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در اين شماره خواهيد خواند:
براساس بازبینی دوم ،اقتصاد امریکا در سه ماهه دوم سال  7102شاهد رشد  3درصدی بود.

متوسط قیمت هفتگی نفتخامهاي شاخص و
تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

طوفان «هاروی» باعث کاهش تقاضا برای نفتخام وستتگزاساینترمدیت گردید.

هفته منتهی به

تغییرات

متوسط از

 1سپتامبر

نسبت به هفته

ابتداي سال

7112

گذشته

7112

سبد اوپك

94/35

-0/71

94/15

دبليو تي آي

94/10

-0/49

94/91

واردات نفتخام چین در ماه ژوئیه  7102به  9/704میلیون بشکه در روز رسید.

برنت

39/92

0/59

37/50

مذاکراتی توسط عراق برای دسترسی مجدد این کشور به خط لوله انتقال نفت عربستان اتخاذگردید.

دوبي

94/49

-0/54

30/17

سیاستهای جدید انرژی دولت هند باعث افزایش مصرف الانجی در بخش حمل ونقل جادهای خواهد شد.

عمان

30/79

-0/55

37/00

سبك ايران

30/45

-0/01

94/02

سنگين

92/37

-0/55

94/91

شاخصهاي

تقاضای جهانی نفت در سال  7102به  39/343میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

نفتخام

فراهم شدن شرایط صادرات بنزین از اروپا باعث افزایش سودهای پاالیشی این فرآورده نفتی در اروپا گردید.
شمار دکلهای حفاری گازی و نفتی فعال در آمریکا با  3دستگاه افزایش به  343دستگاه رسید.

توسعه همزمان انرژی تجدیدپذیر و ارتقای کارایی آن تا  31درصد انتشار گازهای گلخانهای را کاهش میدهد.
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اختالف قیمت نفتخام هاي شاخص و تغییرات آن نسبت به هفته گذشته
نسبت به هفته

تفاوت قيمت
دبليوتيآي
و برنت

-3/32



-7/94

9/54



0/15

-5/99



-0/35

برنت و دبي
دبليوتيآي
و دبي

قبل

حداكثر و حداقل قیمت سبد نفتی اوپک از ابتداي سال 7116و 7112

حداكثر

حداقل

9074

35/94

99/92

9071

39/99

99/32

قیمت گاز در مناطق مختلف
دالر به ازاي هر

 72اوت

هفته

 72اوت

میلیون بی تی یو

7112

گذشته

7116

شمال شرق آسيا )(LNG

4/03

4/73

3/30

جنوب غرب اروپا )(LNG

3/50

3/50

9/90

تك محموله NBP

3/40

3/44

5/37

هنري هاب

9/49

5/00

9/44

شاخصهاي بورس در پایان  1سپتامبر 7112
97421/34

DJIA

9914/33

S&P500

1994/41

FTSE100

79904/29

DAX

74523/27

NIKKEI

91197/53

HANGSENG

فرانک سوئیس )(CHE

یورو )(EEU

پوند انگلیس )(GBR

ین ژاپن )(JPN

ارزش ارزهای مختلف به ازای هر دالر

9/0559

9/3838

9/4487

990/0499

تغييرات هفتگی

-9/98

-9/94

-9/07

9/75

هفته منتهی به  1سپتامبر 7112
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

منتقل نمایند ،پیشبینی شده است .بر اساس گفتههای

اقتصاد جهانی

وزیر خزانهداری آمریکا ،قرار بود تا پایان ماه اوت طرح

بر اساس ارقام منتشر شده در بازبيني دوم ،اقتصاد آمريكا در سه

اصالح قوانین مالیاتی آمریکا به کنگره ارائه شود .در هفته

ماهه دوم  3 ،7102درصد رشد کرد .بر اساس آمار مقدماتي منتشر

گذشته آقای "منوشین" وزیر خزانهداری این کشور گفت

شده ،نرخ تورم منطقه يورو از  0/3درصد ماه ژوئيه به  0/5درصد

نسخه اولیه این طرح برای نمایندگان ارائه شده و جزئیات

در ماه اوت افزايش يافت .شاخص خردهفروشي ژاپن در ماه ژوئيه

آن تا پایان ماه سپتامبر به صورت عمومی اعالم خواهد

نسبت به ماه مشابه سال قبل  0/9درصد افزايش يافت.

گردید .وی اعالم امیدواری کرد تا پایان سال جاری این

آمریكا

طرح به تصویب مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا خواهد

بر اساس ارقام منتشر شده در بازبینی دوم ،اقتصاد آمریکا

رسیده و سپس توسط رئیس جمهور امضاء می شود .باید

در سه ماهه دوم  3 ،7102درصد رشد داشت که  1/3واحد

منتظر بود آیا مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا که اکثریت

درصد بیشتر از مقدار پیشبینی شده بوده است .نرخ رشد

آن در دست همحزبیهای ترامپ است با اصالح قانون

اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم در تخمین اولیه 7/3

مالیاتی که سبب کاهش درآمدهای دولت خواهد شد،

درصد اعالم شده بود .بهبود رشد مصرف از 7/9به 3/3

موافقت خواهد نمود یا خیر .به نظر میرسد در ماههای اخیر

درصد و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی از  7به 3/3

حمایت جمهوریخواهان کنگره از دولت این کشور کاهش

درصد و همچنین واردات از  0/7به  0/3درصد از دالیل

یافته و دموکراتها نیز از تهیه طرح سوال از ترامپ سخن

تجدیدنظر صعودی در ارقام رشد اقتصادی سه ماهه دوم

میگویند.

بوده است .قابل ذکر است که در این سه ماهه نرخ رشد

منطقه یورو

هزینههای دولتی از  1/2به ( )-1/3درصد و صادرات از 4/0

بر اساس آمار مقدماتی منتشر شده ،نرخ تورم از  0/3درصد

به  3/2درصد تجدید نظر نزولی شده که تا حدودی از

ماه ژوئیه به  0/3درصد در ماه اوت افزایش یافت .این رقم

افزایش بیشتر نرخ رشد اقتصادی این فصل جلوگیری کرده

بیشترین نرخ تورم طی  4ماه اخیر بوده و افزایش ساالنه 4

است .بر اساس گزارش اداره کل تجزیه و تحلیل اقتصادی

درصدی بهای انرژی و رشد  0/3درصدی فعالیتهای بخش

آمریکا ،شاخص بهای مصرف شخصی در سه ماهه دوم در

خدمات ،دالیل اصلی آن میباشند .تورم پایه که نوسانات

مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1/3 ،درصد افزایش یافته

بهای انرژی و مواد غذایی در آن محاسبه نمیگردد ،در ماه

است .در سه ماهه نخست سال جاری ،رشد ساالنه این

اوت به  0/7درصد رسید.

شاخص  7درصد اعالم شده بود.

از سوی دیگر ،نرخ بیکاری در ماه ژوئیه همانند ماه قبل 3/0

دونالد ترامپ با اشاره به رشد  3درصدی اقتصاد این کشور

درصد اعالم شد .این نرخ کمترین سطح نرخ بیکاری از

در سخنرانی هفته گذشته خود ،عنوان داشته در صورت

فوریه سال  7113به شمار میرود که در مدت مشابه سال

تصویب الیحه کاهش نرخ مالیاتی در کنگره آمریکا ،نرخهای

قبل 01 ،درصد برآورد شده بود.

باالتر رشد اقتصادی نیز قابل دسترس خواهد بود .وی عنوان

الزم به ذکر است که نشست سیاستی بانك مرکزی اروپا،

داشت با کاهش نرخ مالیات بر شرکتها از  33درصد کنونی

در هفتم سپتامبر  7102برگزار خواهد شد .به احتمال زیاد

به  03درصد ،قدرت رقابتی اقتصاد آمریکا افزایش خواهد

آمار قویتر از انتظارات تورم ،فشار بیشتری بر مقامات این

یافت .همچنین در الیحه جدید ،معافیتهای مالیاتی برای

بانك برای کاهش تدریجی سیاستهای فوق انبساطی وارد

شرکتهای آمریکایی که تولید خود را به داخل این کشور
شماره879
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

با افزایش شاخص اعتماد اقتصادی به باالترین سطح در یك

بازار نفتخام

دهه اخیر و کاهش نرخ بیکاری ،رشد اقتصادی منطقه یورو

طوفان شديد«هاروی» باعث افت تقاضا برای نفتخام

روند صعودی به خود گرفته است .اما علیرغم سیاست بانك

وستتگزاساينترمديت گرديد .در شرايط فعلي وقوع سيل موجب

مرکزی اروپا مبنی بر درنظر گرفتن نرخهای بهره منفی برای

عدم انتقال فرآوردههای نفتي شده است.در اين ميان ،با توافق

سپردهها و برنامه خرید اوراق قرضه به ارزش  7/3تریلیون

دولت آمريكا ،يک ميليون بشكه نفتخام از ذخيرهسازیهای

یورو (معادل  7/2تریلیون دالر)؛ نرخ تورم و رشد دستمزدها

استراتژيک اين کشور برداشت شد .سطح ذخيرهسازی تجاری

همچنان در سطوح ضعیف باقی مانده و با نرخ هدف بانك

نفتخام آمريكا با کاهش  5/39ميليون بشكه به  752/22ميليون

مرکزی هنوز فاصله دارند .ضروری است مقامات بانك

بشكه رسيد.

مرکزی اروپا در مورد سیاستهای فوقانبساطی فعلی که تا

قیمتهای نفتخام در هفته گذشته با کاهش روبرو شدند،

پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید ،بحث و گفتگوی

به طوری که قیمت سبد نفتی اوپك با  1/ 03دالر در هر

بیشتری نمایند .

بشکه کاهش به  43/30دالر در هر بشکه رسید .در هفته

ژاپن

مذکور،

شاخص خردهفروشی در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه

وستتگزاساینترمدیت به ترتیب با کاهش  1/34و 1/37

سال قبل  0/3درصد افزایش یافت که بسیار بیشتر از رشد

دالر در هر بشکه به  37/39و  43/2دالر در هر بشکه رسید.

 0درصدی پیشبینی شده بود .هر چند این شاخص ،ماه

عالوه براین ،طوفان «هاروی» مانع از عملیات بارگیری

قبل رشد  7/7درصدی را در مقیاس ساالنه به ثبت رساند،

فرآوردههای نفتی برای صادرات در این منطقه شد .در حال

اما هنوز هم رشد قوی و خوبی برای اقتصاد ژاپن به شمار

حاضر بهرهبرداری از پاالیشگاهها در خلیجمکزیك حدود 72

میرود .فروش وسایل نقلیه با  3/3درصد افزایش نسبت به

درصد پایینتر از ظرفیت پاالیشی این منطقه است .که این

مدت مشابه سال قبل  1/2واحد درصد از رشد شاخص کل

امر ،عاملی مضاعف برای کاهش تقاضای نفتخام از سوی

را بخود اختصاص داد .به طور کلی از اواخر سال 7103

پاالیشگاهها شده است.

شاخص خردهفروشی رشد پایداری داشته که این امر بیشتر

توقف عملیات انتقال نفتخام از طریق خطوط لوله 411

به دلیل افزایش ورود توریستهای خارجی در پی تضعیف

هزار بشکه در روز  Tex Bridgeو  773هزار بشکه در روز

ارزش ین بوده است .در ماه ژوئن نرخ دستمزدها تنها 1/4

 Longhornباعث کاهش صادرات نفتخام از حوزه

درصد در مقیاس ساالنه رشد داشت که دلیل اصلی آن

پرمیان و کمبود نفتخام در هیوستون شده است .وزش

افزایش دستمزد مشاغل پارهوقت بود ،لذا نمیتوان به رشد

طوفان شدید در آمریکا که باعث کاهش  733هزار بشکه

مداوم و بیشتر شاخص خردهفروشی در آینده اطمینان

در روز تولید نفتخام «مارس» در بخش فراساحلی شده

داشت.

است ،اختالف قیمت  1/9دالر در هر بشکه این نفتخام را

قیمت

نفتخامهای

شاخص

برنت

و

با نفتخام شاخص وستتگزاساینترمدیت که باالترین
اختالف قیمت در 7سال گذشته میباشد ،به دنبال داشته
است .در مقابل ،نفتخامهای سنگین کانادا ،به دلیل کاهش
تقاضا برای آنها از سوی پاالیشگران آمریکایی ،با افت قیمت

شماره879
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نشریه هفتگی تحوالت بازارنفت و گاز

مدیریت كل اوپک و روابط با مجامع انرژي

 7دالر در هر بشکه در مقابل نفتخام شاخص

روز بالغ گردد .در گزارش  OMIمهمترین دالیل کاهش

وستتگزاساینترمدیت روبرو شدهاند.

رشد تقاضای نفت در سال  7102نسبت به سال ،7103

اواخر هفته گذشته اعالم گردید برای جبران کمبود بنزین

کم شدن رشد تقاضای نفت در کشورهای آفریقایی ،اروپایی

در آمریکا ،احتمال برداشت  311هزار بشکه از

و قاره آمریکا عضو  OECDبیان شده است .رشد تقاضای

ذخیرهسازیهای استراتژیك نفتخام این کشور برای

نفت کشورهای قاره آمریکا عضو  OECDدر سال 7103

تحویل به پاالیشگاهها وجود دارد ،اما در نهایت ،با توافق

معادل  703هزار بشکه در روز بود؛ این در حالی است که

دولت آمریکا ،یك میلیون بشکه نفتخام از این

انتظار میرود این رقم در سال  7102به  30هزار بشکه در

ذخیرهسازیها برداشت و به پاالیشگاهها ،بویژه پاالیشگاه

روز کاهش یابد .جدول ذیل آخرین پیشبینی نشریه OMI

لوئیزیانا اختصاص داده شد.

(ماه اوت  )7102برای رشد تقاضای نفت در مناطق مختلف

براساس گزارش هفتگی اداره اطالعات انرژی آمریکا ،سطح

جهان را نشان میدهد.

ذخیرهسازی تجاری نفتخام این کشور در هفته منتهی به

جدول ( :)9پيشبينی رشد تقاضای جهانی نفت در کشورها و مناطق مختلف

 73اوت با کاهش  3/33میلیون بشکه به  432/22میلیون

(هزار بشکه در روز)

7116

7112

نام كشور

تقاضاي جهانی نفت

قاره آمریکا عضو OECD
اروپا عضو OECD

703
313

30
94

آسیا-اقیانوسیه
مجموع کشورهایOECD-

39
332

30
773

بر اساس گزارش ماه اوت  7102نشريه  ، (OMI)0پيشبيني

آسیا
خاورمیانه

0,127
-32

343
027

آمریکا التین
شوروی سابق

-793
2

-3
02

آفریقا
مجموع کشورهایNon-OECD-

771
330

47
0,027

0,349

0,339

بشکه رسید.

ميشود تقاضای نفت جهان در سال  7102با افزايش 0/393
ميليون بشكه در روز به سطح  93/379ميليون بشكه در روز بالغ
گردد .مجموع تقاضای نفت کشورهای ژاپن ،چين ،کره جنوبي و
هند در ماه ژوئيه  7102در مقايسه با مدت مشابه سال  7102با

رشد تقاضای جهان
منبعOMI :

 7/3درصد افزايش به  77/520ميليون بشكه در روز رسيد.
مجموع تقاضای نفت کشورهای اروپايي عضو  OECDدر ماه

تقاضاي نفت كشورهاي مهم آسیایی7

ژوئيه  7102در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  7/7درصد

بر اساس گزارش نشریه  OMIدر ماه اوت  ،7102مجموع

افزايش يافت و به  07/727ميليون بشكه در روز بالغ گرديد.

تقاضای نفت کشورهای ژاپن ،چین ،کرهجنوبی و هند در
ماه ژوئیه  7102در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،با

تقاضاي نفت

افزایش  7/3درصد به  70/320میلیون بشکه در روز رسید.

بر اساس گزارش  OMIدر ماه اوت  ،7102تقاضای جهانی

در این راستا تقاضای نفت ژاپن ،چین ،کرهجنوبی و هند در

نفت در سال  7102با افزایش  0/339میلیون بشکه در روز

ماه ژوئیه  7102در مقایسه با مدت مشابه سال  7103به

نسبت به سال  7103به  39/343میلیون بشکه در روز

ترتیب ( 0/3 ،4 ،)-3/0و  3درصد رشد داشت .مهمترین

خواهد رسید که نسبت به گزارش ماه ژوئیه ،تجدیدنظر

عامل افزایش تقاضای نفت چین و کرهجنوبی ،باال رفتن

صعودی  23هزار بشکه در روز را نشان میدهد .بر اساس

تقاضای بنزین به علت افزایش خودروهای فروش رفته در

این گزارش ،پیشبینی میشود تقاضای نفت جهان در سه

این کشورها است .تقاضای بنزین در چین و هند در ماه

ماهه اول سال  7109به سطح  39/343میلیون بشکه در
Oil Market Inteligence 1
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ژوئن  7102در مقایسه با ماه ژوئن  7103به ترتیب  3/3و

آمریكا

 00/2درصد افزایش یافت .این در حالی است که تقاضای

قیمتهای بنزین و گازوئیل ،تحتتاثیر طوفان «هاروی» و

این فرآورده در ژاپن در مدت مشابه سال قبل نسبت به

توقف عملیات پاالیشی در چندین پاالیشگاه به باالترین

مدت مشابه سال  7103معادل  01/3درصد کاهش داشت.

سطح در  7سال گذشته رسیده است .طوفان مذکور و وقوع

همچنین بر اساس دادههای اولیه پیشبینی میشود این

سیل باعث توقف  3میلیون بشکه در روز عملیات پاالیشی

روند در ماه ژوئیه نیز ادامه داشته باشد.

در تگزاس و لوئیزیانا ،حدود  72درصد ظرفیت پاالیشی
آمریکا ،شده است .به همین دلیل ،سودهای پاالیشی بنزین

تقاضاي نفت كشورهاي اروپایی عضو OECD

در خلیج مکزیك به  31دالر در هر بشکه افزایش یافته

بر اساس گزارش نشریه  OMIدر ماه اوت  ،7102مجموع

است.

تقاضای نفت کشورهای اروپایی عضو  OECDدر ماه ژوئیه

در این میان ،معاملهگران فعال در آمریکای التین برای

 7102در مقایسه با مدت مشابه سال  7103با افزایش 7/4

تامین تقاضای انواع فرآوردههای نفتی که معموالً از

درصد به  04/427میلیون بشکه در روز رسید .در این راستا،

خلیجمکزیك وارد میشوند ،به دنبال منابع و مسیرهای

تقاضای نفت کشورهای آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا و

جایگزین هستند به طوری که برای تامین نفتکوره مورد

انگلستان در ماه ژوئن  7102در مقایسه با مدت مشابه سال

نیاز این منطقه ،به عرضهکنندگان اروپایی روی آوردهاند.

 7103حدود  7/3درصد افزایش داشت .مهمترین عامل

جدول( :)7قيمت انواع فرآوردههای نفتی در خليج مكزيك

موثر بر تقاضای نفت این کشورها  ،افزایش  3/9درصدی

(دالر در هربشکه(

تقاضای نفتکوره در راستای افزایش فعالیت نیروگاههای
برق است .تقاضای نفتکوره در کشورهای فرانسه و ایتالیا

هفته منتهی به اول

اختالف نسبت به هفته

سپتامبر

منتهی به  75اوت

91/34
20/37
43/34

00/73
3/09
0/19

بنزین
گازوئیل
نفتکوره

در ماه اوت به ترتیب  73و  01/4درصد افزایش یافت.
همچنین افزایش  04/3درصدی تقاضای بنزین در آلمان که

منبع :اوپك

در راستای افزایش خودروهای فروش رفته در ماه ژوئن
 7102در مقایسه با ماه ژوئن  7103در این کشور رخ داد

اروپا

نیز از جمله عوامل تاثیرگذار بر تقاضای نفت در کشورهای

فراهم شدن شرایط صادرات بنزین از اروپا به بازار آمریکا و

اروپایی عضو  OECDبود.

آمریکای التین باعث افزایش  3/3دالر در هر بشکه سودهای
پاالیشی این فرآورده نفتی در اروپا شده و به رقم  03/3دالر

بازار فرآوردههاي نفتی

در هر بشکه رسیده است .سودهای پاالیشی گازوئیل نیز با

طوفان «هاروی» قيمتهای بنزين،گازوئيل و سودهای پااليشي

افزایش  7دالر درهر بشکه روبرو شده و به باالترین سطح

اين فرآوردههای نفتي را در آمريكا به شدت افزايش داده است.

در  7سال گذشته بالغ گردیده که تحتتاثیر این امر ،قیمت

در اين ميان ،شرايط برای صادرات بنزين و انواع فرآوردههای

گازوئیل در بازار تكمحمولهها به شدت در مقابل قیمت در

ميانتقطير از اروپا به آمريكا فراهم ميباشد .سودهای پااليشي

بازار آتی افزایش یافته است .افزایش تقاضا برای بنزین و

بنزين در آسيا به باالترين سطح در  09ماه گذشته رسيده است.

انواع فرآوردههای میانتقطیر باعث باالرفتن حجم خرید
نفتکوره از سوی پاالیشگران برای تامین خوراک واحدهای
ثانویه شده است.

شماره879
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با  3دستگاه افزايش به  973دستگاه رسيد که  772دستگاه

جدول( :)8قيمت انواع فرآوردههای نفتی در بازار رتردام
(دالر در هربشکه)

بنزین
گازوئیل
نفتکوره
منبع :اوپك

هفته منتهی به اول

اختالف نسبت به هفته

سپتامبر

منتهی به  75اوت

91/47
32/10
43/91

3/73
3/17
-1/17

بيشتر از مدت مشابه سال قبل است.
عربستان سعودي

عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکنندۀ نفت
جهان ،همواره مدعی بوده است که مقدار قابل توجهی
ظرفیت مازاد تولید دارد و از این ابزار در مقاطع مختلف

آسیا

برای تاثیرگذاری در بازار نفت استفاده کرده است .منابع

فراهم شدن فرصت صادرات بنزین و گازوئیل از آسیا به

مختلف ،میزان ظرفیت مازاد تولید نفت عربستان را حدود

آمریکا ،تقاضا برای این فرآوردههای نفتی از سوی

 0/3تا  7میلیون بشکه در روز تخمین میزنند ،ولی کاهش

معاملهگران فعال در آسیا را به شدت افزایش و قیمت بنزین

تولید نفت این کشور در پی مشکالت عملیاتی در میدان

و گازوئیل را در آسیا به باالترین سطح در  03ماه گذشته

"منیفا" ای ن میزان ظرفیت مازاد را با تردید مواجه نموده

رسانده است.

است.

در هفتههای گذشته علیرغم افزایش سطح ذخیرهسازی

عراق

نفتکوره در سنگاپور که بیشتر به دلیل واردات این فرآورده

بنابر گزارشها ،مذاکراتی توسط عراق برای دسترسی مجدد

نفتی از آمریکا بوده است ،در حال حاضر ،سطح ذخیرهسازی

این کشور به خط لولۀ انتقال نفت عربستان به ظرفیت 0/3

نفتکوره در این منطقه به دلیل کاهش چشمگیر واردات

میلیون بشکه در روز به دریای احمر ،آغاز گردیده است.

آن از خلیجمکزیك با روند کاهشی روبرو شده است.

کارشناسان بخش انرژی معتقدند درصورتیکه این توافق بین

جدول ( :)8قيمت انواع فرآوردههای نفتی در بازار سنگاپور
(دالر در هربشکه)
هفته منتهی به

اختالف نسبت به هفته

اول سپتامبر

منتهی به  75اوت

بنزین

33/31

0/02

گازوئیل

34/13

1/30

نفتکوره

30/29

-1/00

عربستان سعودی و عراق حاصل گردد ،عراق قادر خواهد
بود با افزایش ظرفیت ،نفت تولیدی خود را به بازارهای
جهانی برساند .به عالوه این توافق امکان تاثیرگذاری
سیاسی عربستان بر عراق را نیز میسر خواهد کرد.
روسیه

منبع :اوپك

عرضه نفت

روسیه از جمله کشورهایی است که هزینۀ تولید از میادین

عربستان سعودی همواره مدعي داشتن مقدار قابل توجهي

نفتی آن نسبتا پایین می باشد و این امر سبب گردیده است

ظرفيت مازاد توليد مي باشد که از اين ابزار در مقاطع مختلف

تا این کشور مورد توجه شرکتهای بینالمللی نفتی قرار

برای تاثيرگذاری در بازار نفت استفاده کرده است.

گیرد .کارشناسان نفتی معتقدند این شرایط پایدار نخواهد

مذاکراتي توسط عراق برای دسترسي مجدد اين کشور به خط

بود و با توجه به قدیمی بودن بیشتر میادین این کشور ،

لولۀ انتقال نفت عربستان به ظرفيت  0/2ميليون بشكه در روز

روسیه برای حفظ سطح تولید خود مجبور به توسعۀ میادین

به دريای احمر ،آغاز گرديده است.

جدیدتر خواهد بود که ممکن است هزینۀ تولید آنها باالتر

روسيه از جمله کشورهايي است که هزينۀ توليد از ميادين آن در

باشد .درعین حال تحریمهای کشورهای غربی علیه روسیه

سطح نسبتاً پاييني ميباشد .در هفته گذشته شمار دکلهای

حضور شرکتهای خارجی را با محدودیت روبرو کرده و

حفاری گازی و نفتي فعال در آمريكا نسبت به هفته قبل از آن
شماره879
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پیشبینی تولید نفت این کشور را با پیچیدگی بیشتری

چین

مواجه خواهد نمود.

بر اساس گزارش نشریه هفتگی ، PIWواردات نفتخام

تعداد دكلهاي حفاري فعال

چین در ماه ژوئیه  7102با افزایش  932هزار بشکه در روز
نسبت به مدت مشابه سال  7103به  9/704میلیون بشکه

در هفته گذشته شمار دکلهای حفاری گازی و نفتی فعال

در روز رسید .بر اساس این گزارش ،صادرات نفتخام روسیه

در آمریکا نسبت به هفته قبل از آن با  3دستگاه افزایش به

به چین در ماه ژوئیه  7102در مقایسه با مدت مشابه سال

 343دستگاه رسید که  443دستگاه بیشتر از مدت مشابه

 7103با افزایش  403هزار بشکه در روز به  0/023میلیون

سال قبل است .در این میان ،تعداد دکلهای نفتی فعال در

بشکه در روز رسید .این کشور با داشتن سهم  04/3درصدی

این کشور بدون تغییر و در سطح  233دستگاه باقی ماند.

از واردات نفتخام چین در جایگاه نخستین صادرکننده

این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 337 ،دستگاه

نفتخام به این کشور قرار دارد .صادرات نفتخام عربستان

افزایش نشان میدهد .شمار دکلهای حفاری فعال در کانادا

سعودی به چین در ماه ژوئیه  7102در مقایسه با مدت

نیز نسبت به هفته قبل با  03دستگاه کاهش به 710

مشابه سال گذشته به میزان  9هزار بشکه در روز کاهش

دستگاه رسید .شمار دکلهای حفاری فعال در سایر نقاط

یافت و به  344هزار بشکه در روز رسید و این کشور با سهم

جهان (به غیر از آمریکا و کانادا) نیز با  0دستگاه کاهش به

 00/3درصدی از واردات نفتخام چین در جایگاه دومین

 333دستگاه در ماه ژوئیه رسید.

صادرکننده نفتخام به این کشور قرار گرفت.

جدول( :)5تعداد دکلهای حفاری فعال در آمريكا ،کانادا و ساير نقاط جهان(دستگاه)
منطقه/کشور

تاريخ
شمارش

اياالت متحده
آمريكا

 9سپتامبر
7994
 9سپتامبر
7994

تعداد

در ماه ژوئیه  7102واردات نفتخام چین از آنگوال با

تغييرات نسبت
به آخرين
شمارش

تغييرات
نسبت به سال
قبل

کاهش  031هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال

450

9

+857

گذشته به  373هزار بشکه در روز رسید .آنگوال با داشتن

997

-98

+75

سهم  00/3درصدی از واردات نفتخام این کشور ،سومین

دکل های نفتی
کانادا

صادرکننده نفتخام به چین است .سهم عراق از واردات

جمع دکل های نفتی و گازی
اياالت متحده
آمريكا
کانادا
ساير نقاط
جهان
منبع :شرکت بیکر هیوز

 9سپتامبر
7994
 9سپتامبر
7994
ژوئيه
7994

088

+8

+880

799

-90

+08

050

-9

+79

نفتخام چین  01/3درصد است و این کشور با صادرات
 930هزار بشکه در روز نفتخام به چین در جایگاه
چهارمین صادرکننده به این کشور قرار دارد .صادرات
نفتخام ایران به چین در ماه ژوئیه  7102به میزان  3هزار

تجارت نفت

بشکه در روز افزایش یافت و به  320هزار بشکه در روز

واردات نفتخام چين در ماه ژوئيه  7102با افزايش  322هزار

رسید و با سهم  2درصدی از واردات نفتخام این کشور در

بشكه در روز نسبت به مدت مشابه سال  7102به  3/707ميليون

جایگاه پنجمین صادرکننده به چین قرار گرفت .در ماه

بشكه در روز رسيد .واردات نفتخام آمريكا در ماه ژوئن 7102

ژوئیه  7102صادرات نفتخام عمان به چین در مقایسه با

نسبت به ماه مه با کاهش  772هزار بشكه در روز مواجه بود و به

مدت مشابه سال  7103معادل  3هزار بشکه در روز کاهش

 2/9ميليون بشكه در روز رسيد.

یافت و به  340هزار بشکه در روز رسید .سهم عمان از
واردات نفتخام چین  3/3درصد میباشد و عمان در جایگاه
ششمین صادرکننده نفتخام به چین قرار دارد.
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نمودار( :)9مهمترين صادرکنندگان نفتخام به چين در ماه ژوئيه (7994درصد)

روسیه04/37 :
سایر33/97 :

عربستان سعودی00/43 :

آنگوال00/73:

عراق 01/49 :ایران:
3/33

ونزوئال3/13 :
عمان3/33 :

سایر

ونزوئال

عمان

ایران

آنگوال

عراق

عربستان سعودی

روسیه

منبعOPEC :

بازار بورس نیویورک (نایمكس)

آمریكا
واردات نفتخام آمریکا در ماه ژوئن  7102نسبت به ماه مه

دراولسپتامبر،7102قیمتنفتخام وستتگزاساینترمدیت

با کاهش  742هزار بشکه در روز مواجه بود ولی در مقایسه

در قراردادهای آتی یكماهه بازار نایمکس با کاهش 1/39

با مدت مشابه سال گذشته  337هزار بشکه در روز افزایش

دالر در هر بشکه در مقایسه با  73اوت  7102در سطح

یافت و در سطح  2/3میلیون بشکه در روز قرار گرفت.

 42/73دالر در هر بشکه قرار گرفت .همچنین در این بازار

واردات فرآوردههای نفتی آمریکا در ماه ژوئن در مقایسه با

قیمت نفتخام وستتگزاساینترمدیت در قراردادهای آتی

ماه مه کاهش  093هزار بشکه در روز را نشان داد و در

دوماهه و سهماهه در تاریخ فوق به ترتیب در سطوح 42/33

مقایسه با مدت مشابه سال قبل  412هزار بشکه در روز

و  49/34دالر در هر بشکه قرار گرفت .بر اساس قیمتهای

کاهش یافت .در مجموع واردات آمریکا از اعضای اوپك در

اول سپتامبر  7102منحنی فوروارد در این بازار ،در شرایط

ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس  7102به میزان 033

پیشبهین قرار دارد اما تقعر آن در حال تغییر است .این

هزار بشکه در روز معادل  3درصد ،افزایش یافت و در حال

شرایط را میتوان در نمودار( )7مشاهده کرد .در اول

حاضر اعضای اوپك  43درصد تقاضای نفت آمریکا را تأمین

سپتامبر  7102حجم قراردادهای فعال آتیها در این بازار

میکنند.

 379هزار قرارداد بود که در مقایسه با  73اوت  7102شاهد
افزایش  349هزار قرارداد بود.

بازارهاي مالی نفت
در اول سپتامبر  ،7102قيمت نفتخامهای وست

بازار بورس لندن (آیس)

تگزاساينترمديت و برنت در قراردادهای آتي يک ماهه بازارهای
نايمكس و آيس به ترتيب با کاهش 1/53و افزايش  1/37دالر

در اول سپتامبر  ،7102قیمت نفتخام برنت در قراردادهای

در هر بشكه در مقايسه با  75اوت  7102به ترتيب در سطوح

آتی یكماهه بازار بورس لندن با افزایش  1/34دالر در هر

 72/79و  57/25دالر در هر بشكه قرار گرفت.

بشکه در مقایسه با  73اوت  7102در سطح  37/23دالر
در هر بشکه قرار گرفت .همچنین در این بازار قیمت
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نفتخام برنت در قراردادهای آتی دوماهه و سهماهه در این

فوروارد در حالت پیشبهین قرار دارد .حجم قراردادهای

تاریخ به ترتیب در سطوح  37/23و  37/93دالر در هر

فعال آتیها در این بازار در اول سپتامبر  7102معادل 333

بشکه قرار داشت .بر اساس قیمتهای اول سپتامبر 7102

هزار قرارداد بود که در مقایسه با  73اوت  ، 7102افزایش

موقعیت این بازار نیز مشابه بازار نایمکس بر اساس منحنی

 41هزار قراردادی را نشان میدهد.

نمودار( )7قيمت ماههای آينده نفتخام برنت در معامالت آتی بازار بورس لندن و نفتخام وستتگزاساينترمديت در معامالت آتی نايمكس در
تاريخ يكم سپتامبر ( 7994-دالر در هر بشكه)

۵۹

۵۷
۵۵
۵۳
۵۱
۴۹
۴۷
۴۵

 7173اوت

 7173مه

 7173فوریه

 7177نوامبر

 7177اوت

 7177مه

 7177فوریه

 7170نوامبر

 7170اوت

 7170مه

 7170فوریه

 7171نوامبر

 7171اوت

 7171مه

 7171فوریه

 7103نوامبر

 7103اوت

 7103مه

 7103فوریه

 7109نوامبر

 7109اوت

 7109مه

 7109فوریه

Nymex

 7102نوامبر

ICE

منبع :گروه انرژی CME

بازار گاز
قيمت تکمحمولههای الانجي در شمال شرقآسيا افزايش

نيروگاهي باعث افزايش واردات گاز ترکيه ،در ماه ژوئيه شد.

يافت .قيمت گاز شهری از ابتدای ماه اکتبر کاهش خواهد يافت.

سياستهای جديد انرژی دولت هند باعث افزايش مصرف

تقاضای گاز اروپا در شش ماه اول سال  7102نسبت به زمان

الانجي در بخش حمل و نقل جادهای خواهد شد.

مشابه سال  ،7102افزايش يافت .افزايش مصرف گاز در بخش
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نمودار ( :)8قيمت گاز در چهار بازار اصلی (دالر به ازای هر ميليون بیتیيو)

منبع :نشریه جهانی گاز)(WGI

"سابینپس" گردید .این امر باعث بروز مشکل در تعهدات

قیمت گاز

این مجتمع برای تحویل محمولهها شده است.

در بازار گاز شمالشرق آسیا قیمت تكمحمولههای
الانجی برای تحویل 4و  9هفتهای تحت تاثیر افزایش

تقاضاي گاز

عرضه تكمحمولهها از سوی مجتمعهای "ساخالین "7-و

چين :دولت چین به منظور افزایش سهم گاز در سبد انرژی

گینه نو برای تحویل درماه اکتبر و کاهش تقاضای فصل

این کشور ،از ابتدای ماه سپتامبر اقدام به کاهش قیمت گاز

تابستان کشورهای عمده مصرف کننده با  01سنت کاهش

به میزان  41سنت در هر میلیو ن بیتییو خواهد کرد که

به  3/13دالر در هر میلیون بیتییو تنزل یافت .قیمت

این کاهش قیمت ،باعث افزایش واردات گاز چین خواهد

تكمحمولههای الانجی در مناقصههای فروش شرکتهای

شد .شورای ملی اصالحات و توسعه چین (انآردیسی) ،در

"پتروناس" و "گورگن" برای تحویل در ماه اکتبر در بازار

هفته گذشته هزینه انتقال گاز در خطوط لوله گاز را به

آسیا 3 ،دالر در هر میلیون بیتییو ارزیابی شده است .عرضه

میزان  03درصد کاهش داد .قابل ذکر است که شورای ملی

تكمحمولههای الانجی در آسیا تحت تاثیر افزایش عرضه

چین ،در ماه آوریل  7102مالیات ارزش افزوده مصرف گاز

از مجتمع الانجی گینه نو ،اندونزی و آنگوال افزایش خواهد

را از  03درصد به  00درصد کاهش داد .شرکتهای

یافت.

صنعتی ،شرکتهای تولید برق ،رانندگان تاکسی و سایر

در بازار جنوبغرب اروپا ،کاهش قیمت تكمحمولههای

بخشهای تجاری از مصرف کنندگان گاز شهری چین

الانجی تحت تاثیر کاهش فعالیتهای خرید و فروش،

میباشند .طبق بررسیهای انجام شده ،تنزل قیمت گاز

بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در سطح  3/31دالر در

باعث صرفه جوئی  7/9میلیارد دالر در سال در هزینههای

هر میلیون بیتییو باقی ماند .وقوع طوفان "هاروی" در

مصرف کنندگان گاز شهری خواهد شد.

آمریکا باعث توقف فعالیتها در پایانه بارگیری مجتمع

کاهش قیمت گاز ،بخشی از سیاستهای دولت چین جهت
تشویق مصرف کنندگان برای استفاده از سوختهای پاکتر
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و کاهش آلودگی است .درشش ماه اول سال  ،7102کل

الانجی منطقه اروپا و جایگزینی گاز با زغالسنگ در

مصرف گاز چین با  02درصد افزایش نسبت به زمان مشابه

بخش نیروگاهی بویژه در کشورهای آلمان و لهستان گردد.

سال گذشته به  374میلیون متر مکعب در روز رسید .در

پیشبینی میشود تقاضای گاز اروپا در سال  7109شاهد

این دوره میزان واردات چین با  70درصد افزایش نسبت

روندی صعودی باشد .بر اساس قوانین جدید تصویب شده

به زمان مشابه سال گذشته به  737میلیون متر مکعب در

اتحادیه اروپا ،انتشارات نیروگاههای زغال سنگی بایستی تا

روز رسید.

سال  7170کاهش یابد .طبق برررسی اداره محیط زیست

اروپا :تقاضای گاز منطقه اروپا در شش ماه اول سال 7102

اتحادیه اروپا ،انتشارات  97درصد از ظرفیت تولید

تحت تاثیر افزایش مصرف در بخش نیروگاهی کشورهای

نیروگاههای زغال سنگی در حال فعالیت در این منطقه ،با

جنوب و شرق این منطقه افزایش یافت .پیشبینی میشود،

قوانین جدید سازگاز نمیباشد .اداره محیط زیست اتحادیه

در ادامه سال  ،7102تقاضای گاز منطقه اروپا روندی

اروپا هزینه تجهیزات مورد نیاز برای کاهش انتشارات را 09

صعودی خواهد داشت و انتظار میرود تقاضای گاز فرانسه

میلیارد دالر ارزیابی کرده است .قوانین جدید اتحادیه اروپا

بدلیل کاهش تولید برق از نیروگاههای هستهای افزایش

عاملی مهم برای افزایش مصرف گاز در منطقه اروپا و

یابد .تولید برق از نیروگاههای هستهای فرانسه بدلیل انجام

تغییرات ساختاری در بخش نیروگاهی آن منطقه خواهد

بازبینیهای امنیتی 31 ،درصد( 71گیگاوات) کاهش یافته

شد.

که این امر باعث افزایش مصرف گاز در بخش نیروگاهی

ذخیره سازي گاز

شده است .بر اساس سیاستهای جدید انرژی فرانسه ،تا

سطح ذخیره سازی گاز آمریکا تا پایان هفته منتهی به 09

سال  ،7173سهم منابع هستهای در بخش نیروگاهی

ماه اوت ،به  92/3میلیارد متر مکعب رسید و نسبت به

فرانسه از  23درصد به  31درصد کاهش خواهد یافت.

متوسط سطح ذخیرهسازی  3سال گذشته  0/43میلیارد

جدول (:)0مصرف گاز در چند کشور عمده مصرف کننده گاز در

متر مکعب تنزل یافت .افزایش دما در اغلب مناطق مختلف

منطقه اروپا در شش ماه اول سال ( 7994میلیارد متر مکعب)
درصد تغير نسبت به زمان مشابه در سال

آمریکا و افزایش مصرف گاز در بخش نیروگاهی باعث

مصرف

آلمان

83/08

8/9

کاهش سطح ذخیرهسازی گاز در هفته گزارش است.

ايتاليا

80/95

0/0

متوسط مصرف گاز در بخش نیروگاهی آمریکا در این هفته

انگليس

70/87

-9/4

فرانسه

78/34

7/8

با  0/3درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به  339میلیون

هلند

94/98

8

اسپانيا

90/98

0/ 5

7990

متر مکعب رسید .در عین حال افزایش صادرات گاز طبیعی
به مکزیك از طریق خط لوله و افزایش صادرات الانجی از
مجتمع "سابینپس" آمریکا باعث کاهش تزریق به مخازن

کاهش قیمت گاز نسبت به قیمت زغال سنگ ،عامل دیگر

ذخیرهسازی گاز شد .پیشبینی میگردد کاهش دما در

افزایش مصرف گاز در منطقه اروپا در شش ماه اول سال

هفتههای آینده باعث کاهش تقاضای بخش نیروگاهی و

 7102بود و انتظار می رود در ادامه سال  ،7102پائین باقی

افزایش تزریق گاز به مخازن ذخیرهسازی شود.

ماندن قیمت محمولههای الانجی باعث افزایش واردات
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نمودار (:)8سطح ذخيره سازی گاز و ظرفيت مازاد ذخيره سازی در حوزه آتالنتيك در ماه اوت
(میلیارد متر مکعب)

منبع نشریه جهانی گاز

در منطقه اروپا ،سطح خیره سازی گاز تا پایان هفته منتهی

گاز در بخش نیروگاهی تحت تاثیر کاهش واردات زغال

به  72ماه اوت ،به  22/44میلیارد متر مکعب رسید .افزایش

سنگ افزایش یافت .در ماه ژوئیه ،ظرفیت تولید برق ترکیه

ذخیرهسازی گاز در کشورهای آلمان ،اتریش و فرانسه عامل

با شروع تولید از نیروگاههای گاز سوز نسبت به مدت مشابه

اصلی رشد سطح ذخایر گاز در منطقه اروپا است .در حال

سال گذشته به میزان  0/3گیگاوات افزایش یافت .براساس

حاضر با کاهش اختالف قیمت گاز قراردادهای فصل

بررسی موسسه صنعت ترکیه "گاز بیر" ،تقاضای گاز ترکیه

تابستان و زمستان ،تمایل عرضهکنندگان برای افزایش

در سال  7102با  2/3درصد افزایش نسبت به سال 7103

ذخیرهسازی گاز کاهش یافته است.

به  31میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت .تقاضای گاز
ترکیه در شش ماه اول سال  7102به  72/9میلیارد متر

تجارت گاز

مکعب رسید و نسبت به زمان مشابه سال گذشته 03/9

ترکيه :واردات گاز ترکیه ،در ماه ژوئیه نسبت به زمان

درصد افزایش یافت .افزایش مصرف گاز در بخش خدمات،

مشابه سال گذشته افزایش یافت .در این ماه واردات گاز

عامل اصلی افزایش تقاضای گاز ترکیه در شش ماه اول سال

ترکیه از طریق خطوط لوله با  02/9درصد افزایش نسبت

 7102بود .سیاستهای وزارت انرژی این کشور و توسعه

به زمان مشابه سال گذشته به  012/3میلیون متر مکعب

شبکه گازرسانی باعث دسترسی یك میلیون مصرفکننده

در روز رسید .کاهش قیمت گاز در قرارداد بلند مدت واردات

جدید به گاز و افزایش مصرفکنندگان به  31میلیون

گاز ترکیه از جمهوری اسالمی ایران ،باعث افزایش واردات

مصرفکننده شده است.

گاز در ماه ژوئیه شد .از طرف دیگر واردات گاز ترکیه از

سیاستهاي انرژي

آذربایجان نیز در این ماه افزایش یافت .در عین حال واردات

هند :سیاستهای جدید انرژی دولت هند باعث افزایش

الانجی ترکیه در ماه ژوئیه تحتتاثیر کاهش واردات

مصرف الانجی در بخش حمل و نقل جادهای خواهد شد.

الانجی از الجزایر تنزل یافت.

قوانین جدید به شرکتهای وارد کننده الانجی امکان

در ماه ژوئیه ،تولید برق ترکیه از منابع تجدیدپذیر نسبت

احداث زیر ساخت های مورد نیاز برای فروش مستقیم

به زمان مشابه سال گذشته تنزل یافت .عالوه بر این مصرف
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الانجی به مصرف کنندهگان را فراهم خواهد نمود .در ماه

تجدیدپذیر در قالب برنامهی مذکور به موضوعات

مارس سال  ،7102وزارت حمل و نقل هند قوانین جدیدی

«همافزایی منابع انرژی تجدیدپذیر و کارایی انرژی»،

را برای مصرف و فروش الانجی در بخش حمل تصویب

«مسیرهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در هند» و

نمود .طبق سیاستهای جدید ،شرکتهای دولتی وارد

«پتانسیل انرژی زمین گرمایی در آمریکای مرکزی»

کننده الانجی ،به احداث زیرساختهای مورد نیاز

پرداخته شده است.

سوختگیری الانجی در بزرگراه های اقدام خواهند کرد.

انتشار گازهای گلخانهای بخش انرژی را میتوان از طریق

بر این اساس شرکت دولتی "پترونت"  71ایستگاه سوخت

دو روش یا استراتژی اصلی کاهش داد .استراتژی اول،

گیری الانجی در مسیر  4311کیلومتری در سواحل غربی

استفاده از منابع انرژی تمیز نظیر انرژی تجدیدپذیر برای

این کشور از دهلی تا بمبئی و بنگلور احداث خواهد کرد.

تأمین انرژی مورد نیاز است و استراتژی دوم ،شامل اقدامات

در عین حال شرکت "پترونت" در حال مذاکره با

مرتبط با افزایش کارایی انرژی میشود .در این رابطه،

پاالیشگاهها جهت احداث تاسیسات مورد نیاز است.

گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی تجدیدپذیر با عنوان

پیشبینی میشود هر ساله  731هزار کامیون و  93هزار

«همافزایی بین انرژی تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی» نتیجه

اتوبوس به ناوگان الانجی هند افزوده گردد .در حال حاضر

گرفته است ترکیب هر دو استراتژی یعنی توسعه انرژی

تولید کنندگان وسایل نقلیه سنگین در انتظار اجازه دولت

تجدیدپذیر و کارایی انرژی نه تنها میتواند انتشار گازهای

برای تولید انبوه این خودروها میباشند .براساس پیشبینی

گلخانهای بخش انرژی را تا  31درصد کاهش دهد ،بلکه

شرکت "پترونت" در  3سال آینده ،مصرف الانجی در

هزینه کربنزدایی سیستمهای انرژی کشورها را نیز به

بخش حمل و نقل هند به  3میلیون تن در سال خواهد

میزان قابل مالحظهای کاهش میدهد .طبق استدالل این

رسید .قابل ذکر است که کل مصرف الانجی هند در پایان

گزارش ،افزایش کارایی انرژی به کاهش تقاضای کل انرژی

سال منتهی به ماه مارس  ،7102به میزان  09/3میلیون

منجر میشود .بدین ترتیب ،به همان میزان کاهش تقاضا،

تن بود .کل واردات الانجی هند در ماه ژوئیه با  3/9درصد

انرژی تجدیدپذیر میتواند سهم بیشتری را در کل تولید

افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به  0/3میلیون

انرژی به خود اختصاص دهد.

تن رسید.

برای مثال ،با توجه به اینکه موتورهای الکتریکی کارایی
بیشتری نسبت به موتورهای احتراق داخلی دارند ،برقی

تغییر اقلیم

کردن خودروها باعث افزایش کارایی انرژی میشود .اگر برق
مورد نیاز برای بخش حمل و نقل از منابع تجدیدپذیر تأمین

توسعه همزمان انرژي تجدیدپذیر و ارتقاي كارایی

شود ،انتشار گازهای گلخانهای میتواند سریعتر از استفاده

انرژي تا  01درصد انتشار گازهاي گلخانهاي بخش

انرژی تجدیدپذیر به تنهایی کاهش یابد .در گزارش اخیر

انرژي را كاهش میدهد.

آژانس بینالمللی انرژی تجدیدپذیر این همافزاییها در مورد

آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر ( )IRENAتوانایی

مصرفکنندگان عمده انرژی جهان از جمله چین ،آلمان،

کشورها ،مناطق و جهان را در زمینه افزایش منابع انرژی

هند ،ژاپن و ایاالت متحده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

تجدیدپذیر تحت برنامه «نقشهی راه انرژی تجدیدپذیر

در همه این پنج کشور ،ترکیب دو استراتژی کارایی انرژی

( »)REmapمورد بررسی قرار میدهد .نتایج این بررسی

و استفاده از انرژی تجدیدپذیر از نظر هزینه کاراتر از

در قالب گزارشهای کارشناسی توسط این آژانس منتشر

بهکارگیری هر یك از این استراتژیها به تنهایی است.

میشود .گزارشهای اخیر آژانس بینالمللی انرژی
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در بخش نتیجهگیری گزارش مذکور چهار حوزه برای اقدام

سال  7131تأمین خواهند کرد .این مطالعه گزینههای

شناسایی شده است :توسعه طراحی مناسب و هوشمند

تکنولوژی انرژی تجدیدپذیر برای بخش برق و بخش مصرف

استراتژیهای ترکیبی انرژی تجدیدپذیر و کارایی انرژی

نهایی انرژی هند را ارایه کرده و راههای توسعه ظرفیت

بهطوریکه همافزایی کل سیستم انرژی را محقق کند؛

انرژی تجدیدپذیر ،هزینهها و میزان صرفهجویی در این نوع

شتاب بخشیدن در به کارگیری استراتژیهای ترکیبی

انرژی را مشخص کرده است .همچنین در این مطالعه،

مذکور در بخشهای صنعت و حمل و نقل؛ جستجو برای

حوزههایی را نیز برای اقدام مشخص میکند :ایجاد

یافتن راهحلهای ادغام استراتژیهای انرژی تجدیدپذیر و

مسیرهای دورهی گذار ،ایجاد محیط کسب و کار توانمند،

ارتقای کارایی انرژی در بخش ساختمان؛ برنامهریزی برای

ادغام انرژیهای تجدیدپذیر ،مدیریت دانش و نوآوریهای

دستیابی به اهداف بلندمدت کاهش انتشار برای دوره پس

خطشکن.

از  .7131این مطالعه بر اساس گزارش مشترک اخیر آژانس

آژانس بینالمللی انرژی تجدیدپذیر و موسسه آلمانی

بین المللی انرژی تجدیدپذیر ) (IRENAو آژانس بینالمللی

همکاریهای فنی ) (GIZاخیراً یك کارگاه آموزشی برای

انرژی ) (IEAدر مورد چشمانداز دورهی گذار انرژی جهانی

بررسی فرصتهای توسعه انرژی زمین گرمایی در آمریکای

و سرمایهگذاری مورد نیاز برای سیستم انرژی کمکربن

مرکزی برگزار کردند .شرکتکنندگان در این کارگاه به

صورت گرفته است.

بحث در مورد پتانسیل انرژی زمین گرمایی در آمریکای

طبق گزارش «چشمانداز انرژی تجدیدپذیر در هند» که

مرکزی ،موانع و محدودیتهای توسعه بیشتر آن و

اخیراً توسط آژانس بینالمللی انرژی تجدیدپذیر منتشر

روشهای حذف این موانع پرداختند .طبق بیانیه مطبوعاتی

شده ،بیش از یك چهارم تقاضای انرژی این کشور تا سال

آژانس بینالمللی انرژی تجدیدپذیر ،کشورهای آمریکای

 7131از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین خواهد شد .در عین

مرکزی در حال حاضر ،بیشترین سهم را در انرژی زمین

حال ،تأمین تقاضای فزاینده انرژی هند که انتظار میرود تا

گرمایی نصب شده جهان در اختیار دارند و امکان افزایش

سال  7131دو برابر شود ،همراه با لزوم کاهش انتشار

 71برابری ظرفیت تولید انرژی زمینگرمایی در این منطقه

گازهای گلخانهای و حفاظت از محیطزیست از جمله

وجود دارد .افزایش این ظرفیت ،میتواند سهم قابل توجهی

چالشهای این کشور در دو دهه آینده خواهد بود .این

در توسعه اقتصاد کم کربن در منطقه آمریکای مرکزی ایفا

گزارش نشان میدهد ،انرژی خورشیدی بهعنوان دومین

کند.

منبع انرژی هند میتواند نقش حیاتی در این میان ایفا کند.
انرژی خورشیدی تا  03درصد ،انرژی بادی  04درصد و برق
آبی  2درصد از انرژی مورد نیاز برای تولید برق هند را در
همكاراني كه در تهيه اين گزارش مشاركت كردهاند:
تحوالت بازار نفتخام و فرآورده  :علياكبر ديزج خليلي ،تحوالت اقتصادي :محمدامين نادريان ،تحوالت عرضه جهاني نفت :امين شكري ،تحوالت تقاضا ،تجارت
و بازارهاي بورس مالي نفت :حسام مردان تبار  ،تحوالت بازار گاز :علي عليآبادي و عبدالرضا نيسي ،تغيير اقليم :احسان تقوينژاد ،آمار :اداره اطالعات و
خدمات رايانهاي مديريت كل اوپك و روابط با مجامع انرژي
ويرايش كلي مطالب :علياكبر ديزجخليلي؛
بازخواني و تائيد :محمدصادق نوروزي؛
تائيد نهايي و مجوز توزيع نشريه  :بهروز بيكعليزاده  ،مدير كل اوپك و روابط با مجامع انرژي.
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