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پژوهشکده اقتصاد انرژی

تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Survey

اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) :دکتر محمدصادق جوكار -دکتر مجتبی رجببیگی
مهرزاد زمانی-دکتر غالمعلی رحیمی -مهدی یوسفی -دکتر محمدعلی حاجی میرزایی -دکتر داریوش وافی

انتظــار عــدم تاثیــر افزایــش تولیــد نفــت خــام آمریــکا بــر رونــد
افزايــش قیمتهــا

امــكان اســتفاده از رمــز ارزهــا بــرای تســویه
حســابهای معامــات نفتــی

اعتقــاد پیشــتازان نفــت شــیل آمریــکا مبنــی بــر كنتــرل
قیمــت نفتخــام توســط اوپــک پــاس

قــرارداد میــدان گاز ســاکاریا بــه کنسرســیوم واگــذار
شد

بحــران جهانــی انــرژی ،آســیا را وادار بــه حركــت بــه ســمت
نفــت آمریــكا میكنــد

صاد ان رژی
اقت

امضــاء قــرارداد  11میلیــارد متــر مكعبــی گازی تركیــه بــا
آذربایجــان
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تغییرات هفتگی نفت خامهای شاخص
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هفته

سبد اوپك

تغییرات نسبت به
هفته قبل (درصد)

وست تگزاس

)دالر در بشکه(

تغییرات نسبت به
تغییرات نسبت به
برنت موعددار
هفته قبل (درصد)
هفته قبل (درصد)

هفته منتهی به10سپتامبر2021

71.52

-0.3

68.96

-0.2

72.06

-0.8

هفته منتهی به17سپتامبر2021

73.63

3.0

71.62

3.9

73.62

2.2

هفته منتهی به24سپتامبر2021

74.65

1.4

72.15

0.7

75.02

1.9

هفته منتهی به  1اکتبر 2021

77.47

3.8

75.3

4.4

78.56

4.7

هفته منتهی به  8اکتبر 2021

79.89

3.1

78.33

4.0

82.2

4.6

مدیرمسئول :دکترمحمد صادق جوكار
		
ناظر علمی :مهرزاد زمانی

دبیر علمی :دکتر غالمعلي رحيمي
ويراستار علمی :مهندس عباس يعقوبي

بررســى وضعیــت موجــود انــرژی
افغانســتان و تعامــات آن بــا ج.ا.ایــران

اقتصاد

بازا

تحوالت بــازار نفت در هفته منتهی به 8
اکتبر 2021

تحلیــل و بررســی جایــگاه ســرمایهگذاری حــوزه
انرژیهــای فســیلی در برنامــه راهبــردی کســب و کار
شــركت نفــت هندوســتان IOC
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بررســی رویکــرد صــادرات  LNGکربــن
خنثــی در تجــارت جهانــی گاز در راســتای
رژیمســازی کاهــش انتشــار کربــن

فناو ری ان رژی
محیط زیست
و
نمودار قیمت نفت برنت و وست تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  8اکتبر 2021

نمودار روند هفتگی ذخیرهسازی های آمریکا(میلیون بشکه)
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

اقتصاد انرژی
داد :مشــتریان مــا به ســادگی نمیتوانند بــرای تولیداتی که به

امــكان اســتفاده از رمــز ارزهــا بــرای
تســویه حســابهای معامــات نفتــی

آنهــا تحویــل میدهیــم بــه مــا دالر بپردازنــد .بعــد چــه اتفاقی
میافتــد؟ مــا راه جایگزینــی بجــز ارزهــای دیگــر در تســویه

حسابهای خود نداریم.

وی در پاسخ خبرنگار  CNBCدر مورد اینكه آیا میتوان پرداخت

والدیمیــر پوتیــن ،رئیــس جمهــور آمریــکا را متهــم کــرد که دالر

ارزهــای رمزپایــه قــرار داد ،گفت« :ایــن امر زودهنــگام به نظر

وی اذعــان کــرد که در آینــده میتوان از رمز ارزها برای تســویه

در آینــده در معامالت تجارت نفت مورد اســتفاده قرار گیرند.

را از طریــق چــاپ پــول و سیاســت تحریمها تضعیــف میکند،

میرسد» .البته با وجود عدم ثبات فعلی ،رمز ارزها میتوانند

حســابها اســتفاده کرد ،هرچند برای تجارت نفت هنوز زود

وی همچنین به روند پرهزینه اســتخراج رمز ارزها اشــاره کرد.

دالری خــود را کاهــش میدهنــد و تســویه حســابهای دالری

زیــادی احتیــاج داریــد و بــرای ایــن منظــور مــردم بایــد از منابع

پوتین پس از شرکت در بیستمین مجمع ساالنه انرژی روسیه

گرچــه مقامات روســی در بســیاری از موارد اعــام کرده اند که

واشنگتن انتقاد کرد و اظهار داشت که «ایاالت متحده شاخه

عنوان جایگزین پول ممنوع تلقی میشــود ) اما این کشــور در

مقامات آمریکایی با افزایش بدهیهای دولتی و افزایش تورم

در داخــل ،دالر را تضعیــف میکننــد .در حالــی کــه با اســتفاده

قوانیــن مربوطــه ماننــد قانــون «داراییهــای مالــی دیجیتال»
اســت .الکسی موسیف ،معاون وزیر دارایی ،اخیرا ًگفته است

اشــتباه بزرگ» شــدهاند .همــه اینها باعث میشــود روســیه و

از خرید ارزهای رمزنگاری شــده منع کند.

اســت .وی در مصاحبــهای بــا  CNBCگفــت :کشــورها ذخایــر

پوتین خاطرنشــان کرد :برای اســتخراج رمز ارز ،شما به انرژی

آمریکا در حال کاهش است.

ســنتی انرژی و در درجه اول از هیدروکربنها استفاده کنند.

روز چهارشــنبه در مســکو ،از سیاســتهای پولــی و بینالمللی

رمــز ارزهــا را بــه عنوان وســیله پرداخــت نمــی پذیرنــد( زیرا به

ای را که در آن نشسته است قطع میکند» .وی هشدار داد که

جهت تنظیم فضای رمز ارز پیش رفته است كه شامل تصویب

از دالر بــه عنــوان ابزار تحریــم در خارج از کشــور «مرتکب یک

دیگر کشــورها از واحــد پول آمریــکا دور شــوند .پوتین توضیح

4

قراردادهــای نفتی را به ارز دیگری غیــر از دالر آمریکا ،از جمله

که روســیه قصد ندارد راه چین را دنبال کند و شــهروندانش را

قــرارداد میــدان گاز ســاکاریا بــه
کنسرســیوم واگــذار شــد

جان ایوانز ،مدیر اجرایی سابسی میگوید« :این شركت به دنبال

ایجاد روابط بلندمدت با ترکیش پترولیوم و مشارکت قابل توجه
در توســعه و رشــد صنعت انرژی ترکیه است» .محدوده كار این

شركت مهندسی ،خرید و نصب و راه اندازی خطوط لوله زیر دریا

و تجهیــزات مرتبــط برای اتصال چاههای زیــر دریا در عمق حدود
 2000متر به تاسیسات اولیه تولید میباشد.

شــرکت بیــن المللــی اكتشــاف خدمــات مياديــن نفتــی

بزرگترین كشــف گازی ترکیه که حدود  405میلیارد متر مکعب

توســط شــرکت نفــت ترکیــه ( TPAOیــا  )TPبرای مهندســی،

شد .در ماه ژوئن ،ترکیه دومين کشف  135میلیارد متر مکعبی

ســاکاریا  ،3بزرگتریــن ذخیــره گاز ترکیــه با این شــركت منعقد

متر مکعب رسید .حداکثر تولید ساالنه از این میدان بین  15تا

شــركتهای مهندسی شلومبرگر و سابسی  4واگذار میشود.

مصرف گاز ساالنه کشور بوده و در سال  2020به  48.2میلیارد

شــلومبرگر در  15اکتبــر اعــام کرد که یک قــرارداد قابل توجه

بود ،ســال گذشــته توســط كشــتی حفاری فاتح( )Fatihانجام

آمادهســازی  ،1ســاخت و نصــب ( 2 )EPCIبــرای میــدان گازی

خود را اعالم کرد و مجموع گاز كشــف شــده آن به  540میلیارد

شــده اســت .این قرارداد به عنوان بخشــی از کنسرسیوم ،به

 20میلیارد متر مکعب متغیر بوده است که معادل  30درصد از

شــركت شــلومبرگر در بیانیــه خــود اعــام نموده اســت قلمرو

متر مکعب رسید.

ایــن پروژه پیدا كردن روشهای زیر ســطحی  5بــرای تولید در

اکتشــاف جدیــد گاز ترکیه میتوانــد وابســتگی واردات گاز این
کشــور را کاهــش دهد کــه  48میلیارد متــر مکعــب آن عمدتا ًاز

جریان ( 9 )SURFو تأسیسات اولیه تولید ( 10 )EPFمیباشد.

 LNGاز چندین کشور از جمله نیجریه ،الجزایر و ایاالت متحده

بیش از  750میلیون دالر توســط  TPAOرا تأیید کرده اســت.
گفته میشــود مدیریت و مهندســی پروژه قبال ً آغاز شــده و از

دالر بــرای واردات گاز طبیعی پرداخت کرده اســت .پیش بینی

خشــكی شــامل خدمــات حفــر و تکمیل چــاه  ،6سیســتمهای
تولیــد زیــر دریــا ( ،7 )SPSرایزرها و خطوط زیــر دریا  ،8خطوط

روســیه ،جمهــوری آذربایجــان و ایــران از طریــق خطــوط لوله و

شــركت سابســی همچنین اعطای یک قرارداد بزرگ به ارزش

تامیــن میشــود .در ســالهای اخیــر ،ترکیــه تقریبــا  12میلیارد

دفتر این شــركت در اســتانبول مدیریت خواهد شد.

 .3میدان گازی ســاکاریا بزرگترین ذخیره گازی است که در ترکیه کشف شده است.

میشود اولین تولید از میدان ساکاریا تا سال  2023آغاز شود.

1. procurement
2. end-to-end production solutions
4. Schlumberger and Subsea
5. cover subsurface solutions
6. well completions
7. subsea production systems
8. subsea umbilicals
9. flowlines
10. early production facility
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رخدادهای انرژی

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

تحوالت بازار انرژی
انتظار عــدم تاثیــر افزایــش تولید نفت
خام آمریکا بر روند افزايش قیمتها
با افزایش قیمت نفتخام ،تعداد دکلها در منطقه پرمین
در حال افزایش اســت و تولید نفت در این حوضه به زودی
به ســطح قبل از همه گیری کرونا میرسد .تعداد دکلهای
حفــاری فعــال در حوضــه پرمیــن در حــال حاضــر  136دکل
بیشــتر از تعــداد دکلهــا در مدت مشــابه در ســال گذشــته
اســت .پرمیــن در افزایــش تعــداد دکلهای حفــاری ایاالت
متحــده پیشــتاز اســت و محــرک اصلــی رشــد تولیــد نفــت
آمریکا اســت ،در حالی که در سایر حوضههای شیل ،تولید
متوقف شــده یــا روند نزولــی دارد .اکثــر تحلیلگــران انتظار
دارنــد تولید نفتخام پرمین تا ســال  2022به ســطح پیش
از همهگیــری کرونا یعنی  4/9میلیون بشــکه در روز برســد،
برخی کارشناسان هم میگویند حتی ممکن است در همین
ماه به این سطح برسد .با این حال ،علی رغم افزایش تولید
در حوضه پرمین ،بعید است مجموع تولید نفتخام ایاالت
متحده بازار جهانی نفت را در کوتاه مدت به طور معناداری
تحــت تاثیر قرار دهد و اوپک پــاس همچنان بر بازار حاکم
است.
کنتــرل تولیــد و قیمــت نفــت بــه طور قطــع در دســت اوپک
پالس است زیرا تولید کنندگان نفت شیل آمریکا همچنان
بــه انضبــاط در هزینــه هــا پایبنــد هســتند .حتــی بزرگتریــن
اپراتــور تولیــد نفت شــیل آمریــکا 1چنین تصــوری دارد .این
بــار ،برخــاف چرخــه هــای رونــق و رکــود قبلــی ،قیمتهای
باالی نفت باعث افزایش شدید تولید نمیشود .در شرایط
فعلی بازار ،تولیدکنندگان نفت شیل به دنبال جلب اعتماد
ســرمایه گــذاران هســتند .اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا

متوسط تولید نفت امریکا را در سال جاری 11میلیون بشکه
در روز و متوســط رشــد تولیــد در ســال  2022را  700هــزار
بشــکه در روز بــرآورد کرده اســت .به طــور کلــی ،انتظار می
رود رشــد تولید آمریکا در ســال آینده قابل توجه نباشد ،به
ویــژه در مقایســه بــا افزایــش تولید در ســال  2018و ، 2019
کــه منجــر به رکورد تولید  13میلیون بشــکه در روز در فوریه
 2020شد.
تولیدکنندگان دولتی شــیل همچنان در بودجه ســرمایهای
برای فعالیت حفاری احتیاط میکنند و ســود سهامداران را
در اولویت قرار میدهند .اما شرکتهای خصوصی دکلهای
حفــاری را بــا ســرعت بیشــتری اضافــه میکننــد .بر اســاس
گزارش بلومبرگ ،در ماههای اخیر ،تعداد دکلهای حفاری
در ایــاالت متحده که توســط تولیدکنندگان خصوصی اداره
می شــود ،از تعــداد دکلهایی که شــرکتهای نفتی دولتی
مستقر کردهاند ،فراتر رفته است .با قیمت نفت 80دالر در
بشــکه ،شرکت های خصوصی پس از افزایش فعالیت های
حفــاری در ماه های اخیر ســودهای خوبی کســب میکنند،
امــا برخــی از ایــن شــرکتها رشــد تولید امســال را در ســال
آینده نخواهند داشــت .به عنوان مثال ،شرکتTap Rock
 Resourcesمســتقر در کلرادو  ،کــه در پرمین فعالیت می
کنــد  ،تقریبا ًتولید نفت خود را در یک ســال ســه برابر کرده
است ،اما سال آینده افزایش مجدد تولید نخواهد داشت.
تورم هزینه ،همراه با محدودیتهای نیروی کار ،میتواند با
افزایش هزینه ناگهانی حفر چاههای جدید ،افزایش تولید
شــرکتهای خصوصــی را محدود کنــد .در اوایل ماه جوالی
 2021شــرکت خدماتــی فراکینگ هالیبرتــون ،اعالم کرد که
قیمــت خدمات خود را افزایش می دهد .در حال حاضر ،به
نظــر میرســد که نفت شــیل ایاالت متحــده تاثیــر مهمی بر
بازار و قیمت جهانی نفت نخواهد داشت .زیرا اوپک پالس
بــه طور کامل بر بازار کنترل دارد.

1. Pioneer Natural Resources.
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اعتقــاد پیشــتازان نفــت شــیل آمریــکا
مبنــی بــر كنتــرل قیمــت نفتخــام توســط
اوپــک پــاس
بــر خــاف ســالهای گذشــته ،نفــت شــیل ایــاالت متحــده
نقــش مهمی در مــورد قیمت نفت در ماههــای آتی نخواهد
داشــت .در حــال حاضــر ،کنتــرل عرضــه و قیمــت نفتخــام
در بــازار بــه طــور قاطــع در دســت اوپــک پــاس اســت .زیرا
تولیدکننــدگان نفــت شــیل آمریــکا همچنــان بــه انضبــاط
در هزینههــا پایبنــد هســتند .ایــن جملــه نــه تنهــا اعتقــاد
تحلیلگــران و بزرگترین مراکــز معامالتی نفتخام در جهان
اســت ،بلکه نظر بزرگترین اپراتور شــیل آمریــکا 1نیز همین
اســت .تولیدکننــدگان نفــت ایــاالت متحــده انظبــاط مالــی
بیسابقهای را در هزینه های مربوط به عرضه جدید رعایت
میکننــد و ترجیــح میدهنــد ســود ســهامداران را پرداخــت
کننــد .به همین دلیل با وجود اینکه قیمت نفتخام آمریکا
تقریبا ًشــش ماه است که به طور مداوم بیش از  60دالر در
هر بشکه معامله میشود ،اما تولیدکنندگان شیل عجلهای
بــرای افزایــش تولیــد ندارنــد .درحالــی کــه تقاضــا در حــال
افزایش است ،انضباط در هزینهها و محدود كردن حفاری
جدید باعث اختالل در عرضه نفت شده است .با این حال،
بــر خــاف چرخــه هــای رونــق و رکــود قبلــی ،تولیدکنندگان
نفت شــیل ایاالت متحده امریکا کنترل بســیار کمی بر روی
قیمتها دارند .زیرا اپراتورهای آمریکایی عالقه چندانی به
افزایش تولید ندارند .نگرانی اصلی آنها در حال حاضر نحوه
جذب ســرمایهگذاران و نحوه دسترســی به سرمایه است و
اینکــه چطور از عهــده محدودیتهــای برنامهریزی شــده یا
پیشــنهادی دولت آمریکا در صنعت نفت و گاز برآیند.

بر اســاس اعالم اسکات شــفیلد ،مدیر عامل شرکت منابع
طبیعــی پایونیر ،همه بدون توجه بــه اینکه قیمت نفتخام
برنــت  80 ،75و یا  100دالر در بشــکه باشــد ،تحــت انضباط
مالــی قرار خواهنــد گرفت .به گفته شــفیلد ،تولیدکنندگان
نفــت شــیل آمریــکا دیگــر به رکــورد رشــد تولید ســاالنه 1/5
میلیون بشکه در روز که در سالهای  2018و  2019داشتند،
نخواهند رسید و ممکن است تا چند سال تولید نفت شیل
آمریــکا ســاالنه حداکثــر  1میلیــون بشــکه در روز رشــد کند.
شــفیلد میگویــد ،عرضــه جهانی نفــت نمی توانــد متکی به
تولید شــیل آمریکا برای تولید بیشــتر باشــد و خاطر نشــان
میکنــد کــه «واقعــا ًتحــت کنتــرل اوپــک اســت ».در کوتــاه
مدت ،انتظار نمیرود تولیدکننــدگان آمریکایی حجم قابل
توجهی را به عرضه جهانی اضافه کنند و تعيين قیمت نفت
در دســت اوپــک پــاس اســت .مایک مولــر ،رییس شــرکت
ویتــول نیــز گفتــه ،در زمســتان امســال انتظــار هیــچ عرضه
اضافی قابل توجهی را از آمریکا نداشته باشید .مولر گفت،
برای این زمســتان خــاص کنترل قیمت هــا تقریبا ًدر اختیار
اوپک اســت .وی افزود شرایط دکلهای حفاری نیز به گونه
ای نیســت کــه اگر نیــاز به نفت بیشــتر بود بســادگی اضافه
شــوند .تعــداد دکلهــا در آمریــکا در حــال افزایــش اســت،
امــا نه به اندازه ای ســریع کــه بتواند عرضه اضافه بیشــتری
را تضمیــن کنــد ،زیــرا فعالیت حفاری بیشــتر کاهــش تولید
را جبــران میکند .براســاس گزارش بلومبــرگ ،قیمت نفت
تقریبا ًدو برابر ســال گذشته است .اما افزایش چشمگیری
در فعالیتهــای حفــاری دیــده نمی شــود .به گفتــه مدیران
شرکتهای اکتشاف و تولید ،در سه ماهه سوم سال 2021
 ،تولیــد نفت در تگزاس افزایش یافت «اما با ســرعت قابل
توجهی کندتر» از شــرایط مشابه در سالهای گذشته.

1. Pioneer Natural Resources.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
بحران جهانی انرژی ،آسیا را وادار به حركت به
سمت نفت آمریكا میكند
همزمــان بــا افزایــش قیمــت هــای نفتخــام در بــازار اروپــا
بــه دنبال بحــران انــرژی ،تقاضای آســیا بــرای نفــت آمریكا
در حــال افزایــش اســت .چیــن و ســایر خریــداران آســیایی
ســوپرتانكرهای آمریكایــی حامــل نفــت خامهای تــرش ماه
نوامبــر را پیشخریــد كــرده و بــه گفتــه تریدرهــا بــه دنبــال
پیشخریــد ســوپرتانكر ماه دســامبر نیز میباشــند .بیشــتر
خریــداران پــس از اینكه دولــت چین میلیونها تن ســهمیه
واردات نفــت خــام بــه آنهــا اعطــا كــرده ،حتــی بــه دنبــال
پائینتریــن گریدهــای نفــت خام آمریــكا نیــز رفتهاند .نفت
خــام  WTIاز ماه آگوســت حداقــل  3دالر در هر بشــكه زیر
قیمــت برنــت معامله شــده و این تخفیفی اســت كه به نفع
صادرات نفت خام آمریكا اســت .اشتهای بیشتر آسیا برای
نفت خام آمریكا به علت بهبود در تقاضای سوخت جادهای

امضاء قــرارداد  11میلیارد متــر مكعبی گازی
تركیه با آذربایجان
تركیه قراردادی  3ساله جهت واردات  11میلیارد متر مكعب
گاز بــا آذربایجــان بــه امضــا رســانده و بــه گفتــه وزیــر انرژی
 ، Fatih Dönmezپیشــرفت قابــل توجهــی در تامیــن گاز
طبیعــی ايــن كشــور انجــام داده اســت .تقاضای بی ســابقه
تركیه برای گاز طبیعی در ســال جاری این كشور را به سمت
خریــد در بــازار تــك محمولــه رو بــه رشــد هدایــت كــرده در
عین حال كه این كشــور در تالش بــرای تجدید قراردادهای
بلندمدتی اســت كه در زمســتان امســال منقضی میشوند.
 Dönmezاعالم كرده كه این قرار داد برای تحویل  11میلیارد
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و حمــل بــار و پیــشرو بــودن زمســتانی كــه تقاضــای نفــت
بیشــتری در بخش برق را به همراه میآورد رخ داده اســت.
ایــن موضــوع همچنیــن بــه علــت كســری جهانــی عرضه در
ســوختهای فســیلی كه به افزایش قیمتها انجامیده نیز
میباشــد .بــه گفتــه الیزابــت مورفــی ،تحلیل گر باالدســتی
 ESAI Energy LLCدر آمریكای شمالی ،به علت جایگزینی
گاز طبیعی با نفت خام در زمســتان امســال ،انتظار میرود
حــدود  700هزار بشــكه در روز تقاضای نفــت خام از اروپا و
آسیا افزایش یابد .با كمك تخفیف گسترده  WTIنسبت به
برنــت ،باید صادرات نفت خام آمریكا از میزان  2.6میلیون
بشــكه در روز در مــاه گذشــته بــه  3.1-3.2میلیــون بشــكه
در روز در مــاه جــاری افزایش یابــد .با ورود آمریــكا به فصل
ســرما ،افزایــش در تقاضــای آمریكا بــه معنی رقابت بیشــتر
برای پاالیشــگران این كشور اســت .طوفان آیدا نیز پیش از
این باعث  30میلیون بشــكه كاهش در عرضه داخلی شده
در حالی كه بخشی از تولید نفت نیز تا سال آینده به چرخه
تولید بازنخواهد گشت.

متــر مكعــب گاز از طریــق خط لولــه باكو-تفلیــس-ارزروم تا
انتهــای ســال  2024میباشــد و هر گونه ادعای قــرار گرفتن
تركیه در تنگنای جهانی انرژی را رد كرده است و اظهار كرده
كه مقامات كشــورهایی كه گاز تركیه را تامین میكنند اعالم
كردهاند كه عرضه گاز به تركیه را افزایش خواهند داد .یكی
از بــزرگ ترین وارد كننــدگان گاز در اروپا یعنی تركیه به خط
لولــه گازی از روســیه ،ایــران و آذربایجــان و واردات  LNGاز
نیجریه ،الجزایر و بازارهای تك محموله وابسته است .این
كشــور چهار قرارداد بلندمدت وارداتی به میزان  16میلیارد
متر مكعب در ســال دارد كه امسال منقضی میشوند .وزیر
انرژی آذربایجان اعالم كرده كه این كشــور قرارداد جدید را
بــا تركیه برای عرضه گاز از میدان عظیم شــاه دنیز  1منعقد
نموده اســت .آذربایجان عرضه گاز از شــاه دنیز  1رابه تركیه
به علت منقضی شــدن قرار داد متوقف كرده بود.

تحوالت محیط زیست و فناوری
تولیــد ســوخت هوایــی پایــدار توســط
شــركت Eni
شــركت Eni SPAتولیــد ســوخت هوایی پایــدار ( )SAFرا از
طریق پاالیش روغن های پخت و پز اســتفاده شده ()UCO
همــراه بــا نفــت خــام در پاالیشــگاه  104هــزار بشــكهدر روز
تارانتو در جنوب شــرقی ایتالیا آغاز کرده اســت .پاالیشــگاه
تارانتــو به عنوان اولین قدم از تعهد شــركت انی برای کربن
زدایی همه محصوالت و فرآیندهای خود تا ســال  ،2050در
حــال حاضر  0.5درصد ســهم  UCOرا به عنوان خوراك خام
اولیه برای تولید  SAFحاوی 2درصد ســهم ترکیبات زیستی
ترکیــب میکنــد .این موضوع باعث می شــود كه نســبت به
ســوخت تولید شــده از  ٪100نفت خــام در حدود  90درصد
کاهش گازهای گلخانه ای ( )GHGرخ دهد .در حالی که انی
ظرفیــت تولیــد  SAFفعلی تارانتو را فاش نکرده اســت ،این

کاهــش تولید بــرق بــادی و افزایــش تولید
زغــال ســنگ در انگلیس
بــه گــزارش بلومبــرگ ،مصــرف زغــال ســنگ بــه  3درصــد از
تامیــن تقاضــای بــرق بریتانیــا رســیده و بــه باالترین ســطح
سهم تولید برق در بریتانیا در یک ماه گذشته افزایش یافته
است ،اين افزايش به اين دليل است که سرعت باد در این
هفتــه کاهــش یافتــه و گاز در نیــروگاه گاز ســوز قطع شــده
اســت .آخریــن بــاری کــه بریتانیــا  3درصــد از برق خــود را از
زغال ســنگ تولید کرد در اوایل ســپتامبر بود که سرعت باد
کم باعث کاهش انرژی تجدیدپذیر و افزایش شدید قیمت
عمده فروشی برق در بریتانیا شد Uniper .صبح روز جمعه
نیروگاه زغال سنگ سوز خود را به كار انداخت ،در حالی که
نیروگاههای گاز سوز در  Pembrokeو ولز ،که توسط RWE
اداره مــی شــود ،دچــار خاموشــی برنامهریــزی نشــده شــد.
افزایش شدید قیمت گاز طبیعی در ماه سپتامبر انگلستان

شرکت تأیید نموده که محصول  SAFدر حال حاضر از مخازن
ذخیره پاالیشــگاه برای فروش در خطوط هوایی اصلی موجود
اســت ،که اولیــن آنهــا  Italia Trasporto Aereo SPAاســت.
شروع تولید  SAFاز  UCOدر تارانتو به دنبال توافق قبلی انی با
Azienda Multiservizi e Igiene Urbana di Taranto SPA
( )AMIUبــرای جمــع آوری  UCOها اســت .همزمان با تصمیم
اپراتور مبنی بر توقف استفاده از روغن پالم به عنوان ماده اولیه
تجدیدپذیر در آغاز ســال  ،2023شروع تولید  SAFاز UCO
در تارانتو با برنامه گسترده تر تولید  ،SAFکه شامل شروع
10هزار تن در ســال اســت ،مطابقت دارد .شركت انی تأیید
کرده که در حال حاضر پروژه ای در پاالیشگاه زیستی Gela
در حال انجام اســت تا تولید بیوجت تا ســال  2024بیشــتر
توســعه یابد ،کــه اجازه می دهد تولیــد  SAFرا  100درصد از
مــواد اولیــه تجدیدپذیــر تا ســال  2025گســترش دهد .این
شــركت امیدوار است تا ســال  2030مجموع ظرفیت تولید
بیوجت حداقل  500هزار تن باشد.

را مجبــور کــرد تا یــک کارخانــه زغال ســنگ قدیمــی را که در
حالــت آمــاده باش بود ،راه انــدازی نماید تــا بتواند تقاضای
برق خود را تامین کند .بریتانیا متعهد شــده است که تولید
بــرق از زغــال ســنگ را تــا اکتبــر  2024متوقف کند .شــركت
نیروگاهــی دراکــس مــیتواند دو نیــروگاه زغال سنگســوز
خــود را در ایــن کشــور فراتــر از مهلــت مقرر در ســال 2022
کــه بــرای تعطیلــی تعیین کــرده بود فعــال نــگاه دارد .هفته
گذشــته ،دولت بریتانیا متعهد شــد تا ســال  2035سیستم
بــرق ایــن کشــور را کربــن زدایی کنــد .دولت انگلیــس اعالم
نموده در حالی که تولید برق از گاز همچنان نقش مهمی در
ایمن و پایدار نگه داشتن سیستم برق بریتانیا دارد ،توسعه
فناوری های انرژی پاک به این معنی اســت که در آینده گاز
کمتری مورد اســتفاده قرار می گیرد .سال گذشته ،بوریس
جانسون ،نخست وزیر بریتانیا اعالم نمود این كشور قصد
دارد تا سال  2030به یک كشور پیشرو در عرصه جهانی در
زمینه انرژی بادی دریایی تبدیل شــود و همه برق خانههای
کشــور را با باد تامین نماید.
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اقتصاد انرژی
بررســى وضعیــت موجود انرژی افغانســتان و تعامالت آن با ج.ا.ایران
مهدیه ابوالحسنی چیمه
 .1بررسی وضعیت اقتصادی
با وجود بهبود امید به زندگی ،درآمد و سواد از سال  ، 2001افغانستان

اینشاخصبراساسقیمتهایجاری 3درسال 2017درحدود20.24

بســیار فقیر ،محصور در خشــکی و وابســتگی شــدیدی به کمک های

میلیارد دالر تخمین زده می شود .همچنین بر اساس آمار منتشره اداره

برق ،مراقبت های پزشکی و شغل رنج میبرند .فساد ،ناامنی ،ضعف

 2017درحدود 2.7درصدبودهاست.برایناساستولیدناخالصداخلی

خارجــی دارد .بســیاری از مــردم همچنــان از کمبــود مســکن ،آب پاک،
حاکمیت،کمبودزیرساختهاومشکلدولتافغانستاندرگسترش
حاكمیت قانون در تمام نقاط کشــور ،رشد اقتصادی آینده را با چالش
مواجهنمودهاست.استانداردهایزندگیافغانستانپایینترینسطح
در جهان است .از سال ،2014اقتصاد این کشور دچار رکود شده است
که تا حد زیادی به دلیل خروج نزدیک به 100000سرباز خارجی که رشد
اقتصادی کشور را به طور مصنوعی متورم کرده بودند ،می باشد.
جامعــه بین المللی همچنان متعهد به توســعه افغانســتان اســت و
بیش از  83میلیارد دالر بین ســال های  2003تا  2016متعهد شــده
1

اســت .در اکتبر  2016اعضای شركت كننده در کنفرانس بروکسل

متعهــد شــدند کــه ســاالنه  3.8میلیــارد دالر دیگــر از ســال  2017تــا
 2020بــه توســعه ایــن کشــور کمک کننــد .حتی بــا وجود ایــن دولت
افغانســتان همچنان بــا چالش های متعــددی روبروســت ،از جمله
درآمد پایین ،ایجاد اشتغال کم ،سطح باالی فساد ،ناتوانی دولت و
زیرساختهای عمومی توسعه نیافته و ضعیف.
در سال 2017نرخ رشد افغانستان تنها اندکی باالتر از میانگین-2016
 2014بود .کاهش نیروهای امنیتی بین المللی که در سال  2012آغاز
شــد ،بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت ،زیرا بخش قابل توجهی
از تجــارت ،به ویژه در بخش خدمــات ،به حضور مداوم نیروهای بین
المللی در این کشور کمک می كرد .اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور
ســابق افغانســتان متعهد به ایجاد اصالحــات اقتصادی بــرای بهبود
درآمد و مبارزه با فساد شده بود .در زمان تصدی وی دولت ،اصالحاتی
را در رونــد بودجــه و برخــی زمینه های دیگــر اعمال کرده ،بــا این حال
اجرای بسیاری از اصالحات ضروری دیگر به زمان نیاز دارد و افغانستان
در چند سال آینده همچنان به حمایت بینالمللی نیاز خواهد داشت.
میــزان تولیــد ناخالــص داخلی افغانســتان بــر اســاس برابــری قدرت
 .1كنفرانس كشورهای كمك دهنده به افغانستان

10

خریــد (2 )PPPدر ســال 2017در حدود 69.45میلیارد دالر بوده اســت.

اطالعات انرژی آمریکا ،نرخ رشــد واقعی اقتصادی 4افغانستان در سال
سرانهاینکشوردرسال 2017درحدود 2000دالرتخمینزدهمیشود.
بــر اســاس آمــار ســال  ،2016اجزای تشــکیل دهنده تولیــد ناخالص
داخلــی افغانســتان بــه ترتیــب شــامل بخش کشــاورزی حــدود 23
درصــد ،بخــش صنعت حــدود  21درصد و بخش خدمــات حدود 56
درصد می باشــد .محصوالت کشاورزی شــامل تریاک ،گندم ،میوه،
آجیل ،پشم،گوســفند ،پوســت گوســفند ،پوســت بره و خشخاش
اســت .همچنین تولیدات صنعتی شــامل تولیــد در مقیاس کوچک
آجر ،منسوجات ،صابون ،مبلمان ،کفش ،کود ،پوشاک ،محصوالت
غذایــی ،نوشــیدنی هــای غیــر الکلــی ،آب معدنــی ،ســیمان ،فــرش
دستباف ،گاز طبیعی ،زغال سنگ و مس است.
تعــداد نیروی کار افغانســتان در ســال 2017در حــدود 8.5میلیون نفر
برآورد گردیده است که 44.3درصد آن در بخش کشاورزی 18.1،درصد
دربخشصنعتو 37.6درصددربخشخدماتمشغولفعالیتمی
باشند.برایناساسمیزاننرخبیکاریاینکشوردرحدود 24درصدبوده
استودرصدجمعیتزیرخطفقر 54.5درصدتخمینزدهمیشود.
در ســال  2017حجــم صــادرات افغانســتان  784میلیــون دالر بوده و
بازارهــای عمــده صادراتــی آن شــامل هنــد ( 56.5درصد)و پاکســتان
( )29.6درصد می باشــد .محصوالت صادراتی شــامل تریاک ،میوه و
آجیل ،فرش دستباف ،پشم ،پنبه ،پوست ،گوهرهای گرانبها و نیمه
قیمتی و گیاهان دارویی است .از سوی دیگر ،حجم واردات افغانستان
در ســال  2017در حدود  7.6میلیارد دالر بوده است که عمدتا شامل
ماشــین آالت و سایر کاالهای ســرمایه ای ،غذا ،منسوجات و فرآورده
های نفتی بوده و از کشورهای چین ( 21درصد) ،ایران(  20.5درصد)،
پاکستان(  11.8درصد) ،قزاقستان(  11درصد) ،ازبکستان(  6.8درصد)
و مالزی ( 5.3درصد )وارد شده است.
2. purchasing power parity
3. official exchange rate
4. real growth rate

گزارشهای تحلیلی
 .2بررسی وضعیت انرژی

هلمند قســمت جنوب-غربی و جنوبی افغانستان را با مساحت ۱۳۱
هزار کیلومتر مربع ( ٪۲۰خاک کشور) شامل می شود .حوزه نفت و

 .1-2ذخایر انرژی

گاز کنر در شــرق کشــور قرار دارد .درتاریخ  ۲۸دسامبر  ۲۰۱۱میالدی

ذخایر انرژی در افغانســتان اغلب دســت نخورده باقی ماندهاست.

افغانســتان با کشــور چیــن قــرارداد  ۲۵ســالهای را جهت اســتخراج

افغانســتان دارای معــادن زغالســنگ ،اورانیــوم ،نیبیــوم و نفــت و

نفتوگاز امضا نمود.

گاز اســت .نخســتین عملیات حفاری جهت اکتشــاف نفت و گاز در
افغانســتان در سال  ۱۹۵۶میالدی انجام شدهاست ،بهطوریکه در
سال  ۱۹۵۹میالدی منجر به اکتشاف میدان نفتی انگوت در والیت
ســرپل گردید .در فاصله ســالهای  ۱۹۵۹تــا  ۱۹۶۶پنجاه حلقه چاه
اکتشــافی دیگر نیــز در این حوضــه حفر گردید که باعث اکتشــاف ۳
میدان گازی بزرگ یتیم تاق ( ۱۹۶۰میالدی) ،خواجه گوگردک (۱۹۶۱
میالدی) و خواجه برهان ( ۱۹۶۴میالدی) شــد .از سال  ۱۹۶۶تا ۱۹۸۱
دست کم دو میدان نفتی کوچک ،یک میدان گازی بزرگ (جرقدوق)
و دو میدان گازی دیگر کشــف شدهاســت که عمدتا ًدر بخش شمال
غربــی ایــن کشــور اســت .براســاس تحقیقاتی كــه در ســالهای اخیر
صورت گرفته اســت حوضه شــمال قســمتی از حوضه عظیم نفت و
گاز آمودریا اســت که از نظر میزان ذخیره در میان  ۱۵۲حوضه نفتی
و گازی کشــف شــده در جهان در رده پانزدهم قــرار دارد .این حوضه
 ۴۰۰هزار کیلومتر مربع وســعت دارد و در چهار کشــور افغانســتان،
تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان گسترش دارد.
در تحقیقاتی که توسط سازمان ناسا انجام گرفت مشخص شد که
در بیشــتر از  ۱۰۰نقطه افغانســتان نفت و گاز وجود دارد .تاکنون در
افغانستان بیشترین تحقیقات انجام شده در پنج حوضه نفتخیز
صــورت گرفته که دو حوضه آن در شــمال آمودریــا ،یک حوضه آن در
هلمند ،یک حوضه در هرات و یک حوضه در کتواز والیت پکتیکا قرار
دارد .استفاده از گاز طبیعی در این كشور دورنمای امیدوار کننده ای
دارد .این کشور ذخایر قابل مالحظه ای گاز طبیعی دارد .دو حوضهای

 .2-2بررسی تولید و مصرف انرژی
بر اســاس آمار منتشــره اداره اطالعات انرژی آمریــکا ،میزان مصرف
فــرآورده های نفتی افغانســتان در حــدود  35000بشــکه در روز می
باشــد که از طریق ورادات تامین می شــود .همچنین در ســال 2017
میــزان تولیــد و مصرف گاز طبیعی این کشــور در حــدود  164میلیون
متر مکعب بوده است .بر اساس آمار منتشره در سال  ،2018میزان
ذخایــر گاز طبیعی افغانســتان در حدود  49.55میلیــارد متر مکعب
تخمین زده می شود.
بر اســاس آمار اداره اطالعات انرژی آمریــکا( ،)2016میزان جمعیت
بدون برق افغانستان در حدود  19میلیون نفر تخمین زده میشود.
در حدود  84درصد جمعیت این کشور به برق دسترسی دارند که در
این میان ســهم جمعیت شــهری  98درصد و جمعیت روســتایی 79
درصد بوده است.
در ســال  2016میزان تولیــد برق افغانســتان  1.211میلیارد کیلووات
ساعت و سطح مصرف آن  5.526میلیارد کیلووات ساعت بوده که
بر این اســاس ســطح واردات بــرق این كشــور در حــدود  4.4میلیارد
کیلــووات ســاعت بــوده اســت .کل ظرفیــت نصب شــده تولیــد برق
افغانســتان در حــدود  634100کیلــووات می باشــد کــه در حدود 45
درصــد آن از منابــع انرژی های فســیلی و  51درصد نیز از محل منابع
برق آبی است .همچنین سهم سایر منابع تجدید پذیر در تولید برق
این کشور حدود  4درصد است.

که در آن مطالعات زیادی به عمل آمدهاست عبارت از «حوزه افغان-
تاجیک» در شــمال و شرق کشور و «حوزه افغان-ترکمن» است .در
حال حاضر در جمهوری اســامی افغانستان پنج میدان نفتی وجود
دارنــد .در هــرات نیز حوزه نفت و گازخیز تیرپل مطرح اســت ،که در
قســمت غربی والیت هرات قرار دارد .به گفته وزیر معادن و صنایع
این كشــور ،میدان نفــت و گاز حوزه «افغان-تاجیــک» که در والیت
قندوز قرار دارد ،داری ذخایر نفتی در حدود  ۱٫۶میلیارد بشــکه نفت
میباشــد .در آینده نزدیــک تحقیقات دربــاره میدانهای نفت واقع
در کتــواز ،پکتیــا و والیــت هلمند آغاز خواهد شــد .حوزه نفــت و گاز
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نمودار  . 1روند تغییرات تولید برق افغانســتان به تفکیک منابع طی دوره 1980-2019

 .3-2بررسی تعامالت تجاری جهانی

جهان در دوره زمانی  2001تا  2020نشــان داده شده است و ارزش

در نمــودار  2مقایســه مبــادالت صــورت گرفتــه میان افغانســتان و

واردات این کشور نسبت به صادرات بسیار بیشتر است.

نمودار  .2مبادالت تجاری میان افغانســتان و جهان  2008تا ( 2020هزار دالر)

منبع :سایت Trade map
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بیشــترین مقدار واردات افغانســتان متعلق به سال  2012با ارزش

هســتند .هرچنــد کــه در افغانســتان اکثریت جمعیت اهل تســنن

 7/794میلیارد دالر و بیشــترین میزان صادرات این کشــور مربوط

میباشــند ،اما اقلیت شــیعه نیز جمع کثیری از آن را تشــکیل داده

به ســال  2020با ارزش  1،242میلیارد دالر بوده اســت .بیشترین

اســت .بدلیل این همسایگی و اشتراکات ،بازار افغانستان همواره

مقــدار واردات ایــن کشــور در ســال  ،2020مربــوط بــه محصــوالت

برای ایران فرصت مناســبی جهت داد و ستد خارجی بوده است.

صنعت آسیاب ،مالت ،نشاسته و ...به ارزش  563/6میلیون دالر

در نمــودار  3مقایســه مبــادالت صــورت گرفتــه میان افغانســتان و

و بیشتریــن میــزان صــادرات این کشــور در ســال  ،2020صادرات

ایران در دوره  2001تا  2018براساس داده های آماری هر دو كشور

میوه ،آجیل و ...به ارزش  556/2میلیون دالر بوده اســت›.

نشــان داده اســت .طبــق آمــار تریــد مــپ عمــده ایــن داد و ســتدها

 .4-2بررسی تعامالت تجاری ایران و افغانستان

مربوط به صادرات کاالهای ایرانی به افغانستان است.

کشــور ایران و افغانســتان دارای  930کیلومتر مرز مشــترک بوده
و دارای اشــتراکاتی نظیر فرهنگ ،مذهب و همچنین زبان مشترک

نمودار  :3مبادالت تجاری میان افغانســتان و ایران  2001تا ( 2020هزار دالر)

منبع :سایت Trade map

هرچنــد که ارزش داد و ســتد صــورت گرفته میان این دو کشــور از

کننــده ایرانــی در دوره  2001تا  2018و افغانســتانی در دوره 2008

نظــر منابــع داده هــای دو كشــور متفاوت بــوده اما طبــق اطالعات

تــا  2019اســت .بیشــترین مقــدار واردات ایــن کشــور از دیــدگاه

منابــع افغانســتانی نیــز ،ارزش دالری صــادرات ایــران بــه کشــور

منبــع ایرانــی ،در ســال  2011به میــزان  2،901،175هــزار دالر و در

افغانســتان بیش از واردات آن بوده است.

مقابــل بیشــترین مقــدار واردات ایــن کشــور از منظر منبــع آماری
افغانســتان ،در ســال  2015معــادل  1،807،982هــزار دالر بــوده

 .5-2بررسی واردات افغانستان از ایران

است.

در نمودار  4روند کل تغییرات واردات افغانســتان از کشور ایران،
ارائه شــده كــه منعکــس کننــده مقادیر ،از منظــر دو منبع منتشــر
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نمودار  .4روند تغییرات کل واردات افغانســتان از ایران  2001تا ( 2020هزار دالر)

منبع :سایت Trade map

در ســال  ،2016افغانســتان ،بــا یــک پلــه صعــود در مقابــل دیگــر

ارائــه شــده اســت و انعکاس دهنــده مقادیــر صــادرات ،از منظر دو

کشــورها ،هفتمین بــازار مقصد کاالهــای ایران به حســاب میآمد

منبع آماری ایران از سال  2001تا  2018و افغانستان در دوره دوازده

درواقع ایران طی سالهای  2015تا  2017با تصرف  25تا 30درصد

ساله  2008تا  2019است.

از بازار افغانستان ،نخستین کشور صادر کننده به این کشور بود.

بیشترین میزان صادرات کشور افغانستان به ایران از دیدگاه منبع
ایرانــی ،در ســال  2013بــه میــزان  34،626هــزار دالر و در مقابــل

 .6-2بررسی صادرات افغانستان به ایران

بیشــترین مقدار صادرات این کشــور از منظر منبع افغانســتان ،در

در نمودار  5روند کل تغییرات صادرات افغانستان به کشور ایران،

سال  2009معادل  41،277هزار دالر بوده است.

نمودار  .5روند تغییرات کل صادرات افغانســتان به ایران  2001تا ( 2020هزار دالر)

منبع :سایت Trade map
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 .7-2مبادالت انرژی افغانستان و جهان

حجــم بــاالی واردات در مقایســه بــا صــادرات آن بــوده و بیشــترین

در نمــودار  6مقایســه مبــادالت صــورت گرفتــه میان افغانســتان و

میزان واردات با  2،111،820هزار دالر متعلق به ســال  2011میالدی

جهان در زمینه سوختهای فسیلی و مشتقات آن طی دوره سیزده

اســت .بیشــترین میزان صادرات سوختهای فســیلی و مشتقات

ســاله  2008تــا  2020ارائه شــده اســت .ایــن نمودار نشــاندهنده

آن در ســال  2018میالدی برابر با  89،390هزار دالر بوده است.

نمودار  .6واردات و صادرات ســوختهای فسیلی و مشتقات آن از ایران  2008تا ( 2020هزار دالر)

منبع :سایت Trade map

بیشتریــن مقدار واردات انرژی این کشــور در ســال  2020مربوط

کشــور در ســال  2020از ایــن بخــش ،صــادرات  515,999تــن
2

بــه واردات  14,388,587مــگاوات واتســاعت بــرق  1بــه ارزش

زغالســنگ و ســوختهای جامــد مشــابه زغالســنگ بــه ارزش

 171.759هــزار دالر بــوده اســت .بیشتریــن میزان صــادرات این

 43,255هزار دالر بوده است.

نمودار  .7ســهم واردات فرآوردههای نفتی افغانستان به تفكیك كشور

منبع :سایت Trade map
1. Electrical energy
2 .Coal; briquettes, avoids and similar solid fuels manufactured from coal
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نمودار  .8سهم واردات گاز افغانستان به تفكیك كشور

منبع :سایت Trade map

 .8-2مبادالت انرژی افغانستان و ایران

 605،627هــزار دالر و در مقابــل بیشــترین مقــدار واردات ایــن

در نمــودار  9رونــد کل تغییــرات واردات ســوختهای فســیلی و

کشــور از منظــر منبــع آمــاری افغانســتان ،در ســال  2015معــادل

مشتقات آن از کشور ایران ،ارائه شده كه منعکس کننده مقادیر،

 821،118هزار دالر بوده اســت .میزان واردات این کشــور در سال

از منظر دو منبع آماری ایرانی در دوره  2001تا  2018و افغانستانی

 2019از ایــران در این بخش ،واردات  635,763تن بنزین و نفت

در دوره  2008تا  2019اســت .بیشترین مقدار واردات سوختهای

بدست آمده از مواد معدنی قیری (به استثنا نفت خام) به ارزش

فســیلی این کشور از دیدگاه منبع ایرانی ،در سال  2018به میزان

 286,004هزار دالر بوده است.

1

نمودار  .9واردات ســوختهای فسیلی و مشتقات آن از ایران  2008تا ( 2020هزار دالر)

منبع :سایت Trade map
)1. Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (excluding crude

16

 -3نتیجهگیری

عــاوه برایــن ،جمهــوری اســامی ایــران در طر حهــای جدیــد

نظــر بــه ویژگیهای منطقهای و همســایگی ایران و افغانســتان و

بازارچههای مرزی بویژه منطقه ویژه اقتصادی مشترک دوغارون

با توجه به آنکه افغانســتان بیش از  90درصد نیاز داخلی خود را

و شــهرک صنعتــی هــرات و افزایــش ســرمایه گــذاری در خطــوط

از طریق واردات تامین میکند و از طرفی با توجه به بازار مصرفی

تولیــدی صنایــع متوســط و کوچــک افغانســتان نیــز نقشــی مؤثــر

و رو به رشــد آن ،همچنین نســبت بــاالی واردات به صادرات این

ایفامــی کنــد .توافــق نامــه چابهــار و همکار یهــای ســه جانبــه

کشــور و ویژگیهــای فرهنگــی ،مذهبــی و زبــان مشــترک ،امــکان

ترانزیتــی ایــران ،هند و افغانســتان با هدف اتصال آســیای میانه

مبادالت بیشــتر ایران با کشــور افغانســتان را فراهم كرده است.

بــه بازارهای بیــن المللی نیــز یکی از مهمترین طرحهای مشــترک

بــا در نظــر گرفتــن نیــاز وارداتــی فرآوردههــای نفتــی افغانســتان

اقتصادی اســت .افغانســتان کشــوری محصور درخشکی است و

و ســهم بــاالی ایــران در ســالهای گذشــته فرصت مناســبی برای

بنــدر ترانزیتی چابهــار در واقع نزدیکترین و بــه صرفهترین راه به

صــادرات به این كشــور وجــود دارد .بــا توجه بــه نیاز افغانســتان

مرکز افغانســتان برای صادرات و واردات کاال محسوب میشود.

بــه واردات بــرق در چند ســال اخیر ،امکان همــکاری میان این دو

در مقابل این همکاریها ،افغانســتان نیز برای رسیدن به یک تراز

کشــور بــرای صادرات برق به افغانســتان نیز وجــود دارد ،اما باید

تجــاری برابــر باید درخصوص صادرات کاالهای اســتراتژیک خود

جوانب تامین برق داخلی و نداشــتن خاموشــی برای کشور را نیز

از جملــه ســنگهای طبیعــی و معدنــی بــه یــک تفاهم مشــترک با

در نظر گرفت.

ایران برسد.
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بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  8اکتبر 2021

جلسه اوپک پالس و عدم تسریع در افزایش تولید نفت
مهدی يوسفی
در هفتــه منتهــی بــه  8اکتبــر  2021متوســط قیمــت نفتخامهــای

دوبــی در بازار تك محمولــه با  3/7درصد افزایش نســبت به هفته

شــاخص برای چهارمین هفته متوالی روند صعودی داشــت .ســبد

ماقبل به  78/99دالر در بشكه رسید .در همین دوره زمانی قیمت

اوپك با  3/1درصد افزایش نسبت به هفته ماقبل در سطح 79/89

نفتخام وســتتگزاس با  4درصد افزایش نســبت به هفته ماقبل

دالر در بشــكه قرار گرفت و متوسط هفتگی نفت برنت موعد دار با

به  78/33دالر در بشكه رسید.

 4/6درصد افزایش به  82/20دالر در بشكه رسید و قیمت نفتخام
جدول  .1تغییرات هفتگی نفتخامهای شاخص
تغییرات نسبت به
سبد اوپك
هفته قبل(درصد)

(دالر در بشكه)

وست تگزاس

تغییرات نسبت به
هفته قبل(درصد)

برنت موعددار

تغییرات نسبت به
هفته قبل (درصد)

هفته منتهی به10سپتامبر2021

71.52

-0.3

68.96

-0.2

72.06

-0.8

هفته منتهی به17سپتامبر2021

73.63

3.0

71.62

3.9

73.62

2.2

هفته منتهی به24سپتامبر2021

74.65

1.4

72.15

0.7

75.02

1.9

هفته منتهی به  1اکتبر 2021

77.47

3.8

75.3

4.4

78.56

4.7

هفته منتهی به  8اکتبر 2021

79.89

3.1

78.33

4.0

82.2

4.6

هفته

در  8اکتبــر  2021در بــازار فیوچــر و در بــورس آیــس ،قیمــت نفــت

قیمــت قــرارداد ماه اول وســت تگزاس  79/35دالر در بشــکه بود

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

کــه نســبت به قــرارداد مــاه چهارم بــه مقــدار  2/04دالر در بشــکه

 82/39دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم به

بیشــتر بود .وضعیت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنست که

مقدار  2/25دالر در بشــکه باالتر بود .قیمت نفت وســت تگزاس

رشد تقاضا بیش از رشد عرضه است و بازار با کمبود عرضه مواجه

در بــورس نایمکــس نیــز در وضعیــت بکواردیشــن قــرار داشــت و

بوده و از ذخیرهسازیها برداشت میشود.

نمودار .1قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  8اکتبر 2021

18

در هفتــه منتهــی بــه  8اکتبــر  2021عوامــل مختلفــی در نوســانات

 .4در هفت روز منتهی به  5اکتبر خالص وضعیت خرید بورس بازان در

قیمــت نفت موثر بــود كه در ذیل بــه مهمترین آنها بــه تفكیك عوامل

بازار نایمکس با  20189قرارداد افزایش به  278106قرارداد رسید؛

تضعیفكننده و تقویت كننده اشاره میشود.

 .5جلســه اوپک پالس در  4اکتبر برگزار شــد و توافق شد که همچنان
به برنامه افزایش تولید ماهانه  400هزار بشکه در روز ادامه دهند،

تقویت کننده:
 .1پیشبینی رشد باالتر تقاضا نسبت به عرضه نفت و کاهش اثرات
مــوج جدید ویــروس کرونای دلتا بــا برنامههای واکسیناســیون در
ســطح جهان و عــدم نیاز به محدودیتهای شــدید ســال گذشــته
برای مهار آن .بر اساس برآوردهای اوپک ،حداقل در طی ماه اکتبر
و نوامبــر  2021بــازار بــه ترتیــب بــا  1/2و  0/9میلیون بشــکه در روز
کمبود عرضه مواجه خواهد بود و از ذخیرهسازیها برداشت خواهد
شــد و کاهــش ســطح ذخیرهســازی هــا به خصــوص ســوختهای
زمســتانی نظیــر نفت حرارتی باعــث تقویت بیشــتر قیمت خواهد
شد؛
 .2بر اســاس گــزارش اداره اطالعات انرژی آمریــکا در هفته منتهی به
 1اکتبر تولید این کشــور با  200هزار بشــکه در روز افزایش به 11/3
میلیون بشــکه در روز رســید که هنوز  200هزار بشــکه در روز کمتر
از سطح تولید قبل از طوفان آیدا است؛
 .3افزایــش قیمــت گاز و زغــال ســنگ و پیشبینــی اســتفاده از
فرآوردههــای نفتی نظیر نفت کــوره ،گازوئیل و پروپان به جای گاز
طبیعــی و زغــال ســنگ .قیمــت گاز درآمریــکا بــه بیــش از  5دالر در

ایــن در حالیســت کــه اکثر تحلیلگــران این مقــدار افزایــش را کمتر
از مقــدار رشــد تقاضــا برآورد میکننــد .الزم به ذکر اســت که اوپک
پــاس در روز  18ژوئیــه توافق کرد که از ماه آگوســت تا پایان ســال
 2021ماهانه  400هزار بشــکه در روز تولید خود را افزایش دهد؛
 .6در  6اکتبــر وزیــر انــرژی آمریــکا بــه مجله فیننشــال تایمــز گفت که
ایــن وزارتخانــه در حال بررســی اســتفاده از ذخایر اســتراتژیک و
بررســی مجدد لغو صادرات نفت خام آمریکا برای باالنس عرضه و
تقاضــا در آمریکا و جلوگیری از افزایش قیمت بنزین اســت ،اما در
 7اکتبر سخنگوی وزارت انرژی آمریکا اعالم کرد در حال حاضر این
وزارتخانه برنامهای برای اســتفاده از ذخایر استراتژیک نفت این
کشــور بــرای جلوگیری از افزایــش قیمت نفت ندارد .عــاوه بر این
گمانهزنــی هــای مربوط به بررســی مجدد ممنوعیــت صادرت نفت
خام آمریکا را رد کرد.
تضعیف کننده:
 .1نگرانی نســبت شــیوع موج های جدید ویروس کرونا و تاثیرگذاری
بر روند در حال رشد تقاضای نفت؛

میلیون بی تی یو و در انگلستان به حدود  33دالر در میلیون بی تی

 .2انجمــن نفــت آمریــکا اعــام کــرد کــه در هفتــه منتهــی بــه  1اکتبــر

یو رسیده است .سوئیچ کردن صنایع از گاز به فرآوردههای نفتی و

ذخیرهســازی های نفت خام آمریکا  0/951میلیون بشــکه افزایش

افزایش سرمای زمستانی میتواند باعث تقاضای اضافی برای نفت

یافتــه اســت .عالوه بر ایــن اداره اطالعــات انرژی آمریــکا نیز اعالم

حدود  500هزار بشکه در روز شود .البته برآوردها در مورد تقاضای

کــرد کــه در هفتــه منتهی بــه  1اکتبــر ذخیرهســازی های نفــت خام

اضافی برای نفت ناشــی از ســوئیچ کردن صنایع و نیروگاهها از گاز

ایــن کشــور  2/345میلیون بشــکه افزایــش یافته و بــه 420/887

به فرآوردههای نفتی متفاوت اســت و در تحلیلهای مختلف بین

میلیون بشــکه رســیده اســت ،در حالی که پیشبینی میشــد 300

 300هزار تا یک میلیون بشــکه در روز ذکر شده است؛

هزار بشکه کاهش یابد؛

نمودار .2روند هفتگی ذخیرهسازیهای آمریکا(میلیون بشکه)
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 .3تقویت ارزش دالر .شــاخص ارزش دالر در هفته منتهی به  1اکتبر
 93/96بود که در هفته منتهی به  8اکتبر به  94/06رســید؛
 .4در هفته منتهی به  8اکتبر  2021تعداد دکل های حفاری فعال در
بخش نفت آمریکا با  5دکل افزایش به  433دکل رســید؛

سپتامبر  2020نیز  18/7درصد کمتر است؛
 .7تعداد شغل های ایجاد شده در بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه
ســپتامبر  194هزار شــغل جدید بود در حالیکه پیشبینی میشــد

 .5بحــران بدهــی در شــرکت اورگرانــد چیــن نگرانــی نســبت بــه

که  500هزار شــغل جدید ایجاد شــود .این در حالیســت که میزان

تاثیرگذاری آن بر سایر بخش های اقتصادی این کشور و بازارهای

شــغل هــای جدید در بخش غیرکشــاورزی آمریکا در ماه آگوســت

مالی جهانی؛

 366هزار شغل بوده است.

 .6بر اســاس آمار منتشــر شده توســط  oilxواردات نفت چین در ماه
ســپتامبر بــا  8/6درصد کاهش نســبت بــه ماه آگوســت به 9/62

20

میلیــون بشــکه در روز رســید ایــن ســطح واردات حتــی نســبت به

 .8عربستان سعودی قیمت رسمی فروش نفت خود برای تحویل در
ماه نوامبر برای بازار آســیا ،اروپا و آمریکا را کاهش داد.

سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
تحلیل و بررســی جایگاه سرمایهگذاری حوزه انرژیهای فسیلی در
برنامه راهبردی کسب و کار شركت نفت هندوستان IOC
هدی پناهی نژاد

 -1بيان موضوع:
طبــق توافــق نامــه پاریــس در ســال  ،2019افزایــش دمــای جهانــی
میبایســت تــا اواســط ســال  ،2050بــه میــزان  2درجه ســانتیگراد
محدود شود و انتشارات دی اكسید كربن به صفر نزدیك شود .این
امر مستلزم كاهش مصرف انرژیهای فسیلی است.
علیرغم شــواهد آشــكار از ایجاد تغییرات آب و هوایی ،پشــتیبانی
گســترده بــرای اجرایــی كــردن توافقنامــه پاریس و تالش گســترده
جهت اقتصادی نمودن عرضه پایدار انواع انرژی های پاك ،انتشــار
دی اكسید كربن به طور متوسط طی دوره  2014تا  2019ساالنه 1.3
درصد رشد داشته ولی در سال  2020به علت شیوع پاندمی كرونا،
انتشــارات بــه میــزان  7درصــد كاهش داشــت كــه به نظر میرســد
حداقــل در كوتاهمدت با بازگشــت اقتصاد به شــرایط عادی ،میزان
رشــد انتشــار كربــن مجــددا ًبــه روند افزایشــی خــود ادامه دهــد .با
نگاهی به روند تغییرات سبد مصرف انرژی در جهان ،مشاهده می
گردد كه شرایط گذار انرژی كه پیش از توافقنامه پاریس نیز شكل
گرفته بود ،پس از آن نیز با ســرعت رو به رشدی تداوم یابد.
گــذار انــرژی بــه وضعیتــی اطــاق مــی گــردد كــه رویكــرد حاكــم بــر
صنعــت جهانــی انــرژی از وضعیــت تســلط و تفــوق تولیــد و مصرف
ســوختهای فســیلی (شــامل نفــت ،گاز طبیعی و زغال ســنگ) به
ســمت اهمیت یافتن ســهم و جایگاه منابع انرژی تجدیدپذیر مثل
باد ،انرژی خورشیدی و  ...در سبد مصرف جهانی انرژی انتقال می
یابــد .از اصلیتریــن محركهــای گذار انــرژی ،افزایش نفــوذ منابع
تجدیدپذیر به تركیب عرضه انرژی ،ورود خودروهای برقی و بهبود
در ذخیرهسازی انرژی میباشند.
در این بین در چند ســال اخیر ،بخش انرژی با كمك سیاســتهای
حمایتگرایانه و نوآوری در تكنولوژیها و سیستمها در حال تغییر
بوده اســت .تكنولوژیهای برق تجدیدپذیــر در حال حاضر در بازار
جهانی برای تولید برق به صورت روزافزونی به كار گرفته میشوند.
پــس از افزایش اســتقرار تجدیدپذیرها در ســال ( 2019حدود 176
گیــگاوات افزایــش جهانــی) شــاخصها نشــان میدهنــد كه ســال
 2020ركــوردی را بــرای بــرق بــادی و فوتوولتائیــك خورشــیدی بــه

ترتیب به میزان حدود  71و  115گیگاوات افزایش ،ثبت كرده اســت.
همچنین ركوردهای جدیدی برای برق خورشــیدی فوتوولتائیك كم
هزینه (كمتر از  2ســنت در هر كیلووات ســاعت) ثبت شــده اســت.
برقیســازی خودروها نیــز عالئمی از این گذار را به نمایش گذاشــته
اســت .فــروش جهانــی خودروهــای برقی در ســال  2020نســبت به
 43 ،2019درصد رشد كرده و به  3.2میلیون دستگاه رسیده كه 4.2
درصد از فروش جهانــی خودروهای جدید را به خود اختصاص داده
اســت .با این وجود ،سرعت گذار بسیار كمتر از سرعت مورد انتظار
بــرای رســیدن به اهــداف ترســیم شــده در توافقنامه پاریس اســت.
سیاســتهای جــاری فعلــی تنهــا موجب حفظ ســطح انتشــار فعلی
جهانی با كاهشی خفیف تا  2050خواهد بود .ولی حتی با این وجود،
این سیاستها به صورت كامل اجرا نشده و انتشارات میتوانند به
این ترتیب در طی  3دهه پیش رو به میزان  27درصد افزایش یابند.
پرســش اصلی مطرح در این گزارش این است كه تصمیمات مندرج
در توافقنامه پاریس و به طور كلی شرایط حاكم بر دوره گذار انرژی،
چــه اثری بــرروی راهبرد هــا و برنامههــای بلندمدت ســرمایه گذاری
شــركتهای معظم نفتــی به عنوان یكی از بازیگــران اصلی بازارهای
نفــت و گاز در جهــان گذاشــته اســت .در ایــن گــزارش بــه بررســی
1

راهبردهــا و برنامــه هــای شــركت نفت هندوســتان بعنــوان یكی از
شركت های ملی نفتی فعال در صنعت جهانی انرژی میپردازیم.

 -2تحلیل و ارزیابی:

ریسكهای آب و هوایی شركت نفت هند
تغییــرات آب و هوایــی قــادر بــه ایجاد دامنه وســیعی از ریســكهای
اقتصادی و اجتماعی در ســالهای آتی اســت و اثر كالن مالی برروی
تجــارت دارد .شــركت نفــت هنــد معتقــد اســت كــه یكپارچــه كردن
2

ریسكهای آب و هوایی به چارچوب  ERMو فرآیند تصمیمگیری،
نیــاز این شــركت اســت .به این ترتیب ،شــركت نفت هنــد در تالش
اســت كه نقشه ریســكها و فرصتهای آب و هوایی را ترسیم كند.
این شركت همچنین به دنبال شناسایی ریسكهای اصلی خود نیز
میباشد.
1 .Indian Oil Corporation
2. Enterprise Risk Management
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مقابله با تغییرات آب و هوایی

سال جاری ،این شركت انتشارات مربوط به مصرف محصوالت خود را

شركتنفتهندبهچالشهایآبوهواییمربوطبهعملیاتهایخود

كه به 3حوزه مربوط میشود را نیز انتشار داده است.

آگاه است و به صورتی فعاالنه اقداماتی را برای كاهش ردپای كربن خود

همچنین این شــركت عالوه بر انتشــارات محصوالت در حال تمركز بر

ب و هوایی این شــركت ،كمی
انجام میدهد .اولین قدم در اســتراتژی آ 

كاهشانتشاراتعملیاتیخودنیزمیباشدوتوانستهبهاستانداردسازی

سازیوگزارشگازهایگلخانهایمربوطبهعملیاتهایخوداست.در

شركتیدرگزارشدهیانتشاراتگازهایگلخانهایبرسد.

شــكل  .1انشارات حوزه  11و حوزه 2
 %96انتشارات از منابع
حوزه  1هستند.

2

 %97انتشارات از پاالیشگاه ها و
كارخانه های پتروشیمی تولید می شود.

گذار از یك شركت نفت وگاز به شركت انرژی

(co2ا)20/91 MMT
انتشار عملیات های سال 2020-2021

 -2گــذار به یك شــركت انرژی یكپارچه :شــركت نفت هنــد در حال

شرایط آب و هوایی با نرخی وحشتناك در طی چند سال اخیر تغییر

متنــوع ســازی عملیاتهای خــود از طریــق ورود منابع جایگزین

كرده اســت و شاهد افزایش چشمگیر مالحظات در زمینه گرمایش

انرژی به سبد محصوالت است .در سال 2020این شركت6.23

زمین هســتیم .از نظر جهانی بسیاری از شركتهای مشابه شركت

مگاوات ظرفیت خورشیدی فوتوولتائیك را به ظرفیت خود افزود

نفــت هنــد  ،به انتشــار خالص صفر متعهد شــدهاند .بــه این ترتیب

و كل ظرفیت را به  232.95مگاوات رساند .یكی از اساسیترین

ســوختهای كمكربــن و انرژیهای تجدیدپذیر نقشــی كلیدی را در

حوزههــای تمركز این شــركت ،توســعه بخش ســوخت زیســتی

گــذار انرژیهــای پــاك بازی خواهنــد كرد .در هندوســتان ،اســتقرار

هندوستان است،كه هدف آن اطمینان از امكان پذیری تجاری

انرژیهــای تجدیدپذیــر ،ســوختهای زیســتی از منابــع مرســوم و

این ســوختها همزمان با ارتقای درآمد كشــاورزان ،رسیدن به

جایگزین همانند پسامندها ،فاضالب شهری و تحقیق برای توسعه

مزایای زیســت محیطی چشمگیر و توســعه منابع انرژی داخلی

استقرار تكنولوژی  3 CCUSافزایش یافته است.

برای ایجاد هندوستان متكی به خود است.

بخش نفت و گاز به عنوان عاملی كلیدی برای كاهش اثرات خارجی

 -3تســریع حركت به ســمت بــرق :این شــركت همچنیــن در حال

منفی تغییرات آب هوایی و فجایع طبیعی ناشــی از آن تعریف شده

تالش برای توســعه هیدروژن از طریق تكنولوژی پیل ســوختی

اســت .شــركت نفت هند چهار رویه زیر را برای تغییر از مســیر رویه

در كشور هند است.

معمول انتخاب كرده است:

 -4استقرار CCUS: CCUSها فرصتی مغتنم برای كاهش تغییرات

 -1كربنزداییكسبوكاراینشركت:اینشركتپروژههاییرابرروی

آب و هوایی هســتند .درحال حاضر ،این تكنولوژی هنوز جوان

كارایی انرژی ،انرژیهای تجدید پذیر ،بهبود پاالیش سوختها و

اســت .با در نظــر گرفتن پتانســیل این تكنولوژی شــركت نفت

به روز رسانی فنی برای كاهش انتشارات فعالیتهای خود ایجاد

هنــد در حال انجــام تحقیق و توســعه برروی تكنولــوژی در این

كرده اســت .این تالشها به این شــركت امكان ممانعــت از وقوع

حــوزه اســت .در قدمــی دیگــر ،ایــن شــركت بــا  ONGCبــرای

حدود 10درصدازانتشاراترامیدهد.اینشركتهمچنیندرحال

نگهــداری دی اكســید كربــن جــذب شــده از پاالیشــگاه گجرات

وارد كردن انرژیهای تجدید پذیر به تركیب انرژی خود میباشد.

خود مشاركت كرده است.

4

 .1حوزه  :1شــامل تمامی انتشارات كه مستقیما به عملكرد شركت مربوط است.
 .2حوزه  :2انتشــارات غیرمســتقیم را با تولید گروه ســومی از برق یا انرژی گرمایشی كه شركت برای فعالیتهای خود استفاده می كند به كار می گیرد.
3. Carbon capture utilization and storage
 .4شــركت نفت و گاز دولتی و بزرگترین شركت انرژی هند
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رشد گاز طبیعی

حال تمركز بر تولید و بازاریابی گاز طبیعی هستند.

نقش گاز طبیعی به عنوان سوخت گذار در جهان در حال پررنگ شدن

در همیــن راســتا شــركت نفت هند متعهد به ســرعت بخشــیدن به

اســت .گاز طبیعی میتواند به طور چشــمگیری آالیندههــای هوایی و

گذار به انرژی پاك و جنگ با تغییرات آب و هوایی از طریق وارد كردن

انتشارگازهایگلخانهایراكاهشدهد.درهندوستان،گازطبیعیبه

تجدیدپذیرها ،سوختهایی زیستی و سوختهای با پایه هیدروژن

عنوانسوختیكهپتانسیلرفعنیازكشوروكاهشوابستگیبهزغال

میباشد .این شركت همچنین در حال ساخت زیرساختهای الزم

سنگ و نفت را دارد به كار گرفته می شود .به این ترتیب ،شركتها در

برای تسهیل گذار به سوختهای كمكربن است.

جدول شــماره  .1راهكارهای كاهش انتشار كربن مورد استفاده شركت نفت هند
توسعه گاز طبیعی
ایــن شــركت كاربــرد ســوختهای كــم كربــن ماننــد گاز طبیعــی را در
از تولیــد  1.48میلیــون متریــك تــن معــادل دی اكســید كربــن انتشــارات
از طریــق جایگزینــی ســوختهای مرســوم بــا گاز طبیعــی جلوگیــری شــد

عملیــات پاالیشــی خــود بــه جــای نفــت كــوره ،نفتــا یــا دیــزل ارتقــا داده
اســت .ایــن شــركت از گاز طبیعــی در ســه پاالیشــگاه خــود بــه نامهــای
اســتفاده كــرده اســت .بــه نحــوی  Vadodaraو Mathura, Oanipat
كــه مصــرف گاز طبیعــی نســبت بــه ســال قبــل  25درصــد افزایــش
داشــته اســت
كارایــی انــرژی تالشــی اساســی بــرای كاهــش انتشــارات بــه شــمار

 0.34میلیــون متریــك تــن معــادل دی اكســید كربــن انتشــار از طریــق مــیرود .پروژههــای صرفهجویــی انــرژی كــه در پاالیشــگاهها و
اجــرای پروژههــای كارایــی انــرژی كاســته شــد

كارخانههــای پتروشــیمی در دوره گــزارش دهــی اجــرا شــدند ،پتانســیل
نگهــداری  92589تــن ســوخت پاالیشــگاه اســتاندارد را در ســال دارنــد
جابه جایی از طریق خط لوله
در طــی ســالیان ،تــاش آگاهانـهای بــرای تمركــز بیشــتر بــر روشهــای

از انتشــار 1.04میلیــون متریــك تــن معــادل دی اكســید كربــن از طریــق انتقــال كــم كربــن ماننــد كشــتی و خــط لولــه انجــام شــده اســت .خــط
جایگزینــی خــط لولــه بــه جــای حمــل و نقــل ریلــی اجتنــاب شــد

لولــه  78درصــد انتشــار دی اكســید كربــن كمتــری نســبت بــه خــط آهــن
دارد .همچنیــن خــط لولــه كارایــی بیشــتر و انعطــاف پذیــری باالتــری در
مقابــل اختــاالت آب و هوایــی دارد
ایــن شــركت در تــاش اســت كــه ســبد انرژیهــای تجدیدپذیــر خــود

 0.26میلیون تن معادل انتشــار دی اكســید كربن از طریق جایگزینی
تجدیدپذیرهــا در تولیــد بــرق كاهش یافت

را افزایــش دهــد .ایــن شــركت در حــال حاضــر دارای ظرفیــت تولیــد
 232.95مــگاوات بــرق تجدیــد پذیــر اســت .در ســال  2020-21ایــن
شــركت  329گیــگاوات ســاعت بــرق تجدیدپذیــر جهــت مصــرف خــود و
همچنیــن بــرای عرضــه بــه شــبكه تولیــد كــرد
ایــن شــركت در تــاش اســت از طریــق كاشــت درخــت ،بــه جمــع آوری

 0.05میلیــون تــن معــادل انتشــار دی اكســید كربــن از طریــق كاشــت
درخــت جمــع آوری شــده اســت

دی اكســید كربــن بپــردازد .تــا  31مــارچ  ، 2021میــزان درختهــای
كاشــته شــده توســط ایــن شــركت معــادل  2400000درخــت بــود .ایــن
شــركت همچنیــن در حــال انجــام مطالعــات امــكان ســنجی بــرای
در پاالیشــگاه گجــرات اســت  CCUSپروژههــای بــزرگ

ابتكارات جدید برای كاهش ردپای كربن محصوالت

شــركت نفــت هند بــاور دارد كه حمایــت از گذار انرژیهــای پاك در

دانشمندان از تمامی نقاط جهان بر كنترل گرمایش زمین به میزان

آمــاده شــدن بــرای آینده یــك الــزام و ضروری اســت .ایــن وضعیت

كمتــر از  1.5درجه ســانتی گــراد تاكید دارند .شــركتها در این بین

همچین فرصتهای تجاری جذابی را برای شركت ایجاد میكند .از

در حال تعیین اهداف جاه طلبانهای هســتند .اقداماتی كه توسط

اینرو شركت نفت هند همچنین از تحقیق و توسعه برای گسترش

شــركتهای نفــت وگاز انجــام میگیــرد در دو دســته طبقهبنــدی

و تجاریسازی راهكارهای انرژی پاك بهره میگیرد.

میشــوند :كربــن زدایی فعالیتهای خود و تســریع به ســمت گذار
انرژیهای پاك.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
گاز طبیعی یك ســوخت فســیلی پاكتر اســت كه میتواند در مسیر

 -3جمعبندی و نتیجهگیری

رسیدن به انتشار خالص صفر كمك رسان باشد .این شركت مفتخر

تغییــرات آب و هوایی یكی از مســائل تعیین كننــده دوران حاضر به

اســت كه این ســوخت را در هندوستان ارتقا می بخشد .گاز طبیعی

شــمار میرود .در حال حاضر ،جهان در مقابل چالشــی دو گانه برای

به بیش از  70مشتری صنعتی از بخشهای مختلف شامل نیروگاه،

پاســخگویی بــه تقاضای روبه رشــد انــرژی همزمان با انتشــار كمتر و

پاالیشگاه پتروشیمی و غیره ارائه میشود .این شركت ظرفیت گازی

كمترین اثرات زیســت محیطی قرار گرفته اســت .در طی چند ســال

ســازی مجــدد را در ترمینالهــای  LNGمختلــف در ســاحل غربــی و

گذشــته ،چندیــن كشــور اهــداف جــاه طلبانــه ای را برای رســیدن به

جنوبــی ایجــاد كــرده و در تــاش اســت كــه ظرفیت خــود را تــا 2030

انتشــار خالــص صفــر تــا  2050برای خــود ترســیم كردهانــد .چندین

دو برابر ســازد .این شــركت همچنین در حال همكاری با ســازندگان

شــركت معظم نفتی نیز به این كمپین پیوســتهاند .برای رســیدن به

اتومبیل برای توسعه خودروهای  LNGسوز است.

این اهداف ،اقتصادهــای عمده به همراه بخش خصوصی به دنبال

انرژیهــای تجدیــد پذیــر :بــرای كاهــش وابســتگی هندوســتان به

سرمایهگذاری در انرژیهای پاك بودهاند .صنعت نفت و گاز نقشی

واردات  ،LPGاین شــركت یك آزمایشــگاه آشپزی خورشیدی را دایر

كلیدی در این فرآیند به خود اختصاص داده اســت .آشكار است كه

كرده اســت .این آزمایشــگاه در تالش برای یافتــن راهكارهای انجام

فشاری روبه رشد از طرف سهامداران بر شركتهای نفتی در سطح

آشپزی خورشیدی داخل منزل با مطالعات پایلوت است.

جهــان برای رســیدن بــه اهداف زیســت محیطی و رســیدن بــه گذار

سوختهای برپایه هیدروژن :هیدروژن نقشی چشمگیر در آینده

انرژیهای پاك وجود دارد.

هند خواهد داشــت .هیــدروژن میتواند به برق تبدیل شــده و با گاز

با توجه به این توضیحات ،شركت نفت هند در حال بازسرمایهگذاری

طبیعی برای كربن زدایی شبكههای گاز طبیعی موجود تركیب شود.

در فرآیندهایی اســت كه با میزان انتشــار كم كربن ،آینده پایدارتری

این شــركت نقشــی پیشــرو در توســعه هیدروژن كشــور هنــد دارد.

را شــكل دهند .این شركت به دنبال گسترش سوختهای زیستی،

پاالیشــگاههای این شــركت از هیدروژن برای واحدهای پتروشیمی

تجدیدپذیرهــا و هیدروژن در بخش انرژی اســت تــا به این ترتیب از

خود به عنوان خوراك استفاده میكنند.

انتشار گازهای گلخانهای كاسته و محصوالتی را به بازار معرفی كند

بیواتانول :این شركت در فرآیند شكلدهی به اولین پاالیشگاه تولید

كه به مشتریانش امكان كمرنگ كردن ردپای كربن خود را بدهد .الزم

گاز به بیواتانول با همكاری شركت آمریكایی  LanzaTechاست.

به ذكر است كه مقایسه برنامه شركت ملی نفت هند با شركتهای

بیو دیزل از روغن استفاده شده :این شركت همچنین اولین عرضه

معظــم نفتــی كــه در سلســله گزارشــات پیشــین مــورد بررســی قرار

بیو دیزل تولید شــده از بازیافت روغن مصرفی آشپزی را در ترمینال

گرفتهانــد نشــان میدهــد كه ایــن شــركت علیرغم داشــتن اهداف

 Tkrikalanداشته است.

جاهطلبانه ،برنامه مدونی همچون شركتهای معظم برای رسیدن

بیوگاز كمپرس شــده :بیوگاز كمپرس شده از فضوالت ارگانیك تولید

به اهداف خود تعریف نكرده اســت و بیش از تالش خود را به شــكل

شــده و جایگزینی برای  CNGبه شــمار میــرود .كل چرخه عمر گازهای

كلی برای كاهش تولید انرژیهای فســیلی ،سرمایهگذاری عمیقتر

گلخانه بیومتان در مقایسه با گازطبیعی  80تا  85درصد است .چرخه

و گســتردهتر در گاز طبیعــی ،انرژیهــای تجدیدپذیــر ،هیــدروژن و

عمــر گازهــای گلخانــه ای از جملــه دی اكســید كربن،شــامل چرخه ای

ســوختهای زیستی صرف كرده است .از این منظر میتوان در نظر

بیوژئوشیمیاستكهفرآیندمداومتركیبوآزادسازیكربنواكسیژن

داشت كه در صورت رفع تحریمها ،جمهوری اسالمی ایران به عنوان

را در میــان زیســت كــره ،خــاك كــره ،آب كره و خــاك ســپهر و جو زمین

كشــوری بــا ذخایر عظیم نفــت و گاز میتواند برروی همــكاری با این

توصیفمیكندودرآنانرژیوحرارتذخیرهودفعمیگردد.اینچرخه

شــركت بیشــتر از شركتهای معظم برای ســرمایهگذاری به ویژه در

نقش مهمی بر گرم شــدن زمین داد .این موضوع بیانگر اهمیت تولید

بخش گاز حساب باز كند.

و بازاریابی این محصوالت برای رسیدن به انتشار خالص صفر است.

منابع و مأخذ:
• Energizing India responsibly and sustainably, Sustainability report, 2020-21, Indian Oil Company.
• https://iocl.com/green-fuel-alternatives.
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محیط زیست و فناوری

بررســی رویکرد صادرات  LNGکربن خنثی در تجارت جهانی گاز
در راستای رژیمسازی کاهش انتشار کربن
ندا علمالهدی
آســیایی اســت .اما  LNGکربن خنثیدقیقا ًچیســت؟ چــرا خریداران

 -1مقدمه
 LNGدر بین منابع نفتی در بخش نفت و گاز که بیشــترین انتشــار را
دارند ،قرار میگیرد .انتشارات قابل توجهی از طریق احتراق گاز برای
انجــام فرآیند مایعســازی ایجاد میشــود و میزان قابــل توجهی CO2
قبل از ورود به نیروگاه عمال به جو منتقل میشود .این امر خریداران
 LNGرا وادار میکنــد تــا ردپای کربن  LNGرا به دلیل افزایش تقاضای
این محصول تحت بررســی بیشــتری قرار دهند .اکنون جهان شاهد
تحویل محمولههای خنثی از کربن در جهان باالخص به چندین بازار

تمایل زیادی برای حمل محموله های ســبز نشان میدهند؟ و تامین
کنندگان چگونه به این خواســته پاسخ می دهند؟ برای درک بیشتر،
باید در مورد  LNGکربن خنثی  -یا سبز – بیشتر بحث کرد.
انتشــار کربن مربوط به تولید باالدســتی ،مایعســازی ،حمــل و نقل و
پاییندســتی اســت .نمودار زیر شــدت انتشــار کربن را در کل زنجیره
عرضــه  LNGنشــان میدهد .همانطور که مشــهود اســت بیشــترین
سهم شدت کربن در تأمین  LNGمربوط به بخش پاییندستی است.

نمودار .1شدت کربن زنجیره تامین LNG

Source: The Carbon-Neutral Lng Market: Creating A Framework For Real Emissions Reductions, Energypolicy. Columbia.Edu | July 2021
بــه منظــور اجــرای موفقیتآمیز اســتراتژیهای کربنزدایــی زنجیره

«کربــن خنثــی» بــه ایــن معنــا نیســت کــه محمولــه  LNGهیــچ

عرضــه  LNGیــک ســری برنامهها بایــد عملیاتی شــوند ،از جمله این

آالیندگــی ایجــاد نمیکند.کربــن خنثــی بدین مفهوم اســت که یک

موارد میتوان به مکانیزمهای قیمتگذاری کربن و افزایش دسترسی

محصــول یــا یک شــرکت هراندازه دیاکســیدکربن روانه اتمســفر

بــه حمایــت دولــت و اســتفاده از فناوریهایی کــه اکنون مقــرون به

کــره زمیــن مینمایــد ،بــه همــان انــدازه از میــزان دیاکســیدکربن

صرفه نیســتند اشــاره كــرد .همانطور که بیــان گردید ،رشــد صنعت

انتشاریافته میکاهد و به حاصل جمع انتشار کربن صفر میرسد.
ایــن کار معمــوال ًاز طریق برنامههــای جبران کربن یــا تأمین اعتبار

انرژی در جهان ایفا نموده است و از سوی دیگر نوع چگونگی برخورد

پروژههای پایدار و زیستمحیطی انجام میشود تا بهاندازه کربن

صنعــت با مســئله کربنزدایی میتواند موفقیت ایــن برنامهها را در

منتشرشــده ،برنامههــای جبرانــی گوناگــون اجــرا گــردد .در ایــن

دهههای آینده رقم بزند.

میان اندازهگیری انتشــارات نیز یک چالش بزرگ است.

 LNGاز دهههای گذشته نقش مهمی در برآوردن تقاضای روزافزون

1

 . 1بایــد در نظــر داشــت کــه کربــن خنثی به این معنی نیســت که محموله  LNGانتشــارصفر تولید کنــد ،بلکه فروشــندگان  LNGمیتوانند با جبران تمام یا بخشــی از
انتشــار گازهای گلخانهای خود یا اســتفاده از اعتبارات کربن ،انتشــار گازهای گلخانه ای خود را متعادل کنند که احیای جنگل ،جنگلکاری یا دیگر پروژه های سبز
را میتوانند تقویت نمایند.
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کربــن در زنجیره ارزش و گازهای گلخانهای به یک بخش مهم تجارت

گازهایگلخانهایمانند CO2بهطوریکنواختدرجوپراکندهمیشوند،
اینبدانمعنیاستکهغلظتگازهایگلخانهایتقریبا ًدرسراسرجهان

 LNGتبدیل شده و مفهوم LNGکربن خنثی را ایجاد نموده است.

یکسان است .در نتیجه ،از نظر غلظت جهانی گازهای گلخانهای و اثر

در تجارت LNGکربن خنثی  ،انتشار گازهای گلخانهای ناشی از عرضه

گازهای گلخانهای ،مهم نیست که در چه نقاطی از کره زمین تولید یا از

و مصــرف ،از طریــق پروژههای کاهش گازهای گلخانــهای و جمعآوری

آنجلوگیریمیشود.بنابراین،انتشارهاییکهنمیتوانازآنهادرمحلی

متان محاســبه و جبران میشــود .در حال حاضر  LNGخنثی از کربن

جلوگیریکرد،میتوانندباپروژههایجبرانکربندرمکاندیگریجبران

بخش کمی از تجارت جهانی LNGرا تشکیل میدهد و تنها 14محموله

شوند.بهعنوانمثال،اینکاررامیتوانباحفاظتازجنگل،جنگلکاری

از زمان فروش اولین محموله آن در سال 2018به صورت شفاف از نوع

یــا گســترش انرژیهای تجدیدپذیر انجــام داد .در این گزارش ســعی بر

کربنخنثیمعاملهشدهاست،درحالیکهبیشاز 5000محموله LNGدر

ایناستتاباورودبهدنیای LNGکربنخنثی،بحثکاهشانتشارکربن

سراسر جهان تنها در سال 2020تحویل داده شده است.

ازاینحوزهواثرآنبرتجارتجهانیگاز موردتحلیلوبررسیقرارگیرد.

بــا توجه به این شــرایط ،زمینههای بهبود تجــارت LNGکربن خنثی

1

2

مهیا شــده اســت.تهیه مشــوقهای کربنی ،انتشــار گازهای طبیعی و

 .2ارزیابی گزارش :نکات محوری

 LNGرا نفــی نمیکنــد و برایــن اســاس اتخاذ جبرانکنندههــا باید با

دولتها و شــرکتها مصمم برای بــه خدمتگرفتن گزینههایی برای

کاهش گســتردهتر و عمیقتر شــدت انتشــار این سوختهای فسیلی

کربنزدایی سیستمهای انرژی هستند و انتشار گازهای گلخانهای از

همراه باشــد تا اطمینان حاصل شــود که آنها برای برآوردن تقاضای

گاز طبیعی و  LNGنگرانیها را بیشــتر خواهد کرد ،زیرا پیشبینیها

روزافزون انرژی بدون به خطرانداختن شرایط جهانی ،مناسب باقی

بر این است که حتی با پیشرفت انرژیهای تجدیدپذیر ،گاز همچنان

میمانند و تالشها برای کاهش انتشارات ادامه دارد.

بــه عنوان منبــع تأمین نیاز جهانی باقی خواهــد ماند و هچنان نقش

بــا درنظر گرفتن ایــن امر در کنار نقش مهمی کــه  LNGو گازطبیعی در

برجســتهای در ترکیــب انــرژی جهــان بــازی خواهد کــرد .اما بســیاری

برآوردن تقاضای انرژی در بخشــهای کلیدی جهان در طــول دوره گذار

ازکشــورها بــا وجــود کمتر بــودن و جبــران انتشــار گاز طبیعــی و LNG

انرژی ایفا میکند ،مشخص میشود که باید تالش شود میزان انتشار

علیرغم تقاضای در حال افزایش انرژی باز هم انگیزه كمی برای ترجیح

گازهای گلخانهای در سراسر زنجیره ارزش آن کاهش یابد که این مهم

دادن گاز طبیعی به منابع سوختی دیگر با انتشار باال كه ارزان قیمتتر

از طریق کاهش نشــت ،بهکارگیری فناوری مایعســازی با شدت کمتر

هســتند( مانند زغالســنگ) دارند .بــا این حال بحث در مورد شــدت

کربن و همچنین جبران انتشارات محقق میشود.

تصویر  .1کاهش انتشــار گازهای گلخانهای و جبران انتشار کربن

Source:Offshore Energy, Oman LNG, 2021
 . 1شرکتهای دارای زنجیره ارزش  LNGمیتوانند انتشار گازهای گلخانهای را به طرق مختلف کاهش دهند .به عنوان مثال ،با استفاده از بیوگاز به عنوان مواد اولیه؛
با کاهش انتشار گازهای گلخانهای از بخش باالدستی ،خط لوله و تأسیسات مایع سازی .با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر برای تأمین واحدهای مایعسازی؛
به ترتیب ،با اســتفاده از جذب و ذخیره کربن (،)CCSیا جذب ،بهرهبرداری و ذخیرهســازی کربن( )CCUSبا تزریق مجدد .CO2
2. THE CARBON-NEUTRAL LNG MARKET: CREATING A FRAMEWORK FOR REAL EMISSIONS REDUCTIONS, ENERGYPOLICY. COLUMBIA.EDU | JULY 2021
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همانطــور کــه بیان شــد از بیــن  14محمولــه LNGکربن خنثــی که به

نشــان میدهد که همه محمولهها به جز دو مورد از  14مورد توســط

صورت شــفاف معامله شــده اســت ،شــركت شل شــش مورد از این

خریداران آسیایی ( چین ،هند،ژاپن ،کره جنوبی و تایوان) خریداری

ســبد جهانــی  LNGرا تأمیــن کــرده اســت و بقیــه متعلــق بــه توتال و

شــده و دو محموله دیگر توسط شل برای تحویل به اروپا (گازپروم و

 JERAهرکدام یک محموله به ترتیب از میدان  Ichthysدر استرالیا

 )Cheniere Energyبوده است.

و میادین ساحلی و فراساحلی ابوظبی تأمین شده است .جدول زیر
جدول  .1تغییر در تقاضای گازطبیعی بین سالهای 2020-2050
پوشش

تاریخ

حجم

عرضهکننده

منبع

خریدار

مقصد

06/18/19

یک محموله

شل

استرالیا

توکیوگاز

ژاپن

06/18/19

یک محموله

شل

استرالیا

انرژی GS

کره جنوبی

06/27/19

یک محموله

JERA

بیان نشده

هند

03/04/20

یک محموله

شل

روسیه

CPC

تایوان

11/18/20

یک محموله

شل

نیجریه

CPC

تایوان

06/22/20

دو محموله

شل

استرالیا

CNOOC

چین

09/29/20

یک محموله

توتال

-

CNOOC

چین

03/01/20

یک محموله

میتسوی

روسیه

هاکویدو

ژاپن

03/01/20

یک محموله

گازپروم

شل

انگلیس

03/01/20

یک محموله

RWE

استرالیا

POSCO

کره جنوبی

WTT

04/09/21

یک محموله

Mitsubishi/

ایاالت متحده

DGI

آمریکا

توهو گاز

ژاپن

بیان نشده

04/16/21

یک محموله

بیان نشده

-

سنگاپور

WTT

05/05/21

یک محموله

Cheniere

اروپا

بیان نشده

امارات متحده
عربی

ایاالت متحده
آمریکا

انتشار

ثبت جبران کربن

چرخه کامل

تایید استاندار

عمر

)(VCSکربن

چرخه کامل

تایید استاندار

عمر

)(VCSکربن

چرخه کامل

مکانیسم توسعه

عمر

)(CDMپاک

چرخه کامل

تایید استاندار

عمر

)(VCSکربن

چرخه کامل

تایید استاندار

عمر

)(VCSکربن

چرخه کامل

تایید استاندار

عمر

)(VCSکربن

چرخه کامل

تایید استاندار

عمر

)(VCSکربن

چرخه کامل
عمر

بیان نشده

چرخه کامل

تایید استاندار

عمر

)(VCSکربن
تایید استاندار
)(VCSکربن
بیان نشده
تایید استاندار

پاویلیون
انرژی

و )(VCSکربن
استانداردهای
زیستمحیطی ،جامعه
و تنوع زیستی

ایاالت متحده
آمریکا

شل

بیان نشده

Source: 1. The Carbon-Neutral Lng Market: Creating A Framework For Real Emissions Reductions, Energypolicy. Columbia.
Edu | July 2021.
2. Characteristics, Drivers Of Emerging Carbon-Neutral LNG Market 2, FTI Consuluting 2020 .
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بخــش کوچکــی از خریــداران اروپایــی را میتــوان تــا حــدی بــا ایــن
واقعیــت توضیــح داد کــه انتشــار کربن ناشــی از مصرف مســتقیم
ســوخت در نیروگاههــا و صنایــع اروپایــی که برخــی از آنها از LNG
تأمین میشوند ،در حال حاضر تحت پوشش قیمت کربن از طریق
سیستم تجارت آالیندگی اتحادیه اروپا قرار میگیرند .همپوشانی
بیشتر مقررات گازهای گلخانهای به این دلیل است که بسیاری از
کشــورهای اروپایی بخشهایی مانند گرمایش مسکونی و تجاری
را تحــت تاثیــر قیمــت کربــن قــرار میدهند .اوضــاع در آســیا بطور
چشــمگیری متفاوت اســت ،جایی کــه کشــورهایی از جمله ژاپن و
کرهجنوبی هنوز اهداف کاهش انتشــار گازهای گلخانهای خود را
به مکانیســمهای قیمتگذاری کربن مانند اروپا تبدیل نکردهاند.
عــاوه بــر ایــن ،در حالــی کــه بســیاری از کشــورهای آســیایی گاز
طبیعــی و  LNGرا بــرای جایگزینی زغالســنگ در بخــش برق مهم
میداننــد ،تولیــد داخلی کافی گازطبیعی ندارنــد و منابع جایگزین
محــدودی بــرای واردات گاز از طریــق خــط لولــه در اختیــار دارنــد،
جمیع این عوامل ،عرضه  LNGکربن خنثی از دیدگاه دستیابی به
اهداف کاهش انتشــار را برای آنها جذاب می كند.
در منطقــه خاورمیانــه نیــز  LNGعمــان بــا تــاش درجهــت تأمین
انــرژی پاک و قابــل اطمینان ،یــک توافقنامه محوری با شــل امضا
کرده اســت ،تا اولین محموله  LNGخنثــی از کربن خاورمیانه را از
تأسیســات جهانی  LNGعمان در ســور تحویل دهد .این محموله
که انتظار میرود در منطقه تحویل داده شــود ،اولین  LNGخنثی
از کربــن در خاورمیانــه اســت که از اعتبــار کربن مبتنــی بر طبیعت
بــرای جبران انتشــار کامل چرخه عمر  CO2تولید شــده در زنجیره
ارزش  LNGاز اکتشــاف و تولیــد گاز طبیعــی تا اســتفاده نهایی آن
توســط مصرف کننده نهایی استفاده میکند.
 LNGخنثــی از کربن ممکن اســت در حال حاضر ســهم کوچکی از
بازار  LNGرا تشــکیل دهد ،اما این تجارت میتواند در دهه آینده
نقــش بزرگتــر و حیاتیتــری را در تجــارت گاز ایفــا کند .بســیاری از
بزرگتریــن واردکننــدگان  LNGنظیــر ژاپن ،کــره جنوبی ،اســپانیا،
فرانســه و انگلستان متعهد شدهاند تا سال  2050و در مورد چین
تا سال  2060خنثی از کربن شوند .میتوان تصور کرد که دولتها
شــروع به اعمال محدودیت های شدیدتر در این خصوص داشته
باشــند .تحــت این شــرایط ،فروشــندگان ممکن اســت دریابند که
 LNGخنثــی از کربــن فقــط یــک محصــول ممتــاز نیســت بلکــه یک
پیشــنهاد ضروری برای حضور در بازارهای کلیدی خواهد بود.

منابع و مأخذ:

 .3نقطه نظر كارشناسی مؤسسه:
• با توجه به شــرایط حاکم بر بســتر تجارت گازطبیعی و  LNGکربن
خنثــی ضروری به نظر میرســد كه جهــان این نیــاز را درک نماید و
سازمانی جهانی نیز در خصوص برآورد و اندازهگیری شاخصهای
 LNGکربن خنثی تأســیس گردد که همه کشورها ملزم به رعایت
این چارچوب در جهت کاهش انتشــار گازهای گلخانهای شوند و
شــرایطی اتخــاذ گردد که شــفافیت معامالت و نحــوه قیمتگذاری
آن منجــر بــه تحریک معامالت بیشــتر در آینــده گردد .بــازار LNG
کربن خنثــی در مراحل اولیه خود اســت و موفقیت آن به احتمال
زیاد مســتلزم پایههای اســتاندارد در ســطح جهانی با اســتفاده از
بهترین شیوههای موجود برای محاسبه و جبران آالیندهها است.
تــا زمانیکه صنعت مایل به ســازگاری با آن باشــد ،معیارها به روز
میشوند و از شفافیت باالیی برخوردار میگردند .بازار باید از نظر
دقت و کارایی در طول زمان بهبود یابد .چنین خط سیری میتواند
از ارتباط مستقیم شرکتها با سرمایهگذاران و سیاستگذاران در
مورد چگونگی جابجایی LNGکربن خنثی در برنامههای کلی صفر
خالــص ،از جمله نحــوه برخورد آنها با روشهای جبران یا نســبت
دادن به معامالت کاالهای خنثی از کربن شکل گیرد.
• انتظــار بر این اســت کــه عرضــه جهانــی  LNGاز  356میلیون تن
ســالیانه در ســال  2020بــه  709میلیــون تــن ســالیانه در ســال
 2040افزایــش یابد .بیشــتر عرضههــای جدیــد از ایاالتمتحده،
اســترالیا،کانادا ،قطر و روســیه سرچشــمه میگیــرد و در صورت
خنثی میتوانند درصد

تداوم روندهای اخیر ،محمولههای کربن
قابــل توجهی از آن را به خود اختصــاص دهند .از این رو توجه به
ایــن بازار و بررســی شــرایط ورود به آن ازموضوعــات کلیدی برای
کشورهای دارای منابع غنی گاز میباشد.
• تقاضــا بــرای معامــات  LNGکربــن خنثــی همچنــان در راســتای
فشــارهای ژئوپلیتیــک و ســرمایهگذاران شــتاب خواهــد گرفــت.
ایــن معامــات ،اگــر بــه خوبــی طراحــی شــود LNG ،را از نظــر
زیســتمحیطی با انرژیهای تجدیدپذیر در پاســخ به فشارهای
( ESGمحیــط زیســت ،جامعه و دولــت) ،تغییــرات آبوهوایی و
رونــد کربنزدایــی رقابتپذیرتر میکند .اکنون وقت آن اســت که
شــرکتهای بــزرگ گازی و تولید كننــدگان  LNGمســائل مربوط
بــه اســتراتژی مؤثر خنثیســازی کربن بــرای  LNGرا کــه به بهبود
پایداری و رقابت  LNGدر آینده کمک میکند سرلوحه برنامههای
خود قرار دهند.

| • The Carbon-Neutral Lng Market: Creating A Framework For Real Emissions Reductions, Energypolicy. Columbia.Edu
July 2021.
• Characteristics, Drivers Of Emerging Carbon-Neutral Lng Market 2, Fti Consuluting 2020.
• Offshore Energy, Oman Lng, 2021.
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