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کوتاه

" لوک اویل" در عراق ماندنی شد، اما "بی پی" قصد رفتن دارد

عمان همچنان به دنبال تامین مالی پروژه های باالدستی

شرکت لوک اویل روسیه به دلیل با صرفه 
نبودن سرمایه گذاری های عظیم خود در 
میادین نفتی عراق و تصمیم آن شرکت 
برای توســعه ی ســرمایه گذاری بر روی 
انرژی های تجدیدپذیر، در ماه های اخیر 
مذاکراتی را با مقامــات عراقی درباره ی 
فروش سهم خود در میدان نفتی قرنه ی 
غربــی ـ2 آغاز کــرده و در ایــن رابطه، 
مذاکراتی نیز برای فروش ســهم خود به 
برخی از شــرکت های چینی عالقه مند 
داشته است، اما وزارت نفت عراق ضمن 
اعــالم رضایــت از نحــوه ی فعالیت آن 
شرکت، از لوک اویل خواست تا همچنان 
به مشــارکت خود با عراق در این پروژه 

ادامه دهد. 
بــه همین منظــور، لوک اویــل نیــز با 
اعــالم انصراف از تصمیم فروش ســهم 
خــود، ادامه ی فعالیت هــا در عراق و از 
مخازن  احداث  پــروژه ی  اجرای  جمله، 
ذخیره سازی یاماما را نیز مورد پیگیری 
قــرار داد و به دنبال آن مجوز شــروع 
عملیات اولیه بر روی بلوک10 به انضمام 
اجــازه ی تولید اولیه و بهره برداری از آن 

تا 30 هزار بشــکه در روز را نیز از دولت 
عراق اخذ کرد.  

الزم به یادآوری اســت کــه وزير نفت 
عراق در گزارشــی از نگاه شــرکت های 
نفتی عنــوان کرد که: »شــرایط فعلی 
ســرمایه گذاری اين كشور برای ادامه ی 
حضــور برخی از آنها در عراق مناســب 
نیســت زیرا امکان و انتظار دستیابی به 
ســرمایه گذاری های  از  مناسب  بازدهی 
خــود را در این کشــور در موعد مقرر 
ندارنــد.« بــه همین دلیل بــود که در 
ماه ژوئــن نیــز خبرگزاری هــا خبر از 
تصمیم شــرکت BP برای بررسی شرایط 
سرمایه های خود در عراق دادند و در این 
رابطه نیز اشــاره شده که آن شرکت نیز 
در حال کار بر روی طرح ایجاد شــرکت 
جدیدي همراه با CNPC چين می باشد. 

با توجه بــه اینکه شــرکت BP نزدیک 
بــه 100 ســال در عراق فعــال بوده و 
سرمایه گذاری های قابل توجهی را نیز در 
عراق انجام داده، چنانچه عملیات خروج 
خود از عراق را به مرحله ی اجرا درآورد، 
حركتي کامال مهم در آغاز دوران گذار از 

انرژی توسط این شرکت بزرگ انگلیسی 
خواهد بود. 

حضــور BP در عراق از دهه ی 1920 در 
کرکوک آغاز شــد، زمانی کــه به عراق 
 Baba Gurgur کمک کرد تا در ناحیــه ی
که بزرگ ترین میدان نفتی جهان در آن 
زمان بود، اكتشاف، توليد و صادرات نفت 

را آغاز كند.
البته به نظر می رســد کــه چینی ها هم 
عالقه ی شدیدی برای سرمایه گذاری در 
عراق بازمانــده از جنگ ها و خرابی های 
گذشته دارند، چراکه چین در نظر دارد 
تــا در این فرصت، ســرمایه گذاری های 
خود را با باالترین بازده برای توســعه ی 
منافع موردنظر خود به دســت آورد، از 
جمله این اقدامات آن است که عراق در 
حال انعقاد یک قرارداد جدید با تعدادی 
از شــرکت های چینی برای ساخت یک 
پاالیش  با ظرفیت  پتروپاالیشی  مجتمع 
روزانــه 100 هزار بشــکه و تولید انواع 
فرآورده های نفتی با اســتاندارد "یورو 5" 
در اســتان ذی قار در جنوب این کشور 

نیز می باشد.

یکی از شرکت های نفتی دولتی تازه تاسیس 
در عمان به نام شرکت توسعه ی انرژی عمان،

)EDO )Energy Development Oman، برای 
ســرمایه گذاری  هزینه های  مالی  تامین 
باالدســتی خود به میــزان 1/5 میلیارد 
دالر، در حــال مذاکــره بــا بانک های 

بین المللی برای دریافت وام است. 
البته، موسســه ی مالــی جی پی مورگان 

نیز در خصــوص نحوه ی تامین مالی در 
حال همکاری و مشــاوره با آن شرکت 
می باشد. اين در حالی است که بانک های 
عالقه  مندي  نیــز  امارات متحده ی عربی 
شــدید خود را برای مشــارکت در اين 

زمينه اعالم كرده اند. 
بودجــه ی موردنیــاز EDO بــرای انجام 
ســرمایه گذاری ها و تامیــن هزینه های 

معادل  رقمی  در ســال جاری،  عملیاتی 
4 میلیارد دالر می باشد. به همین منظور 
نیز، EDO برای تامین آن به دنبال منابعی 

به غیر از دولت خود می باشد.
در ماه های آخر ســال گذشــته، دولت 
عمان، شــرکت EDO را تاسیس کرد تا 
بتواند اکثریت ســهام خود )60درصد( 
در بزرگ ترین بلوک تولید نفت کشــور 
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)بلــوک6( را با هدف توســعه ی آن به 
بین المللی حفظ  مالــی  منابــع  کمک 
بقیه ی  زیــرا  کرده و توســعه دهــد، 
40درصــد ســهام آن بــه ترتیــب به 
شــرکت های شــل بــا 34، توتال 4 و 
شــرکت نفت و گاز پارتکس با 2درصد 

دارند.  تعلق 
این بلوک قبال توسط شرکت توسعه ی 
نفت و پشــتیبانی عمان اداره می شد. 

بنا به اعالم موسســه ی وود مکنزی
)Wood Mackenzie(، منطقــه ی قــرارداد 
بلوک6 كــه مهم ترین منطقه ی عملیات 
نفت و گاز در عمان است، هنوز بیش از 
75درصد از ذخایر نفت خام باقی مانده ی 
ايــن کشــور را در خود جــای داده و 
هم اکنــون نیز روزانه 650 هزار بشــکه 

نفت از آن تولید می شود. 
عمان از تولیدکننــدگان نفت غیراوپک 

است، اما عضوي از اوپك پالس مي باشد. 
ســال گذشــته اين كشــور تحت تاثیر 
شــدید کاهش تقاضای نفت و ســقوط 
قیمت آن قــرار گرفت و به همین دلیل 
به دنبال کاهــش هزینه ها و همکاری با 
توسعه ی  برای  بین المللی  شــرکت های 
بخــش باالدســتی و از جمله این بلوک 

مهم می باشد.

کشف یک میدان نفتی جدید در چین

تمرکز هند بر تقویت تولید داخلی و حضور سریع تر در بخش باالدستی سایر کشورها

دولت چین تالش می کند در راســتای 
کاهش وابســتگی اقتصاد خود به انرژی 
نفت و گاز وارداتی و با تاکید بیشــتر بر 
فعالیت های اکتشافی در داخل، بر ذخایر 

نفت و گاز خود بیش از پیش بیفزاید. 
بــه همین دلیــل، با تالش هــای انجام 
شده در ســال های اخیر موفق به کشف 
ذخایری از نفت و گاز نیز شــده اســت 
که آخرین آن، کشــف یک میدان نفتی 
با حجم حدود یــک میلیارد تن )حدود 
7 میلیارد بشکه( نفت توسط شرکت نفت 
دولتی چین )CNPC( اســت که در عمق 
پایین از سطح زمین در حوضه یTarim و 
در ناحیه ی خودمختار Xinjiang Uygur در 

شمال غرب چین واقع شده است. 
این میــدان در نوع خــود، بزرگ ترین 
میدان نفتی کشــف شــده در کشور در 

طول 10 سال گذشته است. 

چاه اکتشــافی این میــدان در ناحیه ی 
میدان نفتی Fuman، بلــوک مهم تولید 
نفت در حوضــه ی Tarim  قرار گرفته و 
عمق آن8470 متر اســت. آزمایشــات 
اولیه وجود یک ســتون نفتی به ارتفاع 
حــدود 550 متر را تاییــد می کند که 
هــم رکورددار عمیق تریــن چاه نفتی و 
هم مرتفع ترین ستون نفتی در ناحیه ی 

بیایانی حوضه ی مورد اشاره می باشد.
 ،Tarim بنا به گفته ی مدیر حوضه ی نفتی
این میــدان نفتی پس از حفر تعداد 56 
حلقــه چاه اکتشــافی در ایــن حوضه 

شناسایی شد. 
میدان نفتی Fuman، طوالنی ترین مخزن 
اکتشافی در این حوضه در طول 10 سال 
گذشــته اســت که تولید نفت از آن با 
اجرای عملیات حفــاری تا 8500 متری 
در اعماق زمین از مشــکل ترین میادین 

نفتی از نظر اکتشافی در جهان به شمار 
می رود. 

با این حــال از موفقیت های حاصله در 
کشف این میدان نفتی با توجه به تجارب 
کسب شــده در این حوضه، افزایش نرخ 
تولید نفت به کمــک چاه های جدید از 

75درصد به 95درصد می باشد.  
از طرفی، باالخره پس از گذشت 6 سال 
از عملیات اکتشــافی در میــدان نفتی 
Fuman، تولید نفت از آن نیز از 30 هزار 

تن در سال به 1/52 میلیون تن در سال 
2020  افزایش یافت و برآورد می شــود 
تا پایان سال جاری رقم آن به 2 میلیون 

تن نیز برسد.
حوضــه ی Tarim بزرگ تریــن منطقه ی 
دارای ذخایر نفت و گاز در چین اســت 
کــه تاکنون حجمی بالــغ بر حدود 16 

میلیارد تن از آن کشف شده است.

دولــت هند نیز همانند چیــن به دلیل 
ادامه ی روند افزایش تقاضای نفت و گاز در 

کشور و تالش در جهت کاهش وابستگی 
هرچه بیشــتر به نفت و گاز وارداتی، در 

تالش است تا با کمک شرکت های نفتی 
خود برای افزایــش تولید داخلی نفت و 
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خیز امارات برای خالی  کردن سریع میادین نفتی تا قبل از پایان عصر نفت

امارات متحده ی عربــی بــه نظر آینده ی 
نفت را از حاال می داند. به همین منظور، 
با تــالش هرچه بیشــتر از هم اکنون به 
دنبال آماده ســازی خود برای دوران بعد 
از عصر نفت اســت و اخیرا نیز مهم ترین 
هدف خود را بهره گیری هرچه ســریع تر 
از ذخایر نفت کشور برای پاسخگویی به 
بازار تقاضا تــا قبل از روند نزولی آن در 
نظــر گرفته تا بتواند از حداکثر قیمت ها 

طی این دوره استفاده کند. 
به همین دلیل اســت که بــا اقدام خود 
در مذاکرات انجام شــده در اجالس های 
اخیر اوپک و باالخــره اقدام نهایی خود 

در مخالفت با امضای توافقنامه ی مجدد 
اوپک پالس بــرای کنترل عرضه ی نفت، 

ناظران بازار را متعجب ساخت.
امارات بــرای دفاع از تصمیم خود اعالم 
کرد که: »نوامبر 2018 نشــان دهنده ی 
واقعیت های شــرایط امروز بازار و تولید 
نفت نیست و لذا تقاضای تجدیدنظر در 
مبنای تولید نفــت از طریق افزایش آن 
می باشد.« از نگاه برخی کارشناسان، این 
کشــور که همواره از متحدان عربستان 
در اوپک به شمار می رفت، هم اکنون به 
تبدیل  آن  بزرگ ترین مخالف منطقه ای 

شده است.

البته کارشناســان بازار اگرچه اقدام آن 
کشــور را موجب افزایش بی ثباتی ها در 
بازار نفت می دانند امــا، تصمیم امارات 
را که از پیشــرفته ترین اقتصاد منطقه ی 
خاورمیانــه به شــمار مــی رود، عاقالنه 
می داننــد و در حقیقت ایــده ی فوق را 
از ســوی امارات هم راستا با شرکت های 
بین المللی نفت می دانند که باید هرچه 
سریع تر خود را با تامین منابع مالی کافی 

برای دوران پس از نفت آماده کنند. 
در حقیقت، امارات در تالش است تا قبل 
از کاهش جهانی تقاضای نفت که هر روز 
سریع تر به پایان نقطه ی اوج خود پیش 

گاز اقدام کرده و هم زمان برنامه هایی را 
باالدستی  برای سرمایه گذاری در بخش 
کشــورهای دارای منابع هیدروکربوری 

غنی به مرحله ی اجرا گذارد. 
پوری ســینگ  دیپ  ر ها فی،  طر ز  ا

)Hardeep Singh Puri(، وزیر جدید نفت هند 
نیز اخیرا ضمن تاکید بر افزایش نقش گاز 
طبیعی در ســبد انرژی کشور، اشاره کرد 
که: هندوستان تالش می کند تا به سمت 
یک اقتصــاد 5 تریلیون دالری در ســال 

حرکت کند. 
بنابراین، برای حرکت به سوی اقتصادی 
با این عظمت، در دســترس بودن انرژی 
مناســب بــرای آن از اهمیــت باالیی 
برخوردار خواهد بود که برای تولید آنها 
در داخل بایســتی بــر تالش های خود 

بیفزاییم. 
به عالوه، دولت هند همچون گذشــته با 
هدف سرمایه گذاری در بخش باالدستی 
برخی کشورها، هم اکنون با دولت روسیه 

در حال مذاکره است و پیشنهاد خود را 
مبنی بر ســرمایه گذاری 2 تا 3 میلیارد 
دالری در پروژه هــای اکتشــافی به آن 
کشور ارائه داده و طی آن دولت روسیه 
نیــز چند میــدان نفتــی و گازی را به 
 )ONGC( شــرکت دولتی نفت و گاز هند
و یــا هر کنسرســیوم احتمالی که برای 
این پروژه تشکیل می شود، معرفی کرده 
است. گفته می شــود، این دو کشور در 
حال مذاکره بر ســر سرمایه گذاری هند 
در پروژه های اکتشــاف نفــت و گاز در 
قطب شــمال به ویژه توسعه ی پروژه ی 

نفتی میدان وستوک هستند. 
برآوردهای  اولیه نشان می دهند که تولید 
نفت خــام از این پروژه ســاالنه تا 100 
میلیــون تن خواهد بــود. البته تاکنون 
سه منطقه در شرق دور روسیه از جمله 
مناطــق: یاکوتیا، ســاخالین و آمور نیز 
تمایل خود را برای ســرمایه گذاری هند 
در بخش نفت و گاز آنها نشــان داده اند. 

هند تعامل با روسیه را در زمینه ی نفت 
و گاز، ســرآغاز همکاری اســتراتژیک و 
اقتصــادی بیــن دو کشــور می داند، به 
طوری که وزیــر امور خارجه ی هند نیز 
تمایل خود را نسبت به گسترش روابط 
اقتصادی با روسیه در زمینه هایی مانند 
زغال ســنگ و گاز طبیعــی مایع اعالم 

کرده است.
ســینگ پوری همچنین تاکید کرد که: 
»در جهت توسعه ی اقتصاد مبتنی بر گاز 
طبیعی، تالش می کنیم تا ســهم آن را 
نیز در ترکیب انرژی کشور به 15درصد 
افزایــش  دهیم.« از طرفی، تولید داخلی 
نفت خام هند نیز از 35/5 میلیون تن در 
سال 2015 به کمی بیش از 29 میلیون 
تن در بین ســال های 2020 تا 2021 
کاهش یافته که دلیــل آن نیز افزایش 
عمر میادین نفتی و اخیرا نیز همه گیری 

کرونا ذکر شده است.
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LNG  قطر، از کویت تا کره ی جنوبی 

از آنجا که کویت ســال ها است به دلیل 
تولیــد کــم گاز، برای تامین ســوخت 
موردنیــاز نیروگاه هــای خود بــه ویژه 
در مواقــع تابســتان از نفت خام زیادی 
اخیرا تصمیم گرفته  اســتفاده می کند، 
اســت تا از طریــق جایگزینی آن با گاز 
وارداتی از ســوختن مســتقیم نفت خام 
خــود بکاهد و ضمن صدور مازاد حاصله 
منطقه  زیست محیطی  آالیندگی های  از 

نیز کاسته شود. 
به همین منظور، آن کشــور در ژانویه ی 
ســال 2020 طی قراردادی 15 ســاله 
با شــرکت نفت قطر، موافقــت خود را 

برای واردات ســاالنه 3 میلیون تن گاز 
طبیعی مایع )LNG( از آن کشــور اعالم 
کرد. هم زمــان با عقد این قرارداد، اقدام 
بــه احداث تاسیســات واردات LNG  در 
منطقه ی الــزوره کرد که عملیات پایانی 
آن نیــز اخیــرا انجام شــده و آماده ی 
بهره برداری است، به طوری که نخستین 
محموله ی وارداتی از قطر را نیز در اواخر 
تیرماه گذشــته در پایانه ی مورد اشاره 
دریافت کرد. ایــن پایانه دارای ظرفیت 
دریافت ساالنه 22 میلیون تن LNG  بوده 
و بزرگ ترین از نــوع خود در خاورمیانه 
به شمار می رود. به عالوه، کویت تصمیم 

گرفته است تا از سایر صادرکنندگان گاز 
در جهان نیز، ساالنه تا میزان 3/5 میلیون 

تن LNG خریداری کند. 
انتظــار می رود که اســتفاده از LNG در 
خاورمیانه تا سال 2025 حدود 50درصد 
افزایش یابد که کویت بیشترین سهم را 
در این افزایش خواهد داشــت. الزم به 
اقتصادهای عرب  کــه  اســت  یادآوری 
حاشــیه ی خلیج  فارس به طــور عمده 
و به دلیل اســتفاده ی زیــاد از نفت خام 
در نیروگاه هــای بــرق از بزرگ تریــن 
مصرف کنندگان نفت درجهان به شــمار 

می روند.

می رود، بیشترین استفاده را از آن ببرد تا 
بتواند منابع مالی حاصله را برای متنوع 
کردن اقتصاد خود با ســرمایه گذاری در 
انرژی های جدید و راه های جدید کسب 

درآمد صرف کند. 
البته امارات گفته است که هیچ نگرانی 
نیــز از کاهــش تقاضــای ناگهانی در 
بــازار نفت ندارد زیرا، برای ده ها ســال 

مشتریانی برای نفت خود دارد.
باید اشــاره کرد که اقداماتی شــبیه به 
تــالش امارات متحده ی عربی تا حدودی 
نیز آشــنا به نظر می رسد چراکه برخی 
دیگر از کشــورها از جمله روســیه که 
بیشترین منابع نفت و گاز و با طول عمر 
باال را در جهان دارا می باشــد، در تالش 
اســت تا حتی با انجام سرمایه گذاری در 
ذخایر شــرق سیبری بر تولیدات کنونی 
نفت و گاز خود بیفزاید و حتی مشارکت 
برخی از کشــورهای عالقه مند از جمله: 

ژاپن، هنــد، چین و... را در توســعه ی 
میادین خود با هدف بهره برداری سریع تر 

از آنها بپذیرد. 
 شــرکت بی پی نیز در بدترین سناریوی 
خود پیش بینی کرده اســت که همین 
حاال نیز به اوج تقاضای نفت رســیده ایم 
و در بهترین سناریو آن را 2030 تعیین 

کرده است. 
شــرکت ایکوینــر)Equinor ASA( نروژ یا 
اســتات اویل ســابق، نیز انتظــار دارد، 
تقاضای نفت در سال 2027 یا 2028 به 
اوج خود برسد. موسسه ی ریستاد انرژی، 
اوج تقاضــای نفــت را پنج ســال دیگر 
پیش بینی کــرده و آژانــس بین المللی 
انرژی نیز انتظــار دارد، یک دهه تا اوج 

تقاضا زمان داشته باشیم. 
بنابراین به نظر بیشــتر این پیش بینی ها 
در محدوده ی کنونی و تا سال 2030 قرار 
دارند و این بدان معنا اســت که روسیه، 

امارات و سایر تولیدکنندگان بزرگ نفت 
و حتی عربستان، زمان بسیار کمی برای 
کنار گذاشتن بیشــترین صادرات منابع 

نفتی خود دارند. 
در حالی که آنها به پول بیشــتری برای 
متنوع  کردن اقتصاد خــود نیاز دارند و 
واضح اســت که بیشــتر این پول نیز از 

صادرات نفت به دست می آید.
به همین دلیل است که امارات به مقابله با 
شرکای خود در اوپک برخاسته است. در 
حالی که این کشور به قرارداد اوپک پالس 
پایبند است ولی به دنبال حفظ و ارتقای 
منافع خود نیز می باشــد. طبق گفته ی 
یکی از مقامــات صنعت نفــت امارات، 
»ســهم بازار یک عامل کلیدی است و ما 
ســهم بازار بیشتری می خواهیم تا ذخایر 
خود را هر چه بیشتر به پول تبدیل کنیم، 
به ویــژه وقتی که میلیاردهــا دالر برای 

توسعه ی آنها هزینه کرده ایم.« 



90

بن بست اوپک پالس به طور کامل تمام نشده است  

کاهش بودجه ی سوخت های فسیلی در آمریکا

از ســوی دیگر، شرکت نفت قطر در ماه 
ژوئــن نیز اعالم کرد کــه: »یک قرارداد 
20 ساله برای عرضه ی ساالنه 2 میلیون 
تن گاز طبیعی مایع )LNG( با شــرکت 
گاز کره ی  جنوبی )COGAS( منعقد کرده 
و قرار است ارســال محموله های تحت 

قرارداد فــوق نیز از ژانویه ی 2025 آغاز 
و در پایانه های آن شرکت تخلیه شوند.« 
البته، قطر در حال  حاضر طی قراردادهای 
بلندمدت، بیش از 9 میلیون تن LNG در 
ســال به کره ی جنوبی صادر می کند که 
 LNG آن را به بزرگ ترین عرضه کننده ی

به جمهوری کره تبدیل کرده است.   
قطر به عنوان بزرگ ترین عرضه کننده ی 
LNG در جهان در نظر دارد با توســعه ی 

فعالیت های زیرســاختی در این بخش تا 
سال 2027،  ظرفیت تولید LNG خود را 

به رقم 126 میلیون تن در سال برساند.

اگرچه برخی گزارش های قبلی حاکی از 
آن بود که بحث بر سر سهمیه ی تولید 
نفت اعضــا در اوپک پالس حل شــده 
اســت اما، هنوز اين موضوع ادامه دارد 
زیرا، حداقل دربــاره ی موضوع افزایش 
ســهمیه ی تولید که مورد درخواســت 
تاکنون  بوده  امارات متحده ی عربی  اکید 

پیشرفتی حاصل نشده است. 
به دلیل آنکه، اوپک پالس معتقد اســت 
توافــق با تصمیم امارات، ممکن اســت 
باعــث شــود تولیدکننــدگان دیگری 
که از حد پایه ی تعیین شــده ی توليد 
خــود ناراضی هســتند هم خواســتار 
افزایش هــای مشــابه در تولیــد نفت 
خود شــوند که در آن صورت بازار نیز 

از ایــن شــرایط سوءاســتفاده خواهد 
کرد و بر بی ثباتــی آن خواهد افزود. از 
طرفی، گفته می شــود که توافقي بین 
امــارات و عربستان ســعودی در مورد 
موضوع ســهمیه های تولیــد و به طور 
تولید  ســهمیه ی  تعیین  بــرای  خاص 
است،  شده  انجام  امارات متحده ی عربی 
اما طبق گفتــه ی وزارت انرژی امارات، 
انجام نشده  اوپك پالس  با  توافقی  هنوز 

است.
البته، اخباری نیز رسیده که روسیه نیز از 
پشت صحنه در تالش برای بازگرداندن 
عربستان سعودی و امارات متحده ی عربی 
به پای میز مذاکره و یافتن مســیری به 
ســوی توافق بوده اســت. بدیهی است 

که این اختالفــات، برنامه های عرضه ی 
بیشتر نفت به بازار را نیز متوقف كرده، 
به طوری کــه اخیرا قیمت های نفت به 
باالترین ســطح خود در دو سال و نیم 

گذشته رسیده است.
عربستان سعودی و عمان نیز بار دیگر در 
اواسط ژوئیه، خواستار ادامه ی همکاری 
تولیدکنندگان متحد وی  اوپک و سایر 
بــرای ایجاد ثبات و تعادل در بازار نفت 
عربستان ســعودی،بزرگ ترین  شــدند. 
تولیدکننده ی نفت اوپک است و عمان 
بــه همــراه روســیه تولیدکننده هایی 
هســتند که عضو اوپــک نبوده ولی در 

ائتالف اوپک پالس قرار دارند.

وزیر خزانــه داری و رئیس فــدرال رزرو 
آمریکا، Janet Yellen، در ســخنرانی اخیر 
خود اعالم کرد که در نظر دارد روســای 
بانک هــای توســعه را متقاعــد کند تا 
بودجه ی پروژه های مربوط به توســعه ی 

سوخت های فسیلی را متوقف کنند. 
وی قرار است ایده ی خود را در کنفرانس 
آب وهوا در ایتالیا ارائه دهد و طی آن از 

بانک های توســعه ی چندجانبه بخواهد 
تــا بــرای تســریع در هماهنگ  کردن 
مطالعات و تجربیات به دســت آمده با 
موافقت نامه ی پاریس و اهداف انتشــار 
صفر کربن )Zero Carbon(، بر تالش های 
این ســخنرانی که به  بیفزاینــد.  خود 
زودی ایراد خواهد شــد، تنها چند روز 
پس از پیام مشــابهی اســت که مجمع 

مالی از کشــورهای گروه G 20 دریافت 
کرده است. 

مجمعی کــه رهبران مالی کشــورهای 
پیشــرفته، برای اولین بــار تایید کردند 
که قیمت گذاری کربــن، حداقل ابزاری 
بالقوه در رســیدگی به مشکالت مربوط 

به تغییرات آب وهوایی می باشد. 
بــا این حال، اگرچه بانک های توســعه ای 

کوتاه
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چنــدی اســت کــه هرگز مســئولیت 
هزینه های باالی بیشتر پروژه های مربوط به 
سوخت های فسیلی را بر عهده نداشته اند، 
امــا این بودجه هــا منبعی بــرای تامین 

سرمایه گذاری  تجاری نیز تلقی می شوند. 
توسعه  بانک های  زمان شیوع کرونا،  از 
در جهــان فقط 3 میلیــارد دالر برای 
ســرمایه گذاری در بخش هــای نفت و 
گاز اختصاص داده اند و برای اولین بار 
اســت که دیگر هیچ بودجه ای توسط 
به پروژه های زغال سنگ تخصیص  آنها 

است.  نیافته 
در مقابــل، تاکنون بودجه ای بالغ بر 12 
میلیارد دالر برای گســترش پروژه های 

انرژی پاک تامین کرده اند. 
اگرچه، نقش پروژه های گاز طبیعی )به 
عنوان سوخت کمتر آالینده در شرایط 
جــاری( نیز به بســیاری از کشــورها 

ایــن امــکان را می دهد تا به ســرعت 
و بــا کارآیی بهتر خود را از توســعه و 
قبل   Yellen برهانند.  زغال سنگ  مصرف 
از انتصاب بــه عنوان وزیر خزانه داری، 
به دلیل داشــتن ســهام شــرکت های 
فعال در ســوخت های فســیلی، مورد 
انتقاد قرار گرفت امــا قول داد که هر 
چه ســریع تر ســهام خود را در تمام 
این شــرکت ها و همچنین هر شرکت 
فسیلی  سوخت های  از  پشتیبانی کننده 

واگذار خواهد کرد. 
با این وجود،Yellen  حتی قبل از حضورش 
به عنوان وزیر خزانه داری و رئیس شورای 
نظارت بر ثبات مالی )FSOC( که یک نهاد 
مهم برای هماهنگی میان بازارهای مالی 
است، حامی سرسخت محیط زیست بوده 
و از نقشی که ســوخت های فسیلی در 
انتشــار گازهای گلخانه ای ایفا می کنند، 

بسیار انتقاد کرده است. 
الزم به یادآوری است که شورای نظارت 
بر ثبــات مالی وظیفــه دارد تا خطرات 
موجــود در این خصــوص را در اقتصاد 
آمریکا بررســی کرده و بــرای رفع آنها 

چاره اندیشی کند. 
در ماه مــی نیز Yellen  اعــالم کرد که: 
» FSOC بــرای بهبــود شــفافیت مالی 
مربوط به آب وهوا و بررســی سایر منابع 
اندازه  گیری  بــرای  و داده های موردنیاز 
بهتر خطرات اقتصادی مربوط آن تالش 
خواهــد كرد« و افزود: » این ابزار مهم و 
اصلی در دست وی برای ارزیابی خطرات 
ناشــی از تغییــرات آب وهوایی بوده که 
ارائه ی سیاست ها برای انتقال به اقتصاد 

کم کربن را نیز ارتقا می دهد.« 

برزیل به دنبال ورود به جمع پنج صادرکننده ی بزرگ نفت جهان

نــرژی برزیــل،  ا وزیــر معــادن و 
Bento Albuquerque، در اوایــل ماه ژوئن 

اعالم کرد که انتظار می رود، تولید نفت 
برزیــل در این دهه افزایــش یافته و تا 
سال 2030 بتوانیم به تولید 5/3 میلیون 
بشــکه نفت در روز دست یابیم و برزیل 
در زمره ی پنجمین صادرکننده ی بزرگ 

نفت در جهان قرار گیرد. 
در حــال حاضر، مجمــوع تولید نفت و 
مایعات هیدروکربوری برزیل 3/3 میلیون 
بشکه در روز است و این کشور حتی در 
مجموعه ی ده کشور با بیشترین صادرات 

نفت جهان قرار ندارد. 
از طرفی، در ســال های اخیر تولید نفت 
برزیــل از میادیــن نفتی بــرون مرزی 

)فراســاحلی( افزایش یافته که از عوامل 
اصلی افزایش تولید نفت آن بوده است. 
عالوه بر آن، بر اساس برآوردهای اوپک، 
برزیــل از اعضای اوپک پالس نیســت و 
می تواند در سال جاری و سال های آینده 
در کنار اعضای غیراوپک به تامین نفت 

موردنیاز بازار کمک کند. 
اوپک در آخرین گــزارش ماهانه ی بازار 
نفــت خود در ماه ژوئــن اعالم کرد که: 
»پیش بینی می شود کانادا، برزیل، چین 
و نروژ از عوامل اصلی رشد عرضه ی نفت 

در سال 2021 باشند.« 
تولید نفــت برزیل در آوریــل 2021 با 
128 هزار بشــکه در روز افزایش نسبت 
به ماه مــارس به 2/97 میلیون بشــکه 

در روز رســید. اوپک بر اساس داده های 
اولیه ی تولید همچنین برآورد کرده است 
که ارقــام تولید نفت برزیــل درماه می 
نیز نشان دهنده ی رشــد ماهانه بیش از 

50 هزار بشکه در روز است. 
تولیــد نفــت برزیــل در ســال 2020 
نسبت به سال قبل از آن نیز 5/7درصد 
رشــد داشــت و به طور متوسط معادل 

2/9 میلیون بشکه در روز بود. 
به خاطر تولید بیشــتر نفت، صادرات آن 
نیز در سال 2020 به رکورد 1/4 میلیون 
بشکه در روز رسید که نسبت به سال قبل 

از آن 16/9درصد رشد داشته است.
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ادنوک  ابوظبــی،  نفــت  شــرکت ملی 
)ADNOC( ســرگرم مذاکره با شرکت های 
انرژی برای مشارکت و همکاری در پروژه ها، 
سرمایه گذاری ها و قراردادهای بلندمدت در 

توسعه ی صنعت هیدروژن است. 
این حرکت به معنای شکل گیری رقابت 
دیگــری میــان امارات متحده ی عربــی 
و عربستان ســعودی اســت و عالوه بر 
اختالف فعلــی آنها درباره ی سیاســت 
تولید نفت تحت توافق اوپک پالس است. 
شــرکت دولتی ادنــوک تقریبا همه ی 
نفــت امارات متحده ی عربــی را تولیــد 
می کند و پیــش از این نیز، اهداف خود 
را برای حضور در بازار جهانی هیدروژن 
بــه ویژه هیدروژن پاک و ســوخت های 
مشــخص  )آمونیــاک(  هیــدروژن دار 
نفت  تولیدکنندگان  ســایر  است.  کرده 
خاورمیانه از جمله عربستان سعودی نیز 
در زمره ی کشــورهایی است که رقابت 
برای کسب ســهمی از بازار هیدروژن را 
دنبال می کند به ویژه زمانی که تعدادی 
از کشورهای توســعه یافته و حتی رو به 
رشــد متعهد شده اند تا میزان آالینده ها 
در اقتصاد خود را در طول ســه دهه ی 

آینده به صفر برسانند. 
البته، ســرمایه گذاران انــرژی نیز برای 
حرکت در این مسیر به دنبال تامین منابع 

مالی با هدف تولید انرژی پاک هستند. 
شــرکت ادنوک اکنون در جســتجوی 
ســرمایه گذارانی بــرای تامیــن مالــی 
توسعه ی تاسیســات صادرات هیدروژن 

خود نیز می باشد. 
الجابــر، مدیرعامــل  ســلطان احمــد 
گــروه ادنوک و وزیر صنعــت و فناوری 
در  امارات متحده ی عربــی  پیشــرفته ی 
آوریــل ســال جاری اعالم کــرد: »این 
شــرکت نفتی بــه دنبال بررســی بازار 
هیــدروژن بــا بخش هــای خصوصی و 
دولتی هند به منظور تامین تقاضای رو 
به رشــد آن کشــور به انرژی و به ویژه 
ادنوک  می باشد.«  پاک تر  ســوخت های 
و شــرکت جی.اس.انرژی کره ی جنوبی 
نیز در مــاه می توافقی را برای همکاری 
در زمینه ی توسعه ی زنجیره های ارزش 
جدید بــرای تولید هیدروژن و آمونیاک 

پاک در ابوظبی امضا کردند. 
این دو محصول به ترتیب از گاز طبیعی 
CO 2 و نیتروژن به دســت می آیند که

باقی مانده از تصفیه ی آنها نیز به عنوان 
محصــول جانبی ذخیــره و یا در عمق 

زمین حبس و نگهداری می شود. 
هیدروژن و سوخت های حامل آن مانند 
آمونیاک پاک از انواع انرژی با کربن صفر 
هســتند که برای مصرف در حمل ونقل، 

صنایــع، نیروگاه های بــرق، تولید کود 
شیمیایی و... قابل استفاده می باشند.

شرکت ادنوک در حال حاضر به عنوان 
پیشــرو در ایــن زمینــه در منطقه ی 
مهم  تولیدکننــده ی  یک  خاورمیانــه، 
هیدروژن و آمونیاک است و ساالنه بیش 
از 300 هــزار تن هیدروژن در ناحیه ی 
صنعتــی Ruwais تولیــد می کند و قصد 
دارد تاسیســات خود را در این منطقه 
بــا احداث یک واحــد صنعتی دیگر در 
مرکز شــیمیایی TA’ ZIZ با ظرفیت یک 
میلیون تن در سال تولید آمونیاک پاک 

توسعه دهد. 
این شــرکت همچنین در ماه های اخیر 
قراردادهایــی را بــا خریــداران این دو 

محصول تولیدی نیز منعقد کرده است.
شــرکت ادنوک همچنیــن در اوایل ماه 
اوت اعالم کرد کــه: »اولین محموله ی 
آمونیــاک خود را بــرای اســتفاده در 
تولید کود شــیمیایی به شــرکت ژاپنی 
Itochu فروختــه اســت.« ایــن اقدام با 

توجه بــه تالش های مشــترک طرفین 
بود که اخیرا برای افزایش همکاری های 
صنعتی شیمیایی و حمایت از توسعه ی 
زنجیره های جدیــد آمونیاک پاک میان 
انجام شده  ژاپن  و  امارات متحده ی عربی 

است.


