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چرا قرارداد توسعه فاز  11پارس جنوبی تا این حد مهم است؟

پیامک۳۰۰۰۱۴۱۴۲۶:

سیر تا پیاز مهمترین
قرارداد اقتصادی سال

آفتاب اقتصادی  :قرارداد توسعه فاز  11پارس جنوبی از حیث خطشکنی و تأثیرگذاری
بر روندهای سیاســی و اقتصــادی در ایران ،آنچنان اهمیــت دارد که نمیتوان از کنار
جزئیات آن به ســادگی عبور کرد ،پنج میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی که توتال به
ایران آورد ،میتواند راه را برای دیگر سرمایهگذاران خارجی و در نهایت رونق و نوسازی
صنعت نفت بازگشــایی کند ،در کنار آن اطالع عمومی از این جزئیات میتواند عموم
مردم را در برابر مسمومسازیهای برخی مخالفین سیاسی مصون بدارد.
امضای قرارداد

با عنایــت به ضرورت و فوریت توســعه
فاز میدان مشترک گازی پارس جنوبی،
مذاکرات با شرکت توتال به منظور تهیه
رئوس ( )HOAتوسعه و بهرهبرداری فاز
 ۱۱پارس جنوبــی در قالب قراردادهای
جدید نفتی ایران از اوایل اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۹۵آغاز و رئوس توافق  ۱۸آبان
ماه  ۱۳۹۵میان شــرکت ملی نفت ایران
و مشــارکت توتال و ( CNPCIشــاخه
بینالمللی شــرکت ملی نفــت چین) و
پتروپارس به عنوان شریک ایرانی ایرانی
مشــارکت به ترتیب به نســبت ،۵۰,۱
 ۳۰و  ۱۹.۹درصــد به امضا رســید .در
این مشــارکت ،توتال رهبری را بر عهده
خواهد داشــت .پــس از امضای ،HOA
مذاکــرات مربوط بــه متن قــرارداد و
۱۴پیوست آن و نیز جزئیات طرح توسعه
میان طرفین صــورت پذیرفت که متن
تنظیم شــده قرارداد و پیوستها امروز
امضا میشود .این نخســتین قراردادی
است که در قالب شرایط عمومی ،ساختار
و الگوی قراردادهای نفتی مصوب هیئت
وزیران به امضا میرسد.
اهداف و رئوس شرح عملیات

این طرح بــا هدف تولیــد حداکثری و
پایــدار روزانه دو میلیــارد فوت مکعب
(برابر با حدود  ۵۶میلیون مترمکعب) گاز
غنی ترش از منابع بخش فراســاحل فاز
 ۱۱میدان گازی مشترک پارس جنوبی
و انتقال آن به خشــکی اجرا میشود .با
اجرای این طرح برآورد میشود در طول
 ۲۰ســال دوره قــرارداد  ۳۳۵میلیارد
مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این
میدان مشترک تولید شود که از این گاز
غنی ترش میتــوان حدود ۲۹۰میلیون
بشــکه میعانــات گازی ۱۴ ،میلیون تن
گاز مایــع ۱۲ ،میلیــون تن اتــان و دو
میلیون تن گوگرد به همراه  ۳۱۵میلیارد
مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد.
حاکمیت ملی

در قرارداد تصریح شده است که مالکیت
مخزن ،هیدروکربورها اســتخراج شده و
تاسیسات ،همگی از ابتدا تا انتها متعلق
به شــرکت ملــی نفت ایــران (از طرف
جمهوری اسالمی ایران) است.
درآمدهای طرح

با فرض قیمــت حدود  ۵۰دالر برای هر
بشــکه نفت خام ،بدون احتساب ارزش
گاز شــیرین ،ارزش ســایر محصــوالت
قابل اســتحصال در طــول دوره قرارداد
بالغ بر  ۲۳میلیارد دالر میشــود .ارزش
گاز سبک شــیرین تولیدی نیز با فرض
هر مترمکعــب  ۱۰ســنت دالر بالغ بر
۳۱میلیارد دالر میشود و در مجموع بر
اساس قیمتهای فعلی حاملهای انرژی
در بــازار بینالمللــی ،ارزش محصوالت
این طرح در طــول دوره قرارداد برابر با
۵۴میلیارد دالر آمریکاســت .البته باید
توجه کــرد که درآمد دولــت از اجرای
این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده
و برآورد میشــود کــه ارزش تولیدات
ایــن میدان پــس از پایان قــرارداد (با
قیمتهای فرض شــده حدود  ۵۰دالر)
بالغ بر ۳۰میلیارد دالر شود که در نتیجه
درآمد کشــور از اجرای این طرح ،جمعا
از مبلغ  ۸۴میلیــارد دالر با قیمتهای

کنونی نفت خام فراتر خواهد رفت.
توجه به نکات زیست محیطی

از منظر زیســت محیطی ،با استفاده از
گاز طبیعی حاصل از اجرای این طرح و
جایگزینی آن با انواع سوختهای مایع،
برآورد میشود سالیانه حدود ۲۱میلیون
تــن دی اکســید کریــن و ۱۳۸۰تــن
مونوکســید کربــن ناشــی از احتــراق
سوختهای فســیلی کاهش یابد .عالوه
بر رعایت همه اســتانداردهای زیســت
محیطی در اجــرا و بهرهبرداری از طرح
منظور شده است.
بخشهای اصلی طرح

این طرح دارای دو بخش است:
بخش اول طرح شامل حفاری  ۳۰حلقه
چــاه (دو حلقــه توصیفــی و  ۲۸حلقه
توســعهای) دو ســکوی تولیدی هر یک
با  ۱۵حلقه چاه جهت تولید دو میلیارد
فــوت مکعــب گاز (حــدود ۵۶میلیون
مترمکعب) در روز و تاسیسات مربوط و
دو رشته خط لوله  ۳۲اینچ جمعا به طول
 ۲۷۰کیلومتر اســت .بخــش دوم طرح
شامل ســکوی فشــارافزایی برای حفظ
تولید از این میدان است که ضمن آن که
جز فناوریهای پیچیده و منحصر به فرد
در منطقه است ،دارای اهمیت اقتصادی
بسیار زیادی است و تقریبا انتظار میرود
نیمی از تولیدات بیان شده در بند قبل،
از عملکــرد این فناوری حاصل شــود.
عملیات فاز دوم که کلیدی ترین بخش
این پروژه است و برای اولین بار در کشور
خاورمیانه انجام خواهد شــد ،شامل یک
یا دو ســکوی (حســب نتایج مطالعات
آتی) فشــارافزایی با ظرفیت دو میلیارد
فوت مکعــب اســتاندارد در روز جهت
تقویت فشار ســیال تولیدی از سکوهای
فــاز  ۱۱پــس از افت فشــار مخزن در
ســالهای آتی است .سکوی فشارافزایی
اشاره شــده دارای وزنی حدود  ۲۰هزار
تن اســت .با شروع کاهش تولید از سایر
فازهای پارس جنوبی ،اجرای طرح مشابه
و ساخت سکوهای فشارافزایی برای سایر
فازهای پارس جنوبــی نیز یک ضرورت
خواهــد بود و از این منظــر ،اجرای این
بخش از طرح در کشــور و کسب دانش
فنی ساخت این سکو ،یک دستاورد مهم
و حیاتی برای توســعه آتی میدان پارس
جنوبی است.
زمانبندی اجرای طرح

مطابــق زمانبنــدی پیشبینی شــده،
۴۰مــاه بعــد از امضای قــرارداد ،تولید
اولیه از میدان آغاز میشــود .با توجه به
پیچیدگی ساخت تاسیسات فشارافزایی
در فاز دوم ۳۶ ،ماه زمان برای مطالعه و
آمادهسازی و  ۶۰ماه زمان برای ساخت
سکو در نظر گرفته شده است.
برآورد میزان سرمایهگذاری

بــرآورد هزینــه مســتقیم ایــن طرح
۴۸۷۹میلیون دالر است .در این قرارداد
طرف دوم (مشــارکت توتال و همکاران)
موظف به تامیــن کلیه منابع مالی مورد
نیاز(اعم از مستقیم و غیرمستقیم) برای
اجرای پروژه اســت و شرکت ملی نفت
ایران تا پیش از آغاز تولید از میدان هیچ
مبلغــی به طــرف دوم پرداخت نخواهد
کرد .شروع بازپرداخت به پیمانکار ،تنها

منوط به آغــاز تولید از میدان و از محل
بخشی از تولید آن است.
نحوه بازپرداخت

چنانکه گفتــه شــد ،بازپرداخت اصل
هزینه ســرمایه مســتقیم طــرف دوم،
 ۱۰ســاله خواهد بود که در مقایســه با
قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره
بازپرداخت  ۴تا  ۶ســاله) یک دستاورد
مهم خواهد بود .میزان پرداخت دستمزد
بــه پیمانکار در هر ســال ،وابســته به
مقــدار تولید از میدان اســت .پرداخت
هزینه بهرهبرداری و هزینه ســرمایهای
غیرمســتقیم به صورت جــاری خواهد
بود .کلیه هزینههای فوقالذکر بایســتی
بر اساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه
انجام شــده و بازپرداخت آنها منوط به
اخذ تاییدیههای الزم از شرکت ملی نفت
ایران است.
انتقال فناوری و ساخت داخل

شــایان ذکر اســت بر اســاس تعهدات
پیمانــکار در قرارداد ،اجــرای این طرح
با حداکثر ســاخت داخل همراه اســت.
چرا کــه عالوه بر وجود شــریک ایرانی
(پتروپارس) در ســازمان اجرایی طرف
دوم قرارداد ،وی موظف به اجرای قانون
«حداکثر اســتفاده از تــوان تولیدی و
خدماتــی در تامین نیازهای کشــور و
تقویت آنهــا در امر صــادرات» مصوب
۶شهریورماه  ۱۳۹۱است و بیشتر از این
موارد ،پیمانــکار موظف به انجام تحقیق
و توسعه مشترک در زمینه فناوریهای
ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران
است.
مشارکت طرف قرارداد

الــف :ارتقــای تــوان شــریک داخلی
مشــارکت طرح قــرارداد پتروپارس که
اصــول و چگونگــی آن در  JVAمیان
طرفین با تایید شــرکت ملی نفت ایران
مشخص خواهد شــد .اعضای مشارکت
موظف شــدهاند در  JVAمیــان خود،
راهکارهــای مــورد نیاز بــرای ارتقای
ظرفیتهــا و قابلیتهای طــرف ایرانی
(شرکت پتروپارس) در زمینههای مربوط
به مهندسی و مدیریت مخزن ،مدیریت
پروژههــای بــزرگ گازی و مدیریــت
داراییهــا و تامیــن مالی را بهروشــنی
تعیین تکلیف کنند .شــرکت ملی نفت
ایــران نیز بر اجرای مفــاد قرارداد میان
اعضای مشــارکت ،نظارت کامل خواهد
داشت.
ب :رشــد ظرفیتهــای تحقیقاتــی و
دانشگاهی پژوهشــکده ازدیاد برداشت
(وابســته به وزارت نفــت) تحت نظارت
شــرکت ملی نفــت ایران و بــه منظور
برگزاری دورههای آموزشــی حرفه ای،
اجرای پروژههای تحقیقاتی مشــترک،
توسعه آزمایشگاههای تحقیقاتی و تبادل
نیرو ،قرارداد همکاری منعقد کند.
ج :بهره گیری از حداکثر توان پیمانکاران
و شرکتهای داخلی.
د :ارتقای تــوان تکنولوژیک و مدیریتی
شرکت ملی نفت ایران.
اهم مــوارد انتقال تکنولــوژی در بخش
واگذاری کارها به پیمانکاران دســتدوم
به شــرح ذیل دیده شده است :در زمینه
بهرهگیری از حداکثر توان پیمانکاران و
شــرکتهای داخلی ،کنسرسیوم طرف
قرارداد موظف به اجرای قانون «حداکثر
اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی در
تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر
صادرات» مصوب  ۶شهریور  ۱۳۹۱است.
افزون بر این مشــارکت طــرف قرارداد
موظف به رعایت موارد ذیل است:

رویخطاقتصاد
میز خبر

چشم امید معاملهگران نفتی به افزایش تقاضای چین

تمرکز بازار نفت در چندماه گذشــته ،تحت
تاثیر وضعیت بازار نفت آمریکا به دلیل مقدار
ذخایر نفت و چشمانداز تولید ،بر روی تحوالت
مربوط به عرضه بوده است .به گزارش ایسنا،
از اواخر هفته گذشته ،دوباره تمرکز بازار نفت
بسوی تقاضا گروید و این بار چشمها بهسوی
تقاضای چین است که هماکنون انتظار میرود
تقاضای نفت این کشور بهشدت رشد کند .سه
عامل برای حمایت از این افزایش تقاضا وجود
دارد :کاهش تولید نفت چین ،افزایش واردات
این کشــور و همچنین فعالیت پاالیشگاهای
نفت خام .نخســت؛ چین احتماال در ســال
جاری اقــدام به واردات نفت خام بیشــتری
میکند چرا که هزینــه واردات نفت در حال
کاهش است و قیمت نفت آنقدری نیست که
استخراج نفت بیشتر ،اولویت اول برای تامین
نیازهای داخلی این کشــور باشد .به گزارش
بلومبــرگ در  ۱۷ژوئیه ،تولیــد نفت در این
کشور به کمترین سطح از سال  ۲۰۰۹خواهد
رسید .طبق گزارش منتشر شده از اداره ملی
آمار ،تولید نفت این کشــور در شش ماهه
نخســت ســال جاری  ۵.۱درصد نسبت به
همه پیمانکاران دست دوم GC، EPC،
 OSCکه در مناقصات شرکت میکنند
موظف به استفاده از حداقل درصد کاالها
و خدمات ایرانی هســتند که میزان آن
برای هر بســته اصلی در پیوست قرارداد
تعیین شــده اســت .به منظور انتخاب
برندگان مناقصات برگزار شــده از سوی
مشــارکت طرف قرارداد ،قیمت اعالمی
شرکتکنندگان در مناقصات ،بر اساس
سهم شــریک ایرانی و همچنین میزان
اســتفاده آنها از کاالها و خدمات ایرانی،
تراز میشود.
در صــورت تحقق نیافتن حداقل میزان
کاال و خدمات خریداری شده از داخل از
سوی پیمانکاران برنده شده در مناقصات،
این پیمانکاران موظف به پرداخت جریمه
هستند .به منظور ساخت ایستگاه تقویت
فشار ،مشارکت طرف قرارداد میبایست
در زمــان انجــام مطالعــات مفهومی،
ظرفیتها و قابلتهای چهار یارد ساخت
سکو در کشور را ارزیابی کرده و نیازهای
این یاردها را برای ارتقا و امکان ســاخت
ایســتگاه تقویت فشــار مشخص و تهیه
کنند.
پس از انجــام مطالعــات مفهومی نیز،
مشــارکت طرف قرارداد میبایســت با
ارتباط مســتمر با این چهار یارد ایرانی،
موارد مــورد نیاز برای ارتقای این یاردها
را بر اساس مطالعات مفهومی انجام شده،
توصیه کند( این سکو چنانچه یکی باشد)
حــدود  ۲۰هزار تن وزن دارد .تا به حال
بزرگترین ســازه دریایی ســاخته شده
در ایران پنج هزار تن بوده اســت .تمام
فازهای پارس جنوبی برای جلوگیری از
کاهش تولید به این تکنولوژی نیاز دارند
و در حــال حاضر ایران این تکنولوژی را
ندارد لذا با ســاخت این سکو برای اولین
بار در ایران ،این تکنولوژی بسیار ضروری
برای توســعه آینده پــارس جنوبی ،در
اختیار شرکتهای ایرانی قرار میگیرد.
مراحــل قانونــی بــرای عملیاتــی کــردن
قرارداد

 -۱عقــد این قــرارداد به اســتناد ماده
 ۱۱قانــون وظایف و اختیــارات وزارت
نفت مصوب  ۱۹اردیبهشــت ماه ۱۳۹۱
مجلس شــورای اسالمی ،با کسب مجوز
از وزیــر نفت ،فقط با رعایــت آییننامه
معامالت شرکت ملی نفت ایران صورت
گرفته است.
 -۲مســتند به مــاده  ۱۲قانــون رفع
موانــع تولیــد ،مصوبه شــورای اقتصاد
در تاریــخ  ۳تیرمــاه  ۱۳۹۶در خصوص
تاییــد توجیه فنی -اقتصادی و زیســت
محیطی و هم چنین ســقف تعهد دولت
و جدول زمانبندی ســرمایهگذاری اجرا
و بازپرداخت تمــام هزینهها و پرداخت
دستمزد درطرح اخذ شده است.
 -۳مصوبــه هیئت تطبیــق قراردادهای
نفتی در خصوص عدم مغایرت قرارداد با
مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط
عمومی ،ســاختار و الگــوی قراردادهای
باالدستی نفت و گاز بر پایه بند  ۶مصوبه
شــماره /۶۹۹۷۵ت  ۵۳۴۲۱ﻫ مــورخ
۱۰شهریورماه ۱۳۹۵هیئت وزیران اخذ
شده است.
 -۴تاییدیــه وزیر نفــت نیز در خصوص
کلیــات قــرارداد (شــامل قیمت ،مدت
و اعمــال شــرایط عمومی) به اســتناد
تبصره ماده  ۳۹قانون اساسنامه شرکت
ملی نفت ایران و بند  ۱مصوبه شــماره
/۵۷۲۲۲ت  ۵۳۳۶۷ﻫ مورخ  ۱۶مردادماه
 ۱۳۹۵هیئت وزیران اخذ شده است.

مدت مشابه سال گذشــته با میزان متوسط
۳.۹۱میلیون بشکه در روز کاهش داشته است.
تولید نفت در ماه ژوئن نسبت به ماه گذشته
با  ۳.۱درصد افزایش به ۳.۹۶میلیون بشــکه
در روز رســید .دوم؛ آمار اداره گمرک چین
حاکی از آن اســت که دومین مصرفکننده
بزرگ نفت جهان ،در شــش ماهه نخســت
ســال با  ۱۳.۸درصد افزایش نسبت به مدت
مشابه ســال گذشته ۸.۵۵ ،میلیون بشکه در
روز یــا مجموع  ۲۱۲میلیون تــن نفت وارد
کرده است .تنها در ماه مه ،پاالیشگاهای نفت
چین  ۳۷.۲میلیون تن یا  ۲۷۳میلیون بشکه
از نفت خام را وارد کردهاند که نســبت به ماه
مه در سال  ۱۵.۴ ،۲۰۱۶درصد افزایش داشته
است .سوم؛ فعالیت پاالیشگاهای نفت در چین
نشان از رشــد تقاضای سوخت در این کشور
دارد .پاالیشــگاههای این کشــور تولید نفت
خام خود را در ژوئن به ســطح کمســابقهای
افزایش دادند .حجم تولید در این کشور در ماه
گذشته با  ۲.۳درصد افزایش نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ،به  ۴۶.۰۸میلیون تن یا
۱۱.۲۱میلیون بشکه رسید.

شبکه برق کشور  ۱۵۰برابر طول مرزهای زمینی

در قرارداد
تصریح شده
است که
مالکیتمخزن،
هیدروکربورها
استخراج شده
و تاسیسات،
همگی از ابتدا
تا انتها متعلق
به شرکت ملی
نفت ایران (از
طرف جمهوری
اسالمی ایران)
است

با فرض قیمت
حدود  ۵۰دالر
برای هر بشکه
نفت خام،
بدون احتساب
ارزش گاز
شیرین ،ارزش
سایر محصوالت
قابلاستحصال
در طول دوره
قرارداد بالغ بر
 ۲۳میلیارد دالر
میشود

بیش از  ۸۹۰هزار کیلومتر کابلکشی در ایران
انجام گرفته تا برق به دورترین نقاط مصرف
برسد و مشترکان از نعمت آن برخوردار شوند
این حجم شبکه احداث شــده برق ،بیش از
 ۱۵۰برابــر طــول مرزهای زمینــی ایران با
کشورهای همسایه اســت .بهگزارش ایسنا،
بــرق از لحظه تولید تا رســیدن به دســت
مصرفکننده نهایی کــه با زدن یک کلید از
نتیجه نهایی آن بهرهمند میشــود و از برق
در روشــنایی محل کار یــا منزل ،تولید یک
محصول ،خنک کردن محل کار یا منزل ،اتو
کردن لباسها و ...نیازمند مدیریتی لحظهای
و هماهنگ است.
برق در ایران بدون در نظر گرفتن نیروگاهها و
پستهای برق ،در بیش از  ۸۹۰هزار کیلومتر
کابــل جریــان دارد .این حجم شــبکه برق
احداث شده بیش از  ۱۵۰برابر طول مرزهای
زمینی ایران با کشــورهای همســایه است.
ایران در حدود  ۶۰۰۰کیلومتر مرز زمینی با
همسایگان خود دارد .آمارهای رسمی شرکت
توانیر نشان میدهد که در بخش انتقال برق

بیش از  ۵۲هزار کیلومتــر خطوط انتقال از
نوع  ۴۰۰و  ۲۳۰کیلوولت در کشــور احداث
شده که برق را مبادی خروجی نیروگاهها در
سراسر کشور پخش میکنند .همچنین بیش
از ۷۱هــزار کیلومتر نیز خطوط انتقال برق از
نوع  ۶۶ ،۱۳۲و  ۶۳کیلوولت در کشور وجود
دارد ،اما گســتردگی بخش توزیع در کشور
بســیار بیش از بخش انتقال اســت .عالوهبر
این بیش از  ۷۷۰هزار کیلومتر شــبکه توزیع
در کشور احداث شــده است که از این میان
۴۱۶هزار کیلومتر آن شــبکه فشار متوسط و
 ۳۵۴هزار کیلومتر آن نیز در بخش شــبکه
فشار متوسط قرار دارد .این درحالی است که
در هر دو بخش انتقــال و توزیع ،همواره دو
موضوع توســعه (احداث شبکههای جدید) و
نگهداری (حفظ شبکههای سالم و تعمیرات
شبکههای آســیبدیده یا فرســوده) نیازی
ضــروری و غیر قابــل حذف اســت .به این
ترتیب روزانه هزاران نفر به صورت مستمر از
شبکههای انتقال و توزیع احداث شده بازدید
و به رفع عیب آنها میپردازند.

قراردادهای گازی چند میلیارد دالری ایران به تشکیل
اوپک گازی منجر میشود

غول انرژی فرآنســوی توتال ماه گذشــته
قــراردادی به ارزش  ۴.۸میلیــارد دالر برای
توســعه میدان گازی پــارس جنوبی ایران
بــه همراه چین و شــرکتهای انرژی ایرانی
امضــا کرد .به گزارش ایســنا ،ایــن قرارداد
نخستین ســرمایهگذاری بزرگ یک شرکت
غربی در دوران پســاتحریم اســت و آن طور
که کارشناســان میگویند ممکن است برای
فرانســه فرصت منحصری برای گســترش
سرمایهگذاریهایش در قطر که در بزرگترین
میدان گازی جهان با ایران سهیم است ،فراهم
کند.
قطر که در حال حاضر بزرگترین صادرکننده
 LNGجهان اســت ،چندی قبل اعالم کرد
قصــد دارد صــادرات گاز خــود را به میزان
۳۰درصد افزایش دهد ،بنابراین واضح اســت
که به سرمایهگذاریهای بیشتری برای انجام
چنین پــروژهای نیاز دارد و توتال فرانســه
ممکن است شریک ایده آلی برای این منظور
باشد .در حالی که همه این اتفاقها در جریان
اســت ،هند  ۱۱میلیارد دالر سرمایهگذاری
برای توســعه میدان گازی فرزاد  Bبه ایران
پیشــنهاد کرده که آن را بهترین پیشــنهاد
توصیف کرده است .اگرچه هنوز ایران تصمیم

نگرفته پیشــنهاد هندیها را قبول یا رد کند
با اینهمه چنین پیشــنهادی قیمت مبنایی
را کــ ه تهران از دهلینو یــا متقاضی دیگری
برای این پــروژه دریافت خواهد کرد ،تعیین
میکند .در مجموع میتوان انتظار داشت که
قیمت  LNGدر آینده به محض این که تولید
ســرمایهگذاریهای گازی بزرگ ایران و قطر
آغاز و به اشباع عرضه منجر شود ،کاهش پیدا
کند .به عالوه ،پاپوا گینهنو و موزامبیک که هر
دو پتانسیل  LNGعظیمی دارند و پروژههای
 LNGیامال و ساخالین روسیه نیز قرار است
در ســالهای آینده وارد بازار شوند که همه
آنها قیمت گاز طبیعی مایع را پایین خواهند
برد .با اینهمه هزینههــای فرآوری و حمل
برای  LNGهمچنان به شــکل غیرمعمولی
باال هســتند ،بنابراین تا زمانی که هزینهها با
معرفی فنــاوری جدید یا با تولید در مقیاس
صنعتــی کاهش پیدا نکند ،مطمئنا قیمتها
در یک سطح یا سطح دیگری به کف خواهند
رسید .با اینهمه عکس این موضوع برای نفت
صــدق میکند زیرا این کاال ســقف قیمتی
دارد که نمیتوان بدون کنترل استخراج گاز
پرهزینه شل آمریکا از آن عبور کرد و قیمتها
را دوباره پایین آورد.

آینده اوپک در دستان عربستان و روسیه

یک کارشــناس اقتصادی با اشاره به وضعیت
بازار جهانی نفــت و کاهش قیمت نفت طی
ماههــای اخیر ،اظهار کرد :دو کشــور بزرگ
تولیدکننده اوپک و غیراوپک یعنی عربستان
سعودی و روســیه برای بهبود وضعیت بازار
جهانی نفت باید تولید خود را کاهش دهند.
یونس آرا در گفتوگو با ایسنا ،در مورد نشست
روز آینده وزیران اوپک و سایر تولیدکنندگان،
بیان کرد :این نشســت براساس اتفاقات اخیر
بازار نفت برگزار خواهد شــد .نخســت آنکه
اعضای اوپک براســاس توافق متعهد شــدند
تولیــد خــود را  ۱.۸میلیون بشــکه کاهش
دهند .این توافــق تاریخی بین اعضای اوپک
و غیراوپک بود و همه کشورهای تولیدکننده
به این جمعبندی رسیدند که وضعیت تولید
باید ساماندهی شود .درغیر این صورت همه
تولیدکنندگان با ضرر مواجه خواهند شد .وی
با اشــاره به افزایش تولید کشورهای لیبی و
نیجریــه ،تصریح کرد :تولید این دو کشــور
مجددا وارد مدار شــده است .نیجریه در ماه

گذشــته یک میلیون بشکه بیشتر نسبت به
مدت مشابه ســال قبل افزایش تولید داشته
اســت .لیبی هم در حال حاضــر  ۵۰۰هزار
بشــکه تولید میکند و مجموع تولید این دو
کشور  ۱.۵میلیون بشکه است که هنگامی که
در مقابل کاهش  ۱.۸میلیون بشکهای اوپک
قرار میگیرد ،در واقع تنها  ۳۰۰هزار بشــکه
کاهش تولید اتفاق افتاده است و این در بازار
تاثیر خاصی ندارد .این کارشناس اقتصادی با
بیان این که یک کمیته پنج نفره که سه عضو
آن از اعضــای اوپــک و دو عضو آن غیراوپک
هستند ،گفت :بر میزان تولید اعضای اوپک و
غیراوپک نظارت میکنند و طبق گزارشی که
ارائه خواهند کرد مشخص میشود که اعضای
اوپک و غیراوپک چقدر به کاهش میزان تولید
پایبنــد بودند .یونسآرا بــا تاکید بر این که
ناظران انتظار تحول زیادی از نشســت آینده
ندارند ،ادامه داد :اوپک برای حفظ جایگاه خود
و ارتباط با غیراوپک باید یک اقدام اساســی
کند.

