
قيم�ت گاز طبيع�ي در منطق�ه خلي�ج فارس 
از گذش�ته بس�يار پايين بوده اس�ت ام�ا اين 
ش�رايط ناپايدار بوده و مش�كالت بزرگي را در 
آينده پدي�د خواهد آورد چراك�ه با قيمت هاي 
پايي�ن كنون�ي، توس�عه ميادي�ن جدي�د گاز 
جنوب�ي  حاش�يه  كش�ورهاي  در  طبيع�ي 
خليج ف�ارس، اقتص�ادي ب�ه نظر نمي رس�د. 
نتايج يك پژوهش نشان مي دهد هزينه توليد گاز 
طبيعي در اين منطقه در افق سال ۲۰۳۰ ميالدي، 
۳۵ تا ۶۵ درصد افزايش خواهد يافت. بدين ترتيب 
هزينه توليد هر هزار فوت مكعب گاز از 1/۵ تا 4/۵ 

دالر به ۲ تا ۷ دالر افزايش خواهد يافت. 
جورج ساراف، يكي از كارشناسان موسسه پژوهشي 
استراتژي مي گويد: كشورهاي حاشيه جنوب خليج 
فارس، بايد دير يا زود در جهت بازنگري در قيمت 
گاز طبيعي گام بردارند. اگر قيم��ت گاز به ارزش 
تجاري حقيقي آن نزديك نشود و سرمايه گذاري 
هنگفت مورد نياز براي توس��عه صنعت نفت و گاز 
اختصاص نياب��د، دولت هاي ح��وزه خليج پارس 
قادر به تأمين تقاض��اي خود در س��ال هاي فرارو 

نخواهند بود. 
به نظر مي رسد در س��ايه اصالحات مورد نياز بايد 
س��ازوكاري ايجاد ش��ود كه قيمت گاز طبيعي به 
ارزش واقعي آن نزديك تر ش��ود. به عبارت ديگر، 
قيمت گاز طبيعي در قلب صنعت نفت دنيا بايد در 

چارچوب عرضه و تقاضا تعيين گردد. 
از ديرباز، گاز طبيعي ارزان و در دس��ترس، نقشي 
مهم در توسعه كش��ورهاي منطقه خليج پارس و 
ايجاد اقتصادي متنوع ايفا نموده است، اما شرايط 
كنوني، پايدار نيس��ت. گاز طبيعي همانند س��اير 
كاالها، بايد بر اس��اس ارزش تج��اري واقعي آن و 

براساس نظام عرضه و تقاضا، قيمت گذاري شود. 
بهتري��ن رويك��رد در تعيين قيم��ت گاز طبيعي، 
اس��تفاده از س��ازوكارهاي تجاري نظي��ر مبناي 
قيمت نفت و قيمت گذاري هاب گازي اس��ت. در 
قيمت گذاري گاز بر اساس شاخص قيمت نفت خام، 

بايد قيمت گاز طبيعي بر اس��اس سبدي از كاالها 
شامل نفت خام و فرآورده هاي نفتي تعيين گردد. 

از سوي ديگر، در قيمت گذاري هاب گازي، تجارت 
گاز بر اساس قيمت نقطه اي تعيين شده توسط بازار 

و در يك هاب تجاري شناور انجام مي گردد.   
اما قيمت گاز در اين منطقه كليدي، از ديرباز ثابت 
بوده و فاقد ارتباط با ارزش واقعي آن در بازار بوده 
است. كارشناس��ان معتقدند قيمت هاي امروز گاز 
طبيعي در منطق��ه خليج پ��ارس، نتيجه اجراي 
سياس��ت هاي دولتي و عدم پذيرش سازوكارهاي 

نظام تجاري بازار است. 
ديويد برانسون از كارشناسان بازار انرژي مي گو يد: 
بسياري از بازارهاي دنيا به سوي آزادسازي حركت 
نموده اند و قيمت گ��ذاري در چارچوب يك هاب 
گازي، بهتري��ن و كاراتري��ن روش در مقايس��ه با 
قيمت گذاري بر اس��اس ش��اخص قيمت نفت   به 

شمار مي رود. 
فراموش نكنيد كه در س��ال ۲۰14 ميالدي، 4۳ 
درصد گاز فروخته ش��ده در دنيا براس��اس قيمت 
در هاب گازي و 1۷ درصد آن براس��اس ش��اخص 
قيمت نفت خام بوده است. به هر حال، خاورميانه 
با دارا بودن 4۷ درصد ذخاير گاز طبيعي دنيا، دير 
يا زود بايد به سوي نظام تجاري قيمت گذاري گاز 
حركت نمايد و اينك به نظر مي رسد زمان بازنگري 
و انجام اصالحات مورد نياز در بازار گاز طبيعي فرا 

رسيده است. 
اين رويداد به اقتصادهاي منطقه خاورميانه كمك 
مي كند تا در جهت متنوع نمودن اقتصاد، افزايش 
سرمايه گذاري بخش خصوصي، بهبود رقابت و رشد 
امنيت انرژي گام ه��اي بلندتري بردارند و افزايش 
قيمت گاز طبيعي در عربستان سعودي و عمان در 

سال هاي اخير خبري خوب محسوب مي شود. 
من معتقدم دولت ها نبايد از پيامدهاي اجتماعي 
و اقتص��ادي افزاي��ش قيم��ت گاز طبيعي هراس 

داشته باشند. 
فراموش نكنيد كه با واقعي ش��دن قيمت گاز، راه 

براي برداش��ت از دهها ميدان گازي مستقل ترش 
اين منطقه به ويژه در آب ه��اي خليج پارس مهيا 

مي گردد. 
  چالش كمبود عرضه

منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با دارا بودن نزديك 
به نيمي از ذخاير گاز طبيعي دنيا، از سال ها پيش 
با مش��كل پيش��ي گرفتن تقاضا از عرضه روبه رو 
بوده اس��ت. گاز طبيع��ي در نيروگاه ها، واحدهاي 
پتروش��يمي و عملي��ات تزريق ب��ه ميادين نفتي 
خاورميانه مصرف مي ش��ود و در ش��رايط كنوني، 
واردات گاز طبيعي، راهكار چند دولت اين منطقه 
براي رويارويي با اين كمبود است. فراموش نكنيد 
كه هم اكنون تنها س��ه دولت ايران، قطر و الجزاير 

قادر به توليد گاز مورد نياز داخلي هستند. 
  آغاز نبرد براي خريد گاز

دولت امارات متحده عربي با وجود دارا بودن ذخاير 
عظيم گاز طبيعي، از سال ۲۰۰8 ميالدي واردات 
گاز از قطر را با استفاده از خط لوله دلفين آغاز كرده 
اس��ت. گاز طبيعي وارداتي امارات در نيروگاه هاي 
توليد برق مصرف مي شود. ما مي دانيم كه به دليل 
عدم توسعه ميادين گاز ترش امارات متحده عربي، 
اين كشور واردات ال ان جي را نيز از سال ها پيش 
آغاز كرده است. گفته مي ش��ود در يك دهه اخير، 
۲۷ درصد گاز طبيعي توليد شده در امارات، دوباره 

در ميادين نفتي تزريق شده است. 
كمي آن سوتر، توليد گاز طبيعي كويت در يك دهه 
گذشته، از مصرف داخلي عقب افتاده است. شرايط 
دشوار تعيين ش��ده براي مش��اركت شركت هاي 
بين المللي نفتي، از داليل عدم تمايل اين غول ها 
براي س��رمايه گذاري ميادين گاز ترش پرهزينه و 

مستقل اين كشور عربي است. 
در سايه اين عدم توازن توليد و مصرف گاز طبيعي، 
كش��ور كويت از س��ال ۲۰۰۹ مي��الدي به جمع 
واردكنن��دگان گاز طبيعي پيوس��ته اس��ت. يك 
شناور ذخيره س��ازي و تبديل ال ان جي به گاز در 
سواحل اين كش��ور پهلو گرفته و كشتي هاي غول 

پيكر انتقال ال ان جي در كنار آن پهلو مي گيرند. 
چندي پيش نيز يك ق��رارداد ۳ ميليارد دالري با 
كنسرسيومي از شركت هاي كره اي به امضا رسيد 
تا يك پايانه واردات ال ان جي در س��واحل كويت 
احداث گردد. گفته مي شود در سال ۲۰۲۰ ميالدي 

شاهد افتتاح اين پايانه خواهيم بود. 
 اما بحرين در سال ۲۰1۵ ميالدي، 1۵/۵ ميليارد 
متر مكع��ب گاز طبيعي توليد نم��ود. اما اين عدد 
كمتر از تقاضاي داخلي اين كشور پادشاهي بوده 
است. براس��اس برنامه هاي افزايش ظرفيت توليد 
صنايع بزرگ اين كش��ور نظير مجتمع آلومينيوم 
و عبور ظرفيت توليد ب��رق در نيروگاه هاي گازي 
بحرين از مرز چه��ار گيگابات، باي��د راهكارهاي 
الزم جهت تأمين گاز طبيعي مورد نياز اين كشور 
طراحي و اجرا گردد. اين كش��ور عرب��ي از كمبود 
س��االنه ۳/۳ ميليارد مترمكعب كسري عرضه گاز 
طبيعي نس��بت به تقاضا برخوردار است. شركت 
ملي نفت و گاز بحرين نيز قراردادي ۶۵۳ ميليون 
دالري با شركت هاي تيكاي ال ان جي و سامسونگ 
سي اند تي و گلف اينوس��ت منت منعقد نموده تا 
يك پايانه تبديل ال ان جي به گاز را تا سال ۲۰18 

ميالدي احداث كند. 
همچنين ما مي دانيم كه كش��ور عمان از ظرفيت 
توليد ساالنه 1۰/4 ميليون تن ال ان جي برخوردار 
است. اما اين كش��ور با واردات ال ان جي از قطر از 
طريق خط لوله دلفين، كس��ري گاز م��ورد نياز را 

تأمين مي كند. 
دولت عربستان سعودي نيز كه به عنوان پنجمين 
دارنده ذخاير گاز طبيعي دنيا ش��ناخته مي شود، 
همچنان از توليد گاز اندكي برخوردار اس��ت. اين 
كشور واردكننده و صادركننده گاز طبيعي نيست، 
بدين ترتي��ب گاز تولي��دي در بخش هاي داخلي 

مصرف مي گردد. 
اكثر ميادين گازي اين كش��ور پادش��اهي، داراي 
ذخاير نفت��ي بوده و افزايش تولي��د گاز به افزايش 
برداش��ت نفت مي انجامد. تقاض��اي فزاينده گاز 
عربستان در بخش هاي صنعتي و مسكوني نتيجه 
قيمت پايين اين سوخت فسيلي ) ۰/۷۵ سنت در 
ازاي هر يك ميليون بي تي يو( در اين شبه جزيره 
اس��ت. در نتيجه عربستان س��عودي از آغاز سال 
۲۰1۶ ميالدي، سياست بازنگري در قيمت انرژي 
را در پيش گرفته است. عالوه بر اين، رهبران صنعت 
نفت رياض در حال بررسي گزينه واردات ال ان جي 
در سال هاي فرارو هس��تند تا وابستگي به مصرف 

نفت در نيروگاه هاي توليد برق كاهش يابد. 
  چشم انداز آينده گاز طبيعي

رشد سريع تقاضاي گاز در خاورميانه و شمال آفريقا 
به ويژه به دليل نرخ قابل توجه رش��د اقتصادي و 
توس��عه صنايع نيازمند مصرف مقادير چشمگير 
انرژي، اين منطقه را در شرايطي قرار داده كه امكان 

خريد گاز ارزان در آن وجود ندارد. 
در بلندمدت، كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا نيازمند افزايش قيمت گاز طبيعي )برابر با 
هزينه تمام ش��ده و در صورت امكان با قيمت هاي 
بين المللي( هستند تا سرمايه گذاران خارجي براي 
حضور در اين كشورها پيش��گام شوند. اما به دليل 
شرايط سياس��ي كنوني، فعال اجراي اين گزينه ها 
امكان پذير نيست يا با دشواري هاي زيادي روبه رو 
مي باشد. ولي در كوتاه مدت، ال ان جي تنها گزينه 

دولت هاي خاورميانه و شمال آفريقا خواهد بود. 
مترجم: محسن داوري
www. arabianoilandgas. com :منبع
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چالش جدي گازي در منطقه و آغاز رقابت براي واردات گاز

معماي كمبود گاز در قلب خاورميانه

سرعت اينترنت ايران چقدر است؟

با اجرايي ش�دن فاز دوم ش�بكه ملي اطالعات، متوس�ط سرعت 
دسترس�ي پهن بان�د ثاب�ت چه�ار مگابيت ب�ر ثانيه و متوس�ط 
سرعت دسترس�ي پهن باند همراه به س�ه مگابيت بر ثانيه رسيد. 
به گزارش ايسنا، فاز دوم ش��بكه ملي اطالعات بهمن ماه سال گذشته 
عملياتي شد تا بدين ترتيب دسترس��ي به محتواي داخلي با سرعت و 
كيفيتي بهتر براي مشتركان اينترنت مسير شود. پس از اجرايي شدن 
فاز دوم اين ش��بكه، وزارت ارتباطات در قالب آمار متوس��ط س��رعت 

دسترسي به اينترنت در بخش هاي مختلف را اعالم كرد. 
طبق اين آمارها ضريب نفوذ دسترس��ي پهن بان��د ثابت خانگي به ۶۰ 
درصد رسيده و ضريب نفوذ دسترسي پهن باند سيار به ۳۵ درصد رسيد 
و سرانه ترافيك ۲۷ كيلوبيت بر ثانيه اعالم شد. همچنين نسبت ترافيك 

داخلي ۵۰ درصد عنوان شده است. 
اما اين ارقام بر اس��اس اطالعات نش��ريه ارتباطات، در شرايطي اعالم 
شده كه پيش از اين و در فاز اول شبكه ملي اطالعات متوسط سرعت 
دسترسي پهن باند ثابت سه مگابيت بر ثانيه و متوسط سرعت دسترسي 
پهن باند سيار، دو مگابيت بر ثانيه اعالم شده و ضريب نفوذ دسترسي 
پهن باند ثابت خانگي در فاز اول 4۰ درصد بوده و ضريب نفوذ دسترسي 

پهن باند سيار ۳۰ درصد بود. 
سرانه ترافيك در فاز اول شبكه ملي اطالعات 14 كيلوبيت برثانيه بوده 

و نسبت ترافيك داخلي در اين مرحله 4۵ درصد عنوان شده است. 

بر سواري سازان چه مي گذرد؟
ان�واع س�واري در هم�ه  تولي�د  امس�ال  فروردي�ن م�اه 
خودروس�ازان داخل�ي ب�ا افزاي�ش هم�راه ب�وده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع سواري در گروه صنعتي ايران 
خودرو با افزايش 1۷ درصدي همراه بوده و از ۲8 هزار و ۶۲۳ دستگاه در 

فروردين ماه سال گذشته به ۳۳ هزار و 4۹۲ دستگاه رسيد. 
توليد انواع سواري در گروه خودروسازي س��ايپا به عنوان رقيب ايران 
خودرو نيز صعودي بوده و با افزاي��ش ۲۵/۵ درصدي از 1۹ هزار و 84 
دستگاه در فروردين 1۳۹۵ به ۲۳ هزار و ۹4۷ دستگاه افزايش يافت. 

فروردين ماه امسال توليد انواع سواري در خودروسازان بم نيز افزايش 
يافته و از صفر دس��تگاه در فروردين ماه سال گذش��ته به سه دستگاه 

رسيد. 
توليد اين محصوالت در خودروس��ازي مديران نيز ب��ا افزايش ۲۹/۲ 
درصدي همراه بوده و از ۲۷۷۷ دستگاه در فروردين 1۳۹۵ به ۳۵88 

دستگاه افزايش يافت. 
در اين مدت توليد انواع سواري در كارمانيا نيز صعودي بوده و از صفر 

دستگاه در فروردين ماه سال گذشته به 1۶۰ دستگاه رسيد. 
توليد اين محصوالت در گروه بهمن ۵۲/۹  درصد افزايش يافته و از 1۷۲ 

دستگاه در فروردين 1۳۹۵ به ۲۶۳ دستگاه افزايش يافت. 
فروردين ماه امسال توليد انواع س��واري در كرمان موتور هم صعودي 
بوده و با رش��د 11۳ درصدي از 14۶۵ دس��تگاه در فروردين ماه سال 

گذشته به ۳1۲1 دستگاه رسيد.

 LNG بازار جهاني 
تا 3 سال آينده اشباع است

كارشناس�ان اقتصادي بر اين باور هس�تند كه ب�ه دليل ظرفيت 
مازاد عرضه جهاني گاز مايع طبيعي، تا سه س�ال آينده اين بازار 
اشباع است و تغييري قابل توجهي در بهاي آن متصور نمي شود. 
به گزارش »سي ان بي سي«، در مجمع جهاني اقتصاد پيش بيني شد كه 
وضعيت اشباع جهاني عرضه گاز مايع طبيعي يا همان »ال ان جي« تا 
سه سال آينده تداوم خواهد داشت.  البته به لحاظ جهاني ظرفيت مازاد 
براي گاز »ال ان جي« و نفت خام وجود دارد و تا سه سال آينده تغيير 
قابل توجهي در قيمت گاز مايع طبيعي متصور نمي ش��ود.  همچنين 
برآورد از عدم تغيير چش��مگير در بهاي گاز »ال ان جي« به وضعيت 
اش��باع عرضه اين حامل انرژي بر مي گردد، اين در حالي است كه بازار 
خريداران گاز مايع طبيعي تداوم خواهد داشت.  بر همين اساس به دليل 
روند افزايشي عرضه گاز مايع طبيعي، رشد معني دار بهاي اين حامل 

انرژي در سطح جهاني وجود ندارد. 

  درآمد نفتي اوپك به كمترين رقم
از سال ۲۰۱۴ ميالدي به بعد رسيد

اداره اطالع�ات ان�رژي امريكا اعالم ك�رد كه درآمد كش�ورهاي 
اوپك در س�ال 2۰1۶ ميالي با 1۵ درصد كاهش ب�ه ۴۳۳ ميليارد 
دالر رس�يد كه كمترين رقم از س�ال 2۰1۴ ميالدي به بعد اس�ت. 
به گزارش پايگاه خبري اويل پرايس، بر اساس آمار منتشر شده از سوي 
اداره اطالعات انرژي امريكا، درآمد حاصل از صادرات نفت كش��ورهاي 
اوپك در سال ۲۰1۶ ميالدي در مقايسه با سال قبل از آن با 1۵ درصد 
كاهش به 4۳۳ ميليارد دالر رسيد.  اين رقم كمترين رقم از سال ۲۰14 
ميالدي به بعد اس��ت و علت اصلي آن به كاهش جهان��ي بهاي نفت و 
روند نزولي صادرات برمي گردد.  همچنين اداره اطالعات انرژي امريكا 
پيش بيني كرده كه ميزان درآمد اوپك در سال جاري ميالدي به ۵۳۹ 
ميليارد دالر افزايش پي��دا كند كه مي توان اين رش��د درآمد را به روند 
صعودي بهاي نفت و افزايش توليد نسبت داد.  در همين حال چشم انداز 
توليد نفت اوپك در سه ماه نخست سال ۲۰1۷ ميالدي ۳۲/11  ميليون 
بشكه در روز برآورد شده كه اين رقم براي سه ماه دوم ۳1/۹۲  ميليون 
بشكه در روز است.  البته برآورد از توليد نفت اوپك در سه ماه سوم و سه 
ماهه آخر سال ۲۰1۷ ميالدي به ترتيب روزانه ۳۲/8۶  ميليون بشكه و 
۳۲/۹۵ ميليون بشكه اعالم شده است.  بر پايه اين گزارش، اداره اطالعات 
انرژي امريكا پيش بيني خود از توليد نفت اوپك در سه ماه نخست سال 

۲۰18 ميالدي را ۳۲/۹۹  ميليون بشكه در روز اعالم كرده است. 

ياسمين هيالل
  مقاله

سدي در برابر خانه دار شدن

دريافت تس�هيالت مس�كن از محل اوراق به دلي�ل حذف بخش 
مهمي از س�رمايه متقاضي خريد مس�كن، به انص�راف خانوارها 
از خري�د مس�كن و درنتيج�ه تش�ديد رك�ود ب�ازار مي انجامد. 
به گزارش مهر، در حال حاضر كساني كه مي خواهند وام خريد، ساخت 
يا جعاله مسكن از بانك مسكن دريافت كنند، با رسته متنوعي از انواع 
وام ها روبه رو هستند كه سبد تسهيالتي خوبي را به مشتريان اين بانك 

ارائه مي دهد اما تقريباً همه اين وام ها نياز به سپرده گذاري دارند. 
با اين حال مهم ترين دغدغه كساني كه مي خواهند با استفاده از وام از 
محل اوراق تسه خانه دار شوند، نرخ باالي اين اوراق است. آنچه محل 
اشكال است، اين است كه آيا روش ديگري براي دريافت تسهيالت يا 
خريد امتياز ديگران با هزينه كمتر وجود دارد يا خير؟ چرا بانك مسكن 
و نهادهاي باالدستي روش ديگري كه ارزان تر از سازوكار معامله اوراق 

تسهيالت مسكن باشد را بررسي و عملياتي نمي كنند؟
در حال حاضر اگر ميانگين قيمت خريد و فروش هر برگه اوراق تس��ه 
حاوي ۵۰۰ هزار تومان تسهيالت را در بازار سرمايه ۷۰ هزار تومان در 
نظر بگيريم، متقاضي خريد مس��كن بايد براي دريافت تسهيالت ۶۰ 
ميليون توماني مسكن و 1۰ ميليون توماني جعاله، 14۰ برگه خريداري 
كند كه حدوداً 1۰ ميليون تومان از كل سرمايه وي معادل كل وام جعاله 
را شامل مي ش��ود به اين معنا كه فرد بايد براي وامي كه عماًل دريافت 

نكرده، اقساط بپردازد. 
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين شهر در مجلس و عضو 
كميسيون برنامه و بودجه يكي از نمايندگاني است كه همواره در نطق ها 

و مصاحبه هاي خود بر اين موضوع تأكيد دارد. 
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ركود حاكم بر بازار 
مسكن مي گويد: بسياري از كساني كه متقاضي خريد مسكن هستند، 
وقتي با اين حساب و كتاب مواجه مي شوند كه مي بايست بخش مهمي 
از س��رمايه خود را بابت خريد اوراق تس��هيالت مصرف كنند، عماًل از 
دريافت اين وام و خريد مسكن منصرف مي شوند. همين موضوع خود 

به تشديد ركود بازار مسكن دامن زده است. 
وي درباره استفاده از مكانيسم سپرده گذاري براي دريافت وام مسكن 
كه در تسهيالت صندوق يكم لحاظ شده، گفت: بسياري از خانواده ها 
پولي كه پس انداز كرده ان��د، نزد صاحبخانه به عنوان وديعه مس��كن 
نهاده اند كه در شهرهاي بزرگ و كالنشهرها، رقم قابل مالحظه اي است 
از سوي ديگر پولي كه بانك مسكن براي تشكيل حساب صندوق يكم 
و اعطاي تس��هيالت از آن محل مطالبه مي كند، براي متقاضي فردي 
4۰ و زوجين 8۰ ميليون تومان است كه معموالً خانواده ها امكان تهيه 
اين مبالغ در كنار وديعه مسكن را ندارند، در نتيجه استقبال از حساب 

صندوق يكم نيز چندان باال نبوده است. 
سيدمسلم ثابتي كارش��ناس امور بانكي و مس��كن نيز در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با تأييد اين موضوع كه بخش مهمي از سرمايه افراد بابت 
خريد اوراق تس��ه مصرف مي شود، گفت: كس��اني كه وام ۶۰ ميليون 
توماني از محل اوراق دريافت مي كنند، بايد ماهانه يك ميليون تومان 
اقساط اين تس��هيالت را پرداخت كنند. از س��وي ديگر اگر ميانگين 
قيمت هر برگه اوراق تسهيالت در بازار سرمايه را 8۰ هزار تومان در نظر 
بگيريم، متقاضي بايد ۹ ميليون و ۶۰۰ ه��زار تومان بابت خريد اوراق 
بدهد و درنتيجه عمال با وامي به ارزش ۵۰ ميليون و 4۰۰ هزار تومان 

روبه رو است. يعني بابت مبلغ وام كمتري بايد اقساط بدهد!
با اين وجود تا به حال هيچ يك از مديران بانك مسكن پاسخ مناسبي به 
اين پرسش نداده اند. آنها با اين توجيه كه يا فرد بايد سپرده گذاري كند 
يا امتياز فرد ديگري كه سپرده نزد اين بانك داشته و به ازاي اين مدت 
زماني كه پولش در بانك بوده، اوراق گرفته است را بخرد، همواره تأكيد 
دارند كه روش خريد و فروش امتياز تس��هيالت مسكن از محل اوراق 

بهترين حالت ممكن براي انتقال امتياز تسهيالت مسكن است. 
آنها با اين توجيه كه منابع بانك مس��كن محدود بوده و توانايي پاسخ 
دهي به همه تقاضاهاي دريافت تسهيالت را ندارد، اعالم مي كنند كه 
متقاضيان مي توانند از طريق خريد اوراق تسهيالت، از امتياز ديگران 
بهره مند ش��وند، بنابراين پولي كه متقاضي مي ده��د، به جيب بانك 
نمي رود بلكه در اختيار كسي قرار مي گيرد كه امتياز اين تسهيالت را 
با استفاده از سپرده گذاري در مدت زمان طوالني به دست آورده است؛ 
همچنين نرخ اوراق را بانك تعيين نمي كند، بلكه اين عرضه و تقاضاست 

كه نرخ اوراق را معين مي كند. 

در هفت�ه گذش�ته كارشناس�ان بازار س�رمايه 
خواستند تا هر شخصي س�كان دولت دوازدهم 
را در دس�ت گرفت بازار س�رمايه در اولويت قرار 
گي�رد و باعث ش�ود صناي�ع مختل�ف از طريق 
ب�ازار س�رمايه تأمي�ن مال�ي كنن�د، همچنين 
در پن�ج روز كاري گذش�ته ب�ورس ته�ران 
توانس�ت از كانال ۸۰ ه�زار واحدي باالت�ر رود. 
به گزارش ايس��نا، در 1۹ ارديبهش��ت س��ال جاري 
شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار 
تهران كه در تراز ۷۹ هزار و 8۵8 واحدي قرار داشت 
طي پنج روز كاري گذشته ۲۷1 واحد رشد كرد و بار 

ديگر از كانال 8۰ هزار واحدي باالتر رفت. 
عالوه بر اين، شاخص آزاد شناور در اين مدت از تراز 
8۷ هزار و 1۶4 واحدي به تراز 8۷ هزار و 4۶4 واحدي 
رسيد. همچنين شاخص بازار اول از رقم ۵۵ هزار و ۶۹ 
هزار و ۵۲۲ واحدي به رق��م ۵۵ هزار و ۶۹۲ واحدي 
رس��يد و در نتيجه ش��اهد رش��د 1۷۰ واحدي شد. 
ش��اخص بازار دوم نيز كه در كانال 1۷۶ هزار و 4۰1 
واحدي بود ۶۹8 واحد رشد كرد و تا عدد 1۷۷ هزار 
و ۹۹ واحدي باال رفت.  در هفته گذشته كارشناسان 
بازار س��رمايه در گفت وگو با ايس��نا خواستند تا هر 
شخصي سكان دولت دوازدهم را در دست گرفت بازار 
س��رمايه در اولويت  قرار گيرد و باعث شود تا صنايع 
مختلف از طريق بازار س��رمايه تأمين مالي كنند. در 
اوايل هفته گذش��ته در گروه خودرو اكثريت قريب 
به اتفاق نمادها با شرايطي كاهشي در قيمت پاياني 
و قيمت آخرين معامله مواجه شدند. به عنوان مثال 
نماد سايپا ديزل بيش از چهار درصد در قيمت پاياني 
افت كرد و اي��ران خودرو ديزل ني��ز نزديك به چهار 
درصد در قيمت آخرين معامله كاهش را تجربه كرد. 
گروه قند و شكر نيز در آخرين روز معامالتي همگام 

با گروه خودرو روند كاهشي در قيمت پاياني و قيمت 
آخرين معامله را تجربه كرد. در برخي از نمادهاي اين 
گروه صف فروش را شاهد بوديم. همچنين در گروه 
محصوالت ش��يميايي در اكثريت نمادها روند رو به 
كاهش را شاهد بوديم. همچنين در گروه خودرو تقريباً 
همه نمادها قرمزپوش شدند. در گروه بيمه نيز اكثريت 
نمادها در قيمت پاياني افت را تجربه كرده اس��ت و 
قندي ها به جز در يك نماد يك دست روند كاهشي 
را از سر گرفتند. عالوه بر همه اينها اكثريت قريب به 
اتفاق نمادها در گروه فلزات اساسي در قيمت آخرين 
معامله و قيمت پاياني روند كاهشي را تجربه كردند. در 
سه شنبه گذشته در گروه قند به جز معدود نمادهايي 
باقي نمادها با روند كاهشي در قيمت آخرين معامله و 
قيمت پاياني مواجه شدند و در گروه سيماني ها تقريباً  
نيمي از نمادها با روند كاهشي در قيمت آخرين معامله 
مواجه شدند. اما دارويي ها روند نسبتاً بهتري را داشتند 
و تعداد كمتري از نمادهاي آنها شاهد ريزش قيمت 
سهم بودند. عالوه بر اين تعداد زيادي از خودرويي ها 
در قيمت آخرين معامله روند نزولي را نشان دادند كه 
از جمله آنها مي توان به نمادهاي پارس خودرو، زامياد 
و ايران خودرو ديزل اشاره كرد. هر چند كه تعدادي از 
نمادهاي اين گروه نيز با روند افزايشي در قيمت پاياني 

مواجه شدند.  
در آخرين روز معامالتي هفته گذش��ته قندي ها در 
كانال كاهش��ي قرار گرفتند و به ج��ز دو نماد از اين 
گروه باقي ش��ركت ها افت در قيمت آخرين معامله 
و قيمت پاياني را تجربه كردند، اما تع��داد زيادي از 
گروه محصوالت غذايي با رشد در قيمت پاياني مواجه 
ش��دند. در گروه فلزات اساسي نمادهاي مس شهيد 
باهنر و نورد آلومينيوم بيشترين كاهش را در قيمت 

پاياني ديدند.

معامالت تاالر شيشه اي در هفته گذشته

عبور شاخص كل بورس از كانال ۸۰ هزار واحدي


