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ب��ازار نف��ت در روزه��ای اخیر ب��ا التهاب های 
بسیاری همراه شده به گونه ای که به گفته بسیاری 
از ناظران اقتصادی این وضعیت می تواند زمینه ساز 
نفت باالی 70 دالر برای مدتی طوالنی باشد. ماجرا 
از آنجا آغاز شد که آمریکا اعالم کرد معافیت تحریم 
خریداران نفت از ایران را که ش��امل 8 کشور اصلی 
مصرف کننده نفت می ش��ود را تمدید نخواهد کرد. 
این اقدام آمریکا با واکنش ها و مخالفت های گسترده 
جهانی درحالی مواجه ش��د و حت��ی پوتین درباره 
سرنوشت بازار نفت بدون ایران هشدار داد که برخی 
از کشورهای منطقه ادعای همراهی با آمریکا و حتی 
تامین کس��ری نفت ایران را مطرح کردند. امارات و 
عربستان با ادعای داشتن ظرفیت عظیم تولید نفت 
به اس��تقبال اقدام ضدایران��ی آمریکا رفتند و حتی 
تالش های دیپلماتیک نیز ب��رای تحقق آن صورت 
داده ان��د که نمود آن را در قبال هند و کش��ورهای 
شرق آسیا می توان مشاهده کرد. این اقدام امارات و 
عربستان که برآمده از خوش خیالی حاکمان جوان 
آنها یعنی بن سلمان و بن زائد )ولیعدهای عربستان و 
امارات( برای جلب رضایت آمریکا جهت رسیدن به 
پادشاهی است در حالی صورت می گیرد که در باب 

آن چند نکته مهم قابل توجه است.
نخست آنکه جهانیان اذعان دارند که ایران به 
عنوان یکی از 10 کش��ور اصل��ی تولیدکننده نفت 
قابل حذف ش��دن از س��اختار انرژی جهان نیست 
و هیچ کش��وری توان جبران کس��ری نفت آنها را 
بازار جهانی ندارد عربس��تان و امارات هر چند که 
وی ؟؟؟ دارای منابع نفت قابل توجه هستند اما در 
عمل برای بلندمدت ت��وان تولید نفت در حجمی 
بیش��تر از میزان کنونی را ندارند آنها همچنین از 
قیمت نف��ت کنونی رضایت ندارند و خواس��تار بر 
افزایش آن هس��تند در حالی که مصرف کنندگان 
نفت وضع موجود را مطلوب دانسته اند. هزینه های 
امارات و عربس��تان در داخ��ل و نیز جنگ یمن و 
حمایت از تروریس��م چنان باالست که نمی توانند 
با قیم��ت کنونی نفت ادامه فعالیت دهند و لذا در 

بلندمدت توان همراهی با طرح آمریکا را ندارند.
 نکته مه��م آنکه ونزوئال نیز از س��وی آمریکا 
تحریم نفتی است و این امر بر التهاب نفت جهانی 
می افزاید وضعیتی ک��ه مصرفکنندگان نفت آن را 
برنمی تابن��د و در مقابل آن ق��رار خواهد گرفت به 
ویژه اینکه امارات و عربستان توان جبران همزمان 

کسری نفت ایران و ونزوئال را ندارند.
 نکت��ه دیگر تف��اوت نفت ایران و عربس��تان 
است به گونه ای که بسیاری تاکید دارند عربستان 
و امارات در ص��ورت توان تولید نف��ت نمی توانند 
مش��ابه کیفیت نفت ایران را تولید کنند در حالی 
که پاالیشگاه ها و مراکز صنعتی بسیاری از کشورها 
صرفا براساس کیفیت نفت ایران فعالیت می کنند 

و آنها توان جایگزین سازی به جای آن را ندارند.
دوم آنکه واقعی��ت دیگری که در بازار نفت باید 
مورد توجه باشد واقعیت جغرافیایی است انتقال انرژی 
جهان است. امارات و عربستان دو محور برای صادرات 
نف��ت دارند. یا باید از حوزه خلیج فارس صورت گیرد 
و یا از طریق دریای س��رخ. براساس آمارها عربستان 
توانسته بخش��ی از نفت خود را از دریای سرخ صادر 
نماید و امارات نیز در حدود یک میلیون بشکه نفت را 

از طریق خط لوله منتقل می کند.
این اقدامات در حالی ص��ورت می گیرد که در 
حوزه دریای سرخ اکنون بحران های بسیاری در این 
منطقه وجود دارد که تح��والت یمن و بحران های 
امنیتی در حوزه دریای سرخ عمال صادرات گسترده 
نفت از این منطقه را در ابهام قرار می دهد. درحوزه 
خلیج فارس نیز این اصل اساس��ی وجود دارد که یا 

همه نفت صادر می کنند تا هیچ کشوری.
 ب��ه هرحال اق��دام آمریکا علیه ای��ران یعنی 
تروریسم اقتصادی و نوعی اعالن جنگ اقتصادی و 
لذا بر طبق قوانین و عرف جهانی هر کشوری که با 
آمریکا همراهی کند هم در ردیف این کش��ور قرار 
می گیرد و ایران حق پاس��خ گوی��ی به آن را دارد. 
جمهوری اس��المی همواره برای امنیت ترانزیت از 
هرمز تالش کرده و حفظ منافع کشورهای منطقه 
و سایر کشورها را در کنار منافع خود مهم دانسته 
اس��ت اما این روند تا زمانی است که اعالن جنگ 

علیه منافع ایران صورت نگرفته باشد. 
در این ش��رایط امارات و عربستان نباید امید 
داش��ته باش��ند که هم همراهی آمری��کا را انجام 
دهند و هم همچون گذش��ته به تحق��ق منافع از 
تنگه هرمز برخوردار ش��وند. حداقل واکنش حقه 
ایران در قبال همراهی آنها با آمریکا اقدام در تنگه 
هرمز است که براساس قوانین بین المللی نیز حق 

اجرای چنین اقدامی برایش محفوظ است. 
سوم آنکه امارات و عربستان در حالی به منابع 
انرژی خ��ود تاکید و ادعای توان ب��اال برای تامین 
نیازهای جهانی را دارند که نوع نگاه جهانیان به این 
کشورها کامال متفاوت است. در کنار آگاهی جهانی 
از ناتوانی فنی این کشورها، چند نکته مهم دیگر در 

کارنامه آنها برای جهانیان حائز اهمیت است. 
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ازجنسشکوفایی

 واکنش بازار جهانی به تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران
غیرقابل پیش بینی است

رئیس جمهوری روس��یه با اش��اره به اینکه واکنش بازار انرژی جهانی به تحریم های 
نفتی آمریکا علیه ایران غیرقابل پیش بینی خواهد بود، ابراز امیدواری کرد چنین وضعیتی 

پیش نیاید که الزم شود تا جایگزینی برای حجم صادرات نفتی ایران پیدا شود.
والدیمی��ر پوتی��ن اعالم کرد ک��ه نمی تواند تصور کند که ب��ازار انرژی جهانی چه 
واکنشی به تصمیم آمریکا درباره تشدید تحریم های نفتی علیه ایران نشان خواهد داد. 

به گفته وی، این واکنش کاماًل غیرقابل پیش بینی خواهد بود.
پوتین در پایان س��فرش به پکن در پاس��خ به سؤال خبرنگاران، گفت: »اگر اشتباه 
نکنم، تصمیمات ایاالت متحده درباره اعمال تحریم های مختلف علیه ایران می بایست 
در اوایل ماه مه مورد اجرا گذاش��ته شود. من واقعاً نمی توانم تصور کنم که بازار انرژی 
جهانی به این رویداد چه واکنش��ی نش��ان خواهد داد. ما دارای توافقاتی در چارچوب 

سازمان اوپک هستیم و به اجرای آنها پایبند خواهیم بود«.
رئیس جمهوری روس��یه با یادآوری اینکه همه شرکت کنندگان در توافقات اوپک+ 
قصد دارند تا به توافقات انجام شده پایبند باشند، افزود: »بسیار سخت است بتوان گفت 
که چه اتفاقی در بازار جهانی انرژی خواهد افتاد«. وی افزود که در دیدار با "شی جین 
پینگ" رئیس جمهوری چین درباره مس��ائل مربوط به ایران، از جمله مس��ئله صادرات 
نفت این کشور، صحبتی نکرده است. وی در پاسخ به سؤالی در این باره گفت: »خیر ما 
به همراه رئیس جمهور "شی جین پینگ" به بررسی مسائل مربوط به همکاری های خود 

با ایران نپرداختیم و به طور کلی مسائل مربوط به نفت را مورد بررسی قرار نداده ایم«.
رئیس جمهوری روس��یه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا کشورش حاضر است 
بعد از به اجرا درآمدن تحریم های آمریکا، جایگزین ارس��ال نفت ایران به چین باش��د، 
توضیح داد: »به طور کلی مس��کو آمادگی برطرف کردن نیازهای چین و دیگر شرکای 
خود در جهان را دارد. روس��یه، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان اس��ت 
و میزان اس��تخراج نفت این کشور 11.5 میلیون بشکه در شبانه روز است و قادر است 

حتی میزان تولید خود را از این هم بیشتر افزایش دهد«.
پوتین در عین حال در تفسیر سخنان "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری آمریکا که 
گفته است توانسته عربستان سعودی را متقاعد سازد تا استخراج نفت خود را افزایش 
دهد، ابراز امیدواری کرد که چنین وضعیتی اصاًل پیش نیاید که الزم شود تا جایگزینی 

تسنیم برای حجم صادرات نفتی ایران به بازار جهانی پیدا شود. 

پیشنهادهای دو وزارتخانه برای رونق تولید و رفع مشکالت تصویب شد
سی و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز شنبه به ریاست رئیس 

جمهور و با حضور رؤسای قوه مقننه و قضائیه و دیگر اعضا تشکیل شد.
در این جلسه، به دنبال ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اقدامات 
کارگروه های استانی و ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، پیشنهادهای مشترک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت کش��ور، در جهت رونق تولید و رفع مش��کالت بنگاه های 
صنعتی و تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از بندهای آن به تصویب رسید.

بر اس��اس این مصوب��ه، به منظور تقویت بنی��ه مالی بنگاه هایی ک��ه طرح احیا و 
ساماندهی مالی آنها به تأیید کارگروه استانی و ستاد ملی تسهیل رسیده باشد و توان 
پرداخت یکباره مالیات متعلقه را نداشته باشند، این بنگاه ها می توانند از امکان تقسیط 

5 ساله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی برخوردار شوند.
همچنین پیش��نهاد تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات، به منظور حمایت از 
توس��عه صادرات کش��ور مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. وزارت نفت نیز، گزارشی از 
صادرات نفت کشور ارائه نمود و شورای عالی، شیوه های تداوم تولید و صادرات نفت و 

ابزارهای گوناگون تأمین مالی و کاهش ریسک را بررسی کرد.

توضیحات دادستان زاهدان در رابطه با قتل استاد دانشگاه علوم پزشکی
دادستان عمومی و انقالب مرکز سیستان و بلوچستان در ارتباط با انتشار خبری مبنی بر 
قتل یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی زابل توسط افراد ناشناس، گفت: در این رابطه موضوع 

ترور منتفی است و فعال پیش بینی بر این است که موضوع اختالفات خانوادگی بوده است.
حجت االس��الم و المس��لمین موحدی راد ادامه داد: این خانم در زمان تیراندازی در 
خودرو تنها نبوده و همسر وی راننده خودرو بوده است که توسط یک موتورسیکلت به وی 
میزان تیراندازی می شود. تحقیقات تا مشخص شدن علت دقیق موضوع ادامه دارد. 
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وزیربهداشتودرمان:

طرحتحولسالمت
بهدرستیاجرانشد
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عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس:

مشکالتاقتصادی
ربطیبهتحریمندارد

3

سعید قاسمی هر چقدر بزرگ باشد و هر چقدر خدمت کرده 
باشد اظهاراتی که درباره سوء استفاده از لباس هالل احمر 

داشت آن هم در شرایطی که دشمن همین اتهام را به 
جمهوری اسالمی زده و به همین بهانه حساب هالل احمر را 

مسدود کرده است گل به خودی تلقی می شود

برخوردباگزافهگواصالحطلبواصولگرانمیشناسد

گلبهخودیهاییکه
مدعیانانقالبمیزنند!

صفحه 3

رئیسدستگاهقضاتأکیدکرد

رسیدگیخارجازنوبتبهپروندههاییکه
قلوبمردمراجریحهدارمیکند

انتشار آرا به اتقان آن کمک می کند

برگزاریبیستوچهارمینشنبهاعتراضاتضدسرمایهداریدرفرانسه

حربه مالیاتی ماکرون 
نقش برآب شد
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