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انحصار و تحریم بالی جان بازار

بانــک مرکــزی بــزودی مجــوز واردات کاال بــا رمزارزهای تولیدشــده داخلــی را از
طریق بانکها و صرافیهای مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آییننامه مرتبط با
آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
یــک مقــام مســئول در نظام بانکــی گفت :اگرچــه بانــک مرکزی به هیــچ عنوان
معامــات فعلی رمزارزها در داخل کشــور را تأیید نمیکنــد اما با ضوابط خاصی که
تدوین میشــود ،مخالفتی با معامالت آن ندارد؛ چراکه بانک مرکزی معتقد اســت
آینــده اقتصادهــای دنیــا با رمزارزهــا گره خورده اســت و باید ایران هم بــه این خیل
بپیوندد؛ اما ضوابط و شــرایط آن باید دقیق مشــخص گــردد و این اطمینان حاصل
شود که مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.
وی افــزود :در همیــن راســتا ،برای «تولیــد» رمــزارز در داخل کشــور آییننامهای
تصویــب و تولیــد رمز ارزها قانونی شــد؛ اکنون بانک مرکــزی و وزارت امور اقتصادی
و دارایــی در حال پیگیــری تصویب آییننامهای برای مبادله رمزارزهایی هســتند که
در داخــل کشــور تولید میشــود؛ قرار اســت این آییننامه در شــورای عالــی مبارزه با
پولشــویی (وزارت اقتصاد) به تصویب برســد؛ بر اســاس این آییننامه ،به بانکها و
صرافیهای مجاز اجازه واردات کاال از محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد.
به گفته این مقام مســئول ،شــورای عالی مبارزه با پولشــویی تا آخر فروردین ماه
آییننامه را به تصویب خواهد رساند/.مهر

یادداشت

مجوز بانک مرکزی برای «واردات کاال با رمزارز» بزودی
صادر میشود

تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول نشان داد

عبوراقتصاد ایران از دوران رکود

گروه اقتصــادی  -گزارش عملکــرد اقتصاد
ایران درسال گذشته ازسوی مراجع داخلی
و بینالمللی حاکی از دورخیز اقتصاد ایران
بــرای خــروج از رکــود اســت .پــس از اعالم
نرخ رشــد اقتصادی کشور ازسوی مرکزآمار
ایران و بانک مرکزی که نشان دهنده بهبود
معنــادار تولیدناخالــص داخلی بخصوص
دردو فصــل تابســتان و پاییز ســال گذشــته
بود ،روزگذشته صندوق بینالمللی پول در
تازهتریــن گزارش خــود از مثبت بودن نرخ
رشد اقتصادی ایران خبرداد.
صنــدوق بینالمللــی پــول گــزارش
بازبینــی شــده خــود از وضعیــت اقتصادی
کشــورهای مختلــف را بهروزرســانی کــرد
کــه قســمت مربــوط بــه ایــران ،تغییــرات
قابــل توجهــی داشــته اســت .در گــزارش
جدید صنــدوق بینالمللی پــول همچنین
پیشبینی شــده اســت در ســالجاری رشد
اقتصادی ایران بیشــتر از ســال قبل خواهد
بــود .این نهاد که پیشــتر با توجه به تشــدید
تحریمهــای امریــکا بر ضــد ایران و شــیوع
گســترده کرونــا پیشبینــی کــرده بود رشــد
اقتصــادی ایــران در ســال  ۲۰۲۰منفی پنج
درصــد باشــد ،در گزارش جدید خود رشــد
نهایــی اقتصــاد ایــران در ســال قبــل را بــا
اصالحی قابل توجه ۱.۵ ،درصد اعالم کرد.
اقتصاد ایران در ســالهای  ۲۰۱۹و ۲۰۱۸
نیــز با رشــد منفی مواجــه و بــه ترتیب ۶.۵
و  ۵.۴درصــد کوچکتــر شــده بــود و بدیــن
ترتیــب رکــود اقتصــادی ایــران در ســال
 ۲۰۲۰رســماً پایــان یافتــه اســت .ایــن نهاد
بینالمللــی رشــد اقتصادی ایران در ســال
 2021را نیــز  2.5درصــد پیشبینــی کــرده
است.
 ëëتورم کم میشود
بــه ماننــد گــزارش قبلــی ،صنــدوق
بینالمللــی پول روی عقیده خــود مبنی بر
کاهشــی شــدن نرخ تورم ایران استوار مانده
است .این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان
امسال  ۳۶.۵درصد پیشبینی کرده که ۱.۵
درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است.
صنــدوق بینالمللــی پــول همچنین اعالم
کرده اســت کــه بــا از ســرگیری رونــد نزولی
نرخ تورم ،در ســال  ۲۰۲۲شاهد تورم ۲۷.۵
درصــدی در ایــران خواهیــم بود .ایــران در
ســالهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸به ترتیب تورمهای
 25و  26درصدی را تجربه کرده بود.
ایــن نهاد تراز حســاب جاری ایــران را در
ســالجاری معــادل منفــی  ۰.۷درصــد از
تولیــد ناخالــص داخلــی و برای ســال ۲۰۲۱
معادل  ۱.۳درصد از تولید ناخالص داخلی
پیشبینی کرده است .این برای نخستین بار

در طول  ۱۰ســال اخیر اســت که این حســاب
در ایــران منفــی میشــود .بااین حــال ایران
کمــاکان یکــی از بهتریــن شــرایط را در بیــن
کشــورهای منطقــه و جهــان در ایــن زمینــه
دارد .طبق اعــام صندوق بینالمللی پول،
نرخ بیکاری امســال ایــران ۱۱.۲درصد و نرخ
بیکاری سال آینده ۱۱.۷درصد خواهد بود.
 ëëموتور رشد اقتصاد جهان روشن میشود
صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود
از رشــد اقتصاد جهان در سال  ۲۰۲۱را به ۶
درصــد افزایش داد .براســاس این گزارش،
صندوق بینالمللی پــول اعالم کرد انتظار
دارد اقتصاد جهان  6درصد در  2021رشــد
کند .آخرین پیشبینی این صندوق از رشد
اقتصــاد جهــان در مــاه ژانویه برابــر با 5.5
درصــد بــود .گســترش واکسیناســیون کرونا
باعــث افزایــش رقــم پیشبینــی صنــدوق
بینالمللی پول شده است.
گیتا گوپینات ،اقتصاددان ارشد صندوق
بینالمللــی پــول در گــزارش ایــن صندوق
از دورنمای اقتصاد جهــان گفت«:با وجود
بیثباتــی بــاال در مــورد همهگیــری ویروس
کرونــا ،بــه نظر میرســد راهی بــرای بیرون
رفتن از این بحران اقتصادی و ســامتی باز
شده است».
پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص
داخلــی جهــان بــرای  2022برابــر بــا 4.4
درصــد باشــد در حالــی که قبــاً  4.2درصد
اعــام شــده بــود .رشــد تولیــد ناخالــص
جهــان در  2020معــادل منفی  3.3درصد

بود .البتــه گوپینات هشــدار داد روند بهبود
اقتصــاد جهــان در تمام نقاط دنیا یکســان
نخواهد بود.
صنــدوق بینالمللــی پــول  5.1درصــد
تولیــد ناخالص داخلی را برای اقتصادهای
پیشــرفته در ســالجاری میالدی پیشبینی
میکند .انتظار میرود رشد تولید ناخالص
داخلی امریکا در ســالجاری از ســطح قبل
از بحــران کرونــا فراتــر رود ولــی در ســایر
اقتصادهــای پیشــرفته در  2022بــه ســطح
قبل از بحران کرونا برسد.
در بیــن اقتصادهــای نوظهــور و در حال
توســعه ،چیــن در  2020توانســت تولیــد
ناخالــص داخلــی خــود را به ســطح قبل از
بحــران کرونــا برســاند ولــی انتظــار میرود
بیشتر این اقتصادها تا  2023به سطح قبل
از کرونــا بازگردند .پیشبینــی این صندوق
از رشــد اقتصادهــای در حــال توســعه در
ســالجاری میــادی  6.7درصــد اســت در
حالــی که انتظــار میرود رشــد اقتصاد هند
برابر با  12.5درصد باشد.
صندوق بینالمللی پول اعالم کرد«:به
خاطر سیاســت بیســابقهای کــه در مقابل
بحــران کرونــا در پیــش گرفتــه شــد ،ایــن
رکــود تأثیــرات کمتــری نســبت بــه بحــران
مالــی جهانــی در  2008خواهــد داشــت
ولــی اقتصادهــای نوظهــور و کشــورهای در
حــال توســعه کمدرآمد ضربه ســختتری
خوردهانــد و با خســارتهای قابــل توجهی
در میان مدت مواجه هستند».

 ëëاقتصاد ایران درمدار رشد
پیــش از ایــن گــزارش مرکــز آمار ایــران از
نــرخ رشــد اقتصــادی در 9ماهــه ســال 1399
نشــان داد کــه با وجود منفی بودن نرخ رشــد
اقتصــادی بــا نفت و بــدون نفت درایــن بازه
زمانــی ،رشــد فصلــی محصــول ناخالــص
داخلــی از تغییــر جهــت اقتصــاد ایــران بــه
سمت بهبود داللت دارد.
طبــق آخرین محاســبات صــورت گرفته،
محصــول ناخالــص داخلی بــه قیمت ثابت
ســال  ١٣٩٠در نه ماهه نخست سال  ١٣٩٩به
رقم  ٥٢٣١هزار میلیارد ریال با نفت و ٤٥٤٦
هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده
است ،در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه
ســال قبل با نفت  ٥٢٩٥هــزار میلیارد ریال و
بــدون نفت  ٤٥٩٣هزار میلیارد ریال بوده که
نشــان از رشــد منفــی  ١,٢درصــدی محصول
ناخالص داخلی با نفت و منفی یک درصدی
محصول ناخالص داخلی بدون نفت دارد.
براســاس ایــن اطالعــات با وجــود منفی
بودن نرخ رشــد بخش با نفــت و بدون نفت
اقتصــاد کشــور در 9ماهه امســال ،اما شــاهد
مثبــت شــدن نــرخ رشــد هــر دو شــاخص
درفصــل پاییــز هســتیم .بررســی نرخ رشــد
فصلــی اقتصاد ایران ازســال گذشــته گویای
کاهــش شــتاب نــرخ رشــد منفــی و حرکــت
تدریجــی بــه ســمت بهبــود اســت .دررشــد
اقتصــاد بــا نفــت دربهــار و تابســتان ســال
گذشــته شــاهد بــه ترتیب نــرخ منفــی  9.2و
 9.7درصــدی هســتیم ،اما پس از نرخ رشــد

منفــی  4.4درصــدی بهــار امســال ،این نرخ
درتابســتان بــه منفــی  2دهــم درصد رســید
و درپاییــز مثبــت شــد .درنــرخ رشــد بخــش
غیرنفتــی اقتصاد نیزدرحالی که از تابســتان
پارسال ،برای دو فصل پیاپی نرخ رشد مثبت
شد ،اما درزمستان به منفی نیم درصد رسید
و در بهار امسال با افت بیشتری به منفی 2.7
درصد رســید .درتابستان امسال نیز این نرخ
منفی کاهش یافت و به منفی  7دهم درصد
رسید و درپاییز به مثبت  2دهم درصد رسید.
درمجموع در فصل پاییز رشــد اقتصادی
کشــور ،به مثبت  ٠,٨درصد و رشد اقتصادی
بدون نفت به مثبت  ٠.٢درصد رسیده است.
بــر اســاس آخریــن اطالعــات و محاســبات
صــورت گرفتــه در فصــل پاییــز ،رشــد گــروه
کشــاورزی به مثبت  ٥.٥درصد ،گروه صنایع
و معــادن به مثبــت  ٣.٧و گــروه خدمات به
منفی  ١.٨رسیده است.
بدین ترتیب در پاییز سال گذشته ،بخش
کشاورزی با رشد مثبت درچهارفصل متوالی
عمالً از رکود خارج شــده است و گروه صنایع
و معــدن نیــز بــا دو فصــل مثبت در آســتانه
خــروج ازرکــود قرارگرفتــه اســت و تنهــا گروه
خدمــات بهدلیــل کرونــا درشــرایط مطلوب
قــرار نــدارد .البتــه براســاس رونــد نرخ رشــد
اقتصادی در9ماهه پارسال انتظار میرود که
رشــد اقتصاد ایران درکل سال گذشته مثبت
شــود ،یعنــی همــان موضوعــی کــه صندوق
بینالمللــی پول نیز برای ســال  2020برآورد
کرده است.
در هميــن حــال رئیس کل بانــک مرکزی
گفت :درخواست وام از صندوق بین المللی
پول حــق ما اســت و دریافت آن مشــروط به
هیچ شرطی نخواهد بود.
به گــزارش روابط عمومــى بانک مرکزی،
«عبدالناصــر همتــی» ديــروز (چهارشــنبه)
درخصــوص دریافــت وام از صنــدوق
بینالمللــی پــول بــرای مقابله بــا پیامدهای
اقتصــادی شــیوع کرونــا توضیحاتــی را ارائــه
کــرد و افــزود :برخــی چنیــن موضوعــی را
اعــام مــی کنند که بــه چه دلیل درخواســت
وام از صنــدوق بیــن المللی پــول داریم؟ در
ایــن زمینــه بایــد گفت کــه ایــن پول حــق ما
اســت ،نرخ بهره این وام بســیار پایین است و
همچنین «آر اف آی» از جمله مواردی است
که مشــروط بــه هیچگونه شــرایطی نیســت.
وی اظهــار داشــت :برخــی معتقدنــد کــه در
خواســت وام از صندوق بین المللی مشروط
بــه شــرایطی اســت که ممکــن اســت باعث
ایجــاد دخالــت هایــی شــود ،در حالــی کــه
دریافــت ایــن وام هیچ شــرطی نــدارد وما به
دنبال استفاده از حق خود هستیم.

«ایران» ،میزان تأثیرگذاری بازگشت نفت ایران بر قیمتها را بررسی میکند

بازگشت بی صدای نفت ایران
عطیه لباف
خبرنگار

از زمــان ورود جو بایدن بــه کارزار انتخاباتی
برای ریاست جمهوری امریکا ،گمانهزنیها
درخصــوص لغــو تحریمهــا علیــه صنعت
نفــت ایــران و بازگشــت نفــت آن بــه بــازار
جهانــی آغــاز شــد .در ایــن مــدت برخــی
رســانهها نســبت بــه احتمــال شــکلگیری
مــازاد عرضه در بــازار نفت هشــدار دادهاند
که موجب کاهش قیمت نفت میشود و در
مقابــل نیز برخی دیگر به بیاثری بازگشــت
نفت ایران بر قیمتهای جهانی نفت اشاره
داشتهاند .اما آیا بازگشت نفت ایران به بازار
قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد؟
در ایــن بــاره ،نرســی قربــان کارشــناس
بینالملل نفــت به «ایــران» میگوید« :در
ماههــای اخیــر و بــا خــروج دونالــد ترامپ
از کاخ ســفید بخــش قابل توجهــی از نفت
ایران به بازارهای جهانی بازگشته است .اما
این بازگشــت بدون تأثیر بــر قیمتها بوده
و بــه نظر میرســد کــه بــا ورود مابقی نفت
تولیــدی ایران به بــازار نیــز قیمتها تغییر
قابل مالحظهای نداشته باشند».
از روز سهشــنبه در ویــن پایتخــت
اتریــش ،دور تــازه گفتوگوهــا در قالــب
کمیسیون مشترک برجام آغاز شده و برای
نخستینبار است که تیمی از ایاالت متحده
به ریاست رابرت مالی ،مسئول ویژه امریکا
در امور ایران ،نیز به شــکل غیرمســتقیم در
این نشست حضور دارد .حاال با پایان یافتن
دور اول مذاکــرات ،طرفیــن گفتوگوهــا
را ســازنده دانســتهاند و بــه اعتقــاد فعاالن
بازار نفت ،اگرچه ممکن اســت که این یک
پروســه زمانبر باشــد اما یــک گام رو به جلو
محســوب میشــود و نفت ایران را یک گام
به بازار رسمی نزدیک کرده است.
ëëبازار جلوتر از مذاکرهکنندگان فکر میکند
احیــای برجــام میتوانــد بــا لغــو
محدودیتهــای فروش نفــت ایران همراه

رکنا

جزئیات ثبت اطالعات ســکونتی خانوار در سامانه امالک و اسکان از  ۱۹فروردین
اعــام شــد .معاونت مســکن و ســاختمان در اطالعیهای نســبت بــه درج اطالعات
ملکی و ســکونتی در ســامانه ملی امالک و اســکان کشــور که از  ۱۹فروردین ماه آغاز
خواهد شــد ،نکاتی را ارائه کرد .در این اطالعیه تأکید شــده اســت :بر اســاس تکلیف
مقرر در اصالحیه ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب دیماه ،۱۳۹۹
همــه سرپرســتان خانوارها و مالــکان واحدهای مســکونی مکلف هســتند ،اطالعات
محل ســکونت (اقامتگاه) و امالک تحت مالکیت خود را ظرف مدت  ۲ماه از تاریخ
 ۱۹فروردین  ۱۴۰۰در سامانه امالک و اسکان کشور درج کنند.
بدینمنظــور سرپرســتان خانــوار میتواننــد بــر اســاس آخرین رقــم کدملی خود
(سرپرســت خانــوار) مطابق با جدول زمانبندی که در ســامانه ملی امالک و اســکان
کشور به نشانی  http://amlak.mrud.irاعالم شده ،مراجعه کنند.
گفتنی است ،از تاریخ  ۱۰اردیبهشت  ۱۴۰۰همه سرپرستان خانوار میتوانند بدون
در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطالعات مذکور به سامانه امالک
و اســکان مراجعــه کنند .براســاس این اطالعیــه زمانبندی مراجعه به ســامانه ملی
امالک و اسکان جهت درج اطالعات سکونتی و ملکی به این شرح است:
 ۱۹و  ۲۰فروردین  ۱۴۰۰مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها  ۹است.
 ۲۱و ۲۲فروردین ۱۴۰۰مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۸است.
 ۲۳و ۲۴فروردین1400مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۷است.
 ۲۵و ۲۶فروردین1400مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۶است.
 ۲۷و ۲۸فروردین1400مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۵است.
 ۲۹و ۳۰فروردین ۱۴۰۰مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۴است.
 ۳۱فروردین و اول اردیبهشت ۱۴۰۰مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی
آنها ۳است.
 ۲و ۳اردیبهشت ۱۴۰۰مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۲است.
 ۴و  ۶ ،۵و  ۷اردیبهشــت  ۱۴۰۰مختص سرپرســتان خانواری که آخرین رقم کد ملی آنها یک
است.
 ۸و  ۹اردیبهشــت  ۱۴۰۰مختص سرپرســتان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها صفر
است.
ایــن گزارش افزوده که همه سرپرســتان خانــواری که موفق به ثبتنــام در تاریخ
اعالم شــده نشــوند ،میتواننــد از تاریخ  ۱۰اردیبهشــت تــا  ۱۹خرداد نســبت به ثبت
اطالعات سکونتی خود در سامانه امالک و اسکان اقدام کنند/.مهر

اخبــــار

ثبت اطالعات سکونتی در سامانه امالک و اسکان
نوبتبندی شد

editorial@irannewspaper.ir

آنا

اگر کارنامه کاری دولت فعلی و دولتهای گذشته را بررسی کنیم
میبینیــم که در هــر دوره یک بحران کاالیی بهوجود آمده اســت.
بحرانی که چالش جدی ایجاد کرده و باعث شــده است که مردم
دغدغه خرید یک کاال را داشــته باشــند .حال ســؤال این اســت که
سیدعزیزآرمن
چگونــه میتوان از این بحرانها جلوگیری کرد و بازار را به ســمت
استاد دانشگاه
آرامش برد؟ قبل از پاسخ دادن به این سؤال ابتدا باید علت چنین
چمران اهواز
بحرانهایــی را بررســی کــرد .به نظر میرســد دو عامل بیشــترین
تأثیر را در بهم ریختگی کاال دارد که اولین آن «انحصار» و دیگری
«تحریم» است .اگر کاالهایی را که طی سالهای گذشته با کمبود مواجه شدند بررسی کنید
میبینید که دو موضوع یاد شده بیشترین نقش را داشتند .زمانیکه در تولید ،تأمین و توزیع
یک کاال انحصار وجود داشــته باشد طبیعی است که در برهههای مختلف آن کاال با کمبود
و گرانی مواجه شود.
تحریــم هــم از جملــه مواردی اســت کــه بارها بــر بــازار کاال اثرگذاشــته اســت.زمانیکه
فشارهای تحریم بیشتر میشود بر ناکامیها در تأمین مواد اولیه و حتی خوراک دام و طیور
افــزوده میشــود و همیــن امر میتواند بــر زنجیره مواد غذایی و ســایر بخشهــا اثربگذارد.
نمونه بارز این اتفاق از قبل از ســال جدید آغاز شــد .مرغداران اظهار میکردند که تأخیر و
کمبود خوراک طیور باعث شد که قیمت مرغ افزایش پیدا کند و حتی کمبود آن در بازار رخ
دهد .وقتی قیمت خوراک طیور باال میرود یا تأمین آن با ارز دولتی سخت میشود مرغدار
نمیتوانــد هزینههــای باال را متقبل شــود و بدون رشــد قیمت ،تولید را ادامــه دهد از اینرو
چارهای جز رشد قیمت نیست.
بــر این اســاس نمیتــوان عنوان کرد کــه وجود یک مشــکل باعث بحــران در تأمین کاال
میشــود ،بلکه مشــکالت متعددی که در تحریم نهفته اســت دست به دست هم میدهد
تــا بــازار کاال با اختالل مواجه شــود .وقتی کشــوری با تحریم مواجه اســت نمیتواند در امور
اقتصــادی و کنتــرل بــازار موفق عمل کند چرا که پیوســتگی در ظهور مشــکالت وجود دارد.
وقتــی دولت نتواند در زمان مقرر ارز تأمین کند یا کشــتی بموقع به بنادر نرســد مشــکالت
مشابه طبیعی و واقع بینانه است که دولتها نتوانند در تأمین کاال موفق عمل کنند.
به غیر از دو مبحث اصلی که در ابتدا به آن اشاره شد موضوعات دیگری هم میتوانند
باعــث بهم ریختگی بازار شــوند .یکــی از آنها وجود اختــاف بین دســتگاهها در گمرکات و
دیگری دخالت دولت در تنظیم بازار اســت .برخــی اوقات تنظیم بازار باعث بینظمی در
بازار میشــود .چرا که بعضاً پیش میآید که در ســتاد تنظیم بازار افرادی که صاحب نفوذ
هســتند تصمیمهای غیر کارشناســی را تحمیــل میکنند یا افرادی که بــه هر دلیلی منتفع
میشــوند تصمیمهایی میگیرند که از نظر کارشناســی اشتباه اســت .زمانیکه تضاد منافع
باشــد تصمیمهایــی اتخاذ میشــود که در کوتاه مــدت و بلندمدت باعث آشــفتگی تولید و
مصرف میشود.
از آنجا که تجربه چنین اتفاق هایی(کمبود و گرانی مداوم کاالها) در سایر کشورها وجود
ندارد نمیتوان با توجه به تجربیات ســایر کشــورها به جوابی که آزمون و خطای آن صورت
گرفته اســت ،رسید .اما بررسی بازار کشــورهای مختلف نشان میدهد که دولتها کمترین
دخالت را در بازارها دارند .از اینرو در پاســخ به ســؤالی که در ابتدای یادداشت به آن اشاره
شــد باید عنوان کرد که باید بازار براســاس عرضه و تقاضا کنترل شــود .یعنی در اولین گام
دولت به سمت حذف انحصارها برود و اجازه ندهد در کاالهای مصرفی مردم کوچکترین
انحصاری باشــد چرا که انحصار بشــدت بــه بازار صدمه وارد میکنــد .زمانیکه چنین امری
حل شــد در گام دوم میتوان به ســمت آزادسازی قیمتها رفت به گونهای که دیگر دولت
قیمتگذاری نکند .در چنین شرایطی قیمتها شفافتر خواهد بود و بازار بهصورت رقابتی
کنترل میشود.
اگر چنین اتفاقی دنبال شود دیگر شاهد نارضایتی مردم از کمبود و گرانی کاالها نخواهیم
بود و بازار به سمت آرامشی که نیاز دارد حرکت میکند .امیدوارم در دولت فعلی زیربنای
این امر گذاشته شود تا دولتهای آینده با یک فرمول درست تنظیم بازار را دنبال کنند.
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باشــد .قربــان در این زمینه اذعــان میکند:
«رفــع تحریمهــای ایــاالت متحــده اولین و
مهمتریــن جنبــه در احیــای برجــام اســت
کــه فــروش نفــت را نیز دربــر میگیــرد .اما
این مســأله بازار نفــت را متالطم نمیکند.
چــرا که بازار جهانــی نفت خام پیش از این
ورود نفت ایران را در محاسبات خود آورده
است .بازار جلوتر از تحوالت و روند مذاکره
فکــر میکند و از ایــن رو ثبات در بازار پایدار
خواهد بود».
او ادامــه میدهــد« :ایــران در مجمــوع
تــوان تولیــد نزدیــک بــه  4میلیــون بشــکه
نفت در روز را دارد .احتماالً اختالف میزان
عرضه کنونی با ظرفیت تولید حدود یک تا
 1.5میلیــون بشــکه در روز خواهــد بود .این
رقــم تأثیــر چندانی بر ثبــات بــازار نخواهد
داشــت و احتمــاالً در کوتاه مــدت یک تأثیر
موقتــی روی قیمتهــا میگذارد که بیشــتر
هیجانی است .ضمن آنکه شرایط بازگشت
نفــت ایــران به بازار بســیار مهم اســت .اگر
کشــورهایی مانند عربســتان و امارات که در

این مدت بخشــی از بازار ایران را در دســت
گرفتهانــد ،حاضــر بــه کاهش تولید شــوند،
حتــی در کوتاه مدت نیز تغییــر چندانی در
بازار رخ نمیدهد».
این کارشــناس ارشــد انرژی با اشــاره به
دوران برجام و بازگشــت ســریع نفت ایران
به بــازار عنــوان میکنــد« :ایران با ســرعت
میتواند بازارگشــایی انجــام دهد و بازارش
را برای باقیمانده توان تولید خود پیدا کند.
امــا این مســأله تأثیــر چندانی بــر قیمتها
نمیگــذارد .ضمــن آنکه احتماالً بازگشــت
نفــت ایــران به بــازار ،بــه دوره رشــد تقاضا
برخورد خواهد کرد».
قربــان با اشــاره بــه پیشبینــی و برآورد
صندوق بینالمللی پول از رشــد اقتصادی
جهــان در ســال  2021میگویــد« :ایــن
صنــدوق رشــد اقتصــادی ســال جــاری
میــادی را  6درصــد عنوان کرده اســت که
رقــم قابــل مالحظــهای اســت .ایــن یعنی
افزایــش تقاضا برای نفت و انرژی که ترس
از آب گرفتگــی بازارها را با ورود نفت ایران

خنثی میکند .ضمن آنکه در ســال گذشته
با کاهش تقاضا ،قیمت و سرمایهگذاری در
صنعــت نفت جهان بخشــی از تــوان تولید
نفت دنیا محدود شــده اســت .افــت تولید
حــدود  5تــا  10درصــد پیشبینی میشــود
و بــه نظر میرســد در چنین شــرایطی یک
میلیون نفت اضافی ایــران در بازار جهانی
گم میشود».
 ëëشوکی در کار نیست
همزمان با برگزاری نشســت کمیســیون
مشترک برجام در وین ،برخی از موسسات
بینالمللی و رســانهها نیز بررســی تحوالت
احتمالــی بــا ورود نفــت ایــران بــه بــازار را
شــروع کردهانــد .پیشبینــی آنهــا نیــز ایــن
است« :بازگشت نفت ایران به بازار ،شوکی
بــه بــازار وارد نمیکنــد .ضمــن آنکــه ایــن
رونــد احتماالً تا تابســتان ســال آینده زمان
خواهد برد».
گلدمن ســاکس که یک شرکت خدمات
مالــی امریکایی اســت ایــن تحلیــل را ارائه
میکنــد و در ادامــه مینویســد :رســیدن به

توافقــی کــه به لغــو کامــل تحریمهــا علیه
ایران منجر شــود ،ماهها زمــان خواهد برد.
ایــن مــدت گروه اوپــک پالس کــه اکنون در
حال بررســی شــرایط بــرای افزایــش تولید
نفت هستند ،رویدادها را زیر نظر میگیرند
و اگر الزم باشد سیاستها را تغییر خواهند
داد تــا فضا را برای بازگشــت نفت ایران به
بازار فراهم باشد.
بلومبرگ نیز در این رابطه گزارش داده
اســت کــه ایــران پیش از ایــن بــا پیشبینی
تخفیــف و کاهش تحریمهــا حداقل با پنج
مشــتری قدیمی آسیایی خود تماس گرفته
اســت تــا معامالت جدیــد را با آنهــا انجام
دهــد .چیــن و هند به طور ســنتی بزرگترین
خریــدار نفت ایران در آســیا هســتند و پس
از آنهــا کره جنوبــی و ژاپن قــرار دارند .هند
ســومین واردکننــده بزرگ نفــت در جهان،
امیدوار اســت کــه منابع نفت خــام خود را
متنــوع کند و وابســتگی خــود را بــه عراق و
عربســتان کاهش دهد .به نظر میرســد که
شرایط برای بازگشت بشکههای نفت ایران
به بازار فراهم است.
 ëëآخرین وضعیت قیمت نفت
در حــال حاضــر کــه بــازار در انتظــار
افزایــش  2میلیــون بشــکهای عرضــه نفت
اوپکپــاس (اوپــک و متحدانــش) در
3مــاه آتــی اســت؛ قیمــت نفــت همچنان
شــرایط قابــل قبولــی دارد و بــازار در ثبــات
بــه ســر میبــرد .کاهــش ارزش دالر از یــک
ســو و پیشبینــی بهبــود ســریعتر تقاضــا از
ســوی دیگــر دو مؤلفــهای هســتند کــه ایــن
روزها همزمــان با گمانهزنیهــا درباره لغو
تحریمهــای ایــران به حمایــت از قیمتها
میپردازنــد .به طــوری که روز گذشــته و در
زمــان تنظیم ایــن گزارش ،هر بشــکه نفت
خام شــاخص برنت در نــرخ  63.32دالر و
هر بشــکه نفت خام شــاخص  WTIنیز در
قیمــت  59.80دالر معامله میشــد که هر
دو در نزدیکــی یــک درصــد نســبت بــه روز
سهشنبه افزایش داشتند.

