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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد  نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

 مس��ئولیت صحت و سقم این گزارش بر عهده  گروه 
تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست و تصمیم گیری 
مبتنی بر  این داده ها مسئولیتی را برای گروه تحقیقات 

بین المللی بیزریپورت ایجاد نمی کند.
 همچنین سیاس��ت های اتخاذ شده و مفروضات در نظر 
گرفته ش��ده و پیش بینی های انجام ش��ده لزوماً مورد 

تأیید گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست.
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در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساس��یت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارش��د کانون نهادهای سرمایه گذاری اقدام به ایجاد 
دپارتمانی تحت عنوان »تحلیل و پایش بازار« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت در صدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کسب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توس��ط ش��بکه تحلیل گران کانون - که به مرور ش��کل خواهد گرفت - تولید ش��ود و در 
دس��ترس اعضاء و س��ایر نهادها قرار گیرد. اما در بررس��ی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت 
آغاز ارتباط با مخاطبین و آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته 
شده مؤسسات بین المللی معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی 
از این دست استفاده شود. هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های 
متعددی وجود دارد اما به نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک 

ورودی در تصمیم گیری ها استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو ترجمه گزارش »تحلیل صنعت نفت و گاز ایران« بیزینس مانیتور است که برای فصل 

دوم سال 2013 تهیه شده است. امید است که مفید واقع شود.

واحد تحلیل و پایش بازار کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

 مقدمه

شرکت روند اقتصاد

در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساسیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشد شرکت روند اقتصاد اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت 
عنوان »گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت درصدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کس��ب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توسط شبکه ای از تحلیل گران  شرکت روند اقتصاد تولید شود و در دسترس اعضاء و سایر 
نهادها قرار گیرد. اما در بررسی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت آغاز ارتباط با مخاطبین و 
آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته شده مؤسسات بین المللی 
معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی از این دست استفاده شود. 
هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های متعددی وجود دارد اما به 
نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک ورودی در تصمیم گیری ها 

استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو »تحلیل صنعت نفت و گاز ایران« است، که برای فصل دوم سال 2013 تهیه شده 

است. امید است که مفید واقع شود.
شرکت روند اقتصاد
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دیدگاه

تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها

پیش بیني صنعت

رتبه بندي هاي ریسک/ بازده صنعت  

چشم انداز بازار

چشم انداز رقابتی

 نمایه شرکت ها

مروری بر منطقه 

مروری بر صنعت جهانی نفت
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  دیدگاه

افزای��ش تحریم های صنع��ت نفت ایران و کاهش مس��تمر 
خرید نف��ت این کش��ور، دورنمای منفی صنعت نف��ت ایران را 
تش��دید مي کند. همزمان با تحریم های بین المللي بر ضد ایران 
و درحالي ک��ه امید اندکی ب��ه راه حل قطعی برای رفع تحریم ها 
در آینده نزدیک وجود دارد، ریسک های نامطلوب)1(  کوتاه مدت 
و بلندم��دت احتمالی فراروی بخش صنعت نفت ایران به میزان 
چش��مگیری وجود دارد.از آنجا که ش��رکای شرکت بین المللي 
نفت)2( ، به تحریم های اقتصادی در بخش سرمایه گذاري پایبند 
هستند، برنامه هاي صادرات گاز و پروژه های توسعه پاالیشگاهی 
در ایران پیشرفت اندکی خواهند داشت.با این وجود، اخیراً ایران 
ادعای اکتش��افات عمده در ح��وزه ذخایر نفتی و گازی را مطرح 
نموده که در صورت اثبات، بیانگر بیش��ترین افزایش مورد انتظار 

برای زیرساخت منابع موجود است.
روندها و پیشرفت های چشمگیر در بخش نفت و گاز ایران به 

شرح ذیل است:
 تولید نفت ایران در سال 2013 همچنان رو به کاهش است. 
ب��ه بیان دیگر، در نتیجه تحریم های بین المللي با هدف ممانعت 
ایران از فروش صادرات نفتی خود به خارج از کش��ور، تولید نفت 
در ژانویه 2013 به پایین ترین سطح خود در طی 30 سال گذشته 
رس��ید. پیش بیني مي شود تولید نفت از س��ال 2011 تا 2013 
کاهشی بیش از 30 درصد داشته باشد. تولید نفت در طی سال 
2013 کاه��ش خود را حفظ خواه��د کرد و فقط اندکی در طی 

دوره زمانی پیش بیني افزایش مي یابد.
انتظار مي رود تولید نفت در سال 2017 به 3/1 میلیون شبکه 
در روز برسد که هنوز بسیار پایین تر از تولید سال 2011 )4/23 

میلیون بشکه در روز( مي باشد.
 همزمان با اعالم وزارت خزانه داري ایاالت متحده امریکا مبنی 
بر ادامه فشار به تهران به منظور ممانعت دولت ایران از غنی سازی 
اورانی��وم، تحریم های اقتصادی ایاالت متحده بر ضد ایران، حجم 
نفت خ��ام صادراتی و درآمدهای نفتی را به ش��دت کاهش داده 
است. کاهش صادرات واقعی نفت ایران به بزرگ ترین واردکنندگان 
آس��یایی یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی نشان مي دهد که 
تالش های ایاالت متحده امریکا نتیجه بخش بوده است. در زمان 
تهیه این گزارش، گزارش هایی مبنی بر افزایش واردات نفت خام 
ایران از سوی چین و ژاپن دریافت شده بود، البته کشورهای مذکور 

میزان کاهش واردات نفت خام خود از ایران را حفظ می کنند.
  دورنمای رش��د مس��تمر در صادرات گاز نیز به علت تأثیر 
تحریم ها بر میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران، به طرز شگرفی 

تغییر کرده است.

در آینده قابل پیش بینی، پیشرفتی در برنامه هاي گاز مایع)3(  
و پروژه ه��ای میدان ه��ای گازی که به منظور تأمین س��وخت 
طراحی شده مالحظه نمی شود. تولید گاز در دوره پیش بینی، 
با متوس��ط نرخ دو درصد تا س��ال 2022 به صورت یکنواخت 

ادامه خواهد داشت.
  در حالی که برنامه هدفمندی یارانه ها، روند مصرف سوخت 
را در داخل کش��ور کاهش داده اس��ت، کماکان انتظار می رود با 
کاهش صادرات نفت خام از 2/41 میلیون بشکه در روز در سال 
2011 به کمتر از 719,000 بش��که در روز در سال 2013، بازار 
ایران توس��عه یکنواختی داشته باشد. با این وجود، کاهش شدید 
ارزش ریال به علت تحریم های مس��تمر، فش��ار قابل توجهی بر 
مصرف برخی محصوالت پاالیش��گاهی وارد مي کند. برای مثال، 
ش��رکت های هواپیمایی داخلی در ایران به علت افزایش قیمت 
نفت سفید، قیمت بلیط های خود را به میزان قابل توجهی افزایش 
داده اند که در فصول اخیر به بیش از 80 درصد نیز رسیده است.

  در دهم می 2012، رسانه هاي ایران خبر کشف یک میدان 
نفتی هش��ت تا ده  میلیارد بش��که ای را در منطقه ای در بخش 

ایرانی دریای خزر اعالم کردند.
بعد از اعالم خبر کشف میدان عظیم نفت خام سبک در ماه 
آوریل توس��ط خبرگزاری مهر، اکتشاف مذکور به عنوان دومین 
اکتشاف مهم گزارش شده در سال 2012 محسوب می شود. طبق 
اعالم منابع خبری در ایران، اکتشاف میدان نفتی مذکور در دریای 
خزر حاکی از آن است که به احتمال زیاد حجم کل ذخایر کشف 
ش��ده از سال 2009 مي تواند از 53/06 میلیارد بشکه میعانات و 

3,500 میلیارد مترمکعب گاز فراتر رود.
 ترکمنس��تان در حال حاضر با تأمین بین چهار و پنج هزار 
مترمکعب گاز طبیعی در روز، صادرات گاز طبیعی خود به ایران 
در س��ال 2012 را به میزان 52 درصد در مقایس��ه با میزان گاز 
صادراتی در س��ال 2011 کاهش داد. این اقدام علی رغم تعهدات 
ترکمنس��تان به ایران جهت تأمین 14 میلی��ارد مترمکعب گاز 
طبیعی در س��ال )تقریباً مع��ادل 40 میلیون مترمکعب در روز( 
مي باش��د. در واکنش به این اقدام، دولت ایران و شرکت ملی گاز 
ایران، برنامه هایی را به منظور کاهش وابستگی به گاز ترکمنستان 

اعالم کرده اند که البته جزئیات آن ها مشخص نمی باشد.
از جمله امتیازهای صنعت گاز ایران، تعهد این کشور به تأمین 
ساالنه ده میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه و استمرار آن 
علی رغم تحریم های موجود مي باشد.بنابراین با توجه به افزایش 
مصرف گاز طبیعی، برای برآورده کردن این تعهدات توسط ایران، 

وابستگی به واردات گاز از ترکمنستان اجتناب ناپذیر است.
1. Downside Risk
2. International Oil Company (IOC)
3. LNG
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 نقاط قوت
 ایران بعد از عربستان سعودی و ونزوئال سومین کشور بزرگ 
دنیا از لحاظ ذخایر اثبات شده نفت و بعد از روسیه دومین کشور 
بزرگ دنیا از لحاظ ذخایر اثبات ش��ده گاز است که نشان دهنده 

پتانسیل ذخایر زیرزمینی این کشور در سطح جهانی مي باشد.
 برنام��ه هدفمندی یارانه ها تا حدودی بر مصرف انرژی در 
داخل کش��ور مؤثر بوده و منابع هیدورکربنی بیشتری را برای 

صادرات آزاد کرده است.

 نقاط ضعف
 ساختار نامناسب قراردادها در ایران، سودآوری مورد نظر 

سرمایه گذاران خارجی را محدود مي کند.
 تحریم ه��ای بین المللي عالوه بر تأثی��ر منفی فزاینده بر 
صادرات نفت و گاز ایران، س��رمایه گذاری و معامالت مالی را با 

مشکل مواجه کرده است.
 تحریم ها، اس��تفاده ایران از سرمایه خارجی با فناوری 
پیش��رفته و تخصص��ی ک��ه آزادانه در س��ایر بازارها به کار 

گرفته ش��ده را با مش��کل مواجه می کند.

 فرصت ها
 گسترش اس��تفاده از تکنیک های بهسازی شده بازیافت 

نفت می تواند به نحو قابل توجهی تولید را افزایش دهد.
 کشف میدان نفتی در دریای خزر در می 2012 حاکی از 
آن است که کل حجم ذخایر کشف شده از سال 2009 )طبق 
اع��الم منابع خبری ایران( می تواند ب��ه احتمال زیاد از 53/06 

میلیارد بشکه میعانات و 3,500 مترمکعب گاز فراتر رود.

 تهدیدها
 تحریم های مستمر بین المللي و تحریم اقتصادی اتحادیه 
اروپا ب��ر صنعت نفت ایران، تداوم کاهش ص��ادرات نفت را به 
دنبال خواهد داشت که تهدیدی مؤثر بر درآمدهای نفتی بوده 

و بر جذابیت سرمایه گذاری در ایران آسیب می رساند.
 ریس��ک بی ثباتی سیاس��ی داخلی یا اعتراضات داخلی و 

منطقه ای وجود دارد.

  تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها
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   پیش بیني صنعت

برآورد 2011
2012

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

137/0137/4137/6137/7137/8137/9ذخایر اثبات شده نفت )میلیارد بشکه(

137,010/0137,421/0137,585/9137,723/5137,847/5137,930/2ذخایر اثبات شده نفت )میلیون بشکه( 

0/40/30/10/10/10/1-درصد تغییرات ساالنه ذخایر اثبات شده نفت

88/7120/5144/8137/1131/6125/4نسبت ذخایر به تولید )سال(

29/633/133/133/033/031/5ذخایر اثبات شده گاز طبیعی )تریلیون مترمکعب(

29,610/133,100/033,100/033,000/033,000/031,500/0ذخایر اثبات شده گاز طبیعی )میلیارد مترمکعب(

4/5-0/30/0-0/011/80/0درصد تغییرات ساالنه ذخایر اثبات شده گاز طبیعی

195/0213/7209/5204/8200/8187/9نسبت ذخایر گاز طبیعی به تولید )سال(

تولید، مصرف و خالص صادرات محصوالت هیدروکربنی

مجموع تولید
6,850/55,792/25,325/55,528/25,701/95,901/8 ) معادل1000 بشکه نفت در روز(

 مجموع تولید، درصد تغییرات ساالنه
8/13/83/13/5-15/4-1/2 )معادل 1000 بشکه نفت در روز(

 مجموع تولید
141/9129/9118/2118/0114/2115/2)میلیارد دالر(

 مجموع تولید، درصد تغییرات ساالنه
3/20/8-0/2-9/0-8/4-41/7)میلیارد دالر(

4,470/14,467/54,568/94,705/04,861/85,050/1مجموع مصرف )معادل 1000 بشکه نفت در روز(

 مجموع مصرف، درصد تغییرات ساالنه
0/12/33/03/33/9-4/3 )معادل 1000 بشکه نفت در روز(

 مجموع مصرف
153/8156/7152/7151/9147/7150/0)میلیارد دالر(

 مجموع مصرف، درصد تغییرات ساالنه
2/81/5-0/5-2/6-44/61/9)میلیارد دالر(

مجموع خالص صادرات، تغییرات ساالنه
2,380/41,324/6756/6823/2840/1851/7  )1000 بشکه معادل نفت در روز(

مجموع خالص صادرات
93/652/528/530/529/930/4 )میلیارد دالر(

 مجموع خالص صادرات، درصد تغییرات ساالنه
2/11/6-45/66/9-44/0-33/6)میلیارد دالر(

مجموع خالص صادرات
43/524/013/715/115/716/3میلیون دالر با نرخ 50 دالر برای هر بشکه

مجموع خالص صادرات
87/147/927/330/231/432/6میلیون دالر با نرخ 100 دالر برای هر بشکه

منبع: بیزینس مانیتور ، اداره اطالعات انرژی امریکا

اطالعات ذخایر اثبات شده نفت و گاز و سرجمع اطالعات محصوالت هیدرو کربنی ایران ،2011 تا 2016
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پیش بینی
2017 

پیش بینی 
2018

پیش بینی
2019 

پیش بینی
2020 

پیش بینی
2021 

پیش بینی
2022 

137/9137/9138/1138/2138/2138/3ذخایر اثبات شده نفت )میلیارد بشکه(

137,930/2137,930/2138,068/1138,178/6138,192/4138,302/9ذخایر اثبات شده نفت )میلیون بشکه(

0/00/00/10/10/00/1درصد تغییرات ذخایر اثبات شده نفت نسبت به سال قبل

121/8118/2116/0113/8111/6109/5نسبت ذخایر به تولید )سال(

31/029/228/928/728/528/3ذخایر اثبات شده گاز طبیعی )تریلیون مترمکعب(

31,000/029,200/028,941/628,749/628,500/028,250/4ذخایر اثبات شده گاز طبیعی )میلیارد مترمکعب(

0/9-0/9-0/7-0/9-5/8-1/6-درصد تغییرات ذخایر اثبات شده گاز طبیعی نسبت به سال قبل

181/3167/4162/7158/4154/0149/7نسبت ذخایر گاز طبیعی به تولید )سال(

تولید، مصرف و خالص صادرات محصوالت هیدروکربنی

مجموع تولید
6,049/96,201/88,6,3256,452/36,581/26,712/8 ) معادل1000 بشکه نفت در روز(

 مجموع تولید، درصد تغییرات ساالنه
2/52/52/02/02/02/0 )معادل 1000 بشکه نفت در روز(

 مجموع تولید
117/9120/7120/6123/1125/6128/2)میلیارد دالر(

 مجموع تولید، درصد تغییرات ساالنه
0/12/12/12/1-2/42/4)میلیارد دالر(

5,232/45,435/15,666/95,922/16,095/66,393/3مجموع مصرف )معادل 1000 بشکه نفت در روز(

 مجموع مصرف، درصد تغییرات ساالنه
3/63/94/34/52/94/9 )معادل 1000 بشکه نفت در روز(

 مجموع مصرف
155/2161/0164/0171/2176/4184/9)میلیارد دالر(

 مجموع مصرف، درصد تغییرات ساالنه
3/53/71/94/33/04/8)میلیارد دالر(

مجموع خالص صادرات، تغییرات ساالنه
817/5766/7658/9530/1485/6319/5  )1000 بشکه معادل نفت در روز(

مجموع خالص صادرات
29/928/925/622/421/216/7 )میلیارد دالر(

 مجموع خالص صادرات، درصد تغییرات ساالنه
5/521/0-12/6-11/4-3/2-1/7-)میلیارد دالر(

مجموع خالص صادرات
16/015/514/012/211/69/1میلیون دالر با نرخ 50 دالر برای هر بشکه

مجموع خالص صادرات
32/031/028/024/523/118/3میلیون دالر با نرخ 100 دالر برای هر بشکه

اطالعات ذخایر اثبات شده نفت و گاز و سرجمع اطالعات محصوالت هیدرو کربنی ایران ، 2017 تا 2022

منبع: بیزینس مانیتور ، اداره اطالعات انرژی امریکا
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تولید، مصرف و خالص صادرات نفت ایران ،2011 تا 2016

برآورد2011
2012 

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

 مجموع تولید نفت
)1000 بشکه در روز(

4,234/13,123/52,603/52,751/72,869/83,013/2

 مجموع تولید نفت
)میلیون بشکه در سال(

1,545/51,140/1950/31,004/41,047/51,099/8

مجموع تولید نفت
درصد تغییرات ساالنه

-0/4-26/2-16/65/74/35/0

 مجموع تولید نفت
)میلیارد دالر(

60/745/636/237/036/437/4

  مجموع تولید نفت، درصد تغییرات ساالنه 
)میلیارد دالر(

38/4-24/9-20/52/3-1/72/8

  مجموع تولید نفت
)میلیارد دالر با نرخ 50 دالر برای هر بشکه(

77/357/047/550/252/455/0

 مجموع تولید نفت
)میلیارد دالر با نرخ 100 دالر برای هر بشکه(

154/5114/095/0100/4104/7110/0

 مجموع تولید نفت
)میلیارد دالر با نرخ 150 دالر برای هر بشکه(

231/8171/0142/5150/7157/1165/0

 مجموع مصرف نفت
)1000 بشکه در روز(

1,828/31,855/81,884/41,908/01,936/21,968/5

مجموع مصرف نفت
درصد تغییرات ساالنه

2/01/51/51/31/51/7

 مجموع خالص صادرات نفت )نفت خام و محصوالت(
)1000 بشکه در روز(

2,405/81,267/6719/1843/7933/61,044/7

 مجموع خالص صادرات نفت
)نفت خام و محصوالت( درصد تغییرات ساالنه

-2/2-47/3-43/317/310/711/9

 مجموع خالص صادرات نفت
)نفت خام و محصوالت( )میلیارد دالر(

94/450/727/431/132/435/6

مجموع خالص صادرات نفت
 )نفت خام و محصوالت( )میلیارد دالر با نرخ 50 دالر برای هر بشکه(

43/923/113/115/417/019/1

 مجموع خالص صادرات نفت
)نفت خام و محصوالت( )میلیارد دالر با نرخ 100 دالر برای هر بشکه(

87/846/326/230/834/138/1

 مجموع خالص صادرات نفت
)نفت خام و محصوالت( )میلیارد دالر با نرخ 150 دالر برای هر بشکه(

131/769/439/446/251/157/2

منبع: بیزینس مانیتور ، اداره اطالعات انرژی امریکا
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پیش بینی 
2017

پیش بینی 
2018

پیش بینی 
2019

پیش بینی 
2020

پیش بینی 
2021

پیش بینی 
2022

 مجموع تولید نفت
3,103/53,196/53,260/33,325/53,391/93,459/7)1000 بشکه در روز(

 مجموع تولید نفت
1,132/81,166/71,190/01,213/81,238/01,262/8)میلیون بشکه در سال(

مجموع تولید نفت
3/03/02/02/02/02/0درصد تغییرات ساالنه

 مجموع تولید نفت
38/639/839/740/541/342/2)میلیارد دالر(

  مجموع تولید نفت، درصد تغییرات ساالنه 
0/12/12/12/1-3/13/1)میلیارد دالر(

  مجموع تولید نفت
56/658/359/560/761/963/1)میلیارد دالر با نرخ 50 دالر برای هر بشکه(

 مجموع تولید نفت
113/3116/7119/0121/4123/8126/3)میلیارد دالر با نرخ 100 دالر برای هر بشکه(

 مجموع تولید نفت
169/9175/0178/5182/1185/7189/4)میلیارد دالر با نرخ 150 دالر برای هر بشکه(

 مجموع مصرف نفت
2,002/42,037/72,079/92,123/92,199/42,274/9)1000 بشکه در روز(

مجموع مصرف نفت
1/71/82/12/13/63/4درصد تغییرات ساالنه

 مجموع خالص صادرات نفت )نفت خام و محصوالت(
1,101/11,158/71,180/41,201/61,192/51,184/8)1000 بشکه در روز(

 مجموع خالص صادرات نفت
0/6-0/8-5/45/21/91/8)نفت خام و محصوالت( درصد تغییرات ساالنه

 مجموع خالص صادرات نفت
37/539/539/440/139/839/6)نفت خام و محصوالت( )میلیارد دالر(

مجموع خالص صادرات نفت
20/121/121/521/921/821/6 )نفت خام و محصوالت( )میلیارد دالر با نرخ 50 دالر برای هر بشکه(

 مجموع خالص صادرات نفت
40/242/343/143/943/543/2)نفت خام و محصوالت( )میلیارد دالر با نرخ 100 دالر برای هر بشکه(

 مجموع خالص صادرات نفت
60/363/464/665/865/364/9)نفت خام و محصوالت( )میلیارد دالر با نرخ 150 دالر برای هر بشکه(

تولید، مصرف و خالص صادرات نفت ایران ،2017 تا 2022

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا
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برآورد2011
2012 

پیش بینی
2013 

پیش بینی
2014 

پیش بینی 
2015

پیش بینی
2016 

 تولید گاز طبیعی خشک
151/8154/9158/0161/1164/3167/6)میلیارد مترمکعب(

 درصد تغییرات تولید گاز طبیعی خشک
0/02/02/02/02/02/0نسبت به سال قبل

 تولید گاز طبیعی خشک
81/284/482/081/077/877/8)میلیون دالر(

 درصد تغییرات تولید گاز طبیعی خشک
0/1-3/9-1/3-2/8-44/33/9نسبت به سال قبل )میلیارد دالر(

 تولید گاز طبیعی خشک
 )1()btu 21/722/122/623/023/523/9)میلیارد دالر با نرخ 4 دالر در هر میلیون

تولید گاز طبیعی خشک
 )btu 65/166/467/769/170/471/8)میلیارد دالر با نرخ 12 دالر در هر میلیون

 تولید گاز طبیعی خشک
 )btu97/699/6101/5103/6105/6107/8 )میلیارد دالر با نرخ 18 دالر در هر میلیون

 مصرف گاز طبیعی خشک
153/3151/6155/8162/3169/8178/8)میلیارد مترمکعب(

درصد تغییرات مصرف گاز طبیعی خشک
1/12/84/24/65/3-6/0 نسبت به سال قبل

 مصرف گاز طبیعی خشک
82/082/680/981/580/483/0)میلیارد دالر(

درصد تغییرات مصرف گاز طبیعی خشک
1/43/2-2/00/8-47/30/7 نسبت به سال قبل )میلیارد دالر(

 خالص صادرات گاز طبیعی خشک
11/2-5/4-1/2-1/53/32/2-)میلیارد مترمکعب(

درصد تغییرات خالص صادرات گاز طبیعی خشک
154/5357/0106/4-34/1-324/0-194/0- نسبت به سال قبل

 خالص صادرات گاز طبیعی خشک
5/2-2/6-0/6-0/81/81/1-)میلیارد دالر(

 درصد تغییرات خالص صادرات گاز طبیعی خشک
152/7330/7102/1-37/1-328/1-230/6-نسبت به سال قبل )میلیارد دالر(

 خالص صادرات گاز طبیعی خشک
2/8-1/3-0/3-0/40/80/5-)با نرخ 50 دالر برای هر بشکه()میلیارد دالر(

 خالص صادرات گاز طبیعی خشک
5/6-2/7-0/6-0/71/61/1-)با نرخ 100 دالر برای هر بشکه()میلیارد دالر(

 خالص صادرات گاز از طریق خط لوله زیردریایی
11/2-5/4-1/2-1/53/32/2-)میلیارد مترمکعب(

درصد تغییرات خالص صادرات گاز از طریق خط لوله
154/5357/0106/4-34/1-324/0-194/0- زیر دریایی نسبت به سال قبل

 خالص صادرات گاز از طریق خط لوله زیردریایی
100/0100/0100/0100/0100/0100/0)درصد از کل(

 خالص صادرات گاز از طریق خط لوله زیردریایی
5/2-2/6-0/6-0/81/81/1-)میلیارد دالر(

 درصد تغییرات خالص صادرات گاز از طریق خط لوله
152/7330/7102/1-37/1-328/1-230/6-زیردریایی نسبت به سال قبل )میلیارد دالر(

خالص صادرات گاز مایع از طریق خط لوله زیردریایی
0/00/00/00/00/00/0 )میلیارد مترمکعب(

درصد تغییرات خالص صادرات گاز مایع
0/00/00/00/00/00/0  از طریق خط لوله زیردریایی

خالص صادرات گاز مایع از طریق خط لوله زیردریایی
0/00/00/00/00/00/0 )درصد از کل صادرات گاز(

 خالص صادرات گاز مایع از طریق خط لوله زیردریایی
0/00/00/00/00/00/0)میلیارد دالر(

 درصد تغییرات خالص صادرات گاز مایع از طریق خط لوله
0/00/00/00/00/00/0زیردریایی نسبت به سال قبل )میلیارد دالر(

تولید، مصرف و خالص صادرات گاز ایران ،2011 تا 2016

منبع: بیزینس مانیتور و اداره اطالعات انرژی امریکا

British Thermal Unit .1: واحد حرارتی بریتانیا؛ یک واحد سنتی از انرژی است که برابر با حدود 1055 ژول است.این مقدار انرژی برای خنک و یا گرم کردن یک پوند آب به میزان یک درجه 
فارنهایت، مورد نیاز است.
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پیش بینی
2017 

پیش بینی
2018 

پیش بینی
2019 

پیش بینی
2020 

پیش بینی
2021 

پیش بینی
2022 

تولید گاز طبیعی خشک
171/0174/4177/9181/4185/1188/8)میلیارد مترمکعب( 

 درصد تغییرات تولید گاز طبیعی خشک
1/52/02/02/02/02/0نسبت به سال قبل

 تولید گاز طبیعی خشک
79/481/080/982/584/286/0)میلیون دالر(

 درصد تغییرات تولید گاز طبیعی خشک
0/12/12/12/1-2/12/1نسبت به سال قبل )میلیارد دالر(

تولید گاز طبیعی خشک
 )btu24/424/925/425/926/427/0 )میلیارد دالر با نرخ 4 دالر در هر میلیون

 تولید گاز طبیعی خشک
 )btu73/374/776/277/879/380/9)میلیارد دالر با نرخ 12 دالر در هر میلیون

 تولید گاز طبیعی خشک
)btu109/9112/1114/4116/6119/0121/4 )میلیارد دالر با نرخ 18 دالر در هر میلیون

مصرف گاز طبیعی خشک
187/4197/1208/1220/4226/1239/0 )میلیارد مترمکعب(

 درصد تغییرات مصرف گاز طبیعی خشک
4/85/25/65/92/65/7نسبت به سال قبل

مصرف گاز طبیعی خشک
87/091/694/6100/3102/9108/8 )میلیارد دالر(

درصد تغییرات مصرف گاز طبیعی خشک
4/95/23/45/92/65/8 نسبت نسبت به سال قبل )میلیارد دالر(

خالص صادرات گاز طبیعی خشک
50/2-41/0-39/0-30/3-22/7-16/5- )میلیارد مترمکعب(

درصد تغییرات خالص صادرات گاز طبیعی خشک
47/038/233/028/85/322/4 نسبت به سال قبل

خالص صادرات گاز طبیعی خشک
22/9-18/7-17/7-13/8-10/6-7/6- )میلیارد دالر(

 درصد تغییرات خالص صادرات گاز طبیعی خشک
47/138/330/328/85/322/5نسبت به سال قبل )میلیارد دالر(

 خالص صادرات گاز طبیعی خشک
12/5-10/2-9/7-7/5-5/7-4/1-)با نرخ 50 دالر برای هر بشکه( )میلیارد دالر(

 خالص صادرات گاز طبیعی خشک
25/0-20/4-19/4-15/1-11/3-8/2-)با نرخ 100 دالر برای هر بشکه( )میلیارد دالر(

خالص صادرات گاز از طریق خط لوله زیردریایی
50/2-41/0-39/0-30/3-22/7-16/5- )میلیارد مترمکعب(

درصد تغییرات خالص صادرات گاز از طریق خط لوله
47/038/233/028/85/322/4 زیر دریایی نسبت به سال قبل

خالص صادرات گاز از طریق خط لوله زیردریایی
100/0100/0100/0100/0100/0100/0 )درصد از کل(

خالص صادرات گاز از طریق خط لوله زیردریایی
22/9-18/7-17/7-13/8-10/6-7/6- )میلیارد دالر(

 درصد تغییرات خالص صادرات گاز از طریق خط لوله
47/138/330/328/85/322/5زیردریایی نسبت به سال قبل )میلیارد دالر(

خالص صادرات گاز مایع از طریق خط لوله زیردریایی
0/00/00/00/00/00/0 )میلیارد مترمکعب(

 درصد تغییرات خالص صادرات گاز مایع
0/00/00/00/00/00/0 از طریق خط لوله زیردریایی

 خالص صادرات گاز مایع از طریق خط لوله زیردریایی
0/00/00/00/00/00/0)درصد از کل صادرات گاز(

خالص صادرات گاز مایع از طریق خط لوله زیردریایی
0/00/00/00/00/00/0 )میلیارد دالر(

 درصد تغییرات خالص صادرات گاز مایع از طریق خط لوله
0/00/00/00/00/00/0زیردریایی نسبت به سال قبل )میلیارد دالر(

تولید، مصرف و خالص صادرات گاز ایران ،2017 تا 2022

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا
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برآورد2011
2012 

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

 ظرفیت پاالیش نفت خام
1,860/01,860/01,860/01,860/01,860/01,860/0)1000 بشکه در روز(

 درصد تغییرات ظرفیت پاالیش نفت خام
0/00/00/00/00/00/0نسبت به سال قبل

درصد استفاده از
95/095/095/095/095/095/0 ظرفیت پاالیشی نفت خام

 تولید فراورده های نفتی پاالیش شده
1,767/01,767/01,767/01,767/01,767/01,767/0)1000 بشکه در روز(

پاالیش شده  درصد تغییرات تولید فراورده های نفتی
0/00/00/00/00/00/0 نسبت به سال قبل

 تولید فراورده های پاالیشی )شامل اتانول و فراورده های
1,790/0791/1/01,792/01,793/01,794/01,795/0غیرمتعارف( نسبت به سال قبل )1000 بشکه در روز(

 درصد تغییرات تولید فراورده های پاالیشی
0/00/10/10/10/10/0)شامل اتانول و فراورده های غیرمتعارف( نسبت به سال قبل

 مصرف فراورده های پاالیشی
0/00/00/00/00/00/0)شامل اتانول و فراورده های غیرمتعارف( )1000 بشکه در روز(

 درصد تغییرات مصرف فراورده های پاالیشی نسبت به سال
0/00/00/00/00/00/0قبل )شامل اتانول و فراورده های غیرمتعارف(

تولید، مصرف محصوالت پاالیشگاهی ایران،2011 تا 2016

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

پیش بینی
2017 

پیش بینی
2018 

پیش بینی
2019 

پیش بینی
2020 

پیش بینی
2021 

پیش بینی
2022 

 ظرفیت پاالیش نفت خام
1,860/01,860/01,860/01,860/01,860/01,860/0)1000 بشکه در روز(

درصد تغییرات ظرفیت پاالیش نفت خام
0/00/00/00/00/00/0نسبت به سال قبل 

درصد استفاده از
95/095/095/095/095/095/0  ظرفیت پاالیشی نفت خام

 تولید فراورده های نفتی پاالیش شده
1,767/01,767/01,767/01,767/01,767/01,767/0)1000 بشکه در روز(

درصد تغییرات تولید فراورده های نفتی
0/00/00/00/00/00/0 پاالیش شده نسبت به سال قبل

 تولید فراورده های پاالیشی )شامل اتانول و فراورده های
1,796/01797/01,798/01,799/01,800/01,801/0غیرمتعارف( نسبت به سال قبل)1000 بشکه در روز(

 درصد تغییرات تولید فراورده های پاالیشی
0/10/10/10/10/10/1)شامل اتانول و فراورده های غیرمتعارف( نسبت به سال قبل

 مصرف فراورده های پاالیشی
0/00/00/00/02,199/40/0)شامل اتانول و فراورده های غیرمتعارف()1000 بشکه در روز(

  درصد تغییرات مصرف فراورده های پاالیشی
در دسترس 0/00/00/00/00/0نسبت به سال قبل )شامل اتانول و فراورده های غیر متعارف(

نیست

تولید به مصرف محصوالت پاالیشگاهی ایران ،2017 تا 2022

منبع: بیزینس مانیتور و اداره اطالعات انرژی امریکا

   ذخایر نفت و گاز
ایران بعد از ونزوئال، عربس��تان س��عودی و کانادا به عنوان 
بزرگ ترین کشور دارنده ذخایر نفتی جهان محسوب می شود. 
در سال 2011، ذخایر نفتی ایران به میزان 137 میلیارد بشکه 
تخمین زده ش��د که 9/3 درصد از کل ذخایر جهانی و بیش از 
12 درصد از کل ذخایر تحت کنترل اوپک را تشکیل می دهد. 
بیشتر ذخایر فعلی ایران در چند میدان نفتی عظیم قرار گرفته 

که بخش اعظم آن در حوزه خوزستان در جنوب غرب ایران و 
در نزدیکی مرز مشترک با عراق واقع است.

با توجه به عمر میادین نفتی کشور، تزریق مجدد سوخت به 
ذخایر نفتی موضوعی قابل توجه است. روش های بهبود بازیابی 
نفت)1( به ویژه با توجه به نرخ پایین بازیابی نفت در ایران )بین 
20 ت��ا 30 درصد( به خوبی در این حوزه مورد اس��تفاده قرار 
گرفته اس��ت. با این وجود چالش های ف��راروی بخش ارزی به 

1.  Enhanced Dil Recovery (EOR)
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علت تحریم های بین المللي، مانع دسترس��ی به سرمایه گذاری 
قابل توجه و س��رمایه مورد نیاز جهت بهب��ود راندمان تولید و 
جلوگیری از رکود می ش��ود. پیش بینی می ش��ود ذخایر اثبات 
ش��ده نفت ایران در طی دوره ي زمانی پیش بینی شدیداً راکد 
باقی مانده و در س��ال 2019 به بیش از 138 میلیارد بش��که 

افزایش یابد.
ب��ا این وجود علی رغم این چالش ها، پایه ذخایر نفتی ایران 
پتانس��یل قابل توجهی برای بخش باالدستی نفت و گاز دارد. 
در می 2012، خبرگزاری دولتی ایران، خبر کش��ف هش��ت تا 
ده میلیارد بشکه نفت در یک میدان نفتی نامشخص در بخش 

ایرانی دریای خزر را اعالم نمود.
انتظار مي رود رستم قاسمی، وزیر نفت ایران نیز خبر رسمی 
این اکتش��اف را به زودی اعالم کند، ه��ر چند تاریخ اعالم آن 

هنوز مشخص نشده است.
بع��د از گزارش خبرگزاری مه��ر در آوریل 2012 مبنی بر 
کش��ف میدان عظیم نفت خام س��بک، این اکتشاف به عنوان 
دومین اکتشاف گزارش شده در سال 2012 محسوب می شود.

ایران بعد از روسیه به عنوان دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر 
گاز نیز محسوب می شود، البته بخش قابل توجهی از ذخایر این 
کش��ور هنوز توسعه نیافته است. براساس برآورد اداره اطالعات 
انرژی امریکا، ذخایر ایران در سال 2011 به میزان 152 میلیارد 

مترمکعب بود.
با در نظر گرفتن کاهش ذخایر برآورد شده گاز طبیعی ایران 
از 33/1 تریلی��ون مترمکعب در س��ال 2012 به 31 تریلیون 
مترمکعب در س��ال 2017 و کاهش بیش��تر ت��ا میزان 28/3 
تریلیون مترمکعب در انتهای دوره زمانی پیش بینی در س��ال 
2022، پیش بینی مي شود در طی دوره زمانی پیش بینی، افت 

ناچیزی در میزان ذخایر گاز طبیعی ایران رخ دهد.

 عرضه و تقاضای نفت

نمودار تولید، مصرف و خالص صادرات نفت ایران )2002 تا 2022(

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

)1()LHS( مجموع تولید نفت، 1000 بشکه در روز
)LHS( مجموع مصرف نفت، 1000 بشکه در روز

)2()RHS( 1000 بشکه در روز ،)مجموع خالص صادرات نفت )نفت خام و فراورده های نفتی

e: برآورد، f: پیش بیني

در نتیجه تحریم های مس��تمر بر ضد ایران، تولید نفت این 
کشور از سال 2011 شدیداً کاهش یافته است.

به دلیل محدودیت های شدید در واردات نفت ایران از طرف 
کش��ورهای اصلی واردکننده، صادرات نفت ایران کاهش یافته 
و این اقدام به نوبه خود فشار منفی قابل توجهی بر تولید وارد 
می کن��د.در واقع، برآوردها بیانگر آن اس��ت که میزان تولید تا 
بیش از 30 درصد نس��بت به میزان تولید سال 2011 کاهش 
یافته اس��ت.با وجود اینکه پیش بینی می ش��ود که روند تولید 
مجدداً احیا ش��ده و میزان تولید از مقدار پیش بینی ش��ده به 
میزان 2/6 بش��که در روز در سال 2013 به 3/1 میلیون بشکه 
در روز در سال 2017 افزایش یابد، فاصله زیادی تا میزان تولید 

4/2 میلیون بشکه در روز در سال 2011 وجود دارد.
در واقع پیش بینی می ش��ود که میزان تولید در دوره زمانی 
پیش بینی به این سطوح باز نگردد. از سوی دیگر، میزان مصرف 
نفت در ایران در سال های آینده به طور مستمر به روند افزایش 
خود ادام��ه خواهد داد. انتظار می رود مصرف نفت در ایران در 
س��ال 2013 به 1/9 میلیون بش��که در روز برس��د که تا سال 

2022 به 2/3 میلیون بشکه در روز نیز افزایش خواهد یافت.
 

 عرضه و تقاضای گاز طبیعی

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

)LHS( مجموع تولید گاز طبیعی خشک، میلیارد متر مکعب 
)LHS( مجموع مصرف گاز طبیعی خشک، میلیارد متر مکعب

)RHS( مجموع خالص صادرات گاز طبیعی خشک، میلیارد متر مکعب

e: برآورد، f: پیش بیني

نمودار تولید، مصرف و خالص صادرات گاز طبیعی ایران )2002 تا 2022(

افزای��ش میزان تولید گاز طبیعی در ایران تا س��ال 2017 
با نرخ متوس��ط ناچیزی به میزان دو درص��د و تا میزان 171 
میلیارد مترمکعب رخ خواهد داد. با افزایش تقاضای گاز طبیعی 
به بیش از 180 میلیارد مترمکعب در طی دوره زمانی مذکور، 

احتمال محدودیت در صادرات گاز وجود خواهد داشت.
در واقع با پیشی گرفتن میزان مصرف گاز طبیعی از تولید 
در ای��ران، پیش بینی ها حکای��ت از وجود یک ظرفیت خالص 
ص��ادرات بیش از پیش منفی در دوره زمانی پیش بینی دارند. 
همچنین به واسطه تأثیر تحریم ها بر دور نمای سرمایه گذاری، 
پیش بینی ه��ا با پیش بینی ه��ای اولیه دولت ای��ران مبنی بر 

1. اعداد ستون سمت چپ
2. اعداد ستون سمت راست
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دس��تیابی به تولید ساالنه 200 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 
ظرف چند س��ال آینده متفاوت می باشد. به علت اثر تحریم ها 
بر پروژه های پیشنهادی صادرات گاز مایع، دورنمای تولید گاز 
طبیع��ی در ای��ران در پیش بینی ها تنزل یافته اس��ت، اگرچه 
تحقق خط لوله گاز ایران- پاکستان می تواند ریسک مطلوب)1(

ایجاد کند. 
شبکه توزیع گاز طبیعی ایران نیز جهت رفع نیازهای مصرف 
کش��ور کافی نمی باشد. با این وجود، ترکمنستان صادرات گاز 
طبیعی خود به ایران را در سال 2012 نسبت به سال 2011 تا 

بیش از 50 درصد کاهش داد.
در واقع صادرات نوامبر 2012 به ایران بین چهار و پنج هزار 
مترمکع��ب در روز بود، در صورتی ک��ه در توافق نامه دوجانبه 
بر واردات تقریبی 40 میلیون مترمکعب در روز تصریح ش��ده 
 اس��ت. این معامله بین خط لوله کورپ��ژه- کوردکوی و دولت

آباد- سرخس- خانگیران به وقوع می پیوندد.
از آنج��ا که ایران متعهد به ص��ادرات ده میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعی در سال به ترکیه است، کاهش واردات گاز به ایران 
مش��کالتی را ایجاد کرده اس��ت. به عنوان نمونه تولید 151/8 
میلیارد مترمکعبی گاز طبیعی ایران در سال 2011 نیاز مصرف 

153/3 میلیارد مترمکعبی داخلی را تأمین نکرد.

 توسعه پارس جنوبی 
میدان گازی پارس جنوبی که در کش��ور قطر به نام میدان 
گنبد شمالی)2( معروف است، بین ایران و قطر مشترک می باشد. 
برآورد می شود که بخش ایرانی میدان گازی پارس جنوبی که 
برنامه توسعه آن به 24 فاز تقسیم شده است، 60 درصد از کل 

ذخایر گاز کشور را تشکیل دهد.
اداره اطالعات انرژی امریکا برآورد می کند که میدان گازی 
مذکور پتانسیل 12 تریلیون مترمکعب ذخایر گازی را دارا بوده 
که در حدود دو سوم کل ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در ایران 
و شش درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در جهان است.

فازهای یک تا ده پارس جنوبی در حال بهره برداری بوده و 
مابقی فازها در مراحل گوناگون توسعه و برنامه ریزی است.

ایران ب��ا هدف صادرات گاز مایع به دنبال توس��عه فازهای 
مختلف پارس جنوبی و مذاکرات با سرمایه گذاران عمدتاً اروپایی 
در حوزه باالدستی نفت و گاز است. این هدف از اواسط تا پایان 
دهه 2000 میالدی در دس��ت انجام بوده اس��ت. با این وجود، 
از قبل از اعمال تحریم های ان��رژی امریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن 
و ک��ره جنوبی بر ضد ایران تا زمان اجرای آن، س��رمایه گذاران 
انگیزه خود را برای سرمایه گذاري در این حوزه، عمدتاً به علت 
شکس��ت اهداف ب��زرگ ایران در زمینه ص��ادرات گاز مایع در 

آینده قابل پیش بیني، از دست دادند.
ایران اعالم کرده که گاز فازهای مشخصی از پارس جنوبی 
که در ابتدا به منظور گاز مایع در نظر گرفته شده بود به شبکه 

گاز داخل کش��ور و برای تزریق مجدد به میادین نفتی منتقل 
خواهد شد. 

 )LNG( گاز مایع  
در ش��رایطی که تحریم های ایاالت متح��ده و اتحادیه اروپا 
تأمی��ن مالی پروژه ه��ا و تهیه و تدارک تجهیزات را دش��وار یا 
غیر ممکن ساخته است، چشم انداز مشخصی برای صادرات گاز 

مایع مشاهده نمي شود. 
پروژهای داخلی گاز مایع و پروژهای گاز مایع پارس جنوبی 
ک��ه قرار بود از خروجی فازه��ای 11، 13 و 14 پارس جنوبی 
تغذیه ش��وند، در آگوس��ت 2010 به حالت تعلی��ق درآمدند. 
پروژه هاي مذکور از جهت فناوری و س��رمایه گذاري وابسته به 
شرکای غربی بودند که تحریم های سازمان ملل متحد، ایاالت 
متحده امریکا و اتحادیه اروپا مانع از س��رمایه گذاري غربی در 
پروژه ها شد. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که ایران احداث 
پروژه هاي صادراتی خود از طریق خطوط لوله را در کوتاه مدت 

و میان مدت در اولویت قرار دهد.
مشکالت ناشی از فناوری مایع سازی گاز و امتناع بانک هاي 
بین المللي از ارائه خدمات تأمین مالی الزم، چالش هاي فراروی 

چشم انداز توسعه ظرفیت صادرات گاز مایع را تقویت مي کند.

 معامله محصوالت پاالیشگاهی و نفتی 
ایران شش پاالیشگاه بزرگ با ظرفیت 100,000 هزار بشکه 
در روز دارد که ظرفیت پاالیش سه پاالیشگاه کوچکتر هر یک 
به میزان 40,000 بش��که در روز اس��ت. برآورد میزان ظرفیت 
پاالیش پاالیش��گاه هاي ایران به علت عدم وجود اطالعات قابل 

اعتماد در این کشور بسیار متفاوت است. 
نش��ریه نف��ت و گاز)3( با بررس��ی موضوع پاالیش��گاه ها در 
جهان اع��الم کرد ک��ه از ژانویه 2011، ایران 9 پاالیش��گاه با 
مجموع ظرفیت 1/45 میلیون بشکه در روز داشته است. البته 
تحریم های بین المللي، توان واردات بنزین مورد نیاز کشور را به 

منظور تأمین نیاز داخل محدود کرده است. 
هدفمن��دی یارانه ها نیز که به منظور کاهش رش��د مصرف 
 انج��ام ش��د، در عمل ب��ا مقاومت ش��دید اجتماع��ی مواجه 

شده است.
به منظور رفع نیاز فزاینده داخلی به س��وخت در کشور، )با 
نرخ رش��د 9 درص��دي تقاضای بنزین در س��ال( ایران در نظر 
دارد ظرفیت پاالیش��گاهی خود را افزایش دهد. به این منظور 
چند طرح توس��عه پاالیشگاهی، موجود و تعدادی نیز پیشنهاد 
ش��ده اند. با این وجود، تحریم ها و تأمین مالی یک مانع اصلی 
مي باشد. لذا تردید وجود دارد که بسیاری از این پاالیشگاه ها به 
موقع بهره برداري شوند. طبق طرح های موجود، انتظار مي رود 
ظرفیت تولید از 1/92 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به 
3/15 میلیون بشکه در روز تا سال 2015 افزایش یابد و این در 
حالی است که در نظر است که 2/79 میلیون بشکه در روز در 

1. Upside Risk
2. North Dome
3. Oil and Gas Journal (OGJ)
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سال 2012 به مرحله بهره برداری برسد که به نظر بلندپروازانه 
اس��ت. در پیش بیني ها، ت��ا تکمیل پروژه های پاالیش��گاهی 
بیش��تر، ظرفیت پاالیش ثابت نگاه داشته شده است. متوسط 
95 درصدی نرخ اس��تفاده در سال 2010 برای همه سال ها تا 

سال 2022 مورد استفاده قرار گرفته است.

 درآمدها و هزینه هاي واردات 
براساس قیمت فرضی متوس��ط سبد نفتی اوپک به میزان 
104/4 دالر برای هر بشکه در سال 2013، پیش بیني مي شود 
که درآمدهای صادرات نفت و گاز برای س��ال 2013 به 28/5 
میلیارد دالر برس��د که نسبت به س��ال های قبل کاهش قابل 

توجهی را نشان مي دهد.
تا سال 2017، درآمدهای نفتی به 29/9 میلیارد دالر افزایش 
خواهد داش��ت، اما در پای��ان دوره پیش بیني به میزان تقریبی 

16/7 میلی��ارد دالر کاهش خواهد یافت ک��ه بیانگر بي ثباتي 
پیش روی ایران در کسب درآمدها در بلندمدت مي باشد.

 ریسک هاي کلیدی سناریوی پیش بیني
واضح است که ایران به نوسانات قیمت نفت بسیار حساس 
بوده و احتمال نیاز بودجه این کشور به افزایش قیمت هاي نفت 
در سال های آینده وجود دارد. ایران همچنین به علت تأخیر در 

توسعه منابع جدید نفت و گاز با ریسک هایی مواجه مي باشد.
بي تردید، ناکامی ای��ران در جلوگیری از کاهش تولید نفت 
خام، به درآمدهای صادرات نفتی آس��یب خواهد رساند و تأثیر 
تحریم ه��ا بر درآمدهای بالقوه صادرات گاز مایع به وضوح قابل 

مشاهده است.
تحقق خط لوله گاز ایران- پاکستان بیانگر ریسک مطلوب 

پیش بیني صادرات گاز ایران است. 
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  رتبه بندي هاي ریسک/ بازده صنعت 

 رتبه بندي هاي ریسک/ بازده- ایران
  چشم انداز ایران

علي رغم پتانسیل قابل توجه ایران در بخش منابع زیرزمینی نفت 
و گاز، عوامل مؤثر و کلیدی متعدد همچنان امتیاز کلی ریسک/ بازده 

ایران را کاهش می دهند که شامل موارد ذیل هستند:
- چشم انداز ضعیف تولید

- فقدان رقابت در صنعت نفت و گاز
-  اجرای ضعیف قانون 

-  تحریم های ش��دیداً محدودکننده بین المللي که در حال 
حاضر بخش صنعت و گاز را هدف قرار داده است. 

ایران در میان نه کش��ور خاورمیانه، رتبه هشتم را در کسب 
امتیاز ریسک/ بازده منطقه دارا است. 

گاز و  نف�ت  باالدس�تی صنع�ت  رتبه بن�دي بخ�ش     
         ایران- بازده ها

علي رغم این که پایه ذخایر نفت و گاز در ایران بس��یار مس��تحکم 
مي باش��د، نرخ رش��د بخش نفت و گاز ضعیف اس��ت. ب��ه علت فقدان 
سرمایه گذاري خارجی و فقدان آشکار دسترسی به سرمایه الزم به منظور 
س��رمایه گذاري مناسب در بخش نفت و گاز و وجود بازاری تحت فشار، 
تا این تاریخ، اقدامات زیادی باید برای صادرات انجام ش��ود. مالکیت و 
کنترل شدید جمهوری اسالمی بر دارایي هاي باالدستی نفت و 

گاز نیز بر فقدان رقابت در این بخش تأثیر دارد.
 رتبه بن�دي بخ�ش باالدس�تی صنع�ت نف�ت و گاز 

      ایران- ریسک ها
ش��رایط ضعی��ف در ص��دور مجوزه��ا، ع��دم وج��ود روند 
خصوصي س��ازي، موارد قابل توجه فس��اد و زیرساخت فیزیکی 
ضعیف، همگی در ایجاد فضایی توأم با ریس��ک شدید در بخش 
صنعت نف��ت و گاز ایران تأثیر دارند. تنها نقطه روش��ن، امتیاز 
نس��بتاً باالی ایران در استمرار سیاست ها مي باشد؛ با این وجود 
سیاست هاي فعلی در قبال بخش انرژی به جای اینکه ریسک ها 

را متعادل کند، آنها را تقویت مي نماید.

  چشم انداز رتبه بندي بخش پایین دستي صنعت نفت    
و گاز ایران 

ایران از موقعیت مناس��بی در رتبه بندي بخش پایین دستي 
نفت و گاز برخوردار اس��ت که نشان دهنده حجم قابل توجه بازار 
و پتانسیل رشد محدود در کوتاه مدت است.نفوذ دولت در بخش 
پایین دستي بسیار زیاد و رقابت بسیار پایین است.رتبه بندي بخش 
پایین دستي نفت و گاز ایران متأثر از برخی عوامل مي باشد که به 
ویژه ریسک باالیی دارند مانند ریسک رشد اقتصادی کوتاه مدت، 

حاکمیت قانون، زیر ساخت فیزیکی و چارچوب حقوقی.

 رتبه بندي هاي ریسک /بازده- خاورمیانه 
دی�دگاه: ه��ر چن��د امتیاز هر کش��ور به ط��ور مجزا در 
رتبه بندي هاي ریس��ک/ بازده صنعت نف��ت و گاز خاورمیانه 
تغییر کرده است، رتبه بندي هاي کلی عمدتاً مطابق با همان 

روندهای کلی است که در این منطقه بوده است.
منطقه خاورمیانه با نقش حیاتی که در بازار جهانی تأمین 
انرژی دارد، همچنان به صورت عمده تحت سیطره شرکت های 
ملی نفت است و رتبه بندي ها به طور دقیق بازارهایی را منعکس 
مي کنند که شرکای خارجی فرصت هاي بزرگ تري را مشاهده 
خواهند کرد. اگرچه س��رمایه گذاري قابل توجه همچنان در 
بازارهای کلیدی منطقه در بخش پایین دس��تي ادامه دارد، 
مقررات س��خت و حضور قوی دولت مانع از بازده مطلوب تر 

رتبه بندي های منطقه ای مي شود.

   نتایج کلیدی رتبه بندي ریسک/ بازده خاورمیانه
- در حالي که رتبه بندي هاي کلی ثابت مانده اند، امتیازهاي 

هر کشور دستخوش تغییر بوده است.
- روندهای ه��ای کلیدی همچنان در رتبه بندي ها مؤثر 

اس��ت از جمله:
 - افزای��ش بی وقفه در تولید از س��وی تولیدکنندگان اصلي
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رتبه بندي ریسک/ بازده 
بخش باالدستی

رتبه بندي ریسک/ بازده 
بخش پایین دستی

رتبه بندي ریسک/ بازده 
رتبهنفت و گاز

68/652/260/41امارات متحده عربی

63/755/559/62رژیم صهیونیستی

69/539/254/33قطر

70/837/954/34عراق

60/538/649/55عمان

60/336/248/26بحرین

48/647/147/97عربستان سعودی

42/542/442/48ایران

48/234/641/49کویت

رتبه بندي ریسک/ بازده نفت و گاز  منطقه خاورمیانه

بازده صنعت
 در بخش باالدستی

 بازده کشور 
در بخش باالدستی

بازده ها در بخش 
باالدستی

 ریسک صنعت 
در بخش باالدستی

 ریسک کشور 
در بخش باالدستی

ریسک ها در
 بخش باالدستی

رتبه بندي ریسک/ بازده 
رتبهدر بخش باالدستی

888587402133711عراق

718575556157692قطر

667568736269693امارات متحده عربی

517056906782644رژیم صهیونیستی

516053856277605عمان

516555806173606بحرین

78106154921497عربستان سعودی

7655856024488کویت

612853103418429ایران

رتبه بندي ریسک/ بازده بخش باالدستی نفت و گاز  منطقه خاورمیانه

منبع: بیزینس مانیتور )امتیازها از 100 مي باشد،امتیاز باالتر=ریسک پایین تر(

 مانند عربس��تان س��عودی،کویت و امارات متحده عربی به 
چشم مي خورد.

-  رشد آهسته در تولید میعانات در بیشتر کشورهای منطقه، 
موجب شده که عراق ترقی کوچکی در رتبه بندي هاي بخش 
باالدستی نسبت به سایر کشورها داشته باشد که نشان دهنده 

افزایش قابل توجه در تولید مي باشد.
 با این وجود، امتیازات باالی ریسک باالدستی، چالش هایی را 
که در بخش انرژی در آینده با آن روبرو ش��ده را مورد تأکید 

قرار مي دهد که موقعیت عراق را تضعیف خواهد کرد.
- از دیگر موارد قابل توجه در رتبه بندي بخش باالدستی، 
دستاوردهای حاصله از سوی رژیم صهیونیستی به عنوان 
تولیدکننده در حال رش��د دیگر منطقه اس��ت که طبق 
پیش بیني های فعلی از س��ال 2017 به یک صادرکننده 

خالص گاز طبیعی در منطقه تبدیل خواهد شد.
- در حالي که پیش��گامان رتبه بندي هاي ریس��ک/ بازده 
در بخش پایین دس��تی نف��ت و گاز جایگاه خود را حفظ 

کرده اند، با تنزل قابل توجه جایگاه کویت به انتها و صعود 
قط��ر به ابتدای لیس��ت، تغییرات قاب��ل توجهی در میان 

بازیگران رتبه بندي شده پایین تر وجود داشته است.
- امتی��ازات پائین قطر و ام��ارات متحده عربی در بخش 
باالدس��تی که نشان دهنده رش��د آهسته تر در تولید سال 
2013 در مقایس��ه با دس��تاوردهای سال گذشته است و 
انتظارات مس��تمر مبنی بر رشد قابل توجه در تولید نفت 
عراق این امکان را به بغداد داده است که از دو کشور مذکور 
در رتبه بندي هاي بخش باالدستی پیشی گیرد. به عبارتي 
اص��الح جزئی و متمایل به پائی��ن مقادیر رتبه بندي هاي 
بخش باالدستی امارات متحده عربی، امکان جهش عراق 

به رتبه اول جدول را فراهم ساخته است.
- با این وجود، علي رغم اینکه بازده بخش باالدس��تی این 
کش��ور هنوز باال اس��ت، امتیاز ریسک کش��وری عراق در 
نزدیکی انتهای رتبه بندي هاي منطقه اي بوده که نشان دهنده 

بي ثباتي قابل توجه صنعت نفت این کشور مي باشد.

منبع: بیزینس مانیتور )امتیازها از 100 مي باشد، امتیاز باالتر=ریسک پایین تر(
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بازده صنعت در 
بخش پایین دستی

بازده کشور در 
بخش پایین دستی

بازده ها در بخش 
پایین دستی

ریسک صنعت در 
بخش پایین دستی

ریسک کشور در 
بخش پایین دستی

ریسک ها در بخش 
پایین دستی

رتبه بندي ریسک/ بازده 
رتبهدر بخش پایین دستی

3660421006988551رژیم صهیونیستی

534451506355522امارات متحده عربی

593453107134473عربستان سعودی

515051104223424ایران

432840206638395قطر

264230605859396عمان

434444153925387عراق

233226606361368بحرین

382635156334359کویت

رتبه بندي ریسک/ بازده بخش پایین دستی نفت و گاز منطقه خاورمیانه

منبع: بیزینس مانیتور )امتیازها از 100 مي باشد، امتیاز باالتر=ریسک پایین تر(

- در واقع، از آنجا که پتانس��یل بخش منابع هیدروکربنی 
توس��عه نیافته در عراق دارای ریس��ک مطلوب مي باشد، 
مناقشات سیاسی با کردس��تان، اصالحیه های متمایل به 
پائین اهداف بلندپروازانه تولید و شرایط غیرجذاب صدور 
مجوز، در میان ریسک هاي نامطلوبی هستند که در صورت 
تحقق شرایط مطلوب صدور مجوز و بخش نفتی رقابتی، 
این امکان برای امارات متحده عربی وجود خواهد داش��ت 
که موقعیت خود را در رتبه بندي بخش باالدستی در صدر 

جدول حفظ کند.
- ب��ا این وج��ود همچنان اعتقاد بر این اس��ت که همراه 
با عراق، رژیم صهیونیس��تی نیز با پیش��رفتی س��ریع به 
سمت تبدیل ش��دن به یک نقش آفرین در بازار گاز مایع 
جهانی، س��هم قابل توجه افزایش مورد انتظار را داراست. 
پیش بیني ها حاکی از آن اس��ت که رژیم صهیونیستی تا 
سال 2017 یک صادرکننده خالص گاز مایع خواهد شد. 
- عربستان س��عودی به عنوان دومین تولیدکننده منطقه 
باقی خواهد ماند و پیش بیني مي ش��ود که تولید نفت این 
کش��ور در دوره پیش بیني تا سال 2022 به 12/5 میلیون 
بشکه در روز افزایش یابد. با این حال، علی رغم افزایش در 
میزان تولید، شرکای سنتی خارجي عمدتاً دارای محدودیت 
بوده و این امر موجب تخصیص امتیاز 10 برای بازده صنعت 
در بخش باالدستی این کش��ور مي شود که باالتر از امتیاز 
ایران اس��ت. تالش هاي آرامکو)1( ب��رای تقویت تولید گاز و 
بهره گیري از میدان های غیرمتعارف گاز مایع مي تواند منجر 
به فرصت هاي بیشتر برای مشارکت خارجی در آینده شود، 
اگرچه احتمال کسب هرگونه امتیاز برای بخش باالدستی 

این کشور محدود است.
- پیش بیني می ش��ود با بدتر شدن دورنمای بخش انرژی 
ایران، امتیاز بازده بخش باالدس��تی این کش��ور کاهش و 
رتبه بندي ریس��ک آن افزایش یابد و این در حالی اس��ت 

که تحریم ها آس��یب خ��ود را به این کش��ور وارد کرده و 
کش��ورهای همس��ایه ایران جهت تقویت تولی��د خود، از 
کاه��ش حجم صادرات ایران بهره گی��ري الزم را به عمل 
مي آورن��د. در حال حاضر ای��ران در رتبه بندي هاي بخش 

باالدستی در انتهای جدول قرار دارد.
- به طور کلی، علي رغم پتانس��یل ق��وی در بخش منابع 
هیدروکربن��ی در سرتاس��ر منطقه که تأیی��دی بر بازده 
صنعتی قوی در منطقه اس��ت، محدودیت های مشارکت 
خارج��ی منجر به امتیازات پایین تر بازده ش��ده و این در 
حالی اس��ت که بي ثباتي سیاسی منجر به ریسک باال در 

رتبه بندي هاي بخش باالدستی غیردولتی مي شود.
- رژیم صهیونیس��تی علي رغم بازار کوچ��ک که بازده را 
محدود مي نماید، جایگاه خود را با کس��ب حداکثر امتیاز 
در رتبه بندي بخش پایین دستی حفظ کرده است. ماهیت 
آزادسازی شده بخش نفت و گاز تأییدی بر امتیازات باالی 
ریسک ها بوده و نشان دهنده ریسک کلی پایین مي باشد.

- ب��ا این وجود، بخش پایین دس��تی در خاورمیانه به علت 
امتیازات نس��بتاً پایین دارای امتیاز متوسط به میزان 41 در 
بازده بخش پایین دستی )از جمله رژیم صهیونیستی( است. 
علي رغم امکان رش��د ناشی از مصرف فزاینده در سرتاسر 
منطقه، بازار بخش پایین دستی در مقایسه با بازار بخش 

باالدستی برای مشارکت خارجی بازتر نیست.
مالکیت دولتی پاالیش��گاه ها و یارانه قیمت هاي سوخت، 

محدودیت های بیشتری به بازده بالقوه وارد مي کند.
- از آنجا که س��رمایه گذاري در پاالیش��گاه هاي جدید در 
سرتاسر منطقه، امتیاز ارزیابی بخش زیربنایی پایین دستی 
نف��ت و گاز را افزایش داده که تأیی��دی نیز بر رتبه بندي 
هر بازار اس��ت، ظرفیت جدید تأثیر کمی در تغییر اصول 
بخش پایین دس��تی نفت و گاز دارد که برای آنها مقررات 

محکمی تنظیم شده است.

1. Aramco
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چشم انداز بازار انرژی ایران/ نقش دولت
 بخش عمده تولید، فراوری و توزیع نفت و گاز ایران توسط چهار 
شرکت دولتی انجام مي شود که مستقیماً توسط وزارت نفت اداره 
می شوند.اگرچه شرکای خارجی، به ویژه شرکت هاي ملی نفت  
در بخش انرژی ایران حضور دارند، شرکت ملی نفت ایران)1( کلیه 
فعالیت هاي بخش باالدس��تی و بخش پایین دس��تی نفت و گاز 
را در اختیار دارد. این ش��رکت از لحاظ ذخایر، چهارمین شرکت 
بزرگ نفت جهان و از نظر تولید حائز رتبه دوم در جهان مي باشد.

فعالیت هاي پاالیش و توزیع تحت کنترل ش��رکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فراوردهای نفتی ایران)2( اس��ت که دولت��ی بوده و در 
س��ال 1991 از ش��رکت ملی نفت ایران جدا شد. شرکت مذکور 
بهره برداري از 9 پاالیش��گاه نفت خام و خطوط لوله نفت و بیش 
از 1000 بازار خرده فروش��ی س��وخت را بر عهده دارد. توس��عه 
گاز توس��ط شرکت ملی گاز ایران)3(  انجام شده و تولید و پخش 
محصوالت پتروشیمی تحت مسئولیت شرکت ملی پتروشیمی 

ایران)4( مي باشد.

 صدور پروانه و تنظیم مقررات
قانون اساسی ایران، شرکت هاي بین المللي را از داشتن سهام 
یا حق امتیاز بهره برداري از منابع نفتی این کش��ور منع مي کند. 
با این وجود، قانون س��ال 1987، انعقاد قرارداد بین وزارت نفت، 
شرکت هاي دولتی و شخصیت هاي حقیقی و حقوقی خارجی را 

مجاز مي شمارد.
به موج��ب قراردادهای بیع متقابل، پیمان��کار، بودجه کل 
س��رمایه گذاري را فراهم کرده و اجرت کار را به ش��کل سهام 

تخصیص داده ش��ده تولید از ش��رکت ملی نفت ایران دریافت 
و س��پس بهره ب��رداري از میدان نفتی را پ��س از اتمام قرارداد 
به ش��رکت ملی نفت ایران واگ��ذار مي نماید. این نحوه قرارداد 
از محبوبی��ت چندان��ی به وی��ژه در میان ش��رکت هاي نفتی 
برخوردار نیس��ت. شرکت ملی نفت ایران با نرخ ثابت بازگشت 
س��رمایه )معموالً به طور تقریبی 15 تا 17 درصد( کل ریسک 
کاه��ش قیمت نفت را می پذی��رد. چنانچه قیمت نفت کاهش 
یابد، ش��رکت ملی نفت ایران مي بایست برای جبران خسارت، 
نفت یا گاز طبیعی بیش��تری را به فروش برساند. با این وجود، 
تضمینی برای شرکت هاي نفتی وجود ندارد که مجاز به توسعه 

اکتشافات خود و بهره برداري از آن باشند.
یکی از جنبه های نامطلوب قراردادهای بیع متقابل، کوتاه مدت 
بودن آنهاست. شرکت ملی نفت ایران در فوریه 2006 با درک عدم 
جذابیت قراردادهای بیع متقابل، واگذاری قراردادهای بیع متقابل 
به شرکت هاي خارجی را تسهیل کرد. شرایط جدید قراردادی در 
فوریه 2007 منتشر شد که براساس آن مدت زمان قرارداد به نحو 

قابل توجهی مجموعاً به مدت 20 سال افزایش یافت.
در سال های اخیر، موضع ایران در قبال سرمایه گذاران خارجی 
س��ختگیرانه تر شده اس��ت. در ژوئن 2009، دولت ایران، شرکت 
ملی نفت چین را به علت عدم تمایل توتال در ادامه همکاری در 
فاز 11 پارس جنوبی، جایگزین این شرکت کرد که تحلیل گران 
آن را اقدام��ی همس��و با ای��االت متحده امری��کا در مخالفت با 
برنامه هس��ته ای می دانند. متعاقب این اقدام، در دسامبر 2009 
کنسرسیومی متشکل از شرکت هاي هندی و آنگوالیی جایگزین 

شرکت او-ام-وی در فاز 12 پارس جنوبی شد.

  چشم انداز بازار 

1. National Iranian Oil Company (NIOC)
2. National Iranian Oil Refining & Distribution Company (NIORDC)
3. National Iranian Gas Company (NIGC)
4. National Iranian Petrochemical Company (NIPC)
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  سیاست دولت
اگرچه تحریم های ضد ایران به رهبری ایاالت متحده اثر قابل 
توجهی بر سیاس��ت انرژی داشته است، ولي ایران تمایل داشته 
که روند موجود در سیاس��ت دولت تقویت ش��ود. دو تأثیر عمده 

تحریم ها عبارتند از: 
1(کاهش س��رمایه گذاري خارجی که منجر به نقش فزاینده 

شرکت هاي دولتی داخلی مي شود. 
2(افزای��ش نگرانی مبن��ی بر اخت��الل در تأمین محصوالت 

پاالیشگاهی از طریق تحریم های احتمالی 
ه��ر دو عام��ل فوق ایران را به س��مت هم��کاری نزدیکتر با 
کشورهایی مثل ونزوئال و چین که کمتر در معرض فشار ایاالت 

متحده هستند، سوق داده است.
همچنین موانع موجود پیرامون حضور شرکت هاي خارجی در 
بخش نفت و گاز ایران منجر به نقش فزاینده شرکت هاي دولتی 

داخلی شده است.
اهداف اس��تراتژیک ش��رکت ملی نفت ایران ش��امل توسعه 
فناوری ملی در بخش نفت از طریق تش��ویق شرکت هاي داخلی 
مثل شرکت حفاری شمال)1( )از شرکت هاي فرعی شرکت ملی 
نفت ایران( است که اولین دکل حفاری مورد استفاده در آب های 
عمیق را در سال 2009 احداث کرد. ایران تاکنون به نیاز خود به 
سرمایه گذاري خارجی و مهارت فنی جهت بهبود توسعه بخش 

نفت و گاز خود اذعان نکرده است.
   سیاست ایران در قبال سوخت های پاالیش شده 

ایران به دنبال توس��عه گس��ترده ظرفیت پاالیشگاهی خود 
مي باشد. برنامه توسعه مذکور که مشتمل بر احداث هفت پاالیشگاه 

جدید است، 3 هدف راهبردی ایران را برآورده مي سازد:
1( به رفع نیاز روز افزون داخل کشور به سوخت کمک کرده 
و با فراهم س��اختن امکان فراوری انواع نفت خام سنگین تر برای 
پاالیشگاه ها، موجب بهبود راندمان خواهد شد. )تقاضای بنزین با 

رشد ساالنه 9 درصد مواجه است(.
2( تأمین س��وخت ایران را که آش��کارا ب��ه علت تحریم های 
پیشنهادی ایاالت متحده مورد تهدید قرار گرفته، تضمین مي کند.

3( همس��و با راهبرد دنبال شده توسط سایر تولیدکنندگان 
عمده منطقه اي مانند عربستان سعودی به منظور افزایش ارزش 
افزوده در صادرات نفت از طریق پاالیش نفت خام در داخل کشور 

و صادرات محصوالت پاالیشگاهی در خارج از کشور مي باشد.
ش��رکت ملی نفت ای��ران همچنین به عنوان بخش��ی از این 
سیاست، توسعه صنعت پتروشیمی و تولید فراورده های نفتی را 

در دستور کار خود قرار داده است.
در شرایطی که صادرات فراورده های پاالیشگاهی نقش بسیار 
مهمی ایفا مي کند، صادرات بلندمدت نفت خام در انتهای لیست 
اولویت بندی ش��ده ایران قرار دارد. با این وجود عمدتاً به واسطه 
چالش هاي مرتبط با تحریم های بخ��ش مالی، در مورد احتمال 

برنامه دار بودن توسعه پاالیشگاه ها تردید وجود دارد.
در واکن��ش به تحریم های ایاالت متح��ده و اتحادیه اروپا که 
دسترسی ایران را محدود و هزینه هاي واردات بنزین را افزایش داد، 
ایران اقداماتی اضطراری به منظور تبدیل سایت های پتروشیمی به 

تأسیسات تولید بنزین آغاز کرد.
ایران مدعی اس��ت که حدود 15 میلیون لیتر بنزین با اکتان 
باال در 3 سایت پتروشیمی برزویه، ابن سینا و امام خمینی تولید 
کرده و برنامه ای به منظور تبدیل هفت سایت پتروشیمی دیگر نیز 

از سال 2010 در دست اقدام دارد.
با توجه به کسری بودجه و نیاز به کاهش مصرف سوخت، ایران 
برنامه هدفمندی یارانه ها را در دسامبر 2010 در مورد سوخت به 

مرحله اجرا گذاشت.
پیشتر، رانندگان ایرانی می توانستند تا 60 لیتر بنزین در ماه 
با قیم��ت 1000 ریال برای هر لیتر خریداری کنند و در صورت 

خرید سوخت اضافی 4000 ریال برای هر لیتر بپردازند.
با این وجود، تالش هایی که در جهت اصالح سیاست هاي یارانه 
قیمت س��وخت در ایران صورت گرفت با مخالفت های گسترده 
مردمی مواجه ش��د. در واقع، اصالحات در زمینه یارانه ها موجب 
نگرانی هایی مبنی بر بروز تورم در طی دوره زمانی کسادی شدید 
اقتصادی ش��د. علي رغم این موضوع، ظاهراً از زمان اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها میزان مصرف به نحو قابل مالحظه ای کاهش 

یافته است.

 ارتباطات بین المللي در حوزه انرژی 
شرکت هاي بین المللي انرژی با محروم کردن ایران از نقدینگی، 
مهارت فنی و مهارت های مدیریت پروژه، سرمایه گذاري در ایران 

را متوقف کرده اند.
با این وجود، س��ایر شرکت هاي مستقر در ایران که کمتر در 
معرض تحریم های ایاالت متحده هستند از فقدان نسبی رقابت با 

رقیبان اصلی سود برده اند. 
چین و ونزئال قراردادهایی به منظور تأمین بنزین ایران امضاء 
کرده اند و شرکت هاي چینی در برنامه فراگیر توسعه پاالیشگاهی 

ایران حضور دارند.
چین به هم��راه 19 واردکننده دیگر نفت خام ایران، به علت 
آخری��ن دوره تحریم ها، واردات خود را به میزان قابل مالحظه ای 

کاهش داده اند.
در زمان تهیه این گزارش به نظر می رسد تغییری در سیاست ها 
صورت نخواهد گرفت و این امر روابط ایران با جامعه بین المللي را 

به شدت دچار تنش مي کند.
 سازمان ملل متحد

در ژوئن 2010 شورای امنیت سازمان ملل متحد دور جدیدی 
از تحریم ه��ای خود بر ضد ایران را به علت امتناع این کش��ور از 
توقف فعالیت هاي غنی سازی اورانیوم به تصویب رساند. با توجه 

1.  North Drilling Company
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به ضعف نسبی قطعنامه و مهارت ایران در کنترل محدودیت های 
فزاینده بر معامله و سرمایه گذاري خود، این قطعنامه تأثیر قابل 

توجهی بر بخش انرژی ایران نداشت.
هدف آخرین قطعنامه، خریدهای نظامی، تجارت و معامالت 
مالی س��پاه پاس��داران بود. زیرا اعتقاد بر این است که این نهاد، 
برنامه هس��ته ای ایران را تحت کنترل داشته و طیف وسیعی از 

سرمایه گذاري در اقتصاد ایران را در اختیار دارد.
قطعنامه مذک��ور تحریم هایی بر ضد 15 ش��رکت مرتبط با 
سپاه پاسداران مانند قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء اعمال مي کند 
و دارایی 40 ش��رکت دیگر مرتبط با نیروهای نظامی را مس��دود 

مي کند.
ایاالت متحده در پی اعمال قوانین س��خت تری به بانکداری و 
تجارت ایران بود که با مخالفت روس��یه و چین از شدت قوانین 
مذکور کاسته شد. یکی از مواد قطعنامه خواهان رصد فعالیت هاي 
بانک مرکزی ایران اس��ت ک��ه در قطعنامه فعلی مبهم اس��ت. 
قطعنامه این امکان را به ایاالت متحده و اتحادیه اروپا مي دهد که 
محدودیت های بیشتری را بر ضد بخش بانکداری ایران در آینده 

پیگیری نمایند.
با این وجود به دلیل مخالفت روس��یه و چین، اقدام تازه اي بر 
ضد س��رمایه گذاري در بخش انرژی ایران توسط سازمان ملل به 

عمل نیامد.
 همچنی��ن محدودیت های ت��ازه اي ب��ر واردات فراورده های 

پاالیشگاهی به مرحله اجرا در نیامد. 
ب��ا اینکه بس��یاری از بازرگانان و ش��رکت هاي نفتی ارس��ال 
محصوالتی مانند بنزین به ایران را در ماه های منتهی به تصویب 
قطعنامه متوقف کرده اند، ایران علي رغم فشار بین المللي، توانایی 
خ��ود را در اس��تفاده از »ش��رکت هاي صوری«)1( نفتی و س��ایر 

فعالیت هاي تجاری نشان داده است.
 ایاالت متحده امریكا 

س��نای امری��کا در 21 می 2012، یک سلس��له تحریم های 
اقتصادی در مورد بخش نفت ایران به تصویب رساند. تحریم های 
مذکور هرگونه معامالت با شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی 
نفتکش ایران)2( را با هدف اعمال محدودیت بر صادرات نفتی ایران 

پوشش مي دهد.
تنش های دیرین از آغاز انقالب اس��المی 1979 در ایران و 
تصویب بعدی تحریم ها که به ویژه تجارت و داد و س��تد بین 
ای��ران و ایاالت متحده را لغو ک��رد، در زمان تهیه این گزارش 

کاهش نیافته است.
در واقع به علت تنش موجود بین غرب و ایران در مورد برنامه 
هسته ای این کشور، بخش انرژی ایران هدف کشمکش سیاسی 

فیمابین دو طرف شده است.
در جوالی 2010 ب��اراک اوباما رئیس جمهور امریکا »قانون 
 جام��ع تحریم ه��ا، مس��ئولیت پذیری و محرومیت ای��ران«)3( را

 امضاء کرد.

قان��ون مذکور، س��ازمان هایي را جریمه مي کن��د که بیش از 
20 میلی��ون دالر در پروژه هاي توس��عه منابع نف��ت و گاز ایران 

سرمایه گذاري کنند.
 از سوی دیگر، این قانون با اعمال تحریم ها سرمایه گذاران 
بخش محصوالت پتروشیمی پاالیش شده ایران را در صورتی که 
ارزش بازار س��رمایه گذاري از یک میلیون دالر فراتر رود هدف 
ق��رار داده و همچنین در صورتی ک��ه ارزش بازار محصوالت از 
ی��ک میلیون دالر فرات��ر رود، تحریم هایی ب��ر صادرکنندگان 
محصوالت پتروش��یمی پاالیش ش��ده به ایران اعمال مي کند. 
قانون مذک��ور همچنین از رئیس جمه��ور امریکا می خواهد 
ظرف 90 روز لیس��ت کلیه فعالیت ه��اي بین المللي مرتبط با 

انرژی با مشارکت ایرانی ها را تقدیم کنگره نماید.
با توجه به اش��اره قانون مذکور ب��ه واردات اتانول به ایران، 
این کش��ور انتظار دارد به منظور کاهش آسیب پذیری واردات 

بنزین، اتانول مورد نیاز خود را از برزیل تأمین نماید.
تحریم های ایاالت متحده همچنین با اعمال جریمه بر خدمات 
بیمه، معامالت ارزی، تأمین مالی و معامالت مرتبط با سیس��تم 
مال��ی امریکا، تالش هاي ایران مبنی بر معامله با طرف های ثالث 

غیرامریکایی در حوزه نفت و گاز را با اشکال مواجه کرد.
عالوه بر متحدی��ن امریکا در آس��یا و خاورمیانه، اقدامات 
مش��ابهی توسط اتحادیه اروپا انجام شد که در نتیجه آن اکثر 
ش��رکت هاي خدماتی غربی، تجارت با ایران در بخش انرژی را 
متوقف کردند. وزارت امور خارجه امریکا نیز در دسامبر 2010 
اعالم کرد که در نظر دارد اقدامات در نظر گرفته شده بر ضد 

شرکت نیکو)4( را اطالع رسانی کند.
اقدامات مذکور، ش��رکت نیک��و را از دریافت کمک در زمینه 
صادرات از س��وی بانک ص��ادرات به واردات امری��کا، پروانه های 
صادراتی از سوی ایاالت متحده، وام از بانک هاي بخش خصوصی 
ب��ه میزان بی��ش از 10 میلی��ون دالر در ی��ک دوره 12 ماهه و 

قراردادهای تأمین و تدارکات در امریکا منع مي کند.
از آنجا که ش��رکت مادر و شرکت تابعه نیکو هر دو از قبل 
در لیس��ت وزارت خزانه داري امریکا قرار داشتند که اشخاص 
حقیق��ی و حقوقی امریکایی را از معامله با اش��خاص حقیقی 
و حقوقی تح��ت کنترل دولت ایران من��ع مي نماید، اقدامات 

مذکور عمدتاً نمادین تلقی مي شود.
 البته علي رغم وج��ود تحریم ها، روزنه های��ی وجود دارد که 
این امکان را به شرکت هایی مانند شالمبرگر  مي دهد تا فعالیت 

بهره برداري در ایران را ادامه دهد. 
ش��رکت ش��المبرگر)5(  نی��ز در نوامبر 2010 پ��س از اینکه 
رس��انه هاي امریکایی اعالم کردند که ش��رکت مذک��ور با انجام 
عملیات در ایران از طریق کشورهای ثالث )مانند امارات متحده 
عرب��ی و چین( تحریم ها را دور زده و از پروانه ثبت غیرامریکایی 
خود به عنوان پوششی برای جلوگیری از اقدامات تنبیهی استفاده 

کرده است، موافقت کرد از بازار ایران خارج شود.
1. Shell Company
2. National Iran Tanker Company (NITC)
3. Comprehensive Iran Sanctions, 
Accountability and Divestment Act (CISADA)

4. Naftiran Intertrade Company 
5. Schlumberger
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 کانادا 
در ج��والی 2010 وزارت ام��ور خارجه کان��ادا، تحریم های 
جدیدی بر ض��د ایران اعمال کرد. تحریم ه��ای مذکور عالوه بر 
هرگونه معامله بین نهاده��ای مالی ایران و نهادهای مالی کانادا، 
تکثیر موشک ها و تسلیحات غیرمتعارف را هدف قرار مي دهد. از 
س��وی دیگر صادرات هرگونه کاالی مرتبط با پاالیش نفت یا گاز 
طبیعی در ایران که موجب س��رمایه گذاري های جدید در بخش 

نفت و گاز ایران مي شود، منع شده است.
  چین

س��وی تیان کای معاون وزیر خارجه چی��ن در ژانویه 2012 
در ی��ک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران اعالم کرد که چین از 
تالش هاي جهانی در خصوص منع گسترش تسلیحات هسته ای 
حمایت مي کند، اما روابط تجاری از مسئله هسته ای ایران مجزا 
مي باش��د. بنا بر گزارش واشنگتن پس��ت، سوی تیان کای اعالم 
ک��رد که »روابط تج��اری کاری و همکاری ان��رژی بین چین و 
ایران ارتباطی با مسئله هس��ته اي این کشور ندارد«. موضوعات 
با ماهیت های متضاد نباید با یکدیگر آمیخته شوند و نگرانی ها و 

خواسته های مشروع چین مي بایست مورد توجه قرار گیرد.
سوی تیان کای متذکر ش��د که برخی استدالل کرده اند که 
هرگونه معامله تجاری کاری با ایران، پشتیبانی مالی برای برنامه 
هسته اي این کشور فراهم مي کند، اما وی افزود که این استدالل 

منطقی نمي باشد.
در حالي که کشور چین که شدیداً نیازمند به انرژی است، 11 
درصد نفت خود را در سال 2011 از ایران وارد کرد، به طوري  که 
می��زان خرید نفت چین از ایران در نوامبر به رقم باالی 61,700 

بشکه در روز رسید.
براس��اس آمار اداره گمرک چین، مقایس��ه ماه به ماه نش��ان 
مي دهد که میزان خرید نفت چین از ایران به طور چش��مگیری 
بیش از میزان خریداری شده در سال قبل مي باشد. ایران تقریباً 

یک سوم نفت صادراتی خود را به چین صادر کرده است.
ب��ا این وج��ود، واردات در س��ال 2012 عمدتاً به علت بحث 
پیرامون قیمت و ش��رایط اعتبار)1(، کاهش یافته اس��ت. در واقع 
ش��رکت سینوپک)2( اعالم کرد که در سال 2013 نسبت به سال 
قبل، نفت خام بیشتری از ایران را فراوری خواهد کرد. به طور کلی 
بنا بر محاسبات انجام شده توسط رویترز، چین در سال 2013، 5 
تا 10 درصد واردات نفت خام خود را نسبت به سال قبل کاهش 

داده است.
 آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی 

در حالي ک��ه ایران همچنان در نظر دارد چین را جایگزین 
ش��رکت هاي بین المللي نف��ت غربی کند، س��ایر اقتصادهای 
پیش��رو در منطقه مانن��د ژاپن و کره جنوب��ی پیرو متحدین 
غربی خود هس��تند. در اوایل سپتامبر 2010 ژاپن اعالم کرد 
که قطعنامه 1929 س��ازمان ملل متحد را اجرا مي کند که به 

موجب آن س��رمایه گذاري جدید در بخش انرژی ایران ممنوع 
و دارایي هاي ش��رکت هاي مرتبط با برنامه هسته اي این کشور 
را مس��دود مي کند. شرکت اینپکس)3( ژاپن در اکتبر 2010 با 
نگران��ی از جریمه های نهادهای امریکایی به دلیل تحریم ها، از 
پروژه میدان نفتی آزادگان خارج ش��د. تحریم های ژاپن کمی 
بعد از کره جنوبی اعالم شد. تحریم های مذکور عالوه بر اعمال 
محدودیت بر معامالت مالی با تعدادی از شرکت ها و اشخاص 
ایرانی، ش��رکت هاي کره ای را از ورود به قراردادهای جدید در 

صنعت نفت و گاز ایران منع مي کند.
پتروناس، شرکت دولتی نفت مالزی، در آوریل 2010 اعالم کرد 
که فروش بنزین به ایران را متوقف مي کند. شرکت پتروناس خبر 
مذکور را چند ماه قبل از تصویب تحریم های انرژی ایاالت متحده 
و اتحادیه اروپا بر ضد جمهوری اسالمی اعالم کرد. پتروناس اعالم 
کرد که تا سال 2011 تعهدات خود را طبق قرارداد در بلوک منیر 
کامل کرده و سرمایه گذاري بیشتری در فاز 11 پارس جنوبی انجام 
نمي دهد. لذا به طور مؤثری به مشارکت خود در بخش باالدستی 

نفت در ایران در آینده قابل پیش بیني پایان داد. 
در سال 2013 شرکت جی ایکس نیپون)4(، بزرگترین شرکت 
ژاپن در حوزه پاالیش، اعالم کرد که احتماالً واردات نفت خود از 
ایران را در حدود روزانه 160,000 بشکه برای سال 2013 محدود 
خواهد کرد که معادل حدود 15 درصد کاهش نسبت به متوسط 
روزانه 190,000 بشکه در سال قبل است که به تنهایی 40 درصد 

کاهش از سال 2011 نشان مي دهد.
ک��ره جنوبی به عنوان پنجمین واردکنن��ده بزرگ نفت خام 
ایران، 3/97 بشکه نفت در فوریه 2013 از ایران وارد کرد که 33 
درصد کمتر از میزان وارداتی در دوره زمانی مش��ابه سال 2012 

مي باشد.
تعمیرات و نگهداری پاالیش��گاه ها و اهداف جدید دولت کره 
جنوبی در کاهش واردات، باعث کاهش بیش��تر واردات نفت این 

کشور از ایران در ماه های آینده خواهد شد.
کاهش 20 درصدی س��االنه در واردات از دس��امبر 2012 تا 
م��ی 2013 برای تضمین اجرای تحری��م های جدید علیه ایران 

بوده است .
  روسیه 

خبرگزاری مهر در 29 آگوست 2011 گزارش داد که شرکت 
گاز پروم نِفت)5(، ش��رکت تابعه گاز پروم روس��یه از پروژه توسعه 
میدان نفتی آذر حذف شده است. این خبرگزاری به نقل از شرکت 
ملی نفت ایران گزارش داد که ش��رکت روسی گاز پروم نفت بعد 
از یک س��ری اتمام حجت و به دلیل تأخیر زیاد، از پروژه مذکور 

حذف شد.
ش��رکت ملی نفت ای��ران اعالم کرد که در نظ��ر دارد قرارداد 
توس��عه میدان مذکور را با کنسرسیومی متشکل از شرکت هاي 

ایرانی امضاء کند.

1. Credit Terms
2. Sinopec
3. Inpex

4.  JX Nippon
5. Gazprom Neft
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ش��رکت گاز پروم نفت، قرارداد اولیه توسعه میدان های نفتی 
آذر و چنگوله مستقر در بلوک اناران در استان ایالم واقع در غرب 

ایران را در نوامبر 2009 امضاءکرد.
می��زان نفت موجود در میدان نفتی آذر تا 2 میلیارد بش��که 
مي باش��د که در حدود 400 میلیون بشکه آن قابل بازیابی است. 
شرکت ملی نفت ایران معتقد است که میدان نفتی مذکور قابلیت 
تولید روزانه 50,000 تا 65,000 بش��که نفت خام س��بک را در 
یک دوره زمانی 25 س��اله دارا مي باشد. علي رغم این که شرکت 
ملی نفت ایران در ژوئن 2010 اعالم کرد که گفتگوها در مراحل 
نهایی خود مي باشد، مذاکرات در مورد قرارداد نهایی بدون نتیجه 

قطعی ادامه یافت.
  هند

به رغم این که هند قبالً دومین مش��تری ب��زرگ نفت ایران 
بوده است، خرید نفت خام ایران توسط هند به دلیل عدم امکان 
هماهنگی در خص��وص بیمه، همچنان در حال کاهش اس��ت. 
پاالیشگاه مانگالور )1( بزرگترین خریدار هندی نفت خام ایران، به 

علت تحریم ها، مجبور به توقف کل واردات خود از ایران شد. 
اگرچه بنا بر گزارش های واصله، تهران و دهلی نو در حال حل 
مسئله بوده و تضمین می کنند که تحویل نفت خام مي تواند ادامه 
داشته باش��د، در حال حاضر پاالیشگاه هاي هند در صورت عدم 
مداخله مسئولین برای حل مشکل فقدان بیمه، از آوریل مجبور 

به توقف واردات خواهند شد. 
   ونزوئال

ب��ه دنبال دیدار هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئال از ایران در 
سپتامبر 2009، تهران و کاراکاس همکاری های خود در بخش 
انرژی را با امضاء س��ه قرارداد گس��ترش دادن��د. به موجب این 
قراردادها، ایران و ونزوئال موافقت خود را با تهاتر 760 میلیون دالر 

سرمایه گذاري در پروژه هاي یکدیگر اعالم نمودند.
شرکت دولتی پترولئوس ِد ونزوئال )2(  با تأمین روزانه 20,000 
بش��که بنزین از اکتبر 2009 برای ایران موافقت نمود. ش��رکت 
مذکور در می 2011 به علت تحویل حداقل دو محموله محصول 
بهسازی ش��ده به ایران از دسامبر 2010 تا مارس 2011 توسط 
دولت امریکا تحریم ش��د. در اکتبر 2010 مس��عود میر کاظمی 
وزیر نفت ایران و رافائل رامیرز همتای ونزوئالیی وی یادداش��ت 
تفاهم تأمین مالی 10 درصد از توسعه فاز 12 میدان گازی پارس 
جنوبی توسط ش��رکت پترولئوس ِد ونزوئال را مجموعاً به ارزش 

760 میلیون دالر امضاء کردند.
فاز 12 پارس جنوبی با هدف تولید 28/4 میلیارد متر مکعب 
گاز در س��ال و 110,000 بش��که میعانات گازی در روز توس��ط 
ش��رکت دولتی پتروپارس ایران به بهره برداري مي رسد. قرارداد 
نهایی تنها س��ه ماه پس از زمان یادداش��ت تفاهم منعقد شد. با 
این وجود، تا زمان تهیه این گزارش پیشرفت ملموسی در فاز 12 

پارس جنوبی حاصل نشده است.

  عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس
در ش��رایطی که بس��یاری از کش��ورهای همس��ایه ایران در 
حاشیه خلیج فارس پیمان های نظامی و امنیتی نزدیکی با امریکا 
دارند، روابط ایران با کش��ورهای مذکور دارای مس��ئله بوده و از 
بلندپروازی های ایران در منطقه به شدت نگران هستند. بنابراین 
ایران در پیشبرد پروژه هاي مشترک انرژی با همسایگان خود در 
حاشیه خلیج فارس موفق نبوده است، هر چند به طور همزمان اما 
جداگانه در حال همکاری با قطر در توسعه میدان شمالی پارس 

جنوبی مي باشد.
در نوامب��ر 2009 نمایندگان با تجربه مجل��س ایران پس از 
بحثی طوالنی پیرامون قیمت گاز، خواس��تار فسخ قرارداد سال 

2001 عرضه گاز به امارات متحده عربی شدند. 
بنابر بیانیه ای که به نقل از خبرگزاری ایس��نا، توس��ط عماد 
حسینی سخنگوی کمیته انرژی پارلمان ایران قرائت شد، تعدادی 
از نمایندگان مجرب مجلل ایران معتقدند که قرارداد باید فسخ و 

عواقب بین المللي آن پذیرفته شود.
از آنجا که ایران قبالً در س��پتامبر 2008 اعالم کرده بود که 
قرارداد مذکور مغایر با منافع ملی این کش��ور است، خبر مذکور 

غیرمنتظره نبود.
در حال حاضر با توجه به این که گزینه های صادرات گاز ایران 
منحصر به مس��یرهای محدود خطوط لوله موجود بوده و جهت 
توسعه زیر س��اخت گاز مایع، امکان دسترسی به فناوری وجود 
ندارد، ایران در پي توافق با عمان در آگوست 2008 و بحرین در 
اکتبر 2008 به دنبال تأمین گاز همس��ایگان خود در خاورمیانه 

بوده است.
ب��ا این وجود با توجه به عدم تواف��ق دو جانبه ایران و امارات 
متحده عرب��ی در مورد فرم��ول قابل قبول قیمت گ��ذاری گاز، 
برنامه ه��اي صادرات به امارات متحده عربی س��ال ها معلق بوده 

است.
در طی دیدار سلطان قابوس پادشاه عمان از تهران در آگوست 
2009، مذاک��رات تضمین قرارداد توس��عه می��دان گازی کیش 
در ایران توس��ط عمان و ص��ادرات مجدد تولیدات میدان مذکور 
از طریق تأسیس��ات صادرات گاز مایع عمان ادامه یافت. تا زمان 
تهیه این گزارش، پیشرفت مهمی در این خصوص صورت نگرفته 

است.
طبق اظهارات غالمحس��ین نوذری، ایران و بحرین در اکتبر 
2008 در مورد یک چارچوب قراردادی توافق کردند که به موجب 
آن، ایران 10/3 میلیارد متر مکعب گاز به بحرین صادر مي کند. 
غالمحسین نوذری، وزیر نفت اسبق ایران اعالم کرد که گاز مورد 

نیاز از میدان گازی پارس جنوبی تأمین خواهد شد.
ضمناً بنابر ش��رایط یادداش��ت تفاهم امضاء شده بین ایران و 
کویت، تهران در آوریل 2010 موافقت خود را با احداث یک خط 

لوله صادرات گاز طبیعی به کویت اعالم کرد.

1.  Mangalore Refinery
2.  Petroleos de Venezuela
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ق��رارداد مذک��ور احداث یک خط لول��ه 570 کیلومتری از 
پ��ارس جنوبی ب��ه کویت را با انتقال س��االنه 3/1 میلیارد متر 

مکعب گاز طبیعی پیش بیني مي کند. 
البت��ه تا زمان تهیه این گزارش پیش��رفت قابل توجهی در 
پروژه هاي مذکور صورت نگرفته است. با توجه به این که بحرین 
و کویت هر دو از متحدین سرس��خت ایاالت متحده به ش��مار 

می روند، بعید است پروژه هاي مذکور پیشرفت نماید.
ای��ران در آوریل 2010 طرح خط لوله بین ش��هر بصره در 
عراق و شهر آبادان در ایران را با ظرفیتی در حدود 150,000 
بش��که در روز احیاء کرد. مقامات ایرانی و عراقی در آگوس��ت 
2010 اعالم کردند که دو کش��ور گام هایی جهت احداث یک 
خط لوله گاز برداشته اند که از ایران آغاز شده و از طریق عراق 
به سوریه خواهد رسید. در 12 آگوست 2010 سخنگوی وزارت 
نفت عراق تأیید کرد که دو طرف کمیته ای را به منظور مطالعه 
امکان س��نجی فنی پروژه تعیی��ن کرده اند. خ��ط لوله مذکور 
ظرفیت��ی بالغ بر 40 میلیارد مترمکعب خواهد داش��ت که 18 
میلی��ارد مترمکعب آن به منظور مصرف داخلی در نظر گرفته 
مي ش��ود. تا زمان تهیه این گزارش پیشرفت ملموسی در مورد 

این پروژه ها نیز صورت نگرفته است.
 اتحادیه اروپا

براس��اس گزارش رویترز در ژانوی��ه 2012، اروپا و ژاپن در 
اج��رای برنامه هایی تنبیهی برای کاه��ش واردات نفت از ایران 
پیشتاز شدند و این در حالی بود که یک مقام ارشد، عصبانیت 
غربی ها در مورد غنی س��ازی اورانیوم توسط ایران را به عنوان 
پوشش��ی برای انگیزه های نهان��ی رد کرد. یک روز پس از آنکه 
ایران شروع غنی سازی را در یک پناهگاه زیرزمینی کوهستانی 
در نزدیکی شهر قم تأیید و یک امریکایی را به اتهام جاسوسی 
محک��وم به اعدام نمود، اتحادیه اروپ��ا به منظور تصمیم گیری 
 در خصوص تحریم ها، تاریخ نشس��ت وزیران خارجه اتحادیه را 

جلو انداخت. 
وزی��ران خارجه عضو اتحادی��ه اروپ��ا در 23 ژانویه 2012 
تصمیم گرفتند که قراردادهای جدید واردات نفت و محصوالت 
پتروش��یمی از ایران را ممنوع کرده و به قراردادهای موجود تا 

اول جوالی 2012 خاتمه دهند.
قب��ل از ممنوعی��ت در قرارداده��ای توافق ش��ده در اوایل 
س��ال 2012، اتحادیه اروپا در جوالی 2010 رس��ماً با اجرای 
تحریم های اش��اره ش��ده در قطعنامه 1929 ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد در مورد ای��ران که در نهم ژوئن 2010 به 
تصویب رس��ید، موافقت کرد. تحریم های سازمان ملل در مورد 
خریدهای نظامی و معامالت بازرگانی و مالی س��پاه پاسداران 

انقالب اسالمی ایران مي باشد.
قطعنامه مذکور تحریم بر ضد 15 ش��رکت مرتبط با سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی مانند قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 

را شامل شده و دارایي هاي 40 شرکت دیگر مرتبط با نیروهای 
نظامی ایران را مس��دود کرد. اتحادی��ه اروپا همچنین اقدامات 
گس��ترده جداگانه ای را که قباًل در ژوئن 2010 توسط وزیران 
اتحادی��ه اروپا بر ضد ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته 

بود به تصویب رساند.
اقدامات مذکور عالوه بر س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی، 
10 گروه بانکداری ایرانی و 24 ش��رکت مرتبط با کش��تیرانی 

جمهوری اسالمی ایران را شامل مي شود.
محدودیت های بیش��تری نیز در مورد صدور ویزا، مس��دود 
کردن سرمایه مقامات ارشد نظامی ایران نیز به تصویب رسید. 
ش��رکت هاي مس��تقر در اتحادیه اروپا مجاز ب��ه فراهم کردن 
خدمات بیمه یا بیمه اتکایی)1(  به اش��خاص حقیقی و حقوقی 
دولت ایران یا انعقاد قرارداد با ش��رایط بدهکار ش��دن ایرانی ها 

نیستند.
  ترکیه

پس از دی��دار رجب طیب اردوغان نخس��ت وزیر ترکیه از 
تهران در اوایل نوامبر 2009، دولت های ایران و ترکیه از توافق 
در زمین��ه چند قرارداد همکاری انرژی بین دو کش��ور را اعالم 

کردند.
قراردادهای مذکور ش��امل توافق نامه احداث یک پاالیشگاه 
2 میلیارد دالری در ش��مال ایران و برقراری مش��ارکت خاص 
به منظور مدیریت ترانزیت گاز از ایران به اروپا از طریق ترکیه 
مي باش��د. انتظار مي رود گاز مورد نیاز از فازهای 6 و 7 میدان 
گازی پارس جنوبی تأمین شود که در حال حاضر توسط شرکت 
نفت ترکیه)2(   در دس��ت توسعه است. ترکیه در نوامبر 2008 
قرارداد اولیه ای با تهران جهت س��رمایه گذاري بالغ بر 3/5 تا 4 

میلیارد دالري در توسعه دو فاز این پروژه عظیم امضاء کرد. 
انتظ��ار مي رود تولید این فازها ب��ه 35 میلیارد متر مکعب 
برس��د که نیمی از آن برای ص��ادرات مجدد به اروپا در اختیار 
ترکیه خواهد بود. با این وجود، وقتی کنسرسیوم پشتیبان پروژه 
خط لوله نابوکو که مورد حمایت اتحادیه اروپا مي باش��د اعالم 
کرد که از ایران گاز دریافت نمي کند، چشم انداز صادرات گاز به 
اروپا تیره شد. کنسرسیوم مذکور علت تصمیم خود را بن بست 
جغرافیایی- سیاسی بین غرب و ایران در مورد برنامه هسته اي 
ای��ران اعالم کرد.هر چند این قراردادها در حال حاضر فقط در 
حد رس��انه و خبر مطرح هستند، ولي نش��ان دهنده تمایل به 
گس��ترش روابط دیپلماتیک و بازرگانی با ایران مي باش��ند که 
مغایر با تالش هاي امریکا در ترغیب سرمایه گذاري بین المللي 

در ایران است.
البته موازنه قدرت بین ترکیه و تهران در صورت دس��تیابی 
ایران به قابلیت تسلیحات هسته اي شدیداً موجب نگرانی ترکیه 
خواهد ش��د. آنکارا مایل است نقش خود را به عنوان پلی بین 
منافع غربی و ش��رقی خود حفظ کند و مایل به هم س��تیزی 

1.  Reinsurance
2. Turkish Petroleum Corporation(TPAO)
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سهم بازار )درصد(تولید گاز )میلیارد مترمکعب(سهم بازار )درصد(تولید نفت )1000بشکه در روز(شرکت

4,0509611084شرکت ملی نفت ایران

در دسترس نیستدر دسترس نیستدر دسترس نیستدر دسترس نیستگاز پروم

بهره برداران کلیدی حوزه باالدستی در بخش نفت و گاز ایران

منبع: بیزینس مانیتور

بهره برداران کلیدی حوزه پایین دستی بخش انرژی ایران

سهم بازار )درصد(محل فروشسهم بازار )درصد(تولید نفت )1000 بشکه در روز(شرکت

1,5301001,060100شرکت ملی پاالیش وپخش فراوردهای نفتی ایران

منبع: بیزینس مانیتور

دولت ایران با دو پش��تیبان بسیار قدرتمند خود یعنی امریکا و 
اتحادیه اروپا نمي باشد.

هم��کاری ایران و ترکیه با امضاء ی��ک قرارداد یک میلیارد 
یوروئ��ی احداث خط لول��ه گاز 660 کیلومتری ادامه یافت که 
 براس��اس گمان��ه زنی ها امکان ص��ادرات گاز ایران ب��ه اروپا را 

فراهم مي کند.
یک مدیر اجرایی شرکت ملی صادرات گاز ایران  اعالم کرد 
ک��ه احداث خ��ط لوله 18 تا 22 میلیارد مت��ر مکعبی مذکور، 

سه سال به طول خواهد انجامید.
 خبرگزاری مهر نیز اعالم کرد که مس��ئولیت 23 درصد از 
پ��روژه بر عهده ای��ران و مدیریت 77 درصد مابقی آن بر عهده 

طرف ترک خواهد بود.
ترکیه برای تأمین تقریباً 90 درصد از تولید برق خود شدیداً 
وابسته به واردات گاز طبیعی از ایران مي باشد. این کشور اخیراً 
به منظور اجتناب از نقض تحریم های بین المللي، پرداخت بهای 

گاز وارداتی از ایران را به صورت طال آغاز کرده است.
اگرچ��ه دول��ت امریکا در جس��تجوی راه های��ی به منظور 
جلوگیری از این معامله بوده، دولت ترکیه اعالم کرده است که 
به منظور ایفای نق��ش حیاتی که ایران در اقتصاد ترکیه بازی 

مي کنند، واردات گاز از این کشور را ادامه مي دهد.

 کویت
دولت ایران اعالم کرده اس��ت که قصد دارد توس��عه میدان 
گازی فرا ساحلی آرش در خلیج فارس را به طور یک جانبه آغاز 
نماید. این میدان گازی با کویت مشترک است. طبق اظهارات 
محم��ود زیرک چیان زاده مدیر عامل ش��رکت نفت فالت قاره 
ایران، کویت پاس��خ مثبتی به آخرین درخواس��ت برای اجراي 
برنامه توس��عه مشترک میدان گازی مذکور نداده است. ذخایر 
برآورد ش��ده در میدان گازی مذکور تقریباً 310 میلیون بشکه 

نفت و بیش از 28 میلیارد متر مکعب گاز مي باشد.

زیرساخت های حوزه نفت و گاز 

 پاالیشگاه هاي نفت
ایران در پایان س��ال 2012، 6 پاالیش��گاه بزرگ با ظرفیت 
بیش از 100,000 بشکه در روز و 4 پاالیشگاه کوچکتر هر یک 

با ظرفیت کمتر از 40,000 بشکه در روز داشت.
ایران بخش پاالیش در اختیار شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراوردهای نفتی مي باش��د که تا سال 2008 تنها بهره بردار در 
حوزه پایین دستی نفت بود. به علت عدم دسترسی به اطالعات 

موثق، برآورد ظرفیت پاالیش در ایران دقیق نمي باشد. 



ان
یر

ز ا
 گا

ت و
 نف

ت
نع

ص
ل 

حلی
ش ت

زار
گ

20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

02
2 

ال
 س

 تا
له

سا
 1

0 
نی

 بی
ش

 پی
 با

راه
هم

28

ایران در نظر دارد به منظور رفع نیاز فزاینده داخلی به سوخت 
)تقاض��ای بنزین در ح��دود 9 درصد در س��ال در حال افزایش 

مي باشد(، ظرفیت پاالیشگاهی خود را افزایش دهد. 
یک��ی از اهداف این توس��عه، فراهم آوردن ام��کان فراوری 
انواع نفت خام سنگین تر برای پاالیشگاه هاي ایران است. ایران 
همزم��ان با ادامه حذف تدریجی یارانه ه��ای بنزین و گازوئیل 
درصدد تضمین س��رمایه گذاري برای توسعه گسترده ظرفیت 

پاالیشگاهی خود نیز مي باشد.
طبق قانون، دولت ایران موظف شد تا پایان سال 2012 نسبت 
به حذف یارانه های سوخت اقدام کند، اگرچه این اقدام به لحاظ 

سیاسی چالش برانگیز شد.
علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت ایران در جوالی 2010 اعالم 
کرد که ایران باید 46 میلیارد دالر برای برآورده س��اختن اهداف 
خود در زمینه توس��عه پاالیشگاه ها صرف کند، در عین حال افق 

زمانی مشخصی ارائه نکرد.
طبق برنامه ، 10 پاالیشگاه موجود در ایران بهینه سازی و هفت 
پاالیشگاه جدید احداث خواهد شد که در نتیجه ظرفیت پاالیش 

را از 1/86 میلیون بشکه در روز به دو برابر افزایش مي دهد.
برآورد مي ش��ود به محض بهره برداري از این پاالیش��گاه ها، 
تولید بنزین و گازوئیل کش��ور ب��ه ترتیب تا 190 میلیون لیتر 
در روز )1/2 میلیون بشکه در روز( و 180 میلیون لیتر در روز 

)1/13 میلیون بشکه در روز( افزایش یابد.
ب��ا این وجود، با توجه به تحریم های بین المللي و چالش هاي 
موجود در خصوص تأمین مالی پروژه ها و ش��رایط نامساعد مالی 
کنونی کشور، در مورد تکمیل این پاالیشگاه ها تردید وجود دارد.

 پاالیشگاه آبادان
پاالیش��گاه آبادان، واقع در مرز ب��ا عراق در قلب منطقه نفت 
خیز خوزس��تان، به ظرفیت 350,000 بشکه در روز، بزرگترین 

پاالیشگاه هاي ایران

ظرفیت پاالیشگاه
جزئیاتسال تکمیلمالک)بشکه در روز(

کاهش ظرفیت در زمان جنگ ایران و عراقNIORDC  )1( 1912 350,000آبادان

-در دسترس نیست284,000NIORDCاصفهان

-در دسترس نیست232,000NIORDCبندر عباس

-در دسترس نیست220,000NIORDCتهران

زمان اتمام توسعه، فوریه 2011در دسترس نیست250,000NIORDCشازند اراک

-100,000NIORDC1975تبریز

-40,000NIORDC1973شیراز

-در دسترس نیست30,000NIORDCجزیره الوان

-در دسترس نیست25,000NIORDCکرمانشاه

در دسترس 1,466ارس
اولین پاالیشگاه که توسط بخش خصوصی2008نیست

 تأمین بودجه شده است

1,532,466مجموع ظرفیت

ظرفیت مازاد برنامه ریزی شده

در دسترس 360,000ستاره خلیج فارس
80 درصد تأمین بودجه توسط بخش خصوصی2011 تا 2015نیست

نفت خام سنگین /فوق سنگین300,000NIORDC2012هرمز

هزینه برآورد شده 800 میلیون یورو است120,000NIORDC2012پارس )شیراز(

در دسترس 150,000کرمانشاه )آناهیتا(
توسعه توسط بخش خصوصی 2012نیست

با هدف تولید گازوئیل یورو 5در دسترس نیست150,000NIORDCتبریز)شهریار(

پاالیشگاه نفت خام سنگین180,000NIORDC2011خوزستان)آبادان(

با هدف صادرات به کشورهای مجاور300,000NIORDC2012کاسپین)گلستان(

 کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر)2( در دسترس نیست210,000NIORDCآبادان
در فصل اول سال 2011 بهره برداري شد

1,770,000مجموع افزایش ظرفیت

منبع: نشریه نفت و گاز، اطالعات شرکت

2.  Fluid Catalytic Cracker (FCC)
 1. National Iranian Oil Refining &Distribution Company: شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران  
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صادرات��ی جزیره الوان ظرفیتی بالغ بر 5 میلیون بش��که را دارا 
است.

در آگوست 2009، فرید عامری، مدیر عامل شرکت ملی نفت 
ای��ران به خبرگزاری فارس گفت که ایران در صدد توس��عه این 
ظرفیت تا 68/6 میلیون بشکه مي باشد. البته مشخص نیست که 

آیا این توسعه صورت گرفته یا خیر؟
ایران در نظر داش��ته است با اس��تفاده از ذخیره سازی شناور، 
مکملی برای ذخیره سازی نفت خود به صورت ساحلی ایجاد کند. 
در سال 2008، خبرگزاری فارس گزارش داد که ایران 28 میلیون 
بشکه نفت خام را در تانکرهای فراساحلی ذخیره سازی کرده است. 
براس��اس برآورد آژانس بین المللي انرژی، آمار مذکور از جوالی 
2011 به 21/5 میلیون بشکه تقلیل یافت که بیانگر روشی است 
ک��ه در آن قیمت هاي باالی نفت خام انگیزه ای برای فروش نفت 

خام ذخیره شده مي باشد.

 پایانه ها/ بنادر نفتی 
ای��ران با داش��تن حدود 10 پایانه، ظرفی��ت قابل توجهی در 
ص��ادرات نفت و فراورده های نفت��ی دارد که اکثر این پایانه ها در 
س��واحل جنوبی ایران قرار دارد. دو پایانه بزرگ نفتی این کشور 
جزیره خارک و جزیره الوان است. سایر پایانه های نفتی این کشور 
عبارتند از آبادان، بندر ماهشهر، رأس بهرگان، جزیره سیری، بندر 
عباس و جزیره کیش. ایران همچنین دارای یک پایانه نفتی در نکا 
واقع در ساحل دریای خزر مي باشد که در ابتدا برای واردات نفت 
به عنوان بخشی از قراردادهای تهاتری نفت با تولیدکنندگانی مثل 

روسیه و قزاقستان مورد استفاده قرار می گرفته است.
 جزیره خارک

پایانه جزیره خارک که در 483 کیلومتری غرب دهانه خلیج 
فارس قرار دارد، اصلی ترین پایانه صادراتی نفت ایران محس��وب 
می ش��ود. پایانه مذکور که در دهه 1960 میالدی احداث شد، از 
طریق خط لوله زیردریایی به طول 25 کیلومتر به س��احل شهر 
گناوه، محل استقرار ایستگاه پمپاژ متصل مي شود. در طی دهه 
80 این پایانه مسئولیت صادرات 80 درصد نفت خام کشور را بر 
عهده داش��ت. تأسیسات پایانه خارک بارها در طی جنگ ایران و 
عراق در س��ال های 1985 تا 1986 بمباران شد و صادرات نفت 
متوقف گردید. پایانه خارک در دهه 1990 میالدی بازسازی شد 
و بنابر آم��ار اداره اطالعات انرژی امریکا، ظرفیت صادرات آن در 
حال حاضر تا 5 میلیون بشکه در روز مي باشد که آن را در زمره 

یکی از بزرگ ترین پایانه های منطقه قرار می دهند.
  جزیره الوان

پایانه جزیره الوان به پاالیشگاه این جزیره با ظرفیت 30,000 
بش��که در روز متصل است و نفت خام مورد نیاز آن توسط گروه 
میدان های نفتی زیردریای��ی و میدان های میعانات گازی مجاور 
جزیره الوان تأمین مي شود. طبق آمار اداره اطالعات انرژی امریکا، 
پایانه مذکور با ظرفیت 200,000 بشکه در روز یکی از بزرگترین 

پایانه های نفتی ایران مي باشد. بزرگترین میدان تأمین کننده پایانه 
مذکور، سازه سلمان مي باشد که از طریق یک خط لوله زیر دریایی 

140 کیلومتری به جزیره الوان متصل است.
پایانه الوان پس از آس��یب های وارده طی جنگ ایران- عراق، 

مجدداً در اول می 1993 بازگشایی شد.
  بندر ماهشهر

قبل از احداث تأسیس��ات جزیره خارک، پایانه بندر ماهشهر، 
یکی از اصلی ترین پایانه های ایران بود ولي بعد از احداث تأسیسات 
جزیره خارک، بندر ماهشهر عمدتاً برای صادرات فراورده های نفتی 

از پاالیشگاه آبادان مورد استفاده قرار گرفت.

 خطوط لوله نفت
طبق اطالع��ات اداره اطالعات انرژی امریکا، ش��بکه داخلی 
خطوط لوله نفت ایران مشتمل بر 5 خط لوله مستقل است. دو 
خط لوله نفت، بزرگترین پاالیش��گاه نفت ایران را به مراکز تولید 
نفت در خوزستان و پاالیشگاه اراک متصل مي کند. یکی از خطوط 
لوله به تهران متصل شده و سپس تا پاالیشگاه نفت تبریز واقع در 

شمال غرب ایران ادامه مي یابد.
خط لوله دیگری، نفت را از خوزس��تان به پاالیشگاه اصفهان، 
س��پس به پاالیش��گاه کرمان واقع در جنوب شرق و سرانجام به 
پاالیش��گاه بندر عباس و پایانه ص��ادرات نفت مجاور تنگه هرمز 
منتقل مي کند. پاالیشگاه هاي اصفهان و تهران نیز از طریق خط 

لوله به یکدیگر متصل هستند.
در 25 آوریل 2010 یک مقام سفارت ایران در بغداد به رویترز 
اعالم کرد که ایران در نظر دارد توافق نامه ای به منظور احداث یک 
خط لوله نفت بین شهر بصره واقع در جنوب عراق و شهر آبادان 

امضاء کند.
علی حیدری، مش��اور اقتصادی سفارت ایران در عراق نیز به 
رویت��رز اعالم کرد که پیش نوی��س موافقت نامه مذکور به دولت 

عراق تقدیم شده و در مراحل نهایی فرایند بررسی مي باشد.
ایران و عراق یادداشت تفاهم احداث خطوط لوله بصره- آبادان 
را در فوریه 2004 امضاء کردند سه موافقت نامه دیگر نیز توسط 
دو دولت ایران و عراق بین سال های 2005 و 2007 امضاء شد که 
همگی آنها به اشکال مختلف به موضوع احداث دو خط لوله نفت 
به منظور انتقال حدود 150,000 بش��که در روز نفت خام عراق 
به بزرگ ترین پاالیش��گاه ایران در آبادان و بازگردانی فراورده های 

پاالیش شده ایران به بصره اشاره شده است.
یک مقام رسمی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی ایران، در اکتبر 2006 اعالم کرد که طراحی خط لوله، نهایی 
شده و یک مقام دیگر شرکت نفت جنوب در نوامبر 2007 اعالم 
کرد که شرکت نفت جنوب، از قبل کار بر روی خط مذکور را آغاز 
کرده است. لیکن علي رغم این اظهارات و موافقت نامه ها، پیشرفت 
ملموسی در این پروژه ها صورت نگرفته است. در اوایل سال 2013 
ایران و پاکستان برای همکاری با یکدیگر در احداث خط لوله گاز 



20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

02
2 

ال
 س

 تا
له

سا
 1

0 
نی

 بی
ش

 پی
 با

راه
هم

ان
یر

ز ا
 گا

ت و
 نف

ت
نع

ص
ل 

حلی
ش ت

زار
گ

31

ایران- پاکستان با ظرفیت ساالنه 7/8 میلیارد مترمکعب به توافق 
رسیدند. همزمان، دو کشور احداث یک خط لوله نفتی برای عرضه 
400,000 بشکه نفت خام ایران به پاکستان را نیز مورد بحث و 

تبادل نظر قرار دادند.

  پایانه های گاز مایع
در شرایطی که تحریم های ایاالت متحده و اتحادیه اروپا تأمین 
مال��ی و تهیه و تدارک تجهیزات پروژه را دش��وار و تا حد زیادی 
غیرممکن ساخته است، فرصت عملی برای صادرات گاز مایع در 

آینده قابل پیش بیني مشاهده نمي شود.
پروژه هاي ال ان جی فارس و پارس)1( که گاز مورد نیاز آن باید 
از فاز 11، 13و 14 پارس جنوبی تغذیه ش��ود در آگوست 2010 

به حالت تعلیق در آمده است.
پروژه هاي مذکور برای فراهم کردن فناوری و س��رمایه گذاري 
متکی به ش��رکای غربی هس��تند، اما تحریم های سازمان ملل، 
ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا، مانع سرمایه گذاري غرب در 
آنها ش��ده اس��ت. در نتیجه، ایران در نظر دارد از سرمایه گذاران 
چینی و هندی به عنوان ش��رکای غربی در پروژه ها استفاده کند 
که البته به احتمال زیاد با تأخیر مواجه مي شود. در نتیجه، احتماالً 
ایران در کوتاه مدت پروژه هاي صادراتی خود از طریق خط لوله را 

اولویت بندی مي کند.
تحریم ها همچنین ممکن است منجر به عدم توسعه فاز 12 
میدان گازی متوقف شده فراساحلی پارس جنوبی شود. در دهم 
سپتامبر 2010، یک مقام شرکت دولتی نفت هند دست اندرکار 
پروژه به اکونومیک تایمز اعالم کرد که کنسرسیوم هندی در حال 

بررسی کناره گیری خود از مشارکت در پروژه مي باشد.
مقام مذک��ور، ناتوانی در فراهم کردن فناوری میعان س��از و 
امتناع بانک هاي بین الملل��ي از ارائه خدمات مالی مورد نیاز را از 
جمله عواملی اعالم کرد که مي تواند کنسرس��یوم را به خروج از 

پروژه متقاعد سازد.
دولت هند اعالم کرده است که شرکت ها مي بایست براساس 
مناف��ع تجاری خود عمل کنند، اما این احتم��ال وجود دارد که 

کنسرسیوم هندی با نسبت ریسک/ بازده نامطلوب مواجه شود.

 خطوط لوله گاز
ایران دارای یک ش��بکه خطوط لوله گاز داخلی و بین المللي 
گسترده و کامالً توسعه یافته بوده و تعدادی پروژه اصلی خط لوله 

گاز در این کشور در دست اقدام است.
خطوط لوله واردات گاز، ایران را به آذربایجان و ترکمنس��تان 
متصل مي کند و بدین ترتیب ظرفیت واردات گاز ایران به ترتیب 
به 10 میلیارد متر مکعب و 20 میلیارد مترمکعب مي رسد. خطوط 
لوله صادرات گاز، ایران را به ترکیه )10/2 میلیارد متر مکعب( و 
ارمنستان )2/3 میلیارد متر مکعب( متصل مي کند. سایر خطوط 
لوله پیشنهادی عالوه بر توانمندسازی صادرات، ظرفیت صادرات 

گاز ایران به ترکیه را نیز افزایش مي دهد.
ایران برنامه هایی را با هدف سرمایه گذاري بالغ بر 6/8 میلیارد 
دالري در توسعه و گسترش زیرساخت گاز خود طی سال شمسي 

منتهی به 21 مارس 2010 اعالم کرده است. 
طبق برنام��ه، س��رمایه گذاري در احداث نهمی��ن خط لوله 
سراس��ری گاز ایران، تکمیل دومین خط لوله گاز ترکمنستان و 
توس��عه 3 کارخانه فراوری گاز در فجر جم، پارس��یان و ایالم، به 
عنوان بخشی از برنامه پنج ساله پنجم کشور موردنظر بوده است.

سیس��تم انتقال و توزیع گاز ایران در حال حاضر پاسخگوی 
نیازهای کشور نمي باشد و سرمایه گذاري در توسعه زیرساخت گاز 
یک اولویت اساسی است. ایران قبالً قرارداد احداث یک خط لوله 
660 کیلومتری گاز از طریق ترکیه به اروپا را امضاء کرده است. بنا 
بر قرارداد یک میلیارد یورویی مذکور )1/29 میلیارد دالر(، خط 
لوله ای با ظرفیت 18 تا 22 میلیارد مترمکعب، ایران را از طریق 
ترکیه به اتحادیه اروپا متصل خواهد کرد. خبرگزاری مهر گزارش 
داد که ایران مسئول 23 درصد از پروژه است و 77 درصد مابقی 

را طرف ترک مدیریت خواهد کرد. 
با این وجود، ایران و اتحادیه اروپا در مورد قراردادهای تأمین 
گاز به توافق نرسیده اند، اگرچه احتمال افزایش چشمگیر صادرات 
گاز ایران به ترکیه در دوره زمانی بین سال های 2010 تا 2020 

وجود دارد.
 خط لوله سراسری گاز ایران 

ایران در فرایند توسعه یک شبکه اصلی سراسری گاز داخلی 
مي باش��د که مش��ترکاً به عنوان خط لوله سراس��ری گاز ایران 
شناخته مي شود.بنابر اعالم شرکت نفت و گاز پارس)2(، که یکي از 
شرکت هاي تابعه شرکت ملی نفت ایران است، گاز شبکه مذکور 
از پروژه پارس جنوبی تأمین شده و مشتمل بر 9 خط لوله مستقل 

خواهد بود. 
خطوط لول��ه مذکور به منظور تأمین گاز مناطق ش��مالی 
نیازمن��د به گاز، طراحی ش��ده و بدین طری��ق امکان کاهش 
واردات گاز از آذربایجان را فراهم مي کند. فازهای اولیه شبکه 
قباًل بهره برداري شده اند و زمان بهره برداری از خط لوله اصلی 

هشتم در سال 2012 مي باشد.
طب��ق اعالم اداره اطالعات انرژی امریکا، پروژه خط لوله نهم، 
اولین پروژه خط لوله ای بود که توس��ط ایران به صورت ساخت- 

مالکیت- بهره برداري)3( پیشنهاد مي شود.
  خط لوله واردات گاز کازی مگومد- ایران)4( 

خ��ط لول��ه گاز 1475 کیلومتری کازی مگومد- آس��تارا، 
شاخه جنوبی خط لوله اصلی قزاق- آستارا- ایران مي باشد که 
در سال 1971 تکمیل شد. خط لوله مذکور از مرکز جمهوری 
آذربایجان به مرکز ایران امتداد داش��ته که به خطوط لوله گاز 

در رشت و قم متصل مي شود.
ظرفی��ت طراحی خ��ط لوله مذکور 10 میلی��ارد متر مکعب 
و ظرفیت واقعی این خط لوله بس��یار کمتر اس��ت. با این وجود، 

1. The Persian LNG and Pars LNG Projects
2. Pars Oil and Gas Company (POGC)
3. Build-Own-Operate (BOO)
4. Kazi Magomed-Iran
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تهران تایمز برآورد مي کند پس از تعمیرات، خط لوله مذکور قادر 
ب��ه تأمین 1/8 میلیارد متر مکعب در س��ال به ایران خواهد بود. 
ش��رکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان در نظر دارد در توسعه 
یک ایستگاه متراکم کننده در شهر مرزی آستارا و مرمت بخشی از 
خط لوله کازی مگومد- آستارا به منظور فراهم کردن امکان تأمین 
گاز بیشتر جهت صادرات، 100 میلیون منات آذری )معادل 125 

میلیون دالر( سرمایه گذاري کند. 
  خط لوله واردات گاز کورپژه- کردکوی

خط لول��ه گاز 200 کیلومتری کورپژه- کردکوی، گاز میدان 
گازی کورپژه در شمال غربی ترکمنستان را به کردکوی در شمال 

ایران منتقل مي کند.
خط لوله مذکور که نخستین خط لوله تبادلی بین دو کشور 
مي باش��د، در سال 1996 افتتاح ش��د و در حدود 8 میلیارد متر 
مکعب در سال گاز مورد نیاز شمال ایران را تأمین مي کند. احداث 
خط لوله مذکور توس��ط شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت 
ایران)1( که مناقصه 195 میلیون دالری را در س��ال 1995 برنده 

شد، صورت گرفت.
  خط�وط لول�ه واردات گاز دول�ت آب�اد- س�رخس- 

خانگیران )دولت آباد- سلیپ یار(
ایران با هدف تنوع بخش��یدن به واردات انرژی از کش��ورهای 
آسیای مرکزی به استثناء روسیه، دومین خط لوله گاز ترکمنستان 
را در دسامبر 2009 افتتاح کرد. خط لوله تأمین گاز 12 میلیارد 
مترمکعبی جدید، گاز میدان گازی دولت آباد در جنوب ش��رقی 

استان ماتری را به خانگیران منتقل مي کند.
احداث خط لوله مذکور، ظرفیت واردات گاز ایران از ترکمنستان 

را به 20 میلیارد مترمکعب افزایش مي دهد.
ایران در اواخر س��ال 2010 از طریق توس��عه خط لوله دولت 
آب��اد- خانگیران بیش از 4 میلیارد متر مکعب به ظرفیت واردات 
گاز خود از ترکمنس��تان افزود. پ��س از تکمیل بخش دوم خط 
لوله 155 کیلومتری دولت آباد- خانگیران، ایران قادر به واردات 
بیش از 24 میلیارد مترمکعب در سال از گاز ترکمنستان خواهد 
بود که به این تولیدکننده آسیایی کمک مي کند تا حدودی افت 
ناش��ی از تقاضای واردات گاز روس��یه را جبران کند. بخش دوم 
خط لوله دولت آباد- خانگیران از پاالیش��گاه شهید هاشمی نژاد 
در شهر خانگیران آغاز و تا استان خراسان رضوی واقع در شمال 
شرقی ایران امتداد مي یابد. احداث خط لوله مذکور در اواخر نوامبر 
2010 تکمیل شد و ظرفیت را به حدود 16/5 میلیارد مترمکعب 
رس��اند. خط لوله دولت آباد- خانگیران سرانجام تا 18/2 میلیارد 

متر مکعب گاز را انتقال خواهد داد.
   خط لوله گاز ایران- ترکیه 

احداث خط لوله گاز 2577 کیلومتری ایران- ترکیه در سال 
1996 آغاز و در سال 2001 به اتمام رسید. خط لوله مذکور که 
ظرفیت روزانه آن بالغ بر 28 میلیون مترمکعب )10/22 میلیارد 

مترمکعب در سال( است، شهر تبریز واقع در شمال غربي ایران را 
به شهر آنکارا در ترکیه متصل مي کند. بهره برداري از بخش ایرانی 
خط لوله مذکور توسط شرکت ملی نفت ایران صورت می گیرد. 
خ��ط لوله مذکور، به خط لوله باکو- تفلیس - ارض روم در ارض 
روم که مش��هور به خط لوله قفقاز جنوبی است متصل مي شود. 
خط لوله مذکور بارها به علت ش��رایط بد آب و هوایی و حمالت 

جدایی طلبان کرد دچار قطعی شده است.
  خطوط لوله صادرات گاز ایران- ارمنستان

خط لوله گاز 2/3 میلیارد مترمکعبی ایران- ارمنستان در سال 
2009 تکمیل شد که شهر تبریز واقع در شمال غربي ایران را به 

ارمنستان متصل مي کند. 
بخ��ش ایرانی خط لوله مذکور به میزان 140 کیلومتر تا مرز 
ارمنس��تان امتداد دارد و در مرز ارمنستان به بخش ارمنی خط 
لوله متصل مي شود که 40 کیلومتر از منطقه مقری به سرداریان 
امتداد دارد. خط لوله ایران- ارمنس��تان با هدف توسعه به میزان 
197 کیلومت��ر جهت انتقال گاز به مرکز ارمنس��تان و اتصال به 
ش��بکه ملی توزیع گاز این کشور طراحی شد که البته مشخص 

نیست که این توسعه در آینده پیشرفت داشته باشد.
به موجب قرارداد 20 ساله امضاء شده بین ایران و ارمنستان 
در سال 2004، ارمنس��تان موافقت خود را با تأمین 3 کیلووات 
س��اعت برق به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی دریافتی از ایران 

اعالم کرد. 
بنابرای��ن کل گاز صادراتی ایران به ارمنس��تان به برق تبدیل 
و س��پس مجدداً به ایران وارد مي ش��ود و این در حالی است که 
گاز صادراتی به ارمنس��تان در این کش��ور مصرف نمی شود. بنا 
بر اظهارات آرمن موسیس��یان، وزیر انرژی ارمنستان در دسامبر 
2008، ارمنستان در نظر دارد تنها در مواقع اضطراری برای رفع 

نیازهای خود به گاز، از خط لوله مذکور استفاده کند. 
بخش ارمنی خط لوله مذکور از سال 2006 تحت مالکیت و 
بهره برداري آرم روس گاز پروم)2(  قرار گرفت. شرکت گازپروم که 
انحصار صادرات گاز روسیه را در اختیار دارد، کنترل اکثریت 80 
درصدی سهام شرکت آرم روس گازپروم را در اختیار داشته و این 
در حالی است که وزارت انرژی ارمنستان مالکیت 20 درصد بقیه 
را در دست دارد. گازپروم تنها مالک بخش حیاتی 40 کیلومتری 

خط لوله مذکور در ارمنستان است.
  خط لوله صادرات گاز پارس )در دست احداث(

بنا بر اظهارات احمد نورانی رئیس امور اقتصادی سفارت ایران 
در ترکی��ه، کار احداث خط لوله گاز پ��ارس از ایران به ترکیه در 
جوالی 2009 آغاز شد. خط لوله 1740 کیلومتری از ایران آغاز 
و از ترکیه به یونان و س��پس از طریق ایتالیا به س��ایر کشورهای 
اروپایی امتداد خواهد یافت که طبق اظهارات احمد نورانی، مسیر 
دیگری نیز از طریق عراق و س��وریه، از طریق دریای مدیترانه به 

یونان و ایتالیا قابل بررسی مي باشد.

2. National Iranian Oil Engineering & Construction Company (NIOEC)
3. Arm Ros Gozprom
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نورانی همچنین اعالم کرد که گاز ایران می تواند برای تأمین 
خط لوله طرح ریزی ش��ده نابوکو ک��ه از ترکیه به اتریش متصل 
می شود استفاده شود. البته هیچ قراردادی در این خصوص امضاء 

نشده است.
  خط لوله صادرات گاز ایران- پاکستان )در دست احداث(

ایران و پاکس��تان در م��ی 2009 توافق نامه اي در خصوص 
نهایی کردن ق��رارداد احداث خط لوله گاز 7/6 میلیارد دالری 
ایران- پاکس��تان امض��اء کردند که از مدت ه��ا قبل به تأخیر 
افت��اده بود. بنا به اظهارات امضاء کنن��دگان، توافق نامه مذکور 
پیگیری پیشرفت پروژه را از فاز برنامه ریزی تا فاز اجرا با هدف 

بهره برداری در سال 2014 شامل می شود.
خط لوله مذکور گاز مورد نیاز را از میدان گازی پارس جنوبی 
تأمین کرده و در حدود 900 کیلومتر از شهر بندری عسلویه در 
جنوب ایران به ش��هر ایرانش��هر در نزدیکی مرز پاکستان امتداد 
خواهد داش��ت که گاز مورد نیاز اس��تان های بلوچستان و سند 
پاکستان را تأمین خواهد کرد. نوید قمر، وزیر نفت و منابع طبیعی 
پاکستان به خبرنگاران گزارش داد که به موجب توافق نامه و خرید 
فروش گاز، ایران 21/2 میلیون مترمکعب گاز در روز یا 7/7 میلیارد 
متر مکعب گاز در س��ال صادر می کند که طبق ماده پیش بینی 
شده در توافق نامه در تاریخ نامشخصی که متعاقباً اعالم خواهد 
شد به 28/3 میلیون مترمکعب در روز یا 10/3 میلیارد مترمکعب 

در سال افزایش خواهد یافت.
دوره قرارداد مذکور 25 س��ال می باش��د که تا 5 سال دیگر 
نیز قابل تمدید اس��ت. پاکستان در نظر داشت بودجه پروژه که 
طبق برآوردها 1/65 میلیارد دالر بود را از طریق مشارکت بخش 
دولتی- خصوصی تأمین نماید. عاصم حسین، وزیر نفت پاکستان 
در 21 ج��والی 2011 اعالم کرد که پاکس��تان انتظار دارد که 
پروژه مذکور تا س��ال 2012 )قبل از تاریخ برنامه ریزي شده در 

سال 2014( تکمیل شود. 
وی افزود که پاکس��تان، کار بخش پاکس��تانی پروژه را ظرف 
شش ماه از سر می گیرد، اگرچه عاصم حسین اشاره ای به تکمیل 

بخش ایرانی خط لوله توسط ایران نکرد.
در 28 جوالی، دولت پاکس��تان با تأیید شروع انجام پروژه، 
دعوت به مناقصه پروژه را اعالم کرد. ش��رکت آی ال اف آلمان 
و نس��پک)1( مشاوره مهندس��ی در پروژه را ارائه داده و این در 
حالی اس��ت که قراردادهای مهندسی، تدارک و احداث  هنوز 

واگذار نشده اند.
در اوایل سال 2013، ایران و پاکستان برای همکاری با یکدیگر 
جهت احداث خط لوله گاز ایران- پاکستان به توافق رسیدند. طبق 
گزارش رسانه ها، شرکت تدبیر انرژی ایران احداث 780 کیلومتر 

از خط لوله در داخل پاکستان را انجام خواهد داد.
عالوه بر این، دولت پاکس��تان پروژه را که انتظار مي رود 1/5 
میلیارد دالر هزینه در برداشته باشد، تصویب کرد. بخش پاکستانی 
خط لوله 785 کیلومتری ایران- پاکستان طبق برنامه تا دسامبر 

2014 تکمیل خواهد شد.
  خط لوله زیردریایی صادرات گاز آس�یای جنوبی)2(  

)در مرحله پیشنهاد( 
اح��داث یک سیس��تم خط لول��ه زیردریای��ی گاز به منظور 
دسترسی به منابع گاز خاورمیانه قبالً توسط هند بررسی شد. بنا 
بر اظهارات سبوز کومار جین، مدیر بنگاه گاز آسیای جنوبی، این 
بنگاه به مدت 3 س��ال بر روی پروژه مذکور که در اصل در دهه 

1990 پیشنهاد شد، کار کرده بود. 
گزارش امکان سنجی فنی و تجاری توسط شرکت اینتکسی)3(  
در س��ال 2008 تهیه شد و این گزارش نش��ان مي داد که پروژه 
ب��ه لحاظ فنی امکان پذیر اس��ت. بنا بر گزارش ها، این ش��رکت 
مذاکراتی نیز با قطر و ایران در خصوص تأمین گاز پروژه ها انجام 

داده است.
گاز م��ورد نیاز این پروژه 3 میلی��ارد دالری از قطر، ایران و 
احتماالً عراق تأمین ش��ده و به یک سیس��تم جمع آوری گاز 
در س��احل شبه جزیره عربس��تان منتقل خواهد شد که از آن 
نقط��ه، خطوط لوله گاز در آب های عمیق از دریای عربس��تان 
عب��ور می کنند. بنا ب��ه اظهارات جین، عم��ق خطوط لوله در 
آب ه��ای عمیق 3500 متر و مجموعاً به طول 1000 کیلومتر 
خواهند بود. بنا به گزارش رس��انه ها، ه��ر یک از خطوط لوله 
مذکور، 226/5 میلیارد مترمکعب گاز در یک دوره 25 س��اله 
انتقال خواهند داد که حاکی از تأمین س��االنه حدود 9 میلیارد 
مترمکعب در س��ال توس��ط هر خط لوله خواهد بود، اما تعداد 
خطوط لوله برنامه ریزی شده برای احداث منتشر نشده است.

انتظ��ار م��ی رود در اولین فاز پ��روژه با تأمی��ن 0/9 میلیون 
مترمکعب در روز یا 320 میلیارد مکعب در سال توسط خط لوله 

مذکور، احداث پروژه تا سال 2014 به اتمام برسد.
  خط لوله کویت- ایران )در مرحله پیشنهاد(

در هشتم آوریل 2010 خبرگزاری های ایران گزارش دادند 
که هیأت های نمایندگی دولت های کویت و ایران توافق نامه ای 
را در تهران به منظور احداث یک خط لوله صادرات گاز طبیعی 
از ایران به کویت امضاء کردند. بنا بر توافق نامه جدید، ایران به 
منظ��ور انتقال گاز از میدان گازی پارس جنوبی به کویت یک 
خ��ط لوله 570 کیلومتری احداث می کند. حجم صادرات گاز 

معادل با 3/1 میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود.
 خط لوله ایران- عراق- سوریه )در مرحله پیشنهاد(

در آگوست 2010 مقامات ایرانی و عراقی اعالم کردند که دو 
کش��ور گام هایی جهت برقراری یک خط لوله برداشته اند که از 

غرب ایران و از طریق عراق به سوریه امتداد خواهد داشت.
سخنگوی وزارت نفت عراق در 12 آگوست 2010 تأیید کرد 
ک��ه دو طرف کمیته ای را به منظور مطالعه امکان س��نجی فنی 
پ��روژه تعیین خواهند کرد. خط لوله مذکور ظرفیتی بالغ بر 40 
میلیارد مترمکع��ب دارد که در حدود 18 میلیارد مترمکعب آن 

برای مصرف داخلی در نظر گرفته شده است.
1. ILF Germany & NESPAK
2. South Asian Gas Enterprise (SAGE)
3. INTECSEA
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خالصه اجرایی
 ش��رکت ملی نفت ایران، مسئولیت همه فعالیت های حوزه 
باالدستی نفت و گاز را بر عهده دارد. البته مشارکت محدودی در 
مقیاس کوچک بر مبنای پیمانکار فرعی و تحت قراردادهای بیع 
متقابل ایران توسط شرکت های مستقل نفتي وجود دارد. تقریباً 
همه دارایی های پاالیش��گاه ها و توزیع نفت نیز از طریق شرکت 
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران، تحت مالکیت دولت 
است. تنها استثنا در این زمینه یک پاالیشگاه خصوصی نفت در 

منطقه آزاد تجاری ارس است که در ژوئن 2008 افتتاح شد.
  رستم قاسمی، وزیر نفت ایران طي یک کنفرانس مطبوعاتی 
در ژانویه 2013 به خبرنگاران اعالم کرد که در پنج س��ال آینده 
400 میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری در بخش ان��رژی ایران مورد 
نیاز خواهد بود. بودجه مذک��ور به منظور افزایش ظرفیت تولید 
نفت و حفظ جایگاه ایران در اوپک ضروری اس��ت. ایران به علت 
تحریم ه��ای بین المللي جایگاه خود را در اوپک به عنوان دومین 

تولیدکننده بزرگ نفت به عراق واگذار کرده است.
  ریگ زون)1( گزارش می دهد که طبق اعالم الکساندر نواک، 
وزیر انرژی روس��یه، ایران از تعدادی از ش��رکت-های نفت و گاز 
روسی به منظور کمک به توسعه منابع هیدروکربنی خود دعوت 
به عمل آورده اس��ت. با توجه به مواجهه با تحریم های س��نگین 
بین المللی، ایران مایل اس��ت بعد از خروج خصومت آمیز شرکت 
گازپ��روم نفت از ایران در س��ال 2011، روابط خود را با روس��یه 
احیا کند. شرکت گازپروم توسط شرکت ملی نفت ایران متهم به 

کوتاهی و تأخیر در برنامه توسعه میدان های آذر و شانگوله شد. تا 
کنون فقط شرکت زروبژ نفت)2( به دعوت ایران پاسخ داده است.

 بنا بر اظهارات مسعود جهدی، مدیر اکتشافات شرکت نفت 
خزر، وزارت نفت ایران در حال برنامه ریزی احداث یک پاالیشگاه 
در نزدیکی دریای خزر می باشد. پاالیشگاه مذکور نفت خام میدان 
نفتی س��ردار جنگل که ذخایر آن تقریباً بالغ بر 2 میلیارد بشکه 
بوده و 500 میلیون بش��که آن قابل بازیافت می باش��د را فراوری 

خواهد کرد.
  پیمانکار سنگاپوری میدان نفتی، ام ای او)3(  همه فعالیت های 
خ��ود در ایران را به علت تحریم ه��ای غرب بر ضد ایران متوقف 
کرده است. شرکت مذکور 3 کشتی باقیمانده و خدمه فعال خود 
در منطقه را تا پایان دس��امبر 2012 خارج نموده و بدین طریق 
عملی��ات خ��ود در ایران را در طی هفته منتهی به 30 دس��امبر 

2012 به حالت تعلیق درآورد.
  ش��المبرگر، سال 2013 را س��ال پایانی فعالیت خود در 
ایران اعالم کرده اس��ت. شرکت مذکور به عنوان برجسته ترین 
شرکت خدمات میدان های نفتی در جهان موفق شده با ادامه 
عملیات در طی انقالب اس��المی ایران در سال 1979 و بعد از 
آن، حضور خود را در ایران از دهه 1940 حفظ کند. در س��ال 
جاری، شالمبرگر به قراردادهای باقیمانده خود در ایران پایان 
خواهد داد که آخرین آن ها در سال 2009 امضاء شدند و بدین 
ترتیب بخش صنعت نفت ایران را منزوی تر کرده و دسترس��ی 

آن را به فناوری و تخصص بین المللی محدود خواهد کرد.

  چشم انداز رقابتی

میزان فروش در سال شرکت
2010 )میلیون دالر(

 درصد سهم از 
مالکیتسال تأسیستعداد کارمندانکل فروش

100 درصد دولتی1979در دسترس نیست100در دسترس نیستشرکت ملی نفت ایران 

منبع: بیزینس مانیتور

بازیگران کلیدی در بخش نفت و گاز ایران

1. Rigzone
2. Zarubezhneft
3.  Miclyn Express Offshore (MEO)
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  نمایه شرکت ها

)NIOC( شرکت ملی نفت ایران

 نقاط قوت
 تولید کننده اصلی نفت و گاز کشور

 دسترسی بی رقیب به مناطق مختلف جهت اکتشاف 
 کنترل تأسیسات صادرات نفت

 نقاط ضعف
 آزادی محدود مالی و عملیاتی

 ضعف در هزینه ها و کارایی
 عدم توفیق در تدارک توافق نامه های مشارکتی تولید جهت حضور شرکت های بین المللی نفتی

 نیازمند سرمایه گذاری بیشتر

 فرصت ها
 از پتانسیل قابل توجه و بهره برداری نشده صادرات گاز برخوردار است.

 مصرف داخلی/ منطقه ای انرژی در حال افزایش است.
 نواحی وسیعی از منطقه در دست اکتشاف می باشد.

  تهدیدها
 کاهش تولید نفت داخلی در بلندمدت

 تغییر در سیاست ملی/ اوپک در بخش انرژی
 تحریم های بین المللی

  مروری بر شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران که کامالً دولتی بوده و احتمال خصوصی شدن آن نیز بسیار کم است، یکی از بزرگترین شرکت های نفت جهان 
به لحاظ تولید اس��ت. این ش��رکت با چالش هایی از قبیل تحویل حجم فزاینده نفت، افزایش ظرفیت تولیدی، کاهش واردات فراورده ها 
و بهره برداری از منابع گاز کش��ور مواجه می باش��د. قانون اساسی کش��ور و تحریم های کنونی اعمال شده توسط امریکا و سازمان ملل، 
محدودیت هایی برای این شرکت ایجاد کرده است.شرکت های نفتی بین المللي که در آغاز به عنوان پیمانکاران فرعی به کار گرفته شدند، 
به طور گسترده ای ایران را ترک کرده اند. پیمان هایی با شرکت های نفتي غربی وجود دارد، اما مسئولیت اصلی حفظ جریان نفت و گاز 
کشور عمدتاً به تنهایی بر عهده شرکت ملی نفت ایران است.پس از ملی شدن منابع نفت و گاز ایران در سال 1980، شرکت ملی نفت 
ایران، کنترل مطلق کل عملیات و فعالیت های صنعت نفت را در حوزه باالدستی در اختیار گرفت. شرکت مذکور مدعی است بیش از 560 
میلیارد بشکه ذخایر نفتی و در حدود 27,000 مترمکعب ذخایر گازی در اختیار دارد که بدین لحاظ این شرکت را در ردیف چهار شرکت 
بزرگ نفت جهان قرار می دهد. شرکت ملی نفت ایران همچنین مدعی است که به تنهایی ظرفیت تولیدی بیش از 4 میلیون بشکه نفت در 
روز را دارا بوده و کمابیش کل تولید نفت و گاز کشور که در چند قرارداد قبلی با پیمانکاران فرعی با ناکامی مواجه شد، توسط این شرکت 
انجام می شود. دارایی های اصلی بخش تولید شرکت مذکور در منطقه خوزستان واقع در جنوب غرب کشور و در نزدیکی مسیرهای اصلی 
صادرات ایران قرار دارد.از زمان تشکیل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران در سال 1991، شرکت ملی نفت ایران عمدتاً 
فعالیت های خود را در حوزه باالدستی متمرکز کرد. البته این شرکت از طریق شرکت های تابعه انتقال نفت خود، مانند شرکت ملی نفتکش 
ایران و شرکت ملی پایانه های نفتی ایران، برخی فعالیت های خود در حوزه پایین دستی نفت را نیز همچنان حفظ کرده است.به منظور 
ایفای نقش ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، شرکت ملی نفت ایران از اسکله های بارگیری پیشرفته در جزایر 

خارک، الوان و سیری استفاده می کند.
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)NIOC( شرکت ملی نفت ایران

  راهبرد
رستم قاسمی وزیر نفت ایران در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در ژانویه 2013 به خبرنگاران اعالم کرد سرمایه گذاری 

به ارزش 400 میلیارد دالر در بخش انرژی ایران در پنج سال آینده مورد نیاز خواهد بود.
بودجه مذکور به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ جایگاه ایران در اوپک ضروری است. ایران به علت تحریم های 
بین المللی، جایگاه خود را در اوپک به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت به عراق واگذار کرده و این در حالی اس��ت که 
عربس��تان س��عودی، کویت و امارات متحده عربی در غیاب ایران در عرضه نفت، تولید خود را در بیشتر مواقع سال 2012 تا 
حدودی افزایش دادند. عالوه بر این، با توجه به نگرانی در مورد برنامه هس��ته ای ایران و حمایت این کش��ور از جنبش های 
سیاس��ی ش��یعی در منطقه که موجب نگرانی همس��ایگان عمدتاً سنی ایران و همسایگان حاش��یه خلیج فارس عضو اوپک 
شده، نفوذ ایران در اوپک به عنوان یک عضو تأثیرگذار رو به افول می باشد. شرکت ملی نفت ایران به منظور افزایش ذخایر 
و تولی��د و نیز همس��از کردن بهتر تولی��د با نیازهای صنعتی یک راهبرد 12 مرحله ای طراحي کرده اس��ت.راهبرد مذکور بر 
بهره برداری هر چه سریع تر از ذخایر بزرگ تازه کشف شده به منظور حفظ سطوح ملی تولید نفت تأکید می کند. همچنین 
براس��اس راهبرد مذکور، بر افزایش کارایی تولید از طریق اصالح برنامه ری��زی و کاربردی کردن فناوری جدید برای افزایش 
س��رعت بازیافت تأکید می شود. بنابر اعالم محسن خجس��ته مهر، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربنی وزارت 
نفت، احتمال دارد ایران 80 میلیارد دالر صرف توسعه و تکمیل فازهای میدان گازی پارس جنوبی کند. برآورد می شود که 
میدان مذکور 8 درصد از مجموع ذخایر گازی جهان و 50 درصد از ذخایر اثبات ش��ده گاز ایران را داش��ته باشد.شرکت ملی 
نفت ایران به منظور تحقق بخشیدن به پتانسیل ذخایر عظیم نفت و گاز تحت فشار است، اما کاهش طبیعی در تولید نفت 
به میزان 500,000 بش��که در روز را هر س��اله مدیریت می کند. این کاهش ناشی از مصرف میدان های نفتی سررسید شده 
است، در حالی که چشم انداز رشد در آینده متکی به بهره برداری از پروژه های بزرگ جدید جهت جبران کاهش تولید است.

با این وجود، س��رمایه گذاری ایران در حوزه باالدس��تی به دلیل مش��کالت با شرکت هاي خارجی درمورد قیمت ها و اختالف 
نظر موجود پیرامون برنامه غنی س��ازی اورانیوم ایران با مانع مواجه شده است. بنابراین سرمایه گذاران در مورد فرصت-های 
توسعه در ایران با احتیاط برخورد کرده و بسیاری از شرکت هاي بین المللی نفت سرمایه گذاری در ایران را متوقف نموده یا به 
تأخیر انداخته اند. تحریم های بین المللی در بخش انرژی بر ضد ایران، تصمیم گیری شرکت ملی نفت ایران در خصوص پارس 
جنوبی را آسان تر کرده است. فسخ تعدادی از پروژه های پیشنهادی گاز مایع منجر به افزایش عرضه گاز برای مصرف داخلی 
ش��ده، اگرچه هنوز س��رمایه گذاری در این بخش مورد نیاز می باش��د.قبل از اعمال آخرین دور از تحریم ها، ایران در انتخاب 
راهبرد توسعه مردد بود. این راهبرد، به شدت مغایر با راهبرد قطر است که در میدان شمالی پارس جنوبی در خلیج فارس با 
ایران مشترک می باشد. قطر بیست سال قبل تصمیمی راهبردی برای سرمایه گذاری در بخش صادرات گاز گرفت و هم اکنون 
در حالي که دوحه میلیاردها دالر درآمد به علت صادرات گاز کسب کرده، تهران از چنین فرصتی برخوردار نبوده است.با این 
وجود ایران با داشتن 28,130 میلیارد مترمکعب ذخایر گازی برآوردي، دومین کشور بزرگ جهان محسوب شده و پتانسیل 
گاز این کشور در منطقه بی نظیر است.بدون شک شرکت ملی نفت ایران انتظار داشت که سرمایه گذاران چینی بتوانند به طور 
موفقیت آمیز جایگزین شرکت های نفتي غربی شوند. با این وجود در سال 2010 گزارش هایی در خصوص دستور پکن مبنی 
بر کند شدن فعالیت های شرکت هاي چینی در حوزه باالدستی در ایران ارائه شد. قرارداد شرکت ملی نفت فالت قاره چین 
به منظور توسعه میدان گازی پارس شمالی که در اصل در سال 2006 امضاء شد، پیشرفت قابل توجهی نداشته است.نشریه 
صنعت باالدستی نفت1  در اکتبر 2010 گزارش داد که شرکت ملی نفت چین فعالیت خود در میدان گازی آزادگان جنوبی را 
متوقف کرده و بنا بر گزارش رویترز، مشکالت ناشی از تدارک تجهیزات به علت تحریم ها احتماالً باعث تأخیر حدوداً دو ساله 
در اولین بهره برداری از نفت میدان گازی آزادگان شمالی توسط شرکت ملی نفت چین خواهد شد. همه این رویدادها حاکی 
از آغاز یک معامله بزرگ بین امریکا و چین در مورد انرژی می باش��د که باعث تأخیر بیش��تر برنامه های توس��عه انرژی ایران 
خواهد ش��د. خبرگزاری ش��انا به نقل از احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گزارش داد که شرکت مذکور قرار 
است فروش سهام به ارزش 15 تریلیون ریال )1/2 میلیارد دالر( را در آینده نزدیک آغاز کند. درآمدهای حاصل از فروش، در 
تأمین مالی پروژه های نفت و گاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.5 تریلیون ریال )در حدود 400 میلیون دالر( از کل مبلغ 
فوق به تأمین مالی پروژه های نفتی فراس��احلی اختصاصی خواهد یافت، در حالي که 10 تریلیون ریال مابقی در پروژه های 

توسعه میدان گازی پارس جنوبی سرمایه گذاری خواهد شد.

1. Industry Publication Upstream
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)NIOC( شرکت ملی نفت ایران

یک مقام وزارت نفت ایران در 24 آگوست 2012 اعالم کرد که در سال 2011 حدود 30 میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
صنعت نفت ایران صورت گرفت که با تحریم های جهانی مواجه شد.رستم قاسمی وزیر نفت ایران خبر کشف 1/42 تریلیون 
مترمکع��ب گاز در دری��ای خزر را اعالم کرد. وی اعالم کرد که میدان گازی مذکور در عمق 700 متری آب های دریای خزر 
قرار دارد و بیش از 2400 متر عملیات حفاری برای این اکتشاف به خوبی انجام شده است. قرار است زیرساخت توسعه میدان 
گازی مذکور که بنا به اظهارات قاسمی کاماًل در داخل مرزهای دریایی ایران واقع شده، توسط شرکت دولتی اکتشاف و تولید 
خزر فراهم شود.بنا بر اظهارات قاسمی انتظار می رود میدان نفتی زاغه در بوشهر به محض عملیاتی شدن در حدود 50,000 
بش��که در روز نفت س��نگین تولید کند.وزیر نفت این موارد را در طی امضاء قراردادی برای توس��عه میدان مذکور اعالم کرد. 
به گزارش ریگ زون، دولت ایران یک قرارداد 1/2 میلیارد دالری با پیمانکاران داخلی برای توس��عه میدان نفتی س��روش در 
خلیج فارس تصویب کرده است.هدف از قرارداد جدید توسعه ظرفیت تولید درمیدان نفتی سروش تا میزان 25,000 بشکه در 
روز تا سال 2015 می باشد. میدان سروش دارای ذخایر قابل بازیافت به میزان تخمینی 585 میلیون بشکه نفت بوده و یکی 
از بزرگ ترین پروژه های نفتی در منطقه اس��ت. جواد اوجی، مدیر عامل ش��رکت ملی گاز ایران اعالم کرد که ایران پیشنهاد 
احداث یک خط لوله 160 کیلومتری برای کاهش وابس��تگی خود به واردات گاز از ترکمنس��تان را مطرح کرده اس��ت. ایران 
همچنین قصد دارد عرضه گاز به دریای خزر را افزایش دهد. اوجی افزود که خط لوله مذکور، گاز مورد نیاز استان مازندران 
در مجاورت دریای خزر را از استان سمنان تأمین خواهد کرد. پروژه دو ساله مذکور سرمایه گذاری بالغ بر 3/5 تریلیون ریال 

)286 میلیون دالر( در پی خواهد داشت.

  موقعیت بازار
پس از ملی شدن منابع نفت و گاز ایران در سال 1980، شرکت ملی نفت ایران، کنترل مطلق کل عملیات و فعالیت های 
صنعت نفت را در حوزه باالدس��تی در اختیار گرفت. ش��رکت مذکور مدعی است بیش از560 میلیارد بشکه ذخایر نفتی و در 
حدود 27,000 مترمکعب ذخایر گازی در اختیار دارد که بدین لحاظ این شرکت را در ردیف چهار شرکت بزرگ نفت جهان 
قرار می دهد. ش��رکت ملی نفت ایران همچنین مدعی اس��ت که به تنهایی ظرفیت تولیدی بیش از چهارمیلیون بشکه نفت 
در روز را دارا بوده و کمابیش کل تولید نفت و گاز کشور که در چند قرارداد قبلی با پیمانکاران فرعی با ناکامی مواجه شد، 
توس��ط این ش��رکت انجام می شود. دارایی های اصلی بخش تولید ش��رکت مذکور در منطقه خوزستان واقع در جنوب غرب 
کش��ور و در نزدیکی مسیرهای اصلی صادرات ایران قرار دارد.از زمان تشکیل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
ایران در س��ال 1991، ش��رکت ملی نفت ایران عمدتاً فعالیت های خود را در حوزه باالدستی متمرکز کرد. البته این شرکت 
از طریق ش��رکت های تابعه انتقال نفت خود، مانند ش��رکت ملی نفتکش ایران و ش��رکت ملی پایانه های نفتی ایران، برخی 
فعالیت های خود در حوزه پایین دس��تی نفت را نیز همچنان حفظ کرده اس��ت. به منظور ایفای نقش ایران به عنوان یکی 
از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، ش��رکت ملی نفت ایران از اس��کله های بارگیری پیشرفته در جزایر خارک، الوان و 
س��یری اس��تفاده می کند.به گزارش ورد اویل)1( و بنابر اعالم شرکت دولتی نفت فالت قاره ایران، در حال حاضر میزان ذخایر 
نفتی ایران در خلیج  فارس 96 میلیارد بشکه برآورد می شود. همچنین شرکت نفت فالت قاره ایران ارزش قراردادهای نفتی 
در حوزه باالدس��تی را از س��ال 2007 در حدود 27 میلیارد دالر برآورد می کند.ش��رکت مذکور انتظار دارد به منظور تقویت 
ظرفیت ذخیره سازی نفتی خود، تولید میدان نفتی بهرگان از 3 میلیون بشکه به 8/1 میلیون بشکه تا نیمه اول سال شمسی 
آینده، افزایش یابد.شرکت نفت فالت قاره ایران، عملیات حفاری در میدان گازی کیش را نیز به اتمام رسانده که انتظار می رود 
روزانه بین 70 میلیون و 100 میلیون مترمکعب گاز تولید کند. خبرگزاری شانا به نقل از احمد قلعه بانی، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران گزارش داد که میدان گازی کیش تولید خود را تا سال شمسی آینده آغاز خواهد کرد. قلعه بانی افزود میزان ذخایر گاز 
طبیعی میدان مذکور 66 تریلیون فوت مکعب و میعانات گازی آن 514 میلیون بشکه برآورد می شود. قلعه بانی تصریح کرد بنا بر 
مطالعات اولیه، انتظار می رود میدان گازی کیش 3 تا 5 میلیارد فوت مکعب گاز در روز تولید کند.به گزارش اویل وویس)2( مجموع 
درآمدهای نفتی ایران در سال شمسی منتهی به مارس 2012 بالغ بر 110 میلیارد دالر بوده که این درآمد، باالترین رقم درآمدی 
از زمان تأسیس شرکت ملی نفت ایران در سال 1948 می باشد. احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز اعالم کرد که 
تولید نفت خام و میزان صادرات به لحاظ ارزش در باالترین سطح خود نسبت به قبل بوده اند.بخش باالدستی 22/6 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری در سال را به خود اختصاص داده است که باالتر از 16/7 میلیارد دالر سال قبل می باشد.

1. World Oil
2. Oil Voice
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)NIOC( شرکت ملی نفت ایران

  اطالعات مربوط به عملیات 
تولید نفت: 4/05 میلیون بشکه در روز )سال 2009(

جزئیات مربوط به شرکت
 NIOC )شرکت ملی نفت ایران(

 ساختمان مرکزی: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع حافظ، وزارت نفت، پالک 1
 تلفن: 6152929 )21( 98+

 فاکس: 6153886 )21( 98+
www.nioc.com :پایگاه اینترنتی 
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شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران

 نقاط قوت
 انحصار تقریبی در بخش پاالیش

کنترل بر بخش توزیع سوخت
 دارنده زیرساخت های اصلی خطوط لوله در کشور

 نقاط ضعف
 آزادی محدود مالی و عملیاتی

 ضعف در هزینه ها و کارایی
 نیازمند سرمایه گذاری بیشتر

 فرصت ها
 مصرف انرژی در داخل کشور در حال افزایش است.

 پتانسیل صادرات محصوالت پاالیش شده در بلندمدت وجود دارد.

  تهدیدها
 تحریم های بین المللی 

 نیاز به سرمایه گذاری مداوم در سطح باال
 تغییر در سیاست ملی در بخش انرژی 

 رقابت شدید منطقه ای

  مروری بر شرکت
فعالیت های پاالیش و توزیع با همکاری ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران انجام می ش��ود که در سال 

1991 از شرکت ملی نفت ایران جدا شد.
شرکت مذکور بهره برداری از 9 پاالیشگاه نفت خام مستقر در تهران )220,000 بشکه در روز(، تبریز )100,000 بشکه در 
روز(، اصفهان )284,000 بشکه در روز(، آبادان )350,000 بشکه در روز(، کرمانشاه )25,000 بشکه در روز(، شیراز )40,000 
بشکه در روز(، بندر عباس )232,000 بشکه در روز(، شازند اراک )250,000 بشکه در روز( و جزیره الوان )30,000 بشکه در 
روز( و 14,000 کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام و فراورده های نفتی را بر عهده دارد. پاالیشگاه آبادان، بزرگترین پاالیشگاه 
با ظرفیت نصب شده 350,000 بشکه در روز می باشد. شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران روزانه در حدود 
250 میلیون لیتر فراورده های نفتی تولید مي کند که 60 میلیون لیتر آن صادر مي شود. عالوه بر هزاران خرده فروش خصوصی، 

فراورده های نفتی شامل بنزین و گاز مایع)1( از طریق شبکه ای مشتمل بر 1060 پمپ بنزین توزیع می شود.

   راهبرد
ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش فراورده های نفتی ایران اقدام��ات زیادی جهت رفع نیازهای فزاین��ده واردات فراورده های 
نفتی ایران در دس��ت انجام دارد. ش��رکت مذکور منابع مالی قابل توجهی دارد، اما به علت مالحظات سیاسی همانند شرکت 
ملی نفت ایران جهت جذب ش��رکای بین المللی برای پروژه های پیش��نهادی پاالیشگاهی خود نیاز به تالش بیتشر داشته و با 
محدودیت هایی روبرو اس��ت. ایران هنوز 30 تا 40 درصد بنزین مورد نیاز خود را به علت ظرفیت پاالیش��گاهی محدود خود از 

خارج وارد مي کند و احتماالً این رقم در کوتاه مدت تا میان مدت کاهش نمی یابد.
برای حل این مشکل، شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران احداث هفت پاالیشگاه جدید را در کشور آغاز 
کرده و همچنین در حال توسعه مهم ترین پاالیشگاه خود در آبادان است. با این وجود در مورد این که شرکت مذکور به استثنای 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بتواند در بهره برداری از این پروژه ها تا سال 2014 موفق شود، تردید وجود دارد.

1.  Liquefied Petroleum Gas (LPG)
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شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران
یکی از ارکان راهبرد اخیر شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران افزایش حضور شرکت در پروژه ها بوده است. 
دو پاالیشگاه از هفت پاالیشگاه برنامه ریزی شده، ارکان اصلی مشارکت بخش خصوصی را در برداشته و گزارش ها حاکی از آن 

است که شرکت های چینی نیز ممکن است در برنامه احداث پاالیشگاه شرکت کنند.
با توجه به این که چین کمتر در معرض فشارهای امریکا در مورد ایران می باشد، شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی ایران ش��دیداً به حضور چین در طرح های توس��عه خود متکی است. ایران در فوریه 2011 توسعه پاالیشگاه شازند را به 

اتمام رساند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، واحدهای احداث شده جدید در پروژه توسعه 3/3 میلیارد دالری که موعد بهره برداری از آن 
در ابتدای کار در دسامبر 2010 تعیین شده بود، در 5 فوریه 2011 افتتاح شد. خبرگزاری مذکور همچنین اعالم کرد که 1/1 

میلیارد دالر از هزینه پروژه مذکور توسط شرکت دولتی سینوپک چین تأمین شد.
در طی س��ال 2011 تولید محصوالت پاالیش ش��ده افزایش یافت و پاالیش��گاه تا سپتامبر 2011 به حداکثر ظرفیت اولیه 

فراوری خود به میزان 250,000 بشکه در روز رسید.
واحدهای ثانویه جدید فراوری پاالیشگاه در جوالی 2011 تولید بنزین پاالیشگاه را به 100,000 بشکه در روز افزایش داد.

مقامات ارش��د وزارت نفت ایران در اواخر س��ال 2011 اعالم کردند که ظرفیت تولید بنزین کشور تا پایان سال شمسی 
منتهی به 20 مارس 2012 به 16 میلیون بش��که در روز افزایش می یابد. علیرضا ضیغمی، مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش 
و پخش فراورده های نفتی ایران در پایگاه اینترنتی وزارت نفت، طرح های کلیدی اصلی وزارت نفت را به ش��رح ذیل مورد 

تأکید قرار داد:
 تکمیل فاز دوم طرح توسعه پاالیشگاه امام خمینی )شازند( و واحد بنزین پاالیشگاه شهید تندگویان )تهران( ظرفیت تولید 

بنزین را به ترتیب تا 7/5 میلیون لیتر در روز و 1/8 میلیون لیتر در روز افزایش می دهد.
 همزمان با طرح توس��عه فاز دوم پاالیش��گاه جهت افزایش ظرفیت تولید بنزین تا 2/3 میلیون لیتر بیشتر در روز، شروع 
عملیات یک واحد بنزین و تکمیل مجتمع کراکینگ کاتالیزوری در پاالیشگاه آبادان ظرفیت تولید بنزین را تا 3/9 میلیون لیتر 

در روز افزایش داد.
 پاالیش��گاه الوان که در اوایل س��ال 2012 وارد مدار ش��د، 1/9 میلیون لیتر در روز به ظرفیت تولید بنزین کشور افزود. 
ی��ک واح��د تولید بنزین در پاالیش��گاه نفت تبریز ظرفیت بنزین را تا 1 میلیون لیتر در روز در س��ال 2013-2012 افزایش 

خواهد داد.
با هدف توسعه 7/4 میلیون لیتر در بلندمدت، یک واحد بنزین در پاالیشگاه اصفهان، ظرفیت بنزین را روزانه تا 1/8 میلیون 

لیتر در سال 2013-2012 افزایش می دهد.

 اطالعات مربوط به عملیات
ظرفیت پاالیش: 1/53 میلیون بشکه در روز

  جزئیات مربوط به شرکت
 شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران

 ایران: 15989، تهران، خیابان نجات اللهی، پالک 140 
 تلفن: 8801001 )21( 98+

 فاکس: 6152138 )21( 98+
WWW.NIOC.org :پایگاه اینترنتی 
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)CNPC( شرکت ملی نفت چین

 نقاط قوت
 نقش جدی این شرکت در طرح های تولید نفت 

 موقعیت نقدینگی مناسب

 نقاط ضعف
 عدم مالکیت سهام نفت 

 خروج از طرح های اصلی گاز
 تفاوت فناوری با شرکت های نفت بین المللی 

 فرصت ها
 فرصت های سرمایه گذاري در سرتاسر زنجیره انرژی

 رقابت ضعیف با شرکت های نفت بین المللی 
 پتانسیل سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت پاالیشگاه ها

  تهدیدها
 عدم ثبات سیاسی

 تحریم های گسترده بین المللی
 اعمال سهمیه نامناسب توسط اوپک

  مروری بر شرکت
در سال 2009 شرکت ملی نفت چین، قراردادهایی را با شرکت ملی نفت ایران در مورد توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی 

و فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی امضا کرد.
در می 2004 نیز میدان نفتی مس��جد س��لیمان به ش��رکت ملی نفت چین واگذار شد و این ش��رکت در حال حاضر 75 
درصد از سهام پروژه را داراست که 25 درصد مابقی در تملک شرکت نسکو)1( می باشد.در می 2005، شرکت ملی نفت چین 
مناقصه بلوک 3 را در اولین دور مناقصات خارجی برنده شد. در اواخر سال2012 شرکت ملی نفت چین از طرح پارس جنوبی 

کناره گیری کرد، اما اعتقاد بر این است که نقش خود را در پروژه های کوچکتر نفتی حفظ کند.

  راهبرد
پیش تر، چین حضور در بخش نفت و گاز ایران، فش��ارهای امریکا و س��ازمان ملل را نادیده می گرفت. با این وجود در اواخر 
سال 2012 چین با پیوستن به یک سری از شرکت های نفتي بین المللی که از مراحل مختلف پروژه صادرات گاز ایران خارج 
شدند، از جایگاه بحث انگیز خود در طرح بزرگ پارس جنوبی صرف نظر کرد. با این وجود هنوز ادامه همکاری شرکت ملی نفت 

چین با شرکت ملی نفت ایران در طرح های توسعه و نفتی کوچکتر و با اهمیت کمتر مشخص نیست.

  جزئیات مربوط به شرکت
)CNPC( شرکت ملی نفت چین  

  دفتر نمایندگی در ایران: تهران، بزرگراه آیت اهلل صدر، خیابان قیطریه، سه راه منظریه، پالک 2، آپارتمان 17
  تلفن: 2593320 )21( 98+

  فاکس: 2590531 )21( 98+
www.cnpc.com.cn :پایگاه اینترنتی  

1.  NESCO
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)ONGC Videsh( شرکت او. وی. ال

  مروری بر شرکت
ش��رکت او. وی. ال در دس��امبر 2002 امتیاز توسعه بلوک فراساحلی فارسی را برنده شد. بلوک مذکور ناحیه ای در حدود 
3,500 کیلومترمربع در اعماق 20 تا 90 متری آب را پوش��ش می دهد. ش��رکت مذکور 40 درصد س��هام عملیاتی در بلوک 
را در اختیار دارد و 40 درصد و 20 درصد مابقی به ترتیب در اختیار ش��رکت نفت هند)1( و ش��رکت اویل ایندیا)2( مي باش��د. 
کنسرسیومی به رهبری شرکت او. وی. ال، کار اکتشاف در بلوک فارسی را در می 2007 انجام داد که میزان ذخایر برآوردشده 
آن در حدود 1 میلیارد بشکه نفت و 283 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی می باشد. کنسرسیوم مذکور انتظار دارد که مایع سازی 
گاز بلوک فارسی را برای صادرات به هند انجام دهد.شرکت او. وی. ال بخشی از کنسرسیوم هندی است که در فوریه 2010 
امتیاز توسعه فاز 12 پارس جنوبی و پروژه گاز مایع مربوطه را در مقابل یک سهام 40 درصدی برنده شد. امضاء قرارداد نهایی 

به دالیل نامشخصی به تأخیر افتاد که به احتمال زیاد به دلیل تحریم های بین المللی انرژی بر ضد ایران بوده است.
در سپتامبر 2010 یک مقام کنسرسیوم هندی فاز 12 پارس جنوبی به رسانه های هندی اعالم کرد که تحریم های امریکا 

و اتحادیه اروپا، تأمین مالی پروژه و استفاده از فناوری برای بلوک فارسی را غیرممکن ساخته است.

  راهبرد
شرکت او. وي. ال به علت تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا تحت فشار است تا در برنامه های این شرکت در ایران وقفه ایجاد شود 
اما با توجه به عدم حضور رقبای غربی در ایران همچنان مایل به بهره گیری از فرصت های سرمایه-گذاری در حوزه باالدستی در 
ایران است.امریکا می تواند تحریم هایی برضد هر شرکتی که بیش از 20 میلیون دالر در بخش نفت و گاز طبیعی ایران سرمایه گذاری 
مي کند، اعمال کند. با توجه به تمایل این شرکت هندی برای افزایش حضور در امریکای شمالی و بهره-گیری از سرمایه گذاران قوی 
امریکایی، ممکن است مجبور به انصراف از راهبرد خود در مورد ایران شود.منابع خبري اعالم کردند که شرکت او. وی. ال هنوز قصد 
انصراف از ایران را ندارد و برای ادامه حضور خود در ایران پیشنهاد کرده است که در صورت سود باالی سرمایه گذاری، توسعه میدان 
گازی فراساحلی را بر عهده گیرد. پروژه توسعه ذخایر 350 میلیارد مترمکعبی در میدان گازی فرزاد B با توجه به حمایت دهلی نو 
از تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل بر ضد برنامه هسته ای ایران، تحت تأثیر روابط سرد ایران و هند قرار 
گرفته اس��ت.در گذش��ته، ایران تهدید کرده بود که در صورت تأخیر در اجرای پروژه، حذف بلوک مذکور برای یک مدت نامحدود 
ادامه خواهد داشت.در سپتامبر 2008، شرکت او. وی. ال مجوز تجاری میدان گازی مذکور را با ذخایر گازی به میزان 350 میلیارد 
مکعب و قابلیت تولید حداکثر به میزان 11/3 میلیارد مترمکعب در سال از هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران دریافت کرد.شرکت 
او. وی. ال تا کنون در حدود 88 میلیون دالر در بلوک مذکور سرمایه گذاری کرده است. مسئولین ایرانی یک طرح توسعه اصلی را 

به صورت کلی برای ورود میدان گازی فرزاد B به مرحله تولید به تصویب رسانده اند.

  اطالعات مالی
میزان فروش گروه:

  ) سال مالی 2011-2010( 660/2 میلیارد روپیه
  ) سال مالی 2010-2009( 600/2 میلیارد روپیه
  ) سال مالی 2009-2008( 639/4 میلیارد روپیه
  ) سال مالی 2008-2007( 601/4 میلیارد روپیه

  ) سال مالی 2007-2006( 569 میلیارد روپیه
سود خالص گروه:

  ) سال مالی 2011-2010( 168 میلیارد روپیه
  ) سال مالی 2010-2009( 160/8 میلیارد روپیه
  ) سال مالی 2009-2008( 161/3 میلیارد روپیه

  ) سال مالی 2008-2007( 167 میلیارد روپیه
  ) سال مالی 2007-2006( 156/4 میلیارد روپیه

  مروری بر شرکت
جزئیات مربوط به شرکت

 شرکت او. وي. ال
 تهران، خیابان ولی عصر، برج سایه، سوئیت 707

 تلفن 22047082 )21( 98+
 فاکس 22045824 )21( 98+

www.ongcvidesh.com پایگاه اینترنتی 

1. Indina Oil Corporation
2. Oil India
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 مختصری در مورد سایر شرکت ها

رویال داچ شل

رویال داچ ش��ل عملیات خود در ایران در حوزه باالدس��تی را در سال 2012 و به دنبال تحریم های بین المللی متوقف کرد. 
ش��رکت مذکور یک ش��ریک برگزیده در میان شرکت های بین المللی نفت برای پروژه  توسعه گاز بوده اما تا زمان عادی شدن 
وضعیت سیاسی، احتمال پیشرفت بیشتر در این حوزه وجود ندارد. شرکت شل در سال 2010، سهام تولید در ایران به میزان 

2,000 بشکه در روز را دارا بود.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا در سپتامبر 2010 اعالم کرد که شرکت بزرگ شل یکی از چهار شرکت انرژی اروپایی است 
که از سرمایه گذاری بیشتر در بخش نفت و گاز ایران اجتناب کرده است. همه فعالیت های مرتبط با حوزه باالدستی در سال 
2010 در ایران متوقف ش��ده و ش��رکت شل در س��ال 2011 تولید نداشته است. بنا به گزارش ورلد اویل، شرکت شل به علت 
تحریم های اتحادیه اروپا بر ضد ایران در حال تالش برای یافتن راه های مناسب برای بازپرداخت بدهی 1 میلیارد دالری خود به 
ایران برای خرید نفت می باشد.گزینه هایی مانند تأمین مالی خط لوله گاز و پرداخت در قالب بسته های مواد غذایی در حالي که 
تبادالت مالی بین ش��رکت هاي غربی و ایران ممنوع می باش��د، در آن زمان از سوی ایران پذیرفته نشد و این در شرایطی است 
که اتحادیه اروپا به عنوان تنبیهی برای برنامه هس��ته ای ایران از اول جوالی 2012 تحریم هایی را بر ضد جمهوری اس��المی 
وضع کرده است. ناکامی شرکت شل در یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی خود به ایران، اهداف آینده شرکت را در منطقه به 

خطر می اندازد.

توتال

در جوالی 2010 توتال اعالم کرد که به دلیل ریسک باالی سیاسی، سرمایه گذاری در ایران را متوقف می کند. همانند سایر 
شرکت های بزرگ بین المللی نفتی، شرکت توتال قبل از انقالب اسالمی در ایران حضور داشته است. این شرکت بزرگ نفتی 
فرانسوی با امضاء قرارداد نفتی بیع متقابل فراساحلی سیری در سال 1995 مجدداً وارد ایران شد و کار بر روی قرارداد سیری 
در سال 2000 به اتمام رسید.شرکت توتال عالوه بر میدان های نفتی بالل و دورود در چند پروژه کلیدی از جمله فازهای دوم 
و سوم پارس جنوبی حضور داشت.توتال در مشارکت با گازپروم روسیه )30 درصد( و پتروناس مالزی )30 درصد( در ابتدا 40 
درصد از سهام فازهای دوم و سوم پارس جنوبی در اختیار داشت. در مارس 1999، قرارداد بیع متقابل یک میلیارد دالری برای 
میدان نفت و گاز دورود به ش��رکت های قدیمی تر از توتال، ELF و Eni واگذار ش��د.توتال برای توسعه میدان گازی بنگستان 

دارای شانس برد بوده، اما در مارس 2005 این پروژه به شرکت توسعه پترو ایران واگذار شد.
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  مروری برخاورمیانه
دی�دگاه: خاورمیانه همچنان نق��ش محوری در تأمین 
ان��رژی جهان ایفا خواهد ک��رد و انتظار می رود در دوره 
زمانی پیش بینی 10س��اله، تولید میعان��ات گازی و گاز 
طبیع��ی با روندی صعودی در بیش��تر بازارها ادامه یابد. 
عراق همچنان سود قابل توجهی در تولید خواهد داشت، 
اگرچه هم ریسک نامطلوب و هم ریسک مطلوب در این 
کشور که در حال حاضر دومین کشور بزرگ تولیدکننده 
نفت اوپک محس��وب می ش��ود، چش��مگیر خواهد بود. 
همچنین انتظار می رود تولید بازیگران رس��می اوپک از 
جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت با 

روند آهسته تر افزایش یابد.

تولی��د گاز طبیع��ی در منطقه نیز با حضور ع��راق و رژیم 
صهیونیس��تی به عنوان عرضه کنندگان جدید به بازار گاز مایع 
افزای��ش خواهد یافت. مصرف فزاینده گاز مایع به منافع تولید 
آس��یب می رساند و قطر به عنوان صادرکننده پیشرو گاز مایع 

شاهد روند کند صادرات گاز مایع خود خواهد بود.
عراق یکی از کش��ورهایی است که در میان تولیدکنندگان 
نس��بتاً توسعه یافته منطقه، دستخوش بیشترین تغییر در بازار 

شده  است.
در درون صنعت، پیش بینی تولید بس��یار متغیر می باشد. 
در حال حاضر به طور متوس��ط رشد ساالنه 9/8 درصدی تولید 
میعانات گازی از س��ال 2013 تا 2022 مش��اهده می شود. با 
توجه به هزینه ه��ای پایین تولید ع��راق، میدان های بزرگ و 
مناطق توسعه نیافته با سرمایه گذاری قابل توجه، شاهد منافع 

بیش��تری در بخ��ش تولید خواهیم ب��ود. در مقابل، تنش های 
سیاس��ی جاری، به ویژه بین مقامات اربیل و دولت مرکزی در 
بغداد و شرایط صدور پروانه برای میدان های جنوب کشور که 
بس��یار غیرجذاب هستند، در ریس��ک نامطلوب پیش بینی ها 

مؤثر می باشند.
در آینده نزدیک احتمال بی ثباتی در تولید عراق وجود دارد. 
دلیل این مس��أله افزایش مشاجرات سیاس��ی، بازبینی اهداف 
بلندپروازانه تولید و عدم قطعیت در مورد تعهدات شرکت های 
بین المللی نفت اس��ت و در حال حاضر شرکت های ملی نفت 
 ب��ه قرارداده��ای موجود برای میدان های تح��ت کنترل بغداد 

خوش بین نیستند.
 

افزایش تولید نفت، به همراه ریسک در دو جهت

تولید نفت عراق ،2011 تا 2021
 )1000 بشکه در روز و درصد تغییرات ساالنه(

e: برآورد، f: پیش بینيمنبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

)LHS( مجموع تولید نفت، 1000 بشکه در روز
)RHS( مجموع تولید نفت، درصد تغییرات ساالنه

  مروری بر منطقه 
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   سرمایه گذاری تولیدکنندگان به منظور افزایش تولید
س��ایر تولیدکنندگان کلیدی نفت در منطقه نیز مصمم به 
س��رمایه گذاری در حوزه باالدستی هس��تند که البته به اندازه 

عراق مصمم نیستند.
 بدی��ن لح��اظ در دوره زمان��ی پیش بینی تا س��ال 2022 
افزای��ش تولید به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال، عربس��تان 
سعودی برای جبران کاهش تولید و افزایش تولید در پنج سال 

آینده 35 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است.
 با اینکه عربس��تان س��عودی قباًل در بخش هایی از س��ال 
2012 تولید خود به میزان بی س��ابقه اي را کاهش داده است، 
تولید افزایش خواهد یافت و تا سال 2022 به آهستگی شتاب 

خواهد گرفت.
انتظ��ار می رود ب��ه همین نحو، رش��د پیوس��ته در تولید 
س��ایر تولیدکنندگان عض��و اوپک در منطق��ه یعنی کویت و 
امارات متحده عربی وجود داش��ته باش��د، هر چند به احتمال 
 زیاد این کش��ورها پایین تر از اهداف از پیش تعیین شده قرار 

داشته باشند.
در مورد کویت، ریس��ک نامطلوب پیش بیني می ش��ود که 
ناشی از روابط حل و فصل نشده این کشور با شرکای خارجی 

است. 
کوی��ت براي افزای��ش تولی��د میدان های توس��عه یافته و 
میدان هایی که توسعه آنها دشوار می باشد، شدیداً به پشتیبانی 

این شرکت ها از پروژه های بهبود بازیابی نفت نیاز دارد.
اگرچه با توجه به خوش بینی نسبی نسبت به توسعه سیاسی 
اخیر، به علت نخستین پیروزی حامیان سیاسی امیر کویت در 
کس��ب اکثریت پارلمان، فرصت بهبود در فضای کس��ب و کار 
کویت وجود دارد که می تواند در چش��م انداز این کشور تأثیر 

مثبت داشته باشد.
از نظر منطقه ای، با توجه به اینکه بزرگ ترین تولیدکنندگان 
خاورمیان��ه بازیگ��ران کلی��دی در اوپ��ک هس��تند، اظهارات 
 عبداله س��الم البدری، دبیر کل اوپ��ک در کنفرانس مطبوعاتی

 نوامبر 2012 در لندن با چشم انداز بیزینس مانیتور در ارتباط 
است.

البدری هش��دار داد که طرح های سرمایه گذاری اوپک در 
حوزه باالدستی )حدود 270 میلیارد دالر از سال 2012 تا سال 
2016 که در حدود 5 میلیون بشکه در روز به ظرفیت میعانات 
افزوده می ش��ود( به علت پیش��ی گرفتن امریکا از عربس��تان 
س��عودی به عنوان بزرگ ترین تولیدکنن��ده جهان، در معرض 

ریسک است. 
اعض��اء اوپ��ک در تالش ب��رای انع��کاس تغیی��ر نیروهای 
مؤث��ر در عرضه جهان��ی نفت و حفظ قیمت نفت در س��طوح 
باال ک��ه جهت پش��تیبانی از بودج��ه داخلی ضروری اس��ت، 
ب��ه دنب��ال افزایش کمت��ر در ظرفیت تولی��د و کاهش یا کند 

 ش��دن روند س��رمایه گذاری در حوزه باالدس��تی هستند که
 دلیل این مس��أله، عرضه اخیر نفت از امریکای شمالی و نقاط 

دیگر است.

میزان تولید کشور های کلیدی افزایش می یابد

 افزایش تولید در میان بازیگران رسمی

e: برآورد، f: پیش بینيمنبع: بیزینس مانیتور ، اداره اطالعات انرژی امریکا

مجموع تولید نفت عربستان سعودی، 1000 بشکه در روز
مجموع تولید نفت امارات متحده عربی، 1000 بشکه در روز

مجموع تولید نفت کویت، 1000 بشکه در روز

تولید نفت عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت 
2013 تا 2021 )1000 بشکه در روز(

با ای��ن وجود نگرانی در خصوص الگوهای مصرف همچنان 
وجود دارد. خالد الفالح، مدیرعامل شرکت آرامکو قباًل هشدار 
داده بود که در صورت عدم بهبود کارایی و کاهش رشد مصرف، 
ممکن اس��ت تقاضای داخلی عربستان سعودی تا سال 2030 
به 8 میلیون بش��که در روز برسد.اظهارات خالد الفالح بازتاب 
جریان مؤثر موجود در منطقه اس��ت که رشد جمعیت و رشد 
اقتصادی آن را پشتیبانی کرده و عالوه بر تقاضا که توسط یارانه 
حمایت مي ش��ود، انتظار مي رود الگوهای کم بازده مصرف در 

طی دوره زمانی پیش بیني همچنان ادامه یابد.
همانط��ور که در نمودار ذیل نش��ان داده ش��ده، این روند 
علی رغم افزایش تولید منجر به رشد کندتر صادرات محصوالت 

پرسودتر خواهد شد.
  در حالي که سود مصرف از سود تولید بیشتر می شود

از سرعت صادرات کاسته می شود

 f: پیش بینيمنبع: بیزینس مانیتور و اداره اطالعات انرژی امریکا

)LHS( تولید نفت خاور میانه،1000 بشکه در روز
)LHS( خالص صادرات نفت خاور میانه،1000 بشکه در روز

)RHS( مصرف نفت خاور میانه،1000 بشکه در روز

تولید، مصرف و خالص صادرات نفت در منطقه خاورمیانه
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  تولی�د گاز افزای�ش می یاب�د، ام�ا مص�رف گاز نیز 
شتاب می گیرد

تولید گاز در سراس��ر منطقه افزایش خواهد یافت و تأثیر این 
افزایش در بازتاب نیروهای مؤثر مصرف متنوع در سرتاسر منطقه 

متغیر خواهد بود.
 در مورد عربس��تان سعودی، مصرف و سرمایه گذاری جدید 
شرکت آرامکو در حوزه باالدستی، امکان خودکفا ماندن در تولید 

گاز طبیعی را برای این کشور فراهم می کند.
 با این وجود با توجه به رشد سریع در استفاده از گاز در داخل 
کشور و تمایل به نگهداری از نفت برای صادرات پرسودتر، ریسک 
نامطلوب قابل توجهی وجود دارد.قبالً گزارش هایی مبنی بر تأخیر 
در پروژه های کلیدی مشاهده شده و بنابراین رویدادها از دیدگاه 

مصرف و تولید با دقت و توجه کامل بررسی می شوند.
تولید قطر به عنوان صادرکننده پیش��روی گاز مایع در جهان 
افزایش خواهد یافت. با این وجود رقابت رو به افزایش در امریکای 
شمالی، شرق آفریقا، روسیه و به ویژه استرالیا فشاری رو به پایین 
بر قیمت ها خواهد گذاشت که قطر فروش گاز به خارج را براساس 

این قیمت ها انجام خواهد داد.
در حالي که مص��رف فزاینده داخلی به منافع تولید آس��یب 
می رساند، به طور کلی با رسیدن صادرات به میزان 82/1 میلیارد 
مترمکعب تا س��ال 2022،از سال 2016 منافع تولید روند نسبتاً 

نزولی خواهد گرفت.
رژیم صهیونیس��تی و ع��راق احتماالً تا حدود س��ال 2017 
صادرکننده خالص گاز مایع خواهند شد و با توجه به اینکه رژیم 
صهیونیس��تی در پی توسعه ظرفیت صادرات گاز خود است و با 
ریس��ک غیرفنی کمتری مواجه خواهد بود، در مورد این کشور 

خوش بینی بیشتری وجود دارد.
با این وجود در حالي که رژیم صهیونیستی وارد عرصه رقابت 
جهانی گاز مایع می ش��ود، یک بحث حل نشده راجع به میزان 
اکتش��افات گاز در آینده به منظور ذخیره کردن برای اس��تفاده 
داخلی و میزان گاز برای فراهم کردن امکان صادرات مطرح است.

مسئله مصرف قطر در منطقه منحصر به فرد نمی باشد. علی رغم 
ذخایر فراوان گاز، کشورهایی مثل کویت، عمان و امارات متحده  
عربی با وجود افزایش در تولید، شاهد افزایش وابستگی به واردات 

گاز هستند. 
در شرایطی که افزایش قیمت های گاز در داخل و اصالح بازده، 
ریسک نامطلوب برای مصرف به همراه دارد، شواهد محدود حاکی 

از دست یافتنی بودن این پیشرفت ها می باشد.

 f: پیش بینيمنبع: بیزینس مانیتور،اداره اطالعات انرژی امریکا

)LHS( تولید گاز خاورمیانه، میلیارد مترمکعب
)LHS( مصرف گاز خاورمیانه، میلیارد مترمکعب

)RHS( خالص صادرات گاز خاورمیانه، میلیارد مترمکعب

با افزایش مصرف، افت شدید در صادرات گاز رخ خواهد داد
 تولید، مصرف و خالص صادرات گاز خاورمیانه،  2013 تا 2021 

)میلیارد مترمکعب(

   عدم ثبات در تهران
در حالي که عراق از ایران به عنوان دومین تولیدکننده اوپک 
پیش��ی گرفته اس��ت، تحریم ها همچنان بر تولید ایران آسیب 
وارد می کنند. همچنین شواهد زیادي مبنی بر حل دیپلماتیک 
موضوع ایران وجود ندارد و این مس��أله چشم انداز بدبینانه ای 
برای بخش نفت ایجاد کرده اس��ت.نه تنها صادرات تحت فشار 
تحریم های فزاینده، شدید غرب است، بلکه این بخش همچنان 
تالش می کند تا سرمایه گذاری الزم به منظور حمایت از تولید 
فعلی را کسب کند. از این رو نگرانی ها در مورد سرمایه گذاري 

جهت افزایش تولید جدی تر مي شود.

 بخش نفت به علت تحریم ها تحت فشار است

 f: پیش بینيمنبع: بیزینس مانیتور ، اداره اطالعات انرژی امریکا

)LHS( تولید نفت خاور میانه، 1000 بشکه در روز
)LHS( خالص صادرات نفت خاور میانه، 1000 بشکه در روز

)RHS( مصرف نفت خاور میانه، 1000 بشکه در روز

درصد تغییرات ساالنه تولید نفت ایران 
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  مروری بر صنعت جهانی نفت

 مروری بر بازار انرژی جهانی
اصول حاکم بر بازار حاکی از آن اس��ت که نیاز بازار جهانی 
نفت در سال 2013 به خوبی تأمین شده است. این تأمین نیاز 
به وسیله س��ود قابل توجه پیش بینی شده برای عراق )حدود 
500,000 بش��که در روز(، امریکا )حدود 720,000 بشکه در 
روز(، نیجری��ه و آنگوال و تولیدکنندگان کوچکتر مثل کلمبیا، 
پرو و غنا صورت گرفته اس��ت. در س��مت تقاض��ا، در بازنگری 
صورت گرفته توس��ط اداره اطالعات انرژی امریکا آمار مصرف 
نفت چین در س��ال 2011 تا 900,000 بشکه در روز کاهش 
یافت��ه که موجب تغییر آمار چین در داده های مورد اس��تفاده 
ش��ده و در نتیجه تغییراتی در عرض��ه و تقاضای جهانی ایجاد 
شد.با این حال، تغییرات ساختاری نیروهای مؤثر در بازار نشان 
می دهد کمبود جهانی در حال تبدیل شدن به مازاد جهانی در 
سال های آینده است. این موضوع، چشم انداز پیش بینی قیمت 
نفت را در مقایسه با سال 2012 که پایین تر از متوسط قیمت 

نفت برنت بود، تأیید مي کند که البته بسیار باالتر از معیار 100 
دالر در هر بشکه است.

 اوضاع رو به بهبود در سال 2013

برآورد: 2012 
پیش بیني: 2013 تا 2015 منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

موازنه عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت، 2007 تا 2015
)1000 بشکه در روز(

مازاد/ کسری

پیش بینی2012
2013

پیش بینی
2014 

پیش بینی
2015 

93/3092/0091/0091/00وست تگزاس اینترمدیت -بیزینس مانیتور

111/70107/00102/0098/00برنت -بیزینس مانیتور

18/4015/0010/008/00برنت- اسپرید وست تگزاس اینترمدیت - بیزینس مانیتور

96/7292/6289/81وست تگزاس اینترمدیت - بلومبرگ

109/00107/13110/77برنت - بلومبرگ

12/2814/5120/96برنت - اسپرید وست تگزاس اینترمدیت - بلومبرگ

متوسط قیمت )دالر در هر بشکه(، پیش بینی های قیمت نفت توسط بیزینس مانیتور و اتفاق نظر تحلیل گران بلومبرگ

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ
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مازاد عرض��ه و تقاضا از نظر تئوری در بازار جهانی نفت در 
س��ال های آینده افزایش خواهد یافت که موجب تس��ریع در 
کاهش قیمت نفت خواهد ش��د. در ژانویه 2013 چش��م انداز 
قیمت نفت برنت توسط بیزینس مانیتور بازبینی شد تا موازنه 
در بازار جهانی نفت را بهتر منعکس کند. پیش بینی می ش��ود 
نفت برنت در س��ال 2013 به متوسط 107 دالر در هر بشکه 
رسیده که پایین تر از متوسط تقریبی 112 دالر برای هر بشکه 

در سال 2012 می باشد.
همچنین انتظار می رود نفت وس��ت تگزاس اینترمدیت در 

سال 2013 به متوسط 92 دالر برای هر بشکه برسد.
توجه داشته باشید که سود عرضه نفت در سال 2013 باال 

در نظر گرفته شده است.
 در برزی��ل، میدان های نفتی آروان��ا، گورا و پاپا ترا برای 
تولید در س��ال 2013 برنامه ریزی ش��ده اند ک��ه تولید را در 
س��ال 2014 افزایش خواهند داد. به عبارت دیگر پیش بینی 
می ش��ود کل تولید نفت برزیل از 2/88 میلیون بشکه در روز 
در سال 2012 به 3/05 میلیون بشکه در روز در سال 2014 

افزایش یابد.
 در صورتی که توافق نامه با س��ودان پابرج��ا بماند، ارقام 
پیش بینی تولید نفت س��ودان جنوبی افزای��ش یافته و انتظار 
م��ی رود تولی��د در س��ال 2013 به 139,000 بش��که در روز 

افزایش یابد.
 انتظار می رود مشکالت سیل و سایر مشکالتی که حجم 
تولید نفت نیجریه را کاهش داد، در سال 2013 حل شود، هر 
چند نمی توان عوامل اختالل بیش��تر در عرضه نفت نیجریه را 

نفی کرد.
 انتظ��ار م��ی رود کلمبیا، پرو و غنا نیز در س��ال 2013 با 
افزودن 200,000 بش��که در روز به ب��ازار، منفعت فراوانی در 

تولید کسب کنند.
 طب��ق پیش بینی ه��ا، ای��االت متحده امریکا بیش��ترین 
س��ود حاص��ل از عرضه نف��ت در عرص��ه جهان��ی را با عرضه 
 718,000 بشکه اضافی در روز به بازار در سال 2013 به ثبت 

خواهد رساند.
 بن��ا به آخری��ن گزارش درمورد نف��ت در جهان، در مورد 

ونزوئال آمار بدبینانه ای وجود دارد:
پیش بینی قبلی حاکی از دس��تیابی ب��ه تولید 300,000 
بش��که در روز در سال 2013 اس��ت که در حال حاضر انتظار 

می رود به تولید 120,000 بشکه در روز برسد.
همچنین تصویر تیره ای برای تولید آنگوال در س��ال 2013 در 
مقایس��ه با انتظارات قبلی متصور اس��ت. در این راستا و براساس 
محاسبات، باید در حدود 530,000 بشکه در روز بهره برداری شود، 
اما در واقعیت برآورد می شود که به علت تأخیرهاي گوناگون در 

پروژه ها، در حدود نیمی از مقدار مورد انتظار تحقق یابد.

 ایاالت متحده امریکا حرکت خود را در سال 2013 حفظ می کند

 منبع: بیزینس مانیتور

سود در تولید نفت در سال 2013 در مقایسه با سال 2012
)1000 بشکه در روز(

ب��ا این وجود در مورد روندهای رش��د تولید نفت، کماکان 
انتظار می رود همان الگوها نمایان شوند.

به ویژه:
 قیمت های باالی نفت )هر چند بی ثبات( در سال 2013 
همچنان برای تولید انگیزه ایجاد کرده و پیش بینی می ش��ود 
تولید نفت به ویژه توسط عرضه کنندگان غیر اوپک قاره امریکا 

رشد قابل توجهی داشته باشد.
 دو بازار عربس��تان س��عودی و امریکا در فصل های آینده 
جلب توج��ه خواهند کرد. امریکا به عل��ت افزایش در تولید و 
عربستان سعودی با توجه به اینکه عامل اصلی تعیین کننده در 

ظرفیت اضافی جهانی نفت است.
تولی��د روزانه نفت خام و میعانات امریکا در دوره پیش بینی از 

عربستان سعودی پیشی نمی گیرد.
 این روند به طور آش��کار نشان می دهد که امریکا در دهه بعد 

بزرگترین تولیدکننده نفت خام و میعانات جهان خواهد شد.

 عربس��تان س��عودی تا حدودی درصدر می ماند

پیش بینی تولید نفت خام، گاز مایع و سایر میعانات )1000 بشکه در روز(

منبع: بیزینس مانیتور 

عربستان سعودی امریکا

این ارقام کل پیش بینی تولید نفت شامل سود پاالیشگاه ها نیست 
 برآورد: 2012
 پیش بیني:2013 تا 2021

در حالي که به نظر می رسد کارتل نفتی اوپک در حال حاضر 
در وضعیت ناآرامی قرار دارد، تغییرات سیاست این سازمان قطعی 

ایاالت متحده آمریکا
عراق

آنگوال
نیجریه
برزیل
کانادا

کلمبیا
لیبی

ونزوئال
سودان و سودان جنوبی
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نیس��ت. عربستان سعودی عوامل متضادی برای بررسی دارد که 
ای��ن عوامل عبارتند از: چالش ناش��ی از تولید نفت امریکا و ارائه 
سقف قیمت ها.در آخرین نشست اوپک، اعضاء تصمیم گرفتند که 
سهمیه تولید نفت خام را در حدود 30 میلیون بشکه در روز حفظ 
کنند. پیش بینی ها حاکی از آن است که کل تولید نفت اوپک در 

سال 2013 به میزان 38 میلیون بشکه در روز خواهد بود.
اعضا اوپک در عوامل در نظر گرفته شده برای پیش بینی ها، 
باالتر از س��همیه خود تولید خواهند کرد، اما این اقدام عالوه بر 
دس��تاوردهای پاالیشگاهی ش��امل تولید میعانات گاز طبیعی و 
تولید سایر میعانات نیز خواهد بود )که هماهنگ با روش شناسي 
اطالع��ات اداره اطالع��ات انرژی امریکا می باش��د( و در تضاد با 

طبقه بندی دقیق تر اوپک برای تولید نفت خام است.
عراق در ابتدا به رشد تولید نفت در میان تولیدکنندگان اوپک 
دامن خواهد زد و میزان کاهش تولید عربستان سعودی در سال 
2013 را جبران خواهد کرد.همچنین در تولید روزانه نفت ایران 

کاهش بیشتری مشاهده می شود. 
افت تولید تا 15,000 بشکه در روز به طور مؤثر سبب کاهش 
تولید در حدود 3/3 میلیون بشکه در روز در سال 2013 خواهد 
ش��د که کمتر از 4/25 میلیون بش��که در روز در س��ال 2010 

می باشد.

  عراق به رشد تولید دامن می زند

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

پیش بینی تولید اوپک،2010 تا 2021
 )1000 بشکه در روز و درصد تغییرات ساالنه(

تولید،1000 بشکه در روز درصد تغییرات  ساالنه

 e:برآورد، f: پیش بیني 

در ح��وزه غیر اوپ��ک، کل تولید به می��زان 52/5 میلیون 
بش��که در روز در س��ال 2013 خواهد بود ک��ه باالتر از میزان 
تخمینی 51/2 میلیون بشکه در روز در سال 2012 می باشد. 
پیش بینی تولید )ش��امل نف��ت خام، میعان��ات گازی قبل از 
فراوری حاصل از عملی��ات در میدان های گازی، میعانات گاز 
طبیعی، س��ایر میعانات و دستاوردهای پاالیشگاهی- همسو با 
روش شناس��ي اداره اطالعات انرژی امریکا( از پیش بینی های 
اداره اطالعات انرژی امریکا بدبینانه تر است که تولید کشورهای 
 غیراوپ��ک را در س��ال 2013 به میزان 54/2 میلیون بش��که 

پیش بیني مي کند.

10 تولیدکننده برتر غیر اوپک

پیش بینی تولید در سال 2013 )1000 بشکه در روز(

منبع: بیزینس مانیتور

با در نظر گرفتن محدوده اي براي تأخیر در پروژه ها و تأثیر 
منفي ریسک هاي سیاسي و امنیتي بر ظرفیت تولید جهاني و 
با توجه به تصمیم اخیر آمریکا مبني بر داشتن بیشترین حجم 
افزایش در تولید روزانه، پیش بیني مي شود مجموع تولید نفت 
این کش��ور به 11/7 میلیون بش��که در روز برس��د. با توجه به 
اینکه پیش بیني قیمت هاي نفت مشوقي براي تولید نفت خام 
و میعانات مي باش��د، چشم انداز حوزه باالدستي نفت در امریکا 

رو به بهبود است.
روسیه دومین تولیدکننده بزرگ نفت خواهد بود. البته رشد 
تولی��د در این کش��ور در حال رکود و س��رانجام رو به کاهش 
مي باش��د.عوامل مختلفي در مورد روسیه قابل تأکید است که 
چش��م انداز موجود را تأیید مي کند از جمله: ذخایر مستقر در 
مناطق دوردست که به علت طبیعت خاص آن مناطق، از نظر 
فني چالش برانگیز اس��ت؛ فقدان س��رمایه جدید براي هزینه 
س��رمایه اي گس��ترده مورد نیاز براي توسعه آن ها و زیرساخت 
ناکافي.همچنین، ریسک سیاسي ناشي از دخالت شدید دولت 
و بي ثبات��ي در تنظیم مقررات مي تواند مانعي فراروي تعهدات 
بخ��ش خصوصي باش��د. بنابراین، تحقق پتانس��یل نفت و گاز 
روس��یه منوط به حل بن بس��ت سیاسي اس��ت که مانع انجام 

اصالحات مورد نیاز شده است.

تولید در سال 2013 هنوز در حال رشداست
پیش بیني مجموع تولید کشورهاي غیر اوپک،2010 تا 2021 

)1000 بشکه در روز(

منبع: بیزینس مانیتور و اداره اطالعات انرژی امریکا

تولید،1000 بشکه در روز درصد تغییرات  ساالنه

 e:برآورد، f: پیش بیني 

ایاالت متحده آمریکا
روسیه

چین
کانادا

برزیل
مکزیک

نروژ
قزاقستان

کلمبیا

هند
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با نگاهی به طرف تقاضا، تنزل قابل توجهی در رتبه س��ری 
داده های آماري چین مش��اهده می شود. اداره اطالعات انرژی 
امریکا قباًل مصرف نفت چین را در سال 2011 بسیار باال برآورد 
کرده بود و بازبینی صورت گرفته توسط اداره مذکور این رقم را 

به 900,000 شبکه در روز کاهش داد.
این مس��ئله تأثیری زنجیره ای بر پیش بینی های داده های 
س��ال 2012 برای چین و همچنین مص��رف جهاني در همان 
سال داشته است. برای سال 2013 با فرض رشد تولید ناخالص 
داخلی جهانی به میزان 2/3 درصد، پیش بینی می شود مصرف 

جهانی نفت 1/7 درصد افزایش داشته باشد.

 در امتداد خطوط یکسان
پیش بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی جهانی ،2012 تا 2014 

)درصد تغییرات ساالنه(
 

 2013 و 2014: پیش بیني 

 منبع: بیزینس مانیتور

پیش بینی تقاضای جهانی نفت

تقاضای  
2013

تقاضای 
2012

درصد تغییرات
ساالنه

فرض درصد رشد تولید 
ناخالص داخلی 2013

آژانس بین المللی 
90/589/70/93/6انرژی

89/688/80/93/2اوپک

اداره اطالعات
در دسترس نیست90/189/161/1 انرژی امریکا

89/287/71/72/9بیزینس مانیتور

 سازمان هاي مختلف در مورد »مصرف نفت« تعاریف مختلفي ارائه مي دهند. 
تعریف بیزینس مانیتور: مصرف فراورده هاي کامل شده نفتي

منبع: آژانس بین المللی انرژی، اوپک، اداره اطالعات انرژی امریکا، بیزینس مانیتور

بیزین��س مانیت��ور در پیش بیني تقاضا نس��بت به س��ایر 
س��ازمان ها خوش��بین تر اس��ت. این خوش بینی بدین س��بب 

 اس��ت که در برخی از بزرگ ترین مصرف کنندگان جهان مانند
 چی��ن، هن��د، برزی��ل و س��ایر بازاره��ای نوظه��ور ب��زرگ، 
 یارانه ه��ا که به ط��ور غیرواقعی تقاضا را ب��اال می برد، کماکان

 برقرار است.
 در ش��رایطی که در بازارهای نوظه��ور، اصالح قیمت ها در 
حال انجام اس��ت، کماکان قیمت گذاری در سطوح سالم تقاضا 

برای محصوالتی مثل بنزین و دیزل انجام می شود.
آفریقا و امریکای التین، باالترین رش��د مصرف را در س��ال 
2013 ب��ه ترتیب با 3/4 درص��د و 3/2 درصد به ثبت خواهند 
رساند و اروپای غربی و امریکای شمالی عقب هستند. با نگاه به 
روندهای بلندمدت در مصرف، بازارهای نوظهور بیشترین سود 

را در رشد مصرف خواهند داشت.
 بن��ا بر پیش بینی ها، مصرف س��رانه نفت برزیل در س��ال 
2021، 45 درصد باالتر از سال 2013 خواهد بود که بیشترین 

افزایش در میان مصرف کنندگان بزرگ می باشد.
س��ود بازدهي انرژی به معنای نرخ پایین تر رش��د مصرف 
نفت در اقتصادهای توس��عه یافته خواهد بود که مصرف سرانه 
 نفت آنها در س��ال 2021 و در مقایسه با سال 2013 پایین تر 

خواهد بود.
در بازارهایی که افزایش جزئي در مصرف نفت آنها وجود دارد 
و در عین حال کاهش جمعیت در آنها روي خواهد داد )ژاپن و 
آلمان(، شاهد افزایش مصرف سرانه نفت خواهیم بود، هر چند 
به جاي انحراف س��اختاري عمده از همتای��ان خود در الگوي 

مصرف انر ژي، جمعیت آنها نشانه بمب ساعتي مي باشد.

کشورهای بریک )برزیل، روسیه، هند و چین( سوار بر موج مصرف
درصد تغییرات در مصرف سرانه نفت، 2013 تا 2021

براساس پیش بیني هاي سال 2013 و 2021 بیزینس مانیتور در مورد مصرف نفت و جمعیت

منبع: بیزینس مانیتور
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ایاالت متحده آمریکا
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  خاورمیانه- پیوست منطقه ای
اطالعات من��درج جدول های این ضمیم��ه از هفتم ژانویه 
2013 معتبر است. اطالعات مذکور تصویری از پیش بینی های 
منطقه ای در انتهای آخرین فصل انتش��ار است. این مجموعه، 

آخرین سری اطالعاتی است که بازتاب پیش بینی های صنعت 
نفت اس��ت. ی��ادآور مي ش��ود با توجه ب��ه اینکه ای��ن جدول 
نشان دهنده تصویری از آخرین پیش بینی های منطقه ای است، 

داده های منحصر به کشورها را نمی توان مقایسه کرد.

  پیوست

پیش بینی20102011
2012 

پیش بینی
2013 

پیش بینی
2014 

پیش بینی
2015 

پیش بینی
2016 

پیش بینی
2017 

4647484950525354بحرین

383339376383395403411419کویت 

1,7921,8281,8561,8841,9081,9361,9682,002ایران 

694720772810851893938985عراق 

238240243244242239234227رژیم صهیونیستی

142149157164173181190200عمان

166176187198210222235250قطر

2,8123,0093,1753,2863,3843,4863,5903,698عربستان سعودی

545568591614639664691719امارات متحده عربی

696698700704707711714718سایرین 

6,8197,0777,4027,6337,8518,0778,3128,554بیزینس مانیتور )جهان(

7,5167,7758,1038,3378,5588,7889,0269,272مجموع منطقه

اطالعات آماري و پیش بینی های مصرف نفت ،2010 تا 2017 )1000 بشکه در روز(

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

پیش بیني هاي بلندمدت مصرف نفت، 2014 تا 2021 )1000 بشکه در روز(

پیش بینی
2014 

پیش بینی
2015 

پیش بینی
2016 

پیش بینی
2017 

پیش بینی
2018 

پیش بینی
2019 

پیش بینی 
2020

پیش بینی
2021 

5052535456575860بحرین

395403411419427436447458کویت 

1,9081,9361,9682,0022,0382,0802,1242,199ایران 

8518939389851,0341,0861,1401,197عراق 

242239234227221214207209رژیم صهیونیستی

173181190200210220231243عمان

210222235250265280297315قطر

3,3843,4863,5903,6983,8093,9234,0414,162عربستان سعودی

639664691719747777808841امارات متحده عربی

707711714718722725729729سایرین 

7,8518,0778,3128,5548,8069,0749,3559,685بیزینس مانیتور )جهان(

8,5588,7889,0269,2729,5289,79910,08410,413مجموع منطقه

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا
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منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

اطالعات آماري و پیش بینی های تولید نفت ،2010 تا 2017 )1000 بشکه در روز(

پیش بینی20102011
2012 

پیش بینی
2013 

پیش بینی
2014 

پیش بینی
2015 

پیش بینی
2016 

پیش بینی
2017 

4650535558637076بحرین

2,4502,6812,6812,6902,7002,7852,9003,000کویت 

4,2524,2343,3683,3533,5383,6123,7413,782ایران 

2,4082,7253,0273,5704,0614,4525,5645,905عراق 

44444444رژیم صهیونیستی

868889893926931923909895عمان

1,4371,6271,7551,7771,7991,8221,8451,868قطر

10,02111,07911,71011,64211,56511,60811,74111,875عربستان سعودی

2,8133,0973,0763,1173,1603,2033,2473,292امارات متحده عربی

3839404243444647سایرین 

24,30026,38626,56727,13527,81628,47230,02030,698بیزینس مانیتور )جهان(

24,33826,42526,60727,17727,85928,51630,06630,745مجموع منطقه

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

پیش بیني هاي بلندمدت تولید نفت، 2014 تا 2021 )1000 بشکه در روز(

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

پیش بینی 
2018

پیش بینی 
2019

پیش بینی 
2020

پیش بینی 
2021

5863707682829097بحرین

2,7002,7852,9003,0003,1503,3003,4503,600کویت 

3,5383,6123,7413,7823,8113,8413,8713,901ایران 

4,0614,4525,5645,9056,3076,6077,0077,307عراق 

44444444رژیم صهیونیستی

931923909895873851838817عمان

1,7991,8221,8451,8681,8921,9161,9401,964قطر

11,56511,60811,74111,87512,01112,14912,28912,430عربستان سعودی

3,1603,2033,2473,2923,3383,3843,4313,479امارات متحده عربی

4344464748505151سایرین 

27,81628,47230,02030,69831,46732,13432,92033,601بیزینس مانیتور )جهان(

27,85928,51630,06630,74531,51632,18432,97133,652مجموع منطقه
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اطالعات آماري و پیش بینی های ظرفیت پاالیشگاهي ، 2010 تا 2017 )1000 بشکه در روز(

پیش بینی 20102011
2012

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

262262262262262262262262بحرین

889936936936936936936936کویت 

1,8601,8601,8601,8601,8601,8601,8601,860ایران 

846924924924924924949949عراق 

220220220220220220220220رژیم صهیونیستی

222222222222222293293293عمان

374374514514514514514660قطر

2,0972,1102,1102,2972,6972,8973,0973,297عربستان سعودی

7817817819011,2011,4011,4011,401امارات متحده عربی

7657658038438869309761,025سایرین 

7,5517,6897,8298,1368,8369,3079,5329,878بیزینس مانیتور )جهان(

8,3168,4548,6328,9799,72210,23710,50810,903مجموع منطقه

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

پیش بیني هاي بلندمدت ظرفیت پاالیشگاهي، 2014 تا 2021 )1000 بشکه در روز(

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

پیش بینی 
2018

پیش بینی 
2019

پیش بینی 
2020

پیش بینی 
2021

262262262262262262262262بحرین

9369369369361,4151,4151,4151,415کویت 

1,8601,8601,8601,8601,8601,8601,8601,860ایران 

924924949949975975975975عراق 

220220220220220220220220رژیم صهیونیستی

222293293293293293293293عمان

514514514660660660660660قطر

2,6972,8973,0973,2973,2973,2973,2973,297عربستان سعودی

1,2011,4011,4011,4011,4011,4011,4011,401امارات متحده عربی

8869309761,0251,0761,1301,1871,187سایرین 

8,8369,3079,5329,87810,38310,38310,38310,383بیزینس مانیتور )جهان(

9,72210,23710,50810,90311,45911,51311,57011,570مجموع منطقه
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اطالعات آماري و پیش بینی های مصرف گاز ، 2010 تا 2017 )میلیارد متر مکعب(

پیش بینی 20102011
2012

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

15/015/916/016/316/516/817/317/7بحرین

12/615/816/817/518/018/719/520/1کویت 

144/6153/3151/6155/8162/3169/8178/8187/4ایران 

1/31/63/19/512/614/616/316/8عراق 

3/73/33/65/08/89/610/611/1رژیم صهیونیستی

17/617/519/120/221/622/323/424/5عمان

21/930/239/242/345/548/751/854/7قطر

83/998/1101/9118/2132/0145/7146/9148/6عربستان سعودی

60/563/065/568/175/278/284/290/5امارات متحده عربی

43/846/048/350/753/255/958/761/6سایرین 

361/1398/6416/8452/8492/5524/6548/8571/4بیزینس مانیتور )جهان(

404/9444/6465/1503/5545/7580/5607/5633/0مجموع منطقه

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

مصرف گاز، 2014 تا 2021 )میلیارد مترمکعب(

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

پیش بینی 
2018

پیش بینی 
2019

پیش بینی 
2020

پیش بینی 
2021

16/516/817/317/718/118/619/119/5بحرین

18/018/719/520/121/021/822/723/6کویت 

162/3169/8178/8187/4197/1208/1220/4226/1ایران 

12/614/616/316/816/916/917/217/4عراق 

8/89/610/611/111/612/212/813/5رژیم صهیونیستی

21/622/323/424/525/827/128/429/8عمان

45/548/751/854/757/760/964/368/0قطر

132/0145/7146/9148/6149/6150/7151/7152/8عربستان سعودی

75/278/284/290/594/196/493/989/7امارات متحده عربی

53/255/958/761/664/767/971/371/3سایرین 

492/5524/6548/8571/4591/9612/7603/5640/5بیزینس مانیتور )جهان(

545/7580/5607/5633/0656/6680/6701/8711/8مجموع منطقه

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا
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اطالعات آماري و پیش بینی های تولید گاز،2010 تا 2017 )میلیارد متر مکعب(

پیش بینی 20102011
2012

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

15/015/916/016/316/516/817/317/7بحرین

11/713/413/815/917/818/118/318/5کویت 

146/2151/8154/9158/0161/1164/3167/6171/0ایران 

1/31/93/19/512/614/616/318/3عراق 

1/62/63/13/85/58/410/616/0رژیم صهیونیستی

27/126/526/827/327/928/729/531/1عمان

96/4116/7121/4126/0130/3134/2137/5140/2قطر

83/998/1101/9118/2132/0145/7146/9148/6عربستان سعودی

51/052/053/152/956/064/267/668/0امارات متحده عربی

5/46/06/67/27/98/79/610/6سایرین 

434/1478/9494/0527/8559/8595/1611/6629/4بیزینس مانیتور )جهان(

439/5484/9500/6535/0576/7603/8621/2640/0مجموع منطقه

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

پیش بیني هاي بلندمدت تولید گاز، 2014 تا 2021 )میلیارد متر مکعب(

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

پیش بینی 
2018

پیش بینی 
2019

پیش بینی 
2020

پیش بینی 
2021

16/516/817/317/718/118/619/119/5بحرین

17/818/118/318/518/719/019/219/4کویت 

161/1164/3167/6171/0174/4177/9181/4185/1ایران 

12/614/616/318/318/618/919/219/4عراق 

5/58/410/616/018/919/720/220/7رژیم صهیونیستی

27/928/729/531/132/832/832/832/8عمان

130/3134/2137/5140/2142/9145/6148/3151/1قطر

132/0145/7146/9148/6149/6150/7151/7152/8عربستان سعودی

56/064/267/668/068/469/370/271/1امارات متحده عربی

7/98/79/610/611/612/814/114/1سایرین 

559/8595/1611/6629/4642/6652/4662/1671/8بیزینس مانیتور )جهان(

567/7603/8621/2640/0654/2665/2676/2685/9مجموع منطقه

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا
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اطالعات آماري و پیش بینی های خالص صادرات گاز مایع ، 2010 تا 2017 )میلیارد متر مکعب(

پیش بینی 20102011
2012

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

0/00/00/00/00/00/00/00/0بحرین

1/6-1/2-0/7-0/2-1/6-3/0-2/4-0/9-کویت 

0/00/00/00/00/00/00/00/0ایران 

0/00/00/00/00/00/00/01/5عراق 

0/00/00/00/00/00/00/05/0رژیم صهیونیستی

9/69/07/67/16/36/46/16/6عمان

54/566/562/163/764/865/565/765/6قطر

0/00/00/00/00/00/00/00/0عربستان سعودی

13/4-7/5-4/9-10/0-6/1-3/3-1/8-7/7امارات متحده عربی

70/971/363/563/160/866/363/163/7مجموع منطقه

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا

پیش بیني هاي بلندمدت خالص صادرات گاز مایع، 2014 تا 2021 )میلیارد متر مکعب(

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

پیش بینی 
2018

پیش بینی 
2019

پیش بینی 
2020

پیش بینی 
2021

0/000/000/000/000/000/000/000/00بحرین

4/22-3/53-2/89-2/25-1/60-1/17-0/66-0/21-کویت 

0/000/000/000/000/000/000/000/00ایران 

0/000/000/001/501/752/002/002/00عراق 

0/000/000/005/005/005/005/005/00رژیم صهیونیستی

6/286/386/136/607/025/734/372/95عمان

64/8065/4765/6765/5765/2264/7163/9963/09قطر

0/000/000/000/000/000/000/000/00عربستان سعودی

9/54-14/59-18/00-16/55-13/36-7/52-4/90-10/05-امارات متحده عربی

60/8366/2863/1263/7260/1856/5457/2559/27مجموع منطقه

منبع: بیزینس مانیتور، اداره اطالعات انرژی امریکا



20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

02
2 

ال
 س

 تا
له

سا
 1

0 
نی

 بی
ش

 پی
 با

راه
هم

ان
یر

ز ا
 گا

ت و
 نف

ت
نع

ص
ل 

حلی
ش ت

زار
گ

59

  روش شناسي رتبه بندي ریسک/ بازده نفت و گاز
روش به کار رفته در ارزیابی ریسک/ بازده برای سرمایه گذاران 

صنعت نفت و گاز دارای سه بخش می باشد:
در بخ��ش اول، حوزه باالدس��تی نفت و گاز از حوزه پایین 
دس��تی نفت و فراوری توزیع گاز جدا ش��ده که روش نسبتاً 
متنوع ت��ری برای تحلیل پتانس��یل در هر بخش و مش��خص 
 ش��دن ریس��ک های متف��اوت در زنجی��ره ارزش در اختی��ار 

قرار می دهد.
در بخش دوم، ش��اخص های عینی ک��ه می توانند به عنوان 
موضوع��ات و روندهایی که از قبل بر مبنای ذهنی مورد ارزیابی 

استفاده شوند، مشخص می شوند.
در بخش آخر، از رتبه بندی ریسک و با تمرکز بر ریسک هایی 

که بیشترین ارتباط با صنعت را داشته اند استفاده مي شود. 
به ط��ور کلی، سیس��تم رتبه بندی جدید در ح��ال حاضر با 
س��ایر صنایع تحت بررسی یکپارچه است و بینشی با محوریت 
 صنعت در چشم اندازهای/ ریسک های شرکت های سراسر جهان 

ارائه می دهد.

  مروری بر رتبه بندی 
به لحاظ مفهومی، سیس��تم رتبه بندی جدید به ش��یوه ای 
س��ازمان دهی شده تا به طور شفاف امکان مقایسه نقاط ضعف 
و نقاط قوت دو کش��ور را ارائه دهد. در این رتبه بندي، حوزه 
باالدس��تی از حوزه پایین دستی تفکیک شده است و عناصر 
تش��کیل دهنده هر بخ��ش در یک محل گرد آوری ش��ده تا 
تصمیمات بهتری گرفته ش��ود و افراد با درجه ریسک پذیری 

متفاوت بتوانند از این داده ها استفاده کنند.
  رتبه بندی ریسک/ بازده نفت و گاز

رتبه بندی کلی که 50 درصد حوزه باالدس��تی و 50 درصد 
حوزه پایین دستی را تشکیل می دهد.

 رتبه بندی ریسک/ بازده نفت و گاز در حوزه باالدستی
رتبه بندی کلی در حوزه باالدس��تی می باشد که متشکل از 

ریسک ها/ بازده ها است. 
 رتبه بندی ریسک/ بازده نفت و گاز در حوزه پایین دستی

رتبه بندی کلی در حوزه پایین دستي می باشد که متشکل از 
ریسک ها/ بازده ها است. 

  روش شناسي

ساختار رتبه بندی ریسک/ بازده نفت و گاز بیزینس مانیتور 

وزناجزاء

رتبه بندی کلیرتبه بندی ریسک/ بازده نفت و گاز

50 درصد رتبه بندی ریسک/ بازده نفت و گازرتبه بندی ریسک/ بازده حوزه باالدستی

70 درصدبازده ها:

75 درصدبازده صنعت

25 درصدبازده کشور

30 درصدریسک ها:

65 درصدریسک های صنعت

35 درصدریسک های کشور

50 درصد رتبه بندی ریسک/ بازده نفت و گازرتبه بندی ریسک/ بازده در حوزه پایین دستی

70 درصدبازده ها:

75 درصدبازده های صنعت

25 درصدبازده های کشور

30 درصدریسک ها:

60 درصدریسک های صنعت

40 درصدریسک های کشور

منبع: بیزینس مانیتور
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رتبه بن��دی ریس��ک/ بازده در ح��وزه باالدس��تی و حوزه 
پایین دس��تی هر دو متش��کل از رتبه بندی فرعی ریسک ها/ 
بازده هایی اس��ت که خود اجزاء ریس��ک منحصر به صنعت و 

ریسک گسترده کشوری را تشکیل می دهند.
بازده ها: حجم بخش و پتانسیل رشد هر دولت و همچنین 
مش��خصات جامع صنعت و دولت که می تواند مانع از توسعه 

شود را ارزیابی می کند.
ریس�ک ها: مخاطرات منحصر به صنعت و نش��أت گرفته 
ش��ده از تصویر سیاسی و اقتصادی کشور که احتمال شرایط 
مورد انتظار محقق ش��ده در دوره زمانی مورد بررس��ی را زیر 

سؤال می برد.

  شاخص ها

ش��اخص های جدول ذیل مورد اس��تفاده ق��رار گرفته اند. 
به طور کلی، رتبه بندی از 3 شاخص اندازه گیری شده ذهنی و 

41 شاخص/ مجموعه داده های جداگانه استفاده می کند.

  روش شناسي پیش بینی های نفت و گاز
پیش بینی ه��ای مورد اس��تفاده در صنعت با اس��تفاده از 
تکنیک ه��ای برگزیده مدل س��ازی س��ری های زمانی صورت 
می گیرند. ش��کل دقیق مدل سری های زمانی مورد استفاده، 

در هر صنعت متفاوت است.
به عنوان مثال، داده های برخی صنایع ممکن است فصلی 

روش شناسي رتبه بندی فضای کسب و کار حوزه باالدستی نفت و گاز بیزینس مانیتور

توضیحاتشاخص

بازده ها

بازده صنعت

 منابع پایه:
حاکی از پتانسیل کل بازاراست. 

مقادیر باال نشان دهنده امتیاز بهتر است.

ذخایر اثبات شده نفت )میلیون بشکه(

ذخایر اثبات شده گاز )میلیارد مترمکعب(

 چشم انداز رشد:
نماینده مفروضات بازار است.

 رشد شدید، موجب امتیازهای باالتر می شود.

رشد تولید نفت )2009 تا 2014(

رشد تولید گاز )2009 تا 2014(

 بالندگی بازار:
 حاکی از پیشتاز بودن، نوظهور بودن، 

توسعه یافته بودن یا بالنده بودن است.
  استفاده از پتانسیل اندک فعلی 

موجب امتیاز باالتر می شود.

ذخایر/ تولید نفت

ذخایر و تولید گاز

تولید فعلی نفت در مقایسه با پیک

تولید فعلی گاز در مقایسه با پیک

بازده کشور

حاکی از فرصت شرکت های بین المللی نفت و شرکت های ملی نفت و شرکت های مستقل است.درصد مالکیت دولتی سرمایه
 مالکیت کمتر دولتی موجب امتیاز باالتر می شود.

حاکی از رقابت بازار است، حضور )و تعداد زیاد( شرکت های غیردولتی موجب امتیاز باالتر می شود.تعداد شرکت های غیردولتی

ریسک ها 

ریسک های صنعت

ارزیابی ذهنی سیاست دولت در مورد بخش در مقایسه با شاخص های تعریف شده بیزینس مانیتور. شرایط صدور پروانه
دولت های حامی صنایع داخلی ثبت می شوند.

ارزیابی ذهنی گرایش دولت در مورد صنعت.روند خصوصی سازی
دولت های حامی صنایع داخلی ثبت می شوند.

ریسک های کشور

محدودیت اعمال شده توسط زیرساخت برق، حمل و نقل و مخابرات را مورد ارزیابی قرار می دهد.زیرساخت فیزیکی

ریسک تغییرات شدید در جهت گیری کلی سیاست دولت را ارزیابی می کند.ریسک تداوم سیاست در بلندمدت

توانایی دولت در اجرای تصمیمات خود در کشور را ارزیابی می کند.حکومت قانون 

ریسک هزینه های قانونی اضافی و احتمال ابهام در مناقصه و فرایند یا عملیات تجاری مؤثر بر توانایی فساد
شرکت ها برای رقابت را ارزیابی می کند.

منبع: بیزینس مانیتور
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باش��ند. در سایر صنایع ممکن اس��ت منطق غیرخطی حاکم 
باشد. مثاًل رکود شدید دوره اي ممکن است به صورت تکراري 

 

روي دهد.
روش م��ورد اس��تفاده برای هر صنعت متفاوت اس��ت. در 
تحلیل مورد استفاده برای هر صنعت از خودرگرسیون برداری 
اس��تفاده می شود. خودرگرس��یون برداری این امکان را به ما 
مي دهد تا یک متغیر را با استفاده از اطالعاتي بیش از سابقه 
اطالعات��ي خود متغیر به عنوان اطالعات توصیفي، پیش بیني 
کنیم. به عن��وان مثال براي پیش بین��ي قیمت نفت مي توان 

اطالعات مصرف، عرضه و ظرفیت نفت را نیز لحاظ کرد.
به عنوان مثال برای پیش بینی برخی متغیرهای مؤلفه های 
فرعی صنعت استفاده از سابقه خود متغیر اغلب مطلوب ترین 
روش تحلیل به شمار می رود. این آنالیز با یک متغیر، مدلسازی 
یک متغیری نامیده می ش��ود. در پیش بیني ها معمول ترین و 

چندکاربردی ترین شکل مدلسازی یک متغیری است.

)ARMA( مدل میانگین متحرک خودرگرسیون  
در برخی موارد، روش های ARMA مناسب نیستند. زیرا 
س��ابقه داده ها یا کیفیت داده ها ضعیف است. در برخی موارد 
از روش های تجزیه سنتی یا روش های هموارسازی به عنوان 

مبنایی برای برخی تحلیل و پیش بینی استفاده می شود.
الزم به یادآوری اس��ت که دخالت انس��انی نقش ضروری 
و مطلوب��ی در هم��ه پیش بینی های ما در م��ورد صنعت ایفا 

می کند.
آش��نایی کامل با داده ه��ا و صنعت تضمی��ن می کند که 
وقفه ه��ای س��اختاری، داده ه��ای متناق��ض، نق��اط عطف و 
خصوصیات فصلی شناس��ایی شوند که یک فرایند پیش بینی 

کاماًل مکانیکی آن را تضمین نمی کند.

  بخش انرژی

تعدادی شاخص اصلی وجود دارد که در مورد دو شاخص 
انرژی پیش بیني صورت مي گیرد. 

 عرضه انرژی
عرض��ه نفت خام، گاز طبیع��ی، فراورده های نفتی پاالیش 
ش��ده و ب��رق عمدتاً ب��ا می��زان س��رمایه گذاری، ظرفیت در 
دسترس، میزان اس��تفاده از تجهیزات و سیاست ملی تعیین 

می شوند. بنابراین موارد ذیل بررسی می شوند:
 سیاس��ت ملی در بخش انرژی، اهداف مش��خص ش��ده 

تولید و میزان سرمایه گذاری
 داده ه��ای ظرفیت منحصر به ش��رکت، اه��داف تولید و 
مخارج س��رمایه ای، با استفاده از منابع ملی، منطقه ای و چند 

ملیتی شرکت.
 سهمیه های بین المللی، دس��تورالعمل ها و پیش بینی ها 

همانند اوپک، آژانس بین المللی انرژی و اداره اطالعات انرژی 
امریکا

  مصرف انرژی
روش��ی برای پیش بینی تقاضا مورد استفاده قرار می گیرد 
که به نحو مقتضی برای هر کش��ور به طور جداگانه اس��تفاده 

می شود.
 رش��د اقتصادی واقعی )تولید ناخالص داخلی( برای هر 
کشوری که منبع آن برآوردهای منتشر شده بیزینس مانیتور 

می باشد.
 ارتباط س��ابقه زماني بین رش��د تولید ناخالص داخلی و 
رش��د تقاضای ارزی در هر کش��ور به صورت جداگانه تحلیل 
می ش��ود و به عنوان مبنای س��طوح پیش بینی مصرف مورد 

استفاده قرار می گیرد.
 پیش بینی دولت در مورد مصرف نفت، گاز و برق

 پیش بین��ی ی��ک س��ازمان دولت��ی ثالث مانن��د آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی، اداره اطالعات انرژی امری��کا و اوپک در 

مورد تقاضای منطقه ای 
 اس��تنتاج پیش بینی های توسعه ظرفیت براساس سطوح 

سرمایه گذاری منحصربه شرکت یا منحصر به کشور

  بررسی متقابل
در هر زمان ممکن، پیش بینی های دولتی یا س��ازمان های 
ثال��ث با مخ��ارج اع��الم ش��ده و طرحهای توس��عه ظرفیت 
ش��رکت های فعال در دو کش��ور جداگانه مقایسه می شود.در 
صورت وجود اختالف از داده های منحصر به کش��ور به عنوان 
الگ��وی مخارج فیزیکی برای تعیی��ن نهایی ظرفیت و قابلیت 

عرضه استفاده می شود.
طرح های توس��عه ظرفیت و قابلیت عرض��ه نیز به همین 

صورت استفاده می شود.
طرح ه��ای توس��عه ظرفی��ت و پیش بینی ه��ای تقاضا نیز 
مقایسه می ش��ود تا توازن انرژی هر کش��ور بررسی شود. در 
جایی ک��ه داده ها حاکی از واردات یا صادرات باش��ند، وجود 
ظرفیت ضروری یا انجام س��رمایه گذاری الزم در زیرس��اخت 

بررسی می شود.
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در تهیه ای�ن گزارش، عالوه بر وزارت خانه های 
انرژی هر کش�ور، از اطالعات رس�می شرکت ها، 
اخبار بین المللی و ملی و خبرگزاری های بین المللی 
و مل�ی، از مناب�ع اوپ�ک، آژان�س بین الملل�ی 
 ان�رژی و اداره اطالعات انرژی امریكا اس�تفاده 

شده است.
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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد  نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

تلفن: 88349112- 88938698                 دورنگار: 88938698

www.passport.ir
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