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پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای
امضای قرارداد تجارت آزاد با پاکستان

مســعود خوانســاری ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشــاورزی تهران درباره راه تسهیل نقل و انتقاالت مالی بین
اخبــــار جمهوری اســامی ایران و پاکستان گفت :میتوان از راههایی
مانند تهاتر کاال یا قرارداد تجارت آزاد برای توسعه تجارت بهره برد« .مسعود
خوانســاری» روز گذشــته در نشســت مشــترک با «عمران خان» نخســتوزیر
پاکســتان در تهران افزود :روابط دیرینه تاریخی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
ایران و پاکستان به عنوان دو همسایه از آغاز تأسیس پاکستان به یکدیگر پیوند
خورده و همبستگی عمیقی بین ملتها و دولتهای دو کشور به وجود آورده
اســت .وی بــه امکانــات و توانمندیهــای دو کشــور اشــاره کــرد و گفت :حجم
حــدود یــک میلیــارد دالری روابــط اقتصادی و تجــاری دو کشــور راضی کننده
نیســت و بیش از این قابل توسعه و گسترش است .خوانساری تأکید کرد سایه
تحریمهای ناعادالنه در سالهای گذشته تا اندازهای بر روابط دو کشور سنگینی
کــرد اما «تحریمهــای جدید امریکا علیه ایــران دوره جدیــد و دروازه تازهای را
بــرای گســترش روابط اقتصــادی و تجاری بویژه با کشــورهای دوســت ،برادر و
همسایه گشوده است» .رئیس اتاق تهران ابراز امیدواری کرد مشکالتی از قبیل
فقــدان کانالهای مالی و بانکی ،تعرفههای باال و قاچاق کاال بر اثر رایزنیهای
مقامهای دو کشور در حاشیه سفر نخستوزیر پاکستان به تهران ،حل و فصل
شــود .وی با اشاره به توانمندی بخشهای انرژی ،نفت ،گاز ،پتروشیمی ،مواد
غذایــی ،کشــاورزی ،دارویــی و نســاجی ایران افزود :مســائلی نظیــر همجواری
جغرافیایــی ،حمــل و نقــل ارزان ،مشــابهتهای فرهنگــی و اقتصــاد مکمــل
دو کشــور ،زمینه الزم را برای توســعه همکاریها فراهم آورده اســت .به گفته
خوانساری ،شرکت ســرمایهگذاری ایران و پاکستان به نام «پائیر» ( )PAIRنیز
برای تأمین مالی پروژههای مشترک ظرفیت خوبی دارد .وی اعالم کرد :اتاق
تهران با بیش از  18هزار عضو فعال در زمینههای گوناگون تجاری ،اقتصادی،
فنــی و صنعتــی آمادگی کامل دارد با همتایان پاکســتانی خــود در همه موارد
بویژه سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مشترک وارد مذاکره و تعامل شود.

آخرین مهلت پرداخت عوارض الکترونیکی
تا هفت روز دیگر

پراید از گردونه تولید حذف میشود

ســخنگوی کمیســیون صنایــع با اشــاره به بازدیــد اعضای کمیســیون متبوع
خود از شــرکت ســایپا گفت :طبق اظهارات مدیرعامل سایپا پراید از گردونه
تولید حذف و خودروی تیبا یا کوئیک جایگزین آن میشود« .ولی ملکی» در
گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره دستور روز دوشنبه جلسه کمیسیون
صنایع اظهارداشــت :اعضای کمیســیون صنایع عصر دیــروز برای بازدید از
شــرکت خودروســازی ســایپا به این شــرکت رفتند و مدیرعامل این شــرکت
گزارشــی از فعالیتها و برنامههای آتی خود ارائه کرد .سخنگوی کمیسیون
صنایع مجلس شــورای اســامی ادامه داد :قرار شــده با حــذف تولید پراید،
تیبا یا کوئیک جایگزین آن شــود .ملکی با اشاره به گزارش مدیرعامل سایپا
گفــت :شــرکت ســایپا تولیــد خــود را از روزی  600خــودرو بــه  2هــزار خودرو
افزایش داده است تا بتواند به تعهدات خود عمل کند.

ترکیه و عربستان بدترین کشور از نظر فالکت

ونزوئال بار دیگر به عنوان ضعیفترین اقتصاد جهان معرفی شد .به گزارش
ایســنا ،بلومبرگ امســال نیز مانند ســالهای گذشــته گزارش خود از شاخص
فالکــت را کــه از مجموع نرخ بیکاری و تورم به دســت میآید ،برای  ۶۲کشــور
جهان منتشر کرد که بر اساس آن ،ونزوئال برای پنجمین سال متوالی به عنوان
ضعیفتریــن اقتصــاد جهانی معرفی شــد .ونزوئال و دیگر کشــورهایی که در
فهرست امسال حضور دارند دچار تورم و نرخ بیکاری باالیی هستند .از سوی
دیگــر اما تایلند بــه لطف برنامههای کارآمد دولت بــرای کاهش نرخ بیکاری
موفق شــد تا بهترین عملکرد امسال را داشته باشد و در رده نخست کمترین
میزان شاخص فالکت امسال جای گیرد .در رده بندی امسال رتبه سوئیس و
سنگاپور با یکدیگر جابهجا شد و سوئیس جای سنگاپور را در رده دوم گرفت.

ادامه واردات الستیک با ارز  4200تومانی

لونقل مســافر ســازمان راهــداری و
محســن حــاج اســماعیلی ،مدیرکل حم 
حملونقل جادهای اظهار داشت :الستیک کامیون فعالً جزء کاالهای اساسی
طبقهبندی شــده اســت و فعالً واردات آن با ارز  ۴۲۰۰تومانی ادامه دارد .او در
توگــو با مهر ادامه داد :واردات الســتیک اگرچه بــر عهده وزارت صنعت،
گف 
معدن و تجارت است ،اما از زمانی که مشکل توزیع آن ایجاد شده ،برای آنکه
بتوانیــم کاری کنیم کــه تایر خودروهای باری و مســافری ســنگین جادهای به
دست مصرفکننده اصلی برسد ،توزیع آن به سازمان راهداری واگذار شد .بر
اساس گزارش مهر ،محمد باقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه چند
هفتــه پیش یکــی از مصادیق یارانههای پنهان را اختصــاص ارز  ۴۲۰۰تومانی
به  ۲۵قلم کاالی اساســی عنوان کرد و تلویحاً از حذف تدریجی اختصاص ارز
دولتی به این کاالها خبر داد .در نیمه دوم فروردین امسال ،گوشت اولین کاالی
اساسی بود که از شمول دریافت دالر  ۴۲۰۰تومانی خارج و به واردکنندگان آن
ارز نیمایی تخصیص داده شــد .بهگفته معــاون رئیس جمهوری ،حذف دالر
 ۴۲۰۰تومانی برای واردات  ۲۵قلم کاالی اساســی هنوز نهایی نشــده و تاکنون
صرفاً درباره گوشت چنین تصمیمی اتخاذ و اعمال شده است.

درصد
مخازن سدها پرشد

بارشهای مناسب سال آبی جاری باعث شده
تا میزان ذخیره آب سدهای کشور با رشد ۶۳
درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از
 ۳۹میلیارد مترمکعب رسیده و  ۷۸درصد از
ظرفیت مخازن سدها نیز پر شود / .ایسنا

هزار تن
تولید میگو در کشور

حسین عبدالحی ،معاون آبزی پروری سازمان
شیالت ایران با اشاره به توسعه صنعت
آبزی پروری در  5سال اخیر گفت :میزان تولید
میگو در مزارع پرورشی کشور اینک به  45هزار
تن در سال رسیده است.

درصد ارزش افزوده
برای محصوالت شوینده و سلولزی

محسن صالحینیا ،معاون وزیر صمت گفت:
صنعت مواد شوینده ،آرایشی ،بهداشتی و سلولزی
پنج درصد ارزش افزوده کل صنعت کشور را تشکیل
میدهند که تأمین عمده مواد اولیه در داخل شرایط
خوبی را برای این صنعت فراهم ساخته است.

میلیون دالر
تصویب سرمایه خارجی در صنعت

آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشان
میدهد که  902میلیون و  900هزار دالر انواع
طرحهای صنعتی ،معدنی و تجاری در  10ماهه
سال  97در هیأت سرمایهگذاری خارجی به
تصویب رسیده است.

معافیتهای نفتی ایران برداشته شد

بازی ترامپ با اقتصاد جهان
عطیه لباف
خبرنگار

کاخ ســفید در آستانه نخستین سال خروج
غیــر قانونــی امریــکا از توافــق بینالمللی
برجام که تأییدیه شــورای امنیت ســازمان
ملــل متحــد را هــم بــا خــود دارد ،پایــان
معافیتهــای نفتی ایران را اعــام کرد .بر
اســاس اعالم کاخ ســفید «دونالــد ترامپ
رئیسجمهورتصمیمگرفتهمعافیتهای
نفتی ایران را دیگر تمدید نکند».
در بیانیــه کاخ ســفید کــه روز گذشــته
لحظاتــی پیــش از نشســت مایــک پمپئو،
وزیر خارجه امریکا منتشر شد ،آمده است:
«دونالــد ترامــپ تصمیــم گرفتــه اســت
اســتثنائات مربــوط به کاهــش خرید نفت
از ایــران را کــه در ماه مه به پایان میرســند
(معافیتهــای تحریمــی) تمدیــد نکنــد.
هــدف از ایــن تصمیم رســاندن صــادرات
نفت ایــران به صفر اســت تا این کشــور به
منابــع اصلــی درآمــد خــود دســت نیابد.
امریکا ،عربســتان ســعودی ،امارات عربی
متحدهودیگرمتحدانودوستانمانتالش
خواهنــد کرد که بــازار نفــت از تأمین نفت
کافی برخوردار باشــد .ما بــر روی یک روند
زمانبندی شــده به توافق دســت یافتهایم
که همزمــان با برچیده شــدن نفــت ایران
از بازارهــای جهانی ،تقاضاهــای احتمالی
نفت پاســخ داده شود .امریکا و متحدانش
همچنیــن متعهــد شــدهاند تــا فشــارهای
اقتصــادی را علیــه ایران افزایــش دهیم تا
این کشور دست از اقدامات بیثبات کننده
خود که تهدیدی برای امریکا و متحدانمان
و امنیت منطقه است بردارد».
امریــکا بــا ایــن اقــدام بــه دنبــال صفر
کــردن صادرات نفت ایران اســت امــا بازار
چندان نسبت به جایگزینهای نفت ایران
اطمینــان ندارد .بهطــوری که قیمت نفت
در معامالت روز گذشــته بازارها با افزایش
 2دالری مواجــه بــود و بــه  74دالر برای هر
بشــکه رســید .حتــی ایــن افزایــش قیمت
پیش از اعالم رســمی اتمام معافیتهای
نفتی رخ داد .چراکه یکشــنبه شب روزنامه
واشنگتن پست به نقل از دو مقام امریکایی
گــزارش داده بــود «روز دوشــنبه صبــح به
وقــت واشــنگتن ،وزیــر خارجــه امریــکا به
رسانهها اعالم خواهد کرد که از روز دوم ماه
مه ،واشنگتن دیگر هیچ معافیت تحریمی
جدیدی به کشورهایی که پیش از این دارای
معافیت بــرای خرید نفت از ایــران بودند
اعطانخواهدکرد».
مقامــات امریکایــی ادعــا کردهانــد کــه
اختــال در بازار نفت بــه دو دلیل حداقلی
خواهد بود؛ اول اینکه در حال حاضر عرضه
بیش از تقاضا است و دوم اینکه کشورهای
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی
و دیگــر متحــدان امریکا متعهد بــه ایجاد
تعــادل در بازار نفت هســتند .اینکه چقدر
امکان جایگزینی نفت امریکا و کشــورهای
عربــی بــا نفــت ایــران وجــود دارد ،هنــوز
مشخص نیســت اما مقامات وزارت نفت
ایران میگویند که صادرات نفت خام ایران
بــدون معافیتهــای امریــکا نیز بــه صفر
نخواهــد رســید .در ایــن باره چنــدی پیش
بیــژن زنگنه وزیر نفت نیز در پاســخ به این
ســؤال «ایران» که آیا بــدون معافیتهای
نفتــی امریــکا صــادرات نفــت خــام ایران
صفــر خواهد شــد ،گفــت« :به هیــچ وجه،

پول ملی ایران در عصر ساسانی ،معتبرترین ارز آسیا بود

تورج دریایی ،اســتاد دانشــگاه آکســفورد میگویــد :ارزش پول ملــی ایران در
عصر ساســانی بــه حدی باال بود که از چین تا مدیترانــه ،براحتی بهعنوان ارز
معتبر مبادله میشــد .وی همچنین معتقد است که عصر ساسانیان ،دوران
ثبــات اقتصــادی و طوالنی در حوزه تمدن ایرانشــهری بود .اســتاد دانشــگاه
کالیفرنیا و رئیس مرکز مطالعات ســاموئل جردن و دانشــنامه ساســانیکا در
توگــو بــا ایلنا درباره وضعیــت اقتصادی در دوره ساســانیان میگوید :در
گف 
مجموع میتوان گفت که اقتصاد ساســانیان ،بر تجارت گســترده و محوریت
ترانزیتی در شــرق و غرب اســتوار بود و کاالهای اســتراتژیک و بســیار مهمی
نظیر ابریشــم ،ادویهجات ،خشکبار ،ماهی و سایر کاالهای کشاورزی عالوه بر
تولید و توزیع گســترده در ایران ،در سیستم یکپارچه حملونقل بینالمللی،
با محوریت جاده ابریشم ،فعال بود .یکی از دالیل ثبات این سلسله به مدت
نزدیــک به نیم هزاره ،همین ثبــات و رونق اقتصادی پایدار بود که دیرزمانی
بهطول انجامید .البته این مورد را در قبال اشکانیان نیز میتوان توصیف کرد.
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ایران بدون معافیتهای نفتی امریکا هم
به صــادرات نفت خود ادامــه خواهد داد و
تمام توانمان را در این مسیر به کار خواهیم
گرفت».
ëëایراناعتباریبرایمعافیتهایاعطایی
قائلنبود
ســیدعباس موسوی ســخنگوی وزارت
امور خارجه کشورمان با اشاره به اقدام اخیر
امریکا در زمینه تحریمهای نفتی گفت :با
توجه به غیرقانونی بودن اصل تحریمهای
مــورد نظر ،جمهوری اســامی ایران اصوالً
ارزش و اعتبــاری بــرای معافیتهــای
اعطایی بر تحریمها قائل نبوده و نیست.
او در ارتبــاط بــا بیانیــه اخیر کاخ ســفید
مبنــی بــر عــدم تمدیــد معافیــت بــرای
خریــداران نفــت ایــران اظهــار کرد :بــا این
حال ،با توجه به تأثیرات منفی عملی این
تحریمهــا و احتمــال افزایــش ایــن اثرات
منفی با عــدم تمدید معافیتهــا ،وزارت
امــور خارجــه امــروز بــه صورت مســتمر با
تمامی نهادهای ذیربط داخلی در تماس
بودهونیزرایزنیهایفشردهایبابسیاریاز
شرکای خارجی اعم از اروپایی ،بینالمللی
و همسایگان صورت داده است .نتیجه این
تماس ها و رایزنیهای داخلی و خارجی به
مراجععالیتصمیمگیریمنعکسشدهو
بــزودی تصمیم مقتضی در این خصوص
اتخاذ و اعالم خواهد شد.
ëëواکنشهــای بینالمللــی بــه اتمــام
معافیتها
هرچند که امریکا میخواهد با استفاده
از این فشــارها ایــران را به پای میــز مذاکره
بکشاند ،اما در عمل در حال تهدید تعادل
عرضــه و تقاضــا در بــازار نفــت ،فشــار بــه
اقتصاد شرکای اســتراتژیک خود در آسیا و
باال رفتن قیمتها و شکلگیری نارضایتی
در مصرف کنندگان انرژی بویژه شهروندان
خود نیز هست .بهطوری که اعالم این خبر
بــا واکنشهای متعددی در ســطح جهان
مواجهشد.پایاندادنبهاینمعافیتهای
شش ماهه ،بیشترین تأثیر منفی را بر چین
و هنــد ،بزرگتریــن خریــداران نفــت ایــران
خواهدگذاشت.
از این رو مولــود چاوشاوغلو ،وزیر امور
خارجــه ترکیــه در واکنش بــه این تصمیم
امریکا در توییتی نوشت« :تصمیم آمریکا
بــرای اتمــام معافیتهای نفتی ایــران نه
تنهــا بــه حفــظ صلــح و ثبــات خاورمیانه
کمکی نمیکند ،بلکه به مردم ایران آسیب
میزنــد .ترکیــه تحریمهــای یکجانبــه و
تحمیــل چگونگــی روابــط یــک کشــور بــا
همسایهاش را قبول ندارد».
گنــگ شــوانگ ،ســخنگوی وزارت
خارجــه چیــن نیزاعــام کرد که این کشــور
بــا تحریمهای یکجانبه امریــکا علیه ایران
مخالــف اســت و همکاریهــای دوجانبــه
چین با ایران مطابــق با قوانین بینالملل
ادامــه دارد .با این وجود او در این باره که آیا
پکن به خواســت واشنگتن مبنی بر توقف
واردات نفــت از ایــران عمــل خواهد کرد یا
خیر،پاسخینداد.
دونــگ شــیوچنگ ،مدیــر تحقیقــات
سیاســت انــرژی در دانشــگاه بینالمللــی
تجارت و اقتصاد پکن بر این باور اســت که
احتمــاالً شــرکتهای چینــی واردات خود
را از ایــران کاهــش میدهنــد تا ســطحی از
سازگاری خود را با این تصمیم نشان دهند.
اما «غیرممکن است که چین واردات نفت

ایران بازار اروپا را حفظ کرد
گــروه اقتصــادی 9.5 :میلیــارد یــورو؛
عــددی اســت کــه میــزان صــادرات
ایران به اتحادیه اروپا را در سال 2018
نشــان میدهد .این در حالی است که
عــراق در همیــن ســال  16.5میلیــارد
یورو صادرات به اروپا داشــته است .به
همین ترتیب اگرچه ایران بازار خود را
در اروپا حفظ کرده اســت اما برخی از
رقیبان منطقهای توانستهاند که جای
ایران را در بازار اتحادیه اروپا بگیرند.

بــر اســاس آمارهــای کمیســیون
اروپــا ،ارزش صــادرات کاالیــی ایــران
بــه اتحادیــه در ســال  ،2018حــدود
 9.5میلیــارد یــورو بوده که نســبت به
ســال  2017تقریبــاً  6درصــد کاهــش
یافته اســت .رونــد صادرات ایــران به
اتحادیــه اروپا طی ســالهای  2007تا
 2018نیز با وجود نوســانی که داشــته،
در مجموع با کاهش حدود  5میلیارد
یورویی طی  12سال همراه بوده است.

CNN

معــاون ســاخت و توســعه آزادراههــا شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای
حملونقل کشــور آخرین مهلت پرداخت عوارض الکترونیکی را تا هفت روز
دیگر اعالم کرد و گفت :رانندگانی که عوارض الکترونیکی را تا دهم اردیبهشت
پرداخــت نکننــد 30 ،هزار تومان جریمه میشــوند« .حســین میرشــفیع» در
توگو با ایرنا اظهار داشت :طبق اعالم قبلی قرار شد از تاریخ  28اسفن دماه
گف 
ســال گذشــته عوارض عبــور از چهــار آزادراه تهران-قم ،تهران-ســاوه ،کرج-
قزوین و قزوین-زنجان به صورت الکترونیکی دریافت شود .وی با بیان اینکه
تعدادی از رانندگان اعتراض دارند که بدون عبور از این آزادراهها پیامک برای
پرداخت عوارض ارســال شده اســت ،گفت :احتمال بروز خطا وجود دارد اما
طبق بررســیها احتمال بروز خطا کمتر از یک درصد است .معاون ساخت و
توسعه آزادراهها شرکت ساخت افزود :گویا تعدادی مالک خودرو بدون اینکه
از این چهار آزادراه ترددی داشــته باشــند پیامک پرداخت عوارض را دریافت
کردهانــد کــه این افراد میتواننــد اعتراض خود را همراه با ثبت شــماره پالک
خودرو به شماره  100001531پیامک کنند.
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خود را از ایران متوقف کند زیرا چنین کاری
بــا سیاســتهای بلندمــدت پکــن تطابق
نــدارد ».چین در مذاکرات ســخت تجاری
بــا امریــکا قــرار دارد و ایــن اقــدام امریــکا
بــرای چین یــک عالمت منفی اســت .کره
جنوبی ،متحد نزدیک امریکا و از خریداران
اصلی نفت ایران هنوز واکنشــی رسمی به
این خبر نداشــته اســت .با ایــن وجود کیم
جائه-کیونگ از مؤسسه اقتصاد انرژی کره

میگوید کــه پایــان دادن به ایــن معافیت
«بــرای کــره جنوبی مشــکل آفرین اســت؛
بویژه اگر ســئول نتواند میعاناتــی به ارزانی
تولیدات ایران برای بخش پتروشیمی خود
فراهمکند».
ژاپــن ،دیگــر متحــد نزدیــک امریــکا و
از خریــداران ســنتی نفــت ایــران نیــز هنوز
اعالمیــه رســمی منتشــر نکــرده اســت اما
تاکایوکینوگامی،رئیسشرکتملینفت،

گاز و فلــزات ژاپــن ( )JOGMECاعالم کرد
که پایان دادن به سیاست لغو معافیتها
«سیاســت خوبــی از ســوی آقــای ترامــپ
نخواهد بود» .نوامبر ســال گذشــته ،وزارت
خارجه امریکا معافیتهای  180روز های را
به  8کشــور خریدار نفت و میعانــات ایران
ارائــه کــرده بود تــا در این فاصله بــه دنبال
منابــع جایگزین غیــر از نفت ایران باشــد.
آخریــن آمــار منابــع ثانویــه اوپــک نشــان

امریکا از تحریم ایران زیان خواهد کرد

ســیدمهدی حســینی کارشــناس
برجســته حوزه انــرژی دربــاره اتمام
گفت وگو
دوره معافیتهای  8مشــتری نفتی
ایران یعنی چین ،هنــد ،ژاپن ،کره جنوبی ،ترکیه ،تایوان،
یونان و ایتالیا به چند سؤال خبرنگار ما پاسخ داد.
ëëآیا صادرات نفت ایران در نبود معافیتهای نفتی صفر
خواهد شد؟
خیر .در نهایت ممکن اســت که گرفتاریهایی در این
زمینــه برای ما اجرا شــود ،اما اینطور نیســت که صادرات
نفــت کشــورمان صفــر شــود .حتــی در شــرایطی هــم که
تحریم ســازمان ملل داشتیم ،صادرات نفت ایران ادامه
یافت .ادامه دادن صادرات ،کامالً اجرایی است و میتوان
به آن عمل کرد.
ëëآیا امریکا تــوان جایگزینــی نفت خود را بــه جای نفت
ایران دارد؟
امریکا تصمیم گرفته است که فشار به ایران را حداکثر
کنــد .موضــوع جدیــدی نیســت .بارها اعــام کــرده که از
طریــق این تحریمها میخواهد ایــران را پای میز مذاکره
بیاورد .اما پارامترهای دیگری در این زمینه وجود دارد که
نبایــد نادیده گرفت .امریکا تــوان و ظرفیت تولید واقعی
برای جایگزینی نفت ایران را ندارد .مقامات امریکا اخیراً
در یکــی از مصاحبههــا اعالم کرده بودند کــه برای خارج
کردن نفــت ایران  6میلیون بشــکه از ذخایر اســتراتژیک
خــود را به بازار وارد میکنند .باالخره این راه حلی اســت
که در کنار عرضه بیشتر نفت رقبای ایران به بازار ،بخشی
از کمبــود نفت ایــران را جبران میکنــد و اجازه نمیدهد
کــه قیمــت نفــت بــاال بــرود .ولــی بــه صــورت درازمدت
نمیتواند ادامه پیدا کند .ذخایر استراتژیک معموالً نباید
دســت بخورد و وقتی دســت خورد ،باید جایگزین شــود.
بویژه آنکه بهار فصل ذخیرهســازی اســت ،نه برداشــت.
کاهش ذخایر خود باعث افزایش قیمتها میشود .این
پیچیدگیها ،مشکالتی است که امریکا با آن روبهروست.
ëëعربستان و امارات چطور؟
ایــن ادعای توان افزایــش تولید عربســتان و امارات به
میزان صادرات ایران نیز یک بلوف است .همیشه گفتهام
که عربستان این چنین ظرفیت مازادی را به صورت دائمی
ندارد .یک بلوف سیاســی برای امتیازگیری از امریکاســت.
تولیــد واقعــی نفــت خــام عربســتان در اوج خود بــه 10.4
میلیون بشکه در روز رسید و به سرعت افت کرد .اما تولید
این کشورها برای جایگزینی باید پایدار باشد .بعید میدانم

بــر اســاس بررســی اتــاق بازرگانی
تهــران از آمارهــای کمیســیون اروپــا،
همچنیــن ایــران در فاصله ســالهای
 ۲۰۰۷تــا  ۲۰۱۸میــادی در مجموع با
کاهش پنج میلیــارد یورویی صادرات
خــود بــه اتحادیــه اروپــا مواجه شــده
اســت .بــا وجــود آنکــه ایران توانســته
در شــرایط تحریــم و محدودیتهای
اقتصادی بازار خود را در اتحادیه اروپا
حفــظ کند اما به نظر میرســد ،عامل

که عربستان و امارات تواناییاش را داشته باشند.
ëëآیا کشور دیگری به دنبال تصاحب بازار ایران است؟
بله ،روســیه ،عراق و کویت نیز رقبای ایران در بازار نفت
هستند و احتماالً از فرصت ایجاد شده استفاده خواهند کرد.
ëëفکر میکنید که قیمت نفت خام در نتیجه تحریم ایران
دوباره  100دالر خواهد شد؟
خیــر .ترامپ مانع از این افزایش قیمت خواهد شــد.
چراکــه انتخابــات  2020ریاســت جمهوری امریــکا در راه
اســت و جامعــه امریــکا حساســیت شــدیدی بــه قیمت
فرآوردههــا در پمپ بنزینها دارد .اگر قیمت حاملهای
انرژی از جمله بنزین و نفت گاز به باالتر از  3.5دالر برای
هر گالن در پمپ بنزینها برسد ترامپ در دور بعدی رأی
نمــیآورد .پس باید ســعی کنــد که قیمتهــا را متعادل
نگه دارد .هرچند که سیاســتهای امریکا در حوزه انرژی
از نفــت گران حمایــت میکند .امریــکا از  5منطقه نفت
شــیل تولید میکند که اگر قیمت نفت خــام در بازارهای
بینالمللــی باالتر از  70دالر باشــد تولیــد آن برای بخش
خصوصــی صرفــه اقتصادی خواهــد داشــت .در کمتر از
ایــن رقــم تولید نفــت غیرمتعــارف امریکا که بیــش از 7
میلیون بشکه از تولید این کشور را تشکیل میدهد ،صرفه
اقتصادی نخواهد داشت.
ëëتوافقاوپکپالسپشتوانهحذفنفتایرانازبازارنیست؟
اعالم میشــود که اوپک و متحدانش نظیر روسیه 1.2
میلیون بشکه در روز از بازار خارج کردهاند .محوریت این
توافــق را عربســتان دارد .امــا معتقدم که عربســتان هم
نه بــه خاطر اوپک پالس ،بلکه به صــورت فنی تولیدش
کاهــش پیــدا کــرده اســت .عربســتان زمانــی هرچــه کــه
توانست اســتخراج کرد ،بعد توان تولیدش کاهش یافت
و حــاال منــت آن را ســر اوپک پالس گذاشــته اســت .فکر
نمیکنــم ظرفیت تولیــد اوپک پالس تفــاوت چندانی با
حال حاضر داشته باشد.

نگرانکننده در این فرآیند ،گســترش
حضور دیگر کشورهای منطقه در بازار
اروپــا و بــه نوعــی جایگزینــی کاالهای
ایرانــی بــا محصــوالت آنهاســت .بــر
اساس آمارهای منتشر شده ،عراق که
در سال  ۲۰۰۷حدوداً معادل نیمی از
ارزش صادراتــی کاالهــای ایرانی را به
اروپا صادر میکرد ،در جدیدترین آمار
با حدود  ۱۶.۴میلیــارد یورو صادرات،
 ۱.۵برابر ایران به اروپا صادرات داشته

اســت .عربستان ســعودی نیز از ۲۰۱۶
بــار دیگــر منحنــی صادراتی خــود به
اروپا را مثبت کرده و با رسیدن به عدد
 ۳۱میلیارد یورو بیش از سه برابر ایران
صادرات داشته است.
براســاس بررســیهای انجام شده
از ســوی اتــاق بازرگانــی تهــران ،دیگر
رقیــب اقتصــادی ایــران در منطقــه
نیز ترکیه اســت که در ســالهای اخیر
میــزان صادرات خود بــه اروپا را بیش

میدهــد که ایــران در ماه مــارس بیش از 2
میلیــون و  600هزار بشــکه در روز صادرات
نفــت خام داشــته کــه اگر تنهــا این آمــار را
مالک قــرار دهیم بازهم کشــورهای عضو
اوپک تــوان جایگزینی نفت خــام تولیدی
ایران را در بازار نخواهند داشــت .بخشی از
این تولید در داخل کشــور مصرف میشود
امــا روزانه بیش از یک میلیون بشــکه از آن
صادر میشــود .این درحالی است که مازاد
ظرفیت تولید پایدار تمام کشورهای جهان
یک میلیون بشکه در روز نخواهد بود.
ëëماهوادارمردمایرانهستیم!
علیرغماینکهتحریمهایامریکاباعث
آسیب مستقیم به مردم عادی ایران شده
اســت ،مقامات امریکایی ادعا میکنند که
این تحریمها مردم را هدف نگرفته است.
واشنگتن پست نوشته است« :مایک پمپئو
اخیراًدریکنشستمحرمانهاعترافکرده
اســت که هیچ تضمینی وجود ندارد مردم
عادی در این زمینه آسیب نبینند».
اما وزیر امور خارجه امریکا روز گذشــته
در این باره اظهار نظر دیگری کرد .او گفت:
«میخواهم مردم ایران بدانند در کنارشان
هستیم و اجازه نمیدهیم سرکوبگران آرام
بگیرنــد .امیدواریــم زندگــی بهتــری برای
شــهروندان ایــران شــکل بگیرد .ما هــوادار
مــردم ایران هســتیم نه هــوادار یــک گروه
خاص در خارج از ایران همچون مجاهدین
خلق(منافقین).اینسیاستدولتامریکا
است .اگر رهبران ایران حمله کنند ،امریکا
پاســخ جــدی خواهــد داد .بنابرایــن بــرای
حفــظ منافــع امریکا در شــیوهای درســت
پاســخ خواهیــم داد .مــا  12شــرط مطــرح
کردهایــم ،اگر انجام شــود میتوانند به میز
مذاکرهبیایند».
پمپئو همچنین اظهار کرد 40« :درصد
درآمد ایران از نفت است .پیش از بازگشت
تحریمها ،ایران در ســال حدود  50میلیارد
دالر درآمد داشــت اما امروز برآوردهای ما
نشــان میدهد که بیش از  10میلیــارد دالر
کاهش درآمد داشــته اســت .فعالیتهای
ایران را رصد خواهیم کرد و به سود کشوری
نیست که خرید نفت از ایران را ادامه دهند.
البته میخواهیم مطمئن شویم که بازارها
در ثبات باشند».
او افزود« :با شــرکا و کشــورهای خریدار
عمــده نفت ایــران صحبــت کردیم کــه از
نفت خام ایران دور شوند .با تولید کنندگان
بزرگ نفتــی مذاکره کردهایم تــا بازار نفت
جهــان کمبود نداشــته باشــند .عربســتان
ســعودی و امارات متحــده عربی تضمین
کردهانــد که بازار نفــت را جبران کنند .خود
امریکا هم به عنوان یک تولید کننده عمده
نفت است .میتوانم تایید کنم که هرکدام
از کشــورهای تولیدکننده نفت با مشتریان
ســابق ایــران کار میکنند تا آنهــا را از نفت
خامایرانبینیازکنند».
وزیــر خارجــه امریکا با اشــاره بــه تولید
نفت خــام ایاالت متحــده و افزایش تولید
آن ،اضافــه کــرد« :وزارت انــرژی نشــان
میدهــد کــه تولید نفت ما بیشــتر از ســال
 2017شــده اســت در نتیجه هدف ما در به
صفر رســاندن صادرات نفــت ایران جدی
است».
او مدعی ایجاد ائتالف بزرگ علیه ایران
شدو ادامه داد«:اسرائیلوبرخیکشورهای
عربی به ما پیوســتهاند .کشــورهای اروپایی
هم در این باره با ما همراهی خواهند کرد».

از  ۱.۶برابــر کرده و به عدد  ۷۶میلیارد
یورو رســیده اســت .از نظر تراز تجاری
نیــز وضعیــت ایــران چنــدان مثبــت
نیســت .ایران در ســال  ،۲۰۱۸حدود ۹
میلیارد یورو واردات از اتحادیه اروپا به
ی اش مثبت
ثبت رســانده و تراز تجار 
نیــم میلیارد یــورو بوده اســت .این در
حالی اســت که تــراز تجاری عــراق به
اتحادیه اروپا مثبت  ۱۲.۷میلیارد یورو
بوده است.

