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پیشبینی روند کوتاهمدت قیمت نفت
بانک ســرمایهگذاری جی.پی.مورگان،
اعالم کرد که قیمت نفت در سالجاری
باز هم باالتر رفته و حتی افزایش  ۵تا ۱۰
دالری را نسبت به سطح فعلی (فوریهی
جاری) خواهد داشت که این پیشبینی
بر خــاف دورنمای جهانــی از قیمت
نفت و در شرایطی است که اقتصادهای
بزرگ دنیا هنوز درگیر چگونگی اجرای
واکسیناسیون کرونا هستند.
البتــه ،در هفتههــای اخیــر ســرمای
بیســابقه در جنــوب آمریــکا باعــث
قطعی برق در ایالت تگزاس شــده و به
تاسیســات انرژی در این منطقه آسیب
شدیدی رساند ،بهطوریکه روزانه رقمی
تا حدود  2میلیون بشکه ،معادل حدود
۱۸درصد کل تولید نفت آمریکا ،به ویژه
در حوضهی پرمیــن در غرب تگزاس و
نیومکزیکو کاهش یافته است.
بنابرایــن ،اگرچه قیمت انواع حاملهای
انرژی در این روزها به ســرعت باال رفته
اما پیشبینی میشــد کــه این افزایش
قیمت در شــرایط خاصــی از تغییرات
آبوهوایــی رخ داده و تــداوم زیــادی
نخواهد داشت ،زیرا پس از چند روزی از
وقوع سرما ،قیمت نفت به دلیل کاهش
تفاضــای ناشــی از توقــف فعالیت و یا
تعطیلی پاالیشــگاههای منطقه تا حدی
کاهش خواهد یافت.
در این گزارش ،همچنین آمده است که
در مجموع در سالجاری ،دو عامل مهم
باعث افزایش بیشتر قیمت نفت خواهد

شد :اول اینکه ،انتظار میرود تقاضا برای
نفت بــه دنبال بهبود اقتصــاد جهان و
رهایــی آن از بحران کرونا ،افزایش یابد،
ولی مقدار افزایــش آن به خاطر تاخیر
در بازگشت سفرهای بینالمللی به سطح
عادی ،محــدود خواهد بود و دوم اینکه،
بــا توجه به تاثیر عرضهی نفت به عنوان
یکی دیگــر از عوامل مهــم در افزایش
قیمت ،باید اشــاره کرد کــه :بازار هنوز
بــه تولیدکنندگان ائتــاف اوپکپالس
وابسته اســت زیرا اعضای ائتالف ،تولید
نفت خود را بر اســاس برنامه در سطح
پایین نگه داشــته و با افزایش تقاضا بر
میزان عرضهی خود میافزایند.
ادارهی اطالعات انرژي آمريكا ( )EIAنیز
در گزارش ماهانهی (فوريه) چشــمانداز
بازار ،پيشبيني كرده است که ميانگين
قيمت تكمحمولهی نفتخام  WTIآمریکا
در سالجاري و ســال آينده به ترتيب،
 ۵۰/۲۱و  ۵۱/۵۶و قيمت تكمحمولهی
نفتخام برنت دریای شمال (انگلستان)
به ترتيب ۵۳/۲۰ ،و  ۵۵/۱۹دالر در هر
بشــكه خواهد بود .اين اداره در گزارش
جديد خــود ،قيمت نفتخامهای  WTIو
برنت را باالتر از مقادیر اعالم شــده در
گزارش قبلي پيشبيني کرده است.
در گزارش ماه ژانويه ،قيمت هر بشــکه
نفتخــام  WTIبراي ســالهای ۲۰۲۱
و  ۲۰۲۲کمتــر از  ۵۰دالر و به ترتيب
 ۴۹/۷۰و  ۴۹/۸۱و نفتخــام برنــت را
به ترتيــب  ۵۲/۷۰و  ۵۳/۴۴دالر در هر

بشكه پيشبيني كرده بود.
در مقابل ،کمیســیون انــرژی اروپا در
گــزارش ماه فوریهی خود اشــاره کرده
اســت که قیمت نفت در ســال ۲۰۲۱
حــدود  ۵4/20دالر در هر بشــکه و در
ســال آینده با کاهــش  ۳دالری در هر
بشــکه به  51/20دالر خواهد رســید.
مبنــای تحلیــل کمیســیون در مورد
چشمانداز تقاضا برای نفت نیز بر مبنای
ادامهی سیاســت اوپکپــاس مبنی بر
توقف افزایش تولید از یکســو و احیای
تقاضا برای نفت از سوی دیگر و همچنین
تضعیــف ارزش دالر آمریــکا و به ویژه
اقدام غافلگیرکنندهی عربستان سعودی
(کاهش تولید روزانه یک میلیون بشکه
نفــت در ماههای فوریه و مارس )۲۰۲۱
از دالیــل مهم افزایــش قیمت نفت در
سالجاری بهشمار میآیند.
به عــاوه ،به طور کلــی کاهش میزان
حفاریها در ســطح جهــان و نزدیک
شدن میزان حملونقل جهانی به سطح
گذشتهـ با کنترل شیوع ویروس کروناـ
از دیگر دالیلی هستند که سبب شدهاند
تا قیمت نفت از ابتدای سال جدید روند
صعودی خود را حفظ کند.
این گزارش دربارهی قیمت نفت در سال
 ۲۰۲۲نیز نوشته اســت که با توجه به
بازگشت ثبات بیشــتر در سطح جهان
و بــاال رفتن مجدد تولیــد ،باید منتظر
کاهش متوسط قیمت نفت در سال آتی
نیز بود.

قراردادهای نفتی جدید عراق
گزارشــات اعالم شده نشــان میدهند ماه دسامبرگذشــته بــه دنبال واگذاری  Sarsangواقع در شــمال کردستان عراق
که شــرکت نفت توتال فرانسه در اوایل ۱۸درصد سهام خود در بلوک اکتشافی بوده اســت .پس از آن ،در اواخر ژانویه،
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وزیر نفت عراق از امضــای یک قرارداد
همکاری با یکی از شرکتهای بینالمللی
بزرگ نفتی (احتماال توتال) ،برای اجرای
پروژههــای عظیــم در زمینههــای گاز
طبیعــی و انرژیهای پاک خبر داد زیرا
مدیرعامــل توتال نیــز در زمان امضای
قرارداد در عراق بود.
به عــاوه ،توتال در میــدان  Halfayaدر
جنوب عراق نیز ۲۲/۵درصد ســهم دارد
که مصمم به حفظ آن اســت .همچنین
بالفاصله پــس از امضای ایــن قرارداد،
شرکت دولتی  .Dhiqar Oil Coعراق اعالم
کرد :شــرکت روســی  Litascoبه عنوان
بازوی تجاری شرکت نفتی  Lukoilروسیه

نیــز با هــدف دو برابر کــردن ظرفیت
تولید میدان نفتی نصیریــه ()Nassiriya
و رســیدن رقم آن به  ۲۰۰هزار بشکه
در روز مشــارکت میکند و به ازای آن
شــرکت بازرگانی و فــروش نفت عراق
( )SOMOنیز نفتخام به شرکت Litasco
تحویل خواهد داد.
اما قراردادهــای نفتی عراق به همینجا
ختم نمیشــود ،زیرا چین نیز با امضای
ی روزانه  ۱۳۰هزار بشکه
قرارداد عرضه 
نفتخام از ســوی عــراق و تا  ۴میلیون
بشکه و به مدت  ۵سال ،با پیشپرداخت
 ۲میلیــارد دالر ،به دنبــال راهیابی به
صنعت نفت عراق بود کــه بالفاصله به

دلیل بهبــود بازارهای نفتــی و تقویت
قیمتها ،عراق اجرای آن را متوقف کرد.
البته ،امضای مجموعهی این قراردادها و
حتی استقراض فوری  ۶میلیارد دالری
عراق از صنــدوق بینالمللی پول ،برای
رهایی از شــرایط وخیــم اقتصادی و با
توجه به فشارهای ناشی از قیمت پایین
نفت انجام شده است.
تنگناهــای مالی عراق موجب شــده تا
همواره این کشــور نســبت به تعهدات
مــورد توافق با اوپک مبنــی بر کاهش
تکلیفی تولید نیز چندان پایبند نباشد.

آرامکو و اکسونموبیل نیز برای احداث پاالیشگاه و اکتشاف نفت و گاز وارد
پاکستان شدند
شــرکت ملی نفت عربســتان (آرامکو)
تصمیــم گرفته اســت تا یــک مجتمع
پتروپاالیشــی جدید با ســرمایهی ۱۰
میلیارد دالر در بنــدر گوادر ،در والیت
بلوچســتان پاکســتان احداث کند .این
اقدام در ســال  ۲۰۱۹و به دنبال دیدار
محمدبن ســلمان ،ولیعهد عربستان از
پاکستان انجام شــد که طی آن ،هفت
قرارداد سرمایهگذاری به ارزش کل ۲۱
میلیارد دالر در بخشهای معدن ،انرژی،
پتروشــیمی و کشاورزی میان دو کشور
به امضا رسید.
به همین منظور در فاز اول ،مقرر شد تا
یک پاالیشگاه با ظرفیت  ۳۰۰هزار بشکه
در روز احداث شود و در فاز بعدی پروژه،
یک مجتمع پتروشــیمی نیز در مجاور
آن و همچنیــن مخازن ذخیرهســازی
برای واردات گاز طبیعی مایع ( )LNGاز
کشــورهای حوزهی خلیجفارس ساخته
شــود .با تکمیــل این مرکز پاالیشــی،

کار فــرآورش نفتخامهــای وارداتی از
کشــورهای منطقه به پاکســتان توسط
این پاالیشــگاه انجام خواهد شد .عالوه
بر آن ،بر اساس روابط استراتژیک میان
دو کشور ،عربســتان سال گذشته مبلغ
 ۳میلیــارد دالر برای تقویت منابع پولی
پاکستان و  ۳میلیارد دالر دیگر نیز برای
تامین هزینهی واردات نفتخام به دولت
پاکستان کمک کرد.
عــاوه بر آن ،امارات متحدهی عربی نیز
در ســال  ۲۰۲۰یک کمــک  ۳میلیارد
دالری به دولت پاکستان اهدا کرد.
ســاخت این مرکز پتروپاالیشی بخشی
از تالشهای پاکســتان برای ایجاد یک
شــهر نفتی بزرگ در بندر گوادر است.
پیشبینی میشــود که تا ســال ۲۰۵۰
تمامی نیازهای این شهر احداث و تکمیل
شود .عالوه بر آن ،مقامات گوادر مصمم
هســتند که تا  ۲۰۲۳یک منطقهی آزاد
اقتصــادی نیز در کنار تاسیســات فوق

احداث و به مرحلهی عملیاتی برسانند.
به عالوه ،بــا خاتمهی جنگهای داخلی
در نواحی مختلف پاکستان ،شرکت نفت
اکسونموبیل نیز پس از  ۲۷سال در ماه
ژانویهی ســالجاری دوباره به پاکستان
بازگشــت و با ســرمایهگذاری اولیهی
حــدود  ۷۵میلیــارد دالر ،فعالیتهای
اکتشــافی و حفاری خــود را در نواحی
فالت قــارهی آن آغاز کرد ،به طوریکه
نتایج اولیهی حاصله تاکنون مثبت بوده
و انتظــار میرود ،ذخایر قابلمالحظهای
از نفت و گاز نیز کشــف شــده باشــد.
مقامات پاکســتانی خبر از عالقهمندی
تعداد زیادی از دیگر شــرکتهای نفتی
برای ســرمایهگذاری در اجرای عملیات
حفاری و اکتشــاف ذخایر نفت و گاز در
نواحی فالت قارهی کشور نیز دادهاند.
البتــه ،عالوه بــر عربســتان و آمریکا،
از مدتــی قبــل ،چیــن نیز شــروع به
سرمایهگذاریهای کالن در بندر گوادر
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کرده بود .پاکســتان میکوشــد تا این
منطقه را به کمک توسعهی فعالیتهای
ماهیگیــری ،صنایــع نفتــی ،مراکــز
پتروشــیمی و احداث یک نیروگاه تولید

برق ،به یک مرکــز صنعتی تبدیل کند.
به همین دلیــل ،دولت ،چندی پیش با
تســهیل و رفع برخی قوانین و مقررات
دســتوپاگیر ،تالش کرده تا شــرایط

جذب بیشــتر ســرمایهگذاران خارجی
و حضور بیشــتر آنها را در پاکســتان و
به ویژه در پروژهی توســعهی شــهرک
صنعتی در گوادر تسریع کند.

انعقاد قرارداد بلندمدت فروش گاز طبیعی مایع ( )LNGروسیه به چین
اخیــرا شــرکت نواتــک ،بزرگتریــن
تولیدکننــدهی گاز طبیعی مایع ()LNG
در روسیه ،با شرکت چینی گروه شنرجی
( )Shenergy Group Companyقــراردادی
بلندمدت برای عرضهی گاز طبیعی مایع
به آن شــرکت امضا کرده تا حضور خود
را در منطقهی آسیاـاقیانوسیه و به ویژه
بازار بزرگ و رو به رشــد چین گسترش
دهد.
بر اســاس قراردادی که نواتــک با این
شرکت امضا کرده ،قرار است این شرکت
در مدت  ۱۵سال بیش از  ۳میلیون تن
گاز طبیعــی مایع را در قالب ســاالنه تا

ســه محموله به پایانههای چین ارسال
کند .گفته میشــود که :راهبرد تجاری
 LNGشــرکت نواتــک تنوع بخشــیدن
به بازارهای مصرف بــه ویژه هدف قرار
دادن مصرفکننــدگان مهم و عمده در
منطقهی رو به رشد آسیاـاقیانوسیه است
و مصمم است تا عرضهی این محصول را
به چین بیش از پیش افزایش دهد.
قرار اســت گاز تحویلــی در این قرارداد
از محل پروژهی شــماره دو گاز طبیعی
مایع در قطب شمال که با سرمایهی ۲۱
میلیارد دالر ،عملیات احداث آن از سال
 ۲۰۱۹آغاز شــده و در ســال  ۲۰۲۳به

تولید خواهد رسید ،تامین شود.
شرکت شنرجی به عنوان اولین شرکت
مستقل گاز دولتی چین ،در سال ۲۰۲۰
حدود ۵۵درصد گاز مصرفــی بازار گاز
شانگهای را تامین کرده و به همین دلیل
عقد قرارداد فوق توسط نواتک با شرکت
گروه شنرجی برای امنیت بازار تقاضای
 LNGتولیــدی آن شــرکت در پروژهی
فوق بســیار مهم است ،هر چند کاهش
قیمت گاز در یک ســال اخیر مهمترین
پیشروی نواتــک در این رابطه
چالش
ِ
بوده است.

سقوط سهام شركت ملي نفت برزيل  ()Petrobras
تصمیــم رئیسجمهور برزیــل مبني بر
جایگزینی مدیرعامل شــرکت ملي نفت
اين كشــور ( ،)Petrobrasموجب وحشت
ســرمایهگذاران و در نتيجــه واگذاری
ســهام خود به صورت يكجا و ارزان در
بازار شده است.
در نتیجه ،بانکهــا ،مراكز تحقیقاتی و
تحلیلگران بازار نیز براي خريد سهام آن
شركت (و پایین آوردن ميزان اعتبار آن)
هجوم آوردند ،به طوریکه اين امر باعث
ريزش شدید ارزش ســهام این شرکت
شــد که با انتشار اخبار آن تا ۲۲درصد
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نیز سقوط كرد و حدود  ۱۳میلیارد دالر
از ارزش بازاری آن كاســته شــد .تغییر
مديرعامل  Petrobrasبه دنبال اختالفنظر
رئيسجمهــور و مديرعامل ســابق اين
شــركت در مورد تغییر قیمت ســوخت
ديزل انجام شد.
زيــرا مدیرعامل شــركت در راســتای
حرکت بازارهای بینالمللی ،خواســتار
افزایش قیمت ســوخت ديــزل و بنزین
شــد ،اما از آنجا که افزایش قیمتهای
این دو فــرآورده باعث اعتــراض مردم
میشد ،به همین دلیل رئيسجمهور نیز

کاهش دو ماههی مالیات بر قیمت ديزل
را بــرای دورهی مارس و می وضع کرد.
این اتفاق پس از آن رخ داد که شــركت
 Petrobrasچهارمیــن افزایش قیمت خود
را از ابتدای ســال تاکنــون اعالم کرد و
مديرعامــل اين شــركت را در مســیر
درگيري با رئیسجمهور قرار داد.
چراکه گرانی مجدد سوخت دیزل موجب
میشد تا کامیونداران دست به اعتصاب
بزنند که تاثیرات اجتماعی و سیاســی
مهمی را در کشور موجب میشد.
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افزايش روند سرمايهگذاري در نفت و گاز چين
شــركت نفــت دولتــي فالت قــارهی
چين( ، )CNOOCدرسال جاری هزينههاي
سرمايهگذاری خود را به باالترين ميزان
در هفت ســال اخير افزایــش داد .اين
حجم از ســرمايهگذاري با هدف افزايش
۵درصدي در توليد نفت و گاز اين كشور
انجام خواهد شد.
این شــرکت قصد دارد در سال ۲۰۲۱
رقمی حدود  ۱۳/۹تا  ۱۵/۵ميليارد دالر
در قالب تعداد  ۱۹پروژه سرمايهگذاري
كند که بخــش اعظم آن نیز در افزايش
توليد و اســتخراج نفت و گاز در داخل
چين انجام خواهد شــد ،بــه طوریکه
حدود ۶۱درصد هزینههــای فوق برای
توسعهی میادین۱۷ ،درصد فعالیتهای
اکتشــافی و ۲۰درصد بقیــه در بخش
استخراج و تولید انجام خواهند شد.
ســال گذشته هزینهی ســرمایهگذاری
شــرکت حدود  ۱۳-۱۴میلیاد دالر بود

و مجموع توليد نفت و گاز اين شــركت
در داخل به  ۵۲۸ميليون بشــكه معادل
نفت رســيد که سهم زیادی از آن نیز از
ميادين خشكي انجام شد.
ایــن رقم در ســال  ۲۰۱۹نیــز حدود
 ۱۰/۸-۱۲/۴میلیــارد دالر بــود .در
سالجاری همچنین سهم توليد خشكي
از كل توليد برنامهريزي شدهی شركت
به ۶۸درصد خواهد رســيد و بقیهی آن
از ميادین فراساحلی تولید خواهد شد و
مقــدار كل توليد نفت و گاز برنامهريزي
شده نیز در این سال حدود  ۵۴۵تا ۵۵۵
ميليون بشكه معادل نفت خواهد بود که
در مقایســه با سال گذشــته از افزایش
۴/۲درصدی برخوردار خواهد بود.
ناحیــهی جنوبشــرقي دريــاي چين
يكــي از مهمترين نواحــي توليد نفت
و گاز شــركت نفت فــات قارهی چین
( )CNOOCمیباشد که داراي نفت سبك

تا نيمهسنگين اســت .به همین منظور،
اخيرا این شــركت پــروژهای را در يك
ميدان جديــد در این منطقه آغاز كرده
كه ميتوانــد تنها پروژهی افزايش توليد
نفتخام در کشــور نیز باشد .توسعهی
ميدان  Liuhua 2-16در ســپتامبر سال
گذشته آغاز شــد و هدف شركت توليد
روزانه  ۷۲۸۲۰بشكه از آن تا پايان سال
 ۲۰۲۲است.
وزارت منابع طبیعــی چین اخیرا اعالم
کرده است که این سازمان در طول ۱۰
سال گذشــته ( )۲۰۱۱-۲۰موفق شده
اســت تا  ۱۷میــدان نفتی با حجم کل
معادل  ۱۰/۱میلیــارد تن و  ۲۱میدان
گازی بــا حجــم کل  ۶/۸۵تریلیــون
مترمکعب کشف کند که به ترتیب  ۲۵و
۴۵درصد مجموع نفت و گاز کشف شده
از سال  ۱۹۴۹تاکنون است.

نگراني هند از افزايش مجدد قيمت نفت
وزير نفــت هنــد،Dharmendra Pradhan ،
مجددا هشدار داده است که قيمت باالي
نفت ميتواند رشــد اقتصادي اين كشور
را همچنان تحتتاثیر خــود قرار دهد.
وی که در نشســت تجاری شــرق آسيا
حضور داشت افزود" :تالش براي تنظيم
دســتوري قيمت نفتخام ،اثري مخرب
بر بهبود شكنندهی اقتصاد كنوني جهان
به ویژه هند خواهد داشــت ".البته ،اين
اولين باري نيســت كــه مقامات هندي
سياستهاي كنترل قيمت (توسط اوپک
و سپس اوپکپالس) را مورد انتقاد قرار

ميدهند .وی در ماه ژانويه نیز مستقيما
اوپك را مورد انتقاد قرار داد و با اشــاره
به تصميم عربســتان براي كاهش توليد
به ميزان يــك ميليون بشــكه در روز،
سياســتهاي تــداوم كاهــش توليد را
گيجكننده دانست.
هنــد تقريبــا ۸۰درصد نفــت مصرفي
خود را وارد ميكند .اين كشــور سومين
اقتصاد بزرگ آسيا است و مانند بسياري
از كشورها از ركود ناشي از شيوع بيماري
كرونا رنج ميبرد و اين موضوع شــرایط
كشــور را نســبت به تغييرات ناگهانی

قيمتهای نفتخام بســيار آسيبپذير
كرده اســت .البته ،بخش انرژی هند به
دنبال اجرای برنامهی توســعهی صنعت
نفت کشــور و افزايش توليد نفت و گاز
اســت و براي اين منظــور و همچنين
افزايش ظرفيت پااليشــگاهي به ميزان
۸۰درصد ،قصد دارد مبلغی معادل ۱۴۳
ميليارد دالر در این بخش سرمايهگذاري
كند.
به دلیــل افزایش تقاضــای انرژی پس
از بهبــود ســریع اقتصادهــای بزرگ،
قیمتهای ســوخت نیز در هند افزایش
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کوتاه

یافته اســت .هندیهــا معتقدند بحران
کنونــی بــه طــور مصنوعی توســط
تولیدکننــدگان نفــت ایجاد شــده و
همچنــان تالشهــای دیپلماتیک آنها
برای کاهش عرضهی نفت در قالب اوپک
و یا اوپکپالس ادامه دارد.
بــه همین دلیل قبــا نیــز از اوپک و
متحدانش ،از جمله روســیه خواســته
اســت فورا تولید خود را که برای تثبیت
قیمتهــای نفتخــام کاهــش یافته
بــود ،افزایش دهند .اگرچه این کشــور
بــه مــوازات آن و با انجــام تالشهای

دیپلماتیــک ،قصــد دارد واردات انرژی
ارزانتــر را از کشــورهایی مانند ایران،
ونزوئال و ...دوباره از سر گیرد.
در مــاه دســامبر  ،۲۰۲۰هندوســتان
بیشترین واردات نفت با حجمی بالغ بر ۵
میلیون بشکه در روز داشت که بیشترین
مقدار نیز در سه سال گذشته بوده است.
مقدار آن در مقایســه بــا ماه قبل از آن
(نوامبر) نیز۲۹ ،درصد و سال  ۲۰۱۹به
میزان ۱۱/۶درصد بیشتر بوده است .در
ســال  ۲۰۲۰همچنین به ترتیب ،عراق
مهمتریــن تامینکنندهی نفت هند و به

دنبال آن عربســتان ســعودی و امارات
متحــدهی عربی قرار داشــتند و پس از
آن نیجریه نیز چهارمین تامینکنندهی
بــزرگ نفت هند حضــور جدید خود را
اعالم کــرد .ایاالتمتحده پس از برزیل
نیز مقام ششم را دار بوده است.
آژانــس بینالمللــی انــرژی( ، )IEAدر
آخریــن گزارش خــود پیشبینی کرده
اســت که هند تا سال  ۲۰۳۰به سومین
مصرفکنندهی بــزرگ انرژی در جهان
تبدیل خواهد شــد و در ایــن رابطه از
اتحادیهی اروپا پیشی خواهد گرفت.

تالش روسیه برای احداث خط لولهی گاز "نورد استریم  "۲-علیرغم ادامهی
کارشکنیهایآمریکا
الکساندر نواک ،معاون نخستوزیر روسیه
اعالم کرد که" :خط لولــهی انتقال گاز
"نورد اســتریمـ "۲در مسیر شمالغرب
روســیه به آلمان ،با وجــود تحریمها و
کارشــکنیهای آمریکا ســاخته خواهد
شد ".وی افزود" :کشورهای اروپایی نیز
با احداث این پــروژه که کامال مطابق با
قوانین اروپا اســت ،موافق هستند و ما
اطمینان داریم اجرای این پروژه با وجود
رویکردهای مخــرب آمریکا که مطمئنا
اجرای آن را بــه تاخیر انداخته ،مراحل
نهایی خود را طی خواهد کرد.
البته ،شــرکتهای آمریکایــی نیز که
میخواهنــد گاز طبیعی مایــع خود را
به اروپا برســانند ،از رقبای روســیه در
این پروژه بوده و از مخالفان سرســخت
ساخت این خط لوله بهشمار میروند".
از مجموع طــول خط لولهی احداثی در
حدود  ۱۵۰کیلومتر آن باقی مانده که در
حد فاصل آبهای دانمارک و آلمان قرار
گرفته است و تهدید تحریمهای آمریکا
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علیه شــرکتهای مشــارکتکننده در
روند تکمیل این پروژه باعث تاخیرهای
طوالنی در تکمیل آن شــده است .اگر
این خط لوله تکمیل شــود ،نیاز شرکت
گازپروم به استفاده از اوکراین به عنوان
یک مســیر ترانزیت بــرای صادرات گاز
بــه اروپا کاهش مییابد و اوکراین نیز از
درآمدهای مربوط به آن محروم خواهد
شد.
به هر ترتیب ،از اواخر ژانویه کار تکمیل
بخشی از خط لوله که در آبهای دانمارک
واقع شده با وجود تحریم کشتی (احداث
خط لولهی دریایی) فورچونا و مالک آن
 KVT-RUSاز سرگرفته شد.
در مقابل ،مقامات آمریکایی در این رابطه
اعالم کردند که :واشــنگتن با متحدانش
در خصوص اســتفاده از تحریمها علیه
تکمیل ساخت پروژهی "نورد استریمـ"۲
همکاری میکنند ،اما به رصد فعالیتها
برای تکمیل یا گواهــی تایید این خط
لوله نیز ادامه خواهند داد.

دولــت آمریکا تحت ریاســتجمهوری
جوبایدن موضع همکاری بیشــتری در
خصوص "نورد استریمـ "۲در مقایسه با
ترامپ اتخاذ کرده و واشــنگتن و برلین
متعهد شدهاند دربارهی این پروژه بیشتر
با هم گفتگو کنند.
اگرچه ،آلمان همچنان به تکمیل این پروژه
متعهد مانده و آنــگال مرکل ،صدراعظم
آلمان ،مکررا از این پروژه به دلیل وجود
منافع اقتصادی قابلمالحظهی آن برای
آلمان و اروپا ،پشــتیبانی کرده و حتی
در مقابل درخواســتها برای لغو آن با
وجود مشکالت سیاسی منتقدان پوتین،
ایستادگی کرده است.
اگرچــه آمریــکا از آلمان انتظــار دارد
راهکاری را بــرای تضمین امنیت انرژی
اروپا و جلب رضایــت اوکراین ارائه کند
و شرایطی را مدنظر قرار دهد که روسیه
از فروش گاز و انحصارطلبی گازپروم به
عنوان "ابزاری سیاسی" استفاده نکند.
عالوه بر آن ،قرار است آلمان پیشنهاداتی
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را بــا آمریکا دربــارهی نحوهی مدیریت
ادارهی ایــن خط لولــه در آینده مطرح
کند که در مورد چگونگی احتمال بسته
شدن جریان گاز در خط لولهی فوق در
آینده با توجه به رفتار روسیه خواهد بود.
با اینحال ،چنین اقداماتی که بر خالف
مقررات تجارت جهانی هستند ،احتماال
پیامدهــای حقوقی نیز خواهد داشــت.

کاخ سفید معتقد است که موضع اساسی
آمریکا در قبال "نورد اســتریمـ "۲بدون
تغییر مانده و بایــدن آن را توافق بدی
بــرای اروپا میدانــد و وزارت خارجهی
آمریکا همچنان در حــال آماده کردن
فهرستی از شرکتهای اروپایی است که
مقررات تحریمها را در مورد ساخت این
پروژه نقض کردهاند.

نگاه آلمان به این پروژه همواره اقتصادی
بــوده ،این در حالی اســت که آمریکا و
چند کشور اروپایی ابراز نگرانی کردهاند
که روســیه از فروش گاز و انحصارطلبی
گازپروم بهعنوان ابزاری سیاسی استفاده
کند.

ترکیه به دنبال شریک تجاری برای توسعهی پروژهی گازی "ساکارایا" در دریای
سیاه است
شرکت دولتی نفت و گاز ترکیه ،ترکیش
پترولیــوم( ، )TPAOدر حــال بررســی
روشها و ارائهی طرحهایی برای افزایش
تامین مالی موردنیاز بــرای آغاز کار بر
روی بزرگترین میدان گازی کشــف در
دریای سیاه (ساکارایا) است.
در ایــن رابطه تماسهایــی نیز با چند
شرکت نفتی بینالمللی به منظور تولید
مشــترک انجام شــده که ممکن است
نتیجهای به دنبال نداشــته باشد و این
شرکت مجبور شــود به تنهایی پروژهی
فوق را اجرا کند.
تخمین زده میشــود که سرمایهگذاری
الزم برای تولید گاز از این میدان و انتقال
آن به خشــکی ،حدود  ۳/۲میلیارد دالر
باشــد در حالیکه سهم شرکت فوق در
بودجهی سال  ۲۰۲۱کشور فقط رقمی
بالغ بر  ۱۳/۴میلیارد لیره ( ۱/۹میلیارد
دالر) اســت که هنوز معلوم نیست چه
میــزان از این بودجه نیز برای این پروژه
اختصاص خواهد یافت.

میــدان گازی ســاکارایا بــا ذخیرهی
گازی معــادل  ۳۲۰میلیارد مترمکعب،
در فاصلــهی  ۱۷۵کیلومتری ســاحل
زونگولداک ترکیه قرار دارد و حفر اولین
چاه اکتشــافی آن نیز با نام "تونا "۱-در
ژوئیهی  ۲۰۲۰شــروع شد که با ارزیابی
میدان و با توسعهی آن ،امکان تولید گاز
آن میتواند ترکیــه را از گاز وارداتی به
میزان زیادی بینیاز کند.
البته ،قرار اســت تولید گاز از این میدان
از ســال  ۲۰۲۳آغاز شود ،اما مسئلهای
که ممکن اســت اوضاع را برای ترکیش
پترولیوم با مشــکل روبرو سازد ،تهدید
تحریمها بر ســر فعالیتهای اکتشافی
ترکیه در مناطق مورد مناقشــه از جمله
میدان فوق با کشــورهای همسایهی آن
است.
در حال حاضر ،این پروژه در شــرایطی
پیش مــیرود که قراردادهــای واردات
بلندمدت کــه یکســوم از واردات گاز
ترکیه را تشکیل میدهند در سالجاری

و قراردادهــای دیگــر در ســال ۲۰۲۵
منقضی میشوند.
البتــه ،اطمینان از اجــرای بهموقع این
پروژه نیز به معنای آن اســت که ترکیه
نیازی به تمدید همــهی این قراردادها
نخواهد داشــت بــه عالوه آنکــه ،این
کشــور را قادر میســازد تا برای تمدید
برخی از قراردادها نیز با عرضهکنندگان
بینالمللی گاز در موضع و شرایط بهتری
مذاکره کند.
شرکت ترکیش پترولیوم برای پروژههای
نفت و گاز ،همکاریهایی با شرکتهایی
نظیر شــرکت بی.پی انگلستان ،شرکت
نفت دولتی آذربایجان (در دریای خزر)،
روســیه ،عراق و افغانستان داشته است.
پیش از این نیز ،ترکیه در مدت  ۱۶سال
گذشته با کمک شرکتهای بینالمللی
نظیر رویالداچشل و اکسونموبیل ،شش
چاه در دریای سیاه حفاری کرده بود.

چین به دنبال کسب سومین رتبه در بازارهای بورس جهان
چین به عنوان بزرگترین واردکنندهی
نفتخــام در جهان ،به دنبــال افزایش

قدرت خــود در قیمتگــذاری آن نیز بیســابقه در تاریخ بازارهــای مالی این
میباشــد .زیرا در سال گذشته رکوردی کشور از خود برجای گذاشته است .چین
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با کاهش محدودیتهای سرمایهگذاری
خارجی ،فرصتهای مشــارکتی بسیار
زیادی را برای شــرکتهای بینالمللی
نفتی ،مراکز مالی بینالمللی و نهادهای
ســرمایهگذاری بزرگ خارجــی فراهم
کرده است.
چینیها در واقع بهرغم حساســیتهای
بســیار جدی نســبت به ارتقای کیفی
فعالیــت بازارهای مالی ،تمام شــرایط
موردنیاز برای توســعه و رشــد شتابان
معامالت آتــی نفــت ( )Futuresدر بازار
بورس شــانگهای را فراهــم کردهاند تا
بتوانند به اهداف مهم ســهگانهی خود
از جملــه :افزایش اســتفاده از پول ملی
خــود (یــوآن) در تجــارت بینالمللی،
جذب ســرمایهگذاران خارجی و قدرت
تعیینکنندگــی در مــورد قیمت نفت
دست یابند.
زیرا چین در تالش اســت تا نقش پول
خود را در تجارت تحتســلطهی "دالر
آمریکا" توســعه دهد و در همین راستا

نیــز فعالیت آن در بازارهــای آتی نفت
چین به رکورد بیسابقهای رسیده است.
افزایش عالقه از سوی ســرمایهگذاران
بینالمللی بــه معامالت آتــی نفت در
بورس بینالمللی انرژی شانگهای ()INE
در سال  ۲۰۲۰نیز بسیار چشمگیر بوده
و به ســطحی رسیده است که در همین
ابتــدای فعالیت آن در بــازار نفتخام،
تعداد کل قراردادهای فعال آن در سال
 ۲۰۲۰چهار برابر بیشتر از تعداد آنها در
سال  ۲۰۱۹بوده است.
تاســیس و رشد سریع بورس بینالمللی
انرژی شــانگهای بخشــی از استراتژی
تهاجمی و فشار طوالنی مدت پکن برای
ایجاد و توســعهی بازارهای "یوآنمحور"
بوده اســت .این بازار در ســال ۲۰۱۳
میــادی و در منطقــهی آزاد تجــاری
شانگهای تحت نظارت کمیسیون تنظیم
قوانیــن و مقررات (رگوالتــوری) اوراق
بهادار چین به عنوان یک بازار معامالت
آتی مســتقل آغــاز به فعالیــت کرد و

نفتخام ،گاز طبیعی ،مس و محصوالت
پتروشــیمی نیز در آن معامله میشدند،
امــا پس از آن و از مارس ســال ۲۰۱۸
با ایجاد شرایطی برای افزایش معامالت
و موقعیتهای قراردادی و در راســتای
سیاســتهای حزب کمونیســت چین
برای به چالش کشــیدن سلطهی دالر،
قراردادهای آتی نفتخام نیز در این بازار
"یوآنمحور" راهاندازی شد.
در حال حاضر این بازار ســومین مرکز
معامــات نفتی آتی در جهان اســت و
بهرغم اهدافش ،برای به چالش کشیدن
رقبــای غربی هنوز فاصلــهی زیادی تا
رقابت با آنان دارد.
ش چینیها و ابتکاراتی که برای
اما تــا 
افزایش قدرت در ســمت تقاضای بازار
بــرای تعییــن قیمت نفتخــام به کار
بستهاند ،در کنار سیاست توسعهی بازار
آتی ،سیگنالی از برنامههای جاهطلبانهی
پکــن بــرای حکمرانی بر بــازار نفت را
تداعی میکند.

آغاز دور جدید مزایدهی نفت و گاز مصر
بــا گذشــت یک مــاه پــس از امضای
توافقنامههای اکتشاف بین شمال آفریقا
و شــرکتهای بزرگ نفتــی ،وزیر نفت
مصر از آغاز دور جدید مزایدههای فروش
توسط دو شــرکت نفت مصر ( )EGPCو
شرکت گاز طبیعی مصر( )EGASکه در
پایان فوریه برگزار میشود ،خبر داد.
پس از کشف میدان  Zohrدر آبهای مصر
که بر اساس اعالم شرکت  Eniبه عنوان
پیمانکار پروژه ،بزرگترین میدان گازی
در دریای مدیترانه اســت ،شرکتهای
مهم بینالمللی نفتــی نیز عالقهمند به
انجام فعالیتهای اکتشــاف نفت و گاز
در مصر و بخشهای فراساحل آن شدند.
تابســتان گذشته شرکتهای  Eni، BPو
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 Totalاز موفقیت در کشف گاز در آبهای
کمعمق مصر خبر دادند .مصر با گذشت
یک ماه از امضای  ۹قرارداد اکتشــافی
با شــرکتهای بزرگ نفتــی ،به دنبال
واگذاری بخشهای بیشــتری از خاک و
نواحی تحت ادارهی خــود برای اجرای
فعالیتهای اکتشافی است.
در ایــن راســتا و در یکــی از ایــن
قراردادها ،فعالیتهای اکتشافی بلوک
فراســاحل  Starبه شرکت ExxonMobil
بــا همــکاری شــرکتهای  EGASو
 Tharwa Petroleum Companyواگــذار
شد .شــرکت  ExxonMobilاین قرارداد
را نشــانهی ادامهی حضــور بلندمدت
خود (در بخش پاییندســتی مصر) از

ســال  ۱۹۰۲و تقویتکنندهی ســبد
پروژههــای اکتشــافی خود در شــرق
مدیترانه میداند.
شرکت  ،Chevronیکی دیگر از شرکتهای
بزرگ نفتی آمریکا نیز از امضاکنندگان
ایــن قراردادها بود و شــرکت  Totalنیز
در کنسرســیومی بــا  Shellتوافقنامهی
اکتشاف و تولید از بلوک فراساحل North
 Ras Kanayisواقع در حوضهی Herodotus
دریای مدیترانه را امضا کرد .معاون امور
اکتشــاف  Totalدر ایــن خصوص گفت:
"پس از کشــف گاز با حفر چاه Bashrush
در سال  ۲۰۲۰و احداث زیرساختهای
نزدیــک آن ،این قرارداد حضور ما را نیز
در مصر پررنگ خواهد کرد".

