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  پويايي هاي بازار 
  ٧٦.٣٤دالر هر بشكه گذشته و به    ٧٥قيمت نفت خام در هفته گذشته به تدريج باال رفت و از مرز   -١

دالر هر بشكه در بازار بورس لندن براي نفت خام برنت براي تحويل در ماه سپتامبر رسيد. قيمت نقت  
صعود  دالر هر بشكه    ٧٣.٩٤خام وست تگزاس اينترمدييت تحويل در كاشينگ در ماه سپتامبر به  

بازار هنري هاب به   دالر هر يك ميليون بي تي يو رسيد كه از    ٣.٨٨٣كرد. قيمت گاز طبيعي در 
و    ايران   بنظر مي رسد كه اضافه شدن توليد نفت خامدالر در هفته گذشته كمتر است.    ٤شاخص  

صادرات بيشتر اين كشور، با توجه به مواضع جديد وزير خارجه آمريكا در كويت از احتمال كمتري  
 خوردار است. بر

 تفسير هفته 

از جمهوري  -٢ يكي  و  در آسياي مركزي  ايران  از    هاي  تركمنستان كشوري در شمال شرقي  بازمانده 
ذخائر گاز    از نظربطوريكه    ، اين كشور مشحون از منابع گاز طبيعي استفروپاشي اتحاد شوروي است.  

بافت جمعيتي آن    است.  در جهان   گاز   هن دارند يايران، و قطر چهارم  ،پس از روسيه  اثبات شده   طبيعي
  ١٩٩٢گرايش رهبران اين كشور در پس از استقالل در    . اكثر مردم از چند قبيله مشخص هستند   و

اما از چند ماه قبل نشانه هايي از نزديك شدن به چين و  .  بودخط مشي بيطرفي و تا اندازه اي انزوا  
  - سياسي -صرف به همكاري هاي اقتصاديارتقاء سطح همكاري هاي بين دو كشور از روابط اقتصادي  

رخالف ديگر كشورهاي آسياي مركزي عضو سازمان  بتركمنستان امنيتي با چين به چشم مي خورد. 
همكاري هاي شانگهاي كه پكن در اين سازمان حرف اول را مي زند و سازمان پيمان امنيت دستجمعي  



    دانشگاه صنعتي شريف 
  دانشكده مهندسي انرژي 

 جهان انرژي 
  ١٤٠٠مرداد ٩ هشنب

  

٢ 

پس از كشت پنبه در دوره شووري    توليد انبوه اين كشور دركه مسكو بر آن مسلط است، نيست.  
اينك به استخراج و صادرات گاز طبيعي خالصه مي شود. همسايگي اين كشور با مناطق بحران زا  
مانند افغانستان و عدم دسترسي به درياهاي آزاد اين كشور را ملزم به نزديكي با يكي از قدرت هاي  

ب ذخائر گاز طبيعي است كه با توليد  تريليون متر مكع  ١٣منطقه اي مي كند. تركمنستان داراي  
  ٦٠سال به توليد خود ادامه دهد. در ده سال اخير تركمنستان ساالنه    ٢٣٠فعلي اين كشور مي تواند  

ميليارد مترمكعب در    ٢٥٠ميليارد مترمكعب گاز طبيعي توليد نموده است كه در مقايسه با ايران با  
ميليارد متر مكعب در    ٣٠مصرف اين كشور يعني  اما با توجه به  چندان به نظر نمي رسد.    ٢٠٢٠
، اين كشور توانايي صادرات گاز توليدي خودش را دارد. در گذشته با توجه به وجود خطوط  ٢٠٢٠

لوله دوره شوروي، تركمنستان مي توانست كه تنها گاز خود را به روسيه شوروي و بعدا به فدراسيون  
بر  به تسلط مسكو  با توجه  اين    روسيه صادر كند.  تركمنستان  از  ب شور مكمقدرات  لغ قابل توجهي 

، قراردادي مابين  ٢٠٠٠صدور گاز به روسيه دريافت نمي كرد. در پس از رياست جمهوري پوتين در  
  ١.٧٥ميليارد مترمكعب از گاز تركمنستان با قيمت    ١٠٠روسيه و تركمنستان منعقد شد كه مقدار  

در حاليكه در همان زمان روسيه گاز طبيعي را به قيمت    ، دشو دالر هر ميليون بي تي يو خريداري  
دو  دالر هر ميليون بي تي يو به آلمان مي فروخت. در دوره اي تركمنستان گاز خود را از طريق    ٣.٤٥

طريق ايران و    خط لوله به ايران مي فروخت و حتي قراردادي براي انتقال گاز تركمنستان به اروپا از 
شد.  به   امضا  سواپ  محاروش  سر  بر  تركمنستان  و  ايران  اختالفات  توقف  س اما  باعث  گاز  قيمت  به 

چين كه داراي سه  -صادرات گاز اين كشور به ايران شد. با ساخته شدن خط لوله گاز آسياي مركزي
شعبه با مبداء تركمنستان و يك شعبه از ازبكستان است، صادرات گاز به چين شروع شد. قيمت گاز  

بوده و صادرات    ٥حدود    ٢٠٢٠  طبيعي در ساحل چين در  يو  ميليارد    ٣٠دالر هر ميليون بي تي 
بازگشت پول قابل توجهي را براي تركمنستان بهمراه خواهد داشت.    مترمكعبي تركمنستان به چين

خطوط لوله توسط شركت هاي چيني ساخته شده و اكنون عالوه بر عمليات انتقال گاز حتي حفاظت  
ه عهده شركت هاي امنيتي خصوص چين است. گو اين كه اينك بخش  از لوله ها و تاسيسات آن ب
ت ساخت خط لوله، تعميرات و حفاظت از آن توسط شركت هاي چيني  بقابل توجهي از اين پول با

به چين  مي توان حدس زد كه به تدريج تركمنستان از حالت بيطرفي خارج شده و    .برداشته مي شود
ين از عشق آباد در ماه گذشته ديدار داشت. دو طرف در مورد  نزديك مي شود. وزير امور خارجه چ

ملل متحد عليرغم  برآمدن مجدد طالبان تبادل نظر كردند. نماينده تركمنستان در شوراي حقوق بشر  
هنگ كنگ به نفع  اتباع  يانگ و    در سينك اويغورها  انتقادات ديگر كشورها به چين در مورد وضعيت  

رژيم حقوقي درياي خزر و آخرين نشست   ن مباحثات مربوط به مشخص كرددر جريان  پكن راي داد.  
تر  ترانس كاسپين كه از  منستان در  كآن در قزاقستان، تركمنستان توانست مجوز احداث خط لوله 

را   رود  آذربايجان مي  به جمهوري  درياي خزر  تركمستان    بهبستر  گاز  اين صورت  در  آورد.  دست 
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ايران به دليل موقعيت ژئوپلتيك و دسترسي به درياهاي آزاد و بازارهاي    صادر گردد.  نيز   تواند به اروپامي
تقاضا و همگرايي فرهنگي موقعيت ممتازي را در تركمنستان دارد كه از آن استفاده نمي كند. در  
  آخرين تحول رئيس جمهور تركمنستان در حاشيه ديدار با دبيركل سازمان همكاري هاي منطقه اي 

  ظهار تمايل كرده بود كه روابط با ايران گسترش يابد.  هادي سليمان پور ا

  
  

و   -٣ دريا  از  تاسيسات بزرگ واردات گاز طبيعي  در نظر دارد  در همين حال در ساحل جنوبي، چين 
ذخيره سازي آن را در استان گوانگدانگ شروع نمايد. مجموع سرمايه گذاري براي تاسيسات تبديل 

گاز طبيعي و انبارسازي آن حدود يك ميليارد دالر برآورد شده  گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) به  
است. شركت اكسون موبيل در اين استان در نظر دارد كه چند ميليارد دالر براي ايجاد پااليشگاه، 

مام تاسيسات تكارخانجات پتروشيمي و از جمله تاسيسات ال ان جي سرمايه گذاري كند. در صورت ا
ميليون تن در سال در فاز اول است. در فاز دوم ظرفيت واردات    ٤سات  ال ان جي، ظرفيت اين تاسي

 ميليون تن در سال مي رسد.  ١٠ال ان جي به 

وزارت نفت عراق اعالم كرده كه صادرات نفت عراق در ماه ژوئن كمي كاهش يافته اما درآمد اين   -٤
وز  ر   يليون بشكه درم  ٣.٣٣كشور از محل صدور نفت خام افزايش پيدا كرده است. در مجموع عراق  

ميليارد دالر درآمد داشته است. مي توان در نظر گرفت    ٦كه از اين طريق    نفت در ژوئن صادر كرده 
در همين حال مشخص    ميليارد دالر برسد.  ٧٢كه متوسط ساالنه درآمد عراق از صادرات نفت خام به  

در استان دياله در سالهاي اخير   شده است كه سرمايه گذاري الزم براي توسعه ميدان گازي منصوريه 
اهميت دارد كه در صورت   اين دليل  اين ميدان به  نشده است.  عليرغم مصوبه مجلس عراق انجام 
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توانايي برداشت از آن، عراق از واردات گاز طبيعي از ايران بي نياز مي شود. در اين ماه يعني ژوئيه  
 به عراق را متوقف كرده است. بنابرگزارش وزارت انرژي عراق ايران دوبار صدور برق

اندونزي اعالم كرد كه اين كشور در سياست گذاري هاي خود به نوعي هدف گذاري كرده تا سال   -٥
به كربن صفر برسد. اين كشور پيش بيني كرده كه انتشار دي اكسيد كربن در اين كشور تا    ٢٠٦٠
بل از اوپك خارج شد، چون  به بيشترين اندازه (پيك) مي رسد. اندونزي در سه سال ق  ٢٠٣٠سال  

ديگر مقدار نفت خام توليدي اش به اندازه اي نبود كه صادرات داشته باشد. اندونزي در نظر دارد كه  
استفاده كرده و از روش هاي گياهي و جنگلي به توازن در    ق همچنان از ذغال سنگ براي توليد بر

 مقدار دي اكسيد كربن برسد.


