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کاهش گاز ارسالی به صنایع 
به دلیل مصرف بخش خانگی 

سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه تامین گاز خانگی خط قرمز شرکت 
ملی گاز اســت، گفت: در حال حاضر رقم مصرف گاز بخش خانگی و تجاری 
به رقم 636 میلیون متر مکعب رســیده است.محمد عسگری در گفت وگو با 
ایلنا، با اشــاره به افزایش مصرف گاز در بخــش خانگی و تجاری در روزهای 
جاری اظهار داشــت: ما طی روزهای گذشت تجربه سختی را در حوزه تامین 
گاز ســپری کردیم به طوری که شنبه شب مصرف گاز به 600 میلیون متر 
مکعب رسد که یک رکورد به لحاظ تامین گاز در بخش خانگی و تجاری بوده 
اســت.وی با بیان اینکه تامین گاز خانگی خط قرمز شــرکت ملی گاز است، 
ابراز امیدواری کرد که هیچگاه شاهد رکوردهای این چنینی نباشیم.سخنگوی 
شرکت ملی گاز با بیان اینکه هر قدر در مصرف گاز بخش خانگی صرفه جویی 
شود، امکان عمل به تعهدات گازی در بخش نیروگاهی و صنایع بیشتر خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه محدودیت هایی برای ارسال گاز به برخی 
صنایع و نیروگاه ها اعمال شــد اما قطعی نداشــتیم.وی یادآور شد: در حال 
حاضر رقم مصرف گاز بخش خانگی و تجاری به رقم 636 میلیون متر مکعب 
رسیده است.وی گفت: در حال حاضر حدود 850 میلیون متر مکعب در روز 
تولیــد گاز داریم که حدود 150 میلیون متر مکعب آن به نیروگاه ها و صنایع 

اختصاص پیدا می کند.

مذاکرات عراق با ایران برای افزایش صادرات گاز
 به این کشور

وزارت برق عراق اعالم کرد که مذاکرات با ایران به منظور افزایش صادرات 
گاز به این کشور درحال انجام است.به گزارش ایسنا، احمد موسی، سخنگوی 
وزارت برق عراق در گفت و گو با شــفق نیوز اعالم کرد که کشورش درحال 
رایزنی با ایران به منظور افزایش صادرات گاز به عراق اســت.وی گفت: اکنون 
مذاکراتی با وزارت نیروی ایران به منظور افزایش صادرات گاز این کشــور به 
عراق درحال انجام اســت زیرا کاهش صادرات گاز از این کشور تاثیر منفی بر 
وضعیت نیروگاه های برق عراق به ویژه در استان های بغداد و دیالی و کرکوک 
و فرات گذاشــته است.سخنگوی وزارت برق عراق همچنین خاطرنشان کرد: 
ما به دنبال ایجاد جایگزین برای نیروگاه های تولیدی هســتیم و عالوه بر آن 
تماس هــای زیادی با وزارت دارایی داریم تا بدهی های ایران را پرداخت کند.
براســاس این گزارش، احمد موســی پیش از این گفت: درحال حال حاضر 
برای فعال نگه داشــتن نیروگاه های برق عراق از گاز ایران بی نیاز نیســتیم. 
تحریم های آمریکا باعث شده است که ما نتوانیم بدهی های گازی را به ایران 
پرداخت کنیم.وی همچنین گفت : طرف ایرانی می گوید که بدهی های عراق 
دلیل کاهش صادرات گاز به این کشــور است.سخنگوی وزارت برق عراق در 
گفت وگو با خبرگزاری رسمی این کشور نیز گفته بود: مذاکرات با طرف ایرانی 
تداوم دارد اما ایران خواهان بدهی های خود است و وزارت برق نیز اعالم کرده 
اســت که آمادگی پرداخت تمامی بدهی ها را دارد و این مبلغ به بانک تجارت 
عراق داده خواهد شد. وزارت دارایی عراق باید این بدهی ها را به ایران پرداخت 
کند و ما از این وزارت می خواهیم که این پول ها را بدهد زیرا در صورت کاهش 
واردات گاز با مشکل مواجه خواهیم شد.به گزارش ایسنا، این درحالی است که 
رسانه های عراقی از امضای تفاهمنامه میان عراق و عربستان در حوزه اتصال 

شبکه برق خبر دادند.

پاسخ قطر به درخواست کمک گازی به اروپا
قطر در صورت مختل شــدن جریان صادرات گاز روســیه بــه اروپا، قادر 
نخواهد بود عرضه گاز طبیعی به این منطقه را به میزان قابل توجهی افزایش 
دهد.به گزارش ایسنا، دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا با تولیدکنندگان 
بزرگ گاز شامل قطر درباره امکان عرضه بیشتر گاز به اروپا در صورت تهاجم 
روســیه به اوکراین و مختل شــدن جریان صــادرات گاز این منطقه گفت و 
گو کرده اســت. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مکررا هر گونه برنامه 
برای حمله به اوکراین را انکار کرده است.منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: قطر 
که یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع )LNG( جهان اســت، 
 LNG در حــال حاضر با تمام ظرفیت تولید می کنــد و عمده محموله های
قطر تحت قراردادهای بلندمدتی که نمی توانند شکسته شوند، به آسیا ارسال 
می شوند. حتی اگر عرضه بیشتر گاز به اروپا منافع سیاسی برای قطر به همراه 
داشــته باشد اما این کشور حوزه خلیج فارس نمی خواهد شراکتهای آسیایی 
خود را به خطر بیاندازد.شــرکت دولتی »قطر انرژی« بخشی از محموله های 
LNG را در بازار معامالت نقدی می فروشد که می توانند به اروپا ارسال شوند. 
اما این حجم کوچکتر از آن است که تفاوت چندانی ایجاد کند.سعد الکعبی، 
وزیر انرژی قطر در اکتبر گفته بود این کشور قادر نیست برای کمک به پایین 
آوردن قیمتها، گاز بیشــتری تویلید کند. قیمتهای گاز ســال گذشته در پی 
احیای اقتصاد جهانی از رکود ناشی از پاندمی ویروس کرونا و بهبود قوی تر از 
حد انتظار تقاضا برای انرژی، افزایش چشمگیری پیدا کرد.الکعبی در آن زمان 
با اشــاره به این که قطر به نهایت ظرفیت تولید خود رسیده است، گفته بود 
صادرات LNG قطر حدود 80 میلیون تن در سال است. ما آنچه در توان مان 
اســت را تولید کنیم.بر اساس گزارش بلومبرگ، قطر تقریبا 30 میلیارد دالر 
بــرای افزایش 50 درصدی ظرفیت تولید خود هزینه می کند اما این پروژه تا 

پنج سال آینده نهایی نخواهد شد.

بانک پاسارگاد در میان ۱۰۰ شرکت برتر ایران
 باز هم درخشید

بانک پاسارگاد در بیست وچهارمین دوره رتبه بندی شرکت های برتر ایران 
)IMI100( که هرســاله از سوی ســازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود 
موفق به کسب رتبه برتر در شاخص های ارزش افزوده و میزان دارایی ها شد.

راحله شهرابی مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد با بیان اینکه مراسم معرفی 
شــرکت های برتر ایران روز گذشــته در محل مرکز همایش های بین المللی 
صداوسیما برگزار شد؛ اظهارداشت: در این رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی 
شــرکت ها را بر اساس 33 شــاخص کمی ارزیابی کرده و با توجه به نتایج به 
دست آمده، ضمن معرفی 100 شــرکت برتر ایرانی، از این شرکت ها در 10 

گروه صنعتی تجلیل به عمل  آورد.
براســاس این خبر، بانک پاسارگاد ضمن کسب رتبه 6 در شاخص میزان 
دارایی ها و رتبه 8 در شاخص ارزش افزوده، موفق به کسب رتبه کلی 1۲ در 
بین 100 شرکت برتر ایران شد.گفتنی است، سازمان  مدیریت صنعتی از سال 
13۷۷ به رتبه بندی شــرکت های برتر ایران پرداخته است و هرساله با فراهم 
نمودن آمار و اطالعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور تالش 
می کند، فضای روشن تری از کسب وکار اقتصادی کشور را ارائه دهد.فهرست 
رتبه بندی شــرکت های برتر ایران هم چنین بــه مدیران بنگاه های اقتصادی، 
سیاست گذاران و پژوهشــگران، یاری می رساند تا شناخت و درک دقیق تری 
از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور 
به دســت آورند. الزم به ذکراست، ارزیابی شــرکت های برتر ایران بر اساس 
شاخص هایی چون »اندازه و میزان رشد شــرکت«، »سودآوری و عملکرد«، 
»بهره وری کل«، »میزان صادرات«، »میزان نقدینگی«، »وضعیت شاخص های 

بدهی« و »شاخص های بازار« انجام شده است.

شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی
 اعالم شد

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی شرایط دریافت تسهیالت زیر 
100 میلیون تومان با اعتبار سنجی را تشریح کرد.به گزارش ایرنا، »مصطفی 
قمری وفا« در حســاب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: طبق 
بخشنامه وزارت اقتصاد، شرایط دریافت وام تا 100 میلیون تومان بدون ضامن 

طبق ۲ روش انجام می شود.
براساس این بخشــنامه دریافت وام تا 50 میلیون تومان تنها با نامه کسر 
از حقوق و دریافت وام تا 100میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق همراه با 
چک یا سفته صورت می گیرد.طبق اعالم بانک مرکزی، جامعه هدف پرداخت 
تسهیالت خرد بدون ضامن شامل شاغالن و بازنشستگان نهادهای عمومی غیر 
دولتی، شــرکت های معتبر بخش خصوصی که حقوقشــان در بانک های زیر 
مجموعه وزرات اقتصاد پرداخت می شــود، شاغالن، بازنشستگان و مستمری 

بگیران دستگاه های دولتی است.

اخبار انرژی

بانک و بیمه

مذاکرات هســته ای ایران هیچ وقت تا به این حد برای 
معامله گران نفت در بازارهای جهانی اهمیت نداشته است.
قیمتهای نفت از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون 10 
درصد رشــد کرده و به حدود 85 دالر در هر بشکه رسیده 
اســت و بســیاری از تحلیلگران پیش بینی می کنند زمان 
زیادی نمی برد که قیمتها برای نخستین بار در هشت سال 
گذشته سه رقمی شــوند.خواه قیمتهای نفت به 100 دالر 
صعود کرده یا عقب نشینی کند، تا حدود زیادی به بازگشت 
احتمالی ایران بــه بازارهای انرژی جهانی بســتگی دارد. 
مذاکرات هسته ای ایران با قدرتهای جهانی از جمله آمریکا 
در وین دنبال می شــود. به گزارش ایســنا، این مذاکرات با 
هدف احیای توافق ســال ۲015 برگزار شــده و در صورت 
توافق، تسهیل تحریمها را به دنبال خواهد داشت.اگر توافقی 
صورت گیرد، ایران قــادر خواهد بود صادراتش را به حدی 
افزایش دهد که قیمتهای نفت کاهش پیدا کنند. به گفته 
استراتژیســتهای بانک امریکا از جمله فرانسیسکو بالنش، 
مذاکرات هست  ای ایران تا جایی که به تولید مربوط است، 
مهم ترین عامل مبهم تاثیرگذار امســال است و بزرگترین 
ریسکی است که بر بازارهای نفت سایه افکنده است.پایگاه 
خبری بلومبرگ در گزارشــی چهار سناریوی مختلف برای 
نتیجه مذاکرات و واکنش بازار به آنها را بررسی کرده است 

که به این ترتیبند:
توافق کامل

توافق جدیدی که مشــابه توافق ســال ۲015 باشــد، 
منفی ترین نتیجه را برای معامله گران نفت خواهد داشــت. 
ایران می تواند 80 تا ۹0 میلیون بشکه نفتی که در ذخایرش 
نگهداری می کند و بســیاری از آنها در آســیا قرار دارند را 
بفروشد و همزمان تولید میادین نفتی را افزایش دهد. طبق 
برآورد آژانس بین المللی انرژی، تولید ایران در مدت شش 
ماه ممکن است از حدود ۲.5 میلیون بشکه در روز نفت به 
3.8 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.پاالیشگاهها در 
چین که هفته گذشــته برای نخستین بار در بیش از یک 
سال گذشته آمار واردات ایران را اعالم کردند، احتماال جزء 
نخســتین خریداران صادرات بیشتر ایران خواهند بود. آنها 
همچنین مشتریان اصلی نفت در دوران تحریم های آمریکا 
بوده اند. شــرکت کپلر برآورد کرده اند که فروش خارجی 
میعانات ایران سال میالدی گذشته به طور میانگین حدود 
6۴1 هزار بشــکه در روز بوده است.بانک امریکا اعالم کرد 
صادرات ایران در ســال پس از یــک توافق جامع، حداکثر 
به ۴00 میلیون بشکه می رسد که برای متوازن کردن بازار 
جهانی نفت و ایجاد اشــباع عرضه کافــی خواهد بود. این 

بانک آمریکایی پیش بینی کرده است نفت تا اواسط امسال 
به 1۲0 دالر در هر بشــکه صعود می کند اما در ســه ماهه 
چهارم به دلیل افزایش عرضه ایران، به ۷1 دالر در هر بشکه 

کاهش خواهد یافت.
توافق موقت

صحبتهای زیادی درباره یک توافق موقت به جای احیای 
برجام مطرح می شود که از سوی ایران تکذیب شده است. 
معلوم نیســت در چنین توافقی تحریمهای نفتی تسهیل 
خواهند شد یا خیر. اگر تحت چنین توافقی تحریمها تسهیل 
نشوند، سیگنال مثبتی برای بازارهای نفت خواهد بود. با این 
حال ممکن است از شدت تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه 
خلیج فارس بکاهد.شرکت مشاوره FGE در میان گروهی 
اســت که پیش بینی می کنند ایران حتی تحت یک توافق 
موقتی، امتیــازات قابل توجهی در خصوص صادرات انرژی 
دریافت خواهد کرد. اگر این توافق در سه ماهه دوم حاصل 
شود، فروش نفت ایران تا پایان سال به حدود 1.3 میلیون 

بشکه در روز می رسد.

مذاکرات طوالنی
این مذاکرات که از آوریل سال ۲0۲1 شروع شده است 
به دلیل اختالف نظراتی که وجود دارد، همچنان ادامه پیدا 

کرده و باعث شــده دیپلماتها انتظار داشــته باشند تا چند 
مــاه دیگر هم وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند.هلیما 
کرافت، استراتژیست ارشــد کاالها در شرکت »آر بی سی 
کپیتال مارکتس« اظهار کرد: مسائل زیادی وجود دارند که 

باید حل و فصل شوند.
بانک آمریکایی گلدمن ســاکس پیــش بینی کرده که 
محتمل ترین سناریو این اســت که توافقی تا پایان امسال 
صورت نمی گیرد و ایران تولید نفت خود را در سال ۲0۲3 
افزایــش می دهد و حتی در آن زمان هم به دلیل مســائل 
فنی، بازگشت ایران به بازار جهانی بعید است سریع باشند. 
این بانک آمریکایی پیش بینی کرد قیمت نفت برنت در سه 
ماهه سوم ســال میالدی جاری به 100 دالر در هر بشکه 
افزایش پیدا می کند و میانگین قیمت ســاالنه آن ۹6 دالر 

خواهد بود.
در صورت شکست مذاکرات

تاثیرگذارترین نتیجه برای قیمت نفت، شکست مذاکرات 
وین با خروج ایران یا یکی از قدرتها از مذاکرات خواهد بود.
شکست این مذاکرات ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی در خلیج 
فارس را به دنبال خواهد داشت و بازارها که با نگرانی کاهش 
ظرفیت مازاد تولید جهانی نفت را دنبال می کنند، به چنین 
تحوالتی با افزایش شدید قیمتها واکنش نشان خواهند داد.

روند افزایشی نفت ازسرگرفته شد
قیمت نفت در معامالت روز ســه شــنبه بــازار جهانی 
افزایش یافت و بخشــی از ریزش شــب گذشته را جبران 
کرد.بهای معامالت نفت برنت 60 سنت معادل 0.۷ درصد 
افزایش یافت و به 86 دالر و 8۷ ســنت در هر بشکه رسید 
و بخشــی از کاهش 1.8 درصدی معامالت روز گذشــته را 
جبران کرد.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با ۴5 ســنت معادل 0.5 درصد کاهــش، به 83 دالر و ۷6 
سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه 

۲.۲ درصد کاهش داشت.
قیمتهای نفت هفته گذشته تحت تاثیر دورنمای تشدید 
کمبود عرضه و افزایش تقاضای جهانی، به باالترین رکورد 
در هفت ســال گذشــته صعود کرده بودند.چیوکی چن، 
تحلیلگر ارشــد شرکت »ســانوارد تردینگ« گفت: فضای 
حاکم بر بازار نفت تحت تاثیر تشــدید ریسک ژئوپلیتیکی 
پشتیبانی شده اســت. ما در زمان باال رفتن قیمتها، شاهد 
ســودگیری هســتیم اما تقاضا برای خرید نفت قوی مانده 
زیرا ســرمایه گذاران نگران مختل شدن عرضه در صورت 
وقوع منازعه نظامی میان روسیه و اوکراین هستند.ناتو روز 
دوشنبه اعالم کرد نیروهایش را به وضعیت آماده باش قرار 
داده و کشتی های بیشتر و جنگنده های دیگری را در شرق 

اروپا مستقر می کند. 
این اقدام از سوی مســکو به عنوان هیستری غربی در 
واکنش به استقرار نیروهای روسیه در مرز با اوکراین تقبیح 
شــد. در خاورمیانه یمن روز دوشنبه امارات متحده عربی 
را هدف حمله موشــکی قرار داد که پایگاه محل اســتقرار 
ارتش آمریکا را هدف گرفته بود اما توســط پدافند هوایی 
پاتریوت آمریکا دفع شد.ســاتورو یوشیدا، تحلیلگر کاالی 
شرکت راکوتن سکیوریتیز گفت: ریسک نزولی در بازار نفت 
محــدود خواهد بود زیرا هر گونه وخامت اوضاع در اوکراین 
یا خاورمیانــه باعث صعود قیمتها خواهد شــد. همچنین 
انتظار می رود کمبود عرضه ادامه پیدا کند زیرا اوپک پالس 
قادر به تحقق هدف تولید خود نیســت و سیاست افزایش 
تدریجی عرضه را ادامه می دهد.اوپک پالس به دلیل ناتوانی 
تولیدکنندگان کوچک گروه بــرای افزایش ظرفیت تولید، 
برای افزایش تولید ماهانه به میزان ۴00 هزار بشکه در روز 
به سختی تالش می کند.بر اســاس گزارش رویترز، ذخایر 
پایین تر نفت آمریکا هم از قیمتها حمایت کرده است. ذخایر 
نفت در کاشــینگ اوکالهاما که هاب تحویل معامالت نفت 
آمریکاســت، برای این وقت از سال به پایین ترین سطح از 

سال ۲01۲ رسیده است.

بلومبرگ بررسی کرد

چهار سناریوی تاثیر مذاکرات برجام بر بازار جهانی نفت

مدیــر گــروه بازارهــا و ابزارهای مالی مرکــز پژوهش 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: امیدواریم از طریق بازار 
کریپتوها، مرزهای بازار سرمایه به خارج از کشور توسعه یابد 
و با ایجاد ابزارهای مالی جدید، تنوع بیشــتری در پرتفوی 
سرمایه گذاران به وجود آید.به گزارش سازمان بورس و اوراق 
بهادار، ســخنان »مجید عشــقی«، رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهــادار در هفتمین همایش مالی اســالمی در ارتباط 
با کریپتوها و امکان شناســایی این ماهیــت به عنوان رده 
جدیــدی از دارایی و همچنین اجتناب ناپذیر بودن پذیرش 
آن در آینده نه چندان دور، موضوعی است که توجه بیشتر 
به مقوله کریپتوهــا )رمز دارایی ها یا رمــز ارزها( و امکان 
اســتفاده از این ظرفیت در بازار سرمایه و در راستای منافع 
عمومی بازار سرمایه و متعاقباً منافع اقتصادی کشور را مطرح 
کرده است.در همین راســتا، »میثم حامدی«، مدیر گروه 
بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توســعه و مطالعات 
اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ظرفیت های 
اســتفاده از بازار کریپتوها گفت: چندین سال است که بازار 
کریپتوها مورد توجه ســرمایه گذاران زیادی قرار گرفته و از 

اواسط ســال ۹۹ نیز هم راستا با افت شاخص بورس، شاهد 
کوچ بخشــی از سرمایه ها به این بازار هستیم. در این میان 
پرسش اینجاســت که چگونه می توان این روند را معکوس 
کرد و از سرمایه ها و ظرفیت موجود در بازار کریپتو به منظور 
منافع بازار سرمایه استفاده کرد.وی با اشاره به اینکه بسیاری 
از کارشناســان، تعادل بازار ســهام را در دو مؤلفه برگشت 
اعتماد و همچنین وجود نقدینگی بــرآورد کرده اند، اظهار 
کرد: اعتماد سرمایه گذاران به معنای تمایل سرمایه گذاران 
به مشــارکت در فرصت های ســرمایه گذاری و استفاده از 
کانال های واســطه ای مرتبط با ســرمایه گذاری ها بر اساس 
درک آنها از ریسک و بازده است.حامدی ادامه داد: اعتماد در 
سطح سرمایه گذاران دربرگیرنده دو مؤلفه اصلی خوش بینی 
نسبت به ریســک و بازده مورد انتظار همچون وجود ثبات 
و امکان تصمیم گیری منطقی و همچنین اطمینان نسبت 
بــه وجود حمایت های الزمی همانند حمایت در مقابل انواع 
جرایم از جمله کالهبرداری، دستکاری بازار و ... است. مؤلفه 
دوم مبتنی بر تجربیات اشــخاص شکل می گیرد و عاملی 
است که بر تصمیم سرمایه گذاران در ارتباط با سایر ذی نفعان 

اثرگذار است.به گفته مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز 
پژوهش سازمان بورس، براساس این دو مؤلفه، سرمایه گذار 
در صورتی نسبت به بازار اعتماد خواهد داشت که تصمیمات 
او متأثر از عوامل بنیادین باشــد و ســایر ذی نفعان، فضای 
ثبــات در تصمیم گیری برای او به وجــود آورند.وی با بیان 
اینکــه اعتمادافزایی و جذب نقدینگی یــا همان ورود پول 
به بازار ســرمایه نیز با یکدیگر ارتبــاط دارند، تصریح کرد: 
ســرمایه گذاران در صورتی اقدام به سرمایه گذاری در بازار 
می کنند که نســبت به آن از یک اعتماد نســبی برخوردار 
باشــند. یکی از راهکارهای جذب نقدینگی و اعتمادافزایی 
در بازار سرمایه، جذب سرمایه گذاری های خارجی است. به 
بیان دیگر، منابع جدیدی که قابلیت تزریق به بازار داشــته 
باشد. همچنین، حضور سرمایه گذاران خارجی موجب جلب 
اعتماد ســرمایه گذاران داخلی نیز  می شود.حامدی در ادامه 
برخی از موانع ســرمایه گذاری خارجی را برشمرد و افزود: 
سرمایه گذار خارجی با توجه به محدودیت های موجود برای 
کشور به خصوص محدودیت های مربوط به نقل وانتقال ارز، 
ترس از تحریم و به طور کلی ریســک های سیاسی، ممکن 

است تمایلی برای ســرمایه گذاری در بازار سهام به صورت 
عادی نداشــته باشد. موضوع اصلی در جذب سرمایه گذاری 
خارجی، خروج دالر از چرخه تبادالتی و ایجاد مزیت رقابتی 
برای حضور سرمایه گذار خارجی در بازار کشور است. به نظر 

می رسد این مهم از طریق بازار کریپتوها، امکان پذیر است.
بازار رمز ارزها، آرام گرفت

 بازار رمز ارزها پس از افت شــدید در هفته گذشته، روز 
سه شــنبه آرام گرفت و بیشتر 10 رمز ارز صدرنشین بازار 
با افزایش قیمت مواجه شدند.به گزارش ایرنا، نوسانات بازار 
رمزارزها همچنان ادامه دارد. در حالی که در روزهای گذشته 
بازار به شــدت با افت قیمت مواجه بود دیروز، اندکی ثبات 
یافته و قیمت ها رشد کرده و 6 ارز صدرنشین بازار رمز ارزها 
با افزایش قیمت مواجه شدند.بر اساس رصد بازار رمز ارزها 
)coinmarketcap.com( در ساعت 13 و 30 دقیقه روز 
سه شــنبه،بهای بیت کوین با افزایش ۴.۷0 درصدی نسبت 
بــه روز قبلی به نرخ 36 هزار و 3۷8 دالر معامله شــد. این 
ارز قدیمی و تاثیرگذار بازار رمزارزها در هفته ای که گذشت 

کاهش قیمت 13درصدی را تجربه کرده است.

اگرچــه دولت اعالم کرده کــه ۷60 هزار واحد نهضت 
ملی مسکن به مرحله ی اجرا رســیده و همواره بر اجرای 
تمام این پروژه توسط بخش خصوصی تاکید کرده، بخش 
خصوصی می گوید که هنوز وزارت راه و شهرسازی آن طور 
که باید و شــاید تعاملی با آنها صورت نداده و کارها هنوز 
روی غلتک نیفتاده اســت.به گزارش ایسنا، پروژه جهش 
تولید و تامین مســکن )نهضت ملی مسکن( بعد  از پایان 
نام نویسی بخشی از متاهل ها هم اکنون در مرحله فراخوان 
ثبــت نام افراد مجرد باالی ۲3 ســال قــرار دارد و تا ۲0 
بهمن ماه نام نویسی در ســامانه saman.mrud.ir ادامه 

خواهد  داشت.
آخریــن وضعیت این طرح از تامیــن زمین ۷60 هزار 
واحد و آمادگی پروژه بــرای آغاز عملیات اجرایی حکایت 
دارد. این آمار البته مربوط به اوایل دی ماه اســت. حدود 
530 هــزار واحد از ۷60 هزار واحد، مربوط به پروژه اقدام 
ملی است که با نهضت ملی مسکن ادغام شده است. البته 
طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی ممکن است تمام ۷60 

هزار واحد به مرحله اجرا نرسیده باشد و در مراحل مختلف 
قرار دارد.به طور مثال ممکن است برخی پروژه ها کلنگ زنی 
نشده باشــند ولی آماده کار هستند. مع الوصف ۲10 هزار 
واحد یا کلنگ زنی شده یا آماده کلنگ زنی است. برای 550 
هزار واحد نیز زمین تامین شــده که مسئوالن وزارت راه 
و شهرســازی در اســتانهای مختلف در حال فراهم کردن 
اقدامات آغاز به کار پروژه ها هستند. رستم قاسمی وزیر راه 
و شهرسازی ـ مدتی قبل وعده داد که تا پایان سال جاری 
تعداد واحدهای در حال اجرای نهضت ملی مسکن به 800 
هزار واحد می رســد.اما برای آن که از آخرین روند اجرای 
نهضت ملی مســکن مطلع شــویم با انبوه سازان صحبت 
کردیم که چندان از ســرعت اجرای پروژه و تعاملی که با 

آنها برقرار شده رضایت ندارند.
فرشــید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه ســازان به ایسنا 
گفت: هنوز اشــکاالت فنی ســامانه دریافت تســهیالت 
خودمالکی نهضت ملی مسکن برطرف نشده است. حدود 
یک ماه است که تماس می گیریم و ایرادات فنی سامانه را 

گوشزد می کنیم اما مشکل کماکان باقی است. بسیاری از 
بانک ها برای پرداخت وام های ۲50 تا ۴50 میلیون تومانی 
خودمالکی اعالم آمادگی کرده اند که پیش شــرط آن رفع 

ایرادات سامانه است.
وی مشــکل دیگر را نرخ سود 18 درصد این تسهیالت  
دانست و گفت: با توجه به جهش قیمت مصالح ساختمانی 
و کاهش توان متقاضیان، بازده ســرمایه در بخش مسکن 
آن قدر باال نیست که 18 درصد سود برای تسهیالت نهضت 
ملی مســکن تعیین کرده اند. همین حاال هم درخصوص 
پروژه های بخش خصوصی که از قبل وجود داشت، تحمیل 
هزینه از سوی دستگاه های خدمات رسان مثل شهرداری، 
مالیات، بیمه، نظام مهندســی و غیــره کماکان بر دوش 
ســازندگان ســنگینی می کند و طبیعتا ایــن هزینه ها به 

متقاضی نهایی منتقل خواهد شد.
همچنین محمد مرتضــوی ـ عضو هیات مدیره کانون 
انبوه ســازان ـ با بیان این که تا کنون بیشــتر قراردادهای 
نهضت ملی مســکن با نهادهای عمومی مثل  بنیاد مسکن 

منعقد شده است گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دیگر 
نهادها به دلیل ضرورت زمانی برای سرعت دادن به کارها در 
بخش محدودی از پروژه ورود کرده اند. بعضی از همکاران 
ما نیز در برخی استان ها کارهایی را در پروژه جهش تولید 
و تامین مســکن بر عهده گرفته اند اما برای آن که پروژه به 
طور کامل راه بیفتد نیاز اســت تا با انبوه ســازان به عنوان 
بزرگترین تشکل در حوزه تولید مسکن، تعامل مناسب تری 
صورت گیرد که تا کنون اقدام جدی از ســوی وزارت راه و 

شهرسازی برای همکاری مشاهده نکرده ایم.
وی در عیــن حال، رویکرد دولت ســیزدهم در تبیین 
سیاســت گذاری برای تولید چهار میلیون واحد مسکونی 
ظرف چهار ســال را نگاه صحیحی دانست و گفت: مجلس 
هم به این  سیاســت پاسخ خوبی داد و قانون جهش تولید 
و تامین مسکن را به عنوان مکمل قانون ساماندهی تولید و 
عرضه مسکن به تصویب رساند. امیدواریم در آینده نزدیک 
بــا هم افزایی که بیــن دولت و بخــش خصوصی صورت 

می گیرد روند اجرای طرح وارد فاز جدی تری شود.

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

توسعه مرزهای بازار سرمایه به خارج از کشور با کمک بازار کریپتوها

گالیه انبوه سازان از سرعت پایین پروژه جهش تولید مسکن

نهضت ملی مسکن هنوز روی غلتک نیفتاده است

 معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم کشور 
با اشــاره به وجود 30 هزار واحد تعطیل شــده و راکد 
در کشــور، گفت: احیا و راه اندازی واحدهای تولیدی 
تعطیــل و نیمه تعطیل از جملــه برنامه های دولت در 
نهضت احیا اســت که با اولویــت واحدهای مرتبط با 
اقتصاد روســتا به اجرا در می آید.ســید امیرحســین 
مدنی سه شــنبه، پنجم بهمن ماه، در حاشیه بازدید از 
یک واحد تعطیل شــده رب گوجه فرنگی در مشهد در 
جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بر اســاس آمار اکنون در 
حوزه واحدهای بخش های مختلف معدنی، کشاورزی 
و صنعتی بیش از 30 هزار واحد تعطیل شــده و راکد 
داریم.وی ادامه داد: برخی از این واحدها ممکن اســت 
قابل احیا نباشــند، اما دست کم ۲0 تا ۲5 درصد قابل 
احیا هستند که در قالب نهضت احیا برای بازگرداندن 

آن ها به چرخه تولید تالش می کنیم.
معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم کشور با 
بیان اینکه مساله مهمی که اکنون کشور درگیر آن است 
تعطیلی بخشــی از واحدهای صنعتی است که قابلیت 
احیا و بازگشــت به چرخه تولید را دارند، تصریح کرد: 
بعضی از این واحدها به علت مسائلی که در سال های 
گذشــته هم در بخش های مدیریــت، تحریم و تامین 
مالی وجود داشته دچار چالش هایی شده اند که برخی 
با تامین مالی قابل حل است، بعضی مشکل تامین مالی 

نداشــته و گرفتار پاره ای مشکالت حقوقی هستند که 
بــا یک تدبیر و تصمیم گیری به موقع می توان آن ها را 
بــه چرخه فعالیت بازگرداند و البته شــماری از تولید 
برگرداند و البته حل مشــکل بعضی از این واحدها نیز 
نیازمند اتخاذ تصمیمات فراقوه ای است.وی خاطرنشان 
کرد: برآورد ما این اســت که بیش از 50 درصد از این 
واحدها، مشکالت مالی ندارند و تعطیلی آن ها به دلیل 
بروز مشکالت حقوقی، ساختاری، مدیریتی و تکنولوژی 
اســت که رفع آن احتیاج به اقدام و رسیدگی نهضتی 
دارد.مدنی اضافه کرد: از طریق ستادهای تسهیل و رفع 
موانع تولید که در استان ها تشکیل می شود، تدابیری 
در این خصوص اندیشــیده است و بنای دولت بر این 
اســت که در مسیر احیای واحدهای اقتصادی تعطیل 

شده در سال های اخیر حرکت کند.
به گزارش ایســنا، معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم کشور در ســفر روز سه شنبه پنجم بهمن ماه 
خود به مشــهد یک واحد تولیدی پوشاک در منطقه 
کشف رود  را افتتاح کرد. کل سرمایه گذاری این واحد 
تولیدی 5 میلیارد تومان اســت که 3 میلیارد ریال آن 
از تسهیالت صندوق کارآفرینی امید و از محل اشتغال 
روســتایی پرداخت شــده اســت. با افتتاح این واحد 
تولیدی هم اکنون حدود 80 نفر در این واحد تولیدی 

پوشاک مشغول به کار شده اند. 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، توسعه 
روابط اقتصادی با همســایگان با اســتفاده از ظرفیت 
دریایی و بندری را ضروری دانست و گفت: با نگاه ویژه 
به مقوله ترانزیت کاال بخشــی از نیاز بازار کشــورهای 
شــمالی دریای خــزر را برطــرف می کنیم.به گزارش 
ســازمان بنادر و دریانوردی، »هادی تیزهوش تابان« 
در زمینه ضرورت توســعه روابط تجــاری و اقتصادی 
با کشــورهای همسایه و رویکرد ســازمان بنادر مبنی 
بر اســتفاده از ظرفیت دریایی و بنــدری ایران در این 
راستا، اظهار داشت: کشــور ما از ظرفیت های دریایی 
و بندری بسیار مناســبی برخوردار است و می تواند به 
دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر 
کریدور شمال- جنوب، توسعه روابط تجاری و اقتصادی 
با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حاشیه دریای 
خــزر را تجربه کنــد.وی ادامه داد: در راســتای روابط 
تجاری با کشورهایی نظیر روسیه، جمهوری آذربایجان، 
ترکمنستان، قزاقستان، قزاقستان، ازبکستان و غیره باید 
نقشــه راه تجاری و اقتصادی داشته باشیم، زیرا رقبای 
ما بیکار نخواهند ماند و به طور حتم به دنبال توســعه 
روابط و همکاری های مشترک با کشورهایی هستند که 
ایران می تواند از بازار اقتصادی آنها بهره مند شود.رئیس 
اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به اینکه 
جمعیتی افزون بر 300 میلیون نفر در شــمال دریای 

خزر زندگی می کنند و نباید از وجود چنین بازاری غافل 
شویم، عنوان کرد: نوع نگاه دولت به مقوله ترانزیت کاال 
باید ویژه باشد و در عین حال باید صادرات محور عمل 
کنیم و در راستای تسهیل قوانین صادراتی گام برداریم 
تا این گونه بتوانیم بخشی از نیاز بازار کشورهای شمالی 
دریــای خزر را برطرف کنیم.تیزهوش با بیان اینکه در 
حال حاضر از مسیر دریایی ایران شاهد جابه جایی کاال 
به کشورهای حاشــیه دریای خزر هستیم، گفت: باید 
شاهد فعالیت خطوط منظم کشتیرانی باشیم و در این 
راستا از ظرفیت بخش خصوصی به شکلی مطلوب بهره 
ببریم.وی افزود: ایران از مزیت کوتاه شدن مسیر، کاهش 
هزینــه حمل و نقل و تســریع در جابه جایی کاال برای 
کشورهای همســایه برخوردار است و این امکان وجود 
دارد که ایران به عنوان پل ترانزیتی از مسیر کشورهای 
حاشیه دریایی خزر به خلیج فارس و آب های آزاد عمل 
کند، بنابراین باید از این ظرفیت فوق العاده استراتژیک 
کشور به نحو مطلوب استفاده کنیم.رئیس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و روسیه با اشاره به اینکه رویکرد سازمان 
بنادر و دریانوردی در توسعه همکاری های اقتصادی با 
کشورهای همسایه با استفاده از ظرفیت های دریایی و 
بندری کشور باید مورد حمایت واقع شود، اظهار داشت: 
این نگاه برای اقتصاد ایران سازنده است و موجب پویایی 

اقتصاد ایران خواهد شد.
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