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کوتاه

افزایش تولید گاز در نروژ

تالش هند برای توسعه ی 21 میدان نفتی با هدف افزایش تولید داخلی 

شــرکت Equinor در اواخــر مــاه اوت 
اعالم کرد که: »نروژ با اجرای فاز ســوم 
طــرح توســعه ی میــدان گازی بزرگ 
خود)Troll( ، آماده ی افزایش تولید گاز از 

آن می باشد.« 
میدان Troll، بزرگ ترین میدان گازی این 
کشور است که حدود 8درصد از مجموع 
گاز موردنیاز اتحادیــه ی اروپا را تامین 

می کند. 
نفت  تولیدکننــده ی  بزرگ ترین  نــروژ 
و گاز طبیعی در اروپای غربی اســت و 
در مجموع، حــدود 22درصد از مصرف 

ســاالنه ی اتحادیــه ی اروپــا را تامین 
می کند.

بیانیه ای  در  Equinor همچنین  شــرکت 
اعالم کرد: »ایــن میدان گازی به خاطر 
دارا بــودن حجم قابل توجــه ذخیره ی 
گازی موجب شــده تا این شــرکت نیز 
با اجرای پروژه های توســعه ای همچنان 
نقش مهم خود را در تامین بخش مهمی 
از گاز موردنیــاز اروپا در دهه های آینده 
نیز ایفا کند.« تولید گاز از این میدان در 
حالی انجام می شــود که روسیه و آلمان 
همچنان در تالشند تا بر مشکالت مربوط 

به اعتراضات آمریکا و برخی کشــورهای 
اروپایــی مخالف اجرای پــروژه ی خط 
لولــه ی "Nord Stream 2 " فائــق آینــد، 
پروژه ای که شــاهد تاخیر بسیار بوده و 
بحث هایی را در مورد وابســتگی اروپا به 

گاز روسیه ایجاد کرده است.
پیش بینی می شــود، حجم قابل بازیابی 
از فاز ســوم توسعه ی میدان مورد اشاره 
رقمی حدود 347 میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعــی یا معــادل 2/2 میلیارد معادل 
بشکه نفت باشد. تولید اولیه ی گاز از این 

میدان در سال 1995 آغاز شده است.

وزارت نفت هند در مــاه اوت اعالم کرد 
که: »21 بلوک جدید اکتشافی نفت و گاز 
را که در وسعتی معادل 35346 کیلومتر 
مربع و در 11 حوضه ی رسوبی کشور قرار 
دارند، با شرایط مناسب به سرمایه گذاران 

عالقه مند پیشنهاد کرده است.« 
وزارت نفت همچنین در این رابطه افزود 
که: »مهلت پیشــنهادات تا روز ششــم 
اکتبر بوده و انتظار می رود تا پایان نوامبر 

نیز بلوک ها به برندگان واگذار شوند.«
این اقدام، بخشــی از اســتراتژی دولت 
هند تا سال 2024 و در راستای کاهش 
وابســتگی بــه واردات نفــت و دو برابر 
شدن تولید داخلی اســت. این بلوک ها 
شامل: 15 بلوک در خشکی، 4 بلوک در 
آب های کم عمــق و 2 بلوک در آب های 

بسیار عمیق هستند. 
در بیانیــه ی وزارت نفــت این کشــور 
همچنیــن آمده اســت که: »بــا توجه 

 ، COVID-19بــه وضعیــت همه گیــری
مجاز  بــه ســرمایه گذاری  متقاضیــان 
بــه ارائه ی اســناد موردنیــاز به صورت 
الکترونیکی نیز هستند.« یک مقام آگاه 
در وزارت نفت هند افــزود که: »انتظار 
مــی رود، پیشــنهادات دریافتی، رقمی 
معادل 400-300 میلیون دالر تعهدات 
فوری برای اجرای فعالیت های اکتشافی 
ایجاد کند.« در آخرین مرحله نیز تعداد 
12 بلــوک در حوضه های رتبه یک و با 
ذخایر اثبات شــده قرار دارند، در حالی 
کــه 4 بلوک در حوضه های رتبه دو قرار 
گرفته اند که برای تولید تجاری، تنظیم 
شده اند. 5 بلوک دیگر نیز در حوضه های 
رتبه سه  قرار دارند که در انتظار کشف 

منابع هستند.
این ششــمین مجموعه بلوکی است که 
مناقصه ی آن تحت سیاســت اکتشــاف 
منابــع هیدروکربــن به همــراه صدور 

 Hydrocarbon )HELP( Exploration and مجوز 
Licensing Policy's اجرا می شــود و آزادی 

بازاریابــی و قیمت گذاری را با یک مدل 
تقسیم درآمد تضمین می کند.

الکســما ردی، مدیرکل بخش اکتشاف 
نفت و گاز در صنعــت نفت هند نیز در 
ماه ژوئیه اشــاره کرد که کشورش قرار 
اســت تا سال 2024 رقمی بالغ بر 100 
میلیــارد دالر در ایجاد زیرســاخت های 
نفت و گاز و در 10 ســال آینده تا 100 
میلیــارد دالر در تکمیــل تجهیزات و 
تاسیســات خدماتی موردنیــاز میادین 

نفتی سرمایه گذاری کند.
الزم به ذکر است که، هند طبق برنامه ی 
تنظیمی قرار است با افزایش تولید نفت 
در داخل، تا ســال 2030 واردات نفت 
خود را به 50درصد میزان کنونی کاهش 

دهد.
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افزایش تولید نفت اوپک پالس با کاهش پایبندی به توافق کاهش تولید

  برنامه ی افزایش تولید نفت عربستان 

در اوایل ماه ژوئیــه، اوپک و متحدانش 
مانند روســیه کــه با نــام اوپک پالس 
شــناخته می شــوند، با افزایــش روزانه 
2 میلیون بشــکه نفت در بــازه ی زمانی 
اوت تا دسامبر سال جاری توافق کردند. 
بنا به گزارش داخلی نیز که در اواسط ماه 
اوت برای کمیته ی فنی مشــترک اوپک،

تهیه   
شده بود، اعالم شد که پایبندی اوپک پالس 
به کاهش تولید در ماه های ژوئن و ژوئیه به 

ترتیب 113 و 109درصد بوده است. 
البته، کاهش سطح پایبندی کلی عمدتا 
به خاطر تصمیم عربستان بود که آخرین 
400 هزار بشــکه در روز از یک میلیون 
بشــکه در روز کاهش تولیــدی خود را 
که بین ماه های فوریــه و آوریل اعمال 
کرده بود، به بازار بازگرداند. در نشســت 
ماه ژوئیه، اوپک پالس ســرانجام به یک 
توافق دیگر نیز دســت یافــت تا بتواند 

کاهش باقی مانــده ی تولید را لغو کند و 
امارات متحده ی عربی،  می 2022،  ماه  از 
عربستان سعودی، روسیه، عراق و کویت 
نیــز اجازه خواهند یافت تــا تولید نفت 

بیشتری نیز داشته باشند.
بر اســاس گزارش JTC، در مــاه ژوئیه 
پایبندی به کاهش تولیــد بین اعضای 
اوپــک و غیراوپــک به رهبری روســیه 
به ترتیــب 116 و 97درصــد بوده که 
نشــان دهنده ی کاهش پایبندی اعضای 
اوپک در مقایســه با رقم 120درصدی 
در ماه ژوئن بــوده در حالی که، میزان 
پایبنــدی اعضای غیراوپک مــاه به ماه 

ثابت بوده است.
بر اســاس گزارش ماهانه ی ارائه شده ی 
اوپک در اواسط ماه اوت، تولید نفت خام 
این ســازمان در ژوئیــه 2021 به طور 
متوسط 26/7 میلیون بشکه در روز بود 
که 637 هزار بشکه در روز نسبت به ماه 

ژوئن افزایش داشته است. 
بر اســاس منابع ثانویه ی اوپک، بیشتر 
این رقم افزایشــی به دلیل تولید بیشتر 
نفت توسط کشورهای عربستان، عراق و 
نیجریه بوده اســت، در حالی که تولید 
در آنگوال و ونزوئال کاهش یافته اســت. 
عربســتان در ماه ژوئیــه تولید خود را 
497 هــزار بشــکه در روز افزایش داد و 
رقم آن را به 9/4 میلیون بشــکه در روز 
رســانید و باالخره توانســت  تمام یک 
میلیون بشــکه کاهش تولید خود را به 
بازار بازگرداند. روسیه نیز برای اولین بار 
در سه ماه گذشــته در ماه ژوئیه تولید 
نفت خود را افزایش داد، زیرا فعالیت های 
تعمیــر و نگهــداری برنامه ریزی شــده 
در برخی از میادیــن نفتی آن به پایان 
رســید و منجر به آن شد که در مجموع 
اوپک پالس بتواند افزایش تولید خود را 

ادامه دهد.

شــرکت نفــت آرامکوی عربســتان، بر 
اساس آخرین تصمیم خود، برنامه ریزی 
برای افزایــش حداکثــر ظرفیت تولید 
پایدار نفت خود تا 13 میلیون بشــکه در 
روز را طی ده ســال آینده اعالم کرده و 
در گام اول، افزایش ظرفیت تولید نفت 
تا 550 هزار بشــکه در روز تا سال 2025 

را در دستور کار خود قرار داده است. 
آرامکو در گــزارش اخیر خود همچنین 

اعالم کرد کــه: »برنامه ی افزایش تولید 
نفت خام هــای Marjan و Berri در مراحل 
مهندســی  و  فنی  فعالیت های  پایانــی 
مربوط  فعالیت های  آنکه،  هستند ضمن 
به احداث تاسیســات جانبــی آنها نیز 
همچنان در حال پیشرفت است.« آرامکو 
امیدوار اســت که با توسعه ی پروژه های 
افزایــش تولید نفت خام هــای  Marjan و

Berri  تا ســال 2025 به ترتیب 300 و 

250 هزار بشــکه در روز، ظرفیت تولید 
خود را به 12میلیون و 550 هزار بشکه 

در روز برساند. 
آرامکو همچنین در سه ماهه ی دوم سال 
برنامه ی افزایش تولیــد نفت از مخازن 
Ain Dar و Farzan کــه مجمــوع ظرفیت 

تولید نفت کشور را 175 هزار بشکه در 
روز افزایــش می دهــد، پیگیری کرده و 
قرار است  در 10 سال آینده به حداکثر 
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ظرفیت پایدار تولید، معادل 13 میلیون 
بشکه در روز نفت دست یابد. 

الزم به ذکر اســت که آرامکو در حالی 
ظرفیت تولید نفت خود را افزایش می دهد 
که بیشتر شرکت های نفتی بزرگ غربی 
برنامه های  ســرمایه گذاری های آینده و 
جدید توســعه ای خود را در بخش نفت 
به عنوان بخشی از سیاست های دوره ی 

"گذار انرژی"، محدود کرده اند.

مدیرعامل آرامکو در اواسط ماه اوت نیز 
اعالم کرد: »پیش بینی می شــود که در 
بلندمدت، سرمایه گذاری ها  و  میان مدت 
در زمینه ی تولیــد و عرضه ی نفت خام 
در جهان، کاهش عمیقی داشــته باشد، 
لذا، به همین دالیل است که این شرکت 
برنامــه ی افزایش تولید به شــرح گفته 

شده را دنبال می کند.« 
انتظار مــی رود، هزینه های ســرمایه ای 
)CAPEX( آرامکــو در ســال 2021 بــه 
35 میلیارد دالر برسد، در حالی که این 
رقم در سال 2020 به میزان 26/9 میلیارد 

دالر بوده است.

راه اندازی مجدد برخی معادن زغال سنگ در چین به دلیل نیاز شدید به انرژی 

عراق همچنان کانون رفت وآمد شرکت های نفتی

بر اســاس بیانیه ی کمیسیون اصالحات 
توســعه ی ملی چیــن)NDRC( ، از آنجا 
که با ورود موج ناگهانی ســرما دولت در 
تالش اســت تا شــرایط بخش عرضه ی 
انرژی کشــور را با افزایش تقاضای برق 
هماهنگ کند، بر همین اســاس در نظر 
دارد تا از اوایل مــاه اوت عملیات تولید 
زغالســنگ را در 53 معدن کشور دوباره 
احیــا کند، به طوری کــه از این تعداد، 
38 معــدن آن در منطقه ی مغولســتان 
هستند. دولت چین همچنین اعالم کرده 
 Xinjiang و  Shanxi اســت که در نواحــی
فعالیت در 15 معدن دیگر زغال سنگ را 

نیز از سر خواهد گرفت. 
به عالوه، دولت امیدوار است تا تقاضای 
فزاینده ی برق را که در پی موج گرمای 
شــدید هوا و همچنیــن افزایش مجدد 

فعالیت های صنعتی ایجاد شــده، تامین 
کنــد. این معادن قرار اســت فقط برای 
مدت یک سال فعالیت کنند و طی این 
دوره حدود 44 میلیون تن زغال سنگ از 

آنها تولید شود. 
البته، معادني نیز كه قرار است تا قبل از 
31 مارس 2022 براي افزايش ظرفيت 
خود اقدام كنند، تنها موظف هستند طي 
سه ماه پس از دريافت مجوزها، طرحی 
را برای تعويض با معادن قدیمی و راکد 
تدوين كنند. این امر ممکن است باعث 
افزایش تولید شــود، زیرا معادن جدید 
قبل از تشــخیص اینکه کــدام معادن 
قدیمی و یا ناکارآمد هســتند، جایگزین 
خواهنــد شــد و برخالف مــوارد قبلی 

ظرفیت خود را افزایش خواهند داد. 
به عــالوه، علی رغم تالش هــای دولت، 

شــرکت کنندگان در بــازار تردید دارند 
که آیا عرضــه به انــدازه ی کافی برای 
پاســخگویی به اوج تقاضای زغال سنگ 
تابســتانی که معموال قبل از اواخر اوت 

رخ می دهد، افزایش می یابد یا خیر؟  
پس از خنک شــدن دمای هوا به دلیل 
وقــوع طوفان در منطقه ی "Fa" در اوایل 
اوت، تولید سوخت زغال سنگ با افزایش 
مجدد تقاضــا دوباره مــورد توجه قرار 

گرفت. 
به عالوه، دمای باالتر نیز ممکن اســت 
باعث افزایش تقاضای زغال سنگ در این 
ماه و تا قبل از شروع پاییز )در اوایل ماه 
سپتامبر( شــود که در هر صورت انتظار 

می رود، قیمت آن نیز باال باقی بماند.

ماننــد  نفتــی  شــرکت های  برخــی 
اکســون موبیل، شل و لوک اویل به دلیل 

کاهش سودآوری در بخش سوخت های 
فســیلی به دنبال کاهش حضور خود در 

عــراق بوده اند. در این میــان لوک اویل 
با پیشــنهاداتی که از عراق برای حضور 
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آغاز تولید از یک میدان نفتی جدید در چین همزمان با کشف یک میدان بزرگ نفتی شیل 

بنــا به اعالم شــرکت ملــی نفت فالت 
قاره ی چین)CNOOC( ، این شــرکت در 

اولیــن پروژه ی مســتقل نفتی خود که 
در آب های عمیق بخش شــرقی دریای 

جنوب چین واقع شده، تولید نفت خود 
را با تمام ظرفیت آغاز کرده است. تولید 

بیشــتر در پروژه ها و طرح های توسعه ی 
بخــش نفــت و گاز آن کشــور دریافت 
کرد، از تصمیم خود منصرف و در عراق 
ماندنی شــد. پیشــنهادات ارائه شده به 

لوک اویل شامل این موارد است:
 تولید نفت در میدان "قرنه ی غربی-2" 
در ســال 2022 تا رقم480 هزار بشکه 
در روز. این میدان به نســبت 75 به 25 
به شرکت های لوک اویل و شرکت دولتی 

نفت شمال عراق تعلق دارد.
  افزایــش تولیــد روزانــه ی نفت در 
تاسیسات مشرف از 400 هزار بشکه به 

450 هزار بشکه در سال آینده.
 تولید 30 هزار بشکه در روز از چاه های 

آزمایشی تاسیسات یمامه.
اما شرکت های اکســون و شل برنامه ی 
خروج خــود را همچنــان دنبال کردند 
بــه طوری که  نخســت وزیر عــراق در 
دیدار اخیــر خود با جو بایــدن، گفت: 
»جای شرکت اکســون موبیل در میدان 
"قرنــه ی غربی-1" را تنها یک شــرکت 
آمریکایی دیگر خواهد گرفت.« شــرکت 
اکســون موبیل 32/7درصد سهام میدان 
نفتی مورد اشــاره را در اختیار دارد و به 
دنبال یک خریدار برای این سهام است 

تا عراق را ترک کند. 
ارزش این ســهام در سال گذشته 500 
میلیون دالر بود و گزارش شــده بود که 
 CNOOC و CNPC دو شرکت چینی

عالقه مند به خرید این سهام هستند.
البته، به نظر می رسد که تصمیم فروش 
ســهام توســط اکســون به خاطر تاثیر 
همه گیری ویــروس کرونا بر منابع مالی 

آن بوده است. 
دالیــل دیگــری هــم بــرای رفتــن 
اکسون موبیل از عراق وجود دارد. یکی از 
آنها می تواند تیره شــدن روابط بین این 
شــرکت و بغداد پس از ورود اکسون به 
پروژه های نفتی در منطقه ی خودمختار 
کردستان در شمال آن کشور نیز باشد. 
به عالوه آنکــه، ادامــه ی بی ثباتی های 
سیاســی و مالی در عراق نیز، یکی دیگر 
از دالیل ترک عراق توسط اکسون موبیل 

گفته شده است.
از طرفی، عراق با برنامه ی شرکت BP نیز 
برای خارج ساختن بخشی از دارایی های 
آن و ایجاد یک شــرکت مســتقل برای 
اداره ی فعالیت هــای باقی مانده حتی با 
مشارکت سایر عالقه مندان موافقت کرد. 
شرکت جدید که "بصره انرژی" نام دارد، 
صاحب منافع شرکت BP در میدان نفتی 
عظیم رمیله خواهد بود و شــرکت ملی 
نفت چین )CNPC( که یکی از شــرکای 
BP در میدان رمیله اســت، در مالکیت 

این شــرکت جدید ســهیم خواهد بود 
و قرار اســت در مدت اجرای قراردادی 
که در ســال 2034 منقضی خواهد شد، 
همچنــان به ســرمایه گذاری در میدان 

نفتی رمیله ادامه دهنــد، به طوری که 
اجــازه دارند تــا از فاینانس خارجی نیز 

استفاده کنند.
میدان نفتــی رمیله با ذخیــره ی نفتی 
حــدود 17 میلیــارد بشــکه، ســومین 
میدان نفتی بزرگ جهان اســت که در 
سال 1953 کشــف شد و با تولید روزانه 
1/5 میلیون بشکه در سال 2020 حجمی 
بالــغ بر یک ســوم نفت عــراق را تولید 
می کنــد. ظرفیت تولیــد از این میدان 

حدود 2/1 میلیون بشکه در روز است.
کاهش فعالیت هــای BP در عراق و آزاد 
شــدن بخشــی از دارایی های آن راهی 
برای تغییر جهت آن به سمت انرژی های 
تجدیدپذیر اســت و این در حالی است 
که، وزیر نفت عراق اخیرا اعالم کرد این 
کشــور قصد دارد تولیــد نفت خود را تا 
پایان 2027 به 8 میلیون بشــکه در روز 

برساند.
در بخش پایین دســتی نیــز، وزیر امور 
 خارجــه ی ژاپن در ســفر اخیر خود به 
این کشــور، به  همتای عراقی خود، فواد 
حســین گفت: »ژاپن تــا 300 میلیون 
دالر وام کم  بهره برای کمک به توسعه و 
 ارتقای یکی از پاالیشگاه های نفتی عراق 
که احتماال پاالیشــگاه بصره خواهد بود، 

در نظر گرفته است.«
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اولیه از میدان شــماره 16 -2 منطقه ی
Liuhua  از اواخر ســال گذشته آغاز شده 

است. 
به عنــوان بخشــی از پروژه، شــرکت 
CNOOC قصد دارد تا در مجموع 26 حلقه 

چاه را در این میدان به مرحله ی تولید، 
ذخیره ســازی، فرآورش و تخلیه توسط 
 floating( یا "FPSO" شــناور ذخیره ســاز
production s torage and offloading( رسانده 
و توسعه دهد. این میدان در عمیق ترین 
نقطــه )412 متــری( دریــا و در 250 
منطقــه ی  جنوب شــرق  کیلومتــری 
Shenzhen قرار دارد. شناور FPSO مستقر 

در میدان نیز دارای امکان ذخیره سازی 
و فــرآورش روزانه تا حــدود 100 هزار 
بشــکه نفت خام و 540 هزار مترمکعب 

گاز طبیعی است.
از  دریــای جنوب شــرقی چیــن یکی 
مهم ترین مناطق تولیــد نفت خام و گاز 
  CNOOC طبیعی کشور و متعلق به شرکت

است، جایی که نفت خام تولیدی از آن، 
بیشتر از نوع سبک تا متوسط است. 

تا پایــان ســال 2019، ذخایر نفت آن 
شرکت در این منطقه حدود 634 میلیون 
بشــکه و تولید آن 242 هزار بشکه نفت 
در روز بــود که به ترتیب 12/2درصد از 
کل ذخایر شرکت و تقریبا 17/4درصد از 

تولید آن را تشکیل می داد. 
در حال حاضر، پروژه ی مورد اشــاره با 
ظرفیت کامل خود در حال تولید حدود 
14 هزار بشــکه نفت در روز اســت که 
حدود 20درصد کل تولید نفت شــرکت 
را در بخش شرقی دریای جنوب چین به 

خود اختصاص می دهد. 
پیش بینی می شــود حداکثر تولید آن تا 
سال 2023 به حدود 15 هزار بشکه در 
روز برسد. از طرفی، شرکت پتروچاینا از 
زیرمجموعه های شرکت ملی نفت چین 
)CNPC( در اواخر ماه اوت از کشــف یک 
میدان نفتی بزرگ شیل در شمال شرقی 

این کشور خبر داد. 
گفته می شــود این میــدان در نزدیکی 
بزرگ تریــن میدان نفتی چیــن به نام 
داکینــگ، در اســتان هیلونگ جیانگ، 

قرار دارد. 
مقامات این شرکت می گویند که در این 
میدان نفتی حدود 1/3 میلیارد تن نفت 
شــیل وجود دارد و تاکنون نیز موفق به 
تولید حدود 6 هزار تن نفت از آن میدان 
شــده اند، به طوری که در طول دوره ی 
تولید، فشار در چاه های اولیه ی تولیدی 

نیز همچنان ثابت بوده است.
پتروچاینــا در ایــن رابطه اعــالم کرد 
که: »پس از ســال ها تــالش باالخره ما 
توانســته ایم به یک دستاورد استراتژیک 
و مهم در حوزه ی تولید نفت شــیل به 
عنوان یکی دیگر از انرژی های موردنیاز 

کشور دست پیدا کنیم.«

افزایش حضور چینی ها در عراق با احداث نیروگاه های برق خورشیدی 

عــراق و شــرکت دولتی بــرق چین
 
یــک توافــق مقدماتــی برای ســاخت 
نیروگاه های خورشیدی تا ظرفیت 2000 
هزار مگاوات امضا کردند و مقرر شــد با 
توجه به ضــرورت موضــوع در فاز اول، 
احداث تاسیسات الزم برای تولید برق تا 

750 مگاوات را در اسرع وقت آغاز کند. 
البته این شــرکت در ســال 2018 طی 
قراردادی با دولت عراق نسبت به احداث 
یک نیروگاه حرارتی 3000 مگاواتی در 

منطقــه ی رمیله نیز اقــدام کرده که با 
تکمیل فازهای اول و دوم آن با ظرفیت 
تولید 1500 مگاوات تا اواســط ســال 
2020 و تکمیــل فازهای ســه و چهار 
آن تا ســال 2022، بخش زیادی از برق 
موردنیاز بصره )دومین شهر بزرگ عراق( 

تامین خواهد شد.  
عراق که دومین تولیدکننده ی مهم عضو 
اوپک اســت، برای تامین برق موردنیاز 
خود به واردات انرژی )برق و گاز طبیعی( 
از ایران متکی اســت، در حالی که برای 

کاهش وابســتگی به واردات از ایران نیز 
تحت فشار فزاینده ی آمریکا قرار دارد. 

دولت آمریکا از ســال 2018 که صنعت 
انرژی ایران را هــدف تحریم قرار داده، 
به دفعات معافیت هایی برای عراق جهت 
ادامه ی واردات انرژی از ایران صادر کرده 
که آخرین مهلت آن را نیز تا ماه دسامبر 

تمدید کرده است.
با این حال، از نگاه مقامات چینی، اگرچه 
تاکنون آن کشور عمدتا در زمینه ی انرژی 
و نفت با دولت عــراق همکاری کرده تا 
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ازسرگیری فعالیت شل در لیبی

شــرکت ملی نفت لیبی اعالم کرد که: 
»شرکت شــل )Shell( قصد دارد فعالیت 
خــود را در لیبی با تمرکز بر توســعه ی 
میادیــن  نفتــی، افزایــش فعالیت های 
بازاریابــی و فروش نفــت، فعالیت های 
پاالیشگاهی، توســعه ی منابع انسانی و 

ارائه ی تجربیات الزم، ازسر گیرد.
شرکت شــل به دلیل تشدید مشکالت 
سیاســی در لیبی، فعالیت های اکتشاف 
و تولید را خود از ســال 2012 در لیبی 

متوقف کرد. 
این شــرکت فعالیت های اکتشــافی در 
2 بلــوک نفتی لیبی را بــه دلیل نتایج 
ناامیدکننده کنار گذاشــت، البته در آن 
زمان نیز، وجود شرایط سخت قراردادی 
از یک ســو و ناامنی منطقه برای اجرای 

فعالیت از ســوی دیگر، از عوامل اصلی 
تصمیم گیری های گفته شده توسط شل 
مطرح شــده بود و ادامه ی فعالیت خود 
را در آن کشــور اقتصادی نمی دانست. 
اگرچــه، در همان زمان شــرکت ملی 
نفــت لیبی اعالم کرد کــه ارزیابی های 
منفی شرکت مورد اشاره در این بلوک ها 
واقعیت ندارند و نتیجه ی نهایی را منوط 
به ادامه ی مذاکرات الزم در این خصوص 
دانســتند، به طوری کــه مقامات لیبی 
به بهانه ی حفظ حضور شــل در کشور، 
تمایل خود را برای توسعه ی همکاری ها 
بــا آن برای توســعه ی برخــی نواحی 
اکتشــافی، اکتشــاف در نواحی جدید، 
بخش پاالیشی و اجرای  پروژه های تولید 
انرژی هــای تجدیدپذیر، مشــارکت در 

ســرمایه گذاری و توسعه ی صنعت نفت 
و گاز لیبی و انتقال تخصص، توســعه ی 
منابع انســانی و کمــک در پروژه های 
افزایــش ظرفیت ذخیره ســازی مخازن 
نفت و سایر پروژه های سرمایه گذاری نیز 

اعالم کردند.
البته لیبی در اواخر ســال گذشته اعالم 
کرده بود که شــرکت توتال فرانسه نیز 
قصد افزایش ســرمایه گذاری در صنعت 

نفت این کشور را دارد. 
توتــال در بســیاری از میدان های نفتی 
لیبــی از جمله میــدان نفتی شــراره، 
این کشــور،  نفتی  میــدان  بزرگ ترین 

مشارکت دارد.
شــرکت نفت لیبی که از توافق کاهش 
عرضه ی تولیدکنندگان نفت موســوم به 

بتواند در جهت بازسازی معیشت مردم 
و ثبات اوضاع سیاسی عراق و همچنین 
ایجاد ثبات در منطقه ی خلیج فارس نیز 

اقدامی کرده باشد. 
لذا در مجمــوع، چنین همکاری هایی را 
برای حل مشکالت انرژی در عراق مفید 
می دانند زیرا بر این عقیده اند که پس از 
تثبیت اوضاع سیاســی در آنجا مجموعه 
اقدامات گفته شده می تواند مرجع خوبی 
برای بازســازی دیگر کشــورها از جمله 

افغانستان )پس از ثبات( باشد.
عراق از اولین کشــورهای عربی بود که 
 )BRI( به طرح یک کمربند، یک جاده ی
مورد هــدف چین پیوســت. به همین 
 ، BRI دلیل به عنوان بخشی از چارچوب

شرکت های چینی نیز در بازسازی عراق 
از جملــه میادیــن نفتــی، نیروگاه ها و 
تصفیه خانه های آب این کشور مشارکت 

داشته اند. 
نیروگاه  بزرگ تریــن  واســیط،  نیروگاه 
حرارتی عراق، نیز قبال توسط گروه برق 
شــانگهای احداث و هم اکنون توسط آن 
شــرکت اداره می شود به طوری که برق 
تولیدی آن حدود 20درصد نیاز شبکه ی 

ملی برق عراق را تامین می کند.
البته، عالوه بر توافقات باال با چین، عراق 
در ســال جاری نیز توافقاتی برای تولید 
انرژی تجدیدپذیر با شــرکت های مصدر 
ابوظبی و توتال فرانسه امضا کرده است. 
توافق با شــرکت مصدر شامل توسعه ی 

حداقل دو گیگاوات انرژی خورشــیدی 
است که خبر آن در ماه ژوئن اعالم شد. 
مقامات عراقی در این بــاره گفته اند که 
این توافق با هدف تولید 20 تا 25درصد 
برق موردنیاز کشور از منابع تجدیدپذیر 
)معــادل 10 تا 12 گیگاوات( تا ســال 

2030 خواهد بود. 
عراق در ماه مارس نیز توافقی با شرکت 
توتال برای ساخت یک گیگاوات نیروی 

خورشیدی امضا کرده بود.
البته، عراق بــه دنبــال واردات برق از 
کشورهای اردن، ترکیه، عربستان سعودی 
و شبکه ی شــش عضو شورای همکاری 

خلیج فارس نیز هست.
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بزرگ ترین شــرکت های نفتــی دولتی 
خاورمیانــه شــامل شــرکت ملی نفت 
عربســتان )آرامکو( و شرکت ملی نفت 
ابوظبی )ادنوک( بار دیگر در نظر دارند تا 
با هدف بهره برداری بیشتر از فعالیت های 
باالدستی و پایین دستی خود در شرایط 
جاری روند روبه رشــد قیمت های نفت، 
دارایی های بیشــتری را در این بخش ها 

به فروش رسانند.
شرکت آرامکوی عربستان در حال بررسی 
فروش بخشــی از این دارایی ها شــامل: 
خطوط لوله ی گاز و ســهام پاالیشگاه ها 
و نیروگاه هــا و به عالوه در حال بازبینی 
نحوه ی فعالیت خود در بخش باالدستی 
بوده که طی ده ها سال آن را در مالکیت 
خود داشــت، بــه طوری کــه در اوایل 
سال جاری نیز بحث فروش سهام برخی 
از میادین نفتی که اســتراتژیک نیستند 

به سرمایه گذاران خارجی، بیشتر بر سر 
زبان ها افتاده است.

البته آرامکو در ســال جاری یک قرارداد 
بــزرگ فروش دارایی نیز داشــت که به 
دنبال آن، ســهم 49درصدی از مالکیت 
خود در خط لولــه ی انتقال نفت را طی 
توافقی بــه ارزش 12/4 میلیارد دالر به 
کنسرســیومی فروخت که در راس آن 
  EIG Global Energy آمریکایــی  شــرکت 

Partners قرار داشته است.

بــه گفتــه ی منابــع آگاه، در امــارات 
آماده ی  ادنــوک  نیــز،   متحده ی عربــی 
عرضه ی اولیه ی عمومی دارایی های خود 
در بخش حفــاری چاه های نفت و گاز به 

سرمایه گذاران خارجی است. 
البتــه ادنــوک پیش از این و در ســال 
گذشــته نیز از فروش سهم 49درصدی 
خــود در خطوط لوله ی انتقــال گاز به 

ارزش 10 میلیارد دالر خبر داده بود که 
سرآغاز فروش دارایی های تولیدکنندگان 
نفت خاورمیانه بوده که به دنبال تامین 
نقدینگی و همچنین جذب سرمایه گذار 

هستند.
عمان و بحرین نیز به دنبال بهره برداری 
از دارایی های انرژی خود از طریق فروش 
سهم یا عرضه ی اولیه ی عمومی هستند، 
به طــوری که دولت عمان به بررســی 
گزینه های متعددی برای جبران کسری 
بودجه ی خود پرداخته که شامل فروش 
ســهم در شــرکت دولتی نفت از طریق 
عرضه ی اولیه ی عمومی ســهام آن بوده 
است. زیرا، این شرکت برای تامین مالی 
7/9 میلیــاردی مخارج خــود برای پنج 
ســال آینده، به دنبال فروش دارایی ها و 

یا استقراض از بازار بین المللی است.

تجاری سازی ذخایر استراتژیک نفت در هند 

بــر حدود  بالغ  هندوســتان حجمــی 
84درصد نفت موردنیاز خود را از خارج 

وارد می کنــد. بنابراین، با اتخاذ تصمیم 
خود در احداث ذخایر اســتراتژیک نفت 

در ســال های اخیر نه تنها توانســت در 
امنیت عرضه ی نفت خود به پاالیشگران 

دور جدید فروش دارایی های نفتی در کشورهای عربستان و امارات متحده ی عربی  

"اوپک پالس" معاف اســت، روزانه تا یک 
میلیــون و 200 هزار بشــکه نفت خام 
تولید می کند و منابــع ثانویه نیز تولید 
نفت آن را برای ماه ژوئن یک میلیون و 
163 هزار بشکه و ماه می یک میلیون و 

175 بشکه در روز اعالم کرده اند.

از زمان ایجاد دولت وفــاق ملی در ماه 
مارس و انتصــاب محمد عون، به عنوان 
وزیر نفت در آن کشــور، برای نخستین 
بار اســت که در پنج سال گذشته، لیبی 
وعده داده به شرطی که شرکت ملی نفت 
بودجــه ی الزم را دریافت کند، می تواند 

تولید نفت خود را تا اواسط سال 2022 
به یک میلیون و 600 هزار بشکه در روز 

افزایش  دهد.
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داخلی بیفزاید، بلکه موفق شد در شرایط 
کوتاه مدت  افزایش  از  کنونی،  حســاس 
قیمت های نفت بــه خوبی بهره گیرد و 
نفت موجــود در ذخایر خود را با قیمت 
مناســب تری در اختیار پاالیشگران قرار 
دهد، زیرا اقتصاد کشور در شرایط کنونی 
تحمل قیمت های باالی نفت را نداشته و 
بارها این موضوع را نیز به صادرکنندگان 

عمده ی آن اعالم کرده بود. 
تاثیــر این اقــدام تا آنجا بــرای اقتصاد 
روبه رشــد هند مخرب بــود که مقامات 
دولتی و حتی نفتی کشــور بارها به آن 

اعتراف کرده اند. 
به عبارتی، هند در دو ســال اخیر مانند 
برای خنثی  آسیایی  واردکنندگان  سایر 
کردن تاثیر قیمت باالی نفت ناشــی از 
محدودیت عرضه ی اوپک پالس و با هدف 
کاهش ضربه پذیری بیشتر اقتصاد کشور، 
از ذخایر اســتراتژیک نفت  بهره برداری 
خود را کــه قبال با قیمت های ارزان تری 
خریداری کرده بــود، در برنامه ی کاری 
خود قرار داده اســت و به زبانی اقدام به 

تجاری سازی این ذخایر کرده است.
هند که پس از چین دومین واردکننده ی 
بزرگ نفت در آســیا است، قصد دارد با 

توجه به شرایط کنونی بازار تا 50درصد 
از ذخایر اســتراتژیک نفت خود را مورد 

بهره برداری قرار دهد. 
اگرچــه، قبال هدف بهره بــرداری از این 
ذخایــر که در حال حاضــر حجم آن به 
حــدود 36/5 میلیــون بشــکه )حدود 
5/3 میلیون تن( نفت می رســد، تامین 
مالی توســعه ی ســاخت این مخازن و 
ذخیره ســازی بیشتر نفت بوده است، اما 
در شرایط جاری که اقتصاد جهانی و به 
ویــژه اقتصاد هنــد در نتیجه ی ادامه ی 
شیوع کرونا خسارات فراوانی را متحمل 
شــده اســت، این اقدام به پاالیشگاه ها 
اجــازه می دهد تا نفــت ارزان تری را در 
شــرایط قیمت های باالی نفت، پاالیش 
کننــد و وقتی قیمت هــا دوباره کاهش 
پیدا کرد، اقدام به خرید و ذخیره سازی 

در این مخازن شود.
شــرکت ذخایر استراتژیک نفت هند که 
بر این ذخایر نظارت دارد، اجازه خواهد 
داد تــا حجمی معادل یــک میلیون تن 
نفت به خریداران داخلی فروخته شود و 
شرکت های خارجی نیز که مخازن نفت 
را اجاره کرده اند، اجازه خواهند داشــت 
تا 1/5میلیون تن نفتی که شــرکت های 

هندی نمی خواهند را مجددا صادر کنند.
مقامــات هندی در ســال جاری نیز که 
اقدام اوپک پالس در  با  قیمت های نفت 
محدود کردن عرضه ی 7 میلیون بشکه 
در روز نفــت به بازار، رشــد شــدیدی 
داشــته، بارهــا نگرانــی خــود را ابراز 
کرده اند، زیرا گفته شده بهای معامالت 
برنت که در سال جاری  نفت شــاخص 
44درصد رشد داشته برای اقتصاد هند 

بسیار گران است.
کــه  می رســد  نظــر  بــه  طرفــی  از 
عربستان ســعودی نیــز پیــش از این، 
بــر رفع  درخواســت های هنــد مبنی 
محدودیت تولید را نپذیرفته اما در عوض 
به دهلی نو پیشــنهاد کرده بود تا از نفت 
ارزانی که ســال گذشته در زمان ریزش 
قیمت ها خریداری کرده بود، اســتفاده 
کند و هند نیز پیشــنهاد آن کشور را به 

مرحله ی اجرا گذاشت. 
اقــدام هنــد در بهره بــرداری از ذخایر 
اســتراتژیک نفت مطابق با سیاست های 
مشــابه در ژاپن و کره ی جنوبی است که 
ســومین و چهارمین خریدار بزرگ نفت 

در آسیا به شمار می روند. 


