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نامه تشکرجمعی ازمربیان وکشتیگیران تیمهای ملی به رهبرانقالب وگالیه ازبرخی مسئوالن
جمعی از مربیان و کشتی گیران تیم های ملی با ارسال
نــامــه ای بــه محضر حــضــرت آیــت ا ...خامنه ای ،رهبر
معظم انــقــاب اســامــی ،ضمن سپاس گ ــزاری از پاسخ
ف ــوری ایــشــان بــه نامه اسفندماه گذشته آن هــا ،اعــام
کردند ،مسئولیت هرگونه محرومیت قهرمانان تیم های
ملی کشتی و حتی تعلیق کشتی کشور در مسابقات
بین المللی پیش رو ،برعهده مسئوالن شناخته شــده
ای اســت کــه از ســه مــاه گذشته بــا ســکــوت و ب ــازی های
مدیریتی حداقل فرصت های ممکن را از بین بــرده اند.
بـــه گــــــزارش روابــــــط عــمــومــی فـــدراســـیـــون کــشــتــی،
مــتــن نــامــه ارســـالـــی کـــه تــحــویــل دفــتــر رهــبــر معظم
انـــقـــاب اســـامـــی شــــده اســــت ،بـــه شــــرح زیــــر اســـت:
محضر رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیتا ...خامنهای
دامتبرکاته
باسالمواحترام،
ضمنآرزویسربلندیبرایایرانعزیزوتبریکعیدسعیدفطر،
بهاستحضارمیرساند،بهرغماینکهمطلعشدهایمحضرتعالی
در پاسخ به درخواست مورخ 17اسفند سال 1396جمعی از

"قهرمانانوکادرهایفنیتیمهایملیکشتیکشور"،مبنی
بر ضرورت حمایت دیپلماتیک سازمان های مسئول به ویژه
"شورای امنیت ملی" از قهرمانان ملی کشتی در برابر معضل
سیاسی نفوذ "رژیــم صهیونیستی" در "کمیته بین المللی
المپیک"واعمالمحرومیتهایجدیدوسنگینبرایکشتی
گیرانملیپوش،دستورفرمودهایدمراجعذیصالحومسئول،
البیصهیونیستهاراخنثیکردهوازطریقمذاکرهوحمایت
دیپلماتیکازقهرمانانملیکشتیپشتیبانیکنند،امامتاسفانه
ازاسفندسالگذشتهتاکنون،سازمانهاومراجعمسئولنهتنها
هیچاقدامیانجامندادهاند،بلکهکامالهدفمندوخودخواسته
"سکوت" اختیار کرده اند و هیچ پاسخی نیز به ما نمی دهند.
شایان ذکر است ،از حدود  20روز آینده" ،مسابقات جهانی
کشتی" در رده های سنی مختلف آغــاز می شــود .برخی از
کشورهایرقیب"ایران"درکشتی،ازطریقاعزامکشتیگیر،
درحالکاملکردنتیمهایکشتیوابستهبهرژیمصهیونیستی
هستند.ازتیرماهتاآبانماهامسالهشتمسابقهجهانیپیش
رو داریم .ما نمی دانیم دلیل حمایت نکردن و فرصت سوزی
دستگاههایمسئولدرسهماهگذشتهازکشتیکشورچیست؟

اخبار

کشتی بــه عــنــوان پــرافــتــخــار تــریــن ورزش مــلــی کشور
چـــرا بــایــد در ایـــن شــرایــط ســخــت ،ایـــن گــونــه مـــورد "بــی
مهری" و "بداخالقی" آقایان مسئول قــرار بگیرد؟ ما نمی
دانــیــم چــرا دستگاه هــای مسئول ،دســتــور حضرتعالی را
پیگیری نکرده اند و هم اکنون نیز کار را به جایی رسانده
انــد کــه دیــگــر زمــانــی ب ــرای پیگیری بــاقــی نمانده اســت.
حضرتعالیمستحضریدکشتیورزشیمتعلقبهطبقاتمحروم
جامعه است .کشتی ورزش "پابرهنه" هاست .کشتی ورزش
"رنج" و "زجر" است .ما از حضرتعالی به خاطر پاسخ فوری به
درخواستکمکقهرمانانملیکشتیکشورصمیمانهسپاس
گزاریم.امامردم"پهلواندوست"ایرانوخانوادهبزرگکشتی
کشور هرگز مسئوالن شناخته شدهای که از سه ماه گذشته
تاکنون با سکوت و بازی های مدیریتی ،دستور حضرتعالی را
اجرا نکرده اند و حداقل فرصت های موجود ،برای حمایت از
کشتی کشور را نیز سوزانده اند ،نخواهند بخشید و مسئولیت
هرگونهمحرومیتقهرمانانتیمهایملیکشتیوحتیتعلیق
کشتی کشور در مسابقات بین المللی پیش رو ،برعهده آنان
خواهدبود.
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آخرین تحوالت بازارنفت درآستانه نشست اوپک

ادعای بلومبرگ دربارهکاهش صادرات نفت ایران
در حالی نشست اوپک برای تصمیم گیری درباره تخفیف
در توافق کاهش تولید نفت ،آخر هفته جــاری برگزار
خواهد شد که اما و اگرها درباره ابعاد توافق احتمالی و
تاثیر آن بر قیمت و همچنین شرایط تحریم های ایران
ادامه دارد .همچنین در حالی که اخبار از توافق روسیه و
عربستان برای افزایش  300هزار تا یک میلیون بشکه ای
تولید نفت حکایت دارد ،قیمت نفت در پایان هفته گذشته
میالدی تا  73دالر افت کــرد .اوپــک و روسیه در سال
 1395توافق کرده بودند  1.8میلیون بشکه از تولید خود
بکاهند .بنابراین با افزایش 300هزار تا یک میلیون بشکه
ای ،این توافق همچنان پابرجا خواهد بود و صرفا مقدار
کاهش تغییر می کند .البته برخی منابع نیز از پیشنهاد
روسیه بــرای پایان بخشیدن به توافق و افزایش 1.8
میلیون بشکه ای تولید خبر داده اند که البته مورد تایید
عربستان نیست .عالوه بر این که عربستان از افزایش
مالیم تری حمایت می کند ،تحلیل ها حکایت از آن دارد

که بسیاری از کشورهای تولیدکننده توان افزایش تولید
نفت خود را ندارند .به ویژه آن که زیرساخت های نفتی
ونزوئال با مشکل مواجه شده و ایران هم با تحریم های
آمریکا مواجه است.
▪ادعای بلومبرگ درباره کاهش صادرات نفت ایران

در همین بــاره ،خبرگزاری بلومبرگ با استناد به داده
های موجود از بارگیری نفت خام از بنادر ایران خبر داد
که صادرات نفت ایران در دو هفته نخست ژوئن (دو هفته
میانی خرداد) نسبت به مدت مشابه در ماه قبل 16،درصد
افت کرده و به  2.1میلیون بشکه در روز رسیده است .این
خبرگزاری این آمار را دلیلی بر تاثیر تحریم ها و کاهش
خرید مشتریان از ایران دانسته است .البته باید توجه کرد
که دو هفته ،زمان کمی برای سنجش تحوالت است چرا
که ممکن است خرید یک کشور در نفتکش های بزرگ
طی روزهای پایانی ماه و به یک باره انجام شود .مثال طبق

همین آمار ترکیه در این مدت هیچ نفتی از ایران نخریده
در حالی که خبری مبنی بر توقف خرید نفت ترکیه از ایران
مخابره نشده است .به گزارش فارس ،بلومبرگ همچنین
نوشته است که نشانههای اولیهای مبنی بر آغاز خودداری
مالکان کشتی از حمل محمولههای ایران دیده شده است
به طوری که  ۷۱درصد محمولههای ارسالی ماه ژوئن
توسط کشتیهای شرکت ملی نفتکش ایران یا دولت هند
و لیبی حمل شده است که این رقم از سهم  52درصدی در
ماه می بیشتر است.
اگرچه ادعای تاثیر تحریم ها و کاهش تولید و صادرات نفت
ایران ،قابل خدشه است اما واضح است که در این شرایط
احتمال افزایش تولید توسط ایران بسیار اندک است.
عالوه بر ایران بسیاری دیگر از کشورها ،به جز روسیه و
عربستان و کویت ،قابلیت جدی برای افزایش تولید ندارند
و احتماال این هفته شاهد تصمیم اوپــک بــرای افزایش
محدود تولید نفت خواهیم بود.
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