
وزیر نفت:

 افزایش تولید بنزین ایران مانع از اقدام آمریکا برای تحریم آن شد

4انرژی

 وزیر نفت در جمع خبرنگاران:

آمریکا برای کاهش قیمت نفت، تحریم ها را بردارد

وزیر نفت با بیان این که ترامپ فکر می کند که با گردن کلفتی می تواند 
قیمت نفت را کاهش دهد، گفت: اگر آمریکا تحریم ها را بردارد، قیمت 

کاهش یافته و بازار از حالت بی تعادلی فعلی خارج می شود.
به گزارش خبرنگار اقصادی ایرنا، بیژن زنگنه روز سه شنبه در حاشیه چهارمین 
کنگره نفت و نیرو در جمع خبرنگاران افزود: »بی ثباتی بازار نفت توسط آمریکا بر بازار 
تحمیل شده است، آمریکا یک سوزن به خود زده، مشکل ایجاد کرده و آخ آخ می 

کند بعد می گوید بیایید مشکل من را حل کنید.«
نظر  از  نمی شود؛  فعال درست  نفت  بازار  فعلی  تاکید کرد: شرایط  نفت  وزیر 

کارشناسان بازار دچار گرفتاری کمبود عرضه شده است.
وی اضافه کرد: کمبود عرضه با حرف درست نمی شود؛ هیچ کشوری توان تولید 
بیشتر را ندارد. عربستان نیز اکنون در حال برداشت از ذخایر نفتی خود است که 
معلوم نیست تا چه زمانی بتواند به آن ادامه دهد. البته به تازگی نیز با آمریکا بر سر 

موضوع »خاشقجی« اختالف پیدا کرده و همدیگر را تهدید کرده اند.
به گزارش ایرنا، »جمال خاشقچی« روزنامه نگار ناراضی سعودی، از نویسندگان 
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بود که هفته گذشته پس از مراجعه به کنسولگری 
عربستان در استانبول برای انجام امور اداری ازدواجش، ناپدید شد؛ پرونده ربوده 
شدن و قتل احتمالی این روزنامه نگار به اختالف نظر جدید میان واشنگتن و ریاض 
تبدیل شده است؛ دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا شنبه گذشته اعالم کرد که 
در صورت اثبات دخالت عربستان در ربوده شدن و قتل خاشقچی، ریاض به شدت 

تنبیه خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه کمبود عرضه با حرف، شعار و دعوا حل نخواهد شد، گفت: 
بازار اکنون به شدت نگران است و کشورهای تولیدکننده نفت در حال تحریم شدن 

هستند.
وی درباره مدیریت سوخت نیز گفت: مدیریت سوخت امر پیچیده ای است که 
یکی از روش های آن سهمیه بندی است؛ البته سهمیه بندی فواید و مشکالتی دارد.
وزیر نفت ادامه داد: دولت در حال بررسی این مساله است که باید صبر کرد تا 

چه می شود.
زنگنه درباره قاچاق بنزین نیز گفت: قاچاق بنزین تا زمانی که بین قیمت داخل 

کشور با نواحی مرزی اختلف وجود دارد ادامه می یابد.
به گزارش ایرنا، چهارمین کنگره نفت و نیرو امروز در مرکز همایش های صدا و 

سیما برپاست.

صادرات غیرنفتی به عراق جلوتر از برنامه است
رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: اهداف صادرات غیر 

نفتی ایران در عراق درحال حاضر 28 درصد از برنامه جلوتر است.
به گزارش ایرنا، ناصر بهزاد روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: بر مبنای میانگین 
نرخ رشد 8.5 درصدی صادرات غیر نفتی و تحقق حدود 4.5 میلیارد دالر از محل 
این صادرات، می توان گفت که ما از اهداف صادراتی به عراق، 28 درصد جلوتر 

هستیم.
وی افزود: برای صادرات ایران به عراق در شرایط مختلف سه سناریو مبنی بر 
اهداف کمی صادرات غیر نفتی در سال 1397 پیش بینی شده است که بر این 

اساس تقویت صادرات کاالهای ایرانی به عراق پیگیری می شود.
رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان توسعه تجارت 
ایران برای تسهیل و تثبیت شرکت های ایرانی در عراق گفت: برنامه ریزی برای 

صادرات به عراق تا افق 1404 به میزان حدود 20 میلیارد دالر متصور می باشد.
وی همچنین با توجه به اهمیت عملیاتی شدن الزامات مختلف برای تحقق و پیاده 
سازی اهداف بازرگانی در عراق، تاکید کرد که از جمله این الزامات می توان به توافق 
جامع مشترک بازرگانی دو کشور، حضور شرکت های بزرگ صادراتی، شبکه سازی 
برای توزیع، استفاده از خدمات موسسات مالی، انجام اقدامات زیرساختی برای رفع 

کامل موانع گمرکی، حداکثرسازی ظرفیت های مرزی و ... اشاره کرد.
وی همچنین اعالم کرد که 26 عنوان برنامه مصوب برای توسعه روابط بازرگانی 
ایران و عراق تدوین شده که پیاده سازی آن در شرایط پیش رو با تثبیت نظام 
سیاسی عراق با جدیت دنبال می شود. به گفته بهزاد، دراجرای برنامه یاد شده 
توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه صادرات انرژی، اعزام و پذیرش هیات های تجاری، 
برگزاری و مشارکت های نمایشگاهی، توسعه و نفوذ کاالی ایرانی، مالقات و روابط 
مستمر دیپلماتیک، مشاوره های تخصصی و کمک به افزایش دانش شرکت ها در امر 
بازاریابی و ... مرد نظر می باشد. بهزاد همچنین نقش هدایت و کارگزاری اتحادیه ها، 
انجمن ها اتاق های بازرگانی، اتاق های تعاون و خانه های صنعت و معدن و تجارت 
ایران را در انجام برنامه ریزی مبنی بر توسعه مشترک همکاری های دو کشور در 

زمینه اقتصادی را بسیار برجسته دانست.
رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در عراق افزود: الزمه تحقق برنامه های 
مذکور ایجاد نظام در شرکت های توانمند برای تشکیل زنجیره تولید و تامین و توزیع 

در محور سرمایه گذاری خواهد بود.

دبیرکل اوپک خبر داد

ظرفیت تولید شناور جهانی نفت کوچک شد
دبیرکل اوپک با اعالم این که ظرفیت تولید شناور جهانی نفت کاهش 
پیدا کرده، تولیدکنندگان و شرکت ها را به افزایش ظرفیت تولید خود و 

سرمایه گذاری بیش تر برای تامین تقاضای جاری فراخواند.
 IHS به گزارش ایسنا، محمد بارکیندو که در کنفرانس نفتی سراویک شرکت
سخن می گفت، اظهار کرد: اعضای اوپک و کشورهای غیراوپک که در توافق کاهش 
تولید شرکت کرده اند، در مسیر بازگشت به نرخ پایبندی 100 درصدی به این 

پیمان هستند.
دبیرکل اوپک اظهار کرد: بخش نفت جهانی به 11 تریلیون دالر سرمایه گذاری 

برای تامین تقاضای آینده تا سال 2040 نیاز دارد.
اوپک در گزارش ماهانه خود که در ماه سپتامبر منتشر کرد، پیش بینی کرد 
تقاضای جهانی برای نفت به میزان 14.5 میلیون بشکه در روز از سال 2017 به 

111.7 میلیون بشکه در روز در سال 2040 افزایش خواهد یافت.
بر اساس گزارش رویترز، بارکیندو گفت: مصرف کنندگانی شامل هند نسبت به 
دورنمای عرضه ابراز نگرانی کردند، اما دیدگاه ما این است که بازار در حال حاضر به 
خوبی تامین بوده و متعادل است و حتی احتمال ایجاد ناترازی به دو دلیل رشد بیش 

از حد عرضه در سال 2019 وجود دارد.

ششم آبان انجام می گیرداخبار

عرضه نفت در بورس، یک هفته قبل از شروع تحریم ها
ظاهرا  فراوان  نشیب های  و  فراز  از  بعد  باالخره 
تفاهم  به  نفت  صنعت  و  سرمایه  بازار  مسئوالن 
قبل  هفته  یک  درست  ماه،  آبان  ششم  که  رسیدند 
از شروع تحریم های یک جانبه آمریکا، نفت خام در 

بورس انرژی عرضه شود.
به گزارش ایسنا، بعد از حرف و حدیث های بسیار درباره 
امروز  انرژی  بورس  نهایت  در  بورس،  در  خام  نفت  عرضه 
در اطالعیه ای اعالم کرده که ششم آبان امسال، نفت خام 
بورس  بین المللی  رینگ  در  ایران  نفت  ملی  شرکت  سبک 

انرژی عرضه می شود.
بورس  در  خام  نفت  عرضه  با  قوه  است سران سه  مدتی 
موافقت کرده اند. عرضه نفت از زمانی که بحث تحریم های 
تاریخ  در  بار  چندمین  برای  شد  مطرح  آمریکا  یکجانبه 
زدن  دور  هدف  با  بار  این  اما  گرفت،  توجه  مورد  بورس 
تحریم های نفتی؛ موضوعی که بسیاری به آن نقد دارند و 
زدن  دور  موجب  نمی تواند  بورس  در  نفت  عرضه  معتقدند 

تحریم ها شود، قرار است انجام شود.
با اشاره به عرضه نفت خام  نامدار زنگنه  نیز بیژن  امروز 
با  چگونه  بورس  که  کرد  بررسی  باید  که  گفته  بورس،  در 
صنعت نفت کار خواهد کرد. این که نفت خام را در بورس 
عرضه کنیم، حرف خوبی است، اما صدها مسئله کوچک در 
این بین وجود دارد که باید حل شود که کسی اگر در این 
معامله شرکت می کند، باید بداند در یک معامله بدون ابهام 

شرکت کرده است.
باید به جزء جزء سواالت جواب داده شود تا بتوان اوراقی 
باید  بلکه  نیست،  بهانه گیری  این  کرد.  عرضه  بورس  در  را 

تکلیف مردم روشن شود. 
حل  را  مسائل  همه  باید  که  گفته  همچنین  نفت  وزیر 
سریع تر  فرآیند  این  باشد،  فکر  بیش تری  تعداد  اگر  کنیم، 
رخ می دهد. به طور کلی شش ماه زمان نیاز دارد تا عملیاتی 
فرد  پول  از  بخواهیم  نیست،  این که  قانون  ما  گیر  شود. 
می شود  جور  سریع  آن  مجوزهای  کنیم،  استفاده  دیگری 
میلیون   85 کرد.  استفاده  می توان  راحت  دولت  پول  از  و 

کاسه دور دولت است. 
قرار  که  کرد  اعالم  نیز  جهانگیری  اسحاق  پیش  چندی 
است نفت خام در بورس عرضه شود، اما پس از مدتی که 
این موضوع فقط در حد یک سخنرانی باقی ماند و شورای 
روحانی  حسن  ریاست  به  که  اقتصادی  هماهنگی  عالی 
برگزار شد تصویب کرد که با هدف متنوع سازی روش های 
فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس 

انرژی در داخل کشور به صورت ارزی انجام شود.
نفت  وزارت  طرح،  این  اساس  بر  شورا،  این  اعالم  طبق 
برای  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده  با  می تواند 

صادرات، نفت خام و فرآورده های نفتی را به قیمت رقابتی، 
در بورس داخل کشور به فروش برساند.

سرمایه  بازار  مسئوالن  جانب  از  اظهارنظرها  این  از  بعد 
نفت  وزارت  که  این  بر  مبنی  رسید  گوش  به  حرف هایی 
عنوان  به  دهد؛  انجام  را  هماهنگی هایی  مورد  این  در  باید 
نمونه مدیر نظارت بر بازارهای سازمان بورس گفت که برای 
سازوکار عرضه نفت خام در بورس باید منتظر ابالغ وزارت 
نفت به سازمان بورس بود، همچنین همکاری بانک مرکزی 
و خزانه داری در فرایند عملیات تسویه پس از انجام معامله 

ضروری است
اینکه سران  به  اشاره  با  زنگنه  نامدار  بیژن  مقابل  در  اما 
گفته  کرده اند  موافقت  بورس  در  نفت  عرضه  با  سه قوه 
دلیل  به  و  نکرده  اعالم  را  خود  موافقت  دولت  هیات  که 
حساسیت هایی که این موضوع دارد قرار است نفت خام 20 
درصد به صورت ریالی و 80 درصد به صورت ارزی به طور 
آزمایشی در بورس عرضه شود و بعد ازگرفتن نتایج و انجام 
باره مقدار این عرضه نیز  ارزیابی تصمیم گیری شود. او در 

عدد 40 هزار بشکه  را مطرح کره است.
شرکت ملی نفت ایران نیز در اطالعیه ای امروز اعالم کرد 
که با توجه به فراهم شدن زمینه های قانونی و نهایی سازی 
ذیصالح،  مراجع  توسط  موضوع  کلیدی  اصول  و  چارچوب 
و  ایران  انرژی  بورس  همکاری  با  ایران  نفت  ملی  شرکت 
وجوه،  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی  سپرده گذاری  شرکت 
و  طراحی  را  عرضه  شرایط  جزئیات  و  اجرایی  کار  و  ساز 

جمع بندی کرده است.
ایجاد فضایی شفاف و سالم جهت استفاده از پتانسیل های 
اصلی  مزایای  از  نفت خام  صادرات  جهت  غیردولتی  بخش 

این طرح خواهد بود.
 80 و  ریالی  درصد   20 به صورت  فروش  اساس،  این  بر 
اساس  )بر  ریالی  تسویه بخش  بود که  ارزی خواهد  درصد 
و  محموله  تحویل  از  قبل  نقدی  بصورت  سنا(  تسعیر  نرخ 
ارائه ضمانت نامه  با  اعتباری،  به صورت  ارزی  تسویه بخش 
قبول  مورد  بانک های  از  معتبر  ریالی  پرداخت  تعهد  بانکی 
صورت  محموله  تحویل  از  پس  ایران،  نفت  ملی  کت  شر 

می گیرد.
بایستی  معامله،  در  شرکت  جهت  خرید  متقاضیان 
میزان  به  ریالی  صورت  به  را  سفارش  ارزش  درصد   10
شرکت  اعالمی  حساب  به  عرضه  از  قبل  پرداخت  پیش 
واریز  وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی  سپرده گذاری 
درصد   20 از  بخشی  معامله  انجام  صورت  در  که  نمایند 

ریالی محسوب خواهد شد.
خریداران بر اساس قیمت پایه اعالمی شرکت ملی نفت 
ایران که بر اساس قیمت های معامالتی امور بین الملل این 
شرکت خواهد بود، بر روی قیمت نفت خام رقابت می کنند 
که انتظار می رود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر به کشف 

قیمت مناسب و شفاف شود.
حداقل  محموله های  در  خریداران  به  نفت خام  تحویل 
استاندارد(  بشکه  هزار   35 حدود  )معادل  تنی   5000
تجمیع  با  می توانند  خریداران  البته،  و  بوده  انجام  قابل 
قراردادهای خرید، نسبت به برداشت محموله های بزرگ تر 

اقدام کنند.

توتال: تقاضا برای نفت کمتر و عرضه باالتر می شود
مدیرعامل گروه نفت و گاز فرانسوی توتال پیش بینی کرد تقاضا برای نفت خام در سال 2۰۱۹ کمتر و در مقابل، میزان عرضه باالتر خواهد بود. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پاتریک پویانه در حاشیه کنفرانس CERA شرکت IHS به خبرنگاران 

گفت: قیمت باالتر نفت و رشد ارزش دالر آمریکا، روی تقاضا برای نفت تاثیر خواهد کذاشت. وی در ادامه افزود: قیمت نفت پس از اینکه زیرساخت خط لوله در آمریکا آماده شد، ممکن است کاهش پیدا کند و مسائل ژئوپلیتیکی بازارهای نفت را 
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وزیر نفت گفت: افزایش 38 میلیون لیتری تولید بنزین کشور باعث شد تا 
این بار، آمریکا نتواند درباره تحریم و منع ورود بنزین به ایران صحبت کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بیژن زنگنه امروز )سه شنبه( در چهارمین کنگره 
نفت و نیرو افزود: با اجرای طرح های نفتی، عالوه بر پیشبرد پروژه ها، می توان زمینه 

چرخش پول در جامعه را فراهم کرده و تولید و اشتغال زایی کرد.
وزیر نفت با بیان اینکه وضع تولید در بخش های مختلف صنعت نفت، مطلوب 
است، افزود: در سال های اخیر رکوردهای جدیدی را در تولید بنزین به ثبت رساندیم.

زنگنه اضافه کرد: تولید بنزین در سال 1391 حدود 52 میلیون لیتر در روز بود 
که امروز با جهش 38 میلیون لیتری به روزانه بیش از 90 میلیون لیتر افزایش یافته 

است.
وزیر نفت به قاچاق سوخت در کشور اشاره کرد و ادامه داد: گاز مایع اکنون به نرخ 
حدود 10 دالر در هر تن در داخل کشور به فروش می رسد در حالی که قیمت آن 

در بازارهای جهانی 500 دالر است.
وی، به سوءاستفاده در توزیع قیر رایگان توسط وزارت نفت اشاره کرد و گفت: 
ساالنه 2.5 تا سه میلیون تن قیر صادر شده و چهار میلیون تن قیر رایگان به طرح 

های راهداری داده می شود.
زنگنه اضافه کرد: حدود 2 میلیون تن قیر نیز در بخش های مختلف در داخل 

کشور قیر مصرف می شود که مجموع آن به 9 میلیون تن می رسد.
وزیر نفت یادآور شد: در حالی مصرف و صادرات قیر ایران به 9 میلیون تن رسیده 

که تولید قیر ایران فقط پنج میلیون تن است.
زنگنه تصریح کرد: »مشخص است که مشکل مربوط به این آمار، در عرضه چهار 

میلیون تن قیر رایگان عرضه شده در پروژه های راهسازی است.«

وی به طرح های گازرسانی نیز اشاره کرد و گفت: برای اجرای طرح های گازرسانی 
در سال 96 حدود 17 هزار میلیارد تومان هزینه شده آن هم در حالی که حتی یک 

ریال از دولت اخذ نشده است.
 افزایش 2 برابری روستاهای گازرسانی شده

وزیر نفت اضافه کرد: تا سال 1392 به حدود 14 هزار روستا گازرسانی شده بود اما 
اکنون شمار روستاهای گازرسانی شده به 2 برابر افزایش یافته است.

زنگنه خاطرنشان ساخت: در اجرای طرح های گازرسانی همه برنده اند؛ از یک سو 
خانه های مردم گازدار شده و از سوی دیگر دولت، سوخت مایع صرفه جویی شده را 

صادر کرده و درآمدزایی می کند.
وی با بیان اینکه اکنون روزانه به حدود 10 روستا گازرسانی می شود، گفت: بدون 
احتساب استان سیستان و بلوچستان، حدود 99 درصد جمعیت شهری و 85 درصد 

جمعیت روستایی از گاز برخوردارند.
وزیر نفت با بیان اینکه همه هزینه 17 هزار میلیارد تومانی گازرسانی در داخل 
کشور صرف شده است، افزود: پیمانکاران نیز از اجرای این پروژه ها منتفع می شوند.

وی به اجرای طرح های جمع آوری گاز فلر )مشعل( اشاره کرد و ادامه داد: با 
اجرای طرحی در مناطع نفت خیز جنوب، با هزینه کمتر از 2 میلیارد دالر، گاز 
مشعل ها جمع آوری شده و به عنوان خوراک در پتروشیمی های بندرامام و مارون 

مصرف خواهد شد.
زنگنه یادآور شد: بودجه اجرای این پروژه ها توسط پتروشیمی ها تامین می شود 

که کمتر از 2 سال باز می گردد.
وزیر نفت تاکید کرد: شرایط سخت و پیچیده ای برای کشور ایجاد کرده اند که باید 

با تکیه بر فکر و اندیشه و همدلی از آن عبور کرد.

 عرضه نفت در بورس منوط به شفاف سازی برخی مسایل
وی درباره عرضه نفت در بورس نیز گفت: عرضه نفت در بورس خوب است، اما 

مسایل زیادی در این باره وجود دارد که باید رفع و شفاف شود.
به گزارش ایرنا، چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو با حضور بیژن 
زنگنه وزیر نفت، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیران ارشد بخش 
خصوصی و دولتی نفت و نیرو از امروز )سه شنبه( در مرکز همایش های صدا و سیما 

آغاز شد.
کنگره نفت و نیرو به عنوان بزرگ ترین گردهمایی و هم اندیشی بی واسطه دست  
اندرکاران، نخبگان و متخصصان حرفه ای داخلی و خارجی از بخش های دولتی، 

عمومی و خصوصی تا 26 مهرماه ادامه دارد.

مانند  شرکت هایی  کردند  اظهار  هندی  مقامات 
از  ایندین اویل در قراردادهای خرید ساالنه نفت خام 
گزینه ای  عراق  و  سعودی  عربستان  مانند  کشورهایی 
برای خرید بیشتر دارند که احتماال برای جبران عرضه 

کمتر از سوی ایران خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس استاندارد، هند قراردادی 
برای واردات حدود 25 میلیون تن نفت خام از ایران در سال 
مالی 2019-2018 )آوریل 2018 تا مارس 2019( داشت که 

باالتر از 22.6 میلیون تن در سال مالی 2018-2017 بود.
یک مقام ارشد در یک پاالیشگاه دولتی هند گفت: ما گزینه 
خرید حجم بیشتر از تمامی تامین کنندگان نفت خود داریم 
که در هر زمانی از سال می تواند دریافت شود و برای جبران 
کاهش خرید از ایران به دلیل تحریم های آمریکا علیه تهران، 

کافی خواهد بود.
است،  جهان  نفت  بزرگ  کننده  مصرف  سومین  که  هند 
بیش از 80 درصد از نیازهای نفتی خود را از طریق واردات، 
تامین می کند. ایران سومین صادرکننده بزرگ نفت به هند 
پس از عراق و عربستان بوده و حدود 10 درصد از نیازهای 
انرژی این کشور را برآورده می کند. اما تحریم های آمریکا علیه 
صنعت نفت ایران که از چهارم نوامبر اجرایی می شود، تمامی 

مسیرهای پرداخت به ایران را مسدود خواهد کرد.
مقامات هندی اظهار کرده اند عرضه از سوی ایران تا پایان 
ماه مشکلی نخواهد داشت و تنها پنج ماه از زمان قرارداد عرضه 
می ماند و خرید کمتر از ایران می تواند به راحتی با گزینه خرید 

بیشتر از سایر تامین کنندگان قراردادی جبران شود.
واردات  اگر  کرده اند  اظهار  هندی  پاالیشگاه های  مقام های 
تاثیر  آنها  فعالیت  بر  شود،  متوقف  کامل  طور  به  ایران  نفت 
نخواهد گذاشت اما دهلی نو مشتاق است به خرید نفت از ایران 

که متحد سنتی این کشور بوده است، ادامه دهد.
دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند هفته گذشته اظهار کرد 
که  نوامبر  در  ایران  نفت  واردات  برای  دولتی  پاالیشگاه  دو 

تحریم های آمریکا به اجرا گذاشته می شود سفارش داده اند.
مانگالور  پتروشیمی  و  پاالیش  و  اویل  ایندین  شرکتهای 
به اتفاق برای خرید 1.25 میلیون تن نفت از ایران سفارش 

داده اند.
به  روپیه  به  پول  پرداخت  آمریکا،  تحریمهای  آغاز  از  پس 
ایران یک گزینه مطرح است. ایران می تواند از روپیه برای تهاتر 

واردات دارو و سایر کاالها از هند استفاده کند.
به  چند  هر  ایران  نفت  واردات  به  می خواهد  هند  اگرچه 
میزان کمتر ادامه دهد اما مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، 
ماه گذشته تاکید کرد واشنگتن معافیتهایی برای این تحریمها 
این معافیتها  اما روشن کرد که زمان  را بررسی خواهد کرد 

محدود خواهد بود.
ایندین اویل قصد داشت 9 میلیون تن نفت ایران را در سال 
مالی 2019-2018 وارد کند که معادل 0.75 میلیون تن در 

ماه است و خریدش در نوامبر، طبق قرارداد خواهد بود.
ایران به روپیه، شرکتهای  برای پرداخت پول واردات نفت 
هندی می توانند از بانک UCO یا بانک IDIB استفاده کنند.

بانک UCO یا بانک IDIB که هیچ فعالیتی در سیستم 
مالی آمریکا ندارند، به عنوان کانال پرداخت پول به ایران تعیین 
شده اند. بانک UCO در دور قبلی تحریمها نیز عهده دار این 
مسئولیت شده بود. هند در حال حاضر با استفاده از کانالهای 
بانکی اروپایی، پول ایران را به یورو پرداخت می کند اما این 

کانالها از نوامبر مسدود خواهند شد.

تمهید هندی ها برای پوشش کاهش خرید نفت از ایران


