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پايش بازار

پويايي هاي بازار

 -١قيمت نفت خام در روزهاي اخير بيشتر از هفتﻪ قﺒل از آن شد .قيمت نفت برنت امروز بﻪ  ٧٢.٩١دﻻر
هر بشكﻪ براي تحويل در ماه نوامﺒر  ٢٠٢١رسيد .قيمت نفت خام تگزاس اينترمدييت نيز بﻪ ٦٩.٧٤
دﻻر هر بشكﻪ رسيد .اولين دليل ،باﻻ بودن قيمت نفت نسﺒت بﻪ ماه اوت ،گفتگوي مابين رهﺒران
آمريكا و چين در روز جمعﻪ است كﻪ بازار از آن اين را استشمام كرد كﻪ اختﻼفات دو كشور كمتر
شده و تﺒادل كاﻻ در بين دو كشور روانتر مي شود .دوم ،كم شدن حجم انﺒارهاي نفت خام در
آمريكاست .بﻪ گزارش اداره اطﻼعات وزارت انرژي امريكا مقدار  ١.٥ميليون بشكﻪ از ذخائر انﺒار شده
در هفتﻪ منتهي بﻪ سوم سپتامﺒر كمتر از هفتﻪ ماقﺒل آن و مجموعا  ٤٢٤ميليون بشكﻪ يعني كمترين
در  ٥سال اخير است .سوم ،بﻪ دليل تخفيف هاي يك دﻻري در هر بشكﻪ عربستان براي فروش بﻪ
كشورهاي آسيايي نگراني در بازار تقاضا افزايش يافت .چهارم ،در اياﻻت متحده آمريكا اختﻼل در
توليد نفت خام بﻪ دليل توفان آيدا هنوز برطرف نشده است و سﻪ چهارم توليد نفت در اين مناطق بﻪ
حالت عادي بازنگشتﻪ است .ﭘنجم ،اوﭘك ﭘﻼس هم با عدم تغيير تصميم خود بر ثﺒات قيمت ها افزود.
ششم ،برخي از صاحﺒنظران معتقدند كﻪ حتي بعد از ﭘايان يافتن آيدا ،رشد تقاضا و بهﺒود عرضﻪ
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بصورت تدريجي و با سرعت كم همﭽنان قيمت هاي نفت خام را باﻻ نگاه مي دارد .هفتم ،چين براي
اولين بار حجم ذخائر استراتژيك ) (SPRخود را براي استفاده ﭘاﻻيشگاه ها و بنگاه هاي شيميايي بﻪ
حراج گذاشت .قيمت گاز طﺒيعي در هنري هاب بﻪ  ٤.٩٥٠دﻻر هر ميليون بي تي يو گرديد كﻪ
بيشترين قيمت از ابتداي  ٢٠١٨تاكنون بوده و قيمت گاز برخي از شركت ها بﻪ رقم  ٥دﻻر هر ميليون
بي تي يو براي تحويل در ماه دسامﺒر نيز رسيد.
تفسير هفته
 -١اين روزها از خطوط لولﻪ انرژي در سراسر جهان زياد صحﺒت مي شود .خطوط لولﻪ سنتي براي انتقال
نفت خام ،گاز طﺒيعي ،و سياﻻت ديگر مانند بنزين ،نفتگاز ،آب گرم و سرد توليدي نيروگاههاست.
منظور از خطوط لولﻪ جديد ،كريدورهاي انتقال الكتريسيتﻪ و يا انتقال داده است .در اين ميان
كشورهايي كﻪ از شرايط ژئوﭘلتيكي بهتري برخوردارند ،از مزاياي بيشتري بهرهمند مي شوند .مانند
كشورهاي با همسايگان كثير و يا كشورهايي كﻪ بﻪ درياهاي آزاد بصورت متعدد راه دارند .اين هفتﻪ
از سﻪ خط لولﻪ كﻪ بﻪ اتمام رسيده و يا اخيرا بر اهميت آنان افزوده شده سخن مي گوييم .اولين خط
لولﻪ ،نورداستريم  ،٢منتقل كننده گاز طﺒيعي از مناطق شمالي روسيﻪ بخصوص از شﺒﻪ جزيره يامال
بﻪ آلمان است .شركت روسي گازﭘروم ديروز اعﻼم كرد كﻪ تمام مراحل ساخت اين خط بﻪ اتمام رسيده
است .آلمان سرمايﻪگذار اصلي ﭘروژه نورد استريم  ٢است كﻪ قرار است ميزان گاز انتقالي از روسيﻪ بﻪ
آلمان را بﻪ دو برابر مقدار فعلي برساند .اين لولﻪ با ظرفيت  ٥٥ميليارد متر مكعب گاز در سال ،در
مسير  ١٢٣٠كيلومتري زير درياي بالتيك ،يعني در همان مسيري كﻪ لولﻪ دوقلوي آن نورداستريم ١
در سال  ٢٠١٢كار گذاشتﻪ شد ،تعﺒيﻪ شده است .روسيﻪ صادرات گاز از طريق اين خط لولﻪ را تا
زماني كﻪ بﻪ تاييد كارشناسان آلماني از جملﻪ رگوﻻتوري اين كشور برسد ،آغاز نمي كند .چيزي كﻪ
حدس زده مي شود هشت هفتﻪ زمان نياز دارد .تنشها و اختﻼفات ديپلماتيك بر سر اين ﭘروژه ١٠
ميليارد يورويي زماني بﻪ قدري شديد شده بود كﻪ برخي ميگفتند اين ﭘروژه هرگز تكميل نخواهد
شد .اما اكنون اعﻼم خﺒر تكميل اين خط لولﻪ بﻪ منزلﻪ ﭘيروزي اقتصادي و ديپلماتيك روسيﻪ است.
اوكراين ،آمريكا و شماري ديگر از كشورها نسﺒت بﻪ اين ﭘروژه ابراز نگراني كرده و بيم آن دارند كﻪ
اين اقدام باعث شود كﻪ تسلط روسيﻪ بر منابع انرژي منطقﻪ افزايش يافتﻪ و تهديدي براي امنيت
اروﭘاي مركزي و شرقي باشد .سالها بود كﻪ آمريكا با اين توجيﻪ كﻪ لولﻪ مورد نظر اوكراين را دور زده
و اين كشور را از سود ناشي از انتقال گاز محروم ميكند ،با اين ﭘروژه مخالفت ميكرد .اما سرانجام
دولت واشنگتن با روي كار آمدن جو بايدن با چرخشي در سياست خود در اين زمينﻪ و با هماهنگي
و كمك دولت برلين با انجام اين ﭘروژه موافقت كرده و بﻪ اختﻼفات ﭘايان داد.
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 -٢در  ٢٥اوت  ٢٠٢٠ﭘادشاه اردن ،رئيس جمهور مصر ،و نخست وزير عراق همراه با ورزاي خارجﻪ و
مسئولين امنيتي كشورشان در امان گرد هم آمدند تا روابط اقتصادي ،انرژي ،اتصال برق ،و همكاري
هاي غذايي خود را گسترش دهند .در اين جلسﻪ مقرر شد كﻪ عراق تمهيدات ﻻزم براي ارسال نفت
خام بﻪ اردن و مصر را تدارك ديده و در عوض مصر امكانات فنآورانﻪ خود را در اختيار دو كشور ديگر
قرار دهد .اردن نيز بﻪ دليل موقعيت ژئوﭘلتيك خود محل ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي سﻪ جانﺒﻪ
باشد .مقرر شد سﻪ كشور شﺒكﻪ برق خود را يكپارچﻪ كرده و مصر و اردن انرژي الكتريكي را بﻪ عراق
تا ظرفيت  ١٠٠٠مگاوات انتقال دهند .از ﭘروژه هاي توافق شده در آن اجﻼس خط لولﻪ موسوم بﻪ
شام مي باشد كﻪ قرار است از بصره تا بندر عقﺒﻪ در كناره خليج عقﺒﻪ كﻪ مرتﺒط با درياي سرخ است
ادامﻪ داشتﻪ باشد .اين خط لولﻪ براي انتقال يك ميليون بشكﻪ نفت در روز مي باشد .توافق اوليﻪ در
 ٢٠١٣مابين عراق و اردن انجام شد .هزينﻪ ساخت خط لولﻪ  ٥تا  ٧ميليارد دﻻر محاسﺒﻪ شده و قرار
بود تا  ٢٠١٧در فاز اوليﻪ  ١٥٠هزار بشكﻪ در روز نفت را منتقل كند .در صورت ازدياد ظرفيت خط
لولﻪ ،مابقي بﻪ مصر اختصاص دارد .در  ٢٠١٦شركت هاي برنده مناقصﻪ ساخت آن بخش از خط لولﻪ
مابين بصره تا نجف در عراق مشخص شدند .از نجف تا عقﺒﻪ شركت هاي چيني براي ساخت خط لولﻪ
ﭘيشنهاد خود را بﻪ وزارت نفت عراق تسليم كرده اند .قرار است از بندر عقﺒﻪ بﻪ سمت صحراي سينا
و مصر نيز خط لولﻪ اي كشيده شود .در مارس  ٢٠٢١گزارش شد كﻪ وزير نفت عراق در ديدار با سفير
مصر از تسريع در ساخت ادامﻪ خط لولﻪ بصره-عقﺒﻪ بﻪ مصر از طريق صحراي سينا تاكيد كرده است.
در گذشتﻪ آمريكا تﻼش فراواني كرد كﻪ اين خط از حديثﻪ عراق بﻪ زرقا در اردن و از آن جا بﻪ بندر
حيفا در اسرائيل برود كﻪ با مخالفت مقامات عراقي روبرو شد .سﻪ كشور توافق كردند كﻪ عراق تخفيف
قابل مﻼحظﻪ اي براي نفت ارسالي توسط اين خط لولﻪ براي اردن و مصر قائل شود .واردات برق از
مصر توسط عراق نيز بخش ديگري از اين موافقت نامﻪ است .دﻻيل سياسي اين حركت متعدد است.
عادي سازي روابط مابين چند كشور ساحل جنوبي خليج فارس با رژيم صهيونيستي ،ادامﻪ اختﻼفات
آمريكا و ايران ،نفوذ ﻻينقطع تركيﻪ در كشورهاي خاورميانﻪ و شمال آفريقا ،و بدون نتيجﻪ ماندن
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فشارهاي چهار كشور عربي كﻪ با قطر قطع رابطﻪ كردند ،سﻪ كشور عراق ،اردن ،و مصر را وادار بﻪ
دنﺒال كردن ابتكارهاي جديد كرده است .همكاري هاي انرژتيك عراق با كشورهاي عربي ديگر بﻪ
معناي كاهش وابستگي اين كشور بﻪ برق و گاز ايران است .عراق چند توافق ديگر با كشورهاي عرب
خليج فارس منعقد كرده است از جملﻪ انتقال برق از كويت بﻪ مناطق جنوبي و سرمايﻪ گذاري در
بخش باﻻدستي نفت و گاز عراق مانند حوزه گازي آرتاوي توسط عربستان )عﻼوه بر سرمايﻪ گذاري
توتال فرانسﻪ( و همﭽنين اتمام نيروگاه كربﻼ.

 -٣در همين حال خﺒر مي رسد كﻪ وزيران انرژي و نفت كشورهاي اردن ،مصر ،سوريﻪ ،و لﺒنان در نشستي
چهارجانﺒﻪ در امان در سپتامﺒر  ٢٠٢١درباره انتقال گاز مصر از طريق اردن و سوريﻪ بﻪ لﺒنان بﻪ توافق
رسيدند .اين توافق در شرايطي بﻪ دست آمده كﻪ لﺒنان با كمﺒود شديد سوخت و قطعي برق مواجﻪ
است و خدمات عمومي و فعاليتهاي بيمارستانها ،رستورانها ،مغازهها و صنايع اين كشور فلج شده
است .گرچﻪ كابينﻪ ﭘيشنهادي نجيب ميقاتي ديروز بﻪ تاييد رئيس جمهور و رئيس مجلس لﺒنان
رسيد .خط لولﻪ عربي ) (Arab Gas Pipelineاز العريش در صحراي سينا در مصر شروع شده و گاز
توليدي مصر در درياي مديترانﻪ را بﻪ بندر عقﺒﻪ و امان در اردن ،دمشق در سوريﻪ ،و طرابلس در شمال
لﺒنان مي رساند .اين خط لولﻪ  ١٢٠٠كيلومتر طول داشتﻪ و داراي ظرفيتي حدود  ١٠ميليارد متر
مكعب در سال است .اين خط از ابتداي  ٢٠٠٠شروع بﻪ كار كرد ،اما تهديدات امنيتي در صحراي
سينا و سپس كم شدن گاز توليدي در مصر در دهﻪ  ٢٠١٠خط را برعكس نمود .يعني اردن از طريق
بندر عقﺒﻪ گاز طﺒيعي مايع شده را از كشتيهاي الانجيبر دريافت كرده و از طريق اين خط لولﻪ آن
٤

دانشگاه صنعتي شريف
دانشكده مهندسي انرژي
جهان انرژي

شنﺒﻪ  ٢٠شهريور ١٤٠٠
را براي مصر ارسال مي نمود .از  ٢٠١٨بﻪ بعد مصر با توليد گاز بيشتر مجددا منﺒع تغذيﻪ اين خط
لولﻪ شد .در  ٢٠٠٤كشورهاي عربي بر سر راه اين خط لولﻪ توافق كردند كﻪ عراق نيز بﻪ اين خط لولﻪ
براي صادرات گاز خود بﻪ اروﭘا بپيوندد ،اما كمﺒود گاز توليدي عراق اين مسئلﻪ را منتفي كرد .اين
خط يك انشعاب بﻪ اسرائيل نيز دارد كﻪ در اين گزارش بﻪ آن ﭘرداختﻪ نخواهد شد .ريمون قجر وزير
انرژي لﺒنان كﻪ در نشست هفتﻪ قﺒل در امان حضور داشت ،برآورد كرد كﻪ كشورش امروز بﻪ ٦٠٠
ميليون متر مكعب گاز ساﻻنﻪ براي توليد  ٤٥٠مگاوات برق نياز دارد .بسام طعمﻪ همتاي سوري او نيز
اطمينان داد كﻪ خط گاز عربي با وجود حملﻪ شورشيان مخالف دولت بشار اسد در سوريﻪ آماده است.
خط گاز عربي كﻪ شامل يك خط لولﻪ انتقال گاز و همﭽنين انتقال برق است ،مصر ،اردن و سوريﻪ را
بﻪ هم متصل ميكند اما اين خط در جريان جنگ داخلي سوريﻪ شديدا آسيب ديد .در ماه اوت سال
گذشتﻪ يك انفجار كﻪ از سوي دولت دمشق اقدام تروريستي توصيف شد ،اين خط لولﻪ را هدف گرفت.
هالﻪ زواتي وزير انرژي و منابع معدني اردن در نشست خﺒري ﭘس از اين نشست چهارجانﺒﻪ گفت از
سرگيري ﭘمپاژ گاز طﺒيعي مصر بﻪ لﺒنان ﭘس از ده سال از طريق خاك اردن و سوريﻪ را مورد بحث
و بررسي قرار داديم و اردن تمام تﻼش خود را براي كمك بﻪ لﺒنان در شرايط سخت ناشي از بحران
انرژي انجام خواهد داد .همﭽنين طارق المﻼ وزير نفت و منابع معدني مصر تاكيد كرد كشورش متعهد
بﻪ انتقال گاز بﻪ لﺒنان در اسرع وقت است .نشست اين چهار كشور عربي با چراغ سﺒز آمريكا صورت
گرفت .آمريكا با اجازه دادن بﻪ اين كشورها براي دور زدن تحريمهاي آمريكا عليﻪ سوريﻪ ،زمينﻪ انتقال
انرژي از مصر بﻪ لﺒنان را فراهم كرد .وزير انرژي لﺒنان گفت ما با بانك جهاني براي تﺄمين هزينﻪ ﻻزم
براي واردات انرژي همكاري ميكنيم .اين نشست ﭘس از آن برگزار ميشود كﻪ هيﺄتي بلندﭘايﻪ از لﺒنان
اخيرا براي بررسي موضوع صادرات گاز مصر و برق اردن بﻪ لﺒنان وارد سوريﻪ شد و با مقامات دمشق
در اين خصوص گفتوگو كرد.
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