اخبار

میرزایی:

راهکار پیشفروش نفت ابهامات متعددی دارد

نرخ بیمه پس از حمله به نفتکشها در
خلیجفارس  ۱۰برابر شد

مدیرعامل شرکت کشتیرانی آردمور گفت:
در  ۲ماه گذشته به دنبال حمله به نفتکشها
در نزدیکی تنگه هرمز ،قیمت بیمه کشتیها
 ۱۰برابر شده اس��ت.به گزارش مهر به نقل
از سیانبیس��ی ،آنتونی گورنی ،مدیرعامل
ش��رکت کش��تیرانی آردمور میگوید :در ۲
ماه گذش��ته به دنبال حمله به نفتکشها در
نزدیک��ی تنگه هرمز قیمت بیمه کش��تیها
واقع ًا  ۱۰برابر ش��ده است.از ماه می تا کنون
 ۶نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز و البته یک
هواپیمای بیسرنش��ین متج��اوز به آبهای
ایران مورد هدف قرار گرفتند .این تنگه یکی
از مهمترین آبراهههای جهان است که ایران،
عم��ان و امارات متحده عرب��ی را از هم جدا
میکند.همه کش��تیها برای فعالیت به انواع
مختلف بیمه نیاز دارند که این شامل پوشش
س��االنه برای خطر جن��گ و هزینه اضافی
برای ب��رای ورود به مناطق با ریس��ک باال
میباشد.آنتونی گورنی میگوید :ما به عنوان
یک ش��رکت کشتیرانی و بخشی از صنعت
کشتیرانی جهانی ،تهدیداتی که متوجه خدمه
و کشتیهای ما هستند را بسیار جدی تلقی
میکنیم.او ادامه داد :در حال حاضر تجارت ما
به صورت عادی در حال انجام اس��ت اما در
نتیجه این حم�لات نرخ بیمه در  ۲ماه اخیر
ب��رای ترانزیت از تنگه هرمز  ۱۰برابر ش��ده
اس��ت.گورنی میگوید :هر کسی که مسئول
این حمالت اس��ت نش��ان داده که میتواند
بسیار مخرب عمل کند.طبق گزارش نیکی
آسیا ،نرخ بیمه کش��تیهای عبوری از تنگه
هرمز که قب ً
ال  ۰.۰۲۵درصد ارزش کش��تی
بود ،بعد از حمالت  ۱۳ژوئن به  ۰.۲۵درصد
ارزش کشتی جهش کرده است.
تعرفههای هند بر کاالهای آمریکا،
دیگر قابل قبول نیست

ب��ا افزایش تنشهای تج��اری بین نیودهلی
و واش��نگتن ،رئیسجمه��ور آمریکا در پیامی
توییتری ،از سیاس��تهای تجاری هند انتقاد
کرد.به گزارش مهر به نقل از اس��پوتنیک ،با
افزای��ش تنشهای تجاری بی��ن نیودهلی و
واشنگتن ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
در پیام��ی توییتری ،از سیاس��تهای تجاری
هند انتقاد کرد.ترامپ در توئیتر خود نوش��ت:
هند مدتی طوالنی با وضع تعرفه بر کاالهای
آمریکایی ،روزگار خوش��ی سپری کرده است،
ام��ا این وضعیت دیگر قابل قبول نیس��ت.در
اوایل این ماه ،واش��نگتن به علت تعرفههای
تالفیجویانه هند بر واردات فوالد و آلومینیوم
آمریکا (که س��ال گذش��ته وضع ش��دند) ،به
س��ازمان تجارت جهانی ش��کایت کرد.اظهار
نظ��ر جدید ترامپ پس از آن انجام میش��ود
ک��ه هند تعرفههای��ی اضافی ب��ر  ۲۸کاالی
دیگر آمریکایی وضع کرد که بر اس��اس آن،
درآمدی  ۲۱۷میلیون دالری برای این کشور
به همراه خواهد داشت.این اقدام هم بخشی از
تعرفههای تالفیجویانه هند در برابر تعرفههای
واردات فوالد و آلومینیوم آمریکا اس��ت که در
مارس  ۲۰۱۸میالدی وضع ش��ده بودند.هند
که یک��ی از بزرگترین تولیدکنن��دگان فوالد
در جهان اس��ت که ش��ش بار این اقدام را در
جریان مذاکرات تج��اری دوجانبه ،به تعویق
انداخته بود.
فقط  ۳۰درصد معامالت مسکن در
سامانه امالک ثبت می شوند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن
وزارت راه و شهرسازی گفت :فقط  ۳۰درصد
معامالت در سامانه امالک و مستغالت ثبت
میش��ود که امیدواریم بتوانیم تعداد معامالت
ثبتی را در س��امانه افزای��ش دهیم.به گزارش
صدا و س��یما ،عباس فرهادیه گفت :س��امانه
بازار امالک در س��ال  ۹۱راه اندازی و در سال
 ۹۴-۹۵آغ��از ب��ه کار کرد که بر اس��اس آن
بنگاههای ام�لاک دارای مجوز با دریافت کد
رهگیری معامالت را در سامانه ثبت میکردند
که با دستور دیوان عدالت اداری لزوم دریافت
این کد برای مش��اوران امالک برداش��ته شد
ک��ه با توجه به تخلفات صورت گرفته تالش
میکنیم کد رهگیری تبدیل به قانون شود.وی
ادامه داد :در سامانه امالک و مستغالت وزارت
راه و شهرس��ازی  ۳۰درص��د معامالت ثبت
میش��ود که امیدواریم با همکاری مشاورین
امالک بتوانیم تعداد معامالت ثبتی را در این
سامانه افزایش دهیم تا مردم با رصد سامانه،
کشف قیمت کنند.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره
به تش��کیل کمیته تعیین قیمت اجاره گفت:
همه کارشناسان و متخصصین در امر مسکن
معتقدند که با افزایش قیمت مس��کن ،قیمت
اج��اره افزایش پیدا نمیکند و قیمت اجاره در
بازه زمانی طوالنی صورت میگیرد.

نرم میکند ،بهتراست دولت بر صرفهجویی
هزینهها و افزایش تولیدات پتروشیمی تمرکز
کند .جالل میرزایی در گفتوگو با خانه ملت
با اشاره به راهکار جدید دولت برای دور زدن
تحریمه��ا مبن��ی بر پیشف��روش نفت به
کش��ورهای قدرتمند ،گفت :افرادی که این
ایده را مطرح کردهاند باید به دو سوال پاسخ
دهن��د؛ ابتدا اینکه انتقال پ��ول را باتوجه به
تحریمهای بانکی چطور انجام خواهند داد؟،

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه
راه��کار «پیشفروش نفت به کش��ورهای
قدرتمن��د» ابهامات متعددی دارد ،گفت :در
ش��رایطی که ایران در حوزه صادرات نفت
خام با برخ��ی محدودیتها دس��توپنجه

دوم آنکه باتوجه به نیاز کنونی کشور به پول،
نفت پیشفروش
چه زمان��ی و چگونه پول ِ
شده را دریافت میشود؟نماینده مردم ایالم،
ایوان و چرداول در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :همچنین تحلیل دیگری میگوید؛
باتوج��ه به اینکه اکنون قیمت نفت در بازار
بس��یار پایین اس��ت ،پیشف��روش نفت به
قیمت کنونی ،ای��ران را متضرر خواهد کرد
چراکه ممکن اس��ت دو الی سه سال آینده

قیمتها چند برابر ش��وند.وی با بیان اینکه
راه��کار پیشف��روش نفت به کش��ورهای
قدرتمند ابهامات متع��ددی دارد ،ادامه داد:
در ش��رایطی ک��ه ایران در ح��وزه صادرات
نفت خام با برخی محدودیتها دستوپنجه
نرم میکند ،بهتراست دولت بر صرفهجویی
هزینهه��ا و افزایش تولیدات پتروش��یمی
تمرکز کند چراکه راهکار پیشفروش نفت
اگر هم به نتیجه رس��د به سختی پول آن

وارد کشور خواهد شد بههمین دلیل تبدیل
نفت به صنایع مختلف راهکار قابلتاملتری
اس��ت.میرزایی با اش��اره به اینک��ه معمو ًال
قراردادهای نفتی به صورت یک ساله منعقد
میشوند و تاکنون قراردادی با عمر بیش از
یکسال کمتر دیده شده ،اضافه کرد :اگرچه
پیشخرید نفت توس��ط یک کش��ور امری
شدنی است اما در بازار جهانی نفت مرسوم
نیست.

آخرین وضعیت وام مسکن مهر

چه واحدهایی شامل افزایش سقف وام می شوند؟

گروه اقتصادی-میثم ترکیان :ش��ورای پ��ول و اعتبار
با افزایش س��قف وام مس��کن مهر برای  ۲۰۰هزار واحد
دیگر موافقت کرده است؛ اما این  ۲۰۰هزار واحد به کدام
ش��هر یا پروژه ها اختصاص دارد ؟به گزارش مهر ،ش��ب
گذشته در نشست شورای پول و اعتبار که با حضور وزیر
راه و شهرس��ازی به عنوان یک��ی از اعضای حقوقی این
نهاد برگزار ش��ده بود ،پس از توضیحات محمد اسالمی،
اعضای این شورا به ریاست عبدالناصر همتی رئیس کل
بانک مرکزی ،با افزایش سقف تسهیالت فردی مسکن
مهر ب��رای  ۲۰۰هزار واحد موافقت ک��رد.در این مصوبه
هیچ جزئیاتی از میزان افزایش سقف این تسهیالت و نیز
واحدهای مشمول این مصوبه سخنی به میان نیامده بوده
ولی بانک عامل مس��کن امروز جزییات این وام را عالم
کرد.
ساخت  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار واحد در  ۱۰سال


مس��کن مهر که پرونده آن از سال  ۸۸گشوده شد ،اکنون
در آس��تانه یک دهگی عمر خود ،همچنان مفتوح اس��ت
و از  ۲میلی��ون و  ۵۰۰ه��زار واحدی که ق��رار بود احداث
ش��ود ،کمی بیش از  ۴۰۰هزار واحد باقی مانده است.این
تعداد ،غیر از واحدهایی است که به دالیل قضائی یا داشتن
معارض و شکایت مالکان اراضی محل ساخت پروژههای
مس��کن مهر یا درگیریهای داخلی تعاونیهای مسکن
مهر و شکایت اعضای تعاونیها با دستور قضائی متوقف
مانده است.همچنین بنا به اعالم مدیرعامل شرکت عمران
ش��هر جدید پردیس ۷ ،هزار و  ۵۰۰متقاضی مسکن مهر
پردیس در زمان باز بودن سامانه ثبت نام کرده بودند ولی
در هنگام انتخاب واحد ،واحد مسکونی به آنها تعلق نگرفته
اس��ت .از این تعداد برای  ۴هزار متقاضی امکان جانمایی
واحد در یکی از سایتهای ساخت و ساز در فاز  ۸پردیس
فراهم شده است اما به  ۳۵۰۰متقاضی دیگر که فاقد واحد
هس��تند ،پیشنهاد شده تا در پرند یا هشتگرد به آنها واحد
معادل آورده هایشان داده شود که هیچیک نپذیرفتهاند .اما
وضعیت این افراد هنوز مشخص نیست.
سه  +یک مرتبه افزایش سقف وام مسکن مهر در یک

دهه

تس��هیالت طرح مس��کن مهر در ابتدا  ۲۵میلیون تومان
برای کل کش��ور بود که به تدریج با افزایش قیمت تمام
ش��ده س��اخت و س��از با مصوبه هیئت دولتهای دهم
و یازده��م در دو مرحله برای متقاضیان مس��کن مهر در
ش��هرهای جدی��د پردیس و پرند به  ۳۰و س��پس به ۴۰
میلیون تومان افزایش یافت .این افزایش سقف تسهیالت،
غیر از مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار است.طی
ده سال گذشته نرخ سودهای مسکن مهر بسته به شهر یا

روس��تایی بودن محل ساخت آنها و همچنین تعاونی ساز
یا ش��خصی ساز بودن آنها در س��ه حالت  ۷ ،۴و  ۹درصد
از سوی بانک عامل بخش مسکن از محل خط اعتباری
 ۵۰هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به متقاضیان واگذار
شده است.بانک عامل بخش مسکن برای تعداد زیادی از
متقاضیانی که هنوز واحد خود را دریافت نکردهاند ،دفترچه
اقساط صادر کرده و علی رغم عدم تکمیل واحد مسکونی،
متقاضی بازپرداخت تسهیالت را آغاز کرده است.
جزئیات وام جدید شورای پول و اعتبار


بانک عامل مس��کن امروز جزئیات مصوبه افزایش سقف
تس��هیالت مسکن مهر را اعالم و عنوان کرده که سقف
تس��هیالت مس��کن مهر برای ح��دود  ۲۰۰ه��زار واحد
مسکونی در حال ساخت که پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰
درصدی داشته ولی هنوز کار ساخت و تکمیل آنها به پایان
نرس��یده اس��ت ،از  ۴۰میلیون تومان فعلی به حداکثر ۵۰
میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.این بانک میافزاید:
بر این اساس و مطابق پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی
و شورای پول و اعتبار ،سقف تسهیالت مسکن مهر برای
پروژههای شهر جدید پردیس از  ۴۰میلیون تومان به ۵۰
میلیون تومان افزایش پیدا کرده اس��ت.در پیشنهادی که
مطابق آن ،اعضای شورای پول و اعتبار با افزایش سقف
تس��هیالت این بخش موافقت کرده اند« ،افزایش سقف
تسهیالت مس��کن مهر در سایر ش��هرها به  ۴۵میلیون
تومان» مطرح بوده است .مطابق اعالم بانک عامل بخش
مسکن ،آخرین آمارهای در اختیار شبکه بانکی از کارنامه
ساخت و تحویل مس��کن مهر حکایت از آن است که از
ح��دود  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار واحد مس��کونی مهر که تا

حاجیدلیگانی با انتقاد از بانکها برای شیوه پرداخت وامهای ُخرد؛

یک ضامن برای دریافت وام ازدواج کافی است

عضو کمیس��یون بودجه مجلس میگوی��د :درحالی
بانکه��ا برای پرداخت وامهای قرضالحس��نه خُ رد
س��ختگیری میکنند ک��ه تجربه نش��ان میدهد
بیشترین معوقات بانکی مربوط به عدم تسویه وامهای
کالن است .حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با
خبرنگار خانه ملت در ارزیاب��ی میزان رضایتمندی
م��ردم از وام ازدواج ،گفت :اگرچ��ه افزایش مبلغ وام
ازدواج اقدام بهموقع و درس��تی بود اما جوانان نسبت
به نحوه پرداخت این وام بسیار گلهمند هستند چراکه
موانع بس��یاری همچ��ون «نحوه پرداخ��ت وام» و
«شرایط سخت تعیین شده برای ضامن« در این مسیر
وج��ود دارد ،درواقع اگر فردی اقوام درجه یک کارمند
دولت نداشته باشد نمیتواند از وام ازدواج استفاده کند
لذا دریاف��ت وام ازدواج عمال برای بس��یاری از افراد
امکانپذیر نیست.نماینده مردم شاهینشهر ،میمه و
برخوار در مجلس شورای اسالمی معتقد است باتوجه
به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و بانکها مردم برای
دریافت آس��ان تس��هیالت و حق و حقوق خود باید
حتما کارمند دولت باش��ند اما این آسیب بزرگی برای
نظام اداری کشور است.به اعتقاد این نماینده مجلس

شرایط کنونی حاکم بر ادارات و بانکها با چابکسازی
دولت منافات دارد و نه تنها موجب سبک شدن دولت
نمیش��ود بلکه هر روز گرایش به استخدام دولتی رو
به افزایش است.حاجیدلیگانی با یادآوری اینکه طبق
مصوب��ه بانک مرکزی تنها یک ضامن برای دریافت
وام ازدواج کافی اس��ت اما بانکها عمال تا  3ضامن
از متقاضی درخواست میکنند و حتی دو ضامن باید
دارای کسر از حقوق باشد که این شرایط بسیار کار را
سخت کرده است ،البته شرایط دیگر وامها به همین
منوال س��خت و صعبالعبور است .عضو فراکسیون
والی��ی مجلس تاکید ک��رد :درحال��ی بانکها برای
پرداخت وامهای قرضالحس��نه خُ رد س��ختگیری
میکنند که تجربه نش��ان میدهد بیشترین معوقات
بانکی مربوط به عدم تسویه وامهای کالن است.عضو
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اس�لامی با تش��کر از وزیر اقتصادی بابت پیش��نهاد
پرداخت وام برای ودیعه مسکن به مردم ،اضافه کرد:
باتوجه به افزایش اجاره بها و گرفتاریهای ایجاد شده
برای مردم جهت تامین پیشپرداخت اجاره خانه ،این
پیشنهاد در صورت اجرا اتفاق خوبی خواهد بود.

کنون تسهیالت ساخت به آنها داده شده ،کار ساخت حدود
یک میلیون و  ۸۰۰هزار واحد به پایان رسیده و این تعداد
واحد ،تحویل متقاضیان شده است.همچنین پرونده بانکی
حدود  ۷۰تا  ۸۰هزار واحد مس��کونی مهر نیز مستقیم از
طرف سازندهها با بانک عامل بخش مسکن تعیین تکلیف
ش��ده اس��ت .با این حال کار ساخت و تکمیل حدود ۳۷۰
هزار واحد مسکونی مهر هنوز به سرانجام نرسیده است که
بخشی از این واحدها ،کمتر از  ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی
دارند و به دالیل مختلف ،نیمهکاره ماندهاند و بخشی دیگر
نیز اگر چه تکمیل شدهاند؛ اما به خاطر مسائلی از جمله نبود
آب ،برق یا گاز ،فع ً
ال قابل سکونت نیستند.برآورد مسئوالن
بخش مسکن مشخص میکند ،حدود  ۲۰۰هزار واحد از
 ۳۷۰هزار واحد مسکونی مهر ،پیشرفت فیزیکی باالی ۷۰
درصد دارند و جزو پروژههای فعال و رو به جلو در ساخت و
ساز محسوب میشوند؛ اما به خاطر تورم مصالح ساختمانی
و افزایش هزینهها ،تکمیل آنها با تسهیالت فعلی ،امکان
ناپذیر است؛ از این رو ،شورای پول و اعتبار با افزایش سقف
تس��هیالت برای این  ۲۰۰هزار واحد موافقت کرده است.
گفته میشود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار پیش از
مصوبه جدید برای افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر
به  ۴۰میلیون تومان باعث شده گره مالی و اعتباری حدود
 ۳۰۰هزار واحد مسکونی مهر در حال ساخت ،طی دو سال
اخیر باز شود و صاحبان این واحدها بتوانند خانه دار شده و
در آنها اسکان پیدا کنند.
مشکل آورده متقاضیان مرتفع می شود


طی س��الهای اخیر با توجه به باال رفتن هزینه س��اخت و
س��از در س��الهای اخیر و ناتوانی پیمانکاران در تکمیل

واحدهای مسکن مهر باقی مانده در شهرهای جدید استان
تهران علی رغم کامل بودن آوردههای سهم متقاضی به
همراه تسهیالت بانکی به خصوص در دو اقالم آسانسور
و نصبیات (پکیج) ،وزارت راه و شهرسازی اخیراً از شورای
پول و اعتبار افزایش سقف تسهیالت را در واحدهای باقی
مانده و با پیش��رفت فیزیکی کمتر درخواست داده بود که
به نظر می رسدمصوبه دیروز شورای پول و اعتبار ناظر به
این دس��ته از واحدهای مسکن مهر باشد که عمدت ًا در دو
شهر جدید پردیس و پرند باشد.همچنین بخش مهمی از
متقاضیان مس��کن مهر پردیس به دلیل ناتوانی در تأمین
س��هم آورده های خود ،با توقف فعالیت ساخت و ساز در
پروژه های خود از سوی پیمانکار مواجه شده اند ،مصوبه
شب گذش��ته ش��ورای پول و اعتبار برای افزایش سقف
تسهیالت فردی مس��کن مهر ،می تواند به تأمین آورده
های نقدی این دسته از متقاضیان و از سر گیری فعالیت
ساخت و ساز کمک قابل توجهی کند.
اقساط بازگشتی برای  ۱۰سال بعد «پیش خور» شد


از جمل��ه موارد مبه��م در مصوبه دیروز ش��ورای پول و
اعتب��ار که در توضیحات امروز بانک عامل مس��کن نیز
به آن اشاره نشده  ،محل تأمین اعتبارات مورد نیاز برای
تسهیالت جدید مسکن مهر است.چراکه بر اساس اعالم
ابوالقاس��م رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش
مس��کن ،همه منابع حاصل از اقس��اط بازگشتی مسکن
مهر تا  ۱۰س��ال آینده به دو حوزه تس��هیالت مس��کن
مهر (افزایش س��قف تس��هیالت از  ۳۰ب��ه  ۴۰میلیون
تومان که به واجدان ش��رایط پرداخت شد) در سه سال
نخس��ت و س��پس صندوق پس انداز مسکن یکم در ۷
س��ال پس از آن اختصاص یافته و همه منابع حاصل از
این محل« ،پیش خور» ش��ده است.از سوی دیگر نیز بر
اساس مصوبه هیئت دولت ،بانک مرکزی به هیچ عنوان
امکان تخصیص منابع مالی به طرح مس��کن مهر را به
دلیل آنچ��ه افزایش پایه پولی و تورم و نقدینگی عنوان
شده ،ندارد.
تغییر مکرر ضرب االجل اتمام طرح مسکن مهر


گفتنی است رئیس جمهور در نشست نوروزی با وزیر راه
و شهرسازی تأکید کرده بود پرونده طرح مسکن مهر در
سراس��ر کشور باید تا پایان س��ال جاری به اتمام برسد.
هرچند که ضرب االجل های داده ش��ده به وزارت راه و
شهرسازی برای تکمیل پروژههای مسکن مهر ،چند بار
تغییر کرده است بطوری که پیشتر ،آخرین مهلت زمانی
اعالم شده از س��وی رئیس جمهور ،پایان نیمه نخست
س��ال  ۹۷بود که در حال حاضر به پایان سال  ۹۸تغییر
پیدا کرده است.

حسینیشاهرودیمطرحکرد

سردرگمی فعاالن اقتصادی برای ورود به حوزه ارز دیجیتال

س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجل��س ،گفت:
ظرف چند روز گذش��ته دس��تگاه قضا نس��بت به
پلمپ و مصادره مرکزی که تمامی س��خت افزارها
را برای استخراج بیت کوین نصب کرده اقدام کرد،
لذا س��رمایه گذاران این حوزه بالتکلیف مانده اند.
سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگو
با خانه ملت ،با اش��اره به گس��ترش استفاده از ارز
دیجیتال در کش��ور ،گفت :سرورهای مورد استفاده
در ارز دیجیت��ال میتواند تح��ت عناوین مختلف
وارد کش��ور ش��ده و اس��تفاده های مختلفی از آن
ص��ورت گیرد ک��ه از جمله می توان به اس��تخراج
بی��ت کوین اش��اره کرد.نماینده مردم ش��اهرود و
میامی در مجلس ش��ورای اسالمی ،افزود :ماینرها
و سیستم های استخراج ارز دیجیتال یک سیستم
سخت افزاری است و با نصب نرم افزاری می توان
از آن بی��ت کوین خارج کرد و حتی ممکن اس��ت
تحت عناوین دیگری وارد کش��ور شده باشد.وی با
بیان اینکه کمیسیون اقتصادی حدود  ۲سال است
که به بان��ک مرکزی برای تدوین دس��تورالعملی

در جهت اس��تفاده از ارز دیجیت��ال تذکر می دهد،
ادامه داد :جلس��اتی با بانک مرکزی برگزار ش��ده
تا تکلیف توس��عه ارز دیجیت��ال و بیت کوین را در
کشور مشخص کند.حسینی شاهرودی ،تاکید کرد:
ظرف چند روز گذشته دستگاه قضا نسبت به پلمپ
و مص��ادره ،مرک��زی که تمامی س��خت افزارها را
برای اس��تخراج بیت کوین نصب کرده اقدام کرد
که س��رمایه گذاران در این زمینه بالتکلیف مانده
اند.وی افزود :مش��خص نیست که چه دستگاهی
اع�لام مجاز یا غیرمجاز ب��ودن تولید آن را مطرح
کرده است و متاس��فانه بانک مرکزی درباره تولید
آن سکوت کرده و دستورالعمل جامعی در این باره
نداشته است.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
ش��ورای اس�لامی ،تصریح کرد :دولت در ش��رایط
تحریم��ی اعالم نکرده که آیا در این فضا تولید ارز
دیجیتال می تواند برای کش��ور راهگشا باشد و در
انتقال ارز میتواند مشکالت فعاالن اقتصادی ایران
را حل کند یا خیر؟ متاس��فانه دستگاه متولی در این
زمینه کوتاهی کرده و باید هرچه سریعتر اظهارنظر
کارشناسی خود را درباره تولید آن ارائه دهد.

احیای کارخانه یخچال سازی در لرستان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

مع��اون س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام
(ره) گفت :لرس��تان ،اس��تان ه��دف برای
محرومیتزدای��ی در س��تاد اجرای��ی فرمان
حض��رت امام (ره) اس��ت،آیین احیا کارخانه
یخچالس��ازی ب��وژان خرمآب��اد و تحق��ق
تفاهمنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) برای س��فارش ساخت  ۱۰هزار دستگاه
یخچ��ال در راس��تای تامین ل��وازم خانگی
و اش��تغالزایی آس��یبدیدگان سیل استان
لرستان امروز با حضور عارف نوروزی؛ معاون
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ،موسی

خادمی؛ اس��تاندار لرس��تان ،سیدامیرحسین
مدنی؛ مدیرعامل بنیاد اجتماعی احس��ان و
مردم و مس��ئولین اس��تانی در این کارخانه
برگزار شد.نوروزی با اشاره به خدمترسانی
س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام (ره) در
اس��تانهای س��یلزده کش��ور اظهار کرد :در
نخستین سفر ریاست س��تاد به استان پس
از وقوع س��یل در لرستان ،چندین مسئولیت
توسط ایشان پذیرفته شد.وی افزود :اهدای
 ۱۰هزار بسته لوازم خانگی و توزیع یک هزار
راس دام س��بک و انعقاد تفاهمنامه با بنیاد

مسکن برای بازس��ازی و ساخت خانههای
س��یلزدگان از جمله این مس��ئولیتها بود.
معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
با اشاره به پوشش بیمهای سیلزدگان توسط
بیمه برکت گفت ۱۰۰ :هزار واحد در لرستان
تح��ت پوش��ش بیم��ه برکت ق��رار گرفت.
کاظمی؛ مدیرعامل کارخانه یخچالس��ازی
ب��وژان در این مراس��م گفت :س��ال  ۹۸با
اعتماد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)،
توانس��تیم با یک حرکت جه��ادی و همت
کارکنان مجموعه ظ��رف  ۴۲روز به چرخه

تولید برگردیم.وی با اشاره به مشکالت این
کارخانه در س��الهای اخی��ر گفت :خط تولید
این کارخانه از س��ال  ۹۲دچار رکود شد اما
توانستیم ،س��اختار اساسی مجموعه را حفظ
کنیم.مدیرعام��ل کارخان��ه یخچالس��ازی
بوژان با بی��ان اینکه  ۱۳۷نی��روی جوان و
تحصیلکرده را در این کارخانه جذب کردیم،
تصریح کرد :امیدواریم ش��یفت دوم در این
کارخانه راهاندازی ش��ود تا  ۱۳۷جوان دیگر
صاحب اشتغال شوند.کاظمی عدم نقدینگی
و سرمایه در گردش را مشکل صنعت کشور

دانس��ت و یادآور ش��د :بای��د بهدنبال جذب
س��رمایه از نهاده��ای خدمتگذار باش��یم؛
امیدواریم س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) چراغ امید در این کارخانه را روشن نگه
دارد؛ ما نیز به تمامی تعهداتمان نس��بت به
ستاد عمل میکنیم.
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اخبار
قیمت نفت خام  ۲درصد جهش کرد

قیمت نف��ت خام پس از این ک��ه یک گروه
صنعتی گزارش داد میزان ذخایر نفت آمریکا
اف��ت کرده اس��ت ،بی��ش از  ۲درصد جهش
کردند.به گزارش مهر ب��ه نقل از رویترز ،روز
چهارش��نبه ،پس از اینکه یک گروه صنعتی
گ��زارش داد میزان ذخایر نف��ت آمریکا برای
چهارمین هفته متوالی افت کرده است ،نگرانی
از عرضه مازاد کاهش یافت و قیمتهای نفت
بی��ش از  ۲درص��د جهش کردند.تا س��اعت
 ۱۴:۳۴ب��ه وقت تهران ،قیمت پیشخرید هر
بش��که نفت خام برنت ،بنچمارک بینالمللی
قیمت نفت ۱.۱۷ ،دالر یا  ۱.۸۲درصد جهش
کرد و به  ۶۵.۳۳دالر رسید.قیمت پیشخرید
هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب
آمری��کا ۱.۱۸ ،دالر ی��ا  ۲.۰۴درص��د جهش
کرد و به  ۵۹.۰۱دالر رس��ید.قیمتهای نفت
امسال با التزام کش��ورهای اوپک و متحدان
غیر اوپکی آن ،شامل روسیه ،به توافق کاهش
تولید ،رشد کردهاند.گزارش موسسه خصوصی
سوخت آمریکا (ایپیآی) نشان داد که میزان
ذخایر انباره��ای نفت آمریکا ،این هفته فراتر
از ح��د انتظار کاهش یافته اس��ت .طبق این
گزارش ،میزان ذخایر انبارهای نفت آمریکا در
هفته منتهی به  ۷جوالی ۸.۱ ،میلیون بشکه
کاهش یافت و به  ۴۶۱.۴میلیون بشکه رسید.
این در حالی بود که تحلیلگران شرکتکننده
در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند که
این ذخایر  ۳.۱میلیون بشکه کاهش یابد.
تولید نفت روسیه به کمترین
میزان  3سال گذشته رسید

سن ِفت» ،شرکت
به علت درگیری میان «ترن 
سن ِفت» ،بزرگترین
خط لوله روس��یه و «رو 
تولیدکننده نفت این کشور ،تولید نفت روسیه
در اوایل ماه ج��والی (ماه جاری میالدی) به
کمترین میزان در س��ه س��ال گذشته کاهش
یافت .به گ��زارش فارس به نقل از رویترز ،به
سن ِفت» ،ش��رکت
عل��ت درگیری میان «ترن 
سن ِفت» ،بزرگترین
خط لوله روس��یه و «رو 
تولیدکننده نفت این کشور ،تولید نفت روسیه
در اوایل ماه ج��والی (ماه جاری میالدی) به
کمترین میزان در س��ه س��ال گذشته کاهش
یافت.روسنفت اعالم کرد ترنسنفت ،دریافت
نفت از «یوگانشنفتگز» ،ش��عبه روسنفت
را کاهش داده اس��ت؛ این درحالی اس��ت که
تولید نفت آن به علت بحران آلودگی نفت نیز
کاهش یافته است.هر دو شرکت این کاهش
را تایی��د کردهاند.ترنسنفت اعالم کرد پس از
اینکه روسنفت بدون مشخص کردن مقصد
 3.5میلیون تن نفت خام ،آن را به شبکه خط
لوله وارد کرد ،این ش��رکت محدودیتهایی از
ابتدای ماه جوالی اعمال کرده است.به نوشته
تاس ،ترنسنفت توضی��ح داد دریافت نفت از
«یوگانشنفتگز» را به میزان  0.5درصد تولید
ساالنهاش محدود کرده است .این واحد ساالنه
بیش از  70میلیون ت��ن یا روزانه  1.4میلیون
بشکه در روز تولید میکند.
شاخص بورس  ۹۰۵واحد رشد کرد

ش��اخص بورس در جریان معام�لات دیروز
بازار س��رمایه با  ۹۰۵واحد رشد روبرو شد .به
گزارش تسنیم ،در جریان دادوستدهای دیروز
بازار سرمایه تعداد 3میلیارد و 44میلیون سهم
و حقتقدم ب��هارزش 988میلی��ارد تومان در
292هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و
ش��اخص بورس با رشد 905واحدی در ارتفاع
249هزار و 622واحد قرار گرفت.بیشترین اثر
مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری
به نام نمادهای گروه مدیریت سرمایهگذاری
امید ،گروه مپنا و پتروش��یمی خارک شد و در
مقاب��ل نمادهای معامالتی مخاب��رات ایران،
صنای��ع پتروش��یمی خلیج فارس و توس��عه
مع��ادن و فلزات ب��ا افت خود مان��ع افزایش
بیشتر ش��اخص بورس ش��دند .شاخصهای
اصلی بازار س��رمایه هم روز مثبتی را پش��ت
س��ر گذاش��تند؛ بهطوری که شاخص قیمت
(وزنی ــ ارزش��ی) 253واح��د ،کل (هموزن)
379واح��د ،قیمت (هم��وزن) 257واحد ،آزاد
ش��ناور 711واحد و ش��اخصهای بازار اول و
ب��ازار دوم  1019و  215واحد رش��د کردند.بر
اس��اس این گزارش ،در بازاره��ای فرابورس
ایران هم با معامله  2میلی��ارد و 484میلیون
ورقه بهارزش 1064میلیارد تومان در 260هزار
نوبت ،آیفکس 32واحد رش��د کرد و در ارتفاع
3254واحد قرار گرفت.

