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گزارش

زنگنه اولويتهاي چهار شركت
اصلي وزارت نفت را ابالغ كرد

وزير نفت ،اولويت سال ۹۸چهار شركت اصلي وزارت نفت
و معاونت امور مهندس��ي ،پژوهش و فناوري را همس��و با
برنامه ملي اقتصادي مقاومتي براي اجرا ابالغ كرد .در متن
ابالغيهبيژنزنگنهخطاببهمسعودكرباسيان،مديرعامل
ش��ركت ملي نفت ايران ،حسن منتظرتربتي ،مديرعامل
ش��ركت ملي گاز ايران ،عليرضا صادقآبادي ،مديرعامل
شركتمليپااليشوپخشفرآوردههاينفتيايران،بهزاد
محمدي ،مديرعامل ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي و
سعيدمحمدزاده،معاونامورمهندسي،پژوهشوفناوري
وزارت نفت آمده است :عطف به تصويب ستاد فرماندهي
اقتصاد مقاومتي موضوع ابالغيه شماره ۲۴۲۷۴مورخ۳۱
ارديبهشت ۱۳۹۸معاون اولرييسجمهوري ضمنابالغ
برنامهها و پروژههاي زير به عنوان اولويتهاي سال۱۳۹۸
شركتتحتمديريتشمادربرنامهملياقتصادمقاومتي،
جنابعاليبهعنوان«مجرياينبرنامههاوپروژهها»معرفي
و منصوب ميش��ويد .با توجه به ض��رورت تدوين برنامه
اجراييوارايهعملكردبرنامههاوپروژههايمصوبيادشده
به دبيرخانه س��تاد فرماندهي اقتص��اد مقاومتي مطابق
دستورالعملصادرشده،مقتضياستترتيبياتخاذكنيدتا
برنامهاجراييوعملكرداقدامهايمربوطهمطابقزمانبندي
ارايهشدهدرسامانه«نظاميكپارچهپيشبردوپايشاقتصاد
مقاومتي» درج و گ��زارش خالصه عملك��رد پروژههاي
يادشده به معاونت برنامهريزي ارسال شود .در اين ابالغيه
اولويتشركتملينفتايران،تكميلظرفيتوراهاندازي
فازهاي ۱۴،۱۳و ۲۲تا ۲۴پارس جنوبي ،افزايش ظرفيت
توليد نفتخام ميدانهاي مشترك غرب كارون و احداث
خط لوله گوره  -جاسك و پايانه صادراتي نفت خام در بندر
جاسكدرنظرگرفتهشدهاست.

فعاليت غيرقانوني  500هزار سرمايهگذار خارجي در ايران در صنعت ماينينگ

تكوين
برق،تحريم و مزرعههاي بي 

همكاري ايران و تاجيكستان در
حوزه انرژي برق توسعه مييابد

وزيرنيروگفتكهحدود 15درصدظرفيتكلنيروگاههاي
برقابي دنيا در تاجيكستان واقع شده است؛ از اينرو ايران
آمادگي دارد تا راه ترانزيت انرژي را در اختيار تاجيكستان
قراربدهدوزيرساختاصليفعاليتهاياقتصاديدرمنطقه
رافراهمكند.پايگاهاطالعرسانيوزارتنيرو(پاون)گزارش
دادكه«رضااردكانيان»درديداربا«سراجالدينمهرالدين»،
وزيرامورخارجهتاجيكستانبرضرورتتوسعهروابطميان
ايرانوتاجيكستانتاكيدكردوافزود:روابطدوكشورداراي
ارتباط راهبردي اس��ت و توسعه ،ترقي ،آسايش و آرامش
هر دو كشور به يكديگر وابسته اس��ت .او با تاكيد بر اينكه
سفر وزير امور خارجه تاجيكستان به ايران نقش مهمي در
سرعتبخشيدنبههمكاريهاياقتصاديدوطرفخواهد
داشت ،ادامه داد :با توجه به اراده سياسي رهبران دو كشور
و ظرفيت مناسب شركتهاي ايراني در اجراي برنامههاي
توسعهاي دولت تاجيكستان انتظار ميرود هر چه زودتر
دستگاههاي اجرايي ايران و تاجيكستان تمامي ظرفيت
خود را براي توسعه همكاريهاي دوجانبه به كار بگيرند.
اردكانيانبابياناينكهظرفيتبسيارباالييبرايهمكاري
دربخشآبوبرقباتماميكشورهايهمسايهوجوددارد،
توضيح داد كه اكنون ايران با تمامي كشورهاي داراي مرز
زميني،تبادلانرژيداردودرصدديمسيستمبرقايرانرااز
طريقكشورجمهوريآذربايجانياارمنستانوگرجستان
بهروسيهسنكرونكنيم.

كاهش توليد اوپك با وجود
افزايش توليد عربستان

نظرسنجي رويترز نشان داد توليد نفت اوپك در ماه مه به
پايينترينحدازسال ۲۰۱۵تاكنونسقوطكردوافزايش
 ۲۰۰هزاربشكهايتوليدعربستاننتوانستافتتوليدساير
اعضاياينگروهراجبرانكند .نظرسنجيماهانهروزانهكه
عرضه به بازار را بر اساس آمار كشتيراني و منابع آگاه اوپك،
شركتهاينفتيوشركتهايمشاورهبررسيميكندپس
ازتشديداقداماتخصمانهامريكاعليهايرانبهنظرميرسد
عربستانسعوديتوليدنفتخودرا ۲۰۰هزاربشكهدرروز
افزايشدادهوبه ۱۰.۰۵ميليونبشكهدرروزرساندهاست.
حتي با وجود اينكه توليد عربستان ۲۰۰هزار بشكه در روز
افزايشپيداكردهاماهمچنانپايينسقف ۱۰.۳۱۱ميليون
بشكهدرروزسقفتوليدتوافقشدهتحتتوافقاوپكپالس
ماندهاست.بنابرنظرسنجيرويترز،باوجودافزايشعرضه
از سوي عربستان سعودي ،مجموع توليد نفت اوپك در مه
نسبت به آوريل  ۶۰هزار بش��كه در روز كاهش داشت كه
ناشي از تحريمهاي امريكا عليه ايران و ونزوئال بود .در ميان
ساير كشورهاي اوپك ،توليد در نيجريه كاهش يافت ،زيرا
جريان نفت بعضي از خط لولهها و صادرات مختل شد و در
نتيجهاينكشوربرايمدتطوالنيدرماهمهتحتوضعيت
فورسماژورقرارگرفت.

بورس انرژي ميزبان عرضه
 ۲ميليون بشكه ميعانات گازي

اطالعيه عرضه دو ميليون بشكه ميعانات گازي پارس
جنوبي در رينگ بينالملل شركت بورس انرژي ايران
براي روز دوشنبه ( ۱۳خردادماه) منتشر شد .اطالعيه
عرضه ۲ميليون بشكه ميعانات گازي پارس جنوبي در
رينگبينالمللبورسانرژيباقيمتپايه ۶۷دالرو۱۴
سنت به ازاي هر بشكه منتشر شد .اين نخستين عرضه
ميعانات گازي در رينگ بينالملل بر اساس شيوهنامه
ابالغي از سوي وزير نفت در سال  ۱۳۹۸است .حداقل
مقدار بارگيري براي حمل زميني هزار بش��كه معادل
 ۱۱۰تن اس��ت .خريداران ميتوانند تا سه ماه پس از
انجاممعاملهمحمولهراتحويلبگيرندوتحويلمحموله
در ديگر مناطق منوط به تاييد شركت ملي نفت ايران
امكانپذير است .بر اساس اين گزارش ،عرضه نفت خام
در بورس انرژي ايران براي تحقق سياستهاي اقتصاد
مقاومتيمبتنيبرايجادتنوعدرروشهايفروشنفت
و اس��تفاده از ظرفيتهاي بخش غيردولتي بهمنظور
صادرات نفتخام در دستور كار قرار گرفته است .چهار
روز پيش نيز طبق اعالم اميرحسين تبيانيان ،نماينده
ش��ركت ملي نفت در بورس كه درب��اره عرضه نفت و
ميعانات گازي در بورس گفته بود؛ براي نخستين بار
نفتخامسنگينبراساسشيوهنامهابالغيسال۱۳۹۸
در بورس عرضه شد.
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توانير:رصدي بر ميزان برق مصرفي نداريم

مليحه خوردهپا
ارز ديجيتال كه براي نخستينبار با نام «بيتكوين»
در س��ال  2009وارد دنياي مبادالت مالي ش��د اين
امكان را به كاربران ميداد تا با استفاده از فناوريهاي
غيرمتمركز بتوانند بدون حضور واس��طهها اقدام به
پسانداز پول كنند .به دست آوردن بيتكوين و ساير
ارزهاي ديجيتال به دليل عالقهمندان بسياري كه به
خود جذب كرد موجب شد تا ماينينگ(فرآيند توليد
و به دس��ت آوردن ارز ديجيتال) به يك صنعت بزرگ
در دنيا تبديل شود.
اي��ران نيز همانند س��اير كش��ورها ب��ه تدريج جزو
مصرفكنن��دگان فرآوردههاي اين صنعت ش��د زيرا
از مزيتهاي ماينينگ ميتوان به غيرقابل رهگيري
بودن مش��خصات افراد حقيقي و حقوقي كه اقدام به
توليد و مصرف ارزهاي ديجيتال ميكنند ،اشاره كرد
بنابراين صنعت ماينينگ براي كشور ما كه در شرايط
تحريمي و عدم مبادله نقدي قرار دارد ،امري بس��يار
الزم و ضروري است تا بدينترتيب بتوان از سختيهاي
تحريم عبور كرد .اما اين صنعت مانند تمامي صنايع
جديد با مش��كالت و موانعي همراه است .اين صنعت
كه به تازگي در ايران به رس��ميت شناخته شده يك
صنعتپرمصرفبرقاستوافزايشمصرفبرقيكياز
مشكالتي است كه اين صنعت با خود به همراه ميآورد.
با اين حال با توجه به اهميت صنعت ماينينگ به عنوان
يك صنعت رو به رشد بايد مشخص شود كه وضعيت
صنعت ماينينگ در ايران چگونه اس��ت؟ مش��كالت

فعاالن اين صنعت چيس��ت؟ آيا ميتوان از ماينينگ
براي عبور از تحريمها استفاده كرد و مشكالت فعاالن
درصنعتماينينگچيست.
ماينينگصنعتيبرد-برد
يك كارش��ناس اقتص��ادي درب��اره وضعيت صنعت
ماينين��گ در ايران ميگويد :ايران ميتواند بهش��ت
صنعت ماينينگ باشد اما به شرط اينكه بتوان انرژي
ارزان براي توليدكنندگان اين صنعت تامين كرد.
روبن روغنيپور در گفتوگو ب��ا «اعتماد» ميافزايد:
متاسفانهمسووالنايرانيبهجاياستفادهازاينفرصت
براي جذب سرمايههاي خارجي ،زمزمههاي افزايش
هزينه برق را مطرح ميكنند كه اگر اين اتفاق رخ دهد
ديگر ايران هيچ جذابيتي ب��راي صنعتگران خارجي
ماينينگندارد.
روغنيپور درباره تاثير توسعه صنعت ماينينگ براي
ارزآوريبهكشورخاطرنشانميكند:ايراناگرمديريت
صحيحيبرايتامينوتوليدبرقارزانبرايصنعتگران
ماينينگداشتهباشدبدونترديدميتواندتعدادزيادي
از سرمايهگذاران خارجي را به كشور بياورد تا يك بازي
برد -ب��رد را در صنعت ماينينگ ش��روع كند؛تامين
انرژي ارزان براي سرمايهگذاران خارجي از سوي ايران
و پرداخت مالياتهاي مناسب از سوي سرمايهگذاران
خارجي به ايران در قبال توليد ارزهاي خارجي.
اين كارآفرين برتر ادامه ميدهد :با توجه به اينكه براي
توليد ارزهاي ديجيتال نيازمند برق با ولتاژ باال هستيم
بنابراين با استفاده از برقهاي خانگي نميتوان اقدام

به توليد ارز ديجيتال كرد و همين امر موجب ش��ده تا
عدهايازطريقالبيورانتبراياستفادهازبرقصنعتي
اقدام كنند .او درباره تاثير استفاده از ارزهاي ديجيتال
برايدورزدنتحريمهاتصريحميكند:باتوجهبهاينكه
حجم مبادالت مالي در صنعت ماينينگ بسيار پايين
است بنابراين نميتوان گفت كه اين صنعت ميتواند
به دور زدن تحريمها كمك كند.
روغنيپور تاكيد ميكند :بدون ترديد ارزش معامالت
نفتي و تجاري ايران بس��يار باالس��ت به همين دليل
نميتوان انتظار داش��ت كه با ارز مجازي انجام شده و
رصد نشود.
صنعتماينينگ را ازبيننبريد
اما يك فعال در حوزه ارزهاي ديجيتال بر اين باور است
كه با استفاده از صنعت ماينينگ ميتوان تحريمها را
دور زد ولي اين امر نيازمند رعايت شروطي است.
امير بيات در گفتوگو با خبرن��گار اعتماد ميگويد:
دولتمردان ايراني از صنعت ماينينگ سالهاست كه
براي انجام مبادالت مالي خود اس��تفاده ميكنند اما
مزاياي اين صنع��ت به تازگي به گ��وش عموم مردم
رسيده و مردم به استفاده از اين صنعت ترغيب شدهاند.
عضو انجم��ن بالكچين ميافزايد :ب��راي موفقيت در
صنعت ماينينگ نياز به استفاده از دستگاههاي متعدد
و برق با ولتاژ باالست به همين دليل بايد از برق صنعتي
در اين صنعت استفاده شود.
او ادامه ميدهد :اس��تفاده از برق با ولت��اژ باال يكي از
داليل هدايت صنعتگران ماينينگ به سمت واحدهاي

توليدي و صنعتي تعطيل و نيمه تعطيل و ايجاد مزارع
است تا بدينترتيب بتوانند برق مورد نياز 400دستگاه
كامپيوتر براي ماينينگ راكه نيازمند يك مگاوات برق
و معادل نياز ماهانه يك روستا برق است تامين كنند.
اين فعال حوزه ارز ديجيتال با تاكيد بر ضرورت تامين
برق م��ورد نياز صنعتگران ماينين��گ اظهار ميكند:
اگ��ر اين امر محقق ش��ده و وزارت نيرو ك��ه به تازگي
به صرافت افزاي��ش قيمت برق براي اي��ن امر افتاده،
افزايش قيمت برق را به شكل منطقي انجام دهد بدون
ترديد ميتوان كش��ور را به ارزآوري مناس��ب رسانده
و در مبادالت تجاري بينالمللي بخش��ي از مشكالت
مبادالت پولي و مالي را برطرف كرد .او ميگويد :دولت
نبايد صنعت ماينينگ را با افزايش بيرويه قيمت برق
براي كاربران داخلي و س��رمايهگذاران خارجي از بين
ببرد بلكه بايد قيمت ان��رژي را در حد معقول افزايش
داده و خدمات مناس��بي نيز ارايه دهد تا بدينترتيب
بتوان از فرصتهاي اين صنعت براي رش��د اقتصادي
كشور استفاده كرد.
بيات همچنين ادامه ميدهد :البته نبايد گمان كرد كه
با استفاده از ارزهاي ديجيتال ميتوان تحريمها را براي
واردات نقدي ارز به كشور دور زد؛بدون ترديد دور زدن
تحريم با ماينينگ شرايطي دارد.
عضو انجم��ن بالكچين خاطرنش��ان ميكن��د :اگر
س��ازمانها و ش��ركتهاي ايراني بتوانن��د به صورت
مستقيم با يكديگر تبادل مالي كنند به هيچ عنوان اين
تبادل مالي قابل رديابي نيس��ت اما اگر فردي بخواهد
ارز ديجيتال خ��ود را در صرافيهاي خارجي نقد كند
اين امر براي ايران كه در تحريم مالي قرار دارد ،قابليت
انجام ندارد .بيات با تاكيد بر اينكه ايران ميتواند قطب
ماينينگ جهان باشد ،اظهار ميكند :با توجه به ارزان
بودن قيمت انرژي در ايران ،سرمايهگذاران خارجي را
ب هشدتعالقهمندبهراهاندازيمزارعماينينگدرايران
كرده است .او ادامه ميدهد :بسياري از سرمايهگذاران
خارجي تمايل دارند تا فلرهاي موجود در سر چاههاي
نفتي را با راهاندازي يك نيروگاه به برق تبديل و از برق به
دست آمده در مزارع ماينينگ استفاده كرده و ماليات
آنرا بهايران بپردازندولي موانع قانوني منجر به از دست
رفتن اين فرصت شده است.
عضو انجم��ن بالكچين خاطرنش��ان ميكن��د :اين
فرصتس��وزي زمينه فعاليت غيرقانون��ي  500هزار
س��رمايهگذار خارجي در ايران در صنعت ماينينگ را
مهيا كرده است تا جايي كه تعداد زيادي از چينيها در
ايران در زمينه ماينينگ فعاليت ميكنند بدون اينكه
مالياتي پرداختكنند.
مي�زان مص�رف ب�رق صنع�ت ماينين�گ
مشخصنيست
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي توانير درباره اينكه
صنعت ماينينگ چه س��همي از برق مصرفي داشته و
چه برنامهاي براي افزايش قيمت برق در اين صنعت در
دستور كار است به «اعتماد» ميگويد :با توجه به اينكه
بحث استفاده صنعت ماينينگ از برق كشور به تازگي
در هيات دولت مطرح ش��ده بنابراين نميتوان درباره
تصميمات قطعي براي تعرفه برق اين صنعت صحبت
كرد .مصطفي رجبيمشهدي خاطرنشان ميكند :اگر
تصميمات الزم درباره صنعت ماينينگ و تعرفه برق آن
در هيات دولت اتخاذ شود ،ميتوان درباره جزييات آن
برنامهريزي كرد.
او درباره ميزان فعلي مصرف ماينينگ از برق ميگويد:
با توجه به عدم رصد و نظ��ارت بر فعاليت اين صنعت
نميتوان عدد و رقم درستي را اعالم كرد.

مسكن

بازار مسكن به آرامش برميگردد

كاهش تورم ماهيانه مسكن
گروه اقتصادي
در شرايطي كه تورم ماهيانه مسكن در كل كشور به۰.۶
درصد كاهش يافته بود ،قيمت مس��كن شهر تهران در
ارديبهشت ماه رشد۱۲.۵درصد را تجربه كرد .بررسيها
نشان ميدهد چند عامل در هجوم تقاضا به سمت اين
بازار موثر بوده است .همچنين مساله تسهيالت مسكن
همچناندرابهامقراردارد.يككارشناساقتصادمسكن
نيزميگويدكهتغييراتقيمتدرارديبهشتنميتواند
مالك ارزيابي باش��د و در ماههاي آينده بازار مسكن به
آرامش ميرسد.
قيمت مسكن ش��هر تهران در ارديبهشت ماه  ۱۳۹۸با
رش��د ماهيانه ۱۲.۵درصد كه از س��ال  ۱۳۹۲تاكنون
بيس��ابقه بوده ،به ميانگين  ۱۲ميلي��ون و ۶۷۰هزار
توم��ان در ه��ر متر مربع رس��يد ك��ه ب��ه غافلگيري
متقاضيان منجر ش��د .ب��ا اينكه همواره ارديبهش��ت،
ماه پرمعاملهاي در بازار مس��كن محس��وب ميشود،
اين مقدار از جهش قيم��ت دور از ذهن بود .با اين حال
بررسيهاي ايسنا نشان ميدهد به دليل اشباع قيمت
دالر ،تقاضاي س��وداگرانه از بازار ارز به س��مت مسكن
ش��يفت ش��ده و باتوجه به كمبود فايلهاي به قيمت
مناسب ،شاهد پرش ماهيانه بازار مسكن بوديم ،البته
معامالت نس��بت به زمان مشابه سال قبل ۳۶.۵درصد
كاهش يافته اما اي��ن حجم از تع��داد در  7ماهه اخير
بيسابقه بوده است.
قيمت مس��كن ش��هر تهران در ارديبهش��ت م��اه در
ش��رايطي اوج گرف��ت كه ت��ورم ماهيانه در كش��ور از
حدود 2درصد به ۰.۶درصد رس��يد و رش��د قيمت در
پايتخت را س��وال برانگيز كرد .كارشناس��ان دستكم
 6عامل را در افزايش غافلگيركننده قيمت مسكن شهر
تهران در ارديبهشت ماه موثر ميدانند؛ كمبود شديد
فايلهايدارايقيمتمناسب،نبودچشماندازروشندر
بازارهاي طال ،ارز و بورس ،رشد قيمت كمتر بازار مسكن
نسبت به بازارهاي ياد شده ،پايان معافيت صادرات نفت
ايران در نيمه اول ارديبهشت ،انتظارات تورمي ناشي از
س��ردرگمي بازار و ماهيت مسكن به عنوان يك دارايي
مطمئن در هجوم تقاضا به سمت اين بازار در ارديبهشت
ماه موثر شناخته شده است.

واس��طههاي ملكي از نيمه دوم ارديبهشت ماه عنوان
كردند كه تقاضا در بازار مس��كن فروكش كرده است.
خروج سفتهبازان از بازار در نيمه دوم ،فضا را تاحدودي
برايتقاضايمصرفيبازگذاشتوروندافزايشقيمتها
تاحدودي كنترل ش��د .به گفته دفاتر مش��اور امالك،
معامالت به ندرت صورت ميگيرد اما آپارتمانهايي كه
باقيمتمناسبعرضهميشوددرساعاتاوليهبهفروش
ميرسد.ازسويديگردستبهدستشدنمكررمسكن
توسط سوداگران به تورم اين بازار منجر شده و ذهنيت
انتظارات تورمي را در بازار ايجاد كرده است.
امتناع سازندگان از عرضه واحدهاي كليد نخورده نيز
دررشد قيمتهابيتاثيرنيست.بااينكه تعداد فايلهاي
نوساز در بازار مسكن شهر تهران ،كمتر از تقاضا ارزيابي
ميش��ود اما فايلهاي نوساز بدون سكنه به وفور وجود
دارد و بعضا از  2تا  5سال قبل تاكنون خالي ماندهاند .در
استان تهران ۴۹۰هزار واحد مسكوني خالي وجود دارد.
كارشناسان ميگويند رهاش��دگي اين واحدها ،بدون
اعمال ماليات باعث شده تا طرف عرضه آنها را در زمان
دلخواه وارد بازار كند .كاهش حجم فروش واحدهاي تا
 5سال ساخت مويد اين واقعيت است كه بهدليل فاصله
قيمتيبينواحدهايقديميونوساز،متقاضياناجبارابه
سمت واحدهاي قديمي سوق يافتهاند .سهم واحدهاي
كمتر از  5س��ال ساخت از بازار مس��كن شهر تهران در
س��الهاي اخير همواره نزولي بوده است ،بهطوري كه
معامالت اين نوع واحدها از ۵۵درصد در سال  ۱۳۹۳به
۴۱درصد در ارديبهشت ماه  ۱۳۹۸رسيده است.
روند صعودي بازار مسكن پايدار نيست
مهدي س��لطانمحمدي ،كارش��ناس اقتصاد مسكن
درباره علت رش��د قيمت مس��كن در ارديبهش��ت ماه
ميگويد :افزايش ش��ديد قيمت مسكن در ارديبهشت
با پارامترهاي عيني بازار قابل توجيه نيست ،ولي اينكه
چرا اين اتفاق ميافتد ،به اين دليل است كه معموال در
ماههاي فروردين ،ارديبهشت و خرداد بازار در يك حالت
بالتكليفي بهسر ميبرد .از يك سو فروشندگان باتوجه
به تغييراتي كه در دس��تمزد و نهادههاي س��اختماني
صورت ميگيرد انتظار افزايش قيمت بيش��تري دارند.
بعضي خريداران هم اين نگران��ي را دارند و وارد معامله

ميشوند .قيمتهايي كه در ارديبهشت بيرون ميآيد
الزامامعرفچشماندازبازارمسكننيست.منانتظارماين
نيست كه روندي كه در ارديبهشت شاهد آن بوديم يك
روند پايدار و قابل دوام باشد .بازار مسكن از تير ماه خود
را نش��ان ميدهد و انتظار ما اين است كه در سالجاري
رشد قيمت مسكن از تورم عقب بيفتد .سلطانمحمدي
در پاسخ به اين سوال كه آيا سياستهاي كنترلي دولت
ميتواند تاثيري در كاهش قيمت مسكن داشته باشد،
گفت :وقتي جهش قيمتي صورت ميگيرد مردم به حق
نگران ميشوند و انتظار دارند كه كسي مداخله كند و اين
وضعيترابهبودبدهد.دولتهمدرپاسخبهاينانتظارات
تالش ميكند روند را تغيير دهد ،ولي دولت نه در عرضه
مس��كن و نه در تقاضا نقش ندارد و نقش دولت در بازار
مسكن حدود 5درصد است اما بعضا با مداخالت ،بازار را
دچار اختالل ميكند .وقتي قيمت را از شفافيت خارج
ميكنيدكسيكهآسيبميبيندخريداراست،چراكهبه
بهترين قيمتها نميتواند دسترسي داشته باشد .حتي
اگر دولت ،طرفين معامله را مجبور كند با يك عدد خاص
قرارداد ببندند ،عددي كه در قرارداد نوشته ميشود آن
چيزي نيست كه در واقعيت رد و بدل ميشود ،بنابراين
بهتر است كه اجازه بدهيم بازار مسكن روند رونق و ركود
خود را كه همواره با آن مواجه بوديم ،طي كند .ش��واهد
نش��ان ميدهد كه بازار مس��كن در حال ورود به دوره
 3ساله ركود است.
مبلغ وام خريد مسكن زياد ميشود؟
تعيينسقفوامخريدمسكنبهصورتمتغيربراساس
قدرت خريد و توان بازپرداخت اقساط ،طرحي است كه
از س��وي بانك مسكن به شوراي پول و اعتبار رفته ،اما
هنوز اين شورا تصميمي را درباره آن اعالم نكرده است.
با اين حال ،در گذش��ته تس��هيالت خريد مسكن اين
امكان را براي جوانان و ساير خانهاوليها فراهم ميكرد
تا با س��پردهگذاري مبلغي مش��خص يا با خريد اوراق
تسهيالتمسكن،قدرتخودرابرايخريدخانهافزايش
دهند ،اما از سال گذشته با افزايش قيمت مسكن و عدم
افزايشسقفاينتسهيالت،وامخريدمسكنعمالتاثير
چنداني در خريد منزل مسكوني ندارد.
از سوي ديگر ،سال گذشته رحيمياناركي ،مديرعامل

بانك مسكن اعالم كرده بود كه باوجود افزايش قيمت
مسكن ،تصميمي براي افزايش سقف تسهيالت وجود
ندارد و افزايش سقف وام خريد مسكن منتفي است.
او در عي��ن ح��ال از برنامه اين بانك ب��ا همكاري چند
س��ازمان ديگر براي كاهش قيمت تمام ش��ده ساخت
مسكن و كاهش قيمت مسكن از طريق ايجاد زنجيره
اعتب��اري تامي��ن مصالح موردنياز س��اخت مس��كن
خب��ر داد و گفت كه اي��ن برنامه ت��ا ۳۰درصد قيمت
تمام شده ساخت مسكن را كاهش خواهد داد.
به گفت��ه رحيمياناركي ،اين طرح قرار اس��ت تا پايان
شهريور ماه سالجاري به اجراي نهايي برسد .با اين حال
طي هفتههاي گذشته خبري مبني بر احتمال افزايش
سقف وام خريد مسكن براس��اس قدرت خريد و توان
بازپرداخت افراد در صورت تصويب شوراي پول و اعتبار
مطرح ش��د .اين خبر را مديرعامل بانك مسكن اعالم
كرد و گفت كه پيش از اين از سقفهاي تسهيالت ثابت
استفادهميكرديم،يعنيهمهمتقاضياندهكهاي 3تا
 7كهگروههدفماهستندازسقفتسهيالت۸۰ميليون
توماني استفاده ميكردند ،در حالي كه پيشنهاد دادهايم
براساس قدرت خريد و توان بازپرداخت افراد ،سقفهاي
تسهيالتي به صورت متغير تعيين ش��ود و افراد بر اين
اس��اس بتوانند از تسهيالت متناس��ب با شرايط خود
استفاده كنند .او تاكيد كرده كه اين موضوع به شوراي
پول و اعتبار از سوي بانك مسكن پيشنهاد شده و براي
اجرا نيازمند مصوبه اين شوراست.
اما با گذش��ت چندين هفته از اين خبر هنوز مشخص
نيس��ت كه اي��ن ط��رح پذيرفته يا رد ش��ده ي��ا هنوز
در دستور كار قرار نگرفته است.
يك��ي از داليلي ك��ه بانك مس��كن و س��اير نهادهاي
تصميمگير از افزايش س��قف تسهيالت خريد مسكن
خودداري ميكردند ،افزايش دوباره قيمت مس��كن به
واسطه تورم و نقدينگي ايجاد شده در اين بخش بود ،اما
در صورتي كه اين طرح تصويب شود ،به صورت هدفمند
سقف وام مس��كن تغيير ميكند و ميتواند سبب تورم
در اين بخش نيز نش��ود .حال بايد ديد كه شوراي پول
و اعتبار تصميمي درباره متغير بودن س��قف وام خريد
مسكنخواهدگرفتيابههمينشكلفعلي،تسهيالت
پرداخت خواهد شد.

 140هزار دستگاه

جايگزينيتاكسيهاي فرسوده
تفاهمنامهسهجانبههمكاريجايگزيني 140هزارتاكس 
ي
فرسوده با تاكس��يهاي برقي ميان شركت بهينهسازي
مصرف سوخت ،سازمان تاكسيراني شهر تهران و شركت
خودروس��ازان جن��وب امضا ش��د .به گزارش ش��ركت
بهينهسازيمصرفسوخت،اينتفاهمنامهباهدفاجراي
طرح جايگزيني ۱۴۰هزار تاكسي فرسوده با تاكسيهاي
گازسوز/هيبريدي/برقيبهمنظورورودتاكسيهايبرقي
به ناوگان حملونقل عمومي پايتخت بهصورت آزمايشي،
ميانمحسندالويز،مديرعاملشركتبهينهسازيمصرف
سوخت،عليرضاقنادان،مديرعاملسازمانتاكسيرانيشهر
تهران و سيامك حجت ،مديرعامل شركت خودروسازان
جنوب امضا شد .تاكس��يهاي برقي داراي مزيت كاهش
مصرف س��وخت ،كاهش آاليندگي زيس��تمحيطي و
توسعه كمي و كيفي ناوگان پاك برقي در تاكسيراني شهر
تهرانهستند.پسازاجرايآزمايشي،اينطرحدرمقياس
بزرگتر از نظر تعداد و گستره جغرافيايي در سطح استان
تهرانوكشوردرچارچوباجرايبخشيازتعهدهاي«طرح
جايگزيني ۱۴۰هزارتاكسيفرسودهباتاكسيهايگازسوز/
هيبريدي/برقي»مصوبشوراياقتصاد،اجراييخواهدشد.

 18بنگاه

آغاز عرضه در بازار سرمايه
س��ازمان خصوصيس��ازي جزييات عرضه سهام متعلق
به دولت در  ۱۸ش��ركت حاضر در بازار سهام را در نامهاي
خطاببه مديرعاملبورس اوراقبهادار تهرانو مديرعامل
فرابورسايراناعالمكرد.سازمانخصوصيسازيدرنامهاي
خطاببه مديرعاملبورس اوراقبهادار تهرانو مديرعامل
فرابورسايرانجزيياتعرضهسهاممتعلقبهدولتدر18
شركت حاضر در بازار سهام را اعالم كرد .در اين نامه آمده
اس��ت :در جلس��ه 4خردادماه 98هيات واگذاري ،عرضه
س��هام متعلق به دولت در 18شركت بورسي و فرابورسي
به تصويب رسيده است .بر اين اساس و با توجه به تكليف
سازمانخصوصيسازيمبنيبرواگذاريباقيماندهسهام
دولت در اين ش��ركتها مقتضي اس��ت ضمن تمهيدات
الزم براي فراهم كردن مقدمات عرضه س��هام ،در صورت
وجود هرگونه مشكل يا مالحظه خاص ،به قيد فوريت به
اطالع اين سازمان برسد .اين گزارش ميافزايد :بنابر اعالم
سازمانخصوصيسازيقراراست 20درصدسهامشركت
پااليشگاه نفت الوان 20 ،درصد سهام شركت پااليشگاه
نفتشيراز 20،درصدسهامشركتپااليشگاهنفتاصفهان،
 20درصد سهام شركت پااليشگاه نفت تهران 20 ،درصد
سهام شركت پااليشگاه نفت بندرعباس 20،درصد سهام
شركتپااليشگاهنفتتبريز 17،درصدسهامبانكتجارت،
 17درصد س��هام بانك ملت 18.32،درصد س��هام بانك
صادراتايران 17.34،درصدسهامشركتبيمهالبرزوسهام
چندشركتديگرازطريقبورسوفرابورسواگذارشوند.
ادامه از صفحه اول

نشستهايمكه

تالشكردهتااينسازمانرابهنوعيبهصورتحياطخلوت
خوددرآورد.درنتيجهاينروند،دبيرخانهاينسازمانبيش
ازپيشازاصولكارحرفهايبينالملليوچندجانبهفاصله
گرفتهوعمدتادربسياريمواردحساسبهصورتزايدهاي
از وزارت خارجه عربستان عمل ميكند .در چنين روندي،
متاسفانه سمتهاي مهم در دبيرخانه سازمان در جده در
سطح دبير كل و بسياري اعضاي اصلي آن عمال به اشغال
اشخاص مورد نظر و تابع عربستان در آمده است .ادامه اين
روند حاصلي جز بياعتباري فزاينده اين سازمان كه بايد
بازوي تواناي كش��ورهاي اسالمي باشد و در جهت تحقق
آرمانهاي ملتهاي مس��لمان و در راس آنها آرمان مردم
فلس��طين عمل كند ،نخواهد داشت .اين روند در نشست
سران 2016در استانبول و نشست اخير وزرا در ابوظبي به
اوجخودرسيدكهيكيازنتايجآنگنجاندنمحتواهايضد
ايرانيدراسنادنهاييآندواجالسبودكهتنهابابياعتنايي
و نقض عرف و اصول اوليه كار چندجانبه ممكن شد .مثال
برگزارينشستسازماندرمكهباآيينكارسازمانمغايرت
داش��ت .در حالي كه به دليل انصراف گامبي��ا از برگزاري
نشستسران،ايننشستبايدمطابقبند 4ماده 2آيينكار
درمقردبيرخانهيعنيدرجدهبرگزارميشد،مكهبهعنوان
محلبرگزارينشستانتخابشد.
 -2تمركز بر ايران براي عربس��تان در اين دور از فعاليتها
تا آن حد مهم بود كه مقامات آن كش��ور به نوعي دشمني
آشكارباقطرراكهطيچندسالگذشتهبهيكيازمحورهاي
سياستخارجيعربستانوشركاتبديل شدهبود ،تعديل
كردند.ارسالدعوتنامهتوسطملكسلمانبراياميرقطر،
شركت نخستوزير قطر در نشستهاي مكه ،دست دادن
اوبا ملك سلمانوبن سلمان ظاهرابه تشويقاميركويتو
برخيتعبيراتمثبتدررسانههايقطردرموردعربستان
در اين رابطه قابل توجه اس��ت .البت��ه تاكيد وزير خارجه
س��عودي مبني بر اينكه تنها در صورت بازگشت قطر به
«صراطمستقيم»،بهبودروابطدوكشورممكناست،نشان
ميدهدكهفاصلهبيندوكشورهنوززياداست.
 -3بهرغ��م برخي انتقادها در داخل ،ب��ه باور نگارنده عدم
ش��ركت رييسجمهور روحاني و وزير خارجه ظريف در
نشستسازماناسالميدرمكهتصميمدرستيبود.يكياز
داليلاينتصميم،همانطوركهدربيانيهرييسجمهورنيز
ذكرشده،عدمدعوتازايشانتوسطملكسلمانبود.طبعا
در حالي كه بقيه اعضاي سازمان دعوتنامه از رييس كشور
برگزاركنندهنشستدريافتكردهبودند،ايراننميتوانست
تنهاباصرفدعوتنامهازدبيرخانهسازماندرنشستشركت
كند .به عالوه ،از ابتدا روشن بود كه تمركز عربستان در اين
نشس��تها بر ايران خواهد بود (از جمله با نمايش ادوات و
تسليحاتيمنتسببهايراندرمحلكنفرانس)وآيينكار
نشستهاي بينالمللي نيز اجازه كار چنداني جز ارايه يك
سخنرانيودر صورتنياز اعالم موضعيدر مورد سندهاي
اجالسبهشركتكنندگاننميدهد.تجربهنشستسران
در اس��تانبول كه با وجود تالش فوقالعاده هيات ايراني و
عمدتابهدليلسكوتديگركشورهاامكانحذف 5بندضد
ايراني در سند اجالس ممكن نشد و ناچارا به عدم حضور
ايران در نشس��ت پاياني اجالس انجاميد ،نيز حتما اينبار
مدنظربودهاست.

