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افزایش حمالت سایبري به زیرساخت هاي انرژي در جهان 

ازسرگیری مذاکرات آرامکو برای ساخت پاالیشگاه در چین  

داده هــای مربــوط بــه یک پــروژه ی 
تحقیقاتی در این زمینه نشــان می دهد 
که از ســال 2۰17 تاکنون ۳5 حمله ی 
سایبری بزرگ به زیرساخت های انرژی و 
نفت در جهان انجام شده که این تعداد، 
یک سوم از کل حوادثی است که تاکنون 
در زمــره ی اهــداف هکرهــا و حمالت 

سایبری بوده اند. 
بر اســاس گزارشــات منتشــره توسط 
موسسات مطالعاتی فعال در بازار جهانی 
انرژی، از سال 2۰17 ایاالت متحده پس 
از بریتانیا و عربستان ســعودی بیشترین 

هدف اين حمالت بوده است. 
چندین حمله ی ســایبري تنها در سال 
گذشته رخ داده است، از جمله حمله ی 
بزرگ سايبري به شــبکه ی کامپیوتری 
خط لوله ی اصلی انتقال بنزین منطقه ی 
کلونیــا )Colonial( بین خليــج آمريكا و 

سواحل شرقي در اين كشور. 
این اقدام در ماه می 2۰21 مســئولین 
عملیات خط لوله ی مورد اشاره را مجبور 
کــرد تا فعالیت خود را به مدت پنج روز 
تعطیل کنند. توقــف فعالیت خط لوله 
منجر به کمبود سوخت و افزایش قیمت 

بنزین در آن کشور شد. 
به عــالوه، گفته شــده کــه خرابكاران 

ســايبري قــادر به قطع شــبکه ی برق 
ایاالت متحــده یا بخش هایــی از آن نیز 
می باشــند و به همین منظــور مقامات 
کشور خواستار افزایش همکاری همگانی 
در بخش هــای خصوصی و عمومی برای 
جلوگیری از اقدامات مشابه توسط افراد 

شرور و مخرب در کشور شدند.
بزرگ ترین شرکت نفتی جهان، آرامکوی 
عربستان نیز در تابســتان 2۰21 مورد 
حمله ی ســایبری قرار گرفت. این اقدام 
موجب شــد تا در داده هــای اطالعات 
نفتی آرامکو اخالل ایجاد شود و حتی با 
اختالل در داده های خود مواجه شود، به 
طوری که مهاجمان، حجمی بالغ بر یک 
ترابایت داده های اختصاصی آرامکو را به 
سرقت بردند و آن را در بازار سیاه فضاي 

مجازی )Dark Web( به فروش رساندند. 
به دنبــال این اقدام، خبری اعالم شــد 
که نشــت داده های آرامکو موضوع باج 
5۰ میلیون دالری بود و نشت اطالعاتي 
نیز از ســوی یکــی از پیمانــکاران این 

شرکت انجام شده است.
یکــی از جدیدترین حمالت ســایبری 
نیــز اقدامی بــود کــه در اوایــل ماه 
فوریه ی  جاری به زیرســاخت های نفتی 
و عملیات  اجرایــی در پایانه های نفتی 

برخی از بزرگ ترین بنادر شــمال غربی 
اروپــا )Antwerp( در بلژیک، دومین بندر 
بزرگ اروپا پــس از روتردام و همچنین 
هامبورگ، بندر بزرگ آلمان انجام شــد 
و به دنبال آن عملیات جاری تاسیسات 
منطقه و سیســتم های فناوری اطالعات 
شــرکت های نفتی منطقــه در مقیاس 

بزرگی مختل شد. 
در ایــن رابطــه، انتقــال و حمل ونقل 
محموله های نفتی منطقه حدود یک هفته 
به تاخیــر افتاده بود اما با ادامه ی تالش  
شــرکت های فعال در ذخیره سازی مواد 
نفتی در منطقه، شرایط تا حدود زیادی 
کنترل شــد و به حالت عادی بازگشت. 
در این میان، شرکت ذخیره سازی اویل 
تنکینــگ )Oiltanking GmbH( و شــرکت 
تجاری مبانفــت )Meba Naft( که آلمانی 
هســتند و همچنیــن شــرکت بلژیکی 
ســی تنک )SEATank Terminal( و شرکت 
ایــووس هلنــد تحت تاثیــر حمله های 
ســایبری قــرار گرفتند کــه مجبور به 
فعالیت های خود شدند  از  توقف بعضی 
زیرا، انتقــال نفت در هلنــد، بلژیک و 
سراسر آلمان در اثر این حمله ها مختل 

شده بود.

شرکت آرامکوی عربســتان با هدف دو 
پاالیشی  کردن ظرفیت شــبکه ی  برابر 
خود در جهان به ده میلیون بشــکه در 

روز تا پایان ســال 2۰۳۰، مذاکره برای 
ســاخت یک مجتمع پتروپاالیشــگاهی 
در   )Liaoning( لیائونینــگ  اســتان  در 

شمال شرق چین را از سرگرفته  است.
چارچــوب  آرامکــو  ســال 2۰1۹،  در 
توافقنامه ای را با مشــارکت شرکت های 
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کوتاه

احتمال دوباره آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت توسط آمریکا و هند

پانجین  و   )NORINCO( نورینکــو  چینی 
سینسن )Panjin Sincen(، برای ساخت یک 
مجتمع پتروپاالیشگاهی 1۰ میلیارد دالری 
برای فــرآورش نفت خام با ظرفیت روزانه 
۳۰۰ هزار بشکه و یک مجتمع پتروشیمی 
برای تولید ساالنه 1/5 میلیون تن اتیلن و 
  )Paraxylene(1/۳ میلیون تن پارازایلین

در چین امضا کرد. 
امــا آن شــرکت در ســال 2۰2۰ و به  
دنبال ســقوط قیمت نفــت )هم زمان با 
آغاز همه گیری کرونا(، اجرای بســیاری 
از پروژه ها و از جمله طرح گفته شــده 
را متوقــف کرده و از آن خارج شــد تا 

بتواند با کاهش هزینه ها، سود ساالنه ی 
75 میلیــارد دالری ســهامداران خود را 

برای حفظ اعتبار شرکت تامین کند.
ولی در ســال جاری میالدی، با نزدیک 
شدن قیمت نفت به بشکه ای 1۰۰ دالر، 
درآمد آرامکو افزایــش  یافته و به باالتر 
از ســود فصلی خود نیز دســت یافته، 
به طوری کــه منابع مالــی کافی برای 
ســرمایه گذاری در بزرگ تریــن بــازار 
صادرات خــود را دوبــاره بازیافته و به 
همین دلیل مذاکرات خود را برای اجرای 
طرح موردنظر با شرکت های مورد اشاره 

مجددا آغاز کرد. 

اگرچه، مشخص نیســت که آیا شرایط 
طرح اولیه هنوز پابرجاســت یا خیر؟ به 
عالوه، یکی از شــروطی کــه در آخرین 
مذاکــرات در نظــر گرفته شــده بود، 
عرضه ی نفت خام توسط آرامکو، به طرح 
احداثی در این ســرمایه گذاری مشترک 

بوده است. 
روابــط بین چین و عربســتان به  دنبال 
افزایش نیاز پکن به نفت تقویت شــده 
ســال 2۰21  در  عربستان ســعودی  و 
بزرگ تریــن تامین کننــده ی نفت چین 

بوده است.

دولت آمریــکا در واکنش به قیمت های 
نفــت کــه تحت تاثیر تنش هــای میان 
روســیه و اوکراین به باالی ۹۰ دالر در 
هر بشــکه رسیده، در حال فراهم کردن 
زمینه برای برداشت هماهنگ جهانی از 

ذخایر استراتژیک نفت است. 
آژانس بین المللی انرژی )IEA( نیز اعالم 
کرد، کشورهای عضو این سازمان آماده 
هستند تا برای تضمین تامین کافی نفت 
در بازارهــای جهانی، به صورت گروهی 

اقدام کنند.
اعضــای آژانس در پایان ســال 2۰21 
مجموعا 4/16  میلیارد بشکه ذخایر نفت 
داشــتند که 1/5  میلیارد بشــکه ی آن 
مربوط به ذخایر اســتراتژیک دولت   های 

عضو این سازمان بود. 
به عالوه آنکه، بر اساس اهداف سازمان، 
آژانس اعضای خود را ملزم کرده اســت 
تا همــواره به انــدازه ی ۹۰ روز واردات 
خالــص، ذخایر نفتی تجــاری یا دولتی 

داشته باشند.
یک مقام بلندپایه ی  دولــت آمریکا نیز 
در این رابطه اعــالم کرد: »دولت بایدن 
در حــال حاضر اجــرای برنامه   ای برای 
اقــدام هماهنگ بــا تولیدکننــدگان و 
مصرف کننــدگان نفت را نیــز پیگیری 
می کند تا اطمینان حاصل کند که جهان 
می   داند ما منابع تامیــن انرژی باثباتی 
داریم.« باب مک نالی، مشاور انرژی سابق 
دولت جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا نیز در این رابطه اظهار 
کــرد: »بیانیه های کاخ ســفید و آژانس 
بین المللی انرژی به آزادســازی نفت از 
نزدیک  آینده ی  در  اســتراتژیک  ذخایر 
اشاره دارد.« به نظر می رسد برنامه ریزی 
هماهنگ اگر در آستانه ی اجرایی شدن 
نباشد، در مرحله ی پیشرفته قرار دارد. 

حتی دولت هند نیز که عضو IEA  نیست 
به دلیل حمله ی روســیه بــه اوکراین 
و افزایش شــدید قیمت نفت، بار دیگر 

حمایــت خــود را از آزادســازی ذخایر 
استراتژیک نفت در برنامه ی انرژی کشور 
قرار داده و مجددا نیز از تولیدکنندگان 
نفت خواســته اســت تا نفت بیشتری 

روانه ی بازار کنند.
به عــالوه، رئیــس آژانــس بین المللی 
انرژی در اواســط فوریه گفت: »سازمان 
کشورهای صادرکننده ی نفت و متحدان 
آنها موسوم به اوپک پالس، باید فاصله ی 
بین اهــداف تولید نفت خــود و تولید 
واقعی را کاهش دهند.« او در کنفرانسی 
در پایتخت عربستان سعودی اعالم کرد، 
بین اهدافی که کشورهای اوپک پالس از 
نظر سطح تولید تعیین می کنند و آنچه 
امروز تولید می شــود، تفاوت معناداری 
وجــود دارد. او اضافه کرد: »کاهش این 
فاصله برای اوپک پالس نیز مهم است و 
امیدواریم حجم نفت بیشتری را به بازار 
عرضــه کنند.« اما، وزیران کشــورهای 
عربــی تولیدکننــده ی نفــت علی رغم 
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افزایش فعالیت های حفاری نفت شیل آمریکا 

اطالع از این تصمیم توســط آژانس، در 
گردهمایــی خود در عربســتان، تاکید 
داشــتند که اوپک پالس بایــد به توافق 

فعلی خود مبنی بــر افزودن 4۰۰ هزار 
بشکه در روز به تولید نفت پایبند باشد. 
آنها همچنان درخواســت های ارائه شده 

برای تولید بیشتر نفت به منظور کاهش 
فشار بر قیمت ها را نیز رد کردند.

نفت،  افزایــش قیمــت  بــا  هم زمــان 
از حوزه های  برخــی  در  تولیدکنندگان 
پرهزینه ی شــیل آمریکا نیــز در حال 
خرید زمین و نصب دکل ها و تاسیساتی 
هســتند که از اوایل همه گیری کرونا در 
حدود دو ســال پیش رها شــده بودند. 
برخــی از فعاالن این بخش اعالم کردند 
کــه قیمت های باالی فعلی و هزینه های 
خدماتی نســبتا پایین، شرایط اقتصادی 
تولید را به بهترین حالت خود در سال های 
اخیر برای نفت شیل تبدیل کرده است. 
در ایــن راســتا، مدیر اجرایی شــرکت 
خدمات نفتی لیبرتــی آمریکا نیز اعالم 
کرد که: »اقتصــاد صنعت حفاری امروز 
از زمان شــروع انقالب شیل در بهترین 
شرایط خود قرار دارد.« الزم به ذکر است 
که بنا بر اعــالم تحلیلگران، هزینه های 
تولیدکنندگان مستقل  اجرایی در میان 

آمریکا نسبت به یک سال گذشته حدود 
1۳درصد افزایش یافته و بیانگر آن است 
که معامالت شــیل که منجــر به تولید 
بیشتر خواهد شد، افزایش خواهد یافت.

به همین دلیل است که در اواسط فوریه و 
برای هفتمین هفته ی متوالی شرکت های 
انرژی آمریکا بــرای اولین بار از فوریه ی 
ســال 2۰21 و پــس از افزایش قیمت 
نفت به باالترین حد خود از سال 2۰14، 
تعداد دکل هــای حفاری نفت و گاز خود 
را افزیش دادند. شــرکت خدمات انرژی 
Baker Hughes در گــزارش خــود اعالم 

کرد که تعــداد دکل های نفت و گاز که 
شاخص اولیه ی تولید در آینده است، در 
هفته ی منتهی به 18 فوریه به 645 واحد 
افزایش یافت که باالترین میزان از آوریل 

2۰2۰ می باشد. 
این شرکت همچنین افزود که، تعداد کل 

دکل ها در این ماه نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته 248 واحد یا 62درصد 
افزایش نشان می دهد. الزم به ذکر است، 
انرژی فعال  تعداد زیادی از شرکت های 
اعالم کردند که قصد دارند برای دومین 
ســال متوالی در ســال 2۰22 و پس از 
کاهش هزینه های حفاری در ســال های 
2۰1۹ و 2۰2۰، بر میزان سرمایه گذاری 

خود بیفزایند. 
Cowen & Co نیز  شــرکت خدمات مالی 
بیان داشــت که شــرکت های مستقل 
از  پــس   ،)E&P( تولیــد  و  اکتشــاف 
افزایش حدود  4درصــدی هزینه ها در 
سال 2۰21 در مقایســه با سال 2۰2۰، 
قصــد دارند در ســال 2۰22 نیز حدود 
2۳درصد هزینه های خود را در مقایسه 

با سال 2۰21 افزایش دهند.

اختالل در فعالیت های تولید نفت در لیبی و عراق

در حالی که رئیس جمهــور فعلی لیبی 
حاضر به کناره گیری از قدرت نیســت، 
مجلس لیبی اخیرا نخست وزیر جدیدی 

را معرفی کرد. 
هرج و مرج سیاسی مجدد در این کشور، 
تهدیدی برای بازگرداندن نا امنی ها است 
و احتمال درگیــری و محاصره ی بنادر 
انرژی لیبی  نفت و سایر زیرساخت های 

را مجددا افزایش می دهد. 
با توجه به اینکه مجلس لیبی وزیر کشور 
ســابق را به عنوان نخســت وزیر موقت 
جدیــد معرفی کرد، نخســت وزیر فعلی 
از کناره گیری و به رســمیت شــناختن 
منتخب مجلس خودداری می کند. الزم 
به ذکر است، پس از محاصره ی چندین 
میــدان نفتی لیبی در دســامبر و اوایل 

ژانویه، لیبی موفق شــد تا اواســط ماه 
گذشته تولید نفت خود را به 2/1 میلیون 

بشکه در روز بازگرداند. 
بازگشــت هرج و مــرج در لیبی، خبر 
خوبی برای تولید نفت این کشور نیست 
و مشــکالت ایجاد شــده در این عرضه 

می تواند قیمت نفت را افزایش دهد.
در عــراق نیز، دولت تولیــد نفت در دو 
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کوتاه

اتحاد نفتی و گازی میان مسکو و پکن برای مقابله با غرب

میــدان نصیریــه و قرنــه ی غربی-2 با 
مجموع ظرفیت نیم  میلیون بشــکه در 

روز در جنوب کشور را متوقف کرد. 
این تعطیلی، ظرفیت تولید نفت عراق را 
نیز هم زمان با حمله ی روسیه به اوکراین 
و کاهش عرضــه ی جهانی نفت، محدود 

خواهد کرد.
البته، گردانندگان میادین مورد اشــاره 
اعالم کردند که، میدان های نفتی اطراف 
این دو میدان می توانند نفت بیشــتری 
برای جبران کاهــش فعالیت آنها تولید 
نفتی ذی قار، مســئول  کنند. شــرکت 
اداره ی میــدان نصیریه نیــز اعالم کرد: 
»فعالیــت میدان کــه حداکثر 8۰  هزار 
بشــکه در روز نفت تولید می کند، اخیرا 

به دلیل اعتراضاتی که مانع دسترســی 
کارکنان به این تاسیســات نفتی شــد، 
متوقف گردید.« تعطیلی این میدان پس 
از تعطیلــی میدان نفتــی عظیم قرنه ی 
غربی-2 بــرای تعمیرات اتفــاق افتاده 

است. 
این میدان که 4۰۰  هزار بشــکه در روز 
تولید دارد، قرار است فعالیت های عادی 
خود را از اواسط مارس از سر بگیرد. اما 
شــرکت های اداره کننــده ی این میدان 
تالش می کننــد تولیــد آن را زودتر از 
ســر بگیرند و حتی مقــدار آن را نیز به 

45۰  هزار بشکه در روز افزایش دهند.
اختــالل در فعالیت این دو میدان نفتی 
در حالــی روی داده کــه اعضای اوپک 

از جملــه عــراق برای تولید بر اســاس 
تکاپو  بــه  یافته،  افزایش  ســهمیه های 
افتاده اند و ناتوانی آنها برای تولید بیشتر 
باعث محدود شدن عرضه و ایجاد کمبود 

نفت در بازار شده است. 
عراق در ماه ژانویه 4/16  میلیون بشکه 
در روز نفــت تولیــد کرد کــه کمتر از 
این کشور)4/۳ میلیون بشکه در  هدف 

روز( بود. 
احســان عبدالجبار، وزیر نفت عراق در 
ایــن رابطه اعــالم کرد کــه: این مقدار 
تولید، مانند ســال های گذشــته کمتر 
تحت تاثیر اوضاع جوی نامساعد در بنادر 
بود و برای فوریه نیز به سهمیه ی تولید 

خود عمل می کند.

رئیس جمهور روســیه  پوتین،  والدیمیر 
طی سفر خود به چین و هم زمان با آغاز 
بازی های المپیک زمستانی، قراردادی را 
برای تجارت نفت و گاز با مقامات چین 

امضا کرد. 
بر اســاس این قرارداد، شرکت روسنفت 
طــی 1۰ ســال حجمی بالــغ بر 1۰۰  
میلیون تن نفت خام )معادل روزانه 2۰۰ 
 هزار بشکه(، با ارزش تقریبی 8۰  میلیارد 
 )CNPC( به شــرکت سی   ان پی   سی  دالر 

تحویل خواهد داد. 
عالوه بر این، در بخش گاز نیز شــرکت 
گازپروم بر اساس این قرارداد ساالنه 1۰  
میلیــارد مترمکعب گاز بــه چین صادر 
خواهد کرد که طی 25 ســال ارزشــی 
معادل ۳7/5 میلیارد دالر خواهد داشت.

تامیــن انرژی نفــت و گاز به ارزش کل 
حدود 117/5  میلیــارد دالر برای چین 

توسط روسیه در حالی انجام خواهد شد 
که از یک ســو نیاز پکن بــه انرژی  برای 
تبدیل شدن به اقتصاد اول جهان تا سال 
2۰۳۰ تامین خواهد شد و از سوی دیگر، 
روسیه در بحبوحه ی تنش   ها با اوکراین 
و غــرب و احتمال تشــدید تحریم ها و 
قطع شــدن امکان دسترسی به سیستم 
بانکی سوئیفت، سرمایه ی    موردنیاز برای 
پیشــبرد پروژه   هایــش را جذب خواهد 

کرد. 
عالوه بر آن، چیــن که پیش از این هم 
از مقاصد مهم نفت و گاز روســیه بوده، 
می تواند تاحدودی خأل مشتریان اروپایی 
را در صــورت تحریم غرب علیه کرملین 

پر کند.
بر اســاس قرارداد فروش گاز نیز احداث 
خط لولــه ی انتقال جدیــدی از طریق 
مسیر خاور دور مورد توافق طرفین قرار 

گرفت کــه به کمــک آن گاز صادراتی 
روسیه به چین تحویل خواهد شد. 

الزم بــه ذکر اســت که بر اســاس این 
قرارداد، میزان عرضه ی گاز روســیه به 
چین ســاالنه تا 1۰ میلیارد مترمکعب 
افزایــش خواهد یافــت. انتظار می رود، 
خــط لوله ی جدید ظرف ســه ســال 

عملیاتی شود. 
این دومیــن قراردادی اســت که برای 
تامین گاز روسیه به چین امضا می شود. 
اضافه می شود که روسیه در حال حاضر 
گاز طبیعی خــود را طریق خط لوله ی 
Power of Siberia  به چین ارسال می کند. 

با رسیدن پروژه ی مورد اشاره به ظرفیت 
کامــل، مجموع عرضه ی گاز روســیه از 
طریــق خط لوله به چین به 48 میلیارد 

مترمکعب در سال خواهد رسید.
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  196 

در  گاز  و  نفت  میادین  توسعه ی  برای  آرامکو  و  هالیبرتون  با  عراق  مذاکره ی 
صحرای غربی 

احســان عبدالجبــار، وزیر نفــت عراق 
گفت: »بغداد در حال مذاکره با شرکت 
هالیبرتــون برای توســعه و بهره برداری 
از ذخایــر نفت و گاز در اســتان االنبار 
در نزدیکــی مرزهای عراق با ســوریه و 
عربستان ســعودی است و این وزارتخانه 
نیز در حــال نهایی کردن شــرایط کار 
اســت تا دولت جدید پس از شــروع به 

فعالیت، قرارداد را امضا کند.« 
وی افــزود: »در صــورت تصمیــم این 
شرکت مهم نفتی برای سرمایه گذاری در 
عراق، هزینه ی توســعه نیز توسط دولت 
عراق و احتماال آرامکوی عربستان تامین 

خواهد شد.« 
عبدالجبار همچنین اشاره کرد که، عراق 
در حــال مذاکره با آرامکــو برای تامین 

مالی و توســعه ی میدان گازی نزدیک 
عکاس نیز می باشد. 

این میدان سال ها به دلیل درگیری های 
داخلی فعال نبوده اســت، پیش از اینکه 
دولــت آن را در اواخر ســال 2۰17 از 
شبه نظامیان دولت اسالمی بازپس گیرد. 
وی اضافه کرد که، شرکت KOGAS کره ی 
جنوبی نیز که قبال قرارداد توسعه ی این 
میدان را بر عهده داشــت، دیگر در این 

پروژه شرکت نخواهد داشت. 
وی گفت: »گاز این میدان در عراق مصرف 
می شود و به این کشور کمک می کند تا 
از نفت کمتری برای تولید برق اســتفاده 
کند.« عبدالجبار افزود: »عراق با قطر نیز 
صحبت خواهــد کرد تا گاز طبیعی مایع 
مورد نیــاز عراق را تا زمانی که گاز کافی 

تولید کند، تامین نماید.«
عراق در نظــر دارد تا ســال 2۰25 به 

خودکفایی در مصرف گاز برسد. 
در اولیــن قدم، این کشــور در حال کار 
بر روی طرحی برای توســعه ی میادین 
بزرگ گازی با هدف تولید 8۰درصد گاز 

مصرفی در داخل است. 
عبدالجبار همچنین اشاره کرد که، عراق 
فقط در ماه های گرم سال )ژوئن، ژوئیه 
و آگوســت( نیاز بــه واردات LNG دارد، 
زمانــی که دمــا اغلب بــه 5۰ درجه ی 
ســانتی گراد )122 فارنهایت( می رســد 
و تقاضای برق توســط خنک کننده ها و 
سیستم های تهویه ی مطبوع در کشور به 

حداکثر خود می رسد. 

اکسون موبیل اولین بشکه های نفت از میادین فراساحلی گویان را تولید کرده است

اعالم   SBM Offshore شــرکت  مدیرعامل 
کرد که با به کار گرفتن  کشــتی شناور 
"تولیدی، ذخیره ساز و تخلیه" )FPSO( به 
نام Liza Unity در اواسط ماه فوریه، اولین 
بشــکه های نفت را از میدان فراساحلی 
تحــت اداره ی اکســون موبیل در بلوک 
نفتی Stabroek در کشــور گویان تولید و 

ذخیره سازی عملیاتی کرده است.
کشتی شــناور Liza Unity، اولین کشتی 
از نــوع خود با توان عملیاتی باال اســت 
که بر اساس طراحی پیشرفته در صنعت 

دریایی نفت ساخته شــده و قادر است 
انجام فعالیت های چند منظوره مطابق با 
آخرین استانداردها را با توجه به کیفیت 
ســاخت بدنه و تکنولوژی به کار گرفته 
شــده در بخش های مختلف آن از تولید 
و ذخیره ســازی تا تخلیــه ی نفت را در 

کالس جهانی به مرحله ی اجرا درآورد.
این شــناور بــر روی میــدان نفتی لیزا 
در 2۰ کیلومتــری از ســواحل گویان 
در بلوک Stabroek مســتقر شــده است. 
شرکت عملیاتی مســئول این میدان از 

اکسون موبیل  زیرمجموعه های شــرکت 
آمریکا اســت کــه در گویــان فعالیت 
می کند و 45درصد از ســهام بلوک باال 
را دارا می باشــد. شرکت اکتشاف گویان 
)Hess Guyana Exploration Ltd( نیــز دارای 
۳۰درصد سهم و شرکت نفت فالت قاره ی چین 
 ،)CNOOC Petroleum Guyana Limited(
مالــک 25درصد ســهم آن می باشــد. 
ساخت این شــناور پیشرفته سه سال و 
نیم پس از شــروع فاز مهندسی تحویل 

داده شد.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
00

.1
40

0.
19

6.
11

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
kt

es
ha

f.
ni

oc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               5 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1400.1400.196.11.6
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3257-fa.html


84

کوتاه

توقف قرارداد 2۷  میلیارد دالری عراق با شرکت نفت توتال

کشف میدان نفتی جدید در خلیج سوئز 

اجــرای قــرارداد 27  میلیــارد دالری 
عراق با شــرکت توتال فرانسه به خاطر 
نگرانی سیاستگذاران عراق در مورد عدم 
 شــفافیت و احتمال رد شــدن مفاد آن 
توســط دولت جدید متوقف شده است. 
بغداد امیدوار بود این قرارداد بتواند مانع 
خروج شرکت های بزرگ انرژی از کشور 

شود. 
زیرا، عراق در تالش است تا سرمایه های 
خارجی بــزرگ و جدیدی را در صنعت 
انــرژی خود جــذب کنــد. اگرچه، در 
بیشــتر شــرکت های  اخیر  ســال های 
بین المللــی نفتــی، عراق را بــه    خاطر 
تداوم عدم ثبات سیاســی، ریســک باال 
و ســوددهی کم ترک کرده   اند، علی رغم 
اینکه، دولت مجبور شده بود حتی بارها 
در اهداف تولیدی نفت خود تجدیدنظر 

کرده و مقادیر آن را کاهش دهد.
شــرکت توتال در سپتامبر سال گذشته 
موافقت خــود را برای ســرمایه گذاری 
و اجرای چهــار پروژه ی نفــت و گاز و 
انرژی   هــای تجدیدپذیر در جنوب بصره 

برای مدت 25 سال اعالم کرد. 
اما وزارت نفت عــراق در مورد جزئیات 
مالی این قرارداد با سایر بخش   های دولت 

که این قرارداد باید به تاییدشــان برسد، 
نتوانسته توافق کند و گفته می شود که 
اختالف نظرهایی نیز در این رابطه وجود 
دارد. بدیهی است که به    دنبال انتخابات 
جدید مجلس، این قرارداد باید به تایید  
آن و کابینه ی جدید نیز که شامل وزرای 
جدید نفت و دارایی می شــود، برســد. 
اگرچــه، کابینه حداقل تــا پایان مارس 

شروع به کار نخواهد کرد.
البتــه، وزارت نفت عراق بــروز هرگونه 
مشکل در اجرای این قرارداد را رد کرده 
و طــی بیانیــه   ای اعالم کــرد که، فقط 
اجــرای آن نیاز به زمــان دارد، اگرچه، 
هنــوز در مــورد نحوه ی تامیــن مالی 
شــرکت توتال طبق این قرارداد نیز به 
توافق نرسیده   اند. از طرفی، شرکت توتال 
اعالم کرد که، قرارداد به ســمت نهایی 
شدن پیش می رود اما در مورد بعضی از 

شرایط باید گفتگو شود. 
توتال افزود: »توافقات همچنان مشروط 
بــه رعایت و لغو از ســوی هر دو طرف 
اســت و دیگر اینکه، مشــارکت شرکت 
دولتی نفت عراق در این پروژه را نیز رد 

کرده است.«
وزارت نفت عــراق در بیانیــه   ای اعالم 

کرد: »طبق مفاد مندرج در پیش   نویس 
قرارداد، شرکت توتال 1۰  میلیارد دالر از 
سرمایه گذاری اولیه را برای تامین مالی 
پروژه از طریق فروش نفت میدان رتاوی 
دریافت می کند.« میدان رتاوی در حال 
   حاضر روزانه 85  هزار بشکه نفت تولیدی 
دارد که پس    از کسر سهم شرکت توتال، 
بقیه ی درآمــد حاصله از آن به خزانه ی 

دولت واریز می شود. 
توتال قرار اســت 4۰ درصــد از درآمد 
فــروش نفت این میــدان نفتی را مالک 
شــود. با این حال، سیاستمداران عراق 
نگران برخی مفاد و شــرایط این قرارداد 
هستند که علنی نشده و قبال هم گزارش 
نشــده   اند که این اقدام در این کشــور 
تاکنون بی ســابقه بوده و لذا، نسبت    به 

عدم  شفافیت آن اعتراض دارند.
به عــالوه گفته شــده کــه گروهی از 
قانونگذاران شــیعه نیز در ماه ژانویه به 
وزارت نفت عراق نامه نوشتند و خواستار 
جزئیات این قرارداد شــدند و پرسیدند 
چــرا انعقاد این قرارداد بــدون رقابت و 
شفافیت امضا شده است و در آخر اینکه، 
مجلس می تواند وزارت نفت را مجبور به 

بازنگری یا لغو این توافق کند.

وزارت نفــت مصر طــی بیانیه ای اعالم 
کرد که شــرکت دراگون اویل متعلق به 
اولین اکتشــاف  امارات متحده ی عربی 
نفت خود را در خلیج ســوئز انجام داده 
اســت. در بیانیه ی این وزارتخانه آمده  
اســت، این میدان یکــی از بزرگ ترین 
اکتشــافات نفتی در ایــن منطقه طی 

2۰ سال گذشــته بوده  و احتماال حدود 
1۰۰ میلیون بشکه ذخیره ی نفتی را در 

خود جای داده است.
طــارق المال، وزیر نفــت مصر نیز گفت 
که حدود 45 تا 5۰ میلیون بشــکه نفت 
از این میدان قابل اســتخراج اســت که 
عملیــات تولید از آن نیــز می تواند در 

کمتر از یک سال انجام شود. 
وی افزود: »ما بالفاصله با شــرکای خود 
و دراگــون اویــل درباره ی قــرار دادن 
این پروژه ی اکتشــافی در یک برنامه ی 
توسعه ی ســریع مذاکره خواهیم کرد تا 
در کمتر از یک ســال بتوانیم به سرعت 

به تولید از میدان برسیم.«
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  196 

کشف یک میدان گازی در سواحل ابوظبی

شــرکت نفت و گاز ابوظبــی )ادنوک(، 
اعــالم کرد کــه این شــرکت موفق به 
کشــف یک میدان عظیــم گازی جدید 
ابوظبی، پایتخت  در سواحل شیخ نشین 

امارات متحده ی عربی شده است.
نتایج اولیه ی حاصــل از آزمایش اولین 
چاه اکتشــافی این میدان گازی که در 
بلوک فراســاحلی شــماره2 واقع شده 
و توســط شــرکت ایتالیایی  Eni اداره 
می شود، حجمی بین 1/5 تا 2 تریلیون 
فوت مکعب ذخیره ی گاز درجا را نشان 

می دهد.
کشــف این میدان گازی اولین مورد از 
امتیازات اکتشــاف دریایی ابوظبی است 
که موفقیت مستمر مناقصات بلوک های 
پیشــنهادی توســط ADNOC و رویکرد 
بــرای مشــارکت های  گســترده ی آن 
اســتراتژیک با شــرکت های بین المللی 

نفتی را برجسته می کند. 
و   Eni رهبــری  بــه  کنسرســیومی 
P T T  E x p l o r a t i o n  a n d  P r o d u c t i o n

)Public Company Limited )PTTEP  ، امتیاز 
اکتشاف بلوک فراســاحل-2 را در سال 
2۰1۹ بــه عنوان بخشــی از اولین دور 
 ADNOC رقابتی بلوک پیشنهادی توسط

دریافت کردند.
احمد الجابــر، وزیر صنعــت و فناوری 
ADNOC  پیشــرفته و مدیرعامل گــروه

گفت: »کشف منابع گاز طبیعی در این 
بلوک نشــان می دهد که چگونه رویکرد 
گســترده ی اعالم مناقصه ی ADNOC با 
مشارکت  استراتژیک، ما را قادر می سازد 
تا ســرعت بخشیدن به آنها را نیز دنبال 
کنیــم.« اکتشــاف و توســعه ی منابع 
هیدروکربنی دســت نخورده در ابوظبی 
و ایجــاد منافع بلندمدت بــرای امارات 
متحده ی عربــی از مهم ترین برنامه های 

این امیرنشین می باشد. 
کشــف این میدان گازی به کمک دانش 
جدید و ابــزار لرزه نگاری ســه بُعدی و 
ترکیبــی خشــکی و آبی کــه در حال 
حاضر در ابوظبی در حال انجام اســت، 

امکان پذیر شد.
یاسر سعید المزروعی، مدیر اجرایی بخش 
باالدستی  ADNOC، نیزگفت: »نتایج اولیه 
 ،PTTEP و  Eni و مثبت ثبت شده توسط
در اکتشاف بلوک فراساحلی-2 به دنبال 
کشــف مهم اخیر در بلوک خشــکی-4 
است که نشان دهنده ی موفقیت مستمر 
اکتشافات سریع توسط ADNOC است.« 

بــه طوری کــه برنامه ی توســعه ی هر 
دو پروژه ی اکتشــافی باال بــا توجه به 
لرزه نگاری  بررســی  مطالعات علمی در 
سه بعدی و سایر فناوری های پیشرفته ی 
مورد نیاز برای کمک به شناسایی منابع 
ابوظبی  در سرتاسر  هیدروکربنی جدید 

انجام می شود.
عملیــات حفــاری بــرای رســیدن به 
سازندهای عمیق تر و با هدف دسترسی 
بیشــتر به منابع نفتی و گازی در بلوک 
اشــاره شــده و همچنین در سراســر 
بلوک های دریایــی 1 و ۳ مناطق تحت 
امتیاز که به Eni و PTTEP اعطا شــد، نیز 

ادامه می یابد. 
این دستاورد به دنبال اعالم ماه دسامبر 
بر  مبنی   ADNOC شــرکت  گذشــته ی 
کشف حداکثر یک میلیارد بشکه معادل 
نفت در نتیجه ی امتیاز اکتشاف خشکی 
 INPEX/JODCO در بلوک-4 که توســط

اجرا می شود، صورت گرفته است.
شــرکت ADNOC اولیــن و دومین دور 
مناقصه ی بلوک های ابوظبی را به ترتیب 
در ســال های 2۰18 و 2۰1۹ اعالم کرد 
و امتیاز فعالیت بر روی آنها را در نواحی 
خشــکی و آبی به نمایندگــی از دولت 
ابوظبی به شرکت های بین المللی واگذار 

کرد. 
بر اســاس داده های موجود از مطالعات 
انجــام شــده، بررســی های لرزه نگاری 
ســه بعدی، داده های اکتشافی و ارزیابی 
چاه ها، برآوردها حاکی از آن اســت که 
این بلوک هــا مقادیر قابل توجهی نفت و 

گاز را در خود جای داده اند.

افزایش تولید نفت ونزوئال 

شرکت آمریکایی شورون در حال مذاکره 
با دولــت ونزوئال برای ســرمایه گذاری 

مشــترک و کمــک بــه کاراکاس برای 
افزایش تولید نفت در آن کشــور است. 

ایــن مذاکرات غیررســمی اســت زیرا، 
شورون برای انجام هرگونه تعهد رسمی 
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کوتاه

تراز مثبت بودجه ی کشورهای خاورمیانه با نفت 1۰۰ دالری

افزایش شــدید قیمت نفت در هفته ها 
و روزهــای اخیر باعث پیشــی گرفتن 
آن از نقطه ی سر   به   ســری بــرای تقریبا 
تمام کشــورهای تولیدکننده ی نفت در 
خاورمیانه شده که ایجاد مازاد قابل   توجه 
در بودجــه ی ضعیف   تریــن اقتصادهای 
این منطقــه را نیز در صورت باال ماندن 

قیمت ها محتمل کرده است. 
بــه عبارتی، حمله ی نظامی روســیه به 
اوکراین منجر به افزایش قیمت نفت به 
1۰5 دالر در هر بشــکه برای نخستین 
بار از سال 2۰14 شــد. البته، این رشد 
ناگهانی در ادامه ی روند افزایشی قیمت 
نفت به دلیل بهبود فعالیت های اقتصادی 
پس از پایان دوره ی همه گیری کرونا نیز 

بوده است.
ادامــه ی تنش ها در اروپــا به معنای آن 
است که کشــورهای مهم صادرکننده ی 
نفــت و به ویــژه اعضای اوپــک مانند 
عربستان و امارات متحده ی عربی درآمد 
نفتی بیشــتری کســب خواهند کرد و 
حتی این احتمال وجود دارد که بحرین 
به عنوان کوچک ترین اقتصاد این منطقه 
نیز، در صورت باقی ماندن بازار در شرایط 
گفته شده و قیمت های باالی نفت، برای 

اولین بار از سال 2۰۰8، در سال 2۰22 
بودجه   ای متوازن داشته باشد. 

صنــدوق بین المللی پول نیــز تخمین 
می   زند که قیمت ها در این ســطح، ثبت 
رکورد تراز مالی مثبت در بودجه را برای 
همه ی کشورهای تولیدکننده ی نفت در 
خاورمیانــه، به       غیــر از بحرین، تضمین 

خواهد کرد.
عربســتان کــه بــرای تــراز بودجه ی    
سال جاری خود نیازمند نفت 72 دالری 
اســت، پیش از این اعالم کرده بود که 
انتظــار ثبت مــازاد در بودجه   اش را نیز 
دارد. برای امارات، این رقم 67 دالر برای 

هر بشکه است. 
اما، بحریــن نیازمند نفــت باالی 1۰6 
دالری است تا به توازن در بودجه ی خود 
برسد. بر این اساس، نقطه ی سر   به   سری 
نفت در بودجه ی قطر 44/1 دالر، عمان 
6۰/5 دالر و بــرای کویت نیز 65/4 دالر 

برای هر بشکه است.
زیــاد داود، اقتصاددان ارشــد بازارهای 
نوظهور، در این مــورد می   گوید: »نفت 
اعضــای شــورای  بــرای  1۰۰ دالری 
همکاری خلیج فارس یک مزیت اســت. 
افراد بســیار کمی فکر می کردند پس از 

ســقوط قیمت نفت در ســال 2۰14 به 
این ســطح برگردیم.« وی افزود: »این 
امر به دولت   ها اجازه ی هزینه ی بیشــتر 
و افزایــش ذخایــر ارزهــای خارجی را 

می دهد.«
با این حال، برخی موسســات مطالعات 
بازار نفت نیز در تحلیلی دیگر معتقدند: 
»دو سناریو می توان برای جنگ روسیه 
و اوکراین و اثر آن بــر قیمت ها متصور 
شــد. نخست اینکه روســیه به حمالت 
خود ادامه دهد و مــورد مجموعه   ای از 

تحریم ها و واکنش   ها قرار گیرد. 
در این ســناریو، قیمت نفــت می تواند 
تــا 15۰ دالر و یا حتی باالتر برســد و 
بعید اســت مجموعه   ای از عوامل نزولی 
هــم بتوانند قیمت را بــه زیر 1۰۰ دالر 

بکشانند. 
اما در صورتی که تنش   ها بین دو کشور 
کاهــش یابنــد و طرفین بــه راه   حلی 
دیپلماتیک برســند کــه احتمالش کم 
اســت، می توان بازگشــت ایران به بازار 
جهانی با توافق هســته   ای را تنها عاملی 
دانســت که بتواند قیمت نفــت پایین 

آورد.«

به معافیــت از تحریم ها توســط دولت 
آمریــکا نیــاز دارد. الزم به ذکر اســت 
که شرکت شــورون و شرکت ملی نفت 
ونزوئــال چهار میدان نفتی را با هم اداره 
می کنند. تا قبــل از تحریم های آمریکا، 
این دو شــرکت حدود 2۰۰ هزار بشکه 
در روز تولید نفت داشــتند اما هم اکنون 

حــدود 14۰ هزار بشــکه در روز تولید 
می کنند. اضافه می شــود که شــورون 
چندیــن دهه در ونزوئال حضور داشــته 
اســت و تحت یک ســری معافیت های 
اعطا شده توسط آمریکا به فعالیت خود 
در این کشــور ادامه داده است. ونزوئال 
علی رغــم تحریم ها تولیــد نفت خود را 

تا حــد زیادی با کمــک میعانات گازی 
وارداتی که برای ترکیب با نفت خام فوق 
ســنگین استخراجی اســتفاده می کند، 
افزایــش داده و در مــاه گذشــته نیز 
گزارشــاتی منتشر شده که سال گذشته 
این کشور موفق شده صادرات نفت خود 

را افزایش دهد.
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