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خبر اقتصادی

عراق به جای دالر بهایران جو میدهد

عصرایران«-حمیدالنایف»سخنگویوزارت
کشاورزیعراقگفت،عراقآمادهصادرات 700هزار
تنجوبهایرانباقیمت 125دالردرهرتناست.این
نخستین صادرات محصوالت مازاد جو عراق است.
پیشتر ترکیه و عربستان ســعودی هم برای خرید
غالت عراقی ابراز تمایل کردهاند .سخنگوی وزارت
کشاورزیعراقگفتهاست«:کابینهعراقباصادرات
این میزان جو به ایران در عوض تســویه بخشی از
بدهیهایاینکشوربهایران،موافقتکردهاست».

گزارش مرکز آمار بر تاخت و تاز تورم صحه گذاشت؛

افزایش  45درصدی هزینه خانوارهای ایرانی

دستورالعمل بازارگردانی

در بورس اصالح میشود

ایرنــا -یــک
کارشــناس بــازار
سرمایه به اعتراضها
و پیشــنها د ها ی
سرمایهگذاران درباره
دستورالعملبازارگردانیاشارهکردوگفت:باتوجه
بهضعفهایموجود،پیشنهادهاییرویمیزاست
کهبرمبنایآنها،دستورالعملجدیدبازارگردانیدر
حالتدوینونهاییشدناست«.جوادعشقینژاد»
بااشارهبهعملکردبازارگردانهادربازارسهاماظهار
داشت :سرمایهگذار حقیقی یا حقوقی که با هدف
کنترل قیمت و البته کســب منافع برای خودش
با پذیرش ریســکها اقدام به خریدوفروش سهام
میکند،عملیاتبازارگردانیانجاممیدهد.بهگفته
وی آنچه برای بازارگردان مهم است اثراتی است که
با عملکرد خود برای بازار سرمایه به همراه دارد که
اینموردازاصلیتریناهدافبازارگردانیمحسوب
میشود.عشقینژادباتاکیدبراینکهدستاندرکاران
بازارسرمایهبه داشتنبازارگردانبرایسهمیاچند
بازارگردانبراییکسهماعتقاددارند،گفت:اهالی
بازار و معاملهگران هم بعد از وقوع نوسانات سنگین
نیمهنخستسالبهاهمیتاینموضوعپیبردندوبا
سوابقیکهازگذشتهوجودداشت،تصمیمبهاجرای
جدیتراینقانونگرفتهشد.

مسافران آخرین پرواز

لندن -تهران قرنطینه میشوند

توسعه ایرانی-
گــر و ه پــر و ا ز ی
هواپیمایی جمهوری
اسالمی ایران «هما»
که با پــرواز شــماره
 ۷۱۰به عنوان آخرین پرواز از لندن به تهران عازم
هستند در بدو ورود به کشــور جهت اطمینان از
سالمتی،قرنطینهمیشوند.روابطعمومیسازمان
هواپیمایی کشــوری اعالم کرد :با توجه به شیوع
ویروسجدیدکرونادرانگلیسولغوتمامیپروازهابه
اینکشور،آخرینپروازشرکتهواپیماییجمهوری
اسالمیایران«هما»جهتانتقالمسافرینبهلندن
و بازگرداندن صرفا گروه پروازی مســتقر در لندن
به کشور در تاریخ دوم دی ماه انجام گرفت .در این
راستا ،تمام گروه پروازی این هواپیما در بدو ورود به
کشور قرنطینه و پس از انجام تست  PCRو ارائه
جوابمنفی،مجازبهانجام پروازخواهندبود.
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت
اتاق بازرگانی تهران:

تحریمهای بانکی ،مانع مهم
واردات واکسنکروناست

ایســنا -رئیس
کمیســیون اقتصاد
سالمت اتاق بازرگانی
تهــران میگویــد،
تحریمهایبانکیعامل
مهمی در دشوار شدن واردات واکسن کرونا و حتی
سایر داروها به ایران شده اســت .به گزارش ایسنا،
در شــرایطی که در هفتههای گذشته ،تعدادی از
شــرکتهای آمریکایی ،اروپایی ،چینی و روسی
اعالمکردهاندکهبهواکسنویروسکرونادستیافته
وحتیدربرخیکشورها،فرایندواکسیناسیوننیز
آغاز شده است ،هنوز مشخص نیست برنامه ایران
برای واردات واکسن به کجا رسیده و در این زمینه
ابهاماتی وجود دارد .محمــود نجفی عرب ،گفت:
موضوع تحریم در سالهای گذشته همواره مطرح
بوده و با وجود شــعارهایی که از سوی آمریکاییها
مطرح میشود ،در حوزه دارو نیز محدودیتها به
شکل واضح قابل رصد اســت .به گفته وی ،وقتی
شرکتایرانیبراینقلوانتقالارزخود،بانکیپیدا
نمیکندیااینفرایندبسیارطوالنیتروگرانترتمام
میشود ،عمال دارو نیز تحت تحریم است و کسی
نمیتواند آثار این موضــوع را کتمان کند .رئیس
کمیسیون اقتصادی سالمت اتاق تهران با اشاره به
مشکالتیکهدرماههایگذشتهبرایوارداتبرخی
مواداولیهبهوجودآمده،بیانکرد:امروزموضوعمهم
بحثتحریمهایبانکیوچالشانتقالارزاست.

چرتکه 3

هانیه عسگری

مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش
خود اعالم کرده اســت که خانوارهای
کشور به طور میانگین در آذرماه امسال
 44.8درصد بیشــتر از آذرماه ســال
گذشته برای خرید یک مجموعه کاال و
خدماتیکسانهزینهکردهاند.
افزایش  ۴۴.۸درصدی هزینههای
خانوار در طول یک سال در شرایطی رخ
داده است که میزان درآمد خانوارهای
ایرانی در یک سال گذشته افزایشی در
محدوده ۲۰درصد را شاهد بود.
در عین حــال باید توجه داشــت
بسیاری از خانوارهای ایرانی به واسطه
شــیوع کرونا و اعمال محدودیتهای
قانونــی و همچنیــن محدودیتها و
فاصلهگذاریهای شــخصی از سوی
افراد با کاهش بسیار قابلتوجه درآمد
روبروشدند.
در یــک نمونه اتحادیه قنــادان از
کاهش بیــش از  60درصــدی درآمد
این صنف و اتحادیه رســتورانداران
از کاهــش  70درصــدی درآمد این

خبر

صنف خبر دادهاند .این وضعیت برای
اصنافی چون خشکشوییها ،خیاطان،
عینکسازان ،فروشندگان پوشاک و
 ...وجود دارد و شمار زیادی از شاغالن
نیز تحتتاثیر شیوع کرونا شغل خود
را از دســت دادهاند .گــواه این مدعا
اقدامات حمایتی ویژهای اســت که از
ســوی دولت با هدف کاهش فشار بر
برخی اقشــار تدارک دیده شده است.
پرداخــت دو نوبت وام یــک میلیون
تومانی قرضالحســنه به خانوارهای
ایرانی و همچنین پرداخت سه یارانه در
شرایطکنونیبااینهدفدردستورکار
قرارگرفتهاست.
بااینحالافزایشجمعیتمتقاضی
بیمه بیکاری و همچنین رشــد فقر در
کشور طی یک ســال اخیر محسوس
بوده است به طوری که مجید فراهانی،
رئیس کمیته بودجــه و نظارت مالی
شورای شهر تهران گفته است توجه به
مسئولیت اجتماعی و جنبه اجتماعی
بودجه اهمیت زیــادی دارد و امروز ۷
دهک فقیر داریم و فقط ۳دهک جامعه
باالی خط فقر هستند ،هیچگاه چنین

مقایسه اعداد و ارقام
تورمی در آذر امسال
نسبتبهسالگذشته
نشانمیدهدتنهاتورم
خوراکیها در این ماه
نسبت به پارسال حدود58
درصد افزایش داشته است
وضعیتی نداشــتهایم .در این شرایط
فشــارهای تورمی در ایران تاثیراتی
به مراتب باالتــر را بر بودجــه خانوار
باقیمیگذارد.
نکتهمثبتیکگزارشمنفی
گزارش مرکز آمــار از میزان تورم
مترتب بــر هزینههای خانوار نشــان
میدهدشرایطزندگیبرایخانوارهای
ایرانی چه در شهرها و چه در روستاها
بسیار ســختتر از گذشته شده است.
شــاید تنها نقطــه امیدوارکننده در
گــزارش مرکز آمار را بتــوان در حوزه
بررســی نرخ تورم نقطهای یافت .نرخ
تورم نقطهای برای خانوارهای شهری

 44.2درصد برآورد شــده و این عدد
نســبت به ماه قبل کاهش یک و نیم
درصدی را نشــان میدهد .همچنین
نرخ مذکور برای خانوارهای روستایی
 ۴۸درصد بود که نسبت به ماه قبل٢.٣
واحدکاهشنشانمیدهد.کاهشنرخ
تورمنقطهایمیتواندسرآغازیبرمهار
غول تورم در ماههای پیش رو باشــد.
ایران یکی از معدود کشورهایی است
که همچنان با نرخ تورم باال و دو رقمی
مواجهاست.
بــر اســاس برآوردهــای صورت
گرفته تنها حدود  ۱۰کشور در جهان
همچنان با نرخ تورم بــاال در محدوده
باالتراز ۱۹درصدروبهروهستندوطبق
برآوردی که از سوی موسسه تریدینگ
اکونومیکس صورت گرفته است ایران
درمیاناین ۱۰کشوررتبهنهمرابهخود
اختصاصدادهاست.اینبدانمعناست
که تنها هشــت کشــور در جهان نرخ
تورمی باالتر از نرخ تورم ایران را به ثبت
رساندهاند که در میان آنها نام ونزوئال،
زیمبابوه ،ســودان ،آرژانتین ،سودان
جنوبی ،لیبریا،آنگوال و اتیوپی به چشم
میخورد.اینآمارالبتهنرختورمتاپایان
ماه مارس را دربرمیگیرد و نرخ تورم در
ایران در ماههای پــس از مارس یعنی
(اسفند) افزایش قابل توجهی را تجربه
کردهاست.افزایشنرختورمدرسال۹۹
بهگونهای اســت که طبق برآوردها در
آذرماه نرخ عمومی تورم به محدوده۳۰
درصدرسیدهاست.
بیشترینوکمترینافزایشتورم
نسبتبهآبان99
بررســی وضعیــت گــزارش
تورمی آذرمــاه از ایــن حکایت دارد
که خانوارهــای ایرانی بــرای تهیه و
تامیــن کاال و خدمات خــود به طور
متوسط نسبت به آذرماه سال گذشته
۴۴.۸درصدبیشترهزینهکردند.
ایــن افزایش در حالــی رخ داد که
نسبت به آبان متوسط افزایش قیمت

دو درصد بوده اســت .اما مرکز امار در
گزارش خود از کاهــش  ۱.۲درصدی
تورم ماهانه خبر داده اســت .واکاوی
گــزارش اخبر نشــان میدهــد این
کاهش در بین برخی کاالها خودنمایی
میکنــد؛ به طوری که گــروه حمل و
نقل کــه نشــاندهنده تغییر قیمت
خودروهایسواریاستتورممنفی۳.۶
دهمدرصدیداشتهاست،برایناساس
خودروهای سواری در آذرماه نسبت به
آبان به طور متوســط  ۳.۶درصد ارزان
شده است .با این حال افزایش تورم در
گروه حمل و نقل در ماههای گذشته با
توجه به رشدی که در بازار خودرو اتفاق
افتادقابلتوجهبودهوهمچنانباالترین
حد تورم نقطه به نقطــه در این گروه
وجود دارد ،این در حالی است که حمل
و نقل در آذر ماه نسبت به همین ماه در
سالگذشته ۶۵.۲درصدافزایشقیمت
داشته و تورم ساالنه برای گروه خودرو
 ۶۴.۸درصد بوده است.
در ســایر اقالم میتوان به افزایش
هزینههادرگروهشیر،پنیروتخممرغبا
 ۶۰.۸درصد،میوهوخشکبار ۷۶درصد،
نانوغالت ۵۹.۹درصدومبلمانولوازم
خانگی تــا  ۵۹درصد اشــاره کرد که
باالترین میزان افزایش را نسبت به آذر
ماهسالگذشتهداشتهاست.
در مورد تورم ماهانه نیز بیشترین
افزایش نســبت به آبان ماه مربوط به
گروه شــیر و پنیر و تخم مرغ با ۱۰.۳
درصد ،روغن و چربیها  ۱۰.۴درصد و
میوهوخشکبار با ۹.۷درصدبودهاست.
آمارهاچهچیزی
رانشانمیدهد؟
طبق آمارهای ارائه شــده در حالی
که نرخ تورم کل کشور در پایان آذرماه
ســال جاری  30.5درصد بوده است
برآوردها حاکی از آن است که نرخ تورم
کاالهایخوراکیآشامیدنیودخانیات
در محدوده  ۲۷و هفــت درصد و نرخ
تورم کاالهای غیرخوراکی و خدمات

باالتر بودن فشار تورمی
برای خانوارهای روستایی به
رغم کمتر بودن فرصتهای
شغلی در این مناطق و عدم
توسعهیافتگیروستاها
نشان میدهد که چرا موج
مهاجرت از روستاها به
شهرهاهمچنانپابرجا
باقی مانده است
 31.9درصد بوده اســت .کارشناسان
غالباً فشار بر سبد خانوارهای ایرانی را
ازطریقبررسیمیزانافزایشهزینهها
در حوزه خوراکی آشامیدنی پوشاک و
مسکن و مبلمان و سایر اقالم ضروری
این سبد برآورد میکنند .طبق آمارها
خوراکیها و آشــامیدنیها با تورمی
 27.8درصدی در دوازده ماه منتهی به
آذرروبروبودهاستامانرختورمپوشاک
و کفش  ۳۴درصد و نرخ تورم مســکن
آب برق گاز و سایر سوختها در حدود
 ۲۴درصد برآورد شــده است.مقایسه
اعدادوارقامتورمیدرآذرامسالنسبت
بهسالگذشتهاماوضعیتراپیچیدهتر
میکند چرا که تنهــا تورم خوراکیها
در آذر امسال نســبت به سال گذشته
افزایشــی حدود  58درصد را نشــان
میدهد.باالبودنفشارهایهزینهایدر
اقالم غیرقابل حذف مانند خوراکیها،
برای همه خانوارها زنگهای خطر را به
صدا درمیآورد.
نکته مهــم در برآوردهای صورت
گرفته آن اســت که فشــار تورمی بر
خانواد ههــای روســتایی باالتــر
از خانوارهای شــهری اســت .این در
حالی است که درآمد خانوار روستایی
پایینتر از درآمد خانوارهای شــهری
است .شــاخص کل نشــان میدهد
تورم آذرماه برای خانوارهای روستایی
 ۴۸درصد و برای خانوارهای شــهری
 44.2درصد بوده اســت .باالتر بودن
فشار تورمی برای خانوارهای روستایی
به رغم کمتر بودن فرصتهای شغلی
در این مناطق و عدم توســعهیافتگی
روستاها نشــان میدهد که چرا موج
مهاجرتازروستاهابهشهرهاهمچنان
پابرجا باقی مانده است.

بغزیان:

اصالحات قانون چک الزم بود ،اما کافینیست

استاداقتصاددانشگاهتهرانگفت:هرچندتغییراتصورت
گرفتهدرقانونچکتغییراتیبسیارمثبتومهماستامابهنظر
میرسدهمچنانمشکلوبحرانچکدرایرانراحلنکند.
آلبرتبغزیان،کارشناساقتصادیواستاداقتصاددانشگاه
تهراندرگفتگوباخبرآنالینباتاکیدبراینکهبزرگترینمشکل
چک تاکنون عدم اجرای دقیق قانون آن است،گفت :در همه
از کشورهای جهان چک سند مالی اســت که به روز و به رویت
تنظیم میشــود به عبارت دیگر چک مدتدار در قانون چک،
محلی از اعراب ندارد اما با توجه به اینکه چک در ایران به سند
بهادار تبدیل شده است ،با مشکالت متعددی روبرو شدیم .او
تاکیدکرد:پیشازاینوقتیبرایسفتهوبراتسختگیریهایی
صورتگرفتبسیاریازمردمازخیرخریدسفتهوبراتبهعنوان
اوراقمالیگذشتندونسبتبهصدورچکبرایتاریخهایآینده
اقدامکردند .ویبااشارهبهاینکهکمکمماهیتوجودیچکبه
فراموشی سپرده شد و قانون چک به درستی اجرا نشد ،تاکید
کرد :همه این اتفاقات سبب شــد کم کم چک به برگهای برای
پرداخت آتی تبدیل شود و در نتیجه سوءاستفادهها از همین
ماجراآغازشدهاست.
او با اشاره به اینکه به گفته کارکنان قدیمی وزارت اقتصاد،
چک در اثر یک اتفاق به برگهای مدتدار تبدیل شــد ،گفت:

بسیاری از فعاالن اقتصادی و همچنین کارشناسان بانکی در
جریان هســتند که چگونه چک به برگه بهادار و ابزار پرداخت
آتیتبدیلشد.
برچیدهشدن«قانونگوگوش»
مشکلچکراحلمیکند
او تاکید کرد :پیش از این در دهه چهل یک خواننده مطرح
کشور(گوگوش)نسبتبهصدورچکمدتداراقدامکرد.
ویگفت:ویبهطورشفاهیباگیرندهچکتوافقکردهبودکه
بعدانسبتبهپرکردنحسابشاقداممیکندامابهنظرمیرسد
این اتفاق طول کشید و در نتیجه چک زمانی به بانک رفت که
حساب این خانم خواننده پر نشده بود .کارمند بانک با توجه به
اینکه وی را میشناخت از برگشت زدن چک خودداری کرد و
تاکیدکردبهتراستماجرابهویاطالعدادهشود.
شرحاینماجرادروزارتاموراقتصادوداراییپیچیدوکمکم
این قانون که بر صدور چک مدتدار داللت داشــت ،به عنوان
قانون گوگوش در محاورات بانکیها مطرح شد و ما هنوز برای
اینمشکلراهکاردرستیاتخاذنکردهایم.
او با اشاره به اقدامات اصالحی صورت گرفته در قانون چک
گفت:البتهمنظورمنزیرسوالبردناقداماتوتصمیماتاخیر
نیستچراکهتصمیماتواتفاقاتاخیرخودعاملمهمیبرای

نفت ایران بیمشتری نمیماند
یک تحلیلگر حــوزه انرژی گفــت :حتی با
ورود  2.4میلیون بشکهای نفت ایران همچنان
قیمتهاافتچندانینمیکند،یعنیباوجودی
کهعرضهزیادمیشودتقاضاهمبهخاطرواکسن
کروناورشداقتصادیزیادمیشود
بهگزارشایلنا،بیژنزنگنهشامگاهیکشنبه،
 ۳۰آذرماه در حالی به مسکو سفر کرد که برخی
گمانهزنیها حاکی از این اســت که این سفر در
راســتای مذاکره با همتای روسی خود جهت
وروددوبارهنفتایرانبهبازاربااحتمالبازگشت
امریکا به برجام اســت .اگرچه او در پاسخ به این
پرسش که آیا ایران آماده بازگشت به بازار نفت

است ،گفته :زود است در اینباره صحبت کنیم.
وزیرنفتعنوانکردهمهمترینبحثماباروسها
بررسیآخرینتحوالتبازارجهانینفتاستکه
دروضعحساسیقراردارد.
هر چند کشــورهای ایران ،لیبی و ونزوئال بر
اساس توافق اوپک و اوپکپالس از کاهش تولید
معاف شدهاند ،اما برخی بازگشت نفت ایران را با
اماواگربسیاروسختوزمانبرمیدانند.
نرسیقرباندرگفتوگوباخبرنگاراقتصادی
ایلنا ،دربــاره ورود دوباره نفت ایــران به بازار با
احتمالبازگشتامریکابهبرجاماظهارداشت:با
توجهبهتجربهقبل،زمانیکهتحریمهابرداشته

پیشگیری از پولشویی خواهد بود .به عبارت دیگر قرار است نام
گیرنده چک در سامانه ثبت شود و اگر این چک دهها دست نیز
بچرخد،تمامکسانیکهآنراتحویلمیگیرندنامشاندرسامانه
به ثبت می رسد .او در توضیح این مطلب افزود :در نتیجه کسی
نمیتواندازیکبرگچکبهعنوانیکاسکناسچندمیلیون
تومانی یا حتی چند صد میلیون تومانی استفاده کند ،در حالی
کهپیشازاینافرادبافروختنچکودستبهدستکردنآن،رد
چکراگممیکردندواینامرخودبهنوعیپولشوییمیتوانست
منجرشود.بغزیانادامهداد:باتوجهبهاقداماتصورتگرفتهاین
مشکلرفعخواهدشد.
او همچنین در خصوص مدت دار شدن چکهای صادره از
سویبانکهانیزگفت:ایناقدامنیزاقداممناسبیتلقیمیشود
اماموضوعدیگرالکترونیکیشدنچکهاستکهمنجربهرفع
بسیاری از مشکالت میشود .این کارشناس اقتصادی گفت:
پیش از این اگر الشه کاغذی چک گم میشد فرد میتوانست
با بحرانهای عجیبی روبرو شــود کما اینکه در ماجرای آتش
گرفتن ساختمان پالسکو برای بسیاری از دارندگان چک و یا
صادرکنندگان چک چنین اتفاقی رخ داد  .وی گفت :سوختن
چکهادراینحادثهسببشدافرادمجبوربهتوافقهایشفاهی
با یکدیگر و یا به عبارت دیگر توافقهای جدید بر ســر بدهی و

شد ،همه اعالم میکردند بازگشت ایران به بازار
چندین ســال طول میکشــد ،اما همه شاهد
بودیمباسرعتیبیشازآنچهتصورمیشدایران
توانستنفتخودراروانهبازارکند،اینبارهماگر
شرایطسیاسیمهیاباشد،بازگشتایرانسخت
نخواهدبود.
ویافزود:عربستا نسعودیو
امارات بیشترین اضافه تولید را
در جایگزینی نفت ایران
دارندودرقالبمذاکرات
سیاسیتعامالتیباایران
داشــته و از تولید خود کم
میکنند تا ایــران جایگزین
شود .عالوه بر آن ،روسیه هم
هموارهسعیکردهدراینموارد

همچنین طلب خود شوند اما با توجه به ثبت الکترونیکی چک
این مشکل برطرف میشود .بغزیان گفت:در شیوه نامه جدید
اگر فردی الشــه کاغذی چک را گم کرد دیگر طلبش از میان
نخواهد رفت .او با اشــاره به اینکه در همه کشورهای پیشرفته
چک به رویت باید پرداخت شــود،گفت :من معتقدم در ایران
نیز باید مسیر حرکت به گونهای باشد تا چک به رویت پرداخت
شود و ابزارهای دیگر که قابلیت پرداخت آتی را دارند ،به عنوان
ابزار پرداخت آتی مورد استفاده قرار گیرند .او گفت :در حقیقت
بازگرداندنجایگاهچکبهآنواجرایدقیققانوندرخصوص
آن مهم ترین مطالبهای اســت که در حال حاضر باید از بانک
مرکزیداشت.
بغزیانافزود:درچنینساختاریطبیعیاستکهبایدبهفکر
اصالح قانون اشتباه یا به عبارت دیگری بی قانونیای که تحت
عنوان «قانون گوگوش» مشهور شــده بود تا مشکل چک در
اقتصادایرانبرطرفشود.

بهایرانکمککند،بنابرایننفتکشورماکوتاهتر
اززمانیکهدرپیشبینیهااعالممیشودبهبازار
برمیگردد.
این کارشناس حوزه انرژی درباره مذاکرات
اخیر وزاری نفت ایران روســیه گفــت :دیدار
مقامات دو کشــور میتواند در قالب مذاکرات
اوپک باشد .فراموش نکنیم عربستان و روسیه
تصمیمگیراناصلیاوپکوغیراوپکهستند،
درنتیجهمذاکراتوزیرنفتایرانباهمتای
روسی خود در قالب مذاکره با یک کشور
مهم تولیدکننده و صادرکننده اســت و
لزوما فقط به بازگشــت نفت ایران به بازار
ربطیندارد.
ویدربارهوضعیتبازارهایایراندررقابت
باعراقبهدلیلمشابهتفیزیکینفتدوکشور

خاطرنشانکرد:ماهمیشهدرزمینهصادراتنفت
باعراقتعاملداشتهایمومشکلعمدهاینیست،
درهرحالکشورهایصادرکنندهنفتبهنوعیبا
همرقیبهستندوزمانیکهتعاملمیکنندنفع
دستهجمعی را در نظر میگیرند و راهکارهایی
اتخاذخواهندکرد.
قربان دربــاره تغییر قیمتها بــا احتمال
مثبت بودن نتیجه واکسن کرونا نیز گفت :بازار
نفت به خاطر کرونا افت خــود را کرده و تقاضا را
کاهش داده ،عالوه بر آن مســئله این است که
سرمایهگذاریبرایتولیدنفتآتینیزتحتتاثیر
کرونا و قیمت نفت قرار گرفته ،در واقع میتوان
گفت سرمایهگذاری جدیدی انجام نشده و این
موضوعافزونبرایناستکههرساله 5تا 8درصد
ازتولیدهمهحوزههاینفتیجهانکممیشود.

