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  پايش بازار 
  

  
 

 پويايي هاي بازار 
دالر وارد شده است.    ٦٠تا    ٥٠دالر هر بشكه عبور كرده و به كانال    ٥٠هاي نفت از  مدتي است كه قيمت   -١

اين صنعت است. هر  رمايه گذاري در  س   فرصتبيشتر شدن  شاخص به معناي  براي توليدكنندگان اين  
را    فسيلي انرژي هاي  ند كه دولت بايدن هر گونه سرمايه گذاري دولتي آمريكا در خارج از كشور در  چ

قيمت نفت    عيت مالي پروژه هاي نفت و گاز تاثير چنداني ندارد.ضاما اين موضوع در و  ، ممنوع اعالم كرد
در بازار لندن  دالر    ٥٦.١١و به هر بشكه    باال رفته  دالر  ١.٦ل  برنت در هفته گذشته نسبت به هفته قب

با   نيز  اينترمدييت  نفت وست تگزاس  قيمت  افزايش  ١.٥رسيد.  بازار  دالر هر بشكه در    ٥٢.٩١به    دالر 
دالر هر ميليون بي تي يو    ٢.٦٧نيز به باالتر از    رسيد. قيمت گاز طبيعي در بازار هنري هاب كاشينگ  
 بنظر مي رسد كه اقتصاد جهاني در حال حركت است.از هفته گذشته است.    بيشترسنت    ٢٥رسيد كه  

 شد. با ١٩- واكسن ها عليه بيماري كوويد  و توليد  بيشتر شدن انواع يكي از داليل آن مي تواند 

   تفسير هفته

توقيف دو نفتكش در آب رسانههفته گذشته   -١ از  اندونزي  اهاي  از دو  خبر دادند  ين كشورهاي  . يكي 
اند كه دليل توقيف  ت. مقامات اندونزي گفته اس   كردهمي   تردد  پاناما  پرچم  با   ايراني و ديگرينفتكش  

شت آژانس امنيت  گبوده است.    ر خام خود به كشتي هاي ديگ  نفتمحموله  اين دو نفتكش انتقال  
هاي ناوبري و راداري اين دو نفتكش خاموش بوده و  دريانوردي اندونزي اعالم كرده است كه سامانه

ايران گفت كه اين توقيف به  طور اتفاقي آنها را رديابي كرده است.  به سخنگوي وزارت امور خارجه 
نفتكش    مجموعيت  دليل مسائل فني رخ داده كه در زمينه حمل ونقل يك امر فني است. ظرف دو 

ميليون بشكه اعالم شده است. در اين مسئله پاي چين نيز به ميان آمد، آن گاه كه مشخص   ٢حدود 
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خدمه اين دو نفتكش چيني هستند و مقصد نفتكش ساحل شرقي چين   ٦١نفر از    ٢٥شد كه تعداد  
فت و سخنگوي اندونزي در توقيف اين تانكرها مورد استقبال اياالت متحده قرار گر  بوده است. اقدام

 يهاي غيرقانوني دريايهاي گارد ساحلي اندونزي براي مقابله با فعاليتسفارت آمريكا در جاكارتا تالش
 .را ستود

  : جهان است  بين سه بازيگر عمده  اين حادثه نشان دهنده يك وضعيت استراتژيك در نظريه بازي ها در  -٢
تباط هستند. ايران و چين مايلند كه در تبادالت  ايران، چين، و آمريكا در زمينه انرژي با يكديگر در ار 

ايران به چين نفت خام،  حامل هاي انرژي   نمايند. دراين راستا،  از   ميعانات گازيهمكاري  و برخي 
سال    ٤سال اخير و بخصوص در    ٤٢محصوالت مشتقه از نفت را صادر مي نمايد. اياالت متحده در  

نفت خام و گاز طبيعي محروم مانده تا از اين طريق به  گذشته بشدت تالش داشته كه ايران از صدور 
فنآوري هاي جديد مانند دست يابي به توليد گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) دست پيدا نكرده،  

قابتي رتوسعه اقتصادي و مآال رفاه اجتماعي در ايران دست نيافتني گردد. چين و اياالت متحده در  
و همچنان در جنگ سرد تجاري با يكديگر و همچنين برخي    ده بوسخت در بخش ژئوپلتيك و تجارت  

 از شاخ و شانه كشيدن در اطراف تايوان و درياي چين جنوبي هستند.  

در پس از انتخابات اخير آمريكا، اخبار منتشر شده حاكي از آن است كه مقدار انتقال نفت ايران به چين   -٣
ي اندازه دولت ترامپ  فشار ب  بدليل  آشكار شدن تجارت نفت ايران  بيشتر شده است. اين مسئله مي تواند 

فضاي رواني ايجاد    در مسيرهاي دريايي در سراسر جهان عليه صادرات نفت ايران تفسير گشته و يا به
و تسهيل در امر تجارت انرژي توسط ايران    ريكا به برجام،، بازگشت آمشده مبني بر احتمال رفع تحريم ها

افزايش    ٢٠٢٠تعبير گردد. هر چه هست به گزارش كپلر صادرات نفت ايران به چين در پس از نوامبر  
ميليون بشكه در    ١.٤  بلومبرگ،يافته است. در ماه نوامبر به گزارش اداره آمار گمرك چين طبق نمودار  

بر صفر    از نوع ايران را واردروز چين نفت خام   كرده است. اين نشان مي دهد كه ادعاي امريكا مبني 
ها رساندن صادرات نفت ايران تا چه اندازه بي پايه بوده است. در همين حال برخي از ناظران حركت نفتكش

اعتقاد دارند كه نفت وارداتي به چين از سوي مالزي نيز مي تواند اكثرا نفت ايران باشد كه    و رديابي آنها
ق انتقال كشتي به كشتي در آبهاي اقيانوس هند به نام مالزي وارد بنادر چين شده است. اگر اين  از طري

ميليون بشكه در روز بوده    ١حرف درست باشد اين مقدار نفت نيز مطابق ادعاي بلومبرگ در ماه نوامبر  
خبرگزاري    نمايد.ميليون بشكه نفت  در روز به چين صادر مي    ١است. پس بصورت حداقلي ايران در حدود  

اين مقدار    هزار بشكه در روز اعالم كرده است.  ٩٠٠مهر به نقل از وزير نفت ايران صادرات نفت ايران را  
صادرات و در مقابل حجم واردات كاالها و خدمات از چين توسط ايران نشان مي دهد كه اين دو كشور  
عليرغم تحريم هاي گزنده آمريكا در روابط دوجانبه خود نسبتا موفق بوده اند. بخصوص در بخش انرژي  
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شركت هاي نفت و گاز چين در پروژه    دخالتمعامالت دو كشور در حد قابل توجهي ارتقا پيدا كرده است.  
 هاي ايراني نيز اهميت دارد. 

 

ساله همكاري ايران و چين منعكس است. روابط ايران    ٢٥ي از نشانه هاي عالئق ايران و چين در توافق  يك -۴
ساله دارد. در پس از برقراري روابط سياسي آمريكا و چين كمونيست، روابط جديد ايران   ٥٠و چين سابقه  

لهاي آغازين  ساو در   و جمهوري خلق چين با تاسيس سفارت ايران در پكن آغاز گشت. در پس از انقالب 
 ييهاتالش   ده سال قبل شريعتي نيا از    جنگ ايران و عراق روابط تجاري رو به گسترش نهاد. بنابر نظر دكتر 

سال به    ١٤پس از    نيچ  جمهورس يرئ   ٢٠١٦آغاز شد. در سال    ن يبا چ  يكار راهبرد به   ي دهشكل   يبرا
سال    ٤گرفت. پس از    ارمورد توافق قر  يراهبرد  يمكارسند جامع ه  نيتدو  ي آمد و كار مشترك برا   رانيا

  ن ينقشه راه است. تدو  كي سند    اين  كه   داستي منتشر شده پ اتيكرد. آنچه از كل د ييآن را تا  ران يدولت ا
به روابط    يو چارچوب ده  ي سيسند نو  نيندارد. اما در چ  يسابقه چندان  رانيا  يخارج  استينقشه راه در س 

از كشورها روابط خود را در قالب نقشه راه    ياريبا بس  نيت دارد. چيآن اهم  يبند كشورها و مفهوم   گريبا د
است.  فيتعر ب  ن يا  كرده  بسط  همكار   ه يانيسند  در    ي راهبرد  يمشترك  پا  ٢٠١٦كه  در    سفر   انيو 
  ن يطرف   :ه در آن آمدهاست ك  ياس يبخش س   ٥بند    ه ياني. كانون آن باستمنتشر شد،    نيچ  جمهورسيرئ

  ي ارض تيو تمام يمل  تيكشورها از جمله استقالل، حاكم  يدرخصوص مسائل مهم مربوط به منافع اصول
بند است. طرف يواحد قاطعانه پا  نيچ  استيكماكان به س   يراني. طرف اكنند يقاطع م  تيحما  گريكد ياز  
 يالمللن يو ب  يادر امور منطقه   ران ينقش ا  شيكرده و از افزا  تيحما  ي رانياز برنامه توسعه طرف ا  ز ين  ينيچ

را  .  كند يم  يبانيپشت توافق  اين  ميليارد دالر مي دانند. در اين    ٤٠٠برخي از كارشناسان حجم دالري 
همه اينها در صورتي است كه اين  توافق چين متعهد مي شود كه همه ساله از ايران نفت خريداري نمايد.  
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هاي آمريكا و توافق احتمالي با  اثر شدن تحريم حال، واقعيت اين است كه با كم د. با اين توافق عملي شو 
 تواند شرايط بهتري را تجربه كند.  اتحاديه اروپا، روابط تجاري ايران و چين مي 

پ -۵ قرن آس   شيقرن  پ  استيرو،  كننده  مصرف   نيبزرگتر  نياست. چ  نيچ  زين  ييايكشور آس   نيشروتريو 
مصرف شده است كه    نيجهان در چ  هي اول  يدرصد از انرژ ٣٠، حدود  ٢٠٢٠سال  هست. در   نجها  يانرژ
  ٢٠١٨سال    در   ود،ب  ا ينفت دن  دكننده يتول  نيپنجم   ٩٠دهه    ي كه در ابتدا  ن ياست. چ  يتوجهقابل    آمار

بشكه نفت    ونيليم١٠به    ك يسال نزد  ن يرا به نام خود ثبت كرده و در هم  اي درصد مصرف دن١٣.٥حدود  
.  استينفت دن  ريذخا  نيكشور ماست كه دارنده چهارم  ي نكته برا  نيمهمتر  ني در روز واردات داشته است. ا

سال داشته است و در    ي روند رو به رشد محسوس   نيمصرف و واردات چ  زانيم  ز ين   ي عيدر بخش گاز طب
ابتكار يك كمربند و    وارد شده است.  ن يبه چ  ي عيمتر مكعب گاز طب  ارديليم١٢٠حدود    ، يالد يگذشته م

مطرح كرد، امروز يكي از مهمترين    ٢٠١٣سال  جمهوري چين در  يك جاده كه شي جين پينگ، رئيس 
وگو و  گذاري دنياست كه حجم انبوهي خبر، تحليل، گزارش، گفت موضوعات اقتصادي، تجاري و سرمايه 

اعالم كرد كه قصد دارد    ٢٠١٥سال  شود. بانك توسعه چين در  ر دنيا منتشر مي راهبرد درباره آن در سراس 
در    ٨٩٠ را  دالر  از    ٩٠٠ميليارد  بيش  در  جاده  يك  و  كمربند  يك  ابتكار  با  مرتبط  كشور    ٦٠پروژه 

اي كه بسياري از كشورها را براي جذب آن به تحرك، البي، ارايه  گذاري كند؛ عدد قابل مالحظه سرمايه
ميليارد  ٤٦و مذاكره با طرف چيني واداشته است. پاكستان در همسايگي ايران و چين نزديك به    طرح 

دالر را در قالب پروژه توسعه بندر اقيانوسي گوادر در نزديكي چابهار ايران و توسعه كريدور اقتصادي چين  
  جذب   دارد،   امتداد  ند ه  اقيانوس   سواحل   در  گوادر  تا  چين   كيانگ   سين  استان  در   كاشغر  از   كه   پاكستان  –

  .گذاري كرده استرمايه س  دالر  ميليارد ١٦ حدود  نيجريه  نفت صنعت  در  چين. است كرده 
نظر  -۶ رسد   به  امر  امد يپ  ن ياول  مي  پار   كايبازگشت  توافق  در  ت   س،يبه  اين كشور  نماينده  كري  الش جان 

ه تغييرات اقليمي  مربوط ب كنفرانس هاي  در    يل يفس  ياستفاده از احتراق سوخت ها  ميجرا  عتريسر  بيتصو
كاپ   نوامبر  COP26(  ٢٦بخصوص  در  گالسكو  در  ا  نيهمچون چ  يي كشورها  باشد.  ٢٠٢١)  عضاي  و 

كه در ظرفيت سازي براي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در طول اين سالها فعاليت نموده    اتحاديه اروپا
را خواهند ديد. كشورهايي مانند ايران هم در فروش نفت و گاز آنها محدوديت به وجود  ضرر    ن يكمتراند،  

جايگزيني را  آمده و هم به دليل عقب افتادن در انجام زيرساخت هاي مربوط به حامل هاي انرژي فرصت  
  ي هم نفت و گازمان را برا   م يبه موقع اقدام كن  اگر از دست داده و ضررهاي متعددي را پذيرا مي شوند.  

 شد.   م ينخواه ي الملل ن يب ميو هم دچار مشكالت و جرا  مي نجات داده ا داريكاربرد موثر و پا

مصرف نفت و سپس گاز   ك يپرسد  يبه نظر م   ،يآت  ينفت و بخصوص گاز در سالها د يتوسعه تول رغميعل -٧
موفق خواهند بود كه    ييكشورها  نيب  ن ي. در اهد افتادخوا  اتفاق  ي قبل  ي ها  ين يب  ش ياز پ  عتريدر جهان سر
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  مت يارزان ق ي. در مقابل انرژند ياقدام نما يمي و پتروش   يدروكربوريه يليتبد  عي توسعه صنا يبرا عتريسر
  ٢٥٠٠از    شيب  د يدر تول   هي احتراق بلكه بعنوان مواد اول  يكاربرد را نه برا   نيو باد، نفت و گاز بهتر  د يخورش 

براي ايران كه دومين ذخاير گاز دنيا را در اختيار    با ارزش افزوده باال خواهند داشت.  ي ميمحصول پتروش 
در پي توافق اقليمي پاريس،  دارد، اين بهترين خبر است. نكته مهم درباره مصرف گاز چين اين است كه  

انرژي  مصرفي  سبد  و  بكاهد  خود  سنگ  زغال  مصرف  از  بايد  انرژي چين  و  طبيعي  گاز  با  را  هاي  اش 
 كننده زغال سنگ دنياست  اي تكميل كند، چون چين بزرگترين مصرف تجديدپذير و انرژي هسته 

ن توليدكننده  يرش يابد. چين بزرگترروابط ايران و چين مي تواند در زمينه انرژي هاي تجديدپذير نيز گست -٨
وامع و معمار تمدن جديد است. با گسترش فنآوري  جنه ساز توسعه  يميدي است. برق زش پانل هاي خور

هاي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و تالش چيني ها در ارزان توليد كردن لوازم و وسائل توليد انرژي  
پيش   و  افته يكاهش  ساعت لووات يسنت بر ك  ٣به   پاك  اي ه ي انرژتوليد برق از  نه يهز متوسط هاي پاك 

در ايران  رقم   ني. ا ابد يادامه    ساعت  لوواتيسنت بر ك  ٢  به كمتر از  دنيروند تا رس   نيا  بيني مي شود كه
به كمتر از    يفعل   ساعت  لووات يسنت بر ك  ٢.٥از    خورشيدي و بادي   ي ها  ل ياز پتانس  ي برخوردار  ليبدل

 .د يخواهد رس  ساعت لووات يسنت بر ك  ١.٥

ولي مهمترين اقدام در روابط انرژتيك ايران و چين مي تواند احداث خط لوله انتقال گاز طبيعي از ايران   -٩
شعبه فرعي آن انجام شده    ٤چين همراه با  -به چين باشد. مطالعات مربوط به خط لوله گاز آسياي مركزي

د مترمكعب گاز از كشورهاي تركمنستان و ازبكستان به چين صادر مي گردد. اين  ميليار ٦٠و هم اكنون  
چين  -ايران بازاري به همين مقدار با پي گيري خط لوله ايرانم مصرف كنوني چين است.  ارمقدار يك چه

از طريق آسياي مركزي را داراست. البته سناريوي ديگر ساخت تاسيسات ال ان جي مي باشد كه از لحاظ  
 وري و سرمايه گذاري پيچيدگيهاي بيشتري را داراست.فنآ

  


