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بازیابــی ســهم بــازار نفتخامهــاي صادراتــي كشــور از طريــق عرضــه
نفتخامهــاي فوقســنگين بــه بــازار
سیدمسعود هاشمیان علياصغر عرشي
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امور بينالملل و بازرگانی وزارت نفت |

در حال حاضر با توجه به رفع تحريمهاي ظالمانه بينالمللي عليه كشور بهويژه صنعت نفت ايران
و مقابله با محدود شدن سهم بازار نفتخامهاي ايران ،شرايط اقتصادي و سياسي دشواري در حال
سپري شدن است .لذا اتخاذ سياستهاي كاراي اقتصاد مقاومتي ،بهويژه در سطح بينالمللي براي
مبارزه با تكانههاي قیمت در بازار ،امري بسيار ضروري است .در این مقاله تالش گردیده تا همگام
با سیر صعودی تحوالت فناورانه در پاالیش نفتخام ،موضوع عرضه و تقاضا برای نفتخامهای
فوقسنگين ،در قطبهاي اصلي عرضه و تقاضاي انرژي و نيز چشمانداز آن در آینده مورد ارزیابی
قرار گیرد .عالوهبر این ،بهرهگیری از سیر تحوالت نوین در بازار نفتخام ،لزوم تجدیدنظر در
دیدگاهها بهمنظور تجزیه و تحلیل صحيح از عوامل موثر در بازار بینالمللی نفتخامهاي فوقسنگين
مورد بحث قرار گرفته است .استحصال نفتخام فوقسنگین از میادین نفتی کشور با رويكرد
صادراتي براي كسب سهم جديد بازار نفتخامهاي صادراتي با عنايت به فقدان قدرت عرضه
نفتخامهاي فوقسنگين ايران در كشورهايي نظير روسیه ،عربستان ،امارات و كويت باید مورد
توجه قرار گیرد .لذا نفتخامهاي فوقسنگين با  APIكمتر از  20درجه ميتواند بهعنوان ابزاري
جهت نفوذ در بازارهايي نظير چين ،هند ،ژاپن و اروپا باشد كه دارای سيستم پااليشي این نوع
نفتخام هستند .همچنين استفاده از نفتخام سبک و ميعانات گازي در پاالیشگاهها بهمنظور تولید
فراوردههای نفتی با هدف صرفهجويي در هزينههاي سرمايهگذاري از جمله رويكردهاي تأثيرگذار
در راستاي حفظ و گسترش جايگاه ايران در بازار نفت و استفاده بهينه از تحوالت در حال جريان در
سطح جهاني و همسو با سياستهاي كالن اقتصاد مقاومتي است.
مقدمه

بهمنظور مقابله با محدود شدن سهم بازار
فروش نفتخامهاي ايران ،همچنین توسعه
سهم بازار و كسب بازار جديد الزم است
كه موضوع بازاريابي و فروش نفتخام با
بررسي تقاضاي جهاني آن ،بيش از پيش
مورد توجه قرار گيرد .در شرايط كنوني
كه تحريمهاي ظالمانهي اِعمال شده عليه
صادرات نفتخامهاي ايران رفع گردیده،
نگاه هوشمندانه به وضعيت عرضه و
تقاضاي نفتخام و تحوالت صورت
گرفته در سيستم پااليشي و نوع خوراك
مصرفي ،ميتواند رويكرد مطلوبتر
و سودمندتري در وضعيت صادرات
كشور بهوجود آورد .از آنجاييكه در اثر
تحريمها ،نفتخامهاي كشورهايي نظير
عراق ،کویت ،امارات ،عربستان و روسيه

جايگزين نفتخامهاي ايران گرديده
است و باتوجه به پيامدهاي منفي ناشي
از آن بهويژه كاهش درآمدهاي كشور و
افزايش تهديدهاي امنيتي ،اقدامات موثر و
اتخاذ رويكردهاي مناسب بسيار ضروري
است .لذا افزايش سهم بازار نفتخامهاي
ايران كه نتيجهي آن افزايش ضريب
امنیت ملی است ،ميتواند جزو اقدامات
اساسي ِ
پيشرو در دستيابي به سياستهاي
اقتصاد مقاومتي براي پايداري در مقابل
تكانههاي خارجي تحميل شدهی گذشته
باشد.
در اين مقاله ابتدا به معرفي نفتخام
فوقسنگين و ميزان ذخاير آن در دنيا
پرداخته شده ،سپس وضعيت كنوني
و چشمانداز آتي عرضه نفتخام
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فوقسنگين در ايران و روند صادراتي
انواع نفتخام آورده شده است .در
بخش سوم وضعيت تقاضاي نفتخام
فوقسنگين با توجه به تحوالت
فناورانهي صورت گرفته در امر پااليش
در جهان مورد بررسي قرار گرفته است.
همچنين در ادامه ،نفتخامهاي سبك
و فوقسنگين مطرح گرديده و بهلحاظ
قيمت مورد مقايسه قرار گرفته است.
 -1نفتخام فوقسنگين

-1-1انــواع گـروهبنـدی نفتخامهاي

سنگین

بهطور کلی نفتخامهاي سنگین از
ديدگاه شركتهاي نفتي و انجمن نفت
امريكا به شيوههاي مختلفي تعريف
* zsattarinasab@yahoo.com
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شده است .بهمنظور سهولت در بررسي
تحوالت عرضه و تقاضاي نفتخامهاي
فوقسنگين بر اساس طبقهبندی شركت
توتال ، 1در اين مقاله نفتخامهايسنگين
به سه گروه B , Aو Cدستهبندی شده
است که در این میان ،گروه  Bمربوط
به انواع نفتخامهای فوقسنگین با درجه
 APIکمتر از  20میباشد.

 |1روند افزايش تقاضا براي سوختهاي فسيلي تا سال 2030

 |1دستهبندي انواع نفتخامهاي سنگين

گروه

تعریف TOTAL
(بر حسب درجه )API

(Aنفت خام سنگین)

>25

(Bنفت خام فوق سنگین)

>20

(Cنفت خام شنی-قیرها)

7>=<12

 -2-1چشـــمانــداز عرضــه نفـتخـام

فوقسنگین

در بسياري از كشورهاي جهان ميادين
نفتي در نيمه دوم عمر خود بوده و روند
نزولي توليد را طي ميكنند.
باتوجه به كشف منابع نامتعارف نفتي و
پيشرفتهاي تكنولوژيكي در رابطه با
بهرهبرداري از اين ذخاير در سالهاي
اخير ،روح تازهاي در كالبد صنعت
نفت جهان دميده شده است .به اعتقاد
كارشناسان ،ورود بازيگران جديد
ميتواند پارادايم حاكم بر بازار جهاني
نفت را تغيير داده و موازنه جديدي را
برقرار نمايد.
همانطور که در شکل 1-آورده شده
است ،بر اساس گزارش شركت نفتي
 TOTALتحت عنوان "نفتخام فوق
سنگین در عرضه جهانی انرژی"، 2
30درصد از انرژی موردنیاز در جهان در
سال  2030مربوط به نفتخام خواهد بود
که در این میان ،سهم نفتخامهاي فوق
سنگین  7درصد ميباشد.
بر همين اساس ،نرخ رشد تولید نفتخامها
و گاز مایع( 3)NGLاز سال  2010تا

 |2چشمانداز توليد نفتخام فوقسنگين(ميليون بشكه در روز)

 ،2025به طور ساالنه  1درصد پيشبيني
ميگردد(شكل ،)2-درحاليكه میزان
رشد تولید نفتخامهاي فوق سنگین
طي دوره مورد اشاره بهطور میانگین
 6درصد در سال ،يعني حدود  6برابر
بيشتر از رشد توليد نفتخامهاي ديگر
است .این امر نشاندهنده فراوانی بیشتر
نفتخام فوقسنگین در سالهای آتی
خواهد بود که میتواند یکی از دالیل
تغییر تکنولوژیک پاالیشگاهها در دنیا
محسوب گردد.
-3-1میزان ذخایر نفتخام سنگین بر

اساس انواع و ناحیه

طبق دستهبندی كه در جدول 1-بدان
اشاره شده ،از مجموع  4000میلیارد
بشکه نفتخام سنگین درجا(Oil in
 ،)placeحدود  9درصد آن مربوط به
گروه ( Aنفتخام معمولی-سنگین ،با

 41 ،)25<APIدرصد آن مربوط به گروه
( Bنفتخام فوق سنگین با  )20<APIو
نیمی از آن مربوط به گروه ( Cشنهای
نفتی و قیر با  )7>12<APIمیباشد.
همانگونه كه در شكل 3-ديده ميشود
از مجموع  4000میلیارد بشکه نفتخام
سنگین درجا ،حدود  44درصد از
آن(معادل  1800میلیارد بشکه) در
آمریکای شمالی واقع شده(که 94درصد
از آن در کشور کاناداست) و  34درصد
آن(معادل  1300ميليارد بشکه) در
آمریکای جنوبی قرار دارد(که حدود 95
درصد آن در کشور ونزوئالست) .مابقی
نفتخام سنگین در قاره آسیا و آفریقا
واقع شده است .حدود  7درصد ذخایر
نفتخام سنگین دنیا در منطقه خاورمیانه
است .چین و هند در حال حاضر برای
توسعه پروژههای شنهای نفتی 4و نفت
فوقسنگین کانادا و ونزوئال ،در حال
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-1-2روند صادراتي نفتخام فوقسنگين
در ايران

 |3توزيع ذخاير نفتخام فوقسنگين در دنيا

رقابت هستند .همچنين پاالیشگران ملی نفت ایران ،حدود  295هزار بشكه در
اياالت متحده نیز به دنبال اخذ تأییدیه روز است كه اغلب با ديگر نفتخامهاي
انتقال نفتخام کانادا به نام خط لوله توليدي در مناطق اختالط ميگردد .در
 KEYSTONE XLبرای فرستادن حال حاضر نفتخامهاي فوقسنگين
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شكل  -4نسبت انواع نفتخامهاي صادر شده در ايران طي سالهاي ()2003-2013

-3تقاضاي نفتخام فوقسنگين
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-1-3چشم انداز تغييرات ایجاد شده در الگوي پاالیشی

EXTRA HEAVY OIL

صادرات انواع نفتخام در ايران در
سه قالب نفتخام سبك ،سنگين و
فوقسنگين صورت ميپذيرد .با توجه به
شکل ، 4-روند سهم صادرات نفتخام
فوقسنگين از كل نفت خام صادراتي
در طي ده سال اخير صعودي بوده است
بهگونهاي كه سهم صادرات نفتخام
فوقسنگين از كل ميزان سهم صادراتي
نفتخام در سال  2004تنها  1درصد از
ميزان كل نفتخام صادراتي كشور را
شامل شده درحاليكه طي يك ر َوند
ده ساله اين سهم به  12درصد در سال
 2013رسيده است .همچنين ميزان سهم
صادرات نفتخام سنگين از كل صادرات
نفتخام بهطور تقريبي طي اين ده سال از
يك روند ثابتي برخوردار بوده است .در
اين ميان ،سهم صادرات نفتخام سبك
طي يك دوره ده ساله يعني درفاصلهي
سالهاي  2004-2013از  43درصد در
سال  2004به  34درصد در سال 2013
كاهش يافته است.
-3تقاضاي نفتخام فوقسنگين

-1-3چشم انداز تغييرات ايجاد شده در

الگوي پااليشي

وضع قوانين و مقررات زیستمحیطیِ
سختگیرانه بهصورت فزايندهاي توسط
كشورها در حال انجام است .همانگونه
كه در شکل 6-نشان داده شده است،
بر اساس مصوبه سازمان دريانوردي
بينالمللي ( 5)IMOاستفاده از سوخت
كشتي ( )fuel oilدر سطح جهاني با
 3/5درصد گوگرد در سال  2012به
 0/5درصد در سال  2020كاهش خواهد
يافت و در مناطق ويژه( درياي بالتيك،
درياي شمال بهعالوه كانال انگليس) از
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 |6روند الزامات سازمان دريانوردي بينالمللي ( )IMOدر سالهاي 2005-2025

 |7تحوالت انتظاري در فرايندهاي پااليشي بين سالهاي 2008-2030

1درصد گوگرد در سال  2010به 0/1
درصد گوگرد در اول ژانويه سال 2015
كاهش يافته است.
تقاضای جهانی برای نفت كوره با سولفور
باال ( )6HSFOاز سال  1995تاکنون
 35درصد کاهش یافته است 7.این امر
موجب شده است تا تغییرات عمدهای
در سیستم پاالیشی بهمنظور حفظ منافع

اقتصادی پاالیشگاهها ،صورت پذیرد.
برای تبدیل  HSFOبه محصوالت
باارزشتر بهمنظور حفظ سودآوری و
جلوگیری از تعطیلی پااليشگاها با توجه
به مقررات سختگیرانهي زیستمحیطی
نیاز به سرمايهگذاري عظيمي در اين
خصوص است .در سراسر جهان بهویژه
چین ،هند و خاورمیانه افزایش تقاضا

از بنزین به سمت دیزل رفته است .طبق
گزارش8BPپیشبینی میشود تقاضای
جهانی برای سوخت دیزل تا سال 2035
به  10میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
الزامات سختگیرانهي زیستمحیطی
درخصوص افزايش راندمان و کیفیت
محصوالت پاالیشی سبب گرديده تا
شركتها موظف به انجام سرمایهگذاری
درفناوريهای پیچیدهت ِر پاالیشی گردند.
پيشبيني ميشود الگوي پااليشي جهان
تا سال  2030دچار تحوالت عديدهاي
در زمينه تبديل نفت كوره به بنزين و
گازوئيل از طريق استفاده از الگوي
پااليشي ککینگ 9شود .همانگونه كه
در شکل 7-مشاهده ميگردد ،ميزان
تقاضاي پااليشگران براي استفاده از
الگوي پااليشي ککینگ جهت استفاده
از نفتخامهاي فوقسنگين و تبديل
نفت كوره به بنزين و گازوئيل در
توليد هيدروژن جهت سولفورزدائي
از فراوردههاي نفتي تا سال  2030به
حدود  100درصد نسبت به سال 2008
افزايش مييابد .همينطور به منظور تبديل
نفت كوره به فرآوردههايي نظير بنزين
و گازوئيل ،ميزان استفاده از سيستم
ککینگ و  HDSاز سال  2015به حدود
 50درصد افزايش و سپس طي روند
نزولي و با توجه به استفاده جايگزيني
 LNGسوخت نفتكشها در سال 2030
به حدود  40درصد كاهش مييابد .در
حاليكه جهت سولفورزدايي از گازوئيل
و سوخت جت ميزان استفاده از روش
 DHCتا سال  2030حدود  35درصد
نسبت به سال  2008افزايش خواهد
داشت.
-2-3ظرفيت پااليشگاههاي مجهز به
الگوي پااليشي ککینگ
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ظرفيت پااليشگاهي جهان در سال 2009
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شكل  -10تغييرات ظرفيت پااليشي بر اساس انواع الگوهاي پااليشي()2000-2009

از مجموع افزايش ظرفيت پااليشگاههاي مجهز به سيستم ككينگ طي سالهاي  2000 -2009بيش از 35
درصد (حدود  2ميليون بشكه در روز) مربوط به كشور چين است(شكل.)11-
همچنين بر اساس اطالعات برگرفته از آژانس بينالمللي انرژي ( ،)EIAطي سالهاي  ،2009-2012نزديک
 |10تغييرات ظرفيت پااليشي بر اساس انواع الگوهاي پااليشي()2000-2009
به دو ميليون بشكه در روز به ظرفيت پااليشگاههاي مجهز به سيستم ككينگ در هند اضافه گرديده است .اين
مهم نشاندهنده ظرفيت باالي تقاضاي نفتخام فوقسنگين در آسيا بهويژه چين و هند ( مشتريان عمده
نفتخامهاي صادراتي ايران) ميباشد.
آمریکای شمالی
%13
آمریکای التین
%6
خاورمیانه
%0

سایر مناطق آفریقا
3%
%4

سایر کشورهای آسیایی
%39

چین
%35
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بيشتر از نود ميليون بشكه در روز است پااليشگاههاي مجهز به سيستم ککینگ
شايان ذكر است  44درصد از پااليشگاههاي اياالت متحده مجهز به الگوي پااليشي ككينگ بوده
است.و ازاين مهم
كه حدود  33ميليون بشكه در روز ( 36در هند اضافه گرديده
نفتخامهاي فوقسنگين نظير نفتخام فوقسنگين  Mayaاستفاده ميكنند .بر اساس اطالعات منتشر شده
پااليشيتقاضاي
باالي
درصد از كل) مجهز به الگوي پااليشي نشاندهنده ظرفيت
در نشريه  Oil and Gasمورخ  ،2012/3/12بهدليل تبديل نفت كوره به بنزين و گازوئيل در الگوي
ککینگ ميباشد .طي دوره زماني  2000نفتخام فوقسنگين در آسيا بهويژه
تا  20098و همانگونه كه در شکل 10-چين و هند ( مشتريان عمده نفتخامهاي
نشان داده شده است ،رشد ظرفيت صادراتي ايران) ميباشد.
پااليشي با الگوي ککینگ حدودا ً دو شايان ذكر است  44درصد از
برابر رشد ظرفيت با الگوي کرکینگ 10پاالیشگاههای اياالت متحده مجهز
به الگوي پااليشي ککینگ بوده و از
ميباشد.
از مجموع افزايش ظرفيت پااليشگاههاي نفتخامهاي فوقسنگين نظير نفتخام
مجهز به سيستم ککینگ طي سالهاي فوقسنگين  Mayaاستفاده ميكنند .بر
 2000 -2009بيش از  35درصد (حدود اسـاس اطالعات منتشر شده در نشريه
 2ميليون بشكه در روز) مربوط به كشور  Oil and Gasمورخ ،2012/3/12
بهدليل تبديل نفت كوره به بنزين و
چين است(شكل.)11-
همچنين بر اساس اطالعات برگرفته گازوئيل در الگوي پااليشي ککینگ
از آژانس بینالمللی انرژی ( ،)EIAدر آمريكا ،مقايسه سود نهایی سیستم
طي سالهاي  ،2009-2012نزديك ککینگ با استفاده از نفتخام فوق
به دو ميليون بشكه در روز به ظرفيت سنگین  MAYAبا  API=19در مقایسه با
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الگوي پااليشي کرکینگ جهت پااليش
نفتخام برنت با  API=38در سه مقطع
زمانی 2009-20011 ،2000-2008و
 2012-2022بهترتيب  3، 6و  4دالر در
هر بشكه است(شكل .)12-به عبارت
ديگر پااليش نفتخامهاي فوقسنگين با
توجه به حجم باالي سرمايهگذاري انجام
شده براي استفاده از الگوي پااليشي
ککینگ جهت تبديل نفت كوره به بنزين
و گازوئيل سود باالتري براي پااليشگران
نسبت به نفتخامهاي سبك داشته و
زمينه افزايش تقاضا براي نفتخام هاي
فوقسنگين را بهدليل پائينتر بودن قيمت
اين نوع نفتخامها نسبت به قيمت
نفتخامهاي سبك ،فراهم مينمايد.
در ايران ،الگوي پااليشي ککینگ
وجود نداشته و عمدتاً پااليشگاهها از
نفتخامهاي سبك بهعنوان خوراك
استفاده مينمايند .فقط بخشي از خوراك
پااليشگاههاي كشور از طريق نفتخام
سنگين ايران تامين ميشود .ميزان
استفاده از نفتخامهاي سبك نسبت به
كل خوراك نفتخام مورد استفاده در
پااليشگاههاي كشور حدود 80درصد
است.
-4قيمت نفتخام فوق سنگين

قیمت نفتخام برنت (سبک و شیرین)،
بهعنوان يكي از شاخصهاي اصلي
قيمت در دنیا مورد استفاده است .بررسی
قیمتهای نفتخام برنت در گذشته،
نشاندهنده رابطه نزدیک ميان قیمتهاي
نفتخام و هزینههاي استخراج و
بهرهبرداري آن در طول زمان است.
قیمتها نيز در آینده عامل مهمی جهت
جذب سرمایهگذاریهای عظیم در
مناطق کلیدی تولید نفتخام فوقسنگين
خواهند بود .بهطور مثال ،در رابطه با
استخراج و بهرهبرداري نفتخامهاي
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فوقسنگين از شنهای نفتی کانادا،
قیمتهای باالي نفتخام بهعنوان عاملی
مهم برای حفظ جریان مستمر گسترش
سرمایهگذاری در این منطقه عمل خواهد
كرد.
افزایش عرضه نفتخامهای فوقسنگین
در شمال امریکا بر قیمت نفتخامهای
امریکا و نیز بر قيمت ديگر نفتخامها
در بازار بينالمللي نفت تأثيرگذار بوده و
افزایش عرضه نفتخام در شمال امریکا
موجب کاهش قیمتهاي نفتخام در دنیا
شده است .در گذشته ،میزان قابلتوجهی
از نفتخامهای سبک و شیرین وارداتی
امریکا در پاالیشگاههای امریکا مورد
استفاده قرار ميگرفت درحاليكه با
افزايش توليد نفتخامهاي شيرين و
سبك شیل به روش شکست هیدرولیکی
و حفاری افقی موجب كاهش شديد
واردات نفتخامهاي شيرين و سبك كه
قب ً
ال از ليبي ،الجزاير ،نيجريه و آنگوال به
امريكا وارد ميگرديد ،شده است.
شايان ذكر است احداث پااليشگاههاي
جديد در امريكا ،از سال  1976به بعد
متوقف گرديده است .بر اساس گزارش
مــوسسه خدمــات مـــالی جهـــانی
 Credit Suisse11اخيـــرا ً بهدليل
افزايش توليد ميعانات گازي 12كه همراه
با افزايش توليد گاز شیل 13ميباشد ،در
آمريكا حدود  20پروژه با ظرفيت بيش
از  900هزار بشكه در روز ،در مراحل
مختلف احداث و توسعه قرار گرفته
است .اين پااليشگاهها صرفاً با جداسازي
مولكولي و بدون داشتن واحدهاي
تبديل كه بهنام condensate splitter
معروفاند در حال راهاندازي است .اولين
پااليشگاه از اين نوع در ايالت داكوتاي
شمالي در امريكا با ظرفيت  20هزار بشكه
در روز ،در سال  2013راهاندازي شده
است .پااليشگاه ديگري با ظرفيت 100

 |12مقايسه سود نهایی سیستم ککینگ با استفاده از نفتخام فوق سنگین  MAYAدر مقایسه با الگوي پااليشي کرکینگ با استفاده
از نفتخام سبك BRENT

هزار بشكه در روز در نزديك ي �Hous
 tonتوسط  BPبا سرمايهاي حدود 360
ميليون دالر به روش condensate
14
 splitterدر حال راهاندازي است.

در ايران عليرغم توليد مقادير متنابهي
ميعانات گازي ،متأسفانه هنوز از روش
سادهي  condensate splitterبه منظور
توليد فرآوردههاي ارزشمندي نظير
بنزين ،گازوئيل و سوخت جت استفاده
نميشود.
نتيجهگيري

افزايش سرمايهگذاري در صنعت
پااليش نفتخام دنيا و افزايش
ظرفيت پااليشگاههاي مجهز به سيستم
ککینگ(بيش از  35ميليون بشكه در روز
در دنيا بهويژه در كشورهاي هند و چين)،
افزايش تقاضا براي نفتخامهاي فوق
سنگين را به دنبال دارد .از طرف ديگر،
بهدليل وجود بازار رقابتي و عرضه عمده
نفتخامهاي فوقسنگين از سوي ونزوئال
با توجه به بُعد مسافت با كشورهايي نظير
هند و چين ،بازيابي سهم بازار از دست
رفته نفتخامهاي صادراتي ايران كه طي
تحريمهاي ظالمانه صورت گرفته ،بهترين
گزينه براي ايران ،عرضه نفتخامهاي
فوقسنگين به بازار بينالمللي جهت
كسب سهم بازار بيشتر براي نفتخامهاي
صادراتي ايران در بازار جهاني خواهد

بود .از طرف ديگر كشورهايي نظير
روسیه ،عربستان ،امارات و كويت داراي
نفتخامهاي سبك و سنگين بوده و فاقد
قدرت عرضه نفتخامهاي فوقسنگين
نظير ايران ميباشند .لذا قدرت جايگزيني
اين كشورها جهت پاسخگويي
به تقاضاي مشتريا ِن نفتخامهاي
فوقسنگين وجود نداشته در حاليكه
بازاريابي و فروش نفتخامهاي سنتي
ايران نظير نفتخامهاي سبك و سنگين
صادراتي ايران بهدليل گران بودن قيمت
آنها نسبت به نفتخامهاي فوقسنگين
دچار مشكل فروش ميباشد .اكنون
خريداراني نظير كشورهاي هند و چين
خريد نفتهاي سبك و سنگين ايران را
منوط به عرضه نفتخامهاي فوقسنگين
سروش و نوروز مينمايند.
همانطور كه اشاره گرديد ،از آنجاييكه
صادرات نفتخام در اثر تحريمها
بهشدت آسيب ديده است ،بهدليل
پيامدهاي منفي ناشي از آن بهويژه
كاهش درآمدهاي كشور و افزايش
تهديدهاي امنيتي ،اقدامات موثر و اتخاذ
رويكردهاي مناسب نسبت به اين مقوله
در راستاي اقتصاد مقاومتي ضروري
است و افزايش درآمد صادراتي و از
همه مهمتر افزايش ضريب امنيت ملي از
اهميتي استراتژيك برخوردار است .نقش
نفتخامهاي سبك و سنگين صادراتي
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.ایران در بازار بين المللي است
 استفاده از نفتخام سبک و ميعانات-3
گازي در پاالیشگاهها بهمنظور تولید
فراوردههای نفتی سبكتر در شرایط
 موجب،رکودی حاکم بر اقتصاد جهانی
صرفهجويي در هزينههاي سرمايهگذاري
.خواهد بود

 درجه18 نفتخامهای فوقسنگین با
 میتواند در شرایط پساتحریم موردAPI
.توجه قرار گیرد

بهمنظور افزايش عرضه نفتخامهاي فوق
سنگين صادراتي به بازار از طريق سه
:گزينه زير قابل اجرا خواهد بود

 استحصال نفتخام فوق سنگین از-2
میادین نفتی کشور با رويكرد صادراتي
همچنین اختالط نفت کوره با گوگرد
باال با نفتخامهایی نظیر نفتخامهای
سنگین صادراتی و تولید نفتخامهای
از جمله18 >API>20 فوقسنگین با
اقدامات مناسب در راستای كسب سهم
بازار صادراتي بيشتر در مقايسه با رقباي

 بهدلیل وضع مقررات زیستمحیطی-1
برای مصرف نفت کوره بهعنوان سوخت
کشتیها که توسط سازمان دریانوردی
 میالدی2015 ) از سالIMO(بین المللی
 بازاریابی و فروش نفت،اعمال گردیده
کوره ایران با سولفور باال با مشکل در
بازار مواجه شده و لذا اختالط آن با
نفتخام سنگین صادراتی به منظور تولید
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