
  

انرژی 4
با وجود تحریم های آمریکا
نفت از تب و تاب افتاد

قیمت های نفت روز چهارشنبه تحت تأثیر نشانه های وجود عرضه کافی 
در بازارهای جهانی با وجود تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران، کاهش 

پیدا کرد و از باالترین رکورد خود در سال ۲۰۱۹ عقب نشینی کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت ۳۸ سنت یا معادل ۰.۵ 

درصد کاهش یافت و به ۷۴.۱۳ دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۷ سنت یا ۰.۶ 
درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به ۶۵.۹۳ دالر در هر بشکه رسید.

قیمت های نفت برای تحویل فوری پس از این که آمریکا اعالم کرد به 
تمامی معافیت ها از تحریم ها برای واردات نفت ایران پایان می دهد و از 
همه کشورها خواست خرید نفت ایران را متوقف کنند در غیر این صورت 
با تحریم های واشنگتن مواجه خواهند شد، هفته جاری به باالترین رکورد 

خود در سال ۲۰۱۹ صعود کرده بودند.
تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران در نوامبر سال ۲۰۱۸ به اجرا 
گذاشته شد اما واشنگتن در آن زمان به هشت کشور معافیت شش ماهه 

برای ادامه واردات نفت ایران صادر کرد.
بانک های گلدمن ساکس و بارکلیز هفته جاری اعالم کردند با کاهش 
احتمالی صادرات نفت ایران تحت فشار دولت آمریکا، انتظار می رود 

بازارهای جهانی نفت به شدت دچار محدودیت عرضه شوند.
با وجود محدودیت عرضه در بازار محموله های تک، تحلیلگران می گویند 
به دلیل ظرفیت تولید مازاد باالیی که در خاورمیانه وجود دارد، بازارهای 

نفت به خوبی تأمین خواهند ماند.
آژانس بین المللی انرژی در بیانیه ای اعالم کرد که بازارها به خوبی تأمین 

هستند و ظرفیت تولید مازاد جهانی در سطح مطلوبی قرار دارد.
بزرگترین منبع عرضه جدید نفت، آمریکا است که تولید نفت آن از 
اوایل سال ۲۰۱۸ بیش از ۲ میلیون بشکه در روز رشد کرده و به رکورد 
بیش از ۱۲ میلیون بشکه در روز رسیده است و آمریکا را به عنوان بزرگترین 
تولیدکننده نفت جهان در جایگاهی باالتر از روسیه و عربستان سعودی 

قرار داده است.
بر اساس گزارش رویترز، گزارش مؤسسه امریکن پترولیوم نشان داد 
ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، ۶.۹ میلیون بشکه 

رشد کرده و به ۴۵۹.۶ میلیون بشکه رسیده است.

وزارت خارجه کره جنوبی خبر داد؛
سفر نمایندگان کره جنوبی به آمریکا در مورد معافیت 

از تحریم ایران
می شوند  واشنگتن  راهی  هفته  این  کره جنوبی  مقامات  از  گروهی 
تا در مورد تصمیم جدید واشنگتن جهت تمدید نکردن معافیت های 
تحریم های ضد ایرانی برای کره جنوبی و ۷ واردکننده دیگر نفت ایران، 

مذاکره کنند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، گروهی 
مورد  در  تا  می شوند  واشنگتن  راهی  هفته  این  کره جنوبی  مقامات  از 
تصمیم جدید واشنگتن جهت تمدید نکردن معافیت های تحریم های ضد 
ایرانی برای کره جنوبی و ۷ واردکننده دیگر نفت ایران، مذاکره کنند. این 
نمایندگان که رهبری آنها به عهده یون کانگ هیون، معاون امور اقتصادی 
وزیر خارجه کره جنوبی می باشد، با همتایان آمریکایی خود دیدار خواهند 
کرد تا مواضع واشنگتن در مورد خاتمه دادن به معافیت های واردکنندگان 

نفت ایران را با جزئیات مورد گفتگو قرار دهند.
یکی از مقامات وزارت خارجه کره، بدون ارائه توضیحات بیشتر گفت: 
هدف ما در این سفر هم فکری و مشورت است. این چیزی است که ما 

سعی خواهیم کرد انجام دهیم.
ایاالت متحده معافیت های ۱۸۰ روزه ای را برای کره جنوبی و ۷ کشور دیگر 
صادر کرده بود تا بدون مواجهه با تحریم های آمریکا، از ایران نفت وارد 

کنند.
مقامات کاخ سفید دوشنبه شب اعالم کردند که دیگر این معافیت ها را 
تمدید نخواهند کرد. به این ترتیب ممنوعیت واردات نفت از ایران از سوم 

ماه می اجرایی خواهد شد.
این تصمیم آمریکا نگرانی هایی را در بین پاالیشگاه ها و صنایع پتروشیمی 
کره جنوبی ایجاد کرده است. این صنایع به واردات نفت از ایران، به ویژه 
نوعی نفت خام فوق سبک که به آن میعانات گازی می گویند، وابستگی 

سنگینی دارند.
دولت کره جنوبی بالفاصله پس از اعالم تصمیم جدید واشنگتن، در 
بیانیه ای گفت که تا پایان ضرب االجل ماه می، به تالش های خود برای 

تمدید معافیت کنونی ادامه خواهد داد.

افزایش ۴ درصدی تولید نفت روسیه در سال ۲۰۱۹
وزارت توسعه اقتصادی روسیه در پیش بینی های خود درباره میانگین 
رشد اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۲ تأکید کرد که در سال ۲۰۱۹ میانگین 

تولید نفت در مقایسه با سال گذشته چهار درصد افزایش می یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،  وزارت توسعه اقتصادی روسیه 
در جدیدترین پیش بینی ها نسبت به میانگین رشد اقتصادی این کشور 
تا سال ۲۰۲۲  تأکید کرد که میانگین تولید نفت در مقایسه با سال 
این اساس  بر  و  یافت  افزایش خواهد  به میزان چهار درصد  گذشته 
حجم تولید نفت روسیه به ۵۵۸ میلیون تن معادل چهار میلیارد و 

۲۵۳ بشکه می رسد. 
انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ حجم تولید نفت بر اساس متغیر اصلی، 
۵۶۰ میلیون تن معادل چهار میلیارد و ۲۶۸ میلیون بشکه و پیش ار آغاز 
سال ۲۰۲۴ میالدی به میزان ۵۵۷ میلیون  معادل چهار میلیارد و ۲۴۵ 

میلیون بشکه برسد.
وزارت توسعه اقتصادی روسیه در گزارش خود تأکید کرد که تخلیه 
ذخایر اقتصادی و سودآور در مناطق تولیدی دارای زیرساخت های پیشرفته 
)غرب سیبری، کوه های اورال و منطقه ولگا( یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار 

بر میانگین توسعه این بخش است. 
این بخش همچنین با استفاده از تکنولوژی جدید و راه اندازی میادین 

جدید در مناطق دارای شرایط کاری سخت تأثیر گذار خواهد بود.

اخبار
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 رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی.ان.جی:

هرخودرو۱۴برابریکایرانییارانهمیگیرد

جبرانکمبارشیدوسالگذشتهبابارندگی۷ماهاخیر

ابراز  سی.ان.جی  داران  جایگاه  صنفی  انجمن  رئیس 
برای  که  مشوق هایی  با  جاری  سال  در  کرد:  امیدواری 
شده  گرفته  نظر  در  خودروها  کردن  سوز  سی.ان.جی 
افزایش مراجعه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو را برای دوگانه سوز 

کردن شاهد باشیم.
اردشیر دادرس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره تغییرات قیمت سوخت سی.ان.جی اظهار داشت: 
طبق مصوبه هیات وزیران قرار شده از ابتدای خرداد ماه، 
۳۹ تومان به قیمت سی.ان.جی اضافه شود. در شورای 
گفت وگوی بخش خصوصی و دولت و کمیته ماده ۱۲ 
مصوب شد سهمیه بندی و افزایش قیمت منطقی بنزین 
اعمال و قیمت ال.پی.جی هم برای خدمات حمل و نقل 
هم  سی.ان.جی  قیمت  این  براساس  که  شود  اصالح 
راستای  تواند در  اقدام می  این  افزایش خواهد داشت، 
بهینه سازی  و  مدیریت  و  قاچاق سوخت  از  جلوگیری 

مصرف بنزین کمک بسیار خوبی باشد.
وی افزود: در حال حاضر قیمت بنزین ۵۰ سنت است 
که ما ۱۰۰۰ تومان می فروشیم اگر با دالر ۱۲ هزار تومان در 
نظر بگیریم بنزین را با نرخ حدود ۶ هزار تومان می توانیم 
صادر کنیم اما اکنون ۵ هزار تومان سوبسید به این بخش 
می دهیم که اگر صادر می شد رشد فزاینده ای برای برگشت 
سرمایه ملی و ثروت عمومی کشور بود. رئیس انجمن 
صنفی جایگاه داران سی.ان.جی تصریح کرد: روزانه به 
طور متوسط ۹۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می 
شود، بر اساس آخرین آمار هر ایرانی ۳۰۸  لیتر بنزین در  
سال سهمیه دارد این در حالی است که ۲۵ درصد از مردم 
از بنزین استفاده می کنند یعنی از ۸۵ میلیون نفر جمعیت 
کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم، این انصاف نیست که این 

رقم از یارانه فقط به خودروداران تعلق بگیرد.
هر خودرو ۱۴ برابر یک ایرانی یارانه می گیرد

وی توضیح داد: اگر برای هر خودرو حدود ۴ لیتر مصرف 
روزانه در نظر بگیریم در سال، ۱۴۴۰ لیتر بنزین مصرف 
می شود، اگر این رقم  ۱۴۴۰ لیتر مصرف را ضربدر ۵ هزار 
تومان سوبسید مابه التفاوت بنزین دولتی و صادرتی کنیم 
بابت  تومان در سال است که دولت  میلیون  نتیجه ۷ 
برابر ۵۴۰   ۱۴ که  می پردازد  بنزین  سوبسید  خودرو  هر 
هزار تومان یارانه ای است که ساالنه به هر ایرانی تعلق 
می گیرد. این تفاوت فاحشی است که در هیچ جای دنیا 
نمی توان گفت عدالت یارانه ای را شاهد هستیم. در واقع 
ما هدرمندی یارانه ها را به جای هدفمندی منابع انجام می 

دهیم.

وام ۲.۵ میلیون تومانی برای گاز سوزکردن خودروها
کردن  گازسوز  برای  تسهیالت  ارائه  درباره  دادرس 
برای  وام  تومان  میلیون  میلیون   ۲.۵ گفت:  خدوروها 
متقاضیان  در نظر گرفته شده که دارندگان خودروهای 
قدیمی و جدید می توانند به سایت IRNGV.IR مراجعه و 
نسبت به ثبت نام اقدام کنند. خبرنگاران و اصحاب رسانه 

نیز در اولویت دریافت این وام قرار خواهند داشت.
وی افزود: همچنین قرار شده تسهیالتی به جایگاه ها 
جهت هوشمندسازی و افزایش ضرایب ایمنی ارائه شود 

که از ابتدای خرداد اعمال می شود. 
افزایش ۳۲ درصدی کارمزد جایگاه ها

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی.ان.جی درباره 
بیان  جایگاه های عرضه سی.ان.جی هم  تعداد  افزایش 
کارمزد  افزایش  براساس  جایگاه ها  تعداد  افزایش  کرد: 
کارمزد  شده  مقرر  حاضر  حال  در  می گیرد.  صورت 
جایگاه ها ۳۲ درصد افزایش یابد اما بهتر بود که افزایش 

کارمزد جایگاه های بنزین همزمان با سی ان جی هم اعمال 
می شد تا عدالت رعایت شده باشد.

پیش بینی رشد ۲۰۰ هزار مراجعه دارندگان خوردرو برای 
گازسوزکردن

مشوق  با  جاری  سال  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
هایی که برای سی.ان.جی سوز کردن خودروها در نظر 
گرفته شده افزایش مراجعه  ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو را برای 

دوگانه سوز کردن شاهد باشیم.
خودروهای گازسوز مشکل ایمنی ندارند

دادرس درباره مشکالت مربوط به سرعت کم و خطرات 
ناشی از تصادف در خودروهای سی.ان.جی سوز گفت: 
اگر روغن مخصوص سی ان جی در خودرو دوگانه سوز 
استفاده شود مشکلی نیست. تا امروز از ۴.۵ میلیون 
به  مربوط  که  نداشتیم  تصادف  در  گزارش  یک  خودرو 
مشکالت ایمنی و فنی باشد. مثال مواردی بوده که باک 
بنزین بالفاصله منفجر شده ولی در خصوص سی.ان.جی 

به هیچ عنوان موردی گزارش نشده است. ضرایب ایمنی 
مخازن بهترین استانداردهای روز دنیا است. در تصادفات 
هیچ ضربه ای به مخزن وارد نمی شود که باعث انفجار 
شود ممکن است غر یا مچاله شود اما انفجار رخ نمی دهد. 
ضمن اینکه اگر ضربه ای هم وارد شود باعث شکاف شده 

و یا گاز خارج شود اما منفجر نمی شود.
ظرفیت مخازن افزایش می یابد

وی همچنین در مورد تفاوت تعداد مراجعات استفاده 
کننده از سوخت بنزین یا سی.ان.جی به جایگاه ها هم 
هر مخزن سی.ان.جی  حال حاضر  در  داشت:   اظهار 
بنزین  باک  هر  با  و  دارد  پیمایش  کیلومتر   ۲۰۰ حدود 
مخازن  جدید  نسل  با  کرد.  طی  کیلومتر   ۴۰۰ می توان 
کامپوزیت ظرفیت مخازن افزایش پیدا می کند همچنین 
تکنولوژی جدیدی به نام ANG وارد شده که نوعی زغال 
و  می گیرد  قرار  سی.ان.جی  مخازن  داخل  اکتیو  کربن 

ظرفیت داخل مخازن را حدود ۲.۵ تا ۳ برابر می کند.

همه استان های کشور اولین ماه سال نو را با بارش باران 
بحران  مدیریت  و  ملی خشکسالی  مرکز  رئیس  گذراندند. 
فروردین  بارش های  اینکه  به  اشاره  با  هواشناسی  سازمان 
۹۸، ۳۶ درصد بارش یک سال زراعی را تامین کرد، گفت: 
بارش های هفت ماه گذشته کم بارشی دو سال قبل را جبران 

کرد.
صادق ضیائیان با اشاره به اینکه متوسط بارش کشور در 
فروردین ۹۸، ۸۴ میلیمتر بود، در گفت وگو با ایسنا، اعالم 
کرد: با توجه به اینکه در ایران بارش فروردین سال قبل ۲۱.۶ 
میلیمتر و بارش بلندمدت همین ماه، ۳۱ میلیمتر است، 
فروردین امسال نسبت به سال قبل ۲۸۸ درصد و نسبت به 

بلندمدت ۱۶۹ درصد افزایش بارش داشت.
فروردین ۳۶ درصد بارش یک سال را تامین کرد

وی با بیان اینکه در فروردین ماه امسال، ۳۶ درصد مجموع 
بارش یک سال زراعی تامین شده است، گفت: حتی برخی 
استان ها مثل همدان و مرکزی ۶۰ درصد بارش یک سال 
زراعی خود را در فروردین دریافت کردند که عدد قابل توجهی 
 ۱۵ فروردین ماه،  نرمال  به طور  که  درحالیست  این  است، 

درصد بارش یک سال زراعی را تامین می کند.

لرستان رکورد استان ها را در پربارشی زد
رئیس مرکز ملی خشکسالی استان های پربارش کشور را 
طی ماه گذشته برشمرد و اظهارکرد: در فروردین ماه ۹۸، 
استان لرستان به طور متوسط با ۳۰۱.۳ میلی متر بارش، به 
استان های  همچنین  شد.  ثبت  استان  پرباران ترین  عنوان 
و ۲۱۲  با ۲۴۳  ترتیب  به  و همدان  بختیاری  و  چهارمحال 
میلیمتر بارش، در رتبه های دوم و سوم به لحاظ پربارشی 

قرار گرفتند.
وضع بارش استان های سیل زده

ضیائیان در ادامه با اشاره به میزان بارش در استان های 
سیل زده گلستان و خوزستان گفت: در فروردین ۹۸، استان 
گلستان ۷۳ میلیمتر بارش دریافت کرد که نسبت به بارش 
سال قبل )۴۶ میلیمتر(، ۶۰ درصد و نسبت به بلندمدت 
)۴۸ میلیمتر(، ۵۴ درصد افزایش داشت. همچنین استان 
میلیمتر   ۸۶ میانگین،  به طور  گذشته،  ماه  در  خوزستان 
بارندگی داشت که نسبت به سال گذشته )۳۲.۵ میلیمتر( 
۱۶۶ درصد و نسبت به بلندمدت )۳۶ میلیمتر( ۱۴۲ درصد 

افزایش بارش ثبت شده است.
به  اشاره  با  هواشناسی همچنین  سازمان  کارشناس  این 

استان  گذشته،اظهارکرد:  ماه  طی  استان ها  کم بارش ترین 
سیستان و بلوچستان با ۳۵ میلیمتر و استان کرمان با ۴۳ 
میلیمتر بارندگی، به عنوان کم بارش ترین استان ها نسبت به 
سایر استان ها در فروردین ۹۸ ثبت شدند البته بارش سال 
قبل سیستان و بلوچستان سه میلیمتر و بارش بلندمدت 
آن ۱۰ میلیمتر بوده است بنابراین ۲۴۰ درصد نسبت به بلند 
مدت افزایش بارش داشت. بارش کرمان هم در سال گذشته 
۱۸ میلیمتر و در بلندمدت ۱۷ میلیمتر بود بنابراین در کرمان 
هم نسبت به سال قبل ۲۳۶ درصد و نسبت به بلندمدت 

۱۵۳ درصد افزایش بارش ثبت شده است.
وی همچنین به تشریح وضعیت بارش های استان تهران 
پرداخت و گفت: در فروردین امسال، تهران ۹۸ میلیمتر 
بارش دریافت کرده است و با توجه به اینکه بارش این استان 
در فروردین سال گذشته ۳۴ میلیمتر و در بازه بلندمدت ۳۹ 
میلیمتر ثبت شده است، ۱۸۶ درصد نسبت به سال قبل و 

۱۴۸ درصد نسبت به بلندمدت بارش بیشتری دریافت کرد.
بارش های هفت ماه گذشته کم بارشی دو سال قبل را جبران 

کرد
وگو  دیگر گفت  رئیس مرکز ملی خشکسالی در بخش 

مجموع بارش های ایران را از ابتدای سال آبی تا پایان فروردین 
بررسی و اظهارکرد: از اول سال زراعی جاری )اول مهر ۹۷( تا 
پایان فروردین ماه ۹۸، بارش متوسط کل کشور ۲۸۹ میلیمتر 
بود و با توجه به بارش ۱۱۳ میلیمتری ایران در مدت مشابه 
بلندمدت،  دوره  در  میلیمتری  بارش ۱۹۷  و  گذشته  سال 
نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد و نسبت به بلندمدت ۱۵۶ 

درصد افزایش داشته است.
ضیائیان با بیان اینکه بارش متوسط ایران در یک سال 
زراعی ۲۳۲ میلیمتر است، گفت: از ابتدای مهر ۹۷ تا 
پایان فروردین ۹۸، بارش ایران ۲۴ درصد بیشتر از حد 
نرمال یک سال کامل زراعی بوده است و اگر مجموع 
گذشته  زراعی  سال  بارش  و  اخیر  ماه  هفت  بارش 
بارش ها  تاکنون  که  می شویم  متوجه  کنیم،  لحاظ  را 
بنابراین  است  بوده  نرمال  حد  از  بیشتر  درصد  شش 
کم بارشی دو سال قبل ایران با بارش های اخیر تامین 
نمی تواند خشکسالی  امسال  ترسالی  البته  است  شده 
متمادی یک دهه گذشته را جبران کند و الزم است که 
برنامه ریزی های دقیق به منظور مدیریت درست منابع 

آب انجام و اعمال شود.

امیری: عربستان نمی تواند جایگزین نفت ایران شود
خرید نفت ایران به صفر نمی رسد

اعتراض چین به آمریکا بر سر پایان معافیت های تحریم نفت ایران

»عربستان  که  این  بیان  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
نمی تواند جایگزینی برای نفت ما باشد«، گفت که پیش بینی می شود با 
قطع معافیت نفتی آمریکا به کشورها شاهد افزایش قیمت نفت باشیم. 
البته که دراین وضعیت هم بعید است میزان خرید نفت ایران به صفر 

برسد.
حسین امیری خامکانی در گفت وگو با ایسنا در واکنش به اقدام آمریکا 
در تمدید نکردن معافیت ۸ کشور برای خرید نفت به ایران گفت: پاالیشگاه 
این کشورها بر اساس نفت ایران تنظیم شده است که اگر قرار باشد از ایران 
نفت بخرند باید هزینه  زیادی برای تغییر پاالیشگاه هایشان بپردازند. اقدامی 
که هزینه بر خواهد بود. به همین دلیل ژاپن و چین رایزنی هایی را برای تمدید 

معافیت انجام داده بودند.
وی افزود: از طرف دیگر عربستان که قول جایگزینی نفت ایران را در بازار 
داده بود عمالً نمی تواند جایگزین نفت ما باشد و این که دو میلیون نفت 
ایران را به بازار بدهد چون اصالً از نظر فنی چنین امکانی را دارد باید از ذخایر 

استراتژیکش استفاده کند که این ذخایر هم پاسخگو نیست.
امیری ادمه داد: کشورهای لیبی و نیجریه هم نتوانستند به بازار نفت 
برگردند. لیبی دچار چالش های سیاسی است و نمی تواند همچون گذشته 
نفت تولید کند. تولید اوپک پالس انقباضی است کما این که می خواهند در 
تصمیمی اوپک پالس را امنیتی کنند تا قیمت ها باال نرود. کانادا هم نتوانست 
برنامه افزایش تولید خود را عملیاتی کند. ونزوئال نیز که با تحریم شدید دچار 
مشکل است. برزیل می خواست جای ونزوئال را بگیرد که بعید است بتواند در 

روز بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ بشکه بفروشد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در جمع بندی گفت: اینها نشان 
می دهد که نمی توانند بازار فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت ایران را تأمین 
کند که دچار افزایش قیمت نشود. لذا پیش بینی ها این است که این عدم 
معافیت باعث افزایش قیمت نفت می شود که این همان چیزی است که 
ترامپ از آن وحشت دارد. لذا می توان گفت که در چنین شرایطی بعید است 

خرید نفت ایران به صفر برسد.

پایان  برای  تصمیمش  سر  بر  آمریکا  به  رسماً  چین  خارجه  وزارت 
دادن به معافیت ها برای واردات نفت ایران اعتراض کرد.

طبق  و  است  ایران  نفت  مشتری  بزرگترین  چین  ایسنا،  گزارش  به 
آمار گمرک چین، سال میالدی گذشته مجموعاً ۲۹.۲۷ میلیون تن یا 
معادل حدود ۵۸۵ هزار و ۴۰۰ بشکه در روز نفت ایران را خریداری 

کرد که معادل حدود ۶ درصد از کل واردات چین بود.
نفت  صادرات  علیه  تحریم ها  از  معافیت  که  کرد  اعالم  واشنگتن 
ایران تا اوایل ماه مه به پایان می رسد و با اعالم این خبر باعث شد 
واردات  قطع  برای  واردکنندگان  و  کرده  پیدا  جهش  نفت  قیمت های 

نفت ایران، تحت فشار قرار بگیرند.
چین یکی از هشت کشوری بود که نوامبر گذشته برای ادامه واردات 

نفت ایران معافیت گرفت.

کنفرانس  یک  در  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی  شوانگ،  گنگ 
با اجرای یکجانبه تحریم های آمریکا  مطبوعاتی اظهار کرد چین قطعاً 
خاورمیانه  در  بی ثباتی  افزایش  باعث  آمریکا  تصمیم  است.  مخالف 
رفتار  می خواهیم  آمریکا  از  ما  می شود.  بین المللی  انرژی  بازارهای  و 
مسئوالنه ای داشته باشد و نقش سازنده ای ایفا کند. چین پیش از این 

نظرش را به اطالع طرف آمریکایی رسانده است.
و  منافع  به  است  خواسته  آمریکایی  طرف  از  چین  گفت:  وی 
منافع  به  که  اشتباهی  اقدامات  و  گذاشته  احترام  چین  نگرانی های 
چین لطمه می زند انجام ندهد. چین به تالش برای حمایت از حقوق 

مشروع شرکت های چینی ادامه خواهد داد.
انرژی  حوزه  در  خصوص  به  نزدیکی  روابط  همواره  تهران  و  پکن 

داشته اند.

برخی از پاالیشگاه های چینی برای فرآوری نفت ایران تجهیز شده اند 
در  بهتری  سود  حاشیه  ایران  نفت  می گویند  پاالیشگاهی  مقامات  و 

مقایسه با گریدهای مشابه رقیبانی همچون عربستان سعودی دارد.
شرکت های دولتی سینوپک و شرکت ملی نفت چین هر دو در ایران 
نفت تولید می کنند و میلیاردها دالر در میادین نفتی همچون یادآوران 
و آزادگان شمالی هزینه کرده اند. این دو شرکت نفت استخراج شده از 

این میادین را به چین می فرستند.
تالش  در  حال حاضر  در  آمریکا  و  چین  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
دیگری  بخشهای  در  اما  هستند  تجاری  جنگ  به  دادن  پایان  برای 
نظر  اختالف  تایوان  از  آمریکا  حمایت  و  چین  جنوب  دریای  همچون 
دارند و مسئله پایان معافیت ها برای واردات نفت ایران روابط آنها را 

پیچیده تر خواهد کرد.

روزنامه صبح ایران


