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بازي سیاستمداران با آب زایندهرود
لیال مرگن :ردپاي سیاستمداران در تصمیمسازيها
براي آب کشــور همــواره حس ميشــد اما چندي
اســت که دخالتهاي سیاسیون در مســئله آب از
حالت مخفي خارج شــده اســت و بهصورت علني
بر ســر آب بــا یکدیگر مجادله ميکننــد .جدیدترین
منازعه سیاســي درباره آب ،استعفاي دستهجمعي
نمایندگان اصفهان در مجلس شوراي اسالمي است.
حاصل این همبستگي هم دستور رئیسجمهور براي
تشکیل ســتاد احیاي رودخانه زایندهرود و تخصیص
اعتبار بــراي پروژههــاي انتقال آب سرشــاخههاي
کارون بود .اما آیا با تشــکیل صرفا یك ســتاد و البته
تخصیــص بودجــه بــراي پروژههاي انتقــال آب از
سرشــاخههاي کاروني کــه خود در پاییندســت با
مشــکل مواجه است ،مســئله کمآبي فالت مرکزي
کشور حل ميشود؟ پاسخ کارشناسان به این پرسش
منفي است .به اعتقاد کارشناسان اگرچه هر اقدامي
بــراي دور هم جمعکــردن ذينفعــان یك حوضه
آبریز ميتواند مفید باشــد اما صرفا ایجاد یك ستاد
بــدون توجه به نظــرات کارشناســي و اخذ تصمیم
درست ،نميتواند مشکل حادي را که در مرکز ایران
ایجادشــده حل کند .حتي ممکن اســت ایجاد یك
ساختار جدید مثل ســتاد احیاي رودخانه زایندهرود
نهتنها مشکلي را حل نکند بلکه صرفا هزینهتراشي
بيفایدهاي باشد که بر دوش کشور تحمیل ميشود.
فالت مرکــزي ایران دچار بیمــاري صعبالعالجي
است که حاصل تصمیمات غلط و بعضا دخالتهاي
سیاسیون اســت .گروههاي سیاسي مختلف با هدف
ایجاد توسعه در بخشي از فالت خشك مرکزي ،تنور
پروژههاي انتقال آب بــه این منطقه را گرم کردند تا
به نقطهاي رســیدیم که دیگر هیچ رودخانهاي براي
انتقــال ،آب کافــي در اختیار ندارد .زاینــدهرود تنها
رودخانه دائمي مرکز ایران خشــك شــده است،اما
صنایع آببري مثل فوالد و ســرامیك در قلب ایران
جانمایي شدهاند .در فالت مرکزي ،گویا یگانه نسخه
توسعه ،استقرار صنعت با تکیه بر انتقال آب از دیگر
حوضهها بوده است .حاصل این تفکر ،از دست رفتن
پتانسیل بينظیر گردشــگري در کالنشهری تاریخي
مثل اصفهان اســت زیرا مهمترین جاذبه این شــهر
یعنــي زایندهرود ،دارد به تاریــخ ميپیوندد .حوضه
آبریز زایندهرود که با رشد بيرویه جمعیت و توسعه
ســطح اراضي کشــاورزي هم مواجه است ،بخشي
از نیازهاي آبي دیگــر حوضههاي کمآب موجود در
مرکز ایــران را هم تأمین ميکند .صداي کشــاورزان
شــرق اصفهان بــه عنوان حقابــهداران قدیمي این
حوضه به جایي نميرســد و نمایندگان مجلس هم
صرفــا بر طبل انتقال آب ميکوبند .تالش نمایندگان
اصفهان براي اجراي ســریعتر پروژههاي انتقال آب
در دولت یازدهم ســبب شــد که حمید چیتچیان،
وزیر وقت نیــرو موضعي تند در قبــال آنها بگیرد و
اعالم کند که »به انــدازه دو برابر آورد زایندهرود ،به
این حوضه منتقل کردیــم و دیگر نميتوانیم به این
رونــد ادامه دهیم« .اما گویــا در دولت دوازدهم باز
هم تهدید نمایندگان مجلس کارســاز شــده است.
بهدنبال استعفاي دستهجمعي نمایندگان اصفهان،
خبرهایي درباره توافق آنها براي تشکیل ستاد احیاي
زاینــدهرود و تخصیــص بودجــه بهمنظــور اجراي
پروژههاي انتقال آب سرشاخههاي کارون به حوضه
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 یکــی از ویژگیهای بارز تاریخی و فرهنگی
مــا ایرانیان این اســت که دســت خارجی را
مســئول همه کاســتیها میدانیم و خود را
از معرکــه خالص میکنیم .بــر مبنای همین
نگرش تاریخی ،تاآنجاکــه اصالحات امیرکبیر
آن امیر و
پیــش میرود ،همــه افتخــارات از ِ
مردم اســت ،امــا وقتی امیر ســقوط میکند،
تحلیلها متوجه اســتعمار و دشمن خارجی
میشــود .نــه سیاســتهای امیر نقشــی در
این میــان دارد ،نــه درباریانی کــه در نتیجه
سیاســتهای او مصالحشــان به خطر افتاده
بود و نــه رفتار ما ایرانیان که منافع ملی را به
فراموشی ســپرده و دنبال آن هستیم که گلیم
خــود را از آب بیرون بکشــیم .در جنگهای
ایــران و روس نیز همینطور اســت .آنجا که
ایرانیــان پیروز میشــوند یا نماینده روســیه،
گریبادوف را به قتل میرسانند ،سخن از علما
و مراجعی اســت که فتوای جهــاد دادهاند و
مردم قهرمانــی که به آن اقتــدا کردهاند؛ اما
آنجا که شکســت اســت و در پــی آن انعقاد
معاهدههای ننگین گلستان و ترکمانچای ،باز
پای دشمن خارجی و استعمار به میان میآید
و معلوم نیست مردم کجا رفتهاند!
امروز نیــز در پی خروج آمریــکا از برجام
شــاهد آن هســتیم که بهجای اتــکا به توان
داخل ،حمایــت همهجانبه از تولید و صنعت
داخلــی و ایجــاد همدلــی بین مــردم ،همه
تقصیرهــا را در درجــه اول به گردن دشــمن
خارجــی انداخته و بهدنبال تسویهحســاب با
رقبای سیاسی خود میرویم.
وقت آن رســیده که جامعه واقعیتهای
ناشــی از تحریمهای بینالمللی را بپذیرد و با
کنارگذاشــتن اختالفنظرهای سیاسی ،منافع
ملــی را در اولویــت قــرار داده و تمامقد در
مقابل تحریمهای ظالمانه بایستد.
اجرای چنین سیاستی مستلزم آن است که
دوایر دولتی فرهنــگ حاکم ارباب  -رعیتی را
کنار بگذارند و با همدلی و حمایت همهجانبه
از تولید داخل این پیام را به فعاالن اقتصادی
برسانند که نهتنها در مقابل آنان نیستند ،بلکه
وظیفه ذاتیشــان حمایت همهجانبه از تولید
و صنعت است.
وقت آن رســیده کــه دیگر اجــازه ندهیم
چهار تا پنج میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی
از چرخه اقتصاد خارج بوده و نظارهگر باشند.
ضروری اســت فرهنــگ دیوانســاالریمان
بهگونــهای تغییر کنــد که یکایــک کارمندان
دولــت خود را متعهد و مســئول بدانند که با
حمایت تمامعیار از هرگونه فعالیت اقتصادی،
شرایطی را فراهم آورند که همه جوانان کشور
جایی بر سر ســفره تولید داشته باشند .امروز
شــرایط کشور ایجاب میکند که کارمند دولت
بهجای اینکه طبق معمول جواب سالم ارباب
رجــوع را ندهد ،با احتــرام تمام پس از انجام
امور مربوطه ،او را تا دِر خروجی بدرقه کند .از
این طریق است که حس همکاری و مشارکت
تقویت میشود و نهال توسعه و تولید ،ایجاد
اشــتغال و در نهایت رشــد اقتصادی به میوه
مینشیند .حال این شــرایط را مقایسه کنید با
برخورد شــبکه بانکی ،ادارات دارایی و تأمین
اجتماعی و نیز دوایر اجرای ثبت .در شرایطی
که شــبکه بانکی حتی از اعالم بدهی مشتری
و نحوه محاســبه آن امتناع میکنــد ،ادارات
دارایی و تأمین اجتماعی هم خود را در جایگاه
قاضی قرار داده و فراتر از قوانین جاری کشور
میداننــد ،چگونه میتوان انتظار داشــت که
بخش تولید کشور به فکر توسعه باشد.
در ایــن نمایــش غمانگیز ،دوایــر اجرای
ثبت نیز آتشبیار معرکه شــدهاند و به کمک
شــبکه بانکی میآینــد .با وجــود اینکه ماده
 ۱۵اصالحــی عملیات بانکداری بــدون ربا با
صراحت اعــالم میکند که همــه قراردادها
فقط درصورتیکه در مفاد آن اختالفی نداشته
باشند ،الزماالجرا اســت و ماده  ۱۹۹آییننامه
اجرای اســناد رســمی نیز بر آن تأکید میکند،
دوایر اجرای ثبت اســناد صرفا با درخواســت
بانــک و با زیرپانهادن قوانیــن مربوطه ،اقدام
به صدور اجرائیه میکننــد .در چنین فضایی
چگونــه میتــوان دم از حمایــت از تولید زد
و انتظار توســعه داشــت .وقت آن رســیده
که دولــت بهجای آنکه نقش اپوزیســیون را
ایفا کند و بهدنبال آن باشــد که کاســتیها را
به گــردن دشــمن خارجی و رقبای سیاســی
خود بینــدازد ،فضای آرامــی را ایجاد کند که
تولیدکننــده داخلی احســاس امنیت کرده و
به فکر توســعه فعالیت اقتصادی باشد .قوه
قضائیه نیز بهتر است اجازه ندهد که مسئوالن
دوایر اجرای اسناد پا را فراتر از قانون بگذارند
و به اقدامات ســلیقهای خــود مبنی بر کمک
به شبکه بانکی ادامه دهند .باالخره وقت آن
رسیده که کمی انصاف داشته باشیم و بهجای
اینکه همه کاســتیها و مشــکالت را ناشی از
برجام و تحریم بدانیم ،نیمنگاهی به خودمان
بیندازیم و منصفانه قضاوت کنیم.
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آبریز زایندهرود منتشر شد.
بد مدیریت کردن ،مهمترین مشکل بخش آب
ســتادي که رئیسجمهور براي احیاي زایندهرود
دســتور تشکیل آن را داده اســت ،آیا تأثیري در حل
مشکل کمآبي فالت مرکزي خواهد داشت؟ کامران
داوري ،عضو هیئتعلمي دانشــگاه فردوسي مشهد
در گفتوگو با »شرق« به این پرسش اینگونه پاسخ
ميدهد :زایندهرود مثــل همه حوضههاي دیگر که
دچار مشــکل آب هســتند ،نیازمند توجه ویژه است.
اگر ســتاد احیا با مشــارکت کامل مصرفکنندگان و
دیگر مســئوالن ذيربط تشکیل شــود ،البته نگاهها
هم سیاســي نباشــد و راهکارهاي کاربرديای ارائه
شــود که ابزاري نباشــند ،باید بتواند مســئله را حل
کند زیرا مســائل آب در کشــور ریشهاش در خشکي
و آب نیست .ریشه آن در بد مدیریت کردن ما است.
او در پاســخ به ســؤالی درباره کارایي ســتاد احیاي
دریاچه ارومیه ميگوید :این ســتاد آنگونه که باید،
نتوانست ذينفعان را به شکل فراگیر دور هم جمع
کند .بنابراین اگر در ستاد احیاي زایندهرود هم دولت
بخواهد بهصورت دستوري کار کند ،به نتیجه مطلوب
دســت نميیابیم و اگر این ستاد مثل یك دفتر عمل
کند ،تشــکیل آن به نوعي هدررفت هزینه است.این
عضو هیئتعلمی دانشــگاه فردوسي مشهد اضافه
ميکنــد :در اصفهان به یك بیماري مبتال هســتیم.
براي ایــن از اصطالح بیماري اســتفاده ميکنم که
مســائل آنجا مانند سندرومي اســت که ميتواند در
جاي دیگر کشــور هم شــکل بگیرد .ما محیط را به
این مســئله عادت دادیم که هر وقت دچار ســختي
از نظر کمآبي شــد ،با کمي فشار ،با بحث انتقال آب
مشــکلش را حل کند .این رفتار هیچ توجیهي ندارد.
تا چه زمان و تا کجا قرار اســت ایــن انتقالها ادامه
یابد.او ادامه ميدهد :گاهي به شــوخي ميگویم که
اگر دجله و فرات را هم به اصفهان منتقل کنیم ،باز
هم دوستان درخواست انتقال آب خواهند داشت.
ضرورت آموزش زیستن با پتانسیلهاي سرزمیني
نــگاه رئیسجمهور به عنــوان باالترین مقام قوه
مجریــه به مرکز ایران نگاهي اســت که بســیاري از
کارشناسان را نگران کرده است .اخیرا رئیسجمهور
بــا تکیه بــر آب شــور دریاهاي شــمال و جنوب ،از
اجــراي پروژههاي انتقــال آب به مرکــز ایران خبر

داده اســت .نگاهي که از نظــر داوري نیز پذیرفتنی
نیســت .به اعتقاد او ،براي اجراي پروژههاي انتقال
آب ،انتهایــي را نميتوان فرض کرد.این عضو هیئت
علمي دانشگاه فردوسي مشهد ميگوید :ما باید یاد
بگیریم با ظرفیتهاي خود زندگي کنیم .برنامهریزي
براي خارج از حد ظرفیتهاي آبي ،روش صحیحي
نیســت .این تفکر که متأســفانه مثل یك ســندروم
شــده است ،در حال ســرایت به همهجاست .باید با
داشــتههایمان به روش صحیح زندگي کنیم.البته او
تأکید ميکند :پروژههاي انتقال آب به صورت مطلب
مشــکلدار نیســتند .گاهي در برخي نقاط بر اساس
ضرورت و با رعایت مسائل اقتصادي ،زیستمحیطي
و اجتماعي ،اجراي پروژههاي انتقال آب به ضرورت
در دستور کار قرار ميگیرد.
کوهرنگ سه ،پروژهاي مشکلدار
اگرچه نمایندگان اصفهان بر اجراي سریع پروژه
کوهرنگ ســه کــه آب سرشــاخههاي کارون را به
حوضه زاینــدهرود منتقل ميکند ،تأکیــد دارند ،اما
عبدالرضا فروغــي ،نایبرئیس فدراســیون آب ،در
گفتوگو با »شرق« این پروژه را داراي اشکاالت فني
توصیف ميکند.
به اعتقاد او ،تشــکیل ســتاد احیــاي زایندهرود
ميتوانــد اقــدام خوبي باشــد ،امــا باید در بســتر
کارشناســي و صحیــح انجام شــود.فروغي اجراي
پــروژه انتقــال آب به حوضــه زاینــدهرود را بحثي
قدیمي توصیــف ميکند که بر پایه برخي مطالعات
رقم زده شده است ،اما ساختگاه سدي که قرار است
از پشــت آن آب به حوضه زایندهرود منتقل شــود،
به دلیل آهکيبــودن داراي درز و تركهاي فراواني
است و در صورت آبگیري سد ،فرار آب اتفاق خواهد
افتاد.او این نقص فنــي را عامل معلقماندن پروژه
کوهرنگ ســه معرفي ميکنــد و ميگوید :قرار بود
 ۲۴۰میلیون مترمکعب آب از سرشــاخههاي کارون
به حوضه زاینــدهرود منتقل شــود و درحالحاضر
 ۷۰میلیــون مترمکعب آب به ایــن حوضه منتقل
ميشــود.به گفته نایبرئیس فدراسیون آب ،اجراي
هر نوع پروژه انتقال آب با اطمینانیافتن از راندمان
مناســب آب در حوضــه دریافتکننده آب و اجراي
الگوي کشــت مناســب ،با تعیین اهداف مشخص،
منطقي ميشــود.او بهعنوان کارشناس ،انتقال آب

از خزر به فالت مرکزي ایــران را بدترین بیتوجهی
بــه محیط زیســت اعــالم ميکنــد .انتقــال آب از
خلیجفــارس را با توجــه به فراهمنبودن شــرایط،
غیرمنطقــي توصیف ميکند و انتقــال آب از عمان
به فالت مرکزي کشــور را هم مشــروط به استفاده
منطقي از آب درونسرزمیني ميداند.فروغي عنوان
ميکند :مصلحت نیســت که قبــل از اینکه مصرف
آب درونســرزمیني را به شــرایط مطلوب برسانیم،
آب گراني را از دریاي عمان منتقل کنیم و در منطقه
پذیرنده آب به همان شکل نامطلوب استفاده کنیم.
آبي که از دریــاي عمان ميآوریم ،امروز به ازاي هر
مترمکعب بیش از بیســتوچند هزار تومان هزینه
دارد .صنعتي که از این آب استفاده ميکند باید قابل
رقابت باشــد .صنعتي که نتواند در فضاي منطقي،
قیمت تمامشــدهاش را قابل رقابت با سایر کشورها
کند ،صنعتي اســت کــه به ســمت میرایي خواهد
رفت .این منطقي نیســت که دولت آب گران تولید
کند و با سوبسید آن را در بین مصرفکنندگان توزیع
کند.
مشکل تأمین نیازهاي شرب در حوضه زایندهرود
اگرچه داوري بر این باور اســت که تشکیل ستاد
احیــاي زاینــدهرود بهتنهایي و بــدون درنظرگرفتن
نظــرات عقالنــي و کارشناســي دقیق ،مشــکل این
حوضه پرتنش را حل نميکند و حتي ممکن اســت
زمینــه اتــالف هزینه کشــور را هم فراهــم کند ،اما
مهرزاد احساني ،مدیرکل دفتر مدیریت بههمپیوسته
فالت مرکزي ایران ،در گفتوگو با »شــرق« تشکیل
چنین ستادي را مفید ميداند ،زیرا مسائل زایندهرود
را مســائلي چندوجهي توصیف ميکنــد که باید از
جنبههاي مختلف به آن توجه شود .به همین خاطر
وجود یك ستاد براي حل مسائل این حوضه آبریز را
ضروري ميداند.احساني در پاسخ به این پرسش که
آیا دفتر مدیریت بههمپیوسته فالت مرکزي نميتواند
کار ســتاد را انجام دهد ،اینگونه پاسخ ميدهد :آب
یك مســئله میانبخشي است .وزارت نیرو بهتنهایي
نميتواند مســائل آب را حل کند .این وزارتخانه باید
در یك تعامل سازنده بین دســتگاههاي مختلف ،از
جملــه وزارتخانههــاي جهاد کشــاورزي ،صنعت،
معدن و تجارت و کشور و همچنین سازمان حفاظت
محیط زیست مسائل آب را حل کند .اگر انتظار بر این
باشــد که وزارت نیرو یك دفتــر دارد و آن دفتر تمام
مسائل را ميتواند حلوفصل کند ،اینگونه نیست.او
هنر ســتاد احیاي دریاچه ارومیه را جمعکردن همه
ذينفعــان و ذيمدخالن و توزیــع وظایف در میان
آنها توصیــف ميکند.به گفته مدیرکل دفتر مدیریت
بههمپیوســته فــالت مرکــزي ایران ،حوضــه آبریز
زایندهرود امســال در تأمین آب شرب دچار مشکالت
عدیده و قطعي آب بوده اســت .بحث انتقال آب با
اهداف تأمین نیازهاي شــرب مســئلهاي است که از
نگاه او باید دنبال شود ،اما احیاي زایندهرود با مسئله
انتقال آب ارتباطي ندارد.احســاني با تأکید بر اینکه
مســیر اجراي پروژههــاي انتقال آب همواره بســته
نیســت و در موارد خاص با درنظرگرفتن شرایط مبدأ
و مقصــد هم ميتــوان به گزینه انتقــال توجه کرد،
تصمیمگیــري در ارتباط با اجــراي پروژههایي از این
دست را مرتبط با مؤلفههاي متنوعي ،از جمله افق
جمعیت آینده منطقه معرفي ميکند.

ﺑﻬﺎر  ،98ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ  8ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
برای ســال  ۲۰۱۹پیشبینی
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ4
میشــود بازار مجددا بهطور
متوســط با یک میلیون بشــکه در روز مازاد عرضه
مواجه شــود و موازنه بازار بــرای فصول اول ،دوم،
ســوم و چهارم  ،۲۰۱۹به ترتیــب  ۰٫۶ ، ۱٫۱ ،۱٫۳و ۱٫۱
میلیون بشکه در روز مثبت خواهد بود.
پیشبینی عرضه و تقاضای نفت توســط آژانس
بینالمللی انرژی
برآورد آژانس بینالمللی انرژی نشــان میدهد
که رشد تقاضای جهانی در سال  ۲۰۱۹به مقدار ۱٫۳
میلیون بشــکه در روز باشــد و رشد عرضه غیراوپک
 ۱٫۷میلیــون بشــکه در روز افزایش یابــد .بنابراین
تقاضای نفت اوپک از  ۳۲میلیون بشــکه در روز در
ســال  ۲۰۱۸به  ۳۱٫۶میلیون بشــکه در روز در سال
 ۲۰۱۹کاهــش خواهد یافت .این در حالی اســت که
ســطح کنونی تولید اوپک  ۳۲٫۸میلیون بشــکه در
روز اســت .پیشبینیهای ارائهشــده توسط آژانس
بینالمللــی انرژی نیز نشــان میدهد که در ســال
 ۲۰۱۹رشد عرضه بیشــتر از رشد تقاضا خواهد بود.
همچنین برای ســال  ۲۰۱۹پیشبینی میشــود بازار
مجددا بهطور متوســط با  ۱٫۲میلیون بشــکه در روز
مازاد عرضه مواجه شــود و موازنه بازار برای فصول
اول ،دوم ،سوم و چهارم  ۲۰۱۹بهترتیب  ۰٫۸ ،۱٫۴ ،۲و
 ۰٫۸میلیون بشکه در روز خواهد بود.
پیشبینــی عرضــه و تقاضای نفت توســط اداره
اطالعات انرژی آمریکا
براســاس برآورد اداره اطالعات انرژی آمریکا ،در
فصل اول ،دوم و ســوم  ۲۰۱۸بهترتیب  ۲۸۰ ،۵۱۰و
 ۸۰هزار بشــکه در روز کمبود عرضه در بازار وجود
داشــته اســت ،اما در فصل چهارم  ۲۰۱۸حدود ۶۰
هزار بشــکه در روز مــازاد عرضه در بــازار موجود
خواهد بود .براساس برآورد این نهاد ،در سال ،۲۰۱۹
بازار بهطور متوســط با  ۳۰۰هزار بشکه در روز مازاد
عرضه مواجه ميشــود و موازنه بــازار برای فصول
اول ،دوم ،ســوم و چهارم  ۲۰۱۹بهترتیب ،۶۸۰ ،۳۶۰

 -۱۴۰و  ۲۲۰هزار بشکه در روز خواهد بود.
مازاد عرضه در تمامی تحلیلها
با این اوصاف وجه مشــترک این تحلیلها ،وجود
مازاد عرضه در ســال  ۲۰۱۹در بازار نفت خواهد بود
که میتواند قیمت نفت را رو به کاهش ،متأثر کند.
چشمانداز صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۹
براساس آمار منتشرشده توســط منابع مختلف،
در ماههای آگوست و ســپتامبر  ۲۰۱۸صادرات ایران
بین  ۳۰۰تا  ۶۰۰هزار بشــکه در روز نســبت به فصل
اول  ۲۰۱۸کاهش یافته اســت .البته در همین دوره
زمانی تولید ایران بر اســاس متوســط برآورد منابع
ثانویــه حدود  ۴۵۰هزار بشــکه در روز کاهش یافته
اســت .دونالد ترامــپ رئیسجمهــوری آمریکا در
هشــت مــي  ۲۰۱۸اعالم کــرد که از برجــام خارج
میشــود و به تعلیق تحریمهای هستهای این کشور
علیــه تهران ادامــه نمیدهد .متعاقــب آن دولت
آمریکا از کشــورهای واردکننده نفت ایران خواست
واردات نفــت خام خود از ایــران را متوقف کنند .در
دور گذشــته تحریمها آمریکا اجــازه واردات نفت از
ایران را برای برخی مشــتریان که واردات خود را در
یک بازه زمانی کاهــش داده بودند ،صادر کرد .بعد
از این اتفاق ،مشــتریان عمده نفت ایران نیز مواضع
متفاوتی گرفتند .برخی مشــتریان نظیر چین ،ترکیه و
هند اعــالم کردند که از تحریمهای یکجانبه آمریکا
تبعیــت نخواهند کرد و برخی مشــتریان نظیر کره و
ژاپن اعالم کردند که به دنبال کسب معافیت هستند.
بااینحال تــالش دولتها برای ادامــه همکاری با
ایران برای پاالیشــگران خصوصــی اطمینانبخش
نبوده و شــرکتهای خصوصــی واردکننده نفت در
اغلب کشورها اعالم کردند که واردات نفت از ایران
را کاهش داده یا آن را متوقف خواهند کرد.
معافیــت شــشماهه برای چیــن ،هنــد ،ژاپن،
کرهجنوبی ،تایوان ،ترکیه ،ایتالیا و یونان
در نهایت دولت آمریکا برای هشــت کشور چین،
هند ،ژاپن ،کرهجنوبی ،تایــوان ،ترکیه ،ایتالیا و یونان

معافیت صادر کرد .اگرچــه جزئیات این معافیتها
در مورد زمان و مقدار آن هنوز بهطور رسمی منتشر
نشــده ،اما براســاس اعالم برخی منابع خبری نظیر
رویتــر و پالتــس ،دوره این معافیتها شــشماهه
است و چین ،هند ،کرهجنوبی و ترکیه بهترتیب اجازه
واردات  ۱۳۰ ، ۳۰۰ ، ۳۶۰و  ۶۰هزار بشــکه در روز از
نفت ایــران را دارند و در مورد میــزان واردات ژاپن،
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تایوان ،ایتالیا و یونان هنوز اطالعاتی منتشــر نشــده
است .بر این اساس ،در سال آتی بازار با مازاد عرضه
مواجه خواهد بود و صادرات نفت ایران در سال آتی
تحت تأثیر این مسئله خواهد بود .اگرچه در صورت
ادامه روند کاهشــی قیمت نفــت ،احتمال کاهش
عرضه از طــرف تولیدکنندگان اوپکــی و غیراوپکی
زیاد است.

شیوهنامه قیمتگذاری خودرو
به رئیسجمهور ارائه شد
 شورای رقابت با ارسال نامهای به رئیسجمهور،
دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری را
ارسال کرد تا رئیسجمهور در مورد آن تصمیمگیری
کند .به گزارش مهر ،بر اســاس مصوبه شماره ۳۵۹
مــورخ  ۹۷/۰۹/۲۷شــورای رقابت ،دســتورالعمل
تنظیــم قیمــت خودروهایی کــه بــازار انحصاری
دارنــد ،باید جهــت تأیید به رئیسجمهــور و رئیس
شــورایعالی هماهنگی اقتصادی ارســال شود.در
این نامه آمده اســت :درخصوص نحوه عمل شورای
رقابت در چارچوب ابالغیه شــورایعالی هماهنگی
اقتصــادی و وفق اختیــارات بند  ۵مــاده  ۵۸قانون
اجرای سیاســتهای کلی اصل  ۴۴قانون اساســی
مبنیبر »تعییــن مصادیق و تصویب دســتورالعمل
تنظیم قیمت ،مقدار و شــرایط دسترســی بــه بازار
کاالهــا و خدمــات انحصاری در هر مــورد با رعایت
مقررات مربوط« و رعایت بند ســوم ابالغیه شــماره
 ۷۰۱۱۸مورخ  ۹۷/۰۵/۲۹جنابعالی که حکم میکند
»هرگونــه تصمیمگیــری در مــورد نــرخ و ضوابط
قیمتگذاری و تعیین سهمیه مقداری کاال و خدمات
که بــه موجب قوانین و مقــررات مختلف در اختیار
دســتگاهها و شــوراهای مختلف قرار گرفته اســت،
منوط به تائید ســتاد تنظیم بازار اســت« ،به پیوست
دســتورالعمل تعیین قیمت خودرو جهت آن دسته
از خودروهایــی که به تشــخیص شــورای رقابت از
مصادیق کاالهای انحصاری هســتند جهت دســتور
ابالغ و اقــدام مقتضی تقدیم میگــردد .مطابق این
دســتورالعمل قانونی و با توجه به تالطمات اقتصاد
کشــور بعد از آخرین ابالغیه شورای رقابت در ابتدای
تیرماه ســال جاری ،از جمله بروز تحریمهای جدید و
نوسانات شدید نرخ ارز ،ضروری است میزان افزایش
مجاز در قیمت خودروهای مشــمول بهعنوان سقف
قیمت ،با لحاظ تورمبخشــی )نهادهای( خودروهای
مشــمول در  ۹ماهه ســال  ،۱۳۹۷که از سوی بانک
مرکزی ارائه خواهد شــد و ارزیابــی کیفیت و اعمال
بهرهوری در  ۹ماهه ســال جاری محاســبه و اعمال
شود )روشــی که در این دستورالعمل مورد استفاده
قرار گرفته است سقف قیمتی ) (Price-capمیباشد،
لذا قیمتهایی که از فرمول به دست میآید حداکثر
بوده و خودروســاز میتواند به کمتر از آن قیمت نیز
عرضه کند(.

گرانی و ارزانی مواد غذایی
در هفته آخر پاییز
 قیمت خردهفروشــی برخی از مــواد خوراکی در
هفته منتهی به سیام آذرماه که توسط بانک مرکزی
منتشر شده ،نشــان میدهد که قیمت شش گروه ،از
جمله گوشــت قرمز و مرغ در تهــران افزایش یافته
اســت.آمارهای منتشــره بانک مرکزی درباره قیمت
خردهفروشــی اقالم خوراکــی در هفته منتهی به ۳۰
آذرماه  ۱۳۹۷نســبت به هفته مشابه سال قبل از آن
نشــان میدهد که در این مدت لبنیــات  ۶۶٫۴درصد،
تخممرغ  ۳۵٫۲درصد ،برنج  ۲۴درصد ،حبوبات ۱۴٫۴
درصــد ،میوههای تازه  ۵۷٫۳درصد ،ســبزیهای تازه
 ۲۷٫۸درصد ،گوشــت قرمز  ۵۱٫۹درصد ،گوشت مرغ
 ۶۳٫۴درصد ،قندوشکر  ۳۹٫۲درصد ،چای  ۲۳درصد
و روغن نباتی  ۴۳٫۹درصد افزایش داشتهاند.خالصه
نتایج گزارش هفتگی قیمت خردهفروشــی برخی از
مــواد خوراکی در هفته منتهی بــه آخرین هفته پاییز
نشــان میدهد که قیمت خردهفروشی شش گروه ،از
جمله تخممرغ  ۲٫۶درصد ،برنج  ۰٫۲درصد ،میوههای
تازه  ۱٫۱درصد ،گوشــت قرمز دو درصد ،گوشــت مرغ
 ۴٫۵درصد و چای  ۰٫۲درصد نسبت به هفته قبل رشد
داشــتهاند.این آمار همچنین نشان میدهد که قیمت
خردهفروشــی چهار گروه لبنیات  ۰٫۸درصد ،حبوبات
 ۰٫۲درصد ،سبزیهای تازه  ۱٫۴درصد و قندوشکر ۰٫۲
درصد نســبت به هفته قبل از آن کاهش داشــتهاند.
قیمت روغن نباتی نیز در مدت مشابه ثابت بوده است.

