
2 هفته آینده انجام می شود 
واگذار  نخستین صندوق بورسی مالی 

و بانکی به مردم 
رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی گفت: نخستین 
صندوق قابل معامله بورس��ی با رش��ته واسطه گری 
مالی و بانکی هفته آینده در بورس پذیرش می شود 
و مردم از هفته بعد از آن می توانند سهام آن را با 20 

درصد تخفیف خریداری کنند.
علیرض��ا صالح   در مورد واگذاری باقیمانده س��هام 
دول��ت در بانک های حاضر در ب��ورس گفت: همان 
گونه که قباًل اعالم کردم، س��هام دولت در بانک های 
بورس��ی ش��امل ملت، تجارت و ص��ادرات در قالب 
exchange- صن��دوق قاب��ل معامله بورس��ی ی��ا

traded fund ETF با 20درصد تخفیف از طریق 
بورس به عامه مردم واگذار می شود.

وی در برابر این پرسش که چه زمانی اولین صندوق 
ETF مال��ی در بورس ارائه می ش��ود، گفت:  عرضه 
اولی��ن بلوک صندوق قابل معامله بانکی هفته آینده 
آگهی می شود و پس از آن پذیرش و در بورس درج 
می شود و اولین ETF مربوط به واسطه  گری مالی و 
بانکی خواهد بود که از هفته بعد از آن با تخفیف 20 

درصدی به مردم عرضه می شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: واحدهای 
قابل معامله بورسی برای هر دارنده کد ملی در کشور 
تا س��قف 2 میلیون تومان دارای تخفیف 20 درصد 
است، به این معنا که هر واحد این صندوق که دارای 
ارزش 10 هزار تومان س��هام و 500 تومان پول نقد 
در صندوق است، با تخفیف 20 درصدی فقط 8500 
تومان به مردم فروخته می شود، یعنی واحدهای این 
صن��دوق با 20 درصدتخفیف ب��ه عامه مردم واگذار 
خواهد ش��د و آن 500 تومان نقد برای بازارگردانی 
و مدیریت س��هام در صندوق باقی می ماند. صالح در 
مورد اینکه آیا فقط دارندگان کد معامالتی بورس��ی 
می توانند واحدهای صندوق قابل معامله بورس��ی را 
خری��داری کنند یا با کد ملی هم می توان خریداری 
کرد، گفت: همه آحاد ملت ایران با داش��تن شماره 
ملی می توانند در بانک هایی ک��ه هفته آینده اعالم 
می ش��ود، ثبت نام کنند و برای خرید واحدهای این 
صندوق ه��ا )ETF( ثبت نام کنند و از روز ش��نبه و 
یکشنبه آینده این مس��ائل به اطالع مردم می رسد. 
وی همچنی��ن اف��زود: باقیم��اده س��هام دولت در 
بانک ه��ا در قالب یک صن��دوق ETFبه عامه مردم 
ارائه می شود تا فرهنگ سهامداری و حضور در بازار 
سرمایه در مردم ایجاد شود و چون این واحدها با 20 
درصد تخفیف پذیره نویسی و به مردم ارائه می شود ، 
بنابراین زمینه سرمایه گذاری مناسبی برای پول های 
خرد مردم و نیز حضور در بازار سرمایه فراهم خواهد 

شد. فارس  

صادرات کاالهای ایرانی به ۱2۸ کشور با 
وجود تحریم ها 

ریی��س کل گمرک ای��ران گفت: کارنام��ه تجارت 
خارجی کشور در سال ۹8 نشان داد با وجود تحریم 
های ظالمانه نظام سلطه، کشورمان توانسته به 128 
کشورجهان کاال صادر کند و از 112 کشور نیز کاال 
وارد کند.نزدی��ک به ۷0 درص��د تجارت خارجی ما 

مربوط به آسیا است.
  مه��دی میراش��رفی ، رییس کل گم��رک ایران ، 
اظهار داش��ت: در سال 13۹8 ارزش تجارت خارجی 
کشور بالغ بر85میلیارد و10۷ میلیون دالر و به وزن 
16۹میلی��ون و302 هزار تن  بوده اس��ت که از این 
میزان بیش از 41 میلیارد و3۷0 میلیون دالر  سهم 
صادرات��ی ایران و43 میلیارد و۷3۷ میلیون دالر نیز 
سهم واردات کشور بوده است. میراشرفی اضافه کرد: 
در طی س��ال ۹8 ایران  در مجموع به بیش از 128 
کش��ور جهان صادرات واز 112 کش��ور واردات کاال 
داشته است .بطوریکه به 40 کشور اروپایی، 21کشور 
آسیایی، 28 کش��ور آفریقایی و12 کشور امریکایی 
صادرات وهمچنین از 41 کش��ور اروپایی، 31 کشور 
آس��یایی 12 کش��ور امریکایی و11 کشور در آفریقا 

واردات کاال داشته ایم. گمرک ایران   

اخبار گزارش

در هیاهوی شیوع کرونا وتبعات منفی آن برای تمام بازارهای 
اقتص��ادی تنها یک ب��ازار یک تاز حرکت روبه جلو ش��ده و 
چنان تند وتیز باال می رود که حتی فعاالن و کارکش��تگان 
این بازار دیگر نم��ی توانند زمانی را برای توقف حرکت این 

بازار متصور باشند. 
بورس ایران  در طی دو س��ال اخی��ر رکوردهای متعددی را 
ثب��ت کرده اس��ت و هر زو این رکود را ب��ا ارقام جدید تری 
جاب ه جا میکند.  کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی دلیل 
بروز چنین ش��رایطی را ناشی از س��رازیر شدن نقدینگی به 
آن بر شمرده و معتقدند بورس با حضور 400 صنعت امروز 
نقدینگی های خرد جامعه را به س��مت خود معطوف کرده 
و منجر به آن ش��ده تا آهنگ رش��د آن س��ریعتر از گذشته 
شود.   در کنار معطوف شدن نگاه مردم به بورس اما حمایت 
های متولیان و تصمیم سازان بازار سرمایه را نباید فراموش 
ک��رد چراکه اگر ای��ن حمایتها و توجهات نبود ،قطعا  با یک  
دستور العمل و یا یک قانون تمام آنچه مردم برای  برداشت  
ثروت از بورس کاشته بودند، طی یک شب به ورطه نابودی 

کشیده می شد.
 چه شد که بورس ؛بورس شد

قریب به نیم قرن اس��ت که بازار س��رمایه  در ایران فعالیت 
خود را آغاز کرده اما در تمام این س��الها چنین نگاه پررنگی 
نه تنها از س��وی مردم که از سوی متولیان  و تصمیم سازان 

کشور نیز به آن نبوده است.
همیش��ه و همه جا هر کجا نامی از تامین مالی  مطرح می 
ش��ود گزینه ای جز نظام بانکی روی میز نبود و همین نگاه 
ها و توجهات منجر به آن شد تا وزن  مسئولیت تمام  تامین 
مال��ی ها به دوش  بانکها بیفتد. البته درکنار این اتفاقات اما 
نرخ سود سپرده وسیاست ها دستوری و تکلیفی و همچنین 
ع��دم اطالع برخی مدیران از فرص��ت ها و مزیت های  بازار 
س��رمایه  و به قولی ناآشنایی این افراد با بازار بی دلیل نبود 
و دست آخر منجر به آن شد تا بورس با وجود تمام ظرفیت 
ها و پتانس��یل هایی که داش��ت ؛با حداقل های ممکن سر 
کن��د و به حیات خود ادامه دهد.   اما امروز تمام نگاه ها به 
این بازار ختم شده بازاری که همیشه به عنوان یک  بازار پر 
ریس��ک  و بر باد رفتن یک  ش��به ثروت مطرح بود. بررسی 
های صورت گرفته در بین س��ه بازار مالی ارز، طال و بورس  
و وضعیت هریک از آنها در س��ال ۹8  به خوبی از این مهم 
پرده بر می دارد که بورس همچنان یک تاز میدان است. در 
رزوهای پایانی س��ال ۹8 ؛بورس تهران توانست رکوردهای 
تاریخ��ی خود در بیش از نیم قرن فعالیت را جابه جا کند. به 

این ترتیب، ش��اخص کل که فروردین را از کانال 1۷8 هزار 
آغ��از کرده بود با فتح چهار ابرکان��ال بازدهی بیش از 180 
درصدی را تا پایان اسفند به ثبت رساند. از سوی دیگر یک 
روز مانده به پایان کار بازار ارز در س��ال ۹8، قیمت دالر به 
باالترین سطح 18 ماه گذشته رسید و ایستادن درکانال 16 
هزار تومانی  را در کارنامه خود ثبت کرد. با رسیدن دالر به 
ای��ن رقم میزان بازدهی دالر در س��ال ۹8، به 6/ 21 درصد 
رس��ید و این اتفاق در جالی رخ داد که رش��د دالر در سال 
۹۷ نزدی��ک به 1۷0 درصد بود؛10 درصد کمتر از رقمی که 
بورس در سال ۹8 به نام خود ثبت کرد. البته سکه طال هم 
در سال ۹8  از نظر میزان بازدهی وضعیت بهتری را نسبت 
ب��ه بازار ارز تجربه کرد به طوریکه بازدهی آن در س��ال ۹8 

به6/ 31 درصد رسید.
ورق بر می گردد؟ 

موفقیت حاصل ش��ده برای بورس را نباید  تنها در اقدامات 
متولیان س��ازمان بورس برای فرهنگ س��ازی  برای حضور 
س��رمایه های م��ردم نس��بت داد بلکه به باور کارشناس��ان 
سیاس��ت های اتخاذ ش��ده از س��وی بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد برای با ثبات ماندن سایر بازارهای موازی مانند دالر 
از اصلی ترین اقداماتی بوده که این بازار را اینچنین با رش��د 
مواجه کرده اس��ت.   امروزه سیاس��ت گ��ذاران اقتصادی از 
جمله بانک مرکزی با هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه 
توانستند مسئولیت خود را که در برابرکنترل مواردی مانند 
نرخ سود بانکی و افزایش نرخ ارز و ریسک های ناشی از آن 
پوش��ش دهند که این اقدام بسیار خوب و ارزنده است زیرا 
کاری که  با دس��تورالعمل و سیاس��ت جبری انجام نشد با 
هدایت پول به سمت بازار سرمایه عملی شد. در همین راستا 
طی روزه��ای اخیررئیس کل ریی��س کل بانک مرکزی در 
بخشنامه ای به مدیران عامل شبکه بانکی ضمن تأکید بر این 
موضوع که فرصت اقبال به س��رمایه گذاری در بورس مغتنم 

شمرده شود، یادآور شد از ظرفیت باالی فراهم شده در بازار 
س��رمایه برای واگذاری سهام و بنگاه های تحت تملک خود  
بهره گیرند. همتی در بخشنامه مذکور، بر تکالیف مقرر برای 
بانکها درماده 16 »قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر وارتقای 
نظام مالی کش��ور« اشاره و تأکید کرده است: درسال جهش 
تولید بایستی منابع بانک ها و مؤسسات اعتباری آزاد و صرف 
حمای��ت از فعالیت های مولد تولیدی ش��ود.  در پی همین 
اتفاق اما فرهاد دژپس��ند با تاکید بر اینکه بازار سرمایه ابزار 
جذب نقدینگی س��رگردان و هدایت منابع به س��مت بخش 
مولد اقتصاد اس��ت، تاکی��د کرد: بورس بهتری��ن بازار برای 
س��رمایه گذاری و حفظ ارزش دارایی است. مدیریت بورس 
به خوبی انجام ش��ده و بر اساس مطالعات انجام شده، وجود 

حباب در بورس مورد تایید نیست.
 بازار سرمایه در میان دو بی نهایت 

 در مقاب��ل این اظهار نظرها اما کارشناس��ان و فعاالن بازار 
همچنان با مهر تایید بر این مساله که بورس بهترین فرصت 
و گزینه برای س��رمایه گذاری معتقدند بازار س��رمایه امروز 
در می��ان دو بی نهایت از جنس ارزندگی وانحراف قرار دارد 
و همین نکته ای اس��ت که س��رمایه گذاران خرد باید توجه 
ویژه ای به آن داشته باشند. محمودرضا خواجه نصیری نایب 
رئیس ش��رکت بورس در این خصوص معتقد است که  رشد 
بورس ، ثبت رکورد های متعدد و جذب منابع در دو س��ال 
اخی��ر و تداوم آن در س��ال ۹۹ از دی��دگاه اقتصادی فرصت 
بس��یار خوبی است که باید قدردان آن باشیم اما  رشد قابل 
توجه تعداد سهامداران حقیقی که به نوعی آشنایی کمتری 
با قواعد بازار سرمایه دارند در عین حال مسئولیت متولیان و 
تصمیم گیران بازار از دیدگاه  اطالع رسانی و موارد مرتبط با 
آن افزایش  می دهد. وی براین اعتقاد است که امروز بورس  
ب��ا دو پدیده مه��م ورود نقدینگی به بورس  و افزایش تعداد 
سرمایه گذاران روبروست که از  این دو فاکتور میتوان برای 

بزرگ کردن بازار س��رمایه بهره گرفت اما در این  بین یکی 
از مهمترین عواملی که س��رمایه گذاران در خصوص  سهام 
ش��رکت ها باید توجه جدی به آن داش��ته باشند؛ مبنا قرار 

دادن عملکرد شرکتها برای سرمایه گذاری است. 
 نایب رئیس ش��رکت بورس با تاکید بر این مساله که  نباید 
افسار بازار سرمایه را از دست اصول بنیادی بازار گرفت و به 
دس��ت نقدینگی سپرد نسبت به این مساله هشدار می دهد 
که اگر افس��ار بازار سرمایه به دس��ت نقدینگی بی افتد بی 
شک اثر مخرب آن به مراتب بیشتر از سایر بازارهای موازی 
خواهد بود ومی تواند مسائلی را ایجاد کند که آسیب پذیری 
های جدی را در بخش های مختلف اقتصاد پدید آورد و اگر 
بنا داریم این نقدینگی وارد ش��ده به بورس ،به سمت تولید 
اش��تغال ،رونق و جهش تولید منتهی شود باید  شرایطی را 
مهیا کنیم تا عنان نقدینگی در دست اصول بنیادی بازار قرار 
گیرد.   به گفته وی متولیان و فعاالن بازار باید به این موضوع 
فکر کنند که چطورنگاه سرمایه گذاران تازه وارد را به اصول 
بنیادی  معطوف کنند تا این رش��د و توس��عه بازار را پایدار 
کنند چراکه توسعه بازار سرمایه افتخار هر کشور است و بی 
شک افزایش تعداد معامالت،ارزش بازار و بزرگ شدن درصد 
این ارقام نس��بت به GDP کشور افتخار کشور های توسعه 
یافته اس��ت و با این وجود باید به مردم بگوییم بازارسرمایه 
انتخاب درس��تی برای سرمایه گذاری اس��ت اما در انتخاب 

های بعدی خود حتما به فاکتورهای درست توجه کنند.
نایب رئیس ش��رکت بورس با تاکید براین مس��اله که نباید 
رسانه ها با استفاده از کلمه حباب سرمایه گذاران را بترسانند 
تصریح کرد:ارایه  تحلیل برای حفاظت از سرمایه گذاران خرد 
تازه وارد  و جلوگیری از زیان ناش��ی از کمبود دانش اس��ت 
و  ارای��ه  تحلیل برای حفاظت از س��رمایه گذاران خرد تازه 
وارد  و جلوگیری از زیان ناش��ی از کمبود دانش است.  وی 
براین اعتقاد است که نباید در بازار سرمایه همه چیز را صفر 
و ی��ک نگاه کرد و همه صنایع و ش��رکت ها را با یک چوب 
راند چراکه بیش از 30 صنعت و هزار شرکت با عملکرد های 
متف��اوت و مولفه های تاثیرگذار بر عملکرد آنها داریم که  با 
هم متفاوت است. راز سودآوری پایدار انتخاب صحیح از بین 
گزینه های سرمایه گذاری و ایجاد سبد متنوع است. خواجه 
نصیری با بیان اینکه برخی س��رمایه گذارن عالقمند به رد 
هرگونه تحلیل  از بیم کاهش قیمت سهامش��ان هستند می 
افزاید: این در حالی است که در صورت قوت تحلیل و انتظار 
عملکرد آتی شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری کرده اند 

باید مشوق توسعه فضای تحلیلی بازار باشند.
نایب ریس ش��رکت بورس معتقد است ؛نهادهای اثرگذار بر 
آینده عملکرد شرکت ها مانند بانک مرکزی)سیاست گذاری 
از طریق تامین مالی بهتر و ارزانتر جهت سرمایه در گردش 
ش��رکت ها و رفع اثرات مالی کرون��ا( وزارت نفت و صنعت 
و معدن) از طریق سیاس��ت ه��ای حمایتی و قیمت گذاری 
منصفانه جهت افزایش حاش��یه سود ش��رکت ها و مجلس 
)در راس��تای تصویب قوانین جهت بهبود کسب و کار( باید 

حمایت واقعی خود را از بازار سرمایه انجام دهند.

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری
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وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
تولید آلومینیوم کشور 2 برابر 

می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با افتتاح 
ای��ن واح��د، 100 درص��د به تولی��د واقعی 

آلومینیوم در کشور اضافه می شود. 
رضا رحمان��ی با ارائه گزارش��ی در خصوص 
تولید فل��زات افزود: تولید و مصرف س��رانه 
فلزات یکی از شاخص ها و نشانه های توسعه 

یافتگی کشورهاست.
وی اضافه ک��رد: امروز ارزش تولیدات معدن 
و صنای��ع معدنی ما، 22 میلیارد دالر اس��ت 
ک��ه در تامی��ن نیاز داخل به طور نس��بی به 

خودکفای��ی رس��یده ای��م و ص��ادرات قابل 
توجهی داریم. وزی��ر صنعت گفت: در تولید 
فوالد در شش س��ال اخیر به رتبه دهم دنیا 
رسیده ایم و کشورهایی مثل فرانسه و ایتالیا 
را پشت سر گذاشته ایم. وی افزود: در حوزه 
تولی��د مس رتب��ه 15 را در دنی��ا داریم که 
هدف گذاری ش��ده در س��ال 1400 به رتبه 
12 برس��یم و در سال ۹8 رکوردی در تولید 
این فلز در کش��ور ثبت شد. رحمانی با بیان 
اینک��ه در تولید آلومینیوم رتب��ه 18 دنیا را 
داریم گفت: ب��ا راه اندازی این کارخانه و راه 
ان��دازی کارخانه جاجرم ک��ه چند ماه پیش 

افتتاح شد، به رتبه 14 دنیا می رسیم.
وی ادامه داد: در س��ال ۹8 در فوالد خام 23 
و نیم میلیون تن تولید داشتیم که بیش از 5 
درصد افزایش را نشان می دهد و از میانگین 
رشد جهانی بیشتر بود ضمن اینکه در حوزه 
محص��والت ف��والدی نی��ز ح��دود ۹ درصد 
افزایش داشتیم. وزیر صنعت گفت: در حوزه 
تولی��د کاتد مس نیز رش��د 100 درصدی را 
تجربه کردیم و در س��ال گذشته 61 میلیون 
تن تولید س��یمان داش��تیم که بیش از 11 

درصد رشد نشان می دهد.  ایرنا

 رئی�س هیئ�ت مدی�ره انجم�ن صنایع 
سلولزی بهداشتی

قیمت محصوالت سلولزی 
فعال گران نمی شود

رئی��س هیئت مدیره انجمن صنایع س��لولزی 
بهداشتی ایران اعالم کرد که تحت شرایط کنونی 
و در صورتی که تغیی��ر خاصی در متغیرهای 
اقتص��ادی اتف��اق نیافتد قیم��ت محصوالت 
س��لولزی فعال افزایش��ی نخواهد داشت. نیما 
بصیری طهرانی با بیان اینکه قیمت محصوالت 
سلولزی از سال گذشته تاکنون تغییری نداشته، 
پیرو توافقات تولیدکنندگان با سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت شرایط 

کنونی به هیچ عن��وان افزایش نخواهد یافت. 
البته تاکید می کنم که ثبات قیمت در شرایط 
کنونی اس��ت و برای مثال اگر نرخ ارز افزایش 

یابد شرایط تغییر می کند.
به گفته وی در پی ش��یوع ویروس کرونا سرانه 
مصرف محصوالت س��لولزی در کشور حدودا 
40 درصد افزایش داش��ته است. الته این رقم 
حدودی است و عدد دقیق در این زمینه هنوز 
در دسترس نیست. رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنایع س��لولزی بهداش��تی ایران همچنین با 
بیان اینکه مشکلی در زمینه تامین بازار وجود 
ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه واحدهای 
تولیدی محصوالت س��لولزی در شرایط عادی 
هم باید از ماس��ک و دس��تکش استفاده کنند 
برای تهیه اقالم بهداشتی مورد نیاز کارگران از 
موجودی های انبارها اس��تفاده شده و مقداری 
هم تهیه ش��ده اس��ت. بنابراین کس��ری هایی 
وجود داش��ته، اما بیشتر نیازمان برطرف شده 
اس��ت.  اخیرا  دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی، گفته بود که قیمت محصوالت سلولزی 
10 درصد افزایش یافته اس��ت که این موضوع 
از سوی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران 

تکذیب شد.  ایسنا

رئیس سازمان مالیاتی خبرداد؛
افت حداقل ۴۰ هزار میلیارد 

تومانی درآمد مالیاتی دولت به 
دلیل کرونا

رئیس س��ازمان مالیاتی گف��ت: خوش بینانه 
ترین حال��ت اینک��ه از 180 ه��زار میلیارد 
توم��ان در آمدی که از مح��ل مالیات ها در 
قانون بودجه س��ال جاری پیش بینی ش��ده 
140 هزار میلیارد تومان قابل وصول اس��ت 
اگ��ر میزان تاثیر کرونا بر کس��ب و کارها در 

همین فصل بهار باشد.
 امی��د علی پارس��ا رئیس کل س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور در خصوص ش��رایط اقتصاد 

کرونای��ی و اثر آن ب��ر درآمده��ای مالیاتی 
گفت: بدون شک درآمدهای مالیاتی در سال 
۹۹ بواس��طه ش��یوع ویروس کرونا و به تبع 
کاهش فعالیت های اقتص��ادی با افت رو به 
رو خواهد شد. کرونا پدیده ای است که ابعاد 
مختلف آن حتی به لحاظ پزشکی هنوز بطور 
دقیق معلوم نیست و س��ناریوهای مختلفی 
راج��ع به این بیم��اری مطرح اس��ت.  ابعاد 
اقتصادی بیماری کرونا به همین شکل است 
و سناریوهای بدبینانه، بینابین و خوشبینانه 

در این زمینه وجود دارد.
وی اف��زود: حقیق��ت اینک��ه ابع��اد مختلف 
بیم��اری کرونا و میزان تاثیرگذاری آن هنوز 
بر حوزه ه��ای مختلف اقتصادی بطور دقیق 
مش��خص نبوده و به همین دلیل درآمد پایه 

های مختلف مالیاتی قابل برآورد نیست.
 پارسا بیان داشت: خوش بینانه ترین حالت 
اینک��ه از 180 هزار میلیارد تومان در آمدی 
که از محل مالیات ها در قانون بودجه س��ال 
جاری پیش بینی ش��ده 140 ه��زار میلیارد 
توم��ان قابل وصول اس��ت اگر می��زان تاثیر 
کرونا بر کس��ب و کارها در همین فصل بهار 

باشد. سازمان امور مالیاتی

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

معاون سابق وزیر نفت؛

قیمت نفت از آذرماه دوباره صعودی می شود 
معاون سابق وزیر نفت معتقد است قیمت نفت طی ماه های آینده بین 20 تا 30 

دالر نوسان می کند و باید منتظر افزایش تقاضا در آذرماه و فصل سرما باشیم.
مهدی حس��ینی معاون س��ابق وزیر نفت در واکنش به قیمت منفی جهانی نفت 
گفت: بعد از ش��وک س��ومی که در س��ال 86 میالدی به بازار نفت وارد شد این 
بزرگترین ش��وک اس��ت. معاون س��ابق وزیر نفت با اش��اره به دو پدیده موثر در 
ب��ازار نفت بیان داش��ت: اصول اقتصادی بازارها یا همان ت��وازن و عدم توزان در 
عرضه و تقاضا به عنوان عامل موثر علمی بر بازار نفت ش��ناخته می ش��ود به این 
معنا که هر چه قدر عرضه بیش��تر ش��ود قیمت ها افت پیدا خواهد کرد اما عامل 
موث��ر دیگر بر این بازار دخالت هاس��ت ک��ه هم می تواند مانن��د اوپک دخالتی 
مثبت و هم می تواند به ش��دت منفی باش��د. وی با بیان اینکه کرونا رکود شدید 
اقتص��ادی را بر جهان حاکم کرده گفت: بین رش��د اقتصادی و رش��د تقاضا یک 
رابطه مس��تقیم وجود دارد یعنی اگر رشد اقتصادی نداشته باشیم قطعاً تقاضایی 
هم برای نفت نخواهیم داشت. معاون سابق وزیر نفت با اشاره به اینکه رشد مثبت 

3.5 درصدی برای اقتصاد دنیا پیش بینی ش��ده بود افزود: متاس��فانه با ش��یوع 
کرونا و رکود اقتصادی ناش��ی از آن، نه تنها این رش��د 3.5 درصدی محقق نشد 
بلکه طبق گزارشات رشد منفی 3.5 درصدی نیز قابل پیش بینی است. حسینی 
کاهش تقاضا در کش��ورهایی مانند آمریکا، چین، هند، ژاپن، کره، اروپای غربی و 
خاورمیانه را ناش��ی از رشد منفی اقتصادی خواند و بیان داشت: دخالت نامتقارن 
کش��ورهای تولیدکننده بزرگ نفت به ویژه آمریکا با 14 میلیون بشکه، روسیه با 
11 میلیون بشکه و عربستان با 12 میلیون بشکه و دیگر کشورهای حاشیه خلیج 
فارس با س��ه میلیون بش��که نفت باعث شده که با 35 میلیون بشکه مازاد عرضه 
در بازار نفت روبرو ش��ویم بطوریکه تصمیم اوپک پالس برای کاهش بشکه های 

نفت نیز نتوانست بازار را از این وضعیت نجات دهد.
وی متذکر ش��د: البته کشورهای مصرف کننده بزرگ هم از این فرصت استفاده 
و اقدام به ذخیره سازی نفت در قیمت های پایین کردند. معاون سابق وزیر نفت 
همچنین با اش��اره به مقاومت نفت برن��ت و پایه اوپک در برابر این وضعیت بازار 
گف��ت: گرچه قیمت این نفتها افت پیدا کرد اما منفی نش��دند. حس��ینی معتقد 
است که ما نه در حد قیمت منفی اما باید مدتی را در قیمتی بین 20 تا 30 دالر 
سپری کنیم چراکه تقاضا به این سرعت نمی تواند خودش را ریکاوری کند و باید 
منتظر آذرماه و فصل س��رما که تقاضا افزایش پیدا می کند باش��یم. معاون سابق 

وزیر نفت اقدامات چهار دهه اخیر اوپک را بس��یار مثبت ارزیابی کرد و گفت: ما 
در این چهار دهه ش��اهد اتفاقات زیادی مانند ش��وک نفتی به بازار، جنگ نفت، 
حمله آمریکا به عراق، حمله عراق به کویت و تحریم ها بودیم اما اوپک به عنوان 
تنها سازمان جهان سومی موفق، اوضاع را به خوبی مدیریت کرد. وی با اشاره به 
اهمیت و کارکرد اوپک در این ش��رایط و ماندن ایران در اوپک یادآور شد: هدف 
آمریکا، روس��یه و عربس��تان از راه اندازی جنگ نفت، القای ناکارآمدی اوپک به 
دنیا بود، البته ش��اید االن اوپک نتوان��د کاری کند اما معتقدیم که هنوز هم می 

تواند محور و تاثیرگذار باشد.
حس��ینی ادامه داد: وقتی رئیس جمهور آمریکا اعالم می کند که از اوپک متنفر 
اس��ت و آن را ب��ی اثر می داند یعنی اوپک به ان��دازه ای موثر بوده که تا این حد 
آمریکا را نگران کرده اس��ت. معاون س��ابق وزیر نفت لزوم حفظ اوپک را ضروری 
خواند و گفت: گرچه ایران امروز نقش��ی در اوپک ندارد اما صرفاً به خاطر تحریم 
هاس��ت که این تحریم ها هم دائمی نیستند و روزی تمام می شوند ضمن اینکه 
حضور در اوپک امتیازی اس��ت که بس��یاری کش��ورها از جمله آمریکا، کانادا و 
کش��ورهای حوزه دریای شمال و خلیج مکزیک و حتی روسیه از آن محرومند و 
اگر اوپک را هم از دست دهیم از این به بعد باید در اختیار تولیدکنندگان بزرگ 

نفتی به ویژه آمریکا باشیم.  صدا و سیما 

سیاست روز ابعاد سرمایه گذاری در بازار سرمایه را بررسی می کند؛

سرمایه گذاری؛ بورس و دیگر هیچ


