گزارش ویژه

روایت «مشعل» از رکوردزنیهای فروش
نفت ایران در پسابرجام

ازشرق آسیا تا قلب اروپا
جابرای بشکه های
نفت ایران باز شد

امیر علی بهاری
اگر در میدان جنگ تعداد تانکها و یا سربازها یکی از معیارهای تعیین کننده
پیروز نبرد باشد ،در بازار نفت ظرفیت تولید و صادرات نفت حکم به پیروز میدان
خواهد داد .به عبارت دیگر در بازار نفت هر چه تعداد بشکههای نفت بیشتری
تولید و صادر کنید از قدرت چانه زنی باالتری در رقابت و گفتوگو با رقبای خود
برخوردار خواهید بود .بر اساس این قانون نانوشته در روزهای نخست آغاز به کار
فعالیت دولت تدبیر و امید و درست در روزهایی که گفتوگوهای فشرده دستگاه
دیپلماسی کشور برای باز کردن گره کور تحریمها با سران کشورهای عضو گروه
 1+5آغاز شده بود ،بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه نشست اوپک خطاب به
کشورهای عضو این سازمان تاکید کرد« :جا باید برای بشکههای نفت ایران باز
می شود ،حتی اگر قیمت نفت به بشکه ای  20دالر برسد» .بیش از سه سال از این
اظهار نظر میگذرد و در طول این مدت نه تنها جا برای بشکههای نفت ایران در
بازارهای آسیایی و اروپایی باز شده است که مسئوالن وزارت نفت تصمیم دارند با
امضای نزدیک به  130میلیارد دالر قرارداد جدید ،ظرفیت تولید نفت خام ایران را
در قالب اجرای برنامه ششم توسعه به بیش از چهار میلیون و  700هزار بشکه در روز
افزایش دهند .در راستای این سیاست کالن تاکنون تفاهم نامههایی با شرکتهای
بزرگ بینالمللی همچون شل انگلیس ،توتال فرانسه ،گازپروم نفت ،لوک اویل ،تات
نفت ،زابرژنفت ،روس نفت روسیه ،پتروناس مالزی ،پترومینای اندونزی ،شرکت
ملی نفت تایلند ،وینترزهال آلمان ،او ام وی اتریش ،اینپکس ژاپن ،دی ان وی نروژ و
چندین و چند شرکت دیگر آسیایی و اروپایی در صنعت نفت امضا شده است .اما در
کنار برنامههای گسترده ای که به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت خام و میعانات
گازی کشور تدوین شده است در طول سه سال گذشته ایران یک برنده تمام عیار
در حوزه افزایش تولید و صادرات نفت بوده به طوری که درطول دو سال گذشته
تاکنون حجم صادرات روزانه نفت ایران بیش از  850هزار بشکه افزایش یافته که
باالترین نرخ رشد صادرات نفت در بین کل کشورهای عضو اوپک بوده است.
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ایران رکورددار فروش نفت در بزرگترین بازار جهان

مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامــع انرژی ایران با
انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت صادرات نفت ایران
به چین ،اعالم کرده است :با فروش روزانه  ۷۷۷هزار بشکه
نفت خام سبک و سنگین ایران به چین در اکتبر سال ۲۰۱۶
میالدی ،صادرات نفت ایران به بزرگترین بازار نفت جهان از
افزایش حدود دو برابری در مقایسه با مدت مشابه پارسال
برخوردار شده است .بر این اساس ،حجم فروش نفت ایران
اکتبر امســال با افزایشــی حدود  ۴۳۷هزار بشکهای به
 ۷۷۷هزار بشکه در روز رسیده و کشورمان پس از روسیه،
عربســتان ســعودی و عراق با در اختیار گرفتن حدود ۱۰
درصد بازار نفت چین ،بــه چهارمین تامین کننده نفت این
کشور بزرگ آسیایی تبدیل شده اســت .نکته قابل توجه
درباره حجم صادرات نفت ایران به چین آن است که در طول
یکسال گذشــته تاکنون ،ایران با ثبت افزایش  ۴۳۷هزار
بشکهای عمال بیشترین میزان فروش نفت به چین در بین کل
کشورهای رقیب همچون عربستان ،روسیه و عراق را داشته
است .در شرایط فعلی ،روسیه بزرگترین صادرکننده نفت به
چین بوده؛ به طوریکه اکتبر امسال ،حجم فروش نفت این
کشور به چین با افزایش حدود  ۳۱۴هزار بشکهای ،به حدود

