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سرمایه گذاری مهم پتروبراس برای افزایش تولید 

ناکامی ونزوئال در اجرای برنامه ی افزایش تولید 

شــرکت دولتی پتروبــراس برزیل قصد 
دارد استراتژی تجاری پنج ساله ی به روز 
شــده ی خود را برای توسعه ی ذخایر و 
افزایش تولید نفت خام به مرحله ی اجرا 
گذارد. این شــرکت با توجه به افزایش 
سرمایه گذاری و پیش بینی افزایش تولید 
و علی رغم تاثیرات سوء بیماری کرونا در 
اقتصاد کشــور، در نظر دارد تا بر اساس 
برنامــه ی توســعه ی به روز شــده برای 
بالغ  2۰26-2۰22، حجمی  ســال های 
بر 68 میلیارد دالر ســرمایه گذاری کند. 
قرار اســت از این رقــم، حجمی معادل 
84درصــد آن )5۷/3 میلیــارد دالر( به 
امر اکتشــاف و تولید اختصاص یابد که 
حدود 1۰ میلیارد دالر بیشــتر از آنچه 
در برنامه ی 55 میلیــارد دالری آن در 
ســال های 2۰25-2۰21 در نظر گرفته 
بود، است. از مجموع رقم باال نیز حدود 
38/2 میلیارد دالر آن برای توســعه ی 
میادین در بســترهای نمکی خواهد بود 
که نســبت به  32/5 میلیارد دالر قبلی 
افزایــش یافته و بقیــه ی 18/8 میلیارد 
دالر باقی مانده نیز در ســایر میادین در 
آب های بســیار عمیق هزینه خواهد شد 
که این رقم نیز تقریبــا 5 میلیارد دالر 
بیشــتر از آنچه در برنامه ی قبلی بوده، 

می باشد.
شــرکت پتروبراس هدف اصلی خود را 

در اعالم ارقام باالی سرمایه گذاری گفته 
شــده در بخش نفت، تبدیل منابع مهم 
کشــور به ثروت بــرای جامعه ی برزیل 
بــه ویــژه در دوران "گذار انــرژی" یا 
)Energy Transition( عنــوان کرده و آن را 
از اولویت هــای مهم دولت برزیل در این 
زمینه می داند، اگرچه اعالم شــده است 
کــه برزیل به طور موازی مســیر پایدار 

"گذار انرژی" را نیز دنبال خواهد کرد.

برای اجــرای برنامه ی باال همچنین قرار 
اســت عالوه بر 12 ســکوی موجود، در 
طول پنج سال آینده اقدامات الزم  برای 
استقرار 15 ســکوی نفتی شناور جدید 
 floating production s torage and offloading

 انجام شــود و با تغییــر در نوع 
قرارداد اجاره ی آنها پروژه ها کار خود را 
آغاز کنند. به عالوه، شــرکت پتروبراس 
در نظر دارد تا رقمی بالغ بر 1/8 میلیارد 
دالر نیز برای عملیات کربن زدایی در این 

بخش اختصاص دهد.
بــا در نظــر گرفتــن پیش فرض هــای 
مهم اتخاذ شــده در برنامه ی توسعه ی 
قبلی، گفته می شــود که تقویت ســبد 
ســرمایه گذاری E&P در برنامه ی جدید 
همچنــان حفظ شــده، به طــوری که 
تمام پروژه های در نظر گرفته شــده در 
ســناریوی قیمت نفــت 35 دالری در 
میان مــدت و بلندمدت از نظر اقتصادی 

مقرون به صرفه هســتند کــه این فرض 
مجددا تمرکز پتروبراس را بر نقد کردن 
دارایی های رقابتی در سناریوهای دوران 

انتقال، تقویت می کند.
برنامه ی  با اجرای  پیش بینی می شــود، 
گفته شده، حجم تولید نفت و گاز شرکت 
از رقم 2/۷ میلیون بشــکه معادل نفت 
در روز در ســال 2۰22 به 3/2 میلیون 
بشکه معادل نفت در روز در سال 2۰26 

افزایش یابد.
در بخش پایین دســتی نیز پتروبراس بر 
اســاس برنامه قرار اســت حجمی بالغ بر 
6/1 میلیــارد دالر طی پنج ســال آینده 
سرمایه گذاری کند که به منظور استفاده 
از تقاضای فزاینده ی  بازار روان کننده ها از 
این میزان 1/5 میلیــارد دالر برای ادغام 
دو پاالیشــگاه )Duque de Caxias )Reduc و 
GasLub Itaboraí بــرای تولید مشــتقات و 

روغن های پایه با کیفیت باال سرمایه گذاری 
خواهد شد.

یکی دیگــر از پروژه های مهم پیش بینی 
شــده در ایــن بخــش، احــداث واحد 
دوم پاالیشــگاه آبــرو لیمــا )Rnes t( با 
سرمایه گذاری یک میلیارد دالر است که 
در صورت اجــرا، امکان افزایش ظرفیت 
آن را از 115هزار به 26۰هزار بشکه در 

روز در سال 2۰2۷ فراهم خواهد کرد.

باالخره ســال ها فســاد، فــرار مغزها و 
نیروی کار ماهر و به ویژه کاهش شدید 

ســرمایه گذاری از ســوی شــرکت های 
خارجی کــه زیرســاخت های انرژی در 

ونزوئــال را تقریبــا به نابودی کشــاند، 
موجب شد تا شــرکت نفت دولتی این 
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کشــور )PDVSA(، برنامــه ی خود برای 
افزایش تولید نفت را تا یک     سوم کاهش 
دهد. این شــرکت اخیرا هــدف تولید 
روزانه ی خود را تا یک  میلیون بشــکه 
در روز اعــالم کرد در حالــی که رقم 
آن در  مــاه ژانویه 1/5 میلیون بشــکه 
در روز اعالم     شــده بــود و به دنبال آن 
بود که برنامه ی تولید در حوزه ی نفتی 
رودخانه ی اورینوکو که بیشتر نفت خام 
کشور از آن منطقه استخراج می شود را 
از یک  میلیون بشکه تا 65۰ هزار بشکه 

در روز کاهش داده     است.
از ژانویــه ی 2۰2۰ که نیکالس مادورو، 
رئیس    جمهور ونزوئال هدف بلندپروازانه ی 
تولیــد 2 میلیون بشــکه در روز نفت را 
تعیین کرد، دولت او مجبور شده است به 

    خاطر ســال ها سوء مدیریت و تالش    های 
به اصطــالح ملی    گرایانه که باعث خروج 
شــرکت ها و حفاران خارجی از کشــور 
شــده و همچنیــن اعمــال تحریم    های 
سخت از سوی آمریکا، هدف تولید خود 

را طی سه مرحله کاهش دهد. 
مــادورو اخیــرا در مصاحبــه    ای گفت: 
»ونزوئــال با قدرت و تــالش خود بهبود 
تولید نفت را آغاز کرده و اهداف بزرگی 
نیز برای ســال جاری داریم.« وزیر نفت 
ونزوئال نیز ضمن تایید اظهارات مادورو 
گفته است: »سرمایه    گذاران خارجی وارد 
کشــور شــده اند و صف    های طوالنی در 
مقابل پمپ    بنزین    ها دیگر وجود نخواهند 

داشت.«
این در حالی است که هم اکنون به دلیل 

کیفیــت ضعیف نفت صادراتی کشــور، 
بارگیری محمــوالت آن،  تاخیرهــا در 
موجب کاهــش صادرات نفت ونزوئال در 
 ماه نوامبر شــده، زیرا حجــم انواع نفت 
صادراتــی آن به علت وجود بیش از حد 
آب در آنها نســبت به ماه قبل با کاهش 
2۰ درصدی روبرو شده و حدود 2 درصد 
نیز کمتر از مدت مشــابه سال گذشته 

می باشد. 
این شــرکت به ترتیب در ســه  ماهه ی 
نخست سال 64۰ هزار بشکه در روز، در 
ســه  ماهه ی دوم، 642 و در سه  ماهه ی 
ســوم، 591 هزار بشکه در روز نفت خام 

و فرآورده های نفتی صادر کرده است.

صندوق ثروت ملی عربستان سعودی با 
هدف حفظ و افزایش ارزش منابع مالی 
کشور در سه ماهه ی ســوم سال جاری 
دارایی های خــود را در آمریکا از حدود 
قبــل  ســال  در  دالر  15/94 میلیــارد 
بــه تقریبا ســه برابر و حــدود بیش از 

43 میلیارد دالر رساند. 
این صندوق منابع باال را در شــرکت های 
بزرگــی کــه در زمینه هــای مختلف از 
جمله: تجارت الکترونیک، فناوری مالی، 
بیوتکنولوژی و خودروهای تجاری ـ که با 
انرژی های نو کار می کنندـ  سرمایه گذاری 

کرده است.
ایــن صنــدوق کــه بــا نــام "صندوق 
سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی 
 " 

کار خــود را از ســال 2۰1۷ آغاز کرده، 
هم اکنون بیــش از 43۰ میلیارد دالر از 

دارایی کشور را مدیریت می کند.
بر اساس برنامه ی چشــم انداز عربستان 
تا 2۰3۰ ، این صندوق تالش بســیاری 
برای تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان 
و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از خود 

نشان داده است. 
بر اساس یک استراتژی پنج ساله نیز که 
در ژانویه اعالم شــد، این صندوق قصد 
دارد ارزش دارایی هــای تحت مدیریت 
خــود را طــی این دوره بــه بیش از دو 
برابر افزایش دهد و رقم آن را  به 1/۰۷ 
تریلیون دالر برساند و با توسعه ی بخش 
خصوصی تا 2۰25، ساالنه تا 4۰ میلیارد 
دالر نیز برای توسعه ی اقتصاد عربستان 

اختصاص دهد.
برنامه ی بعدی صندوق، ارتقای نقش آن 
به عنوان یکی از ستون های اصلی اجرای 
برنامه ی چشــم انداز پادشاهی تا 2۰3۰، 
شــامل: توانمندسازی بخش خصوصی و 
راه اندازی فعالیت های مناسب و مستعد 
در آن بخش بوده و قرار است با معرفی و 
اجرای پروژه های محلی جدید تا 2۰25 
ســاالنه تا 15۰ میلیارد دالر به اقتصاد 

داخلی کشور نیز وارد شود. 
زیرا یکی از اهداف مهم صندوق افزایش 
تــوان و درصــد ظرفیت هــای داخلی 
در صنــدوق و شــرکت های وابســته تا 
6۰درصد و ایجــاد بیش از 1/8 میلیون 

شغل تا سال 2۰25 است.

کوتاه
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آزاد سازی ذخایر استراتژیک در صورت ادامه ی افزایش قیمت ها

در اواسط نوامبر، بایدن به ژاپن، چین، 
کره ی جنوبی و هند پیشنهاد کرده است 
تا برای مقابله با افزایش قیمت نفت در 
بازارهای جهانــی، در اقدامی هماهنگ 
گزینه ی آزادســازي 5۰ میلیون بشکه 
نفت از ذخایر اســتراتژیک خود را مورد 

بررسی قرار دهند.
مقامات ژاپن کــه یکی از واردکنندگان 
مهــم نفت خام و گاز طبیعی اســت، به 
طــور فزاینــده ای نگران هســتند که 
افزایــش قیمت نفت روند بهبود اقتصاد 
جهانــی و به ویژه اقتصاد آن کشــور را 

پس از کرونا مختل و کند نماید. 
بــه همین منظــور، در حــال گفتگو با 
بوده  نفت  تولیدکننــده ی  کشــورهای 
و مایل هســتند با آژانــس بین المللی 
انرژی نیز که نقشــی محوری در ثبات 
بــازار انرژی ایفــا می کنــد، همکاری 

نزدیک داشته باشند.
هاردیپ ســینگ  پوری، وزیر نفت هند 
نیز در این رابطه با تاکید بر درماندگی 
کشــورش در مقابل اوپک و متحدانش 
به دلیل عــدم افزایش تولید اعالم کرد 
کــه: »کشــورهای تولیدکننده ی نفت 
نمی  توانند از مصرف  کنندگان، باج  گیری 
کنند.« هند 85 درصد از نیازهای نفتی 
خود را وارد می کند و از افزایش قیمت 

نفت به   شدت آسیب دیده است. 
به همین دلیل وزیــر نفت هند در این 
رابطه گفــت: »ما نیز تغییر اتی از جمله 
افزایش تولید داخلی و تغییر اولویت های 
کوتاه  مــدت خود را به مرحله ی اجرا در 
می آوریم تا وابســتگی کشور به ائتالف 

اوپک  پالس به حداقل برسد.«
هند در اقدامی ضربتــی نیز قصد دارد 
حدود 5 میلیون بشــکه نفت از ذخایر 
استراتژیک خود را در اقدامی هماهنگ 
با آمریکا و متحدانش در بازار داخلی و 

به شرکت های دولتی نفت عرضه کند.
 البتــه، چیــن نیــز از قبــل در حال 
برنامه ریزی برای برداشت از ذخایر خود 
بــوده، به طوری کــه در اوایل نوامبر و 
در یک بیانیه ی عمومی کم سابقه اعالم 
کرد که ذخایر بنزین و نفت گاز خود را 
برای افزایش عرضــه و تثبیت قیمت ها 

روانه ی بازار می کند.
از طرفی، اوپك پالس در اوایل نوامبر و 
پس از نشست خود در پيامی اعالم کرد 
که: مشــکل واردکنندگان نفت، مشکل 

ما نیست. 
عبدالعزیــز بن ســلمان، وزیــر انرژی 
عربستان نیز در این رابطه گفت: »نفت 
مشکل ما و مشــکل اصلي بازار نیست، 
زیــرا بحران انرژی با بحران گاز طبیعی 
آغاز شــد و در نهایت به زغال ســنگ 
سرايت كرد و سپس به بحران در مورد 
بحران های  و  غذا  کودهای شــیمیایی، 
مختلف دیگر تبدیل شــد و در سراسر 
جهــان گســترش یافت.« بــه گفته ی 
بن ســلمان، افزایــش دو رقمی قیمت 
نفت خــام در مقایســه با افزایش ســه 
رقمی قیمت گاز طبیعی و زغال ســنگ 

رقمی نیست. 
همین امر موجب شد تا کاخ سفید نیز 
در اقدامــی تالفی جویانه اعالم کند که 
از هر ابزاری کــه در اختیار دارد برای 

رســیدگی به کاهش مشــکل بازارهای 
انــرژی در جهان اســتفاده خواهد کرد 
و اوپک پــالس را نیز مــورد انتقاد قرار 
داد و گفت که: انفعال این گروه به این 
معناست که مایل نیست از قدرت خود 
برای کمــک به بهبود اقتصــاد جهانی 

استفاده کند.
گــروه اوپک پالس در چهــارم نوامبر با 
پایبندی به برنامــه ی خود برای اضافه 
کردن 4۰۰ هزار بشکه ی دیگر به تولید 
نفت خام در ماه دسامبر، درخواست های 
مکرر کاخ سفید و سایر مصرف کنندگان 
مهم نفت را برای تولید بیشــتر نادیده 
گرفت و حتــی در مقابل، آزادســازی 
میلیون ها بشکه نفت از ذخایر آنها را به 
دلیل شرایط فعلی بازار، غیر قابل توجیه 
دانســت و حتی بازار را تهدید به توقف 
افزایــش عرضه ی برنامه ریزی شــده ی 

خود کرد.
در حال حاضر، هند 39 میلیون بشکه نفت 
در ذخایر استراتژیک خود دارد، در حالی  که 
تقاضای بازار برای نفت آن حدود 5 میلیون 

بشکه در روز است. 
میزان ذخایر نفتی آمریکا به ۷14 میلیون 
بشــکه می رســد. ذخایر نفت خام چین 
و ژاپــن نیز بــه  ترتیب برابــر با 4۷5 و 
324 میلیون بشــکه اســت. ذخایر نفت 
کره ی جنوبی هم به ۷1 میلیون بشــکه 
می رســد. به  ایــن  ترتیب ایــن ذخایر 
می تواننــد روی هم  رفته 15 روز عرضه ی 
نفت به جهان را تامین کنند که هم اکنون 

حدود 99 میلیون بشکه در روز است.
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خرید بلندمدت LNG صادراتی آمریکا توسط چین 

تحریم های جدید آمریکا علیه خط لوله ی گازی روسیه به اروپا  

اوایل نوامبر  شرکت چینی سینوپک در 
یــک قرارداد بلندمــدت خرید LNG  به 
حجمی بالغ بر 4 میلیون تن در سال را 
 Global LNG Venture با شرکت آمریکایی 
امضا کرده است. این قرارداد که به یکی 
 LNG قراردادهــای خرید  بزرگ ترین  از 
در چین با شرکت های آمریکایی تبدیل 
شده از تاسیسات شرکت مورد اشاره در 
ناحیه ی  Plaquemines  در لوئیزیانا تامین 
خواهد شــد و برای مدت 2۰ ســال به 

طول خواهد انجامید. 
به عــالوه آنکه، گفته می شــود که این 
قرارداد، همکاری های اقتصادی و تجاری 
دوجانبه بین آمریکا و چین را نیز تقویت 
خواهد کــرد، زیرا با عقد ایــن قرارداد، 

واردات LNG چیــن از آمریکا به دو برابر 
می رسد. 

تحلیلگران انتظار دارند که تاسیسات آن 
شــرکت در ناحیه ی اشاره شده در سال 
2۰24 تولید خــود را آغاز کند. اگرچه، 
ارزش معاملــه و زمــان آغــاز عرضه ی 
محصول هنوز مشــخص نشــده است. 
سینوپک انتظار دارد قیمت گاز طبیعی 
در چین در سه ماهه ی چهارم نسبت به 
سال گذشــته حداقل 2۰درصد افزایش 
یابد، زیرا تخمین می زند تقاضای کشور 
برای گاز در زمســتان امسال 1۰درصد 

افزایش یابد.
از شرکت های  یونی پک  شــرکت  البته، 
تابعه ی سینوپک نیز خرید حجمی بالغ 

بر 3/8 میلیون تن LNG را از یکی دیگر 
از تاسیســات شــرکت باال در منطقه ی

زمانــی  دوره ی  بــرای    Calcasieu Pass

کوتاه تری خریداری خواهد کرد. اندازه ی 
عرضه ی ساالنه یا ارزش این معامله نیز 
تاکنون فاش نشده است. به همین دلیل 
اســت که چین با عقد قراردادهای گفته 
شــده از بازیگــران و محرک های اصلی 
رشد بازار جهانی LNG شناخته می شود.

چین قبــال و در ماه اکتبر با عقد ســه 
قرارداد بزرگ LNG با این شرکت موافقت 
کرده بود، زیرا پکن به دنبال تامین منابع 
گاز موردنیاز خود بــرای بلندمدت و به 
ویژه در شرایط حاد افزایش قیمت گاز و 

کمبود برق داخلی است.

در حالی که انتظــار می رود، خط لوله ی 
دوم دریایی انتقال گاز طبیعی روسیه به 
اروپا "نورد استریم ـ 2" با کسب مجوزهای 
نهایی از آلمان و اتحادیه ی اروپا به زودی 
کار خود را آغاز کند، اما به نظر با طوالنی 
شــدن روند تایید مجوزها )تا اوایل سال 
آینده(، احتماال گاز ارســالی توســط آن 
برای تامین نیاز اروپا در فصل زمستان به 
موقع نخواهد رسید. الزم به ذکر است که 
همچنان برخی از تحلیلگران و کشورهای 
عضــو اتحادیــه ی اروپا مانند لهســتان، 
روســیه را به اســتفاده از گاز و انرژی به 
عنوان سالحی برای ادامه ی اعمال نفوذ بر 
بازار گاز اروپا متهم می کنند اما کرملین، 
والدیمیر پوتین و همه ی مقامات روسیه 
همواره ایــن اتهامــات را رد می کنند و 
اعالم کردند: »زمانی که گازپروم پروژه ی 
ذخیره سازی موردنیاز خود را تکمیل کند، 
بالفاصله پر کردن مخازن ذخیره ســازی 

گاز در اروپا را آغاز خواهد کرد.«
حال علی رغم این شــرایط، دولت آمریکا 
تحریم های بیشــتری را در ارتباط با این 
پروژه وضع کرد و شــرکت ترانس دریا و 
کشتی های عملیاتی این شرکت را هدف 
گرفته است. زیرا واشنگتن بارها با احداث 
این خط لوله ی 11 میلیــارد دالری که 
از بســتر دریای بالتیک عبور می کند و با 
دور زدن اوکراین، گاز منطقه ی آرکتیک 
روسیه را مســتقیما به آلمان می رساند، 
مخالفت کرده است. آمریکا معتقد است 
که این خط لوله وابســتگی اروپا به گاز 
روســیه را افزایش می دهد. اما با افزایش 
قیمت های گاز در هفته های اخیر و بروز 
خطر قطعی بــرق در زمســتان جاری، 
بیشــتر دولت های اروپایی می گویند این 
خط لوله برای تامین انرژی منطقه حیاتی 
اســت. به همین دلیل، بــا وجود این که 
دولت آمریکا بــه مخالفت با خط لوله ی 

"نورد استریم ـ2" از طریق تحریم ها ادامه 
می دهــد، همچنان با آلمــان و متحدان 
دیگــر خود نیز برای کاهــش خطرات و 
ریسک های استراتژیک مربوط به فعالیت 
یا عدم فعالیت این خط لوله برای اوکراین 
)خط مقدم ناتو( و کشــورهای اتحادیه ی 
اروپا همکاری می کنــد و با فعالیت های 
زیان آور روسیه از جمله در حیطه ی انرژی 
مقابله می کند. البته، دولت بایدن اپراتور 
این خط لولــه را که دفتر مرکزی آن در 
آلمان اســت، از تحریم هــا معاف کرده و 
در مــاه ژوئیه  نیز بــا آلمان در خصوص 
اجرای این خط لوله به توافق رسیده بود. 
اما، آلمان نیز موافقت کرد که اگر روسیه 
از انرژی به عنوان ســالح در روابط خود 
با اوکراین اســتفاده کند، دست به اقدام 
متقابل بزند. اگرچه، این معاهده تاکنون 
معیار مشخصی درباره ی نحوه ی قضاوت 

در این باره اعالم نکرده است.

کوتاه
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تمدید قرارداد واردات گاز صربستان با روسیه 

مصر هم به دنبال گسترش بازار گاز خود در اروپا است 

در حالی کــه اروپا همچنان در تب وتاب 
کاهش عرضه ی زمستانی گاز به منطقه 
مشــکالت بسیاری را تحمل می کند، در 
مقابل، صربســتان موفق به  دستیابی به 
یک توافق ارزشــمند در زمینه ی تامین 
گاز موردنیاز خود با روســیه شده است. 
قرارداد جدید صربســتان با روسیه، این 
کشــور منطقه ی بالکان را قادر می سازد 
تا عالوه بــر تامین به موقع گاز مصرفی، 
قیمت باصرفه تری نیز در مقایسه با سایر 
خریداران اروپایی بابت آن پرداخت کند. 
قرارداد جدید که تمدیــد قرارداد قبلی 
اســت، اخیرا و طی ســفر رئیس جمهور 
روســیه بــه ســواحل دریای ســیاه با 

رئیس جمهور صربستان امضا شد.

 قــرارداد موجــود که در ســال2۰13 
امضا شــده بــود، در پایان ســال جاری 
میــالدی منقضی خواهد شــد. ووچیچ، 
رئیس جمهور صربستان در مورد تمدید 
این قرارداد گفت: »ما موفق شدیم برای 
6 ماه آینده )و علی رغم وجود زمستانی 
سرد(، قیمت باورنکردنی 2۷۰ دالر برای 
هر هزار مترمکعب را داشــته باشــیم، 
بنابراین قیمت )برای( ما همچنان تغییر 
نمی کند.« رئیس  جمهور صربســتان در 
ادامه افزود: »ما همچنین در 6 ماه آینده 
افزایش حجم گاز خواهیم داشــت لذا، 
انعطاف پذیری الزم )در زمینه ی  عرضه ی 
ماهانه ی گاز( که به  طور خاص آن را از 
رئیس جمهور پوتین خواسته بودم، لحاظ 

شده است.«
صربســتان تقریبا تمام گاز خــود را از 
روسیه و شــرکت گازپروم وارد می کند، 
اگرچه تولید داخلی آن حدود 15 درصد 
از نیازهــای آن را پوشــش می دهد. از 
طرفی، قیمت 2۷۰ دالر به ازای هر هزار 
مترمکعب، کمتر از میانگین 3۰۰ دالری 
است که گازپروم انتظار دارد در اروپا به 
دست آورد و بسیار کمتر از نرخ شاخص 
آن در بازارهــای منطقه اســت. این در 
حالی اســت که قیمت قراردادهای آتی 
گاز در هاب )بــازار( گازی TTF در بازار 
هلند، با ادامه ی روند افزایشــی خود به 
1۰25/5 دالر در هر هزار مترمکعب نیز 

رسیده است.

اروپا  اتحادیه ی  انــرژی  اداره ی  مقامات 
با هدف تقویــت روابط خود در زمینه ی 
انرژی با مصر با طارق المال، وزیر نفت و 
منابع معدنی آن کشور دیدار و درباره ی 
راه های افزایش هماهنگی ها در زمینه ی 
حمل ونقــل و صــادرات گاز طبیعی به 
اروپا در چارچوب مجمع گاز مدیترانه ی 

شرقی گفتگو کردند.
طارق المال نیز بر نقش مصر در منطقه ی 
مدیترانه ی شرقی به  عنوان حامی اصلی 
بهره برداری بهینــه از منابع گاز طبیعی 
تاکید و اشاره کرد که مصر هم اکنون نیز 
با تالش و سرعت هرچه بیشتر بر حجم 
فعالیت هــای خود در زمینــه ی تولید و 
صدور گاز ادامــه می دهد، به طوری که 

در سه ماهه ی دوم سال جاری حدود یک 
میلیون و 4۰۰ هزار تن گاز طبیعی مایع 
شــده )LNG( صادر کرده است. این رقم 
اگرچه مقــدار کمی )حدود 5/5درصد( 
از مجمــوع صادرات LNG کشــورهای 
عربی را به خــود اختصاص می دهد اما 
در مقایســه با صادرات LNG منطقه ی 
گفته شده )28 میلیون و 3۰۰ هزار تن( 
در ســه ماهه ی دوم ســال جاری، قاهره 
بیشــترین درصد )4۷درصد( از رشــد 
صادرات کشــورهای عربی را دارا بوده و 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 

حدود 12درصد رشد داشته است. 
بر اساس گزارش اداره ی اطالعات انرژی 
آمریکا )EIA(، مصر دارای 2/186 تریلیون 

مترمکعب یا ۷۷/2 تریلیون فوت مکعب 
ذخایر گاز طبیعی اثبات شــده است و 
از این نظر در رتبه ی شــانزدهم جهان 
قــرار دارد. این ذخایــر، معادل حدود 

1/6 میلیارد تن LNG است.
المال اشــاره کرد که: »استراتژی مصر بر 
گاز طبیعی به عنوان یک سوخت انتقالی 
پاک تکیــه دارد که برای دســتیابی به 
توسعه ی پایدار و کاهش انتشار گازهای 
گلخانــه ای بــه ویــژه در منطقه کمک 
زیادی می کند.« بــه همین منظور، وی 
تمایل مصر را برای گســترش دامنه ی 
همکاری ها با اتحادیه ی اروپا در میزبانی 
مصر از اجــالس آب وهوای COP 2۷ در 

شرم الشیخ ابراز کرد.
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نفت و گاز تا چندین دهه ی دیگر در سیستم انرژی جهان باقی می ماند

هشدار عربستان درباره ی کاهش ظرفیت مازاد تولید 

مدیرعامل شــرکت نفت BP اخیرا گفت: 
»علی رغم آنکه این شــرکت بارها اعالم 
کــرده که به تعهــدات خــود در قبال 
تغییــرات آب وهوایی پا یبند اســت ولی 
تاکید دارد کــه هیدروکربن هایی مانند 
نفــت و گاز همچنان و تا ســال ها نقش 
مهمی در ســبد انرژی مورد استفاده ی 
جهــان خواهند داشــت. وی همچنین 
افزود: »شــاید چندان خوشــایند نباشد 
کــه بگوییم نفــت و گاز حتی تا چندین 
دهــه ی آینده نیز همچنان در سیســتم 
انــرژی دنیا وجود خواهند داشــت، ولی 
این یک واقعیت است.« برنارد لونی، این 
اظهارات را پس  از اجالس جهانی مبارزه 
با تغییرات اقلیمی موسوم به COP 26 بیان 
داشت. در این اجالس حدود 2۰۰ کشور 
توافق کردند اســتفاده از زغال سنگ را 

کاهــش دهند نه این  که متوقف کنند و 
در این رابطه اقدامــات چین و هند نیز 
مورد بیشــترین تاکید بــرای اتخاذ این 
تصمیم قــرار گرفتند. به عالوه، اشــاره 
شــد که دولت هــا نیز باید نســبت به 
حــذف یارانه های پرداختی برای مصرف 
سوخت های فسیلی اقدام الزم را سرعت 
بخشــند و به کشورهای فقیر نیز در این 
رابطه کمک و حمایت هــای مالی داده 
شــود. اگرچه لونی ادامه داد که شــاید 
تــا آن موقع نیز بتوان نفــت و گاز را با 
حداقل آالیندگی و شرایط بسیار بهتری 

تولید، انتقال و یا مصرف کرد.
لونــی اخیرا و در کنفرانــس نفت و گاز

ADIPEC energy indus try  در ابوظبــی نیز 

گفت: »جایگزیــن کردن گاز طبیعی به  
جای زغال ســنگ تولید کربن را کاهش 

داده و اقدام موثری اســت ولی بعدا و با 
گذشت زمان، کربن را نیز از گاز طبیعی 

حذف می کنیم.«
وی با اشاره به گزارش آژانس بین المللی انرژی 
 )Zero Carbon(  در مورد تولید صفر کربــن
که در ماه می منتشــر شده بود گفت: 
»طبق این گــزارش، عرضه ی نفت دنیا 
در 2۰5۰ حدود 2۰ میلیون بشــکه در 
روز خواهد بود. بنابراین، هیدروکربن ها 
هنــوز هم در بــازار انــرژی دنیا نقش 

خواهند داشت.«
عبدالعزیــز بــن  ســلمان، وزیــر نفت 
عربســتان نیز در ایــن کنفرانس تاکید 
کرد که: »تالش های جهانی برای مقابله 
با تغییــرات آب وهوایی نباید هیچ منبع 
انرژی )به ویژه نفت و گاز( را کامال حذف 

کند.«

امین ناصر، مدیرعامل آرامکوی عربستان 
در اوایــل ماه نوامبر اعــالم کرد که: »با 
بازگشــت تقاضا برای ســوخت جت به 
ســطح پیش از بحران کرونا در ســال 
آینده، جهان با کاهش  شــدید ظرفیت 

مازاد در تولید نفت روبرو خواهد شد.«
وی در ایــن رابطه گفت: »ظرفیت مازاد 
تولید جهانی نفت که در حال حاضر سه 
تا چهار میلیون بشکه در روز است، اندکی 
راحتی خیال برای بازار ایجاد می کند اما 
نگرانی من این اســت که ظرفیت مورد 
اشــاره ممکن است کاهش پیدا کند، به 
خصوص سال آینده که انتظار می رود، با 

بازگشت بیشتر فعالیت های اقتصادی به 
بازار، تقاضا رشد بیشتری داشته باشد.«

البته ناصر نظر خود را با توجه به افزایش 
افزایش  معمــوال  که  هوایی  ســفرهای 
تقاضا برای سوخت جت را که هم اکنون 
ضعیف تر از روند بهبود تقاضا برای سایر 
ســوخت ها اســت، بیان کــرده و اینکه 
این شــرایط می تواند همــه ی ظرفیت 
مازاد تولید نفــت را حذف کند به ویژه 
آنکــه بازار با کمبود ســرمایه گذاری در 
صنعت جهانی نفت و گاز مواجه اســت. 
افــزود: »برنامه ی کنونی  وی همچنین 
افزایش ظرفیــت تولید ما نیز )از 12 به 

13 میلیون بشکه در روز( حدود پنج تا 
هفت سال زمان می برد و سرمایه گذاری 
دیگری در جهــان برای افزایش ظرفیت 
انجام نشــده که با توجه به روند مطلوب 
تقاضا این امــر مایــه ی نگرانی زیادی 

است.«
وی همچنین اشاره کرد که: »انرژی های 
تجدیدپذیــر هنــوز نمی توانند نیازهای 
انرژی جهان را تامیــن کند.« ناصر این 
دیــدگاه آرامکو را کــه تقاضای جهانی 
برای نفــت تا اوایل ســال آینده از مرز 
1۰۰ میلیون بشکه در روز عبور خواهد 

کرد، مجددا تکرار کرد.

کوتاه
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احتمال کشف ذخایر نفتی بزرگ در صحرای  غربی عراق

انگلستان هم به دنبال گاز قطر است

وزیر نفت عــراق اخیرا اعــالم کرد که 
شــرکت اکتشــاف نفت این کشــور در 
حــال فعالیت در صحرای غربی اســت 
زیــرا انتظار می رود مقادیر زیادی ذخایر 
نفتی در منطقه ی ناصریه وجود داشــته 
باشد. وی افزود: »هم اکنون نیز عملیات 
در چهار ناحیه ی اکتشــافی در صحرای  

غربی کشور ادامه دارد.«

 احســان عبدالجبــار گفت: »شــرکت 
اکتشاف نفت عراق مدیریت تمامی این 
عملیات را بر عهده داشته و وزارت نفت 
نیز با شــرکت های آمریکایی در ســایر 
نواحی اکتشــافی در منطقــه ی ناصریه 

همکاری می  کند.« 
دولــت عراق اخیرا اعالم کــرده بود که 
مجلس این کشــور به شرکت ملی نفت 

عراق اجازه ی مذاکره با شــرکت شورون 
آمریکا را برای توســعه ی میادین نفتی 
در ناصریــه )مرکز اســتان ذی قار( داده 
  اســت. وزارت نفت عراق نیز قبال و طی 
بیانیه  ای اعالم کرده بــود که مذاکره با 
یک شــرکت انرژی خارجی را برای آغاز 
عملیات اکتشــاف گاز در صحرای  غربی 

در استان انبار آغاز کرده   است.

با تقویت احتمال کمبــود عرضه ی گاز 
در اروپا و افزایش شــدید قیمت آن در 
منطقــه و جهان، دولت انگلســتان نیز 
در اوایل مــاه نوامبر طــی مذاکراتی با 
مقامات قطر، تقاضای خود را برای انعقاد 
یــک قرارداد بلندمدت خرید LNG از آن 
کشــور اعالم کرد. به گفته ی منابع آگاه 
و نزدیک به مذاکــرات، دولت انگلیس، 
تولیدکننده ی  بزرگ ترین  قطر،  کشــور 
گاز طبیعی مایع را آخرین راه حل برای 
تامیــن گاز موردنیاز برای کشــور خود 
می دانــد. وزارت های تجــارت، انرژی و 
استراتژی صنعتی انگلیس و دولت قطر از 
اظهارنظر بیشتر در این رابطه خودداری 
کردند، اما  قطر با هدف تامین نیازهای 

ضروری انگلســتان در هفته های منتهی 
به اوایل نوامبر مسیر چهار فروند کشتی 
بزرگ حامل LNG را به ســمت بنادر آن 

کشور تغییر داده است.
آن،  ادامــه ی  در  و  نوامبــر  اوایــل  در 
 NBP قیمت گاز ماه آینــده در بازار گاز
در انگلستان بیشــترین رقم را در میان 
هاب )بازار(های گازی اروپا داشته است، 
بــه طوری که بر اســاس اطالعات اعالم 
شده توســط دســت اندرکاران انرژی در 
منطقه، قرارداد محموالت ماه دسامبر در 
بازار NBP در روزهــای اول نوامبر حدود 
۷6 یورو/مگاوات ساعت یا 25 دالر/میلیون 
بی.تی.یو بوده که این رقم حدود 3/5 برابر 
بیــش از قیمت قرارداد ماه پیش NBP در 

سال قبل از آن است. 
انگلیــس قبــال یک   Centrica شــرکت
قرارداد بلندمــدت واردات LNG از قطر 
  Isle of Grain برای تحویــل در پایانــه ی
داشته اســت، در حالی که شرکت قطر 
انرژی خود ســهمی از مالکیت پایانه ی 
South Hook LNG در ولز انگســتان را دارا 

می باشد.
الزم به یادآوری است که در حال حاضر 
این کشــور عالوه بر عقــد قرارداد گفته 
شــده با قطر، بقیــه ی محموالت گازی 
موردنیاز و برنامه ریزی شــده ی خود را 
بازار دریافت  از سایر عرضه کنندگان در 

می کند.

در مقابــل، بر اســاس آخرین گزارش 
چشــم انداز کوتاه مــدت انــرژی کــه 
توســط اداره ی اطالعات انرژی آمریکا 
که  پیش بینی شــده  یافتــه،  انتشــار 
ذخایــر جهانی نفت در ســال 2۰22 
تحت تاثیر رشــد تولیــد اوپک پالس و 
آمریکا و کندی رشــد تقاضای جهانی 
نفت افزایش پیــدا می کنند. به عالوه، 
نیز   .JPMorgan Chase & Co موسســه ی 

گفته اســت که بازارهــای نفت تا ماه 
مارس آینده با مــازاد عرضه ی معادل 
یک میلیون بشــکه در روز در مقایسه 
1/5 میلیون بشکه ای  به کسری حدود 

تغییر جهت خواهند داد. کنونی 
آژانس بین المللــی انرژی، ظرفیت مازاد 
تولید را به عنوان تولیدی تعریف می کند 
که می تواند در مدت 3۰ روز آغاز شــود 
و به مــدت حداقــل 9۰ روز ادامه پیدا 

کند. با این حال برنامه ی زیست محیطی 
سازمان ملل نیز در سلسله گزارش هایی 
خواستار متوقف شدن حفاری های نفت 
و گاز شده است. یکی از نویسندگان این 
گزارش اظهار کرد که برای دستیابی به 
هدف محدود نگه داشتن افزایش گرمای 
جهانی به 1/5 درجه ی ســانتی گراد در 
بلندمدت باید فــورا تولید جهانی نفت، 

گاز و زغال سنگ کاهش پیدا کند.


