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بر اســاس مصوبه ای که به تازگی توســط ســتاد تنظیم بازار
صادر شد ،صادرات گوشت مرغ تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم
شــد و این امر با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی از اول آبان
مــاه جاری به اجرا درآمد .ســتاد تنظیم بازار کشــور بهمنظور
کنترل بــازار مرغ و جلوگیری از روند افزایشــی قیمت آن ،در
توافقی با وزارت جهاد کشــاورزی ممنوعیــت صادرات مرغ
از اول آبان ماه تا اطالع ثانوی را اعالم کرد .براســاس جلســه
اخیــر ســتاد تنظیم بازار همچنیــن با توجه به رونــد افزایش
قیمت گوشــت قرمز و درخواســت انجمن صنفــی گاوداران
مبنی بر اختصاص فضای مناسب برای عرضه گوشت گرم
(دام سبک و سنگین) با قیمتمناسب ،مقرر شد کمیتهای
بــا مســئولیت دبیرخانه تنظیم بــازار و با حضــور نمایندگان
سازمانهای حمایت ،میادین میوه و تره بار شهرداری تهران،
اتحادیــه و انجمــن ذیربط در خصــوص در اختیار گذاشــتن
بارانداز و فضای مناسب توسط سازمان میادین میوه و تره بار
جهت عرضه گوشت گرم اقدام شود /.ایرنا

صادرات نفت ایران صفر نشد
عطیه لباف
خبرنگار

پــس از آنکــه دونالــد ترامــپ ،ســتاره
تلویزیــون در ایاالت متحده روی کار آمد،
بســرعت در ســخنرانیهایش بــه توافــق
برجــام حملــه کــرد و در نهایــت هــم بــا
خروج از توافق در سال  ،2018تحریمهای
شــدیدی را علیه اقتصاد ایران وضع کرد.
یکــی از شــدیدترین تحریمهــا مربوط به
صنعت نفــت ایران بود .ســرمایهگذاران
از جملــه توتــال فرانســه و بیــش از 20
شــرکت در شــرف امضــای قراردادهــای
نفتی از ایران فرار کردند و صادرات نفت
کشــور هم به حداقل رسید .ترامپ هدف
دولتــش را از وضــع تحریمهــای نفتــی
«به صفر رســاندن صادرات نفت ایران»
توصیف کرد.
اما این اتفاق نیفتــاد و صادرات صفر
نشــد .بــه نظــر میرســد کــه بــا توجــه به
اینکــه قراردادهــای نفتی معمــوالً دوماه
جلوتر به امضا میرســد ،تــا پایان دوران
ریاســت جمهــوری ترامــپ نیز ایــن آرزو
محقــق نشــود و چهل و پنجمیــن رئیس
جمهــور امریــکا بایــد ایــن آرزو را در کنار
دیگر رؤیاهای تحقق نیافته خود بگذارد.
البتــه آرزوی ترامپ با یــک رقم حداقلی
صــادرات نفت ایــران تحقق نیافــت و با
وجود تحریمهایی که حمل و نقل و بیمه
را نیز تحت تأثیر قرار داده ،رقم صادرات
حتــی برای یــک روز هــم صفر نشــد؛ اما
در دســتیابی بــه منابع حاصــل از فروش
نفت ،ایران مشــکالت متعــددی دارد که
به ســبب تحریمهای بانکــی رقم خورده
اســت .این مشــکل در برخــی از بخشها
بــا تهاتــر کاال جبــران شــده امــا محــدود
شــدن دسترسی ایران به ارزهای جهانروا
همچنان یک مسأله مهم است.
حــاال بــا شکســت انتخاباتــی ترامــپ،
رســانههای جهــان از احتمــال بازگشــت
ســریع امریکا به برجام در زمان ریاســت

جمهوری «جو بایدن» چهل و ششــمین
رئیــس جمهــور منتخــب ایــاالت متحده
خبــر میدهنــد که اگــر این اتفــاق بیفتد،
ایــران میتوانــد صــادرات نفــت خــود را
افزایش دهد.
ëëاوپک ،ناخوشنود از انتخاب بایدن
گــزارش واشــنگتن پســت بــه نقــل از
منابع نزدیک به کمپین جو بایدن نشــان
میدهــد که «بایدن قصد دارد به محض
در دست گرفتن قدرت در اول بهمن ماه
چند فرمــان اجرایــی صادر کند تا نشــان
دهد سیاســت امریکا تغییر کرده اســت و
این کشــور از این پس «اولویتهای بسیار
متفاوتــی» خواهد داشــت ».رویترز نیز از
نگرانــی اوپــک در برابر رویکــرد بایدن به
نفت ایران خبر داده و مینویسد« :منابع
نزدیک به سازمان کشورهای صادرکننده
نفــت (اوپــک) و متحدانــش ،موســوم به
«اوپــک پــاس» میگوینــد کــه اعضــای
اصلــی اوپــک نگراننــد بــا آغــاز فعالیت
جو بایدن ،این ائتالف را مجدداً در فشــار
بگذارد».
بــرای اوپــک پــاس ،ترامــپ رئیــس
جمهــور جذابتری بــود .چراکــه ایران و
ونزوئال را تحت تحریمهای شــدید نفتی
قرار داد و فضا را برای سایر اعضا باز کرد.
در شرایط کنونی که بحران بیماری کرونا
باعث کاهش تقاضا شــده ،تغییر رویکرد
بایــدن میتوانــد این گروه را تحت فشــار
قــرار دهــد چراکــه بــازار ایــران در دســت
برخی از اعضای این گروه است.
رویتــرز در بخــش دیگــری از گــزارش
خــود اشــاره میکنــد« :بایــدن میتوانــد
روابــط دیپلماتیک امریکا را با ســه عضو
اوپــک -عربســتان و دو عضــو تحریــم
شــده یعنــی ایــران و ونزوئــا -و روســیه
تولیدکننــده اصلــی غیراوپــک -تعدیلکنــد .تحریمهای ایــران و ونزوئــا باعث
حــذف روزانــه میلیونهــا بشــکه نفت از
بازار شــده و اگر بایدن در چند سال آینده
ایــن تحریمهــا را کاهــش دهــد ،افزایش
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آرزوهای برباد رفته دونالد ترامپ ،چهل و پنجمین رئیس جمهوری امریکا

تعرفه پیک بحرانی  برای پرمصرفها

مدیرکلدفترهوشمندسازیوفناوریهاینوینشرکتتوانیر
گفت :ســال آینده تعرفه پیک بحرانی برای مشترکان بزرگی
کــه در برنامههای مدیریت مصرف همــکاری نکنند ،اعمال
خواهد شــد .هادی مدقق افزود:ســال آینــده و با اخذ مصوبه
دولــت در خصــوص تعرفــه پیک بحرانــی ( ،)CPPســازوکار
اجرایــی این تعرفــه به ظرفیت هزارمگاوات برای مشــترکان
دیمانــدی شــرکت هــای بــرق منطقــهای و توزیع بــرق که با
برنامههای مدیریت بار همکاری نمیکنند ،محقق شود .وی
خاطرنشان کرد :امسال حدود  ۲۸۰هزار مشترک دیماندی با
برنامههای مدیریت بار همکاری داشــتند و در همین حدود
هم مشــترکان دیماندی وجود دارند که بــا توجه به اختیاری
بــودن همکاری با برنامه مدیریت بــار ،از امضای تفاهمنامه
خــودداری میکنند و تعرفه پیک بحرانی میتواند اقبال این
دســته از مشــترکان را به همکاری در ســاعت پیک و دریافت
پاداش همکاری ،افزایش دهد .مدیرکل دفتر هوشمندسازی
وفناوریهاینوینشرکتتوانیرگفت:درحالیکهامسالکمتر
از  ۳هــزار مــگاوات به ظرفیت بخش تولید افزوده شــد ،پنج
هــزار و  ۶۶۰مــگاوات از پیــک را از طریق برنامههای مدیریت
مصــرف جبــران کردیم و قادر هســتیم با مقــدار  ۱۰درصد از
آنچــه بــه بخــش تولیــد در منابع و ســاختار اختصــاص داده
میشود ،تابستان  ۱۴۰۰براحتی پشت سر گذاشته شود .مدقق
درباره ظرفیتهای جدید مدیریت مصرف برق در تابستان
 ۱۴۰۰از ظرفیــت مدیریت مصرف در بخش خانگی و تجاری
کوچک و همچنین ظرفیت توسعه برنامههای پاسخگویی بار
در بخش مشــترکان دیماندی و مصارف سنگین خبر داد که
تحقق آن نیازمند توجه و حمایت از جایگاه مدیریت مصرف
و بهرهوری انرژی در صنعت برق است/.ایرنا
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در علــم اقتصــاد یــک نظریــه
وجــود دارد ،مبنــی بــر اینکــه
هزینــه تولیــد کاالی جانشــین
باالتــر از کاالی قدیمــی اســت.
علی شمس
مصــداق آن را اکنــون در بــازار
اردکانی
جهانــی نفــت خــام میتــوان
کارشناس ارشد انرژی
دیــد .بــه طوری که نفت شــیل
–غیرمتعــارف -امریکا که یک
کاالی جانشین تلقی میشود،
تولید آن هزینه باالیی دارد و کشــش کافی برای مقابله با
نفت خام متعــارف و حتی انرژی تجدیدپذیر ندارد .حاال
تولیدکننــدگان امریکایی در بحران بیماری کرونا و کاهش
تقاضــا برای انــرژی با چالش ویژهای به نــام قیمت تمام
شــده مواجه هســتند و حداقل هزینههای سرمایهای آنها
نیز بسختی جبران میشود.
در ایــن موقعیت ســخت ،اکنــون «جو بایــدن» رئیس
جمهــور منتخــب امریــکا شــده اســت و دیگــر خبــری از
حمایتهای عجیب دونالد ترامپ با نظریات پوپولیستی
و عوامفریبانه نیست .لذا گرچه بایدن از تولید باالی نفت
در کشــورش حمایــت میکنــد ،اما بــه نظر میرســد که با
واقع بینی بیشتری به بازار نفت نگاه میکند و میداند که

تولیــد ایــن کشــورها میتوانــد برقــراری
تعــادل عرضــه و تقاضــا را بــرای اوپــک
دشوارتر کند .ضمن آنکه احتمال خروج
مســکو از توافــق در نبــود ترامــپ وجــود
دارد».
ëëزمان بازگشــت بشــکههای نفت ایران
به بازار
بایــدن برخــاف ترامپ ،دیپلماســی
چندجانبــه را بــه تحریمهــای یکجانبه
ترجیح میدهد ،اما معنای آن لغو سریع
تحریمهــا نیســت .او در هفتههــای اخیر
گفتــه بود که در صــورت پیروزی به توافق
هســتهای  2015بــا ایــران بازمیگــردد.
توافقــی که معاون او انجــام داده بود .اما
بعید اســت ایــن اتفــاق یکشــبه بیفتد.

در چنین بازاری بهتر اســت کــه کاالی قدیمی مانند نفت
ایران وارد بازار شود.
البته قیمتهای پایین نفت خام پاشنه آشیل اقتصاد
عربســتان ســعودی و بســیاری از کشــورهای عضــو گــروه
موســوم بــه اوپک پالس اســت .ویــروس کرونا بخشــی از
بازار تمام تولیدکنندگان نفت خام جهان را تخریب کرده
و در چنین شــرایطی بازگشــت ایران به بازار حتی از زمان
کودتای  28مرداد سال  1332نیز سختتر خواهد بود و از
همین حاال نیز اوپکیها شــروع به موضعگیری در مقابل
احتمال بازگشت نفت ایران به بازار کردهاند.
پیشبینی این اســت که اگر بایدن به برجام بازگردد و
تحریمهای نفتی ایران لغو شود ،ایران بازگشت راحتی به
بازار نخواهد داشــت .اما در صورت لغو تحریمهای نفتی
باید ایران به هر طریقی ،هر حجمی که امکانپذیر اســت،
نفــت به بازار وارد کنــد .البته این بار با سیاســت متفاوتی
نســبت به درآمدهای نفتی که مســیر آن بــه بودجه ختم
نمیشــود .ترامــپ بدترین ضربــه را در بدترین موقعیت
بــه ایــران زد .امــا باید از ایــن بحران درس گرفــت و تمام
درآمدهــای نفتــی حاصــل از توافــق احتمالــی را ایــن بار
صرف ســرمایهگذاری و انباشت ســرمایه ملی کرد .باید از
فرصتها با سیاستگذاری صحیح بهره برد.

چراکــه دو طــرف ممکن اســت خواســتار
تعهــدات اضافــی از یکدیگــر شــوند و
ایــن مســأله کاهــش تحریمهــا از جملــه
تحریمهای نفتی را به تعویق میاندازد.
کارشناســان نیــز میگویند که «بازگشــت
بــه توافق برای هر دو طرف خیلی آســان
نخواهد بود .احتماالً شــش ماه یا بیشــتر
طــول خواهــد کشــید و ممکــن اســت دو
طرف نتوانند به توافق برسند».
ایران امیدوار اســت که «سیاستهای
مخــرب ایــاالت متحــده» تغییــر کنــد و
تحریمهــای یکجانبــه تهــران لغو شــود.
همــه چیــز در هالــهای از ابهــام اســت و
بایدن نیز میگوید که بازگشــت به توافق
«نقطــه آغــاز مذاکــرات بعــدی» خواهد

بــود .ایــن درحالــی اســت کــه ترامــپ تا
همین هفته گذشته نیز تحریمهای ایران
را ســختتر کرد و بخشی از صنعت نفت
ایران را در لیســت سیاه قرار داد که تغییر
آن دشوار است.
البتــه اقتصــاد کشــور تنها تحت فشــار
تحریمهــا نیســت .همهگیــری ویــروس
کرونا و کاهش قیمت نفت نیز مشــکالت
را بیشتر کرده و بایدن گفته که «اطمینان
حاصل خواهد کرد که تحریمهای ایاالت
متحده مانــع تالشهای ایران برای مهار
ویــروس کرونــا نمیشــود ».امــا چگونه و
چقــدر به فروش نفــت ایران و بازگشــت
منابــع حاصل از صــادرات کمک خواهد
کرد هنوز مشخص نیست.

ëëنفت ایران ،پیش از ترامپ
ایــران در روزهــای آخر قبــل از خروج
امریکا از برجام حدود  2.6میلیون بشکه
تــا  2.8میلیون بشــکه در روز نفت (نفت
خــام و میعانــات گازی) صــادر میکــرد.
ظرفیــت تولیــد نفت کشــور نیز حــدود 4
میلیــون بشــکه در روز بــود 40 .درصــد از
نفت ایران به اروپا ارسال میشد و لیست
مشتریان نفت ایران از چین ،کره جنوبی،
هند ،ژاپن ،ترکیه -مشــتریان سنتی نفت
ایــران -و همینطــور کشــورهایی نظیــر
اســپانیا ،یونــان ،فرانســه ،ایتالیــا ،امارات
متحده عربی ،سنگاپور ،آفریقای جنوبی،
تایوان ،ســریالنکا تشــکیل میشــد .ایران
ســومین تولیدکننده نفت خام اوپک بود
و پــس از عربســتان و عراق قرار داشــت.
پــس از تحریمها هیــچ آمار مســتندی از
میــزان صــادرات نفــت ایــران و مقاصــد
صادراتــی وجود نــدارد ،اما صــادرات به
میــزان قابل توجهی کم شــده و برخی از
بازارها از دست رفته است.
پیش از تحریم ،شرکتهای برتر نفتی
جهان که از آنها به عنوان غولهای نفتی
یاد میشــود ،مــدام در تهران رفت و آمد
داشــتند و قــرارداد فــاز  11پــارس جنوبی
بــا توتــال فرانســه به امضــا رســیده بود و
مناقصههــای اولیــه نیز برگزار شــده بود.
درســت یک هفته قبل از خروج امریکا از
برجام  20توافق نفتی آماده امضا و یکی
از آنهــا در لحظــات پایانــی انعقــاد قــرار
داشت؛ اما همه دست نگه داشتند.
حــاال باید منتظر ماند و دید که ایاالت
متحــده در دوران بایــدن بــه برجــام بــاز
میگــردد؟ و در صــورت بازگشــت امریکا
بــه توافــق و لغــو تحریمهــای نفتــی ،آیا
ایران سیاســت صحیحــی در قبال نفت و
درآمدهای حاصــل از فروش نفت پیش
خواهــد گرفت یــا خیر؟ تــا اینجا صنعت
نفت تنها توانسته است که مقابل آرزوی
ترامپ یعنی صفر شــدن صادرات نفت
ایران و فروپاشی آن ایستادگی کند.

