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اخبار داخلی و بین المللی

پیش��ینه رواب��ط اقتصادی و حتی سیاس��ی 
ایران و فرانسه به دوران باستان باز می گردد، 
زمانی که تجار و بازرگان��ان »فینیقیه« بارها با 
همتایان ایرانی خود داد و س��تد می کردند و 
با گذشت زمان این روابط قرن به قرن توسعه 
یافت. کشف طالی س��یاه در ایران، منجر به 
بازگش��ایی فص��ل نوینی در رواب��ط تهران-
پاریس ش��د به طوری ک��ه در ط��ول بیش از 
یکصد س��ال از کشف نفت خام و گاز طبیعی 
در ایران، ش��رکت هاي فرانسوی قراردادهای 
متعددی با ش��رکت های نفت��ی ایرانی منعقد 
کردند. زمانی ک��ه از پیش��ینه همکاری های 
نفت��ی بین ایران و فرانس��ه یاد می ش��ود قطعاً 
نام یک ش��رکت بیش از س��ایر شرکت های 
فرانس��وی برای مس��ئوالن و حتی مردم ایران 
نام آش��ناتر به نظر می رس��د. توتال فرانسه در 
طول س��ه دهه گذش��ته تاکنون قراردادهای 
مختل��ف نفتی همچون قرارداد طرح توس��عه 
میدان سیری، توسعه فاز 2 و 3 میدان مشترک 
گازی پ��ارس جنوبی، قرارداد توس��عه میدان 
نفت��ی درود و قراردادهای فروش نفت خام با 
شرکت ملی نفت ایران امضا کرده و به اعتقاد 
کارشناس��ان و صاحب نظ��ران، این ش��رکت 
فرانسوی در اجرای طرح ها و پروژه های نفت 
و گازی خ��ود در ایران از آخرین دانش فنی 
و تکنولوژی ه��ای روز جهان اس��تفاده کرده 

است. 
لبخند الیزه به توافق ایران و توتال

همزم��ان با س��فر دکتر »حس��ن روحانی« 
رئی��س جمهوری اس��المی ایران ب��ه پاریس 
و دی��دار با »فرانس��و اوالن��د« رئیس جمهور 
فرانس��ه، رک��ن الدی��ن ج��وادی مدیرعامل 
ش��رکت ملی نف��ت ایران و یک��ی از مدیران 
ارشد شرکت توتال فرانس��ه در حضور بیژن 
زنگنه وزیر نف��ت ای��ران و پاتکریک پویان 
مدیرعام��ل توت��ال یادداش��ت تفاهمی را در 

کاخ الیزه امضا کردند. »پاتریک پویان« مدیر 
ش��رکت توتال درباره امضای این یادداشت 
تفاهم نفتی با ش��رکت ملی نفت ایران، گفته 
است: پس از دیدار رؤسای جمهوری ایران و 
فرانسه در کاخ الیزه، این شرکت فرانسوی با 
ایران برای خرید نفت خام یک قرارداد امضا 
می کند. وی تأکید کرده است: شرکت توتال 
فرانسه در نظر دارد برای خرید روزانه 150 تا 
200 هزار بشکه نفت خام یک قرارداد با ایران 
امضا کند. مدیرعام��ل توتال پیش از امضای 
این یادداش��ت همکاری با شرکت ملی نفت 
درباره بازگشت به صنعت نفت ایران، تأکید 
ک��رده بود: توتال پی��ش از این حضور فعالی 
در ایران داش��ته و نس��بت ب��ه تعهدهای خود 
وفادار بوده اس��ت، واضح است که ما اجرای 
پروژه های دیگر با ایران را پیش بینی می کنیم 

اما آنها به گفتگوهای بیشتری نیاز دارد.
صنعت نفت ایران، جذاب و طالیی 

با لغو تحریم ها، شرکت های بزرگ و معتبر 
نفتی جهان برای در اختیار گرفتن پروژه های 
در صنعت نفت ایران صف کش��یده اند. البته 
اش��تیاق و انگیزه ش��رکت های ب��زرگ نفتی 

جهان برای حضور در صنایع نفت و گاز ایران 
هم بی دلیل نیس��ت. ایران با در اختیار داشتن 
بیش از 157 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت 
نفت خام و 34 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز 
طبیعی، در مجم��وع دارنده بزرگترین ذخایر 
هیدروکربوری جهان اس��ت. با وجود سقوط 
آزاد قیمت طالی سیاه در بازار جهانی، نفت 
ایران کماکان برای شرکت های بزرگ جهان 
جذاب اس��ت. هزینه های اکتشاف، استخراج 
و توس��عه نف��ت و گاز در ایران بس��یار پایین 
بوده و در حالی که اج��رای طرح های جدید 
نفت��ی حتی در برخی از کش��ورهای حاش��یه 
خلیج فارس با ابهامات متعدد اقتصادی همراه 
شده اما تولید و توس��عه نفت و گاز در ایران 
کم��اکان س��ودآور و ج��ذاب اس��ت. ایران 
از ضریب ب��االی امنیت برخ��وردار بوده در 
حالی که گروه های تروریستی در کشورهای 
مختلف نفتِی خاورمیانه فعالیت دارند. صنعت 
نفت ایران بدون شک امن ترین صنعت نفت 
منطقه خاورمیانه برای توسعه و سرمایه گذاری 
است. از این رو در کنار توتاِل فرانسه در طول 
چند ماه گذشته تاکنون شرکت های مختلف 

امضای تفاهم نامه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرتوتال در حضور روسای جمهور ایران و فرانسه

گام نخست گشوده شدن بازارهای جهانی به سوی صنعت نفت ایران برداشته شد
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نفتی اروپایی و آس��یایی همچون لوک اویل 
روس��یه، اِنی ایتالیا، اینپکس ژاپن، هیوندایی 
کره جنوبی، گازپروم روسیه، پتروناس مالزی 
و چندین و چند ش��رکت ب��زرگ نفتی عزم 
خود را برای بازگش��ت به صنعت نفت جزم 

کرده اند.
انتظارات ایران از ش�رکت های نفتی 

خارجی چیست؟
در شرایطی که صنعت نفت ایران با صف 
بازگشت شرکت های نفتی جهان روبروست، 
رکن الدین جوادی مدیرعامل ش��رکت ملی 
نفت ایران با بی��ان اینکه HSE به عنوان کلید 
واژه اصلي همکاري هاي شرکت ملی نفت با 
شرکت هاي خارجی است، می گوید: تمامی 
شرکت های خارجی موظف  به پذیرش یک 
تعهد ش��فاف و ج��دي در رابطه ب��ا اجرای 
ضواب��ط بهداش��ت، ایمنی و محیط زیس��ت 
در قرارداده��ای توس��عه بخ��ش باالدس��تی 
صنع��ت نفت ایران هس��تند. در کنار رعایت 
الزامات HSE، افزایش س��هم س��ازندگان و 
صنعتگران ایرانی در اجرای پروژه های نفت 
و گاز کشور، از دیگر انتظارات شرکت ملی 
نفت از طرف های خارجی است. مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه براساس 
قوانین کش��ور حداقل سهم ساخت داخل در 
پروژه های نفت و گاز کش��ور 51 درصد از 
س��هم هر قرارداد نفتی است، تأکید می کند: 
در قراردادهای��ي که امروزه در کش��ور اجرا 
مي شود، سهم س��اخت داخل غالباً باالي 65 
درصد و تا 68 درصد هم است و بنابراین، این 
مهم به دلیل پیشرفت هاي حاصل در طول دو 
دهه گذشته در عمل تحقق پیدا کرده است. 
از این رو انتظار این است که در قراردادهاي 
توسعه، شرکت هاي طرف قرارداد با شرکت 
مل��ی نف��ت ایران این س��هم س��اخت داخل 
را از حداق��ل 70 درصد آغ��از کنند. وی از 
انتق��ال دانش و تکنولوژي به عنوان س��ومین 
پیش شرط همکاری با شرکت های بین المللی 
در صنع��ت نفت ایران نام می ب��رد و یادآور 
می شود: ش��رکت هاي بزرگي که در گذشته 

در ای��ران کار کرده ان��د به خاط��ر دارند که 
بس��یاري از تجهیزاتشان را در ایران ساختند، 
نمایندگانش��ان را در کارخانج��ات ایران��ی 
مستقر کردند و کمک کردند سازنده ایراني 
ب��ا اس��تانداردهاي آن روز جه��ان ارتقا پیدا 
کند. معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه این، 
یعني انتقال تکنولوژي که تعهد به اجرای آن 
را کماکان از ش��رکت هاي بین المللي انتظار 
داریم، اعالم می کند: البته اگر ش��رکت های 
خارجی عالقه مند باش��ند در ایران در جایي 
ب��راي س��اخت کاال س��رمایه گذاري کنند، 
از این س��رمایه گذارِی جدید قطعاً اس��تقبال 
خواهی��م ک��رد .در چارچ��وب قراردادهاي 
IPC این فرصت ایجاد شده که شرکت هاي 
توسعه دهنده در بهره برداري از این قراردادها 
و پروژه ه��ا حضور طوالني ت��ري براي یک 
یا دو دهه داش��ته باش��ند. بنابراین انتظار این 
اس��ت که ش��روع این کار بهره ب��رداري در 
هر پروژه اي که بهره برداري به ش��رکت هاي 
مشترک ایراني و خارجي با سهم حداکثری 
شریک ایرانی داده شود. مدیرعامل شرکت 
ملی نف��ت با اع��الم اینکه در ش��رکت های 
بهره بردار نفت و گاز مش��ترک سهم شریک 
ایران��ی باید 90 ت��ا 95 درصد تعیین ش��ود، 
تصری��ح می کند: در نهایت س��هم ش��ریک 
ایرانی به بیش از 99 درصد مي تواند افزایش 
یابد زی��را قابلیت هاي ایران��ي همان طور که 
سال هاي سال بعد از اجرا توسط شرکت هاي 
بین الملل��ي بهره ب��رداري را به روش مطلوب 
انج��ام داده اند، قابلیت موجود اس��ت. با این 
وج��ود اج��رای تعه��دات و مس��ئولیت های 
اجتماعی از دیگر پیش ش��رط های همکاری 
با ش��رکت های بزرگ خارجی اس��ت جایی 
که جوادی تاکید می کن��د: انتظار داریم در 
پیش��نهادات توس��عه زیرس��اخت ها به عنوان 
بخش��ي از توس��عه، منابع هیدروکربوری در 
کشور مورد توجه قرار گیرد، مسئولیت های 
اجتماعی با فرهن��گ ایراني و نیازمندي هاي 
مناطقي که در آن جا سرمایه گذاري مي شود 
سرعت بیشتري یابد و شرایط زندگِي مناسبي 

براي س��اکنین بومی فراهم شود. وی با اعالم 
اینک��ه در اجرای طرح توس��عه میادین نفت 
و گاز پیاده س��ازِی آخری��ن اس��تانداردهاي 
اجرای��ي و آخرین دان��ش و تکنولوژي ها را 
انتظ��ار داریم به کار گرفته ش��ود، می گوید: 
عالوه بر این، مدیریت پیشرفته و ساختار روز 
براي اینکه شرکت هاي ایراني هم  بتوانند در 
ای��ن زمینه در مقیاس جهاني حضور یابند، از 

انتظارات ماست.
فن آوری ه�ای نوی�ن ارمغ�ان نفت�ی 

توتال
همس��و ب��ا امض��ای یادداش��ت تفاهم 
هم��کاری نفت��ی بی��ن توت��ال فرانس��ه و 
ش��رکت مل��ی نف��ت ای��ران در پاریس، 
»اس��تفان میش��ل« مدیر بخش خاورمیانه 
و ش��مال آفریق��ای توتال فرانس��ه حدود 
س��ه ماه قبل در یک کنفران��س نفتی در 
تهران در تش��ریح اهداف بازگشت توتال 
به صنعت نف��ت ایران، گفته ب��ود: اولین 
مشارکت نفتی ش��رکت توتال فرانسه در 
ای��ران به س��ال 1995 می��الدی و اجرای 
طرح ه��ای پارس جنوب��ی ب��از می گردد. 
این مقام ارش��د توت��ال از تأمین فاینانس، 
تأمی��ن و ارائه فناوری ه��ای روز و دانش 
فنی به عنوان سه برنامه جدید کاری توتال 
در ای��ران یاد ک��رد و یادآور ش��د: یکی 
از مهمتری��ن برنامه ه��ای پیش روی توتال 
برای اج��رای پروژه های نف��ت و گاز در 
ایران و س��ایر نقاط جهان کاهش و پایین 
آوردن هزینه های تولید نفت و گاز است. 
مدیر بخش خاورمیانه و ش��مال آفریقای 
توتال فرانس��ه از ض��رورت به کارگیری 
تکنولوژی های نوین و فناوری های به روز 
جهان برای کاهش هزینه های تولید نفت 
و گاز س��خن گفت و تأکید ک��رد: توتال از 
آخری��ن تکنولوژی ه��ای روز جه��ان برای 
توس��عه صنعت نفت و گاز برخوردار اس��ت 
و س��عی می کنیم در کنار کاهش هزینه های 
تولی��د، افزایش ضریب بازیاف��ت و افزایش 

بهره وری را هم در دستور کار قرار دهیم. 
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تولید نفت خام ایران در برنامه شش��م توسعه با 
1/7 میلیون بش��که در روز افزایش به 5/7 میلیون 
بش��که بال��غ خواهد ش��د. مهندس رک��ن الدین 
ج��وادی مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران با 
اش��اره به ش��مارش معکوس آغاز تولید نفت از 
دو میدان نفتی غرب کارون گفت: ظرفیت تولید 
نفت کش��ور به زودی به میزان 90 هزار بش��که در 
روز افزایش خواهد یافت. 75 هزار بشکه افزایش 
تولید متعلق به میدان آزادگان شمالی خواهد بود. 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با ابراز رضایت 
از پیشرفت قابل قبول میادین مشترک نفتی کشور 
شامل آذر، آزادگان جنوبی، فروزان، یادآوران و 
الیه نفتی پارس جنوبی گفت: ش��مارش معکوس 
به منظور افزایش تولید نفت خام از برخی میادین 
غ��رب کارون همچون آزادگان ش��مالی و یاران 
شمالی آغاز شده است. مجوز توسعه میادین نفتی 
غرب کارون در دی ماه س��ال گذش��ته از س��وی 
شورای اقتصاد بر اساس بند "ق" تبصره )2( قانون 
بودجه سال 1393 کل کشور صادر شد. بر اساس 
مکانی��زم پیش بینی ش��ده در بند قانون��ی مزبور، 
افزایش تولید نفت و گاز با س��رمایه گذاری انجام 
شده از س��وی بخش های ذیربط انجام و عایدات 
طرح ه��ای مزبور ب��رای تأمی��ن بازپرداخت منابع 

س��رمایه  گذاری شده مورد اس��تفاده قرار خواهد 
گرفت. ماده قانونی مزب��ور مجوز یکصد میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری ساالنه در طرح های افزایش 
تولید نفت و گاز، طرح های بهینه س��ازی مصرف 
و طرح های مشابه در حوزه صنعت نفت را صادر 
کرده است. شرکت مهندس و توسعه نفت )متن( 
اج��رای طرح مزب��ور را بر عه��ده دارد.  مهندس 
زنگنه وزیر نفت نیز توس��عه میادی��ن نفتی غرب 
کارون را در شمار مهم ترین اولویت های صنعت 
نفت ذکر کرده است. مهندس جوادی مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران با اشاره به انجام تمهیدات 
 Early( الزم ب��ه منظور اجرای تولی��د زودهنگام
Production( از می��دان یاران ش��مالی به میزان 
15 هزار بش��که در روز با اعالم اینکه تا کنون 20 
حلقه چ��اه در این میدان حفاری ش��ده و پس از 
تکمیل برخی از تأسیس��ات سطح االرضی، تولید 
نفت از این میدان آغاز خواهد ش��د، اعالم کرد: 
پیش��رفت توس��عه میدان نفتی مزبور به 80 درصد 
رسیده اس��ت. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
در ادامه با اش��اره به پیشرفت عملیات اجرائی در 
میدان نفتی آزادگان شمالی و ساخت بخش هایی 
از نیروگاه، ایجاد تأسیس��ات گاز، حفاری چاه ها، 
احداث خطوط لوله و تأسیس��ات فرآورش نفت، 

مجموع پیشرفت طرح مزبور را حدود 97 درصد 
ذکر ک��رده و این ط��رح را دومین ط��رح آماده 
تولید ش��رکت ملی نفت ایران دانس��ت. به گفته 
مهندس ج��وادی، با وجود راه اندازی بخش��ی از 
تلمبه خان��ه نفت در منطقه غ��رب کارون تا پایان 
سال، تا راه اندازی کامل آن، نفت تولیدی میدان 
آزادگان ش��مالی موقتاً از طریق بوس��تر اهواز به 
مبادی صادراتی پمپاژ خواهد ش��د. شرکت ملی 
نف��ت ای��ران در راس��تای تحقق اه��داف اقتصاد 
مقاومتی، توسعه س��ریع میادین نفتی منطقه غرب 
کارون را در اولویت ه��ای خود قرار داده اس��ت 
و تاکن��ون عالوه بر دریاف��ت مجوزهای دولتی و 
مجوز شورای اقتصاد، مجوز هیأت امنای صندوق 
توس��عه ملی را به منظور تأمین بخشی از نیازهای 
س��رمایه ای توس��عه میادین مزبور دریافت کرده 
اس��ت. با این وجود ت��ا قبل از طی ش��دن کامل 
مراحل تأمین مالی، توس��عه میادین مورد اشاره از 
محل منابع مالی شرکت ملی نفت ایران آغاز شده 
است. با برداش��ته شدن رسمی تحریم های فروش 
نف��ت ایران، ش��رکت مل��ی نفت برنام��ه ضربتی 
افزایش تولید نفت خود را به منظور بازیابی سهم 
ایران از بازار جهانی نفت در دستور کار قرار داده 

است.

فازه��ای 15 و 16 می��دان ب��زرگ گازی 
پارس جنوبی با حض��ور رئیس جمهور، وزیر 
نفت، مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفت ایران و 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در روز 
21 دی ماه به بهره برداری رس��ید. رکن الدین 
جوادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ای��ران در آیین افتتاح فازهای 15 و 
16 میدان گازی پارس جنوبی که در حضور 
رئی��س جمهور دکتر حس��ن روحانی و وزیر 
نفت برگزار شد، با اشاره به تولیدات مختلف 
و متن��وع این فازه��ا از جمل��ه 50 میلیون متر 
مکعب گاز طبیع��ی در روز گفت: به زودی 
تولی��د گاز از س��ایر فازهای در حال توس��عه 
پارس جنوبی آغاز خواهد ش��د. طرح توسعه 
فازهای 15 و 16 پارس جنوبی با هدف تولید 
روزان��ه 50 میلیون متر مکعب گاز ش��یرین، 

روزانه 80 هزار بش��که میعانات گازی و 400 
ت��ن گوگ��رد و نیز یک میلیون ت��ن اتان و به 
همی��ن می��زان گاز مایع )LPG( در س��ال به 
اجرا درآمده اس��ت. گاز تولیدی این فازها به 
تأمین نیازهای فزاین��ده داخلی در بخش های 
خانگی تجاری، صنایع عمده و نیز واحدهای 
پتروش��یمی اختصاص خواهد یافت. همچنین 
اتان و گاز مایع تولیدی از جمله خوراک های 
دارای مزی��ت ب��رای واحدهای پتروش��یمی 
موجود و در دس��ت س��اخت در کشور است 
ک��ه ظرفیت تولی��د محصوالت پتروش��یمی 
کشور را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد 
داد. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
ات��ان تولیدی در ای��ن فازها با ه��دف تأمین 
بر  پتروش��یمی واقع  خ��وراک مجتمع ه��ای 
مس��یر خط لوله اتیلن غرب و واحدهای واقع 

در قطب دوم پتروش��یمی عس��لویه تخصیص 
خواه��د یافت. مدیرعامل ش��رکت ملی نفت 
ایران با تصریح بر حرکت مس��تمر و پرشتاب 
در توس��عه فازه��ای باقیمان��ده پارس جنوبی 
اعالم کرد: با توجه به پیش��رفت فعلی فازهای 
20 و 21 در صورت ت��داوم عملیات اجرایی 
پاالیش��گاه های فازهای مزبور تا تابستان سال 
آینده، ای��ن فازها آماده راه ان��دازی و تولید 
گاز می ش��وند. به گفته مهن��دس جوادی، با 
بهره ب��رداری از این فازها ح��دود 50 میلیون 
متر مکعب گاز جدید به تولید خواهد رس��ید. 
دکتر حس��ن روحانی رئیس جمهور اسالمی 
ایران در این مراس��م با اشاره به اینکه تکمیل 
پروژه ه��ای پارس جنوبی مظه��ر غیرت ملی 
اس��ت، تصریح کرد: دولت از هیچ تالش��ی 
برای تکمیل سریع تر پروژه های پارس جنوبی 

میادین مشترک، گذرگاه بازیابی سهم ایران از بازار جهانی نفت

افتتاح ایرانی ترین فازهای پارس جنوبی
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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 129

 شرکت های مهم بین المللی نفتی بار دیگر ناتوانی 
خود را در تأمین تراز مالی، پرداخت بدهی ها و توزیع 
سود سهامداران در صورت ادامه کاهش قیمت نفت 
ت��ا زیر 40 دالر در هر بش��که اعالم ک��رده و بر عدم 
کاهش بیش��تر هزینه ها و فروش دارایی ها ی خود در 
 BP سال آتی تأکید نمودند. در این میان، شرکت های
و Total امیدوار بودند که هزینه های سرمایه گذاری 
خود را از طریق منابع مالی جاری تا س��ال 2017 و با 
قیمت هر بش��که نفت برنت دریای ش��مال بازاي 60 
دالر پوشش دهند. شرکت ِشورون نیز برنامه ي مشابه 
فوق را داش��ته اما این ش��رکت ها در حالی وارد سال 

جدید میالدی می ش��وند که هر بشکه نفت خام برنت 
در ب��ازار زیر 40 دالر می باش��د که 10 دالر/بش��که 
زی��ر قیمت های اواخ��ر اکتبر و 20 دالر /بش��که زیر 
قیمت های بازار در اواخر س��ال گذش��ته است. گفته 
می ش��ود که با کاهش قیمت 10 دالر در هر بش��که، 
سود ش��رکت های مهم نفتی تقریباً به میزان 2/0-3/5 
میلیارد دالر در بخش باالدستی کاهش خواهد یافت. 
 )BG(شرکت شل نیز که اخیراً شرکت گاز انگلستان
را خری��داری کرده، ادعا نموده که اگرچه از کاهش 
قیمت ها زیان خواهد دید اما با ادغام فعالیت های خود 
با BG می تواند تا حدود زیادی مش��کالت را تحمل 

نماید. این ش��رکت در مقایس��ه با برنامه ي قبلی خود 
از هزینه های سرمایه گذاری برای سال 2016 به میزان 
0/2 میلیارد دالر کاس��ته و فق��ط 33 میلیارد دالر در 
سال 2016 در بخش باالدستی سرمایه گذاری خواهد 
نمود. البته ش��ل ادعا کرده است که پس از در دست 
گرفتن BG اقداماتی را نیز در راس��تای فروش بیشتر 
بخشی از دارایی ها دنبال خواهد کرد به طوری که رقم 
آن را برای س��ال های 18-2016 به میزان 30 میلیارد 
دالر برآورد نموده اس��ت. این شرکت تالش می کند 
که در س��ال 2016 از هزینه ه��ای عملیاتی خود نیز تا 

میزان 0/3 میلیارد دالر بکاهد.

 دولت چین به منظور دستیابی به اهداف خود در 
راس��تای کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای تا سال 
2030 برنامه های��ی را برای کاه��ش مصرف انرژی 
در نظ��ر گرفت��ه اس��ت. در اولین اق��دام و با هدف 
کاهش س��هم زغال سنگ در س��بد انرژی مصرفی 
کش��ور، دولت چین تصمیم گرفته اس��ت تا از سال 
آینده و به مدت س��ه سال هیچ مجوز جدیدی برای 
اس��تخراج زغال سنگ صادر نشود و سهم آن را در 
سال 2016 در س��طح 6/62 درصد کل انرژی اولیه 
مصرفی در کش��ور حفظ کن��د. از طرفی، دولت با 
ای��ن اقدام س��عی خواه��د نمود که س��هم مصرف 

س��وخت های غیرفسیلی را در س��ال 2016 به 2/13 
درصد افزای��ش دهد. در مورد س��هم مصرف گاز 
طبیع��ی نیز ه��دف 2/6 درصدی را برای این س��ال 
دنب��ال می نماید. در مورد نفت نی��ز دولت تقاضای 
ظاه��ری کش��ور را در س��طح 550 میلی��ون تن در 
سال)11 میلیون بشکه در روز ( در نظر گرفته است 
اگرچه مقدار آن در ده ماهه اول س��ال 2015 به دلیل 
ذخیره سازی استراتژیک و ایجاد تقاضای جدید از 
سوی پاالیشگران مستقل، حدود 2/11 میلیون بشکه 
در روز بود. در مجموع مصرف انرژی چین در سال 
2015 نسبت به 2014 رقمی حدود 9/0 در صد رشد 

داشت و به 3/4 میلیارد تن معادل زغال سنگ رسید 
ک��ه مقدار آن با توج��ه به ه��دف 0/4 میلیارد تنِی 
در نظر گرفته ش��ده در دوازدهمین برنامه پنجس��اله 
تنظیم��ی در س��ال 2013، بیش��تر ب��وده اس��ت. اما 
ظرفیت س��ازی در بخش سوخت های غیرفسیلی نیز 
بیش��تر از اهداف در نظر گرفته ش��ده بوده که دلیل 
آن "ایجاد و احداث تأسیس��ات جدید نیروگاه های 
تولید ب��رق بیش از برنامه تنظیم��ی" اعالم گردیده 
است. در سال 2015 س��هم زغال سنگ مصرفی در 
س��بد انرژی چین حجمی بالغ ب��ر 4/64 در صد بود 

که از 1/66 در صد در سال 2014 کمتر می باشد.

ب��ر اس��اس گ��زارش موسس��ه خدم��ات نفتی 
انتظار می رود ک��ه میزان فعالیت های   Derrick
مربوط به ادغام و مالکیت شرکت های نفتی که در 
س��ال 2015 به کمترین مقدار خود رسیده بود، در 
س��ال 2016 با افزایش همراه گردد. گفته می شود 

که این نتیجه گیری بر اس��اس مطالعه ای است که 
در مورد بیش از 60 ش��رکت نفت��ی آمریکایی و 
همچنین روند حجم معامالت در مورد دارایی های 
آنه��ا در نقاط مهم آمریکا صورت گرفته اس��ت. 
به عب��ارت دیگر، در س��ال 2015 با کاهش قیمت 

نفت و بحرانی که این صنعت با آن مواجه گردید، 
میزان معامالت مربوط به دارایی های نفتی از 101 
میلیارد دالر در 2014 به 27 میلیارد دالر در س��ال 
2015 کاه��ش یافت. در مجموع در س��ال 2015 
می��زان معام��الت در بخش باالدس��تی ب��دون در 

کاهش بیشتر سرمایه گذاری ها در بخش باالدستی

برنامه چین برای کاهش مصرف انرژی در سال ۲۰۱۶

انتظار افزایش معامالت در میان شرکت ها در سال ۲۰۱۶

دریغ نخواهد کرد. دکت��ر روحانی از تمامی 
متخصصان و مدیران صنع��ت نفت و فعاالن 
طرح های توسعه ي پارس جنوبی و مجوعه ي 
صنعت نفت قدردانی کرد. وی طی یادداشتی 
در دفتر یادبود مراس��م افتتاح این فازها نوشت: 
"در روزه��ای پایان��ی تحریم ظالمان��ه با پایان 
یافت��ن بخ��ش مهم��ی از فعالیت مهندس��ین و 
تالش��گران عزیز در زمینه بهره برداری از منطقه 
پارس جنوب��ی، برگ زرینی بر تاری��خ پرافتخار 

توانایی های جوانان عزیز این کشور اضافه شد". 
دکت��ر روحانی پ��س ار افتتاح رس��می فازهای 
مزب��ور، طی جلس��ه مش��ترکی با وزی��ر نفت و 
 مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفت ای��ران مهندس 
رکن الدی��ن جوادی، به بررس��ی س��ازوکارها 
و مس��ائل ف��راروی توس��عه فازه��ای جدی��د 
پارس جنوبی پرداخت. در این جلسه، مدیرعامل 
ش��رکت نفت و گاز پ��ارس و برخی از مدیران 
ارشد منطقه و مجریان طرح های در حال توسعه 

نیز حضور داشتند. محاسبات نشان می دهد با در 
نظ��ر گرفتن قیمت نفت مع��ادل 40 دالر در هر 
بشکه، ارزش تولیدات فازهای 15 و 16 روزانه 

معادل 20 میلیون دالر خواهد بود. 
مهندس جوادی با تأکید بر سیاست وزیر نفت 
در اولویت بندی توس��عه فازه��ای پارس جنوبی 
گف��ت: توس��عه فازهای مختل��ف پارس جنوبی 
اولویت دارترین برنامه ي توسعه ای صنعت نفت 

در دوران پساتحریم خواهد بود.
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اخبار داخلی و بین المللی

 )ADNOC( ش��رکت ملی نف��ت ابوظب��ی
مذاکرات خود را با ش��رکت های نفتی جدید، 
عالقه مند و توانا به عنوان شریک در امتیاز مهم 
خود در ناحیه خشکی به پایان رساند به طوری 
که همچنان س��هم خ��ود را در گروهی که در 
آین��ده بر روی این می��دان کار می کنند حفظ 
خواهد کرد. شرکت نفت ابوظبی پس از یک 
تأخیر 18 ماهه باالخ��ره مذاکرات خود را در 
این خصوص خاتمه داد و در نتیجه، ش��رکای 
وی در این امتیاز عبارتند از: ش��رکت توتال با 
 GS ،ژاپ��ن ب��ا 5 در صد  Inpex،10 درص��د
Energy کره جنوبی با 3 درصد که این ُشرکا 
ب��ا ابوظبی که همچنان 82 درص��د امتیاز فوق 
را مالک است، همکاری می کنند. در حقیقت 

در طول این مدت ش��رکت ملی نفت ابوظبی 
ت��الش بس��یار زی��ادی از خود نش��ان داد تا با 
جذب ش��رکت های توانمند و مهم  بین المللی 
نسبت به حفظ سهم 60 درصدی گذشته خود 
اقدام نماید اما در فاصله این مدت که هم زمان 
با کاهش ش��دید قیم��ت نفت و ع��دم عالقه 
تعداد زیادی از ش��رکت های نفتی برای ادامه 
س��رمایه گذاری در بخ��ش باالدس��تی صنعت 
نف��ت در جه��ان از جمله ابوظبی ب��ود، باعث 
گردید تا ش��رکت ADNOC بقیه س��هم 82 
درص��دی امتیاز را از آن خود کند. ش��رکت 
 ADNOC توت��ال ک��ه در امتیاز فوق هم��راه
می باش��د بخش فنی توس��عه میادین نفتی را بر 
عهده دارد و تنها ش��رکتی است که سهم قبلی 

خود را در امتیاز جدید نیز حفظ کرده اس��ت. 
اما شرکت پرتقالی Partex که در امتیاز قبلی 
0/2 درصد س��هم داشت، برای ادامه همکاری 
دعوت نشد و اکسون موبیل نیز عالقه ای برای 
حضور از خود نش��ان ن��داد . BP و Shell نیز 
پس از ارائه پیشنهاد کنار گذاشته شدند. به هر 
ترتیب، ژاپن در آوریل مشارکت خودرا اعالم 
نمود و سپس GS Energy برای همکاری در 
پروژه فوق اعالم آمادگي کرد. برخی حدس 
 CNPC می زنند که ش��رکت بعدی ش��رکت
باش��د به این دلیل که چین اس��تراتژی امنیت 
عرضه نف��ت موردنی��از خود را هم��کاری با 
تولیدکنن��دگان عمده به وی��ژه درخلیج فارس 

می داند.

 ف��درال رزرو آمری��کا در گ��زارش اخیر 
ماهانه خود درب��اره فعالیت ه��ای تجاری در 
آمریکا، به افزایش فش��ار بر شرکت های فعال 
در بخش نفت و گاز کش��ور در نتیجه ي ادامه 
کاه��ش قیمت کااله��ا و به ویژه نفت اش��اره 
ک��رده اس��ت. در این گ��زارش آمده اس��ت 
ک��ه ش��رکت های نفت��ی در یک س��ال اخیر 
تعداد زی��ادی از نیروي کار خ��ود را اخراج 
و از هزینه ه��ای س��رمایه گذاری خ��ود ک��م 
کرده اند و بیش��تر آنها حت��ی قادر به پرداخت 
بدهی ه��ای خود به بانک ها نیس��تند. همچنین 
با کاه��ش فعالیت های باالدس��تی در صنعت 
نفت آمریکا، به س��ایر صنایع کشور نیز ضربه 

خورده، بخش حمل و نقل دچار آسیب شده 
و خ��رده فروش��ی کاال و همچنین بخش های 
ارائه دهنده خدمات مالی خس��ارات زیادی را 
متحمل ش��ده اند. اگرچه صنع��ت نفت و گاز 
آمریکا عنصر تعییین کننده و کلیدي در روند 
رش��د اقتص��ادی آمریکا به حس��اب نمی آید، 
ام��ا در مقابل، اکتش��اف و اس��تخراج نفت از 
زمان بحران اقتصادی در س��ال 2008 یکی از 
نیروهای محرکه ي مهم در رشد اقتصادی آن 
کشور بوده اس��ت. بر اساس آمار و اطالعات 
ارائه شده س��هم صنعت اکتشاف و استخراج 
نف��ت و گاز طبیعی به تولی��د ناخالص داخلی 
کش��ور از 8/1 درصد در س��ال 2014 به 1/1 

در صد در 2015 کاهش داشته است. البته در 
همین گزارش اخبار مثبتی نیز ارائه شده و آن 
هم، افزایش فروش خودروهای شاس��ی بلند و 
کامیون های س��بک در سراسر آمریکا ست و 
در برخی نواحی نیز سرمایه گذاری در بخش 
میانی صنعت نفت همچنان ادامه داش��ته است. 
س��ود پاالیش��ی نیز به دلیل قیم��ت پایین نفت 
وگاز در داخ��ل افزایش داش��ته و ب��ر فعالیت 
پاالیشگران افزوده اس��ت به  طوری که همین 
روند توسط آنها و مراکز پتروشیمی برای سال 
2016 مورد انتظار می باشد. البته افزایش ارزش 
دالر می توان��د بر فروش برخی تولیدکنندگان 

در بخش پتروشیمی تأثیر منفی بگذارد.

ابوظبی و خاتمه مذاکرات در مورد امتیاز توسعه میادین خشکی

کاهش قیمت نفت و افزایش فشار بر شرکت های نفتی

نظر گرفتن خرید 82 میلی��ارد دالرِی دارایی های 
ش��رکت BG توسط شرکت ش��ل، رقمی بالغ بر 
67 میلیارد دالر می ش��ود که کمتر از نیمی از رقم 
187 میلیارد دالری معامالت انجام ش��ده در سال 
2014 است. درحقیقت، علی رغم آنکه انتظارات 
زیادی وجود داش��ت که فش��ار مالی ب��ه دوام و 
بقای صنعت کمک کند ام��ا میزان معامالت بین 
شرکت ها نیز به دلیل آنکه امکان دستیابی به توافِق 

الزم میس��ر نگردید، به کمترین مقدار در هش��ت 
سال گذش��ته رس��ید. در این میان، فضای رقابتی 
در بخش باالدس��تی آمریکا ایجاد شد و عالوه بر 
اینکه ش��رکت های س��هامی عام برای بقای خود 
تالش می کردن��د، تعداد زیادی از ش��رکت های 
خصوص��ی جدید نیز تأس��یس ش��دند ک��ه برای 
افزایش فعالیت های تجاری، رقابت با شرکت های 
فوق را دنبال می کردند. نتایج بررس��ی ها در سال 

2015 نشان می دهد که وجود مشکالت در انجام 
معام��الت در بخش نف��ت و گاز با هدف کاهش 
هزینه ه��ا و کاهش س��رمایه گذاری ها، بهره گیری 
بهین��ه از مناب��ع مالی موج��ود و مقابل��ه با کاهش 
جری��ان نقدی، موجب گردید ت��ا مجموع ارزش 
کل معامالت آن در سطح جهان به کمترین مقدار 
و مع��ادل 0/5میلیارد دالردر س��ه ماهه اول 2015 

کاهش یابد.
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چند س��الی است که ش��رکت های ملی 
نف��ت در اقص��ی نق��اط جه��ان ب��ا هدف 
افزایش کارایی و کاهش هزینه ها نسبت به 
واگذاری بخش یا بخش هایی از واحدها و 
یا تأسیسات خود به شرکت های خصوصی 
اقدام می نمایند. اکنون نیز دولت عربس��تان 
به دلی��ل ادام��ه کاهش قیمت ه��ای نفت و 
احتم��ال طوالنی ب��ودن این رون��د، حجم 
باالی پرداخ��ت یارانه باب��ت تأمین انرژی 
مورد نیاز کشور و باالخره ناتوانی در تنظیم 
ی��ک برنامه اقتصادی مناس��ب ب��ا اهداف 

خود، در روزه��ای اخیر برنام��ه فوق را با 
شدت بیش��تری دنبال نموده و از واگذاری 
بخش��ی از تأسیس��ات و امکانات ش��رکت 
آرامک��و ب��ه ش��رکت های خصوصی خبر 
می دهد. البته به این نکته نیز باید اشاره کرد 
که در صورت اجرای طرح اخیر، در درجه 
اول بخش��ی از س��هام آرامکو در بازارهای 
س��رمایه و ی��ا بخش های��ی از تأسیس��ات 
پایین دستی آن شرکت واگذار خواهد شد؛ 
اگرچه دولت عربس��تان همچنان سهامدار 
عمده شرکت آرامکو در این پروژه ها باقی 

خواه��د ماند. برای مرحله دوم نیز فروش و 
واگذاری بخشی از س��هام مراکز پاالیشی 
و پتروشیمی، در دس��تور قرار گرفته که بر 
اساس میزان فروش س��هام به صورت یک 
ش��رکت )س��هامی( اداره خواه��د ش��د. با 
اینهمه گفته شده است که علی رغم اجرای 
فعالیت ه��ا،  از  بخش��ی  خصوصی س��ازِی 
آرامکو همچنان نقش مهم و عمده ي خود 
را در بلندمدت به عنوان یک شرکت پیشتاز 
در انرژی و صنعت پتروشیمی جهان حفظ 

خواهد نمود.

دولت عربستان سهم عمده خود را در آرامکو حفظ خواهد کرد

 CNPC عربس��تان در ح��ال مذاک��ره با
و SINOPEC ب��رای س��رمایه گذاری در 
بخ��ش پاالی��ش، بازاریابی و پتروش��یمی 
چین اس��ت. خالد الفالح رئیس ش��رکت 
دولتی نف��ت آرامکو با اع��الم این مطلب 
اف��زود: بهره ب��رداری کامل از پاالیش��گاه 
نفتی یس��رف با ظرفیت 400 هزار ش��بکه 
در روز ک��ه در م��اه ژوئی��ه امس��ال آغاز 
خواهد شد، س��رمایه گذاری مشترکی بین 
عربستان و ش��رکت Siopec چین است. 

عربس��تان اخیراً با ش��رکت های CNPC و 
در  س��رمایه گذاری  جه��ت   SINOPEC

چی��ن ورود پیدا ک��رده و ه��م اینک نیز 
پاالیشگاه های زیادی در چین وجود دارند 
که در مرحله توسعه بوده  و مذاکراتی نیز 
جه��ت خرید س��هام آنها ص��ورت گرفته 
است. وی افزود: ما به دنبال سرمایه گذاری 
با  در دیگ��ر پروژه ه��ای چی��ن خصوصاً 
Sinopec می باش��یم. ش��ایان ذکر اس��ت، 

سه ش��نبه هفته جاری شرکت های آرامکو 

و Sinopec چارچ��وب ی��ک توافقنام��ه 
همکاری ه��ای اس��تراتژیک را با یکدیگر 
به امضا رس��اندند. ای��ن توافقنامه یکی از 
14 ق��رارداد و تفاهمنام��ه امضا ش��ده بین 
عربس��تان و چین بود که در نخس��تین روز 
سفر "چیا جین پینگ" رئیس جمهور چین 
به ریاض به امضا رسید. ارزش این قرارداد 
حدود یک تا 1/5 میلیارد تخمین زده شده 
هر چند ارزش نهایی و میزان سهام طرفین 

احتمال دارد که دچار تغییراتی شود.

وزیر نفت ع��راق از وزارتخانه تحت 
ام��ر و ش��رکت های بین الملل��ی نف��ت 
خواس��ته تا از هزینه های خود در توسعه 
میادین نفتی کشور بکاهند اگرچه عراق 
هنوز اهداف خود در تولید نفت را مورد 
پیگی��ری ق��رار می دهد و در جلس��ه ای 
مشترک که با مدیران شرکت های فعال 
در میادین نفتی داشته از آنها خواسته تا 
امکانات، راه حل ها و تالش های  تمامی 
خ��ود را ب��رای دس��تیابی ب��ه اه��داف 
برنامه ریزی شده در مورد افزایش تولید 

مل��ی نفت ب��ه کار گیرند. در گزارش��ی 
عراق منابع مالی الزم برای توسعه میادین 
نفتی توس��ط ش��رکت های بین المللی را 
تا س��قف تولید روزان��ه 3/366 میلیون 
بش��که در روز مع��ادل 16/326 میلیارد 
این  برنامه ری��زی ک��رده اگرچ��ه  دالر 
مبلغ هنوز تصویب نش��ده است. وزارت 
نف��ت ع��راق و اداره بازاریابی و فروش 
نفت)SOMO( به دنبال آن هس��تند که با 
توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای 
جهانی، ش��رکت های نفتی فعال در این 

بخ��ش فقط اق��دام به انج��ام هزینه های 
بس��یار ضروری و الزم برای دستیابی به 
ارقام تولیدی و صادراتِی هدف گذاری 
ش��ده نمایند و لذا در تالش ند تا از رقم 
هزین��ه ای فوق کاس��ته و مقدار آن را به 
10-9 میلی��ارد دالر برس��انند. عراق در 
نوامب��ر گذش��ته روزانه به طور متوس��ط 
3/747 میلیون بش��که نف��ت تولید نمود 
که کمی کمتر از رکورد 3/760 میلیون 
بش��که در روز نفت تولیدی آن در سال 

1979 اس��ت.

خرید سهام پاالیشگاه نفت ساینوپک چین توسط عربستان

کاهش فعالیت های توسعه میادین نفتی در عراق


