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 پايش بازار 

 
  

 
  
   

  پويايي هاي بازار 
دالر هر بشكه براي نفت خام شاخص   ٦٨.٥٣قيمت نفت در روز جمعه نسبت به روز قبل باالتر رفت و به  -١

ماه ژوئن رسيد. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت نيز در بازار    رتحويل د  جهتبرنت در بورس لندن  
بيني در مورد باالبردن    پيشدالر براي تحويل در ماه ژوئن معامله گرديد.    ٦٥.٢٠آمريكا هر بشكه    كاشينگ

قيمت گاز  .  مي كند   نرخ بازگشت سرمايه توسط وزارت خزانه داري آمريكا از افزايش قيمت نفت جلوگيري 
از سوي ديگر آژانس    در بازار هنري هاب رسيد.  بي تي يودالر هر ميليون    ٢.٩٦طبيعي نيز با افزايش به  

نفت كه ناشي از شرايط شيوع    بيشتر بودن عرضه نفت خام نسبت به تقاضاي  عقيده دارد   بين المللي انرژي 
برطرف شده و اضافه عرضه از بين    و كمتر شدن فعاليت اقتصادي در سطح جهاني بود،   ١٩- بيماري كوويد 

  در اين تحول نقش مثبت اوپك پالس مبني بر كاهش توليد انكارناپذير است.  رفته است.
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  تفسير هفته 

)  ١٤٠٠آبان    ٢١تا    ١٠(   ٢٠٢١نوامبر    ١٢تا    ١از    COP26كنفرانس تغيير اقليم ملل متحد موسوم به   -١
رد. از  دادر شهر گالسكو برگزار مي شود. اين كنفرانس اهداف مهمي را بعنوان دستور جلسه در بر  

شيوع همه مسئله  اقليمي،  بحران  با  برخورد  كوويد  جمله چگونگي  بيماري  زياد  ١٩-جانبه  تفاوت   ،
اي كشورها، و بي عدالتي اجتماعي. قرار است كه عالوه بر رهبران كشورها، صاحبان  مابين اقتصاده

صنايع و تجارت، مسئوالن آژانس هاي بين المللي، و سازمان هاي مردم نهاد در اين كنفرانس شركت  
تصميم گرفت كه به منظور شناساندن و پيشرفت    ١٩٨٩جمع عمومى سازمان ملل در سال  نمايند. م

محيط زيست و    كنفرانس  نام  ه اجالس زمين را ب  و،در شهر ريودوژانير   ١٩٩٢ار در سال  توسعه پايد 
برگزار نمايد. اين كنفرانس يكي از مهم ترين اقدامات در زمينه توسعه  ) UNFCC( متحد  ملل  توسعه

گرديد  برگزار  استكهلم  كنفرانس  سالگرد  بيستمين  با  همزمان  كه  بود  رئيس    .پايدار  شارما،  آلك 
انگلستان كه هندي االصل مي باشد، مهمترين هدف اجالس    وزير سابق تجارترانس گالسكو و  كنف

همچنان تا كنون بخش    را كنار گذاشتن استفاده از زغال سنگ در چرخه استفاده از انرژي مي داند.
  عمده اي از توليد الكتريسيته در كشورهاي صنعتي، چين، هند، و روسيه توسط نيروگاه هاي با سوخت 

يكي ديگر از اهداف كنفرانس را شارما، ايجاد مكانيزمي براي پشتيباني  زغال سنگ تامين مي شود.  
  مالي و فنآورانه كشورهاي ثروتمند از كشورهاي فقير بر مي شمرد. و هدف سوم را به صفر رساندن 

  مي داند.  نهادهاي مالي در هر گونه ايجاد نيروگاه زغال سنگي بانك ها و و اعطاي وام سرمايه گذاري 
است.  همچنين   سنگ  زغال  از  انرژي  توليد  كردن  كم  حال  در  اروپا  اعضاي  اتحاديه  از  يكي  ايران 

كنفرانس هاي هاي تغيير اقليم ملل متحد است. پيشنهاد مي شود كه از هم اكنون وزارت امور خارجه  
دم نهاد  بخش خصوصي و مر  و سازمان حفاظت محيط زيست براي شركت نمايندگان دولت ايران و

 در اجالس گالسكو تمهيدات الزم را بينديشند. 
 نفت و گاز همچنان بخش مهمي از تركيب حامل هاي انرژي در آينده جهان را خواهد داشت. بگزارش  -٢

اندازه صنايع مربوط به اين دو نوع انرژي اوليه    شركت و  وودمكنزي آن چه كه تغيير مي كند نوع 
ورهاي مختلف و مآال سياست گذاري در بخش هاي  فشار بخش سياسي و بين المللي در كش  است.

الجرم در زمينه كاهش گازهاي    شركت هاي بزرگ را بر آن داشته كه   ، مختلف حاكميتي و رگوالتوري
يكي از فنآوري هاي مطرح در  گلخانه اي و رسيدن به كربن صفر برنامه هاي خود را اعالم نمايند.  

از استفاده  المللي  بين  نفتي  هاي  شركت  كربن    ميان  سازي  ذخيره  و  استفاده،  آوري،  جمع  روش 
)Carbon Capture, Utilization, and Storage  است. مزيت چنين شركت هايي آن است (

،  ند ميالدي بشدت شكوفا شد   ١٩٧٠و استخراج ذخائر نفت و گاز كه از دهه    كه فنآوري هاي توسعه 
نگاهداري كرين استفاده نمايند. ضمن  به آنها اين امكان را مي دهد كه از همان روشها براي حبس و 

اين كه اين گونه شركت هاي بزرگ داراي حوزه هاي نفت و گازي هستند كه از قله توليد گذشته و  



    ي شريف دانشگاه صنعت
  دانشكده مهندسي انرژي 

 جهان انرژي 
  ١٤٠٠ ارديبهشت ٢٥ هشنب

  

٣ 

به حالت كم فشار رسيده و انباره هاي آنان مي تواند بعنوان محلي براي ذخيره كربن و يا باالبردن  
د كربن و يا ديگر  ييز مي تواند براي انتقال دي اكسفشار منايع نفت و گاز استفاده شود. خطوط لوله ن

. با توجه به قدمت صنايع نفت و گاز ايران، وجود خطوط لوله  انواع مواد كربني مورد استفاده قرار گيرد
كه برخي از آنان اكنون مورد استفاده قرار نمي گيرد و همچنين حوزه هاي نفت و گازي كه    دمتعد 

هاي مربوط به جمع آوري،  ي  نيستند، استفاده از فنآور   هفعلي مقرون به صرف براي توليد با وضعيت  
به   مربوط  توافقات  راستاي  در  تواند  مي  كار  اين  است.  پذير  امكان  كرين  سازي  ذخيره  و  استفاده 

 باشد. و تعهدات ايران ٢٠١٥كنوانسيون پاريس 
آمريكا كه تامين كننده م -٣ لوله شرق  براحخط  ايالت هاي مهم ساحل شرقي  صوالت پااليشگاهي  ي 

هفته پيش از كار افتاد. يك حمله سابيري به اين خط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي را از تگزاس    است
انداخ از كار  امتداد سواحل    اليكلون  يكمپان  يلومتريك  ٨٨٠٠لوله    خط .  تبه ايالت هاي شرقي  در 

  ون يل يم ٥٠را به  ن يو بنز  لييبشكه نفت، گازوميليون  ٢.٥و روزانه  شده  دهيمتحده كش االتيا يشرق
هستند    ييهاشگاهيها، پاالسوخت   ني. منابع ارساند ي م  كا يآمر  ي و جنوب  ي شرق  االتيكننده در امصرف 

خطوط    نيهم  قياز طر  زين  كايارتش آمر  ي ازهاياز ن  يقرار دارند. درصد   كيمكز  جيعمدتا در خل  كه
گفته مي شود شركت كلونيال پايپ الين پنج ميليون دالر از مسير رمزارزها به هكرها    .شودي برآورده م

ماجرا دخالت    ن يانجام گرفته اما مسكو در ا  هي از روس   يبريحمله سا  د يگوي م   دنيباپرداخته است.  
اين شركت در روز چهارشنبه اعالم كرد كه مجددا انتقال نفت از طريق خط لوله به راه   نداشته است.

  ه طول مي كشد تا كمبود ايجاد شده از ميان رفته وو ضعيت به حالت عادي درآيد. افتاده است. چند ما
در همين حال وزارت خزانه داري آمريكا از كليه بانك ها و موسسات مالي خواسته تا در مورد اعطاي  

  ند كه تا چه اندازه به پروژه هاي كاهش آثار تغييرات اقليمي هخود گزارش د  يوام و سرمايه گذاري ها
 اند.  دهتخصيص دا

صنايع    قطر در حال مذاكره با شركت هاي اصلي چيني در بخش نفت و گاز است تا با مشاركت آنها در -۴
خليج  سرمايه گذاري بيشتري نمايد. تا كنون در كشورهاي جنوبي  )ال ان جي(  گاز طبيعي مايع شده

كنون  ) غربي بهره مي بردند. قطر تا  IOCsفارس همگي از فنآوري هاي شركت هاي نفتي بين المللي (
بيشتر به تكنولوژي هاي خاص ال ان جي كه شركت هاي اكسون، شل، و توتال در اختيار داشتند  

بود. پتروچاينا و سينوپك براي توسعه حوزه    چيني  شركتدو  حال مذاكره با    رقطر دحال    وابسته 
ز  است. به گزارش رويترز ا   به آنان   ميليارد دالري   ٢٨.٧گازي شمال و عرضه بخشي از سهام پروژه  

مناقصات دعوت به عمل آمده    رشركت هاي اني، كونكوفيليپس، توتال، و شورون نيز براي شركت د 
به پايان برساند. وزير نفت ايران عقيده دارد كه    است. ايران تاكنون يك پروژه ال ان جي را نتوانسته

 چيني ها در مسئله انجام پروژه هاي ال ان جي تخصصي ندارند. 


