
  

انرژی 4
مشکل کیفیت نفت روسیه شدت گرفت

لهستان و آلمان که خریداران بزرگ نفت روسیه هستند، واردات نفت 
این کشور از طریق یک خط لوله بزرگ را به دلیل کیفیت ضعیف آن 

متوقف کردند.
به گزارش ایسنا، این اتفاق ممکن است پاالیشگاه های شرکت "پی کی 
ان اورلن" لهستان و همچنین کارخانه های متعلق به شرکت های توتال، 
شل، بریتیش پترولیوم و روس نفت را از عمده وارداتشان که معموالً از 
طریق خط لوله دروژبا )دوستی( ساخت اتحادیه جماهیر شوروی انجام 

می گیرد، محروم کند.
به گفته سه معامله گر در شرکت های غربی خریدار نفت، توقف کم 
سابقه جریان نفت همچنین ممکن است باعث مطرح شدن ادعاهای 
نوبه  به  تأمین کنندگان روسی شود که  حقوقی خریداران غربی علیه 
بر  ترانس نفت  لوله  از شرکت خط  دریافت خسارت  خودشان درصدد 

خواهند آمد.
طبق نامه ای که به مشاهده رویترز رسیده است، شرکت خط لوله پرن 
لهستان چهارشنبه هفته جاری به شرکت ترانس نفت اعالم کرد خرید 
نفت را معلق می کند. بالروس نیز اعالم کرد لهستان تحویل نفت روسیه 

از طریق خط لوله دروژبا را از روز چهارشنبه دیگر قبول نمی کند.
این خط لوله می تواند یک میلیون بشکه در روز یا معادل یک درصد از 

تقاضای جهانی برای نفت را منتقل کند.
اگر نفت از طریق بالروس و لهستان جریان پیدا نکند، به معنای آن 
است که نمی تواند به مشتریان در غرب و در آلمان برسد. معامله گران 
شرکت های نفتی بزرگی که پاالیشگاه های آلمان را اداره می کنند اظهار 

کرده اند که جریان نفت از طریق دروژبا متوقف شده است.
مشکل کیفیت هفته گذشته و پس از این که یک تولیدکننده روسی 
نفت را با سطح باالیی از کلرید ارگانیک آلوده کرد، به وجود آمد. این ماده 
برای کمک به افزایش تولید نفت مورد استفاده قرار می گیرد اما پیش از 
صادر شدن نفت باید از آن جدا شود زیرا می تواند تجهیزات پاالیش را از 

بین ببرد.
به گفته معامله گران شرکت های بزرگ اروپایی، کلرید موجود در نفت 
روسیه باالتر از حد معمول است. وزارت انرژی روسیه اعالم کرده که 
ترانس نفت تالش می کند هر چه سریع تر این مشکل را برطرف کند اما به 
زمان مشخصی اشاره نکرد اما یک منبع روسی آگاه به رویترز گفت: این 

مشکل ممکن است تا اواخر هفته حل شود.
آلودگی نفت در روسیه کم سابقه است. معامله گران می گویند آخرین 
باری که نفت روسیه به سطح باالیی از کلرید آلوده شد ۱۰ سال پیش 
بود اما میزان آن کمتر بود. این بار مشکل به حدی بزرگ شده که جریان 
نفت از طریق خط لوله دروژبا و همچنین بندر اوست لوگا را آلوده کرده 
است. از این بندر حداقل پنج نفتکش آلوده متعلق به شرکت های نفتی 
روس نفت، سورگوت و تولیدکنندگان قزاقستان عزیمت کرده اند و توسط 
معامله گران و شرکت های بزرگی نظیر اکوئینور، ویتول، ترافیگورا و گلنکور 

خریداری شده اند.
دو منبع آگاه به رویترز گفته اند خریداران به فروشندگان نفت روسی 

اطالع داده اند که خسارت مطالبه خواهند کرد.

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد
عراق دارنده سومین نرخ رشد باالی تولید نفت می شود

آژانس بین المللی انرژی در گزارشی اعالم کرد عراق سومین فراهم کننده 
بزرگ نفت جدید در یک دهه آینده خواهد بود و تولیدش را حدود ۳۰ 

درصد افزایش می دهد.
به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد تولید نفت عراق 
با ادامه بازسازی صنعت این کشور از ده ها جنگ و تحریم، تا سال ۲۰۳۰ 
تقریباً به ۶ میلیون بشکه در روز رشد کرده و از کانادا به عنوان چهارمین 
تولیدکننده بزرگ جهان سبقت می گیرد. تنها تولید نفت آمریکا و برزیل 

در این مدت از تولید عراق رشد بیشتری خواهد داشت.
با این حال آژانس بین المللی انرژی در گزارش خود خاطرنشان کرد که 
نرخ رشد تولید نفت عراق کندتر از اوایل دهه جاری خواهد بود زیرا این 
کشور با رقابت برای سرمایه گذاری و تخصص خارجی روبروست و برای 
تزریق آب کافی برای حفظ فشار در ذخایر نفت خود با مشکل مواجه 
است. این دورنما ضعیف تر از ارزیابی هفت سال پیش این آژانس است 
که پیش بینی کرده بود عراق تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۷.۵ میلیون بشکه در 
روز نفت تولید می کند. در گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده است: 
پتانسیل عراق عظیم است اما مسیر افزایش تولید نفت این کشور بدون 
مانع نیست و موانع یاد شده ممکن است هزینه ها را به میزان قابل توجهی 
باال برده و اجرای پروژه های هیدروکربن را دشوارتر کند. در حالی که شماری 
از شرکت های نفتی بین المللی نظیر بریتیش پترولیوم، اکسون موبیل و 
رویال داچ شل قراردادهایی را در دهه جاری برای توسعه ذخایر عراق امضا 
کردند اما نتایج متفاوتی حاصل شده است. شرکت شل به دلیل نارضایتی 
از شرایط قرارداد، در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت میدان نفتی مجنون را ترک 
کند. بر اساس گزارش بلومبرگ، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز عراق 
از بیش از ۲۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۴ به حدود ۱۲ میلیارد دالر در 
حال حاضر کاهش پیدا کرده است با این حال کاهش هزینه های پروژه تا 

حدودی تأثیر سرمایه گذاری کمتر روی تولید را کمرنگ کرده است.

اخبار
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با تشدید تحریم های ضد ایرانی

آیااوپکبرایجبرانکمبودعرضهنفتگامبرمیدارد؟

دوراهکارایرانبرایمقابلهباتحریمهاینفتیآمریکا

با تصمیم آمریکا برای پایان دادن به معافیت ها برای 
واردات نفت ایران، تشدید درگیری ها در لیبی و تداوم 
در  دوباره  اوپک  مازاد  تولید  ونزوئال، ظرفیت  در  بحران 

کانون توجه بازارهای نفت قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، مقامات آمریکایی دوشنبه هفته جاری 
ضمن اعالم تصمیم دولت این کشور برای عدم تمدید 
معافیت ها برای هشت کشور خریدار نفت ایران، اعالم 
کردند که با همتایانشان در عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی برای تضمین ثبات بازار هماهنگی نزدیکی 

داشته اند.
اما هرگونه افزایش تولید از سوی این دو کشور عضو 
اوپک و سایر همفکرانشان در این گروه، توانایی اوپک برای 
واکنش به سایر موارد اختالل عرضه را تضعیف خواهد 
کرد؛ به خصوص اگر این گروه بخواهد جایگاه خود به 

عنوان مدیریت کننده بازار را حفظ کند.
طبق نظرسنجی اوپک که توسط "اس اند پی گلوبال 
پالتس" انجام گرفته است، تولید نفت اوپک در مارس به 
۳۰.۲۳ میلیون بشکه در روز رسید که پایین ترین میزان در 
بیش از چهار سال گذشته بود. این افت شدید تا اندازه ای 
به دلیل خاموشی گسترده در ونزوئال و کاهش قابل توجه 

تولید عربستان سعودی به شکل داوطلبانه بود.
اوپک حدود  برآورد کرده که  انرژی  بین المللی  آژانس 
۳.۳۰ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید مازاد دارد که 
عربستان  به  متعلق  آن  از  روز  در  بشکه  میلیون   ۲.۲۰
نفت  صادرات  شود  موفق  آمریکا  اگر  است.  سعودی 
ایران را از طریق تحریم هایش به صفر برساند، این میزان 
ظرفیت تولید مازاد برای جبران حدود ۱.۲ میلیون بشکه در 

روز صادرات ایران کامالً کافی خواهد بود.
با این حال منابع آگاه به پالتس اظهار کرده اند عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی که دو معمار اصلی توافق 
کاهش تولید اوپک و غیراوپک بوده اند، سایر اعضای گروه 
را برای پایبندی به توافق و تقویت قیمت ها تحت فشار 
قرار داده اند، احتماالً برای منظور حفظ یکپارچگی این گروه 
محتاطانه رفتار خواهند کرد و در چارچوب سقف تولید 

خود می مانند.
عربستان سعودی می تواند تولید خود را حدود ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز افزایش دهد تا به سقف تولید خود تحت 
توافق اوپک برسد که بیشترین میزان در میان اعضای این 
گروه محسوب می شود، در حالی که امارات متحده عربی 
طبق سقف تولید توافق شده، می تواند تولید خود را تنها 
۲۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. با این حال اشاره به 
هماهنگی سیاست میان این دو کشور و آمریکا، چندان به 
مذاق سایر اعضای گروه خوش نخواهد آمد و تمدید توافق 

کاهش تولید اوپک و غیراوپک را ملغی می کند.
توافق که  این  آینده  اوپک قرار است ۲۵ ژوئن درباره 
آخر ژوئن به پایان می رسد، تصمیم گیری کند و روسیه و 
سایر تولیدکنندگان غیراوپک روز بعد به مذاکرات خواهند 

پیوست.

یک منبع آگاه اوپک در منطقه خلیج فارس که مایل 
نبود نامش فاش شود، با اشاره به پیمان اوپک، به پالتس 

گفت: اعالمیه همکاری ممکن است در خطر باشد.
مقامات اوپک در خلیج فارس تاکنون یک صدا بوده و 
اظهار کرده اند که هنوز تعهدی برای افزایش تولید نداده اند 

و منتظرند تأثیر تحریم ها بر بازار را مشاهده کنند.
برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه 
تشدید  بود  کرده  اظهار  جاری  هفته  سه شنبه  آمریکا، 
تحریم ها علیه ایران به پایان توافق کاهش تولید اوپک و 
غیراوپک منتهی خواهد شد. وی گفت: ما از وضعیت بازار 
بسیار خوشنودیم و این روند را بی نهایت مثبت می بینیم 
و داشتن وعده همکاری از سوی سایر تولیدکنندگان بزرگ 
معنادار است و محدودیت های عرضه ای که در جریان 

است را معکوس می کند.
سه شنبه  روز  هم  کویت  انرژی  وزیر  الفاضل،  خالد 
در توکیو به پالتس گفت: تصمیم تنها پس از بازبینی 
بر  معافیت ها  پایان  تأثیر  چگونگی  و  نفت  قیمت های 
قیمت ها گرفته می شود. این صحبت ها پس از اظهارات 
روز دوشنبه خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی 
صورت گرفت که گفته بود عربستان سعودی در پی بیانیه 
اخیر دولت آمریکا در خصوص تحریم ها علیه صادرات 
نفت ایران، به دقت تحوالت بازار نفت را دنبال می کند و با 
سایر تولیدکنندگان نفت هماهنگ خواهد بود تا نسبت به 

وجود عرضه کافی برای مصرف کنندگان اطمینان حاصل 
شود و در عین حال، تعادل بازار جهانی نفت برهم نخورد.

ریسک های عرضه بیداد می کند
وضعیت  تکرار  از  اجتناب  می خواهد  اوپک  که  آنچه 
تابستان گذشته است. عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی با باال بردن تولید فراتر از سهمیه مجازشان که تحت 
فشار آمریکا برای پایین نگه داشتن قیمت های نفت در 
آستانه آغاز تحریم ها علیه ایران در نوامبر انجام گرفت، 
خشم اعضای متعدد اوپک را برانگیختند و حتی باعث 

بحران اگزیستانسیالیستی اوپک شدند.
از تحریم ها را اعالم  آنها زمانی که آمریکا معافیت ها 
کرد و باعث شد قیمت های نفت به دلیل نگرانی از اشباع 
عرضه در اواخر سال ۲۰۱۸ ریزش کند، غافلگیر شدند. این 
مسئله به تنش شدید در دیدار دسامبر اوپک انجامید 
که طی آن قطر از عضویت اوپک خارج شد و ایران مکرراً 
تهدید کرد اقدام مشابه را انجام خواهد داد؛ تا این که 
عربستان سعودی تسلیم شد و ایران را از شرکت در توافق 

جدید کاهش تولید معاف کرد.
از آن زمان تولید نفت ونزوئال ۴۳۰ هزار بشکه در روز در 
مدت سه ماه کاهش پیدا کرده است اما ممکن است در 
آوریل با ثبات یافتن وضعیت تأمین برق این کشور بهبود 
پیدا کند. تولید ۱.۱ میلیون بشکه در روز نفت در لیبی 
نیز به دلیل جنگ میان جناح های رقیب به خطر افتاده 

است. نیجریه هفته جاری با آتش سوزی در یک خط لوله 
به ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز روبرو شد و در نتیجه 

شرکت Aiteo وضعیت اضطراری اعالم کرد.
الجزایر نیز پس از کنار رفتن عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس 
جمهور این کشور از قدرت، صحنه اعتراضات مردمی شده 
است اما تولید نفت این کشور فعالً از ناآرامی ها متأثر 
نشده است. سودان که عضو اوپک نیست اما در توافق 
کاهش تولید شرکت دارد شاهد اعتراضات گسترده مردمی 
است که پس از سرنگونی عمر البشیر، رئیس جمهور این 
کشور توسط ارتش، خواستار حکومت غیرنظامی هستند.

بانک  در  کاال  تحلیلگر  استونوو،  جیووانی  گفته  به 
فصلی  تقاضای  بحبوحه  در  اس،  بی  یو  سرمایه گذاری 
باالتر برای نفت در تابستان، بازار نفت احتماالً نسبت به 
هر گونه اختالل عرضه در لیبی، ونزوئال یا نیجریه بسیار 

حساس خواهد بود.
و  اوپک  مشترک  نظارتی  کمیته  نشست  مسئله  این 
غیراوپک در ۱۹ ماه مه که دو هفته پس از پایان معافیت ها 
برای واردات نفت ایران برگزار می شود را فوق العاده مهم 
می کند. این کمیته که عربستان سعودی و روسیه ریاست 
مشترک آن را برعهده دارند، قرار است ۱۹ ماه مه در جده 
عربستان سعودی دیدار کند و مواضعش احتماالً مشخص 
کننده تصمیم نشست حساس بعدی اوپک و غیراوپک در 

وین خواهد بود.

کاخ سفید در جدیدترین اعالمیه خود اعالم کرده قصد دارد 
با لغو معافیت های نفتی که به مشتریان ایران داده بود میزان 
صادرات ایران را به صفر برساند. هدفی که مقامات ایرانی 
آن را نشدنی می دانند و تحلیل گران نفتی راهکارهایی را برای 

مقابله با این تصمیم ارائه کرده اند.
به گزارش ایسنا، سایه سیاست بر نفت با اعالمیه کاخ 
سفید مبنی بر این که ایاالت متحده معافیت از تحریم های 
نفتی هشت کشور را تمدید نخواهد کرد، سنگین تر از گذشته 
شد. در این بیانیه آمده است: دونالد ترامپ تصمیم گرفته که 
معافیت های نفتی را که در اوایل ماه مهر منقضی می شود، 
تمدید نکند. این تصمیم برای به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران اتخاذ شده است که نظام جمهوری اسالمی، اصلی ترین 
منبع درآمدش را از دست دهد. در این سوی ماجرا، بیژن 
زنگنه، -وزیر نفت - که روز سه شنبه، سوم اردیبهشت ماه در 
مجلس حضور یافته بود، اعالم کرد خواب آمریکا برای به 
صفر رساندن صادرات نفت ایران تعبیر نمی شود. به گفته 
وی، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار نفت شکننده است و 

بیانیه آمریکا و حامیان منطقه اش برای اطمینان دادن به بازار 
نفت و جلوگیری از قیمت نفت، نشان دهنده ی نگرانی آن ها 
از بی ثباتی و شکنندگی بازار نفت است که این بازار بسیار غیر 

قابل پیش بینی است.
بررسی راهکارهای ایران برای مقابله با آمریکا

را  راهکارهایی  انرژی،  این راستا، یک تحلیل گر حوزه  در 
برای مقابله با تحریم های نفتی آمریکا ارائه کرده است که 
یکی از این راهکارها مراجعه ایران به شورای امنیت سازمان 
ملل و شکایت از آمریکا و راهکار دیگر تعامل با دولت ها و 

شرکت های کوچک خارجی است.
سیدمهدی حسینی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که 
امکان ندارد صادرات نفت ایران به صفر برسد، افزود: حتی 
زمانی که سازمان ملل ایران را تحریم کرده بود و همه کشورها 
متعهد بودند آن را اجرا کنند، صادرات نفت ایران بر اساس 
منابع ثانویه، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود. در حال 
حاضر تحریم ها تحریم های یک جانبه آمریکاست و نکته مهم 
این است که دولت ها موضوع آن نیست و ایران باید حداکثر 

استفاده را از این موضوع برای دور زدن تحریم ها داشته باشد. 
وی افزود: به عبارت دیگر، اگر با یک دولت قرارداد امضا 
کنیم و معامله را انجام دهیم، آمریکا نمی تواند دولت ها 
سوی  از  کشورها  خصوصی  بخش  بلکه  کند،  تحریم  را 
آمریکا تهدید می شوند که منافعی در آمریکا دارند. البته 
برخی دولت ها مانند چین حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دالر 
نگران آن خواهد بود. در  تجارت با آمریکا دارد که قطعاً 
مجموع، دولت ها می توانند معامله خود با ما را ادامه دهند 
کنند. هم چنین شرکت های کوچک  وارد  نفت  ایران  از  و 
و متوسطی که سرمایه ای در آمریکا ندارند و آسیب پذیر 

نیستند، می توانند به تعامل خود با ما ادامه دهند.
این تحلیل گر ارشد حوزه انرژی، در ادامه با اشاره به حکم 
دادگاه الهه اظهار کرد: از مهرماه سال گذشته حکمی از دیوان 
دادگستری الهه داشتیم که اجرا نکردیم، در حالی که ایران 
باید برای اجرای این حکم اقدام می کرد و با مراجعه به شورای 
امنیت و از آمریکا برای عدم اجرای حکم دیوان دادگستری 
الهه شکایت می کرد. آمریکا هم نمی توانست آن را وتو کند. 

حسینی افزود: در این حکم آمده بود موارد انسان دوستانه 
شامل تحریم نمی شود و تحریم ها باید به صورتی باشد که 
به مردم آسیب نرسد. هم چنین تاکید شده بود که دو طرف 
نباید اقدامی کنند که شرایط از آنچه که هست بدتر شود. در 
حالی که اقدامات شرایط را بدتر کرده و صراحتاً اعالم کرده 
است قصد دارد ایران را تحت فشار قرار دهد. به عبارت دیگر 
آمریکا حکم دیوان را نقض کرده است و ما شکایت نمی کنیم. 
اگر موفق به گرفتن قطع نامه از شورای امنیت شویم، حتی 
اگر آمریکا اجرا نکند، از آنجاکه حکم الزم االجراست کشورهای 
دیگر یک محمل حقوقی پیدا می کنند تا این که تحریم ها را 

اجرا نکنند.
بر اساس این گزارش، یازدهم مهرماه سال گذشته، جلسه 
دیوان بین المللی دادگستری برای بررسی درخواست ایران 
برای صدور قرار موقت برای آمریکا در اعتراض به تصمیم 
واشنگتن برای بازگرداندن تحریم های یک جانبه علیه تهران 
برگزار شد. دادگاه الهه آمریکا را به رعایت حقوق ایران موظف 

کرد.

 یک میلیون بشکه با دور زدن تحریم فروخته نمی شود
 پاالیشگاه های کوچک، مشتریان جدید نفت ایران

یک کارشناس بازار انرژی معتقد است که با تحریم های آمریکا صادرات 
نفت ایران به صفر نمی رسد بلکه مشتریان آن عوض شده و پاالیشگاه های 

کوچکی که مراوده ای با آمریکا ندارند به سمت نفت ایران می آیند.
ایرنا  اقتصادی  با خبرنگار  بهروزی فر« روز جمعه در گفت وگو  »مرتضی 
افزود: به صفر رساندن صادرات نفت ایران غیرممکن است اما این تحریم ها 
باعث می شود تا میزان صادرات کاهش پیدا کرده که با توجه به وابستگی ایران 
به درآمدهای نفتی، این موضوع ممکن است برای اقتصاد مشکل آفرین باشد.

وی افزود: با توجه به تحریم های آمریکا، مشتری هایی باقی می مانند که 
مراوده ای با آمریکا ندارند که شامل پاالیشگاه های کوچک هند یا چین خواهد 

بود.
بهروزی فر فروش نفت از طریق دور زدن تحریم را یکی دیگر از راه های حفظ 
صادرات عنوان کرد و گفت: با این حال، شرکت های متوسط و بزرگ از ایران 
خرید نمی کنند و باید فروش نفت به ژاپن و کره جنوبی را صفر در نظر گرفت.

به گفته این کارشناس، احتماالً شرکت های ترکیه برای دریافت معافیت های 
بیشتر فشار می آورند اما در صورت موافقت نکردن آمریکا، از بازار ایران خارج 

خواهند شد.
چه کشورهایی به کمک ایران می آیند؟

وی درباره توافق ایران و روسیه برای تهاتر ۵۰۰ هزار بشکه نفت نیز گفت: 
در این مورد چند مسئله وجود دارد. نخست، اینکه روسیه هیچ گاه دنبال این 

توافق نبود زیرا به دلیل تحریم خودش با مشکالتی روبروست.
بهروزی فر ادامه داد: مشکل دیگر این است که در صورت تهاتر، چه کاالیی 
را از روسیه دریافت خواهیم کرد زیرا مهم ترین هدف ایران از صادرات نفت، 
به دست آوردن ارز است اما با این روش ارزی به دست ایران نمی رسد و 
مجبوریم جنس های دسته چندم روسی را وارد کنیم که مشکالت را حل 

نخواهد کرد.

از  عبور  برای  ایران  با  عراق  مورد همراهی  در  انرژی  بازار  کارشناس  این 
تحریم ها نیز گفت: بعید می دانم عراق در این زمینه به ایران کمک کند زیرا 

آمریکا در این کشور مستقر است.
وی به کمک ایران در زمان تحریم نفت در برابر غذای عراق اشاره کرد و 
افزود: در آن زمان این کمک ها کامالً غیر رسمی بود و بخش خصوصی دو 
کشور بدون حضور دولت ها این کار را انجام می دادند اما بعید می دانم 
داشته  ایران  به  و کمک  ریسک  پذیرش  به  تمایلی  عراقی  اکنون طرف 

باشد.
بهروزی فر تأکید کرد: از سوی دیگر بعد از اعالم تمدید نشدن معافیت 
خرید نفت از ایران، عراق اعالم کرده که برای جبران کمبود نفت در بازارهای 
جهانی، افزایش تولید خواهد داشت؛ بنابراین با توجه به این اظهارنظر، نباید 

انتظار داشت که به ایران برای دور زدن تحریم ها کمک کند.
 یک میلیون بشکه با دور زدن تحریم فروخته نمی شود

وی با اشاره به اینکه شرایط تحریم در این دوره سخت تر از گذشته است و 
همین امر هزینه ها را باال می برد، تأکید کرد: در دوره قبلی تحریم ها که با چین 
مراوده داشتیم پول ها بلوکه می شد و در نتیجه یا باید کاالی چینی خریداری 

می کردیم یا برای تبدیل یوان به ارزهای معتبر، هزینه ای باالیی می دادیم.
این کارشناس بازار انرژی ادامه داد: نمی توان در روز یک میلیون بشکه نفت 
را با دور زدن تحریم فروخت. همچنین برای فروش در زمان تحریم باید نفت 

را با قیمتی پایین تر از قیمت های جهانی به فروش رساند.
وی افزود: متأسفانه در چند ماه گذشته ایران نقشی پر رنگ در بازارهای 
نفت نداشته و صادرات کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بوده است؛ 

بنابراین این عدد نمی تواند عرضه بازار را برهم بزند.
بهروزی فر گفت: از سوی دیگر کشورهای مثل عربستان، امارات، روسیه 
و عراق اعالم کرده اند که افزایش تولید دارند تا کمبود نفت ایران را جبران 
کنند. عالوه بر این در شرایط اضطراری می توان از ذخایر استراتژیک نفت در 

کشورهای مختلف دنیا برای تنظیم بازار نیز استفاده کرد.
چگونه نفت ۲۰۰ دالری می شود؟

به گفته بهروزی فر، تنها عاملی که می تواند بر بازار نفت تأثیرگذار باشد، 
احتمال اغتشاشات در منطقه است که در شرایط فعلی دور از ذهن به نظر 
می رسد اما اگر جنگی در خلیج فارس اتفاق بیافتد قیمت نفت می تواند به ۲۰۰ 

دالر هم افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: در غیر این صورت عرضه و تقاضای نفت بر هم نمی خورد و 
رسیدن قیمت نفت به ۱۰۰ دالر غیر ممکن خواهد بود. حتی سقف ۷۰ تا ۷۵ 
دالر فعلی به صورت مقطعی است و اگر کشورها تولید خود را افزایش دهند 

این عدد می تواند به زیر ۶۰ دالر نیز بازگردد.

روزنامه صبح ایران


