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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

افزایــش قیمــت نفــت توســط ســعودیها بــا وجود گســترش
ُ
امیکــرون ،بــرای خریــداران آســیایی و آمریکایی

تضعیــف بــازار ســهام آتــی آســیا و تقویــت آن در
آمریــكا و اروپــا

بازگشــت نفــت بــه بــاالی  71دالر بــا انتظــارات ناشــی از
ُ
امیکــرون و مذاکــرات ایــران بــا 4+1

ُ
امیکــرون مــی توانــد موجــب کاهــش  3میلیــون
بشــکه تقاضــای روزانــه نفــت در اوایــل ســال
 2022شــود

چیــن از همــکاری بــا آمریــکا و متحدانــش در زمینــه نفــت
خــودداری مــی کنــد

صاد ان رژی
اقت

جمهــوری خواهــان ادعــا میکننــد تاکتیــک نفتــی جــو بایــدن
باعــث افزایــش ســود روســیه میشــود

آفریقــای جنوبــی :فعــاالن محیــط زیســت بــه
اکتشــافات شــل اعتــراض کردنــد
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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 به  5نوامبر 2021

81.85

- 2.1

81.78

- 2.3

83.01

- 1.8

هفته منتهی به  12نوامبر 2021

82.51

0.8

81.96

0.2

83.77

0.9

هفته منتهی به  19نوامبر 2021

80.74

- 2.1

79.02

- 3.6

81.59

- 2.6

هفته منتهی به  26نوامبر 2021

79.49

- 1.5

78.09

- 1.2

80.45

- 1.4

هفته منتهی به  3دسامبر 2021

71.67

- 9.8

66.89

- 14.3

72.06

- 10.4
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نمودار قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  3دسامبر 2021

نمودار روند هفتگی تولید نفت خام آمریکا
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رخدادهای انرژی

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

اقتصاد انرژی
تضعیــف بــازار ســهام آتــی آســیا و تقویــت
آن در آمریــكا و اروپــا

نزدیکتــر از آنچــه قبــا تصــور میشــد بــه اشــتغال کامــل
نزدیك میُداند .از این رو ،ما انتظار داریم که در نشســت
دســامبر یک کاهش سریع داشته باشیم .بازار آتی تقریبا ً
بــرای افزایــش  ٪0.25تــا مــاه مه و  ٪0.5تــا نوامبــر قیمت
گذاری شده است.
مایــکل هارتنــت ،استراتژیســت ارشــد ســرمایه گــذاری

در روز دوشــنبه بازارهــای ســهام آســیا در معامــات

 BofAبیــان می دارد كه چشــم انداز نســبت به ســهام در

آتــی آمریــكا و اروپــا كند شــده و بــا افزایــش قیمــت نفت،
عربســتان اوراق قرضــه خــود را واگــذار كــرد .ا ُمیكــرون

ســال  2022نزولــی اســت و انتظار یک «شــوک نــرخ ها»
و ســخت تــر شــدن شــرایط مالــی را دارد .در حــال حاضر،

همچنــان نگران کننده اســت زیرا این نــوع جدید ویروس

بازدهــی کوتا همــدت اوراق قرضــه خزانــهداری افزایــش

در یــک ســوم ایالت هــای آمریــكا گســترش یافتــه ،اگرچه

یافتــه اســت ،امــا تعهــد ســرمایهگذاران منجر بــه افزایش

گزارش هایی از آفریقای جنوبی وجود دارد که موارد ابتال

بازدهی طوالنیمدت می شــود.

در آنجا عالئم خفیف داشــتهاند.

دالر آمریــکا در برابــر دالرهــای اســترالیا و نیوزلنــد بــه

معامــات اولیــه محتاطانــه بــود ،زیــرا گســترده تریــن

باالتریــن حــد خود در  13ماه گذشــته رســید ،اما شــاخص

شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه  MSCI`sدر خارج از ژاپن

آن در بازارهــای اصلــی در ســطح  96.214نســبتا ثابــت

 0.4درصــد و  Nikkeiژاپن  %0.6کاهش داشــتند .این در

بــود .یــورو با کاهش به  1.1295دالر رســید ،کــه هنوز هم

حالــی اســت كــه حتــی دولــت ژاپــن در نظر داشــت پیش

بســیار باالتــر از پاییــن تریــن ســطح اخیر خــود در 1.1184

بینــی رشــد اقتصادی خود را به رکــورد  490میلیارد دالری

دالر اســت .ارزش بیــت کویــن روز شــنبه به دلیــل نگرانی
هــا در مــورد شــرایط اقتصــاد و فــروش تقریبا ً یــک میلیارد

نخســت وزیــر چیــن گفتند كه پکــن نرخ هــای ذخایر مورد

دالر ارز دیجیتــال یــک پنجــم کاهــش یافــت .بیــت کویــن

نیاز بانک ها ( )RRRرا در اسرع وقت کاهش خواهد داد،

آخریــن بار  48954دالر بود کــه در پایان هفته به 41967

ســهام بلــو چیپ های چینی  0.7درصد افزایــش یافتند.

دالر رســید .در کاالهــا ،طــا از کاهــش بــازده اوراق قرضه

ارزش ســهام شــرکت توســعهدهنده امــاک و مســتغالت

بلندمــدت حمایــت مــی کنــد ،امــا بــرای چندیــن مــاه در

گــروه اورگرنــد چیــن پــس از بیــان اینکــه تضمینــی بــرای

محــدوده  1870/1720دالر معاملــه مــی شــود .اوایــل روز

تامیــن منابــع مالی کافی بــرای بازپرداخت بدهیها وجود

دوشــنبه ،در  1785دالر در هر اونس ثابت بود.

نــدارد 11 ،درصــد کاهــش یافــت .وال اســتریت پــس از

قیمــت نفــت پــس از افزایــش قیمــت نفت خام عربســتان

ریــزش اواخــر روز جمعــه بــه دنبــال افزایــش قیمــت بــود،

ســعودی كــه صادرکننــده اصلــی نفــت بــه آســیا و ایــاالت

بــه طوری کــه معامالت آتــی  ٪0.4 ، S&P 500و معامالت

متحــده مــی باشــد و نیــز پایــان دور اول مذاکــرات

آتــی نزدیــک بــه ٪0.1افزایــش یافــت .قراردادهــای آتــی

غیرمســتقیم ایــاالت متحــده و ایــران بــرای احیــای توافــق

 1 ،EUROSTOXX 50درصــد و قراردادهــای آتــی FTSE

هســته ای ،افزایــش یافــت .برنــت بــا  1.45دالر افزایــش

 %0.7افزایــش یافتنــد .مایــکل گپــن ،اقتصــاددان بارکلیز

بــه  71.33دالر در هر بشــکه رســید و نفت خــام آمریکا با

گفــت« :ما فکــر میکنیم کــه فدرا لرزرو اقتصاد را بســیار

افزایش  1.46دالر به  67.72دالر در هر بشــکه رســید.

افزایــش دهد .پس از اینکه رســانه هــای دولتی به نقل از
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ُ
امیکــرون مــی توانــد موجــب کاهــش3
میلیــون بشــکه تقاضــای روزانــه نفــت در
اوایــل ســال 2022شــود
موسســه تحقیقاتــی رایســتاد انــرژی نروژ  1بیــان میدارد
كه ا ُمیكرون ممکن اســت در اوایل سال  2022تقریبا ً سه
میلیون بشــکه در روز از تقاضای جهانی نفت خام بکاهد.

نوامبــر ،رشــد تقاضــای نفــت بــه قدری قــوی بود کــه حتی
آزادســازی ذخایراســتراتژیک نفتــی در آمریــكا و اروپــا نیز
رونــد صعودی قیمتهای نفــت را متوقف نكرد.
کلودیــو گالیمبرتی ،معاون ارشــد تحلیل رایســتاد انرژی،
گفــت کــه احتمــال افزایــش قرنطینه ها در ما ههــای آینده
به دلیل ســویه ا ُمیكرون به طور چشمگیری افزایش یافته
اســت و ایــن بــدون شــک بــر تقاضــای جهانــی نفــت تأثیــر
مــی گــذارد .بــا توجه بــه مراحــل اولیه شــیوع نــوع بیماری
و ناشــناختههای مربــوط بــه مســری بــودن و اثربخشــی

 Edge Marketگــزارش میدهــد کــه نــوع جدیــد ویروس
کوویــد 19-ا ُمیكرون می تواند بیش از  2.9میلیون بشــکه

ایــن تحلیــل ها یك هشــدار نادرســت باشــد .وی گفت :با

بکاهــد .این ویروس اگر باعــث تعطیلی یا محدودیتهای

ایــن حــال ،اگر خطر واقعی باشــد ،بــازار نفت بایــد بر این
اســاس مجددا ًتنظیم شود .وی گفت که تقاضای سوخت

در روز از تقاضای نفت خام در ســه ماهه اول سال 2022
بیشــتری شــود ممکن اســت کل تقاضای مورد انتظار را از
 98.6میلیــون بشــکه در روز بــه  95.7میلیــون بشــکه در
روز کاهش دهد.
رایســتاد انــرژی در  2دســامبر اعــام کــرد که اگــر این نوع
ویروس به ســرعت گســترش یابد و باعث برقراری مجدد
قرنطینــه شــود ،انتظــار مــیرود تقاضــای نفــت تنهــا در
دســامبر  2021از  99.1میلیــون بشــکه در روز بــه 97.8
میلیــون بشــکه در روز برســد .ایــن موسســه متذكــر شــد
تقاضا میتواند در ژانویه  2022حدود  4.2میلیون بشــکه
در روز كاهــش یابــد و بــه ســطح  94.2میلیــون بشــکه در
روز برســد و از آنجایــی کــه کشــورها و دولتهــا زندگــی با
این ویروس را به نســبت گذشــته بیشــتر یــاد گرفته اند یا
تولیدکننــدگان واکســن راحــت تــر مــی توانند واكســن ها
را بــا این ویــروس جدید تطبیــقدهند ،تأثیــر این ویروس
احتمــاال ً کمتر خواهد بود.
رایســتاد انــرژی بیان میدارد کــه میانگین تقاضا در ســال
 2022بــه  98میلیون بشــکه در روز کاهش مییابد که در
مقایســه بــا ســناریوی اصلی فعلــی ما 2.1 ،میلیون بشــکه
در روز کاهــش مییابــد .ایــن در حالی اســت كــه در اواخر

واکســن بــر روی آن ،تنهــا میتــوان امیــدوار بود كه شــاید

جــت نیــز بــه طــور قابــل توجهــی تحــت تأثیــر قــرار خواهد
گرفت ،زیــرا تقاضا برای پرواز و ســفر کاهش مییابد.
برآوردهــا نشــان میدهــد کــه تقاضــا بــرای ســوخت جــت
میتواند در ســه ماهه اول سال  2022با  6درصد کاهش
از  5.5میلیون بشــکه در روز به  5.2میلیون بشکه در روز
کاهــش یابــد .در همیــن حال ،طی ســه ماهه دوم و ســوم
شــاهد ســقوط بیشــتری خواهیــم بــود و تقاضــا  10درصــد
در ســه ماهــه دوم  2022كاهــش مییابــد (از  6.1میلیون
بشــکه در روز به  5.6میلیون بشکه در روز) و  11درصد در
ســه ماهــه ســوم كاهــش مییابــد (از  7میلیون بشــکه در
روز به  6.2میلیون بشــکه در روز).
تقاضــای کنونی جهانی نفت برای حمل و نقل جاد های که
حــدود  44.7میلیــون بشــکه در روز تخمین زده میشــود،
تقریبــا ً در ســطح قبــل از همهگیــری بــود (  97.4درصــد
تقاضــا در هفتــه مشــابه در ســال  .)2019از ســوی دیگــر،
تقاضــای جهانی نفت بــرای حمل و نقل هوایی نســبت به
کل ســال  2019كمتــر بوده و به  5.1میلیون بشــکه در روز
رســیده است که تنها  70.4درصد از هفته مشابه در سال
 2019است.

1. PEMEX
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تحوالت بازار انرژی
افزایــش قیمــت نفت توســط ســعودیها
ُ
بــا وجــود گســترش امیکــرون ،بــرای
خریــداران آســیایی و آمریکایــی

به زیر  70دالر در هر بشکه رسیده است که رشد قيمت سال
جاري را به  35درصد کاهش داده است .این سقوط عمدتا ًبه

دلیل کشف اُمیکرون و چشمانداز ورود نفت بیشتر به بازار
از ســوی اوپکپــاس و واردکننــدگان عمدهای ماننــد ایاالت
متحده اســت که میخواهنــد هزینههای داخلی ســوخت را

عربســتان ســعودی قیمت نفت را برای خریداران در آســیا و

کاهــش دهند .در حالــی که افزایش قیمــت آرامکو مطابق با

ایاالت متحده افزایش داد و نشــان داد که علیرغم گسترش
نــوع اُمیکرون ویــروس کرونا ،تقاضای باال بــرای نفت وجود

نظرســنجی بلومبرگ از معاملهگران و پاالیشــگاههای آســیا
بود ،نشــاندهنده افزایش قیمت از ســوی مدیریت شــرکت

دارد .براســاس بیانیــه شــرکت تولیدکننــده نفــت دولتــی

اســت .امین ناصر ،مدیر اجرایی آرامكو ،هفته گذشته اعالم

عربســتان ،آرامکــو قیمتهــای ژانویه بــرای تمــام گریدهای

کــرد کــه او «در مــورد تقاضا بســیار خوشــبین اســت» و بازار
نســبت به اُمیکرون بیش از حد واکنش نشــان داده اســت.

افزایش يافت .این شرکت نفت سبک خود را برای مشتریان

عربســتان ســعودی بیــش از  60درصد از صــادرات نفتخام

در آســیا از دسامبر  3.30دالر در هر بشکه افزایش داد.

خــود را بــه آســیا ارســال میکند که چیــن ،کره جنوبــی ،ژاپن

اوپک پــاس تصمیم گرفت افزایش عرضــه را برای ماه آینده

و هنــد بزرگتریــن خریــداران آن هســتند .قیمتهای فروش

ادامــه دهــد ،حتــی در شــرایطی کــه مــوارد جدیــد کوویــد19-

رسمی آرامکو یاOSPها به عنوان زنگ خطری برای بازارهای

تهدیدی برای کاهش تقاضا هستند و پیشبینی میشود که

نفت عمــل میکنند و اغلب روند قیمتگــذاری در منطقه را

بازار نفت از کسری عرضه به مازاد در اوایل سال  2022تبدیل

هدایت مینمایند.

نفــت خامــی کــه بــه آســیا و ایاالتمتحده ارســال میشــود،

شود .نفت خام برنت از اواخر نوامبر  15درصد کاهش یافته و

بازگشــت نفــت بــه بــاالی  71دالر بــا
ُ
انتظــارات ناشــی از امیکــرون و مذاکــرات
ایــران بــا 4+1

آمریــکا  1.69دالر یــا  2.6درصــد افزایــش یافــت و به 67.95
دالر رســید .کاهــش نگرانیهــا در خصوص ســويه اُمیکرون
همچنیــن باعــث تقویــت بازار ســهام اروپا شــد .نفــت برنت
در ســال جاري  38درصــد افزایش یافته اســت که با حمایت
از کاهــش تولید بــه رهبری ســازمان کشــورهای صادرکننده

6

نفــت و متحدانــش موســوم بــه اوپک پــاس و بهبــود تقاضا

نفــت روز دوشــنبه بــا بیــش از  1دالر در هــر بشــکه افزایــش
بــه بــاالی  71دالر رســید ،زیــرا امیــد بــه اینکــه نــوع اُمیکــرون
ویروس کرونا ممکن اســت عالئم عمدتــا ًخفیف ایجاد کند،

(باالی  86دالر در ماه اکتبر) کاهش یافته است .اوپک پالس

ســرمايه گــذاري هــاي پرریســکتر را تقویــت کــرد و از طرفــي

هفته گذشــته تصمیــم گرفت به افزایش عرضــه ماهانه 400

افزایــش قریبالوقــوع صادرات نفت ایــران کمتر محتمل به

هزار بشکه در روز در ژانویه ادامه دهد ،حتی پس از کاهش
قیمتهــا که ناشــی از نگرانیهــای اُمیکرون بود .عربســتان

همراه شــده اســت ،اگرچه از باالترین سطح ســه سال اخیر

نظــر میرســد .گزارشهــا در آفریقــای جنوبی بــرای کمک به
کاهش نگرانیهای اُمیکرون نشــان میدهند که افراد مبتال

ســعودی روز یکشــنبه قیمت رســمی فروش تمــام گریدهای

در آنجــا فقــط عالئــم خفیــف دارنــد و یکــی از مقامات ارشــد

نفــت خــام فروختــه شــده بــه آســیا و ایاالتمتحــده را تــا 80

بیماریهــای عفونی ایاالت متحده بــه  CNNگفت« :به نظر

سنت نسبت به ماه قبل افزایش داد .قیمت نفت ،همچنین

نمیرســد تا این لحظه شــدت باالیی وجود داشــته باشــد».

بــا کاهــش چشــمانداز افزایش صــادرات نفت ایــران پس از

نفت خام برنت با  1.77دالر یا  2.5درصد افزایش به 71.65

پایان مذاکرات غیرمســتقیم آمریکا و ایــران به منظور توافق

دالر رســید ،در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت

هستهای  2015ایران ،در هفته گذشته ،تقویت شد.

تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
چین از همــکاری با آمریکا و متحدانش
در زمینــه نفت خودداری می کند

مصرف کننده نفت شکایت دارند که سطح آن به اندازه کافی باال

نیســت تا تقاضا را برآورده کند .آژانس بیــن المللی انرژی ()IEA
اعــام کــرد کــه برخــی از تولیدکننــدگان نفــت به طــور مصنوعی

عرضه را محدود نگه داشته اند .فاتح بیرول ،مدیر اجرایی آژانس

بین المللی انرژی ،خاطرنشان کرد که ای کاش اوپک به «شکاف

رئیس جمهور جو بایدن اخیرا ًبا شی جی پینگ ،رهبر چین تماس

مصنوعی عرضه» رسیدگی می کرد و قیمت ها را پایین می آورد.

ذخایــر نفــت بپیوندد تــا کمبود نفــت را جبران کند ،قیمــت ها را

ژاپــن ،بریتانیــا و کره جنوبــی ،توافق کــرده اند کــه از ذخایر نفت

تا کنون ،رئیس دولت چین این درخواست را نپذیرفته است.

نیست .آزادسازی هماهنگ ذخایر نفت به منظور هشداری برای

گرفت و از او خواســت تا به متحدان ایاالت متحده در آزادسازی

کاهش داده و نفوذ اوپک بر اقتصاد جهانی را به چالش بکشــد.

ایــاالت متحده ،همراه با چندین کشــور متحد خــود مانند هند،
خود برای کاهش قیمت استفاده کنند .چین متعهد به مشارکت

تقاضای نفت در طول سال  2020کاهش یافت ،اما امسال بهبود

اعضای اوپک بود که آنها باید تولید خود را افزایش دهند و قیمت

نفــت) ،به انــدازه کافی نفــت تولید نمــی کند ،که ایــن امر باعث

ایاالت متحده با آزادسازی  50میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک

نســبت به سال گذشــته  50درصد افزایش یافته است .در پمپ

شده را انجام دهد .ایاالت متحده همچنین متعهد به اعطای وام

یافته اســت .با این حال ،اوپک (ســازمان کشورهای صادرکننده

کمبــود نفــت و افزایــش قیمــت هــا مــی شــود .قیمت نفــت خام

ها را کاهش دهند.

نفــت خــود ( )SPRموافقت کرده اســت تا فــروش از پیش تایید

بنزیــن هــای ایــاالت متحــده ،قیمت ها نســبت به مدت مشــابه

به سایر کشــورهای مصرف کننده اســت .گلدمن ساکس اقدام

هفت سال گذشــته رسیده و تورم به طور پیوسته رو به افزایش

میلیون بشکه معادل حدود دو و نیم روز تقاضای ایاالت متحده

ســال قبــل  60درصــد افزایــش یافتــه و بــه باالتریــن حد خــود در
اســت ،زیرا تقریبــا قیمت همه محصــوالت و خدمــات به قیمت
ســوخت وابسته اســت .در چین ،کمبود ســوخت باعث کاهش
تولید ،کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد ترس در مورد

زمستان شده است.

ایاالت متحده و چین روی هم حدود یک سوم نفت فروخته شده

در ســطح جهــان را مصرف مــی کنند .چین بزرگتریــن واردکننده

نفــت جهــان اســت ،در حالــی کــه ایــاالت متحــده در رتبــه دوم
قــرار دارد .چیــن  58درصــد نفت خود را از پنج کشــور عربســتان
ســعودی ،روســیه ،عراق ،آنگوال و برزیل تامین مــی کند .ایاالت

ایاالت متحده را «یک قطره در اقیانوس» خوانده است ،زیرا 50

است .پس از اعالم آمریکا ،قیمت نفت همچنان در سطح باالیی
باقی ماند و به  ۸۰دالر در هر بشکه رسید.

ایــاالت متحــده در واقــع قادر اســت نیازهای نفتی خــود را بدون
واردات تامیــن کنــد .این امر تا حد زیادی بــه دلیل افزایش تولید

شــیل و سیاســتهای دوران ترامــپ بــرای اســتقالل نفــت ایــن

كشور است.

یکــی دیگر از دالیل مهم افزایش قیمت هــا کاهش تولید ایاالت
متحده است .تقریبا ًبالفاصله پس از روی کار آمدن ،بایدن خط

لوله کیستون ایکس ال ( )Keystone XLرا تعطیل کرد .او اخیرا ً

متحده نسبت به دهه های گذشته کمتر به اوپک وابسته است

اظهار داشت که در حال بررسی یک خط لوله دیگر در میشیگان

آن از کانادا می باشد.

از قضــا ،بیشــتر نفــت آزاد شــده از ذخایــر ایــاالت متحــده صادر

و حــدود  19درصــد نفت خــود را وارد می کند که بیــش از نیمی از

است.

اعضــای اوپــک شــامل الجزایــر ،آنگــوال ،گینــه اســتوایی ،گابن،

خواهد شد و دو مقصد بزرگ هند و چین خواهند بود .دلیل این

ســعودی ،امــارات متحــده عربــی و ونزوئــا هســتند .برخــی از

ترش اســت ،نوعی نفت که محتوای گوگرد باالیی دارد و فرآوری

ایــران ،عراق ،کویت ،لیبی ،نیجریه ،جمهوری کنگو ،عربســتان
اعضــای اوپــک مانند عربســتان ســعودی متحد ایــاالت متحده
هســتند ،اما برخی دیگر از جمله روسیه و ونزوئال متحد آمریكا

نیســتند و درخواســت هــای ایاالت متحــده بــرای افزایش قابل

توجه عرضه نفت را نادیده گرفتند.

اوپــک موافقت کــرد تولید خــود را افزایــش دهد ،اما کشــورهای

امر این اســت که نفتی که ایاالت متحده آزاد می کند ،نفت خام
آن بســیار گــران اســت .پاالیشــگاه های ایــاالت متحــده از نفت
خام ترش دوری می کنند ،اما هند و چین مایل به استفاده از آن

هستند .دو کشور مدتی است که نفت خام ترش را از ذخایر SPR

ایاالت متحده خریداری می کنند.
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جمهــوری خواهــان ادعــا میکننــد
تاکتیــک نفتــی جــو بایــدن باعــث افزایش
ســود روســیه میشــود

به گرانهولم و بایدن منتقل خواهد شــد تا به آنها در تصمیم
گیری کمک کند.
در حالــی کــه فلوگــر اســتدالل میکــرد کــه مســدود کــردن
صــادرات در نهایت با کاهش تولید ،قیمتهای داخلی نفت
را افزایش میدهد ،منتقدان دیگر پیشنهاد کردهاند که برای

اعضــای جمهــوری خــواه کنگــره ایــن هشــدار را داده انــد کــه

آمریکاییها قیمتهای باالتــر در پمپهای بنزین زیاد طول

ممنوعیت صادرات نفت آمریکا که توســط دولت جو بایدن،

نمیکشد .به گفته تحلیلگران ،پاالیشگاه های ساحل خلیج

در نظر گرفته شده ،نتیجه معکوس خواهد داشت .آنها می

آمریــکا که بــرای فــرآوری و پاالیش انــواع نفت خــام وارداتی

گویند که این باعث افزایش قیمت ها و ســود بیشتر روسیه

استفاده می شوند ،به سرعت شاهد قیمت های بین المللی

خواهد شد.

باالتری خواهند بود که در هزینه های بنزین و سایر فرآورده

بــه گــزارش  ،RTیکــی از مقامــات دولــت بایــدن ایــن هفتــه

های نفتی به مصرف کنندگان منتقل می شود.

تکــرار کرد کــه ممنوعیت صادرات  -همانطور که ماه گذشــته

شــرکت تحقیقاتــی  IHS Markitمــاه گذشــته هشــدار داد

توســط قانونگذاران دموکرات پیشــنهاد شــد  -در نظر گرفته

کــه توقف صــادرات نفت خام ایــاالت متحده «بــازار جهانی

شــده اســت تا ذخایــر نفت خــام ایــاالت متحــده را در داخل

را دچــار شــوک مــی کنــد» ،عرضــه را مختــل و تخصیــص بــه

نگــه دارد و بــه افزایــش قیمــت انــرژی کمــک کنــد .در حالــی

پاالیشــگاه هــا را پرهزینــه تــر و ناکارآمدتــر مــی کنــد .کــرت

کــه هیــچ تصمیمــی گرفته نشــده اســت ،جمهــوری خواهان

بــارو ،مدیــر  IHS Markitدر بیانیــه ای گفــت :ایــن امر منجر

نگران هســتند که چنین اقدامی بــه تولیدکنندگان و مصرف

بــه ناکارآمــدی زنجیــره تامیــن (افزایــش قیمــت تمام شــده)
و پاالیــش و احتمــاال ًحتــی افزایــش قیمــت بنزیــن در نتیجه

خام از ایاالت متحده یک اشتباه فاجعه بار خواهد بود که به

مستقیم ممنوعیت صادرات می شود.

معیشت کارگران یقه آبی در حوضه پرمین آسیب می رساند

اگــر نگرانی در مورد پیامدهای ناخواســته داخلی برای تحت

و منجــر بــه افزایش قیمت نفــت خام بین المللی می شــود و

تأثیر قرار دادن جو بایدن کافی نیست ،قانونگذاران جمهوری

به روســیه ســود بیشــتری می دهد .عالوه بــر آن ،ممنوعیت

خــواه نگرانــی هایی را مطــرح کردند که دموکــرات ها از زمان

صــادرات منجــر بــه هزینههــای باالتــری بــرای خانوادههــای

انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور در سال 2016

آمریکایی خواهد شد.

به آن توجه داشــتند و آن قدرت یافتن روسیه است.

فلوگــر یکی از  61نماینده جمهوری خــواه مجلس نمایندگان

قانونگــذاران جمهــوری خــواه در نامــه خــود گفتنــد :توقــف

بــود که روز جمعــه نامه ای به وزرای انرژی و بازرگانی بایدن -

صادرات باعث فلج شــدن رشــد صنعت نفت ایاالت متحده

جنیفر گرانهولم و جینا ریموندو  -فرستاد و از دولت خواست

مــی شــود و «هیــچ کاری برای کاهــش درد مصــرف کنندگان

که ممنوعیت صادرات نفت خام را که در ســال  2015توســط

آمریکایــی در نتیجــه سیاســت هــای انــرژی شکســت خورده

کنگره لغو شــده بــود ،بازگرداند .گرانهولــم در اکتبر گفت که

ایــن دولت انجام نمی دهد ».راجر ویلیامــز ،نماینده كنگره،

ممنوعیت صادرات یکی از ابزارهایی است که می تواند برای

ممنوعیــت صــادرات پیشــنهادی را بــه عنوان آخریــن گام در

کاهــش قیمت انرژی مورد اســتفاده قرار گیــرد .دیوید ترک،

«جنگ علیه انرژی آمریکا» توصیف کرد که شامل لغو پروژه

معــاون وزیــر انرژی روز چهارشــنبه گفــت که چنیــن اقدامی

خط لوله کیستون ایکس ال ( )Keystone XLتوسط بایدن

هنوز در دســت بررسی اســت و تجزیه و تحلیل این موضوع

میشود.

کنندگان آمریکایی آسیب برساند .ممنوعیت صادرات نفت
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تحوالت محیط زیست و فناوری
آفریقــای جنوبــی :فعــاالن محیــط
زیســت بــه اکتشــافات شــل اعتــراض
کردنــد

شــود .این ســاحل یک منطقه توریســتی محبوب است و گروه
های محیط زیستی آن را به عنوان یک پناهگاه دریایی حساس

از نظــر زیســت محیطــی مــی دانند .جمعیــت صلح ســبز آفریقا

در توییتــی نوشــت :انفجــار لرزه ای در ســاحل وحشــی نــه تنها
اکوسیســتم های گرانبها را نابود می کند ،بلکه جوامع محلی را

برنامههای شركت شل برای اکتشاف نفت در طول خط ساحلی

نیز تحت تاثیر قرار می دهد .ماهیگیران محلی معتقدند که این

در ســواحل آفریقــای جنوبــی تجمع کردنــد و از این غــول نفتی

شل میگوید اکتشافات برای آفریقای جنوبی خوب خواهد بود

بکر ،خشم فعاالن محلی را برانگیخت و صدها نفر روز یكشنبه
خواســتند تا اکتشــافات را متوقف کند .تظاهرکننــدگان نگران

تأثیــر انفجــار لــرزهای در منطقهای بــه مســاحت  6000کیلومتر
مربع هســتند .روز جمعه فعاالن محیط زیســت چالش قانونی
بــرای جلوگیری از انجام بررســی های لرزه ای توســط شــرکت را

مطــرح كردند .بوم شناســان بــر این باورند که تکنیک اکتشــاف

مــی توانــد رفتار حیوانــات دریایــی از جمله تغذیــه ،تولیدمثل و
الگوهــای مهاجــرت آنها را بر هــم بزند ،به ویــژه حیواناتی مانند

نهنگ ها که به حس شنوایی وابسته هستند .این نگرانی وجود
دارد که فعالیت اکتشافی تأثیر مخربی بر حیات دریایی داشته

باشد .منطقه ای که شل قصد دارد کاوش کند به عنوان ساحل

وحشــی در امتداد خط ســاحلی شــرقی این کشور شــناخته می

 Masdarو  Engieهــاب هیــدروژن
در امــارات متحــده عربــی توســعه
می د هنــد

اکتشاف بر معیشت آنها تأثیر می گذارد.

و اکتشــاف آن تأییدیه نظارتی دریافت کرده اســت و در صورت

کشف منابع ،فعالیت آن به بخش انرژی آفریقای جنوبی کمک
قابل توجهی خواهد کرد .شــرکت نفت شــل قصد دارد چهار تا

پنــج ماه را برای اکتشــاف در ایــن منطقه صرف کند .ســخنگوی

این شرکت در صحبت با  AFPدر ماه نوامبر گفت« :ما مراقبت
زیادی برای جلوگیری یا به حداقل رســاندن تأثیرات روی ماهی
ها ،پستانداران دریایی و سایر حیات وحش انجام می دهیم».

امــا فعاالن محیط زیســت معتقدنــد که در صــورت ادامه یافتن

ذخایــر جدید ،هیچ شانســی برای دســتیابی به اهداف انتشــار

کربن صفر خالص تا سال  2050وجود نخواهد داشت.

نشــان میدهــد .هــدف اولیــه ایــن دو شــرکت تامین هیــدروژن

بــرای نیازهــای محلــی اســت .آنها قصــد دارنــد در مرحلــه بعدی
یک هاب هیدروژن ســبز در مقیاس گیگا برای شــورای همکاری

خلیج فارس با پتانســیل صادرات بــه بازارهای دیگر ایجاد کنند.
 ADNOCو شــرکت ملی انرژی ابوظبــی ( )Taqaاخیرا ًبه همراه ،

شــرکت اماراتــی انرژیهــای تجدیدپذیــر  Masdarقــرارداد

صنــدوق ثروت مســتقل متعلق بــه دولت فدرال امــارات متحده

توســعه یــک هــاب هیــدروژن ســبز در امــارات متحــده عربــی

جداگانهای ،شرکت فناوری هیدروژن بایوتک مستقر در ایاالت

اســتراتژیک بــا شــرکت بــرق چندملیتــی فرانســوی  Engieبــرای

منعقــد نموده اســت .این هــاب شــامل پروژههایی بــا حداقل 2

عربــی( )Mubadalaســهامدار  Masdarشــدند .در توســعه
متحــده ،توافقنامــهای بــا شــرکت گاز نیومکزیکــو بــرای ســاخت

گیگاوات ظرفیت اســت که تا ســال  2030با ســرمایه گذاری کل

تاسیسات تولید هیدروژن در آلبوکرکی ،نیومکزیکو اعالم کرده

عامــل  ،Engieایــن قــرارداد را با وزیر صنعت و فناوری پیشــرفته

خواهــد بــود و یک ســایت متعلق بــه نیومکزیکــوگاز را به تملیك

 5میلیــارد دالر توســعه خواهد یافــت .کاترین مــک گرگور ،مدیر
امارات ،مدیر عامل شرکت ملی نفت ابوظبی ( )ADNOCو مدیر

اســت BayoGaaS Hydrogen Hub .متعلــق بــه BayoTech

در خواهــد آورد .نیومکزیکــوگاز از هیدروژن تولید شــده توســط

عامل گروه و رئیس هیئت مدیره  ، Masdarدکتر سلطان احمد

ایــن تاسیســات در یــک پروژه آزمایشــی بــرای ترکیــب هیدروژن

با  Masdarبرای مشــارکت مســتقیم در ابتکار اســتراتژیک Net

هیــدروژن همچنین در اختیار ســایر مشــتریان محلــی ،از جمله

الجابــر ،امضــا کرد .مــک گرگور گفت« :ما بســیار خرســندیم که

در سیســتم توزیــع گاز طبیعــی شــرکت اســتفاده خواهــد کــرد.

 2050 Zeroامــارات متحــده عربی شــریک هســتیم .ایــن اتحاد

ایستگاههای سوختگیری هیدروژن خردهفروشی ،اپراتورهای

هیدروژن تجدیدپذیر ،كه ابزاری ضروری برای گذار انرژی است،

قرار خواهد گرفت.

استراتژیک اهداف بلندپروازانه  Engieرا برای توسعه بلندمدت

خودروهــای پیل ســوختی و اپراتورهای سیســتم برق پشــتیبان

شماره  | 24هفته چهارم | آذر ماه 1400
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گزارشهای تحلیلی

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

اقتصاد انرژی
ناتوانــی برخی از اعضای اوپك پــاس در افزایش تولید
مهرزاد زمانی
بیان موضوع:

بودنــد .بیشــترین کاهــش در نیجریه بود کــه بر اســاس منابع ثانویه

پایبنــدی  10عضو اوپک به تعهد كاهش تولیــد در ماه اكتبر در حدود

اوپک ،تولید آن با  45هزار بشــکه کاهش به  1.354میلیون بشــکه در

 121درصد بود،در حالیكه این میزان درماه سپتامبر  115درصد برآورد

روز رسید .تولید نیجریه بیش از  200هزار بشکه در روز کمتر از سقف

شده است و میزان پایبندی اوپک پالس در مجموع  107درصد بوده

 1.6میلیون بشکه در روز بوده است .نیجریه برای رسیدن به سهمیه

اســت .تولیــد نفت خــام اوپک در مــاه اکتبــر  217هزار بشــکه در روز

خود با مشــکل مواجه شــده اســت ،در حالی که حوادث مکرر فورس

افزایش یافت و به  27.45میلیون بشــکه در روز رسید ،اما همچنان

ماژور نیز به تولید بسیار کمتر از حد مجاز در توافق اوپک پالس کمک

کمتر از ســهم این ســازمان از افزایــش تولید  400هزار بشــکه در روز

کرده اســت .تولید نفت خام در گابن و گینه استوایی در اکتبر نسبت

گــروه اوپک پــاس بود .دلیل اصلــی افزایش پایبندی ،عــدم توانایی

به سپتامبر  30هزار بشکه در روز کاهش یافت .اعضای اوپک که ماه

كشــورهای نیجریه و آنگوال در افزایش تولید بود .در طی چند ســال

گذشته تولید خود را افزایش دادند ،شامل هر سه تولیدکننده معاف

گذشته میزان ســرمایهگذاری در میادین نفتی كاهش قابل توجهی

از کاهش اوپک پالس یعنی ونزوئال ،ایران و لیبی بود .در گزارش اوپک،

یافتــه اســت و تنهــا در معــدودی از كشــورها شــامل امــارات و كویت

ونزوئال تولید نفت خود را  57هزار بشــکه در روز افزایش داد .ایران و

ســرمایه گذاری افزایــش ظرفیت تولید انجام پذیرفته اســت .میزان

لیبی افزایش کمتری به میزان 10و  15هزار بشکه در روز داشتند.

ظرفیت تولیدی روســیه نیز دقیقا مشخص نیست و كارشناسان بر

تولید نفت نیجریه به دلیل مســائل فنی و عملیاتی همراه با افزایش

این باورند كه در ماههای آتی این كشور توانایی تولید در سطح برنامه

نگرانــی هــای امنیتــی در کوتاه مدت تحت فشــار فــوق العــاده ای قرار

ریزی شده توسط اوپك پالس را نخواهد داشت.

دارد .بسیاری از میادین نفتی کلیدی ،پایانه ها و تأسیسات نفتی این
کشور به طور همزمان با مشکالتی روبه رو شده اند و تجدید حمالت
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تحلیل كارشناسی:

به تأسیســات نفتی نیجریه وضعیت را تشــدید کرده اســت .نیجریه

متولیــد نفت خام اوپک در مــاه اکتبر  217هزار بشــکه در روز افزایش

ظرفیــت تولید حــدود  2.2میلیون بشــکه در روز نفت خام و میعانات

یافــت و به  27.45میلیون بشــکه در روز رســید ،امــا همچنان کمتر از

گازی را دارد ،اما در ماه های اخیر ،تولید آن به زیر  1.55میلیون بشکه

سهم این سازمان از افزایش تولید  400هزار بشکه در روز گروه اوپک

در روز کاهــش یافتــه اســت .ایــن عضــو اوپک ماه گذشــته تنهــا 1.23

پالس بود .طبق توافق اوپک پالس ،ده عضو اوپک که به پیمان اوپک

میلیون بشکه در روز نفت خام و  300هزار بشکه میعانات گازی تولید

پالس ملحق شــدهاند ،باید تولید خود را هر ماه  ۲۵۴هزار بشــکه در

کرده است ،زیرا همچنان با مشكالت عملیاتی مواجه است و خطوط

روز افزایــش دهنــد .با ایــن حال ،برآوردهــای منابع ثانویــه در گزارش

لولــه کلیــدی با خرابــکاری های مداوم مواجه اســت .بــه گفته پالتس

ماهانه بازار نفت اوپک همچنان نشان میدهد تولید اوپك از سهمیه

آنالیتیکــس ،بعید اســت تولید نفت نیجریه به میانگیــن  1.9میلیون

تولیــد جمعی خــود کمتر از حد نصاب بوده اســت كه بیشــتر به دلیل

بشــکه در روز در ژانویه تا آوریل  2020برســد ،زیرا مشکالت میدانی و

فقدان ظرفیت برخی از اعضا برای تولید ســهمیه خودشان است .در

خط لوله ،تولید این کشور را بسیار کمتر از سهمیه اوپک نگه می دارد.

حالــی که تولید بزرگتریــن تولید کننده اوپــک و بزرگترین صادرکننده
نفت جهان ،عربستان سعودی ،تقریبا ًمطابق با سهمیه خود بوده و

پیشبینی شــده است كه عرضه تا دسامبر به  1.55میلیون بشکه در
روز و تــا آوریل  2022به  1.70میلیون بشــکه در روز بازگــردد .از حدود

تولید نفت خام را  110هزار بشــکه در روز افزایش داده اســت ،چندین

ماه مه ســال گذشته نیجریه شروع به تعطیلی بســیاری از سکوهای

عضو آفریقایی نه تنها سهمیه های خود را نتواستند تولید كنند ،بلکه

دریایی خود بدلیل كاهش قیمت نفت کرده اســت .با افزایش تولید

شــاهد کاهش تولید نیز بودند .تولید نفت خام عربســتان ســعودی

اوپك ،ظرفیت مازاد در حال کاهش اســت .آژانس بین المللی انرژی

بــه  9.759میلیــون بشــکه در روز افزایــش یافت و این کشــور به طور

در ماهنامه خود اعالم كرده است كه در مقایسه با  9میلیون بشکه در

طبیعــی تولیدکننده نفت خــام با بیشــترین افزایش ماهانه بــود .اما

روز ســه ماهه اول ســال  ،2021ظرفیت مازاد موثر به کمتر از  4میلیون

نیجریــه ،گابــن و گینه اســتوایی در ماه گذشــته شــاهد کاهش تولید

بشکهدرروزرسیدهاستوتنهادرچندکشورخاورمیانهمتمرکزاست.

انــرژی اســپكت چشــم انــداز تولیــد و ظرفیت تولیــدی اوپــك را طبق

نمودار  . 2تغییر در ظرفیت تولید اوپک پالس

برنامه اعالمی این ســازمان تا پایان ســال  2022ارائه كرده اســت.
طبق برنامه اعالمی ،تولید اوپك روند افزایشــی را طی خواهد كرد
و در انتهای ســال  2022به میزان  42میلیون بشكه در روز خواهد
رسید و برنامه كاهش تولید در نظر گرفته نیز پایان خواهد یافت.
امــا موضوع مهم این اســت كــه ظرفیت تولیــدی اعضا اوپك پالس
كمتــر از میــزان برنامه ریزی شــده اســت .تفــاوت در میــزان برنامه
و ظرفیــت بــه خصوص از اوایل ســال  2022نمایان تر خواهد شــد
و روند افزایشــی خواهد داشــت .موضوع مهم دیگر این اســت كه
اعضــا توانایــی تولیــد كامــل در ســطح ظرفیــت را نداشــته و میزان
تولیــد محقــق شــده تــا  1میلیــون بشــكه كمتــر از ســطح ظرفیــت
تولیدی خواهد بود.
نمودار  . 1مقایسه سهمیه و ظرفیت اوپک پالس

جمع بندی و نقطه نظر كارشناسی:
•میــزان پایبنــدی اعضــای اوپــك به ســطح تولیــد برنامــه ریزی
شــده رو بــه افزایش اســت و از  115درصد در ســپتامبر به 121
درصــد در مــاه اكتبــر افزایــش یافته اســت كه داللــت بر عدم
توانایــی برخــی از اعضا در افزایــش تولیــد دارد .انتظار بر این
اســت كــه در ماههای آتی نیــز روند ناتوانــی در افزایش تولید
ادامه یابد.
•بــا شــروع همــه گیــری كرونــا و كاهــش تقاضــای نفــت،
ســرمایهگذاری در بخش نفت در كل جهان به شدت كاهش
یافتــه اســت و اعضــای اوپــك پالس نیــز از ایــن امر مســتثنی
نیســتند .در میان اعضای اوپك پالس تنها كشــورهای امارت
و كویــت در بخــش نفت ســرمایهگذاری كرده اند بــه طوریكه
بر مبنای آمار و تحلیل انرژی اسپكت از سال  2018تا كنون از بین

ظرفیــت تولیدی نفت خود را افزایش دادهاند.

كشــورهای اوپك پالس تنها امارات و كویــت ظرفیت تولیدی خود

•دیگــر كشــورهای عضو بــه دلیــل عــدم ســرمایهگذاری و افت

را افزایــش دادهاند و دیگر كشــورها بــه دلیل عدم ســرمایهگذاری

تولیــد بــا كاهــش ظرفیــت روبــرو هســتند و برهمیــن اســاس

در میادین نفتی با كاهش ظرفیت تولید مواجه هســتند .در میان

برنامــه تعییــن شــده در افزایــش تولیــد بــرای ســال  2022بــا

كشــورها روســیه با بیشــترین میزان كاهــش در ظرفیــت تولید در

عدم قطعیت مواجه اســت و پیش بینی برخی موسسات نیز

حدود  800هزار بشكه قرار دارد .آنگوال در رتبه دوم با كاهش 400

داللت بر این موضوع دارد.

هزار بشــكه روبروســت و عربستان با كمترین میزان در حدود 100
هزاربشكه مواجه شده است.

•این امر به دلیل افزایش قیمت نفت و عدم توانایی و یا تمایل
اوپــك پالس بــرای عرضــه بیشــتر موجــب نگرانی كشــورهای
مصرف كننده شده است.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  3دسامبر 2021

کاهش نگرانیها نسبت به تاثیر سویه کرونای امیکرون بر تقاضای جهانی
مهدی يوسفی
در هفتــه منتهی به  3دســامبر  2021قیمت نفتخامهای شــاخص

در بشــكه رســید و قیمت نفتخام دوبی در بازار تك محموله با 10/1

سقوط شدیدی را تجربه کرد .سبد اوپك با  9/8درصد کاهش نسبت

درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل به  71/46دالر در بشكه رسید.

به هفته ماقبل در سطح  71/67دالر در بشكه قرار گرفت و متوسط

در همیــن دوره زمانی قیمت نفتخام وســتتگزاس بــا  14/3درصد

ت برنت موعددار بــا  10/4درصد کاهش بــه  72/06دالر
هفتگــی نف 

کاهش نسبت به هفته ماقبل به  66/89دالر در بشكه رسید.

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 به  5نوامبر 2021

81.85

- 2.1

81.78

- 2.3

83.01

- 1.8

هفته منتهی به  12نوامبر 2021

82.51

0.8

81.96

0.2

83.77

0.9

هفته منتهی به  19نوامبر 2021

80.74

- 2.1

79.02

- 3.6

81.59

- 2.6

هفته منتهی به  26نوامبر 2021

79.49

- 1.5

78.09

- 1.2

80.45

- 1.4

هفته منتهی به  3دسامبر 2021

71.67

- 9.8

66.89

- 14.3

72.06

- 10.4

هفته

در  3دســامبر  2021در بازار فیوچر و در بــورس آیس ،قیمت نفت

قــرارداد مــاه اول وســت تگــزاس  66/26دالر در بشــکه بــود کــه

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

نســبت به قرارداد ماه چهارم به مقدار  0/55دالر در بشکه بیشتر

 69/88دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم به

بــود .وضعیــت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنســت که رشــد

مقدار  0/91دالر در بشکه باالتر بود .قیمت نفت وست تگزاس در

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

بــورس نایمکس نیز در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت و قیمت

و از ذخیرهسازیها برداشت میشود.

نمودار .1قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  3دسامبر 2021
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در هفتــه منتهــی بــه  3دســامبر  2021عوامــل مختلفی در نوســانات

و کــره جنوبــی و انگلیــس انجــام میشــود که ایــن کشــورها نیز در

قیمــت نفت موثر بــود كه در ذیل به مهمترین آنهــا به تفكیك عوامل

مجمــوع  21میلیون بشــکه از ذخایر اســتراتژیک خود را برداشــت

تضعیفكننده و تقویت كننده اشــاره میشود.

خواهند کرد؛
 .3از ســرگیری مذاکــرات هســته ای ایــران و گــروه  4+1از  29نوامبــر

تضعيف کننده:

 ( 2021البتــه در روز  3دســامبر ایــن مذاکــرات نیمــه تمــام خاتمــه

 .1نگرانی نســبت شــیوع موجهای جدید ویــروس کرونا به خصوص

یافــت تــا تیم های مذاکراتی بعد از مشــورت بــا پایتخت های خود
مجددا ًبه وین باز گردند)؛

انواع جهش یافته آن و تاثیرگذاری بر روند در حال رشــد تقاضای
نفت؛ شمار مبتالیان در اروپا مجددا ًروند صعودی به خود گرفته

 .4در هفــت روز منتهــی به  30نوامبــر خالص وضعیــت خرید بورس

و در برخــی کشــورها محددیتهــای جدیــدی وضع شــده اســت و

بــازان در بازار نایمکس برای ســومین هفتــه متوالی کاهش یافت

از همــه مهمتــر نگرانیهای زیــادی در مورد ســویه جدید آن که در

و با  34634قرارداد کاهش به  233706قرارداد رســید؛

آفریقای جنوبی شناســایی شده ،ایجاد شده است و دانشمندان
میگوینــد این ویروس با تعداد باالی جهشهای آن ممکن اســت
به واکســن های فعلی حساس نباشد.

 .5بانــک مــورگان اســتنلی پیشبینی خــود از قیمت نفــت خام برنت
برای سه ماه نخست سال  ۲۰۲۲را بهدلیل شیوع سویه اُمیکرون
ویــروس کرونــا کاهــش داد .ایــن بانــک پیشبینــی خــود از قیمت

 .2برداشت از ذخایر استراتژیک ،در  23نوامبر رئیس جمهور آمریکا
اعالم کرد که وزارت انرژی این کشور با هدف پایین آوردن قیمت

نفت خام برنت در سه ماه نخست سال  ۲۰۲۲را از  ۹۵دالر برای
هر بشــکه به  82/50دالر برای هر بشکه تغییر داد؛

بنزیــن ۵۰ ،میلیون بشــکه از ذخیرهســازی راهبــردی نفت خود را

 .6وزارت کار آمریــکا اعــام کــرد کــه در مــاه نوامبــر 210 ،هزار شــغل

در تالشــی هماهنگ با دیگر مصرفکنندگان بزرگ نفت برداشت

جدیــد در بخــش غیر کشــاورزی ایجاد شــد که بســیار کمتر از حد

میکنــد ۳۲ .میلیــون بشــکه از ایــن مقــدار در چنــد مــاه آینــده و

انتظارات اولیه (ایجاد  600هزار شــغل جدید) بود.

بهصورت قرضی برداشــت میشود ،یعنی باید در چند سال آینده

 .7بر اســاس گــزارش اداره اطالعــات انرژی آمریــکا ،در هفته منتهی

بــه ایــن ذخیرهســازی بازگردانــده شــود و  ۱۸میلیــون بشــکه دیگر

به  26نوامبر تولید نفت خام این کشــور با  100هزار بشــکه در روز

در واقع تســریع فروش نفتی اســت که کنگره آمریــکا پیش از این

افزایــش بــه  11/6میلیون بشــکه در روز رســید که باالترین ســطح

مجــوز آن را صــادر کــرده بــود و در چند مــاه آینده انجام میشــود.

تولیــد قبــل از شــیوع کرونا اســت .باالترین ســطح هفتگــی تولید

برداشــت از ذخیرهســازی راهبردی نفت آمریکا با هماهنگی دیگر

مربوط به  13مارس  2020با  13/1میلیون بشــکه در روز اســت که

کشــورهای بــزرگ مصرفکننده انــرژی از جمله چیــن ،هند ،ژاپن

تولید کنونی هنوز  1/5میلیون بشــکه کمتر از آن است؛

نمودار .2روند هفتگی تولید نفت خام آمریکا
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تقويت کننده:
 .1ادامه سیاست اوپک پالس مبنی بر عدم تغییردر برنامه افزایش

نفــت کوره ،گازوئیل و پروپان بــه جای گاز طبیعی؛

تولید ،در جلســه اوپک پالس که در  2دسامبر برگزار شد ،توافق

 .6ناتوانــی برخــی تولیدکننــدگان اوپــک پــاس در افزایــش تولیــد

شد که همچنان به برنامه افزایش تولید ماهانه  400هزار بشکه

مطابق با ســهمیه تولیدی خود ،به گزارش رویترز سطح پایبندی

در روز برای ماه ژانویه  2022ادامه دهند ،این در حالیست که با

اوپــک بــه توافــق کاهــش تولیــد در مــاه نوامبــر  120درصــد بــوده

توجه به آزاد سازی ذخایر استراتژیک و شیوع سویه جدید کرونا

اســت این در حالیســت کــه در ماه گذشــته  118درصد بــود و این

بــه نام امیکرون ،میزان رشــد تقاضا و عرضه نفت با ریســکهای

امــر نشــاندهنده عــدم توانایی برخــی تولیدکننــدگان در عمل به

جدی مواجه اســت .بعد از جلســه اوپک پالس قیمتها افزایش

ســهمیه تولید خود بوده اســت .ســطح تولید اوپک در ماه نوامبر

یافــت .بــه نظــر میرســد کــه اوال اوپــک پــاس نســبت بــه عــدم

 27/74میلیــون بشــکه در روز بــوده کــه  220هزار بشــکه در روز

تاثیرگذاری زیاد ســویه امیکرون بر تقاضای نفت خوشبین است

بیشــتر از ماه گذشــته اســت در حالیکه طبق توافــق ،تولید اوپک

و از طــرف دیگر در بنــد  3بیانیه پایانی این اجالس تاکید شــد که

باید  254هزار بشکه در روز افزایش می یافت .عربستان و عراق

اوپــک پــاس به بررســی بــازار و تحوالت مربــوط به شــیوع کرونا

بیــش از مقــدار مجــاز افزایــش تولید داشــتند .کویــت ،امارات و

ادامــه داده و در صورت نیــاز اقدام فوری را انجام خواهد داد؛

الجزایــر مطابــق ســهمیه مجــاز افزایــش تولیــد داشــتند و تولیــد

 .2انجمــن نفــت آمریکا ( )APIاعالم کرد که در هفتــه منتهی به 26

نیجریــه ،آنگوال ،گینه و گابن کمتر از ســهمیه مجاز بود؛

نوامبــر ذخیرهســازیهای نفــت خــام ایــن کشــور  0/747میلیــون

 .7تضعیف ارزش دالر ،شــاخص ارزش دالر در هفته منتهی به 26

بشــکه کاهــش یافته اســت ،در حالیکه پیشبینی میشــد حدود

نوامبــر  96/58بود کــه در هفته منتهی به  3دســامبر به 96/13

 1/7میلیــون بشــکه کاهــش یابــد .عــاوه بــر ایــن اداره اطالعات

رسید؛

انــرژی آمریــکا نیــز اعالم کــرد کــه در هفته منتهــی بــه  26نوامبر
ذخیرهســازیهای نفــت خــام ایــن کشــور  0/909میلیــون بشــکه
کاهش یافته و به  433/111میلیون بشــکه رســیده است؛
 .3گلدمن ساکس در گزارشی اعالم کرد که نگرانیها در مورد تاثیر
ســویه امیکرون بدبینانه است؛
 .4کمبــود عرضه در بازار به دلیل رشــد کمتر عرضه نســبت به رشــد
تقاضــا ،بر اســاس برآوردهای موسســات مختلف در مــاه نوامبر
بــازار بــا حــدود یــک میلیــون بشــکه در روز کمبــود عرضــه مواجه
است؛
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 .5باال بودن قیمت گاز و ادامه اســتفاده از فرآوردههای نفتی نظیر

 .8برخــی گزارشــات اولیــه در مــورد ســویه جدیــد کرونــا موســوم به
اُمیکــرون نشــان میدهــد کــه ایــن ســویه اگرچــه ســرعت انتقــال
باالیی دارد اما قدرت کشــندگی آن کمتر است؛
 .9در هفتــه منتهــی بــه  3دســامبر  2021تعــداد دکلهــای حفــاری
فعــال در بخــش نفــت آمریکا بدون تغییر نســبت بــه هفته قبل،
 467دکل بود.

سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك

عضویت ایران در سازمان شانگهای ،ظرفیت ها و فرصتها
هدی پناهی نژاد
گســترش تعامــات جهانــی در چارچــوب روابــط بیــن الملــل،

افغانســتان یکــی از منابــع اصلــی بی ثباتــی در منطقه اســت .این

پیشــرفتهای علمــی و تکنولوژیــک ،رشــد فن آوری های نــو و نیاز

کشــور نه تنها گروههای تروریســتی و افراط گرای بســیار فعالی را

نظــام بیــن الملــل کنونــی بــه تعامــل و همــکاری بیشــتر ،تشــکیل

در خــود جــای داده ،بلکــه مأمــن قاچاقچیــان بیــن المللی اســلحه

ســازمان هایــی را بــرای قانونمنــد ســاختن روابــط بیــن دولــت هــا

و مــواد مخــدر نیــز هســت .در نتیجــۀ عــدم مراقبــت مناســب از

ضــروری نمــوده اســت  .برای فهــم دقیــق ماهیت یک ســازمان می

مرزهای افغانستان ،کشورهای همجوار با این کشور با پیامدهای

بایســت علــل زیربنایــی شــکل گیــری آن را مــورد تحلیل قــرار داد.

ســهمگین نابســامانیها در این کشــور روبــرو هســتند .چارچوب

در ایــن خالصــه تــاش برآنســت تا بــا بررســی علــل و ظرفیتهای

ســازمان همــکاری شــانگهای به کشــورهای عضــو امــکان میدهد

شــكلگیری ســازمان همــكاری شــانگهای ،به بررســی فرصتهای

بــه شــیوۀ مؤثر بــه مقابله بــا ایــن چالشهــای امنیتی کــه ماهیتی

پیشروی ایران به عنوان عضو جدیدالورود این سازمان بپردازیم:

فراملــی نیز دارند و آنهــا به تنهایی نمیتواننــد دربرابر آنها وارد

ســازمان همــكاری هــای شــانگهای تركیبــی از اهــداف سیاســی،

عمل شوند ،بپردازند

امنیتــی و اقتصادی را بهصــورت توامان تعقیب میكنــد .مقابله با
ایده جهان تك قطبی و مهار روند رو به گسترش حضور قدرتهای

اقتصادی:

فرامنطقهای به ویژه ناتو و ایاالت متحده امریكا در فضای اوراسیا

عالوه بر ثبات منطقه ای ،رونق و توســعۀ اقتصادی مشترک نیز از

از طریــق موازنــه نــرم و تحكیم همكاریهــای منطقــهای ،مقابله با

اواســط دهه  2000میالدی به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان

ســه عنصر جدایی طلبی ،افراط گرایی و تروریســم و نیز گســترش

همکاری شانگهای مطرح بوده است.

همكاریهای اقتصادی بهویژه در بخش انرژی ،از جمله مهمترین

گرایــش ســازمان همــكاری شــانگهای از ســال  2008بــه مســائل

اهداف  SCOبه شمار میرود.

اقتصادی بیشــتر شده اســت .ابتكار دولت چین برای احیای جاده

از اهــداف ســازمان همــكاری شــانگهای اســتنباط میشــود كه این

ابریشــم كــه در ســال  2012مطــرح كــرد ،وجــه اقتصــادی همكاری

ســازمان به دنبال پیروی از سیاســت داخلی خــود مبتنی بر اصول

اعضــای  SCOرا پررنگ تر كرده اســت .همکاریهــای اقتصادی در

اعتمــاد متقابــل ،منافــع متقابــل ،برابــری ،رایزنیهــای متقابــل،

چارچوب سازمان همکاری شانگهای بر سرمایه گذاریهای عظیم

احترام به تنوع فرهنگی و میل به توســعه مشترك است .در حالی

و اجرای پروژههای زیرســاختی متمرکز بوده اســت .چین از طریق

كــه در سیاســت خارجــی مطابق بــا اصول عــدم تعهد ،هــدف قرار

ســازمان همــکاری شــانگهای اقــدام بــه اعطــای وام به کشــورهای

ندادن هیچ كشــور سومی وسیاست درهای باز رفتار میكند.

فقیرتــر آســیای میانــه کــرده اســت (در پی بحــران مالی ســالهای
 2008و  ،)2009و مبلــغ  10میلیــارد دالر وام بــه کشــورهای عضــو

امنيتی:

سازمان همکاری شانگهای که بامشکالت مالی روبرو بودند ،اعطا

بسیاری براین باورند که سه عامل مهم در ایجاد و توسعه سازمان

شد .همچنین چین ایران ،پاكستان و هند را به اعضای ناظر SCO

همکاری شانگهای نقش پراهمیتی داشته اند و از آنها تحت عنوان

اضافه كرده اســت .همچنین در آگوســت ســال  ،2002چین 970

ســه شــر  ،نام میبرنــد كه عبارتنــد از الف)تروریســم بینالمللی ؛

میلیــون دالر كمــك نظامــی بــه قرقیزســتان كــرده اســت .بیجینگ

ب) افــراط گرایی مذهبی ؛ و ج) جدایی طلبی

همچنیــن برای توســعه میدان نفتی دره  Ferganaدر قزاقســتان

بدیــن معنــا کــه تهدیــدات مشــروعیت رژیمهــای آســیای مرکزی،

نیز سرمایه گذاری كرده است.

نخبگان این کشــورها را بر آن داشــت تا جهت حفظ منافع خود به
ایجاد ســازمان همکاری شانگهای بپردازند.
اهمیــت ایــن بخــش از عملكــرد ســازمان  SCOآنجایــی پررنــگ
میشــود كه نگاهی به كشور افغانستان در منطقه داشته باشیم.
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سطح تجاری:

باشگاه مشترك انرژی:

چارچوب توافق نامه همكاری اقتصادی كشورهای عضو ،نخستین

در نشســت مســكو مورخ  25اكتبــر  ،2005دبیر كل ســازمان اعالم

بار در نشســت مورخ  23ســپتامبر  2003تهیه و به امضا رســید .در

كــرد كه پروژههای مشــترك ســازمان در زمینه انــرژی دارای اولویت

این نشســت ،رئیس دولت چین پیشنهاد كرد كه برنامه بلندمدتی

باال هســتند .این پروژهها شامل كشف ،استخراج و بهره برداری از

برای تشــكیل منطقه آزاد تجاری در ســازمان تهیه شود .وی در این

حوزههای نفت و گاز و اســتفاده مشترك اعضا از منابع آب شیرین

پیشــنهاد چندیــن راهكار كوتاه مدت برای افزایش ســطح بازرگانی

میباشــد .در كنفرانس بین المللی سازمان همكاری شانگهای :در

میــان كشــورهای عضــو ارائــه داد .یك ســال پــس از این پیشــنهاد،

شــهر آلماتــی ،پایتخت قزاقســتان ،نماینــده وزارت خارجه روســیه

در  23ســپتامبر  2004ســندی شــامل یكصد برنامه مشــخص برای

اعالم كرد كه روسیه فكر بنیان گذاردن تشكیالتی بین المللی با نام

افزایش سطح بازرگانی میان كشورهای عضو به امضا رسید.

باشگاه انرژی را در سر میپروارند .دولت روسیه مجددا در نشست
ســازمان در نوامبــر  2007در مســكو بر عــزم خود برای تشــكیل این

بانكی:

باشگاه انرژی تاكید كرد.

دســتاورد مهــم دیگــر ایــن نشســت ،توافــق بــرای تشــكیل شــورای

برای مشاهده پتانسیل همبستگی انرژی بین اعضای این سازمان،

مشترك بانكی بین كشــورهای عضو سازمان بود .هدف از تشكیل

نمودارهای زیر را در رابطه با منابع نفت و گاز كشــورهای عضو بجز

شورای مشترك بانكی ،تسهیل در فراهم نمودن سرمایه مورد نیاز

تاجیكستان ،قرقیزستان و پاكستان در نظر بگیرید:

برای اجرای پروژههای مشــترك ســازمان عنوان شــده است .در پی
این توافق ،نخستین گردهمایی شورای مشترك بانكی  SCOدر 30
نوامبر  2006در پكن برگزار شد.
نمودار .1ذخایر نفت كشورهای عضو (میلیارد بشكه)

Source:BP statistics review. 2020
نمودار  .2ذخایر گاز طبیعی كشورهای عضو( تریلیون متر مكعب)
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نمودار  .3میزان تولید و مصرف كشورهای عضو( هزار بشكه در روز)

نمودار  .4میزان تولید و مصرف گاز كشورهای عضو(میلیارد متر مكعب در سال)

توليد گاز (ميليارد متر مكعب در سال)
مصرف گاز (ميليارد متر مكعب در سال)

همانطوركــه در نمودارها دیده میشــود ،ذخایر نفت و گاز كامال به
صورت نامتوازنی در بین كشــورهای منطقه تقســیم شدهاند و این
در حالی اســت كه كشــورهایی مثل چین و هند در مــورد نفت وگاز
بســیار بیشــتر از تولید خود مصرف میكنند در عیــن حال كه ایران
و روســیه در تولیــد نفــت و گاز بیشــتر از میزان مصرفی خــود تولید
میكنند و به این ترتیب پتانســیل همكاری انرژی در منطقه مذكور
كامال محسوس است.

ایجــاد هژمونی در برابر هژمونی آمریكا:
این دیدگاه مبتنی بر تفکر موازنه قدرت سیستمیک است .بر طبق
این دیدگاه روســیه و چین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای
ســعی در ایجــاد موازنــه در برابــر ایاالت متحــده آمریــکا را دارند .به
عبــارت دیگــر روســیه و کشــورهای آســیای مرکــزی میخواهنــد بــا
همراهی چین موازنه قدرتی در برابر هژمونی ایاالت متحده آمریکا
در عرصه نظام بینالملل پساجنگ سرد ایجاد کنند که این مهم در

الزم بــه ذكــر اســت كه امــروزه چیــن و آســیای میانه به واســطۀ یک

بررسی اهداف سازمان همکاری شانگهای تداعی مییابد.

نقــل و ارتباطی با یکدیگــر پیوند یافته اند .چین به منظور تأمین نیاز

ایران و شانگهای:

شــبکه رو به رشــد از خطــوط لوله انتقال نفــت و گاز و خطوط حمل و
فزاینــدۀ خــود به انــرژی اقدام به ســرمایه گذاری در حوزۀ اســتخراج
نفــت و گاز کــرده اســت .در همیــن راســتا ،چیــن اخیــرا قــرارداد 100
میلیــارد دالری بــرای توســعه میدان یــادآوران در نزدیك مــرز ایران و
عراق بسته است .عالوه براین China Petroleum Corpoaration
چهــار میلیارد دالر در صنعت نفت قزاقســتان ســرمایه گــذاری كرده
است.

ایــران بــه مســأله همــکاری هایــش بــا همســایگان؛ بــا کشــورهاى
مســلمان و نیــز با کشــورهای صاحب قدرتــی چون روســیه  ،چین ،
اروپــا و هند از این دیدنظر داشــته اســت که سیاســت مهــار آمریکا
علیه خود را بی اثر نماید.كاربرد دیگری که ایران از اولویت دادن به
همکاری منطقه اى در سیاست خارجی خود پی میگیرد ،این است
که در چارچوب آن ضرورتی برای حضور ایاالت متحده یا هر نیروی
خارجی دیگر در منطقه وجود نخواهد داشت.

شماره  | 24هفته چهارم | آذر ماه 1400
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
به همین جهت در تیرماه  1384و در نشست سران سازمان در شهر

پیامد امنیتی

آستانه قزاقزستان ،جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو ناظر در

پیامدهای امنیتی عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای

این سازمان مورد پذیرش قرار گرفت .این موضوع با روی کار آمدن

را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:

دولت نهم در همان ســال و تقویت گرایش راهبردی نگاه به شــرق

 )1انتخابی مناسب جهت رویارویی با خطرات احتمالى اسرائیل،

در سیاســت خارجی ،گســترش همکاری با این ســازمان را تســهیل

ناتو و آمریکا در همسایگی ایران؛

نمــود تا اینكه در نهایت در ســال  2021ایــران عضویت كامل در این

 )2نقطه عطف در گســترش همکاریهای دوجانبه با کشــورهای

ســازمان را از آن خــود كرد .با توجه به پیشزمینــه تالش ایران برای

عضــو در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،مبــارزه بــا تروریســم،

پیوستن به این سازمان ،در ادامه به بررسی فرصتها و مخاطرات

اعتمادسازی و توسعه همکاریهای سیاسی و اقتصادی؛

پیوستن ایران به  SCOمیپردازیم:

فرصتها و مخاطرات ایران در پیوســتن به :SCO

پیامد سیاسی

 )3زمینه ای مناســب جهت ایجاد طرح نظام امنیت دســته جمعی
با هدف مقابله با حضور قدرتهای فرامنطقه ای؛
 )4شرایطی مطلوب جهت پیگیری فعال تر رژیم حقوقی و امنیتی
دریای خزر؛

شعار « نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی» در پی وقوع انقالب

 )5عضویت دائم ایران در این ســازمان به معنای تایید حرکتهای

اسالمی در ایران ،از همان ابتدا کشورمان را در برابر ایاالت متحده

سرکوبگرانه کشــورهای عضو در خصوص حرکتهای اسالمی

آمریکا قرار داد .این رویارویی تاکنون هزینه هایی را بر هر دو طرف

و آزادیخواهانــه تلقــی خواهــد شــد کــه بایســتی با دیپلماســی

تحمیل نموده و هنوز هم جریان دارد .البته تنها ایران نیست که یک

مدیریت شود

جانبه گراییهای ایاالت متحده را در عرصه بینالمللی بر نمیتابد.
روســیه و چیــن نیــز چنیــن دیدگاهــی را در تعامالت خود بــا ایاالت

پیامد اقتصادی

متحــده دنبال میکنند .پیشــینه تعامــات میان اعضــای تأثیرگذار

پیامدهــای اقتصــادی عضویــت دائــم ایــران در ســازمان همــکاری

ســازمان شــانگهای (چیــن و روســیه) با ایــاالت متحــده آمریکا ،یک

شانگهای را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:

اتحــاد طبیعی میان ایران ،چین و روســیه با هــدف ایجاد موازنه در

 )1گسترش همکاریها در حوزه انرژی و زمینه مناسب جهت ایجاد

برابــر هژمونــی ایــاالت متحده آمریــکا در عرصــۀ نظــام بینالملل را

ائتالفهای جدید در این خصوص ،برای مثال اوپک گازی؛

پررنگ میســازد .سازمان همکاری شــانگهای بستر مناسبی جهت

 )2حفظ و گسترش بازار مصرفی بزرگ و بادوآم برای نفت و صادرات

تبدیل این اتحاد طبیعی به اتحاد اســتراتژیک اســت .ایجاد موازنه

غیرنفتی و رفع نیازمندیهای تکنولوژیک و تامین منابع مالی مورد

در برابــر یــک جانبه گراییهــای هژمونیک ایاالت متحــده آمریکا در

نیاز برای توسعه صنعتی با توجه به ظرفیت کشورهای عضو؛

چارچوب این ســازمان قابل دسترســی میباشــد .البته بایستی به

 )3گســترش و تقویت منافع اقتصادی ایران با احتمال گره خوردن

ایــن نکتــه توجه نمــود که جمهوری اســامی ایران بــا در نظر گرفتن

منافع اقتصادی ســازمان شــانگهای با کشورهای آسه آن ،ژاپن

چنین بســتری میتواند با عضویت دائم در این سازمان هدف خود

و کره جنوبی؛

را بیــش از پیــش عملیاتی ســازد .در واقع مشــاركت ایــران در SCO

 )4ایجاد مانع در جهت تحریمهای جدید در شــورای امنیت؛

میتواند متضمن موارد زیر باشد:

 )5ایجــاد یک بــازار جایگزین بزرگ و بادوام جهت توســعه صادرات

 )1ایــران بــا همــکاری چیــن و روســیه میتوانــد در برخــی مــوارد از

کشور بویژه در برابر بازارهای تحریمی.

تنشهــای میان این کشــورها و ایــاالت متحده آمریــکا ،به نفع
خود بهره برداری کند؛
 )2تهدید مشــترك ناتو و آمریکا برای ایران و دیگر اعضای سازمان
کمرنگ تر خواهد شد؛
 )3تقویــت رونــد منطقــه گرایــی در نظــام بینالملــل و احتمــال
تاثیرگذاری آن بر سیاستگذاریهای کالن بینالمللی؛

با توجه به وضعیت فعلی ایران كه بخش نفت و گاز با تحریم مواجه
شــده اســت و با توجه به وضعیت منابع نفت و گاز ،تولید و مصرف
نفــت و گاز كشــورهای عضــو  SCOو بــا توجــه بــه ســناریوی خالص
انتشارات صفر مطرح شده در اجالس پاریس ،پیوستن به باشگاه

 )4گســترش روحیه اعتماد ،حسن نیت ،همکاری ،ثبات و تقویت

انــرژی  ،SCOمیتواند بازار مناســبی برای نفــت و گاز ایران به وجود

چهره دوستانه و مثبت کشورمان در تعامالت منطقه ای؛

آورد و در عیــن دور زدن تحریمهــا ،موجــب ایجــاد رابطــه نزدیكتر

 )5زمینه ای مناسب جهت ایجاد ائتالف سازنده برای رویارویی با

ایران چه از منظر انرژی و چه از منظر اقتصادی با كشورهای منطقه

تحریمها و موانع دســتیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای
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پیامد انرژی

به ویژه چین و هند شود.

جمع بندی و پیشنهادات:
جمهــوری اســامی ایــران اگر بخواهد بــه یک هژمــون منطقه ای
تبدیــل شــود ،ناگزیــر از تعامــل بــا قدرتهــای بــزرگ میباشــد،
چرا که کشــورها بر اســاس قدرت شان دســتور کار بینالمللی را
تعییــن میکننــد .نرمها و قواعــد رفتاری در عرصــه بینالمللی را
قدرتهــای بــزرگ تعریف میکننــد .از قدرتهای بــزرگ موجود
در عرصــه نظــام بینالملــل ،جمهــوری اســامی ایــران بــا ایاالت
متحــده آمریــکا و برخــی متحــدان آن در اروپا رابطه نداشــته و یا
رابطه ســردی دارد .عضویت روســیه و چین در سازمان همکاری
شــانگهای فرصت مناســبی جهت جایگزینی قدرتهای آســیایی
بجــای قدرتهای غربــی در تعامــات جهانی ایران اســت .ایران
کشــوری است که به لحاظ عضویت در نهادهای منطقه ای مؤثر
چندان فعال نبوده اســت .بــه عنوان مثال کشــورهای پیرامونی
جمهوری اســامی از جمله کشــورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس
در نهادهــای مختلفــی از جملــه اتحادیۀ عرب ،شــورای همکاری
خلیــج فــارس و ...حضــور دارنــد و از مزایــای عضویــت در ایــن
نهادهــا بهره میبرند .درشــمال ایران نیز ســازمانهای مختلفی
از جمله ســازمان کشورهای «ســی ای اس» کشورهای مشترك
المنافــع ،ســازمان پیمــان امنیــت جمعــی و  ...را تشــکیل داده و
در شــرق و غــرب نیــز روندها و ســازمانهای منطقه ای بســیاری
وجــود دارد کــه کشــورهای مختلــف در آنهــا عضویــت داشــته و
طــی آن به افــزون ســازی منافع خــود مبــادرت میکننــد .در این
میــان ،ایــران تنهــا در یک ســازمان منطقه ای یعنی اکــو عضویت
دارد کــه یــك ســازمان اقتصــادی محــدود و فاقــد ابعــاد امنیتــی
و اســتراتژیک اســت .در نتیجــه ،اینکــه ایــران عضویــت دائــم
در ســازمان شــانگهای را كســب كــرده ،فــی نفســه واجــد مزایــا
و مطلوبیتهــای بســیار اســت .در یــك جمــع بنــدی مــوارد زیــر
میتوانــد در دســتور كار تعامل ایران با این ســازمان قرار گیرد:
 )1تــاش در جهــت افزایــش وابســتگی چیــن و هنــد بــه منابــع
انــرژی نفــت و گاز ایــران؛ از جملــه پیگیــری خــط لولــه گاز به
پاکستان و هند؛
 )2پیگیــری احیاء نقش اســتراتژیک ایران در کریدور ارتباطی و
حمل و نقل شــمال به جنوب و غرب به شــرق؛
 )3تالش در جهت حل و فصل مســالمت آمیز مســاله هستهای
کشــور ،بــه گونــه ای کــه بــه منافــع ملــی کشــور آســیبی وارد

 )4پیگیــری گســترش ائتــاف ســاز یهای منطقــهای و فــرا
منطقــهای جهت داشــتن آلترناتیوهای متعدد
 )5تــاش در جهــت افزایــش اعتماد ســازی ،از طریق گســترش
روابــط دوجانبــه با کشــورهای عضــو و بهره بــرداری از آن در
پیشــبرد اهداف در سازمان؛
 )6تاکید بر هر دو جنبه ایجاد موازنه نرم در سیاســت خارجی؛
گســترش توانمندی داخلی و ائتالف ســازی خارجی؛
 )7تــاش بــرای دریافــت امتیــازات مالــی و مشــاركتهای
اقتصــادی از كشــورهای عضــو هماننــد توافق نامه  25ســاله
ایــران و چیــن بــرای ســرمایهگذاری  400میلیــارد دالری در
پروژههای زیرســاختی ایران
 )8فرصت دیگر ایران در پیوســتن به  SCOبهبود جایگاه كشــور
از لحــاظ بینالمللــی اســت .دو عضــو از  9عضو این ســازمان
در شــورای امنیت ســازمان ملل حق وتــو دارند .ایران دارای
 2040كیلومتر خط ســاحلی با دریاهای آزاد در جنوب اســت
و اگــر اعضــای ایــن ســازمان از زیرســاختهای ایــران بــرای
افزایــش ظرفیت همــكاری اســتفاده كنند ،مزایای مشــتركی
برای همه اعضا به ویژه چین و كشــورهای آســیای مركزی كه
به دریای آزاد دســتری ندارند ایجاد میشــود .به زبان دیگر،
ایــران بــا موقعیــت جغرافیایی ویــژه خــود میتواند بــه عنوان
پلــی بیــن شــمال بــه جنــوب و شــرق بــه غــرب در  SCOعمل
كند .رســیدن به ایــن هدف نیازمند توســعه زیرســاختهای
حمــل و نقل اســت .باید توجه كرد كه  SCOبــا ظرفیت فعلی
اش حــدود  42درصــد از جمعیــت جهــان و یــك چهــارم از
 GDPجهــان را در اختیار دارد .این موضــوع با ظرفیت انرژی
و ذخایــر نفــت و گاز بیانگــر فرصتــی ایــده آل بــرای تقویــت
همگرایــی اقتصــادی و توســعه مشــترك برای تمامــی اعضای
ســازمان به شــمار میرود .در زمینه انــرژی ،ایران بزرگترین
ذخایــر تركیبی نفت وگاز جهان را كه بیشــتر از هر جای دیگر
بــرای چیــن و هنــد اهمیت دارد دارا میباشــد .با پیوســتن به
این سازمان ،ایران به بازارهای وســیع همه كشورها متصل
میشود.
 )9تــاش برای حل مســئله امنیتی افغانســتان بــا دولت جدید
ایــن كشــور با توجــه بــه ظرفیتهایی كــه ســازمان در اختیار
ایران قرار میدهد.

نشود؛
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محیط زیست و فناوری

نقش گاز طبیعــی تجدید پذیر در فرآیند گذار انرژی
مهدیه ابوالحسنی چیمه

 -1مقدمه

 -2انواع گازهای تجدیدپذیر

در سالهای اخیر ،تالش برای برنامهریزی و سیاستگذاریهای

 -1-2بیوگاز:

حمایتــی نظیــر توســعه هیــدروژن کمکربــن و یــا خالــص صفــر و

مخلوطــی از گازهــا ،غالبا متــان و دیاکســیدکربن بوده کــه از تجزیه
بیهوازی زیســتتوده (معموال ًزبالههای کشــاورزی ،کود ،فاضالب،

توافقنامــه پاریــس شــدت گرفتــه اســت ،به بیــان دیگر ســرعت

زبالههای شهری) تولید میشود ،درواقع این فرآیند از متانی استفاده

گــذار انــرژی از زمــان انعقــاد توافقنامــه پاریــس در دســامبر

میکند که در غیر این صورت در جو آزاد میشد ،از این رو ،با این روش

 2015افزایــش یافتــه اســت .هــدف از ایــن توافقنامــه کاهــش

تا حدی از انتشار گازهای گلخانهای جلوگیری میشود.

گازهــای تجدیدپذیر به منظور دســتیابی به اهداف بلندپروازانه

گرمایــش زمین بــه کمتر از 2درجه در مقایســه با پیش از دوران
صنعتــی شــدن بــوده اســت .بــر ایــن اســاس 137کشــور متعهــد

 -2-2بیومتــان (یا گاز طبیعی تجدیدپذیر):
1

شــدند میزان انتشــار گازهای گلخانهای خود را تا سال  2050به

بیــوگاز خــام حاصــل از هضــم بــی هــوازی زیســت تــوده اســت

صفر برســانند ،هر چند افق دســتیابی به این هدف برای کشــور

که بــرای حــذف دیاکســیدکربن و ســایر ناخالصیها ارتقــا یافته،

چیــن ســال  2060در نظــر گرفته شــده اســت .تــا كنــون اتحادیه

بطوریکــه کیفیــت آن با گاز طبیعی قابل مقایســه اســت .بنابراین

اروپــا ،بریتانیا ،ژاپن ،کره جنوبی ،ایاالت متحده آمریکا و کانادا

مــی توان از آن به عنوان مکمل و یا جایگزین مســتقیم گاز طبیعی

تعهداتــی مبنــی بر دســتیابی به خالــص صفر در انتشــار گازهای

در زیرســاختها و تجهیزات موجود استفاده کرد.

گلخانــهای داد هانــد ،امــا اجرایــی شــدن ایــن تعهــدات نیازمنــد
تغییــر در کل سیســتم انرژی جهانی از جمله صنعت گاز اســت.

 -3-2هیدروژن آبی:

در حــال حاضــر حــدود 25درصــد از انــرژی اولیــه جهــان توســط

هیــدروژن تولیــد شــده از گاز طبیعــی بــا فرآینــد جــذب و ذخیــره

گاز طبیعــی ،کــه بعنــوان یــک ســوخت فســیلی پــاک شــناخته

کربن به منظور حذف انتشــار گازهــای گلخانهای حاصل از فرآیند

شــده اســت ،تامیــن میشــود .اهمیــت گازهــای کمکربــن نظیــر

تولید است.

بیــوگاز و بیومتــان ،بعنــوان بازیگران اصلی کربنزدایی بر کســی
پوشــیده نیســت ،به این منظور عرضه گاز طبیعی باید به تدریج
بــا اســتفاده از فنآور یهایی نظیر جــذب کربن ،هیدروژن و گاز
تجدیدپذیــر کربنزدایــی شــود .ناگفتــه نمانــد کــه زنجیره ارزش

 -4-2هیدروژن ســبز (هیدروژن تجدید پذیر):
هیدروژن تولید شده از طریق الکترولیز (تجزیه آب به هیدروژن
و اکســیژن) با استفاده از برق تجدیدپذیر است.

گاز طبیعــی باید تا حد امکان در تمامی بخشها و قارهها کارآمد
عمــل کنــد ،بطوریکــه انتشــار گاز متــان بــه حداقــل رســیده و یــا

 -5-2هیدروژن کم کربن:

حذف شــود ،وســایل مصرفکننــده نهایی باید بــا باالترین بازده

اصطالحــی کــه در ایــن گــزارش ،بــه عنــوان یــک واژه كلــی بــرای

ممکــن عمــل کننــد و در نهایــت کاهــش مصــرف بایــد از طریــق

هیدروژن آبی و سبز استفاده شده است .ردپای واقعی کربن یک

حفاظــت و فنآور یهــای جدیــد دنبال شــود .الزم به ذکر اســت

منبــع هیدروژن کــم کربن به عواملی نظیر درصد دیاکســیدکربن

عالقــه بــه اشــکال مختلــف گاز تجدیدپذیــر ،بــه ویــژه بیومتــان

جــذب شــده و ردپــای کربــن الکتریســیته مــورد اســتفاده بــرای

همــراه با هیــدروژن کمکربن و مشــتقات آن ،ماننــد آمونیاک به

الکترولیز بستگی دارد.

ســرعت در حال افزایش است.

همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،حدود  25درصد
از کل انرژی اولیه جهان در سال  2020از طریق گاز طبیعی تامین
شــده است ( 138اگزاژول از مجموع  557اگزاژول).
1. Raw Biogas
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شکل  .1سهم انرژی اولیه به تفکیک سوختهای مختلف

منبع :تجزیه و تحلیل داده های سایت بیپی

در طی سالهای متوالی ،تولید گاز طبیعی به جز در سالهای 2009

( 24تراوات ســاعت) به بیومتان ،ارتقا یافته اســت که برای تزریق به

و  2020به طور پیوســته روندی رو به رشــد داشــته و همانطور که در

شبکه گاز طبیعی مناسب بوده و مابقی در حجمهای کوچک نزدیک

شــکل  2نشــان داده شــده به خوبی در تمام مناطق جهان گســترده

به نقطه تولید (اغلب در جوامع روستایی برای تولید ترکیبی حرارت

شــده اســت .کل تقاضای جهانی گاز طبیعی در ســال  ،2020معادل

و برق) مصرف میشود.

 3850میلیــارد متــر مکعب بوده که در حدود  40000تراوات ســاعت

درحالیکه تولید بیوگاز و بیومتان کنونی تنها حدود  35مگاتن معادل

است.

نفــت خــام اســت ،کل پتانســیل تولیــد پایــدار آن بیــش از  20برابــر

در سال  2018کل تولید بیوگاز و بیومتان در جهان حدود  35مگاتن

ایــن میــزان و در حــدود  730مگاتن معادل نفت خــام (8500تراوات

معادل نفت خام ( 400تراوات ساعت ،معادل  40میلیارد متر مکعب

ســاعت) تخمین زده میشود .در این ســطح بالقوه ،اگر تمام بیوگاز

گاز طبیعی) تخمین زده شــده است ،که تنها  1درصد از کل تولید گاز

به کیفیت قابل انتقال به شــبکه ارتقا یابد ،بیومتان میتواند حدود

طبیعی اســت .بیش از نیمی از این تولید معادل 18.5مگاتن معادل

 20درصــد از تقاضــای گاز طبیعــی امــروزی را تامیــن کــرده و مزیــت

نفــت خام (215تراوات ســاعت) در چند کشــور اروپایی و  ٪25دیگر

کربنزدایــی قابلتوجهــی را فراهــم کــرده و انتشــار جهانــی را حدود

آن معادل 7.5مگاتن معادل نفت خام (87تراوات ساعت) در چین

1.5گیگاتن معادل دیاکســیدکربن کاهــش دهد که نیاز به افزایش

متمرکز شده است .از کل تولید بیوگاز در اروپا ،تنها حدود  10درصد

سریع ظرفیت تولید بیومتان نیز دارد.

شکل  .2تولید گاز طبیعی به تفکیک مناطق مختلف در بازه زمانی  2001تا 2020
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کل تقاضــای فعلــی بــرای هیــدروژن خالــص 70 ،میلیون تن در ســال

قرار می گیرد .امروزه عالقه به استفاده از هیدروژن کمکربن به دلیل

(حــدود  2500تــراوات ســاعت محتوای انــرژی) تخمین زده شــده که

مزایای قابل توجه آن بعنوان یک حامل انرژی بالقوه در آینده ،در حال

بیشتر در پاالیش نفت ،پتروشیمیها و تولید آمونیاک مورد استفاده

افزایش است.

شکل .3سهم انرژی اولیه از گازهای تجدیدپذیر

22

در ســال  ،2019کل تولیــد هیــدروژن کمکربــن  0.36میلیــون تن

گازهــای تجدیــد پذیــر اعمــال مــی شــود .ایــن پیشزمینــه یکی از

در ســال (حــدود  13تراوات ســاعت محتوای انرژی) برآورد شــده

محرکهای کلیدی برای ایجاد پایــگاه جهانی گازهای تجدیدپذیر

است که حدود 0.5درصد از کل تقاضای هیدروژن خالص است.

اســت که اســاس ایــن گزارش را تشــکیل مــی دهد .در ســالهای

بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه یــک چهــارم نیــاز انــرژی جهان توســط

آتی ،شــکلگیری یــک ارزیابی واقعبینانه از میــزان افزایش تولید

ســوختهای گازی و غالبــا گاز طبیعــی تامیــن میشــود ،بایــد در

گاز تجدیدپذیــر بــرای اطمینــان از اینکــه اقدامــات کافــی توســط

موضــوع گــذار ســریع انــرژی واقــع بینانه باشــیم و همچنــان باید

صنایع ،دولتها و همه ذینفعان مربوطه انجام میشــود تا تولید

شــبکه گاز نقشــی حیاتی را ایفا کند .باتوجه به اینکه تولید فعلی

واقعــی بــرای دســتیابی به اهــداف مورد نیاز در دســترس باشــد،

گازهــای تجدیدپذیــر ،کمکربن و خالص صفر (بیــوگاز ،بیومتان و

بســیار مهم خواهد بود.

هیــدروژن کمکربن) در این زمینه بســیار اندک اســت ،این امر بر

عــاوه بــر افزایــش حجــم تولیــد گاز کــم کربــن ،یکــی دیگــر از این

مقیــاس چالش در افزایش قابل توجه تولید در ســال های آینده

چالشها،کاهــش هزینههــای ایــن ســوختها اســت .شــکل4

تأکیــد می کند .همچنین باتوجه به شــکل ،1کل ســهم انرژیهای

تخمینــی از هزینــه هــای هیــدروژن «آبــی» و «ســبز» و مقایســه

تجدیدپذیر غیر آبی تنها  6درصد است .بنابراین چالش افزایش

آن را بــا هزینههــای معمــول بیومتــان و قیمــت گاز طبیعــی ارائــه

مقیــاس در مــورد تمام اشــکال انرژیهــای تجدیدپذیــر و نه فقط

میدهد.

شکل  .4مقایسه هزینه تولید گاز تجدیدپذیر

منبع :تجزیه و تحلیل  OIESبر اساس داده های پلتفرم انتشار صفر

• همه اشکال گازهای تجدیدپذیر گرانتر از همتایان مشتق شده

• هیدروژن ســبز بــه طور قابــل توجهی گرانتر از اشــکال دیگری

فســیلی خود هســتند ،بنابراین اتکای زیادی به سیاســتهای

از گازهــای تجدیدپذیر اســت ،اما انتظار می رود کــه هزینهها

حمایتــی دولــت هــا ،بــرای ایجــاد انگیــزه ســرمایهگذاری در

کاهــش یابد ،زیــرا هزینه های برق تجدیدپذیــر و الکترولیز در

گازهای تجدیدپذیر وجود خواهد داشــت.

طــول زمان کاهش می یابد.

• در نهایت مصرف کنندگان انرژی یا مالیات دهندگان متحمل
پرداخت هزینهها خواهند شد ،بنابراین باید پذیرش کافی در

 -3تجزیــه و تحلیل

جامعه وجود داشــته باشد تا چنین سیاستی قابل واقع شود.

بــا تامــل در شــکل  5مــی تــوان دریافــت كه در حــال حاضــر تعداد

• اگــر همانطــور کــه انتظــار مــیرود قیمــت کربن در طــول زمان

کارخانههــا و پروژههــای بیومتــان بســیار بیشــتر از هیــدروژن

افزایش یابد ،هیدروژن آبی میتواند اقتصادیتر از هیدروژن

کمکربن است.

خاکستری باشد.
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شكل  . 5تعداد کارخانههای هیدروژنی و بیومتانی

نتایــج حاصــل در کشــورهای مــورد بررســی مــوارد زیــر را بیان می

• در اروپــا (بــه عنــوان مثــال در دانمــارک و آلمــان) بــه طــور

دارد:

فزاینــدهای ،بیــوگاز در حال ارتقا بــه بیومتان اســت .دانمارک

• در حال حاضر بیوگاز و بیومتان دارای تعداد بیشتری کارخانه

بــه دلیــل بلندپــروازی خود بــه منظور دســتیابی بــه  100درصد

و حجــم تولیــد باالتــری از هیــدروژن کمکربن هســتند .چین و

بیومتــان در شــبکه گاز خود تا ســال  ،2040بســیار مورد توجه

اروپــا تولیدکنندگان عمده بیومتان به حســاب میآیند.

قرار گرفته است.
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بیومتــان از نظر زیرســاخت دارای این مزیت اســت که میتوان آن

بیشــترین میزان بیــوگاز در بازارهای اصلی چیــن ،اروپا و آمریکای
شــمالی ،از طریــق هضم بیهــوازی تولید میشــود و معمــوال ًبرای

را بــه طور یکپارچه بــا گاز طبیعی در شــبکههای گاز موجود ،بدون

تولیــد بــرق و یا بــرای تولیــد ترکیبــی گرما و بــرق در مناطــق نزدیک

نیــاز به هیــچ تغییری در دســتگاههای مصرف نهایــی ،ترکیب کرد.

بــه نقطــه تولید اســتفاده میشــود .بــه این ترتیــب ،منبــع مفیدی

خطــوط لولــه گاز طبیعــی را میتوان بصورت 100درصــد برای حمل

از انــرژی تجدیدپذیــر قابــل تامین اســت ،اما این موضــوع پیوندی

هیــدروژن تبدیــل کــرد ،اما ایــن امــر نیازمنــد ســرمایهگذاری قابل

نســبتا غیرمســتقیم بــا جریــان اصلی تجــارت گاز طبیعــی دارد .در

توجهــی (حدود یــک چهارم هزینه ســاخت خطوط لولــه هیدروژن

همه بازارها ،تنها بخش کوچکی از بیوگاز به بیومتان ارتقا مییابد

جدیــد) اســت .البتــه تجهیزات و وســایل مصرف نهایی نیــز باید با

کــه ارتباط مســتقیمتری با تجارت گاز طبیعــی دارد .مجموع تولید

هیدروژن سازگار باشند.

بیــوگاز و بیومتــان بــا هــم تنها حــدود  1درصــد از تولیــد جهانی گاز

درحالیکــه در میــان سیاســت گــذاران عالقــه بســیار قویتــری بــه

طبیعی است.

هیدروژن کمکربن نسبت به بیومتان وجود دارد ،سطوح فعلی تولید

ســطح تولیــد هیــدروژن کمکربــن تنهــا حــدود  0.5درصــد از تولید

و هزینههای بیومتان و هیدروژن هنوز این اطمینان را ایجاد نمیکند

هیــدروژن فعلــی اســت کــه بــا افزایــش بســیار کمــی در تولیــد

که هیدروژن کمکربن به سرعت رشد خواهد کرد.

هیــدروژن کمکربــن در پنــج ســال گذشــته حــدود  0.03درصــد از

با توجه به مقیاس چالش کربنزدایی و نیاز به راهحلهای قابل اجرا

تولیــد گاز طبیعــی جهــان اســت .تمرکز قوی سیاســت بــر افزایش

برای تســهیل مســیر کربنزدایی ،همــه اشــکال گاز تجدیدپذیر باید

تولیــد هیــدروژن کم کربــن ،نیروی مثبتی بــرای ایجاد خــط لوله از

در ســریعترین زمان ممکن دنبال شــوند .این امر مســتلزم سیاست

پروژههای هیدروژن است.

حمایت قوی و روشن از سوی دولتها در سطح جهانی است.
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