ﺗﺤﺮﯾـﻢ ﻧﻔﺘـﯽ اﯾـﺮان ﻋﺮﺿـﻪ را ﺑـﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﻫﻨﺪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻧﻔﺖ
ﺧﺎم ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺑﺎزار ،ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺑﻪ
اﯾﮑﻨﺎﻣﯿﮏ ﺗﺎﯾﻤﺰ ،دارﻣﻨﺪا ﭘﺮادﻫﺎن ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﻫﻨﺪ از ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ واردات ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان
ﻧﻮاﻣﺒﺮ روﺷﻦ ﮐﺮده و ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد.

ﻧﻘﻞ از
در ﻣﻮرد
ﺧﻮدداری
در ﻣﺎه

ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮادﻫﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻧﻔﺖ واردات
 1.25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از اﯾﺮان را در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﺎه ﻣﻪ از ﻣﻌﺎﻫﺪه اﺗﻤﯽ  2015ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ

و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را دوﺑﺎره وﺿﻊ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ از ﺷﺸﻢ ﻣﺎه اوت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﯿﻤﻪ ای ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮآوری ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻔﺖ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺮادﻫﺎن ﮔﻔﺖ »:اﻣﺮوزﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ از روز اول ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻔﺖ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻔﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد«.
وی اﻓﺰود :ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺑﺎزار ،ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ
،ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎزار را ﺑﯽﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ درﮔﯿﺮی ﺑﺎزار ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان  ،ﺑﻪ  86.74دﻻرﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﻠﺖ اﺟﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺮان را
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد  ،ﺗﺎ ﺣﺪود  81دﻻر ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ.
ﺑـﺎزار ﻧﻔـﺖ از ﻧﻈـﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﻣﺘﻌـﺎدل اﺳـﺖ وﻟـﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋـﻞ
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﭘﺮادﻫﺎن ﮔﻔﺖ اوﭘﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ.
ﻫﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﻧﻔﺖ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از راه واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  10درﺻﺪ ﻧﯿﺎز
ﮐﻠﯽ ﻧﻔﺖ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﭘﺮادﻫﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺪﯾﻦ اوﯾﻞ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎﻧﮕﺎﻟﻮر
روی ﻫﻢ ﺳﻔﺎرش واردات  1.25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از اﯾﺮان را داده
اﻧﺪ.

[ad_2]

