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گزارش «ایران» از تالطم این روزهای بازار نفت

اما و اگرهای قیمت نفت

عکس :شفقنا

از ایــن رو روســیه قصــد نــدارد که تولیــد خود را همــان طور که برخــی اعضای
اوپــک درخواســت کردهانــد ،به منظــور حمایــت از قیمتها کاهــش دهد .اما
اعــام کــرده که به همــکاری با اوپک بــرای تثبیت بــازار نفت ادامــه میدهد،
زیرا اقدامات فعلی نتایج مثبتی داشــتهاند .او حتی نســبت به بهبود روابط با
امریکا در دیداری که با ترامپ در اواخر ماه جاری در حاشــیه نشســت گروه ۲۰
در آرژانتین خواهد داشت ،ابراز امیدواری کرده و به نظر میرسد که یک علت
حمایت روســیه از نفت  70دالری نیز باج دادن به امریکا است .دونالد ترامپ
رئیس جمهوری امریکا اخیراً از موضعگیری عربستان نسبت به قیمت نفت و
پیشــنهادش برای کاهش یک میلیون بشکهای روزانه عرضه نفت انتقاد کرده
بود .به نظر میرســد که عربســتان و روســیه هر کدام به نوعی با سالح نفت در
حــال معامله با امریکا هســتند و میخواهند از تحریمهــای امریکا علیه ایران
بیشترین استفاده را ببرند.
ëëپایان خرید نفت از ایران؟
هشــت کشــوری که از امریکا معافیت از تحریمهای ایــران را گرفتهاند ،این
روزهــا خبرهایی را انتشــار میدهند که از توقــف واردات نفت تا  180روز بعد از
 5نوامبر حکایت دارد .ژاپن یکی از این هشــت کشــور است .روز گذشته پالتس
بــه نقــل از منابــع صنعتی مدعــی شــد ،بالتکلیفیهای بســیاری کــه در مورد
معافیتها و پوشش بیمهای وجود دارد همچنان پاالیشگاههای ژاپنی را بر آن
داشته تا به دنبال جایگزینهایی برای تأمین نفت خود باشند.
پالتس میگوید پاالیشــگاههای ژاپنــی بزودی به خرید نفــت از ایران پایان
میدهنــد .اگرچه هنوز مشــخص نیســت در روزهای آتی چه اتفاقــی در روابط
نفتی هشــت کشــور معاف با ایران رخ دهد اما ایران مدعی اســت که صادرات
نفــت خامــش کمتر از یــک میلیون بشــکه در روز نخواهد شــد .در حال حاضر
کشــورهای چیــن ،کــره جنوبــی ،هنــد ،ژاپــن ،تایــوان ،ایتالیــا ،یونــان و ترکیه از
تحریمهای نفتی به مدت شش ماه یا  180روز معاف هستند.
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هزار فقره
تسهیالت مسکن پرداخت شد

واگن
افزوده به ناوگان ریلی کشور

پله
افت شاخص بورس

روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد :از ابتدای امسال تا
پایان مهرماه ،بیش از  293هزار فقره انواع تسهیالت توسط
بانک مسکن به متقاضیان ساخت ،خرید و تعمیر خانه یا
واحدهای مسکونی پرداخت شد.

مجتبی تفقدی ،معاون ناوگان شرکت راهآهن گفت :برای
توسعه صنعت حمل ونقل ریلی کشور ،تأمین  45لکوموتیو،
دو هزار و  700واگن باری و  97واگن مسافری در دستور کار
شرکت راهآهن است.

شاخص بورس روز گذشته تحت تأثیر افت بهای ارز و
کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی با افت سه هزار
و  175پلهای به جایگاه  178هزار و  819واحدی
سقوط کرد.

توگوبا«ایران»تشریحکردند
اقتصاددانان،فعاالناقتصادیومدیرانتشکلهادرگف 

 40تصویر از اقتصاد ایران

گــروه اقتصــادی /تنها یک جملــه یا چند
کلمه ،نه با طول و تفســیر و اعداد و ارقام
پیچیده .چهره اقتصــاد ایران را به همین
کوتاهی هم میتوان ترسیم و تحلیل کرد.
 40اقتصــاددان ،فعال اقتصــادی و مدیر
تشــکل به همین کوتاهی اقتصاد ایران را
توصیــف کردهانــد .برخی کوتاه و هشــدار
دهنده و برخی طوالنیتر و با دوز هشــدار
توگو و مقالههای بلند
بیشتر .نیازی به گف 
و طوالنــی نیســت .برآینــد تمــام نظرات
این اســت که بدنه اقتصــاد ایران نیازمند
اصالحــات عمیــق اســت .اقتصــاد ایران
در بیــش از چهاردهه گذشــته روزهای پر
فرازو نشیب بسیاری را به خود دیده که در
اغلب این روزها تحریم و محدودیتهای
بینالمللی میهمــان آن بوده اســت ،اما
از نــگاه اقتصاددانــان تحریــم تنهــا خــار
فرورفته در چشــم اقتصاد ایران نیست و
خارهای دیگــری نیز آن را آزار میدهد .از
میان تحلیلها و بررسیهای کارشناسانه
هماکنون اقتصاد ایران با شش ابرچالش
روبهروســت .صندوقهــای بازنشســتگی
درآستانه ورشکستگی ،بحران آب ،محیط
زیســت ،بیــکاری ،بودجــه دولــت و نظام
بانکــی ابرچالشهایی هســتند که قاطبه
اقتصاددانــان دربــاره وجــود و نزدیکــی
آنهــا اتفاق نظر دارند و هشــدار میدهند
کــه بخــش عمــدهای از ایــن ابرچالشها
زیرســاختی بوده و در طول سالها برروی
هم انباشــته شــده تا اکنون به یک بحران
قریــب الوقــوع تبدیــل شــدهاند .درایــن
شرایط دولت کار بســیار دشواری را پیش
رو دارد .دولــت بایــد درکنار رفــع و رجوع
مســائل روزمــره کشــور کــه هــر روز بــرآن
افــزوده میشــود ،برنامــهای اســتراتژیک
نیــز بــرای مدیریــت ایــن شــرایط تدوین
و اجرایــی کنــد .درهمیــن راســتا «ایران»
بــا اســتقبال از دریافــت و انتشــار نظرات
کارشناســی دربــاره مهمترین معضالت
اقتصــاد ایــران وراههــای بــرون رفــت از
آن ،درایــن گزارش ســعی کرده اســت در
کوتاهتریــن روش شــمایی از مشــکالت
اقتصــادی ایــران ارائــه دهــد .چــه آن که
 40اقتصــاددان ،کارشــناس اقتصــادی و
فعــال اقتصــادی بــه عنــوان نماینــدگان
طیفهــای مختلــف جامعــه احســاس
خــود را از وضعیت این روزهــای اقتصاد
ایران بیان کردهاند«.ایران» این آمادگی را
دارد که پس از این طرح موضوع از ســوی
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی و انتقال
آن بــه سیاســتگذاران ،راهکارهــای آنــان
بــرای برون رفت از وضعیت کنونی را نیز
منتشرکند.

محمدادیب،اســتاددانشــگاهاصفهان:
تورم،تحریم،مجلسکماثر،دولتناتوان
و پیر ،ناامیدی به بهبود ،ابهام در آینده.
جعفرخیرخواهان،اقتصاددان :اقتصاد
بسته فسادزای مریدپرور که فراری دهنده
سرمایهگذاروکاهندهثروتملیاست.
داود ســوری ،عضو هیأت علمی مؤسسه
آمــوزش عالــی بانکــداری :جوجــه اردک
زشت
ســیدعلی مدنــیزاده ،عضــو هیــأت
علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه صنعتی
شــریف :اقتصاد ایران؛ کودک با اســتعداد
بدسرپرست
وحیــدمحمــودیکارشــناساقتصادی:
اقتصاد ایران با شــرایط دشــوار هم آیندی
و هــم برآیندی کثیــری از چالشها روبهرو
است.
زهــرا کریمی،اســتاد دانشــگاه مازندران:
بحران زده ،بیمار و گرفتار
رضابوستانی ،اقتصادان :فاقد مدیریت
اقتصادی.
احمــد حاتمــی یــزد ،کارشــناس بانکی:
مهمترین مشــکل مــا تحریــم اقتصادی
امریکاست که مســائل بانکی را قفل کرده
و نقــل و انتقــال وجوه را غیرممکــن کرده
است.
مهران بهنیا ،اقتصــاددان :اقتصاد ایران
در وضعیتــی ناپایــدار قــرار دارد و تــداوم
سیاســتهای کنونــی ســبب خواهد شــد
ماههایپیشرووسالآتییکیازدورههای
دشــوار اقتصاد ایران از نظر شــاخصهای
اقتصادی طی چند دهه گذشته باشد .لذا
تغییر در پارادایم سیاستگذاری اقتصادی
یــک ضــرورت و بــه تعبیــری حیاتــی این
روزهایاقتصادکشوراست.
ارغــوان فرزیــن معتمــد ،کارشــناس
اقتصــادی :اقتصــاد ایــران از بیمــاری
بیتعادلی رنج می برد که این بیماری به
دلیل استفاده مکرر از داروهای سرمایهای
مزمن شده اســت .درمان این بیماری جز
با ترکیب داروهای ســرمایهای و اجتماعی
ممکننیست.
علی فــرح بخش ،کارشــناس اقتصادی:
اکنون در اقتصاد ایران همه چیز در تعلیق
است.
علیفاضلی،رئیساتاقاصناف:اقتصاد
ایــران بیمار اســت ،درمان ایــن اقتصاد در
کوچکســازی دولت و واگذاری اقتصاد به
مردمبویژهبنگاههاست.
کامرانندری،عضوهیأتعلمیدانشگاه
امــام صــادق :مواهــب نفتــی ،همیشــه
مشــکالت عمیــق اقتصــادی مــا از جمله
رانــت و فقدان انضبــاط مالی را پوشــانده

موسی غنی نژاد:
اقتصاد ایران
بحران زده است.

لطفعلی بخشی:
یک اقتصاد من
درآوری و جدا افتاده
از جهان.

است و مشکالت امروز ما ریشه در این امر
دارد.
محمدقلــی یوســفی ،اســتاد دانشــکده
اقتصاددانشگاهعالمهطباطبایی :اقتصاد
ایــران در بــرزخ قــرار دارد و مثــل مناطــق
جنگ زده و غارت شده است.
فتــحاهللتــاری،اســتاددانشــگاهعالمــه
طباطبایــی :اقتصــادی کــه مدیــران در
حاکمیتبایدبهوظیفهنظارتیخودتوجه
کنند.
علیرحمانی،عضوهیأتعلمیدانشگاه
الزهــرا :اقتصــاد مــا در یــک وضعیــت
بحران زده و بالتکلیفی است و نیاز به یک
برنامه واقع گرایانه و مورد توافق گروههای
ذینفع دارد تا از سرمایههای انسانی و مالی
حمایتشود.
عبــاس هشــی،تحلیلگر بــازار ســرمایه:
ریشــه ناآرامیهــا و بحران پولی در فســاد،
رانت و تبعیض اســت و متأســفانه دولت
عزمی برای مبــارزه با علت اصلی بحران
اقتصادیکشورندارد.
میثمهاشــمخانی،تحلیلگــراقتصادی:
اقتصــاد ایــران میتواند بــا نرخ رشــد باال،
فقر و نابرابری کم پیش برود اگر موانع راه
اندازی کسب و کار را به حداقل برسانیم.

غالمرضامصباحیمقدم:
اقتصاد ایران تحت تأثیر
تفکر اقتصاددانانی است
که تفکر آنها برای اقتصاد
جهانی مناسب است.

علیمزیکی،تحلیلگراقتصادی:اقتصاد
کشــور در یک وضعیت آچمز قــرار گرفته
است بویژه اگر مکانیســم قیمتها را آزاد
بگذاریــم بــه نفــع تولید و بــه ضرر اقشــار
آسیب پذیر است و اگر کنترل کنیم به ضرر
تولیدگامبرداشتهایم.
احمــد روســتا ،جامعهشــناس :اقتصاد
ایــران در جهــت گیریهــا،سیاســتها و
رفتارهایــش مبهــم عمــل میکنــد .هیچ
چیــزی قابل پیشبینی و شــفاف نیســت
و دولتمــردان و بخش خصوصــی ما باید
مدیریت در شرایط ابهام را یاد بگیرند.
محســن جاللپــور ،رئیــس ســابق
اتــاق بازرگانــی ایــران :در حــوزه سیاســی
هیــچ اقدامی بــه انــدازه بازســازی امید و
بازگردانــدن اعتمــاد به جامعــه اهمیت
نــدارد .در حــوزه اقتصــادی بازگردانــدن
ثبــات به رفتــار دولــت و پیشبینــی پذیر
کردنسیاستهااهمیتفوقالعادهدارد.
در حــوزه اجتماعــی بــه حداقل رســاندن
دخالتها در ســبک زندگی مردم بســیار
مهــم و تعییــن کننــده اســت.در حــوزه
دیپلماســی تعریف منافع ملــی و ترمیم
رابطه با جهان بایــد در اولویت قرار گیرد.
در حــوزه حکمرانــی تغییــر فکــر و تغییر

حسین عبده تبریزی:
نقدینگی مشکل
محوری امروز اقتصاد
ایران است.

انگاره نقش کلیدی در پیشبرد اهدافی که
اشاره کردم دارد.
فرشیدپورحاجت،رئیساتحادیهکانون
سراسریانبوهسازان:آرزویآرامشوثبات
برایاقتصاد
ایرج رهبــر ،رئیس انجمن صنفــی انبوه
ســازان تهران :شــرایط اقتصادی مناسب
مردمایراننیست.
مصطفی قلی خســروی ،رئیس اتحادیه
امــاک :اقتصــاد از حالــت بیمــاری هــم
گذشتهاست.
محمــد شــفیع ملــکزاده ،رئیــس
اتحادیههــای سراســری نظــام صنفــی
کشــاورزی :اقتصــاد جوابگــوی زحمــت
تولیدکنندگاننیست
آلبــرت بغزیــان ،کارشــناس اقتصــادی:
اقتصــاد کشــور در اکثــر حوزهها بالتکلیف
اســت .بــرای بخشهــای اقتصــادی باید
تصمیممشخصگرفت.
محمدرضا نجفی ،منش رئیس انجمن
صنایعهمگنقطعهســازی :اقتصاد کشور
بــا تحریم هم تهدید و هم فرصت اســت
باید سعی کنیم که تهدیدها را به فرصت
تبدیلکنیم.
بهمــن آرمــان ،کارشــناس اقتصــادی:

تحریمواثراتآنغیرقابلانکاراست.ولی
باهدایتنقدینگیبهسمتفعالیتهای
غیرمرتبط با تحریمها میتوان از آن عبور
کرد.
هادی حق شناس ،کارشناس اقتصادی:
عدمتخصیصبهینهومناسبمنابع.
ولیاهللمحمدولی،رئیساتحادیهطالو
جواهر:نابه سامانی بازار ارز و عمل نکردن
بانکمرکزیبهتعهداتخود.
حســین ســاح ورزی ،نایب رئیس اتاق
بازرگانیایران :صعوبت موجود در فضای
کسبوکارکشورمهمترینعاملبازدارنده
و محدود کننده اقتصاد کشور ،حتی بیشتر
ازتحریمهایدشمناناست.
محمد علی خطیبی ،کارشــناس انرژی و
نمایندهاسبقایراندراوپک:اقتصاد ایران
در شــرایط تحریم قــرار دارد و این تحریم
همــان انــدازه کــه نقطــه ضعــف اســت،
مثبت نیــز ارزیابی میشــود .از این جهت
کــه میتوانیم نقاط ضعف را شناســایی و
رفع کنیم .خــام فروشــی بزرگترین نقطه
ضعف اقتصاد ایران است که امیدوارم در
دولت و مجلس امسال این دندان لق را در
بودجه بندی ســال  1398بکشــند .کاهش
و یا صفر کردن وابســتگی بودجــه ایران به
نفت میتواند پاسخ واقعی و عملی ایران
بهکسانیکهتحریمکردندباشد.
ســید مهدی حســینی ،کارشــناس ارشد
انــرژی:وضع اقتصاد ایران خوب نیســت.
مهمترین غفلتی که در این رابطه شــده و
فرصتی که از دســت رفتــه« ،عدم تنظیم
روابط بینالمللــی و تولید ثروت »اســت.
مــا بایــد شــکارچی فرصتها باشــیم اما
متأســفانه فرصتهای زیادی را از دســت
دادهایــم .چراکه در داخل اجماع و تعامل
وجود ندارد .این مشــکالت باعث شده که
امــروز اقتصادی ضعیــف و بیمار داشــته
باشیم.
نرسیقربان،کارشناسبینالمللانرژی:
اقتصــاد ایران دارای پتانســیلهای بســیار
باالیــی اســت کــه باید بــا تعامــل جهانی
و تخصصگرایــی از آن اســتفاده شــود.
متأســفانه امــروز هــر دو بخش با مشــکل
مواج هایم.
محمدرضا بهرامن ،رئیس خانه معدن:
دولت در مهار نقدینگی 1700هزار میلیارد
تومــان و اســتفاده آن در جریــان تولیــد
کشورتواناییندارد.
مهدیپورقاضیرئیسکمیسیونصنعت
ومعدناتاقبازرگانیایران:اقتصاد ایران،
اقتصــادی اســت کــه پوپولیســم روی آن
حاکــم اســت و هیچ تئــوری روشــنی برای
توسعهندارد.

جریان گاز در مسیر ایران به عراق تداوم خواهد داشت

دروغ <غذا در برابر گاز>

دیپلماسی فشــار امریــکا بــه
عــراق بــرای قطع
اقتـصـادی
واردات بــرق و گاز
از ایران بینتیجه ماند .ســخنگوی وزارت
نفــت عراق دربــاره واردات گاز اعالم کرد
کــه دولت عراق هیچ جایگزینی برای گاز
طبیعی ایــران نــدارد .عراق ســاالنه 600
میلیون متر مکعــب گاز و  1300مگاوات
برق از ایران وارد میکند و قرار نیســت که
تغییری در برنامههای این کشور رخ دهد.
رئیس اتاق مشــترک ایران و عراق در
ایــن خصــوص با اشــاره به تمایــل عراق
بــه ادامه روابط تجاری بــا ایران میگوید:
روابــط تجاری با عــراق اکنــون بیشتر از
سال قبل است و عراقیها خواهان ادامه
روابط هســتند .بهطوری کــه در صادرات
ایــران به عراق در  6ماه نخســت امســال
 33درصــد نســبت بــه ســال قبل رشــد
داشته است.
توگــو بــا
یحیــی آل اســحاق در گف 
«ایــران» ادامــه داد« :مذاکــرات در مورد
کــم و کیف این مراودات تجــاری با توجه
به شــرایط تحریــم ادامه دارد و دو کشــور
میخواهند بخشی از این داد و ستدها به

واسطه ارز محلی عراق یعنی دینار انجام
گیرد .هنوز مشخص نیست که گاز نیز در
این بخش قرار گیــرد یا خیر اما مذاکرات
در مورد این موضوع نیز ادامه دارد».
یکــی از مهمتریــن قراردادهــای
صادراتی ایران مربوط به عراق اســت که
شــامل دو بخش بغداد و بصره میشود.
در دو قــرارداد میــان ایــران و عــراق مقرر
شــده تــا صــادرات گاز در ســال نخســت،
روزانــه حــدود  ۶میلیــون مترمکعب ،در
سال دوم حدود  ۱۴میلیون مترمکعب و
در سال سوم تا پایان قرارداد به سقف ۳۰
تا ۳۵میلیون مترمکعب برسد.
ëëعراقبهگازایراننیازدارد
عــاوه بــر ایــن کــه در متــن قــرارداد
صــادرات گاز به عــراق بــه صراحت ذکر
شــده که این قرارداد قابل فســخ نیســت
و بــرای درازمــدت ادامه خواهد داشــت،
مقامــات عراقی نیــز میگویند کــه به گاز
ایران نیــاز دارند و نمیتوانند این واردات
را متوقف کنند.
عاصــم جهــاد ،ســخنگوی وزارت
نفت عــراق در یــک برنامــه تلویزیونی
توگو با شــبکههای محلی کردی
در گف 

در کردســتان عراق با اعالم این مطلب
گفــت« :هماکنون هیچ جایگزینی برای
گاز طبیعی ایــران نداریم چــرا که ایران
نزدیکترین نقطه به عراق است تا از آن
بتوانیم گاز وارد کنیــم .عراق نزدیک به
 600میلیون مترمکعب گاز از ایران وارد
میکند که از آن برای تولید برق استفاده
میشود .کشور ما نمیتواند از هیچ کشور
همسایهای این مقدار گاز را تأمین کرده
و جایگزیــن گاز وارداتــی از ایــران کنــد.
از ســوی دیگــر تولیــدات داخلــی عراق
جوابگوی تأمین نیاز ایستگاههای تولید
برق نیست و به خاطر همین جایگزینی
بــرای گاز ایــران نداریم .نفت عــراق در
تــاش بــرای افزایش تولیــدات داخلی
در راســتای تأمین کامل نیازمندیهای
داخلی اســت اما بــرای رســیدن به این
سطح عراق دستکم به سه سال زمان
نیاز دارد».
«خبــر رویتــرز دربــاره دریافــت اقالم
غذایی از عراق در ازای پول گاز ایران دروغ
است ».سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان
نفت ،گاز و پتروشیمی با بیان این عبارت
گفت :عراقیها پیشنهاد کردهاند پول گاز

عکس :تسنیم

در واقع به جای نگاه ریشــهای به مســأله ،وارد فرآیند
ادامه از
دوربرگردان میشویم .اینها جملگی نشاندهنده آن
صفحه اول اســت که کارکرد مجازات و فلســفه حقوق با آنچه که
ما مدعی هســتیم تطابق ندارد .باید قضیه را ریشــهایتر حل کرد .نگاه ما
به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید
از طریق دیگری جلوگیری کرد .همچنان که پیش از انقالب انجام میشد.
این نگاه در همه امور فرهنگی باید جاری و ســاری باشد .از هنر و ادبیات و
فیلم و رســانه گرفته تا رفتارهای دیگر .مســأله محوری این است که قانون
بایــد متکی بــر عدالت و فرهنگ جامعه و با هــدف تأمین نظم اجتماعی
باشــد .قانون ابزاری نیســت که حکومتها بتوانند هر طور که خواســتند از
آن استفاده کنند.
متأســفانه برخی افراد میکوشند که راههای میانُبر را در جامعه طی کنند.
به جای کوشــش برای نفــوذ در وجدان و ذهن مــردم ،آن را رها کردهاند و
میخواهنــد بــا اتکا به قانون همه امور را درســت کنندُ .برندگی ابزار قانون
محدود اســت هنگامی که آن را برای هر هدفی اســتفاده کنیم ،به ناچار از
ُبرندگی آن کاســته میشــود .اگر میخواهید به آن طــرف بزرگراه فرهنگی
بروید بهتر است هزینه کنید و پل بزنید ،در غیر این صورت با دوربرگردان
فرهنگی مشکلی حل نمیشود.
هنگامی که دامنه موضوعات تحت کنترل افزایش مییابد و از قانون برای
کنتــرل تغییرات فرهنگی و اجتماعی اســتفاده میشــود ،نه تنها کارآمدی
قانــون را در ایــن زمینههــا کاهــش میدهد بلکــه از وجاهت و مشــروعیت
قانــون در مــوارد دیگــر نیــز کم میکنــد .بــرای نمونــه هنگامی کــه از ابزار
قانــون برای کنترل تغییرات فنــاوری چون ماهواره یا تلگــرام و مانند آنها
اســتفاده میکنیــم بدگمانــی جامعــه را بــه اهــداف قانون دامــن میزند.
ایــن بدگمانــی فقط به این کاربــرد محدود نمیماند بلکــه کلیت قانون را
در بر میگیرد.
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عکس :ابوالفضل نسایی/ایران

قیمت هر بشــکه نفت خام در یک ماه اخیر حدود  14دالر
کاهش داشــته است .البته در آخرین روز کاری بازار جهانی
گـــزارش قیمــت نفت خام به دور برگردان رســید ،اندکی افزایشــی
شــد و در پله  66دالر و  76ســنت برای هر بشــکه ایســتاد .با این حال آمارهای
وزارت نفت نشــان میدهد که قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی
به  9نوامبر ( 18آبانماه) در مقایســه با مدت مشــابه پارســال ،هفت دالر و 81
سنت برای هر بشکه افزایش یافته است.
این روزها قیمت نفت تحت تأثیر انتظارات بازار برای کاهش تولید اوپک،
معامالت پرنوســانی را پشت ســر میگذارد .به این ترتیب که صحبت کاهش
تولیــد در میان تولیدکنندگان بزرگ نفت از قیمتهــا اندکی حمایت کرد ،اما
رشــد چشمگیر سطح ذخایر نفت بخصوص در جدیدترین آمار تولید امریکا،
باعث شــد قیمتها کاهش پیدا کند .شــواهدی از ضعیف شــدن رشد اقتصاد
جهانی و تصمیم دولت ترامپ برای اعطای معافیت از تحریمها به مشتریان
نفتــی بزرگ ایران ،به فشــارهای کاهشــی بــر قیمتهای نفت افــزود .پیش از
اعالم معافیتها ،انتظار میرفت صادرات نفت ایران صفر شود.
ëëصادرات نفت کرکوک عراق و کاهش قیمت
عراق صادرات نفت کرکوک که یک سال قبل به دلیل بنبست میان دولت
مرکزی و دولت منطقه کردستان متوقف شده بود را پس از توافق دولت جدید
بغــداد بــا اربیل ،مجدداً در روزهای اخیر آغاز کــرد .این موضوع یکی از عوامل
کاهــش قیمتها بود .صادرات نفت کرکوک در ســطح انــدک روزانه  ۵۰تا ۶۰
هزار بشکه در روز جمعه آغاز شد .صادرات نفت این منطقه سال گذشته تا مرز
 ۳۰۰هزار بشــکه در روز رسیده بود و معلوم نیست اکنون که دوباره ازسرگرفته
شده ،تا چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد .در این باره فیلیپ فالین ،تحلیلگر
ارشد بازار در گروه «پرایس فیوچرز» به مارکت واچ گفت« :ازسرگیری صادرات
نفــت منطقه کرکوک عــراق در روز جمعه ،به کاهــش قیمتهای نفت منجر
شد .صادرات از این منطقه از زمان به دست گرفتن کنترل آن از سوی نیروهای
دولت فدرال در سال گذشته ،متوقف شده بود ».تاکنون عالوه بر عراق ،امریکا
نیز از این اتفاق خوشحال است.
یام
ëëاز نفت  ۷۰دالری راض 
در همیــن حــال رئیس جمهوری روســیه میگوید که قیمــت  ۷۰دالری هر
بشــکه نفت کامالً مناسب اســت .به گزارش بلومبرگ ،والدیمیر پوتین نسبت
بــه وضعیــت فعلی بــازار در مقایســه بــا همتایان خــود در اوپک ،خوشــبینی
بیشــتری دارد و در دیــدار بــا همتای امریکایــی خود در پاریــس ،درباره قیمت
نفــت گفتوگــو کرده و میگوید که روســیه از قیمت فعلی نفت راضی اســت.
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را با دینار پرداخت کنند.
حمیــد حســینی در گفتوگو با ایســنا
اظهــار کــرد :ایــن خبــر صحــت نــدارد و
خبرســازی رویترز اســت .نه بنــادر عراق
ظرفیــت آن را دارنــد کــه بــه ایــران اقالم
غذایــی بدهنــد و نــه عــراق تولیدکننــده
مــواد غذایی اســت .عــراق خــودش وارد
کننده عمــده غذایی از ایران اســت؛ پس
چگونــه میخواهد به ایران مــواد غذایی
بدهد؟عراق اعالم کرده حاضر است پول
گاز را با دینار پرداخت کند.
بر اســاس این گــزارش ،بعد از این که
عــراق موفق شــد بــرای ادامــه تعامالت
نفتــی ،گازی و برقــی از امریــکا معافیت
بگیــرد ،خبری منتشــر شــد مبنی بــر این

که عــراق بــه جــای پرداخت پــول گاز به
ایران ،اقالم غذایی بدهد .بر این اســاس
رویتــرز در خبری اعالم کرد که منابع آگاه
به این رســانه خبر دادهانــد که عراق یک
درخواست به امریکا ارسال کرده تا به این
کشــور اجازه دهد پس از مهلت  ۴۵روزه،
همچنان به وارداتش از ایران ادامه دهد و
در قبال دریافت گاز ایران ،کاالهای غذایی
و بشردوستانه به همسایه خود صادر کند.
همچنیــن یحیــی آل اســحاق رئیس
اتاق مشــترک ایــران و عــراق در این باره
بــه «ایران» توضیــح داد« :برای ایران نیز
معاملــه بــا دینــار عــراق در دوره تحریم
منطقیتر است .چراکه مبادالت میتواند
بــا ایــن ارز خــارج از سیســتم بینالمللی

بانکی انجام گیرد و به نوعی تحریمهای
امریــکا مدیریــت شــود .امــا بــاز هــم
بررســیهای بیشتر در حال انجام است و
بهنتیجهنهایینرسیدهایم».
ترکیــه نیــز بــه عنــوان بزرگتریــن
واردکننده گاز ایــران که روزانه بیش از 30
میلیون متر مکعب گاز طبیعــی از ایران
دریافت میکند ،شــرایطی مشــابه عراق
دارد .بهطــوری که اخیراً وزیر انرژی ترکیه
اعالم کــرده که قرارداد خریــد گاز از ایران
برای  ۵تا  ۶سال دیگر پابرجاست.
تحریم پذیــری قراردادهــای گازی به
خاطــر طوالنی بودن مدت قرارداد و اخذ
جریمــه از فســخ کننــده بر اســاس مفاد
قرارداد کمتر از قراردادهای نفتی اســت.
ایــن یک مزیت اســت کــه ایران بــا توجه
بــه حجــم تولیــد گازش میتوانــد از آن
بهره ببرد .ایران بعد از روســیه بزرگترین
تولید کننده گاز در منطقه اســت و اندکی
با تمرکز بر موضوع بهینهســازی مصرف
میتوانــد از ایــن طرفیت بهره بیشــتری
ببرد .هرچند که در این دور از تحریمهای
امریکا توســعه بازار گاز ایــران کار چندان
آسانینیست.

