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Using oil sanctions has been among the Western strategies against the Islamic Republic of
Iran to change Iran’s approach that has intensified in recent years. Given the importance
of oil transactions and exchanges for Iran, concerning oil revenues and interactive power
tools, it is essential to identify appropriate strategies for international marketing of Iranian crude oil under sanctions. The present study attempted to identify these strategies
through library studies and the review of documents and interviews with experts in this
field. We intended to rank them according to the indicators designed using the Technique
for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method, i.e., a research
method in soft operations.
The collected results indicated that the main concern in the discussion of oil sanctions is
the issue of money transfer from the sale of oil. Among the identified strategies, applying
the capacity of bilateral or multilateral monetary treaties with oil customers, internally
building mini refineries, using darkroom capacity, as well as trusty companies have gained
better ratings respecting strategies.
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مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویتبندی راهبردهای بازاریابی بینالمللی نفت خام ایران در شرایط تحریم
*مسعود رسولی امیرآبادی ، 1محمد نوروزی

1

 .1گروه مدیریت مالی ،دانشکده معارف اسالمی و مدیریت ،دانشگاه امام صادق ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 17 :بهمن 1398

تاریخ پذیرش 29 :شهریور 1399

تاریخ انتشار 13 :اردیبهشت 1400

کلیدواژهها:

بازاریابی بینالملل،
استراتژیهای بازاریابی
بینالملل ،نفت خام،
تحریم

استفاده از ابزار تحریمهای نفتی ،یکی از راهبردهای غرب علیه جمهوری اسالمی ایران بهمنظور تغییر رفتار
ایران بوده که طی چند سال اخیر شدت بیشتری یافته است .با توجه به اهمیت معامالت و مبادالت نفتی
برای ایران چه از منظر درآمدهای نفتی و چه از منظر ابزار قدرت تعاملی ،شناسایی راهبردهای مناسب جهت
بازاریابی بینالمللی نفت خام ایران در شرایط تحریم امری ضروری است .پژوهش حاضر کوشیده است ضمن
شناسایی این راهبردها از طریق مطالعات کتابخانهای ،بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحبنظران
این حوزه به رتبهبندی آنها با توجه به شاخصهای طراحیشده با استفاده از روش تاپسیس ،که یکی از
روشهای تحقیق در عملیات نرم است ،بپردازد.
نتایج پژوهش نشان میدهد دغدغه اصلی در بحث تحریمهای نفتی مسئله جابهجایی پول حاصل از فروش
نفت است و از بین راهبردهای شناساییشده استفاده از شرکتهای تراستی ،ساخت پاالیشگاههای کوچک
در داخل کشور ،پتروپاالیشگاه و همچنین تشکیل کنسرسیوم بین شرکتهای خصوصی کشور رتبههای
بهتری را از منظر راهبردهای احصاشده کسب کردهاند

* نویسنده مسئول:
مسعود رسولی امیرآبادی
نشانی :تهران ،دانشگاه امام صادق ،گروه مدیریت مالی ،دانشکده معارف اسالمی و مدیریت.
پست الکترونیکیmasoudrasouli110@gmail.com :
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مقدمه
ایران در زمره کشورهایی است که در مقاطع زمانی
مختلف ،آماج تحریمهای مختلف نفتی و غیرنفتی به
شکل یکجانبه و چندجانبه واقعشده است .وقوع
انقالب اسالمی و در پی آن واقعه تسخیر سفارت
آمریکا در تهران ( ،)۱۹۷۹نقطه شروع تحریمهای
نفتی علیه ایران بود.
پس از آن و با صدور دستورات اجرایی ریاست
جمهوری آمریکا در سال  ۱۹۹۵و به طور عمده
در سال  ۱۹۹۶با وضع قانون داماتو ـ کندی توسط
کنگره آمریکا ،بهطور خاص ،یکجانبه و با ویژگی
فراسرزمینی مجددا ً اعمال شد و به مرور زمان بر
حجم و شدت این تحریمها افزوده شد ،بهطوریکه
اوج آنها در سال  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۲با تصویب قوانین
مختلف در کنگره آمریکا و دستورات اجرایی متعدد
توسط ریاست جمهوری این کشور صورت گرفت
(دالورپوراقدم و محبی.)1391 ،
دولتهای آمریکایی ،بهویژه دولت ترامپ با شناسایی
وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی به عنوان
یک نقط ه ضعف اقتصاد ایران درصدد این برآمدند تا با
ضربه زدن به این بخش و متزلزل کردن اقتصاد ایران
از طریق ایجاد اختالل در درآمدهای نفتی به فشار و
نهایتاً تغییر حکومت در ایران دامن بزنند.
با توجه به آسیبپذیریهای احتمالی ایران در
کاهش درآمدهای نفتی ،این پژوهش کوشیده است
راهبردهایی را برای بازاریابی نفت خام ایران در این
شرایط شناسایی کرده و بر اساس نظرات خبرگان
این حوزه به اولویتبندی این راهبردها بپردازد.
بدین منظور بخش دوم مقاله به بیان مسئله
اختصاصیافته است و در بخش سوم برخی
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اصطالحات و مفاهیم کلیدی مورد استفاده در این
پژوهش تعریفشده است ،بخش چهارم مقاله نیز به
مروری بر پیشینه نظری و ادبیات موضوع اختصاص
یافته و شناسایی فروش نفت ایران در شرایط تحریم
موضوع بخش پنجم مقاله است .در این بخش تکتک
روشهای احصاشده با توضیح مختصری ارائه شدهاند.
بخش ششم مقاله که تحت عنوان روش گردآوری
و تجزیه و تحلیل دادهها ارائ ه شده است ،ضمن
معرفی روش تاپسیس ،اطالعات جمعیتشناختی
خبرگان مورد مراجعه و همچنین رتبهبندی نهایی
راهبردها بر اساس شاخصههای پیشنهادی بیان
میشود و بخش هفتم مقاله نیز به تبیین نتایج و
جمعبندی اختصاصیافته است.
پژوهش حاضر ،تحریم خرید نفت کشور که یکی
از ارکان مهم تحریمهای اقتصادی اعمالی بوده را
بررسی و با رتبهبندی راهبردها بر اساس مؤلفههای
تخصصی این حوزه بر اساس نظر خبرگان روشهای
ممکن برای عبور از تحریمها را در این صنعت
شناسایی و ارائه کرده است.
بیان مسئله

همچنان نفت و گاز طبیعی مهمترین منبع تأمین
انرژی بشر محسوب میشوند ،به طوری که نفت
خام  36درصد و گاز طبیعی  31درصد انرژی دنیا
را تأمین میکنند (گزارش ماهنامه اداره اطالعات
انرژی ایاالتمتحده.)2019 ،1
از این رو نفت و گاز در معادالت اقتصادی ـ
سیاسی جهان اهمیت راهبردی دارند و در فرایند
روابط بینالملل نقش مهمی ایفا میکنند .حال اگر
1. Source: U.S. Energy Information Administration,
Monthly Energy Review, Table 1.3 and 10.1, April 2019
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تصویر  .1میزان تولید نفت خام ایران از سال  1975تا ( 2019منبع  :گزارش تولید نفت خام ایران سایت )tradingeconomics.com

در کشوری مانند ایران ،درآمد نفتی بخش عمدهای از
درآمدهای کشور باشد ،قطعاً تصمیمات نادرست در
سیاستگذاری پیرامون آن اثرات نامطلوبی بر اقتصاد
کشور خواهد داشت (ابراهيمي.)113 :1390 ،
بر اساس آمار میزان ذخایر اثباتشده نفت خام
ایران در سال  2018برابر  155/6میلیارد بشکه اعالم
شده است که با این میزان ،ایران رتبه چهارم جهان
را از نظر میزان ذخایر اثباتشده نفتی دارد (گزارش
آمار ساالنه اوپک .)2019 ،تولید نفت خام ایران از
سال  1973تا سال  2019بهطور متوسط 3/539
میلیون بشکه در روز بوده است (کمترین میزان
تولید در اکتبر  1980با  510هزار بشکه در روز
و بیشترین میزان تولید در نوامبر  1976با 6/677
میلیون بشکه در روز) و در آخرین آمار در سپتامبر
 2019تولید  2/159میلیون بشکه در روز را برای
این کشور نشان میدهد.
میزان کل تولید نفت خام جهان در سال 2018

روزانه  80/6میلیون بشکه در روز است (گزارش اداره
اطالعات انرژی ایاالتمتحده )2019 ،که با توجه به
میانگین پنجاهساله ( )2019-1969تولید نفت خام
ایران که در حدود  3/5میلیون بشکه در روز است
(تصویر شماره .)1
همانگونه که آشکار است که نفت ایران سهم
قابل توجهی در بازار جهانی نفت داشته و تصور
خروج نفت این کشور از بازارهای جهانی بسیار بعید
به نظر میرسد ،ولی برنامهریزی هدفمند کشورهای
غربی با محوریت ایاالتمتحده آمریکا از یکسو و
تحوالت فناورانه در حوزه شیلهای نفتی و همچنین
توسعه میادین در برخی کشورهای همسایه ایران
نظیر عراق ،زمینههایی را فراهم کرده که بازار نفت
خام ایران به خطر بیفتد.
با اینکه وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی
یک ضعف محسوب میشود و همین مسئله میتواند
بهعنوان پاشنه آشیلی برای پیادهسازی بسیاری از
سیاستهای راهبردی کشور در ابعاد استراتژیک
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منطقهای و جهانی باشد ،ولی نگرش هوشمندانه در
جهت بازیابی نفت خام ایران در این شرایط نیز امری
ضروری است.
جنبه نوآورانه پژوهش حاضر ،احصای روشهای
راهبردی بازاریابی نفت خام در شرایط تحریم بوده و
کوشیده است با انجام مصاحبههای متعدد با خبرگان
این حوزه ،شناسایی جامعی از این راهبردها انجام
داده و با طراحی شاخصهایی برای رتبهبندی این
راهبردها درصدد اولویتبندی آنها برآید و امید
است گامی کوچک در مقام تصمیمسازی برای
سیاستگذاران و مجریان امر داشته باشد.
تحریمهای ایران

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،ایاالتمتحده
آمریکا بارها و به بهانههای مختلف ابزار تحریم را علیه
جمهوری اسالمی ایران ب ه کار برده است .تحریمهای
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران را میتوان به
هفت دوره اصلی تقسیمبندی کرد که هریک ویژگی
خاصی دارند (زمانی.)4 :2007 ،
• دوره اول ۱۹۸۱-۱۹۷۹ :دوره گروگانگیری
کارمندان سفارتخانه آمریکا؛
• دوره دوم 1988-۱۹۸1 :دوره جنگ ایران و
عراق؛
• دوره سوم ۱۹92-۱۹89 :دوره بازسازی؛
• دوره چهارم ۲۰۰۱–۱۹۹۳ :دوره ریاست
جمهوری کلینتون؛ مهار دوجانبه؛
• دوره پنجم ۲۰۰۱ :تا ژوئیه  ،۲۰۱۲دوره پس
از  ۱۱سپتامبر؛
• دوره ششم :از ژوئیه ( ۲۰۱۲دوره هستهای)؛
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• دوره هفتم  :از ماه ژانویه  2019تا هماکنون.
تحریم صنعت نفت ایران دارای سابقه تاریخی
است و از ابتدای انقالب اسالمی و در واکنش به
گروگانگیری و تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط
دانشجویان پیرو خط امام در سال  1980اتفاق افتاد.
پس از جریان گروگانگیری النه جاسوسی آمریکا
تحریمهای خرید نفت ایران آغاز شد و سپس در
2
 20دسامبر  1995قانون داماتو توسط سناتور داماتو
در سنای آمریکا تصویب و هرگونه سرمایهگذاری در
بخش صنعت نفت ایران ممنوع شد.
در ادامه تحریمها که از ژوئیه ( 2012تیر )1391
آغاز میشود ،نقط ه عطفی در تحریمهای تجاری
با هدف ممانعت از فروش نفت ایران به کشورهای
دیگر ،بهویژه اتحادیه اروپا رقم خورد و نهایتاً در تاریخ
 5نوامبر  ،2018تحریمهای ثانویه ایاالتمتحده
بخش انرژی ایران را مورد هدف قرار داد تا بر آن
تأثیر بگذارد.
تحریمهای انرژی که علیه ایران به کار گرفته
شده ،به دنبال تنزل دادن توانایی ایران برای تولید،
فروش ،حملو نقل و کسب سود از نفت و گاز به
عنوان مهمترین منابع طبیعی کشور هستند (گزارش
مؤسسه مککنزی.)2018 ،3
ایران حدود ده درصد ذخایر نفت خام دنیا را در
حوزه نفت و انرژی از سوی
اختیار دارد .تحریمهای 
ایاالتمتحده آمریکا و اتحادی ه اروپا در طول سالهای
اخیر گستردهتر و شدیدتر شده است .نقطه اصابت
تحریمهای حوزه انرژی و نفت را میتوان مربوط
به سه بخش خرید نفت ،صنایع باالدستی و صنایع
2. Alfonse Marcello «Al» D›Amato
3. Wood Mackenzie report: Iran›s oil exports under
sanctions: 5 key implications, 24 October 2018

مسعود رسولی امیرآبادی و محمد نوروزی .شناسایی و اولویتبندی راهبردهای بازاریابی بینالمللی نفت خام ایران در شرایط تحریم

بهار  .1400دوره  .11شماره 38

تصویر  .2طبقهبندی تحریمهای حوزه انرژی (ولدان)45 :1397 ،

پاییندستی نفت دانست (گزارش مرکز پژوهش
های مجلس شورای اسالمی .)43 :1391،به طور
خالصه میتوان تحریمهای اعمالشده در حوزه نفت
و انرژی را در تصویر شماره  2مشاهده کرد.

صنعت نفت ایران انجامنشده است و پژوهشهای
صورت گرفته بهصورت موردی و بیشتر متمرکز بر
فرآوردههای پتروشیمی انجامشده است که از نظر
مصداقی با موضوع این پژوهش ارتباط کمی دارد.

 .1ادبیات موضوع

در پژوهشهای داخلی بخشایش و مصطفایی
( )1392در پژوهش با عنوان »بررسی آثار تحریمهای
اقتصادی بر دو صنعت نفت و گاز در ایران« به بررسی
آثار منفی تحریمها با تمرکز بر حوزه نفت و گاز به
عنوان دو منبع اصلی تأمین ارز در کشور پرداختهاند
و درنهایت به این نتیجه میرسند که آثار منفی
تحریم به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم نمایان
میشوند و در قالب فساد و رانتجویی سبب کاهش
رشد اقتصادی و درنتیجه کاهش درآمدهای نفت و

با اینکه مسئله تحریم ایران ،بهویژه تحریمهای
نفتی ایران ،یکی از پربسامدترین موضوعاتی است که
طی چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است ،ولی
همچنان خأل جدی پژوهشهایی که بهصورت خاص
به امر بازاریابی نفت ایران در شرایط تحریم بپردازند،
احساس میشود .از نظر سابقه و پیشینه پژوهشی،
پژوهش جامع در حوزه استراتژیهای بینالمللی
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گاز در ایران میشود.
ملکی و دیگران ( )1393در پژوهشی با عنوان
»طراحی مدل تصمیم گیری راهبردی روش
فروش نفت خام برای حضور ایران در بازار نفت« به
مدلسازی روش مطلوب صادرات نفت خام ایران به
روش تحلیل سلسله مراتبی پرداختهاند و در تحلیل
نتایج نشان میدهند که تفاوت رویکرد مفهومی میان
کارشناسان حوزه اقتصادی و انرژی وجود دارد ،به
این صورت که کارشناسان بخش اقتصادی کشور با
شناختی که از بورس و قابلیتهای آن دارند ،بورس
را بهترین روش فروش نفت میدانند ،اما کارشناسان
بخش انرژی که از گذشته نفت را به روش مذاکره به
فروش رساندهاند ،روش مذاکره را مناسبترین گزینه
برای کشور میدانند.
دوالبی و حامدی ( )1396در پژوهش »استراتژی
بازاريابی شركت ملی نفت ايران« بیان می کند که با
توجه به شرایط خاص اقتصادی ایران و رقابت بسیار
شدید بین فروشندگان نفت بر سر تصاحب بازارهای
بینالمللی ،شرکت ملی نفت ایران باید برای افقهای
کوتاهمدت و بلندمدت خود استراتژیهای متفاوت
بازاریابی اتخاذ کند.
در کوتاهمدت استفاده از استراتژیهای توسعه
بازار و نفوذ در بازار میتواند کارگشا باشد و در
بلندمدت نیز استفاده از استراتژیهای توسعه
محصول و ادغام عمودی پیشرو میتواند آینده بازار
نفت ایران را تضمین کند .به عبارتی ،کشورمان باید
با سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی نفت و گاز،
تولید محصوالت خود را توسعه داده و بازار جدیدی
برای خود ایجاد کند.
ش »اثر
رضوی و زینالدینی ( )1397در پژوه 
بازگشت تحریمهای ثانویه آمریکا بر صنعت نفت و
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گاز ایران :فرصتها و تهدیدها« با مطالعه تطبیقی
تحریمهای اقتصادی ا ِعمالشده در فاصله سالهای
 1389تا  ،1392آثار آنها بر اقتصاد و صنعت نفت و
گاز ایران و تحریمهای ثانویه ا ِعمالشده از هجدهم
اردیبهشت  1397را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران،
فرصتها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت و گاز
و اقتصاد ایران در برخورد با ا ِعمال دوباره تحریمهای
ثانویه آمریکا شناسایی کرده و از این طریق ،به ارائه
راهکار برای پیشگیری و کاهش آثار منفی تحریمهای
ثانویه اقتصادی جدید پرداخته است.
در پژوهشهای خارجی ،نفیو ( )2015در پژوهش
خود تحت عنوان »پیامدهای تحریم های نفتی جدید
بر ایران«4به بررسی تاریخچه تحریمهای نفتی ایران
میپردازد و در انتها توصیه به شکلگیری توافقی
بین طرفین میکند و تصریح میکند که اگر چنین
معاملهای محقق نشود یا باید دولت و کنگره آمریکا
تصمیم بگیرند که مسیر جایگزین فشار تحریمهای
مجدد را برای دستیابی به توافق بهتر در آینده
آزمایش کنند و یا باید اطمینان حاصل شود که
مسیر تحریمها به همان اندازه واضح ،مؤثر است و در
صورت موفقیت این استراتژی با حمایت بینالمللی
تسهیل میشود.
حسنی ( )2016در پژوهش با عنوان »تولید
نفت ،سیاستهای سرمایهگذاری ،تحریمهای
بینالمللی و قرارداد مشترک گروه  1+5با ایران« 5
به بررسی عوامل اصلی تعیینکننده سیاست تولید و
سرمایهگذاری نفت ایران در فاصله سالهای 2006
تا  2015بر اساس دادههای سه ماهه مربوط به تولید
نفت ایران و صادرات نفت پرداخته است که به دلیل
4. Implications of new oil Sanctions on Iran
5. Iran Oil Production, Investment Policy, International
Sanctions and P5 + 1 Deal with Iran, 2006–2015
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تحریمهای بینالمللی نرخ رشد منفی و صفر را نشان
داده است.

در این مرحله فقط احصای جامع روشها مد نظر
بوده است.7

بولینو و دیگران ( )2019در پژوهش »تحریم های
ایران :پیامدها برای بازار نفت »6پس از بررسی بازار
جهانی نفت خام و کشورهای دارای معافیت خرید
نفت خام از ایران به این نتایج میرسند که کشورهای
چین ،هند و ترکیه بعید است که از تحریمهای ایاالت
متحده پیروی کنند و بخش عمدهای از تجارت فعلی
نفت با ایران را حفظ میکنند.

 .3تشکیل کنسرسیوم شرکتهای
غیردولتی کشور

همچنین این پژوهش ،تأثیر احتمالی قیمت
جهانی نفت به نسبت اجرایی شدن تحریمها را در
چهار سناریو شبیهسازی میکند که نشان میدهد:
 )1اگر تحریمها به هیچ وجه کار نکنند ،هیچ افزایش
قیمت نفت وجود ندارد )2 ،افزایش قیمت نفت تا
 12درصد در صورتی که صادرات نفت ایران به طور
متوسط  42درصد کاهش یابد )3 ،اگر تحریمها 100
درصد مؤثر باشد ،افزایش  30درصدی قیمتها و
 )4اگر عربستان سعودی با افزایش تولید و صادرات
خود ،کاهش صادرات نفت خام ایران را پوشش دهد،
نفت خام تغییر قیمت قابل توجهی نخواهد داشت.

 .2راهبردهای بازاریابی بینالمللی نفت
ایران
در این بخش از مقاله ،به مرور راهبردهای
شناساییشده برای فروش نفت خام پرداخته
میشود .بدیهی است که رویکرد اولیه در احصای
این راهبردها با در نظر گرفتن شرایط تحریمی کشور
بوده است ،ولی در مرحله بعد طبق نظر متخصصان
به اولویتبندی این راهبردها پرداخته خواهد شد،
6. Iran Sanctions: Implications for the Oil Market Iran
Sanctions: Implications for the Oil Market

کنسرسیو م 8به معنی مشارکت است .کنسرسیوم
به توافقنامهای بین دو یا چند نفر ،شرکت و یا
دولتها که برای دستیابی به یک هدف با یکدیگر
همکاری میکنند ،گفته میشود .در ایران در بخش
خصوصی برای تعامالت نفت خام و فرآوردههای
هیدروکربنی و مشتقات آن ،سه کنسرسیوم در اتاق
بازرگانی تشکیلشده است.
در این مدل ،شرکتهای خصوصی توانمند در
حوزه تجارت نفت خام ،میتوانند با تشکیل یک
کنسرسیوم و تجمیع سرمایههای خود ،تضامین الزم
برای دریافت یک سقف از محمولههای نفت خام را
ارائه کنند .سپس با همکاری یکدیگر و بهصورت
یکپارچه اقدام به خرید نفت خام از شرکت ملی نفت
کنند.
نکته اصلی در این سازوکار ،شکل گرفتن
کنسرسیوم و درگیر کردن منافع همه اعضای
کنسرسیوم با یکدیگر است ،بهنحویکه این موضوع
موجب خودکنترلی و خودنظارتی اعضا بر یکدیگر
 77برخی از استراتژیها و روشهای شناساییشده جنبه
زیرساختی یا جنبه عامتری دارند و ممکن است این تلقی پیش
بیاید که نمیتوانند همارز برخی روشهای ویژه تبادالت نفتی
قرار گیرند .با وجود چنین مالحظهای ،نویسندگان مقاله ضمن
بهرهگیری از نظر متخصصان این حوزه و به سبب اهمیت برخی
از این روشها ،آنها را در بندهای جداگانهای قرار داده و در مرحله
آمادهسازی پرسشنامه به تأیید متخصصان این حوزه رساندند.
ضمن اینکه در انتخاب روش رتبهبندی (تاپسیس) و شاخصهای
رتبهبندی (که در بخشهای آتی ارائه شده است) ،دقت الزم جهت
جلوگیری از ابهامات احتمالی به عمل آمده است.
8. Consortium
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خواهد شد (صفری و همکاران.)1397 ،
 .1.3بورس نفت

بورس نفت 9جمهوری اسالمی ایران یک بازار
مالی است که هدف آن کاهش ریسکهای معامالت
نفتی ،تثبیت قیمت خرید و فروش نفت ،افزایش
انعطافپذیری و نقدینگی در بازار نفت ،تأمین مالی
پروژههای نفتی از طریق ایجاد و راهاندازی ابزارهای
مالی جدید ،ایجاد بازارهای ثانویه برای معامالت
قراردادهای نفت و در كل ،ایجاد ابعاد وسیعتر تجاری
برای صنعت نفت جمهوری اسالمی و منطقه است
(گزارش شماره  12543مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی.)1391 ،
 .2.3شرکتهای تراستی

یکی از راهکارهایی که میتواند در دور زدن
تحریمهای بینالمللی مؤثر باشد ،استفاده از ظرفیت
شرکتهای تراستی است .این شرکتها ،شرکتهای
مورد اعتمادی هستند که در خارج از ایران ثبت
شده ،به عنوان واسط در معامله ایجاد شده و در
شرایطی که محدودیت بر تجارت حاکم است ،به
کمک طرفین معامله میآیند.
بهطور کلی این شرکتهای تراستی در سه بخش
از فرایند فروش نفت خام امکان ورود و تسهیل
فرایند را دارند .اول بخش تراکنش مالی قراردادهای
فروش نفت خام ،دوم بخش فروش نفت خام و سوم
 99آنچه در بورس نفت ایران در حال اجرا است ،فروش فیزیکی
محمولهها است و صرفاً اوراق و پوشش ریسک نیست و بر
اساس آییننامه در این بورس تحویل نفت خام به خریداران در
محمولههای حداقل  5هزار تنی (معادل حدود  35هزار بشکه
استاندارد) قابل انجام بوده و البته ،خریداران میتوانند با تجمیع
قراردادهای خرید ،نسبت به برداشت محمولههای بزرگتر اقدام
کنندhttps://www.shana.ir/news/285180 .
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حملونقل نفت خام کشور (صفری و همکاران،
 .)1397نکته مورد توجه در شرکتهای تراستی
ریسک بسیار باالی سرمایهگذاری روی آنها است
و قاعدتاً از ظرفیت آنها تا زمانی قابلاستفاده است
که مورد شناسایی واقع نشده باشند.

 .4قراردادهای پاالیش
قراردادهای فروش نفت خام

جایگزین

به دلیل ظرفیت پایین پاالیشگاههای داخل
کشور ،ظرفیت فراوری تمامی نفت خام تولیدی
کشور وجود ندارد و درنتیجه دو راه وجود دارد.
یکی اینکه سرمایهگذاری روی ساخت پاالیشگاهها یا
پتروپاالیشگاههای داخلی انجام شود که همزمانبر
است و هم نیازمند سرمایه باالیی است که در شرایط
فعلی که کشور در دوران تحریم قرار دارد ،کمی با
محدودیت مواجه است.
دوم اینکه از طریق اجاره ظرفیت خالی
پاالیشگاههایی خارجی که نفت ما از نظر کیفیت
10
با آنها مطابقت دارد و بستن قراردادهای پاالیش
این ظرفیت برای کشور ایجاد شود که البته برای
این راهکار هم میتوان اجاره پاالیشگاه مد نظر
را از طریق تأمین خوراک اولیه تأمین کنیم و یا
از طریق فروش فرآورده خروجی ،این روش از
روشهای معمول در این صنعت محسوب میشود
و باعث ایجاد همبستگی بین تأمینکننده خوراک و
پاالیشگاه میشود (صفری و همکاران.)1397 ،
 .1.4ترکیب کردن 11نفت مخازن یا مناطق مختلف

یکی از راههای از بین بردن فشار تحریمهای
نفتی تغییر مشخصات نفت صادراتی از طریق
10. PROCESSNIG AGREEMENTS
11. Blending
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اختالط نفت مخازن مختلف و یا مناطق مختلف
است و این باعث میشود شناسایی مبدأ نفت بسیار
سخت شود و راهکار عملیاتی برای تأمین بازار نفت
ترکیبی این است که مطابق با نیاز و مصرف هریک از
پاالیشگاههای دنیا که در حال حاضر کمتر از ظرفیت
اسمی خود در حال فعالیت هستند ،ترکیبی از نفت
مخازن مختلف کشور تهیه شده و جهت فروش به
آنها ارائه شود.
درواقع ،در این روش مکانیسم فروش نفت کشور
معکوس شده است و به جای خرید نفت از سوی
خریداران شرکت نفت ،خود اقدام به بازاریابی و
فروش نفت خام کشور خواهد کرد و باعث به وجود
آمدن بازارهای جدید برای نفت کشور میشود.
 .2.4سوآپ نفت

سوآپ 12در لغت به معنای معامله پایاپای ،معاوضه،
عوض کردن ،مبادله کردن ،بیرون کردن ،جایگزین
کردن ،جانشین کردن و در اصطالح به این معنی
است که یک کاال را از یک نقطه تحویل گرفته و
دقیقاً همان میزان کاال را در نقطهای دیگر تحویل
دهیم.
در صنعت نفت نیز سوآپ نفت یا فرآورده عبارت
است از واردات نفت یا فرآورده از یک نقطه مرزی
جهت مصرف در داخل کشور و در قبال آن صدور
نفت یا فرآورده با همان مشخصات و به همان مقدار و
یا صدور فرآورده به صورت غیرهمنام (با فرآوردههای
دیگر) و یا به صورت ارزشی (معادل ارزش محموالت
وارده) از مرز خروجی دیگر.
روش سوآپ در شرایط تحریم یکی از روشهای
قابل استفاده محسوب میشود و شرط اساسی در
12. Swap

این روش توجه و استفاده از ظرفیت کشورهایی است
که با ایران منافع مشترکی دارند و میتوانند در این
مسیر با ایران همراهی کنند.
در این روش ،کشور واسط باید ابتدا پاالیشگاههای
داخلی خود را که امکان فراوری با نفت خام ایران
را دارند ،شناسایی کرده ،سپس نفت ایران را در
پاالیشگاههای داخلی خود به عنوان سوخت اولیه
استفاده کند و به همان میزان نفت خودش را در
منطقهای دیگر به ما تحویل دهد (ودادی و همکاران،
.)1395
 .3.4ساخت پاالیشگاههای کوچک در داخل کشور

در ایران به واحدهای بسیار کوچک که فقط مجهز
به واحد تقطیر هستند و دارای ظرفیت حدود یک
تا دو هزار بشکه به صورت غیرپیوسته 13هستند،
پاالیشگاه کوچک گفته میشود ،ولی مناسبتر است
از اصطالح تاپینگ 14برای این موارد استفاده کرد.
هرچند تعریف روشنی در صنعت پاالیش از
پاالیشگاه کوچک و متوسط و بزرگ نشده است،
با توجه به بررسیهای وسیع انجامشده ،واحدهای
15
پاالیشی دارای حداقل سطح تکنولوژی کراکینگ
و یا ککینگ 16با ظرفیت حدود پنج هزار تا بیست
هزار بشکه در روز است که نمونههای آن نیز در سایر
کشورها وجود دارد.
 .4.4سرمایهگذاری در پاالیشگاههایکشورهای در
حال رشد

یکی از اقداماتی که میتوان در صنعت نفت ایران
13. Batch System
14. Topping Plants
15. Cracking
16. Cocking

مسعود رسولی امیرآبادی و محمد نوروزی .شناسایی و اولویتبندی راهبردهای بازاریابی بینالمللی نفت خام ایران در شرایط تحریم

143

بهار  .1400دوره  .11شماره 38

تصویر  .3افزایش ظرفیت پاالیشی برنامهریزیشده طی سالهای  2019تا ( 2023گزارش مرکز گلوبال دیتا ،فوریه )2019

در پی آن بود ،خرید و احداث واحدهای پاالیشی
در دیگر کشورهای جهان است ،از طرفی طبق
برنامهریزیهای اعالمی از سوی کشورها قرار است
تا چهار سال آینده  ۱۵۸پاالیشگاه جدید ساخته
شود که با آغاز بهرهبرداری از این پروژهها بیش از
هفده میلیون بشکه در روز به ظرفیت پاالیش نفت
در سطح جهان افزوده خواهد شد و کشورهای چین،
نیجریه و عراق پیشتاز افزایش ظرفیت پاالیشی و
پتروپاالیشی خواهند بود (گزارش مرکز گلوبال
دیتا ،17فوریه ( )2019تصویر شماره .)3
 .5.4ساخت مخازن ذخیره نفت در داخل کشور

تثبیت و استمرار تولید و تحویل نفت خام و
جلوگیری از نوسانهای روزمره ناشی از مشکالت
عملیاتی ـ فنی مرتبط با تولید ،نقش مهمی در
17. Report of Global data , China and Nigeria will
spearhead global planned refining industry capex and
capacity additions to 2023, 15 Feb 2019
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تنظیم مصرف داخلی و صادرات نفت به خارج از
کشور دارد .وجود این مخزنها به ایجاد توازن میان
تولید و توزیع در کشور و مصارف داخلی کمک
مؤثری میکند و در بخش صادرات نیز استفاده از
این مخزنها ایجاد توازن و مقابله با وضعیتهای
18
پیشبینینشده را ممکن میکند.
این راه برای کشورهای تولیدکننده نفت به این
دلیل اهمیت دارد که استخراج نفت بهصورت مستمر
و متداوم از یک مخزن انجام میپذیرد و نمیتوان در
شرایطی که تقاضا برای نفت کم است ،تولید را قطع
کرد و دوباره پس از مدتی شروع به کارکرد درنتیجه
کشورهای تولیدکننده در زمان تقاضای پایین نفت
را در مخازن ذخیره و در زمان باال رفتن تقاضای بازار
عرضه میکنند و از طرفی کشورهای مصرفکننده
نیز به مخازن ذخیرهسازی نیاز دارند تا در زمانی که
قیمت نفت پایین است نفت خریداری و ذخیرهسازی
 https://www.shana.ir /85806/ 118مخزنهای استراتژیک
پلی میان تولید ،مصرف و صادرات نفت خام
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کنند تا در صورت باال رفتن قیمت احتمالی از آن
استفاده کنند که از آنها بهعنوان ذخایر استراتژیک
کشور نا م برده میشود (صفری و همکاران.)1397 ،
 .6.4ساخت پتروپاالیشگاه در داخل کشور

پتروپاالیشگاه عبارت است از یکپارچگی بین
مجتمعهای پاالیشی و پتروشیمی که با هدف تنوع
در محصوالت ،کاهش قیمت تمامشده محصوالت،
بهینهسازی راندمان ،افزایش سودآوری و بهینهسازی
مصرف انرژی پایهریزی شده است (گزارش 16479
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.)1398 ،
توسعه زیرساختهای پاالیشی و عدم خامفروشی
نفت کشور از جهاتی حائز اهمیت است .اوالً
پاالیش نفت خام در داخل کشور و حرکت در
زنجیره ارزشافزوده ،صرفه اقتصادی بیشتری برای
کشور خواهد داشت و خامفروشی نفت کشور را
کاهش خواهد داد .ثانیاً توسعه پاالیشگاهها نیاز به
فرآوردههای استراتژیکی همچون بنزین و گازوئیل
را پاسخ خواهد داد .ثالثاً این کار در شرایط مختلف
امکان ارزآوری برای کشور را افزایش خواهد داد که
در بلندمدت کشور را در مقابل تحریمها بیمه خواهد
کرد ،چراکه با تولید فرآوردههای نفتی ،بازار هدف
توسعهیافته و فشارهای خارجی اثر چندانی بر فروش
این محصوالت نخواهد داشت.

 .5روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده
كمي
در پژوهش حاضر كه با رويكرد كيفي و ّ
انجام شده به منظور گردآوري دادهها از مطالعات
كتابخانهاي و بررسي نظرات خبرگان استفاده شده
است .در گام دیگر به منظور بررسی وضعیت هریک
از استراتژیها ،شاخصهایی که نمایانگر ویژگیهای
متمایزکننده هرکدام از راهبردها برای بازاریابی و

فروش نفت خام بود ،طراحی شد.
شاخصهای مورد نظر پس از بررسیهای دقیق
در گروه کانونی و مشورتهای الزم با خبرگان مورد
نظر در این حوزه طراحی و اتخاذ شد و در قالب گروه
كانوني مورد بررسي نهايي قرار گرفت و تأیيد شد.در
مرحله ديگر ،اين شاخصها به تأیید اولیه خبرگان
رسید.
به منظور وزندهی به شاخصها ،از روش تاپسيس
 19استفاده شد .اطالعات جمعیتشناختی افرادی
که شاخصهای ارزیابی هریک از راهبردها را تأیید
کرده بودند (در جدول شماره  2پیوست) آمده است.
 .1.5شاخصهای شناساییشده به صورت زیر
است:

 .1میزان نیاز به سرمایهگذاری اولیه :هر چقدر
نیاز به سرمایهگذاری اولیه برای اجرای راهبرد کمتر
باشد ،مطلوبتر است.
 .2قدرت چانهزنی در مقابل اعطای امتیاز یا
تخفیف قیمتی :هر چقدر قدرت چانهزنی فروشنده
در اعطای امتیاز و تخفیف قیمتی به مشتری بیشتر
باشد ،مطلوبتر است.
 .3قابلیت اختفا :هرچه امکان انجام مراحل معامله
از دید ناظران بینالمللی مخفیانهتر باشد و اطالعات
منتشر نشود ،مطلوبتر است.
 .4پویایی و انعطافپذیری استراتژی :هرچه
استراتژی قابلیت انعطاف و تطبیق با شرایط روز را
بیشتر داشته باشد ،مطلوبتر است.
 .5انطباق با بازار مشتری :هرچه امکان تطبیق
19. Topsis
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راهبرد با بازار مشتریان بیشتر و سهلالوصولتر باشد،
مطلوبتر است.
 .6سهولت و امکان تبادالت مالی :هرچه امکان
تبادالت مالی در راهبرد آسانتر باشد ،آن راهبرد
مطلوبتر است.
 .7درجه مقابله با تحریمپذیری :هرچه راهبرد
توانایی مقاومت بیشتری در برابر تحریمها را داشته
باشد ،مطلوبتر است.
 .8ظرفیت رقابتپذیری کشور در مقابل سایر رقبا:
هرچه کشور مزیت رقابتی قویتری نسبت به رقبا
در راهبرد مد نظر دارد ،آن راهبرد مطلوبتر است.
 .9مطابقت با قوانین بینالمللی :هرچه راهبرد با قوانین
بینالمللی در حوزههای مختلف مانند حملونقل ،بیمه
و غیره تطبیق بیشتری دارد ،مطلوبتر است.
همانطور که اشاره شد پس از تأیید شاخصها
توسط خبرگان و شناسایی راهبردها ،در مرحله
دیگری ،پرسشنامهای تهیه شد که هم شاخصها
و هم راهبردها را دربرمیگرفت .این پرسشنامه در
اختیار خبرگان معرفیشده در جدول شماره  4قرار
گرفت تا هریک از راهبردها را بر اساس این شاخصها
اولویتبندی کنند ،اطالعات جمعیتشناختی
خبرگان تکمیلکننده پرسشنامه (در جدول شماره
 3پیوست) آمده است.

مفهوم بنا شده که گزین ه انتخابی باید کمترین فاصله
را با راهحل ایدهآل مثبت (بهترین حالت ممکن)A+i ،
و بیشترین فاصله را با راهحل ایدهآل منفی (بدترین
ن )A-iداشته باشد( .آذر و رجبزاده،
حالت ممک 
 )1391مراحل حل مسئله به روش  TOPSISدر
ادامه آمده است.
در پژوهشهایی که پرسشنامه آنها با روشهای
تحقیق در عملیات انجام میگیرند ،نیازی به محاسبه
پایایی با توجه به ابزارهای معمول ،یعنی (روش
بازآزمایی) ،روش موازی (همتا) و روش «آلفای
کرونباخ» نیست ،چراکه در این پرسشنامهها ،تنها
به جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس
نظرات خبرگان پرداخته میشود و چون تعداد زیاد
تکمیلکنندگان پرسشنامهها در این روشها مالک
نیست؛ بنابراین روشهای معمول محاسبه پایایی که
در روشهای آماری مورد استفاده قرار میگیرند ،در
اینجا کاربرد چندانی ندارند.
گام اول :ماتریس تصمیمگیری  Dرا به کمک
فرمول شماره  1که نرم اقلیدسی نام دارد به یک
ماتریس بیمقیاسشده تبدیل میکنیم (بیمقیاس
سازی )20که ماتریس بهدستآمده  NDنامیده
میشود.
.1
rij
(∑mi=1(rij)2

 .2.5معرفی روش تاپسیس

این روش در سال 1981توسط هوانگ و یون
ارائه شد .در این روش  mگزینه به وسیله  nشاخص
مورد ارزیابی قرار میگیرند و هر مسئله را میتوان به
عنوان یک سیستم هندسی شامل  mنقطه در یک
فضای  nبُعدی در نظر گرفت .این تکنیک بر این
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=nij

گام دوم :ماتریس بیمقیاس موزون را بر اساس
فرمول شماره  2به دست میآوریم.
.2
20. Normalize
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.7

V=ND×Wn×n

گام سوم :راهحل ایدهآل مثبت ( )Ai+و راهحل
ایدهآل منفی ( )Ai-را با استفاده از فرمولهای شماره
 3و  4زیر مشخص میکنیم.
={(max vij│jЄJ1)،(min vij│jЄJ2)│i=1،2،…،m

= =A+گزینه ایدهآل مثبت
)A+=(V1+،V2+،…،Vn+
)={min vij│jЄJ 1

==A-گزین ه ایدهآل منفی

مقدار  Ciصفر و یک است؛ بنابراین هر گزینه Ai
به راهحل ایدهآل نزدیکتر باشد ،مقدار  Ciآن به یک

نزدیکتر خواهد بود.

حال که فرایند استفاده از روش تاپسیس به صورت
کوتاه توضیح داده شد ،نتایج نهایی اولویتبندی
راهبردها از طریق این روش به صورت زیر است.
 .4.5تحلیل نتایج

4.
)A-=(V1-،V2-،…،Vn-
}J1={1،2،…،n│j is benefit
}J2={1،2،…،n│j is worst solution

گام چهارم :اندازه فاصله بر اساس نرم اقلیدسی
به ازای راهحل ایدهآل منفی و گزینه مثبت و همین
اندازه را به ازای راهحل ایدهآل مثبت و گزینه منفی
با استفاده از فرمول شماره  5و  6به دست میآید.
n

dj+={∑(vij-vj+)2 }1/2
i=1

.6

=Ci

 .3.5نتایج نهایی رتبهبندی

.3

.5

)،(i=1،2،…،m

di
di-di+
-

n

dj-={∑(vij-vj-)2 }1/2
i=1

گام پنجم :نزدیکی نسبی ( Aiبرای هر گزینه) به
راهحل ایدهآل با استفاده از فرمول شماره  7به صورت
زیر محاسبه میشود.

کارشناسان و خبرگان در این پژوهش از بین
راهبردهای موجود ،راهبرد شرکتهای تراستی را به
عنوان اولین اولویت برای زمان فعلی کشور توصیه
کردهاند و این انتخاب یکی از راهکارهایی است که
هم در گذشته برای کشور راهگشا بودهاند و هم
فیالحال در فعالیتهای کشور مؤثر هستند و تنها
نکتهای که در این راهبرد قابل اشاره است ،ریسک
و خطر از بین رفتن سرمایه در این شرکتها است،
زیرا این شرکتها تماماً مبتنی بر اعتماد به شخص یا
اشخاص آن شرکت تراستی فعالیت میکند.
در صورت اشتباه بودن اعتماد به این افراد ،احتمال
سوخت شدن سرمایه وجود دارد و به همین خاطر
پیدا کردن این افراد که از طرفی مورد اعتماد کشور
باشند و از طرفی تجربه و تخصص الزم را در عرصه
بازرگانی بینالمللی داشته باشند ،پیادهسازی این
راهبرد را بس دشوارتر میکند ،ولی تا زمانی که
زیرساختها برای دیگر راهبردها ایجاد شود ،میتواند
گرهگشای فعالیتهای بینالمللی کشور باشد.
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جدول  .1نتایج نهایی اولویتبندی راهبردها
نتیجه

راهبرد

0/732

شرکتهای تراستی

0/718

ساخت پاالیشگاههای کوچک در داخل کشور

0/633

پتروپاالیشگاه

0/611

تشکیل کنسرسیوم بین شرکتهای خصوصی کشور

0/594

فروش ترکیب نفت مخازن مختلف (بلندینگ)

0/521

سوآپ نفت

0/498

قراردادهای پاالیش جایگزین قراردادهای فروش نفت خام

0/442

بورس نفت

0/372

ساخت مخازن ذخیره نفت در داخل کشور

0/361

سرمایهگذاری در پاالیشگاههای کشورهای در حال رشد

0/304

فروش نفت خام در بورس و بازار آتی نفت مثل شانگهای

دومین راهبرد منتخب از نظر خبرگان ،ساخت
پاالیشگاه های کوچک در داخل کشور است .تحلیل
اولیه از علت این انتخاب این است که اوالً با توجه
به تحریمهای موجود سرمایهگذاری خارجی و تأمین
مالی پروژههای بزرگ از طریق تأمین مالی خارجی
دشوار است و بایستی روی توان مالی داخلی کشور
سرمایهگذاری کرد .به همین دلیل بایستی روی
پروژههای کوچکتر که نیاز به منابع مالی کمتر و از
طرفی باعث ایجاد اشتغال و پیشرفت روند اقتصادی
کشور خواهد شد ،سرمایهگذاری کرد.
سومین انتخاب خبرگان از بین راهبردها ،احداث
پتروپاالیشگاه است که این مورد نیز با توجه به
شرایط تحریمی کشور و هدف قرار گرفته شدن
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صنعت نفت ایران اهمیت د و چندان پیدا میکند و
دارای اولویت میشود.
همانطور که در متن پژوهش نیز اشاره به
محاسن احداث پتروپاالیشگاهها شد ،مزیتهای
حاشیهای این راهبرد از قبیل ایجاد ارزشافزوده برای
کشور ،ایجاد اشتغال و افزایش توان فنی و علمی
در این صنعت و غیره را میتوان نام برد و دغدغه
اصلی سیاستگذار برای اجرای این راهبرد در عرصه
تأمین مالی این نوع پروژهها است که در صورت انجام
برنامهریزی صحیح و منظم میتوان از ظرفیت تأمین
مالی جمعی و انتشار سهام و صکوک تأمین شود.
همینطور راهبردهای ساخت مخازن ذخیره نفت
در داخل کشور ،سرمایهگذاری در پاالیشگاههای
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کشورهای در حال رشد و قرارداد سرمایهگذاری در
توسعه میادین نفت با پیوست پاالیشی نیز ازجمله
راهکارهایی هستند که نیاز به منابع مالی فراوان دارد
که همین عامل باعث کاهش اولویت آن در شرایط
فعلی کشور شده است.

کشورهای دیگر و همچنین استفاده از ابزار مصاحبه
با خبرگان برای گردآوری دادهها گام اول این پژوهش
و اولویتبندی راهبردها با استفاده از روش تاپسیس
که یکی از روشهای تحقیق در عملیات نرم است،
گام دوم پژوهش حاضر بوده است.

تحلیل راهبردهایی که در رتبههای پایانی قرار
گرفتهاند نیز حاوی نکات قابل توجهی است ،مانند
فروش نفت خام در بورس که دلیل قرارگیری این
راهبردها در انتهای جدول شماره  1شاید اوالً؛ به
خاطر تحریمها و مشکالت ورود به این بازارها و
وجود برخی عدم تطابق با قوانین بینالمللی است
و ثانیاً؛ عدم قبول ریسک خریداران برای خرید نفت
ایران و پیامدهای بعدی آن است.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که دغدغه
اصلی در بحث تحریمهای نفتی ،مسئله جابهجایی
پول حاصل از فروش نفت است؛ بنابراین استفاده از
شرکتهای پوششی (تراستی) بهعنوان اولین اولویت
در راهبردها از منظر خبرگان قرار گرفته است.

 .6بحث و نتیجهگیری
برای کشوری که شرایط تحریم را تجربه میکنند
و بخش قابلتوجهی از بودجه آن به درآمدهای نفتی
وابسته است ،شناسایی راهبردهایی برای فروش
نفت در این شرایط ،امری ضروری و حیاتی است.
هرچند شناسایی تک تک این راهبردها و تالش برای
پیادهسازی و استفاده از آنها برای فروش نفت و
افزایش درآمدهای ناشی از آن در جای خود بسیار
ضروری است ،ولی ناگفته پیداست ظرفیت پیادهسازی
همه راهبردها در شرایط حاضر وجود ندارد.
پژوهش حاضر کوشیده است با احصای نسبتاً
جامعی از راهبردهای بازاریابی نفت خام در شرایط
تحریم برای جمهوری اسالمی ایران و اولویتبندی
آنها با استفاده از نظرات خبرگان این حوزه ،گامی
در جهت بهبود شرایط موجود بردارد.
شناسایی یازده راهبرد از طریق مطالعات
کتابخانهای ،بررسی اسناد و مدارک بررسی تجارب

بهرهگیری از فرصتهای سرمایهگذاری در داخل
کشور نظیر ساخت پاالیشگاههای کوچک و همچنین
احداث پتروپاالیشگاه ،ازجمله راهبردهای دیگری
است که حائز رتبه باالیی در شرایط حاضر شدهاند.
تحلیل کلی نشان میدهد فارغ از مسائل سیاسی
ظرفیتشناسی و استفاده از برخی از راهبردها
میتواند بسیاری از آسیبپذیریهای احتمالی آتی را
نیز کاهش دهد .ضمن اینکه بهرهگیری از دیپلماسی
فعال و زیرساختهای سیاسی قوی در کنار بهبود
ظرفیت تعامالت بینالمللی مالی و بانکی در توسعه
این ظرفیتها مؤثر خواهند بود.
در کنار توسعه این ظرفیتها ،برای بازاریابی و
فروش نفت خام استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای
داخلی کشور و تالش در جهت ارتقای توانمندیهای
فناورانه ب ه منظور کاهش وابستگی به شرکتهای
بینالمللی یکی دیگر از راهبردهای میانمدت در
مقابله با عمر تحریم است.
در مقام مقایسه نتایج این پژوهش با دیگر
پژوهشهای این حوزه به عنوان مثال در پژوهش
»طراحی مدل تصمیم گیری راهبردی روش
فروش نفت خام برای حضور ایران در بازار نفت«
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قانونمندی و شفافیت در انتخاب مشتری ،استفاده
دیپلماتیک از نفت ،امنیت عرضه و فروش به باالترین
قیمت ممکن به عنوان معیار و سه گزینه عرضه در
بورس نفت ،عرضه در مذاکره و سازوکار ترکیبی به
عنوان راهبرد فروش در نظر گرفته شده است که
کارشناسان بخش اقتصادی کشور با شناختی که از
بورس و قابلیتهای آن داشتند ،بورس را بهترین
روش فروش نفت دانستند.
اما کارشناسان بخش انرژی که از گذشته نفت را
به روش مذاکره به فروش رساندهاند ،روش مذاکره
را مناسبترین گزینه برای کشور دانستهاند و یا در
پژوهش »استراتژی بازاریابی شرکت ملی نفت ایران»
پژوهشگر به این نتیجه میرسد که با توجه به رقابت
بسیار شدید بین فروشندگان نفت بر سر تصاحب
بازارهای بینالمللی ،ایران بایستی برای افقهای
کوتاهمدت و بلندمدت خود استراتژیهای متفاوت
بازاریابی اتخاذ کند.
در کوتاهمدت استفاده از استراتژیهای توسعه
بازار و نفوذ در بازار میتواند کارگشا باشد و در
بلندمدت نیز استفاده از استراتژیهای توسعه
محصول و ادغام عمودی پیشرو میتواند آینده بازار
نفت ایران را تضمین کند.
با توجه به نتایج این پژوهشها ،نوآوری پژوهش
حاضر به نسبت دیگر پژوهشها ،در احصای روشهای
راهبردی و عملیاتی بازاریابی نفت خام در شرایط
تحریم بوده و پیشاز این در هیچ پژوهشی بهصورت
جامع و کاربردی به این جنبه از بازاریابی نفت خام
ایران توجه نشده است ،بلکه در برخی پژوهشها به
سیاستهای کلی در این عرصه توجه شده است و تا
حدودی بعد عملیاتی و اجرایی آن مغفول مانده بود.
در پایان میتوان اینگونه بیان کرد که استفاده
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ترکیبی از راهبردهای مطرحشده ب ه عنوان
اصلیترین توصیه سیاستی این پژوهش است ،زیرا
هریک از راهبردهای مطرحشده پیش از این به
صورت تکی مورد استفاده قرار گرفتهاند و بهراحتی
قابلشناسایی توسط تحریمکنندگان هستند ،ولی
استفاده هیبریدی باعث باال رفتن قابلیت اختفا و
پیشبرد اهداف میشود.
ب ه منظور تکمیل پژوهش حاضر گام دیگری
میبایست طراحی و اجرا شود که به امکانسنجی و
حتی فرایندشناسی پیادهسازی هریک از راهبردهای
یادشده متمرکز شود و از این رهگذر سیاستها و
سازوکارهای اجرایی آن را نیز طراحی کند.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالق پژوهش در این مقاله رعایت
شده است.
حامي مالي

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمانهای
تأمین مالی در بخشهای عمومی  ،تجاری یا
غیرانتفاعی دریافت نکرد.
مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان به یک اندازه در نگارش مقاله
مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع
ندارد.
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