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برنامه ی عراق برای تولید 8 میلیون بشکه نفت در روز 

نیاز کشورهای حوزه ی خلیج فارس به فروش نفت 90 دالری 

عرضه ی ارزان تر گاز توسط قطر با توسعه ی میادین گازی

احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق اعالم 
کرد: کشــورش قصد دارد ظرفیت تولید 
نفت خود را تا سال 2029 به 8 میلیون 

بشکه در روز افزایش دهد. 
تولیــد نفت عراق در حــال حاضر 4/8 
میلیون بشــکه در روز است. وی افزود: 
البته ظرفیت تولید عراق می تواند تا حجم 
12 میلیون بشکه در روز نیز افزایش یابد، 
اگرچه در مجموع، طرح های این کشور 
برای افزایــش تولید در تضاد با توافقات 
کاهش تولیــد اوپک پالس )جهت ثبات 
بازارهای نفت( نیســت. بــه هر ترتیب، 
افزایــش تولید نفت عراق که بیشــتر از 

میادین مهم نفتی موجود انجام می شود، 
با هــدف تثبیت عرضه ی بلندمدت نفت 
عراق است که قبال و در سال های منتهی 
به 2010 نیز برنامه ی آن را بررسی و در 
مواردی نیز به کمک شــرکت های نفتی 
بین المللی )از جمله شــرکت شــل( تا 

حدودی اجرا کرده بود. 
طرح جدید افزایــش تدریجی تولید در 
میادین نفتی اصلــی از جمله: مجنون، 
زبیر و رومیله انجام می شود که ظرفیت 

دو برابر کردن تولید نفت را دارند.
عبدالجبار همچنین از اجرای طرح هایی 
بــرای افزایــش ظرفیت پاالیشــگاهی 

عراق با هــدف کاهش نیاز بــه واردات 
انواع فرآورده خبــر داد. به عالوه، عراق 
همچنین با هدف کاهش وابســتگی به 
واردات گاز، به دنبــال افزایش ظرفیت 
تولید خود در ایــن بخش تا حجم 4 تا 
5 میلیارد فوت مکعب اســت. تولید گاز 
عراق هم اکنون 1/5 میلیارد فوت مکعب 

در روز می باشد.
 وی همچنیــن افزود: قــرارداد احداث 
خــط لوله ی انتقال نفت از بصره به بندر 
عقبه ی اردن نیز با هدف تنوع مسیرهای 
صدور نفت مجددا تمدید شــده که طی 

یک سال آینده عملیاتی خواهد شد.

خلیفه حمــادا، وزیر اقتصاد کویت اخیرا 
اعالم کرد که: کویت و سایرکشــورهای 
حوزه ی خلیج فارس برای تامین کسری 
بودجه ی خــود نیاز به فــروش نفت با 
بشــکه ای 90 دالر دارند، اما با توجه به 
شرایط جاری قیمت ها در بازار )زیر 90 
دالر در هر بشکه(، ضروری است تا برای 
رفع این مشکل، تصمیمات مناسب تری 

در این رابطه اتخاذ شود.
افزود:  کویت همچنیــن  اقتصــاد  وزیر 
ما باید در اســرع وقت به مشکل کمبود 
منابع مالی و کاهش نقدینگی در اداره ی 
خزانه داری کشور بپردازیم و هم زمان با 

اصالحات اقتصادی و مالــی بنیادی به 
چگونگی اجرای کاهش هزینه ها و اتخاذ 
درآمدهای  افزایــش  برای  فعالیت هایی 
غیرنفتی بپردازیم که در این رابطه کمک 
و تصمیمات مجلس برای حرکت در این 
مسیر بسیار مفید و سازنده خواهد بود و 

به همکاری آن نیز کامال اعتماد داریم.
اقتصــاد کویت وابســتگی شــدیدی به 
درآمدهای نفتی دارد، اما مشــکالتی از 
جمله فروش نفت با قیمت پایین به دلیل 
همه گیــری بیماری کرونــا و همچنین 
ادامه ی اختالف نظر میان دولت و مجلس 
در مورد وضع قانونی که به دولت اجازه 

دهد تا برای رفع کمبود منابع مالی الزم، 
وام بگیرد، دولــت را با بحران نقدینگی 

مواجه کرده است.
حمادا افزود: انتشــار اوراق قرضه و سایر 
موارد مشابه، راه حل اصالحی بلندمدت و 
اساسی در این رابطه نیست بلکه اقدامات 
موقتی و کوتاه مدت اســت که باید برای 
ماننــد پرداخت  تعهــدات فوری  انجام 
حقــوق و یارانه که بیــش از 71درصد 
از مجموع هزینه های دولت را تشــکیل 

می دهند، انجام می شود.

 ،Petroleum )Qatar( شرکت دولتی نفت قطر
بزرگ ترین تولیدکننده ی گاز طبیعی مایع 

)LNG( در جهان، مصمم است تا با اجرای 
یــک برنامه ی  توســعه ای مهم و ضربتی 

عرضه ی گاز طبیعی مایع خود را طی 10 
سال آینده تا میزان قابل توجهی افزایش 
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اصالح قوانین توسعه ی صنعت نفت در ونزوئال 

در اوایل ماه مــارس، نیکالس مادورو، 
رئیس جمهــور ونزوئال اعــالم کرد که:  
مجلــس شــورای ملی کشــور باالخره 
موافقت کرد تا با هــدف نجات صنعت 
نفــت ونزوئال از مشــکالت یک دهه ی 
اخیر بــا انجــام اصالحاتــی در قانون 
نفــت از "مدل های جدیــد تجاری" در 
این صنعت مهم و بحران زده اســتفاده 
شود. البته وی جزییات بیشتری در این 

رابطه ارائه نکرد. 
تولید نفت خام ونزوئال در سال های اخیر 

به دلیل عدم ســرمایه گذاری مناســب 
و ســوءمدیریت و همچنیــن تشــدید 
آمریکا  ایاالت متحده ی  اخیر  تحریم های 
)بــا هدف برکنــاری مــادورو(، کاهش 

زیادی یافته است.
بر اســاس قانون مورد اشــاره، مادورو 
از شــرکت های خصوصــی خواســت 
تا شــرکت نفت این کشــور   
Petroleos de Venezuela  را کــه یکــی از 

یاری کرده  اوپک اســت،  اعضای مهم 
و نقــش بیشــتری در فعالیت های آن 

باشند.  داشته 
قانون نفت در میان ده ها موردی بود که 
مجلس شورای ملی ونزوئال آن را اصالح 

و تصویب کرد. 
مجلــس همچنین تعهد کــرد تا ضمن 
معرفــی "مناطق ویــژه ی اقتصادی" در 
نواحی مختلف کشــور، قوانینی را برای 
اصالح بخش استخراج معادن کشور نیز 
تصویب کند، اگرچــه بازاریابی و فروش 
نفت و مواد نفتــی همچنان در انحصار 

PDVSA  خواهد بود.

دهد. این اقدام در حالی قرار است انجام 
شود که در شرایط جاری بازار و کاهش 
قیمت ها، رقبا برای رســیدن به قیمت 
سربه ســری گاز صادراتــی خود تالش 
زیادی می کنند. بدیهی اســت، با ورود 
محموالت جدید تولیدی توسط قطر به 
بازار، قیمت ها نیز در مسیر نزولی تحت 
فشــار قرار می گیرند و عملکرد رقبایی 
کــه هزینــه ی تولید بیشــتری دارند، 
تحت تاثیر شدید قرار گرفته و فضا برای 
حضور آنها در بازار بیشــتر از گذشــته 

محدود می شود.
با این حال، شرکت دولتی نفت قطر در 
مــاه فوریه اعالم کرد کــه: در فاز اول 
برنامه ی توســعه ی میدان گازی گنبد 
پارس جنوبی(،  با  )مشــترک  شــمالی 
قصد دارد بــا هزینه ای بالغ بر 28/75 
میلیــارد دالر، میزان تولید گاز طبیعی 
مایــع ) ال.ان.جــی( خــود را تا حدود 
40درصــد افزایش دهد و مجموع تولید 
خود )در منطقه ی Ras Laffan( را تا سال 
2025 از رقــم 77 میلیون تن کنونی به 

110 میلیون تن برساند. 

به عالوه انتظار می رود، این شــرکت در 
سال جاری فاز دوم برنامه ی توسعه ی این 
طــرح را نیز اعالم کند که بر پایه ی آن، 
قرار اســت تا کل تولید گاز مایع طبیعی 
آن تا ســال 2027 به رقم 126 میلیون 
تن افزایش یابد کــه این حجم از تولید 
می تواند نیاز وارداتی کشــورهای ژاپن و 
کره ی جنوبی )به عنوان اولین و سومین 
واردکنندگان بزرگ ال.ان.جی در جهان( 

را پاسخگو باشد. 
بــا این اقدام، قطر  توانایی آن را دارد که 
عرضه ی رقبا را تحت  فشــار قرار دهد، 
همان طور که در دو ســال گذشــته نیز 
موجب فشار کاهشــی روی قراردادهای 
ال.ان.جی ســایر صادرکنندگان  فروش 

شده است.
برخی از کارشناســان بــازار گاز نیز بر 
ایــن عقیده اند که: قطر بــا این تصمیم، 
بــار دیگر ســلطه ی خود را بــه عنوان 
بزرگ تریــن عرضه کننــده ی ال.ان.جی 
دنیا تثبیت خواهد کرد، زیرا این تصمیم 
قطعا می توانــد دیگر حاضرین را از بازار 

خارج کند. 

به همین دلیل، انتظار می رود که ســایر 
پروژه های  اجرای  هنگام  در  شــرکت ها 
توســعه ای خود نیز مجبور باشند تا نگاه 
طوالنی مــدت و رقابت پذیرتری در بازار 
این کاال داشــته باشند تا مشخص کنند 
کــه آیا خواهند توانســت مزیت رقابتی 
خــود را در مقابل بــازار ال.ان.جی قطر 

حفظ کنند یا خیر؟
قطــر که ســهمی معــادل 20درصد از 
دارا  را  ال.ان.جــی  عرضــه ی جهانــی 
اســت، با فاصله ی زیادی نسبت به سایر 
تولید  هزینه ی  کمترین  تولیدکنندگان، 

گاز طبیعی مایع دنیا را دارد. 
قیمت سربه ســر شدن درآمد و هزینه ی 
تولید گاز در این کشور برای یک محموله 
به مقصد مهمترین  بازار آن )شمال شرق 
آسیا( حدود 4 دالر در هر، یک میلیون 

بی.تی.یو برآورد می شود. 
در صورتــی که ایــن رقم برای ســایر 
روســیه،  جملــه:  از  عرضه کننــدگان 
موزامبیک و آمریــکا بین 5 تا 8 دالر و 
برای اســترالیا  بین 7 تا 11 دالر در هر، 

یک میلیون بی.تی.یو خواهد شد.
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 PDVSA بر اساس قوانین جاری، شرکت
مجاز اســت تا بــا شــرکت های نفتی 
بین المللی مشــارکت داشته اما موظف 

اســت تا بخش عمده ای از سهام آنها را 
در اختیار داشته باشد. مخالفان سیاسی 
 PDVSA دولت مدت ها است برای نجات

نیاز کشور را به مشارکت بخش خصوصی 
اعالم کرده است.

افزایش ظرفیت تولید بزرگ ترین پاالیشگاه هند 

هند در قراردادهای واردات نفت خود از عربستان بازبینی می کند

 ،)IOC( شــرکت دولتــی نفــت هنــد
خرده فروش  و  پاالیشــگر  بزرگ تریــن 
فرآورده هــای نفتی در اين کشــور، در 
اواخــر فوریه اعالم کرد کــه: قصد دارد 
تا با یک ســرمايه گذاري 4/46 میلیارد 
دالری )معادل 329/46 میلیارد روپیه ی 
هنــد( در طــول ســه ســال، ظرفیت 
پاالیشــگاه Panipat را با دو سوم افزايش 
ظرفیــت بــه 500 هزار بشــكه در روز 
برســاند. البته، این شرکت در اعالمیه ی 
خود در کنار افزایش ظرفیت پاالیشــی، 

تولیــد محصوالت پتروشــیمی را نیز از 
تصمیمات مهم طرح توسعه ای این مرکز 
پاالیشی اعالم کرده تا از به خطر افتادن 
تجارت ســنتی فرآورده های نفتی رايج 
در اين شــرکت نیز حمايــت کند، زیرا 
انتظار می رود در طول ده ســال آینده، 
صنایع پتروشیمی  بیشترین کمک را در 
رشــد تقاضای جهانی نفت داشته باشند 
و جایگزین ســوخت حمل ونقل جاده ای 
بــه عنوان عامــل اصلی رشــد تقاضای 
آن شــوند. عالوه بــر آن، هند به عنوان 

ســومین واردکننــده و مصرف کننده ی 
بزرگ نفت در جهان، قصد دارد ظرفیت 
کل پاالیشي خود را در دهه ی جاري به 
طور قابل توجهی افزایش دهد و تا ســال 
2030 مقدار آن را )از 5 میلیون بشکه ی 
فعلي در روز( به دو برابر افزایش دهد، به 
طوری که بتواند عالوه بر تامين تقاضای 
نیاز داخلی، بخشی از مازاد مصرفی خود 

را نیز صادر کند.

دولت هند با درخواست از پاالیشگاه های 
تحــت امر خود خواســت تــا در مورد 
قراردادهــای خریــد نفت از عربســتان 
ســعودی تجدیدنظر کننــد و به تالش 
بــرای کاهش وابســتگی نفــت خود به 

تصمیمات اوپک نیز ادامه دهند. 
هنــد که حدود 60درصــد از 80درصد 
نفــت موردنیاز خود را از خاورمیانه وارد 
می کند، چندین ماه است که از مدیریت 
عرضه ی نفت اوپک پالس ناخشنود بوده 
و از قیمــت باالی نفت که باعث افزایش 
هزینه ی واردات و تورم این کشور شده، 

ناراضی است. 
به همیــن دلیل، مقامات هنــد در ماه 
فوریه، بــار دیگر نارضایتی خــود را از 

تصمیــم اوپک پــالس بــرای ثابت نگه 
داشتن تولید در آوریل نسبت به مارس 
ابــراز کرده و از اوپک پالس که با کاهش 
تولید مصنوعــی، قیمت هــا را باال نگه 

داشته است، انتقاد کرد. 
دارمنــدرا پرادهان، وزیر نفت و گاز هند 
حتی از اظهارات همتای ســعودی خود 
کــه در واکنش به درخواســت دهلی نو 
بــرای افزایش تولید نفت، برداشــت از 
ذخایر را به وی پیشنهاد داده بود، انتقاد 
کرده و بیان وی را غیردیپلماتیک خواند. 
یــک مقام هندی نیز گفت: در حالی که 
خریــداران بر اســاس قــرارداد تجاری 
فیمابین، از نظر حقوقی ملزم به دریافت 
مقادیر ذکر شده در قرارداد هستند، اما 

عربســتان و سایر اعضای اوپک گزینه ی 
کاهش عرضه را در صورت تصمیم اوپک 
مبنی بــر محدود نگه داشــتن تولید و 
تقویــت قیمت ها اتخــاذ می کنند. چرا 
باید مصرف کنندگان هزینه ی تصمیمات 

اوپک را بپردازند؟
پرادهان، در سفر خود به مسکو نیز گفت: 
کاهش تصنعی تولید توسط اوپک پالس 
به منظور باال بــردن قیمت، مورد قبول 
ما نیست. البته وی پیشتر و در سپتامبر 
2020 نیز گفته بود که: هند در جریان 
شــیوع ویروس کرونا و در  دوره ای که 
قیمت نفت به بشکه ای 19 دالر رسیده 
بود، با پر کردن ذخایر اســتراتژیک خود 
از ایــن طریق، بالغ بر 700 میلیون دالر 
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سود نصیب خود کرده است.
به هر ترتیب، اقدامات انجام شده ی مورد 
اشاره توســط اوپک  پالس و عربستان، از 
یک ســو منجر به کمبــود نفت خام این 
کشور در بازار و افزایش قیمت آن شده و 
از سوی دیگر، افزایش تخفیف )فاصله ی 
قیمتی( نفت خام WTI آمریکا نســبت به 
نفت خام برنــت در ماه های اخیر، منجر 

به افزایش تمایل هند بــه واردات نفت 
از آمریکا شــده،  به طوری که، مقدار آن 
در فوریه نســبت به ژانویه با 48درصد 
افزایش به 545300 بشکه در روز رسید. 
در مقابــل، واردات آن از عربســتان که 
بیش از یک دهه دومین تامین کننده ی 
نفت هند )پــس از عراق( بود، در فوریه 
با کاهش 42درصدی نسبت به ماه قبل 

از آن، به روزانه 445200 بشــکه رسید 
که کمترین رقم طی 10 سال اخیر بوده 

است. 
اگرچه، قرار  است هند در ماه های مارس 
و آوریل نیز به روند کاهشی واردات نفت 

موردنیاز خود از عربستان ادامه دهد.

 ، Rys tad Energyبر اساس گزارش موسسه ی
اگرچه صنعت جهانی نفت سال جدید را 
با قیمت های باالتری در مقایســه با 12 
ماه قبل از آن، آغاز کرد اما شرکت های 
مهم نفتی بــه دلیل کاهش 30درصدی 
در قیمت ها در ســال گذشته و علی رغم 
برخــورداری از نقدینگــی مناســب در 
را  احتیاط آمیزتری  برنامه ی  سال جاری، 
در اجرای هزینه های ســرمایه گذاری و 
توسعه ای برای سال های آتی خود اتخاذ 

کردند. 
از طرفی، به نظر می رسد که پیمانکاران 
نفتی انتظار رشــد بهتــری را در تعداد 
پروژه هــای اجرایی نفت و گاز در نواحی 
فراساحلی به خصوص در آب های عمیق 

طی پنج سال آینده دارند. 
به همین دلیــل، آخرین اطالعات اعالم 
شــده توســط موسســه ی فوق نشان 

فعالیت های  توســعه ی   کــه  می دهــد 
فراساحلی نه تنها برای جبران تاخیر در 
اجرای پروژه هــا و کاهش هزینه ها پس 
از شــیوع ویروس کرونا بوده، بلکه برای 
افزایش تولید نفت و گاز تا ســال 2025 

نیز برنامه ریزی شده است. 
در گــزارش جدید این موسســه، تعداد 
پروژه هــای پیش بینی شــده در بخش 
فراســاحلی طی ســال های 2020-25 
برابر 592 مورد بوده، در حالی که تعداد 
آنها طی دوره ی 20- 2016 معادل 335 
و سال هاي 15-2011 معادل 478 مورد 

بوده  است. 
در پنج سال آینده همچنین، بیشترین رشد 
در تعداد پروژه های فراساحلی در آب های 
عمیق است به طوری که به ترتیب از تعداد 
115 و 106 فقره در دوره های 2011-15 
و 2020-2016 بــه رقــم 181 پروژه در 

سال های  25-2020 می رسد.  تحلیل گران 
موسسه ی Rys tad Energy همچنین بر این 
باورند که پــس از کاهش قیمت نفت در 
سال های 15- 2014 و کاهش نرخ اجاره ی  
دســتگاه های حفاری و هزینه ی  اجاره ی 
شناورها، فعالیت در بخش فراساحلی نیز 

صرفه ی  اقتصادی پیدا کرد. 
این در حالی اســت که در سال گذشته 
میــزان نقدینگی شــرکت های نفتی با 
کاهش 200 میلیارد دالری )35درصد( 
مواجه شــد، به طوری کــه منابع مالی 
کافی بــرای پرداخت نقــدی به مالکان 
و شــرکت های پیمانکار را نداشــته اند، 
اما سال جاری شــرایط تا حدودی بهتر 
شــده اگرچه ممکن است تامین تمامی 

هزینه های مورد اشاره میسر نشود.

نفتــی  شــركت  مديرعامــل    V.Hollub

Occidental در آمریــکا اعــالم کــرد که: 

انتظــار نمی رود، توليد نفــت آمريكا به 
سطوح پيش از همه گيري کرونا بازگردد، 

چرا كه اغلب شركت ها به جاي افزايش 
توليد، متعهد به رشد ارزش دارایی ها در 
شرکت خود هســتند. بنابراين احتمال 
اینکه توليد نفت اياالت متحده ی آمريكا 

مجــددا بــه 13 ميليون بشــكه در روز 
برسد، بسیار ضعیف است. او بر اين باور 
است كه در حال حاضر، تمركز شركت ها 
بر بهينه ســازي عمليات و تاسيســات و 

کوتاه
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افزایش بهره وری كنوني آنها اســت و به 
دنبال افزايش هزينه ها نیستند. 

اما وي همچنين به بهبود تقاضای نفت 
به خصوص از سوي چين، هند و آمريكا 
اشاره كرد كه با ســرعتي بيشتر از حد 

انتظار در حال رشد است. 
اين شــركت قبال پيش بينــي  كرده بود 
کــه تقاضای جهانــی نفت تــا نيمه ی 
ســال 2022 به ســطوح قبل از بحران 

همه گيري کرونا بازگردد. 

امــا اكنــون بهبــود تقاضا را تــا اواخر 
ســال جاري و يــا اوايل ســال 2022 
گفت:  مي کند. وی همچنین  پيش بيني 
بازار به ســوي بهبود عرضه و تقاضا در 
حركت اســت و احتماال قيمت نفت خام 
كمي بهبــود مي يابد، اما انتظار نمي رود 
كه به اســتثنای موارد خاص، قيمت ها 
رشــدی باالتر از سطوح كنوني را تجربه 
کنند. وي افزود: اين شــركت نیز مانند 
سایر شــرکت های مهم و معظم نفتی به 

ســوي توليد نفت بدون انتشار گازهای 
گلخانــه اي در حركت بــوده و تاکنون 
راستاي  در  زیادی  ســرمايه گذاري هاي 

اين موضوع انجام داده است. 
او گفت: البته، مشكل اصلي سوخت هاي 
فسيلي نيســتند بلكه آالينده هاي ايجاد 
شــده در زمــان اســتخراج و توليد آنها 
است و هدف Occidental نیز آن است كه 
راهكارهاي عملي جهت كاهش آالينده ها 

در فعالیت های خود ارائه کند.

پیش بینی افزایش تقاضاي جهانی نفت در کوتاه مدت 

به دليل بهبود تقاضاي بنزين در آمريكا 
و با توجه بــه گزارش جديــد اوپك از 
بهبود تقاضاي نفت، هر بشــکه نفت در 
نیمــه ی اول مارس مجددا با قيمت هاي 

باالتري معامله شد. 
اوپک نیز انتظار دارد در ســال 2021، 
ميانگيــن تقاضــاي روزانــه ی  نفت در 
مقایسه با سال قبل، 5/89 ميليون بشكه 
افزايش داشــته باشــد. در حالي كه در 
گزارش ماه فوریه، اوپک افزايش تقاضاي 
روزانه در ســال 2021 را 5/79 ميليون 

بشكه تخمين زده بود. 
اين گروه انتظار داشت كه به دليل توزيع 
گســترده ی واكســن كرونا و دسترسي 
بیشتر مردم جهان به آن، بهبود تقاضاي 
نفــت در نيمه ی دوم ســال با ســرعت 

بيشتري انجام شود. 
براي بــازه ی  زماني پس از آن نیز، گروه 
اوپك تخمين خود از تقاضاي نفت براي 
ســه ماهه ي دوم را به ميزان 310 هزار 
بشــكه در روز كاهش داد، در حالي كه 
در اين گزارش توليد نفت به كشورهاي 
غيرعضو حاضر در گــروه اوپك پالس با 

370 هزار بشــكه در روز افزايش اشاره 
شده است. 

در نتيجه، پيش بيني تقاضاي نفت اوپك 
در سه ماهه ی دوم سال، با كاهش 690 
هزار بشــكه در روز، بــه 27/4 ميليون 
بشــكه در روز خواهــد رســيد، که در 
مجموع، این شــرایط مي توانــد مانع از 
كاهش ســطح محدوديت هــاي توليد و 
افزايش توليــد گروه اوپك پالس حداقل 

در چند ماه آينده شود. 
گــروه اوپك پــالس یک هفتــه قبل از 
انتشــار این خبر تصميم گرفته بود تا بر 
اساس شــواهد جاری بازار از جمله: باال 
بودن موجودي ذخاير جهاني نفت بیش 
از ســطح متوسط پنج ســاله گذشته ی 
آن، آغــاز فصــل تعميــر و نگهــداري 
پااليشــگاه هاي آســيا و همچنین نرخ 
بسیار کم بهره برداري پااليشي در آمريكا 
ميزان توليد نفــت خود را در ماه آوريل 
ثابت نگه دارد و فقط روسيه و قزاقستان 
به ميــزان كمي توليد خــود را افزايش 

دهند.
از طرفی، از ابتداي سال تا اوایل مارس، 

عملكرد بخــش انــرژي در ميان 500 
شــركت بزرگ در بازار بــورس آمريكا، 
نسبت به ساير بخش ها به  طرز معناداري 
بهتر بوده و رشــد شــاخص اين بخش 
باالتر از متوسط شاخص كل اعالم شده 
توسط برخی موسسات معتبر بین المللی 
بوده، به طوری که در مقايسه با رشد 2 
تا 3درصدي شــاخص كل بازار، شاخص 
شركت هاي فعال در بخش انرژي به طور 
متوسط رشد 6/38درصدی داشته است. 
بــه عــالوه، اخيــرا نیــز تحت تاثيــر 
افزايــش قيمت هــاي نفــت  و تصميم 
غافلگیركننده ی  اوپك در رابطه با تدوام 
كاهش سطح توليد، بسياري از بانك هاي 
وال استريت پيش بيني هاي خود از قيمت 

نفت را افزايش داده اند. 
در اوایل مارس، به دليل افزايش ســرعت 
بهبود بازار، انتظار كاهش ذخاير و افزايش 
فعاليت پوشش ريسك معامله گران به خاطر 
تورم، بانک سرمایه گذاریGoldman  Sachs نیز 
پيش بيني كرده است که قيمت نفت خام 
برنت)Brent(  در ســه ماهه ی  سوم سال، به 

75 دالر در هر بشكه افزایش یابد.
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کشف یک میدان نفتی دیگر در چین

شــرکت خدمات حفــاری بیکرهیوز در 
)اوایل  خــود  هفتگی  گــزارش  آخرین 
آوریــل(، اعالم کرد که: با تــداوم روند 
افزایشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، 
شــمار دکل های فعال برای تولید نفت 
و گاز در آمریکا نیز برای هشــتمین ماه 
پیاپی افزایش یافت و نسبت به هفته ی 
پیش از آن )26 مارس( با 13 دســتگاه 
افزایــش به 430 واحد یعنــی باالترین 
تعداد از ماه آوریل 2020 تاکنون رسید. 
 234( اگرچه همچنان حدود 42درصد 
دستگاه( کمتر از زمان مشابه آن در سال 

گذشته است. 
از مجموع این تعداد، 337 دســتگاه در 

بخش نفت، 91 دستگاه در بخش گاز و 
2 واحــد در بخش خدمات متفرقه فعال 

بودند. 
همچنیــن از این مجمــوع، تعداد 391 
دســتگاه از دکل های مورد اشــاره برای 
حفاری افقــی،20 دکل بــرای حفاری 
بــرای حفــاری  دکل  و 19  عمــودی 
جهت دار مورد اســتفاده قرار گرفتند که 
تعداد آنها در آوریل سال گذشته با توجه 
به نوع فعالیت به ترتیب، 583، 30 و 41 

دستگاه بوده است.
در سه ماهه ی نخســت سال همچنین، 
شــمار دکل های فعــال آمریــکا برای 
نخســتین بار از ســه ماه پایانی ســال 

2018، بــرای دو دوره  ی ســه ماهه ی 
پیاپــی افزایش یافته، بــه طوری که در 
سه ماه پایانی 2020، شمار دکل ها 90 
دستگاه و ســه ماه نخست 2021 تعداد 
66 واحــد افزایش یافتــه که همین امر 
حاکی از افزایش مداوم تولید نفت و گاز 
آن در مقایســه بــا دوره ی قبل از اکتبر 

2019 خواهد بود. 
مطالعه و بررسی شــمار دکل های فعال 
برای  آمریــکا، شــاخصی  حفــاری در 
پیش بینی تولید نفت و گاز این کشور در 
آینــده بوده و همواره مورد توجه فعاالن 

بازار نفت در جهان است.

  )Sinopec(بنا بر اعالم شــرکت ساینوپک
چیــن، این شــرکت بــا حفــاری چاه 
خودمختار  منطقــه ی  در    Shunbei-X 42
شــمال غرب  در  واقــع   ،Xinjiang Uygur

و در عمق حــدود 7200 متری، موفق 
به کشــف یک میدان جدید با ذخیره ی 
قابل مالحظه ی نفت و گاز شــده است. 
چاه حفر شده در این میدان، عمیق ترین 
چــاه حفاری شــده ی آســیا در نواحی 
خشــکی اســت و نشــان از پیشرفت، 
توسعه ی تکنولوژیکی و چشم انداز ارتقای 
ساینوپک  شرکت  اکتشافی  فعالیت های 
دارد. تحلیل گران نفتی معتقدند: میدان 
جدیــدShunbei، می توانــد تامین انرژی 
چین به ویژه در مناطق شرقی را امنیت 

بیشتری بخشد. 
در  انــرژی  حــوزه ی  کارشناســان 

موسسه ی بلومبرگ نیز بر این عقیده اند 
ســاینوپک  جدیــد  اکتشــافات  کــه: 
تثبیت  کننده ی چشم انداز این شرکت در 
افزایش تولید نفت و گاز و در راســتای 
اطمینان  بــرای  مرکزی  دولــت  تالش 
بیشــتر از امنیت عرضه ی گاز موردنیاز 
کشــور به ویژه در منطقه ی غرب، طی 
پنج ســال آینده می باشد. آنها همچنین 
بر این باورند که: گاز طبیعی، یک انرژی 
مهم تولیدی این شــرکت اســت که در 
جهت تالش برای کاهــش آالینده های 
زیســت محیطی در چیــن مورد مصرف 

قرار خواهد گرفت. 
حوضه ی Tarim یکی از حوضه های مهم 
اکتشــافی در چهاردهمین برنامه ی  پنج 
ســاله ی چین طــی 25-2021 بوده و 
گاز طبیعی کــه نقش مهمی در کاهش 

انتشــار کربن ایفا می کند در این برنامه 
مورد توجه خــاص قرار گرفته اســت. 
وابستگی چین به واردات نفت و گاز در 
سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته، 
به طوری کــه 46درصد گاز و 73درصد 

نفت مصرفی آن از خارج وارد می شود.
مجمــوع حجــم ذخایر اثبات شــده ی  
نفت و گازی که شــرکت ساینوپک در 
شمال غرب چین کشف کرده بالغ بر 1/5 
میلیارد تن نفت و 74 میلیارد مترمکعب 

گاز طبیعی است. 
سال گذشته، مجموع نفت و گاز تولیدی 
از میادین واقع در منطقه ی شمال غرب 
آن نیز به ترتیــب 6/7 میلیون تن نفت 
و 1/91 میلیــارد مترمکعب گاز طبیعی 

بود.

کوتاه
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پیشی گرفتن انرژی های تجدیدپذیر از سوخت های فسیلی برای تولید برق در 
انگلستان 

انتظار ابرچرخه ی نفتی را نداشته باشید 

بر اســاس اطالعات آماری جدیدی که 
انگلســتان منتشر شده  توســط دولت 
است، تولید انرژی برق از تجدیدپذیرها 
در آن کشور در سال 2020 برای اولین 
بار در مقایســه با ســوخت های فسیلی 
مصرفی برای تامین آن پیشی گرفت، به 
طــوری که در این ســال و در حالی که 
ذغال سنگ از چرخه ی مصرف برای تولید 
برق خارج شــد در مقابل، تجدیدپذیرها 
و ســایر سوخت های فســیلی به ترتیب 
وظیفــه ی تامیــن 42/9 و 38/5درصد 
از بــرق مصرفی  انگلســتان را به عهده 
داشته اند که ســهم سوخت های فسیلی 
در مقایسه با سهم 75/4درصدی آنها در 
ســال 2010 به کمترین مقدار خود در 

2020 رسیده است.

الزم به یادآوری اســت کــه: تولید باد 
در ســواحل انگلستان در سال های اخیر 
بیشترین روند افزایشی تجدیدپذیرها را 
در تولید برق به خود اختصاص داده که 
عمدتا ناشــی از سرعت زیاد باد در طول 
سال در این نواحی و رشد سریع ظرفیت 
نصب شــده ی جدید است، به طوری که 
باد خشکی و دریایی با هم بیش از نیمی 
از انرژی تولیدی توسط تجدیدپذیر را در 
این کشور در سال 2020 تامین کرده و 
تولید رقمی حدود 24/2درصد کل برق 
موردنیاز کشــور توسط نیروی باد انجام 

شده است.
از طرفــی، کل مصــرف نهایــی انرژی 
انگلســتان در ســال 2020  نسبت به 
2019 رقمی حدود 13درصد کمتر بوده 

که در این رابطه، ســهم کاهشی بخش 
حمل ونقل 28درصد است. از دیگر سو، 
به طــور کلی به دلیــل محدودیت های 
ناشی از گسترش بیماری کرونا و کاهش 
شــدید تقاضا توسط بخش های صنعت، 
خدمــات تجــاری و حمل ونقل، مصرف 
انرژی در این بخش ها در کمترین میزان 

خود بوده است. 
انرژی های  اگرچــه در مجموع بخــش 
تجدیدپذیر باعث شده تا این کشور از نگاه 
مقامات اجرایی آن در چالش برانگیزترین 
دوره ی  خود در چندین دهه ی اخیر قرار 
گیرد، با این وجود، در همین مدت کوتاه 
نیز توانسته اســت صنعت برق کشور را 

همچنان سرپا نگه دارد.

با رســیدن قیمت نفت برنت به 70 دالر 
در برخی روزهای ماه مارس و حتی پیش 
از آن، پیش بینی وقوع یک ابرچرخه که 
 )commodities( قیمت نفت و دیگر کاالها
را به سطوح باالتری می رساند، باب شد. با 
 )IEA( این حال، آژانس بین المللی انرژی
در آخریــن گزارش خــود در ماه مارس 
اعــالم کرد که: داده های این نهاد عکس 
آن را نشــان می دهد، زیرا موجودی های 
نفت همچنان باالتر از ســطح یک سال 
گذشته یعنی وقتی ویروس کرونا آغاز به 

همه گیر شدن کرد، می باشد. 
البته، آژانس در این گزارش، مقدار 100 
هزار بشــکه ی دیگر در روز بــه برآورد 
تقاضا برای ســال جاری میالدی افزوده 

و اعالم کرد که در ســال 2021 حجمی 
بالغ بــر 5/5 میلیون بشــکه در روز به 
تقاضای طالی ســیاه اضافه خواهد شد. 
اگرچه، این سازمان همچنین پیش بینی 
کرده است که تولید نفت آمریکا در سال 
2021، به میزان 180 هزار بشکه در روز 

کاهش می یابد.
مانند  عوامــل  از  البتــه، مجموعــه ای 
زمستان سرد در ســه ماهه ی اول سال 
و تقویت اقتصــاد جهانی به دلیل توزیع 
واکسن در فصول سوم و چهارم، موجب 
تقویت افزایش رقم برآوردی آژانس برای 

تقاضا در سال جاری است. 
بر این اســاس، فاصله ی تقاضای جهانی 
نفت در ســه ماهه ی چهــارم 2021 با 

سطح 2019 فقط به 1/4 میلیون بشکه 
در روز خواهد رسید. 

اما این سازمان هشدار داده که با وجود 
کاهش تولید طوالنــی و عمیق اوپک و 
از  متحدانش و همچنیــن پیش بینی ها 
کســری عرضه در بــازار، موجودی های 
نفت همچنان نسبت به سطوح تاریخی 
آن باال است، چراکه در سه ماهه ی دوم 
سال گذشته بشکه های زیادی به انبارها 

سرازیر شده است. 
نفت  ژانویــه، موجودی های  اواخــر  در 
توسعه ی  و  کشورهای سازمان همکاری 
اقتصــادی )OECD(، هنوز 110 میلیون 

بشکه باالتر از یک سال قبل بود. 
از طرفی، هنوز قیمت نفت در بازار روند 
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ثابت افزایشــی به خود ندیــده، چراکه 
نگرانی هایی در مــورد تقاضای نفت در 
اروپا و تعلیق توزیع واکســن آسترازنکا 
در برخی کشورها مانند: ایتالیا، آلمان و 

فرانسه به وجود آمده است. 
به عــالوه، مطلب منتشــره در گزارش 
آژانس و رد احتمال ایجاد یک ابرچرخه 
نیز بــر قیمت نفت اثر منفی گذاشــته 
است. آژانس بین المللی انرژی همچنین 
در تخمینی که ناامیدی ســرمایه گذاران 
را به همراه داشت، اشاره کرده است که: 
برای تقاضای حدود 100 میلیون بشکه 
در روز که ســطح پیــش از همه گیری 
کرونا است، باید تا سال 2023 صبر کرد. 
اگرچه پس از آن نیز، رشــد تقاضا فاقد 

قدرت قبل خواهد بــود، زیرا دورکاری 
به یک رویه تبدیل می شــود و دولت ها 
هم بیشــتر تالش می کنند که از مصرف 

سوخت های فسیلی فاصله بگیرند.
شاید به همین دالیل باشد که بر اساس 
گزارش ساالنه ی چشم انداز انرژی 2026 
ارائه شــده توســط آژانــس بین المللی 
انرژی)IEA( ، بازگشــت تقاضای جهانی 
نفــت که تا قبل از شــیوع فراگیر کرونا 
100 میلیون بشــکه در روز بود، تا سال 
2023 طول خواهد کشید، اگرچه شیوع 
بیماری، یک تغییر همیشــگی در رفتار 
مصرف کنندگان بنزین نیز ایجاد خواهد 

کرد. 
پیش بینی می شــود که تقاضای جهانی 

نفت تا ســال 2026 با رشد 4/4 میلیون 
بشکه ای در روز در مقایسه با سال 2019 
به 104/1 میلیون بشکه در روز برسد و 
در مجمــوع نیز اعالم شــده که: به نظر 
نمی رســد تقاضای جهانی نفت به سطح 
پیش بینی هــای قبل از پاندمی برســد، 
اگرچــه مقدار آن در مقایســه با دوران 

بحران کرونا بیشتر خواهد بود. 
بخش پاالیشگاهی نیز همچنان با مازاد 
ظرفیــت روبــرو خواهد بــود و حداقل 
کاهش 6 میلیون بشــکه ای در روز برای 
این صنعت نیاز اســت تا نرخ متوســط 
ظرفیت پاالیشــی در جهان به ســطح 
معمولی خود که باالی 80درصد اســت، 

برسد.

تصمیم عربستان برای افزایش ظرفیت تولید نفت

یکی از شرکت های نفتی آشنا به کار در 
توسعه ی میادین نفتی شرکت آرامکوی 
عربستان سعودی اخیرا اعالم کرده است 
که آرامکو، به عنوان بزرگ ترین شرکت 
نفتی و صادرکننــده ی نفت در جهان با 
هدف دستیابی به ظرفیت اضافی تولید 
نفت تا میزان 1/15 میلیون بشکه در روز 
تا سال 2024، بار دیگر نسبت به انتشار 
اســناد مناقصه ی توســعه ی مهمترین 
میادیــن نفتــی خــود در نواحی فالت 

قاره ی عربستان اقدام کرده است.
الزم به یادآوری است که پس از کاهش 
شــدید تقاضای نفــت و رونــد نزولی 
غیرقابل انتظار قیمــت آن در نتیجه ی 
گســترش بیماری کووید-19 در ســال 
گذشته، شــرکت نفت آرامکو به عنوان 
مهمترین عضو ســازمان اوپک با هدف 
تقویت بــازار نفت و با دعوت و همکاری 
با تولیدکننــدگان غیرعضو اوپک )تحت 

عنوان اوپک پالس(، در راستای مدیریت 
و ثبات بــازار نفــت، برنامــه ی مدون 
محدودیت تولید نفت را به اجرا گذاشت 
و هم زمان با آن در ژوئن ســال گذشته 
تصمیم به توقف فعالیت های توســعه ای 
شــرکت های حفاریNoble Corporation  و   
Shelf Drilling Holdings Limited  بــه عنوان 

مجریان پروژه ها و توقف فعالیت دکل های 
حفاری آنها در آب های ســاحلی کشور و 

تعویق آن به مدت یک سال گرفت. 
اما ظاهــرا هم اکنون ایــن فرصت برای 
فعالیت های  تــا  فراهم شــده  آرامکــو 
توســعه ای پروژه های متوقف شــده را 
مجددا آغــاز کند و برای این کار در ماه 
آوریل اقدام به اعالم و انتشار مجدد اسناد 
مناقصه ی توســعه ی میدان نفتی زولف 
)Zuluf( کرد. بر اساس برنامه ی قبلی، قرار 
بود تکمیل فعالیت های توســعه ای این 
میدان تا اوایــل 2023 به طول انجامد، 

اما پس از تاخیر حادث شــده، با شروع 
مجدد فعالیت ها کار خاتمه ی اقدامات به 
اواخر 2023 و یــا اوایل 2024 موکول 
شده است که در نتیجه، قرار است تولید 
نفت از این میدان از 825 هزار بشکه در 
روز ـ کنونی ـ بــه کمک 270 حلقه چاه 
و 4 سیستم کابلی GOSPs، با 600 هزار 
بشــکه افزایش به 1/14 میلیون بشکه 
در روز برســد. ذخیره ی نفت و گاز این 
میلیارد  میدان حجمی حــدود 31/31 

بشکه معادل نفت است.
البتــه، فعالیت های توســعه ای میادین 
مرجان و بری )Berri( نیز قبال و از اواخر 
ماه مارس آغاز شده که قرار است تا سال 
2023 تولید نفت میدان مرجان از 400 
هزار بشکه در روز ـ کنونی ـ  به 700 هزار 
بشــکه و میدان بری از 300 هزار بشکه 

به 550 هزار بشکه در روز افزایش یابد.


