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 Westwood  فعالیت های جهانی اکتشاف نفت و گاز در سال 2021 از نگاه موسسه ی

ادامه ی تولید نفت و گاز انگلستان در دریای شمال 

موسســه ی مشــاوره و تحقیقــات بازار 
جهانــی انــرژی "Wes twood"، در آخرین 
گــزارش مطالعاتــی خــود در زمینه ی 
انرژی اعالم کرده اســت که: »علی رغم 
چالش های ناشی از کووید1۹ و شتاب در 
گذر از دوره ی انتقال انرژی، فعالیت های 
اکتشــافی نفت و گاز در سال 2021 نیز 

شتاب خود را حفظ کرد. 
اما در حالــی که میــزان حفاری ها در 
ســال 2021 مشابه ســال 2020 بود، 
لیکــن عملکرد ناشــی از اقدامات انجام 
شــده به طــور قابل توجهــی نزولی و با 
کاهش 65درصدی منابع کشــف شــده 
و به مقداری معادل 6/7 میلیارد بشــکه 
معــادل نفت بود.« البتــه، این رقم خود 
نیــز از کاهش نرخ موفقیــت تجاری به 
میزان 11درصد نســبت به سال گذشته 
برخوردار بوده و از 40درصد به 2۹درصد 

رسید که مهم ترین دلیل آن نیز کاهش 
تعداد اکتشــاف میادین بزرگ با حجم 
بیشتر از 500 میلیون بشکه معادل نفت 

بوده است.
در گزارش ارائه شــده همچنین اشــاره 
شده اســت که شــرکت هایی که توان 
باالی تجهیزاتی و تاسیســات اکتشافی 
پیش بینــی  علی رغــم  نیــز  داشــتند 
هزینه هــای عملیاتــی اکتشــافی باال و 
کشف ذخایر نفت و گاز با حجم کوچک، 
داشــتند.  باالتری  تجاری  موفقیت  نرخ 
به عبارتی، شــرکت های بین المللی مهم 
نفتی و همچنین شــرکت های ملی نفت 
کــه از منابع مالــی قابل توجه برخوردار 
هستند، موجب شده است تا در مجموع، 
68درصــد از ارزش تولیــدات چاه های 
میادین اکتشــافی را در سال 2021 در 
مقایســه با 47درصد در سال 2018 به 

خود اختصاص دهند.
به عــالوه، نتایج فعالیت های اکتشــافی 
در این گزارش نشــان می دهد که پس 
از بازگشــت از شرایط ســخت دوره ی 
کوویــد1۹ و علی رغم نظــرات مخالف 
برای توسعه ی اکتشــاف میادین نفت و 
چشم انداز  فســیلی(،  )سوخت های  گاز 
امیدوارکننده ای در این زمینه مشــاهده 
شــده اســت. زیرا، همان طور که جهان 
بــه ســمت یک ترکیــب انــرژی پاک 
گام برمــی دارد، ضروی اســت تا برای 
برخــورداری از یک زمیــن پاک و قابل 
حیات برای همه ی مردم جهان، تمامی 
اکتشــافی  فعالیت هــای  و  فرصت هــا 
در آینــده برای دســتیابی بــه منابع با 
آالیندگی و شــدت انتشار کم کربن نیز 

همچنان مورد استفاده قرار گیرند.

انگلیس  نخســت وزیر  بوریس جانسون، 
در اواخــر مــاه می گفت: »کشــورش 
می خواهــد جریان نفــت و گاز دریای 
شمال را برای کمک به مقابله با افزایش 
هزینه های زندگــی مردم آن حفظ کند 
و از شــرکت های نفتی نیز خواســت تا 
ســرمایه گذاری خــود را در این بخش 
افزایش دهند.« بدیهی است که اظهارات 
وی بر مشــکالت ناشــی از بحران تورم  
۹درصــدی کنونی )که از ســال 1۹82 
سابقه نداشته اســت( و همچنین تاثیر 
حمله ی روســیه به اوکراین بر سیاست 

انــرژی بریتانیا تاکیــد دارد. به طوری 
کــه، دولت به عنــوان میزبان کنفرانس 
COP 26 در دســامبر گذشته، با اجرای 
یک دستور مالیاتی 5 میلیارد پوندی بر 
صنعت نفت و گاز که به مصرف سوخت 
یارانه می دهــد و فعالیت های حفاری را 
تشــویق می کند، تعهدات آب وهوایی را 

زیر پا گذاشته است.
جانســون در مصاحبه ای گفــت: »فکر 
نمی کنــم بتوانیــم بــه طــور کامل به 

هیدروکربن ها پشت کنیم. 
بریتانیــا در واقــع منابــع پررونقی در 

شمال شرقی اسکاتلند دارد که این بسیار 
مهم اســت و ما باید آن را ادامه دهیم.« 
وی همچنیــن برای کاهــش هزینه ی  
انرژی از طریق افزایش عرضه، بر اهمیت 
ســرمایه گذاری بیشتر در فناوری سبز و 

انرژی های تجدیدپذیر نیز تاکید کرد.
او گفت: »بــرای مقابله با تورم ناشــی 
از بحــران اوکراین، بایــد در میان مدت 
با مشــکالت مربوط بــه عرضه ی انرژی 

مقابله کرد. 
بنابراین مــا نیاز داریم تا شــرکت های 
انرژی مقدار بیشــتری در هیدروکربن ها 
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  198 

کشف یک میدان جدید نفت در آب های نروژ

افزایش انتقال ذخایر استراتژیک نفت ایاالت متحده به سمت اروپا 

شــرکت نفت نــروژی Equinor ، موفق 
به کشــف یک میدان نفتی در نزدیکی 
میــدان در حــال توســعه ی "یوهــان 
کســتبرگ" )Johan Cas tberg(، در دریای 
بارنتس در ســواحل نروژ شده است. بر 
میدان  ایــن  اولیه،  برآوردهای  اســاس 
جدید که "Snofonn Nord" نامیده شــده 
است، حجمی بالغ بر ۳7 تا 50 میلیون 
بشکه نفت قابل اســتحصال را در خود 

جــای داده و انتظــار مــی رود بر حجم 
نفت تولیدی در منطقــه و در مجاورت 
با میدان مهم Johan Cas tberg )که انتظار 
می رود مدت زمان تولید بسیار کوتاه دو 

تا سه سال داشته باشد( بیفزاید.
شــرکت Equinor قبال و در سال گذشته 
نیز یک میــدان نفتی به نــام Isflak در 
نزدیکی یوهان کســتبرگ کشف کرده 
است که در مقایســه با این میدان نفت 

کمتری را در خود جای داده است. وجود 
و کشف همین میادین بود که با پیگیری 
و تالش های انجام شــده منجر به کشف 
Snofonn Nord در همان منطقه  میــدان 

شد.
برآورد شــده اســت که میــدان یوهان 
کســتبرگ نیــز دارای ذخایــر قابــل 
اســتحصال معادل 450 تا 650 میلیون 

بشکه معادل نفت باشد.

در هفته های منتهی به اواســط ماه می 
به دلیل افزایــش تنش و ادامه ی جنگ 

میــان اوکرایــن و روســیه، اروپا خرید 
نفت خام از آمریــکا را با در نظر گرفتن 

احتمــال ممنوعیــت واردات نفت خام و 
فرآورده هــاي نفتي از روســیه، افزایش 

ســرمایه گذاری کنند، اما همچنین نیاز 
داریم کــه کل کشــور روی انرژی های 
کم کربن تالش و بیشــتر سرمایه گذاری 

کند.«
ریشی سوناک، وزیر خزانه داری انگلیس 
نیز در این رابطه، یک مالیات 25درصدی 
بر سود تولیدکنندگان نفت و گاز بریتانیا 
را اعالم کرده بود و گفت: »از این بودجه 
بــرای کمک بــه مصرف کننــدگان در 
پرداخت هزینه های فزاینده ی انرژی آنها 
استفاده خواهد شد.« به عالوه، در تالشی 
برای کاهش ســرمایه گذاری، ســوناک 
همچنین گفت: »شــرکت ها می توانند با 
ســرمایه گذاری های جدید در استخراج 
نفت و گاز از بخشــی از ایــن مالیات ها 
معاف شوند و تا 80درصد از هزینه های 
جدید خود را نیز جبران کنند.« اگرچه 
با این اقدام، دولت انگلســتان تعهد خود 
را در رابطــه با تصمیــم  COP 26 برای 

عدم پرداخت یارانه به تولید سوخت های 
فسیلی زیر پا خواهد گذاشت.

در حالــی که اکثر شــرکت های نفت و 
گاز اذعان داشــتند که اقدام سوناک به 
یک بحران فوری هزینه ی واقعی زندگی 
پاســخ می دهد، اما بخش صنعت کشور 
بــا احتیــاط و ناامیدی واکنش نشــان 
داد. یکی از مقامات شــرکت BP در این 
رابطه گفــت: »باید دوبــاره برنامه های 
سرمایه گذاری خود در بریتانیا را بررسی 
کند، زیرا مالیات جدید اعالم شده توسط 
دولت یک "پیشنهاد چندساله" است نه 

"مالیات یک باره".«

البته، جانســون اعالم کرد کــه: »بریتانیا 
سیاستی خواهد داشت که شرکت ها را به 
سرمایه گذاری تشــویق می کند« و گفت 
کــه در این خصوص نیز با مدیران ارشــد 
شــرکت هایBP ،Shell  و سایر شرکت های 
فعال در بخش انرژی مذاکراتی داشته است. 

وی افــزود: »مــن مطمئن هســتم که 
بریتانیا به جذابیــت فوق العاده ای برای 
ســرمایه گذاری، بــه ویــژه در زمینه ی 
فناوری ســبز، ادامه خواهد داد و هر دو 
شرکت BP و Shell نیز مایل به انجام این 

کار هستند.«
ر  و مشــا موسســه ی  گفتــه ی  بــه 
Wood Mackenzie ، قبــل از اینکه دولت 

مالیات جدید شرکت های نفت و گاز در 
دریای شمال را اعمال کند، این صنعت 
قرار بود در ســال 2022 رقمی معادل 
28 میلیارد پوند سود شرکتی را به همراه 
داشته باشد و دولت نیز 12 میلیارد پوند 

مالیات دریافت کند. 
ایــن مقــدار مالیات دریافتی از ســوی 
دولت، بهتریــن بازده ـ هم برای صنعت 
و هم برای دولت ـ از زمان تولید نفت و 
گاز در دریای شمال است که از این نظر 

بی سابقه می باشد.
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داده اســت. اطالعات دریافتی از مسیر 
نفتکش ها و نــوع محموله ی آنها در ماه 
آوریل تا اوایل ماه می حاکی از آن است 
که اروپا قرار است محموله  های بیشتری 
از نفت خام آمریکا را از ذخایر استراتژیک 

نفت آن کشور )SPR( دریافت کند.
البته، اتحادیه ی اروپا همچنان در تالش 
برای یافتن یک موضع مشترک از سوی 
اعضای خود اســت و ســعی می کند تا 
مجارســتان و برخی دیگر از کشورهای 
اروپــای مرکزی را نیــز در این رابطه با 
خود همراه کند و از مخالفت خود دست 

بکشند. 
در این میان،Leyen ، رئیس کمیســیون 
 ،Orban اروپــا نیــز پــس از دیــدار بــا
در  »ما  نخست وزیر مجارســتان، گفت: 
مســیر کاهش وابســتگی به نفت و گاز 
روســیه پیشرفت خوبی داشــته ایم اما، 

تالش های بیشتری الزم است.«

یادآوری می شود که بنا به دالیل شرایط 
جاری بازار به ویــژه در منطقه ی اروپا، 
نفت خــام ایاالت متحده بــا نرخ هایی به 
اروپا می رود که قبال سابقه نداشته است. 
بر اســاس داده های نفتکش ها و منابعی 
که موسسات تحقیقات دریانوردی  ارائه 
کرده اند، دو محموله ی نفت خام ترش )با 
گوگرد باال(، از ذخایر اســتراتژیک نفت 
ایاالت متحــده به ســمت ایتالیا و هلند 

ارسال شده است. 
نفتکش هــا نفت خام بارگیری شــده را 
در پایانه هــای متصل بــه منابع ذخایر 
استراتژیک آمریکا در تگزاس و لوئیزیانا 

بارگیری کرده اند. 
به گفته ی یکــی از تحلیلگران نفت در 
این آخرین محموله ی   ،Kpler موسسه ی 
  SPR ذخایــر  از  صادراتــی  نفت خــام 

ایاالت متحده به اروپا نخواهد بود. 
وی در این رابطه افزود: »در ماه آوریل، 

حــدود 1/6 میلیــون بشــکه نفت خام 
ایاالت متحده از ذخایر استراتژیک آن به 
اروپا راه یافت« و افزود: »این بزرگ ترین 
مقدار نفت خام SPR اســت که بر اساس 
ارقام و اطالعات ماهانه ی گزارش شــده 
از آمریکا به قاره ی اروپا ارســال شــده 
اســت.« اگرچه اتحادیه ی اروپا هنوز در 
حال بررسی جزئیات تحریم نفت روسیه 
است، اما همچنان بسیاری از خریداران 
در اروپــا بــه طــور کلــی از نفت خام 
و فرآورده هــاي نفتــي روســیه دوری 
می کنند. روز 15 ماه می، آخرین مهلت 
خریــداران اروپایی بــرای پایان دادن و 
يا توقف معامالت با شــرکت های نفتی 
روســیه از جمله روس نفت برای واردات 
نفت خام و فرآورده های نفتی از روســیه 

اعالم شده است.

افزایش فعالیت های آرامکو در مناطق فالت قاره 

شــرکت ملی نفت عربســتان سعودی 
صادرکننده ی  بزرگ تریــن  )آرامکــو(، 
نفت جهان، در حال گســترش ســریع 
فعالیت هــای باالدســتی در آب هــای 
ساحلی خود است به طوری که هم اکنون 
برنامه ی فعالیت بیش از ۳0 دکل جدید 
و از نــوع جــک آپ )Jack Up( را بــرای 
حفاری چاه های اکتشــافی و توسعه ای 
در نواحی مورد اشــاره تدوین کرده که 
حکایت از آن دارد که این کشور با علم 
جهانی  ســرمایه گذاری های  کاهش  به 
و برای حفــظ و افزایــش فعالیت های 
و همچنیــن  گاز  و  نفــت  توســعه ای 
جهانی  بازار  امیدوارکننده ی  چشم انداز 

منابع نفتــی و گازی در میان مدت، در 
صدد اســت تا موقعیت مســلط خود را 
در بــازار نفت خاورمیانه و منطقه حفظ 
کرده و گســترش دهد. بــه ویژه آنکه، 
مسئولین شــرکت آرامکو بر این عقیده 
هســتند که به دلیل کمبــود عرضه ی 
نفــت و گاز، بایســتی دوره ی "انتقال" 

انرژی مورد بازنگری قرار گیرد.
بنا به گفته ی کارشناســان موسســه ی 
 Wes twood( مشاوره ی "وســت وود انرژی
Global Energy("، از مــاه مارس تاکنون 

در مجموع 26 قــرارداد جدید اجاره ی 
دکل های حفاری توســط آرامکو منعقد 
شده و قرار بود پنج قرارداد دیگر نیز در 

ماه آوریل به امضا برسد.
فعالیــت  بلندپروازانــه ی  توســعه ی 
دکل هــای دریایی توســط آرامکو، در 
زمانی انجام می شود که سود سه ماهه ی 
این شرکت رکورد ۳۹/5 میلیارد دالری 
حاصل از افزایش قیمت نفت را گزارش 

کرده است.
عربســتان  باال  فعالیت های  اجــرای  با 
ســعودی اعالم کرده که مصمم اســت 
تــا افزایــش تولید نفت خود )بیشــتر 
از میدان هــای نفتی فراســاحلی( را با 

سرعت هرچه بیشتر آغاز کند. 
با این اقــدام انتظار مــی رود، ظرفیت 
تولید آن تا سال 2027 به 1۳ میلیون 
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تقاضای مجدد اعضای G7 از اوپک برای ثبات در بازار انرژی 

بشــکه در روز برســد که ضمن حفظ 
ظرفیت کنونی آن در سال های آتی، از 
ظرفیت کنونی )12 میلیون بشــکه در 

روز( نیز بیشتر خواهد بود.
وســت وود همچنین افزود: »آرامکو در 
حال حاضر دارای ناوگانی مشــتمل بر 
78 دکل حفاری از نوع جک آپ اســت 
کــه قراردادهای اجــاره ی اکثــر آنها 
با دوره های ســه تا پنج ســاله منعقد 
شــده اند.« به عــالوه انتظــار می رود، 
آرامکو برای اجــاره ی 10 دکل دریایی 
اضافی نیز مناقصه اعالم کند که جدول 
زمانی مناقصه ی جدید آنها هنوز تعیین 

نشده است. 

در صورت اضافه شــدن 10 دکل گفته 
آرامکو  قراردادی  تعداد دکل های  شده، 
به 88 دستگاه خواهد رسید، که تقریبا 
منطبــق بر اهداف گزارش شــده ی آن 
برای بــه خدمت گرفتــن ۹0 دکل تا 

پایان سال 2024 خواهد بود.
پیشــرفته ی  حفاری  شــرکت خدمات 
خاورمیانه  در  مســتقر   ،)ADES( انرژی 
تاکنــون برنده ی بــزرگ در مناقصات 
اخیر آرامکو بوده اســت، به  طوری  که 
این شــرکت احتمــاال 17 دکل از ۳1 
دکل مــورد نیاز کنونی آرامکو را تامین 

خواهد کرد. 
البته، در میان ســایر برندگان قراردادهای 

آرامکو برای اجاره ی حداکثر دو تا سه دکل 
 Arabian Drilling، Seadrill، نیز شــرکت های
COSL، Saipem،Valaris و Borr Drilling قــرار 

داشته باشند.
در این گزارش همچنین اشــاره شــده 
اســت که، نرخ روزانه ی اجاره ی هریک 
از دکل های اشاره شده برای قراردادهای 
حفاری با آرامکــو نیز تا رقم 78 تا ۹8 
هــزار دالر افزایــش یافته کــه به طور 
قابل توجهی باالتر از نرخ های قبلی است 
که دلیل مهــم آن نیز افزایش مداوم و 
شــدید قیمت های نفت و کاهش عرضه 

در بازار دکل ها بوده است.

خروج وزیــران کشــورهای گروه هفت 
)G7(، از اوپــک خواســتند تا برای رفع 
کمبود جهانی انرژی که نتیجه ی حمله ی 
روســیه به اوکراین بوده، مسئوالنه عمل 
کند و به اختالل در بازارهای بین المللی 

انرژی واکنش نشان دهد. 
این درخواســت که در پایان گفتگوهای 
سه روزه ی اعضای گروه در برلین مطرح 
شــد و بر تغییرات اقلیمی و اهداف آن 
متمرکز بود، نشان داد چگونه اقتصادهای 
بزرگ جهان برای مهار تورم و قیمت های 
انرژی و در عین حال پایبندی به اهداف 
زیســت محیطی، حداکثر تالش خود را 

انجام می دهند.
اوپک که با روســیه ائتالفی موسوم به 
اوپک پــالس را تشــکیل داده، تاکنون 
در برابــر درخواســت های آمریکا برای 
افزایش  از  افزایش تولیــد نفت فراتــر 
تدریجــی برنامه ریــزی شــده ی خود، 

مقاومت کرده است.
در بیانیــه ی پایانــی نشســت گــروه 
هفــت آمده اســت: »ما از کشــورهای 
تولیدکننــده ی نفــت و گاز می خواهیم 
که برای ایجاد ثبات در بازار نفت بیشتر 
مسئوالنه عمل کرده و به محدود شدن 
عرضــه در بازارهای جهانی نفت واکنش 
مناســبی نشان دهند و متذکر می شویم 
کــه اوپک نقــش کلیدی بــرای ایفای 
ایــن نقش دارد. زیرا، ما نیز همیشــه با 
و همه ی شــرکای خود  تولیدکنندگان 
برای تضمین تامیــن پایدار و باثبات در 
بازار انــرژی جهانی همکاری می کنیم.« 
وزیران گروه هفت تاکید کردند که اجازه 
نخواهند داد بحران انرژی، تالش ها برای 
مبــارزه با تغییرات اقلیمی را از مســیر 

خود منحرف کند.
این کشورها متعهد شــدند برای توقف 
تولیــد برق از زغال ســنگ بــا یکدیگر 

همکاری کنند امــا تاریخی را برای این 
هدف مشــخص نکردند. در پیش نویس 
قبلی بیانیه ی نهایی، پایان دادن به تولید 
برق به روش باال تا ســال 20۳0 تعیین 

شده بود. 
اما منابع آگاه به مذاکرات گفتند:  »ژاپن 
و آمریکا اعالم کرده اند که نمی توانند از 
این تاریخ حمایت کننــد.« با این حال 
بهتر است که وعده ی داده شده، نخستین 
تعهد کشــورهای گروه هفت برای پایان 
بخشیدن به استفاده از زغال سنگ برای 

تولید برق مالک گروه قرار گیرد. 
در بــازار جهانــی انرژی، زغال ســنگ 
آالینده ترین ســوخت فســیلی است و 
اســتفاده از آن برای اجتناب از وخیم تر 
شــدن اثرات تغییرات اقلیمــی، باید به 

شدت کاهش یابد. 
این در حالی است که جنگ در اوکراین 
باعث شــده اســت تا برخی کشــورها 
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ادامه ی تالش هند برای خرید نفت ارزان روسیه 

دولت هند برای تداوم توســعه ی اقتصاد 
خود در تالش است تا همچنان به خرید 
نفت ارزان از روسیه ادامه  دهد، اگرچه در 
حال حاضر، توافق نهایی در مورد میزان 
تخفیف اعطایی هنوز مشــخص نشــده 
است و میانگین قیمتی نیز که هند برای 
نفت پرداخت می کنــد، همچنان باالی 
100 دالر در هر بشکه می باشد. به عالوه، 
با نگرانی هایی که در خصوص مســدود 
شــدن مســیرهای پرداخت مرسوم به 
دلیل تحریم های غرب علیه مسکو وجود 
دارد، اقداماتی نیز بــرای ایجاد مکانیزم 
تجارت روپیهـ  روبل در جریان اســت تا 
مبادالت تسهیل شــود. اگرچه، همه ی 
راه های ممکن برای پرداخت پول واردات 
همچنان در دســت بحث و بررسی قرار 
دارند. البته، تــا این تاریخ صادرات نفت 
روسیه هنوز هدف تحریم های غرب قرار 
نگرفته اســت، اما بعضی از معامله گران 
بین المللی از هم اکنون به دلیل اختالل 

در سیســتم های پرداخت و حمل ونقل 
محموله ها، از خرید نفت روسیه اجتناب 

می کنند.
هند به دلیل افزایش ســریع تقاضا برای 
برق، استفاده از زغال سنگ را نیز افزایش 
داده است و شــرکت دولتی زغال سنگ 
هنــد در ماه هــای آینده، زغال ســنگ 

بیشتری را تولید خواهد کرد.
این کشــور کــه ســومین واردکننده و 
مصرف کننــده ی بزرگ نفــت در جهان 
است، مانند ســایر کشورها با نرخ باالی 
تــورم دســت وپنجه نرم می کنــد و در 
تالش برای کاهش هزینــه ی  واردات و 
حمایت از مصرف کنندگان خود در برابر 
این  است.  قیمت های ســوخت  افزایش 
کشور از زمان حمله ی نظامی روسیه به 
اوکرایــن در 24 فوریه، خرید نفت ارزان 
از روسیه را در مقایسه با واردات خود در 
ســال 2021 تا بیش از دو برابر افزایش 
داده اســت. روســیه اخیرا به چهارمین 

تامین کننده ی بــزرگ نفت هند تبدیل 
شده است.

البتــه، این خبر در حالی انتشــار یافته 
کــه هم زمان بــا آن نماینــده ی دولت 
آمریکا برای گفتگو در مورد تحریم های 
آمریکا علیه روسیه و تالش برای متقاعد 
کردن مقامات هندی برای کاهش خرید 
نفت از روســیه در اواخر ماه می به هند 
بروند. به نظر مي رسد این دیدار بخشی 
از تالش گســترده تر دولت بایدن برای 
متقاعــد کردن متحــدان خارجی خود 
بــرای موافقت با تحریم هــای آمریکا و 
اروپا علیه روســیه، بــه ویژه در حوزه ی 
انرژی باشــد. دولت آمریکا معتقد است 
که يكپارچگي و اتحاد با شــركاي مهم 
این کشــور در مورد تحریم ها از اهميت 

ويژه ای برخوردار است.  
عالوه بر آن، دولــت بایدن همچنین در 
ثانویه  تحریم های  اعمال  بررســی  حال 
بــر خریداران نفت روســیه بــه عنوان 

دنبال خرید ســوخت های فســیلی  به 
غیرروسی باشند و برای کاهش وابستگی 
به صــادرات روســیه، زغال ســنگ نیز 

مصرف کنند. 
مقامات آلمانی حاضر در نشســت مورد 
اشــاره نیز معتقدنــد: »جایگزین کردن 
ســوخت های فســیلی روســیه، بحث 
سیاســی اصلی این نشســت و اقدامات 
دولت در هفته ها و ماه های گذشته بوده 
اســت. اما باید برای ما روشــن شود که 
چالش نسل سیاســی ما، محدود کردن 
گرمایش جهانی است و اگر تنها به حال 

حاضر متمرکز شویم، این چالش برطرف 
نخواهد شد.«

گروه هفت همچنین موافقت کرد بخش 
برق خود را تا ســال 20۳5 کربن زدایی 
کنــد و تامین مالی دولتــی پروژه های 
سوخت فسیلی در کشورهای دیگر را به 
استثنای شرایط محدود، تا پایان امسال 

متوقف کند. 
این گــروه همچنیــن در بیانیه ی خود 
متعهــد شــدند تا بخش جــاده ای را تا 
سال 20۳0 کربن زدایی کنند که شامل 
افزایش فروش و سهم خودروهای سبک 

و با سوخت پاک خواهد بود.
گــروه 7 انجمنی اســت که پیشــبرد 
مســائل آب وهوای کــره ی زمین را نیز 
در دســتور کار خود قرار داده است. اما 
جنگ میان روسیه و اوکراین، کشورهای 
مصرف کننــده را وادار کــرده تــا بــا 
تجدیدنظر در اولویت های خود از جمله 
ادامه ی یارانه ی انرژی تا ســال 2025، 
را  انرژی  تقاضــای  کوتاه مــدت  امنیت 
مقدم بر برنامه های آب وهوایی بلندمدت 

در نظر گیرند.
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ابزاری بــرای محروم کــردن پوتین از 
درآمدهــای نفتی و تضعیــف موقعیت 
روسیه است. تحریم های ثانویه ای که در 
حال مطالعه هســتند به این معنی است 

که، ایاالت متحده خریداران نفت روسیه 
را از تجارت در آمریکا یا با شــرکت های 
آمریکایی و اروپایی منع می کند، درست 
ماننــد آنچه که تالش کــرد با ایران در 

زمانی کــه دولت ترامپ دوباره تحریم ها 
را علیه صــادرات نفت ایران اعمال کرد، 

انجام دهد. 

پیش بیني افزایش تولید نفت آمریکا در ماه ژوئن به باالترین حد 

آمریکا و لغو تحریم های نفتی ونزوئال 

 ،)EIA( آمریکا  انــرژی  اطالعات  اداره ی 
در گزارش ماه می خــود اعالم کرد که 
قرار اســت تولید نفت شیل در حوضه ی 
نفت شــیل  حوزه ی  )بزرگ ترین  پرمین 
کشور( در تگزاس و نیومکزیکو، ، در ماه 
ژوئن تا 88 هزار بشــکه در روز افزایش 
یابــد و به رکورد 5/22 میلیون بشــکه 
 ،EIA در روز برســد. بر اساس پیش بینی
تولید نفت شــیل در حوزه های  مجموع 

اصلی آن در کشــور با 142 هزار بشکه 
در روز در ژوئن به 8/76 میلیون بشــکه 
در روز افزایش خواهد یافت که بیشترین 
میزان از مــارس 2020 خواهد بود. در 
حوضه ی  Bakken در داکوتای شــمالی 
و مونتانا نیز،EIA پیش بینی کرده اســت 
کــه مجموع تولید آنهــا در ماه ژوئن تا 
17 هزار بشــکه در روز افزایش خواهد 
یافت و به 1/1۹ میلیون بشــکه در روز 

خواهد رسید که این مقدار نیز بیشترین 
میزان از دسامبر 2020 تاکنون می باشد 
و باالخــره اینکه،  تولیــد در حوضه ی 
ایگل فورد در جنــوب تگزاس نیز با 27 
هزار بشــکه در روز افزايش در ژوئن به 
1/17 میلیون بشکه در روز خواهد رسيد 
که این رقم نیز باالترین میزان از آوریل 

2020 خواهد بود.

دولــت آمریــکا شــروع بــه کاهــش 
محدودیت های شرکت آمریکایی شورون 
در رابطه با تجــارت نفت خام با ونزوئال 

خواهد کرد.
بدین ترتیــب، شــورون بــه زودی قادر 
خواهــد بود تا به مذاکره ی مســتقیم با 
دولــت ونزوئال و شــرکت نفــت دولتی 
آن،PDVSA  اقــدام کند و انتظار می رود 
جزئیات نهایی ترتیبات جدید تا اواسط 

ماه می تکمیل شود. 
پیش بینی می شــود که ایــن مرحله از 
مذاکرات که توسط دولت سوسیالیست 
ونزوئال به رهبری مادورو انجام می شود، 
مورد  مخالف  دولــت  پشــتیبانی  مورد 
حمایت غرب به رهبری گوآیدو نیز قرار 

گیرد. 

به گفتــه ی مقامات واشــنگتن، اعطاي 
مجوز مذاکره به شــورون می تواند اولین 
گام برای کاهش سایر تحریم های مرتبط 

با نفت علیه ونزوئال باشد. 
قرار اســت دولت مخالــف ونزوئال نیز 
اعالم کند که در اوایل ماه می با مادورو 
برای بازگشــت به میز مذاکره به توافق 

رسیده است.
مدت کوتاهی پس از حمله ی روســیه 
به اوکراین، شــایعاتی منتشر شد مبنی 
بر اینکه اگر این کشــور آمریکای التین 
موافقت کند نفت خام تولیدی خود را به 
ایاالت متحده صادر کند،  پاالیشگاه های 
ایاالت متحــده نیز کاهــش تحریم های 
نفت علیه ونزوئال را مورد بررســی قرار 

خواهد داد.

 به همین دلیل، از دو ماه گذشته، شرکت 
شورون شروع به تشکیل یک تیم تجاری 
برای بازار نفت ونزوئال کرده بود و اعالم 
کرد که آماده اســت تا نقش خود را در 
با  چهار پروژه ی سرمایه گذاری مشترک 

PDVSA گسترش دهد. 

ونزوئال دارای بزرگ ترین ذخایر نفت در 
جهان است و کاهش تحریم ها می تواند 
روزانه تا 400 هزار بشــکه نفت دیگر را 
در زمانــی که مصرف کننــدگان جهانی 
نفت به دنبال نفت خام ارزان تر هستند، 

روانه ی بازار کند. 
ایــن اقدام بیانگر آن اســت که افزایش 
فعلی  بــرای دولــت  نفــت  عرضــه ی 

ایاالت متحده چقدر حیاتی است.
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برزیل نیز درخواست آمریکا برای افزایش تولید نفت را رد کرد

ایاالت متحــده ی آمریکا در ماه مارس از 
برزیل درخواســت کرده بود تا به منظور 
جلوگیــری از افزایش قیمت نفت که در 
نتیجه ی وقــوع تنش و آغاز جنگ میان 
روســیه و اوکراین اتفاق افتــاده، تولید 
نفت خود را افزایش دهد، اما برزیل این 

درخواست را نپذیرفت.
زمانی که قیمت نفت بــا  آغاز عملیات 
نظامی روســیه در اوکراین و تحریم های 
بین المللــی متعاقــب آن افزایش یافت، 
دولت آمریکا با مقامات شــرکت دولتی 
نفــت پتروبراس برزیــل مذاکره کرده و 
درخواســت خود را مطــرح کردند ولی 

مقامــات آمریــکا با مخالفت شــرکت 
پتروبراس روبرو شدند. 

چراکه پتروبــراس به آنها تاکید کرد که 
میزان تولید نفت این شــرکت توســط 
اســتراتژی تجــاری کشــورش تعیین 
می شــود و نه دیپلماســی. این شرکت 
همچنین اعالم کرد که از نظر عملیاتی 
افزایــش تولیــد نفــت برزیــل نیز در 

کوتاه   مدت امکان   پذیر نخواهد بود.
برزیل یازدهمیــن صادرکننده ی بزرگ 
نفت در جهان اســت که بیشتر نفت خام 
آن به چیــن، ایاالت متحده و هند صادر 
می شود. واشــنگتن در اوایل ماه مارس 

واردات نفت روسیه را ممنوع کرد و جنیفر 
گرانهولم، وزیر انرژی ایاالت متحده، گفت 
که این کشــور در پایان جنگ قرار دارد 
و از تولیدکنندگان داخلی نیز خواست تا 

تولید خود را افزایش دهند. 
بر اساس گزارش اداره ی اطالعات انرژی 
ایاالت متحده  گذشــته،  ســال  آمریکا، 
خــود  نفــت  واردات  کل  از  8 درصــد 
را از روســیه دریافــت کــرد و ســایر 
تامین کنندگان عمــده ی آن نیز کانادا، 

مکزیک و عربستان سعودی بودند. 

تهدید لهستان به مصادره ی خطوط لوله ی روسیه

دولت لهســتان که مایوســانه در تالش 
برای احیای جریان گاز روسیه در کشور 
است، به شرکت نواتک )مسئول عملیات 
خط لوله ی گاز روســیه به آن کشــور( 
دســتور داد تا دسترســی بــه نحوه ی 
عملیات زیرساختی این خط لوله را برای 
شرکت های فعال آن در این کشور فراهم 
کنــد، در غیر  این صورت با اقدام حقوقی 
مواجه خواهد شــد که به سلب مالکیت 

تاسیسات آن نیز منتهی خواهد شد.
ســخنگوی دولت لهســتان نیــز گفت: 
»شــرکت نواتک گرین انرژی روســیه 
دســتور یافته اســت که خطوط لوله ی 
خــود را برای شــرکت های لهســتانی 
قابل دســترس کند و عــدم  اجرای این 
فرمان به معنای اقدام حقوقی از ســوی 
این کشــور خواهد بود.« وی همچنین 
با اســتناد به قوانین مدیریــت بحران، 

اعالم کرد: »سرنوشت نواتک که دومین 
شرکت بزرگ تامین کننده ی گاز طبیعی 
در روسیه اســت، به همکاری درست با 
لهستان بســتگی خواهد داشت و اینکه 
نبایــد جریان گاز را در خط لوله متوقف 

کند.«
پایگاه رسانه ای آر.تی )R.T( روسیه پیشتر 
گــزارش کرد، ماتئوش موراویه   تســکی، 
به شرکت های  لهســتان،  نخســت وزیر 
دولتــی PGNiG،PSG  و Gaz-Sys tem خود 
دســتور داده اســت تا فورا گاز را برای 
شبکه   هایی که رســما متعلق به نواتک 

هستند، تامین کنند. 
در حالــی که شــرکت های گاز دولتی 
لهستان می توانند گاز را برای شهرهایی 
که دسترســی آنها به گاز قطع شــده 
اســت، فراهم کنند اما برای انجام این 
کار به زیرســاخت ها و تاسیسات نواتک 

نیاز دارند.
 چند شــهر لهستان پس از اقدام نواتک 
در قطع عرضه ی گاز به این کشور، بدون 

گاز مانده   اند. 
شرکت گازپروم نیز اعالم کرد: »عرضه ی 
گاز به لهستان و بلغارستان را قطع کرده 
و تا وقتی که این دو کشور با درخواست 
مسکو برای پرداخت پول واردات گاز به 
روبل موافقــت نکنند، روند عرضه ی گاز 
نیز متوقف می   ماند.« به عالوه،  گازپروم 
همچنین به لهستان و بلغارستان که هر 
دو از کشورهای ترانزیت برای گاز روسیه 
هســتند، هشدار داد که اگر از گازی که 
برای کشــورهای دیگر اســت، برداشت 
کنند در آن صورت این شــرکت جریان 

ترانزیت گاز را کاهش خواهد داد.

کوتاه
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  198 

سه اکتشاف نفتی جدید در ابوظبی

شرکت ملی نفت ابوظبی )ADNOC(، سه 
اکتشاف نفتی جدید با مجموع ذخیره ای 
حدود 650 میلیون بشــکه را در کشور 

اعالم کرد. بزرگ ترین آنها شــامل یک 
میدان با ذخیره ی 500 میلیون بشــکه 
نفت و با ســازندی متفــاوت در میدان 

بوحســا در بلوک خشــکی۳ آن کشور 
می باشد. میدان نفتی بوحسا بزرگ ترین 
میدان نفت ســاحلی امارات  می باشد و 

محدودیت های عراق برای حضور بیشتر چین در صنعت نفت عراق 

وزارت نفت عراق سال گذشته با امضای 
ســه قرارداد که به شــرکت های چینی 
امکان کنترل بیشــتر میادین نفتی این 

کشور را فراهم می   کرد، مخالفت کرد.
مقامات نفتی و مدیــران صنعتی عراق 
 2021 ســال  ابتــدای  از  می   گوینــد 
طرح های شــرکت لوک اویل روســیه و 
شرکت اکسون موبیل آمریکا برای فروش 
سهم خود در میادین نفتی بزرگ عراق 
بــه شــرکت های تحت حمایــت دولت 
چین، بــا مداخله ی وزارت نفت عراق، با 

مانع روبرو شده است. 
قبال نیز فروش ســهم BP به یک شرکت 
دولتی چینی، یکی از گزینه   های متعدد 
مورد بررســی آن شرکت بود اما مقامات 
عراق این شرکت را متقاعد کردند که در 

شرایط کنونی BP  در عراق بماند.
چین بزرگ ترین ســرمایه گذار در عراق 
اســت و بغداد سال گذشــته بزرگ ترین 
بهره را از ابتکار "یک کمربند و یک جاده" 
چین برد و حجمی بالغ بر 10/5 میلیارد 
دالر فاینانس برای پروژه   های زیرساختی 
کشــور شــامل، احداث یک نیروگاه برق 
و یک فــرودگاه دریافت کــرد. اما وقتی 
موضوع ســرمایه گذاری بیشتر چین در 
میدان های نفتی بزرگ عراق مطرح شد، 
بغداد در ایــن رابطه یک خط قرمز برای 

خود مشخص کرد.
هفت مقام دولتی و مدیر شــرکت های 
نفتــی عراقــی در مصاحبــه   ای گفتند: 
»دولــت و مقامات شــرکت های دولتی 
عراق نگران آن هستند که کنترل بیشتر 
شرکت های نفتی چینی بر میادین نفتی 
کشور، ممکن است مهاجرت شرکت های 
نفتی غربی از عراق را تســریع کند.« به 
گفته ی منابع آگاه، احســان عبدالجبار، 
وزیــر نفت عــراق، با حمایــت مقامات 
شرکت نفت دولتی کشور، سال گذشته 
مانع از آن شــد که لوک اویل نیز ســهم 
خود در میــدان نفتی قرنــه ی غربی2 
)یکی از بزرگ ترین میادین نفتی عراق( 

را به شرکت چینی سینوپک بفروشد.
مقامات عراقی همچنین در سال گذشته 
مانع شــدند تا شرکت های تحت حمایت 
دولت چین، سهم اکسون موبیل در میدان 

نفتی قرنه ی غربی1 را خریداری کنند. 
دولت عراق نگران اســت که نفوذ چین 
باعث شــود جذابیت سرمایه گذاری در 
عراق نسبت به کشــورهای دیگر کمتر 
شــود. تحکیم روابط چیــن با عراق، به 
موقعیــت پکــن در این کشــور کمک 
کرده اســت اما وزارت نفت عراق نگران 
کلیدی  منابع  بیشــتر  کنترل  واگذاری 
این کشور است. یک مقام عراقی گفت: 

»ما نمی خواهیم بخــش انرژی عراق به 
عنوان بخشــی شناخته شــود که تحت 
نفود چین اســت و درباره ی این موضوع 
میان دولــت و وزارت نفــت نیز توافق 

وجود دارد.«
 مداخله   ها در موقعیت حضور شرکت های 
نفتی بی   پی، اکسون موبیل و لوک اویل در 
عــراق، پس از آن روی داد که شــرکت 
شــل در ســال 2018 تصمیم گرفت از 
میدان نفتی بزرگ مجنون خارج شــود. 
این مداخله   ها همچنین به منزله ی تغییر 
موضع، پس از آن بود که شــرکت های 
چینی بیشترین قراردادها و معامالت را 
در چهار سال گذشــته برنده شدند که 
مقامات نفتی عراق دالیل مهم آن را نیز 
دریافت حاشــیه ی سود کمتر از رقیبان 
خود توســط آنها می دانند. با این حال، 
ممانعت از ســرمایه گذاری بیشتر چین، 
یک اســتراتژی پرمخاطره است و هیچ 
ضمانتی نیز وجود ندارد که دیگران نیز 
وارد آن شــوند. این در حالی اســت که 
دولت عراق پــس از عقب راندن داعش 
در ســال 2017، بــه میلیاردهــا دالر 
سرمایه گذاری برای بازسازی اقتصاد این 

کشور نیاز دارد.
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اکتشاف مورد اشــاره نیز به کمک حفر 
یک حلقه چاه در بلوک این میدان انجام 

شده است. 
بر اســاس گزارش این شرکت، ظرفیت 
تولیــد نفت خام از میدان نفتی بوحســا 
در حال حاضر حدود 650  هزار بشــکه 
در روز است که با بهره برداری از مخزن 
جدید اکتشافی در منطقه بر تولید از این 

میدان خواهد افزود. 
نفت موجود در میدان اکتشــافی جدید 
نیــز از نظر کیفــی مشــابه منابع نفت 

موربان ابوظبی می باشد.
دومیــن میدان اکتشــافی نیز در بلوک 
خشــکی۳ ابوظبی انجام شده که تحت 
مدیریت شرکت اکسیدنتال قرار دارد که 
حدود 100 میلیون بشــکه نفت نیز در 
این ناحیه از بلوک اکتشــافی گفته شده 

ذخیره شده است.
میدان اکتشافی سوم نیز شامل ذخیره ی 
نفتی با حجمی معادل 50 میلیون بشکه 
نفت خام سبک و شیرین موربان بوده که 
در بلوک های تحت مدیریت شرکت نفت 

الظفره )که از مشــارکت شرکت نفت ابو 
  GS ظبی، شرکت ملی نفت کره و شرکت

انرژی تاسیس شده( قرار دارد. 
ادنوک قصد دارد سرمایه گذاری خود در 
هیدروکربن ها را افزایش داده و ظرفیت 
تولید نفت خود را تا ســال 20۳0 به 5 
میلیون بشــکه در روز برساند. به همین 
دلیــل اخیرا نیــز امتیاز چنــد قرارداد 
توسعه ای را به شرکت های مختلف برای 

افزایش تولید اعطا کرده است. 

هشدار آژانس بین المللی انرژی در مورد تحریم نفتی روسیه

فاتح بیرول، دبیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی )IEA( اوایل ماه می در وین گفت: 
»تحریم های غرب علیه روسیه و اقدامات 
تالفی   جویانه ی مســکو در رابطه با آن، 
تاثیــرات عمیقی بر بــازار جهانی انرژی 
خواهد گذاشــت.« وی افــزود: »به    نظر 
من، مــا در میانه ی اولین بحران جهانی 
انرژی قرار داریم. البته، ما در دهه ی 70 
نیز شــاهد یک بحران نفتــی بودیم که 
پیامدهای بســیاری برای اقتصاد و تورم 

جهانی داشــت. اما آن بحــران فقط در 
مورد نفت بود در حالی که در شــرایط 
بحرانی جاری به جز بازار نفت، بازارهای 
گاز، زغال سنگ و ســایر منابع انرژی را 

نیز دربرمی گیرد.«
بیرول گفت: »باید یادآور شوم که روسیه 
بزرگ تریــن صادرکننــده ی نفت و گاز 
طبیعــی دنیا و یک بازیگر اصلی در بازار 
برای کاالهایی است که مورد استفاده ی 
بخش انرژی هستند.« او همچنین افزود: 

»بنابراین تحریم های اعمال    شــده علیه 
روســیه و تصمیمات سیاســی کرملین 
پیامدهــای بزرگــی برای بــازار انرژی 
خواهند داشــت.« طبق گفته ی بیرول، 
بسیار خوش بینانه اســت که فکر کنیم 
انرژی زودگذر  بی   ثباتی فعلی در بــازار 
خواهد بــود و دنیا می توانــد به دوران 
قیمت پایین نفت و شــرایط باثبات بازار 

برگردد. 
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