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نسخه تحقق
یک دستورالعمل مهم
دستگاه قضا و رئیس قوه قضاییه طی چهار ماه
گذشتهبهگواهآماردرمقایسهباگذشته،پرخبرترو
رسانهایتربهنظرمیآیدکهبهطورقطعاینرخداد
رامیتواننشانهروشنومبارکیازتحرکو پویایی
بیشتروالبتههوایتازهترقلمدادکرد.
آنچهازفصلجدیدقوهعدلوقضایکشوربرمی
آید و نسیمش روی دادخواهان این دستگاه را می
تراود،توجهواهتمامبیشتربرحقوقمردمومراجعه
کنندگان اســت« .دستورالعمل حفظ کرامت و
ارزش های انسانی در قوه قضاییه» که روز گذشته
توسطرئیسایندستگاهابالغشد،بدونتردیداز
شمارهمینرویکردهاینوینیاستکهنخستین
ثمرهاشبرایمردم«امیدبخشی»واحساسبیشتر
«عدالت»ازکانوناحقاقحقوقاست.
شهروندان ایرانی از امروز دستورالعملی فخیم با
 5فصل 33،ماده و هشت تبصره در دست دارند و
پیشرویخودمیبینندومیتوانندبهخودببالند

یادداشت
علی ولیزاده

info@khorasannews.com

آقای رئیس جمهور
دست نوشته ها را هم بخوانید
آقای رئیس جمهور ،از کنار پالکاردها و دست
نوشته های در دست مردم خطاب به رئیس جمهور
به سادگی نگذرید؛ بعضی از آن ها معنادار بود و
در عین کوتاهی ،پیام بلندی داشت !نمی خواهم
بگویم بعضی از آن ها عاری از دخالت اردوگاه های
سیاسی بود؛ شاید نیم نگاهی از آن سو هم بتوان
برای آنها تصور کرد ولی برخی به طور قطع حرف
دل نویسنده بود که نباید بدون توجه از کنار آن
گذشت  .البته بعضی از آن ها هم حاکی از غرور
مذهبی ،ملی و عشق به نظام بود  « :جانم فدای
رهبر » و  . ...این قبیل دست نوشته ها در آن هوای
داغ ،روی دست کسانی که فرسنگ ها راه آمده
و ساعت ها در انتظار این دیدار بودند جد ًا غرور
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که نظام قضایی کشورشان بیش از گذشته برای
حفظ کرامت و ارزش های انسانی آن ها اهتمام
جدی و کار بست ویژه تدارک دیده است .بسته ای
کهازقضانگاهیبهموادوتبصرههایآننشانمی
دهد دست اندرکاران آن بر مواردی انگشت نهاده
اند که در شمار مهم ترین چالش های مــردم در
مراجعهبهبخشهایقضاییاست.
جدا از تامل در محتوای این دستورالعمل 4هزار و
 700کلمهایکهقطعاازمعدوددستورالعملهادر
بابتوجهبهکرامتانسانیبااینحجموجزئیاتدر
دستگاههاونهادهایکشوراست،بهنظرطرحچند
الزامویادآوریضروریاست:
یکحلقهمفقوده
 – 1آیا چنین موارد و الزاماتی که دستگاه قضا آن
را در قالب دستورالعمل ابالغ و الزم االجرا کرده،
پیشازاینوجودنداشتهاست؟
بهطورقطعنمیتوانگفتکهاساساچنینفضایی
تاکنون مطرح نبوده و این دستگاه بر امر حفظ
کرامت و شئون انسانی اهتمام نداشته است اما به
هررویامروزتهیهوابالغایندستورالعملازحلقه
ای مفقوده در گذشته حکایت می کند که پیش از
ایندراینسطحوساحت،موردمداقهوگفتوگوی
نهادقضانبودهیاکمتربودهاست.
یکپرسشاساسی
 – 2بعید بــه نظر مــی رســـد ،شــهــرونــدی این
دستورالعملرابخواندودردروناحساسرضایت

و شعف نکند و بر بانیان و مجریان آن درود نفرستد
امابههمینمیزاناحساسرضایت،حتماپرسشی
اساسی نیز ذهن او را به خود مشغول می کند که
متر و معیار اجــرای این دستورالعمل چیست؟
دستورالعملی که از مسائل کالن مبتالبه قوه
قضاییه در مواجهه با مــردم و مراجعه کنندگان
همچون تاکید بر علنی بــودن محاکمات ،منع
شکنجهبرایاقرار،اجتنابازتمدیدقراربازداشت
موقت ،امکان ارتباط مستقیم مردم با مسئوالن
قضایی و ...تا آراستگی و پوشش کارکنان را لحاظ
کرده  ،در واقع اراده ای عظیم در خود یافته که با
تدوینآنخودرادرمعرضداوریمردمقراردهد.
بنابراین مخاطب این دستورالعمل که تمامی
شهروندان ایرانی اند می خواهند بدانند ضمانت
اجرایی تک تک این بندها چیست؟ چرا که بر
اجرای موادی در این دستورالعمل   تاکید شده
است که مدت ها قبل تصویب و قطعی شده و این
تاکید مجدد حکایت از آن دارد که شاید همچنان
روی کاغذ مانده است .مانند بند ح ماده  20این
دستورالعمل که بر اجــرای کامل و سریع طرح
تفکیک و طبقه بندی متهمان و محکومان زندانی
تاکیدمیکند.
ازاینروایجادروندوفرایندیبرایپایشونظارت
بر اجــرای دقیق ایــن دستورالعمل و همچنین
گزارش دهی عینی به مردم از روند اجرا ،خود می
تواندمهم ترینابزاروضمانتاجراییباشد.

آفرین بود و این فریادهای دست نویس شاید تفسیر
سخن جناب عالی باشد در خصوص استقامت و
پایداری در مقابل بدخواهان ولی برخی دست
نوشته ها خیلی قابل توجه بود !!
نمی دانــم شما به ستاد یا دفتر خودتان دستور
دادید که آن ها را به عرض برسانند؟ قطع ًا شما
آن ها را نادیده نگرفتید ،ولی گاهی برخی دست
نوشته هــای خوشبو فقط استشمام مــی شود
و برخی به ظاهر تلخ شاید کمتر دیــده شــود یا
اص ً
ال نادیده گرفته شود  .بدیهی است انتظار و
توقع افکار عمومی این است که کارگزاران نظام
اسالمی از کنار آن ها سریع عبور نکنند و آن ها را
نیز بخوانند  .توجه به « ،به به » و « چه چه » کردن
ها نمی تواند پاسخ گوی افکار عمومی باشد .
البته حضور سنگین جمعیت در آن هوای گرم،
در یک فضای غیرمسقف و انتظار چندین ساعته
به صورت داوطلبانه،حکایتی است قابل تحسین
که مردم به نظام و مدیران خودشان دارند و نمی
شود از کنار آن فقط چند دست نوشته را مالک
قرار داد؛ شاید این نوع نگاه که چند دست نوشته
را مالک قرار دهیم کوتاه بینی باشد و بس اما نکته
قابل توجه این است که ندیدن یا بی توجه بودن به
برخی دست نوشته ها نیز نگاهی غیرواقعی است

و شاید عامل گرم تر شدن تنور موافقان و مشتاقان
این باشد که به آن اندک ها توجه خاص شود  .اگر
بناست این لیوان پر بماند باید به بخش خالی آن،
جدی تر از بخش ُپر نگاه شود .
منظور نویسنده این نیست که همان مشکلی که
نوشته شده به صورت خاص و انفرادی حل شود
بلکه به صورت ریشه ای به معضل باید نگاه و آن
را بخش اندکی از یک معضل تلقی و برای حل آن
تدبیر کرد  .بدیهی است فقط به صورت موردی
نگاه کردن ،به مثابه نگاه به معلول خواهد بود در
حالی که علت باید کارشناسی شود  .جان سخن
این که مردم در اجتماع شیروان و استقبال شما
همت کردند ،شما هم باید در عمل این جمعیت
را ببینید و بیشتر از اعتبارات مصوب این سفر
نگاه علت شناسی به برخی حواشی کنید ،نه
این که فقط خیل جمعیت را ببینید و به صورت
حاشیه ای از حاشیه ها که برخی داغ تر از متن
بود ،بگذرید  .آقای « روحانی » از این ها که بگذریم
مردم منتظرند مصوبات این سفر ،کوتاهی در اجرا
نشدن برخی مصوبات سفر قبلی شما را جبران
کند آن چنان که شیرینی اجرای مصوبات ،سختی
آن بخش اجرا نشده قبلی را به فراموشی بسپارد .
باشد که چنین باشد .

حکم قطعی۱۵سالحبس برای برادران ریختهگران
نمایندهدادستانتهرانازقطعیشدنحکمپیروزو
فیروزریختهگرانبه 15سالزندانخبرداد.
بهگزارشفارس ،امیرقهرمانیدرجمعخبرنگاران

دربــــاره قطعی شــدن حکم ریــخــتـهگــران گفت:
ریختهگران و ب ــرادرش به اتهام اخــال در نظام
اقتصادی در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب به  ۱۵سال
حبس محکوم شده بودند که پس از اعتراض
به شعبه ای از دیوان ارسال شد و دیوان حکم
بــدوی را نقض کــرد .وی دربــاره پرونده بانک
سرمایه و کیفرخواست آن ها برای احضار به
دادگــاه گفت ۴۰۰ :متهم هستند که برخی
آمدند و کیفرخواست آن ها صادر شد و در نوبت
دادگاه قرار دارند.کیفرخواست عده ای هم در

حرف مردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111:

پیامك2000999:

•• مسـئوالن محتـرم بـه جـای تهدیـد مکـرر بـه
حـذف یارانـه  ،تدبیـر اساسـی بیندیشـند .زیرا
اختصـاص یارانـه سـهم هـر ایرانـی از منابـع
انـرژی اسـت نـه تخصیـص صدقـه بـه مـردم.
•• جوانـی بـه علـت مشـکالت مالـی دوران
محکومیـت حبـس اش را مـی گذرانـد .اکنـون
اگر بتواند رد مال کند ،شامل عفو خواهد شد.
از من خواسـت برای یافتن خیری که مبلغ این
چـک را (کـه بـرای عـده ای ممکـن اسـت هیـچ
باشـد) پرداخت کنـد ،کمکش کنم .مـن هم به
فکرم رسـید به روزنامه خراسـان پیام بدهم و از
خواننـدگان خیـرش کمـک بخواهم.
••بـه تازگـی کلیـه بانـک هـا مبلـغ  10تـا
20هزارتومـان در حسـاب نگـه مـی دارنـد
و پرداخـت نمـی کننـد .حسـاب کنیـد شـاید
200میلیـون حسـاب بانکـی مـردم داشـته
باشـند سـودش چقـدر اسـت و بـه حسـاب کی
واریـز مـی شـود؟
••آقایـان اسـتقاللی بـا طرفـداران هوچـی
گرشـان باید هم هنوز به باشـگاه بـزرگ و کبیر
پرسـپولیس حسـودی کنند .با ایـن همه خرج
هـای میلیـاردی کـه کردنـد و هنـوزم دسـت
برنمـی دارند .خجالت هم خـوب چیزیه واقعا.
رو کـه نیسـت ،سـنگ پـای قزوینـه!
•• از روزنامـه خراسـان خواهـش مـی کنـم
قسـمت حـرف مـردم رو حـذف کنه چـون هیچ
کـدوم از مسـئوالن بـه درد و رنـج هـای مـردم
گـوش نمـی کننـد ،هیـچ فایـده ای نـداره.
اگـر گـوش شـنوا بـود االن وضـع اقتصـادی و
اجتماعـی کشـور ایـن نبـود.
•• بهتـر اسـت سـخنگوی دولـت بـا احساسـات
مـردم بـازی نکند .شـش سـال اسـت کـه مردم
دارنـد در باتلاق فـرو مـی رونـد اعـم از گرانـی
وبیـکاری!
••دوسـتی که گفتی «داروهـا خرج اتبـاع بیگانه
مـی شـه» بایـد عـرض کنـم کـه اون هـا بـه خاطـر
همین بیگانه بودن بایـد پول بیشـتری پرداخت
کنند .مثل هتل ها که پوست اتباع رو می کنند.
•• میگـن لیـگ بایـد ۱۰روز دیرتـر برگـزار
بشـه ،از اون طـرف پرسـپولیس ۱۰روز دیرتـر
تمریناتـش رو شـروع کـرد .بـه نظر شـما جالب
نیسـت؟ بـازم میگن مـا از تیـم خاصـی حمایت
نمـی کنیـم!
••پهن کـردن فـرش روی زمین هـای داغ تمام
صحن های حـرم مطهر رضـوی زیر ایـن آفتاب

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

سـوزان چه توجیهی دارد؟
•• هموطـن عزیـزی کـه از روزنامـه خـوب
خراسـان بـه چند دلیـل انتقـاد کـرده ایـد بنده
با گالیه هـای دیگرتان کاری نـدارم ولی این را
که نوشـتید «پیـام هـا را دسـتکاری مـی کنید»
قبـول نـدارم چـون تـا بـه حـال شـاید  20پیامم
چـاپ شـده بـدون یـک کلمـه کـم یـا اضافـه
کـردن.
••واقعـا بـه حـال هـواداران پرسـپولیس و
اسـتقالل بایـد تاسـف خـورد! آخـه دوتـا تیـم
پولـدار دولتـی کـه تمـام خرجشـون رو دولـت
از جیـب مـردم میـده کـه آن قـدر کل کل نـداره
تمام این سـتون پیامک ورزشی شده دعوا بین
هـواداری ایـن دو تیـم! اونم تـوی ایـن موقعیت
اقتصادی بد ،مردم نون برای خـوردن ندارند.
ول کنیـد ایـن تعصـب آبـی قرمـز رو .وقتـی این
دوتـا تیـم قابـل احتـرام می شـن کـه خصوصی
باشـند نـه ایـن کـه بهتریـن مربیـان و بهتریـن
بازیکنـان رو از هـر جایی کـه اراده کننـد دولت
از جیـب مـردم براشـون میـاره.
•• لطفـا پیگیـری فرماییـد علاوه بـر حسـاب
سـران ،حسـاب دهیاران را هم بررسـی کنند .
بعضی هایشـان به نام دیگـران و بـه کام خود از
تسـهیالت بهـره مـی برند.
•• بـا پخـش سـریال گانـدو ،مـردم تاحـدودی
بـه الیـه هـای نفـوذ و بـی دقتـی مسـئوالن پـی
بردنـد .یـا ایـن کـه چطـور غرامتـی کـه آمریـکا
بابت تبادل جاسـوس اش به ایران داد ،آن را از
ثمـرات برجـام به خـورد ملـت دادند .ولـی باید
افـرادی کـه شـعور مـردم را ندیـده مـی گیرند،
مطمئـن باشـند هنـوز افـراد انقالبـی در همـه
جاها صادقانه و به صورت فعال کار می کنند و
دیر یا زود رسـوا و گرفتار عدالت خواهند شـد.
•• سـامانه دوچرخـه آخریـن بـار در تاریـخ 23
اردیبهشت به پرسنل اش حقوق داده و آن هم
مربـوط بـه حقـوق آذر مـاه  ۱۳۹۷بوده اسـت.
شـورای شـهر و شـهرداری هـم کـه خوابند!
•• مـن یـک بیمـار خـاص دیالیـزی دیابتـی
از تربـت جـام هسـتم48 .سـال دارم و مثلا
تحـت پوشـش کمیتـه امـام(ره) هسـتم .امـا
از دسـت رئیـس کمیتـه امـداد تربـت شـاکی
ام چـون از بهمـن سـال97تا تیـر 98مـن را
بـه خاطر200هزارتومـان پـول فاکتـور دارو
مسـخره خـودش کـرده و میگـه بودجـه نداریم
ولـی بـه کسـانی کـه نبایـد بـده پـول میـده.

نمابر05137009129:

•• از سـازمان محتـرم پـارک هـا و فضـای سـبز
خواهشـمندیم پویشـی بـا عنـوان #جـای_
خالی_درخـت بـرای اطلاع رسـانی بـه
شـهروندان بـرای گسـترش فضـای سـبز راه
انـدازی کنـد.
•• حل جدول شـرح در متـن خوبه امـا یک عدد
ذره بیـن هم با روزنامه بفرسـتید تا دیده بشـه.
••  35سـاله در اطـراف حـرم مشـغول بـه کارم و
فهمیدم کـه به محـض تعطیلـی های چنـد روزه
پیمانکارانـی بـه یـاد ترمیـم یـا اصلاح بعضـی
نواقـص مـی افتنـد .مثلا تـوی اوج شـلوغی
والدت امـام رضـا (ع) در وسـط خـط بـی آر تـی
حفاری مـی کنند یـا در شـلوغی اربعیـن جلوی
فلکه آب جرثقیل باز می کنند .خب این چیزها
مدیریـت نمـی خـواد همـت کاری مـی خـواد.
••قیمـت حامـل هـای انـرژی ونـان در تیـررس
تغییـر! علـی برکـة ا...
•• یکـی ازعلـت هـای گرانـی دوبرابـری چـای،
شـرکت گلسـتان اسـت ! چـون تمـام شـرکت
هاوبرندهـای دیگرچـای از روی قیمـت چـای
گلسـتان افزایـش قیمـت مـی دهند.یـک نفـر
درایـن جا پیدا نمی شـود کـه جلوی سـود چند
هـزار میلیـاردی وناحـق گلسـتان رابگیـرد؟
هرکارتـن  ۱۰عـددی مبلـغ  300هزارتومـان
اختلاف دارد!
•• لطفـا خطـوط عابـر پیـاده در خیابـان هـا و
چهارراه هـا را پر رنگ کنیـد تا توجـه رانندگان
بـه آن ها جلـب شـود به خصوص شـب هنـگام.
اصلا قابـل رؤیـت نیسـت.
•• چـرا کـد شـغلی بـرای هـر ایرانـی اجرایـی
مـی شـود ولـی بـرای مسـئوالن ودولتـی هـاو
مجلسـی هاتاکنـون اجرایـی نشـده اسـت؟
•• بایـد از صدا وسـیما بـه خاطـر تـدارک برنامه
هـای خـوب و مناسـب بـه مناسـبت سـالروز
میلاد حضـرت رضـا (ع) و ایـام دهـه کرامـت
تقدیـر و تشـکر کـرد  .هـر چقدر صـدا وسـیما به
این جشن ها توجه نشـان بدهد و بیشتر برنامه
های مناسـبتی پخش کند حال و هـوای مردم
بهتـر و شـادتر می شـود .
••شـما که گفتی گاندو بر باد دادن بیت المال
اسـت احتماال یکـی از همان مسـئوالن موافق
آمریکا هسـتی که خودت را جای مردم شـریف
ایران اسلامی جا زدی.
•• قطارشـهری پـول مارونمیـده کجـا بایـد
بریـم؟!

اقدام انفعالی پمپئو از ترس ظریف

نوبت صدور است .پرونده ریختهگران هم در مرحله
تحقیقاتودرمسیرقرارنهاییاست.
وی افزود :دادستان تهران و رئیس وقت قوه قضاییه
بر اساس پیشنهاد مشاوران خود اعمال ماده ۴۷۷
میکنند ودر نهایتپروندهبراییکیازشعبدیوان
عالیارسالشدکهدر آنشعبهحکم ۱۵سالحبس
پیروزوفیروزریختهگرانتاییدشد.
درخورذکراستکهیکیدیگرازبرادرانریختهگران
با نام کوچک بهروز ،در ماجرای پرونده فساد بانک
سرمایهمتهماست.
khorasannews.com

مخاطبان محترم می توانند مطالب مربوط به تیتر های زیر را در شماره امروز روزنامه خراسان رضوی یا سایت
اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی  www.khorasannews.comمطالعه کنند.
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آقاینامرئیزعفران!?
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پسازموفقیترسانهایظریفدرجریانسازیعلیه«تیمب»،آمریکابرایظریفمحدودیتترددتعیینکردهاست
درحالی که وزیر امور خارجه کشورمان برای
شرکت در نشست شورای اقتصادی-اجتماعی
سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است،
وزارت خارجه آمریکا در اقــدامــی انفعالی و
گستاخانه ،محدودیت تردد برای محمد جواد
ظریف تعیین کــرده اســت .روزنامه نیویورک
تایمز به نقل از وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد که
محمدجواد ظریف و هیئت ایرانی تنها اجازه
دارند بین دفتر سازمان ملل و نمایندگی ایران
در آمریکا و محل اقامت نماینده ایران در سازمان
ملل تردد کنند .این اقدام انفعالی مایک پمپئو
پس از آن انجام می شــود که ظریف در سفر
اردیبهشت ماه گذشته به نیویورک که برای
یک نشست بین المللی انجام شده بود ،در یک
سناریوی رسانه ای موفق علیه برخی مقامات

کاخ سفید ،هجمه رسانه ای سنگینی را علیه
جان بولتون و مایک پمپئو ایجاد کرد .ظریف در
آنسفراصطالح«تیمب»رادرتوصیفهمگرایی
جان بولتون ،بنیامین نتانیاهو ،بنسلمان و بن
زاید در رسانه های پر مخاطب آمریکایی به کار
برد و توضیح داد که این افراد به دنبال افراطی
گری در جهان هستند .پس از آن حتی شنیده
شد که ترامپ نیز انتقادهای جــدی از جان
بولتون مشاور امنیت ملی خود مطرح کرده
تاجایی که حتی برخی شایعات از احتمال
کنار گذاشتن بولتون مطرح شد و او را با خود
به کــره شمالی هم نبرد .از تــرس ایــن جریان
ســازی ظریف ،وزارت خارجه آمریکا ایــن بار
محدودیت تــردد بین محل اقامت و سازمان
ملل برای او تعریف کرده است .این درحالی

است که گرچه در گذشته نیز محدودیت حرکت
برای نمایندگان رسمی ایران که به آمریکا سفر
میکردند وجود داشت اما این محدودیت شامل
محدوده  ۴۰کیلومتری سازمان ملل متحد بود
و نه تردد فقط بین محل اقامت و سازمان ملل  .
▪نفت را خواهیم فروخت
اما شرافت مان را هرگز

همچنین به گزارش فارس ،محمدجواد ظریف
درحاشیه نشست سطح عالی شورای اقتصادی
اجتماعی سازمان ملل در نیویورک در گفت و گو
با برنامه«هاردتاک»بیبیسیتصریحکرد«:ما
باالخره نفت مان را خواهیم فروخت ،اما شرافت
مان را هرگز!» هنوز مشروح مصاحبه ظریف
منتشر نشده است.

گردهماییمدیرانفضایمجازی
سپاهوبسیجدرمشهد

واردات نفت کره از آمریکا  4برابر شد

بهبودی نیا  -اختتامیه هشتمین گردهمایی مدیران فضای مجازی
سپاه هــای استانی و مسئوالن ســازمــان فضای مجازی بسیج در
مشهد بــرگــزار شــد .به گــزارش خــراســان ،ســردار سرتیپ پاسدار
«محمدحسین سپهر» جانشین سازمان بسیج مستضعفین در این
مراسم گفت  :امــروز اهمیت فعالیت در فضای مجازی به حدی
اســت کــه مــقــام معظم رهــبــری اهمیت فــضــای مــجــازی و فعالیت
در ایــن عرصه را مانند فعالیت در عرصه جهاد معرفی کــرده اند.
وی افزود  :فضای مجازی و فناوری های نوین بسیاری ازمفاهیم سبک
زندگی را تغییر داده و جریان غرب و استکبار که بیشترین قدرت فضای
مجازی را در اختیار دارد با استفاده از آن به دنبال تغییر ساختاری،
فیزیکی و فرهنگی کشور ما هستند ،به همین دلیل باید ما هوشیار
باشیم .جانشین سازمان بسیج مستضعفین خاطر نشان کرد:ما در
بسیج تکالیف بزرگی را بر عهده داریم و از حدود 11بند از بیاناتی که
مقام معظم رهبری به شورای عالی فضای مجازی فرمودند  7بند جزو
وظایف مسئوالن سازمان فضای مجازی بسیج است و این نشان از
اهمیت رسالت خطیر ما دارد .وی تصریح کرد :تغییر رویکرد از تهدید
محوری به فرصت محوری ،تاسیس مراکز سیاست گذاری برای هدایت
سمن ها ،ایجاد فضای اینترنتی بومی ،ایجاد جذابیت برای کاربران
و همچنین تولید اخبار دقیق و بدون اغراق ،بخشی از وظایف ما در
فضای مجازی است.

واردات نفت کرهجنوبی در ژوئن ۱۲.۶درصد کاهش یافت که این
مسئله نشان میدهد کر هجنوبی نتوانسته است جایگزین مؤثری
برای نفت ایران پیدا کند .به گزارش تسنیم ،رویترز اعالم کرد کره
جنوبی بهدنبال لغو معافیتها از تحریمهای آمریکا در ژوئن برای
دومین ماه هیچ نفتی از ایران وارد نکرد .واردات نفت کره از ایران در
نیمه اول امسال  36.9درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
کره جنوبی پنجمین واردکننده بزرگ نفت خام و یکی از مشتریان
اصلی ایران است که از ماه می ،پس از لغو معافیتها واردات نفت از
ایران را متوقف کرد .به طور کلی ،واردات نفت کره جنوبی در ژوئن
 12.6درصــد کاهش یافت و به  11.49میلیون تن یا حــدود 2.8
میلیون بشکه در روز رسید که نشان میدهد این کشور نتوانسته است
جایگزین مؤثری برای نفت ایران پیدا کند .واردات نفت از عربستان،
بزرگ ترین عرضهکننده نفت به کره ،در ژوئن  3.67میلیون تن معادل
 893هزار و  806میلیون بشکه بود که نسبت به  4.38میلیون سال
گذشته  16.2درصد کاهش داشت .کره تالش کرد جایگزینی برای
نفت ایران بیابد و منابع واردات نفت خود را متنوع کند .با افزایش
واردات کره از آمریکا ،این کشور در نیمه اول امسال با عرضه 708
میلیون تن یا  312هزار و 987بشکه در روز  ،چهارمین عرضهکننده
بزرگ نفت به کره بود .این مقدار نسبت به  1.81میلیون تن سال قبل
چهار برابر شده بود.

چالشنفتیکرهپسازتحریموارداتنفتازایران

