یک میلیون و  ۱۲۱هزار بشکه در روز رسیده است .همزمان با
افزایش صادرات نفت ایران و روسیه به چینیها؛ اما فروش
نفت عربستان در بزرگترین بازار نفت جهان اکتبر امسال
در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهشی حدود سه هزار
بشکهای داشته و به حدود  ۹۴۰هزار بشکه در روز رسیده
است .عراق به عنوان سومین تامینکننده نفت چین پس از
روسیه و عربستان هم ،روزهای پر فروغی برای تصاحب بازار
نفت چین داشته؛ به طوریکه حجم فروش نفت عراقیها به
چین ،اکتبر امسال با افزایش  ۳۳۱هزار بشکهای باالترین
میزان افزایش فروش نفت پس از ایران را به خود اختصاص
داده اســت .هماکنون عراق با صادرات روزانه  ۸۷۹هزار
بشکهای نفت به چین ،سومین تامین کننده نفت این کشور
آسیایی است .پس از این چهار کشــور ،آنگوال و عمان به
ترتیب با صادرات  ۵۸۰هزار و  ۵۳۰هزار بشــکه نفت خام
به این کشور پنجمین و ششــمین صادرکننده بزرگ نفت
به چین بوده؛ اما حجم صادرات نفت این دو کشــور اکتبر
امسال در مقایسه با پارســال به ترتیب با کاهشی روزانه
حدود  ۲۸۰و  ۱۴۲هزار بشکهای همراه بوده است .ونزوئال
هم به عنوان یکی دیگر از کشــورهای عضو اوپک فعال در
بازار نفت چین ،هر چند هماکنون حدود  ۲۵۴هزار بشکه
نفت به چین صادر میکند؛ اما حجم صادرات نفت این کشور
در مقایسه با پارسال کاهشی حدود  ۹۳هزار بشکه در روز
را تجربه میکند .در مجموع هماکنون روســیه حدود ۱۶
درصد ،عربستان سعودی  ۱۴درصد ،عراق  10/1درصد ،ایران
 9/9درصد ،آنگوال  8/5درصد ،عمان  7/7درصد و ونزوئال
حدود 3/7درصد از بازار نفت چین را در اختیار دارند.

اکتبر ســال  ۲۰۱۶میالدی ،حجم واردات نفت خام ژاپن با
ثبت کاهشی  ۶۷هزار بشکهای معادل دو درصد ،به حدود
سه میلیون و  ۵۵هزار بشــکه در روز رسید .در این مدت،
عربستان سعودی با صادرات یک میلیون و  ۲۶۲هزار بشکه
نفت ،کماکان بزرگترین صادرکننــده نفت به ژاپن بوده و
در ماه اکتبر هم ،حجم صادرات نفت این کشــور به ژاپن با
افزایشی حدود  ۲۰۵هزار بشکهای همراه بوده است .بعد از
عربستان سعودی ،امارات متحدهعربی دومین صادرکننده
بزرگ نفت به ژاپن بوده؛ به طوری کــه حجم فروش نفت
شیخنشینان اماراتی به این کشور آسیایی ،با ثبت افزایشی
 ۹هزار بشــکهای به حدود  ۶۸۸هزار بشکه در روز رسیده
است؛ هماکنون قطر  ۷.۲درصد و ایران ،هفت درصد از بازار
نفت ژاپن را در اختیار گرفتهاند .حجم صادرات نفت ایران
به ژاپن در ماه اکتبر ســال  ۲۰۱۶میالدی ،با  ۲۲هزار بشکه
افزایش به حدود  ۲۱۴هزار بشکه رسیده است .پس از ایران،
کویت با  ۲۰۲هزار بشکه صادرات نفت و روسیه با  ۱۱۵هزار
بشکه پنجمین و ششمین صادرکننده بزرگ نفت به ژاپن
در ماه اکتبر ســال  ۲۰۱۶میالدی بودهاند .نکته قابل توجه
درباره حجم صادرات نفت روسیه به ژاپن آن است که فروش
نفت روسها ،اکتبر امسال در مقایسه با سال  ۲۰۱۵میالدی
با ثبت سقوطی آزاد  ۲۲۹هزار بشکهای همراه بوده است.
در حال حاضر ،ایران با اکثر پاالیشگران بزرگ نفتی ژاپن
همچون «شرکت جی ایکس اویل اند انرژی»« ،ایده میتسو»،
«شواشل» و «کازمو» قراردادهای فروش نفت امضا کرده؛ اما
برای تصاحب عنوان سومین صادرکننده بزرگ نفتی به این
کشور ،دوئلی با قطریها آغاز شده است.

جهش  2برابری صادرات نفت در سرزمین آفتاب
تابان

 15شرکت اروپایی مشتری نفت ایران

همزمان با ثبــت باالترین نرخ فروش نفــت ایران به
پاالیشگران چینی ،مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع
انرژی ایران ،با انتشار گزارشــی اعالم کرده است :در ماه

در آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید ،حجم صادرات نفت
خام ایران به کشــورهای اروپایی متوقف شده بود و عمال
حتی یک بشــکه نفت خام ایران به صورت مســتقیم در
پاالیشگاههای قاره سبز مورد اســتفاده قرار نمیگرفت.

با این وجود در طول سه سال گذشته با امضای  15قرارداد
بلندمدت و کوتاه مدت (با احتســاب پاالیشگاه توپراش
ترکیه) حجم صادرات نفت ایران به اروپاییها از نقطه صفر
به حدود  700هزار بشکه در روز افزایش یافته که یک رکورد
جدید فروش نفت در دوران پســا برجام به شمار میرود.
شرکت ملی نفت ایران با هفت شرکت بزرگ اروپایی شامل
توتال فرانسه ،ساراس ایتالیا ،هلنیک پترولیوم یونان ،لوک
اویل روسیه ،سپسای اسپانیا ،انی ایتالیا و توپراش ترکیه
قراردادهــای بلندمدت فروش نفت امضا کرده اســت.از
ابتدای سال  ۲۰۱۶میالدی تاکنون به طور متوسط روزانه ۱۶۰
هزار بشکه نفت توسط توتال فرانسه ۶۰ ،هزار بشکه توسط
هلنیک پترولیوم یونان ۳۰ ،تا  ۶۵هزار بشکه توسط ساراس
ایتالیا ،حدود  ۸۰هزار بشــکه توسط لوک اویل روسیه۶۰ ،
هزار بشکه توسط سپسای اسپانیا و حدود  ۱۵۰هزار بشکه
نفت توســط توپراش ترکیه خریداری شده که پیشبینی
میشود این روند برای ســال  ۲۰۱۷میالدی هم ادامه یابد.
عالوه بر این اخیرا مدیریت امور بینالملل شــرکت ملی
نفت ایران با شرکت انی ایتالیا قراردادی  100هزار بشکه ای
برای فروش نفت در سال  2017میالدی امضا کرده است که
از ابتدای ژانویه سال جدید میالدی این قرارداد هم عملیاتی
خواهد شــد .در کنار قراردادهای بلندمدت و یا یکساله
فروش نفت ایران به این  ۶شــرکت بزرگ نفتی اروپایی،
شــرکت ملی نفت ایران با  ۹شــرکت نفتی دیگر اروپایی
شامل شــرکتهای «او ام وی» اتریش ،انی ایتالیا ،لوتوس
و «پی کی ان اورلن» لهستان« ،او ام ال» مجارستان ،شل و
برتیش پترلیوم انگلیس ،ویتول سوئیس و رپسول اسپانیا
قراردادهای تک محموله نفت خام و یا میعانات گازی امضا
کرده است .البته افزایش صادرات نفت ایران نه تنها تاکنون
در بازارهای استراتژیکی همچون چین ،ژاپن ،هند ،اتحادیه
اروپا افزایش یافته که در سایر بازارهای منطقهای و جهانی
همچون کره جنوبی ،تایــوان ،ترکیه ،مالزی و اندونزی هم
رونق یافته است.
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