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ذخایر هیدروکربوری ایران باز هم افزایش یافت
عطیه لباف
خبرنگار

ایران در ســال  2019با کشــف دو میدان عظیم
نفتــی و گازی یکــی از ســردمداران اکتشــافات
ذخایــر هیدروکربوری جهان در این ســال بود.
اکتشافاتی که به دســت نیروهای ایرانی انجام
شــد و روند آن نیــز ادامه دارد .روز گذشــته ،در
اینباره یک منبع آگاه به «ایران»اعالم کرد که
نتایج مثبت ســال گذشــته ادامه دارد و دو چاه
اکتشافی دیگر نیز به نتایج مثبتی رسیده است
و بزودی خبر آن رسانهای خواهد شد.
بــر اســاس اطالعاتــی کــه بــه دســت آمده
اســت ،ایــن دو چــاه موفقیتآمیــز بــه کشــف
میــدان جدیدی منجر نشــده امــا حجم ذخایر
نفتی را در میادین موجود افزایش داده است.
احتمــاالً بــزودی وزیــر نفــت از موفقیــت ایــن
دو چــاه ،میــزان افزایش ذخایــر هیدروکربوری
ایــران و محــل دقیــق آن خبــر خواهــد داد اما
آنچه مشــخص اســت ،این اســت کــه این چاه
در جنوب غربی کشــور حفر شــده و به واســطه
آن ضریــب موفقیــت چاههای اکتشــافی ایران
را افزایش داده است .موفقیتی که میتواند به
شرکت ملی نفت ایران برای اجرای پروژههای
برون مرزی نیز کمک کند.
ëëایران به دنبال اکتشاف در کشورهای دیگر
ایــن مقــام آگاه ،همچنیــن از رایزنیهــا و
مذاکرات برای اجرای پروژه در کشورهای دیگر
خبــر میدهــد و میگوید« :یکــی از برنامههای
بخــش اکتشــافات شــرکت ملــی نفــت اجرای
پروژههــای اکتشــاف در کشــورهای نفتــی دیگر
بــود .امــا بــا مباحــث پیــش آمــده در زمینــه
مبــادالت مالــی بــا ایــران و همینطــور شــیوع
ویروس کرونا در سراســر کشــورهای جهان این
کار از اولویتهای کاری خارج شد».
این منبع آگاه معتقد است که «شرکتهای

ایرانــی و بخــش اکتشــافات شــرکت ملی نفت
ایــران بــه درجــهای از توانمنــدی رســیده کــه
میتوانــد پروژههای بــرون مــرزی را نیز دنبال
کند اما برای این فعالیتها فعالً زیرساختها
مهیا نیست .شرایط و روابط به خاطر تحریمها
و شــیوع کوویــد  19به گونهای اســت که حتی با
کشور نفتی همســایه یعنی عراق نیز نمیتوان
کار کرد و این کشــور اکنون بخشهای عظیمی
از فعالیتهای اکتشافی خود را به شرکتهای
امریکایی سپرده است».
ëëرتبه  2019ایران در زمینه اکتشافات
شــرکت ملی نفــت ایــران احتماالً در ســال
 2019با توجه به کشــفیات اثبات و اعالم شده،
موفق به کسب رکورد جهانی میشود.
این موضوعی اســت که اخیراً مدیر اکتشاف
شــرکت ملی نفت ایران نیــز در گفتوگویی به
آن اشاره کرده بود.
به گزارش شــانا ،ســیدصالح هندی با بیان
اینکه تمام حوضههای رسوبی کشور شناسایی
و اولویتبنــدی شــده اســت ،گفتــه بــود :ســال
گذشــته مطالعــه و مدلســازی حوضههــای
رســوبی دزفــول و دشــت آبادان تکمیل شــد و
ایــن روند امســال برای ســایر حوضههــا ادامه
مییابــد ،چراکــه این اقــدام موفقیتهای آتی
اکتشــاف را تضمین میکند و ریسکهای آن را
کاهش میدهد.
او از برنامهریــزی برای آغاز حفاری هشــت
حلقه چاه جدید اکتشــافی در ســالجاری خبر
داده بــود کــه از ایــن تعــداد ،شــش حلقــه در
خشــکی و دو حلقــه در دریا حفر میشــود؛ این
درحالی است که حفاری پنج حلقه چاه نیز که
سال گذشته آغاز شد ،امسال ادامه مییابد.
گفتــه میشــود ،دو حلقــه چــاه دریایــی در
برنامــه امســال حفــاری اکتشــافی قــرار دارد،
یکی در منطقه ســیری واقع شــده که مدیریت

عکس :شانا

اکتشــاف آن را بهطور مستقل حفاری میکند و
حفاری چــاه یلدا نیز با همکاری شــرکت نفت
و گاز پارس مدتی است که شروع شده است.
آمارها نشان میدهد که سال  ۹۸در حوزه
فعالیتهای اکتشــافی ،در مجمــوع  ۱۸هزار
متر چاه اکتشــافی در قالــب  ۶۰دکلماه حفر
شــد ،به ایــن معنا که هر ماه بهطــور میانگین
پنــج دکل حفــاری فعــال بــود ،همچنیــن
حفــاری چهــار حلقه چاه اکتشــافی بــه پایان
رســید و ادامه حفــاری پنج حلقه چــاه نیز به
امسال منتقل شده است .پیشبینی میشود
امســال حفاری هشــت حلقــه چاه اکتشــافی
نهایی شود.
در ســالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸از مجمــوع
چاههــای حفــاری شــده ،چــاه ناموفــق وجــود
نداشــت و آخریــن چــاه ناموفــق تابســتان ۹۶
پایان یافته اســت .این نیز یک رکورد محسوب
میشــود که میتوانــد به جایــگاه جهانی ایران
کمک کند .برای اکتشــافات جدیــد نیز احتماالً

بــزودی مناقصههایــی برگزار میشــود و کار به
شرکتهای داخلی سپرده خواهد شد.
آنطــور کــه گفتــه میشــود ،در پروژههــای
لرزهنــگاری بهطــور میانگین بیــن  ۳۰۰تا ۳۵۰
نفر مشــغول بهکار میشــوند که اکنون با توجه
بــه پروژههای تعریفشــده ،بــرای  ۵۰۰تا ۶۰۰
نفــر بویژه مردم بومی اشــتغال ایجــاد خواهد
شد.
میــدان نفتــی نــامآوران و میــدان گازی ارم
ســال گذشــته به فهرســت ذخایر ایران اضافه
شــد .با ایــن حال بــه نظر میرســد که امســال
رکوردهای بهتری نســبت به پارســال در زمینه
اکتشــاف نفــت و گاز ثبــت خواهد شــد .تــا این
لحظه ایران رتبه نخست ذخایر هیدروکربوری
دنیا را به خود اختصاص داده است که البته به
خاطر شرایط تحریمی امکان تولید و صادرات
حداکثری نفت و گاز از این ذخایر وجود ندارد،
امــا با این حال اکتشــافات جدید یک موفقیت
در سطح جهانی محسوب میشود.

دنده معکوس اوپک پالس در بازار نفت

تک خبر

گــروه اقتصــادی  /از آســمان خلــوت اروپــا تــا
ترافیک کم و پراکنده در بزرگترین شــهرهای
امریــکا ،باعــث شــده کــه دیگــر امیــد چندانی
بــه بهبود ســریع تقاضــای جهانــی نفت وجود
نداشــته باشــد .حتــی تجدیــد حیــات ویروس
کرونــا بخشهایــی از تقاضای بهبــود یافته در
ماههــای اخیر را نیز تحت تأثیر قرار داده و این
بخــش هــم در حــال نابودی اســت .امــا با این
حــال از روز گذشــته و بــا ورود به ماه آگوســت،
اوپــک پــاس (اعضــای ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت و متحدانش نظیر روســیه)
پمپاژ بشکههای نفت خام بیشتر به بازار نفت
را آغــاز کــرد .بــه این ترتیــب که توافــق کاهش
تولیــد  9.7میلیون بشــکهای این گــروه به 8.5
میلیون بشــکه در روز (با در نظر گرفتن جبران
تخلفهــای اعضــا در ماههــای گذشــته) طــی
ماههای آگوست و سپتامبر تقلیل داده شد.
برخــی از کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه
تجدیــد حیــات کرونا یک چالــش ظریف برای
اعضــای اوپــک و شــرکای آن طــی هفتههــای
آتــی ایجاد خواهــد کرد و در پاییز شــرایط بدتر
نیز خواهد شــد ،چراکه عالوه بر بیماری کرونا،
آنفلوانــزای فصلــی نیز آغاز خواهد شــد و این
مســأله بحران جهانی کرونا را حادتر و شــرایط
را ســختتر خواهد کرد .بحرانــی که به کاهش
ترددهــا میانجامــد و احتمــاالً با وجود شــروع
فصــول ســرد و افزایــش تقاضای پاالیشــگاهها
برای ذخیرهسازی نفت ،میزان تقاضا را بازهم
کاهــش خواهــد داد .در ایــن میــان تخلفــات
برخــی از اعضــای گــروه اوپــک پــاس کار را
ســختتر خواهــد کرد کــه گفته میشــود عراق
یکی از این متخلفان است.
ëëبازار شکننده نفت
در حالــی کــه اوپــک پــاس مشــتاق اســت
س از احیای موفقیتآمیــز قیمتها ،بازهم
پــ 
فــروش نفــت را محــدود کنــد ،امــا براســاس
دادههــای اولیــه اطالعــات انــرژی ،بهنظــر
میرســد کــه برخــی از کشــورها چنــدان تــوان
پایبندی صــد درصد به توافــق را ندارند مانند
عــراق که رشــد مجــدد تولیــد نفــت از منطقه
کردســتان عراق ،تالشهای این کشــور را برای
دســتیابی بــه تطابــق بــا کاهــش تولیــد اوپــک
پالس مختل کرده اســت .صــادرات نفت خام
از شــمال عراق تاکنون حداقل  ۴۰۰هزار بشکه
در روز بــوده کــه بیش از صــادرات روزانه ۳۷۰
هزار بشــکهای ایــن منطقه در ماه ژوئن اســت
و معنــای آن افزایش روزانه  ۸۰هزار بشــکهای
صادرات عراق در ماه جوالی است.
در همیــن حــال رکــود اقتصــادی در برخی
از کشــورها در حــال تعمیق اســت و معنی آن
افزایش مازاد عرضه نفت و شــکنندهتر شــدن
بازار اســت .عواملی که میتواند به قیمتها از
دوشنبه این هفته آسیب وارد کند.
در یــک مــاه اخیــر بــازار حالتــی باثبــات و
کنتانگــو را تجربــه میکــرد و قیمــت نفــت در
محــدوده  43دالر در بشــکه بــود .روز جمعــه
نیــز معامالت بازار در حالی به پایان رســید که

قیمت شــاخص برنــت دریای شــمال 43.52
دالر در بشــکه و قیمــت شــاخص  WTIنیــز
 40.27دالر در بشــکه بــود .امــا احتمــاالً از روز
دوشــنبه بــا بازگشــایی بازارهــای جهانی نفت
شــرایط کمــی تغییــر میکنــد و پیشبینــی
میشــود که قیمتها اندکی کاهشی شود .این
موضــوع نه تنها بــرای تولیدکنندگان عضو این
گــروه کــه عربســتان و روســیه در صــدر آن قرار
دارنــد ،بلکــه بــرای تولیدکننــدگان غیرعضــو
نظیر امریکا و کانادا نیز خوشایند نیست .بویژه
آنکــه هزینــه تولید این کشــورها از اوپک پالس
نیــز باالتــر اســت و بخشــی از تولید آنهــا نفت
غیرمتعارف از منابع شیل است.
ëëعراق تا کجا اوپک پالس را همراهی میکند؟
عــراق در مــاه جوالی کــه یــک روز از اتمام
آن میگــذرد ،بیــش از ســهمی ه خــود در توافق
کاهــش تولید اوپــک پالس نفت تولیــد کرده و
صادراتش نیز با افزایش همراه بوده است.
دادههــای حملونقــل و گفتههــای منابــع
صنعتی که مبنای گــزارش رویترز بوده ،گویای
آن اســت که دومیــن تولیدکننده اوپک هنوز به
هدف مشــخص شــده برای کاهش تولید خود
در توافق اوپک پالس نرسیده و صادرات نفت
خام عــراق بــا افزایــش در ماه جــوالی روبهرو
بوده است.
براســاس آمــار و ارقــام مؤسســه رفینیتیــو
ایکــون و یــک منبــع صنعتــی ،صــادرات نفت
خام بصــره و دیگر پایانههــای جنوبی عراق تا
 ۲۹جــوالی  ۲۰۲۰بهطــور میانگیــن  ۲میلیون و
 ۷۵۰هزار بشــکه در روز بوده ،این رقم  ۵۰هزار
بشــکه در روز بیــش از رقم رســمی اعالمشــده
برای صادرات جنوب عراق در ماه ژوئن است.
ســهم عــراق از کاهش تولیــد اوپک پالس،
یک میلیون و  ۶۰هزار بشــکه در روز بود که این
کشــور ظاهراً نتوانسته است به آن پایبند باشد.
علــت آن هزینههــای ایــن کشــور و عــدم توان
دولــت در تأمیــن آن از محلهای دیگر اســت.
هزینههایی که اگر تأمین نشــود ،به اعتراضات
اجتماعی میانجامد.
ایــن درحالــی اســت کــه در آخرین جلســه
آنالین اوپک پالس از کشورهایی مانند نیجریه
و عــراق که تولیدشــان بیــش از ســهمیه تولید
در ماههــای مــه و ژوئــن بود ،خواســته شــد که
تخطی در این دو ماه را جبران و پایبندی کامل
به تعهــد خــود در ماههای جوالی ،آگوســت و
ســپتامبر را عملی کنند .آمارها اما حاکی از آن
اســت که عراق هنوز بــا تعهدهای خود فاصله
دارد.
بهگفتــه مقامهــای اوپــک پــاس ،عــراق
متعهد شــده بود بــرای جبران تخطــی خود از
ســهمیه کاهش تولید ،در مــاه ژوئن روزانه ۵۷
هــزار بشــکه و در ماههــای جــوالی و آگوســت
روزانه  ۲۵۸هزار بشکه بیش از سهمیه کاهش
تولید خود بکاهد.
 2ëëعامل تعیینکننده آینده بازار
اتحــاد اوپــک پــاس به رهبــری عربســتان
ســعودی و روســیه در ایــن مــدت تقریبــاً 10

افزایش تولید اوپک

بــــرش

شورای فقهی بانک مرکزی سقف (حداکثر) نرخ سود اوراق ودیعه بانک
مرکزی را معادل نرخ تورم ساالنه تعیین کرده است .مدتی پیش بانک
مرکزی از انتشار اوراق ودیعه دو ساله خبر داد که براساس آن به شورای
پول و اعتبار پیشنهاد شده است که  50هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه
با سررسید دو ساله توسط بانک مرکزی منتشر شود.گفته میشود اوراق
ودیعه درواقع ابزار مالی برای جمعآوری نقدینگی توسط بانک مرکزی
اســت .به ایــن صورت که بانک مرکــزی با انتشــار اوراق ودیعه ،معادل
اوراق فروختــه شــده را در مــدت معینی نزد خود نگه مــیدارد و امکان
اســتفاده از ایــن پول وجــود نخواهد داشــت .با این اقــدام بانک مرکزی
میتوانــد بخشــی از نقدینگــی و پایــه پولی موجــود در کشــور را کاهش و
نــرخ تورم را کنترل کنــد .بنابراین کارکرد اوراق ودیعه تا حدودی شــبیه
بــه اوراق قرضــه اســت.پیگیریهای خبرنــگار ما از بانک مرکزی نشــان
میدهد ،شــورای فقهی در جریان بررســی فقهی شــرایط انتشــار اوراق،
«حداکثــر» نــرخ ســود اوراق ودیعه را معــادل نرخ تورم ســاالنه تعیین
کرده است .البته این به معنای آن نیست که بانک مرکزی ملزم خواهد
بــود کــه اوراق ودیعه را حتماً معادل نرخ تورم ســاالنه تعیین کند بلکه
شــورای فقهی بانک مرکزی ســقف نرخ ســود ایــن اوراق را معادل نرخ
تورم اعالم کرده اســت .براســاس آخریــن آمار نرخ تــورم در تیر ماه 99
معادل  26.4درصد بوده اســت اما بهنظر میرسد بانک مرکزی مالک
نرخ ســود اوراق ودیعه را نرخ تورم هدفگذاری شــده برای ســالجاری
تعیین خواهد کرد .بنابراین اگر بانک مرکزی ســقف نرخ ســود را سقف
تورم هدفگذاری شده تعیین کند ،حداکثر نرخ سود اوراق ودیعه بانک
مرکزی  22درصد خواهد بود .پیشــنهاد انتشــار  50هــزار میلیارد تومان
اوراق ودیعه با سررســید دو ســاله در دستور کار جلسه آتی شورای پول و
اعتبــار قــرار دارد و پس از تصویب بانک مرکزی میتواند به انتشــار این
اوراق مبادرت کند/.فارس

همه ایرانیان
مشمول قانون جدیدند،
حتی دو تابعیتیها!

خبرخوان

سقف نرخ سود اوراق ودیعه بانک مرکزی
مشخص شد
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یک منبع آگاه از موفقیت  2چاه اکتشافی خبر داد

راه حل بخش خصوصی برای عبور از گرانی

بــرای آنکه بتوان به ســمت کنتــرل قیمتها
رفت نیازی به کار تحقیقی و پژوهشی نیست
چــرا که همه کشــورها بــر اســاس آن در حال
حرکــت هســتند .اگــر در کشــورهای مختلــف
مصطفی رناسی
شاهد ثبات یا نوسان پایین قیمتها هستیم
عضو اتاق
بــه خاطــر هماهنگــی دو مقولــه عرضــه و
بازرگانی ایران
تقاضــا اســت .وقتی عرضــه کاالیــی افزایش
پیدا میکنــد ،قیمت آن کاال در بازار کاهشــی
میشــود و البته بالعکس آن هم اتفاق میافتد یعنی اگر عرضه کاهش
پیدا کند بسرعت قیمتها افزایش پیدا میکند.
لــذا دولت باید ســعی کند که عرضــه و تقاضا را هماهنــگ نگه دارد
تــا قیمتهــا ســیر صعــودی بــه خــود نگیــرد در غیر ایــن صورت ســایر
روشهای کنترل قیمت نمیتواند اثر بخش باشد و لذا به دولت توصیه
میکنــم به جای اینکه با ابزارهای نظارتی و تعزیراتی نســبت به کنترل
قیمتها اقدام کند ،به ســمت هماهنگــی عرضه و تقاضای کاالها برود
که این روزها مرتب دستخوش تغییرات قیمتی میشوند.
بر این اساس سیاستگذاران باید به سمت افزایش توان تولیدکنندگان
داخلــی و افزایــش تولید بروند .مثال بارز این اتفــاق را میتوان در مورد
کاالی ســیمان به کار برد .زمانی ایران واردکننده ســیمان بود و هر زمان
قیمت این کاالی وارداتی گران میشــد شــاهد کمیاب شدن و گرانی آن
بودیــم ،از ایــنرو دولت وقت تصمیم گرفت نســبت بــه افزایش تولید
ســیمان اقــدام کنــد ،حال ایــران بــه مرحلهای رســیده که ضمــن ثبات
قیمت سیمان ،میتواند صادرات آن را هم انجام دهد.
با توجه به چنین مصداقی سیاستگذاران در خیلی از کاالها میتوانند
به ســمت افزایــش داخلیســازی و خودکفایی بروند تا ثبــات قیمتها
میســر شــود ،برای اینکه چنین امری محقق شــود باید مشکالت بخش
تولید احصا شــود و دولــت از فعاالن بخش خصوصــی و تولیدکنندگان
بخواهــد که مشــکالت شــان را بیان کننــد .با حمایــت سیاســتگذاران از
نظــر قوانیــن و تزریــق منابع مالــی میتوان بخــش تولید را رونــق داد و
تولیدکنندگان را تشویق به سرمایهگذاری و افزایش تولید کرد.
اما برخیها میگویند که ایران در شــرایط تحریمی است و نمیتوان
چنین سازوکارهایی را پیادهسازی کرد ،اگر چنین است یک راهکار وجود
دارد و آن حرکت به سمت اقتصاد کوپنی است .اگر تحت هیچ شرایطی
نمیتــوان عرضه و تقاضا را هماهنگ کرد چارهای جز اســتفاده از کوپن
وجود ندارد و دولت مجبور به تقسیمبندی کاال است.
امــا اعتقــاد دارم کــه ایــران در چنیــن شــرایطی نیســت و اگــر به بخش
خصوصــی و توان تولیدکنندگان تکیه شــود ،میتوان به ســمت هماهنگی
عرضه و تقاضا در کاالهای مختلف دســت یافت .اگر میخواهیم در مسیر
اقتصــاد کوپنی قــرار نگیریــم بهترین راهکار این اســت کــه توانمندیهای
بخش خصوصی را باور کنیم و از تولیدکنندگان بخواهیم که میزان تولیدات
خــود را افزایش دهند ،بر این اســاس تأمین مــواد اولیه و پیش خرید کاال از
تولیدکنندگان باعث میشود که تولیدکننده فروش تضمینی کاالی خود را
انجام داده باشد و با نقدینگی مناسب در مسیر تولید قرار گیرد.
معتقــدم نــگاه واقــع بینانــه در ایــن بخــش ضــروری اســت ،اگــر
سیاســتگذاران به این باور برســند که با نظــارت و پروندههای تعزیراتی
نمیتوان بازار را کنترل کرد به سراغ روشهایی خواهند رفت که پیشتر
به آن اشاره شد.
در مسیر کنترل قیمتها ،یک روش دیگر هم وجود دارد که با توجه
بــه شــرایط فعلی کشــور ،اجــرا و نتیجه بخــش بــودن آن نیازمند زمان
اســت .دولت در رشد قیمتهایی که رخ میدهد هیچ مداخلهای نکند
و اجــازه دهد جریــان عرضه و تقاضــا بهصورت طبیعی دنبال شــود .با
ادامــه این رونــد ،خیلــی از ســرمایهگذاران و حتی دارنــدگان واحدهای
تولیدی به سمت سرمایهگذاری و افزایش تولید کاالهایی میروند که در
بازار دستخوش تغییر قیمت است .این امر یک مزیت بزرگ دارد و آن
افزایش میزان عرضه کاال در بازار است؛ با افزایش عرضه کاال قیمتها
کاهشــی میشــود و دیگر نیازی نیســت دولت برای آن برنامهریزی کند
چرا که رشد تولید اتفاق افتاده است.
اما اگر قرار است دولت با چنین روشی حرکت کند ،بهتر است که به
دهکهای پایین جامعه و آســیب پذیر واقعی یارانه و کمک معیشــت
بدهــد تا این گروه هیچ آســیبی نبیند .اگر ایــران میخواهد وارد اقتصاد
آزاد شــود حرکت در مســیر پیشــنهادی ضروری اســت .دولت مطمئن
باشــد که ســرمایهگذاران وقتی ببینند در فروش کاالیی ســود وجود دارد
برای سرمایهگذاری در آن رغبت پیدا میکنند و این همان چیزی است
که تمام کشورها برای هماهنگی عرضه و تقاضا دنبال کردند.
در شرایط موجود دولت هر چقدر هم تالش کند نمیتواند به هدفی
که کنترل قیمتها اســت ،برسد .وقتی میزان تولید نمیتواند نیاز تمام
اقشــار جامعه را پوشــش دهد رشــد قیمت طبیعی اســت و نمیتوان از
آن فاصلــه گرفــت .بدین جهت مــا در مقطع فعلی به رشــد تولید نیاز
داریم .رشد تولید هم زمانی محقق خواهد شد که تولیدکننده از فروش
خود اطمینان داشــته باشــد ،لذا توصیه میکنم دولت به ســمت خرید
تضمینی برخی از کاالها که اکنون قیمت آن در بازار نوسان دارد ،برود.
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تولید اوپک در ماه جوالی با پایان کاهش تولید مازاد و داوطلبانه کشورهای عضو این
سازمان در حاشیه خلیج فارس افزایش یافت.
بــه گــزارش رویترز ،در این ماه تولید این ســازمان حدود یک میلیون بشــکه در روز
افزایش یافته اســت ،زیرا عربســتان و دیگر اعضای حاشــیه خلیج فارس این سازمان
به کاهش عرضه مازاد داوطلبانه خود فراتر از توافق کاهش تولید ائتالف اوپک پالس
پایان دادند و دیگر اعضای اوپک افزایش پایبندی محدودی به سهمیه کاهش تولید
خود داشتند.
براســاس این بررســی ،اوپک بهطور میانگین در ماه ژوئــن  ۲۳میلیون و  ۳۲۰هزار
بشــکه در روز نفت تولید کرد که  ۹۷۰هزار بشــکه در روز بیش از رقم بازنگری شــده در
ماه ژوئن و پایینترین مقدار تولید این سازمان از سال  ۱۹۹۱بود.

درصــد از عرضــه جهانــی را از زمــان کاهــش
تقاضــا در بهــار کــم کرد .امــا آنها قصــد دارند
حــدود  1.5میلیون بشــکه تولیــد روزانه خود را
از ســر بگیرنــد .از نظــر تئوریک نیز این مســأله
معقــول اســت کــه  23کشــور عضو کمی شــیر
چاههــای نفت خود را باز کنند ،چراکه شــرایط
ماننــد زمانی که این توافق اجرا شــد ،نیســت و
تقریباً قیمتها نســبت بــه میانگین ماه آوریل
 3برابر شــده است؛ یعنی نســبت به زمانی که
پایینتریــن میــزان قیمتهــا را در اواخــر مــاه
آوریل مشاهده کردیم.
امــا اکنــون فراتــر از میــزان پایبنــدی ایــن
کشــورها به توافــق و میزان کاهــش تولید آنها،
نقــش دو مســأله بر بازار اساســی اســت؛ فاتح
بیــرول ،مدیــر اجرایــی آژانــس بینالمللــی
انــرژی ،در مصاحبهای ایــن دو عامل را چنین
توصیــف میکند« :بازارها بتدریج و با ســرعت
بســیار کمــی در حــال بهبــود هســتند ،امــا دو
عــدم قطعیــت عمــده وجــود دارد .نخســت،
شــکل بهبــود اقتصادی در ســطح جهــان و در
بعضــی از مناطــق اصلــی و اقتصادهــای تــراز
اول مهم اســت .مورد دوم این اســت که آیا ما
میخواهیم موج دوم شــیوع ویروس را ببینیم
یا خیر».
این درحالی اســت کــه امریکا بهعنوان یکی
از قدرتهای اقتصادی جهان این روزها شاهد
رکوردشکنی شــمار تلفات اســت و شدیدترین

رکــود اقتصــادی از حداقــل دهــه  1940به بعد
را تجربــه میکنــد .تقاضــا برای بنزیــن حتی با
نزدیک شــدن به اوج تابستان بسیار پایینتر از
حد متوسط است.
در آســیا ،کشــورهایی کــه با موفقیــت اولین
موج شیوع ویروس را ســرکوب کردهاند ،مانند
هنــگ کنــگ ،در تــاش هســتند تا شــیوعهای
جدیــد را مهــار کنند اما همین مهــار ویروس و
تعطیلیها روی اقتصاد کشــورها تأثیر گذاشته
است.
برخی از فعــاالن بــازار و تحلیلگران انرژی
میگوینــد که در ماههای آتــی احتمال کاهش
بیشــتر قیمــت نفــت نیــز داده میشــود امــا
عربستان سعودی میگوید تأثیر تولید اضافی
آن خنثــی میشــود ،زیــرا قــرار اســت کــه این
تولید در داخل کشــورش مصرف شــود ،جایی
کــه تقاضا بــرای تهویه مطبوع و سیســتمهای
سرمایشــی در طول تابســتان افزایش مییابد.
البته شنیده میشــود که وزرای کلیدی ائتالف
اوپــک پــاس در  18آگوســت جلســه نظــارت
بــر توافــق را مجــدداً از طریــق ویدئوکنفرانس
برگــزار میکننــد .اگــر قیمتها کاهــش یابد و
مجــدداً به کانال  30دالر در بشــکه وارد شــود،
احتمــال دارد کــه این گروه دســت بــه تجدید
نظــر در توافق بزند .باید منتظر ماند و دید که
این هفته و هفته آتی چه چیزی در انتظار بازار
نفت است.

طبــق تصمیــم جدیــد وزارت دارایــی
کانــادا ،هــر تراکنشــی بــا مبــدأ ،مقصد یا
ارتبــاط بــا ایــران ،صــرف نظــر از مقــدار
آن تراکنشــی پرریســک ارزیابــی خواهــد
شــد .مرکز نظارت بــر تراکنشهای مالی
و گــزارش دهــی کانــادا چنــد روز پیــش
بــا صــدور بیانیهای اعــام کرد کــه طبق
تصمیم وزارت دارایی این کشــور ،از این
پــس بانکها ،شــرکتهای ارائــه دهنده
خدمــات مالــی ،بانکهــای خارجــی
و شــرکتهای ارائــه دهنــده خدمــات
کارتهای اعتباری باید ضمن شناسایی
هویــت مشــتریان ایرانــی (حقیقــی و
حقوقــی) نســبت به ریســک پولشــویی و
تأمیــن مالــی تروریســم مطمئن شــوند.
ایــن مرکز در خصوص چرایی و جزئیات
ایــن تصمیــم ،میگویــد :بهدنبــال قــرار
گرفتن نام ایران در فهرســت کشــورهای
غیــر همــکار کارگــروه ویــژه اقــدام مالی
( ،)FATFاین کارگروه از کشورهای عضو
خواســته بود کــه با انجــام اقدامات مؤثر
بــه محافظــت از سیســتم مالــی جهانی
در برابــر ریســکهای موجــود بپردازند و
در نتیجــه این درخواســت ،وزیــر دارایی
کانادا با اســتناد به ماده  ۱۱.۴۲پولشــویی
و قانــون تأمیــن مالی تروریســم دســتور
داده اســت همــه تراکنشهــا به مبــدأ یا
مقصد ایران بهعنوان تراکنش پرریســک
شناسایی و اطالعات آن به مرکز نظارت
بــر تراکنشهــای مالــی و گــزارش دهــی
کانــادا داده شــود .البتــه ایــن دســتور بــه
معنی ممنوعیت انجــام این تراکنشها
نیست/ .ایسنا

ورود  ۷۰هزار میلیاردتومان
به بورس از ابتدای سال ۹۹

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت :از
ابتــدای ســال تاکنــون ورودی حقیقــی و
حقوقــی خالص به بازار ســرمایه معادل
 ۷۰هزار میلیارد تومان بوده است .فرهاد
تهای
دژپســند بــا اشــاره بهبند  ۹سیاســ 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،از فعال شــدن
بازار ســرمایه بهعنوان یکی از مؤلفههای
تحقــق این سیاســتها نــام بــرد و اظهار
داشت :تعداد کدهای سهامداری در بازار
ســرمایه تا پایان خرداد مــاه  ۱۵میلیون و
 ۲۵۱هزار کد و با احتســاب سهام عدالت
بــه  ۴۸میلیــون و  ۵۰۰هــزار کــد رســیده
است.وزیر امور اقتصادی و دارایی ،ارزش
معامالت بــورس در  ۴ماهه اول ســال را
نســبت به ســال  ،۹۸معادل  ۱۴۵درصد
و نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته
معــادل  ۶۲۵درصد اعالم کرد .دژپســند
عرضــه اولیه ســهام شــرکتها در بورس
و فرابــورس در  ۴ماه اول ســال را معادل
 ۱۳۷میلیــارد ریــال و نزدیک به دو و نیم
برابــر کل ســال  ۹۸اعالم کرد و افــزود :از
ابتــدای ســال تاکنــون ورودی حقیقــی و
حقوقــی خالص به بازار ســرمایه معادل
 ۷۰هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت که
در تــاش هســتیم ایــن ســرمایه ورودی
را حفــظ و بــه بازار اولیــه و نهایتاً به حوزه
تولیــد و توســعه ســرمایهگذاری ســوق
دهیم.وی همچنیــن از راهاندازی بورس
امالک و مستغالت و امتیازات با سرمایه
اولیه  ۵هزار میلیارد تومان خبر داد/.مهر

دولت ۱۴هزارمیلیارد تومان
سهم طی  ۴ماه
در بورس فروخت

بالــغ بــر  ۱۴۹هــزار و  ۲۷۸میلیــار ریــال
ســهم دولتی در  ۴ماه گذشــته بهصورت
تدریجــی در بورس و فرابورس به فروش
رســیده اســت .بالغ بــر  149هــزار و 278
میلیــارد ریــال ســهم و امــوال دولتــی از
ابتــدای امســال تــا پایــان تیرمــاه توســط
سازمان خصوصیسازی از طریق بورس
اوراق بهادار و فرابــورس ایران بهصورت
تدریجی واگذار شــده است .از این میزان
واگــذاری  55هــزار و  883میلیــارد ریال
بهصورت بلوکی و 93هزار و 395میلیارد
ریال بهصورت تدریجی در بورس عرضه
و فروختــه شــده اســت .عــاوه بر ایــن از
 149هــزار و  278میلیــارد ریــال ســهم
فروخته شــده در ایــن مــدت 149 ،هزار و
 45میلیــارد ریال در بــورس اوراق بهادار
و  233میلیــارد ریال در فرابــورس ایران
واگذار شــده اســت .همچنین از مجموع
یهــای  4مــاه گذشــته دولــت،
واگذار 
808میلیارد ریال مربوط به شــرکتهای
«گــروه یــک» واگذاریهــا و 148هــزار و
 470میلیارد ریال مربوط به شــرکتهای
«گروه دو» واگذاریها بوده اســت.گفتنی
اســت طبق اصل  44قانون اساسی ،سال
 93آخریــن مهلت قانونی برای واگذاری
شــرکتهای دولتــی تعیین شــده بود که
این مهلت در سالهای ،97 ،96 ،95 ،94
 98و  99تمدید شده است/.تسنیم

