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صف آرایی مخالفان و موافقان عرضه خودرو در بورس کاال، بازار را بالتکلیف کرده است

سرسام خودرویی

اقتصاد  ملی  و  مبحث مالیات بر  عایدات  سرمایه

شرق: کشمکش بر سر عرضه خودرو در بورس کاال باال گرفته است. در ۲۱ تیر ۱۴۰۱ شورای عالی بورس با موافقت 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت روش قرعه کشــی خودرو حذف شده و عرضه خودرو در بورس کاال 
انجام شــود. در این میان رســانه ها خبر دادند که با عرضه خودرو در بــورس کاال، صف های طوالنی برای خرید 
کد سهام داری بورس شــکل گرفته و کارت های ملی افراد توســط دالل ها با ۱۰۰ میلیون تومان معامله می شود. 
در این مدت قیمت انواع خودرو هم جهش قابل مالحظه داشــت و بارها نرخ خودرو خبرســاز شد. با این حال 
تولیدکنندگان خودرو و دولت از این سیاســت راضی به نظر می رســیدند و اعالم کردند که زیان خودروسازان با 
این شــیوه کاهش داشته و تداوم آن موجب شفافیت بیشــتر بازار خودرو و کناره گیری دالل ها و در نتیجه کشف 
قیمت واقعی خودرو می شــود؛ اما در مقابل مخالفان عرضه خودرو در بورس کاال قد علم کردند و پای شماری از 
نمایندگان مجلس و حتی سازمان بازرسی کل به میان آمد و خبر رسید که عرضه خودرو در بورس کاال متوقف شده 

است. هرچند دولت این وضعیت را موقت دانست و گفت که عرضه خودرو در بورس کاال تداوم خواهد داشت.

دولت  پای  عرضه  خودرو  در  بورس کاال   ایستاده  است
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم وعده داده بود که 
در ســال ۱۴۰۱ قرعه کشــی خودرو حذف می شود. رضا فاطمی امین 
گفتــه بود عرضــه خودرو آن چنان بــاال می رود که دیگــر نیازی به 
قرعه کشــی نباشد اما عرضه خودرو در ســال جاری تغییر چندان و 

محسوسی نکرد و در مقابل خودرو در بورس کاال عرضه شد.
اتفاقی که باعث صف آرایی مخالفان و موافقان این اتفاق مقابل 
یکدیگر شــد. صف کشــی دولت مقابل مخالفان عرضه خودرو در 
بورس کاال در شــرایطی رخ می دهد که دولت ســفت و سخت پای 

تصمیم خود برای عرضه خودرو در بورس کاال ایستاده است.
امیــد قالیبــاف، ســخنگوی وزارت صمــت، روز گذشــته در 
مصاحبه ای اعالم کرد که وزارت صمت و وزارت اقتصاد خواستار 
ادامه عرضه خودرو در بورس کاال هســتند. بــه گزارش فارس او 
در ادامه توضیح داد: «با توجه به پایان مدت زمان مصوبه شورای 
عالــی هماهنگی اقتصادی که قیمت گذاری خــودرو را به وزارت 
صمت داده بــود، این وزارتخانه دیگر اختیــاری برای مجوزدهی 
عرضه خودرو در بورس کاال نداشت و در مورد لغو عرضه خودرو 
در بورس کاال مالحظاتی وجود داشــت مبنی بر اینکه اوال از نظر 
قانونی وزارت صمت اجازه مجوزدهی برای عرضه در بورس کاال 
را نداشت و دوما پیرو طرح برخی مواضع مختلف در مورد عرضه 
خودرو در بورس کاال ســبب شد که وزارت صمت بخواهد عرضه 

خودرو در بورس کاال انجام نشود».
سخنگوی وزارت صمت همچنین با تأکید بر اینکه در مجموع 
موضع وزارت صمت حمایت از عرضه خودرو در بورس کاالست، 
گفت «بایــد منتظر ماند و دید که شــورای رقابت، وزارت صمت 
و ســایر تصمیم گیــران و ذی نفعــان چه تصمیمی بــرای بحث 
قیمت گــذاری و عرضه خــودرو می گیرند». ایــن ماجرا در حالی 
رخ داد که پیش از این هم مجید عشــقی، رئیس سازمان بورس 
به احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد نامه نوشــته و تأکید کرده بود 
که «صنعت خودرو در ســال های گذشته به دالیل متعدد فراز و 
نشــیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است و ادامه روند قبلی 
تقریبا غیرممکن بود. بخشی از ضعف های صنعت خودرو ناشی 
از مدیریت های نادرســت در این صنعــت و بخش دیگر مواردی 
اســت که از خارج از صنعــت خودرو و بر اســاس تصمیم های 
سیاســت گذاران اقتصــادی بــر صنعت تحمیل شــده اســت و 
قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو خصوصا بر محصوالت 
دو خودروســاز بزرگ کشــور، ســهم مهمی را در زیان ۱۵۰ هزار 

میلیارد تومانی این صنعت به خود اختصاص داده است».
رئیس ســازمان بورس در این نامه مدعی شــده بود که «تاکنون 
تنها ۳۶ هزار دســتگاه از انواع خــودرو در بورس کاال مورد معامله 
قرار گرفته و رانتی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از بین رفته اســت؛ 
در حالی که این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو 

در کشور اســت که نســبت آن به کل تولید، رانت بیش از ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان را در این بازار نشــان می دهد و عالوه بر حذف رانت، 
واقعی شــدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروســازان و تأثیر آن بر 
بــازار ســرمایه را نباید نادیده گرفت. به عنوان نمونه قیمت ســهام 
ایران خــودرو در تاریــخ ۲۰ تیر تا تاریخ ۲۰ دی بــا عرضه خودرو در 
بورس کاال از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رســیده است که رشد حدود 

۷۵ درصد را ثبت کرده است!».
احســان خانــدوزی، وزیر اقتصاد هــم در واکنش بــه این نامه 
اعالم کــرد که «سیاســت وزارت امور اقتصــاد و دارایی حمایت از 
سرمایه گذاران و افزایش شفافیت است و با توجه به مصوبه شورای 
عالی بورس و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در 
بورس کاال براســاس مصوبه شورای عالی بورس طبق روال گذشته 
ادامه یابد و در صورت هر درخواســت از ســوی ســایر دستگاه ها و 
نهادها، موضوع مجددا در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح 
شود». در همین زمینه امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس های 
سازمان بورس هم به همشهری آنالین گفته است که «هر تصمیم یا 
پیشــنهادی درخصوص توقف یا ادامه عرضه خودرو در بورس کاال 
بایستی به شــورای عالی بورس و اوراق بهادار برود تا تصمیم گیری 
نهایی شــود. ما نیز تاکنون پیشنهاد رسمی در این خصوص دریافت 
نکرده ایم». صبایی تأکید کرده است که «عرضه های بورس کاال باعث 
کاهش قیمت های غیررســمی می شــود و طبیعی است در این بین 
منافع عده ای که واســط میان تولیدکننــده و مصرف کننده بودند به 
خطر می افتد و موجب می شود فشارهایی را به نهادهای حاکمیتی 
بیاورند. ما ســعی کردیم در جهت منافع ســهام دار و بازار سرمایه 

درخواست ایران خودرو را نپذیریم».
خودروسازان   چه   می گویند؟

در این میان تولیدکننــدگان و فعاالن صنعت خودرو می گویند 
عرضــه خودرو در بورس کاال مزایای زیــادی دارد و باعث کاهش 
زیان خودروســازان می شــود. آنها توضیح می دهند که با عرضه 
خــودرو در بورس کاال مصرف کننــدگان می توانند به جای دالالن 
به صورت مســتقیم از تولیدکنندگان خودرو خریــد کنند و عالوه 
بــر این بورس کاال تحویــل به موقع خــودرو را ضمانت می کند و 
ماهانه هفت درصد جریمه تأخیر در تحویل خودرو را به مشتریان 
می پردازد. این در حالی اســت که در شــیوه فروش قرعه کشــی 
جریمه تأخیر تحویل خودرو فقط حدود ۲.۵ درصد بوده است. آنها 
همچنین به شفافیت معامالت، کشف قیمت های تعادلی برای هر 
خودرو و حذف تقاضاهای کاذب و حمایت واقعی از مصرف کننده 
و تولیدکننده به عنوان مزایای عرضه خودرو در بورس کاال اشــاره 
می کنند و معتقد هســتند در شــیوه عرضه به ســبک قرعه کشی 
امکان رصد و نظارت بازار ضعیف است و تقاضاها بیشتر به سمت 
داللی و واســطه گری رفته است. ضمن اینکه هم مصرف کننده و 
هم تولیدکننده از شیوه عرضه به سبک قرعه کشی منتفع نشده اند. 

در همین زمینــه محمدرضا نجفی منش، رئیــس انجمن صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو با تأکید بر اینکه مخالفان 
عرضه خودرو در بورس رانت خواران هستند، به «مهر» گفته است 
که «در چند وقت گذشته شــاهد کاهش زیان انباشته در صنعت 
خودرو بوده ایم کــه این اتفاق تحت تأثیر عرضه خودرو در بورس 
کاال انجام شــده است و باید بستر الزم برای عرضه همه خودروها 
در بورس کاال فراهم شود. چراکه اگر زمینه عرضه گسترده خودرو 
در بورس کاال ایجاد شــود، می توانیم شــاهد اثرگذاری مثبت این 

اتفاق در بازار باشیم».
حرف   مخالفان   چیست؟

با این حال مخالفــان عرضه خودرو در بــورس کاال توضیحات 
دیگری دارنــد. آنها می گوینــد عرضه کاالی نهایــی در بورس کاال 
بی معنی اســت و در سایر کشــورهای جهان هم تنها مواد اولیه و 
پایــه تولید در بورس کاال عرضه می شــود نه کاالی نهایی. ذبیح اهللا 
خداییان، رئیس سازمان بازرســی کل کشور، یکی از مخالفان جدی 
عرضه خودرو در بورس کاالســت. او در حاشــیه ســفر به اســتان 
هرمزگان در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به عرضه خودرو 
در بورس کاال گفت که «براساس بند ٥ ماده ٥۸ قانون نحوه اجرای 
اصل ٤٤ قانون اساســی، تنظیم قیمت ها؛ مقدار و شرایط دسترسی 
کاال و خدماتی که جنبه انحصاری دارند بر عهده شورای رقابت است 
اما درحالی که شورای رقابت از تصمیم قبلی خود هنوز عدول نکرده 
و کاالی انحصاری  شده نباید در بورس عرضه می شد». او تأکید کرده 
است که «همین موضوع باعث افزایش قیمت ها شد به گونه ای که 
قیمت اولیه خودرو نسبت به قیمت خودرویی که در بورس کاال ارائه 
می شــد صددرصد افزایش یافت». به جز این برخی رسانه ها هم با 
اشاره به افزایش چشمگیر قیمت انواع خودرو ظرف یک ماه در آذر 
جاری نوشتند که نرخ برخی خودروهای پرتیراژ گاهی بین ۷۰ تا ۱۰۰ 

میلیون تومان افزایش داشت.
ایــن رســانه ها همچنین از هجــوم عده زیادی بــرای گرفتن کد 
ســهام داری بورس خبر دادند و برخی نوشتند که دالل ها با نفوذ به 
بــورس کاال کارت های ملی افراد را تــا ۱۰۰ میلیون تومان خریداری 
می کردنــد. همچنین موتمنی، رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خــودروی تهران، به همشــهری آنالین گفتــه بود که 
«عرضــه خودرو به بورس کاال یکی از مهم ترین دالیل گرانی خودرو 
در ماه های اخیر اســت و وقتی پژو ۲۰۷ با قیمت شــرکتی آن یعنی 
۲۱۰ میلیــون تومان در بورس کاال بــاالی ۴۰۰ میلیون تومان عرضه 
می شود، قیمتی که در بورس کشف می شود در بازار خودرو به عنوان 
پایه قیمت محســوب می شــود. بنابراین عرضه خودروها در بورس 
کاال به گرانی های بیشــتر دامن می زند و موجب می شود قیمت پایه 
کارخانه هــا باال بــرود». همچنین برخی نماینــدگان مجلس هم با 
عرضه خودرو در بــورس کاال مخالفت کردند و آن را عامل افزایش 

ناگهانی قیمت خودرو در بازار دانستند.

هر  دو   روش   اشتباه   است
در همیــن زمینه حســن کریمی ســنجری، کارشــناس صنعت 
خــودرو هم مخالف عرضــه خودرو در بــورس کاال و هم عرضه به 
شیوه قرعه کشــی اســت. او به ایســنا گفته که «قرعه کشی خودرو 
حاصل دو تصمیم اشــتباه سیاســت گذار خودرویــی (قیمت گذاری 
دســتوری و ممنوعیت واردات) در گذشــته اســت. دو اشتباهی که 
باعث برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضای بازار شــده اســت. 
دونرخی شــدن قیمت خودرو در کشور، گسترش فضای واسطه گری 
و مهم تــر از آن افزایش موج نارضایتی مــردم از جمله عوارض این 
دو تصمیم اشــتباه اســت». او تأکید کرد: «وظیفه تنظیم گری ایجاب 
می کند تا دولت، بازار خودرو را از طریق رجوع به مکانیســم پایه ای 
بــازار کنترل کند؛ نه  اینکه با دخالت در آن، تــوازن دو طرف معادله  
عرضــه و تقاضا را بر هــم بزند. بر این اســاس وزارت صمت دولت 
ســیزدهم را بایستی وارث همه اشــتباهاتی دانست که سیاست گذار 
خودرویی در گذشته مرتکب شــده است اما نکته اساسی اینجاست 
که اشــتباه بودن روش قرعه کشی، نباید باعث شود تا با روی آوردن به 
روش های نامناسب جایگزین، شرایط را از آنچه امروز با آن مواجهیم، 
بدتــر کنیم. چراکه عرضه خــودرو در بورس کاال، در شــرایط فعلی 
برای مصرف کننده بازار ســودی نخواهد داشــت فــروش خودرو در 
بورس کاال در شــرایطی که واردات خودرو ممنوع است و توان تولید 
خودروســازها پایین تر از مجموع نیاز بازار است، با ایجاد نرخ جدید، 
مصرف کننده را با سه نرخی شدن قیمت خودرو بیش از گذشته دچار 
سردرگمی می کند». این کارشناس صنعت خودرو توضیح داده است 
که «اگرچه فروش خودرو از طریق بورس کاال می تواند شــرکت های 
خودروساز را از زیان دهی برهاند اما با وجود عدم توازن میان عرضه و 
تقاضای خودرو، کمکی به مصرف کننده بازار نمی کند. طبیعتا راه حل 
تعریف شده باید به گونه ای باشد که منافع تولیدکننده و مصرف کننده 
را توأمان در نظر بگیرد. به عالوه تجربه کشــف قیمت در بورس کاال 
نشــان می دهد قیمتی که ممکن اســت برای یک خودرو در بورس 
کاال تعیین شــود، رقمی میان قیمت کارخانه و بازار است؛ به  عبارت 
بهتر، فروش خودرو در بورس کاال در شــرایطی کــه واردات خودرو 
ممنوع است و توان تولید خودروســازها پایین تر از مجموع نیاز بازار 
اســت، با ایجاد نرخ جدید، مصرف کننده را با سه نرخی شــدن قیمت 
خودرو بیش از گذشته دچار سردرگمی می کند». این کارشناس تأکید 
می کند که «آزادسازی واردات، عبور از قیمت گذاری دستوری و حذف 
قرعه کشــی بهترین راه ساماندهی بازار خودرو خواهد بود». اما  حاال 
مشخص نیست سرنوشــت عرضه خودرو در بورس کاال چه شود و 
نهادهای متولی برای شیوه فروش خودرو چه تصمیمی بگیرند؟ آیا 
شیوه قرعه کشی خودرو دوباره برمی گردد یا عرضه خودرو در بورس 
کاال تداوم خواهد داشت؟ گزینه کمتر محتمل اما دست کشیدن دولت 
از دخالت گســترده در بازار خودرو، تولید و قیمت گذاری و انحصار و 

محدودیت واردات به نظر می رسد.

یکشنبه
۲۵ دی  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۲

بی تردید یکی از خطاهای بسیار مهم و تأثیرگذار در میدان سیاست گذاری اقتصادی 
کشــورمان در طول چند دهه گذشــته، بی توجهی به ضــرورت دریافت مالیات بابت 
عایدی ســرمایه بوده  است. در ســایه این بی توجهی بلندمدت، دولت با محرومیت از 
یــک منبع بزرگ درآمد مالیاتی ناگزیر بوده از یک  ســو تعهــدات هزینه ای خود را در 
قالــب بودجه ســاالنه محتاطانه تنظیم کند، و طبعا معنای چنین اقدامی کاســتن از 
یارانه کاالها و خدمات اساســی بوده  است. از ســوی دیگر دولت ناگزیر از دنبال کردن 
روش های نامطلوب برای تأمین کســری بودجه بوده کــه منتهی به افزایش نجومی 
نقدینگی در اقتصاد ملی شده  است؛ اما این همه ماجرا نیست. نبود جدیت در میدان 
دریافت مالیات از عایدی سرمایه، صاحبان نقدینگی نجومی را به انتخاب شیوه هایی 
از به اصطالح سرمایه گذاری تشــویق کرده که اتفاقا بیشترین اثر تخریبی را بر اقتصاد 
ملی داشته اند. به بیان دیگر در نتیجه بی اعتنایی دولت ها به ضرورت دریافت این نوع 
از مالیات، سیالب نقدینگی به  جای هدایت شدن به معبر تولید و سازندگی و کارآفرینی 
به معابری نظیر احتکار مســکن و خودرو و ارز و طال وارد شده  است؛ هرچند دریافت 

مالیات از عایدات سرمایه تنها تدبیر ممکن برای هدایت این سیالب نیست.
قابل  اعتناترین اســتدالل مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه این است که صاحبان 
ایــن دارایی هــا با اســتفاده از دارایی خــود نوعی فعالیــت اقتصادی در کشــور راه 
نینداخته اند که با اســتفاده از زیرساخت های کشور درآمدی کسب کنند و از محل آن 
مالیات بپردازند؛ بلکه شــرایط خاص اقتصاد کشور موجب شــده ارزش دارایی آنان 
افزایش یابد. نکته مهمی که در این اســتدالل نادیده مانده، این اســت که در صورت 
دریافت نکردن چنین نوعی از مالیات، در واقع فشــار مالیات به سایر پرداخت کنندگان 
از جمله حقوق بگیران، کســبه و تولیدکنندگان تحمیل می شود. به بیان دیگر کسانی 
که دارایی خود را در مســیر تولید و ایجاد اشتغال به  کار انداخته اند، عالوه  بر پذیرش 
احتمال زیان دهی، باید مالیات هم بپردازند. در مقابل کسانی که راه بی دردسری برای 
حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کرده و به عنوان مثال با خرید امالک و مســتغالت از 
یک  سو موجبات گرانی مسکن را فراهم کرده و به جریان تورمی دامن زده اند و از سوی 
دیگر کمکی به ایجاد اشــتغال مولد نکرده انــد، می توانند از پرداخت هرگونه مالیاتی 

معاف شده و به  نوعی پاداش دریافت کنند!
توجه به تصویر ساده شده زیر از روند تورمی ۴۰ سال گذشته در کشورمان می تواند 

به داشتن تجسم بهتری از ابعاد خسارتی که دریافت نکردن مالیات بر عایدی سرمایه 
به اقتصاد کشور وارد کرده، کمک کند:

متوســط نرخ تورم ساالنه در ۴۰ سال اخیر زیر ۲۰ درصد و متوسط افزایش ساالنه 
قیمت مســکن در طول این دوره ۲۲ درصد بوده  اســت. اگر دولــت از همان ابتدا با 
دریافت مالیات بر عایدی سرمایه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مستغالت را مهار 
می کرد و اجازه رشد بی رویه تقاضای سفته بازانه در این بازار را نمی داد، به  گونه ای که 
مثال متوســط افزایش قیمت مسکن از ۱۵ درصد تجاوز نکند، فقط همین اقدام باعث 
می شد قیمت امروز یک مترمربع مسکن در تهران به  جای ۴۶٫۷ میلیون تومان کنونی، 
در حدود ۴٫۲ میلیون تومان باشــد. چنین اتفاقی به  معنی برداشته شدن بار بزرگی از 
دوش اقشار محروم و کم درآمد جامعه بود. از سوی دیگر همین اقدام می توانست تا 
حدی موتور تورم دورقمی را هم از کار بیندازد و آهنگ رشــد شاخص عمومی قیمت 
کاال و خدمات را ُکند ســازد؛ زیرا صرف افزایش قیمت مســکن یکی از عوامل تشدید 

تورم ناشی از فشار هزینه (cost push inflation) است.
به بیان دقیق تر اهمال دولت در دریافت مالیات از عایدی ســرمایه عالوه  بر تشدید 
بی انضباطــی مالی دولت که پرداختن به آن فرصتی دیگر می طلبد، موجب شــده با 
افزایش بی رویه قیمت مســکن، اقتصاد خانوارهای کم درآمد به شــدت متزلزل شود، 
با افزایش هزینه تولید کاال و خدمات جریان تورمی شــدت بگیرد، با مقرون به  صرفه  
نبودن فعالیت های تولیدی و اشتغال زا، اقتصاد دچار رکود و بی کاری شود و در سایه 
هم زمانی حاکمیت تورم دورقمی با بی کاری در حال گســترش، شــاخص فالکت نیز 
رشد درخورتوجهی داشته  باشد. در عوض، این اهمال دولت هدیه ای گران بها نصیب 
آن گروه از جامعه ســاخته  اســت که دارایی خود را به  جای سرمایه گذاری در بخش 
مولد اقتصاد، خرید ســهام از بورس یا ســپرده گذاری در بانک ها، صرف خرید بی رویه 
امالک و مســتغالت کرده اند و حتی در ســایه دسترســی به منابــع بانکی و دریافت 
تسهیالت ارزان قیمت رانتی، توانسته اند بیش از توان واقعی مالی خود به تملک و در 

اصل احتکار مسکن به ویژه در کالن شهرها دست بزنند.
بــا این  حال باید به ایــن دو نکته کلیدی نیز توجه کرد کــه اوال دریافت مالیات از 
عایدی ســرمایه فقط یک بند از بسته سیاستی است که باید در چند دهه گذشته برای 
مهار ســیالب نقدینگی و اســتفاده بهینه از آن برای ایجاد رونــق در اقتصاد ملی به  
کار گرفته  می شــد و ثانیا تهیه طرحی جامع برای دریافت مالیات از عایدات ســرمایه 
به  گونه ای که آثار منفی این سیاســت به حداقل برســد و آثار مثبت آن تا حد امکان 
افزایش یابد، در گرو این اســت که در مرحله تهیــه و تدوین چنین طرحی از کمک و 
هم فکری مراکز علمی و پژوهشی کشور به بهترین نحو استفاده شود و ذخیره دانایی 
جامعه و توان فکری نخبگان ایران دوســت به کار گرفته  شــود؛ کاری که شوربختانه 

چندان مورد توجه صاحب منصبان نیست.

اخـبـار  بـرگـزیـده

حرکت غافلگیرکننده بیت کوین
قیمــت بیت کوین بــازار را متحیر کــرده و از اول ژانویه ۲۰ 
درصد افزایــش یافته اســت و روند صعودی اخیــر اکنون در 

هفتمین روز متوالی صعودی خود ادامه دارد.
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از کریپتــو، قیمــت بیت کوین 
هم اکنون حدود ۲۰ هزار دالر اســت. زیــرا ارز دیجیتال برتر در 
به چالش کشیدن ســطوح مقاومت باال تردید ندارد. بسته شدن 
کندل روزانــه ۱۳ ژانویه بــاالی خط روند نزولی کــه به عنوان 
مقاومت در طــول پاییز عمل کرد، یک حرکــت قوی از اعتماد 

صعودی است.
شــاخص قدرت نســبی (RSI)، شــاخصی که برای ارزیابی 
نیــروی حرکت بازار با مقایســه نقاط نوســان قبلی اســتفاده 
می شود، روند صعودی فعلی را نشان می دهد که قلمرو بیش 
از حــد خرید را نقض می کند. شــهرت بیت کوین به خاطر روند 
خرید بیش از حد در طول دوره صعودی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ بین شش 
تا ۶۰ هزار بود بنابرای، ترس ازدســت دادن (FOMO) نیز جزء 
کلیــدی روند صعودی اســت و احتماال در روزهــای آینده یک 

نیروی محرکه خواهد بود.
در پنجــم ژانویــه، میانگین متحــرک نمایی هشــت روزه از 
میانگیــن متحــرک ســاده ۲۱روزه از ۱۶هــزار و ۶۵۵ دالر عبور 
کرد، یک ســیگنال خرید کوتاه تر برای یک ایده تجاری معمولی 
با هدف نوســان باالی ۱۴ دســامبر در ۱۸هزار و ۳۷۳ دالر بود. 
هیچ کــس در آن زمان فکر نمی کرد که این ســیگنال کاتالیزور 
افزایش ۲۰درصدی فعلی باشــد. با وجود این، نقطه کاتالیزور 
می توانــد نشــانگر بی اعتباری رونــد صعودی فعلی باشــد و 
معامله گران باید روی مدیریت ریســک در ایــن محیط تجاری 

بسیار پرنوسان تمرکز کنند.

خیز  قطر  برای تسخیر  بازار  انرژی
تارنمای فرانسوی «الس فرانس پرس» اعالم کرد که قطر در 
تالش اســت تا ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع را افزایش دهد تا 

آن را به ۱۲۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۷ برساند.
به گزارش ایلنا از خلیج آنالین؛ این گزارش حاکی از آن است 
کــه قطر بر افزایش ظرفیت های تولید گاز طبیعی مایع که یکی 
از پاک ترین و ســازگارترین منابع انرژی بوده، تمرکز کرده اســت 
و در راه ثبــت این تحول عظیــم در محصوالت LNG خود، بین 
ســال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۸۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 

خواهد کرد.
قطر برای دستیابی به این هدف تالش می کند و در عین حال 
قادر به کنترل انتشار کربن با کاهش یک چهارم آن تا سال ۲۰۳۰ 
است که موقعیت دوحه را به عنوان یکی از پایتخت های موفق 

جهان از این منظر، تقویت می کند.
براساس این گزارش همچنین قطر ایستگاه خرساء را چندی 
پیش با مساحتی بیش از ۱۰ کیلومترمربع به طور رسمی افتتاح 
کرد که بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار پانل خورشیدی را شامل 
می شــود. این ایســتگاه معادل ۱۰ درصد انرژی برق کشور را در 

فصل تابستان و ایام پیک تأمین می کند.
قطــر در تالش اســت تا موقعیــت خود را بــه عنوان یکی 
از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان گاز طبیعــی در جهــان تقویــت 
کنــد و ظرفیــت تولیــد خــود را افزایــش دهد تا از شــکاف 
عرضــه جهانــی گاز ناشــی از تحریم های غرب علیه روســیه

 استفاده کند.
سال گذشــته، قطر حدود ۲۵ درصد از پروژه میدان شمالی 
را به پنج شــرکت بین المللی فروخت. این پروژه ظرفیت تولید 
گاز طبیعــی قطــر را از ۷۷ میلیــون تن فعلی بــه ۱۱۰ میلیون 
تــن در ســال ۲۰۲۵ با ســرمایه گذاری حــدود ۲۹ میلیارد دالر 

افزایش می دهد.

کارشناس  اقتصادی
ناصر  ذاکری
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