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مقدمه
جمهوری اسالمی از ابتدای انقالال

اسالالمی اال خر الو را اسالتقال از هرگونال

قدرت خرجی و است مخری و عدم وابستگی ب قدرتهالخی االرو و بالر

اعالالم

کر ه است و ر مواجه بالخ حرالر هالخ و سالتوپنجال نالرم کالر ب بالخ مبالخ
مشکالت آب سخبق ای طوالنی ار و اخ د کمتر کسی ر ا راب بخاد ک

و

ر زندگی

روزمره و بخ اصطالحخحی مخنند حرر  ،بخ کوت و اعمالخ ح رفال هالخی صالخ راحی
روب رو نبخاد .امروزه ر نظالخم اقتبالخ ی جهالخب ،حرالر هالخ از اباارهالخی م مالو
ابرقدرتهخ جهت اعمخ قدرت و ا جخ مردو ت برای کشورهخی مقخوم
بخ افاا ش قالدرت منطقال ای جمهالوری اسالالمی ا الراب ر منطقال

هستند.

خورمیخنال

قدرت هخی اقتبخ ی جهخب نظیر آمر کخ بر آب اده انالد حالخ رونالد راالد و پیشالرفت
ا راب را ر حوزه هخی مختلف مختل سخزند و بخ آب مقخبلال نمخ نالد بالخ ا اله هالد
سیخست هخی مختلفی نظیر جنگ سخت ،جنگ نرم و جنگ هخی هیبر الدی را پالیش
گرفت اند و ر ا ه میخب اعمخ حرر

ر حوزه انرژی و فروش نفت خم مه حالر ه

اقدامخت آبهخ بو ه است.
بخ حوج ب روند حخر خی فشخرهخی نخای از حرر هخ و همچنیه ب روزرسالخنی
و پیگیری مداوم طر

مقخبل ،استفخ ه از روشهخی نو ه فروش نفت خم اهمیالت

بیشتری می خبد .ا ه پژوهش کوایده است بر اسخس نظرات برگالخب ا اله حالوزه
راهبر هخ ی را ر ارا ط حرر  ،برای بخزار خبی و فروش نفت خم ا راب انخسالخ ی
و ب سیخست گذاراب ارا نمخ د .ب ا ه منظور بخالش ب الدی مقخلال بال ضالرورت و
اهمیالالت پالالژوهش ا تبالالخد ااالالت و بر الالی اصالالطالحخت و مفالالخهی کلیالالدی
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مور استفخ ه ر ا ه پژوهش ح ر ف اده است .سالس

بال مالرور پیشالین نظالری و

ا بیخت موضوع پر ا ت و ر ا ام روش گر آوری و حجا وحرلیل ا ههخ ارا ال و
روش حرلیل مضموب م رفی گشت است .انخسخ ی فروش نفالت ا الراب ر االرا ط
حرر موضوع بخش ب دی اسالت کال

ر آب حال حال

روشهالخی احبخاالده بالخ

حوضالالی مختبالالری ارا ال گشالالت و بخالالش پخ الالخنی بالال حبیالالیه نتالالخ و و جمالال بنالالدی
ا تبخد خفت است.
پژوهش حخضر ،حرر

ر د نفت کشور را ب مثخب رکه مهمی از حرر هالخی

اقتبخ ی بررسی کر ه و بر اسخس نظر برگخب ،روش هالخی ممکاله بالرای عبالور از
حرر هخی ا ه صن ت را انخسخ ی و ارا نمو ه است.
 .1ضرورت و اهمیت پژوهش
نفت و گخز طبی ی مه حر ه منب حأمیه انرژی بشر مرسو

می او ب طالوری کال

نفت خم  36رصد و گخز طبی ی  31رصد انرژی نیخ را حأمیه میکنند (گالاارش
مخهنخم ا اره اطالعخت انالرژی ا الخالت مترالده )2020،1از ا الهرو نفالت و گالخز ر
م خ الت اقتبخ ی -سیخسالی جهالخب اهمیالت راهبالر ی ارنالد و ر فرا نالد روابالط
بیهالملل نقش مهمی ا فخ میکنند ،ر ا ه میخب کشورهخی حولیدکنندة نفت ،همالواره
ب

نبخ ا جخ اثرات مثبت حولید نفت بالر اقتبالخ کشوراالخب هسالتند (هرچنالد ر

بیشتر موار  ،نفت ب عنواب عخمل اثرگذار مثبت بر اقتبخ ا ه کشورهخ عماللنکالر ه
است) .بخ د حوج اات نبو مدلی برای عرضة نفت ک عوامل مؤثر بالر عرضال را
ب طور منخس

ر بر گیر  ،سب

انخ ت نخکخفی از اثرات ا ه عوامل االده ،ممکاله

است ب حبمی گیریهخی نخ رست ر زمینة میااب حولید نفت خم منجر او  .حخ
اگر ر کشوری مخنند ا راب ،رآمد نفتی بخش عمدهای از رآمدهخی کشالور بخاالد،
قط خً ا ه حبمیمخت نخ رست اثرات نالخمطلوبی بالر اقتبالخ کشالور واهالد ااالت
(ابراهیمی ،113،د .)1390
میااب کل حولید نفت خم جهخب ر سخ  2018روزان  80/6میلیوب بشالک

ر

1. Source: U.S. Energy Information Administration, Monthly Energy Review, Table 1.3
and 10.1, January 2020
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روز بو ه (گاارش ا اره اطالعالخت انالرژی ا الخالت مترالده )2019،1و بالخ حوجال بال
میخنگیه پنجخه سخل ( )2019 -1969حولید نفت الخم ا الراب ر حالدو  3/5میلیالوب
بشک ر روز است.
نمودار  .١میزان تولید نفت خام ایران از سال  ١٩٧5تا 20١٩
هاار بشک

ر روزه

2019

منب  :گاارش حولید نفت خم ا راب سخ ت

tradingeconomics.com

همخبگون ک آاکخر است نفت ا راب سه قخبلحوجهی ر بخزار جهخنی نفت ااالت
و حبور روج ا ه کشور از بخزارهخی جهخنی بسیخر ب ید بال نظالر مالیرسالد ولالی
برنخم ر ای هدفمند کشورهخی بربی بخ مرور ت ا خالت مترده آمر کخ از
حروالت فنخوران ر حوزه ایلهالخی نفتالی و همچنالیه حوسال

سو و

میالخ ه ر بر الی

کشورهخی همسخ ا راب نظیر عراو زمین هخ ی را فراه کر ه ک بالخزار نفالت الخم
ا راب ب

طر بیفتد.

بخ ا نک وابستگی بو ج کشور بال رآمالدهخی نفتالی ال

ضال ف مرسالو

می او و همیه مسئل می حواند پخان آایلی برای اجرای بسیخری از سیخسالت هالخی
راهبر ی کشور ر اب خ استراحژ

منطق ای و جهخنی بخاد ،نگرش هوامندان ر

جهت بخز خبی نفت خم ا راب ر ا ه ارا ط ضد حمل و امالری ضالروری اسالت و
بخ د راهبر هخی نو ه ر عرص فروش نفت ب صورت مجموع ای مالدوب احبالخ و
جم آوری او حخ ر آ نده ب عنواب حجربیخت عملیخحی مور استفخ ه قرار گیر .
جنب نوآوران پژوهش حخضر ،احبخی روشهخی راهبر ی فروش نفالت الخم
1. U.S. Energy Information Administration, Monthly Energy Review, Dec 2019.
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ر ارا ط حرر بو ه و کوایده است بخ انجخم مبخحب هخی مت د بخ برگخب ا اله
حوزه ،انخسخ ی جخم ی از ا ه راهبر هخ انجخم هد بخ ا ه هد
کوچ

و مؤثر ر جهت کم

کال بتوانالد گالخمی

ب حبمی سالخزی سیخسالت گالذاراب و مجر الخب امالر

بر ار .
 .2پیشینه نظری
حرر ا راب ب و ژه حرر هخی نفتی ،از پربسخمدحر ه موضالوعخت مالور حوجال ر
چند سخ ا یر است ولی همچنخب أل جدی پژوهش هخ ی ک ب طور و ژه ب امالر
بخزار خبی نفت ا راب ر ارا ط حرر بسر ازند ،احسخس میاو .

«مبلینژا » ( )1394ر پالژوهش الو بالخ عنالواب «سیخسالت گالذاری اقتبالخ
سیخسی نفت و حرر هخی بالیهالمللالی ا الراب» کال از نظالر روشانخسالی ر زمالره
حرقیقخت کیفی حوصیفی اسالت کال ر آب سیخسالت گالذاری اقتبالخ سیخسالی نفالت
ب عنواب متغیر مستقل و نوسخنخت قیمت نفالت و حرالر هالخی اقتبالخ ی جمهالوری
اسالمی ا راب ب عنواب متغیر وابست بررسی اده است .مرالور اصاللی ا اله جسالتخر،
پر ازش ب ا اله موضالوع اسالت کال مالذاکرات ژنالو ،مالذاکرات و اله و همچنالیه
موافقتنخم هست ای ا راب و گروه  5+1موسالوم بال «برنخمال جالخم اقالدام مشالتر
(برجالالخم)» و هرگون ال مالالذاکره و الگالالوی همکالالخریجو خن ال بالالیهالمللالالی حالالخب ی از
سیخست گذاری اقتبخ سیخسی کشورهخ ر نظخم بیه الملل و بال و الژه اقتبالخ نفالت
است.

«رضوی و ز هالد نی» ( )1397ر پژوهش «اثر بخزگشت حرالر هالخی ثخنو الة
آمر کخ بر صن ت نفت و گالخز ا الراب :فرصالت هالخ و حهد الدهخ» بالخ مطخل ال حطبیقالی
حرر هخی اقتبخ ی اعمخلی ر سخ هخی  1389حخ  ،1392آثخر آبهخ را بر اقتبالخ و
صن ت نفت و گخز ا راب و حرر هخی ثخنو ال اعمالخ االده از هجالده ار بهشالت
 1397ر وض یت کنونی اقتبخ ا راب ،فرصتهخ و حهد دهخی پالیش روی صالن ت
نفت و گخز و اقتبخ ا راب ر بر ور بخ اِعمخ

وبخره حرالر هالخی ثخنو ال آمر کالخ

انخسخ ی کر ه و از ا ه طر ق ،ب ارا راهکخر برای پیشگیری و کخهش آثالخر منفالی
حرر هخی ثخنو اقتبخ ی جد د پر ا ت

است.
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«سیبرگ» )2016( 1ر پژوهش و بخ عنالواب «احرخ ال اروپالخ و حرالر هالخی
بیهالمللی علی ا راب» رصد بو ه است ،نخست مشخص کند حخ چ حد حرر هخ
بر حبمیمخت ا راب ر مور هست ای حأثیر گذااالت اسالت و وم ،چگالونگی حالأثیر
رژ حرر

ر روابط ا راب و بخز گراب بیهالمللی را بالخ حمرکالا و الژه بالر احرخ ال

اروپخ بررسی و حوانخ ی ا راب ر پیگیری منخف سیخسالت الخرجی الو را ارز الخبی
کند.
«وگت و همکخراب» )2019( 2ر پژوهشی بخ عنواب «
مجد حرر هخ» پ

از بررسی حوا ث و احفخقخت پال

سخ پال

از حرمیالل

از الروج ا الخالت مترالده

آمر کخ از برجخم و پیشبینی وقخ ب دی آب ب نتیج میرسد کال احرخ ال اروپالخ و
کشورهخی عضو آب میحوانند ر پیشبر برنخم جخم مشتر و رف حنشهالخی بالیه
ا راب و ا خالت مترده آمر کخ گخم مهمی بر ارند.
«بولینالالو 3و همکالالخراب» ( )2019ر مقخلالال ای ،بالالخ عنالالواب «حرالالر هالالخی ا الالراب:
پیخمدهخی بخزار نفت» ب بررسی پیخمدهخی حرر هخی آمر کخ بر بخزار نفالت و حالأثیر
حرر هخ بر ارا ط ا ل کشور ا راب و بخزار نفت ر چهخری سالنخر و مختلالف بالر
اسخس الگوبر اری « »KAPSARCپر ا تال و از فرا نالد حبالمی گیالری سیخسالی بالخ
استفخ ه از اباار  KAPSARCبرای حرلیل رفتالخری ( )KTABبال ا اله نتیجال رسالیده
است ک حرر ا راب حتی ر بدحر ه حخلت حأثیر اگرفی بر قیمت نفت ر بالخزار
جهخنی نخواهد اات و حنهخ موج

ا جخ ب ضی حنشهخی اقتبخ ی (نظیالر االو

حورمی و ا جخ نخرضخ تی هخی سیخسی از حخکمیت ا الراب) ر ا الل اقتبالخ ا الراب
میاو .
 .3چارچوب نظری
بخ حوج ب ا نک عموم مفخهی علوم اجتمخعی ارای بر اات هالخی مت الد لفظالی و
کالمی هستند ،ر ا ام پ

از مرور بر ی از مفخهی اصلی مالور اسالتفخ ه ر ا اله
1. Seeberg
2. Vogt et al
3. Carlo Andrea Bollino
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پژوهش ،ب مبخحث ورو

واهد اد.

 .1-3انواع بازارهای معامالت نفت

رقخبتی ادب بخزار نفت و پیخمد آب حغییرپذ ری االد د قیمالت نفالت الخم ،حالأثیرات
ز خ ی بر الگوی م خمالت نفت گذاات است .حخ قبل از حروالت نفتی هال ،1970
بخزار نفت حقر بخً حوسط ارکت هخی بارگ نفتی مد ر ت میاالد ،بال همالیه لیالل
م خمالت نفت بیشتر ر چخرچو

قرار ا هخی مدت ار ثخبت صالورت مالیگرفالت

ولی ر وض یتی ک قیمت هخ حغییرپذ ری ز خ ی نشخب می هد ،ا هگونال قرار ا هالخ
چنداب مقروب ب صرف نیست ز را منجر ب سالو الخ ز الخب هالخی سالنگیه مالیاالو
( ر شخب ،45،د .)1390
 .2-3بازارهای اسپات

بخزار «اسسخت» نفت خم از نظر ارزش م خمالت ،بارگحر ه بخزار کالخال را ر جهالخب
امروز حشکیل می هد .ر بالخزار اسالسخت کال بال آب «بالخزار آزا » 1هال مالیگو نالد،
قرار ا هخ م موالً برای

مخه حخ

سخ من قد میاو و البت امکخب حمد د آب هخ

نیا وجو ار  .قیمت گذاری ر بخزارهالخی اسالسخت بالر اسالخس قیمالت «نفالت هالخی
اخ ص» 2انجخم میاو  .مه حر ه انواع نفت خم اخ ص عبخرتانالد از« :مخلالو
برنت ر خی امخ » 3خ ب طور الص «برنت» 4»WTI« ،و « بى» .بال مالوازات راالد
بخزارهخی اسسخت ،سخزمخب هخ ی مخنند «پترولیوم آرگالوس» 5و «پالحال » 6بالرای حهیال
گاارش عملکر ا ه بخزارهخ و ب و ژه برای انتشخر قیمت انواع نفت خم ا جخ اد.
 .3-3بازارهای سلف و بازار آتیها

حغییرات پیش بینینشده قیمت نفت خم ضرورحخً ا جخ

میکند نهخ هخی منخسال

و

1. Open Market
 Markerبا 2. Benchmark
3. North Sea Brent Blend
4. WTI: West Texas Intermediate
5. Petroleum Argus
6. Platt's
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اباارهخی الزم ر بخزار ا جخ او حخ ر داراب و فرواندگخب بتوانند م خمالت و
را ر مقخبل ر س

نخای از حغییرات نخمطلو

و پالیش بینالینشالده قیمالت پواالش

هند .م خمالت «بخزارهخی سلف» 1نفالت الخم برنالت بال ا اله صالورت اسالت کال
فروانده اطالعی هخی  15روزه ب

ر دار می هد حخ نفت الخم الو را ر الال

س روز ،طی ا ه وره  15روزه بخرگیری کند .ب مرمول هخ ی کال طالی ا اله وره
بخرگیری او ب اصطالح «برنت موعد ار» 2میگو ند پ
اصطالح ب «برنت  15روزه» ه م رو

مرمول هالخی ساللف ،ر

است.

«بخزار آحی هخ» 3برای نفت خم ،صورت کخمل اده بخزارهخی ساللف نفالت الخم
است ز را نفت خم ر ا ه بخزارهخ ب صورت واحدهخی استخندار م خمل مالیاالو
ک ر اصطالح ب آب «قرار ا » میگو ند .هر قرار ا نفت خم برابر بخ هالاار بشالک
نفت خم است ک از نظر کیفیت بخ د استخندار بخاد ( ر شخب.)49:1390،
 .4-3تحریم

حرر هخ اباارهخ ی هستند ک جخ ی میخب سلمخسی و استفخ ه از نیروی نظخمی قالرار
می گیرند .ا ه اباارهخ اقدامخت حالفیجو خن بیهالمللی مرسو

میاالوند و بخلال

اوقخت اعمخ مردو تهخی حجخری خ مخلی را ر برمالیگیرنالد (راه چمنالی،1381،
د .)499
از نظر «کگلالی» 4و «و تکالف» 5حرالر عبالخرت اسالت از« :اقالدامخت عخمدانال
حکومت برای وار کر ب مررومیت اقتبخ ی بر ولت خ جخم ال هالد  ،از طر الق
مردو ت خ حوقف روابط اقتبخ ی م مو  ،ابل
از قدرت نظخمی مرسو
ش

می گر ک ب

و را ر قبخ بر ی اعمخ

ب عنواب جخنشینی برای اسالتفخ ه

ولت حرر کننالده اجالخزه مالی هالد کال

خد ابراز و رفتخر ولت هد

را حغییر هالد»

( ستمخلچی ،1384 ،د .)146
1. Forward Markets
2. Dated Brent
3. Futures Markets
4. Kegley
5. Witkoff

بررسی راهبردهای نوین فروش نفت خام ایران با رویکرد ضد تحریمی 159

«مورگخب و همکخراب» )2009( 1ا ه ح ر ف صر
کر هاند« :اعمخلی ک

را از حرر هخی اقتبخ ی ارا ال

خ چند کشور برای مردو خ قط کالر ب روابالط اقتبالخ ی بالخ

کشور هد انجخم می هند بخ ا ه هد ک کشور مذکور سیخسالتهالخی الو را حغییالر
حرر اقتبخ ی حداقل

هد» بنخبرا ه

قبد حرمیل بر ی اهدا

کشور اعمخ کننده را اخمل میاو کال

سیخسی را بخ استفخ ه از فشخر اقتبخ ی ار .

 .1-4-3رابطه بین فروش نفت و تحریم

چهل سخ حرر

ا راب ک اخمل حوقیف اموا و ارا یهخی ا راب حوسط آمر کخ بال

نبخ جر خب گروگخب گیری ،قخنوب حرر ا راب و لیبی ( )ILSAم رو

بال «قالخنوب

امخحو» ،حرر هخی مربو ب ا عخی حمخ ت ا راب از حرور س ( ،)ISAحرر هالخی
سخزمخب ملل بر اسخس قط نخم هخی مت د اورای امنیالت و بخزگشالت حرالر هالخی
اولی و ثخنو پ

از روج آمر کخ از برجخم بو ه است ،کخر را برای فالروش نفالت

کشور ا راب سخت میکنند چراک ا ه کشور جاء بالارگحالر ه ارنالدگخب خ الخ ر
نفتی و صخ رکنندگخب نفت بو ه است .از طرفی بخ د گفت ،حرر هخی اعمالخ االده
از ابتدای انقال

اسالمی مرتوای کسالخب ندااالت انالد و بال عبالخرحی ،حرالر هالخی

ابتدا ی بیشتر بر حوقیف ارا یهخ و رآمدهخی حخصل از فروش نفت ا راب متمرکالا
بو و سس

حوج ا ه جر خب بر سرمخ گذاری ارکتهخی الخرجی (آمر کالخ ی و

بیر آمر کخ ی) م طو

االد ولالی از سالخ  2011و بالخ سالختحالر االدب االرا ط،

سیخستگذاراب حرر بر جلوگیری از فروش نفالت ا الراب حمرکالا کالر ه و فالروش
نفت را برای جمهوری اسالمی سختحر نمو هانالد .البتال ر سالخ  2016و پال

از

برجخم حج فروش نفت خم روند صال و ی گرفالت ولالی پال

از

حوافق مشتر

روج ا خالت مترده از ا ه حوافق وبخره ا ه میااب کخهش خفت و اکنوب ب میالااب
قبل از برجخم بخزگشت است.
بخ حوج ب ارا ط کنونی و حرر هخی نفتی ،لق راهکخرهخ ی بالرای کالخهش
اثر خ بیاثر کر ب حرر هخ ر ا ه صن ت اهمیتی وچنداب مالی خبالد و مهال حالر ه
1. Morgan
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موضوع ر ا ه برث استفخ ه از راهبر هخی عملیخحی ر راستخی مقخوم کر ب منالخف
ملی ب و ژه ربخره رآمدهخی حخصل از فروش نفت و گخز است ک سه عمالدهای
از بو ج کشور را ر بر میگیر .
 .4روش گردآوری و تجزیهوتحلیل داده
 .1-4روش پژوهش تحلیل مضمون
 .1-1-4تحلیل مضمون

«حرلیل مضموب» ،1فرا ندی برای حرلیل اطالعخت کیفی ب امخر مالیرو بنالخبرا ه
حرلیل مضموب فقط

روش کیفی نیست بلک فرا ندی است کال مالیحوانالد ر

اکثر روشهخی کیفی (اگر نگو ی هم روشهخی کیفی) ب کخر رو  .همچنالیه ا اله
روش امکخب حبد ل اطالعخت کیفی ب کمّی را فراه میکند (.)Boyatzis, 1998
 .2-1-4مقایسه روش تحلیل مضمون با دیگر روشهای كیفی

ب طورکلی ،روشهخى حرلیل کیفى را مىحواب بال و سالت حقسی کر :
ست نخست :روشهخ ى ک عمدحخً از جخ گخه نظرى خ م رفتانخسى خصالى
نشالالئت مالالىگیرنالالد مخننالالد حرلیالالل مرالالخوره و حرلیالالل پد دارانخسالالى حفسالالیرى کالال
ب کخرگیرى آبهخ حنوع نسبتخً مردو ى ار بالر ى از ا ه روشهخ نیا مخنند نظر ال
ا ه بنیخ از چالخرچو

نالظرى کالنى بهره

مىبرند.

ست وم :روشهخ ى ک اسخسخً مستقل از جخ گالخه نظالرى الخ م رفالتانخسالى
خد هستند و ر طیف گستر هاى از روشهخى نظرى و م رفتانخسى مىحالواب
از آب هخ استفخ ه کر  .حرلیل مضموب ر ا ه سالت جالخى مىگیر ازا الهرو ،ابالاار
حالرقیقخحى مالن طف و مفیدى اسالت کال بالراى حرلیالل حجال ز الخ ى از ا ههالخى
پیچیده و مفبل ،مىحواب از آب استفخ ه کر (.)Braun & Clarke, 2006
روش هخى کیفى بسیخر متنوع و پیچیده هستند و حفخوت هالخى بسالیخر جا الى و
1. Theme analysis
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مختبرى بخه

ارند .حرلیل مضموب را مىحواب کى از روشهخى بنیخ ه حرلیالل

کیفى ر نالظر گالرفت ک بخ سخ ر روشهخى حرلیلالی فالرو ار چراکال بال نبالخ
حشر

الگوهخى ا ه هخى کیفى هستند مخنند روش حرلیل پد دارانخسى حفسالیرى،

نظر

ا ه بنیخ  ،حرلیل گفتمخب و حرلیل مرتوا (سیمیخری.)1397،

 .3-1-4مراحل اجرای تحلیل مضمون

ر جدو  ،1مراحل ،گخمهخ و اقدامخت اجرای روش حرلیل مضموب ب حرحی

بیالخب

اده است.
جدول  .١مراحل تحلیل مضمون
مرحله

گام
 - 1آشنایی با متن

 - 1تجزیه و توصیف
متن

 - 2ایجاد کدهای اولیه
و کدگذاری
 - 3جستوجو و
شناخت مضامین

 - 2تشریح و تفسیر متن

 - 3ترکیب و ادغام متن

اقدام
 مکتوب کردن دادهها مطالعه اولیه و مجدد دادهها نوشتن ایدههای اولیه پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیه قالب مضامین تفکیک متن به بخشهای کوچکتر کدگذاری ویژگیهای جالب دادهها تطبیق کدها با قالب مضامین استخراج مضامین از بخشهای کد گذاشته متن -پاالیش و بازبینی مضامین

- 4ترسیم شبکه
مضامین

 بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرَج مرتب کردن مضامین انتخاب مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر ترسیم نقشه(های) مضامین -اصالح و تأیید شبکه(های) مضامین

- 5تحلیل شبکه
مضامین

 تعریف و نامگذاری مضامین -توصیف و توضیح شبکه مضامین

 - 6تدوین گزارش

 تلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و صریح آن استخراج نمونههای جالب دادهها مرتبط کردن نتایج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانی نظری -نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیلها

عخبدی و گراب ،1390 ،د 178

 .4-1-4كاربست روش پژوهش تحلیل مضمون در پژوهش جاری

ر ا ه قسمت ،بخ حوج ب مطخلبی ک

ر م رفی و مراحل حرلیل مضموب بیخب اد،
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ب اجرای ا ه روش ر پژوهش جخری پر ا ت میاو .
گام اول :آشنایی با متن مورد بررسی

ا ه مرحل از پژوهش بر اسخس مبخحب بخ برگخب است .حرلیل مضموب پالژوهش
حخضر اخمل  25مبخحب بخ برگخب ا ه حوزه است ک سمت برگالخب بالخ االمخره
کد نشخنگر ارا اده است.
نشخنگرهخ بخ خکر مثخ حوضی

ا ه میاو  :PAنی اخص )Person A( A

: PA01

نی مضموب پخ او استخراج اده از مبخحب اخص

: PD05

نی مضموب پخ پنج استخراج اده از مبخحب اخص

A
D

گام دوم :كدگذاری اولیه

ر ا ه گخم ،کدگذاری اولی فیشهخ انجخم اد .برای هر فیش بخ حوج بال مفالخهیمی
ک

کد خ بیشتر ا تبالخد خفالت و کدگالذاریهالخ بالخ نظالرات

ر و اات،

اسخحید جرحوح د ل

اد.

گام سوم :جستجو و شناسایی مضامین

ر ا ه مرحل بخ مرور کدهخی اولی و حأمالل و حفکالر ربالخرة آبهالخ ،مضالخمیه پخ ال
اسالالتخراج گر الالد .ا الاله مضالالخمیه ر جلسالالخت مت الالد هالال اند شالالی پژوهشالالگر بالالخ
متخببیه ا ه عرص  ،نقد ،بررسی و جرحوح د ل اده است.
جدول  .2جدول مضامین پایه مستخرج از مصاحبه خبرگان
ردیف

نشانگر مضامین پایه

1

PA01

2

PA02

3

PA03

4

PA04

5

PA05

6

PA06

7

PA07

8

PA08

9

PA09

10

PA10

11

PA11

12

PA12

مضامین پایه
ساخت پاالیشگاه برای مقابله با تحریم
ایجاد همبستگی اقتصادی با کشورهای دیگر
کسب سهم بازار آمریکا در بازار نفت در زمان تحریم
استفاده از همسایگان در منطقه برای شکست تحریمها
ایجاد همبستگی اقتصادی -امنیتی با کشورهای دیگر
کاهش ریسک برای کشورهای طرف تعامل در زمان تحریم
داشتن برنامه بلندمدت و راهبردی در حوزه انرژی کشور
ایجاد همبستگی اقتصادی با دیگر کشورها
پوشش ریسک فعالیت با تشکیل کنسرسیومها و اتحادیهها
لزوم بهکارگیری مدیریت دانش در فعالیتها
استفاده از روشهای نوین برای مقابله با تحریم
ایجاد آمیختگی اقتصادی با دیگر کشورها

بررسی راهبردهای نوین فروش نفت خام ایران با رویکرد ضد تحریمی 163
13

PB01

14

PB02

15

PC01

16

PC02

17

PC03

18

PC04

19

PC05

20

PC06

21

PC07

22

PC08

23

PC09

24

PD01

25

PD02

26

PD03

27

PD04

28

PD05

29

PD06

30

PD07

31

PD08

32

PD09

33

PD10

34

PE01

35

PE02

36

PE03

37

PE04

38

PE05

39

PE06

40

PE07

41

PE08

42

PF01

43

PF02

44

PF03

45

PF04

46

PF05

47

PF06

48

PF07

49

PF08

50

PG01

51

PG02

52

PG03

53

PG04

54

PG05

55

PG06

56

PG07

57

PG08

استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه
ورود بخش غیردولتی قوی در قالب هلدینگهای تخصصی نفت و گاز
استفاده از شرکتها ی امین واسط یا تراستی
ساخت پاالیشگاه های کوچک در داخل کشور
لزوم وجود یک استراتژی جامع برای انرژی کشور
استفاده از تهاتر برای ورود کاالهای اساسی
قرارداد پاالیش با پاالیشگاههای خارج کشور
سرمایهگذاری در پروژههای کشورهای در حال رشد
انجام پروژههای توسعه ای توسط پیمانکار خارجی در ایران با پشتوانه درآمدهای نفتی
قراردادهای جذاب باالدستی در صنعت نفت
ایجاد آمیختگی اقتصادی با شرکتها و کشورهای خارجی
استفاده از ظرفیت شرکت های اقتصادی کشور برای فروش نفت
کاهش ریسک برای خریدار نفت
نزدیک شدن به بازار مشتریان
استفاده از پتانسیل همسایگان
ایجاد کمیته ای از افراد خبره با اختیارات تام در حوزه فروش نفت
بلندینگ نفت خام (مخلوط کردن نفت خام با نفت خام دیگر کشورها)
استفاده از پتانسیل همسایگان
لزوم وجود یک استراتژی جامع برای بخش انرژی کشور
گسترش صنایع میاندستی و پاییندستی
ایجاد سبد انرژی در بحث صادرات
ایجاد شبکه مویرگی در فروش نفت
اصالح ساختار قراردادهای نفتی
تشکیل کارگروه برای باال بردن انعطاف نسبت به تحریم
تأمین مالی پروژههای توسعه ای داخل کشور از طریق درآمدهای نفتی
استفاده از پتانسیل شرکت های داخلی در تعامل با شرکتهای خارجی
استفاده از پتانسیل پاالیشگاههای خارج کشور
استفاده از پتانسیل پاالیشگاههای خارج کشور
کشتی به کشتی کردن نفت برای از بین بردن هویت مبدأ
استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه
تهاتر نفت با کاالهایی مثل طال یا کاالی اساسی
سوآپ نفت در دریای خزر
شناسایی مشتریان و بازارهای جدید
استفاده از روش های تجارت متقابل در فروش نفت
استراتژی خلق ابهام در فروش نفت
ایجاد بورس نفت داخل کشور
استفاده از ارزهای دیجیتال در تبادالت مالی
کاهش ریسک برای خریداران نفت
استفاده از خط لوله برای صادرات نفت
ارتباط با بورسهای جهانی
سرمایه گذاری در کشورهای خریدار نفت ایران
قراردادهای جذاب برای مشتریان در حوزه باالدستی و پاییندستی
ساخت مخازن ذخیرهسازی در داخل کشور
ساخت مخازن ذخیرهسازی در خارج کشور
نزدیک شدن به بازار مشتریان و باال بردن پویایی در فروش
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58

PG09

59

PG10

60

PH01

61

PH02

62

PH03

63

PH04

64

PH05

65

PH06

66

PH07

67

PI01

68

PI02

69

PI03

70

PI04

71

PI05

72

PI06

73

PI07

74

PJ01

75

PJ02

76

PJ03

77

PJ04

78

PJ05

79

PJ06

80

PJ07

81

PJ08

82

PJ09

83

PJ10

84

PK01

85

PK02

86

PK03

87

PK04

88

PL01

89

PL02

90

PL03

91

PL04

92

PL05

93

PL06

94

PL07

95

PL08

96

PM01

97

PN01

98

PN02

99

PN03

100

PN04

101

PN05

102

PN06

توجه ویژه به کشورهای دوست در دوران تحریم
فراهم کردن زیرساختهای سیاسی -دیپلماتیک
کاهش ریسک برای خریداران نفت ایران
خرید یا ساخت مخازن ذخیرهسازی در نزدیکی بازار مشتریان
استفاده از پتانسیل شرکتهای تراستی
حقالعملکار شدن شرکت های داخلی برای وزارت نفت
قیمتگذاری مناسب برای هر منطقه
استراتژی اختفا در معامالت
منعطف بودن و پویایی نسبت به بازار مشتریان
استفاده از روشهای تهاتری
مشارکت در پروژههای کشورهای خارجی
استفاده از سازوکار سوآپ نفت با کشورهای همسایه
ساخت یا خرید مخزن در خارج کشور
استفاده از ظرفیت پاالیشگاه های کشورهای خارجی
متنوعسازی بازار صادراتی کشور
داشتن استراتژی یکپارچه و منسجم در کشور
حذف قوانین زائد و موانع صادرات موجود
استفاده از پتانسیل شرکتهای تراستی
کاهش ریسک تاجران ایرانی
استفاده از پتانسیل کشورهای همسایه
استقبال از قراردادهای مشارکت در باالدست نفت
استفاده از صرافیها برای انتقال پول
استفاده از پتانسیل کشورهای همسایه
مستشاران عملیاتی برای تسهیل فرایند فروش در کشورهای اصلی خریدار نفت
نمایندگان ویژه برای تحلیل و تسهیل فعالیت بازاریابی نفت
پاالیشگاه های کوچک در سرحدات کشور
ایجاد شبکه مویرگی فروش نفت
شرکت های امین واسط غیر ایرانی
استفاده از سهام بینام برای تأسیس شرکت تراستی
باال بردن ظرفیت پاالیش داخل کشور
داشتن راهبرد بلندمدت در حوزه فروش نفت
پوشش ریسکهای احتمالی برای مشتری
اولویت استفاده از میدانهای مشترک با همسایگان
رصد تحوالت انرژی کشورهای همسایه
استفاده از راهکارهای نامتعارف در فروش
صادرات از طریق خط لوله
استفاده از قراردادهای نوین
استفاده از ارزهای رمز نهاد
پیمان های پولی دو یا چندجانبه
استفاده از روشهای نامتعارف فروش
لزوم ریسکپذیری در شرایط تحریم
تمرکز بر پاالیشگاههای کوچک خارج کشور
رفع موانع داخلی و عدم پویاییهای متولیان فروش
جذاب و واقعی کردن قراردادهای همکاری
استفاده از انواع قراردادهای جدید
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PO01

104

PO02

105

PO03

106

PO04

107

PO05

108

PO06

109

PO07

110

PP01

111

PP02

112

PP03

113

PP04

114

PP05

115

PP06

116

PP07

117

PQ01

118

PQ02

119

PQ03

120

PQ04

121

PQ05

122

PQ06

123

PQ07

124

PQ08

125

PQ09

126

PR01

127

PR02

128

PR03

129

PR04

130

PR05

131

PR06

132

PS01

133

PS02

134

PS03

135

PS04

136

PS05

137

PS06

138

PT01

139

PU01

140

PU02

141

PU03

142

PU04

143

PU05

144

PU06

145

PU07

146

PV01

147

PV02

مذاکره با کشورهای دارای معافیت واردات نفت ایران
بلندینگ نفت با کشورهای همسایه
بستن پیمان استراتژیک با برخی کشورها
خرید سهام پاالیشگاه در خارج کشور
سوآپ نفت
تاپآپ نفت
فروش مویرگی نفت در منطقه
بلندینگ نفت میادین مختلف
داشتن راهبرد بلندمدت در حوزه فروش نفت
ایجاد جذابیت در قراردادهای باالدستی
خرید سهام پاالیشگاههای خارج از کشور
استفاده از افراد خبره و دارای اختیار تام در فروش نفت
تأسیس شرکتهای غیر ایران ی برای فروش نیابتی نفت ایران
شرکتهای تراستی
استفاده از پتانسیل همسایگان منطقهای
ایجاد ارتباط راهبردی با کشورهای بزرگ
پاالیشگاه های کوچک در داخل کشور
پتروپاالیشگاه
ایجاد همبستگی اقتصادی در فروش نفت
استفاده از ظرفیت خالی پاالیشگاههای خارج کشور
خرید سهام پاالیشگاههای خارج کشور
ایجاد شبکه مویرگی در توزیع نفت خام
وجود عزم الزم در دستگاههای متولی
استفاده از پتانسیل کشورهای همسو در کل جهان
بلندینگ نفت
سوآپ نفت با همسایگان
استفاده از شبکه خط لوله کشور
استفاده از روشهای تجارت متقابل
ارتباط سازنده با کشورهای بزرگ خریدار نفت
استفاده از پتانسیل همسایگان خزر
استفاده از خط لوله های کشورهای همسایه
استفاده از پتانسیل دریای سیاه
ورود بخش غیردولتی در فروش نفت
استفاده از خط لوله کشورهای همسایه
سوآپ نفت
استفاده از شرکت امین واسط
تشکیل ستاد هماهنگی داخلی
استفاده از شرکتهای واسط امین
استفاده از افراد خبره و دارای اختیار تام در فروش نفت
منابع جدید در خارج کشور
خرید بخشی از سهام یا کل سهام پاالیشگاه در خارج کشور
تشکیل سازمان کشورهای تحریم شده
قراردادهای حقالعملکاری
ایجاد ناامنی در بازار جهانی نفت
ذخیرهسازی در کشورهای همسو
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148

PV03

149

PV04

150

PW01

151

PW02

152

PW03

153

PW04

154

PX01

155

PX02

156

PX03

157

PX04

158

PX05

159

PY01

160

PY02

161

PY03

162

PY04

163

PY05

164

PY06

165

PY07

دیپلماسی فعال با کشورهای همسو
یافتن بازارهای جدید با رصد دائم
باال بردن ریسکپذیری در فعالیتها
حضور فعال در مجامع و اتحادیههای همسو
ایجاد واسط های مورد اعتماد برای تسهیل فروش نفت
ایجاد ستاد ویژه مقابله با تحریم
خرید پاالیشگاه در کشورهای دوست
سرمایهگذاری در پروژههای مختلف خریداران نفت
ساخت مخازن در خارج کشور
بورس نفت در داخل کشور
دیپلماسی فعال در حوزه فروش نفت
ارائه دوره تنفس برای پاالیشگاهها یا پتروپاالیشگاهها
بورس نفت داخل کشور
ساخت مخازن ذخیرهسازی در داخل کشور
ساخت یا خرید مخازن ذخیرهسازی در خارج کشور
خرید سهام پاالیشگاههای خارجی
بستن قرارداد تأمین خوراک اولیه پاالیشگاه های خارجی و صادرات فرآورده آن
استفاده از ظرفیت مازاد (خالی) پاالیشگاههای خارج کشور

گام چهارم :ترسیم شبکه مضامین

ر ا ه مرحل  ،بخ مراج

ب مضخمیه استخراجاده و بخزبینی کلی آبهخ بررسی االد

ک آ خ بخ کد گر ارحبخ و انسجخم کخفی ارند خ

یر.

گام پنجم و ششم :تحلیل شبکه مضامین و تدوین گزارش

ر ا ه مرحل از پژوهش ،پ

از احمخم کدگذاری هخ ،حرسی االبک مضالخمیه انجالخم

میاو  .ر ا ه پژوهش ،مرورهخی مربو بال مضالخمیه سالخزمخب هنالده بال االرح
جدو  3ب ست آمده است.
جدول  .٣ترسیم شبکه مضامین سازمان دهنده
نشانگر
مضامین
پایه

مضامین پایه

مضامین
سازماندهنده

PA01

ساخت پاالیشگاه برای مقابله با تحریم
ساخت پاالیشگاههای کوچک در داخل کشور
گسترش صنایع میاندستی و پاییندستی
پاالیشگاههای کوچک در سرحدات کشور
باال بردن ظرفیت پاالیش داخل کشور
پاالیشگاه های کوچک در داخل کشور
پتروپاالیشگاه

ساخت پاالیشگاههای
کوچک و
پتروپاالیشگاه در
داخل کشور

PC05

قرارداد پاالیش با پاالیشگاههای خارج کشور

PC02
PD09
PJ10
PK04
PQ03
PQ04

سرمایهگذاری در

ردیف

1

2
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PC06
PE06
PE07
PG04
PI02
PI05
PN03
PO04
PP04
PQ06
PQ07
PU04
PU05
PX01
PX02
PY01
PY05
PY06
PY07
PA02
PA04
PA05
PA08
PA12
PB01
PC09
PD07
PF01
PG02
PG09
PJ04
PJ07
PL06
PO01
PQ01
PQ02
PQ05
PR01
PR04
PR06
PS01
PS02
PS03
PS05
PC01

سرمایهگذاری در پروژههای کشورهای در حال رشد
استفاده از پتانسیل پاالیشگاههای خارج کشور
استفاده از پتانسیل پاالیشگاههای خارج کشور
سرمایهگذاری در کشورهای خریدار نفت ایران
مشارکت در پروژههای کشورهای خارجی
استفاده از ظرفیت پاالیشگاههای کشورهای خارجی
تمرکز بر پاالیشگاههای کوچک خارج کشور
خرید سهام پاالیشگاه در خارج کشور
خرید سهام پاالیشگاههای خارج از کشور
استفاده از ظرفیت خالی پاالیشگاههای خارج کشور
خرید سهام پاالیشگاههای خارج کشور
منابع جدید در خارج کشور
خرید بخشی از سهام یا کل سهام پاالیشگاه در خارج کشور
خرید پاالیشگاه در کشورهای دوست
سرمایهگذاری در پروژههای مختلف خریداران نفت
ارائه دوره تنفس برای پاالیشگاهها یا پتروپاالیشگاهها
خرید سهام پاالیشگاههای خارجی
بستن قرارداد تأمین خوراک اولیه پاالیشگاه های خارجی و صادرات فرآورده
استفاده از ظرفیت مازاد (خالی) پاالیشگاههای خارج کشور
ایجاد همبستگی اقتصادی با کشورهای دیگر
استفاده از همسایگان منطقه برای شکست تحریمها
ایجاد همبستگی اقتصادی -امنیتی با کشورهای دیگر
ایجاد همبستگی اقتصادی با کشورهای دیگر
ایجاد آمیختگی اقتصادی با دیگر کشورها
استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه
ایجاد آمیختگی اقتصادی با شرکتها و کشورهای خارجی
استفاده از پتانسیل همسایگان
استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه
استفاده از خط لوله برای صادرات نفت
توجه به کشورهای دوست در دوران تحریم
استفاده از پتانسیل کشورهای همسایه
استفاده از پتانسیل کشورهای همسایه
صادرات از طریق خط لوله
مذاکره با کشورهای دارای معافیت واردات نفت ایران
استفاده از پتانسیل همسایگان منطقهای
ایجاد ارتباط راهبردی با کشورهای بزرگ
ایجاد همبستگی اقتصادی در فروش نقت
استفاده از پتانسیل کشورهای همسو در کل جهان
استفاده از شبکه خط لوله کشور
ارتباط سازنده با کشورهای بزرگ خریدار نفت
استفاده از پتانسیل همسایگان خزر
استفاده از خط لوله های کشورهای همسایه
استفاده از پتانسیل دریای سیاه
استفاده از خط لوله کشورهای همسایه
استفاده از شرکتهای امین واسط یا تراستی

پروژههای خارجی و
خرید پاالیشگاه خارج
از کشور

استفاده از ظرفیت
همسایگان منطقهای
و کشورهای بزرگ
همسو

شرکتهای تراستی و

3

4
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PH03
PJ02
PK02
PK03
PP06
PP07
PT01
PU02
PW03
PB02
PD01
PE05
PH04
PS04
PC04
PF02
PF05
PI01
PR05
PC07

استفاده از پتانسیل شرکتهای تراستی
استفاده از پتانسیل شرکتهای تراستی
شرکتهای امین واسط غیر ایرانی
استفاده از سهام بینام برای تأسیس شرکت تراستی
تأسیس شرکتهای غیر ایرانی برای فروش نیابتی نفت ایران
شرکتهای تراستی
استفاده از شرکت امین واسط
استفاده از شرکتهای واسط امین
ایجاد واسط های مورد اعتماد برای تسهیل فروش نفت
ورود بخش غیردولتی قوی در قالب هلدینگهای تخصصی نفت و گاز
استفاده از ظرفیت شرکتهای اقتصادی کشور برای فروش نفت
استفاده از پتانسیل شرکتهای داخلی در تعامل با شرکتهای خارجی
حقالعملکار شدن شرکتهای داخلی برای وزارت نفت
ورود بخش غیردولتی در فروش نفت
استفاده از تهاتر برای ورود کاالهای اساسی
تهاتر نفت با کاالهایی مثل طال یا هر نوع کاالی اساسی
استفاده از روشهای تجارت متقابل در فروش نفت
استفاده از روشهای تهاتری
استفاده از روشهای تجارت متقابل
انجام پروژههای توسعهای توسط پیمانکار خارجی در ایران با پشتوانه درآمدهای
نفتی

PE04

تأمین مالی پروژههای توسعهای داخل کشور از طریق درآمدهای نفتی

PD05

ایجاد کمیتهای از افراد خبره با اختیارات تام در حوزه فروش نفت
مستشاران عملیاتی برای تسهیل فرایند فروش در کشورهای اصلی خریدار نفت
نمایندگان ویژه برای تحلیل و تسهیل فعالیت بازاریابی نفت
افراد خبره و دارای اختیار تام در فروش نفت
افراد خبره و دارای اختیار تام در فروش نفت
کاهش ریسک برای خریدار نفت
ایجاد شبکه مویرگی در فروش نفت
کشتی به کشتی کردن نفت برای از بین بردن هویت مبدأ
استراتژی خلق ابهام در فروش نفت
کاهش ریسک برای خریداران نفت
نزدیک شدن به بازار مشتریان و باال بردن پویایی در فروش
کاهش ریسک برای خریداران نفت ایران
استراتژی اختفا در معامالت
منعطف بودن و پویایی نسبت به بازار مشتریان
استفاده از صرافیها برای انتقال پول
ایجاد شبکه مویرگی فروش نفت
پوشش ریسکهای احتمالی برای مشتری
فروش مویرگی نفت در منطقه
ایجاد شبکه مویرگی در توزیع نفت خام
نزدیک شدن به بازار مشتریان
سوآپ نفت در دریای خزر

PJ08
PJ09
PP05
PU03
PD02
PE01
PE08
PF06
PG01
PG08
PH01
PH06
PH07
PJ06
PK01
PL02
PO07
PQ08
PD03
PF03

امین واسط

ورود بخش غیردولتی
کشور در بازاریابی
نفت خام

تجارت متقابل و
تهاتر
پروژههای توسعهای
کشور توسط
شرکتهای خارجی
با استفاده از
درآمدهای نفتی
استفاده از افراد خبره
دارای اختیار تام

شبکه مویرگی فروش
نفت

سوآپ و تاپآپ نفت

5

6

7

8

9

10
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PI03
PO05
PO06
PS06
PR03
PF07
PX04
PY02
PG06
PH02
PI04
PG07
PV02
PX03
PY03
PY04
PA07
PA10
PC03
PD08
PE03
PH05
PI07
PJ01
PJ03
PN04
PW01
PP02
PU01
PW04
PA09
PG10
PL01
PO03
PU06
PV03
PW02
PX05
PD06
PO02
PP01
PR02
PF08
PL08
PM01

استفاده از سازوکار سوآپ نفت با کشورهای همسایه
سوآپ نفت
تاپآپ نفت
سوآپ نفت
سوآپ نفت با همسایگان
بورس نفت در داخل کشور
بورس نفت در داخل کشور
بورس نفت در داخل کشور
ساخت مخازن ذخیرهسازی در داخل کشور
خرید و یا ساخت مخازن ذخیرهسازی در نزدیکی بازار مشتریان
ساخت یا خرید مخزن در خارج کشور
ساخت مخازن ذخیرهسازی در خارج کشور
ذخیره سازی در کشورهای همسو
ساخت مخازن در خارج کشور
ساخت مخازن ذخیره سازی در داخل کشور
ساخت یا خرید مخازن ذخیرهسازی در خارج کشور
داشتن برنامه بلندمدت و راهبردی در حوزه انرژی کشور
لزوم بهکارگیری مدیریت دانش در فعالیتها
لزوم وجود یک استراتژی جامع برای انرژی کشور
لزوم وجود یک استراتژی جامع برای بخش انرژی کشور
تشکیل کارگروهی برای باال بردن انعطاف نسبت به تحریم
قیمتگذاری مناسب برای هر منطقه
داشتن استراتژی یکپارچه و منسجم در کشور
حذف قوانین زائد و موانع صادرات موجود
کاهش ریسک تاجران ایرانی
رفع موانع داخلی و عدم پویاییهای متولیان فروش
باال بردن ریسکپذیری در فعالیتها
داشتن راهبرد بلندمدت در حوزه فروش نفت
تشکیل ستاد هماهنگی داخلی
ایجاد ستاد ویژه مقابله با تحریم
پوشش ریسک فعالیت با تشکیل کنسرسیومها و اتحادیهها
فراهم کردن زیرساختهای سیاسی -دیپلماتیک
داشتن راهبرد بلندمدت در حوزه فروش نفت
بستن پیمان استراتژیک با برخی کشورها
تشکیل سازمان کشورهای تحریمشده
دیپلماسی فعال با کشورهای همسو
حضور فعال در مجامع و اتحادیه های همسو
دیپلماسی فعال در حوزه فروش نفت
بلندینگ نفت خام (مخلوط کردن نفت خام ایران با نفت خام دیگر کشورها)
بلندینگ نفت با کشورهای همسایه
بلندینگ نفت میادین مختلف
بلندینگ نفت
استفاده از ارزهای دیجیتال در تبادالت مالی
استفاده از ارزهای رمز نهاد
استفاده از پیمانهای پولی دو یا چندجانبه

بورس نفت داخل
کشور

ساخت مخازن
ذخیرهسازی در داخل
و خارج از کشور

ایجاد ستاد هماهنگی
داخلی برای مقابله با
تحریم

تشکیل سازمان
کشورهای تحریمشده

بلندینگ (مخلوط
کردن) نفت
استفاده از پیمانهای
پولی دو یا چندجانبه و
ارزهای رمزنهاد

11

12

13

14

15

16
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گام هفتم :اعتمادپذیری پژوهش

بر طبق مطخل

پیش گفت  ،اعتمخ پذ ری پژوهش هخی کیفی بالخ پالژوهش هالخی کمّالی

حفخوت ار  .اعتبخرپالذ ری و حأ یدپالذ ری بال عنالواب و روش بالرای اعتمخ پالذ ری
پژوهشهخی کیفی بررسی واهد اد.
الف) بررسی اعتبارپذیری

بخ استفخ ه از حکنی

کس

اطالعخت قیق موازی نظیر نمخ ش و ارا ال حرلیاللهالخی

ا ه ای و نتخ و آب ب متخببخب امر و حکنی

و بخزبینی ،حأ ید االد کال موضالوع

مور ا عخ ب طور واق ی بررسی اده است.
ب) تأییدپذیری

ر پژوهش کیفی ا ه امر ب م نخی قدرت حرلیل و قت ا ه هخ و میااب حأ ید آب هخ
است و رسیدب ب حأ یدپالذ ری طالی جمال آوری و حرلیالل ا ه ر طالو حرقیالق،
بررسی ا ه هخی خم ،حفسیرهخ و پیشنهخ هخ و خفت هخ را میطلبد .ر ا اله پالژوهش
ا ه اقدامخت انجخم اد و ر صورت لاوم برای بررسی کیفیت خفت هخ و حفسیرهخ و
قضخوت ربخره آبهخ قخبل ارا است.
گام هشتم :ارزیابی تحلیل مضمون

کدگذاریهخی نهخ ی بخ نظر استخ اب ب صورت رفت و برگشالتی جالرح و ح الد ل و
اصالح اد.
جدول  .4ترسیم شبکه مضامین فراگیر
مضامین سازماندهنده
ساخت پاالیشگاه های کوچک و پتروپاالیشگاه در داخل کشور
پروژههای توسعه ای کشور توسط شرکت های خارجی با استفاده از درآمدهای نفتی
سوآپ و تاپآپ نفت
بورس نفت داخل کشور
ساخت مخازن ذخیره سازی در داخل و خارج از کشور
بلندینگ نفت
استفاده از افراد خبره دارای اختیار تام
ایجاد ستاد هماهنگی داخلی برای مقابله با تحریم
تشکیل سازمان کشورهای تحریمشده
سرمایهگذاری در پروژه های خارجی و خرید پاالیشگاه خارج از کشور

مضامین فراگیر

ردیف

سازوکارهای
فنی

1

سازوکارهای
سیاسی -حقوقی

2

سازوکارهای

3
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ورود بخش غیردولتی کشور در بازاریابی نفت خام
استفاده از پیمان های پولی دو یا چندجانبه و ارزهای رمزنهاد
استفاده از ظرفیت همسایگان منطقه ای و کشورهای بزرگ همسو
شرکت های تراستی و واسط امین
تجارت متقابل و تهاتر
شبکه مویرگی فروش نفت

اقتصادی -مالی
سازوکارهای
تجاری-
بازرگانی

4

 .5راهبردهای پیشنهادی فروش نفت خام ایران
از مجموع مبخحب هخی انجخماده  16راهبر خ ل ب ست آمده است:
 .1سخ ت پخال شگخههخی کوچ

و پتروپخال شگخه ر ا ل کشور

 .2انجخم پروژه هخی حوس ای کشور حوسط ارکتهخی خرجی بالخ اسالتفخ ه از
رآمدهخی نفتی
 .3سوآپ و حخپآپ نفت
 .4ا جخ بورس نفت ا ل کشور
 .5سخ ت مخخزب خ یرهسخزی ر ا ل و خرج از کشور
 .6بلند نگ نفت
 .7استفخ ه از افرا

بره ارای ا تیخر حخم

 .8ا جخ ستخ همخهنگی ا لی برای مقخبل بخ حرر
 .9حشکیل سخزمخب کشورهخی حرر اده
 .10سرمخ گذاری ر پروژههخی خرجی و ر د پخال شگخه خرج از کشور
 .11ورو بخش بیر ولتی کشور ر بخزار خبی نفت خم
 .12استفخ ه از پیمخبهخی پولی و خ چندجخنب و ارزهخی رمانهخ
 .13استفخ ه از ظرفیت همسخ گخب منطق ای و کشورهخی بارگ همسو
 .14ارکتهخی حراستی و واسط امیه
 .15حجخرت متقخبل و حهخحر
 .16ا جخ ابک مو رگی فروش نفت.
جمعبندی و نتیجهگیری
ر ارا ط کنونی ک جمهوری اسالمی ا راب االرا ط حرالر را حجربال مالیکنالد و
بخش قخبالل حالوجهی از بو جال آب بال رآمالدهخی نفتالی وابسالت اسالت ،انخسالخ ی
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راهبر هخ ی برای فروش نفت امری ضروری و حیخحی است .انخسخ ی ح ح

ا اله

راهبر هخ و حالش بالرای اجالرا و اسالتفخ ه از آب هالخ بالرای فالروش نفالت و افالاا ش
رآمدهخی نخای از آب ر جخی الو بسالیخر مهال اسالت امالخ نخگفتال پیداسالت ر
ارا ط حخضر ظرفیت اجرای هم راهبر هخ وجالو نالدار  .ا اله پالژوهش کواالیده
است بخ احبخی نسبتخً جخم ی از راهبر هخی بخزار خبی نفت خم ر االرا ط حرالر
برای جمهوری اسالمی ا راب ،گخمی ر جهت بهبو ارا ط موجو بر ار .
انخسخ ی  16راهبر از طر ق مبالخحب بالخ  24نفالر از برگالخب ا اله حالوزه و
ارز خبی آبهخ بخ روش حرلیل مضموب گخم اصلی پژوهش حخضر بو ه اسالت .نتالخ و
پژوهش نشخب ا ک بخ حوج ب حرر هخی هوامند ف لی بخ د ر عرصال فنالی از
راهبر هخی سوآپ و حخپ آپ نفت ،بلند نگ نفت ،سخ ت پخال شگخه هخی کوچ

و

پتروپخال شگخه ر ا ل کشور ،سخ ت مخخزب خ یره سالخزی ر ا الل و الخرج از
کشور ،بورس نفت ا ل کشور و پروژه هخی حوس ای کشور حوسط االرکت هالخی
خرجی بخ بهرهمندی از رآمد هخی نفتی استفخ ه کنی  .همچنیه ر عرص سیخسی و
حقوقی ب کخرگیری افرا

بره ارای ا تیخر حخم ،ا جخ ستخ همخهنگی ا لی بالرای

مقخبل بخ حرر و حشکیل سخزمخب کشورهخی حرر اده حوصی میاو .
از سوی گر ب د مخلی ر فروش نفت اهمیت فراوانی ار و سرمخ گالذاری
ر پروژه هخی خرجی و ر د پخال شگخه خرج از کشالور ،ورو بخالش بیر ولتالی
کشور ر بخزار خبی نفت الخم و اسالتفخ ه از پیمالخب هالخی پالولی و الخ چندجخنبال و
ارزهخی رمانهخ از راهبر هخ ی هستند ک

برگخب صن ت نفت برای فالروش نفالت

خم ا راب ارا کر هاند.
ر عرص بخزرگخنی -حجخری حوصی میاو از راهبالر هالخ ی همچالوب اسالتفخ ه از
ظرفیت همسالخ گخب منطقال ای و کشالورهخی بالارگ همسالو ،حجالخرت متقخبالل و حهالخحر،
ارکت هخی حراستی و واسط امیه و ابک مو رگی فروش نفت اسالتفخ ه االو  .حرلیالل
کلی نشخب می هد برای بخزار خبی و فالروش نفالت الخم بال کالخر گالرفته ظرفیالتهالخ و
حوانمندیهخی ا لی کشور و حالش ر جهت ارحقالخی حوانمنالدی هالخی فنخورانال بالرای
کخهش وابستگی ب ارکت هخی بیه المللی کی گر از راهبر هخی میخب مدت ر حقخبالل
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بخ عمر و وام حرر است .ب منظور حکمیل ا ه پژوهش ،الزم است ر گخم گالری بالخ
حمرکا بر امکخب سنجی و حتی فرا ندانخسی و اجرای هالر ال

از راهبر هالخی مالذکور،

سخزوکخرهخی اجرا ی و رف موان راهبر هخی ارا اده را طراحی کر .
استفخ ه هیبر دی از راهبر هخی مطرح اصلیحر ه حوصی سیخستی ا ه پژوهش
مطرح است ب عنالواب مثالخ عرضال نفالت از طر الق بخالش بیر ولتالی کشالور بال
پخال شگخه هخی ارای ظرفیت الخلی پخال شالی و ر خفالت سالهخم پخال شالگخه ر ازای
ارزش نفت خ حتی ر د

پخال شگخه ر خرج کشور از طر ق حالأمیه الورا

اولی ب صورت بلندمدت از طر ق ارکتهخی حراستی خ ر حخلتی گر اسالتفخ ه از
ظرفیت کشورهخی بارگ همسو و همسخ گخب منطق ای ر بلنالد نگ نفالت و حغییالر
مشخبخت آب همخبطور ک روسی نفت ونالاو ال را از طر الق بلنالد نگ بالخ نفالت
بر

آفر قخ ب پخال شگخه «اسخر» هند می فرو ت و همچنیه حرکی

راهبر حجخرت

متقخبل نفت بخ راهبر همکخری بخ کشورهخی بارگ همسالو مخننالد روسالی و چالیه،
برای حجخرت متقخبل نفت ر برابر کخالهخی اسخسی کشور مخنند بالت و ابالاارآالت
صن تی خ دمخت از طر ق االرکت هالخی کشالور ر الدار نفالت مثالل پالروژههالخی
راهسخزی و عمرانی ر ا ل کشور.
حرکی

راهبر سخ ت خ ر د مخخزب خ یالرهسالخزی ر الخرج از کشالور بالخ

راهبر حجخرت متقخبل ک ها ن

ر د خ سخ ت مخخزب را میحواب از طر ق حرو ل

و حأمیه نفت ب صورت بلندمدت پر ا ت ،از نظر عملیخحی قخبل اجرا واهالد بالو .
سترسی ب

ر خی ار ر امخ و لیوفخرس و ر خی عمخب ر جنالو

کشالور

موق یت مطلوبی را برای جمهوری اسالمی ا جخ میکند حخ بالخ اسالتفخ ه از ظرفیالت
همسخ گخب نفتی از جمل روسی  ،قااقستخب و عراو و اسالتفخ ه از راهبالر سالوآپ و
حخپ آپ نفت بخشی از نفت خم و را ب فروش برسخند .حرکی

راهبر اسالتفخ ه

از ارزهخی رمانهخ و راهبر فروش مو رگی نفالت از طر الق االرکتهالخی حراسالتی
بخش بیر ولتی ،عالوه برحل مسئلة بخزگشت پو ب چر

اقتبخ ی ،میحواند بال

لیل ک ادب میااب حج م الخمالت ،اسالتفخ ه از ارزهالخی رمانهالخ را بالخ ظرفیالت
پخ یهحر ه ممکه سخز .
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