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عدم التزام به اسالم دلیل رد 
صالحیت داوطلب زرتشتی  

در »انتخــاب« ســایت اتــاق در نیکنــام ســپنتا
»کالبهاوس«ازردصالحیتشدرانتخاباتشــورای

شهرخبرداد.
وی گفــت: بــه عنــوان یــک فرد زرتشــتی، بــه دلیل 
عــدم التــزام به اســام در انتخابات شــورای شــهر تهران 

رد صاحیت شده ام.
ســپنتا نیکنام پس از دو دوره عضویت در شــورای 
شهر یزد، این بار از تهران کاندیدا شده است. وی برای 
نمایندگــی ششــمین دوره شــورای اســامی شــهر تهران 

داوطلب شده بود.
وی تنهــا عضــو زرتشــتی شــوراهای چهــارم و پنجم 
شــهر یــزد بــوده اســت. پیــش از ایــن ســپنتا نیکنــام در 
اینســتاگرامش از ثبت نام خود برای انتخابات شوراهای 

شهر تهران خبر داده بود.

هشدار گوگل به کاربران 
اپلیکیشن های اندرویدی 

درباره اشتراک اطالعات
فروشــگاه در را جدیــدی ایمنــی بخــش گــوگل
اپلیکیشــنپلــیاســتورایجــادمــیکنــدکهبــهکاربران
تلفــنهوشــمنداندرویــدیاجــازهمــیدهــدمشــاهده
کننــدطراحــانبرنامهچهاطالعاتــیرادربارهآنهاجمع

آوریکردهوبهاشتراکمیگذارند.
به گزارش ایسنا، گوگل در یک پست وباگ اعام 
کرد طراحان اپلیکیشــن اندروید تا ســه ماهه دوم ســال 
۲۰۲۲ فرصت دارند این اطاعات را اعام کنند. کاربران 
بخــش ایمنــی را از ســه ماهــه نخســت ســال ۲۰۲۲ در 
پلی اســتور گوگل مشــاهده خواهند کرد و عاوه بر این 
کــه مشــاهده می کننــد طراحان برنامه چــه اطاعاتی را 
دربــاره آنهــا جمــع آوری مــی کننــد، بــه اطاعــات حریــم 

خصوصی و امنیتی بیشتری دسترسی پیدا می کنند.

اجبــار گــوگل برای شــفافیت طراحان دربــاره جمع 
آوری اطاعــات کاربــران، منعکــس کننده تصمیم ســال 
بــه  بــرای وادار کــردن طراحــان اپلیکیشــن  اپــل   ۲۰۲۰
افشــای اطاعاتــی اســت که دربــاره کاربــران جمع آوری 
کــه   iOS  ۱۴.۵ نســخه  کننــد.  مــی  اســتفاده  و  کــرده 
جدیدتریــن آپدیــت نرم افزار موبایل اپل اســت، شــامل 
ویژگی »شــفافیت ردیابی اپلیکیشن« است که کاربران 
را ملــزم مــی کنــد موافقت یا مخالفت خــود را با ردیابی 
شــدن ازســوی اپلیکیشنها برای تبلیغات شخصی سازی 
شده، اعام کنند. طراحان انتظار دارند درآمدشان را با 
این تغییرات از دست بدهند زیرا اکثر مصرف کنندگان 
با جمع آوری اطاعات شخصی شان موافقت نخواهند 

کرد.
گوگل که به درآمد تبلیغاتی متکی اســت، رویکرد 
سنجیده تری را در پیش گرفته است. این غول اینترنتی 
ایــن موضــوع را ســبک و ســنگین کــرده کــه چگونــه می 
تواند جمع آوری اطاعات و ردگیری بین اپلیکیشنها در 
سیســتم عامــل اندرویــد را به نحوی محــدود کند که به 

اندازه راهکار اپل سخت گیرانه نباشد.
بر اســاس گــزارش بلومبــرگ، بخــش ایمنی گوگل 
پلی به کاربران مواردی مانند رمزنگاری شــدن اطاعات 
ازســوی یک اپلیکیشــن، دنبال کردن سیاســتهای گوگل 
بــرای خانــواده و کاربــران ازســوی اپلیکیشــن و ایــن کــه 
کاربــران حــق انتخــاب در اشــتراک گــذاری اطاعــات را 
دارنــد و همچنیــن ایــن مســاله که در صــورت حذف یک 
برنامه می توانند برای حذف اطاعات درخواســت کنند 

را اعام می کند.

آمریکا: پول های بلوکه شده 
ایران آزاد نشده است

ســخنگویوزارتخارجهآمریــکاگزارشهادرباره
آزادســازیبخشــیازپولهایبلوکهشــدهایرانرارد

کرد.
آمریــکا  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
گزارش هــا دربــاره آزادســازی بخشــی از پول هــای بلوکه 

شده ایران را رد کرد.
بر این اساس، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در صفحه شخصی خود در توییتر گزارش شبکه 
سی ان ان درباره آزادسازی یک میلیارد دالر از پول های 
بلوکــه شــده ایــران از ســوی واشــنگتن به منظور نشــان 

دادن حسن نیت را رد کرد.
وی در توییتــر خــود نوشــت: گزارش هــای منتشــر 
شــده دربــاره ارزیابــی آمریــکا بــرای آزادســازی یکجانبــه 
بخشــی از پول های بلوکه شــده ایران به نشــانه حســن 

نیت صحیح نیست.
پرایــس تاکیــد کــرد: بار هــا گفتــه ایــم که هــر گونه 
اقدامــی کــه قــرار اســت از ســوی مــا انجــام شــود بایــد 
بخشی از روندی باشد که دو طرف )برای احیای برجام( 

انجام می دهند.
پیشــتر شــبکه ســی ان ان از ارزیابی دولت بایدن 
برای آزادسازی یک میلیارد دالر از پول های بلوکه شده 
ایران به منظور اســتفاده در مصارف بشردوســتانه خبر 
داده بود. البته این پول به صورت نقد به ایران پرداخت 
نمی شــد بلکه تهران تنها می توانســت از آن برای خرید 

اقام بشردوستانه مانند دارو استفاده کند.

اخبـــــــــــــــــار

فضــای خارجــه امــور وزارت ســخنگوی
مذاکــراتویــنراکُنــدامــامثبتارزیابــیکردو
یــادآورشــدکهرئیسجمهــوریآمریکابایدبین
پایبنــدیبهمیــراثناکامدولتترامپیافاصله
گرفتنازآنسیاســتهاوبازگشــتبهتعهدات

توافقهستهای،انتخابکند.
ســعید خطیــب زاده در گفــت وگــو با برنامه 
مورنینــگ جــو  )morning joe( شــبکه ان. بــی. 
ســی آمریکا در پاســخ به پرسشــی دربــاره فضای 
مذاکــرات ویــن اظهــار کــرد: فضــا مثبــت اســت، 
اگرچــه پیشــرفت ها احتمــال ناکافی بــوده اما  به 
اندازه ای هم بوده که اکنون مرحله تنظیم پیش 
نویس ها و مفاهمه بین طرف ها آغاز شده است.
وی افــزود: بــا توجــه بــه ایــن کــه اختافاتی 
درمــورد موضوعاتــی وجــود دارد؛ روند کار ســریع 
نیســت. ایــن نکته مهم اســت که واشــنگتن باید 
بداند که گفت وگوهای وین برای دور جدیدی از 

بده بستان یا چانه زنی و مذاکره نیست.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه یــادآور شــد: 
تمامــی بــده بســتان ها و چانــه زنی هــا در جــوالی 
۲۰۱۵ پایــان یافــت و مــا هــم اکنــون در ویــن دور 
هم جمع شــدیم تا بر این موضوع متمرکز شــویم 
کــه آمریــکا چگونه می توانــد به پایبندی کامل به 
توافــق بازگــردد و طــرح پایبنــدی در برابر پایبندی 
اجرا شــود. خیلی زود اســت که به نوعی قضاوت 

داشته باشیم و جمع بندی کنیم.
خطیــب زاده بــا تاکیــد بــر ایــن که بازگشــت 
آمریــکا بــه برجام بســیار به خود آمریکا بســتگی 
دارد، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر زمــان اتخــاذ 
یــک تصمیــم سیاســی از ســوی جو بایــدن رئیس 
جمهــوری آمریکاســت تا به دولــت خود بگوید که 
بــه میــراث ناکام دولــت ترامپ پایبند باشــد یا از 
این میراث و سیاست فاصله گرفته و به تعهداتی 
که در توافق هسته ای که اوباما رئیس جمهوری 
وقــت ایــن کشــور امضــا کــرد کــه در آن زمــان جو 

بایــدن نیــز معــاون رئیــس جمهــوری بــود، پایبند 
باشد.

وی دربــاره پیامدهــای توافــق نکردن در وین 
هــم اظهــار کــرد: اکنــون بهتــر اســت بــر چگونگی 
احیــای برجــام  متمرکــز شــویم و همانگونــه کــه 
گفتــم هــم بــرای نتیجــه گیــری و هــم بــرای اعام 

ناکامی خیلی زود است.
وی ادامــه داد: معتقــدم امیــد و زمینه هــای 
خوب و زیادی برای احیای توافق وجود دارد و در 
تاش هســتیم تــا تمامی ظرفیت هــای موجود در 

توافق را به کار گیریم.

ضرورتیبهگفتوگویمستقیم
یاغیرمستقیمباآمریکانیست

کل  اداره  از  ایرنــا  جمعــه  روز  گــزارش  بــه 
امــور  وزارت  ســخنگویی  امــور  و  اطاع رســانی 
خارجه، ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی در پاسخ 
بــه پرسشــی دربــاره گفــت و گــوی مســتقیم بــا 
آمریکا و افزایش سرعت و کاهش پیچیدگی های 
مذاکــرات توضیــح داد: آن چــه در ویــن اتفاق می 
افتد، برگزاری نشست فصلی کمیسیون مشترک 
برجــام اســت، این نشســت میان ایــران و آمریکا 
نیســت. ایــران و گــروه ۱+۴ و همچنیــن اتحادیــه 
اروپــا بــه عنــوان هماهنــگ کننــده توافــق بــر این 
مســاله تمرکــز دارنــد کــه آن طرفــی کــه از توافــق 
خــارج شــد و بــه مشــارکت خــود در توافــق پایــان 
داد، چگونه می تواند به پایبندی کامل و احتماال 

به خود توافق بازگردد.
خطیــب زاده افــزود: بــر همیــن اســاس آن 
چــه در ویــن اتفــاق مــی افتــد در حوزه کمیســیون 
مشــترک برجام اســت. گــروه ۱+۴ و اتحادیه اروپا 
تصمیــم گرفتــه انــد کــه بــا آمریکا هماهنــگ کرده 
و در ارتبــاط باشــند. ایــران ایــن تصمیــم را نگرفته 
است، زیرا وقتی که ترامپ  و دولت وقت آمریکا 

از توافــق خــارج شــدند، از مــا نپرســیدند یــا بــا ما 
گفــت وگو یا مذاکــره نکردند. حتی با هم پیمانان 
خود نیز مذاکره نکردند. وقتی هم که تحریم های 
غیرقانونــی را علیــه ایــران اعمــال کردنــد، با ما در 
ارتباط و تماس نبودند لذا فکر می کنیم ضرورتی 
به گفت وگوی مســتقیم یا غیرمســتقیم با آمریکا 
نیســت البته اگر واشنگتن واقعا و صادقانه قصد 

دارد به پایبندی به تعهدات خود بازگردد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی در پاسخ به 
ایــن پرســش کــه اگــر آمریــکا بــه توافــق بازگردد؛ 
امــکان گفــت و گــوی مســتقیم بــا آمریــکا وجــود 
دارد؟ تصریح کرد: در آن موقع میز برجام خواهد 

بود و آمریکا می تواند پشت این میز بنشیند.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا این 
بیــن  در  واحــدی  صــدای  کــه  معناســت  بدیــن 
اکثریــت مقامــات ایرانــی وجــود دارد کــه تمــام 
تحریم هــا بایــد لغــو شــود قبــل از این کــه ایران 
بــه اجــرای تعهــدات کامل خود برگــردد؟ آیا این 
همچنان موضع ایران است یا اگر آمریکا تمایل 
بــه لغــو تحریم هــای نفتی و بانکی کند، آیا برای 
ایران کافی خواهد بود که باعث شود به توافق 
بازگــردد یــا این که لغو تمامــی تحریم های دوره 
ترامپ مدنظر است؟ گفت: موضع ما مبتنی بر 
مبانــی حقوقــی و منطقــی اســت. آمریــکا طرفی 
بــود کــه توافــق را تــرک کرد و مشــارکت خود در 
توافــق را پایــان داد و تحریم هــای فلــج کننــده 
ای علیــه ایــران و اقتصــاد ایــران اعمــال کــرد و 
همچنیــن تــاش کــرد تــا توافــق را نابــود ســازد. 
حتــی بــه دنبــال تنبیــه آن هایــی بــود کــه قصــد 

پایبندی به توافق را داشــتند.
را  توافــق  آن هــا  کــه  ایــن  یــادآوری  بــا  وی 
تخریــب کردنــد و خودشــان بایــد آن را درســت 
کننــد؛ گفــت: ایــن منطــق اصلــی اســت کــه فکــر 
می کنیم همه متوجه آن هســتند. هر اقدامی به 
غیر از لغو کامل، یک باره و قابل راســتی آزمایی 

تمامــی تحریم هــا برای تهران پذیرفتنی نیســت و 
بازگشت آمریکا به توافق را غیرممکن می کند.

تصریــح  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
کــرد: فکــر مــی کنــم همــه متوجــه هســتند کــه 
ایــن برچســب های توخالی که دولــت ترامپ به 
تحریم هــای مختلف می چســباند همه با هدف 
نابودی توافق بودند و مســیر را برای هر دولتی 
که به احتمال زیاد تمایل به بازگشت به توافق 
دارد را غیرممکــن کنــد. با هدف آســیب زدن به 
اقتصــاد ایران بــود، با هدف خرابکاری در روابط 
تجاری ایران با دیگر کشــورها داشــت، با هدف 
امنیتــی شــدن ایــران در سیاســت بیــن المللــی 
بود. همه اینها بخشی از کارزار فشار حداکثری 
بــود کــه ترامپ آغاز کــرد و ایران را هدف گرفته 

بود.
خطیــب زاده خاطرنشــان کــرد: لــذا تمایــزی 
بین تحریم های متفاوت وضع شده دولت ترامپ 
علیــه ایــران وجــود نــدارد. بــه همین دلیل اســت 
کــه ایــران همواره تاکید داشــته اســت کــه تمامی 
تحریم هــای اعمالــی، مجددا اعمال شــده و تغییر 
نام یافته )تغییر برچســب یافته( باید لغو شــود. 
ضمنــا فرامــوش نکنیــم کــه خــود برجام نیــز مانع 
آن اســت کــه اروپایی هــا و آمریکایی هــا مجــددا 
تحریم هــای لغــو شــده را با تغییر نام و برچســب 
علیه ایران را دوباره اعمال کنند. به همین دلیل 
اســت کــه اروپایی هــا و آمریکایی هــا بایــد بداننــد 

تمامی تحریم ها باید لغو شود.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا همه 
تحریم هــا بایــد لغــو شــود؟، افــزود: ما ایــن گونه 
فکــر مــی کنیــم؛ چرا که منطقــی در این خصوص 
وجــود دارد کــه همــه چیــز بایــد بــه روز اجرایــی 
شــدن بازگردد. ترامپ تعمدا تاش کرد تا توافق 
را از بین ببرد، نه تنها برای دیگران که خواســتار 
پایبنــدی بــه توافق هســتند بلکــه برای ایــران نیز 

ماندن در توافق را غیرممکن سازد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد:  از 
ایــن رو ایــران نتوانســت منفعت هایــی را که ذیل 
برجــام وعــده داده شــده بود به دســت آورد. فکر 
می کنیم که مهم است واشنگتن دریابد که آنها 
بایــد راســتی آزمایــی شــده بــه پایبنــدی کامــل به 
توافــق بازگردنــد و براســاس آن، ایــران نیز آماده 
توقــف تمامــی اقدامــات جبرانی خــود خواهد بود 
کــه در واکنــش بــه نقــض فاحش توافق از ســوی 

آمریکا اتخاذ کرده است.
کــردن  طوالنــی  دربــاره  زاده  خطیــب 
مذاکرات از سوی آمریکا، صحبت از توافق های 
بعــدی دربــاره موضوعاتــی چــون موشــک های 
ایــران و بحــث  بالســتیک و نفــوذ منطقــه ای 
برجــام پــاس توضیــح داد: برجــام از ابتــدا و 
تعمــدا به مســاله و موضوع هســته ای محدود 
شــد. فکــر مــی کنــم کــه همه ایــن نکتــه را می 
داننــد و مهــم تــر آن کــه واشــنگتن بایــد بدانــد 
که اگر ترامپ نتوانســت براساس توهم توافق 
بهتــر چیــزی به دســت بیاورد هیــچ فرد دیگری 
هــم نمــی تواند با تغییر برچســب آن توهم به 
توافقــی یــا تفاهمــی قــوی تــر، بلند مــدت تر و 

گسترده تر چیزی به دست آورد.
وی یــادآور شــد: فشــار حداکثــری نتیجه ای 
جــز شکســت حداکثــری برای واشــنگتن نداشــت 
و ایــن درســی اســت کــه واشــنگتن بایــد بیاموزد. 
آن چه هم اکنون در دســترس اســت متن برجام 
اســت، توافقــی کــه همــه بایــد بــه آن متعهــد و 

پایبند باشند.
 ایرانهرگزدرخصوص

امنیتملیخودباهیچکسی
مذاکرهنمیکند

ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی بــا تاکیــد بر 
ایــن کــه ایران هرگز در خصوص امنیت ملی خود 
بــا هیــچ کســی مذاکــره نخواهد کــرد؛ افــزود: اما 
باید دید آمریکا آماده است در خصوص فهرست 
بلندباالیی از مســائلی گفت وگو کند، که ما فکر 
می کنیم آمریکا یا هم پیمانان این کشــور باعث 
آن بــوده انــد. برای مثال رفتــار و اقدامات مخرب 
رژیــم اســرائیل، رژیمــی کــه صدها کاهــک اتمی 
در اختیار دارد در حالی که در پیمان منع اشاعه 
هســته ای نیــز عضویــت نداشــته و هیــچ نظــارت 
بیــن المللــی در اراضی اشــغالی فلســطین وجود 
ندارد و این رژیم مســئول ترور، ربایش و تحقیر 
از  مــردم فلســطین و مســوول بســیاری  روزانــه 

معضات در منطقه ما است.
خطیــب زاده خاطرنشــان کــرد: اگــر آمریــکا 
آماده گفت وگو در خصوص اختیاراتی اســت که 
بــه عربســتان بــرای راه انــدازی چنین ســبعیت و 
قســاوتی در یمــن داده اســت تــا کل کشــور را در 
محاصــره نگــه دارد و قحطــی کامــل ایجــاد کنــد و 
مــردم یمــن را از نیازهــای اولیه محــروم کند، اگر 
واشــنگتن آمــاده گفــت وگــو در خصــوص فروش 
صدهــا میلیارد دالر تســلیحات نظامی به منطقه 
مــا در خلیــج فــارس اســت، اگــر آمریــکا آمــاده 
گفــت وگــو دربــاره فهرســت بلندبــاالی مداخات 
در منطقــه ماســت، مــن نمی دانم شــاید یک روز 

آمریکا آماده چنین گفت وگویی باشد.
وی بــا یــادآوری ایــن کــه آن چــه مــا بــرای 
منطقــه خودمــان پیشــنهاد مــی کنیــم، متفــاوت 
از آن اســت کــه آمریــکا در واقــع دنبــال می کند؛ 
تصریح کرد: ما فکر می کنیم که یک طرح بومی 
بــرای منطقــه خلیج فارس همان طور که ما طرح 
صلح هرمز )امید( را پیشنهاد داده ایم. می تواند 
در واقع به ما در دستیابی به یک ترتیبات فراگیر 

معنادار کمک کند.
همچنیــن  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
گفــت: واشــنگتن بایــد ایــن ذهنیــت را تــرک کند 
کــه مــی تواند ایران را مســتثنی کند و یــا ایران را 
بــه یــک کشــور اســتثنایی در روابــط و حقوق بین 
الملــل تبدیــل کنــد. آنها بــا پذیــرش واقعیت های 
صحنه و واقعیت های ایران باید شروع کنند. اگر 
آمریــکا مبــادرت بــه تغییر ذهنیت خــود کند، من 
واقعــا بــر ایــن باورم کــه ما قطعا وضــع بهتری در 

منطقه و جهان خواهیم داشت.

تحلیلگرانژئوپلیتیکیواشــنگتنبهمیزان
فزاینــدهایانتظــاردارنــدآمریکاوایرانتاپایان
مــاهمیــالدیجاریبهتوافقیبرســندکهبهرفع
تحریمهــاعلیــهنفت،پتروشــیمی،کشــتیرانیو
ســایربخشــهایکلیدیتاســهماههســومســال

۲۰۲۱منتهیمیشود.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن تحلیلگــران پیــش 
بینی می کنند خریداران نفت اروپایی و آســیایی 
زمانــی که توافق برجام اعام شــود، مذاکره برای 
خریــد از ایــران را آغــاز خواهنــد کــرد امــا احتماال 
منتظــر رفــع کامل تحریمها از ســوی دولت بایدن 

می شوند تا خریدشان را شروع کنند.
ایــران کردنــد  بینــی  پیــش   تحلیلگــران 

مــی توانــد تولیــد نفــت را تــا ســال میــادی آینده 
بــه حــدود ۳.۹ میلیــون بشــکه در روز کــه ســطح 
پیــش از تحریمها بود، برگرداند. طبق جدیدترین 
نظرســنجی اوپــک پــاس »اس انــد پــی گلوبــال 
پاتس«، ایران در مارس ۲.۳ میلیون بشــکه در 

روز نفت تولید کرد.
و  آمریــکا  میــان  غیرمســتقیم  مذاکــرات 
ایــران کــه اوایــل آوریل در وین آغاز شــد، چشــم 
بازگشــت  بــرای  چارچوبــی  بــه  رســیدن  انــداز 
دوبــاره بــه توافــق ۲۰۱۵ برجام را بــه وجود آورده 
اســت. فرنانــدو فرریــررا، مدیر ســرویس ریســک 
ژئوپلیتیکــی گــروه راپیــدان انــرژی در ایــن بــاره 

گفت: پیشــرفت در وین آهسته اما مستمر بوده 
اســت. مــا انعطــاف پذیــری دو طــرف مذاکــره را 
مشــاهده کردیم چرا که بایدن تمایل دارد ســریع 
حرکــت کنــد و تهران می داند که بعضی تحریمها 

باقی خواهد ماند.
گاهشمارپرشتابرفعتحریمهاو

صادراتایران
اش ســینگ، مدیــر تحلیــل عرضــه و تولیــد 
آنالیتیکــس«  پاتــس  گلوبــال  پــی  انــد  »اس 
در ایــن بــاره گفــت: انتظــار مــی رود توافقــی تــا 
پایــان مــاه مــه آمــاده شــود کــه شــامل معافیت 
از تحریمهــا بــرای فــروش ۵۰۰ هــزار بشــکه در 
روز نفــت باشــد و پــس از آن معافیــت کامــل 
اعــام پایــان ســپتامبر  تــا  نفتــی  تحریمهــای   از 

بــا  مقایســه  در  شــمار  گاه  ایــن  شــود.  مــی 
دورنمایــی که ماه گذشــته از توافــق احتمالی در 
اوت و رفــع تحریمهــا تــا پایــان ســال ارائــه شــد، 

ســرعت بیشتری پیدا کرده است.
پاتــس آنالیتیکــس پیــش بینــی مــی کنــد 
صــادرات نفــت خــام و میعانــات ایــران تــا ژانویــه 
ســال ۲۰۲۲ بــه ۱.۵ میلیــون بشــکه در روز مــی 
رسد که باالتر از ۸۲۵ هزار بشکه در روز در سه 
ماهه اول ســال ۲۰۲۱ و ۴۲۰ هزار بشــکه در روز 

در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

گروه راپیدان انرژی احتمال توافق تا اواسط 
یا اواخر ماه مه و دو تا سه ماه زمان برای اجرایی 
شــدن آن را ۸۰ درصــد پیــش بینــی مــی کنــد و 
انتظــار دارد عمــده صــادرات نفــت ایــران در ســه 
ماهــه ســوم ســال ۲۰۲۱ احیا شــده و بــه ظرفیت 
تولیــد ۳.۵ میلیــون بشــکه در روز تــا پایان ســال 

نزدیک شود.
فرریرا انتظار دارد خریداران نفت اروپایی و 
آسیایی مذاکرات برای تحویل محموله های ایران 
را بمحض این که نقشه راه توافق در ماه میادی 
جــاری اعــام شــود، آغــاز کننــد امــا تــا زمانــی که 
آمریکا رســما به تحریمهــا علیه ایران پایان دهد، 
خویشــتن دار مــی ماننــد. وی پیــش بینــی کــرد 
صادرات نفت ایران تا زمانی که آمریکا به برجام 
برگردد، یک تا ۱.۵ میلیون بشــکه در روز خواهد 
مانــد. وی گفــت: انتظــار نداریــم مانــع غیرقابــل 

عبوری برای رسیدن به توافق مشاهده کنیم.
هنــری روم، تحلیلگــر ارشــد گــروه اوراســیا 
زمانــی  تــا  نفتــی  تحریمهــای  کــرد  بینــی  پیــش 
را  برجامــی  تعهــدات  کامــل  بــه طــور  ایــران  کــه 
ازســرنگیرد، بــه طــور کامــل لغــو نخواهــد شــد و 
دســتکم دو مــاه زمــان خواهــد بــرد تــا ایــران پس 
از توافــق بــه تعهداتــش برگــردد. وی بــرآورد کــرد 
ایران قادر خواهد بود صادراتش را به میزان ۷۰۰ 
هزار بشــکه در روز افزایش دهد وبخشــی از ۷۰ 

میلیون بشــکه ذخایر شــناور خود را در سه ماهه 
چهارم ســال ۲۰۲۱ یا ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۱ 
صادر کند. ایران سپس تا سه ماهه چهارم سال 
۲۰۲۲ یا سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به تولید ۳.۸ 

میلیون بشکه در روز نفت بازخواهد گشت.
روم اظهــار کرد: تحت ســناریوی ســریعتری 
که در آن آمریکا و ایران رسما تا ژوییه به برجام 
برمــی گردنــد، ایــران مــی توانــد افزایــش تولید را 
آغاز کند و ســه ماهه زودتر از زمان برآورد شــده 
در ســناریوی مقدماتــی بــه ســطح تولیــد پیش از 

تحریمها برمی گردد.
 واکنشکنگرهآمریکا

واوپکپالس
کــه  زمانــی  تــا  ندارنــد  انتظــار  تحلیلگــران 
دموکراتهــا پشــت تاشــهای بایــدن متحــد مانــده 
اند، کنگره آمریکا با لغو تحریمها مخالفت کند.

چشم انداز افزایش تولید ایران در شرایطی 
پیــش روی بــازار قــرار گرفتــه کــه رشــد تقاضــای 
جهانی برای نفت به دلیل محدودیتهای سفرهای 
بین المللی و شــتاب گرفتن گذار به ســوی انرژی 

پاک، ضعیف مانده است.
مصــرف  کــه  زمانــی  تــا  گفــت:  روم  هنــری 
بهبود چشــمگیری پیدا نکرده اســت اوپک پاس 
همچنــان بایــد بــازار را مدیریــت کنــد. خــارج از 

اوپــک، بازگشــت کامــل نفــت ایــران بــه بازارهــا، 
اوضــاع را بــرای تولیدکننــدگان بــه منظــور جــذب 
تولیــد  توســعه  و  حفــظ  بــرای  گــذاری  ســرمایه 

دشوارتر خواهد کرد.
آنهــا  گوینــد  مــی  پــاس  اوپــک  نماینــدگان 
بــه دقــت بــه نظــارت مذاکــرات برجــام و پیــش 
بینی های تولید ایران نشسته اند. اما فعا نیازی 
نمــی بیننــد این گروه برنامه هایش برای تســهیل 
تدریجــی محدودیــت عرضــه در ماههــای آینده را 
تغییر دهد زیرا بازار افزایش اخیر صادرات نفت 
ایــران را بــدون ایــن کــه تاثیــری بــر رشــد قیمتهــا 

داشته باشد، جذب کرده است.
تحــت توافــق کاهــش تولیــد اوپــک پــاس، 
ایــران بــه همــراه ونزوئــا و لیبــی از مشــارکت در 
کاهــش تولیــد معــاف شــده اســت. طبــق بــرآورد 
پاتس، تولید ایران از ابتدای سال میادی جاری 
۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.
شــاهزاده  پاتــس،  گــزارش  اســاس  بــر 
عبدالعزیــز بــن ســلمان، وزیــر انــرژی عربســتان 
ســعودی پس از نشســت اول آوریل اوپک پاس 
بــه خبرنــگاران گفــت: اگــر ایــران حجــم نفتی که 
تحلیلگران می گویند دارد را صادر کند، بازار این 
حجــم را جــذب مــی کنــد و در واقــع تاثیــری روی 

قیمتها نخواهد داشت.

پیشبینیتحلیلگرانژئوپلیتیکیواشنگتن:بهبودپرشتابصادراتنفت
ایراندرماههایآینده

خطیبزاده:آمریکابایدبینمیراثناکام
ترامپوبرجامانتخابکند


