
  

انرژی 4
کوچک ترین اشتباه آمریکا نفت را به ۲۰۰ دالر می رساند

از  برخی  است،  گرفته  باال  خاورمیانه  منطقه  در  تنش ها  که  حالی  در 
کارشناسان بازار نفت معتقدند که وقوع هرگونه درگیری یا رویارویی نظامی 
می تواند تأثیرات شدیدی بر اقتصاد جهانی به دنبال داشته باشد و قیمت نفت 
را به ۲۰۰ دالر در هر بشکه برساند؛ موضوعی که هیچ کدام از کشورهای بزرگ 

مصرف کننده نفت، عالقه ای به آن ندارند.
به گزارش ایسنا، تولیدکنندگان عمده عضو اوپک در منطقه حاشیه خلیج 
فارس حدود ۲۰ درصد از نفت جهان را از طریق تنگه هرمز تأمین می کنند که 
خلیج فارس را به بازارهای جهانی متصل می کند. این تنگه که در باریک ترین 
قسمت خود ۳۴ مایل عرض دارد، بین ایران و عمان واقع شده است و در 
صورت وقوع هرگونه جنگی در منطقه، این آبراه حیاتی به راحتی قابل مسدود 
شدن است. حمل نفت از طریق این تنگه حتی بدون شلیک یک گلوله به 
نفتکش های عبوری هم می تواند متوقف شود. اگر شرکت های بیمه کننده 
کشتی ها احساس کنند که یک ریسک قریب الوقوع حمله به یک تانکر نفتکش 
در منطقه وجود دارد، یا پوشش بیمه ای خود را تعلیق می کنند یا نرخ بیمه 
کشتی های عبوری را به شکل فوق العاده ای باال خواهند برد. در این وضعیت، 
کشتی داران ممکن است تصمیم بگیرند تا زمانی که اوضاع آرام شود، نفتی از 

این مسیر ترانزیت نکنند.
عربستان از این شرایط نفع نمی برد

در این باره بهروزی فر، کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه امیدوارم که 
جنگ نه تنها بین ایران و آمریکا بلکه بین آمریکا و عربستان نیز رخ ندهد، 
به ایسنا گفت: هر اتفاقی که در منطقه بیفتد دامن تمام کشورهای منطقه 
را خواهد گرفت و پیش بینی من این است که اگر اتفاقی بیفتد قیمت نفت 
به راحتی تا ۲۰۰ دالر افزایش می یابد. وی با اشاره به سوابق تاریخی در این 
حوزه، اظهار کرد: در زمان جنگ ایران و عراق حدود ۵ میلیون بشکه نفت از 
بازار خارج شد و همین مساله موجب شد که قیمت نفت حدود چهار برابر 
افزایش یابد و به سقف ۴۴ دالر برسد که اگر ارزش آن را به زمان حال بسنجیم 
باالتر از ۱۵۰ و ۲۰۰ دالر است. این کارشناس حوزه انرژی با تاکید به اینکه اگر 
جنگی صورت گیرد چندان دور از ذهن نیست که با افزایش قیمت نفت مواجه 
شویم، گفت: باید در نظر گرفت که منطقه خاورمیانه بیشترین ذخایر نفت 
دنیا را دارد و حجم قابل توجهی از تجارت نفت دنیا از تنگه هرمز و خلیج فارس 
می گذرد؛ لذا اگر اتفاقی بیفتد، قیمت نفت به شکل غیرمنتظره ای افزایش 
می یابد. بهروزی فر با بیان اینکه وقوع جنگ به نفع هیچ کدام از کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نیست، تصریح کرد: در صورت وقوع جنگ، با توجه به 
اینکه روسیه از آتش دور است و حجم قابل توجهی تولید و صادرات دارد، 
می تواند بازار را در دست بگیرد و عمالً تحریم های آن هم به طور اتوماتیک 
حذف خواهد شد. در آن صورت حتی عربستان صعودی با اینکه می تواند 
بخشی از صادرات را از خلیج فارس و غرب کشورش انجام دهد، بازهم منتفع 

این ماجرا نخواهد شد چراکه این جنگ دامن عربستان را هم خواهد گرفت.
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دالیلی که ثابت می کند صفر شدن فروش نفت ایران غیرممکن است

نفت ایران، برگ برنده چین در مقابله با آمریکا
درحالی که ترکش های جنگ تجاری آمریکا و چین تمام 
بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده است، بازار طالی 
سیاه نیز از این ماجرا بی تاثیر نبوده است. چینی ها که از 
تعرفه های  وضع  در  آمریکا  دولت  غیرمنطقی  رفتارهای 
تجاری علیه محصوالت خود شاکی هستند، ممکن است 
تصمیم هایی در بازار نفت بگیرند که چندان مورد پسند 

آمریکایی ها نباشد.
از واردکنندگان اصلی نفت  به گزارش ایسنا، چین که 
ایران محسوب می شود، پس از خروج یکجانبه آمریکا از 
برجام و وضع تحریم های جدید علیه صنعت نفت ایران، 
جزو کشورهایی بود که از معافیت های ابتدایی نسبت به 
این تحریم ها برخوردار شد، اما پس از آن که معافیت واردات 
نفت این کشور از سوی آمریکا تمدید نشد، اکنون ممکن 
است با اتخاذ تدابیری و با پشت کردن به این تحریم های 

یک جانبه، واردات نفت از ایران را ادامه دهد.
هیچ چیز به اندازه جنگ تجاری آمریکا و چین، جریان 
جمله  از  مختلف  کاالهای  برای  تقاضا  و  جهان  تجارت 
نفت را مختل نکرده است. جنگ تجاری اهمیت ویژه ای 
برای نفت دارد زیرا هر دو کشور آمریکا و چین بیش از 
۳۰ درصد تقاضای جهان برای نفت را به خود اختصاص 
می دهند. نفت در فهرست تعرفه های تالفی جویانه چین 
روی واردات کاالهای آمریکایی قرار نگرفت اما تشدید جنگ 
میان واشنگتن و پکن، توقف واردات نفت چین از آمریکا در 

اواسط تابستان را به دنبال داشت.
چین در این جنگ که با وضع تعرفه های سنگین روی 
واردات کاالی دو کشور همراه بود، آسیب بیشتری متحمل 
شد. این کشور که بزرگترین واردکننده نفت جهان است 
با کاهش فعالیت تولیدی و چشم انداز رشد تولید ناخالص 
داخلی تیره مواجه شد. بازار سهام چین عنوان بازار سهام 
دارنده، بدترین عملکرد سال ۲۰۱۸ را از آن خود کرد که تا 
حدود زیادی به دلیل جنگ تجاری پکن و واشنگتن بود. اگر 
مهمترین مصرف کننده جهان با کندی رشد اقتصادی در 
سال میالدی جاری روبه رو شود، اقتصاد جهانی و بازارهای 

نفت به شدت آسیب خواهند دید.
این در شرایطی است که توقف تدریجی روند واردات نفت 
چین از آمریکا که به دلیل تشدید اختالفات تجاری میان 
دو کشور است، به نفع نفت ایران بود. آمریکا همچنین 
موافقت کرد کریدور گاز جنوبی که پروژه ای برای انتقال 
ساالنه ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دریای خزر به 

ترکیه و جنوب اروپا است، از تحریم های ایران معاف شود.
در این بین ایران سرگرم طرح ریزی استراتژی های محرمانه 
برای دور زدن تحریم های نفتی آمریکا بود و همزمان رقیبان 
نفتی ایران برای بازار اروپا و ربودن سهم ایران در این منطقه 

دندان تیز می کردند.
کناره گیری چینی ها از خرید نفت آمریکا

دو روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه جیم تیگ، 
مدیرعامل شرکت اینترپرایز آمریکا اعالم کرده که شرکت های 
چینی عالقه مند به امضای قراردادهای بلندمدت برای خرید 

نفت خام از آمریکا اکنون در عمل ناپدید شده اند.
وی با بیان اینکه جنگ تجاری، انتقال نفت آمریکا به چین 
را متوقف کرده و بعید است خریداران چینی اکنون قرارداد 
بلندمدت برای خرید نفت از صادرکنندگان آمریکایی امضا 
کنند، گفت: وقتی در چین بودم، دو کلمه را در هر نشست 

می شنیدم؛ ترامپ و تعرفه.
پس از رفع ممنوعیت صادرات نفت آمریکا در سال ۲۰۱۵ 
میالدی، صادرات نفت این کشور رو به افزایش گذاشته و 

اکنون به بیش از سه میلیون بشکه در روز رسیده است.
طبق اعالم اداره اطالعات انرژی آمریکا، در نیمه نخست 
سال ۲۰۱۸ میالدی، چین با واردات به طور میانگین روزانه 
۳۷۷ هزار بشکه نفت از آمریکا، بزرگ ترین خریدار نفت این 
کشور بود، اما در تازه ترین آمارها این رقم به حدود ۴۱ هزار 

بشکه در روز رسیده است.
دالیلی که ثابت می کند صفر شدن فروش نفت ایران 

غیرممکن است
در این رابطه، سید مهدی حسینی، کارشناس ارشد حوزه 

یک  در  چینی ها  که  موضوع  این  گفت:  ایسنا  به  انرژی 
جنگ اقتصادی مربوط به تعرفه با آمریکا درگیر هستند 
قابل چشم پوشی نیست و باید به این نکته نیز توجه کرد 
که چینی ها منافع زیادی در آمریکا دارند؛ ضمن اینکه این 

منافع می تواند ابزار فشاری برای آمریکا هم باشد.
وی افزود: اینکه چینی ها بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دالر در 
آمریکا سرمایه گذاری کرده اند، می تواند یک نقطه فشاری 
از سمت چینی ها به آمریکایی ها باشد که در جنگ اقتصادی 

اعمال می شود.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید به اینکه اقدام 
چینی ها برای خرید نفت از ایران می تواند یک فشار دیگر 
به دولت آمریکا وارد کند گفت: چینی ها می توانند از برگ 
خرید نفت از ایران به گونه ای با فشارهای اقتصادی آمریکا 

مقابله کنند که نهایتاً این مساله به نفع ما نیز خواهد بود.
حسینی تصریح کرد: باید به این مساله مهم نیز توجه 
کرد که دولتی ها اساساً موضوع تحریم نیستند اما اینکه 
شرکت های دولتی چینی که خریدار نفت بودند، منافعی در 
آمریکا دارند نیز موضوعی قابل توجه است که باید مدنظر 

قرار گیرد.
وی با بیان اینکه چینی ها می توانند با توجه به شرایطی 

ایران استفاده کنند و به  از برگ  با آمریکا دارند  که االن 
خرید نفت از ایران ادامه دهند، اظهار کرد: بی شک این یک 
اتفاق مبارک است اما باید تحرکات اخیری که در این رابطه 

داشتیم را توسعه دهیم.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: عالوه بر این با توجه 
به اینکه اتحادیه اروپا، چینی ها و روس ها حفظ برجام را 
به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته اند، اقدامات روانی 
که آمریکایی ها برای برهم زدن آرامش و نظم منطقه انجام 
باشد،  آینده خاورمیانه خطرناک  برای  داده اند و می تواند 
شرایطی را ایجاد کرده که چینی ها می توانند از آن بهره ببرند.

حسینی با بیان اینکه ایران برای چین بازار بزرگی محسوب 
مفصل  طور  به  پاکستان  در  ها  چینی  گفت:  می شود 
مشغول فعالیت هستند و در کشورهای مشترک المنافع هم 
کار می کنند. آن ها هم عالقه ای ندارند که در منطقه آشوبی 
به وجود بیاید و مجموع این اقدامات ممکن است چینی ها 
را به این نتیجه رسانده باشد که در تعامل با ایران رویکرد 
تصمیم  امیدواریم  که  گیرند  پیش  در  آمریکا  با  متفاوتی 
نفتی شان درباره ایران عملی باشد؛ اما حتی اگر این رویکرد 
نمادین هم باشد، باز هم در این شرایط خرید نفت از ایران 

حرکت مفیدی است که امیدوارم ادامه دار باشد.

روزنامه صبح ایران

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نوبت اول

Items Material Description Quantity
29 P/F “ROLLS-ROYCE” INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR

AVON MK.  1533-34-76G/101 G             REF. ROLLS-ROYCE LTD

530

Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their 
“Intention To Participate” letter via fax to the following number along whith their 
resume according to Qualitative Assessment Form no. 2, available at: www.nisoc.ir 
, not later than 14 days after the second announcement. otherwise, their requests 
for participation in the tender will bedisregarded.

The applicants should have relevant background in supplying the required goods 
and capability to provide and submit a bid bond of 48,198 EURO or 2,275,237,949 
RIAL, in favor ofNISOC.

 Tender documents including the materials thorough technical specifications
 and Qualitative Assessment Forms can be accessed via: www.nisoc.ir-material

 procurement management tab

ONLY  ACCEPTABLE DELIVERY  TERM IS D.D.P., NISOC̛ S  WAREHOUSE, AGHAJARI, 
IRAN 

 PAYMENT TERM IS C.O.D., SUBSEQUENT TO NISOC̛ S MATERIAL APPROVAL

NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT 

Bldg .No. 104, Material Procuremen Management Complex,

Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site),Ahvaz,Iran

Tel. No.: 061 34 12 34 55             Fax No.:061 34 45 74 37

رشکت ملی نفت اریان

رشکت بهره ربداری نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ) دومرحله ای(
شماره درخواست )97۰۰۰1۰( شماره مناقصه  )1438/ج م /98(

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران )سهامی خاص(
شماره مجوز: 1117،1398

نوبت دوم

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد 184 عدد باطری قلیایی   

مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .لذا مناقصه گران می توانند 

با رعایت نکات درج شده در سایت های HTTP//IETS.MPORG.IR )پایگاه ملی 

مناقصات ( و پرتال شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران – بخش مزایده و مناقصات 

)gsogpc.nisoc.ir( نســبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی ،مطابق برنامه 

زمانبندی شده ذیل اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس گچساران : شرکت بهره برداری 

نفت و گاز گچساران  دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق 24 ارسال نمایند.

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی :1398/04/05

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی: 1398/04/09

الزم به ذکر اســت برنامه زمانبندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای 

شرکت هایی که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند طی دعوت نامه اطالع رسانی 

خواهد شد.در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز درج 

شده در روزنامه رسمی الزامی بوده و امکان ارائه 25 درصد پیش پرداخت مقدور نمی 

باشد.

طبق قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی،درصورت وجود سازندگان تولید کنندگان 

داخلی،مشروط به تایید فنی کاالی پیشنهادی اولویت خرید با انها می باشد.
شماره مجوز: 1398/1176

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/4
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/7

TENDER NO.: 01-31-9680036
National Iranian South Oilfields Company(NISOC) intends  to 

purchase the following goods

Public Relations
www.shana.ir
www.nisoc.ir

http://iets.mporg.ir

N.I.S.O.C. 
 NATIONAL IRANIAN SOUTH

OILFIELDS COMPANY 
AHVAZ-IRAN


