
  

انرژی 4
پس از تعلیق واردات نفت روسیه توسط ۴ کشور؛

صادرات نفت روسیه به اروپا تا ۲ هفته آینده از سرگرفته 
می شود

در  لهستان  و  اکراین  بالروس،  با  مشترک  مذاکرات  از  پس  روسیه 
مینسک، درنظر دارد ظرف ۲ هفته صادرات نفت خود به اروپا را از طریق 

بزرگترین خط لوله انتقال نفت خام جهان احیا کند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، لهستان، آلمان و اکراین و 
کشورهای اروپایی دیگر این هفته واردات نفت روسیه از طریق خط لوله 
دروژبا )بزرگترین خط لوله انتقال نفت خام جهان( را به علت آلودگی، 
تعلیق کردند. متوقف شدن این واردات باعث تأثیرات جانبی بیشتری در 
شبکه توزیع نفت شد. پس از مذاکرات مشترک این هفته، در پایتخت 
بالروس، معاون نخست وزیر روسیه، دیمیتری کوزاک، در بیانیه ای گفت 
که ۴ کشور توافق کرده اند اقدامات مشترکی را برای از بین بردن تأثیرات 

آلودگی ها انجام دهند.
کوزاک در بیانیه این هفته گفت: این به ما اجازه می دهد، همانطور که 
قبالً برنامه ریزی شده بود، که تا ۲۹ آوریل، نفت پاک را به مرز بالروس 
تحویل دهیم و خط لوله را ظرف ۲ هفته دوباره به راه بیاندازیم. معاون وزیر 
انرژی روسیه، پاول سوروکین، پس از مذاکرات، به خبرنگاران حاضر در 
مینسک گفت: یکی از گزینه های تأمین نفت پاک این است که محصوالت 
با صادرات معمول روزانه خود مخلوط کنیم. خبرگزاری  را  آلوده  نفتی 
خط لوله  انحصاری  شرکت  ترنس نفت،  که  داد  گزارش  هم  اینترفکس 
روسیه، اعالم کرده است این آلودگی ها که منجر به تعلیق صادرات اروپا 
شد، ممکن است عمدی و خرابکارانه بوده باشد. هفته گذشته مشکل از 
آنجا به وجود آمد که یک تولیدکننده نامشخص روسی، نفت این خط لوله 
را با مقادیر زیادی کلرید آلی، آلوده کرد. این ماده آلی معموالً برای تقویت 
تجهیزات  که می تواند  آنجایی  از  اما  برده می شود،  کار  به  نفت  تولید 

پاالیشگاهی را نابود کند، باید قبل از صادرات از نفت جدا شود.

خوش  به حال پرمصرف ها شد؟!
تعرفه  افزایش  راستای  در  را  برنامه هایی  نیرو  وزارت  پیش  چندی  از 
مشترکان پرمصرف برنامه ریزی کرده بود و طبق گفته های مسئوالن قرار 
بر این بود که با هدف اصالح الگوی مصرف، قیمت تمام شده از مشترکان 
پرمصرف برق اخذ شود. اما طبق آخرین خبرها این دسته از مشترکان تنها 

با افزایش ۲۳ درصدی تعرفه برق مواجه شدند.
به گزارش ایسنا، در حالی که مسئوالن وزارت نیرو بارها تاکید کرده بودند 
که برنامه ای برای افزایش تعرفه مشترکان عادی ندارند اما در تاریخ ۲۵ 
فروردین شرکت توانیر مصوبه جدید دولت برای افزایش تعرفه های برق 
مشترکان پرمصرف را که باالتر از الگوی مصرف برق داشته باشند، به 
شرکت های توزیع برق ابالغ کرد که بر اساس آن هیئت وزیران تصویب 
کرده است که بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ 
برای  برق  این مصوبه،  اساس  بر  یابد.  افزایش  میزان هفت درصد  به 

کم مصرف ها هفت درصد و برای پرمصرف ها ۲۳ درصد افزایش می یابد.
اخیراً نیز محمدحسن متولی زاده - مدیرعامل شرکت توانیر - با اشاره 
به طرح های تشویقی وزارت نیرو برای کاهش میزان مصرف برق بخش 
خانگی در ایام پیک مصرف تابستان، گفت: در صورت صرفه جویی ۱۰ 
درصدی در میزان برق مصرفی، ۲۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ صورتحساب 

مشترکان کاهش می یابد.
وی با اشاره به افزایش هفت درصدی تعرفه برق تمامی مشترکان از 
ابتدای اردیبهشت ماه، اظهار کرد: با هدف افزایش انگیزه برای اصالح مدل 
مصرف مشترکان پرمصرف به ویژه در زمان اوج مصرف برق مقرر شده 
است تا از ابتدای خردادماه تنها برای مشترکان پرمصرف خانگی ۱۶ درصد 

به این رقم افزوده شود.
او مشترکان خانگی را به دو دسته تقسیم کرد و افزود: حدود ۲۷ میلیون 
مشترک خانگی زیر الگوی مصرف و یا مطابق الگو برق مصرف می کنند 
که ۷۵ درصد مشترکان در مناطق عادی و ۸۳ درصد مشترکان در مناطق 
گرمسیر در این محدوده قرار می گیرند. این دسته از مشترکان در صورتی 
که مصرف خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهند، به 
میزان مصرف کاهش یافته بر اساس نرخ اولین پله در آن منطقه از تشویق 

برخوردار خواهند شد.
متولی زاده تصریح کرد: با فرض ثابت بودن مصرف، صورتحساب این 
گروه از مشترکان ماهانه حداکثر تا ۲,۵۰۰ تومان افزایش می یابد ولی 
در مقابل کاهش ۱۰ درصدی مصرف این گروه از مشترکان صورتحساب 
آن ها را نیز حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد داد. بخش دیگری از مشترکان 
خانگی کشورمان شامل سه میلیون مشترک پرمصرفی است که بیش از 
الگو، برق مصرف می کنند و ۲۵ درصد از مشترکان در مناطق عادی و 

۱۷ درصد مشترکان در مناطق گرمسیری در این محدوده قرار می  گیرند.
مدیرعامل شرکت توانیر اضافه کرد: با فرض مصرف ثابت، صورتحساب 
ماهانه این دسته از مشترکان از هشت تا ۲۷ هزار تومان افزایش خواهد 
داشت ولی در مقابل کاهش ۱۰ درصدی مصرف این گروه از مشترکان 
صورتحساب آن ها را تا حدود ۳۰ درصد کاهش خواهد داد. متولی زاده 
مشترکان  مصرف  مدل  اصالح  را  برق  جدید  تعرفه های  ابالغ  از  هدف 
پرمصرف دانست و افزود: در صورت صرفه جویی ۱۰ درصدی در میزان 
برق مصرفی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ صورتحساب مشترکان کاهش 
می یابد. در این بین تعرفه جدید برق تنها به دو درصد از مشترکان )که 
بیش از دو برابر الگو، برق مصرف می کنند( هزینه بیشتری تحمیل خواهد 
کرد. این صحبت ها در شرایطی است که همایون حائری - معاون وزیر 
نیرو در امور برق و انرژی - اخیراً به ایسنا گفته بود که تعرفه مشترکان 
پرمصرف برق، به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت؛ به گونه ای که در 

مرحله اول، ٥٠ درصد و در مرحله دوم، ٥٠ درصد دیگر افزایش می یابد.
وی درباره جزئیات افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف، اظهار کرد: 
اگر مشترکان پرمصرف در میزان مصرف خود مدیریت داشته باشند، هیچ 
افزایش قیمتی برای آن ها صورت نخواهد گرفت اما اگر این اتفاق نیفتد، 

تعرفه برق به صورت پلکانی برای این دسته از مشترکان افزایش می یابد.
همچنین به گفته حمیدرضا جانباز - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
کشور -، با هدف مدیریت مصرف آب پیشنهاد شده که قیمت تمام شده 
آب از مشترکان پرمصرف گرفته شود. کل تعرفه های بازدارنده بر اساس 
همین الگو تعریف شده است که مشترکان مصرف شان را مدیریت کنند و 
طبق پیشنهادی که از سوی وزارت نیرو مطرح شده، اگر این طرح تصویب 

شود، شاهد کاهش مصرف ۱۲.۷ درصدی مصرف آب خواهیم بود.
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نقش عربستان در اجرای نقشه نفتی آمریکا علیه ایران

ابراز امیدواری پوتین برای ادامه صادرات نفت ایران

و  نخستین  جهانی،  بازارهای  از  ایران  نفت  حذف 
مهم ترین هدف آمریکا بعد از خروج از برجام بود. هدفی 
که برای آن ابزارهای متفاوتی را به کار گرفت و در میان 
این ابزارها، عربستان با دادن افسار خود به دست ترامپ، 
به یکی از پررنگ ترین گزینه ها برای رساندن آمریکا به 

هدف مذکور تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا، نفت که همیشه در صحنه تعامالت 
با  سیاسی بازیگر نقش اصلی بوده است، این بار هم 
خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های مجدد علیه 
با  تا  شده  عربستان  و  آمریکا  برای  دستاویزی  ایران 
نقش های مورد پسند خود این بازیگر را حرکت دهند. در 
این یک سالی که از خروج آمریکا از برجام گذشته است، 
ترامپ سناریوهای مختلفی را برای حذف نفت ایران از 
بازارهای جهانی طراحی کرد که عربستان تقریباً در همه 

آن ها نقش پررنگی داشته است.
آغاز خوش خدمتی عربستان به آمریکا

آمریکا پس از خروج از برجام اعالم کرد که قصد دارد 
ایران را به صفر برساند و به طور  میزان صادرات نفت 
تولیدکنندگان  سایر  و  عربستان سعودی  از  غیررسمی 
اوپک درخواست کرد تولیدشان را افزایش دهند اما به رقم 
مشخصی اشاره نکرد. استیون منوچین - وزیر خزانه داری 
آمریکا - هشتم ماه مه، همزمان با اعالم تصمیم دونالد 
ترامپ برای خروج از توافق هسته ای بین المللی با ایران 
و وضع مجدد تحریم ها علیه تهران، اظهار کرده بود که 
برخی از کشورها مایل هستند تولید نفتشان را برای جبران 

کاهش احتمالی عرضه به بازار جهانی افزایش دهند.
از سوی دیگر خالد فالح - وزیر صنعت، معدن و انرژی 
احتمال  به  واکنش  در  زمان گفت:  آن  در   - عربستان 
کاهش حجم نفت خام ایرانی در بازارهای بین المللی پس 
از خروج رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته ای ما آماده 
افزایش تولید نفت هستیم. ما با بزرگترین تولیدکنندگان 
در داخل و خارج اوپک و با بزرگترین مصرف کنندگان 
پایین ترین حد  به  را  تا کمبودها  همکاری خواهیم کرد 

برسانیم.
بازار  تنظیم  خود  تولید  افزایش  برای  عربستان  البته 
نفت را بهانه می کردند اما در باطن به دنبال جامه عمل 
ترامپ  درواقع  بودند.  آمریکا  به خواسته های  پوشاندن 
قصد داشت نفت ایران را از بازار جهانی حذف کند و برای 
این که متهم به از بین بردن تعادل در بازار جهانی نشود 
و قیمت ها افزایش پیدا نکند از همراهان خود در اوپک 

خواست تولید خود را افزایش دهند.
درخواستی که عربستان با پشت پا زدن به تعهد ۶۰ 
آمریکا  توهین  حتی  و  گفت  پاسخ  آن  به  اوپک  ساله 
به این کشور نیز مانعی برای خوش خدمتی آن ها به 
آمریکایی ها نشد. اواسط مهرماه سال گذشته و پیش 
که  بود  ایران  علیه  آمریکا  نفتی  تحریم های  از شروع 
متحد  درباره  اظهارنظری  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
هشدار  عربستان  پادشاه  به  گفت،  کشورش  نزدیک 
داده است که بدون پشتیبانی ارتش آمریکا "دو هفته" 

هم در قدرت دوام نمی آورد.
ترامپ در جمع حامیانش در ایالت میسی سیپی تاکید 
از عربستان سعودی محافظت می کنیم.  کرده بود: ما 
شاید شما بگویید که آن ها ثروتمندند و من عاشق پادشاه، 
ملک سلمان هستم. اما گفتم "پادشاه، ما از شما حفاظت 

می کنیم. شما بدون ما دو هفته هم دوام نخواهید آورد. 
باید هزینه های ارتش خودتان را بپردازید."

رابطه  ترامپ  دولت  تیز،  و  تند  سخنان  این  رغم  به 
نزدیکی با عربستان دارد و آن را خاک ریزی علیه ایران 
در این منطقه می داند. به طوری که طرف سعودی نه 
تنها شأن خود را در برابر تحقیر آمریکا حفظ نکرد بلکه 
با چراغ سبز نشان دادن به خواسته های آمریکا در اوپک 
نشان داد حتی در حد حفظ ظاهر در جهان هم رفتار 

دیپلماتیک ندارد.
عربستان  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد  حال  عین  در 
سعودی، اظهار کرد که کشورش به وعده خود به واشنگتن 
دلیل  به  ایران  نفت  رفته  از دست  عرضه  جبران  برای 
تحریم های آمریکا، عمل کرده است. ولیعهد عربستان 
سعودی در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود: درخواستی که 
آمریکا از عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو اوپک 
داشت این بود که تضمین کنند عرضه کمتر از سوی ایران 
جبران می شود و این اتفاق افتاد. اگر اشتباه نکنم صادرات 
نفت ایران به میزان ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته 
و عربستان سعودی و کشورهای اوپک و غیر اوپک ۱.۵ 
میلیون بشکه در روز به تولید نفت خود اضافه کرده اند، 
بنابراین ما حداکثر دو بشکه در برابر هر بشکه نفتی که 
اخیراً صادرات آن از سوی ایران کاهش یافته، نفت صادر 
انجام داده ایم و حتی  بنابراین ما کار خود را  می کنیم. 

بیشتر عمل کرده ایم.
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آمریکا با این که از پشتوانه بزرگ ترین عضو اوپک برای 
بی  افزایش  دلیل  به  بود،  برخوردار  ایران  نفت  حذف 
سابقه قیمت نفت نتوانست به هدف حذف کامل نفت 
ایران از بازارهای جهانی نائل شود و دو روز مانده به آغاز 

تحریم های نفتی به هشت مشتری نفت ایران به مدت 
شش ماه معافیت داد. معافیتی که در ازای آن از کشورها 
خواست تا میزان واردات نفت از ایران را طی شش ماه 

کاهش دهند.
در همین بازه زمانی بود که تولید عربستان روز به روز 
افزایش یافت و به رقم بی سابقه ۱۱.۳ میلیون بشکه در 
"ابتکار  پاییز سال ۱۳۹۷ بود که آمار  اواخر  روز رسید. 
داد  نشان   ،)JODI( سازمان ها"  بین  اطالعات  مبادله 
صادرات اکتبر عربستان سعودی ۲۶۸ هزار بشکه در روز 
باالتر از سپتامبر و باالترین میزان از ژانویه سال ۲۰۱۷ بوده 

است.
سایه حمایت نفتی عربستان بر سر آمریکا

مهلت  پایان  روزشمار  که  است  آن  از  حاکی  تقویم 
معافیت آمریکا به مشتریان ایران آغاز شده است و به 
بار هم زیر سایه حمایت  این  نظر می رسد کاخ سفید 
عربستان ایران را تهدید کرده است که معافیت های نفتی 
را تمدید نخواهد کرد. در بیانیه ای که کاخ سفید هفته 
گذشته منتشر کرد آمده است: "دونالد ترامپ تصمیم 
گرفته است که معافیت های نفتی را که در اوایل ماه مهر 
منقضی می شود را تمدید نکند. این تصمیم برای به صفر 
نظام  تا  اتخاذ شده است  ایران  رساندن صادرات نفت 
جمهوری اسالمی اصلی ترین منبع درآمدش را از دست 

دهد.
و  سعودی  عربستان  همراه  به  آمریکا  متحده  ایاالت 
امارات متحده عربی، سه تولید کننده بزرگ انرژی و هم 
چنین دوستان و شرکایمان متعهد شده ایم که بازار جهانی 
نفت را تأمین کنیم. ما توافق کرده ایم که اقداماتی به 
موقع را اتخاذ کنیم تا در صورت حذف نفت ایران از بازار، 

تقاضای جهانی برآورده شود.

دولت ترامپ و متحدانمان مصمم هستند تا کمپین 
گسترش  و  کنند  حفظ  را  ایران  علیه  حداکثری  فشار 
علیه  کشور  این  بی ثبات کننده  فعالیت های  تا  دهند 
آمریکا، شرکا و متحدانمان و صلح خاورمیانه پایان یابد. 
تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای خاتمه دادن به تمامی 
معافیت های نفتی ایران به ورود نام سپاه پاسداران به 
تعهد  نشانگر  و  برمی گردد  آمریکا  ترویستی  گروه های 
ایران و تغییر  ترور  براندازی شبکه  برای  ایاالت متحده 
رفتارهای خصمانه این کشور است.  ما قدردان حمایت 

دوستان و شرکایمان در این زمینه هستیم."
سعودی،  عربستان  انرژی  وزیر  بیانیه  این  از  پس 
آمریکا  معافیت های  پایان  از  پس  گفت  الفالح،  خالد 
فوری  افزایش  به  نیازی  ایران،  نفت  واردکنندگان  برای 
تولید نفت نیست. اما او اضافه کرد که در صورتی که 
مشتریان نفت بیش تری الزم داشته باشند، عربستان به 
نیاز آن ها پاسخ خواهد داد. ما تمایل داریم در محدوده 
تولید داوطلبانه خود باقی بمانیم. ریاض به مشتریان خود 
پاسخ گو خواهد بود، به ویژه آنهایی که در حال استفاده از 
معافیت برای وارد کردن نفت از ایران بودند و حاال این 

معافیت آنها کنسل شده است.
بررسی وضعیت نفتی عربستان

عربستان در حالی ادعای جبران خأل نفت ایران را دارد 
که برخی کارشناسان بر این باورند عربستان نمی تواند خأل 
نفت ایران را جبران کند. به گفته آنان عربستان همیشه 
مدعی ظرفیت مازاد بوده است و با این ادعا در برخی 
مواقع بازار را تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است 
که عربستان مایل به افزایش قیمت نفت نیست. باید این 
مسئله را در نظر داشت که طی ماه های گذشته عربستان 
برای همکاری با آمریکا و با هدف جبران خأل نفت ایران 
در بازار در حداکثر توان خود تولید کرد و در نهایت تولید 

خود را به بهانه تعهد کاهش تولید اپک کاهش داد.
با این حال شواهد حاکی از آن است که ظرفیت تولید 
نفت در عربستان بیشتر از ۱۰ میلیون بشکه نیست زیرا 
با این که آن ها روی مسئله افزایش ضریب بازیافت کار 
کرده اند اما عمر میادین آن ها باالست. البته در آن سوی 
عربستان  دارند  اعتقاد  که  هستند  کارشناسانی  ماجرا 
راستا،  این  در  کند.  را جبران  ایران  نفت  می تواند خأل 
مرتضی بهروزی فر - کارشناس حوزه انرژی - به ایسنا 
گفت: به غیر از این نمی توان از عربستان انتظار داشت. 
عربستان رقیب و به نوعی دشمن ایران در منطقه و به 
دنبال وارد کردن ضربه حداکثری به ایران است و چه 

راهی بهتر از حذف درآمد نفتی ایران؟
وی افزود: قبل از تحریم ها میزان صادرات نفت ایران 
حدود ۲.۵ میلیون بشکه بود که در حال حال حاضر به 
حدود ۱.۲ میلیون بشکه رسیده است. به عبارت دیگر 
به راحتی خأل نفت ایران را جبران کرده اند. این روند 
اتفاق خاصی  بازار  در  آنکه  مگر  داشت  ادامه خواهد 

رخ دهد.
این در حالی است که بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان 
درباره ظرفیت های  امارات  و  عربستان  است  گفته  نیز 
نفتی خود بزرگ نمایی می کنند. در حالی که عربستان 
حمایت همه جانبه خود از آمریکا برای حذف نفت ایران را 
اعالم کرده است باید منتظر ماند و دید آیا این ابر قدرت 

نفتی می تواند پای قول خود به آمریکا بماند یا خیر.

رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که صادرات 
نفت ایران با وجود تالش های واشنگتن برای متوقف کردن 

آن، ادامه پیدا کند.
به گزارش ایسنا، واشنگتن از همه خریداران نفت ایران 
خواسته است خریدشان را تا اول ماه مه متوقف کنند یا با 

تحریم های آمریکا مواجه شوند.
اما والدیمیر پوتین که برای شرکت در یک کنفرانس 
سرمایه گذاری به پکن سفر کرده بود، اظهار کرد: وی از 

نیت عربستان سعودی برای افزایش تولید مطلع نیست.

وی در برابر پرسشی درباره موضع عربستان سعودی 
به  جهان،  بازار  در  ایران  عرضه  افت  جبران  برای 
روی  اتفاقی  چنین  نهایتاً  امیدوارم  گفت:  خبرنگاران 
پالس،  اوپک  گروه  تحت  ما  تئوری،  نظر  از  اما  ندهد 

توافقی داریم.
پوتین به توافق کاهش تولید جهانی نفت که میان اوپک 
و روسیه امضا شده و قرار است تا پایان ژوئن اجرا شود 

اشاره داشت.
رئیس جمهور روسیه گفت: ما اطالعاتی درباره شرکای 

سعودی خود یا هیچ یک از دیگر اعضای اوپک که نشان 
دهد آنها آماده ترک توافق هستند دریافت نکرده ایم.

وی در ادامه افزود: هیچ ایده ای درباره این که بازار انرژی 
نشان  ایران  تحریم های  به تشدید  واکنشی  جهانی چه 

خواهد داد، ندارد.
بر اساس گزارش رویترز، دولت آمریکا اعالم کرده که 
از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و همپیمانان 
گرفته  همکاری  قول  ایران  نفت  جبران  برای  دیگرش 

است.

 مدیر گروه مطالعات انرژی وین:
مشتریان ایران منافع خود را با اهداف استراتژیک آمریکا جمع نمی بندند

مشتریان ایران منافع خود را با اهداف استراتژیک آمریکا جمع نمی بندند/ 
صادرات نفت ایران در هیچ مقطعی به کمتر از یک میلیون بشکه در روز 

نمی رسد
مدیر گروه مطالعات انرژی وین گفت: چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و حتی 
ترکیه، متوجه منافع بلند مدت خود هستند و آینده سیاست های توسعه پایدار 

خود را به طور کامل با اهداف سیاسی و استراتژیک امریکا، جمع نمی بندند.
فریدون برکشلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به لغو 
معافیت های نفتی ایران اظهار داشت: آمریکا روز دوشنبه رسما اعالم کرد 
که معافیت از تحریم هشت کشور را که در واقع همان ها خریداران اصلی 
نفت خام ایران هستند از دوم ماه مه تمدید نخواهد کرد. ایاالت متحده به 
عهدنامه ای که با کشورهای عربستان و امارات امضا کرده، اشاره کرده که در 
آن کشورهای مذکور متعهد شده اند حذف کامل نفت ایران از بازار جهانی را با 

افزایش تولید خود جبران خواهند کرد.
بازار آماده یک تصمیم شتاب زده نبود

اعمال فشار  این تصمیم در راستای  افزود: مقامات آمریکا گفته اند  وی 
گفت  باید  اما  است.  شده  گرفته  ایران  اسالمی  جمهوری  بر  حداکثری 
تصمیم آمریکا چنان شتاب زده و عجوالنه اتخاذ شده که عمال هیچ یک از 
دست اندرکاران بازار، آمادگی چنین اقدامی را ندارند. مدیر گروه مطالعات 
انرژی وین تصریح کرد: عربستان که قرار است وزن اصلی این افزایش تولید را 
عهده دار شود به روسیه و سازمان اوپک تعهد داده تولید خود را جهت تعادل 
بازار جهانی نفت کاهش دهد و تا به امروز هم خویشتن داری قابل مالحظه ای 
از خود نشان داده است. سازمان اوپک از اول ژانویه ۲۰۱۹ که کاهش جمعی 
۱.۲ میلیون بشکه در روز را پذیرفته هم کامال مسئوالنه عمل کرده و در نتیجه 
قیمت جهانی نفت که می رفت تا به سطوح زیر ۳۰ دالر در بشکه سقوط کند، 

اینک در حد ۷۰ دالر در بشکه ثبات پیدا کرده است.
عربستان بر سر دوراهی دو تعهد

وی گفت: ترامپ بارها اوپک را تهدید کرده و هم اکنون در صدد اقامه 

دعوی در دادگاه های آمریکا علیه سازمان اوپک است. در همین حال از اوپک 
می خواهد تا به طور جمعی تولید خود را به منظور جبران غیبت نفت ایران 
از بازار، افزایش دهند. به این ترتیب تولیدکنندگان هم برای ثبات بازار تولید 
کرده اند و از سوی دیگر باید تولید خود را در راستای اراده آمریکا افزایش دهند. 
از سوی دیگر، آمریکا در حال برداشت از ذخایر استراتژیک خود است تا از یک 
وارد کننده خالص به یک صادر کننده تبدیل شود که این امر به کاهش قیمت 
نفت کمک می کند ولی در یک فاز زمانی بعدی مجددا برای پر کردن ذخایر 
باید دست از صادرات بردارد و قیمت باال خواهد رفت. عربستان هم در یک 

سو تعهد کاهش تولید و در سوی دیگر تعهد افزایش دارد.
مصرف کنندگان نفت در گروگان سیاست های انرژی آمریکا

برکشلی در ادامه اظهار داشت: در این میان مصرف کنندگان نفت که 
عمدتا آسیایی هستند و نیاز شتابان به مصرف نفت دارند، اینک توسعه خود 
را در گروگان سیاست های انرژی آمریکا می بینند. آمریکا، گلوگاه انرژی جهان 

را در قبضه خود می بیند و سیاست های خود را همانند دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ 
بعد از جنگ دوم جهانی به دنیا دیکته می کند. دنیای کنونی شاهد عصر 
تازه ای از نفت بیداری است. اما این بار مصرف کنندگان قدرتمندانه وارد کارزار 
بازار بین المللی نفت می شوند. چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و حتی ترکیه، 
متوجه منافع بلند مدت خود هستند و آینده سیاست های توسعه پایدار خود را 

به طور کامل با اهداف سیاسی و استراتژیک امریکا، جمع نمی بندند.
کیفیت نفت؛ خط قرمز مشتریان ایران

وی بیان کرد: ما وقتی از عرضه نفت صحبت می کنیم، کمتر به جزئیات 
و منجمله کیفیت و مشخصات نفت توجه می کنیم. باید در نظر داشت 
تغییر  را  نفت مصرفی خود  کیفیت  نمی توانند،  به سهولت  پاالیشگاه ها 
که  تحریم  قبلی  دوره  در  واقع  در  است.  هزینه  پر  تغییرات  این  دهند. 
توسط شورای امنیت سازمان ملل بر ما تحمیل شد، هم همین کشورها و 
همین پاالیشگاه ها نفت ما را مصرف می کردند. صادرات نفت ایران با ۱۵ 
همسایه در مرزهای خشکی و آبی، بدون خریدار نخواهد بود ولی هزینه 

صادرات بیشتر می شود.
صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه نمی رود

مدیر اسبق امور اوپک وزارت نفت تاکید کرد: من فکر نمی کنم صادرات 
نفت ایران در هیچ مقطعی به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا 
کند.  همانطور که مسئولین اقتصادی کشور بیان کرده اند دوران سختی در 
پیش خواهد بود. چالش ها سنگین هستند ولی فرصت های مناسبی هم فراهم 

می آیند.
تهدید بازار نفت از سوی دو آفریقایی و یک آمریکایی

وی در ادامه یادآور شد: به هرحال آمریکا نمی توانست زمانی بدتر از حاال 
را برای اعمال سیاست به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران پیدا کند. شرایط 
ونزوئال، لیبی، سودان و الجزایر هر کدام تهدیدات مهمی برای بازار هستند. 
پرزیدنت ترامپ هیچ یک از وعده های انتخاباتی خود را عملی نکرده و حاال در 

آستانه ۲۰۲۰ می خواهد نمایشی از قدرت را ارائه دهد.

روزنامه صبح ایران


