سال بیست و ششم

شماره  7523سه شنبه  2دی  7 1399جمادی االول 22 Dec 2020 1442
کاهش شتاب نرخ تورم ماهانه ،رشد تورم ساالنه در آذرماه

تب تورم ساالنه شد
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قوه مقننه ،ضامن توسعه اقتصادی

«ایران» از افت قیمت نفت با شیوع نوع دوم ویروس کرونا گزارش میدهد

مرتضی عزتی

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

نگرانی به بازارهای جهان بازگشت

یادداشت

در دنیای امروز ،جوامع و نظامها براساس قوانین مصوب طراحی و اداره میشوند؛
قواعدی که در ابتدا از قانون اساســی و ســپس مجلس نشــأت میگیــرد .درواقع با
قوانیــن میتوان یک جامعه یا نظام با ویژگیهای خــاص را ایجاد کرد .حال برای
این که اقتصاد را به یک سمت هدایت کنیم ،میتوان با تصویب قوانین درمجلس
این کار را انجام داد .پایه اصلی قانونگذاری درکشور مجلس است و بخش کوچکی
از آن توســط قوه قضائیــه صورت میگیرد .دولت نیز دربخــش قانونگذاری پایین
دســتی نقش و ســهم دارد و درکنار آن برخی از نهادهای عمومی کشــور نیز دراین
مسیر فعال هستند و همه این نهادها را میتوان بهعنوان قوه مقننه نامگذاری کرد.
هراقدام و تصمیمی که میگیریم ،اگر مبنای آن علم روز باشــد ،میتواند بهترین
باشد.
صفحه 9

عطیه لباف
خبرنگار

آسیبشناسی جذب و حفظ سرمایهگذاران خارجی در گفتوگوی
کارشناسان با «ایران»

رفع بحران اقتصادی با جذب سرمایه گذاری ها

گزارش

کارشناســان اقتصــادی به تکــرار از ضــرورت نیاز به ســرمایهگذاری خارجی ســخنها
گفتهاند .این موضوع در ســالهای اخیر و پس از اعمال تحریمها بیشتر شنیده شد.
انتظاری که پس از توافق برجام قوت گرفت اما اکنون سهم ایران از چنین مزیتی تقریباً
ناچیز است .طبق گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) سهم ایران
از جذب ســرمایه خارجی ورودی در سال  ،۲۰۱۸تنها حدود  ۰.۳درصد جریان ورودی
سرمایه خارجی جهان و بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران حدود  ۵میلیارد
دالر در ســال  ،۲۰۱۷بــوده اســت .کارشناســان عوامل متعــدد و مختلفی را بــرای این
موضوع برشــمردهاند اما آنچه در میان همه اظهارنظرها اشــتراک دارد ،وجود موانع
و محدودیتهای داخلی و بوروکراسیزاســت که ســد بزرگی بر ســر راه سرمایهگذاران
خارجی محسوب میشود.
صفحه 9

«ایران» از سایتهای شرطبندی و هرمی قانونی گزارش میدهد

بیثباتیهای زیــادی در این مســیر همچنان ادامه
خواهد داشــت».برنت که هفته گذشته برای اولین
بــار در میــان خوشــبینی ناشــی از کشــف و توزیــع
واکســنهای کوویــد 19به باالی  50دالر رســید ،حاال
بــا ویــروس جدیــد تحت فشــار اســت .ویروســی از
نــوع جدید کووید 19که گفته میشــود تــا  70درصد
بیشتر از نوع اصلی قابل انتقال است .این نوع دوم
ویروس ،کشــورهای اروپایی ،اســرائیل و کانــادا را به
بســتن مرزهای خود با انگلیس ســوق داده اســت.
هنگکنگ نیز قرار اســت همه پروازهــای ورودی از
انگلیس را ممنوع کند.
اســتفان برنوک از واســطههای نفتی بــه رویترز
گفته اســت« :پیام روشن اســت :قیمت نفت هنوز
به نســبت تقاضا و اطالعات بازار بســیار زیاد اســت
و همچنان در معرض بیماری همهگیر قرار دارد».

بیکــر هیوز این روند خوشــبینی روزهــای اخیر را
در قالب افزایــش دکلهای حفاری نفتی در امریکا
به تصویر میکشــد .بر اســاس آخرین گــزارش این
مؤسسه ،تعداد دکلهای نفت و گاز ایاالت متحده،
شاخص اولیه تولید آتی این کشور ،در هفته منتهی
به  18دسامبر با هشت واحد افزایش به  346رسید
کــه باالترین میــزان از ماه مه اســت ،که قیمتهای
نفت خام را منعکس میکند .قیمتهایی که بیش
از  45دالر در هــر بشــکه معامله شــد و بــه باالترین
ارقــام از اواخــر ماه نوامبر رســیده بود .امــا حاال نوع
دوم ویــروس کرونــا ممکن اســت شــرایط را تغییر
دهد.
الکســاندر نواک ،معاون نخستوزیر روسیه روز
شــنبه گفــت کــه تقاضای جهانــی نفت هنــوز 7-6
میلیون بشــکه در روز کمتر از ســطح قبــل از بحران

اســت و اوپــک پالس بــه همــکاری خــود در زمینه
کاهــش عرضه نفت و ثبات بخشــی به بــازار ادامه
میدهد.
حــاال اوپک پــاس در نشســت ماه ژانویــه 2021
خــود با یک تــراژدی جدید مواجه خواهــد بود .این
گــروه متشــکل از تولیدکننــدگان نفــت خــام عضو
وغیر عضو در اوپک ،بهتازگی تصمیم گرفته بودند
کــه توافــق کاهــش تولیــد تاریخــی نفت خــود را در
مــاه ژانویه ســال  ۲۰۲۱میــادی  ۵۰۰هزار بشــکه در
روز تســهیل کنند و برای بررســی تعدیل بیشــتر در
ماههای آینده نشستهای ماهانه داشته باشند .بر
این اساس ،کاهش تولید روزانه تولیدکنندگان عضو
ائتــاف اوپک پــاس از رقم  ۷میلیــون و  ۷۰۰هزار
بشکه در ماه ژانویه  ۲۰۲۱با افزایش روزانه  ۵۰۰هزار
بشــکهای در ژانویــه  ۲۰۲۱بــه  ۷میلیــون و  ۲۰۰هزار

بشــکه در روز میرسد .اما با شیوع نوع دوم ویروس
کرونا و محدودیتهای بیشــتر تردد که تقاضا برای
نفت را کم میکند ،ممکن است این تسهیل توافق
منجــر بــه کاهش بیشــتر قیمتها شــود .به همین
خاطــر احتمــال دارد ایــن تســهیل تولیــد در ارقــام
پایینتری اتفاق بیفتد که خوشــایند برخی از اعضا
نظیر امارات و عراق نیست.
البته تنها بازار نفت نبود که به این شیوع واکنش
نشــان داد .بازارهای بورس اروپا ،امریکا و آســیا هم
بهدنبال این خبر منفی شدند .به گزارش بلومبرگ،
شاخص داوجونز  41صدم درصد ،اسناند پی ،500
 30صدم درصد ،یورو استاکس  2.76صدم درصد،
اف تــی اس ای  2.21 ،100صــدم درصــد ،داکــس،
 2.81صــدم درصــد ،ســاچه 2.65 ،صــدم درصد و
نیکی ژاپن هم  18صدم درصد سقوط کردند.

دور زدن قانون با ابزار قانونی

ســایتهای شــرطبنــدی و هرمــی که نمــاد اعتمــاد الکترونیکی دارنــد چگونه
فعالیــت میکنند؟ اینگونه ســایتها چگونه کاالهای ممنوعه را میفروشــند؟
پوشــاک قاچاق چگونه در سایتها عرضه میشــود؟ این سؤاالت و ابهامهایی
اســت که برخی از شــاخهای مجازی برای مردم ایجاد کردهاند و از سوی برخی
از بالگرهــا که معلوم نیســت چگونه هــزاران نفر فالوئر گرفتند ،ســایتهایی را
تبلیــغ میکنند که اگر فردی به آن مراجعه کند جای هیچ شــک و شــبههای در
مورد سالمت آن سایت برایش باقی نمیماند چرا که تمام مفاد قانونی در آن
سایت «غیرقانونی» رعایت شده است .بعضاً این افراد با استفاده از خدماتی که
ســایتها ارائه میدهند متضرر میشوند و زمانی که فرد زیان دیده میخواهد
پیگیریهای الزم را انجام دهد ،متوجه میشود که آن سایت از ایران پشتیبانی
نمیشــود اما ســایت نماد الکترونیکی از وزارت صمت دارد و به شــبکه بانکی
وصل است؛ البته برخی از سایتها هم در ایران مدیریت میشود اما شناسایی
هدایت کنندگان آن بسیار سخت است چرا که از سایت اول مردم به سایت دوم
میرسند که به قول برخیها سایت دوم مانند شبح فعالیت میکند.

گزارش

نگرانیها بابت شیوع نوع دیگری از ویروس کرونا
باعــت شــد کــه روز گذشــته قیمــت نفــت روندی
کاهشــی را در پیــش بگیــرد و به زیــر  50دالر در هر
بشــکه ســقوط کند .به طــوری کــه روز گذشــته ،در
زمــان تنظیــم ایــن گــزارش نــرخ معامــات آتــی
شــاخص برنــت دریای شــمال با حــدود  5درصد
کاهــش به  49دالر و  69ســنت رســیده بود .قیمت
شــاخص نفتی WTIنیز بیــش از  5درصد کاهش
داشت و به  46دالر و  59سنت تا زمان تنظیم این
گزارش رسیده بود.
این ارقــام ،کمترین قیمت شــاخصهای نفت
طی هفتههای اخیر و پیش از اعالم کشــف واکســن
کروناســت .حــاال تحلیلگران بــازار نفــت میگویند
اگر روند شــیوع نــوع دوم ویروس کرونا در کشــورها
کنترل نشود ،باید منتظر کاهش بیشتر تقاضا برای
انرژی و به تبع آن کاهش بیشتر قیمتها بود .البته
در مورد تأثیر واکســنهای کشف شده فعلی بر نوع
دوم ویروس کرونا باید منتظر بررســیهای سازمان
بهداشــت جهانــی بــود.در ایــن زمینــه خبرگــزاری
رویترز نیز نوشته است« :قیمت نفت در روز دوشنبه
و اولیــن روز کاری هفتــه بازارهــا ،بزرگترین ســقوط
روزانــه از ماه ژوئن را تجربه کرد .کاهشــی در حدود
 3دالر بــرای هــر بشــکه که نتیجه شــیوع یــک نوع
جدیــد از کوویــد 19اســت .ویــروس جدیــد کرونا که
ســریعاً انگلیس را تعطیــل کرده و منجــر به ایجاد
محدودیتهای شــدیدتر در اروپا شــده ،نگرانی در
مــورد کاهش ســرعت احیای تقاضا برای ســوخت
را هم رقم زده اســت».جیووانی استاونوو ،تحلیلگر
بــازار نفت بــه رویترز گفته اســت« :حــاال گزارشها
از یک شــکل جدیــد ویروس کرونــا خطرناک بودن
آن را نشــان میدهد و بــازار نفت مجدداً در آخرین
روزهــای ســال  ،2020حال و هــوای روزهای ابتدایی
این سال را گرفته است .پیشبینی میشود با ادامه
این روند ،تقاضای نفت اروپا مجدداً آسیب ببیند».
او معتقــد اســت« :ســرمایهگذاران بایــد توجــه
داشــته باشــند که مســیر تقاضای باالتر بــرای نفت
در حالــی رقــم خواهــد خــورد کــه دســتانداز و
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