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معافیت عراق از تحریم خرید برق ایران 
تایید شد

| وزارت امــور خارجه آمريكا رســما 
معافيت عراق از تحريم هاى يكجانبه واشنگتن 
در زمينه خريد برق از جمهورى اسالمى ايران 
را تاييد كرد.توئيتر رسمى وزارت امور خارجه 
آمريكا به زبان عربى در خبرى به نقل از برايان 
هوك رئيس گروه اقدام ايران در اين وزارتخانه 
آورده است: آمريكا، عراق را از تحريم هاى خود 

عليه ايران معاف كرد تا بتواند هزينه خريد برق وارداتى خود از ايران را به 
اين كشور بپردازد.در ادامه اين توئيت آمده است: اين امر به عراق كمك 
خواهد كرد كمبود برق خود در جنوب را جبران كند.وزارت امور خارجه 
آمريكا همچنين مدعى شد: عراق دوست و شريك ماست و ما به ثبات و 
پيشرفت آن متعهد هستيم.گفتنى است: در ادامه ناتوانى هاى واشنگتن 
براى تحميل تحريم ها به ايران و كشــورهاى همكار، رسانه هاى عراقى 
به نقل از خبرگزارى فرانسه و از قول هوك نوشتند كه آمريكا عراق را از 
تحريم واردات برق از ايران بعنوان بخشــى از تحريم هاى يكجانبه عليه 
ملت ايران معاف كرده اســت.در اين خبر به نقل از اين مقام آمريكايى 
آمده بود كه اين معافيت در قبال پاره اى تعهدات و بر اساس يك جدول 
زمانى به عراق داده شده است.وى گفته بود: عراق ملزم شده است طرحى 
چند ساله براى بى نياز شدن از نفت و گاز ايران ارائه كند.مقامات عراقى 
تاكنون در اين خصوص اظهارنظر نكرده اند.عراق در حال حاضر 1200 
مگاوات برق از ايران خريدارى مى كند.همزمان ويدئوى در فضاى مجازى 
عراق منتشر شده است كه در آن تعدادى از كاركنان سفارت آمريكا در 
عراق به زبان عربى در مورد تحريم هــاى ضد ايرانى كه آمريكا به مردم 

ايران تحميل كرده است سخن مى گويند.

چه سرنوشتی در انتظار نفت ایران است؟
| سرنوشت نفت ايران پس از خروج آمريكا 
از برجام و اعمال تحريــم، اين بار با ارائه معافيت 
ازسوى آمريكا به چند مشترى، دستخوش تغيير 
شده است؛ تغييرى كه البته به باور كارشناسان 
هيچ گاه موجب به صفر رساندن ميزان صادرات 
نفت ايران نشده و نخواهد شد.اعمال تحريم هاى 
نفتى عليه ايران در آبان ماه از سوى ترامپ اعالم 

شد كه ظاهرا به صفر رساندن ميزان صادرات ايران را هدف خود قرار داده 
بود. رويايى كه تعبير نشد و آمريكا هم در يك قدمى آغاز تحريم ها متوجه 
شــد كه حذف نفت ايران از بازارهاى جهانى نفت امكان پذير نيســت. به 
همين دليل به چند كشور معافيت داد، به اين شرط كه طى شش ماه ميزان 
واردات نفت از ايران را به صفر برسانند.در اين راستا، سيدمهدى حسينى با 
تشريح وضعيت بازار جهانى نفت، احتمال تمديد شدن معافيت هاى آمريكا 
را پيش بينى كرد. او با تاكيد بر اين كه آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه 
حذف نفت ايران از بازار امكان پذير نيســت، اظهار كرد: آمريكا سعى كرد 
در اين مدت ميزان توليد خود را به حداكثر برساند اما اين توليد نمى تواند 
پايدار باشد. زيرا محور اصلى توليد آمريكا نفت شيل است و عمر چاه هاى 
نفت شيل سه يا چهارماهه است و به طور مداوم به سرمايه گذارى نياز دارد.
وى با اشاره به رشد تقاضا در بازارهاى جهانى نفت، اظهار كرد: تقاضا ممكن 
است كم يا زياد شود اما به طور متوسط مى توان گفت رشد اقتصادى رو به 
افزايش اســت و تقاضا هم افزايش خواهد يافت. موازات با رشد تقاضا بايد 

رشد عرضه هم صورت بگيرد. 

دکل

خبر

ادامه واردات نفت CNPC چین از میادین ایرانی

| چند روز پس از بازگشت تحريم هاى آمريكا عليه مردم ايران، 
جزئيات تازه اى از معافيت هاى تحريمى اعالم شــده و در عين حال، 
كشــورهايى مانند كره جنوبى نمايندگان خود را مامور سفر به تهران 
كرده اند تا براى ازســرگيرى خريد نفت از ايــران مذاكره كنند.آمريكا 
پس از ماه ها هياهو و تالش بى ثمر براى «به صفر رساندن صادرات نفت 
ايران» مجبور شد هشت كشــور را از الزام به اجراى تحريم هاى نفتى 
معاف كند. دولت دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا براى كشورهاى 
چين، يونان، هند، تركيه، ژاپن، كره جنوبى و تايوان معافيت 180 روزه 
براى واردات نفت از ايران صادر كرده است.يكى از داليلى كه باعث شد 
آمريكا از طرح خود عقب نشينى كند واقعيات بازار نفت بود. كشورهايى 
مانند هند پااليشگاه هاى خود را صرفا براى پااليش نفت ايران تنظيم 
كرده اند و به دليل فاصله نزديك ميان دو كشــور، خريد نفت براى آنها 
مقرون به صرفه تر است. عالوه بر اين، تحريم هاى آمريكا امنيت انرژى 
خريداران نفت ايران را تهديد مى كرد كه اين مساله براى آنها غيرقابل 
قبول بود.به نوشــته رويترز،«راويش كومار»سخنگوى وزارت خارجه 
هندگفت: هند يكى از واردكنندگان بزرگ نفت خام از ايران اســت كه 
اهميت زيادى براى تامين امنيت انرژى ما دارد. به نوشته رويترز، دهلى 
نو در حال بررسى جزئيات طرح معافيت اين كشور از تحريم هاى آمريكا 
عليه ايران است.در شرايطى كه هند در حال بررسى جزئيات معافيت ها 

و نحوه ادامه خريد از ايران است، كره جنوبى نيز تالش مى كند نياز خود 
به نفت ايران را به ســرعت تامين كند. خبرگزارى رويترز به نقل از سه 
مقام آگاه گــزارش داد، انتظار مى رود هياتى از كره جنوبى هفته آينده 
راهى تهران شود تا در خصوص از سرگيرى واردات نفت از ايران مذاكره 
كند.منابع آگاه گفتند كه طبق معافيت هاى آمريكا، كره جنوبى مى تواند 
روزانه تا دويست هزار بشكه نفت، عمدتا به صورت كندانسه، از ايران وارد 
كند. كندانسه (نفت تقطير شده يا نفت ميعانى) نفتى بسيار سبك است 
كه از آن براى توليد خوراك پتروشيمى ها استفاده مى شود.تا پيش از 
بازگشت تحريم ها، كره جنوبى سومين واردكننده بزرگ نفت از ايران و 
بزرگ ترين واردكننده كندانسه بود. كره جنوبى از ژانويه تا اوت امسال 
روزانه به طور متوسط 159 هزار و 770 بشكه كندانسه از ايران وارد كرده 
بود.يكى از منابعى كه با رويترز مصاحبه كرده است، گفت نحوه پرداخت 
پول خريد نفت، انتقال و بيمه آن از جمله مواردى است كه بايد در مورد 
آنها صحبت شود. همچنين «حجم دقيق واردات نيز به مذاكرات هفته 
آينده بســتگى دارد.» قيمت نفت نيز يكى ديگر از فاكتورهاى كليدى 
خواهد بود.وزارت خارجه كره جنوبى هفته جارى اعالم كرد كه در ازاى 
خريد نفت ايران، «وون» واحد پول كره جنوبى، پرداخت خواهد كرد. 
احتمال مى رود كه نفت ايران توسط نفتكش هاى شركت ملى نفت ايران 

به خريداران كره اى تحويل شود.

نمایندگان کره جنوبی در راه تهران؛

مشتریان انرژی دوباره برای خرید از ایران صف کشیدند

| همايــون حائرى معاون وزير نيــرو در امور برق و 
انرژى گفت: هيچ كدام از نيروگاه هاى فرســوده در كشور از 
مدار خارج نمى شوند و برنامه هايى را براى سرپا نگه داشتن 

آنها در نظر گرفته ايم.
همايون حائرى معاون وزير نيــرو درباره آخرين وضعيت 
نيروگاه هاى فرسوده در ايران اظهار كرد: با توجه به تخصصى 
كه در همكاران ما وجود دارد، اين نيروگاه ها آماده به كارند 
و قرار نيست كه از مدار خارج شوند. همايون حائرى معاون 
وزير نيرو نيروگاه هاى فرســوده در كشور را 3000 مگاوات 
دانســت و گفت:  تدابيــرى را براى حفظ و نگــه دارى اين 
نيروگاه ها در نظر گرفته ايم و در زمان فعلى قرار به حذف اين 

نيروگاه ها از مدار نيست.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى درباره آخرين برنامه 
وزارت نيرو براى احداث نيروگاه هاى برق آبى، تصريح كرد: 
طبق برنامه ريزى، 150 مگاوات واحد آبى تا پايان سال آينده 

وارد مدار خواهد شد.

احداث نیروگاه جدید به ازای از مدار خارج شــدن 

نیروگاه فرسوده
اين صحبت ها در شرايطى است كه طبق گفته هاى محسن 
طرز طلب  مديرعامل شــركت مادر تخصصى توليد نيروى 
برق حرارتى  طبــق برنامه ريزى صورت گرفته بايد كنار و يا 
اطراف هر نيروگاهى كه از مدار خارج مى شود، يك نيروگاه 
جديد احداث كنيم؛ در غير اين صورت نمى توان نيروگاه ها را 
از مدار خارج كرد لذا برنامه هاى متعددى براى اين مساله در 
نظر گرفته شده است؛ چراكه اين مساله تاثير بسيار مثبتى 
هم چون كاهش تلفات براى شبكه دارد، به همين دليل الزم 

است كه نگاه ويژه و خاصى به اين موضوع داشته باشيم.
محسن طرز طلب  مديرعامل شركت مادر تخصصى توليد 
نيروى برق حرارتى  زمان تعريف شده براى اجراى اين طرح 
را پنج سال دانســت و افزود: بايد در اين زمان 3000 هزار 
مگاوات نيروگاه فرسوده موجود در سراسر كشور از مدار خارج 
و نيروگاه هاى جديد جايگزين شــوند كه طبق برآوردهاى 
صورت گرفته براى هر نيروگاه جديدى كه احداث شود، نياز 
به 2 ميليارد دالر سرمايه است كه درصورت تامين اين مبلغ 

مى توان با نيروگاه هاى اسقاطى خداحافظى كرد.

نیروگاههایفرسودهبرقکشورسرپامیشوند
معاون وزیر نیرو خبر داد

| شركت ملى نفت چين (CNPC) حتى پس از بازگشت تحريم هاى آمريكا، هم چنان به خريد نفت از ميادين 
نفتى ايرانى كه در آن ها سهم دارد، ادامه مى دهد.به گزارش رويترز، اين غول نفتى دولتى در سال 2004 وارد ايران شد 
و ميلياردها دالر براى توسعه ميدان نفتى آزادگان شمالى كه توليدش در سال 2016 آغاز شد، هزينه كرده است.
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