عزم ملی برای توسعهی روزافزون میادین مشترک غرب کارون

جمل ــه امکان ــات م ــورد توج ــه منطق ــه اس ــت؛
وج ــود ای ــن نی ــروگاه س ــبب ش ــده توق ــف در
تولیـــد از ای ــن میـــدان تنه ــا در زم ــان انج ــام
تعمیـــرات اساســـی (هـــر  ۴ســـال یکبـــار)
اتفـــاق بیافتـــد .اتـــاق کنتـــرل ()CPF
مجموعـــهی آزادگان شـــمالی قلـــب واحـــد
اصلـــی ایـــن میـــدان اســـت و در ایـــن اتـــاق
تمـــام چاههـــا بهدقـــت کنتـــرل میشـــوند
و هـــر زمـــان کـــه الزم باشـــد اطالعـــات
مربوط ــه بازبین ــی میش ــود .ای ــن ات ــاق کنت ــرل
بـــا آخریـــن فـــنآوری موجـــود در دنیـــا
ســـاخته شـــده کـــه مـــا را در ایـــن زمینـــه بـــه
خودکفایـــی رســـانده اســـت.
برجـــام و کاهـــش هزینههـــای حفـــاری در

میادیـــن مشـــترک غـــرب کارون بهعنـــوان
یکـــی از مهمتریـــن بخشهـــای ضـــروری
توســـعه در صنعـــت نفـــت همـــواره مـــورد
توجـــه مســـئوالن بـــوده و در هفتـــهی اول
م ــرداد م ــاه اصح ــاب رس ــانه ب ــرای اط ــاع از
آخری ــن رون ــد توس ــعهی ای ــن میادی ــن ع ــازم
خوزس ــتان ش ــدند .در ای ــن بازدی ــد ی ـکروزه
رونـــد پیشـــرفت پروژههـــای تولیـــد نفـــت از
ایـــن میادیـــن بررســـی و واکاوی شـــد.
امـــا در حـــال حاضـــر در میـــدان آزادگان
شـــمالی ،بهعنـــوان یکـــی از مهمتریـــن
میادیـــن مشـــترک نفتـــی ،بهطـــور میانگیـــن
روزان ــه  ۷۳ه ــزار بش ــکه نف ــت و  ۳۹میلی ــون
فوتمکعـــب گاز برداشـــت میشـــود .طبـــق
گفت ـهی مج ــری ط ــرح توس ــعهی ای ــن می ــدان
در ش ــرکت مت ــن ،تولی ــد و ص ــادرات بی ــش
از  ۵میلی ــون بش ــکه نف ــت ط ــی یکص ــد روز
از ای ــن می ــدان مش ــترک محق ــق ش ــده اس ــت.
مقـــدار نفـــت درجـــای میـــدان آزادگان
شـــمالی معـــادل  6/5میلیـــارد بشـــکه نفـــت
اســـت کـــه بـــا احتســـاب ضریـــب بازیافـــت
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 ۶درصـــد ،نفـــت قابلبرداشـــت آن ۳۳۰
میلیـــون بشـــکه بـــرآورد شـــده اســـت.
انجـــام  ۴۹میلیـــون نفرســـاعت کار بـــدون
حادثـــه در اجـــرای طـــرح توســـعهی ایـــن
میـــدان از مـــوارد قابلتوجـــه در رونـــد
توســـعهی آنســـت .آنگونـــه کـــه کرامـــت
بهبهانـــی ،مجـــری طـــرح آزادگان شـــمالی
بیـــان کـــرده در حفـــاری چاههـــای تولیـــدی
ایـــن منطقـــه تـــاش شـــده کمتریـــن آســـیب
ب ــه محی ــط زیس ــت وارد ش ــود و ب ــر اس ــاس
اهـــداف توســـعهی فـــاز نخســـت بایـــد ۸۵
حلقـــه چـــاه در ایـــن میـــدان حفـــاری شـــود
کـــه بدیـــن منظـــور  ۲۱بســـتر چـــاه تعریـــف
ش ــد و ب ــرای ه ــر بس ــتر ب ــه فراخ ــور مخ ــزن
 2-6حلقـــه چـــاه حفـــاری شـــد.
تعهـــد تولیـــد فـــاز نخســـت میـــدان نفتـــی
آزادگان شـــمالی  ۷۵هـــزار بشـــکه اعـــام
شـــده؛ ایـــن در حالـــی اســـت کـــه تـــوان
تولیـــد ،بیشـــتر از ایـــن میـــزان (حـــدود
 ۸۲هـــزار و  ۵۰۰بشـــکه) اســـت .نیـــروگاه
اختصاصـــی میـــدان آزادگان شـــمالی نیـــز از

غـــرب کارون

از ش ــهریور امس ــال برداش ــت نف ــت از می ــدان
نفتـــی آزادگان جنوبـــی بهصـــورت پلکانـــی
از  ۳۰هـــزار بشـــکه آغـــاز و بهمـــرور بـــه ۶۰
هـــزار بشـــکه در روز میرســـد .بـــا اجـــرای
کامـــل برنامـــهی افزایـــش تولیـــد زودهنـــگام
از می ــدان آزادگان جنوب ــی ظرفی ــت برداش ــت
بـــه بیـــش از  ۱۱۰هـــزار بشـــکه در روز
میرســـد .از ســـال  ٩٣و بعـــد از خلـــع یـــد
شـــرکت چینـــی  CNPCIتاکنـــون ،افـــزون
بـــر  ٢٧٠هـــزار متـــر حفـــاری انجـــام شـــده
اســـت .همچنیـــن بـــر اســـاس برنامهریزیهـــا
 ١٨٥حلقـــه چـــاه در ایـــن میـــدان حفـــاری
میشـــود کـــه تاکنـــون  ٣٨حلقـــه چـــاه
آمـــاده گردیـــده و در مجمـــوع ١٣٢حلقـــه
چ ــاه تعیی ــن تکلی ــف ش ــده اس ــت ۵۳ .حلق ــه
چـــاه باقیمانـــده نیـــز بـــر اســـاس برنامـــه در
حـــال مناقصـــه هســـتند.
در ســـال  ٩٣کـــه مناقصههـــای حفـــاری
چاههـــای آزادگان جنوبـــی آغـــاز شـــد
بـــرای هـــر حلقـــه چـــاه  12/5میلیـــون دالر
هزینـــه شـــد .در حالـــی کـــه هماکنـــون ایـــن

رق ــم ب ــه  5/7میلی ــون دالر کاه ــش یافت ــه ک ــه
ناش ــی از تأثی ــرات مثب ــت برج ــام و تح ــوالت
اخیـــر اســـت.
میـــدان نفتـــی یـــاران شـــمالی  ۹۹۸میلیـــون
بش ــکه نف ــت درج ــا دارد ک ــه  52/48میلی ــون
بشـــکهی آن قابلبرداشـــت اســـت .در ایـــن
ط ــرح  ۱۸حلق ــه چ ــاه تولی ــدی ،ی ــک حلق ــه
چ ــاه تعمی ــری و ی ــک حلق ــه چ ــاه ارزیاب ــی-
تولی ــدی حف ــر ش ــده اس ــت.
مجـــری طـــرح توســـعهی یـــاران شـــمالی از
پیشـــرفت  ۸۹درصـــدی ایـــن طـــرح خبـــر
داده و اع ــام ک ــرده ت ــا پای ــان ش ــهریور م ــاه
امســـال برداشـــت روزانـــه  ۳۰هـــزار بشـــکه
نفـــت از ایـــن میـــدان محقـــق میشـــود.
همچنیـــن بخـــش گازی ایـــن طـــرح توســـعه
پیشـــرفت  ۷۰درصـــدی دارد و بـــا اتمـــام
ایـــن بخـــش گازی  ۱۲میلیـــون فوتمکعـــب
گاز تولیـــد میشـــود .عملیـــات حفـــاری در
ط ــرح توس ــعهی می ــدان ی ــاران ش ــمالی تمامــاً
بـــا اســـتفاده از تـــوان داخلـــی انجـــام شـــده
اســـت .ســـهم ســـاخت داخـــل در کل ایـــن
ط ــرح توس ــعه  ۷۱درص ــد و س ــهم نیروه ــای
خارجـــی  ۲۹درصـــد اعـــام شـــده اســـت.
شـــرکت مهندســـی و توســـعهی نفـــت بـــرای
آبگی ــری ت ــاالب هورالعظی ــم ب ــا مش ــاوره در
ای ــن خص ــوص و اس ــتقرار گش ــت کنت ــرل در
منطقـــه ،ایـــن تـــاالب را احیـــا کردهانـــد.
در ف ــاز دوم توس ــعهی می ــدان ی ــادآوران بای ــد
 ١٠٥حلق ــه چ ــاه حف ــر ش ــود .ضم ــن اینک ــه
در ایـــن فـــاز خطـــوط لولـــه و  ٢ردیـــف
بهره بـــرداری نفـــت هـــم بـــه کارخانـــهی
فـــرآورش اضافـــه میشـــود تـــا تولیـــد ١٨٠
هـــزار بشـــکهای محقـــق شـــود.
بـــر اســـاس برنامهریـــزی ،بایـــد در فـــاز
نخســـت طـــرح توســـعهی میـــدان نفتـــی
ی ــادآوران تولی ــد ب ــه س ــقف  ٨٥ه ــزار بش ــکه
در روز برس ــد .در ف ــاز دومای ــن ط ــرح تولی ــد
 ١٨٠هـــزار و در فـــاز ســـوم رســـیدن بـــه
ســقف تولیــد  ٣٠٠هــزار بشــکه نفــت در روز
برنامهریـــزی شـــده اســـت .طبـــق آخریـــن
مطالعـــات و نتایـــج حاصـــل از آزمایـــش
چاههـــای توصیفـــی و مدلهـــای دینامیـــک

مخـــزن ،مقـــدار نفـــت درجـــای میـــدان بـــر
اســـاس محتملتریـــن حالـــت بالـــغ بـــر ٣١
میلیـــارد بشـــکه بـــرآورد شـــده اســـت.
تولی ــد روزانــهی نف ــت از میادی ــن مش ــترک
غـــرب کارون بـــه  ۳۱۵هـــزار بشـــکه
میر ســـد

امســـال تولیـــد روزانـــهی نفـــت از مجمـــوع
میادیـــن مشـــترک غـــرب کارون بـــه حـــدود
 ۳۱۵هـــزار بشـــکه در روز میرســـد.
هماکنـــون افـــزون بـــر  ١٧٠هـــزار بشـــکه
نفـــت از میادیـــن یـــادآوران و آزادگان
ش ــمالی و  ٥٠ه ــزار بش ــکه نف ــت از آزادگان
جنوب ــی برداش ــت میش ــود ک ــه ب ــا احتس ــاب
افزایـــش برداشـــت از یـــاران شـــمالی بـــه ٣٠
هـــزار بشـــکه در روز تـــا پایـــان شـــهریور
مـــاه امســـال و افزایـــش برداشـــت  ٦٠هـــزار
بشـــکهای آزادگان جنوبـــی تـــا پایـــان ســـال،
تولیـــد روزانـــهی نفـــت از میادیـــن مشـــترک
غـــرب کارون بـــه حـــدود  ٣١٥هـــزار بشـــکه
در روز میرســـد.
بـــا ایـــن وضعیـــت تـــا ســـه مـــاه آینـــده بـــا
افزایـــش تولیـــد از میادیـــن یـــاران شـــمالی
و آزادگان جنوبـــی ،تولیـــد نفـــت ایـــران
و عـــراق برابـــر میشـــود .الزم بهذکـــر
اســـت کـــه تمامـــی تولیـــدات نفـــت میادیـــن
مشـــترک غـــرب کارون صـــادر میشـــود.

خلیـــج فـــارس میزبـــان ســـکوی فـــاز21-
پـــارس جنوبـــی

ب ــا اتم ــام عملي ــات س ــاخت و انتق ــال س ــازهی
درياي ــي  2700تن ــي ف ــاز 21-پ ــارس جنوب ــي
كـــه در شـــمار طرحهـــاي اولويـــتدار ايـــن
مي ــدان مش ــترك گازي ق ــرار دارد ،عملي ــات
نص ــب اي ــن س ــكو ب ــا حض ــور مج ــري ط ــرح
توســـعه و پيمانـــكار ايـــن بخـــش از پـــروژه
جمعـــه  9مـــرداد  95بـــا موفقيـــت بهانجـــام
رســـيد .در راســـتاي تســـريع در بهرهبـــرداري
بهموقـــع از منابـــع گازي ميـــدان مشـــترك
پـــارس جنوبـــي ،ســـكوي فـــاز 21-پـــارس
جنوبـــي توســـط متخصصـــان داخلـــي
كشـــورمان در موقعيـــت چاههـــاي ايـــن فـــاز
نصـــب شـــد.
ايـــن ســـكوي فرآينـــدي كـــه بـــا هـــدف
برداش ــت گاز از ذخاي ــر مخزن ــي اي ــن ح ــوزه
بهمقـــدار يـــك ميليـــارد فوتمكعـــب
طراحـــي شـــده توســـط جرثقيـــل  5000تنـــي
دريايـــي فوقمـــدرن ايرانـــي نصـــب شـــده
اس ــت .تمام ــي عملي ــات مرب ــوط ب ــه س ــاخت،
بارگيـــري ،حمـــل و نصـــب ايـــن ســـازهی
عظيـــم دريايـــي بـــا تكيـــه بـــر تخصـــص و
دانـــش نيروهـــاي داخلـــي انجـــام شـــده كـــه
ايـــن دســـتاورد نســـبت بـــه ادوار نخســـت
توســـعهی طرحهـــاي پـــارس جنوبـــي
نمونــهاي از توانمن ــدي و قابليته ــاي فن ــي و
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ميلي ــارد دالر ميعان ــات گازي فراه ــم خواه ــد
شـــد.
نشســـت هماندیشـــی مدیـــران ارشـــد؛
محلـــی بـــرای تبـــادل افـــکار و بررســـی
مســـائل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران

اجراي ــي در صنع ــت نف ــت كش ــورمان اس ــت.
ســـكوي فـــاز 21-پـــارس جنوبـــي كـــه در
زمیـــن صنعتـــي خرمشـــهر ســـاخته شـــده
مناب ــع هيدروكربن ــي اي ــن ح ــوزه را از طري ــق
 11حلقـــه چـــاه و خـــط لولـــهاي  32اينچـــي
بهط ــول بي ــش از  100كيلومت ــر ك ــه پي ــش از
ايـــن توســـط شـــركتهاي ايرانـــي بهاجـــرا
درآم ــده ب ــراي تصفي ــه ب ــه پااليش ــگاه واق ــع
در بخـــش خشـــكي منتقـــل خواهـــد کـــرد.
پـــس از گشـــايشهاي انجـــام شـــده در
عرصـــهی بينالمللـــي ،شـــرکت نفـــت و
گاز پـــارس در قالـــب يـــك برنامهريـــزي
منســـجم در مشـــاركت بـــا پيمانـــكار طـــرح
بـــا تســـريع در ســـفارشگذاري برخـــي
از اقـــام و تجهيـــزات مـــورد نيـــاز ايـــن
ســـكو ،توانســـت بـــا رعايـــت مالحظـــات و
اســـتانداردهاي كيفـــي ،ســـاخت ايـــن ســـازه
را در زمانبنـــدي تعييـــن شـــدهی طرحهـــاي
اولويـــتدار بهانجـــام برســـاند.
طـــي بيـــش از يكســـال گذشـــته تمامـــي
فرآينده ــاي مرب ــوط ب ــه تأمي ــن كاال ،س ــاخت
و اج ــراي اي ــن س ــكوي تولي ــدي ،راهب ــري و
مديري ــت ش ــده بهگونــهاي ك ــه ب ــا ورود ه ــر
ي ــك از تجهي ــزات ط ــرح ،عوام ــل انس ــاني و
ماش ــينآالت مرتب ــط ب ــا نص ــب و س ــاخت آن
در جه ــت پش ــتيباني و س ــرعت بخش ــيدن ب ــه
فرآينـــد اجـــرا بـــهكار گرفتـــه شـــده اســـت.
اي ــن س ــكو پ ــس از انج ــام مراح ــل عمليات ــي
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اتص ــاالت و جوش ــكاري نهاي ــي حداكث ــر ت ــا
آبانمـــاه  95در مـــدار بهرهبـــرداري و توليـــد
قـــرار ميگيـــرد.
بـــا نصـــب ايـــن ســـكو ،اوليـــن محمولههـــاي
توليـــد گاز تـــرش ايـــن بخـــش از ميـــدان
شيرينســـازي و بـــه شـــبكهی سراســـري
گاز كشـــور عرضـــه خواهـــد شـــد .ســـكوي
فـــاز 20-پـــارس جنوبـــي نيـــز مطابـــق
برنامهريزيهـــاي انجـــام شـــده در ديمـــاه
ســـالجاري راهانـــدازي ميشـــود.
تأسيســـات فراســـاحلي فازهـــاي20-و 21كـــه
بخـــش عمـــدهی مراحـــل مهندســـي ،تأميـــن
كاال و اجـــراي آن بـــا تـــوان بومـــي انجـــام
شـــده شـــامل دو چهـــار پايـــه (جكـــت) و
دو ســـكوي توليـــدي اســـت كـــه در آن
 32هـــزار تـــن ســـازهی فلـــزي 84 ،هـــزار
قطـــر اينـــچ جوشـــكاري لولهكشـــي1200 ،
تـــن تجهيـــزات مكانيكـــي 180 ،كيلومتـــر
كابلكشـــي و  1800دســـتگاه تجهيـــزات
اب ــزار دقي ــق و برق ــي ب ــهكار رفت ــه اس ــت .ب ــا
اجـــراي فازهـــاي 20-و 21پـــارس جنوبـــي
ك ــه حج ــم تولي ــد گاز اي ــران را ب ـ ه  2ميلي ــارد
فوتمكع ــب ارتق ــاء خواه ــد داد ع ــاوه ب ــر
تحقـــق ســـاالنه  4ميليـــارد دالر درآمدزايـــي
بـــراي كشـــور و جايگزينـــي روزانـــهی 50
ميليـــون ليتـــر فرآوردههـــاي نفتـــي بـــا گاز
طبيع ــي ،بس ــتري مناس ــب ب ــراي بهب ــود ت ــراز
تج ــاري اي ــران از طري ــق ف ــروش س ــاالنه 1/2

نشســت هماندیشــی مدیــران ارشــد شــرکت
ملــی نفــت ایــران کــه بــا هــدف گفتگویــی
صمیمــی بیــن مدیــران و ارائــهی نظــرات و
پیشــنهادها بــه همــت روابــط عمومــی شــرکت
ملــی نفــت شــکل گرفتــه بــود ،هفتــهی اول
مــرداد مــاه برگــزار شــد.
در ایــن نشســت مدیرعامــل شــرکت ملــی
نفــت ایــران بــا تأکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه
مســائل توســعهای ،بــر اهمیــت بررســی مســائل
منابــع انســانی و  HSEدر کمیتههــای ویــژه
تأکیــد کــرد.
علــی کاردر در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه
تحقــق برنامــهی افزایــش تولیــد نفــت در
پســابرجام ،پیشــبرد اهــداف تولیــدی میادیــن
مشــترک غــرب کارون و تــداوم فعالیتهــای
توســعهای در میــدان مشــترک پــارس جنوبــی،
ایــن دســتاوردها را نتیجـهی تــاش بیوقفـهی
کارکنــان پرتــاش ایــن شــرکت دانســت.
وی بــا اشــاره بــه نقشآفرینــی صنعــت نفــت
در تحقــق اهــداف اقتصــادی کشــور بهویــژه
در دوران پســابرجام ،تــاش کارکنانــی کــه
در شــرایط ســخت آب و هوایــی مناطــق
عملیاتــی بــرای صیانــت از تولیــد نفــت و گاز
و برداشــت هرچــه بیشــتر از میادیــن مشــترک
تــاش میکننــد را در مســیر مقــدس تولیــد،
توســعه و آبادانــی ایــن نظــام دانســت و بــر
حمایــت از ایــن ســرمایههای ارزشــمند تأکیــد
کــرد.
کاردر بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه بــه
ســرمایههای انســانی شــرکت ملــی نفــت
ایــران ،بــر لــزوم رفــع مشــکالت کارکنــان
تأکیــد کــرد و بدیــن منظــور خواســتار تشــکیل
کمیتـهای ویــژه زیــر نظــر جعفر مدنـیزادگان،
مدیــر منابــع انســانی ایــن شــرکت شــد.
وی خطــاب بــه مدیــران تأکیــد کــرد کــه
تزریــق روحیــه و ایجــاد شــور ،نشــاط و انگیــزه

بــرای کارکنــان خــود را بهطــور جــدی در
دســتور کار قــرار دهنــد .معــاون وزیــر نفــت
بــا اشــاره بــه امضــای یــازده تفاهمنامــ ه بــا
شــرکتهای مطــرح بینالمللــی در مــدت
اخیــر ،آن را ماحصــل نگاهــی دانســت کــه در
مســیر توجــه بــه شــرکتهای خارجــی جهــت
بررســی عالقهمنــدی آنهــا بــرای حضــور در
ایــران شــکل گرفــت.
معــاون وزیــر نفــت بــه الزاماتــی از جملــه
مدیریــت ریســک و ایفــای مســئولیتهای
اجتماعــی در طرحهــا و پروژههــای ایــن
شــرکت اشــاره کــرد و ارتقــاء امکانــات در
زمینــهی ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت
را نیــز از جملــه مباحــث مهمــی دانســت کــه
بایــد در قالــب کمیتـهای ویــژه بهطــور مســتمر
پیگیــری شــوند؛ چراکــه  HSEدر حکــم
بیمــه ی صنعــت نفــت اســت.
کاردر بــا اشــاره بــه تعریــف مدلهــای مالــی
بــرای تأمیــن منابــع در پــارس جنوبــی و غــرب
کارون و رفــع نگرانیهــا در ایــن زمینــه،
بــر تعریــف مــدل مالــی مناســبی نیــز بــرای
ســایر پروژههــای شــرکت ملــی نفــت ایــران
بهخصــوص پروژههــای نگهداشــت تولیــد
تأکیــد کــرد.
وی از اعمــال اصالحــات در مــدل جدیــد
قــراردادی صنعــت نفــت خبــر داد و اعــام
کــرد پــس از تصویــب ایــن مــدل در دولــت،

فراخــوان شــرکتهای بینالمللــی اعــام
میشــود .بــه گفتــهی وی بایــد فرآینــد
قانونگــذاری در کشــور رعایــت و طــی
شــود کــه ب ـهزودی مصوب ـهای در ایــن زمینــه
اعــام خواهــد شــد.
غالمرضــا منوچهــری ،معــاون مدیــر عامــل
شــرکت ملــی نفــت ایــران در امــور توســعه
و مهندســی نیــز در ایــن نشســت از ضــرورت
جــذب ســرمایههای خارجــی در صنعــت نفــت
ســخن گفــت و بــا بیــان اینکــه قراردادهــای
جدیــد نفتــی گامــی مهــم در مســیر جــذب
ســرمایه اســت ،ایــن مــدل قــراردادی را مــدل

ارتقاءیافتــهی قراردادهــای بیعمتقابل دانســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــدل جدیــد قــراردادی
صنعــت نفــت از زبــان برخــی منتقــدان
بهنحــوی روایــت میشــود کــه بــا واقعیــات
ایــن مــدل قــراردادی در تناقــض اســت،
خواهــان ارائــهی نظــرات کارشناســی بیشــتر
توســط صاحبنظــران بهمنظــور تنویــر افــکار
عمومــی در ایــن زمینــه شــد.
محســن پاکنــژاد ،معــاون مدیــر عامــل
شــرکت ملــی نفــت ایــران در امــور تولیــد
نیــز در ایــن هماندیشــی ،افزایــش ظرفیــت
تولیــد نفــت ایــران را دســتاورد حماســی
کارکنــان ایــن شــرکت عنــوان و اعــام کــرد
بــرای تــداوم ایــن دســتاوردها ،بایــد تعمیــرات
اساســی ،رصــد و رســیدگی بــه تأسیســات
فرســوده و مــواردی از ایندســت بهطــور
مســتمر در دســتور کار قــرار گیــرد.
وی خواســتار تعامــل هرچــه بیشــتر شــرکتها
بــا ســاختار جدیــد شــد و بیــان کــرد تمامــی
دســتاوردها بــه تولیــد مناســب منتهــی
میشــود و در ایــن مســیر بایــد همدالنــه بــا
تــوان هرچــه بیشــتر بهپیــش رفــت.
در ایــن نشســت ســایر مدیــران ارشــد شــرکت
ملــی نفــت ،مدیــران عامــل شــرکتهای
فرعــی و رؤســای ســتادی نظــرات خــود را
بیــان کردنــد و مســائل روز شــرکت ملــی
نفــت را بررســی نمودنــد.
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افزایش سهم نفت در سبد مصرف انرژی جهان
بــرای اولیــن بــار از  ،۱۹۹۹در ســال گذشــتهی
میــادی نفــت و فرآوردههــای نفتــی ســهم
 ۹/۳۲درصــدی در ســبد مصرفــی انــرژی
جهــان را از آن خــود کــرد .در ســال گذشــته
تقاضــا بــرای مــواد نفتــی  1/9میلیــون بشــکه
در روز افزایــش یافــت کــه بــا توجــه بــه افــت
قیمتهــای نفــت دور از انتظــار نبــود .در
ایــن میــان ســهم افزایــش در تقاضــا در بیــن
کشــورهای عضــو ســازمان همکاریهــای
اقتصــادی و توســعه ( )OECDحــدود ۵۱۰
هــزار بشــکه در روز بــوده اســت .رشــد
تقاضــا بــرای آمریــکا و اروپــا بهترتیــب ۲۹۰
و  ۲۰۰هــزار بشــکه در روز بــوده کــه بــه
نوعــی کاهــش تقاضــای  ۱۶۰هــزار بشــکه

در روز ژاپــن را نیــز جبــران کــرده اســت.
تقاضــا بــرای کشــورهای غیرعضــو OECD
نیــز بــا افزایــش  1/4میلیــون بشــکهای یــا 2/6
درصــدی همــراه بــوده کــه در ایــن میــان چیــن
 ۷۷۰هــزار بشــکه در روز افزایــش تقاضــا را
تجربــه کــرده و هنــد نیــز بــا  ۳۳۰هــزار بشــکه
در روز افزایــش تقاضــا از ســومین مصــرف
کننــدهی بــزرگ نفــت جهــان یعنــی ژاپــن
پیشــی گرفــت.
افزایـش تقاضـا بـرای فرآوردههـای نفتـی
بهخصـوص بنزیـن و سـوخت جـت بـا توجـه
بـه افـت قیمتهـا و افزایـش قـدرت خریـد
ً
کاملا محـرز بـوده کـه در
مصـرف کننـدگان
ایـن میان سـوخت دیزل که سـهم چشـمگیری

در فعالیتهـای صنعتـی ایفـا میکنـد رشـد
چندانی نداشـت .بـا این وجـود در  ۲۰۱۵برای
دومیـن سـال متوالی رشـد تولیـد مـواد نفتی از
میزان تقاضا پیشـی گرفت و  2/8میلیون بشـکه
در روز یـا  3/2درصـد افزایش نسـبت به ۲۰۱۴
را تجربـه کـرد کـه بـر اسـاس اعلام شـرکت
 BPبیشـترین رشـد از  ۲۰۰۴را نشـان میدهـد.
تولیـد مایعـات نفتـی نیـز توسـط کشـورهای
عضـو  OPECبـا افزایش  1/6میلیون بشـکهای
در روز همـراه بـوده و بـه  38/2میلیـون بشـکه
در روز در  ۲۰۱۵رسـید کـه در ایـن میـان ثبت
رکوردهـای جدیـد در تولید توسـط عربسـتان
و عـراق نقـش بهسـزایی در این افزایش داشـته
اسـت.

افزایش تولید نفت خام اوپک در ماه می
بـر اسـاس گـزارش ادارهی اطالعـات
انـرژی آمریـکا ( )EIAدر مـورد چشـمانداز
کوتاهمـدت نفـت ،در حالـی کـه همچنـان
بهدلیـل جنگهـای داخلـی و منازعـات
سیاسـی ،تولیـد نفتخـام در نیجریـه ،عـراق
و لیبـی ثبـات نـدارد و همـواره بـا اختالالتـی
روبـرو اسـت اوپـک تولیـد نفتخـام خـود را
از  31/8بشـکه در روز در آوریـل بـه 32/05
میلیـون بشـکه در روز در مـاه مـی افزایش داد.
عربسـتان سـعودی بهعنـوان بزرگتریـن تولید
کننـدهی ایـن سـازمان ،تولیـد روزانـهی خـود

را از  ۱۰میلیـون بشـکه در روز در آوریـل بـه
 10/3میلیـون بشـکه در روز در ماه می افزایش
داد .همچنیـن بهدنبـال رفع تحریمهـا در ژانویه
تولیـد نفتخـام ایـران از  3/5میلیون بشـکه در
روز در آوریـل بـه  3/61میلیون بشـکه در روز
در مـاه مـی افزایـش یافـت .از سـوی دیگـر
تولیـد نفتخـام کویـت کـه بهدلیـل اعتصـاب
کارگـران صنعـت نفـت ایـن کشـور بـه 2/27
میلیـون بشـکه در روز کاهـش یافتـه بـود نیز به
 2/5میلیـون بشـکه در روز طـی ماه مـه افزایش
پیـدا کـرد .ایـن درحالی اسـت که تولیـد نفت

خـام کشـورهای عـراق ،نیجریـه و لیبـی بـه
ترتیـب از  4/45 ،1/68میلیـون بشـکه در روز
و  ۳۳۰هـزار بشـکه در روز در مـاه آوریـل بـه
4/35و  1/43میلیـون بشـکه در روز و ۲۸۰
هـزار بشـکه در روز کاهـش یافـت .بـر اسـاس
پیـش بینـی ایـن اداره بعـد از اجلاس وزرای
کشـور هـای عضـو اوپـک ،حفظ سـهم بـازار
مهم تریـن اسـتراتژی ایـن اعضـا خواهـد بود و
پیـش بینـی شـده تولیـد ایـن سـازمان در سـال
 ۲۰۱۷حـدود  33/04میلیـون بشـکه در روز
باشـد.

تنگناهای مالی پیشروی صادر کنندگان نفت در خاورمیانه
کشورهای صادر کنندهی نفت در خاورمیانه
با توجه به کاهش قیمتهای نفت و بهمنظور
حفظ تراز مالی خود نیازمند اتخاذ تصمیمات
سختی مثل کاهش هزینهها ،افزایش درآمد و
کوچکسازی در ساختار بخشهای مختلف
اقتصاد خود هستند .کاهش قیمتهای نفت
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از سال  ۲۰۱۴و رسیدن آن به حدود ۵۰
دالر در سال جاری ،سبب کسری بودجه ی
فراوانی برای کشورهای صادر کنندهی نفت
در خاورمیانه و شمال آفریقا شده؛ بهطوری که
بر اساس اعالم صندوق بینالمللی پول ()IMF
انتظار میرود کشورهای بحرین ،کویت،

عمان ،قطر ،عربستان سعودی ،امارات متحدهی
عربی و الجزایر بهصورت میانگین کسری ۱۳
درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی را
تجربه کنند .این کشورها با توجه به بدهیهای
زیاد و وابستگی به منابع و صندوق ذخیرهی
ارزی خود تأثیرات منفی شدیدی از افت

قیمتهای نفت متحمل شدند .بر اساس اعالم
صندوق بینالمللی پول با توجه به پیشبینی
کاهش قیمتهای نفت در بلند مدت ،اکنون
زمان اتخاذ تصمیمات دشوار برای کاهش
هزینههای عمومی ،افزایش درآمدها و ایجاد
تغییرات ساختاری بهمنظور حمایت از رشد
بلندمدت برای این کشورهاست .در این راستا

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
و الجزایر تغییراتی را در ساختار پرداخت
یارانه در بخشهای نفتّ ،آب و برق خود
آغاز کردهاند و از سرمایهگذاریهای خود در
بخشهای عمومی کاستهاند و در عین حال در
پرداخت دستمزدهای زیاد صرفهجوییهایی
اعمال نمودهاند .با این حال و با وجود اتخاذ

چنین تصمیماتی بهمنظورکاهش هزینهها،
 IMFپیشبینی کرد که این کشورها تا سال
 ۲۰۲۱همچنان با کسری  7درصدی در تولید
ناخالص داخلی مواجه خواهند بود که مجموع
این کسری بودجهها بهصورت تجمعی و در
فاصلهی سالهای  ۲۰16-۲۰21حدود ۹۰۰
میلیارد دالر خواهد شد.

مبادلهی اطالعات ذخیرهسازی استراتژیک نفت چین با آمریکا
چیـن ملـزم شـد بهمنظـور همراهـی بـا ایـاالت
متحـدهی آمریـکا و در راسـتای تهیـهی
گزارشهـای شـفاف و معتبرتـر دربـارهی
انـرژی و اقتصـاد ،نسـبت بـه تبـادل اطالعـات
دورهای و منظـم در مـورد ذخایـر اسـتراتژیک
مـواد نفتی خود اقدامـات الزم را بهعمل آورد.
ایـن تعهـد سـبب کاهش تلاش و درخواسـت
دولـت چیـن در عـدم انتشـار و ارائـهی آمـار
و ایـن اطالعـات اسـت کـه تـا کنـون آنهـا را
محرمانـه میدانسـت و از انتشـار اطالعـات
مربـوط بـه آن جلوگیـری میکـرد .واشـنگتن

بهمنظـور شفافسـازی تبـادل منظـم اطالعـات
طـی اجلاس اقتصـادی وزرا در روزهـای  6و
 7ژوئـن در پکـن ،چیـن را در ایـن مورد تحت
فشـار قـرار داد .آمریـکا اعالم کرده کـه تبادل
ایـن اطالعـات بـرای ثبـات و آرامـش بـازار
جهانـی انـرژی بسـیار مهـم اسـت .بـر اسـاس
نتایـج ایـن جلسـه ،ادارهی ملـی انـرژی چیـن
قصـد دارد از طریـق تبـادل اطالعـات مربـوط
بـه ذخایـر اسـتراتژیک مـواد نفتـی خـود بـا
گـروه انـرژی آمریـکا ،همکاریهـای خـود
را گسـترش دهـد .آمریـکا نیز در ایـن اجالس

متعهـد شـد کـه در گسـترش حـوزهی شـیل
گاز چیـن همـکاری نمایـد .گفتنـی اسـت بـر
اسـاس بـرآورد آرگـوس ،ظرفیـت عملیاتـی
ذخیرهسـازی اسـتراتژیک مـواد نفتـی چیـن
حـدود  ۲۴۲میلیـون بشـکه اسـت .در حالـی
کـه ظرفیـت کل ذخایـر اعـم از اسـتراتژیک
و تجـاری حـدود  ۸۰۰میلیـون بشـکه بـرآورد
میشـود؛ چراکـه اعلام ظرفیـت ذخایـر
تجـاری و تغییرات مقـدار آن در چین همچنان
محرمانـه اسـت و دولـت ایـن کشـور آن را در
اختیـار کسـی قـرار نمی دهـد.

افزایش تولید نفت لوک اویل در سال ۲۰۱۷
بنابـر اعالم شـرکت نفتی روسـیه؛ لـوک اویل،
پـس از کاهش انـدک تولید نفت آن در سـال
 ،۲۰۱۶لـوک اویل درنظـر دارد تولید نفتخام
خـود در سـال  ۲۰۱۷را به سـطح تولیـد ۲۰۱۵
برسـاند .در سـال  ۲۰۱۵تولیـد نفـت ایـن
شـرکت  85/6میلیـون تـن ( 1/7میلیـون بشـکه
در روز) بـوده اسـت .رکـود امسـال تولید نفت
ایـن شـرکت ناشـی از افـت تولیـد در میادیـن
نفتـی بـا عمـر زیـاد در منطقـهی سـیبری غربی
بـوده اسـت .در سـال جـاری بهعلـت هدایـت

بخشـی از منابـع مالـی بـه سـمت توسـعهی
میادیـن جدیـد ،لـوک اویـل سـرمایهگذاری
در حوزههـای قدیمـی در سـیبری غربـی را
لغـو کرده اسـت .در سـه ماههی نخسـت سـال
جـاری تولیـد نفـت لوک اویـل بـا  2/4درصد
کاهـش نسـبت بـه سـال قبـل بـه  20/65میلیون
تـن رسـید کـه البتـه بـا درنظـر گرفتـن کاهش
تولیـد در سـیبری غربـی افـت تولیـد شـدیدتر
و تـا  7/4درصـد بـه رقـم  10/43میلیـون تـن
میرسـد .ایـن شـرکت قصـد دارد در سـال

 ۲۰۱۷حفاریهـای خـود را در ایـن منطقـه
افزایـش دهـد .در سـپتامبر نیـز برنامـهی لـوک
اوی�ل آنس�ت ک�ه می�دا ن �Vladimir Filano
 vskyدر دریـای خـزر را بـه مدار تولیـد اضافه
کنـد تـا تولیـد نفـت منطقـه در سـال  ۲۰۱۷را
بـه  ۱۲۰هـزار بشـکه در روز برسـاند .بهعلاوه
در سـالهای آتـی ایـن شـرکت انتظـار دارد
که بـا بهرهبـرداری از میـدان  Imilorskomدر
 Khanty-Mansiتولیـد نفـت منطقه را افزایش
دهـد.

کاهش حمل و نقل ریلی نفتخام آمریکا درسال ۲۰۱۶
بــر اســاس دادههــای ادارهی اطالعــات انــرژی
آمریــکا ( )EIAفعالیــت حمــل و نقــل ریلــی

نفــت ایــن کشــور در ســه ماهــهی اول ۲۰۱۶
در مقایســه بــا میانگیــن ســالهای -۲۰۱5

 ۲۰۱3بیــش از  ۳۰درصــد کاهــش یافتــه
در  حالی کــه میــزان حمــل و جابجایــی اتانــول
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و ســوخت بیودیــزل طــی ایــن دوره ثابــت
باقــی مانــده اســت .در فاصلــهی ســالهای
 2013-2015میانگیــن حمــل و نقــل ریلــی
نفتخــام  23/8میلیــون بشــکه در مــاه بــوده
کــه در ســه ماهــهی نخســت ســال ۲۰۱۶
مقــدار آن بــه  16/3میلیــون بشــکه در مــاه
گــزارش شــده اســت .در ایــن دورهی ســه
ســاله میانگیــن حمــل بیودیــزل کمتــر از ۶۳۰
هــزار بشــکه در مــاه بــوده کــه در مقایســه بــا
ســه ماهــهی نخســت  ۲۰۱۶ایــن میــزان ۶۴۰
هــزار بشــکه در مــاه گــزارش شــده اســت.
حمــل اتانــول نیــزاز  17/7میلیــون بشــکه در
مــاه در ســالهای  ۲۰۱3-۲۰۱5بیشــتر شــده
و در ســه ماهــهی نخســت ســال  ۲۰۱۶بــه

 17/9میلیــون بشــکه در مــاه رســیده اســت.
در دهــهی اخیــر و در زمانــی کــه رشــد
تولیــد نفــت در داخــل نســبت بــه ظرفیــت
خطــوط لول ـهی انتقــال افزایــش یافــت حمــل
نفتخــام از طریــق ریــل بــرای صنعــت نفــت
آن کشــور بســیار حیاتــی بهنظــر رســید .در
ســال  ۲۰۱۴بیــش از یــک میلیــون بشــکه
در روز از طریــق خطــوط ریلــی جابجــا
شــده کــه میتــوان ایــن ســال را بهعنــوان
پرتراکمتریــن ســال جهــت حمــل ریلــی
نفتخــام بــه حســاب آورد .بیشــترین مقــدار
نفتخامــی کــه از طریــق خطــوط ریلــی
جابجــا میشــود مربــوط بــه بخــش مرکــزی
قــارهی آمریکاســت و ســاحل شــرقی آمریــکا

نیــز بیشــترین دریافــت کننــدهی نفتخــام از
ایــن طریــق اســت .از دیــدگاه پاالیشــگران،
واردات نفــت بــه ســاحل شــرقی بــا صرفهتــر
اســت .در ســال  ۲۰۱۵میانگیــن حــق مرغوبیت
نفت خــام برنــت رقمــی معــادل  5/25دالر در
هــر بشــکه بــود و همیــن امــر موجــب شــد از
نظــر پاالیشــگران هزینــهی حمــل و انتقــال
ریلــی نفتخــام حوضــهی  Bakkenبــه
ســواحل شــرقی آمریــکا در مقایســه بــا آن
(کــه در برخــی مســیرها تــا  10/85دالر بــرای
هــر بشــکه نیــز بــود) اقتصــادی نباشــد و همیــن
مطلــب بــازار حمــل و نقــل ریلــی نفــت را بــا
رکــود مواجــه نمــود.

پیشبینی افزایش تقاضای نفت در سال 2017
آژانـس بینالمللـی انـرژی ( )IEAدر آخریـن
گـزارش ماهیانـهی خـود رشـد تقاضـای
جهانـی نفـت در سـال  ۲۰۱۷را معـادل 1/3
میلیـون بشـکه در روز پیشبینـی کـرد و در
بازنگریهـای انجـام شـده مقـدار آن بـرای
سـال جـاری نیـز  1/2میلیـون بشـکه درنظـر
گرفتـه اسـت IEA .بـا بیـان اینکـه پیشبینـی
میشـود کـه رشـد تولید نفـت اوپک در سـال
آینـده از اعتـدال بیشـتری برخـوردار خواهـد

بـود نـرخ رشـد میـزان ذخیرهسـازیهای
جهانـی نفـت را در سـه ماهـهی نخسـت سـال
 ۲۰۱۷بیشـتر از سـه ماههی دوم آن اعالم کرد.
بر اسـاس این گزارش بیشـترین میـزان افزایش
تقاضـای نفـت در سـال جـاری و سـال آینـده
از سـوی کشـورهای غیـر  OECDخواهد بود.
آخریـن برآورد این سـازمان حاکی از آنسـت
کـه مجمـوع تقاضـای جهانـی نفـت در سـه
ماهـهی اول سـال جـاری بـا  1/6میلیون بشـکه

در روز افزایـش نسـبت بـه سـال قبـل بـه 92/5
میلیـون بشـکه در روز بالـغ گـردد .همچنیـن
در ایـن گـزارش تولیـد جهانـی نفـت در مـاه
مـی سـال جـاری بـا  ۵۹۰هـزار بشـکه در روز
کاهش نسـبت به سـال قبـل برابـر  95/4میلیون
بشـکه در روز اعالم شـده اسـت .این نخسـتین
کاهـش مهـم و قابلتوجـه از آغاز سـال ۲۰۱۳
تـا مـاه مـی اسـت.

کاهش صادرات نفتخام عراق در ماه می
وزارت نفــت عــراق عنــوان کــرد کــه
صــادرات نفتخــام ایــن کشــور در مــاه مــی
از پایانــهی جنوبــی  3/2میلیــون بشــکه در
روز بــوده کــه کمتــر از  3/36میلیــون بشــکه
در روز در مــاه آوریــل اســت .بــر اســاس
دادههــای رســمی وزارت نفــت عــراق در
طــول مــاه گذشــته عــراق  99/2میلیــون بشــکه
صــادرات نفــت داشــته کــه کمتــر از 100/9
میلیــون بشــکه صادراتــی در مــاه آوریــل
اســت .دادههــای آرگــوس صــادرات نفــت
عــراق را در مــاه مــی معــادل  99/5میلیــون
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بشــکه نشــان میدهــد کــه کمــی نســبت بــه
رقــم اعالمــی دولــت بیشــتر اســت .بــر اســاس
دادههــای آرگــوس صــادرات نفــت ســنگین
بصــره در ایــن مــاه معــادل  ۸۳۰هــزار بشــکه
در روز و صــادرات نفــت ســبک بصــره 2/38
میلیــون بشــکه در روز بــوده کــه بــا ارقــام
 ۶۴۵هــزار بشــکه در روز بــرای نفــت ســنگین
و  2/44میلیــون بشــکه در روز بــرای نفــت
ســبک قابلمقایســه اســت.
صــادرات نفــت ســنگین بصــره در مــاه مــی بــه
بیشــترین مقــدار از نوامبــر گذشــته تــا کنــون

رســیده کــه از آن مقــدار  ۲۵۰هــزار بشــکه
در روز بــه ایــاالت متحــده صــادر شــده و
بیشــترین مقــدار از زمــان جداســازی آن بــا
ســبک بصــره در ســال قبــل اســت .نفــت
ســنگین بصــره ممکــن اســت جایگزیــن نفــت
وارداتــی آمریــکا از ونزوئــا و مکزیــک در
بــازار خلیــج مکزیــک گــردد .صــادرات ایــن
نفتخــام بــه کر هیجنوبــی نیــز در مــاه مــی
 ۲۲۰هــزار بشــکه در روز بــوده کــه بیشــترین
مقــدار از ســپتامبر ســال گذشــته محســوب
میشــود .بــا ایــن وجــود صــادرات نفــت

ســبک بصــره بــه کمتریــن ســطح خــود از
اکتبــر ســال گذشــته رســیده اســت .درآمــد
نفتــی بغــداد در مــاه مــی بــه  3/75میلیــارد
دالر افزایــش یافــت کــه ایــن رقــم در مــاه
آوریــل  3/34میلیــارد دالر بــوده و دلیــل آن

نیــز افزایــش میانگیــن قیمــت نفــت صادراتــی
آن از  33/26دالر بــرای هــر بشــکه در مــاه
آوریــل بــه  37/78دالر بــرای هــر بشــکه در
مــاه مــی بــوده اســت .بــر اســاس برنامــهی
اولیــه قــرار اســت صــادرات نفــت عــراق از

پایانههــای جنوبــی ایــن کشــور در مــاه ژوئــن
نســبت بــه مــاه مــی ،کمتــر و در حــدود ۳
میلیــون بشــکه در روز باشــد.

احتمال بازگشت عربستان بهعنوان تولید کنندهی شناور در اوپک
بر اساس اعالم وزیر نفت عربستان سعودی این
کشور درنظر دارد بار دیگر همزمان با ثبوت
قیمتها در آینده ،نقش تعدیلگر نوسان
قیمت در بازار نفت را بر عهده بگیرد .عربستان
سعودی انتظار دارد با بهبود شرایط بازار ،عرضه
و تقاضای نفتخام نیز به تعادل برسد .این
کشور از نوامبر سال  ۲۰۱۴میالدی نقش تعدیل
کنندگی خود را با حمایت از استراتژی دفاع
از سهم بازار بهجای دفاع از قیمتها در رقابت
با افزایش تولید کشورهای غیرعضو اوپک
بهویژه نفت شیل آمریکا از دست داد .عربستان

سعودی درنظر دارد تا سال  ۲۰۳۰میالدی از
محل منابع تجدیدپذیر  9/5گیگا وات برق
جهت تزریق به شبکه ی برق خود تولید کند
که در این راستا تا سال  ۲۰۲۰مقداری بالغ بر
 3/5گیگا وات از این محل تولید خواهد نمود.
خلیلالفلیح وزیر نفت این کشور از شرکتهای
آمریکایی جهت افزایش سرمایهگذاریهای
خود درعربستان سعودی بهخصوص در بخش
صنعت پتروشیمی دعوت بهعمل آورد .وی
همچنین اظهار کرد که قیمتهای رقابتی در
برق ،نفت ،گاز و خوراک پتروشیمی میتواند

موجب توسعهی صنایع پتروشیمیایی گردد .در
این شرایط با مهیا بودن محیط سرمایهگذاری
میتوان در صنایع پر تحرکی مثل خودرو و
صنایع مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر نظیر
توربینهای بادی وارد شد .عربستان سعودی
در قالب برنامهی چشمانداز  ۲۰۳۰خود قصد
دارد بهنحو چشمگیری از وابستگی خود به
درآمدهای نفتی بکاهد و پایههای صنعتی خود
را در صنایعی مثل پاالیش نفت ،پتروشیمی و
آلومینیوم تقویت کند.

برنامهی چین جهت افزایش ظرفیت فنآوریهای داخلی تولید انرژی
چیــن بهدنبــال افزایــش ظرفیــت فــنآوری
تولیــد انــرژی در داخــل کشــور خــود طــی
دهــهی آینــده اســت .ایــن اقــدام در جهــت
مقابلــه بــا آالینده هــای کربنــی ،اســتفاده از
انــرژی پــاک و کاهــش عملیــات اکتشــاف
نفــت و گاز در مناطــق فــات قــاره این کشــور
اســت .طــی هفت ـهی جــاری ســه وزارتخان ـهی
ایــن کشــور از جملــه کمیســیون اصالحــات و
توســعهی ملــی ( )NDRCپیشــنهاد افزایــش
اســتقالل و خودکفایــی انــرژی چیــن تــا

ســال  ۲۰۲۵میــادی را مطــرح کردنــد .بــر
پایــهی ایــن گــزارش چیــن درنظــر دارد بــا
کاهــش وابســتگی بــه زغالســنگ ،تــا ســال
 ۲۰۲۰ظرفیــت تولیــد انــرژی خــود توســط
نیروگاههــای هســتهای را از  ۲۱گیــگا وات
کنونــی بــه  ۵۰گیــگا وات افزایــش دهــد.
خاطرنشــان میســازد در حــال حاضــر برخــی
شــرکتهای چینــی در پروژههــای ســاخت
و تولیــد نیروگاههــای هســتهای مربــوط بــه
تعــدادی از کشــورهای اروپایــی کــه بــر پایهی

فـنآوری آلمــان و آمریــکا هســتند مشــارکت
دارنــد .در ایــن گــزارش آمــده کــه بــه دلیــل
ضعــف طراحــی داخلــی فنآوریهــای
هســتهای چیــن ،ایــن کشــور جهــت ســاخت
رآکتورهــای جدیــد خــود از فنآوریهــای
دیگــر کشــورها اســتفاده میکنــد .در حــال
حاضــر چیــن مقــام نخســت تولیــد انــرژی بــاد
در جهــان را دارد و در ســال گذشــته ظرفیــت
تولیــد انــرژی توربینهــای بــادی نصــب شــده
در ایــن کشــور بــه  ۱۴۵گیــگا وات رســید.

افزایش واردات نفت هندوستان در ماه می
واردات نفــت هندوســتان در مــاه مــی بــه 4/19
میلیــون بشــکه در روز رســید کــه ایــن مقــدار
 ۵/۱درصــد بیــش از ســال گذشــته و کمتــر
از  4/39میلیــون بشــکه در روز واردات آن در
مــاه آوریــل اســت .واردات نفــت ایــن کشــور

در ســال مالــی  ۲۰۱5-۲۰۱6منتهــی بــه ۳۱
مــارس نیــز بــه  4/05میلیــون بشــکه در روز
رســید کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته 6/6
درصــد بیشــتر اســت .افزایــش واردات نفــت
هنــد بهدلیــل افزایــش عالقــه جهــت عرضــه

بــه خــارج و تأمیــن رونــد فزاینــدهی مصــارف
داخلــی و همچنیــن ذخیرهســازی آن اســت.
بــر اســاس گــزارش اولیــهی وزارت نفــت
هنــد ،صــادرات روزانــهی ســوخت دیــزل در
مــاه گذشــته  ۳۴۶هــزار بشــکه بــود کــه 3/9
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درصــد کمتــر از ســال گذشــته و قابلمقایســه
بــا  ۵۲۷هــزار بشــکه در روز در مــاه آوریــل
اســت .در مقابــل مصــرف داخلــی در مــاه مــی
بــا  ۸درصــد افزایــش بــه  1/67میلیــون بشــکه
در روز رســید .صــادرات ســوخت دیــزل نیــز
در ســال مالــی  ۲۰۱5-۲۰۱6نســبت بــه ســال
قبــل  5/5درصــد کاهــش یافتــه و بــه ۴۹۲۰۰۰
بشــکه در روز رســید .در مقابــل بهدلیــل فــرا
رســیدن تعطیــات ،افزایــش تقاضــای فصلــی

و حاشــیهی ســود بیشــتر ،صــادرات بنزیــن در
مــاه مــی بــا  16/4درصــد افزایــش نســبت بــه
ســال گذشــته بــه  ۴۲۶هــزار بشــکه در روز
رســید کــه در مقایســه بــا رقــم  ۳۸۱هزار بشــکه
در روز در مــاه آوریــل  10/6درصــد بیشــتر
اســت .تقاضــا بــرای فــرآورده در هندوســتان
در ایــن مــاه نســبت بــه مــاه مــی ســال قبــل 6/7
درصــد بیشــتر بــوده و از  15/5بــه  16/6میلیــون
تــن افزایــش یافــت کــه مهمتریــن عوامــل

آن قیمــت کــم نفــت و تقاضــای بیشــتر بــرای
ســوخت در بخــش حمــل و نقــل اســت .انتظــار
مــیرود کــه واردات نفتخــام هندوســتان در
ســال  2016-2017نیــز افزایشــی باشــد؛ زیــرا
عــاوه بــر رشــد مصــرف ،همچنــان برنام ـهی
ذخیرهســازی اســتراتژیک نفــت نیــز دنبــال
میشــود .هندوســتان بیــش از  ۸۰درصــد نفــت
مــورد نیــاز خــود را از خــارج وارد میکنــد.

رقابت روسیه و عربستان سعودی در بازار چین
آمــار و اطالعــات منتشــره توســط ادارهی
گمــرک چیــن نشــان میدهــد کــه در مــاه
مــی روســیه در صــدور نفــت بــه چیــن از
عربســتان پیشــی گرفتــه اســت .در حقیقــت
بــرای ســومین مــاه متوالــی اســت کــه روســیه
بهعنــوان بزرگتریــن تولیدکننــدهی نفــت
در جهــان ،عربســتان ســعودی بهعنــوان
بزرگتریــن صادرکننــده نفــت در جهــان
را از نظــر تأمیــن نفتخــام خــوراک مراکــز
پاالیشــی چیــن پشتســر گذاشــت .صــادرات
روســیه بــه چیــن بهعنــوان کشــور بــزرگ
مصــرف کننــدهی نفــت جهــان رکــورد
جدیــدی را بــه ثبــت رســانده کــه ایــن امــر

نیــز ناشــی از تقاضــای فــراوان پاالیشــگران
مســتقل یــا همــان  Teakettleاســت .در مــاه
گذشــته چیــن روزانــه حجمــی بالــغ بــر 1/24
میلیــون بشــکه نفتخــام از روســیه وارد
کــرده کــه  33/7درصــد از میــزان مشــابه
آن در ســال گذشــته بیشــتر اســت و رکــورد
ســابق خــود در مــاه آوریــل (معــادل 1/17
میلیــون بشــکه در روز) را نیــز پشتســر
گذاشــت .در پنــج ماهــهی نخســت ســال
 ۲۰۱۶واردات نفــت چیــن از روســیه نیــز
 41/8درصــد بیــش از یــک ســال گذشــته و
در ســطح  1/06میلیــون بشــکه در روز بــوده؛
در حالــی کــه واردات از عربســتان ســعودی

 1/05میلیــون بشــکه در روز اســت .در مــاه
گذشــته واردات چیــن از عربســتان ســعودی
نســبت بــه ســال گذشــته بیــش از 33/6
درصــد بــوده و بــه  ۹۶۱هــزار بشــکه در روز
رســید .امــا همیــن مقــدار نیــز از رقــم یــک
میلیــون بشــکه در روز واردات چیــن از آن
کشــور در مــاه آوریــل کمتــر اســت .در مــاه
گذشــته مجمــوع واردات نفتخــام چیــن
نســبت ســال گذشــته  ۳۹درصــد بیشــتر شــده
و بــه  7/59میلیــون بشــکه در روز رســیده کــه
بیشــترین افزایــش را در بیــش از شــش ســال
گذشــته داشــته اســت.

مباحث انرژی در توافقنامهی تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا
بــر اســاس اعــام  Hiddo Houbenمذاکــره
کننــدهی تجــاری اتحادیــه اروپــا ،ایــن
اتحادیــه در آینــدهای نزدیــک پیشــنهادهای
کتبــی خــود در زمینــهی تجــارت انــرژی و
ســرمایهگذاری در حــوزهی اقیانــوس آرام
()Transatlantic Trade and Partnership
یــا  TTIPرا در فصلــی جداگانــه بــه ایــاالت
متحــدهی آمریــکا ارائــه خواهــد کــرد.
وی اذعــان کــرد کــه بــرای اتحادی ـهی اروپــا
کســب اطمینــان قانونــی جهــت واردات نفــت
و گاز از ایــاالت متحــدهی آمریــکا و امنیــت
عرضــه بســیار با اهمیت اســت و  TTIPنیازمند
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تضمیــن آزادســازی تجارت و ســرمایهگذاری
در زمین ـهی انــرژی بیــن طرفیــن و رفــع موانــع
تجــاری فیمابیــن اســت و بایــد مــواردی نظیــر
حــق ترانزیــت و دسترســی بــه خطــوط لولــه
بــر مبنــای اصــول مشــخصی معیــن گــردد.
در ایــن پیشــنهاد اتحادیــهی اروپــا بهدنبــال
ایجــاد تعهــدات گوناگــون بــرای ایــاالت
متحــدهی آمریــکا در راســتای متنوعســازی
منابــع عرضــهی انــرژی اســت .یکــی از
محدودیتهــا منــع صــادرات گاز طبیعــی
از ایــاالت متحــدهی آمریــکا بــه کشــورهایی
اســت کــه روابــط تجــاری آزاد بــا ایــن کشــور

ندارنــد .در حــال حاضــر قانونگــذاران
آمریکایــی بهدلیــل محدودیتهایــی کــه
 TTIPایجــاد خواهــد کــرد بهشــدت بــا
کاهــش قــدرت آنهــا مخالفــت میکننــد .ایــن
در حالــی اســت کــه کمیتـهی انــرژی اروپــا بــا
اذعــان بــه اینکــه انرژی کاالی ســادهای نیســت
و میتوانــد بهعنــوان حرب ـهای سیاســی ســبب
ایجــاد ســلطه بــر کشــورها گــردد .ارائـهی آن
در قالــب فصلــی مجــزا در روابــط تجــاری
آزاد بــا ایــاالت متحــدهی آمریــکا را الزامــی
میدانــد.

IMF؛ افزایش نقش ایران بهعنوان ترانزیت انرژی منطقه
طبــق نظــر معــاون اول صنــدوق بینالمللــی
پــول  ،Liptonایــران میتوانــد بــه عنــوان مســیر
ترانزیــت بــرای منابــع نفــت و گاز طبیعــی
تولیــدی از دریــای خــزر باشــد .وی کــه در
دوران ریاســت جمهــوری بیــل کلینتــون
مدیــر ارشــد خزانـهداری آمریــکا بــوده اظهــار
داشــت :اگــر بــر اســاس ســناریوی محتمــل
ایــران بتوانــد بــا غــرب مصالحــه کنــد بهنظــر
میرســد کــه روابــط انــرژی نزدیکتــری بــا
همســایگان شــمالی خــود یعنــی آذربایجــان و
ترکمنســتان داشــته باشــد .در چنیــن شــرایطی

کشــورهای غربــی بــه طــرح پرسشــی خواهنــد
پرداخــت کــه ترجیــح آنهــا بــرای انتقــال منابــع
نفــت و گاز دریــای خــزر از طریــق روســیه بــه
اروپــا یــا از طریــق ایــران باشــد .بهنظــر وی
از آنجــا کــه ایــران بهدنبــال توســعهی منابــع
نفــت و گاز خــود اســت امــکان دارد کــه
غــرب نیــز درصــدد تمرکــز بــر ایــن هــدف
باشــد .از نظــر معــاون صنــدوق بینالمللــی
پــول ،ایــن مرکــز از اصالحــات عمیــق
اقتصــادی ایــران دفــاع میکنــد؛ بهطــوری
کــه اقتصــاد کشــورمان بــا برطــرف شــدن

تحریمهــای هســتهای جانــی دوبــاره خواهــد
گرفــت .بهنظــر  Liptonبســتهی اصالحــی
اقتصــاد ایــران بایــد شــامل حــذف موانــع
رقابــت و ســرمایهگذاری خارجــی و کاهــش
انحصــار بهخصــوص در بخــش بانکــی و
شــرکتهای خصوصــی باشــد .البتــه اگرچــه
فرآینــد آزادســازی اقتصــادی ،نرخهــای
بهــرهی مقــرر شــده را تهدیــد خواهــد کــرد
امــا دولــت ایــران بســیار امیــدوار اســت کــه
بتوانــد مزایــای ناشــی از ایــن اصالحــات را بــه
نمایــش بگــذارد.

انعقاد قرارداد جدید برای توسعهی میدان  al-Shaheenقطر
شــرکت نفــت توتــال ســهم  ۳۰درصــدی
خــود در ســرمایهگذاری مشــترک بــا قطــر
بــرای تولیــد  ۳۰۰هــزار بشــکه در روز نفــت
از میــدان  al-Shaheenدر منطقهی فراســاحلی
آن کشــور را بــه شــرکت عالقمنــد دیگــری
واگــذار کــرد؛ بهطــوری کــه شــرکت
دانمارکــی  Maerskپــس از انقضــای قــرارداد
شــرکت توتــال در  ۱۳ژوئیــهی  ۲۰۱۷طــی
یــک قــرارداد مشــارکت در تولیــد ()PSA

جایگزیــن آن میشــود و شــرکت دولتــی
قطــر مثــل گذشــته ســهم  ۷۰درصــدی خــود
در شــرکت جدیــد را حفــظ خواهــد کــرد .از
طرفــی شــرکت نفــت قطــر جهــت حداکثــر
کــردن درآمــد خــود از بزرگتریــن میــدان
نفتــی ایــن کشــور ،قــرارداد مشــارکت در
تولیــد را جایگزیــن ســرمایهگذاری مشــترک
کــرد .ایــن شــرکت بــرای یــک دورهی
 ۲۵ســاله مجــوز توســعه ،عملیــات ،تولیــد،

فــروش و صــادرات نفتخــام از ایــن میــدان
را بهعنــوان بخشــی از توســعه و توافقــات
مالــی آن از ژوئیــهی  ۲۰۱۷صــادر کــرد و
تمامــی ایــن مراحــل نیــز زیــر نظــر شــرکت
 Maerskانجــام میشــود .همچنیــن شــرکت
نفــت قطــر انتظــار دارد انعقــاد ایــن قــرارداد،
بیــش از پیــش بــه حفــظ نفتخــام آن در
بــازار تکمحمولــه کمــک کنــد.

عربستان بهدنبال استحصال مستقیم مواد پتروشیمی از نفتخام
شــرکت آرامکــوی عربســتان و شــرکت صنایــع
پایــهی ای ــن کش ــور؛ س ــابیک ( )SABICدرنظ ــر
دارنـــد مراحـــل مطالعاتـــی اولیـــن پـــروژهی
مشـــترک خـــود را در خصـــوص تولیـــد
مســـتقیم مـــواد پتروشـــیمی از نفـــت یـــا
( Oil-To-Chemicals (OTCبـــه مرحلـــهی
اجـــرا بگذارنـــد .پـــروژهای کـــه ریـــاض
تصمی ــم دارد ب ــر مبن ــای آن وابس ــتگی خ ــود
را ب ــه در آمده ــای نفت ــی کاه ــش ده ــد .البت ــه
ایـــن پـــروژه از نـــگاه دســـتاندرکاران آن
در مقایســـه بـــا روشهـــای مرســـوم و ســـنتی

پاالیـــش نفـــت منافـــع دیگـــری از جملـــه
کاهـــش هزینههـــا نیـــز دارد؛ چراکـــه ایـــن
روش نیازمنـــد هزینـــهی ســـوخت کمتـــری
اســـت و عربســـتان کـــه نیـــاز بـــه واردات
گاز دارد نیـــز میتوانـــد بـــا بهکارگیـــری
نفتخـــام مســـتقیماً محصـــوالت اولیـــهی
پتروش ــیمی تولی ــد و ص ــادر کن ــد .در همی ــن
خص ــوص یک ــی از مدی ــران ش ــرکت س ــابیک
بیـــان میکنـــد کـــه مراحـــل مطالعاتـــی
پـــروژه از دیدگاههـــای مختلـــف از جملـــه
ظرفیـــت ،انـــدازهی کلـــی مجتمـــع و نیـــروی

انس ــانی م ــورد نی ــاز و س ــایر م ــوارد بررس ــی
خواهـــد شـــد .از آنجـــا کـــه در برنامـــهی
اصالحـــات اقتصـــادی عربســـتان در مـــاه
ج ــاری (ک ــه ب ــه آن اش ــاره ش ــد) اش ــتغال نی ــز
یکـــی از مهم تریـــن مباحـــث اســـت انتظـــار
مـــیرود کـــه ایـــن پـــروژه بهطـــور مســـتقیم
یـــا غیرمســـتقیم حـــدود  100هـــزار فرصـــت
شـــغلی را ایجـــاد خواهـــد کـــرد و بههمیـــن
دلیـــل اســـت کـــه هزینـــهی احـــداث چنیـــن
پـــروژهای بـــا ایـــن ابعـــاد تـــا حـــدود ۳۰
میلیـــارد دالر بـــرآورد شـــده اســـت.
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تمایل عربستان به افزایش سرمایهگذاری در چین
خالـد الفلیـح وزیـر انـرژی عربسـتان سـعودی
جمعـهی گذشـته اعلام کـرد کـه کشـورش
درنظـر دارد سـرمایهگذاری خـود در صنعـت
انـرژی چیـن را افزایـش دهد و مشـارکت خود
را بـا ایـن کشـور در بخـش انـرژی بـه باالترین
سـطح برسـاند .این اظهارات در طول برگزاری
نشسـت گـروه  ۲۰در پکـن و پـس از دیـدار و
گفتگـو با معاون اول نخسـت وزیـر چین اعالم
شـد .وی اظهـار کـرد کـه عربسـتان سـعودی
امیـدوار اسـت بتواند بـا تمامی اسـتانهای چین
سـرمایهگذاری همکاری مشـترک داشـته باشد
و روابـط دوجانبـهی خـود بـا این کشـور را در

بخـش انـرژی و تولیـدات هیدروکربنـی (از
جملـه محصـوالت پتروشـیمی) توسـعه دهـد.
شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن سـرمایهگذاریها
در پروژههـای جدیـد بـا همـکاری صنـدوق
ذخیـرهی ارزی چیـن اجرائـی خواهـد شـد.
زمینههـای مشـترک مـورد عالقـهی طرفیـن
جهـت همـکاری عبارتنـد از :ذخیرهسـازی
نفتخـام ،اسـتخراج معـدن ،انرژیهـای
تجدیدپذیـر و توسـعهی صنعتی .همزمان با رفع
تحریمهـای غـرب علیه کشـورمان و بازگشـت
نفـت ایـران به بازارهـای جهانـی ،رقابت جهت
گرفتـن سـهم بـازار آسـیا (بهویـژه بـازار چیـن

کـه دومیـن مصرف کننـدهی بـزرگ نفتخام
در دنیاسـت) بیـن ایـران و عربسـتان سـعودی
افزایـش یافـت .شـرکت نفتـی  Aramcoو
شـرکت پتروشـیمی  Sabicپروژههـای جدیـد
را در قالـب سـرمایهگذاری مشـترک در چیـن
در دسـت توسـعه دارنـد .در ایـن راسـتا در
مـاه ژانویـه شـرکت آرامکـو اعلام کـرد کـه
جهـت سـرمایهگذاری در پاالیشـگاههای چین
در حـال رایزنـی بـا طرفهـای چینـی اسـت.
شـرکت  Sabicنیـز در مـاه می اعلام کرده بود
که جهت سـاخت یـک کارخانه پتروشـیمیایی
در چیـن بـه توافقـی دسـت یافتـه اسـت.

شرکتهای نفتی هندوستان بهدنبال خرید سهام روسنفت
وزیــر نفــت هندوســتان اعــام کــرد کــه
شــرکتهای نفتــی دولتــی ایــن کشــور
در حــال ارزیابــی شــرایط خریــد ســهام
شــرکت دولتــی روســنفت روســیه هســتند.
وی از ارائــهی جزئیــات بیشــتر در ایــن
زمینــه خــودداری نمــود .شــرکت دولتــی
نفــت روســنفت بــرای فــروش  19/5درصــد
ســهام خــود برنامهریــزی کــرده بــود امــا
کرملیــن آن را کاهــش داده و احتمــال
دارد ایــن ســهام را بیــن شــرکتهای چینــی
و هنــدی تقســیم نمایــد کــه البتــه هیــچ
اولویتــی بــرای ســرمایهگذاران قائــل نشــده

اســت .در ایــن میــان شــرکت دولتــی چیــن؛
( )CNPCنیــز مجدانــه بهدنبــال خریــد ســهام
روســنفت و حتــی داشــتن کنتــرل بیشــتری
از آنچــه کــه دولــت روســیه تمایــل دارد بــر
ایــن شــرکت اســت .مســکو نیــز درصــدد
یافتــن ســرمایهگذاری اســتراتژیک اســت
کــه حاضــر باشــد بــا داشــتن ســهام کمتــر،
مبلــغ بیشــتری پرداخــت کنــد کــه البتــه ایــن
امــر نوســانات قیمتــی بیشــتری در مقابــل
اعمــال تحریمهــای آمریــکا و اتحادیــه
اروپــا ایجــاد میکنــد .شــرکتهای
هنــدی دامنــهی حضــور خــود در روســیه را

گســترش میدهنــد؛ بهطــوری کــه ONGC

کــه بزرگتریــن شــرکت باالدســتی هنــد
اســت  ۱۵درصــد ســهام میــدان Vankorneft
روســنفت را خریــداری کــرده و مصمــم
اســت  ۱۱درصــد دیگــر ایــن ســهام را نیــز
خریــداری کنــد .همچنیــن شــرکتهای
نفتــی  IOC، Bharatو  Oil Indiaهنــد نیــز
توافــق کردهانــد در ایــن مــاه  23/9درصــد
از ســهام ایــن میــدان را خریــداری کــرده
و  29/9درصــد میــدان  TYNGDرا نیــز
مالــک شــوند.

سرمایهگذاری  ۸۰میلیارد دالری چین در نیجریه
نیجریــه چندیــن توافقنامــه در زمینــهی
احــداث تأسیســات نفــت و گاز بــه ارزش
 ۸۰میلیــارد دالر بــا شــرکتهای چینــی بــه
امضــاء رســاند .شــرکت دولتــی نفــت نیجریــه
( )NNPCضمــن اعــام ایــن مطلــب افــزود:
نیجریــه بهعنــوان یکــی از کشــورهای عضــو
اوپــک و بزرگتریــن تولیدکننــدهی نفــت
آفریقــا ،حــدود  ۷۰درصــد درآمدهــای نفتــی
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خــود را از محــل فــروش نفــت بهدســت
مــیآورد .امــا بــا گذشــت زمــان ،تأسیســات
نفــت و گاز ایــن کشــور نیــاز بــه تعمیــر و
بـهروز رســانی دارنــد .بــر اســاس ایــن گزارش
چهــار پاالیشــگاه نفتــی ایــن کشــور بهعلــت
ضعــف در عملیــات تعمیــر و نگهــداری،
ظرفیــت کامــل پاالیشــی خــود نرســیده اند
و در واقــع  ۸۰درصــد نیازهــای ایــن کشــور

بــه انــرژی از طریــق واردات ســوخت
گرانقیمــت تأمیــن میشــود .در ادام ـهی ایــن
گــزارش آمــده کــه ناتوانــی پاالیشــگاههای
فرســودهی نیجریــه جهــت پاالیــش نفتخــام
و حمــات شورشــیان بــه تأسیســات نفــت و
گاز ایــن کشــور باعــث شــده در چنــد هفتـهی
اخیــر تولیــد نفــت نیجریــه بــه کمتریــن ســطح
طــی  ۳۰ســال اخیــر برســد .در ســفر هفتــهی

گذشــته امانوئــل ایبــه کاچیکــو وزیــر نفــت
نیجریــه بــه پکــن توافقاتــی از جملــه مســائلی
نظیــر توســعه و بازســازی پاالیشــگاههای

فرســوده ،احــداث خطــوط لولــه ،نیــروگاه
بــرق و دیگــر مســائل مربــوط بــه انــرژی در
ایــن کشــور بهعمــل آمــد .در هفتـهی گذشــته

تولیــد نفــت نیجریــه حــدود  ۳۰۰هــزار بشــکه
در روزافزایــش یافــت و بــه یــک میلیــون و
 ۹۰۰هــزار بشــکه درروز رســید.

افزایش صادرات نفت روسیه به چین
روســیه درنظــر دارد در آینــدهی نزدیــک
جهــت رقابــت بــا کشــورهای خاورمیانــه و
حفــظ ســهم بــازار خــود در چیــن ،عرض ـهی
تولیــد بلندمــدت نفــت شــرکت روســنفت
را بــه روزانــه بیــش از  ۸۰۰هــزار بشــکه را
برســاند .رئیــس جمهــور روســیه در آخــر هفتــه
گذشــته بــا مســئول شــرکت  Xi Jinpingچیــن
جهــت افزایــش همکاریهــای دو کشــور در
زمینههــای مختلــف صنعــت و نیــز افزایــش

حجــم مبــادالت مالقــات نمــود .ایــن در حالــی
اســت کــه در ســال گذشــته و بهدنبــال وضعیــت
نامناســب اقتصــاد جهانــی حجــم مبــادالت
آنهــا کاهــش یافتــه بــود .امــا طــی چنــد
مــاه اخیــر روســیه بهعنــوان بزرگتریــن
عرضهکننــدهی نفــت بــه چیــن بــوده کــه بنــا
دارد عرضـهی نفتخــام خــود از طریــق خــط
لولــه بــه ایــن کشــور را نیــز افزایــش دهــد .این
در صورتــی اســت کــه ایــن تولیدکننــدهی

نفــت جایــگاه عربســتان را در چیــن از آن
خــود کــرد و تــاش میکنــد ســهم بــازار
خــود در ســایر مناطــق (بهویــژه چیــن و اروپــا)
را نیــز افزایــش دهــد .شــواهدی از تنظیــم
یــک قــرارداد بلندمــدت نفتخــام میــان ایــن
شــرکت روســی و شــرکتهای چینــی وجــود
دارد کــه بــه حفــظ ســهم بــازار ایــن کشــور در
چیــن کمــک میکنــد.

مشکل پاالیشگران خارجی مستقر در بریتانیا با جدایی این کشوراز اتحادیه اروپا
پاالیشــگاههای خارجــی مســتقر در بریتانیــا
در هفتــهی جــاری اعــام کردنــد کــه
بهدنبــال همهپرســی در بریتانیــا و جدایــی آن
از اتحادی ـهی اروپــا ،آنهــا میتواننــد برنام ـهی
خــود را بــا خــروج از ایــن اتحادیــه تطبیــق
دهنــد و طــی روزهــا و هفتههــای آینــده در
حــال رایزنــی بــا دولتهــای خــود و اعضــای
اتحادیــهی اروپــا در حــدود اولویتبنــدی
بخشهــا و الحــاق شــدن بــه آنهــا هســتند.
ایــن در حالــی اســت کــه صنعــت پاالیــش
نفتخــام در بریتانیــا در حــال حاضــر از

نظــر عرضــهی مــواد نفتــی در کشــور بیــش
از همیشــه اهمیــت دارد .از طرفــی نفــت و
فرآوردههــای آن از جملــه کاالهایــی هســتند
کــه در بازارهــای بینالمللــی در ســطح
وســیعی مبادلــه میشــوند و بنابرایــن ســؤاالتی
در خصــوص چشــمانداز عملیــات و اجــرای
ایــن برنامــه وجــود دارد کــه بایــد بــا دقــت
بیشــتر بــه آنهــا توجــه کــرد .شــایان ذکر اســت
کــه در حــال حاضــر انجمــن پاالیشــگران
انگلســتان ( )UKPIAشــش پاالیشــگاه فعــال
در ایــن کشــور دارد .گرچــه در حــال حاضــر

ایــن پاالیشــگران از عــدم تأثیرپذیــری صنعــت
خــود در جدایــی از اتحادیــه اروپــا ســخن
گفتهانــد امــا بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره دارنــد
کــه اگــر ایــن جدایــی موجــب وضــع حقــوق
و عــوارض گمرکــی بــر تجــارت نفــت و
فــرآورده ی آنهــا شــود میتوانــد بــر حجــم
فعالیــت آنهــا در رابطــه بــا اعضــای اتحادیــه یــا
کشــورهای خــارج از آن نیــز اثرگــذار باشــد.
انگلســتان پــس از نــروژ دومیــن تولیدکننــدهی
نفــت در اروپــا بهشــمار مــیرود.

همراهی مکزیک با آمریکا و کانادا در تعهد به عدم انتشار گاز متان
بــر اســاس اعــام کاخ ســفید ،مکزیــک
جهــت کاهــش انتشــار گاز متــان (حداقــل
 ۴۰درصــد تــا ســال  )۲۰۲۵از منابــع نفــت
و گاز تولیــدی خــود بــه آمریــکا و کانــادا
خواهــد پیوســت .ایــن تصمیــم همتــرازی
بیســابقهای در بیــن کشــورهای آمریــکای
شــمالی در مبحــث مربــوط بــه اهــداف انــرژی
و آب و هــوا ایجــاد خواهــد کــرد .در مــاه

مــارس ســال جــاری اوبامــا و ترادئــو نخســت
وزیــر کانــادا متعهــد شــدند بهصــورت
مشــترک قوانینــی را جهــت کاهــش ۴۰-۴۵
درصــدی انتشــار گاز متــان تــا ســال ۲۰۲۵
توســعه دهنــد .آمریــکا همــواره قوانینــی
را پیشــنهاد کــرده کــه بــه موجــب آن
شــرکتهای فعــال در بخــش نفــت و گاز
ملــزم بــه محدودیــت انتشــار گاز متــان از

تجهیــزات قدیمــی و جدیــد خــود هســتند .در
ســال گذشــته آمریــکا و کانــادا و مکزیــک
بهترتیــب بهطــور میانگیــن  3/7 ،9/43و
 2/27میلیــون بشــکه نفتخــام در روز تولیــد
کردهانــد .کانــادا همچنیــن درنظــر دارد
تــا ســال  ۲۰۲۵میــادی  ۵۰درصــد تولیــد
بــرق خــود را از منابــع غیرفســیلی تأمیــن
کنــد کــه عمــدهی ایــن منابــع شــامل انــرژی
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اتمــی و انــرژی آبــی اســت .در ســال گذشــته
یکســوم تولیــد بــرق ایــاالت متحــدهی
آمریــکا از محــل انــرژی اتمــی و انــرژی آبــی
و در کنــار منابــع بــادی و خورشــیدی خواهــد

بــود .انتظــار مـیرود کــه ایــن میــزان تــا ســال
 ۲۰۲۵بــه  ۴۱درصــد نیــز افزایــش یابــد .البتــه
شــرکتهای فعــال در بخــش نفــت و گاز در
آمریــکا بــا توجــه بــه هزینههــا و ضوابطــی

کــه بــه آنهــا تحمیــل میشــود همــواره در
برابــر اعمــال قوانیــن محدودکننــدهی انتشــار
گاز متــان از خــود مقاومــت نشــان دادهانــد.

تصویب قانون لزوم افشای پرداختهای نفتی در آمریکا
کمیســیون ارز و اوراق بهــادار ()SEC
آمریــکا طــی هفت ـهی جــاری تصویــب کــرد
کــه شــرکتهای نفــت و گاز فعــال در ایــن
کشــور بایــد رقــم پرداختــی بــه دولتهــای
سراســر جهــان را بــه ایــن کمیســیون اظهــار
نماینــد .ایــن قانــون شــامل اظهــار پرداختیهــا
بــرای فعالیتهــای تجــاری عمومــی اســت
کــه شــرکتهای نفــت و گاز بــرای ثبــت
گزارشهــای ســاالنه پرداخــت میکننــد
و حتــی پرداختهــا در خصــوص مــوارد
جزئــی پــروژه را نیــز شــامل میشــود .ایــن
قانــون جایگزیــن قانــون دولــت فــدرال در
ســال  ۲۰۱۳خواهــد شــد .کنگــرهی آمریــکا
در ســال  ۲۰۱۰موضــوع شــفافیت پرداختهــا

را در قانــون اصالحــات مالــی Dodd-Frank

بهعنــوان راهــی بــرای مبــارزه بــا فســاد در
کشــورهای دارای منابــع غنــی بــه تصویــب
رســاند امــا مخالفــان فعــال در بخــش صنعــت
و همچنیــن حقوقدانــان مخالــف ایــن طــرح،
همــواره اجــرای ایــن قانــون را بــه تأخیــر
میانداختنــد .از طرفــی بهدلیــل اینکــه
افشــای اطالعــات مربــوط بــه پروژههــا از
ارزش اطالعــات ارائــه شــده میکاهــد و
رقبــا نیــز از ایــن اطالعــات اســتفاده میکننــد،
شــرکتهای فعــال در صنایــع نفــت و گاز از
ابــراز آن نگرانــی داشــتند .ســابق بر ایــن اطالع
از مبالــغ زیــاد اجــاره ی پرداختــی شــرکت ها
مســئلهای ناشــناخته محســوب میشــد .امــا

اکنــون ایــن موضــوع نیــز میتوانــد بــر
مناقصههــای رقبــا در بخشهــای مختلــف
اثرگــذار باشــد .بــر اســاس نظــر Stephen
Comstock؛ رئیــس انجمــن نفــت آمریــکا،
قانــون جدیــد ،شــرکتهای آمریکایــی را
وادار بــه افشــای اطالعــات خصوصــی میکنــد
و رقبــا از آن بهرهمنــد می شــوند .حــال آنکــه
شــرکتهای خارجــی فعــال در ایــن صنعــت
چنیــن محدودیتــی ندارنــد .ایــن قانــون
میتوانــد در پروژههــای آتــی بــرای تعــداد
محــدودی از بازیگــران بــزرگ ایــن صنعــت
مزیتهایــی داشــته باشــد و بــه بخــش اشــتغال
کشــور نیــز آســیبی اساســی وارد کنــد.

فروش بخش دیگری از سهام پاالیشگاه شرکت Essar
شــرکت هنــدی  Essarکــه در صنایــع مختلــف
نفــت ،فــوالد و  ...فعالیــت میکنــد در
جســتجوی خریــدار بــرای بخــش دیگــری از
ســهام پاالیشــگاه  Vadinarبــا ظرفیــت ۴۰۰
هــزار بشــکه در روز در غــرب کشــور (ایالــت
 )Gujaratاســت تــا بتوانــد بدهیهــای خــود
را بپــردازد .بــا گذشــت یکســال از اولیــن
توافــق کــه طــی آن شــرکت  Essarبــه ایــن
نتیجــه رســید کــه  ۴۹درصــد از ســهام ایــن
پاالیشــگاه را بــه شــرکت دولتــی روســنفت
روســیه واگــذار کنــد .ایــن شــرکت دوبــاره
بــرای واگــذاری  ۲۵درصــد دیگــر از ســهام
ایــن پاالیشــگاه مذاکــره بــا معاملهگــران و
شــرکتهای نفتــی عالقمنــد بــه خریــد بخــش
دیگــری از ســهام ایــن پاالیشــگاه را نیــز آغــاز
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کــرده اســت .بــر اســاس منابــع موجــود در
صنعــت نفــت ،شــرکتهای معتبــر و عالقمنــد
بــه خریــد ســهام پاالیشــگاه مذکــور عبارتنــد از:
شــرکت نفــت عربســتان (آرامکــو) ،شــرکت
ملــی نفــت ایــران یــا یــک شــرکت ایرانــی و
شــرکتهای Trafigura ، vitolو .Mercuria
اقــدام اخیــر ایــن شــرکت در نتیجهی فشــارهایی
بــوده کــه توســط بانکهــای دولتــی هنــد و
دولــت ایــن کشــور بــرای پرداخــت بدهیهــای
ایــن شــرکت اعمــال شــده اســت .از طرفــی در
حالــی کــه روســنفت مشــغول نهایــی کــردن
معاملـهی خریــد بخــش عمــدهای از ســهام ایــن
پاالیشــگاه اســت شــرکتهای نفتــی دولتــی
هنــد ماننــد  ONGCو  IOCمعامــات چنــد
میلیــارد دالری خــود را بــرای خریــد میادیــن

روســیه بــا شــرکتهای روســی نهایــی و قطعــی
کردهانــد .تــا کنــون بهطــور مکــرر و بهدلیــل
اختالفنظــر بــر ســر ارزشگــذاری ،معامل ـهی
فــروش ســهام ایــن پاالیشــگاه بــه شــرکت
روســنفت بــه تعویــق افتــاده اســت .در مــاه
گذشــته شــرکت  Essarدر معاملــهی دیگــری
اقــدام بــه فــروش  ۵۰درصــد ســهام خــود بــه
ارزش  ۵میلیــون دالر در پاالیشــگاه مومباســا در
کنیــا بــا ظرفیــت روزانــه  ۷۰هــزار بشــکه کــرد
کــه از ســال  ۲۰۱۳فــروش آنــرا اعــام کــرده
بــود .شــرکت  Essarهمچنیــن درنظــر دارد
نســبت بــه فــروش پاالیشــگاه  Stanlowخــود بــا
ظرفیــت  ۲۴۶هــزار بشــکه در روز در انگلســتان
اقــدام نمایــد.

