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سقوط قیمت نفت به پایین ترین رکورد دو ماهه
قیمت نفت روز دوشنبه با کاسته شــدن از نگرانی هایی که پیرامون وضعیت 
عرضه وجود داشــت و صعود ارزش دالر آمریکا، به پایین ترین رکورد دو ماهه 
سقوط کرد و حدود یک دالر در هر بشکه کاهش یافت.به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت نفت برنت برای تحویل در ژانویه ۸۷ سنت معادل یک سنت کاهش 
یافت و به ۸۶ دالر و ۷۵ ســنت در هر بشــکه رســید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در دســامبر با ۸۷ ســنت معادل ۱.۱ 
درصد کاهش، به ۷۹ دالر و ۲۱ ســنت در هر بشکه رسید. قرارداد ژانویه این 
شاخص، با ۶۹ سنت معادل ۰.۹ درصد کاهش، به ۷۹ دالر و ۴۲ سنت در هر 
بشکه رسید.هر دو شاخص روز جمعه به پایین ترین رکورد از ۲۷ سپتامبر نزول 
کرده بودند و دومین کاهش هفتگی متوالی را به ثبت رساندند. نفت برنت هفته 
گذشته ۹ درصد و وست تگزاس اینترمدیت ۱۰ درصد کاهش داشت.تینا تِنگ، 
تحلیلگر شــرکت »سی ام ســی مارکتس« در این باره گفت: عالوه بر ضعیف 
شــدن دورنمای تقاضا به دلیل محدودیت های کووید چین، بهبود ارزش دالر 
آمریکا هم عامل منفی برای قیمت نفت است. ریسک پذیری ضعیف شده است 
زیرا آمار اقتصادی اخیر کشــورهایی نظیر انگلیس و منطقه یورو به سناریوی 
رکود اشــاره دارد. اظهارات موافق تحکیم سیاست پولی از سوی مقامات بانک 
مرکزی آمریکا هم نگرانی ها نسبت به دورنمای اقتصاد این کشور را برانگیخته 
اســت.آمار جدید ابتال به کووید در چین نزدیک به رکورد باالیی که در آوریل 
وجود داشــت، مانده و این کشــور در سطح ملی و در شهرهای بزرگ، با موج 
جدید شــیوع مبارزه می کند. مدارس مناطق پکن روز دوشنبه پس از این که 
مقامات از ساکنان خواستند در خانه بمانند، مجازی شدند.در این بین، کمبود 
عرضه در اروپا تســهیل شده و پاالیشــگاه ها پیش از مهلت پنجم دسامبر که 
تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه آغاز می شود، نفت زیادی ذخیره 
کرده اند.کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به رویترز گفت: انتظار می رود مقررات 
اتحادیه اروپا برای معرفی طرح گروه هفت برای اعمال سقف قیمت برای فروش 
نفت روســیه، تا آن زمان تکمیل شود.بر اساس گزارش رویترز، تقاضا در چین 
که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، تحت تاثیر محدودیت های کرونایی 
ضعیف مانده اســت. انتظارات باالیی که برای افزایش نرخ بهره در کشورهای 
دیگر وجــود دارد، ارزش دالر آمریکا را تقویت کرده و نفت را برای ســرمایه 

گذاران گرانتر کرده است.

امضای طوالنی ترین قرارداد ال ان جی 
میان قطر و سینوپک

شــرکت »قطر انرژی« توافق ۲۷ ســاله برای فروش و خرید گاز طبیعی مایع 
)ال ان جی( با شرکت ســینوپک چین منعقد کرد که طوالنی ترین قرارداد در 
تاریخ قراردادهای ال ان جی است. به گزارش ایسنا، سعد الکعبی، مدیر شرکت 
»قطر انــرژی« پیش از امضای این قرارداد در دوحه، بــه رویترز گفت: امروز 
نقطه عطف مهمی برای نخستین توافق فروش و خرید برای پروژه »نورت فید 
ایست« بوده و چهار میلیون تن برای مدت ۲۷ سال به سینوپک چین فروخته 
می شود. این قرارداد نشان می دهد قراردادهای بلندمدت وجود دارند که برای 
هر دوی فروشنده و خریدار مهم است. »نورت فیلد« بخشی از بزرگترین میدان 
گازی جهان است که قطر با ایران شریک است و بخش ایرانی آن، پارس جنوبی 
نام دارد. »قطر انرژی« اوایل امســال قراردادهایی برای »نورت فیلد ایســت« 
امضا کرد که نخســتین مرحله و فاز بزرگ برنامه توسعه دو مرحله ای »نورت 
فیلد« اســت که شامل شش واحد ال ان جی است که ظرفیت مایع سازی گاز 
ساالنه قطر را از ۷۷ میلیون تن به ۱۲۶ میلیون تن افزایش می دهد. همچنین 
این شرکت قراردادهایی با شرکا برای مرحله دوم توسعه »نورت فیلد ساوت« 
امضا کرده اســت.کعبی گفت:  ما از قرارداد با سینوپک بسیار خوشحالیم زیرا 
رابطه بلندمدتی در گذشته داشته ایم و این قرارداد، رابطه ما را به اوج جدیدی 
می رساند زیرا ما یک توافق فروش و خرید داریم که تا دهه ۲۰۵۰ ادامه دارد.
مدیر شــرکت قطر انرژی گفت: مذاکرات با خریداران دیگر در چین و اروپا و 
در ســطح جهانی که می خواهند امنیت تامین داشته باشند، ادامه دارد. تصور 
می کنم نوسان اخیر، باعث شده است خریداران به اهمیت داشتن قراردادهای 
تامین بلندمدت پی ببرند.کعبی افزود: مذاکرات برای داشــتن سهم در پروژه 
توسعه میدان نورت فیلد، با طرفین متعدد ادامه دارد.بر اساس گزارش رویترز، 
»قطر انرژی« در کل این پروژه توسعه، ۷۵ درصد سهم دارد و می تواند تا پنج 
درصد سهم به بعضی از خریداران عرضه کند. منابع آگاه در ژوئن اظهار کرده 
بودنــد غولهای نفتی دولتی چین در مرحله پیشــرفته مذاکرات با قطر برای 

سرمایه گذاری در »نورت فیلد ایست« هستند.

سقوط بیت کوین به زیر 16 هزار دالر
بیت کوین، بزرگ تریــن و محبوب ترین توکن دیجیتال جهان با بیش از چهار 
درصد کاهش در ۱۵ هزار و ۹۷۳ دالر معامله شــد و به زیر مرز ۱۶هزار دالر 
رســید. از ســوی دیگر، اتر، ســکه متصل به بالک چین اتریوم و دومین ارز 
دیجیتال بزرگ، با بیش از هشت درصد کاهش به ۱۱۱۸ دالر رسید.به گزارش 
ایسنا و به نقل از اینمنت، در حال حاضر، ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال، 
زیر مرز یک تریلیون دالر باقی مانده است، زیرا در ۲۴ ساعت گذشته بیش از 
پنج درصد کاهش یافت و به ۸۲۸ میلیارد دالر رسید.بیت کوین، اتریوم و اکثر 
ارزهای رمزپایه به دلیل فشار شدید فروش در آخر هفته به معامالت پایین خود 
ادامه دادند. اگر خریداران بتوانند قیمت بیت کوین را به باالی خط روند کنونی 
ســوق دهند ممکن است شاهد روند صعودی باشیم. از سوی دیگر، اتریوم نیز 
در آخر هفته هشت درصد کاهش یافت. اگر فشار فروش فروکش نکند، ممکن 
اســت شــاهد کاهش اتر به ۱۰۸۰ دالر باشیم.ادول پاتل، مدیرعامل و یکی از 
بنیانگذاران پلتفرم جهانی ســرمایه گذاری ارز دیجیتال Mudrex گفت که 
احتماالً اتریوم تا زمانی که قیمت زیر خط روند باشد، تحت تهدید نزولی باقی 
خواهد ماند. در همین حال، قیمت دوج کوین با بیش از ۱۱ درصد کاهش در 
۰.۰۷ دالر معامله شد، در حالی که شیبا اینو نیز بیش از هفت  درصد کاهش 
داشت و به ۰.۰۰۰۰۰۸ دالر رسید.عملکرد دیروز سایر قیمت های کریپتو نیز 
کاهش یافت و با روند کاهشــی در ۲۴ ساعت گذشته معامله شدند. فروپاشی 
صرافــی اف تی ایکــس )FTX( بر بازار رمزارزها تأثیر گذاشــته و نقدینگی 
شرکت هایی که زمانی یکی از بزرگ ترین صرافی های رمزنگاری جهان بودند را 
کاهش داده و موجب تحقیقات قانون گذاران در چندین کشور شده است. اف 
تی ایکس، جدیدترین شرکت ارزهای دیجیتال در سال جاری است که تحت 
فشار مالی قرار گرفته زیرا ارزش دارایی های رمزنگاری شده سقوط کرده است.

مجمــوع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۸۰۰.۶۹ میلیارد 
دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز قبل ۴.۲۲ درصد کمتر شده 
اســت. در حال حاضــر ۳۸.۷۵ درصد کل بازار ارزهــای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۴۱ درصد افزایش داشته است.حجم کل بازار 
ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشته ۶۱.۷۳ میلیارد دالر است که ۸۸.۳۲ 

درصد افزایش داشته است. 
حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۹۹ میلیارد دالر است که 
۸.۰۸ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام 
سکه های پایدار اکنون  ۵۹.۶۴ میلیارد دالر است که ۹۶.۶۱ درصد از کل حجم 

۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

مصرف غیر مجاز 1۵۰۰ مگاواتی برق در رمز ارز
مدیر عامل توانیر گفت: براوردهای ما حاکی از آن اســت که ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ 
مــگاوات مصرف برق به صورت غیر مجاز در بخش رمز ارز صورت می گیرد.به 
گزارش خبرنگار مهر آرش کردی مدیر عامل توانیر، در نشســت خبری گفت: 
از ســال ۱۴۰۰ رمز ارز در دست برسی بود و پیگیر نقش رمز ارزها در شبکه 
برق بودیم زیرا دوره های مختلفی را در این رابطه طی کرده ایم.وی افزود: قدر 
الســهمی برای رمز ارزها در شــبکه برق وجود دارد؛ بخشی که مجاز هستند، 
براساس قوانین در اوج بار برقشان قطع می شوند اما بخش های غیرمجازی نیز 

هستند که سعی در شناسایی آنها داریم.
که پیش بینی می شود میزان استفاده این بخش بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات 
باشد.مدیر عامل توانیر اضافه کرد: استراتژی تبادل برق در دنیا امری پذیرفته 
شده است و دالیل متعدد فنی و اقتصادی دارد ضمن آنکه هرچه بتوانیم میزان 
تبادل را افزایش دهیم می تواند باعث افزایش پایداری شبکه شود. وی با اشاره 
به اینکه در حال حاضر تبادل برق با کشــورهای همســایه وجود دارد در این 
زمینه توضیح داد: در شرایط فعلی بحث تبادل با کشورهای شمالی و افزایش 
صادرات به پاکســتان هم مطرح هست. مطابق قراردادهایی تا ۱۵۰۰ مگاوات 

امکان صادرات وجود دارد که این عدد می تواند به ۲۰۰۰ مگاوات هم برسد.

بازار انرژی

ارز دیجیتال

مجید عشــقی در یک رفت و برگشت عجیب خبری، در 
نهایت در سازمان بورس ماندگار شد.اعضای شورای عالی 
بورس با استعفای مجید عشقی مخالفت کردند و وی در 

بورس ابقا شد.
هادی ســلیمی زاده، رئیس روابــط عمومی بورس اعالم 
کــرد: با مخالفــت اکثریت قاطع اعضای شــورای عالی 
بورس، پذیرش اســتعفای دکتر عشقی مورد قبول واقع 

نشد. 
دکتر عشقی در ریاست ســازمان باقی خواهد ماند.خبر 
ابقــای رئیس ســازمان بورس در حالی از ســوی هادی 
سلیمی زاده اعالم شده که خبرگزاری دولت صبح امروز 
از اســتعفای رئیس ســازمان بــورس و موافقت قطعی 
وزیر اقتصاد خبر داد و حتی جانشــین مجید عشقی در 
ســازمان بورس را معرفی کرد. براساس اعالم خبرگزاری 
جمهوری اسالمی ایران، پس از استعفای مجید عشقی از 
ریاست سازمان بورس، محمد رضوانی فر به عنوان رئیس 
جدید این ســازمان انتخاب شد.این اولین بار نیست که 

خبرگزاری ایرنا در انتشار یک خبر تعجیل می کند.
پیش از این، مشابه این داستان را در هنگام رای اعتماد 

محمدهادی زاهدی وفا در ۱۲ مهرماه امسال شاهد بودیم .
در آن زمان در شــرایطی که خبرگزاری ایرنا از انتخاب 
زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خبر داد، خانه ملت اعالم کرد که نمایندگان به 

زاهدی وفا اعتماد نکردند.
چرا عشقی تصمیم با استعفا گرفت؟

به نظر می رسد شــرایط بحرانی بورس و ریزش های پی 
در پی بازار ســهام، باعث تصمیم رئیس سازمان بورس 

شده باشد. 
حتی در گزارش هایی که منتشــر شد، اعالم شد برخی 
از موارد از جمله مخالفت با برخی پیشنهادهای سازمان 
بورس برای گنجاندن در الیحه بودجه سال آینده مبنی 
بر حمایت از بازار، از جمله دالیل استعفای عشقی است.
اما بحران بورس و ریزش شدید بازار که به اعتراض اهالی 
بازار ســرمایه تبدیل شده در حالی اســت که در اوایل 
آبان ماه ده فرمان برای نجات بورس ابالغ شــد؛ بسته ای 
که در بازه تقریبا یک ماه گذشته نتوانست نقش حمایتی 
برای بهبود شرایط بازار سرمایه و تغییر روند ریزشی آن 

داشته باشد.

در بسته ده بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی 
از جمله بیمه شــدن اصل و ســود ســهام مردم در یک 
ســال آینده تا واریزشــدن منابع جهت حمایت از سهام 

شرکت های تولیدی بزرگ کشور دیده می شد.
عبور سرد سهامداران از کنار بسته های حمایتی

فعــاالن بازار ســرمایه معتقدند هیچ یــک از برنامه های 
حمایتی دولت عنوان شــده، تاکنون نتوانسته بازار را به 
مسیری متعادل و مثبت هدایت کند و معامله گران بازار 
شیشه ای را ســر ذوق بیاورد. پیش از این بسته دیگری 
تحت عنوان ۱۰ فرمان رئیسی در زمستان سال گذشته 

منتشر شد.
در واقع تصویب و ابالغ ۱۰ بند حمایتی از بازار ســرمایه 
در بهمــن ماه ۱۴۰۰ نخســتین اقــدام عملی دولت در 
حمایت از بازار بورس بــود که به آن ها نیز جامعه عمل 

پوشانده نشد.
این گونه، تاکنون سهامداران با سردی از کنار بسته های 
حمایتی دولت عبور کرده اند.بســیاری از کارشناســان 
معتقدند نه تنها بحران بازار ســهام برطرف نشــده، بلکه 
تعمیق بحران خطرات بزرگی را پیش روی بازار سرمایه 

و اقتصاد ایران قرار داده است.
در واقع به نظر می رســد درگیری نزدیک به ۵۰ میلیون 
نفر با بازار سرمایه و توزیع سهام عدالت و سپس گرفتار 
شــدن بورس در وضعیتی بحرانی که موجبات آب رفتن 
ســرمایه مــردم را فراهم کرد، همگی حساســیت بازار 

سرمایه را بیش از پیش افزایش داده است.
این در شرایطی اســت که اواسط شــهریورماه امسال، 
رئیس جمهــور از اهتمام جدی دولت بــرای حفاظت از 
منافع مردم و ســهامداران در بازار سرمایه خبر داد و بر 
ضرورت شفافیت و ثبات مقررات در این بازار تاکید کرد.

سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت گفت: وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های مسوول در 
حوزه بازار سرمایه باید به گونه ای عمل کنند که این بازار 

برای فعاالن آن پیش بینی پذیر و باثبات باشد.
بازار سهام در دولت رئیسی چه روزهایی 

را سپری کرد؟
بررسی عملکرد بازار سرمایه از نیمه مرداد سال گذشته 
و از زمانی که ابراهیم رئیســی دولت سیزدهم را تحویل 
گرفت، نشــان می دهد کــه روند بازار هنوز نتوانســته 
ســهامداران را امیدوار به آینده بــورس کند.گزارش ها 
حکایــت از آن دارد در حالی کــه در نیمه مرداد ۱۴۰۰ 
شــاخص کل بورس روی رقم یک میلیون و ۴۰۷ هزار 
و ۷۵۸ واحد ایســتاده بود، حاال این عدد پس از گذشت 
بیش از ۱۵ ماه، تقریبا در همان عدد و حدود یک میلیون 
و ۴۰۹ هزار و ۱۷۴ واحد اســت.در طــول این ۵ فصل 
کاری دولت سیزدهم، شــاخص بورس فراز و فرودهای 

بسیاری داشته است. 
در ایــن مدت با وجــود این که در تاریخ ۶ شــهریورماه 
۱۴۰۰ شــاخص کل بورس به حدود یک میلیون و ۵۷۵ 
هزار و ۷۶۱ واحد رسیده بود، اما از آن زمان روند نزولی 
را طی کرده، تا این که پنجم بهمن ماه ســال گذشته به 
عدد یک میلیــون و ۲۰۷ هزار و ۹۲۶ واحد ریزش کرد.
از آن پس، روند بازار صعودی شــد، بــه طوری که ۲۷ 
اردیبهشــت ماه شاخص کل بورس به عدد یک میلیون و 

۶۰۶ هزار و ۲۶ واحد رسید.
اما شاخص نتوانست باالتر از این قله را به خود ببیند و به 
این ترتیب، دوباره در مسیر ریزشی قرار گرفت. شاخص 
کل بورس در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۱۷۴ 

هزار واحد است.

1۰ فرمان بازار سرمایه را نجات نداد

رئیس بورس ماندگار شد

جریان داللــی خودرو آرام نگرفتــه و همچنان به دنبال 
منافذ جدید ســودجویی در بازار خودرو است. این جریان 
با دو راهبرد در برابر فروش خودرو در بورس کاال ســنگ 
اندازی می کند.جریان ســودجویی بازار خودرو با حمایت 
رسانه ای از طرح های قرعه کشی به بهانه های »حمایت از 
جوانی جمعیت« و »جایگزینی خودروهای فرســوده« و 
همینطــور مخالفت با عرضه خودروهای پرتیراژ به بورس 
کاال خواهان حفظ مناففع خود هســتند.این جریان با هر 
ترفندی با دنبال کسب ســود یک شبه است. آنها کارت 
ملی و کارت خودروی صاحبان شــرایط را اجاره می کنند 
یا مبلغ خرید خودرو را به صورت شراکتی تامین می کنند 
تا این سود بادآورده از دســت نرود.بازار قرعه کشی برای 
دالل ها همچنان جذاب اســت و بالعکــس عرضه تعداد 
محدودی خودروی دیگنیتــی و فیدلیتی در بورس کاال 
دست آنها را از یک سود ۲۲۶ میلیاردی کوتاه کرده است. 
این آمار و ارقام به طور واضح روشــن می  ســازد که چرا 
عده ای همچنان در خصوص عرضه خودروهای پرطرفدار 
در بــورس کاال مخالفت می کننــد و چرا پیش از این نیز 
مافیــای دالل های بازار خودرو بارهــا مانع اجرای تمام و 

کمال عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال شده اند.
قرعه کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، 

بهانه ای برای سودجویی
الزام خودروسازان به عرضه بخشی از تولید خود در طرح 
قرعه کشــی جایگزینی خودروهای فرســوده، در عمل 
بهانه ای برای ســودجویان و دالل ها شــده است. احتمال 
زیاد طراحان این ایده به دنبال اعطای مشوق به صاحبان 
خودروهای فرســوده برای تعویض خودروی شان بوده اند. 

اما در عمل بعید به نظر می رســد شهروندی حدود ۹۰۰ 
میلیون تومان پول پس انداز داشــته باشــد اما تا کنون 
موفق به تعویض خودروی فرســوده خود نشده باشد. این 
طرح در میدان اجرا باعث گردیــد در درجه بازاری برای 
معامله خودروهای فرســوده ایجاد شود تا دالل ها شانس 
خود را امتحان کنند و در مرتبه دوم، بسیاری از صاحبان 
خودروهای فرسوده که ثروتمند هستند و سال ها خودروی 
آنها گوشــه پارکینگ خانه یا ویالی شان خاک می خورده 
است، اکنون شانس کسب سودی چند صد میلیونی پیدا 
کرده اند! اما تمامی اینها در یک نقطه اشتراک دارند: هیچ 
کدام از آنها مشــتری واقعی نیستند و تنها بازار دالل ها را 
داغ می کنند.طــرح »حمایت از جوانی جمعیت« نیز یک 
روش دالل پرور اســت. دولت اگر خواهان تشویق فرزند 
آوری است می تواند به صورت مستقیم تسهیالت تشویقی 
اعطا کند و نیازی نیست خودروسازی ها واسطه تسهیالت 
تشویقی به مادران دارای دو فرزند و بیشتر باشند. ماموریت 
خودروسازان، ساخت خودروی با کیفیت است و ماموریت 
ده ها نهاد دیگر اجرای سیاست های جمعیتی است. اکنون 
با این الزام وزارت صمت، مادران دارای شرایط این طرح، 
تبدیل به منبع رانت شــده اند و حتی کارت ملی آنها در 
اصطالح خرید و فروش می شود تا دالل ها در عرض چند 
ســاعت به ســودی چند صد میلیونی دست پیدا کنند و 
سهم ناچیزی هم به صاحب کارت ملی می رسد. در طرح 
حمایت از جوانی جمعیت نیز آشــکارا بسیاری از مادران 
شــرکت کننده در این طرح، مصرف کننده واقعی خودرو 
نیســتند یا خود دنبال کسب سود هستند یا می خواهند 

امتیاز این طرح را به فروش برسانند.

از کارت ملی اجاره ای تا خرید شراکتی
بنابر تحقیقات میدانی، با اجرای این طرح ها شــاهد بروز 
پدیده خرید و فروش کارت ملی مادران حائز شرایط طرح 
جوانی جمعیت هســتیم. به همیــن ترتیب حتی کارت 
ماشین و شــماره VIN خودروهای فرسوده نیز خرید و 
فروش می  شــود. در جریان این تحقیقات مشــخص شد 
برخی افراد دارای شرایط به دلیل نداشتن نقدینگی الزم 
حدود ۸۰۰ میلیونی، شراکتی این مبلغ را تامین می کنند 
و سود حاصل از این شانس خود را نیز مشارکتی تقسیم 
می کنند. به همین ترتیب رهگیری برندگان این طرح ها 
این ادعا را تایید می کننــد که تعداد قابل توجهی از آنها 
بالفاصله پس از مشخص شدن نتایج قرعه کشی، خودروی 
خود را در وب  سایت های مجازی فروش خودرو گذاشته اند 

تا سودی بدست بیاورند.
قیمت جدید خودروهای پرطرفدار در بازار

طبق پیش بینی کارشناســان که بازار خودرو را همواره 
وابســته به انتظارات تورمی مردم می دانند، قیمت خودرو 
از زمان صعود قیمت دالر، روند افزایشی در پیش گرفت و 
حاال با فروکش کردن روند صعودی قیمت دالر، قیمت ها 
در بازار خودرو نســبتا به آرامش رسیده اند.با این وجود 
ادامه شــرایط نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور،  تنها 
منجر به تعدیل سرعت افزایش قیمت ها شده است و روند 
کلی قیمت ها در بازار خودرو همچنان افزایشی است. در 
جریان معامالت روز یکشــنبه نیز پژو ۲۶ تیپ ۲ دوباره 
افزایش قیمت را ثبت کرد. پژو ۲۰۶ تیپ۵، ســمند و تارا 
نیز از خودروهای پرتقاضــای داخلی بودند که با افزایش 
قیمت روبرو شــدند. در میان محصوالت سایپا نیز قیمت 

تیبا صندوقدار با افزایش ۲ میلیونی در مرز ۲۱۰ میلیون 
تومانی قرار گرفت.بازار خودرو در روزی که قیمت پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ پس از یک روز وقفه جددا روند افزایشی خود را در 
پیش گرفت، همچنان با شیبی کمتر از هفته های گذشته 
مشغول افزایش قیمت اســت.قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در 
جریان معامالت روز یکشــنه و پس از یک روز استراحت، 
مجددا افزایشــی شــد. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ثبت ۳ 

میلیون تومان افزایش، ۳۲۹ میلیونی شد.
پیش بینی قیمت خودرو

به طور کلی به نظر می رسد با توجه به چشم انداز فضای 
اقتصادی و سیاسی کشور، روند کلی بازار خودرو افزایشی 
باشــد. هر چند افزایش عرضه از ســوی ایــران خودرو و 
ســایپا و همچنین واردات خودرو دو راهکار وزارت صمت 
برای جلوگیری از افزایش قیمت ها است اما عامل تعیین 
کننــده در بازار خودرو، قیمت دالر اســت. در حقیقت با 
توجه به شــرایط تورمی اقتصاد ایران و تبدیل خودرو به 
کاالی ســرمایه ای و همچنین افزایش قیمت تمام شده 
خودرو با نوســانات قیمت دالر، همبستگی باالیی میان 
قیمت خودرو با قیمت دالر شــکل گرفته است. بنابراین 
به نظر می رسد که اگر قیمت دالر در محدوده های فعلی 
باقی بماند، محتمل ترین ســناریو برای قیمت خودرو تا 
پایان ســال ادامه روند افزایشی با شیب کم و در بهترین 
حالت ثبات قیمتی اســت و نباید انتظار داشت که شاهد 
کاهش محسوسی در قیمت خودروها در بازار آزاد باشیم. 
همچنین در صورتی که شاهد نوسان قابل توجه در قیمت 
دالر باشیم، احتماال این نوسان به بازار خودرو نیز منتقل 

می شود.

از کارت ملی اجاره ای تا خرید شراکتی خودرو

سود دالل ها از قرعه کشی جوانی جمعیت و جایگزینی خودروی فرسوده

جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع 
»آخرین وضعیت روابط اقتصادی کشورمان باآمریکای 
التین« به ریاســت مهدی صفری معاون دیپلماســی 
اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای ســتاد 
مرکب از مدیران دســتگاه های ذیربط برگزار شــد .به 
گزارش ایســنا، در این نشست مهدی صفری با اشاره 
بــه ظرفیت های  اقتصادی موجود در منطقه آمریکای 
التین  بر لزوم برنامه ریزی برای بهره برداری حداکثری 
از ایــن ظرفیت ها تاکیــد و ابراز امیــدواری کرد تا با 
هماهنگی های الزم بین بخش های مختلف، این امکان  
هر چه سریعتر ایجاد شــود.محصوالت پتروشیمی و 
نفت، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع دستی 
و خدمات مهندســی از جمله نیازهای کشورهای این 
منطقه عنوان شد که جمهوری اسالمی ایران می تواند 

در تأمین آن نقش مهمی ایفا کند.در ادامه  مدیر کل 
آمریکای وزارت امور خارجه با اشــاره به دو برابر شدن 
حجم تجارت با برزیل طی یک سال گذشته، تقاضای 
دریافت خدمات مهندسی و کاال ازسوی ونزوئال  و تمایل 
کوبا برای گسترش سطح روابط اقتصادی با کشورمان 
افزود: فضا و ظرفیت کار، با کشورهای این منطقه بسیار 
زیاد است که با برنامه ریزی دقیق و مناسب می توان به 
بهره برداری حداکثری رسید.همچنین در این نشست 
با اشاره به  برگزاری کمیسیون مشترک بین جمهوری 
اسالمی ایران و مجارستان، از اعالم آمادگی این کشور 
بــرای همکاری دوجانبــه در حوزه های دانشــگاهی، 
کشاورزی و اقتصادی خبر داده شد که طی سفر وزیر 
کشاورزی مجارســتان در اوایل سال آینده میالدی به 

تهران عملی  خواهد شد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: در 
ســال جاری یک میلیون و ۵۳۸ هــزار تن انواع کاالی 
اساســی خوراکی از بندر امام خمینی حمل شده است.
امید جهان نژادیان در جلســه شورای هماهنگی بخش 
کشــاورزی اظهار کرد: استان خوزستان پرچمدار خرید 
تضمینی گندم کشــور در ۱۰ سال گذشته است.وی با 
بیان اینکه برنامه ریزی خرید تضمینی گندم توسط این 
اداره کل از آذرمــاه طــی ۶ گام صورت می گیرد، افزود: 
تا ۲۸ آبان ماه ســال جاری ۳۴ کشــاورز جهت کشت 
قراردادی در وســعت یک هــزار و ۳۴۶ هکتار گندم در 
سامانه ثبت نام کرده اند.به گزارش ایسنا به نقل از سازمان 
جهاد کشــاورزی خوزستان، وی افزود: از ۲ هزار و ۸۸۷ 
سفته سال گذشته که از کشاورزان برای کشت قراردادی 
اخذ شده بود ۲ هزار و ۱۵۷ سفته بازگردانده شد.جهان 

نژادیــان تصریح کرد: یک میلیون و ۳۶۱ هزار تن گندم 
معمولی و ۴ هزار و ۴۹۷ تن گندم دوروم در سال زراعی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری 
شد.وی با بیان اینکه ۹۸ سیلو کار ذخیره سازی گندم را 
بــر عهده دارند، اظهار کرد: خرید کلزا از ۱۸ هزار تن در 
ســال ۹۶ به ۱۰۱ هزار تن در ســال ۱۴۰۰ رسید و در 
ســال جاری نیز با وجود مشکالت بیش از ۷۸ هزار تن 
دانه روغنی کلزا از کشاورزان خریداری شد.جهان نژادیان 
با اشــاره به اینکه در سال گذشته ۶۵ فروند کشتی با ۳ 
میلیون و ۲۲۹ هزار تن محموله کاالی اساسی وارد بندر 
امام خمینی و به صورت ریلی و جاده ای در کشور توزیع 
شد، ادامه داد: در سال جاری نیز تاکنون یک میلیون و 
۷۳۸ هزار و ۸۶۲ تن محموله اقالم اساسی به بندر وارد 

و یک میلیون و ۵۳۸ هزار تن آن حمل  شده است.

حمل بیش از 1.۵ میلیون تن کاالی اساسی از بندر امامدو برابر شدن حجم تجارت ایران با برزیل 

گزارش

ایرانی ها در حالی به بازارهای مســکن قبرس شمالی هجوم آورده اند که بازار 
مسکن امارات و ترکیه از آن ها اشباع شده است.به گزارش تجارت نیوز، برخی 
از کارشناسان اقتصاد مسکن می گویند خریداران ایرانی در بازار مسکن قبرس 
شــمالی افزایش داشــته اند.به نقل از دنیای اقتصاد، نمی توان آینده بازارهای 
اقتصادی را در شرایط کنونی پیش بینی کرد. این سخنان برخی از کارشناسان 
اقتصادی است در برابر این پرسش که آینده بازار مسکن در ماه های پیش رو 
چگونه خواهد بود.به گفته این گروه از کارشناســان اقتصاد مســکن به دلیل 
شــرایط سیاسی کشــور هیچ پیش بینی اقتصادی قاطعی را نمی توانند بیان 
کرد و در شــرایط فعلی به دلیل ریســک های مختلف سیاسی و دخالت های 
نابه جای مدیریت در سطح اقتصاد پیش بینی ها با عدم قطعیت زیادی همراه 
اســت. به گفته برخی از کارشناسان این حوزه بســیاری از سرمایه های بازار 
مســکن به سمت کشــورهای دیگر رفته از جمله قبرس شمالی که نیمی از 

خریداران پیش فروش ملک برای سال های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ ایرانی هستند.این 
افزایش خرید مسکن در قبرس شمالی در حالی است که هنوز هم بازار مسکن 
کشورهای ترکیه و امارات را ایرانی ها داغ می کنند.برخی از فعاالن بازار مسکن 
معتقدند قیمت مسکن تا پایان سال افزایشی کم تر از تورم داشته باشد اما به 
دلیل کاهش تولید مسکن طی چند سال گذشته به دلیل کمبود عرضه اثرات 
قیمتی کاهش تولید مشخص شــود. البته تمام این موارد در حالی است که 
اتفاق خاصی در عرصه سیاسی رخ ندهد.اما چرا بازار مسکن در قبرس شمالی 
برای ایرانی ها جذاب شــده است؟ یکی از سایت های ایرانی فروش مسکن در 
این کشــور نوشته است که در حال حاضر بازار امالک و مستغالت در قبرس 
شــمالی ارائه دهنده بهترین قیمت ها در میان کشور های مدیترانه ای است. 
قیمت امالک قابل خرید در مناطق ساحلی از ۴۰ هزار پوند برای آپارتمان و 
۱۰۰ هزار پوند برای ویال آغاز می شود. آپارتمان ها و پنت هاوس های مجلل با 

بهترین شرایط با قیمت حدود ۲۰۰ هزار پوند انگلیس و ویالهای بسیار شیک 
تا ۲۵۰ هزار پوند که در مقایســه با قیمت های امالک مشــابه در سایر نقاط 
جهان بســیار کمتر است.در این سایت به رشد سالیانه قیمت ملک در قبرس 
شــمالی اشاره کرد و نوشته است:  رشد سالیانه سرمایه گذاری خرید ملک در 
قبرس شــمالی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده و بیشــتر در مورد امالک پیش 
فروش شده صادق است. یکی از پروژه های معرفی شده در این سایت در مرکز 
فاماگوستا ، است این پروژه دارای ۱۰۲ آپارتمان است، آپارتمان های استودیو 
– یک خوابه – دوخوابه و ســه خوابه است .شــروع قیمت ها در این پروژه از 
۴۸۰۰۰ پوند انگلیس است و شرایط پرداخت ۳۰ درصد پیش پرداخت و اخد 
قراداد – مابقی بدون بهره پرداخت طی تا زمان تحویل اعالم شده است.پروژه 
مسکونی دیگری در شهر اسکله در منطقه النگ بیچ نیز قیمت ویال و آپارتمان 
از ۵۸۰۰۰ پوند انگلیس اعالم شــده است. شرایط پرداخت نیز براساس این 
آگهــی ۳۰ درصد پیش پرداخت و اخذ قــرارداد – مابقی قابلیت پرداخت تا 

اقساط ۵ ساله است.

خرید مسکن در سه کشور قبرس، امارات و ترکیه  توسط ایرانی ها

 مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت 
گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد ۵۰۰ 
میلیــون دالر اعتبار بــرای احیای چاه های 
نفت کم بازده اختصــاص پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، »ســید مهدی مطهری« با 
اشــاره به اینکه بزرگترین طرح دانش بنیان 
در کشور را شرکت ملی نفت از سال گذشته 
آغاز کرده، افزود: این طرح مربوط به احیای 
چاه های کم بازده برای افزایش تولید است.

وی ادامــه داد: بر اســاس مصوبه شــورای 
اقتصاد ۵۰۰ میلیون دالر اعتبار برای احیای 
چاه های کم بازده اختصاص پیدا خواهد کرد.

مطهــری تاکید کرد: در ادامه فراخوان برای 
۱۰ قلم کاالی راهبردی اعالم خواهد شد و 
۱۴ قلم کاالی راهبردی جدید به ارزش یک 

میلیارد یورو با شــرکت های دانش بنیان و 
داخل کشور ساخته می شود.وی با اشاره به 
اینکه اکنون بیش از ۷۰ درصد از تجهیزات 
صنعت نفت توســط شــرکت های داخلی 
ساخته و تامین می شود، گفت: بیش از ۵۰ 
درصــد از قراردادهای وزادت علوم با وزارت 
نفت اســت و تغییر رویکردی داریم تا این 
قراردادها را بازآرایی کنیم تا منجر به خلق 
فناوری شــود.به گفته این مســوول، ارزش 
این قراردادها ۶۵ میلیــون یورو و یک هزار 
و ۲۰۰ میلیارد تومان اســت.وی اضافه کرد: 

در تغییر رویکردی کــه در قراردادها اتفاق 
افتاده، مدیریت فناوری باید در دانشــگاه ها 
شکل بگیرد تا این فناوری ها قابلیت تجاری 
سازی داشته باشند.مدیر پژوهش و فناوری 
شــرکت ملی نفت با بیان اینکه بر اســاس 
تاکید رهبــر معظم انقالب، ســهم اقتصاد 
دانش بنیان باید در چهار سال آینده از یک 
درصــد کنونی به پنج درصد برســد، افزود: 
همچنین مطالعات بر اساس تولید و امکان 
صــادرات خواهد بود.وی خاطرنشــان کرد: 
با توجه به تاکیــد رهبر معظم انقالب برای 

افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان، الزام 
کردیم شــرکت های زایشی شکل بگیرد و با 
همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری 
این موصوع را جلو می بریم.به گزارش ایرنا، 
نخســتین همایــش و نمایشــگاه مدیریت 
فناورب محصــوالت دانش بنیان در صنعت 
نفت ایران با رویکــرد چالش ها و فرصت ها 
۲۲ تــا ۲۴ آذر ماه در پژوهشــگاه صنعت 
نفت برگزار خواهد شــد.این رویداد با هدف 
جهت دهی شرکت های دانش بنیان به سمت 
نیازهــای صنعت نفت، آشــنایی با آخرین 

دانش و فناوری روز در این حوزه، بررســی 
فرصت ها و چالش های شــرکت های دانش 
بنیان فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، 
بررســی روش های تامین مالی شرکت های 
دانش بنیــان، افزایش بهــره وری و تقویت 
رقابت پذیری و گام برداشتن در مسیر رونق 
کسب وکارهای دانش بنیان و فناور این حوزه 
برگزار می شــود.محورهای این همایش در 
۲۲ مورد از جمله مدیریت نوآوری و توسعه 
محصــوالت جدید مورد نیــاز صنعت نفت، 
آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فناوری 
و نقش آن در توســعه پایــدار صنعت نفت، 
آموزش در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری 
مرتبط با صنعت نفت، دیپلماسی فناوری و 

نوآوری در صنعت نفت خواهد بود.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت خبر داد

اعتبار ۵۰۰ میلیون دالری شورای اقتصاد برای احیای چاه های نفت کم بازده


