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عزم ملی برای توسعه ی روزافزون میادین مشترک غرب کارون

ـــوان  ــرب کارون به عن ــترک غـ ــن مشـ میادیـ
یکـــی از مهم تریـــن بخش هـــای ضـــروری 
ــورد  ــواره مـ ــت همـ ــت نفـ ــعه در صنعـ توسـ
توجـــه مســـئوالن بـــوده و در هفتـــه ی اول 
ـــالع از  ـــرای اط ـــانه ب ـــاب رس ـــاه اصح ـــرداد م م
ـــازم  ـــن ع ـــن میادی ـــعه ی ای ـــد توس ـــن رون آخری
ـــد یـــک روزه  ـــن بازدی خوزســـتان شـــدند. در ای
رونـــد پیشـــرفت پروژه هـــای تولیـــد نفـــت از 

ایـــن میادیـــن بررســـی و واکاوی شـــد.
امـــا در حـــال حاضـــر در میـــدان آزادگان 
مهم تریـــن  از  یکـــی  به عنـــوان  شـــمالی، 
ــور میانگیـــن  ــترک نفتـــی، به طـ میادیـــن مشـ
ـــون  ـــت و 39 میلی ـــکه نف ـــزار بش ـــه 73 ه روزان
فوت مکعـــب گاز برداشـــت می شـــود. طبـــق 
ـــدان  ـــن می ـــه ی مجـــری طـــرح توســـعه ی ای گفت
ـــش  ـــادرات بی ـــد و ص ـــن، تولی ـــرکت مت در ش
ـــد روز  ـــی یک ص ـــت ط ـــکه نف ـــون بش از 5 میلی
ـــق شـــده اســـت.  ـــدان مشـــترک محق ـــن می از ای
آزادگان  میـــدان  درجـــای  نفـــت  مقـــدار 
ــت  ــکه نفـ ــارد بشـ ــادل 6/5 میلیـ ــمالی معـ شـ
اســـت کـــه بـــا احتســـاب ضریـــب بازیافـــت 

 330 آن  قابل برداشـــت  نفـــت  درصـــد،   6
میلیـــون بشـــکه بـــرآورد شـــده اســـت.

انجـــام 49 میلیـــون نفرســـاعت کار بـــدون 
ــن  ــعه ی ایـ ــرح توسـ ــرای طـ ــه در اجـ حادثـ
رونـــد  در  قابل توجـــه  مـــوارد  از  میـــدان 
ــت  ــه کرامـ ــه کـ ــت. آن گونـ ــعه ی آنسـ توسـ
ــمالی  ــرح آزادگان شـ ــری طـ ــی، مجـ بهبهانـ
بیـــان کـــرده در حفـــاری چاه هـــای تولیـــدی 
ایـــن منطقـــه تـــالش شـــده کمتریـــن آســـیب 
ـــاس  ـــر اس ـــود و ب ـــت وارد ش ـــط زیس ـــه محی ب
ــد 85  ــت بایـ ــاز نخسـ ــعه ی فـ ــداف توسـ اهـ
حلقـــه چـــاه در ایـــن میـــدان حفـــاری شـــود 
کـــه بدیـــن منظـــور 21 بســـتر چـــاه تعریـــف 
ـــزن  ـــور مخ ـــه فراخ ـــتر ب ـــر بس ـــرای ه ـــد و ب ش

6-2 حلقـــه چـــاه حفـــاری شـــد.
ــی  ــدان نفتـ ــت میـ ــاز نخسـ ــد فـ ــد تولیـ تعهـ
آزادگان شـــمالی 75 هـــزار بشـــکه اعـــالم 
شـــده؛ ایـــن در حالـــی اســـت کـــه تـــوان 
)حـــدود  میـــزان  ایـــن  از  بیشـــتر  تولیـــد، 
82 هـــزار و 500 بشـــکه( اســـت. نیـــروگاه 
اختصاصـــی میـــدان آزادگان شـــمالی نیـــز از 

ـــت؛  ـــه اس ـــه منطق ـــورد توج ـــات م ـــه امکان جمل
ـــف در  ـــده توق ـــروگاه ســـبب ش ـــن نی ـــود ای وج
تولیـــد از ایـــن میـــدان تنهـــا در زمـــان انجـــام 
ــار(  ــال یک بـ ــر 4 سـ ــی )هـ ــرات اساسـ تعمیـ
 )CPF( کنتـــرل  اتـــاق  بیافتـــد.  اتفـــاق 
ــد  ــمالی قلـــب واحـ ــه ی آ زادگان شـ مجموعـ
اصلـــی ایـــن میـــدان اســـت و در ایـــن اتـــاق 
تمـــام چاه هـــا به دقـــت کنتـــرل می شـــوند 
و هـــر زمـــان کـــه الزم باشـــد اطالعـــات 
ـــرل  ـــاق کنت ـــن ات ـــی می شـــود. ای ـــه بازبین مربوط
بـــا آخریـــن فـــن آوری موجـــود در دنیـــا 
ســـاخته شـــده کـــه مـــا را در ایـــن زمینـــه بـــه 

خودکفایـــی رســـانده اســـت.

برجـــام و کاهـــش هزینه هـــای حفـــاری در 
ـــرب کارون غ

ـــدان  ـــت از می ـــت نف ـــال برداش ـــهریور امس از ش
نفتـــی آزادگان جنوبـــی به صـــورت پلکانـــی 
از 30 هـــزار بشـــکه آغـــاز و به مـــرور بـــه 60 
ــا اجـــرای  هـــزار بشـــکه در روز می رســـد. بـ
کامـــل برنامـــه ی افزایـــش تولیـــد زودهنـــگام 
ـــت برداشـــت  ـــی ظرفی ـــدان آزادگان جنوب از می
روز  در  بشـــکه  هـــزار   110 از  بیـــش  بـــه 
ــد  ــع یـ ــد از خلـ ــال 93 و بعـ ــد. از سـ می رسـ
ــزون  ــون، افـ ــی CNPCI تاکنـ ــرکت چینـ شـ
ــده  ــام شـ ــاری انجـ ــر حفـ ــزار متـ ــر 270 هـ بـ
اســـت. همچنیـــن بـــر اســـاس برنامه ریزی هـــا 
ــاری  ــدان حفـ ــن میـ ــاه در ایـ ــه چـ 185 حلقـ
چـــاه  حلقـــه   38 تاکنـــون  کـــه  می شـــود 
ــه  ــوع 132حلقـ ــده و در مجمـ ــاده گردیـ آمـ
ـــه  ـــت. 53 حلق ـــده اس ـــف ش ـــن تکلی ـــاه تعیی چ
ــه در  ــاس برنامـ ــر اسـ ــز بـ ــده نیـ ــاه باقیمانـ چـ

حـــال مناقصـــه هســـتند.
حفـــاری  مناقصه هـــای  کـــه   93 ســـال  در 
شـــد  آغـــاز  جنوبـــی  آزادگان  چاه هـــای 
ــون دالر  ــاه 12/5 میلیـ ــه چـ ــر حلقـ ــرای هـ بـ
هزینـــه شـــد. در حالـــی کـــه هم اکنـــون ایـــن 
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ـــه کـــه  ـــون دالر کاهـــش یافت ـــه 5/7 میلی ـــم ب رق
ـــوالت  ـــام و تح ـــت برج ـــرات مثب ـــی از تأثی ناش

اخیـــر اســـت.
ــون  ــمالی 998 میلیـ ــاران شـ ــی یـ ــدان نفتـ میـ
ـــون  ـــه 52/48 میلی ـــا دارد ک ـــت درج ـــکه نف بش
ــن  ــت. در ایـ ــت اسـ ــکه ی آن قابل برداشـ بشـ
ـــه  ـــک حلق ـــدی، ی ـــاه تولی ـــه چ ـــرح 18 حلق ط
ـــی- ـــاه ارزیاب ـــه چ ـــک حلق ـــری و ی ـــاه تعمی چ

ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــدی حف تولی
مجـــری طـــرح توســـعه ی یـــاران شـــمالی از 
ــر  ــرح خبـ ــن طـ ــدی ایـ ــرفت 89 درصـ پیشـ
ـــاه  ـــهریور م ـــان ش ـــا پای ـــرده ت ـــالم ک داده و اع
ــکه  ــزار بشـ ــه 30 هـ ــال برداشـــت روزانـ امسـ
نفـــت از ایـــن میـــدان محقـــق می شـــود. 
همچنیـــن بخـــش گازی ایـــن طـــرح توســـعه 
پیشـــرفت 70 درصـــدی دارد و بـــا اتمـــام 
ایـــن بخـــش گازی 12 میلیـــون فوت مکعـــب 
ــاری در  ــات حفـ ــود. عملیـ ــد می شـ گاز تولیـ
ـــاً  ـــمالی تمام ـــاران ش ـــدان ی ـــعه ی می ـــرح توس ط
ــا اســـتفاده از تـــوان داخلـــی انجـــام شـــده  بـ
ــهم ســـاخت داخـــل در کل ایـــن  اســـت. سـ
ـــای  ـــهم نیروه ـــد و س ـــعه 71 درص ـــرح توس ط
ــت.  ــده اسـ ــالم شـ ــد اعـ ــی 29 درصـ خارجـ
شـــرکت مهندســـی و توســـعه ی نفـــت بـــرای 
ـــاوره در  ـــا مش ـــم ب ـــاالب هورالعظی ـــری ت آبگی
ـــرل در  ـــت کنت ـــتقرار گش ـــوص و اس ـــن خص ای

ــد. ــا کرده انـ ــاالب را احیـ ــن تـ ــه، ایـ منطقـ
ـــد  ـــادآوران بای ـــدان ی ـــاز دوم توســـعه ی می در ف
ـــه  ـــن اینک ـــود. ضم ـــر ش ـــاه حف ـــه چ 105 حلق
در ایـــن فـــاز خطـــوط لولـــه و 2 ردیـــف 
بهره بـــرداری نفـــت هـــم بـــه کارخانـــه ی 
ــد 180  ــا تولیـ ــود تـ ــه می شـ فـــرآورش اضافـ

هـــزار بشـــکه ای محقـــق شـــود.
فـــاز  در  بایـــد  برنامه ریـــزی،  اســـاس  بـــر 
نخســـت طـــرح توســـعه ی میـــدان نفتـــی 
ـــکه  ـــزار بش ـــقف 85 ه ـــه س ـــد ب ـــادآوران تولی ی
ـــد  ـــرح تولی ـــن ط ـــاز دومای ـــد. در ف در روز برس
180 هـــزار و  در فـــاز ســـوم رســـیدن بـــه 
ســـقف تولیـــد 300 هـــزار بشـــکه نفـــت در روز 
ــن  ــق آخریـ ــت. طبـ ــده اسـ ــزی شـ برنامه ریـ
مطالعـــات و نتایـــج حاصـــل از آزمایـــش 
ــک  ــای دینامیـ ــی و مدل هـ ــای توصیفـ چاه هـ

مخـــزن، مقـــدار نفـــت درجـــای میـــدان بـــر 
ــر 31  ــغ بـ ــت بالـ ــن حالـ ــاس محتمل تریـ اسـ

میلیـــارد بشـــکه بـــرآورد شـــده اســـت.

ـــترک  ـــن مش ـــت از میادی ـــه ی نف ـــد روزان تولی
بشـــکه  هـــزار   315 بـــه  کارون  غـــرب 

ســـد می ر
امســـال تولیـــد روزانـــه ی نفـــت از مجمـــوع 
میادیـــن مشـــترک غـــرب کارون بـــه حـــدود 
می رســـد.  روز  در  بشـــکه  هـــزار   315
هم اکنـــون افـــزون بـــر 170 هـــزار بشـــکه 
آزادگان  و  یـــادآوران  میادیـــن  از  نفـــت 
ـــت از آزادگان  ـــکه نف ـــزار بش ـــمالی و 50 ه ش
ـــاب  ـــا احتس ـــه ب ـــود ک ـــت می ش ـــی برداش جنوب
افزایـــش برداشـــت از یـــاران شـــمالی بـــه 30 
هـــزار بشـــکه در روز تـــا پایـــان شـــهریور 
مـــاه امســـال و افزایـــش برداشـــت 60 هـــزار 
بشـــکه ای آزادگان جنوبـــی تـــا پایـــان ســـال، 
تولیـــد روزانـــه ی نفـــت از میادیـــن مشـــترک 
غـــرب کارون بـــه حـــدود 315 هـــزار بشـــکه 

می رســـد. روز  در 
بـــا ایـــن وضعیـــت تـــا ســـه مـــاه آینـــده بـــا 
ــمالی  ــاران شـ ــن یـ ــد از میادیـ ــش تولیـ افزایـ
و آزادگان جنوبـــی، تولیـــد نفـــت ایـــران 
به ذکـــر  الزم  می شـــود.  برابـــر  عـــراق  و 
اســـت کـــه تمامـــی تولیـــدات نفـــت میادیـــن 
مشـــترک غـــرب کارون صـــادر می شـــود.

خلیـــج فـــارس میزبـــان ســـکوی فـــاز-21 
پـــارس جنوبـــی

ـــازه ی  ـــال س ـــاخت و انتق ـــات س ـــام عملی ـــا اتم ب
ـــي  ـــارس جنوب ـــاز-21 پ ـــي ف ـــي 2700 تن دریای
کـــه در شـــمار طرح هـــاي اولویـــت دار ایـــن 
ـــات  ـــرار دارد، عملی ـــترک گازي ق ـــدان مش می
ـــرح  ـــري ط ـــور مج ـــا حض ـــکو ب ـــن س ـــب ای نص
ــروژه  ــن بخـــش از پـ ــکار ایـ ــعه و پیمانـ توسـ
ــام  ــت به انجـ ــا موفقیـ ــرداد 95 بـ ــه 9 مـ جمعـ
رســـید. در راســـتاي تســـریع در بهره بـــرداري 
به موقـــع از منابـــع گازي میـــدان مشـــترک 
ــارس  ــاز-21 پـ ــکوي فـ ــي، سـ ــارس جنوبـ پـ
داخلـــي  متخصصـــان  توســـط  جنوبـــي 
کشـــورمان در موقعیـــت چاه هـــاي ایـــن فـــاز 

نصـــب شـــد.
ایـــن ســـکوي فرآینـــدي کـــه بـــا هـــدف 
ـــوزه  ـــن ح ـــي ای ـــر مخزن ـــت گاز از ذخای برداش
فوت مکعـــب  میلیـــارد  یـــک  به مقـــدار 
طراحـــي شـــده توســـط جرثقیـــل 5000 تنـــي 
ــده  ــب شـ ــي نصـ ــدرن ایرانـ ــي فوق مـ دریایـ
ـــه ســـاخت،  ـــوط ب ـــات مرب ـــي عملی اســـت. تمام
ــازه ی  ــن سـ ــب ایـ ــل و نصـ ــري، حمـ بارگیـ
ــص و   ــر تخصـ ــه بـ ــا تکیـ ــي بـ ــم دریایـ عظیـ
دانـــش نیروهـــاي داخلـــي انجـــام شـــده کـــه 
ایـــن دســـتاورد نســـبت بـــه ادوار نخســـت 
جنوبـــي  پـــارس  طرح هـــاي  توســـعه ی 
ـــي و  ـــاي فن ـــدي و قابلیت ه ـــه اي از توانمن نمون
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ـــت. ـــورمان اس ـــت کش ـــت نف ـــي در صنع اجرای
ــه در  ــي کـ ــارس جنوبـ ــاز-21 پـ ــکوي فـ سـ
زمیـــن صنعتـــي خرمشـــهر ســـاخته شـــده 
ـــق  ـــوزه را از طری ـــن ح ـــي ای ـــع هیدروکربن مناب
11 حلقـــه چـــاه و خـــط لولـــه اي 32 اینچـــي 
ـــش از  ـــه پی ـــر ک ـــش از 100 کیلومت ـــول بی به ط
ــرا  ــي به اجـ ــرکت هاي ایرانـ ــط شـ ــن توسـ ایـ
ـــع  ـــگاه واق ـــه پاالیش ـــه ب ـــراي تصفی ـــده ب درآم

در بخـــش خشـــکي منتقـــل خواهـــد کـــرد.
در  شـــده  انجـــام  گشـــایش هاي  از  پـــس 
و  نفـــت  شـــرکت  بین المللـــي،  عرصـــه ی 
گاز پـــارس در قالـــب یـــک برنامه ریـــزي 
منســـجم در مشـــارکت بـــا پیمانـــکار طـــرح 
برخـــي  ســـفارش گذاري  در  تســـریع  بـــا 
از اقـــالم و تجهیـــزات مـــورد نیـــاز ایـــن 
ــا رعایـــت مالحظـــات و  ســـکو، توانســـت بـ
اســـتانداردهاي کیفـــي، ســـاخت ایـــن ســـازه 
را در زمان بنـــدي تعییـــن شـــده ی طرح هـــاي 

برســـاند. به انجـــام  اولویـــت دار 
طـــي بیـــش از یک ســـال گذشـــته تمامـــي 
ـــن کاال، ســـاخت  ـــه تأمی ـــوط ب ـــاي مرب فرآینده
ـــري و  ـــدي، راهب ـــکوي تولی ـــن س ـــراي ای و اج
ـــر  ـــا ورود ه ـــه ب ـــه اي ک ـــده به گون ـــت ش مدیری
ـــاني و  ـــل انس ـــرح، عوام ـــزات ط ـــک از تجهی ی
ـــا نصـــب و ســـاخت آن  ـــط ب ماشـــین آالت مرتب
ـــه  ـــیدن ب ـــرعت بخش ـــتیباني و س ـــت پش در جه
فرآینـــد اجـــرا بـــه کار گرفتـــه شـــده اســـت. 
ـــي  ـــل عملیات ـــام مراح ـــس از انج ـــکو پ ـــن س ای

ـــا  ـــر ت ـــي حداکث ـــکاري نهای ـــاالت و جوش اتص
آبان مـــاه 95 در مـــدار بهره بـــرداري و تولیـــد 

ــرد. ــرار مي گیـ قـ
بـــا نصـــب ایـــن ســـکو، اولیـــن محموله هـــاي 
تولیـــد گاز تـــرش ایـــن بخـــش از میـــدان 
سراســـري  شـــبکه ی  بـــه  و  شیرین ســـازي 
گاز کشـــور عرضـــه خواهـــد شـــد. ســـکوي 
مطابـــق  نیـــز  جنوبـــي  پـــارس  فـــاز-20 
برنامه ریزي هـــاي انجـــام شـــده در دي مـــاه 

مي شـــود. راه انـــدازي  ســـال جاري 
تأسیســـات فراســـاحلي فازهـــاي-20و21 کـــه 
بخـــش عمـــده ی مراحـــل مهندســـي، تأمیـــن 
ــام  ــي انجـ ــوان بومـ ــا تـ ــراي آن بـ کاال و اجـ
شـــده شـــامل دو چهـــار پایـــه )جکـــت( و 
اســـت کـــه در آن  تولیـــدي  دو ســـکوي 
32 هـــزار تـــن ســـازه ی فلـــزي، 84 هـــزار 
ــي، 1200  ــکاري لوله کشـ ــچ جوشـ ــر اینـ قطـ
تـــن تجهیـــزات مکانیکـــي، 180 کیلومتـــر 
تجهیـــزات  دســـتگاه   1800 و  کابل کشـــي 
ـــا  ـــت. ب ـــه اس ـــه کار رفت ـــي ب ـــق و برق ـــزار دقی اب
ــي  ــارس جنوبـ ــاي-20 و21 پـ ــراي فازهـ اجـ
ـــارد  ـــه  2 میلی ـــران را ب ـــد گاز ای کـــه حجـــم تولی
ـــر  ـــالوه ب ـــد داد ع ـــاء خواه ـــب ارتق فوت مکع
تحقـــق ســـاالنه 4 میلیـــارد دالر درآمدزایـــي 
بـــراي کشـــور و جایگزینـــي روزانـــه ی 50 
ــا گاز  ــي بـ ــاي نفتـ ــر فرآورده هـ ــون لیتـ میلیـ
ـــراز  ـــود ت ـــراي بهب ـــب ب ـــتري مناس ـــي، بس طبیع
ـــاالنه 1/2  ـــروش س ـــق ف ـــران از طری ـــاري ای تج

ـــد  ـــم خواه ـــات گازي فراه ـــارد دالر میعان میلی
شـــد.

ارشـــد؛  مدیـــران  نشســـت هم اندیشـــی 
ــی  ــکار و بررسـ ــادل افـ ــرای تبـ ــی بـ محلـ

ــران ــت ایـ ــی نفـ ــرکت ملـ ــائل شـ مسـ
ــرکت  ــد ش ــران ارش ــی مدی ــت هم اندیش نشس
ــی  ــدف گفتگوی ــا ه ــه ب ــران ک ــت ای ــی نف مل
صمیمــی بیــن مدیــران و ارائــه ی نظــرات و 
پیشــنهادها بــه همــت روابــط عمومــی شــرکت 
ــه ی اول  ــود، هفت ــه ب ــکل گرفت ــت ش ــی نف مل

ــاه برگــزار شــد. ــرداد م م
در ایــن نشســت مدیرعامــل شــرکت ملــی 
نفــت ایــران بــا تأکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه 
مســائل توســعه ای، بــر اهمیــت بررســی مســائل 
منابــع انســانی و HSE در کمیته هــای ویــژه 

ــد کــرد. تأکی
علــی کاردر در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه 
در   نفــت  تولیــد  افزایــش  برنامــه ی  تحقــق 
ــن  ــدی میادی ــداف تولی ــبرد اه پســابرجام، پیش
مشــترک غــرب کارون و تــداوم فعالیت هــای 
توســعه ای در میــدان مشــترک پــارس جنوبــی، 
ایــن دســتاوردها را نتیجــه ی تــالش بی وقفــه ی 

ــت. ــرکت دانس ــن ش ــالش ای ــان پرت کارکن
ــی صنعــت نفــت  ــه نقش آفرین ــا اشــاره ب وی ب
ــژه  ــور به وی ــادی کش ــداف اقتص ــق اه در تحق
ــه  ــی ک ــالش کارکنان ــابرجام، ت در دوران پس
مناطــق  هوایــی  و  آب  ســخت  شــرایط  در 
عملیاتــی بــرای صیانــت از تولیــد نفــت و گاز 
و برداشــت هرچــه بیشــتر از میادیــن مشــترک 
ــد،  ــدس تولی ــیر مق ــد را در مس ــالش می کنن ت
ــر  ــت و ب ــام دانس ــن نظ ــی ای ــعه و آبادان توس
حمایــت از ایــن ســرمایه های ارزشــمند تأکیــد 

کــرد.
بــه  بــه ضــرورت توجــه  اشــاره  بــا  کاردر 
نفــت  ملــی  شــرکت  انســانی  ســرمایه های 
ــان  ــکالت کارکن ــع مش ــزوم رف ــر ل ــران، ب ای
تأکیــد کــرد و بدیــن منظــور خواســتار تشــکیل 
کمیتــه ای ویــژه زیــر نظــر جعفر مدنــی زادگان، 

ــد. ــرکت ش ــن ش ــانی ای ــع انس ــر مناب مدی
وی خطــاب بــه مدیــران تأکیــد کــرد کــه 
تزریــق روحیــه و ایجــاد شــور، نشــاط و انگیــزه 
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بــرای کارکنــان خــود را به طــور جــدی در 
ــت  ــر نف ــاون وزی ــد. مع ــرار دهن دســتور کار ق
بــا اشــاره بــه امضــای یــازده تفاهم نامــه  بــا 
مــدت  در  بین المللــی  مطــرح  شــرکت های 
اخیــر، آن را ماحصــل نگاهــی دانســت کــه در 
مســیر توجــه بــه شــرکت های خارجــی جهــت 
ــور در  ــرای حض ــا ب ــدی آنه ــی عالقه من بررس

ــت. ــران شــکل گرف ای
معــاون وزیــر نفــت بــه الزاماتــی از جملــه 
ایفــای مســئولیت های  مدیریــت ریســک و 
ایــن  پروژه هــای  و  طرح هــا  در  اجتماعــی 
ــات در  ــاء امکان ــرد و ارتق ــاره ک ــرکت اش ش
ــت  ــط زیس ــت و محی ــی، بهداش ــه ی ایمن زمین
ــه مباحــث مهمــی دانســت کــه  ــز از جمل را نی
بایــد در قالــب کمیتــه ای ویــژه به طــور مســتمر 
حکــم  در   HSE چراکــه  شــوند؛  پیگیــری 

ــت. ــت اس ــت نف ــه ی صنع بیم
ــی  ــف مدل هــای مال ــه تعری ــا اشــاره ب کاردر ب
بــرای تأمیــن منابــع در پــارس جنوبــی و غــرب 
زمینــه،  ایــن  در  نگرانی هــا  رفــع  و  کارون 
ــرای  ــز ب ــبی نی ــی مناس ــدل مال ــف م ــر تعری ب
ــران  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــای ش ــایر پروژه ه س
تولیــد  نگهداشــت  پروژه هــای  به خصــوص 

ــرد. ــد ک تأکی
وی از اعمــال اصالحــات در مــدل جدیــد 
قــراردادی صنعــت نفــت خبــر داد و اعــالم 
کــرد پــس از تصویــب ایــن مــدل در دولــت، 

اعــالم  بین المللــی  شــرکت های  فراخــوان 
فرآینــد  بایــد  وی  گفتــه ی  بــه  می شــود. 
طــی  و  رعایــت  کشــور  در  قانون گــذاری 
ــه  ــه ای در ایــن زمین ــه زودی مصوب شــود کــه ب

ــد. ــد ش ــالم خواه اع
غالمرضــا منوچهــری، معــاون مدیــر عامــل 
ــعه  ــور توس ــران در ام ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
ــن نشســت از ضــرورت  ــز در ای و مهندســی نی
جــذب ســرمایه های خارجــی در صنعــت نفــت 
ــای  ــه قرارداده ــان اینک ــا بی ــت و ب ــخن گف س
ــذب  ــیر ج ــم در مس ــی مه ــی گام ــد نفت جدی
ســرمایه اســت، ایــن مــدل قــراردادی را مــدل 

ــت. ــای بیع متقابل دانس ــه ی قرارداده ارتقاءیافت
ــراردادی  ــد ق ــدل جدی ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
منتقــدان  برخــی  زبــان  از  نفــت  صنعــت 
ــات  ــا واقعی ــه ب ــود ک ــت می ش ــوی روای به نح
اســت،  تناقــض  در  قــراردادی  مــدل  ایــن 
ــتر  ــی بیش ــرات کارشناس ــه ی نظ ــان ارائ خواه
ــکار  ــر اف توســط صاحب نظــران به منظــور تنوی

ــد. ــه ش ــن زمین ــی در ای عموم
عامــل  مدیــر  معــاون  پاک نــژاد،  محســن 
شــرکت ملــی نفــت ایــران در امــور تولیــد 
نیــز در ایــن هم اندیشــی، افزایــش ظرفیــت 
حماســی  دســتاورد  را  ایــران  نفــت  تولیــد 
کارکنــان ایــن شــرکت عنــوان و اعــالم کــرد 
بــرای تــداوم ایــن دســتاوردها، بایــد تعمیــرات 
اساســی، رصــد و رســیدگی بــه تأسیســات 
به طــور  این دســت  از  مــواردی  و  فرســوده 

مســتمر در دســتور کار قــرار گیــرد.
وی خواســتار تعامــل هرچــه بیشــتر شــرکت ها 
ــی  ــان کــرد تمام ــد و بی ــد ش ــا ســاختار جدی ب
منتهــی  مناســب  تولیــد  بــه  دســتاوردها 
ــا  ــه ب ــد هم دالن ــیر بای ــن مس ــود و در ای می ش

تــوان هرچــه بیشــتر به پیــش رفــت.
در ایــن نشســت ســایر مدیــران ارشــد شــرکت 
شــرکت های  عامــل  مدیــران  نفــت،  ملــی 
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

افزایش تولید نفت خام اوپک در ماه می

تنگناهای مالی پیش روی صادر کنندگان نفت در خاورمیانه

بــرای اولیــن بــار از 1999، در ســال گذشــته ی 
میــالدی نفــت و فرآورده هــای نفتــی ســهم 
انــرژی  مصرفــی  ســبد  در  درصــدی   9/32
جهــان را از آن خــود کــرد. در ســال گذشــته 
ــکه  ــون بش ــی 1/9 میلی ــواد نفت ــرای م ــا ب تقاض
در روز افزایــش یافــت کــه بــا توجــه بــه افــت 
در  نبــود.  انتظــار  از  دور  نفــت  قیمت هــای 
ــن  ــا در بی ــش در تقاض ــهم افزای ــان س ــن می ای
همکاری هــای  ســازمان  عضــو  کشــورهای 
اقتصــادی و توســعه )OECD( حــدود 510 
رشــد  اســت.  بــوده  روز  در  بشــکه  هــزار 
ــب 290  ــا به ترتی ــکا و اروپ ــرای آمری ــا ب تقاض
و 200 هــزار بشــکه در روز بــوده کــه بــه 
نوعــی کاهــش تقاضــای 160 هــزار بشــکه 

در روز ژاپــن را نیــز جبــران کــرده اســت. 
 OECD تقاضــا بــرای کشــورهای غیرعضــو
ــا 2/6  ــا افزایــش 1/4 میلیــون بشــکه ای ی ــز ب نی
درصــدی همــراه بــوده کــه در ایــن میــان چیــن 
ــا را  ــش تقاض ــکه در روز افزای ــزار بش 770 ه
تجربــه کــرده و هنــد نیــز بــا 330 هــزار بشــکه 
در روز افزایــش تقاضــا از ســومین مصــرف 
ــن  ــی ژاپ ــان یعن ــت جه ــزرگ نف ــده ی ب کنن

ــت. ــی گرف پیش
نفتـی  فرآورده هـای  بـرای  تقاضـا  افزایـش 
به خصـوص بنزیـن و سـوخت جـت بـا توجـه 
خریـد  قـدرت  افزایـش  و  قیمت هـا  افـت  بـه 
مصـرف کننـدگان کامـاًل محـرز بـوده کـه در 
ایـن میان سـوخت دیزل که سـهم چشـم گیری 

رشـد  می کنـد  ایفـا  صنعتـی  فعالیت هـای  در 
چندانی نداشـت. بـا این وجـود در 2015 برای 
دومیـن سـال متوالی رشـد تولیـد مـواد نفتی از 
میزان تقاضا پیشـی گرفت و 2/8 میلیون بشـکه 
در روز یـا 3/2 درصـد افزایش نسـبت به 2014 
را تجربـه کـرد کـه بـر اسـاس اعـالم شـرکت
BP بیشـترین رشـد از 2004 را نشـان می دهـد. 
توسـط کشـورهای  نیـز  نفتـی  مایعـات  تولیـد 
عضـو OPEC بـا افزایش 1/6 میلیون بشـکه ای 
در روز همـراه بـوده و بـه 38/2 میلیـون بشـکه 
در روز در 2015 رسـید کـه در ایـن میـان ثبت 
رکوردهـای جدیـد در تولید توسـط عربسـتان 
و عـراق نقـش به سـزایی در این افزایش داشـته 

اسـت.   

اطالعـات  اداره ی  گـزارش  اسـاس  بـر 
چشـم انداز  مـورد  در   )EIA( آمریـکا  انـرژی 
همچنـان  کـه  حالـی  در  نفـت،  کوتاه مـدت 
منازعـات  و  داخلـی  جنگ هـای  به دلیـل 
عـراق  نیجریـه،  در  نفت خـام  تولیـد  سیاسـی، 
و لیبـی ثبـات نـدارد و همـواره بـا اختالالتـی 
روبـرو اسـت اوپـک تولیـد نفت خـام خـود را 
از 31/8 بشـکه در روز در آوریـل بـه 32/05 
میلیـون بشـکه در روز در مـاه مـی افزایش داد. 
عربسـتان سـعودی به عنـوان بزرگ تریـن تولید 
کننـده ی ایـن سـازمان، تولیـد روزانـه ی خـود 

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

بـه  لیبـی  و  نیجریـه  عـراق،  کشـورهای  خـام 
ترتیـب از 1/68، 4/45 میلیـون بشـکه در روز 
و 330 هـزار بشـکه در روز در مـاه آوریـل بـه 
 280 و  روز  در  بشـکه  میلیـون   1/43  4/35و 
هـزار بشـکه در روز کاهـش یافـت. بـر اسـاس 
پیـش بینـی ایـن اداره بعـد از اجـالس وزرای 
کشـور هـای عضـو اوپـک، حفظ سـهم بـازار 
مهم تریـن اسـتراتژی ایـن اعضـا خواهـد بود و 
پیـش بینـی شـده تولیـد ایـن سـازمان در سـال 
روز  در  بشـکه  میلیـون   33/04 حـدود   2017

باشـد.   

خاورمیانه  در  نفت  کننده ی  صادر  کشورهای 
به منظور  و  نفت  قیمت های  به کاهش  توجه  با 
حفظ تراز مالی خود نیازمند اتخاذ تصمیمات 
سختی مثل کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و 
مختلف  بخش های  ساختار  در  کوچک سازی 
نفت  قیمت های  کاهش  هستند.  خود  اقتصاد 

 50 حدود  به  آن  رسیدن  و   2014 سال  از 
بودجه ی  کسری  سبب  جاری،  سال  در  دالر 
نفت  کننده ی  صادر  کشورهای  برای  فراوانی 
در خاورمیانه و شمال آفریقا شده؛ به طوری که 
 )IMF( بر اساس اعالم صندوق بین المللی پول
کویت،  بحرین،  کشورهای  می رود  انتظار 

عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده ی 
عربی و الجزایر به صورت میانگین کسری 13 
را  داخلی  ناخالص  تولید  به  نسبت  درصدی 
تجربه کنند. این کشورها با توجه به بدهی های 
ذخیره ی  صندوق  و  منابع  به  وابستگی  و  زیاد 
افت  از  شدیدی  منفی  تأثیرات  خود  ارزی 
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مبادله ی اطالعات ذخیره سازی استراتژیک نفت چین با آمریکا

افزایش تولید نفت لوک اویل در سال 2۰17

کاهش حمل و نقل ریلی نفت خام آمریکا درسال 2۰16 

چیـن ملـزم شـد به منظـور همراهـی بـا ایـاالت 
تهیـه ی  راسـتای  در  و  آمریـکا  متحـده ی 
دربـاره ی  معتبرتـر  و  شـفاف  گزارش هـای 
انـرژی و اقتصـاد، نسـبت بـه تبـادل اطالعـات 
دوره ای و منظـم در مـورد ذخایـر اسـتراتژیک 
مـواد نفتی خود اقدامـات الزم را به عمل آورد. 
ایـن تعهـد سـبب کاهش تـالش و درخواسـت 
دولـت چیـن در عـدم انتشـار و ارائـه ی آمـار 
و ایـن اطالعـات اسـت کـه تـا کنـون آنهـا را 
اطالعـات  انتشـار  از  و  می دانسـت  محرمانـه 
مربـوط بـه آن جلوگیـری می کـرد. واشـنگتن 

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

شـیل  در گسـترش حـوزه ی  کـه  متعهـد شـد 
گاز چیـن همـکاری نمایـد. گفتنـی اسـت بـر 
عملیاتـی  ظرفیـت  آرگـوس،  بـرآورد  اسـاس 
چیـن  نفتـی  مـواد  اسـتراتژیک  ذخیره سـازی 
حالـی  در  اسـت.  بشـکه  میلیـون   242 حـدود 
کـه ظرفیـت کل ذخایـر اعـم از اسـتراتژیک 
و تجـاری حـدود 800 میلیـون بشـکه بـرآورد 
ذخایـر  ظرفیـت  اعـالم  چراکـه  می شـود؛ 
تجـاری و تغییرات مقـدار آن در چین همچنان 
محرمانـه اسـت و دولـت ایـن کشـور آن را در 

اختیـار کسـی قـرار نمی دهـد.   

بنابـر اعالم شـرکت نفتی روسـیه؛ لـوک اویل، 
پـس از کاهش انـدک تولید نفت آن در سـال 
2016، لـوک اویل درنظـر دارد تولید نفت خام 
خـود در سـال 2017 را به سـطح تولیـد  2015 
ایـن  نفـت  تولیـد   2015 سـال  در  برسـاند. 
شـرکت 85/6 میلیـون تـن )1/7 میلیـون بشـکه 
در روز( بـوده اسـت. رکـود امسـال تولید نفت 
ایـن شـرکت ناشـی از افـت تولیـد در میادیـن 
نفتـی بـا عمـر زیـاد در منطقـه ی سـیبری غربی 
بـوده اسـت. در سـال جـاری به علـت هدایـت 

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

منطقـه  ایـن  در  را  خـود  حفاری هـای   2017
افزایـش دهـد. در سـپتامبر نیـز برنامـه ی لـوک 
Vladimir Filano-  اویـل آنسـت کـه میـدان

vsky در دریـای خـزر را بـه مدار تولیـد اضافه 
کنـد تـا تولیـد نفـت منطقـه در سـال 2017 را 
بـه 120 هـزار بشـکه در روز برسـاند. به عـالوه 
دارد  انتظـار  ایـن شـرکت  آتـی  سـال های  در 
که بـا بهره بـرداری از میـدان Imilorskom در 
Khanty-Mansi تولیـد نفـت منطقه را افزایش 

دهـد.   

بــر اســاس داده هــای اداره ی اطالعــات انــرژی 
ــی  ــل ریل ــل و نق ــت حم ــکا )EIA( فعالی آمری

ــه ی اول 2016  ــه ماه ــور در س ــن کش ــت ای نف
-2015 ســال های  میانگیــن  بــا  مقایســه  در 

یافتــه  کاهــش  درصــد   30 از  بیــش   2013
در  حالی کــه میــزان حمــل و جابجایــی اتانــول 

قیمت های نفت متحمل شدند. بر اساس اعالم 
پیش بینی  به  توجه  با  پول  بین المللی  صندوق 
اکنون  بلند مدت،  نفت در  قیمت های  کاهش 
کاهش  برای  دشوار  تصمیمات  اتخاذ  زمان 
ایجاد  و  درآمدها  افزایش  عمومی،  هزینه های 
رشد  از  حمایت  به منظور  ساختاری  تغییرات 
بلندمدت برای این کشورهاست. در این راستا 

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
پرداخت  ساختار  در  را  تغییراتی  الجزایر  و 
خود  برق  و  ّآب  نفت،  بخش های  در  یارانه 
آغاز کرده اند و از سرمایه گذاری های خود در 
بخش های عمومی کاسته اند و در عین حال در 
صرفه جویی هایی  زیاد  دستمزدهای  پرداخت 
اتخاذ  با وجود  و  این حال  با  نموده اند.  اعمال 

هزینه ها،  به منظورکاهش  تصمیماتی  چنین 
سال  تا  کشورها  این  که  کرد  پیش بینی   IMF
2021 همچنان با کسری 7 درصدی در تولید 
ناخالص داخلی مواجه خواهند بود که مجموع 
در  و  تجمعی  به صورت  بودجه ها  کسری  این 
 900 حدود   2016-2021 سال های  فاصله ی 

میلیارد دالر خواهد شد.   
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و ســوخت بیودیــزل طــی ایــن دوره ثابــت 
باقــی مانــده اســت. در فاصلــه ی ســال های 
2015-2013 میانگیــن حمــل و نقــل ریلــی 
ــوده  ــاه ب ــکه در م ــون بش ــام 23/8 میلی نفت خ
 2016 ســال  نخســت  ماهــه ی  ســه  در  کــه 
مقــدار آن بــه 16/3 میلیــون بشــکه در مــاه 
گــزارش شــده اســت. در ایــن دوره ی ســه 
ــر از 630  ــزل کمت ــن حمــل بیودی ســاله میانگی
ــا  ــوده کــه در مقایســه ب ــاه ب هــزار بشــکه در م
ــزان 640  ــن می ــت 2016 ای ــه ی نخس ــه ماه س
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــاه گ ــکه در م ــزار بش ه
ــکه در  ــون بش ــزاز 17/7 میلی ــول نی ــل اتان حم
مــاه در ســال های 2015-2013 بیشــتر شــده 
و در ســه ماهــه ی نخســت ســال 2016 بــه 

17/9 میلیــون بشــکه در مــاه رســیده اســت. 
رشــد  کــه  زمانــی  در  و  اخیــر  دهــه ی  در 
تولیــد نفــت در داخــل نســبت بــه ظرفیــت 
ــه ی انتقــال افزایــش یافــت حمــل  خطــوط لول
ــرای صنعــت نفــت  نفت خــام از طریــق ریــل ب
آن کشــور بســیار حیاتــی به نظــر رســید. در 
بشــکه  میلیــون  یــک  از  بیــش  ســال 2014 
جابجــا  ریلــی  خطــوط  طریــق  از  روز  در 
شــده کــه می تــوان ایــن ســال را به عنــوان 
ریلــی  حمــل  جهــت  ســال  پرتراکم تریــن 
ــدار  ــترین مق ــاب آورد. بیش ــه حس ــام ب نفت خ
ریلــی  خطــوط  طریــق  از  کــه  نفت خامــی 
ــزی  ــش مرک ــه بخ ــوط ب ــود مرب ــا می ش جابج
قــاره ی آمریکاســت و ســاحل شــرقی آمریــکا 

ــام از  ــده ی نفت خ ــت کنن ــترین دریاف ــز بیش نی
ــگران،  ــدگاه پاالیش ــت. از دی ــق اس ــن طری ای
ــر  ــا صرفه ت ــه ســاحل شــرقی ب واردات نفــت ب
اســت. در ســال 2015 میانگیــن حــق مرغوبیت 
نفت خــام برنــت رقمــی معــادل 5/25 دالر در 
ــود و همیــن امــر موجــب شــد از  هــر بشــکه ب
نظــر پاالیشــگران هزینــه ی حمــل و انتقــال 
بــه   Bakken حوضــه ی  نفت خــام  ریلــی 
ســواحل شــرقی آمریــکا در مقایســه بــا آن 
)کــه در برخــی مســیرها تــا 10/85 دالر بــرای 
هــر بشــکه نیــز بــود( اقتصــادی نباشــد و همیــن 
ــا  ــازار حمــل و نقــل ریلــی نفــت را ب مطلــب ب

ــود.    ــه نم ــود مواج رک

پیش بینی افزایش تقاضای نفت در سال 2۰17

کاهش صادرات نفت خام عراق در ماه می

آژانـس بین المللـی انـرژی )IEA( در آخریـن 
تقاضـای  رشـد  خـود  ماهیانـه ی  گـزارش 
 1/3 معـادل  را   2017 سـال  در  نفـت  جهانـی 
در  و  کـرد  پیش بینـی  روز  در  بشـکه  میلیـون 
بـرای  آن  مقـدار  شـده  انجـام  بازنگری هـای 
درنظـر  بشـکه  میلیـون   1/2 نیـز  جـاری  سـال 
پیش بینـی  اینکـه  بیـان  بـا   IEA اسـت.  گرفتـه 
می شـود کـه رشـد تولید نفـت اوپک در سـال 
آینـده از اعتـدال بیشـتری برخـوردار خواهـد 

ذخیره سـازی های  میـزان  رشـد  نـرخ  بـود 
جهانـی نفـت را در سـه ماهـه ی نخسـت سـال 
2017 بیشـتر از سـه ماهه ی دوم آن اعالم کرد. 
بر اسـاس این گزارش بیشـترین میـزان افزایش 
تقاضـای نفـت در سـال جـاری و سـال آینـده 
از سـوی کشـورهای غیـر OECD خواهد بود. 
آخریـن برآورد این سـازمان حاکی از آنسـت 
سـه  در  نفـت  جهانـی  تقاضـای  مجمـوع  کـه 
ماهـه ی اول سـال جـاری بـا 1/6 میلیون بشـکه 

در روز افزایـش نسـبت بـه سـال قبـل بـه 92/5 
بالـغ گـردد. همچنیـن  بشـکه در روز  میلیـون 
در ایـن گـزارش تولیـد جهانـی نفـت در مـاه 
مـی سـال جـاری بـا 590 هـزار بشـکه در روز 
کاهش نسـبت به سـال قبـل برابـر 95/4 میلیون 
بشـکه در روز اعالم شـده اسـت. این نخسـتین 
کاهـش مهـم و قابل توجـه از آغاز سـال 2013 

تـا مـاه مـی اسـت.   

کــه  کــرد  عنــوان  عــراق  نفــت  وزارت 
ــی  ــاه م ــن کشــور در م صــادرات نفت خــام ای
بشــکه در  میلیــون  پایانــه ی جنوبــی 3/2  از 
ــکه  ــون بش ــر از 3/36 میلی ــه کمت ــوده ک روز ب
در روز در مــاه آوریــل اســت. بــر اســاس 
در  عــراق  نفــت  وزارت  رســمی  داده هــای 
طــول مــاه گذشــته عــراق 99/2 میلیــون بشــکه 
ــر از 100/9  ــه کمت ــته ک ــت داش ــادرات نف ص
آوریــل  مــاه  در  بشــکه صادراتــی  میلیــون 
ــت  ــادرات نف ــوس ص ــای آرگ ــت. داده ه اس
عــراق را در مــاه مــی معــادل 99/5 میلیــون 

ــه  ــبت ب ــی نس ــه کم ــد ک ــان می ده ــکه نش بش
رقــم اعالمــی دولــت بیشــتر اســت. بــر اســاس 
ــنگین  ــت س ــادرات نف ــوس ص ــای آرگ داده ه
ــکه  ــزار بش ــادل 830 ه ــاه مع ــن م ــره در ای بص
در روز و صــادرات نفــت ســبک بصــره 2/38 
میلیــون بشــکه در روز بــوده کــه بــا ارقــام 
645 هــزار بشــکه در روز بــرای نفــت ســنگین 
و 2/44 میلیــون بشــکه در روز بــرای نفــت 

ســبک قابل مقایســه اســت.
صــادرات نفــت ســنگین بصــره در مــاه مــی بــه 
ــون  ــا کن ــر گذشــته ت ــدار از نوامب بیشــترین مق

ــکه  ــزار بش ــدار 250 ه ــه از آن مق ــیده ک رس
در روز بــه ایــاالت متحــده صــادر شــده و 
ــا  ــازی آن ب ــان جداس ــدار از زم ــترین مق بیش
ســبک بصــره در ســال قبــل اســت. نفــت 
ســنگین بصــره ممکــن اســت جایگزیــن نفــت 
ــک در  ــال و مکزی ــکا از ونزوئ ــی آمری واردات
بــازار خلیــج مکزیــک گــردد. صــادرات ایــن 
ــی  ــاه م ــز در م ــی نی ــه کره ی جنوب ــام ب نفت خ
ــوده کــه بیشــترین  220 هــزار بشــکه در روز ب
مقــدار از ســپتامبر ســال گذشــته محســوب 
می شــود. بــا ایــن وجــود صــادرات نفــت 
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احتمال بازگشت عربستان به عنوان تولید کننده ی شناور در اوپک

برنامه ی چین جهت افزایش ظرفیت فن آوری های داخلی تولید انرژی

افزایش واردات نفت هندوستان در ماه می

بر اساس اعالم وزیر نفت عربستان سعودی این 
ثبوت  با  همزمان  دیگر  بار  دارد  درنظر  کشور 
نوسان  تعدیل گر  نقش  آینده،  در  قیمت ها 
قیمت در بازار نفت را بر عهده بگیرد. عربستان 
سعودی انتظار دارد با بهبود شرایط بازار، عرضه 
این  برسد.  تعادل  به  نیز  نفت خام  تقاضای  و 
کشور از نوامبر سال 2014 میالدی نقش تعدیل 
استراتژی دفاع  از  با حمایت  را  کنندگی خود 
از سهم بازار به جای دفاع از قیمت ها در رقابت 
اوپک  غیرعضو  کشورهای  تولید  افزایش  با 
به ویژه نفت شیل آمریکا از دست داد. عربستان 

از  میالدی   2030 سال  تا  دارد  درنظر  سعودی 
برق  وات  گیگا   9/5 تجدیدپذیر  منابع  محل 
تولید کند  برق خود  به شبکه ی  تزریق  جهت 
که در این راستا تا سال 2020 مقداری بالغ بر 
3/5 گیگا وات از این محل تولید خواهد نمود.

خلیل الفلیح وزیر نفت این کشور از شرکت های 
سرمایه گذاری های  افزایش  جهت  آمریکایی 
خود درعربستان سعودی به خصوص در بخش 
وی  آورد.  به عمل  دعوت  پتروشیمی  صنعت 
در  رقابتی  قیمت های  که  کرد  اظهار  همچنین 
برق، نفت، گاز و خوراک پتروشیمی می تواند 

موجب توسعه ی صنایع پتروشیمیایی گردد. در 
بودن محیط سرمایه گذاری  مهیا  با  این شرایط 
و  خودرو  مثل  تحرکی  پر  صنایع  در  می توان 
نظیر  تجدیدپذیر  انرژی های  به  مربوط  صنایع 
سعودی  عربستان  شد.  وارد  بادی  توربین های 
قصد  برنامه ی چشم انداز 2030 خود  قالب  در 
به  خود  وابستگی  از  چشمگیری  به نحو  دارد 
درآمدهای نفتی بکاهد و پایه های صنعتی خود 
را در صنایعی مثل پاالیش نفت، پتروشیمی و 

آلومینیوم تقویت کند.    

چیــن به دنبــال افزایــش ظرفیــت فــن آوری 
ــی  ــود ط ــور خ ــل کش ــرژی در داخ ــد ان تولی
ــت  ــدام در جه ــن اق ــت. ای ــده اس ــه ی آین ده
مقابلــه بــا آالینده هــای کربنــی، اســتفاده از 
ــاف  ــات اکتش ــش عملی ــاک و کاه ــرژی پ ان
نفــت و گاز در مناطــق فــالت قــاره این کشــور 
اســت. طــی هفتــه ی جــاری ســه وزارتخانــه ی 
ایــن کشــور از جملــه کمیســیون اصالحــات و 
توســعه ی ملــی )NDRC( پیشــنهاد افزایــش 
تــا  چیــن  انــرژی  خودکفایــی  و  اســتقالل 

ســال 2025 میــالدی را مطــرح کردنــد. بــر 
ــا  ــر دارد ب ــن درنظ ــزارش چی ــن گ ــه ی ای پای
ــال  ــا س ــنگ، ت ــه زغال س ــتگی ب ــش وابس کاه
2020 ظرفیــت تولیــد انــرژی خــود توســط 
نیروگاه هــای هســته ای را از 21 گیــگا وات 
کنونــی بــه 50 گیــگا وات افزایــش دهــد. 
خاطرنشــان می ســازد در حــال حاضــر برخــی 
شــرکت های چینــی در پروژه هــای ســاخت 
و تولیــد نیروگاه هــای هســته ای مربــوط بــه 
تعــدادی از کشــورهای اروپایــی کــه بــر پایه ی 

فــن آوری آلمــان و آمریــکا هســتند مشــارکت 
ــه دلیــل  ــد. در ایــن گــزارش آمــده کــه ب دارن
فن آوری هــای  داخلــی  طراحــی  ضعــف 
ــاخت  ــت س ــور جه ــن کش ــن، ای ــته ای چی هس
ــای  ــود از فن آوری ه ــد خ ــای جدی رآکتوره
ــال  ــد. در ح ــتفاده می کن ــورها اس ــر کش دیگ
حاضــر چیــن مقــام نخســت تولیــد انــرژی بــاد 
در جهــان را دارد و در ســال گذشــته ظرفیــت 
تولیــد انــرژی توربین هــای بــادی نصــب شــده 
ــگا وات رســید.    ــه 145 گی ــن کشــور ب در ای

واردات نفــت هندوســتان در مــاه مــی بــه 4/19 
ــن مقــدار  ــون بشــکه در روز رســید کــه ای میلی
5/1 درصــد بیــش از ســال گذشــته و کمتــر 
ــکه در روز واردات آن در  ــون بش از 4/39 میلی
مــاه آوریــل اســت. واردات نفــت ایــن کشــور 

بــه 31  در ســال مالــی 2016-2015 منتهــی 
مــارس نیــز بــه 4/05 میلیــون بشــکه در روز 
ــته 6/6  ــال گذش ــا س ــه ب ــه در مقایس ــید ک رس
ــت  ــش واردات نف ــت. افزای ــتر اس ــد بیش درص
ــه  ــت عرض ــه جه ــش عالق ــل افزای ــد به دلی هن

بــه خــارج و تأمیــن رونــد فزاینــده ی مصــارف 
داخلــی و همچنیــن ذخیره ســازی آن اســت. 
بــر اســاس گــزارش اولیــه ی وزارت نفــت 
ــزل در  ــوخت دی ــه ی س ــادرات روزان ــد، ص هن
ــه 3/9  ــود ک ــکه ب ــزار بش ــته 346 ه ــاه گذش م

ســبک بصــره بــه کمتریــن ســطح خــود از 
ــد  ــت. درآم ــیده اس ــته رس ــال گذش ــر س اکتب
نفتــی بغــداد در مــاه مــی بــه 3/75 میلیــارد 
ــاه  ــم در م ــن رق ــه ای ــت ک ــش یاف دالر افزای
ــل آن  ــوده و دلی ــارد دالر ب ــل 3/34 میلی آوری

نیــز افزایــش میانگیــن قیمــت نفــت صادراتــی 
آن از 33/26 دالر بــرای هــر بشــکه در مــاه 
ــکه در  ــر بش ــرای ه ــه 37/78 دالر ب ــل ب آوری
ــه ی  ــاس برنام ــر اس ــت. ب ــوده اس ــی ب ــاه م م
ــراق از  ــت ع ــادرات نف ــت ص ــرار اس ــه ق اولی

پایانه هــای جنوبــی ایــن کشــور در مــاه ژوئــن 
نســبت بــه مــاه مــی، کمتــر و در حــدود 3 

میلیــون بشــکه در روز باشــد.   
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ــه  ــته و قابل مقایس ــال گذش ــر از س ــد کمت درص
ــل  ــاه آوری ــکه در روز در م ــزار بش ــا 527 ه ب
اســت. در مقابــل مصــرف داخلــی در مــاه مــی 
ــون بشــکه  ــه 1/67 میلی ــش ب ــا 8 درصــد افزای ب
ــز  ــزل نی ــوخت دی ــادرات س ــید. ص در روز رس
ــال  ــه س ــبت ب ــی 2016-2015 نس ــال مال در س
ــه 492000  ــه و ب قبــل 5/5 درصــد کاهــش یافت
ــرا  ــل ف ــل به دلی ــید. در مقاب ــکه در روز رس بش
ــی  ــش تقاضــای فصل ــالت، افزای ــیدن تعطی رس

ــن در  و حاشــیه ی ســود بیشــتر، صــادرات بنزی
ــه  ــبت ب ــش نس ــد افزای ــا 16/4 درص ــی ب ــاه م م
ســال گذشــته بــه 426 هــزار بشــکه در روز 
رســید کــه در مقایســه بــا رقــم 381 هزار بشــکه 
در روز در مــاه آوریــل 10/6 درصــد بیشــتر 
ــتان  ــرآورده در هندوس ــرای ف ــا ب ــت. تقاض اس
در ایــن مــاه نســبت بــه مــاه مــی ســال قبــل 6/7 
درصــد بیشــتر بــوده و از 15/5 بــه 16/6 میلیــون 
تــن افزایــش یافــت کــه مهم تریــن عوامــل 

ــرای  آن قیمــت کــم نفــت و تقاضــای بیشــتر ب
ســوخت در بخــش حمــل و نقــل اســت. انتظــار 
ــتان در  ــام هندوس ــه واردات نفت خ ــی رود ک م
ــرا  ــد؛ زی ــی باش ــز افزایش ــال 2017-2016 نی س
ــه ی  ــان برنام ــر رشــد مصــرف، همچن عــالوه ب
ذخیره ســازی اســتراتژیک نفــت نیــز دنبــال 
می شــود. هندوســتان بیــش از 80 درصــد نفــت 
ــاز خــود را از خــارج وارد می کنــد.    مــورد نی

رقابت روسیه و عربستان سعودی در بازار چین

مباحث انرژی در توافق نامه ی تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا

آمــار و اطالعــات منتشــره توســط اداره ی 
ــاه  ــه در م ــد ک ــان می ده ــن نش ــرک چی گم
مــی روســیه در صــدور نفــت بــه چیــن از 
ــت  ــت. در حقیق ــه اس ــی گرفت ــتان پیش عربس
بــرای ســومین مــاه متوالــی اســت کــه روســیه 
به عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده ی نفــت 
به عنــوان  ســعودی  عربســتان  جهــان،  در 
بزرگ تریــن صادرکننــده نفــت در جهــان 
ــن نفت خــام خــوراک مراکــز  را از نظــر تأمی
پاالیشــی چیــن پشت ســر گذاشــت. صــادرات 
روســیه بــه چیــن به عنــوان کشــور بــزرگ 
رکــورد  جهــان  نفــت  کننــده ی  مصــرف 
ــر  ــن ام ــه ای ــانده ک ــت رس ــه ثب ــدی را ب جدی

ــگران  ــراوان پاالیش ــای ف ــی از تقاض ــز ناش نی
ــاه  ــت. در م ــان Teakettle اس ــا هم ــتقل ی مس
گذشــته چیــن روزانــه حجمــی بالــغ بــر 1/24 
وارد  روســیه  از  نفت خــام  بشــکه  میلیــون 
کــرده کــه 33/7 درصــد از میــزان مشــابه 
آن در ســال گذشــته بیشــتر اســت و رکــورد 
ــادل 1/17  ــل )مع ــاه آوری ــود در م ــابق خ س
پشت ســر  نیــز  را  روز(  در  بشــکه  میلیــون 
پنــج ماهــه ی نخســت ســال  گذاشــت. در 
نیــز  از روســیه  نفــت چیــن  2016 واردات 
ــش از یــک ســال گذشــته و  41/8 درصــد بی
در ســطح 1/06 میلیــون بشــکه در روز بــوده؛ 
ــعودی  ــتان س ــه واردات از عربس ــی ک در حال

ــاه  ــت. در م ــکه در روز اس ــون بش 1/05 میلی
ــعودی  ــتان س ــن از عربس ــته واردات چی گذش
 33/6 از  بیــش  گذشــته  ســال  بــه  نســبت 
درصــد بــوده و بــه 961 هــزار بشــکه در روز 
ــک  ــم ی ــز از رق ــدار نی ــن مق ــا همی ــید. ام رس
میلیــون بشــکه در روز واردات چیــن از آن 
کشــور در مــاه آوریــل کمتــر اســت. در مــاه 
نفت خــام چیــن  واردات  گذشــته مجمــوع 
نســبت ســال گذشــته 39 درصــد بیشــتر شــده 
و بــه 7/59 میلیــون بشــکه در روز رســیده کــه 
بیشــترین افزایــش را در بیــش از شــش ســال 

ــت.    ــته اس ــته داش گذش

ــره  ــالم Hiddo Houben مذاک ــاس اع ــر اس ب
ایــن  اروپــا،  اتحادیــه  تجــاری  کننــده ی 
ــنهادهای  ــک پیش ــده ای نزدی ــه در آین اتحادی
ــرژی و  ــارت ان ــه ی تج ــود در زمین ــی خ کتب
آرام  اقیانــوس  حــوزه ی  در  ســرمایه گذاری 
 )Transatlantic Trade and Partnership(
ــاالت  ــه ای ــه ب ــی جداگان ــا TTIP را در فصل ی

ــرد. ــد ک ــه خواه ــکا ارائ ــده ی آمری متح
ــا  ــه ی اروپ ــرای اتحادی وی اذعــان کــرد کــه ب
کســب اطمینــان قانونــی جهــت واردات نفــت 
ــت  ــکا و امنی ــاالت متحــده ی آمری و گاز از ای
عرضــه بســیار با اهمیت اســت و TTIP  نیازمند 

تضمیــن آزادســازی تجارت و ســرمایه گذاری 
در زمینــه ی انــرژی بیــن طرفیــن و رفــع موانــع 
تجــاری فیمابیــن اســت و بایــد مــواردی نظیــر 
ــه  ــوط لول ــه خط ــی ب ــت و دسترس ــق ترانزی ح
بــر مبنــای اصــول مشــخصی معیــن گــردد. 
در ایــن پیشــنهاد اتحادیــه ی اروپــا به دنبــال 
ایــاالت  بــرای  تعهــدات گوناگــون  ایجــاد 
متحــده ی آمریــکا در راســتای متنوع ســازی 
از  یکــی  اســت.  انــرژی  عرضــه ی  منابــع 
طبیعــی  گاز  صــادرات  منــع  محدودیت هــا 
ــه کشــورهایی  ــکا ب ــاالت متحــده ی آمری از ای
اســت کــه روابــط تجــاری آزاد بــا ایــن کشــور 

قانون گــذاران  حاضــر  حــال  در  ندارنــد. 
کــه  محدودیت هایــی  به دلیــل  آمریکایــی 
بــا  به شــدت  کــرد  خواهــد  ایجــاد   TTIP
کاهــش قــدرت آنهــا مخالفــت می کننــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه کمیتــه ی انــرژی اروپــا بــا 
اذعــان بــه اینکــه انرژی کاالی ســاده ای نیســت 
ــه ای سیاســی ســبب  ــوان حرب ــد به عن و می توان
ایجــاد ســلطه بــر کشــورها گــردد. ارائــه ی آن 
در قالــب فصلــی مجــزا در روابــط تجــاری 
ــی  ــکا را الزام ــاالت متحــده ی آمری ــا ای آزاد ب

می دانــد.   
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طبــق نظــر معــاون اول صنــدوق بین المللــی 
پــول Lipton، ایــران می توانــد بــه عنــوان مســیر 
ترانزیــت بــرای منابــع نفــت و گاز طبیعــی 
ــه در  ــد. وی ک ــزر باش ــای خ ــدی از دری تولی
کلینتــون  بیــل  جمهــوری  ریاســت  دوران 
مدیــر ارشــد خزانــه داری آمریــکا بــوده اظهــار 
ــل  ــناریوی محتم ــاس س ــر اس ــر ب ــت: اگ داش
ــد به نظــر  ــا غــرب مصالحــه کن ــد ب ــران بتوان ای
ــا  ــری ب ــرژی نزدیک ت ــط ان می رســد کــه رواب
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 
ــر وی  ــد. به نظ ــران باش ــق ای ــا از طری ــا ی اروپ
ــع  ــعه ی مناب ــال توس ــران به دنب ــه ای ــا ک از آنج
نفــت و گاز خــود اســت امــکان دارد کــه 
ــدف  ــن ه ــر ای ــز ب ــدد تمرک ــز درص ــرب نی غ
باشــد. از نظــر معــاون صنــدوق بین المللــی 
عمیــق  اصالحــات  از  مرکــز  ایــن  پــول، 
اقتصــادی ایــران دفــاع می کنــد؛ به طــوری 
کــه اقتصــاد کشــورمان بــا برطــرف شــدن 

ــد  ــاره خواه ــی دوب ــته ای جان ــای هس تحریم ه
اصالحــی  بســته ی   Lipton به نظــر  گرفــت. 
اقتصــاد ایــران بایــد شــامل حــذف موانــع 
ــت و ســرمایه گذاری خارجــی و کاهــش  رقاب
و  بانکــی  بخــش  در  به خصــوص  انحصــار 
ــه  ــه اگرچ ــد. البت شــرکت های خصوصــی باش
نرخ هــای  اقتصــادی،  آزادســازی  فرآینــد 
ــرد  ــد ک ــد خواه ــده را تهدی ــرر ش ــره ی مق به
ــه  ــت ک ــدوار اس ــیار امی ــران بس ــت ای ــا دول ام
بتوانــد مزایــای ناشــی از ایــن اصالحــات را بــه 

ــذارد.    ــش بگ نمای

انعقاد قرارداد جدید برای توسعه ی میدان al-Shaheen  قطر

عربستان به دنبال استحصال مستقیم مواد پتروشیمی از نفت خام

شــرکت نفــت توتــال ســهم 30 درصــدی 
خــود در ســرمایه گذاری مشــترک بــا قطــر 
ــت  ــکه در روز نف ــزار بش ــد 300 ه ــرای تولی ب
از میــدان al-Shaheen در منطقه ی فراســاحلی 
ــری  ــد دیگ ــرکت عالقمن ــه ش ــور را ب آن کش
شــرکت  کــه  به طــوری  کــرد؛  واگــذار 
دانمارکــی Maersk پــس از انقضــای قــرارداد 
شــرکت توتــال در 13 ژوئیــه ی 2017 طــی 
 )PSA( یــک قــرارداد مشــارکت در تولیــد

دولتــی  و شــرکت  می شــود  آن  جایگزیــن 
ــل گذشــته ســهم 70 درصــدی خــود  قطــر مث
در شــرکت جدیــد را حفــظ خواهــد کــرد. از 
ــر  ــت حداکث ــر جه ــت قط ــرکت نف ــی ش طرف
ــدان  ــن می ــود از بزرگ تری ــد خ ــردن درآم ک
نفتــی ایــن کشــور، قــرارداد مشــارکت در 
ــن ســرمایه گذاری مشــترک  ــد را جایگزی تولی
دوره ی  یــک  بــرای  شــرکت  ایــن  کــرد. 
25 ســاله مجــوز توســعه، عملیــات، تولیــد، 

ــدان  ــن می ــام از ای ــادرات نفت خ ــروش و ص ف
توافقــات  و  توســعه  از  بخشــی  به عنــوان  را 
مالــی آن از ژوئیــه ی 2017 صــادر کــرد و 
ــرکت  ــر ش ــر نظ ــز زی ــل نی ــن مراح ــی ای تمام
ــرکت  ــن ش ــود. همچنی ــام می ش Maersk انج
ــرارداد،  ــن ق ــاد ای نفــت قطــر انتظــار دارد انعق
بیــش از پیــش بــه حفــظ نفت خــام آن در 

بــازار تک محمولــه کمــک کنــد.   

شـــرکت آرامکـــو ی عربســـتان و شـــرکت صنایـــع 
پایـــه ی ایـــن کشـــور؛ ســـابیک )SABIC( درنظـــر 
ــروژه ی  ــن پـ ــی اولیـ ــل مطالعاتـ ــد مراحـ دارنـ
تولیـــد  را در خصـــوص  مشـــترک خـــود 
یـــا  نفـــت  از  پتروشـــیمی  مـــواد  مســـتقیم 
ــه ی  ــه مرحلـ )Oil-To-Chemicals )OTC بـ
اجـــرا بگذارنـــد. پـــروژه ای کـــه ریـــاض 
ـــود  ـــتگی خ ـــای آن وابس ـــر مبن ـــم دارد ب تصمی
ـــه  ـــه در آمدهـــای نفتـــی کاهـــش دهـــد. البت را ب
ــت اندرکاران آن  ــگاه دسـ ــروژه از نـ ــن پـ ایـ
در مقایســـه بـــا روش هـــای مرســـوم و ســـنتی 

پاالیـــش نفـــت منافـــع دیگـــری از جملـــه 
ــن  ــه ایـ ــز دارد؛ چراکـ ــا نیـ ــش هزینه هـ کاهـ
ــری  ــوخت کمتـ ــه ی سـ ــد هزینـ روش نیازمنـ
اســـت و عربســـتان کـــه نیـــاز بـــه واردات 
گاز دارد نیـــز می توانـــد بـــا به کارگیـــری 
نفت خـــام مســـتقیماً محصـــوالت اولیـــه ی 
ـــن  ـــد. در همی ـــادر کن ـــد و ص ـــیمی تولی پتروش
ـــران شـــرکت ســـابیک  خصـــوص یکـــی از مدی
مطالعاتـــی  مراحـــل  کـــه  می کنـــد  بیـــان 
ــه  ــف از جملـ ــای مختلـ ــروژه از دیدگاه هـ پـ
ظرفیـــت، انـــدازه ی کلـــی مجتمـــع و نیـــروی 

ـــی  ـــوارد بررس ـــایر م ـــاز و س ـــورد نی ـــانی م انس
خواهـــد شـــد. از آنجـــا کـــه در برنامـــه ی 
مـــاه  اقتصـــادی عربســـتان در  اصالحـــات 
ـــز  ـــه آن اشـــاره شـــد( اشـــتغال نی جـــاری )کـــه ب
یکـــی از مهم تریـــن مباحـــث اســـت انتظـــار 
مـــی رود کـــه ایـــن پـــروژه به طـــور مســـتقیم 
یـــا غیرمســـتقیم حـــدود 100 هـــزار فرصـــت 
ــاد خواهـــد کـــرد و به همیـــن  ــغلی را ایجـ شـ
دلیـــل اســـت کـــه هزینـــه ی احـــداث چنیـــن 
پـــروژه ای بـــا ایـــن ابعـــاد تـــا حـــدود 30 

ــت.    ــده اسـ ــرآورد شـ ــارد دالر بـ میلیـ
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خالـد الفلیـح وزیـر انـرژی عربسـتان سـعودی 
کـه کشـورش  کـرد  اعـالم  جمعـه ی گذشـته 
درنظـر دارد سـرمایه گذاری 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 20 در 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 اسـتان های چین 
سـرمایه گذاری همکاری مشـترک داشـته باشد 
و روابـط دوجانبـه ی خـود بـا این کشـور را در 

)از  هیدروکربنـی  تولیـدات  و  انـرژی  بخـش 
جملـه محصـوالت پتروشـیمی( توسـعه دهـد. 
شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن سـرمایه گذاری ها 
صنـدوق  همـکاری  بـا  جدیـد  پروژه هـای  در 
شـد.  خواهـد  اجرائـی  چیـن  ارزی  ذخیـره ی 
طرفیـن  عالقـه ی  مـورد  مشـترک  زمینه هـای 
ذخیره سـازی  از:  عبارتنـد  همـکاری  جهـت 
انرژی هـای  معـدن،  اسـتخراج  نفت خـام، 
تجدیدپذیـر و توسـعه ی صنعتی. همزمان با رفع 
تحریم هـای غـرب علیه کشـورمان و بازگشـت 
نفـت ایـران به بازارهـای جهانـی، رقابت جهت 
گرفتـن سـهم بـازار آسـیا )به ویـژه بـازار چیـن 

کـه دومیـن مصرف کننـده ی بـزرگ نفت خام 
ایـران و عربسـتان سـعودی  بیـن  در دنیاسـت( 
و   Aramco نفتـی  شـرکت  یافـت.  افزایـش 
شـرکت پتروشـیمی Sabic پروژه هـای جدیـد 
را در قالـب سـرمایه گذاری مشـترک در چیـن 
در  راسـتا  ایـن  در  دارنـد.  توسـعه  دسـت  در 
مـاه ژانویـه شـرکت آرامکـو اعـالم کـرد کـه  
جهـت سـرمایه گذاری در پاالیشـگاه های چین 
در حـال رایزنـی بـا طرف هـای چینـی اسـت. 
شـرکت Sabic نیـز در مـاه می اعـالم کرده بود 
که جهت سـاخت یـک کارخانه پتروشـیمیایی 

در چیـن بـه توافقـی دسـت یافتـه اسـت.   

شرکت های نفتی هندوستان به دنبال خرید سهام روسنفت

سرمایه گذاری 8۰ میلیارد دالری چین در نیجریه

وزیــر نفــت هندوســتان اعــالم کــرد کــه 
کشــور  ایــن  دولتــی  نفتــی  شــرکت های 
ســهام  خریــد  شــرایط  ارزیابــی  حــال  در 
ــتند.  ــیه هس ــنفت روس ــی روس ــرکت دولت ش
ایــن  در  بیشــتر  جزئیــات  ارائــه ی  از  وی 
زمینــه خــودداری نمــود. شــرکت دولتــی 
ــروش 19/5 درصــد  ــرای ف نفــت روســنفت ب
ســهام خــود برنامه ریــزی کــرده بــود امــا 
احتمــال  و  داده  کاهــش  را  آن  کرملیــن 
ــی  ــرکت های چین ــن ش ــهام را بی ــن س دارد ای
هیــچ  البتــه  کــه  نمایــد  تقســیم  هنــدی  و 
ــده  ــل نش ــرمایه گذاران قائ ــرای س ــی ب اولویت

ــن؛  ــی چی ــان شــرکت دولت ــن می اســت. در ای
)CNPC( نیــز مجدانــه به دنبــال خریــد ســهام 
روســنفت و حتــی داشــتن کنتــرل بیشــتری 
ــر  از آنچــه کــه دولــت روســیه تمایــل دارد ب
ایــن شــرکت اســت. مســکو نیــز درصــدد 
اســت  اســتراتژیک  ســرمایه گذاری  یافتــن 
ــر،  ــهام کمت ــتن س ــا داش ــد ب ــر باش ــه حاض ک
ــه ایــن  مبلــغ بیشــتری پرداخــت کنــد کــه البت
مقابــل  در  بیشــتری  قیمتــی  نوســانات  امــر 
اتحادیــه  و  آمریــکا  تحریم هــای  اعمــال 
شــرکت های  می کنــد.  ایجــاد  اروپــا 
ــیه را  ــود در روس ــور خ ــه ی حض ــدی دامن هن

 ONGC ــه ــوری ک ــد؛ به ط ــترش می دهن گس
کــه بزرگ تریــن شــرکت باالدســتی هنــد 
 Vankorneft اســت 15 درصــد ســهام میــدان
مصمــم  و  کــرده  خریــداری  را  روســنفت 
ــز  ــهام را نی ــن س ــر ای ــد دیگ ــت 11 درص اس
شــرکت های  همچنیــن  کنــد.  خریــداری 
نفتــی IOC، Bharat و Oil India هنــد نیــز 
ــد  ــاه 23/9 درص ــن م ــد در ای ــق کرده ان تواف
از ســهام ایــن میــدان را خریــداری کــرده 
نیــز  را    TYNGD میــدان  درصــد   29/9 و 

مالــک شــوند.  

زمینــه ی  در  توافق نامــه  چندیــن  نیجریــه 
بــه ارزش  نفــت و گاز  احــداث تأسیســات 
80 میلیــارد دالر بــا شــرکت های چینــی بــه 
امضــاء رســاند. شــرکت دولتــی نفــت نیجریــه 
ــزود:  ــب اف ــن مطل ــالم ای ــن اع )NNPC( ضم
ــو  ــورهای عض ــی از کش ــوان یک ــه به عن نیجری
اوپــک و بزرگ تریــن تولیدکننــده ی نفــت 
آفریقــا، حــدود 70 درصــد درآمدهــای نفتــی 

به دســت  نفــت  فــروش  محــل  از  را  خــود 
ــات  ــان، تأسیس ــت زم ــا گذش ــا ب ــی آورد. ام م
نفــت و گاز ایــن کشــور نیــاز بــه تعمیــر و 
بــه روز رســانی دارنــد. بــر اســاس ایــن گزارش 
ــت  ــور به عل ــن کش ــی ای ــگاه نفت ــار پاالیش چه
نگهــداری،  و  تعمیــر  عملیــات  در  ضعــف 
ظرفیــت کامــل پاالیشــی خــود نرســیده اند 
ــور  ــن کش ــای ای ــد نیازه ــع 80 درص و در واق

ســوخت  واردات  طریــق  از  انــرژی  بــه 
گران قیمــت تأمیــن می شــود. در ادامــه ی ایــن 
ــگاه های  ــی پاالیش ــه ناتوان ــده ک ــزارش آم گ
ــه جهــت پاالیــش نفت خــام  فرســوده ی نیجری
ــت و  ــات نف ــه تأسیس ــیان ب ــالت شورش و حم
گاز ایــن کشــور باعــث شــده در چنــد هفتــه ی 
اخیــر تولیــد نفــت نیجریــه بــه کمتریــن ســطح 
ــه ی  ــفر هفت ــد. در س ــر برس ــال اخی ــی 30 س ط

تمایل عربستان به افزایش سرمایه گذاری در چین
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افزایش صادرات نفت روسیه به چین

نزدیــک  آینــده ی  در  دارد  درنظــر  روســیه 
جهــت رقابــت بــا کشــورهای خاورمیانــه و 
ــن، عرضــه ی  ــازار خــود در چی حفــظ ســهم ب
تولیــد بلندمــدت نفــت شــرکت روســنفت 
را بــه روزانــه بیــش از 800 هــزار بشــکه را 
برســاند. رئیــس جمهــور روســیه در آخــر هفتــه 
ــن  ــا مســئول شــرکت Xi Jinping چی گذشــته ب
جهــت افزایــش همکاری هــای دو کشــور در 
زمینه هــای مختلــف صنعــت و نیــز افزایــش 

حجــم مبــادالت مالقــات نمــود. ایــن در حالــی 
اســت کــه در ســال گذشــته و به دنبــال وضعیــت 
نامناســب اقتصــاد جهانــی حجــم مبــادالت 
چنــد  طــی  امــا  بــود.  یافتــه  آنهــا کاهــش 
بزرگ تریــن  به عنــوان  روســیه  اخیــر  مــاه 
ــا  ــوده کــه بن ــن ب ــه چی ــده ی نفــت ب عرضه کنن
دارد عرضــه ی نفت خــام خــود از طریــق خــط 
لولــه بــه ایــن کشــور را نیــز افزایــش دهــد. این 
در صورتــی اســت کــه ایــن تولیدکننــده ی 

نفــت جایــگاه عربســتان را در چیــن از آن 
خــود کــرد و تــالش می کنــد ســهم بــازار 
خــود در ســایر مناطــق )به ویــژه چیــن و اروپــا( 
را نیــز افزایــش دهــد. شــواهدی از تنظیــم 
یــک قــرارداد بلندمــدت نفت خــام میــان ایــن 
شــرکت روســی و شــرکت های چینــی وجــود 
دارد کــه بــه حفــظ ســهم بــازار ایــن کشــور در 

چیــن کمــک می کنــد.   

مشکل پاالیشگران خارجی مستقر در بریتانیا با جدایی این کشوراز اتحادیه اروپا

همراهی مکزیک با آمریکا و کانادا در تعهد به عدم انتشار گاز متان

پاالیشــگاه های خارجــی مســتقر در بریتانیــا  
کــه  کردنــد  اعــالم  جــاری  هفتــه ی  در 
ــی آن  ــا و جدای ــی در بریتانی ــال همه پرس به دنب
از اتحادیــه ی اروپــا، آنهــا می تواننــد برنامــه ی 
ــق  ــه تطبی ــن اتحادی ــروج از ای ــا خ ــود را ب خ
ــده در  ــای آین ــا و هفته ه ــی روزه ــد و ط دهن
ــا دولت هــای خــود و اعضــای  حــال رایزنــی ب
اولویت بنــدی  اروپــا در حــدود  اتحادیــه ی 
بخش هــا و الحــاق شــدن بــه آنهــا هســتند. 
ــش  ــت پاالی ــه صنع ــت ک ــی اس ــن در حال ای
از  حاضــر  حــال  در  بریتانیــا  در  نفت خــام 

ــش  ــور بی ــی در کش ــواد نفت ــه ی م ــر عرض نظ
از همیشــه اهمیــت دارد. از طرفــی نفــت و 
ــی هســتند  ــه کاالهای فرآورده هــای آن از جمل
ســطح  در  بین المللــی  بازارهــای  در  کــه 
وســیعی مبادلــه می شــوند و بنابرایــن ســؤاالتی 
ــرای  ــات و اج ــم انداز عملی ــوص چش در خص
ــت  ــا دق ــد ب ــه بای ــود دارد ک ــه وج ــن برنام ای
بیشــتر بــه آنهــا توجــه کــرد. شــایان ذکر اســت 
کــه در حــال حاضــر انجمــن پاالیشــگران 
ــال  ــگاه فع ــش پاالیش ــتان )UKPIA( ش انگلس
در ایــن کشــور دارد. گرچــه در حــال حاضــر 

ایــن پاالیشــگران از عــدم تأثیرپذیــری صنعــت 
خــود در جدایــی از اتحادیــه اروپــا ســخن 
ــد  ــز اشــاره دارن ــه نی ــه ایــن نکت ــا ب ــد ام گفته ان
کــه اگــر ایــن جدایــی موجــب وضــع حقــوق 
و عــوارض گمرکــی بــر تجــارت نفــت و 
ــم  ــر حج ــد ب ــود می توان ــا ش ــرآورده ی آنه ف
فعالیــت آنهــا در رابطــه بــا اعضــای اتحادیــه یــا 
کشــورهای خــارج از آن نیــز اثرگــذار باشــد. 
انگلســتان پــس از نــروژ دومیــن تولیدکننــده ی 

نفــت در اروپــا به شــمار مــی رود.   

مکزیــک  ســفید،  کاخ  اعــالم  اســاس  بــر 
ــان )حداقــل  ــار گاز مت ــت کاهــش انتش جه
40 درصــد تــا ســال 2025( از منابــع نفــت 
ــادا  ــکا و کان ــه آمری ــود ب ــدی خ و گاز تولی
خواهــد پیوســت. ایــن تصمیــم هم تــرازی 
بی ســابقه ای در بیــن کشــورهای آمریــکای 
شــمالی در مبحــث مربــوط بــه اهــداف انــرژی 
ــاه  ــرد. در م ــد ک ــاد خواه ــوا ایج و آب و ه

مــارس ســال جــاری اوبامــا و ترادئــو نخســت 
به صــورت  شــدند  متعهــد  کانــادا  وزیــر 
ــش 40-45  ــت کاه ــی را جه ــترک قوانین مش
ــال 2025  ــا س ــان ت ــار گاز مت ــدی انتش درص
قوانینــی  همــواره  آمریــکا  دهنــد.  توســعه 
آن  موجــب  بــه  کــه  کــرده  پیشــنهاد  را 
شــرکت های فعــال در بخــش نفــت و گاز 
ملــزم بــه محدودیــت انتشــار گاز متــان از 

تجهیــزات قدیمــی و جدیــد خــود هســتند. در 
ــک  ــادا و مکزی ــکا و کان ــته آمری ــال گذش س
و   3/7  ،9/43 میانگیــن  به طــور  به ترتیــب 
2/27 میلیــون بشــکه نفت خــام در روز تولیــد 
دارد  درنظــر  همچنیــن  کانــادا  کرده انــد. 
تــا ســال 2025 میــالدی 50 درصــد تولیــد 
تأمیــن  منابــع غیرفســیلی  از  را  بــرق خــود 
کنــد کــه عمــده ی ایــن منابــع شــامل انــرژی 

ــت  ــر نف ــو وزی ــه کاچیک ــل ایب ــته امانوئ گذش
ــه مســائلی  ــی از جمل ــه پکــن توافقات ــه ب نیجری
پاالیشــگاه های  بازســازی  و  توســعه  نظیــر 

ــروگاه  ــه،  نی ــوط لول ــداث خط ــوده، اح فرس
ــرژی در  ــه ان ــوط ب ــائل مرب ــر مس ــرق و دیگ ب
ایــن کشــور به عمــل آمــد. در هفتــه ی گذشــته 

تولیــد نفــت نیجریــه حــدود 300 هــزار بشــکه 
ــون و  ــک میلی ــه ی ــت و ب ــش یاف در روزافزای

ــید.   ــکه درروز رس ــزار بش 900 ه
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تصویب قانون لزوم افشای پرداخت های نفتی در آمریکا

Essar فروش بخش دیگری از سهام پاالیشگاه شرکت

 )SEC( بهــادار  اوراق  و  ارز  کمیســیون 
ــب کــرد  ــه ی جــاری تصوی ــکا طــی هفت آمری
ــن  ــال در ای ــت و گاز فع ــرکت های نف ــه ش ک
ــای  ــه دولت ه ــی ب ــم پرداخت ــد رق ــور بای کش
ــار  ــیون اظه ــن کمیس ــه ای ــان را ب ــر جه سراس
نماینــد. ایــن قانــون شــامل اظهــار پرداختی هــا 
بــرای فعالیت هــای تجــاری عمومــی اســت 
کــه شــرکت های نفــت و گاز بــرای ثبــت 
می کننــد  پرداخــت  ســاالنه  گزارش هــای 
مــوارد  خصــوص  در  پرداخت هــا  حتــی  و 
ــن  ــود. ای ــامل می ش ــز ش ــروژه را نی ــی پ جزئ
قانــون جایگزیــن قانــون دولــت فــدرال در 
ــکا  ــره ی آمری ــد. کنگ ــد ش ــال 2013 خواه س
در ســال 2010 موضــوع شــفافیت پرداخت هــا 

 Dodd-Frank ــی ــون اصالحــات مال را در قان
به عنــوان راهــی بــرای مبــارزه بــا فســاد در 
ــب  ــه تصوی ــی ب ــع غن ــورهای دارای مناب کش
رســاند امــا مخالفــان فعــال در بخــش صنعــت 
ــان مخالــف ایــن طــرح،  و همچنیــن حقوق دان
همــواره اجــرای ایــن قانــون را بــه تأخیــر 
اینکــه  به دلیــل  طرفــی  از  می انداختنــد. 
از  بــه پروژه هــا  افشــای اطالعــات مربــوط 
و  می کاهــد  شــده  ارائــه  اطالعــات  ارزش 
رقبــا نیــز از ایــن اطالعــات اســتفاده می کننــد، 
ــت و گاز از  ــع نف ــال در صنای ــرکت های فع ش
ابــراز آن نگرانــی داشــتند. ســابق بر ایــن اطالع 
ــی شــرکت ها  ــاد اجــاره ی پرداخت ــغ زی از مبال
مســئله ای ناشــناخته محســوب می شــد. امــا 

بــر  می توانــد  نیــز  موضــوع  ایــن  اکنــون 
مختلــف  بخش هــای  در  رقبــا  مناقصه هــای 
 Stephen اثرگــذار باشــد. بــر اســاس نظــر
ــکا،  ــت آمری ــن نف ــس انجم Comstock؛ رئی
را  قانــون جدیــد، شــرکت های آمریکایــی 
وادار بــه افشــای اطالعــات خصوصــی می کنــد 
ــا از آن بهره منــد می شــوند. حــال آنکــه  و رقب
ــت  ــن صنع ــال در ای شــرکت های خارجــی فع
قانــون  ایــن  ندارنــد.  محدودیتــی  چنیــن 
می توانــد در پروژه هــای آتــی بــرای تعــداد 
ــن صنعــت  ــزرگ ای محــدودی از بازیگــران ب
مزیت هایــی داشــته باشــد و بــه بخــش اشــتغال 

ــد.    ــی وارد کن ــیبی اساس ــز آس ــور نی کش

شــرکت هنــدی Essar کــه در صنایــع مختلــف 
در  می کنــد  فعالیــت   ... و  فــوالد  نفــت، 
ــری از  ــش دیگ ــرای بخ ــدار ب ــتجوی خری جس
ســهام پاالیشــگاه Vadinar بــا ظرفیــت 400 
ــت  هــزار بشــکه در روز در غــرب کشــور )ایال
ــود  ــای خ ــد بدهی ه ــا بتوان ــت ت Gujarat( اس
را بپــردازد. بــا گذشــت یک ســال از اولیــن 
ــن  ــه ای ــرکت Essar ب ــی آن ش ــه ط ــق ک تواف
نتیجــه رســید کــه 49 درصــد از ســهام ایــن 
پاالیشــگاه را بــه شــرکت دولتــی روســنفت 
ــاره  ــرکت دوب ــن ش ــد. ای ــذار کن ــیه واگ روس
بــرای واگــذاری 25 درصــد دیگــر از ســهام 
بــا معامله گــران و  پاالیشــگاه مذاکــره  ایــن 
شــرکت های نفتــی عالقمنــد بــه خریــد بخــش 
دیگــری از ســهام ایــن پاالیشــگاه را نیــز آغــاز 

کــرده اســت. بــر اســاس منابــع موجــود در 
صنعــت نفــت، شــرکت های معتبــر و عالقمنــد 
بــه خریــد ســهام پاالیشــگاه مذکــور عبارتنــد از: 
ــرکت  ــو(، ش ــتان )آرامک ــت عربس ــرکت نف ش
ــی و  ــرکت ایران ــک ش ــا ی ــران ی ــت ای ــی نف مل
 .Mercuria و   Trafigura ، vitolشــرکت های
اقــدام اخیــر ایــن شــرکت در نتیجه ی فشــارهایی 
ــد و  ــی هن ــای دولت ــط بانک ه ــه توس ــوده ک ب
دولــت ایــن کشــور بــرای پرداخــت بدهی هــای 
ایــن شــرکت اعمــال شــده اســت. از طرفــی در 
ــردن  ــی ک ــغول نهای ــنفت مش ــه روس ــی ک حال
معاملــه ی خریــد بخــش عمــده ای از ســهام ایــن 
ــی  ــی دولت ــرکت های نفت ــت ش ــگاه اس پاالیش
هنــد ماننــد ONGC و IOC معامــالت چنــد 
ــن  ــد میادی ــرای خری ــود را ب ــارد دالری خ میلی

روســیه بــا شــرکت های روســی نهایــی و قطعــی 
ــل  ــرر و به دلی ــور مک ــون به ط ــا کن ــد. ت کرده ان
ــر ســر ارزش گــذاری، معاملــه ی  اختالف نظــر ب
فــروش ســهام ایــن پاالیشــگاه بــه شــرکت 
روســنفت بــه تعویــق افتــاده اســت. در مــاه 
ــری  ــه ی دیگ ــرکت Essar در معامل ــته ش گذش
ــه  ــود ب ــهام خ ــد س ــروش 50 درص ــه ف ــدام ب اق
ارزش 5 میلیــون دالر در پاالیشــگاه مومباســا در 
کنیــا بــا ظرفیــت روزانــه 70 هــزار بشــکه کــرد 
ــرده  ــالم ک ــرا اع ــروش آن ــال 2013 ف ــه از س ک
بــود. شــرکت Essar همچنیــن درنظــر دارد 
نســبت بــه فــروش پاالیشــگاه Stanlow خــود بــا 
ظرفیــت 246 هــزار بشــکه در روز در انگلســتان 

ــد.    ــدام نمای اق

اتمــی و انــرژی آبــی اســت. در ســال گذشــته 
متحــده ی  ایــاالت  بــرق  تولیــد  یک ســوم 
آمریــکا از محــل انــرژی اتمــی و انــرژی آبــی 
و در کنــار منابــع بــادی و خورشــیدی خواهــد 

بــود. انتظــار مــی رود کــه ایــن میــزان تــا ســال 
2025  بــه 41 درصــد نیــز افزایــش یابــد. البتــه 
شــرکت های فعــال در بخــش نفــت و گاز در 
ــی  ــا و ضوابط ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــکا ب آمری

ــواره در  ــود هم ــل می ش ــا تحمی ــه آنه ــه ب ک
ــر اعمــال قوانیــن محدودکننــده ی انتشــار  براب
گاز متــان از خــود مقاومــت نشــان داده انــد.   


