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وزیر اقتصاد خبر داد:
بورس امالک و مسکن 

راه اندازی می شود
وزیر امــور اقتصادی 
و دارایی گفــت: در حال 
حاضر مجموع دارایی های 
دولت نزدیک به هفت هزار 
هزار میلیارد تومان است و 
برآورد اولیه ما این است که می توانیم 20 درصد آن 
یعنی 1400 هزار میلیارد تومان آن را واگذار کنیم 
البته اگر ارزش آن را بروز کنیم حتما این عدد بزرگتر 

می شود. بخصوص قرار است که 
به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند در حاشیه نشست 
با بخش خصوصی در مورد تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی گفت: این جلســه برای این منظور بود تا 
از بخش خصوصی دعوت کنیم تا در بازار ســرمایه 
حضور داشته باشند، تا هم تامین مالی صورت بگیرد 
و هم پاسخی برای ســرمایه گذاران باشد. بنابراین 
بسیاری از بخش خصوصی برای حضور در این بازار 

اعالم آمادگی کردند.
وی ادامه داد: عالوه بر بخش خصوصی جلسه ای با 
شرکت های بزرگ خواهیم داشت، دولت اعم از همه 
نهادهای عمومی دولتی برنامه وسیعی در این مورد 
دارد و مذاکراتی هم با شرکت هایی صورت گرفته که 

قابلیت باالیی جهت عرضه در بازار سرمایه دارند.
وی در مورد عرضه اولین صنــدوق ای.تی.اف 
گفت: امروز ثبت نام اولین صندوق شروع می شود و 
تالش می کنیم در نیمه اول سال حداقل دو صندوق 
دیگر را عرضه کنیم. همچنین در حال آماده سازی 
برای واگذاری ســه یا چهار شرکت بزرگ هستیم، 
بنابراین دولت برنامه وسیعی برای عرضه اولیه دارد.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که وارد بازار سرمایه 
می شوند حتما با مطالعه و مشاوره تصمیم بگیرند 
یعنی شتاب زده نباشد. عرضه های ما استمرار خواهد 
داشــت و حمایت مقامات عالی را داریم، بنابراین 
نباید سرمایه گذاران سهام هایی که قبول ندارند را 

خریداری کنند. 
دژپسند در مورد آزادســازی سهام عدالت نیز 
گفت: وقتی مقام معظم رهبری آزادسازی آن را بر 
عهده شورای عالی بورس می گذارد نشان می دهد 
که این بازار در نظام اقتصادی کشور مطمئن است. 
اما باید تالش کنیم حواشی آن را کاهش دهیم و ورود 

به آن نیازمند تدبیر و مشاوره است.
    

رئیس سازمان خصوصی سازی:
امکان ویرایش روش آزادسازی 

سهام عدالت فراهم می شود
ن  ما ز ســا ئیــس  ر
خصوصی ســازی گفت: 
ما ستاد ســهام عدالت را 
راه انــدازی کردیــم که 
احتماال امــکان ویرایش 

روش آزادسازی تنها برای یکبار فراهم شود.
به گزارش ایلنا، علیرضا صالح در حاشیه جلسه 
وزیر اقتصاد با فعالین بخش خصوصی در مورد آمار 
خرید صندوق ETF که از صبح امروز آغاز شــده 
است، گفت: هنوز آمار دقیقی در این مورد نداریم و 
باید معاون امور بانکی وزیر اقتصاد این مورد را اعالم 
کنند. واگذاری اموال در قالب سه صندوق به ارزش 
60 هزار میلیارد تومان خواهد بــود که امروز آغاز 
صندوق اول بود. وی ادامه داد: ما در ســال گذشته 
نزدیک به 25 هزار میلیارد تومــان دارایی عرضه 
کردیم که متاســفانه موفق به فروش آن نشدیم و 

حدود 3 هزار میلیارد تومان آن خریداری شد.
    

 ۱۶۰ کارخانه چای نیازمند اقالم 
بهداشتی و تب سنج هستند

مدیر اجرایی سندیکای 
کارخانه های چای کشور 
نســبت به کمبود اقالم 
بهداشــتی برای کارگران 
کارخانه های چای شمال 
و نبود تب ســنج در این کارخانه ها هشــدار داد و 
گفت: به رغم پیگیری های انجام شــده با کمبود و 
گرانی دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
برای حفاظــت از جان کارگران مواجه شــده ایم. 
محمدصادق حسنی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با 
بیان اینکه برداشت برگ سبز چای آغاز شده است،  
اضافه کرد: عالوه بر کارگرانی که برداشــت برگ 
ســبز چای را انجام می دهند کارگران مشغول در 
کارخانه ها نیز در معرض خطر است.  حسنی تاکید 
کرد: ما همچنین در تامین مواد ضدعفونی کننده، 

گندزدا و شوینده ها نیز با مشکالت روبه رو هستیم.
به گفته مدیر اجرایی سندیکای کارخانه های 
چای کشور؛ با تمام تالش های انجام شده و مکاتبات 
صورت گرفته توسط این سندیکا نتوانسته ایم تب 
سنج با قیمت مناســب برای 160 کارخانه چای 

تهیه کنیم.

خبر اقتصادی

 شماره   508   / دوشنبه 15  اردیبهشت   1399  /  10 رمضان 1441  /  4 مه   2020

به اعتقاد کارشناســان، این روزها 
بازار خودرو در شرایط رکود تورمی قرار 
دارد. در عین حال، در شرایطی که انتظار 
می رفت شیوع ویروس کرونا همچون 
دیگر نقاط جهان بــه کاهش قیمت ها 
در این بازار بینجامد؛ قیمت ها شــکل 
صعودی گرفته و در عین حال، خریداری 

وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، کارشناســان یک 
دلیل مهم این مســاله را عرضه اندک 
خودرو در بازار عنوان می کنند. این در 
حالی است که در پیش  فروش های اخیر 
دو خودروساز بزرگ کشور زمان تحویل 
خودروها اســفندماه ۹۹ یا فروردین 
و اردیبهشــت ماه 1400 اعالم شــده 
و نمی تواند اثری در بــازار این روزها و 

قیمت ها داشته باشد.
بررسی شرایط بازار نشان می دهد 
وقتی نمایندگی های خودروســازان 
و همچنیــن نمایشــگاه ها خودرویی 
برای عرضه ندارند، نبض بازار را افرادی 
در دســت می گیرند کــه در ماه های 
گذشته نسبت به پیش خرید خودرو و 
سرمایه گذاری اقدام کرده بودند و این 
روزها قیمت های دلخــواه خود را ارائه 

می کنند.
به اعتقاد کارشناسان، فاصله قیمتی 
ایجاد شده کارخانه ای و بازار نیز مربوط 
به محدودیت عرضه اســت و موضوع 
اصلی این است که در کف بازار خودرو 

کم است.
رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودروی پایتخت معتقد اســت: برای 
خارج کــردن فضا از دســت دالالن و 
واســطه ها، باید عرضه خودرو در بازار 
افزایش یابد؛ این مهم از طریق افزایش 
عرضه خودروســازان داخلی یا واردات 
خودروهای کارکرده و دست دوم باید 

اتفاق بیافتد.
»ســعید موتمنی«،  گفت: افرادی 
که خودرو در پارکینگ هایشــان انبار 

کرده اند، مرتب نوســانات ارزی، اخبار 
و شــایعات را دنبال می کنند. به عنوان 
نمونه شایعه درخواست افزایش قیمت 
از سوی خودروسازان یا افزایش نرخ ارز 
سبب می شود تا این افراد نیز از فروش 

خودروهای خود دست بردارند.
موتمنی همچنین بــه چگونگی 
فاکتور شــدن و عرضه خودرو از سوی 
خودروسازان انتقاد کرد و گفت: به طور 
نمونه شاهدیم ایران خودرو برای چند 
هفته فقط پــژو 206، برای چند هفته 
دیگر سمند و همین طور دنا، رانا و غیره 
فاکتور می کند و این طور عرضه کردن 
خودرو که با وقفه در عرضه سایر خودروها 
همراه است، خود موجب اختالل در بازار 

می شود.
وی تاکید کرد:  وقتی عرضه به شکل 
مناسب انجام شود، دالالن نمی توانند به 
انبار و احتکار خودروها بپردازند و هیچ گاه 
مسائلی نظیر دو نرخی بودن قیمت ها و 

فاصله قیمتی را شاهد نخواهیم بود.
کارشناسان بازار خودرو، همچنین 
شــرایط این روزهای جامعه را یادآور 
می شــوند و می گویند: کاهش سطح 
عمومی درآمدها ناشی از شیوع ویروس 
کرونا، سبب شده تا کمتر شاهد مراجعه 
افراد برای خرید یا تبدیل به احســن 

کردن خودرو باشیم.
آنــان در عیــن حــال بــه رونق 
پیش  فروش های ایران خودرو و سایپا 
در چند روز گذشته اشاره می کنند، اما 
معتقدند: این تقاضایی »کاذب« است که 
به دلیل اختالف قیمت کارخانه ای و بازار 
ایجاد شده و افراد را برای سرمایه گذاری 

ترغیب کرده است.
یکی از فعاالن بازار خودرو می گوید: 
از سال ۹6 تاکنون حدود 60 درصد بازار 
نمایشگاه داران از دست رفته است، زیرا 
تا آن زمان واردات آزاد بود و با کمترین 
سود امکان خرید و فروش و جابجایی 
خودرو وجود داشــت، اما در دو ســال 

گذشته واردات ممنوع شده و شرکت ها 
نیز فروش فوری ندارند، بنابراین دالالن 
و افرادی که خودرو احتکار کرده اند نبض 

بازار را در دست گرفته اند.
وی بیان داشــت:  به ایــن ترتیب، 
شاهدیم برخالف سایر نقاط جهان که 
کرونا موجب  شکست قیمت ها شده، 
در ایران قیمت ها رو به صعود اســت و 

رشد می کند.
این نمایشــگاه دار خودرو افزود: با 
شیوع کرونا، همان 40 درصد باقی مانده 
نیز از دســت رفته است و شاید بجز 10 
درصد نمایشگاه داران، بقیه آنها از ابتدای 

امسال تاکنون هیچ دشتی نداشته اند.
به اعتقاد کارشناسان، اگر خواهان 
بازار خودرویــی آرام و بــدون التهاب 
هستیم باید عرضه خودرو بطور مداوم 
انجام شود و با رصد و بررسی دقیق، نیاز 

بازار را شناسایی کنیم.
آنان معتقدند اگر اجــازه واردات 
خودروهــای کارکرده و دســت دوم 
در شــرایط کنونی که خودروسازان 
داخلی قادر به عرضه مداوم و با تعداد 
مناسب نیستند داده شــود، خود به 
خود قیمت خودروهــای داخلی نیز 

تنظیم می شود.

»خودرو« در بخش مراقبت های 
ویژه کرونا

مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی در گزارشــی به بررسی ابعاد 
شیوع کرونا بر بخش های صنعت، معدن 
و پتروشیمی کشــور پرداخته و در این 
بین، آثــار همه گیری ایــن ویروس بر 
خودروســازی را نیز مورد ارزیابی قرار 

داده است.
در ایــن گــزارش همچنیــن به 
ظرفیت های کشــور بــرای مقابله با 
اثرگذاری شــیوع کرونا بر بخش های 
موردنظــر از جمله خودروســازی نیز 
پرداخته و راهکارهایی هم در راستای 

کاهش آثار آن ارائه شده است.
در بخش مربوط به خودروســازی 
این گزارش، ضمن اشاره به آثار شیوع 
کرونا بر کاهش تقاضای خودرو، تبعاتی 
که این ویروس در حوزه تامین قطعات و 
تولید داشته نیز مورد بررسی قرار گرفته 
است. درنهایت نیز چند راهکار کلی برای 
مقابله با آثار کرونا در بخش های مختلف 
اقتصادی پیشنهاد شده که برخی از آنها 

می تواند شامل خودروسازی نیز بشود.
آن طــور که در گزارش منتشــره 
آمده، شــیوع ویــروس کرونا موجب 
کاهش تقاضــای خــودرو در مقطع 
فعلی شــده اســت. طبعــا ازآنجاکه 
بخــش قابل توجهی از شــهروندان 
طرح فاصله گذاری اجتماعی را جدی 
گرفته اند، مراجعه به بازار خودرو نیز 
کاهش و به تبــع آن، تقاضا افت کرده 
اســت. هرچند این کاهــش تقاضا از 
حیث اینکه تیراژ نیز شرایط مناسبی 
ندارد، نکته مثبتی )از منظر احتمال 
کنترل قیمت( به شــمار می رود، اما 
مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی 
کرده که وضع تقاضا با کاهش شــیوع 
کرونــا تغییــر خواهد کــرد. طبق 
پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، 
با فروکش کردن شیوع کرونا در انتهای 
فصل بهار و افزایش تمایل شهروندان 
برای خرید خودرو در راستای سفرهای 
تابستانی، تقاضا در بازار خودرو رشد 
خواهد کــرد. در واقع رشــد حضور 
مشتریان در بازار خودرو از دو ناحیه رخ 
خواهد داد؛ نخســت اینکه با فروکش 
کردن ماجرای کرونا در اواخر خرداد، 
مراجعه به بازار خودرو افزایش خواهد 
یافت و ایــن موضوع به رشــد تقاضا 
می انجامد. از سوی دیگر، طبق روال 
هر سال، با نزدیک شــدن به تیر ماه و 
آغاز مسافرت های تابســتانی، تقاضا 
در بازار خودرو باال خواهد رفت، البته 
مشــروط بر آنکه شــیوع کرونا واقعا 
در پایــان بهار فروکش کنــد.  هرچه 
هســت، مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اســالمی با فرض فروکش 
کردن کرونــا در پایان بهار و رشــد 
تقاضا در بازار خودرو، تاکید کرده که 
باید برای جلوگیری از ایجاد بحران در 
پساکرونا، تمهیداتی )در راستای ایجاد 
تعادل میان عرضه و تقاضای خودرو( 
اندیشیده شود. این تمهیدات طبعا با 
موضوع تولید در ارتباط هستند، چه 
آنکه مرکز پژوهش ها تاکید کرده باید 
به واســطه اقداماتی مانند تخفیف و 

استمهال بدهی شرکت ها و همچنین 
پرداخت تسهیالت بلندمدت کم بهره، 
هوای تولیدکنندگان را در این دوران 

سخت داشت.
اختالل کرونایی در تولید

در گــزارش مرکــز پژوهش ها اما 
به مســاله اختالل در تامین قطعات و 
مواد اولیه از چین اشــاره شــده است. 
نویسندگان این گزارش تاکید کرده اند 
که چین از مبادی اصلی تامین قطعات 
اصلی تجهیــزات، به خصوص قطعات 
با فناوری پیشــرفته برای شرکت های 
خودروسازی کشور است. از همین رو، 
محدودیت های اعمال شده در پروازهای 
با مبدأ و مقصد چین از یکسو و کاهش 
تولید قطعات در این کشــور به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا از ســوی دیگر، 
سبب اختالل در روند تامین شده است. 
این اختالل از نظر مرکز پژوهش های 
مجلس ممکن اســت روند تامین مواد 
اولیه و قطعات از چیــن را در ماه های 
ابتدایی امسال با چالشی بزرگ مواجه 
کند. درحال حاضر که یک ماه و نیم از 
سال ۹۹ گذشــته، روند تامین قطعات 
و مواد اولیه از چین هنوز مختل است. 
بنابراین با توجه به تداوم بحران کرونا در 
ایران و جهان، احتمال اینکه اختالل در 
تامین از چین کماکان ادامه داشته باشد، 
وجود دارد. در این صورت، شاهد کندی 
پایدار روند تولید )تولید کامل( در صنایع 
خودرو و قطعه کشور خواهیم بود، ضمن 
آنکه مونتاژ محصوالت چینی نیز متوقف 
خواهد ماند. در آمار فروردین مشخص 
شد تولید چند خودروی چینی متوقف 
شده، که ظاهرا دلیل اصلی آن همین 
اختالل در تامین قطعات از چین بوده 
اســت. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا 
کنــد، تولید این خودروهــا همچنان 

متوقف می ماند.
اما مســاله دیگری که کارشناسان 
مرکز پژوهش های مجلس به آن اشاره 
کرده اند، تداوم تحریم خودروســازی 
ایران همزمــان با دردســرهای کرونا 
است. در گزارش مرکز پژوهش ها آمده 
محدودیت های ایجاد شــده از ناحیه 
تحریم، ســبب شده خودروســازان از 
ذخیره کافی قطعه برخوردار نباشند. در 
این گزارش با اشاره به اینکه عدم ذخیره 
کافی قطعات، نگرانی هــا درباره تولید 
خودرو در کشور را افزایش داده، تاکید 
شــده این موضوع می تواند روند عادی 
تولید را مختل کنــد. طبق پیش بینی 
مرکز پژوهش ها، اگر روند تامین قطعات 
و مواد اولیه از چین تسهیل نشود، این 
احتمال وجود دارد که شــرکت های 
خودروساز مجبور شوند بار دیگر تولید 
خودروی ناقص را در دســتور کار قرار 
دهند. این پیش بینی درحالی است که 
خودروسازان از هفته های پایانی سال 
گذشته تولید خودروهای ناقص را پس 
از حدودا دو ماه، دوباره از سر گرفته اند. 
بنابراین بازگشت خودروهای ناقص عمال 
رخ داده، اما اینکه این روند متوقف شود 
یا کماکان ادامه یابد، بستگی مستقیم به 

روند تامین قطعات به ویژه از چین دارد.
در نهایت اما مرکــز پژوهش های 
مجلس به موضوع تسهیالت پنج هزار 

میلیارد تومانی که قرار بود سال گذشته 
در اختیار خودروســازان قرار گیرد نیز 
پرداخته و عدم تحقق آن را بحرانی دیگر 
برای صنایع خودرو و قطعه کشــور در 
عصر کرونا دانسته است. مرکز پژوهش ها 
تاکید کرده کــه تاخیــر در پرداخت 
تسهیالت موردنظر می تواند به بحران 
رخ داده در صنعت خودرو از ناحیه شیوع 
ویروس کرونا دامن بزند. طبق گزارش 
این مرکز و به نقل از انجمن قطعه سازان 
ایران، تا انتهای سال ۹8، ایران خودرو 
بیش از 85 درصد و سایپا نیز حدود 50 
درصد تســهیالت مورد نظر را دریافت 
کرده اند. کارشناسان مرکز پژوهش های 
مجلس معتقدند با ادامه وضعیت موجود 
)عدم پرداخت تمام و کمال تسهیالت 
پنج هزار میلیارد تومانــی(، حتی در 
صورت امکان تامین قطعات نیز احتمال 
اختالل در روند تامین )به دلیل کمبود 

نقدینگی( وجود دارد.
راهکارهای حمایتی در عصر کرونا

مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســالمی اما چند راهکار کلی را برای 
حمایت از واحدهای تولیدی از جمله 
خودروسازی )و قطعه سازی( در دوران 
کرونا ارائه داده اســت. راهکار نخست، 
»ابالغ و نظارت پیگیر و مستمر تخفیف 
و اســتمهال در قالب تنفس سه ماهه 
درخصوص دیون واحدهای تولیدی به 
ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تامین 
اجتماعی و مالیاتی« است. در واقع مرکز 
پژوهش ها خواستار اقدامات حمایتی 
دولت در راستای ارائه تخفیف و استمهال 
بدهی واحدهای تولیدی درحوزه های 

بانکی و بیمه و مالیات شده است.
راهکار دیگــر مرکــز پژوهش ها، 
»دســته بندی صنایــع و واحدهای 
تولیدی و بررســی میزان تاثیرپذیری 
آنها از ماجرای کرونا است«. این مرکز 
تاکید کرده که پس از دسته بندی، باید 
بسته های تسهیالت بانکی طوالنی مدت 
با بهره پایین در اختیار واحدهای تولیدی 
اولویت دار قرار گیرد تا مانع تعطیلی یا 
اخراج کارگران آنها شود. طبعا در صورت 
دسته بندی، صنایع خودرو و قطعه جزو 
اولویت ها برای دریافت تسهیالت بانکی 
با بهره پایین خواهنــد بود. همچنین 
»اجرای صحیح طــرح فاصله گذاری 
اجتماعی و هوشمند و ارائه پروتکل های 
مشخص کار در شرایط اپیدمی کرونا به 
همراه آموزش نیروی کار«، دیگر موضوع 
مورد تاکید مرکز پژوهش های مجلس 

برای عصر کرونا است.

 در بازار خودرو: هر روز مشتری کمتر و قیمت گرانتر می شود

تعامل پویا!

رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودروی 

پایتخت معتقد است: 
برای خارج کردن فضا از 

دست دالالن و واسطه ها، 
باید عرضه خودرو در بازار 

افزایش یابد؛ این مهم از 
طریق افزایش عرضه 
خودروسازان داخلی 
یا واردات خودروهای 

کارکرده و دست دوم باید 
اتفاق بیافتد

به اعتقاد کارشناسان، این 
روزها بازار خودرو در شرایط 

رکود تورمی قرار دارد. 
در عین حال، در شرایطی 
که انتظار می رفت شیوع 

ویروس کرونا همچون 
دیگر نقاط جهان به کاهش 

قیمت ها در این بازار 
بینجامد؛ قیمت ها شکل 
صعودی گرفته و در عین 

حال، خریداری وجود ندارد

گفت وگو

در حال حاضر به دلیل کاهش شدید تقاضا، 
فروشــندگان نفت باید به مشتریان مبلغی هم 
بپردازند چراکه مخازن ذخیره نفت هم تا چند 
هفته دیگر لبریز خواهد شــد و جایی برای نگه 
داشتن نفت تولیدی آنها وجود نخواهد داشت. 
بر این اساس قیمت ها بیشتر کاهش می یابند تا 
تقاضا تقویت شود و مازاد نفت از بازار خارج شود. 
زانا احمدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا،  افزود: به طور معمول در چنین شرایطی، 
تولیدکنندگان نفت برای آنکه بتوانند نفت خود را 
با قیمت های باالتری بفروشند، هنگامی که دیگر 
جایی برای ذخیره سازی باقی نماند، شرکت های 
حفاری مجبور می شوند عرضه را به حدی کاهش 
دهند که با ضعف ایجادشده در تقاضا همخوانی 

داشته  باشد.
وی درباره تاثیر پُر شــدن ذخیره ســازی ها 
بر روند تولید نفت گفت: بر اســاس آمار معتبر 

بین المللــی کل ظرفیت ذخایــر و محصوالت 
نفتی جهان حدود 7.2 میلیارد بشکه است که از 
این میزان حدود 4.3 میلیارد مربوط به ذخیره 
فیزیکی و مابقی مربوط بــه ذخیره محصوالت 
نفتی است. همچنین از میزان ذخیره نفت حدود 
1.4 میلیارد بشکه نفت روی کشتی های دریایی 
ذخیره سازی شــده و مابقی در بخش خشکی 

نگهداری می شوند.
چند بشکه نفت از بازار خارج شود؟

این کارشــناس حوزه انرژی در ادامه با بیان 
اینکه بر اساس برآوردها بیشترین کاهش تقاضا 
در ماه آوریل سال جاری حدود 27 میلیون بوده 
اســت، تصریح کرد: طی ماه های بعد این میزان 
کمتر خواهد شد و تخمین زده می شود تا سال 
2020 بطور میانگین حدود 10 میلیون بشکه 
کاهش تقاضا وجود داشته باشد، این بدین معنی 
است که کاهش تولید 10 میلیون بشکه ای مورد 

نیاز اســت تا با کاهش اثرات مخرب کووید1۹ و 
بازگشت مردم به روال عادی زندگی میزان تقاضا 
بهبود و بازار متعادل شــود، البته این موضوع به 
شــدت و یا افول بیماری کرونا نیز بسیار وابسته 

است.
تا آخر 2۰2۰ اوضاع بر وفق مراد نفت 

نخواهد بود
وی درباره امیدواری ها به توافق اخیر اوپک 
و اوپک پالس بر بهبود اوضــاع بازار نفت، گفت: 
علیرغم کاهش بی ســابقه تولید نفت از سوی 
کشــورهای عضو اوپک پالس، به نظر می رسد 
هنوز هم تولید نفت در جهان بیشــتر از میزان 
مصرف فعلی اســت چراکه تقاضــا هم کاهش 
زیادی داشته است. در کل می توان گفت دالیلی 
همچون فشــار بیشــتر مازاد عرضــه، کاهش 
تولیدی که حریف کاهش تقاضای چند برابری 
نیست و همچنین مشکل پر شدن ذخایر نفتی 

موجب خواهد شد تا روند کاهش قیمت نفت و 
ماندن در سطوح فعلی تا اواخر سال 2020 ادامه 

داشته باشد.
افزایش قیمت نفت بهانه جنگی 

می خواهد؟
احمدی درباره روند ســقوط قیمت نفت نیز 
گفت: مادامی که آثــار کرونا بر کاهش تقاضای 
نفت تشدید شده و ادامه داشته باشد و همچنین 
مازاد عرضه در بازار وجود داشــته باشد، قیمت 

نفت به روال قبل باز نخواهد گشت؛ به طوری که با 
یک خبر کشف واکسن حتی دروغین قیمت نفت 
هر چند کوتاه مدت تمایل به بهبود نشان می دهد. 
البته نمی توان اثرات ژئوپلیتیکی در مناطق نفتی 
را نادیده گرفت، یعنی چنانچه زمزمه جنگ در 
یکی این مناطق شنیده شــود بازار نفت بدون 
توجه به سایر مولفه ها رو به افزایش خواهد رفت 
که دلیل آن موضوع کاهش تولید نفت از سوی 

آن کشور است.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

تا چند هفته دیگر نفت ُمفت هم نمی ارزد


