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امضای قرارداد 27 میلیارد دالري عراق با شرکت توتال

استراتژی جدید آرامکو برای مدیریت تولید گاز و سرمایه گذاری 110 میلیارد دالری 
آن در این بخش

در اوایل ماه سپتامبر وزیر نفت فرانسه 
اعــالم کرد کــه: »شــرکت توتال یک 
قــرارداد 27 میلیــارد دالری با دولت 
بغداد امضا کرده اســت.« بر اساس این 
قــرارداد، توتال اجرای چهــار پروژه ی 
عظیم انــرژی را در جنوب آن کشــور 

قبول کرده است. 
پاتریک پویان، مدیرعامل این شــرکت 
در مراسم امضای قرارداد گفت: »توتال 
اولیه ی  ســرمایه گذاری  بــا  ابتــدا  در 
10 میلیــارد دالری فعالیــت خــود را 

آغــاز می کند و فعالیت های مهندســی 
مربوطــه نیز بالفاصله آغاز می شــود.« 
وی همچنین افزود: »بر اساس برنامه ی 
پیش بینی شــده تا پایان سال 2021، 
گروه های کاری موردنیــاز نیز به عراق 

اعزام خواهند شد.«
وزیــر نفــت عــراق نیــز در این بــاره 
گفــت: »مرحله ی اول قرارداد شــامل: 
ســرمایه گذاری 3 میلیارد دالری توتال 
در پروژه ی تزریق آب دریا به میدان های 
نفتی با هــدف افزایش بازیابی نفت خام 

موجود در این میدان های است. 
البته در ایــن قرارداد، مبلغــی بالغ بر 
2 میلیــارد دالر نیز برای ســاخت یک 
کارخانه ی فــرآورش گاز همراه تولیدی 
از میدان های نفتی در جنوب از جمله: 
میدان های نفتی غرب قرنه-2، مجنون، 
اختصاص  لوهیــس  و  آرتــاوی، طوبی 
یافته است. دو پروژه ی دیگر نیز شامل 
یک نیروگاه خورشیدی و دیگری برای 
افزایــش تولیــد نفت از میــدان نفتی 

آرتاوی است.

عربستان ســعودی  آرامکــوی   شــرکت 
هم زمان با اجرای برنامه ی سرمایه گذاری 
110 میلیارد دالری از پیش اعالم شده ی 
خــود در حوزه ی گازهای غیرمتعارف، به 
دنبال اهمیت یافتن توسعه ی کسب وکار 
صنایع شــیمیایی، اقدام به تقسیم بخش 
تولیــد گاز خود به  دو ســازمان جدید با 
هدف اجرای فعالیت های گازی در مناطق 

"جنوبی" و "شمالی" کشور کرده است. 

اخیــرا، گاز اهمیــت فزاینــده ای برای 
عربستان ســعودی به عنوان بزرگ ترین 
صادرکننده ی نفت در جهان پیدا کرده است.

بــه همین منظــور، این کشــور مدتی 
فعالیت های  توسعه ی  برنامه ی  که  است 
کســب و کار خود در صنایــع گاز و مواد 
شــیمیایی را در دســتور کار قرار داده 
به طــوری که بتوانــد محصوالت گازی 
تولیدی را به عنوان مواد اولیه و خوراک 

در آنها استفاده کند. 

به عبارتی، از یک ســو بــه دنبال تبدیل 
نیروگاه های نفت ســوز به گازسوز است 
که در آن صورت تا یک میلیون بشــکه 
در روز نفت مصرفــی در بخش برق نیز 
برای صادرات آزاد خواهد شد، از سویی 
دیگر، در تالش است تا با توسعه ی مراکز 
شیمیایی به یک  صادرکننده ی هیدروژن 
تبدیل شــود و به  این ترتیب به پیروی 
از شــرکت های بزرگ نفتی جهان، خود 
را بــرای دوره ی "گــذار انــرژی" آماده 
می کند. البتــه، کربن حاصله در فرآیند 
تولید هیدروژن نیز جمع آوری و ذخیره 

خواهد شد.
برای دســتیابی به اهداف گفته شــده، 
عربســتان عالوه بر توسعه ی صنعت گاز، 
در بخش هــای گاز همــراه تولیدی نفت 
و میدان هــای مســتقل گازی، برنامه ی 
تامین مالی توسعه ی یکی از بزرگ ترین 
میدان هــای گازی غیرمتعــارف جهان 

)جفوره( را نیز در دســتور کار خود قرار 
داده و در حــال بررســی و معرفــی این 
پروژه ی بلندمــدت 110 میلیارد دالری 
برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. 
البته آرامکو برای توسعه ی میدان گازی 
غیرمتعارف جفوره، جذب سرمایه گذاری 
جدید را بــه روش های مختلف از جمله، 
اســتقراض از مراکــز مالــی بین المللی 
بررســی کرده و مذاکرات مقدماتی را نیز 
با ســرمایه گذاران عالقه منــد آغاز کرده 
است. به طوری که هر گونه توافق مربوط 
به ایــن میدان، نمونه ی کم ســابقه ای از 
پذیرش حضور سرمایه گذاران خارجی به 
عنوان سهامدار در دارایی های نفت و گاز 

باالدستی آرامکو خواهد بود. 
برآورد می شود، این میدان 200 تریلیون 
فوت  مکعب گاز داشــته باشــد و آرامکو 
انتظار دارد تولید از این میدان را در سال 

2024 آغاز کند.
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کوتاه

بازگشت شرکت بزرگ نفتی چین به  ونزوئال

شــرکت ملی نفت چیــن )CNPC( که 
زمانی یک سرمایه  گذار بزرگ در ونزوئال 
بود، بار دیگر به آن کشــور بازگشته تا 
به کمک شــرکت های داخلی و سپردن 
کار تعمیر و نوســازی یکی از تاسیسات 
مخلوط ســازی(  یا   Blending( "اختالط" 
انواع نفت خام های تولیدی و آماده سازی 
آن بــرای عرضه به بــازار را با مدیریت 
شــرکت ملی نفت ونزوئال )PDVSA( به 

مرحله ی اجرا در آورد. 
تامین کنندگان  با   این شرکت همچنین 
داخلی خدمات تمــاس گرفته تا تولید 
نفــت در پنــج پروژه ی دیگــری که با 
شــرکت PDVSA در آنها همکاری دارد 

را افزایش دهند.
اگرچه، اقدامات شرکت ملی نفت چین 
در حال حاضر در مرحلــه ی مقدماتی 
اســت، اما همیــن حضــور کمرنگ با 
نیــز می تواند  انــدک  ســرمایه گذاری 
نخســتین نشــانه از هــدف مهم ترین 
شریک بین المللی ونزوئال برای بازگشت 
به  این کشــور پس از دو ســال باشد. 
البته شــرکت CNPC هنــوز اقدامی از 
یا  تامین  قراردادهــای  امضــای  جمله 
ارائه ی خدمات را با شرکت های داخلی 

ونزوئــال انجام نــداده، زیــرا اعالم  این 
همــه تحریم های آمریــکا علیه ونزوئال 
 CNPC ممکن است برای ادامه ی فعالیت

بازدارنده باشد. 
به عــالوه، در حالی کــه دولت مادورو 
امیــدوار اســت رئیس جمهــور جدید 
به  نســبت  رفتــار مالیم تری  آمریــکا 
 دولت قبلی داشــته باشــد، امــا هنوز 
معلوم نیســت آیا کاخ  ســفید از شدت 
سیاســت های خصمانه ای که تجارت با 
شــرکت PDVSA را ممنوع کرده است، 

خواهد کاست یا خیر؟ 
 تا سال 2016، شرکت ملی نفت چین 
یکی از بزرگ ترین بازیگران خارجی در 
ونزوئال بود و روزانه تا 170هزار بشــکه 
نفت در  این کشور تولید می کرد  اما پس 
از تشــدید تحریم ها و مشکل همکاری 
آن با شــرکت PDVSA، تولید خود را تا 

75درصد کاهش داد.
انتظار مــی رود، بــا ورود مجدد آن به 
ونزوئال تولید نفت شــرکت PDVSA نیز 

تا حدودی تقویت شود.
تحریم های ســختگیرانه ی آمریکا علیه 
ونزوئال در چند سال اخیر، این کشور را 
منزوی و از دسترسی به  سرمایه گذاری 

اما  خارجــی محــروم کــرده اســت، 
دولــت ونزوئــال اخیرا با هــدف جذب 
ســرمایه گذاری خارجی، الیحه ای را به 
مجلــس ارائه کرده که به  شــرکت های 
خارجی اجازه می دهد تا سهم حداکثری 
در پروژه هایی که با PDVSA مشــارکت 
دارند، داشته باشند. اما  به نظر می رسد 
این پیشــنهاد با مقاومت روبرو شده و 
مشــخص نیست که  آیا تصویب آن رای 

می آورد یا خیر؟ 
بنابراین، با ورود شرکت CNPC قرار نیست 
مرحله ای جدید از افزایش تولید نفت در 
ونزوئال آغاز شود، بلکه آن شرکت تالش 
می کند تا شرایط خود را دوباره به  سطح 
تولید قبلی و بیش از 100 هزار بشکه در 

روز برگرداند. 
از طرفی احتماال همه ی تولید CNPC به  
چین صادر می شود و این اقدام می تواند 
بــه PDVSA کمــک  کند تا بخشــی از 
بدهی های خود را به CNPC پرداخت کند. 
پکن از ســال 2008 حدود 60 میلیارد 
دالر به  ونزوئال وام داده که بخشــی از 
آن بــا محموله های نفتــی بازپرداخت 

می شود.

از ســال 1980 کــه شــرکت آرامکو به 
طــور کامــل ملی اعالم شــد، بیشــتر 
صنعت  در  خارجی  ســرمایه گذاری های 
انرژی پادشــاهی ســعودی محــدود به 
دارایی های پایین دستی مانند پاالیشگاه ها 
و مجتمع های پتروشــیمی بوده اســت. 
اگرچــه آرامکو با شــرکت هایی از جمله 
توتال و شــل برای اکتشــاف و حفاری 

میدان های گاز طبیعــی درون مرزهای 
خود، ســرمایه گذاری مشترک نیز داشته 
اســت، اما از ســال 2019، این شرکت 
بــه طور فزاینــده ای درهای خــود را به 
روی ســرمایه گذاران خارجی گشــود تا 
بتواند تعهدات مربوط به تقســیم ســود 
75 میلیــارد دالری و همچنین نیازهای 

سرمایه ای باالی خود را تامین کند. 

در ماه ژوئن سال جاری نیز فروش سهام 
یک واحد عملیاتی که شــبکه ی خطوط 
لوله ی نفت را در سراســر عربستان اجاره 
می دهــد، به پایان رســاند و از محل آن 
بالــغ بر 12/4 میلیارد دالر منابع مالی به 
دست آورد. البته، در این خصوص، قرارداد 
مشــابهی نیز برای خطوط لوله ی گاز در 

دست اقدام است.
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برنامه ی افزایش تولید نفت و توسعه ی بخش باالدستی در روسیه 

دولت روســیه علی رغم آنکه در تالش 
اســت تا به توســعه ی بخش گاز خود 
شتاب بیشــتری بخشد از سویی دیگر، 
انتظــار دارد در کوتاه مدت و تا ســال 
2022 تولیــد نفــت خــود را به رقم 
متوسط به 11/24 میلیون بشکه در روز 
برساند که نســبت به 2021 به میزان 

8درصد بیشتر خواهد بود. 
باال کــه در پیش نویس  رقم تولیــدی 
بودجه ی کشور گنجانده شده، برآوردی 
از درآمــد موردنیاز روســیه از فروش 
نفــت و گاز برای ســال های 2022 تا 
2024 خواهد بود. به عالوه، تولید مورد 
انتظار شــامل نفت خام و میعانات گازی 
اســت که مقدار میعانات گازی تولیدی 
حدود 800 تا 900 هزار بشــکه در روز 
تخمین زده می شــود و شــامل کاهش 
نیست.  نیز  اوپک پالس  تولید  سهمیه ی 
بنابراین، مالحظه می شــود که ارزیابی 
میزان تولید نفت روســیه آسان نیست. 
به گفته ی وزیر انرژی روســیه در اوایل 
ماه ســپتامبر، انتظار می رود با توجه به 
تولید  اوپک پالس در سال جاری،  توافق 
نفت روســیه نسبت به سال 2020 یک 

درصد کمتر باشد. 

و  گازپــروم  شــرکت های  طرفــی،  از 
اعالم  ســپتامبر  اواســط  در  لوک اویل 
کردنــد که قصد دارند ســرمایه گذاری 
مشترک خود برای توسعه ی میدان های 
 Nadym-Pur-Tazovsky نفت و گاز ناحیه ی
غــرب  در   Yamal-Nenetsمنطقــه ی در 
ســیبری را به مرحله ی اجرا در آورند. 
برآورد می شــود که ذخایر منطقه  رقمی 
حدود 500 میلیارد مترمکعب گاز و بیش 
از یک میلیارد تن نفت باشــد، اما میدان 
Tazovsky که در سال 1962 کشف و از ژوئن 

2021 عملیات بر روی آن شروع شده، با 
ذخیــره ی 419 میلیون تــن نفت و 225 
میلیارد مترمکعب گاز از بزرگ ترین ذخایر 
هیدروکربوری در غرب ســیبری و 525 
کیلومتری شهر Salekhard است که علی رغم 
پیچیدگــی و مشــکالت زمین شناســی 
میدان، انتظار می رود تولید ساالنه ی آن به 
1/7 میلیون تن نفت و 8 میلیارد مترمکعب 
گاز برسد. همچنین قرار است میدان های 
 Severo-Samburgskoye، Meretoyakhinskoye

و دو بلوک Zapadno-Yubileiny نیز در این 
ســرمایه گذاری مشترک گنجانده شوند. 
این مناطق در حال حاضر تحت مطالعه، 
ارزیابی و فعالیت های آزمایشی اولیه قرار 

دارند تا بتوان بهترین استراتژی را برای 
توسعه ی آنها به کار گرفت. برآورد اولیه 
حاکی از وجود مجمــوع حجمی حدود 
یک میلیــارد تن نفــت و 500 میلیارد 
مترمکعب گاز در جا در این میدان های 
اســت. البتــه پیش بینی می شــود که 
مقدار قابل توجهــی از این منابع که در 
سازند Achimov واقع شده اند، به سختی 
 Achimov سازند  مخازن  استخراج  شوند. 
در سراســر حوزه ی غرب سیبری وجود 
دارد و بــرآورد مجموع منابع آن معادل 

حدود 60 میلیارد تن نفت است.  
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه 
نیــز در رابطه با برنامه ی مورد اشــاره 
گفت: »کشورش مسئولیت بزرگی برای 
در پیش گرفتن یــک رویکرد محتاطانه 
در قبال منابع طبیعی قطب  شــمال بر 
عهده دارد.« وی اضافه کرد: »توسعه ی 
این منطقه برای روســیه اهمیت باالیی 
دارد. قطب شمال 18درصد کل قلمروی 
ما را تشکیل می دهد و ذخایر مواد خام 
آن نه  تنها برای کشــور مــا بلکه برای 

تمام دنیا ضروری هستند.«

اعطای امتیاز بازاریابی نفت صادراتی کشور گویان به آرامکوی عربستان 

کشــور گویان در آمریکای جنوبی ماه 
گذشــته پیشــنهاداتی از 15 شــرکت 
دریافت کرد که قصد داشــتند نفت خام 
سبک تولید شــده توسط کنسرسیومی 
به رهبری Exxon Mobil در این کشــور 

را بازاریابــی کنند. بــه گفته ی معاون 
رئیس جمهور گویان، این کشــور پس از 
بررســی های الزم، فروش سهم دولت از 
نفت خام تولید شــده  را برای مدت یک 
سال به شرکت آرامکو واگذار کرده است. 

کنسرســیومی  ســال 2019  اواخر  در 
به رهبــری شــرکت Exxon Mobil تولید 
نفت خام را در سواحل گویان آغاز کرد و 
در حال حاضر نیز روزانه حدود 120 هزار 
بشکه نفت در این کشور تولید می شود. 
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تالش مصرف کنندگان بزرگ نفت برای کنترل قیمت ها  

به دنبال افزایش قیمت نفت خام شاخص 
برنت )Brent( تولیدی دریای شمال )در 
انگلســتان( در بــازار جهانــی نفت به 
بــاالی 80دالر در هر بشــکه در اواخر 
ماه ســپتامبر، نه تنها چین و هند برای 
چندمین بار در ماه های اخیر نارضایتی 
خود را از اقدام اوپک در محدود کردن 
عرضه ی نفت ابراز داشــتند، بلکه کاخ  
 ســفید نیز بــا اوپک و حتــی مقامات 
افزایشی قیمت  عربستان درباره ی روند 
آن مذاکراتی داشته و آن سازمان را نیز 
ترغیب به خویشتنداری در این موضوع 
کرده است. اگرچه دولت بایدن، اواسط 
از اوپک پالس خواسته بود  نیز  تابستان 
تا تولید نفــت خود را بــرای مقابله با 
افزایش قیمت هــای بنزین که تهدیدی 
برای روند احیای اقتصاد جهانی اســت، 

افزایش دهد.
هاردیپ ســینگ پوری، وزیر نفت هند 
این مورد گفــت: »قیمت های نفت  در 
به باالترین حد خــود در هفت هفته ی 
منتهــی به آخر ســپتامبر رســیده که 
هزینه ی تامیــن آن برای واردکنندگان 
عمــده ی نفــت )به ویژه هنــد و چین 
و...(، تاثیــر قابل مالحظــه ای بر اقتصاد 
انرژی"  "گــذار  آنهــا و همچنین روند 

خواهد گذاشت، اگرچه این به نفع همه 
است که این شرایط در جهان به شکل 
منظمی انجام پذیــرد.« وزیر نفت هند 
افزود: »هند حدود 80 درصد از نیازهای 
نفتی خود را وارد می کند و در سال مالی 
منتهــی به 31 مارس 2021 نیز حدود 
71 درصد آن را از کشورهای اوپک وارد 
کــرد.« وی همچنین خاطرنشــان کرد 
که اوپک نقش مهمی در شــکل  دادن 
به قیمت های نفت و عرضه ی مناســب 
آن به بازار ایفا می کند، به همین دلیل 
خواهان روابط قوی تــری با اوپک بوده 
و انتظــار دارد مدیریــت اوپک نیز این 
موضوع را ثبات بخشیده و تضمین کند.

چیــن نیز به عنــوان بزرگ ترین موتور 
اقتصــادی جهــان که از ابتدای ســال 
تاکنون رشد اقتصادی 8/44درصدی را 
تجربه کرده، چندین ماه است که مانند 
دیگر نقاط جهان، قیمت های باالی مواد 
اولیه به ویژه نفــت را مهم ترین چالش 
پیِش روی خــود می داند. اگرچه اخیرا 
برخالف دیگر کشــورها، چین هر وقت 
تصمیــم بگیرد به انــدازه ی کافی اهرم 
مهمــی برای تغییــر در وضعیت جاری 
از جمله، فروش بشــکه های  بازار نفت 
نفــت از ذخایــر اســتراتژیک خود به 

پاالیشگران داخلی در اختیار دارد.  
البته با بهبود تقاضــا برای نفت، اوپک 
و متحدانــش افزایــش تولیــد و رفع 
تدریجــی محدودیت عرضه  ی نفت )که 
از ســال گذشــته در اوج بحران شیوع 
ویروس کرونــا بــه اجرا گذاشــتند( را 
تصویب کرده و قرار اســت بر اســاس 
تصمیــم  ماه ژوئیه، تولید خود را از ماه 
اوت تا دسامبر، ماهانه 400 هزار بشکه 
در روز افزایش دهند تا محدودیت فعلی 
عرضه )بــه میزان 5/8 میلیون بشــکه 
در روز( بــه طــور کامل خاتمــه یابد، 
اما نشــانه هایی وجــود دارد که برخی 
مانند  ســازمان  عضو  تولیدکنندگان  از 
نیجریه و آنگوال کــه از صادرکنندگان 
بزرگ نفت آفریقا به شــمار می روند، به 
دلیل کمبود سرمایه گذاری و مشکالت 
فنی، روزانه تا 276 هزار بشــکه کمتر 
از مجموع ســقف تولید 2/83 میلیون 
بشکه ای خود تولید داشــته اند و برای 
افزایش آن و رســیدن به  سقف تعیین 
 شده تا سال آینده با محدودیت زیادی 
روبرو هســتند و در نتیجــه، منجر به 
تقویت شدید قیمت ها شده است. البته 
وضعیت  منعکس کننده ی  مشــکل  این 
از اعضــا نیز  نامناســب برخــی دیگر 

کنسرسیوم مورد اشــاره شامل شرکت 
آمریکایــیHess Corp  و شــرکت چینی

CNOOC Ltd  نیــز می باشــد که تاکنون 

منابــع  از 9 میلیــارد بشــکه  بیــش 
هیدروکربــوری به کمک آنها در گویان 
کشــف شده اســت، اما این کشور فاقد 
ظرفیت پاالیش داخلی و یا یک شرکت 

نفتــی دولتی اســت، بنابراین در اوایل 
ســال جاری روند جستجوی نماینده ای 
برای بازاریابی نفت خام تولیدی خود را 

آغاز کرد. 
هند، سومین مصرف کننده و واردکننده ی 
بزرگ نفت خام جهان نیز به دنبال ایجاد 
توافق بلندمدت با گویان بود تا آن کشور 

را جایگزین برخی از تامین کنندگان نفت 
موردنیاز خود از کشــورهای اوپک کند، 
اما گویان ماه گذشته تصمیم گرفت که 
یــک فرآیند مناقصــه ی رقابتی را برای 

فروش نفت خود طی کند.
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هســت که تولید خود را ســال گذشته 
در اوج بحران شیوع  کرونا برای تقویت 
قیمت ها محدود کردنــد و یا به دالیل 
امــکان فعالیت های تعمیراتی  قرنطینه 
را از دســت دادنــد و تاکنون نیز موفق 
نشده اند بر میزان تولید خود بیفزایند. 

البته در آخرین روزهای ماه سپتامبر و 
در شرایطی که قیمت نفت به باالترین 
حد در سه سال گذشــته رسیده است 
و مصرف کننــدگان نیز بــرای عرضه ی 

فشــار  تولیدکنندگان  بر  نفت  بیشــتر 
اوپک پالس  منبــع  چهار  می آوردنــد، 
گفتند: »تولیدکنندگان در حال بررسی 
مجدد افزایــش احتمالی تولید بیش از 
میزان پیش بینی شــده در توافق اخیر 
بیشتری در  اما جزئیات  خود هستند.« 
مورد میزان و زمان افزایش عرضه ارائه 
نکردند. یکی دیگر از منابع اوپک پالس، 
افزایش 800 هزار بشــکه ای در روز را 
تنها بــرای یک ماه پیشــنهاد داد و از 

آنجا که در آخرین نشســت اوپک پالس 
درباره ی میــزان عرضه در مــاه اکتبر 
نزدیک ترین  پس  شــده،  تصمیم گیری 
ماه برای هرگونه افزایش، ممکن اســت 
ماه نوامبر باشــد. اگرچــه منابع خبری 
بررسی  نتیجه ی  محتمل ترین  همچنان 
افزایش تولید اوپک پالس را پایبندی به 

برنامه ی موجود می دانند.

برآورد EIA از تولید نفت آمریکا 

افزایش فعالیت روسیه در گسترش بازارهای صادراتی گاز و امنیت عرضه ی آن

بر اســاس آخرین گزارش "چشــم انداز 
اوایــل  در  انــرژی" کــه  کوتاه مــدت 
سپتامبر توسط  اداره ی اطالعات انرژی 
آمریکا)EIA(  انتشار یافت، برآورد شده 
اســت که تولید نفت خام این کشور تا 
پایان سال رشد چندانی نخواهد داشت. 
آخرین داده های منتشر شده نیز تولید 
نفت خام آن را در ماه ژوئن، رقمی بالغ 
بر 11/3 میلیون بشــکه در روز نشــان 
می دهــد و انتظار می رود کــه تا پایان 
ســال 2021 نیز در همین سطح باقی 

بماند. 
اگرچه برای ســال آینده افزایش تولید 
آن تا رقم 11/7 میلیون بشــکه در روز 
نیز اعالم شده که حاصل افزایش تولید 
نفت در نواحی خشکی آن است. عالوه 
بــر آن،EIA  پیش بینی کرده اســت که 
رشد تولید جهانی نفت نیز از رشد کند 

تقاضای جهانی آن پیشی خواهد گرفت 
و در نتیجه فشاری نزولی بر قیمت نفت 
از جمله برنت با متوسط 66 دالر در هر 

بشکه در سال آینده خواهد داشت. 
از طرفی، تعــداد دکل های حفاری نفت 
و گاز در آمریــکا در دو هفته ی منتهی 
بــه اول ســپتامبر با روند افزایشــی به 
623 دستگاه رسید و با ادامه ی این روند 
به 635 دســتگاه در 15 سپتامبر افزایش 
یافت که بیشــترین تعداد ثبت شده در 

17 ماه اخیر بوده است. 
از آنجا که تعــداد دکل های حفاری در 
این کشور شاخصی برای ارزیابی میزان 
تولیــد در ماه های آتی اســت بنابراین، 
افزایش تعداد دکل هــا در یک ماهه ی 
منتهــی به 15 ســپتامبر حکایت از آن 
دارد که شــرکت های نفتــی فعال در 
آمریکا هم زمان با ادامه ی روند افزایشی 

قیمت نفت در جهان، تصمیم به افزایش 
تولید نفت گرفته اند.  

در همین میــان، تعداد دســتگاه های 
حفــاری کــه به طــور تخصصــی به 
اکتشــاف نفت فعالیت دارند با افزایش 
یک واحدی به 499 دســتگاه رسید که 
بیشــترین تعداد از هشــتم ماه آوریل 

سال 2020 است. 
در حالــی تعداد دکل هــای فعال برای 
اکتشــاف گاز بــا افزایــش 5 واحدی به 
136 دستگاه رسید که بیشترین تعداد را 
طی ســه هفته ی منتهی به 15 سپتامبر 
ثبت کرده اســت، امــا علی رغم افزایش 
فعالیت های گفته شده، تعداد دکل های 
حفاری نفت و گاز همچنان نســبت به 
قبل از شیوع ویروس کرونا به ترتیب در 

حدود 27 و 8درصد کمتر است.

میدان های  توسعه ی  با  هم زمان  روسیه 
گازی خود برنامه ی گســترش بازارهای 

صادراتــی آن را نیز دنبــال می کند، به 
همین دلیل است که سخنگوی کرملین 

اخیرا اعالم کرده اســت: »روســیه به 
با  دنبال توســعه ی روابط تجاری خود 
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پیش بینی قیمت نفت تا 85 دالر و بیشتر از آن در ماه های آینده

موسســات مالــی بین المللــی از جمله 
گلدمن ساکس پیش بینی کرده اند که به 
دلیل وقوع یک زمســتان سردتر از حد 
معمول در اروپا و آسیا و همچنین کمبود 
گاز در بازار و افزایش قیمت آن، ممکن 
است   قیمت نفت نیز تا پایان سال جاری 
به باالتر از حد انتظــار افزایش یابد و با 
افزایش 5 دالری، از 80 به  85 دالر در هر 

بشکه نیز برسد.
به عبارتی، بر اســاس نظر این موسسه، 
کمبود عرضه ی جهانی گاز عامل مثبتی 
برای بازار نفت در زمســتان سال جاری 
خواهد بود و از ریســک نزولی آســیب 
دیدن تقاضای جهانی نفت از یک موج 
دیگر شــیوع کرونا بزرگ تر اســت. این 
بانک که در زمینه های ســرمایه گذاری 
در بخــش انرژی نیــز فعالیت می کند، 
پیش بینی کرده اســت که اگر زمستان 
در نیمکــره ی شــمالی ســردتر از حد 

معمول باشــد، تقاضا برای نفت ممکن 
اســت تا 900 هزار بشــکه در روز نیز 

افزایش پیدا کند.
محدودیت عرضــه در بــازار گاز اروپا، 
ســرعت کم باد، ذخایــر پایین تر از حد 
معمــول گاز و قیمت بــاالی کربن در 
هفته های اخیر باعث افزایش سرسام آور 
قیمت آن در اروپا شده و در نتیجه قیمت 
برق را نیز در بزرگ ترین اقتصادهای این 
منطقه بــه باالترین حــد، افزایش داده 
است. به عالوه آنکه، افزایش کم سابقه ی 
قیمــت گاز طبیعی در اروپا باعث صعود 
قیمــت در بازار تک محموله ی  LNG بازار 

آسیا نیز شده است.
البته وقوع شرایط باال و به عبارتی بحران 
گاز در بازار اروپا و افزایش شدید قیمت 
آن، موجب شده است تا نروژ برای سال 
گازی آینده که از اکتبر آغاز می شــود، 
مقدار گاز بیشــتری روانــه ی اروپا کند. 

به همین دلیل اســت که دولت نروژ به 
 شــرکت اکوئینور و شرکایش اجازه داده 
تا صادرات گاز از دو میدان دریایی خود 
را طی 12  مــاه آینــده افزایش دهند. 
اکوئینور، دومیــن تامین کننده ی بزرگ 
گاز اروپا پس از گازپروم روســیه است. 
مجموع صادرات میادین ترول و اوزبرگ 
در ســال گازی آینده - که از اول اکتبر 
آغاز می شــود تا 2 میلیــارد مترمکعب 
افزایــش می یابــد که این رقــم معادل 
افزایش 2 درصدی صادرات ساالنه ی گاز 

نروژ به اروپا است.
از طرفــی، این روند افزایشــی قیمت ها 
همراه با پیش بینی وقوع زمستانی سرد و 
احتمال تداوم شرایط، ادامه ی رکوردزنی 
قیمت های گاز و نفت را بیشــتر تقویت 
کرده و برخی تحلیلگران بازار، قیمت هر 
بشــکه نفت را برای 6  ماه آینده حتی تا 

100 دالر نیز پیش بینی کرده اند.

ســایر مصرف کننــدگان گاز در جهان 
اســت و حتی خود را مسئول و ضامن 
امنیت انرژی اروپا نیز می داند به طوری 
که آماده ی عقد قراردادهای بیشــتری 
برای عرضــه ی گاز با واردکنندگان گاز 
روســیه به ویژه مشتریان خود در اروپا 
به  اشاره  با  است.« پســکوف همچنین 
ســطح پایین گاز ذخیره سازی شده در 
سراســر اروپا در ماه هــای اخیر گفت: 
»شرکت گازپروم هم اکنون نیز می تواند 
گاز بیشــتری به اروپا بفرســتد، چراکه 
تاکنون تمامی تقاضاهای اضافی منطقه 
را نیز تامین کرده زیرا مصرف کنندگان 
گاز ایــن شــرکت در اروپــا مهم ترین 
شــرکای تجــاری آن هســتند.« البته 

برخی  و  انــرژی  بین المللــی  آژانــس 
قانون گــذاران در پارلمــان اروپا اخیرا 
گازپروم را متهم به کم کاری در افزایش 

عرضه ی گاز به اروپا کرده بودند.
پســکوف تصریح کرد: »روســیه از گاز 
در جهــت منافع و افزایــش رفاه مردم 
روســیه بهره برده و به دنبال توسعه ی 
تجارت با خارج با حفظ احترام متقابل 
اســت.« وی  واردکنندگان گاز خود  با 
در ایــن خصــوص عقد قــرارداد اخیر 
فروش بلندمدت گاز به مجارســتان را 
نیز مناســب ترین نوع قــرارداد از نظر 
اگرچه،  برشمرد  برای طرفین  اقتصادی 
انتقال آن بدون عبور از اوکراین است. 

به دنبال قــرارداد مورد اشــاره، اخیرا 

معــاون وزیر انــرژی ترکیــه نیز اعالم 
کرد که: »آنکارا در حال بررسی  انعقاد 
قراردادهای جدید برای تامین گاز خود 
با تعدادی از کشورها از جمله روسیه و 
جمهوری آذربایجان اســت، زیرا، برخی 
از قراردادها از جمله با گازپروم، در آخر 
بایراکتار  می یابد.«  خاتمه  ســال جاری 
همچنین گفــت: »دولت وی در تالش 
است تا در آینده ی نزدیک، توافق نامه ای 
بلندمــدت در زمینــه ی واردات گاز با 
روســیه منعقد کنــد.« وی در این باره 
افــزود: »البتــه ترکیه بــه  واردات گاز 
مایع )LNG( نیز عالقه مند اســت اما در 
قرارداد خود با روسیه، اولویت خرید از 

طریق خط لوله است.« 
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کنگره ی آمریکا و شکار شرکت های بزرگ نفتی در رابطه با تغییرات اقلیمی

کشف یک میدان نفتی بزرگ در خلیج بوهای چین

در سال های  نفتی  بزرگ  شــرکت های 
اخیــر به دلیــل نقش پررنگــی که در 
نفی اهداف تغییرات اقلیمی داشــته اند، 
همــواره در معــرض انتقــادات جدی 
طرفداران محیط  زیســت در کشور قرار 
نمایندگان  اما حــاال مجلس  گرفته اند، 
یافته اند  به اســنادی دســت  آمریــکا 
که نشــان می  دهــد این شــرکت ها و 
بســیار  آنها، نقش  بــزرگ  البی  هــای 
کلیدی در گســترش اطالعات نادرست 
و گمراه  کننده درباره ی تغییرات اقلیمی 

داشته اند.
متهــم ردیــف اول در این مــورد نیز 
مانند دیگر موارد مشابه، شرکت معظم 
اکســون موبیل اســت که همدســتان 
اتاق  بزرگی مانند بی پی، شل، شورون، 

بازرگانی ایاالت متحده و موسسه ی نفت 
آمریکا را هم همراه خود دارد. به عبارت 
دیگر، نماینــدگان کنگره در این رابطه 
بــه اطالعات مســتندی از یک البی گر 
اکســون موبیل دســت یافته اند که در 
آن درباره ی تصمیم این شــرکت برای 
نادرســت و گمراه  کننده  نشر اطالعات 
اسناد  سخن گفته می  شــود. همچنین 
نامشــخص دیگری نیز به دست اعضای 
مجلــس نماینــدگان رســیده کــه به  
گفته ی آنها بسیار نگران کننده هستند. 
در چنین شــرایطی، کمیته ی نظارت و 
اصالحــات دولتی مجلــس نمایندگان، 
سران این شــرکت ها و البی ها را برای 
پاسخگویی و شهادت درباره ی مسئله ی 
نشــر اطالعات گمراه کننده فرا خوانده 

است. حاال شرکت های نفتی که با کمک 
البی های خود میلیون ها دالر نیز صرف 
تبلیغات برای نشر اطالعات گمراه کننده 
کرده انــد، در موقعیــت خطرناکی قرار 
دارنــد و بــه نظر می  رســد نمایندگان 
کنگره پــس از ده ها ســال باالخره به 
دنبال پاسخگوســازی، اعمال فشــار و 
محدودیــت شــرکت های نفتی در این 
صنعت هســتند و تحقیقات گسترد ه ای 
را نیــز در این رابطه آغــاز کرده اند که 
برخــی نتایج حاصله به دســت  اعضای 
نیز رسیده،  نمایندگان و ســنا  مجلس 
به طوری که بســیاری از قانون گذاران 
متحــد در این مســیر، فعالیت صنعت 
نفــت آمریکا را در معــرض تهدید قرار 

داده اند.

به دنبال اهــداف پیگیرانه ی چین برای 
تامیــن انرژی و به ویژه منابع نفت و گاز 
موردنیاز خــود در داخل و نواحی فالت 
قاره ی آن، شــرکت نفت فــالت قاره ی 
چیــن )CNOOC(، باز هم به اکتشــاف 
بزرگی در بلوک کنلی )Kenli( 10-2 در 

جنوب خلیج بوهای دست یافته است. 
ایــن میــدان نفتــی در عمــق حدود 
15/7 متری آب و در قسمت پایین سازند 

Neogene Minghuazhen واقع شده است. 

شــرکت CNOOC چین اعالم کرد: »چاه 
اکتشــافی کنلــی 10-2-4 در عمــق 
1520 متــر حفاری و کامل شــده و به 
ذخیره ی نفتی نیز رسیده و با حفر چاه 

آزمایشی، اســتخراج روزانه 569 بشکه 
نفت از این چاه میسر شده است.« 

مســولین شــرکت CNOOC در این باره 
معتقدند: »اکتشاف موفقیت آمیز میدان 
مــورد اشــاره، نقطه ی عطــف دیگری 
در اکتشــاف میدان نفتــی با ذخیره ی 
100  میلیــون تن در منطقه ی کم عمق 
میدان های نفتی بوهای به شــمار می رود 
موفقیت، چشــم انداز گسترده تر  این  و 
سازندهای ســنگی و اکتشاف نفت در 
منطقــه ی بوهای را نشــان می دهد که 
اهمیــت زیادی به عنــوان راهنما برای 
اکتشاف در حوزه   های جغرافیایی مشابه 

را دارد. 

بر اســاس گزارش CNOOC، این شرکت 
همچنان نقش پیشــرو در اکتشاف نفت 
و گاز را با قاطعیت دنبال خواهد کرد و 
اکتشاف میدان های بزرگ و متوسط نفت 
و گاز را نیز به عنوان اهداف بعدی دنبال 
می کند و به افزایش شناخت و آشنایی 
جغرافیایــی و نــوآوری فناورانه ی خود 
در این زمینه بــا هدف افزایش کمی و 
کیفی فعالیت های اکتشافی ذخایر نفت 
و گاز و تولید در داخل خاک چین ادامه 

خواهد داد.


