
 

 همقدم

 در روسوی   حضورر  با اوپک غیررسمی نشست برگزاری

 و روسوی   ترافو    درباره ی زیادیها زنی گمان  الجزیره،

و تواییر نن   نفتوی  فریز اجرای سر بر سعردی عربستان

پیشوتر  . بو  وجورد نورده اسوت   بر مرضع نفتی ایوران  

 بوازار  تثبیت برای اعالم کرده بردند روسی  و ستانعرب

 موااکره  ترلیود  افزایش ترقف طرح جزئیات روی نفت،

 و عربسوتان  نفوت  وزرایدر این راسوتا نیوز   . کنند می

 هوانژووی  در بیسوت  گوروه  اجوال   حاشی  در روسی 

ک  در  بردنکت  قابل مالحظ  این . داشتند دیدار چین

دیدار هانژووی، پیرو اظهارات والدیمیر پورتین رئوی    

جمهرری روسی  درباره لوزوم معافیوت ایوران از فریوز     

نیوز اظهوار    روسوی   انوریی  وزیور الکساندر نراک نفتی، 

 ها تحریم از قبل ترلید سطح ب  بتراند باید ایران داشت

با این حوا  وزرای انوریی عربسوتان و مسوکر      برگردد

 .  ترانستند یک بیانی  مشترک صادر کنند

با وجرد شکست طرح فریز قبلی ب  دلیول  اکنرن 

و حمایت روسی  از اسوتثنا   ادعای عربستان علی  ایران

، این سرا  قابول طورح اسوت    بردن ایران از فریز نفتی

 ،تاز توداوم موااکرا   های روسیه اهداف و انگیزهک  

 با وجرد پافشاری عربستان بر مرضع قبلی چیست؟  

 شرایط حاکم بر مذاکرات فریز نفتی

 کننده ترلید بزرگ کشررهای ترلید سقف تثبیت طرح

 اقتصوادی  ادبیات در ک  اوپک از خارج و اوپک در نفت

 سا  نخست نیم  در، شده مرسرم نفتی فریز ب  جهان

 طرحوی  عنران نهایت در اما شد مطرح میالدی 2016

 وضوعیت تثبیوت   . با ایون حوا ،  ب  خرد گرفت را ناکام

 نفوت  جهوانی  بازارهوای  درونموای  و بهای اندک نفوت 

 سا  جواری بوار دیژور    پایانی های ماه در تا شد باعث

اولوین نتیجو  انتشوار     برگردد، نفت بازار ب  فریز طرح

دربواره کواهش    نفتوی جهوان   غور  هوای  خبر مااکره 

در بهوای جهوانی   و مرقوت  کرچوک   جهش یک ترلید،

کارشناسان معتقدند اگر نشسوت الجزایور   اما  برد. نفت

دستاوردی در زمین  تراف  برای فریز نفتی ولر گام بو   

گام داشت  باشد، این جهش موی ترانود بیشوتر باشود.     

کنود،   را تقریوت موی   پویش بینوی  دلیل جانبی ک  این 

در . افزایش تقاضا همزمان با نغواز فصور  سورد اسوت    

 و قابلیوت  ایون  نهایوت  در اتفوا   دو ایون  مجمرعواقع 
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 هوای  قیموت  و شرایط در را نفت نرخ ک  دارد را قدرت

. اما این اتفوا  بویش   ببرد باال دالر 60 حداقل ب  فعلی

 از هم  منرط ب  تراف  روسی  و عربستان است. 

عربستان همچنوان بور لوزوم مشوارکت ایوران در      

 روز سوعردی  عربسوتان  .تراف  برای فریوز اصورار دارد  

چهار روز قبل از نشست الجزایور  ( سپتامبر 2۳) جمع 

 کورد  اعوالم  نفتوی،  فریوز  اجورای  برای را خرد نمادگی

 نفوت  اسوتخراج  ظرفیوت  بایود  ایرانمشروط ب  اینک  

 محودود  روز در بشک  هزار 600 و میلیرن ۳ تا را خرد

فظی روسی ، مرضع های ل اما با وجرد حمایت دارد. نژ 

ب  ویووه اینکو    رسد.  تر ب  نظر می مسکر کمی پیچیده

 روسوی   انوریی  وزیردر نستان  نشست، الکساندر نراک 

می گرید هیچ طرح رسومی بورای فریوز نفتوی وجورد      

 ندارد.

 شرایط نفتی روسیه

 سوقرط  از را ضرب  بیشترین اخیر، سا  دو طی روسی 

هوای   ب  دلیل همزمان شدن با تحریم نفت جهانی نرخ

 بوا  کشورر  ایون  چنود  هور  .اسوت  شوده  متحمول غرب 

 پیودایش  جلوری  حودی  توا  ترانسوت   مرقتی های طرح

 صوررت  هور  در اموا  بژیورد  را اقتصوادی  داخلی بحران

 اقتصوادی  و سیاسوی  اقتودار  ترانود  موی  روند این ادام 

 بو   هوم  ها رو  .کند مراج  جدی خطری با را روسی 

 و دارنود  نیواز  شدت ب  دالری نفت 20افزایش حداقل 

 2017 سوا   از قبول  توا  مانده باقی فرصت در بایدهم 

 هوای  قیموت  از ای سوال   پنج حداقل انداز چشم بترانند

 .  کنند ترسیم را متعاد 

با ترج  ب  سراب  مشاب  و رونود فعلوی ترلیود    اما 

ها با وجورد مراضوع    رسد رو  ب  نظر مینفت روسی ، 

اعالمی درباره فریز نفتی، ب  دلیل حفظ مرقعیت خورد  

 ب  .بکاهند ترلیدشان فعلی باالی ارقام ازحاضر نباشند 

 ،روسوی   فدرا  دولت نمار گزارش منابع روسی از اداره

 روزانو   مترسوط  طورر  بو   جورالی  مواه  در کشورر  این

 اسوت  کورده  ترلید روز در نفت بشک  میلیرن 10.597

 120 حودود  عربسوتان  ترلید مترسط با مقایس  در ک 

 مواه  در عربسوتان . اسوت  برده باالتر روز در بشک  هزار

 نفت بشک  هزار 1.477 روزان  مترسط طرر ب  جرالی

اما این رونود صوعردی ترلیود    . 1ه بردکرد ترلید روز در

نفت روسوی  از مواه جورالی در مواه هوای نگرسوت و       

 معواون  مرلردتسور،،  کریول سپتامبر نیز ادام  داشت. 

 ترلیود  داد خبور سوپتامبر نیوز    20 روسوی   انریی وزیر

 میوزان  بواالترین  ب  تا این تاریخ کشرر این نفت روزان 

در  .رسوید  بشوک ،  هزار 750 و میلیرن 11 یعنی خرد،

انود ایون کشورر     همین حا  منابع روسی گوزارش داده 

 دالری 40 نفوت  بینوی  پویش برنام  بردج  خورد را بوا   

 تنظیم نمرده است.  2017 سا  برای

 اهداف روسیه جمعبندی درباره 

رسود هود،    ، بو  نظور موی   ترج  ب  شرایط یاد شدهبا 

بویش از ننکو    های اخیر  روسی  از مشارکت در نشست

باشد، نزمرن امکان وارد کردن شرک فریز نفتی مسال  

 ظرفیوت  شوک  بوی  روسوی  ب  نمردار بهای نفت است. 

، اموا  دارد نفوت  بوازار  در شرک یک ایجاد برای زیادی

تجرب  نشوان داده ایون کشورر بو  سوختی حاضور بو         

الکساندر نراک، وزیر انریی کاهش ترلید است. اگر چ  

گرید اعتماد خربی بین روسی  و عربسوتان   روسی ، می

های بازار انوریی شوکل گرفتو  از     برای پاسخ ب  چالش

بوا  ، جمل  برای محدود کردن سطح ترلید و فریز نفتی

این حا  شرایط پیش از نشست الجزایر چنین چیوزی  

                                                           
 10.447 روزانو   یوئون  ماه در عربستان جرالی ماه خال، بر .1

 10.1۳6 از بواالتر  کو   کورد  ترلیود   روز در نفوت  بشک  میلیرن

 .برد روسی  روز در بشک  میلیرن
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 انریی وزیرک   حالی درضمن اینک  دهد.  را نشان نمی

 در شوورکت بوورای را رو  هیئووت اسووت قوورار روسووی 

 سرپرستی اوپک رسمی غیر نشست و الجزایر مااکرات

گفتو    CNBCدر گفتژر بوا   روسی  بازرگانی وزیر، کند

 افوزایش  مرجو   نفتوی  فریوز  طرح است، معتقداست 

 .شرد می نفت قیمت کاهش متعاقباً و شیل نفت ترلید

ب  هر حا  امکان تراف  نفتی نیوز کوامال منتفوی    

نشست الجزایر احتماال بتراند یک تراف  مرقت نیست. 

 نشست اصولی اوپوک در نبوان مواه    را تا زمان برگزاری 

 .ایجاد کند

در مجمرع اهدا، سیاسی و اقتصوادی روسوی  از   

کت در تداوم مااکرات فریوز نفتوی را موی توران     مشار

 چنین بر شمرد:

 اهداف اقتصادی:

امکان سنجی فریز نفتی و یا تکان دادن بهای . 1

فریز نفتی و افزایش بهای نن ولر در مدت کرتاه نفت: 

تراند یک دستاورد ایدئا  برای ترلیدکنندگان نفت  می

هوای   جهان باشد. اما اگر این هد، تحق  نیابد شورک 

وارده ب  بهای نفت نیز بورای ایون کشوررها کو  در دو     

انود مفیود    سا  اخیر نفوت ارزان بو  بوازار ارائو  کورده     

 خراهد برد.

دهد ب  دلیول   شرایط نشان می تقویت روبل:. ٢

نقش و جایژاه نفت در صوادرات روسوی ، ارزش روبول    

 روسی  ب  شدت وابست  ب  بهای نفت است.

افوزایش تمایول    افزایش قدرت چانه زنیی: . ۳

خریووداران نفتووی روسووی  بوو  لحووای شووروط مووالی و  

تراند از اهدا، مسکر بورای   غیرمالی این کشرر نیز می

تداوم مااکرات نفتی باشد ک  بیم و امیودهای زیوادی   

 کند. در بازارهای جهانی ایجاد می

 اهداف سیاسی: 

هیای   نشان دادن تمایل به همکاری در پیروهه . 1

همکواری ایوران و   ممکن میان روسیه و عربستان: 

روسی  در سرری ، تاییر منفی در روند رو ب  رشدی ک  

در روابط مسکر و ریاض پ  از روی کار نمدن پورتین  

ایجاد شده، وارد کرده است. ایون در حوالی اسوت کو      

روسی  با تمام اختال، هوا بوا ریواض، عربسوتان را بو       

ی بیند ک  غیور قابول چشوم    ای م عنران بازیژر منطق 

پرشووی اسووت. بنووابراین طبیعووی اسووت روسووی  از هوور 

فرصتی برای طراحی یک پرویه مشترک با این کشورر  

 ایجاد کند.  

ارتقا موقعیت خود به عنیوان مییانجیگر   . ٢

طبیعتا بورای روسوی  کو  در     بین ایران و عربستان:

موواه هووای گاشووت  بحووث میووانجیژری بووین ایووران و  

کرده، بحث فریز نفتی نیز محملوی  عربستان را مطرح 

رابطو   برای ارتقا مرقعیت خورد در ایون میوان اسوت.     

زمان روسوی  بوا ایوران و روسوی  ایون کشورر را در        هم

ای قوورار داده کوو  خوورد را بوو  عنووران    شوورایط ویوووه

 گر بین تهران و ریاض معرفی کند. میانجی


