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صنعت نفت عراق، میادین مشترک نفتي، سرمایه گذاری، کردستان عراق

سحر اصغرزاده*  امور بین الملل شرکت ملی نفت ايران

صنعت نفت عراق و چشم انداز پیش رو

افزایش امنیت و س��رمایه گذاري خارجي در عراق به بهبود فعالیت هاي اقتصادي این کش��ور به ویژه در بخش انرژي کمک فراواني کرده اس��ت. 
هرچند در س��ال 2010 توجه س��رمایه گذاران خارجي بیش از گذش��ته به عراق جلب شده اما این سرمایه گذاران هنوز هم با مشکالتي نظیر یافتن زمین 
مناس��ب و محدودیت قوانین موجود، روبرو هس��تند. اقتصاد عراق به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته بوده و بیش از 90 درصد از در آمد کشور از این 
طری��ق تأمین مي ش��ود. برخي از دولت مردان عراق به دنبال تصویب قوانیني جدی��د از جمله تصویب چارچوب حقوقي نوینی براي صنعت نفت جهت 
س��رعت بخشیدن به پویایی اقتصاد کشورش��ان هستند. بدیهی است برخي موضوعات مهم در برنامه ی بلندمدت انرژي عراق، براي ایران نیز از اهمیت 
ویژه اي برخوردار باشد. از آن جمله مي توان به کشمکش دولت مرکزي بغداد و حکومت نیمه خودمختار کردستان، چارچوب جدید حقوقي صنعت 
نفت و قراردادهاي جذاب مشارکت در تولید صنعت نفت عراق اشاره کرد. سایر عوامل مهم عبارتند از افزایش صادرات عراق، عضویت این کشور 
در اوپک، مش��ترک بودن بعضی میادین عراق با ایران و باألخره اینکه در س��ال هاي آتي این کش��ور رقیب اصلی کشورمان در اوپک خواهد بود. این 
مقاله تالش کرده موارد یاد شده را بررسي کند و پیشنهادهایی در راستای حفظ سطح تولید ایران در اوپک و بهبود روابط میان ایران و عراق ارائه دهد.

)sahar_asgharzadeh@yahoo.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
در  و  خاورمیان��ه  منطق��ه ی  در  ع��راق 
همس��ایگي ای��ران، ترکی��ه، س��وریه، اردن 
هاشمي، عربستان سعودي و کویت واقع شده 
است. این کشور نفت خیز از طریق بندر بصره 
به خلیج فارس متصل مي ش��ود. دست یابي به 
آبه��اي آزاد و قرار گرفتن در منطقه اي که از 
نظر تأمین انرژي جهان موقعیت ممتازي دارد 
عراق را نس��بت به برخي دیگر از کشورهاي 

عربي به کشوري با موقعیت ژئوپلتیک تبدیل 
کرده است. آنچه باعث افزایش بیش از پیش 
اهمیت عراق ش��ده و به این کش��ور موقعیت 
ژئواکونومیک نیز مي بخشد در اختیار داشتن 
مناب��ع عظیم انرژي فس��یلي از جمله نفت خام 
و گاز طبیعي اس��ت. بناب��ر آخرین آمارهاي 
منتش��ره توس��ط بی پی در س��ال 2013، این 
کش��ور 150 میلیارد بش��که نفت خام دارد و 
پس از عربس��تان س��عودي و ای��ران، در میان 

دارن��دگان ذخای��ر هیدروکربن��ي خاورمیانه 
درمقام س��وم جاي مي گی��رد. هرچند تولید 
نفت خام عراق از آغاز نوسانات زیادي داشته 
ام��ا در آینده ذخایر عظیم هیدروکربني براي 
این کشور پتانس��یل هاي فراواني در عرصه ی 
نف��ت و گاز طبیعي به هم��راه خواهد آورد و 
به همین دلیل نیز از گذش��ته تا کنون همواره 
توج��ه ویژه ی قدرت ه��ای جهاني را به خود 
جلب نموده اس��ت. س��رنگوني رژیم بعث و 
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پ��س از آن، حضور ش��رکت هاي بین المللي 
نفت��ی در صنعت نف��ت عراق، ج��ان تازه اي 
به بخش انرژي این کش��ور بخش��یده و سبب 
حضور مؤثر عراق در نقاط مختلف بازارهاي 
نفت شده است. البته عالوه بر عضویت عراق 
در اوپک، هم جواري با ایران و وجود ذخایر 
مش��ترک این کشور با کش��ورمان نیز سبب 
مي ش��ود تحوالت بخش ان��رژي عراق براي 

ایران از اهمیت ویژه اي برخوردار باشد.
در این نوش��تار ابت��دا چگونگي تأثیر نفت 
بر اقتصاد عراق طی سال هاي گذشته بررسي 
شده و پس از مروری مختصر بر میادین نفتي 
ع��راق، به برنامه ها و اهداف صنعت نفت این 
کشور اش��اره خواهد شد. از طرفی کردستان 
عراق نی��ز به دلیل وجود ذخای��ر نفتي فراوان 
از دیگر موضوعات چال��ش برانگیز و مورد 

اشاره ی این کشور است.

1- تأثیر نفت بر اقتصاد عراق
وج��ود منابع گس��ترده ی نف��ت و گاز در 
عراق سبب ش��ده از اوایل دهه ی 50 میالدی 
اقتص��اد این کش��ور به ش��کل تک محصولي 
درآم��ده و مانند اکثر کش��ورهاي دارنده ی 
ذخایر نفتي، به ش��دت به درآمدهاي حاصل 
از نفت وابس��ته ش��ود. هم اکنون بیش از 90 
درص��د از درآمدهاي دولت عراق و بیش از 
80 درصد از درآمدهاي صادراتي این کشور 

از بخش نفت تأمین مي شود ]17[.

تاریخچه ی تولید نف��ت در عراق به 1927 
می رسد که با فوران نخس��تین چاه نفتي، این 
کش��ور در زمره ی تولیدکنن��دگان نفت خام 
ق��رار گرفت. تولی��د نفت ع��راق از 1928 با 
میانگین 2700 بش��که در روز آغاز ش��د و با 
رشد تدریجی در 1950 به 180 هزار بشکه در 
روز رسید ]5[. پس از کشف میادین بزرگان1 
در 1969 و به دنبال آن کش��ف میادین قرنه ی 
غربي2، حلفیا3، بغداد ش��رقي4 و سپس میدان 
مجنون5 به ترتی��ب در 1973، 1976 و 1977، 
تولید نفت خام عراق به ش��دت سیر صعودي 
به خ��ود گرف��ت و در 1967 به ح��دود 1/5 
میلیون بش��که در روز رس��ید. پ��س از آن و 
ب��ا حفظ هم��ان رون��د، در 1979 تولید نفت 
این کش��ور به اوج خود یعن��ي 3/95 میلیون 
بش��که در روز افزایش یاف��ت؛ به طوری که 
در فاصله ی س��ال های 1974 تا 1980میانگین 
رشد اسمی تولید ناخالص داخلی عراق شاهد 
افزای��ش 10/4 درصدي ب��وده و در 1980 به 

47/56 میلیارد دالر بالغ گردید  ]10[.
با آغاز جنگ هش��ت س��اله ی عراق علیه 
ای��ران در 1981، به علت آس��یب رس��یدن به 
س��کوها و میادی��ن نفت��ي در مناط��ق درگیر 
جن��گ، تولی��د نف��ت این کش��ور ب��ا افت 
چشم گیري روبرو شده و به حدود 897 هزار 
بش��که در روز کاهش یافت. به همین ترتیب 
ص��ادرات نفت و درآمده��اي نفتي عراق نیز 
به 872 هزار بش��که و 10 میلیارد دالر کاهش 

یافت. شکل-1 روند تاریخي تولید نفت خام 
ع��راق و اتفاقات مؤثر ب��ر آن را در فاصله ی  

سال هاي 1966 تا 2008 نشان می دهد.
همان ط��ور ک��ه نمودار ش��کل-1 نش��ان 
می ده��د پس از پایان جن��گ تحمیلی عراق 
علی��ه ایران، تولی��د نفت این کش��ور دوباره 
افزایش یاف��ت و در 1989 به 2/785 میلیون 
بش��که در روز رس��ید ]5[. به دنبال آن تولید 
ناخالص داخلي عراق شروع به افزایش کرد 
و از 43/4 میلی��ارد دالر در 1988 ب��ه حدود 
48/4 میلی��ارد دالر در 1989 رس��ید. پس از 
پایان جنگ با ایران هنوز در عراق بازس��ازي 
ویرانه هاي جنگي انجام نش��ده ب��ود که این 
کش��ور در 1990 به کویت حمل��ه کرد. در 
همان س��ال میانگی��ن تولید نفت خ��ام عراق 
ب��ه 2/1 میلیون بش��که در روز رس��ید. اما در 
1991 دوب��اره صادرات نفت خ��ام  به حدود 
39 ه��زار بش��که در روز کاه��ش یافت. در 
همین زمان سازمان ملل متحد تحریم فروش 
و ص��ادرات نفت عراق را برای مدت ش��ش 
سال تصویب کرد. پس از حمله به کویت و 
آغاز تحریم هاي سازمان ملل، تولید ناخالص 
داخلي این کشور با کاهشي چشم گیر به 6/8 

میلیارد دالر رسید.
ب��ا توج��ه به ش��رایط دش��وار معیش��تي و 
اقتصادي مردم عراق، در 1996 س��ازمان ملل 
متحد تحت عنوان برنامه ی نفت در برابر غذا6 
اجازه ی صادرات نفت را به عراق داد. همین 
امر سبب ش��د در فاصله ی سال های 1996 تا 
2002 تولی��د نف��ت عراق افزای��ش یافته و به 
2/5 میلیون بش��که در روز برسد. به دنبال آن 
صادرات نفت این کش��ور نیز روند صعودي 
به خود گرفت و از 88 هزار بشکه در روز در 
1996 به حدود 1/49 میلیون بشکه در روز در 
2002 رس��ید. مقدار GDP نیز افزایش یافته و 
در س��ال 2000 به حدود 25/85 میلیارد دالر 

بالغ گردید. 1     روند تاریخي تولید نفت خام عراق )2008-1966(  ]27[ - واحد: هزار بشکه در روز

 3 

علت آسيب رسيدن به سكوها و ميادين نفتي در مناطق به 1981ايران در عليه عراق  يجنگ هشت ساله با آغاز
كاهش هزار بشكه در روز  897و به حدود  هشد روبروگيري با افت چشماين كشور  ، توليد نفتدرگير جنگ

كاهش ميليارد دالر  10 و هزار بشكه 872 بهنيز عراق مدهاي نفتي آو در صادرات نفتترتيب  همينبه. يافت
 2008تا  1966هاي سال يدر فاصلهرا ثر بر آن ؤاتفاقات م و خام عراقروند تاريخي توليد نفت 1- شكل .يافت

  دهد.نشان مي
  

  
  روزدر  هزار بشكهواحد:  -  ]27[ )1966-2008( خام عراقروند تاريخي توليد نفت :1-شكل

  
اين كشور نفت  ، توليدتحميلي عراق عليه ايران پس از پايان جنگ دهدمينشان  1-لشكنمودار طور كه همان
توليد ناخالص داخلي  دنبال آنهب .]5[ رسيدميليون بشكه در روز  785/2به  1989در  افزايش يافت و دوباره
رسيد. پس از  1989 ميليارد دالر در 4/48به حدود  1988ميليارد دالر در  4/43و از  به افزايش كردشروع عراق 

به كويت  1990در اين كشور بود كه  انجام نشدههاي جنگي بازسازي ويرانهعراق در پايان جنگ با ايران هنوز 
دوباره  1991در  اماميليون بشكه در روز رسيد.  1/2به  عراق امختوليد نفتميانگين  1990در  .كردحمله 

در همين زمان سازمان ملل متحد تحريم فروش و . يافتكاهش  هزار بشكه در روز 39به حدود  خامصادرات نفت
 ،هاي سازمان مللتحريم آغازپس از حمله به كويت و . كردمدت شش سال تصويب  رايصادرات نفت عراق را ب
  .رسيددالر  اردميلي 8/6ه بگير چشم ياهشبا كاين كشور  توليد ناخالص داخلي

نفت عنوان برنامه  تحتسازمان ملل متحد  1996در  ،دي مردم عراقمعيشتي و اقتصادشوار با توجه به شرايط 
 2002تا  1996هاي سال يدر فاصله سبب شدهمين امر  .دادعراق به صادرات نفت را  ياجازه 6در برابر غذا

ند نيز رواين كشور ادرات نفت صدنبال آن هب برسد.ميليون بشكه در روز  5/2عراق افزايش يافته و به  نفت توليد
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پس از حمل��ه ی نیروهاي ایاالت متحده ی 
آمریکا به عراق در 2003 و س��رنگوني رژیم 
بعث، دوباره تولید نفت خام این کش��ور افت 
کرد و به 1/3 میلیون بش��که در روز رس��ید. 
در 2004 پ��س از ش��کل گیري روندی رو به 
آرامش در عراق که ناش��ي از ش��کل گیري 
و اس��تقرار نظام سیاس��ي ب��ود، مقادیر تولید، 
صادرات و تولید ناخالص داخلي نیز روندی 
افزایشی به خود گرفت. بدین ترتیب که تولید 

نفت این کش��ور ابتدا به 2/1 میلیون بشکه در 
روز و در ادام��ه در 2009 ب��ه 2/33 میلی��ون 
بش��که در روز رسید و تولید ناخالص داخلی 

نیز به 136/28 میلیارد دالر افزایش یافت.
همان گون��ه ک��ه در ج��دول-1 مالحظ��ه 
می ش��ود تولی��د نفت خ��ام ع��راق از 2011 
ت��ا 2013 رش��د قابل مالحظه ای داش��ته و به 
2/9 میلیون بش��که در روز رس��یده که دلیل 
افزای��ش س��رمایه گذاری ش��رکت های  آن 
بین المللی در این کش��ور اس��ت. طی همین 
دوره به م��وازات افزایش تولی��د، روند تولید 
ناخالص داخلی نیز افزایش��ی بوده و در پایان 
2013 به 229/32 میلی��ارد دالر بالغ گردیده 

است.

2- ذخاير نفت خام عراق
2-1- ذخاير موجود در کشور

مقدار ذخایر اثبات شده ی نفت خام عراق 
حدود 150 میلیارد بش��که است. این کشور 
پس از عربستان سعودي و ایران در مقام سوم 
دارندگان نفت خام قرار مي گیرد. با احتساب 
مناطق کشف نشده در غرب و جنوب کشور، 
45 تا 100 میلیارد بش��که نف��ت قابل بازیافت 
ب��ه ذخای��ر نفت خام ع��راق اف��زوده خواهد 
شد. این کش��ور تقریباً تنها منطقه ی نفت خیز 
جهان است که عملیات اکتشافي در سرتاسر 
آن انجام نش��ده و همین نکته س��بب اهمیت 
یافتن عراق و جلب توجه ش��رکت هاي نفتي 

بین المللي است.
میادین ش��ناخته ش��ده ی نفت خ��ام عراق 
به حال��ت کمربن��دي و در لبه ی ش��رقي این 
کش��ور واقع ش��ده اند. در مجم��وع عراق 9 
میدان نفتي دارد که به میادین عظیم7 شهرت 
داش��ته و ذخایر آنها بیش از 5 میلیارد بشکه 
اس��ت. ضمن اینکه عراق 22 میدان دیگر نیز 
دارد که بیش از یک میلیارد بش��که نفت خام 
در خ��ود ج��ای داده ان��د و با عن��وان ذخایر 

بزرگ8 شناخته مي شوند.
میادین عظیم جنوب شرقي  از  مجموعه اي 
عراق بزرگ ترین میدان ش��ناخته شده نفتي 
جهان را به وجود م��ي آورد که حدود 70 تا 
80 درصد از ذخایر نفت خام اثبات ش��ده ی 
عراق را ش��امل مي ش��ود. از جمله مهم ترین 
میادین نفتی عراق مي توان به میادین رمیله ی 
ش��مالی و جنوبی در جنوب کشور )با تولید 
بیش از دو سوم نفت خام این کشور( و میدان 

کرکوک در کردستان عراق اشاره کرد.

2-2- میادين نفتي مشترك9 ايران و عراق
ع��الوه ب��ر میادین اش��اره ش��ده آنچه به 
اهمیت ع��راق براي ای��ران مي افزاید میادین 
نفتي مش��ترک کشورمان با این کشور است. 
میادی��ن مش��ترک از لح��اظ زمین شناس��ي 
حالتي یکپارچه دارند ولي از لحاظ مالکیت 
اش��تراکي هس��تند. ایران و عراق در خشکي 
پنج میدان مشترک نفتی به نام هاي نفت شهر، 
دهلران، پایدار غ��رب، آزادگان و یادآوران 

دارند.
میدان نفت ش��هر در اس��تان کرمانشاه واقع 
ش��ده و داراي 692 میلی��ون بش��که نف��ت با 
کالهک گازي اس��ت. این می��دان در عراق 

به نام نفت خانه شناخته مي شود.
میدان دهلران 4212 میلیون بشکه نفت خام 
درج��ا10 دارد ک��ه 635 میلیون بش��که ی آن 
قابلیت بازیافت11 دارد. این میدان در نزدیکي 

مرز عراق واقع شده است.
می��دان پایدار در ش��مال غربي بغداد و 10 
کیلومتري مرز عراق با ایران قرار دارد. میدان 
پای��دار غرب نی��ز در 21 کیلومت��ري میدان 
پایدار واقع ش��ده و بیش از 1/9 میلیارد بشکه 
نفت خام درج��ا دارد. نفت خام این میدان از 

نوع سنگین است.
می��دان آزادگان که در مج��اورت میدان 
نفتي مجنون عراق و در دشت آزادگان واقع 

  1   تولید، صادرات و مصرف نفت خام 
 –  ]7[  )1980-2013( عــراق 

واحد: هزار بشکه در روز

صادراتتولیدسال

19802664/42482

19821087/4846

19841221/3867

19861867/51393/5

19882744/52095

19902112/61596

1992526/260/7

1994748/760

1996740/488/1

19982181/11417/6

200028102039/8

20022126/51494/6

20042107/11450

20061957/21467/8

20082280/51855/2

20102358/11890

20122942/42423

20132924/72390
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ش��ده یکي از بزرگ ترین میادین نفتي ایران 
و جهان است که در سال 1378 کشف شد. 
نفت درج��ای این میدان ح��دود 42 میلیارد 
بشکه تخمین زده ش��ده و ظرفیت تولید آن 
51 هزار بشکه در روز است. با توجه به توان 
بالق��وه ی آزادگان، پتانس��یل تولید روزانه تا 
س��قف 500 هزار بشکه در روز نیز برای این 
میدان پیش بینی می ش��ود ]3[. میدان مجنون 
ع��راق نیز یکي از بزرگ تری��ن میادین نفتي 

این کشور و خاورمیانه به شمار مي آید.
می��دان ی��ادآوران در مج��اورت می��دان 
نفتي س��نباد عراق واقع ش��ده ک��ه از اتصال 
دو تاقدی��س حس��ینیه و کوش��ک به وجود 
آمده اس��ت. این میدان بی��ش از 17 میلیارد 
بش��که نفت درج��ا و 3 میلیارد بش��که نفت 

قابل بازیافت دارد.
وضعیت میادین مش��ترک ای��ران و عراق 
به گون��ه اي اس��ت ک��ه برداش��ت یک جانبه 
از آنها س��بب افت فش��ار در قسمت کشور 
بهره برداري کنن��ده ش��ده و منابع نفت و گاز 
موجود را به س��ویي که فش��ار مخ��زن کمتر 
اس��ت انتقال می دهد. به این پدیده مهاجرت 

مي گوین��د. بنابرای��ن با برداش��ت یک جانبه 
ش��رایط به گونه اي خواهد شد که کشور در 
ح��ال بهره برداري، از نفت بیش��تري بهره مند 
خواهد ش��د. براي جلوگیري از این وضعیت 
باید دو کشور بهره برداري از میدان مشترک 
را همزمان آغ��از کنند. برخي کارشناس��ان 
معتقدن��د حتي ای��ن کار نیز مش��کل را حل 
نمي کن��د؛ چراک��ه هر طرف س��عي خواهد 
ک��رد در مح��دوده ی جغرافیای��ي خود طي 
کوتاه ترین زمان بیشترین برداشت را به عمل 
آورد و در نهایت این ن��وع رفتار با مخزن و 
میدان، در طول زمان مغایر با تولید صیانتي و 
بهینه بوده و آسیب وارد شده به میدان به ضرر 

هر دو کشور خواهد بود ]28[.
ش��ایان ذکر اس��ت که در دوره ی نخست 
برگزاری مناقصات پروژه های توس��عه ای در 
عراق، قرارداد اولیه ی میادین نفتي میسان که 
با میادین دهلران و پایدار غرب ایران مشترک 
هس��تند با دو شرکت CNOOC و TAPO به 
امضاء رس��یده اس��ت. این دو شرکت متعهد 
شده اند در ازاي دریافت پاداش 2 دالر و 30 
س��نت براي هر بش��که نفت خام استخراجي، 

تولید میس��ان را تا 450 هزار بش��که در روز 
افزایش دهند ]6[.

با توج��ه به ویژگي هاي میادین مش��ترک 
و ب��ا عنایت ب��ه برگ��زاري مناقصه هاي نفتي 
توس��ط دولت ع��راق جهت توس��عه ی این 
میادی��ن، تس��ریع در توس��عه ی میادین نفتي 
مشترک با عراق توسط ایران بسیار ضروری 
می نمای��د؛ به گون��ه اي ک��ه مهم ترین چالش 
پیش روي صنعت نفت نیز توس��عه، اکتشاف 
و اس��تخراج از میادین نفتي مش��ترک عنوان 
مي ش��ود. چراکه در ص��ورت عدم موفقیت 
در دس��ت یابي به اهداف برنامه ی بلندمدت، 
صنعت نفت کش��ور با دش��واري های زیادی 
روب��رو خواه��د ش��د. به همین دلی��ل نیز در 
الیحه ی بودجه سال 1389 حدود 25 میلیارد 
دالر ب��راي س��رمایه گذاري در بخش نفت و 
گاز اختصاص داده ش��د ک��ه در این بخش، 
توس��عه ی میادی��ن نفتي و گازي مش��ترک 
با کش��ورهاي همس��ایه از اولوی��ت خاصی 
برخ��وردار اس��ت. وزیر نفت وقت کش��ور 
نیز در خ��رداد 1389 طی مراس��م بازدید از 
منطقه ی نفتي دهلران بر اهمیت این موضوع 
تأکی��د نم��وده و از تأمی��ن اعتبار توس��عه ی 
میادین مش��ترک در برنام��ه ی پنجم خبر داد 

.]18[

3- برنامه ها و اهداف
ب��ا توج��ه به آنچ��ه عراق طی س��ه دهه ی 
گذش��ته پشت س��ر گذارده، اتکا ب��ه نفت از 
طریق تولید و صادرات این محصول و کسب 
درآمده��اي نفتي در اقتصاد ع��راق به امري 
ضروري تبدیل ش��ده؛ چراک��ه تنها مجراي 
درآمدي مطمئن براي بازس��ازي ویرانه هاي 
جنگی در این کش��ور، درآمدهاي حاصل از 
فروش نفت است. شدت وابستگي به درآمد 
حاصل از فروش نفت خام در تأمین بودجه ی 
عراق به حدي اس��ت که طب��ق اعالم اداره ی  2     نقشه ی میادین نفت خام عراق ]20[

 6 

يادآوران  شهر، دهلران، پايدار غرب، آزادگان وهاي نفتبه نامنفتي مشترك ميدان پنج خشكي در ايران و عراق 
  .دارند

كالهك گازي است. اين ميدان  باميليون بشكه نفت  692و داراي شهر در استان كرمانشاه واقع شده ميدان نفت
 شود.شناخته مي خانهنام نفتهدر عراق ب

دارد. اين  11تازيافبقابليتآن  يميليون بشكه 635كه د دار 10خام درجانفتميليون بشكه  4212ميدان دهلران 
  يدان در نزديكي مرز عراق واقع شده است.م

 21نيز در ميدان پايدار غرب قرار دارد.  با ايرانعراق كيلومتري مرز  10و  بغدادغربي ميدان پايدار در شمال
خام اين ميدان از نوع . نفتددارخام درجا بشكه نفت ميليارد 9/1بيش از كيلومتري ميدان پايدار واقع شده و 

  سنگين است.
ترين عراق و در دشت آزادگان واقع شده يكي از بزرگ زادگان كه در مجاورت ميدان نفتي مجنونن آميدا

ميليارد بشكه  42اين ميدان حدود نفت درجاي كشف شد.  1378در سال كه  استميادين نفتي ايران و جهان 
پتانسيل  ي آزادگان،قوهبا توجه به توان بال است.هزار بشكه در روز  51 آن تخمين زده شده و ظرفيت توليد

 نيزميدان مجنون عراق  .]3[ شودبيني ميبراي اين ميدان پيشهزار بشكه در روز نيز  500توليد روزانه تا سقف 
 آيد.شمار ميميانه بهاين كشور و خاورترين ميادين نفتي يكي از بزرگ

تاقديس حسينيه و كوشك  ال دواتصاز كه  شدهعراق واقع  يادآوران در مجاورت ميدان نفتي سنبادميدان 
  د.داربازيافت ميليارد بشكه نفت قابل 3جا و ميليارد بشكه نفت در 17بيش از وجود آمده است. اين ميدان به
  

  
 ]20[خام عراق ميادين نفت ينقشه - )2شكل (
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اطالعات انرژي آمری��کا بیش از 90 درصد 
از درآمدهاي ارزي این کش��ور از آن طریق 
تأمین مي شود. بنابراین عراق به دنبال افزایش 
ظرفیت تولید نفت خام بوده و برنامه اي تنظیم 
ش��ده با عنوان برنامه ی استراتژیک ده ساله ی 
عراق12 را دنب��ال می کند که در آن پروژه ی 
بلند پروازانه ی رس��یدن به تولید نفت حدود 
12 میلی��ون بش��که در روز در پای��ان 2017 
از عمده تری��ن اه��داف صنع��ت نف��ت این 
کش��ور عنوان شده اس��ت. اما به دلیل شرایط 
ب��ازار جهان��ی نفت و عدم ت��داوم امنیت در 
بخش های��ی از مناطق نفت خیز این کش��ور، 
برنامه ی طراحی شده با تغییراتی مهم و عمده 
مواجه ش��ده است. به طوری که با تجدیدنظر 
انجام ش��ده، رقم تولید در 2017 به 5/1 و در 
2020 ب��ه 6/1 میلیون بش��که در روز کاهش 
یافت. بدیهی اس��ت در ص��ورت تحقق این 
اه��داف نیز، جایگاه عراق در تولید نفت خام 

به میزان زیادی ارتقاء خواهد یافت.
البته در ابتدا اهداف صنعت در دو س��طح 
کوتاه م��دت و بلند م��دت تعیین ش��ده اند که 
پس از آن در بیشتر پروژه ها تجدیدنظرهایی 
صورت گرفت. اه��داف کوتاه مدت عبارت 

بود از:
 اج��راي برنامه ه��اي بازس��ازي جه��ت 
رساندن ظرفیت تولید به 2/8 میلیون بشکه در 

روز پیش از حمله ی آمریکا
 اص��الح و ترمیم زیرس��اخت هاي مورد 
پاالی��ش،  تولی��د،  فرآین��د  در  اس��تفاده 
ذخیره س��ازي، حم��ل و نقل و ص��ادرات با 

صرف هزینه اي حدود 2-1 میلیارد دالر
 توس��عه ی ظرفیت تولی��د از میادین فعال 
به وی��ژه میادین کرکوک، رمیله ی ش��مالي و 
جنوبي و افزایش تولید به می��زان 0/7 میلیون 

بشکه در روز از این میادین
 عقد ق��رارداد با ش��رکت هاي بین المللي 
قال��ب  در  هالیبرت��ون(  و  )پترون��اس، ش��ل 

کنسرس��یوم جهت افزایش تولی��د از میادین 
مش��ترک به خصوص می��دان مجنون به مقدار 

1/755میلیون بشکه در روز

اهداف بلندمدت عبارت بود از:
 افزایش ظرفیت تولید تا 3/1 میلیون بشکه 
در روز از طریق توسعه ی بخشي از 18 میدان 

نفتي جنوب عراق
 افزایش ظرفیت تولید تا 0/9 میلیون بشکه 
در روز از طری��ق توس��عه ی 22 می��دان نفتي 
ع��راق واقع در مناطق مرکزي و ش��مالي این 

کشور
 افزایش صادرات به بازارهاي شرق آسیا

نفت�ي  ش�رکت هاي  س�رمايه گذاري   -4
بین المللي

همان گون��ه که ذکر ش��د افزایش تولید از 
میادین نفتي موجود، مس��تلزم توس��عه ی این 
میادی��ن و اقدام ب��ه اکتش��اف میادین جدید 
خواهد ب��ود. با عنایت به ویژگي مهم صنعت 
نف��ت و گاز ک��ه س��رمایه بر ب��ودن پروژه ها 
به خص��وص در بخش باالدس��تي اس��ت این 
مقوله نیازمند س��رمایه گذاري عظیمی خواهد  
بود. بنابراین یکي از مهم ترین عوامل مؤثر بر 
فرآیند توس��عه ی میادین نفت و گاز، مبحث 
س��رمایه گذاري و تأمی��ن مناب��ع مال��ي مورد 
نیاز اس��ت. اگرچه به نظر مي رسد کشورهاي 
عمده ی دارنده ی ذخای��ر نفت و گاز دنیا در 
زمره ی کش��ورهاي ثروتمند محسوب شده و 
براي تأمین مالي توسعه ی میادین نفت و گاز 
خود با مش��کلي مواجه نیس��تند، اما در عمل 
عوامل متعدد دیگري نظیر س��اختار اقتصادي 
کشورها، میزان وابستگي بخش هاي مختلف 
اقتص��ادي به درآمده��اي نفت��ي، هزینه هاي 
تمام ش��ده ی تولی��د از میادین نف��ت و گاز، 
بازده��ي اقتص��ادي تولید و حت��ي در اختیار 
نداش��تن ف��ن آوري م��ورد نیاز در س��طحی 

قابل قب��ول، ش��رایطي به وجود م��ی آورد که 
بعضاً نیاز به تأمین مالي حتي از منابع خارجي 
گریزناپذیر خواهد بود. مسأله ی مهم دیگر در 
این زمینه تنوع میادین نفت و گاز، تفاوت در 
بازدهي هاي اقتص��ادي آنها، تصمیم دولت ها 
بر مبن��اي اولویت بن��دي میادی��ن و تنظیم و 

انتخاب روش هاي مناسب تأمین مالي است.
در خص��وص ع��راق، با وج��ود در اختیار 
داش��تن منابع عظی��م هیدروکربن��ي، به علت 
س��ال ها جن��گ و تحریم ه��اي بین الملل��ي، 
و  نب��وده  ب��ه روز  صنع��ت  زیرس��اخت هاي 
س��رمایه گذاري هاي الزم در این بخش انجام 
نشده است. عدم وجود منابع مالي مورد نیاز و 
کافی در وزارت نفت عراق سبب عدم تأمین 
مالي پروژه هاي توس��عه ای و اکتشافي میادین 
توس��ط ش��رکت هاي خارجي ش��ده اس��ت. 
حضور ش��رکت هاي مذکور عالوه بر فراهم 
آمدن امکانات الزم جهت توسعه ی میادین و 
افزایش ظرفیت تولید، کمک ش��ایانی جهت 
ایج��اد امنیت در عراق چ��ه در کوتاه مدت و 

چه در بلندمدت خواهد بود.
طبیعتاً با افزایش تولید نفت خام عراق و به تبع 
آن افزای��ش ص��ادرات، درآمدهاي صادراتي 
نیز افزای��ش یافته و از این رو ب��ه دولت اجازه 
داده مي ش��ود بودجه ی بیش��تري به این بخش 
اختصاص دهد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده 
حکای��ت از آن دارد ک��ه بودجه ی اختصاص 
یافت��ه ب��ه وزارت نفت ع��راق در س��ال هاي 
2009 ت��ا 2011 به ترتیب 15، 44 و 32 درصد 
ب��وده ک��ه در 2009 کمترین بودج��ه در میان 
وزارتخانه ه��ا بوده اس��ت. وزارت نفت عراق 
در 2010 بودج��ه اي بیش��تر از وزارتخانه هاي 
کار و امور اجتماع��ي و صنعت و معدن و در 
2011 بودجه اي بیش��تر از وزارتخانه هاي نیرو، 
کشاورزي و ارتباطات داشته است ]11[. بدین 
ترتیب عدم تخصیص بودجه ی مناسب به این 

بخش کاماًل مشهود است.
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5- کردستان عراق، منطقه اي نیمه خودمختار 
با قراردادهاي مجزاي توسعه و اکتشاف نفت

نفت خیز ترین  به عن��وان  عراق  کردس��تان 
بخ��ش این کش��ور حدود 20 ت��ا 25 میلیارد 
بش��که نفت خام درجا دارد که احتمال دارد 
به حدود 40 تا 45 میلیارد بش��که نیز افزایش 
یاب��د. ذخی��ره ی گاز طبیعي ای��ن منطقه نیز 
ح��دود 200 میلیارد مترمکعب اس��ت که بر 
اس��اس ارزیابي هاي به عمل آمده تا 50 سال 
دیگ��ر به پایان نمي رس��د. در ای��ن منطقه دو 
میدان عظیم نفتي به نام هاي طاوکي در استان 
دهوک و طق طق در استان اربیل وجود دارد. 
این دو میدان به ترتیب ظرفیت تولید 40-50 
و 40-20 ه��زار بش��که در روز نفت خ��ام را 

دارند.
این ناحیه نس��بت ب��ه س��ایر نواحي عراق 
نقاط قوتي دارد ک��ه از آن جمله مي توان به 
امنیت بیشتر و وجود پتانس��یل هاي باالتر در 
بخش انرژي اش��اره کرد. این امر به گونه اي 
اس��ت که زمینه س��از برتري کردستان از نظر 
س��رمایه گذاري خارج��ي بر دیگ��ر نواحي 
عراق شده و درآمد سرانه ی مردم این منطقه 
را نسبت به س��ایر نواحي 25 درصد افزایش 
داده اس��ت. ضم��ن اینک��ه افزای��ش تمایل 
شرکت هاي بین المللي نفتی نیز براي حضور 
در کردس��تان عراق از دیگر دس��تاوردهاي 

امنیتی این منطقه است.
کردس��تان عراق ضعف هایي نیز دارد که 
نمي توان آنها را نادیده انگاش��ت. این منطقه 
مانند س��ایر نق��اط عراق فاقد زیر س��اخت ها 
و نهادهاي اقتصادي مناس��ب مانند سیس��تم 
بانک��ي، بیمه، پس��ت و حمل و نقل اس��ت. 
باالب��ودن هزینه هاي جاري به گونه اي اس��ت 
که دو س��وم بودجه، صرف پرداخت حقوق 
و دس��تمزد کارمندان دولتي مي ش��ود. عدم 
برنامه ریزي مناس��ب در س��ال هاي گذش��ته، 
و  مناس��ب  بودج��ه ی  نیافت��ن  اختص��اص 

ترمیم نش��دن آس��یب هاي بخش کشاورزي 
از دیگر نقاط آس��یب پذیر کردس��تان عراق 

به حساب مي آید.
فعالیت ه��اي نفت��ي ای��ن منطق��ه پ��س از 
س��رنگوني صدام در 2006 با حفر یک چاه 
نفتي توسط شرکت نروژي DNO آغاز شد. 
پ��س از آن عراق با دو ش��رکت کانادایي و 
انگلیس��ي قراردادهای��ي ب��راي اکتش��اف و 
استخراج نفت در کردس��تان امضاء کرده و 
در 2007 نی��ز ش��رکت آمریکایي و اروپایي 

دیگري وارد این منطقه شدند.
از 2003 تا 2008 حدود 8/35 میلیارد دالر 
از درآمدهاي نفت��ي عراق صرف پروژه هاي 
توسعه اي و زیر ساختي کردستان شده که در 

مقایسه با وسعت آن رقم قابل توجهي است.
در ژوئن 2009 ص��ادرات نفت از میادین 
طاوک��ي و طق ط��ق ب��ا رق��م 50 و 40 هزار 
بش��که در روز آغاز شد. شرکت نفت و گاز 
آداکس پترولی��وم کانادا به همراه ش��رکت 
جن��ل ان��رژي ترکی��ه و همچنی��ن ش��رکت 
نروژي DNO International به ترتیب طرح 
توس��عه ی میادین طق ط��ق و طاوک��ي را بر 
عهده داشته اند. نفت استخراج شده از میدان 
طق طق با اس��تفاده از تانکر ه��اي حمل نفت 
به خط  لوله کرکوک-جیحان منتقل ش��ده و 
از آنجا به س��احل دریاي مدیترانه در کشور 
ترکی��ه )جیحان( انتقال مي یاب��د. نفت میدان 
طاوکي نیز مستقیماً از طریق خط لوله به بندر 

جیحان منتقل مي شود.
منطقه ی کردس��تان عراق در زمینه ی گاز 
طبیعي نیز بس��یار فع��ال بوده و در ش��هریور 
1389 با ش��رکت آلمان��ي RWE قراردادي 
جهت توس��عه ی میادین گازي امضاء کرده 
است. بر اس��اس این قرارداد شرکت مذکور 
متعهد به تأس��یس ش��بکه ی انتق��ال گاز در 
کردستان ش��ده و طبق توافقات به عمل آمده 
قرار است خط لوله انتقال گاز این منطقه را به 

خط لوله ی نابوکو متصل کند.
ع��الوه ب��ر آن ش��رکت هاي دان��ا گاز و 
کرس��نت پترولی��وم نی��ز در 2011 و 2012 
به ترتی��ب200 و 300 میلی��ون فوت مکع��ب 
گاز در روز در منطق��ه تولی��د کرده ان��د که 
به عنوان س��وخت دو نی��روگاه تولید برق در 
کردستان اس��تفاده می شود. شایان ذکر است 
این دو ش��رکت در 2009 قراردادي به ارزش 
8 میلیارد دالر با ش��رکت هاي OMV اتریش 
و MOL مجارس��تان جه��ت ص��ادرات گاز 
کردس��تان عراق امض��اء کرده ان��د. با تحقق 
این اهداف، امکان حضور کردس��تان عراق 
در ب��ازار انرژي اروپا فراهم ش��ده و افق هاي 
جدیدي در برابر این منطقه گش��وده خواهد 
ش��د. البته با وجود کشمکش میان حکومت 
نیمه خودمختار کردستان و حکومت مرکزي 
بغداد، ش��رکت های بین المللی نفتی از جمله 
ش��رکت انگلیس��ی-ترکیه ای جن��ل انرژی، 
شرکت کانادایی اوریکس پترولیوم، شرکت 
نفتی گلف کی اس��تون، ش��ورون، گازپروم و 
توتال آمادگی خود را برای اجرای طرح های 
توس��عه ای باالدس��تی نف��ت و گاز منطقه ی 
کردس��تان عراق اعالم کرده ان��د. اما در حال 
حاض��ر ادامه ی ای��ن همکاری ها با ش��ک و 
تردید هایی روبرو شده است. در اوایل 2012 
اختالف بر سر تقسیم درآمد نفت میان دولت 
مرکزی ع��راق و حکوم��ت نیمه خودمختار 
کردستان عراق به اوج خود رسید. کردستان 
ع��راق در آوری��ل 2012 و به دنبال پرداخت 
نش��دن بودجه ی 1/5 میلیارد دالری توس��ط 
دولت مرکزی، صادرات نفت از کردس��تان 
را قط��ع ک��رد. در مجم��وع مش��ارکت های 
حکومت نیمه خودمختار کردستان در آوریل 
2012 متوقف ش��د اما در م��اه اوت دوباره از 
سر گرفته شد. تا 2013 نیز نحوه ی تخصیص 
درآم��د به گون��ه اي ب��ود ک��ه 17 درصد به 
کردس��تان عراق، 12 درصد به ش��رکت هاي 
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بین الملل��ي فع��ال و مابقي ب��ه دولت مرکزي 
تعلق مي گرفت که این قاعده نیز دوام چندانی 
نداش��ت؛ زیرا مجادالت کنونی )یعنی اواخر 

2014( دوباره از اواسط 2013 آغاز شد.
با این وجود کردس��تان عراق براي حضور 
موفق در عرصه ی ان��رژي برنامه هایي تدوین 

کرده که مهم ترین آنها به قرار زیر است:
 تالش براي افزایش س��رمایه گذاري هاي 

مستقیم خارجي
 افزای��ش تع��داد قراردادهاي توس��عه اي 

میادین نفتي
 افزایش تولید از میادین طق طق و طاوکي

 س��اخت خطوط لوله انتق��ال نفت خام با 
ظرفیت یک میلیون بشکه در روز

 دسترسي به بازارهاي شرق آسیا از طریق 
خاک ایران

نتیجه   گیري
به عل��ت  ع��راق  از  ای��ران  تأثیرپذی��ري 
هم جواري این دو کشور و داشتن اشتراکاتي 
از جمله دراختیار داش��تن منابع هیدروکربني 
عظی��م و عضویت در اوپ��ک غیرقابل انکار 
است. بنابراین بررسي تحوالت عراق به ویژه 
در زمینه ی انرژي، براي کش��ورمان بس��یار 
حائز اهمی��ت خواهد بود و توجه به اتفاقات 
چند س��اله ی اخیر در عراق مي تواند ایران را 
متوجه تغیی��رات فراوان��ي در این خصوص 

کند.
وابس��تگي ع��راق ب��ه درآمده��اي نفتي، 
این کش��ور را مجبور کرده براي بازس��ازي 
دوران  و  جن��گ  از  باقیمان��ده  ویرانه ه��اي 
حکومت بعث و س��اختن آینده اي روش��ن، 
س��عي کند زمینه ی مناس��ب جه��ت حضور 
شرکت هاي بین المللي نفتي را فراهم نماید تا 
از این طریق اکتشاف و توسعه ی میادین فعلي 
و جدید این کش��ور امکان پذی��ر گردد. در 
اولویت قراردادن توس��عه ی میادین مشترک 

نفتي با ایران نیز نشان از آگاهي همه جانبه ی 
عراق از شرایط این میادین و وجود برنامه ای 
هوش��مندانه جهت توسعه ی انرژي در سطح 
کالن دارد. ع��راق ط��ی دو دوره مناقصه ای 
که برگ��زار کرده توجه وی��ژه اي به افزایش 
ضری��ب بازیافت در میادین نفتي داش��ته که 
این مهم تنها با اس��تفاده از فن آوري هاي روز 
جهان میس��ر مي ش��ود. حضور شرکت هاي 
معتبر نفتي تأییدي بر این نکته است که عراق 
توانسته در چارچوب قراردادهاي نفتي خود 
جذابیت کافي را براي مشارکت شرکت هاي 

توانمند فراهم سازد.
ب��ا وج��ود مش��کالت ج��اری در مناطق 
مختلف عراق، حضور این ش��رکت ها عالوه 
ب��ر توس��عه ی ظرفی��ت تولی��د نف��ت و گاز 
ای��ن کش��ور، به بهب��ود اوض��اع اجتماعي و 
امنیت��ي عراق نیز منتهي خواهد ش��د؛ چراکه 
ش��رکت هاي بزرگ بین الملل��ي براي حفظ 
امنی��ت س��رمایه گذاري هاي خ��ود کم��ک 

شایاني در برقراري امنیت خواهند کرد.
بس��یاري از مؤسس��ات تحقیقاتي فعال در 
زمینه ی انرژي مثل وود مکنزي، چالش هاي 
پیش روي ع��راق را در س��ه زمینه ی اصلي؛ 
الف( ایج��اد زیرس��اخت هاي فیزیکي الزم 
براي رش��د و توس��عه ی صنع��ت نفت، ب(

ایج��اد تغیی��ر در قوانی��ن و مق��ررات و ج( 
تأمین مس��ائل امنیت��ي طبقه بن��دي کرده اند. 
کارشناس��ان وود مکن��زي معتقدند به علت 
وجود محدودیت هاي فیزیکي در زمینه  هاي 
مختلف )از جمله نیروي انس��اني متخصص 
و کارآم��د، تجهی��زات اکتش��افي به وی��ژه 
دکل ه��اي حف��اري براي حفر چ��اه و حتي 
تأمین آب الزم جهت تزریق به میادین نفتي 
که دچار افت فش��ار شده اند(، طي سال های 
آینده این کش��ور نخواهد توانس��ت ظرفیت 
تولی��د خ��ود را تا 12 میلیون بش��که در روز 
افزایش دهد و به همی��ن دلیل عراق برنامه ی 

توسعه ای خود را تعدیل کرد.
 از طرفی، حضور مس��تمر و پرتوان عراق 
به عن��وان تولیدکنن��ده اي ق��وي در عرصه ی 
انرژي، مي تواند مع��ادالت جهاني انرژي را 
تغییر داده و با افزای��ش قدرت چانه زني این 
کش��ور، منافع ملي عراق را در کوتاه مدت و 

بلندمدت به نحو بسیار مناسبي تأمین کند.
ب��ا توج��ه اندک��ي ب��ه ترکی��ب ملیت��ي 
ش��رکت هاي حاض��ر در دو دوره مناقصه ی 
نفتي عراق، درمی یابیم که آمریکا، روس��یه، 
چین، ژاپ��ن و ترکی��ه جایگاه ع��راق را در 
آینده ی تأمین انرژي خود بسیار مهم ارزیابي 
کرده اند. ضمن اینکه شرکت هاي ایرانی در 
این مناقص��ات حضور نداش��ته اند و این امر 
به معناي از دست رفتن فرصت جهت کسب 
تجارب ارزشمند بین المللي براي شرکت هاي 

ایراني است.
حضور مجدد عراق در نظام س��همیه بندي 
اوپک مس��تلزم رس��یدن تولی��د روزانه این 
کش��ور به مرز 4 میلیون بش��که در روز است 
که مطمئناً پ��س از آن، تغییرات عمده اي در 
بی��ن اعضاي اوپ��ک به وج��ود خواهد آمد. 
چن��دي پیش نیز ش��رکت لوک اویل که در 
میدان نفتي قرنه ی غربي مشغول فعالیت است 
شرط ورود عراق به نظام سهمیه بندي اوپک 
را رسیدن به س��طح تولید 6-5 میلیون بشکه 
نفت خ��ام در روز عنوان کرده اس��ت ]26[. 
این موضوع به مفهوم آن اس��ت که در آینده 
نزدیک ع��راق در نظام س��همیه بندي اوپک 
ق��رار نگرفت��ه و می تواند بدون هی��چ قید و 
بندي، درآمدی حداکثری از تولید و فروش 

نفت خام کسب کند.
توس��عه ی  دیگ��ر،  قابل تعم��ق  موض��وع 
مناس��بات ژاپن و چین )به عن��وان خریداران 
عم��ده ی نفت ایران در بازار ش��رق( با عراق 
ط��ي دو دوره مناقصه ی برگزار ش��ده ی این 
کش��ور است. عراق نیز در برنامه استراتژیک 
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ده ساله ی بخش نفت، سعي بر افزایش سهم 
صادرات نفت به بازارهاي ش��رق آسیا دارد؛ 
چراکه با حض��ور مصرف کنندگان عمده اي 
مثل چین و ژاپن، امنیت فروش عراق تضمین 
خواهد ش��د و ضمن تقاضاي فزاینده ی چین 
و هند در بازار جهانی نفت، آینده اي مطمئن 
ب��راي نفت عراق رقم خواه��د خورد. عالوه 
بر آن باید اش��اره کرد که عرضه ی نفت خام 
ESPO روس��یه ه��م در چین رو ب��ه فزوني 

اس��ت ]29[. بنابر این ضروری اس��ت جهت 
تقویت حضور ایران در بازار شرق، تدابیري 

اندیشیده شود.
یکي از مهم ترین راهکارهاي پیشنهادی در 
این زمینه، افزایش بیش از پیش سرمایه گذاري 
جهت اکتش��اف و توسعه ی میادین مشترک 
کش��ور با توجه ب��ه تح��والت صنعت نفت 

عراق اس��ت. چراکه با توجه به موارد عنوان 
ش��ده در مورد میادین مشترک، تعلل در این 
خصوص منجر به از دس��ت رفتن منافع ملي 
کش��ور خواهد شد. براي دس��ت یابي به این 
مهم، استفاده ی بهتر و بیشتر از منابع داخلي و 
تسهیل و به روز رساني قوانین سرمایه گذاري 
ضروري به نظر می رس��د. خوشبختانه متولیان 
ام��ر در وزارت نفت به خوبي از حساس��یت 
موضوع آگاه ب��وده و درصدد تهیه و تدوین 
پیش نوی��س قرارداده��ای جدیدی هس��تند. 
س��اختار قراردادها باید به گونه اي تغییر کند 
ت��ا ضمن توجه به قواعد داخلي و بین المللي، 
از طریق ایجاد جذابی��ت براي طرف مقابل، 
س��رمایه گذاران و منابع مالي مناس��بی جهت 

اجراي پروژه ها اقدام کنند.
با توجه به ش��رایط موج��ود صنعت نفت 

ای��ران، ش��رکت هاي دولت��ي و خصوص��ي 
داخلی توانس��ته اند ب��ه س��طح قابل قبولي از 
توانمندي هاي فني و مهندس��ي نائل ش��وند. 
از این رو هم جواري ای��ران با عراق مي تواند 
زمینه ی مناس��بي جهت حض��ور در حوزه ی 
پیمانکاري و پاالیش��ي ب��راي متخصصان و 

صنعت گران ایرانی فراهم کند.
ضم��ن اینکه توجه ویژه ب��ه بازار مصرف 
فرآورده هاي پاالیشي عراق که به علت بهبود 
فعالیت هاي اقتصادي روند رو به رشدي دارد 
بسیار ضروری است. بنابراین تدوین برنامه اي 
بلندمدت براي حضور در این کشور پیشنهاد 
دیگري اس��ت که مي تواند منجر به افزایش 
ص��ادرات فرآورده ه��اي پاالیش��ي ایران به 
ع��راق ش��ده و ارز آوري بیش��تر و اقتص��اد 

پویاتری براي کشورمان به ارمغان آورد.


