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  پويايي هاي بازار: 

به   دالر هر بشكه هم گذشت و ٦٥قيمت نفت به باالترين مقدار در سه ماهه اخير رسيد. برنت از مرز   -
نفت وست تگزاس   دالر رسيد. ٦٥.٢٥در روز سه شنبه و سپس در جمعه به دالر هر بشكه   ٦٥.٧٤

حدس زده مي شود كه قيمت  دالر هر بشكه خريد و فروش مي گردد.    ٦٠همچنان باالتر از    اينترمديت
ها همچنان باالتر برود و يا در همين سطح باقي بماند. يكي از داليل آن ضعيف شدن دالر در برابر  

عالوه بر آن پيروزي حزب محافظه كار و رهبر آن بوريس جانسون در انگلستان ارزهاي آسيايي است.  
و سپس باالرفتن قيمت سهام در بازار بورس لندن به احتمال زياد باعث گسترده شدن روابط تجاري  

خوشبيني در مورد وضعيت اقتصادي بعد از توافق اخير چين و آمريكا   انگليس و آمريكا مي گردد. 
 از افزايش مصرف كاال در جهان خبر مي دهد.  يكي ديگر از داليل است. اين دو اتفاق 

  اصلي اوپك است. اياالت متحده در  چالش هايدر طرف ديگر افزايش عرضه در جهان انرژي يكي از  -
اين رقم   ٢٠١٨ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده است. در سال  ١٧.٨متوسط  بصورت نوامبر
ار توليد در آمريكا با توجه به عمر نسبتا كوتاه حوزه  ميليون بشكه در روز بود.  اما آينده اين مقد   ١٥.٥

ساكس هزينه سرمايه گذاري  -هاي نفتي سنگهاي رسوبي (شيل)  ترديدآميز است. به گفته گلدمن
درصد افزايش يافته است.    ٥٠تا كنون  ٢٠١٦براي شركت هاي اكتشاف و توليد در آمريكا از اواسط 

كمتر شده بود. به گفته  نسبت به سال قبل    فعال   حفاري   چهارم دكل هاي  ك جاري يسال  در دسامبر  
 كمتر شود.   ٢٠٢٠اكونوميست حدس زده مي شود كه شتاب در رشد توليد نفت در آمريكا در سال  

هزار بشكه اي توليد اعضاي اوپك و   دو ميليون و يك صد توافق اوپك پالس بر روي ادامه كاهش  -
كشور   ٢٣ورها نشانه هاي تخلف را بروز مي دهند. اما برخي از كش ،روسيه گرچه همچنان جاريست

در اين ميان عراق با فاصله گرفتن  عضو اين توافق گرچه تا حدي به اين توافق پايبند هستند، اما 
ناآرامي ها از نقاط توليد نفت و نيجريه سوء ظن كارشناسان را مبني بر افزايش توليد برانيگخته اند.  
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ماه نوامبر بيشتر توليد كرده است. در اين ميان تنها عربستان  حتي روسيه هم از سهميه خود در
سعودي پانصد هزار بشكه در روز كمتر از قبل توليد مي كند كه احتماال بدليل حمله پهبادي به  

ميليون بشكه در    ٢حدود  ٢٠٢٠مورگان استانلي پيش بيني كرده است كه در  رامكوست. آتاسيسات 
 ، و نروژ  بيشتر از امروز توليد مي شود.  روز در كشورهاي برزيل، گويان

 

 
  

نتيجه يك گزارش از دانشگاه كارنگي ملون نشان مي دهد كه در ايالتهاي پنسيلوانيا، اوهايو، و   -
از توليد نفت   ٢٠١٦تا  ٢٠٠٤ميليارد دالر بين سالهاي  ٢١غربي گرچه درآمدي معادل  ويرجينياي 

بيماري    مربوط به مرگ هاي زودرس و  ميليارد دالر هزينه هاي  ٢٣  هبدست آورده اند، اما در همين دور
    شك و ترديد نسبت به بهره مندي از نفت و گاز شيل بيشتر از گذشته به گوش مي خورد.   شده است.

سن روحاني رئيس جمهوري اسالمي ايران، در يك سفر آسيايي در ژاپن بسر مي برد. اين سفر در  ح -
صورت مي پذيرد. دو طرف در مورد   ١٣٩٨خرداد  ٢٣پي سفر آبه، نخست وزير ژاپن به تهران در 

ن  همكاري هاي محدود اقتصادي در سايه تحريم اتفاق نظر دارند. تهران در مورد ميانجيگري ژاپن مابي
گرچه در گذشته ژاپن خريدار   كشور ظاهرا موافقتي ندارد.  ايران و آمريكا و تسهيل مذاكرات بين دو



  دانشگاه صنعتي شريف 
  دانشكده مهندسي انرژي 

  جهان انرژي 
  ١٣٩٨آذر   ٣٠شنبه 

  

٣ 
 

عمده نفت خام از ايران بوده و اكثر پااليشگاه هاي ژاپن بر مبناي مشخصات نفت خام ايران طراحي  
و بيرون رفتن آمريكا از برجام، به تدريج واردات نفت ژاپن از ايران رسما به صفر    ٢٠١٨شده اند، اما از  

 سيده است.  ر
دريايي در آب هاي دو كشور در   توافق اخير تركيه و ليبي براي همكاري هاي نظامي و تحديد حدود  -

درياي مديترانه، برخي از صاحبنظران را نگران كرده تا شايد تنش در شرق مديترانه افزايش يابد.  
تركيه حق دخالت نظامي در ليبي را بدست آورده و همچنين امتياز حفاري براي نفت و گاز در آب  

  هاي ليبي را نيز اخذ نموده است. 
)  HOPEمع دوحه در قطر هفته گذشته مجددا طرح تالش صلح هرمز ( ظريف در مج د محمد جوا -

پيشنهاد شده توسط رئيس جمهور ايران را مطرح نمود. عمان و ايران به اين طرح اميد دارند، اما  
راه اين طرح است. تاكنون همه ترتيبات منطقه اي در خليج فارس حداقل   چالش هاي متعددي فرا

بزرگ داشته است. بدون قدرت برتر چگونه مي توان كشورها و   يك پشتيبان از ميان قدرت هاي
واقعيت اين است كه شك و ترديد مابين كشورهاي منطقه   نيروهاي سياسي را يك جا جمع كرد؟ 

آنچنان زياد و متعدد است كه به هرگونه طرحي از طرف مقابل با ظن نگريسته مي شود. از يك طرف  
  ند حوادث گذشته از جمله آتش زدن سفارت عربستان در عربستان سعودي همچنان در ب  ايران و 

مشهد هستند و از طرف ديگر مسائل مابين تهران و واشنگتن   تهران و سركنسولگري اين كشور در
 الينحل و بدون پيشرفت در حالت انجماد قرار گرفته است.

د دالر خريداري  ميليار  ٢يك شركت دولتي چيني نيمي از سهام شركت انتقال برق عمان را به قيمت   -
كرده است. اين عمل با عكس العمل واشنگتن روبرو شده كه از مدتها قبل نسبت به توسعه حضور  

 اقتصادي چين در بخش زيرساخت هاي كشورهاي خاورميانه هشدار داده بود.  
وسائط نقليه دريايي  كشتيهاي تجاري از اين پس مي بايد ماليات جديدي براي پژوهش در رسيدن به   -

ربن صفر بدهند. ممكن است كه تحقيقات گسترده راهي به سمت استفاده از هيدروژن متراكم و  با ك
يا محلول آمونياك رهنمون شود. اتاق بين المللي كشتيراني پيشنهاد كرده تا كشتي ها به ازاي هر  

دالر براي تحقيق و توسعه جهت رسيدن به حمل و نقل   ٢تن سوخت فسيلي كه مصرف مي كنند، 
 ميليارد دالر است.  ٥و ارزش كل پروژه  ساله   ١٠ي با كربن صفر بپردازند. اين پروژه  درياي

 
 
 


