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  پايش بازار 

  

  
  

  پويايي هاي بازار 
دن سويه دلتاي بيماري  مسقوط كرد. دليل عمده آن بر آ  تبشد روزهاي اخير  قيمت نفت خام در   - ١

در آسياي شرقي، استراليا،    و فراگير شدن آن در مناطق مختلف جهان بخصوص آسياست.  ١٩-كوويد 
نرخ برابري ارز نسبت    قرنطينه مجددا به راه افتاده است.   و نيوزيلند مقرارت محدودكردن رفت و آمد و 

ت كه باعث ارزانتر شدن قيمت نفت  س هفته هاي اخير ا  به ديگر ارزها نشان دهنده تقويت دالر در
  ٦٦.٠٢اكتبر  يل در ماه  وقيمت هر بشكه نفت خام برنت در بازار لندن در روز گذشته براي تحميگردد.  

قيمت نفت تگزاس  كاهش نشان مي دهد.    درصد   ٧هاي قبل  دالر هر بشكه بود كه نسبت به هفته  
دالر    ٤دالر هر بشكه رسيد. قيمت گاز طبيعي در بازار هنري هاب از كانال    ٦٣.٢٦اينترمدييت نيز به  

نفتي    شركتدالر هر ميليون بي تي يو در بازار بورس نيويورك رسيد.    ٣.٩٠٣به پايين بازگشت و به  
ميليارد متر مكعب در استان    ٣٦سينوپك اعالم كرد كه موفق به كشف منابع با ذخيره اثبات شده  

سيچوان شده است. گازپروم اعالم كرد كه عمليات ساخت خط لوله گاز طبيعي مابين روسيه و آلمان  
 درصد پايان يافته است.  ٩٩، ٢موسوم به نورداستريم 

 

 تفسير هفته 

مانند نفت    يلي فس  يهابه حداقل رساندن مصرف سوخت  ي برا   يبا سرعت گرفتن تالش جهان  همزمان -٢
  ش يب  الكتريكي  ي و انتقال كارآمدتر انرژ  رهي ذخ  ي برا  وم يتياستفاده از مس و ل   ، يانرژ   د يتول  ي و گاز برا

  برق   يهاكابل  د يمس به عنوان فلز مطلوب تول   متيمورد توجه قرار گرفته است. چنان كه ق  شياز پ
را ثبت كرده و    يخيتار  يهر تُن ركورد   يبه ازا   يهزار دالر   ١٠با ثبت نرخ    يالد ي م  يسال جار  يط

  ره يذخ  يور بهره  شيافزا  ز يو ن  ي كيالكتر  يخودروها  ي برق در باتر  ي انرژ  ره يذخ  ي برا  وم ي تياستفاده از ل
  ٣٦٠٠٠قيمت قلع نيز به   است.  ش يدر حال افزا ي د يو خورش   ي باد   يهاروگاه ين  ي د يو انتقال برق تول

اندونزي، مالزي و چين از عدم توانايي براي    قلع يعني   دالر هر تن رسيد. سه كشور عمده توليد كننده 
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را    وم يتي، ل ٢٠٢٠ال  اروپا در س   هي اتحادبگزارش يورونيوز  توليد بيشتر اين فلز معدني سختن گفته اند.  
  ه ياتحاد نيكه از نظر ا ه يماده اول ٣٠ يو تانتالوم به فهرست رسم  كونيل يس  ت، يبه همراه كبالت، گراف

انرژ   يبرا در هم  شودي م   ي تلق  ياتياروپا ح   ياستقالل  ب  نيافزود.  آژانس    ز ين  يانرژ   يالمللن يحال، 
 . شودي برابر م ٤٠از  ش يب ٢٠٤٠تا سال  وم ي تيل يجهان  يكه تقاضا ه برآورد كرد

دارد كه جهان    تيحكا  ابيكم  يهاو خاك   وم ي تياز وجود منابع بكر ل  ،تازه   يهاي ابيارز  در افغانستان  -٣
گزارش ساالنه منابع   نيترتازه . كرده است دايپ ازيسخت به آنها ن يليفس يهااز سوخت  يخالص يبرا

متحده منتشر    االتيا  يشناس   نيموسسه مطالعات زم  ياز سو   ٢٠٢١  هيدر افغانستان كه در ژانو  يمعدن
  وم يت ي)، مس، آهن، لومين يآلوم  ي حاو  ي(سنگ رسوب تيبوكس  ريذخا يافغانستان دارا  ستيشده، حاك

  ي متيق  يهاسنگ  ي تنها به عنوان دارنده معادن غن  در گذشتهكشور    ني ا  است.  ابيكم  يهاو خاك 
و زغال سنگ شهرت داشت.   ، سنگ مرمر،  پودر تالك  ن،يسرخ، تورمال  اقوت يهمانند الجورد، زمرد،  

منتشر شد، مجموع ارزش منابع    ٢٠١٣اروپا كه در سال    ه يمشترك سازمان ملل متحد و اتحاد  گزارش 
كتاب    سندهينو  ترون، يپ  وم يگ  .ه استزد   منيدالر تخ  ميليارد   ١٠٠٠افغانستان را    ي نيرزم يو ز  يمعدن

قرار گرفته كه تا به    وم يتياز ل  ي ميعظ  ريذخا  ي اذعان كرده كه افغانستان بر رو  ابيجنگ فلزات كم
باق  نخورده  ل  افزون   است.  مانده  يامروز دست  نئود  ي حاو  ابيكم  يهاخاك  وم، يتي بر    وم، ي ميعناصر 

افغانستان    زين  م يسپروزيد  ا ي  وميميپراسئود آهنرباها  ييهاخاك   شوند؛ي م  افت يدر    ي كه در ساخت 
 هستند.   ازيمورد ن  يكيالكتر  يخودروها  د يو تول   يباد   يهاروگاه يمانند ن  نده يآ  عي مورد استفاده در صنا

  ش يو ب  وميتيدرصد ل  ٦٠به    ك يدرصد مس جهان، نزد  ٤٠  ن يچ  جنگ فلزات   به ادعاي نويسنده كتاب   -٤
تول  ابيكم  يهادرصد خاك   ٨٠از   اظهاراميدواري سخنگوي وزارت خارجه    مي كند.  د يرا در جهان 

  ب زات كميال چين از داشتن روابط خوب با حاكمان جديد كابل احتماال به مسئله استفاده از معادن ف
  رد، يكه گربه موش بگ   نستيمهم ا  نيچ  يبرا و نفت و گاز افغانستان توسط چين مربوط مي شود.  

ضمن اين كه به گفته يكي از مقامات وزارت خارجه چين،   .باشد  د يسف ا ي اهيكه س  كند ي هم نم يفرق
بنظر مي رسد سالهاست   اين كشور عدم قطعيت ها را دوست ندارد و مايل است كه آينده شفاف باشد.

دولت چين مايل است كه در چارچوب پروژه هاي مربوط به    كه طالبان با دولت چين ارتباط دارند.
فغانستان مي گذرد، در اين كشور حضور داشته و   زريدورهاي آن اابتكار كمربند و جاده كه يكي از ك

  ٢٠قراردادهاي دراز مدت بيشتر از    ، ساخت جاده، و سد سازيبراي اكتشاف و استخراج منابع طبيعي 
. همچنين چين مايل است كه با داشتن روابط خوب با طالبان از پيامدهاي قدرت  منعقد كند سال  

  نان چين كه عمدتا در استان سينكيانگ در مجاورت مرزهاي چين با گرفتن طالبان در ميان مسلما
و سرنگوني    جلوگيري نمايد. بنابر اين چين از قدرت گيري شبه نظاميان طالبانافغانستان هستند  

فلزات و خاك هاي    كرده و احتمال مي رود افغانستان را قطب توليد   بالاستق   دولتي متكي بر آمريكا
 كمياب بنمايد. 
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كم و بيش  روسيه در افغانستان نيم نگاهي به آن دارد كه در دوران تسلط ارتش سرخ در افغانستان   -٥
آمريكاست كه عليرغم هزينه   اين  انجام شده و  نيز  بدون    يدالر  ميليارد   ٢٠٠٠پروژه هاي عمراني 

داشتن ارتباط مثبت با يك  دي افغانستان را ترك كرد. اما روسيه اين را هم درنظر دارد كه با  دستاور
كابل   در  متمركز  درقدرت  خود  پيمانان  هم  مرزهاي  امنيت  از  تواند  يعني  آمي  مركزي  سياي 

را طالبان و ديگر    تالش كند تا كمترين نفوذ   مطمئن شده و   و تاجيكستان  ، ازبكستان  ، تركمنستان
اي افراطي افغانستان بر مسلمانان آسياي مركزي و جمهوري هاي مسلمان نشين روسيه داشته  نيروه

   به همين جهت سفير روسيه در كابل سريعا با مقامات طالبان در كابل ديدار مي كند. باشند.

در اين ميان پاكستان از طريق قدرت يافتن دوستانش در كابل مي تواند آرزوي ديرينه خود مبني بر   -٦
د. هند تا اين  بخشسياي مركزي را تحقق  آاختيار داشتن يك مسير بازرگاني مابين اقيانوس هند و    در

ي ها با پيشنهاد پروژه هاي جذاب و كوچك عمراني  د لحظه از اين مزيت محروم است، مگر آن كه هن
 جديد كابل نفوذ گذشته خود را بازيابند.  حاكمانو توليدي به 

ند عليرغم بينش طالبان كه با نگاه تهران تفاوت اساسي دارد، با حاكمان  در اين ميان ايران مي توا -٧
جديد به همكاري برسد. منابع معدني افغانستان و وجود ذخائر احتمالي نفت و گاز در مناطق غربي  
افغانستان بخصوص در شمال غربي در منطقه موسوم به تنگه ذوالفقار كه در نزديكي مناطق گاز خيز  

هستند، براي ايران يك فرصت است. فروش فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي به  و خانگيران  سرخس  
يك بازار جديد براي ايران است. بخصوص كه اكنون صادرات فرآورده هاي نفتي امكان   نيز افغانستان

  ستور دپذير است. در دراز مدت ما بايد خط لوله گاز طبيعي به افغانستان و سپس تاجيكستان را در  
كار داشته باشيم. اين كار مي تواند در كريدوري از انرژي صورت گيرد. يعني شبكه برق سه كشور نيز  

 به يكديگر متصل و خط لوله آب از تاجيكستان مي تواند مورد نظر باشد.

مجددا مطرح    (تاپي)   در اين ميان خط لوله گاز طبيعي مابين تركمنستان، افغانستان، پاكستان، و هند  -٨
توافق نامه اي ميان تركمنستان و پاكستان براي انتقال گاز تركمنستان از طريق    ١٩٩٥در  مي شود.  

كه همان روزها    اياالت متحده آمريكا تمايل داشت كه با حكومت طالبان   ١٩٩٦افغانستان امضا شد. در  
ايران را    ديكتري داشته تا از اين طريق بتواند چين، هند، روسيه وزروابط ن  بر كابل مسلط شده بودند،

در آن زمان شركت آمريكايي يونوكال بدنبال سرمايه گذاري و    از نزديكي بيشتر به يكديگر باز دارد.
اين خط لوله گاز ميدان گازي دولت آباد در تركمنستان را به سه كشور  ساخت اين خط لوله بود.  

ميليارد دالر برآورد    ١٠منتقل مي سازد. هزينه احداث اين خط لوله تا    هند افغانستان، پاكستان، و  
را  استشده   نام كنسرسيوم  آغاز كرد.  را  براي تشكيل كنسرسيوم  اقدام  مطالعه و سپس  يونوكال   .

) لوله گاز آسياي مركزي  اكتبر  CetGasشركت خط  نهادند. در  در مراسمي در عشق آباد    ١٩٩٧) 
لوله  همراه با دولت تركمنستان اسناد ه مكاري را امضا  شركت هاي عضو كنسرسيوم ساخت خط 

به دنبال يك مناقصه محدود، موافت نامه اي را به امضا    ١٩٩٨كردند. دولت طالبان در كابل در ژانويه  
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گازپروم يكي از شركت هاي سهامدار در اين پروژه  .  رساند كه اجازه كار را به كنسرسيوم مزبور مي داد
ونوكال افزايش  ي بركا  ي داخلي در آمريگازپروم از كنسرسيوم خارج شد. فشارها  ١٩٩٨در انتهاي     بود. 

ا يونوكال نيز با بهانه عدم وجود امنيت در افغانستان  از اين كنسرسيوم خارج شد. در  بقايافته ومتع
تند. واسطه اين كار در آن  ش دوران مذاكرات طالبان با يونوكال رهبري طالبان چند سفر به تگزاس دا

براي امنيت اين خط لوله تفاهم مابين رئيس هيئت مديره شركت يونوكال  زمان حامد كرزي بود.  
و سالها بعد رئيس هيئت مديره    جك مارسكا و طالبان انجام شد. مارسكا قبال سفير آمريكا در اوكراين

شد. طالبان نيازهاي نظامي داشتند.    و پس از آن نماينده آمريكا در آسياي مركزي و قفقاز   بويينگ
مهمات خريداري و به طالبان تحويل    تانك و مقداري  ٤٠مارسكا از اوكراين چند هواپيماي تجاري؛  

داد. طالبان در مقابل گفتند كه حفاظت از تاپي در افغانستان به عهده ماست. در پس از سرنگوني  
و پاكستان به امضا رسيد. در    ،افغانستان  ،تانتوافق نامه اي بين سه كشور تركمنس  ٢٠٠١طالبان در  

رهبران چهار كشور توافق نامه براي ساخت    ٢٠٠٨در  با نك توسعه آسيايي به پروژه پيوست.    ٢٠٠٥
اين خط لوله را امضا كردند. بانك توسعه آسيايي تعهد نمود تا منابع مالي اين پروژه را تامين نمايد. 

كيلومتر خط لوله بايد ساخته شود. اين    ٢٠٠٠ال هاي مرزي هند  از ميدان گازي دولت آباد تا ترمين
رشد تقاضاي انرژي در كشورهاي  .  دو قندهار در افغانستان رد شو  ،هلمند   هرات،  خط بايد از مناطق

ويژه هند شرايط را براي انتقال انرژي به بازارهاي اين منظقه مناسب كرده است.  جنوب غربي آسيا به 
درصد و    ٤٢ليون فوت مكعب در سال است كه سهم هند و پاكستان هر كدام تري ١ظرفيت خط لوله 

به افغانستان   با مسلط شدن  رسد ي ممابقي  لوله تاپي  ضطالبان بر افغانستان مومجدد  اينك  وع خط 
  البوده و احتما  ها  مطرح است. يكي از اين زاويه كه طالبان خود آغازگر مذاكرات اين پروژه با آمريكايي 

راه رسيدن گاز تركمنستان به شبه قاره هند مي تواند  دوم اين كه  به آن توجه ويژه خواهند داشت.  
و از اين    كن است كه طالبان نتوانند بر كل كشور بصورت دائمي سيطره داشته باشند مم  .ايران باشد 

تركمسنتان    تواند از   ) اين خط لوله مي penspenرو با توجه به مطالعات شركت مشاوره اي پنس پن (
تاپي رقيب خط لوله گاز ايران،    از مسير ايران به پاكستان رفته و بقيه مسير را طبق نقشه ادامه دهد.

شكل  نه روبرو شد گ است كه با بي مهري وزارت نفت در دوره آقاي مهندس زن  (صلح)   هند   ، وپاكستان
 زير دو خط لوله تاپي و صلح را نشان مي دهد. 
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