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اولویت های نخست جهان انرژی

 در سال 2020
ال .ان. جی  مصرف  میالدی،  سال ۲۰۲۰  در 
راه اندازی  داشت.  خواهد  چشمگیری  رشد 
پروژه هـــــای جدید ال. ان .جی و امضــــای 
قراردادهای ساخت تانکرهای غول پیکر حمل 
طبیعی  گاز  بازار  تقاضای  رشد  بر  ال. ان. جی 
از سوی دیگر، استقبال  بود.  تاثیرگذار خواهد 
از مصرف سوخت های زیستی در سال ۲۰۲۰ 
میالدی، به رکورد جدیدی دست خواهد یافت. 
انرژی ذخیره شده در باتری ها نیز یک دستاورد 
برق مصرفی  و  نقل  و  بزرگ در صنعت حمل 
خانه ها خواهد بود. صنعت انرژی در حالی قدم 
پروژه های  صدها  که  گذاشته   ۲۰۲۰ سال  به 
ادامه  در  است.  اجرا  در حال  دیجیتالی شدن 
 ۲۰۲۰ سال  ویژگی های  مهم ترین  به  نگاهی 

میالدی در حوزه انرژی خواهیم داشت.

ال. ان جی، سوخت دهه 2020 

ال ان جی،  سوخت  با  باری  کشتی های  ساخت 
منبع  این  مصرف  افزایش  برای  بزرگ  گامی 
دنیا،  سراسر  در  ساله  همه  است.  پاک  انرژی 
غول  کشتی  ده ها  خرید  یا  و  ساخت  سفارش 
پیکر دارای سوخت دوگانه در حال انجام است. 
میالدی،   ۲۰۲۰ سال  در  می شود  پیش بینی 

یابد.  افزایش  کشتی ها  این  ساخت  تقاضای 
هم اکنون کشتی های با ظرفیت ۱۸,۰۰۰ متر 
از گاز طبیعی برای پیمایش  مکعب می توانند 

خود در اقیانوس ها استفاده کنند.
از  استقبال  کانتینربر،  در بخش کشتی های 
است.  بوده  بینی ها  پیش  از  فراتر  ال .ان. جی 
تعدادی از مالکان کشتی ها نیز پروژه ی تغییر 
آغاز  را  ال. ان .جی  به  خود  شناورهای  سوخت 
کنند.  جویی  صرفه  هزینه ها  در  تا  اند  کرده 
سوخت  می توان  را  ال. ان. جی  ترتیب  این  به 

محبوب دهه ۲۰۲۰ میالدی دانست.

عبور از موانع توسعه سوخت های زیستی

پیشرفت هــــــای  میالدی،   ۲۰۱۹ سال  در 
چشمگیری در بازار مصرف سوخت های زیستی 
سال  در  موفقیت ها  این  تردید  بی  داد.  روی 
۲۰۲۰ نیز با سرعتي بیشتر تداوم خواهد یافت. 
تعدادی از شرکت های حمل و نقل و خدماتی 
استفاده از سوخت های زیستی در ناوگان خود 
سنجی،  امکان  مراحل  در  موفقیت  از  پس  را 

آغاز کرده اند. 
سوخت  مصرف  با  کانتینربر  کشتی  نخستین 
بندر  از  را  خود  مأموریت  اولین  نیز  زیستی 

اولویت های نخست جهان انرژی در سال 2020
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»روتردام« در مارس ۲۰۱۹ میالدی انجام داده 
کشتیرانی  شرکت های  از  دیگری  تعداد  است. 
در حال بررسی استفاده از این سوخت پاک در 

شناورهای خود هستند.
با  زیستی  پایدار  سوخت های  اکنون  هم 
به   ۳۰ نسبت  با  دریایی  فسیلی  سوخت های 
۷۰ درصد، مخلوط و مصرف می شود. نتایج به 
دست آمده قابل قبول و امیدبخش بوده است؛ 
مصرف  توسعه  سر  بر  مانعی  فنی  نظر  از  لذا 

سوخت های زیستی وجود ندارد.

تحقق رویای دیجیتالی شدن صنعت نفت

در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میالدی، نخستین 
از راهکارهای دیجیتال  برای استفاده  اقدامات 
سال  در  اینک  گردید.  آغاز  انرژی  صنعت  در 
فرا  نتیجه  به  دستیابی  زمان  میالدی،   ۲۰۲۰
رسیده است. در شرایط کنونی، باید انجمن های 
حامی دیجیتالی شدن تقویت شوند تا راه برای 
همراه  مشترک  طرح های  اجرای  و  هم افزایی 
نفت  صنعت  عملیاتی  استانداردهای  تعیین  با 
به  مشترک  استانداردهای  شود.  هموار  گاز  و 
فرآیند  در  کارایی  بهبود  و  هزینه ها  کاهش 
دیجیتالی شدن منجر می شود. از این فناوری، 

بیشتر و بیشتر خواهیم شنید.

باتری های قدرتمند در راهند

قدرتمندتــــــر  باتری های  نصب  و  عرضه  با 
قایق ها  کامیون ها،  روی خودروها،  بر  کاراتر  و 

استفاده  آغاز  شاهد  کوچک،  هواپیماهای  و 
نقل  و  حمل  صنعت  در  ابزار  این  از  تجاری 
نقلیه،  برق می تواند در وسایل  انرژی  هستیم. 

کنترل بهتری فراهم آورد. 
کاهش میزان انتشار دی اکسید کربن از دیگر 

مزایای باتری ها به شمار می رود.
بر  باتری  نصب  آزمایش  حال  در  محققان 

روی کشتی های کانتینربر هستند.
آستانه  در  انرژی  مفهوم ذخیره ســـــازی   
مختلفی  طرح های  و  دارد  قرار  انقالب  یک 
در  »مرسک«۱  شرکت  است.  توسعه  حال  در 
سرمایه گذاری  کربن،  انتشار  کاهش  مسیر 
باری  کشتی های  کردن  برقی  در  چشم گیری 
برق  ترتیب  بدین  اســت.  داده  انجام  خود 
مازاد ژنراتورها ذخیره و در زمان مــــورد نیاز 
مصرف می شود. این اقــــدام به کاهش مصرف 
با  کشتی ها  حرکت  زمان  تا  می گردد.  منجر 
وجود طوالنی  راهی  هم چنان  باتری ،   انرژی 

 دارد.
»یارا  شناور  میالدی،   ۲۰۲۰ سال  در   
خودکاِر  شناور  نخستین  عنوان  به  بیرکلند«۲ 
شد.  خواهد  انداخته  آب  به  دنیا  برقی  تمام 
پروژه های مشابهی نیز در حال اجرا است که 
خواهند  توجهی  قابل  محیطی  زیست  منافع 

داشت. عصر تغییر آغاز شده است.

1. Maersk

2.  Yara Birkeland

اولویت های نخست جهان انرژی در سال 2020
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جایگاه توسعه فناوری 

در صنعت نفت ایران
بررسی و واکاوی روند شرکت  های بزرگ در 
صنعت نفت و انرژی دنیا که آن  ها را پیشتازان 
فناوری می نامیم، می تواند ما را در دست یابی 
مطرح  سوال  قبال  در  مناسب  پاسخ های  به 
مشابه،  شرایطی  ایجاد  با  تا  کند  کمک  شده 
کنیم.  برنامه ریزی  آن ها  تحقق  برای  هم  ما 
یکی از مهم ترین  شاخص ها هزینه  های تحقیق 
ایران، براساس قانون  و توسعه است. در مورد 
داخلی  ناخالص  تولید  از  ۰/۷۲درصد  بودجه 
)GDP(۱ در کشور ما صرف هزینه  های تحقیق 
کشورهای  در  حالی که  در  می شود  توسعه  و 
از  تا چهار درصد  دو  بین  یافته عمدتاً  توسعه 
تولید ناخالص داخلی را صرف تحقیق و توسعه 

می کنند. 
شده  ارائه  جهانی  شاخص های  از  مورد  دو 
»شاخص  از:  عبارتند  معتبر  مراجع  توسط 
رقابت پذیری  »شاخص  و  جهانی«۲  نوآوری 
رتبه  نوآوری  جهانی  شاخص  در  جهانی«۳. 
شاخص  در  و  است   ۶۹ کشور،   ۱۲۶ از  ایران 
سرمایه انسانی و پژوهش، رتبه ایران ۴۵ است، 
که نسبتا خوب ارزیابی می شود. در هزینه کرِد 
در  ولی  است.   ۴۰ ما  رتبه  توسعه،  و  تحقیق 
قانون گذاری،  کیفیت  مثل  شاخص  ها  از  بعضی 

بازار،  پیچیدگی  کار،  و  کسب  شروع  سهولت 
 ۱۰۰ زیر  رتبه  های  کار،  و  کسب  پیچیدگی 

داریم، که یک نکته هشداردهنده است. 
رقابت پذیری  به  مربوط  شاخص  های  در 
جهانی رتبه ما در بین ۱۴۰ کشور، ۸۹ است. 
در مواردی مثل بازار تولید ۱۲۴، بازار نیروی 
مالی ۹۸، »آی .سی. تی«۴ ۸۰  نظام  کار ۱۲۶، 
و پایداری اقتصاد کالن ۴۴ است در خصوص 
کار  و  برای شروع یک کسب  نیاز  مورد  زمان 
ندارد.  تعریفی  چندان  که  است،   ۸۸ ما  رتبه 
رتبه ما در پویایی کسب و کار ۱۱۹ است. در 
ما  رتبه  است.   ۶۵ ما  رتبه  نوآوری  توانمندی 
در تولید مستندات علمی ۴۲ است، که نسبتاً 
و  دانشگاهی  نهادهای  کیفیت  در  نیست.  بد 
پژوهشی رتبه ما ۱۶ است، که باز نسبتاً رتبه 

قابل قبولی است. 
در پژوهش و فناوری در شرکت های پیشرو 
 ،۲۰۱۸ سال  در  موبیل«۵  »اگزون  شرکت 
درآمدی در حدود ۲۸۰ میلیارد دالر داشته و 
از این میان، بیش از یک میلیارد دالر- یعنی 
را  خود  درآمد  از  درصد-   ۰/۴ حدود  رقمی 
هزینه تحقیق و توسعه  کرده است. این شرکت 
به  وابسته  تحقیقاتی  مرکز   ۱۰ نفتی،  بزرگ 

  دکتر جعفر توفیقی

جایگاه توسعه فناوری در صنعت نفت ایران
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خود و ۷۱ هزار نیروی انسانی دارد که حدود 
۳ هزار نفر از آنها، نیروهای پژوهشی  هستند. 

میلیارد   ۳۹۶ شل«۶،  داچ  »رویال   شرکت 
حدود  میزان،   این  از  که  دارد،  درآمد  دالر 
به  را  درصد   ۰/۲ )حدود  دالر  میلیون   ۸۰۰
داده  اختصاص  توسعه  و  تحقیق  هزینه های 
و  تحقیقاتی   مرکز  چهار  شرکت،  این  است. 
از این تعداد، ۲۶ هزار  ۸۲ هزار نیرو دارد که 
نیرو عمدتاً نیروهای دانشی و یا افرادی هستند 
به  این شرکت مشغول  دانشی  مباحث  که در 

فعالیت اند.
 ،)NOCs( در میان شرکت های دولتی نفت 
دالر  میلیارد   ۳۱۵ »آرامکو«  سعودی  شرکت 
میلیون   ۵۹۱ میزان  این  از  که  دارد  درآمد 
اختصاص  توسعه  و  تحقیق  بخش  به  را  دالر 
مرکز   ۱۴ به عالوه،  درصد(؛   ۰/۱۶( است  داده 
نیرو و حدود ۲۵  وابسته، ۷۱ هزار  تحقیقاتی 

هزار نفر نیروی دانشی دارد. 
گاز،  و  نفت  زیرساخت های صنعت  به  نگاهی 
نشان می دهد که حدود ۹۴ واحد دانشگاهی 
و گاز  نفت  نوعی رشته  های  به  ایران  فعال در 
دانشگاهی  واحد   ۳۸ می کنند.  تدریس  را 
اختصاصاً رشته مهندسی نفت را تدریس کرده 
و ۲۳۶۶۴ دانشجو در رشته  های مرتبط با نفت 

و گاز مشغول به تحصیل هستند. 
دانشگاه  های  درصد   ۶۷ در  کنید  دقت  اگر 
ما رشته های مرتبط با نفت و گاز وجود دارد. 
در ۵۱ درصد از مراکز رشد، زمینه نفت و گاز 

فراهم است. در ۶۶ درصد از پارک  های علم و 
فناوری و در ۱۱  درصد از مراکز نوآوری، و در 
۶ درصد از شتاب  دهنده  ها نفت و گاز حضور 
و  درصد   ۶ بنیان  دانش  شرکت  های  در  دارد. 
در صندوق  های سرمایه  گذاری ۲ درصد حضور 
از  داریم. یعنی مشاهده می  کنید که هرچقدر 
دانشگاه به سمت صنعت حرکت می کنیم نقش 

ما کم رنگ تر می  شود. 
و  نفت  درصــــدی  دو  سهم  به عبارتی 
قابل  سهم  سرمایه  گذاری  صندوق های  از  گاز 
از  گاز  و  نفت  ۶ درصدی  نیست. سهم  قبولی 
شرکت  های دانش بنیان عدد پایینی است، یا 
در شتاب دهنده  های نفت و گاز حوزه انرژی ۶ 
درصد عدد پایینی است. ولی هرچه به سمت 
دانشگاه و زیرساخت های علمی حرکت می کنیم 
وضعیت نسبتاً بهتر می  شود.  اما این سوال که 
توسعه  عدم  علت  سال،   ۱۱۱ از  بعد  باالخره 
فناوری و نوآوری در بخش نفت و گاز چیست؟ 
سوال بسیار کلیدی است که طبیعتاً باید به آن 

پرداخته شود. 
بازیگران  در  الگو  نوع  دو  زیربنایی  طور  به 
اصلی صنعت نفت وجود دارد؛ ۱- »سازمان  های 
به  نیاز  سازمان ها  این  فّناوری«:  خلق کننده 
و  داشته  فناورانه  خروجی  های  خلق  توانایی 
توانمندی  های  و  فنّاوری  دانش،  به  به شدت 
فّناوری  این  تجاری  سازی  و  توسعه  برای  بازار 
پذیرنده  »سازمان  های   -۲ دارند.  وابستگی 
فنّاوری« که توانایی انتخاب و جذب ورودی های 

جایگاه توسعه فناوری در صنعت نفت ایران
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فّناورانه را داشته و برای این منظور بیشتر به 
توانمندی  های مدیریتی و سازمانی خود متکی 

هستند.
 

مبتنی   -۱ یا  کار  و  کسب  الگوی  یعنی 
شرکت  های  مانند:  است؛  فنّاوری  توسعه  بر 
»توتال«، »شل« و»بی  پی« و یا ۲- مبتنی بر 
نفت  ملی  شرکت  مانند  منابع،  از  بهره  برداری 
ایران، شرکت ملی نفت مکزیک و شرکت نفت 
شرکت هایی   -۳ الگوی  در  یا  و  بوده  نیجریه 
سعودی«،  »آرامکو  مالزی«،  »پتروناس  مانند 
الگوی  از  گذر  درحال  برزیل«  »پتروبراس 
»فّناور-محور«  الگوی  به  »تولید-محور« 
یک  حضور   که  داشت  اذعان  باید  هستند؛ 
پارادایم زیربنایی، این تفاوت ها را در الگوهای 

توسعه فنّاوری ایجاد می  کند. 
مدل ســــاده شده  ی توانمندی  های فّناوری 
 ۷)TRL(و به عبارتـی سطــوح آمادگی فناوری
و  پژوهش  انسانی،  منابع  مالی،  منابع  شامل 
توسعه دانش، ساخت نمونه اولیه آزمایشگاهی، 
تولید  باالخره  پایلوت و  تولید نمونه  ساخت و 
همگی  که  است  فروش  و  تجاری  سازی  انبوه، 
بعد از زیرساخت  ها و حکمرانی قرار می  گیرند. 

ببینید وضعیت ما چگونه است؟ 

با توجه به شاخص  هایی که در ابتدای مطلب 
وضعیت  می  توانیم  الگو  این  در  ما  شد،  ارائه 
خود را تحلیل کنیم. همان طور که پیشتر در 
ابتدای متن اشاره شد در ورودی  ها و ثبت نام 
دوره های دانشگاهی رتبه ایران ۲۳، در پژوهش 
نهاد های دانشگاهی  و توسعه دانش و کیفیت 
و پژوهشی رتبه ۱۶ و در تعداد مقاالت استناد 
شده رتبه ۴۱ گزارش شده است. اما زمانی که 
وارد ناحیه قرمز تصویر می  شویم، شاخص های 
ما عقب نشینی می کند! در بخش سرمایه  گذاری 
برروی بنگاه های کوچک و متوسط یا SME 8ها 
دانشگاه  و  همکاری صنعت  در  ما ۱۲۷،  رتبه 
رتبه ۸۹،  در سهولت حمایت از سرمایه  گذاران 
و  نوآوری  پذیرش  و در  ما ۱۲۳  رتبه  کوچک 
 ۷۱ ما  رتبه  شرکت ها  توسط  جدید  ایده  های 

اعالم شده است. 
 ،۷۵ فّناور،  شرکت  های  رشد  در  ما  رتبه 
 ،۹۱ بین المللی،  مشترک  سرمایه گذاری  در 
فناورانـــــه، ۱۱۴، در صادرات  همکاری های 
معامالت  در   ،۸۱ پیشرفتــــــه،  فناوری های 
مبتنی بر سرمایه  گذاری خطــــرپذیر و اتحاد 
زیرساخت  های دسترسی  و در  راهبردی ۱۱۲ 
از  یکی  که  خطــــــرپذیر  سرمایه گذاری  به 
محرک های توسعه فناوری است، رتبه ما ۱۱۱ 
است. در سهم سرمایه  گذاری های ریسک  پذیر 
از تولید ناخالص داخلی یا GDP رتبه ۹۲، در 
کار  و  کسب  یک  شروع  سهولت  و  حکمرانی 
رتبه ۷۲، در کیفیت قانون گذاری رتبه ۱۲۴ و 

جایگاه توسعه فناوری در صنعت نفت ایران
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در سیاست گذاری دولت بر اساس آینده  نگاری 
به  این جا  از  است.  شده  گزارش   ۹۷ ما  رتبه 
تدریج می  توانیم شکاف  ها را پیدا کرده و برای 

آینده برنامه  ریزی کنیم. 
ما ۲۳۶۶۴  اعداد گزارش شده  به  نگاهی  با 
رشته های  در  تحصیل  به  مشغول  دانشجوی 
از  درصد   ۴۲ در  داریم.  گاز  و  نفت  مرتبط 
و  رشد  مراکز  از  درصد   ۵۱ نوآوری،  مراکز 
حضور  دانشگاهی  واحدهای  از  درصد   ۶۷ در 
داریم، ولی در پارک  های علم و فّناوری و نیز 
درشرکت  های دانش بنیان سهم ما کاهش پیدا 

می  کند.
و  بین  المللی  مشترک  سرمایه گذاری  در   

و  فْناوری  صادرات  فّناورانه،  همکاری های  در 
حوزه های مشابه در بخــــش زیرساخت  های 
چندان  جایگاه  سرمایه  گذاری  صندوق  هـای 

مناسبی نداریم. 

راهکارهای پیشنهادی

اما سوال اینجاست که در شرایط کنونی چه 
راهکارهایی می  توانیم اتخاذ کنیم؟

یا  و  مدیریتی  بخش های  از  هریک  در 
در  داد.  پیشنهاد  را  مواردی  می توان  عملیاتی 
در  پیشنهادی  راهکارهای  و  چالش ها  ادامه، 

برخی بخش ها ارائه می شود:
نظیر  حکمرانی  وضعیت  بهبود  در   

 ،2018 در سال  موبیل«  »اگزون  پیشرو شرکت  در شرکت های  فناوری  و  پژوهش  در 
درآمدی در حدود 280 میلیارد دالر داشته و از این میان، بیش از یک میلیارد دالر- 
یعنی رقمی حدود 0/4 درصد- از درآمد خود را هزینه تحقیق و توسعه  کرده است. در 
میان شرکت های دولتی نفت، شرکت سعودی »آرامکو« 315 میلیارد دالر درآمد دارد 
به بخش تحقیق و توسعه اختصاص داده است  را  این میزان 591 میلیون دالر  از  که 
)0/16 درصد(؛ به عالوه، 14 مرکز تحقیقاتی وابسته، 71 هزار نیرو و حدود 25 هزار نفر 

نیروی دانشی دارد. 
دو نوع الگو در بازیگران اصلی صنعت نفت وجود دارد؛ 1- »سازمان های خلق کننده 
فّناوری«: این سازمان ها نیاز به توانایی خلق خروجی های فناورانه داشته و به شدت به 
دانش، فّناوری و توانمندی های بازار برای توسعه و تجاری سازی این فّناوری وابستگی 
ورودی های  جذب  و  انتخاب  توانایی  که  فّناوری«  پذیرنده  »سازمان های   -2 دارند. 

توانمندی های  به  بیشتر  منظور  این  برای  و  داشته  را  فّناورانه 
مدیریتی و سازمانی خود متکی هستند. 

جایگاه توسعه فناوری در صنعت نفت ایران
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پاگیر  و  دست  قوانین  و  اداری  بوروکراسی 
می توانیم با تدوین قوانین و مقررات تسهیل گر 
مانند  بنیان،  دانش  شرکت  های  ورود  برای 
نوآوری  صندوق  ضمانت نامه  پذیرش  ابالغیه 
بهبود  یا  و  معامالت  کلیه  در  شکوفایی  و 
شاخص  های سهولت کســـب و کار، مسیر را 

روشن تر کنیم.
صنعت  آتی  فّناورانه  نیازهای  اعالم  در   
اقداماتی چون تدوین سیاست  های الزم  نفت، 
فّناوری های  و  نیازها  آینده نگاری  جهت  در 
توسعه  راه  نقشه  تدوین  نفت،  صنعت  آینده 
گرفته  صورت  آینده نگاری  برمبنای  فناوری 
تقویت  و  توسعه  و  اصلی  شرکت  های  توسط 
واحد های »تحقیق و توسعه« در صنعت قابل 

اجرا است.
 در بخش اقتصاد دولتی و نبود رقابت، عدم 
شکل  گیری رقابت، استفاده از قوانین و مقررات 
الزم در راستای تسهیل رقابت در سطح صنعت 

به منظور توانمندسازی بخش خصوصی.
 ایجاد منطقه نوآوری و فّناوری نفت و گاز، 
استفاده از ظرفیــــت فعلی شرکت  های دانش 
بنیان، حمایت از شرکت های نوپا یا استارتاپ ها 

و شتاب دهنده  های حوزه نفت و گاز.
مراکز  فعالیت  های  هم ســــویی   ضرورت 
پژوهشی با نیازهـــــای صنعت، توسعه نقش 
نهاد  با عنوان »  گاز  و  نفت  پژوهشگاه  هـــای 
ایفای  راستای  ۹در   RTO یا  توسعه«  و  تحقیق 
نقش واسط بین صنعت و دانشگاه، که تاکنون 

ایفا کرده  پژوهشگاه صنعت نفت این نقش را 
اولویت- تعیین  نماید.  ایفا  بهتر هم  ومی  تواند 

 های فّناورانه نفت براساس نیازهای عملیاتی و 
دانشگاه  ها  پژوهشی  فعالیت  های  کردن  هم سو 

با نیازهای فّناورانه صنعت نفت.
انتقال  و  فّناوری  یادگیری  به  اهتمام   
انسانی  نیروی  تربیت  خارج کشور؛  از  فناوری 
ماهر و متخصص مرتبط با فّناوری در دانشگاه-

 ها، تغییر رویکردی است، که احتماالْ باید در 
دانشگاه  ها اتفاق بیفتد. 

 تأسیس کنسرسیوم  های تحقیق و توسعه 
در جهت تولید و انتشار دانش طراحی و تسریع 

در ورود دستاوردهای فّناورانه به بازار.
بنیان  با شرکت  های دانش  انعقاد قرارداد   
از  استفاده  پژوهشی،  مشاوران  به کارگیری  و 
را  فّناوری  بتوانند  که  کارگزاری  شرکت  های 
بازاریابی کرده و به دانشگاه  ها، مراکز تحقیقاتی 

و شرکت  های دانش بنیان کمک کنند. 
 طراحی و راه  اندازی نظام استاندارد برای 

کاالها و فنّاوری  های تولید داخل. 

1. Gross Domestic Product

2. Global Innovation Index (GII)

3. Global Competitiveness Index (GCI)

4. Information and Communications Technology

5.  ExxonMobil

6.  Royal Dutch Shell

7.  Technology Readiness Levels

8.  Small and Medium-sized Enterprises

9.  Research and Technology Organisations

جایگاه توسعه فناوری در صنعت نفت ایران
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مدیریت نفت و انرژی در نروژ، دارای نکات آموزنده و قابل توجهی است.
 این نوع مدیریت را می توان نمونه ای از یک حکمرانی خوب و موثر در نفت و انرژی دانست.
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در سطح بین المللی، حکمرانی خوب۱  به عنوان 
یکی از اهداف حیاتی در میان اهداف توسعه در 
نظر گرفته می شود. مرکز سیاست پژوهي انرژي 
در  لندن۲  بین المللي  امور  مطالعات  موسسه 
زمینه  هاوس۴  چتهام  به همراه  داندي۳  دانشگاه 
بحث و گفتگوي نمایندگاني از شرکت هاي نفتي 
ملي و بین المللي، دولت ها، سازمان های مردم-

نهاد و موسسات مالي از ۲۳ کشور تولیدکننده 
را  توسعه(  حال  در  و  )توسعه یافته  گاز  و  نفت 
الگوي  و۴۰  پروژه  اصلي  نتایج  کردند.  فراهم 
قالب  در  نفت  بخش  در  حکمراني  مناسب 
شد.  منتشر  هاوس  چتهام  اسناد  در  گزارشی 
خالصه ای از نکات مهم درباره ساختار حکمرانی 

خوب در نفت در ادامه ارائه می شود.

اصول کلي است که  دارای   حکمراني خوب 
مباني  و  معیارها  ضوابط،  توسعه  براي  آن ها  از 
دستورالعمل ساختار حکمراني استفاده مي شود. 
اهداف،  شفافیت  اصول،  این  مهمترین  از  یکی 
نقش ها و مسئولیت ها است. بدون توجه به مدل 
سازماني حاکم بر بخش نفت، شفافیت اهداف، 
نقش ها و مسئولیت در سازمان ها اهمیت کلیدي 
دارد. شفاف نبودن اهداف مي تواند به دستورهاي 

منجر  خط مشي  توقف  و  دوباره کاري ها  متضاد، 
تصمیم  یا  راهبرد  خط مشي،  هر  براي  شود. 
عملیاتي، نتایج قابل انتظار تصمیم و این که چه 
کساني و چگونه در آن درگیر هستند باید وضوح 
و شفافیتي مناسب داشته باشند. افرادي که در 
فرآیند تصمیم گیري مشارکت دارند باید مطمئن 
باشند چه افراد یا گروه هایي مسئول ورودي ها۵، 
طرز عمل، تأیید تصمیم، اجراي تصمیم و پایش 
نقش ها  توزیع  کلي  مدل  شکل-۱  هستند.  آن 
نفت  حکمراني  بخش  در  اصلي  بازیگران  بین 
در  کلیدي  موضوعات  مي دهد.  نشان  را  گاز  و 

این باره عبارت انداز:
   تعیین اهداف، نقش ها و مسئولیت ها

   مرزهاي خط مشي گذاري و تدوین راهبرد
   تعیین موقعیت مسئول تنظیم مقررات

)NOC( هدف شرکت ملی نفت   
   رابطه NOC و دولت

)IOC()در  نفت  فراملیتی  شرکت  نقش     
صورت فعالیت در یک کشور(. 

معموالً وزارت نفت و NOC بر سر مسئولیت هاي 
خط مشي گذاري و تدوین راهبرد دارای مواضعی 
متفاوت و مختلف اند دارند و حتي این دو )راهبرد 

و خط مشي( مرزهایي مشخص ندارند. 

نکاتی درباره ساختار حکمرانی خوب 

در صنعت نفت

نکاتی درباره ساختار حکمرانی خوب در صنعت نفت
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شکل 1- طرح کلي کارکردهاي حکمراني و مسئولیت ها

تنظیم  براي  نفت  وزیر  که  وقتي  مثال  براي 
خط مشي انرژي در هیئت مدیره NOC حضور 
مي یابد، نقش او به عنوان نماینده مردم و زماني 
این هیئت  که در یک تصمیم گیري تجاري در 
شرکت  سهام دار  به عنوان  او  نقش  دارد،  حضور 

از  بسیاري  براي  مي یابد.  اهمیت  )سودآوري( 
شرکت های ملی نفت، به ویژه آن هایي  که در حال 
رقابتي کردن بخش نفت هستند، محل نهادهاي 
تنظیم مقررات صنعت و اندازه قدرت اعطایي به 

آن ها سئواالتي بسیار حیاتي و مهم اند. 
ظرفیت  به  مقررات  تنظیم  کارکرد  اثربخشي 
و اختیار نهاد مربوطه و تمایل دیگر بازیگران به 
پذیرش این اختیار بستگي دارد. نیاز به کنترل 
از راه قوانین و نیاز به اثربخشي عملیاتي همواره 
باید در تعادل باشند. مدل هاي سازماني متفاوت 
و  نروژ  مدل هاي  و  دارند  وجود  زمینه  این  در 
در  طیف اند.  یک  انتهایي  سر  دو  معرف  مالزي 
وزارت خانه،  در  خط  مشي گذاري  وظایف  نروژ، 
سازمان هایي  در  نظارت  و  مقررات  تنظیم 
 NOC در  عملیات  و  کرده  انتخاب  دولت  که 

حکمراني خوب دارای اصول کلي است که از آن ها براي توسعه ضوابط، معیارها و مباني 
دستورالعمل ساختار حکمراني استفاده مي شود. یکی از مهمترین این اصول، شفافیت 
دستورهاي  به  مي تواند  اهداف  نبودن  شفاف  است.  مسئولیت ها  و  نقش ها  اهداف، 

متضاد، دوباره کاري ها و توقف خط مشي منجر شود.
مطالعاتی که درخصوص مدل نروژ صورت گرفته نشان می دهد رویکرد تفکیک وظایف 
و کارکردها به دالیلی به بهبود عملکرد بخش نفتی نروژ کمک کرده است. در حوزه 
مقررات گذاری )تنظیم گری( نهادی به نام مدیریت نفت نروژ، رگوالتور، نهاد نظارتی و 
مشاور فنی است که مشاوره فنی مستقل درباره نفت به وزارتخانه برای تسهیل کنترل 
شرکت ملی نفت نروژ و دیگر فعاالن نفت فالت قاره نروژ ارائه می دهد. عمده نیروهای 

و دانش دقیقی درخصوص فالت  نفتی داشته  نهاد تخصص  این 
قاره نروژ دارند.

نکاتی درباره ساختار حکمرانی خوب در صنعت نفت
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مدل  در  مقابل،  در  هستند.  مجزا  یکدیگر  از 
مالزیایي وزارت خانه وجود ندارد. 

صورت  نروژ  مدل  درخصوص  که  مطالعاتی 
وظایف  تفکیک  رویکرد  می دهد  نشان  گرفته 
بخش  عملکرد  بهبود  به  به دالیلی  کارکردها  و 
نفتی نروژ کمک کرده است؛ نخست، با تفکیک 
صورت  به  توانسته  نفت  ملی  شرکت  وظایف 
تمرکز  تجاری  فعالیت های  بر  اختصاصی تری 
بهبود بخشیده  را  کرده، عملکرد عملیاتی خود 
دولت  برای  را  بلندمدت  یا  کوتاه  مالی  بازده  و 
مستقل  نهادهای  ایجاد  با  دوم،  دهد.  افزایش 
در  دولت  توان  قانون گذاری،  و  سیاست گذاری 
مقایسه  نیز  و  ملی  شرکت  عملکرد  بر  نظارت 
در  و  یافته  بهبود  صنعت  مختلف  بازیگران 
حوزه  در  است.  شده  بهتر  کلی  عملکرد  نتیجه 
نام  به  نهادی  )تنظیم گری(  مقررات گذاری 
و  نظارتی  نهاد  رگوالتور،  نروژ،  نفت  مدیریت 
مشاور فنی است که مشاوره فنی مستقل درباره 
شرکت  کنترل  تسهیل  برای  وزارتخانه  به  نفت 
قاره  فالت  نفت  فعاالن  دیگر  و  نروژ  نفت  ملی 
نهاد  این  نیروهای  عمده  می دهد.  ارائه  نروژ 
تخصص نفتی داشته و دانش دقیقی درخصوص 

فالت قاره نروژ دارند.
مي توان بدون وجود یک NOC هم به اهداف 
ترجیح  تولیدکنندگان  اما  یافت،  دست  توسعه 
این  مسئله  باشند.  داشته   NOC یک  مي دهند 
به  عمل  آزادي  و  استقالل  قدر  که چه  جاست 
آن داده شود؛ چه قدر سودمحور باشد و با توجه 

باید  نهاد چگونه  این  کشور،  متغیر  نیازهاي  به 
تغییر کند و تکامل یابد. نقش IOC در حکمراني 
نهاد  این  است.  محدود  به وضوح  میزبان  کشور 
انجام  و  اقتصادي  نتایج  به  دست یابي  به دنبال 
قوانین  و  قراردادي  تعهدات  براساس  عملیات 

ملي و بین المللي است. 
وظایف  خوب،  حکمرانی  ساختار  تعریف  در 
به  جدول-۱  در  که  می شود  عنوان  اصولی  و 
مهمترین  جمله  از  است.  شده  پرداخته  آن ها 
این وظایف، توجه ویژه به اهداف است. منظور 
و  هدایت  براي  که  هستند  آن هایي  اهداف۶  از 
راهنمایي شرکت هاي فعال در بخش نفت تهیه 
شده اند. اهداف مي توانند خاصیت انگیزشي و یا 
الزامي داشته باشند. در شرکت هاي بین المللي، 
اهداف الزامي )براي حفاري، توسعه و ...( اغلب 
قرارداد  مذاکرات  در  تعیین شده  شرایط  در 
مشخص مي شوند. در NOC ها، اهداف مي توانند 
نسبي  اهمیت  باید  دولت  باشند.  انعطاف پذیرتر 
مجریان  براي  روشن  به صورت  را  اهداف  این 
عملیات مشخص کند. در مقابل، اهداف جزیي۷ 
در  و  دقیق تر  به صورت  اهداف،  این  دارند.  قرار 
گاز  و  نفت  شرکت هاي  براي  عملیاتي  سطح 
تنظیم مي شوند و مي توانند شامل مقدار تخلیه 
منابع، حجم تولید و هم چنین اهداف مربوط به 
هزینه و بهره وري باشند. مقررات، مانند مقررات 
HSE، قوانین کار و قوانین حسابداري را دولت 

را  کار  این  نفت  وزارت  )الزاماً  مي کند  تعیین 
انجام نمي دهد(. 
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نکاتی درباره ساختار حکمرانی خوب در صنعت نفت

جدول1-  وظایف و اصول حکمراني خوب و سواالت مرتبط

سواالت مرتبطاصول حکمرانيوظایف حکمراني

تعریف اختیار و مسئولیت 
براي تنظیم و دست یابي 

به اهداف

شفافیت در اهداف، 
نقش ها و مسئولیت ها

چه کسي مسؤل تنظیم اهداف کلي  
اختیارات چگونه است و مسئولیت ها چگونه 

تعیین مي شوند؟

توسعه پایدار براي انتخاب اهداف
کدام اهداف و چرا انتخاب شده اند؟نسل هاي آینده

دست یابي به اهداف
 توانمندسازي

 براي اجراي نقش هاي 
واگذارشده

براي انجام اثربخش نقش ها، هر کدام از 
بازیگران چگونه باید عمل کنند؟ براي 

توانمندسازي وکمک به دیگر بازیگران، یک 
بازیگر باید چه کار کند؟

اطمینان از دست یابي به 
اهداف

پاسخ گویي در قبال 
تصمیمات و عمل کرد 

دولت و سهام داران چگونه از تامین اهداف 
اطمینان مي یابند؟ 

چگونه مي توان تصمیم گیرندگان را در 
مقابل عمل کردشان مسئول دانست؟

توانمندسازي براي اتخاذ 
تصمیمات خوب

شفافیت و دقت 
اطالعات

تصمیم گیرندگان براي اتخاذ تصمیمات 
خوب به چه اطالعاتي نیاز دارند؟ 

1. Good Governance

2. CEPMLP

 3.Dundee

4.Chatham House

 5. inputs

 6.Objectives

7.Targets
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نفت و گاز

سایه کابوس اژدهاي کرونا بر صنعت شیل

چشم انداز بازار نفت در سال 2020

10 روند مهم  بازار نفت در سال 2020

10 شغل پردرآمد صنعت نفت و گاز

بازار »ال. ان. اجی« در 2020 رقابتی و در حال توسعه
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با شیوع ویروس کرونا، رانندگان آمریکایي در 
بنزین  خرید  برای  کمتری  پول  بنزین ها  پمپ 
می پردازند. از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون، 
یافته  بنزین و گازوییل ۶ درصد کاهش  قیمت 
است. شیوع ویروس کرونا و ابتالی ۴۷۰۰۰ نفر 
اتفاق  این  دلیل  مهمترین  نفر،   ۱۳۶۹ مرگ  و 
بوده است. در شکل-۱، قیمت هر گالن بنزین و 
گازوییل در یک دهه اخیر نشان داده شده است.

شکل 1-قیمت یک گالون بنزین و گازوئیل 

در یک دهه اخیر در آمریکا

نفت  قیمت  افول  میالدی،   ۲۰۱۰ دهه  در 
فناوری  توسعه  با  نفت  افزایش عرضه  آغاز شد. 
سقوط  دلیل  مهمترین  هیدرولیک،  شکست 
بهای نفت بوده است. در کارزار انتخابات ۲۰۲۰ 
ایاالت متحده نیز بحث های زیادي پیرامون ابعاد 

روش،  این  در  می خورد.  چشم  به  فناوری  این 
با تزریق پرفشار آب و مواد شیمیایی به اعماق 
زمین، ساختارهای شیل باز شده و نفت به دام 

افتاده استخراج می شود.
آدام روزنکواگ، مشاور سرمایه گذاری انجمن 
از  درستی  درک  مردم  می گوید:  آر۱  اند  جی 
بازار  در  شیل  نفت  کار  و  کسب  نقش آفرینی 
جهانی نفت ندارند. در یک دهه گذشته، مصرف 
افزایش  روز  در  بشکه  میلیون   ۱۳ نفت  جهانی 
از  مصرف  افزایش  این  درصد   ۷۵ است.  یافته 

میادین شیل آمریکا تامین شده است.
در  نفت  قیمت  کاهش  دلیل  مهمترین 
هفته های اخیر، کاهش فعالیت های اقتصادی در 
چین پس از شیوع ویروس کرونا است. مصرف 
روبرو  توجهی  قابل  کاهش  با  چین  در  نفت 
کاهش  از  انرژی  بین المللی  آژانس  است.  شده 
۳۰ درصدی چشم انداز تقاضای نفت خبر داده 
است. در قیمت کنونی نفت، تقریبا همه عملیات 

جدید شکست هیدرولیک غیرسودآور است. 
اتفاقات  از  احتماال  زیست  محیط  حامیان 
است  اما صنعت شیل ممکن  کنونی شادمانند. 
با  شیل  صنعت  گردد.  روبرو  رکود  سال ها  با 
است  و ممکن  پیش می رود  به  لرزان  گام هایی 

سایه کابوس اژدهاي کرونا 

بر صنعت شیل  
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قیمـــــت های  به  که  پیش  دهه  یک  اتفاقاتی 
سه رقمی نفت منجر شد، بار دیگر تکرار شود.

سایه رکود بر صنعت نفت و گاز
از ابتدای سال جاری، ما شاهد کاهش تدریجی 

قیمت ها در بازار انرژی بوده ایم.
انرژی در  بازار  مکس کرانگل۲، مدیر پژوهش در 
ماه  اکسپرت۳ می گوید: در یک  آر جی  ان  موسسه 
اخیر، قیمت هر بشکه نفت برنت ۲۰ درصد کاهش 
پدیده  با  ما  نشان می دهد  یافته است. همه شواهد 
در  غیررسمی  منابع  هستیم.  روبرو  بازار  در  مهمی 
دولت چین اعالم کرده تقاضای نفت کشورشان ۲۰ 
کاهش  روز  در  بشکه  میلیون  سه  با  برابر  و  درصد 
یافته است. این اتفاق بی سابقه بوده است. در شرایط 
کنونی، دریافت اطالعات قابل اعتماد از شاخص های 
دلیل  همین  به  است.  دشوار  بسیار  چین  اقتصادی 

پیش بینی اتفاقات آینده با چالش روبرو می باشد.
وست  و   برنت  نفت های  قیمت   ،۲ شکل  در 
 ۲۰۱۰ سال  ابتدای  از  اینترمدیت  تگزاس 

میالدی تاکنون نشان داده شده است.

 شکل2- قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت 

در یک دهه اخیر

دالیل  اخیر  ماه  دو  در  نفت  قیمت  سقوط 
مختلفی دارد، اما شیوع ویروس کرونا، مهمترین 
عامل تاثیرگذار بر سقوط کنونی به شمار می رود. 
مشاوره  موسسه  اجرایی  مدیر  ایبنکس۴،  بیل 
زمستانی  با  ما  می گوید:  پارتنرز۵  آلیکس  انرژی 
گرم و غیرعادی در نیمکره شمالی روبرو هستیم. 
به همین دلیل تقاضای نفت دستگاه های گرمایشی 

رشدی کمتر از پیش بینی ها داشته است.
گزارش های اخیر اداره اطالعات انرژی ایاالت 

مهمترین دلیل کاهش قیمت نفت در هفته های اخیر، کاهش فعالیت ها اقتصادی در چین پس 
از شیوع ویروس کرونا است. آژانس بین المللی انرژی از کاهش 30 درصدی چشم انداز تقاضای 
نفت خبر داده است. در قیمت کنونی نفت، تقریبا همه عملیات جدید شکست هیدرولیک 
غیرسودآور است. فعالیت های صنعت نفت شیل در شرایط کنونی با چالش بزرگی روبرو شده، 
چرا که این عملیات بسیار پرهزینه است. پرهزینه ترین بخش عملیات شکست هیدرولیک، 

تامین بودجه حفاری اولیه است. عالوه بر هزاران فوت حفاری عمودی، 
باید به صورت افقی نیز همین میزان حفاری ادامه یابد.
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متحده نشان می دهد چین دومین مصرف کننده 
است.  متحده  ایاالت  از  پس  دنیا  نفت  بزرگ 
کاهش چشمگیر در مصرف نفت چین بر بازارهای 
گذاشته  برجای  توجهی  قابل  تاثیر  انرژی  جهانی 
در  نفت  بازار  ویروس،  این  شیوع  از  پیش  است. 
مشخص شدن  با  اما  داشت،  قرار  متوازن  شرایط 
ابعاد فاجعه آمیز این ویروس، بازار با مازاد عرضه و 

کاهش قیمت ها روبرو شده است.
شرایط  در  شیل  نفت  صنعت  فعالیت های 
که  چرا  شده،  روبرو  بزرگی  چالش  با  کنونی 
پرهزینه ترین  پرهزینه است.  بسیار  این عملیات 
بخش عملیات شکست هیدرولیک، تامین بودجه 
حفاری اولیه است. عالوه بر هزاران فوت حفاری 
میزان  همین  نیز  افقی  به صورت  باید  عمودی، 
با  شیمیایی  مواد  ادامه،  در  یابد.  ادامه  حفاری 
فشار باال به داخل مخزن تزریق گردد تا نفت های 
برای  صنعت  این  شود.  استخراج  افتاده  دام  به 
مداوم  حفاری های  نیازمند  تولید  میزان  حفظ 
افت  با  سرعت  به  تولید  میزان  که  چرا  است، 

روبرو می شود.
قیمت بازار در نفت، تعیین کننده سودآوری این 
روش است و اقتصادی بودن این عملیات اکتشاف 

و تولید در گروی قیمت نفت خواهد بود.
پس از تنش های نظامی ایران و ایاالت متحده 
باال  دالر   ۶۵ تا  نفت  قیمت  ژانویه،  اول  هفته  در 
رفت، اما هم اکنون شاهد کاهش ۱۵ دالری قیمت 
قیمتی ۵۰  فاصله  در  نفت شیل  هستیم. صنعت 
دارد.  قرار  زیان  و  برزخ سودآوری  در  تا ۶۵ دالر 

غول های نفتی نظیر شل، اکسون  و دیگران بخشی 
واگذار  را  در سازندهای شیل  دارایی های خود  از 
حد  از  کمتر  آن ها  سودآوری  که  چرا  کرده اند. 
انتظار بوده است. بسیاری از شرکت های کوچک با 
ورشکستگی روبرو شده اند و در بازپرداخت وام های 
پرداخت  از  نیز  بانک ها  ناتوانند.  شده  دریافت 
تسهیالت مالی جدید به آن ها خودداری می کنند.

نوسانات قیمت نفت، بزرگترین کابوس صنعت 
نفت شیل به شمار می رود. تعداد دکل های حفاری 
سال  به  نسبت  درصد   ۲۵ نفت شیل  میادین  در 

گذشته کمتر شده است.
به نظر می رسد انقالب منابع شیل در آستانه 
فاصله  در  نفت  بازار  است.  گرفته  قرار  نابودی 
قیمت های  میالدی،  تا ۲۰۰۸  سال های ۱۹۹۹ 
۱۱ تا ۱۴۴ دالر را تجربه کرد. گویی این اتفاق 
شوک  در  اما  دهد.  رخ  است  ممکن  دیگر  بار 
شیل  صنعت  از  احتماال  نفت،  قیمت  بعدی 
خبری نخواهد بود و خودروهای برقی، پرچمدار 

بازار هستند!
 منبع:

https://fortune.com/2020/02/15/

coronavirus-oil-prices-fracking/

1 G&R Associates

2 Max Krangle

3 NRGExpert

  4 Bill Ebanks

5 AlixPartners
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سال ۲۰۲۰ میالدی با چالش های کم  و بیش 
مشابهی با سال گذشته در بازار نفت و گاز روبرو 
خواهد بود. در ادامه مهم ترین عوامل تاثیرگذار 

بر این بازار را مرور خواهیم کرد:
 توافق تجاری ایاالت متحده و چین

دو اقتصاد بزرگ جهان امروز )ایاالت متحده بزرگترین 
نفت  واردکننده  بزرگترین  چین  و  نفت  تولیدکننده 
دنیا است(، پس از ماه ها جنگ تجاری توافق کرده اند 
تا در گام نخست، به مدت ۱۸ ماه از هرگونه تغییر 
ترتیب  بدین  کنند.  تجاری، خودداری  تعرفه های  در 
شکل-۱،  در  هستیم.  نفت  قیمت  رشد  آغاز  شاهد 
اکتبر  از  چین  کشور  اقتصادي  شاخص هاي  نمودار 
۲۰۱۸ تا نوامبر ۲۰۱۹ میالدي نشان داده شده است.

شکل1- نمودار شاخص های اقتصادی چین

سوخت های دریانوردی 2020
کاهش  مقررات  میالدی،   ۲۰۲۰ سال  ابتدای  از 
المللی  گوگرد سوخت های دریایی »سازمان بین 

ترتیب  بدین  است.  شده  اجرایی  دریانوردی«۱ 
کشتی ها  سوخت های  در  محلول  گوگرد  میزان 
باید حداکثر ۰/۵درصد باشد. هم چنین در صورت 
استفاده از سوخت های دارای گوگرد بیشتر، باید 
جداسازی  برای  اسکراب  پرهزینه ی  تجهیزات 
گردد.  نصب  عرشه  روی  بر  یافته  انتشار  گوگرد 
انتظار می رود قیمت انواع سوخت های دریانوردی 
با اجرایی شدن این مقررات، با افزایش روبرو شود.

اداره ی اطالعات انرژی ایاالت متحده در اوایل 
سال ۲۰۱۹ میالدی پیش بینی کرده بود که به 
دلیل تغییر در فرآیند پاالیشگاه ها برای انطباق با 
مقررات سوخت های دریایی، شاهد افزایش نرخ 
اساس،  براین  بود.  خواهیم  پاالیشگاه ها  فعالیت 
میزان پاالیش روزانه پاالیشگاه های این کشور با 
رشد ۳ درصدی به ۱۷/۵ میلیون بشکه در سال  

۲۰۲۰ میالدی خواهد رسید.
 پیش بینی »گلدمن ساکس«۲ نشان می دهد 
قیمت  دریایی،  سوخت های  مقررات  اجرای  با 
و  شده  تثبیت  دالر   ۶۰ سطح  در  برنت  نفت 
بیشتری  قیمت های  با  نیز  بنزین  برش های 
تاثیر  نمودار  شکل-۲،  در  شد.   خواهد  مبادله 
نفت  دو  قیمت  بر  دریایي  سوخت هاي  مقررات 

سبک نشان داده شده است.

چشم انداز بازار نفت

 محسن داوری در سال 2020
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شکل 2- نمودار تاثیر سوخت های دریایی بر قیمت نفت

توافق کاهش تولید اوپک
پس از اعالم تمدید توافق »اوپک پالس« در اوایل 
دسامبر ۲۰۱۹ میالدی و افزودن ۵۰۰ هزار بشکه 
میلیون   ۱/۷ مجموع  در  تولید،  کاهش  میزان  به 
 ۲۰۲۰ سال  ابتدای  در  اوپک  تولید  از  بشکه 
نمودار  شکل-۳،  در  است.  شده  کاسته  میالدی 
تا   ۲۰۱۸ دسامبر  از  اوپک  اعضاي  نفت  تولید 
نوامبر ۲۰۱۹ میالدي نشان داده شده است. پس 
راستای  در  نفتی«-  »فریز  توافق  تمدید  اعالم  از 
کاهش تولید نفت- شاهد رشد اندک قیمت نفت 
ویژه  به  بازار  در  قیمت  رشد  انتظارات  اما  بودیم. 
در بلندمدت، اندک است. تولید نفت خام ایاالت 
۱۰/۹۹میلیون  و  خود  میزان  باالترین  در  متحده 

بشکه در روز قرار دارد.
رشد تولید از منابع شیل، در کاهش واردات 
بوده  تاثیرگذار  عامل  مهم ترین  این کشور  نفت 
نزدیکی  در  نیز  نروژ  و  برزیل  نفت  تولید  است. 
قرار  کشورها  این  برداشت  ظرفیت  مقدار  اوج 

دارد.
مارس  ماه  در  خود  بعدی  نشست  در  اوپک 
تمدید  و  تولید  بیشتر  کاهش  مورد  در   ،۲۰۲۰
لیبی،  کرد.  خواهد  تصمیم گیری  توافق،  زمان 

و   سیاسی  مشکالت  دلیل  به  ونزوئال  و   ایران 
اقتصادی، از سهمیه بندی معاف خواهند بود.

شکل 3- نمودارتولید نفت اعضای اوپک )بر حسب میلیون 
بشکه در روز(

تنش های ژثوپلیتیک
تولید  نوسانات  میالدی،   ۲۰۲۰ سال  در 
تنش های  دالیل  به  محصول  این  قیمت  و  نفت 
لیبی  داشت.  خواهد  وجود  هم چنان  ژثوپلیتیک 
افزایش  است و طرح های  روبرو  با آشوب داخلی 
تولید این کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد. از 
سوی دیگر، پس از حمالت هوایی ارتش آمریکا 
شاهد  سوریه،  و  عراق  در  مردمی  پایگاه های  به 
اوج گیری تنش های سیاسی در خاورمیانه بوده ایم.

 منبع:

https://www.icis.com/explore/resources/
news/2019/12/31/10456305/outlook-20-
fundamentals-supportive-of-oil-prices-
in-2020
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سال پرفرازونشیب ۲۰۱۹ میالدی در حالی به 
پایان رسید که در آن شاهد رویدادهایی قابل 
پیش بینی بودیم، نظیر دو بار تمدید توافق نفتي 
اوپک و روسیه و حمالت سپتامبر به تاسیسات 
نفتی آرامکو که به حذف چند هفته ای ۵ درصد 

عرضه جهانی نفت منجر شد.  
سال ۲۰۲۰ میالدی نیز در حالي آغاز شده 
است که می توان پیش بینی کرد در این سال 
زننده ی  برهم  ژئوپلیتیک  اتفاقات  شاهد  نیز 

شرایط بازار باشیم. 
عوامل  تاثیر  تحت  سال  این  در  نفت  بازار   
مختلفی در ایاالت متحده و دنیا خواهد بود که 
در ادامه به ۱۰ پیش بینی مهم صنعت نفت و 

گاز پرداخته می شود:

1.تولید نفت شیل ایاالت متحده هم چنان 
با رشد همراه خواهد بود

اگرچه سرعت رشد تولید نفت شیل با کاهش 
روبرو شده است، اما همه تحلیلگران و سازمان ها 
انتظار دارند که عرضه ی نفت ایاالت متحده در 
همراه  رشد  با  هم چنان  میالدی   ۲۰۲۰ سال 
باشد. اگرچه سرعت این رشد کمتر از گذشته و 
به ویژه به دلیل کاهش سرمایه گذاری ها خواهد 

بزرگترین  هم چنان  متحده  ایاالت  اما  بود، 
تولیدکننده نفت غیراوپک است.

توجه،  قابل  تغییر  بدون  دکل ها  تعداد   .2
ثابت خواهد بود

با  مقایسه  در   ۲۰۱۹ دسامبر   ۲۰ در  اگرچه 
کاهش  شاهد  میالدی،   ۲۰۱۸ دسامبر   ۲۰
۲۵۰ عددی تعداد دکل های حفاری در ایاالت 
تعداد  تدریج شاهد رشد  به  اما  بودیم،  متحده 

دکل های حفاری هستیم.

ایاالت  »ال. ان. جی«  و  نفت  صادرات   .3
متحده افزایش خواهد یافت

متحده  ایاالت  ال. ان. جی  و  خام  نفت  صادرات 
این  صدور  و  تولید  زیرساخت های  توسعه  با 
از  یافت.  خواهد  افزایش  هم چنان  محصوالت 
پیشی گرفتن  شاهد  میالدی،   ۲۰۱۹ سپتامبر 
نفت  میزان  بر  متحده  ایاالت  نفت  صادرات 
میالدی،   ۱۹۷۳ سال  از  بوده ایم.  وارداتی 
بوده اند؛  نفت  خالص  واردکننده  آمریکایی ها 
مایعات  و  خام  نفت  خالص  صادرات  میزان 
میالدی   ۲۰۲۰ سال  در  متحده  ایاالت  نفتی 
در  مشابه  عدد  است.  بوده  بشکه   ۵۷۰,۰۰۰

10 روند مهم بازار نفت 

در سال 2020
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اعالم  بشکه   ۴۹۰,۰۰۰ میالدی   ۲۰۱۹ سال 
شده است.

4. قیمت نفت و گاز در سال 2020 میالدی 
تثبیت خواهد شد

اوپک   « گروه  نام  با  غیراوپک،  تولیدکنندگان 
و  برزیل  متحده،  ایاالت  رهبری  به  پالس«۱ 
خود  تولید  بر  میالدی   ۲۰۲۰ سال  در  نروژ 
کاهش  سیاست  اوپک  مقابل،  در  می افزایند. 
شاخص های  داد.  خواهد  ادامه  را  خود  تولید 
اقتصاد جهانی بهبود می یابد و تقاضای جهانی 
نفت با قیمت های کنونی افزایش خواهد یافت.

تاثیر  عرضه،  نشده  پیش بینی  کاهش   .5
اندکی بر قیمت نفت خواهد داشت

با رشد عرضه ی غیراوپک، کاهش های عرضه ی 
غیرمنتظره و کوتاه مدت، تاثیر اندکی بر قیمت 
نفت در مقایسه با ۵ یا ۱۰ سال پیش خواهد 
به  سپتامبر  در حمالت  طورمثال،  به  داشت. 
به  سرعت  به  نفت  قیمت  آرامکو،  تأسیسات 
ماه  پنج  فاصله    در  دالر،  رقم، ۶۲/۹  باالترین 
رشد  کاهش  با  و  روز  یک  از  پس  اما  رسید؛ 
تقاضا و اوج گیری جنگ تجاری ایاالت متحده 

و چین، قیمت ها روندی کاهشی یافت.

6. ورشکستگی ها در صنعت شیل هم چنان 
افزایش خواهد یافت

تعداد ورشکستگی های شرکت های فعال در بازار 

نفت شیل در سال ۲۰۲۰ میالدی و در ادامه 
افزایش خواهد  سال ۲۰۱۹ میالدی، هم چنان 
سپتامبر  در  بون«۲  و  »هاینس  موسسه  یافت. 
سال  نخست  ماه  در هشت  کرد  اعالم  گذشته 
اعالم  ورشکستگی  مورد   ۳۳ میالدی،   ۲۰۱۹

شده است. 
تعداد موارد مشابه در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ 
بوده است.  ترتیب ۲۴ و ۲۸ مورد  به  میالدی 
دشوارتر شده  نیاز،  مورد  سرمایه  به  دسترسی 
و  سرمایه  تامین  برای  کوچک  شرکت های  و 
روبرو  دشوارتری  شرایط  با  بدهی ها،  مدیریت 

خواهند بود.

نفت  صنعت  در  تمّلک ها  و  ادغام ها   .7
ایاالت متحده با رشد همراه خواهد بود

با وجود تعداد زیاد شرکت های نفتی و کاهش 
شرکت های  مالی،  تامین  گزینه های  تعداد 
خواهند  بزرگ  تملک شرکت های  در  کوچک 
بهبود  و  هزینه ها  کاهش  به  اقدام  این  بود. 
کارایی عملیات منجر می شود. در سال ۲۰۱۹ 
تدریج  به  تملک،  و  ادغام  تعداد  میالدی، 
سال  در  می شود  پیش بینی  و  یافت  افزایش 
در  روند  این  تداوم  نیز شاهد  ۲۰۲۰ میالدی 

صنعت شیل باشیم. 

نفت  بازار  بر  تجاری  جنگ  سایه   .8
حکم فرما خواهد بود

با توقف موقتی جنگ تجاری ایاالت متحده و 
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قیمت  میالدی،   ۲۰۱۹ دسامبر   ۱۳ در  چین 
نفت با رشد همراه شد. چینی ها نیز با لغو  تعرفه 
واردات شش محصول شیمیایی و فرآورده نفتی 
از آمریکا، سیاست کاهش جنگ تجاری را آغاز 

کرده اند.

در  پالس  اوپک  نفتي  ائتالف  آینده   .9
هاله اي از ابهام

همکاری اوپک و اوپک پالس به رهبری روسیه، 
یافتن  پایان  و  میالدی   ۲۰۲۰ مارس  از  پس 
میزان رشد  دارد.  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  آن، 
تاثیرگذار  توافق  این  آینده ی  بر  نفت  تقاضای 
عموماً  سال  اول  فصل  در  هرچند  بود،  خواهد 

رشد تقاضا اندک است.

10. کاهش عرضه موقتی در مناطق مختلف 
تاثیر اندکی بر بازار خواهد داشت

چالش  دلیل  به  عراق  و  لیبی  نفت  عرضه 
ژثوپلیتیک از فرازونشیب های زیادی برخوردار 
خواهد بود، هرچند به دلیل وجود مازاد عرضه 
در بازار، کاهش ناگهانی عرضه، تاثیر اندکی بر 

قیمت ها خواهد داشت.

 منبع:
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/
The-10-Most-Important-Oil-Market-Trends-
For-2020.html

1. OPEC plus

2. Hynes and Boone

مالی،  تامین  گزینه های  تعداد  کاهش  و  نفتی  شرکت های  زیاد  تعداد  وجود  با 
به کاهش  اقدام  این  بود.  بزرگ خواهند  تملک شرکت های  شرکت های کوچک در 
هزینه ها و بهبود کارایی عملیات منجر می شود. در سال 2019 میالدی، تعداد ادغام 
و تملک، به تدریج افزایش یافت و پیش بینی می شود در سال 2020 نیز شاهد تداوم 
باشیم. همکاری اوپک و اوپک پالس به رهبری روسیه،  این روند در صنعت شیل 
پس از مارس 2020 میالدی و پایان یافتن آن، در هاله ای از ابهام قرار دارد. میزان 
رشد تقاضای نفت بر آینده ی این توافق تاثیرگذار خواهد بود، هرچند در فصل اول 
سال عمومًا رشد تقاضا اندک است. صادرات نفت خام و ال. ان. جی ایاالت متحده با 
توسعه زیرساخت های تولید و صدور این محصوالت هم چنان افزایش خواهد یافت. 

نفت  صادرات  پیشی گرفتن  شاهد  میالدی،   2019 سپتامبر  از 
ایاالت متحده بر میزان نفت وارداتی بوده ایم.

نفت و گاز | 10 روند مهم بازار نفت در سال ۲۰۲۰
  



سال سوم  شماره 16 زمستان 1398
26

10 شغل پردرآمد

 صنعت نفت و گاز
گسترده  تالش  وجود  با  گاز  و  نفت  شرکت های 
برای کاهش هزینه ها و تداوم رقابت پذیری پس 
از انقالب »شیل«۱، همچنان در بخش استخدام 
پرداختی  نظر حقوق  از  بهترین حوزه ها  از  یکی 

هستند.
مانند  نفت  صنعت  شغلی  فرصت های  تعداد 
تولید نفت ایاالت متحده در حال افزایش است. 
براساس اعالم اداره اطالعات انرژی تولید روزانه 
ابتدای  در  بشکه  میلیون   ۱۱/۷ از  آمریکا  نفت 
میلیون بشکه در  به ۱۲/۶  سال ۲۰۱۹ میالدی 
نیز  طبیعی  گاز  تولید  است.  رسیده  اکتبر  پایان 
در این مدت از ۹۵ میلیارد فوت مکعب )م.ف.م( 
با  است؛  یافته  افزایش  م. ف.م   ۹۹/۱ به  روز  در 
افزایش تولید نفت و گاز شاهد رشد فرصت های 

شغلی نیز خواهیم بود.

فرصت کار در صنعت نفت و گاز

تعداد کارکنان شاغل در صنعت انرژی و کارایی 
انرژی ایاالت متحده در سال ۲۰۱۸ میالدی ۶/۷ 
میلیون نفر بوده است. از این تعداد ۱/۵ میلیون 
نفر در صنعت نفت و گاز و ۱/۲ میلیون نفر در 
از  پس  هستند.  فعالیت  به  مشغول  برق  صنعت 
بحران سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ میالدی 

گاز،  و  نفت  صنعت  کارکنان  گسترده  اخراج  و 
تعداد نیروی انسانی در این بخش هم اکنون در 

بیشترین میزان قرار دارد.
حقوق پرداختی در صنعت نفت ایاالت متحده 
استقالل  پردرآمد محسوب می  شود.  جز مشاغل 
توسعه  در  تولید،  پرشتاب  رشد  و  آمریکا  انرژی 
تاثیر  کارکنان  به  بهتر  پرداخت  و  نفت  صنعت 
در  نفتی  شرکت های  است.  داشته  گسترده ای 
قرار  بهترین کارکنان  یافتن  برای  دایمی  رقابتی 
دارند و تالش می  کنند با پرداخت حقوق بیشتر، 
کاراترین، مناسب ترین و خالق ترین افراد را جذب 
صنعت  مشاغل  پردرآمدترین  با  ادامه  در  کنند. 
این  است  )گفتني  می  شویم.  آشنا  و گاز  نفت 
میزان حقوق برای افراد دارای شش سال سابقه 

در صنعت نفت محاسبه شده است.(

10. مهندس تولید. 125,600 دالر2 

مهندسان تولید عموماً دانش آموخته ی مهندسی 
نفت بوده و مسیولیت طراحی و انتخاب تجهیزات 
عملیات  از  پس  را  چاه ها  از  تولید  و  سرچاهی 
حفاری بر عهده دارند. پایش چاه برای اطمینان 
وظایف  مهم ترین  از  اقتصادی  و  کارا  تولید  از 

مهندسان تولید محسوب می  شود.

 محسن داوری
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9. مهندس پروژه. 126,846 دالر

طراحی،  بر  نظارت  وظیفه ی  پروژه  مهندسان 
اساس  بر  تاسیسات،  ایمن  تعمیرات  و  ساخت 

بودجه ی در نظرگرفته  شده را بر عهده دارند.

8. مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
)HSE(  126,874 دالر

مدیران ایمنی، بهداشت و محیط زیست، وظیفه 
تدوین  دستورالعمل های  اجرای  و  برنامه ریزی 
محیط  و  ایمنی  بهداشت،  بخش  سه  شده ی 
دارند.  عهده  بر  سازمانی  سطح  در  را  زیست 
افراد، سیاست های HSE را به صورت مداوم  این 
و  ریسک  ارزیابی  می  کنند.  روزآمد  و  بازنگری 
پیشگیری از بروز حوادث در دستور کار آنان قرار 
بهداشت  در  کارشناسی  مدرک  بودن  دارا  دارد. 
زیست  علوم محیط  یا  و  ایمنی  مدیریت  شغلی، 

پیش نیاز این شغل است.

7. مهندس صنایع. 127,828 دالر

کارایی  از  اطمینان  وظیفه ی  صنایع،  مهندسان 
نگهداری  و  نصب  توسعه،  طراحی،  و  تجهیزات 
به  اهتمام  با  را  گاز  و  نفت  فرآورش  تاسیسات 
عهده  بر  اتکا  قابلیت  و  کیفیت  پایداری،  ایمنی، 

دارند.

6. متخصص ژئوفیزیک. 128,965 دالر

مطالعه ی  وظیفه  ژئوفیزیک  متخصص  یک 

ذخایر  یافتن  برای  را  زمین  فیزیکی  ویژگی های 
زیرزمینی بر عهده دارد.

5. مهندس حفاری. 129,944 دالر

عهده  بر  را  دکل  مدیریت  وظیفه  شاغالن  این 
چاه ها،  نگهداری  و  ارزیابی  مسئولیت  و  داشته 
اطمینان از ایمنی چاه ها و عملیات فنی و مالی 

حفاری نفت و گاز را ایفا می  کنند.  

4. مهندس مخزن. 137,156 دالر

مهندسان مخزن با دانش زمین شناسی و مکانیک 
سیاالت تالش می  کنند تا نفت مخازن زیرزمینی 
نیز  نفت سازندها  میزان  ارزیابی  را کشف کنند. 
برای  شده  استخدام  افراد  است.  آنان  وظایف  از 
این شغل عموماً دانش آموخته ی مهندسی نفت 

هستند.  

3. مهندس عمران. 145,000 دالر   

عملیات  اجرای  وظیفه ی  عمران،  مهندسان 
و  ایمنی  مولفه های  براساس  را  ساز  و  ساخت 
نزدیک  همکاری  دارند.  عهده  بر  برنامه ریزی 
کنترل  و  تیم ها  رهبری  برای  پروژه  مدیر  با 
شغل  این  وظایف  دیگر  از  پروژه ها  پیشرفت 

محسوب می  شود. 

2. سرپرست حفاری. 148,476 دالر 

عملیات  مدیریت  وظیفه ی  حفاری  سرپرستان   
حفاری و اجرای آن براساس برنامه ی زمان بندی 
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مشاغل صنعت  سایر  برخالف  دارند.  عهده  بر  را 
نفت و گاز، سرپرستان حفاری نیازمند دارا بودن 
مدرک کارشناسی نیستند. هرچند این افراد باید 
از  تعدادی  باشند.  داشته  طوالنی  کاری  سابقه 
این سمت  شاغالن  می  دهند  ترجیح  کارفرمایان 

مهندس مکانیک و یا حفاری باشند.

1. مدیر پروژه. 157,795 دالر

به  گاز  و  نفت  صنعت  در  شغل  پردرآمدترین 
وظیفه ی  آنها  دارد.  اختصاص  پروژه  مدیران 
براساس  و  انتها  تا  ابتدا  از  پروژه  یک  اجرای 
را  ایمنی  اصول  و  فنی  مشخصات  بودجه، 
ارتباطات  ایجاد  از  اطمینان  دارند.  عهده  بر 
به  آنان  وظایف  دیگر  از  گروه ها  میان  مناسب 
همه  چسب  همانند  افراد  این  می  رود.  شمار 
بخش های پروژه را به هم متصل می  کنند. به 
افراد  این  به  پرداختی  بیشترین  دلیل  همین 

داده می  شود.     

مشاغل پردرآمد صنعت پتروشیمی    

حقوق پرداختی به مهندسان صنعت پتروشیمی 
کمتر از نفت و گاز است. اما آینده صنعت نفت و 
گاز در صنعت پتروشیمی خواهد بود. این صنعت 
به سرعت در حال توسعه است. مهندسان فرآیند 
دریافتی  حقوق  و  کاری  سابقه  سال  شش  با 
۱۲۳,۴۰۰ دالر در هر سال، پردرآمدترین شغل 
صنعت پتروشیمی را از آن خود کرده اند. مدیران 
تضمین کیفیت با دستمزد ساالنه ۱۲۲,۱۹۰ دالر 
نیز  قرار دارند. در رتبه های بعدی  در رتبه دوم 
مدیر عمران )با حقوق ۱۱۷,۸۵۶ دالر(، مهندس 
مهندس  و  دالر(   ۱۱۱,۶۳۰ حقوق  )با  مکانیک 

شیمی )با حقوق ۹۸,۶۳۶ دالر( قرار دارند.

Global Research :منبع 

1.  Shale

  میزان درآمد در سال.2 

 براساس اعالم اداره اطالعات انرژی تولید روزانه نفت آمریکا از 11/7 میلیون بشکه در 
حقوق  است.  رسیده  اکتبر  پایان  در  بشکه  میلیون   12/6 به  میالدی   2019 سال  ابتدای 
پرداختی در صنعت نفت ایاالت متحده جز مشاغل پردرآمد محسوب می  شود. استقالل 
انرژی آمریکا و رشد پرشتاب تولید، در توسعه صنعت نفت و پرداخت بهتر به کارکنان 
تاثیر گسترده ای داشته است. پردرآمدترین شغل در صنعت نفت و گاز به مدیران پروژه 
اختصاص دارد. آنها وظیفه ی اجرای یک پروژه از ابتدا تا انتها و براساس بودجه، مشخصات 

ارتباطات  از ایجاد  فنی و اصول ایمنی را بر عهده دارند. اطمینان 
مناسب میان گروه ها از دیگر وظایف آنان به شمار می  رود.
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 ۳۲ افزایش  شاهد  میالدی،   ۲۰۲۰ سال  در 
در  ال. ان.جی  عرضه  مکعبی  متر  میلیارد 
این عدد  بود؛ هرچند  بازارهای جهانی خواهیم 
در پنج سال گذشته، کمترین رقم خود را داشته 
است. بازار گاز طبیعی از هم اکنون خود را برای 
البته  است.  کرده  آماده  محموله ها  این  مصرف 
محموله ها  این  فروش  و  مشتریان  جذب  برای 
باید شاهد کاهش قیمت از سوی عرضه کنندگان 

باشیم.
مهم تـــــــرین مصرف کننده ی  برق  صنعت 
میالدی   ۲۰۲۰ سال  در  ارزان  ال. ان.جی 
خواهد بود؛ هم چنین در فصل های گرم، شاهد 
برای  زیرزمینی  مخازن  در  گاز  ذخیره سازی 

مصرف در فصل های سرد خواهیم بود.
متحده  ایاالت  در  ال. ان.جی  تولیدکنندگان 
بازار  در  خود  سهم  تا  کرد  خواهند  تالش 
زمان های  در  هرچند  دهند،  افزایش  را  اروپا 
به  آسیایی،  بازارهای  در  تقاضا  اوج گیری 
یورش  نیز  منطقه جذاب  این  بازارهای  سوی 
سال  سوم  و  دوم  ماهه  سه  در  برد.  خواهند 
 ۲۰۲۰ میالدی، شاهد پهلوگیری محموله های

ال. ان. جی بیشتری در پایانه های اروپایی برای 
در  بود.  خواهیم  مخازن  در  گاز  ذخیره سازی 

این میان، اوکراینی ها باید برای توسعه ظرفیت 
ذخیره سازی گاز طبیعی تالش بیشتری انجام 
دهند. در شکل-۱ میزان رشد ظرفیت ساالنه 
داده  نشان  اخیر  دهه  دو  در  ال. ان.جی  تولید 

شده است.

 شکل1- میزان رشد ظرفیت ساالنه تولید ال. ان.جی 

در دو دهه اخیر

عرضه  ساالنه ی  تغییر  میزان  شکل-۲،  در 
ال. ان. جی مناطق مختلف دنیا نشان داده شده است.

 نمودار2- میزان تغییر ساالنه ی عرضه ال. ان.جی 

مناطق مختلف دنیا

بازار »ال. ان. جی« در 2020 

 رقابتی و در حال توسعه
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سوی  از  زیادی  فشار  با  اروپا  گاز  بازار 
صورت  در  و  است  روبرو  عرضه کنندگان 
نوسان های  یا  و  اساسی در سیاست ها  تغییر 
آب و هوایی، شاهد واردات بیشتر ال. ان. جی 
از  فراتر  و  آسیا  مازاد  محموله های  ویژه  به 

پیش بینی های کنونی خواهیم بود.
نیروگاه های  کردن  تعطیل  با  چینی ها 
با  ژاپنی ها  سنگ،  زغال  سوخت  دارای 
هسته ای  نیروگاه های  فعالیت  توقف  تمدید 
گاز  واردات  تعرفه ی  کاهش  با  هندی ها  و 
این  و  داده  کاهش  را  گاز  مصرف  طبیعی، 
خواهند تر  جذاب  مالی  نظر  از  را   سوخت 

 کرد.
 بازارهای ال. ان.جی بایــــــد راهبردهای 
بیشتری  دقت  با  را  روسیه  گاز  بازاریابی 
دنبال کنند. مسکو خواهان تغییر ساختاری 

و تجاری در تجارت گاز طبیعي است؛ آن ها 
در فصل های ذخیره سازی گاز بر میزان تولید 
دالر  میلیارد  ده ها  اجرای  به  و  افزوده  خود 
پروژه ی جدید صادرات ال. ان. جی و توسعه ی 
نشان  سبز  چراغ  گاز  صدور  لوله  خطوط 

داده اند.
پروژه های  آغاز  جهانی،  گستره ی  در   
توسعه  راستای  در  سرمایه گذاری  جدید 
خواهد  باعث  ال. ان.جی،  صادرات  ظرفیت 
شد که سهم قراردادهای کوتاه مدت و تک 

محموله ای افزایش یابد. 
سرمایه گذاری  باید  نیز  تقاضا  بخش  در 
افزایش  و  ال. ان.جی  مصرف  برای  بیشتری 

تقاضا صورت گیرد. 

به عصر طالیی گاز طبیعی خوش آمدید.

در سال 2020 میالدی، شاهد افزایش 32 میلیارد متر مکعبی عرضه ال. ان. جی در بازارهای 
جهانی خواهیم بود. صنعت برق مهم ترین مصرف کننده ی ال. ان.جی ارزان در سال 2020 
از سوی عرضه کنندگان روبرو است و  با فشار زیادی  اروپا  بازار گاز  بود.  میالدی خواهد 
در صورت تغییر اساسی در سیاست ها و یا نوسان های آب و هوایی، شاهد واردات بیشتر 
بود.  از پیش بینی های کنونی خواهیم  به ویژه محموله های مازاد آسیا و فراتر  ال. ان.جی 
بازارهای ال. ان. جی باید راهبردهای بازاریابی گاز روسیه را با دقت بیشتری دنبال کنند. 
مسکو خواهان تغییر ساختاری و تجاری در تجارت گاز طبیعي است؛ آن ها در فصل های 
ذخیره سازی گاز بر میزان تولید خود افزوده و به اجرای ده ها میلیارد دالر پروژه ی جدید 

سبز  چراغ  گاز  صدور  لوله  خطوط  توسعه ی  و  ال. ان.جی  صادرات 
نشان داده اند.
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پرونده )یارانه انرژی(

چگونگی اصالح یارانه حامل های انرژی 

بهبود کارایی انرژی در بخش عرضه

تفسیر آژانس بین المللی انرژی: روند تغییرات یارانه انرژی در سال های اخیر در سطح جهان

اصالح یارانه های انرژی  در سه کشور اندونزی، عراق و مراکش
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چگونگی اصالح یارانه حامل های انرژی 

از نگاه صندوق بین المللی پول

یارانه ها در بخش انرژی در دنیای کنونی باعث 
محیط  زیست  و  اقتصاد  بخش  به  آسیب هایی 
ثروتمند  طبقه ی  دیگر  سوی  از  و  است  شده 
جامعه سهم بیشتری از این یارانه ها را به خود 

اختصاص داده اند.
تحقیقات انجام شده در جهان نشان دهنده ی 
و  کنونی  به شیوه  یارانه ها  توزیع  است که  آن 
غیر هدفمند، باعث افزایش فاصله ی طبقاتی و 

درآمدی نیز شده است. 
۲۰% ثروتمند جهان، ۶ برابر جمعیت %۲۰ 
بهره مند شده اند؛  یارانه  از  فقیر جوامع جهانی 
اما با این حال به دلیل درآمدهای پایین قشر 
می تواند  انرژی  یارانه های  اصالح  جامعه،  فقیر 
بر سطح رفاه این قشر تأثیر شدیدتری داشته 
باشد و از این زاویه همراه با اصالح یارانه های 
جبران  برای  ابزارهایی  گرفتن  نظر  در  انرژی، 
اقشار  این  زندگی  بر  یارانه ای  اصالح  اثرات 
ضروری است؛ در غیر این صورت حتی می تواند 
مانع ادامه سیاست های اصالح یارانه های انرژی 

نیز شود.
اختصاص  یارانه های  مقدار  بررسی  برای 
داده شده در بخش انرژی، ضروری است مقدار 
از  مصرف کنندگان  و  تولید  بخش  به  یارانه 

نیز  مصرف  بخش  در  شود.  تفکیک  یکدیگر 
از  بعد  و  مالیات  اعمال  از  قبل  یارانه  میزان 
قرار  بررسی  مورد  مجزا  به طور  مالیات  اعمال 

گیرد.
باید  انرژی  حامل های  بر  مالیات  سطح 
مصرفی  کاالهای  سایر  بر  مالیات  با  مطابق 
باشد، مگر مواردی که با اثرات نامطلوبی مانند 
آلودگی هوا، افزایش ترافیک، بحران گرمایش 
باشند،  همراه  دیگر  نامطلوب  اثرات  و  جهانی 
مالیات  از  مناسبی  آن ها سطح  برای  باید  که 
در جهت عدم تشویق به مصرف بیشتر وضع 
شود؛ البته در اکثر کشورها به دالیل مختلف، 
به  و  باال  انرژی،  حامل های  بر  مالیات  سطح 

اندازه کافی نیست.
انرژی  یارانه  میزان   ۲۰۱۵ سال  در 
و  تولید  بخش  دو  در  مالیات  وضع  از  )پیش 
دالر  میلیارد   ۳۰۵ بر  بالغ  مصرف کنندگان( 
 )GDP جهانی  ناخالص  تولید  از   %۰/۴( بوده 
میلیارد   ۲۹۵ به  کاهش  با   ۲۰۱۷ سال  در  که 
ناخالص  تولید  از   %۰/۳۷( است  رسیده  دالر 
سیاست های  از  ناشی  هم  کاهش  این  جهانی( 
قیمت  تغییرات  هم  و  انرژی  یارانه های  اصالح 
حامل های انرژی در جهان بوده است. با در نظر 

 عبداهلل آزادی
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گرفتن مالیات )سطحی از مالیات که باید وضع 
می شده، اما اعمال نشده است(، میزان یارانه های 
انرژی در سال ۲۰۱۵، ۴/۷ تریلیون دالر )%۶/۳ 
از تولید ناخالص جهانی( و در سال ۲۰۱۷، ۵/۲ 
تریلیون دالر )۶/۵ % از تولید ناخالص جهانی( 

بوده است.
توسعه ی  حال  در  و  نوظهور  اقتصادهای 
با  )یارانه  انرژی  یارانه  در   %۴۰ سهم  آسیایی 
در نظر گرفتن مالیات( و کشورهای توسعه یافته 
سهم ۲۵% دارند. کشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا، افغانستان، پاکستان و نیز کشورهـــــای 
»مستقل مشترک المنافع« نیز سهم عمده ای در 

این یارانه دارند.
نظر  در  با  انرژی  یارانه های  از  عمده ای  سهم 
از  ناشی  هزینه های  به  مربوط  مالیات،  گرفتن 
اثر  ایجادشده در  و هزینه های  گرمایش جهانی 
حامل های  این  احتراق  از  ناشی  هوای  آلودگی 
انرژی، در جوامع محلی بوده است و سهم کمی 
از آن، به تفاوت قیمت ارائه سوخت به شهروندان 

با قیمت های جهانی مربوط می شود.

شکل1 - یارانه های انرژی قبل و بعد از اعمال مالیات

شکل2 - یارانه های انرژی بر حسب مناطق )پایین( و بر حسب 
اجزای محاسبه یارانه )باال(

گرفتن  نظر  در  با  انرژی  یارانه  شکل-۲  در 
مالیات  و  جهانی  قیمت های  با  قیمت  تفاوت 
تغییرات  از  ناشی  هزینه های  شامل  عوارض  و 
زیست  آلودگی  جهانی،  گرمایش  و  اقلیمی 
آسیب  زیست،  محیط  به  آسیب  محیطی، 
درآمدهای  رفتن  دست  از  و  افراد  سالمت  به 
است.  شده  محاسبه  مالیات  وضع  از  ناشی 
کشورهای   به  مطالعه،  مورد  جغرافیایی  مناطق 
اروپایی  و  توسعه یافته، سایر کشورهای آسیایی 

و مناطق زیر تقسیم شده است:
شامل:  المنافع  مشترک  مستقِل  دولت های 
قزاقستان،   بالروس،  ارمنستان،  آذربایجان، 
و  روسیه،  تاجیکستان  مولداوی،  قرقیزستان، 

ازبکستان۱.
آمریکای التین و کارائیب۲.

و  افغانستان  شمالی،  آفریقای  خاورمیانه، 
پاکستان۳ 

جنوب صحرای آفریقا۴ 
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توانایی  انرژی،  یارانه های  میزان  افزایش 
تأمین  و  بودجه  کسری  جبران  برای  دولت ها 
حمل ونقل،  آموزش،  حوزه  در  اساسی  نیازهای 
تحت شعاع خود  نیز  را  موارد  سایر  و  بهداشت 

قرار می دهد. 
غیر  صورت  به  یارانه  اعطای  شیوه ی  در 
ثروتمند  چه  و  فقیر  چه  اقشار  تمام  هدفمند، 
از آن برخوردار می شوند، در  به صورت یکسان 
حالی که با هدفمند شدن یارانه از یارانه اقشار 
ثروتمند کاسته شده و بر سهم اقشار آسیب پذیر 

افزوده خواهد شد.
یارانه ها مصرف حامل های انرژی را رشد داده 
تاثیر  با  انرژی،  منابع  دارای  کشورهای  در  و 
را  آن ها  است  ممکن  حتی  صادرات،  امکان  بر 
سرعت  شرایط،  این  در  نماید؛  واردات  نیازمند 
و  یافت  خواهد  افزایش  نیز  انرژی  منابع  تخلیه 
به  انرژی،  مصرف  بهره وری  رشد  سیاست های 
دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، به کنار گذاشته 

می شود.
مالی  حوزه ی  دو  در  انرژی  یارانه های  اصالح 
نشر  کاهش  شاخص  )دو  زیست محیطی  و 
مرگ ومیر  تعداد  کاهش  و  کربن  دی اکسید 
است.  داشته  فراوانی  تأثیرات  آلودگی(  اثر  در 
در  انرژی  یارانه های  اصالح  از  حاصل  درآمد 
سال ۲۰۱۵، ۲/۸ تریلیون دالر )۳/۸%  »تولید 
سال  در  و  ۵جهانی(   GDP داخلی« یا  خالص 
۲۰۱۷، ۳/۲ تریلیون دالر )GDP %۴ جهانی( 

بوده است.

شکل3 – مزایای زیست محیطی ناشی از کاهش درصد نشر دی 
اکسید کربن )نمودار باال(  و کاهش مرگ و میر ناشی  از آلودگی 
هوا )نمودارپایین( در اثر اصالح یارانه های انرژی در سال 2015 

شکل4 – مزایای مالی به دست آمده از اصالح یارانه های انرژی 
در سال 2015
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در سال ۲۰۰۹، ۲۰ کشور توسعه یافته و اقتصاد 
پایان  برای  خود  برنامه   )G۲۰ )گروه  نوظهور 
هدفمند  غیر  انرژی  یارانه های  سیستم  به  دادن 
سوخت های فسیلی را شروع کرده و در ادامه در 

سال ۲۰۱۲ مجدداً بر آن تأکید کردند.
با شروع این سیاست ها در برخی کشورها و در 
راستای رشد قیمت ها، اعتراضات اجتماعی افزایش 
یافت. نبوِد حمایت اجتماعی در بین توده ی مردم 
از سیاست های اصالح یارانه های انرژی، معموالً به 
برای  دولت ها  توانایی  به  افراد  اعتماد  عدم  دلیل 
به  یارانه ها  اصالح  از  حاصل  درآمد  اختصاص 
برنامه های عمومی، برای حمایت از اقشار ضعیف 
کشورهای  در  مشکل  این  است.  بوده  جامعه، 
صادرکننده نفت نمود بیشتری داشته است، زیرا 
هدفمند  غیر  صورت  به  و  مساوی  طور  به  یارانه 
مجدداً بین همه اقشار توزیع شده است. از سوی 
با  که  صورتی  در  انرژی  یارانه های  اصالح  دیگر 
مدیریت درستی همراه نباشد، می تواند باعث رشد 
به خودی  و  در کشور شده  قیمت ها  سایر  و  تورم 

 خود اثر اصالح یارانه انرژی را کمرنگ کند.
اصالح  جامع  برنامه ی  باال،  مطالب  به  توجه  با 

یارانه های انرژی باید شامل موارد زیر باشد:
انرژی  بخش  اصالح  برای  جامع  برنامه  ارائه   
کشور و در نظر گرفتن اهداف بلندمدت برای این 
بخش با آنالیز اثرات اصالح یارانه ها بر این اهداف؛

 در نظر گرفتن یک برنامه جامع و وسیع برای 
برنامه  ذی نفعان  تمام  با  شفاف  و  فراگیر  ارتباط 
اصالح یارانه های انرژی، اطالع رسانی به مردم در 

مورد ابعاد مختلف برنامه و اثرات نامطلوب یارانه ها 
بر زندگی مردم و بودجه دولت؛

افزایش  برای  تدریجی  برنامه  گرفتن  نظر  در   
قیمت های حامل های انرژی؛

 باال بردن بهره وری در واحدهای اداری، تجاری 
یارانه های  کاهش  برای  دولت  نظر  زیر  و صنعتی 

بخش تولیدکننده؛
 در نظر گرفتن ابزارهایی مالی یا شبه مالی برای 
انجام  یا  و  جامعه  آسیب پذیر  بخش  از  حمایت 

سریع برخی از برنامه های حمایتی و
 اتخاذ شیوه ای پایدار از اصالح یارانه ها و قیمت گذاری 
دولتی،  سیاست های  از  مستقل  انرژی،  حامل های 
حامل های  خودکار  قیمت گذاری  مکانیسم  مانند 

سوختی با تغییرات جهانی قیمت ها.

 منبع:
https://www.imf.org/en/Topics/Environment/

energy-subsidies#Who%20Benefits%20

from%20Energy%20Subsidies

 1.  CIS: Commonwealth of Independent States :

 (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan,

Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan)

2.  LAC: Latin America and the Caribbean

 3.  MENAP: Middle East, North Africa, Afghanistan,

and Pakistan

4.  Sub-Saharan Africa (SSA)

5.  Gross domestic product
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بهبود کارایی انرژی 

در بخش عرضه 
ترازنامه  توسط  شده  منتشر  آمار  اساس  بر 
بیش  ساالنه  متوسط  طور  به  کشور،  انرژی 
در  کشور  انرژی  مصرف  کل  از  درصد   ۳۴ از 
شبکه های تولید و توزیع و قبل از رسیدن به 
بازار مصرف به هدر می رود، که با اصالحات در 
بخش عرضه می توان به کاهش مصرف انرژی 
به مصرف کننده  افزایش قیمت  بدون تحمیل 
در  کارایی  بهبود  به  مجال  این  در  رسید. 
و  )نیروگاهی  انرژی  عرضه کننده  بخش  دو 

پاالیشگاهی( پرداخته شده است. 
تقاضای انرژی به تفکیک حامل های مختلف 
شرکت  توسط  شده  ارائه  آمار  اساس  بر 
»بریتیش پترولیوم«۱ مصرف نفت خام در ایران 
۹۶/۲، گاز طبیعی ۱۹۳/۹، زغال سنگ ۱/۵، 
انرژی های  ۲/۴و  آبی  ۱/۶، برق  هسته ای  برق 
نفت خام  معادل  تن  میلیون   ۰/۱ تجدیدپذیر 
میان،  این  در  که  است  بوده   ۲۰۱۸ سال  در 
با   ،۲۰۱۷ سال  به  نسبت  مصرف  بیش ترین 
بخش  در  نفت خام  معادل  تن  میلیون   ۱۳/۴

گاز طبیعی رخ داده است.  
اساس  بر  ایران  در  اولیه  انرژی  مصرف  رشد 
آمار، طی یک دهه ی گذشته )۲۰۱۷- آخرین 

 ۲۰۱۸ سال  در  و  درصد   ۳/۲ معادل   ،)۲۰۰۰

بوده  درصد   ۵ معادل   ،۲۰۱۷ سال  به  نسبت 
است. بر اساس این گزارش مصرف انرژی اولیه 
کشور در سال ۲۰۱۶ معادل  ۲۵۷/۲ میلیون تن 
معادل نفت خام بوده است، که این رقم، افزایشی 
معادل ۲۷۲ در سال ۲۰۱۷ و ۲۸۵/۷ در سال 

۲۰۱۸ را نشان می دهد.
هم چنین بر اساس آمار وزارت انرژی دولت 
با   ،۲۰۱۸ سال  در  ایران   ]۱[،)EIA( آمریکا 
مصرف بیش از ۲۷۰ میلیون تن معادل انرژی 
طبیعی  گاز  مصرف کننده ی  دومین  اولیه، 
جهان  نفت خام  مصرف کننده ی  چهارمین  و 

است. 
مصرف انرژی به تفکیک بخش ها

بر اساس اطالعات منتشرشده در ترازنامه انرژی 
خانگی،  بخش های  نیرو،  وزارت   ۱۳۹۴ سال 
ترتیب  به  کشاورزی  و  صنعت  حمل ونقل، 
بیش ترین سهم را در مصرف نهایی انرژی دارند. 
در  را  مختلف  بخش های  سهم  شماره-۱  شکل 
می دهد.  نشان   ۱۳۹۵ سال  در  انرژی  مصرف 
بخش های حمل ونقل و کشاورزی رشد بیشتری 
بخش ها  سایر  به  نسبت  انرژی  مصرف  در 
ایران،  آمار  مرکز  گزارش  اساس  بر  داشته اند. 
و  عمومی  خانگی،  بخش  سهم  سال ۱۳۹۵  در 

 سعیده شفیعی
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تجاری ۳۶ درصد، صنعت ۲۴ درصد، حمل ونقل 
سهم  و  درصد   ۴ حدود  کشاورزی  درصد،   ۲۳
است )شکل  بوده  غیرانرژی ۱۴ درصد  مصارف 
شماره-۱(. بدین ترتیب بخش خانگی، عمومی و 
تجاری بیش ترین سهم از مصرف انرژی طی یک 
دهه گذشته را به خود اختصاص داده اند؛ گرچه 

این سهم رو به کاهش بوده است.

         
شکل- 1: سهم بخش های مختلف از مصرف کل انرژی در سال 

1395 )درصد(/ منبع: مرکز آمار ایران.

تلفات و هدررفت انرژی
سال  در  کشور  انرژی  آمارترازنامه  اساس  بر 
میلیون   ۴۲۶ حدود  انرژی  تلفات   ،۱۳۹۴
گفته  به  که  است،  بوده  نفت خام  معادل  بشکه 
سوخت،  مصرف  بهینه سازی  شرکت  نماینده ی 
در سال ۱۳۹۵ این رقم به بیش از ۶۴۶ میلیون 
مختلف  بخش های  در  نفت خام  معادل  بشکه 
این  بر  است.  رسیده  انرژی  و  صنعت  جمله  از 
نفت خام  معادل  بشکه  میلیون   ۳۲/۸ اساس، 
پاالیشگاه های نفت و ۱۵۳/۳ میلیون بشکه  در 
معادل نفت خام در پاالیشگاه گاز و بیش از ۱۴۳ 
میلیون بشکه معادل نفت خام در مصارف داخلی 
و عملیاتی بوده است. هم چنین حدود ۵ تا ۱۳ 
درصد کل انرژی تولیدی در سراسر کشور شبکه 
این  از  از بین می رود که  تلفات  برق به صورت 

بر اساس ترازنامه انرژی سال 1394، میانگین راندمان نیروگاه های بخار تحت پوشش 
گازی 30/4 درصد در سال  نیروگاه  های  راندمان  میانگین  و  36/1 درصد  نیرو  وزارت 
در سال  برق  تفصیلی صنعت  آمار  گزارش های  اساس  بر  است.  گزارش شده  مربوطه 

1396، متوسط راندمان کل نیروگاه ها به 37/6 درصد رسیده است.
افزودن  بنابراین  می کنند.  کار  کمی  راندمان  با  کشور  نیروگاه های  از  زیادی  تعداد 
نیروگاه های توربین بخار به نیروگاه های گازی کنونی و در واقع تولید سیکل ترکیبی، 

می  تواند عملکردی موثر بر افزایش ظرفیت باشد.
در ارزیابی مصرف انرژی در پاالیشگاه های کشور می توان گفت که سیستم الگوی 
پایینی  سطح  فّناوری  از  جهان  روِز  پاالیشگاه های  به  نسبت  موجود  پاالیشی 

برخوردار است و بهبود آن می تواند به اصالح فرآیندها در این 
بخش کمک کند.
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مقدار حدود ۷۵ درصد در بخش توزیع از بین 
بخش  دو  در  انرژی  درصد   ۲۵ تنها  و  می رود 
می رود  هدر  تلفات  صورت  به  تولید  و  اشتغال 
که این آمار خود به تنهایی نشانگر این است که 
توزیع برای کاهش تلفات نیاز به توجه، هزینه، و 

مدیریت بیشتری دارد ]۳[. 
بخش نیروگاهی

بخش نیروگاهی یکی از بخش هایی است که هم 
است.  انرژی  تولیدکننده ی  هم  و  مصرف کننده 
مصرف  آمارنامه  در  منتشر شده  آمار  اساس  بر 
فرآورده های نفتی انرژی زا، بخش عمده مصرف 
بر  است.  بوده  طبیعی  گاز  کشور،  نیروگاه های 
و  میلیارد   ۵۸ کشور  نیروگاه های  اساس،  این 
۱۴۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعی، ۵ میلیارد 
 ۴ و  )نفت گاز(  گازوییل  لیتر  میلیون   ۷۳۷ و 
برای  نفت کوره  لیتر  میلیون   ۴۵۹ و  میلیارد 
تولید برق مصرف کرده اند. بررسی روند مصرف 
این حامل ها نشان می دهد طی یک دهه گذشته 
از ۸۱ درصد در سال ۱۳۸۲  سهم گاز طبیعی 
اما  یافته،  به ۵۴ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش 
مجدداً با روندی افزایشی به ۸۴ درصد در سال 

۱۳۹۵ رسیده است.

بهبود کارایی نیروگاهی
میانگین  سال ۱۳۹۴،  انرژی  ترازنامه  اساس  بر 
وزارت  پوشش  تحت  بخار  نیروگاه های  راندمان 
نیرو ۳۶/۱ درصد و میانگین راندمان نیروگاه  های 
گزارش  مربوطه  سال  در  درصد   ۳۰/۴ گازی 
تفصیلی  آمار  اساس گزارش های  بر  است.  شده 
صنعت برق در سال ۱۳۹۶، متوسط راندمان کل 
نیروگاه ها به ۳۷/۶ درصد رسیده است؛ در حالی 
که با توجه به تبصره ماده )۱( قانون هدفمندی 
یارانه ها، این میزان باید تا پایان سال ۱۳۹۶ به 
این، نیروگاه های  بر  ۴۴ درصد می رسید. عالوه 
بالغ  راندمانی  مجموع  در  نیز  ترکیبی  سیکل 
دیزلی  نیروگاه های  داشته اند.  درصد   ۴۵/۸ بر 
خود  به  را  درصد   ۳۳/۶ با  برابر  راندمانی  نیز 

اختصاص داده اند. 
تعداد زیادی از نیروگاه های کشور با راندمان 
کمی کار می کنند. بنابراین افزودن نیروگاه های 
توربین بخار به نیروگاه های گازی کنونی و در 
واقع تولید سیکل ترکیبی، می  تواند عملکردی 
دیگر،  از سوی  باشد.  ظرفیت  افزایش  بر  موثر 
بخار  نیروگاه های  عملکرد  وضعیت  بهبود 
می تواند به افزایش ظرفیت کمک کند؛ زیرا در 

ستاره خلیج فارسکرمانشاهالوانشیرازتبریزاراکتهراناصفهانبندرعباسآباداننام

صفر۱۴/۹۱۰/۸۹/۷۷/۵۶/۴۳/۵۱/۹۱/۳۰/۶بنزین

صفر۲۱/۶۱۱/۴۹/۹۶/۶۶/۱۳/۳۱/۷۱/۵۱/۲نفت کوره

جدول-1: میزان تولید بنزین و نفت کوره در پاالیشگاه های کشور در سال 1395 )میلیون لیتر در روز(  

منبع: آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا 1395، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، ص 48. ]6[
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حال حاضر بسیاری از نیروگاه های بخار قدیمی 
است.۲

سیکل  به  گازی  نیروگاه  تبدیل  اول،  روش 
و  برق  گیگاوات   ۸/۷ تولید  پتانسیل  ترکیبی، 
افزایش  گیگاوات   ۱/۳ ظرفیت  روش  دومین 
ساده  سیکل های  ارتقای  دارد.  را  برق  تولید 
می تواند  ترکیبی  سیکل های  به  گاز  توربین 
مصرف گاز را به میزان ۴۳ میلیون متر مکعب 
ترکیبی  نیروگاه های  ساخت  به  نسبت  روز  در 
به  را  برق  تولید  هزینه  و  دهد  کاهش  جدید 
کیلووات  هر  ازای  به  سنت   ۰/۸ تقریباً  میزان 
ساعت برساند. در روش دوم، که ارتقای وضعیت 
سیکل های قدیمی است، روزانه ۶ میلیون متر 

مکعب سوخت سبک ذخیره می شود ]۵[.  
بخش پاالیشگاهی

بخش های  از  دیگر  یکی  پاالیشگاهی  بخش 
عالوه  که  است  انرژی  مصرف کننده ی  مهم 
برآن به عرضه انرژی نیز می پردازد. بر اساس 
آمارنامه، مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا، 
روز  در  بشکه  هزار   ۶۴۹ و  میلیون  یک  از 
در سال ۱۳۸۵ به یک میلیون و ۷۳۹ هزار 
بشکه در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در 
ارزیابی مصرف انرژی در پاالیشگاه های کشور 
پاالیشی  الگوی  سیستم  که  گفت  می توان 
جهان  روِز  پاالیشگاه های  به  نسبت  موجود 
و  است  برخوردار  پایینی  سطح  فّناوری  از 
بهبود آن می تواند به اصالح فرآیندها در این 
اساس  بر  که  گونه ای  به  کند؛  کمک  بخش 

مصرف  آمارنامه  آخرین  در  شده  ارائه  آمار 
فرآورده های نفتی انرژی زا، در کل حدود ۶۳ 
از کل فرآورده های تولید شده  لیتر  میلیون 
با  )فرآورده ای  نفت کوره  را  در سال ۱۳۹۵ 
ارزش اقتصادی و تجاری کمتر از نفت خام( و 
حدود ۵۷ میلیون لیتر آن را بنزین تشکیل 

می دهد)جدول-۱(. 

  منابع 
1. https://www.eia.gov/beta/

international/country.php?iso=IRN

 2. BP Statistical Review of World

Energy 2019.

شبکه،  تلفات   ،)۱۳۹۶( محمدحسن  سرادار،  و  فروغ  قمشی،   .۳
الکتریکی،  انرژی  بهینه سازی مصرف  چهارمین کنفرانس سراسری 

دانشگاه شهید چمران اهواز، ۸ و ۹ اسفند ماه ۱۳۹۶. 
۴. شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی، محمدحسن )۱۳۸۹(، ضرورت 
بازنگری شیوه های تولید و مصرف انرژی در ایران، مجله اقتصادی، 

شماره های ۱۱ و ۱۲، بهمن و اسفند ۱۳۸۹، صص ۲۱-۴۲.
۵. اسعدی، فریدون )۱۳۹۸(، چشم انداز برق و گاز طبیعی ایران در 
اسالمی، ۱۶۴۰۴،  مجلس شورای  پژوهش های  مرکز  سال ۲۰۴۰، 

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن.
۶. آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا )۱۳۹۵(، شرکت ملی 

پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران.

1. BP

۲.   به عنوان مثال »نیروگاه بخار شهید فیروزی« با قدرت عملی متوسط 
راندمان  با  هسا«  گازی  »نیروگاه  درصد،   ۲۱,۱ راندمان  و  مگاوات   ۴۰
۱۷,۹ درصد و قدرت عملی ۶۵ مگاوات و تعداد قابل توجه نیروگاه دیگر 
لزوم  و  برخوردارند  از عملکرد ضعیفی  راندمان در حدود ۲۰ درصد  با 

بهبود وضعیت عملکرد آنها محسوس است.  اسعدی؛ ۱۳۹۸: ۵.
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پارلمان اروپا تا سال 2025، برنامه پرداخت یارانه های انرژی به سوخت های فسیلی را پایان می دهد
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روند تغییرات یارانه انرژی در سال های اخیر

 در سطح جهان
رشد قیمت نفت در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نیروی 
نفت  واردکننده  کشورهای  برای  خوبی  محرکه  
هند،  است.  بوده  انرژی  یارانه های  اصالح  برای 
مالزی، اندونزی، مکزیک برنامه هایی برای اصالح 
برای کشورهای صادرکننده  بودند.  شروع کرده 
کاهش  منزله  به  انرژی  یارانه های  رشد  نیز 
درآمدهای صادراتی آن ها بوده و این کشورها نیز 
سعودی  عربستان  قطر،  عمان،  کویت،  هم چون 
اصالح  برای  برنامه هایی  عربی  متحده  امارات  و 

شروع کرده اند.
یارانه داده شده به سوخت های فسیلی از سال 
۲۰۱۱ به این سو، به دو دلیل: ۱-کاهش نسبی 
قیمت ها از سال ۲۰۱۴ و ۲- اعمال سیاست های 
اصالح یارانه های انرژی روند کاهش داشته است، 
 ۲۰۱۸ و   ۲۰۱۷ سال  در  نفت  قیمت  رشد  اما 
انرژی  حامل های  قیمت  متناسب  رشد  عدم  و 
اختصاص  یارانه  مجدد  رشد  باعث  کشورها،  در 
داده شده به سوخت های فسیلی گشته و میزان 
 ۲۰۱۴ سال  از  پیش  مقدار  به  یارانه  عددی 
دلیل  به  بازگشت  این  از  بخشی  است.  بازگشته 
اقدامات ناموفق در زمینه اصالح یارانه های انرژی 
به  نسبت   ۲۰۱۸ سال  در  یارانه ها  است.  بوده 
از  باالتر  به  و  داشته  سال ۲۰۱۷ یک سوم رشد 

۴۰۰ میلیارد دالر رسیده است. یارانه اختصاص 
داده شده به نفت، گاز، زغال سنگ و برق بر پایه 
به  داده شده  یارانه  برابر  دو  فسیلی  سوخت های 
رسیدن  امر  این  و  است  تجدیدپذیر  انرژی های 
به اهداف کنترل نشر دی اکسید کربن را دشوار 
می کند. هم چنین در سال ۲۰۱۶ بیشترین یارانه 
در حوزه سوخت های فسیلی به بخش تولید برق 
سال  در  اما  بود،  داده شده  سوخت  نوع  این  با 
یارانه  بیشترین  و  شده  عکس  روند  این   ۲۰۱۸
به بخش محصوالت و فراورده های نفتی  مجدداً 

تعلق گرفته است.

شکل1 - میزان یارانه داده شده به سوخت های فسیلی از سال 

2010 تا 2018

قیمت  بین  زیاد  تفاوت های  زیر  نقشه ی  در 
دیده  جهان  مختلف  کشورهای  در  بنزین 
قابل توجه  تفاوت های  نشان دهنده  که  می شود، 

 عبداهلل آزادی
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حامل  این  قیمت  سیاست گذاری  نحوه ی  در 
کشورهای  بین  مختلف جهان  نقاط  در  انرژی، 
بین  نیز  و  »توسعه یافته«  و  توسعه«  حال  »در 
کشورهای »صادرکننده« و »واردکننده« ی نفت 

است.

 شکل 2- قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای مختلف جهان

 )بر پایه درجه میانه بنزین در سال 2018(

شکل3 –رده بندی کشورهای مختلف جهان

 بر اساس قیمت هر لیتر بنزین

* ایران دارای ارزان ترین بنزین دنیا است. با 
فرض بنزین ۳۰۰۰ تومان در هر لیتر  و دالر با 

قیمت ۱۲ هزار تومان محاسبه شده است. 

۰/۲۵ * ایران
۱/۹۱ نروژ
۱/۷۸ فرانسه

۱/۵۲ اسپانیا
۱/۳۶ ژاپن
۱/۳ ترکیه
۱/۰۹ چین
۰/۹۴ گرجستان
۰/۸۱ امریکا
۰/۷۹ ارمنستان
۰/۷۴ پاکستان
۰/۶۹ روسیه
۰/۶۷ افغانستان
۰/۶۴ امارات
۰/۶ ونزوئال

۰/۵۸ عمان
۰/۵۵ قطر
۰/۵۴ عربستان
۰/۴۶ آذربایجان
۰/۴۱ مصر
۰/۳۳ الجزایر

نام کشور
نرخ بنزین 

)دالر به ازای هر لیتر در 
سال 2018(

 جدول1 -رده بندی کشورهای مختلف جهان
 بر اساس قیمت هر لیتر بنزین
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شکل4- یارانه سوخت های فسیلی در کشورهای مختلف جهان 

در سال 2016

اصالح یارانه های انرژی در سال های اخیر به 
سه صورت انجام گرفته است:

حامل های  قیمت های  کامل  آزادسازی   -۱
در  حمل ونقل  بخش  در  مثال  عنوان  به  انرژی 
کشورهایی مانند هند، مکزیک، تایلند و تونس.

۲- اجرای سازوکاری برای تنظیم خودکار و 
انرژی،  بین المللی  قیمت های  با  قیمت ها  منظم 
به عنوان نمونه در چین و به صورت نسبی در 

اندونزی، مالزی، اردن و عمان.
تنظیم  برای  سازوکاری  پیاده سازی   -۳
تعیین شده  قیمت  یک  به  رسیدن  تا  قیمت ها 
تمام شده  قیمت  به  نگاهی  با  دولت  سوی  از 

محصول و قیمت های بازار.
نوع سوم معمول ترین نوع اصالح یارانه ها در 
این  در  و  است  بوده  آفریقا  و شمال  خاورمیانه 
راستا قیمت ها در عربستان، کویت، قطر، بحرین 
افزایش داشته است. در  امارات متحده عربی  و 
برنامه هایی  با  قیمت ها  افزایش  کشورها  برخی 

برای حمایت از اقشار فقیر همراه بوده است.

افزایش  آن  تبع  به  و  نفت  قیمت  افزایش  با 
اصالحات  توقف  برای  فشارها  بنزین،  قیمت 
قیمتی در برخی کشورها افزایش یافته است و 
در مقابل این فشار، کشورها راهبرد های مختلفی 

در پیش گرفته اند:
سوخت های  یارانه  که  کشورها  ۱-برخی 
آزاد  را کاماًل  را کاماًل حذف و قیمت ها  فسیلی 
کرده اند، برای کاستن از اثرات این افزایش قیمت 
دو راه در پیش گرفته اند: یا از مالیات و عوارض 
در سایر بخش های اقتصاد خود کاسته اند و یا از 
برای  خود،  گاِز  و  نفت  ملی  شرکت های  طریق 
 تنظیم بازار اقدام کرده اند تا قیمت ها متعادل تر 

شوند.
۲-در کشورهایی که در تطابق با رشد جهانِی 
بودند،  حرکت  حال  در  فسیلی  سوخت های 
رشد  علیرغم  بنزین  و  سوخت  قیمت  رشد 
است،  شده  موکول  بعد  به  و  شده  کند  جهانی 
اما امکان برداشتن گام های جدید با زمان بندی 
با رسیدن زمان  تا  اصالح شده را حفظ کرده اند 
مناسب، اقدامات خود را ادامه دهند. این کشورها 

عبارت اند از اندونزی، مالزی و اردن.
به  انرژی  قیمت  که  نیز  کشورها  برخی  ۳-در 
گام هایی  و  می شود  تعیین  دولتی  کاماًل  صورت 
گام ها  این  شده،  برداشته  قیمت ها  رشد  برای 

متوقف شده است.
اصالح  روند  قیمت ها  رشد  با  که  کشورهایی 
یارانه ها را متوقف می کنند، باید در نظر داشته باشند 
که مکانیسم های بازار آزاد در دل خود در صورت باال 
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رفتن قیمت ها، با کاهش تقاضا باعث تعادل قیمت ها 
شده و مداخله در بازار این روند را مختل می کند.

شکل 5– بررسی عوامل دخیل در افزایش یارانه ی سوخت های 
فسیلی بین سال های 2015 تا 2018

در  فسیلی  سوخت های  برای  داده شده  یارانه 
سال  در  و  دالر  میلیارد   ۳۱۷ مبلغ   ۲۰۱۵ سال 
 ۳۶ است.  بوده  دالر  میلیارد   ۴۲۷ مبلغ   ۲۰۱۸
قیمتی  اصالح  با  یارانه  کاهش  دالر  میلیارد 
افزایش  با  مقابل،  در  اما  است،  آمده  دست  به 
قیمت های جهانی و رشد اختالف قیمت حامل ها 
با قیمت جهانی ۱۱۶ میلیارد  در داخل کشورها 
 ۲۹ نیز،  سوخت ها  این  مصرف  رشد  با  و  دالر 
میلیارد دالر به یارانه داده شده اضافه شده است. 
بخشی از ۳۶ میلیارد دالر کاهش در یارانه در اثر 
اوکراین،  پاکستان،  کلمبیا،  در  قیمتی  اصالحات 
قطر،  ترکمنستان،  اندونزی،  آرژانتین،  روسیه، 

بحرین و عربستان حاصل شده است. برخی از این 
کشورها با تورم داخلی و کاهش ارزش پول ملی 
خود نیز روبرو بوده اند که انجام اصالحات و ادامه 
با وجود  با سختی هایی همراه کرده است.  را  آن 
۷۵% رشد در قیمت دالری هر بشکه نفت برنت، 
»پزو«  و  رشد   %۱۰۰ اندونزی  »روپیه«  معادل 
آرژانتین ۲۵۰% رشد داشته است. به دالیل فوق 
اما آن  دادند،  را رشد  مالزی قیمت ها  و  اندونزی 
را به قیمت های جهانی متصل نکرده و ثابت نگه 
داشتند. هند بخشی از مالیات وضع شده بر بنزین 
در  خود  یارانه های  برزیل  و  کاهش  را  دیزل  و 

بخش بنزین را افزایش داد.

شکل6 – تغییرات قیمت نفت بر پایه معادل ارزهای ملی 

کشورهای مختلف )با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ملی( از 

ژانویه 2018 تا اکتبر 2018

بخش زغال سنگبخش برقبخش گاز طبیعیبخش نفتنوسانات یارانه ای

صفر۱۹۴۱۳کاهش یارانه در اثر اصالحات قیمتی

۵۶۱۷۴۱۲افزایش یارانه در اثر رشد قیمت های جهانی

صفر۸۱۱۱۰افزایش یارانه در اثر رشد مصرف جهانی

جدول 2– بررسی عوامل دخیل در افزایش یارانه ی سوخت های فسیلی بین سال های 2015 تا 2018 )بر حسب میلیارد دالر(
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 %۳۰ حدود  سهم  با  خاورمیانه  منطقه 
را  فسیلی  یارانه سوخت های  در  بیشترین سهم 
داشته است و البته با برنامه های اصالحی برخی 
کویت،  عمان،  قطر،  بحرین،  مانند:  کشورها 
از  منطقه  این  در  آن  میزان  عربستان  و  امارات 
میلیارد دالر در سال  به ۸۰  میلیارد دالر   ۱۲۰
۲۰۱۶ رسیده است. یارانه سوخت های فسیلی از 
سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۶ در کشورهای جنوب 
تقریباً  اصالحی  برنامه های  اجرای  با  آسیا  شرق 
باقی مانده  یارانه  است. عمده ی  رسیده  نصف  به 
برق مصرفی  به  این منطقه،  سوخت فسیلی در 
بخش خانگی، گاز طبیعی و گاز مایع اختصاص 

دارد.
بیشترین رشد در یارانه های سوخت های پایه 
بوده  ونزوئال  و  ایران  اندونزی،  مصر،  در  نفتی، 
است. بخشی از این رشد یارانه ها به دلیل کاهش 
شدید ارزش پول ملی بوده است. در بخش یارانه  
بوده  رشد  بیشترین  شاهد  ایران  طبیعی،  گاز 
است و کشورهایی مانند ونزوئال، مکزیک، مصر و 
چین بیشترین رشد در یارانه بخش برق بر پایه 

سوخت های فسیلی را داشته اند.
کشورهای  در  برق  بخش  پایین  تعرفه های 
در  بخش  این  باالی  رشد  به  منجر  خاورمیانه، 
طی سال های گذشته شده است و اگر این رویه 
میلیارد  تا ۶۵  بخش  این  یارانه های  یابد،  ادامه 
رشد  داشت.  خواهد  رشد   ۲۰۴۰ سال  در  دالر 
مصرف  رشد  هم  تدریجی،  صورت  به  تعرفه ها 
برق را کاهش خواهد داد و هم به اقتصادی شدن 

انرژی  با بهره وری باالتر در مصرف  فّناوری های 
انرژی کمک شایانی  و سرمایه گذاری در بخش 
استفاده  عربی  متحده  امارات  نمود.  خواهد 
تجهیزاتی  روی  بر  انرژی  بهره وری  برچسب  از 
نموده  اجباری  را  کولرگازی  و  یخچال  مانند 
شایانی  کمک  انرژی  یارانه های  اصالح  است. 
در  منطقه  باالی  پتانسیـــــل های  به کار گیری 

انرژی های تجدیدپذیر نیز خواهد نمود. 

شکل7- پیش بینی یارانه بخش برق در خاورمیانه 
از سال 2017 -2040 بدون در نظر گرفتن 

سیاست های اصالح یارانه های انرژی

ستون های آبی روشن: یارانه اختصاص یافته و 
بولت های آبی تیره در داخل ستون ها: تقاضای 
)محور سمت  خانوار   هر  ازای سرانه ی  به  برق 

راست(

  منابع 
 https://www.iea.org/newsroom/news/2019/

june/fossil-fuel-consumption-subsidies-bounced-

back-strongly-in-2018.html

https://www.iea.org/commentaries/fossil-fuel-

consumption-subsidies-are-down-but-not-out
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اصالح یارانه های انرژی

 در سه کشور اندونزی، عراق و مراکش
اندونزی:

تاریخی  فسیلی،  سوخت های  به  یارانه  اعطای   
دیرینه از ابتدای استقالل این کشور از سال ۱۹۴۹ 
دارد. در بحران مالی دهه ۱۹۹۰ میالدی به دلیل 
کاهش ارزش پول ملی این کشور، میزان یارانه ها 
سوخت های  یارانه   ۲۰۱۴ سال  در  و  یافت  رشد 

فسیلی بالغ بر ۲۷/۷ میلیارد دالر بوده است. 
یارانه ی  واسطه  به  اندونزی  کشور  در 
تقاضا  سوخت های فسیلی در سال های گذشته 
برای خرید خودروهای سواری و موتورسیکلت ها 
تمام  تقریباً  و  بود  رفته  باال  فزاینده ای  طور  به 
بخش  در  کشور  این  فسیلی  یارانه سوخت های 
مصرف  دلیل  به  می شد.  استفاده  حمل ونقل 
باالی سوخت، هوای جاکارتا از نظر آلودگی به 
حد باالیی رسیده بود که بر سالمت مردم تأثیر 

نامطلوب داشت.
 ۲۰۱۵ سال  از  کشور  این  فوق  دالیل  به   
شروع به اصالح یارانه های انرژی نمود و تالش 
دهد.  ادامه  فقیر  قشر  برای  را  یارانه ها  تا  کرد 
 %۳ از  انرژی  یارانه های  کاهش  هدف گذاری 
تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۱% در 
تا حدود زیادی در  بوده است، که  سال ۲۰۱۶ 
این هدف موفق بود. دولت اندونزی برای تداوم 

روبرو  سیاسی  مخالفت های  و  چالش ها  با  کار 
کشور  این  به  انرژی  بین المللی  آژانس  است. 
جلب  و  سیاسی  یکپارچگی  است  کرده  توصیه 
ارتباط  حاکمیت،  مختلف  بخش های  همکاری 
وسیع با گروه های مختلف مردم و اطالع رسانی 
به آن ها در مورد مضرات یارانه های داده شده و 
فواید قطع یارانه، پیاده سازی برنامه های حمایت 
اجتماعی و اقتصادی از اقشار آسیب پذیر را در 

دستور کار قرار دهد و یا تقویت نماید.

عراق
عراق، نیز کشوری است که به دلیل رشد سریع 
تقاضا و کندی رشد بخش عرضه، با کمبود تولید 
برق روبرو بوده و مجبور است علیرغم منابع غنی 
انرژی از کشورهای همسایه خود برق وارد نماید. 
اصالح  برای  برنامه ای  انرژی  بین المللی  آژانس 
بخش انرژی و برق عراق به این کشور پیشنهاد 
کاهش  و  حذف  آن  گام  اولین  که  است،  داده 
یارانه های بخش برق و رشد درآمدهای حاصله 
از این بخش برای تداوم توسعه آن است. در این 
شیوه، بخش خصوصی تمایل باالیی برای ساخت 
میزان  تعرفه ها  اصالح  داشت.  خواهد  نیروگاه 
مصرف را نیز کنترل خواهد نمود و می تواند بر 
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نیاز کشور به واردات برق تأثیرگذار باشد.
یا  و  کمبود  مشکل  با  کشورها  از  بسیاری 
افزایش عمر مفید زیرساخت های حوزه ی انرژی 
در  مواجه اند.  برق  شبکه  و  نیروگاه ها  مانند 
صورتی که این زیرساخت ها با وام های جهانی با 
نرخ سود مربوطه ایجاد گردند، هزینه های باالیی 
و  داشت  خواهد  همراه  به  عمومی  بخش  برای 
برنامه های  برخی  از  دولت  توجه  است  ممکن 
با  می توان  اما  شود،  قطع  خود  اصلی  حمایتی 
اصالح یارانه های انرژی سرمایه الزم برای اصالح 

این زیرساخت ها را فراهم نمود.

مراکش
انرژی سیاست های  با کمک آژانس بین المللی   
یارانه ها را اصالح نموده  انرژی و  خود در مورد 
است. هدف عمده این اصالح کاهش میزان نشر 
گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ بوده است که 
در کنار آن اهداف دیگری مانند حذف یارانه ها و 
بهینه سازی مصرف انرژی نیز مطرح بوده است. 
اکنون به جز گاز بوتان، قیمت دیگر حامل های 
دنیا  در  بین المللی سوخت  تغییرات  با  سوختی 
حال  در  کشور  این  هستند.  متصل  و  همگام 

حاضر برای تأمین نفت، گاز و زغال سنگ خود 
بوده و %۵۴  واردات متکی  به  میزان %۹۰  به 
زغال سنگ  »نیروگاه های  از  کشور  این  برق 
حذف  برنامه  کنار  در  می شود.  تأمین  سوز« 
مصرف  تا  است  کرده  تالش  دولت  یارانه ها، 
دهد؛  کاهش  را  عمومی  و  دولتی  بخش  انرژی 
به عنوان مثال بخش خریدهای دولتی و عمومی 
باالتر  انرژی  بهره وری  با  وسایلی  به  این کشور، 
اختصاص پیدا کرده و تجهیزات و دستگاه های 
لیست حذف شده اند.  این  از  کمتر  بهره وری  با 
فّناوری نیروگاه های زغال سنگی به نیروگاه های 
بخش  به  توجه  است.  یافته  تغییر  بحرانی  فوق 
انرژی های تجدیدپذیر مانند ساخت بزرگ ترین 
»پارک خورشیدی متمرکز دنیا« ، اتصال شبکه 
از  برق  واردات  نیز  و  پرتغال  و  اسپانیا  به  برق 
کشور  این  اقدامات  دیگر  از  فوق،  کشورهای 
است. اصالحات در بخش انرژی از مقدمات الزم 
یارانه های  اصالح  در  موفقیت  برای  ضروری  و 

انرژی محسوب می شود.

  منابع 
https://www.iea.org/news/iea-commends-

iraqs-plans-to-reform-its-electricity-sector

طبق پیشهاد اصالحی آژانس بین المللی انرژی به کشور عراق، اولین گام حذف و کاهش 
یارانه های بخش برق و رشد درآمدهای حاصله از این بخش برای تداوم توسعه آن است. در 

این شیوه، بخش خصوصی تمایل باالیی برای ساخت نیروگاه خواهد 
داشت. اصالح تعرفه ها میزان مصرف را نیز کنترل خواهد نمود.
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اثر قوانین جدید کشتیرانی بر بزرگان آسیا

به گزارش پالتس، سال ۲۰۲۰ هم زمان بود 
موسوم  دریایی  جدید  قوانین  اعمال  آغاز  با 
که   »۲۰۲۰  IMO« یا   »۲۰۲۰ »ایمو  به 
انتظار می رود تحولی بزرگ در صنعت نفت 
اولیه  تاثیر  ایجاد کند.  پاالیشگاهی جهان  و 
قانونی، حذف ۳میلیون بشکه  اعمال چنین 
است   ۱)HSFO( باال«  گوگرد  کوره  »نفت 
جهان  سراسر  در  روزانه  این  از  پیش  تا  که 
می شد.  استفاده  دریایی  نقل  و  حمل  در 
باال  گوگرد  کوره  نفت  حجم  این  است  قرار 
 ،۲)LSFO( پایین«  گوگرد  »نفت کوره  توسط 
 ،۳)MGO( »سوختی به نام »گازوئیل دریایی
ترکیبی از انواع گازوئیل کم گوگرد و دیگر 
فرآورده های سبک جایگزین شود. به منظور 
ایجاد این تغییرات، نیاز است که پاالیشگاه ها 
دست به اقدامات نسبتاً گران قیمتی بزنند تا 
به تعادل جدیدی در تولید محصوالت خود 

دست یابند.
سراسر  در  گسترده ای  تحوالت  موضوع  این   
بازار محصوالت پاالیشی در سال جاری را به 
پیش بینی  مجموع  در  داشت.  خواهد  دنبال 
افزایش  با  تقطیر  میان  فرآورده های  می شود 
تولید  سود  حاشیه  و  شده  مواجه  قیمت 

افت  و  سقوط  با  باال،  گوگرد  فرآورده های 
این  همه  وجود  با  باشند.  همراه  قیمت شدید 
تا  پاالیشگران آسیایی  برای  چالش ها، شرایط 
پاالیشگاه های  بود.  خواهد  متفاوت  حدودی 
آسیایی به دلیل مازاد تولید بنزین و هم چنین 
 ۲۰۲۰ ایمو  قوانین  از  فنی،  پیچیدگی های 
سود  نواحی  دیگر  در  خود  رقبای  به  نسبت 
آسیایی  پاالیشگاه های  برد.  خواهند  بیشتری 
به دلیل ارتقاء، می توانند گازوئیل و محصوالت 
که  کنند  تولید  بیشتری  کم گوگرد  پاالیشی 
این موضوع باعث می شود وضعیت بهتری برای 
باشند.  با قوانین جدید دریایی داشته  انطباق 
به دلیل  چین و هند دو کشوری هستند که 
نسبت باالی »کوکینگ« و »هیدورکوکینگ«۴ 
از  نفت خام،  تقطیر  کلی  ظرفیت  مقابل  در 
برد.  بهره  خواهند  دریایی  قوانین  تغییرات 
تولیدکننده ي  و  مصرف کننده  یک  نیز  ژاپن 
بزرگ نفت کوره گوگرد پایین است، در حالی 
که کره جنوبی یک صادرکننده بزرگ گازوئیل 
»ِکَرک  از  کشور  دو  هر  می شود.  محصوب 
اسپرد«۵ باالی محصوالت پاالیشی خود سود 
ایمو  قوانین  گفت  باید  نهایت  در  می برند. 
۲۰۲۰ بزرگترین آسیب طی دهه های گذشته 

 نسیم عالیی 
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را به صنعت پاالیشی جهان وارد خواهد کرد. 
اما مازاد گازوئیل تولیدی کمک می کند آسیا 
شود.  مواجه  منطقه ای  تغییرات  با  آسان تر 
انطباق  چگونگی  خصوص  در  بیشتر  جزئیات 
شرکت های آسیایی با قوانین جدید دریایی در 

ادامه آمده است.
در بازار فرآورده چه خبر؟

نقل  و  حمل  قوانین  در  تغییر  وجود  با 
از  بخشی  می شود  پیش بینی  اما  دریایی، 
تقاضا برای نفت کوره گوگرد باال در بازار آسیا 
فیلترهای  نصب  چراکه  بماند.  باقی  همچنان 
تمیز کننده ی گازهای خروجی از کشتی ها، که 
یاد می شود، یک  به عنوان »اسکرابر«۶  از آن 
راه حل جایگزین است که می  تواند بخشی از 
تقاضای نفت کوره را در صنعت کشتیرانی حفظ 
از  بخشی  می شود  پیش بینی  همچنین  کند. 
نفت کوره گوگرد باال که از بازار »بانکرینگ«۷-

حذف  کشتی ها-  به  سوخت  انتقال  عملیات 
می شود، در نیروگاه ها جذب و برای تولید برق 
پاکستان  کشورهای  آسیا   در  شود.  استفاده 
استفاده  برای  باالیی  پتانسیل  بنگالدش  و 
حال  این  با  دارند،  باال  سولفور  نفت کوره  از 
پیش بینی می شود بخش اعظم مازاد نفت کوره 
روسیه  احتماالً  و  خاورمیانه  در  سولفورباال 
جذب شود. استفاده از سوخت های کم سولفور 
و هم چنین عدم تبعیت از قوانین، دو راه حل 
با  است.  »ایمو«  قوانین  با  مواجهه  در  دیگر 
این حال، پالتس نرخ پایبندی به این قوانین 

پایین  را  قوانین  این  از  باال و درصد تخلف  را 
پیش بینی می کند. در نهایت اما قوانین جدید 
تغییرات بزرگی در ترکیب تقاضای محصوالت 
انتظار  کرد.  خواهد  ایجاد  آسیا  بازار  پاالیشی 
این  در  گازوئیل  برای  تقاضا  میزان  می رود 
منطقه در سال ۲۰۲۰ حدود ۲درصد نسبت 
برای  تقاضا  مقابل  در  و  افزایش   ۲۰۱۹ به 
نفت کوره ۲درصد کاهش یابد. این موضوع به 
این دو سوخت منجر  قیمت  اختالف  افزایش 

خواهد شد. 
بزرگترین  عنوان  به  سنگاپور  میان  این  در 
این  تاثیر  تحت  جهان،  بانکرینک«۸  »هاب 
و  شده  اساسی  تغییراتی  دستخوش  قوانین 
ترکیب تقاضا برای فرآورده ها در این کشور با 
تغییرات چشمگیری همراه خواهد شد؛ تقاضا 
می یابد  کاهش  باال  سولفور  کوره  نفت  برای 
و  دریایی  گازوئیل  برای  تقاضا  که  حالی  در 
یافت.  پایین کاهش خواهد  نفت کوره سولفور 
فعاالن بازار با دقت تحوالت این کشور را رصد 
می کنند تا دریابند سنگاپور چگونه به تقاضای 
تا  سنگاپور  داد؛  خواهد  پاسخ  خود  مشتریان 
نفت کوره سولفور  این حجم عظیمی  از  پیش 
باال وارد می کرد. با وجود قوانین ایمو این کشور 
واردکننده ی خالص  در سال ۲۰۲۰ همچنان 
کشتی هایی  زیرا  ماند،  خواهد  باقی   HSFO

پیوسته  طور  به  کرده اند  نصب  اسکرابر  که 
این  با  ادامه می دهند.  این سوخت  به مصرف 
به  کشور  این  بانکرینگ  تقاضای  بیشتر  حال 
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با   MGO و   LSFO سوخت های  مصرف  سمت 
و چالش های  تغییر کرده  سولفور ۰/۵ درصد 
سنگاپور  عرضه  زنجیره های  برای  را  جدیدی 

ایجاد خواهد کرد.
شرایط  احتماالً  بلندمدت  در  حال  این  با 
به  می شود  پیش بینی  باشد،  متفاوت  کمی 
دلیل افزایش ظرفیت مصرف نفت کوره سولفور 
باال به دنبال افزایش تعداد کشتی هایی که پس 
همچنین  و  کرده اند  نصب  اسکرابر   ۲۰۲۰ از 
واحدهای  تعداد  و  تبدیل  ظرفیت  افزایش 
تقاضا  احتماالً  پاالیشگاه ها،  در  سولفورزدایی 
برای نفت کوره مجدداً افزایش و فاصله قیمتی 

گازوئیل و نفت کوره کاهش یابد. 
نقطه قوت پاالیشگران آسیایی 

به  آسیایی  پاالیشگاه های   ،۲۰۰۰ سال  از 
تولید  برای  خود  ظرفیت های  اساسی  شکل 
کل  به  نسبت  را  باالتر  کیفیت  با  محصوالت 
یا  تبدیل  ضریب  به  که  پاالیشی-  ظرفیت 
داده اند.  افزایش  است-  معروف  تولید  نسبت 
تولید  ظرفیت  مقدار  یا  تبدیل  ضریب 
پاالیشگاه های  در  پیچیده  تر  محصوالت 
بیشترین  آسیایی  پاالیشگاه های  بین  هند 
این  است،  داشته  اخیر  سال های  در  را  رشد 
اقدامات  با یک سری  آوریل ۲۰۲۰  تا  ظرفیت 
به  موسوم  قوانینی  تحت  پاالیشگاه ها  در 
با  می رسد.  جدیدی  سطح  به   ۹ »بهارات-۶« 
پاالیشگاه های چینی  تبدیل  این حال ضریب 
هم چنان باالتر است، هرچند رشد این ضریب 

در چین طی سال های اخیر کند شده است. 
را  قوانینی   ۲۰۱۹ ژانویه  در  نیز  کشور  این 
که  کرد  پیاده  یورو۶«  »استاندار  اساس  بر 
پاالیشگاه ها را ملزم به تولید سوخت با سولفور 

کمتر ازppm۱۰ می کرد.
 ژاپن نیز با یک سری اقدامات در ماه مه سال 
گذشته شامل ادغام برخی پاالیشگاه ها و بسته 
داد،  انجام  را   ۱۰  CDU واحدهای  برخی  شدن 
این اقدام به بهبود نسبت تولید پاالیشگاه های 
ژاپنی منجر شد. ضریب تبدیل پاالیشگاه های 
تاثیر  تحت  اخیر  سال های  در  نیز  کره جنوبی 
اقدامات به سازی و نوسازی بهبود یافته است. 
عالوه بر این پاالیشگاه های آسیایی در سال های 
اخیر در راستای اجرای دستورات دولتی ظرفیت 
قابل توجهی »هیدروتریتینگ، فرآیند تصفیه 
»هیدرودسولفوریزیشن،  و  هیـــدروژم«۱۱  با 
هیدروکربنی  سوخت های  از  گوگردزدایی 
 CDU به HDS ایجاد کرده اند. از این رو نسبت
یافته  بهبود  شدت  به  آسیایی  پاالیشگاه های 
است. افزایش نسبت تبدیل و نسبت HDS به 
را  آسیایی  پاالیشگاه های   ،CDUکلی ظرفیت 
قادر می سازد که با انعطاف بیشتری به تولید 

محصوالت مختلف دست بزنند. 
وضعیت تولید بزرگان آسیایی 

چین،  شامل  که  آسیایی  بزرگ  کشور  چهار 
دنبال  به  است،  هند  و  ژاپن  کره جنوبی، 
صادرات  پاالیشگاه هایشان  بهره وری  افزایش 
گازوئیل خود را به شکل قابل توجهی افزایش 
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در  چین  گازوئیل  صادرات  خالص  داده اند. 
صنعتی  تقاضای  ضعف  دلیل  به   ۲۰۱۸ سال 
این کشور، افزایش یافت، چراکه این کشور با 
کاهش رشد اقتصادی مواجه و بیشتر به رشد 
صادرات  خالص  شد.  متمایل  محور  خدمات 
با این حال این  کره جنوبی نیز شتاب گرفت، 
منطقه  نفت گاز  برتر  که صادرکننده  بود  هند 
ژاپن  بود. در مقابل، خالص صادرات گازوئیل 
سال  در  پاالیشگاه ها  فعالیت  کاهش  دلیل  به 
گذشته کاهش یافت. برای سال ۲۰۱۹ خالص 
صادرات گازوئیل هند به دلیل افزایش تقاضای 
تحت  پاالیشگاه ها  اساسی  تغییرات  و  داخلی 
تاثیر اجرای قوانین »بهارات-۶« کاهش یافته 

است. از سوی دیگر اما خالص صادرات این نوع 
سوخت ژاپن تحت تاثیر افت تقاضای داخلی 
نظر  به  خالصه  طور  به  است.  یافته  افزایش 
می رسد صادرات نفت گاز آسیا در سال گذشته 

رشد کرده است. 
چین به یکی از صادرکنندگان مهم گازوئیل 
در منطقه بدل شده است. در حالی که همچنان 
محسوب  نفت کوره  کوچک  واردکننده ی  یک 
می شود. این کشور اما در حال ساخت تجهیزاتی 
برای تولید سوخت های کم سولفور است، از این 
رو پیش بینی می شود چین سهم خود را از بازار 
در صورت  این کشور  دهد.  افزایش  بانکرینگ 
نمرات  نفت خام  می تواند  قانونی  موانع  نبود 

سال 2020 هم زمان بود با آغاز اعمال قوانین جدید دریایی موسوم به ایمو 2020 که انتظار 
اولیه اعمال  تاثیر  ایجاد کند.  می رود تحولی بزرگ در صنعت نفت و پاالیشگاهی جهان 
چنین قانونی، حذف 3میلیون بشکه »نفت کوره گوگرد باال« است. در این میان سنگاپور 
به عنوان بزرگترین »هاب بانکرینک« جهان، تحت تاثیر این قوانین دستخوش تغییراتی 
اساسی شده و ترکیب تقاضا برای فرآورده ها در این کشور با تغییرات چشمگیری همراه 

خواهد شد.
از سال 2000، پاالیشگاه های آسیایی ظرفیت های خود برای تولید محصوالت با کیفیت باالتر 
افزایش داده اند. این پاالیشگاه های آسیایی در سال های  نسبت به کل ظرفیت پاالیشی 
اخیر در راستای اجرای دستورات دولتی ظرفیت قابل توجهی »هیدروتریتینگ، فرآیند 
تصفیه با هیدروژم« و »هیدرودسولفوریزیشن، گوگردزدایی از سوخت های هیدروکربنی 
ایجاد کرده اند. چهار کشور بزرگ آسیایی که شامل چین، کره جنوبی، ژاپن و هند است، به 

دنبال افزایش بهره وری پاالیشگاه هایشان صادرات گازوئیل خود را 
به شکل قابل توجهی افزایش داده اند.
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مدیوم و سنگین بیشتری وارد کند و با استفاده 
از تجهیزات پاالیشگاهی خود این نوع نفت را 
به سوخت های با کیفیت و متناسب با قوانین 
بدل کند. در حقیقت چین در  جدید دریایی 
جایگاه خوبی در تغییرات جدید قوانین دریایی 
قرار گرفته است، چراکه دارای تجربه مشابهی 
در اجرای اولیه »قوانین جدید کنترل انتشار« 
)ECA(۱۲ است. بر اساس این قانون که از اول 
ژانویه ۲۰۱۹ اجرا شد، هر کشتی که بخواهد 
وارد آب های چین شده یا در خط ساحلی این 
از  کمتر  با  از سوختی  باید  بگیرد  پهلو  کشور 
با عنوان  استفاده کند که  ۰/۵ درصد سولفور 
قانون ایمو ۲۰۲۰ از ابتدای سال جاری به اجرا 
با وجود تغییرات  انتظار می  رود  درآمده است. 
هم چنان  سنگاپور  دریایی،  قوانین  در  جدید 
مرکز اصلی بانکرینگ جهان باقی بماند، با این 
در حوزه  که چین  امتیازاتی  تاثیر  تحت  حال 
تجارت  می تواند  نیز  کشور  این  دارد،  تولید 

بانکرینگ خود را گسترش یابد. 
خالص  صادرکننده ی  بزرگترین  هند 
جزئی  واردکننده  و  گازوئیل  منطقه ای 
نفت کوره است. به دلیل سطح زیاد کوکینگ 
۱۳که   FCC به  نسبت   HCU باالی  ظرفیت  و 
به پاالیشگاه ها امکان تولید گازوئیل بیشتری 
این  پاالیشگاه های  می دهد،  بنزین  به  نسبت 
کشور موقعیت بهتری برای مقابله با چالش های 

مربوط به قوانین جدید دریایی دارند. 
ژاپن اما صادرکننده ی خالص مقداری جزئی 

است.  نفت کوره  جزئی تر  مقداری  و  گازوئیل 
این کشور در حال حاضر یک مرکز مهم برای 
اما  نمی شود،  محسوب  کشتی ها  سوختگیری 
دارای امکانات قابل توجهی برای سولفورزدایی 
برای  این تجهیزات در اصل  از سوخت است. 
ایجاد تغییرات الزم در راستای بهبود سوخت 
است.  ایجاد شده  نیروگاه ها  استفاده در  مورد 
از  استفاده  با  ژاپن  که  دارد  وجود  امکان  این 
بیشتری  کم سولفور  سوخت  تجهیزات،  این 
صادرات  برای  یا  خود  بانکرینگ  توسعه  برای 

به سنگاپور تولید کند. 
خالص  صادرکننده ی  یک  نیز  کره جنوبی 
کوچک  واردکننده ی  یک  و  منطقه ای  گازوئیل 
نفت کوره است. این کشور در بازار بانکرینگ یک 
بازیگر متوسط است، اما پاالیشگاه های این کشور 
در حال سرمایه گذاری برای بهبود تولیدات خود به 
سمت افزایش تولید محصوالت کم گوگرد است. 

1. High-sulphur fuel oil

2. Low-sulphur fuel oil

 3. Marine gas oil

4.  Cooking & Hydro cooking

5. Crack Spread

6. Scrubber

7. Bunkering

8. Bunkering hub

9. Bharat Stage VI fuel norms

10. Conversion Distillation Unit

11. Hydrotreating

12. Immission Control Act

13. Fluid catalytic cracking
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دورنمای صنعت پتروشیمی 

در افق 2020
پیش بینی های  پالتس،  گزارش  به 
 ۲۰۲۰ سال  در  می دهد  نشان  کارشناسان 
اتیلن  »کراکینگ«۱  سود  حاشیه ی  میالدی 
در خوراک های سبک به ویژه پروپان و بوتان 
را  اتفاق  این  دلیل  باشد.  بیشتر  )ال. پی .جی( 
باید وجود مازاد عرضه ان. جی. ال در آمریکای 
شمالی و کاهش جهانی قیمت این محصوالت 

دانست.
برای کسب منفعت مالي از این حاشیه های 
مناطق  سایر  در  اتیلن  کراکر  واحدهای  سود، 
کنند.  مصرف  بیشتری  ال. پی. جی  باید  دنیا 
آمریکای شمالی هم چنان خوراک های  اما در 
برخوردار  بیشتری  محبوبیت  از  اتان  سنگین 

است. 
باعث  شمالی  آمریکای  در  اتان  کراکینگ 
اتیلن  پلی  و  اتیلن  عرضه  مازاد  آمدن  پدید 
شده است. ما در آغاز دهه ی ۲۰۲۰ میالدی، 
شاهد توسعه ظرفیت پایانه های جدید صادرات 
اتیلن در سواحل خلیج مکزیک ایاالت متحده 

هستیم. 
تولیدی  اتیلن  کنونی  بازار  مهم ترین  آسیا 
آمریکایی ها به شمار می رود. هرچند با افزایش 
ایاالت  در  آن  قیمت  تفاوت  اتیلن  صادرات 

است.  شده  همیشه  از  کمتر  آسیا  و  متحده 
در شکل-۱ نرخ مصرف خوراک هاي مختلف 
پتروشیمي در افق ۲۰۲۱ میالدي نشان داده 

شده است.

 شکل 1- نرخ مصرف خوراک هاي مختلف پتروشیمي

 در افق 2021 میالدي

در شکل-2 تقاضای جهانی خوراک اتیلن در سال های 2018 

تا 2021 میالدی نشان داده شده است.

مقررات  میالدی،   ۲۰۲۰ سال  ابتدای  از 
سوخت های  گوگرد  ۰/۵درصدی  محدودیت 
ترتیب  این  به   است.  شده  آغاز  دریانوردی 
پاالیشگران  شد.  خواهد  دشوارتر  نفتا  تامین 
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جدید  استاندارد  با  تا  شد  خواهند  وادار  نیز 
محصوالت  در  محلول  گوگرد  میزان  کاهش 

نهایی، منطبق شوند. 
درصد   ۱۵ تا  کاتالیستی  فرآیندهاي  در 
نتیجه  تولید خواهد شد. در  پروپیلن کمتری 
واحدهای هیدروژن زدایی پروپان باید پروپیلن 
عرضه  خود  کارایی  نرخ  افزایش  با  بیشتری 

کنند.
و کاهش  واحدهای کراکر  تغییر خوراک  با 
شدن  کمتر  شاهد  سبک،  نفتای  مصرف 
بوتادین و آروماتیک هایی نظیر بنزن، تولوئن و 
زایلن این واحدها خواهیم بود. در مجتمع های 
جدید پتروپاالیشی چینی ها نظیر »ژی جیانگ 

رونگ شنگ« ۲ و »سینوپک کی. پی. سی.« ۳ 
که در سال ۲۰۲۰ میالدی آغاز به کار خواهند 
کرد، وابستگی کمتری به آروماتیک واحدهای 

کراکر اتیلن دارند.
تن  میلیون   ۴ ساالنه  واحدها،  این  در   
بازارهای  به  عرضه  برای  بیشتر  آروماتیک 
»فیبر  ساخت  در  که  می شود  تولید  آسیایی 
پلی استر«۴ )ظروف پالستیکی یک بار مصرف(  

مصرف می گردد. 

1.  Cracking

2.  Zheijiang’s Rongsheng

3.  Sinopec-KPC

4.  Polyesterfibre

سود  حاشیه ی  میالدی   2020 سال  در  می دهد  نشان  کارشناسان  پیش بینی های 
بیشتر  )ال. پی .جی(  بوتان  و  پروپان  ویژه  به  اتیلن در خوراک های سبک  »کراکینگ« 
و  شمالی  آمریکای  در  ان. جی. ال  عرضه  مازاد  وجود  باید  را  اتفاق  این  دلیل  باشد. 
شاهد  میالدی،   2020 دهه ی  آغاز  در  ما  دانست.  محصوالت  این  قیمت  جهانی  کاهش 
ایاالت  مکزیک  خلیج  سواحل  در  اتیلن  صادرات  جدید  پایانه های  ظرفیت  توسعه 
ابتدای سال 2020 میالدی، مقررات محدودیت 0/5درصدی گوگرد  از  متحده هستیم. 

سوخت های دریانوردی آغاز شده است. 
به  این ترتیب تامین نفتا دشوارتر خواهد شد. با تغییر خوراک واحدهای کراکر و کاهش 
مصرف نفتای سبک، شاهد کمتر شدن بوتادین و آروماتیک هایی نظیر بنزن، تولوئن و 
زایلن این واحدها خواهیم بود. در مجتمع های جدید پتروپاالیشی چینی ها نظیر »ژی 
جیانگ رونگ شنگ«  و »سینوپک کی. پی. سی.« که در سال 2020 میالدی آغاز به 

کار خواهند کرد، وابستگی کمتری به آروماتیک واحدهای کراکر 
اتیلن دارند.
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کاهش قیمت و افزایش  کیفیت فّناوری انرژی 
خورشیدی در دهه ی 2010 میالدی

انرژی  از  در طی ۱۰ سال اخیر، میزان بهره گیری 
خورشیدی با افزایش چشمگیری همراه بوده است. 
»وودمکنزی«۱،  اندیشکده ی  تحقیقات  نتایج  بنابر 
در  دنیا  در  شده  نصب  خورشیدی  انرژی  ظرفیت 
در  گیگاوات   ۱۶ از  و  برابر شده   ۶ گذشته  دهه ی 
 ۲۰۱۹ سال  در  گیگاوات   ۱۰۵ به   ۲۰۱۰ سال 
صفحات  قیمت  حال،  عین  در  است.  رسیده 
زمانی،  بازه ی  این  در  سیلیکونی  چند  خورشیدی 
کاهش  ۰/۲دالر  به  وات،  هر  ازای  به  دالر   ۲ از 
پیدا کرده است. این کاهش ۹۰ درصدی، یکی از 
تجدیدپذیر  منبع  این  توسعه ی  دالیل  اصلی ترین 
بوده است. لذا در این دهه، هیچ  یک از فناوری های 
انرژی  با  قیمت  سر  بر  رقابت  توانایی  برق،  تولید 
منتشر  داده های  طبق  نداشته اند.  را  خورشیدی 
 ،۲)EIA( شده توسط سازمان اطالعات انرژی آمریکا
هزینه های مربوط به ساخت یک مزرعه بادی و یک 
نیروگاه سیکل ترکیبی با سوخت گاز طبیعی، بین 
سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، به ترتیب ۳۸ و ۲ درصد 
یک  ساخت  هزینه ی  طرفی  از  یافته اند.  کاهش 
توربین احتراقی با ۱۱ درصد افزایش همراه بوده 
ساخت  به  منجر  نامطلوب،  اقتصادی  شرایط  و 
در  جدید،  زغال سنگی  نیروگاه  اندکی  تعداد 

نیمه ی دوم دهه ی گذشته شده است.

باال رفتن مقیاس تولید و توسعه ی زنجیره تامین، 
دو عامل کاهش هزینه های انرژی خورشیدی

»ماژول ها«۳  قیمت  کاهش  دلیل  اصلی ترین 
یا مدل های اولیه ی خورشیدی، افزایش مقیاس 
در  است.  بوده  فناوری  این  تولید  زنجیره ی  در 
صفحات  تولید  ظرفیت  گذشته،  دهه ی  طی 
»چند سیلیکونی«۴ در دنیا، بیش از ۴ برابر شده 
است. در حالی که قیمت »پولی سیلیکون« که 
اصلی ترین ماده اولیه در تولید این ماژول هاست، 
از ۸۰ دالر در سال ۲۰۱۰ به ۸/۴ دالر در سال 
۲۰۱۹ کاهش یافته است. در عین حال، هم زمان 
ماژول ها،  این  قیمت  در  چشمگیر  کاهشی  با 

ظرفیت تولید آن ها در دنیا ۵ برابر شده است.

شکل 1-مقایسه ی ظرفیت جهانی تولید ماژول های خورشیدی 

و قیمت آنها در دهه ی 2010

 فرهاد سراج 
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ارزان تر و باکیفیت تر
پنل های  قیمت  چشمگیر  کاهش  بر  عالوه 
حوزه  این  در  بسیاری  پیشرفت های  خورشیدی، 
توان  است.  گرفته  گذشته صورت  دهه ی  در طی 
اسمی متوسط خروجی از یک ماژول استاندارد ۷۲ 
سلولی از نوع چند سیلیکونی در سال ۲۰۱۰، در 
امروزه مصرف کنندگان،  اما  بود.  وات  حدود ۲۹۰ 
نامی  توان  سال،  آن  هزینه ی  دهم  یک  صرف  با 
۳۴۵ وات را کسب می کنند. این امر مانند آن است 
که جدیدترین مدل گوشی آیفون را با قیمتی ۹۰ 
درصد کمتر از آیفون های قدیمی به دست آوریم. 
تلفن های  بازار  در  هیچ گاه  اتفاق  این  که  اگرچه 
در  گذشته  دهه ی  طی  در  اما  نمی افتد،  همراه 
محصوالت  سال  هر  خورشیدی،  انرژی  حوزه ی 
دهه  هم چنین  است؛  شده  ارائه  ارزان تری  و  بهتر 
زمینه های  در  که  بوده  ماژول هایی  شاهد   ،۲۰۱۰
پایه ی  با  ماژول های  داشته اند:  پیشرفت  نیز  زیر 
جایگزین  باالتر،  بازدهی  با  سیلیکون«۵  »تک 
عنوان  به  و  شده  چندسیلیکونی  ماژول های 

ماژول های غالب در بازار خود را مطرح کردند.
سلول های  از  فزاینده ای  طور  به  ماژول ها 
استفاده  پیشرفته تر  فناوری های  و  طراحی  با 
نوع  که   -۶  PERC نظیر  مواردی  می کنند. 
با توان تولید  جدیدی از سلول های خورشیدی 
الیه ی  یک  با   HJT۸  ،IBC۷ است،  بیشتر  انرژی 
ذاتی۹ نازک و فناوری »سلول های دو طرفه«۱۰.

ماژول هـــایی بر پایـــــه ی »تراشــــه های 
بزرگتر )۱۵۸ میلی متر و بیشتر(  سیلیکونی«۱۱ 

و هم چنین تراشه های نوع نانو، بازار را به خود 
ماژول ها  نوآورانه ی  تکنیک های  کردند.  جذب 
مانند »نیمه برش«۱۲ و Shingle ۱۳، بخش هایی 

از بازار را به خود اختصاص داده است.

نمودار2-مقایسه ی توان خروجی ماژول های خورشیدی بر 

اساس فناوری آنها در دهه ی 2010 میالدی

نوآوری های تکنولوژی، موجب کاهش 
هزینه ی ترازشده ی انرژی )LCOE(14 در 

دهه ی 2020 خواهد شد
درخشان  و  ایده آل  مثالی  خورشیدی،  انرژی 
منابع  حوزه ی  در  مالی  توان  افزایش  برای 
تجدیدپذیر در دهه ی ۲۰۱۰ محسوب می شود. 
در حال حاضر، با شروع دهه ی جدید میالدی، 
تغییری اساسی و مهم در این صنعت در شرف 
این  اصلی  تمرکز  جابه جایی  آن،  و  است  وقوع 
به  پروژه  یک  اولیه  هزینه ی  کاهش  از  صنعت 
 )LCOE( سمت کاهش هزینه ی ترازشده ی انرژی
در پروژه های این صنعت است. به منظور تحقق 
با  خورشیدی  ماژول های  به  دستیابی  امر،  این 
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پایین،  تخریب«۱۵  »نرخ  و  باال  خروجی  توان 
تراشه های  در  اخیر  نوآوری های  است.  ضروری 
سیلیکونی، سلول ها و ماژول ها، موجب باال رفتن 
توان خروجی پنل ها، بدون افزایشی قابل توجه 
در هزینه ی ساخت آنها خواهد شد. در نتیجه در 
این  توسط  الکتریسیته  وات  هر  تولید  هزینه ی 
 ۱۶ )BOS( تعادل سیستمی ماژول ها و هزینه ی 

آنها صرفه جویی می گردد.
دوطرفه  خورشیدی  ماژول های  مثال،  برای 
درصدی   ۳ تا   ۲ افزایش  با  تنها  هستند  قادر 
 ۱۵ تا   ۵ بین  را  خروجی  توان  اولیه،  هزینه ی 
درصد افزایش دهند و از آنجایی که برای تولید 
ماژول های  تعداد  الکتریسیته،  یکسان  مقدار 
کمتری مورد نیاز است، لذا در صورت استفاده 
از ماژول های مذکور، هزینه ی BOS بین ۳ تا ۷ 
درصد کاهش می یابد. هر چه تراشه سیلیکونی 
اجرای  برای  بیشتری  فضای  باشد،  بزرگتر 
ماژول  دسترس  در  فوتوالکترونیک  واکنش های 
قرار می گیرد؛ در نتیجه، الکتریسیته ی تولیدی 
در هر پنل افزایش یافته و در عین حال، میزان 
دیگر  و  اتصاالت  جعبه  سیم کشی،  به  نیاز 

المان های BOS کاهش پیدا می کند.
زمینه ی  در  بهتری  عملکرد  که  ماژول هایی 
اسپات«۱۷ -داغ شدن موضعی سلو ل های  »هات 
خورشیدی-داشته و تخریب ناشی از نور و دما در 
آنها کمتر است، قادر هستند در طول عمر یک 
 LCOE پروژه، الکتریسیته ی بیشتری تولید کرده و
را نیز کاهش دهند. و نکته ی آخر که از اهمیت 

شمار  رفتن  باال  است،  برخوردار  توجهی  قابل 
تولیدکنندگانی است که ماژول های تولیدی خود 
در  می کنند،  عرضه  ساله   ۳۰ »ضمانت«۱۸  با  را 
نتیجه عمر مفید نیروگاه های خورشیدی به عمر 
نیروگاه های سیکل ترکیبی با سوخت گاز طبیعی 
رسیده است. هم چنین الکتریسیته ی مازاد تولید 
نیروگاه  مفید  عمر  پایانی  سال های  در  شده 
 LCOE از پیش  خورشیدی، موجب کاهش بیش 
می گردد.  بازار  در  آن  رقابت پذیری  افزایش  و 
فناوری های جدید  ورود  شاهد  رو،  پیش  دهه ی 
به صنعت انرژی خورشیدی جهان خواهد بود و 
این امر موجب بهبود عملکرد این پروژه ها در دراز 

مدت و کاهش هزینه های آن ها می شود.

1.  Wood Mackenzie

2.  U.S. Energy Information Administration

3.  Modules

4.  Polysilicon

5.  Mono silicon-based

6.  Passivated emitter and rear contact

7.  Interdigitated back contact

8.  Heterojunction technology

9.  Intrinsic

10.  Bifacial

11.  Wafer

12.  Half-cut

 13.   shingles are a type of solar energy solution known

as building-integrated photovoltaics (BIPV).

14.  Levelized cost of energy

15.  Degradation Rate

16.  Balance of system

17.  Hot-Spot

18.  Warranty
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اتحادیه اروپا

 حامی توسعه انرژی های پاک
دنیا  بادی  مزارع  بزرگترین  توسعه دهندگان 
اتحادیه  جدید  راهبرد  سایه  در  امیدوارند 
انرژی های  تولید  ظرفیت  توسعه  برای  اروپا 
تولید برق پاک، کسب و کار پررونقی داشته 

باشند. 
اتحادیه  انرژی  کمیسیونر  سیمسون،  کادری 
اروپا می گوید: مقامات بروکسل در حال ارایه 
برق  صنعت  از  حمایت  جامع  برنامه  توسعه 
اقدام،  این  از  هدف  هستند.  فراساحلی  بادی 
محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای در افق 

سال ۲۰۵۰ میالدی است.
بادی  مزارع  ساخت  موانع  اساس،  این  بر 
ارزان برداشته خواهد  فراساحلی و تولید برق 
مورد  در  انتقادهایی  اخیر،  سال های  در  شد. 
ساخت توربین های بادی در خشکی و نزدیکی 
طبیعی  مناظر  زدن  برهم  دلیل  به  سواحل 

مطرح شده است.
 بدین ترتیب سازندگان این توربین ها وادار 
شده اند تا با افزایش مراحل اداری و هزینه ها، 
از سواحل در آب های  روانه مناطق دوردست 
آن ها  سودآوری  ترتیب  بدین  شوند.  دریاها 

کاهش یافته است.
بزرگ  مزارع  ساخت  از  اروپا  اتحادیه 

تکمیل  با  همراه  آن ها  بودجه  تامین  و  بادی 
مصرف  مراکز  به  برق  انتقال  زیرساخت های 

حمایت می کند.
 اتحادیه اروپا در حال بررسی مواردی نظیر 
و   فراساحلی  بادی  توربین های  همزیستی 
تامین  است.  کشتیرانی  صنعت  و  ماهیگیران 
بادی  برق  تولید  پروژه های  راهبری  و  مالی 
اتحادیه  این  اولویت های  از  نیز  فراساحلی 

محسوب می شود.
شرکت های  میان  در  رقابت  افزایش  با 
کاهش  شاهد  بادی،  توربین های  سازنده 
این  کارایی  افزایش  و  هزینه ها  چشمگیر 
نیازی  دیگر  تجهیزات  این  هستیم.  تجهیزات 
 به یارانه ندارند و برای تولیدکنندگان سودآور 

هستند.
تصویب  دنبال  به  بادی  برق  تولید  صنعت 
تا  است  دولت ها  سوی  از  حمایتی  قوانین 
سرمایه  چشم انداز  هزینه ها،  کاهش  بر  عالوه 
ریسک های  شود.  روشن  آینده،  گذاری های 
سیاسی در بازار وجود دارد و باید برای مقاله 
انجام الزم  اقدامات  فرارو،  ریسک های   با 

 شود. 
در شکل-۱، ظرفیت نصب شده توربین هاي 

  محسن داوری
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داده  نشان  آسیا  و  اروپا  در  فراساحلي  بادي 
عنوان  به  تا  است  امیدوار  اروپا  است.  شده 
پرچمدار مقابله جهانی با تغییر اقلیم و جذب 
شناخته  پاک  فناوری های  در  سرمایه گذاری 
تا  اروپا  اتحادیه  کنونی  هدف گذاری  در  شود. 
سال ۲۰۳۰ میالدی ۳۲ درصد انرژی مصرفی 
قاره سبز از منابع پاک  خواهد بود. اما می توان 

این عدد را باز هم افزایش داد.
توسعه  در  اروپایی  دولت های  همکاری 
تحقق  برای  را  راه  فراساحلی،  انرژی های 
این  کرد.  خواهد  هموار  اهداف  زودهنگام 
دوست دار  و  پاک  برق  می توانند  توربین ها 

محیط زیست تولید کنند.
کرده  پیش بینی  انرژی  بین المللی  آژانس   
رشد ساالنه صنعت انرژی بادی فراساحلی ۲.۲ 
فرارو ۸۴۰ میلیارد  بوده و در دو دهه  درصد 
دالر سرمایه گذاری جذب خواهد کرد. اما برای 

این  باید  اقلیم  تغییر  با  مقابله  اهداف  تحقق 
عدد دو برابر شود.

 در شکل-۲، رشد کنوني ظرفیت تولید برق 
سناریوي  براساس  رشد  میزان  و  فراساحلي 

توسعه پایدار نشان داده شده است.
بررسی های بلومبرگ نشان می دهد مجموع 
ظرفیت تولید برق توربین های فراساحلی دنیا 
در سال گذشته ۷.۷ گیگاوات بوده است. عدد 
گیگاوات   ۲ میالدی   ۲۰۱۰ سال  در  مشابه 

اعالم شده است.
 در پنج سال فرارو  نیز ساالنه ۹ گیگاوات به 
ظرفیت تولید برق فراساحلی افزوده خواهد شد. 
پیش بینی های بلومبرگ نشان می دهد در سال 
۲۰۲۹ میالدی ۱۹ گیگاوات به ظرفیت تولید 
بازارهای  شد.  خواهد  افزوده  فراساحلی  برق 
اسپانیا، ایتالیا، یونان و لیتوانی، مهمترین مراکز 

توسعه این انرژی پاک خواهد بود.

شکل2- رشد ظرفیت تولید برق فراساحليشکل 1- آمارتوربین هاي بادي فراساحلي در اروپا و آسیا

انرژی تجدیدپذیر و نیرو | اتحادیه اروپا...



سال سوم  شماره 16 زمستان 1398
63

دورنمای روشن هیدروژن
توسعه هیدروژن نیز در دستور کار اتحادیه 
مسیر  در  می تواند  انرژی  این  دارد.  قرار  اروپا 
کاهش کربن نقشی کلیدی ایفا کند. صنایعی 
نظیر فوالد، سیمان و پتروشیمی می توانند از 
 ۱۰۰۰ از  بیش  گرمای  تولید  برای  هیدروژن 

درجه سلسیوس بهره ببرند. 
برای  پاک  جایگزینی  می تواند  هیدروژن 
مراحل  هرچند  باشد.  فسیلی  سوخت های 
سر  پشت  باید  پایلوت  پروژه های  اجرای 
گذاشته شود. هیدروژن می تواند در دوره گذار 
باشد.  کارا  گزینه  یک   فسیلی،  سوخت های 
اتحادیه اروپا در مسیر توسعه سهم هیدروژن 
در صنایع بزرگ می تواند از ابزار حمایت مالی 

استفاده کند. 
راهبردهای  از  نیز  ال ان جی  افزایش مصرف 
دولت های اروپایی در این مسیر است. ال ان جی 

سبز  قاره  انرژی  امنیت  افزایش  در  می تواند 
نقش آفرینی کند.

و  ال ان جی  واردات  پایانه های  ساخت  با   
در  ویژه  به  گاز  انتقال  لوله های  خط  ایجاد 
آلمان، کرواسی، یونان و لهستان، شاهد افزایش 
مصرف این انرژی هستیم. این تأسیسات با ۷۰ 
حال  در  آن ها  تعداد  و  فعالند  ظرفیت  درصد 

افزایش است.
هم اکنون ۱۶ درصد ال ان جی مصرفی اروپا 
آمریکایی ها  می شود.  تامین  متحده  ایاالت  از 
اروپا  به  ال ان جی  بزرگ  صادرکننده  سومین 
هستند. با کاهش قیمت ها، شاهد رقابتی شدن 

این محصول آمریکایی ها خواهیم بود. 

 منبع:
https://www.bloomberg.com/amp/news/

articles/2020-01-28/biggest-wind-farms-to-get-

eu-support-in-push-for-green-powe

مصرفی  انرژی  درصد   32 میالدی   2030 تا سال  اروپا  اتحادیه  کنونی  در هدف گذاری 
انرژی های  توسعه  اروپایی در  بود. همکاری دولت های  پاک  خواهد  منابع  از  قاره سبز 
توربین ها  این  کرد.  خواهد  هموار  اهداف  زودهنگام  تحقق  برای  را  راه  فراساحلی، 
می توانند برق پاک و دوست دار محیط زیست تولید کنند. در پنج سال فرارو  نیز ساالنه 
9 گیگاوات به ظرفیت تولید برق فراساحلی افزوده خواهد شد. توسعه هیدروژن نیز در 
دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد. هیدروژن می تواند جایگزینی پاک برای سوخت های 
گذاشته شود.  پشت سر  باید  پایلوت  پروژه های  اجرای  مراحل  هرچند  باشد.  فسیلی 

دولت های  راهبردهای  از  نیز  ال ان جی  مصرف  افزایش  همچنین 
اروپایی در این مسیر است.
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توسعه فناوری  نه تنها یک انتخاب برای آینده نفت و انرژی، که یک ضرورت است.
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نوآوري و فناوري

درس آموخته های دانش داده ها  برای صنعت نفت و گاز

پنج دستاورد هوش مصنوعی در صنعت نفت

فناوری های تحول آفرین  در صنعت نفت و انرژی

امنیت سایبری در کانون توجه غول هاي  صنعت نفت
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درس آموخته های دانش داده ها

 برای صنعت نفت و گاز
صنعت نفت و گاز که عموماً در لبه فناوری و دانش فعالیت 
دارد، از کاربران تحلیل های داده محور است. این صنعت 
داده ها  پیشرفته  دانش  از  استفاده  برای  را  خود  رقابت 
کرده  آغاز  فرارو  کلیدی  چالش های  و  مسایل  حل  در 
فعالیت های  باید  شرکت ها  ما،  تجارب  اساس  بر  است. 
خود را در چهار حوزه کلیدی جهت دستیابی به منافع 
کنند:  بهینه  دیجیتال  فناوری های  در  سرمایه گذاری 
تعریف مناسب مسأله، آماده کردن داده ها، مهیا کردن 

تخصص ها و توانمندسازی سازمانی. 
در ادامه با چند مثال در مورد شرکت هایی که به 
صورت موفق تحلیل داده ها را به کار گرفته اند، آشنا 
می شویم و راهکارهای کوتاه مدتی برای موفقیت در 
ارایه می شود. مطالعات ما نشان می دهد  بلندمدت 
صنعت نفت یک نگرانی پنهان دارد، چرا که آن ها 
داده های  تحلیل  دانش  از  استفاده  برای  را  رقابتی 
پیشرفته نظیر یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی 
آغاز کرده اند تا مسایل و چالش های فراروی خود را 
به سایر حوزه ها  برطرف کنند. صنعت نفت نسبت 
فناورانه  آپ های  استارت  یا  و  فروشی  خرده  نظیر 
لذا  است.  برخوردار  بخش  این  در  عقب افتادگی  از 
مدیران صنعت نفت با چالش های پیچیده ای روبرو 
هستند. شرکت های فناوری به سرعت اوج می گیرند 
هزینه های  اما  می کنند،  سقوط  نیز  به سرعت  و 

خواهد  هنگفت  بسیار  نفتی،  شرکت های  شکست 
بود.

با  راهکارها  تعیین  و  پیچیده اند  مهندسی  فعالیت های 
مثاًل  است.  وابسته  مختلفی  عوامل  به  مصنوعی  هوش 
ساالنه نزدیک به ۲۰۰۰۰ چاه نفت خشکی در ایاالت 
صنعتی  الگوریتم های  در  می شود.  حفاری  متحده 
داده های زیادی وجود دارد که راهبری و تحلیل آن ها با 
دشواری های زیادی روبرو است. داده های تجاری از نظر 
اندکی  تمایل  دلیل  همین  به  باارزشند،  بسیار  تجاری 
دیگر،  سوی  از  دارد.  وجود  آن ها  اشتراک گذاری  به 
که  نفت  در صنعت  مصنوعی  هوش  کاربردهای  تعداد 
سودآوری باالیی نیز دارند، اندک است. اما با کاربرد در 
حوزه های مناسب، تاثیرگذار گسترده ای دارا هستند. در 
شکل-۱، گام های استفاده از هوش مصنوعی در حوزه 

باالدستی نفت و گاز نشان داده شده است.

 شکل1- آمادگی حوزه های مختلف زنجیره باالدستی 
در پذیرش هوش مصنوعی
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بازیگران صنعت ظرفیت تحلیل داده های پیشرفته 
میزان  کرده اند.  درک  را  دیجیتال  فناوری های  و 
را  آن  اهمیت  نیز  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
نشان می دهد. در شکل-۲ میزان سرمایه گذاری در 
فناوری های دیجیتال در صنعت نفت و گاز نشان 

داده شده است.

شکل2-میزان سرمایه گذاری در نوآوری های دیجیتال در 

صنعت نفت

از تحلیل های داده- صنعت نفت و گاز می تواند 
محور برای راهبری فعالیت های کنونی و توسعه 
رویکردهای جدید بهره ببرد. در منابع غیرمتعارف، 
ما با چالش های ژئوفیزیک منحصر به فردی روبرو 
هستیم که با مدیریت اثربخش داده ها می توان به 

دستاوردهای بزرگی دست یافت.

الگویی برای دستیابی به موفقیت در هوش 
مصنوعی

تجارب کارشناسان موسسه مشاوره ای ال ای کی۱ 
نشان می دهد صرف نظر از نوع صنعت، شرکت ها 
چهار  در  خود  فعالیت های  بهینه کردن  نیازمند 
بخش کلیدی هستند تا از منافع سرمایه گذاری 
در فناوری های دیجیتال به ویژه هوش مصنوعی 

الگوی بهینه سازی  بهره مند شوند. در شکل-۳، 
شده  ارایه  مصنوعی  هوش  در  سرمایه گذاری 

است.

شکل3- الگوی بهینه سازی سرمایه گذاری در هوش مصنوعی

ارزش آفرینی  برای  مصنوعی  هوش  از  استفاده 
جمع آوری  مشکالت،  شناخت  نیازمند  تجاری 
داده ها، داشتن تخصص و توانمندی سازمانی است.

ضرورت تشخیص صحیح چالش
تحلیل  تکنیک های  با  نباید  را  مشکالت  همه 
کلی،  صورت  به  کرد.  فصل  و  حل  پیشرفته 
از  گروه  دو  در  مصنوعی  هوش  راهکارهای 
مشکالت، مناسب هستند: تصمیم های پیچیده 
تجاری غیرقابل حل براساس روندهای گذشته و 
خودکارسازی فرآیندهای تجاری و یا عملیاتی با 

ماهیت پیچیده.
به عنوان مثال، شرکت جنرال الکتریک دریافته 
که با استفاده از الگوریتم های پیش بینی کننده 
می تواند کارایی تعمیرات تجهیزات خود را بهبود 
از  پیشگیرانه  تعمیرات  انجام  با  بطوریکه  دهد؛ 
نشده،  برنامه ریزی  و  پرهزینه  زمان های  اتالف 

جلوگیری خواهد شد.
موبایلی  افزار  نرم  یک  الکتریک  جنرال  شرکت 
با نام تیتان۲ توسعه داده که بر روی گوشی های 
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می شود.  نصب  حرارتی  دوربین  دارای  آیفون 
دارای  محل های  شناسایی  امکان  ترتیب  بدین 
اتالف حرارتی در نیروگاه ها فراهم می شود. برای 
تفسیر این تصاویر از یادگیری ماشینی استفاده 

می شود.
جمع آوری داده های درست

یادگیری  الگوریتم  و  مصنوعی  هوش  کارایی 
ماشینی و مدل سازی آن ها در اکثر موارد نیازمند 
داده های زیادی است. همچنین این داده ها باید 
باشند. شرکت  برخوردار  قبولی  قابل  از کیفیت 
انتشار  کاهش  خواهان  پیش  سال ها  از  پی  بی 
گازهای شبیه به مه )شامل گازهای منتشر شده 
به دلیل نشت از تأسیسات و یا گازهایی که به 
صنعتی  فعالیت های  زمان  در  ناخواسته  صورت 
در میادین عملیاتی منتشر می شود( بوده است. 
در بسیاری از میادین ایاالت متحده شاهد انتشار 

این گازها هستیم. 
الگوریتم های  معتقدند  شرکت  این  مهندسان 
یادگیری ماشینی می تواند در کاهش این گازها 
داده های  داشتن  اما  کند،  ایفا  کلیدی  نقشی 
اهمیت  از  مناسب  مدل سازی  و  نیاز  مورد 
بررسی های  از  پس  است.  برخوردار  زیادی 
چاه ها  همه  در  حسگر  نصب  پیشنهاد  مختلف، 
برای  و   شد  گذاشته  کنار  باال  هزینه  دلیل  به 
روش  از  فرضیه ها  آزمون  و  داده ها  جمع آوری 
به یک مرکز داده و  اندروید  اتصال گوشی های 
مقایسه داده های تعمیرات در گذشته و اطالعات 
شد.  استفاده  هوا  و  آب  شاخص های  وضعیت 

هم اکنون داده های حسگرها به صورت لحظه ای 
دریافت و پایش می شود. این الگوریتم ها در هر 
و  می کنند  کنترل  دور  راه  از  را  پمپ ها  لحظه 
تغییرات الزم در میزان جریان و فشار را اعمال 

می کنند تا میزان انتشار گازهای کاهش یابد.
از  باید  مصنوعی  هوش  از  کارا  استفاده  برای 
متخصصان و فناوری های مناسب استفاده شود. 
دستیابی به بهترین نتایج در گروی استفاده از 
است.  دسترس  در  تخصص های  و  ابزارها  همه 
به  می تواند  اشیا  اینترنت  فناوری  همچنین 
شرکت ها کمک شایانی کند. در ادامه با مراحل 

مختلف این فرآیند آشنا می شویم:
الف: شناخت دقیق مشکل

بر  تاثیرگذار  کلیدی  مشکل  دو  یا  یک  روی  بر 
کسب و کار خود تمرکز کنید. این مشکل باید با 
راهکارهای داده-محور قابل بررسی و تحلیل باشد.

ب: اجرای طرح آزمایشی
اجرا  قابل  سادگی  به  آزمایشی  طرح های  این 
سرمایه گذاری های  پیشواز  می توان  و  هستند 
بزرگ از آن ها برای اطمینان از عملکرد مناسب 

بهره برد.
ج: استفاده بهینه از داده ها

داده های خود را بیشینه کنید و در مواقع نیاز 
کارا  و  ساده  راهکارهای  از  جدید،  داده های  به 

استفاده کنید.
صورت  )در  مشارکتی  طرح های  از  استفاده  د: 

امکان(
همکاری با سایر متخصصان و شرکت ها می تواند 
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کمبودهای تخصص موجود در داخل سازمان را 
با هزینه و زمان کمتری جبران کند.

و: توسعه توانمندی های داخلی
کنید.  ایجاد  توانمند  سازمانی  تا  کنید  تالش 
کنید.  استقبال  خود  کارکنان  نوآوری های  از 
و  نوآوری  دنبال  به  آن ها  که  یابید  اطمینان 
از  استفاده  هستند.  رقابتی  مزیت  به  دستیابی 
در  را  نوآوری  در  پیشرو  کارکنان  برای  پاداش 

دستور کار قرار دهید.
راهی که در پیش است

دانش  کاربرد  از  می تواند  گاز  و  نفت  صنعت 
داده ها، کاراتر و ایمن تر از گذشته به پیش رود. 
دستاوردهای کنونی قابل توجه و چشمگیر بوده 
سایر حوزه های  برخالف  نفت  اما صنعت  است. 
تجاری از پیچیدگی فرآیند ها به ویژه در عملیات 
حفاری برخوردار است و هزینه شکست احتمالی 

داده های  داشتن  همچنین  است.  باال  بسیار 
در  استفاده  جهت  مناسب  کیفیت  و  کمیت  با 

الگوریتم های یادگیری ماشینی، دشوار است.
استقبال  نوآوری  از  همواره  گاز  و  نفت  صنعت 
می کند. بسیاری از شرکت های نفت و گاز نیز به 
جمع کاربران راهکارهای داده محور پیوسته اند. 
در  موفق  آموخته های  درس  این  از  استفاده  با 
همه  در  را  آن ها  می توان  درست،  چارچوب 

بخش های صنعت به کار برد.

 منبع:

  https://www.lek.com/insights/ei/data-

science-best-practices-oil-gas-industry

1. L.E.K. Consulting

2. Titan

نوع  از  نظر  صرف  می دهد  نشان  ال ای کی  مشاوره ای  موسسه  کارشناسان  تجارب 
صنعت، شرکت ها نیازمند بهینه کردن فعالیت های خود در چهار بخش کلیدی هستند 
بهره مند  مصنوعی  هوش  ویژه  به  دیجیتال  فناوری های  در  سرمایه گذاری  منافع  از  تا 
شوند. استفاده از هوش مصنوعی برای ارزش آفرینی تجاری نیازمند شناخت مشکالت، 
جمع آوری داده ها، داشتن تخصص و توانمندی سازمانی است. کارایی هوش مصنوعی 
و الگوریتم یادگیری ماشینی و مدل سازی آن ها در اکثر موارد نیازمند داده های زیادی 
است. شرکت جنرال الکتریک دریافته که با استفاده از الگوریتم های پیش بینی کننده 
تعمیرات  انجام  با  بطوریکه  دهد؛  بهبود  را  خود  تجهیزات  تعمیرات  کارایی  می تواند 

نشده،  برنامه ریزی  و  پرهزینه  زمان های  اتالف  از  پیشگیرانه 
جلوگیری خواهد شد.
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پنج دستاورد هوش مصنوعی

 در صنعت نفت
هوش مصنوعی در بسیاری از صنایع، در مسیر 
بهبود فرآیندها و سامانه ها مورد استفاده قرار 
به  دیرهنگام  هرچند  نفت  صنعت  می  گیرد. 
رشد  اما  پیوسته،  فناوری  این  کاربران  جمع 

کنونی آن پرشتاب است.
اند  »مارکتس  بازارپژوهی  موسسه ی 
بازار  ارزش  که  کرده  پیش بینی  مارکتس«۱ 
هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز در سال 
۲۰۲۲ میالدی از مرز ۲/۸۵ میلیارد دالر فراتر 
مکنزی«۲  المللی  بین  »موسسه  رفت.  خواهد 
نیز اعالم کرده فناوری های دیجیتال به صنعت 
دهه ی  یک  در  تا  کرد  خواهد  کمک  نفت 
داشته جویی  صرفه  دالر  میلیارد   ۵۰  فرارو 

 باشد.
»دره  غول های  اکثر  اخیر،  سال  دو  در 
بی.ام«،  »آی.  »گوگل«،  نظیر  سیلیکون«۳ 
به  »اَکسنچر۴«  و  »آمازون«  »مایکروسافت«، 
راهکارهای  تا  شده اند  وارد  نفت  صنعت  بازار 
کنند.  اجرایی  و  توسعه  را  مصنوعی  هوش 
قدرتمند  کاتالیست  یک  می تواند  راهبرد  این 
در مسیر پیشرفت به شمار آید. در سه سال 
حوزه  در  چشمگیری  تحوالت  شاهد  آینده، 

هوش مصنوعی خواهیم بود. 

توسعه  کلیدی  دستاورد  پنج  با  ادامه  در 
فناوری هوش مصنوعی در صنعت نفت آشنا 

می شویم:

ذخیره سازی »داده های ابری«5 با امکان 
تحلیل های لحظه ای داده ها 

مایکروسافت  با  قراردادی  شورون«۶  »شرکت 
داده های  آزور«،  آپ  »استارت  تا  کرده  امضا 
جمع آوری  را  شورون  بین المللی  عملکرد 
ابررایانه ها  توسط  داده ها  این  ادامه  در  کند. 
تحلیــل آنالیــــــن  یا  »برخط«   به صورت 

 می شود.
در  چشمگیری  فرصت های  فناوری  این   
کار  از  پیش بینی  تا  اکتشاف  حوزه های 
می کند.  ایجاد  قیمت  گران  تجهیزات  افتادن 
پیشین(،  اویل  )استات  »اکویینور«۷  غول های 
شرکت  چند  و  »رپسول«  »توتال«،  »شل«، 
با  ابری« متنوعی  قراردادهای »رایانش  دیگر، 
کرده اند.  امضا  آمازون  و  گوگل  مایکروسافت 
قراردادی  نیز  نفت  »گازپروم«  روسی  شرکت 
با »یانتکسترا« برای ارایه راهکارهای فناورانه 
پردازش داده های زمین شناسی منعقد کرده 

است.

 محسن داوری
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مدیریت هوشمند چاه ها 
و خطوط لوله نفتی 

با  قراردادی  موبیل«۸  »اکسون  شرکت 
در  همیاری  برای  تی«  ام.آی.  »دانشگاه 
توسعه ی روبات ها جهت تولید نفت از میادین 
آب های عمیق امضا کرده است. این روبات ها 
می توانند ماموریت دشوار شناسایی نشت های 
انجام  را  دریا  اعماق  در  لوله ها  خط  احتمالی 
داده و از اتفاقات احتمالی نظیر فاجعه ی دکل 
»دیپ واتر هوریزن«۹- که در بهار سال ۲۰۱۰ 
میالدی در خلیج مکزیک واقع شد- جلوگیری 

 کنند.
شرکت »فنالندی-روسِی زیفرا«  با ساخت 
یک نرم افزار کنترل »پمپ شناور الکتریکی« 
بهترین  مصنوعی،  هوش  پایه  بر   ۱۰)ESP(
نرخ  بیشینه  از  اطمینان  برای  چاه ها  عملکرد 

ارمغان  به  را  پایدار  استخراج  و  نفت  جریان 
آورده است. 

این دستاورد فناورانه در سه ماه گذشته در 
آزمایش  مورد  سیبری  غرب  نفتِی  چاه   ۵۰۰
قرار گرفته است. عملکرد این تجهیزات بسیار 
کارا بوده و با افزایش ۱/۵ درصدی تولید، بیش 
ارمغان  به  درآمد  افزایش  دالر  میلیون   ۲ از 

آورده اند. 

افزایش دقت حفاری و محدود کردن 
ریسک های پرهزینه

هوش مصنوعی می تواند با تحلیل تعداد زیادی 
را  تحلیل ها  و  پیش بینی ها  بهترین  عوامل،  از 
افراد،  توسط  اقدامات  این  انجام  کند.  ارایه 

پرهزینه و زمان بر است. 
لرزه نگاری،  ارتعاشات  نظیر  فاکتورهایی 

بی.ام«،  »آی.  »گوگل«،  نظیر  سیلیکون  دره  غول های  اکثر  اخیر،  سال  دو  در 
»مایکروسافت«، »آمازون« و »اَکسنچر« به بازار صنعت نفت وارد شده اند تا راهکارهای 
ابزارهای هوش مصنوعی مورد استفاده در  اجرایی کنند.  را توسعه و  هوش مصنوعی 
شرکت های مختلف متفاوتند؛ به عنوان مثال شرکت »بی.پی« برای یافتن میدان های 
نفتی فاقد ماسه در اطراف شهر باکو از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کند. شرکت 
»اکسون موبیل« قراردادی با »دانشگاه ام.آی. تی« برای همیاری در توسعه ی روبات ها 
جهت تولید نفت از میادین آب های عمیق امضا کرده است. شرکت »فنالندی-روسِی 
زیفرا«  با ساخت یک نرم افزار کنترل »پمپ شناور الکتریکی« بر پایه هوش مصنوعی، 

بهترین عملکرد چاه ها برای اطمینان از بیشینه نرخ جریان نفت 
و استخراج پایدار را به ارمغان آورده است. 
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در  مشابه  موارد  و  دما  تفاوت  فشار،  اختالف 
این فناوری مورد تحلیل قرار می گیرند.

ریسک  کاهش  بر  عالوه  ترتیب  بدین   
پروژه ها  ایمنی  بهبود  مالی، شاهد  و  عملیاتی 
دورافتاده  و  دشوار  مناطق  در  ویژه  به 
مورد  مصنوعی  هوش  ابزارهای  بود.  خواهیم 
متفاوتند؛  مختلف  شرکت های  در  استفاده 
یافتن  برای  »بی.پی«  شرکت  مثال  عنوان  به 
شهر  اطراف  در  ماسه  فاقد  نفتی  میدان های 
استفاده مصنوعی  هوش  ابزارهای  از   باکو 

 می کند.      

تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات

باید  را  تجهیزات  هوشمند  نگهداری  و  تعمیر 
یک دستاورد بزرگ برای صنعت نفت دانست. 
از  دنبال  به  گذشته  در  نفتی  شرکت های 
جایگزینی  به  نسبت  تاسیسات،  افتادن  کار 
می کردند،  اقدام  معیوب  قطعات  و  تجهیزات 
که البته این روش ساده، بسیار پرهزینه بوده 
است. اما با تعمیرات پیشگیرانه، شاهد افزایش 
خواهیم  رفته  دست  از  زمان  کاهش  و  تولید 

بود. 
در صنعت نفت و گاز با وجود تاسیسات گران 
فاقد  و  پرهزینه  سنتی،  رویکردهای  قیمت، 
فناوری های  پیشرفته ترین  شده اند.  کارایی 
را  تاسیسات  مداوم  پایش  امکان  دیجیتال، 
فراهم کرده اند. با رایانش ابری و تحلیل داده ها، 
تغییر در تجهیزات شناسایی گردیده  هرگونه 

و نسبت به جایگزینی آن ها برای پیشگیری از 
خرابی ها اقدام می شود.

 
دستیار مجازی مشتریان   

غول شل نخستین شرکتی بود که از فناوری 
توزیع  و  مشتریان  برای  مجازی  دستیار 
این  است.  برده  بهره  محصوالتش  کنندگان 
خدمات عالوه بر ایاالت متحده، در انگلستان 

نیز ارایه می شود.
نامگذاری  »ایتان«  و  »ایما«  دستیارها  این   
شده اند و محل عرضه ی روغن موتور مناسب، 
نوع بسته بندی و مقدار آن را نشان می دهند.

کاربران می گویند که ایما و ایتان تنها در مدت 
چند ثانیه به درخواست آن ها پاسخ می دهند. 
می توانند  بعالوه  مجازی  دستیاران  این 
پاسخ گویی  مرکز  نزدیک ترین  به  را  مشتریان 
آینده  پیش بینی  راه  بهترین  کنند.  مرتبط 

ساختن آن است. 

1. MarketsandMarkets

2.  The McKenzie Institute International®

3.   Silicon Valley

4.  Accenture company

5.  cloud data

6.  Chevron Corporation

7.  Equinor

8.  ExxonMobil

 9.  Deepwater Horizon

10.  Electrical Submersible Pumps (ESP)
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فناوری های تحول آفرین

 در صنعت نفت و انرژی
اینترنت  مانند  فناوری هایی  سریع  توسعۀ  با 
مه رایانش  بالک چین،  مصنوعی،  هوش   اشیاء، 

پنجم،  نسل  اینترنت  و   )fog  computing(
پارادایم فعالیت در صنایع مختلف در حال تغییر 

است.
طبق  انرژی،  تحوالت  مرکــــــز  گزارش  بنابر 
نظرسنجی مؤسسه ی دیلویت، صنعت نفت و گاز 
در بین تمامی صنایع از لحاظ بلوغ دیجیتالی در 

رتبه ی آخر قرار دارد.
 طبق مطالعه ی این مؤسسه صنعت نفت و گاز در 
نتیجه ی اینکه به طور کامل نتوانسته دیجیتالی 
شود حدود ۱,۶ تریلیارد دالر درآمد را ازدست 
در  فعال  شرکت های  حال  این  با  است.  داده 
حوزه ی نفت و گاز در حال تالش برای افزایش 
 ردپای تجهیزات دیجیتالی در فعالیت های خود

 هستند.
 طبق گزارش مؤسسه ی ارنســــت و یانگ، ۷۰ 
درصد از شرکت های نفتی و گاز قصد دارند در 

سال آینده از اینترنت اشیاء استفاده کنند.

باالدستی

تحول  جهانی  بازار  دارد  اعتقاد  تکناویو  شرکت 
سال های  بین  گاز  و  نفت  بخش  در  دیجیتالی 

رشد  دالر  میلیارد   ۳۴ حدود   ۲۰۲۳ تا   ۲۰۱۹
خواهد کرد که عمده رشد آن در حوزه اکتشاف 

خواهد بود. 
محیط  از  که  بیشتری  داده های  مثال،  برای 
از  لرزه ای،  فعالیت های  و  تجهیزات  زیست، 
طریق سنسورها و اینترنت اشیاء بدست می آید 
یادگیری  و  فناوری هوش مصنوعی  با همراهی 
ماشین به شرکت های حفاری کمک می کند تا 
تحلیل هایی  و  کرده  بهینه  را  خود  فعالیت های 

واقعی زمان ارائه دهند.

میان دستی

برگ  مؤسسه ی  توسط  که  تحقیقی  طبق 
میلیون   ۱,۳ حدود  است،  شده  انجام  اینسایت 
دستگاه بی سیم مرتبط با اینترنت اشیاء در سال 
۲۰۱۸ در صنعت نفت و گاز استفاه شده است که 
 نسبت به سال قبل از آن ۶,۸ درصد رشد داشته

 است. 
معمول ترین کاربرد این دستگاه ها در کنترل از 
راه دور مخازن ذخیره، خطوط لوله و تجهیزات 
صنعتی در بخش های میان دستی و پایین دستی 
در  )که  لوله  خطوط  از  سوخت  نشت  است. 
آمریکا ساالنه ۱۰ میلیارد دالر ضرر مالی دارد( و 
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دزدی از دیگر حوزه هایی هستند که می توان از 
این فناوری ها استفاده کرد.

پایین  دستی

منتشر   PwC شرکت  توسط  که  گزارشی  در 
شد تخمین زده شده است که دیجیتال کردن 
بخش  عملیاتی  هزینه های  می تواند  فعالیت ها 
بازدهی  و  کاهش  درصد   ۲۰ تا  را  پایین دستی 

مجموعه را تا ۱۲ درصد افزایش دهد. 

در متن این گزارش آمده است: دیجیتال کردن 
یک ضرورت است نه یک فرصت".

مؤسسه ی  توسط  که  دیگری  گزارش  در 
انجام  که  است  اشاره شده  منتشر شد  دیلویت 
تعمیرات مؤثر و کارآمد از طریق دیجیتال کردن 
پاالیشگاه ها  غیرمترقبۀ  تعطیلی های  می تواند 
از تولید ساالنۀ این صنعت  که حدود ۵ درصد 
حداقل به  را  می دهد  قرار  تأثیر  تحت   را 

 برساند.

با توسعه ی سریع فناوری هایی مانند اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و بالک چین، 
پارادایم فعالیت در صنایع مختلف در حال تغییر است. صنعت نفت و گاز در بین 
تمامی صنایع از لحاظ بلوغ دیجیتالی در رتبۀ آخر قرار دارد. طبق مطالعه ی این 
مؤسسه صنعت نفت و گاز در نتیجۀ اینکه به طور کامل نتوانسته دیجیتالی شود 

حدود 1,6 تریلیارد دالر درآمد را از دست داده است.
 بازار جهانی تحول دیجیتالی در بخش نفت و گاز بین سال های 2019 تا 2023 حدود 
34 میلیارد دالر رشد خواهد کرد که عمده رشد آن در حوزه اکتشاف خواهد بود. 
تخمین زده شده است که دیجیتال کردن فعالیت ها می تواند هزینه های عملیاتی 

بخش پایین دستی را تا 20 درصد کاهش و بازدهی مجموعه را 
تا 12 درصد افزایش دهد. 
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امنیت سایبری

 در کانون توجه غول هاي  صنعت نفت
موضوع  با  اکسنچر۱  موسسه  اخیر  گزارش 
فناوری هاي  دیجیتال در صنعت باالدستی نفت و  
گاز و با استفاده از نظرات ۲۵۵ نفر از متخصصان 
یکی  به  سایبری  مي دهد امنیت  نشان   صنعتی 
گاز  و  نفت  کلیدی شرکت صنعت  اولویت هاي  از 
دنیا در سرمایه گذاری هاي دیجیتالی شدن تبدیل 
شده است. در این نظرسنجی، از شرکت کنندگان 
از  یک  کدام  در  آن ها  شرکت  که  شده  پرسش 
فناوری هاي  دیجیتال سرمایه گذاری کرده است؟

عنوان  به  سایبری  امنیت  از  افراد  درصد   ۶۱ 
مهمترین اولویت شرکتشان یاد کرده اند. در سال 
و  کمتر  برابر  پنج  مشابه  عدد  میالدی،   ۲۰۱۷
۱۲ درصد بوده است. این گزارش نشان  مي دهد 
که تمرکز بر امنیت سایبری با تالش گسترده تر 
دارایی هاي   از  حفاظت  برای  نفتی  شرکت هاي  
آن ها افزایش چشمگیری داشته است. همچنین 
عنوان  به  سایبری  امنیت  از  افراد  درصد   ۱۶
تجاری  عملکرد  بر  تاثیرگذار  عامل  مهمترین 
 ۲۰۱۷ سال  در  است.  شده  یاد  آن ها  شرکت 
در  است.  بوده  درصد   ۹ مشابه  عدد  میالدی، 
گزارش  این  کلیدی  نتایج  مهمترین  شکل-۱، 

نشان داده شده است.
با افزایش سرمایه گذاری ها در امنیت سایبری، 

فقط ۵ درصد افراد معتقدند افزایش آسیب پذیری 
حمالت سایبری به عنوان بزرگترین ریسک در 
صورت فقدان سرمایه گذاری روی خواهد داد. 
درصد  عدد ۱۸  این  میالدی،  در سال ۲۰۱۷ 
افراد شرکت کننده در  بوده است. ۳۵ درصد 
حوزه  برای  برنامه ریزی  آغاز  از  پیمایش  این 
امنیت سایبری در سه تا پنج سال آینده خبر 
موسسه  عامل  مدیر  هولسمن۲،   ریچ  داده اند. 
شرکت هاي   فعالیت هاي   مي گوید:  اکسنچر  
روبرو  افزونی  روز  تهدیدهای  با  نفت  صنعت 
سهامداران  برای  سایبری  آمادگی  و  است 
شرکت ها، دولت ها و مصرف کنندگان از اهمیت 
مدیریت  است.  شده  برخوردار  توجهی  قابل 
از  دفاع  نظیر  اهدافی  بر  عالوه  حمالت  این 
عملیات  تداوم  و  ارزش سهام  دارایی ها، حفظ 
در  نفت  صنعت  مسیولیت پذیری  راستای  در 
برابر شهروندان و کمک به امنیت جوامع انجام  

مي گیرد. 
شرکت هاي  باالدستی باید در سرمایه گذاری هاي  
خود دقت بیشتری کنند و  ضوابط امنیت سایبری 
اعالم  گزارش  این  در  نمایند.  اجرایی  دقت  با  را 
نظر  از  رتبه  دومین  در  ابری  فناوری هاي   شده، 
 ۵۳ هستند.  دیجیتال  سرمایه گذاری هاي   میزان 
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درصد شرکت ها در این نظرسنجی این موضوع را 
خاطرنشان کرده اند.

شکل1-نتایج موسسه اکسنچر درباره امنیت سایبري و 
فناوري هاي دیجیتال در صنعت نفت

از سوی دیگر، ۱۵ درصد پاسخ دهندگان معتقدند 
ارزش  بیشترین  مي تواند  ابری   رایانش  فناوری 
تجاری را برای شرکت ها به ارمغان آورد. شرکت هاي  

نفت و گاز همچنان بر سرمایه گذاری هاي  هنگفت 
خود در فناوری هاي  ابری خواهند افزود، چرا که 
نقش  خود،  عملیات  امنیت  و  دیجیتالی  گذار  در 

این فناوری را درک کرده اند.
هوش  معتقدند  که  افرادی  تعداد  دیگر،  سوی  از 
مصنوعی  مي تواند پیشرو در عملکرد تجاری آن ها 
 ۹ به  میالدی   ۲۰۱۷ سال  در  درصد   ۴ از  باشد 

درصد در سال جاری رسیده است.
در  پیمایش  این  در  کنندگان  شرکت  درصد   ۵۱
پاسخ به این پرســـــش که فناوری هاي دیجیتال 
مورد نظر آن ها جهت سرمایه گذاری در سه تا پنج 
سال آینده چیست، اعالم کرده اند هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشینی در اولویت نخست آن ها قرار 
میالدی   ۲۰۱۷ سال  پیمایش  در  عدد  این  دارد. 
۳۰ درصد بوده است. در رتبه هاي بعدی، داده هاي  
اینترنت  درصد(،   ۵۰ )با  داده ها  تحلیل  و  انبوه 
اشیا )با ۴۳ درصد( و فناوری هاي  موبایلی )با ۳۸ 

درصد( قرار دارد. 
تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان )۴۷ درصد( اعالم 
میزان  از  کمتر  سرمایه گذاری  صورت  در  کردند 
دست  از  خطر  با  دیجیتال  حوزه  در  نیاز  مورد 
رفتن مزیت رقابتی روبرو خواهند شد. ۴۲ درصد 
آنان نیز اعالم کردند، کاهش هزینه ها مهمترین 
شدن  دیجیتالی  فرآیند  در  آن ها  تجاری  چالش 

است.
نرخ سرمایه گذاری در حوزه دیجیتالی شدن توسط 
شرکت هاي باالدستی در سال هاي اخیر کم  و بیش 
صنعت  مدیران  درصد  است.  ۷۲  بوده  تغییر  بدون 
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حال  در  آن ها  شرکت هاي  کرده اند  اعالم  نفت 
برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بیشتر در فناوری هاي  

دیجیتال در سه تا پنج سال فرارو  هستند.
درصد   ۷۱ میالدی   ۲۰۱۷ سال  در  مشابه  نرخ   
مي دهد  نشان   پیمایش  این  نتایج  است.  بوده 
فنـاوری هاي دیجیتال  مي تــــــواند ارزش آفرینی 
موانع  و  چالش ها  هرچند  باشد؛  داشته  دنبال  به 

همچنان وجود دارند.
پیمایش  این  در  شرکت کنندگان  درصد   ۳۴
تجاری،  آشکار  راهبرد  یک  فقدان  کرده اند  اعالم 
بزرگترین چالش فرارو ی آنان است. عدد مشابه در 

سال ۲۰۱۷ میالدی ۲۶ درصد بوده است.
 نتایج این پژوهش نشان  مي دهد سرمایه گذاری ها 
در حوزه دیجیتالی شدن از نرخ بازگشت سرمایه 
پایینی برخوردارند. همچنین انتظارات مدیران در 

حال  در  فناوری  این  آفرینی  ارزش  میزان  مورد 
کاهش است. شرکت هاي  باالدستی در این مسیر 
با چالش هاي سازمانی روبرو هستنـــــد و فراگیر 
مدل سازی  نیازمند  دیجیتال  فناوری هاي  نمودن 
درست و اجرای درست طرح هاي پایلوت است. اما 
به حمایت مدیران  از هر چیز  بیش  اقدامات  این 

ارشد و فضای همکاری کارکنان نیاز دارد.
 منبع: 

https://newsroom.accenture.com/news/

cybersecurity-is-now-the-top-focus-of-upstream-

oil-and-gas-companies-digital-investments-

according-to-research-from-accenture.htm

1.  Accenture

2.  Rich Holsman

از  حفاظت  برای  نفتی  شرکت هاي  گسترده تر  تالش  با  سایبری  امنیت  بر  تمرکز 
افزایش سرمایه گذاری ها در  با  افزایش چشمگیری داشته است.  دارایی هاي آن ها 
امنیت سایبری، فقط 5 درصد افراد معتقدند افزایش آسیب پذیری حمالت سایبری 
داد.  خواهد  روی  سرمایه گذاری  فقدان  صورت  در  ریسک  بزرگترین  عنوان  به 
فعالیت هاي شرکت هاي  صنعت نفت با تهدیدهای روز افزونی روبرو است و آمادگی 
باید  باالدستی  از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است. شرکت هاي   سایبری 
در سرمایه گذاری هاي  خود دقت بیشتری کنند و  ضوابط امنیت سایبری را با دقت 
اجرایی نمایند. فناوری هاي ابری در دومین رتبه از نظر میزان سرمایه گذاری هاي  
دیجیتال هستند. شرکت هاي  نفت و گاز همچنان بر سرمایه گذاری هاي  خود در 

فناوری هاي  ابری خواهند افزود، چرا که در گذار دیجیتالی و 
امنیت عملیات خود نقش این فناوری را درک کرده اند.
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