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هفتهنامه تحوالت انرژي ()2
دوره دهم

خالصه مديريتي اين شماره
 طي هفته منتهي به  29جوالي ،ميانگين قيمت نفت وست تگزاس اينترميديت به
 41/54دالر و نفت برنت نيز هفته گذشته با  2/67دالر كاهش به  42/55دالر بهازاي
هر بشكه رسيد .نفت سبك و سنگين ايران نيز بهطور ميانگين در هفته گذشته
بهترتيب  40/51و  38/61دالر به ازاي هر بشكه معامله شد.
 به گفته وزير نفت« :حدود  70درصد سبد انرژي كشور را گاز تشكيل ميدهد .طي
دو سال آينده ،فرآوردههاي مايع تنها براي بخشي از حوزه حملونقل مصرف خواهد
شد .در سه ماه نخست امسال در پتروشيميهاي با خوراك گاز ،در مجموع سه ميليون
و  193هزار تن انواع محصول توليد شده است درحالي كه اين رقم در مدت مشابه
سال گذشته  2ميليون و  868هزار تن بوده است».
 افزايش تعداد محمولههاي نفتي ارسالي ايران به آسيا نشان ميدهد كه اين كشور
در بازپسگيري سهم از دست رفته خود از بازار تا حدي موفق بوده است.
 به گفته برخي از كارشناسان اقتصادي و سياسي اگرچه مشكل فروش نفت خام
ايران پس از برجام برطرف شده و صادرات نفت ايران به اروپا از سر گرفته شده است،
اما بهدليل پا برجا بودن تحريم هاي بانكي هنوز مشخص نيست كه پول فروش نفت
خام ايران با مشتريان اروپايي چگونه تسويه ميشود.
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 بنابر آمار منتشر شده ازسوي آژانس بينالمللي انرژي هستهاي ( )IAEAآمريكا،
فرانسه ،ژاپن ،روسيه و چين بهترتيب  5كشوري هستند كه بيشترين ميزان استفاده از
انرژي هستهاي را دارند.
 بنابر اظهارات وزير انرژي روسيه ،تغييرات قانوني كه تركيه به تازگي اعمال كرده،
باعث افزايش سرعت فرآيند صدور مجوز ساخت نيروگاه هستهاي تركيه توسط روسيه
شده است.
 شركت انرژي ( )KHNPكره جنوبي اعالم كرد كه براي اداره كردن چهار رآكتور
درحال ساخت نيروگاه هستهاي براكه امارات تا سال  2030با اين كشور به توافق
رسيده است.
وضعيت بازار جهاني نفت طي هفته گذشته

توليد نفت خام آمريكا در هفته منتهي به  29جوالي  2016به  16/9ميليون بشكه در
روز رسيد كه  266هزار بشكه بيشتر از ميانگين هفته گذشته بوده است .پااليشگاههاي
آمريكا در هفته گذشته با  93/3درصد ظرفيت عملياتي خود كار كردند .توليد بنزين اين
كشور طي مدت فوقالذكر كاهش يافت و به ميانگين  10ميليون بشكه در روز رسيد و
در مقابل ،توليد سوخت ديزل در آمريكا افزايش يافته و به متوسط  4/9ميليون بشكه در
روز رسيد.
واردات نفت آمريكا هفته گذشته بهطور ميانگين  8/7ميليون بشكه در روز اعالم
شد كه  301هزار بشكه در روز بيشتر از هفته ماقبل بود .طي  4هفته گذشته ،ميانگين
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واردات نفتي آمريكا  8/3ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به  4هفتهِ ماقبل از آن،
 10/4درصد افزايش

يافت1.

طي هفته منتهي به  29جوالي ،ميانگين قيمت نفت وست تگزاس اينترميديت به
 41/54دالر به ازاي هر بشكه رسيد كه  1/87دالر كمتر از قيمتهاي هفته قبل از آن و
 5/57دالر نيز كمتر از مدت مشابه در سال گذشته بود.
ميانگين قيمت نفت اوپك در هفته منتهي به  29جوالي 40/24 ،دالر به ازاي هر
بشكه بود كه نسبت به هفته ماقبل 2/44 ،دالر كاهش يافت 2.متوسط قيمت نفت برنت
طي هفته گذشته به  42/55دالر به ازاي هر بشكه رسيد كه نسبت به هفته ماقبل 2/67
دالر كاهش يافت .نفت سبك و سنگين ايران نيز طي هفته گذشته بهترتيب به ميانگين
 40/51و  38/61دالر 3به ازاي هر بشكه رسيد.
رويدادهاي مهم انرژي در كشور
اهم سخنان وزير نفت در پنجاهمين سالگرد تأسيس شركت ملي گاز ايران

4

وزير نفت در پنجاهمين سالگرد تأ سيس شركت ملي گاز ايران با تأكيد بر اينكه
گازرساني به روستاها از اولويت هاي دولت يازدهم است،گفت :امسال هشت هزار
ميليارد تومان براي اين بخش اختصاص يافته است .شركت ملي گاز ايران يكي از
گسترده ترين شبكه هاي خدمات رساني در سطح كشور را در اختيار دارد .درحال
اداره اطالعات انرژي آمريكا eia.gov,
 .2سايت اوپك.
 .3امور بينالملل شركت ملي نفت ايران.
 .4خبرگزاري فارس.

1.
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حاضر به طور ميانگين  90درصد جمعيت كشور يعني  99درصد از جمعيت شهري و
بيش از  60درصد جمعيت روستايي تحت پوشش گاز هستند .وزير نفت در ادامه با
اشاره به اينكه جمعيت تحت پوشش شبكه گازرساني كشور در سال  1357كمتر از
 1درصد بوده است ،ادامه داد :جمعيت تحت پوشش شبكه گازرساني در سال هاي
 1376 ،1368و  1384به ترتيب  27 ،9و  61/8درصد بوده است كه اين رقم در
اواخر سال گذشته به  90درصد رسيده است .در سال  1396بيش از 95درصد
جمعيت كشور تحت پوشش شبكه گازرساني قرار مي گيرند و با توجه به وجود نقاط
پراكنده در كشور كه گازرساني به آنها نيازي نيست ،پوشش بيش از  95درصدي به
معناي گازرساني به كل كشور است.
توليد از پارس جنوبي در سال  41 ،1384ميليارد مترمكعب بوده است كه در سال
 1392به  95ميليارد مترمكعب و در سال  1394به  130ميليارد مترمكعب رسيده
است .توليد از پارس جنوبي در سال  1396به  236ميليارد مترمكعب ميرسد كه بر اين
اساس ظرفيت پااليشي گاز نيز بايد افزايش يابد .درحالي ظرفيت پااليش گاز در سال
 1357حدود  31ميليون مترمكعب بوده است كه اين رقم در سال  1392به 548
ميليون مترمكعب رسيد كه پيشبيني ميشود در سال  1396به هزار ميليون مترمكعب
برسد.
حدود  70درصد سبد انرژي كشور را گاز تشكيل ميدهد .طي دو سال آينده،
فرآوردههاي مايع تنها براي بخشي از حوزه حملونقل مصرف خواهد شد و مصرف گاز
مايع ،نفت سفيد و نفت كوره نخواهيم داشت .گاز طبيعي جايگزين سوختهاي نامبرده
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ميشود و آثار چنين اقدامهايي از هماكنون نيز مشهود است و ازاينرو در فكر صادرات
اين سوختها هستيم.
طرحهاي گازرساني روستايي با سرعت پيش ميرود و در تالش هستيم كه امسال
هشت هزار ميليارد تومان در گازرساني روستايي هزينه كنيم و همانطور كه آقاي عراقي
خبر دادند ،اواخر امسال يا اوايل سال آينده گاز به زاهدان ميرسد .براي احداث هر
كيلومتر خط لوله ميليونها دالر هزينه صرف ميشود .هماكنون خط لولههاي عظيمي
براي انتقال گاز عسلويه به نقاط مصرف در حال اجراست و براي صادرات نيز برنامههاي
زيادي وجود دارد .براي افزايش صادرات گاز روزانه  200ميليون مترمكعب برنامهريزي
شده است و در اين زمينه صادرات گاز با خط لوله به كشورهاي همسايه و پروژه ايران
ال.ان.جي ،در اولويت هستند.
در سه ماه نخست امسال در پتروشيميهايي كه با اتكا به گاز ،محصول توليد
ميكنند ،در مجموع سه ميليون و 193هزار تن محصول توليد شده است درحالي كه
اين رقم در مدت مشابه سال گذشته  2ميليون و  868هزار تن بوده است.
با حمايتهاي صورت گرفته ،فازهاي 16 ،15 ،12و 17به توليد رسيدهاند كه در
مجموع ،از محل بهرهبرداري از اين فازها160 ،ميليون مترمكعب به ظرفيت پااليشي گاز
و 140ميليون مترمكعب به ظرفيت توليد گاز كشور اضافه شده و امسال فازهاي ،19
20 ،18و  21به بهرهبرداري ميرسند.
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بازار بزرگ آسيا بار ديگر پذيراي نفت ايران

1

بلومبرگ اعالم كرده است ،ايران پس از لغو تحريمها در ماه ژانويه ،صادرات نفت خود را
به مشتريان نفتي بزرگش در آسيا در نيمه نخست امسال افزايش داده است .خريد نفت
ژاپن  28درصد ،هند  63درصد ،كره جنوبي بيش از  2برابر افزايش يافته است و
محمولههاي صادراتي به چين  2/5درصد در طي  6ماه رشد داشته است.
افزايش تعداد محمولههاي ارسالي ايران به آسيا نشان ميدهد كه اين كشور در
بازپس گيري سهم از دست رفته خود از بازار تا حدي موفق بوده است .ايران كه پيش از
تحريمها ،دومين توليدكننده بزرگ نفت اوپك بهشمار ميرفت ،تاكنون در سال 2016
توانسته است توليد نفت خود را  25درصد افزايش دهد و در نظر دارد تا پايان امسال
ميزان توليد خود را به باالترين رقم در  8سال گذشته برابر با  4ميليون بشكه در روز
برساند.
انگ يو جين ،تحليلگر كاالهاي اساسي در مؤسسه «ان اچ اينوستمنت اند
سكيوريتيز» 2در اينباره گفت« :بهنظر ميرسد استراتژي ايران هدفگيري بازارهاي
نوظهور در آسيا براي افزايش سهم بازار به همراه بهبود توليد نفت خود به سطح پيش از
تحريمهاست .براي تدوام توسعه سهم از بازار ،ايران به توسعه روابط با مشتريان قديمي و
با مناطقي كه از ايران نفت خريداري ميكنند ،نياز دارد .اين تالش ايران با افزايش
رقابت كشورهايي نظير عربستان و روسيه به چالش كشيده خواهد شد».

1.

Lee, H., "Top Oil Market Embraces Iran once again as Asia Imports Jump",
Retrieved from Bloomberg.com
2. NH Investment and Secutrities
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محسن قمصري ،مدير امور بينالملل شركت ملي نفت ايران اوايل ماه جاري
ميالدي گفت :ايران از مجموع  3/38ميليون بشكه نفت توليد خود ،روزانه حدود 2
ميليون بشكه نفت صادر ميكند و حدود  80درصد از سهم از دست رفته خود از بازار را
باز پس گرفته است.
براساس آمارهاي وزارت دارايي ژاپن ،اين كشور كه براساس پيشبيني آژانس
بينالمللي انرژي امسال سومين مصرفكننده بزرگ نفت در آسيا خواهد بود ،در  6ماهه
نخست امسال تقريباً  206هزار بشكه در روز ،نفت از ايران خريده است.
رويترز اعالم كرد ،ميزان واردات نفتي هند از ايران در نيمه اول سال  2016در
حدود  58درصد افزايش يافته و به  342هزار بشكه در روز رسيده كه در مقايسه با سال
گذشته اين ميزان معادل  216/5هزار بشكه در روز بوده است.
براساس آمار شركت ملي نفت كره جنوبي ،محمولههاي نفت ايران به مقصد كره
جنوبي نيز  123درصد رشد كرده است و به حدود  265هزار بشكه در روز رسيده است.
چين بهعنوان بزرگترين مشتري نفت ايران نيز روزانه  603هزار بشكه نفت در روز از
ايران خريده است.
جزئيات خريد نفت توسط  6كشور اروپايي از پايانه صادراتي خارک

1

براساس آمار و اطالعات رسمي ،در چهار ماه نخست سال جاري  35ميليون و  838هزار
تن محصوالت مختلف در بندر خارك تخليه و بارگيري شد كه نسبت به مدت مشابه
سال قبل بيش از  60درصد افزايش نشان ميدهد.
 .1خبرگزاري فارس.
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در طول اين مدت ،سوپر تانكرها و نفتكشهايي با پرچم كشورهايي از قبيل فرانسه،

اسپانيا ،يونان ،لهستان ،هلند ،ايتاليا و كره جنوبي وارد بندر خارك شدند و نفت مورد
نياز خود را بارگيري كردند.كشورهاي ايتاليا ،هلند و فرانسه از عمده خريداران اروپايي
نفت ايران بهشمار ميروند.
همچنين براساس آمار و اطالعات منابع خارجي يك نفتكش لهستاني با ظرفيت 2
ميليون بشكه نفت خام مورد نياز خود را از پايانه نفتي خارك خريداري كرده است.
براساس گفته ركنالدين جوادي ،مديرعامل سابق شركت ملي نفت ايران روزانه 600
هزار بشكه نفت از ايران به سمت اروپا صادر ميشود كه با افزايش توليدات نفت ايران،
اين آمار افزايش پيدا خواهد كرد.
به گفته برخي از كارشناسان اقتصادي و سياسي اگرچه مشكل فروش نفت خام
ايران پس از برجام برطرف شده و صادرات نفت ايران به اروپا از سر گرفته شده است ،اما
بهدليل پا برجا بودن تحريم هاي بانكي هنوز مشخص نيست كه پول فروش نفت خام
ايران با مشتريان اروپايي چگونه تسويه ميشود.
اخبار انرژي در خاورميانه و ساير كشورهاي جهان
آخرين وضعيت نيروگاههاي هستهاي جهان

1

بنابر آمار منتشر شده ازسوي آژانس بينالمللي انرژي هستهاي ( )IAEAآمريكا،
فرانسه ،ژاپن ،روسيه و چين بهترتيب  5كشوري هستند كه بيشترين ميزان استفاده از
انرژي هستهاي را دارند.
 .1خبرگزاري ايرنا.
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چين در ماه جوالي ،پنجمين رآكتور هستهاي خود را به شبكه برق متصل كرد و
 20رآكتور ديگر را در حال ساخت دارد.
هماكنون آمريكا با يكصد رآكتور هستهاي فعال ،كشوري است كه بيشترين استفاده
از انرژي هستهاي را دارد ،بهدنبال آن فرانسه با  58راكتور و ژاپن با  43راكتور در
ردههاي بعدي قرار دارند اگرچه توكيو پس از بروز فاجعه هستهاي فوكوشيما در مارس
 2011دستور داد تا فعاليت همه رآكتورهاي هستهاي براي انجام بازرسيهاي ايمني
بيشتر متوقف شود و اكنون فقط دو رآكتور هستهاي توانستهاند فعاليت خود را از
سربگيرند .اما روسيه و چين بهطور مشترك در رده چهارم بيشترين كشورهاي دارنده
تعداد راكتورها ايستادهاند .اين درحالي است كه برخي از كشورها در واكنش به بروز
فاجعه هستهاي فوكوشيما در ژاپن تصميم به خروج از باشگاه كشورهاي هستهاي
گرفتهاند .آلمان قصد دارد تا سال  2022اقدام به برچيدن نيروگاههاي هستهاي خود
كند .اين تصميمي است كه احزاب تشكيلدهنده دولت ائتالفي آلمان با آن موافقت
كردهاند .بر اين اساس تا سال  2022فعاليت  10رآكتور هستهاي فعال و  8رآكتور
هستهاي غيرفعال براي هميشه متوقف خواهد شد.
پس از بروز فاجعه فوكوشيما ،تظاهرات گستردهاي در مخالفت با انرژي هستهاي
برگزار شد كه گفته ميشود تأثير زيادي در تصميمگيري دولت آلمان داشته است.
منابع انگليسي درخصوص ادامه ساخت و راهاندازي نيروگاههاي هستهاي اعالم
داشتند ،بهرغم موافقت شركت برق فرانسه «اي دي اف» با سرمايهگذاري براي ساخت
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پروژه  18ميليارد يورويي نيروگاه هستهاي هينكلي پوينت 1واقع در منطقه

سامرست2

در سواحل جنوب غرب انگليس ،اما ترديدها در پيشبرد اين طرح همچنان وجود دارد.
در نيروگاه هستهاي «هينكلي پوينت» كه در چارچوب يك كنسرسيوم بينالمللي
قرار است ازسوي شركت «الكتريك دو فرانس» (اي دي اف) و نيز شركت هستهاي
جنرال چين (سي جي ان) ساخته شود ،ساخت دو رآكتور هستهاي 1650مگاواتي كه
جزء بزرگترين رآكتورهاي جهان محسوب ميشوند ،پيشبيني شده است.
اما شبكه اسكاي نيوز در گزارشي بيان كرد كه دولت انگليس تصميمگيري نهايي
در مورد اين نيروگاه هستهاي كه اولين نيروگاه جديد هستهاي اين كشور در  20سال
گذشته شمرده ميشود ،به شكل غيرمنتظرهاي به اوايل پاييز آينده موكول كرده است.
نگراني انگليسيها از بابت مسائل زيستمحيطي اين طرح و نيز هزينههاي هنگفت آن
است .هرچند كه پيش از اين نيز برخي از دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي انگليس از
مشاركت چينيها در اين طرح ابراز نگراني كردهاند.
منتقدان معتقدند كه شركت نيمهدولتي «اي دي اف» نميتواند از پس هزينهها و
خطرات اين پروژه عظيم برآيد .آنها همچنين نسبت به سرمايهگذاري دولت چين كه
قرار است يكسوم هزينههاي اين پروژه را حمايت مالي كند ،انتقاد دارند .منابع انگليسي
ميگويند همزمان با اعالم تصميم شركت «اي دي اف» براي ساخت نيروگاه هستهاي
ياد شده« ،جرارد مگنين» از اعضاي هيئتمديره اين شركت از سمت خود كنارهگيري
كرد .دليل كنارهگيري وي را هراس او از عدم توانمندي مالي «اي دي اف» در اجراي
پروژه عنوان كردند .با اينحال سهامداران شركت «اي دي اف» هفته گذشته طرحي را
Hinkley Point
Samerset
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به تصويب رساندند كه بهمنظور تأمين مالي اين پروژه 4 ،ميليارد يورو از سهام اين
شركت را به فروش خواهند گذاشت.
دولت فرانسه كه  85درصد سهام شركت «اي دي اف» را در اختيار دارد گفته
است كه  3ميليارد يورو ديگر از سهام اين شركت را خريداري خواهد كرد.
هماكنون شركت انرژي «اي دي اف» انگليس يكي از شركتهاي وابسته به «اي
دي اف» فرانسه داراي  15رآكتور هستهاي است.
درحال حاضر  16نيروگاه هستهاي فعال انگليس 18 ،درصد يا معادل يكششم از
كل انرژي برق اين كشور را تأمين ميكنند.
نخستين نيروگاه هستهاي انگليس براي توليد برق در سال  1956ميالدي به
بهرهبرداري رسيد و در سال  1997ميالدي استفاده از آنها به اوج خود رسيد .در سال
 1997ميالدي ،نيروگاههاي هستهاي  26درصد از انرژي برق انگليس را توليد ميكردند
اما با خارج شدن شماري از اين نيروگاهها بهداليل فني ،توليد برق هستهاي اين كشور
كاهش يافته است.
انگليس از سال  2010ميالدي با موافقت با ساخت نيروگاههاي جديد هستهاي،
بهدنبال برخورداري از  16گيگاوات انرژي برق تا سال  2030است.
به گفته مقامات انگليس ،نيروگاه هستهاي هينكلي پوينت كه در آن قرار است از
فناوريهاي كامالً نو و پيشرفته استفاده شود ،پس از تكميل ،ميتواند هفت درصد از
انرژي مورد نياز اين كشور (معادل برق مورد نياز حدود پنج ميليون خانه) را تأمين كند.
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افزايش سرعت ساخت نيروگاه هستهاي تركيه

1

الكساندر نوواك ،وزير انرژي روسيه گفت :تغييرات قانوني كه اخيراً توسط تركيه اعمال
شده است باعث افزايش سرعت صدور مجوز و در نتيجه افزايش سرعت ساخت پروژه
نيروگاه هستهاي آكويو تركيه خواهد شد.
هماكنون با تغييرات ايجاد شده ،سيستم قانوني تركيه به ما اجازه ميدهد تا از
طريق يك روند ساده ،مجوز ساخت اين پروژه صادر شود و در مجموع چندين مجوز
براي آغاز ساخت رسمي اين نيروگاه مورد نياز است .به همين دليل تغييرات قانوني كه
اخيراً توسط دولت تركيه اعمال شد ،فرصت بهتري را براي ساخت اين پروژه فراهم
ميكند.
مسكو و آنكارا در مه  2010توافقي را در راستاي ساخت نخستين نيروگاه هستهاي
تركيه (آكويو) در استان جنوبي مرسين با يكديگر امضا كردند .انتظار ميرود اين نيروگاه
هستهاي ساليانه  35ميليارد كيلووات در ساعت برق توليد كند.
هزينه ساخت اين پروژه حدود  20ميليارد دالر تخمين زده شده است .پيشتر
بهدليل سرنگون شدن يك جنگنده سوخو  24روسيه توسط جنگندههاي تركيه در مرز
سوريه و تركيه ادامه پروژه ساخت نيروگاه آكويو در ابهام بود كه با عذرخواهي رجب
طيب اردوغان ،رئيسجمهور تركيه از پوتين اين پروژه از سرگرفته شد.

 .1خبرگزاري ايسنا.
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توافق كره جنوبي و امارات براي اداره كردن نيروگاه هستهاي براكه

1

شركت انرژي ( )KHNPكره جنوبي اعالم كرد كه براي اداره كردن چهار رآكتور
درحال ساخت نيروگاه هستهاي براكه امارات تا سال  2030با اين كشور به توافق رسيده
است.
بنابراين توافق كه در تاريخ  20جوالي در ابوظبي به امضا رسيد شركت KHNP
كره مسئول فعاليت چهار رآكتور پيشرفته  APR-1400در حال ساخت در امارات
خواهد بود .اين نخستين قرارداد يك شركت كرهاي در اين نوع با يك شريك خارجي
است.
در اين توافق كه از مي  2017آغاز خواهد شد ،شركت كرهاي هر سال  210نفر از
كاركنان خود را براي اداره كردن رآكتور به امارات اعزام خواهد كرد.
شركت انرژي هستهاي امارات ( )ENECقرار است هزينه اداره كردن اين راكتورها
را برعهده بگيرد ،ارزش اين توافق حدود  878ميليون دالر ازجمله پرداخت مخارج
زندگي كاركنان كرهاي خواهد بود.
امارات متحده عربي تالش كرده است تا بهرهبرداري بيشتري از منابع بادوام انرژي
داشته باشد و وابستگي به منابع فسيلي را كاهش دهد.
رسانههاي كرهاي اعالم كردهاند كه توافق اخير احتماالً باعث آن خواهد شد تا اين
كشور در آينده به توافقهاي هستهاي بيشتري با امارات دست يابد.

 .1خبرگزاري ايسنا ،كد خبر .95050102488

14

________________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
در سال  ،2009ائتالف چند شركت كرهاي به رهبري شركت دولتي برق كره

توانست به يك توافق  20ميليارد دالري براي ساخت  4رآكتور هستهاي با امارات دست
يابد كه نخستين صادرات تجهيزات هستهاي كره جنوبي بهحساب ميآيد.
سال گذشته پارك گئونهاي ،رئيسجمهور كره جنوبي براي بازديد از مراسم نصب
يكي از رآكتورهاي ساخته شده كرهاي در نيروگاه هستهاي براكه به امارات سفر كرد.
همچنين اخيراً شركت  KHNPيك توافق ديگر به نام توافق خدمات حمايت
فعاليت را با شركت  ENECامارات به امضا رساند .بنابر گفته رئيس اين شركت كرهاي،
اداره كردن رآكتورهاي اين نيروگاه در امارات براي صنايع كرهاي فرصتي بيسابقه است.
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