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پاالیشگاه آبادان به بخش خصوصی واگذار می شود؟

تاکنون هشت پاالیشگاه از ۱۰ پاالیشگاه کشور، به بخش های خصوصی 
یا خصولتی برون سپاری شدند و تنها دو پاالیشگاه آبادان و شازند دولتی 
هستند. البته آخرین اخبار حاکی است که این دو پاالیشگاه هم در لیست 

خصوصی سازی قرار گرفته اند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت، از احتمال خصوصی سازی پاالیشگاه های آبادان و شازند خبر داد و افزود: مجلس 
شورای اسالمی و دولت، مصوبه ای را در این مورد در دست اجرا دارند و بعد از این که 
این دو پاالیشگاه خصوصی شدند، ۲۰ درصد از پاالیشگاه های کشور در اختیار دولت 
قرار می گیرند. در این راستا، علیرضا صادق آبادی، در آخرین نشست خبری خود 
درباره خصوصی سازی پاالیشگاه آبادان توضیح داد که واگذاری پاالیشگاه های آبادان 
و شازند را باید سازمان خصوصی سازی انجام دهد. نقش دولت این است که جزئیاتی 
که برای قیمت گذاری سهام می خواهند را در اختیار آن ها قرار دهیم؛ مسئول واگذاری 

ما نیستیم.
بر این اساس، سیدعلی اکبر میرقادری - مدیرعامل پاالیشگاه آبادان - در گفت وگو 
با ایسنا با تأیید این که واگذاری پاالیشگاه آبادان برعهده دولت نیست، درباره میزان 
تولید بنزین در این پاالیشگاه توضیح داد: درحال حاضر، روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین 
در پاالیشگاه آبادان تولید می شود و با راه اندازی فاز دوم این پاالیشگاه، میزان تولید به 

بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز می رسد.
وی هم چنین درباره ارتقای کیفیت محصوالت این پاالیشگاه گفت: تقریباً همه 
بنزینی که در این پاالیشگاه تولید می شود، یورو ۴ است. گازوئیل تولیدی هم در آینده 

با توجه به راه اندازی فاز دو، مطابق استاندارد یورو ۴ خواهد شد.
مدیرعامل پاالیشگاه آبادان در پایان، درباره توان تولید سوخت جت و هواپیمای 
آموزشی در این پاالیشگاه اظهار کرد: پتانسیل تولید سوخت جت و هواپیمای 
آموزشی از قبل در پاالیشگاه بوده و درحال حاضر هم وجود دارد؛ اگر دستور داده 

شود، تولید می کنیم.

صعود قیمت نفت در پی تحریم ونزوئال

قیمت نفت روز سه شنبه بدنبال اقدام واشنگتن برای تحریم شرکت نفتی 
دولتی PDVSA ونزوئال، افزایش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت با ۱۲ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش، 
به ۶۰.۰۵ دالر در هر بشکه رسید.

بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۳ سنت یا ۰.۳ درصد 
افزایش، به ۵۲.۱۲ دالر در هر بشکه رسید. با وجود این اقدام که با هدف افزایش 
فشار روی نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال صورت گرفته است، معامله گران 
می گویند عرضه گسترده نفت و کندی اقتصادی بویژه در چین، رشد قیمتهای نفت 
را محدود نگه خواهد داشت. آمریکا با وجود اختالفات سیاسی، همچنان مقصد اصلی 
صادرات نفت ونزوئال است و با وجود این که حجم صادرات این کشور در بحبوحه 
بحران اقتصادی در ماههای اخیر کاهش پیدا کرده است اما دولت آمریکا این کشور 

آمریکای التین را هدف تحریم قرار داده است.
دولت آمریکا از خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئال که هفته گذشته خود را 

رئیس جمهور خواند، حمایت کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعالم کرد در نتیجه اقدام امروز ، تمامی 
اموال و منافع شرکت PDVSA که در قلمرو قضائی آمریکا قرار دارد بلوکه می شوند 
و شهروندان آمریکایی حق معامله با آنها را ندارند. همچنین افرادی که در بخش نفتی 

اقتصاد ونزوئال فعالیت می کنند ممکن است هدف تحریم آمریکا قرار بگیرند.
ونزوئال صاحب بزرگترین ذخایر نفت قطعی در دنیا بوده و عضو اوپک است.

با وجود ذخایر عظیم، صادرات نفت ونزوئال از ۱.۶ میلیون بشکه در روز در سال 
۲۰۱۷ به بیش از یک میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرد. این 
کاهش تولید در نتیجه بحران اقتصادی روی داد که مانع سرمایه گذاری در بخش 

نفت و تأمین تجهیزات الزم و پرداخت حقوق کارکنان شد.
در حالی که تحریم های آمریکا علیه ونزوئال در صدر اخبار قرار گرفته است اما 
تحلیلگران اظهار می کند مسئله اصلی تجارت جهانی نفت همچنان فراوانی عرضه 
مانده است. عرضه جهانی نفت همچنان باال مانده که به دلیل افزایش بیش از دو 
میلیون بشکه در روز تولید آمریکا است. این کشور سال گذشته ۱۱.۹ میلیون بشکه 
در روز نفت تولید کرد. از سوی دیگر این نگرانی در صنعت نفت وجود دارد که تقاضا 

برای نفت در بحبوحه کندی رشد اقتصادی فروکش کند.

وعده سعودی ها برای کاهش بیشتر تولید نفت
وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرد کشورش به مدت شش ماه نفت 
را در سطح بسیار پایین تر از سهمیه که تحت پیمان کاهش تولید اوپک 

پذیرفته است تولید خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، خالد الفالح، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بلومبرگ گفت: 
عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است تولید ۱۰.۲ میلیون 
بشکه در روز در ژانویه را هدف گرفته و قصد دارد در فوریه ۱۰.۱ میلیون بشکه در 
روز نفت تولید کند. سقف تولید عربستان سعودی تحت توافقی که اوپک در دسامبر 
با روسیه و ۹ تولیدکننده دیگر غیر اوپک برای کاهش داوطلبانه تولید نفت داشت، 
۱۰.۳۳ میلیون بشکه در روز است. وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: تقاضا در 
پایان سه ماهه اول امسال اوج پیدا خواهد کرد و کاهش تولید اوپک و غیر اوپک تا 
چند هفته آینده در بازارهای جهانی منعکس خواهد شد. فالح اظهار کرد: اوپک و 
متحدانش تالش می کنند قیمت نفت را تقویت کنند. نفت برنت امسال ۱۲ درصد 
رشد قیمت داشته است. عربستان سعودی و کشورهای همفکرش مصمم هستند 

سطح ذخایر نفت را به پایین میانگین پنج ساله برسانند.

 صادرات نفت توسط نهادهای نظارتی رصد می شوداخبار

گرا به دشمنان با اسم رمز »اتاق تاریک معامالت نفت«
همزمان با اوج گیری جنگ اقتصادی آمریکا و تالش برای 
قطع کامل صادرات نفت ایران، گروهی با دادن نشانی غلط 
و طرح مسائل غیرواقعی مانند »اتاق تاریک معامالت نفت« 
اهدافی خاص را دنبال می کنند؛ در حالی که همه مبادالت 

نفتی توسط نهادهای نظارتی به طور دقیق رصد می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، چندی است که همزمان با 
تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران و صنعت نفت، برخی گروه ها 
و محافل خبری تالش می کنند تحت عنوان بحث های کارشناسی 
به طرح ادعاهای عجیب درباره صادرات نفت که مهمترین منبع 
درآمدی کشور در زمان تحریم است، بپردازند که نتیجه آن، افشای 

اطالعات محرمانه مبادالت نفتی خواهد بود.
 اسم رمز »اتاق تاریک معامالت نفت«

جستجوی کوتاه در اینترنت درباره »اتاق تاریک معامالت نفت« 
نشان می دهد به تازگی موج خبری بزرگی در این باره به راه افتاده 
است که در آن، ادعاهایی واهی و ساختگی مطرح شده که هدف 

همگی آنها، اعمال فشار به مسووالن و نهادهای ذیربط است.
گروه هایی با استفاده از تعابیر عجیب و پرطمطراق مانند »اتاق 
تاریک معامالت نفت«، لزوم عرضه نفت در بورس و شفافیت 
با  معامالت تالش می کنند روند طبیعی صادرات نفت را که 
نظارت نهادهای نظارتی و مقامات ارشد کشور در حال انجام است، 
زیر سوال ببرند؛ در حالی که دولت دوازدهم، همواره از شفافیت 
معامالت حمایت و حتی برای نخستین بار عرضه نفت در بورس 

را نیز آغاز کرده است.
به عنوان مثال در یکی از ادعاها آمده است: »وزارت نفت با 
ایجاد یک سازوکار موازی با بورس انرژی و با راه اندازی اتاق تاریک 
درصدد است تا مانع ورود شرکت های خصوصی به سازوکار بورس 
شده و بدین ترتیب اجرای این راهکار ضدتحریمی را بی فایده 

نشان دهد«.
این گروه به نحوی ادعاهای خود را مطرح می کنند که گویا، 
برای صادرات نفت ایران در بازارهای جهانی به تازگی، سازوکار و 
اتاق جدیدی راه اندازی شده که به دنبال فرار از شفافیت است اما 
بررسی ها نشان می دهد تغییری در سازوکار فروش نفت رخ نداده 
و روند صادرات همانند گذشته با رصد دقیق نهادهای نظارتی در 

حال انجام است.
به نظر می رسد این گروه با طرح مسائل غیرواقعی و اتهام های 
بی اساس، برنامه هایی خاص را دنبال می کنند که در خدمت 

اهداف آمریکا و عربستان است.
 جنگ اقتصادی و لزوم هشیاری در کالم رهبر معظم 

انقالب
اکنون در جنگی تمام عیار اقتصادی با آمریکا و متحدانش به سر 
می بریم که هدف دشمنان در آن، قطع رگ حیات اقتصادی ایران 
یعنی صادرات نفت و بر زمین زدن ساختار سیاسی و اقتصادی 

کشور است.
آمریکا در این جنگ تالش می کند با رصد اخبار و فعالیت های 
اقتصادی به ویژه صادرات نفت مسیر مبادالت نفتی کشور ما را 

مسدود کند.
جنگ اقتصادی، موضوعی است که رهبر معظم انقالب اسالمی 
بر آن خاطر نشان کرده و خواستار هوشیاری در مقابل آن شده اند.
رهبر معظم انقالب اسالمی پانزدهم شهریور امسال در دیدار 
به  ایران  نمایندگان مجلس خبرگان فرمودند: بدخواهان ملت 
در  نیز  را  تبلیغاتی  و  رسانه ای  اقتصادی، جنگ  موازات جنگ 
دستور کار خود قرار داده اند، بنابراین انتقادها باید با هدف اصالح 

و خیرخواهانه باشند.
ایشان تصریح کردند: امروز نظام اسالمی با یک جنگ همه جانبه 
اقتصادی مواجه است که از یک اتاق جنگ و با دقت و اهتمام 

کامل هدایت می شود اما در کنار این جنگ، یک جنگ مهم 
رسانه ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از آن 

غفلت می شود.
رهبر معظم انقالب در آن دیدار فرمودند: براساس اطالعاتی 
رژیم  و  آمریکا  جاسوسی  های  دستگاه  داریم،  اختیار  در  که 
صهیونیستی با حمایت مالی قارون های منطقه اطراف کشور ما، 
تشکیالتی را برای این جنگ رسانه ای راه اندازی کرده اند و به 
طور جدی در حال برنامه ریزی و تالش برای آلوده کردن فضای 

تبلیغاتی و فکری جامعه هستند.
»اهداف این جنگ رسانه ای، ایجاد اضطراب، یاس، ناامیدی و 
احساس بن بست و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و نسبت 
به دستگاه های مسئول و همچنین بیشتر و بزرگ تر نشان دادن 

مشکالت اقتصادی در ذهن جامعه است.«
ایشان به یک نمونه اشاره کردند و فرمودند: در همین مسائل 
مربوط به سکه و ارز و کاهش ارزش پول ملی، جنگ رسانه ای و 
فضاسازی های تبلیغاتِی بدخواهان، تاثیرگذار بوده است که البته 
از دشمن توقعی جز رذالت نیست اما باید مراقب باشیم ما به این 

فضاسازی ها برای آلوده کردن ذهن مردم، کمک نکنیم.
 رصد صادرات نفت توسط نهادهای نظارتی

ادعاهای مربوط به اتاق تاریک معامالت در حالی مطرح می 
شود که پیگیری ها نشان می دهد روند معامالت و صادرات نفت 
با نظارت دقیق نهادهای نظارتی انجام شده و گزارش های مربوط 
به این مبادالت نیز بطور شفاف به مسووالن و مقامات ارشد کشور 

ارسال می شود.
سازوکار فروش نفت، سابقه ای چندین ساله دارد که توانسته 

درآمدهای نفتی کشور را محقق کند.
نکته جالب اینکه در دور قبلی تحریم ها یعنی در دولت های 
نهم و دهم گروهی به بهانه تحریم ها اقدام به اعمال فشار به 
مسووالن وقت کرده و تالش کردند سازوکار قدیمی فروش نفت 
را تغییر دهند که نتیجه آن، ظهور »بابک زنجانی« بود که همگان 

با آن آشنا شده اند.

شاید اکنون نیز گروهی به بهانه تحریم ها، به فکر به یغما 
بردن درآمدهای نفتی و خلق بابک زنجانی های جدید افتاده 

اند.
 آمریکا در پی قطع کامل صادرات نفت ایران

محرمانه بودن اطالعات مربوط به صادرات و فروش نفت، به 
معنای فقدان شفافیت و انجام آن در تاریکخانه ای مرموز نیست، 
بلکه بدین معناست که نباید این اطالعات به دست دشمنان کشور 

برسد.
وزیر نفت بارها اعالم کرده است از اعالم جزییات صادرات نفت 
)شامل میزان، خریداران و چگونگی صادرات( خودداری می کند؛ 
زیرا اعالم جزییات، باعث شناسایی مسیرهای صادراتی ایران و 

اقدام متقابل آمریکا می شود.
بیژن زنگنه تاکید می کند: خواب آمریکا برای قطع صادرات و 

به صفر رساندن صادرات نفت ایران هیچ گاه محقق نخواهد شد.
آمریکا پس از خروج از برجام در اردیبهشت امسال اعالم کرد 
که صادرات نفت ایران را در ۶ ماه )تا آبان( به طور کامل قطع 

خواهد کرد.
واشنگتن در این مدت تالش بسیاری کرد خریداران نفت ایران 
را به توقف خرید از ایران ترغیب کند اما در سایه دیپلماسی 

خاموش نفتی ایران، در تحقق این هدف شکست خورد.
با وجود اینکه آمریکا در آبان امسال اعالم کرد به هشت کشور 
ایران معافیت می دهد اما همزمان تالش  از  برای خرید نفت 
بسیاری را انجام می دهد با یافتن سرنخ های مربوط به مشتریان 
نفتی، صادرات نفت ایران را به طور کامل قطع کند که در این 

مسیر، بسیار به اطالعات ستون پنجم امیدوار است.
 صادرات نفت ایران زیر ذره بین عربستان

عالوه بر آمریکا، رقیب منطقه ای کشورمان یعنی عربستان نیز 
به طور دقیق در حال رصد صادرات نفت و فراورده های نفتی 

ایران است.
یک مقام صنعت نفت در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا 
گفت: عالوه بر آمریکا، دولت عربستان که به عنوان رقیب سیاسی 

و اقتصادی منطقه ای کشورمان به شمار می رود نیز بسیار بر روی 
صادرات نفت و فرآورده های نفتی کشورمان متمرکز شده است.

وی افزود: عربستان به طور مستمر، روند صادرات و خریداران 
نفت و فرآورده های نفتی را رصد می کند تا به سراغ شان رفته 
و آنها را از خرید نفت و فراورده های نفتی ایران منصرف کند؛ 
عربستان با دادن پیشنهادهای جذاب، مشتریان ایران را از ادامه 
همکاری با کشورمان منصرف کرده و خود قراردادهای نفتی با 

آنها امضا می کند.
عربستان از این اقدام، ۲ هدف عمده را دنبال می کند: نخست، 
بازارهای  به  دستیابی  دوم  و  کشورمان  نفتی  درآمدهای  قطع 

صادراتی ایران و تشدید فشارها بر کشورمان.
 آغاز عرضه نفت در بورس با حمایت دولت دوازدهم

ادعای این گروه درباره کارشکنی دولت و وزارت نفت در عرضه 
نفت در بورس در حالی مطرح می شود که این ایده برای نخستین 

بار با حمایت دولت دوازدهم رنگ واقعیت به خود گرفت.
ماجرای عرضه نفت در بورس، سابقه چندین ساله دارد و در 
دولت های پیشین بارها مطرح شده بود اما هیچ گاه به سرانجام 
نرسید تا اینکه با حمایت دولت دوازدهم در آبان امسال به صورت 

عرضه های منظم آغاز شد.
تاکنون در سه مرحله، نفت خام در بورس انرژی عرضه شده و 
قرار است چهارمین مرحله فروش نفت نیز در بورس انرژی در ۱۵ 
بهمن ماه با عرضه یک میلیون بشکه نفت سبک صادراتی به نرخ 

بشکه ای ۵۶ دالر و ۲۴ سنت انجام شود.
مرحله نخست فروش نفت در۶ آبان، مرحله دوم در ۲۰ آبان و 
مرحله سوم در اول بهمن امسال انجام شد که با تایید سران قوا 

قرار است به صورت مستمر ادامه یابد.
باتوجه به اینکه فروش نفت صادراتی در بورس، روشی جدید 
به شمار می رود، نهادینه شدن آن به عنوان راهکار مطمئن و 
ثابت عرضه نفت، فرایندی زمانبر خواهد بود، زیرا بخش خصوصی 
تاکنون تجربه ای در این باره نداشته و به تدریج با آن آشنا می 

شود. 

 بارندگی برق 40 روستا و یک شهر کرمانشاه را قطع کرد
 مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه گفت: باد و باران شدید در 48 ساعت گذشته منجر به شکسته شدن تعدادی تیر برق و قطعی برق 4۰ روستا و یک شهر استان قطع شد. جلیل باالیی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تاکنون برق 

32 روستا و یک شهر وصل شده و هشت روستای باقی مانده در بخش سرفیروزآباد شهرستان کرمانشاه قرار دارد که در تالش هستیم وصل شوند. او در ادامه میانگین بارش های 2 روز گذشته استان را در چند سال اخیر بی سابقه دانست و افزود: 
بارش شدید منجر به آب گرفتگی مسیر 29 روستا و آسیب به هشت پل ارتباطی در دهستان جاللوند از توابع شهرستان کرمانشاه شد که تاکنون مسیر هشت روستا باز شده و تا چند ساعت دیگر نیز مسیر دیگر روستاها بازگشایی می شود. چهارشنبه / ۱۰ بهمن ۱397 / شماره 342

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: برای گذر از پیک تابستان 
سال آینده، دو پروژه را در نظر گرفته ایم که یکی از آن ها آماده کردن شبکه 
برای گذر از شرایط بحرانی است و انجام این کار، به 3۰ میلیارد تومان هزینه 

نیاز دارد.
حسین صبوری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت آماده شدن شبکه برای 
پیک سال ۱۳۹۸، اظهار کرد: بازسازی شبکه یکی از اقداماتی است که هر سال برای 
تجهیز شبکه برق تهران صورت می گیرد و این مساله جزو ملزومات تأمین برق تهران 

محسوب می شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود، مدیریت 
مصرف و استفاده از راهکارهایی برای کاهش مصرف برق است؛ به گونه ای که باید 
با همکاری مشترکان و صنایع، ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات مدیریت مصرف صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، تصریح کرد: تنها در این شرایط است 
که می توانیم خاموشی ها را پشت سر بگذاریم و تهرانی بدون خاموشی شاهد باشیم، 
لذا تقاضای ما از تمام مشترکان این است که در طول این فرآیند همکاری الزم را 

داشته باشند.
پیک شهر تهران در تابستان سال ۱۳۹۶، معادل ۴۶۶۶ مگاوات بود که طبق 
براساس  هم چنین  می رسید،  مگاوات  به ۴۹۰۰  باید  گرفته،  صورت  برآوردهای 
هدف گذاری های انجام شده، قرار شد که میزان پیک بار به بیش از ۴۵۰۰ مگاوات 

نرسد که برای انجام این کار باید ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات مدیریت بار صورت می گرفت.
فعالیت هایی هم چون اطالع رسانی و فرهنگ سازی، تغییر ساعات ادارات، استفاده 
از مولدهای تولید برق بخش خصوصی و دولتی و هم چنین همکاری مستمر و جدی 
مردم موجب شد تا حدود ۳۰۰ مگاوات در پیک تابستان سال جاری مدیریت مصرف 

صورت بگیرد.
اقدامات انجام شده موجب شد که به جای رسیدن به عدد ۴۹۰۰ مگاوات، میزان 
پیک بار ۴۵۶۷ مگاوات ثبت شود که در این بین از طریق تغییر ساعات ادارات ۲۵۰ 
مگاوات صرفه جویی صورت گرفت و برای این کار نیز ۲۵۰ اکیپ عملیاتی، میزان 

مصرف برق ۱۲۰۰ مرکز دولتی بزرگ در شهر تهران رصد شد.
براساس نتایج به دست آمده، ۲۰۰ دستگاه به مصوبه هیأت دولت مبنی بر این که 
رأس ساعت یک سیستم های سرمایشی را قطع کنند، عمل نکرده و شرکت برق نیز 

برای مقابله با آن ها به قطع برق این مجموعه ها اقدام کرد.
طبق برآوردهای صورت گرفته، باید ۶۰۰ مگاوات مدیریت بار در تابستان سال 
آینده انجام شود که برای این مساله نیز برنامه های متعددی در نظر گرفته شده و 
باتوجه به این که در شهر تهران تنها ۳۰۰ ساعت با مشکل جدی تأمین برق آن هم 
در ساعت ۱۲ و ۱۷ مواجهیم؛ مسؤوالن برقی معتقدند که باید به مدیریت مصرف 
توجه ویژه ای شود. البته تعویض پنج میلیون المپ دستگاه های دولتی با المپ های 
ال ای دی در دستور کار شرکت توزیع برق تهران قرار گرفته که هنوز وارد مرحله 

اجرا نشده است. ازسوی دیگر افزایش بارش ها نوید به حرکت درآمدن نیروگاه های 
برق آبی را می دهد که مجموعه این اقدامات بیانگر عدم خاموشی تهران در تابستان 

سال آینده است.

دولت  علیه  خود  اقدام  آخرین  در  واشنگتن 
نفت  شرکت  که  کرد  اعالم  مادورو،  نیکوالس 

ونزوئال را تحریم می کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
استیون  و  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور  بولتون،  جان 
منوچین، وزیر خزانه داری این کشور در یک کنفرانس 
مطبوعاتی از اعمال تحریم علیه شرکت نفت ونزوئال 

)پترولئوس دی ونزوئال( خبر دادند.
منوچین در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: آمریکا 
شده اند،  ونزوئال  فاجعه بار  سقوط  باعث  که  را  افرادی 
مسئول می داند و از ظرفیت های اقتصادی و دیپلماتیک 
خود برای حمایت از خوآن گوآیدو، رئیس جمهور موقت، 
احیای  برای  ونزوئال  مردم  تالش های  و  ملی  مجمع 

دموکراسی استفاده خواهد کرد.
وزیر خزانه داری آمریکا اظهار کرد: عوائد ناشی از خرید 

و فروش نفت ونزوئال توسط شرکت های آمریکایی به یک 
حساب بلوکه شده منتقل خواهد شد.

او اضافه کرد: تحریم شرکت نفت ونزوئال از قرار گرفتن 
دارایی های این کشور در اختیار مادورو جلوگیری کرده 

و این سرمایه ها را برای مردم ونزوئال حفظ خواهد کرد.
تحریم  رفع  راه  گفت:  آمریکا  خزانه داری  وزیر 
به  اختیارات  واگذاری  ونزوئال،  نفت  شرکت  علیه 
رئیس جمهوری موقت یا روی کار آمدن دولتی منتخب 

است.
مارکو روبیو، سناتور آمریکایی که از منتقدان مادورو 

است، از اعمال چنین تحریم هایی استقبال کرده است.
در همین حال،  اسپوتنیک،  به گزارش خبرگزاری 
مشاور امنیت ملی آمریکا از ارتش ونزوئال خواسته که 
گذار مسالمت آمیز قدرت و قرار گرفتن اختیارات در 

دست گوآیدو را بپذیرد.

بولتون گفت: اقدام امروز برای حصول اطمینان از این 
است که دولت مادورو دیگر به دارایی های مردم ونزوئال 

دسترسی نداشته باشد.
مشاور امنیت ملی آمریکا اظهار کرد: نیکوالس مادورو 
و متحدانش دیگر نمی توانند دارایی های مردم ونزوئال را 

غارت کنند.
مادورو  مخالفان  تالش های  گذشته  روزهای  در 
برای برکنار کردن او افزایش پیدا کرده است. آمریکا 
و بیش از ۲۰ کشور دیگر خوآن گوآیدو را به عنوان 

رئیس جمهوری موقت ونزوئال به رسمیت شناخته اند.
دولت  مواجهه  سخت گیرانه ترین  تازه،  تحریم های 
ترامپ با مادورو توصیف شده است. شرکت نفتی ونزوئال 
بزرگترین منبع درآمد ونزوئال و مالک پاالیشگاه نفتی 
سیتگو در آمریکا است. این پاالیشگاه مهم ترین دارایی 

خارجی ونزوئال عنوان می شود.

آمریکا شرکت نفت ونزوئال را تحریم کرد


