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وحید حاجیپور

شوخي سهميهبندي

در حالت كلي ،بازار نفت در سه ماهه دوم سال ميالدي با كاهش تقاضاي نفت
مواجه ميشود؛ دليلش هم اورهال پااليشگاههايي است كه بايد در فصول سرد با
تمامي توان در مدار باشند .ارقامي كه براي اين دوران ارزيابي ميشوند بين  3تا
 5ميليون بشكه در روز است .اين بدان معناست كه بدون ويروس كرونا و جنگ
بازاري ميان كشورهاي نفتي ،به خودي خود بخشي از تقاضا از بين ميرود.
اما با ش��يوع ويروس كرونا و كاهش ش��ديد حمل و نقلها ،اين روند تش��ديد
ميش��ود ،حال با افزايش توليد و عرضه كش��ورهايي مانند عربستان اختالف
عرضه و تقاضا بيشتر شده و منجر به كاهش بيش��تر قيمت نفت ميشود .در
چنين ش��رايطي دونالد ترامپ ميخواهد توليد جهاني نف��ت بين  10تا 15
ميليون بشكه كاهش يابد؛ خواس��تهاي كه والديمير پوتين هم با آن موافقت
كردهاست،اما موضوع به همين سادگي نيس��ت .روسها كه بر سر سهم بازار
نفت خود با كسي تعارف ندارند ،بزرگترين دشمن خود را شيل نفت ميدانند،
عربستان هم چنين دشمن مشتركي دارد و البته ساير توليدكنندگان؛ آنها به
پيشنهاد ترامپ پاسخ مثبت دادهاند،اما با اين شرط كه همه نفتيها به جريان
كاهش توليد بپيوندند از جمله امريكا.
امريكاييها هيچگاه در تاريخ به اين برنامهها تن نداده و به كار خود مشغول بودند؛
بخشي از اين تكرويها به نظام حقوقي اين كشور بر ميگردد كه بر اساس آن،
شركتهاي مستقل امريكايي با تكيه بر حق حاكميت خصوصي ،هرگاه بخواهند
نفت توليد ميكنند و هرگاه نخواهند عمليات توليد را متوقف ميكنند .اين بازار
و قيمتها هستند كه «مستقلها» را به س��وي افزايش توليد يا كاهش سوق
ميدهد و نظام سياسي امريكا نميتواند در اينباره دخالت كند .حتي اگر كاخ
سفيد موافق كاهش توليد نفت اين كشور باشد كه قطعاً نيست،اين شركتهاي
امريكايي هس��تند كه بايد تصميم بگيرند؛ بيش از  5هزار شركت نفتي خرد و
متوسط در امريكا نفت توليد ميكنند كه عمدتاً در اتحاديهها عضو هستند .آنها
بايد تصميم بگيرند چه كنند و چگونه به حيات خود ادامه دهند .شايد امروز با
توجه به قيمتها فعلي نفت ،اين شركتها مجبور به كاهش توليد شده باشند،اما
در صورت افزايش قيمت نفت ،به طور حتم توليد خود را بيشتر ميكنند .عدم
نظارتپذيري اين شركتها در توليد نفت چالش بزرگي است كه نگاهها به حضور
امريكا در برنامه جهاني كاهش توليد را بيشتر كردهاست .اگر ايران ،عربستان،
روسيه ،كويت و امارات كه بيشتر حجم توليد نفتشان در اختيار دولت است ،يك
رأي در هر نشستي داشته باش��ند،امريكاييها چند هزار رأي دارند كه قاعدتاً
نميتوانند نماينده امريكا باشند؛ آنها نماينده خود هستند كه منبعث از قانون
متفاوتِ امريكا در بهرهبرداري از منابع نفتي است .بازي كه روسيه و عربستان
طي يك ماه گذش��ته آغاز كردهاند،بازي بازاري است به ويژه مسكو كه به هيچ
عنوان عالقهاي ندارد،جاي بيشتري براي شيل نفت باز شود،اما امروز كه ترامپ
به احياي قيمت نفت بيشتر از همه نياز دارد ،از لزوم كاهش توليد گفته است.
روسيه و عربستان هم استقبال كردند به شرط حاضري زدن همه توليدكنندگان
نفت از جمله امريكا .فارغ از اينكه كاهش  10ميليون بشكهاي توليد نفت جهان
بسيار بعيد به نظر ميرسد ،بايد گفت توپ در زمين ترامپ و امريكاست .شروطي
كه پوتين مطرح كرده ،منطقي به نظر ميرسد و قطعاً عربستان هم از آن حمايت
ميكند .يا در پس پرده و با توجه به نزديكي انتخابات امريكا امتياز بزرگي ميان
مسكو و واشنگتن رد و بدل ميشود يا امريكاييها حداقل در كوتاه مدت تن به
كاهش توليد ميدهند .درخواست ترامپ و ادعاي پوتين ،چند سؤال اساسي
را ايجاد ميكند : – 1اوپك پالسي كه براي كاهش  1/5ميليون بشكهاي توليد
نفت نتوانست به نتيجه برس��د چگونه به كاهش  10ميليون بشكهاي رضايت
خواهد داد؟  -2كشورهايي مانند نروژ ،مكزيك و كانادا آيا حاضر هستند به اين
برنامه بپيوندند؟  -3برنامه امريكا براي حضور در نهضت كاهش جهاني چگونه
خواهد بود؟  -4در صورت سهميهبندي توليد هر يك از كشورها ،چه مكانيزمي
براي نظارت بر آن وجود دارد؟  -5در صورت رعايت نشدن سهميههاي توليد،
آيا تضميني وجود ندارد كشورهايي مانند روسيه و عربستان به صورت يكطرفه
افزايش توليد داده و توافق را نقض كنند؟
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وعدههاي کرونایی دولت در بال تكليفي
بانكها پرداخت تسهيالت صنايع كرونازده را به نيمه دوم سال موكول كردند

درپيشيوعويروسكروناوآسيبصنايعوكسب
و كارهاي كالن و خرد ،دولت وعده داد تا س�قف
 ۷۵۰هزار ميلي�ارد ريال برای حمای�ت از تولید
و  ۱۰۰ه�زار ميليارد تومان براي رونق در كس�ب
و كارهاي آس�يبديده پرداخت كند .همچنين
بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي نيز سه ماه به
تعويق بيفتد،اما در عمل نهتنها اقساط تسهيالت
به تعويق نيفتاد؛بلكه پيامكهاي بانكي هشدار
آميز به تسهيالتگيرندگان ارسال شد و برخي از
بانكها كه اجازه برداشت از حساب را داشتند ،سر
موعد مقرر اقساط خود را كم كردند .عاله بر این
پرداختتسهيالتصنايعآسيبديدهنيزازسوي
بانكها به نيمه دوم امس�ال موكول شدهاست.

حدود  ۴۵روز است كه واحدهاي توليدي و صنعتي
و بسياري از كسب و كارها تعطيل شدهاند .دولت در
اسفند ماه سال گذشته براي كاهش نگراني بنگاهها
و فعاالن صنعتي تسهيالتي را براي حمايت از آنها در

نظر گرفت و از بانكها قول گرف��ت كه باز پرداخت
اقساط تسهيالت بانكي سه ماه به تعويق بيفتد،اما
در عمل نهتنها بانكها ،زير ب��ار تعويق بازپرداخت
اقساط نرفتند بلكه در  ۱۵روز آغاز سال پيامكهاي
هش��دارآميز نس��بت به عدم پرداخت اقس��اط به
گيرندگان وام ارسال كردند و برخي بانكها كه اجازه
برداشت از حسابها را داشتند نيز به طور خودكار سر
موعد مقرر اقساط بانكي را برداشت كردند.
نحوه پرداخت تس��هيالتي كه دولت ب��ه بنگاهها و
كس��ب و كارها در نظر گرفته ،از اين ق��رار بود كه با
هماهنگي بانك مركزي و بانكها ۷۵۰ ،هزار ميليارد
ريال تسهيالت دوس��اله بانكي با نرخ ترجيحي ۱۲
درصد اختصاص يابد .همچنين اخيرا ً نيز  ۱۰۰هزار
ميليارد تومان ديگر براي ایجاد رونق در كسب و كارها
در نظر گرفته ش دهاست .اين وعدهها در حالي است
كه فعاالن صنعتي تخصيص اين اعتبارات را فقط در
حد حرف ميدانند و اعتقادي به عملياتي شدن آنها
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در حال�ي ك�ه م�ردم ب�راي حف�ظ جانش�ان از وي�روس كرون�ا
ب�ه در خان�ه مان�دن تش�ويق ميش�وند ،روز گذش�ته ش�ركت
مل�ي پخ�ش فرآوردهه�اي نفت�ي اطالعي�هاي ص�ادرو اعلام
كرد ،اگر در كارت س�وخت ت�ان  ۳۶۰ليت�ر بنزين داري�د ،ديگر
خبري از س�هميه ارديبهش�ت ماه نيس�ت ،برويد بنزي�ن بزنيد.

طبق اعالم ش��ركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران روند مصرف
بنزين در كش��ور در روزهاي ابتدايي امس��ال كاهش��ي بودهاست و با
توجه به كاهش تردد خودروه��ا در ايام تعطيالت ن��وروز و همچنين
توجه مردم به توصيههاي بهداشتي ،ميزان مصرف بنزين روند نزولي
خود را ادامه دادهاست .در اين راستا ميانگين مصرف روزانه بنزين در
 ۱۵روز اول فروردين ماه س��ال  ۹۹به  ۴۴ميليون ليتر رسيدهاس��ت.
ميزان مصرف روزانه بنزين در  ۱۵روز اول فروردينماه س��ال ۹۴ ،۹۸
ميليون ليتر بود؛ براين اس��اس ميانگين مصرف روزانه بنزين در نيمه
اول فروردين امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته  ۵۰ميليون
ليتر كاهش يافتهاس��ت .به گفته اين مس��ئوالن ،بنزين مازاد كش��ور
در حال ذخيرهس��ازي اس��ت .انتش��ار اين آمار در حالي است كه روز
گذشته ش��ركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي اعالم كرد اگر فردي از
ابتداي زمان سهميهبندي از سهميهاش استفاده نكردهباشد ،سهميه
ارديبهشت به آن فرد تعلق نميگيرد ،چون از  ۳۶۰ليتر عبور ميكند
و كارتهاي سوخت فقط قابليت ذخيره  ۳۶۰ليتر بنزين را دارند ،پس
مراقب سهميه بنزينتان باشيد .همزمان با صدور اين اطالعيه در فضاي
مجازي انتقاداتي به اطالعيه ش��ركت ملي پخش صورت گرفت و اين
سؤال مطرح شد كه تهييج مردم براي استفاده از سهميه بنزين و بيرون
كشاندن آنها از منازل به سود چه كسي است؟

رشد  ۲۰هزار واحدي بورس

شاخص بورس در جريان معامالت ديروز بازار سرمايه به باالترين
رشد خود در يك روز از زمان راهاندازي بورس در كشور دست يافت
و با ثبت افزايش ۲۰هزار واحدي به ارتفاع ۵۶۷هزار واحد صعود كرد.

به گزارش تس��نيم ،در جريان دادوس��تدهاي ديروز بازار سرمايه
تعداد 7ميليارد و 5ميليون سهم و حقتقدم بهارزش 5312ميليارد
تومان در 879هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و ش��اخص
بورس با رشد 20هزار و 4واحدي در ارتفاع 567هزار و 662واحد
قرار گرفت.
بيشترين اثر مثبت بر رش��د دماسنج بازار س��هام در روز جاري به نام
نمادهاي معامالتي شركتهاي صنايع پتروشيمي خليج فارس ،فوالد
مباركه اصفه��ان و ملي صنايع م��س ايران ش��د و در مقابل نمادهاي
معامالتي شركتهاي گلوكوزان ،شيشه و گاز و فرآوردههاي نسوز پارس
با افت خود مانع افزايش بيشتر نماگر بازار سهام شدند.

بيكاري در كدام استانها بيشتر است؟

اس�تا نهاي خراس�ان جنوب�ي ،مرك�زي و ايلام كمتري�ن
و اس�تا نهاي كردس�تان ،كرمانش�اه و لرس�تان
بيش�ترين ن�رخ بي�كاري در فص�ل زمس�تان را داش�تند.

به گزارش تس��نيم ،مطابق آخرين آمار ارائه ش��ده از سوي مركز آمار
ايران ،نرخ بيكاري در زمستان س��ال  98به 10/6درصد رسيدهاست.
ضمن اينكه بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين
شاخص ،نسبت به فصل مشابه در سال  1/7 ،١٣٩٧درصد كاهش يافته
است .بر اساس اين گزارش ،بررسي نرخ بيكاري افراد  ١٥ساله و بيشتر
نش��ان ميدهد كه  10/6درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار) طي
چهار هفته منتهي به هفته مرجع آمارگيري بيكار بودهاند.
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ندارند .در اين خصوص ،عضو انجمن صنايع نساجي،
با تأكيد بر اهميت اجرايي ش��دن وعدههاي دولت
در ش��رايط بحران كرونا براي حمايت از واحدهاي
توليدي اظهار داشت :در چنين مواقعي حرفهاي
زيادي گفته ميشود كه متأس��فانه بسياري از آنها
محقق نميش��وند .در حال حاضر مشخص نيست
پرداخت تسهيالت  750هزار ميليارد ريالي يا ۱۰۰
هزار ميليارد توماني به چه صورت انجام خواهد شد
و اين حمايتها كجا هستند؟ احد كرماني تصريح
كرد :موضوع پرداخت تسهيالت را از سيستم بانكي
پيگيري كرديم،اما پاسخ آنها اين بود كه طي شش
ماه اول سال حرفي از اين موضوع نزنيد ،زيرا خبري
از اجراي آن در نيمه اول سال نيست .دولت يا نبايد
حرفي بزند يا اگر صحبتي ميكند ،به آن عمل كند.
وي افزود :احتماالً اين موضوع نيز مانند يكسري موارد
ديگر در اجرا دچار مشكالتي ميشود يا اختالسهايي
صورت ميگيرد يا اين مبالغ به از ما بهتران ميرسد و

در نهايت سر توليدكننده واقعي بيكاله ميماند.
وي افزود :اخيرا ً  50اقتصاددان پيشنهاداتي را براي
حمايت اقتص��ادي از بخشهاي توليدي كش��ور و
همچنين مردم به رئيسجمهور ارائه كردند كه يكي
از اين پيشنهادات ،حمايت مالي از توليد است .در اين
مورد دولت بايد هرچه سريعتر وارد مراحل اجرايي
وعدههايش ش��ود تا اثرات كرونا ب��ر توليد در مدت
كمتري قابل رفع باشد.
عضو انجمن نساجي در گفت و گو با فارس با اشاره
به نامگذاري مناسب امس��ال با عنوان جهش توليد
گفت :هم در شرايط شيوع بيماري و هم در غير از آن،
بايد به موضوع توليد توجه ويژه شود ،زيرا توليد نقش
بسيار مهمي در رشد اقتصادي كشور دارد .دولت نيز
بايد كمك كند تا جهش توليد محقق شود ،نه اينكه
وعدهاي بدهد و در نهايت عملي نشود.
نق�ش كارت اعتباري در كم�ك به صنايع
آسيب ديده و اقشار كم درآمد
كرماني با تأكي��د بر اينكه بانكه��ا بايد در خدمت
توليد باشند ،افزود :اعطاي كارت اعتباري ميتواند
نقش مهمي در حمايت از توليد و همچنين كمك به
معيشت مردم داشته باشد .در حال حاضر صنوف و
واحدهاي توليدي بسياري در كشور تعطيل هستند
كه كاركنان آنها درآمد ديگري ندارند و اين تعطيلي
آنها را متضرر ميكند .اي��ن افراد چطور بايد زندگي
خود را بگذرانند؟ وي گفت :دولت بايد به معيشت
اين افراد كمك كند .حال چه با منابع نقدي و چه به
صورت غيرنقدي و كارت اعتباري ،اين كمك به هر
طريقي صورت بگيرد ،مناسب خواهد بود.
راهكارهايي براي حمايت فوري از توليد
اين فعال صنعتي گفت :دولت ما بايد حداقل به فكر
صنايع داخلي باشد و برنامههايي را براي آنها در نظر
بگيرد .در روسيه براي حمايت از واحدهاي توليدي،
پرداخت سه ماه حق بيمه لغو شده ،دولت ما نيز بايد
حمايتهايي را از بخش توليد در اين زمينه داشته
باشد .كرماني تصريح داشت :در اين شرايط هزينه
برق و بيمه واحدهاي توليدي را بايد با تخفيف درنظر
بگيرند و دريافت ماليات اع��م از ماليات عملكرد يا
ماليات بر ارزش افزوده نيز حداقل براي سه ماه لغو
شود .وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا جلسهاي
در اين مورد يا در خص��وص حمايت از بخش توليد
در شرايط ش��يوع كرونا با وزارت صنعت يا سازمان
صنايع استاني داش��تهايد نيز گفت :خير ،جلسهاي
برگزار نشدهاست.

مراقب سهميه  ۳۶۰ليتر بنزينتان باشيد

¼½YÂyY§ÃZ
{ZfÄ¿Z»Z

ÃÁa½YÂÀ

]ÄÌ·ÁY{ÁM
µZË

»^¸Ä^eÁÄf YmYc|» d¯¾Ì¼e¢
t
»ZÌ¿{Â
{»ÃZ» µZËÄ«ZÀ

 ¿Ä«ZÀ»{d¯¾Ì¼eÂ
,É¯»®¿Z]|ÌËZe{Â»Ê°¿Z]Ì£ÉZ^fYcZÂ»ÉÂYÃ{ZÉZÅÄ»Z¿d¿Z¼ZËÁÊ°¿Z]Ä»ZÀf¿Z¼¦·Y
§ ÁÉËYÁÌ
|Z]Ê»ËsÄ]Z¯ZmY|ÀËY§{d¯¾Ì¼eÄÌÆedÆmZ»§Z¯cZÔY
  É{Zf«Y|¯Ê¸»ÄZÀ
[{¿IRZ^ÃZ¼Á[ZuÃZ¼Ä]ÉËYÁÌ§¶YÄWYY
]¯¼e[Zu¹Z¿Ä]ËYÁÄZÀÃZ¼Z]½YËYÊ»ÔYÉÂÆ¼mÉ¯»®¿Z
Â¯~»[ZuÄ]ÄmÁËYÁcÂ{ºÌ¿Ä¿Z»Z½Y|¿Z»½ZfYÉÁZ¯{ZÆm½Z»ZÃ{bÃÂmÁ
½|¿Ã|¿]cÂ{dY¹Ó½Z³|ÀÀ¯d¯Ä]Ã{b¢¸^»c{ÂdÆm½Z»ÃZ»®Ë¶«Y|u
Ã|¾Ì¼e¹Z¿Ê]d¯Z»©YÁYk
 »¹Z»Y½Y|Ì»,ÉZ {MÄ]  xËZeÄ^ÀÁ{Át^dZ{ZÅd¯ZaÊËZ³Z]xËZeÁ¶v
]¸{ÂÊ»dWY«ÁÊËZ³Z]½Y|¿Z»½ZfYÉÁZ¯{ZÆm½Z»Z,ÃZ¼½Z¼fyZcZ¸m¾·Z,É{YMYÂ

¿Ä«ZÀ»{d¯¾Ì¼eÁÂ
É¯»®¿Z]|ÌËZe{Â»Ê°¿Z]Ì£ÉZ^fYcZÂ»ÉÂYÃ{ZÉZÅÄ»Z¿d¿Z¼ZËÁÊ°¿Z]Ä»ZÀf¿Z¼¦·Y
|Z]Ê»ËsÄ]Z¯ZmY|ÀËY§{d¯¾Ì¼eÄÌÆedÆmZ»§Z¯cZÔY
  É{Zf«Y|¯Ê¸»ÄZÀ
[{¿IRZ^ÃZ¼Á[ZuÃZ¼Ä]ÉËYÁÌ§¶YÄWYY
]¯¼e[Zu¹Z¿Ä]ËYÁÄZÀÃZ¼Z]½YËYÊ»ÔYÉÂÆ¼mÉ¯»®¿Z
Â¯~»[ZuÄ]ÄmÁËYÁcÂ{ºÌ¿Ä¿Z»Z½Y|¿Z»½ZfYÉÁZ¯{ZÆm½Z»ZÃ{bÃÂmÁ
½|¿Ã|¿]cÂ{dY¹Ó½Z³|ÀÀ¯d¯Ä]Ã{b¢¸^»c{ÂdÆm½Z»ÃZ»®Ë¶«Y|u
Ã|¾Ì¼e¹Z¿Ê]d¯Z»©YÁYk
»|ÀËZ¼¿¶Zu Z¼e ¾¨¸eÃZ¼Z]fÌ]cZÔYdÆm|À¿YÂeÊ»½ZÌZ¬f

½Y|¿Z»½ZfYÉÁZ¯{ZÆm½Z»Z

½Y|¿Z»½ZfYÉÁZ¯{ZÆm½Z»Z

  Ä^ÀÁ{Á¹Á{d]Â¿ÊÆ³M  wÂ»Ä^À°ËÁµÁYd]Â¿ÊÆ³M

Á½ZfY
Á¶¼ucZ»|y¹Zn¿Y
   
 
¯Â
¿¬¶ÉY{YcYÂ»YdÆm

   

  Ä^ÀÁ{Á¹Á{d]Â¿ÊÆ³M  wÂ»Ä^À°ËÁµÁYd]Â¿ÊÆ³M

»ÃZ

¶¬¿Á¶¼uÄ^e

