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پژوهشگران مؤسس�ه گلوبال دیتا، همه ساله 
تأثيرگذارتری�ن چهره های صنعت اکتش�اف 
و  تولي�د نفت را ب�ر اس�اس عملک�رد آنها در 
ش�بکه های اجتماع�ی و فض�ای دیجيتال در 
90 روز ابتدای�ی ه�ر س�ال مي�ادی انتخاب 
مي کنن�د. در ادام�ه ب�ا 10 چه�ره تأثيرگ�ذار 
مي ش�ویم. آش�نا  مي�ادی   2019 س�ال 

1- سمير مدنی
وی ی��ک کارآفری��ن 
است که در 20 سال 
گذش��ته در صنعت 
فعالی��ت  فن��اوری 
داش��ته اس��ت اما او 
هم اکن��ون بر ب��ازار 
نف��ت و گاز تمرک��ز 
دارد. در سال 2016 
میالدی، مدنی وبگاه 
تانکر ترکرز را با هدف پایش روزانه میزان تجارت و 
قیمت نفت خام تأسیس کرد. مؤسسه اویل تریدینگ 
توییترز نیز توسط وی و با هدف انتشار سریع اخبار و 

آمار بازارهای جهانی نفت راه اندازی شده است.
دنبال کنندگان توییتر: 26800 کاربر

امتیاز تأثیرگذاری: 100
2- آناس الحاجی

وی که در گذش��ته 
از مدی��ران ارش��د 
مؤسس��ه انرژی اوت 
ل��وک ادوای��زرز و از 
اقتصاددانان ارش��د 
مرک��ز ان جی پ��ی 
کپیت��ال  ان��رژی 
منیجمن��ت ب��وده، 
به عنوان  نویس��نده، 

اقتصاددان، پژوهشگر و س��خنران در حوزه نفت و 
انرژی شناخته مي ش��ود. وی در حوزه هایی نظیر 
چشم انداز بازار نفت و  گاز، امنیت انرژی، ژئوپلیتیک 
و نقش دیجیتالی شدن در عرضه و تقاضای نفت نیز 

صاحب نظر است.
دنبال کنندگان توییتر: 31000 کاربر

امتیاز تأثیرگذاری: ۹۷
۳- استيو اورلی   

عام��ل  مدی��ر  وی 
مؤسس��ه مش��اوره 
اف تی آی است که در 
حوزه ان��رژی و منابع 
طبیعی فعالیت دارد. 
اورل��ی س��خنگوی 
انجمن تولیدکنندگان 
گاز طبیع��ی ایال��ت 
تگزاس و از مشاوران 
ارشد پژوهش��ی برنامه انرژی این دپس نیز هست. 
در مي  سال 2011 میالدی، استیو به عنوان یکی از 
مشاوران سیاست های انرژی در انستیتوی امریکن 
اینترپرایز اند سولوش��نز برگزیده شد. این مرکز در 

بخش راه حل های نفت و گاز فعال است.
دنبال کنندگان توییتر: ۹8۷0 کاربر

امتیاز تأثیرگذاری: ۹0
۴- فرانسيسکو مونالدی    

وی از پژوهش��گران 
ن��رژی در چن��د  ا
نظی��ر  دانش��گاه 
دانش��گاه رای��س، 
تگ��زاس دانش��گاه 
کلمبیا و دانش��گاه 
فنی مکزیکو است. 
موالدی از مؤسسان 

و اس��اتید مرکز دولتی انرژی و محیط زیس��ت 
ونزوئال )آی ای اس ای( است.

 وی از اس��اتید پیش��رو اقتصاد و سیاستگذاری 
صنعت نفت و مدیریت ث��روت نفتی در منطقه 
امریکای التین و کشورهای توسعه یافته محسوب 

مي شود.
دنبال کنندگان توییتر:  26200 کاربر

امتیاز تأثیرگذاری: 8۴
۵- اد کروکس  

کروک��س از س��ال 
1۹۹۹ می��الدی ب��ا 
نش��ریه فایننش��ال 
تایمز همکاری دارد. 
پیش��تر نیز به عنوان 
سردبیر حوزه انرژی 
با رسانه های انگلیسی 
هم��کاری داش��ته 
است. در کارنامه وی 
فعالیت در شبکه بی بی س��ی و نشریه اینوستور 
کرونیکل نیز به چش��م مي خ��ورد. کروکس از 
تحلیلگران اقتصادی انس��تیتوی مطالعات مالی 

)آی اف اس( مي باشد.
دنبال کنندگان توییتر: 3۷30۹ کاربر

امتیاز تأثیرگذاری: ۷3
۶-  دیوید شپارد    

وی س��ردبیر بخش 
ن��رژی و محی��ط  ا
زیس��ت در روزنامه 
فایننش��ال تایم��ز 
اس��ت. دیوی��د در 
و  ن��رژی  ا ح��وزه 
تحوالت بازار نفت و 
گاز چهره ای شناخته 

شده محسوب مي شود. در کارنامه فعالیت های 
وی سردبیری بخش بازارهای انرژی فایننشال 
تایمز در لندن و خبرنگاری در شبکه رویترز نیز 

به چشم مي خورد.
دنبال کنندگان توییتر: 1۷۴00 کاربر

امتیاز تأثیرگذاری: ۷2
 ۷- روث  هایهورست   

وی یک روزنامه نگار 
مس��تقل در ح��وزه 
انرژی، محیط زیست 
و دولت های منطقه ای 
اس��ت. خان��م روث 
www. مدیر وبگاه   
dri l lordrop .
com  اس��ت.  ای��ن 
س��ایت در بخ��ش 
اکتش��اف و تولید نفت و گاز از میادین خشکی و 
فناوری شکست هیدرولیک فعالیت دارد. وی 30 
سال سابقه نویسندگی در نشریات انگلیسی نظیر 

رادیو و شبکه خبری بی بی سی دارد.
دنبال کنندگان توییتر: ۵۴0۴ کاربر

امتیاز تأثیرگذاری: 66
۸- کریستوفر جانسون  

وی از س��ال 1۹۹0 
می��الدی تاکن��ون 
بخ��ش  س��ردبیر 
انرژی رویترز است. 
جانس��ون هم��واره 
تح��والت بازارهای 
ان��رژی و رویارویی 
قدرت های جهانی به 
ویژه اوپک و ایاالت 

متحده و راهبری قیمت ها را دنبال مي کند.
دنبال کنندگان توییتر: 18200 کاربر

امتیاز تأثیرگذاری: 63
9- تام کویين    

کویین از متخصصان 
مؤسس��ه گس تک 
اس��ت که در بخش 
ی  لیت ه��ا فعا

و  نمایش��گاهی 
ی  نس ه��ا ا کنفر
گاز،  صنع��ت 
ال ان ج��ی و صنایع 
انرژی فعال اس��ت. 
در دو دهه اخیر، وی مس��ائل تولی��د انرژی و 
ایجاد پلتفورم های تبادل دانش را در دس��تور 

کار دارد.
دنبال کنندگان توییتر: 18۵2 کاربر

امتیاز تأثیرگذاری: ۵8
10- روسل نورمن   

وی مدی��ر اجرای��ی 
صلح س��بز نیوزیلند 
است و از بنیانگذاران 
حزب سبز این کشور 
محس��وب مي شود. 
نورمن به عنوان یکی 
از اعضای صلح س��بز 
بر مسائل انرژی های 
تجدیدپذی��ر، تغییر 
اقلیم و تأثیر صنعت نفت و گاز بر محیط زیس��ت 

تمرکز دارد.
دنبال کنندگان توییتر: 2۴۴0 کاربر

امتیاز تأثیرگذاری: ۵۷

وحید حاجی پور
    گزارش یک 

رئيس جمهور روسيه چگونه نفوذ انرژی روسيه را متحول کرد؟

نفت و گاز روسیه در دستان مردان اطالعاتی پوتین

نف�ت و گاز در روس�يه بيش از آنک�ه یک کاالی 
اقتصادی باشد، سياسی است و کرملين به شکلی 
عجيب و گس�ترده آن را زیر سياست های خود 
کشيده اس�ت به طوری که کنترل نفت و گاز این 
کشور در دس�تان افسران س�ابق امنيتی است.

پس از فروپاشی شوروی و کاهش شدید تولید نفت 
و گاز این کش��ور، روس ها برنامه جدی تری را برای 
س��امان دادن به صنعت نفت و گاز خ��ود پی ریزی 
کردند؛ والدیمیر پوتین که در سال 2000 به ریاست 
جمهوري رسید با طبقه بندی موضوعاتی مانند تولید، 
ترانزیت، صادرات و بازارسازی، نگاه امنیتی- سیاسی 
خود را بر ان��رژی انداخت و خود تعیین اس��تراتژی 
و راهبردها را بر عه��ده گرفت و خ��ودش نیز آن را 

اجرا کرد.
بخش گاز روسیه زیر نظر ش��رکت گازپروم رفت و 
بخش اعظمی از نفت هم به شرکت روس نفت سپرده 
شد. الکس��ی میلر مدیرعامل گازپروم از همکاران و 
دوستان قدیمی پوتین است که امروز تأثیرگذارترین 
ش��رکت در امنیت انرژی اروپا و حتی جهان است.  
میلر سال هاس��ت مدیریت این ش��رکت را بر عهده 
دارد و با توس��عه بازارهای گازی روس��یه، تبدیل به 
بزرگ ترین مشکل امریکا در صادرات گاز شده است. 
این شرکت نفوذ گازی خود را در اروپا افزایش داده 
و برای صادرات گاز به کشور چین در مرحله نهایی 

اجرا قرار دارد.
از آنجایی که رئیس جمهور روسیه نگاهی سیاسی 
به ان��رژی دارد، از این ابزار به عن��وان فرصتی بهره 
می گیرد ک��ه می توان��د در تح��والت ژئوپلیتیک و 
راهبردی تأثیرگذار ش��ود ولو ب��ا کاهش قیمت گاز 
صادراتی. میلر سیاست های کلی پوتین را در هیئت 
مدیره این شرکت که همگی از مردان مورد اعتماد 
پوتین هستند، تبدیل به برنامه اجرایی می کند و از 
همین رو، گازپروم یکی از بازوهای سیاست خارجی 

کرملین محسوب می شود.
از نظر روس��یه، لوله ه��ای گاز به ق��دری از اهمیت 
برخوردار هس��تند که می تواند غرب را در همراهی  
آنها با مسکو متقاعد سازد و سدی محکم باشد برابر 
زیاده خواهی های امریکا؛ مانن��د مقاومت آلمان ها 
در برابر ترامپ که قص��د دارد احداث خط لوله نورد 

استریم 2 را متوقف سازد.
  روس نفت و کا.گ.ب

بازوی نفتی پوتین شرکت روس نفت است؛ شرکتی 
با تولید ۵ میلیون بشکه که بزرگ ترین تولیدکننده 
نفت روسیه به شمار می رود. همانند شرکت گازپروم، 
پوتین ریاست این شرکت را به همکار سابق خود در 
کا.گ.ب سپرده اس��ت، به ایگور سچین که یکی از 

قدرتمندترین بازیگران نفت جهان است.
روس نفت که نیمی از نفت روسیه را تولید می کند، 
طی س��ال های اخبر با ورود به بخش پاالیشگاهی و 
خرید سهام آنها فعالیت خود را گسترش داده است. 
زمانی که پوتین می خواهد به متحدان خود کمک 

مالی  کند این شرکت حاضر می شود که نمونه خاص 
آن، اعطای وام به شرکت نفت ونزوئال برای خروج از 

بحران کاهش تولید این کشور است.
زمانی که پوتین رئیس جمهور روسیه شد، سچین 
نیز ابتدا معاون رئیس دفتر وی ش��د. وزارت دارایی 
امریکا در توضیح علت اینکه س��چین را در فهرست 
تحریم های خود گنجانده است، تأکید کرد: سچین 
اوج وفاداری خود به پوتین را نشان داده است. در دور 
نخست ریاست جمهوری پوتین، ایگور سچین بیشتر 
نقش پشت پرده را ایفا کرده است. ویکی لیکس در 
این باره نوشته سچین آن قدر نقش پشت پرده اش را 
خوب بازی کرده که به ش��وخی مطرح می شود که 

انگار او واقعاً وجود خارجی نداشته است.
زمانی که پوتین در سال 2008 میالدی نخست وزیر 
روسیه شد، سچین یک پست نسبتاً دولتی تر گرفت 
و معاون نخست وزیر شد. سپس در سال 2012 زمانی 
که پوتین بار دیگر به ریاس��ت جمهوری بازگشت، 
سچین رئیس شرکت روس نفت شد. تنها در مدت 

دو سال سچین این شرکت بزرگ نفتی روسیه را به 
سرعت گسترش داد تا آنجا که به یکی از بزرگ ترین 
ش��رکت های تولیدکننده نفت جهان تبدیل شده 

است.
بر اساس تحقیق نشریه فوربس که دو  سال گذشته 
منتشر شده، سچین یکی از باالترین درآمدها را در 
بین مقام های سیاسی و اقتصادی روسیه دارد و در 
مجموع بیش از ۵0 میلیون دالر دستمزد از شرکت 
روس نفت دریافت می کند. البته وی دارایی و ثروت 
زیادی در خارج از مرزهای روس��یه ندارد. س��چین 
0/13 درصد سهام روس نفت را به ارزش 80 میلیون 

دالر در اختیار دارد.
افرادی که با س��چین کار کرده ان��د وی را یک فرد 
سختکوش می دانند. س��چین یکی از اعضای جناح 
سیاسی س��یلوویکی بوده است. س��رگئی ایوانف و 
نیکوالی پاتروش��ف نیز از دیگر اعض��ای این جناح 
سیاسی به شمار می روند که ارتباط بسیار نزدیکی 

با پوتین دارند.
شرکت روس نفت بالفاصله پس از آغاز دوران ریاست 
سچین شروع به خریداری سهام دیگر شرکت های 
بزرگ نفتی روسیه کرد. این اقدام به خصوصی سازی 
به سبک روسیه معروف شده است. یکی از مهم ترین 
دستورهای پوتین در آغاز دور دوم ریاست جمهوری 
در سال 2012 میالدی، آغاز برنامه خصوصی سازی 

بوده است.
با اجرای این دستور، بسیاری از شرکت های بزرگ 
روسی س��هام خود را در اختیار ش��رکت روس نفت 
قرار داده اند. بی ش��ک انرژی نقش مهمی در اقتصاد 
روسیه دارد. سچین نیز با اس��تفاده از نام خود قصد 
دارد تا امپراتوری جدیدی را در صنعت انرژی روسیه 
ایجاد کند. وی قصد دارد این امپراتوری جدید را با 
افزایش سهم ش��رکت های انرژی در اقتصاد روسیه 

تشکیل دهد.

   گزارش 2

قیمت مورد نیاز کشورهای نفتی
 این گراف نش��ان مي دهد بودجه کش��ور ایران چقدر 
به نفت و قیمت آن وابسته اس��ت به گونه ای که جهت 
متوازن کردن بودجه خود به قیمت نفت حدود ۹۵ دالر 

نیاز دارد و کشور عربستان به قیمت حدود ۷۴ دالر.
در واقع مي ت��وان گفت میزان ص��ادرات و قیمت نفت 
پیش بینی شده در بودجه س��ال ۹8 واقع بینانه نبوده و 
قطعاً امید بستن به بهبود وضعیت در این سال امید واهی 
است. از طرف دیگر مي توان گفت قیمت فعلی نفت خام 
)۷2 دالر در هر بش��که برای برنت( منهای کشور ایران 
برای سایر کشورهای نفتی منطقه قیمتی ایده آل است.
.............................................................................................

مقاصد صادراتی نفت امریکا
کانادا در سال 2018  بزرگ ترین مقصد صادراتی نفت 
خام ایاالت متحده نام گرفته اس��ت. این کشور روزانه 
3۷8 هزار بش��که نفت خام ایاالت متح��ده را دریافت 
کرده که 1۹ درصد کل صادرات نفت خام امریکا در سال 
2018 را نش��ان مي دهد.نکته مهم این نمودار افزایش 
مقاصد صادراتی به اروپا و آسیا، علی الخصوص منطقه 
خاورمیانه است. تا چند سال پیش افزایش تولید نفت 
خام ایاالت متحده افسانه و صادرات به خاورمیانه توهم 
محسوب مي شد.در حال حاضر ایاالت متحده نفت خود 
را از آن سوی اقیانوس ها به مقاصد صادراتی مهم اعضای 
اوپک علی الخصوص دو کشور چین و هند و سایر مقاصد 
آسیایی صادر مي کند. در سال 201۵ ایاالت متحده به 
10 کشور و کمتر از ۵00 هزار بشکه صادرات نفت داشته 
در حالی که در سال 2018 به بیش از ۴0 کشور مختلف 

و حدود 2 میلیون بشکه صادرات داشته است.
.............................................................................................

 آذربایجان 
صادرکننده گاز به اروپا

کش��ور آذربایجان به عرضه کننده مه��م گاز طبیعی 
به جنوب اروپا تبدیل ش��ده اس��ت. این کشور یکی از 
تأمین کنندگان مهم نفت خام و گاز طبیعی در منطقه 

دریای خزر، به ویژه در بازارهای اروپایی است.
صادرات گاز طبیعی آذربایجان به بخش قابل توجهی از 
اقتصاد این کشور تبدیل شده است. آذربایجان در سال 
201۷ حدود 600 میلیارد ف��وت مکعب گاز طبیعی 
تولید کرد و حدود 210  میلیارد فوت مکعب آن را صادر 
کرد. آذربایجان قصد دارد صادرات گاز طبیعی خود را به 
اروپا گسترش دهد. رهبران اتحادیه اروپا در نظر دارند 
گاز طبیعی میدان شاه دنیز آذربایجان را به جنوب اروپا 
متصل کنند تا قدمي  به سوی هدف استراتژیک تنوع 
عرضه گاز طبیعی اروپا باشد.به طور خاص، در جنوب 
و ش��رق اروپا به دلیل محدودیت ه��ای جغرافیایی و 
محدودیت های زیربنایی، گزینه های عرضه برای گاز 

طبیعی برای بخش های یاد شده محدود است.
.............................................................................................

 دو برابر شدن تقاضا
برای پتروشیمی

بر اس�اس آخرین آمارهای منتش�ر ش�ده توسط 
نهاده�ای بين المللی، تقاض�ای جهانی محصوالت 
پتروش�يمي  از س�ال 2000 تاکنون دو برابر ش�ده 
ک�ه در این ميان کش�ورهای آس�يایی بيش�ترین 
رش�د را داش�ته اند و جایگاه برترین توليدکننده 
محص�والت ش�يميایی را از آن خ�ود کرده ان�د.

میزان تولید خاورمیانه نزدیک ب��ه 326 میلیون تن از 
محصوالت��ی همانند متانول، آمونی��اک و HVC بوده 
اس��ت. ایاالت متحده هم در س��ال های اخیر با خیزش 
زیادی به دنبال افزایش ظرفیت های تولیدی پتروشیمي 
 خود بوده است به گونه ای که در سال های اخیر به یکی از 
رقبای اصلی خاورمیانه در زمینه تولید ارزان محصوالت 
پرطرفدار پتروشیمي تبدیل  شده و حدود ۴0 درصد از 
ظرفیت تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. در 
این میان، آنچه صنایع پتروشیمي  را فناناپذیر می کند، 
کاربردهای متنوع محصوالت پالس��تیکی و همچنین 
ناتوانی صنایع مطرح جهان��ی در پیدا کردن جایگزینی 
مناسب برای آنهاست. با این تفاسیر و در وضعیت کنونی 
هیچ کدام از پیش بینی ها حاک��ی از کاهش تقاضا برای 

محصوالت پتروشیمي  در سال های آتی  نخواهد بود.
.............................................................................................

درآمد شگفت انگیز آرامکو 
وقتی موضوع سود مطرح مي شود، شرکت های پردرآمد 
اپل، مایکروسافت، گوگل و آمازون را فراموش کنید زیرا 
نفت پادشاه سودآوری است. در سال 2018، شرکت نفتی 
عربستان به نام آرامکو سود خالصی به دست آورده است 
که هیچ شرکت دیگری در زمین ایجاد نمی کند و آن را 
به عنوان سودآورترین ش��رکت جهان در سال 2018، 
 Fitch Ratings براساس اطالعات منتشر شده توسط
معرفی کرده است.درآمد شرکت آرامکو در 2018 قبل 
از کسر سود، مالیات و کاهش ارزش و استهالک حدود 
22۴ میلیارد دالر در مقایسه با 168 میلیارد دالر در سال 
201۷ بوده است.این شرکت درآمد 36۵ میلیارد دالری 
را در سال 2018 در مقایسه با 263 میلیارد دالر درآمد 
سال 201۷ به دس��ت آورده است.به رغم مالیات دولتی 
و نفوذ عربستان در این ش��رکت )که از لحاظ فنی سود 
بیشتری از شرکت آرامکو عاید دولت مي شود(، شرکت 
آرامکو رتبه اعتباری A+ را بر اس��اس اطالعات شرکت 

Fitch Rating به دست آورده است.

ایران در رده چهارم

 دارندگان بزرگ ترین
 ذخایر نفت جهان

از زمان ظه�ور صنعت نفت در اواس�ط قرن نوزدهم، 
ای�ن منبع ان�رژی، امکان تولي�د ني�روی فراوانی را 
فراه�م ک�رده و باع�ث ب�ه راه افت�ادن جنگ ه�ا و 
تغيي�رات ژئوپليتيک�ی در کش�ورهای مختلف�ی 
ش�ده که ب�رای کنت�رل عرض�ه رقاب�ت می کنند.

نفت برای حمل و نقل، تولید برق و تأمین روشنایی منازل، 
فعالیت کارخانه ها و ماشین آالت و به عنوان یک ماده خام 
برای تولید کود به منظور افزایش تولی��د مواد غذایی و 
تولید مواد پالستیکی در سراسر جهان مورد استفاده قرار 
گرفته است. پایگاه خبری کومپلئو در گزارشی به بررسی 
کشورهایی پرداخته که صاحب بزرگ ترین ذخایر قطعی 

نفت هستند. این کشورها عبارتند از:
1- ونزوئا: ۳00 ميليارد بشکه

ونزوئال بزرگ ترین ذخایر نفت را در میان همه کشورها 
دارد که به بیش از 300 میلیارد بشکه ذخایر قطعی بالغ 
می شود. این کشور در سال 2011 از عربستان سعودی 
به عنوان دارنده بزرگ ترین ذخایر نفت سبقت گرفت و 
در صدر ایستاد. با این حال توسعه این ذخایر عظیم، به 
دلیل ناآرامی سیاسی، در چند س��ال اخیر عقب افتاده 
است. این کشور همچنین ذخایر عظیمی از ماسه نفتی 

مشابه کانادا دارد.
2- عربستان سعودی: 2۶9 ميليارد بشکه

عربستان سعودی چندین دهه بزرگ ترین ذخایر نفت 
جهان را در اختیار داش��ت اما اکنون به رتبه دوم تنزل 
کرده و تا ژانویه سال 2016، میزان ذخایر نفت قطعی این 
کشور 26۹ میلیارد بشکه بود. ظرفیت های نفت عربستان 
سعودی معادل یک پنجم ذخایر مرسوم جهانی برآورد 
شده که بخش قابل توجهی از آنها در چند میدان نفتی 
بزرگ وجود دارند. اگر عربس��تان سعودی فعالیت های 
اکتشافی خود را افزایش دهد، ذخایرش در آینده از ذخایر 

ونزوئال باالتر خواهد رفت.
۳- کانادا: 1۷1 ميليارد بشکه

کانادا با داش��تن 1۷1 میلیارد بشکه ذخایر نفت قطعی، 
در جایگاه سوم این فهرست قرار دارد. ذخایر ماسه نفتی 
در آلبرتای کانادا، بیش از ۹۵ درصد از ذخایر این کشور را 
تشکیل می دهد. این ایالت همچنین ذخایر نفت مرسوم 
قابل توجهی دارد و عمده صادرات نفتش به امریکا انجام 
می گیرد. ماسه نفتی نقش مهمی در رشد عرضه سوخت 

مایع در جهان طی چند سال گذشته داشته است.
۴- ایران: 1۵۸ ميليارد بشکه

ذخایر نفت قطعی ایران 1۵8 میلیارد بشکه تا ژانویه سال 
2016 برآورد شد. اگر تولید نفت ایران با نرخ سال 2006 
ادامه پیدا کند، انتظار می رود ذخایر نفت ایران به مدت 

حدود نیم قرن دوام پیدا کند.
۵- عراق: 1۴۳ ميليارد بشکه

عراق با داشتن 1۴3 میلیارد بشکه ذخایر نفت، در جایگاه 
پنجم این فهرست قرار گرفته اس��ت. با این حال بخش 
انرژی این کش��ور از ناآرامی های داخلی و اشغال نظامی 
آسیب دیده است. برآورد می شود مناطق اکتشاف نشده 
این کشور ذخایر نفت وسیعی داشته باشند. تحریم ها و دو 
جنگی که این کشور پشت سر گذاشت، به زیربنای نفتی 
آن آسیب زد. بصره، بغداد و رمادی شهرهایی هستند که 

عمده ذخایر نفت عراق را دارند.
۶- کویت: 10۴ ميليارد بشکه

کویت با وجود این که کشور کوچکی به شمار می رود اما 
جایگاه مهمی در ذخایر نفت جهان دارد. این کشور که 
یکی از اعضای اوپک است، 8 درصد از ذخایر نفت جهان 
را در اختیار دارد. کویت 10۴ میلیارد بشکه ذخایر نفت 
دارد که ۷0 درصد آنها در میدان بورگان واقع ش��ده که 
دومین میدان نفتی بزرگ جهان اس��ت. کویت از سال 

1۹38 از این میدان نفت تولید می کند.
۷- روسيه: ۸0 ميليارد بشکه

روس��یه 80 میلیارد بش��که ذخایر نفت دارد که بخش 
عمده ای از آنها در دشت های سیبری واقع شده اند. تولید 
نفت این کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
افت کرد اما اندکی بعد با خصوصی سازی بخش انرژی، 
احیا شد. با تداوم فعالیت اکتشافی، انتظار می رود ذخایر 

نفت این کشور در قطب شمال افزایش پیدا کند.
۸- امارات متحده عربی: 9۸ ميليارد بشکه

امارات متح��ده عربی ۹8 میلیارد بش��که ذخایر نفت تا 
ژانویه سال 2016 داش��ت. ذخایر نفت میدان زکوم که 
سومین میدان نفتی بزرگ خاورمیانه است، 66 میلیارد 
بشکه برآورد ش��ده اس��ت. بیش از ۹0 درصد از ذخایر 
امارات متحده عربی در ابوظبی و پس از آن دبی و شارجه 

قرار دارند.
9- ليبی: ۴۸ ميليارد بشکه

لیبی با ۴8 میلیارد بش��که ذخایر نفت، بیشترین ذخایر 
نفت را در میان کشورهای آفریقایی دارد. منطقه وسیعی 
از لیبی که امکان وجود ذخایر جدید نفت را دارد، کشف 

نشده مانده است.
10- نيجریه: ۳۷ ميليارد بشکه

نیجریه بزرگ تری��ن تولیدکننده نفت در آفریقاس��ت 
و ظرفیت تولی��د روزانه آن بیش از 2/۵ میلیون بش��که 
است. ذخایر نفت این کش��ور 3۷ میلیارد بشکه برآورد 

شده است.
منبع: ایسنا

جهان نفتدریچه

افرادی که نفت جهان را متأثر خود ساخته اند

10  چهره کلیدی صنعت نفت و گاز دنیا
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