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برنامهی بایدن برای توقف حفاريهای جديد نفت و گاز با هدف کاهش روند
"تغییرات آبوهوایی"
با آغــاز به کار رئیس دولــت جدید در
آمریکا ،جو بایدن با چرخشی در خالف
جهت سیاســتهای دولــت قبلی و با
هدف اصالح بخشی از سیاستها و فشار
بر آحاد کشــور در راســتاي استفاده از
انرژیهاي سبز (براي مبارزه با تغییرات
اقلیمــی و آبوهوایی) ،بالفاصله در ۲۴
ژانویه بر اســاس دســتورالعملی ،توقف
عملیــات جديــد حفــاري در اراضی و
آبهای فدرال در نواحی مشخص شده
را تمديــد كرد .بر اســاس اقــدام فوق،
ســازمانهاي فــدرال ملزم بــه رعايت
ممنوعيت حفــاري در حوزههاي تعیین
شده هســتند اگرچه مهلت قانوني ۶۰
روزهاي كــه وی به منظورتوقف عملیات
حفاري برای اســتخراج نفــت و گاز در
اراضي و آبهاي فدرال به شــركتهاي
مذكور داده اســت ،تصمیم جدید وي را
در این مسیر يك گام جلوتر ميبرد.
البتــه ،این اقدام بایدن بــا واکنشهای
تند دســتاندرکاران صنعــت نفت در
آمریکا روبرو شــد .زیــرا انتظار نمیرود
تولیدکننــدگان نفــت آمریــکا کــه
سالهاســت مجوز حفاری بر روی این
اراضی را دارند ،در کوتاهمدت و میانمدت

بتوانند تغییرات زیــادی در فعالیتها و
ســرمایهگذاریهای انجام شدهی خود
بدهند .شركتهاي كوچك و مستقل در
زمينهی حفاريهاي نفتشــيل ،به ویژه
آنهایی کــه فعالیت زیادی در زمینهای
فدرال انجام میدهند ،نیز نگران اجرای
این اقدام هستند.
البته ،بایدن چند روز پس از دستور فوق
بالفاصله اعالم کــرد تولید برق با نصب
توربینهای بادی در دریاها را نیز یکی از
راهحلهای مناســب در کاهش تغییرات
اقلیمی میداند که باید تا ســال ۲۰۳۰
به دو برابر مقدار کنونی افزایش یابد.
وی همچنین تاکید کرد که کشــورش
باید در این مسیر هدایتکنندهی مسیر
تغییرات اقلیمی در جهان باشد و اضافه
کــرد :تا همین حاال هــم خیلی معطل
کردهایم و دیگــر نمیتوانیم صبر کنیم.
وی افزود :درست همانطور که نیازمند
یک واکنش منسجم ملی بر علیه شیوع
ویروس کووید ۱۹-هســتیم ،به شــدت
نیازمند یک واکنش منســجم ملی برای
مقابله با بحران اقلیمی نیز هســتیم .از
نظر بایدن ،مشــکل تغییرات اقلیمی به
عنوان یک مسئلهی "امنیت ملی" و هم

"سیاست خارجی" در اولویت قرار خواهد
گرفت.
بایدن همچنین دســتور داد تا اجارهی
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 ۳۰درصد زمینها و سواحل آبی
دولتهای فدرال را تا سال  ۲۰۳۰تحت
حفاظت قرار دهد.
کارشناســان محیطزیســت استخراج
سوختهای فســیلی از زمینهای ملی
را منشــأ اصلی حجمی بالــغ بر حدود
یکچهــارم مجمــوع دیاکســیدکربن
منتشره در آمریکا میدانند .عالوه بر آن،
بایدن قصد دارد تا در ادامهی کار دولت
خود در حوزهی نفت و گاز ،مجوز ساخت
خط لولــهی انتقال نفت کانادا به آمریکا
( )Keystone XLرا لغو کند و به معاهدهی
اقلیمی پاریس نیز برگردد .همچنین در
برنامههای بلندمدت او بازگشت به برجام
(و لغو تحریمهای نفتی ایران) و ادامهی
فشــار بر روسیه برای رســاندن گاز به
آلمان قرار دارند.

پیشبینی صندوق بینالمللی پول از قیمت نفت در سالجاری
صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش
خود با عنوان :دورنمای اقتصادی جهان،
پیشبینی کرده است که میانگین قیمت
هر بشکه نفت (را که بر اساس میانگین
قیمتهای نفــت برنت ،فاتــح دوبی و
وستتگزاساینترمدیت آمریکا محاسبه

میکند) در ســال  ۲۰۲۱به حدود ۵۰
دالر خواهد رســید که ۲۰درصد بیشتر
از میانگین ســال  ۴۱/۲۹( ۲۰۲۰دالر)
خواهد بود اما همچنان کمتر از میانگین
ســال  ۲۰۱۹است .این مرکز در گزارش
مــاه اکتبر خود متوســط قیمت جهانی

نفت را برای ســال  ۲۰۲۱معادل۴۶/۷۰
دالر پیشبینی کرده بود.
صنــدوق در گــزارش خــود همچنین
پیشبینی کــرد که عرضهی واکســن
کوویــد ،۱۹-اقتصادهــای جهــان را
در نیمهی دوم ســال تحکیــم خواهد
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کوتاه

بخشــید و انتظار دارد اقتصاد جهانی در
ســالهای  ۲۰۲۱-۲۲به ترتیب ۵/۵ ،و
۴/۲درصد رشــد را تجربه کند که برای
ســال  ۲۰۲۱به میزان ۰/۳درصد بیشتر
از مقدار آن در مقایسه با رقم پیشبینی
شــده در گزارش ماه اکتبر میباشــد و
منعکسکنندهی انتظارات ناشی از تاثیر
مثبت توزیع واکســن بــر فعالیتهای
اقتصــادی در ادامــهی ســال و تاثیــر

سیاستهای حمایتی بیشتر در تعدادی
از اقتصادهای بزرگ جهان است .اقتصاد
جهان در سال  ۲۰۲۰رشد منفی حدود
۳/۵درصدی داشت که ۹درصد بیشتر از
نرخ پیشبینی شده در گزارش ماه اکتبر
اســت .انتظار میرود اقتصاد آمریکا نیز
پس از رشد منفی ۳/۴درصدی در سال
گذشته ،در  ۲۰۲۱رشد ۵/۱درصدی را
تجربه کند.

صنــدوق بینالمللــی پول نرخ رشــد
اقتصادی عربستان ،به عنوان بزرگترین
صادرکنندهی نفت جهان را برای ســال
 ۲۰۲۱معادل ۲/۶درصد پیشبینی کرده
که در مقایسه با رشد منفی ۳/۹درصدی
آن در سال  ۲۰۲۰بهبود نشان میدهد
و رشد منفی سال گذشتهی اقتصاد این
کشور نیز تا حدود زیادی به دلیل سقوط
قیمت نفت بود.

تصمیم آرامکو برای عرضه و فروش بیشتر سهام
رئيــس صنــدوق ســرمایهگذاری ملي
عربستان"("Public Investment Fund (PIF
در اواخــر ژانویه اعالم کرد که شــركت
دولتــي نفت ایــن کشــور (آرامكو) ،به
عنوان بزرگترین شــرکت نفتی منطقه
و عربســتان اجازه دارد تا با هدف تامین
منابــع مالی مــورد نیاز بــرای اجرای
طرحهــای بلندپروازانهی خــود به ویژه
احداث ســاخت شــهر عــاری از کربن
و هوشــمند "نئــوم" و علیرغــم اعالم
برنامــه براي فروش بخشــی از خطوط
لولهی انتقال نفت خود با کســب حدود
 ۱۰ميليارد دالر منابع مالي ،نســبت به
فروش بخش دیگری از سهام شرکت در
شرایط مناسب بازار نیز اقدام کند.
بــه عــاوه ،بــه مــوازات آن در حال
آمادهســازی وام برای ســرمایهگذاران
بالقــوه برای احــداث خطــوط لولهی
نفت به ميزان  ۵/۷میلیارد دالر اســت.
همچنیــن ،اين شــركت مذاكرات خود
را با وامدهندگان جهت تامین شــرایط
مطلــوب و ارائهی بســتههاي مالی به
ســرمایهگذاران عالقهمند در طرحهای
اقتصادی کشور آغاز كرده است.
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اهداف برنامهی توسعهای اين مرکز مالی
در عربســتان برای دورهی  ۲۰۲۱-25و
افزايش داراييهای تحت مديريت تا رقم
 ۱/۰۷تريليون دالر اســت ،به طوریکه
۲۱درصد آن در بخشهاي جديد و برای
رشد و توسعهی کشور ميباشد.
اگر ایــن مرکز مالی تا ســال  ۲۰۲۵به
اهــداف خود (کســب رقــم مالی۱/۰۷
تريليون دالر) برسد ،یکی از بزرگترین
صندوقهــای ثروتمند در جهان خواهد
بود .البته ،فروش سهام بیشتر در آرامکو
با توجه بــه اینکه فروش عرضهی اوليه
بیش از یک سال پیش برنامهریزی شده
بود ،اما طبق برنامه انجام نشــد و حتی
بــه دلیل تالطم بازار و قیمتهای پایین
نفــت ،چندین بار نیز به تاخیر افتاد ،لذا
مرحلــهی دوم عرضه میتواند چالشــی
برای این مرکز به حساب آيد.
ســعودیها در ابتدا قصد داشتند سهام
آرامکو را در بورس اوراق بهادار کشــور
( )Tadawulو یــک بــازار بــورس بزرگ
بینالمللــی ديگر نیــز ارائــه کنند به
طوریکه بازارهــاي معتبر بورس لندن،
نیویــورک ،توکیــو و هنگکنــگ نیز

همگي در آن رقابت داشــته باشند ،اما
در نهايــت ،به دليــل تقاضای ضعیف و
کم ســرمایهگذاران وقت و احتمال قرار
گرفتن مقامات پادشــاهی عربستان در
معــرض پروندههای حقوقی (به ویژه در
لیســت بازار بورس نیویورک) ،حاکمان
اين كشــور مجبور شدند عرضهی سهام
مذکور را محدود کنند.
آرامکو اولین بار در دســامبر  ۲۰۱۹در
بازار بورس عربســتان وارد شد و قیمت
اوليهی ســهام خــود را نیــز  ۳۲ریال
ســعودی (معــادل  ۸/۵۳دالر آمريكا)
تعيين کرد که معــادل کف محدودهی
قيمتي بزرگترين ليست سهام در تاريخ
بازار بورس جهاني قرار داشت.
آرامكو پیشــتر هزينههاي ســرمايهای
خود را كاهش داده بود و فروش ســهام
بــه روش جدید ،تنها گام منطقي بعدي
براي جبران كســري بودجهی آن است.
برای دســتیابی به اهداف خــود نیز از
مشــاوران صاحبنظــر و قدرتمنــدي
وبا نك
همچو ن
ســرمايهگذاري والاســتريت كــه در
معامالت با  Adnocاماراتمتحدهیعربی
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میلیارد دالر و با هدف جذب توریست از و پروژهای مهم از چشمانداز سال ۲۰۳۰
نيز همكاري ميكنند ،بهره ميبرد.
الزم به یادآوری اســت که ساخت شهر سراسر جهان و کســب درآمد غیرنفتی کشور و با هدف کاهش وابستگی اقتصاد
"نئوم" بــا هزینهای بالغ بر  ۱۰۰تا  ۲۰۰برای آیندهی عربستان برنامهریزی شده آن به نفت بهشمار میرود.

ادامهی زیان مالی شركت اكسونموبیل در سال ۲۰۲۰
بنا بر اعالم گزارش كميسيون امنیت بازار
بورس و اوراق بهادار آمریکا ،شركت نفتی
اکسونموبیل( ،)Exxon Mobilبزرگترین
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 سهی ماهه دیگر سال
 ۲۰۲۰است که چهارمین دورهی متوالی
در این سال ميباشد .به گفتهی مقامات
اين شــركت ،خســارت مالی  ۱۸تا ۲۰
میلیارد دالري شــرکت در سهماههی
چهارم به عالوهی خســارات مالی وارده
ناشــی از کووید ،۱۹-کاهــش تقاضای
نفت و ســقوط قیمتها در طول ســال
 ،۲۰۲۰بر فعالیت بخشهای باالدســتی
و پاییندســتی شــركت تاثیر بسزایی
گذاشته اســت .زيان مالی اکسونموبیل
در ســه ماههی ســوم ،حدود  ۱۷تا ۲۰

میلیارد دالر بود .بر اساس اطالعات ارائه
شــده ،احتماال افزايش قيمتهاي گاز و
مایعات گازی در ســه ماههی چهارم تا
حدودی منجر به افزایش درآمد آن شده
اســت ،اين رقم در مقایسه با درآمد سه
ماههیســوم (بين  ۲۰۰میلیون دالر تا
یک میلیارد دالر) بیشــتر بوده و نسبت
بــه ضــرر  ۴۰۰میلیــون دالري بخش
باالدســتی گاز و مایعات گازی در ســه
ماههی ســوم نيز با زيان كمتري روبرو
است.
با ایــن حال تاثیر منفی کاهش ســود،
روند افزايشي درآمد حاصل از باال رفتن
قیمتهــای نفت و گاز را تحتالشــعاع
قــرار داده اســت .دادههــاي شــركت
اکسونموبیل نشان ميدهد ،در حالیکه
بخش فرآوردههاي شــیمیایی در تالش
است تا سود خود را افزایش دهد ،بخش

پاییندستی در سهماههی چهارم نسبت
به س ه ماههی سوم ،با ضرر دیگری مواجه
شده است و آن هم به دلیل تاثیر مثبت
افزایــش  ۲۰۰تــا  ۴۰۰میلیون دالری
ناشي از بهبود سود فروش فرآوردههاي
شــیمیایی اســت .اين شــركت در سه
ماههی ســوم ،سود  ۷۰۰میلیون دالري
را در بخش فرآوردههاي شیمیایی خود
به ثبت رسانده است.
ارزش سهام اکسونموبیل در سال ۲۰۲۰
نســبت به  ۲۰۱۹به ميــزان ۴۱درصد
کاهــش یافتــه و تعــداد بیشــتری از
سهامداران و سرمایهگذاران شرکت نیز با
گذشت زمان ،خواستار تغییرات اساسي
در اهداف شرکت و سرمایهگذاری بیشتر
در بخش انرژیهای پاک هستند.

افزايش عملیات حفاري چاههای نفت با آغاز سال جدید
بزرگتريــن شــركتهاي ارائهدهندهی
خدمات فنی در میادین نفتي از افزايش
پرداختهــا در صنعت نفــت جهان در
ادامهی سال  ۲۰۲۱خبر دادند كه نشان
از چشمانداز تقویت افزايش قيمت نفت
دارد .شــركت ، Schlumbergerبــه عنوان
بزرگترين شــركت خدمــات نفتي در

جهان نیز در اواخر ژانویه اعالم کرد كه
مجموع درآمد آن در اواخر سال ۲۰۲۰
بيــش از ميزان انتظــار ،افزايش يافته و
پيشبيني كرده اســت كه در فصل آتی
نیز ميزان پرداختها توســط مشتريان
ي آن (شــركتهاي كارفرمــا)
خارجــ 
افزايش يابد.

شــركت  Halliburtonنیــز اعالم کرد که
بازارهــاي جهاني نفت ممكن اســت در
نيمهی دوم ســال  ۲۰۲۱شاهد رشد دو
رقمي باشــند،در حاليكهBaker Hughes
بهبــود نســبتا كمــي در فعالیتهای
نفتی نواحــی آمريكاي التيــن ،درياي
شــمال و خاورميانه پيشبيني میکند.
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در مجمــوع ،بخش انرژي پس از ســال
پرتنش  ۲۰۲۰كه باعث شد تا هزينههای
سرمايهگذاریها با افت قيمت حاملهاي
انرژي تا بیش از ۴۰درصد كاهش يابد ،با
احتياط بيشتري عمل ميكند.
ســه شــركت بزرگ خدمات نفتي فوق
که نقشــههای زيرزميني ذخاير نفت و
گاز و حفاري چاهها را برای شركتهاي
اكتشــافی در جهان اجــرا ميكنند ،در
ســالهای اخیر به طور مداوم مجبور به
اخراج هزاران نفر از نيروي كار خود شده
و چندين ميليارد دالر از ارزش سرمايهی

آنها نیز كاهش يافته است.
اين شركتها يا در حال كاهش فعاليت
خود در بخش نفتشيل آمريكا هستند
يــا توجه خود را به بازارهاي خارجي كه
احتماال رشد سريعتري خواهند داشت،
معطوف ميکنند.
اما بهبــود قيمتهاي نفت در هفتههاي
اولیــهی  ،۲۰۲۱خوشبيني نســبت به
بهبود تقاضــاي جهاني نفــت ،افزایش
کارآیی و فعالیت این بخش كمك كرده،
زیرا در آمریکا نیز ،رئیس مرکز تحقیقات
نفتشیل " "Rystad Energyاعالم کرد که

با اقدام اوپکپالس و به ویژه عربســتان
در بــازار نفت و در نتیجه افزایش قیمت
نفت ،صنعت نفتشیل آمریکا نیز تمایل
به تســریع و افزایــش فعالیتهای خود
دارد ،به طوریکه تعــداد چاههای حفر
شدهی نفتشیل (شکست هیدرولیکی)
از  ۶۲۶حلقــه در ماه دســامبر ۲۰۲۰
بــه  ۸۳۰حلقه در مــاه ژانویهی ۲۰۲۱
افزایــش یافته کــه بیشــترین فعالیت
حفاری نفتشیل از ماه مارس  ۲۰۲۰در
آمریکا بهشمار میرود.

پايبندي "اوپكپالس" به كاهش توليد نفت در ماههای ژانويه و فوریه
شركت ردیابي نفتکشها ""Petro-Logistics

در اواخر ژانویه اعــام کرد كه پايبندي
اوپکپالس به توافق کاهش سقف تولید
در ماه ژانویه نشــان میدهــد که گروه
مذكــور ،تعهد خود را نســبت به رعايت
محدودیتهای توافقي در عرضهی نفت
نسبت به ماه قبل ،بهبود داده است.
اعضای "اوپكپــاس" ،توافق کردند که
در ماه ژانویه توليد روزانهی خود را ۵۰۰
هزار بشــکه در روز افزایش دهند و اين
رقم به عنوان جبران بخشــی از برنامهی
کاهش قابلمالحظهی توليد آنها در سال
گذشته است كه به دلیل فشار بر تقاضاي
نفت (ناشــي از همهگیري کرونا) انجام
شده بود.
اطالعات این شــرکت همچنین نشــان
میدهد که تعهد اعضای گروه به کاهش
تولید در ژانویه(۱۰۰درصد) نســبت به
ماه دســامبر(۸۲درصد) بیشتر میباشد.
بدیهی اســت که روند پايبنــدي گروه
مذكور به كاهش توليد ،میتواند از قیمت
نفت نیز حمایت کنــد ،زیرا رقم کنونی
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قیمت ،نزدیک به باالترین ســطح در ۱۱
ماه گذشته است.
کارشناسان بازار در این خصوص معتقدند
که انتظار ميرود بیشترین میزان کاهش
توليــد نفت در مــاه ژانویــه ،مربوط به
كشورهاي لیبی ،عراق و نیجریه باشد.
به عالوه ،اوپکپالس برای برنامهی تولید
نفــت در ماه فوریه نشســتهایی را نیز
ترتیب داده است.
البته در این رابطه ،پس از رد پیشــنهاد
روســیه برای افزایش سقف تولید تا یک
میلیون بشکه در روز ،اوپکپالس در حال
نزدیک شــدن به توافقی است تا میزان
تولید نفتخام 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 عرضــهی نفت با هدف تقویت قیمت و
ثبات نسبی آن شده است.
حال چنانچــه این توافق نهایی شــود،

اهمیت آن به مراتب بیشــتر از افزایش
 ۵۰۰هزار بشــکه در روز تولید است که
انتظــار میرفت 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 سهمیهی 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 نیمهی دوم سال ۲۰۲۱
به روال گذشتهی خود بازمیگردد .البته،
رقم افزایش فوق بسیار کمتر از مقدار ۲
میلیون بشــکه در روز است که قرار بود
در برنامــهی اصلی اين گــروه به منظور
عقبنشینی از سهمیههای سختگيرانهی
تولید نفت در ژانویهی  ۲۰۲۱اجرا شــود
و بههمین دلیل است که موجبات تقویت
و ثبات بیشتر بازار را فراهم کرده است.
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پیش فروش نفت عراق به چین  
شــرکت بازاریابی نفت عراق (،)SOMO
یک قــرارداد فروش نفت بــه ارزش ۲
میلیــارد دالر و برای مدت  ۵ســال با
شرکت دولتی ژنهوای ( )Zhen Huaچین
برای عرضهی روزانه  ۱۳۰هزار بشــکه و
تا حجم  ۴میلیون بشکه در ماه با قبول
پیشپرداخت امضا کرده است.
مصطفــی الکاظمی ،نخســتوزیر عراق
امضــای این قــرارداد را در مجلس ملی
این کشــور تایید و اعالم کــرد :انعقاد
این قرارداد میتوانــد تاحدودی اقتصاد
آســیبدیدهی عراق از بحــران کرونا و
مشکالت بازمانده از قبل را تقویت کند.
شرکتهای دولتی چین پیش از این نیز
قراردادهای مشــابهی را با شرکتهای
نفتی در آنگــوال ،ونزوئال و اکوادور برای
نجــات اقتصاد آنهــا منعقــد کردهاند.
البته ،مدیرعامل شــرکت بازاریابی نفت

عراق اعالم کرد که :این شــرکت چینی
قرارداد فوق را در رقابت با شــرکتهای
نفتی اروپایی برنده شــده است ،زیرا در
این رابطه چند پیشــنهاد از شرکتهای
تجــاری نفتــی از جمله شــرکت نفت
ژنهوای چین داشته است.
البته ،برخی کارشناسان نفتی ضمن اشاره
به این قرارداد ،از آن به عنوان سند تحقیری
برای ایاالتمتحد هیآمریکا نیز یاد کرده
و در تحلیلی ،عوامــل نگرانکنندهای را
شروی بایدن دید هاند.
پی 
ی تحلیل خود نخســت به
آنها در ادامه 
قرارداد شــرکت  Rosneftروسیه با دولت
خودمختار اقلیم کردســتان در ســال
 ۲۰۱۷بــا هدف کنترل بخش شــمالی
این منطقه اشــاره کرده و آن را حاکی
از توان تخریبی روسیه در تعامالت مالی
و پرداختهای ناشــی از فــروش نفت

بین بغداد و دولت خودمختار کردستان
عراق دانســتند که عراق را در مســیر
حفظ منافع خــود ،مجبور به در اولویت
ی پیشنهادی چین کرده
دانستن برنامه 
اســت .به عالوه ،به اقدامات مستقیم و
تالش چین و روسیه برای حضور پررنگ
در خاورمیانه پــس از کنار رفتن ترامپ
اشاره شدهو در نهایت ،این تحلیل اقدام
چین را به دنبــال محک زدن بایدن در
زمینــهی تفکیک مالحظــات تجاری و
امنیتی دانستهاست.
به هر حال ،چین در انتظار واکنش بایدن
به این قرارداد که یک سوی آن شرکت
نفت ژنهوا (متعلق به شرکت تجهیزات
دفاعی جمهوری خلق چین) میباشــد،
نشستهاست.

اكتشاف منابع جديد نفت و گاز غیرمتعارف در عربستان
وزیــر انــرژی عربســتان در اواخــر
دســامبر ۲۰۲۰اعالم کرد که این کشور
چهار میدان جدید نفت و گاز غیرمتعارف
را کشف کرده که با ارزیابی دقیق ذخایر
آنها و در صورت بهرهبرداری ،برنامههای
آرامکو جهت افزایش حداکثري ظرفیت
تولید پایــدار نفتخام تحقــق یافته و
توليد روزانهی نفت آن را از  ۱۲میلیون
بشــکه بــه  ۱۳میلیون بشــکه خواهد
رساند .همچنین در جهت تحقق اهداف
توســعهی منابع گازي و استفاده از آن

در نیروگاههــای تولیــد بــرق به جای
مصرف نفت ،امکان تقويت صدور نفت و
توسعهی بازار صادرات نفت برای آرامکو
بیشتر فراهم خواهد شد.
از مجموع میادین نفتی و گازی اکتشافی
فوق ،یک میدان نفتی در ناحیهی الریش
در شمالغربی ظهران و نيز منبع ديگري
در ناحیهی العجرمیه در شمالغربی شهر
رفحاء واقع در مرزهای اســتان شمالی
عربستان کشف شده است.
چاه شــماره دو الریــش روزانه ۴۴۵۲

بشــكه نفت فوق ســبك و  ۳/۲ميليون
مترمكعــب گاز توليــد ميكنــد .البته،
ت این میدان ،شرکت
جهت تعیین وسع 
آرامکــو چاههای شــمارهی 3و  4را نیز
حفاری کرد که از چاه شــماره 3روزانه
بالغ بر  ۲۷۴۵بشکه نفتخام و  ۳میلیون
مترمکعب گاز و از چاه شماره۳۶۴۵ ،4
بشکه نفتخام و  ۱/۶میلیون مترمکعب
گاز استخراج میشود .از چاه شماره یک
در العجرمیــه نیز روزانه  ۳۸۵۰بشــكه
نفت غیرمتعارف توليد میشود.
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وزیر انرژی عربســتان سعودی همچنین
گفــت کــه در میادیــن المنحــز در
جنوبغرب میدان غوار و الســهباء گاز
غیرمتعارف کشــف شده است که روزانه
حجمی بالغ بــر  ۱۸میلیون مترمکعب
گاز و  ۹۸بشــکه میعانات گازی از چاه
میدان المنحــز و  ۳۲میلیون مترمکعب

گاز از چاه میدان الســهباء تولید خواهد
شــد .در میدان العجرمیه در شمالغرب
شهر رفحاء در شمال عربستان نیز منابع
نفتی غیرمتعارف کشف شده که از چاه
شماره یک آن روزانه  ۳۸۵۰بشکه نفت
تولید میشود.
البته ،بر اســاس گزارش اواخر ماه اوت

عربســتان ،كشف دو میدان نفتی جدید
ديگر نیز به ميادين كشــور اضافه شده
كه شامل میدان گازی Hadbat al-Harjah
و ميدان نفــت و گاز  Abraq al-Talulواقع
در مرزهاي شمالی كشور هستند.

فروش نفت ونزوئال به چین زیر سایهی تحریمها
شــرکتهای تجاری نفتی مدتی اســت
که بــرای رهایــی نفتخــام صادراتی
ونزوئــا از تحریمهای آمریــکا ،آن را از
طریق اختالط با انواع افزودنیها (شامل
فرآوردههای نفتی ،انواع نفتخام سبک)
و سندســازیهای محرمانــه در مــورد
نــام و مبدا آن ،به مقصد آســیا به ویژه
پاالیشــگاههای چینی صــادر میکنند،
چون درآمد زیــادی از این طریق برای
این شرکتها وجود دارد.
اطالعات به دست آمده نشان میدهد که
محل آمادهسازی و تدارک این محموالت
نیز در نقطهای بین مسیر ونزوئال تا چین
بوده به طوریکــه از این طریق تاکنون
میلیونها بشــکه نفتخام آن کشور به
مقصد آسیا و چین ارسال شده است.
مدیرعامــل موسســهی مشــاورتی
در ایــن خصوص
اشاره کرده اســت که روشهای زیادی
بــرای دور زدن تحریمهــا وجــود دارد
و تعــداد زیادی از شــرکتهای تجاری
نفتی نیز برای کسب منافع مالی بیشتر
تمایل به انجام این نوع فعالیتها دارند.
یکــی از رایجترین روشها نیز جابجایی
محمــوالت نفتی از طریق کشــتی به
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کشــتی یا " )STS)" Ship To Shipبوده که
در شــرایط خاموش بــودن ماهوارهی
نفتکشها انجام میشــود و تاکنون نیز
برای دور زدن تحریمها علیه کاراکاس
متداول بوده است.
تهاتر نفت با کاال نیز روش دیگری برای
دور زدن تحریمهــا اســت به طوریکه
یک شرکت خصوصی مکزیکی نیز برای
مدتــی در ازای تحویــل ذرت و آب ،از
ونزوئال میلیونها بشکه نفتخام دریافت
کرد و چــون پولی در این معامله جابجا
نمیشــد ،موارد مشــمول تحریمها نیز
قابل شناسایی نبود.
امــا آمریــکا شــرکت مکزیکــی
را که در ســال
گذشته  ۲۰میلیون بشکه از نفت ونزوئال
را در مقابل تحویل کاال به فروش رساند،
مورد تحریم قرار داد .پس از آن شرکت
مورد اشــاره ،در بیانیهای 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 موسسهی بلومبرگ
نیز اسنادی دال بر فروش  ۱۱/۳میلیون
بشکه نفت ونزوئال به چین توسط شرکت

سوئیسی  Swissoilدر سال  ۲۰۲۰فاش
شد که به احتمال وجود معامالت پنهانی
برخی شرکتها با ونزوئال نیز تاکید دارد.
دولــت آمریــکا اخیــرا شــرکتها و
نفتکشهای بیشــتری را به دلیل کار با
شرکت دولتی نفت ونزوئال " "PDVSAدر
لیست تحریمهای خود قرار داده است.
اطالعــات بــه دســت آمــده نشــان
میدهــد کــه در خاورمیانــه از جمله
اماراتمتحدهیعربی نیــز فعالیتهایی
برای فروش نفت ونزوئال در ســالهای
اخیر انجام شده است.
به عبارتی ،شرکتهای کشتیرانی کمتر
شناختهشده که در اماراتمتحدهیعربی
ثبت شدهاند ،نیز نفت ونزوئال را علیرغم
تحریمهــای آمریکا به مقاصد خاصی به
ویژه چین انتقال میدادهاند.
بنابر تخمین موسسهی رویترز و بر اساس
اسناد شرکتهای کشتیرانی بینالمللی،
شــرکت نفت دولتی ونزوئال (،)PDVSA
دادههــای  Refinitiv Eikonو پایــگاه
دادههای کشتیرانی  ،Equasisشرکتهای
 Muhit Maritimeو  Issa Shipping FZEو
 Asia Charm Ltdدر دو منطقهی آزاد این
امیرنشــین ،مجموعا حدود چهار درصد
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کل صادرات نفتخام و فرآوردههای نفتی
ونزوئال را به خریداران آن انتقال دادهاند.
مقامات مناطق آزاد اماراتمتحدهیعربی
(از متحدان اصلی آمریکا در خاورمیانه)،
از فعالیت این شرکتها اظهار بیاطالعی
کرده و گفتند قبال نیز سه شرکت اشاره
شده را مورد بازرسی قرار داده بودند.
اوایل ماه دسامبر ،موسسهی رویترز اعالم
کرد که ونزوئال در ماه نوامبر روزانه بیش

از  ۶۳۹هزار بشــکه نفتخام و فرآورده
به کمک نفتکشهایی با هویت غیر قابل
شناسایی و به روشهای مختلف به آسیا
به ویژه چین صادر کرده که نســبت به
اکتبر ،افزایش دو برابری داشته است.
به دليــل تــداوم افزايــش تحريمهاي
آمريكا عليه ونزوئال و ســاير كشورهایي
كه با اين كشــور روابط تجــاري دارند،
صادرات نفتخــام و فرآوردههاي نفتي

اين كشور در ســال گذشته به كمترين
ميزان خود در  ۷۷ســال گذشته رسيده
است .بر اساس دادههاي موجود ،مجموع
صادرات نفتخام و فــرآوردهی ونزوئال
در ســال  ۲۰۲۰نســبت به سال قبل از
آن ۳۷/۵درصد كاهش يافته و به حدود
 ۶۳۰هزار بشكه در روز رسيده است كه
كمترین ميــزان از اوايل دههی ۱۹۴۰
است.

حذف خودروهای بنزینی از خیابانهای ژاپن

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 ۱۵
ســال آینده از خیابانهای کشور حذف
کنــد .ژاپن همچنین در قالب این طرح
تصمیم گرفته اســت تا  ۲۰۵۰ســاالنه
به رشــد اقتصادی ســبز (غیرآالینده)
نزدیک به ۲تریلیون دالری دست یابد.
«راهبرد رشــد سبز» بهعنوان یک طرح
بلندپروازانه و اقدام مهم ،به منظور تحقق
تعهد اعالم شــده در مــاه اکتبر ۲۰۲۰
توسط یوشیهیده سوگا ،نخستوزیر ژاپن
بوده که برای حــذف گازهای آالینده تا
اواسط قرن جاری مطرح شده است.

سوگا سرمایهگذاریهای "سبز" به منظور
کمک به احیــای اقتصاد ضربهخوردهی
ژاپن از شیوع کرونا و هماهنگ ساختن
کشــور با اتحادیهی اروپا ،چین و سایر
اقتصادهایی که هدفهای بلندپروازانهای
در خصــوص (کاهش) انتشــار گازهای
آالینده تعییــن کردهاند را بــه یکی از
اولویتهای مهم دولت خود تبدیل کرده
است.
دولت ژاپن مشــوقهای مالیاتی و سایر
حمایتهای مالی تا ســقف  ۹۰تریلیون
یــن ( ۸۷۰میلیارد دالر) در ســال در
قالب رشــد اقتصادی بیشــتر از طریق
سرمایهگذاریهای "سبز" تا سال ۲۰۳۰
و  ۱۹۰تریلیون ین ( ۱/۸تریلیون دالر)

تــا ســال  ۲۰۵۰در اختیار شــرکتها
و موسســات تحقیقاتــی در این زمینه
قرار خواهــد داد .یک صندوق "ســبز"
 ۲تریلیــون ینی نیز از ســرمایهگذاری
شــرکتها در فناوریهای سبز حمایت
خواهد کرد .این طرح به دنبال آن است
که تا اواسط دههی  ،۲۰۳۰خودروهای
با ســوخت بنزین را با خودروهای برقی
جایگزین کند.
بر اســاس این طرح قرار اســت مصرف
هیدروژن نیز از  ۲۰۰تن در سال ۲۰۱۷
بــه  ۳میلیون تن تا ســال  ۲۰۳۰و به
حدود  ۲۰میلیون تــن و در حوزههای
دیگــر مانند تولید بــرق و حملونقل تا
سال  ۲۰۵۰افزایش یابد.

اجرای پروژههای نفتی روسیه به کمک سرمایهگذاران خارجی
شــرکت نفتی روســنفت ( )Rosneftبه روســیه كه تحــت کنترل دولــت نیز خارجی ،در حــال مذاکره با بزرگترین
عنوان بزرگتریــن تولیدکنندهی نفت ميباشــد ،با هدف جذب ســرمایهگذار شــرکتهای تجــاري نفتــی در جهان
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کوتاه

است و به آنها پیشنهاد داده كه به ازاي
ســرمايهگذاري در پروژهی عظيم نفتي
شمال روســيه (منطقهی قطب شمال)،
بــا آنها قراردادهاي تامیــن نفت منعقد
خواهد کرد.
اين كشــور به دنبال توسعهی پروژهی
بزرگ  Vostok Oilبا ذخیرهی نفتی معادل
 ۴۴میلیارد بشــکه در منطقهی سیبری
اســت که شــامل دو بخــش  Vankorو
 Payakhaاســت .بخش  ،Vankorشــامل
بلــوک  Zapadno-Irkinskyو گروه میادین
 Payakhskayaو بخش شرقي شامل گروه

میادین  Taimyrاست .همهی بخشهاي
اين پروژه نیز نزدیک به مســیر دریای
شــمال هســتند و شــركت روسنفت
میخواهد از این مسیر برای انتقال نفت
به اروپا و آسیا استفاده کند .هماکنون نیز،
روسنفت در حال مذاکره با شرکتهای
 Vitol،Gunvorو  Glencoreاســت تا بتواند
نظــر آنها را بــرای ســرمایهگذاری در
پروژهی فوق و با پيشــنهاد تامین نفت
در آینده جلب کند.
روســنفت در ازای خريد سهام پروژهی
مذكور توسط شركتهاي تجاری نفتی،

قراردادهــای فوری تامیــن نفتخام و
فرآوردههــای نفتي با آنها منعقد خواهد
کرد .پیش از این شــركت روســنفت به
دنبال تامین بودجهی پــروژ ه از طريق
سرمایهگذارانی در ژاپن ،هند و چین بود،
اما پس از ســقوط قیمت نفت در اوایل
ســال  ،۲۰۲۰مذاکرات با آنها را متوقف
کرد .هدف مهم روســنفت رساندن نفت
 Vostokبه مســیر دریای شــمال تا سال
 ۲۰۲۴است.

تشویق فرصتهای سرمايهگذاري خارجي در ونزوئال

ونزوئال با هدف افزایــش ظرفیت تولید
نفت خــود در اوایل ســالجاری اعالم
کــرد که درهاي این کشــور براي ورود
ســرمايهگذاران خارجي به صنعت نفت
اين كشور باز است.
اقدامــی که از ســالهای دههی ۱۹۹۰
تاکنون ســابقه نداشته اســت .مادورو
رئيسجمهور ونزوئــا در اویل ژانویه و
زمانــی این مطلب را بیان کرد که توليد
نفت کشــورش بــهدليــل تحريمهاي
آمريكا و مجازات شــرکتهای نفتی در
صورت حضور در توسعهی میادین نفتی
آن ،شديدا كاهش يافته است.
مادورو در سخنراني خود بیان داشته که
اين كشــور قصد دارد تا تولید نفت خود
را به  ۱/۵ميليون بشــكه در روز برساند
و در این رابطه نيازمند ســرمايهگذاري
خارجي است.
شــركت دولتي نفت ونزوئــا،PDVSA ،
در حال حاضر شــركاي تجاري خارجي
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دارد ،امــا براي حفظ كنتــرل دولت بر
صنعت نفت اين كشــور ،بيشترين سهم
ســرمايهگذاري خارجيها در پروژههاي
صنعت نفت آن تا ۴۹درصد میباشــد.
بــا توجه به شــرايط نامناســبی كه در
صنعــت نفت و كل اقتصاد ونزوئال وجود
دارد ،باالخره دولت تصمیم گرفت سهم
شــركتهاي خارجــي را در پروژههاي
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 شــركتهایي چون
 Rosneftروســيه Repsol،اســپانيا و Eni
ايتاليا در صنعت نفت اين كشور به گوش
میرسید ،زیرا قانوني توسط مجلس ملي
ونزوئال تصويب شده است كه به Maduro
اين اجازه را ميدهد تا شركت  PDVSAرا
به بخش خصوصی واگذار کند.
هــدف از اين قانون كه "قانون اساســي
ضــد تحريــم بــراي توســعهی ملي و

تضمين حقوق بشــر" ناميده ميشــود،
مقابله با اثر تحريمهاي آمريكا بر اقتصاد
ونزوئال با پيشــنهاد روشهاي جديد به
ســرمايهگذاران 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 ســرمايهی
خصوصي بيشــتر و ايجــاد فرصتهاي
جديد براي خصوصيسازي در بخشهاي
اســتراتژيك اقتصادي كشور ،حاكميت
ونزوئال را تهديد خواهد كرد.
از طرفی ،بازگشت توليد نفت اين كشور
و رســيدن به ميزان  ۱/۵ميليون بشكه
در روز نیز مستلزم سرمايهگذاري كالن
بوده و اين در شــرايطي است كه هنوز
تقاضاي جهاني نفت پايين است.
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بسته شدن نیمی از ظرفیت پاالیشگاههای آفریقای جنوبی تا سال ۲۰۲۲
به گفتهی موسسهی مشاور انرژی ،Citac
انتظار ميرود که شــرکتهای پاالیشی
آفریقایجنوبــی متعلق به Glencore Plc
و  Petroliam Nasional Bhdکــه ۴۳درصد
از ظرفیــت پاالیش نفت این کشــور را
تشکیل میدهند ،حداقل تا سال ۲۰۲۲
میالدی تعطیل شوند.
پاالیشگاه  Astron Energyشهر کیپتاون
متعلق به  Glencoreو بــا ظرفیت روزانه
 ۱۰۰هــزار بشــکه در روز ،پس از وقوع
انفجــار و آتشســوزی مهیــب در ماه
ژوئیهی  ،۲۰۲۰هنوز راهاندازی نشــده
است.
پاالیشــگاه شــرکت  Engenبــا ظرفیت
روزانه  ۱۲۰هزار بشکه در شهر دوربان،
از زیرمجموعههــای شــرکت پتروناس

مالزی نیز پس از وقوع آتشســوزی در
اواخــر نوامبر ،فعالیت خــود را متوقف
کرده اســت .بسته شــدن پاالیشگاهها،
آفریقایجنوبــی را مجبــور کــرده که
تا حد زیــادی (۴۰درصد) بــه واردات
فرآوردههای نفتی وابسته شود.
هر چهار پاالیشگاه نفت کشور با ظرفیت
کل بیش از  ۵۰۰هزار بشــکه در روز یا
دچار سانحه شدهاند یا در حال بازنگري
هســتند ،در حالیکه این صنعت پیش
از ایــن به دلیل شــیوع ویــروس کرونا
نیز آســیب دیده بــود .همچنین انتظار
میرود ،سیاســت ملی ســوخت پاک،
هزینههای مربوط به بهبود و نوســازی
مراکز پاالیشی کشور را نیز افزایش دهد
و چشمانداز نوسازی مراکز پاالیشگاهی

آن نیــز اقتصادی به نظر نمیرســد .از
طرفی ،پس از انتشار یک گزارش محلی
در خصوص تعطیلی پاالیشگاه  Engenتا
سال  ۲۰۲۳و تبدیل آن به یک ترمینال
ذخیرهی مــواد نفتی ،گزینههای مربوط
به ایجاد پاالیشــگاه مشابه همچنان در
حال بررســی است .پاالیشــگاه ،Sapref
با ســرمایهگذاری مشــترک  Shellو BP
و ظرفیــت  ۱۶۵هزار بشــکه در روز در
شــهر دوربان نیز با بررسی میزان سهام
آن بــرای ادامهی فعالیت تجاری با عدم
اطمینان روبرو شده است.
در مجمــوع ،انتظار میرود که تا ســال
 ۲۰۲۲فعالیت بیش از ۵۰درصد ظرفیت
پاالیشی آفریقایجنوبی متوقف شود.

اعطای  ۶۱مجوز اکتشافی از سوی دولت نروژ به شرکتهای نفتی
وزارت نفــت و انرژی نــروژ در آخرین
دور از صدور مجوزهای ســاالنهی خود،
از اعطــای مجــوز اکتشــاف در مناطق
فــات قارهی کشــور به  ۳۰شــرکت،
خبر داد .این اعالن ســاالنه ،که معروف
بــه
میباشد ،شامل مناطقی از فالت قارهی
کشــور اســت که از نظر زمینشناسی
دارای زیرســاخت مناسب و مفید برای
فعالیتهای اکتشافی جدید خواهد بود.
این مجوزها شامل  ۳۴سند مجوز تولید
در دریای شــمال ۲۴ ،سند مجوز تولید
در دریای نروژ و  ۳مجوز در دریای بارنتز
میباشد .وزیر نفت و انرژی نروژ در این

رابطه گفت :اگرچه دههها از فعالیت این
میادین میگذرد اما به کشفهای جدید
در این مناطق امیدوار است .وی همچنین
از تمایل فراوان شرکتها به دسترسی به
این مناطق و انجــام فعالیتهای جدید
اکتشــافی خبر داد .به عــاوه ،اعطای
 ۶۱مجوز فوق به  ۳۰شــرکت ،حاکی از
انتظار چشــمگیر صنعت نفت نروژ برای
اکتشافات سودآور در فالت قارهی دریای
نروژ اســت ،زیــرا تمایل شــرکتها به
اکتشــاف در این مناطق با زمینشناسی
شــناخته شــدهی موجود ،امری مثبت
است .شرکتهای Equinor, Lundin, Aker
 BPو  Vår Energiبیشترین تعداد مجوز را

به عنوان مجری فعالیتهای اکتشافی و
یا عضو همکار ،دریافت کردهاندEquinor .
که تعداد  ۱۰مجوز 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 میشوند و دارای
ارزش قابلتوجه برای کشــور هستند و
بــا کمترین تاثیرات کربنی در زنجیرهی
زیســتمحیطی میتوانند تولید نفت و
گاز داشته باشند.
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