــن زدن به مازاد عرضه قیمت ها را 

سمت پایین سوق می دهند.

باید تاکید کرد هرمیزان نفت جدیدتری به بازار تزریق شود 

مازاد عرضه نیز افزایــش می یابد و در ادامه باید نگاه ها به 

سمت نفت ۳۰-۴۰ دالری باشد. ولی اگر کشورهای مذکور 

فقط ظرفیــت امروز خــود را حفظ کننــد می تواند تضمین 

کننده قیمت های ۶۰ دالری در طوالنی مدت باشــد ولی با 

افزایــش ظرفیت تولید بازار را به کانــال ۳۰-۴۰ یا ۵۰-۴۰ 

دالری هدایت کند.

باتوجه به موضوع همكاري 25 ســاله با كشور چني عيل 

رغم حاشــيه هايي كه ضمــن امضاي ايــن تفاهم نامه 

ايجاد شــده اگــر بخواهيد فــارغ از هيجانــات معمول 

نگاهی کارشناســانه به موضوع داشته باشيد، باعنایت 

به نياز مربم صنعت نفت بــه رسمايه و ورود تكنولوژي 

این همکاری را چگونه ارزيايب مي كنيد؟

موضــوع همکاری ۲۵ ســاله ایــران و چین بیــش از آنکه 

رسمنشــا اقتصادی و تکنولوژی داشــته باشــد یک فرایند 

دیپلماتیک و سیاسی محسوب می شود، چراکه موضوع در 

حد یک تفاهمنامه مطرح شده و الزام حقوقی برای طرفین 

ایجاد نکرده است که به واسطه آن برای یک پروژه خاص 

عــدد و رقم جهت تخصیــص رسمایه تعریف شــود؛ انچه 

محرز اســت موارد رصفاَ برمبنــای تعریف اولویت ها جهت 

تعیین خط مشی همکاری ها در آینده پایه گذای شده است. 

درحال حــارض اهمیت اصلی در مفاد قــرارداد در پروژه ها 

اســت؛ اگر بنا به رسمایه گذاری باشد چه در چارچوب سند 

همکاری ۲۵ ســاله و چه خارج از این سند، کشورمتقاضی 

باتوجه به مفاد قرارداد، میزان اقتصادی بودن و سودآوری 

پروژه تصمیم به رشکت یا عدم رشکت در آن پروژه خواهد 

گرفت. ســند همکاری هیچ ضمانتی بــرای ورود بالرشط 

کشــور چین به پروژه ای عاری از ســود، به همراه نخواهد 

داشت.

اخــريا مجلــس طرحــي را ارائــه کــرده اســت تحت 

عنوان »طرح حمایــت از رسمایه گــذاری خارجی ضد 

تحریمــی« تا رشكت هايي مانند توتــال كه با كم لطفي 

خود پروژه هاي كشور را رها كردند درصورت بازگشت 

بعد از احيــاي برجام ملزم به پرداخت جريمه شــوند؛ 

نظرتــان را دراين خصــوص بفرماييد كه ايــا به لحاظ 

حقوقي نبايد از ابتدا به ساكن در ييك از بندهاي قرارداد 

اين امر لحاظ مي شد؟

در خصوص این طرح بایــد گفت ایران می تواند هر رشطی 

را بگذارد اما قطعاً همانطور که اشــاره کردید منطقی تر این 

اســت که در زمان عقد قرارداد این امور لحاظ شود چرا که 

بعد از امضا هیچ یک از طرفین نمی توانند خارج از آن عمل 

کنند. خروج رشکت هایی چون توتال از قرارداد و رها کردن 

پــروژه حتماً در قالب بندهای قــرارداد و فورس ماژور لحاظ 

شــده اســت. براین اســاس اگر بندهای قرارداد امضا شده 

توتال را مجبور به پرداخت غرامت یا خســارتی کرده باشــد 

حتماً باید پرداخت کنند ولی بعید می دانم این رشکت با توجه 

به زمان و دالیل خروج از پروژه ملزم به پرداخت جریمه شده 

باشد. بنابراین اگر در بندهای قرارداد لحاظ نشده باشد ورای 

آن نمی تــوان مطالبه ای از رشکت توتال داشــت. اگر هم 

اکنون طرحی ارائه شــود که برمبنای آن پرداخت غرامت از 

رشکتی مثل توتال کلید بخورد طرحی غیرعملی است و فقط 

منجر به اتالف وقت و انرژی حقوقدانان ایرانی می شود.  اما 

برای دوره های بعد می توان بندها را سخت تر و جریمه ها را 

ســنگین تر در نظرگرفت؛ البته این امــر جذابیت قرارداد را 

کــم خواهد کرد و در انتها میــزان عالقه مندی رسمایه گذار 

خارجی برای ورود به پروژه های ایران را سخت تر می کند؛ 

ایــن یــک انتخاب خواهــد بــود دراینکه چه میــزان جذب 

رسمایه گذار خارجی و بیمه کــردن رسمایه گذاری در قالب 

عدم تعهد اولویت پیدا کند. 

در پایان باتوجه به مباحث مذکور بزرگرتین نیاز صنعت 

نفت امروز را در چه محوری خاصه می کنید؟ 

بزرگریــن نیاز صنعــت نفــت امــروز رسمایه گذاری های 

باالدســتی جهــت حفــظ ظرفیت میادیــن توســعه یافته، 

افزایــش رضیــب بازیافت و توســعه میادیــن جدید جهت 

افزودن ظرفیت تولید است. 

در راســتای افزایش ظرفیت تولید بــه ۶ یا ۸ یا ۱۰ میلیون 

بشکه در روز باید پیک تقاضا را در نظر گرفت، این درحالی 

اســت که در دهه ۲۰۲۰ پیش بینی می شــود بازار با ادامه 

روند صعودی در تقاضا مواجه اســت و بعــد از آن با توقف 

رشد تقاضا و سپس روند کاهشی تقاضا قیمت نفت کاهش 

خواهد یافت که درآمد ایران را در آینده کاهش خواهد داد.

به نظر می رسد صنعت نفت باید تمرکز خود را از پروژه های 

کم بازده آن هم فقط به دلیــل ارصار و عالقه مندی برخی 

رسمایه گذارهــا به تعریف و تکمیــل طرح های کم بازده یا 

غیررضوری، به سمت توسعه باالدستی و طرح های پایین 

دستی سودآور به خصوص در صنعت پروشیمی سوق دهد 

زیرا  نیــاز مربم و طوالنی مدت بازار جهانی در این بخش از 

فراورده ها متمرکز شده است.

از دیپلماسی نفت در کارزار 
اوپک تا لزوم تغییر پارادایم 

در سرمایه گذاری

FGE بررسی بازار جهانی نفت در گفتگو با  مدیر بخش خاورمیانه موسسه

سمیه مهدوی



جنوب وزیــر نفت با بیــان اینکــه در رشایط تحریم 

ســاالنه بیش از ۳ میلیارد دالر در صنعت پروشــیمی از 

سوی بخش غیردولتی رسمایه گذاری شده است، گفت: 

اگــر تحریم ها را نداشــتیم و می توانســتیم از فاینانس، 

منابــع مالــی و رسمایه گــذاری خارجی اســتفاده کنیم، 

بی شک این مقدار رسمایه گذاری بیش از ۲ برابر می شد.

بیــژن زنگنــه در آیین بهره برداری رســمی از ســه طرح 

پروشــیمی که با دســتور رئیس جمهــوری و به صورت 

ویدیوکنفرانــس برگزار شــد، اظهــار کرد: اســتفاده از 

فاینانس، منابع مالی و رسمایه گذاری خارجی به آن معنا 

نیســت که به مســائل داخلی توجه نمی کنیم بلکه به آن 

معناســت که افزون بر منابع داخلــی از منابع خارجی هم 

استفاده کنیم.

وی ترصیــح کــرد: در صنعت نفت حرکتی رشوع شــده 

و امیدواریــم ادامــه پیــدا کند و آن این اســت که عمده 

رسمایه گذاری هــا متکــی بــر اســتفاده از ظرفیت های 

داخلی اســت؛ یعنــی زنجیــره ای از اشــتغال در صنایع 

ســاخت تجهیزات، خدمات و راه اندازی به وجود آمده و 

صدها کارخانه و کارگر فعال شده اند.

وزیــر نفت بــا بیــان اینکه بــا افتتاح ســه طــرح جدید 

پروشــیمی، به قولی که درباره بهره برداری از ۱۷ طرح 

پروشــیمی دادیم عمل کردیم، ترصیــح کرد: در دولت 

یازدهــم و دوازدهــم ۳۲ طــرح پروشــیمی بــا ظرفیت 

۳۴ میلیون تن به بهره برداری رســیده اســت و ظرفیت 

پروشــیمی از ۵۶ میلیون تن به بیــش از ۹۰ میلیون تن 

رسیده است. در طول یکســال اخیر ظرفیت پروشیمی 

۳۸ درصد رشــد داشــته اســت که بی ســابقه ترین رشد 

در تاریخ صنعت پروشــیمی در طول یکســال به شــمار 

می رود.

زنگنــه ارزش طرح هــای پروشــیمی کــه تاکنــون بــه 

بهره برداری رســیده است را ۱۷ میلیارد دالر عنوان کرد 

و گفت: مجمــوع رسمایه گذاری در صنعت پروشــیمی 

در هشت سال گذشــته بیش از ۲۵ میلیارد دالر بوده که 

بخشــی از آن افتتاح شــده و بخشــی دیگر از طرح های 

جهش دوم امسال یا اوایل سال آینده افتتاح می شود.

وی به طرح پروشــیمی مسجدسلیمان به عنوان یکی از 

طرح هایی که به بهره برداری رســید اشاره کرد و افزود: 

بســیار خوشــحالم در مسجدســلیمان طرحی با ظرفیت 

تولید ساالنه یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن اوره و آمونیاک 

با رسمایه گذاری ۸۵۰ میلیون دالر افتتاح شــد. صندوق 

بازنشستگی کشــوری در این طرح رسمایه گذاری کرده 

است.

وزیــر نفت گفت: ما همچنین اجازه و موافقت ایجاد یک 

پروپاالیــش در این منطقه را متکی بــر گازهای همراه 

نفــت داده ایــم و امیدواریــم این طرح هم اجرا شــود تا 

در ایــن منطقه که محــل تولد صنعت نفت ایران اســت 

رسمایه گذاری بیشری انجام شود.

زنگنه ادامه داد: متانول پروشیمی سبالن دیگر طرحی 

اســت که به بهره برداری رسمی رســید. رسمایه گذاری 

۴۰۶ میلیون دالری این طرح از سوی گروه انرژی سپهر 

و هلدینگ پروفرهنگ انجام شــده اســت و ظرفیت آن 

یک میلیون و ۶۵۰ میلیون تن متانول در ســال اســت. 

محصوالت این پروشیمی به میزان ساالنه ۴۱۰ میلیون 

تن صادراتی اســت. وی ترصیح کرد: با بهره برداری از 

ایــن طرح، ظرفیت تولید متانول کشــور بــه ۱۴ میلیون 

تن در ســال می رســد که با برنامه ریزی های انجام شده 

۵ میلیــون تن از این میزان وارد زنجیره تولید پروپیلن و 

طرح های پایین دســتی می شود تا هم نیاز داخل تامین و 

هم بازار خارجی متانول متعادل شود.

وزیــر نفــت از طرح پنتان و هگزان پروشــیمی اکســیر 

حالل به عنوان آخرین طرحی که به بهره برداری رســید 

نــام بــرد و توضیــح داد: ۴۸ میلیــون دالر در این طرح 

رسمایه گذاری شــده اســت و ظرفیت تولید ســاالنه آن 

نیز ۵۰ هزار تن اســت. زنگنه با بیان اینکه با افتتاح این 

طرح ها ۱۰ طرح از بســته جهش دوم باقــی می ماند که 

تا پایان ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱ به نتیجه می رســد، اظهار 

کــرد: با افتتاح ایــن طرح ها، تولید پروشــیمی به ۱۰۰ 

میلیون تن در سال که هدف برنامه است، می رسد.

وی افــزود: ۴۰ طرح جهش ســوم پروشــیمی نیز فعال 

اســت کــه بــا بهره بــرداری از آنهــا تولیــد محصوالت 

پروشــیمی بــه ۱۳۳ میلیون تن در ســال بــه ارزش ۳۷ 

میلیــارد دالر بر مبنای قیمت های پایه ســال ۹۵ خواهد 

رســید. میانگین پیرشفت این طرح هــا حدود ۳۰ درصد 

است.

وزیر نفت از آغاز عملیات مگاپروژه های خوراک ترکیبی 

در هفته های آتی خرب داد و توضیح داد: مگاپروژه هرمز 

با ظرفیت ۵.۸ میلیون تن و نفت و گاز آریا با ظرفیت ۴.۸ 

میلیون تن از جمله آنها هستند که قرار است محصوالت 

جدید تولیــد کنند. این طرح ها که بــه طرح های جهش 

ســوم اضافه شــده، قرار اســت تا ســال ۱۴۰۶ به بهره 

برداری برسند.

زنگنه ادامه داد: قرار اســت مجموعــه ای از طرح های 

جمــع آوری گازهای همــراه نفت، توســعه میدان های 

گازی، پاالیشگاه گاز، پروشــیمی و پایین دستی نیز در 

غرب کشــور با مجموع رسمایه گذاری ۲.۵ میلیارد دالر 

در خردادماه آغاز شود که معتقدم تحولی در غرب کشور 

ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ما برای ریل گذاری مناســب در توسعه 

صنعــت پروشــیمی چارچوب کلــی طرح هــای برنامه 

هفتم توســعه را نیز تدوین کردیم، ترصیح کرد: در این 

چارچــوب بر راهربد توســعه و تکمیل زنجیــره ارزش و 

تنوع بخشــی محصوالت و ایجاد ارزش افزوده در چهار 

زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن و بنزن تاکید شده است.

به گفتــه وزیر نفت، بــا بهره برداری از ایــن طرح ها ۲۰ 

محصول جدید به محصوالت صنعت پروشیمی افزوده 

می شود.

 دغدغه ای از جنس نبود فرصت فاینانس 
در صنعت پتروشیمی

در دولت 
یازدهم و 
دوازدهم 
۳2 طرح 
پرتوشیمی با 
ظرفیت ۳4 
میلیون تن به 
بهره برداری 
رسیده است 
و ظرفیت 
پرتوشیمی از 
5۶ میلیون 
تن به بیش از 
۹۰ میلیون تن 
رسیده است؛ 
در طول یکسال 
اخیر ظرفیت 
پرتوشیمی ۳8 
درصد رشد 
داشته است که 
بی سابقه ترین 
رشد در 
تاریخ صنعت 
پرتوشیمی در 
طول یکسال به 
شمار می رود

 رئیــس جمهــور با اشــاره به افتتاح ســه طــرح ملی 

پروشــیمی در اســتان های خوزســتان و بوشهر و عملی 

شــدن قول افتتاح ۱۷ طرح پروشــیمی در طول یکسال 

از ابتــدای ســال ۹۹ تاکنون، گفت: ایــن دولت با وجود 

جنگ اقتصادی بی سابقه و پاندمی کرونا، در سخت ترین 

رشایط با هدایت رهرب معظم انقالب و مقاومت، حضور و 

صرب مردم، کشــور را اداره کرد. به گزارش نفت جنوب، 

حجت االســالم و املسلمین دکر حســن روحانی با بیان 

اینکــه باور افتتــاح ۱۷ طرح عظیم پروشــیمی در طول 

یکسال برای بسیاری سخت بوده اما این قول عملی شده 

اســت، افزود: اینکه دولت قادر بوده در یکســال طالیی 

جهــش تولید در صنعت پروشــیمی را بــه معنای واقعی 

عملی کرده و امروز ظرفیت پروشــیمی کشــور را از ۵۶ 

میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن افزایش دهد، افتخار آمیز 

و ارزشمند اســت. رئیس جمهور رسمایه گذاری ساالنه 

۳ میلیــارد دالر در صنعت پروشــیمی را نشــانه تالش و 

کوشــش وزارت نفت، بخش خصوصی و همه مهندسان 

، کارگران و دست اندرکاران این بخش دانست. روحانی 

با اشــاره به اینکه وزارت نفــت از آغاز دولــت یازدهم از 

پیشتازان توسعه در کشور بوده است، گفت: قبل از دولت 

یازدهم در بخش هایــی مانند بنزین و گازوئیل واردکننده 

بودیم و امروز در این حوزه ها خودکفا و صادرکننده هستیم 

و اگر پروشیمی نبود شاید در ۳ و نیم سال جنگ اقتصادی 

به زحمت می افتادیم و امروز ۳۴ درصد صادرات غیرنفتی 

متعلق به پروشــیمی، فوالد و دیگر صــادرات غیرنفتی 

است که به جای نفت جایگزین شده اند.

 اســتاندار کرمانشــاه از پیگیری ساخت هشت طرح 

در حــوزه نفت و گاز و پروشــیمی در اســتان خرب داد و 

افزود: عملیات برخی از این پروژه ها آغاز شده و برخی 

در خرداد امسال آغاز می شود. به گزارش نفت جنوب، 

هوشنگ بازوند از اجرای چندین طرح مهم در استان در 

سال جاری خرب داد و افزود: امسال طرح های بزرگی در 

حوزه نفت و گاز و پروشیمی در استان اجرایی می شود 

که می تواند برکات بسیاری برای استان به همراه داشته 

باشــد. وی از برنامه ساخت هشت طرح در حوزه نفت و 

گاز و پروشیمی در استان خرب داد و افزود: این طرح ها 

با رسمایه گذاری ۵۵ هزار میلیارد تومانی یا رشوع شده 

و یا قرار اســت تا ۱۵ خرداد امســال رشوع شــود. وی 

پاالیشگاه گازی سیروان را یکی از این پروژه های مهم 

عنوان کرد وافزود: جانمایی این پروژه صورت گرفته و 

در خردادماه عملیات اجرایی آن آغاز می شــود. بازوند 

افزود: پروشیمی اسالم آبادغرب هم یکی دیگر از این 

پروژه هاست که عملیات اجرایی آن سال گذشته رشوع 

شــده و پیمانکار اصلی آن هشت هزار میلیارد تومان در 

این پروژه رسمایه گذاری خواهد کرد. بازوند پروشیمی 

کلهرشــیمی را هم یکــی دیگر از ایــن پروژه ها عنوان 

کرد و افزود: در حال حارض در جســتجوی مکان برای 

اجرای این پروژه هستیم که ظرف یک هفته آینده هم 

این موضوع مشخص شده و عملیات اجرایی این پروژه 

با رسمایه گذاری یک میلیارد دالر رشوع خواهد شــد. 

بازوند افزود: پروشــیمی روانرس و کنگاور هم دو پروژه 

دیگر هســتند که خردادماه عملیات اجرایی آنها رشوع 

خواهد شــد و در حال حارض مقدمات کار این دو فراهم 

شــده و جانمایی ها هم صورت گرفته اســت. استاندار 

کرمانشــاه خاطرنشــان کرد: کارهای پروشیمی سنقر 

و کلیایی هــم در حال انجام اســت و رسمایه گذار این 

پروژه دولت اســت. براساس گزارش ایسنا، وی یادآور 

شد: عالوه بر اینها دو پروشیمی دیگر با رسمایه گذاری 

بخش خصوصی در منطقه ویژه اسالم آبادغرب در حال 

پیگیری اســت و مجوزهای الزم آن اخذ شــده است. 

بازوند ترصیح کرد: با رشوع عملیات اجرایی این پروژه 

عمال می توان گفت ســال ۱۴۰۰ نقطه عطفی در حوزه 

نفت و گاز و پروشیمی استان خواهد بود.

افزایش ظرفیت تولید پرتوشیمی 
کشور به ۱۰۰ میلیون تن 

اجرای 8 طرح پرتوشیمی در کرمانشاه

4
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جنوب

    اســتاندار بوشــهر از افزایش میــزان تولید 

محصوالت در پــارس جنوبی خرب داد و گفت: با 

افتتاح طرح های جدید، تولیدات پروشــیمی در 

استان بوشهر افزایش می یابد.

به گزارش نفت جنوب، عبدالکریم گراوند اظهار 

داشــت: پارس جنوبی به عنوان افتخاری بزرگ 

برای کشور محسوب می شود که طی سال های 

اخیر شاهد افزایش چشمگیر تولید در این منطقه 

هستیم. وی به نقش مهم پارس جنوبی در تأمین 

انرژی مورد نیاز در نقاط مختلف کشور اشاره کرد 

و ادامه داد: هر طرحی که در این منطقه ساخته 

می شود و به بهره برداری می رسد دارای مزایای 

گســرده ای برای کل کشــور اســت. براساس 

گزارش مهر، وی ادامــه داد: از همه ظرفیت ها 

برای توســعه تولید در استان اســتفاده می شود 

و در ایــن راســتا بــرای مانع زدایی در پیشــربد 

پروژه هــا و پشــتیبانی مناســب اقدامــات خوبی 

صورت می گیرد. گفتنی است مراسم پروشیمی 

سبالن با ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزار 

تن متانول با دستور رئیس جمهور در عسلویه به 

بهره برداری رسید.

افزایش تولید محصوالت پرتوشیمی در بوشهر 



 رشکــت ایندیــن اویــل کــه بزرگرین 

پاالیشگر نفت هند است، اعالم کرد: اگر 

تحریم های واشنگنت علیه تهران رفع شود، 

خرید نفت ایران را از رس خواهد گرفت. به 

گزارش نفت جنوب، اس کی گوپتا، مدیر 

فاینانس رشکت ایندین اویل در یک جلسه 

با تحلیلگران گفت: مــا پیش از تحریم ها 

نفت ایــران را خریــداری می کردیم و اگر 

تحریمهــا رفع شــوند، دربــاره خرید نفت 

ایران در آینده تردیدی ندارم زیرا مناســب 

سیستم پاالیش هند است بنابراین ما قطعا 

نفت ایران را خریداری خواهیم کرد. هند 

که ســومین مــرصف کننــده و واردکننده 

نفت جهان اســت، خرید نفت ایران را در 

ســال ۲۰۱۹ در پی عدم تمدید معافیت ها 

از تحریم هــای آمریکا متوقف کرد. دونالد 

ترامپ، رییــس جمهور ســابق آمریکا در 

ســال ۲۰۱۸ به صــورت یکجانبه از توافق 

۲۰۱۵ برجام خارج شــد و تحریم های ضد 

ایرانــی را دوباره وضع کــرد. اکنون دولت 

جو بایدن، رییس جمهور دموکرات آمریکا 

و ایران رسگرم مذاکرات غیرمستقیم برای 

احیای برجام هستند که میتواند به برچیده 

شــدن تحریم ها علیه صادرات نفت ایران 

منتهی شــود. یک مقــام اتحادیه اروپا که 

مذاکرات بــرای احیای برجــام را هدایت 

می کند، اظهار کرد: مطمنئ است توافقی 

حاصل خواهد شــد. هر چند دیپلمات های 

اروپایــی گفته اند موفقیت تضمین شــده 

نیســت زیرا مسائل بسیار متفاوتی به قوت 

خود باقی مانده اند.

پاالیشــگاه های هندی با انتظار برای رفع 

تحریم هــای آمریــکا، قصد دارنــد خرید 

محموله هــای تکــی نفــت را در نیمه دوم 

سال کاهش دهند تا فضا برای ازرسگیری 

واردات نفت ایران فراهم شود.

ام کی سورانا، رییس هیات مدیره رشکت 

دولتی هندوســتان پرولیــوم اظهار کرد: 

عرضه نفت از سوی ایران توازن بیشری 

در بازار ایجاد می کند که به نفع کشورهای 

مرصف کننده خواهد بــود. وی گفت: اگر 

تحریم ها رفع شــوند، رشکت هندوســتان 

پرولیــوم خرید نفــت از ایران را بررســی 

خواهــد کــرد و امیدوار اســت کــه ایران 

همچنان در فــروش و حمل نفت تخفیف 

دهد. ســورانا گفــت: این امر همــواره بر 

مبنــای مذاکرات دو جانبــه میان دو طرف 

بوده است. صادرکنندگان ایرانی در گذشته 

رشایــط پرداخت و رشایط حمل بار بهری 

به ما عرضــه می کردند و انتظار می رود که 

رشایط مذکور همچنان حفظ شوند.

گوپتا همچنین گفت: رشکت ایندین اویل 

ممکن است به کاهش تولید پاالیشگاهی 

تا پایان ماه جاری ادامه دهد. این رشکت 

که با ظرفیت ۹۶ درصــد در آوریل فعالیت 

کــرد، تولیــدش را بــه دلیــل قرنطینه که 

فعالیت های صنعتی و مرصف ســوخت را 

محدود کرده، به طور متوسط به ۸۴ درصد 

کاهش داده اســت. وی پیــش بینی کرد 

حاشیه سود و تقاضا برای سوخت به دلیل 

پیرشفــت برنامه هــای واکسیناســیون در 

رسارس جهان برای مقابله با شیوع ویروس 

کرونا بهبود پیدا خواهد کرد.

بر اســاس گــزارش رویرز، دســتکم یک 

پاالیشــگاه اروپایی هــم مذاکراتــی را با 

رشکت ملی نفت ایــران برای ازرسگیری 

خرید داشــته اســت. تا پیش از بازگشــت 

مجدد تحریم ها، اروپا و ترکیه حدود ۵۰۰ 

هزار بشــکه در روز نفت ایــران را مرصف 

می کردند.

 سهیل فرزانه چنــدی پیش اعضای هیئت 

امنای صنــدوق توســعه ملی برای اســتفاده 

پاالیشــگاه های کوچک و بخش های مستعد 

دیگر از تســهیالت صندوق توسعه ملی برای 

تبدیــل نفت بــه فرآورده های نفتــی موافقت 

کردنــد؛ امری که به نوبه خود منجر به ترسیع 

و تسهیل در تکامل چرخه تبدیل فرآورده های 

نفتی خواهد شــد.  نخســتین نشســت هیئت 

امنای صندوق توســعه ملی در ســال ۱۴۰۰، 

اواســط هفته پیش به ریاســت دکر حســن 

روحانی، رئیس جمهــوری برگزار و برای رفع 

مشــکالتی که رشایط کرونایی بــرای افراد 

دریافت کننده تســهیالت ریالــی و ارزی این 

صندوق ایجاد کرده بود، تصمیم هایی اتخاذ 

شــد. اعضای هیئــت امنای صندوق توســعه 

ملــی بــا توجه بــه مصوبــه مجلس شــورای 

پاالیشــگاه های  اســتفاده  بــرای  اســالمی 

از  دیگــر  مســتعد  بخش هــای  و  کوچــک 

تســهیالت صندوق توســعه ملی برای تبدیل 

نفت بــه فرآورده های نفتی، همســو با تحقق 

منویات مقام معظم رهربی برای پشــتیبانی و 

رفــع موانــع تولیــد، مجوزهــای الزم برای 

اجرای این مصوبه مجلس را تصویب کردند.  

گفتنی اســت بــا تســهیل و ترسیــع در روند 

رسمایه گــذاری در صنعت پاالیش و افزایش 

دور تبدیــل نفت خــام بــه فرآورده های نفتی 

می توان با امنیت اقتصادی و تجاری بیشری 

فشــارهای باقــی مانــده از دوران تحریم را 

پشت رس گذاشت. چرا که فرآورده های نفتی 

قابل تحریم و ردیابی نیســتند و از سوی دیگر 

تقریبــاً فرآورده هــای ایــران در اقصی نقاط 

جهان متقاضی خود را دارد. 

براســاس آمــار موجــود  طی ســال گذشــته 

صــادرات فــرآورده نفتــی به دلیــل افزایش 

تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  و  گازرســانی 

پاالیشــگاه ها تقریبا چهار برابر شده و از ۵.۹ 

میلیون تن در ســال ۹۱ بــه ۲۳ میلیون تن در 

ســال ۹۸ رســیده اســت.  همچنین ظرفیت 

روزانه پاالیش نفت خام کشور از ۱.۸ میلیون 

بشکه در ســال ۱۳۹۲ به بیش از ۲.۲ میلیون 

بشــکه رســیده اســت. این درحالی است که 

تولیــد روزانــه بنزیــن کشــور از کمــر از ۵۰ 

میلیون لیر به ۱۰۷ میلیون لیر و تولید روزانه 

گازوئیــل از ۹۴ میلیون لیر بــه ۱۱۳ میلیون 

لیر در سال ۹۸ رســید، همچنین در سال ۹۱ 

تولیــد بنزین یورو ۴ و ۵ صفر بوده و در ســال 

گذشته به بیش از ۷۶ میلیون لیر رسیده و در 

گازوئیل نیز تولید گازوئیل با کیفیت یورو از ۶ 

میلیون لیر در اوایل ســال ۹۲ به ۴۵ میلیون 

لیر در سال ۹۸ رســیده است. باتوجه به آمار 

صعودی در ظرفیت پاالیش و از ســوی دیگر 

مهیا کــردن مضاعف ســاخنت میــزان تولید 

فرآورده هــای نفتی می توان بــه رونق یافنت 

بیــش از پیش این محصــوالت که در دوران 

تحریــم نقــش بســزایی در ارزآوری کشــور 

داشتند ایجاد کرد. 

صدور یک مجوز کاربردی در تسریع
 تبدیل نفت به فرآورده های نفتی

رشط و رشوط پاالیشگر هندی 
برای واردات نفت از ایران

  ســخنگوی صنعــت برق بتازگی اعــالم کرده 

اســت: هیچ یــک از جایگاه های ســوخت بنزین 

قطعــی بــرق نخواهند داشــت. به گــزارش نفت 

جنوب، چندی پیش رشکت توانیــر اعالم کرد به 

منظور مدیریت انرژی در ایام گرم سال و پیشگیری 

از خاموشی مشرکان خانگی، با هماهنگی صورت 

گرفته با رشکــت ملی پخــش فراورده های نفتی 

ایران، جایگاه داران سوخت CNG در تیر و مرداد 

ماه امســال در ساعاتی از روز نسبت به قطع کامل 

برق از شــبکه و تعطیلی جایگاه های CNG اقدام 

خواهنــد کرد. این طــرح به منظــور جلوگیری از 

تبعات احتمالی تعطیلی جایگاه های CNG و قطع 

برق ناخواسته اجرایی می شود و آنطور که مصطفی 

رجبی مشــهدی - ســخنگوی صنعت برق کشــور 

گفته این طرح تنهــا در جایگاه هایی که مجهز به 

دیزل ژنراتور باشــند، اجرایی خواهد شــد و برای 

اطالع شهروندان نیز پیش از آغاز طرح، از طریق 

رســانه های جمعی و نصب برن در محل جایگاه ها 

اقدام خواهد شــد. ســخنگوی صنعت برق با بیان 

اینکه جایگاه داران سوخت CNG که در این طرح 

همکاری الزم را انجام دهند از تشویق های طرح 

مدیریت بار برخوردار می شــوند، افزود: بر اساس 

این طرح جایگاه های CNG در ساعت اوج مرصف 

از سیســتم های خود اســتفاده می کنند و یا اگر در 

طرح های تشویقی مدیریت مرصف رشکت کنند، 

مشمول پاداش می شوند اما هیچ برنامه خاموشی 

برای پمپ بنزین ها وجود ندارد.

براســاس گزارش رشکت ملــی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی ایــران، رجبی با تاکید بر اینکه 

این طرح تنها در جایگاه هایی که تفاهم نامه امضا 

کردند، اجرایی خواهد شد، گفت: جایگاه هایی که 

مدیریــت مرصف را در دســتور کار قرار می دهند، 

مورد تشویق ما قرار خواهند گرفت. وی گفت: این 

طرح تنها به منظــور مدیریت مرصف برق اجرایی 

می شود و اقدامات الزم برای اجرای آن نیز در نظر 

گرفته شده است.

از  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  ســخنگوی   

موافقــت نماینــدگان این کمیســیون با ارســال 

پرونده تخلف از اجرای قانون پروپاالیشــگاه به 

قوه قضاییه خرب داد و گفت:درصورتی که صحن 

علنــی نیز موافقت کند، پرونده این تخلف به قوه 

قضاییه ارجاع خواهد شد.

به گــزارش نفت جنوب، مالــک رشیعتی نیارس، 

از انتخــاب ۷ نفــر از اعضــای کمیســیون برای 

عضویت در "کمیســیون مشــرک بررسی طرح 

تشــکیل وزارت انرژی" خرب داد و گفت: باوجود 

اتفــاق نظــر اعضای کمیســیون مبنی بــر اینکه 

این مهم موضوع اختصاصی کمیســیون انرژی 

اســت چراکه وزن اصلی و تشــکیالت مجموعه 

نفت و نیرو در کمیســیون انرژی قرار دارد و باید 

کمیســیون انرژی کمیســیون اصلی بررسی این 

طرح باشــد اما به دلیل آنکه هیات رئیسه ارجاع 

داده بــود، ما ۷ نفر را برای حضور در کمیســیون 

مشرک بررســی این طرح انتخاب کردیم، البته 

مقرر شــد؛ رئیــس کمیســیون با هیات رئیســه 

مجلس صحبت کند تا کمیسیون انرژی به عنوان 

مسئول اصلی به طرح در نظر گرفته شود. 

شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 

شــورای  مجلــس  در  پردیــس  و  اسالمشــهر 

اســالمی ادامــه داد: همچنیــن نماینــدگان با 

اعمــال مــاده ۲۳۴ قانــون داخلــی مجلــس در 

رابطه با اســتنکاف ســازمان برنامــه و بودجه و 

ریاســت جمهوری از اجرای کامل قانون موسوم 

 به "پروپاالیشــگاه ها" بــه اتفــاق آراء موافقت 

کردند. 

براســاس گزارش ایلنا، وی گفت: اخیرا مهلتی 

۲ هفته ای به ســازمان برنامــه و بودجه و هیات 

امنای صندوق توســعه داده شد تا تنفس خوراک 

را طبق "قانــون حمایت از صنایع پایین دســتی 

نفت خام و میعانات گازی با اســتفاده از رسمایه 

گذاری مردمی" تصویب کنند تا عملیات اجرایی 

این پروپاالیشگاه ها آغاز شود.

چراغ پمپ بنزین ها 
روشن می ماند

ارسال پرونده تخلفات در حوزه 
پرتوپاالیشگاه به قوه قضاییه 

5

چشم انداز 
پاالیش

خبـــر
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جنوب

مدیر بازاریابی و فروش رشکت نفت ستاره خلیج فارس به ترشیح دو 

عرضه موفق این رشکــت در رینگ بین امللل بورس انرژی پرداخت 

و تأکید کرد: ســتاره خلیج فارس به ســبب حجم تولید، اصلی ترین 

تعیین کننــده قیمت نفتــا در منطقه خلیج فــارس و در بورس انرژی 

کشور اســت. به گزارش نفت جنوب، رضا کارآمد در ترشیح عرضه 

موفق نفتای سبک رشکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین امللل 

بورس انرژی بیان داشت: این عرضه هفته گذشته با حجم ۶۰ هزار 

مریک تن صورت پذیرفت که با استقبال فعاالن بازار مواجه شد و 

کماکان قیمت فروش نفتای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس باالترین 

قیمــت صادراتی فروش نفتا در ایران اســت و این فروش از تثبیت 

بازار فراورده نفتای رشکت نفت ســتاره خلیج فارس در رشق آســیا 

حکایت دارد. وی ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس را به سبب حجم 

تولید، برنامه ریزی مدون و تحلیــل و رصد بازار هدف، اصلی ترین 

تعیین کننده قیمت فراورده های ویژه به خصوص نفتا در بورس انرژی 

معرفی کرد و اظهار داشــت: این مجموعه با حداکرث بهره گیری از 

توان داخلی و ظرفیت های موجود توانست نقش مؤثری را در تأمین 

سبد ســوخت کشــور، تهیه خوراک صنایع پروشــیمی و همچنین 

صادرات فرآورده های ویژه در بازار جهانی ایفا کند.

 اهرم قیمتی نفتا 
در دست ستاره 
خلیج فارس



رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با 

انتقاد شدید از ثبت سند چند تاالب به نام وزات 

نیرو گفت: انتقال سند تاالب ها به وزارت نیرو 

منتفی شــده اســت. به گزارش نفــت جنوب، 

عیســی کالنری در مورد تــالش وزارت نیرو 

برای اخذ ســند تاالب ها ازجمله تاالب انزلی 

گفت: هر وزارتخانه ای حتی سازمان حفاظت 

محیط زیســت اگر سند به نامش شود می تواند 

زمین را بفروشد اما سازمان جنگل ها این حق 

را ندارد بنابراین سند تاالب ها باید به نام منابع 

طبیعی باشد نه هیچ وزارتخانه دیگری. وی با 

تاکید بر اینکه منابع طبیعی پیگیر بازگرداندن 

ســند تاالب ها به نام خود اســت، خاطرنشان 

کــرد: قوه قضاییه به اشــتباه رخ داده پی برده 

اســت. کالنری با تاکید بر اینکه ســند تاالب 

انزلی به نــام منابع طبیعی باز می گردد، گفت: 

موضوع انتقال سند تاالب ها به نام وزارت نیرو 

منتفی است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شــورای اسالمی 

با انتقاد از دستورالعمل وزارت نیرو در خصوص 

پیش بینی رصفه جویــی هزارمگابایتی برق در 

استان خوزســتان، تاکید کرد: برق برای مردم 

اســتان خوزســتان در دمــای بــاال ۵۰ درجه و 

رطوبت ۹۹ درصد حکم حیات را دارد. به گزارش 

نفت جنوب، مجتبی یوسفی در تذکری شفاهی 

در جریان جلســه علنی مجلس، بیــان کرد: در 

خشکسالی که در سال جاری با آن مواجه هستیم 

دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه 

در مدیریت منابع آب کشــور باید شاهد مدیریتی 

کالن و کارشناســی باشیم. نه اینکه در ترسالی 

تمام سیاست های ما بر آن مبنا باشد و اکنون در 

خشکســالی در خیلی از اســتان ها دچار مشکل 

شــویم. با پیش بینی کاهش ۴ هــزار مگابایتی 

تولید برق وزارت نیرو دستورالعمل رصفه جویی 

صادر کرده که هــزار مگابایت معادل ۲۵ درصد 

رصفه جویی را به اســتان خوزستان اختصاص 

داده که در فصل گرما با دمای ۵۵ و رطوبت ۹۰ 

درصد روبه رو اســت. وی در ادامه اظهار کرد: 

برق برای مردم اســتان خوزســتان حکم حیات 

را دارد. اگر در اســتان های دیگر نیز برق قطع 

شــود مردم با مشــکل روبه رو خواهند شد اما در 

استان خوزستان برق به حیات مردم گره خورده 

اســت. این ســوء مدیریت وزارت نیرو است. از 

سوی دیگر در بخش تامین خسارات کشاورزانی 

که امکان کاشــت ندارند و تامین آب دامداران 

در استان خوزســتان باید قبل از ورود به بحران 

چاره ای اندیشیده شود. براساس گزارش ایسنا، 

نماینده مردم اهــواز در مجلس ترصیح کرد: در 

مــورد تامیــن آب روســتاها از اول گفتیم ۷۰۰ 

روســتا آب رشب پایــدار ندارند و در شــهرهای 

بزرگمــان نظیر اهواز و آبادان و حتی در شــمال 

خوزســتان مشــکل آب داریم. تا االن کوتاهی 

شــده حداقل از این به بعد برنامه ریزی شود. در 

بحث برگزاری حضوری امتحانات نهایی دانش 

آمــوزان باید توجه داشــت که ســالمت دانش 

آموزان از هر چیزی مهم تر اســت و اگر بناست 

آزمون ها حضوری نیز باشــد باید پروتکل ها به 

طور دقیق اجرا شود. وی در ادامه تاکید کرد: در 

بحث خرید تضمینی گندم به خاطر رشــد قیمت 

نهاده های کشــاورزی، هزار تومــان نرخ خرید 

تضمینی گندم افزایش یافت.

جنوب دســتیار ارشــد وزیــر نفــت از تســهیل رشایــط برای 

رشکت های فناور در صنعت نفت خرب داد و گفت: جمع بندی هر 

رویداد به عنوان یک اطلس فناوری برای ارائه به فعاالن دیگر 

به منظور اســتفاده از همه اطالعات عرضــه و تقاضای فناورانه 

منترش شــود. آیدین ختــالن در آیین »به هم رســانی عرضه و 

تقاضای فناوری اقالم راهربدی و پرمرصف شــیمیایی صنعت 

گاز« ضمن اشــاره به پارک فناوری نفت و گاز ری اظهار کرد: 

امیدواریم این پارک طی دو هفته آینده به طور رسمی گشایش 

یابد و روند فعالیت پارک از این  پس با نظم و انضباط بیشــری 

دنبال شود. وی درباره نبود اطالع رسانی های بیشر درباره این 

پارک توضیح داد: نمی خواســتیم انتظارها و توقع هایی ایجاد 

شــود که نتوانیم به آنها پاســخ دهیم و قصد داشتیم زمانی این 

انتظار و توقع ایجاد و پارک معرفی شــود که بتوان بالفاصله به 

توقع های ایجادشده و اجرای وظیفه ذاتی خود عمل کنیم.

دستیار ارشــد وزیر نفت ادامه داد: سه شنبه )چهارم خردادماه( 

این هفته نیز به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری فرآورش و 

نمکزدایی و فشارافزایی نفت خام با همکاری رشکت ملی نفت 

و رشکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار می شود.

ختالن با اشــاره به فرمایش ها و تأکیدهای مقام معظم رهربی 

در زمینــه توســعه فناوری به طور مشــخص در صنعــت نفت و 

دانش بنیــان کردن آن گفــت: این موضوع انگیــزه ما را برای 

پیگیری بیشــر و تحقق این هدف دوچنــدان کرد. وی با بیان 

اینکــه پارک فنــاوری نفت و گاز ری در زمینی به مســاحت ۳۲ 

هکتار در منطقه باقرشــهر در کنار پاالیشــگاه نفت تهران واقع 

شــده اســت، ترصیح کرد: تخصیص زمین های پارک در نیمه 

ســال ۹۸، دریافت مشــاور از اوایل ســال ۹۸، صدور مجوز در 

۳۰ شــهریورماه ۹۹، تصویب اساســنامه در دی ماه ۹۹، ابالغ 

اساســنامه در بهمن مــاه ۹۹، معرفــی اعضای هیئــت امنا در 

اســفندماه ۹۹ و ثبت به عنوان یک موسسه دولتی - غیرانتفاعی 

نیز در هفته گذشته به طور رسمی انجام شد.

به گفته دســتیار ارشــد وزیر نفت، پارک فناوری نفت و گاز ری 

چهارمین ســازمان مستقل ستادی صنعت نفت پس از دانشگاه 

صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و مؤسسه مطالعات انرژی 

اســت. ختالن با بیــان اینکــه پارک ها، معافیت هــای قانونی 

دارند کــه فعالیت رشکت های فناور مســتقر در آن را تســهیل 

می کنــد، افــزود: آیین نامه های مالی و مالیاتــی همه پارک ها 

انعطاف پذیری ویژه خود را دارد و ما هم ســعی کرده ایم به طور 

تقریبی همه ظرفیت انعطاف پذیری آیین نامه های مختلف را در 

آیین نامه این پارک متمرکز کنیم و این امکان را داشــته باشیم 

که بتوانیم در واگذاری کار به عرضه کنندگان فناوری براساس 

ضوابط و قواعدی که تعریف می شود، تسهیل گر باشیم.

وی با اشــاره به اینکه ۴۴ پارک در کشــور وجود دارد که از این 

تعداد، ۴۲ پارک ســمت عرضه فناوری و دو پارک ICT مربوط 

بــه وزارت ارتباطات و پــارک نفت مربوط بــه وزارت نفت تنها 

سمت تقاضای فناوری است که به دلیل وجود نیازهای فناورانه 

تأســیس شــده اند اظهار کــرد: ایــن دو پارک به طــور طبیعی 

همبستگی بیشــری با صنعت تقاضای فناوری دارند و احتمال 

دارد در توسعه فناوری نقش آفرینی مؤثرتری داشته باشند.

دســتیار ارشــد وزیر نفت با بیــان اینکه صنعت نفــت، صنعتی 

بســیار بالغ و سنتی با اســتانداردهای بسیار باالست که ورود به 

آن دشــواری های خاص خود را دارد، افزود: از آنجا که پارک 

فناوری نفت و گاز ری از جنس نفت است و شاید موضع راحت تر 

و روان تری برای کار کردن با آن را داشته باشد، بنابراین محلی 

است که چهار رشکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت می توانند 

نیازهایشان را با آن مطرح و رفع کنند.

ختالن بــه نام گذاری امســال به نــام »تولید، پشــتیبانی ها و 

مانع زدایی ها« اشــاره کرد و گفــت: امیدواریم بتوانیم موانع را 

از رس راه رشکت هــای فناور برداریم و از تولید فناوری های آنها 

پشتیبانی کنیم و این پارک راهی برای رفع مشکالت مالی، اخذ 

استاندارد، ایجاد آزمایشگاه مرجع، ایجاد شبکه کارگاهی مورد 

نیاز رشکت های فناور نوپا برای نمونه سازی و... باشد.

وی به برگزاری رویدادهای تخصصی و کیفی با حضور مدیران 

ارشد، میانی و افراد تصمیم ساز در بدنه کارشناسی تأکید کرد و 

گفت: جمع بندی هر رویداد به عنوان یک اطلس فناوری برای 

ارائه به فعاالن دیگر به منظور استفاده از همه اطالعات عرضه 

و تقاضای فناورانه منترش شود. 

تسهیل شرایط برای شرکت های فناور  
 در صنعت نفت

 انتقال سند تاالب ها 
به وزارت نیرو منتفی شد 

انتقاد از دستورالعمل 
رصفه جویی 25 درصدی 

برق در خوزستان

امیدواریم 
بتوانیم موانع 
را از رس راه 
رشکت های 
فناور برداریم 
و از تولید 
 فناوری های 
آن ها پشتیبانی 
کنیم
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ذره بین 
انرژی

خبـــر

خبـــر

جنوب

مشاور ارشد وزیر نفت خرب داد:

  اکنون در ایران چهار برابر میانگین جهان، انرژی مرصف می شود 

و خانوارهای ایرانی تقریباً سه برابر میانگین جهانی مرصف گاز، آب 

و برق دارند. اینها مواردی هستند که باید برای آنها و به خاطر کشور 

و بهره مندی نسل آینده، فرهنگ سازی کنیم، زیرا از عواقب این نوع 

مرصف، آن اســت که به این ترتیب هیچ ثروتی را برای نســل آینده 

از خود به ارث نمی گذاریم و حتی طبق گفته مدیرعامل رشکت ملی 

گاز ایران تداوم این روند افزایشــی در مــرصف، می تواند صدمات 

جربان ناپذیری به ذخایر گازی که باید برای دیگر نســل ها نیز حفظ 

شود، بزند.

به گــزارش نفت جنوب، هرچند کــه از منظر ذخایــر گازی در دنیا، 

دومین کشــور دارای ذخایر گازی هستیم، اما در مرصف نیز رکورد 

زده ایم، باید باور داشته باشیم که عنوان دارنده برترین ذخایر انرژی 

در دنیا، به آن معنا نیست که هرچقدر دوست داریم می توانیم مرصف 

کنیم، ضمن آنکه باید روی این طرز فکر ایجادشده در جامعه در این 

زمینه، به ویژه کار کنیم.

باید بدانیم، بهینه ســازی مرصف انرژی که با شــدت انرژی نســبت 

مســتقیم دارد، به مفهــوم انتخاب الگوهــا و اتخــاذ و به کارگیری 

روش ها و سیاســت هایی در مرصف درســت انرژی است که از نظر 

اقتصاد ملی مطلوب باشــد و اســتمرار وجود و دوام انــرژی و ادامه 

حیــات و حرکت را تضمین کند. هم اکنــون با توجه به رسانه 

مرصف باالی انرژی در کشور و از همه مهم تر، اتالف 

بی رویــه آن، لزوم تالش همگانی برای بهره وری 

و بهینه ســازی مرصف انــرژی به عنــوان نیاز و 

رضورتی ملی کاماًل مشهود است.

در این راســتا حســن منتظرتربتی - مدیرعامل 

رشکت ملــی گاز ایــران در یادداشــتی اعالم 

کرد: طرح توســعه پایدار برای بهبودبخشــی به 

مرصف انرژی در جهان و کاهش مخاطرات پیش 

رو، از جمله گرم شــدن کره زمیــن و افزایش گازهای 

گلخانه ای و از دست رفنت منابع و ذخایر طبیعی، راهکاری مناسب 

و الزم در عرص فعلی است. به علت بهره مندی کشور از نعمت ذخایر 

عظیم ســوخت های فســیلی، بحران هزاره ســوم چنــدان در ذهن 

عموم جدی به نظر نمی رسد. این در حالی است که ما به جد نیازمند 

حفظ زمین و ذخایر آن و مدیریت منابع انرژی برای نســل های آینده 

خود هســتیم. به گفته وی من بر این باورم که سعادت، خوشبختی 

و بهروزی هر ملتی وابســته به کار و تالش همه اقشــار جامعه است 

و بهــره وری که مدیریــت منابع انرژی با مرصف بهینه و رســیدن به 

توسعه پایدار را در دل خود دارد، معیاری برای ارزیابی عملکرد این 

فعالیت ها و تالش ها در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگــی! بر این اســاس، طبیعی اســت جوامعی که 

مردمــی ســخت کوش، دلســوز، آینده نگــر، فعال و 

تالشــگر دارند، از بهــره وری باالتــری برخوردار 

خواهند بود.

مدیرعامل رشکت ملی گاز ایران بر این باور است 

که برای بهره ور بودن و رســیدن به توسعه پایدار 

در سایه ســار امن انــرژی پاک، باید بــاور و اعتقاد 

داشــته باشــیم که امروز، بهر از دیروز و فردا بهر از 

امــروز می توان عمل کــرد و باور کنیم که بهــره وری، در 

واقع چیزی جز استفاده مطلوب، مؤثر و بهینه از منابع موجود، برای 

رسیدن به رشد و شکوفایی نیست. به گفته تربتی به هر روی، از این 

فرصت استفاده می کنم و اول خرداد، روز »بهره وری و بهینه سازی 

مرصف« را که برخاســته از تأثیر غیرقابل انــکار بهره وری به معنای 

استفاده مؤثر و بهینه از ظرفیت های موجود و بهینه سازی مرصف به 

معنای جلوگیــری از هدررفت منابع می دانم، به همه فعاالن عرصه 

اقتصــاد و صنعت کشــور تربیک می گویم و معتقــدم نهادینه کردن 

این مهم، عاملی راهربدی در توزیع عادالنه انرژی در سطح کشور، 

کمک به اقتصاد کشور و حفظ محیط زیست است.

 4 برابر میانگین جهانی در ایران انرژی مرصف می شود!



محمــد الرومهی، وزیــر نفت و گاز عمــان در مصاحبه با 

اس اند پی گلوبال پالتــس اظهار کرد در صورت احیای 

برجام، عمان عالقمنــد خواهد بود طرحهای واردات گاز 

ایران از طریق خط لوله احیا شود. به گزارش نفت جنوب، 

رومهی درباره خط لوله ایران-عمان در این مصاحبه گفت: 

خوش بین هســتم که شاید امسال نه اما احتماال بزودی 

درباره احیای این پروژه صحبت خواهیم کرد. از نقطه نظر 

عمان، فرصتهای فراوانی برای اســتفاده مطلوب از این 

پروژه وجود دارد. مقامــات بلندپایه رشکت ملی صادرات 

گاز ایران در ســال ۲۰۱۶ با وزیر نفت عمان و سه رشکت 

نفتی بین املللی شامل شل، توتال و رشکت گاز کره دیدار 

کرده و به بررسی پتانسیل انتقال گاز از طریق خط لوله از 

ایران به عمان پرداختند. این دیدار پس از توافق ســال 

۲۰۱۳ میان دو کشور برای ایجاد یک طرح صادرات گاز 

۱۵ ساله از طریق خط لوله دریایی صورت گرفته بود. خط 

لوله پیشــنهاد شده در آن زمان ظرفیت انتقال روزانه یک 

میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی ایران به عمان را داشت.

طرح های مذکور پس از خــروج یکجانبه دولت ترامپ از 

برجام و بازگشــت دوباره تحریمهای آمریکا علیه ایران در 

ماه مه سال ۲۰۱۸، مسکوت ماندند. اما اکنون آمریکا و 

ایران رسگرم مذاکرات غیرمســتقیم در وین برای احیای 

برجــام هســتند. وزیــر نفت عمــان گفت: بــا دقت این 

مذاکرات را دنبال می کند اما می خواهد مطمنئ شــود که 

در صورت احیای برجام، ایــن توافق پایدار خواهد بود و 

هدف مشــاجرات سیاســی آتی قرار نمی گیرد. طبق آمار 

اداره اطالعات انرژی آمریکا، عمــان ۷۷۵ میلیارد فوت 

مکعــب در روز گاز طبیعی در ســال ۲۰۱۷ مرصف کرد و 

این کشــور از ســال ۲۰۱۷ که میدان گازی خزان تحت 

اداره رشکــت BP به بهره برداری رســید و تولید را به یک 

میلیارد فوت مکعب در روز افزایش داد، مازاد گاز داشــته 

است. خط لوله پیشــنهادی از میدان گازی عظیم پارس 

جنوبی ایران به صحار در شمال عمان احداث خواهد شد 

که در آنجا خط لوله ای تا شــهر صالله نزدیک مرز یمن 

امتداد دارد. رومهی گفت: این خط لوله می تواند تا یمن 

امتداد پیدا کند. یمن روزی صلح خواهد داشــت و روزی 

که توافق صلح در این کشور امضا شود، نخستین چیزی 

که نیاز خواهد بود، انرژی اســت. در کشوری مانند یمن 

برای پشت رس گذاشــنت جنگ و ایجاد صنایع و فرصتها 

برای مردم، گاز رضوری خواهد بود. این فرصتها می تواند 

در صنعت افزایش پیدا کند. براساس گزارش ایسنا، وزیر 

نفت عمان گفت: عــالوه بر صادرات مجدد گاز ایران به 

یمن، عمان به دنبال اســتفاده از بخشی از این گاز برای 

صنعت و افزایش ظرفیت تولید LNG و پروشیمی  خود و 

ورود به عرصه تولید هیدروژن است.

عمان طرح های واردات گاز 
از ایران را احیا می کند

توسعه ذخایر نفت و گاز 
در ایستگاه پایانی
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جنوب

آژانــس بین املللی انرژی بــاور دارد که برای جلوگیری 

از بحــران آب و هوایــی بایــد توســعه و برداشــت از 

میدان هــای جدیــد نفــت و گاز را متوقف کــرد. به 

 )IEA( گــزارش نفت جنوب، آژانس بین املللــی انرژی

در ارزیابی جسورانه اعالم کرد: جهان یک گزینه دارد 

یا توسعه میدان های جدید نفت، گاز و زغال سنگ را 

امروز متوقف کنید یا بــا افزایش خطرناک دمای کره 

زمین روبه رو شــوید. این نهاد در نقشه راه جدید خود 

رویکردی سختگیرانه برای دستیابی به انتشار جهانی 

کربن صفر تا ســال ۲۰۵۰ و جلوگیری از تغییرات آب 

و هوایــی اتخاذ کرده اســت. به اعتقــاد این آژانس، 

رسعت بهره وری ســاالنه انرژی باید در سه دهه آینده 

سه برابر شود. باید تا سال ۲۰۳۰، هر روز صفحه های 

فتوولتائیــک خورشــیدی به انــدازه بزرگریــن پارک 

خورشــیدی جهان نصب شــوند، نقش سوخت های 

فسیلی ظرف سه دهه آینده باید به طور کامل معکوس 

شود و تا اواســط قرن باید از ۸۰ درصد انرژی جهانی 

امروز به کمر از یک پنجم برسد.

میــدان فــرزاد بی کــه از میادیــن گازی     ساعد محتشم

مشــرتک در مرز آبی ایران و عربســتان است پس از گذشت 

زمانی قریب به بیش از یک دهه باتکلیفی برای توسعه این 

میدان توســط مهاراجه ها، رسانجام با امضای قراردادی طی 

هفته گذشته به پیمانکار ایرانی واگذار شد. در سال هایی که 

عربســتان درحال برداشــت از ایــن میدان بوده اســت این 

میدان گازی در انتظار دریافت پاسخ مثبت از رشکت هندی و 

پــس از امروز و فردا کردن های متوالــی برای ورود رسمایه و 

تکنولوژی خارجی فرصت برداشــت را از دســت داد. هرچند 

باتوجه به پیچیدگی این میدان و لزوم جذب رسمایه اولویت 

بــا حضور رسمایــه گذار خارجی بــود تا درنهایت بــا واگذاری 

پــروژه به صورت ترک ترشیفات مناقصه به رشکت هندی، بنا 

به رشایط تحریم و تعلل بیش از اندازه هندی ها گره مذاکرات 

کور باقی ماند، تا اینکه با اطمینان از عدم حضور این رسمایه 

گذار این میدان مهم به رشکت داخلی سپرده شد.

موقعیت اسرتاتژیک
میــدان گازی فرزاد بــی در بلوک فارســی و در ۱5 کیلومرتی 

جزیره فارســی، در منطقه پارس شــمالی قرار گرفته است؛ 

منطقه ای که در محدوده شهرســتان دیر واقع است. حجم 

گاز درجای میدان گازی فرزاد بی، بیش از 2۱ تریلیون فوت  

مکعب برآورد شــده کــه ۱2.5 تریلیون آن قابل اســتحصال 

بوده اســت. براســاس هدف تعریف شــده قبلی با توســعه 

میدان در فاز نخســت از این میدان روزانه ۱.۱ میلیارد فوت 

مکعب گاز تولید خواهد شد.

رسگذشت»فرزاد بی«
میدان گازی فرزاد بی یکی از میدان های گازی مشرتک ایران 

و عربســتان است که در سال 2۰۰8 کشــف شد و تولید گاز 

طبیعی و میعانات گازی آن از ســال 2۰۱۳ توســط عربستان 

آغاز شــد، هند از ســال 2۰۰۹ به دنبال کسب قرارداد توسعه 

میــدان گازی فرزاد بی بوده اســت اما بــه بهانه های مختلف 

از جمله تحریم های آمریــکا در اجرایی کردن رسمایه گذاری 

خود درنگ کرده است.

کنرسسیومی متشــکل از شــاخه خارجــی رشکت نفــت و گاز 

طبیعــی هنــد )OVL( ، ایندیان اویــل )IOC( و اویل ایندیا در 

ســال 2۰۰8 به کشف گازی فرزاد بی کمک کردند اما به دلیل 

تحریم هــای غــرب علیه ایران، بــرای اســتخراج گاز از آن 

درخواستی مطرح نکردند. 

در سپتامرب 2۰۱4، ایران با اشاره به تاخیر رشکت های هندی 

در توسعه میدان فرزاد بی این میدان را در فهرست میادینی 

قرار داد که قرار اســت برای آن ها مناقصه برگزار شود و این 

امر منوط به گفتگو ها و مذاکرات متعدد شد. 

ســال ۹4 بود که مدير شاخه خارجي رشكت نفت وگاز طبيعي 

هند)ONGC-Videsh( اعام كرد: اين رشكت طرح جديدي را 

براي توسعه حوزه گازي فرزاديب به ايران تسليم كرده است.

امضاي قرارداد هســته اي بني ايران و كشورهاي "گروه پنج 

بعــاوه يك" در مــاه ژوئيه زمينه را بــراي نرمش تحريم هاي 

اعمايل عليه ايران و امكان توسعه حوزه گازي فرزاد يب هموار 

ساخت.

'"ان.يك. ورمــا'" مديرعامل شــاخه خارجي رشكــت نفت وگاز 

طبيعي هند با اشــاره به پیشــنهاد جدید مالی به رويرتز گفته 

 Oil( بود: ايران و كنرسسيومي شــامل رشكتهاي اويل اينديا

India( و اينديــن اويــل )Indian Oil( در مــورد اين پيشــنهاد 

تبادل نظر مي كنند.

ايــران در ماه ژوئيه پيــش نويس قــراردادي را كه به عنوان 

قــرارداد نفت ايران معروف اســت به هيات هنــدي در ايران 

تســليم كرد. ايــن قرارداد جديــد تركيبي از تقســيم توليد و 

قرارداد خدمات بود. 

"غامرضا انصاري"؛ ســفري جمهوري اســامي ايران در هند 

گفته بود كه هند نخســتني گزينه براي توســعه فرزاد يب مي 

باشــد و از دهيل نو خواست كه با رسعت عمل كند چون بازار 

منتظر نخواهد شد.

امــا تحریم های آمریکا بــررس این مذاکرات و قــول و قرارها 

سایه ســنگین را انداخت به گونه ای که نه تنها واردات نفت 

هند از ایــران را تحت تأثیر قرار داد، بلکــه برنامه های جدید 

دهلی نو برای توســعه یکی از میادیــن گازی ایران را نیز لغو 

کرد.

آنوراگ سیریواستاوا؛ سخنگوی وزارت خارجه هند نیز اظهار 

کرده بود: در ژانویه ســال 2۰2۰، ما مطلع شدیم که در آینده 

نزدیــک ایران این میدان گازی را به تنهایی توســعه می دهد 

و تمایل دارد در زمان مناســب هندوســتان نیــز به این پروژه 

ملحق شود. 

وی گفته بــود: مذاکرات دربــاره میدان فرزاد بــی که در آن 

رشکــت ملی نفت هند در مرحله اکتشــاف بود، در حال انجام 

اســت. ادامه همکاری هــای دوجانبه با تغییر سیاســت های 

طرف ایرانی  او بیان کرده بود تحت تأثیر قرار گرفت.

 
رسنوشت میدان »فرزاد بی« 

در دست پیمانکار ایرانی
رسانجام پس از شش و بش کردن های متوالی از ورود یا عدم 

ورود هندی ها در راســتای توســعه فرازد بی، اجرای این پروژه 

هفته گذشــته به پرتوپارس بــه عنوان پیمانــکار ایرانی واگذار 

شــد.  قرار اســت پرتوپارس این طرح را ۶۰ ماهه اجرایی کند؛ 

این پــروژه ۱۷8۰ میلیون دالری، روزانــه 28 میلیون مرتمکعب 

گاز ترش یعنی معادل یک فــاز پارس جنوبی، همچنین 5 هزار 

بشکه میعانات گازی )معادل یک هشتم پارس جنوبی( و ۱2۰۰ 

تن گوگرد از میدان فرزاد »ب« برای صنعت گاز عایدی خواهد 

داشت.  براســاس این گزارش در اجرای طرح توسعه میدان 

فرزاد »ب«، دو ســکوی رسچاهی )فرعــی و اصلی( هر کدام 

مشــتمل بر چهار حلقه چاه تولیدی ساخته و نصب خواهد شد 

که تأسیســات جداســازی روی ســکوی اصلی قرار می گیرد 

و ســیال ترش که در ســکوی فرعی تولید می شــود با خط 2۰ 

اینچی به طول سه کیلومرت به سکوی اصلی می رسد.  گاز ترش 

و میعانات از طریق خط لولــه ۳۶ اینچی و ۱۰ اینچی هریک به 

طول 2۳۰ کیلومرت به تأسیسات دریافت گاز و جداسازی میعانات 

مــی رود و از آنجا گاز ترش به پاالیشــگاه های فازهای ۱2، ۱۳، 

۱4، ۱۹ و 22 تــا 24 پارس جنوبی و میعانات به پاالیشــگاه های 

فازهای ۱2 و ۱۹ واقــع در منطقه پارس 2 انتقال خواهد یافت.  

این درحالی اســت که گاز میدان فرزاد، گازی خشــک اســت. 

دمای این مخزن ۱28 درجه ســانتی گراد و فشار مخزن ۹ هزار 

PSI اســت که هم دما و هم فشــار حدود 2 برابــر پارس جنوبی 

است. ترکیبات گوگردی در ســیال تولیدی ۳۶ هزار PPM یعنی 

در مقایســه با پارس جنوبی حدود هشت برابر و ناخالصی های 

گاز مثل نیرتوژن و گاز کربنیک هم نسبت به پارس جنوبی حدود 

سه برابر است، همچنین این میدان در فاصله 2۳۰ کیلومرتی از 

خشکی قرار دارد که از این حیث نیز 2 برابر فاصله پارس جنوبی 

تا خشــکی است. هرچند این میدان پیچیدگی های خاص خود 

را دارد ولی براساس ارزیابی های انجام شده پرتوپارس به دلیل 

حضــور موفق در میدان مشــابه یعنــی میدان پــارس جنوبی، 

بهرتین گزینه برای توســعه فرزاد »ب« تشــخیص داده شده 

اســت. در پایان باید یادآور شد با توســعه این میدان عاوه بر 

کمــک به تامین نیاز بازار داخلی اعــم از صنایع و خانگی حجم 

عظیمی به خط صادراتی کشور نیز تزریق خواهد شد. 

 دیپورت مهاراجه ها 
از راند آخر مذاکرات 

پروژه گازی ۱78۰ میلیون دالری به پیمانکار ایرانی رسید
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دوشنبــــه 3 خـــرداد 1400
شمــاره  82

هفته اخیر یکــی از اتفاقات مهــم و رویدادهای قابل  جنوب

توجهی که در صنعت نفت به ثبت رسید  امضای قرارداد  توسعه 

میــدان گازی فرزاد B بود که طی آن اجرا و عملیاتی ســاخنت 

ایــن پروژه به پیمانکار ایرانی واگذار شــد. فــارغ از اظهارات 

مدیــران ذی ربط دراین پــروژه به عنوان کارفرمــا و پیمانکار 

مباحثی حاشیه ای نیز مطرح شد. 

مهمرین آن به اظهارات وزیر نفت مربوط می شــد که با حال 

و هــوای این روزهای انتخابات و مذاکرات وین عجین شــده 

بــود. بیژن زنگنه که به عنوان شــیخ الوزراء پس از ۳۰ ســال 

پوشیدن ردای وزارت که فقط ۱۶ سال آن را در طبقه پانزدهم 

وزارت نفــت و مدیریــت صنعــت نفت کشــور ســپری کرد در 

روزهای پایانی مســئولیت خود دراین وزارتخانه و در 

آســتانه ورود به بازنشســتگی قرار دارد. سوالی که 

این روزهــا اذهان را درگیر خود کرده این اســت 

که چه کســی و بــا چه جایگاهــی در دولت بعدی 

در راس وزارت خانــه کلیدی نفت قرار می گیرد؛ 

این مهم وجه اشــراک سواالتی است 

کــه گمانه زنی هــا آن را پیرامون 

اعضای کابینــه دولت فعلی و 

البته گذشته ســوق می دهد.  

زنگنه نیز می توانســت یکی 

از ایــن گزینه های احتمالی 

دراین خصوص باشــد ولی مع الوصف عــدم تمایل خود را به 

صدرنشــینی نفت بیان کرده و از قضا دراین زمینه آب پاکی را 

روی دست مخاطبان خود ریخته است. او با بیان اینکه »حتی 

اگر پیشنهاد ریاست جمهوری هم بدهند قبول نمی کنم« حجت 

را بر همــگان تمام کرده اســت. او بیان کرده اســت: »از 

مقام دولتی بازنشســته می شوم، اما همچنان در سیاست 

می مانم، زیرا سیاســت مانند زندگی است و نمی شود از 

آن جدا شــد، اما کار و پســت دولتی نخواهم داشت.« 

زنگنه که از وزرای طناز در پاسخ به سواالت خربنگاران 

با پاسخ های  محسوب می شود؛ همیشــه 

قاطــع، کوتــاه و تمثیل هــای جالــب 

میزبــان رســانه ها بوده اســت؛ طی 

این جلسه نیز با بیان اینکه »پس از 

بازنشستگی باید روزی ۱۲ تا ۱۳ 

ساعت کار کنم تا زندگی زن و 

بچه بگذرد« سوژه ای خربی برای فضای مجازی فراهم کرد 

تاجایی که ٌبعد دیگر اظهارات وی را که همانا پایان مدیریت و 

وزارت وی را در برمی گرفت، تحت الشعاع قرار داد. 

ایــن امــر از چشــم رســانه های خارجــی دورنمانــد و  امــا 

خربگزاری هایــی مانند بلومــربگ، پلتس و الجزیــره در قابی 

جدی تر به خداحافظی شیخ الوزراء از صنعت نفت پرداختند. 

الجزیره اینگونه نوشــته بود: »باســابقه ترین وزیر نفت اوپک 

بازنشسته می شود؛ 

در دوره ریاســت جمهــوری حســن روحانــی، زنگنــه طرحی 

جاه طلبانه بــرای جذب رشکت هــای نفتی خارجــی به ایران 

به عهده گرفت که طبــق برآوردهای BP چهارمین ذخایر نفتی 

جهان را در اختیار دارد. وی در مرکز پرماجراترین لحظه های 

تاریخ اخیر اوپــک بود. زنگنه درباره معافیــت ایران از توافق 

کاهش تولیــد مذاکره کرده بود؛ این معافیــت هنوز هم ادامه 

دارد.«

پرونده روز 

 رئیس شورای سیاست گذاری: مازیار هوشمند 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عبدالحمید شعرانی

رسدبیر: سمیه مهدوی

صفحه آرا: کتایون رحیمی/ عکس: شبنم رضوانی

 آدرس: عسلویه، بلوار وحدت، ساختمان متین، طبقه دوم، واحد ۴

چاپ: هرن رسزمین سبز

جنوب رسانه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

خداحافظی  از صدر نشینی

مذاکرات وین و سرنوشت بازار نفت ایران
گره مذاکرات تهران- وین

آغاز مذاکرات وین و گمانه زنی برای بازگشت امریکا به برجام، گزینه افزایش و رونق صادرات 

و فروش محموله های نفت ایران را روی میز بازارهای جهانی گذاشــته است؛ اجرایی شدن 

این امر منجر به بازگشــت قریب الوقوع مشریان سنتی به عرصه تجارت با ایران خواهد شد 

و محدودیت های مالی و انتقال پول نیز که مشکالت عدیده ای را ایجاد کرده کان لم یکن خواهد کرد. 

در اوپک چه می گذرد؟

نظرســنجی رویــرتز : تولید نفــت اوپک در آوریــل تحت تاثیر عرضــه باالتر از ســوی ایران که 

محدودیــت عرضه داوطلبانه ســایر اعضای ایــن گروه را جربان کرد، افزایــش یافت به طوری که 

تولید نفت اوپک که متشــکل از ۱۳ کشور عضو اســت، در آوریل به ۲۵.۱۷ میلیون بشکه در روز 

رســید که ۱۰۰ هزار بشکه در روز در مقایســه با مارس افزایش داشت. تولید نفت اوپک از ژوئن سال ۲۰۲۰ 

هر ماه به استثنای فوریه افزایش داشته است.

نفت ایران در رساشیبی صادرات

نفت ایران در آوریل ۲.۵ میلیون بشکه در روز برآورد شد که ۲۰۰ هزار بشکه 

در روز نســبت به مارس افزایش داشــت و بزرگرین افزایش تولید ماهانه در 

میــان اعضای اوپک بــود. افزایش اندکی هم در تولید الجزایر، نیجریه و آنگوال وجود داشــت. عربســتان 

ســعودی تولیدش را ثابت نگه داشــت و برای ســومین ماه به وعده خود برای کاهش بیشر تولید عمل کرد. 

تولید امارات متحده عربی و کویت هم ثابت بود. لیبی و ونزوئال کاهش تولید قابل توجهی داشتند.

برداشت آخر

تحلیلگران ژئوپلیتیکی واشــنگنت بــه میزان فزاینده ای انتظــار دارند آمریکا و  

ایــران تا پایان ماه میالدی جاری به توافقی برســند که بــه رفع تحریم ها علیه 

نفت، پروشــیمی، کشتیرانی و ســایر بخش های کلیدی تا سه ماهه سوم سال 

۲۰۲۱ منتهی می شــود. ایران می تواند تولید نفت را تا سال میالدی آینده به حدود ۳.۹ میلیون بشکه در روز 

که ســطح پیش از تحریم ها بود، برگرداند. طبق جدیدترین نظرســنجی اوپک پــالس "اس اند پی گلوبال 

پالتس"، ایران در مارس ۲.۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد.

گمانه زنی رسانه های خارجی

اویل پرایس: تهران اوایل سال میالدی جاری پس از این که جو بایدن به قدرت رسید، 

بــا انتظار برای رفع تحریم های آمریکا اعالم کــرد تولید نفت را افزایش می دهد. در این 

بین، ایران نفت زیادی به چین می فروشــد. واشنگنت هشدار داده که تحریم ها همچنان 

به قوت خود باقی هستند اما این هشدار تاثیری نداشته است. اکنون اگر مذاکرات برجام به رسانجام برسد، 

ایران رســما می تواند صادرات نفت به بازار جهانی را ازرسبگیرد و این نفت به دالیل متعدد از جمله نزدیکی و 

مســائل سیاسی، از نفت آمریکا ارزانر خواهد بود. اگر توافقی صورت نگیرد، ایران به صادرات نفت با حجم 

محدود ادامه می دهد. این که بایدن بخواهد صادرات نفت آمریکا را با حفظ تحریم های ایران تضمین کند، 

مسئله ای نیست که عده زیادی روی آن رشط ببندند.

سال سخت آمریکا

 آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشــان می دهد این کشور در سال ۲۰۲۰ به میزان ۸.۵۱ میلیون 

بشــکه در روز نفت و گاز و فرآورده های گازی صادر و در مقابل ۷.۸۶ میلیون بشــکه در روز واردات 

داشت. صادرات نفت به تنهایی به ۳.۱۸ میلیون بشکه در روز رسید که تقریبا نصف میزان صادرات 

عربستان سعودی در ابتدای سال بود اما همچنان میزان قابل توجهی به شمار می رود. واردات نفت 

هم باالتر بود و با ۵.۸۸ میلیون بشکه در روز واردات، آمریکا یک واردکننده بزرگ ماند؛ سال گذشته سال خوبی 

برای صادرکنندگان نفت آمریکا بود اما امسال ممکن است سال بسیار دشواری باشد. 

واکنش رقبای نفتی

نماینــدگان اوپک پــالس می گویند آنها بــه دقت به نظــارت مذاکرات برجام و پیــش بینی های 

تولید ایران نشســته اند. اما فعال نیــازی نمی بینند این گروه برنامه هایش برای تســهیل تدریجی 

محدودیــت عرضه در ماه های آینده را تغییر دهد زیرا بازار افزایش اخیر صادرات نفت ایران را بدون این که 

تاثیری بر رشد قیمت ها داشته باشد، جذب کرده است.

مذاکرات غیرمستقیم 

میان آمریکا و ایران 

که اوایل آوریل 

در وین آغاز شد، 

چشم انداز رسیدن 

به چارچوبی برای 

بازگشت دوباره به 

توافق 2۰۱5 برجام را 

به وجود آورده است. 

فرناندو فرریررا، 

مدیر رسویس ریسک 

ژئوپلیتیکی گروه 

راپیدان انرژی در این 

باره گفت: پیرشفت 

در وین آهسته اما 

مستمر بوده است. 

ما انعطاف پذیری 

دو طرف مذاکره را 

مشاهده کردیم چرا 

که بایدن تمایل دارد 

رسیع حرکت کند و 

تهران می داند که 

بعضی تحریم ها باقی 

خواهند ماند.

سید عباس عراقچی؛ رئیس تیم هیات ایران در مذاکرات وین: 

به ساختار توافق دست پیدا کرده ایم؛ منت اصلی توافق و ضمیمه هایی که 

جنوبخواهد داشت مشخص شده است

اینفو: کتایون رحیمی


