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برنامه ی بایدن برای توقف حفاري های جدید نفت و گاز با هدف کاهش روند 
"تغییرات آب وهوایی" 

پیش بینی صندوق بین المللی پول از قیمت نفت در سال جاری 

با آغــاز به کار رئیس دولــت جدید در 
آمریکا، جو بایدن با چرخشی در خالف 
جهت سیاســت های دولــت قبلی و با 
هدف اصالح بخشی از سیاست ها و فشار 
بر آحاد کشــور در راســتاي استفاده از 
انرژی هاي سبز )براي مبارزه با تغییرات 
اقلیمــی و آب وهوایی(، بالفاصله در 24 
ژانویه بر اســاس دســتورالعملی، توقف 
عملیــات جديــد حفــاري در اراضی و 
آب های فدرال در نواحی مشخص شده 
را تمديــد كرد. بر اســاس اقــدام فوق، 
ســازمان هاي فــدرال ملزم بــه رعايت 
ممنوعيت حفــاري در حوزه هاي تعیین 
شده هســتند اگرچه مهلت قانوني 60 
روزه اي كــه وی به منظورتوقف عملیات 
حفاري برای اســتخراج نفــت و گاز در 
اراضي و آب هاي فدرال به شــركت هاي 
مذكور داده اســت، تصمیم جدید وي را 

در این مسیر يك گام جلوتر مي برد. 
البتــه، این اقدام بایدن بــا واکنش های 
تند دســت اندرکاران صنعــت نفت در 
آمریکا روبرو شــد. زیــرا انتظار نمی رود 
کــه  آمریــکا  نفــت  تولیدکننــدگان 
سال هاســت مجوز حفاری بر روی این 
اراضی را دارند، در کوتاه مدت و میان مدت 

بتوانند تغییرات زیــادی در فعالیت ها و 
خود  شده ی  انجام  ســرمایه گذاری های 
بدهند. شركت هاي كوچك و مستقل در 
زمينه ی حفاري هاي نفت شــيل، به ویژه 
آنهایی کــه فعالیت  زیادی در زمین های 
فدرال انجام می دهند، نیز نگران اجرای 

این اقدام هستند. 
البته، بایدن چند روز پس از دستور فوق 
بالفاصله اعالم کــرد تولید برق با نصب 
توربین های بادی در دریاها را نیز یکی از 
راه حل های مناســب در کاهش تغییرات 
اقلیمی می داند که باید  تا ســال 2030 

به دو برابر مقدار کنونی افزایش یابد. 
وی همچنین تاکید کرد که کشــورش 
باید در این مسیر هدایت کننده ی مسیر 
تغییرات اقلیمی در جهان باشد و اضافه 
کــرد: تا همین حاال هــم خیلی معطل 
کرده ایم و دیگــر نمی توانیم صبر کنیم.

وی افزود: درست همان طور که نیازمند 
یک واکنش منسجم ملی بر علیه شیوع 
ویروس کووید-19 هســتیم، به شــدت 
نیازمند یک واکنش منســجم ملی برای 
مقابله با بحران اقلیمی نیز هســتیم. از 
نظر بایدن، مشــکل تغییرات اقلیمی به 
عنوان یک مسئله ی "امنیت ملی" و هم 

"سیاست خارجی" در اولویت قرار خواهد 
گرفت.

بایدن همچنین دســتور داد تا اجاره ی 
نواحی فدرال برای اســتخراج نفت و گاز 
و همچنین برداشــت از منابع زیرزمینی 
آب را "در حــد ممکــن" متوقف کنند 
و قراردادهــای فعلــی آن را نیــز مورد 
بازبینــی قرار دهنــد. وی قصــد دارد 
حداقل 30درصد زمین ها و سواحل آبی 
دولت های فدرال را تا سال 2030 تحت 

حفاظت قرار دهد. 
استخراج  محیط زیســت  کارشناســان 
سوخت های فســیلی از زمین های ملی 
را منشــأ اصلی حجمی بالــغ بر حدود 
یک چهــارم مجمــوع دی اکســیدکربن 
منتشره در آمریکا می دانند. عالوه بر آن، 
بایدن قصد دارد تا در ادامه ی کار دولت 
خود در حوزه ی نفت و گاز، مجوز ساخت 
خط لولــه ی انتقال نفت کانادا به آمریکا 
)Keys tone XL( را لغو کند و به معاهده ی 
اقلیمی پاریس نیز برگردد. همچنین در 
برنامه های بلندمدت او بازگشت به برجام 
)و لغو تحریم های نفتی ایران( و ادامه ی 
فشــار بر روسیه برای رســاندن گاز به 

آلمان قرار دارند.

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش 
خود با عنوان: دورنمای اقتصادی جهان، 
پیش بینی کرده است که میانگین قیمت 
هر بشکه نفت )را که بر اساس میانگین 
قیمت های نفــت برنت، فاتــح دوبی و 
محاسبه  آمریکا  وست تگزاس اینترمدیت 

می کند( در ســال 2021 به حدود 50 
دالر خواهد رســید  که 20درصد بیشتر 
از میانگین ســال 2020 )41/29 دالر( 
خواهد بود اما همچنان کمتر از میانگین 
ســال 2019 است. این مرکز در گزارش 
مــاه اکتبر خود متوســط قیمت جهانی 

نفت را برای ســال 2021 معادل46/70 
دالر پیش بینی کرده بود.

صنــدوق در گــزارش خــود همچنین 
واکســن  پیش بینی کــرد که عرضه ی 
را  جهــان  اقتصادهــای  کوویــد-19، 
در نیمه ی دوم ســال تحکیــم خواهد 
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بخشــید و انتظار دارد اقتصاد جهانی در 
ســال های 22-2021 به ترتیب، 5/5 و 
4/2درصد رشــد را تجربه کند که برای 
ســال 2021 به میزان 0/3درصد بیشتر 
از مقدار آن در مقایسه با رقم پیش بینی 
شــده در گزارش ماه اکتبر می باشــد و 
منعکس کننده ی انتظارات ناشی از تاثیر 
بــر فعالیت های  مثبت توزیع واکســن 
اقتصــادی در ادامــه ی ســال و تاثیــر 

سیاست های حمایتی بیشتر در تعدادی 
از اقتصادهای بزرگ جهان است. اقتصاد 
جهان در سال 2020 رشد منفی حدود 
3/5درصدی داشت که 9درصد بیشتر از 
نرخ پیش بینی شده در گزارش ماه اکتبر 
اســت. انتظار می رود اقتصاد آمریکا نیز 
پس از رشد منفی 3/4درصدی در سال 
گذشته، در 2021 رشد 5/1درصدی را 

تجربه کند.

صنــدوق بین المللــی پول نرخ رشــد 
اقتصادی عربستان، به عنوان بزرگ ترین 
صادرکننده ی نفت جهان را برای ســال 
2021 معادل 2/6درصد پیش بینی کرده 
که در مقایسه با رشد منفی 3/9درصدی 
آن در سال 2020 بهبود نشان می دهد 
و رشد منفی سال گذشته ی اقتصاد این 
کشور نیز تا حدود زیادی به دلیل سقوط 

قیمت نفت بود.

تصمیم آرامکو برای عرضه و فروش بیشتر سهام 

رئيــس صنــدوق ســرمایه گذاری ملي 
  "Public Investment Fund (PIF("عربستان
در اواخــر ژانویه اعالم کرد که شــركت 
دولتــي نفت ایــن کشــور )آرامكو(، به 
عنوان بزرگ ترین شــرکت نفتی منطقه 
و عربســتان اجازه دارد تا با هدف تامین 
منابــع مالی مــورد نیاز بــرای اجرای 
طرح هــای بلندپروازانه ی خــود به ویژه 
احداث ســاخت شــهر عــاری از کربن 
و هوشــمند "نئــوم" و علی رغــم اعالم 
برنامــه براي فروش بخشــی از خطوط 
لوله ی انتقال نفت خود با کســب حدود 
10 ميليارد دالر منابع مالي، نســبت به 
فروش بخش دیگری از سهام شرکت در 

شرایط مناسب بازار نیز اقدام کند. 
بــه عــالوه، بــه مــوازات آن در حال 
برای ســرمایه گذاران  وام  آماده ســازی 
بالقــوه برای احــداث خطــوط لوله ی 
نفت به ميزان 5/7 میلیارد دالر اســت. 
همچنیــن، اين شــركت مذاكرات خود 
را با وام دهندگان جهت تامین شــرایط 
مطلــوب و ارائه ی بســته هاي مالی به 
ســرمایه گذاران عالقه مند در طرح های 

اقتصادی کشور آغاز كرده است. 

اهداف برنامه ی توسعه ای اين مرکز مالی 
در عربســتان برای دوره ی 25-2021 و 
افزايش دارايي های تحت مديريت تا رقم 
1/07 تريليون دالر اســت، به طوری که 
21درصد آن در بخش هاي جديد و برای 

رشد و توسعه ی کشور مي باشد. 
اگر ایــن مرکز مالی تا ســال 2025 به 
اهــداف خود )کســب رقــم مالی1/07 
تريليون دالر(  برسد، یکی از بزرگ ترین 
صندوق هــای ثروتمند در جهان خواهد 
بود. البته، فروش سهام بیشتر در آرامکو 
با توجه بــه اینکه  فروش عرضه ی اوليه 
بیش از یک سال پیش برنامه ریزی شده 
بود، اما طبق برنامه انجام نشــد و حتی 
بــه دلیل تالطم بازار و قیمت های پایین 
نفــت، چندین بار نیز به تاخیر افتاد، لذا 
مرحلــه ی دوم عرضه می تواند چالشــی 

برای این مرکز به حساب آيد. 
ســعودی ها در ابتدا قصد داشتند سهام 
آرامکو را در بورس اوراق بهادار کشــور 
)Tadawul( و یــک بــازار بــورس بزرگ 
بین المللــی ديگر نیــز ارائــه کنند به 
طوری که بازارهــاي معتبر بورس لندن، 
نیویــورک، توکیــو و هنگ کنــگ نیز 

همگي در آن رقابت داشــته باشند، اما 
در نهايــت، به دليــل تقاضای ضعیف و 
کم ســرمایه گذاران وقت و احتمال قرار 
گرفتن مقامات پادشــاهی عربستان در 
معــرض پرونده های حقوقی )به ویژه در 
لیســت بازار بورس نیویورک(، حاکمان 
اين كشــور مجبور شدند عرضه ی سهام 

مذکور را محدود کنند. 
آرامکو اولین بار در دســامبر 2019 در 
بازار بورس عربســتان وارد شد و قیمت 
اوليه ی ســهام خــود را نیــز 32 ریال 
ســعودی )معــادل 8/53 دالر آمريكا( 
تعيين کرد که معــادل کف محدوده ی 
قيمتي بزرگ ترين ليست سهام در تاريخ 

بازار بورس جهاني قرار داشت. 
پیشــتر هزينه هاي ســرمايه ای  آرامكو 
خود را كاهش داده بود و فروش ســهام 
بــه روش جدید، تنها گام منطقي بعدي 
براي جبران كســري بودجه ی آن است. 
برای دســتیابی به اهداف خــود نیز از 
مشــاوران صاحب نظــر و قدرتمنــدي 
نك  ن  و با همچو
در  كــه  وال اســتريت  ســرمايه گذاري 
امارات متحده ی عربی   Adnoc با  معامالت 

کوتاه
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ادامه ی زیان مالی شرکت اکسون موبیل در سال 2۰2۰ 

افزایش عملیات حفاري چاه های نفت با آغاز سال جدید 

بنا بر اعالم گزارش كميسيون امنیت بازار 
بورس و اوراق بهادار آمریکا، شركت نفتی 
بزرگ ترین   ،)Exxon Mobil(اکسون موبیل
شــركت نفت و گاز آن کشور، به دلیل 
تداوم کاهش قیمت نفــت در بازارهای 
جهانــی، در حال ثبت یــک حد نصاب 
دیگر زیان مالی در سه ی ماهه دیگر سال 
2020 است که چهارمین دوره ی متوالی 
در این سال  مي باشد. به گفته ی مقامات 
اين شــركت، خســارت مالی 18 تا 20 
میلیارد دالري  شــرکت در سه  ماهه ی 
چهارم به عالوه ی خســارات مالی وارده 
ناشــی از کووید-19، کاهــش تقاضای 
نفت و ســقوط قیمت ها در طول ســال 
2020، بر فعالیت بخش های باالدســتی 
بسزایی  تاثیر  پایین دســتی شــركت  و 
گذاشته اســت. زيان مالی اکسون موبیل 
در ســه ماهه ی ســوم، حدود 17 تا 20 

میلیارد دالر بود. بر اساس اطالعات ارائه 
شــده، احتماال افزايش قيمت هاي گاز و 
مایعات گازی در ســه  ماهه ی چهارم تا 
حدودی منجر به افزایش درآمد آن شده 
اســت، اين رقم در مقایسه با درآمد سه  
ماهه ی  ســوم )بين 200 میلیون دالر تا 
یک میلیارد دالر( بیشــتر بوده و نسبت 
بــه ضــرر 400 میلیــون دالري بخش 
باالدســتی گاز و مایعات گازی در ســه  
ماهه ی ســوم نيز با زيان كمتري روبرو 

است. 
با ایــن حال تاثیر منفی کاهش ســود، 
روند افزايشي درآمد حاصل از باال رفتن 
قیمت هــای نفت و گاز را تحت الشــعاع 
قــرار داده اســت. داده هــاي شــركت 
اکسون موبیل نشان مي دهد، در حالی که 
بخش فرآورده هاي شــیمیایی در تالش 
است تا سود خود را افزایش دهد، بخش 

پایین دستی در سه  ماهه ی چهارم نسبت 
به سه  ماهه ی سوم، با ضرر دیگری مواجه 
شده است و آن هم به دلیل تاثیر مثبت 
افزایــش 200 تــا 400 میلیون دالری 
ناشي از بهبود سود فروش فرآورده هاي 
شــیمیایی اســت. اين شــركت در سه 
 ماهه ی ســوم، سود 700 میلیون دالري 
را در بخش فرآورده هاي شیمیایی خود 

به ثبت رسانده است. 
ارزش سهام اکسون موبیل در سال 2020 
نســبت به 2019 به ميــزان 41درصد 
کاهــش یافتــه و تعــداد بیشــتری از 
سهامداران و سرمایه گذاران شرکت نیز با 
گذشت زمان، خواستار تغییرات اساسي 
در اهداف شرکت و سرمایه گذاری بیشتر 

در بخش انرژی های پاک هستند.

بزرگ تريــن شــركت هاي ارائه دهنده ی 
خدمات فنی در میادین نفتي از افزايش 
پرداخت هــا در صنعت نفــت جهان در 
ادامه ی سال 2021 خبر دادند كه نشان 
از چشم انداز تقویت افزايش قيمت نفت 
دارد. شــركتSchlumberger ، بــه عنوان 
بزرگ ترين شــركت خدمــات نفتي در 

جهان نیز در اواخر ژانویه اعالم کرد كه 
مجموع درآمد آن در اواخر سال 2020 
بيــش از ميزان انتظــار، افزايش يافته و 
پيش بيني كرده اســت كه در فصل آتی 
نیز ميزان پرداخت ها توســط مشتريان 
خارجــي  آن )شــركت هاي كارفرمــا( 

افزايش يابد. 

شــركت Halliburton نیــز اعالم کرد که 
بازارهــاي جهاني نفت ممكن اســت در 
نيمه ی دوم ســال 2021 شاهد رشد دو 
  BakerHughesرقمي باشــند،  در حالي كه
بهبــود نســبتا كمــي در فعالیت های 
نفتی نواحــی آمريكاي التيــن، درياي 
شــمال و خاورميانه پيش بيني می کند. 

نيز همكاري مي كنند، بهره مي برد.
الزم به یادآوری اســت که ساخت شهر 
"نئوم" بــا هزینه ای بالغ بر 100 تا 200 

میلیارد دالر و با هدف جذب توریست از 
سراسر جهان و کســب درآمد غیرنفتی 
برای آینده ی عربستان برنامه ریزی شده 

و پروژه ای مهم از چشم انداز سال 2030 
کشور و با هدف کاهش وابستگی اقتصاد 

آن به نفت به شمار می رود.
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در مجمــوع، بخش انرژي پس از ســال 
پرتنش 2020 كه باعث شد تا هزينه های 
سرمايه گذاری ها با افت قيمت حامل هاي 
انرژي تا بیش از 40درصد كاهش يابد، با 

احتياط بيشتري عمل مي كند. 
ســه شــركت بزرگ خدمات نفتي فوق 
که نقشــه های زيرزميني ذخاير نفت و 
گاز و حفاري چاه ها را برای شركت هاي 
اكتشــافی در جهان اجــرا مي كنند، در 
ســال های اخیر به طور مداوم مجبور به 
اخراج هزاران نفر از نيروي كار خود شده 
و چندين ميليارد دالر از ارزش سرمايه ی 

آنها نیز كاهش يافته است. 
اين شركت ها يا در حال كاهش فعاليت 
خود در بخش نفت شيل آمريكا هستند 
يــا توجه خود را به بازارهاي خارجي كه 
احتماال رشد سريع تري خواهند داشت، 

معطوف مي کنند. 
اما بهبــود قيمت هاي نفت در هفته هاي 
اولیــه ی 2021، خوش بيني نســبت به 
بهبود تقاضــاي جهاني نفــت، افزایش 
کارآیی و فعالیت این بخش كمك كرده، 
زیرا در آمریکا نیز، رئیس مرکز تحقیقات 
نفت شیل "Rys tad Energy" اعالم کرد که 

با اقدام اوپک پالس و به ویژه عربســتان 
در بــازار نفت و در نتیجه افزایش قیمت 
نفت، صنعت نفت شیل آمریکا نیز تمایل 
به تســریع و افزایــش فعالیت های خود 
دارد، به طوری که تعــداد چاه های حفر 
شده ی نفت شیل )شکست هیدرولیکی( 
از 626 حلقــه در ماه دســامبر 2020 
بــه 830 حلقه در مــاه ژانویه ی 2021 
افزایــش یافته کــه بیشــترین فعالیت 
حفاری نفت شیل از ماه مارس 2020 در 

آمریکا به شمار می رود.

پایبندي "اوپک پالس" به کاهش تولید نفت در ماه های ژانویه و فوریه 

 "Petro-Logis tics" شركت ردیابي نفتکش ها
در اواخر ژانویه اعــالم کرد كه پايبندي 
اوپک پالس به توافق کاهش سقف تولید 
در ماه ژانویه نشــان می دهــد که گروه 
مذكــور، تعهد خود را نســبت به رعايت 
توافقي در عرضه ی نفت  محدودیت های 

نسبت به ماه قبل، بهبود داده است.
اعضای "اوپك پــالس"، توافق کردند که 
در ماه ژانویه توليد روزانه ی خود را 500 
هزار بشــکه در روز افزایش دهند و اين 
رقم به عنوان جبران بخشــی از برنامه ی 
کاهش قابل مالحظه ی توليد آنها در سال 
گذشته است كه به دلیل فشار بر تقاضاي 
نفت )ناشــي از همه گیري کرونا( انجام 

شده بود. 
اطالعات این شــرکت همچنین نشــان 
می دهد که تعهد اعضای گروه به کاهش 
به  ژانویه)100درصد( نســبت  تولید در 
ماه دســامبر)82درصد( بیشتر می باشد. 
بدیهی اســت که روند پايبنــدي گروه 
مذكور به كاهش توليد، می تواند از قیمت 
نفت نیز حمایت کنــد، زیرا رقم کنونی 

قیمت، نزدیک به باالترین ســطح در 11 
ماه گذشته است. 

کارشناسان بازار در این خصوص معتقدند 
که انتظار مي  رود بیشترین میزان کاهش 
توليــد نفت در مــاه ژانویــه، مربوط به 

كشورهاي لیبی، عراق و نیجریه باشد. 
به عالوه، اوپک پالس برای برنامه ی تولید 
نفــت در ماه فوریه نشســت هایی را نیز 

ترتیب داده است. 
البته در این رابطه، پس از رد پیشــنهاد 
روســیه برای افزایش سقف تولید تا یک 
میلیون بشکه در روز، اوپک پالس در حال 
نزدیک شــدن به توافقی است تا میزان 
تولید نفت خام خود را برای ماه فوریه نیز 
ثابت نگه دارد زیرا این کشــور بر خالف 
عربستان همواره در دو سال اخیر به دنبال 
افزایش تولید نفت در گروه بوده اســت، 
اما به تدریج مجبور به همراهی با اهداف 
اوپک و حرکت در مسیر محدودیت تولید 
و عرضــه ی نفت با هدف تقویت قیمت و 

ثبات نسبی آن شده است. 
حال چنانچــه این توافق نهایی شــود، 

اهمیت آن به مراتب بیشــتر از افزایش 
500 هزار بشــکه در روز تولید است که 
انتظــار می رفت فقط برای مــاه فوریه و 
یا حتی برای پــس از آن نیز ادامه یابد. 
البته، همچنین مقرر شد كه گروه مذكور 
پس از ارزیابی شــرایط بــازار، به صورت 
ماهانه جهت تعیین سهمیه ی تولید خود 
براي ماه بعد جلســات خــود را برگزار و 

تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.
از طرفی، ســرعت توزيع واکســن كرونا 
کندتر از آن اســت که بســیاری انتظار 
داشــتند و احتماال روند افزايش تقاضای 
جهانی نفت در نیمه ی دوم سال 2021 
به روال گذشته ی خود بازمی گردد. البته، 
رقم افزایش فوق بسیار کمتر از مقدار 2 
میلیون بشــکه در روز است که قرار بود 
در برنامــه ی اصلی اين گــروه به منظور 
عقب نشینی از سهمیه های سخت گيرانه ی 
تولید نفت در ژانویه ی 2021 اجرا شــود 
و به همین دلیل است که موجبات تقویت 

و ثبات بیشتر بازار را فراهم کرده است.

کوتاه
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پیش  فروش نفت عراق به چین  

اکتشاف منابع جدید نفت و گاز غیرمتعارف در عربستان 

 ،)SOMO( نفت عراق  بازاریابی  شــرکت 
یک قــرارداد فروش نفت بــه ارزش 2 
میلیــارد دالر و برای مدت 5 ســال با 
شرکت دولتی ژن هوای )ZhenHua( چین 
برای عرضه ی روزانه 130 هزار بشــکه و 
تا حجم 4 میلیون بشکه در ماه با قبول 

پیش پرداخت امضا کرده است.
مصطفــی الکاظمی، نخســت وزیر عراق 
امضــای این قــرارداد را در مجلس ملی 
این کشــور تایید و اعالم کــرد: انعقاد 
این قرارداد می توانــد تاحدودی اقتصاد 
آســیب دیده ی عراق از بحــران کرونا و 
مشکالت بازمانده از قبل را تقویت کند. 
شرکت های دولتی چین پیش از این نیز 
با شرکت های  را  مشــابهی  قراردادهای 
نفتی در آنگــوال، ونزوئال و اکوادور برای 
نجــات اقتصاد آنهــا منعقــد کرده اند. 
البته، مدیرعامل شــرکت بازاریابی نفت 

عراق اعالم کرد که: این شــرکت چینی 
قرارداد فوق را در رقابت با شــرکت های 
نفتی اروپایی برنده شــده است، زیرا در 
این رابطه چند پیشــنهاد از شرکت های 
تجــاری نفتــی از جمله شــرکت نفت 

ژن هوای چین داشته است.
البته، برخی کارشناسان نفتی ضمن اشاره 
به این قرارداد، از آن به عنوان سند تحقیری 
برای ایاالت متحده ی آمریکا نیز یاد کرده 
و در تحلیلی، عوامــل نگران  کننده ای را 

پیش روی بایدن دیده اند. 
آنها در ادامه ی  تحلیل خود نخســت به 
قرارداد شــرکت Rosneft روسیه با دولت 
در ســال  کردســتان  اقلیم  خودمختار 
2017 بــا هدف کنترل بخش شــمالی 
این منطقه اشــاره کرده و آن را حاکی 
از توان تخریبی روسیه در تعامالت مالی 
و پرداخت های ناشــی از فــروش نفت 

بین بغداد و دولت خودمختار کردستان 
عراق دانســتند که عراق را در مســیر 
حفظ منافع خــود، مجبور به در اولویت 
دانستن برنامه ی  پیشنهادی چین کرده 
اســت. به عالوه، به اقدامات مستقیم و 
تالش چین و روسیه برای حضور پررنگ 
در خاورمیانه پــس از کنار رفتن ترامپ 
اشاره شده  و در نهایت، این تحلیل اقدام 
چین را به دنبــال محک زدن بایدن در 
زمینــه ی تفکیک مالحظــات تجاری و 

امنیتی دانسته  است. 
به هر حال، چین در انتظار واکنش بایدن 
به این قرارداد که یک سوی آن شرکت 
نفت ژن هوا )متعلق به شرکت تجهیزات 
دفاعی جمهوری خلق چین( می باشــد، 

نشسته است.

اواخــر  در  عربســتان  انــرژی  وزیــر 
دســامبر2020 اعالم کرد که این کشور 
چهار میدان جدید نفت و گاز غیرمتعارف 
را کشف کرده که با ارزیابی دقیق ذخایر 
آنها و در صورت بهره برداری، برنامه های 
آرامکو جهت افزایش حداکثري ظرفیت 
تولید پایــدار نفت خام تحقــق یافته و 
توليد روزانه ی نفت آن را از 12 میلیون 
بشــکه بــه 13 میلیون بشــکه خواهد 
رساند. همچنین در جهت تحقق اهداف 
توســعه ی منابع گازي و استفاده از آن 

در نیروگاه هــای تولیــد بــرق به جای 
مصرف نفت، امکان تقويت صدور نفت و 
توسعه ی بازار صادرات نفت برای آرامکو 

بیشتر فراهم خواهد شد.
از مجموع میادین نفتی و گازی اکتشافی 
فوق، یک میدان نفتی در ناحیه ی الریش 
در شمال غربی ظهران و نيز منبع ديگري 
در ناحیه ی العجرمیه در شمال غربی شهر 
رفحاء واقع در مرزهای اســتان شمالی 

عربستان کشف شده است. 
چاه شــماره دو الریــش روزانه 4452 

بشــكه نفت فوق ســبك و 3/2 ميليون 
مترمكعــب گاز توليــد مي كنــد. البته، 
جهت تعیین وسعت  این میدان، شرکت 
آرامکــو چاه های شــماره ی3 و 4 را نیز 
حفاری کرد که از چاه شــماره3 روزانه 
بالغ بر 2745 بشکه نفت خام و 3 میلیون 
مترمکعب گاز و از چاه شماره4، 3645 
بشکه نفت خام و 1/6 میلیون مترمکعب 
گاز استخراج می شود. از چاه شماره یک 
در العجرمیــه نیز روزانه 3850 بشــكه 

نفت غیرمتعارف توليد می شود.
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فروش نفت ونزوئال به چین زیر سایه ی تحریم ها 

شــرکت های تجاری نفتی مدتی اســت 
که بــرای رهایــی نفت خــام صادراتی 
ونزوئــال از تحریم های آمریــکا، آن را از 
طریق  اختالط با انواع افزودنی ها )شامل 
فرآورده های نفتی، انواع نفت خام سبک( 
و سندســازی های محرمانــه در مــورد 
نــام و مبدا آن، به مقصد آســیا به ویژه 
پاالیشــگاه های چینی صــادر می کنند، 
چون درآمد زیــادی از این طریق برای 

این شرکت ها وجود دارد. 
اطالعات به دست آمده نشان می دهد که 
محل آماده سازی و تدارک این محموالت 
نیز در نقطه ای بین مسیر ونزوئال تا چین 
بوده به طوری کــه از این طریق تاکنون 
میلیون ها بشــکه نفت خام آن کشور به  

مقصد آسیا و چین ارسال شده  است. 
مشــاورتی  موسســه ی  مدیرعامــل 
 در ایــن خصوص 

اشاره کرده اســت که روش های زیادی 
بــرای دور زدن تحریم هــا وجــود دارد 
و تعــداد زیادی از شــرکت های تجاری 
نفتی نیز برای کسب منافع مالی بیشتر 
تمایل به انجام این نوع فعالیت ها دارند. 
یکــی از رایج ترین روش ها نیز جابجایی 
محمــوالت نفتی از طریق کشــتی به 

کشــتی یا "STS(" Ship To Ship( بوده که 
در شــرایط خاموش بــودن ماهواره  ی 
نفتکش ها انجام می شــود و تاکنون نیز 
برای دور زدن تحریم ها علیه کاراکاس 

متداول بوده است. 
تهاتر نفت با کاال نیز روش دیگری برای 
دور زدن تحریم هــا اســت به طوری که 
یک شرکت خصوصی مکزیکی  نیز برای 
مدتــی در ازای  تحویــل ذرت و آب، از 
ونزوئال میلیون ها بشکه نفت خام دریافت 
کرد و چــون پولی در این معامله جابجا 
نمی شــد، موارد مشــمول تحریم ها نیز 

قابل شناسایی نبود. 
مکزیکــی شــرکت  آمریــکا  امــا 

را که در ســال   
گذشته 20 میلیون بشکه از نفت ونزوئال 
را در مقابل تحویل کاال به فروش رساند، 
مورد تحریم قرار داد. پس از آن شرکت 
مورد اشــاره، در بیانیه ای ورشکســتگی 
خود را با اشــاره به کاهش قیمت نفت 
و فشــارهای آمریکا برای توقف عملیات 

تجاری آن با ونزوئال اعالم کرد. 
در گزارشی دیگر از موسسه ی بلومبرگ 
نیز اسنادی دال بر فروش 11/3 میلیون 
بشکه نفت ونزوئال به چین توسط شرکت 

سوئیسی Swissoil در سال 2020  فاش 
شد که به احتمال وجود معامالت پنهانی 
برخی شرکت ها با ونزوئال نیز تاکید دارد. 
و  شــرکت ها  اخیــرا  آمریــکا  دولــت 
نفتکش های بیشــتری را به دلیل کار با 
در   "PDVSA" شرکت دولتی نفت ونزوئال 

لیست تحریم های خود قرار داده است.
اطالعــات بــه دســت آمــده نشــان 
می دهــد کــه در خاورمیانــه از جمله 
فعالیت هایی  نیــز  امارات متحده ی عربی 
برای فروش نفت ونزوئال در ســال های 

اخیر انجام شده است.
به عبارتی، شرکت های کشتیرانی کمتر 
شناخته  شده که در امارات متحده ی عربی 
ثبت شده اند، نیز نفت ونزوئال را علی رغم 
تحریم هــای آمریکا به مقاصد خاصی به 

ویژه چین انتقال می داده اند. 
بنابر تخمین موسسه ی رویترز و بر اساس 
اسناد شرکت های کشتیرانی بین المللی، 
 ،)PDVSA( شــرکت نفت دولتی ونزوئال
پایــگاه  و   Refinitiv Eikon داده هــای 
داده های کشتیرانی Equasis، شرکت های 
و   Issa Shipping FZE و    Muhit Maritime

Asia Charm Ltd در دو منطقه ی  آزاد این 

امیرنشــین، مجموعا حدود چهار درصد 

وزیر انرژی عربســتان سعودی همچنین 
المنحــز در  گفــت کــه در میادیــن 
جنوب غرب میدان غوار و الســهباء گاز 
غیرمتعارف کشــف شده است که روزانه 
حجمی بالغ بــر 18 میلیون مترمکعب 
گاز و 98 بشــکه میعانات گازی  از چاه 
میدان المنحــز و 32 میلیون مترمکعب 

گاز از چاه میدان الســهباء تولید خواهد 
شــد. در میدان العجرمیه در شمال غرب 
شهر رفحاء در شمال عربستان نیز منابع 
نفتی غیرمتعارف  کشف شده که از چاه 
شماره یک آن روزانه 3850 بشکه  نفت 

تولید می شود. 
البته، بر اســاس گزارش اواخر ماه اوت 

عربســتان، كشف دو میدان نفتی جدید 
ديگر نیز به ميادين كشــور اضافه شده 
 Hadbatal-Harjah كه شامل میدان گازی 
و ميدان نفــت و گاز Abraq al-Talul واقع 

در مرزهاي شمالی كشور هستند.

کوتاه
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کل صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی 
ونزوئال را به خریداران آن انتقال داده اند. 
مقامات مناطق آزاد امارات متحده ی عربی 
)از متحدان اصلی آمریکا در خاورمیانه(، 
از فعالیت این شرکت ها اظهار بی اطالعی 
کرده  و گفتند قبال نیز سه شرکت اشاره 

شده را مورد بازرسی قرار داده  بودند. 
اوایل ماه دسامبر، موسسه ی رویترز اعالم 
کرد که ونزوئال در ماه نوامبر روزانه بیش 

از 639 هزار بشــکه نفت خام و فرآورده 
به کمک نفتکش هایی با هویت غیر قابل 
شناسایی و به روش های مختلف به آسیا 
به ویژه چین صادر کرده که نســبت به 

اکتبر، افزایش دو برابری داشته است.
به دليــل تــداوم افزايــش تحريم هاي 
آمريكا عليه ونزوئال و ســاير كشورهایي 
كه با اين كشــور روابط تجــاري دارند، 
صادرات نفت خــام و فرآورده هاي نفتي 

اين كشور در ســال گذشته به كمترين 
ميزان خود در 77 ســال گذشته رسيده 
است. بر اساس داده هاي موجود، مجموع 
ونزوئال  فــرآورده ی  و  نفت خام  صادرات 
در ســال 2020 نســبت به سال قبل از 
آن 37/5درصد كاهش يافته و به حدود 
630 هزار بشكه در روز رسيده است كه 
كمترین ميــزان از اوايل دهه ی 1940 

است.

حذف خودروهای بنزینی از خیابان های ژاپن

اجرای پروژه های نفتی روسیه به کمک سرمایه گذاران خارجی 

دولت ژاپن اخیــرا اعالم کرده که قصد 
دارد تا در قالب طرحــی برای به صفر 
رســاندن انتشــار گازهــای آالینده و 
کربنی، تردد خودروهای بنزینی را تا 15 
ســال آینده از خیابان های کشور حذف 
کنــد. ژاپن همچنین در قالب این طرح 
تصمیم گرفته اســت تا 2050 ســاالنه 
به رشــد اقتصادی ســبز )غیرآالینده( 
نزدیک به 2 تریلیون دالری دست یابد.

»راهبرد رشــد سبز« به عنوان یک طرح 
بلندپروازانه و اقدام مهم، به منظور تحقق 
تعهد اعالم شــده در مــاه اکتبر 2020 
توسط یوشیهیده سوگا، نخست  وزیر ژاپن 
بوده که برای حــذف گازهای آالینده تا 

اواسط قرن جاری مطرح شده است. 

سوگا سرمایه گذاری های "سبز" به منظور 
کمک به احیــای اقتصاد ضربه خورده ی 
ژاپن از شیوع کرونا و هماهنگ ساختن 
کشــور با اتحادیه ی اروپا، چین و سایر 
اقتصادهایی که هدف های بلندپروازانه ای 
در خصــوص )کاهش( انتشــار گازهای 
آالینده تعییــن کرده اند را بــه یکی از 
اولویت های مهم دولت خود تبدیل کرده 

است. 
دولت ژاپن مشــوق های مالیاتی و سایر 
حمایت های مالی تا ســقف 90 تریلیون 
یــن )870 میلیارد دالر( در ســال در 
قالب رشــد اقتصادی بیشــتر از طریق 
سرمایه گذاری های "سبز" تا سال 2030 
و 190 تریلیون ین )1/8 تریلیون دالر( 

تــا ســال 2050 در اختیار شــرکت ها 
و موسســات تحقیقاتــی در این زمینه 
قرار خواهــد داد. یک صندوق "ســبز" 
2 تریلیــون ینی نیز از ســرمایه گذاری 
شــرکت ها در فناوری های سبز حمایت 
خواهد کرد. این طرح به دنبال آن است 
که تا اواسط دهه ی 2030، خودروهای 
با ســوخت بنزین را با خودروهای برقی 

جایگزین کند. 
بر اســاس این طرح قرار اســت مصرف 
هیدروژن نیز از 200 تن در سال 2017 
بــه 3 میلیون تن تا ســال 2030 و به 
حدود 20 میلیون تــن و در حوزه های 
دیگــر مانند تولید بــرق و حمل ونقل تا 

سال 2050 افزایش یابد.

شــرکت نفتی روســنفت )Rosneft( به 
نفت  تولیدکننده ی  بزرگ تریــن  عنوان 

روســیه كه تحــت کنترل دولــت نیز 
مي باشــد، با هدف جذب ســرمایه گذار 

خارجی، در حــال مذاکره با بزرگ ترین 
شــرکت های تجــاري نفتــی در جهان 
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است و به آنها پیشنهاد داده كه به ازاي 
ســرمايه گذاري در پروژه ی عظيم نفتي 
شمال روســيه )منطقه ی قطب شمال(، 
بــا آنها قراردادهاي تامیــن نفت منعقد 

خواهد کرد. 
اين كشــور به دنبال توسعه ی پروژه ی 
بزرگ VostokOil با ذخیره ی نفتی معادل 
44 میلیارد بشــکه در منطقه ی سیبری 
اســت که شــامل دو بخــش Vankor و 
Payakha اســت. بخش Vankor، شــامل 

بلــوک Zapadno-Irkinsky و گروه میادین
Payakhskaya  و بخش شرقي شامل گروه 

Taimyr است. همه ی بخش هاي  میادین 
اين پروژه نیز نزدیک به مســیر دریای 
شــمال هســتند و شــركت روسنفت 
می خواهد از این مسیر برای انتقال نفت 
به اروپا و آسیا استفاده کند. هم اکنون نیز، 
روسنفت در حال مذاکره با شرکت های 
Vitol،Gunvor و Glencore اســت تا بتواند 

نظــر آنها را بــرای ســرمایه  گذاری در 
پروژه ی فوق و با  پيشــنهاد تامین نفت 

در آینده جلب کند. 
روســنفت در ازای خريد سهام پروژه ی 
مذكور توسط شركت هاي تجاری نفتی، 

قراردادهــای فوری تامیــن نفت خام و 
فرآورده هــای نفتي با آنها منعقد خواهد 
کرد. پیش از این شــركت روســنفت به 
دنبال تامین بودجه ی پــروژه  از طريق 
سرمایه گذارانی در ژاپن، هند و چین بود، 
اما پس از ســقوط قیمت نفت در اوایل 
ســال 2020، مذاکرات با آنها را متوقف 
کرد. هدف مهم روســنفت رساندن نفت 
Vostok به مســیر دریای شــمال تا سال 

2024 است.

تشویق فرصت های سرمایه گذاري خارجي در ونزوئال 

ونزوئال با هدف افزایــش ظرفیت تولید 
نفت خــود در اوایل ســال جاری اعالم 
کــرد که درهاي این کشــور براي ورود 
ســرمايه گذاران خارجي به صنعت نفت 

اين كشور باز است. 
اقدامــی که از ســال های دهه ی 1990 
مادورو  اســت.  نداشته  تاکنون ســابقه 
رئيس جمهور ونزوئــال در اویل ژانویه و 
زمانــی این مطلب را بیان کرد که توليد 
نفت کشــورش بــه  دليــل تحريم هاي 
آمريكا و مجازات شــرکت های نفتی در 
صورت حضور در توسعه ی میادین نفتی 

آن، شديدا كاهش يافته است. 
مادورو در سخنراني خود بیان داشته که 
اين كشــور قصد دارد تا تولید نفت خود 
را به 1/5 ميليون بشــكه در روز برساند 
و در این رابطه نيازمند ســرمايه گذاري 

خارجي است. 
 ،PDVSA ،شــركت دولتي نفت ونزوئــال
در حال حاضر شــركاي تجاري خارجي 

دارد، امــا براي حفظ كنتــرل دولت بر 
صنعت نفت اين كشــور، بيشترين سهم 
ســرمايه گذاري خارجي ها در پروژه هاي 
صنعت نفت آن تا 49درصد می باشــد. 
بــا توجه به شــرايط نامناســبی كه در 
صنعــت نفت و كل اقتصاد ونزوئال وجود 
دارد، باالخره دولت تصمیم گرفت سهم 
شــركت هاي خارجــي را در پروژه هاي 
نفتي اين كشور افزایش دهد و قصد دارد 
كنترل صنعت نفت خــود را نیز به يك 
شــركت خارجي واگذار كند و شايعاتی 
نیز مبنی بر تمایل شــركت هایي چون 
 Eni اســپانيا و  Repsol،روســيه Rosneft

ايتاليا در صنعت نفت اين كشور به گوش 
می رسید، زیرا قانوني توسط مجلس ملي 
 Maduro ونزوئال تصويب شده است كه به
اين اجازه را مي دهد تا شركت PDVSA را 

به بخش خصوصی واگذار کند. 
هــدف از اين قانون كه "قانون اساســي 
ضــد تحريــم بــراي توســعه ی ملي و 

تضمين حقوق بشــر" ناميده مي شــود، 
مقابله با اثر تحريم هاي آمريكا بر اقتصاد 
ونزوئال با پيشــنهاد روش هاي جديد به 
ســرمايه گذاران خارجي جهت مشاركت 
در اقتصاد اين كشــور و افزايش قدرت 

دولت است. 
امــا منتقدين این قانون بــر این باورند 
که قانون مذكور با دعوت از ســرمايه ی 
خصوصي بيشــتر و ايجــاد فرصت هاي 
جديد براي خصوصي سازي در بخش هاي 
اســتراتژيك اقتصادي كشور، حاكميت 

ونزوئال را تهديد خواهد كرد. 
از طرفی، بازگشت توليد نفت اين كشور 
و رســيدن به ميزان 1/5 ميليون بشكه 
در روز نیز مستلزم سرمايه گذاري كالن 
بوده و اين در شــرايطي است كه هنوز 

تقاضاي جهاني نفت پايين است.

کوتاه
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بسته شدن نیمی از ظرفیت پاالیشگاه های آفریقای جنوبی تا سال 2۰22 

اعطای 61 مجوز اکتشافی از سوی دولت نروژ به شرکت های نفتی 

 ،Citac به گفته ی موسسه ی مشاور انرژی
انتظار مي رود که شــرکت های پاالیشی 
  Glencore Plc  آفریقای جنوبــی متعلق به
و  Petroliam Nasional Bhd کــه 43درصد 
از ظرفیــت پاالیش نفت این کشــور را 
تشکیل می دهند، حداقل تا سال 2022 

میالدی تعطیل شوند. 
کیپ تاون  As tron Energy شهر  پاالیشگاه 
متعلق به Glencore و بــا ظرفیت روزانه 
100 هــزار بشــکه در روز، پس از وقوع 
انفجــار و آتش ســوزی مهیــب در ماه 
ژوئیه ی 2020، هنوز راه اندازی نشــده 

است. 
پاالیشــگاه شــرکت Engen بــا ظرفیت 
روزانه 120 هزار بشکه در شهر دوربان، 
از زیرمجموعه هــای شــرکت پتروناس 

مالزی نیز پس از وقوع آتش ســوزی در 
اواخــر نوامبر، فعالیت خــود را متوقف 
کرده اســت. بسته شــدن پاالیشگاه ها، 
آفریقای جنوبــی را مجبــور کــرده که 
تا حد زیــادی )40درصد( بــه واردات 

فرآورده های نفتی وابسته شود. 
هر چهار پاالیشگاه نفت کشور با ظرفیت 
کل بیش از 500 هزار بشــکه در روز یا 
دچار سانحه شده اند یا در حال بازنگري 
هســتند، در حالی که این صنعت پیش 
از ایــن به دلیل شــیوع ویــروس کرونا 
نیز آســیب دیده بــود. همچنین انتظار 
می رود، سیاســت ملی ســوخت پاک، 
هزینه های مربوط به بهبود و نوســازی 
مراکز پاالیشی کشور را نیز افزایش دهد 
پاالیشگاهی  نوسازی مراکز  و چشم انداز 

آن نیــز اقتصادی به نظر نمی رســد. از 
طرفی، پس از انتشار یک گزارش محلی 
در خصوص تعطیلی پاالیشگاه Engen تا 
سال 2023 و تبدیل آن به یک ترمینال 
ذخیره ی مــواد نفتی، گزینه های مربوط 
به ایجاد پاالیشــگاه مشابه همچنان در 
 ،Sapref  حال بررســی است. پاالیشــگاه
B P و Shell با ســرمایه گذاری مشــترک

و ظرفیــت 165 هزار بشــکه در روز در 
شــهر دوربان نیز با بررسی میزان سهام 
آن بــرای ادامه ی فعالیت تجاری با عدم 

اطمینان روبرو شده است. 
در مجمــوع، انتظار می رود که تا ســال 
2022 فعالیت بیش از 50درصد ظرفیت 

پاالیشی آفریقای جنوبی متوقف شود.

وزارت نفــت و انرژی نــروژ در آخرین 
دور از صدور مجوزهای ســاالنه ی خود، 
از اعطــای مجــوز اکتشــاف در مناطق 
فــالت قاره ی کشــور  به 30 شــرکت، 
خبر داد. این اعالن ســاالنه، که معروف 

بــه
می باشد، شامل مناطقی از فالت قاره ی 
کشــور اســت که از نظر زمین شناسی 
دارای زیرســاخت مناسب و مفید برای 
فعالیت های اکتشافی جدید خواهد بود. 
این مجوزها شامل 34 سند مجوز تولید 
در دریای شــمال، 24 سند مجوز تولید 
در دریای نروژ و 3 مجوز در دریای بارنتز 
می باشد. وزیر نفت و انرژی نروژ در این 

رابطه گفت: اگرچه دهه ها از فعالیت این 
میادین می گذرد اما به کشف های جدید 
در این مناطق امیدوار است. وی همچنین 
از تمایل فراوان شرکت ها به دسترسی به 
این مناطق و انجــام فعالیت های جدید 
اکتشــافی خبر داد. به عــالوه، اعطای 
61 مجوز فوق به 30 شــرکت، حاکی از 
انتظار چشــمگیر صنعت نفت نروژ برای 
اکتشافات سودآور در فالت قاره ی  دریای 
نروژ اســت، زیــرا تمایل شــرکت ها به 
اکتشــاف در این مناطق با زمین شناسی 
شــناخته شــده ی موجود، امری مثبت 
 Equinor, Lundin, Aker است. شرکت های 
BP و VårEnergi بیشترین تعداد مجوز را 

به عنوان مجری فعالیت های اکتشافی و 
 Equinor .یا عضو همکار، دریافت کرده اند
که تعداد 10 مجوز را به عنوان مســئول 
انجــام پروژه و هفت مجــوز پروژه را به 
عنوان شــریک دریافت کرده، اعالم کرد 
که: با توجه بــه موقعیت مناطق، منابع 
آنها با سود باال شناخته می شوند و دارای 
ارزش قابل توجه برای کشــور هستند و 
بــا کمترین تاثیرات کربنی در زنجیره ی 
زیســت محیطی می توانند تولید نفت و 

گاز داشته باشند. 


