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آیتاهلل هاشمی رفسنجانی؛
الگوی مدیریت استراتژیک

میلیارد بشکه نفت
ذخیرهعربستان

طبق اعالم شرکت مشاور سوخت دگولیر و مکناتون
از داالس امریکا ،شرکت نفت دولتی آرامکو
۲۶۳.۱میلیارد بشکه نفت در انتظار استخراج ،در
اختیار دارد .این  ۲.۲میلیارد بشکه از میزانی که آرامکو
در آخرین گزارش ساالنه خود منتشر کرد بیشتر است.
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هزار واحد مسکن مهر پرند
باقی مانده است

محسنوطنخواهیمدیرعاملشرکتعمرانشهرجدید
پرند با تأکید بر اینکه تمام واحدهای نیمه تمام مسکن مهر
پرند تا شهریور۹۸احداث میشوند ،گفت ۲۵:هزار واحد
مسکن مهر پرند باقی مانده که برای تکمیل این ۲۵هزار
واحد۲۲۰،میلیارد تومان سهم آورده متقاضیان است.

۶۰

میلیونیوروزیانشرکتهای
فرانسویازتظاهراتجلیقهزردها

شماری از شرکتهای بزرگ فرانسوی روز
پنجشنبه اعالم کردند از اعتراضات جنبش جلیقه
زردها در مجموع تاکنون  ۶۰میلیون یورو خسارت
دیدهاند.روز پنجشنبه در پی اعالم این خبر ارزش
سهام این شرکتها در بازار بورس افت کرد.
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میلیوندالربرایسامانههای
نوین آبیاری در بودجه98

علیمراد اکبری معاونت امور آب و خاک وزارت جهاد
کشاورزی از پیشنهاد اختصاص 300میلیون دالر منابع
از صندوق توسعه ملی برای سامانههای نوین آبیاری در
بودجه سال آینده خبر داد و گفت 90:تا  95درصد لوازم
و تجهیزات آبیاری تحت فشار در کشور تولید میشود.

دو سناریوی «اکونومیست» برای راهی که پیش روی دالر امریکا وجود دارد

روزهای بد دالر
ریحانه یاسینی
خبرنگار

دالر روزهــای خوبــی را در جهــان
نمیگذراند .شــرایط جهانی بهشــکلی
پیــش رفته اســت کــه تحلیلهــا درباره
افــت ارزش و ســقوط آن هر روز بیشــتر
میشــود .هفتــه نامــه اکونومیســت در
شماره این هفته خود یکی از مهمترین
گزارشهایش را به دالر اختصاص داده
و در تیتــر آن آورده اســت« :دالر چطــور
ســقوط میکنــد؟» ایــن جملــه ،تمــام
ایــده این گزارش تحلیلی اکونومیســت
را شــکل میدهد که معتقد است نحوه
افتــادن دالر ،وضعیت بازارها را شــکل
خواهد داد .در بخشــی از این گزارش که
متــن کامل آن در ادامه میآید ،نوشــته
شــده اســت« :چگونگــی ســقوط دالر را
اتفاقهــا شــکل میدهنــد و ایــن را هم
کــه اتفاقها چطــور پیش بروند ،شــکل
سقوط دالر تعیین میکند!»
ëëاهمیت شکل سقوط!
ممکــن اســت در طــول تعطیــات
کریســمس بعضیهــا فیلــم «شــیر در
زمســتان» را دیــده باشــند .پیتــر اوتــول
در نقــش هنری دوم یکی از پادشــاهان
انگلستان و کاترین هپبورن در نقش النا،
همســر او بودند .پادشــاه هنــری به این
نتیجه میرسد که هیچ کدام از پسرهایی
کــه او از النا دارد ،وارث مناســبی برایش
نیســتند و تمامشان را به مرگ محکوم
میکنــد .پســرها در ســلولی زندانــی
میشــوند و زمانی که پدرشــان نزدیک
میشــود ،ریچارد یکی از پســرها تالش
میکنــد که حالت ترس بــه خود نگیرد
و از ترس دوال نشــود .یکــی از برادرانش
او را مســخره میکند و میگوید«:روشی
که کسی میافتد ،هیچ اهمیتی ندارد».
ریچارد پاســخ میدهد«:زمانی که همه
چیز فقط سقوط است ،اهمیت دارد».

حــاال ســرمایهگذاران میتواننــد از ایــن
نصیحت برای سرنوشــت دالر استفاده
کننــد؛ آن هــم در یــک دوره زمانــی
پرنوســان بــرای بازارهای مالــی که دالر
در برابــر بیشــتر ارزها در ســال 7 ،2018
درصد رشــد کرده اســت .یکی از اصول
قــوی تجــارت خارجــی ایــن اســت کــه
چیزهای رو بــه افزایش ،در نهایت باید
پایین بیایند .وقتــی که این تمام چیزی
اســت که باقی مانده ،شــیوه ســقوط آن
بسیار بااهمیت است.
حالــت خرســی بــازار بــرای دالر(بــه
وضعیت خطرناک اطالق میشود) به
این خاطر است که رشد تولید ناخالص
داخلــی در امریکا کاهش خواهد یافت.
ســال گذشــته ،رشــد اقتصــادی آنها به
خاطــر کاهــش مالیاتهــا باال رفــت اما
این محرکها بزودی اثرشان را از دست
میدهنــد و افزایــش نــرخ بهره توســط
فدرال رزرو مؤثرتر خود را نشــان خواهد
داد .قیمت پایینتر نفت هم یک عامل
اساســی اســت که به ســرمایه گذاریها
در شــیل امریــکا ضربه میزنــد اما یک
مزیت برای کشــورهای واردکننده نفت
در اروپا و آسیاســت .بــازار بورس امریکا
هم نسبتاً مهم اســت .به طور خالصه،
یک دوره استثنایی برای اقتصاد امریکا
به پایان رســیده اســت .دالر هم مجبور
است که زمینش را از دست بدهد.
امــا هنــوز زمــان آن فرانرســیده اســت.
در مــاه نوامبــر ،منصــور محیالدیــن از
بازارهــای  NatWestســه پیــش شــرط
بــرای چرخــش قاطــع دالر تعییــن
کرد«:یــک وقفــه توســط فــدرال رزرو،
معاملــه با چیــن بــرای پایــان دادن به
جنگ تجاری و نشانههایی از رشد باالی
اقتصاد اروپا» مــورد اول در حال حاضر
چیزی کمتــر از یک مانع اســت .رئیس
فــدرال رزرو ،جرمــی پــاول در  4ژانویــه
اشاره کرده اســت که شاید افزایش نرخ

بهــره را متوقف کننــد .مذاکرات تجاری
با چین از ســر گرفته شــده اما دادههای
اقتصــادی اروپا ضعیف باقی ماندهاند.
نــرخ بهره در امریکا شــاید بیــش از این
افزایــش پیدا نکنــد اما به هــر حال این
نــرخ از ژاپن یا منطقه یورو باالتر اســت.
در ایــن شــرایط ،دالر داشــتن هنــوز هم
رضایتبخش و جذاب است.
ëëدو سناریو برای دالر؛ ثبات و سقوط
این شرایط چطور میتواند تغییر کند؟
در حالــت کلــی دو ســناریو وجــود دارد.
در ســناریوی اول ،جنگ تجاری شــروع
بــه پراکنــده شــدن در مناطــق مختلف
میکنــد ،کاهــش مالیاتها و سیاســت
پولــی آزادتــر در چیــن باعــث افزایــش
هزینههــای بخش خصوصی میشــود.
این مســأله ســایر اقتصادهای آســیایی
را هــم تحریک میکند که بــه نوبه خود
باعــث افزایــش فعالیــت در منطقــه
یورو میشــود؛ منطقهای که بشــدت به
فعالیــت اقتصادهــای نوظهور وابســته
اســت .بازدهــی اوراق قرضــه از انتظــار
باال رفتن نرخ بهره افزایش پیدا میکند
امــا آنها در امریکا ســقوط میکنند؛ چرا
کــه تاجــران نــرخ قیمتهــا را کاهــش
میدهنــد .دالر در برابــر یــورو ریــزش
میکنــد .برگزیت(خــروج انگلســتان از
اتحادیــه یــورو) ارزش پونــد را افزایــش
میدهــد .ســرمایهها در جســت و جوی
بازگشــت بهتــر بــه ســمت بازارهــای
نوظهور کشــیده میشــوند .بازار ســهام
بویــژه در خــارج از امریــکا نیــروی تــازه
میگیــرد .همــه یــک نفــس راحــت
میکشــند .دوباره همه چیز شبیه 2017
میشود.
اما در ســناریوی دوم ،شکاف رشد تولید
ناخالــص داخلــی بیــن امریــکا و دیگــر
نقــاط کاهش مییابد .اما در این حالت
این مســأله فقط به خاطر کاهش رشــد
امریکاســت نــه بهتــر شــدن اوضــاع در

خوشبینی بازار نفت به توافق کاهش تولید اوپک

قیمت نفت در اوج قله یک ماهه
عطیه لباف
خبرنگار

 12روز از آغــاز ســال جدیــد میــادی
میگذرد و در این مدت قیمت نفت خام
بیش از  8دالر رشــد داشــته است؛ یعنی
حدود  12درصد افزایش .بیشــترین رشد
قیمت هم مربوط به آخرین هفته کاری
بازارهــای جهانی نفت خام اســت که در
پایان آن قیمت هر بشــکه نفت خام بار
دیگر از مرز  61دالر عبور کرد و به باالترین
رقم در یک ماه اخیر رسید .سرعت باالی
رشــد قیمت نفت خــام در ابتدای ســال
 2019برخــاف تحــوالت مــاه هــای آخر
 2018و پیشبینیهایی است که از سوی
فعاالن بازار و کارشناسان مطرح میشد.
قیمــت نفــت خــام در پایان ســال 2018
حدود  53دالر برای هر بشکه بود.
البتــه بــا رشــد  12روزه قیمتهــا کــه
در نتیجــه کاهــش تولیــد نفــت اوپــک
پــاس ،مذاکرات تجــاری امریکا و چین
و همچنیــن مالیم شــدن مواضع بانک
مرکــزی امریــکا در خصــوص افزایــش
نرخهــای بهره و دلگرمــی معاملهگران
نفــت رقــم خــورده اســت ،نمیتــوان
انتظار جهش قیمت نفت خام در سال
 2019را داشــت .چراکــه هنــوز بازارهــا با
مــازاد عرضــه مواجهانــد و پیشبینیها
نیــز از افزایش عرضه نفت غیرمتعارف
امریــکا و کنــد بــودن رشــد تقاضــا خبــر
میدهنــد .این درحالی اســت که امریکا
هم بــرای افزایش تولید نفت گران خود
به قیمتهای باالتری نیاز دارد.
ëëاطمینان عربستان از موفقیت پیمان
اوپکوغیراوپک
عربستان ســعودی که بهدنبال نفت

 80دالری بــرای تأمیــن کســری بودجــه
خود در سال  2019است ،با جدیت در پی
اجــرای توافق کاهش تولیــد  1.2میلیون
بشــکهای اوپــک و غیــر اوپــک در  6مــاه
نخســت ســال اســت .در این راستا خالد
الفالــح ،وزیر انرژی عربســتان ســعودی
میگویــد« :از موفقیــت پیمــان اوپــک و
غیراوپک مطمئن هستم .توافق کاهش
تولیــد اوپک و غیراوپک ،توازن را در بازار
نفــت برقــرار خواهــد کــرد ،مگرایــن که
اتفاق غیرمترقبــهای روی دهد .احتمال
نیاز به اقدامات بیشتر از ســوی اوپک و
متحدانش در آینده منتفی است .اکنون
هم شرایط بازار نسبت به چند هفته قبل
بهتر شده اســت ».این موضوع را پایگاه
خبــری رویتــرز بــه نقــل از او اعــام کرد.
ســهیل المزروعی ،وزیــر انــرژی امارات
متحده عربی نیز که کشورش با عربستان
متحد است ،اخیراً اظهار کرد :بازار نفت
در مســیر بازیابی تعادل خود قــرار دارد
و توافــق میــان اوپــک و غیراوپــک برای
کاهــش تولید  ۱.۲میلیون بشــکه در روز،
برای دســتیابی به هدف مذکور در نیمه
اول سال  ۲۰۱۹کافی خواهد بود.
اوپک پالس که شامل تولیدکنندگان
اوپــک و غیراوپــک از جملــه روســیه
اســت ،در هفتم دسامبر موافقت کردند
تولیدشــان را در نیمه اول ســال  ۲۰۱۹به
میزان  ۱.۲میلیون بشــکه در روز از سطح
تولیــد اکتبــر ســال  ۲۰۱۸کاهــش دهند.
سهم اوپک از این کاهش تولید  ۸۰۰هزار
بشکه در روز است.
طبق نظرسنجی «اساند پی گلوبال
پالتــس» ،تولیــد نفــت اوپــک در مــاه
دســامبر بــه میــزان  ۶۳۰هزار بشــکه در
روز کاهــش یافتــه و بــه  ۳۲.۴۳میلیــون

بشــکه در روز رسید که پایینترین میزان
در شــش ماهه اخیر بود .ایران ،ونزوئال و
لیبی از این کاهش تولید معاف اند.
ëëتهدیدجدیبراینفتدرسال۲۰۱۹
هفته گذشته مذاکرات تجاری امریکا
و چیــن پــس از ســه روز بــدون اعــام
نتیجــهای رســمی پایان یافــت .هرچند
کــه دونالــد رئیس جمهــوری امریــکا در
پیامی کوتاه گفته بــود «مذاکرات خیلی
خوب دارد پیش مــیرود ».و ویلبر رأس
وزیر بازرگانی امریکا ،نســبت به رسیدن
نتیجــه ابــراز خوشبینــی کرده بــود؛ اما
بازهم پیشبینیها برای اقتصاد جهانی
درسالجاریمیالدیناامیدکنندهاست.
برای مثال جدیدترین گزارش بانک
جهانی ،یک چشــمانداز تیــر ه از اقتصاد
جهانــی در ســال  ۲۰۱۹به تصور کشــیده
اســت .ایــن موضوع بــرای بــازار جهانی
نفت خام چندان خوشایند نیست .چرا
کــه تقاضا بــا کاهش یا کند شــدن رشــد
مواجه خواهد شد.
بانک جهانی در گزارش «چشمانداز
اقتصــاد جهانــی» با اشــاره بــه آمارهای
مختلف شــامل ضعیف شــدن تجارت
و ســرمایهگذاری بینالمللــی ،ادامــه
تنشهــای تجــاری و آشــفتگی مالی در
بازارهــای نوظهــور طی یک ســال اخیر،
نتیجــه گرفته که ابرهای طوفانی بر ســر
اقتصاد جهان سایه افکندهاند .در نتیجه
رشــد اقتصــادی در بازارهــای نوظهــور
امســال ثابــت خواهد مانــد در حالی که
مجموع رشد اقتصاد جهانی ضعیفتر
از پیشبینیهای قبلی خواهد بود.
شــرایط بــه گونــهای اســت کــه
بررســیهای بانــک جهانــی فضــای
خوشبینانــه ناشــی از بهبــود روابــط

منبع :اسپوتنیک

پایهگــذاری مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص
ادامه از
صفحه اول مصلحت نظام در ســال  1368نیــز یکی از ابتکارات بنیادین و
بیبدیل اوست که با هدف ایجاد پل ارتباطی میان دستگاههای
اجرایی و بدنه دانشگاهی کشور صورت پذیرفت.
ب) کالننگری
کالننگــری در آرا ،دیدگاههــا و رفتار آیتاهلل هاشــمی بــا فراجناحی بودن معنا
مییابد .ایشان همواره کلیت نظام را میدیدند و حفظ کیان نظام برای ایشان مهم
بود و دقیقاً به همین دلیل وارد مناقشات سیاسی چپ و راست نمیشدند و همواره
در میان جناحها بهعنوان چهرهای قدرتمندشناخته شده و عمل میکردند.
وحدتگرایــی و دوری از مناقشــهگرایی یکــی دیگــر از شــاخصههای اصلــی این
رویکــرد به شــمار مــیرود ،بهنحوی کــه در درگیریهــا و اختالفات سیاســی داخلی
نقش میانجی را میان جناحهای سیاســی ایفا میکردند .بررسی خاطرات آیتاهلل
هاشــمی و روایت مســئوالن وقت بویژه در دهه  60بخوبی نشــان میدهد که ایشان
نقش توازندهنده دو گروه سیاسی در کشور را بهخوبی ایفا میکردهاند.
اخالقگرایی ایشــان نیز در این قالب قابل تبیین و تشــریح اســت .از ویژگیهای
بــارز ایشــان عــدم تخریــب مخالفان و پرهیز از افشــاگری نســبت به آنــان ـ حتی در
بدترین شرایط ـ بود.
ج)اعتدال گرایی /میانهروی و اعتدال منش آیتاهلل هاشمیرفسنجانی بود ،به
نحوی که همه نحلههای فکری و جریانهای سیاسی میتوانستند با آقای هاشمی
همراهــی و همــکاری داشــته باشــند از ایــن منظر آقــای هاشــمی را میتــوان «پدر
اعتدالگرایــی در ایــران» نامید؛ چراکه اســتفاده از تمام ظرفیتهای سیاســی را در
دستور کار خود قرار داده بود.اساساً آقای هاشمی خود را فارغ از هرگونه دستهبندی
و جناحبندیهای سیاســی میدانست؛ چنانکه در گفتوگویی که خرداد سال  94با
خبرگزاری ایسنا داشت ،بیان کرد که خصلت اعتدالی خود را از قرآن گرفته و با تدبر
در قرآن به این نظر و عقیده رســیده اســت.اگر خواســته باشیم شاخصههای ابعاد
سهگانه الگوی مدیریت استراتژیک در نظر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را بهصورت
خالصه و تیتروار مرور کنیم ،شاید بتوان چنین تصویری به دست داد:
الــف) آیندهنگــری .1 /جســارت و قــدرت تصمیمگیــری بــرای اتمام جنــگ.2 .
مدیریت مســأله جانشــینی بعد از امام(ره) و اســتقرار ثبات و آرامش .3نهادسازی
وکادرســازی .4آگاهــی عمیــق نســبت بــه تحــوالت منطقــهای و بینالمللــی .5
اجماعســازی میان نیروهای انقالب  .6توجه اساســی به آموزش در فرآیند توســعه
ملی
 در بعد آموزش :تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی در بعد پژوهش :تأسیس مرکز تحقیقات استراتژیکب) کالننگــری .1 :فراجناحی بودن  .2وحدتگرایی  .3دوری از ســلیقهگرایی .4
میانجیگــری  .5اخالقگرایــی (عدم تخریب و افشــاگری)  .6ترجیح منافع ملی بر
منافع فردی  .7نفی افراطیگری
ج) اعتدالگرایی .1 /استفاده از جناح های مختلف در دولت سازندگی  .2مالک
قراردادن اعتدال درشعار وعمل .3قدرت ارتباط با مردم و نخبگان  .5انعطاف در
رفتار و گفتار  .6منطقی بودن و قدرت اقناع سازی
درشــرایط کنونــی که ایــران در معرض تهدیــدات روزافزونی از طرف دشــمنان
قرار دارد ،مدیران و مسئوالن کشور با بازخوانی و تدبر در آرای آن بزرگوار ،نسخهای
رهاییبخــش برای تداوم عزت و اعتالی میهن اســامی بیابنــد و بدان عمل کنند.
روحش شاد
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تحلیلگــران در جی پی مــورگان به ســرمایهگذاران نگران
توصیــهمیکننــدکهبــاخریــدین،فرانــکســوئیسوطال،
نیم نگاه داراییهایشــان را بیمه کنند .اگر سقوط تنها چیِز باقی مانده
است،بسیارمهماستکهچیزنرمیبرایافتادنرویآنوجودداشتهباشد.
کیــت جکز از Société Généraleیک بانک فرانســوی میگوید«:مســیر دالر در
برابرارزکشــورهایثروتمندبهکاهشرشــددرامریکابســتگیدارد.اگرایناتفاق
ناگهانیبیفتد،دالردربرابرینسقوطمیکند.اگرایناتفاقتدریجیباشد،دالردر
برابریوروسقوطمیکند».
کشــورهای دیگــر .مناقشــات تجــاری
تشدید میشــود .تداوم روند بیثباتی و
نااطمینانی به این معناست که برنامه
کاهــش مالیاتهــا در چیــن بــه جــای
خوبی نرسیده اســت .ضعف بیشتر در
چین باعث میشــود که دیگر بازارهای
نوظهــور هم دچــار تزلزل شــوند .نقطه
نــرم در اقتصــاد منطقــه یــورو بهنظــر
میرســد که موقتی نیست بلکه بازتابی

از تقاضــای ضعیــف صــادرات اســت.
داراییهــا در همه جا در خطر هســتند.
دالر بشــدت در برابــر یــن و فرانــک
ســوئیس ســقوط میکند .یورو ضعیف
میماند .کمبود ارزهای امن هم باعث
میشود که قیمت طال افزایش یابد.
اینکــه واقعیتهــای بــازار به کــدام یک
از ایــن ســناریوها نزدیــک باشــد ،به این
بســتگی دارد که در چین چه اتفاقهایی

بیفتند.معاملهتجاریباامریکامیتواند
محرکی قوی باشــد و ارزهای کشــورهای
نوظهــور را در برابر دالر باال بکشــد .کیت
جکــز از  Société Généraleیــک بانــک
فرانســوی میگوید«:مســیر دالر در برابر
ارز کشــورهای ثروتمنــد به کاهش رشــد
در امریــکا بســتگی دارد .اگــر ایــن اتفاق
ناگهانــی بیفتد ،دالر در برابر ین ســقوط
میکنــد .اگر ایــن اتفاق تدریجی باشــد،
دالر در برابر یورو سقوط میکند».
چگونگی ســقوط دالر را اتفاقها شــکل
میدهند و این را هم که اتفاقها چطور
پیش بروند ،شــکل ســقوط دالر تعیین
میکند .تحلیلگــران در جی پی مورگان
به سرمایهگذاران نگران توصیه میکنند
کــه با خرید ین ،فرانک ســوئیس و طال،
داراییهایشــان را بیمه کنند .اگر سقوط
چیز باقی مانده اســت ،بسیار مهم
تنها ِ
است که چیز نرمی برای افتادن روی آن
وجود داشته باشد.

نمودارقیمت نفت خام در یک ماه اخیر (دالر بر بشکه)

تجاری امریکا و چین و تأثیرش بر بازار
نفــت را نیز زیر ســؤال میبــرد .به این
ترتیــب که حتــی صلح امریــکا و چین
برای پایان بخشــیدن به جنگ تجاری
ممکن اســت برای جلوگیــری از کندی

اقتصاد جهانی کافی نباشد.
امــا با وجــود این در روزهــای اخیر
بــازار نفــت تمامی ایــن عوامل منفی
را نادیــده گرفــت و قیمــت نفت خام
برنــت روز گذشــته و در زمــان تنظیم

ایــن گــزارش در پایــان معامــات
هفتگــی 61دالر و  68ســنت بــرای هر
بشــکه بــود .نفت خام وســت تگزاس
اینترمدیت نیز به  52دالر و  31ســنت
در بشکه رسید.

آینده نامعلوم برای نفت ایران
قیمت نفــت خــام در روزهــای اخیر بر
مــدار صعود قرار گرفتــه و از مرز  61دالر
یادداشت در بشــکه عبــور کرده اســت .ایــن اتفاق
در حالــی رخ داده که طــی ماههای آخر
سال  2018قیمت هر بشکه نفت خام از
باالی  80دالر به کمتر از  50دالر ســقوط
کرد و مجدداًدر به کانال 50دالر بازگشته
نرسیقربان
کارشناس بود .نوسانات شــدید قیمت نفت خام
بینالملل انرژی در ایــن ماههــا چندان معمول نیســت
و از یــک شــرایط خــاص بــر بــازار نفت
خبر میدهد .ســایر بازارهای مالی نیز نوســانات شــدیدی
را در ماههــای اخیر تجربه کردهاند و حرکات تند سینوســی
قیمتها و ارزش سهام در بازارها بر بازار نفت نیز اثر داشته
اســت .با این حال اوپک امیدوار اســت که بــا اجرای توافق
کاهش تولید بتواند مقابل این نوسانات و تأثیر چشم انداز
منفی اقتصاد جهانی بایســتد و به حفظ قیمتهای نفت

خام در یک بازه  60تا  70دالر کمک کند .بهنظر میرسد که
با توجه به اتفاقات جاری در بازار نفت ،میانگین قیمتها
برای ســالجاری میالدی بشــکهای  65تا  70دالر باشد .هر
چه قیمتها به 70دالر نزدیکتر شود ،تولیدکنندگان نفت
خام از جمله ایران سود بیشتری خواهند برد .اما با این حال
تکلیف بازار نفت خام ایران مشخص نیست .ایران بهدلیل
تحریمهــا نمیتوانــد پیشبینیهای خوشــبینانهای برای
درآمدهای نفتی خود برای ســالجاری میالدی ارائه دهد.
امریــکا با وجود معافیتهایی که بــه  8خریدار نفت ایران
داده اســت ،بازهم روی مشــتریان فشــار میآورد که خرید
خود را به مرور و در طی دوره معافیت محدود و حتی صفر
کننــد .هرچند که بعید اســت امــا اگر پیــش از دوره تعیین
شده سازوکار دقیق کانال مالی جدید ایران و اروپا تعیین و
اجرایی شــود ،میتوان به حفظ میزان صادرات نفت خام
در محدوده  1.5میلیون بشــکه در روز امید داشــت .در غیر
این صورت شرایط خیلی به نفع ایران نخواهد بود.

