اخبار داخلی و بین المللی

نگاهی به سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در کنفرانس رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ()IPC

رکنالدین ج��وادی در کنفرانس رونمایی از
قرارداده��ای نفتی تهران گفت :اميدوارم اين گام
بلندي كه وزارت نفت در دوران پس��اتحريم در
جهت توسعهی ش��تابان صنعت عظيم نفت و گاز
آغ��از كرده نتايج خوب و ب��ركات فراوانی براي
كشور بههمراه داشته باشد.
مدیر عامل ش��رکت ملی نفت ایران با اشاره به
اینکه در اين كنفران��س دو موضوع به همكاران
و مهمانان گرامي ارائه خواهد ش��د افزود :مبحث
اول نتاي��ج كارگروه منتخ��ب وزارت نفت براي
بازنگري در قراردادهاي توس��عهی ميادين نفت و
گاز اس��ت كه به قرارداد  IPCمعروف شده و به
تصويب هيأت دولت محترم نیز رسيده است.
وی ادام��ه داد :در اين كنفران��س همكاران ما
از وزارت نفت و ش��ركت ملي نفت ايران تالش
خواهن��د كرد س��ؤاالت و ابهامات��ي را كه براي
حاضران مطرح اس��ت توضيح دهند و موشكافي
كنند و همچنین آماده خواهند بود پيش��نهادهای
اصالحي کارشناسان را بشنوند ،به بحث بگذارند
و در نهايت آنها را جمعبندي كرده و در تكميل،
شفافسازي و اصالح قراردادها بهكار گیرند.
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ج��وادی ادام��ه داد :همانطور كه ش��اهد بوديد
قرارداده��اي بيعمتقابل طی س��ه دوره و بر اس��اس
تجربي��ات حاصله ارتقاء یافت و تكميل ش��د؛ طبعاً
قراردادهاي جديد هم این مراحل را طی میکند و
اين فرصت متصور است كه با تجربه در دورهی اول
اجرا ،این قراردادها در مرحلهی بعد تکامل یابد.
اسناد مناقصه با شفافیت و به تفصیل در اختیار
شرکتها قرار میگیرد

مع��اون وزیر نفت تأکید ک��رد :چارچوبی كه
ارائه خواهد ش��د نياز به تشريح و تفصيل دارد که
در اسناد مناقصه و ش��رايط عمومي ،خصوصي و
ضمائم قرارداد مفص ً
ال تعريف و ارائه خواهد شد.
بنابراي��ن اميدواريم روزي كه اس��ناد مناقصه در
اختيار ش��ركتهاي عالقمند قرار گيرد ،بيشترين
شفافيت و تفضيل را داشته باشد تا بتوان مناقصات
را بهنحو احس��ن برگزار كرد و فرصت مشاركت
در توس��عهی صنعت نفت و گاز كش��ور را براي
شركتهاي صاحب صالحيت بينالمللي و ايراني
فراهم نمود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه بخ��ش دوم كنفرانس

به فرصته��اي س��رمايهگذاري اختصاص دارد
اف��زود :فرصته��اي س��رمايهگذاري عبارتند از
معرف��ي بلوكهاي اكتش��افي كه با س��از و كار
ق��رارداد  IPCدرنظ��ر گرفته ش��دهاند .همچنين
پروژههایي نیز وجود دارد كه ش��ركت ملي نفت
اي��ران فرض كرده با ظرفيتهاي پيشبيني ش��ده
در  IPCميتوان زمینهی جذب س��رمايه ،انتقال
دان��ش و فنآوري و ارتق��اء فرصتهاي اجرايي
در كش��ور را جهت افزاي��ش توليد نفت و گاز يا
افزايش ضريب بهرهبرداري و بهبود نگهداشت و
توسعهی مخازن فراهم نمود.
ج��وادی ادام��ه داد :در اين مقط��ع حدود 50
پ��روژه را درنظر گرفتهايم ك��ه همكارانم اجماالً
آنها معرفي كرده و ويژگيهاي ميادين را خواهند
گفت .همچنین انتظاراتي را كه از توس��عه مدنظر
است تشريح میکنند و به سؤاالت حاضران پاسخ
خواهند داد.
سه پروژه از لیست رونماییها حذف شده است

این مقام مس��ئول افزود :سه پروژهی مهم را از
ليس��ت حذف كردهايم؛ پروژههاي فاز دوم طرح
توسعهی آزادگانشمالي ،فاز دوم طرح توسعهی
ي��ادآوران و پ��روژهی توس��عهی مي��دان گازي
فرزاد .B-علت آن است كه بر اساس تصميمات
س��الهاي قبل ،در اين پروژهها در حال مذاكره با
شركتهاي مربوطه هستيم و امیدواریم بر اساس
چارچوبه��اي قراردادي ب��ه نتاي��ج قابلقبولي
برسيم .بديهي اس��ت كه اگر طی اين دوره اتفاق
مذک��ور نیافت��د اي��ن پروژهها نی��ز در دور بعدي
مناقصات براي مش��اركت شركتهاي بينالمللي
ارائه خواهند شد.
وی ادام��ه داد :ذخاي��ر نفت قابلبرداش��ت ما
حدود  158ميليارد بش��كه اس��ت كه از اين بابت
با حدود  10درصد از س��هم ذخيرهی نفت جهان
پتانسيل عظيمي داريم .با این ظرفیت اگر بخواهيم
بهصورت خطي حساب كنيم قاعدتاً بايد ظرفيت
توليد کشورمان را دوچندان كنيم که اين پتانسيل
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در كشور موجود اس��ت .درحقيقت از اين بابت
در ميان كش��ورهاي عضو اوپك رتبهی س��وم و
در ذخاي��ر موجود در كل دني��ا رتبهی چهارم را
داريم.
ج��وادی افزود :در خص��وص وضعيت ذخاير
گاز طبیعی ،وضعیت ایران در ذخاير قطعي شده
بهمراتب بهتر اس��ت؛ از اين بابت کشور ما با 34
تريلي��ون مترمكعب ذخيرهی گاز قابلبرداش��ت
رتب��هی اول را در ذخاي��ر گازي جهان دارد و با
بيش از  18درصد س��هم ،پتانسيل عظيمي داريم
كه انش��اءهلل بتوانيم براي توس��عهی كشور ،رونق
اقتصادي و تكمي��ل زنجيرهی ارزش و صادرات
و كسب درآمد از آن استفاده کنيم.
ذخایر انرژی ما باید موتور توسعهی اقتصادی
کشور باشد

مدی��ر عامل ش��رکت ملی نفت ای��ران گفت:
مجم��وع ذخاي��ر موج��ود در پايان س��ال 2014
حدود  345ميليارد بش��كه نفت ب��وده و ما که با
ذخیرهی  158ميليارد بش��كه رتبهی سوم اوپك
را داری��م باي��د در راس��تای اعتالي كش��ور اين
ث��روت خ��دادادي را ب��ه يك موتور توس��عهی
اقتص��ادي تبدي��ل كنيم .در ذخای��ر گازی با 34
تريليون مترمكعب با فاصلهی زياد با بس��ياري از
كش��ورها در رتبهی اول قرار داریم .تلفيق معادل
نفت و گاز ،ظرفیت عظيمي را فراهم ميكند که
ضرورت دارد توسعهی عظیم و هوشمندانهای را
برای آن مدنظر قرار دهیم.
جوادی با بیان اینکه در بخش توس��عهی نفت
باید در  ٢٥سال آینده حدود  ٢٥میلیون بشکه در
روز افزایش تولید در جهان حاصل ش��ود گفت:
اگر س��هم  ١٠درصدی خود را مدنظر قرار دهیم
باید در حوزهی تولید نفت دستکم حدود 2/5
میلیون بش��که در روز ظرفیتسازی جدید داشته
باشیم تا با اين حداقل نياز بتوانيم سهم خود را در
بازار انرژي بهدست آوريم.
هدفگذاریها در برنامهی ششم توسعه روشن
است

وی افزود :در برنامهی شش��م توسعه ،افزایش

تولید گاز از  ٧٥٠میلی��ون مترمکعب در روز در
پایان برنام��هی پنجم ،به  1/4میلی��ارد مترمکعب
هدفگذاری ش��ده ک��ه به این ترتی��ب ظرفیت
تولید گاز کش��ور نزدیک به  ٨٠درصد افزایش
مییابد .همچنین طبق برنام��ه باید ظرفیت تولید
نفتخ��ام به  4/7میلیون بش��که در روز برس��د و
بهعبارت دیگر نس��بت به ظرفی��ت فعلی ،حدود
 ٧٠٠هزار بشکه در روز افزایش یابد که با درنظر
گرفتن افت طبیعی میادین ،باید از طریق توسعهی
میادی��ن و افزایش ضریب بازیافت ،برای افزایش
ظرفیت روزانهی تولید بهمیزان  2/2میلیون بشکه
برنامهریزی کنیم.
مع��اون وزیر نف��ت افزود :در بخ��ش گاز هم
براي اس��تفاده از ظرفيت عظيم ايجاد ش��ده باید
پيشبين��ي ب��راي تزريق در مخ��ازن نفتي ،ايجاد
واحدهاي ( LNGكه اخيرا ً اولين واحد  LNGبا
استفاده از گازهاي فلر به مناقصه رفت و برنده هم
انتخاب شد) و همچنين تكميل واحدهاي LNG
بهص��ورت  FLNGو ال.ان.جی به س��بکهای
س��نتی پيشبين��ي كردهايم .در صنع��ت نفت نیز
پيشبيني شده که بخشي از گاز توليدي به توسعه
و سرمايهگذاري اختصاص یابد تا همانطور كه
وزي��ر محت��رم فرمودن��د ش��ركتهاي عالقمند
بتوانند در اين زنجيره حضور يابند .ایش��ان ادامه
دادند :در برنامهی شش��م توسعه تا پایان سال ،٩٩
به حدود  ٦٥٠دکل و تکمیل  ٣٠٠حلقه چاه نیاز
اس��ت که امیدواریم از این رهگذر ،فرصتهای
عظیم شغلی در بخش حفاری ایجاد شود.
امیدواریم با کمک صاحب نظران حداکثر منافع
ملی فراهم شود

جوادی در ادامه گفت :امیدواریم قراردادهای
 IPCبخشی از این مأموریت را عهدهدار شوند و
این فرصت ایجاد ش��ود که این توسعه با استفاده
از دان��ش روز ،فنآوریهای پیش��رفتهی حاصل
از س��رمایهگذاری خارج��ی و از طریق مدیریت
پیش��رفته تحقق یابد .انش��اءاهلل ب��ا بهرهگیری از
نظرات صاحبنظران و س��ؤالها و پیشنهادهایی
که طی این دو روز در کنفرانس ارائه خواهد شد
بت��وان قراردادی کامل ،ش��فاف و تفصیلی برای

توس��عهی صیانتی مخازن و حداکثرسازی منافع
ملی فراهم کرد.
مدیر عامل ش��رکت ملی نفت ای��ران یادآور
ش��د :بر این باوری��م که ش��رکتهایی که قصد
س��رمایهگذاری در ای��ران را دارند از مزیتهای
فراوانی برخوردار خواهند ش��د .نخس��ت اینکه
در ایران بازار بزرگی برای عرضهی محصوالت
وج��ود دارد و ضرورت��ی مبن��ی ب��ر ص��دور
محصوالت خ��ام بهصورت یکجا وجود ندارد.
همچنین بازار رشد انرژی در حالتهای بدبینانه،
واقعبینانه و خوشبینانه این نوید را میدهد که در
درازمدت بازار ان��رژی نیازمند تولید و عرضهی
فراتری است.
سرمایهگذاری در ایران قابلرقابت و بهتر از سایر
کشورهاست

وی اف��زود :نخس��تین مزیت اینک��ه در ایران
سرمایهگذار با ضریب اطمینان زیادی ،از بازیافت
س��رمایهها و نتایج زحماتش آسودهخاطر خواهد
بود .دوم آنکه بهدلیل واقعیتهای زمینشناس��ی
و ویژگیهای مخزنی ،مخازن ایران جزء مخازن
کمهزینه جه��ت س��رمایهگذاری و بهرهبرداری
هس��تند .بنابراین س��رمایهگذاری م��ورد نیاز در
کش��ور ما جهت بهرهب��رداری و تولید  100هزار
بش��که نفت یا  50میلی��ون مترمکعب گاز ،کام ً
ال
قابلرقاب��ت ب��وده و بهمراتب بهتر از بس��یاری از
کشورهای در دنیاست که در حال سرمایهگذاری
برای توسعه هس��تند .این عامل انگیزهی مناسبی
ایج��اد خواهد کرد که کش��ورها و ش��رکتها
ب��ا س��رمایهگذاری حداقلی و هزینهه��ای کم به
اهداف تولیدی بهتری دست یابند.
ج��وادی تأکید ک��رد :یک��ی از ویژگیهای
ب��ارز ای��ران ،امنیت سیاس��ی ،مال��ی و اجتماعی
برای س��رمایهگذاران اس��ت؛ بهویژه در منطقهی
نفتخیز خاورمیان��ه ،ایران باثباتترین کش��ور
اس��ت و این فرص��ت فراهم ش��ده ت��ا تجهیز و
سرمایهگذاری بدون دغدغه و با کمترین نگرانی
انج��ام گ��ردد و همراهی الزم در توس��عه وجود
دارد .در ایران بهدلیل تنوع و گس��تردگی مخازن
هیدروکربوری در کش��ور؛ از خشکی تا دریا ،از
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پروژههای در حال تولید تا پروژههای جدید ،از
آبهای کمعمق تا آبهای عمیق و همچنین قابلیت
دسترس��ی به بازارهای جهانی ،ق��درت انتخاب
زی��ادی ب��رای س��رمایهگذاران و ش��رکتهای
صاحب دانش و س��رمایه فراهم است تا متناسب
با تجربیات و صالحیت خود بهراحتی پروژههای
مدنظر را با انعطاف بیشتر انتخاب کنند.
قابلیت جذب نیروهای متخصص ایرانی از دیگر
مزیتهاست

این مقام مس��ئول گفت :کش��ور ما در زمرهی
کش��ورهای جوان قرار دارد و بههمین دلیل طی
س��الیان پس از انق�لاب با افزای��ش فرصتهای
تحصیلی ،نیروی انسانی تحصیلکرده و توانمند
در کش��ور فراوان است و ضرورت ندارد نیروی
کار متخص��ص از کش��ورهای دیگ��ر ب��ه ایران
بیایند .قابلی��ت بهکارگیری این نی��روی توانمند
و تحصیلک��رده از دیگر مزیتهایی اس��ت که
امکان برنامهریزی مناس��ب را برای شرکتهای
خارجی فراهم میکند.
جوادی افزود :همچنین در س��الیان اخیر به دو
دلیل صاحب شرکتهای توانمند و با قابلیتهای
فراوان شدیم؛ نخست در اثر باورها و انگیزههای
اس��تقاللطلبی و خودکفایی که پس از پیروزی
انقالب در کش��ور آغ��از گردید ش��رکتهای
متعددی در کش��ور ایجاد ش��دند ک��ه از ابتدا با
تالش خود در بخشهای تحقیقاتی ،مهندس��ی،
تولی��د و اج��را ب��ه رتبهه��ای بس��یار قابلقبولی
رس��یدند .همچنین در دوران تحری��م ظالمانهی
بینالمللی علیه ایران ،این فرصت و باور مضاعف
ش��د .نتیجه این اس��ت که امروزه با شرکتهایی
مواجهیم که هم از نظر تعداد ،قابلتوجهند و هم
از نظر توانایی ،موفق ش��دهاند قابلیتهای خوبی
را کس��ب کنند و میتوانند ش��رکاء و همکاران
بسیار برجس��ته و قابلاعتمادی برای شرکتهای
خارجی باشند .از طرفی با قراردادهای پیشنهادی
مصوبهی هیأت محترم دولت ،نگاه به همکاری،
از توس��عهی کوتاهمدت به همکاری درازمدت
تغیی��ر یافت��ه و امیدواریم این ن��گاه درازمدت،
ش��رایط و جذابی��ت مضاعف��ی را ب��رای جذب
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شرکتهای توانمند و عالقمند فراهم کند.
در صنعت نفت کماکان انگیزهی پایبندی به
تعهدات وجود دارد

وی بی��ان ک��رد :پ��س از پی��روزی انق�لاب،
پایبن��دی به تعه��دات ،عالقمن��دی و حضور در
بازاره��ای جهانی جزء سیاس��تهای اساس��ی و
راهبردی کشور بوده است .بههمین دلیل حتی در
دوران جنگ تحمیلی نیز با وجود خس��ارتهای
س��نگین و مزاحمته��ای فراوان ،ش��رکت ملی
نفت ایران در راس��تای همین سیاس��تها هرگز
اجازه نداد صدور نفتخ��ام ،پرداخت تعهدات
و تحویل فرآوردهها به مش��تریان لحظهای دچار
وقفه ش��ود؛ اگرچه در اي��ن راه بعضاً عزيزاني را
از دس��ت داديم و هزينههاي زي��ادي نیز متحمل
ش��ديم .مجموعهی صنعت كش��ور كماكان اين
انگيزه را دارد كه مجددا ً بتواند حضور و قابلیت
اعتمادش را بهعنوان يك توليدكننده در س��طح
وس��يعی در بازارهاي جهاني به نمايش بگذارد و
ما تأکید داریم كه اين دیدگاه را گسترش دهيم.
معاون وزیر نفت گفت :سياس��تهاي دولت
محت��رم بر توس��عهی همكاريه��اي اقتصادي-
سياس��ي ب��ا كش��ورهاي جهان اس��ت ك��ه اين
قرارداده��ا از گامهاي اساس��ي در راس��تای اين
نوع سياس��تها و فرصتهاس��ت .انش��اءاهلل بعد
از كنفران��س قرارداده��ا را جمعبندي و اس��ناد

مناقصه را تهيه خواهيم كرد و از طريق برگزاري
مناقصات در اختيار عالقمندان خواهيم گذاشت.
 HSEکلیدواژهی همکاری ما با شرکتهاست

جوادی بیان کرد :موضوعی که در قراردادها
بهعن��وان كلي��دواژهی اصل��ي همكاريه��ا ب��ا
ش��ركتهاي ط��رف ق��راداد و اولي��ن انتظار ما
بهصراحت و تفصيل به آن اشاره میشود مبحث
 HSEخواه��د بود؛ چ��ه آنهايي ك��ه امروز در
جامع��هی جهاني بهعن��وان اس��تانداردها و رفتار
واقعبينانه استفاده ميشود ،چه آنهايي كه از نظر
حفظ محيط زيس��ت و ايمني در سطح ملي مورد
توجه اس��ت و چه آنهايي كه ما در قراردادهای
بهرهب��رداري از تأسيس��ات در توس��عهی ميادين
بهص��ورت مش��خص از آنه��ا اس��تفاده خواهيم
كرد .بنابراین انتظار نخس��ت ما اين است كه در
قرارداده��ا تعهدی ش��فاف وج��دي در زمینهی
 HSEداشته باشيم.
وی گف��ت :دومی��ن انتظار ما س��هم س��اخت
داخل اس��ت .اط�لاع داريد كه بر اس��اس قانون
حداقل س��اخت س��ند داخ��ل ،حداق��ل بايد 51
درص��د از س��هم هر قرارداد در كش��ور ،س��هم
توليد ،ش��ركت و نيروي ايراني باشد .همانطور
كه در صحبتهاي وزير محترم اش��اره ش��د اين
قان��ون ي��ك هدفگذاري ب��ود ک��ه در اواخر
دههی  1370انجام ش��د .اما بر اس��اس تجربيات
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گذش��ته ،در قراردادهاي امروزهی كشور سهم
س��اخت داخل غالباً بی��ش از  65درصد و تا 68
درصد نیز هس��ت که این امر در اثر پيشرفتهاي
بيست سال گذشته تحقق یافته است .به همكاران
توصيه ميكنم که با توجه به اينکه فرصت فراهم
اس��ت انتظار م��یرود در قراردادهاي توس��عه،
شركتهاي طرف قرارداد ،حداقل سهم ساخت
داخ��ل را از  70درصد آغ��از كنند .اميدواريم با
قابليتهايي موجود كش��ور بهتدريج اين سهم تا
 80درصد نیز افزايش یابد.
تا حد امکان كاالها در داخل كشور و با استفاده از
حداكثر نيروها و قابليتهاي ايراني توليد شود

مدی��ر عامل ش��رکت ملی نفت ای��ران افزود:
انتقال دانش و فنآوری آنست كه اين شركتها
ش��بیه ب��ه دورهی قبلی عم��ل كنن��د؛ یعنی اگر
س��ازندهاي در داخل هست که استاندارد آن در
مقایس��ه با اس��تانداردهاي روز نياز به بهبود دارد
زمين��هی الزم را جه��ت همكاري ب��ا آن فراهم
كنند .ی��ا مث ً
ال اگر مهندس مش��اوري ميخواهد
طراحي تفصيلي انجام دهد امكانات ،نرمافزارها
و آموزشهاي روز را که كمتر به آنها دسترسي
داشته برای او فراهم كنند .این کار عملي است.
رئیس شورای سیاستگذاری کمیته بازنگری
قراردادهای نفتی ادامه داد :ش��ركتهاي بزرگي
كه در گذشته در ايران كار كردهاند بهیاد دارند

که بسياري از تجهيزاتش��ان را در ايران ساختند،
نمايندگانش��ان را در كارخانجات ايرانی مستقر
نمودن��د و كم��ك کردن��د س��ازندهی ايراني با
اس��تانداردهاي آنزمان دنيا ارتق��اء یابد که اين
همان معن��ای انتقال فنآوری اس��ت و كماكان
نی��ز از ش��ركتهاي بينالملل��ي اي��ن انتظار را
داری��م .البته در صورت عالقهی این ش��رکتها
ب��راي س��رمايهگذاري جهت س��اخت كاال در
ايران نیز ما اس��تقبال خواهيم كرد .مهم اين است
كه كاالها حداكثر در داخل كشور و با حداكثر
نيروها و قابليتهاي ايراني توليد ش��ود؛ اين مهم
از نكاتي است كه ما قوياً توصيه ميكنيم و انتظار
داريم.
مبحث  CSRو مسئولیتهای اجتماعی با فرهنگ
ایرانی منطبق خواهد شد

جوادی افزود :در بخش بهرهبرداري ،داستان
متف��اوت اس��ت .در چارچ��وب قرارداده��اي
 IPCاين فرصت ايجاد ش��ده كه ش��ركتهاي
توس��عهدهنده هنگام بهرهب��رداري از قراردادها
و پروژهه��ا حض��ور طوالنيتري (ب��راي يك يا
دو دهه) داش��ته باش��ند .پس در این زمینه انتظار
داریم كه بهعنوان ش��روع ،در ه��ر پروژهاي كه
جه��ت بهرهب��رداري به ش��ركتهاي مش��ترك
ايران��ي و خارجي داده ميش��ود س��هم ايراني تا
حداكثر ممكن اضافه ش��ود .بن��ده فكر ميكنم

ميتوان اين كار را ب��ا  90-95درصد آغاز كرد
و در نهايت نیز آنرا به بيش از  99درصد توس��عه
داد؛ همانطور كه س��الهاي سال پس از اجرای
پروژهها توسط ش��ركتهاي بينالمللي توانستیم
با اس��تفاده قابليته��ا و نیروه��ای ايراني بهطرز
مطلوبی بهرهبرداري را انجام دهیم.
وی گف��ت :نكت��هی بعدی اين اس��ت كه در
زمینهی توس��عه ،عالوه بر توسعهی ميادين نفت
و گاز ضروری اس��ت در ميادين در حال توسعه،
زيرس��اختهاي مناسب نیز فراهم ش��ود .انتظار
داريم در پيشنهادهای توس��عه ،زيرساختها نیز
بهعنوان بخشي از توسعهی منابع هيدروكربوري
كش��ور م��ورد توج��ه قرار گي��رد و انش��اءهلل از
طری��ق فرهنگ ايران��ي و نيازمنديهاي مناطقي
ك��ه در آنجا س��رمايهگذاري ميش��ود  CSRو
مسئولیتهای اجتماعی نیز سرعت بيشتري گرفته
و شرايط زندگي مناسبي براي ساكنان آن نواحي
فراهم گردد.
امیدواریم شرایط برد-برد قابلقبولی فراهم شود

مع��اون وزی��ر نف��ت در ادام��ه بی��ان ک��رد:
انتظ��ار داري��م در توس��عهی پروژهه��ا ،آخرين
اس��تانداردهاي اجراي��ي و بهروزترین دانشها و
فنآوریها اس��تفاده ش��ود و در اين زمينه براي
حضور شركتهاي ايراني در مقیاس جهاني نیز
مديريت پيشرفته و ساختار بهروزی بهکار گرفته
ش��ود .اميدواريم پس از اين كنفرانس ،با تكميل
اس��ناد مناقص��ه و تأیید صالحيت ش��ركتهاي
صاحبصالحيت��ی که اين اس��ناد در اختيار آنها
ق��رار خواهد گرفت ،پيش��نهادهاي جامع ،دقيق،
ش��فاف و دربرگيرندهی ن��كات مهمی دریافت
گردد تا انشاءاهلل زمان تصمیمگیری کاهش یابد
و شرایطی برد-برد ،واقعبینانه و قابلقبولی فراهم
شود.
مدیر عامل ش��رکت ملی نفت ایران در پایان
گف��ت :توس��عهی میادین مش��ترک در اولویت
نخس��ت ق��رار دارد و عم��دهی مناقص��ات ب��ا
اولویت ای��ن میادین خواهد بود .توصیه میکنیم
ش��رکتهای بینالمللی عم��دهی تمرکز و توان
خود را به میادین مشترک معطوف دارند.
7

اخبار داخلی و بین المللی

سرمایهگذاری توتال در بخش
انرژیهای خورشیدی
مدیر عام��ل توتال اخی��را ً اعالم كرده
كه احتمال میرود تا س��ال  2030انرژی
خورش��یدی حجمی بالغ بر  ۱۵درصد از
کل داراییهای این ش��رکت را تش��کیل
ده��د .او ک��ه اندکی بیش از یک س��ال
اس��ت به این س��مت منصوب ش��ده در

افزایش قابلمالحظهی ذخایر
شیل گازی چین

ذخایر اثبات شدهی گازی چین در پروژهی فولینگ به سه برابر
افزایش یافته که علت آن دس��تیابی به بزرگترین ذخایر ش��یل
گازی است .ساینوپک بهعنوان سرمایهگذار این پروژه اعالم کرد
كه پروژهی بلوک جیا و ش��یبا در جنوبغربی چین که ذخایر آن
بهتازگی یافت شدهاند  ۲۷۳/8میلیارد مترمکعب ذخایر اثبات شدهی
گازی دارد .بر این اساس با توجه به گزارش وزارت خاک و منابع
طبیعی این کشور تمام ذخایر اثبات شدهی گازی چین در پروژهی
فولینگ به  ۳۸۰/6میلیارد مترمکعب رسیده است .پیشبینی شده تا
پایان سال  ۲۰۱۷میالدی ،ظرفیت تولید گاز این پروژه به  ۱۰میلیارد
مترمکعب در س��ال بالغ گردد .به گزارش ش��رکت سرمایهگذاری
ساینوپک تا پایان ماه اوت در مجموع  ۱۴۲حلقه چاه در بلوک گازی
جیا و شیبا آزمایش شده که همگی از ذخایر فراواني برخوردارند.
ساینوپک ماه گذشته اعالم کرده با وجود هزینههای فراوان استفاده
از فنآوریهای جدید جهت بهرهبرداری از ذخایر غیرمتعارف در
میادینی نظیر پوگوآنگ ،همچنان متعهد به سرمایهگذاری در بخش
شیل گازی است (رویترز؛  9اکتبر).

8

کنفرانس��ی نفتی اظهار داشت :هماکنون
میزان س��رمایهگذاری توت��ال در زمینهی
انرژی خورشیدی بالغ بر سه میلیارد دالر
اس��ت که این رقم حدود س��ه درصد از
داراییهای این شرکت را شامل میشود.
وی افزود :انرژی خورشیدی ،بازاري رو

فروش یک میدان نفتی آمریکا به چین
ش��رکت چین��ی یانتایش��ینچاو
موافق��ت کرده برای خری��د یک میدان
نفت��ی در ایالت تگ��زاس آمری��کا 8/3
میلیارد یوآن (مع��ادل 1/3میلیارد دالر)
بپ��ردازد .این می��دان نفت��ی در منطقهی
هووارد و بردن از ش��رکت اکتشافی تال
س��ینی و پلیم��وس پترولی��وم خریداری

میشود .کمیتهی سرمایهگذاری خارجی
خزان��هداری ای��االت متح��ده انجام این
معامل��ه را تصویب کرده اس��ت .گفتنی
اس��ت معامالت نفتی از ای��ن نوع باید به
تصویب کمیتهی سرمایهگذاری خارجی
خزان��هداری ای��االت متح��دهی آمریکا
برسد (رویترز؛  ۲۶اکتبر).

احتمال تصویب قانون جدید انرژی
در آمریکا
قانونگذاران ای��االت متحدهی آمریکا
در تالش برای یافتن راهی از طریق کنگره
این کشور هستند که به قانون منع صادرات
نفتخام آمریکا پایان دهند .اما در صورتی
موفق به انج��ام این مهم خواهند ش��د که
انگیزههایی ب��رای اس��تفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر ایجاد کنند .یکی از نمایندگان
حزب دمکرات که در تالش اس��ت برای
حمای��ت از پایان دادن به این قانون ،س��ایر
همحزبیهای خود را متقاعد كند میگوید
از الیح��های حمایت میکند ک��ه تا پایان

س��ال آینده به تصویب برسد و به موجب
آن به کاخ س��فید اجازهی حمایت مالی از
انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی باد و
انرژی خورشیدی را بدهد .ایاالت متحده از
اوایل دههی  70میالدی صادرات نفتخام
خود را محدود ک��رد .در اوایل ماه جاری
نماین��دگان مجلس این کش��ور الیحهای
را برای لغو قانون منع ص��ادرات نفتخام
بهتصویب رس��اندند اما اوباما آنرا وتو کرد
و گفت باید کش��ور به سمت منابع تمیزتر
انرژی گام بردارد (رویترز؛  ۲۶اکتبر).
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به رشد اس��ت و از اینرو سعی داریم
طی  ۱۵سال آینده سرمایهگذاریهای
خ��ود را در ای��ن بخ��ش ب��ه 10-15
درص��د افزای��ش دهیم .این ش��رکت
که در س��ال  ۲۰۱۱با س��رمایهی 1/3
میلی��ارد دالری وارد ب��ازار ان��رژی
خورشیدی ش��د در حال حاضر ۱۱۲
میلیارد ی��ورو س��رمایهي در گردش
دارد .وی اعت��راف ک��رد هنوز حدود
 ۴۰درصد دیاکسیدکربن منتشره در

جهان ناشی از عملکرد صنایع نفت و
گاز اس��ت اما ذغالسنگ مصرفی در
نیروگاههای تولید برق نسبت به نفت
و گاز آالیندگی بیش��تری دارند .وی
اف��زود :اعتقاد نداری��م قیمتی جهانی
ب��رای دیاکس��یدکربن درنظر گرفته
ش��ود اما بر ای��ن باوریم ک��ه باید در
بسیاری از مناطق جهان مکانیزمی برای
قیمتگذاری کربن وجود داشته باشد
(رویترز؛  6نوامبر).

احداث پاالیشگاه جدید در عربستان

ش��رکت آرامکوی عربس��تان ساخت
یک پاالیش��گاه و مجتمع پتروشیمی در
ینبع (واقع در س��واحل دریای س��رخ) را
با هزینهی  ۲۰میلی��ارد دالری در برنامهی
کاری خود قرار داده اس��ت .پاالیش��گاه
جدید با ظرفیت  ۴۰۰هزار بش��که در روز
در کنار پاالیشگاه قدیمی ینبع (با ظرفیت
 ۲۴۰هزار بشکه در روز) ساخته خواهد شد
و خوراک مجتمع پتروشیمی را نیز تأمین
خواهد کرد .احتماالً ش��رکت انگلیس��ی
آمک فوس��تر ویلر برن��دهی طراحی این
پروژه خواهد بود .برنامهریزی این پروژه

ک��ه در مراحل اولی��ه قرار دارد تا س��ال
 ۲۰۲۳تکمیل خواهد شد .آرامکو در نظر
دارد مراکز پاالیشی و پتروشیمی خود را
یکپارچه کرده و تجارت فرآوردههای
نفت��ی را گس��ترش ده��د .آرامکو س��ال
گذش��ته اعالم ک��رد طی ده��هی آینده
سرمایهگذاری در بخش پاییندستی را به
بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر خواهد رساند و
طی س��الهای آتی ظرفیت پاالیشی خود
را از بیش از  5میلیون بشکه در روز فعلی
ب��ه  8-10میلیون بش��که در روز افزایش
خواهد داد (رویترز؛  ۱۲اکتبر).

تأخیر در تعمیرات
میادین نفتی حوزهی
خلیجفارس
به گفتهی منابع صنعت��ی ،تولیدکنندگان نفت
خلیجفارس عملیات تعمیر و نگهداشت برخی از
میادین نفتی خود را تا سال آینده به تأخیر انداخته
و س��عی دارند تولید جاری نفت خود را همچنان
حفظ کنند.
مقام��ات نفتی ای��ن کش��ورها همچنین اعالم
کردند شواهد فعلی بازار نفت حاکی از آن است
که هدف تولیدکنندگان نفت منطقه حفظ سطح
باالي تولید نفت اس��ت؛ چراک��ه آنها پیشبینی
میکنند ب��ا رفع تحریمهای نفتی ایران در س��ال
آین��ده قیمت نفت س��یر نزولی بهخ��ود خواهد
گرفت .مقامات آگاه نفتی اعالم داش��تند برخی
کش��ورهای عضو اوپک نظیر عربستان ،امارات
متحدهی عربی و قطر دوباره برنامهریزی کردهاند
که طی س��ه ماههی پایانی س��الجاری و تا سال
 ۲۰۱۶میالدی بهمنظ��ور بهرهمندی حداکثری از
مزای��ای قبل از افت قیمت نف��ت ،از انجام تعمیر
و نگهداش��ت غیرضروری در برخی میادین نفتی
خود اجتناب نمایند .از اینرو ش��اهد هستیم اين
س��ه کش��ور تمام توجه خود را به افزایش تولید
معطوف داشتهاند.
اما برخی آگاه��ان نفتی پیشبینی میکنند در
س��ال آینده با افزايش توليد نف��ت ایران (اجرایی
ش��دن برنامهی افزایش  ۵۰۰هزار بش��که در روز
تولید نف��ت) و عرضهی آن در بازار ،قیمت نفت
دوب��اره کاهش خواه��د یاف��ت .تولیدکنندگان
نف��ت منطقه ضمن تأخیر در تعمی��ر میادین نفتی
خ��ود تالش میکنند ت��ا قرارداده��ای تعمیراتی
یا توس��عهای خ��ود را نیز از طریق ش��رکتهای
خدمات��ی بینالمللی و با هزین��هی کمتر (حتی تا
 ۲۵درصد کمتر نس��بت به گذش��ته) اجرا نمایند
(رویترز؛  3نوامبر).
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شرکت آمریکایی کونوکوفیلیپس امتیاز حفاری در
آالسکا را بهدست آورد
ادارهي مدیری��ت زمین ایاالت متحدهي
امریکا ( )BLMاج��ازهي عملیات حفاری
نخس��تین چ��اه تولیدی توس��ط ش��رکت
کونوکوفیلیپس را در منطقهي آالس��کاي
متعلق ب��ه دول��ت ف��درال آمری��کا صادر
نم��ود .کونوکوفیلیپ��س در س��ال ۲۰۱۳
درخواس��ت اجازهي حف��اری در منطقهي
 Greater Mooses Toothآالسکا را مطرح
كرده بود .پس از آن  BLMبیش از یکسال
ص��رف نهایی کردن این پ��روژه از ديدگاه
مسائل زیستمحیطی كرد و در نهایت امتیاز
حفاری در منطقهي آالس��کا به این شرکت
اعطا شد .ش��رکت  BLMتوسعهي نفت و
گاز آالسکا محدودهای بهوسعت  ۲۳میلیون

هکت��ار تحت نظ��ارت خ��ود دارد که این
بزرگترین میدان اکتشافی نفت در ایاالت
متحده اس��ت .اگر شرکت کونوکوفیلیپس
توسعهي این میدان را به پايان برساند نخستين
شرکتی خواهد بود که در منطقهي متعلق به
دولت فدرال حفاری کرده اس��ت .شرکت
کونوکوفیلیپس این تصمیم  BLMرا خبری
خوب توصیف كرده و اعالم نموده اس��ت
که منطقهي  Greater Mooses Toothهنوز
منتظر تصمیم برای سرمایهگذاری است .این
ش��رکت هزینهي اجرا و توسعهي پروژهي
مذكور را  ۹۰۰میلیون دالر با حداکثر تولید
 ۳۰هزار بش��که در روز برآورد کرده است
(آرگوس؛  ۲۲اکتبر).

افزایش تولید نفت و گاز شرکت هندي Cairn India
تولید نفت و گاز شرکت اکتشاف و تولید نفت
و گاز هند ( )Cairn Indiaدر س��هماههي ژوئیه تا
سپتامبر  ۲۰۵هزار بش��که در روز معادل نفتخام
بوده که در مقایسه با سال گذشته  6درصد افزایش
داش��ته اس��ت .در این دوره تولید نفت و گاز در
منطقهي ش��مالغربی هندوس��تان (،)Rajasthan
 ۱۶۸هزار بشکه در روز معادل نفت بوده که نسبت
به س��ال گذشته رش��د  3درصدی داشته است .بر
اس��اس اظهارات یک مقام ارش��د این ش��رکت،
یک��ی از مهمتری��ن برنامههای اجرای��ی ،افزایش
تولید میادين نفتی دریای��ی  Ravvaو Cambay
از اوایل س��الجاری بوده که اين امر با استفاده از
شیوههای مؤثر در مدیریت مخازن نفتی و حصول
نتایج بیش از انتظار از عملیات حفاری میدان نفتی
دریایی  Ravvaانجام ش��ده است .از طرفی تولید
گاز از می��دان  RDGنی��ز در س��هماههي ژوئیه تا
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سپتامبر س��الجاری به  ۳۰میلیون فوتمکعب در
روز رسید که نسبت به  ۱۹میلیون فوتمکعب در
سهماههي قبل از آن افزایش  ۵۸درصدی را نشان
ميدهد .البته رکورد تولی��د گاز از این میدان ۳۴

میلیون فوتمکعب در روز است که این موفقیت
در نتیجهي افزایش س��رمایهگذاریها و تقویت و
توسعهي زیرساختهای موجود حاصل شده است
(آرگوس؛  9اکتبر).
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توقف تولید نفت شیل در  Bakkenتوسط اکسیدنتال
بهدلیل کاهش قیمتهای نفت در یکس��ال
اخیر و تولید غیر اقتصادی نفت شیل در منطقهی
 Bakkenدر ش��مال داکوت��ا ،ش��رکت نف��ت
اکسیدنتال تصمیم گرفته با انتقال سرمایهی خود
به نواحی پربازده از جمل��ه  Permianدر ایالت
تگزاس ،تالش خود را بر افزایش کارآیی و تولید
حداکثري نفت شیل این ناحیه متمرکز نماید.
در ش��رایط کنون��ی تمام��ی تولیدکنندگان
کوچ��ک و ب��زرگ در آمری��کا ضرب��هی
شدیدی از کاهش قیمت نفت متحمل شدهاند
و در تالش��ند ب��ا کاه��ش فعالیته��ا ،فروش
داراییهای غیرض��روری یا کمبازده ،تأخیر در
اج��رای پروژههای جاری یا توس��عهای و انجام
صرفهجوییه��ای الزم از هزینهه��ای ج��اری
خود بکاهند تا بتوانند نس��بت به تعهدات خود

به بانکها پاسخگو باشند .بهعالوه از آنجا که
چشمانداز بازار برای سال آتی نیز امیدوارکننده
نیس��ت تالش اکس��یدنتال در فروش بخشی از
داراییها و توقف فعالیتها در مناطق کمبازده
از تصمیمات مهم این شرکت قلمداد شده است.
بههمین دلیل اکسیدنتال فروش داراییهای خود
در منطق��هی  Bakkenرا به ارزش  ۶۰۰میلیون
دالر آغاز کرده و در این زمینه مذاکراتی نیز با
خریداران انجام داده است.
اکسیدنتال امیدوار اس��ت با آغاز بهکار چهار
یا پنچ دکل حفاری جدی��د و از طریق جابجایی
داراییها ،ب��ا هدف افزایش تولید در مقایس��ه با
 ،Bakkenفرصت س��رمایهگذاری بیش��تری در
منطقهی  Permianرا بهدس��ت آورد (آرگوس؛
 ۲۸اکتبر).

تالش مکزیک برای دستیابی به میادین نفتی جدید

کمیسون ملی هیدروکربنی مکزیک ()CHN
در نظ��ر دارد ب��رای اجرای عملی��ات لرزهنگاری
س��هبعدی در آبه��ای عمی��ق خ��ود در منطقهي
کمربندی  Perdidoاز شرکت خدماتی شلمبرجر
اس��تفاده كند .لرزهنگاری این منطقه به مس��احت
 ۳۷۲۰۰کیلومت��ر مرب��ع ك��ه از پتانس��یل باالی��ی
برخ��وردار بوده و  ۳۱ماه بهط��ول خواهد انجامید
بس��يار پر هزین��ه خواهد ب��ود .دول��ت مکزیک
در منطق��هي  Perdidoتع��داد  11بل��وک نفتی با
مس��احتهايی از  ۲۲۴ت��ا  ۴۰۹کیلومت��ر مربع را
مشخص کرده و انتظار دارد ذخیرهي هیدروکربنی
اين منطقه حدود  1/591میلیارد بشکه معادل نفت
باشد .البته ش��رکت دولتی مکزیک ()PEMEX
طی مطالعات اکتش��افی قبلی خود وجود نفت را
تأيی��د كرده بود .اما از آنج��ا که از نظر منابع مالی
و فنآوري از شرایط مناسبی برخوردار نبود امکان
ادامهي کار و فعالیت بیشتر در این زمينه را نداشت.
قرار اس��ت فعالیتهای لرزهنگاری این منطقه در

عم��ق  ۲۰۰۰متری س��طح دریا انجام ش��ود که با
تکمیل آن پتانسیل میادین نمکی ،ریسکپذیری
و باألخ��ره ارزیابی اقتصادی منطق��ه (از نظر منابع
انرژی) انجام خواهد شد .البته از آنجا که شلمبرجر
قب ً
ال نیز مدتي طوالن��ی در مكزيك فعال بوده در
این زمینه اطالعات نسبتاً مفیدی دارد .این شرکت
در ماه ژوئیه برای انجام تمامي مطالعات لرزهنگاری
دوبعدی در مساحتي حدود  80-100کیلومتر مربع،
قراردادی را با ش��رکت نروژی  PGSو ش��رکت

انگلیس��ی  Spectrumامضاء نمود .قرار است پس
از تکمیل پروژهي مطالعات دوبعدي و سهبعدی و
تهیهي گزارشهاي الزم در این خصوص ،همهي
گزارشها جهت تصمیمگی��ری نهایی در اختیار
کمیسیون ملی هیدروکربنی مکزیک قرار گیرد .از
یک سال گذشته که اصالحاتی در بخش باالدستی
صنع��ت نف��ت مکزیک انجام ش��ده قرار اس��ت
اطالعات بخش باالدستی در اختیار شرکتهايي
از جمله  CHNقرار گیرد (آرگوس؛  8اکتبر).
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بودجهی سال آیندهی
اکوادور بر اساس نفت
بشکهای  ۳۵دالر
بر اساس اعالم وزارت دارایی اکوادور،
قیمت هر بش��که نفت در بودجهی س��ال
 ۲۰۱۶این کشور برابر  ۳۵دالر در هر بشکه
تعیین ش��ده ک��ه این رقم کمت��ر از نصف
قیمت هر بش��که نفتخام در س��ال ۲۰۱۵
(یعنی  79/70دالر) اس��ت .اکوادور در ماه
اوت قیمت هر بشکه نفت در بودجهي سال
آینده را  ۴۰دالر پیشبینی كرده بود.
بودجهی س��ال آین��ده اين كش��ور ۳۰
میلیارد دالر محاسبه شده که این رقم کمتر
از  36/3میلی��ارد دالر بودجه س��ال ۲۰۱۵
اس��ت .ضمن اينكه رقم مذكور مجددا ً نيز
 ۲/۲میلی��ارد دالر کاهش یافت .پیشبینی
ش��ده درآمد حاص��ل از ص��ادرات نفت
اک��وادور که کوچکترین کش��ور عضو
اوپک اس��ت در سال آینده  ۷میلیارد دالر
کمتر از رقم پیشبینی شده برای سالجاری
باشد.
وزارت دارای��ی ای��ن کش��ور قب� ً
لا در
برآوردهای اولیهی خود رشد اقتصادی را
در سال آینده  4/1درصد و میانگین قیمت
نفتخ��ام صادراتی خ��ود را  79/70دالر
بهازاي هر بشکه اعالم کرده بود .اما در ماه
ژوئن س��الجاری بانک مرکزی اکوادور
پیشبینی نرخ رشد اقتصادی این کشور را
به  1/9درصد کاهش داد و میانگین قیمت
نفتخام صادراتی را نیز  42/01دالر در هر
بشکه اعالم نمود.
صادرات نفت اکوادور در س��ال آینده
 554/6ه��زار بش��که در روز درنظر گرفته
شده است (رویترز؛  ۲۸اکتبر).
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تمایل شرکت  IOCبه خرید سهام میدان نفتی
 Vankorروسیه

ش��رکت  ،IOCبزرگتری��ن پاالیش��گر دولتی
هندوستان ،تمایل شدیدی به خرید سهام میدان نفتی
 Vankorدر روسیه دارد .شرکت دولتی ONGCهند
نیز در ماه سپتامبر برای خرید  ۱۵درصد از سهام میدان
نفتی  Vankorبه ارزش  1/27میلیارد دالر با شرکت
نفت روسیه ( )Rosneftبه توافق رسید .در حالی که
شرکت  IOCهنوز در خصوص خرید خود از سهام
این میدان تصمیمی نگرفته اما پیگیر همان میزان سهام
پیشنهاد شده به شرکت  ONGCاست که کماکان
برای حجم معامله و خرید آن به نتیجهای نرسیده است.
الزم بهذکر است شرکت  Vankorneftبهرهبرداری
از ذخایر میدان نفت��ی  Vankorبه میزان  3/8میلیارد
بشکه را بر عهده دارد .این شرکت در سال  ۲۰۱۴تولید

نفتخ��ام را حدود  ۳درصد افزای��ش داد و به حدود
 ۴۴۰هزار بشکه در روز رساند .گفتنی است نفتخام
تولیدی با یک انشعاب از طریق خط لولهی ESPO
ارسال میش��ود که کنترل کامل زیرساختهای این
تأسیسات نفتی بر عهدهی شرکت نفت روسیه است.
از طرف��ی  Rosneftجهت ف��روش  ۱۰درصد دیگر
از سهام ش��رکت  Vankorneftبا شرکت CNPC
چین نیز مذاک��ره کرد که توافقنامهی اولیهی فروش
نفت بین این شرکتها نیز در سال گذشته امضاء شد.
اما این توافقنامه تا کنون پیشرفتی نداشته است .شایان
ذکر است شرکت  IOCعموماً نفت شیرین مورد نیاز
خود را با قراردادهای بلندمدت از خاورمیانه و آفریقا
خریداری میکند (آرگوس؛  4نوامبر).

تعطیلی پاالیشگاه  Kaohsiungتوسط شرکت
 CPCتایوان
این ش��رکت ک��ه بزرگترین پاالیش��گر نفتی
تایوان اس��ت در ماه گذش��تهي میالدی پاالیش��گاه
کائوس��یونگ ( )Kaohsiungخود را تعطیل کرد.
این واحد پاالیشی که روزانه حدود  ۲۲۰هزار بشکه
نفتخ��ام را فرآورش میکرد قرار اس��ت توس��ط
دولت تایوان تخریب شود .علت تعطیلی اين واحد
كه از س��ال  2005مطالعه و بررسی شده بود ،عوامل
زیس��تمحیطی و ق��رار گرفت��ن آن در محدودهی
شهری عنوان شده است.

این پاالیشگاه و مجتمع پتروشیمی در سال ۱۹۴۶
در جن��وب جزی��رهی تایوان احداث ش��د .در حال
حاضر نیز این ش��رکت دو مرکز پاالیشی با مجموع
ظرفیت  500هزار بشکه در روز دارد .مقامات دولتی
تایوان پس از انفج��ار خط لولهی گاز زیرزمینی در
کائوسیونگ (دومین شهر بزرگ اين كشور) و کشته
شدن حداقل  ۳۰نفر ،سازمان انرژی تایوان را تحت
نظارت بیشتري قرار دادهاند (آرگوس؛  4نوامبر).
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کاهش هزینههای سرمایهای شرکت آمریکایی Chesapeake Energ
این ش��رکت برای دومین بار در سالجاری
ت کم نفت ،هزینههای س��رمایهای
بهدلیل قیم 
خ��ود را از  3/5-4به ح��دود  3/4-3/9میلیارد
دالر کاه��ش داد .این کاه��ش در حالی اتفاق
افتاد که شرکت مذکور انتظار دارد تولید نفت و
گاز آن حدود  6-8درصد بیش از مقدار تولید
شده در ماه اوت (معادل  ۶۶۰هزار بشکه نفت)
گردد .تقریباً اکثر شرکتهای مستقل آمریکایی
از قبیل  Conocophilipsو  Andarkoدر نیمهی
نخست سال میالدی جاری نیز بهدلیل کمبودن
قیمت نفت هزینههای سرمایهای خود را کاهش
دادهاند و در مواقعی نیز حتي س��ود سهامداران
را پرداخت ننموده و در پروژههای دیگر هزینه
کردهاند.
این ش��رکت در سهماههی سوم حدود 4/7
میلیارد دالر ضرر کرده؛ در حالیکه در س��ال
گذش��ته حدود  ۱۶۹میلیون دالر درآمد داشته
ی س��وم تولید نیز با رشد ۳
اس��ت .در سهماه ه 
درصدی نس��بت به سال گذش��ته به  ۶۶۷هزار
بش��که معادل نف 
ت در روز رس��ید BP .انتظار

دارد با درنظر گرفتن مبلغ سرمایهگذاریهای
انجام ش��ده در س��ال جاری (نزدی��ک به ۱۹
میلیارد دالر) در مقایسه با برآورد قبلی در سال
( ۲۰۱۵ح��دود  ۲۰میلی��ارد دالر) ،هزینههای
س��رمایهای خ��ود را در  2015-2017بهط��ور
میانگین به  17-19میلیارد دالر در سال برساند.
بهعالوه دو ش��رکت دیگر نفت��ی آمریکا؛

 Occidentalو  Hessنیز در تالشند با کاهش
ت خود ،همچنان سرپا نگه بایستند؛
بیشتر فعالی 
چراکه پیشرفت قریبالوقوعی را در بازار نفت
مش��اهده نمیکنند .در همین راس��تا شرکت
 Hessمخارج خود در سال  ۲۰۱۶را تا بیش از
 ۲۹درصد نسبت به سالجاری کاهش خواهد
داد (آرگوس؛  4نوامبر).

کاهش فعالیتهای حفاری نفتخام سنگین در کانادا
در سهماههی س��وم سالجاری در ادامهی
کاه��ش قیمت نف��ت و تعوی��ق فعالیتهای
حف��اری نفت س��نگین در کان��ادا ،تولیدات
ش��رکت کانادای��ی گ��روه ان��رژی Baytex
کاهش یافت .بهطوری که میانگین تولید آن
كه  ۸۲هزار بش��که در روز مع��ادل نفتخام
بوده ،نسبت به سهماهه قبل حدود  ۳درصد و
نسبت به سال گذشته  ۱۳درصد کاهش یافته
است.
میانگین تولید نفتس��نگین این شرکت در
کانادا حدود  ۴۳هزار بش��که در روز بوده که

نسبت به سهماههی دوم بیش از  ۲درصد افت
کرده و حدود  ۸۴درصد آن مربوط به تولید
نفتخام و  NGLاس��ت .در پی کاهش منابع
مالی Baytex ،توس��عهی پروژهی شبیهسازی
 Cliffdale Cyclicalرا نیز متوقف کرد .این
ش��رکت همچنین با هدف كاه��ش هزینهها،
ادام��هی فعالیته��ای خ��ود را در نواح��ی
دیگر کان��ادا (از جمله ح��دود  ۲۷درصد از
فعالیتهای حفاری در  Eagle Fordواقع در
تگزاس) را نیز کاهش داده است (آرگوس؛
 6نوامبر).
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اخبار داخلی و بین المللی

خروج شرکت  Oxyاز عراق
شرکت مس��تقل آمریکایی اکس��یدنتال ()Oxy
که در بخش باالدس��تی نفت و گاز فعال است قصد
دارد سهام میدان نفتی ( Zubairبا ذخیرهی  ۴میلیارد
بش��که) در جنوب عراق را به ش��رکت دولتی نفت
جنوب ( )SOCبفروشد .در حال حاضر کنسرسیومی
شامل شرکت ایتالیایی  Eniو شرکای وی (شرکت
 ،Oxyش��رکت ک��ره ِ
ای  Kogasو ش��رکت نفت
 Missanع��راق) در حال بهرهبرداری از میدان نفتی
 Zubairاس��ت .بهنظر میرسد این تصمیم شرکت
 Oxyبخشی از استراتژی گس��تردهی آن در خروج
از عملیات غیرمتمرکز در خاورمیانه و ش��مال آفریقا
(بحرین ،عراق ،لیبی و یمن) باشد .الزم بهذکر است
این شرکت بهدنبال طلب خود از عملیات بهرهبرداری
انجام شده در عراق به ارزش  ۷۶۰میلیون دالر پس از
کسر مالیات ،در سهماههی سوم است .يكي از مقامات
ارش��د این ش��رکت درخصوص نتیج��هی تقاضای
عراق برای کاهش هزینههای سرمایهگذاری پس از
سهماههی سوم اظهار کرده که هنوز زیرساختهای
س��رمایهگذاری مورد نیاز برای کسب سود واقعی از
این میدان توس��ط دولت ايجاد نش��ده است .بنابراین
تولید تنها بهمقدار نس��بتاً ثابتی در حال انجام است و
این چیزی نیست که جذاب و چشمگیر باشد .شایان
ذکر اس��ت وزیر نفت عراق از شرکتهای فعال در
توس��عهی میادین جنوب��ی عراق درخواس��ت کرده
بودجهی سال  ۲۰۱5-۲۰۱6خود را کاهش دهند اما

تولید را ثابت نگه دارند؛ چراکه دولت این کشور از
یکسو با تغییر استراتژی مالی خود بهدلیل درآمدهای
کم نفتی و از سوی دیگر هزینهها و خسارات ناشی از
مبارزه با گروه داعش مواجه است .هماکنون شرکت
 Oxyاع�لام کرده که تمایل به فروش داراییاش در
 Sirte basinلیب��ی دارد و ش��رکت آلمان��ی
 Wintershallاطالع��ات دارایی اين ش��رکت را از
شرکت نفت لیبی تقاضا کرده است .يكي از مقامات
ارشد شرکت  BPدر خاورمیانه نیز در کنفرانس دبی
اعالم کرد با توجه به قیمتهای کم نفت ،توس��عهی
چش��مگیر میادین نفتی عراق در س��ال  ۲۰۱۶بسیار
مش��کل خواهد بود .وی اضافه كرد :از مقدار تولید
نفت عراق در س��ال آتی اطالعی نداریم اما افزایش
قابلتوجه تولید برای س��ال آتی بعید بهنظر میرسد.
گفتنی است بغداد بهدلیل قیمتهای کم نفت ،مجبور
به کاهش س��رمایهگذاری در پروژههای توس��عهی
میادین نفتی شده است (آرگوس؛  ۱۱نوامبر).

این شرکت بهعنوان بزرگترین تولیدکنندهی
مس��تقل نفت و گاز در آمریکا ،استراتژی خود را
تغییر داده و قصد دارد روی پروژههایی که سریعتر
به بهرهبرداری میرسند تمرکز بیشتری داشته باشد.
این شرکت اعالم کرد که از این پس تمایلی برای
س��رمایهگذاری جدی��د در پروژهه��ای  LNGو
ماس��ههای نفتی ( )Oil Sandsندارد؛ چراکه اين
پروژهها نیازمند س��رمایهگذاری فراوانی هستند و
پیش��رفت آنها نیز زمانبر خواهد بود .بهعالوه این
شرکت با تغییر استراتژی ،احتماالً فروش پروژههای

نف��ت و گاز خود در آمری��کا ،آبهای عمیق مانند
خلیج مکزیک ،سنگال و پروژههای دریایی کانادا
را مورد توجه قرار خواهد داد .ش��ایان ذکر اس��ت
که ادامهی کاهش قیمت نفت ،فشار فراواني را به
تولیدکنندگان نفت و گاز (جهت حفظ موقعیت
خ��ود در مقابل نوس��انات ب��ازار) تحميل میكند
كه این امر س��بب میشود تولیدکنندگان بهمنظور
بهبود تراز مالی و بهدلیل کسری نقدینگی ،نسبت
به کاهش مخ��ارج و هزینههای ج��اری و فروش
داراییها اقدام نمایند (آرگوس؛  ۱۰نوامبر).

فروش داراییهای ConocoPhillips
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تالش شرکت
دولتی ADNOC
ابوظبی برای کاهش
هزینهها
این ش��رکت بهدلیل ادام��هی کاهش
قیمت نف��ت در یکس��ال اخی��ر تالش
میکند بدون کاستن از کیفیت فعالیتهای
جاری ،تا  ۲۵درصد از هزینههای عملیاتی
خ��ود بکاهد .در ماه مه س��الجاری نیز از
زیرمجموعههای تابع��هی خود در بخش
باالدستی خواس��ت تا هزینههای عملیاتی
خ��ود را  10-15درص��د کاه��ش دهند.
اگرچه این موضوع از ابتدای س��الجاری
دنبال ش��ده اما هن��وز هیچ مبن��ا ،الگو و
راهکاری جه��ت کاه��ش هزینهها تهیه
نشده اس��ت .البته دولت با هدف کاهش
فشار مالی از ماه اوت سالجاری ،سوخت
جادهای مصرفی کشور را از طریق افزایش
قیمت یارانهی پرداختی آن محدود کرد.
بهعالوه مسئوالن این شرکت ادعا میکنند
سیاس��ت و اس��تراتژی اجرای پروژههای
جاری ،تابع تغییرات قیمت نفت نخواهد
بود و بهحرکت خود در این راس��تا ادامه
میدهد .اما این ادعا که  ADNOCبا انجام
صرفهجوییهای فوق باید تا س��ال ۲۰۱۹
ظرفیت تولید خود را به  3/5میلیون بشکه
در روز افزای��ش دهد نیز دس��ت نیافتنی
قلمداد میشود؛ چراکه حتی بدون اجرای
صرفهجوییهای نامشخص اعالم شده ،تا
سال  2017مش��کالت فراوانی در اجرای
پروژهی تولید  ۱۰۰هزار بش��که در روز از
می��دان نفت��ی  Sata al - Razbootوجود
داشته است (آرگوس؛  5نوامبر).

