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آیا بزرگترین منطقهی نفتخیز جهان به یک بازار مهم هیدروژن تبدیل خواهد شد؟
از آنجــا که انتظار مــیرود در آیندهی
نزدیک هیدروژن نقش برجســتهای در
کاهش انتشــار کربن از صنایع انرژیبر
در جهان داشته باشد ،به همین منظور،
تولیدکنندگان مهم نفت در خلیجفارس
در تالش هســتند تــا از ایــن فرصت
استفاده کرده و به جهان نشان دهند که
خلیجفــارس عالوه بر توانایی در تولید و
صدور نفــت ،میتواند در تولید و صدور
انــرژی پاک هیدروژن (بــه عنوان یکی
از ســوختهای تمیز و بدون کربن) نیز
فعالیت کنند.
این کشــورها کــه برخــی از مهمترین

اعضای اوپک میباشند ،در نظر دارند تا با
توجه به آیندهی بازار نفت و سوختهای
فســیلی و برای رهایی از وابســتگی به
درآمدهای نفتی ،با حمایت و پشتیبانی
دولتهای خود و همکاری شــرکتهای
مهــم بینالمللی نفت و انرژی در جهان،
به کمــک الکترولیز آب (با اســتفاده از
برق خورشــیدی و یا بادی) ،این منطقه
را بــه بازاری برای تولید و تجارت انرژی
پاک یا همان انرژی سبز (هیدروژن) نیز
تبدیل و به عبارتی ،بازار انرژی منطقهی
خود را متنوع کنند.
در آخرین تالشهای انجام شده در این

خصوص ،اخیرا انتشــار اطالعات مربوط
به اجرای دو پروژهی هیدروژن ســبز در
خاورمیانه خبرساز شده است.
دبــی ،یکــی از امیرنشــینهای امارات
متحــدهی عربی و ســومین عضو مهم
تولیدکنندهی نفــت در اوپک ،با کمک
شــرکت زیمنس آلمان ،اولین پروژهی
تولید هیدروژن سبز در مقیاس صنعتی
را به کمک برق خورشیدی در خاورمیانه
و شــمال آفریقا آغاز کــرده و عمان نیز
از ســاخت یکی از بزرگترین تاسیسات
تولید هیدروژن سبز خبر داده است.

مذاکرهی یک شرکت اماراتی با مقامات عراقی برای توسعهی میادین گازی
شــرکت دانــا گاز امارات که بخشــی
از کنسرســیوم "پرل" اســت ،همزمان
بــا گســترش فعالیتهــا در منطقهی
خودمختار کردســتان عراق ،از یک سو
در حال مذاکره با بغداد برای توســعهی
میادیــن گازی و از ســویی دیگــر بــا
مصرفکنندگان و خریــداران احتمالی
گاز در بازار ،برای عقد یک قرارداد فروش
محصول تولیدی از تاسیسات جدید که
در فاز دوم احداث خواهد شد ،میباشد.
این شــرکت هماکنون بر روی توسعهی
میــدان گازی "خورمــور" در منطقهی
خودمختار کردســتان فعالیت میکند و
قرار اســت فاز دوم آن را نیز به زودی به
مرحلهی تولید برساند.
کنسرسیوم پرل همچنین در حال مذاکره
با موسســات مالی آمریکا برای دریافت

 ۲۵۰میلیون دالر وام جهت تامین مالی
طرح توســعهی پروژهی "خورمور" است
که شــامل دو فــاز  ۲۵۰میلیون فوت
مکعبی در روز بوده و ظرفیت تولید این
میــدان را از  ۴۴۰میلیون فوت مکعب
فعلی به  ۹۴۰میلیــون فوت مکعب در
روز میرســاند .انتظار میرود ،هزینهی
تولید  ۲۵۰میلیون فوت مکعب اول برابر
با  ۶۰۰میلیون دالر باشد و تولید در آن
از آوریل  ۲۰۲۳آغاز شود.
بیشتر گاز تولیدی در عراق همراه با نفت
تولید میشود که مشمول قرارداد کاهش
تولیــد اوپکپــاس و در نتیجه کاهش
"گاز تولیدی همراه" بوده و بیشــتر آن
نیز بدون هیچ اســتفادهای ،ســوزانده
میشود .شــرکت دانا گاز۳۵ ،درصد از
ســهام کنسرســیوم پــرل را در اختیار

دارد کــه بیشــتر گاز و مایعات همراه با
آن را از میادیــن "خورمور" و "چمچمال"
در منطقهی کردســتان عراق استخراج
میکند.
وزیــر نفت عراق اخیــرا در مورد تامین
گاز مــورد نیاز کشــور گفت :عــراق با
هدف کاهش وابستگی به واردات انرژی
(گاز و بــرق) از ایران تالش میکند تا با
اختصاص ســرمایهای معادل ۱۵میلیارد
دالر و مشارکت شــرکتهای خصوصی
و فعــال در بخش انرژی ،تولید گاز خود
را تقویت کرده و توسعه دهد .قرار است
با اجرای پروژههای موردنظر در برنامهی
پیشبینــی شــده ،تولید گاز کشــور تا
۴میلیارد فوت مکعب در روز برســد که
تــوان تولید برق تا ۱۶گیــگا وات را در
کشور خواهد داشت.
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توسعهی میدان جدید نفتی ( )Bacalhauدر برزیل
شرکت عملیاتی نروژی ،Equinorتصمیم
قطعی خود را پیرامون ســرمایهگذاری
۸میلیــارد دالری بــه همراه شــرکت
آمریکایــی ،Mobil Exxonبــرای فاز یک
توسعهی میدان جدید نفتی Bacalhauدر
بستر نمکی زیر دریا در بخش فراساحلی
حوضهی سانتوز برزیل اعالم کرد.
ســهم این دو شــرکت در پروژهی مهم
مورد اشــاره که در ماه مارس توســط
آژانس ملی نفت ،گاز و ســوخت برزیل
تصویب شــد ،هر کدام ۴۰درصد است
اگرچه ،شرکت Equinorاز سال  ۲۰۱۶به
عنوان پیمانکار بــر روی این میدان در
حال فعالیت بوده است.
میدان  Bacalhauتوسط  Petrobrasبرزیل
در سال  ۲۰۱۲کشف شد و طبق برنامهی
توســعهی فوق ،فاز یک شــامل :اتصال
۱۹حلقــه چاه فراســاحلی به یک واحد
تولیدی شناور شامل واحدهای تفکیک
و یک مخزن ذخیرهســازی (و تخلیه) یا

در میدان اســت .بنا به اعــام ،Equinor
ظرفیت تولید این واحد تولیدی شــناور
که یکی از بزرگترین FPSOها در برزیل
اســت معادل  ۲۲۰هزار بشکه در روز و
با ظرفیت ذخیرهسازی  ۲میلیون بشکه
میباشد .بر اســاس برنامهی پیشبینی
شده ،قرار است بهرهبرداری از این فاز از
سال  ۲۰۲۴آغاز شود.
شرکت Equinorحجم ذخایر قابل برداشت
فاز اول میدان مورد اشاره را یک میلیارد
بشــکه بــرآورد کــرده اســت .مدیران
شــرکت Exxonدر برزیل نیز توســعهی
میــدان Bacalhauرا یک ســرمایهگذاری
استراتژیک در سبد جهانی پروژههای آن
شــرکت تلقی کرده که میتواند بازدهی
باالیی را برای آن شرکت ،شرکا و مردم
برزیل به ارمغــان بیاورد .خبر اختصاص
۸میلیارد دالر برای توسعهی این میدان
توسط شــرکتهای بینالمللی نفتی نیز

یکی از اولین اخبار در این زمینه اســت
که پس از اعالم دو هفتهی پیش آژانس
بینالمللــی انــرژی ( )IEAمبنی بر عدم
ضرورت سرمایهگذاری در صنعت نفت و
گاز در صورت تمایل دنیا به انتشار کربن
صفر تا سال  ،۲۰۵۰منتشر شده است.
انتظار میرود که نقطهی سربهسری نفت
تولیدی از ایــن میدان کمتر از  ۳۵دالر
برای هر بشــکه باشــد و همچنان مقرر
شد در فاز اول ،نفت تولیدی توسط یک
نفتکش شــاتل بارگیری و به بازار عرضه
شــود و همزمان گاز همراه تولیدی نیز
دوباره به مخزن تزریق شود.
به عالوه ،شــرکتهای مجــری پروژه
موظف شــدهاند تا بیشترین تالش خود
را در افزایــش کارآیی انــرژی مصرفی
برای تولیــد برق مورد نیــاز به کمک
اجرای سیســتم توربین سیکل ترکیبی
(گاز و بخار) نیروگاه به کار گیرند.

توقف سرمایهگذاریهای جدید در بخش نفت و گاز برای دستیابی به اهداف
زمین پاک
آژانس بینالمللی انرژی ( ،)IEAدر اواسط ماه
می اعالم کرد که جهان در راستای کاهش
و یا توقف انتشــار آالیندهها و دستیابی به
اهداف زمین پاک تا سال  ،۲۰۵۰به هیچ
نوع سرمایهگذاری جدیدی در صنعت نفت
و گاز نیاز ندارد .همچنین گام برداشتن در
مسیر کاهش گرمایش زمین نیازمند گذر
سریع و بنیادی از سوختهای فسیلی به
انرژیهای پاک میباشد.
بر اساس برنامهی اعالم شده توسط این
سازمان ،جهان به سرمایهگذاری جدیدی
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در پرو ژههای نفتی و گازی به جز آنهایی
که در سالجاری آغاز شدهاند ،ندارد .در
مقابل ،بایستی تمامی سرمایهگذاریهای
جدید به ایجاد تاسیسات تولید انرژیهای
پاک و تجدیدپذیر کــه آژانس از آن به
عنوان "استقرار فوری و گستردهی تمام
تکنولوژیهای پــاک و کارآمد موجود"
یاد میکند ،اختصاص یابد .نقشــهی راه
جهانی آژانس بــرای تامین انرژی مورد
نیاز جهان همچنین اشــاره میکند که
برای دســتیابی به این اهــداف نیاز به

حفاری هیچ معدن جدید زغالســنگ
یا توســعهی معــادن فعلــی آن ندارد.
سناریوی توقف انتشار آالیندهها تا سال
 ،۲۰۵۰مســتلزم کاهش شدید تقاضای
ســوختهای فسیلی اســت که در این
راســتا تا آن زمان ،تقاضای زغالسنگ
حــدود ۹۰درصــد و گاز طبیعی حدود
۵۵درصد کاهش خواهد یافت .تقاضای
نفت نیز بــا ۷۵درصد کاهش تا ســال
 ۲۰۵۰بــه  ۲۵میلیــون بشــکه در روز
کاهش خواهد یافت.
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اعطای معافیت مجدد به  Chevronبرای ادامهی فعالیت در ونزوئال
 ۲۰۲۱در این کشــور بــه فعالیت ادامه
دهد .معافیت اعالم شــده در اول ژوئن
نیز ،هشــتمین مجوز ویــژهی عملیاتی
اســت که آن شــرکت از دولت آمریکا
دریافت کرده است.
شــورون پس از دستور خروج از ونزوئال،
ارزش داراییهــای خود در آن کشــور
را مجــددا ارزیابــی کرد که بــه دلیل
کاهش قیمتهای نفت با کاهش ارزش
۲/۶میلیارد دالری آن در  ۳ماههی دوم
 ۲۰۲۰و کاهش  ۱۶۰میلیون بشــکه از
ذخایر اثبات شــدهی نفــت خود روبرو
شده بود.
البته ،بر اســاس شــرایط معافیت اعالم
شــدهی اخیر ،مجوزهای مشــابهی به
ارائهدهنــدگان خدمــات میادین نفتی
آمریکایی ( )OSPاز جمله :شــرکتهای

وزارت خزانــهداری آمریــكا اعالم کرد،
دولــت بایــدن معافیت شــرکت نفتی
شــورون ( )Chevronرا بــرای ادامــهی
فعالیــت محدود در ونزوئال تــا اول ماه
دسامبر آینده دوباره تمدید کرد.
این شرکت از سال  ۲۰۱۹علیرغم وجود
تحریمهــا ،مجوزهای ویــژهی زیادی را
برای ادامهی فعالیت در ونزوئال دریافت
کرده که آخرین آنها برای دورهی منتهی
به پایان ماه نوامبر گذشــته صادر شده
بود.
در آوریل ســال گذشــته ،کاخ ســفید
دوباره به شــورون دستور داد تا از اول
دســامبر  ۲۰۲۰فعالیــت خــود را در
ونزوئال خاتمه دهد.
اما در نهایت ،دولت ترامپ به شــورون
برای ادامهی عملیات در ونزوئال معافیت
داد تا علیرغم تحریمها تا ســوم ژوئن Halliburton ، Schlumberger ، Baker Hughes

و  Weatherford International plcنیز که در
ونزوئال فعالیت میکنند ،اعطا شده است.
البتــه معافیتهــای ارائــه شــده بــه
شرکتهای مورد اشاره شامل :تعمیر یا
اصالح چاه ،اســتخدام نیروی کار بیشتر
و یــا مذاکــره در مورد وامهــای جدید
نیستند.
به عبارتــی ،این شــرکتها فقط مجاز
به انجــام فعالیتهای تجاری هســتند
که بــرای حفظ داراییهــا ،محافظت از
کارکنــان ،اجــرای عملیــات محدود و
یا خاتمه و تکمیــل عملیات ضروری و
بازپرداخت به پیمانکاران خود باشند.
شــرکتهایی که شــرایط مجوز ویژهی
گفتــه شــده را نقــض کننــد ،تحت
مجازاتهــای دولت آمریــکا یا اقدامات
مجازاتی دیگر قرار خواهند گرفت.

افزایش تولید میدان نفتی قرنه "غربی"۲-
مرحلهی آزمایشی افزایش تولید میدان
نفتــی قرنــه "غربیـ "۲در عــراق آغاز
شــده است .شــرکت دولتی نفت بصره
در گزارشی اعالم کرد که هماکنون این
میدان مرحلهی آزمایشــی طرح افزایش
تولید خود را آغاز کرده است.
بر اســاس برنامهی زمانبندی شــده،

افزایــش اولیهی تولید ایــن میدان ۳۰
هزار بشکه در روز خواهد بود .به همین
منظــور در اولین اقدام با حفر یک حلقه
چــاه جدید در این میدان ،تولید نفت از
آن تا رقم  ۱۰هزار بشکه در روز خواهد
بود که بــا حفر دو حلقه چاه دیگر طی
سه ماه آینده و بهرهبرداری از آنها ،تولید

این میــدان به  ۳۰هزار بشــکه در روز
خواهد رسید.
بر اساس برنامهی توسعهای توافق شده
بین شــرکت لوکاویل روسیه و وزارت
نفت عــراق ،هــدف نهایی ایــن پروژه
افزایش تولید از این میدان تا  ۳۵۰هزار
بشکه در روز است.

ترکیه از یک منبع جدید گاز طبیعی در دریای سیاه خبر داد
شــرکت دولتی نفت ترکیــه (" ،)TPAOآماســرا "۱-با ذخیــرهای بالغ بر  ۱۳۵خود کشــف کــرده و قرار اســت تولید
اعالم کرد که یک میــدان گازی به نام میلیارد مترمکعب در آبهای ســاحلی از آن نیز از ســال  ۲۰۲۳آغاز شــود .به
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این ترتیــب ،میزان کل ذخایر گازی که
توسط ترکیه در یک سال گذشته کشف
شده به  ۵۴۰میلیارد مترمکعب میرسد.
بر اساس گفتهی مقامات ترکیه ،شرکت
 TPAOقصد دارد عملیات توســعهی این
ذخایــر گازی را شــرکتهای داخلی بر
عهده بگیرد و نیازی به ســرمایهگذاری
خارجی ندارد.
ترکیه طی سالهای اخیر عملیات اکتشاف
نفت و گاز را در ســواحل خــود افزایش
داده اســت .اردوغان ،رئیسجمهوری آن
کشور ،اکتشــافات جدید را راهحلی مهم
و ضــروری برای بســیاری از مشــکالت
بلندمدت اقتصادی کشور میداند از جمله،
مشــکل هزینهی واردات انرژی که باید به
ارز خارجی پرداخت شود .ترکیه در سال
گذشتهی میالدی  ۴۰۵میلیارد مترمکعب
گاز در میدان "ســاکاریا" کشــف کرد که

بزرگترین اکتشاف آن در دریای سیاه بود.
ترکیــه در حال حاضــر تقریبــا تمام
۵۰میلیارد مترمکعب مصرف ســاالنهی
گاز خــود را وارد میکنــد .مقامات آن
کشــور انتظار دارند ،تولید داخلی گاز،
تقاضای گاز کشور را تا ۶۰درصد افزایش
دهد به طــوری که مقدار تقاضای آن تا
سال  ۲۰۳۰به ۸۰میلیارد مترمکعب در
سال برسد.
بنابراین ،اکتشــافات جدیــد گازی ،این
امــکان را به مقامــات ترکیه میدهد تا
با ایجــاد رقابت میــان صادرکنندگان
بینالمللی ،گاز ارزانتر را وارد کنند و در
نتیجه متوسط هزینهی سالیانهی انرژی
مصرفی کشور را کاهش دهند.
از طرفی ،بخش انرژی ترکیه با اعالم کشف
نفت در ناحیهی جدید فراســاحلی در ماه
می سالجاری نیز ،در صدد است تا تولید

نفت خــود را که در حــال حاضر حدود
۶۱هزار بشــکه در روز اســت ،به ۶۸هزار
بشکه در روز افزایش دهد .ترکیه همچنین
قصد دارد تا فعالیتهای اکتشافی خود را
در دریای سیاه ادامه دهد.
اگر پیشبینیهــای بخش انرژی ترکیه
تحقــق یابد ،بــا حداکثر تولیــد گاز تا
ســال  ،۲۰۲۵میتوان حجمــی بالغ بر
۳۰درصد از گاز مورد نیاز کشور را تامین
کرد .ترکیه همچنین قصد دارد تا ســال
 ۲۰۲۸در میدان گازی ســاکاریا تعداد
۴۰حلقه چــاه تولیــدی جدید حفاری
کند که با افزایش تولید گاز ،وابســتگی
ترکیه به واردات انرژی از روســیه ،ایران
و جمهوری آذربایجــان کاهش یافته و
هزینــهی واردات آن را بــا قیمتهای
جاری تا حــدود ۱۲میلیارد دالر کاهش
خواهد داد.

کاهش تعداد نیروی کار فعال در صنایع نفت و گاز انگلستان تا ۲۰۳۰
تحقیقات انجام شــده در صنایع نفت و
گاز انگلســتان نشان میدهد که تا سال
 ۲۰۳۰تنها نیمی از کسانی که در حال
حاضر در پروژههای فراســاحلی نفت و
گاز این کشور مشــغول به کار هستند،
میتواننــد در پروژههای انــرژی بدون
کربن این کشور مشــغول به کار شوند.
بر اســاس اطالعات ارائه شــده در این
تحقیق ،این امکان وجود دارد که بخش
زیادی از افراد شــاغل در این صنایع به
تدریج به سمت اشــتغال در پروژههای
تولیــد انرژی بــادی در فراســاحل آن
انتقال یابند .پروژههای فراساحلی انرژی
بادی انگلســتان بزرگتریــن مجموعه
در نوع خود در جهان بهشــمار میروند
به طوری که تا ســال  ۲۰۳۰میتوانند
برای ۹۰هــزار نفر ،شــغل ایجاد کنند.
البته ســایر حوزههــای انرژیهای پاک
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مانند تولید و ذخیرهســازی هیدروژن از
آب دریا نیــز میتوانند در همین بازهی
زمانی ،معادل ۴۰هزار شغل ایجاد کنند.
یکی از نتایج مهم این بررسی نیز اشاره
به امــکان انتقال ۹۰درصد از نیروی کار
شاغل در بخشهای نفت و گاز انگلستان
به این صنایع جدید است.
دولت انگلستان اخیرا قراردادی با صنایع
نفت و گاز کشــور امضا کرده که تحت
این قرارداد صنایع مورد اشاره موظف به
ارتقای فعالیتهای خود برای رسیدن به
تولید کربن صفر تا سال  ۲۰۵۰خواهند
بود ،به طــوری که شــرکتهای فعال
در دریای شــمال نیز هماکنون متعهد
به کاهــش ۵۰درصدی تولیــد کربن و
جمعآوری ســاالنه  ۱۰میلیون تن از آن
تا ســال  ۲۰۳۰هستند .همچنین بخش
صنعت موظف شده است برای دستیابی

به اهــداف میانمــدت و ایجاد ظرفیت
تولید هیدروژن با کربن کم به میزانGW
 ۵تا ســال  ،۲۰۳۰رقمــی حدود  ۱۹تا
 ۲۲میلیارد دالر سرمای ه اختصاص دهد.
در همیــن حال تحلیلگران موسســهی
وودمکنــزی نیز معتقدنــد که الزمهی
تحقق کاهش ۵۰درصدی تولید کربن تا
 ،۲۰۳۰برقی کردن جزایر غرب ناحیهی
مجمــع الجزایر  Sheltlandدر ســرزمین
اسکاتلند ،است.
در مجمــوع ،تشــدید اجــرای قوانین
و مقــررات آبوهوایــی و پیشــگامی
منطقهی اروپا و از جمله انگلستان برای
سرمایهگذاری در بخش انرژیهای پاک
و با کربن کم ،منجر به ایجاد اشــتغال و
امکان جذب بخشــی از شاغلین کنونی
فعــال در پروژههای نفت و گاز کشــور
خواهد شد.
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افزایش تدریجی تولید اوپکپالس به دنبال انتظار افزایش تقاضا
اوپک در گــزارش ماهانهی بــازار نفت
خــود در ماه می اظهــار امیدواری کرد
که ،تسریع در برنامههای واکسیناسیون
و افزایش تقاضای سوخت با وجود بحران
کرونا در هنــد ،میتواند تقاضای جهانی
نفت را تا رقم  ۹۵/۵میلیون بشــکه در
روز افزایش دهد.
به همین منظــور ،اوپکپالس برنامهی
دورهی ماههای می تــا ژوئیهی خود را
بــرای افزایش تولید نفــت تا  ۸۴۰هزار
بشکه در روز در ژوئیه مجددا تایید کرد
به طوری که تولید کل اوپکپالس قرار
است در ماه می و ژوئن  ۳۵۰هزار بشکه
در روز و در ماه ژوئیه بیش از  ۴۰۰هزار
بشکه در روز افزایش یابد.
عالوه بر آن ،عربستان نیز افزایش تولید
خود را برای ماههــای می و ژوئن ۲۵۰
هزار بشــکه در روز در نظر گرفته است.
در مجموع ،انتظــار میرود ،اوپکپالس
تا ماه ژوئیه حدود  ۱/۲میلیون بشــکه
در روز نفتخام را به بــازار بازگرداند و

به عبارتی ،به برنامــهی جاری خود در
خصوص افزایــش تدریجی میزان تولید
نفت طی ماههای آتی نیز پایبند خواهد
بود .به عالوه ،اگرچه انتظارات ،حاکی از
افزایش میزان تقاضــا طی ماههای آتی
اســت اما این تصمیم به دلیل احتمال
باالی حضور دوبارهی ایران در بازارهای
بینالمللی گرفته شده زیرا ،این کشور در
حال حاضر از این توافق مستثنی است.
پس از اجرایی شــدن توافــق اوپک در
ســالجاری ،بازارهای جهانی نیز تقویت
شــدهاند و نفتخام بیــش از ۳۰درصد
از ارزش از دســت رفتهی خــود را در
سالجاری مجددا به دست آورده است.
اگرچه احتمال به توافق رســیدن ایران
و قدرتهــای بزرگ جهــان و احتمال
بازگشت وی به بازار ،سبب شده تا روند
صعــودی قیمت تا حد زیــادی محدود
شود.
روز سه شنبه  ۲۷ماه می قیمت نفتخام
برنت از مرز  ۷۱دالر در هر بشکه گذشت

که از ماه مارس ســال  ۲۰۲۰بیشترین
رقم ثبت شده را نشان میدهد.
از طرفی ،دبیرکل اوپک بیان داشت که
عرضهی نفت از ســمت ایران ،مشــکل
زیادی را در بازار ایجاد نخواهد کرد زیرا،
تولید و صادرات نفــت ایران به صورت
منظم و شــفاف اتفاق خواهد افتاد .وزیر
انرژی عربســتان نیــز از افزایش میزان
تقاضا از سمت ایاالتمتحده و چین ابراز
خوشحالی کرد.
وی افزود :تاکنون در حدود ۱/۸میلیارد
دوز واکســن در جهان توزیع شده است
که با افزایش تدریجی روزانهی آن تا حد
زیادی به افزایــش تقاضای جهانی نفت
منجر خواهد شــد .بیشــتر تحلیلگران
بــازار انرژی نیز انتظار دارند که تقاضای
جهانی نفت در نیمهی دوم سال ۲۰۲۱
با قدرت بازگردد و در پایان سه ماههی
چهارم سال تقریبا به سطح قبل از شیوع
کرونا برسد.

ابراز عالقهی مجدد عمان برای واردات گاز از ایران
محمد الرومهی ،وزیر نفت و گاز عمان در
اواســط ماه می اعالم کرد که در صورت
احیای برجام ،عمــان عالقهمند خواهد
بــود که طرحهــای واردات گاز ایران از
طریق خط لوله مجددا احیا شــود .وی
در ایــن خصوص افزود :ما دربارهی خط
لولهی ایرانـعمان خوشبین هســتیم
که ممکن است در سالجاری نباشد اما

احتماال به زودی دربارهی احیای مجدد
این پروژه مذاکراتی با ایرانیها خواهیم
داشت .از نظر عمان ،فرصتهای فراوانی
برای اســتفادهی مطلــوب از این پروژه
وجود دارد.
ایران در سال  ۲۰۱۶با وزیر نفت عمان و
سه شرکت نفتی بینالمللی شل ،توتال
و شــرکت گاز کرهی جنوبی مذاکراتی

داشــته و به بررســی پتانســیل انتقال
گاز ایــران از طریق خــط لوله به عمان
پرداختند .این دیدار پس از توافق سال
 ۲۰۱۳میان دو کشــور برای ایجاد یک
طرح  ۱۵ســالهی صادرات گاز از طریق
خط لولهی دریایی انجام شده بود.
خط لولــهی پیشــنهادی در آن زمان
ظرفیــت انتقال روزانه تا یــک میلیارد
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فوت مکعــب گاز طبیعی ایران به عمان
را داشت .طرحهای مذکور پس از خروج
یکجانبــهی دولت ترامــپ از برجام و
بازگشــت دوبارهی تحریمهــای آمریکا
علیــه ایــران در ماه می ســال ،۲۰۱۸
مسکوت ماندند.
وزیــر نفت عمــان گفت :بــا دقت ،این
مذاکرات را دنبال میکند اما میخواهد
مطمئن شود که در صورت احیای برجام،
این توافــق پایدار خواهد بــود و هدف
مشاجرات سیاسی آتی قرار نمیگیرد.

بر اســاس آمار ارائه شده توسط ادارهی
اطالعات انرژی آمریکا ( ،)EIAدر ســال
 ۲۰۱۷عمــان  ۷۷۵میلیارد فوت مکعب
در روز گاز طبیعــی مصرف میکرد و از
سال  ۲۰۱۷که میدان گازی خزان تحت
ادارهی شرکت  BPبه بهرهبرداری رسید
و تولید میدان را به یــک میلیارد فوت
مکعــب در روز افزایش داد ،عمان مازاد
گاز داشته است.
قرار بود خط لولهی پیشنهادی از میدان
گازی عظیم پارسجنوبی ایران به صحار

در شمال عمان احداث شود که در آنجا
خط لولهای تا شــهر صالله نزدیک مرز
یمن امتداد دارد.
رومهی گفت :ایــن خط لوله میتواند تا
یمن امتداد پیدا کنــد .البته ،وزیر نفت
عمان گفت :عالوه بر صادرات مجدد گاز
ایران به یمن ،عمان به دنبال استفاده از
بخشی از این گاز برای صنعت و افزایش
ظرفیت تولید  LNGو پتروشیمی خود و
ورود به عرصهی تولید هیدروژن است.

روسیه تا  ۲۰۸۰نفت دارد
وزیر منابع طبیعی روســیه در اواســط
مــاه می اعالم کــرد که این کشــور با
سطح فعلی تولید مواد ئیدروکربوری ،تا
 ۵۹ســال دیگر نفت (تا سال  )۲۰۸۰و
تا  ۱۰۳ســال دیگر گاز طبیعی خواهد
داشت.
وی همچنین افزود :حجم ذخایر نفت و
گاز روسیه در صورت اکتشاف در مناطق
دشــوار (از نظر حفاری) ،بیشــتر از این
ارقام خواهد بود .برای مثال ،گرم شدن
کرهی زمین برای اکتشاف و بهرهبرداری
بیشتر مناطق قطب شــمال روسیه که
۲۵درصد از ذخایــر نفت و ۷۲درصد از
ذخایر گاز آن را در اختیار دارد ،فرصت
مناســبی را در اختیار آن کشــور برای
افزایــش قابلتوجه ذخایر نفت و گاز آن
فراهم کرده است.
البته ،روســیه در حال حاضــر امکانات
تکنولوژیکی پیشرفته برای فعالیتهای
اکتشافی و تولیدی در این منطقه ندارد
اگرچه با کمک شــرکتهای آمریکایی
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فعالیتهایــی را در این خصوص دنبال
کرده است که آن هم به دلیل تنشهای
میان دو کشــور ،با تحریمهایی از سوی
دولت آمریکا روبرو شده است.
درآمدهای حاصــل از صدور نفت و گاز
در بودجهی روسیه نقش اساسی دارند.
از طرفی ،تولید نفت روســیه در ســال
گذشــته دچار افت شد اما با بهبود بازار
جهانی نفــت در ســالجاری به تدریج
افزایش یافت.
پس از فروپاشی شوروی سابق ،باالترین
رکورد تولید این کشــور در سال ۲۰۱۹
بوده که با توجه به سقوط تقاضا و بهای
جهانی نفت در سال  ،۲۰۲۰تولید آن به
میزان ۸/۶درصد کاهش یافت.
برخی صحبتها در مورد عبور روسیه از
"اوج تولید نفت" در دو سال گذشته پس
از کاهش تولیــد از باالترین رقم ۱۱/۲
میلیون بشکه در روز در سال  ۲۰۱۹به
 ۱۰/۴میلیون بشــکه در روز در آوریل
بوده که بــه دلیل توافق کاهش تولید با

اوپکپالس بوده است.
کارشناســان نفتی معتقدنــد ،به دالیل
مختلف فنــی و تکنولوژیکی موجود در
روســیه ،تولید مجدد نفــت از برخی از
میادین نفتی کــه تحتتاثیر این توافق
قرار گرفتند ،برای روســیه کار آســانی
نخواهد بود.
در گزارشی که در ماه اوریل انتشار یافته،
این کشــور در برنامهی خود پیشبینی
میزان تولید نفت ،گاز و زغالســنگ در
ســالهای  ۲۰۲۱- ۲۲را کاهــش داده
ولی برای ســالهای  ۲۰۲۳–۲۴مقادیر
آنها بدون تغییر باقی خواهند ماند.
بر همین اساس ،پیشبینی میزان تولید
نفت این کشور در سالهای ۲۰۲۱- ۲۲
بــه ترتیــب از  ۵۶۰و  ۵۵۸میلیون تن
روند کاهشی و ســپس از  ۵۱۷به ۵۴۸
میلیون تن در ســال ،روندی افزایشــی
خواهد داشت.

