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«ایران» از خودکفایی در تولید برخی قطعات صنعت ریلی گزارش میدهد

ساخت  4600قطعه ناوگان ریلی درداخل

صفحه 9

افزایش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور

گزارش

رئیسکل بانک مرکزی تغییر و تحوالت اقتصادی را تحلیل کرد

نوید روزهای خوش
در بازار ارز
صفحه 8

«ایران» تأثیر سیاستهای رئیسجمهوری جدید امریکا را بر بازار نفت بررسی میکند

تغییرات اقلیمی و توافق هستهای ایران ،دو سیاست مؤثر بایدن بر بازار نفت
عطیه لباف

همچنــان غالــب انــرژی این کشــور را
سوختهای فســیلی تأمین میکند و
همیــن مســأله کار او را دشــوار خواهد
کرد.
بایــدن ،یــک دموکــرات میانــه رو
اســت و صنعــت نفــت امریــکا تقریباً
در دســتان جمهوریخواهــان اســت.
دولــت او بر خالف دولــت قبلی بیش
از توســعه نفت شــیل به کاهش کربن
و جلوگیــری از تغییــرات آب و هوایــی
میاندیشــد .این درحالی اســت که در
سیاســت بلند مدت این کشور ،تبدیل
امریــکا بــه یــک صادرکننــده خالــص
انرژی اصــل قرار گرفتــه و تولید نفت
و گاز شــیل بــا تمام مشــکالتش مورد
توجــه اســت .ایــن تناقــض کار او را
ســختتر خواهــد کــرد .ضمــن آنکــه
ایــن کشــور در بحبوحــه بدتریــن رکود

حــاال بایــدن از یــک ســو بــا
سیاســتهای کاهش کربن و از ســوی
دیگــر بــا یــک مخروبــه از اقتصــاد
امریــکا در نتیجــه سیاســتهای
ترامــپ و بیمــاری کرونــا مواجــه
اســت .تحلیلگــران میگوینــد کــه
حتــی اقتصــادی کــه رئیسجمهوری
منتخب ایالت متحده در روز گذشــته
  20ژانویه -به ارث برد ،تقریباً شــبیهاقتصاد این کشور در سال  2009است.
البتــه بــا وجــود آغــاز واکسیناســیون
در ایالــت متحــده امــا زمــان اتمــام
آثــار همهگیــری کوویــد 19بــر اقتصاد
امریــکا و جهــان نامعلــوم اســت و
ناهمواریهای این مســیر بایدن را در
شرایط خاص تری قرار میدهد.
در ایــن میــان صنعت نفــت و گاز
امریــکا از همــه بخشهــای اقتصــاد

مصرفی کشــورش پشــتیبانی میکند.
چنیــن حرکاتــی میتوانــد بهعنــوان
محرکهــای اقتصــادی باشــد و بــه
ســوختهای فســیلی نیــز آســیب
نرساند.
او بــرای جلــب رضایــت فعــاالن
آب و هوایــی احتماالً دوباره به پیمان
اقلیم پاریس ملحق خواهد شــد و در
این راستا استانداردهای سوخت را در
کشــورش ارتقا میدهد .بــرای کاهش
انتشــار گاز متــان در صنعــت نفــت
تــاش میکنــد و احتمــاالً در اراضــی
فــدرال فعالیتهای جدید اســتخراج
نفــت و گاز را محــدود یــا ممنــوع
میکند.
بهعبارتی سعی میکند از یک سو،
تولیدکنندگان نفت و گاز غیرمتعارف
امریــکا را کــه علــی رغــم ضررهــای

برش

افزایش قیمت نفت و دالر
در آغاز دوره بایدن

حرکتهــای اصلــی در بازارهــا در روز گذشــته و همزمــان بــا تحلیف
رئیسجمهوری جدید امریکا از افزایش قیمت کاالها حکایت دارد:
هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با بیش از یک درصد
افزایش به  53دالر و  65سنت رسید.
هر بشــکه نفت خــام برنت بــا  0.84درصد افزایش بــه  56.30دالر
رسید.
هر اونس طال  0.7درصد تقویت شد و به  1853.15دالر رسید.
معامــات آتی شــاخص  S&P 500از ســاعت  10:15صبــح به وقت
لندن  0.3درصد صعود کرد.
شاخص  Stoxx Europe 600حدود  0.7درصد رشد کرد.
شاخص  MSCIآسیا و اقیانوسیه  0.5درصد افزایش یافت.
یورو با کاهش  0.1درصدی به  1.2118دالر رسید.
پوند انگلیس با  0.5درصد رشد به  1.3695دالر رسید.
نرخ برابری یوان با تقویت  0.2درصد به  6467دالر رسید.
نرخ برابری ین ژاپن با تقویت  0.1درصد به  103.80دالر رسید.

سیاســت بایــدن در برابــر توافــق
هســتهای ایــران و لغــو تحریمهــای
نفتــی و بانکــی آن اســت .سیاســتی
کــه اگــر بایــدن آن را بــا بازگشــت بــه
برجــام رقــم بزنــد ،میتوانــد عرضــه
نفت را افزایش دهــد و تولیدکنندگان
جایگزین را به دردســر بیندازد .چراکه
آن زمــان بــرای جلوگیــری از کاهــش
قیمت نفت ،تولیدکنندگان جایگزین
مجبــور خواهنــد بــود تــا جــا را بــرای
بشکههای نفت ایران بازکنند.
محمــد بارکینــدو ،دبیــرکل
نیجریــهای ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت (اوپــک) دربــاره
نظــرات رئیسجمهــوری منتخــب
در خصــوص همکاریهــا بــا ســایر
تولیدکنندگان به ســی ان بیسی گفته
اســت« :هنــوز هیچ تماســی بــا بایدن

ایــن رســانه از احتمــال تغییــر
رویکــرد بایــدن و همچنیــن تمرکــز او
روی ســرمایهگذاری در منابــع انــرژی
غیرنفتی بهعنوان یکی از موانع ادامه
همــکاری امریکا با گــروه اوپک پالس
که در  2020شــکل گرفت ،یاد میکند.
حــاال بایــد منتظــر مانــد و دیــد که در
ادامه ،بایدن روی کدام سیاســتهای
حــوزه انــرژی تأکیــد بیشــتری دارد.
آیــا اختالفات تجــاری با چیــن را کنار
میزنــد؟ آیــا بــه توافــق هســتهای بــا
ایــران بازمــی گــردد؟ آیــا کشــورش
را از انرژیهــای فســیلی بــه ســمت
انرژیهــای کم کربــن مانند هیدروژن
حرکــت میدهــد؟ تــا ایــن لحظــه
میتــوان بــه سیاســت کاهش انتشــار
کربــن دولــت بایــدن بــرای اقتصــاد
امریکا اشاره کرد.

اخـــــــبار

خبرنگار

چهلوششــمین رئیسجمهــوری
ایالــت متحــده روز گذشــته کار خود را
در کاخ ســفید آغاز کرد .سیاســتهای
«جــو بایــدن» حــاال نــه فقــط بــرای
اقتصــاد امریــکا ،بلکــه بــرای تمــام
بازارهــای جهــان از جمله بــازار نفت
بســیار اهمیــت دارد .او برنامههــای
بلنــد پروازانــهای را حتــی بــرای روز
اول کاری خــود طراحــی کــرد که یکی
از آنهــا مقابله بــا تغییرات آب و هوا و
تسریع در روند انتقال کشورش به یک
اقتصــاد کم کربن و پیوســتن به توافق
اقلیمی پاریس بود .حاال بایدن با این
نگاه کامالً متفاوت از رئیسجمهوری
پیشــین –دونالــد ترامــپ -بــرای
«انرژی» وارد کاخ ســفید شــده است.
البته در مقابل ،یک دیدگاه توسعهای
نیــز بــرای روابــط تجــاری خــود بــا
کشــورهای دیگر و ســرمایه گذاریها و
حمایتهای بیشــتر از اقتصــاد ایالت
متحده دارد که بازارها را امیدوار کرده
است.
بهطور مثال روز گذشــته و در زمان
تنظیــم این گــزاش قیمت هر بشــکه
نفــت خــام برنــت بــا اندکــی افزایش
بــه  56.27دالر رســید .معامــات
آتــی شــاخص  WTIنیــز در نــرخ
53.65دالر در بشــکه انجام میشــد.
هر دو شــاخص مهم نفتی نزدیک به
یک درصد افزایــش را تجربه کردند و
فعــاالن بازار نفت علــت این افزایش
را سیاستهای َجنِت یلن ،نامزد وزیر
خزانــهداری امریکا در برابــر اقدامات
حمایتــی میدانســتند .او بهدنبــال
ارائــه یک بســته بزرگ امــدادی برای
حمایــت از ایــاالت متحــده اســت
کــه مفهــوم آن بهبــود اقتصــادی و
افزاش تقاضا برای نفت اســت .البته
تضعیــف دالر و بهبــود چشــمانداز
آژانــس بینالمللــی انــرژی  IEAاز
روند واکسیناســیون بیماری کرونا ،نیز
در این تقویت قیمتها نقش داشــته
است.
امــا فراتر از ایــن تغییــرات اندک،
بازار با هوشیاری تمام در حال ورانداز
کــردن سیاســتهای اقلیمــی مــورد
حمایت بایدن است .اینکه آیا توسعه
ظرفیــت تولید نفــت شــیل امریکا که
اســتخراج آن تبعــات زیــادی بــرای
محیــط زیســت دارد ،مــورد حمایــت
دولــت بایــدن قــرار خواهــد گرفــت؟

پاســخ این سؤال میتواند قیمتهای
آتــی نفت خــام را رقــم بزند .بــه این
ترتیب کــه هــر سیاســت بازدارندهای
میتواند عرضه را محدود و قیمتها
را افزایشــی کند .اما چهل و ششــمین
رئیسجمهــوری ایالــت متحــده
چقــدر در سیاســتهای کاهش کربن
کشورش جدی است؟
ëëراه دشــوار بایــدن بــرای مقابلــه بــا
تغییرات آب و هوا
تحلیلگــران میگوینــد کــه اگرچــه
بایــدن دنبــال یــک حرکــت تهاجمی
در برابــر صنعــت نفت و گاز اســت تا
بــا تغییــرات آب و هوا مقابلــه کند اما

اقتصــادی از زمان رکــود بزرگ 2008
میالدی قرار دارد و باید از این شــرایط
خــارج شــود؛ آن هــم بدون از دســت
رفتن شغلهای بیشتر.
امــا در کنــار ایــن مســائل داخلــی
افزایــش تولیــد نفــت شــیل کــه از آن
بــا انقــاب شــیل در ســالهای 2010
تــا  2015یــاد میشــود؛ امریــکا به این
نفــت و تولیــد آن برای سیاســتهای
خارجــی نیــز محتــاج اســت .ایــن
افزایش سرســامآور تولیــد نفت و گاز
به واشــنگتن انعطافپذیری بیشتری
در تنظیم سیاســت خارجی ،بویژه در
برابر اوپک و روسیه داد.

این کشــو بیشــتر متضرر شــده است و
فقط در مارس-آگوســت سال گذشته
میــادی 107هزار شــغل از بیــن رفته
و این ســریعترین نرخ اخــراج نیرو در
تاریخ صنعت نفت این کشــور اســت.
حاال تولیدکنندگان و شاغالن صنعت
نفت امریکا نگرانند که سیاســتهای
محیــط زیســتی بایــدن ایــن رونــد را
دنبالــه دار کنــد .امــا بایــدن دقیقــاً
بهدنبال چیست و آیا موفق میشود؟
بررســیهای «ایــران» نشــان
میدهــد کــه احتمــاالً بایــدن از یــک
اســتاندارد الکتریســیته پــاک بــرای
تأمیــن بخــش قابل توجهــی از انرژی

ســال  2020در واکنــش بــه افزایــش
قیمتهــای اخیــر ،فعالیتهــای
حفاری خود را دوباره افزایش دادهاند
راضی نگه دارد و از سوی دیگر کاهش
انتشــار کربــن رقــم بخــورد .برنامهای
کــه اجرایــش اصالً آســان نیســت و با
مقررات و محدودیتها قرار اســت تا
 2050امریــکا را به اقتصــادی با تولید
حداقلــی گازهــای گلخانــهای تبدیــل
کند.
ëëآیا بایدن بشکههای نفت ایران را به
بازار میفرستد؟
ســؤال دیگری که تحلیلگــران بازار
نفــت در حــال کاوش آن هســتند،

نداشــته ام؛ امــا معتقدیــم کــه روابط
بســیار ســودمندی متقابــاً با صنعت
نفــت ایاالت متحــده برقــرار کردهایم
و مــن فکــر میکنــم چــارهای نداریــم
جز تقویــت این روابط در زمان رئیس
جمهوری بایدن».
ســی ان بیســی در ادامــه ایــن
گــزارش بــه احتمــال بازگشــت
رئیسجمهــوری منتخــب بــه توافــق
هســتهای بــا ایــران اشــاره میکنــد که
میتوانــد میلیونها بشــکه نفت وارد
بــازار کند .امــا باید منتظــر ماند و دید
که دقیقاً چــه اتفاقی در روابط ایران و
امریکا رخ خواهد داد.

نــرخ تــورم نقطــهای دی مــاه  ١٣٩٩در مقایســه بــا مــاه قبــل  ١.٤واحــد
درصــد افزایش یافته اســت .نرخ تورم نقطهای گــروه عمده «خوراکیها،
آشــامیدنیها و دخانیــات» با افزایش  ٢.٠واحد درصــدی به  ٥٩.٩درصد
و گــروه «کاالهــای غیر خوراکــی و خدمات» با افزایــش  ١.٢واحد درصدی
به  ٣٩.٩درصد رســیده اســت .منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر
عــدد شــاخص قیمت ،نســبت به ماه مشــابه ســال قبــل میباشــد .نرخ
تورم نقطهای در دی ماه  ١٣٩٩به عدد  ٤٦.٢درصد رســیده اســت؛ یعنی
خانوارهای کشــور بهطور میانگیــن  ٤٦.٢درصد بیشــتر از دی  ١٣٩٨برای
خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
این در حالی اســت که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شــهری ٤٥.٥
درصد میباشــد که نســبت به ماه قبــل  ١.٣واحد درصد افزایش داشــته
اســت .همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی  ٤٩.٨درصد بوده که
نسبت به ماه قبل  ١.٨واحد درصد افزایش داشته است.
ëëکاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شــاخص قیمت ،نسبت به
ماه قبل میباشــد .نرخ تورم ماهانه دی  ١٣٩٩به  ١.٨درصد رسیده که در
مقایسه با همین اطالع در ماه قبل ٠.٢ ،واحد درصد کاهش داشته است.
تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»
و «کاالهــای غیــر خوراکی و خدمــات» به ترتیب  ٠.٩درصــد و  ٢.٣درصد
بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری  ١.٩درصد
میباشد که نسبت به ماه قبل ،بدون تغییراست .همچنین این نرخ برای
خانوارهای روستایی  ١.٧درصد بوده که نسبت به ماه قبل  ١.٠واحد درصد
کاهش داشته است.
ëëافزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساالنه ،درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در
یک سال منتهی به ماه جاری ،نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد.
نــرخ تورم ســاالنه دی مــاه  ١٣٩٩برای خانوارهای کشــور بــه  ٣٢.٢درصد
رســیده که نســبت به همین اطالع در ماه قبل ١.٧ ،واحد درصد افزایش
نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شــهری و روستایی بهترتیب
 ٣٢.٢درصــد و  ٣٢.٥درصــد میباشــد کــه بــرای خانوارهای شــهری ١.٧
واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی  ٢.٠واحد درصد افزایش
داشته است.
ëëتغییرات قیمتها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش
قیمــت نســبت بــه ماه قبــل مربوط بــه گــروه «شــیر ،پنیر و تخــم مرغ»
(تخممــرغ ،پنیر پاســتوریزه) ،گــروه «روغنها و چربیهــا» (روغن نباتی
جامــد ،کــره پاســتوریزه ،روغــن مایــع) و گــروه «میــوه و خشــکبار» (موز،
انار) میباشــد .در گروه عمــده «کاالهای غیر خوراکــی و خدمات» ،گروه
«مبلمــان و لوازم خانگی» (انواع شــوینده ،بخــاری گازی) ،گروه «تفریح
و فرهنــگ» (گل طبیعــی ،لــوازم تحریر) »،پوشــاک و کفش» بیشــترین
افزایــش قیمــت را نســبت به مــاه قبــل داشــتهاند .همچنیــن گروههای
«گوشــت قرمــز و گوشــت ماکیان» (مرغ ماشــینی) و «گروه ســبزیجات»
(گوجــه فرنگــی ،فلفــل دلمه ،کاهو) نســبت بــه ماه قبــل کاهش قیمت
داشــته اســت .دامنه تغییــرات نرخ تورم ســاالنه در دی مــاه  ١٣٩٩برای
دهکهــای مختلــف هزینــهای از  ٢٩.٨درصــد برای دهــک اول تا ٣٩.٣
درصد برای دهک دهم است /.مرکز آمار

بدهی خارجی کشور نزدیک صفر است

معاون وزیر اقتصاد گفت :در حال حاضر حجم بدهیهای خارجی کشور
فوقالعــاده ناچیز و به صفر میل میکند .محمدعلــی دهقان دهنوی افزود:
یکی از نگرانیهای اساســی که در دنیا راجع به نسبت بدهی وجود دارد اینکه
بخــش قابــل توجهــی از این بدهیهــا ،بدهی کشــورها به خارج اســت یعنی
کشــوری از فاینانــس خارجــی و وامهــای بینالمللی اســتفاده کــرده و دولت
بدهکار کشــور خارجی باشــد .وی همچنین اظهار داشــت :اگر این نسبت باال
بــرود و دولــت از پس بدهیهای خود برنیاید در ســطح جهانی اعتبار خود را
از دســت میدهد .معاون وزیر اقتصاد گفت :استفاده کردن از بدهی خارجی
خود یک فرصت مغتنمی است یعنی دولت بتواند از خارج قرض بگیرد و در
داخل سرمایهگذاری کند .وی افزود :هم اکنون حجم بدهیهای خارجی کشور
ایــران بهدلیل محدودیتهایی که وجود داشــته فوقالعــاده ناچیز و به صفر
میل میکند .دهقان دهنوی بیان داشت :عمده بدهی دولت ایران «داخلی»
اســت بنابراین دولت ریســک نکول کردن بدهی به خارج را ندارد .وی ادامه
داد :این موضوع در ســطح جهانی مهم اســت ولی برای کشور ایران بهدلیل
عدم بدهی خارجی فاقد اهمیت است.
معــاون وزیر اقتصاد گفــت :بدهکار بودن به خارج به شــرط دریافت پول
و ســرمایهگذاری در داخل بســیار امر منطقی و پسندیدهای اســت .وی افزود:
نــرخ بهره در خیلــی از کشــورهای دنیا بهدلیل کنتــرل تورم نرخهــای پایینی
است بنابراین آنها راجع به اینکه برای مثال در طول زمان موجودی بدهی به
سبب هزینه آن بدهی که نرخ بهره است انباشته شود زیاد نگرانی ندارند ولی
در ایران بواســطه مشــکالت ساختاری و رشــد باالی نقدینگی نرخ سود اوراق
مبتنی بر عقود اسالمی که دولت استفاده میکند این نرخ سود بسیار باالست.
دهقان دهنوی یادآورشد :وقتی نرخ سود حول و حوش  20درصد است معنا
و مفهوم آن این است که هر  3,5سال بدهی شما فقط از محل همین هزینه
دو برابر میشود پس نگرانی در کشور راجع به این موضوع باید بیشتر از دنیا
باشد/.تسنیم

 76درصد متقاضیان طرح ملی مسکن مشخص شدند

معاون وزیر راه و شهرســازی از تعیین تکلیف  ۷۶درصد متقاضیان طرح
ملی مسکن خبر داد و گفت :مابقی متقاضیان درخصوص واریز آورده اولیه
اقدامی نکردهاند .محمود محمودزاده اظهار کرد :این موضوع نشــاندهنده
آن اســت کــه باقیمانده جزو متقاضیــان واقعی نیســتند و بنابراین باید برای
آنها جایگزین تعیین شــود .معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی
افزود :در مرحله سوم ثبتنام طرح ملی مسکن  223هزار نفر ثبتنام کردند
کــه پاالیش آنها در حال انجام اســت .معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و
شهرسازی از بیمه واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی برای تضمین کیفیت
واحدها از سوی شرکت بیمه البرز خبر داد /.تسنیم

کاهش  ۵۲درصدی پروازهای عبوری

بررسی آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نشان میدهد پروازهای
عبوری در آبان امســال نســبت به آبان ســال گذشــته  ۵۲درصد کاهش یافته
است .بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
ایران طی آبانماه امسال ایرالینهای داخلی  14هزار و  802دقیقه تأخیر پرواز
( 30دقیقه بیشــتر) را ثبتکردهاند .در بین شــرکتهای هواپیمایی ،ایران ایر
(همــا) بــا  38هــزار و  29دقیقه و با اختالف زیاد در صدر فهرســت بیشــترین
تأخیــرات پروازی قرار گرفته اســت .در بخش پروازهای عبــوری طی آبانماه
امســال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته  52درصد رشد منفی ثبت شده
است .در دومین ماه پاییز امسال  12هزار و  68پرواز عبوری از آسمان کشورمان
ثبت شده که در مقایسه با آبانماه سال  98با  24هزار و  936پرواز بالغ بر 52
درصد کاهش را نشان میدهد /.تسنیم

