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کشف یک ميدان گازی بزرگ در الجزایر

افزایش ظرفيت جهانی گازی سازی LNG تا سال 2026

شــرکت دولتــی هیدروکربــن الجزایر 
)Sonatrach(، از کشــف یک میدان عظیم 
گازی جدیــد در منطقــه ی صحرا خبر 
داده اســت که می تواند تا 12 تریلیون 
فوت مکعب ذخیــره ی گازی را در خود 
جای داده باشــد و به عنوان بزرگ ترین 
کشــف این کشــور در 20 سال گذشته 

شناخته شود.
مقامات این شرکت معتقدند: »این کشف 
که قرار است در سال جاری فعالیت های 
توســعه ای آن آغاز شــود یک موهبت 
بزرگ برای الجزایر و تالش های آن برای 
افزایش تولید گاز به منظور پاســخگویی 
به تقاضای فزاینده ی ایتالیا و اتحادیه ی 
اروپا اســت که به سرعت از عرضه ی گاز 

روسیه محروم می شوند.«
البته، هنوز مشــخص نشده است که آیا 

این منبع جدید توسط یک چاه اکتشافی 
پیدا شده یا بخشی از یک بررسی ارزیابی 
و توســعه ای در حال انجــام در داخل و 
اطــراف میدان گازی عظیــم و در حال 
تولیــد Hassi R'Mel، در 550 کیلومتری 
جنوب الجزایر است. اما، هرچه هست به 
گفته ی Sonatrach: »میدان جدید نزدیک 
به میدان Hassi R'Mel و حوضه ی رســوبی 
آن قــرار دارد و هدف ما این اســت که 
توســعه ی آن را به سرعت در ماه نوامبر 
دنبال کنیــم و انتظار مــی رود که نرخ 
تولید از آن نیز حدود 350 میلیون فوت 
مکعب در روز باشــد.« به همین منظور، 
الجزایر از اروپا خواسته است که بودجه ی 
25 میلیــارد دالری احداث خط لوله ی 
ارتباطی این میــدان را نیز هرچه زودتر 
تامین کند تا از فرصت به دســت آمده 

بیشترین بهره برداری الزم انجام شود.
بر اســاس ارزیابی های اولیه تخمین زده 
می شــود که ذخیره ی گازی این میدان 
بین 3/5 تا 12 هزار میلیارد فوت مکعب 

به اضافه ی میعانات گازی باشد.
میدان گازی Hassi R'Mel نیز که بزرگ ترین 
میدان در الجزایر اســت و با وجود اینکه 
در دهه ی 1960 راه اندازی شد، همچنان 
بزرگ ترین منبع تولیدکننده ی گاز در آن 

کشور است. 
گاز تولیدی آن نیز به ســمت شمال و به 
شبکه ی سراسری خط لوله ی گاز مدیترانه 
)Med Gas( ارســال می شود که الجزایر را 
به اســپانیا وصل می کند و همچنین گاز 
پایانه ی ال.ان.جی در منطقه ی Arzew را 

نیز تامین می کند.

بنا بر شــواهد و آمار موجــود، چین با 
اختصاص 26درصد از کل افزایش ظرفیت 
 )LNG( گازی  ســازی گاز طبیعــی مایع
وارداتی خود، در بین ســال های 2022 
تا 2026 در افزایش ظرفیت گازی سازی 
مجدد LNG ، ســرآمد کشورهای جهان 
خواهد بود. آخرین گزارش ها، تحت عنوان 
"پیش بینی ظرفیت پایانه های گازی سازی 
 )CapEx( و هزینه ی ســرمایه LNG مجدد
بــرای ســال های 26-2022" بیانگر آن 
اســت که چین قرار است تا سال 2026 
یک پروژه ی جدید گازي ســازي LNG را 

با ظرفیت ســاالنه 3805 میلیارد فوت 
در گزارش های  کنــد.  احــداث  مکعب 
مورد اشاره همچنین آمده است که: قرار 
اســت حدود 27 پروژه ی احداثی جدید 
و توســعه ای دیگر نیز تا سال 2026 در 
چین اجرا شوند. از جمله مهم ترین این 
 Tan gshan II پروژه ها می توان به پروژه ی
اشاره کرد که بزرگ ترین پروژه ی آینده 
در کشور با ظرفیت 584/4 میلیارد فوت 
مکعب تا ســال 2026 است. پروژه های 
Yantai I و Zhoushan III نیــز به ترتیب با 

ظرفیت هــای 487  و 340/9  میلیارد 

فوت مکعــب از دیگر پروژه های مهم در 
این زمینه هستند.

 کشور هند نیز با افزایش 2323 میلیارد 
مکعــب احــداث ظرفیت گازی ســازی 
مجدد LNG وارداتی تا ســال 2026 به 
عنوان دومین مشارکت کننده در افزایش 
ال.ان.جی  مجدد  گازی ســازی  ظرفیت 
در جهان معرفی شده که مهم ترین آنها 
پروژه ی شناور Kakinada GBS و پروژه ی 
Yanam به ترتیب با ظرفیت های 350/4 و 

267/9 میلیارد مکعب در کشور هستند.
فیلیپین  انتظار مــی رود،  اینکه  باالخره 
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افزایش سرمایه گذاری جهانی برای توليد انرژی پاك در سال 2022 

بــر اســاس آخریــن گــزارش آژانس 
بین المللی انرژی، در حالی که بازارهای 
جهانــی نفــت مســیری پــر تالطم و 
صعودی را برای سوخت های فسیلی رقم 
می زنــد، پیش بینی می شــود که میزان 
ســرمایه گذاری جدید جهانی در بخش 
انرژی نیز در سال 2022 به میزان 8درصد 
افزایش یابد و به 2/4 تریلیون دالر برسد 
اما، ســهم عمده ای از آن در انرژی پاک 
باشــد. اگرچه اين خبر خوشايند به نظر 
مي رســد، اما اين ميزان رشد هنوز برای 
مقابله با اهداف چندگانه ی بحران انرژی 
امروز و هموار کردن راه به ســوی انرژی 

پاک و مطمئن تر فاصله دارد. 
درباره ی  آژانــس  گــزارش  اســاس  بر 
ســرمایه گذاری انرژی جهانی در ســال 
2022، ســریع ترین رشد سرمایه گذاری 
انرژی هــای  در  عمدتــا  انــرژی  در 
تجدیدپذیر و كارآيي انرژي بوده اســت. 
مدیر اجرایی آژانس در این باره گفت: »ما 
نمی توانیم بحران انرژی جهانی امروز یا 
بحران آب وهــوا را نادیده بگیریم.« وي 
برای  افــزود: »افزایش ســرمایه گذاری 
تســریع گذار از انرژي هاي فســيلي به 
انرژي هاي پاك تنها راه ممكن است. این 
نوع سرمایه گذاری در حال افزایش است، 
اما ما برای کاهش فشار قیمت های باالی 
مصرف کنندگان،  بر  فســیلی  ســوخت 
ایمن تر کردن سیســتم های انرژی و در 

مسیر رســیدن جهان به اهداف اقلیمی 
خود، به ســرمايه گذاري بيشــتري نیاز 

داریم.« 
ســرمایه گذاری ها در انرژی پاک در پنج 
ســال اول پس از امضــای توافقنامه ی 
پاریــس در ســال 2015، تنها 2درصد 
در سال رشــد داشته اما از سال 2020، 
ســرعت رشــد آن به طور قابل توجهی 
افزایــش داشــت و بــه 12درصــد نیز 
رســید. البته، اين هزينه هــا با حمایت 
مالــی دولت ها و با کمک تامين مالي در 
كشــورهاي داراي اقتصادهای پیشرفته 
انجام شــده است. از طرفی، 80درصد از 
کل ســرمایه گذاری ها در این رابطه نیز 
در بخش برق بــوده اما، در مورد انرژي 
خورشــیدی، باتری ها و وسایل نقلیه ی 
الکتریکی نیز در حال رشد است تا بتوان 
تا سال 2050 به كربن صفر خالص دست 
یافت. بدیهی اســت، زنجیره های تامین 
منابع مالــی نیز نقش مهمی در افزایش 
ســرمایه گذاری دارند. تقریبــا نیمی از 
افزایش کلی هزینه هاي ســرمايه گذاري 
بازتــاب هزینه هاي بــاالي نیروی کار و 
خدمات گرفته شــده و مــوادی مانند 
ســیمان، فوالد و مواد معدنی مهم مورد 
نیاز اســت و همین چالش ها است که از 
بازگشت سریع تر هزینه های شركت هاي 

سرمايه گذار جلوگيري مي كند.
با این حال و علی رغم برخی نقاط روشن، 

مانند توسعه ی انرژی خورشیدی در هند، 
ســرمايه گذاري در انرژی هــاي پاک در 
كشورهاي داراي اقتصادهای نوظهور و در 
حال توسعه )به استثنای چین( همچنان 
در سطح ســال 2015 ثابت باقی مانده 
اســت و از زمان توافق پاریس افزایشی 
نداشته اســت. دیگر نگراني ها مربوط به 
افزایــش 10درصدی ســرمایه گذاری ها 
در تولیــد و عرضــه ی زغال ســنگ در 
ســال 2021 است که توسط كشورهاي 
داراي اقتصادهــای نوظهور انجام شــد 
و احتمــال افزایش مشــابه اين ميزان 
سرمايه گذاري در سال 2022 نيز وجود 
دارد. اگرچه چین متعهد شده است که 
ســاخت نیروگاه های زغال ســنگ را در 
خارج از کشــور متوقف کنــد، اما مقدار 
قابل توجهی از توليد جدید زغال ســنگ 
وارد بازار داخلی اين كشــور می شــود. 
حمله ی روسیه به اوکراین قیمت انرژی 
را بــرای بســیاری از مصرف کنندگان و 
کســب وکارها در سرتاسر جهان افزایش 
داده اســت و به خانواده ها، صنایع و كل 
اقتصاد و خصوصا در کشورهای در حال 
توسعه آسیب وارد کرده است. برخی از 
کمبودهــای ناشــي در كاهش صادرات 
روســیه، به ویژه بــرای گاز طبیعی باید 
با تولید در جاهای دیگر جبران شــود. 
هم اكنون ســرمایه گذاری در نفت و گاز 
10درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

هم بــا افزایــش 1820 میلیــارد فوت 
مکعــب ظرفیــت گازی ســازی مجدد 
LNG در ســطح جهان تا ســال 2026، 

ســومین جایگاه را به خــود اختصاص 
دهد. از این میــزان ظرفیت های جدید 

افزوده شده 1060 میلیارد فوت مکعب 
و افزایــش ظرفیت های توســعه ای نیز 
در زمره ی بقیــه ی پروژه ها خواهد بود. 
در میــان پروژه های ســاخت جدید در 
 ،FGEN Batangas کشور، پروژه ی شــناور

بزرگ ترین پروژه با ظرفیت 273 میلیارد 
فوت مکعب است که پیش بینی می شود 
در سال 2022 عملیات احداث آن آغاز 

شود.

کوتاه
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یافته است، اما هنوز بســیار پایین تر از 
سطح ســال 2019 می باشد. قیمت های 
باالی ســوخت های فســیلی امــروز به 
بســیاری از اقتصادها آسيب زده است، 
امــا همچنین درآمــد بی ســابقه ای را 
بــرای تولیدکنندگان نفــت و گاز ایجاد 

می کند. این افزايــش درآمد، فرصتی را 
برای آنها در تامیــن مالی مورد نیاز در 
اقتصاد فراهم می کنــد. به عالوه اگرچه 
سهم ســرمايه گذاري شرکت های نفت و 
گاز برای تولید انرژی پاک به کندی در 
حال افزایش است اما، پیشرفت هایی که 

عمدتا توسط شرکت های بزرگ اروپایی 
انجام می شود نیز در حال افزایش است. 
به طور کلی، ســرمایه گذاری در انرژی 
پاک حدود 5درصد از مخارج سرمایه ای 
شرکت های نفت و گاز در سراسر جهان 

را تشکیل می دهد.

توانایي عراق براي افزایش ظرفيت توليد تا شش ميليون بشکه در روز

عراق  نخســت وزیر  معاون  علی عالوی، 
گفت: »با توجه به محدودیت هایی که در 
توسعه ی صنعت نفت کشور وجود دارد، 
کشورش قادر است تا ظرفيت تولید نفت 
خود را تا پنج ســال آينده فقط تا شش 
ميليون بشــكه در روز افزایش دهد و نه 

بیشتر.«
عراق دوميــن توليدكننده ی بزرگ نفت 
در اوپک )OPEC( است، اما براي افزايش 
توليد در راســتاي توافق اوپك پالس با 
چالش روبرو اســت. بر اســاس گزارش 
ماهانــه ی OPEC، عــراق در مــاه مــی 
4/4 ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده 
كه در مقايسه با رقم روزانه 4/43 ميليون 
بشكه در ماه آوريل، روندی نزولي داشته 
اســت، حتی ميانگين توليد ماه می نيز 
کمتر از متوســط آخرين سه ماهه ی آن 

در سال 2021 بوده است.

پيش از همه گيري كرونا و كاهش تقاضا 
كــه اعضــاي OPEC را وادار به كاهش 
شــديد توليد کرد، عــراق روزانه تا 4/5 
ميليون بشكه نفت توليد مي كرد. با این 
حال، وزير نفت عراق علي رغم مشكالت 
سياســي و عــدم اطمينــان موجود در 
در  ســرمايه گذاري  آينــده ی  خصوص 
صنعت نفت کشــور، به اجرای برنامه ی 
جاه طلبانه ی توليد تا 8 ميليون بشــكه 
در روز تا پايان سال 2027 نیز همچنان 
خوش بين اســت. اين در حالي است كه 
علی عالوی معتقد اســت تا پنج ســال 
آينــده افزايــش ظرفيت فراتــر از يك 
ميليون بشكه در روز امكان پذير نخواهد 
بود. به گفتــه ی وي افزايــش ظرفيت 
توليد تا شــش ميليون بشــكه در روز 

هدف گذاري واقع بينانه تري خواهد بود.
ایــن گمانه زنی ها و پیش بینی های اعالم 

شده توسط مقامات عراق در حالی بیان 
می شــود که شــرکت های بین المللی و 
مهم نفتی جهان در حال ترک آن کشور 
هستند که حکایت از عدم عالقه ی آنها 
به ادامــه ی ســرمایه گذاری در عراق و 
عدم قطعيت رشــد آتي سرمايه گذاري 

پیش بینی شده ی آن دارد. 
به طوری که اواســط ژوئــن، این خبر 
منتشر شد که شرکت دولتی نفت بصره 
سهام شرکت آمریکایی اکسون موبیل را 
در میدان نفتی قرنه ی غربی1 خریداری 
خواهد کرد، زیرا این شــرکت به دنبال 

خروج از عراق است.
الزم به ذكر است عراق در راستاي رشد 
تقاضاي جهاني LNG به توسعه ی صنعت 
و توليد آن نیز پرداختــه و اخیرا نیز از 
بارگیری اوليــن محموله ی LNG خود از 

بندر Umm Gasr خبر داده است. 

چشم انداز بازار جهانی نفت تا پایان سال 2023

از اوایل ســال جاری و با افزایش تنش ها 
میان اکراین و روســیه، اقتصاد جهانی 
شــرایط خود را با ریســک های زیاد و 
باالیــی آغاز کرد، به طوری که در ســه 
ماهــه ی اول بــه دلیل افزایش شــدید 
قیمــت کاالهــا و به ویژه نفــت و موج 

فزاینده ی بيماري اُميكرون، روند رشــد 
ضعیفی را از خود نشــان داد که هر دو 
باعث کاهــش پویایی اقتصاد به ویژه در 
كشــورهاي توســعه يافته و چین شد. با 
این وجود، پیش بینی می شــود که رشد 
اقتصادی در پایان سه ماهه ی دوم سال 

افزایش یابد. زیرا، این انتظار وجود دارد 
که تقاضای جهانی نفت در نیمه ی دوم 
سال به رقم 101/8 میلیون بشکه در روز 
برسد که از متوسط 98/7 میلیون بشکه 
در روز در نیمه ی اول سال بيشتر است. 
در مجموع نیز پيش بيني مي شود که در 
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سال جاري تقاضای جهانی نفت نسبت به 
سال گذشته به میزان 3/4 میلیون بشکه 

در روز رشد داشته باشد. 
در ایــن میان، انتظار می رود که رشــد 
توسعه یافته  در كشورهاي  نفت  تقاضای 
ســال جاری  دوم  نیمــه ی  در   )OECD(
به طور متوســط 1/2 میلیون بشکه در 
روز باشــد که کشورهای آمريكايي عضو 
آن همچنان بیشــترین سهم را به خود 
اختصــاص دهنــد. در کشــورهای غیر

OECD، پيش بيني می شــود که تقاضای 

نفت نیــز در این دوره تــا 1/6 میلیون 
بشــکه در روز افزایــش یابــد و عمدتا 
از سوی كشــورهاي چین، هند و سایر 

نواحی در آسیا و خاورمیانه باشد.
با اینهمــه و با نگاهی به آینده، تحوالت 
ژئوپلیتیک کنونی و شــيوع نامشــخص 
همه گیری، در پایان نیمه ی دوم ســال 
همچنان خطر قابل توجهی برای برگشت 
به ســطوح قبل از همه گیری وجود دارد 
و احتماال فشارهای تورمی ادامه خواهند 
داشــت و اين مورد که چه زمانی ممکن 
ژئوپلیتیکی حل وفصل  مســائل  اســت 

شوند، بسیار مبهم است. 
بــه همین دلیــل نیــز، اوپک پالس در 

نشســتی که در اوایل ژوئن برگزار شد، 
تصمیــم گرفت تا برنامه ی تولید خود را 
در ماه ســپتامبر با هدف تضمین ثبات 

بازار پیش ببرد.
 Wood Mackenzie تحقیقاتی  موسســه ی 
نیز اعــالم كرد کــه: »مصرف کنندگان 
نفت باید انتظار داشــته باشــند که به 
دلیل اختالل در عرضه ی نفت روســیه 
و تالش پاالیشــگران برای پاســخگویی 
به تقاضای فزاینده پــس از همه گیری، 
قیمت سوخت تا ســال آینده همچنان 
باال باقــی بماند.« البته، اين موسســه 
در گزارشــی اعالم کرد که قیمت انواع 
سوخت باید در نیمه ی دوم سال آینده 
پاالیشــگاه  چندین  راه اندازي  دليل  به 

بزرگ جدید کاهش یابد. 
این موسسه همچنین پیش بینی می کند 
کــه قیمت نفت خــام در 2023 به طور 
متوســط حدود 100 دالر در هر بشکه 
در مقایســه با 110 دالر در سال جاری 
باشــد و انتظار دارد، حدود 2/5 میلیون 
بشــکه در روز ظرفیت جدید پاالیشــی 
در ســه فصل آینده )پاالیشــگاه جدید 
Jizan بــا ظرفیت 400 هزار بشــکه در 

روز در عربســتان ســعودی، پاالیشگاه 

Dangote با ظرفيت650 هزار بشــکه در 

 al-Zour روز در نیجریه، پاالیشگاه جدید
بــا ظرفيت 615 هزار بشــکه در روز در 
کویــت و چندين پااليشــگاه در چين( 

ايجاد شود.
آژانــس بین المللی انرژی نیز در گزارش 
ماهانــه ی خود تقاضــای جهانی نفت را 
برای ســال 2023 رقمی معادل 101/6 
میلیــون بشــکه در روز بــرآورد کرده 
که اگرچه از ســطح قبــل از همه گیری 
کرونا بیشتر اســت اما از رقم پیش بینی 
شده ی باال برای نیمه ی دوم سال 2022 
کمتر خواهد بود که می تواند ناشــی از 
قیمت های باالتر و چشــم انداز اقتصادی 
ضعیف تــر و باالخــره تعدیــل افزایش 

مصرف جهاني نفت باشد.
در خصوص عرضه ی نفت، آژانس، توليد 
نفت كشــورهاي اوپک پالس در ســال 
2023 را به دالیلی از جمله توســعه ی 
تحریم هــا و خصوصا كاهــش صادرات 
روسیه و مشــكالت در توليد كشورهاي 
عضــو خــارج از خاورمیانه بــا کاهش 
بیشتری نسبت به سال جاری پیش بینی 

کرده است.

تالش چين برای سرمایه گذاری در بزرگ ترین پروژه ی گازی فراساحلی جهان

شــرکت های دولتی انرژی چین در حال 
مذاکره با قطر برای ســرمایه گذاری در 
توســعه ی میدان گازی شمالی و خرید 
گاز تحت قراردادهــای بلندمدت از آن 
کشــور هســتند. میدان گاز شمالی در 
آب هاي قطــر، بزرگ ترین میدان گازی 
فراســاحلی در جهان اســت که با ایران 

مشترک مي باشد.

به دلیل محدودیت عرضه ی گاز در بازار 
و از آنجا که اتحادیه ی اروپا در پی کاهش 
وابســتگی به گاز دریافتی از خط لوله ی 
روسیه است، اخیرا تامین LNG به اولویت 
اصلــی مصرف کنندگان بزرگ انرژی آن 
منطقه تبدیل شده است. کمبود عرضه 
به قدری جدی است که تولیدکنندگان 
 LNG آمریکایی مجبور شدند برای تامین

مورد نیاز اروپــا، مقصد محموله هایی را 
که قبال برای خریداران آســیایی و حتی 

چین بارگیری شده بود، تغییر دهند.
ســرمایه گذاران  بزرگ تریــن  تاکنــون 
شــرکت های  قطــر  گاز  در  خارجــی 
بین المللــی انــرژی بوده انــد، حال اگر 
مذاکرات شــرکت های دولتــی چین با 
قطر با موفقیت نهایی شــود، این اقدام 

کوتاه
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تالش روسيه برای جلوگيری از کاهش درآمدهای نفتی با گسترش دفاتر فروش  

در حالــی کــه مســکو در اوایل ژوئن 
اعالم کرد، با وجود تحریم ها پیش بینی 
می کند در مــاه ژوئن درآمدهای نفتی 
اما جدیدترین  یابد،  افزایش  این کشور 
گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه 
تعــداد محموله های  آنکــه  علی رغــم 
صادراتی نفت خام روسیه از طریق دریا 
افزایش یافته است، لیکن مسکو درآمد 
بسیار کمتری از صادرات خود به دست 
آورده است. به عبارتی، این محموله ها 
)با افزایــش 10درصــدی در صادرات( 
منتهی به ســوم ژوئن بــا تخفیف های 
به محموله های هفته ی  نسبت  بیشتری 
قبلــی )منتهــی بــه 27 مــی( آن به 
خریداران آسیایی فروخته شدند. اگرچه 
درآمدهای نفتی این کشــور همچنان با 
افزایش روبرو اســت، اما نفت بیشــتری 
را با قیمت بســیار کمتــری به فروش 
می رســاند. کشور هند نیز که همواره به 
دنبال نفــت ارزان در بازار بود همچنان 
پیشتاز خرید نفت از روسیه می باشد. از 
اوایل ژوئن، نفت خام روسیه با 30درصد 
نفت خام های شاخص  به  نسبت  تخفیف 
جهانی فروخته شــده است. تحلیلگران 
بازار بر این باورند، هنگامی که بســته ی 

ششــم تحریم اتحادیــه ی اروپا به طور 
کامل اجرایی شود، بیشتر شاهد صادرات 
نفت خام روسیه با قیمت های بسیار کمتر 
به سمت مشــتریان آســیایی خواهیم 
بود. موسســه ی  Fitch در اواخر ماه می 
پیش بینی کرد که بــا ادامه ی تنش در 
مرزهای روســیه با اکراین، تا پایان سال 
2022 بیــن  2 تا 3 میلیون بشــکه در 
روز از صادرات نفت روســیه )در حدود 
یک چهارم تولید نفت خام این کشور( از 

بازار جهانی نفت خارج خواهد شد.
به همین دلیل، با دشوار شدن همکاری 
تجاری  واســطه های  و  نمایندگی  دفاتر 
فــروش نفــت روســیه در ســوئیس، 
تولیدکننــدگان بزرگ نفت آن کشــور 
دفاتر تجاری خــود را در دبی به عنوان 
پایگاه جدید تولیدکنندگان نفت روسیه 
دایر می کنند. سوئیس به مدت چندین 
دهه میزبان واسطه هایی بوده که کمک 
می کرده انــد تا تولیدکنندگان روســی، 
برای کاالهایشــان )به ویــژه نفت( در 
سراسر جهان خریدار پیدا کنند. اکنون 
تشــدید تحریم ها باعــث مهاجرت این 

واسطه ها از سوئیس به دبی شده است.
چندین شــرکت روســی تاکنون به این 

امیرنشــین نقل مکان کرده اند و ســه 
تولیدکننــده ی بزرگ نفت روســیه نیز 
در حال ارزیابی دبــی برای فعالیت های 
تجاری خود هســتند و برای ســوئیس 
که ممنوعیــت اتحادیه ی اروپا در هدف 
قــرار دادن صــادرات روســیه را دنبال 
کرد، بعضی از مهاجرت ها از آن کشــور 
غیرقابــل اجتناب به نظر می رســید. در 
این میان، مدیران شرکت روس نفت که 
تولیدکننده ی نفت روســیه  بزرگ ترین 
اســت، ماه می برای بررسی ایده ی یک 
مکان تجاری جدیــد، به دبی رفتند. در 
این میان، گازپروم نفت نیز که ســومین 
تولیدکننده ی بزرگ نفت روســیه است، 
به دنبال توســعه ی حضور خود در این 
 )Litasco( شــهر است. شرکت لیتاســکو
که بازوی فــروش و تجارت غول انرژی 
لوک اویل روســیه نیز می باشد، در حال 
بررســی انتقال فعالیت هــای تجاری و 

کارکنانش از ژنو به دبی است.
امارات متحــده ی عربــی از زمان آغاز 
جنگ در اوکراین، روس های ثروتمند و 
پول آنها را جذب کــرده و اکنون نوبت 
شــرکت های دولتــی و خصوصــی آن 
رســیده و زیرســاخت مالی خود را نیز 

اولیــن مشــارکت گازی چین و قطر در 
میان مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
بــزرگ LNG در جهــان خواهــد بود، 
زیــرا بزرگ ترین صادرکننــده ی انرژی 
خاورمیانه، قطر نیز در حال تغییر پایگاه 

مشتریان آسیایی به سمت خود است.
 بــرای قطــر، این قــرارداد بخشــی از 
برنامه ریزی شده ی حضور گاز  توسعه ی 

این کشور در آسیا خواهد بود و در عین 
حال برای چین نيز امــکان تنوع منابع 
عرضه در راســتای کاهش وابستگی به 
تامین کننده ی اصلی خود یعنی استرالیا، 
به خصوص در بحبوحه ی تیرگی روابط 
دوجانبه با آن کشــور می باشد. به عالوه 
آنکه، پکن گاز را یک سوخت استراتژیک 
بــرای جایگزینی آن با زغال ســنگ و با 

به سوخت های  بیشــتر  هدف دستیابی 
کم کربن و باالخره  کربن صفر تا ســال 
2060 می دانــد. انتظــار مــی رود، دو 
شرکت دولتی چینی CNPC و ساینوپک 
)Sinopec(، هــر کــدام ســرمایه گذاری 
معادل 5درصد سهام توسعه ی پروژه ی 
30 میلیارد دالری در میدان گفته شــده 

را به دست آورند.
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قبال برای چنین لحظه ای توســعه داده 
اســت. فراوانی مناطق تجــاری آزاد در 
دبی، نزدیکی بــه تولیدکنندگان انرژی 

خاورمیانه و مالیات کم، این شــهر را در 
مقایســه با ســایر بازارها جذاب تر کرده 
است، هر چند که این شهر هنوز به پای 

مراکز جهانی مانند سنگاپور، لندن، ژنو و 
سایر بازارهای مهم جهان نرسیده است.

تالش آمریکا برای مهار بيشتر قيمت ها با افزایش عرضه ی نفت از ذخایر استراتژیک 

وزارت انــرژی ایاالت متحده در اواســط 
ژوئن اعالم کرد که به  عنوان بخشــی از 
برنامه ی دولت جو بایدن، رئیس جمهوری 
آزادســازی  برنامه ی  )بزرگ ترین  آمریکا 
ذخیره سازی های نفت خام(، تا 45 میلیون 
بشکه نفت خام دیگر از ذخایر استراتژیک 
)Strategic Petroleum Reserve( خــود را به 
بازارهای جهانی عرضه می کند. بر اساس 
تصمیم این وزارتخانه، این دور از آزادسازی 
نفت خام از ذخایر گفته شــده )SPR( طی 
بازه ی زمانی 16 اوت تا 30 سپتامبر انجام 
خواهد شــد. دولت بایــدن در اواخر ماه 
مارس ســال جاری اعالم کــرده بود که 
برای شــش ماه روزانه تا یــک میلیون 
بشــکه نفت خام از ذخایــر SPR خود که 
در غارهای نمکی در ســواحل لوئیزیانا 
و تگزاس نگهداری می شوند، برداشت و 

روانه ی بازار می کند. 
بر اساس این اعالم، قرار است در مرحله ی 
اول و در فاصلــه ی ماه هــای می تا اوت 
حجمی بالغ بر 90 میلیون بشــکه نفت 
از طریق دو اعالمیه ی فروش مجموعا با 
مقادیر 70 و 20 میلیون بشکه به روش 
فروش اضطراری روانه ی بازار شود. پس 
از آن 90 میلیون بشــکه باقی مانده نیز 

بین ماه های اوت و اکتبــر روانه ی بازار 
خواهد شد. 

البته از 40 میلیون بشکه نفت خام مورد 
اشــاره 39 میلیون بشکه ی آن نفت خام 
ســنگین و ترش و یک میلیون بشکه ی 
دیگر از نوع ســبک و شــیرین خواهد 
بود و قرار اســت با توجه به شرایط بازار 
نفت خــام شــیرین را از 21 ژوئن تا 30 
ژوئــن و نفت خام ترش را از اول ژوئیه تا 

15 اوت عرضه کند.
آمریکا به همراه چند کشور دیگر از سال 
گذشــته با افزایش شدید قیمت نفت در 
بازار، برنامه ی هماهنگ آزادسازی ذخایر 
استراتژیک نفت خام را با هدف کمک به 
مهار افزایــش قیمت ها به مرحله ی اجرا 
درآورد، اما سرانجام با آغاز درگیری های 
نظامی اوکراین و روسیه و هم زمان اعمال 
تحریم های غرب علیه مسکو، قیمت های 
این کاالی استراتژیک نیز افزایش یافت. 
قیمت نفت خام برنت از 31 مارس یعنی 
اعالم خبر آزادسازی نفت از ذخایر باال 
بــه باالتر از 120 دالر برای هر بشــکه 

رسیده است. 
ایــن افزایش در حالی رخ داده که تعداد 
اندکــی از تولیدکنندگان نفت در جهان 

دارای ظرفیــت مازاد عرضه هســتند و 
در عین حال تقاضــای مصرف کنندگان 
با رهایی از بحران شــیوع ویروس کرونا 
برای ســوخت در حال افزایش اســت. 
مقام های دولت بایــدن گفته اند که اگر 
استفاده  راهبردی  از ذخیره ســازی های 
نمی شــد، قیمــت نفت حتــی از ارقام 
کنونــی نیز خیلــی باالتر بــود. اما این 
برنامه ی آزادســازی نفت به بازار، سطح 
ذخیره ســازی مخازن گفته شــده را به 
پایین تریــن حــد خود از ســال 1987 
میالدی رســانده و نگرانی هــا درباره ی 
محدودیت عرضه در بازارهای جهانی را 

تشدید کرده است. 
بــا این وجــود، آمریکا بیــش از مقدار 
مــورد نیاز طبق توافق هــای بین المللی 
ذخیره ســازی دارد و در اواخر ژوئن نیز 
دوباره اعــالم کرد که توانایــی دارد تا 
برای مهار قیمت های نفت در بازار نفت 
بیشتری را از ذخایر مورد اشاره برداشت 
و به بازار عرضــه کند که در آن صورت 
می تواند موجودی SPR  آن کشــور را به 
سطوحی برساند که هرگز سابقه نداشته 

است.

فروش دارایی های نفتی و گازی چين در کانادا و استراليا 

 ،)Petro China( پتروچاینا  نفتی  شــرکت 
ممکن اســت برای پیشگیری از افزایش 
زیان هــای حاصله در برخی فعالیت های 
خــود، پروژه های باالدســتی انرژی در 

کانادا و اســترالیا را متوقف کند و منابع 
مالی حاصل از فــروش آنها را به نواحی 
مطمئن تــر و جذاب تــر در خاورمیانه، 

آفریقا و یا آسیای مرکزی انتقال دهد.

اقدام پتروچاینا در حقیقت مشابه تغییر 
تصمیم اســتراتژیکی اســت کــه دیگر 
شرکت دولتی آن، CNOOC، انجام داد که 
به دلیل نگرانی از این که ممکن اســت 

کوتاه
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شرکت انی ایتاليا هم در پروژه ی توسعه ی گاز قطر شریک شد  

در روز 19 ژوئــن و درســت یک روز 
پس از قطع ارسال گاز از سوی روسیه 
به ایتالیا، وزیــر دولت در امور انرژی، 
رئیس جمهور و ســعد شــریدا الکعبی، 
مدیرعامــل قطــر انــرژی و کلودیــو 
مدیرعامل   ،)Claudio Descalzi( دسکالزی 
شرکت انی )Eni(، قرارداد مشارکت برای 
ایجاد یک شــرکت جدید جوینت ونچر 
)Joint Venture( را طی مراســمی رسمی 
برای توسعه ی پروژه ی استراتژیک میدان 
گاز شمالی در سواحل قطر امضا کردند. 
مدیرعامل شرکت قطر انرژی در مراسم 
امضای قرارداد در دوحه گفت: »انی کمی 
بیش از 3درصد از این سرمایه گذاری 28 
میلیارد دالری را دارا می باشد.« این در 
حالی است که درست یک هفته قبل از 
آن، قطر شرکت TotalEnergies فرانسه را به 
عنوان اولین و بزرگ ترین شریک خارجی 
خود در توسعه ی میدان مورد اشاره و با 
بود.  ســهم 6/25درصدی معرفی کرده 
 ،)Patrick Pouyanne( البته، پاتریک پویــان
مدیر اجرایی TotalEnergies، نیز در این باره 
اشــاره کرد که انتظار می رود، با تکمیل 

پــروژه ی گفته شــده، LNG تولیدی که 
شکل خنک  شده ی گاز طبیعی تولیدی 
بوده و حمل ونقل آن آسان تر خواهد بود 
در ســال 2026 وارد مدار شود که  این 
امر به قطر کمک می کنــد تا تولید گاز 
طبیعی مایع خود را تا سال 2027 بیش 

از 60درصد افزایش دهد. 
از نظر دسکالزی: »این توافق نیز نقطه ی 
عطــف مهمی بــرای Eni اســت و برای 
تنوع بخشــیدن به منابع انرژی پاک تر 
و مطمئن تر ایتالیا بوده و با اســتراتژی 
کربن زدایــی کشــور مطابقــت دارد. از 
طرفی، انی مشتاق همکاری با قطر انرژی 
در این پروژه اســت تا به طور سازنده ای 
به افزایش امنیت گاز در سراســر جهان 

کمک کند.«
ادامه ی تنش ها میان روســیه و اوکراین 
بــه تالش های سراســری جهــان برای 
توســعه ی منابع جدید انــرژی فوریت 
بخشــیده زیرا، کشــورهای غربی تالش 
می کنند تــا اتکای خود را به نفت و گاز 

روسیه هرچه سریع تر کاهش دهند.
شــرکت قطر انرژی تخمین می زند که 

میدان شمالی که زیر آب های خلیج فارس 
واقع شــده و تا خاک ایران امتداد دارد، 
حدود 10درصد از ذخایر گازی شناخته 
شده ی جهان را در خود جای داده است. 
اگرچه قرار اســت شــرکت های دیگری 
نیز در اجرای این پــروژه ی بزرگ وارد 
شــوند، اما کعبی از افشــای نام و تعداد 
آنهــا خودداری کرد. بــا این حال منابع 
صنعتی در این باره از شــرکت های مهم 
 ConocoPhillips و ExxonMobil، Shell نفتــی
صحبت کرده اند که هم اکنون نیز در این 
کشور فعالیت می کنند. عالوه بر آن، اخبار 
روزهای اخیر هم حاکی از آن اســت که 
برخی شرکت های چینی نیز در این رابطه 

با قطر انرژی در حال مذاکره هستند.
ایــن طرح توســعه ی ظرفیــت، پس از 
تکمیل در ســال 2027،  ظرفیت تولید 
ســاالنه ی LNG قطر را از 77 میلیون تن 
کنونی به 110 میلیون تن و صادرات آن 
را تا 64درصد افزایش داده و موقعیت آن 
را در بازار بین المللی گاز بیشــتر تقویت 

خواهد کرد. 

دارایی هایش هدف تحریم های غرب قرار 
بگیرد، تصمیم بــه واگذاری دارایی های 

خود در انگلیس، کانادا و آمریکا گرفت.
اما، برخالف علت تصمیم CNOOC برای 
فروش دارایی های خارجی خود، فروش 
دارایی ها از ســوی پتروچاینــا به دلیل 
آنها  ناامیدکننده ی  اقتصــادی  وضعیت 
انجام می شــود و ارتباطــی به نگرانی از 
تحریم های آمریکا ندارد زیرا این شرکت، 
هیچ دارایــی نفتــی و گازی در آمریکا 
ندارد. با این حال، روابط سیاسی تیره ی 
چین با استرالیا و کانادا، در این تصمیم 

نیز نقش مهمی داشته است.
پتروچاینا امیدوار است تا دو سال آینده، 
بخشــی از این دارایی ها را که میلیاردها 
دالر ضرر داده اند و در حوزه هایی هستند 
که نمی توانند به راحتی رقابت کنند، به 

فروش برساند. 
از جمله، دارایی های گازی آن در استرالیا 
 )Energy Arow( شامل شرکت های اِرو انرژی
و براوز )Browse( فعال در پروژه های گاز 
طبیعی و شرکت های فعال در پروژه های 
ماسه های نفتی )Oil Sand( مک کی ریور 
)MacKay River( و داِور )Dover( در کانادا 

دولتی چین  انرژی  هستند. شرکت های 
از جملــه CNOOC، یکــی از بزرگ ترین 
خریداران این صنعــت در اوایل دهه ی 

2010 بودند. 
اما ادامه ی ایــن خریدها پس از کاهش 
قیمــت نفــت در ســال 15-2014 و 
مالی  وضعیت  از  دولــت  بازرســی های 
شــدیدی  کاهش  بزرگ،  شــرکت های 
یافت. البته، عوامل اقتصادی هم احتماال 
در تصمیــم پتروچاینا برای زیر ســوال 

بردن خریدهایش تاثیر داشته است.
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