فنی
کوتاه

احتمال پر شدن مخازن ذخيرهسازي نفت آمریکا با کاهش ۳۰درصدی تقاضای
پاالیشی و صادرات نفت
بهعل��ت کاه��ش ۳۰درص��دی تقاضای پاالیش��ی و
صادرات نفت ،احتمال دارد مخازن تجاری نفتخام
آمری��کا تا اواس��ط ماه مه س��رریز ش��ود .ش��رکت
 ،Plainاپرات��ور مهمتری��ن خط لوله نف��ت آمریکا،
در اوای��ل ماه آوری��ل و پیش از نشس��ت اضطراری
 Texas Railroad Commissionنام��های
ب��ه قانونگذاران صنعت ان��رژی در تگزاس در مورد
ل��زوم کاهش تولید در پی کاهش تقاضای ناش��ی از
شیوع بیماری کرونا ارسال كرد .در اواخر ماه مارس
 Plainsاز تولیدکنندگان نفتخام درخواس��ت کرد
تا بهعلت پر ش��دن ظرفی��ت ذخایر و همچنین افت
قیمت ،می��زان تولید خود را کاه��ش دهند .انتظار
میرود تقاضای پاالیش��ی آمریکا ب��رای نفتخام با
بیش از ۳۰درصد و بهطور تقریبی  ۵میلیون بش��که
در روز کاه��ش یابد .همچنین طب��ق پیشبینیها،
صادرات نفتخ��ام آمریکا نیز با بی��ش از ۳۰درصد
کاه��ش بهمیزان یک میلیون بش��که در روز کاهش
خواهد داش��ت .تولید آمریکا هماکنون از حدود ۱۳

به  12/4میلیون بش��که در روز کاهش یافته اس��ت
اما انتظار كاهش بيش��تري م��يرود .تولیدکنندگان
ب��زرگ و مس��تقل مانن��دPermian Basin ، :
 Pioneer Natural Resourcesو Parsley
 ،Energyتگ��زاس را مجبور ب��ه اعمال کاهشهای
اجب��اری تولید ب��رای اولین بار در ط��ول نزدیک به
 ۵۰س��ال اخير کردند .اما اغل��ب تولیدکنندگان از
جملهExxonMobil،Chevron ،Occidental :
Petroleum ،EOG Resources ،Marathon
Oil ، Concho Resources ، Diamondback
 Energyو  Devon Energyمخال��ف کاه��ش
اجباری هس��تند .این ش��رکتها معتقدند که بهتر
اس��ت تا روند طبیعی بازار ،ش��رایط را تعیین کند و
اگر الزم بود بهطور طبیعی تولید کاهش یابد ،گرچه
علیرغ��م مخالفتهای وس��یع ،کاهشهای اجباری
تولید در تگزاس در نظر گرفته میش��ود .قرار است
پ��س از توافق گ��روه اوپک پ�لاس در مورد کاهش
تولید  ۱۰میلیون بشکه در روز و پایان جنگ قیمت

یک ماهه عربس��تان سعودی و روس��یه ،در تگزاس
نشس��تی در این خصوص برگزار شود .آمریکا ،کانادا
و دیگ��ر کش��ورها از توافق اوپک پالس در نشس��ت
وزرای ان��رژی G20حمایت میکنند .تولیدکنندگان
آمریکای��ی که مخالف کاهشهای اجباری هس��تند
به کاهش بی��ش از ۳۰درص��دی هزینهها و کاهش
دکلهای حفاری در میادین نفتی اش��اره میکنند.
بس��یاری از ش��رکتها در Permian Basin
بهعل��ت تولید غیراقتصادی ،توق��ف عملیات خود را
آغ��از کردهاند .مدیرعامل ش��رکت Continental
 Resourcesنی��ز که مش��اور کلی��دی ترامپ در
خصوص انرژی است ،به ش��رکتهای  Pioneerو
 Parsleyدر حمای��ت از کاهش اجب��اری در تولید
ملحق ش��ده است .یکی از مشاوران شرکت Texas
 Railroadنیز نس��بت به مداخله دولت در کاهش
اجباری تولید پرداخته و گفته است که هدف اصلی،
جلوگیری از تولی��د غیراقتصادی نفتخام در زمانی
است که عرضه جهانی بسیار بیشتر از تقاضا است.

تالش برای بزرگترین کاهش تاریخی هماهنگ در تولید جهانی نفت
بزرگتری��ن اقتصاده��ای جه��ان در گردهمایی
خ��ود در اوای��ل آوریل ،تصمیم خ��ود را مبنی بر
بزرگتری��ن کاه��ش هماهن��گ تولی��د نفت در
تاریخ برای مقابله با س��قوط بازار نفت ناش��ی از
پاندم��ی ویروس کرونا رقم زدن��د .اگرچه در این
میان و علیرغم مباحث طوالنی در مورد سهمیه
مکزیک ،نتیجهای حاصل نشد .این اعتقاد نیز در
برخی دس��تاندرکاران صنعت جهانی نفت وجود
دارد که وزرای انرژی گروه  ۲۰بیش��تر کلیگویی
ک��رده و جزیی��ات کم��ی را در بیانیه خ��ود ارائه
کردن��د .در بیانی��ه گروه آمده اس��ت" :ما متعهد
هس��تیم كه تمام اقدامات الزم و ف��وری را برای
اطمین��ان از ثبات بازار انرژی انجام دهیم و تعهد
برخ��ی تولیدکنندگان را برای تثبی��ت بازارهای
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انرژی به رسمیت میشناسیم".
اوپک پ�لاس ،به رهبری عربس��تان س��عودی و
روس��یه ،بهط��ور آزمایش��ی موافق��ت کردند که
جمع��ا  ۱۰میلی��ون بش��که در روز تولید خود را
کاه��ش دهن��د .این اتح��اد بهدنب��ال کمکهای
ایاالت متحده آمریکا ،کانادا و س��ایر کش��ورهای
تولیدکنن��ده نفت گروه  ۲۰ب��رای تکمیل توافق،
صورت گرفته و در ادامه اش��اره شده که عالوه بر
 ۱۰میلیون بشکه در روز که اوپک پالس در تولید
نفت خ��ود کاهش خواهد داد 5 ،میلیون بش��که
در روز نیز توس��ط کشورهایی که در اوپک پالس
گنجانده نش��دهاند کاهش خواهد یافت ،بنابراین
در کل ،کاه��ش تولید در ماههای مه و ژوئن برابر
با  ۱۵میلیون بش��که در روز خواهد بود .بر اساس

این توافق در صورت وجود ،عربس��تان سعودی و
روسیه تولید خود را به میزان  ۵/۸میلیون بشکه
در روز کاه��ش میدهند و ای��ن بهمعنای کاهش
حدود  3/5میلیون بش��که در روز برای عربستان
و  ۲میلیون بش��که در روز برای روسیه است .اما
عربس��تان س��عودی تهدید کرده که اگر مکزیک
ب��ه تعهدات خود تا رقم  400هزار بش��که در روز
کاه��ش عرضه عم��ل نکند ،مج��دد آتش جنگ
قیمتها را شعلهور خواهد کرد.
البت��ه این توافق نتوانس��ت مانع کاهش بیش��تر
قیمتها پس از اجالس مورد اشاره شود و برخی
کارشناسان معتقدند که "همهي این کارها هنوز
ب��رای مقابله با کاهش تقاضای  ۲۰تا  ۲۵میلیون
بشکه در روز کافی نیست".
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افزایش حجم ذخيرهسازي مواد نفتی بر روي دریاها
ب��ا توجه به ش��يوع ويروس كرون��ا و كاهش مصرف
نفتخ��ام ،هماكنون ميزان ذخيرهس��ازي اين ماده
افزاي��ش يافت��ه اس��ت و از آنجا كه ذخای��ر مخازن
روي خش��کی به حداكثر ظرفيت خود رس��يدهاند،
تالش براي ذخيرهس��ازي بر روي شناورهاي دريايي
(نفتکشها) رو به افزايش است که چنانچه نگهداری
نف��ت در این نفتکشها به درازا بکش��د پاكس��ازي
آنها نیز زمانبر و پرهزینه خواهد بود .برآورد ش��ده
اس��ت که هماكنون حجم��ی بالغ ب��ر 1/4ميليارد
بشكه ذخيرهس��ازي نفت و فرآوردههاي نفتي و گاز
طبيعي( )LNGدر جهان وجود دارد كه يك ميليارد
بشکه آن در روی خش��کی و  ۴۰۰ميليون آن روی
دریا اس��ت كه تا ۱۵درصد ظرفیت کل نفتکشهای
روی آب را شامل ميش��ود .از طرفی ،طی ماههای
اخیر بیشتر مخازن زميني پر شدهاند و مخازن خالی

دريايي نیز رو به اتمام اس��ت بهطوریکه  ۴۰فروند
نفتکش سوپر تانکر وي.ال.سي.سي )VLCC(.و۲۰
فروند س��وئز مكس ( )Suezmaxنیز به اين حجم
افزوده ش��ده است .حتی شنیده شده که بسياري از
سوپرتانكرها ( )VLCCبرای ذخيرهسازي بلندمدت
نفتخام آماده ميش��وند .در هفت��ه آخر ماه مارس
هزينههاي حمل و ذخيرهس��ازي مواد نفتی بهشدت
افزاي��ش يافته و بازار آن را به يك صنعت س��ودآور
تبديل كرده اس��ت .عليرغم آنك��ه توليدكنندگاني
همچ��ون آمريكا ،نروژ و اوپك پالس بهدنبال كاهش
تولید  ۱۵ميليون بش��كهای بوده و براي بازگرداندن
ب��ازار به حال��ت عادي با مش��كل مواجه هس��تند،
عربس��تان سعودي با افزایش تولید ،بهدنبال افزايش
هزينهه��اي ذخيرهس��ازي و تحت فش��ار قرار دادن
رقب��اي خويش اس��ت .حتي در صورتيكه مش��كل

ذخيرهسازي مرتفع شود ،مشكل بازگرداندن ذخاير
 ۵س��اله به س��طح قبلي كماكان به قوت خود باقي
اس��ت .به هر حال كاهش توليد ،امري است كه بايد
محقق ش��ود و كش��ورهايي مانند روس��يه و اعضاي
اوپ��ك كه به مصرفكنن��دگان بزرگي چون چين و
هند نزديك هستند اثرگذاري بيشتري بر بازار دارند.
از طرفی ،با کاهش ش��دید قيمتها ،توليدكنندگان
ب��زرگ نفتي تعداد دكلهاي خود را با  ۶۴دس��تگاه
كاه��ش به  ۶۶۴واحد رس��اندهاند و پااليش��گاههاي
جهان نیز توليد فرآوردههاي نفتي خود را با شرايط
فعلي کاهش تقاضا تطبیق دادهاند .اما كاهش توليد
پااليش��گاهها ميتواند تعادل ب��ازار را در آينده برهم
بزند و در صورتيكه ب��ازار در ماههاي آتي به حالت
طبيعي خود باز نگردد ،مصرف ذخاير فعلي دش��وار
خواهد بود.

برنامه کویت برای تولید  3/15میلیون بشکه نفت در روز
کویت در حال برنامهریزی برای افزایش تولید نفت
خود بهرقم  3/15میلیون بش��که در روز است .این
مسئله همزمان با از سرگیری تولید نفت در میادین
مش��ترک نفتی در منطقه بیطرف میان عربستان
و کویت میباش��د .تولید نفت کوی��ت طی دو ماه
گذش��ته معادل  ۵۰۰هزار بش��که در روز افزایش
یافته است .طبق اعالم مقامات رسمی شرکت نفت
کویت ،تولید نفت این کشور در ماه فوریه و مارس
بهترتی��ب معادل  2/6و 2/9میلیون بش��که در روز
بوده که در ماه آوریل به  3/15میلیون بش��که در

روز رسید .البته ،مدتی بود که تولید از این میادین
بهعلت مش��کالت سیاس��ی بین دو کشور متوقف
شده بود .تولید میدان  Khafjiکه مالکیت آن در
دست آرامکوی عربس��تان و کویت پترولیوم است
از س��ال  ۲۰۱۴متوقف شده بود .نفت تولیدی این
میدان با درجه اي.پ��ی.آی( 28/5 )APIو گوگرد
2/85درص��د اس��ت .تولی��د می��دان  Wafraکه
مالکی��ت آن در اختیار  Shevronبه نمایندگی از
عربستان و کویت پترولیوم میباشد از سال ۲۰۱۵
متوقف ش��ده بود .نفت تولیدی ای��ن میدان نیز با

درجه اي.پی.آی  24/5و گوگرد 3/88درصد است.
این میادین در مجم��وع ظرفیت تولید  ۵۵۰هزار
بش��که نفتخام در روز را دارند که از سال ۱۹۷۰
طبق توافق دو کش��ور مقرر شد بهصورت مشترک
مدیریت شوند و تولیدات آنها نیز بهصورت مساوی
بین دو کشور تقس��یم شود .طبق اعالم وزیر نفت
کویت در هفت��ه اول فعالیت مجدد ،در مجموع 2
میلیون بش��که نف��ت از این میادین تولید ش��د و
اولی��ن محموله صادراتی آنها نی��ز در اوایل آوریل
به نفتکش یک مشتری آسیایی تحویل داده شد.

چشمانداز انرژی روسیه؛  ،۲۰۳۵کاهش تولید نفت و افزایش تولید گاز
دول��ت روس��یه اوای��ل م��اه آوری��ل اس��تراتژی دهد .در سایت رسمی وزارت انرژی روسیه در این همچنین انتظار دارد که صادرات نفتخام خود را
جدی��د انرژی خ��ود را اعالم كرد ک��ه در آن و در زمینه آمده ،بر اس��اس پیشبینیهای خوشبینانه طی  ۱۵س��ال آینده کاهش دهد .این اس��تراتژی
بدبینانهترین سناریویی که ممکن است پیشبینی نیز ،انتظار م��یرود تولید نفتخام آن کش��ور در پیشبینی میکند که صدور نفتخام آن تا س��ال
شود ،تصمیم دارد تا تولید نفتخام خود را تا سال س��ال  2035نی��ز در همان س��طح س��ال  ۲۰۳۵ ۲۰۱۸بین  4/89-5میلیون بش��که در روز باشد
 ۲۰۳۵بهحدود  9/84میلیون بشکه در روز کاهش یعنی  11/145میلیون بشکه در روز باشد .روسیه که این رقم از  5/23میلیون بشکه در روز در سال
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 ۲۰۱۸کمتر اس��ت زیرا پیشبینی شده که تقاضا
برای نفت ممکن است تا قبل از پایان سال ۲۰۳۰
به اوج خود برس��د که همزمان با کاهش س��رعت
تقاضای جهانی نفت پس از سال  ۲۰۲۵است.
با اش��اره به اینکه اقدامات هماهنگ شده با اوپک
بین س��الهای  ۲۰۱۷ت��ا  ۲۰۱۹بهتعادل عرضه و
تقاضا در بازار کمک کرده اس��ت ،این اس��تراتژی
همچن��ان امکان اق��دام همکاری با اوپک و س��ایر
تولیدکنندگان را بیش��تر فراه��م میکند .در این
استراتژی آمده است" :وضعیت ناپایدار و در معرض

تهدیدهای مختلف ،ممکن اس��ت مس��تلزم ادامه
اقدامات هماهنگ شده توسط صادرکنندگان نفت
باشد .زیرا عواملی از جمله وضعیت اقتصاد جهانی،
بازارهای مالی ،تولیدات نفتشیل و تاثیر همهگیر
وی��روس کرونا و ...همچنان ب��ر بازارهای انرژی در
کوتاهم��دت تاثی��ر خواهند داش��ت ".در مقابل ،بر
اساس استراتژی جدید ،رشد قابلتوجهی در تولید
گاز طبیعی و  LNGروس��یه طی  ۱۵سال آینده
نش��ان داده ش��ده و همچنین تکمیل طرح ایجاد
بازار جهان��ی گاز را پیشبینی میکند ،که موجب

همگرا ش��دن قیمتهای منطقهای آن خواهد شد.
روس��یه پیشبینی تولید گاز طبیعی خود را برای
س��ال  ۲۰۳۵از  860به  1000میلیارد مترمکعب
افزایش داده است ،این رقم قبال بین  ۸۵۰تا ۹۲۴
میلیارد مترمکعب بود .این برنامه همچنین اش��اره
میکند ک��ه ،پیشبین��ی میش��ود تولید LNG
روس��یه نیز تا س��ال  ۲۰۳۵به  ۸۰تا  ۱۴۰میلیون
تن در سال افزایش یابد ،که این افزایش نسبت به
برنامه قبلی ساالنه  ۷۰تا  ۸۲میلیون تن برای سال
 ۲۰۳۵بیشتر خواهد بود.

انتظار تخفیف بیشتر خریداران آسیایی نفتخام از عربستان
همزم��ان با آم��اده ش��دن تولیدکنن��دگان عمده
نفت برای اعالم ماهانه قیمتهای رس��می فروش
نف��ت برای بارگیری در ماه م��ه ،جنگ قیمتی که
آرامکوی عربستان با اعالم تخفیفهای سنگین در
ماه گذش��ته آغاز کرده ب��ود ،میتواند ادامه یابد و
قیمت نفت را که به حداقل  18ساله خود رسیده،
تحت فشار بیشتری قرار دهد .بر اساس نظرسنجی
معمول انجام ش��ده ماهانه از فعاالن بازار توس��ط
موسس��ات معتبر نفتی ،با توجه به کاهش ش��دید
تقاضا ،انتظار میرود قیمت نفتس��بک عربستان
برای بارگیری در ماه مه به مقصد آسیا با تخفیفی

بهمیزان یکونیم تا  ۴دالر در هر بش��که نسبت به
ماه قبل اعالم شود .بازه وسیع قیمتی در نظر گرفته
بهعلت درجهي باالی عدم قطعیت در شرایط فعلی
بازار اس��ت .به گفته یکی از فعاالن بازار با توجه به
ش��رایط آربیتراژ بین محمولههای دیگر و در سایر
بازارها ،میزان تخفیف برای نفتس��بک عربستان
میبایس��ت در ح��دود  ۳دالر در هر بش��که اعالم
ش��ود .طبق نتایج نظرس��نجی مذک��ور ،همچنین
انتظ��ار میرود قیمت نفت متوس��ط عربس��تان با
تخفیفی بهمیزان یکونیم تا  ۲دالر در هر بش��که
نس��بت به ماه قبل اعالم شود ،زیرا بهدلیل شرایط

ب��ازار ،موقعی��ت نفتخامهای متوس��ط در ماه مه
بهتر از سبک خواهد ش��د .یکی از خریداران نفت
مستقر در چین میگوید :با توجه به افزایش کرایه
حمل نفت و رقاب��ت در آربیتراژ محموالت ،انتظار
ما بیش��تر از ارقام ف��وق و تخفیف بهمیزان حداقل
 ۴دالر در هر بشکه اس��ت .وی اضافه میکند که:
ممکن اس��ت چین كموبیش تقاضای خرید داشته
باش��د اما چرا آنه��ا این تقاضای خ��ود را در قالب
قرارداده��ای اجب��اری بلندمدت اع�لام کنند در
حالیک��ه در ب��ازار روزانه تک محمول��ه همچنان
شاهد تخفیفات بیشتری هستیم.

مواجهه روسیه با "مشکالت بزرگ اقتصادی" در قیمت  ۲۵دالری هر بشکه نفت
س��وروخین ،مع��اون وزیر انرژی روس��یه در اواخر
م��اه مارس اعالم كرد که در ح��ال حاضر با توجه
ب��ه وج��ود وضعیت بیم و ه��راس در بازار ،قیمت
نفت پایینتر از قیمتهای منصفانه آن اس��ت و در
صورتیکه  ۲تا  ۳سال در سطوح فعلی ثابت بماند،
اقتصاد روسیه دچار مش��کالت بزرگی خواهد شد
اگرچه سیستم مالیاتی انعطافپذیر روسیه و ذخائر
مناسب طال و ارز ،به این کشور کمک میکند تا با
ش��رایط اقتصادی فعلی سازگار باشد .البته چندی
پیش وزی��ر اقتصاد روس��یه تخمی��ن زده بود که
ذخائر این کش��ور بهمیزانی است که بتواند بهمدت
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 6تا  10س��ال ،افت قیمت نفت به  ۲۵تا  ۳۰دالر
در هر بشکه را پوشش دهد .البته ،مقامات روسیه
معتقدند که ،همزمان با بهبود تقاضا در بلندمدت،
قیم��ت نفت ب��ه رقم منصفانه  ۴۵ت��ا  ۵۰دالر در
هر بش��که افزایش خواهد یافت .روسیه پیشبینی
میکند قیمت نفت در اواخر سال افزایش پیدا کند
که البته به شرایط مربوط به ویروس کرونا بستگی
دارد .با اینحال ،اگرچه ش��رکتهای نفتی روسی
مختارند تولید خود را از ابتدای ماه آوریل افزایش
دهن��د اما معاون ان��رژی روس��یه ،نمیتواند اعالم
قبل��ی کش��ورش را مبنی بر افزای��ش روزانه ۵۰۰

هزار بش��کهای تولید نفت تایید کند ،وی میگوید:
شرکتهای روس��ی ش��رایط بازار را میسنجند و
بر اس��اس صرفه اقتصادی به تولی��د میپردازند و
ما نمیتوانیم در ب��ازار بهصورت مصنوعی دخالت
کنیم .سوروخین میگوید :روسیه با هیچ کشوری
جنگ ن��دارد و با وجود عدم تمدی��د توافق اوپک
پ�لاس جهت کاه��ش تولید ،ب��ر روی همکاری با
اوپک حساب میکند .وی میگوید :ما باید با اوپک
به توافق برسیم ،اوپک سازوکار مناسبی در جهت
مباحثه و به مش��ارکت گذاش��تن نظرات و هدایت
فعالیتها دارد و ما نیز به این سازوکار نیاز داریم.
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ایتالیا و بحران حملونقل دریایی در اثر کرونا
از اوای��ل ماه مارس گذش��ته برخی از صاحبان
کش��تی در بازار حمل ف��رآورده در غرب کانال
س��وئز نس��بت به بارگیری فرآوردههای نفتی
در بنادر ایتالیا بهدلیل ش��یوع ویروس کرونا و
گذراندن الزام��ی دوره قرنطینه تمایل کمتری
نش��ان میدهن��د .ش��ایان ذکر اس��ت بهعلت
قرنطینه ،برخی بنادر از پذیرش کش��تیهایی
ک��ه در ایتالی��ا بارگیری ی��ا تخلی��ه کردهاند،
اجتناب میکنند ،حتی در بندر Novorossisk
روسیه نیز از پذیرفتن کشتیهایی که در دوره
 ۱۴روز قرنطیه در ایتالیا تخلیه داش��تهاند نیز
خودداری شده است .فعاالن بازار اعالم کردهاند
بهدلیل گس��ترش بیماری  covid-۱۹در این
کشور ،ممکن اس��ت در کوتاهمدت از تخلیه و
بارگیری کاال و مواد نفتی خبری نباش��د .یکی
از صاحبان کش��تی اعالم کرد که ما در ایتالیا

بارگیری انجام نمیدهیم و در حال تالش برای
جلوگی��ری از انجام آن هس��تیم اما در صورت
توافق در مورد تامین هزینهها و حق بیمه و نیاز
به تعمیر کشتی میتوانیم با هم مذاکره داشته
باشیم .بههر ترتیب هر کشتی که مایل به ورود
به بازار اس��ت باید یک دوره  ۱۴روزه قرنطینه
را بگذران��د .اما در اس��پانیا عملیات بارگیری و
تخلیه در بنادر آن علیرغم قرنطینه شدن این
کش��ور ادامه دارد و برخی کارشناس��ان اعالم
کردند هیچگون��ه قرنطینه برای کش��تیهایی
که وارد بنادر اس��پانیا میش��وند ،اعمال نشده
اس��ت .بهطور کلی ،فعاالن ب��ازار در مدیترانه
معتقدند که شرایط میتواند خیلی سریع تغییر
کند و ش��رایط موجود ثاب��ت نمیماند .البته،
نماین��دگان انجمن حملونقل ایتالیا ،در همان
زمان طی یک نامه به دولت هش��دار دادند که

صنع��ت حملونقل در ایتالی��ا در معرض خطر
اس��ت و نیاز به حمایت دول��ت دارد ،همچنین
آنه��ا گفتند که برخی بن��ادر خارجی ،از جمله
در ح��وزه اتحادی��ه اروپا و حتی خ��ارج از آن،
دسترس��ی به کش��تیهای ایتالیایی را بهدلیل
نگرانی در مورد وی��روس کرونا محدود کردند
و این امر باعث ش��ده اس��ت ک��ه تغییرخدمه
کش��تیها نیز در بنادر بهس��ختی انجام پذیرد.
از ابت��دای م��اه م��ارس بن��در Novorossiisk
در دری��ای س��یاه متعلق به روس��یه عبور آزاد
برای کش��تیهایی که از چی��ن ،ایران ،ایتالیا و
كرهجنوبی عبور کردهاند را محدود کرده است
و همچنین این کشتیها بهمدت  ۱۴روز اجازه
ورود پی��دا نمیکنن��د و حتی اگ��ر یک خدمه
کش��تی از آن کشورها باش��د ،باز هم  ۱۴روز
اجازه ورود به روسیه را ندارند.

تشدید اقدامات احتیاطی پاالیشگاههای اروپا علیه شیوع ویروس کرونا
از اواسط ماه مارس گذش��ته ،همزمان با همهگیری
ویروس کرونا در سراس��ر اروپا ،پاالیش��گاههای این
منطقه اقدامات احتیاطی خ��ود را جهت جلوگیری
از شیوع ویروس کرونا و مقابله با تاثیرات آن شدیدا
افزایش دادند .اگرچه فعالیتهای عملیاتی در اغلب
پاالیش��گاهها در اروپا همچنان به قوت خود باقیست
اما در برخی از آنها از جمله در ش��مالغرب ،ش��اهد
کاه��ش تولی��د و حتی توق��ف فعالیت هس��تیم .به
اعتقاد برخی تحلیلگران ،پاالیشگاههای اروپایی دیر
یا زود مجبور به کاهش حجم تولیدات خود هستند
چراکه تقاضا بهعلت ش��یوع وی��روس کرونا در حال
کاهش اس��ت .دلیل اینکه برخی از پاالیش��گاههای
دیگ��ر نیز کاهش تولید خود را به تعویق انداختهاند،
افزایش س��ود پاالیشی ناش��ی از سقوط قیمت نفت
بوده است .بههر حال در صورت نبود تقاضا ،افزایش

س��ود پاالیش��ی به هر میزانی هم که باشد ،اهمیتی
ندارد .ایتالیا و اسپانیا محدودیتهای بیسابقهای را
در جهت جلوگیری از ش��یوع وی��روس کرونا اعمال
کردهاند که موجب کاهش شدید پروازها ،مسافرتها
و ...شده که نهایتا باعث افت تقاضا برای فرآوردههای
نفتی شده که ممکن اس��ت در ماههای آتی به  ۳تا
 ۴میلیون بش��که در روز نیز برس��د .همزمان ،برخی
از پاالیش��گاهها قصد دارند تعمی��رات فصلی خود را
زودت��ر از موع��د برنامهریزی ش��ده ،یعنی در آوریل
بهجای ماه مه اجرایی کنند که برخی پاالیشگاههای
موجود در ایتالیا ،آلمان ،هلند و رومانی از جمله آنها
هس��تند .برخی از پاالیشگاهها نیز بهدنبال گسترش
حج��م فعالیتهای مربوط ب��ه تعمیرات فصلی و در
دس��ت اقدام خود هستند .این روند احتماال با توجه
به ش��رایط فعلی اقتصادی و کاه��ش میزان تقاضا،

ادام��هدار خواهد بود .البته ،ش��یوع ویروس کرونا در
برنامه تعمیرات فصلی برخی از پاالیشگاههای دیگر
تاثیر عکس داش��ته و موجب ش��ده ای��ن برنامه به
تعوی��ق بیفتد و ی��ا با حجم بس��یار کمتری اجرایی
ش��ود .بهعنوان مث��ال :پاالیش��گاه Sannazzaro
با مالکیت ش��رکت انی در ایتالیا ک��ه قرار بود طبق
برنامهریزیها از اواسط مارس تعمیرات دورهای خود
را انجام ده��د ،بهعلت جلوگیری از ش��یوع ویروس
کرونا به تعویق فعالیته��ای غیرضروری پرداخته و
با کاه��ش تولید به فعالیت خ��ود ادامه میدهد .در
مقابل ،تا اواسط مارس شیوع ویروس کرونا در برنامه
تعمیرات دورهای پاالیش��گاههای پرتغال و اسپانیا و
برخی نواحی دیگر تغییری ایجاد نکرده اما اقدامات
کنترل��ی س�لامت کارکن��ان ،افزای��ش فعالیتهای
دورکاری دورهای و ...در آنها تشدید شده است.
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