ﺑﻬﺒﻮد اﺷﺘﻬﺎی اژدﻫﺎی زرد ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در  ۹ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﮑﻦ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﭻ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس،
ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ درﺑﺎره ﺣﺠﻢ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﭼﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ از اﯾﺮان
ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران
ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﭘﮏ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد
ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﻼﺗﺲ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان را در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اداره ﮐﻞ ﮔﻤﺮک ﭼﯿﻦ ،واردات ﻧﻔﺖ ﭼﯿﻦ از اﯾﺮان در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴.۱درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد
و ﺑﻪ  ۲۳.۵۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل  ۶۳۱ﻫﺰار و  ۵۵۶ﺑﺸﮑﻪ در روز رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﺮان را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻗﺮار داد.
آﻣﺎر واردات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﯿﻦ در ژوﯾﯿﻪ ﺑﻪ رﮐﻮرد  ۷۸۰ﻫﺰار
و  ۴۷۳ﺑﺸﮑﻪ در روز رﺳﯿﺪ اﻣﺎ در اوت ﺑﻪ  ۷۷۵ﻫﺰار و  ۸۵۲ﺑﺸﮑﻪ در
روز و در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ  ۵۲۰ﻫﺰار و  ۶۳۰ﺑﺸﮑﻪ در روز ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
آﻣﺎر ﭘﻼﺗﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺠﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ ﭼﯿﻦ از اﯾﺮان در اﮐﺘﺒﺮ ﺣﺪود
و در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۶۴۶ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز ﺑﻮده
 ۵۹۹ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز
اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در اﮐﺘﺒﺮ و ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ
ﭼﯿﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد.
در آن زﻣﺎن ﭘﮑﻦ ﻫﯿﭻ ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ درﺑﺎره اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺣﺪود  ۶۸درﺻﺪ ﯾﺎ  ۴۰۷ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در اﮐﺘﺒﺮ از
اﯾﺮان وارد ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻟﯿﺎاوﻧﯿﻨﮓ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ
 ۲۰۸ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۴ﻫﺰار
ﺑﺸﮑﻪ در روز ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﻟﯿﺎاوﻧﯿﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
داﻟﯿﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪری ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﻘﺮار
ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﮐﺮاﯾﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﻋﻮض ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭼﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪود دو ﺳﻮم از ﻣﺠﻤﻮع واردات ﻧﻔﺖ ﭼﯿﻦ از اﯾﺮان را
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان از ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه اﻣﺎ
ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اداﻣﻪ وارداﺗﺸﺎن ﺗﺎ
آورﯾﻞ  ،۲۰۱۹ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در آن زﻣﺎن
ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ واردات ﭼﯿﻦ از آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺟﺮﯾﺎن واردات ﻧﻔﺖ ﭼﯿﻦ از آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﺮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در

ﻣﯿﺎن  ۱۰ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﯿﻦ روی واردات ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری
واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﭘﮑﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻨﺰل ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر اداره ﮐﻞ ﮔﻤﺮک ﭼﯿﻦ ،واردات ﻧﻔﺖ ﭼﯿﻦ از آﻣﺮﯾﮑﺎ در ۹
ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری  ۱۵۵.۳درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ  ۱۲.۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﯾﺎ  ۳۲۶ﻫﺰار و  ۳۲ﺑﺸﮑﻪ در روز رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ از رﮐﻮرد
ﺑﺎﻻی  ۴۴۰ﻫﺰار و  ۳۱۷ﺑﺸﮑﻪ در روز در ﻣﻪ ،ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد زﯾﺮا
ﺧﺮﯾﺪاران ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﭘﻼﺗﺲ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.
ﺻﺎدرات از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﭼﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۰.۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ۱.۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز
ـﺎ
ـﺎﻫﺶ داد اﻣـ
ـﺘﺎن را ﮐـ
ـﺖ ﻋﺮﺑﺴـ
ـﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻔـ
ـﯿﻨﻮﭘﮏ ﺑـ
ـﺮا ﺳـ
ـﯿﺪ زﯾـ
رﺳـ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ ﺣﺠﻢ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
واردات ﻧﻔﺖ ﭼﯿﻦ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻪ ﺑﻪ  ۱.۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد در  ۳۷ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ در ژوﯾﯿﻪ ﺑﻪ ۷۶۶
ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد در  ۳۸ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ۱.۱
ـﻪ در روز در
ـﻮن ﺑﺸﮑـ
ـﺒﺮ و  ۱.۱۶ﻣﯿﻠﯿـ
ـﻪ در روز در اﮐﺘـ
ـﻮن ﺑﺸﮑـ
ﻣﯿﻠﯿـ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎدرات ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ
روﺳﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱.۶۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز ﯾﺎ  ۶.۸۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ
ﭼﯿﻦ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ  ۷.۲درﺻﺪ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد .ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات روﺳﯿﻪ
 ۷۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ
ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎری ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺘﺮوﭼﺎﯾﻨﺎ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ اﺳﭙﻮی ﭼﯿﻦ را
از زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻣﯿﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ .ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻟﯿﺎاوﯾﺎﻧﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﭼﺎﯾﻨﺎ ﺑﺮای
ﺧﻮراک ﺧﻮد ۱۰۰ ،درﺻﺪ ﺑﻪ اﺳﭙﻮ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ.

اﺳﭙﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺣﻤﻞ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺠﻤﻮع واردات ﻧﻔﺖ ﭼﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺳﺎﻻﻧﻪ ۵.۹ ،درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ  ۹.۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز رﺳﯿﺪ.
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