


 
 پیش گفتار 

 

 های گیری تصمیم در مناسب رویکرد  انتخاب ها سازمان چالش ، گیری تصمیم

 که حالیست در این  .است شده تبدیل مهم یک به امروز چالش پر شرایطی در سازمانی

 بسیار قدیمی های رویکرد با شده تعیین پیش از اهداف به رسیدن برای گیری تصمیم

 متغییر با مبهم فضای در امروز  های سازمان و ها شرکت  و  ست گذشته از تر سخت

 پیشروی متغییرهای تعدد.میبرند سر به بقا برای تالش در بیرونی و درونی بسیار  های

 را را پایین به باال صرفا یا و بعدی تک نگرش در تغییر اهمیت ها شرکت و ها سازمان

  تحریم مثل متعددی چالشهای با اقتصادی های بنگاه که حاضر حال در است کرده بیشتر

 های رویکرد هستند مواجه اقتصادی و سیاسی تغییرات ، مالیات ، پول انتقال و نقل ،

 مختل را سازمان پویایی و ، کارا غیر را گیری تصمیم پروسه گیری تصمیم در سنتی

 ایجاد در سعی مدیران که است شدنی زمانی تغییرات  و چالشها این مدیریت. میکند

 با  آمیخته که رویکردی باشند کرده سازمان کلیدی های گیری تصمیم در کارا رویکرد

 از صحیح درک  و نو های ایده با با کنش  در همزمان و  انتقادی تفکر و خالقیت

 از مهمی بخش امروزه .باشد  سازمان چابکی حفظ برای تالش در همزمان و تغییرات

 و  ، موثر گفت گوهای و بحث ، گروهی تصمیمات حاصل ها سازمان خوب تصمیمات

  و کمی های تحلیل که ای گونه به میباشد سازمان مختلف اجزا بین مطلوب پیوند حاصل

 با که  هستند موثر ها تصمیم در زمانی موثر زمانی ، پیچیده های ماتریس ، کارشناسی

 رشد به مدیریت قدیمی و نوین های رویکرد در تعادل و سازمان در خالقیت حفظ

 تصمیمات ، استراتژیک های برنامه از تر مهم موارد از بسیاری در .شود منجر سازمان

 توسعه و رشد به منجر که هستند ضروری مواقع در  ها سازمان استراتژیک و مهم
 .میشوند ها سازمان

 

 رادیسمهدی اسفندیاری نیا مدیر عامل شرکت اسیا پترو دکتر 

 

    Mehdi.esfandiyarinia@gmail.com 



 
 بخشاول. مصرفکنندگانبداقبال

 

نش های سیاسی موجود بین ایاالت متحده آمریکا و چین باعث گردیده که شباهت های آنها به عنوان ت

حداقل در بازار نفت می توان گفت که . دوغول مصرف کننده انرژی و مواد خام نادیده گرفته شود

تالش . شباهت این دو کشور از نظر تقاضاهای زیاد و مصرف باالبسیار بیشتر از تفاوت های آنهاست

هنوز نتوانسته فشارهای حاصل از نیاز ( اوپک)ها و برنامه های سازمان کشورهای صادر کننده نفت 

باالی این دو کشور را از روی دوش سیاست گذاران تصمیم گیر آمریکایی و چینی در واشنگتن وپکن 

هر دو کشور کشورهای بزرگی هستند که نیاز فراوان به خرید دارند از . بردارد و یا آن را کاهش دهد

سوی دیگر ناچار هستند که ذخایر استراتژیک خود را به تدریج به بازار عرضه کنند و برای فروش 

ذخایرموجود مهمترین مسئله ای که برای آنها باقی می ماند و هر دو کشور را به صورت آزاردهنده ای 
 .تحت فشار قرار می دهد قیمت باالی محصوالت است 

این اولین بار است که چین به .ملیون بشکه از ذخایر نفتی خود را آزاد می کنند۲۰چین وآمریکا هریک 

صورت رسمی از فروش ذخایر نفتی خود سخن به میان می آورد وپیش از این هرگونه فروش ذخایر 

ملیون بشکه ذخایر  ۲۲نفتی درچین به صورت غیر رسمی انجام می شد وبرای اولین بار این کشور 

نفتی خود را به صورت رسمی به مزایده گذاشت واین ساختار ظاهرا از این پس به صورت رسمی 

ملیون بشکه نفت خام ترش استحصالی از سواحل ۲۰آمریکانیز .معامالت فروش چین را اعالم می کند

جالب توجه وتعجب برانگیز است که چین .خلیج آمریکارا برای سه ماهه پایان سال به فروش می رساند

ملیون بشکه نفت تولید شده توسط شرکت دولتی سینوپک که بازوی اصلی صنعت نفت چین است رادر ۴

زمانی که آمریکا ذخایر نفتی خودرا به بازار عرضه می کند به صورت همزمان وارد بازارفروش 

شرکت های کشتیرانی در همین ایام ماه سپتامبر .آمریکا می کندبه این امید که آن را به چین برگرداند
 .بهه مقصد چین هستندMarsملیون بشکه نفت نیمه ترش آمریکا از ذخایر ۴آماده حمل 

دولت .هردو کشور گرایش های متفاوتی در خصوص نحوه مدیریت ذخایر نفتی استراتژیک خوددارند

آمریکا به صورتی شفاف اجازه افشای میزان نفت عرصه شده در مناقصات وتعداد و قیمت برندگان 

مناقصات وسایر جزئیات خرید ذخایر را میدهددر حالی که بسیاری از اطالعات مذکور ازنظر دولت 

چین یک راز محسوب می شود وگویا  قرارنیست همه شرکت کنندگان به دلیل شرکت در مناقصه به 

علی رغم روش های متفاوت مدیریت ذخایر وعرضه آنها هر دو .همه این اطالعات دست یابند

کشوروقتی قیمت نفت باال می رود فشار زیادی رامتحمل می شوند واز این نظر وباتوجه به بزرگی 

ابعاد اقتصاد هر دو کشور،تبعات سخت افزایش قیمت برای هردو کشور یکسان است ودر نتیجه هر دو 

کشور همیشه یک حالت دفاعی برای مقابله با تبعات افزایش قیمت دارند واین توجه وتمرکز شدید برای 

جلوگیری از تبعات افزایش قیمت ،خواه اعالم شود وخواه کتمان شوددر هردو صورت نقش ویژه 
 .وخاصی به این ذخایر در اقتصاد هردو کشور می دهدواین نقش مرتبا تغییر می یابد



 
  چینی ها نسبت به تبعات تورمی  افزایش قیمت نفت خام وتاثیر آن برروی قیمت کاالهای اساسی

وموردنیاز کشور بسیار پر سر وصدا عمل می کنند وبه صراحت این گونه تاثیرات رابیان می کنند ولذا 

همیشه ازقبل هشدارهای الزم را می دهند وآمادگی دارندکه در کوتاهترین مدت،با تنظیم عرضه ، 

وضعیت بازاررا به تعادل برسانند وشاید به همین دلیل باشد که از افشای اسرارمناقصات خود هراسان 

هستند زیرا احتمال اینکه کنترل قیمت  از دست دولت خارج شود را دور از ذهن نمی بینندبه همین دلیل 

یکی از مقامات ودست اندر کاران صنایع غذایی گفته است این بهترین دستاویز ما برای کنترل قیمت 

اجناس ومواد غذایی است واگر در این زمینه سریع وبه موقع اطالع رسانی نکنیم وهشدارهای الزم جهت 

پیشگیری از افزایش قیمت  کاالها راندهیم دولت متوجه ضرروزیانهایی که از این طریق به اقتصاد وارد 
 .می شود نخواهدشد

 دولت آمریکا بر خالف موضوع شفافیت در مناقصات ،درخصوص تبعات آزادسازی ذخایر وتاثیرات آن

بر بودجه عمومی کشور ،شفاف عمل نمی کندالبته ماه گذشته جوبایدن از کشورهای عضو اوپک در 

خواست نمود که تولیدات خودرا افزایش دهند تا قیمت به محدوده ای نرسد که به تهدید زندگی شهروندان 

وتنبیه آنان بینجامدو امکان کنترل قیمت به کلی  از دست برود، وبنابر این شاهد هستیم که علیرغم مخفی 

کاری دولت، رییس جمهور آمریکا به طور ضمنی بر تبعات ضمنی افزایش قیمت نفت تاکید وهمانند 
 .دولت چین عمل نموده ونگرانی خودرا قبل از فشارهای احتمالی بسشتر،اعالم کرده است

 این تغییر لحن صریح مقامات آمریکایی به دلیل وخامت شدید اوضاع اقتصادی در شرایط انتشار ویروس

شرایط موجود ذخایر نفتی آمریکا شیاهت زیادی به وضعیت .کرونا در یک سال ونیم گذشته بوده است

دارد که در آن دهه آمریکا به دلیل نگرانی از عدم ارسال ۱۹۷۰ذخیره سازی ان کشور درسالهای دهه 

نفت از سوی بعضی از کشورهای عربی،اقدام به ذخیره سازی انبوه نفت خام نمود که درصورت تهدید 

وعدم ارسال به موقع محموله های نفتی شاهد تورم وافزایش قیمت در بازارکاالهای موردنیاز روزانه 

امروز نیز آمریکا اعتماد چندانی به وصول به موقع محموله ها ندارد وطبق قوانین .مردم کشور خود نشود

روزصنایع آمریکا به نفت خام درذخیره سازی در نظر گرفته  ۹۰داخلی خود آمریکا حداقل باید نیاز 
 .شود

 



  کاهش تولید اوپک. دومبخش 

 تولید نفت اوپک در ماه آگوست افزایش یافت ولی کشورهای عضو اوپک نتوانستند وعده

دلیل اصلی این .هزار بشکه در هر روز را عملی کند۴۰۰خود مبنی بر افزایش تولید 
 .کاهش تولید تعمیرات در پاالیشگاههای قزاقستان بود

  هزاربشکه افزایش تولید داشته باشدوکل تولید ۱۱۰اوپک در ماه آگوست توانست روزانه

ملیون بشکه برساندکه این میزان افزایش تولیددر ۸۵/۳۸کشورهای تولید کننده نفت را به

حدود یک چهارم میزانی بود که اوپک پیش از این وعده آن را داده بودوعلیرغم وعده 

هزاربشکه زیر هدف تعریف شده ۹۰۰وزیران نفت کشورهای عضو اوپک،تولید نفت به 

 .در آن سازمان رسید

 

 



 
 

 هزار بشکه افزایش تولید داشته باشد ۴۰۰قطر تا ماه اوریل سال آینده روزانه قراراست

هزاربشکه در هر ماه تولید خودرا افزایش دهد تا زمانی که کمبود تولید  ۴۳۲وسپس 

خاتمه یابد واوپک به اهداف تعریف شده خوددست یابدکه این مهم احتماال بین سپتامبر تا 
 .محقق می گرددوکسری تولید تا آن زمان کامال برطرف خواهدشد۲۰۲۲دسامبر 

تولید نفت خام روسیه .عمده کاهش تولید در ماه گذشته توسط روسیه وعربستان تامین گردید

هزار بشکه خارج از ۷۰۰مجددا از سهمیه تعیین شده فراتررفت که این افزایش در حدود 

هزار بشکه افزایش یافت  ۱۲۵صادرات نفت خام عربستان در هرروز.سهمیه بوده است 

طبق براورد تحلیلگران .میلیون بشکه در هرروز رسید ۳۹/۶ودر مجموع به
 .هزاربشکه ازنفت تولیدی عربستان صرف تولید برق می گردد۷۰۰

 به گزارش و با بررسی تیم تحلیلی نفت و گاز ازوضغیت تولید کشورهای منطقه خلیج

فارس و همچنین بر اساس مستندات منتشر شده و آمارها و گزارش های موسسه آرگوس، 

هزار بشکه به تولیدات خود افزوده است که این  بیشترین میزان تولید  ۸۰کشور عراق نیز 

نفت عراق از ماه مارس تاکنون است ضمن اینکه صادرات نفتی ازترمینال نفتی  بندر  در 
 .هزار بشکه داشته است ۲۴۰عراق، نوسانی در حدود 

 هزار بشکه ای تولید نفت کشورهای عضو اوپک نهایتاً توسط  ۴۰۰اگرچه کاهش

عربستان و روسیه جبران شد ولی با این وجود کاهش های دیگری در مناطق دیگر اتفاق 

یکی از مهمترین این موارد در . افتاد که اثرات تولید اضافی دو کشور مذکور را کاهش داد

کشور قزاقستان  اتفاق افتاد که از اول آگوست به مدت شش هفته پاالیشگاه منطقه تنگیز را 

.  هزار بشکه ای در بازار گردید ۲۹۰برای تعمیرات اساسی تعطیل کردکه باعث کاهش 

هزار بشکه را توسط  ۲۹۰هزار بشکه از این  ۵۰البته خود کشور قزاقستان توانست 

هزار  ۴۰قرار است این کشور از پایان ماه سپتامبر حدود . پاالیشگاه کاشا گان جبران نماید
 .بشکه درروز به صادرات خود بیافزاید

 



 
کسری تولید و کاهش بیشتر عرضه درآفریقا 

 نیجریه برای پنجمین ماه متوالی کاهش عرضه به دلیل تعمیرات در واحدهای پاالیشی و تالش برای بهبود

 ۱۶بعد از بروز یک نشتی در ترمینال فور کادوس نیجریه،در تاریخ . زیر ساخت ها را داشته است

 ۷سپتامبر ادامه یافت از  ۷آگوست شرکت شل وضعیت اضطراری اعالم نمود و این حالت اضطراری تا 

در حالی که در ماه جوالی از این . سپتامبر بارگیری مجدد محموله ها ازترمینال فر کادوس آغاز شد

هزار بشکه از این  ۵۵هزار بشکه محصوالت نفتی صادر می شد در ماه گذشته تنها  ۱۹۰ترمینال 

 ۱۰در کشور لیبی نیز به دلیل بروز نشتی در یکی از پاالیشگاه ها تولید نفت . ترمینال صادر شده است

سه بندر صادراتی . هزار بشکه در روز کاهش یافت و واحد مربوطه برای انجام تعمیرات مسدود گردید

هزار بشکه محصوالت نفتی صادر کرده بودند  ۶۰۰مهم لیبی که در ماه های ژوئن و آگوست نزدیک به 

در اثر ناآرامی هایی که در اطراف این بنا در به وقوع پیوست نتوانستند صادرات خود را مانند گذشته به 

کشورهای دیگر انجام دهند با توجه به وقفه هایی که در بارگیری حاصل می شد ماه گذشته وضعیت 

البته شورشها و نا آرامی هایی از این دست . صادراتی در پایین ترین حد خود در ماههای اخیر بوده است

مکررادر لیبی اتفاق می افتد و این وقفه هاخیلی زود تاثیر خود را بر روی تولیدات پاالیشگاههای 

تولیدکننده می گذارد زیرا پاالیشگاهها ظرفیت نگهداری زیادی برای محصوالتی که باید صادر کنند 
 .ندارند و در صورت عدم ، تولید متوقف می گردد و یا بسیار کاهش می یابد

 در نیجریه مشکل اصلی ،مسائل فنی وتکنیکی در واحدهای بهره برداریست که مرتباً باعث کاهش تولید

این وضعیت مدت هاست که ادامه دارد و روز به روز این صادرات کوچک تر و کمتر می . می گردد

زیرساختهای تولید فرآورده های نفتی در این کشور با معضالت زیادی روبروست و توان افزایش . گردد

صادرات و یا افزایش در تولید را ندارد به گونه ای که این سومین ماه متوالی است که صادرات در حال 

میلیون بشکه بود که در ماه جوالی  ۶۳/۱صادرات محصوالت نفتی نیجریه در در ماه ژوئن . کاهش است

میلیون  ۲/۱میلیون بشکه رسید و در ماه آگوست به پایین ترین حد در سه ماه گذشته یعنی به ۵۶/۱به 

 ۹۵۰تنها در دوروز آگوست یعنی ذر تاریخ یکم وششم آگوست دو محموله جمعاً معادل . بشکه رسید

به دلیل . هزار بشکه از  پایانه فور کادوس در نیجریه صادر شد که به کشورهای ایتالیا و اسپانیا رسید

کاهش تعداد بارگیری یک کشتی ها ذخایر بندر فر کادوس از یک میلیون بشکه  به سه میلیون بشکه 

رسیده است و در مجموع می توان گفت که صادرات نیجریه حال و روز خوبی ندارد و برای انجام 

صادرات بعضی از کشتی ها باید مدت طوالنی در انتظار رفع عیب واحد تولیدکننده بمانند و با توجه به 
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بخش سوم-ترمیم خرابی های طوفان آیدا 
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 .بسیاری از خریداران تصمیم گرفتند برای تامین نفت خام خود از بازارهای جایگزین استفاده کنند

 آگوست خلیج مکزیک و منطقه لوئیزیانا در آمریکا را درنوردید و باعث  ۳۰تا  ۲۸طوفان آیدا در تاریخ
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در نتیجه نشتی ها و . از این خط لوله آسیب دیده است و برای این قسمت ها حالت اضطراری اعالم شد
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خبرخرابی ها، هر لحظه احتمال انصراف خریداران از بارگیری از نقاط آسیب دیده و غیر مطمئن وجود 
تاکنون توانسته اند به میزان SGCالبته دو سکوی دیگر در منطقه خلیج آمریکا  با نامهای پوزییدون و.دارد

با توجه به تاثیرات طوفان تقاضا برای نفت . هزار بشکه در روز تولیدات خود را از سر بگیرند ۳۵۰

ترش غارهای نمکی کاهش یافت ت و اکنون پاالیشگر آن ترجیح می دهند که پاالیشگاه های خود را فعالً 

با توجه به مشخصات خاص نفت . با خوراک نفت شیرین تغذیه کنند تا شرایط تامین نفت خام بهبود یابد

خام این منطقه خریداران برای جایگزینی آن رو به بازارهای آسیا و اقیانوسیه نروژ و روسیه آوردند که 
 .بعضاً شباهت هایی از نظر میزان گوگرد موجود در آن به نفت خلیج آمریکا دارند

 



 
 در این شرایط و با توجه به نیاز بازار به تامین کمبود های حاصل از معطل ماندن پاالیشگاه های منطقه

لوئیزیانا کشور چین با اعمال سهمیه بندی در نیمه دوم سال به میزان هفت و نیم میلیون بشکه جهت 

عرضه به بازار بین المللی عمالً مشکل تامین کسری نفت موجود در بازار را دامن زده است و با توجه 

به سهمیه های اعمال شده برای پاالیشگاه های بخش خصوصی منطقه شاندونگ که تحت کنترل شدید 

دولت قرار دارند بعید به نظر می رسد که دولت بخواهد دست کاری زیادی در این سهمیه انجام دهد لذا 
روی آورده اند و اگرچه بخشی از نفت  ESPOاغلب خریداران به سراغ نفت روسیه از طریق شبکه

 .مورد نیاز به هرحال از چین تامین می گردد اما رقابت اصلی در حال حاضر بین روسیه و عمان است

 چین  برای تامین نفت پاالیشگاه های خصوصی خود از چند منطقه واردات انجام می دهد که این مناطق

در حال حاضر چین بخشی از نیاز خود را از طریق . شامل روسیه نروژ،ونزوئالو خلیج فارس می باشد

ونزوئال و ایران تامین می کند و برای همین توانسته تا حد زیادی ذخایر نفتی خود را افزایش دهد و نیاز 

چندانی به خرید زیاد از خط لوله سراسری روسیه حداقل نا ماه اکتبر نداشته باشند و برای همین در آینده 

نزدیک بعید است که روسیه بتواند فروش باالیی به چین داشته باشد ضمن این که به طور سنتی پاالیشگاه 

های بخش خصوصی بخش عمده نیاز خود را از روسیه تامین می کنند وحدود سه چهارم از محموله های 
هزار بشکه ۵۲۰عازم چین می گرددولی با توجه به پر شدن ذخایردر ماه آگوست تنها ESPOترکیبی

به مقصد چین حرکت نموده ولذا  برای ماههای سپتامبر واکتبرتقاضا باال Kozminدرروزازترمینال 

نخواهدبودولی احتماال باشروع ماه نوامبرمتقاضیان بخش خصوصی چین، مجددا از شبکه خطوط 
خریدهای بیشتری خواهندداشت وتا آن زمان، روسیه سعی در ارسال محموله های خودبه  ESPOنقتی

آمریکاخواهد داشت وبااعمال  تخفیف برای خریداران منطقه آمریکا تالش خواهد نمود تا از فروش نفت 
 .خود مطمئن گردد

 



 
رشدمجددقیمتگازوییل 

بازار گازوییل اروپا مجددا با تقاضاهای زیاد مواجه شده است کاهش صادرات ازFSU همزمان

باتقاضاهای بخش کشاورزی که معموال در این فصل سال بیشتر است باعث گردید که قیمت گازوییل 

دالردر هر بشکه  ۱۰دررتردام تا ۱۹برای اولین بار پس از آغاز اعمال محدودیت های پیشگیرانه کوید 

آگاه شدن کشاورزان ازکمبود .ماه گذشته بی سابقه بوده است۱۶باال برودواین رکورد افزایش قیمت در 

عرضه باعث شده که تمایل این بخش به ذخیره سازی وتامین گازوییل مورد نیاز ماههای آگوست 

ازسوی دیگر با توجه به لغوشمار زیادی از پروازها در اروپا وتمایل بسیاری .وسپتامبر بیشتر شود

ازخانواده ها در این مهها به مسافرت با خودرو شخصی،صاحبان خودروهای دیزلی فرصت را غنیمت 

شمرده ودر این رابطه تقاضاها برای خرید گازوییل زیادشده که نهایتا منجر به افزایش بی سابقه قیمت 

علیرغم افزایش واردات گازوییل در ماه سپتامبراز طریق روتردام،آمستردام .گازوییل در اروپا گردید

وآنتورپ  برای پر کردن ذخایر این محصول،کماکان شاهد کاهش این ذخایر هستیم که به پایین ترین حد 
 .ماه گذشته رسیده است ۱۶خود در پنج ماه گذشته درعین حال به باالترین قیمت خود در 

ملیون بشکه در ماه جوالی به ۲۸/۱در ماه آگوست نیز واردات گازوییل اروپا افزایش یافت واز

ملیون بشکه در ماه آگوست رسیدکه با توجه به محدودیت های تردد در آسیا ودر کشورهایی همچون ۳۸/۱

چین ،اندونزی وویتنام،وپرشدن ذخایر ترمینال سنگاپور،کشورهای اروپایی توانستند بخشی از نیاز خود به 

همچنین واردات کشورهای اروپایی از .گازوییل را با تخفیف از ترمینال سنگاپور خریداری نمایند

هزار بشکه در ۳۷۰هزاربشکه ذرروز افزایش یافت وبه ۸۰خاورمیانه وخلیج فارس وهندوستان به میزان 

پیش بینی می شود تا قبل از زمستان وبا افزایش صادرات روسیه وخلیج فارس به .ماه آگوست رسید
 .اروپا،وافزایش عرضه،قیمت گازوییل روند نزولی در پیش بگیرد
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