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کالبدشکافی انجماد نفتی
از  4منظر
قیمت نفت خام آمریکا در بازار آتی طی روزهای
دوشنبه و سه شنبه برای برخی سررسیدها
منفی شد؛ اتفاقی بی سابقه در طول تاریخ
نفت که در شرایط ویژه کنونی اقتصاد جهانی
و بــرای نفت خام آمریکا رخ داده اســت .این
اتفاق اگرچه به اعتقاد بسیاری و طبق قواعد
اقتصادی ،کوتاه مدت خواهد بود اما سقوط
قیمت به زیرصفر که می تواند به عنوان انجماد
بازار تلقی شود ،معلول شرایطی ویژه است و
همزمان پیامدها و درس ها و البته عبرت هایی
هم دارد .در ادامه تالش می کنیم« ،ماهیت» و
«علت» این رویداد تاریخی و «چشم انداز» تداوم
آن و به ویژه «پیامدها»ی آن را بررسی کنیم.
▪اول.قیمت منفی به چه معناست؟

ابتدا باید توجه کــرد که منفی شــدن سنگین
قیمت ها در بازار آتی و در سررسیدهای نزدیک
انجام شده است .درباره فرایندی که منجر به این
شرایط در بازار آتی و ماهیت قراردادهای آتی
شده می توانید در گزارش صفحه  10بخوانید.
به طور خالصه بخش زیادی از ریزش قیمت نفت
به منفی  40دالر دستپخت سفته بازانی است
که در بازار آتی به صورت کاغذی نفت معامله
می کنند و شاید هرگز از نزدیک یک بشکه نفت
هم ندیده اند!
اما در نزدیکی سررسید ،یعنی جایی که مهلت
معامالت کاغذی تمام می شــود و مجبور به
تحویل گرفتن نفت می شوند ،به انبارهای مملو
از نفت آمریکا برخورد کرده اند و هزینه های
حمل و نقل و انبارداری و  ...را پیش چشم می
بینند .لذا فــروش با قیمت منفی را به تحویل
گرفتن نفت ترجیح داده اند.

▪چرا قیمت ها منجمد شد؟

زمینه ماجرا روشن است .تقاضای جهانی نفت
به دلیل کرونا سقوط کرده و مازاد بیش از 20
میلیون بشکه ای (در هر روز) نفت در دنیا وجود
دارد .مخازن نفتی در برخی نقاط (به ویژه
آمریکا) پرشده است و چشم اندازها هم روشن
نیست .در آمریکا هم شرایط سخت تر است.
بخشی از نفت این کشور برخالف بسیاری دیگر
از نقاط دنیا ،محصور در خشکی است .مصارف
در نزدیکی چاه ها کم است و هزینه انتقال آن
به ساحل برای انتقال به مخازن خالی (مثال در
چین) یا ذخیره سازی روی دریا هم باالست.
نفت مازاد وجود دارد و هزینه های حمل و نقل
و ذخیره سازی و نگهداری و بیمه و  ...خود را
در قیمت منفی نشان می دهد .متوقف کردن
تولید هم هزینه بر است و به عملکرد میادین و
ضریب برداشت و  ...آسیب می زند!
▪چه خواهد شد؟

طبیعتا این شرایط پایدار نیست و به یکی از دو
طریق بازار در قیمت های باالتر متعادل میشود:
 -1کرونا کنترل می شود و تقاضا بهبود می
یابد  -2در صورت تــداوم افت تقاضا ،با توافق
کشورهای تولیدکننده ،عرضه به مقدار بیشتر
از توافق پیشین و به صورت اختیاری ،کاهش
خواهد یافت -3 .وضعیت تقاضا وخیم خواهد
ماند و با توقف سرمایه گذاری جدید در نفت و
حذف شرکت های ضعیف تر و دارای هزینه تمام
شده باالتر (عمدتا شرکت های شیل آمریکا) از
بازار نفت عرضه به اجبار کاهش خواهد یافت.
▪پیامدهای انجماد نفتی

نفت همچنان یکی از مهم ترین منابع سوخت
در جهان است و تغییر شدید قیمت آن ،آثار قابل
توجهی دارد؛ از افت قیمت کاالهای اساسی
تا تغییر الگوی مصرف انــرژی .اما شاید مهم
ترین پیامد قیمت پایین نفت ،به حاشیه رفتن
طرح های زیست محیطی و غیراقتصادی شدن
تولید انرژی از منابع جایگزین ،وضعیت اقتصاد
و سیاست در آمریکا باشد .برخی معتقدند که
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یکی از اهداف مهم ترامپ در اعمال تحریم های
نفتی علیه روسیه ،ایران و ونزوئال حذف نفت
این کشورها از بازار و بازکردن جا برای کمپانی
های نفتی این کشور بوده است .همه می دانند
که نظر کمپانی های نفتی در آمریکا در عرصه
سیاست مهم است .در اثر فشار همین کمپانی
ها بود که ترامپ بعد از تحمیل تحریم های بی
سابقه بر چند کشور تولیدکننده نفت ،در یک
ماه اخیر هم تالشهای گسترده ای انجام داد
تا با متقاعدکردن عربستان و روسیه برای توافق
نفتی ،از چنین روزهای سیاهی برای نفت این
کشور پیشگیری کند اما نتوانست .فشارهای
ترامپ و تهدیدهای متعدد سناتورها علیه
عربستان ،اگرچه این کشور را به میز مذاکره با
روسیه بازگرداند ،اما آن چه کمپانی ها از ترامپ
می خواستند حاصل نشد .توافق نفتی از حدود
 10روز دیگر اجرایی می شود و اکنون خبرها
حکایت از حرکت نفتکش های سعودی به سمت
آمریکا دارد! موضوعی که بر هراس معامله گران
نفت آمریکا افــزوده است .عالوه بر آن ترامپ
از توافقهای زیست محیطی هم خارج شد تا
شرکت هایش بتوانند با خیال راحت سوخت
بسوزانند.اگر این شرایط تداوم یابد و بازار به
قیمت حذف نفت شیل آمریکا متعادل شود،
به معنی شکست همه سیاستهای جنجالی
ترامپ برای رونق اقتصاد این کشور و راضی
کردن کمپانی های نفتی است.
ورشکستگی شرکت ها ،نکول وام های 200
میلیارد دالری شرکت های نفتی از نظام بانکی
این کشور و آثار زنجیروار آن ،از بین صدها هزار
شغل به صــورت پایدار و آثــار بعدی آن را باید
در کارنامه ترامپ نوشت .برخی کارشناسان
میگویند که در این شرایط ممکن است گزینه
ترامپ ایجاد یک جنگ در یک منطقه نفتی برای
خروج از منگنه انجماد نفتی باشد .موضوعی که
البته در شرایط فعلی جهان از منظر درگیری با
کرونا و چالش های فراوان آن بعید است .لذا یک
پیامد مهم تداوم قیمت های پایین نفت در عرصه
سیاست ،آینده سیاسی ترامپ و سیاستهای
متحورانه وی خواهد بود.

خالف های آرسن لوپن ایرانی ،ژن های خوب سینمایی و میانجیگری شاغالم!
صحبت از آدم های خیلی خالفکار است؛ «آرسن
لــوپــن» همان شخصیت داســتــانــی «موریس
لوبالن» که آخر کارهای خالف بود و همیشه با
ترفندهایعجیبوغریباش،کالههایگشادبر
سرآدمهاییمیگذاشتکهفکرمیکردندخیلی
زرنگهستند.حاالبهآدمهایخیلیخالفکارهم
آرسن لوپن می گویند .وقتی تاریخ خالفکاری
و زندگی نامه خالفکاران را مطالعه میکنید
رد پای اینجور آدمها در تاریخ ایران خودمان هم
پیدا می شود .آدمهایی که البته هیچکدام ،آخر و
عاقبتدرستوحسابیپیدانکردند.مثلمهدی
بلیغ؛ خالفکار معروف دهه  30که پس از سالها
خالفکاری و حبسکشیدن ،در آخر هم به جوخه

اعدام سپرده شد تا برای بقیه درس عبرت شود.
در صفحه تاریخ به سراغ این خالفکار معروف
رفتیم .خالفکاری که در زمان خودش ،به «آرسن
لوپن» ایران معروف شد.
*یکتا ناصر در ســریــال «دل» بــه کارگردانی
همسرشمنوچهرهادی،محسنکیاییدرسریال
«همگناه» ساخته برادرش مصطفی کیایی و...
بعضی بازیگران به واسطه نسبت خانوادگی که
با یک کارگردان سینما و تلویزیون دارند ،همیشه
در گروه بازیگران آثار آن کارگردان دیده میشوند
و معمو ًال پای ثابت فیلم ها و سریالهای آن فیلم
ساز هستند .در صفحه 6چند چهره با این ویژگی
کاری را مرور کرده ایم.

*همه دعوا از موضعگیری تند افشین پیروانی
علیه قلعهنویی شروع شد و این دعوا آن جایی
به اوج رسید که قلعهنویی در پاسخ به اظهارات
پیروانی متنی کنایهآمیز منتشر کرد که البته
با واکنش متقابل مدیر تیم پرسپولیس مواجه
شد .این دعــوا اما با واکنش شاغالم فوتبال
مان به بــرادر کوچک تر همراه بود .جایی که
او به افشین پیروانی توصیه کرد که از افشین
میخواهم از حواشی دور شود و گفت :به برادرم
میگویم اگر تند مـیرود باید احترام همه را
حفظ کند .پهلوانی تا وقتی که «خدا خدایی
میکند» باقی میماند .مشروح این خبر را در
خراسان ورزشی بخوانید.

پاسخ موسسه مصاف به ماجرای اختالل پارازیت های مرموز پاداسکای
موسسه مصاف که مدیریت آن را علی اکبر
رائفی پور بر عهده دارد در واکنش به گزارش
هایی مبنی بر نقش ایــن موسسه در ایجاد
پارازیت بر روی  GPSپاسخی را منتشر کرد.
پیشتر انصاف نیوز نوشته بود :هادیان مدیر
کل روابط عمومی وزارت ارتباطات در پاسخ به
این که به تازگی رائفیپور ادعا کرده فشارهایی
بر شرکت ایشان برای خرید سامانه پاداسکای
آن ها وارد شده و به نوعی این فشار را به وزارت
ارتباطات منسوب کردهاند ،گفت .... :تولید
پارازیت به هر نحو یک کار غیرقانونی وبسیار
خطرناک هم هــســت....و در چندماه اخیر
نزدیک بود پارازیت  GPSیک فاجعه ایجاد و
هواپیمایی در یکی از فرودگاه ها سقوط کند
و ما از عوامل آن شکایت کــرده ایــم .روابــط
عمومی مــصــاف در جوابیه مفصلی ضمن

تکذیب شکایت وزارت ارتباطات از رائفی پور
نوشت« :هادیان چندی بعد در یک مصاحبه
بیسروصدا با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت :ما
منظورمان شخص رائفی پور نبوده است»....
هادیان در گفت و گو با ایرنا در خصوص شکایت
وزارت ارتباطات از رائفی پور گفته«:ماجرا
اصال به این شکلی که روایت شده نبوده و ما از
آقای رائفیپور یا هیچ شخص به صورت فردی
شکایت نکردیم و اصال شکایت ما مربوط به االن
نیست .وزارت ارتباطات بنا بر وظیفه قانونی
خود از ایجادکنندگان پارازیتهای غیرقانونی
 GPSشکایت میکند تا این اختاللها مشکل
ایجاد نکند ».در این جوابیه همچنین ضمن
توضیح مفصل درب ــاره عملکرد ایــن سامانه
دربــاره احتمال اختالل این سامانه در GPS
هواپیماها آمــده اســت« :ناحیه موثر سامانه

پاداسکای در ارتفاع پست با پرتو باریک و با برد
عملیاتی حداکثر ۷کیلومتر است ،این در حالی
است که هواپیماهای مسافربری معموال در
ارتفاعهای باال مانند بیش از  ۳۰هزار پا (9.1
کیلومتر) از حالت خلبان خودکار با کمک از
سامانههای ناوبری همچون  GPSاستفاده
میکنند که از این حیث عمال در برد سامانه
پاداسکای قرار ندارند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••لــطــفــا پــیــگــیــری بــفــرمــایــیــد چـــرا مـــدارس
غیرانتفاعی حــقــوق معلمان رو پــرداخــت
نمیکنند؟ مگر اول سال ،شهریه از والدین
دانش آمــوزان دریافت نکرده اند؟ مگر کرونا
تقصیر معلمان بوده است؟
•• آقــای همتی وقتی بانک ها با سپرده های
مــردم در بــورس و ...بــاالی صــددرصــد سود
میکنند با چه حقی سود سپرده را با این گرانی
سرسام آور ،کم می کنید؟!
•• آقایان دولتی که مثل اصحاب کهف خواب
تشریف داریــد ،بیدار شوید و جلوی ویروس
گرانی را بگیرید .گویا نمی خواهید بیدار شوید!
••لطفا به داد ما سرویس های مدارس برسید.
ما تا نیمه خــرداد قــرارداد داریــم ولی حاال به
دلیل تعطیلی مدارس پول ما را نمی دهند.
لطفا پیگیری کنید.
•• واقعا باید خجالت بکشید .این یک میلیون
تومانی که می خواهید صدقه سری به این مردم
بدید و دوبــاره پولش را پس بگیرید به اندازه
خرید دوتا ران گوشت است .خجالت بکشید،
شرم کنید .شما آبروی ایران و ایرانی را برده اید.
•• چرا دولت به فکر ما نیست؟ با این که دو ماه
است شرکتی که در آن کار می کنم در شهرک
صنعتی تعطیل است و دو ماه است که حقوقی
نگرفته ام ولی شرکت برق و گاز ،اخطار قطع
می فرستند و مدارس هم می گویند که برای
ثبت نام سال جدید باید پول بدهیم .چرا دولت
فکری به حال ما نمی کند؟
•• این قدر اعالم می کنند که در خانه بمانید واز
رفت وآمد پرهیز کنید اما برای وام یک میلیون
تومانی و سیم کــارت شخصی همه را بیرون
میکشند .حاال در خانه بمانیم یا برویم؟ حساب
های یارانه بگیر در دست دولت است و همه
خانواده ها به پول محتاج هستند  .پس ثبت نام
و دریافت سیم کارت چه داستانی است؟
•• نمیشد وام یک میلیونی را بــدون قروفر
می دادنــد تا بــرای پیامک دادن سیم کارت
زحمات کادر درمانی و نیروهای مسلح رابه هدر
ندهند؟ آقای روحانی خودش برود جلوی دفاتر
پیشخوان تا ببیند چه می گذرد؟!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••با این حرکت بسیار آهسته و آرام که آموزش و
پرورش برای حل بحران آموزش مجازی دانش
آموزان در پیش گرفته ،خدا به ما رحم کرد که این
بزرگواران مسئول مبارزه با بیماری کرونا نبودند
وگرنه تا حاال همه مردم کرونا گرفته بودند و اون
ها هنوز در جست وجوی راهکار بودند!
•• هموطنی نوشته مگر با صد هزارتومان می
شود کارگری کرد؟ برادر من بعد از  30سال
خدمت با روزی صد تومان بازنشسته شدم .نکته
دیگر این که اگر کارگری به نان شب محتاجه
پس چرا با روزی صد تومن کار نمی کنه؟!
•• دوستم با ناراحتی می گفت دیروز  300هزار
تومان توی حسابم بوده و یک باره کل حسابم
خالی شده .راهنمایی اش کردم و گفتم با بانک
تماسبگیرتابدانیجریانچیست؟وقتیتماس
گرفت کارمند بانک گفت به جای فالن قسط از
حسابتان برداشته شده! این در حالی است که
به بانک ها دستور داده شده تا فعال اقساط وام ها
را از مردم نگیرند .یا کاله مسئولین پشم ندارد یا
بانک ها از هفت دولت آزادند!
••از رئیس محترم قوه قضاییه تقاضا می شود به
موضوعگرانیموادغذاییوشویندههاکهاخیرا
بی حد ومرز در حال گران شدن است ،ورود کند
و مردم را از این وضع نجات دهد.
•• دولت با لجاجت خاصی اصرار دارد در این
شرایط آلودگی و بیماری کارمندان از  ۷تا ۲
در محل کار باشند در حالی که عمال تا ساعت
 ۱۰از مشتری خبری نیست و در  ۲ساعت آخر
شاهد هجوم و ازدحام مردم هستیم .اگر ساعت
ادارات و بانک ها به 9:30تا 14:30تغییر پیدا
کند کارایی بهتری خواهد داشت.
•• لطفا به مسئوالن سازمان بهزیستی و کمیته
امداد امام(ره) و وزارت رفاه وکار وتعاون پیامم
را برسانید :این جانب با هفت سر عائله کارگر
سرگذر هستم .نه کار دایم دارم نه کار فصلی.
االن حدود چهار ماه است که بیکارم وشرمنده
همسر وفرزندانم هستم .نه ملکی نه خودرو
نه موتورسیکلت.حتی همان درآمد اندک را
ندارم ولی متاسفانه جزو  3.5میلیون مشمول
کمک معیشتی نیستم .قبال می توانستم هرروز
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یک کاری انجام دهم ولی به لطف کرونا همان
هم از بین رفت .بعضی ها خودرو و درآمد دارند
ولی جزو  3.5میلیون خانوار بسته معیشتی
هستند.
••جناب وزیر فرمودند کنکور را با دو سه هفته
تاخیر برگزار می کنند اما فرزندان ما با وجود
برگزار نشدن کالس ها آمادگی الزم را ندارند
و به جمع بندی نرسیده اند.
••کنکور را باید در مرداد یا شهریور برگزار کنند
در غیر این صورت نمایشی بیش نخواهد بود.
••امتحانات نهایی خــردادمــاه دانـشآمــوزان
ل ک ــش ــور امـــســـالبـــ ه صـــورت
مـــــدارسکـــ 
غیرحضوریبرگزار می شود!
•• خدا رو شکراز این که در آستانهماه مبارک
رمضانقیمتگوشتچند ریالی کاهشیافته
و ارزانشدهاست!
••توافق بانک ها بر سر سودسپرده 15درصد
برای سرمایه های جزئی صدق می کند وگرنه
بــرای سرمایه هــای سنگین و کــان صدق
نمیکند و دروغ است.

جوابیه وزارت کار

با توجه به درج مطلبی در ستون حرف مردم
 23دی ماه  98با موضوع «بازرسی از مقرری
بگیران بیمه بیکاری» به استحضار می رساند:
بر اساس ماده  17آیین نامه بیمه بیکاری واحد
کار و امور اجتماعی محل مکلف است در صورت
اشتغالبهکاربیمهشدهکهمقرریبیمهبیکاری
دریافت می کند فورا بررسی کرده و پس از احراز
اشتغال به کار مقرری بگیر مراتب را به شعبه
پرداخت کننده جهت قطع مقرری اعالم کند.
چنان چه سازمان تامین اجتماعی نیز به نحوی
از انحا از اشتغال به کار مقرری بگیر مطلع شود
الزم است ضمن قطع مقرری بیمه شده مراتب
را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعالم کند.
تبصره :در صــورت اعتراض کارگر نسبت به
قطع مقرری توسط سازمان تامین اجتماعی،
واحد کار و امور اجتماعی مکلف است مراتب
را بررسی و اعالم نظر کند .نظر واحد و امور
اجتماعی قطعی و الزم االجراست.

رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد :

برنامه ریزی برای بازگشایی صحن های اماکن مذهبی با فاصله گذاری هوشمند
رئیس جمهور از تالش برای بازگشایی صحن
های اماکن مذهبی پس از  15اردیبهشت با
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند خبر داد،
مشروط بر این که مسئوالن بهداشتی و سالمت
کشور موافق این اقدام باشند .به گزارش پایگاه
اط ــاع رســانــی دولـــت ،دکــتــر «روحــانــی» روز
گذشته در گفت وگوی تلفنی با حجت االسالم
والمسلمین «مروی» تولیت آستان قدس ضمن
قدردانی از همکاری و همراهی مراجع
عــظــام ،علما و روحــانــیــون ،بــه ویــژه
حجتاالسالم والمسلمین مروی با
ستاد ملی مقابله با کرونا ،تصریح کرد
 :تسریع در بازگشایی اماکن زیارتی
با رعایت پروتکل های بهداشتی،
جــزو دغدغه هــای مهم دولت

بــوده و هست .وی افــزود  :متاسفانه با شیوع
کرونا ،ناچار شدیم برای عمل به یک واجب مهم
شرعی که همان حفظ سالمتی مومنان است ،از
زیارت مورد تاکید مشاهد مشرفه به ویژه حرم امام
هشتم(ع) محروم شویم .وی گفت :این همکاری
و مقاومت در برابر برخی تحریکات ،نهایت کمک
به ستاد ملی برای حفظ سالمتی مردم بود .دکتر
روحانی با اشاره به مصوبه جلسه اخیر ستاد ملی
مبارزه با کرونا ادامه داد  :پس از
مشورت با نهادهای مذهبی
و متولیان امور بهداشتی قرار
شد با ارزیــابــی رونــد اجــرای
طــرح فاصله گ ــذاری ،دست
کــــم درخـــصـــوص
بازگشایی صحن

هــای اماکن مذهبی با رعایت فاصله گــذاری
هوشمند اجتماعی ،اقدام شود و امیدوارم بتوانیم
با همکاری تولیت آستان مقدس حضرت رضا(ع)
و همچنین دیگر تولیت ها و در صورت تشخیص
مسئوالن بهداشتی و سالمت کشور ،پس از
 ۱۵اردیبهشت صحنهای اماکن متبرکه را
بازگشایی کنیم.در این گفتوگو تولیت آستان
قدس نیز با قدردانی از تالشهای رئیس جمهور،
دولت و اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا ،آمادگی
خود و دیگر متولیان بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
را برای همکاری اعالم کرد.

