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فهرست عناوين

 )1برجام؛ اعمال تحريمهاي آمريكا وشركتهاي بينالمللي و رويكردي بر صادرات نفت ايران
 )2چين و صادرات گاز ،رويا يا واقعيت؟!!
 )3آيا كويت رقيب جديد نفتي ايران ميشود؟!!
 )4بررسي روند قيمت نفتخام شاخص در بازارهاي هدف
 )5پس از عربستان؛ قطرپتروليوم هم بخشي از سهام خود را واگذار ميكند
 )6بلوكهاي مرزي و مشترك عراق با ايران به شركتهاي صاحب صالحيت سپرده شد

معاونت برنامهريزي و تلفيق طرحها و برنامهها
1

مديريت برنامهريزي تلفيقي

چكيده مطالب
 اعمال فشار اخيرآمريكا به كشورهاي اروپايي مشتري ايران در راستاي منع انعقاد قرارداد خريد نفت از
ايران فرصتي براي روسيه و عراق براي افزايش سهميه خود از صادرات نفت به ويژه به اورپا
 متزلزل شدن توافقات پسابرجام در مورد بازگشت سهم صادرات نفت خام ايران به آسيا و اروپا
 اعمال فشار آمريكا به مشتريان آسيايي و كمك به رقباي ايران (عربستان ،روسيه ،عراق و  )...در
راستاي فراهم شدن فضا براي آمريكا جهت افزايش سهم صادرات خود به آسيا
 دو برابر شدن توليد شيل گاز چين تا سال  2222و تبديل چين به يكي از بازيگران مهم توليد كننده/
صادركننده گاز و متأثر نمودن حوزه صادرات كشورهاي دارنده منابع گازي
 وجود فرصت ميان مدت ( سه ساله) براي صادرات گاز به چين
 چالش كويت با عربستان در ناحيه (  ) Divided Zoneمشترك با عربستان ،مانعي بر سر راه سرمايه گذاري
 113ميليارد دالري شركت ملي نفت كويت در توسعه ميادين نفتي طي پنج سال آينده
 خيز كشور كويت در راستاي گسترش فعاليتهاي توسعهاي (باالدستي و فراورشي) و متاثر نمودن
و تهديدي براي ديگر كشورهاي عضو اوپك و توليد كنندگان نفت
 برنامه ريزي براي افزايش ظرفيت پااليشي كويت تا سال  2235به سه برابر ظرفيت فعلي
 برنامهريزي براي واگذاري  44درصد از سهام شركت نفت قطر در جهت متنوع نمودن سبد
درآمدي اين كشور ( دومين شركت پس از شركت آرامكو عربستان)
 معرفي و واگذاري بلوكهاي مرزي و مشترك كشور عراق با ايران ،با ساختارهاي جديد قرارداد
خريد به  14شركت چند مليتي به عنوان شركتهاي صاحب صالحيت
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مقدمه
تصميمات و برنامههاي شركتهاي بينالمللي نقش به سزايي در تغييرات عرضه و تقاضاي نفت و استراتژي
شركت ملي نفت ايران داشته به طوري كه هريك از اين برنامهها ميتواند برنامه ساير شركتها را تحت تأثير قرار
دهد .گزارش پيوست اهم برنامهها و اقدامات اين شركتها را بررسي نموده است.
آگاهي از شرايط و ويژگيها و تغييرات عرضه و تقاضا در بازار نفت خام و گاز و تصميمات و برنامههاي كشورهاي توليد كننده
و شركتهاي بينالمللي نفتي و گازي ،نقش بسزائي در پيشبيني بازار و عملكرد شركت ملي نفت ايران در مواجهه با افزايش
توليد و سرمايهگذاري دارد .البته با در نظر گرفتن مشكالت كنوني ،سرمايهگذاري در بخش باالدست از طريق شركتهاي
معتبر بينالمللي با محدوديت ها و مشكالتي روبرو خواهد بود ،بنابراين الزم است كه شركت ملي نفت ايران با در نظر
گرفتن پتانسيل شركتهاي داخلي از ابعاد مختلف فني ،مالي و همچنين عملياتي ،سرمايهگذاري خود را مبتني بر
اولويتهاي حفظ توان توليد و توسعهاي هدايت نمايد.

تأسيسات نفتي مسجد سليمان
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اهم برنامهها و اقدامات شركتهاي بينالمللي

 )1برجام؛ اعمال تحريمهاي اخير آمريكا و رويكردي بر صادرات نفت ايران
بررسي وضعيت توليد و چشم انداز صادرات نفت خام ايران ناشي از تأثيرات خروج آمريكا از
برجام در اوريل 2212
با در نظر گرفتن توسعه اخير امريكا در زمينه توليد نفت و گاز شيل از منابع موجود و كاهش وابستگي اين
كشور به منابع وارداتي و با در نظر گرفتن سياستهاي جمهوريخواهان به ويژه ترامپ و سياست استقالل
انرژي و عدم توجه جدي به مسائل زيست محيطي از مهمترين برنامههاي اين گروه ميباشد .در ذيل برخي از
مهمترين مؤلفههاي مفاد برنامه حوزه انرژي آنها ارائه گرديده است:
 -1استقالل انرژي
 -2توسعه توليد نفت و گاز در مناطق قطبي و فالت قاره
 -3مخالفت با سياستهاي اجباري كنترل انتشار كربن
 -4ارائه مشوقهاي مالياتي براي توليد انرژي
خاطر نشان مي سازد ،برجام سندي است كه طبق آن صنعت نفت و گاز ايران از تحريم خارج مي گردد ،لذا به
خطر افتادن اين توافق مي تواند حوزه نفت و گاز ايران را با چالش هاي جدي مواجه نمايد.
با توجه به خروج ترامپ از برجام و احتمال برگشت وضعيت ايران به حالت قبل از برجام ،به نظر ميرسد
موضوع صادرات نفت كشور نيز به وضعيت قبل از مذاكرات هستهاي برگردد و احتمال از دست رفتن برخي از
بازارهاي نفت ايران در آسيا و اروپا مجدداً وجود دارد .سياستهاي ترامپ كه منطبق با سياست حزب جمهوري
خواه آمريكا ميباشد و سهامداري آنها در شركتهاي نفتي و به عالوه منافع نهائي دولت امريكا از معامالت نفتي
و نظامي با كشورهاي توليدكننده نفت خام در منطقه ،گسترش توليد نفت و گاز اين كشور و همچنين افزايش
صادرات آنها به بازارهاي بين المللي را به دنبال دارد .در مقابل ،كشورهاي عضو اوپك از نوامبر  2112در جهت
تعادل در بازار و تثبيت قيمت ها توليد خود را كاهش دادند كه اين در حالي است كه امريكا نيز از فرصت پيش
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آمده استفاده نموده و بازارهاي كشورهاي عضو اوپك در آسيا نظير چين ،هند ،ژاپن و كره جنوبي را مورد هدف
خود قرار داده است .البته اين كشور نفت شيل (تايت اويل -نفت شيرين) را به مصرف داخلي ميرساند و در
مقابل نفتخامهاي ترش خود را به اين كشورها صادر نموده است .به عالوه ،فاصله قيمتي نفت خام شاخص بازار
اروپا (برنت) با نفتخام آمريكا (وست تگزاس اينترمديت) ،نيز باعث افزايش تمايل مشتريان آسيايي براي خريد
انواع نفتخام هاي آمريكا گرديده است چراكه سيستم قيمتگذاري بسياري از اعضاي اوپك تابع قيمت نفتخام
برنت است.
شايان ذكر است كه ايران در تحريمهاي اعمالي در سال  2112در حوزههاي فروش نفت و بيمه محمولههاي
نفتي ،حوزه بانكي و مالي ،مورد هدف قرار گرفت و اساساً چارچوب اين تحريمها ،فروش نفت خام و درآمدهاي
نفتي ايران را تحت تاثير شديد قرار دادند ،بهطوري كه تمركز اين تحريمها بر بازداري كشورهاي عضو اتحاديه
اروپا و نيز منطقه آسيا از هرگونه خريد و فروش نفت خام و فرآوردههاي نفتي از ايران بوده است.
بنابراين ميتوان دو محدوديت ذيل را براي توليد و صادرات نفت كشورمان در نظر گرفت:
الف -اعمال محدوديت براي صادرات نفت ايران به آسيا
اعمال فشارهاي آمريكا براي برگشت تحريمهاي فروش نفت ايران در بازار آسيا (مهمترين بازارهاي آسيا ،شامل
چين ،هند ،كره جنوبي و ژاپن) منجر به كاهش سهم صادرات به اين منطقه خواهد گرديد .بازگشت تحريمها با
توجه به وجود مازاد عرضه نفت كافي در بازار ،هيچگونه اثر بلندمدتي بر روي قيمت نفت خام نخواهد داشت؛ بلكه
فقط با اثر رواني كوتاهمدت در بازار ،قيمت را تا حدودي افزايش ميدهد .در اين حالت ،براي مهمترين رقباي ايران
(عربستان ،روسيه ،عراق و  )...نيز كه به دنبال سهم بيشتر بازار خود در آسيا ميباشند ،فرصت مناسبي ايجاد
خواهد شد .اين فرصت براي عربستان كه جايگاه پيشين خود را در بازار آسيا ندارد و در زمره همپيمانان
آمريكاست ،بسيار مهم ميباشد .الزم به ذكر است كشورهاي عضو اوپك كه اخيراً توليد نفت خام خود را كاهش
دادند ظرفيت جبران اختالل احتمالي صادرات نفتخام ايران را خواهند داشت.
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نمودار  -1روند تغيير ميزان صادرات نفتخام ايران طي برنامه پنجساله پنجم تاكنون (به آسيا)

ب -اعمال محدوديت براي صادرات نفتخام ايران به اروپا
مهمترين تحريمهاي حوزه نفت توسط اروپا در اينجا ارائه شده است:
 -1ممنوعيت واردات از ايران (به اروپا)
 -2ممنوعيت خريد از ايران (توسط شركتهاي اروپايي)
 -3ممنوعيت حملونقل (توسط شركتهاي اروپايي)
 -4ممنوعيت تأمين مالي (توسط شركتهاي اروپايي)
 -5ممنوعيت بيمه (توسط شركتهاي اروپايي)
در شكل ( )1ميتوان وضعيت تحريمهاي قبل از برجام (توسط آمريكا و اروپا) را مشاهده نمود.
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تحريم شده

تحريم نشده

شكل  -1وضعيت تحريمهاي ايران قبل از برجام (توسط امريكا و اروپا)

براي بررسي بيشتر اين موضوع ،در نمودارهاي ( )2و ( )3تغييرات ميزان توليد و صادرات نفت ايران قبل از
تحريم ( 2112و قبل از آن) و بعد از اعمال تحريمها ( 2112تا سه ماهه سوم  ) 2115و دوره پسا برجام (سه
ماهه چهارم  )2115را ميتوان مالحظه نمود.
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نمودار  -2روند تغيير ميزان صادرات نفت خام ايران در مناطق مختلف جهان تا دو سال گذشته
(به آسيا ،اروپا و آفريقا)

نمودار  -3روند توليد نفتخام ايران قبل و بعد از تحريمها (تاييد افزايش سهم صادرات نفت خام ايران از سال  2112تاكنون)

با متزلزل شدن توافق برجام ،امكان صادرات نفت ايران به بازارهاي از دست رفته اروپا كه در دوران پسا
برجام ،توفيقاتي براي بازپسگيري آنها حاصل شده بود ،كاهش مي يابد .همچنين ،در صورت اعمال فشار
آمريكا به كشورهاي اروپايي در جهت منع انعقاد قرارداد خريد نفت از ايران ،فرصتهايي براي روسيه و عراق
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ايجاد خواهد شد .به عالوه مشتريان منطقه مديترانه گرچه به دليل آشنايي بيشتر با ويژگي هاي نفت مصرفي وارداتي از
ايران در مراكز پااليشي خود ،تاكنون نسبت به ساير رقبا به واردات نفت از ايران تمايل بيشتري از خود نشان دادهاند،
ولي دچار ترديد در خريد نفتخام ايران خواهند شد .در اين راستا هم چنين برخي از شركت هاي اروپايي از جمله
توتال كه داراي قرار داد در فاز  11پارس جنوبي است دچار ترديد گرديده و شركت  CNPCچين نيز در صورت
عدم حضور شركت توتال ،براي فعاليت در اين ميدان اعالم آمادگي نموده است.
 )2چين و صادرات گاز ،رويا يا واقعيت؟!!
كشور پرجمعيت چين دومين مصرفكننده نفت و گاز جهان بوده و تغييرات اندك در تقاضاي انرژي اين كشور
منجر به واكنش سريع در بازار ميگردد.
با توجه به اهميت گاز به عنوان انرژي پاك از يك سو و تالش جهت كاهش وابستگي به بازار انرژي از سوي ديگر،
كشور چين در حال توسعه توليد در برخي از ذخاير شيل گاز در كشور خود بوده كه اين موضوع در سال گذشته رشد
قابل توجهي را تجربه نموده است .بر همين اساس تعداد چاههاي حوزه گاز شيل در اين كشور در سال گذشته به تعداد
 211و ميزان توليد تجمعي از آنها به  9ميليارد متر مكعب گاز رسيده است .مطابق برنامه شركتهاي دولتي چين ،توليد
گاز شيل اين كشور در سال  2121به حدود  11ميلياردمتر مكعب خواهد رسيد و شركتهاي دولتي Sinopecو
 PetroChinaمسئوليت سرمايهگذاري در پروژههاي نفت و گاز در مناطق كوهستاني سيچوان به ميزان  5/5ميليارد
دالر را برعهده دارند .در اين راستا ،تقريبا  111چاه جديد بين سالهاي  2112و  2121به چاههاي گازي موجود اين
كشور اضافه خواهد شد.
هدف نهايي توليد شيل گاز در اين كشور تحقق توليد  31ميليارد در روز تا سال  2121مي باشد اما از آنجا كه
شكاف توليد گاز شيل نسبت به تقاضاي داخلي چين حدود  13ميليارد متر مكعب است لذا حداقل تا سال
 2121بخش قابل توجهي از نيازهاي گاز اين كشور از طريق واردات تأمين خواهد شد.
سرعت توسعه گاز شيل در چين تأثير مهمي بر توليد و صادرات گاز جهاني خواهد داشت؛ اگرچه در
ميانمدت كشور چين ميتواند يك بازار بالقوه براي صادرات گاز برخي كشورها تلقي گردد ،اما از
سال  2222به بعد با توجه به رشد توليد گاز شيل در اين كشور ،اين احتمال وجود دارد كه روند واردات گاز
چين به صورت قابل توجهي كاهش يابد و اين سؤال مطرح است كه آيا واقعاً چين مي تواند طي سالهاي
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آتي به عنوان يكي از صادركنندگان گاز نيز تلقي گردد؟ پاسخ اين سؤال توليد و صادرات گاز ايران را
متأثر خواهد ساخت.

 )3آيا كويت رقيب جديد نفتي ايران ميشود؟!!
كشوركويت به منظور افزايش توليد نفت و در راستاي اثرگذاري بيشتر بر بازار انرژي ،سرمايهگذاري گستردهاي را
جهت توسعه ميادين خود آغاز نموده است .بر همين اساس و مطابق گزارشهاي منتشر شده شركت ملي نفت
كويت  113ميليارد دالر طي پنج سال آينده در صنعت نفت سرمايه گذاري خواهد نمود كه  11درصد آن در
حوزه باالدست نفت مي باشد .سرمايهگذاري مذكور جهت افزايش ظرفيت توليد نفت اين كشور تا سقف 4
ميليون بشكه در روز تا سال  2121عنوان شده است.

شكل  -2ميادين نفت و گاز و تاسيسات نفتي كويت

مطابق آمار موجود ،در سال گذشته براي اولين بار ،كويت  15درصد نفت خام توليدي خود را صادر نموده و در
دو ماهه اول سال  2112نيز صادرات نفت اين كشور روند صعودي داشته و اين در حالي است كه مصرف نفت
پااليشگاهي در اين كشور كاهش يافته است.
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نمودار  -4برنامه تخصيص نفت كويت در سالهاي مختلف (صادرات و مصرف داخلي)

همچنين ،شركت ملي نفت كويت در راستاي تحقق اهداف نفت و گاز ،پروژه هاي توسعهاي ديگري را تا سال
 2141به منظور افزايش توليد به ميزان  4/15ميليون بشكه در روز برنامهريزي نموده است.
الزم به ذكر است كه تمركز برنامه هاي اين شركت تنها در حوزه باالدستي نفت نبوده و افزايش ظرفيت پااليشي
تا سال  2135به سه برابر ظرفيت فعلي نيز از ديگر برنامه هاي اين شركت در راستاي گسترس نفوذ اقتصادي
بر بازارهاي هدف مي باشد.
البته برخي كارشناسان بر اين باورند كه به رغم برنامهريزي مقامات كويتي به منظور افزايش ظرفيت توليد
نفت در سطح  4ميليون بشكه در روز ،دستيابي كامل به هدف فوق به راحتي امكان پذير نيست .چرا كه مقرر
گرديده از رقم فوق حدود  351هزار بشكه در روز از ناحيه  Divided Zoneكه مشترك با عربستان مي باشد
توليد شود كه توسعه اين بخش با چالش هاي سياسي از سوي دو كشور همراه مي باشد.
به هر حال خيز كشور كويت در راستاي گسترش فعاليت هاي توسعه اي (باالدستي و فراورشي) مي تواند در
آينده نزديك ديگر كشورهاي عضو اوپك و توليد كنندگان نفت را نيز با تهديدهايي مواجه سازد.
به نظر ميرسد ،اين مقوله در بازارهاي فراورشي شايد به صورت قابل مالحظه اي تاثيرگذارتر باشد.
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 )4بررسي روند قيمت نفتخام شاخص در بازارهاي هدف
قيمت نفتخام ،تحت تأثير موارد مختلف طي ماه گذشته با تغييراتي همراه بوده است .نگراني از تنشهاي
تجاري ميان چين و آمريكا ،تشديد تنشها در خاورميانه (سوريه و يمن) ،خروج ترامپ از برجام،
تقويت تقاضاي جهاني نفت ،عالئمي مبني بر موفقيت طرح اعضاي اوپك در اجراي سياست كاهش
توليد بوده است .همچنين افت بيشتر توليد نفت ونزوئال از جمله مهمترين موارد تاثيرگذار قيمت
نفت در ماه آوريل بوده است.
منطقه

اولين

آخرين

درصد

جغرافيايي

روزكاري(دالر)

روزكاري(دالر)

افزايش

برنت

اروپا

21/24

15/11

11

وست تگزاس
اينترمديت

آمريكا

23/11

22/51

2

نفت خام شاخص

نوع تغيير

جدول -1تغييرات قيمت نفتخامهاي شاخص طي ماه آوريل 2112

انتظارات مبني بر خروج آمريكا از برجام و ازسرگيري تحريم ها توانسته قيمت نفت را تا حد قابل توجهي
(باالترين قيمت طي سه سال گذشته) افزايش دهد .البته دو عامل مهم ذيل ،از باالرفتن بيشتر قيمت
ممانعت به عمل آوردهاند.
 .1اولين عامل رشد تعداد دكلهاي حفاري فعال نفتي آمريكا كه به حدود  234دكل افزايش يافته است.
 .2دومين عامل روند فزاينده توليد نفت آمريكا كه تا حدودي جبران كاهش توليد اوپك را متحمل شده است.
به عالوه ،نگراني درباره تشديد شرايط نابسامان ونزوئال و كاهش توليد اين كشور ،مي تواند عامل ديگر اثرگذار بر
افزايش قيمت نفت باشد .توليد نفت ونزوئال در ماه آوريل  4/1ميليون بشكه در روز بوده كه روزانه  21هزار بشكه

كمتر از ماه مارس و نيز  541هزار بشكه در روز كمتر از سال قبل در همين ماه بوده است.
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 )5پس از عربستان؛ قطرپتروليوم هم بخشي از سهام خود را واگذار ميكند
شركت نفت قطر(  )Qatar Petroleumدر حال برنامهريزي به منظور واگذاري  49درصد از سهام خود در
شركت  Qat al umميباشد .واگذاري اين سهام ميتواند در راستاي سرمايهگذاري امن و بازدهي بيشتر به
منظور نيل به اهداف بلندمدت كشور قطر تا سال  2131و ايجاد اقتصادي با سبد درآمدي متنوع تلقي گردد.
بر همين اساس شركت نفت قطر يك شركت كارگزاري را به منظور عرضه سهام خود در بازار بورس اين كشور
تأسيس خواهد كرد و انتظار ميرود مراحل الزم جهت ارائه سهام مذكور در بورس قطر طي سه ماهه آخر سال
جاري انجام پذيرد .الزم به ذكر است شركت  Qat al umبه طور مشترك متعلق به شركت نروژي هيدرو و
شركت دولتي قطر و از موفق ترين سرمايه گذاران در حوزه پتروشيمي قطر مي باشد.
شايان ذكر است قطردومين كشور بعد از عربستان سعودي ميباشد كه واگذاري سهام شركت نفتي خود را آغاز
نموده است .از آنجايي كه استقبال بسيار مناسبي از واگذاري سهام شركتهاي نفتي جهت تأمين مالي
صورت گرفته است ،بررسي واگذاري سهام شركتهاي نفتي با توجه به ساختار قانوني موجود جهت
تأمين مالي پروژهها قابل تأمل است.

 )6بلوكهاي مرزي و مشترك عراق با ايران به شركت هاي صاحب صالحيت سپرده شد
وزارت نفت عراق تصميمات مهمي مبني بر واگذاري تعدادي از بلوكهاي مرزي اين كشور به شركت هاي صاحب
صالحيت آغاز نموده است .بر اين اساس از  11بلوك ارائه شده توسط مديريت قراردادهاي نفتي وزارت نفت
عراق 2 ،بلوك به منظور اكتشاف و توسعه به شركت هاي صاحب صالحيت واگذار شده و  5بلوك ديگر كماكان
در انتظار پيشنهاد سرمايه گذاري است.
تصميم وزارت نفت عراق بر سرعت بخشي به دعوت از شركت هاي مختلف به منظور ايجاد فضاي رقابتي جهت
سرمايه گذاري و توسعه در بلوكهاي مرزي مي باشد .چارچوب اين تصميم به دليل اين است كه بي توجهي به
اين بلوكهاي مرزي و عدم سرمايه گذاري و توسعه مناسب آنها ،منطقي به نظر نمي رسد.
بسته به ساختارهاي مختلف قراردادهاي خريدخدمت ،وزارت نفت عراق خود را متعهد به دعوت از سرمايه
گذاران و توسعه دهندگان بين المللي و مشاركت با آنها در توسعه بلوكهاي مذكور مي داند .كشور عراق با توجه
معاونت برنامهريزي و تلفيق طرحها و برنامهها
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به اينكه عراق يك فرصت بزرگ سرمايه گذاري دربخش نفت ،گاز ،پتروشيمي ،پااليشگاه و ...جهت شركت هاي
مختلف مي باشد ،ضمن معرفي برخي ديگر از پروژه هاي حوزه نفت و گاز اين كشور ،مجدداً از شركتهاي مختلف
جهت توسعه و مشاركت در صنعت نفت و گاز عراق دعوت نمود.
مدير قراردادهاي نفتي وزارت نفت عراق نيز ضمن معرفي بيشتر بلوكهاي مرزي و مشترك كشور عراق ،اظهار
داشته كه وزارت نفت عراق فرمت هاي جديد قراردادهاي خريد خدمت را براي دور جديد قرارداد بلوكهاي مرزي
و مشترك عراق (دريايي و خشكي) تهيه نموده و بر اساس آن  14شركت چندمليتي به عنوان شركتهاي صاحب
صالحيت برگزيده شدند.
بر همين اساس بلوكهاي اكتشافي  Klabat, Kumar, Khashm Al-Ahmar, Injanaدر استان دياله و
 Khudhr Al-Maaدر استان بصره به شركت اماراتي كرسنت ( )Crescenواگذار شد .همچنين بلوكهاي
( Naft khanehمشترك با نفت شهر در ايران) در استان دياله و  Howaizaدر استان ميسان (مشترك با سهراب
در ايران) به شركت چيني  Geo Gedو بلوك  Sindbadدر استان بصره (مشترك با خرمشهر در ايران) نيز به
شركت چيني  UEGواگذار شده است.
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نتيجهگيري
با توجه به عوامل مختلف موثر بر عرضه و تقاضاي آتي از طريق توسعه ميادين نفت اعم از ميادين مرسووم و
غير مرسوم به نظر مي رسد كه در آينده از طريق افزايش توليد نفت خام در آمريكا و خاورميانوه بوازار بوا موازاد
عرضه روبرو خواهد بود.
با توجه به اعمال تحريم هاي آمريكا و احتماال خودداري كشورهاي اروپايي و آسيايي از خريد نفوتخوام ايوران و تعهود
كشورهاي عربستان ،كويت ،عراق و همچنين روسيه مبني بر جبران كمبود عرضه ايران ،بنابراين به نظر مي رسد كه توسعه
ميادين نفتي كشور مي بايست صرفاً ،معطوف به ميادين اولويت دار شامل ميادين مشترك و همچنين ميوادين در حوال
توليد نيازمند فرآوريهاي ثانويه باشد.
بنابراين پيشنهاد مي شود كه توسعه ميادين مستقل بكر فعالً منتفي و به تعويق انداخته شود.
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