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 پایش بازار 

 
 

 هاي بازار پویایی
تمامی حامل بازه  قیمت  در  انرژي  ناشی    7هاي  آن  دلیل  که عمده  بوده  همراه  افزایش  با  تصویب  روزه  از 

ها بین روسیه و فنالند بدلیل عضویت  هاي انرژي اتحادیه اروپا علیه روسیه، گسترش تنشالوقوع تحریمقریب

در جهان و    19- بهبود شرایط بیماري کووید  ،، کاهش ارزش دالرآغاز فصل سفر در امریکا   ،ناتواحتمالی در  

  ، ها بین چین و تایوان و سفر جوبایدن به توکیو، توقیف نفتکش ایرانی در یونان بهبود تقاضا، جدي شدن تنش

بهاي نفت خام برنت    .و عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات وین است  ،و متعاقبا دو نفتکش یونانی در خلیج فارس 

با    وست تگزاس اینترمیدیت دالر در روز جمعه رسید. نفت    117.13دالر به    112.47درصدي از    4.1با رشد  

  ز دالر در معامالت آخر هفته رسید. گا   113.81دالر در هر بشکه به قیمت    110.85درصدي، از    2.7رشد  

به   مه13دالر در   8.067سنتی از    73.6گذشته پشت سر گذاشت و با افزایش  طبیعی روند مشابهی را در هفته  

 در معامالت روز جمعه رسید. هاب در بازار هنريدالر   8.803

  ل یکه از آور  ییجا   ی عنیشده است،    ک ی دالر نزد   115.72در حال حاضر به سطح مقاومت مهم در    نفت  متیق

  کی در آستانه    نفت برنت  متیقشود که  پیش بینی می  ن،یبنابرا  بار تالش کرده تا از آن عبور کند.    نیچند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
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دالر خواهد بود. سقوط    120  يبعد  يدی سطح مقاومت کل  ،که در صورت وقوعقرار دارد.    يشکست صعود

 کند.  ی مرا باطل  يصعود  دگاه یدالر، د 112در    يدیکل ت یحما   ریبه ز

  ي ها و فشارها  میو تداوم تحر  نیو اوکرا  هیروس  يها   يریرود با ادامه درگ  ی«انتظار م  سیپرا  لیاوبه گفته  

 دایبشکه در روز نسبت به سال قبل کاهش پ  ونیلیم  3امسال بالغ بر    يتا انتها  هیغرب، صادرات روس  ياقتصاد

است که    ی واقع  ر یغ  ي مدت انتظار  لندمدت و ب   ان ینفت در بازار در م  مت یانتظار کاهش ق  ط یشرا  ن یکند. در ا

 امکان تحقق آن وجود ندارد.»

 
 تفسیر هفته

  به   محدود  روسیه  از   انرژي  واردات  به  اروپا  وابستگی .  یابد هر لحظه کاهش می  اروپا   انرژي   منابع  امنیت .  1

  نیاز  از   درصد  47  صادرکننده  همچنین  و   نفت   به   اروپا  وارداتی   نیاز   درصد   27  کنندهتامین  روسیه  شود، نمی  گاز
تحریم  با گذشت قریب به سه هفته از پیشنهاد رسمی اتحادیه اروپا براي    .است  سنگ زغال  به  اروپا   اتحادیه

به    مخالفت برخی از اعضاي اتحادیه اروپا و در راس آنها مجارستان  کماکان   ،روسیهاز  واردات نفت و گاز  
در هفته اخیر با ابراز   مجارستان  خارجه  امور  وزیررو کرده است.  نتیجه رسیدن این طرح را با مشکل روبه

  تا  نفت  تحریم  براي   اروپا  اتحادیه   پیشنهاد از  مجارستان:  مخالفت نسبت به طرح مذکور اینگونه اظهارنظر کرد
مجارستان، در بیان    جمهوري، رییساوربان  دولت  .کرد  نخواهد  حمایت  نشود،  ارائه  حلیراه  ابتدا  در که  زمانی

  هاي زیرساخت  اساسی  تعمیرات  جمله  از  روسیه،  نفت   به  خود  اتکاي   از  شدن  دور  که  است  گفته  مخالفت
  حذف روسیه از بازار انرژي بنظر میرسد  .  داشت  خواهد  هزینه  یورو  میلیارد  18  تا   15  لوله،  خط   و  پاالیشگاه 

سابقه  بخصوص در شرایط کنونی که تمامی اقتصادهاي جهانی به تورم بی  نیست،  مدت امکانپذیراروپا در کوتاه
بت به تورم موجود را  ماندگی خود نساند و به تحلیل بسیاري از کارشناسان هنوز بازار انرژي عقبدچار شده

نفت امسال پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، سیر صعودي پیدا کردند و نفت    قیمت.  جبران نکرده است
به   از سال    139برنت در مارس  باالترین قیمت  پیدا کرد که    بسته ششمین  چنانچه    .بود  2008دالر جهش 

هاي باالتري  به تصویب برسد میتوان قیمت  که صادرات انرژي روسیه را هدف گرفتهتحریمی اتحادیه اروپا  
ین است  بخوش  که  ار کردشنبه اظهوزیر خارجه جدید فرانسه روز سه.  هاي انرژي را متصور بودبراي حامل

اعد شوند و  هاي اتحادیه اروپا که شامل ممنوعیت واردات نفت روسیه است، متقمخالفان بسته جدید تحریم
  کارشناس ریچارد نفیو،   .رسد که روي محدود شدن عرضه جهانی تاثیر خواهد گذاشتباین بلوك به توافقی  

واژه تحریم هوشمند براي مقابله با روسیه یاد  ها در توییتی از  تحریم  هنر  کتاب  نویسنده  و   ایران  هاي تحریم
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  الزامات  و  نفت  جهانی بازار تحوالت  مدیریت  براي راه موثرترین  و  ، زودترین بهترین،کند. او معتقد است می
  مورد   در  که  همانطوراست،  escrow account حساب ایجاد  شبیه سیاستی  ،علیه روسیه هاتحریم  سیاست

ژاپن،  جنوبی،  به کشورهاي واردکننده نفت از ایران (چین، هند، کره  طرحاین    پیاده شد.  سیاستی  چنین  ایران
 ماهه به تدریج واردات نفت از ایران را کاهش6داد در یک دوره زمانی  ایتالیا، یونان، تایوان، و ترکیه) اجازه می

ماهه کشورها در قبال واردات نفت، اجازه پرداخت  6و جایگزینی براي آن پیدا کنند. همچنین در این دوره    داده
ارزي به ایران را نداشته و ملزم بودند معادل ارزش واردات، کاالي غیرتحریمی با ایران تهاتر کنند. ایران با  

میلیون بشکه نفت در صادرات    1.5با کاهش  ماهه  6در پایان دوره    میلیون بشکه نفت در روز،  3صادرات حدود  
 خود مواجه شد بدون آنکه تغییر قیمتی ناشی از تضعیف عرضه ایران در بازار جهانی اتفاق بیفتد. 

هاي انرژي علیه روسیه نشده،  اتحادیه اروپا موفق به تصویب رسمی تحریمتاکنون  به گزارش رویترز اگرچه  

زیرا خریداران از خرید نفت روسیه، دومین صادرکننده نفت در    ،کم شدهدر روزهاي اخیرعرضه جهانی نفت  

با ممنوعیت آشکار واردات نفت خام  : عقیده دارد   استفان اینس، تحلیلگر بازار نفت .کنندجهان خودداري می

آمریکا تمایل شرکت  ،انگلیس  ، روسیه در  تحریمو عدم  به خرید، خود  نفتی  باعث کمبود  هاي  ها همچنان 

 .شوندمیو افزایش قیمتها عرضه 

سراسر   در   19-ها در چین و کاهش موارد ابتال به بیماري کوویدرسد با بهبود شرایط قرنطینهبنظر می.  2

کاالها بخصوص در بازار انرژي  اي  هاي اقتصادي و همچنین رشد تقاضا برجهان، باید منتظر افزایش فعالیت

هاي انرژي خواهد  عاملی که به تنهایی تاثیر بسزایی در افزایش قیمت تمامی کاالها و در راس آنها حامل .بود

مهر تاییدي بر  رغم تمام محدودیتهاي موجود علیافزایش ثروت صاحبان انرژي در سالهاي اخیر خود   داشت.

و    19-که تقاضا در بازار انرژي همواره وجود دارد و طبعا با بهبود شرایط پاندمی کووید  این موضوع است

  مواد   صاحبان  به گزارش آکسفام،  .هاي انرژي بودهاي صنعتی باید منتظر جهش در تقاضاي حاملرشد فعالیت

  453  وکراینا  علیه  پوتین  جنگ  و  کرونا  گیريهمه  گسترش  میان  در   و  گذشته  سال   دو   در   انرژي  و  غذایی 

  سال   دو   طی  انرژي   و   غذایی  مواد  میلیاردرهاي  ثروت  آکسفام،  گزارش  طبق   .اندشده  ثروتمندتر  دالر   میلیارد 

 اوکراین،  در  پوتین  والدیمیر  جنگ  و  گیريهمه  طول  در  کاالها  و  انرژي  قیمت  شدید  افزایش  دلیل   به  گذشته

در بخش نفت و گاز بین سالهاي    نیز گواه افزایش درآمد جهانی   1نمودار  .است  یافته  افزایش  دالر  میلیارد   453

و از طرفی    19-شود با بهبود شرایط و فروکش کردن تب کووبداست. همانطور که مشاهده می  2022تا    2015

 در بخش انرژي جهش یافته است.  2022شروع تنش روسیه و اوکراین، درآمد جهانی در سال 



 

 دانشگاه صنعتی شریف                                                                            جهان انرژيگزارش   

 دانشکده مهندسی انرژي                                                                                         1401 خرداد 7 شنبه    

 ۴ 

 
 2022تا    2015درآمد جهانی در بخش نفت و گاز بین سالهاي . 2نمودار

 

اعالم فنالند و سوئد براي عضویت در ناتو از مهمترین تحوالت سیاسی بعد از شروع تنش روسیه و  .  3

.  اوکراین در روزهاي اخیر بوده که تاثیر عوامل سیاسی بر بازارها از جمله بازار انرژي را افزایش داده است 
بعنوان موسس و  رسد با حمایت سیاسی آمریکا  مخالفت شدید ترکیه مواجه شده اما بنظر می  موضوعی که با

در دسترس خواهد بود. الزم بذکر است عضویت در ناتو فرایند زمانبري بوده و    مهمترین عضو ناتو این امر
بتوانند به جمع کشورهاي سازمان پیمان  رسد فنالند و سوئد در کوتاهبعید بنظر می آتالنتیک شمالی  مدت 

 : باشد دارا  را شرط پیش  سه باید شود، دعوت ناتو در  عضویت  براي  بتواند کشوري آنکه  از پیش  بپیوندند.
  هستند   مستثنی  شرط  این  از  کانادا  و  آمریکا  البته.  باشد  داشته  قرار  اروپا  درون  جغرافیایی  نظر  از  باید   کشور  -1
 . شوندمی محسوب  ناتو بنیانگذار  کشورهاي جزو  که رو  آن از
 .باشد برقرار دموکراسی   باید کشور  در -2
 . باشد برخوردار آتالنتیک-اروپا امنیتی امور در مشارکت براي کافی اراده و ظرفیت از باید  کشور  -3

.  شود می  عوتد  MAP 1به  موسوم  »عضویت  اجرایی  برنامه«  کارگروه  به  کشور  شود،  تامین  شرط  سه  این  اگر
  مسائل   و   سیاسی  تا  گرفته  نظامی   و   دفاعی  از  مربوط،  مختلف   امور  در   الزم  فنی  هاي مشاوره  کارگروه   این

  را   مدعو  کشور  عضویت  پروتکل   باید  ناتو  عضو  کشور  29  از  کدام  هر  بعد  مرحله  در  .دهد می  ارائه  را  قانونی،
  از   شماري   در  مدعو  کشور  است،  انجام  حال   در  اعضا  تصویب  فرآیند  که   زمان  همان  در .  کنند  تایید  و  تصویب 
  ملی   مصوبه  باید  ناتو  در  عضویت  خواهان  کشور  آخر  مرحله  در  .شودمی  داده   مشارکت  ناتو  سازمان  کارهاي

باشد اما روسها فارغ از زمان  بنابراین فرایند عضویت در ناتو زمانبر می  .کند  تسلیم  سازمان   این   به  را   خود

 
1 Membership Action Plan 
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وع این فرایند را به منزله تهدیدي جدي در جهت ناامنی  نهایی شدن عضویت دو کشور مذکور در ناتو، شر
در مرزهاي خود بخصوص از جانب فنالند دانسته و عالوه بر تهدید نظامی در چند روز اخیر نسبت به قطع  

سال گذشته    5واردات فنالند از شرکت گازپروم در طول    1در نمودار  صادرات انرژي به فنالند اقدام کردند.
 ست. نمایش داده شده ا

 
 سال گذشته5. میزان صادرات گاز گازپروم به فنالند در 2نمودار

  داده   اطالع  شرکت   این  به )  روسیه  انرژي  غول(  گازپروم  شرکت  که  کرد  عالمگازوم ا  فنالندي  انرژي   شرکت
  شنبه،  روز  از  که   کرده  اعالم  ايبیانیه  در  گازوم  شرکت  .کرد  خواهد  قطع  را  خود  گاز  عرضه  شنبه  روز  از  که

  خود   مشتریان  به  استونی  و  فنالند  بین  کانِکتور  بالتیک   لوله  خط   طریق  از  جمله   از  دیگر  منابع  از  را  طبیعی  گاز
این تصمیم در نتیجه تن ندادن فنالند براي پرداخت بهاي گاز به روبل و در پی اقدام آنها    . کرد  خواهد   عرضه

 از   پس  که  است  اروپایی  کشور  سومینفنالند پس از لهستان و بلغارستان    براي عضویت در ناتو گرفته شد.
  نسبتا   مشتري  فنالند  مجموع  رد   . دهد  می   دست  از  را  روسیه  گاز  روبل،  به   سوخت  هزینه   پرداخت  از  خودداري
  حدود  ،روسیه  غربی  همسایه  این  به  صادرات  گذشته  سال  اول  نیمه  در    که  چرا  است   گازپروم  براي  کوچکی 

رحال این  ه  اما به  است  داده   اختصاص  خود  به  را  ترکیه  و  اروپا  به  شرکت  این  فروش  مجموع  از  درصد  1
 ها خواهد شد.ها بر روي بازار انرژي اثرگذار بوده و منجر به افزایش قیمتتنش

توسط  از دیگر عوامل موثر بر بازار انرژي پس از شروع تنش روسیه و اوکراین، میزان خرید نفت روسیه  .  4

باشد. تقابل چین و ایاالت متحده از یکسو و امضاي قرارداد راهبردي بین چین و روسیه از چین و هند می
ها از متحد استراتژیک خود یعنی روسیه بود و پس از آنکه  جانبه چینیها قبل حاکی از حمایت همهمدت
ا اعمال کردند روند واردات  هاي حدود سی دالري در هر بشکه رها نیز در فروش نفت خود تخفیفروس

 از گسترش روابط بین روسیه و ایران نیز نباید غافل بود. روابطی که با  روسیه افزایش یافت.  نفت چین از
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تر پیدا کرد و توسعه مناسبات بین دو کشور پس از سفر  ساله بین دو کشور ابعاد جدي  20امضاي قرارداد  
ها  در دستور کار طرفین قرار گرفته است. پیشنهاد استثنایی روساخیر هیات روسی به تهران در هفته گذشته  
هاي روسیه در بحران غذایی بوجود آمده از جمله این مناسبات  جهت حضور فعال براي کشاورزي در خاك

  زمین  هکتار  هزار  100  از   بیش  ایران  که  کرد  پیشنهاد ایران  به  سفر  از   پس  روسی  تجاري  هیئت  یکاست.  
   . دهد انجام »فراسرزمینی کشاورزي« و گرفته اختیار در را روسیه  در  کشاورزي 

هاي آمریکا  هاي نفت که معموال از سیاستدر این میان رویکرد هندوستان بعنوان یکی از بزرگترین واردکننده
به    اي با اشارهاینترنتی اوراسیا ریویو در مقالهپایگاه    کرد جالب توجه است.یالمللی حمایت م در صحنه بین

نو درباره این جنگ و تمایل آن به سمت روسیه بیش موضع هند درباره جنگ اوکراین نوشت: موضع دهلی
هند فارغ از وابستگی نظامی به روسیه، در حوزه    .از آن چیزي بوده که اروپا و آمریکا انتظارش را داشتند

ها دارد و در این چندماه نه تنها به تحریم واردات اقتصادي و خصوصا تامین انرژي منافع مشترکی با روس
در این بین، وزارت خزانه    ها تاکید کرده است. نفت روسیه نپرداخته، بلکه بارها بر ادامه خرید نفت روس

وگو با مقامات دولتی و مدیران صنعت  شنبه براي گفترد یک مقام دولت بایدن روز سهم کداري آمریکا اعال
هاي آمریکا علیه روسیه، به هند رفت. واشنگتن در تالش است تا مانع افزایش خرید  خصوصی درباره تحریم

جهانی  هاردیپ سینگ پوري، وزیر نفت هند در مجمع  در پاسخ به این اقدام،    .نفت روسیه توسط هند شود
در هر بشکه پایدار نیست و دنیا با بحران قیمت   ي نفتدالر   110  گفت: قیمت  در داووس سوییس  اقتصاد

 .و هند به واردات نفت از روسیه ادامه خواهد داد انرژي روبروست که در رشد تورم جهانی نقش داشته

از ابزار متعددي    رو شدهجهانی روبههاي گسترده جامعه  که پس از شروع تنش در اوکراین با تحریم  یهروس.  5

باید به    ،جویانه کرملین در این مدت. فارغ از تمامی اقدامات تالفیاست   ها استفاده کردهبراي مقابله با تحریم

  وزیر   ،تاس  روسی  رسانه  از  نقل   به   ظرفیت کشورهاي عضو گروه بریکس در حمایت از روسیه اشاره کرد.

 راه   روسیه  با  مشترك  گاز  و  نفت  پاالیش  تأسیسات  تا  خواست  بریکس  شرکاي  زا  در هفته اخیر  روسیه   صنعت

 موضوعی که میتواند روسها را در مرکز تقل بازار انرژي حفظ کند.  . کنند اندازي

 
 جنوبیآفریقاي. گروه بریکس متشکل از کشورهاي برزیل، روسیه، هند، چین، و 1شکل
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  آیا   که  پرداخته  فرضیه  این   بررسی  به  اي مقاله  در  کرملین،  به  نزدیک   الملیبین  روابط   شوراي  روسی  ندیشکدها

  اینکه   براي  نویسنده،  نظر  به  .دهند  شکل  را  جهانی  نوین  نظم  زیربناي  توانندمیس  بریک  گروه  کشورهاي

  هاي پارادایم  جهانی،  اقتصاد  در  دیگر  کشورهاي  به  باید  شوند،  تبدیل  جهانی   نوین   نظم  پایه   به  بریکز  کشورهاي

  یک  و  مشترك  ارز   یک   ایجاد  نهادها،  سازيمدرن  ها،دولت  نقش  بسترسازي  خصوص  در   توسعه  از  جدیدي

  این   اقتصادي  هايهمکاري  توسعه   درصدد  پالس  سبریک   ایده   پیشنهاد  با   چین  . دهند  ارائه  المللیبین  بانک 

 و  اوراسیا  آفریقا،   حوزه  سه  در  است  الزم   که  ائتالفی.  است  برآمده   توسعه  حال  در   کشورهاي  دیگر  با  بلوك

  همکاري   افزایش  زمینه   در   فعال   کشورهاي  صدر  در   سنگال   و   ازبکستان  آرژانتین،.  شود  گسترده   التین   آمریکاي 

  نظم   در  راهبردي  تغییرات  درباره   را  روسی  اندیشمندان  اوکراین،   جنگ  وقوع  رسدمی  نظر  به   .هستند  س بریک  با

  غیرغربی،   توسعه  روندهاي  سمت   به  نگرش  و  غرب   از  روسیه   فاصله  افزایش.  است  واداشته  تفکر  به  المللبین

 . است تکاپویی چنین نمودهاي  از

ها نسبت  آمریکا در هفته اخیر از دیگر عواملی بود که نگرانیکاهش ذخایر استراتژیک نفت ایاالت متحده  .  6

ذخایر نفت آمریکا  ها در بازار انرژي شد.  به عرضه نفت در بازار جهانی را افزایش و منجر به افزایش قیمت

 اداره   گزارشمیلیون بشکه نفت رسید که به    419.8به    420.8اي در هفته اخیر از  میلیون بشکه  1با کاهش  

  سپتامبر   از  خود  حد  ترین  پایین  به  گذشته  هفته  در  متحده  ایاالت  خام  نفت   آمریکا، ذخایر  انرژي  تاطالعا

   .است رسیده  1987

در آمریکا و آغاز فصل سفر و    شدگان جنگ ه تعطیالت یادبود کشتهاحتمال کاهش عرضه نفت در آستان.  7

این کشور اثرگذار است.از دیگر عواملی است که بر روي قیمت  رانندگی در  این فصل،  انتظار می  ها  رود 

 هاي بسیاري با برداشته شدن  سال گذشته باشد، چون آمریکایی  2ترین فصل رانندگی در آمریکا طی  شلوغ

علیمحدودیت و  کرونایی  باالي  هاي  قیمت  جادهرغم  وارد  شدسوخت  خواهند  امریکن    .ها  موسسه  آمار 

  949دیزل و نفت کوره به میزان  هاي  و سوختمیلیون بشکه    4.2نشان داد ذخایر بنزین  در هفته اخیر  پترولیوم  

متوسط قیمت هر گالن  هاي انرژي شد.  ه که این موضوع منجر به رشد قیمت حاملهزار بشکه کاهش پیدا کرد

قیمت    .دالر رسید  4.60ر روز دوشنبه یعنی تنها یک هفته مانده به تعطیالت روز یادبود به  بنزین در آمریکا د

دالر در    5.903دالر رسید که از    6.069داشته در روز دوشنبه به  را  بنزین که در کالیفرنیا همیشه بیشترین رقم 

 .هفته گذشته بیشتر بوده است
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ا افزایش داد توقیف یک کشتی با  عوامل سیاسی بر روي بازار انرژي راز اتفاقات مهم هفته اخیر که تاثیر .  8

خبرگزاري رویترز به نقل از سه منبع گزارش داده که آمریکا    هاي یونان بود. در آب  و پرچم روسیه  ایران  نفت
شد توقیف کرده و تصمیم دارد که این نفت را  یک محموله نفت ایران را که در نزدیکی یونان نگهداري می

جایی بوده و  بر اساس این گزارش، این محموله توسط یک کشتی روسی در حال جابه  ه آمریکا بفرستد.ب
 خواهد این نفت را توسط یک نفتکش دیگر به آمریکا ببرد. واشنگتن نفت آن را تخلیه کرده و حاال می

ها  اما از آنجا که این تحریم  جانبه ایران را تحریم کرده است. آمریکا بعد از خروج از توافق برجام، به شکل یک 
شوند، این کشور از ابزارهاي دیگر  هاي دیگر جهان، حتی در میان متحدان واشنگتن، اجرا نمیاز سوي دولت

خصوصی و    هايترین ابزارهاي آمریکا، تنبیه شرکتیکی از مهم  . کندها استفاده میبراي اجراي این تحریم
گیرند.عالوه بر این، آمریکا با  ي این کشور را علیه ایران نادیده میهاهاي غیرآمریکایی است که تحریمبانک 

اي اقداماتی که با مذاکرات هسته  کند.هاي نفت ایران را توقیف میاتکا به قدرت نظامی هرازگاهی محموله
ران  در مقابل بنظر میرسد ای  وین همزمان شده و طبعا بر روي رسیدن به توافق نهایی اثر منفی خواهد گذاشت.

ایران عرصه را براي ایاالت   ابهام در برنامه صادرات  از آرایش جدیدي در فروش نفت خود بهره میبرد و 
کش یونانی  خرداد، سپاه پاسداران اعالم کرد دو نفت  6در همین حال عصر روز جمعه    متحده تنگ کرده است. 

 فارس را به بنادر ایرانی هدایت کرده است. در آبهاي خلیج
 و عباس ملکی  علیرضا اسقانیان، تبسم میرشکارزاده، :تهیه کنندگان این گزارش


