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رشد 12درصدی اقتصاد عربستان در سه ماهه ی دوم 

آمریکایی ها به دنبال نفت ونزوئال هستند

عربستان سعودی برای سه ماهه ی دوم 
سال جاری و به دنبال افزایش قیمت های 
نفت، نرخ رشــد تولیــد ناخالص داخلی 
)GDP( 11/8درصدی را به ثبت رســاند 
که ناشی از افزایش 23/1درصدی درآمد 

نفتی آن کشور است.
در  عربســتان  نفــت  صــادرات  ارزش 
ســال جاری به ویژه پس از تشدید تنش 
میان روسیه و اوکراین در ماه فوریه، رو 
به رشد بوده است. آخرین داده ها در ماه 
می نیز افزایش 106درصدی درآمد آن را 
نسبت به سال گذشته نشان می دهد که 
به 116/2 میلیارد ریال سعودی رسیده 
و صادرات نفــت 80/6درصد از کل رقم 

باال را در آن ماه تشکیل می دهد.      
عربستان بزرگ ترین تولیدکننده ی نفت 
اوپــک، اخیرا به عنوان یکــی از معدود 

اعضای اوپک که ممکن اســت ظرفیت 
مــازاد تولید نفت بــرای جبران کاهش 
عرضه ی نفت روســیه را داشــته باشد، 
در کانون توجه قرار گرفته اســت. با این 
حال، این پادشاهی تمایلی به استفاده از 
این ظرفیت اضافی نداشته، به طوری که 
محمد بن سلمان، ولیعهد و حاکم کنونی 
کشور، ماه گذشــته گفت: »عربستان به 
ســهم خود در زمینه ی افزایش عرضه ی 
جهانی نفــت به بازار تالش خواهد کرد، 
همان طور که ظرفیــت تولید خود را به 
13 میلیون بشکه در روز افزایش داد اما 
پس از آن نیز، هیچ ظرفیت اضافی برای 
افزایش تولید نخواهد داشت. با این حال، 
تا زمانی که این اتفاق نیفتد، عربســتان 
ســعودی در حال عرضــه ی پایدار نفت 
است و با توجه به کشش بازار مایل است 

تا برای فروش نفت خود دالر بیشــتری 
دریافت کند.«

یک نظرســنجی در میان پنج پاالیشگر 
بین المللی نشــان داده که ســعودی ها 
می توانند قیمت نفت ســبک شــاخص 
خود را برای بارگیری در ماه ســپتامبر و 
به مقصد شرق دور، حتی تا 10/80 دالر 
در هر بشــکه باالتر از شاخص میانگین 
قیمــت دو نفت خــام دبی/عمــان بازار 

خلیج فارس افزایش دهند.
در همین حال، معامله گران انتظار دارند 
که تقاضای بازار آسیا در ماه سپتامبر و 
پس از اینکه پاالیشگاه ها تاسیسات خود 
را بــا حداکثر نرخ در چند ماه گذشــته 
فعال کرده بودند، روندی کاهشی داشته 

باشد.

نفت  کارلوس جوردا، مدیرعامل شرکت 
از  آمریــکا  در   )Citgo pet.co( ســیتگو 
آمادگی شــرکت خود برای از سرگیری 
واردات نفــت از ونزوئال در صورت صدور 

مجوز از سوی دولت خبر داد.
واردات نفت این کشــور از سال 2019 
میالدی به  دنبال تحریم واشنگتن علیه 
 )PDVSA( شــرکت ملی نفت ونزوئــال
متوقف شده اســت، اما از آنجا که بازار 
انرژی به خاطــر کاهش عرضه ی نفت و 
گاز از سوی روسیه دستخوش تغییرات 
شدیدی شده، مقامات بلندپایه ی آمریکا 
و ونزوئال نیز از مــاه مارس مذاکراتی را 

در راســتای بهبود روابط سیاسی برگزار 
کردند که می توانــد کاهش تحریم های 
واشــنگتن علیه تجــارت و واردات نفت 
ونزوئال بــه آمریکا را به  دنبال داشــته 
باشد. اگرچه، این تحریم ها علیه ونزوئال 
در سال های اخیر به تولید و صادرات این 
کشور عضو اوپک آسیب بسیاری رسانده 

است.
کارلوس جوردا در جریان سخنرانی خود 
در کنفرانســی که درباره ی دارایی های 
خارجی انرژی ونزوئال برگزار شــده بود، 
گفت: »ما نیز برای رقابت در بازار کنونی 
نفت و قیمــت باالی آن، باید ارزان ترین 

و قابــل دســترس ترین نفت خام هــا را 
خریداری کنیم تا بتوانیم موقعیت خود 
را در رقابت با دیگر پاالیشــگران حفظ 
کنیم.« هوراســیو مدینــا، رئیس هیات 
نظارت بر ســیتگو نیز در این کنفرانس 
افــزود: »اگــر مجــوز واردات نفت خام 
)ونزوئال(، به ویژه نفت  خام ســنگین آن 
کشــور به ســواحل خلیج آمریکا بدون 
اعمــال جریمه و با قیمت هــای رقابتی 
داده شــود، حتمــا باید ورود بــه بازار 
خریــد نفت ونزوئال را که از نزدیک ترین 
صادرکنندگان نفت به ما به شمار می رود، 

مورد توجه و ارزیابی قرار دهیم.«

کوتاه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
01

.1
40

1.
20

0.
10

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
kt

es
ha

f.
ni

oc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               1 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1401.1401.200.10.0
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3325-fa.html


79

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  200 

کشف یک میدان جدید نفت در آب های نروژ

عالقه ی موسسات مالی آمریکایی برای سرمایه گذاری در صنایع نفت ونزوئال 

دولت نروژ در اوایل ماه ژوئیه برنامه هایی 
را برای توســعه ی ســه میــدان گازی 
تصویــب کرد که باعث افزایش بیشــتر 
تولید از فــالت قاره ی آن در کوتاه مدت 
تا میان مدت خواهد شــد. وزارت نفت و 
انرژی نروژ نیز در این باره اعالم کرد این 
اقدام چند روز پس از آن انجام شده که 
اپراتورهای  درخواست های  نروژ  مقامات 
منطقــه را برای افزایش تولید از چندین 
میدان گازی فعال تایید کردند به طوری 
که انتظار می رود در ســال جاری فروش 
گاز از طریق خطوط لوله به اروپا به رکورد 
جدیدی برسد. این وزارتخانه همچنین با 
توجه به درخواست های اپراتورهای فعال 
در منطقه، اجازه ی تولید گاز بیشــتر از 
میدان هــای ترول، جینا کــروگ، دووا، 
اوزبرگ، آسگارد و میکل را اعالم کرد و 

همچنین مجوز تولید از میدان گازی نوا 
را صادر کرده است که انتظار می رود، در 
 آینده ی  نزدیک فعالیت خود را آغاز کند.

در طرح های توسعه ی میدان جدید که 
هم زمان با اخبار اعالم شده ی باال تصویب 
شــد، این وزارتخانه طرح توسعه ی فاز 
سوم میدان اورمن النگ، دومین میدان 
گازی بــزرگ نروژ را نیــز تصویب کرد 
که انتظار می رود، تولید از آن در ســال 
2025 آغاز شــود. با تکمیــل این فاز، 
میزان بازیابی گاز از میدان اورمن النگ 
از 75 به 85درصد افزایش خواهد یافت. 
ترژ آسلند وزیر نفت و انرژی در این باره 
گفت: »توسعه ی فاز سوم این میدان به 
حفظ عرضه ی گاز از نروژ به دوستان ما 
در اروپا از اواسط این دهه کمک خواهد 

کرد.«

میدان گازی اورمن النگ در دریای نروژ 
توسط شرکت شل اداره می شود که پس 
از فــرآورش گاز تولیــدی از میدان در 
مرکز فرآورش خشــکی نیهمنا می تواند 
حدود 20درصد از گاز مورد نیاز بریتانیا 

را تامین کند.
عالوه بر توســعه ی میدان اورمن النگ، 
وزارت نفت و انرژی نروژ طرح توسعه ی 
گاز و میعانــات گازی Tommeliten A  در 
جنوب غربی میــدان Ekofisk در دریای 
شــمال و طرح کشــف نفــت Frosk در 
نزدیکی میدان Bøyla در دریای شــمال 
را نیز تصویب کرد. قرار اســت تولید از 
میــدانFrosk  از ســال 2023 و با افق 
روند 10 ساله آغاز شــود، در حالی که 
شروع تولید در Tommeliten A برای سال 

2024 برنامه ریزی شده است.

دو صندوق ســرمایه گذاری آمریکایی به 
دنبال مشــارکت در یک پروژه ی نفتی 
در سواحل شــرقی ونزوئال هستند. این 
 Gramercy دو موسسه ی مالی به نام های
 Amos Global و   Funds Management

Energy قرار اســت با یک بخش از گروه 

 Inelectra,  انــرژی ونزوئالیی بــه نــام
S.A.C.A.که مســتقر در منطقه )نزدیک 

پروژه( بوده و در یک میدان نفتی که در 
سال 2001 در شرق ونزوئال کشف شده 
و سهام دارد، مشارکت و همکاری کنند. 
این اقدام می تواند حاکی از آن باشد که 
تنش ها میان واشنگتن و کاراکاس شروع 

به آب شــدن کرده اســت. با این حال، 
علی رغــم این واقعیت که شــرکت های 
آمریکایی از زمان اجرای تحریم ها علیه 
ونزوئال توسط دولت ترامپ، تنها از انجام 
تجارت با شــرکت دولتی PDVSA منع 
شده اند، اما سرمایه گذاران آمریکایی نیز 
به دلیل دوری از قبول ریســک، اشتیاق 
کمتری برای تجارت با شرکت های نفتی 

خصوصی در آن کشور داشته  اند.
 Amos Global Energyموسســه ی مالــی
خــود  ســرمایه گذاری  فعالیت هــای   ،
را در بــازار آمریــکای التین بــه ویژه 
ونزوئــال متمرکــز کرده و موسســه ی 

فعالیت   ،Gramercy Funds Management

خــود را با تمرکز بر ســرمایه گذاری در 
بازارهای نوظهور قرار داده است. این دو 
موسســه هدف خود در این همکاری ها 
را کمک و مشــارکت در متعادل کردن 
عرضه و تقاضای نفــت و کاهش قیمت 
ســوخت و انرژی برای مصرف کنندگان 
آمریکایی و حفظ منافع ایاالت متحده در 

منطقه و اقتصاد آن اعالم کرده اند.
ممکن اســت چند ســال طول بکشد تا 
عرضــه ی جدید محصول پــروژه ای که 
این دو در آن ســرمایه گذاری می کنند 
به رانندگان آمریکایی برســد، اما به نظر 
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می رسد که واشنگتن به دالیل شوک های 
قیمتی اخیــر در بازار داخلی ســوخت 
در واقع بــه دنبال آن اســت تا موضع 
ســختگیرانه ی خــود را در قبال ونزوئال 

تعدیــل کند. به همین دلیل اســت که 
دولت بایدن در ماه می از محدودیت های 
دو شــرکت اروپایی که با ونزوئال تجارت 
می کردند، کاســته و به آنها اجازه داد تا 

حجم معینی هرچند اندک، از نفت خام 
ونزوئال را به اروپا صادر کنند.

احتمال توقف یکی دیگر از پروژه های نفتی در آالسکا به دلیل مشکالت زیست محیطی

برنامه ی خروج شرکت های شل و کونوکوفیلیپس از خلیج مکزیک 

)ConocoPhillips(شرکت کونوکوفیلیپس
 ممکن اســت به دســتور دولت فدرال 
 Willow پــروژه ی خــود در منطقــه ی
در آالســکا را بــه دالیــل مشــکالت 
بیــش از انتظار ناشــی از آالینده های 
تعلیق درآورد.  به حالت  زیست محیطی 
البتــه، دفتــر مدیریت زمیــن آمریکا 
بررســی های  و  مطالعــات  در   ،)BLM(
خــود پنج روش جایگزیــن را نیز برای 
این پروژه که شــرکت کونوکو در اوایل 
دهه ی 1990 امتیاز آن را کســب کرد، 
پیشــنهاد داده اســت. یکی از گزینه ها 
راه اندازی پنج ســایت حفاری و احداث 
زیرســاخت های مختلف برای آنها بوده 
و گزینــه ی دیگــر، ایجاد تاسیســات 
زیرســاخت های  بــا  کمتــر  حفــاری 
تاثیر مخرب  با هدف کاهش  محدودتر، 
پیشــنهاد  را  منطقه  بر محیط  زیســت 

می کرد.
گزینــه ای که بدترین خبر برای کونوکو 
  BLMخواهد بــود، عدم تاییــد فعالیت
برای کل پروژه اســت کــه یکی دیگر 

از پنج گزینه ی  ارائه شــده توسط دفتر 
زمین بود. زیــرا، ماموریت این دفتر در 
آمریکا حفظ ســالمت، تنوع و بهره وری 
از اراضــی عمومــی برای اســتفاده و 
بهره مندی نســل حاضر و آینده در آن 

کشور می باشد.
پروژه ی  توسعه ی  زمین،  مدیریت  دفتر 
دوران  در  و  در ســال 2020  را  بــاال 
ریاســت جمهوری ترامپ تایید کرد. در 
آن زمان، بر اساس ذخیره ی نفتی میدان 
)بین 400 تا 750 میلیون بشکه(، اعالم 
کرد که این پروژه می تواند تا 160 هزار 
بشــکه در روز نفت خام تولید و به بازار 

عرضه کند. 
با این حال، ســال گذشته دادگاهی در 
 BLM آالســکا، تاییدیه ی صادره توسط
در مــورد فعالیت پــروژه ی کونوکو را 
به دالیل بررســی های خــود در ایجاد 
انتشــار  و  مشــکالت زیســت محیطی 
گازهای گلخانه ای توســط آن شــرکت 

لغو کرد.
 Willow البته ادامه ی فعالیــت پروژه ی

یک اقدام متعادل کننــده و مفید برای 
دولت بایــدن به حســاب خواهد آمد، 
زیرا دولت وی بــه دنبال راه حلی میانه 
انتشــار  کاهش  جاه طلبی هــای  بیــن 
آالینده های زیست محیطی و نیاز فوری 
بــه مــواد هیدروکربوری بــرای تامین 

انرژی کشور است.
دوســتدار  ســازمان های  مقابــل،  در 
محیط زیســت نیــز در انتقــاد صریح 
از ادامــه ی پروژه بــه دالیل در معرض 
حساس  اکوسیســتم های  گرفتن  خطر 
گونه های  زیســتگاه های  همچنیــن  و 
مختلــف موجود در آن منطقه، مواردی 
را اشاره کرده اند. به عالوه، پس از اینکه 
دفتــر BLM آخرین گــزارش مبتنی بر 
از  را  زیســت محیطی خود  بررسی های 
این پروژه منتشــر کرد، یکی از حامیان 
محیط زیســت آالســکا چالــش دولت 
بایدن را به عنوان »یک تهدید بی نظیر 
تنوع زیســتی که میراث  آب وهوایی و 
پرزیدنت بایدن را در معرض خطر قرار 

می دهد« بیان کرد.

کوتاه

دو شــرکت شــل و کونوکوفیلیپس با 
هدف ارتقای فعالیت های نفتی خود در 
سایر نقاط مصمم هستند تا دارایی های 

خــود در خلیج مکزیــک را به فروش 
برسانند.

در این رابطه، شــرکت شــل به دنبال 

فروش ســهام خــود در دو پــروژه ی 
عملیاتی نفت و گاز Auger و Conger در 
آن منطقه می باشــد و امیدوار است از 
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روسنفت در قطب شمال یک پایانه ی نفتی می سازد 

شــرکت روســنفت یکی از بزرگ ترین 
شرکت های نفتی روســیه، در اواخر ماه 
ژوئیه اعــالم کرد کــه کار احداث یک  
پایانه ی  نفتی را برای عرضه ی نفت خود 
از حوضه ی نفتی وســتوک در نزدیکی 
قطب شمال آغاز کرده و انتظار دارد، این 

بندر تا اواخر دهه ی جاری به بزرگ ترین 
پایانه ی  نفتی کشور تبدیل شود.

نفت حوضه ی وستوک در شرق روسیه، 
شامل چندین گروه از میدان های نفتی 
است که تخمین زده می شود 44 میلیارد 
بشــکه نفت را در خود جای داده باشند. 

فعالیت های اولیه ی این پروژه از ژانویه ی 
2021 آغاز شد و کل هزینه ی توسعه ی 
آن در طول عمــر میدان ها نیز تا 170 
میلیارد دالر برآورد شده است. پروژه ی 
بزرگ نفت وســتوک در جهت شــمال 
نزدیک به مســیر دریای شمال است که 

این اقــدام مجموعا تا 1/5 میلیارد دالر 
به دست آورد. بر اســاس برآورد اعالم 
شــده، تولید نفت از این دو میدان نیز 
مجموعا حدود 50 هزار بشــکه در روز 

است.
البته، خلیج مکزیک هنوز هم منطقه ی 
می باشد  فعالیت شــرکت شــل  اصلی 
زیرا، سال گذشته مجوز سرمایه گذاری 
از پروژه های توسعه ای  برای یکی دیگر 
اکتشــاف نفت و گاز در اعماق آب های 
منطقه را که محل زندگی نهنگ ها بوده 
و پروژه ی گفته شــده نیز به همین نام 
تایید  "نهنگ" )Whale( معروف شده را 
کرد. به گفته ی شل، توسعه ی پروژه ی 
نهنگ قرار اســت از ســال 2024 آغاز 
شــود و انتظار مــی رود، تولید از آن تا 
حــدود 100 هــزار بشــکه در روز نیز 
برسد. این میدان، دوازدهمین ناحیه از 
فعالیت شــرکت شل در آب های عمیق 

در خلیج مکزیک خواهد بود.
شــرکت شــل در ماه می ســال جاری 
51درصد از ســهام پروژه ی توســعه ی 
North Platte در آب هــای عمیق خلیج 
مکزیک را نیز از شــرکتEquinor  نروژ 
خریــداری کرد و از ایــن پس، خود به 
عنــوان اپراتــور جدید در ایــن میدان 
فعالیت خواهد کــرد. همچنین این دو 
طــرف توافق کردند تا نــام پروژه را از

North Platte بــه Sparta تغییــر دهند. 
در اوایل ســال جاری، شرکت فرانسوی 
TotalEnergies از آن پروژه خارج شــده 
و تمام سهام خود را به Equinor واگذار 

کرده بود.
 البته، شــل تنها شــرکتی نیســت که 
این روزها به دنبال فروش دارایی خود 
در خلیــج مکزیک اســت. منابع آگاه 
در اواســط ماه ژوئن نیز اعالم کردند، 
کونوکوفیلیپــس نیز در حال بررســی 
 Usra فروش ســهام خود در پــروژه ی
در خلیج مکزیک اســت که در صورت 
انجام ایــن اقــدام، کونوکوفیلیپس نیز 
به تدریج از ادامــه ی فعالیت های نفتی 
در خلیج مکزیک دســت خواهد کشید. 
سهم شرکت در این پروژه 15/96درصد 
می باشــد و انتظار می رود معامله برای 
ســهام آن در تاسیســات Ursa و چــاه 
صدهــا  حــدود  منطقــه  در   Princess
میلیون دالر ارزش داشــته باشد. به هر 
ترتیب، این شرکت انتظار دارد تا با یک 
پیشــنهاد مناسب، بیشترین منافع را از 
فروش این دارایی ها به دســت آورد در 
غیــر این صورت، آنهــا را حفظ خواهد 

کرد.
تاسیسات Ursa توسط  شرکت شل اداره 
می شود که 45/4درصد سهام توسعه ی 
میدان را دارا می باشد. سایر سهامداران 

بــه غیر از کونوکوفیلیپس نیز شــرکت 
بی.پی با 22/69درصد و اکســون موبیل 

با 15/96درصد هستند.
کونوکوفیلیپس  اخیــر،  ســال های  در 
بیشترین فعالیت خود را در حوضه های 
نفت شیل در ایاالت متحده، به ویژه در 
منطقــه ی پرمیــن )Permian( متمرکز 
کرده اســت. به همین دلیل، در اواخر 
ســال 2020 اعالم کرد که کل ســهام 
شرکتConcho Resources  در  منطقه را 
در یک معامله به ارزش 9/7 میلیارد دالر 
خریداری کرده است و با این اقدام، یک 
شرکت بزرگ شیل در منطقه ی پرمین 
تاســیس کرد تا بتواند با شــرکت هایی 
مانند شــورون رقابت کند. این شرکت 
در ســال 2021 نیز دارایی های شرکت 
شــل را در منطقه ی پرمیــن به ارزش 
9/5 میلیــارد دالر خرید و شــل نیز از 
پرمین خارج شد. به همین دلیل است 
کــه در ســه ماهه ی اول ســال جاری، 
کونوکوفیلیپس رکورد تولید نفت و گاز 
شــیل را با حجم 1/75 میلیون بشــکه 
معادل نفت در روز به ثبت رســاند که 
این رکورد بــدون خرید دو مورد گفته 
شــده در منطقه ی پرمین و در 18 ماه 

گذشته حاصل نمی شد. 
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حضور بیشتر اکسون موبیل در صنعت نفت گویان 

از   )Exon mobil( اکسون موبیل  شرکت 
به  موفق  گویان  در  خود  حضور  زمان 
ذخیره ای  با  زیادی  نفتی  منابع  کشف 
از 11 میلیارد بشکه در منطقه ی  بیش 
استابروک در آب های ساحلی آن کشور 
موجبات  و  شده  جنوبی  آمریکای  در 
گویان  نفت  صنعت  پیشرفت  و  جهش 
دلیل،  همین  به  است.  کرده  فراهم  را 
اعالم  شرکت  این  سال جاری  اوایل  در 
حلقه   35 حفاری  آینده  سال  در  کرد 
که  را  دیگر  )اکتشافی/ ارزیابی(  چاه 
خواهد  تایید  گویان  مقامات  توسط 
مجوزهای  اخذ  با  نیز  اخیرا  و  شد 
برنامه ی  نیاز،  مورد  زیست محیطی 
کمک  به  را  آنها  عملیات  اجرای 
 Esso Exploration خود  تابعه ی  شرکت 
and Production Guyana Limited

تنظیم  گویان  در  مستقر   (  EEPGL(  

کرده، از سال آینده آغاز کرده و تا سال 

2028 ادامه خواهد داد.
البتــه، موقعیت دقیق چاه هــای پروژه 
مشــخص شــده ولی هنوز نهایی نشده 
اما، در نظر است تا برخی از چاه ها برای 
اهداف اکتشافی نیز حفر شوند. همچنین 
ممکن اســت برخــی از چاه ها به عنوان 
چاه هــای ارزیابی در مجــاورت مناطق 
اکتشافی قبلی حفر شوند. بنابراین، چهار 
منطقه ی موردنظر در بلوک استابروک به 
حفاری  برای  احتمالی  مکان های  عنوان 
35 حلقه چاه پیشــنهادی باال شناسایی 

شده اند.
عالوه بــر آن، در فوریه ی ســال جاری، 
اکســون موبیل اعالم کرد که تولید نفت 
در دومیــن منطقــه ی توســعه ی نفت 
فراســاحلی گویان در بلوک استابروک، 
با نام "فاز دوم لیــزا" را نیز آغاز کرده و 
برنامه های حفاری بیشتری نیز برای این 
منطقه دارد تا میــزان تولید نفت از آن 

را بــه بیش از 340 هزار بشــکه در روز 
برساند. به همین دلیل، اکسون و شرکای 
آن در گویــان ـ Hess Corp و CNOOC ـ 
قصد دارند تا قبل از پایان سال 2023، با 
استقرار یک فروند کشتی تولیدی شناور 
جدید )FPSO( به نام "لیزا-2" در محل، 
تولید نفت را تا 220 هزار بشکه ی دیگر 
در روز افزایــش دهند و ظرفیت کنونی 
منطقه را از 120 هزار بشــکه در روز که 
توسط کشتی شناور "لیزا-1" در دسامبر 
2019 راه اندازی و تولیــد می کرده، به 
رقم پیش بینی شده ی باال افزایش دهد.

در ماه آوریل نیز، اکسون موبیل چهارمین 
پروژه ی فراســاحلی خــود را در گویان 
در ناحیــه یYellowtail تصویب کرد که 
انتظار می رود از ســال 2025 روزانه تا 
250 هزار بشکه نفت از آن ناحیه تولید 

کند.
این شــرکت بزرگ آمریکایی بر اساس 

روســنفت می خواهد از آن مسیر برای 
ارسال نفت به آسیا استفاده کند.

والدیمیر چرنــوف، مدیــر اجرایی این 
پــروژه گفت: »روســنفت حفــاری در 
میدان پایاخسکویه، از میدان های بسیار 
بــزرگ نفتی در این منطقــه را نیز آغاز 
کــرده و انتظار می رود، تولید از آن را از 
سال 2024 آغاز کند تا باالخره پروژه ی 
وســتوک بتواند تا سال 2027 نفت خام 
خود را از مسیر دریای شمال به بازارهای 

جهانی عرضه کند.« 
با این حــال، تحلیلگــران غربی تردید 
دارند که روســنفت بتواند جدول زمانی 
توســعه ی این پــروژه ی عظیم را حفظ 

کند زیرا، تحریم های غرب علیه روســیه 
و شــرکت های نفــت و گاز دولتی آن، 
دسترســی این کشــور و شــرکت های 
نفتی آن را به ســرمایه و فناوری مورد 
نیــاز محدود و یا با تاخیر روبرو می کند. 
به همین دالیل اســت که روسنفت نیز 
اخیرا اعالم کــرد نفت تولیدی از میدان 
پایاخســکویه را کــه اخیــرا برنامــه ی 
عملیات حفاری در آغاز شــده به جای 
سال 2024، در ســال 2029 وارد بازار 

خواهد کرد.
سال گذشــته، روسنفت به دنبال جذب 
از بزرگ ترین شرکت های تجاری  برخی 
نفتی برای مشارکت در توسعه ی پروژه ی 

مورد اشــاره بود و به آنها پیشــنهاد داد 
تــا در ازای قراردادهای تحویل نفت، در 
این پروژه ســرمایه گذاری کنند. اما در 
ســال جاری و پس از ایجاد تنش میان 
اوکراین، سرمایه گذاران حاضر  و  روسیه 
در آن نیز روســیه را ترک کردند. یکی 
از این شــرکت های تجــاری بزرگ نیز 
ترافیگورا بود کــه در اوایل ژوئیه اعالم 
کرد از ســهم 10درصــدی خود در این  
پروژه خارج شــده و سهام آن را به یک 
شرکت تجاری ثبت شده در هنگ کنگ 

فروخته است.

کوتاه
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برنامه ی بلندمدت سرمایه گذاری خود در 
ماه مارس اعالم کرد که تا سال 2027، 
قصد دارد بیش از 850 هزار بشــکه در 
روز نفت خام در مناطق فراساحلی گویان 

تولید کند.
گویــان به تازگی و از ســه ســال قبل 
صادرات نفت خود را آغــاز کرده و این 
شــرکت اکســون بود که کمک کرد تا 
گویان در اواخر ســال 2019 به آخرین 
تولیدکننده و صادرکننده ی نفت  کشور 
در جهان تبدیل شــود. شرکت اکسون 

از ســال 2015، زمانی کــه برای اولین 
بار اقدام به اکتشــاف نفــت در مناطق 
فراســاحلی گویان کرد تاکنون، بیش از 
20 اکتشاف نفتی در آب های ساحلی آن 

کشور داشته است.
گویان به لطف اکتشافات انجام شده در 
آب های آن، به رهبر جهان در اکتشافات 
نفت و گاز تبدیل شــده به طوری که در 
مجموع  18درصــد از کل منابع نفت و 
گاز کشف شده و به طور خاص 32درصد 
از مجموع اکتشافات نفتی در جهان را به 

خود اختصاص داده است.
در اوایــل ایــن مــاه، عرفــان علــی، 
رئیس جمهور گویان نیــز در این رابطه 
اعــالم کرد که: »دولــت او قصد دارد تا 
سال 2027 شــاهد افزایش تولید نفت 
کشــور تا رقم 1/2 میلیون بشکه در روز 
باشــد و به همین منظور از شرکت های 
نفتی عالقه مند می خواهد تا در توسعه ی 
منابع نفتی گویان مشــارکت فعال تری 

داشته باشند.«

پاالیشگران هندی و چینی همچنان به دنبال نفت ارزان تر روسیه هستند

اخیرا پاالیشگران بزرگ هندی به میزان 
زیادی عالقه مند به تجارت و خرید نفت 
صادراتی روسیه از معامله گران خصوصی 
کوچــک  و کمتر  شــناخته  شــده اما با 
تخفیف بیشتر شــدند اگرچه، معامله با 
آنها نیز ریسک زیادی را به همراه خواهد 

داشت.
پاالیشــگران هندی معتقدند؛ تشریفات 
بــا  مســتقیم  مذاکــرات  در  اداری 
تولیدکنندگان دولتی نفت روسیه، روند 
تامین منابع نفت ارزان مورد نیاز را ُکند 
می  کنــد و این امر آنهــا را مجبور کرده 
تــا برای ســهولت در خریــد و دریافت 
به شــرکت  های  نیاز  محموله های مورد 
کوچک تر و واسطه های فروشنده ی نفت 
روسیه از جمله Wellbred و Montfort و... 

روی بیاورند.
هند در ماه  های اخیر خرید نفت از روسیه 
را افزایش داده اســت و در این رابطه از 
بحبوحه ی  در  که مســکو  تخفیف  هایی 
تحریم های غرب در مورد خرید نفت آن 
اعمال شده، استفاده می کند. این کشور 
مصرف کننده ی  ســومین  هم اکنون  که 
بزرگ نفت در جهان است، در ماه ژوئیه 

روزانــه تا یــک میلیون بشــکه نفت از 
روســیه وارد کرده که این مقدار بیش از 
رقم 950 هزار بشکه در روز در ماه قبل 

از آن می باشد. 
مطالعاتی  موسسه ی  مدیر  هاری،  واندانا 
Vanda Insights در هنــد معتقد اســت 
که پاالیشــگران هندی حاضرند ریسک 
معاملــه با این تاجــران و دالالن جدید 
و کمتر  شــناخته  شــده را در رقابت با 
شــرکت های دولتی فروش نفت روسیه 
بپذیرنــد زیرا، تخفیف هــای آنها آنقدر 
خوب است که نمی توان از آنها گذشت.

به عاله، پاالیشــگران هندی و همچنین 
چینی برای خرید ارزان تر نفت روســیه، 
حتی خریدهای جاری خود از آن کشور 
را نیز کاهش داده انــد. گزارش هایی در 
این خصوص نشان می دهند که در چهار 
هفته ی منتهی بــه 25 ژوئیه با کاهش 
واردات چین و هنــد، درآمدهای نفتی 
روسیه نیز 13درصد کاهش یافته است.

چین و هنــد در مجمــوع 55درصد از 
صادرات نفت روســیه را از طریق حمل 
دریایی خریــداری می کنند که تقاضای 
چین طی دوره ی مورد اشاره تا 52 هزار 

بشــکه در روز و تقاضای هند 18درصد 
کاهش داشته اســت. به عالوه، شرکت 
دولتی نفت چین، سینوپک ـ بزرگ ترین 
پاالیشــگر آســیا ـ پــس از امتنــاع از 
پیشــی گرفتــن از خریــداران هندی، 
خرید نفت خام ESPO دریافتی از شــرق 
ســیبری را در ماه ژوئیه نیز کاهش داده 
زیرا به دنبال دریافت تخفیف بیشــتر از 

فروشندگان آن در بازار می باشد.
در مــاه مــی و ژوئن، ســینوپک حدود 
ســبک  نفت خام  بشــکه  20 میلیــون 
ESPO از میدان های نفتی شرق سیبری 
از روســیه خریــداری کرد، امــا انتظار 
می رفــت که در ماه ژوئیــه کمتر از این 
مقدار خریداری کند، زیرا پاالیشــگران 
هندی قیمتی بهتر از قیمت پیشنهادی 
ســینوپک برای محموالت آن در ژوئیه 

ارائه کرده بودند. 
بر اســاس گزارش اعالم شده، سینوپک 
برای ESPO روسیه تخفیف 20 دالری در 
هر بشــکه نسبت به قیمت نفت شاخص 
خاورمیانه پیشنهاد داد در حالی که سایر 
خریداران چینی، از جمله شــرکت های 
و   PetroChina و   CNOOC دولتــی 
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سبقت آمریکا از روسیه در صادرات گاز به اروپا

پوتین پروژه ی نفت و گاز ساخالین را به کنترل خود در آورد

فاتــح بیــرول، مدیــر اجرایــی آژانس 
گفــت:   )IEA( انــرژی  بین المللــی 
»اتحادیــه ی اروپا بــرای اولیــن بار از 
 )LNG( ایاالت متحــده گاز طبیعی مایع
بیشتری در مقایسه با گاز طبیعی روسیه 
از طریق خط لوله خریــداری کرده که 
دلیــل آن نیــز کاهش عرضه از ســوی 
روسیه بوده است.« بیرول در این رابطه 
افزود: »کاهش شــدید اخیر جریان گاز 
طبیعی روسیه به سمت اتحادیه ی اروپا 
به این معنی اســت که این اولین ماهی 
است در تاریخ که این اتحادیه نسبت به 
گاز وارداتی از طریق خط لوله از روسیه، 
گاز بیشتری از ایاالت متحده و به صورت 

LNG وارد کرده است.«
وی همچنین اشــاره کــرد که کاهش 
عرضه ی گاز روسیه، تالش برای کاهش 

تقاضــای اتحادیه ی اروپا در جهت آماده 
شدن برای زمستان ســخت را ضروری 
می ســازد. به عبارتــی، افزایش واردات 
LNG از آمریــکا در حالــی رخ می دهد 
که اتحادیــه ی اروپا در حال تالش برای 
کاهش اتکا به منابع انرژی روسیه است. 
در ماه ژوئــن، عرضه ی گاز روســیه از 
طریق خط لوله ی "نورد اســتریم-1" به 
دلیل مسائل فنی ناشــی از تحریم های 
غرب علیه مســکو تــا 60درصد کاهش 
یافــت و عرضــه ی گاز به کشــورهای 
اروپایی مانند فنالند، لهستان، بلغارستان 
و... نیز متوقف شد. به همین منظور، در 
ماه مــارس اتحادیه ی اروپا برای محدود 
کردن خرید گاز از روســیه، با خرید 15 
میلیارد متر مکعــب اضافی گاز LNG از 
آمریــکا در ســال جاری موافقت کرد و 

مصمم است تا در سال 2022 یک سوم از 
حجم گاز وارداتی از روسیه را به صورت 
LNG و از منابع مختلف جایگزین کند، 
زیرا روســیه در صدد اســت تا صادرات 
گاز را به کشورهایی که شرایط پرداخت 

جدید را رعایت نمی کنند، قطع کند.
روســیه ســاالنه حــدود 150 میلیارد 
مترمکعــب گاز از طریق خطوط لوله به 
اروپا ارسال می کند و 14 تا 18 میلیارد 
مترمکعب بقیه بــه صورت LNG تامین 
می شــود کــه مجموع ایــن دو بیش از 
40درصد از کل گاز طبیعی وارداتی اروپا 

را تشکیل می دهد.
آژانس بین المللی انــرژی اعالم کرد که 
در سال 2021، روسیه بیش از یک سوم 
تقاضــای گاز اتحادیه ی اروپــا )EU( را 

تامین کرد.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با 
صدور فرمانی کنترل کامل پروژه ی نفت 
و گاز ســاخالین را تحــت کنترل دولت 
خــود در آورد و وارد مرحله ی جدیدی 
از ادامــه ی جنگ اقتصــادی با غرب و 

هم پیمانانش شده است.
با امضای این فرمان، شرکت جدیدی نیز 
ایجاد می شود تا تمامی حقوق و تعهدات 
"شرکت سرمایه گذاری انرژی ساخالین" 
را که در آن شــرکت شــل و دو شرکت 

بازرگانی ژاپنی میتسویی و میتسوبیشی 
مشــارکت دارند را تحت مدیریت خود 
قرار دهد. در ایــن فرمان پنج  صفحه ای 
که پس از اعمال تحریم های غرب علیه 
مسکو بر سر جنگ در اوکراین صادر شد، 
آمده اســت: »اکنــون کرملین درباره ی 
ماندن شرکای خارجی )در پروژه ی گفته 
شده و روسیه(، تصمیم خواهد گرفت.« 
شرکت دولتی گازپروم بیش از 50درصد 
سهم در پروژه ی "ساخالین-2" را  دارد 

کــه 4درصد از تولیــد گاز طبیعی مایع 
)LNG( جهــان را بــه خــود اختصاص 
می دهد. هــر چند با این اقــدام ، بازار 
عرضــه ی گاز محدودتــر خواهد شــد 
اما، مســکو به دلیل پیشگیری از ایجاد 
اختالل بیشتر در بازار اعالم کرده است 
کــه دلیلی نمی بیند تا عرضه ی LNG  از 

"ساخالین-2" متوقف شود. 
ژاپن ساالنه 10درصد از LNG مورد نیاز 
خود را از روســیه وارد می کند که تحت 

همچنین هندی پیشنهاد بهتری داده اند. 
به عبارت دیگر، این تخفیف 20 دالری 
همــان چیزی اســت که ســینوپک در 
ماه های می و ژوئن دریافت می کرد، اما 

برای ماه ژوئیه، ســایر خریداران هندی 
و چینــی نفت خام ESPO روســیه را با 
تخفیــف 13 دالر و برخی با تخفیف 8 
دالر نســبت به نفت خام سبک شاخص 

خاورمیانه پیشنهاد داده اند که این ارقام 
مورد تایید سینوپک نبوده است.

کوتاه
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تولید ژوئن اوپک پالس 2/۸4  میلیون بشکه در روز کمتر از برنامه

اطالعات به دســت آمــده حاکی از آن 
اســت که گروه اوپک پالس در ماه ژوئن 
بین تولید واقعی نفــت و مقدار توافقی 
ماهانه ی برنامه ریزی شده ی آن، کاهش 
 2/84 معــادل  قابل مالحظه ای  تولیــد 
میلیون بشــکه در روز داشــته اســت. 
ایــن به معنای آن اســت که گروه توان 
تولیــد میزان نفت برنامه ریزی شــده ی 
مــورد توافق در درون خود را ندارد و به 
عبارتی، اعضای بیشتری از گروه به دلیل 
کمبود ظرفیت و یا عدم ســرمایه گذاری 
به موقع برای افزایــش ظرفیت عرضه از 

سهمیه های خود عقب می مانند. 
در مــاه ژوئن، متوســط نــرخ پایبندی 
اعضای گروه به میزان تولید برنامه ریزی 
شــده از رقم 256درصدی تخمین زده 
شــده در ماه می به 320درصد افزایش 
یافت که نشان می دهد شکاف بین تولید 
توافقی و تولید واقعی همچنان در حال 

افزایش بوده است.

از طرفــی، بررســی ها نشــان می دهد 
علی رغم آنکه تولید نفت روســیه در ماه 
ژوئن نســبت به ماه می تــا 730 هزار 
بشکه در روز بیشتر بوده، اما تولید نفت 
گروه بیش از 2/5 میلیون بشــکه در روز 
کمتر از میزان هدف در این ماه می باشد. 
باید اشاره کرد اگرچه، تولید نفت روسیه 
در ماه ژوئن افزایش یافت اما به سطحی 
رســید که آخرین بار در فوریه، درست 
قبــل از حمله ی روســیه بــه اوکراین 
مشاهده شده بود و دلیل آن نیز، بیشتر 
مربوط به بازگشت پاالیشگاه های داخلی 
به بــازار و یا افزایش خوراک آنها در ماه 

ژوئن بود.
بر اســاس گزارش ماهانــه ی بازار نفت 
)MOMR( در مــاه ژوئــن، 10 کشــور 
تولیدکننــده ی عضــو اوپــک در گروه 
اوپک پالس حجمی بالغ بر 24/8 میلیون 
بشکه در روز نفت خام تولید کرده اند که 
یک میلیون بشکه در روز کمتر از میزان 

البته، عربستان سعودی در  هدف است. 
این ماه و در مقایسه با ماه می بیشترین 
افزایش تولید را داشته، با این حال، حتی 
سعودی ها نیز از سهمیه ی ماهانه ی خود 
عقب مانده اند. تولید نفت آن در این ماه 
159 هزار بشکه در روز افزایش داشت و 
به 10/585 میلیون بشکه در روز رسید 
اما مقــدار هــدف آن 10/663 میلیون 
بشــکه در روز بود که بر اســاس ارقام 
منابع ثانویه، تولید عربستان در این ماه  
78 هزار بشکه در روز کمتر از سهمیه ی 

تولید آن بود. 
انتظار مــی رود، اوپک پالس با بررســی 
موانع و اتخاذ تصمیمات مناســب برای 
تســریع در کاهش میــزان تولید اعضا 
بتواند تا پایان ماه اوت، این روند کاهشی 
تولید نفت در گــروه را به حداقل مقدار 

خود برساند.

قــرارداد بلندمدت از پروژه ی باال  تامین 
می شــود. اما فرمان اخیر، شــرکت های 
غربی و هم پیمانان آن را که همچنان در 
روســیه حضور دارند با ریسک بیشتری 
مواجــه خواهد کرد. دو شــرکت ژاپنی 
میتسویی و میتسوبیشی به ترتیب 12/5 
و 10درصد ســهام پروژه ی گفته شده را 

دارا هستند.
وود  مشــاوره ی  شــرکت  تحلیلگــران 
مک کنــزی در این باره معتقدند: »دولت 
روســیه با این فرمان عمال از دارایی ها و 
سهام شرکت های خارجی سرمایه گذار در 
پروژه ی ساخالین سلب مالکیت می کند 
که این اقدام، بر تنش های موجود میان 
غرب و روســیه خواهد افــزود.« البته، 

تاکنون بســیاری از شرکت های غربی از 
روسیه خارج شده اند و شرکت های دیگر 
نیز اعالم کرده اند که از این کشور خارج 
خواهند شــد. اما، فرمان اخیر پوتین به 
این  پروسه ی دشــوار خروج  پیچیدگی 
شــرکت ها از روســیه نیز خواهد افزود. 
زیرا، مسکو در حال آماده کردن قانونی 
اســت که به دولت اجازه می دهد اموال 
شرکت های غربی را که تصمیم گرفته اند 
از روسیه خارج شوند، مصادره کند. البته، 
شرکت شل بر این باور بود که خطر ملی 
شدن دارایی های متعلق به خارجی ها در 
روســیه وجود دارد لذا، قبال دارایی های 
خود را از روســیه خارج کرده و از ماه ها 
پیش نیز به صراحت اعالم کرده بود که 

قصد دارد پروژه ی ســاخالین-2 را ترک 
کند و در حال مذاکره با خریداران بالقوه 
برای فروش سهام خود بوده است. پوتین 
مکررا اعالم کرده که مسکو مسدود شدن 
دارایی های روســیه و تحریم های دیگر 
آمریکا و متحدانش را تالفی خواهد کرد.

پروژه ی ســاخالین-2 که شــرکت شل 
27/5درصــد منهای یک ســهم در آن 
داشــته، یکی از بزرگ تریــن پروژه های 
LNG جهــان با تولید 12 میلیون تن در 
سال است که محموله های آن نیز عمدتا 
به کشورهای ژاپن، کره ی جنوبی، چین، 

هند و سایر کشورهای آسیایی می رود.
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