
عربستان نمی تواند نفت ایران را جایگزین کند

دیپلماسی فعال نداریم

4انرژی

یکی از مدیران شرکت آب و فاضالب خبر داد

۷۳ آب شیرین کن در دست ساخت

و  آب  شرکت  مشارکت  توسعه   و  مالی  منابع  تجهیزات  دفتر  مدیرکل 
فاضالب کشور گفت: در حال حاضر ۷۳ آب شیرین کن با ظرفیت ۱۴۸ 
میلیون متر مکعب در سال و ۴۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در کشور 

در حال ساخت و بهره برداری است.
فریبا گلریزان در گفت و گو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت پروژه های آب 
شیرین کن در کشور گفت: از ۷۳ پروژه در حال ساخت ۱۷ پروژه آب شیرین کن در 

اولویت ساخت قرار دارد و  ۵۶ پروژه نیز در حال بهره برداری است.
وی افزود: تمرکز این پروژه ها بیشتر در استان های حاشیه ای خلیج فارس و دریای 
عمان است و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا ۶۰۰ هزار مترمکعب 
در شبانه روز به ظرفیت آب شیرین کن کشور اضافه شود که در فاز اول ۳۰۰ هزار 

مترمکعب تا سال ۱۴۰۰ اجرایی می شود.
وی تاکید کرد: طبق قراردادهای به امضا رسیده، باید ۳۰۰ هزار متر مکعب دیگر نیز 
در فاز دوم در استان های حاشیه ای خلیج فارس و دریای عمان اجرایی شود تا تامین 

آب شرب این استان ها از این طریق صورت گیرد.
وی در بخشی دیگر از صحبت های خود در حاشیه نمایشگاه بین الملل صنعت آب 
از پیگیری شرکت  آب و فاضالب برای تقویت خرید تضمینی خبر داد و افزود: امید 
می رود تا با تالش های صورت گرفته و همکاری خوب سازمان برنامه و بودجه،   وزارت 

نیرو و سایر ارگان ها بتوانیم توزیع اعتبار را به نحو بهتری انجام دهیم.

عضو کمیسیون انرژی مطرح کرد:

یارانه ای که به مردم داده نشد، کجای اقتصاد ایران 
رفت

به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، تغییر در نحوه و میزان پرداختی 
یارانه نقدی باید با اجماع گروه های مختلف در کشور تبیین شده و در اجرا 

نیز از حمایت همه برخوردار باشد.
درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را باید صرف چند بخش مشخص کنیم، نه 

اینکه مانند گوشت قربانی بین بخش های زیادی توزیع شود.
یارانه نقدی را می توان معروف ترین بخش از طرحی دانست که قرار بود اقتصاد 
را متحول کند، در عمل این بخش بیشترین شهرت را از آن خود کرد. به گونه ای 
که طرح های دیگر مانند تحول سیستم بانکی، نظام مالیاتی، گمرک و ... اگرچه 
پیشرفت های به مراتب بیشتری داشتند و به موفقیت های بزرگ تری رسیدند، مورد 
توجه عموم جامعه قرار نگرفت، زیرا در زندگی مردم به شکل عینی قابل رؤیت نبود.

یارانه نقدی اما با کمترین فراز و نشیب از ابتدا با رقمی ثابت پیگیری شد. در 
صورتی که قرار بود این بخش از طرح تحول اقتصادی کشور به مرور زمان توسعه پیدا 
کرده و در نهایت، قیمت حامل های انرژی را به قیمت واقعی بدون یارانه نزدیک کند.

با این حال، گام اول اجرای این طرح تبعاتی را به دنبال داشت که نه دولت محمود 
احمدی نژاد به عنوان پایه گذار این رویه توانست آن را ادامه دهد و نه دولت های بعدی 
توان پس و پیش رفتن از آن را داشتند و یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به مشکلی 
بزرگی تبدیل شد؛ زیرا تغییر در آن به هر صورت به بخش هایی از جامعه صدمه 

می زد و می توانست نارضایتی های اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
اما ادامه این روند نیز دشواری هایی داشت. از همین رو، هر از چند گاهی صحبت از 
تغییر در پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت و یا مجلس شنیده می شود، اما در زمان 

اجرا نه قانون مشخصی برای آن می نویسند و نه در اجرا تغییری حاصل می شود.
هیچ کس مسئولیت تغییر را نمی پذیرد

در همین مورد، جالل میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، 
در گفت وگو با ایرناپالس، با بیان اینکه واقعی کردن قیمت ها در برنامه ششم مورد 
توجه قرار گرفته، افزود: با وجود آنکه مخالفان دولت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم 
خودشان این الزام را در برنامه ششم توسعه گنجاندند، اما برای اجرای آن در سال اول 

برنامه، یعنی سال گذشته شاهد مخالفت هایی از سوی همین افراد بودیم.
نیز  برنامه  دوم  سال  در  قیمت ها  اصالح  اجرای  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مخالفت هایی صورت گرفت، ادامه داد: درواقعی کردن قیمت ها شرایطی پیش آمد 
که نه نمایندگان و نه دولت، قبول نکردند به تنهایی این مسئولیت را بپذیرند. در 
کشور ما برای اصالحات اساسی که هزینه دارد، فردی مسئولیت قبول نمی کند و 
بیشتر نگاه ها کوتاه مدت است و منافع بلندمدت مورد توجه قرار نمی گیرد، زیرا حاضر 

نیستند هزینه ای پرداخت کنند.
میرزایی تأکید کرد:حتی اگر برنامه، اصالح و تغییری در میان مدت و بلندت 
مدت فوایدی برای جامعه داشته، اما در کوتاه مدت هزینه بر باشد، خیلی از افراد تنها 
هزینه های کوتاه مدت را می بینند و مسئولیت آن را نمی پذیرند و درنتیجه مسائل به 

حال خود رها می شود.
تشویق مصرف گرایی با پرداخت یارانه

وی گفت: دراین شرایط که با توجه به فشارهای خارجی، در میانه بحران قرار 
داریم، باید مشخص شود آیا اصالح قیمت ها در این شرایط درست خواهد بود و برای 
حمایت از اقشار آسیب پذیر چه راهکاری در پیش می گیریم؟ اگر می خواهیم تغییری 
انجام دهیم، دولت چه میزان درآمد خواهد داشت و این درآمد را چگونه می توان 
هزینه کرد؟ زیرا در دولت احمدی نژاد نیز این کار انجام شد، اما به جای اینکه درآمد 
تغییرات و اصالح قیمت حامل های انرژی به سمت حمایت از تولید و صادرات برود، 

مصرف گرایی تشویق شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه یارانه نقدی بر 
اساسی نهاده شده که به سختی می توان آن را تغییر داد، افزود: چنین سیاستی باید 
با اجماع گروه های مختلف تبیین شده و در اجرا نیز از حمایت همه برخوردار باشد. 
درواقع اگر دغدغه کشور را داریم و به دنبال بهره برداری سیاسی نیستیم، همگی باید 

مسئولیت را قبول کنیم.
وی ادامه داد: عده ای در کشور یاد گرفته اند هزینه نداده و تنها به دنبال فایده 
باشند، اما به این صورت نمی توان کشورداری کرد. این ها کسانی هستند که به محض 
اینکه نشانه های موفقیت مسئله ای ظاهر می شود موفقیت را از آن خود می دانند اما 

مسئولیت شکست را نمی پذیرند.
میرزایی گفت: درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را باید صرف چند بخش 
مشخص کنیم نه اینکه مانند گوشت قربانی بین بخش های زیادی توزیع شود و در 

عمل با کوچک شدن این پول نتوان فعالیت مؤثری انجام داد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز در مصاحبه با اسپوتنیک اظهار کرداخبار

ادامه فروش گاز طبیعی ایران با وجود تحریم های آمریکا
مدیرعامل شرکت ملی گاز در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: 
را در  ایران  و  سیاست تحریم های دولت ترامپ، روسیه 

زمینه همکاری انرژی به یکدیگر نزدیک کرد.
به گزارش ایسنا، حمید رضا عراقی اظهار کرد: با در نظر گرفتن 
تقاضا برای گاز، همکاری گازی روسیه-ایران با وجود تحریم های 

آمریکا رشد خواهد کرد.
در  ایران  نفت  وزیر  معاون  و  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
حاشیه هفته انرژی روسیه که هفته گذشته در مسکو برگزار 
تقاضای  شاهد  که  انرژی  بازار  در  گفت:  اسپوتنیک  به  شد، 
آمریکا است، روسیه  تنبیهی  برای گاز و تحریم های  فزاینده 
و ایران در زمینه صادرات و عرضه هیدروکربن ها، به شرکای 

استراتژیکی تبدیل شده اند.
عراقی خاطرنشان کرد: ایران و روسیه دو قدرت گازی جهانی 
هستند. اگر به گزارش های آماری ساالنه شرکت بریتیش پترولیوم 
نگاه کنید، در بعضی از سال ها روسیه با ۳۴ تریلیون متر مکعب 
ذخایر در صدر قرار گرفته و در سالهای دیگر ایران صدرنشین شده 
است. با وجود اینکه هر دو کشور از نظر ذخایر گازی غنی هستند 

اما تحت شرایط جاری، رقیب یکدیگر نشده اند.
بعالوه مجمع کشورهای صادرکننده گاز )GECF( معروف به 
اوپک گازی در سال ۲۰۰۱ در تهران تشکیل شد و ۱۱ تولیدکننده 
گاز طبیعی بزرگ جهان را گردهم آورد. عراقی خاطرنشان کرد 
اگرچه این گروه گازی اختیاری برای تعیین قیمتهای گاز در بازار 
ندارد، اما این گروه نقش موثری در تبیین استراتژی گازی، حجم 
تولید و مصرف این سوخت در سالهای آینده ایفا می کند. وی 
تاکید کرد مسکو و تهران در چارچوب اوپک گازی، شریک یکدیگر 

مانده اند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از اظهاراتش 
گفت: ایران و روسیه مذاکراتی درباره خرید و تامین توربینهای 
گازی با ظرفیت ۱۶ مگاوات داشته اند. روسیه قادر به تولید این 

توربینها و فروش آنها است.
نقش روسیه در پروژه گاز ایران-پاکستان

عراقی در ادامه اظهاراتش افزود: غول گازی گازپروم روسیه به 
سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران بسیار عالقمند است. 
بنابراین مهمترین پروژه شراکت ایران-روسیه در سطح منطقه ای 
ممکن است ساخت خط لوله زیردریایی روسیه از جزیره کیش 
برای رساندن گاز ایران به مصرف کنندگان در پاکستان و هند 

باشد.
مسکو و اسالم آباد در اواخر سپتامبر تفاهم نامه ای را برای اجرای 
این پروژه برای ساخت یک خط لوله گاز زیردریایی از ایران به 

پاکستان و هند امضا کردند.

عراقی در این باره گفت: اگر همه طرفهای مربوط به توافق 
برسند، پروژه مذکور، مهمترین پروژه در تاریخ همکاری گازی 

میان ایران و روسیه خواهد بود.
تحریمهای ترامپ مسکو و تهران را به یکدیگر نزدیکتر 

کرد
معاون وزیر نفت به موضوع تحریمهای واشنگتن علیه تهران 
پرداخت و گفت: این تحریمها نزدیکی روسیه و ایران را به یکدیگر 

تسهیل کرد و این کشورها می توانند با فشار آمریکا مقابله کنند.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در ماه مه سال ۲۰۱۸ از 
برجام خارج شد و ازسرگیری تحریمها علیه ایران را اعالم کرد. 
تحریمهایی که صنعت نفت ایران را هدف می گیرد قرار است از 

چهارم نوامبر اجرایی شود.
عراقی گفت: ما ابزارهای مختلفی برای مقابله با فشار آمریکا 
داریم. مشاهده اینکه والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، از 
تصمیم آمریکا برای تحریم ایران استقبال نکرد و موضع محکمی 
درباره تحریمهای یکجانبه آمریکا گرفت و تمایلش برای ادامه 

سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران را ابراز کرد، دلگرم کننده 
بود.

وی افزود: ایران، روسیه و ترکیه در یک کشتی هستند. آمریکا 
تحریمهایی علیه ما اعالم کرده است اما با این وجود، ارزش روبل 
روسیه، لیر ترکیه و حتی ریال ایران این اواخر در برابر دالر آمریکا 

افزایش پیدا کرده است.
سیاست گازی واشنگتن به فاجعه ختم می شود

عراقی بر این باور است که سیاستهای ترامپ در ارتباط با بخش 
گاز ایران ممکن است به یک فاجعه جهانی ختم شود. به گفته 
وی، اگر گاز به نقطه ای از جهان برسد، به معنای آن است که 
دیگر سایر انواع سوخت شامل دیزل یا نفت کوره و زغال سنگ 
مورد استفاده قرار نمی گیرند، در حال حاضر اتحادیه بین المللی 
گاز )IGU( به همه کشورها توصیه کرده که گاز را جایگزین 
سوختهای ناپاک کنند. بنابراین اگر ترامپ تالش کند علیه بخش 
گاز ایران اقدامی کند، این مسئله به یک فاجعه محیط زیستی 
مورد  گاز  به جای  آلوده  زیرا سوختهای  جهانی ختم می شود 

استفاده قرار خواهند گرفت.
وی خاطرنشان کرد ایران به دلیل تحریمهای ترامپ، دالر را به 
عنوان ارز مورد استفاده برای پرداخت پول فروش هیدروکربنها 
کنار گذاشته است. ترکیه که شریک انرژی طوالنی مدت ایران 
است، اعالم کرده که اقدام مشابهی را در پیش خواهند گرفت و 

از دالر فاصله می گیرد.
ایران پروژه های گازی را دنبال می کند

عراقی تاکید کرد با وجود تحریمهای آمریکا، تهران به اجرای 
پروژه های گازی خود ادامه خواهد داد.

وی توضیح داد: ایران سرگرم اجرای پروژه های مختلف در بخش 
گاز است. ما به صادرات گاز وابستگی باالیی نداریم و پروژه هایی 
نظیر ذخیره سازی، تزریق گاز به میادین و استفاده از گاز در 

صنعت را اجرا می کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ابراز اطمینان کرد متحدان 
ایران به خرید گاز طبیعی ایران ادامه خواهند داد زیرا آنها به این 

سوخت پاک و دوستدار محیط زیست نیاز دارند.

صادرات میعانات گازی نصف شد
صادرات انواع میعانات گازی در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی شش ماهه نخست سال جاری، در این مدت 

چهار میلیون و ۶۴۴ هزار تن میعانات گازی از ایران صادر شده است که ارزش آن به دو میلیارد و ۴۱۷ میلیون دالر می رسد. به این ترتیب، سهم میعانات گازی از صادرات ایران، ۸.۲ درصد از وزن کل صادرات انجام شده و ۱۰.۴۶ درصد از ارزش کل 
صادرات انجام شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته هشت میلیون و ۶۲۹ هزار تن انواع میعانات گازی به ارزش سه میلیارد و ۳۸۵ میلیون دالر از ایران صادر شده بود. دوشنبه / ۱۶ مهر ۱۳۹۷ / شماره ۲۴۹

مسوول فروش نفت ایران در دوره تحریم های قبل گفت: صادرات نفت 
ایران ۲.۸ میلیون بشکه در روز است که عربستان و سایر اعضای اوپک و 

حتی غیر اوپک توان جبران تمام این حجم تولید را ندارند.
محمدعلی خطیبی، کارشناس بین المللی صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار مهر با 
اشاره به گفته های بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی درباره جبران کاهش تولید 
۷۰۰ هزار بشکه ای نفت ایران در بازار گفت: این ۷۰۰ هزار بشکه کاهش تولید ایران 
فقط از سمت عربستان جبران نشده و توان جبران سعودی ها تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار 
بشکه بوده است و باقی آن را سایر اعضای اوپک و البته روسیه به عنوان توانمندترین 

عضو غیراوپک جبران کرده است.
وی تاکید کرد: صادرات نفت ایران ۲.۸ میلیون بشکه در روز است که با توجه 
به توان تولیدی عربستان و سایر اعضای اوپک و حتی غیر اوپک جبران این حجم 

امکان پذیر نیست.
به گفته این کارشناس بین المللی صنعت نفت، هدف آمریکا جبران کاهش تولید 
نفت ایران در بازار به منظور کاهش قیمت نفت بود. این در حالی است که هم قادر به 
جبران نفت ایران نیست و هم توفیقی درباره کاهش قیمت ها حاصل نشده است و 
برعکس روزانه شاهد افزایش قیمت نفت هستیم. همه تولیدکنندگان نفت با حداکثر 
توان خود در حال تولید هستند و امکان افزایش تولید بیش از سطح فعلی، برای آنها 

امری قابل تردید است.
خطیبی ادامه داد: گفته می شود برخی خریداران نفت ایران خطاب به رییس 
جمهوری آمریکا خواسته اند تا در ازای عدم خرید نفت ایران به آنها جایگزینی برای 
خرید معرفی کند، اما جایگزینی معرفی نشده است؛ بنابراین می توان گفت جایگزینی 

برای نفت ایران در بازار وجود ندارد.
نماینده اسبق ایران در اوپک با بیان اینکه کویت صادرات نفت خود به آمریکا را 
قطع کرده است، افزود: این کشور دارای مشکالت داخلی با عربستان است و سعودی 
ها تالش می کنند تا در راستای خواسته های آمریکا بر این کشورها اعمال نفوذ کرده 
و آنها را تحت فشار قرار دهند، این در حالی است که هر کشوری بر اساس منافع 
ملی خود تصمیم گیری می کند، اما همین اقدام کویت بی شک بر بازار و قیمت 

ها موثر است.
اقتصادی را دیپلماسی فعال دانست و اظهار داشت:  وی الزمه شرایط جنگ 
آمریکایی ها در باالترین سطوح مسوولین خود به ۳۰ کشور سفر کرده تا به خواسته 
سلبی خود دال بر ممانعت از خرید نفت ایران، جامه عمل بپوشانند اما وزیر نفت 
ایران حتی به سه کشور هم برای خواسته ایجابی خود سفر نکرده است. این در 
حالی است که در چنین شرایطی که همه مسوولین نظام تاکید دارند در یک جنگ 
اقتصادی هستیم باید گروهی متشکل از وزیر نفت، امورخارجه و رییس بانک مرکزی 
به کشورهای مختلف سفر کرده و مشکالت تجارت نفت در حوزه مبادالت پولی، 
بیمه، حمل و نقل و ... را بررسی و حل و فصل کنند و اگر آمریکایی ها یک بار به یک 

کشور سفر می کنند ، مقامات ایرانی باید چندین مرتبه به آن کشورها سفر کنند.
خطیبی در پاسخ به اینکه آیا عربستان می تواند از ذخایر استراتژیک خود به منظور 
جبران کاهش تولید نفت ایران استفاده کند یا خیر، توضیح داد: بخشی از ذخایر 
استراتژیک در اختیار تولیدکنندگان است که می تواند در نقاط مختلف ذخیره شود، 
بخشی دیگر نیز در اختیار مصرف کنندگان نفت ) کشورهای صنعتی( است که البته 
محدودیت دارد. حجم ذخایر استراتژیک نفتی چه برای تولیدکنندگان و چه برای 

مصرف کنندگان با قیمت نفت رابطه معکوس دارد. آمار مربوط به ذخایر نفتی به 
صورت هفتگی در آمریکا منتشر می شود و کم شدن یک بشکه از آن بر بازار نفت 

تاثیرگذار است.
بر اساس گفته های این کارشناس انرژی، با توجه به اینکه در فصول سرد میزان 
مصرف نفت افزایش می یابد و از طرفی تولیدکنندگان نفت با همه توان خود در حال 
تولید هستند، جبران سهم نفت ایران در بازار امکان پذیر نیست. حتی اگر کشورهایی 
نظیر عربستان با تولید صیانتی و آسیب به چاه های خود تولید خود را افزایش دهند، 

برای طوالنی مدت ادامه چنین روندی امکان پذیر نیست.

 رویاپردازی های رئیس جمهوری آمریکا برای به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران در آبان ماه، پس از مقاومت مشتریان نفتی 
و تمایل آنها برای تداوم خرید نفت کشورمان، به شکستی 

کابوس وار برای ترامپ تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، »دونالد ترامپ« که از بهمن سال ۱۳9۵ به عنوان 
هجدهم  شامگاه  است،  آمده  کار  سر  بر  آمریکا  جمهوری  رییس 
اردیبهشت ماه امسال خروج از توافق هسته ای برجام را اعالم و دستور 

بازگشت تحریم ها را در دوره 9۰ و ۱۸۰ روزه صادر کرد.
بر اساس برنامه ریزی واشنگتن، تحریم های ۱۸۰روزه از نیمه آبان 
ماه آغاز شده و از آن تاریخ، صادرات نفت ایران به طور کامل باید 
متوقف شود. آمریکا برای تحقق این هدف، در ماه های اخیر فشار 
گسترده ای را به برخی از خریداران نفت ایران وارد کرده است، اما 
شواهد نشان می دهد که روند تحوالت، طبق پیش بینی و برنامه 

ریزی واشنگتن پیش نمی رود.
نگاهی به تحوالت هفته های اخیر به خوبی نشان دهنده شکست 

هایی در پی آمریکا در تحقق رویای تحریم نفتی ایران است.
 شکست در اعمال فشار به تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک

دهمین جلسه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش 
عرضه نفت اوپک و غیراوپک )JMMC( هفته گذشته با حضور 
نمایندگانی از ۲۴ کشور از جمله ایران در الجزیره پایتخت الجزایر 

برگزار شد.
برخالف گمانه زنی هایی که در ابتدا مبنی بر کوتاه آمدن برخی 
اعضای اوپک در مقابل فشارهای آمریکا و موافقت آنها با افزایش فوری 
تولید نفت مطرح بود، اما در نهایت با مقاومت کشورهایی مانند ایران، 

این طرح آمریکا شکست خورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از برگزاری این نشست 

با انتشار توئییتی اقدام به تهدید و انتقاد از برخی کشورهای عرب 
تولیدکننده نفت کرد: »ما از کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه 
حمایت می کنیم، این کشورها بدون ما امن نخواهند بود، با این حال 
باعث می شوند قیمت نفت باالتر برود؟ ما این را به خاطر خواهیم 

سپرد، اوپک باید اکنون قیمت نفت را کاهش دهد.«
از جمله اهداف آمریکا از فشار به تولیدکنندگان نفت در حاشیه 
برگزاری این نشست، باال بردن میزان تولید نفت و آماده کردن بازارها 
برای تحریم نفتی ایران بود. همچنین برخی کشورها مانند عربستان 
و متحدانش در کنار روسیه امید داشتند که بتوانند در صورت کاهش 
صادرات نفت ایران، سهم کشورمان در بازارهای صادراتی را به خود 
اختصاص دهند، اما این نشست بدون تحقق اهداف فوق به پایان 

رسید.
 ناکامی در اجبار مشتریان در قطع کامل خرید نفت

فرستاده ها و نمایندگان واشنگتن در ماه های اخیر به دوره گردی 
در میان خریداران نفت ایران پرداخته اند تا شاید بتوانند مشتریان 
نفتی را به قطع کامل واردات نفت از کشورمان ترغیب کنند، اما نگاهی 
به عملکرد چندماهه آنها نشان دهنده ناکامی در تحقق این سیاست 
است. شاید تنها موفقیت آمریکا در این ماجرا، ترغیب مشتریان کره 
ای برای توقف خرید نفت از ایران بوده است که البته هنوز به گفته 
سفیر این کشور قطعی نشده و آنها همچنان در پی گرفتن معافیت از 

آمریکا و از سرگیری واردات هستند.
به جز کره جنوبی، سایر مشتریان نفتی آسیایی به خرید از ایران 

ادامه می دهند و خبری از توقف خرید توسط آنها نیست.
حتی هند اعالم کرده است: در ماه نوامبر ) زمان آغاز تحریم های 

نفتی آمریکا( نیز به خرید نفت از ایران ادامه می دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از دهلی نو، دو منبع صنعتی اعالم 

کردند: »ایندین اویل« و شرکت پاالیش و پتروشیمی »مانگلور«، از 
جمله خریداران هندی نفت ایران در این دوره هستند.

این منبع افزود: این بار، اروپا با آمریکا همکاری نمی کند و بنا بر این، 
قصد داریم سازوکاری )برای خرید نفت از ایران( ایجاد کنیم.

سایر مشتریان مانند چین و ترکیه نیز پیشتر اعالم کرده بودند که 
به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد.

مذاکره با اروپا برای طراحی سازوکار فروش نفت ایران و دریافت 
پول آن در حال انجام است. بر اساس این طرح قرار است ما نفت خود 

را بفروشیم و درآمد را به ارزهایی غیر از دالر، دریافت کنیم.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه چندی پیش اعالم کرد: ایران 
به توافقی با کشورهای اروپایی برای فروش نفت با وجود تحریم های 

آمریکا، نزدیک شده است.
 عقب نشینی واشنگتن با اعطای معافیت به مشتریان نفتی 

ایران
نقطه اوج ناکامی دولت ترامپ در توقف صادرات نفت ایران در 
بررسی اعطای معافیت به مشتریان نفتی کشورمان قابل مشاهده 

است.
دولت ترامپ که در ابتدا تاکید می کرد باید واردات نفت از ایران 
توسط مشتریان نفتی تا ماه نوامبر قطع شود که در غیر این صورت، 
این کشورها با عواقب ناگواری مواجه خواهند شد، اکنون ناچار به 

نرمش و عقب نشینی شده است.
گذشت زمان نشان داد که حذف نفت ایران از بازارهای جهانی 
امکان پذیر نیست و سایر کشورها قادر به جبران خالء ناشی از قطع 
صادرات نفت ایران نخواهند بود، بر این اساس، واشنگتن مجبور شد 
که در سیاست خود بازنگری کند و حتی اکنون از احتمال معاف 

کردن برخی از مشتریان نفتی ایران سخن بگوید.

بر این اساس، به گزارش خبرگزاری رویترز یک مسئول آمریکایی 
اعالم کرده است: دولت این کشور به طور جدی در حال بررسی 
اعطای معافیت به کشورهایی است که صادرات نفت خود را تا حدی 

کاهش دهند.
مسئول یاد شده اعالم کرد: دولت آمریکا در میانه یک فرآیند داخلی 
برای اعطای معافیت های موسوم به »استثنای کاهش چشمگیر« 

است.
وی اعالم کرد دولت آمریکا آماده است با کشورهایی که واردات نفت 

از ایران را کاهش می دهند، به صورت موردی همکاری کند.
بار است که دولت کنونی آمریکا، فرآیند اعطای  این نخستین 
معافیت از تحریم ها را آغاز می کند. پیش از این مسئوالن آمریکایی 
اعالم کرده بودند که قصد دارند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.

 خواب تعبیر نشدنی ترامپ
رییس جمهوری اسالمی ایران بخوبی، شکست سیاست ترامپ را 
بیان می کند. خبرنگار شبکه تلویزیونی »ان. بی. سی« آمریکا می پرسد 
آمریکا به طور روشن گفته است می خواهد صادرات نفت ایران را به 

صفر برساند، آیا معتقدید چنین اتفاقی رخ می دهد؟
روحانی پاسخ می دهد: »آمریکا قادر نیست فروش نفت ما را به صفر 
برساند، این کار امکان پذیر نیست و این ادعای توخالی و پوچی است 
که آمریکا انجام می دهد. سرانجام در این مسیر ممکن است فشارهایی 

بر ما وارد شود، اما آمریکا حتما به اهدافش نمی رسد.«
وی تاکید می کند »آمریکا در عمل آنچه در نوامبر باید انجام بدهد، 
پیشاپیش انجام داده است. یعنی در همین سپتامبر )شهریور- مهر( 
فشارهای خود را به همه کشورهای خریدار نفت ما وارد کرده است، 
بنابراین ظاهرش این است که نوامبر )آبان( نرسیده است اما در واقع 

در ماه سپتامبر آنچه بنا بود در نوامبر عمل کند، انجام شده است.«

 خواب بی تعبیر آمریکا برای قطع صادرات نفت ایران


