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بررسی جزئیات برخی ارقام بودجه  1400نشان میدهد

تداوم تخصیص ارز  4200تومانی کاالهای
اساسی در بودجه سال آینده
صفحه  8را بخوانید

گزارش «ایران» از کارکرد ستاد تنظیم بازار

سیدمهدی حسینی کارشناس ارشد نفت در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد

چرخ تنظیم ستاد فقط برای کنترل قیمت ها می چرخد

عطیه لباف
خبرنگار

عربستان نیز در کنارشان باشد .روسیه نیز
همیشه نشان داده که اهل معامله است
و این سه با ظرفیت تولیدی که در اختیار
دارنــد میتواننــد بخوبی بــازار را مطابق
میلخودجلوببرند.
اما با احتمال آنکه عربستان از آسیب
دیدن اوپک ناراضی نیست و میخواهد
خودش کنتــرل کننده بــازار باشــد ،هنوز
راههایی برای حفظ آن وجود دارد.
ëëپیشنهادتانچیست؟
ایــران االن در تحریــم بســر میبرد و
تــوان تولیــدی کافــی بــرای ایفــای نقش
برجســته در بــازار نــدارد اما هنــوز قدرت
تاریخی و ســنتی خــود را دارد .مــا باید در
میانکشورهایتولیدکنندهنفتیارگیری
کنیــم و برای حفظ اوپک از حاال هوشــیار
باشیم .ضمن آنکه با توجه به روزنههای
امیدشکلگرفته،بایدبرایلغوتحریمها
نیز با هوشمندی بیشــتری جلو برویم تا
بــه قدرتی کــه از تعداد بشــکههای نفت
تولیدی شــکل میگیرد ،مجدداً دســت
پیــدا کنیم .متأســفانه مــا در ایــران نیز با
تندروهایــی مواجهیم که میگویند «چرا
در اوپــک بمانیــم؟» امــا بایــد بــه خاطر
بســپاریم کــه مــا حتــی در صــورت لغــو
تحریمهــا و افزایــش تولیــد روزانه نفت
کشــور از حــدود  2میلیــون بشــکه فعلی
به  4میلیون بشــکه ســابق ،دیگــر قدرت

برتر بازار نفت نیســتیم؛ اما در اوپک و در
کنار دیگر بازیگران بازار مانند عربســتان
و عــراق میتوانیــم نقشــی تأثیرگذارتــر
داشــته باشــیم .وزیر نفت بارها روی این
مسألهبهدرستیتأکیدداشتهکهماندنبا
کشورهایدیگرمانندعربستاندراوپکو
همراهیباآنهابهترازآناستکهقیمت
نفت چندین دالر ریزش داشته باشد و در
اوپک دعوا چاره کار نیست.
ëëبــه نظرتــان انتخابــات اخیر ریاســت
جمهوریامریکادرتصمیمعربستانبرای
افزایشتولیدنقشینداشتهاست؟
عربســتان خوب یاد گرفته است که با
امریکا چگونه رفتار کند .وقتی فهمید که
یک تاجر ب ه نام ترامپ رئیسجمهوری
امریــکا شــده اســت ،بــا وعــده توســعه
اقتصــادی بر دو موضوع نفت و اســلحه
تمرکز بیشتری کرد و شرایط را به گونهای
پیش برد که اولین ســفر خارجی ترامپ
به عربســتان بــود و قرارداد بــزرگ خرید
اســلحه امضا کرد؛ خیلی مهم اســت که
اولین ســفر رئیــس جمهــوری امریکا به
عربستان باشد .ســعودیها بلدند که با
صــرف پول همه را بــا خود متحد و علیه
ما کنند .االن در هند که یکی از بازارهای ما
بوده ،در حال سرمایهگذاری پاالیشگاهی
هســتند؛ در پاکســتان نیز ســرمایهگذاری
را افزایــش دادهانــد و با پول خیلی خوب

بــازی میکنند .با همین نــگاه نیز با «جو
بایدن» روابطشــان را تنظیــم میکنند و
جلــو میبرند .آنها شــنیدهاند کــه بایدن
وعده بازگشــت برجام را داده است و هر
کاری انجــام میدهند تا مــا را در منطقه
تضعیف کنند و اگر هم قرار به برداشــته
شدن تحریمها باشــد ،تمام تالششان را
میکنند که هرچه میتوانند این موضوع
را بــه تأخیــر بیندازند .عربســتان شــعار
نمیدهد؛عملمیکند.
ëëفکــر میکنید کــه در شــرایط حســاس
کنونی،ایرانبایدچهاقداماتیانجامدهد
که به بازار نفت بازگردد و یکی از بازیگران
اصلیباشد؟
نخســت آنکه باید به هــر طریقی که
منافع ملی را نیز حفظ میکند ،تحریمها
برداشته شود .این مسأله مربوط به امروز
و فــردا نیســت که بگوییــم ما بــرای فردا
آمادهمذاکرهباامریکاهستیموتحریمها
را یــک شــبه برمــی داریم .معتقــدم که
از ســال  1397و پــس از خــروج امریــکا از
برجــام باید بابت همه تخلفــات امریکا
بــه شــورای امنیــت شــکایت میکردیم.
ما میتوانســتیم بابــت خــروج امریکا از
برجــام به طــرق قانونــی از آن شــکایت
کنیم و کما اینکه شکایتی نیز شد و حکم
اولیــه خوبی اخذ کردیم .وقتی امریکا آن
را اجرا نکرد و ما برای عدم اجرا به شورای

صفحه  10را بخوانید

استفاده از عناوین نهادهای پولی و بانکی ،بدون اخذ
مجوز ممنوع است

اخبار

با نزدیک شــدن بــه ســال  2021میالدی،
تحوالتــی در بــازار جهانــی نفت خــام در
حال شــکلگیری اســت که ممکن است
بــازار امیدوار بــه بهبود را ظــرف چند روز
ناامیــد و قرمزپــوش کنــد .در روزهــای
اخیر ،با اعالم خبر کشــف واکســن کرونا،
نفت خــام در اوج  9ماهه خــود یعنی در
محــدوده  45تــا  46دالر بــرای هر بشــکه
قــرار گرفــت و بــازار نیــز امیدوار شــده که
اوپک پــاس کاهش تولیــد تاریخی خود
را در ســطح  7.6میلیــون بشــکه در روز
بــرای  3تــا  6مــاه دیگــر تمدیــد کنــد؛ در
مقابــل اما ،تازهترین آمار مؤسســه ابتکار
دادههــای نفتی (جودی) نشــان میدهد
که عربســتان -بنا بر گزارشهای اعالمی
خود -در حال تخطی از سهمیه است و در
ماه سپتامبر تولیدی برابر با مدت مشابه
سال گذشته داشته است .امارات و کویت
نیــز ارســال داده بــه «جــودی »را متوقف
کردهاند ،البتــه وزیر انرژی امارات متحده
عربی اخیــراً در مصاحبهای اعــام کرده
که کشورش عضو متعهد اوپک است؛ اما
این ظن که عربستان و متحدانش در حال
عبور از سهمیهها هستند ،ممکن است که
قیمتها را ریزشی کند .آمار جودی نشان
میدهد که تولید نفت خام عربســتان در
 9ماه نخست  2020تنها  4.5درصد کمتر
از مدت مشــابه ســال قبل بوده است ،اما
اگــر این اعداد صحیح باشــد و به عبارتی
عددسازی نباشــد؛ چرا پیشگامان اجرای
توافقهــای کاهش تولیــد ،در افزایش آن
پیشقدم شــده اند؟ سید مهدی حسینی
توگــو بــا
کارشــناس ارشــد نفــت در گف 
«ایران» به این ســؤال پاســخ میدهد و از
ملزومات ایــن روزهای ایران برای حضور
مؤثرتر در بازار نفت میگوید.
ëëبــه نظــر شــما چــرا عربســتان در حال
رساندن ســطح تولید خود به ارقام باالی

 9میلیونبشکهدرروزاست؟آیاتقاضادر
بازارکرونازدهنفتدرحالاحیاست؟
خیر .با وجود ادعای کشــف واکســن،
هنــوز جهــان در بحران کاهــش تقاضای
انرژی ناشی از شیوع کووید 19بسر میبرد
و به نظر اتفاق دیگــری در حال رخ دادن
اســت .ســابقه تاریخــی عربســتان در 6
دهه فعالیت اوپک خیلی خــوب بوده و
جز معدود کشــورهایی بوده کــه همواره
ســهمیه را رعایت کرده و تخلف نداشته
اســت .حتــی عربســتان از دیگــر اعضــا
همواره پایبندی به توافق را خواسته و آنها
را بــه نوعی بازخواســت میکرده اســت.
اینکه امروز اعالم میکنــد تولیدش را به
بیش از  9میلیون بشــکه در روز رســانده،
شاید همراستا با تغییر سیاستی باشد که
عربستان در همه زمینهها در حال انجام
است؛ از زمینههای اجتماعی تا سیاست،
عربســتان میخواهد که قــدرت منطقه
باشــد و وقتی به نفت میرســیم ،بازهم
این برتریجویی دیده میشود؛ به عقیده
من ،عربستان میخواهد در کنار دو عضو
دیگر بازار یعنی امریکا و روسیه تبدیل به
بازیگران اصلی شود و بعید نیست که به
دنبال تضعیف نقــش اوپک و جایگزین
کردن خودش باشــد .وقتی از عربســتان
صحبتمیشود،متحدانآنیعنیچند
کشورعربیدیگرماننداماراتوکویتنیز
در میان هستند و این قدرت بزرگی است.
ëëبهنظرتاناوپکبهمروردچارفروپاشی
میشود؟
اوپک ســازمان جهان سومی هاست
که در طول عمر خود بســیار خوب عمل
کــرده اســت و هــر گاه تالطمــی در بــازار
شکل گرفته به بهترین شکل از ثبات بازار
حمایت کرده است؛ شاید برخی از اعضا
بدشان نیاید که این سازمان کنار گذاشته
شــود .امریــکا هــم بارهــا نشــان داده که
عالقهمندبهوجودچنینسازمانینیست
و میخواهند که متحد وفادارشان یعنی

امنیت شکایت میکردیم و قطعنامه ای
میگرفتیم ،میتوانستیم با وضع بهتری
بــه رابطــه اقتصادی بــا کشــورهای دیگر
ادامه دهیم و به نوعی کشورها از فشارها
خالص میشــدند .اکنون نیز باید وزارت
امور خارجه به دقت بررسی کند که کدام
اقدامــات میتوانــد دولــت جدیــد را بــه
توافق و بازگشت به برجام نزدیکتر کند
و روی این بخش با تمرکز بیشــتری جلو
برود تا از تحریم رها شویم.
یــا در مــورد اف ای تــی اف ،بــا آنکــه
داوطلبانــه در حــال اجــرای مفــاد آن
هســتیم ،مشخص نیســت که چرا کاری
کردهایم که در لیست سیاه قرار گرفتهایم
و ایــن مســأله شــرایط را ســختتر کرده
است .اما باید روی این مشکالت اقتصاد
کشــور تمرکز بیشــتری داشــته باشــیم و
تحریمهــا را بــه هر طریقــی برداریم .اگر
تحریمها برداشــته نشــود ،با ایــن میزان
از صــادرات نفــت و بــا ایــن هزینههــای
بــاالی ناشــی از تحریــم ،مــا نمیتوانیم
قــدرت نفتــی جهــان همراســتا با حجم
ذخایــر هیدروکربــوری خود باشــیم و در
نهایــت نمیتوانیــم در تحــوالت نقــش
داشته باشیم؛ میتوانیم در داخل اوپک
یارگیریکنیماماکسیحاضرنیستکهبا
شاخ گاو خودش را در بیندازد.
اکنون شنیده میشود که چین ظرف
یــک تا  2ســال آینــده میخواهــد قدرت
برتر پاالیشــی جهان شــود .این یعنی به
نفــت نیــاز دارد ،امــا اگر تحریمهــا باقی
بماند سهم گرفتن از این بازار جدید برای
ایران ســخت و حتــی غیرممکن خواهد
بــود .همزمــان با تــاش برای برداشــتن
تحریمها باید برای ســهمگیری از چنین
بازارهایــی تــاش کنیــم و همینطور اگر
قــرار اســت قــرارداد بلندمدتــی با چین
امضا کنیم به این مسائل نیز توجه داشته
باشــیم و قراردادی با پشتوانه اجرایی به
امضابرسانیم.

گزارش

نقش جدید ایران در اوپک

اگر ستاد تنظیم بازار نبود ،چه اتفاقی میافتاد؟ ستاد تنظیم بازار باعث گرانی کاالها شده
است؟ آیا مصوبات ستاد تنظیم بازار به مرحله اجرا میرسد؟ تا چه زمان ستاد تنظیم
بازار میخواهد در بازار مداخله کند؟ ســؤالهای از این دســت زیاد اســت .جواب بخش
خصوصی در برابر تمام این سؤاالت به یک جمله ختم میشود و آن اینکه قیمتهای
بازار را باید به عرضه و تقاضا سپرد و هر گونه دخالت ،منجر به تنش بیشتر در قیمتها
میشــود .ولی نگاه دولتیها اینگونه نیست و البته جوابی میدهند که قابل تأمل است.
دولتیها میگویند در کاالهایی که تولید رقابتی وجود دارد ،دولت کمترین دخالت را در
فرآیند قیمتگذاری دارد اما وقتی کاالیی انحصاری است باید دولت ورود کند تا در حق
مردم اجحاف نشود .اما نگاه کارشناسان حد وسط است .آنها اظهار میکنند که برای عبور
از این شــرایط یک راهکار وجود دارد و آن اینکه قیمت مانند ســایر کشــورها به عرضه و
تقاضا ســپرده شــود و در این میان دولت با تمام ابزارهایی که دارد بر بازار نظارت کند تا
گرانفروشی و سودجویی اتفاق نیفتد.

هرگونــه اســتفاده از عنــوان مؤسســه اعتبــاری ،تعاونی اعتباری ،شــرکت واســپاری
(لیزینگ) ،شــرکت صرافی و صندوق قرضالحسنه در تابلو ،سربرگ ،مکاتبات و...
یا اشــتغال به این امور بدون داشــتن مجوز از بانک مرکزی ممنوع اســت .فهرست
نهادهای پولی مجاز در زیرمنوی نظارت بانکی ســایت بانک مرکزی قرار دارد .این
فهرست بهصورت مرتب در حال به روزرسانی است و هموطنان برای اطالع از نام
و مشــخصات بانکها و نهادهای پولی مجاز و آخرین تغییرات در این حوزه ،صرفاً
به وب سایت بانک مرکزی مراجعه کنند.
رســانهها نیز در انتشــار اخبار و گزارشهــای خود قید «مجاز» یــا «غیرمجاز» بودن
بانکهــا و نهادهــای پولــی را مدنظــر قــرار دهنــد .در ماههــای اخیر برخــی ادعای
برخــورداری مجــوز از بانک مرکزی را داشــته و مشــکالتی را برای شــهروندان ایجاد
کردهاند/.بانک مرکزی

واکسن کرونا قیمت نفت را احیا کرد

قیمــت نفــت ب ه دنبــال اخبــار امیدوارکننده در خصوص ســاخت واکســن کرونا باز
هــم بــاال رفت و  ۱.۵درصد دیگر رشــد کرد ،اگرچه کرونا در جهــان همچنان قربانی
میگیــرد و مــوج دوم ایــن بیمــاری محدودیتهایــی را نیــز در سراســر دنیــا ایجــاد
کــرده اما امید به ســاخت واکســن کرونا دیــروز هم بر بازار نفت تأثیر مثبت داشــت
و قیمتهــا را افزایــش داد .این در حالی اســت که قیمت نفــت در معامالت هفته
گذشــته نیــز روند صعودی را طی کــرد و  ۵درصد باال رفت .رشــد قیمت نفت البته
بــه دلیل اعمال محدودیتها در اروپا و احتمال تعطیلی پاالیشــگاههای قاره ســبز
نتوانســت بیشــتر از این رشــد کند .با این حال نفت برنت  ۱.۶درصد گران شــد و به
بــاالی  ۴۵دالر در هر بشــکه رســید .نفت برنت بــا این افزایــش در معامالت دیروز
۴۵دالر و  ۶۹سنت معامله شد .نفت شاخص امریکا نیز  ۱.۴درصد رشد را ثبت کرد
و  ۴۳دالر و  ۳ســنت قیمــت خورد .به نظر میرســد همچنان شــرایط روانی مثبتی
تحت تأثیر خبرهای خوب اخیر درباره اثربخشی واکسنهای ویروس کرونا و انتظار
تمدید سه تا  ۶ماهه توافق کاهش تولید کنونی سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) و متحدانش (اوپک پالس) بر بازار حکمفرما است/.ایرنا

