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ریزش قیمت نفت متوقف شد
قیمت نفت پس از این که به پایین ترین رکورد ۹ ماه اخیر سقوط کرد، در 
معامالت روز سه شنبه تحت تاثیر احتمال کاهش تولید اوپک پالس، اندکی 
بهبود یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در نوامبر، 
با ۶۵ سنت معادل ۰.۷۷ درصد افزایش، به ۸۴ دالر و ۷۱ سنت در هر بشکه 
رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در نوامبر، 
با ۶۴ ســنت افزایش، به ۷۷ دالر و ۳۵ ســنت در هر بشکه رسید.در دو روز 
معامله گذشــته، بهای نفت برنت ۷.۱ درصد و وست تگزاس اینترمدیت ۸.۱ 
درصد تحت فشــار افزایش ارزش دالر آمریکا، ریزش کرده است. قوی شدن 
دالر، خرید نفت که به این ارز قیمت گذاری می شود را برای خریدارانی که از 
ارزهای دیگر استفاده می کنند، گرانتر می کند.عقب نشینی دالر در معامالت 
روز جاری، از فشــار کاهشی بر قیمت ها در بازار نفت کاست. شاخص دالر از 
باالترین رکورد ۲۰ ســاله که روز گذشته به آن صعود کرده بود، اندکی عقب 
نشست.مقامات تولیدکنندگان بزرگ نفت در روزهای اخیر با اشاره به این که 
ممکن اســت برای ثبات قیمت ها، اقدام کنند، واکنش نشان داده اند.احسان 
عبدالجبار، وزیر نفت عراق روز دوشنبه گفت: اوپک و متحدانش شامل روسیه، 
در حال رصد وضعیت قیمت نفت هستند و می خواهند توازن بازارها را حفظ 
کنند. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیون دولتی عراق گفت: ما افزایش شدید 
قیمت های نفت یا فروپاشــی آنها را نمی خواهیم.تحلیلگران می گویند ریزش 
بیشتر قیمت ها در بازارهای نفت ممکن است باعث شود اوپک پالس از طریق 
کاهش تولید برای پشتیبانی از قیمت ها اقدام کند.تحلیلگران موسسه »آی ان 
جی اکونومیکس« در یادداشتی نوشتند: اگر قرار است این کاهش را مشاهده 
کنیم، باید بیشــتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز باشد که در دیدار قبلی وزیران 
اوپک پالس تصویب شد تا تاثیر معناداری روی بازار بگذارد.اوپک پالس پس 
از اجرای داوطلبانه کاهش تولید در سال ۲۰۲۰ که در واکنش به نابودی تقاضا 
در اوج بحران کووید ۱۹ انجام شــد، امسال تولیدش را افزایش داده است. با 
این حال، این گروه در ماه های اخیر نتوانســته است افزایش تولید را به طور 
کامل محقق کند و این امر، تاثیر اعالم کاهش تولید را ضعیف کرده اســت.
اختالالت مربوط به جنگ روســیه و اوکراین هم به التهاب بازار اضافه کرده 
است به خصوص که هنوز شفافیتی درباره مکانیزم سقف قیمت اتحادیه اروپا 
 ANZ برای صادرات نفت روســیه، وجود ندارد.به گفته تحلیلگران شــرکت
Research، قبرس و مجارستان در میان کشورهایی هستند که مخالفتشان 
با این پیشــنهاد را اعالم کرده اند. انتظار می رفــت توافق در این زمینه هفته 
جاری حاصل شــود اما اکنون چنین توافقی بعید به نظر می رســد.بر اساس 
گــزارش رویترز، در این بین، ورود طوفان ایان باعث شــد بریتیش پترولیوم 
و شــورون روز دوشنبه تولید سکوهای نفتی فراساحلی در خلیج مکزیکو که 
بزرگترین منطقه تولید فراساحلی آمریکاست را متوقف کنند. این طوفان در 
منطقه کارائیب اســت و پیش بینی می شــود تا دو روز آینده، به یک طوفان 

عظیم تبدیل شود.

تولید انواع خودروها افزایشی شد
طبق آمار اعالم شــده توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در 
پنج ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در مجموع تولید 
انواع خودروها بین ۵.۷ تا ۱۴۷.۱ درصد رشد یافته؛ در حالی که تولید سواری 
کمترین میزان رشد را داشته، تولید اتوبوس، مینی بوس  و ون بیشترین رشد 

را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایســنا، در حالی که آخرین آمار و گزارش ارائه شــده از سوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت از وضعیت شــاخص های صنعت، معدن و 
تجارت متعلق به یکســاله ۱۴۰۰ بود، در نهایــت وزارت صمت آمار  ۵ ماهه 
حوزه صنعت، معدن و تجارت کشــور را منتشــر کرد.طبق آمارهای وزارت 
صمت، در پنج ماهه نخســت سال جاری، خودروســازان داخلی ۳۶۹ هزار و 
۶۰۰ دســتگاه خودرو از انواع سواری ها تولید کرده اند که در مقایسه با ۳۴۹ 
هزار و ۷۰۰ دستگاه تولیدی در پنج ماه ابتدایی سال گذشته، تنها ۵.۷ درصد 
افزایش یافته که کمترین میزان افزایش تولید انواع خودروها در این مقایسه 

آماری است.
در مقابل طی مدت مذکور ســال جاری بیشــترین درصد افزایش تولید 
متعلق به سنگین های مسافربری  ) اتوبوس، مینی بوس  و ون( است که از ۷۶۳ 
دســتگاه در پنج ماهه ۱۴۰۰ به ۱۸۸۵ دســتگاه در مدت مشابه سال جاری 
رســیده و رشــد ۱۴۷.۱ درصدی را ثبت کرده است.تولید وانت ها نیز در این 
مدت به ۴۰ هزار و ۳۲۴ دستگاه رسیده که نسبت به ۲۷ هزار و ۱۰۸ دستگاه 
تولیدی در پنج ماهه سال گذشته، ۴۸.۸ درصدی بیشتر است.تعداد تراکتور 
تولیدی در پنج ماهه امسال با رشــد ۵۳.۴ درصدی نسبت به آمار تولید آن 
در مدت مشابه سال گذشته به ۱۲ هزار و ۸۹۲ دستگاه رسیده است. این در 
حالیســت که در پنج ماهه ۱۴۰۰ قریب به ۸۴۰۶ دســتگاه تراکتور به تولید 

رسیده بود.
گفتنی اســت که بر اســاس آمار وزارت صمت، در پنج ماهه امسال ۱۰۶ 
هزار و ۱۰۰ تن الستیک خودرو در کشور تولید شده که نسبت به ۱۰۵ هزار 
و ۶۰۰ تن تولیدی در پنج ماهه ســال گذشــته، ۰.۵ درصد بیشتر است.در 
حقیقت بررسی نقطه  به  نقطه آمار تولید و فروش خودروسازان در هر ماه نشان 
می دهد که در حال حاضر خودروســازان در اکثر خودروها بیش از آنکه تولید 
کنند، می فروشند؛ این بدان معناست که خودروسازان بیشتر در مسیر تکمیل 
ناقص های ماه ها و ســال گذشته خود هستند که ماه به ماه هم کمتر می شود، 
اما چون آمار تولید افزایشی نبوده و از تعداد خودروهای کف هم به مرور کاسته 

می شود، فاصله قابل توجهی در آمار فروش ایجاد نمی شود.

سقوط درآمد استخراج بیت کوین
 به قعر دو ساله

درآمد جهانی اســتخراج بیت کوین در بحبوحه زمســتان رمزارز و بحران 
انرژی جهانی، به ۱۷.۲ میلیون دالر در روز کاهش پیدا کرده است.به گزارش 
ایســنا، آمار وب ســایت بالک چین دات کام نشــان می دهد درآمد جهانی 
اســتخراج بیت کوین حدود ۷۲ درصد در مقایسه با نوامبر سال گذشته که 
ماینرها روزانه ۶۲ میلیون دالر درآمد داشــتند، کاهش پیدا کرده اســت.جو 
برنت، تحلیلگر ارشــد شرکت »بالک ِور سولوشــنز« در این باره اظهار کرد: 
ماینرهای بیت کوین همزمان با ریزش قیمت بیت کوین، دشــواری استخراج 
و افزایش قیمتهای انرژی، همچنان شاهد کاهش میزان سودشان هستند.این 
امر بعضی از بازیگرانی که دستگاه های استخراج گران بها خریده بودند و روی 
افزایش قیمت بیت کوین برای جبران سرمایه گذاری خود حساب کرده بودند 

را تحت فشار قرار داده است.
 بیت کوین حدود ۱۹ هزار دالر معامله می شود و از ماه اوت نتوانسته است 
به باالی ســقف ۲۵ هزار دالر صعود کند، چه رسد به این که بتواند دوباره به 
رکورد ۶۹ هزار دالر نوامبر بازگردد.همزمان، با ورود ماینرهای بیشتر به عرصه 
استخراج رمزارز، فرآیند حل پازل ها برای استخراج بیت کوین، دشوارتر شده 
است که به معنای صرف نیروی رایانشی بیشتر و هزینه های فعالیت باالتر، به 
خصوص برای کسانی اســت که قراردادهای بلندمدت خرید برق ندارند.سود 
ماینرهــای بیت کوین برای یک تراهش در ثانیه نیروی رایانش، از ژوییه بین 
۰.۱۱۹ دالر تا ۰.۰۷۰ دالر در روز بوده است که کمتر از ۰.۴۵ دالر در نوامبر 
گذشته و پایین ترین میزان در دو سال گذشته است.این وضعیت ممکن است 
به همین منوال بماند. شاخص هش ریت لوکسور که پتانسیل درآمد استخراج 
را اندازه می گیرد، از ابتدای ســال میالدی جــاری تاکنون، حدود ۷۰ درصد 

کاهش پیدا کرده است.
این وضعیت برای استخراج کنندگان بیت کوین دردناک بوده است. ارزش 
سهام »ماراتون دیجیتال«، »رایوت بالک چین« و »والکری بیت کوین ماینرز 
ئی تی اف« امسال بیش از ۶۰ درصد سقوط کرده و اپراتور دیتاسنتر استخراج 
رمزارز »کامپیوت نورت« هفته گذشــته اعالم ورشکستگی کرد.با این حال، 
اســتخراج بیت کوین زمان طوالنی پیش رو دارد. انتظار می رود آخرین بیت 
کوین در سال ۲۱۴۰ استخراج شود که بیش از یک قرن دیگر است و در این 
فاصله، بعضی مترصد فرصت در فضای رکود خواهند بود.مدیرعامل شــرکت 
ســازماینینگ که به دنبال راه اندازی فعالیت اســتخراج با استفاده از نیروی 
تجدیدپذیر است، می گوید تجهیزات استخراج که ابتدای امسال ۱۰ هزار دالر 
بودند را اکنون می توان ۵۰ تا ۷۵ درصد ارزان تر تهیه کرد.بر اســاس گزارش 
رویترز، در واقع، کاهش خرید تجهیزات توســط ماینرها، سازندگان را مجبور 

کرده است قیمت ها را کاهش دهند.

بازار انرژی

خودرو

ارز دیجیتال 

در سال جاری به طور محسوسی از شتاب 
رشد بازار مسکن در تهران و کل کشور کاسته 
شــده است؛ آمار نشان می دهد که تورم ملکی 
در پایتخت از ۹۴ درصد در اســفند ۱۳۹۹ به 
۱۶ درصد در پایان ســال گذشته و ۳۸ درصد 
در مرداد سال جاری رســیده که بخش قابل 
توجهی از این رشد در شــش ماه اخیر اتفاق 
افتاده اســت.به گزارش ایسنا، بازار مسکن کل 
کشور پس از ثبات نســبی طی سال گذشته 
در سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر تحرک این بازار در 
پایتخت قرار گرفته، هرچند رشد شش ماهه و 
ســالیانه آن به ترتیب ۵.۲ درصد و ۵.۴ درصد 
کمتر از تهران بود. بررســی ها نشان می دهد 
تورم مسکن در شش ماهه ابتدای سال جاری 
در شهر تهران ۲۲.۲ درصد و در کل کشور ۱۷ 
درصد بوده است.تورم نقطه به نقطه سالیانه در 
شهر تهران نیز ۳۸ درصد و در کل کشور ۳۲.۶ 
درصد به ثبت رســید. این نشان دهنده شتاب 
تورم مســکن در تهران طی شش ماهه اخیر 
است. شش ماهه دوم سال گذشته قیمت خانه 
در تهران به طور متوسط ۱۰.۷ درصد افزایش 
یافت؛ در حالی که در نیمه اول امسال این عدد 
به ۲۲.۲ درصد رسید.سال گذشته بازار مسکن 
در شهر تهران تحت تاثیر انتخابات و انتظارات 
کاهشی در ثبات قرار داشت. رشد سالیانه قیمت 
مســکن پایتخت در پایان سال گذشته به ۱۶ 
درصد رسید که کمترین مقدار از سال ۱۳۹۷ 
به بعد بود. مضافا اینکه ۶.۲ درصد از این عدد 
فقط در ماه اســفند اتفاق افتاد که از تحرکات 
سنتی این بازار در پایان سال و آغاز انتظارات 
افزایشی حکایت داشــت.آمار گویای آن است 
که رشــد نقطه به نقطه سالیانه قیمت مسکن 
در شهر تهران طی سالهای ۱۳۹۷ تا۱۴۰۰ به 
ترتیب ۸۵ درصد، ۴۴ درصد، ۹۴ درصد و ۱۶ 
درصد بوده است. مرداد امسال این عدد به ۳۸ 
درصد رسید. از ابتدای ســال جاری نیز تورم 

ماهیانه مسکن در تهران در فروردین به منفی 
۲.۴ درصد، اردیبهشت ۶.۱ درصد، خرداد ۸.۴ 
درصــد، تیر ۵.۸ درصد، مــرداد ۲.۵ درصد و 
طبق آمار غیررسمی در شهریور به ۱.۸ درصد 
رســیده است.اگرچه از نوســانات بازار مسکن 
شهر تهران در مقایســه با سال ۱۳۹۹ که در 
مقاطعی قله رشد ۱۰۰ درصدی رشد سالیانه 
را لمس کرد، تا حد زیادی کاســته شده، بازار 
مســکن در مقایسه با سال گذشته دچار رکود 
تورمی شده است.طی یک سال گذشته منتهی 
به مرداد امســال قیمت مسکن در تهران ۳۸ 
درصد رشــد داشته که ۲۹ درصد آن در شش 
ماه گذشــته اتفاق افتاده است. در واقع شتاب 
تورم خانه در پایتخت از اســفند سال گذشته 
که به یکباره بــازار با افزایش ۶.۲ درصدی در 

مقایســه با بهمن مواجه شد، افزایش یافته اما 
بــه تدریج از تیرماه روند نزولی به خود گرفت.
در کل کشور اما آمار و ارقام، ریزنوسانات شش 
ماهه اخیر را به تصویر می کشــد. از فروردین 
تا شهریور سال جاری قیمت مسکن در ایران 
به ترتیب ۲.۱ درصد، ۲.۵ درصد، ۲.۳ درصد، 
۳.۸ درصد، ۲.۸ درصــد و ۳.۵ درصد افزایش 
یافت. تورم شــش ماهه مســکن در ایران ۱۷ 
درصد و سالیانه ۳۲.۶ درصد بوده است. اعداد 
و ارقام گویای آن اســت که در ماههای خرداد 
و شــهریور امسال بازار رشد بیشتری را تجربه 
کرده است.طبق آمار بانک مرکزی در مردادماه 
۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به 
۴۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رســیده 
است. آمار غیررســمی از افزایش ۱.۸ درصدی 

قیمت در شهریورماه حکایت دارد. در صورتی 
که این رقم صحیح باشد بازار ملک در پایتخت 
به کمترین میزان رشــد خود از فروردین ماه 
سال جاری تا کنون رســیده است.با توجه به 
رفتار بازار مســکن در ســال های گذشته که 
معموال در ماههای مهــر تا دی، بازار در ثبات 
نسبی قرار می گیرد انتظار می رود در چهار ماه 
مذکــور از تورم ملکی در تهران و کل کشــور 

کاسته شود.
خانههایاجارهای

راهکارموقتبرایمسکنکارگران
به اعتقاد یک مقــام کارگری، راه خانه دار 
شــدن کارگران تعاونی های مسکن است که با 
قیمت تمام شــده پایین مســکن را ساخته و 
تحویل می دهند، در غیر این صورت حتی اگر 

زمین رایگان هم به کارگران بدهیم نمی توانند 
خانه بســازند.فتح اهلل بیات ـ در گفت وگو با 
ایسنا، درباره حل مشکل مسکن و اجاره بهای 
کارگران با طرح خانه های اجاره ای، گفت: این 
طرح می تواند به عنوان یک راهکار کمک حال 
کارگران باشــد ولی مقطعی و به شــکل یک 
مسکن موقتی می تواند مشکل مسکن کارگران 

را حل کند.
وی افــزود: درمان اصلی مســکن کارگران 
بحث خانه دار شــدن آنها اســت. امروز با این 
حقوق و دستمزدی که کارگران دارند اگر سالها 
تالش کنند و از حقوقشــان پــس انداز کنند 
نمی تواننــد صاحبخانه شــوند.رئیس اتحادیه 
کارگران قراردادی و پیمانــی درباره واگذاری 
زمین رایگان به کارگران برای ساخت مسکن 
نیز گفت: دولت طرح هــای مختلفی را دنبال 
می کند که یکــی از آنها بحث واگذاری زمین 
به اشخاص است تا خودشان بسازند ولی کارگر 
چطور می خواهد مســکن بســازد نه دریافتی 
باالیی دارد نه قدرت اینکه اقســاط وام مسکن 
را بپردازد.بیات افزود: بارها اعالم کردیم که راه 
خانه دار شــدن کارگران تعاونی های مســکن 
اســت که با قیمت تمام شده پایین مسکن را 
ساخته و تحویل می دهند. در غیر این صورت 
حتی اگر زمین رایگان هم به کارگران بدهیم 
نمی توانند خانه بسازند.به گفته وی در شرایطی 
که همه ســاله با افزایش تورم و هزینه مصالح 
ساختمانی روبه رو هستیم کارگر امکان ساخت 
خانه را ندارد و خانه دار شدن برای او تبدیل به 
یک رویا شده است.این مقام کارگری در پایان 
گفت: طرح هایی که در راستای خانه دار شدن 
و حل مســکن کارگران ارائه می شود موقتی 
اســت و باید کار کارشناســی روی آن صورت 
گیرد و این مشکل به طور ریشه ای حل شود. 
اگر کارگر حقوق و دستمزد مکفی داشته باشد 

می تواند وام بگیرد و قسط وام را بپردازد.

رفتار بازار مسکن از سال ۹۷ تا امروز

رشد چشمگیر قیمت مسکن در سال های اخیر

به دلیل وقوع خشکسالی پیاپی و کاهش بارندگی ها، سال 
آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در تهران با کســری مخزن ۸۹ میلیون 
متر مکعبی نسبت به سال آبی قبل پایان یافت و سال آبی 
جدیــد با مجموع ذخایر آبی ۴۱۱ میلیون متر مکعبی آغاز 
شد که گویای اوضاع نامناسب منابع آبی برای تهران است.
به گزارش ایسنا، کارنامه سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در حالی 
بسته می شود که میزان بارش های استان تهران در مقایسه 
با متوســط بلند مدت با کاهــش ۲۶ درصدی مواجه بوده 
و ورودی آب بــه مخازن ســدهای تهران را نیز تحت تأثیر 
قرار داده است. مقایســه میزان بارش ها در حوزه عملکرد 
اســتان بیانگر کاهش ۲۵ درصدی نزوالت جوی سال آبی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ نســبت به ۲۷۵.۶ میلیمتر بارش سال آبی 
۱۴۰۰-۱۳۹۹ است، همین امر با توجه به عدم بارش برف 
و نبود پوشش برفی مناسب در حوضه آبریز سدهای تأمین 

کننده آب شرب کالنشــهرهای تهران و کرج در زمستان 
ســال ۱۴۰۰ موجب شــد که برف موجود در حوضه آبریز 
سدها نیز به تدریج ذوب شده و شاهد رواناب و سیالب های 

ناشی از ذوب برف نباشیم.
اکنــون میزان ورودی آب به مخازن ســدهای پنج گانه 
تهران با کاهش ۱۶ درصدی نســبت به ســال آبی گذشته 
مواجه بوده و  در آســتانه فصل پاییز و شــروع ســال آبی 
جدیــد، با ۴۱۱ میلیون متر مکعب ذخیره آبی و کســری 
۸۹ میلیون مترمکعبی نسبت به ســال گذشته وارد سال 
آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می شــویم، همچنین حجم ذخیره آبی 
در مخازن سدهای امیرکبیر و طالقان در سامانه غرب ۲۸۱ 
میلیون متر مکعب بوده و در مقایسه با مخزن نرمال انتهای 
شهریور کمبود ۱۸۳ میلیون متر مکعبی و در سامانه شرق 
سدهای لتیان، الر و ماملو با حجم ذخیره ۱۳۳  میلیون متر 

مکعبی کاهش ۲۷۵ میلیون متر مکعبی نســبت به مخزن 
نرمال انتهای شهریور مواجه شده اند.از سوی دیگر با توجه 
به پیش بینی های ســازمان هواشناسی مبنی بر بارش های 
کمتــر از نرمال در مهر و آبان ماه ســال جاری، در صورت 
تداوم خشکســالی حاکم در کشور و حوضه آبریز سدهای 
تحت پوشــش و روند نزولی آب ورودی به مخازن سدهای 
تحت پوشــش، سال ســختی را به لحاظ تأمین مطمئن و 
پایدار آب رقم زده است، آنطور که بهزاد پارسا - مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای تهــران - نیز اعالم کــرده یکی از 
راهکارهای مؤثر در برون رفت از بحران خشکسالی و بهره 
بــرداری بهینه از منابع آبی محدود در اختیار و کاهش آثار 
سوء و تبعات ناشی از کم آبی، پایبندی به الگوی مصرف و 
ادامه همراهی تمامی همشهریان است.وی همچنین با اشاره 
به تاثیر ســامانه بارشی مانســون در مردادماه سال جاری 

گفت: این ســامانه بارشی در مجموع موجب شد که ۱۸.۴ 
میلیون متر مکعب به ذخایر آبی سدهای تامین کننده آب 
اســتان تهران افزوده شود که این میزان به اندازه مصرف ۵ 
روز شــهر تهران بوده است.در روزهای اخیر نیز شرکت آب 
و فاضالب اســتان تهران در اطالعیه ای ضمن درخواست از 
مشترکان برای کاهش مصرف اعالم کرد: بنا بر گزارش های 
سازمان هواشناســی، میزان بارش ها در مهر و آبان امسال 
کاهش محسوسی نســبت به میانگین بلندمدت دارد و با 
توجه به این که بخش اعظم نیاز آبی تهران از منابع ســدها 
تامین می شود، این کمبود بارش می تواند تهران را با کمبود 
جدی آب مواجه کند و این در حالی  است که حجم سدهای 
پنج گانه تامین کننده آب تهران به علت بروز خشکسالی های 
پیاپی با کسری بیش از ۵۰ درصد نسبت به بلندمدت روبرو 

است.

یک کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه مسئوالن 
اقتصادی به شــدت فرایند شکل گیری ایجاد فضای مثبت 
در بــورس را تحت کنترل دارند تا فضای ســال ۹۹ ایجاد 
نشود، گفت: در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان 
پول از بازار سرمایه خارج شد.فردین آقابزرگی در گفت وگو 
با ایلنا درباره جاماندگی بازار ســرمایه از بازدهی بازارهای 
موازی اظهار داشــت: تجربه نشان داده بازار سرمایه با یک 
فاصلــه زمانی معقــول هم جهت با ســایر بازارهای موازی 
حرکت می کند، به ویژه در شــرایطی که یک دوره اصالح 
قابل توجهی از سال ۹۹ در حال سپری شدن است. بنابراین 
این انتظار که بازار سرمایه خود را با بازارهای موازی تطبیق 
دهد کامال منطقی و توجیه پذیر اســت.وی ادامه داد: البته 
باید به این نکته توجه داشــته باشــیم که بازه زمانی ۳ تا 
۵ ســاله اخیر یعنی در ســال های ۹۸ و ۹۹ بورس به طور 
مجموع ۳۵۰ درصد رشــد را تجربــه کرد و در همان دوره 

ســوال این بود که چرا در شرایطی که اقتصاد کشور راکد 
اســت اما بازار ســرمایه رشــد می کند و همان دوره بازار 
سرمایه نسبت به سایر بازارها تا حدودی رشد داشت.   این 
کارشناس بازار ســرمایه تاکید کرد: اما علی رغم بازدهی و 
رشــد ۳۵۰ درصد آن دوره، کماکان بازدهی بازار سرمایه 
نسبت به بازارهای موازی مانند مسکن ارز یا کاالی مصرفی  
کمتر است.آقابزرگی با اشــاره به دلیل عقب ماندگی بازار 
سرمایه از حرکت متناسب با بازدهی سایر بازارهای موازی 
گفت: دلیل این شــرایط بازار ســرمایه به  فضای سال ۹۹ 
که همه به قصد ســفته بازی وارد باز شــدند، برمی گردد. 
معتقدم مسئوالن اقتصادی اعم از مسئوالن بورس و ارکان 

بورس به شــدت فرایند شکل گیری ایجاد فضای مثبت در 
بورس را تحت کنترل دارند تا فضای سال ۹۹ ایجاد نشود. 
مصداق تحت بازار هم عملکرد بورس در دوماه ابتدایی سال 
۱۴۰۱ است که در این شــاخص کل ۱۶ درصد بازدهی و 
شــاخص هم وزن هم بازدهی ۳۰ درصدی را کســب کرد 
که این اعداد و ارقام نســبت به ســال گذشته که شاخص 
کل حدود ۴ درصد رشد و شــاخص هم وزن ۲۰ درصدی 
بازدهی منفی داشــت، این میزان بازدهی قابل قبول بود.
وی ادامه داد: در ادامه رشــد شــاخص کل و شاخص هم 
وزن، بالفاصله از طریق انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق، 
حذف عرضه اولیه برای کدهای بورسی اشخاص حقیقی و 

با اعمال روش ها و سیستم هایی که ادامه رشد بازار را تحت 
کنترل داشــتند، جلوی این رشد گرفته شد.این کارشناس 
بازار سرمایه افزود: در همین دوره درباره شرایط بازار، برخی 
از مســئوالن مدعی شــدند متغیرهای جهانی اقتصادی و  
کاهش قیمت کامودیتی ها باعث ریزش شاخص شده حال 
اینکه جنگ روســیه و اوکراین بهمن ماه سال گذشته رخ 
داد اما به گفته مسئوالن بازار ســرمایه ایران خردادماه به 
این رویداد واکنش نشــان داده در حالی که در همین دوره 
قیمت نفت هم رو به افزایش بوده اســت.آقابزرگی گفت: به 
طور قطع شرایط بورس بی ارتباط با متغیرهای کالن نیست 
اما وزن مهم در این شرایط آن اراده ای است که معتقد است 
سهامداران خرد که برای سفته بازی وارد بازار شدند با این 
شرایط خسته می شــوند و بازار را رها می کنند کما اینکه 
همیــن اتفاق هم افتاد و در ســال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵ هزار 

میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد.

مدیرعامل شــرکت بهین پاالیش نفت قشم با اشاره به 
احداث پاالیشــگاه ۶۰ هزار بشــکه ای میعانات گازی در 
جزیره قشم تا ۳ سال آینده، گفت: با احداث این پاالیشگاه 
روزانه ۶ میلیون لیتر و در ســال ۲ میلیارد لیتر به ظرفیت 
تولید بنزین کشــور افزوده خواهد شد.به گزارش ایرنا، فاز 
نخســت پاالیشــگاه نفت سنگین پاســارگاد قشم که کار 
اجرایی آن از ســال ۹۴ آغاز شــده بود، در سال گذشته با 
حضــور رئیس جمهوری آغاز به کار کرد. پاالیشــگاهی که 
روزانه ۳۵ هزار بشکه از نفت خام سنگین میادین »سروش« 
و »نــوروز« را به عنوان خوراک دریافت کــرده و آن را به 
محصوالتی با ارزش افزوده بیشــتر تبدیل و صادر می کند. 
تا پیش از بهره برداری از این پاالیشــگاه، نفت خام میادین 
ســروش و نوروز به همان شــکل صادر می شد که مصداق 
خام فروشی بود. »حامد دشمن فنا یزدی« مدیرعامل شرکت 
بهین پاالیش نفت قشم با اشاره به اینکه عمده محصوالت 
این پاالیشگاه حدود یک میلیون تن قیر و ۸۰۰ هزار بشکه 
محصول ال. اف. اس اســت که برای نخستین بار در کشور 
تولید می شــود، گفت: عمده بازارهای صادراتی محصوالت 
تولیدی در پاالیشــگاه نفت سنگین قشم، کشورهای هند 
و چین هستند.به گفته دشمن فنا، این پاالیشگاه نخستین 
پاالیشگاه نفت خام ســنگین و اولین واحد پاالیشی قشم 
است و برخالف تولیدکنندگان دیگر قیر که خوراک وکیوم 
باتوم را از بورس کاال خریداری می کنند، پاالیشــگاه قشم، 
قیر را مستقیم از نفت خام تولید می کند که کیفیت بهتری 
دارد و از همین رو توانســته استانداردهای هند و چین را 
برای صادرات بگیرد.مدیرعامل شــرکت بهین پاالیش نفت 
قشــم گفت: محصول ال اف اس پاالیشگاه پارس بهین قشم 
محصولی پر ارزش است که می تواند در پاالیشگاه هایی که 
ضریب پیچیدگی باالتری دارد با مخلوط شــدن با خوراک 
آنها عالوه بر ســبک کردن خوراک، سوددهی پاالیشگاه ها 
را افزایــش می دهد و کمک می کند محصوالت متنوع تری 
تولید کنند.وی با اشــاره به اینکــه از مزیت های دیگر این 
پاالیشگاه، اسکله اختصاصی است که کنار آن تاسیس شده، 
افزود: این اســکله مزیت خوبی را ایجاد کرده و مشــتریان 
برای دریافــت محصول مجبور به انتظار در بنادر کشــور 
نخواهنــد بــود.  وی با بیان اینکه در ابتدا قــرار بود فاز ۲ 
این پاالیشــگاه کاماًل شبیه به فاز نخست آن ساخته شود، 

افــزود: در حال حاضر فاز دوم ۳۰ درصد پیشــرفت دارد؛ 
اما به دنبال آن هســتیم تا با مذاکراتی که با الیسنســور 
پاالیشــگاه داریم، فاز ۲ را در صورت امکان بهینه کنیم تا 
محصوالتی با ارزش افزوده باالتری تولید شود.دشمن فنا با 
اشــاره به اینکه پیش از این قرار بود یک واحد پاالیشــی 
میعانات گازی در سیراف توســط شرکت گسترش انرژی 
پاســارگاد ایجاد شــود، گفت: از آنجا که هنوز اقدامی برای 
ســاخت یوتولیتی )تاسیســات جانبی( برای پروژه سیراف 
انجام نشــده، تصمیم گرفتیم تا با توجه به وجود یوتولیتی 
مورد نیاز در قشــم، این پروژه را در این جزیره اجرا کنیم.
وی تاکید کرد: ســرمایه گذاری بر روی پاالیشگاه ۶۰ هزار 
بشکه ای میعانات گازی پاسارگاد قشم با هدف جلوگیری از 
خام فروشی میعانات گازی ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی 
و تضمین تولید حداکثــری از میادین گاز پارس جنوبی با 
محصوالت نفتا ســبک و سنگین و گاز مایع توسط شرکت 
جاوید انرژی پرتو در دســت اقدام است.به گفته مدیرعامل 
شرکت بهین پاالیش نفت قشم، اگر یک پاالیشگاه بخواهد 
خودش یوتولیتــی را تامین کند اقتصادی نیســت و این 
بخش هــای جانبی ۱۵۰ میلیون دالر هزینه دارد که حدود 
۳۰ درصد ارزش پروژه را به سرمایه گذاری مورد نیاز اضافه 
می کند.وی ادامه داد: با توجه به سرمایه گذاری هایی که در 
منطقه قشم شــده بود و یوتولیتی موجود و اسکله در این 
منطقه، این پاالیشــگاه ۶۰ هزار بشکه ای میعانات گازی از 

سیراف به قشم منتقل شد.
دشــمن فنا افزود: برای احداث این پاالیشگاه ۶۰ هزار 
بشــکه ای، ســرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دالری نیاز است 
که با اضافــه کردن یک واحد جدید، بنزین نیز در ســبد 
محصوالت آن قرار خواهد داشت و این در شرایطی است که 
در پروژه سیراف بنزینی تولید نمی شد و محصوالت شامل 
گاز مایع، نفتای سبک و سنگین و نفتگاز بود؛ اما در اینجا 
نفتای سنگین به بنزین تبدیل می شود و از نیمه خام فروشی 
محصــوالت نیز جلوگیــری خواهــد شــد. در ادامه نیز 
محصوالتی که در پاالیشــگاه تولید می شــود می تواند در 
زنجیره ارزش ادامه پیدا کند و ســرمایه گذاران وارد عمل 
شوند.وی میزان تولید بنزین از این پاالیشگاه را که در مدت 
۳۶ ماه ساخته خواهد شد، روزانه ۳۰ هزار بشکه و معادل ۶ 
میلیون لیتر عنوان کرد و گفت: با اجرای این پاالیشگاه ۶۰ 

هزار بشکه ای میعانات گازی در قشم، ساالنه ۲ میلیارد لیتر 
به ظرفیت تولید بنزین کشور اضافه خواهد شد. برای تامین 
خوراک نیز از خط لوله ای که از بندرعباس تا جنوب جزیره 
قشــم احداث شده استفاده می کنیم.دشمن فنا با تاکید بر 
اینکه کلیه محصوالت تولیدی این پاالیشگاه صادر می شود، 
گفت: مجموع درآمد صادراتی اولین پاالیشگاه نفت سنگین 

ایران ساالنه یک میلیارد دالر برآورد می شود.
کمبودگاز،بالیجاننیروگاهها

»ســید حســن مداحی« مدیرعامل شرکت قشم مولد، 
با اشــاره به اینکه در ســال ۱۳۸۷ احداث نیروگاه سیکل 
ترکیبی تولید برق به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در قشم مطرح 
شــد، گفت: در ســال ۹۳، عالوه بر این نیــروگاه، تامین 
یوتولیتی مورد نیاز پاالیشــگاه نفت خام سنگین قشم نیز 
مطرح شــد، بنابراین احداث یک نیــروگاه ۵۰۰ مگاواتی 
ماموریت اول و تامین یوتولیتی سایر طرح ها ماموریت دوم 
این شرکت بود و اکنون ۷ محصول در قالب یوتولیتی مورد 
نیاز پاالیشگاه نفت خام ســنگین قشم تولید می شود.وی 
گفت: فاز اول  نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی اردیبهشــت امسال با 
ظرفیت ۳۲۰ مگاوات و راندمان ۳۹ درصد با حضور رئیس 
جمهور به بهره برداری رسید و از اول تابستان تا کنون یکی 
از مولدهای بزرگ نیروگاه قشــم را در مدار تولید داریم و 
در مجموع ۳۹۰ مگاوات برق تولید می کنیم. پیک مصرف 
کل جزیره قشــم ۳۲۰ مگاوات و تولید برق در قشم ۶۰۰ 
مگاوات اســت و مازاد برق تولید توسط شبکه سراسری به 
خارج از جزیره منتقل می شود.مدیرعامل شرکت قشم مولد 
به مشکل کمبود گاز برای خوراک این نیروگاه ها اشاره کرد 
و افزود: مشکل این پروژه ها در جزیره قشم و سرمایه گذاری 
صنعتی در قشــم گاز است و با وجود اینکه تصویر روشنی 
در قشم داشته؛ اما گاز مورد نیاز به طور کامل تامین نشده 
و از همین رو به دنبال تسریع در احداث خط ۳۰ اینچ گاز 
از بندرعباس به جزیره قشم هستیم. نیروگاه ۳۲۰ مگاوات 
گازی که امســال توســط رئیس جمهوری به بهره برداری 
رسید تا به امروز می توانست حدود ۸۰۰ میلیون کیلووات 
ساعت برق تولید کند؛ اما عملکرد آن ۷۰ میلیون کیلووات 

ساعت است که علت آن کمبود گاز است.
اسکلهاختصاصیبرایصادرات

»ســید باقر موســوی« مدیرعامل شــرکت ساخت و 

بهره برداری اســکله حرا قشم نیز با تاکید بر اینکه دریافت 
خوراک و صادرات محصوالت نیازمند زیرساخت های الزم 
از جمله اســکله اختصاصی بوده، گفت: ظرفیت اسمی این 
اســکله کــه در ۳ فاز مختلــف احداث می شــود،  ۱۷.۵ 
میلیون تن است.وی افزود: در این اسکله امکان پهلوگیری 
کشتی های ۷۰ هزار تنی، ۳۵ هزار تنی و ۷ هزار تنی وجود 
دارد. عملیات اجرایی در ۲ فاز اجرا شــد و اسکله ۳۵ هزار 
تنی در حال بهره برداری اســت و اسکله ۷۰ هزار تنی و ۷ 
هزار تنی نیز در سال های آینده به بهره برداری می رسد.وی 
با تاکید بر اینکه ایجاد اســکله ۷۰ هزار تنی در هرمزگان 
منحصر به فرد اســت و در سال های آتی می تواند خدمات 
مفیــدی در بخش دریایــی و بندری ارائه کنــد، گفت: از 
نظر حجم تخلیه و بارگیری، بندر قشــم اکنون جزو بنادر 
هفت گانه سازمان بنادر قرار دارد. پروژه اسکله حرا با نهایی 
شدن فاز دوم و بهره برداری اسکله ۷۰ هزار تنی قدم بزرگی 

را در پروژه بندری در کشور خواهد داشت.
ساختیکمدرسهدرپنجماه

»رامتیــن نائب ولی« رئیس مســئولیت های اجتماعی 
شرکت گســترش انرژی پاسارگاد با اشاره به اینکه مدرسه 
پاســارگاد روســتای زینبی قشــم در راســتای عمل به 
مســئولیت های اجتماعی این شرکت امروز به بهره برداری 
رسید، گفت: از سال ۹۸ اقدامات پایه ای را انجام داده بودیم 

اما نگاه اجرایی و عملیاتی نداشتیم.
وی با اشــاره به اینکه در ســال های اخیر نگاه به انجام 
مسئولیت های اجتماعی تغییر کرده، افزود: مهم ترین پروژه 
در این زمینه احداث مدرســه پاســارگاد قشم در روستای 
زینبی قشــم است که در بازه زمانی ۵ماهه ساخته شد که 
رکورد ویژه ای است.نائب ولی ادامه داد: کیفیت ساخت این 
مدرسه نیز که جزو مدارس هوشمند هرمزگان است مورد 

توجه بوده و نگاه صرفاً زیرساختی نیست. 
همچنین اقدامــات دیگری مانند تجهیز کتابخانه انجام 
دادیم.وی تاکید کرد: این شرکت عالوه بر سرمایه گذاری در 
بخش زیرساخت )ساخت مدرسه( و تأمین سخت افزارهای 
نوآورانه آموزشــی، قدم فراتر نهاده و آموزش های تخصصی 
برای توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در حوزه 
آموزش وپرورش را به عنــوان یک هدف متعالی در پرورش 

استعدادهای درخشان ایران برنامه ریزی کرده است.

کارنامه سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نشان می دهد

اوضاع منابع آبی تهران خوب نیست

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

خروج ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس

افزایش ۲ میلیارد لیتری ظرفیت ساالنه تولید بنزین


