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فوربس گزارش داد؛
 اینستکس، راه اروپا برای 

دور زدن تحریم ها

فوربس در گزارشی اینستکس را راهی برای 
دور زدن تحریم ها دانست و نوشت: اگر کشورهای 
دیگر مانند چین و روســیه به اینستکس ملحق 
شوند و اینســتکس بتواند امکان تجارت نفت را 
فراهم کند، در این حالت آمریکا در اعمال فشار بر 

ایران تنها خواهد شد. 
به گزارش ایلنا به نقــل از فوربس، راه اندازی 
اینستکس راهی برای اروپاســت تا تحریم های 
آمریکا علیه ایــران را دور بزند.  اینســتکس به 
احتمــال زیــاد تجارت توســط شــرکت های 
کوچک تر بویژه تولیدات مرتبــط با مواد غذایی 
و دارو را تسهیل خواهد کرد. دولت های اروپایی 
برای تشویق شرکت ها در استفاده از اینستکس 
در تجارت با ایران راهکارهایــی را پیدا کرده اند.  
اینستکس از ســوی دولت های آلمان، انگلیس 
و فرانســه حمایت می شــود. آمریکا فشــار به 
شــرکت هایی که دولت هایشــان از اینستکس 

حمایت می کنند را کاری سخت می داند.  
هنوز به طور دقیق مشــخص نیست که سپر 
دیپلماتیکــی که این دولت هــای اروپایی برای 
حفاظت از شــرکت هایش در برابر آمریکا ایجاد 
کرده اســت، چقدر موثر خواهد بود. واشنگتن 
هنوز به اعالم اجرایی شــدن اینستکس واکنش 
نشان نداده اســت اما کاخ ســفید می تواند این 
سرپیچی اروپا را به عنوان یک اقدام غیردوستانه 

تلقی کند. 
این ســوال وجود دارد که آیا آمریکا می تواند 
دیگر کشــورها را به پیروی از سیاست های خود 
متقاعد ســازد در حالیکه آن کشــورها اساساً با 
موضع کاخ سفید در مورد برجام موافق نیستند؟ 
این حقیقت که به رغم اعمال دوباره تحریم های 
علیه ایران توســط آمریکا، اینستکس عملیاتی 
شده است، نشان می دهد حمایت اندکی در میان 
اروپایی ها از دشمنی واشنگتن علیه ایران وجود 
دارد. اگر کشورهای دیگر مانند چین و روسیه به 
اینستکس ملحق شوند و اینستکس بتواند امکان 
تجارت نفت را فراهم کند، در این حالت آمریکا در 

اعمال فشار بر ایران تنها خواهد شد.
    

ادامه تجارت ایران و آلمان 
به رغم فشار آمریکا

اتاق بازرگانی آلمان اعالم کرده اســت که 
در ماه هــای ژانویه تا آوریل میــزان مبادالت 
 این کشــور و ایران بــه ۵۲۹ میلیــون یورو 

رسیده است. 
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کشور 
های اروپایــی که بارها اقــدام آمریکا مبنی بر 
خروج از برجام به باد انتقاد گرفته اند، در صدد 
ایجاد ســازوکار مالی برای تامین منافع ایران 
و راضی نگه داشتن این کشــور برای بقای در 
برجام بود ه اند. ایران هیــچ گاه اقدامات اروپا را 

در این زمینه کافی ندانسته است. 
اتاق بازرگانی آلمان اعالم کرده اســت که 
در ماه هــای ژانویه تا آوریل میــزان مبادالت 
این کشور و ایران به ۵۲۹ میلیون یورو رسیده 
است. صادرات آلمان به ایران غالبا محصوالت 
صنعتی را با ســهم ۴۱ درصد شامل می شود. 
صنایع شــیمیایی با ۲۴ درصــد و همینطور 
صنایع غذایی ۱۳ درصد حجم این صادرات را 
تشکیل می دهد. بیشتر سهم صادرات ایران به 
آلمان را نیز مواد غذایی و منابع معدنی تشکیل 

می دهد. 
پنج ماه پیش اتحادیه اروپا طرح اینستکس 
را مطرح کرد که تجارت دارو و مواد غذایی آزاد 
بین ایران و اروپا را شامل می شد. ایران با ناکافی 
دانستن اینستکس خواستار اضافه شدن نفت به 
این برنامه مشترک شده است. ایران کشور های 
باقی مانده در برجام شامل فرانسه آلمان، چین، 
روسیه و بریتانیا را ملزم به تامین خواسته های 

دانسته است.

خبر اقتصادی
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یکصد و هفتاد و ششمین نشست 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک(، دیــروز در مقــر دائمی این 

سازمان در وین برگزار شد.
بر اســاس اعالم وزارت نفت، وزیر 
نفت کشورمان، دیروز در بدو ورود به 
هتل کوبورگ وین برای شرکت در این 
نشســت، در جمع خبرنگاران حاضر 
شد و گفت: یکجانبه گرایی گرفتاری 
اصلی اوپک در برهه کنونی است و این 
سازمان برای حفظ وحدت خود، باید با 

یکجانبه گرایی مقابله کند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت و در پاســخ 
به پرسشــی درباره اینکه آیــا ایران 
با تمدیــد توافق کاهــش تولید برای 
۹ ماه دیگر موافق اســت؟ گفت: من 
مشکلی با کاهش تولید ندارم؛ مشکل 
و گرفتاری اصلی اوپک در حال حاضر، 

یکجانبه گرایی است.
وی اضافه کــرد: اوپک به صحبت، 
مشورت و تصمیم گیری جمعی برای 
مسائل نیاز دارد؛ این روال اوپک نبوده 
است که یکی دو نفر خارج از اوپک توافق 
کنند و بر توافق خود در اوپک مهر تایید 
بزنند. این بزرگ ترین خطری است که 

اوپک با آن روبه روست.
وزیر نفت با بیــان اینکه اوپک ۱۴ 
عضو دارد و همه مسائل باید در جمع 
اوپکی ها بررسی و تصمیم گیری شود، 
تاکید کرد: اوپک باید به عنوان اوپک 
وجود داشته باشــد، اما االن به شدت 

تضعیف شده است.
زنگنه در پاســخ به این پرسش که 
چرا برای تمدید کاهش تولید، توافق 
در ژاپن انجام شد نه در وین؟ گفت: این 

سؤال من هم هست.
وی اظهار کرد: ما اینجا نیستیم تا 
تصمیم هایی را کــه در بیرون گرفته 
می شود، اجرا کنیم. معتقدم اگر اوپک 
می خواهد زنده بماند، باید تصمیماتش 
را در داخــل اوپک بگیرد، نــه اینکه 
دستورالعمل را از خارج اوپک دریافت 
کنــد. به گفتــه وزیر نفــت، در حال 
حاضر، فقــط یکجانبه گرایی ترامپ 
نیست که دنیا را تهدید می کند، بلکه 
برخــی یکجانبه گرایی هــای دیگر 
هم وجــود دارد. اوپک جایــی برای 
تصمیم گیری های جمعی است و فکر 
می کنم اعضای اوپک هــم در مقابل 

رویه ای غیر از این مقاومت می کنند.
 باید پول نفت به اینستکس 

واریز شود
زنگنه در پاسخ به پرسش دیگری 
درباره سازوکار اینستکس عنوان کرد: 
اگر اینستکس را به عنوان یک عملیات 
در نظر بگیرند، بدون واریز مطمئن پول 
به آن، یا با واریز ۳ یــا ۴ میلیون دالر یا 
یورو، این سازوکار پاسخگو نیست؛ باید 

پول نفت به آن واریز شود.
وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که 
آیا شما با تمدید ۱۲ ماهه توافق کاهش 
تولید هم موافق هستید؟، عنوان کرد: 
حتی اگر سه سال هم بخواهد تمدید 

شود، مشکلی نیســت، اما همان طور 
که قباًل هم گفتم، هــر وقت تحریم ها 
برداشته شود، تا هر میزانی که بتوانم 

نفت بفروشم، کوتاهی نخواهم کرد.
وی در پاســخ به پرسشــی مبنی 
بر اینکه آیا می خواهیــد اوپک درباره 
آمریکا و تحریم ها بیانیه بدهد، عنوان 
کرد: تحریم های ما در اوپک نیســت. 
بعضی اعضــای اوپــک می خواهند 
بگویند اوپک یک سازمان غیرسیاسی 
است، اما از اوپک به عنوان ابزار بزرگ 
ضد ایران و یک ابزار سیاسی استفاده 

می کنند.
چه کسی بیشترین سود را از 

تنش در منطقه می برد؟
زنگنه به پرسشــی درباره اینکه آیا 
ایران مســئولیت حمله ها در دریای 
عمان و تنگه هرمز را می پذیرد، اینگونه 
پاســخ داد: بایــد ببینیم چه کســی 
بیشترین ســود را از تنش های بیشتر 
در منطقه ما می برد. ما می خواهیم در 
وضعیتی صلح آمیز زندگی کنیم، اما 
آمریکا و برخی از کشورهای همسایه 
در خلیج فارس می خواهند به ما فشار 
وارد کنند. این ناعادالنه است، زیرا ما 
هیچ مشکلی با توافق جهانی که امضا 
کرده ایــم نداریم. آمریــکا توافق را به 
خطر انداخت و مــا می خواهیم همه 
قدرت های جهانی به توافقی که امضا 

کردیم، پایبند باشند.
زنگنه در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه آیا مالقاتی با وزیر انرژی روسیه 
خواهد داشــت، گفت: مشکلی برای 

دیدار با هیچکدام از وزرا ندارم.
وی در پاسخ به پرســش دیگری 
مبنی بر اینکه آیــا فکر می کنید دیگر 
وزرای اوپک هم نگرانی های شــما را 
دارنــد، گفت: نمی دانــم، اما این طور 

فکر می کنم.
زنگنه در پاســخ به پرسشی درباره 
اینکه آیا در حال حاضر به اروپا نفت می 

فروشید، گفت: به شکل رسمی؛ هیچ.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا 
انتظار دارید صادرات نفت به چین در 
ماه های آینده افزایش یابد، نیز یادآور 
شد: نمی توانم چیزی درباره تحریم ها 

بگویم.
طرح همکاری اوپک و غیراوپک 
در حال حاضر موضوعیت ندارد

زنگنــه در بخــش دیگــری 
از صحبت هــای خود، دربــاره طرح 
همکاری کشــورهای عضو و غیرعضو 
اوپک گفت: اساسنامه همکاری در این 
زمینه، یکی از مــوارد برنامه مذاکرات 
است که آن را رد می کنم. فکر می کنم 
اکنون زمان بحث درباره این نوع مسائل 
نیســت، زیرا زمانی کــه درون اوپک 
چالش های بســیار داریم، نمی توانیم 
به شکلی معنادار درباره همکاری های 
جدید میان اوپــک و غیراوپک بحث 
کنیم. بهتر است ابتدا همکاری میان 

اعضای اوپک را شکل دهیم.
وی در پاسخ به پرسش مجددی با 

این مضمون که آیا در آینده اساسنامه 
همــکاری اوپک و غیر اوپــک را امضا 
خواهید کرد، نیز اظهار داشــت: فکر 
نمی کنم اکنون زمان بحث درباره این 
مسئله باشد، زیرا پیش از هر چیز، اوپک 
باید اتحاد در داخل را ایجاد کند و این 
برای اعضای اوپک قابل قبول نیســت 
برخی اعضا بــا دیگر اعضــای اوپک 

بجنگند.
وزیر نفــت به این پرســش که آیا 
پیامی برای رئیــس جمهوری آمریکا 
دارید، گفــت: فکر می کنــم اگر آنها 
می خواهند چیزی را تغییر دهند، این 
است که باید به مردم و حکومت ایران 
احترام بگذارند. این بسیار مهم است. 
با افزایش فشار خیلی روشن است که 
ما موضع خود را تغییر نمی دهیم. بهتر 
اســت به مردم، رهبری و دولت ایران 
احترام بگذارند. به عنوان نخســتین 
گام قابل قبول، فکر می کنم الزم است 
تحریم های ضد ایران برداشــته شود 
و آنگاه تغییرات زیادی در شرایط رخ 

خواهد داد.
ایران اوپک را ترک نمی کند

زنگنه به پرســش یــک خبرنگار 
مبنی بر اینکه اگر این رویه ادامه یابد 
و عربستان و روســیه به طور یکجانبه 
سیاست اوپک را تعیین کنند، آیا ایران 
تهدید می کند که اوپک را ترک خواهد 
کرد؟، گفت: نه. ایــران اوپک را ترک 
نمی کند، اما بــاور دارم اوپک خواهد 
مرد. با این فرایندها، اوپک خواهد مرد.

وی در پاســخ به این پرســش که 
آیا شــما اصرار خواهید کرد اوپک در 
بیانیه خود، موضع گیری خاصی، مثاًل 
اظهارنظری درباره شــرایط سیاسی 
کند تا شــما آن را امضا کنید، گفت: 
موضع ما بسیار شــفاف است. قباًل هم 
به شما گفتم من هیچ مشکلی با تمدید 
توافق کاهش تولید یا کاهش بیشتر آن 
ندارم و نمی خواهم جلوی کاهش تولید 

گرفته شود.
زنگنه در پاســخ بــه اینکه چگونه 
می خواهید بــا یکجانبه گرایی مقابله 
کنید، گفت: این مأموریت من به تنهایی 
نیست. این مشکل اوپک به طور کلی 
اســت. این یکجانبه گرایی ها، کلیت 
اوپک را تهدید می کند، نه فقط ایران را. 
یکجانبه گرایی ضد ایران نیست، بلکه 

ضد موجودیت اوپک، اتحاد و همدلی 
اوپک است. من به دیگران می گویم و 
اطالع می دهم و فکر می کنم دیگران به 
خوبی این موضوع را درک می کنند. اما 

چگونگی آن، بستگی به بحث ها دارد.
وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که 
آیا با دیگر اعضای اوپک به جز عربستان 
اجماع دارید، عنوان کــرد: من هیچ 

مشکلی برای بحث با عربستان ندارم.
زنگنه همچنین در پاســخ به این 
پرســش که آیا می خواهید روســیه 
به طور رسمی به اوپک بپیوندد، گفت: 
ما هیچ درخواستی از روسیه دریافت 

نکرده ایم.
دیدار زنگنه با رئیس دوره ای 

اوپک و وزیر نفت ونزوئال
پیش از نشســت اوپــک در وین، 
رئیس دوره ای اوپک و وزیر نفت ونزوئال 
با بیژن زنگنه، وزیر نفت کشــورمان 

دیدار و گفت وگو کردند.
در این مالقات زنگنه درباره اهمیت 
و جایگاه اوپک نکاتی را مطرح و تاکید 
کرد که نمی شود برخی کشورها خارج 
از اوپک تصمیم گیری و آن را به اوپک 
تحمیل کنند و چنیــن رفتاری برای 

بقای اوپک خطرناک است.
زنگنــه تاکیــد کــرد: اوپک یک 
سازمان سیاسی نیســت ولی برخی 
اعضا متأسفانه می خواهند هماهنگ 
با آمریکا از اوپک به عنــوان یک ابزار 

سیاسی استفاده کنند.
مانوئل کــودو - رئیــس دوره ای 
اوپک - بعد از دیدار بــا زنگنه درباره 
این که برخی اعضا، اوپک را به سازمان 

سیاسی تبدیل کرده اند، تاکید کرد که 
در نشست پیش روی اوپک درباره همه 
مسائل مذاکره می کنیم و جمع بندی 
نظرات اعضا در بیانیه پایانی گنجانده 

می شود.
همچنین ژان مارک تیستر چیکایا، 
وزیر نفت جمهوری کنگو هم در جلسه 
دیگری با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران 
در هتل کوبورگ دیــدار و گفت وگو 

کرد.
 اکثر شرکنندگان موافق 

کاهش تولید هستند
همچنین وزیر انرژی قزاقستان با 
اعالم این که اکثریت شرکت کنندگان 
در نشست اوپک موافق کاهش تولید 
هستند، گفت که کشورش نیز در این 

خصوص موضع مشابهی دارد.
به گزارش ایلنا به نقــل از رویترز، 
»کانــات بوزومبوف« وزیــر انرژی 
قزاقستان دیروز در مورد اجالس اوپک 
گفت: »غالب کشــورهای عضو و غیر 
عضو اوپک که در جلسه این سازمان 
حاضر هســتند، موافق کاهش تولید 
و ادامه تمدید کاهــش در ۹ ماه آتی 

هستند.«

 اوپک به دنبال کنترل 
ذخایر نفت است

وزیر نفت عراق نیــز دیروز گفت 
دولــت وی و ســایر اعضــای اوپک 
درصدد کنترل ذخایر جهانی نفت و 

احیای تعادل بازار نفت هستند.
وزارت نفت عراق در بیانیه ای اعالم 
کرد ثامر غضبان در حاشیه نشست 
اوپک در وین با همتایان ســعودی و 
روســی خود دیدار کرد. این وزیران 
درباره تحوالت بــازار نفت گفت و گو 
کرده و به تبادل نظــر درباره کاهش 

عرضه نفت پرداختند.
 یک تصمیم سخت 

برای اوپک پالس
یک کارشناس ارشد حوزه انرژی با 
بیان اینکه ایاالت متحده با هر ترفندی 
به دنبال سهم گیری از بازار آسیا برای 
نفت شیل اســت، گفت: اثرگذاری 
اوپک متاســفانه بــه دالیل مختلف 
طی ســال های گذشــته زیر سوال 
رفته اســت، واضح ترین آن گوش به 
فرمانی کشورهای عربستان و امارات 
به توییت های ترامــپ و یا تضعیف 
تصمیم گیری اوپک و دخالت دادن 
کشوری همانند روسیه در تصمیمات 

خود است.
عبدالصمد رحمتی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره 
به اجالس ۱76 اوپــک و تصمیمات 
احتمالِی آن اظهار داشت: کشورهای 
اوپک و غیر اوپک از اواخر سال ۲0۱6 
برای کاهش تولید نفــت و به منظور 
افزایش جهانی قیمت طالی ســیاه 
همکاری خود را برای کاهش روزانه 
۱.8 میلیونــی بشــکه ای نفت آغاز 
کردند. این پیمان در دســامبر سال 
۲0۱8 مجدداً توســط اعضای اوپک 
و غیر اوپک موســوم به اوپک پالس 
جهت کاهش ۱.۲ میلیون بشکه ادامه 
یافت که تولیدکنندگان عمده از اوپک 
کشور عربستان سعودی و غیر اوپک 

روسیه بود.
وی ادامه داد: بر اساس این توافق، 
سهم همکاری اوپک و سهم داوطلبانه 
کشــورهای غیر اوپــک از این اعالم 
همکاری به ترتیب 0.8  و 0.۴  میلیون 
بشکه در روز بوده است. بر اساس آمار 
بین المللی ۱۴ کشور عضو اوپک در 
ماه مــی، مجموعــا ۳0.۱7 میلیون 

بشکه نفت تولید کرده اند که این رقم 
60 هزار بشــکه در روز، کمتر از ماه 
آوریل و پایین ترین رقم تولید ماهانه 
این سازمان از ســال ۲0۱۵ تاکنون 
بوده اســت. چرا که کارتــل به طور 
معمول حدود ۳۳-۳۲ میلیون بشکه 

نفت تولید داشته است.
روز سخت اوپکی ها

وی با بیان اینکه بــازار از ابتدای 
۲0۱۹ دچار عدم شفافیت عرضه و 
تقاضا شده است، افزود: به دالیلی 
منجمله تحریم هــای یکجانبه 
ایــاالت متحــده علیــه برخی 
کشورها مثل ایران و ونزوئال که 
اعضای اصلی اوپک و از موسسان 
آن بودند و نفت ســنگین و نیمه 
ســنگین روانه بازار می کردند، 
تســریع در عرضه نفت سبک و 
شیرین آمریکا به بازار جهانی، موضوع 
جنگ تعرفه ای بین آمریکا و چین و 
رکود اقتصاد جهانــی، روی هم رفته 
شرایط را برای تصمیم  گیری و ادامه 
توافق اعضای اوپک پالس ســخت 

کرده است.
 دوراهی توقف 

یا تداوم کاهش سقف تولید
رحمتی خاطرنشــان کــرد: اگر 
بخواهیم بازار را به ســمتی ببریم که 
کاهش تولیــد از رقــم ۱.۲ میلیون 
بشکه هم کمتر شــود، درآمد برخی 
کشورها مثل عربستان که بر پایه نفت 
است دچار تزلزل می شود ضمن اینکه 
کاهش شدیدتر ممکن است منجر به 
جایگزینی با نفت شیل آمریکا شود، از 
طرف دیگر توقف کاهش تولید با توجه 
به افزایش تولید اعضای خارج از اتحاد 
اوپک پالس می تواند به کاهش قیمت 

نفت منجر شود.
 عربستان و امارات

 گوش به فرمان ترامپ
وی بیان کرد: اثرگــذاری اوپک 
متاســفانه به دالیــل مختلف طی 
ســال های گذشته زیر ســوال رفته 
اســت، واضح تریــن آن گــوش به 
فرمانی کشورهای عربستان و امارات 
به توییت های ترامــپ و یا تضعیف 
تصمیم گیری اوپک و دخالت دادن 
کشوری همانند روسیه در تصمیمات 
خود است. در واقع می بینیم تصمیم 
گیران اصلی فعاًل عربستان و روسیه 
هســتند آنهم در نشست های خارج 
از نشســت اوپــک، و در نهایت طرح 
مسائل حاشــیه ای و بی اهمیت مثل 
مدت زمان توافق کاهش تولید قطعاً 
موجب می شود اثرگذاری تصمیمات 
این کارتل پیر نفتی تحت الشــعاع 

قرار گیرد.
رحمتی تاکید کرد: تصمیم گیری 
می بایســت به گونه ای باشد تا توازن 
بازار حفظ شود چرا که اگر قیمت نفت 
پایین بیاید کشــورهایی که اقتصاد 
نفتی دارند دچار ضــرر و زیان زیادی 
خواهند شــد و چنانچه بیش از حد 
باال رود نفت شیل بیشتری روانه بازار 
جهانی می شود. در هر حال اکنون تمام 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
روی قیمــت 60 تــا 70 دالر توافق 

نظر دارند.

وزیر نفت قبل از نشست اوپک و در حضور خبرنگاران:

گرفتاری اصلی  اوپک یکجانبه گرایی است

بیژن زنگنه،  وزیر نفت: 
اوپک به صحبت، مشورت 

و تصمیم گیری جمعی برای 
مسائل نیاز دارد؛ این روال 
اوپک نبوده است که یکی 

دو نفر خارج از اوپک 
توافق کنند و بر توافق 

خود در اوپک مهر تایید 
بزنند. این بزرگ ترین 

خطری است که اوپک با آن 
روبه روست

عبدالصمد رحمتی، 
کارشناس ارشد حوزه 

انرژی: اثرگذاری اوپک 
متاسفانه به دالیل مختلف 
طی سال های گذشته زیر 

سوال رفته است، واضح 
ترین آن گوش به فرمانی 

کشورهای عربستان و 
امارات به توییت های 

ترامپ و یا تضعیف تصمیم 
گیری اوپک و دخالت دادن 
کشوری همانند روسیه در 

تصمیمات خود است


