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تداوم افزایش قیمت سکه و طال در بازار تهران
قیمت سکه طرح جدید دیروز )شنبه، ۱۱ تیرماه( با ۲۳۰ هزار تومان افزایش 
قیمت نســبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۹ تیرماه( به ۱۵ میلیون و ۶۳۰ 
هزار تومان رســید. به گزارش ایرنا، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید در ساعت 
۱۴  امروز با ۲۳۰ هزار تومان افزایش قیمت نســبت به روز کاری گذشته به ۱۵ 

میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید.
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان 
معامله شد.  همچنین دیروز نیم سکه هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه 
پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی ســه میلیون و ۱۵۰ تومان 

قیمت خورد.
عــالوه بر این، در بــازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و 
۴۴۲ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان شد.

قیمت اُنس جهانی طال یک هزار و ۸۱۳ دالر و ۵۰ سنت شد.

دپوی 2/5 میلیون تنی اساسی های پرهیاهو
در حال حاضر سهم نهاده های دامی از کاالهای اساسی دپو شده در گمرک 
و بنادر به حدود ۲.۵ میلیون تن معادل ۵۸ درصد می رســد؛ نهاده ها اغلب از 

کاالی پرحاشیه دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ بوده اند.
به گزارش ایسنا، وضعیت موجودی کاالهای اساسی شامل هشت قلم از این 
حکایت دارد که ۴.۳ میلیون تن کاال در انبارها و همچنین شناورهای رسیده 
به بنادر وجود دارد؛ این اقالم شامل گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن 

خام و دانه های روغنی است.
همواره در بین اقالم اساســی وارداتی سهم نهاده های دامی در حد باالتری 
قرار دارد؛ به طوری که عمدتا بیش از ۵۰ درصد این واردات را به خود اختصاص 
می دهد. این در حالی است که در آخرین گزارش تا هفتم تیرماه نیز از حجم 
حدود ۴.۳ میلیون تنی کاالهای موجود در بنادر و شناورها حدود ۲.۵ میلیون 

تن را خوراک دام و طیور شامل ذرت، کنجاله سویا و جو تشکیل می دهد.
براســاس این گزارش از حدود سه میلیون تن کاالیی که در انبارها موجود 
بوده ۱.۸ میلیون تن برای نهاده ها اســت که شامل ۱.۵ میلیون ذرت، ۱۴۵.۲ 

هزار تن جو و ۱۵۰ هزار تن سویا است.
در بین شــناورهایی که به بنادر رسیده و کاال را تخلیه کرده و یا هنوز در 
لنگرگاه قرار دارند نیز باید اشاره کرد که سهم ذرت حدود ۵۰۰ هزار تن، جو 

کمتر از ۷۰ هزار تن و سویا ۱۱۰ هزار تن است.
براین اســاس در مجموع از ۲.۵ میلیون تن نهاده در گمرک و بنادر،   دو 
میلیون تن به ذرت، جو بیش از  ۲۰۰ هزار تن و کنجاله سویا حدود ۲۶۰ هزار 
تــن اختصاص دارد. اما اقالم مربوط به نهاده های دامی که از جمله هفت قلم 
دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ بوده اند، اغلب مورد چالش قرار داشته و گاهی آنقدر 
در گمرک مانده که فاســد شــده اند و یا به هر دلیلی به دست تولیدکنندگان 

نرسیده و انتقاد آنها را به همراه داشته است.
در همین رابطه می توان اشــاره کرد به ماجرای اخیر شرکتی که به عنوان 
وارد کننده نهاده های دامی اقدام به دریافت پول از تولید کنندگان کرده ولی 
نهاده ای در اختیار خریدار قرار نداده اســت. طبق اعالم سازمان بازرسی کل 
کشور، این شــرکت با وجود ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه هیچ نهاده ای وارد 
نکرده و کوتاژها جعلی بوده اســت. گمرک نیز هر گونه ثبت کوتاژ در سامانه 
خود رد کرده و گفته که کوتاژ جعلی در سامانه بازارگاه که در انحصار وزارت 
جهاد قرار دارد ثبت شــده اســت. در مجموع هنوز این جریان شفاف نشده و 

ابهامات واردات با ارز ۴۲۰۰ باقی مانده است.
دولت با توجه به مجوزی که در قانون بودجه امســال از مجلس گرفت، از 
اردیبهشــت ماه نســبت به حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات کاالهای اساسی اقدام 

کرده است و این اقالم با ارز نیمایی وارد خواهند شد.

کاهش خودروهای ناقص سایپا به ۸2۰۰ دستگاه
معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا گفت: خودروهای ناقص در گروه 
ســایپا از ابتدای ســال جاری از موجودی حدود ۴۳ هزار دستگاه به کمتر از 
هشــت هزار و ۲۰۰ دستگاه رسید. »مسعود پروین« در گفت وگو با ایرنا افزود: 
در ســه ماهه ابتدای ســال ۱۴۰۱ با تکمیل حدود ۳۵ هزار دســتگاه، تعداد 

خودروهای ناقص گروه سایپا حدود ۸۰ درصد کاهش یافت
وی گفت: با هدف گذاری انجام شــده توســط گروه سایپا، تا انتهای تیرماه 

همه خودروهای ناقص کف پارکینگ ها کامل و روانه بازار خواهند شد.
معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا خاطرنشان کرد: روند تولید عبور 
مستقیم )تولید محصول کامل و رسانیدن به واحد فروش( حدود ۹۰ درصدی 
در گروه سایپا همچنان ادامه دارد و در تیر به ۹۵ درصد افزایش یافته است.

بــه گزارش ایرنا، در بند )۳( از فرامین هشــت مــاده ای رییس جمهور که 
در ۱۱ اسفندماه پارســال صادر شده بود، تصریح شده است: نسبت به تامین 
قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شــده در انبارهای 
شــرکت های خودروساز به بازار، تا نصاب اســتاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه 

اقدام شود.

ضربه سنگین ایرباس به بوئینگ
ایربــاس یکی از بزرگ ترین معامله یک روزه خــود را با فروش تقریبا ۳۰۰ 
هواپیمــای مســافربری به ارزش بیــش از ۳۷ میلیارد دالر به چهار شــرکت 
هواپیمایی چینی ثبت کرد که برای این سازنده اروپایی در کشمکش با بوئینگ 

برای تسلط بر بزرگترین اقتصاد آسیا، رقابتی بزرگ محسوب می شود. 
به گــزارش بیزنس، خطوط هوایی چین شــرقی ۱۰۰ جــت باریک پیکر 
A۳۲۰neo و ایــر چین ۶۴ جت همچنین شــرکت هواپیمایی شــنژن تابعه 
 آن، ۳۲ فرونــد دیگــر را خریداری می کنند. شــرکت هواپیمایی جنوبی چین
 )China Southern( قبــال اعالم کرده بود که ۹۶ هواپیمای A۳۲۰neo را 

خریداری و هواپیماهای اضافی را اجاره خواهد کرد.
چین، پرجمعیت ترین کشــور جهان، بازاری کلیدی بــرای ایرباس و رقیب 
آمریکایی آن بوئینگ اســت و هر دو برای تقویت حضــور خود در آنجا تالش 
کرده اند. این مجوز خرید در زمان افزایش تنش های سیاسی بین ایاالت متحده 

و چین صادر شده است.
در حالی که سفر در این کشور در بحبوحه محدودیت های مرتبط با کووید، 
کم  شده است، با توجه به ظرفیت محدود تولیدکنندگان، سفارش های جت باید 

سال ها قبل از تاریخ کنونی انجام می شد.
این اطالعیه ها نشــان دهنده اولین سفارش هواپیمای بزرگ چین در حدود 
سه سال گذشته است. بوئینگ در طول تاریخ، شرکت هواپیمایی جنوبی چین 
را به عنوان بزرگترین مشتری خود در این کشور به حساب می آورد. این شرکت 
هواپیمایی در ماه مه بیش از ۱۰۰ فروند جت ۷۳۷ مکس شرکت آمریکایی را از 
برنامه های کوتاه مدت ناوگان خود حذف کرد و دلیل آن عدم اطمینان در مورد 

تحویل اعالم شد.
هواپیماهای شرکت هواپیمای جنوبی چین از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ تحویل 
داده خواهد شد همچنین این اپراتور به طور جداگانه ۱۹ فروند A۳۲۰neo را 
اجــاره خواهد کرد. تحویل به ایــر چین از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ و تحویل به خطوط 

هوایی شنژن از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ خواهد بود.
شرکت هواپیمای جنوبی چین قبال برنامه های خود را برای گسترش سریع 
ناوگان مکس ۷۳۷ خود تشریح کرده بود و در ماه مارس اعالم کرد که ۳۹ فروند 
در سال جاری موعد تحویل دارد و در مجموع ۱۰۳ فروند تا سال ۲۰۲۴ تحویل 
خواهد شد. چین اولین کشوری بود که این هواپیما را پس از سقوط مرگبار در 

اندونزی و اتیوپی زمین گیر کرد.
از زمــان زمین گیر شــدن مکس، ایرباس در به دســت آوردن ســفارش ها 
و ســهم بازار برای جت های باریک پیکر جلوتر از بوئینگ حرکت کرده اســت 
حتی در شرایطی که این هواپیماساز اروپایی در تالش برای افزایش تولید برای 

پاسخگویی به تقاضای فزاینده است.
ماه گذشــته، گیوم فــاوری، مدیر اجرایی ایرباس گفت: تاخیر در رســیدن 
موتورها به این معنی است که ایرباس قادر به تحویل جت های خود نخواهد بود.
ایربــاس برای پاســخگویی به عقب ماندگی رو به رشــد خــود، برنامه های 
 A۳۲۰ بلندپروازانــه ای را برای افزایش تولیــد پرفروش ترین جت های خانواده
خود تا ســال ۲۰۲۵ به ۷۵ فروند در ماه دارد و به نظر می رسد پیشروی خود را 

افزایش دهد.

ویژه 

اکونومیک

خودرو

خبر

مرکز آمار نرخ اقالم خوراکی مناطق شــهری در خردادماه امسال را منتشر 
کرد و براین اســاس روغن نباتی و مایع بیشــترین و گوشت گوسفند کمترین 

افزایش بها را داشتند. 
به گزارش ایرنا، براســاس گــزارش مرکز آمار در گروه نــان و غالت اقالم 
»ماکارونی« با ۵۶.۱ درصد ،»شیرینی خشک« با ۲۷.۶ درصد و »رشته آش« با 

۲۵.۵ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گروه گوشت قرمز، ســفید و فرآورده های آن ها، اقالم »مرغ ماشینی« با 
۳۲.۵ درصد، »گوشــت گاو یا گوساله« با ۱۶.۰ درصد و »گوشت گوسفند«  با 

۷٫۴ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
»روغــن نباتی جامد« با ۲۴۷.۲ درصــد و »روغن مایع« با ۲۳۳٫۸ درصد و 
»پنیر ایرانی پاســتوریزه« با ۵۵٫۷ درصد بیشــترین افزایش قیمت را در گروه 

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن ثبت کردند. 
»خربــزه« با ۳۱,۱ درصد، »هلو« با ۲۲٫۷ درصد در گروه میوه و خشــکبار 
بیشــترین افزایش نرخ و بیشــترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به 

هندوانه با منفی ۲.۴ درصد است. 
در گروه ســبزیجات و حبوبات بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به »هویج فرنگی«  با ۲۸.۵ درصد، »بادمجان« با ۱۳.۸ درصد و »سیب 

زمینی« با ۱۳٫۵ درصد است. 
 »ســس مایونز« بــا ۲۷,۷ درصد و »قنــد« با ۱۸٫۹ درصــد در گروه قند 
و شکر، آشامیدنی ها و ســایر خوراکی ها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه 

قبل است.

روغن پرچم دار افزایش قیمت اقالم خوراکی

وقتی مهمترین منتقد بیژن زنگنه وزیر پیشــین نفت 
در حوزه پاالیش، پس از تغییر دولت، مدیرعامل شــرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران شــود، بدین 
معناســت که باید در انتظار تحوالتی در حوزه پاالیشــگاه 
ســازی باشیم. اما پس از یک ســال، صرفا طرحی بر روی 
کاغذ برای ســاخت یک پاالیشگاه ســیصد هزار بشکه ای 

موجود است.
 به گزارش اخبار نفت، جلیل ســاالری روز چهارشنبه 
گذشــته گفت که کلنگ احداث پتروپاالیشگاه ۳۰۰ هزار 
بشکه ای شهید سلیمانی در بندرعباس در آینده ای نزدیک 
با حضور وزیر نفت به زمین زده می شــود. او البته تاریخی 
بــرای کلنگ زنی ذکر نکرد. ضمن این که ابهامات فراوانی 
در مورد احداث این پاالیشــگاه وجود دارد. ساالری گفت 
که شــرکت ملی پاالیــش و پخش فرآورده هــای نفتی، 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه توسعه انرژی 
تدبیر، شــرکت ســرمایه گذاری اهداف و صندوق توسعه 
ملی ســهامداران پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی را تشکیل 
می دهند. ســاالری همچنیــن گفت این پتروپاالیشــگاه 
نخســتین پروژه ما در حوزه تلفیق پاالیش و پتروشــیمی 
است و هدف از احداث آن ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری 
از خام فروشی در جهت هم سویی با نگاه دولت و پیش بینی 

سند تحول است.

 موضوع احداث پاالیشــگاه برای جلیل ساالری بسیار 
حایز اهمیت است چراکه او همواره زنگنه را به عدم توجه 
به پاالیشــگاه سازی متهم می کرد. او دوم خرداد ماه سال 
گذشــته در گفتگویی گفت: »زنگنه در بدو ورود به وزارت 
نفت در سال ۹۲ افتخار ملی تولید بنزین را سرکوب کرد. 
عملکرد زنگنه و خانم ابتکار در مواجهه با بنزین تولیدی در 
ســال های گذشته ۱۰ میلیارد دالر به کشور خسارت زد.« 
ســاالری یکبار هم در آبان ماه سال ۹۶ در نشست دولت 
در ســایه با حضور سعید جلیلی، مدعی شد مدیریت وقت 
وزارت نفت به توسعه پاالیشگاهی اعتقادی ندارد. البته در 
همان دوره مورد ادعا، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تکمیل 
شــد و ایران در تولید بنزین به خودکفایی رســید؛ آن در 
هم در شرایطی که پاالیشگاه ستاره باید پیش از روی کار 
آمدن دولت روحانی تکمیل و افتتاح می شد. اما حامیان و 
همراهان دولت احمدی نژاد، بعدها فراموش کردند که آن 
پروژه باید پیش از دولت روحانی به بهره برداری می رسید! 
جالب اینجاست که بیژن زنگنه در حالی به بی توجهی 
به پاالیشگاه ســازی متهم می شــد که پاالیشگاه ستاره 
خلیــج فارس هم در آخرین ســال وزارت زنگنه در دولت 
ســیدمحمد خاتمی تصویب شــده بود و مراحل اجرایی 
آن در دولــت بعدی آغاز شــد و قرار بود پروژه در ســال 
۱۳۹۱ به بهره برداری برســد. حتــی روز ۲۴ مهر ۱۳۹۰، 

ضیغمي مدیرعامل وقت پاالیش و پخش در دیدار استاندار 
هرمزگان گفت: ۶۰ درصد کار ساخت پاالیشگاه انجام شده 
و فاز اول پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس تا پایان سال ۹۱ 

افتتاح می شود.
اما نه تنها پروژه در موعد مقرر افتتاح نشد بلکه درصد 
پیشــرفت پروژه هم کمتر از میزان مشخص شده بود. کل 
پیشــرفت پروژه در مرداد ۱۳۹۲ حدود ۶۳ درصد بود اما 
بخش اصلی این پیشــرفت، مربوط بــه آبگیرها و خطوط 
انتقال بود که ۹۸ و نزدیک به صد درصد پیشرفت داشتند 
اما بخش اصلــی پروژه یعنی پاالیشــگاه فقط ۵۷ درصد 
پیشــرفت داشت. بنابراین بار اصلی تکمیل پروژه به دوش 

دولت بعدی افتاد.
حاال مدیران منتقد دولت پیشــین کــه کارنامه قابل 
دفاعی در حوزه پاالیشــگاه سازی ندارند، در صدد احداث 
یک پروژه پتروپاالیشــگاهی بزرگ هســتند که ابهامات 
جدی در مــورد آن وجود دارد. مهمتریــن ابهام در مورد 
این پروژه چگونگی تامین مالی آن اســت. میزان سرمایه 
گذاری موردنیاز بــرای اجرای این پروژه ۹,۵ میلیارد دالر 
در نظر گرفته شــده اســت که تامین آن از داخل کشور 
بســیار دشوار اســت. اصوال تامین مالی پروژه هایی با این 
حجم بدون بهره گیری از ســرمایه گذاری خارجی بسیار 
دشوار اســت. بویژه با توجه به این که در همان سال اول 

باید حداقل یک میلیارد دالر در پروژه هزینه شود و منابع 
آن هم از ابتدا روشن باشد. اما گویا در این مورد هنوز چاره 
ای اندیشیده نشده است.  از سوی دیگر، تحریم نه تنها در 
جــذب منابع مالی برای پروژه مانع ایجاد می کند بلکه در 
مسیر جذب تجهیزات موردنیاز در پروژه بویژه کمپرسورها 
و سایر فناوری ها هم اختالل ایجاد می کند. بویژه در مورد 
این پاالیشــگاه که بر مبنای خوراک نفت سنگین طراحی 

شده و تکنولوژی پیچیده تری نیاز دارد. 
نکته مهم دیگر هم که به نظر می رســد در مکان یابی 
این پروژه مورد توجه قرار نگرفته، مجاورت سه پاالیشگاه 
اســتراتژیک کشــور در یک محدوده اســت: پاالیشــگاه 
بندرعباس، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و پتروپاالیشگاه 
ســردار سلیمانی! آیا این موضوع از منظر پدافند غیرعامل 

مورد توجه قرار گرفته است؟
 طبیعتــا هیچکــس در داخل کشــور مخالف احداث 
پاالیشــگاه ها و تاسیســات جدید نفت و گاز و پتروشیمی 
نیســت. اما مهم این است که نقشه راه کاملی برای پروژه 
وجود داشته باشــد. درحالیکه برای پتروپاالیشگاه سردار 
ســلیمانی، نه زمان آغاز پروژه مشــخص است، نه تکلیف 
تامین مالی آن روشــن شده و نه زمان اتمام آن )که برای 
فاز اول، نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شد( با توجه 

به پروژه های مشابه گذشته، واقع بینانه است.

شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران، تعطیلی پمپ های بنزین در تهران 
در شــب گذشــته و ایجاد بازار سیاه بنزین را 

تکذیب کرد.  
بــه گزارش ایرنا، بعد از آنکه دولت جراحی 
اقتصــادی و عادالنه کردن نظام پرداخت یارانه 
در کشور را آغاز کرد، برخی اخبار در خصوص 
آزادســازی قیمت بنزین در فضای مجازی نیز 
مطرح شــد؛ موضوعی که به ســرعت توسط 
دولــت تکذیب شــد و آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهوری نیز اعــالم کرد که 

بنزنی شامل افزایش قیمت نمی شود.
با ایــن حال از آن زمان تــا کنون هرچند 
روز یکبار دوباره موضوع بنزین در شــبکه های 

اجتماعی مطرح می شــود. یــک روز کمبود 
بنزین در صدر اخبار قرار می گیرد و روز دیگر 
افزایش قیمت تا ۱۸ هــزار تومان در هر لیتر 
عنوان می شــود. اخباری که هر بار با تکذیب 

همراه است و راه به جایی نمی برد.
این بار نیز خبری مبنی بر وضعیت نابسامان 
توزیع سوخت در جایگاه های سوخت رسانی در 
اکثر نقاط کشور در شبکه های اجتماعی دست 

به دست شد.
بر اساس آن، جمعه شب دهم تیر ماه، برخی 
از پمپ بنزین های شهر تهران تعطیل بوده و از 

ارائه بنزین به مردم خودداری کرده اند.
بررســی های ایرنا البته نشــان می دهد که 
هیچ جایگاه ســوختی در تهران تعطیل نشده 

و نیســت و همگی در حال عرضه سوخت به 
مردم هستند.

پس از انتشــار این خبر در فضای مجازی، 
همچنین ایجاد بازار سیاه بنزین را طرح کردند. 
موضوعی که توســط شرکت پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی تکذیب شده است.
بر اساس اعالم شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، پمپ بنزین های تهران 
تعطیل نیستند و بازارسیاهی نیز در این زمینه 

وجود ندارد.
با این حال اگر هموطنان با مراجعه به پمپ 
بنزینی با مشکل دریافت سوخت مواجه شدند 
می تواننــد با شــماره ۰۹۶۲۷ تماس گرفته و 

شکایت خود را اعالم کنند.

از تامین مالی تا مکان یابی و زمان بندی اجرای پروژه

ابهامات جدی درباره پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی

تکذیب تعطیلی پمپ بنزین ها در تهران

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران گفت: آن 
دســته از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که واجد 
شرایط هستند و برای آنها پیامک واریز وجه ارسال شده 
اگر نســبت به تامین آورده اولیه اقدام نکنند نفراتی از 

اولویت های بعدی جایگزین آنها خواهند شد.
خلیل محبت خواه در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
ســهمیه اســتان تهران در طرح نهضت ملی مسکن، 
سالیانه ۱۵۵ هزار واحد است که هیچ مشکلی در بخش 
زمین نداریم. زمین برای دو سال آینده تامین شده و تا 

چهار سال آینده هم تامین خواهد شد.
وی افــزود: تا حدود ۴۵ روز قبل در حال بررســی 
مســائل مربوط به زمیــن در کارگروه و کمیســیون 
بودیم که این مرحله به اتمام رســیده است. هم اکنون 
مشغول تهیه طرح ها و مشاور هستیم. در بعضی مناطق 
پیمانــکاران وارد فعالیت شــده اند. در برخی نقاط هم 
زمیــن در اختیار پیمانکاران قــرار گرفته که به زودی 
کارهای اجرایی شروع می شود. مدیرکل راه و شهرسازی 
استان تهران درباره آن دسته از متقاضیان نهضت ملی 

مســکن در استان تهران که تکلیفشان مشخص نشده 
اســت گفت: به تمام کسانی که واجد شرایط شناخته 
شــده اند پیامک داده ایم تا نســبت به واریز وجه اولیه 
اقــدام کنند. اگر آورده را به موقع واریز نکنند نفراتی از 
اولویت های بعدی جایگزین آنها می شوند. محبت خواه 
تصریح کرد: اگر کســی واجد شــرایط است و برای او 
پیامک ارسال نشده موضوع را از طریق سایت پیگیری 
کند. چنان چه نتیجه نگرفت به اداره راه و شهرســازی 

شهرستان مربوطه برود.
بیش از ۴۰ هزار واحد به مرحله اجرا 

رسیده است
وی درخصوص آخریــن وضعیت پروژه های نهضت 
ملی مسکن در استان تهران گفت: پروژه ها خوب پیش 
می رود. بیش از ۴۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده که 
به زودی چندین پروژه دیگر به این رقم افزوده می شود.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران گفت: در 
اســتان تهران به هر تعداد که متقاضی داشــته باشیم 

واحدهای نهضت ملی مسکن احداث می کنیم. 

بررسی دســتورالعمل اجرایی ودیعه مسکن نشان 
می دهد که تقریبا ۱۰ هــزار میلیارد از منبع ۴۰ هزار 

میلیاردی این تسهیالت به تهرانی ها می رسد.
به گزارش ایسنا، شیوه نامه اجرایی تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن ســه روز پیش ابالغ شد تا شرایط الزم 
متقاضیــان بــرای دریافت این وام در ســال جاری به 

بانک ها برای اجرا اعالم شود.
ســقف این تسهیالت برای ســال جاری در تهران، 
مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان 

است.
همچنین، دوره بازپرداخت این تسهیالت که اعطای 
آن از محل منابع بانکی موضوع ماده )۴( قانون جهش 
تولید مسکن )در سقف کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در 
ســال ۱۴۰۱( انجام خواهد شد، حداکثر ۵ ساله و نرخ 

سود آن نیز ۱۸ درصد است.
کدام بانک ها ودیعه مسکن می دهند؟

بررسی دســتورالعمل اجرایی این تسهیالت نشان 

می دهد که ۲۰ بانک شــامل بانک های مسکن، ملی، 
سپه، پست بانک، صادرات، تجارت، ملت، رفاه کارگران، 
کارآفرین، ســامان، اقتصاد نوین، پارســیان، پاسارگاد، 
سینا، آینده، شهر، گردشگری، ایران زمین، خاورمیانه و 
موسسه اعتباری ملل ملزم به پرداخت تسهیالت کمک 

ودیعه مسکن هستند.
ســهم هر یک از این بانک ها نیز به شرح زیر است 
که بانک مســکن با ســهم ۷۰۰۰ میلیــاردی و بانک 
ایران زمین با ۱۰۰ میلیارد تومان به ترتیب بیشــترین 
و کمترین ســهم در پرداخت کمک ودیعه مســکن را 

خواهند داشت.
عالوه بر این، ســهمیه هر اســتان از کمک ودیعه 
مســکن نیز مشخص شده که براساس آن، تهرانی ها با 
۹۹۹۴ میلیارد تومان و ســمنانی ها با ۱۸۱.۱ میلیارد 
تومان به ترتیب بیشــترین و کمترین ســهم از ودیعه 

مسکن را دارند.
بنابراین، تقریبا ۲۵ درصد از منبع ۴۰ هزار میلیاردی 

ودیعه مسکن متعلق به تهرانی هاست.

آخرین مهلت
 پذیرفته شدگان نهضت ملی مسکن

25 درصد از ودیعه مسکن
 برای تهرانی ها

اوپــک پالس بیش از نیم میلیارد بشــکه از تعهد 
خود برای عرضــه نفت به بازارهای جهان عقب مانده 
و نگرانی ها نســبت به توانایی این گروه برای متوازن 
کردن بازار را تشــدید کرده اســت. به گزارش ایسنا، 
اوپــک و متحدانش در ماه مه ســال ۲۰۲۰ با کاهش 
تولید تاریخی برای متوازن کــردن بازار جهانی نفت 
موافقــت کردند. آمــار کمیته فنی مشــترک اوپک 
پالس نشــان می دهد، از آن زمان این گروه مجموعا 
۵۶۲ میلیون بشــکه کمتر از سطح توافق شده، نفت 
تولید کرده اســت. نرخ پایبندی اوپک پالس به توافق 
محدودیت عرضه، در ماه مه که اعضای این گروه ۲.۷ 
میلیون بشکه در روز کمتر از سقف توافق شده، نفت 

تولید کردند، به ۲۵۶ درصد افزایش یافت.
این گــروه ماه هاســت که تــالش می کند حجم 
تولیــدی که وعده داده اســت را به بازار برســاند اما 
بعضی از اعضای اوپک پالس با مشکالت عدیده ناشی 
از عدم سرمایه گذاری کافی در میادین نفتی جدید و 

اختالالت تولید، روبرو شده اند.
ظرفیت مــازاد تولید به اعضای بزرگ اوپک پالس 
نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی منحصر 

شده است، با این حال مازاد ظرفیت تولید آنها ممکن 
اســت تحت الشــعاع تحریم های غربی علیه صادرات 
نفت روســیه قرار گیرد. اما اکنــون تردیدهای جدی 
درباره میزان عرضه ای وجود دارد که اوپک پالس می 

تواند واقعا افزایش دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، امانوئل مکرون، رئیس 
جمهور فرانسه هفته گذشته در حاشیه اجالس سران 
گروه ۷ به جو بایدن، رئیس آمریکا گفت: شیخ محمد 
بن زایــد، حاکم امــارات متحده عربی گفته اســت 
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی نزدیک به 
حداکثر ظرفیــت تولید خود، نفــت تولید می کنند. 
در واکنــش به این اظهارات، ســهیل المزروعی، وزیر 
انرژی امارات متحده عربی گفت: کشورش نزدیک به 
حداکثر ظرفیت تولید خود بر مبنای ســهمیه ۳.۱۶۸ 
میلیون بشــکه در روز تحت توافق اوپک پالس، نفت 

تولید می کند.
اوپک پالس هفته گذشته افزایش تولید نفت برنامه 
ریزی شــده در اوت به میزان ۶۴۸ هزار بشکه در روز 
را تایید کرد اما از صحبت درباره سیاست نفتی پس از 

سپتامبر، اجتناب کرد.

قیمت نفت در معامالت تحت تاثیر مختل شــدن 
تولید لیبــی و تعطیلی تولید در نــروژ که نگرانی ها 
نســبت به رکود اقتصادی و آســیب دیدن تقاضا را 

تحت الشعاع قرار داد، بیش از دو درصد صعود کرد.
بــه گزارش ایســنا، بهای معامالت نفــت برنت با 
دو دالر و ۶۰ ســنت معــادل ۲.۴ درصد افزایش، در 
۱۱۱ دالر و ۶۳ ســنت در هر بشکه بسته شد. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و 
۶۷ ســنت معادل ۲.۵ درصد افزایش، در ۱۰۸ دالر و 

۴۳ سنت در هر بشکه بسته شد.
به دلیل تعطیــالت چهارم ژوئیــه آمریکا، حجم 
معامالت نفت برنت و وســت تگــزاس اینترمدیت به 
ترتیــب ۷۷ درصد و ۷۰ درصــد حجم معامالت روز 
قبل بود. نفت برنت برای کل هفته ۱.۳ درصد کاهش 
پیدا کرد در حالی که وســت تگزاس اینترمدیت ۰.۸ 
درصــد افزایش داشــت. هر دو شــاخص در ژوئن با 
کاهش ماهانه روبرو شدند که نخستین کاهش ماهانه 

از نوامبر بود.
قیمتها روز جمعه با وجود انتشار آماری که نشان 
داد فعالیت تولیدی آمریکا در ژوئن، بســیار بیشــتر 

از حد انتظار آهسته شــده است و به شواهد موجود 
از کندی رشــد اقتصاد این کشور همزمان با تحکیم 

سیاست پولی، اضافه شد، افزایش پیدا کرد.
ذخایر اندک نفت و سوخت، کمک کرده است بازار 
نفت با وجود افت بازارهای سهام و صعود ارزش دالر 

آمریکا، حمایت شود.
جیم ریتربوش، رئیس شرکت ریتربوش و همکاران 
در یادداشــتی نوشت: توانایی بازار برای رشد قوی در 
معامالت روز جمعه با وجود رشــد چشــمگیر ارزش 
دالر و افت بازارهای ســهام، نشان می دهد بعضی در 

بازار به محدودیت عرضه متمرکز شده اند.
اعتصاب برنامه ریزی شــده کارکنــان نفت و گاز 
نروژ در پنجم ژوئیه می تواند تولید نفت این کشــور 
را حدود هشــت درصد معادل ۳۲۰ هزار بشــکه در 
روز کاهش دهد مگر این که توافق لحظه آخر درباره 

درخواستهای دستمزد حاصل شود.
شــرکت ملی نفت لیبی پنج شنبه گذشته در دو 
بندر و میدان نفتی الفیل، وضعیت فورس ماژور اعالم 
کــرد و وضعیت فورس ماژور بنــادر بریقه و زیتونیه 

همچنان به قوت خود باقی است.

افزایش قیمت جهانی نفتناکامی نیم میلیارد بشکه ای اوپک پالس


