
تحري�م؛ مهم  تري�ن اب�زار سياس�ت خارج�ي 
امريكا طي ني�م قرن اخير بود كه موجب ش�ده 
اين كش�ور به برخي اهداف خود در كشورهاي 
جه�ان ب�ه وي�ژه در ح�وزه نف�ت دس�ت يابد. 
اياالت متحده نخستين كش��ور در جهان است كه 
از تحريم هاي نفتي عليه كش��ورهاي غيرهمسو و 
در اغلب كشورها – به جز ايران – توانست استفاده 

كرده است  به اهداف خود برسد. 
اتحاد جماهير شوروي در دهه 80 ميالدي يك مورد 
جالب و جذاب است؛ اين كش��ور در دوران جنگ 
سرد بخش مهمي از بودجه خود را به مسابقه هاي 
تسليحاتي و فضايي با امريكا اختصاص داده بود؛ اين 
رقابت دولت ريگان را واداشت تا با تحريم صادرات 
تكنولوژي هاي غربي به ش��وروي، توليد و صادرات 
نفت اين كش��ور با توليد 12/5 ميليون بشكه اي را 

هدف بگيرد. 
از آنجا كه كرملي��ن براي تثبي��ت و افزايش توليد 
نفت نيازمن��د تكنولوژي هاي غربي ب��ود، ريگان با 
سخت گيري هاي شديد خود مانع از اين مهم شد. 
آژانس مركزي اطالع��ات امريكا در س��ال 1979 
گزارش دقيقي از صنعت نفت شوروي تهيه و ارائه 
كرده بود كه وقتي ريگان رئيس جمهور امريكا شد 
به توصيه هاي افسران جنگ اقتصادي سيا عمل و 

تحريم هاي سختي را عليه شوروي تحميل كرد. 
  گزارشي براي تصميم گيري

در گزارش سيا مي خوانيم: صنعت نفت شوروي با 

چالش مواجه اس��ت. توليد نفت شوروي به سرعت 
)احتماالً تا اوايل سال آينده و حداكثر تا اوايل دهه 
1980( اوج خواهد گرفت. حداكثر سطح خروجي 
به دست آمده احتماالً بين 11 و 12 ميليون بشكه در 
روز باشد، اما اين  حداكثر سطح احتماالً براي مدت 
زمان طوالني حفظ نمي شود، با اين حال زماني كه 

كاهش يابد، كاهشي شديد خواهد بود. 
  شوروي ها 2 مشكل اساس�ي دارد؛ ذخاير 

و توليد 
با منع كش��ف ميدان هاي نفتي ب��زرگ نزديك به 
ميدان هاي كنوني، ذخاير با كاهش مواجه مي شوند؛ 
اگر تكنولوژي غربي در شوروي به كار گرفته نشود، 
چاه هاي نفتي آن آب ده ش��ده و توليد اين كش��ور 

افت مي كند. 
در طول دهه  آينده، اتحاد جماهير شوروي ممكن 
است نه تنها قادر به تأمين نفت اروپاي شرقي و غرب 
در مقياس كنوني نباشد، بلكه ممكن است مجبور 
به رقابت با نفت اوپك براي استفاده خود باشد. اين 
امر تغيير محسوسي از وضعيت كنوني است كه در 
آن صادرات نفت به غرب ساالنه 40درصد از مجموع 

درآمد ارزي شوروي را تأمين مي كند. 
از آنجا كه نس��بت ذخاير به خروجي كاهش يافته 
اس��ت، از اين رو حجم خروجي ش��وروي عمدتاً از 
ميدان هاي از نفس افتاده به دس��ت مي آيد. نتيجه  
اين امر تسريع نيازهاي حفاري است و تنها زماني 

كاهش مي يابد كه منابع جديد كشف شود. 

 با وجود اينكه اتحاد جماهير شوروي ذخاير احتمالي 
فراواني در قطب، شرق س��يبري و مناطق ساحلي 
دارد، با اين حال توسعه اين ذخاير حداقل يك دهه 
طول مي كشد. از اين رو در طول 8 تا  10 سال آينده 
تقريباً تمام خروجي شوروي از ميدان هاي موجود 
و از ميدان هاي جديد در مناط��ق توليدي موجود 

خواهد بود. 
از سال 1970 تقريباً تمام رش��د خروجي از غرب 
سيبري و عمدتاً از ميدان بزرگ ساموتلور به دست 
آمده اس��ت. برنامه هاي كنوني ش��وروي خواستار 
نگهداري مجموع خروجي تقريباً ثابت در غرب اورال 
و دو برابرسازي توليد در غرب سيبري است. به خاطر 
مشكالت فراوان، ما براين باوريم كه خروجي غرب 
اورال كاهش خواهد ياف��ت، در حالي كه خروجي 

غرب سيبري نمي تواند دو برابر شود. 
در س��ال 1976 تقريباً 60درصد از خروجي غرب 
س��يبري و تقريباً يك پنجم از توليد ملي از ميدان 
غول پيكر س��اموتلور به دس��ت آمده اس��ت. منابع 
شوروي نشان مي دهند كه اين ميدان در چند سال 
آينده به پيك توليد مي رس��د و اين س��طوح براي 
بيش از چهار س��ال حفظ نمي ش��وند. اين ميدان 
تاكنون تجاوز سريع آب را تجربه كرده است. سطح 
آب به 47 درصد در س��ال1975 رسيده و افزايش 
كميت س��يال )آب به عالوه نفت( بايد برداش��ته 
شود تا هرگونه كميت نفت به دس��ت  آيد. با وجود 
اينكه ميدان هاي جديدي در غرب سيبري كشف 

مي شوند با اين حال هيچ گونه ميدان بزرگي مشابه 
با ساموتلور مشاهده نشده است. 

  ايجاد مشكالت حفاري
اتحاد جماهير شوروي توانايي حفاري الزم را براي 
پيگيري همزم��ان برنامه هاي توس��عه و بهره وري 
مناسب ندارد. شوروي  تقريباً هزار و 600 دكل فعال 
دارد كه مشابه با اياالت متحده است. با اين حال از 
لحاظ متر حفاري شده، تالش شوروي تنها برابر با 

يك پنجم تالش امريكاست. 
سوابق حفاري ضعيف ش��وروي تا حدي در نتيجه  
اين واقعيت اس��ت كه 80 درصد از حف��اري آنها با 
دكل هاي حف��اري توربو انجام مي ش��ود كه براي 
حفاري عميق يا در محل هاي نرم مناسب نيستند. 
دسترس��ي بيش��تر به فناوري پيش��رفته  غربي و 
تجهيزات حفاري چرخش��ي به كاهش مشكالت 

حفاري شوروي كمك خواهد كرد. 
  چشم انداز بلندمدت تر

در بخش پاياني اين گزارش آورده شده است: زماني 
كه توليد نفت ديگر رش��د نكند كاهش زيادي در 
اقتص��اد داخلي اتح��اد جماهير ش��وروي و روابط 
اقتصادي بين المللي آن احساس خواهد شد. ميزان 
اين كاهش ها بدون تحقيق بيشتر مشخص نيست. 
حداقل برآورده سازي نيازهاي خود و نيازهاي اروپاي 
ش��رقي براي اتحاد جماهير شوروي دشوار خواهد 
بود. از ديدگاه بدبينانه تر، اتحاد جماهير ش��وروي 

خود به يك واردكننده  نفت تبديل مي شود. 
اينها موضوعات مهمي براي اتحاديه شوروي هستند. 
امروزه سه چهارم از نفت موردنياز توسط كشورهاي 
كمونيست اروپاي ش��رقي را توليد مي كند و بدون 
شك تمايل دارد تعديل سياسي و اقتصادي را حفظ 
كند. براي ساليان سال صادرات نفت به كشورهاي 
غيركمونيستي و عمدتاً در اروپاي غربي بزرگ ترين 

منبع ارز قوي اتحاد جماهير شوروي بوده است. 
  اعمال تحريم

با اي��ن گ��زارش، رونالد ري��گان تصمي��م گرفت 
تحريم هاي تكنولوژيكي را عليه ش��وروي اجرايي 
كند كه نتيجه اين تحريم ها براي شوروي غيرقابل 
جبران بود؛ افت توليد در ش��وروي از سال 1986 
شديد شد و س��االنه 9 درصد از ظرفيت توليد نفت 

شوروي از دست مي رفت. 
كشوري كه در سال 1985 روزانه 112/5 ميليون 
بشكه نفت توليد مي كرد، پس از سقوط قيمت نفت 
در س��ال 1986 با چالش��ي مواجه شد كه ظرفيت 
تولي��د نفتش را ت��ا زم��ان فروپاش��ي اتحاديه، به 
6ميليون بشكه در روز رسانده بود و همين موضوع، 
ش��رايط اقتصادي بدي را بر اين كش��ور حكمفرما 
كرده بود.  نكته مهم ت��ر در اين ب��اره، به كارگيري 
جاسوس��ان اقتصادي عليه شوروي توسط سيا بود 
و بر همين اساس، آژانس مركزي اطالعات امريكا 
هر ماه يك گزارش دقيق از وضعيت صنعت نفت و 
گاز شوروي آماده كرده و به مسئوالن سياسي دولت 

تحويل مي داد. 
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نفتي كه شوروي را سوزاند
دليل فروپاشي شوروي به استناد گزارش از طبقه بندی خارج شده سازمان سيا

با تحريم صادرات فناوري غربي به شوروي، توليد نفت اين كشور به سرعت كاهش يافت 
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 تعیین سیاست جدید نفتی
 در نشست  اوپك پالس 

ب�ا نزديك ش�دن ب�ه زم�ان نشس�ت وزي�ران اوپ�ك پ�الس، 
ابهام�ات درب�اره تصميم اي�ن گ�روه درب�اره سياس�ت توليد و 
همچني�ن آين�ده اي�ن تش�كيالت افزاي�ش پي�دا كرده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، تحليلگران بانك امريكايي گلدمن ساكس همزمان با 
آماده شدن وزيران نفت گروه اوپك پالس براي برگزاري نشست آتي و 
تعيين سياست توليد سال 2021، آينده اين گروه را زير سؤال بردند. 

گروه اوپك پالس ش��ماري از بزرگ ترين توليدكنندگان نفت جهان 
را دربرمي گيرد و قرار است از دوشنبه بحث درباره فاز بعدي سياست 

توليد نفت را آغاز كند. 
در اين كنفرانس مجازي توليدكنندگان اوپك و شركاي غيراوپك آنها 
درباره تمديد محدوديت عرضه در سال آينده به منظور تقويت قيمت ها 
و جلوگيري از اشباع عرضه با توجه به ضعيف شدن روند احياي تقاضا 

براي نفت مذاكره خواهند كرد. 
تحليلگران گلدمن ساكس در يادداشتي نوش��تند: با نزديك شدن به 
يك نشست ديگر وزيران اوپك پالس، ابهامات درباره تصميم اين گروه 
دوباره افزايش پيدا كرده است. فراتر از نتيجه اين نشست، نگراني هاي 

جديدي درباره آينده اين تشكيالت وجود دارد. 
روسيه و چند توليدكننده ديگر غيرعضو اوپك با اوپك كه 1۳عضو دارد 
در سال هاي اخير با هدف تقويت قيمت هاي نفت همكاري كرده اند. اين 
گروه همچنان نفوذ قابل مالحظه اي روي بازارهاي جهاني انرژي دارد، 

اما ديگر از قدرتي كه سابق بر اين شناخته مي شد، برخوردار نيست. 
اعضاي اوپك پالس در آوريل پس از روزها مذاكره با يك توافق كاهش 
توليد تاريخي موافقت كردند. اي��ن توليدكنندگان كاهش توليد 9/7 
ميليون بش��كه در روز را از اول م��ه به اجرا گذاش��تند، اما محدوديت 
عرضه خود را در اوت به 7/7 ميليون بشكه در روز تسهيل كردند و قرار 
بود از ابتداي س��ال آينده محدوديت عرضه خود را به ميزان بيشتري 

تسهيل كنند. 

توقف ریزش طالي جهاني 
قيمت ط�ال در معام�الت ديروز ب�ازار جهان�ي تح�ت تأثير افت 
ارزش دالر از پايين تري�ن ح�د چهار م�اه اخير كه روز سه ش�نبه 
به آن س�قوط كرده ب�ود، اندكي فاصل�ه گرفت و افزاي�ش يافت. 
به گزارش ايس��نا، بهاي هر اونس طال براي تحوي��ل فوري 0/1 درصد 
افزايش يافت و به هزار و 809 دالر و 41سنت رسيد. بهاي معامالت اين 
بازار روز سه شنبه به هزار و 800 دالر سقوط كرده بود كه پايين ترين 

ركورد در چهار ماه اخير بود. 
در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال 0/2 درصد افزايش يافت و به 
هزار و 807 دالر و 60 سنت رسيد. بهاي معامالت اين بازار شب گذشته 

با 1/8 درصد كاهش، در هزار و 804 دالر و 60 سنت بسته شده بود. 
پس از موافقت دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا با آغاز فرآيند انتقال 
قدرت، جو بايدن، رئيس جمهور منتخب به س��رعت در حال تشكيل 
كابينه اس��ت. موافقت با فرآيند انتقال قدرت به بايدن و اخبار مثبت 
ساخت واكسن كوويد - 19 باعث صعود بازارهاي سهام امريكا شد و داو 

روز سه شنبه براي نخستين بار به سطح ۳0 هزار واحد رسيد. 
سرمايه گذاران اكنون منتظر انتشار جزئيات نشست اخير كميته بازار 
آزاد فدرال بانك مركزي امريكا براي ارزيابي روند سياس��ت پولي آتي 

اين كشور هستند. 
موجودي طالي اس پي دي آر گلد تراس��ت ك��ه بزرگ ترين صندوق 
 ETFطال در جهان است، روز سه ش��نبه 1/1 درصد در مقايسه با روز 

قبل كاهش يافت و به 1199/74 تن رسيد. 
در بازار ساير فلزات ارزش��مند، هر اونس نقره براي تحويل فوري 0/2 
درصد افزايش يافت و به 2۳ دالر و 29 س��نت رسيد. هر اونس پالتين 
براي تحويل فوري با 0/2 درصد كاهش، 959 دالر و 64 سنت معامله 
ش��د. هر اونس پاالديم براي تحويل فوري 0/۳ درصد سقوط كرد و به 

2هزار و ۳40 دالر و 61 سنت رسيد. 

زیان 157 میلیارد دالري ایرالین ها
انجمن حمل و نقل هوايي بين المللي شب گذش�ته هشدار داد كه 
به خاطر بحران كرونا امسال و سال آينده شركت هاي هواپيمايي 
جهان مجموع ض�رر 157 ميليارد دالري را تجرب�ه خواهند كرد. 
به گزارش رويترز، انجمن حمل و نقل هوايي بين المللي هشدار داد، به 
خاطر شكل گرفتن موج دوم شيوع كرونا و اعمال قرنطينه در بسياري از 
شهرهاي جهان، شركت هاي بزرگ هواپيمايي در مجموع 157ميليارد 
دالر براي سال جاري و سال آينده ميالدي ضرر مالي خواهند داشت. 

اين موسس��ه در ماه ژوئن اين رقم را 100ميليارد دالر براي دو س��ال 
2020 و 2021 پيش بيني كرده بود، اما حاال مي گويد ش��ركت هاي 
بزرگ هواپيمايي جهان فقط امسال 118/5 ميليارد دالر ضرر خواهند 

كرد و در سال آينده نيز ۳8/7 ميليارد دالر متضرر خواهند شد. 
اين پيش بيني نشان دهنده چالش هايي اس��ت كه حمل و نقل هوايي 
بين المللي به رغم خبر خوش توليد واكسن كرونا به خاطر شيوع كرونا 
با آن روبه رو ش��ده و اين چالش ها براي س��ال آينده ميالدي هم ادامه 
خواهند داشت.  الكساندر دجونياك، دبيركل ياتا، در اين باره گفت: تا 
قبل از اواخر سال 2021 تأثير مثبت ساخت واكسن كرونا، بر اقتصاد و 

حمل و نقل هوايي نمود پيدا نخواهد كرد. 
اين مؤسسه پيش بيني كرده كه تعداد مسافران هوايي در سراسر جهان، 
امسال از 4/5 ميليارد نفر در س��ال 2019 به 1/8 ميليارد نفر كاهش 

خواهد يافت و براي سال آينده هم به 2/8 ميليارد نفر خواهد رسيد. 
پيش بيني اين مؤسسه نشان مي دهد كه درآمد شركت هاي هواپيمايي 
از محل جابه جايي مسافر براي سال جاري نسبت به سال 2019 معادل 

69 درصد سقوط كرده و به 191ميليارد دالر خواهد رسيد. 
برايان پيرس، كارشناس ارش��د ياتا مي گويد: اين بزرگ ترين شوكي 
است كه حمل و نقل هوايي جهان در س��ال هاي پس از جنگ جهاني 
دوم تجربه كرده است. ياتا از دولت ها خواسته تا به جاي اينكه مسافران 
هوايي را قرنطينه كنند، از تست هاي س��ريع كرونا قبل از سوار شدن 

مسافران به هواپيما استفاده كنند.

طبق آخري�ن اخب�ار س�ه ش�ركت در نوبت 
عرضه اوليه در فرابورس قرار دارند و هش�ت 
ش�ركت نيز ب�ه تازگ�ي پذي�رش ش�ده اند. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، س��ه ش��ركت مديري��ت 
س��رمايه گذاري كوثر بهمن، چوب خزر كاسپين 
و سپيدار سيستم در نوبت عرضه  اوليه قرار دارند. 
البته با توجه ب��ه اينكه زمان ارائ��ه گزارش هاي 
ش��ش  ماهه حسابرسي  ش��ده نزديك است، اين 
شركت ها بايد گزارش هاي  الزم را منتشر كنند و 
اميدنامه خود را براساس گزارش هاي شش ماهه 

تكميل كنند. 
بنابراين عرضه اوليه اين شركت ها منوط به تكميل 
اين گزارش ها بوده و زمان دقيق عرضه اوليه سهام 

آنها مشخص نشده است. 
همچنين شركت آنتي بيوتيك س��ازي ايران در 
حوزه مواد و محصوالت دارويي، صنايع فروآلياژ 
ايران  در حوزه ريخته گري آهن و فوالد، پااليش 
قطران زغالس��نگ، شركت ش��يميايي رازي )با 
برند چسپ رازي(، شركت توس��عه سامانه هاي 

نرم افزار نگين )توسن(، ش��ركت سرمايه گذاري 
و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي، شركت 
طراحي و مهندس��ي صنايع ان��رژي  و همچنين 
اس��تارتآپ تپسي  )پذيرش مش��روط( به تازگي 

پذيرش شده اند. 
از پذيرش تا درج شركت شش ماه زمان الزم است 
كه سه ماه نيز امكان تمديد دارد. شركت ها از زمان 
درج تا عرضه اوليه نيز شش ماه فرصت اوليه دارند 
كه اين فرصت دو ماه قابليت تمديد دارد. بنابراين 
در مجموع يك شركت از پذيرش تا عرضه اوليه 

يك سال و پنج ماه فرصت دارد. 
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