
دونال�د ترام�پ در حال�ي در چن�د جبهه در 
اقتصاد جهان براي خود هماورد طلبي مي كند 
كه به اعتقاد كارشناس�ان داخلي كش�ورش 
اين اقدام�ات در نهايت گل به خودي اس�ت. 
اعتراف به ناتواني حذف ايران از بازار جهاني 
نفت و تبعات جنگ تجاري با چين نشانه هايي 
از حرك�ت امريكا به س�وي تضعي�ف قدرت 
اقتص�ادي او در حوزه تجارت جهاني اس�ت. 
دونالد ترامپ در حالي مي كوشد كه با ايجاد تنگنا 
براي اقتصاد ايران، جمهوري اسالمي را با چالش 
روبه رو كن��د كه اخبار مختلف از سراس��ر جهان 
نشان مي دهد كه سياست هاي ضد ايراني وي با 
اقبال روبه رو نش��ده و به نظر مي رسد كه حداقل 
نشانه هايي از نا فرماني كشورها از كدخداي خيالي 
خود خوانده در جهان در حال شكل گيري است. 
يكي از سياست هاي شكست خورده ترامپ عليه 
ايران، موضوع به صفر رس��اندن ص��ادرات نفت 
ايران بود. روندي كه با مخالفت گسترده جهاني 
روبه رو شد و دولت امريكا مجبور به عقب نشيني 
از اين ادعا شد. بر اين اساس درحالي كه واشنگتن 
پيشتر اعالم كرده بود به هيچ مشتري نفت ايران 
معافيت از تحريم  نمي دهد و آنها بايد خريدشان 
از ايران را به صفر برس��انند، وزير خارجه امريكا 
گفت واش��نگتن اين درخواس��ت ها را بررس��ي 

خواهد كرد. 
به گزارش رويت��رز مايك پامپئ��و، وزير خارجه 
امريكا گف��ت: امريكا درخواس��ت هاي برخي از 
كشورها براي معافيت از تحريم هاي ايران را كه از 
ماه نوامبر اجرايي مي شود تا مانع از صادرات نفت 

اين كشور شود، بررسي خواهد كرد. 
بر اس��اس متن مصاحبه وي با اس��كاي نيوز در 
ابوظبي كه توس��ط وزارت خارجه امريكا منتشر 
شد، پامپئو اظهار كرد: چند كشور هستند كه به 
امريكا مي آيند و درخواست معافيت مي كنند. وي 

نام اين كشورها را اعالم نكرد. 
درست پس از اعالم اين خبر از سوي امريكا بود كه 
قيمت نفت در بازارهاي جهاني كاهش پيدا كرد. 
بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت 
روز گذش��ته با يك دالر و 10 سنت، معادل 1/4 
درصد كاهش به 77 دالر و 76 س��نت رس��يد. 
قيمت نفت خ��اك امريكا نيز امروز 68 س��نت، 
معادل 0/9 درصد افت داشت و به 73 دالر و 43 

سنت رسيد. 

 اعتراف به ناتواني در حذف ايران از بازار 
نفت 

يكي ديگر از برنامه ريزي هاي ضد ايراني امريكا، 
موضوع كاهش دادن قيمت نف��ت در بازارهاي 
جهاني براي كاس��تن از درآمدهاي ارزي ايران 
بود. ترامپ در اين خصوص با لحن طلبكارانه اي 
به اوپك دستور مي داد كه با افزايش توليد، قيمت 
نفت را كاهش دهد، اما ايستادگي ايران در برابر 
اين خواسته، باعث شد كه اوپك زير بار اين حرف 
ترامپ نرود. در تازه ترين تحول شبكه انگليسي 
بلومبرگ در گزارشي بر نقش ايران در خصوص 
قيمت تأكيد كرده و نوشته است كه به رغم فشار 
ترامپ بر اوپك در م��ورد قيمت ها، قيمت نفت 
پايين  نخواهد آمد؛ تنها راه كاهش قيمت ها تغيير 

سياست ترامپ در قبال ايران است. 
بلومبرگ س��پس نوشته اس��ت: تنها راه كاهش 
قيمت ها تغيير سياس��ت او در قبال ايران است. 
متأسفانه احتمال وقوع چنين چيزي بسيار كم 
است و بنابراين قيمت هاي نفت به افزايش خود 
ادامه خواهند داد؛ چراكه تاج��ران نفت متوجه 
شده اند كه حاش��يه ظرفيت ذخيره توليد نفت 
جهان براي جبران ك��ردن اختالل در عرضه، به 
صورت چشمگيري كاهش يافته است.  اين رسانه 

سپس تأكيد كرد كه وقتي تحريم ها عليه ايران در 
ماه نوامبر اجرايي شوند، توليدكنندگان توانايي و 
ظرفيت كافي براي جبران نفت از دست رفته را 
ندارند. اگر ترامپ در متوقف كردن كل صادرات 
نفت ايران موفق شود، آنها بايد روزانه 2/7 ميليون 
بش��كه نفت ايران را جايگزين كنن��د. اين حفره 

بزرگي است كه به سادگي پر نمي شود. 
  ايران كشور بدون ابزاري نيست!

در اين بين، ايران جبهه تقابل با امريكا در حوزه 
تحريم ها را در كشورهاي ديگر نيز دنبال مي كند. 
به گونه اي كه اخي��راً كاردار س��فارت جمهوري 
اسالمي ايران در هند هشدار داد اگر دهلي نو نفت 
كشورهاي عربستان، امريكا و روسيه را جايگزين 
نفت خام ايران كند، تهران امتيازات ويژه اي كه به 

هند ارائه مي كند را لغو خواهد كرد. 
امريكا مدت هاس��ت كه هند را تحت فش��ار قرار 
داده تا به عنوان يكي از بزرگ ترين واردكنندگان 
نفت ايران، ميزان واردات خود را از ايران كاهش 
دهد. همين موضوع باعث شده كه ايران، هند را 
تهديد كند كه امتيازات ويژه اين كشور در ايران 
را لغو خواهد كرد. اش��اره كاردار اي��ران به طرح 
توسعه بندر چابهار توسط هند است كه موقعيتي 
استراتژيك به اين كشور داده و ايران تهديد كرده 

كه در ص��ورت همراهي هند با امري��كا، احتماالً 
توسعه اين بندر را از هند خواهد گرفت. 

  گل به خودي ترامپ 
اما اتخاذ اين سياست ها توسط دونالد ترامپ كه 
باعث ب��روز جنگ تجاري مي��ان امريكا و برخي 
كشورها از جمله ايران شده، صداي اقتصاددانان 
امريكاي��ي را نيز بلند ك��رده و آن��ان در انتقاد از 
اين سياس��تگذاري ترامپ، آن را »گل به خودي 

ترامپ« توصيف كرده اند. 
بر اين اساس، درك تامپسون، تحليلگر اقتصادي، 
ب��ازار كار و رس��انه در نش��ريه »آتالنتيك« در 
يادداش��تي با عنوان »چرا جنگ تجاري دونالد 
ترامپ محكوم به شكس��ت اس��ت« مي نويسد: 
»با وجود تضمين هايي كه رئيس جمهور امريكا 
مطرح كرده، جنگ هاي تجاري ذاتاً بد هستند و 
پيروزي در آنها غيرممكن است. در نبرد اقتصادي  
كه ترامپ عليه چين آغاز كرده، رويكردش اگرچه 
قوي، اما هدفش بي بصيرت و كوركورانه اس��ت 
و در نهاي��ت به گونه اي خواهد ب��ود كه عواقبش 
آسيب هايي را براي خود امريكا به دنبال خواهد 

داشت.«
پ��س از ماه ه��ا هش��دار، تهدي��د و مذاك��رات 
شكس��ت خورده ب��ا چي��ن مقام��ات امريكايي 
جمع آوري تعرفه هاي��ي ب��ه ارزش 34 ميليارد 
دالر روي كاالهاي چين��ي را آغاز كرده اند. پكن 
در واكنش به اي��ن اقدام امريكا گفته اس��ت كه 
اين اقدام را با وضع ماليات روي گوش��ت، سويا و 
خودروهاي امريكايي تالفي خواهد كرد. ترامپ 
نيز در پاس��خ به اين واكنش چين متعهد ش��ده 
كه اين اقدام چين را با وضع تعرفه هايي به ارزش 
بيش از 200 ميلي��ارد دالر روي كاالهاي چيني 

جبران كند. 
  سرگرداني بازار سهام از باال گرفتن مجدد 

آتش جنگ تجاري
اما اين جنگ تجاري مي��ان امريكا و چين باعث 
بروز تنش در بازارهاي س��هام شده است. بر اين 
اساس همزمان با وضع تعرفه بر 200 ميليارد دالر 
از واردات چين از سوي امريكا، سهام چين سقوط 
كرد و بازارهاي آسيايي به هم ريخت؛ شاخص هاي 
وال اس��تريت هم در س��اعات فعاليت بازارهاي 

آسيايي يك درصد سقوط كردند. 
به گفته يكي از مقامات، واش��نگتن اين تعرفه ها 
را پس از اين وضع كرد كه تالش ها براي رسيدن 
به توافق و راه ح��ل تجاري با چين به شكس��ت 
انجاميده اس��ت. گسترده ترين ش��اخص سهام 
آس��يا اقيانوسيه ام اس س��ي آي در خارج از ژاپن 
1/1 درصد سقوط كرد. اين شاخص در دو جلسه 
قبلي سود خوبي به دست آورده بود.  حال آن چيز 
كه در اين ميان بيش از همه رخ مي نمايد ايجاد 
يك جبهه جهاني عليه امري��كا در حوزه اقتصاد 
است كه توانس��ته كش��ورها را در حوزه اقتصاد 
رو در  روي امريكا قرار دهد. ش��ايد اين مهم ترين 
اتفاقي است كه مي تواند برگ برنده ايران در برابر 
فشارهاي اقتصادي امريكا پس از خروج از برجام 
باشد و عماًل با يك بازي هوشمندانه در اين جبهه 
جهاني، به رگ هاي اقتصادي خود خون تازه اي 

تزريق كند. 
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تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21980  بانك انصار
2930153پگاه آذربايجان غربي 

4373214فوالدخراسان
97446سيمان داراب 

5911279شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
2718123ايران تاير

271993كارت اعتباري ايرانكيش
283285داده پردازي ايران 

14975422گروه صنعتي پاكشو
319173ريخته گري تراكتورسازي ايران 

395088نيروترانس 
455294پااليشنفتتهران

8775176نوردوقطعات فوالدي 
10746211كنترل خوردگي تكين كو

6523128كارتن ايران 
226244فنرسازي خاور

438582پااليش نفت اصفهان
147525سرمايه گذاري صنعت نفت  

8038128پااليش نفت تبريز
158425پست بانك ايران

179327سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
256734سرمايه گذاري ساختمان ايران

169421سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
435552پااليش نفت اصفهان

240527سيمان اروميه 
12080123نفت بهران 

271827سرماآفرين 
466846پاكسان 

305327لنت ترمزايران 
30389212پتروشيمي خارك 

327720پارس الكتريك 
277215سيمانفارسنو

447224نيروكلر
16809سيمان هگمتان 

1404272شركتارتباطاتسيارايران
6773سرمايه گذاري سايپا

8913كمك فنرايندامين 
19326حفاريشمال

688020دوده صنعتي پارس 
7882سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

28697سيمان غرب 
543012ايران ترانسفو

14913توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 
15373س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

10742سرمايه گذاري شاهد
55279ايران مرينوس 

13152سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
2442637توليدي مهرام 

20503بانكخاورميانه
1341319معدني امالح ايران 

16132داروسازي امين 
17352شهدايران 

50425فوالدخراسان
10461بانك كارآفرين 

10731بانك اقتصادنوين 
33713پتروشيميشازند

50724قندلرستان 
16961تامينسرمايهاميد

23841تراكتورسازي ايران 
24961توليديچدنسازان

15620سايپاآذين 
18450بيمه ملت

7600بانك صادرات ايران
81800دشت مرغاب 
109910دارويي رازك 

66540فرآورده هاي تزريقي ايران 
24220گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

19150سرمايه گذاري اعتبارايران
52090كارگزاران بورس اوراق بهادار

17450صنايع سيمان دشتستان
54480سيمان قائن 

12290سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
10000به پرداخت ملت

1-13385گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
1-8779داروپخش )هلدينگ 
1-5817فوالداميركبيركاشان

1-5332آهنگري تراكتورسازي ايران 
8-27196خدمات انفورماتيك 

2-3826سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 
16-29037البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

2-3003كاشي وسراميك حافظ 
5-6367خوراك دام پارس 

3-3516كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
2-2328ايران خودرو

8-8512فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
3-3184پشم شيشه ايران 

-3856938پتروشيمي فناوران
1-994بانك پارسيان 
3-2173سيمان كرمان 

2-1415توسعه شهري توس گستر
10-7014نفت پارس 
4-2707پارس سرام 

4-2696سيمان خوزستان
9-5938كشت وصنعت چين چين

2-1249بيمه پارسيان
4-2041صنايع كاغذسازي كاوه 

17-8024قنداصفهان 
20-8614 داروسازي زهراوي 

8-3418پتروشيمي فارابي 
10-4024كاشي الوند

3-1124سرمايه گذاري پرديس
5-1784عمران وتوسعه فارس 
9-3205گروه دارويي سبحان

2-690پارس خودرو
14-4652داروسازي جابرابن حيان 

9-2892پارس مينو
11-3487سيمان بجنورد
7-1897مخابراتايران

8-2106پمپ سازي ايران 
6-1572صنايع شيميايي فارس 

56-14160سيمان بهبهان 
4-1001سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

27-6688صنايع خاك چيني ايران 
4-986بانك سينا

8-1958سيمان ايالم 
21-5108سيمان هرمزگان 

6-1454كاشي سعدي 
25-5897داروسازي ابوريحان 

23-5395ايران ترانسفو
18-4221پارس سويچ 

29-6619البرزدارو
17-3861سبحان دارو

63-14292داروسازي سينا
22-4730گلتاش 

57-12135گلوكوزان 
6-1157سيمان فارس وخوزستان

7-1318الكتريك خودروشرق 
7-1236بيمهما

20-3513صنايعپتروشيميكرمانشاه
8-1393سرمايه گذاري سپه 

8-1308بيمه آسيا
16-2536سرمايه گذاري پارس توشه 

57-8712پتروشيمي پرديس
24-3565توسعه معدني وصنعتي صبانور

16-2298صنعتي بهشهر
12-1718ايركاپارتصنعت

51-7293پااليش نفت بندرعباس
16-2284بيمه دانا
27-3721موتوژن 

6-787سايپا
7-910بانك ملت

28-3571فروسيليس ايران 
19-2403صنعتي آما

33-4160بهنوش ايران 
25-2984پتروشيمي شيراز

10-1180گروه پتروشيمي س.ايرانيان
42-4952همكاران سيستم

42-4789سرمايه گذاري دارويي تامين
11-1253سرمايه گذاري توسعه ملي 

32-3620نساجي بروجرد
16-1781شيشه همدان 

26-2824مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

گل به خودي هاي ترامپ امريكا را تضعيف مي كند؟  جعفر تكبيري
  گزارش  یک

 شوري  اخير آب خرمشهر و آبادان
ارتباطي به سد گتوند ندارد

مديرعام�ل ش�ركت مديري�ت مناب�ع آب اي�ران گف�ت: در ح�ال 
 EC حاض�ر كيفيت خروج�ي از س�د گتوند بس�يار ايده آل اس�ت و
آب خروج�ي از اين س�ازه ب�ه ۶۰۰ ميكرم�وس كاهش يافته اس�ت. 
به گزارش تسنيم، محمد حاج رسوليها در نشس��تي خبري اظهار داشت: 
ماه هاي تير و مرداد حس��اس ترين مقاطع زماني براي تأمين آب ش��رب 
هستند بارندگي هاي سال آبي تاكنون به 167 ميليمتر رسيده است كه در 

نهايت تا انتهاي شهريورماه به 175 ميليمتر خواهد رسيد. 
وي ادامه داد: اين ميزان بارش رتبه 47 نيم قرن اخير را به خود اختصاص 
داده كه نسبت به سال آبي گذشته 26 درصد و در مقايسه با مدت متوسط 

درازمدت 30 درصد كاهش يافته است. 
حاج رسوليها با بيان اينكه هشت اس��تان بارندگي هاي به مراتب بهتري را 
نسبت به سال گذشته تجربه مي كنند و مابقي استان ها نسبت به دراز مدت 
با كاهش بارندگي مواجه هستند، افزود: پنج استان سيستان و بلوچستان، 
هرمزگان، كرمان، بوشهر و فارس داراي وضعيت بحراني هستند و بيش از 

50 درصد كمبود بارش داشته اند. 
وي ادامه داد: حجم مخازن نيز نسبت به س��ال گذشته 16درصد كاهش 
يافته است، ولي با اين وجود پيش بيني مي شود تأمين آب شرب از طريق 

اين سدها با برنامه ريزي مناسب امكانپذير باشد. 
وي با تأكيد بر اينكه شوري آب خرمش��هر و آبادان ارتباطي به سد گتوند 
ندارد، گفت: در حال حاضر كيفيت خروجي از اين سد بسيار ايده آل است و 

EC آب خروجي از اين سازه به 600 ميكرموس كاهش يافته است. 
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران تصريح كرد: كيفيت آب خروجي 
سد گتوند در حالي است كه EC آب پايين دست كارون به دليل رهاسازي 
پساب صنايع، تخليه فاضالب و... به مراتب بيش از آب رها شده از اين سد 
است، بنابراين شوري آب خرمشهر و آبادان به هيچ عنوان ارتباطي به آب 
رها شده از سد گتوند ندارد.  مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با 
تأكيد براينكه سال گذشته حدود 14 هزار حلقه چاه غيرمجاز مسدود شده 
است، تصريح كرد: در سال جاري به دليل كاهش شديد بارندگي ها و افت 
منابع سطحي معيش��ت بخش هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و براي 

امسال تاكنون هزار و 400 حلقه چاه غيرمجاز مسدود شده است. 

رئيس اسبق اتاق بازرگاني تهران:  
 برنامه اي براي جذب نقدينگي جهش يافته

 وجود ندارد
با توجه به س�ه برابر ش�دن ميزان نقدينگي در ايران طي س�ال هاي 
اخير و همچنين اضافه ش�دن روزانه هزار ميليارد تومان به آن، بايد 
زمينه هاي سودآور و جذاب براي جذب اين پول هاي سرگردان فراهم 
شود، اما به گفته رئيس س�ابق اتاق بازرگاني تهران، تاكنون الگوهاي 
اقتصادي مناسبي تعريف نشده و واحدهاي بزرگ و پيشران مالك قرار 
گرفته اند و واحدهاي توليدي كوچك و متوس�ط در حاشيه بوده اند. 
به گزارش ايسنا، آخرين آمارها از اين حكايت دارد كه حجم نقدينگي 
در پايان سال گذشته به هزار و 530 هزار ميليارد تومان رسيده است كه 
افزايش بيش از 280 هزار ميليارد توماني نقدينگي را نسبت به ابتداي 
همان سال نشان مي دهد.  يحيي آل اسحاق، رئيس سابق اتاق بازرگاني 
تهران در اين باره به ايسنا گفت: از مشكالت حال حاضر اقتصاد ايران و 
افزايش نقدينگي را، نبود تعادل بين گردش اقتصاد و حجم پول دانست 
و اظهار كرد: بهترين راه براي ايج��اد تعادل در اين بخش، جهت گيري 
به سمت توليد است؛ چراكه اگر اين حجم از پول به سمت توليد برود، 
باعث اشتغال و رشد توليد مي شود كه اجراي اين راهكار نيازمند توجه 
ويژه دولت اس��ت.  به گفته وي، در حال حاضر حجم نقدينگي و درصد 
رشد آن نسبت به چند سال گذشته و نسبت به رشد تورم باالست. اين 
در حالي اس��ت كه در ماه هاي اخير نيز با ش��دت گرفتن نوسانات بازار 
ارز، سرگرداني نقدينگي و حجم باالي آن موجب شد تقاضا براي ورود 
به بازار ارز براي خريد دالر باال رود و اقتصاد كش��ور در سمت و سويي 

نامناسب قرار گيرد. 
آل اسحاق با بيان اينكه يكي از پايه هاي حوزه هاي مختلف اقتصاد، نقدينگي 
است، اظهار كرد: طي چند سال گذشته نقدينگي چند برابر شده و از حدود 
560 هزار ميليارد تومان به هزار و 500 هزار ميليارد تومان رسيده است.  
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تأكيد كرد: اين حجم عظيم 
از نقدينگي بايد در فضاي اقتصادي كش��ور به صورت متعادل در چرخش 
باشد و در سمت و سويي مناسب قرار بگيرد. در غير اين صورت اين نقدينگي 
هر روز به يك سو از جمله بازار ارز، سكه، مسكن، خودرو و... كشيده مي شود 
كه آثار مخرب برجاي مي گذارد.  رئيس س��ابق اتاق بازرگاني تهران بيان 
كرد: از ديگر راهكارهاي اساسي كه باعث هدايت اين حجم از نقدينگي ها 
به سمت و سوي درست مي شود، اين است كه صنايع كوچك و متوسط كه 
در آنها حداكثر 50 نفر اشتغال دارند و 94 درصد بخش صنعت را تشكيل 
مي دهند، مورد توجه قرار گيرند.  وي افزود: اين در حالي است كه كمترين 
حجم نقدينگي در اختيار واحدهاي كوچك قرار مي گيرد؛ چراكه بانك ها 
80 درصد از حجم نقدينگي، اعتبارات و تسهيالتشان را به واحدهاي بزرگ 
ارائه مي كنند و اين واحدها عمدتاً با مش��كل س��رمايه در گردش روبه رو 
هستند.  آل اس��حاق تصريح كرد: اگر سياس��ت هاي كلي به سمت توليد 
نباشد، پول ها يا به ارز تبديل و از كش��ور خارج مي شود كه خروج سرمايه 
است يا وارد بازارهاي سكه، مسكن و... مي شود كه فاجعه بار است. همچنين 
ممكن است حجم نقدينگي وارد كارهاي خدماتي شود كه كشش ندارد؛ 
بنابراين بهترين راهكار اين اس��ت كه نظام پولي و بانكي براي واحدهاي 

كوچك و متوسط صنعتي، فرصت و امكان استفاده بيشتر قائل شود. 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى  و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
_
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واکنش

 يك پااليشگاه بزرگ چين خريد نفت 
از امريكا را قطع كرد

شبكه تلويزيوني CNBC امريكا اعالم كرد: 
يك پااليشگاه بزرگ چيني خريد نفت از امريكا 
را قطع كرد و گمانه زني ها براي خريد نفت با 
ايران وجود دارد.  به گزارش شبكه تلويزيوني 
CNBC امريكا،  يك پااليشگاه بزرگ چيني 
با نگراني از جنگ تجاري خريد نفت را از امريكا 
قطع كرد.  ط��ي چند هفته گذش��ته امريكا 
جنگ تجاري را با چين و ديگر كشورها كليد 
زده اس��ت و تعرفه هاي��ي را روي محصوالت 
وارداتي اعمال مي كند كه اين مسئله موجب 
نگراني كشورها و سرمايه گذاران شده است.  
ب��ه گ��زارش CNBC، س��رمايه گذاران و 

پااليش��گاه ها پيش بيني مي كنند كه جنگ 
تعرفه اي به سمت محصوالت آنها هم كشيده 
خواهد شد.  در اين ميان گمانه زني ها بر اين 
است پااليشگاه هايي كه خريد خود را از امريكا 
قطع مي كنند به س��مت ايران برمي گردند و 
از ايران خري��داري خواهند كرد. اين در حالي 
است كه فش��ار امريكا روي متحدانش براي 
قطع خريد نفت از ايران همچنان پابرجاست.  
CMBC  مي گويد اگر پااليشگاه هاي چين 
خريد نفت از امريكا را قطع كنند چين گزينه 
خوبي براي فروش نفت ايران خواهد بود. در 
اين ميان س��رمايه گذاران به شدت وضعيت 
قيمتي نفت برنت و وس��ت تگزاس امريكا را با 

اتفاقات موجود رصد مي كنند. 

س�فارت  كاردار  اخي�راً 
جمه�وري اس�المي ايران 
در هن�د هش�دار داد اگ�ر 
دهلي ن�و نفت كش�ورهاي 
عربستان، امريكا و روسيه 
را جايگزين نفت خام ايران 
كن�د، ته�ران امتي�ازات 
وي�ژه اي ك�ه به هن�د ارائه 
مي كند را لغ�و خواهد كرد


