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کاهش تقاضاى جهانى براى نفت 
تا 22 سال آینده

ایسنا: غول انرژى اکسون موبیل پیش بینى کرد در صورتى که 
مقررات به منظور محدود کردن تاثیر انتشار گازهاى گلخانه اى بر 
تغییرات جوى به طور کامل اجرا شوند، تقاضاى جهانى براى نفت تا 
سال 2040 افت چشمگیرى پیدا خواهد کرد. اکسون موبیل تحت 
این سناریو پیش بینى کرد مصرف جهانى نفت ساالنه 0/4 درصد 
کاهش خواهد یافت و تا سال 2040 به حدود 78 میلیون بشکه در 
روز مى رسد که حدود 25 درصد کمتر از 98 میلیون بشکه در روز 
است که اداره اطالعات انرژى آمریکا تخمین زده است. طبق بررسى 
اکسون، تقاضا براى گاز طبیعى که سوخت فسیلى پاك ترى نسبت 
به نفت است، تحت همین سناریو 0/5 درصد در سال رشد کرده و به 
حدود 445 میلیارد فوت مکعب در روز تا سال 2040 خواهد رسید. 

افزایش تولید نفت میدان ابوذر
شانا: مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: با نصب 
موفقیت آمیز پایه سکوهاى A 20 و A 21 میدان ابوذر و آغاز 
عملیات حفارى، در مجموع تولید این میدان 12 هزار بشکه در روز 
افزایش مى یابد. به گزارش شرکت ملى نفت ایران، حمید بورد گفت: 
عملیات نصب این دو سکو به همراه متعلقات و لوله هاى هادى حفارى 
روز سه شنبه (10 بهمن ماه) انجام شد. وى افزود: بارگیرى، حمل و 
نصب این دو سکو 90 روز طول کشید که این زمان با احتساب شرایط 
بد آب و هوایى که برخى اوقات سبب وقفه در کار مى شد، محاسبه 
شده است. مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران افزود: جکت ها 
که به صورت چهارپایه است در مدت 22 ماه ساخته شد و وزن هر 

یک 1200 تن است.

مذاکره با کنسرسیوم ایرانى و روسى 
براى توسعه میدان آذر

ایسنا: مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مهندسى و توسعه 
نفت از ادامه مذاکره با یک کنسرسیوم متشکل از یک شرکت ایرانى و 
یک شرکت روس براى توسعه میدان نفتى آذر خبر داد. سید نورالدین 
شهنازى زاده با بیان اینکه توسعه میدان آذر در دو گام به عنوان طرح 
زودهنگام در سرویس قرار خواهد گرفت، توضیح داد: اولین تولید از 
میدان آذر به میزان 15 هزار بشکه در پایان سال 1395 و تولید دوم 
به میزان 15 هزار بشکه در اردیبهشت امسال صورت گرفت. در حال 
حاضر از میدان نمکى آذر 30 هزار بشکه تولید مى شود. وى ادامه داد: 
با مذاکراتى که با کنسرسیوم ایرانى و خارجى انجام مى شود قرار است 
این میدان در قالب IPC توسعه پیدا کند و تولید از آن به 65 هزار 
بشکه و در نهایت صد هزار بشکه در روز برسد. مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره شرکت مهندسى و توسعه نفت با تاکید بر اینکه مذاکرات 
در دست اقدام است، گفت: این مذاکرات با یک شرکت ایرانى به نام 
ساعد یا همان سروك آذر و یک جوینت احتماال شرکت روسنفت 

درحال انجام است.

عمده فعالیت  هاى توسعه اى نفت
 در غرب کارون متمرکز است

شانا: معاون امور مهندسى و توسعه شرکت ملى نفت ایران اعالم کرد که 
هم اکنون عمده ترین فعالیت  هاى توسعه اى نفت در میدان هاى نفتى 
غرب کارون در حال انجام است. به گزارش شرکت ملى نفت ایران، 
غالمرضا منوچهرى در بازدید از طرح هاى توسعه اى غرب کارون  از آغاز 
مرحله دوم توسعه میدان هاى در حال بهره بردارى خبر داد و گفت: با 
توجه به این موضوع، مقدمات الزم درباره نحوه ورود توسعه دهنده جدید 
در قالب مدل جدید قراردادهاى نفتى باید طرح ریزى و اجرا شود. وى 
پیش بینى کرد که سال آینده و سال هاى پس از آن روند توسعه در غرب 
کارون با شتاب بیشترى همراه باشد. معاون مدیرعامل شرکت ملى نفت 
ایران در امور مهندسى و توسعه با تاکید بر اینکه هم اکنون عمده ترین 
فعالیت  هاى توسعه اى نفت در میدان هاى نفتى غرب کارون در حال 
انجام است، گفت: در بخش ظرفیت سازى خوشبختانه هم اکنون 
در میدان نفتى آزادگان جنوبى به تولید 100 هزار بشکه نفت در روز 
رسیده ایم. در میدان یاران جنوبى نیز تولید 10 هزار بشکه اى داشته ایم 
که همه این موارد به افزایش تولید نفت کشور و رسیدن به حدود روزانه 
چهار میلیون بشکه کمک کرده است. منوچهرى با اشاره به انگیزه باالى 
پیمانکاران فعال در منطقه غرب کارون و همچنین عوامل شرکت ملى 
نفت ایران و شرکت متن، گفت: این منطقه ظرفیت هاى الزم را براى 
افزایش تولید داراست، ضمن اینکه این بازدید از منطقه که با هدف 
تاکید بر هماهنگى بین بخش هاى مختلف و شرکت نفت و گاز اروندان 
به عنوان مسوول بهره بردارى است، کمک مى کند تا پیوستگى حاصل 
به افزایش سرعت توسعه و سرانجام تولید بینجامد. وى اظهار کرد: در 
میدان هاى نفتى آزادگان، یادآوران و یاران نیز باید هماهنگى هاى الزم 
براى تحقق قراردادهاى جدید به گونه اى باشد تا فعالیت هاى اجرایى 
فازهاى بعدى به موازات فعالیت هاى توسعه اى جارى با سرعت بیشترى 
دنبال شود. منوچهرى افق کارى نفت در مجموعه آزادگان جنوبى را 
رسیدن به تولید روزانه 320 هزار بشکه در فاز نخست اعالم کرد و گفت: 
هم اکنون بیش از یک سوم این هدف محقق شده، ضمن اینکه این پروژه 
هم اکنون در اجزاى مختلف، کالسترها و بخش هاى جداسازى گاز از 
نفت و سیستم فرآیندى استمرار دارد که البته باید شتاب گیرد. معاون 
توسعه و مهندسى شرکت ملى نفت ایران با بیان اینکه قراردادهاى 
مربوط به واحدهاى فرآورشى میدان آزادگان جنوبى با ظرفیتى باالى 
300 هزار بشکه در روز امضا شده است، گفت: قرارداد دیگرى نیز با 
 (Skid Mounted) هدف نصب تاسیسات واحدهاى فرآورشى سیار
با ظرفیت 50 هزار بشکه در روز امضا شده که به زودى عملیات اجرایى 
آن آغاز مى شود. منوچهرى همچنین از نهایى شدن قرارداد با شرکت 
نفت و گاز پرشیا با هدف توسعه میدان  یاران خبر داد و گفت: قرارداد 
مربوط به توسعه میدان نفتى یادآوران با شرکت ساینوپک چین نیز هم 
اکنون در حال مذاکره است. وى همچنین از برنامه ریزى براى برگزارى 
مناقصه میدان مشترك آزادگان خبر داد و افزود: همه این اقدامات 
نویدبخش فعالیت جدید و گسترده در صنعت نفت است. با توجه به 
برنامه ریزى هاى انجام شده در چند سال آینده، حدود هزار حلقه چاه در 
منطقه غرب کارون حفر مى شود که به معناى حداقل 10 سال فعالیت 

مستمر در این منطقه است.

گروه نفت: 42710260

دنیاى اقتصاد: تولید نفت آمریکا به رکورد 47 
ساله خود رسیده و حال آماده است که با پشت سر 
گذاشتن روسیه و عربستان به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکنندگان نفت خام دنیا، تحوالت بزرگى در 
ژئوپلیتیک انرژى و بازارهاى نفت  جهان ایجاد کند. 
آنطور که اداره اطالعات انرژى آمریکا روز چهارشنبه 
در گزارشى با بازبینى آمار و داده هاى خود اعالم کرد، 
تولید نفت این کشور در نوامبر گذشته به 10/04 
میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم بیشترین 
سطح تولید آمریکا از نوامبر 1970 میالدى محسوب 
مى شود. رسیدن به این سطح از تولید به مدد «انقالب 
دوم شیل» یعنى با کاهش هزینه ها و افزایش سطح 
مقاومت تولیدکنندگان نفت در برابر افت قیمت ها 
رخ داده است. حال آمریکا بیش از هر زمان دیگرى 
به رویاى 40 ساله «استقالل انرژى» نزدیک شده 
است. اما تحولى که نقطه عطف مهمى در این مسیر 
براى آمریکا محسوب مى شود، احتماال براى دیگر 

کشورهاى جهان چندان واقعه خوشایندى نباشد. 
تغییر در ساختار ژئوپلیتیک انرژى، کاهش نفوذ 
شاخص برنت، تضعیف برنامه هاى مقابله با گرمایش 
زمین، کاهش حاشیه سود پاالیشگاه ها و تغییر 
ساختار بازار نفت از انحصار به رقابت با تضعیف 
سازمانى چون اوپک پنج نتیجه اى است که رشد 

تولیدات آمریکا در پى دارد. 

  آمریکا چگونه به قدرت برتر بازار بدل مى شود؟
آخرین بارى که آمریکا بیش از 10 میلیون بشکه 
در روز نفت تولید مى کرد، به سال 1970 یعنى 
زمانى که ریچارد نیکسون رئیس جمهور این کشور 
بود، باز مى گردد. در آن زمان قیمت ها تنها 1/8 
دالر به ازاى هربشکه بود. تقریبا بعد از 5 دهه، تولید 
نفت خام این کشور مجددا در مرز 8 رقمى شدن قرار 
گرفته و حتى بر اساس آخرین بازبینى در آمار تولید 
از سوى اداره اطالعات انرژى آمریکا در ماه نوامبر به 
این سطح دست یافته است. رقم تولید روزانه 10 
میلیون بشکه بیش از تولیدى است که عربستان 
در این ماه داشته است. آژانس بین المللى انرژى نیز 
اخیرا از امکان جا گذاشتن روسیه و تبدیل شدن 
آمریکا  به بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان تا 

پایان سال جارى سخن گفت. 
رشد تولیدات آمریکا به مدد انقالب دوم شیل رخ 
داده و انقالب دوم شیل را مى توان هدیه سیاست هاى 

نادرست عربستان سعودى به آمریکا دانست. به این 
معنا که در سال 2014 که قیمت ها با سرعت زیادى 
رو به کاهش گذاشت و نفت در کمتر از 6 ماه نزدیک 
به 60 درصد از ارزش خود را از دست داد، بسیارى 
از تولیدکنندگان شیل تنها در قیمت هاى باال قادر به 
تولید بودند. عربستان در این زمان تصمیم گرفت که 
با افزایش تولیدات خود و نگه داشتن سهمش از بازار 
نفت قیمت ها را کاهش داده و به مقابله با نفت شیل 
برود. اما این استراتژى تنها روى تعداد معدودى از 
تولیدکنندگان شیل جواب داد و غالب آنها با اتخاذ 
سیاست هاى مالى پیچیده، کاهش هزینه ها و ارتقاى 
تکنولوژى تولید به حیات خود ادامه دادند. در نهایت 
نیز این عربستان و دیگر تولیدکنندگان سنتى نفت 
بودند که زیر بار نفت ارزان کمر خم کرده و به توافق 

نفتى براى کاهش تولیدات تن دادند. 
نتایج «انقالب دوم شیل» براى آمریکا بى سابقه 
بوده است. نتیجه افزایش تولید نفت کاهش واردات 
بود. در ماه اکتبر واردات نفت خام و محصوالت نفتى 
آمریکا به 2/5 میلیون بشکه در روز که کمترین سطح 
از زمان ثبت این آمار یعنى سال 1973 رسیده است. 
این رقم در حالى است که حدود 10 سال پیش 
واردات آمریکا بیش از 12 میلیون بشکه در روز بود. 
در چنین شرایطى استقالل انرژى دیگر رویایى دور از 

دسترس براى این کشور محسوب نمى شود. 
اما دامنه تحوالت انقالب شیل به آمریکا محدود 
نمى شود. آنطور که دنیل یرگین، قائم مقام رئیس 
هیات مدیره شرکت IHS Markit به فایننشال 

تایمز مى گوید: «براى دهه ها تنها سوال این بود که 
واردات نفت آمریکا با چه سرعتى افزایش مى یابد. 
اما در حال حاضر تولیدات آمریکا بازارهاى جهانى 
نفت را در یک بطرى قرار داده و با تکان هاى پپاپى 
آنها را درهم مى شکند و الگوهاى جدید براى بازارها 
شکل مى دهد.» اما آیا این الگوى جدید به نفع همه 

بازیگران بازار نفت است؟

  تغییر زمین ژئوپلیتیک انرژى
با رسیدن آمریکا به استقالل انرژى، به یقین 
نظم جدیدى در ژئوپلیتیک جهان حاکم خواهد 
شد. چراکه این تحول به زودى به کاهش نفوذ 
قدرتمندترین بازیگران بازار نفت در نیم قرن اخیر 
منجر شده و دیپلمات هاى تراز اول آمریکا دیگر 
نیازى به کشورهاى تولیدکننده نفت از جمله 
عربستان سعودى نخواهند داشت. عالوه بر این چنین 
اتفاقى ممکن است، حفظ توافق اوپک را دشوارتر کند 
و با خنثى کردن این توافق موجب افت قیمت ها شود. 
در نتیجه چنین شرایطى ممکن است به روسیه براى 
رها کردن برخى از سیاست هاى خارجى اش فشار 
آورد. در واقع اگر شیل موجب شود که قیمت نفت 
در سطح پایینى باقى بماند، روسیه بزرگترین بازنده 
بازار نفت خواهد بود. چراکه مسکو از درآمدهاى 
نفتى براى پیشبرد اهداف سیاست خارجى خود در 
جهان از جمله در اوکراین و سوریه استفاده مى کند 
و کاهش درآمدها این حکومت را وادار مى کند از 

مواضع سیاسى خود عقب نشینى کند. 

از سویى افزایش تولیدات شیل موجب شده 
که صادرات عربستان به آمریکا به کمترین سطح 
ظرف 30 سال گذشته برسد. این در حالى است که 
ظرف تمام این سال ها رابطه دوجانبه اى بین آمریکا 
و عربستان بر قرار بوده و آمریکا در ازاى دریافت 
تضمین در تامین انرژى، مجبور بود به سعودى ها 
باج هاى سیاسى بدهد. حال این نظم به کلى به هم 
خورده است و کشورهایى چون ژاپن و چین بیشتر 
از آمریکا به خاورمیانه وابسته هستند. در نتیجه این 
امکان وجود دارد که آمریکا انتظار داشته باشد دیگر 
کشورها مسوولیت امنیت و ثبات در خاورمیانه و 
شمال آفریقا را به عهده بگیرند و هزینه هاى آن را 
بپردازند. فایننشال تایمز نیز بر این باور است که رشد 
تولیدات آمریکا مى تواند آزادى عمل بیشترى به 
این کشور براى اعمال تحریم هاى نفتى علیه دیگر 
کشورهاى تولیدکننده بدهد.  با این حال ثبات چنین 
سیاست هایى از نوسانات بازارهاى جهانى مصون 
نیست چراکه زمانى که تحوالت سیاسى و بى ثباتى در 
خاورمیانه موجب کاهش عرضه نفت شود، قیمت ها 
در همه جاى دنیا از جمله درآمریکا افزایش خواهد 
یافت و همه  کشورها را به لحاظ اقتصادى تحت فشار 
قرار مى دهد. از این رو رها کردن خاورمیانه براى 

آمریکا بى هزینه نخواهد بود. 

  افزایش خطرات محیط زیستى
دونالد ترامپ، به دنبال استقالل انرژى است که 
آمریکا در گذشته داشته. او براى رسیدن به این هدف 
که آن را «سلطه انرژى» مى نامد، برنامه هایى دارد 
که چندان با سیاست هاى محیط  زیستى همخوانى 
ندارد. ترامپ بعد از سال ها اجازه اکتشاف در مناطق 
وسیع فراساحلى را صادر کرد و همچنین بعد از 
40سال حفارى در پناهگاه هاى محیط زیستى را 
آزاد خواهد کرد. این در حالى است که سه سال 
گذشته، گرم ترین دوره ثبت شده از قرن 19 میالدى 
محسوب مى شود و در مقابل در برنامه هاى دولت 
ترامپ کمترین فرصت ممکن براى توسعه انرژى هایى 
که با طبیعت مهربان تر هستند، داده شده است. 
همچنین فرمانداران ایالت هایى که در خط ساحلى 
قرار گرفته اند، بارها هشدار داده اند که اکتشافات 
فراساحلى به صنعت هزار میلیاردى «توریسم» 

آسیب مى زند. 
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تولید طالى سیاه ایاالت متحده رکورد 47 ساله زد

وجه تاریک نفت آمریکایى


