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حوزه ی  خلیج فارس و توسعه ی ظرفیت تولید نفت 

کاهش ذخایر جهانی شناور نفت خام علی رغم افزایش آن در آب های ساحلی چین 

شــرکت آرامکوی عربســتان سعودی 
تصمیم گرفته اســت تا برای دستیابی 
بشــکه  13میلیون  تولید  به ظرفیــت 
در روز نفت، برنامــه ی  خود را  برای 
افزایش تولید روزانه یک میلیون بشکه  
به مرحله ی اجرا در آورد. این شرکت 
قبــال برنامه ی توســعه ی صنعت نفت 
خود را برای ســال2021 با هزینه ای 
حــدود 43میلیارد دالر در نظر گرفته 
بود که به دلیل تشــدید کاهش قیمت 
در نتیجه ی شــیوع بیماری کرونا و در 
نتیجه کاهــش درآمدهای نفتی، توان 
انجام ســرمایه گذاری های موردنیاز تا 

ســقف مورد اشاره را نداشته و مجبور 
شــده اســت تا در برنامــه ی خود در 
ســطح وســیعی تجدیدنظــر کند اما 
اولویت در  پــروژه ی مذکور به دلیــل 
برنامه ی آن شــرکت برای اجرا اعالم 

است. شده 
 شــرکت ملــی نفــت عــراق نیز در 
اواســط مــاه اوت تفاهم نامــه ای بــا 
شــرکت شــورون برای توسعه ی یکی 
امضا  به  بــزرگ خود  نفتی  از میادین 
نحوه ی  پیرامون  الزم  مقدمات  رساند. 
این میــدان که  عملیــات توســعه ی 
"نصیریه" نام دارد، هم اکنون در حال 

اجرا اســت. این میدان در سال1975 
کشــف شــده و ذخیــره ی نفتی آن 
معادل 4/36میلیارد بشــکه است. این 
پروژه قبال در طرح توســعه ی میادین 
  2009-10 نفتی عراق در ســال های 
بــا هدف افزایــش تولید تــا 50هزار 
بشــکه نفت در روز بوده و شرکت های 
ایتالیا، نیپون اویل ژاپن، شــورون  انی 
مناقصه ی  در  اسپانیا  رپسول  و  آمریکا 
آن شــرکت کردند که به نظر می رسید 
قرارداد شده  به عقد  نیپون اویل موفق 
اســت اما، مذاکرات متوقف شد و کار 

به سال جاری رسید. آن  توسعه ی 

چیــن که با کاهــش شــدید قیمت نفت 
در ماه های گذشــته اقدام به خرید حجم 
بســیار زیادی نفــت ارزان موجود در بازار 
کرد، هم اکنــون که قیمت ها روند صعودی 
بــه خود گرفته و تا حدودی نیز از ترافیک 
نفتکش ها در پایانه های آن کاســته شده، 
فرصت مناســبی برای صنعــت نفت این 
کشــور فراهم شــده تا از ادامه ی تصمیم 
خود نسبت به ذخیره سازی نفت روی آب 
بکاهد و در نتیجه بــا تخلیه ی محموالت 
نفتکش ها، نفت و میعانات ارزان وارداتی را 
در مراکز پاالیش خود مورد اســتفاده قرار 
دهد. بدیهی است، کاهش تقاضای کنونی 
چین در این حالت باعــث تضعیف مجدد 
بازار جهانی نفت خواهد شــد، هر چند که 
انتظار می رود با كم شدن تعهدات كاهش 
توليد توســط اوپك پالس همــراه با بهبود 

تدريجي تقاضــا دوباره تا حدودی در بازار 
جهاني نفت تعادل ایجاد شود. اما ترافيك 
بنادر بزرگ ترين واردكننده ي  از  در خارج 
نفت جهان و بهبود كمتر تقاضای فرآورده 
در داخــل نســبت به ســطح موردانتظار، 
همچنــان مانع از كاهش ســريع ســطح 
ذخاير نفت خام شــناور در نفتکش ها شده 
است. بر اســاس تخمين موسسه ي كپلر، 
مجموع ذخاير نفتی شــناور در نفتكش ها 
در نواحــی مختلف در هفتــه ي منتهي به 
24اوت حدود 170ميليون بشــكه بود كه 
كمترين ميزان از اوايل مه تاکنون اســت. 
در اواخر ماه ژوئن ميزان نفت ذخيره شده 
در نفتكش ها بــه باالترين مقدار و بيش از 
210ميليون بشكه رسيد، اما از آن زمان به 
بعد و به دليل تخليه ی روزانه ی نفتكش ها، 
ميزان ذخاير شناور نیز روند نزولی به خود 

گرفــت. البته در چند ماه گذشــته، تاخير 
در تخليه ی نفتکش  های ذخیره ساز به ویژه 
در سواحل چين نیز به دليل افزايش مجدد 
خريــد نفت خام و مشــكالت لجســتيكي 
منجــر بــه افزايش نفت ذخيره شــده در 
نفتکش ها شده و حجم آن در هفته ی آخر 
اوت تا حدود 100ميليون بشکه نیز اعالم 
شده اســت در حالی که در شرايط معمول 
اين ميزان تا 20ميليون بشــكه اســت كه 
در مقايســه بــا رقم فــوق مقدار بســیار 
کمی می باشــد. بدیهی اســت با تخلیه ی 
هــر نفتکش که برای ســفر بعدی در بازار 
حمل اعالم آمادگی خواهد کرد، فشــار بر 
هر هزینه ی حمل بیشتر شده و در نتیجه 
کاهــش نرخ آن در بازار جهانی حمل ونقل 

دریایی نفت را موجب خواهد شد.



75

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  179 

افزایش تولید نفت خام جمهوری آذربایجان 

ادامه ی سیاست مدیریت بازار با کاهش تولید اوپک پالس در ماه اوت 

بر اســاس اطالعات اولیه ی ارائه شــده 
توســط شــرکت دولتــی نفت کشــور 
میزان  17اوت،  در   "Socar"آذربایجــان
اول  از  آذربایجــان  نفت خــام  تولیــد 
تــا پانزدهم مــاه اوت روزانــه به میزان 
585هزار و 300بشکه بود که در مقایسه 
با متوســط تولید روزانــه ی آن در ماه 
ژوئیه، 5/6درصد افزايش نشان می دهد. 
البته این افزایش تولید به دنبال همکاری 

و  اوپک پالس  کشــورهای  با  آذربایجان 
كاهــش محدوديت هاي توليد نفت بوده 
اســت. هنگامی که اول مــاه اوت توافق 
میان اعضــای اوپک پالس وارد مرحله ی 
دوم خود شد و كشــورهاي عضو، مجاز 
به كاهــش محدودیت توليــد از 18 تا 
23درصد شدند، جمهوری آذربایجان نیز 
در محدوده ی ســهمیه ی تولیدی خود، 
تولیــد خود را 131هزار بشــكه در روز 

افزایش داد. بزرگ ترين میدان نفتی این 
 "Azeri-Chirag-Guneshli" به نام  کشور 
است که تولید از آن برابر با 474هزار و 
700بشكه در روز بوده است. سهمیه ی 
توليد نفت خام آذربایجان تا پایان سال، 
معادل 587هزار بشــکه در روز است که 
نشان می دهد این کشور تاکنون از توافق 
مورد اشــاره به طور کامل پیروی کرده 

است.

نــام  تحــت  متحدانــش  و  اوپــک 
"اوپک پــالس"، با هــدف ایجاد و حفظ 
ثبات در بازار جهانــی نفت در ماه اوت 
نیز بــه کاهش  تولید بر اســاس میزان 
سهمیه های تعیین شده، متعهد هستند. 
سیاست کاهش سهمیه های تولیدی در 
پی شیوع ویروس کرونا و افت بی سابقه 
و ناگهانــی تقاضای نفت خام طی ســه 
ماه اخیر اخذ شــده کــه در ماه اوت از 
شدت آن کاسته شــده است. از طرفی، 
اعضای متخلف سازمان که قبال از مقادیر 
سهیه های اختصاص یافته، بیشتر تولید 
با اجرای سیاست  کرده اند، می بایســت 
جبرانی، در ماه ســپتامبر از تولید خود 
بکاهند. اطالعات جمع آوری شده توسط 
دبیرخانه ی اوپک حکایت از لزوم کاهش 
تولید جهت جبران تخلف از سهمیه های 
اختصاص یافته توســط برخــی از اعضا 
دارد. بر اســاس محاســبات انجام شده 
به کمک منابــع مطالعاتی مختلف، عراق 
به عنوان بزرگ ترین متخلف، طی ماه های 

مه، ژوئن و ژوئیه شناخته می شود، زیرا 
این کشور به طور متوسط روزانه حجمی 
بالغ بر 285هزار بشــکه نفت خام بیش 
از ســهمیه های اختصاص یافته ی  خود، 
تولید کرده و لذا می بایســت بر اســاس 
برنامه ی اعالم شــده توســط عربستان 
ســعودی، در ماه اوت نسبت به کاهش 
تولید به میزان 400هزار بشــکه در روز 
اقدام کند. میزان ســهمیه ی موثر عراق 
3/404میلیون بشــکه در روز اســت اما 
توسط  آمده  به عمل  بررســی های  طبق 
شــش منبــع ثانویه از عملکــرد میزان 
تولید هــر یک از اعضــای اوپک پالس، 
مقدار تولید نفت خام عراق در ماه ژوئن، 
3/716میلیون بشکه در روز اعالم شده 
است. عراق سومین تولیدکننده ی بزرگ 
اوپک پالس است و همیشــه ادعا کرده 
که به دلیل مشــکالت حــاد اقتصادی و 
خرابی های ناشی از جنگ های اخیر، در 
صورت امکان از حضــور در مجموعه ی 
فوق برای کاهش تولید نفت مســتثنی 

شــود لیکن، علی رغم اعتــراض برخی 
اعضای دیگر که مشکالتی مشابه را تجربه 
می کنند، اوپک پالس معتقد است که: با 
ورود هر بشکه ی اضافی نفت به بازار که 
بر خالف برنامه ی متحدان فوق باشــد، 
بــازار نیز دیرتر به ثبات خواهد رســید 
ضمن آنکه، این اقدام عراق دســتاویزی 
برای ســایر اعضا و حتی تولیدکنندگان 
خــارج از اوپک خواهد بــود که با تولید 
اضافی، ســهم بیشتری از بازار نفت را به 
خــود اختصاص دهند و بــر روند نزولی 
قیمت ها بیفزایند. به همین منظور است 
که وزرای نفت اوپک به ویژه در حوزه ی 
خلیج فارس بارها از عراق خواســتند تا 
بــه توافقات اوپک پــالس پایبندی الزم 
را داشــته باشــد. وزیر انرژی عربستان، 
پایبندی اعضا به سهمیه های تولیدی را 
یکی از موضوعات دارای اولویت باال برای 
بررســی در کمیته ی اوپک پالس قلمداد 

کرده است.
نیــز دومین متخلــف عمده ی  نیجریه 

کوتاه
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اوپک پالس به شــمار می رود که در سه 
ماهه ی اخیر میزان تخلف تولیدی معادل 

105هزار بشکه در روز داشته است.
بر اســاس تازه ترین گزارش دبیرخانه ی 
این ســازمان، کشــورهای عضو در ماه 
روزانــه 23میلیــون و 172هزار  ژوئیه 
بشــکه نفت تولید کردند که در مقایسه 

با ماه ژوئن از افزایشی معادل 980هزار 
بشــکه برخوردار بــوده اســت. اجرای 
شده  تعیین  محدودیت های  برنامه ریزی 
برای پیشــگیری در عرضه ی بشکه های 
اضافی به بازار طی ماه های اخیر توسط 
اوپک پالس و همراهانش موجب شده تا 
همزمــان با بهبود تدریجی فعالیت ها در 

مناطقی از جهــان و افزایش تولید نفت 
هر  قیمت  متحدانــش،  و  اوپک پــالس 
بشکه از سبد نفتی اوپک نیز به ترتیب از 
24/97دالر در ماه مه به 37/05دالر در 
ژوئن و 43/42دالر در ماه ژوئیه افزایش 
یابد و انتظار می رود در ماه اوت نیز رقم 

44/92دالر در هر بشکه را تجربه کند.

بر اســاس اعالم موسســه ی مطالعاتی 
"Rys tad Energy"، به دنبــال مــوج دوم 

شــیوع بيمــاري کرونا و پاییــن ماندن 
سطح تقاضا، بعید به نظر می رسد که بازار 
نفت تا پایان سال2022 به روال قبل یا 
سطح سال2019 برسد. به گفته ی گروه 
با  مطالعاتی،  این موسسه ی  کارشناسان 
بررسی محدودیت های اعمال شده برای 
حضور مردم بیرون از خانه در کشورهای 
پرمصــرف نظیــر کشــورهای اروپایی، 
آمریکا، برزیل، هند و...، ســناریوی پایه 
و قبلــی مربوط به تقاضای انرژی به ویژه 
نفت، با هدف تحمل حداقل تاثیرپذیری 
از موج دوم شــیوع بیماری تغییر کرده 
اســت. این گروه همچنین اشاره کردند 
که با توجه به پیش بینی پایان موج دوم 
شــیوع بیماری تا فوریه ی2021، انتظار 
می رود تقاضای جهانی برای نفت به جای 
افزایــش تدریجی ماهیانــه، از ژوئیه تا 
اکتبر2020 نســبتا ثابت بماند و پس از 
آن با سرعتی آهســته تر از برآورد قبلی 
موسســه همچنین  این  یابــد.  افزایش 
در گــزارش خود می افزایــد: با توجه به 
کامل محرک های رشد  بازگشــت  عدم 
ساختاری، انتظار نمی رود که تقاضا کامال 
در ســال2021 بهبود یافته و به حالت 
اول )سطح سال2019( برگردد. عالوه بر 

این، بازار برخی از ســوخت ها نیز در پی 
عدم افزایش و بهبود فعالیت های مربوط 
به حمل ونقل هوایی تا پایان سال2022 
که در بهترین شــرایط به ســطح تقاضا 
معادل با پیش از شیوع بیماری می رسد، 
از رونــدی نزولی برخوردارنــد. از نگاه 
روزانــه ی  متوســط   Rys tad Energy

تقاضای جهانی برای نفت خام در مقایسه 
با ســال2019 که 99میلیون بشکه در 
روز بود، در ســال2020 به طور میانگین 
89/7میلیون بشکه و در سال2021 نیز 
97/1میلیون بشــکه در روز خواهد بود. 
پیش بینی هــای اخیــر دو هفته پس از 
 ،)IEA(هشــدار آژانس بین المللی انرژی
مبنی بــر تاثیر منفی موج دوم شــیوع 
ویــروس کرونا و تاخیــر در روند بهبود 
بــرای نفت منتشــر  تقاضــای جهانی 
شده اســت. البته موسسات دیگری نیز 
گزارشــاتی مبنی بر طوالنی شدن روند 
بهبــود تقاضا بر اســاس شــاخصه های 
کشــورهای بزرگ مصرف کننده و حتی 
کاهش تقاضا در برخی موارد که ناشــی 
از افزايش شیوع بیماری در سطح جهان 
است، منتشر کردند. بر اساس داده های 
ارائه شــده از ســوی Google پیرامون 
فعالیت  موسســات تجاری، ســایت های 
خرده فروشــی و مراکز مهــم تجارت و 

حمل ونقل در جهــان، به جز چند مورد 
اســتثنا و قابل توجه، بهبود فعالیت های 
جهانی از آوریل به طور گســترده کاهش 
یافته و در اوایل ژوئیه متوقف شــده اند. 
تحرکات  دریافتی،  داده های  اســاس  بر 
اقتصادی در آمریکا، به عنوان بزرگ ترین 
مصرف کننده ی نفت در جهان، در هفته ی 
ســوم ماه ژوئیه به طور چشمگیری راکد 
بوده است. در آسیا نیز فعالیت اقتصادی 
در هنــد و کره ی جنوبی در حال کاهش 
بوده است در حالی که اقتصادهای بزرگ 
اروپا دچار رکود کامل شده اند. از طرفی، 
قبال رقم بــرآوردی تقاضای جهانی نفت 
برای ســال2020 معادل 100/5میلیون 
بشکه در روز اعالم شده بود که با شیوع 
بیمــاری کرونا و کاهش شــدید تقاضا 
برای فرآورده هــای نفتی رقم پیش بینی 
شده ی فوق به 89/23میلیون بشکه در 
روز کاهش داده شــد که حجمی بالغ بر 
11/27میلیون بشــکه کاهش در روز را 

نشان می دهد.
انتظــار مــی رود کــه بنزیــن به عنوان 
مهمترین فرآورده ی تولیدی رقمی حدود 
32درصد از تقاضای کاسته شده ی فوق 
را به خود اختصــاص دهد و پس از آن 
با 21درصد )2/36میلیون  سوخت جت 
بشــکه در روز(، نفت گاز بــا 18درصد 

تعویق بهبود بازار نفت تا پایان سال 2022 در پی موج دوم شیوع کرونا



77

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  179  کوتاه

)2/03میلیون بشــکه در روز( و ســایر 
فرآورده ها نیز با 29درصد )3/25میلیون 
بشکه در روز( از مجموع کاهش تقاضای 
فوق را شامل شوند. البته، بهبود تقاضای 
فرآورده های میان تقطیر به جز ســوخت 
جت را نیز برگشــت پذیر دانسته و زمان 

رســیدن آن به ســطح ســال2019 را 
پایان ســال جاری می دانند. موسســه ی 
معتبر پالتس نیــز تقاضای جهانی نفت 
را در ســال جاری با کاهش 8/2میلیون 
بشــکه ای معادل 94/3میلیون بشکه در 
روز برآورد کرده که در ســال2021 به 

رقم  101میلیون بشــکه در روز خواهد 
رســید. البته با در نظر گرفتن سناریوی 
مــوج دوم شــیوع بیماری کرونــا، این 
موسســه کاهش 10/5میلیون بشکه در 
روز را نیــز برای تقاضــای جهانی نفت 

انتظار دارد.

در ســال های اخیــر، هندوســتان نیز 
دوشــادوش چین برای رشد و توسعه ی 
اقتصاد خود و حرکت به ســوی آینده ی 
بهتر، تالش های بسیاری را دنبال می کند 
که ارقام امیدوارکننده ی سال های اخیر 
در شــاخص های مهم اقتصادی )به ویژه 
رشــد باالی 5درصدی تولیــد ناخاص 
داخلی آن در شش سال گذشته(، گویای 
این امر اســت. به همین منظــور، برای 
ایجاد و توســعه ی بیشتر زیرساخت های 
مهم کشور به ویژه جاده سازی، طرح های 
مهــم و صرفه جویانه ی دیگــری نیز در 
نظر گرفته شــده که از جملــه ی آنها: 
امضای قــراردادی در اواخــر ماه ژوئیه 
نفت  دولتــی  پاالیــش  میان شــرکت 
و   )IndianOilCorporation-IOC( هنــد 
شرکت فرانســوی توتال، برای مشارکت 
در ســرمایه گذاری ســاخت و بازاریابی 
مشتقات نفتی مانند: قیر و فرآورده های 
نفتی ویــژه )روان کننده ها، حالل ها و...( 

باکیفیت و اســتاندارد جهانی باال برای 
به ویژه جاده سازی  و  روبه رشــد  صنعت 
در هند می باشــد. شــایان ذکر اســت، 
IOC بزرگ ترین شرکت  شــرکت نفتی 
فعال در بــازار قیر هندوســتان بوده و 
شــرکت توتــال نیز یکــی از مهمترین 
تولیدکننــدگان و عرضه کننــدگان قیر 
در قاره ی اروپا به شــمار می رود. شرکت 
IOC طــی بیانیــه ای اعالم داشــت که 
طبق قــرارداد مذکور، احداث واحدهای 
ســاخت فرآورده های موردنیاز کشور با 
مقرون به صرفه  روش هایــی  به کارگیری 
و ســودآور، با حفظ خالقیت، امنیت و 
پایداری در تمامی مراکز پاالیشی تحت 
شــرکت IOC  در سراســر هنــد انجام 

خواهد شد. 
گفتنی اســت میزان تقاضای ســاالنه ی 
قیر در هندوستان حدود 6/4میلیون تن 
متریک برآورد شده که حدود 20درصد 
آن از طریــق واردات تامین می شــود. 

قرار اســت با اجرای این طرح و تکمیل 
آن در مراکز پاالیشــی IOC در سراسر 
هنــد، عالوه بر تامیــن تقاضای داخلی، 
ارســال آن به بازارهای جنوب آسیا نیز 
در دســتور کار قــرار گیرد. مســئولین 
شرکت IOC امیدوارند که قرارداد مذکور 
بــه منزله ی انقالبی بــزرگ در زمینه ی 
جاده ســازی از طریق ارائه ی محصوالت 
باکیفیت و با قیمت های رقابتی باشــد. 
Patrick Pouyanne رئیــس هیات مدیره 

و مدیر اجرایی شــرکت توتال نیز ضمن 
ابراز خرســندی از امضای قرارداد فوق، 
اظهار داشــت: هند در آینده یک کشور 
قوی و اســتراتژیک خواهد بود و حضور 
توتال در این کشور، گواه دیگری بر تعهد 
آن نســبت به بازار در حال رشد سریع 
هند است. الزم به ذکر است نخست وزیر 
هند اخیــرا تاکید زیادی بر توســعه ی 
زیرساخت جاده های این کشور با اجرای 

پروژه های عظیم کرده است.

شــركت پمکس )Pemex( مكزيك قصد 
دارد تا با توجه به اجرای طرحی شــامل 
پروژه های اولویــت دار، توليد نفت خام و 
گاز خود را در نیمه ی دوم ســال2020 
نیــز به میــزان 95300بشــکه در روز 

افزايــش دهد. البته، هم اکنــون نیز در 
حــال پيش بــردن اســتراتژي  افزایش 
تولید از چاه هاي اكتشافي خود است تا 
همزمان با انقضاي تعهدات كاهش توليد 
در توافق با اوپك بتواند تولیدات خود را 

روانه ی بازار کند. این شرکت میزان نفت 
تولیدی فوق را به کمک حفاری 20حلقه 
چاه اكتشافي جديد تامین خواهد کرد. 
Pemex قبال و از نیمه ی اول سال جاری 

را  توســعه ای خــود  فعالیت های  نیــز 

مشارکت توتال فرانسه با پاالیشگر دولتی هند برای تولید قیر

برنامه ی شرکت Pemex مکزیک برای افزایش تولید نفت و گاز 
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به کمک شناســایی و حفــاری 15حلقه 
چاه جديد اولويــت دار با هدف تولیدی 
معادل 83هزار بشکه در روز آغاز كرده تا 
بتواند به هدف توليد 2/4ميليون بشــكه 
در روز خود تا سال2024 نیز دست یابد. 
در برنامه ی توســعه ای شــرکت پمکس 
تعداد 18میــدان نفــت و گاز جدید با 
سرمایه ی اولیه ی حدود 4/9میلیارد دالر 
برای توســعه در نظر گرفته شده بود که 
در ســال2020 با گســترش فعالیت ها، 
مقدار ســرمایه گذاری تخصیصی به رقم 
7/8میلیــارد دالر افزایــش یافت. طرح 
توســعه ای گفته شده شامل 16پروژه ی 
توسعه ی میادین نفتی و 2مورد توسعه ی 
میادین گازی است. مجموع توليد نفت و 
گاز شرکت به دلیل کاهش فشار گازهای 
همراه در میادین، ســال به سال روندی 
نزولــی داشــته به طوری که مقــدار آن 

در سه ماهه ی دوم ســال جاری به رقم  
2/359ميليون بشکه در روز معادل نفت 
کاهش یافــت. اگرچه تولیــد نفت خام 
آن در فاصله ی ماه هــاي آوريل تا ژوئن 
در ســطح 1/673ميليون بشكه در روز 
بدون تغيير باقي ماند که آن هم ناشــي 
از افزايــش توليــد در ميادين دريايي و 
عمدتا مربوط به ميدان Xanab است كه 
توليد آن  از 30هزار به 82هزار بشــكه 
در روز افزايش یافت. Pemex توليد ســه 
ماهه ی دوم را با در نظر گرفتن 100هزار 
بشكه در روز كاهش توليد تعهد شده ی 
مكزيك به عنوان بخشي از توافق آوريل با 
اعضاي اوپك پالس كه در ژوئيه منقضي 
مي  شــد، یک موفقیت چشمگیر خواند. 
مجموع توليد گاز نیز با 9درصد کاهش 
نسبت به دوره ی مشابه سال قبل برابر با 
52ميليون فــوت مكعب بود که کاهش 

چشمگیر آن نیز به علت تعطيلي چاه های 
نفت به عنوان بخشي از توافق اوپك پالس 
بود که منجر به کاهــش تولید گازهای 
همراه به حجم 118ميليون فوت مكعب 
در سه ماه ی دوم شــده است. اما توليد 
گاز غيرهمــراه به میزان 9درصد افزایش 
به 85ميليون فوت مكعب افزايش يافت. 
اگرچه در مجموع تعــداد کل چاه هاي 
تولیدی و عملياتي نیز با 9درصد كاهش 
به 6789حلقه رسيده است. Pemex در 
گزارشی در مورد فعالیت های خود از زیان 
24میلیارد دالری در درآمدهای خود در 
سه ماهه ی اول ســال جاری خبر داد و 
همین امر موجب شــد تا از هزینه های 
پروژه های  اجرای  برای  ســرمایه گذاری 
فوق رقمــی معــادل 1/9ميليارد دالر 

بکاهد.

 پااليشــگاه هاي دولتي چين دوباره خريد 
نفت از آمريكا را از  ســرگرفتند. قرار است 
محموالت خریداری شده در ماه سپتامبر 
به مقصد چین بارگيري شــوند. اطالعات 
دریافتی حاکی از آن اســت که حجم آن 
نیــز در قالب 7محموله با مقــدار بیش از 
14میلیون بشــکه خواهد بود که از مقدار 
ماه مه که در اوج خود بود، بیشــتر است. با 
این وجود، حتی امكان صادرات 20ميليون 
بشــكه معادل حجم بارگيري 10نفتكش 
خيلي بزرگ نیز به چين وجود دارد زیرا با 
به  تعويق افتادن نشست چين و آمريكا براي 
بررسی مرحله ی نخست توافق تجاري در 
اواسط ماه اوت، احتماال پاالیشگران بزرگ 
چینی خریــد خود را از آمريــكا  افزایش 
خواهند داد. زیرا، طوالنی شدن مذاکرات، 

به چيني ها این فرصت را مي دهد تا با توجه 
به ارزان تــر بودن قیمت نفت خام صادراتی 
آمریکا نسبت به سایر نفت خام های وارداتی 
از ســایر نقاط از جمله خلیج فارس، نفت 
بیشتری از آن کشور خريداري كنند. آخرين 
مرحله از خريد نیز عمدتا نفت شیل حوزه ی 
Eagle Ford و WTI حوزه ی تگزاس بود که 

 PetroChina و Unipec توسط شرکت های
مذاکرات آن در جريان بوده اســت. البته، 
 ،)Tea Pots( پااليشگران مستقل و كوچك
به دليل برخورد با مشكالتي نظير ترافيك 
نفتکش ها در بنادر تخلیه و سهميه ی كم 
نفت وارداتی و حجم کوچک تر محموالت 
)در نتیجه هزینه حمل بیشتر(، در مقایسه 
با پاالیشــگران بــزرگ، از خريد نفت خام 
آمریکا اجتنــاب مي ورزند. كاهش قيمت 

نفت خام تحويلي وســت تگزاس )WTI( در 
هفته هاي اخير و همچنیــن كاهش نرخ 
كرايه  ی حمــل نفتكش ها به دليل كاهش 
درخواســت محموله هاي خيلي بزرگ، از 
عوامل مهم افزايش خريد نفت آمريكا توسط 
شرکت های چینی به شمار می رود که بارها 
نیز در گذشته اتفاق افتاده است. برای مثال، 
نرخ كرايه ی  حمل نفتكش هاي خيلي بزرگ 
)VLCC( از خليج مكزيك به چين با حجم 
270هزار متريك تن )2میلیون بشکه( در 
روز 17مــاه اوت حدودا 5/3 تا 5/5ميليون 
دالر بــود که اين رقم كمتر از نرخ كرايه ی 
روز 14اوت يعني 5/5ميلیون دالر اســت و 
همچنین به  مراتب كمتر از نرخ هاي 7/1 و 
5/9ميليون دالری به ترتیب در ماه هاي ژوئن 

و ژوئيه مي باشد.

ارزانی نفت آمریکا و افزایش خرید آن توسط چین
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اداره ی اطالعات انــرژی ایاالت متحده 
پیش بینی  گزارشــی  در   )EIA( آمریکا 
کرده اســت کــه تولید نفت خــام این 
کشور در سال جاری تا 990هزار بشکه 
در روز کاهش  یابد و بــه 11میلیون و 
260هزار بشــکه در روز برسد. این در 
حالی اســت که در بــرآورد قبلی این 
تولیــد 600هزار  نهاد، مقــدار کاهش 
بشــکه  در روز پیش بینی شده بود. این 
اداره همچنیــن انتظار دارد که مصرف 
نفت و دیگر سوخت های مایع کشور نیز 
در ســال2020، روزانه 2میلیون بشکه 
کاهش یابد و به 18میلیون و 460هزار 
بشکه در روز برسد، رقم کاهش مصرف 
نیــز در بــرآورد پیشــین 2میلیون و 

120هزار بشکه در روز بود.
ایــن اداره در ادامــه ی گــزارش خود 
همچنیــن اعــالم کــرد کــه تقاضای 
جهانی نفت و ســوخت های مایع به طور 

میانگین در ماه ژوئیه حدود 93میلیون 
و 400هزار بشــکه در روز بوده اســت. 
به عــالوه، پیش بینی شــده اســت که 
میزان کل تقاضــای نفت جهان نیز در 
مقایسه با سال گذشــته تا 9/1میلیون 
بشکه در روز کاهش یابد، اما در مقایسه 
بــا میانگین تقاضا در ســه ماهه ی دوم 
امسال که 85میلیون بشکه در روز بود، 

افزایش یافته است.
ایــن اداره پیش بینی کــرده که تولید 
نفت خــام آمریــکا در ســال2021، تا 
میزان 120هزار بشــکه در روز کاهش 
یابد و به 11میلیون و 140هزار بشــکه 
در روز برســد. در برآورد پیشین مقدار 
کاهــش تولید 620هزار بشــکه در روز 
بود. بر اساس این برآورد، تقاضای نفت 
آمریکا در ســال2021،  ایاالت متحده 
یــک میلیــون و 570هزار بشــکه در 
روز کاهش می یابد و بــه 20میلیون و 

30هزار بشــکه در روز می رســد. رقم 
کاهــش تقاضا در برآورد پیشــین یک 

میلیون و 600هزار بشکه در روز بود.
به همیــن دلیــل اســت کــه به دنبال 
به کاهش  اخبــار مربوط  گزارش فوق 
تولیــد نفت شــیل خــود را نیز اعالم 
کرد، به طوری که میــزان تولید آن در 
ماه ســپتامبر از 7حوضه ی مهم داخل 
بشکه  7/557میلیون  به میزان  کشــور 
در روز برآورد شده که نسبت به میزان 
تولید این نــوع نفت خام در ماه اوت و 
در سطح 7/577 قدری کاهش می یابد، 
اما همچنان میزان تولید آن نســبت به 
ماه مه در ســطح 6/745میلیون بشکه 
در روز بیشــتر گزارش شــده اســت. 
 EIA  ،شایان ذکر اســت، پیش از این
میزان تولید نفت شیل کشور را در ماه 
مه در ســطح 8/526میلیون بشکه در 

روز پیش بینی کرده بود.

گزارشــات فصلی ارائه شــده توســط 
نفتی  بین المللــی  شــرکت های مهــم 
حاکی از آن اســت که با کاهش شدید 
قیمت های نفت در چند ماه اخیر،  نه تنها 
ســود عملیاتی و تجــاری آنها کاهش 
شدیدی یافت بلکه دارایی های آنها نیز 
در نتیجه ی شــرایط، با خسارات مالی 
زیادی روبرو شــد. به ویژه آنکه، کاهش 
قیمت ها، کاهش شــدید تولید نفت این 
شــرکت ها را نیز موجب شده بود که بر 
کاهش سود و یا افزایش زیان آنها تاثیر 

بسزایی داشته است. 
ارزش دارایی شرکت های  حجم کاهش 
بزرگ نفتی نشــان می دهد که کاهش 
تولید ایــن تولیدکنندگان مهم نفت در 
جهان، به رقمی تا یک میلیون بشــکه 
در روز نیز رســیده اســت. در نتیجه، 
پنج شــرکت بزرگ نفتی جهان در سه 
ماهه ی دوم ســال جاری میالدی ارزش 
50میلیارد  تقریبــا  را  دارایی های خود 
دالر کاهــش دادند. کاهش چشــمگیر 
ارزیابی دارایی ها و کاهش مقدار بازده، 

از مهمترین مشکالت این شرکت ها در 
سه ماه دوم به شــمار می روند و برآورد 
شده اســت که تا چند فصل آینده نیز 
به دلیل ادامه ی کاهش تقاضای سوخت 
در جهــان این شــرایط همچنان ادامه 
یابد. تقاضای جهانی سوخت در مقطعی 
از ماه هــای اخیر تا بیــش از 30درصد 
کاهش یافته بود که هنوز هم به مقدار 
آن در پیش از شــیوع بیمــاری کرونا 

نرسیده است.
از میان پنج شــرکت مهــم نفتی، تنها 

آیا کاهش بیش از حد انتظار عرضه ی نفت آمریکا در حال وقوع است؟ 
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شرکت اکســون موبیل با کاهش ارزش 
دارایی قابل توجهی مواجه نشــده است، 
اما بر اساس اعالم اکسون موبیل ارزیابی 
دوباره ی برنامه های این شرکت می تواند 
ســبب افت ارزش بخش قابل توجهی از 
دارایی هایش شود و حذف 20درصد یا 
4میلیارد و 400میلیون بشکه از ذخایر 

نفت و گاز این شرکت را مشخص کند.
در مقابــل، زیــان وارده بــه شــرکت 
بی پــی )BP(، معــادل 17میلیارد دالر 
اعالم  این شرکت  اســت.  ارزیابی شده 
کــرده کــه قصــد دارد در ســال های 
آتی هزینه هــای خود را بر توســعه ی 
انرژی های تجدیدپذیــر متمرکز کند و 

ســرمایه گذاری های خود را در صنعت 
نفت و گاز کاهش دهد.

این پنج شرکت بزرگ که شامل شورون، 
شــل و توتال نیز می شــود، هزینه های 
ســرمایه ای خود را نیز در فاصله ی سه 
ماهه ی اول و دوم ســال جاری تا مبلغ 

25میلیارد دالر کاهش دادند.

گزارشات دریافتی از صنعت پاالیش نفت 
هند نشــان می دهند کــه میانگین نرخ 
بهره برداری از پاالیشگاه های دولتی هند 
در هفته ی اول ماه ژوئیه، یعنی زمانی که 
مرحلــه ی دوم بازگشــایی فعالیت های 
اقتصادی این کشور آغاز شد، 93درصد 
بود. بر اساس گفته های وزیر نفت هند، 
در ســه  ماهه ی منتهی بــه روز 30ماه 
پاالیشــگاه های  بهره برداری  نرخ  ژوئن، 
این کشــور 74درصد بــود، در حالی که 
پاالیشــگاه های هنــد در مدت مشــابه 
سال گذشــته با 100درصد ظرفیت در 
بوده اند. مدیرعامل شرکت  فعالیت  حال 
ملی نفت این کشــور نیز اعالم کرد که: 
انتظار مــی رود  پاالیشــگاه های هند با 
توجه به کاهش شدید تقاضا در نیمه ی 

اول ســال و نامشــخص بودن موج دوم 
کرونا در نیمه ی دوم ســال، در مجموع 
با 70 تا 75درصد ظرفیت تولید خود در 

سال2020 فعالیت کنند. 
وی همچنیــن افزود: محال اســت که 
در ســال مالی جاری کشور )اول آوریل 
ســال جاری تا 31مارس ســال2021(، 
تقاضــای فرآورده هــای پاالیشــی هند 
به ســطح قبل از انتشــار ویروس کرونا 
بازگردد. الزم یه یادآوری اســت که در 
روزهــای اولیه ی اعمــال محدودیت ها 
در 25مــاه مارس، نــرخ بهره برداری در 
تعدادی از پاالیشــگاه ها به حدود 40 تا 
45درصد کاهش یافــت. اما پس از آن 
و به موازات بازگشــایی تدریجی مراکز 
کســب وکار در ســومین اقتصاد بزرگ 

آســیا )هند(، نرخ بهره برداری از مراکز 
به طوری که در  یافت  افزایش  پاالیشــی 
اواخر ژوئن، این رقم به 97درصد رسید.  
اعمــال  مرحلــه ی  ســخت گیرانه ترین 
ویروس  انتشار  توقف  برای  محدودیت ها 
کرونا، تقاضای سوخت را تا میزان زیادی 
کاهــش داد ولی پس از آن و در ماه مه، 
فروش سوخت پس از کاهش محدودیت 
بهبود یافت. 9پاالیشگاه هند به ترتیب در 
ماه مارس، آوریل، مه و ژوئن با 98درصد، 
53درصد، 73درصد و 97درصد ظرفیت 
فعالیت داشــته اند. در سال مالی منتهی 
به 31مارس گذشــته، نرخ بهره برداری 

پاالیشی هند 100درصد بوده است.

وزیر امور خارجه ی روسیه اعالم کرد که 
خط لوله ی انتقال گاز "نورد استریم-2" 
که گاز روســیه را به مقصد نهایی خود 
در آلمان می رساند، در آینده ی نزدیک 
تکمیل خواهد شــد. اجــرای این خط 
لوله که با بودجه ی 10/5میلیارد دالری 
احداث شده و 5ســهامدار اروپایی نیز 

دارد، از چند ســال پیــش برنامه ریزی 
شده است. 

پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در ماه دسامبر2019 خط لوله ی 
نورد اســتریم-2 را تحریــم کرد، روند 
اجرایــی آن نیز بالفاصله به حال تعلیق 
درآمد، زیرا دولت ترامپ مدت هاســت 

تالش می کند این پروژه را متوقف کند. 
واشنگتن به همراه دو متحد خود در اروپا 
یعنی اوکراین و لهستان معتقد است که 
این پروژه سبب افزایش وابستگی اروپا 
به گاز روســیه و تقویت نفوذ مسکو در 
قاره ی سبز می شود، حال آنکه حامیان 
این پــروژه، آن را برای تامین گاز اروپا 

کاهش نرخ بهره برداری در مراکز پاالیشی هندوستان

تکمیل خط لوله ی انتقال گاز "نورد استریم-2"



81

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  179 

حیاتی و استراتژیک می دانند.
یکــی از اقدامات آمریــکا، تالش برای 
متقاعــد کردن آلمان بــه کمتر کردن 
وابســتگی خود به روسیه بود که موفق 
نبود. اقدام بعدی آمریکا تهدید به تحریم 
کشتی هایی بود که در ساخت این خط 
لوله دخیل هستند که سبب توقف این 
پروژه برای مدتی شد، زیرا بالفاصله، یک 
به  لوله گذاری سوئیسی ـ هلندی  شرکت 
علت تهدید فوق، شــناورهای خود را از 
این منطقه بیرون کشــید. در ماه ژوئیه 
نیز، با اصالحیــه ای در قانون اختیارات 
دفاع ملــی، مجددا تحریم های جدیدی 
علیه شــرکت های حاضر در پروژه وضع 
شــد. البته، این اقدام با وجود اظهارات 
معاون رئیــس کمیســیون اروپا انجام 
شــد، زیرا وی گفته بود که اتحادیه ی 
اروپا بــا تحریم کشــورهای ثالث علیه 
شــرکت های اروپایی که مشاغل قانونی 

دارند، مخالف است.

مــاه ژوئــن نیــز، آمریــکا بــار دیگر 
تحریم هایــی را اعــالم کــرد که هدف 
آنهــا مجازات جدیــدی را علیه کلیه ی 
شــرکت هایی که مجوز بیمه و امکانات 
بنــدری را بــرای شــناورهایی که کار 
لوله گذاری این پروژه را انجام می دهند، 

اعمال کردند.
به هــر ترتیب، اگرچه اقدامــات آمریکا 
آغاز به  کار این خــط لوله را به تعویق 
انداخت، اما روسیه قصد دارد به تنهایی 
پروژه را که تاکنون 80درصد آن انجام 
شده، تا پایان ســال جاری تکمیل کند. 
این خط لوله قرار اســت بــا دور زدن 
اوکرایــن و لهســتان گاز روســیه را از 
طریــق دریای بالتیک بــه اروپا منتقل 
بزرگ  پروژه ی  این  از  بهره برداری  کند. 
ســبب می شــود که میزان فروش گاز 
روســیه به آلمــان تا میــزان دو برابر 
افزایــش پیدا کنــد، از همین رو آلمان 
مهمترین کشور اروپایی است که از این 

پروژه بیش از دیگر کشــورهای قاره ی 
سبز بهره مند می شود. از طرفی، تکمیل 
ایــن خط لوله، طرح هــای آمریکا برای 
 )LNG(  افزایش عرضه ی گاز طبیعی مایع
به اروپا را به چالش می کشــد و به زیان 
صادرکنندگان LNG آمریکا خواهد بود. 
بر اســاس تحریم های واشــنگتن دارایی 
شرکت هایی که در پروژه ی نورد استریم-2 
همکاری کنند در خــاک آمریکا توقیف 
می شــود و ویزای کارکنان و کارفرمایان 
مرتبــط با ایــن پروژه نیــز باطل خواهد 
شــد. یکی از مهمتریــن هدف های این 
تحریم ها شرکت آلسیز سوئيس است که 
با کشــتی های بزرگ به صورت تخصصی 
در زمینه ی اجرای خط لوله در عمق دریا 
فعالیت می کند. شــرکت گازپروم روسیه 
برای تکمیل پروژه ی فوق با این شــرکت 

سوئیسی همکاری نزدیکی دارد.

کوتاه


