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اعتراض به باال کشیدن دارایی های ایران از سوی آمریکا با ادعاهای ساختگی

ظریف: مجبورند پس بدهند

شنبه 4 اردیبهشت ۱3۹۵ | سال چهارم | شماره 830 4

شــهروند| دیوانعالی آمریکا روز چهارشــنبه در 
حکمی اعالم کرد کــه حدود 2 میلیــارد دالر دارایی 
بلوکه شده ایران که در حسابی در سیتی بانک نیویورک 
نگهداری می شود، باید به خانواده های آمریکایی های 
کشته شــده در بمبگذاری 1983 پایــگاه تفنگداران 
آمریکایی در بیروت و دیگر حمالتی که ادعا می شود 
ایران در آنها دست داشته، پرداخت شود. جان کربی، 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درحالی پس از صدور 
این حکم اعالم کرد دولت از حکــم پرداخت غرامت 
پشــتیبانی می کند که محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران این حکم را به رسمیت 
نمی شناســد و از بازپس گیری آن سخن می گوید. او 
درباره حکم دادگاه عالی آمریکا و دستبرد به 2میلیارد 
اموال ایران می گوید که دولت آمریکا کامال اطالع دارد 
که ما این رأی دادگاه را به رسمیت نمی شناسیم و هر 
اقدامی علیه اموال جمهوری اسالمی ایران انجام دهند، 
بعدا مجبورند آن را جبران کننــد و اموال ایران را پس 

بدهند.
مصادره اموال ایران غیر قانونی است

در همین زمینه ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
واکنش به مصوبه ضد ایرانی کنگره گفت: سال هاست 
که دســتگاه قضائی آمریکا با حمایت دولت و کنگره 
آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بین الملل و 
با استناد به اتهامات واهی و بی اساس، اقدام به صدور و 
اجرای آرای غیر قانونی علیه جمهوری اسالمی ایران 
می کند. انصاری درباره تالش های جــاری در ایاالت 
متحده آمریکا برای مصادره برخی از اموال بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران افزود: تالش اخیر در دیوانعالی 
آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اســالمی ایران 
مرحله نهایی دعوای طرح شده از  سال 86 در محاکم 
مختلف آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران است که 
بر خالف اصول مســلم حقوق بین الملل بوده و هیچ 
اعتبار حقوقی ندارد. وی گفت: برخی دادگاه های آمریکا 
عدالت و قانون را به ســخره گرفته و در ســالیان اخیر 
جمهوری اسالمی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان 
حوادثی محکوم کرده اند که ناشی از اقدامات تروریستی 

اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا بوده است.
از همه ابزارهای قانونی برای تأدیه حقوق 

کشور استفاده می کنیم
انصاری با بیان این که در صورت دســتبرد به اموال 
جمهوری اسالمی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا 
مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به عهده 
دارد، تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران دولت آمریکا 
را مسئول پرداخت کلیه خســارات وارده به جمهوری 
اسالمی ایران و اتباعش در این موضوعات می داند و از 
همه ابزارهای قانونی برای تأدیه حقوق کشور استفاده 

خواهد کرد.
نگاهی به پرونده ایران در دادگاه آمریکا 

ســال 1996 بود که ایاالت متحــده آمریکا قانون 
مصونیــت دولت هــای خارجی )مصــوب 1976( را 
اصالح کرد. براساس قانون جدید اشخاص آمریکایی 
آســیب دیده از حمالت تروریســتی در هر جای دنیا 
یا بازماندگان آنها می تواننــد در محاکم آمریکا علیه 
دولت هایی که حامی عملیات تروریســتی هستند، 
شــکایت کنند. بعد از آن تاریخ بود که دعاوی جعلی 
متعددی توسط اشخاصی که به دروغ ادعا می کردند 
در کشــورهای مختلف از عملیات حماس و حزب اهلل 
آســیب دیده بودند یا بازماندگان آنها ادعا های جعلی 

علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح شد.
ایــران معتقد اســت که براســاس اصــل برابری 
حاکمیت ها و مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل، 
محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی 
مطرح شده علیه دولت های خارجی رسیدگی کنند. 
دیدگاه درست ایران در قبال این گونه دعاوی، موجب 
به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم 
این کشور بود. بر همین اســاس دادگاه های آمریکا با 
وجود عدم حضور خوانده به صرف ادعای خواهان ها و با 
دالیلی سست و بی پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و 

نهادهای آمریکایی حکم دادند. 
یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته 
می شود، مربوط به انفجاری بود که در  سال 1983 در 
لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا 
در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حــدود 240 نفر از 
تفنگداران آمریکایی در آن کشــته شدند. بازماندگان 
این اشخاص در  سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از 
دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسالمی ایران 
به پرداخت حدود 2 میلیارد دالر آمریکا به خواهان ها 

محکوم شد. 
بدین ترتیب ایاالت متحده آمریــکا بدون توجه به 
این موازین بین المللی و در اقدامی بی ســابقه با صدور 
یک ســری آرای غیابی، اقدام به توقیــف اوراق بهادار 
دالری بانک مرکزی کرد. این توقیف در  ســال 2008 
انجام شد و بانک مرکزی ایران در این مرحله با شرکت 
در دادرســی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به 
این حکم برآمد و 5 دلیل اصلی را در اثبات غیر قانونی 
بودن و نا موجه بودن توقیــف دارایی های خود حتی 
براســاس قوانین آمریکا بیان کرد. دلیل اول این است 
کــه دارایی های دالری بانک مرکــزی در آمریکا واقع 
نشــده بودند و محل نگهداری آنها درخارج از آمریکا 
بود. ازطرفی بانک مرکزی ایران از دولت مستقل است 
و آرایی را که علیه دولت و ســایر نهادها صادر شــده 
است، نمی توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. براساس 
استدالل های ارایه شــده در مجامع بین المللی، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران دارای مصونیت است 
و این مصونیت در آمریــکا و در همان قانون مصونیت 

دولت های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. 
ضمن این که برخالف ادعاهای خواهان، این دارایی ها 
برای مقاصد تجاری خریداری نشده اند. همچنین در 
مقابل دارایی های موصوف بدهی هایی وجود دارند که 

از محل آنها باید استیفا شوند.
در نهایت کنگره ایاالت متحده آمریکا در  سال 2012 
در اقدامی خصمانه برای پیشبرد اهداف خواهان ها اقدام 
به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد و در این راستا حتی 
از ذکر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نکرد. در نتیجه 
برای دادگاه راهی جز صدور رأی ظالمانه براساس قانون 
سست بنیان مزبور و به زیان بانک مرکزی باقی نماند و 
دادگاه تجدیدنظر نیز برهمین مبنا رأی را تایید کرد. 
بر این اســاس، بانک مرکزی نیز با طرح دادخواستی 
نزد دیوانعالی آمریکا درخواســت کرد تــا آن دیوان 
مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعالم کند. مبنای 
استدالل بانک مرکزی روشن بود. اصل تفکیک قوا در 
قانون اساســی آمریکا نیز همانند قانون اساسی ایران 
به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، کنگره 
حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پرونده ای 
اســت که در دادگاه درحال رســیدگی است. با وجود 
تمام اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، روز 
چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه جاری، دیوانعالی آمریکا 
حکم داد که حدود 2 میلیارد دالر از دارایی های مسدود 
شــده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های 
آمریکاییان کشته شده در حمالت  سال 1983 به پایگاه 
نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت 

شود. 
حکم غارت ۲میلیارد دالری اموال ایران 

تصمیم سیاسی است 
این حکم در حالی در دیوانعالی آمریکا توسط قاضی 
راث بادر گینزبورگ صادر شــده کــه دو نفر از قضات 
دیوانعالی این کشور مخالف حکم صادره هستند. جان 
رابرتز، قاضی دیوانعالی آمریکا ضمن انتقاد از حکم صادر 
شده، گفت که کنگره »به دادگاه ها دستور می دهد که 
تصمیماتی سیاسی بگیرند به طوری که مانند یک حکم 
قضائی به نظر بیاید.« سونیا سوتومایوور، دیگر قاضی 

دیوان نیز با این حکم مخالف است.

 رأی دادگاه آمریکا ربطی  به برجام ندارد
در این میان برخی رســانه ها به گونه ای این خبر را 
اطالع رسانی کردند که گویی موضوع توقیف و برداشت 
دارایی های ایران به برجام و توافق هسته ای ایران با 5+1 
مرتبط است؛ در حالی که چنین نیست. در این رابطه 
حمید قنبری، مدیر اداره بررســی های حقوقی بانک 
مرکزی ضمن رد ایــن ادعاها می گوید: نگاهی به روند 
پرونده نشــان می دهد که مبانی قانونی این گونه آرا از 
اواخر دهه 1990 در آمریکا فراهم شــده و آرای بدوی 
و تجدیدنظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشــترک 

)برجام( صادر شده است. 
او در حالی که رویه دولــت ایاالت متحده آمریکا در 
صدور چنین آرایی علیه دولت ایران را برخالف حقوق 
بین الملل و حتی برخالف اصول اساسی نظام حقوقی 
آن کشور می دانست، گفت: برجام حاوی تعهدات دولت 
ایاالت متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضائی 

محاکم آمریکایی مشمول برجام نیست. 
مدیر اداره بررســی های حقوقی بانک مرکزی با 
بیان این که ایاالت متحده آمریکا با این تصمیم خود 
را به عنوان یکی از ناامن ترین کشورها برای نگهداری 
ذخایر ارزی بانک های خارجی نشان داده است، اظهار 
داشت: پیام چنین قانونی به مردم آمریکا این خواهد 
بود که از این پس اگر پرونده ای درحال رســیدگی 
وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به جای آن که 
وکیلی را اســتخدام کنید، نماینده یا نماینده هایی 
را در مجلس با خود همراه کنید. رویه کنگره آمریکا 
در این رابطه آن قدر عجیب و غیرقابل قبول بود که 
حتی برخی استادان حقوق دانشگاه های آمریکا نیز 
مستقال به این رویه اعتراض کردند و حمایت خود از 
بانک مرکزی ایران را نزد دیوانعالی آمریکا ثبت کردند. 
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چرا پرونده 
در دیوانعالی آمریکا مطرح شد و آن دیوان درخصوص 
این موضــوع چگونــه تصمیم گرفــت، می گوید: 
نمایندگان حامی خواهان ها در کنگره آمریکا در این 
مرحله نیز حتی در ظاهر بی طرفی را حفظ نکردند و 
اجازه تصمیم گیری مستقل و خالی از فشار خارجی را 

به دادگاه ندادند. 

وزارت نیرو: احتمال یکسان سازی قیمت 
تولید و فروش آب در برنامه ششم توسعه 

هیأت اقتصادی ایران برای حل مشکالت 
بانکی به روسیه سفر می کند

صادرکنندگان برنج پاکستانی برای بررسی 
بازار ایران به تهران آمدند

شرکت نفت: روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت ایران 
به یونان صادر می شود 

 اجرای هدفمندی یارانه ها در برنامه ششم
بر عهده دولت گذاشته شد

سازمان چای: در دو سال اخیر ۴ هزار هکتار از 
باغات چای به چرخه تولید برگشت

معاون وزیر راه: قطعه یک آزادراه تهران - 
شمال تا پایان  سال 95 به بهره  برداری می رسد

مذاکره با روس ها برای ایجاد بازار صادرات 
صنایع پالستیک ایران

درخواست سرمایه گذاری ۱۰۰ مگاواتی 
آلمان ها برای تولید برق از خورشید در ایران 

 پروژه راه آهن چابهار به پیشرفت
۱5 درصدی رسید 

بدون شرح

گزیده خوانی

پیش فروش خودرو فقط با مجوز رســمی| 
محمود نوابی، معاون وزیر صنعت با اشــاره به ابالغ 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان 
خــودرو گفــت: در آیین نامه جدید بــه چگونگی 
پیش فروش، خدمات پس از فــروش، ارتقای رتبه 
نمایندگی ها، نحوه رســیدگی به شکایات، خواب و 
توقف خودرو در تعمیرگاه ها و نمایندگی های مجاز 
شــرکت های خودروساز توجه شــده؛ درحالی که 
در آیین نامــه قدیمــی فقط به موضــوع خدمات 
پس از فروش توجه شــده بود. نوابی افزود: شمول 
این آیین نامه که از 28 فروردیــن 95 برای اجرا به 
دستگاه ها ابالغ شد، خودروهای سبک و سنگین و 
موتورسیکلت است و نقطه قوت آن توجه به حقوق 

مصرف کننده خودرو است. 
برای اقتصادی کردن حمل ونقل سختگیری 
می کنم| عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در 
نشست اخیر خود با مســئوالن صنعت هوانوردی 
کشــور اعالم کرد: بــه اقتصادی کــردن صنعت 
حمل ونقل کشور مصمم هستم و مدیریت بازرگانی 
برای توسعه صنعت هوانوردی الزم است. او ادامه داد: 
هرچه فشار سیاســی در این زمینه بود، من تحمل 
کرده ام و می کنم و نگران حرف هایی که در رسانه ها 
و صداوسیما مطرح می شود، نیستم. این صنعت باید 
در همه بخش ها اقتصادی باشد.وزیر راه و شهرسازی 
همچنین تاکید کرد که برای اجرای طرح های خود 
در راســتای اقتصادی کردن صنعت حمل ونقل و 
ازجمله افزایش سرمایه ایرالین ها و... بسیار سختگیر 

است. 
کره ای ها با تیم 3۰۰ نفره آماده سفر به ایران 
می شــوند| »پارک گئون هی« رئیس جمهوری 
کره جنوبی برای توسعه تبادالت اقتصادی دو کشور 
به ایران می آید. این موضــوع درحالی رخ می دهد 
که کره ای ها از تدارک یک تیم گســترده اقتصادی 
برای ســفر به ایران خبر داده و به منابع رســانه ای 
خود گفته اند که یک هیــأت 300 نفره از بازرگانان 
و مســئوالن اقتصادی کره جنوبی در جریان سفر 
رئیس جمهوری این کشــور به تهران او را همراهی 

خواهند کرد. 
لبنیات گران شد| قیمت لبنیات باز هم افزایش 
یافت. چندی پیــش عســگراوالدی، رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و روسیه در صحبت های خود به بازار 
روسیه و گران بودن محصوالت ایرانی اشاره کرده بود. 
این درحالی است که علی رجبی، دبیر انجمن صنایع 
لبنی با رد ادعای عسگراوالدی گفته است هر سال 
با توجه به میزان تــورم، افزایش هزینه حمل ونقل 
افزایش در قیمت ها وجود دارد و درحال حاضر نیز 3 
برند 5 درصد به قیمت محصوالت خود اضافه کرده اند 

و بقیه هنوز قیمت خود را افزایش نداده اند.

   مقام مسئول بانک مرکزی ایران: آمریکا نشان داد یکی از ناامن ترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانک های خارجی است

عدد خبر

یحیی آل اســحاق گفت: یکی از چالش های اساســی 
کشور وجود 7 تا 8 میلیون جمعیت بیکار است که قریب به 
اکثریت آنان تحصیلکرده هستند.  او افزود: مرکز آمار باید 
شــاخص هایی را برای آمارگیری انتخاب کند که معتبر و 
دقیق و قابل قبول باشد.باید بیان کند که شاخص تعیین 
نرخ بیکاری در آمارگیری چه بوده است؟ بیکاری 2میلیونی 

جوانان واقعیت ندارد. 

اختالل در تراکنش ها و بــروز تراکنش های ناموفق 
و دارای مغایرت در  ســال گذشــته موجب شد شبکه 
بانکی از ایــن بابت حدود 12 میلیــارد تومان به عنوان 
خســارت به مشــتریان پرداخت کنــد. تراکنش های 
دارای مغایــرت، تراکنش هایی هســتند کــه عمدتا 
 عملیات بانکی انجام شــده ازسوی مشــتری به نتیجه

نمی رسد. 

بررسی آمار عرضه مســکن نسبت به خانه های فروخته 
شده در مشاوران امالک شهر تهران نشان می دهد عرضه 
20برابر تقاضاست. جســت وجوی فایل های دفاتر مشاور 
امالک از هجوم عرضه حکایت دارد و درمقابل، آنچه منجر 
به خرید می شود، قطره چکانی است.  البته حسام عقبایی 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران اواخر  سال گذشته از 

افت 90 درصدی خرید مسکن طی سه سال اخیر خبر داد. 

درحالی  که براساس آمار 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در 
دولت گذشته احداث شده بود، معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در امور آب و خاک از مسدود شدن 7 هزار از این حلقه چاه ها 
در  ســال گذشــته و ادامه این روند در آینده خبر داد. علی 
مراداکبری در این باره گفت : روند مسدود سازی چاه های 
غیرمجاز در  سال جاری و سال های آینده ادامه پیدا خواهد 

کرد.

۲
میلیون 

۱۲
میلیارد تومان 

۲۰
برابر 

7
هزار 

حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد تقاضا، عرضه برای مسکن وجود دارد خسارت مغایرت های بانکی بیکار اعالم شده توسط مرکز آمار واقعیت ندارد 

رویداد

بازگشت پتروشیمی ایران به بازار اروپا 
و آمریکا با اجرایی شدن برجام

شهروند| روند بازگشت ایران به بازارهای جهانی و 
افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی به اروپا، آسیا، 
آمریکا و آفریقا با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها 
شتاب گرفته، به گونه ای که پیش بینی می شود میزان 
صادرات این محصوالت امســال حدود 30 درصد 
افزایش یابد. ایران پیش از تشدید تحریم ها، بخشی 
از محصوالت پتروشیمی تولیدی را به اروپا و آمریکا 
صادر می کرد اما با آغاز روند تحریم ها، بازار صادراتی 
ایران در این مناطق در اختیار کشورهای رقیب قرار 
گرفت. با اجرایی شــدن برجام، موانــع همکاری با 
شرکت های بین المللی برطرف و شرایط برای احیای 
بازارهای صادراتی ایران در آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا 
فراهم شده است. در نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
که هفته گذشته در ایران برگزار شد، 500 شرکت از 
25 کشور به ایران آمدند و با استقبال از رفع تحریم ها، 
آمادگی خود را برای ســرمایه گذاری مالی و انتقال 
فناوری به ایران و خرید محصوالت کشورمان اعالم 
کردند.درهمین راستا مدیرعامل مجتمع پتروشیمی 
آبادان به ایرنا گفت: یک شرکت معتبر آمریکایی از 
طریق شعبه اروپایی خود، خواستار خرید محصوالت 
پتروشیمی ایران شده است. مسعود جبراییلی با بیان 
این که تا پایان به نتیجه رسیدن مذاکره ها نمی توان نام 
این شرکت آمریکایی را اعالم کرد، افزود: این شرکت 
آمریکایی فعال در زمینه تامین مواد پتروشیمی، از 
طریق شعبه اروپایی خود خواستار خرید محصوالت 
ایران شــده و مذاکراتی را انجام داده است.عالوه بر 
کشور آمریکا، شماری از کشورهای آمریکای  جنوبی 
و التین نیز در پی خرید محصوالت پتروشــیمی از 
ایران هســتند. نمایندگان یک شرکت مکزیکی به 
منظور خرید محصوالت پتروشیمی و پلیمری، به طور 
رسمی مذاکراتی برای خرید محصوالت پلی اتیلن 
و پلی پروپیلن را از ایران آغاز کردند. بر این اســاس، 
مدیران ارشد شــرکت »رودلوف سانچز« مکزیک، 
خواستار امضای قرارداد خرید محصوالت پلی اتیلن 
و پلی پروپیلن با شرکت های پتروشیمی ایران شده اند.

سهم 3۰ درصدی اروپا از صادرات ایران 
پیش از تشــدید تحریم ها، 30 درصد محصوالت 
پتروشیمی ایران به اروپا صادر می شد، اما این روند 
در سال های اخیر متوقف شده بود. در ماه های اخیر و 
پس از اجرایی شدن برجام، مقدمات صادرات گسترده 
محصوالت پتروشیمی ایران به این قاره فراهم شده 
است. بر این اساس، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعالم کرد که با شماری 
از شــرکت های آلمانی و ایتالیایی بــرای صادرات 
محصوالت پتروشیمی ایران به این کشورها مذاکره 
شده است. مجید باطن به انجام مذاکرات جدید بین 
برخی از شرکت های پتروشیمی ایران و دو شرکت 
لینده و زیمنس آلمان اشاره کرد. همچنین »دیاکو 
عباسی« مدیر یک مجتمع پتروشیمی نیز از راه اندازی 
دفترهای صادرات محصوالت پتروشیمی و پلیمری 
ایران در شمال، غرب و شرق قاره آفریقا خبر داده است.

عضو ناظر شورای رقابت: 

نامه وزیر صنعت برای توقف 
قیمت گذاری خودرو همه را شوکه کرد

شهروند| عضو ناظر شورای رقابت با بیان این که 
نامه نعمت زاده برای کنار گذاشتن شورای رقابت از 
قیمت گذاری خودرو بی محتوا بود، گفت: وزیر صنعت 
فراتر از حد خود عمل کرده و ظاهرا مراجعه به قانون 
را از یاد برده است. عیسی امامی در گفت  وگو با فارس 
با اشاره به نامه اخیر وزیر صنعت به شورای رقابت در 
مورد قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: به نظر می رسد 
ایشان مراجعه به قانون را از یاد برده و تالش می کند 
اختیارات قانونی را که شورای رقابت دارد با استفاده 
از افرادی که پشــت رانت یا درگیر صنعت خودرو 
هستند، نفی کند.وی ادامه داد: وزیر صنعت هرچند 
وقت یک بار وارد فضایی می شود که در صالحیت وی 
نیست و بهتر است به قانون مراجعه کند و با ابزار قانونی 
این کار را انجام دهد یا اگر نیازی به تغییر قانونی باشد، 
باید پیشنهادش را به دولت ارایه دهد تا در مجلس 
مطرح شود. وی در مورد مسائل مطرح شده در نامه 
وزیر صنعت، تاکید کرد: دیگر کوپن این حرف ها تمام 
شده است، وزیر صنعت عنوان می کند که ورود شورای 
رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو باعث افزایش 
قیمت خودرو شده است.امامی تاکید کرد: نامه ای که 
از سوی نعمت زاده به اعضای شورای رقابت زده شد، 

یک اقدام عجیب بود و همه اعضا را شوکه کرد.

شهروند| شــبح عرضه مازاد بار دیگر بر ســر بازار نفت جهان 
سایه افکنده است. حاال در شرایطی که مخالفت عربستان باعث 
شده اســت، طرح فریز نفتی شکست بخورد، روسیه نیز به عنوان 
بزرگتریــن تولید کننده نفت جهان و یکــی از مذاکره کنندگان 
فریز نفتی اعالم کرده اســت کــه آماده افزایــش تولید خود به 
ارقامی بی ســابقه اســت. به گزارش رویترز، تنها چند روز پس از 
آن که نشست دوحه درباره فریز نفتی شکست خورد و عربستان 
تهدید کرد که نفت بیشــتری روانه بازار می کند، روســیه اعالم 
کرد که آماده افزایش تولید خود به ارقامی بی ســابقه است. اصرار 
ریاض برای مشارکت ایران در طرح فریز نفتی موجب شد نشست 
روز یکشــنبه دوحه به شکست ختم شود و عربستان تهدید کرد 

ممکن اســت در مقابل تولید خود را به میزان 2 میلیون بشکه در 
روز افزایش دهد و با رســیدن به تولید باالی 12 میلیون بشــکه 
جای روسیه را به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان بگیرد. 
این موضوع درحالی رخ داد که الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه 
در حاشیه یک کنفرانس بین المللی انرژی در مسکو به خبرنگاران 
گفت: »آنها )سعودی ها( توانایی افزایش قابل توجه تولید را دارند. 
اما ما هم این توانایی را داریم و روســیه »از نظر تئوریک« قادر به 
افزایش تولید خود از حدود 11 میلیون بشکه فعلی به 12 یا حتی 
13 میلیون بشکه در روز است. با وجود این، ونزوئال پیش بینی کرده 
که اگر تولیدکنندگان نتوانند گفت وگو درباره محدود کردن تولید 
را از سر بگیرند، قیمت ها در چند هفته آینده ممکن است سقوط 

کند. ونزوئال از کشورهای غیرعضو اوپک خواسته تا در نشست ماه 
ژوئن اوپک به عنوان ناظر شرکت کنند. به جز این، فیاد النیما، معاون 
وزیر نفت عراق به بلومبرگ گفته است که تولیدکنندگان عمده 
عضو اوپک و دیگر تولیدکنندگان احتماال ماه آینده در روسیه دیدار 
خواهند کرد تا تالشــی جدید را برای فریز تولید و افزایش قیمت 
نفت صورت دهند. گفتنی است براساس توافق فریز نفتی قرار بود 
کاستن از مازاد عرضه به برقراری توازن مجدد در بازار کمک کند 
و مانع از سقوط بیش از پیش قیمت نفت شود. همچنین در این 
توافق ایران اعالم کرده بود به دلیل تحریم ها و محرومیت از حضور 
در بازار نفت، ایران در این طرح مستثنی شود که عربستان با این 

موضوع مخالفت کرد. 

پس از اعالم جنگ نفتی عربستان، بزرگترین تولید کننده جهان وارد کارزار شد

تهدید روسیه برای عرضه بی سابقه به بازار نفت


