قاچاق روزانه  ۷میلیون لیترسوخت به همسایگان شرقی و غربی

آمریکا :از خرید نفت ایران توسط چین نگران هستیم

ایرنا :رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است روزانه هفت میلیون لیتر سوخت از کشور به همسایگان غربی و شرقی قاچاق
میشود و در این بین احیای کارت سوخت میتواند تا حدی این موضوع را کنترل کند .حمیدرضا صالحی با اشاره به اینکه استفاده از کارت
سوخت نحوه مصرف بنزین و گازوئیل را مشخص میکند ،گفت :با این حال مهمترین عامل و ابزار کنترل مصرف و کاهش قاچاق ،مسئله
قیمت و واقعی شدن آن است .وی اضافه کرد :برای جلوگیری از قاچاق ،نباید فاصله قیمت در داخل و خارج مرزها زیاد باشد و واقعیشدن
قیمتها همانگونه که در بازار ارز مؤثر بود و باعث کاهش قاچاق واردات شــد ،در مورد سوخت نیز میتواند کارآمد باشد .صالحی افزود:
درباره واقعیشدن قیمت حاملهای انرژی نیازمند حرکتهای اصولی و هدفمند هستیم تا به سمت کاهش قاچاق و بهینهشدن مصرف
انرژی در داخل کشور کمک کند.

پارسینه :یک مقام ارشد آمریکایی به صراحت از اینکه چین با وجود تحریمهای واشنگتن علیه تهران ،از ایران نفت خریده است ،ابراز نگرانی
کرد« .دن برویلت» معاون وزارت انرژی آمریکا که در حاشیه یک اجالس مربوط به انرژی در امارات عربی متحده صحبت میکرد ،در مورد
صادرات نفت ایران به چین ،گفت« :ما از خریدهایی که افراد چینی و به خصوص دولت چین انجام داده ،بســیار نگران هستیم ».برویلت
گفت :مقامهای آمریکایی این موضوع را با دولت چین در میان خواهند گذاشت .دولت آمریکا اردیبهشت ماه سال گذشته بر خالف قطعنامه
شورای امنیت سازمان ملل متحد از توافق هستهای با ایران خارج شده و تحریمهای یکجانبه نفتی علیه ایران را احیا کرد .واشنگتن امسال
معافیتهای محدودی را نیز که برای برخی از کشورها از جمله چین صادر شده بود ،لغو کرد و همه مشتریان نفتی ایران را برای توقف خرید
از ایران ،تحت فشار قرار داد .با این وجود ،پکن اعالم کرده است که به خرید نفت از ایران ادامه میدهد.
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منطقه قم انجام شد؛

برگزاری جلسات ماهیانه
بازخوانیاطالعیهها

قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

خبرهای خوش معاون توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی:

وزیر نفت برای کارکنان صنعت
نفت سنگ تمام گذاشت

شانا :معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و
سرمایه انســانی ،به دنبال برگزاری نشست
شــورای حقوق و دســتمزد ،از مصوبههای
این نشست خبر داد .فرزین مینو گفت :وزیر
نفت در این نشســت برای کارکنان سنگ
تمام گذاشت و با تاکید و حمایت ویژه ایشان
مبنی بر ضرورت اجرای آییننامههای اداری
و اســتخدامی صنعت نفت ،ا ِعمال اضافات
شایســتگی کارکنان صنعت نفت ،مصوب
شد .وی افزود :در شرایطی که بیشتر اعضای
خانواده بزرگ صنعت نفت پذیرفته بودند که
با توجه به شــرایط کنونی ،تصویب اضافات
شایســتگی برای ســال  ۹۷امری ناممکن
است ،اما وزیر نفت برخالف تبلیغات منفی و
جهتگیریهای نادرست مبنی بر بیتوجهی
ایشان به سرمایه انســانی ،در کمال اقتدار
و برای حمایــت از کارکنــان صنعت نفت،
همچنین حفظ نظامها و آییننامه اداری و
اســتخدامی خاص صنعت نفت در نشست
شورای حقوق و دستمزد شرکت و با دفاعی
هوشمندانه منجر به تصویب ا ِعمال اضافات
شایستگی کارکنان صنعت نفت شد.
در سال 98؛

کرایه حمل جادهای
فرآوردههای نفتی افزایش یافت

مهر :بر اساس نامهای که با امضای کرامت
ویس حسینی سرپرست مدیریت تأمین و
توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران در پنجم شهریورماه امسال خطاب به
مدیران مناطق این شــرکت ارسال کرده،
کرایه حمل جــادهای فرآوردههای نفتی در
ســال  ۹۸افزایش مییابد .در این نامه آمده
اســت مجوزهای الزم بــرای تأمین اعتبار
افزایش ۳۰درصدی کرایــه حمل جادهای
فرآوردههای نفتــی و همچنین اعمال این
افزایش در بارنامههای صادره از ابتدای تیر
ماه  ۹۸اخذ شــده اســت .گفتنی است ،بر
اســاس قانون ،هزینه پرداخت کرایه حمل
ســوخت و فرآوردههای نفتی به رانندگان
و مالکان کامیونهای تانکردار را شــرکت
پخش فرآوردههای نفتــی و با تأمین اعتبار
از سوی ســازمان برنامه و بودجه پرداخت
کرده و کرایه حمل دیگر کاالها توسط سایر
انواع کامیونها از سوی صاحبان بار پرداخت
میشود.
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قیمت نفت جهش کرد

مهر :با انتظــار از این که عربســتان ســعودی،
بزرگترین صادرکننده نفــت جهان با وزیر انرژی
جدید به حمایت خود از کاهــش تولیدات اوپک
ادامه خواهد داد ،قیمــت نفت جهش کرد .قیمت
پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت تا ساعت۲۲ :۱۰
به وقت تهران ۶۴ ،سنت یا  ۱.۰۴درصد جهش کرد
و به  ۶۲.۱۸دالر رسید .قیمت پیشخرید هر بشکه
نفت خام نیمهســنگین آمریکا  ۶۵سنت یا ۱.۱۷
درصد جهش کرد و به  ۵۷.۱۸دالر رسید .همچنین
با اظهارات وزیر انرژی امارات متحده عربی مبنی بر
این که اوپک و متحدان آن به متوازن کردن بازارها
پایبند خواهند ماند ،قیمت نفت برای چهارمین روز
متوالی رشد کرد.
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تهیه سناریوی نفت  ۲۵دالری
در روسیه

برای باال بردن قیمت نفت؛

اوپک به معجزه نیاز دارد
در حال حاضر قیمت نفت پایین مانده
اســت و این موضوع ارتباطی به عرضه
ندارد .زمانی که اوپک برای نخســتین
بار اعالم کرد اعضایش با محدود کردن
تولیدشــان برای مقابله بــا روند نزولی
قیمت نفت موافقت کردهاند ،این تصمیم
مؤثر واقع شد .قیمت نفت که تحت تأثیر
رونق تولید نفت شــیل آمریکا و تالش
اوپک برای حذف رقیبان آمریکایی خود
به پایینترین حــد در بیش از یک دهه
اخیر ســقوط کرده بود با تصمیم اوپک
برای محدودیت عرضه بهبود پیدا کرد
و از فشار بر اقتصادهای صادرکنندگان
نفت خاورمیانه کاست .همچنین اوضاع
تولیدکنندگان نفت در سراسر جهان از
جمله آمریکا را بهبود بخشید .به گزارش
ایســنا ،بهبود صنعت نفت شیل آمریکا
به اندازهای قابل مالحظه بود که آمریکا
اکنون به بزرگترین تولیدکننده نفت
جهان تبدیل شده است .در این بین اوپک
و شرکایش تصمیم گرفتند به محدودیت
عرضه ادامه دهند .با این حال این تصمیم
این بار مؤثر واقع نشد و قیمتها پایین
ماندند .درست است که قیمت نفت برنت
و وست تگزاس اینترمدیت در مقایسه با
پیش از دومین دور کاهش تولید اوپک و
غیراوپک ،باالتر هستند ،اما شاخصهای

خبر روز

قیمت بینالمللی بسیار پایینتر از میزانی
است که تولیدکنندگان بزرگ اوپک به
خصوص عربستان ســعودی به آن نیاز
دارند .دلیل مؤثر واقع نشدن محدودیت
عرضه این تولیدکنندگان این است که
بازار به جای آنها ،بــه تعرفههایی که
واشنگتن و پکن علیه صادرات یکدیگر
وضع کردهاند ،توجه دارند .این تعرفههای
تالفیجویانه ممکن اســت به تقاضای
جهانی برای نفت لطمــه وارد کند .هر
چند که برخــی از پیشبینی کنندگان
میگویند این اتفاق روی داده اســت و
در نتیجه قیمت نفت آسیب دیده است.
به گفته هلیما کرافت ،مدیر استراتژی
کاال در شــرکت آربیســی ،مسئولیت
اوپک این است که نشــان دهد هنوز از
ابزارهای کافی برای متوقف کردن روند
ریزش قیمت نفت برخوردار اســت ،اما
ممکن است برای اوپک پاکسازی بازار
فیزیکی از چیره شدن بر بدبینی نسبت
به کارآمدی اســتراتژی ایــن اوپک در
دوران ترامپ راحتتر باشــد .به گفته
جیســون الویس ،شــریک در شرکت
پلتفرم صنعت نفت دریلز ،کاهش قیمت
نفــت در فاصله ســال  ۲۰۱۴تا ۲۰۱۶
نفوذ کمتر اوپک نســبت به سابق روی
قیمت نفت را نشــان داد .در حالی که

عکس :شانا

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه قم از برگزاری جلسات بازخوانی
اطالعیههــا در منطقــه قم خبــر داد .این
جلســات به صورت ماهیانه با هدف اجرای
مقررات و جاریسازی صحیح اطالعیهها و
دستورالعملهای شرکت در شش ماهه اول
سال  ۹۸در شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه قم برگزار شــد .بر اساس این
گزارش ،جلســات بازخوانی اطالعیهها در
ابتدای ســال برای کلیه واحدهای منطقه
برنامهریزی شــده و با توجه بــه ضرورت،
اهمیت ،ماهیت و نوع کار ،اطالعیههای مورد
نیاز و پرکاربرد هر واحد ،با حضور واحدهای
مجری ،جهــت بازخوانی ،احصــای روش
هماهنگ در اجرا و رفــع ابهامات احتمالی
اجرا میشود .گفتنی است ،در شش ماهه اول
سال  ،۹۸به ترتیب اطالعیههای واحدهای
کنترل و نظارت ،امور حقوقی ،معاونت فنی
و عملیاتی ،معاونت بازرگانی ،معاونت مالی و
اداری و روابط عمومی بازخوانی شد.

انرژی
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بین الملل

اوپک کاهش تولید نفــت را اعالم کرد،
رونــق نفت شــیل آمریکا مانــع از باال
رفتن قیمت نفت شــد .در حال حاضر
تحریمها علیه ایران و ونزوئال ،نفوذ اوپک
را تحلیل برده اســت .هنگامی که گروه
اوپک پالس در دســامبر گذشته دیدار
کرد ،تولیدکننــدگان اوپک و غیراوپک
با محدودیت عرضه به میزان  ۱.۲میلیون
بشکه در روز موافقت کردند و در ژوئیه
امســال نیز با تمدید این پیمان تا اوایل
ســال  ۲۰۲۰موافقت کردند .مجموع
تولید این گروه در واقــع به بیش از ۱.۲
میلیون بشکه در روز کاهش داده است با
این حال قیمت نفت برنت پایین  ۶۰دالر

مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران:

خبر نیرو

مانده است .نگرانیهای پیرامون جنگ
تجاری به همراه رشد بیوقفه تولید نفت
آمریکا ضد اوپک عمل کردهاند.
بررسی معیارهای جدید از
سویکمیتهنظارتیمشترک
اوپک و غیراوپک
نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران
اوپــک و غیراوپک روز پنجشــنبه در
ابوظبی برگزار خواهد شــد .عربستان
ســعودی و روســیه از اعضای کمیته
نظارتی مشــترک اوپــک و غیراوپک
هستند که شامل تولیدکنندگان بزرگ
دیگری شــامل عراق ،امــارات متحده
عربی ،کویت ،نیجریه و قزاقستان است.

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از محمد
بارکیندو ،دبیرکل اوپک نوشــت :این
کمیته ممکن است در دیدار هفته جاری
خود درباره استفاده از معیارهای جدید
برای رصد وضعیت بــازار جهانی نفت و
تعادل آن گفتوگو کند .بارکیندو گفت:
این موضوع در برنامه قــرار ندارد ،اما ما
میتوانیم درباره آن و همچنین وضعیت
بازار صحبــت کنیم .کمیتــه نظارتی
مشــترک وزیران اوپــک و غیراوپک
اواخر ماه میالدی گذشــته اعالم کرد
نرخ پایبندی به توافق در ژوئیه به ۱۵۹
درصد رشد که  ۲۲درصد باالتر از ژوئن
بوده است.

سخنگوی ساتبا خبر داد:

وضعیت آب سدهای تهران بهتر شد

افزایش قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها تا یک ماه آینده

ایسنا :مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران ضمن تشریح آخرین وضعیت مخازن سدهای تهران ،اظهار
کرد :مخازن سدهای تهران حدود  ۹۹۳میلیون مترمکعب آب دارند که نسبت به سال قبل حدود  ۳۳۰میلیون
مترمکعب بیشتر است.
سید حسن رضوی درمورد میزان مخازن سدهای تهران توضیح داد :ســدهای لتیان ،ماملو کرج و طالقان
حدودا  ۸۵تا  ۹۰درصد پر هستند و سد الر بر اســاس ظرفیت اسمی حدود  ۲۰درصد ،اما بر اساس ظرفیت
آبگیری از زمان بهرهبرداری تاکنون  ۴۵درصد آب دارد .وی در تشریح شرایط مخازن سدهای تهران گفت:
شرایط نسبت به سالهای نرمال شرایط خوبی است .درحال حاضر درحال نزدیک شدن به سال آبی ۹۷-۹۸
هستیم و با حجم خوبی از مخازن وارد سال آبی جدید خواهیم شد .مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران
در ادامه درمورد ورودی ســدهای تهران نیز اظهار کرد :ورودی سد کرج حدود هفت تا هشت مترمکعب در
ثانیه ،سد لتیان حدود شش متر مکعب در ثانیه ،سد طالقان حدود هشت مترمکعب در ثانیه ،سد ماملو حدود
چهار مترمکعب و سد الر حدود هفت مترمکعب در ثانیه است .بر اساس این گزاش ،آخرین آماری که ابتدای
تابستان ارائه شد حاکی از آن بود که ورودی سدهای پنج گانه تهران در سال آبی جدید  ۱۲۰درصد نسبت به
سال آبی گذشته افزایش داشته است  .میزان ورودی این سدها در سال آبی گذشته یک میلیارد و  ۴۲میلیون
متر مکعب بود در حالی که این میزان در سال آبی جدید به دو میلیارد و  ۳۰۰میلیون متر مکعب رسید .حجم
مخازن سدهای تهران نیز در آن زمان یک میلیارد و  ۲۱۸میلیون متر مکعب بوده است.

ایرنا :سخنگوی ساتبا گفت :پیشنهاد افزایش  ۳۰درصدی قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها ،در کارگروه
ویژه وزارت نیرو در حال بررسی نهایی است .جعفر محمدنژاد سیگارودی با تاکید بر اینکه از اواخر سال  ۹۴وزارت
نیرو به صورت جدی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را در دستور کار سازمان ساتبا قرار داده است ،عنوان کرد :از
آن زمان ،با اعالم روندی تحت عنوان خرید تضمینی برق نیروگاههای تجدیدپذیر با طول دوره  ۲۰ساله شرایط
جذابی برای سرمایهگذاری در این بخش ،ایجاد شده است .وی افزود :پس از این اتفاق ،روند توسعه نیروگاههای
تجدیدپذیر به شکل مناسبی ادامه یافته بود تا اینکه در ســال  ۹۷با بروز مشکالت اقتصادی در کشور و نوسانات
بازار ارز ،نیروگاههای تجدیدپذیر نیز مانند سایر بخشها تحت تأثیر این اتفاقات قرار گرفته است؛ بنابراین ساتبا به
منظور ادامه مسیر تشویقی خود برای سرمایهگذاری بخش خصوصی نیروگاههای تجدیدپذیر ،پیشنهاد افزایش
 ۳۰درصدی قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها را به وزارت نیرو ارائه کرده و مباحث مرتبط با این مسئله ،هم
اکنون در وزارت نیرو در حال بررسی بوده و با دستور وزیر نیرو نیز ،کارگروه ویژهای در این ارتباط تشکیل شده است.
محمدنژاد سیگارودی اظهار امیدواری کرد :ظرف یک ماه آینده این مهم به نتیجه برسد و با افزایش قیمت خرید
تضمینی برق تجدیدپذیرها بخشی از دغدغههای بخش خصوصی برطرف شود .این مقام مسئول فرآیند خرید
تضمینی برق را یکی از الزمههای اصلی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر دانست و افزود :در سایر نقاط دنیا نیز،
این فرآیند برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است و در کشور ما نیز با اجرای این برنامه
شاهد جهش بسیار مناسبی در مشارکت بخش خصوصی به منظور راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر بودهایم.

خبر آنالین :طبق آخرین آمار ،نفت درجای میادین
مشترک غرب کارون حدود  ۶۷میلیارد بشکه اعالم
شده که با ضریب بازیافت شش درصد  ۶.۴میلیارد
بشکه میتوان از این میادین برداشت کرد .این میزان
با نفت خام  ۵۰دالری  ۲۳۰میلیارد دالر برای ایران
منافع خواهد داشت .عالوهبر این ،ذخیره درجای گاز
پارسجنوبی در طرف ایــران ،حدود  ۱۴.۲تریلیون
مترمکعب و ذخیره میعانات گازی بالغ بر  ۱۹میلیارد
بشکه است .اجرای توســعه میادین نفتی در غرب
کارون ،موجب میشــود تولید نفت از این منطقه تا
پایان سال روزانه  ۵۰هزار بشکه بیشتر شود و آنطور
که مســئوالن نفتی اعالم کردهاند اکنون در حوزه

آخرین وضعیت برداشت از میدانهای مشترک نفت و گاز
سهم ایران از پارسجنوبی چقدر است؟
از سوی دیگر بر اســاس آخرین برآوردهای
سهم ایران از پارسجنوبی چقدر است؟
انجام شده ،ذخیره در جای گاز پارسجنوبی در طرف
میدانهای مشــترک غــرب کارون ،عقبماندگی نفت ایران  در این باره با اشــاره به طرح انتقال نفت ایران ،حــدود  ۱۴.۲تریلیون مترمکعب و همچنین
نداریم و نیــروگاه برق غرب کارون تا پایان امســال خام در حوزه غرب کارون از منطقه گوره به جاسک دارای ذخیرهای بالغ بر  ۱۹میلیارد بشــکه میعانات
راهاندازی خواهد شد .حوزه غرب کارون به عنوان یک در شرق تنگه هرمز به عنوان یک طرح عظیم ،ملی و گازی است .با توجه به وسعت این میدان توسعه آن
حوزه پرظرفیت بالغبر  ۷۰میلیارد بشکه ذخیره نفتی راهبردی ،اظهار کرد :شرکت متن اجرای این طرح در فازهای مختلف مطابق با برنامههای پنج ســاله
را در خود جای داده و اکنون طرحهای متعددی برای را به عهده دارد و این طرح دارای ارزش چند میلیارد توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران و با هدف
توســعه میدانهای غرب کارون و دیگر میدانهای دالری اســت و خط لوله عظیم هــزار کیلومتری را تأمین تقاضای رو به رشد گاز طبیعی ،اعم از مصارف
نفتی و همچنین طرحهایی که بــه تازگی در قالب در دست احداث دارد که ســال گذشته پیمانها و داخلی و تزریق آن به میادین نفتی بهمنظور صیانت از
آیپیسی واگذار شده ،در حال اجراست.
مناقصات آن ،انجام و عملیــات اجرایی آن نیز آغاز مخازن و همچنین صادرات گاز در دولتهای یازدهم
خواهد
شد.
توسعه
و
مهندسی
تورج دهقانی ،مدیرعامل شرکت
ودوازدهم در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.

عکس خبر
الفالح برکنار و عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان شد

شانا  :رسانه رسمی دولت عربستان
اعالم کرد این کشور شاهزاده
عبدالعزیز بن سلمان ،فرزند پادشاه
این کشور را به جای خالد الفالح به
عنوان وزیر انرژی منصوب کرده
است .این نخستین بار است که
یکی از اعضای خاندان سعودی به
عنوان وزیر انرژی عربستان منصوب
میشود.

شهر خبر :بانک مرکزی روســیه در پیشبینی
اقتصادکالن خود پیشبینی کرده است قیمت نفت
به دلیل تقاضای اندک برای نفــت و فرآوردههای
نفتی در ســطح جهان و همچنین رشــد مأیوس
کننده اقتصاد جهانی ،ممکن است به رکورد پایینی
سقوط کند .این سناریو تنها یک احتمال است که
از سوی بانک مرکزی روسیه پیشبینی شده است.
اگر چنین ســناریویی تحقق پیدا کند ،نرخ تورم
روسیه در سال میالدی آینده ممکن است به هفت
یا هشت درصد افزایش پیدا کرده و تولید ناخالص
داخلی این کشــور به  ۱.۵تا دو درصد کاهش پیدا
کند .روسیه بودجه خود را بر مبنای قیمت پایین
نفت برنامهریزی کرده با این حال قیمت  ۲۵دالر
هر بشکه نفت بسیار پایین اســت .یکی از دالیلی
که روسیه در مقایسه با سایر تولیدکنندگان نفت،
خود را با قیمت پایین وفق داده ،این اســت که ارز
این کشــور هنگامی که قیمت نفــت کاهش پیدا
میکند ،ضعیف میشود .شرکتهای نفتی روسیه
میتوانند در زمان ضعیف شدن ارزش روبل از عهده
مخارج خود برآیند ،اما همچنان صادرات نفتشان
به دالر آمریکا انجام میگیرد .به عالوه مالیاتهای
شرکتهای نفتی روسیه به شکلی طراحی شده تا
در زمان کاهش قیمت نفت ،کمتر شود و این عامل
به تولیدکنندگان این کشور امکان میدهد در برابر
قیمتهای پایین تاب بیاورند .بر اســاس گزارش
اویل پرایس ،بودجه  ۲۰۱۰روسیه بر مبنای نفت ۴۰
دالری بوده است در حالی که عربستان به قیمت ۸۰
دالر و به گفته برخی حتی  ۸۵دالر هر بشکه نفت
برای متعادل کردن بودجه خود نیاز دارد.

انصراف شرکت چینی از خرید نفت
ونزوئال

مهر :شــرکت  CNPCماه میالدی گذشته در پی
اقدام دولــت ترامپ در بلوکه کــردن اموال دولت
ونزوئال در آمریکا و هشــدار مقامات آمریکایی به
شــرکتها درباره معامله با شــرکت نفتی دولتی
 PDVSAونزوئال ،به طور ناگهانــی بارگیری نفت
ونزوئــا را متوقف کرد .یک منبــع آگاه به رویترز
گفت :به شرکت  CNPCدر ســطح گروهی اعالم
شده که نفت ونزوئال را بارگیری نکند و مدت زمان
توقف بارگیری مشخص نیست .یک منبع آگاه دیگر
ماه گذشته گفته بود این شرکت فرمان دولت ترامپ
برای بلوکه کردن اموال دولــت ونزوئال را به عنوان
مقدمهای برای تحریمهای گســترده تعبیر کرده
که ممکن است شــرکت  CNPCرا به عنوان یکی
از مشــتریان نفتی بــزرگ کاراکاس هدف بگیرد.
اقدام این شــرکت در توقف خرید نفت ونزوئال در
حالی صورت گرفته که شــرکت روسنفت روسیه
به بزرگترین فروشنده نفت ونزوئال تبدیل شده و
نفت ونزوئال را به خریداران دیگر تحویل میدهد و
به این ترتیب از دست دادن معاملهگران دیگر را به
دلیل تحریمهای آمریکا برای کاراکاس جبران کرده
اســت .فرمان ترامپ که در پنجم اوت صادر شد،
شــرکتهای غیرآمریکایی که با شرکت PDVSA
همکاری کردهاند را مســتقیماً بــه تحریم تهدید
نکرده است ،اما بیم این میرود که با این فرمان اموال
اشخاص یا شــرکتهایی که مشخص شود از نظر
مالی به دولت ونزوئال کمک کردهاند ،بلوکه شــود.
به گفته یک منبع آگاه ،سایر خریداران چینی نیز
در دیدار اخیر میان کمیسیون اصالحات و توسعه
ملی و شش پاالیشگاه مســتقل درباره خرید نفت
ونزوئال هشــدار گرفتند .بر اساس گزارش رویترز،
عمده نفت ونزوئال که به شــرکت  CNPCتحویل
داده میشود ،بازپرداخت میلیاردها دالر وامی است
که پکن تحت پیمان نفت در برابر وام ،به کاراکاس
پرداخت کرده است.
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