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صعود نفت مهارنشدنی ماند

4انرژی

نفت خام هر هفته در بورس انرژی عرضه می شود

وزارت نفت هر هفته نفت خام را در بورس انرژی عرضه می کند.
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه - وزیر نفت - درباره فروش نفت خام در شرکت بورس 
انرژی ایران اظهار کرده که ممکن است مدت زمانی طول بکشد فروش نفت در بورس 

جا بیفتد، اما وزارت نفت هر هفته نفت خام را در بورس انرژی عرضه می کند.
وی با بیان این که سفرهای الزم برای فروش نفت انجام شده است، افزود: به دنبال 
نمایش کارهایم نیستم، زیرا سفرها و مذاکرات باید منفعتی برای کشور داشته باشد و 

احتمال موفقیت در آن باال باشد.
بر اساس اطالعات سایت خانه ملت، وزیر نفت همچنین از رایزنی ها و مذاکرات 

پشت پرده و آشکار برای فروش نفت خام خبر داد.
اخیراً و در پنجمین عرضه نفت خام سبک در رینگ بین الملل بورس انرژی یک 
محموله ۳۵ هزار بشکه ای نفت خام سبک به قیمت هر بشکه ۵۲ دالر و ۲۵ سنت 

به فروش رفت.
طبق اطالعیه عرضه که در روزهای قبل توسط شرکت ملی نفت ایران منتشر شد، 
تاکید شده بود که شرایط عرضه در این دوره مشابه عرضه چهارم است. همچون عرضه 
قبلی پیش پرداخت شش درصد و امکان تسویه ۱۰۰ درصد ریالی از ویژگی های این 

عرضه است. مدت تسویه حساب از زمان بارگیری ۹۰ روز تعیین شده است.
در مرحله پنجم عرضه نیز همانند نوبت قبل یک میلیون بشکه نفت خام سبک با 
حجم خرید حداقل تعداد ۳۵ هزار بشکه و قیمت پایه ۵۶ دالر و ۸۱ سنت برای هر 

بشکه تعیین شده است.
نفت خام سبک ایران تاکنون پنج بار در بورس انرژی عرضه شده است که در نوبت 

سوم و چهارم مشتری ای برای خرید آن اعالم آمادگی نکرد.

تحریم های نفتی آمریکا برای سرنگونی دولت ونزوئال

با گذشته پنج هفته از تحریم شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال، معاون 
رئیس جمهور آمریکا برای تشدید تالش های دولت ترامپ برای تغییر 

حکومت در کاراکاس، وارد کلمبیا شد.
به گزارش ایسنا، کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد مایک پنس در کلمبیا اعالم 

خواهد کرد که زمان آن فرارسیده تا نیکوالس مادورو از حکومت کناره گیری کند.
دیدار پنس از کلمبیا با دستور مادورو برای بستن مرز ونزوئال با برزیل و جلوگیری 
از تحویل کمک هایی همزمان شده که به باور وی، اقداماتی برای بی ثبات کردن 

دولت هستند.
آمریکا و کشورهای متعددی خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئال را به عنوان رئیس 

جمهور این کشور به رسمیت شناخته اند.
وزارت خزانه داری آمریکا ۲۸ ژانویه شرکت PDVSA را هدف تحریم قرار 
داد و صادرات مواد رقیق کننده به ونزوئال را ممنوع کرد و خواستار بلوکه شدن 

حساب هایی شد که پول فروش نفت ونزوئال را دریافت می کنند.
شرکت های  میان  مبادالت  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  فوریه  اول  آن  از  پس 
غیرآمریکایی و PDVSA از طریق سیستم مالی آمریکا یا کارگزارهای آمریکایی را 

پس از ۲۸ آوریل ممنوع اعالم کرد.
بر اساس گزارش پالتس، انتظار می رود تولید نفت ونزوئال که در ژانویه به ۱.۶ 
میلیون بشکه در روز بالغ شد به دلیل ممنوع صادرات مواد رقیق کننده از آمریکا، به 
پایین ۸۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کند. الیوت آبرامز، مسئول ویژه امور ونزوئال در 
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد پیش بینی می شود تولید نفت ونزوئال به ۵۰۰ هزار 

بشکه در روز سقوط کند.

ژاپنی ها خواستار شفافیت برای خرید نفت ایران شدند
پاالیشگاه های ژاپنی خواستار شفافیت درباره تمدید معافیت ۱۸۰ روزه از 
سوی واشنگتن در ماه مارس هستند که بتوانند به واردات نفت ایران ادامه 

دهند.
به گزارش ایسنا، تاکاشی تسوکیوکا - رئیس انجمن نفت ژاپن - در کنفرانس 
مطبوعاتی در توکیو اظهار کرد که پاالیشگاه های ژاپنی سرگرم برنامه ریزی برای 
بارگیری نفت ایران تا ماه مارس هستند و هم چنین گزینه هایشان پس از ماه مه را که 
مهلت نخستین دور معافیت از تحریم های ایران به پایان می رسد، بررسی می کنند. 
تسوکیوکا گفت: در نبود شفافیت درباره تمدید معافیت از تحریم های آمریکا در 

مارس، خرید نفت ایران از سوی پاالیشگاه های ژاپنی در آوریل متوقف خواهد شد.
وی اظهار کرد: بهتر است درباره معافیت از تحریم های آمریکا تا پایان مارس 
شفافیت وجود داشته باشد و اگر درباره این مسئله در مارس تصمیم گیری شود، ما 
می توانیم به بارگیری نفت ایران ادامه دهیم. رئیس انجمن نفت ژاپن خاطرنشان کرد 
که پاالیشگاه های ژاپنی خواه قراردادهای بلندمدت شان تمدید شود یا نشود، به خرید 
محموله های تک نفت ایران ادامه خواهند داد. شرکت های "شوآ شل"، "فوجی اویل" 
و "کاسمو اویل"، نخستین پاالیشگاه هایی بودند که بارگیری نفت ایران به میزان 
حدود ۴.۹ میلیون بشکه را پس از چهار ماه وقفه در ژانویه آغاز کردند و پس از آن 
شرکت "JXTG نیپون اویل اند انرژی" در فوریه بارگیری نفت ایران را از سرگرفت. 
شرکت ایدمیتسو نیز اعالم کرده قصد دارد در طول مدت معافیت فعلی خرید نفت 
ایران را از سربگیرد. تسوکیوکا درباره دورنمای مذاکرات با یک مقام ارشد وزارت 
خارجه آمریکا در توکیو، این دیدار را تأیید و ابراز امیدواری کرد که پیشرفتی درباره 
تضمین تمدید معافیت از تحریم های نفتی ایران حاصل شود. وی گفت: دریافت 
معافیت از تحریم ها به نفع ژاپن خواهد بود و ما به دولت امیدوار هستیم. فرانسیس 
فیلون، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا پس از دیدار هفته گذشته خود از کره 
جنوبی، تا ۲۶ فوریه در ژاپن خواهد بود و وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده که دیدار 
وی از دو کشور به امنیت انرژی، همکاری منطقه ای درباره انرژی و هم چنین اهمیت 

متنوع سازی واردات انرژی در این منطقه متمرکز خواهد شد.

کارشناسان بررسی کردنداخبار

پیش بینی سه سناریو برای آینده  نفت ایران
کارشناسان برای صنعت نفت ایران که هدف نوک پیکان 
را  متفاوتی  آینده های  گرفته،  قرار  آمریکا  تحریم های 
این صنعت  از صدمه خوردن  یکی  می کنند؛  پیش بینی 
می گوید و دیگری این صنعت را حتی در شرایط تحریم 
سرپا و مقتدر می خواند. در این میان، یک تحلیل گر ارشد 
حوزه انرژی، سه سناریو را برای آینده نفت ایران پیش بینی 

می کند.
به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه که آمریکا از برجام خارج شد، 
نه تنها صنعت نفت ایران را تحریم کرد بلکه مشتریان نفتی ایران 
را تهدید کرد که اگر به واردات نفت از ایران ادامه دهند، آن ها را 
هم تحریم خواهد کرد. هدف آمریکا به صفر رساندن نفت ایران بود 
که درنهایت موفق نشد و به هشت مشتری نفت ایران معافیت داد 
اما از آن ها خواست به مرور واردات نفت از ایران را کاهش دهند و 
به صفر برسانند. زمان تعیین شده برای این کشورها اردیبهشت ماه 

سال جاری است.
ارشد حوزه  راستا، سیدمهدی حسینی - کارشناس  این  در 
انرژی - در گفت وگو با ایسنا، سه سناریوی خوشبینانه، بدبینانه و 
بینابین را برای صنعت نفت ایران در شرایط تحریم تبیین کرد. در 
خوشبینانه ترین حالت، اس پی وی به صورت گسترده و قانع کننده 
فعال شده و همکاری خوبی با بانک های اروپایی، چینی و هندی 
برقرار می شود. معافیت های هشت کشور واردکننده نفت ایران از 
یکسو و روند کاهشی تولید نفت اوپک از سوی دیگر ادامه خواهد 
یافت و تهاتر نفت با تجهیزات و کاالهای مورد نیاز به ویژه در 
همکاری با همسایگان دنبال می شود که در این شرایط روزانه ۱.۵ 

میلیون بشکه نفت ایران صادر خواهد شد.
وی اما درباره بدبینانه ترین سناریو، اظهار کرد: در بدبینانه ترین 
سناریوها، صادرات نفت ایران بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه خواهد 
بود و در سناریوی مابین این دو حالت، صادرات روزانه یک تا ۱.۲ 

میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است.
این تحلیلگر حوزه انرژی، درباره مهم ترین اولویت های صنعت 
نفت در شرایط فعلی توضیح داد: ادامه ی صادرات نفت و حفظ 
نسبی بازار بازگرداندن وجوه صادراتی، پرداختن به نوسازی صنعت، 
بهبود بازدهی کاری و کاهش هزینه ها و حفظ نگهداری از مخازن، 

مهم ترین اولویت های صنعت نفت در این شرایط است.
راهکارهایی برای مقابله با تحریم

حسینی، همچنین درباره راهکارهایی که صنعت نفت ایران 
می تواند در شرایط تحریم به کار بگیرد، ادامه داد: برخورد حقوقی 
بیش تر  فعال سازی  بین المللی،  در سطح  تحریم  اصل  با  فعال 
دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، پیگیری جدی برای گسترش اس 
پی وی و استفاده از تضاد پیش آمده بین آمریکا و دیگر کشورها، از 

جمله راهکارهای مقابله با شرایط کنونی صنعت نفت است.
این تحلیلگر حوزه انرژی برای مقابله با تحریم ها راهکارهایی را 
پیشنهاد کرد که ادامه صادرات نفت، بازگرداندن وجوه صادراتی در 

شرایط قفل بودن سیستم انتقال پول بانک ها و سوئیفت، پرداختن 
به نوسازی صنعت در سطح توان فنی، مالی و ملی، بهبود راندمان 
و کاهش هزینه ها در عملیات اکتشاف و تولید، حفظ و نگهداری از 
مخازن و تالش جهت جلوگیری از هدررفت ظرفیت های تولیدی 

بخشی از آن است.
بررسی وضعیت نفت ایران در سه شرایط

وی در ادامه در باره وضعیت نفت ایران در شرایطی که این 
این  در  گفت:  باشد،  داشته  قرار  حالت خوشبینانه  در  صنعت 
شرایط اس پی وی به صورت گسترده و قانع کننده فعال می شود. 
با برخی از بانک های اروپا مانند EIH و بانک های چینی مثل 
کن لون و بعضی بانک های هندی همکاری بهتری صورت می گیرد. 
معافیت های هشت کشور واردکننده نفت ادامه می یابد و تولید 

اوپک کاهش یافته و رشد قیمت ها بهتر می شود.
به گفته او، در این شرایط، تهاتر نفت با کاال و تجهیزات مخصوصاً 
با همسایگان انجام می شود و کشورهای نیازمند مانند ژاپن، ایتالیا، 
هند، یونان، چین، کره جنوبی و آفریقای جنوبی در سطح بخش 
خصوصی و بورس می توانند مورد مذاکره باشند و نفت بیش تری 
بگیرند. هم چنین بانک های سوئیس، آلمان، چین، عمان و روسیه 
می توانند در روند انتقال پول مورد مذاکره قرار بگیرند. در این 

حالت شاید بتوان سهم نفت در بودجه سال ۱۳۹۸ یعنی صادرات 
۱.۵ میلیون بشکه را تحقق بخشید.

این تحلیلگر حوزه انرژی در ادامه درباره سناریوی متوسط یا 
همان بینابین توضیح داد: در این شرایط، اس پی وی به صورت 
بسیار محدود و در حد نگهداری وجوه صادراتی در بانکی ویژه، 
صرفاً برای موارد بشردوستانه و نیز بعضی کاالها و خدمات همان 
کشورها با محدودیت های فراوان نظیر عدم صدور فناوری های 
پیشرفته و یا مصرف دوگانه خواهد بود. در این صورت، مشتریان 
نفتی اروپایی یا با گرفتن معافیت و یا با حمایت اتحادیه اروپا و 
قبول ریسک سطحی از خرید را انجام می دهند. حمایت اروپا از 
شرکت های اروپایی در این شرایط در سطح محدود اعمال خواهد 
شد و شاید بتوان سطح صادرات را تا حد یک تا ۱.۲ میلیون بشکه 

در روز نگه داشت.
وی در ادامه، سناریوی کامالً منفی را نیز اینگونه توضیح داد: 
در این شرایط، اس پی وی، در حد محدود و صرفاً برای موارد 
بشردوستانه به کار گرفته می شود. معافیت های کشورهای خریدار 
لغو شده و عربستان سعودی، روسیه و عراق جایگزین ایران در بازار 
می شوند. در این صورت، صادرات تا حد موارد محدودی نظیر دور 
زدن تحریم ها با سختی و هزینه های فراوان کوچک خواهد شد و 

به ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه خواهد رسید.
این تحلیلگر حوزه انرژی، درباره پیشنهادهایی برای مقابله با 
شرایط تحریم در هر سه حالت، اظهار کرد: در سطح بین المللی، 
باید به برخورد حقوقی فعال با اصل تحریم در سطح بین المللی 
کنیم.  لغو  را  آن ها  امنیت،  به شورای  مراجعه  با  و  وارد شویم 
هم چنین باید دیپلماسی سیاسی - اقتصادی -، سیاسی - نفتی 
در سطح بین المللی جهت یارگیری برای تحقق مورد قبلی را فعال 
کنیم. هم چنین باید گروه اقدام جهت مدیریت مجموعه اقدامات 
سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، مذاکراتی و حقوقی را تشکیل دهیم.

حسینی در پایان، تصریح کرد: باید به صورت جدی در گسترش 
اس پی وی در بهترین شکل آن، پیگیری کنیم و به قراردادهای 
بزرگ استراتژیک با کشورهایی که به اینگونه رابطه عالقه مند 
هستند، مخصوصاً کشورهای بزرگ و اثرگذار وارد شویم و از این 
رابطه برای مقابله با تحریم آمریکا استفاده کنیم. هم چنین باید از 
تضاد ایجاد شده بین آمریکا و کشورهای بزرگ و مصرف کننده 
نفت و ادامه دادن برجام در جهت تحقق اهداف استفاده کنیم. در 
سطح داخلی هم طرح های توسعه ای را در حوزه نفتی و نه گازی، 
توسعه ای و نه اکتشافی، میادین ساده و نه پیچیده، میادین نفت 

سبک به جای نفت سنگین محدود کنیم.

 هشدار معاون وزیر نفت: تا 2 سال دیگر واردکننده بنزین می شویم
 معاون برنامه ریزی وزیر نفت گفت: اکنون امکان صادرات بنزین را داریم اما اگر برای مصرف سوخت و بنزین تدبیری اندیشه نشود، تا 2 سال آینده با توجه به رشد ساالنه هفت درصدی مصرف، بار دیگر واردکننده بنزین خواهیم شد. به گزارش 

خبرنگار اقتصادی ایرنا، هوشنگ فالحتیان امروز )شنبه( در نشست تخصصی چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در سومین کنگره اکتشاف و تولید در مرکز همایش های صدا و سیما افزود: میانگین مصرف بنزین در سال جاری به ۸۸ میلیون لیتر 
در روز رسید در حالی که میزان تولید به بیش از ۱۰۰ میلیون در روز افزایش یافته است. یکشنبه / 5 اسفند ۱397 / شماره 36۰

معاون سابق توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت به بررسی قراردادهای 
نهایی شده پس از برجام که به دلیل مشکالت پیش آمده به ثمر ننشستند، 
پرداخت و گفت که امضای این قراردادها ٢٠٠ میلیارد دالر سرمایه به صنعت 

نفت کشور تزریق می کرد.
به گزارش ایسنا، غالمرضا منوچهری امروز در ششمین کنگره صنعت حفاری و 
سومین کنگره اکتشاف و تولید که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، با 
اشاره به مذاکرات نفتی که در فضای پسابرجام صورت گرفته بود، اظهار کرد: قرارداد 
توسعه میدان بندکرخه با OMV اتریش، چنگوله با DNV نروژ، آذر با اویک و 

گازپروم نفت، کیش با شل و فرزاد با ONGC بعد از برجام از نهایی شدند.
وی افزود: مذاکرات توسعه آزادگان با سه کنسرسیوم پیش می رفت و حضور توتال 
و سی ان پی سی با همکاری شریک ایرانی در این میدان قوت گرفته بود که متوقف 
شد. مذاکرات یادآوران هم با شل و ساینوپک جلو می رفت. برای توسعه الیه نفتی و 

آب تیمور هم با مرسک مذاکراتی داشتیم.
ثمر نشستن  به  نفت،  توسعه و مهندسی شرکت ملی  به گفته معاون سابق 

قراردادهای توسعه ای بعد از برجام، حدود ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه به صنعت نفت 
کشور تزریق می کرد.

منوچهری با بیان این که برخی میادین ١٠ درصد کاهش تولید دارند که طبیعی 
است، تاکید کرد: اگر در این بخش سرمایه گذاری نکنیم، میزان تولید نفت به شدت 
کاهش خواهد یافت. در این راستا وزارت نفت برنامه هایی را در پیش گرفته است که 
 EPD و EPC کافی نیست. وی افزود: بهترین برنامه وزارت نفت، تعریف بسته های

است که تأمین مالی آن ها نیز پیش بینی شده است.
معاون سابق توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت، در ادامه با اشاره به همکاری با 
شرکت های خارجی اظهار کرد: شاید مانند سابق نتوانیم با شرکت های ساینوپک یا 
CNPC همکاری کنیم اما شرکت های دیگری هستند که با ایران همکاری می کنند 

و ما باید به دنبال بخش خصوصی چین برویم.
منوچهری با تاکید بر این که این دوران، دوران گذر است، گفت: باید به دنبال منابع 
مالی، بازار سرمایه و انتخاب شرکای خارجی باشیم. منابع مالی در کشور است و با 

کاهش بروکراسی باید اقدامات مطلوب تری انجام دهیم.

بهای معامالت نفت روز جمعه تحت تاثیر صعود بازارهای سهام آمریکا و 
سایر داراییها به دلیل خوش بینی به مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن، در 

باالترین حد سه ماه اخیر بسته شدند.
به گزارش ایسنا، نفت روز پنج شنبه پس از اینکه گزارش دولت آمریکا نشان 
داد عرضه داخلی برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافته و تولید به رکورد باالیی 
رسیده است کاهش یافته بود با این حال نشانه های افت تولید جهانی، روند کاهش 

قیمت ها را محدود کرد.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در آوریل با ۳۰ سنت یا ۰.۵ 
درصد افزایش، در ۵۷.۲۶ دالر در هر بشکه بسته شد که باالترین قیمت از ۱۲ نوامبر 

بود و برای کل هفته حدود ۳ درصد افزایش نشان داد.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در آوریل ۵ سنت یا کمتر از ۰.۱ درصد 

افزایش یافت و در ۶۷.۱۲ دالر در هر بشکه بسته شد که باالترین قیمت از ۱۲ نوامبر 
بود و برای کل هفته ۱.۳ درصد افزایش ثبت کرد.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، نمایندگان تجاری آمریکا و چین روز پنج شنبه 
به مدت بیش از ۹ ساعت سرگرم مذاکره بودند. دونالد ترامپ با لیو هی، معاون 
نخست وزیر چین و مذاکره کننده ارشد هیأت چینی دیدار کرد با این حال همچنان 
اختالفاتی در خصوص مسائل اساسی وجود دارد و مقامات آمریکایی چین را برای 
متوقف کردن انتقال غیرقانونی فناوری آمریکایی و حمایت از شرکت های دولتی 

تحت فشار قرار داده اند.
اداره اطالعات انرژی آمریکا پنج شنبه گذشته اعالم کرد ذخایر نفت این کشور در 
هفته منتهی به ۱۵ فوریه برای پنجمین هفته متوالی به میزان ۳.۷ میلیون بشکه 
افزایش یافته است که اندکی باالتر از ۳.۵ میلیون بشکه افزایش پیش بینی شده از 

سوی تحلیلگران در نظرسنجی "اس اند پی گلوبال پالتس" بود.
کارستن منکه، تحلیلگر کاال در شرکت "جولیوس بائر" در این باره گفت: اگرچه 
اما  را کاهش داده است  تولید و صادراتش  به طور داوطلبانه  عربستان سعودی 
تولیدکنندگان آمریکایی همچنان بازار را از عرضه نفت شیل لبریز کرده اند. فعالیت 
حفاری ثبات یافته و رشد لجام گسیخته شیل را مالیم کرده است با این حال تولید 
نفت آمریکا تا پایان سال به ۱۳ میلیون بشکه در روز صعود خواهد کرد. متوازن کردن 
بازار با توجه به ابهامات پیرامون رشد تقاضای جهانی و سیاست های تحریم آمریکا 

علیه ایران و ونزوئال، به گردن اوپک و متحدانش افتاده است.
دکل های  شمار  کرد  اعالم  جمعه  روز  "بیکرهیوز"  انرژی  خدمات  شرکت 
حفاری نفت آمریکا در هفته گذشته چهار حلقه کاهش یافته و به ۸۵۳ حلقه 

رسیده است.

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز از افزایش 5۰ 
درصدی تقاضا برای گاز طبیعی طی 23 سال آینده در 
جهان خبر داد و گفت: طبق برآوردهای انجام شده آمریکا، 
روسیه، چین و ایران، چهار عرضه کننده اصلی گاز خواهند 

بود.
به گزارش ایسنا، محمدحسین عادلی در ششمین کنگره صنعت 
حفاری و سومین کنگره اکتشاف که امروز در مرکز همایش های 
صدا و سیما برگزار شد، درباره آخرین چشم انداز مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز که در دسامبر ۲۰۱۸ منتشر شده است، گفت: 
در چشم انداز سال ۲۰۴۰، جمعیت جهان ۱.۷ میلیارد افزایش 
پیدا می کند که از این میزان ۱.۶ جمعیت شهری است. زمانی که 
جمعیت شهری باال می رود، تقاضا برای انرژی افزایش پیدا می کند. 
این افزایش جمعیت بیش تر در کشورهایی است که انرژی ندارند.

وی با تاکید بر این که صنعت نفت و گاز، تجارت بزرگی در ۲۰ 
سال آینده خواهد بود، اظهار کرد: کسانی امتیاز دارند که از مسیر 

تجارت انرژی حرکت کنند و جلو بروند.

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان این که رشد 
اقتصاد جهانی طبق گزارش مذکور ۳.۴ درصد در سال خواهد 
بود، ادامه داد: این میزان در کشورهای توسعه یافته پایین تر است. 
در کشورهای در حال توسعه در آسیا که هند و چین را شامل 
می شود، باالتر بوده و ۴.۳ درصد است. رشد اقتصادی هند ۵.۹ و 

رشد اقتصادی چین ۴.۷ درصد خواهد بود.
افزایش تقاضای 5۰ درصدی برای گاز

عادلی در ادامه از افزایش ۵۰ درصدی تقاضا برای گاز خبر داد 
و گفت: به میزان تقاضا برای گاز ۱۷۱۸ میلیارد مترمکعب اضافه 
می شود که بیش تر این نیاز در آسیا، آمریکای شمالی، اوراسیا، اروپا 

و درنهایت در خاورمیانه است.
وی با تاکید بر این که موقعیت گاز در سبد انرژی در آینده 
ممتاز خواهد بود، اظهار کرد: ۲۲ درصد انرژی جهانی از گاز تأمین 
می شود که این میزان در سال ۲۰۴۰ به ۲۶ درصد می رسد. این 
در حالی است که تقاضا برای نفت از ۳۲ درصد به ۲۹ درصد 

کاهش خواهد یافت.

بررسی تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز درباره تقاضا برای 
انرژی های تجدیدپذیر در آینده نیز توضیح داد: در سال ۲۰۱۷، 
۸۱ درصد انرژی مورد نیاز جهان از انرژی های فسیلی تأمین شده 
است و این میزان در ۲۳ سال آینده به ۷۶ درصد می رسد. طبق 
انجامی، این میزان در بدترین حالت به ۵۶ درصد  برآوردهای 

خواهد رسید.
به گفته عادلی برآوردها حاکی از آن است که چهار کشور آمریکا، 

روسیه، چین و ایران عرضه کننده های اصلی گاز در دنیا هستند.
ال ان جی در تجارت بین المللی گاز مسلط می شود

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در ادامه با بیان این که 
سهم ال ان جی در حال حاضر ۳۳ درصد است، گفت: این میزان 
در خالل ۲۳ سال آینده تغییر می کند و ال ان جی مسلط خواهد 
شد و سهم آن در تجارت بین المللی گاز به ۴۵ درصد می رسد، 

زیرا ال ان جی توانسته همه محدودیت های سیاسی را دور بزند.

افزایش ۵۰ درصدی تقاضای گاز در جهان طی 2۳ سال آینده


