
عربستان سعودی قیمت فروش نفت به خریداران در آسیا و آمریکا در سپتامبر 
را افزایش داد که نشانه انتظار بزرگترین صادرکننده نفت جهان از تداوم تقاضای 
قوی برای نفت با وجود افزایش آمار ابتال به کووید ۱۹ در بعضی از واردکنندگان 
بزرگ انرژی است.به گزارش ایسنا، گروه اوپک پالس که در راس آن عربستان 
سعودی و روسیه قرار دارند ماه میالدی گذشته با افزایش تولید ماهانه تا پایان 
ســال ۲۰۲۱ و تامین نیاز بازار که در بحبوحه احیای اقتصاد جهانی با کمبود 
عرضه روبرو شده است، موافقت کرد.شــرکت آرامکوی سعودی در بیانیه ای 
اعالم کرد قیمت گرید نفتی ســبک عرب الیت به آســیا را ۳۰ سنت از اوت 
افزایش می دهد و سه دالر در هر بشــکه باالتر از قیمت پایه تعیین می کند. 
این افزایش کمتر از پیش بینی تحلیلگران برای افزایش ۵۰ سنتی قیمت این 

گرید نفتی در نظرسنجی بلومبرگ بود. آرامکو همچنین قیمت فروش سایر 
گریدهای نفتی به آسیا را بین ۲۰ تا ۶۰ سنت در هر بشکه افزایش می دهد.

بیش از ۶۰ درصد از صادرات نفت عربســتان ســعودی به مقصد آسیاست و 
کشــورهای چین، کره جنوبی، ژاپن و هند مشــتریان بزرگ نفت این کشور 

هستند.
قیمت نفت برنت هفته جاری تحت تاثیر نگرانیها نسبت به شیوع کرونای دلتا 
در جهان به خصوص در آسیا پنج درصد ریزش کرد و به حدود ۷۲ دالر در هر 
بشکه رسید. این وضعیت ممکن است خرید نفت عربستان سعودی را کاهش 
دهد اگرچه افزایش قیمتی که اعالم شده، کمتر از حد انتظار بوده است. ابوظبی 

هم قیمت فروش نفت برای بارگیری در سپتامبر را افزایش داده است.

با این حال بعضی از تحلیلگران و معامله گران جدیدترین موج شــیوع کووید 
۱۹ را باعث آسیب دیدن تقاضا برای نفت می دانند. بازار امسال دچار کمبود 
عرضه شده و نفت برنت با وجود افتی که هفته جاری داشت، حدود ۴۰ درصد 

رشد قیمت داشته است.
آرامکو قیمت فروش همه گریدها به مقصد آمریکا در ســپتامبر را بین ۱۰ تا 
۲۰ سنت در هر بشــکه افزایش داد. اما قیمت فروش همه گریدها به منطقه 
مدیترانه و شــمال غرب اروپا را در پی ضعیف شدن قیمت پایه منطقه ای در 

آنجا کاهش داد.
بــا افزایــش اخیر قیمتهــا از ســوی آرامکــو، قیمــت عرب الیــت برای 
فروش به آســیا بــه باالتریــن حــد از فوریه ســال ۲۰۲۰ می رســد که 

ویروس کرونا هنوز در خارج از آســیا شــیوع پیــدا نکرده بــود و این گرید 
 ســه دالر و ۷۰ ســنت باالتــر از قیمــت پایه منطقــه ای فروخته شــده

 بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اکثر کشورهای خاورمیانه قیمتهای فروش ماهانه 
خود را پایینتر یا باالتر از قیمت پایه منطقه ای تعیین می کنند. قیمت فروش 
رسمی آرامکو بر روند قیمت گذاری در این منطقه تاثیرگذار است. امیرنشین 
ابوظبی که تقریبا همه نفت امارات متحده عربی را تولید می کند، معموال هر 
ماه یکی از نخســتین قیمتهای فروش رســمی در منطقه را بر مبنای قیمت 
معامالت آتی نفت خود اعــالم می کند تا نفت خود را بــه عنوان قیمت پایه 

منطقه ای بشناساند.

شــرکت آمازون برای این که به محصوالت مرجوعی به فروشگاه اینترنتی این 
شرکت یا کاالهای فروش نرفته فرصت حیات دوباره ای دهد، دو برنامه را به اجرا 
گذاشت.به گزارش ایسنا، فروشگاه اینترنتی آمازون در یک پست وبالگ اعالم 
کرد این برنامه ها به ایجاد یک اقتصاد چرخشی کمک خواهند کرد.برنامه های 
آمازون کمتر از دو ماه پس از گزارش شبکه ITV رونمایی شده اند. این شبکه 
انگلیسی گزارش کرده بود چطور آمازون هر سال میلیونها کاالی فروش نرفته 
شامل تلویزیونهای هوشمند، لپ تاپ و سشوار را در یکی از ۲۴ انبارش در انگلیس 

نابود می کند. در پی پخش این گزارش، آمازون به شدت هدف انتقاد قانونگذاران 
و مدافعان محیط زیســت انگلیس قرار گرفت و حتی بوریس جانسون، نخست 
وزیر این کشور وعده داد به این اتهامات رسیدگی می کند. سازمان صلح سبز در 
پست وبالگی در ۲۸ ژوئن اعالم کرد تحقیقات ITV نشان داد آمازون بر مبنای 
یک مدل اقتصادی بنا شــده بر طمع و ســرعت عمل می کند. این گروه هزینه 
انسانی و محیط زیستی اسراف آمازون را سرسام آور خواند.آمازون در واکنش به 
این انتقادات اعالم کرد در راستای هدف صفر کردن امحای کاالهای مانده تالش 

می کند و در حال حاضر هیچ کاالیی به محل دفن زباله ها در انگلیس فرستاده 
نشده است.اولین برنامه آمازون به فروشندگان در پلتفرم این شرکت اجازه می 
دهد کاالهای مرجوعی را تحت عنوان کاالهای دست دوم بفروشند. تحت این 
برنامه، کاالهای مرجوعی به صورت خودکار به آمازون برای ارزیابی پس فرستاده 
می شوند. بمحض دریافت کاال، آمازون مشــخص می کند که آیا کاال در حد نو 
است، استفاده شده خیلی خوب، استفاده شده خوب یا استفاده شده قابل قبول 
است. سپس فروشندگان بر مبنای وضعیت کاال، قیمتی برای آن تعیین می کنند.

آمازون اعالم کرد این برنامه در انگلیس به اجرا درآمده اما تا پایان سال به آمریکا 
توسعه پیدا خواهد کرد. همچنین این برنامه در آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تا 
اوایل سال ۲۰۲۲ اجرا خواهد شد.بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، برنامه 
دوم آمازون به فروشندگان اجازه می دهد از کانال عمده فروشی مجدد و فناوری 
آمازون برای جبران بخشی از هزینه موجودی، از کاالهای مرجوعی و اضافه انبار 
استفاده کنند. این برنامه در آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا فعال بوده و در 

انگلیس از اوت به اجرا گذاشته می شود.

از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۳۵ میلیون مترمکعب 
آب شرب در شهر تهران مصرف شده، این رقم گویای 
این مطلب است که مصرف آب شرب در تهران، هیچ 
روزی کمتر از ســه میلیون مترمکعب نبوده است.به 
گزارش ایســنا، امسال را می توان ســال تاریخی کم 
بارش کشــور نامگذاری کرد چراکه میزان بارش ها 
در طول ۵۰ ســال گذشته بی ســابقه بوده است، در 
تهران نیز شاهد کاهش ۳۷ درصدی بارندگی ها بودیم 
موضوعی که مشــکالت زیادی را برای کشور و حتی 
پایتخت در راستای تامین آب به وجود آورد. آنطور که 
مسووالن اعالم کردند ذخیر برفی تهران تقریبا صفر 
بوده و در شرق استان تهران پایین بودن ذخیره برفی 
موجب آسیب پذیر شدن سدهای ماملو و لتیان شده 
است، حجم ذخایر ســدهای تهران در سال گذشته 
حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب بوده اما 

اکنون این عدد به ۸۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته 
است یعنی نسبت به سال قبل حدود ۳۰۰ میلیون متر 
مکعب کسری آب شرب سدهای تهران را داریم.ضمن 
اینکه امســال به دلیل گرمای زودرس و افزایش دما 
میزان مصرف مردم نیز افزایش یافته، دو عامل کرونا 
و گرما باعث شــده که میزان مصرف در استان تهران 
به ویژه شهر تهران افزایش یابد، در حال حاضر حدود 
ســه میلیون ۵۰۰ هزار مترمکعب مصرف آب شرب 

شهر تهران است.
آنطور که بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان تهران به ایســنا گفته میزان مصرف نسبت به 
سال قبل در حد دو تا سه درصد افزایش یافته و یکی 
از نقاط امیدواری ما این اســت که بیش از این میزان 
افزایش مصرف نداشته باشــیم. البته باید گفت که از 
اسفند سال ۱۳۹۸ به دلیل شیوع بیماری کرونا افزایش 

مصرف شهر تهران سیر صعودی باالیی پیدا کرد، قبل 
از شــیوع این ویروس عمدتا در اول خرداد این میزان 
مصرف وجود داشت اما از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا کنون 
هیچ روزی میزان مصرف کمتر از سه میلیون نبوده و 
به طور کلی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف آب شرب 
در تهران به دلیل ویروس کرونا افزایش یافته است.وی 
با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد مشترکان کمی بیش از 
الگو مصرف دارند و ۲۰ درصد مشترکان جز مشترکان 
پرمصرف هســتند و حدود پنج درصد نیز فوق العاده 
مصرف باالیی دارند، اظهار کرد: در تهران روزانه ســه 
و نیم میلیون مترمکعب و در سال حدود یک میلیارد 
و ۱۰۰ میلیــون مترمکعب آب مصرف می شــود، به 
عبارت دیگر ۱۷ تا ۱۸ درصد آب کل کشــور در شهر 
تهران مصرف می شود، اگر مردم صرفه جویی نکنند 

هر اتفاقی ممکن است بیفتد.

بیتکوین با یک جهش بزرگ خود را به باالی ۳۹ هزار دالر 
رساند.به گزارش ایسنا، به نقل از سی ان بی سی، بیتکوین 
پس از ریزش های کم سابقه اخیر اکنون به تدریج در حال 
بازیابی و بازگشت به سطوح قدرتمندتر است. اگرچه این 
رمزارز فاصله قابل توجهی با رکورد ۶۲ هزار دالری خود 
دارد اما در تالش است تا با تثبیت در کانال ۴۰ هزار دالری 
راه خود را به سمت رسیدن مجدد به قله ۶۰ هزار دالری 
هموار کند. داده های درون شــبکه نیز نشان می دهند 

که در روزهای اخیر نگهــداری و خرید بیتکوین افزایش 
محسوسی داشته اســت.  کنگره آمریکا به دنبال معرفی 
الیحه جدیدی برای دریافت مالیات از فعالیت های مرتبط 
با رمزارزها از جمله مبادله و یا اســتخراج آن ها است. با 
این حال، شــماری از نمایندگان به دنبال آن هستند تا 
استخراج بیتکوین و انجام برخی تراکنشات را از دریافت 
مالیات معاف کنند. این الیحه مالیاتی به عنوان بخشی 
از تامین منابع مالی الیحه یک تریلیــون دالری دولت 

آمریکا برای تقیت رشد اقتصادی این کشور و کاستن از 
تبعات کرونا است.بانک مرکزی چین با پرریسک خواندن 
معامله ارزهای دیجیتالی، از تمام پلتفرم های اصلی این 
کشور خواسته است از فراهم کردن امکان انجام تراکنش 
های رمزارزها برای مشــتریان خودداری کنند. در کره 
جنوبی نیز ســازمان خدمات مالی اعالم کرد ۱۴ صرافی 
ارزهای دیجیتالی در این کشور را به دلیل تقلب تعطیل 

کرده است. 

اتاق بازرگانی تهران در گزارشــی به بررسی وضعیت 
تجارت محصوالت کشاورزی ایران در سه ماهه نخست 
سال جاری پرداخته که نشان می دهد واردات در این 

بخش از صادرات بیشتر است.
به گزارش ایســنا، در کنار نفت، فراورده های نفتی و 
پتروشیمی و محصوالت معدنی، محصوالت کشاورزی 
ایران یکی از اصلی ترین بخش ها در ســبد صادراتی 
کشور را به خود اختصاص داده و در سال های گذشته 
بخش مهمی از این محصوالت به کشورهای همسایه 

صادر شده است.
هرچند ایران چه در زمینه برندســازی و چه در حوزه 
بهره وری کشاورزی به منظور مدیریت مصرف آب هنوز 
راهی طوالنی تا کشاورزی صنعتی دارد اما همچنان 
بخش مهمــی از کاالهای مازاد کشــاورزی ایران در 
بازارهای بین المللی عرضه می شــود. بــا این وجود 

آمارهای سه ماهه نخست سال جاری نشان می دهد 
که ایران بیش از آن که در این حوزه صادرات داشــته 
باشد، واردات داشته است.گزارش جدید اتاق بازرگانی 
تهران نشــان می دهد که در بهار ۱۴۰۰، کل تجارت 
کشاورزی ایران حدود ۴.۶ میلیارد دالر بوده که از این 
رقم ۱.۲ میلیارد دالر به صادرات و ۳.۴ میلیارد دالر به 

واردات اختصاص داشته است.
بر این اساس، صادرات ایران در این بخش در مقایسه 
با بهار سال گذشته کاهشــی ۱.۱ درصدی و واردات 
افزایش ۳۴ درصدی را تجربه کرده اســت. همچنین 
سهم محصوالت کشــاورزی از کل تجارت ایران در 
حوزه واردات ۳۲.۸ و در صــادرات ۱۱.۴ درصد بوده 
است.در سه ماهه نخست امسال، پســته، هندوانه و 
گوجه فرنگی پرطرفدارترین کاالهای صادراتی ایران 
بوده و این ســه قلم، ۳۰ درصد از کل ارزش صادرات 

محصوالت کشــاورزی ایــران را به خــود اختصاص 
داده اند.

در میان مقاصد صادراتی، مانند ســال های گذشــته 
همچنان عراق باالترین تقاضا را داشــته و پس از آن 
افغانســتان و امارات متحده عربی قرار دارند. این سه 
کشور در کنار هم، ۵۳ درصد از کل صادرات کشاورزی 

ایران را به خود اختصاص داده اند.
در میان اقالم وارداتی کشــاورزی نیــز ذرت دامی، 
روغن خام دانه آفتاب گردان و دانه ســویا تراریخته 
۴۵ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده اند. 
اصلی تریــن صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی 
به ایران نیز امارات متحده عربی، ترکیه و ســوییس 
بوده اند. این ســه کشــور حدود ۴۹ درصــد از کل 
 واردات ایــران در این حــوزه را به خــود اختصاص

 داده اند.

قیمت فروش نفت عربستان افزایش یافت

عقب نشینی آمازون از امحای کاالهای مرجوعی

تهرانی ها چقدر آب مصرف می کنند؟

خیز بیتکوین برای فتح ابرکانال ۴۰ هزار دالری

کدام محصول کشاورزی ایران بیشترین طرفدار را در جهان دارد؟
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سهم بخش ساختمان از 
تولیدناخالص داخلی به 

۵.۶ درصد رسید

 تکرار یک اتفاق مثبت
 در بورس

 شوراها و مدیریت
  شهری بسیاری از 
 وظایف دولت
 را به دوش می گیرند

چمران:

  معرفی کابینه
  در ابتدای 
 هفته آینده
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سرمقاله

 بهترین جایگزین
 ارز دولتی

ارز چند نرخی سیاســتی 
بود که دولــت دوازدهم از 
سال ۹۷ در پیش گرفت. 
هدف دولت ایــن بود که 
عمال بــا یک نظــام چند 
نرخی بتواند از فشار افزایش قیمت دالر بر روی 
قدرت خرید مردم و هزینه های مصرفی بکاهد. 
اما ارز چند نرخی یــا ارز ۴۲۰۰ تومانی در اجرا 
شاهد یک انحراف شدید منابع شد. به گفته یکی 
از اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس بیش 
از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان انحــراف و رانت را 
در منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی داشتیم. بنابراین 
بزرگترین رانــت در اقتصاد ایران توزیع شــد. 
همچنان هم شــاهد فرار افرادی بودیم که ارز 

دولتی گرفتند...

  وحید شقاقی، اقتصاددان
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حاشیه تهران مقصد 
جدید مستاجران

 کاهش ۱۰ درصدی 
 مصرف برنج

صفحه2

هر  طرح دیپلماتیک  که تحریم ها
  را   لغو کند  مورد  حمایت  ماست

رئیسی پس از ادای سوگند: 

رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرد 

به دلیل افزایش نرخ های اجاره در تهران، مقصد 
جدید مستاجران شرق تهران شهرهای پردیس، 
رودهن و بومهن شــده و کرج و گرمدره هدف 
سکونت اجاره نشــین ها در غرب تهران است؛ 
در عین حال واســطه های ملکی از رشد نسبی 
اجاره بها نسبت به اوایل تابستان خبر می دهند. 
به گزارش ایسنا، رصد بازار اجاره از رشد قیمتها 
نسبت به اوایل تابستان و ایجاد رکود در این بازار 
حکایت دارد. مشــاوران امالک می گویند که 
افزایش قیمت کاالها باعث شده تا صاحبخانه ها 
اجاره را مجددا افزایش دهند. از ســوی دیگر 
مستاجران توانی برای پرداخت مبالغ مورد نظر 
مالکان ندارند. در این شرایط اغلب مستاجران 

قرارداد خود را عمدتا ...

دبیر اتحادیه بنکداران غذایی اظهار داشــت: تقاضا 
برای برنج به شدت کاهش داشته و با توجه به شرایط 
حاصل از شیوع موج جدید کرونا بسیاری از مراکز 
عمده مصرف تعطیل هســتند یا کاهش فعالیت 
داشته اند.قاسمعلی حسنی در مورد وضعیت بازار 
برنج اظهار کرد: تا یک یــا دو ماه قبل برنج خارجی 
را به صورت تحمیلی همــراه با روغن می فروختند 
چراکه تقاضا برای برنج بسیار کاهش یافته است. ۱۰ 
تا ۱۵ روز دیگر هم فصل برداشت جدید برنج شروع 
می شود بنابراین کمبودی در بازار برنج نیست. االن 
در بازار دوران رکود و ســکون است، انگیزه ای برای 
خرید وجود ندارد. وی افزود: در بخش بنکداری برنج 

ایرانی در بازه قیمت ۲۷ تا...



اقتصاد2
ایران وجهان

تکرار یک اتفاق مثبت در بورس
روند صعودی بــازار بــورس در هفته ای که 
گذشت نســبت به هفته قبل ســریع تر بود 
به طوری که شــاخص کل بورس توانســت 
 دوباره وارد کانال یک میلیــون و ۴۰۰ هزار 

واحد شود.
به گزارش ایســنا، بررســی رونــد معامالت 
بازار بورس در هفته ای که گذشــت نشــان 
می دهد کــه ارزش کل معامــالت در هفته 
جاری با ۷۲ درصد رشــد نســبت به هفته 
گذشته توانست از ۱۶۷ هزار و ۳۴۰ میلیارد 
 ریال بــه ۲۸۶ هــزار و ۹۹۰ میلیــارد ریال 

برسد.
همچنیــن حجــم کل معامــالت در هفته 
جاری نســبت به هفته گذشــته با رشــدی 
۱۰۷.۵ درصــدی از ۱۸ هــزار و ۲۵۸ 
 میلیون ســهم به ۳۷ هــزار و ۸۸۳ میلیون 

سهم رسید.

بازار ســهام جلو افتاد، بازار بدهی 
عقب کشید

بررســی وضعیت بازار اول ســهام، بازار دوم 
سهام، بازار بدهی، بازار مشتقه و صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله نشان می دهد که 
تنها روند بازار بدهی در هفته جاری نســبت 
به هفته قبل نزولــی بوده اســت به طوری 
که ارزش معامالت در بازار اول ســهام از ۶۳ 
هزار و ۲۲۱ میلیارد ریال در هفته گذشــته 
به ۱۲۵ هزار و ۱۸۱ میلیــارد ریال در هفته 
 جاری رسید که رشدی ۹۸ درصدی را نشان 

می دهد.
همچنین حجم معامالت در این بازار با ۱۳۴ 
درصد افزایش توانست از ۶۵۸۵ سهم در هفته 
گذشــته به ۱۵ هزار و ۴۰۵ میلیون سهم در 

هفته جاری برسد.
براساس این گزارش ارزش معامالت در بازار 
دوم سهام با ۹۴ درصد رشد از ۶۰ هزار و ۶۷ 
میلیارد ریــال در هفته قبل تــا ۱۱۶ هزار و 
 ۴۱۷ میلیارد ریال در هفتــه جاری افزایش 

یافت.
حجــم معامالت در بــازار دوم ســهام نیز با 
رشــدی ۱۱۴ درصــدی از ۹۱۱۳ میلیون 
 ســهم به ۱۹ هــزار و ۵۰۸ میلیون ســهم 

رسید.
این در حالی است که روند حرکت بازار بدهی 
در هفته جاری نسبت به هفته قبل نزولی بود 
به طوری که ارزش معامالت در این بازار با ۸۸ 
درصد کاهش از ۸۸۶۹ میلیارد ریال به ۱۰۸۳ 

میلیارد ریال رسید.
حجم معامالت بازار بدهی نیز کاهشــی ۸۸ 
درصدی را تجربه کرد و از ۹ میلیون برگه به 

۱.۱۰ میلیون برگه رسید.
بازار مشتقه نیز هفته ای صعودی را پشت سر 
گذاشت و ارزش معامالت در این بازار با ۲۴۶ 
درصد افزایش از ۵۷ میلیــارد ریال به ۱۹۷ 

میلیارد ریال رسید.
حجــم معامــالت ایــن بــازار نیــز از ۱۷ 
میلیون قــرارداد بــه ۲.۷ میلیــون قرارداد 
 رســید که رشــدی ۲۱ درصدی را نشــان 

می دهد.
همچنین ارزش معامــالت در صندوق های 
ســرمایه گذاری قابل معامله رشدی ۲۵.۵۸ 
درصدی را تجربه کــرد و از ۳۵ هزار و ۱۲۶ 
میلیارد ریال تا ۴۴ هزار و ۱۱۲ میلیارد ریال 

افزایش یافت.
حجم معامــالت این بــازار نیــز از ۲۵۳۴ 
میلیون یونیت بــه ۲۹۴۸ میلیــون یونیت 
 رسید که رشــدی ۱۶.۳۴ درصدی را نشان 

می دهد.

فصل جدید شاخص بورس
رونــد صعــودی بــورس در هفتــه ای که 
گذشــت باعــث شــد شــاخص کل ایــن 
بــازار دوباره بعد از حدود هشــت مــاه وارد 
 کانــال یــک میلیــون و ۴۰۰ هــزار واحد 

شود.
براین اساس این شاخص با ۶.۸۰ درصد رشد 
از یک میلیــون و ۳۱۶ هزار واحــد در هفته 
گذشــته به یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحد در 
 هفته جاری رســید و ۸۹ هزار و ۵۵۶ واحد 

افزایش یافت.
همچنیــن شــاخص کل با معیــار هم وزن 
۱.۶۴ درصد افزایش یافــت و با ۶۵۱۸ واحد 
صعود از ۳۹۶ هــزار و ۷۴۷ واحــد در هفته 
 گذشــته به ۴۰۳ هزار و ۲۶۵ واحد در هفته 

جاری رسید.

خبر

مراسم تحلیف حجت االسالم 
والمسلمین ســید ابراهیم 
رییســی بعنوان هشتمین 
رییس جمهــور جمهــوری 
اسالمی ایران با حضور مقامات 
و شخصیتهای لشکری و کشــوری و مهمانانی از ۱۱۵ 

کشور جهان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی ضمن خوشامدگویی به مهمانان مراسم 

تحلیف گفت:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

من الُمؤمنین رجاٌل صدقوا ما عاهُدوا اهلّل علیه  فمنُهم من 
قضی نحبُه  و منُهم من ینتظُر   و ما بّدلوا تبدیاًل

حضور همۀ  هیئت های بلندپایه ای که از دیگر کشورها 
تشریف آورده اند و در پارلمان جمهوری اسالمی ایران  به 
ما افتخار شرکت در مراسم تحلیف را داده اند و همچنین 
همۀ بزرگان دینی و مذهبی مقامات کشوری و لشگری 
نخبگان سیاســی،  اجتماعی،  فرهنگــی و جهادی، 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران که قدم به خانه ملت 

گذاشته اند، سالم می کنم.
ضمن تبریک مجّدد به حجت االسالم والمسلمین جناب 
آقای دکتر رئیسی به دلیل اعتماد مردم به ایشان وظیفۀ 
خود می دانیم  اولین حضورشان به عنوان رئیس جمهور را 
در خانۀ ملّت گرامی بداریم؛  همچنین  به رئیس محترم قوۀ 
قضائیه، اعضای محترم شورای نگهبان، رئیس محترم مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، رئیس محترم دفتر رهبر معظم 
انقالب، رئیس جمهور سابق و دیگر عزیزانی که  نام بردن 

آنها در این زمان امکان پذیر نیست خیر مقدم می گویم.
به طور ویژه از طرف مردم ایران از حضور تک تک روسای 
جمهور، نخست وزیران، رؤســا و هیئت های پارلمانی، 
معاونین رئیس جمهور، معاونین نخســت وزیر، وزرای 
خارجه،  فرستادگان ویژه و عالی رتبۀ رؤسای کشورها، 
تمامی رؤسا و دبیران کل سازمان های بین المللی و دفاتر 
مربوطه سفرای خارجی مقیم تهران و شخصیت های 
سیاســی، مذهبی، اجتماعی و جهادی،  از کشورهای 
منطقه، محور مقاومت و کشورهای آفریقایی، اروپایی، 
آمریکای التین و همچنین نماینده ویژه عالیجناب پاپ 
خوشحالی خودمان را اعالم می کنیم و امیدوارم بتوانیم 
میهمان نوازی گرمی داشــته باشــیم و پیام آور مهر و 

دوستی مردم ایران باشیم. 
جمهوری اســالمی ایران در حالی پای به قرن جدید 
شمسی می گذارد که میراث دار بیش از یک قرن مبارزه 
برای دستیابی به  استقالل، آزادی و  عدالت  نفی سلطه 
پذیری و از همه مهمتر  به کار بستن ارزش های اصیل 
اســالمی در جامعه اســت. در این راه خون پاک ترین 
انسان ها از شهید شــیخ فضل اهلل نوری تا  شهید  قاسم 
سلیمانی فدا شده تا نهال مقدس حرکت مردمی را  به 

درختی تناور  و ریشه دار تبدیل کند. 
امام خمینی)رضوان اهلل تعالی علیه( با رهبری انقالب 
اسالمی در قلّۀ این مبارزه و با بنیان گذاردن جمهوری 
اسالمی موهبت مردم ساالری دینی را برای ملّت ایران به 
ارمغان آورد و جانشین صالح او حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای آن را تثبیت  و بالنده کرد و در نتیجه  انقالب 
اسالمی به الگویی الهام بخش برای جهان اسالم و آزادی 

خواهان تبدیل شد.
اینک به پاس ایثار شــهدا و جانبــازان  و پایمردی ها و 
پشتیبانی های ملّت شریف و صبور ایران در برابر همۀ 
دشمنی های اســتکبار جهانی و نظام سلطه؛ کشور در 
مواجه با تنگناها، نامالیمات و مصائب معیشــتی فرارو 
در هنگامه یک تحول اساســی و افق گشایی  در نظام 

حکمرانی خویش قرار دارد؛ این تحول اساسی مبتنی 
بر مکتب امام همراه با رفع ناکارآمــدی، مبارزۀ جدی 
با فســاد و عوامل نفوذی و همچنین مقاومت در برابر 
فشارها  و تحریم های ناجوانمرانۀ دشمنان خارجی است؛ 
اکنون و در آغاز گام دوم انقالب اسالمی  علی رغم همۀ 
کارشکنی ها و توطئه های خارجی و شیطنت مغرضان 
داخلی برای دلسرد کردن مردم  نتایج انتخابات سال های 
۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نشــان داد که مردم بار دیگر برای حل 
مســائل کشــور  و عبور از بحران ها  به صراط مستقیم 
»جریان انقالب اسالمی« اعتماد دارند؛ لذا به پشتوانۀ 
وجود یک قوۀ قضاییۀ ضدفســاد استقرار یک مجلس 
انقالبی و آغاز به کار یک دولت مردمی، موسم آن است تا 
با سرلوحه قراردادن روحیۀ انقالبی جهت گیری انقالبی و 
فرهنگ مدیریت جهادی و با تمسک به ارزش ها و اصول 
ناب مکتب امام و به منظور قوی ساختن ایران و اثبات 
کارآمدی دین در ادارۀ جامعه  طرحی نو در اندازیم؛ در 
بیست و هشتم خرداد پیام تحول خواهی مردم از طریق 
صندوق های رأی به نظام و دنیا  مخابره گردید و با حضور 
پر معنای مردم در انتخابات  فصلی نوین در تاریخ انقالب 
اسالمی آغاز شد، فصلی برای جبران کوتاهی ها، غفلت ها 
و کاستی ها. فصلی برای احیاء ارزش ها و آرمان های اصیل 
انقالب اسالمی  و حرکت در مسیر بیانیۀ گام دوم انقالب 
برای طی کردن مسیر خودسازی  جامعه پردازی  و تمّدن 

سازی نوین اسالمی.
این یک واقعیت روشــن اســت که ما  وارد دورۀ جدید 
مدیریتی در کشور شده ایم؛ مردم  با انتخاب های خود 
در انتخابات مجلس  و ریاست جمهوری این فرصت را به 
ما داده اند تا با حل مشکالت مردم خصوصاً قشر ضعیف 
و متوسط  نشــان دهیم که  مدیریت جهادی راه حل 
همۀ مشکالت مادی و معنوی جامعه است؛  بخواهیم یا 
نخواهیم در دورۀ جدید مدیریتی کشور  بار به سرانجام 
رساندن این خواسته به حق مردم بدوش ما مسئوالن 
است؛ امروز نگاه همۀ شهدایی که خونشان را در راه انقالب 
و برای امنیت و رفاه مردم  داده اند به ما است؛  نمی توانیم 
روز را به شب برسانیم بدون این که اجازه داشته باشیم 
لحظه ای برای مردم تالش نکرده باشیم و حق نداریم شب 
را بدون دغدغۀ مردم سر بر بالین بگذاریم؛  برای موفقیت 
در رسیدن به این هدف دورۀ جدید مدیریتی کشور را 
باید تبدیل کنیم به دوره کارآمدی و پاسخگویی؛ در دوره 
»کارآمدی و پاســخگویی« وظیفه داریم اّول تمرکز بر 
کارآمدی را اصل قرار دهیم و بدون بهانه تراشی در تصمیم 
و اجرا  به سمت ایجاد یک »زندگی خوب« برای همه  با 
اولویت توانمندسازی محرومان حرکت کنیم. در قدم دوم 
باید با پاسخگویی به مردم  اشکاالت مان را  برطرف کنیم 

تا بتوانیم  بر چالش های موجود  غلبه کنیم و نسبت به 
حل مشکالت مردم  اقدام عملی انجام دهیم.

در دوره »کارآمدی و پاسخگویی« همۀ ما مکلّف هستیم 
که ثبات اقتصادی و امید و نشــاط را در جامعه افزایش 
دهیم و روشن است که بار اصلی این مسئولیت برعهده 
دولت محترم خواهد بود؛ زیرا اکثر ظرفیت های اجرایی 
کشور در اختیار قوۀ مجریه است؛  اّما همدلی و هم افزایی 
دو قّوۀ دیگر در تکمیل این فعالیت نقشی کلیدی دارد؛ 
در همین راستا مجلس با تأکید بر استقالل قوا و رعایت 
همۀ ضوابط قانونی »پیمان همکاری با دولت« را  بر اساس 
منافع ملّی و مطالبات مردم  اعالم می نماید.  مجلس یار و 
همراه دولت در مسیر پیشرفت کشور  و البته ناظری فّعال 

و دلسوز در تحّقق تعهدات دولت است.
در دوره »کارآمــدی و پاســخگویی« حاشــیه روی 
حاشیه سازی و فاصله گرفتن از دغدغه های مردم گناهی 
نابخشودنی است و مردم هرگز این موضوع را از ما قبول 
نخواهند کــرد؛ بنابراین همۀ ما در همــۀ ارکان نظام 
وظیفه داریم مراقب باشــیم در دام های خودساخته یا 
دشمن ساخته ای که باعث می شود دغدغه های مردم به 
حاشیه بروند نیفتیم، و با هر حاشیه سازی و حاشیه روی 
مقابله کنیم؛ در دوره »کارآمدی و پاسخگویی« نه تنها 
فساد بلکه هرگونه منفعت طلبی سیاسی یا قبیله گرایی 

گناهی نابخشودنی است؛
کارآمدی وقتی ممکن اســت که مطابــق برنامه عمل 
کنیم؛ همانطور که رهبر حکیم انقالب در مراسم تنفیذ 
فرمودند: »هر حرکت  و اقــدام اقتصادی باید مّتکی بر 
برنامه کلّی تنظیم شده برای کشور باشد«. این فرمایش 
ایشان یک اصل مّهم و دســتوری به ما است. در همین 
جهت دولت و نماینــدگان مردم در مجلس شــورای 
اسالمی خود را موّظف می دانند که تمامی ظرفیت های 
کارشناسی خود را برای تنظیم و تدوین یک برنامۀ کوتاه 
مّدت و برنامه پنج ساله هفتم کشور برای عبور از بحران و 
چالش های موجود به کار گیرند. این امر میّسر نیست جز 
با همکاری وزرا، کارشناسان زبده دولتی و کمیسیون های 
تخصصی مجلس و همچنین با استفاده از نظرات نخبگان 

دانشگاهی و اندیشکده ها و مراکز مطالعات مردمی.
پس از ســخنرانی قالیباف رئیس قوه قضائیه ایران در 
مراسم تحلیف سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران 

سخنرانی کرد.

رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور 
ایران سوگند یاد کرد

رئیســی در مراســم تحلیف خود با حضــور در کنار 
حجت االسالم غالمحسین محســنی اژه ای رئیس قوه 

قضائیه به عنوان رئیس جمهور دولت سیزدهم جمهوری 
اسالمی سوگند یاد کرد.

متن سوگند یدن شرح است: 
بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم 

"من  به  عنوان  رئیس  جمهور در پیشگاه  قرآن  کریم  و در 
برابر ملت  ایران  به  خداوند قادر متعال  سوگند یاد می  کنم  

که  پاسدار مذهب  رسمی  و نظام 
جمهوری  اسالمی  و قانون  اساســی  کشور باشم  و همه  
استعداد و صالحیت  خویش  را در راه  ایفای  مسئولیتهایی  
که  بر عهده  گرفته  ام  به  کار گیرم  و خود را وقف  خدمت  
به  مردم  و اعتالی  کشور، ترویج  دین  و اخالق ، پشتیبانی  
از حق  و گسترش  عدالت  سازم  و از هر گونه  خودکامگی  
بپرهیزم  و از آزادی  و حرمت  اشخاص  و حقوقی  که  قانون  
اساسی  برای  ملت  شناخته  است  حمایت  کنم . در حراست  
از مرزها و استقالل  سیاسی  و اقتصادی  و فرهنگی  کشور 
از هیچ  اقدامی  دریغ نورزم  و با استعانت  از خداوند و پیروی  
از پیامبر اسالم  و ائمه  اطهار علیهم  السالم  قدرتی  را که  
ملت  به  عنوان  امانتی  مقدس  به  من  سپرده  است  همچون  
امینی  پارسا و فداکار نگاهدار باشم  و آن  را به  منتخب  ملت  

پس  از خود بسپارم ."
رئیســی: تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد؛ هر 
»طرح دیپلماتیک« که این هدف را محقق کند، مورد 

حمایت ماست
سید ابراهیم رییســی پس از ادای سوگند در بخشی از 

اظهارات خود گفت:
- در دولت مردمی، همه مؤلفه های قدرت ملی کشور 
تقویت خواهد شد؛ و از همه ابزارهای قدرت ملی از جمله 
دیپلماسی و تعامل هوشمند با جهان، استفاده می کنیم 
تا منافع و مصالح ملی جمهوری اسالمی ایران را تامین 

نماییم.
- قدرت جمهوری اسالمی ایران در منطقه، امنیت ساز 
است. ظرفیت های منطقه ای ایران، حامی صلح و ثبات 
در کشورهاست و صرفا برای مقابله با تهدید قدرت های 

سلطه گر و ظالم، بکار گرفته می شود.
- بحران های منطقه، بایــد از طریق گفتگوهای واقعِی 
»درون منطقه ای« و براساِس تامیِن حقوِق ملت ها، حل 
و فصل شود و دخالتهای بیگانگان نه موجب رفع مشکل 

که خود، مشکل است.
- من، دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای 

منطقه بخصوص همسایگان دراز میکنم.
- برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، کامال صلح آمیز 
است؛ نظام جمهوری اسالمی ایران، سالح اتمی را شرعا 
به فتوای رهبر معظم انقالب اسالمی حرام می داند و این 

سالح، هیچ جایگاهی در استراتژی دفاعی کشور ندارد.
- سیاست فشــار و تحریم، موجب انصراف ملت ایران 
از پیگیری حقــوق قانونی خود از جمله حق توســعه، 

نخواهد شد.
- تحریم ها علیه ملت ایــران باید لغو گردد و هر »طرح 
دیپلماتیک« که این هدف را محقق کند، مورد حمایت 

ماست.
- جمهوری اسالمی ایران، کشور ها و ملت های همسایه 
را خویشــاوند خود می داند و مهم ترین و اصلی ترین 
اولویت سیاست خارجی خود را، ارتقاء روابط با کشورهای 
همســایه ی خود دانســته و خواهان عزت و اعتالی 

آنهاست.
- دیپلماســی، باید ارتباط ملتهای منطقه را بیشتر، و 
اشتراکات آنها را در حوزه اقتصاد، فرهنگ، علم و ورزش 

تقویت نماید.
- جهان، در حال دگرگونی اســت و تامیِن منافِع ملت 
ها، منوط به درِک جهانِ جدید و »تعامِل راهبردی« با 
»قدرت هاِی نوظهور« است و سیاست خارجِی موفق، 

سیاسِت خارجِی متوازن خواهد بود.

رئیسی پس از ادای سوگند:

هر طرح دیپلماتیک که تحریم ها  را   لغو کند  مورد  حمایت  ماست

قالیباف:
معرفی کابینه در ابتدای هفته 

آینده انجام می شود
رییس مجلس شورای اسالمی در پایان مراسم 
تحلیف ریاست جمهوری به عنوان کرد: معرفی 
کابینه در اول هفته آینده انجام می شــود. به 
گزارش ایســنا، محمدباقر قالیباف در پایان 
مراســم تحلیف ســیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری در پایان گفت: تشــکر می کنم از 
بیانات آقای رییسی ریاست محترم جمهوری 
اسالمی الزم می دانم مجددا از همه مهمانان 
خارجی مقامات کشورهای دوست و مدعوین 
محترم و همه مقامات کشــوری و  لشــگری 
تشکر و آرزوی موفقیت برای رییس جمهور 

محترم دارم.
وی افزود: البته همانطور که آقای رئیسی اشاره 
فرموند برابر ماده ۲۰۲ قانون آیین نامه داخلی 
مجلس دولت فرصت دارد تا کابینه خود را تا 
دو هفته به مجلس معرفی کند، ولی با توجه به 
تاکیدات رهبر معظم انقالب در جلو انداختن 
معرفی کابینه قرار است در ابتدای هفته آینده 
لیســت اعضای کابینه معرفی شــود، ما هم 
در مجلس مصمم هســتیم بررســی ها را در 
کمیسیون های تخصصی به صورت منسجم و 
پیوسته در صحن علنی مجلس به صورت دو یا 
سه شیفت انجام دهیم. قالیباف اضافه کرد: ان 
شاء اهلل اگر در ابتدای هفته کار صورت بگیرد 
امیدواریم تا سه شنبه ۲۶ مرداد این موضوع 
را با حداقل زمان و با دقت الزم بررسی شود، 
در پایان ضمن تشــکر همه عزیزان و دست 
اندرکاران برقراری این مراسم تشکر می کنم، 
جلســه بعدی مجلس روز یکشنبه ۱۷ مرداد 
ماه خواهد بود و دستور جلسه دستور هفتگی 

است که اعالم خواهد شد.

حاشیه تهران مقصد جدید مستاجران
به دلیل افزایش نرخ های اجــاره در تهران، مقصد 
جدید مستاجران شــرق تهران شهرهای پردیس، 
رودهن و بومهن شده و کرج و گرمدره هدف سکونت 
اجاره نشین ها در غرب تهران اســت؛ در عین حال 
واسطه های ملکی از رشد نسبی اجاره بها نسبت به 
اوایل تابستان خبر می دهند. به گزارش ایسنا، رصد 
بازار اجاره از رشد قیمتها نسبت به اوایل تابستان و 
ایجاد رکود در این بازار حکایت دارد. مشاوران امالک 
می گویند که افزایش قیمت کاالها باعث شــده تا 
صاحبخانه ها اجاره را مجددا افزایش دهند. از سوی 
دیگر مســتاجران توانی برای پرداخت مبالغ مورد 
نظر مالکان ندارند. در این شرایط اغلب مستاجران 
قرارداد خود را عمدتا باالتر از نرخ افزایش ۲۵ درصد 
مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می کنند. در عین حال 
جابه جایی از شمال به جنوب و از جنوب به حاشیه 
تهران نســبت به دو ســال قبل افزایش پیدا کرده 
است. گشــتی در آگهی های اجاره نشان می دهد 
عمده فایلهای عرضه شــده در شــمال تهران قرار 
دارد. واســطه های ملکی از رشــد بین ۵۰ تا ۱۰۰ 
درصد نرخها و کوچ اجاره نشین ها در شرق تهران به 
شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر 
می دهند. در غرب تهران نیز مستاجران از محله هایی 
مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به 
مقاصدی همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و کرج 

نقل مکان می کنند.
در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولین منطقه 
پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ 
رهن کامل ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان است و در واحدهای 
نوساز به ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز می رسد. این در حالی 
است که سال گذشته نرخ رهن کامل در غرب تهران 
بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در 
شرق تهران که منطقه ای پرتقاضا برای خرید و اجاره 
محسوب می شود نرخ های اجاره به طور معمول ۴ تا 
۴.۵ میلیون تومان اســت. اما فعاالن بازار مسکن از 
اتفاقی جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی 
خبر می دهند. مشاوران امالک می گویند در هفته های 
اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای خود 
نشده اند قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای نوساز را 
افزایش داده اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان های 
کلیدنخورده به ۶ تا ۷ میلیون تومان رســیده است. 
کم توجهی به نرخهای مصوب ســتاد ملی کرونا نیز 
کماکان در بازار اجاره محســوس است. دولت اعالم 
کرده اجاره بهای ســالیانه نباید بیش از ۲۵ درصد 
در تهران افزایش پیدا کند اما کمتر صاحب خانه ای 
خــود را پایبند به ایــن مصوبه می داند. مشــاوران 
امالک می گویند که با توجه به شروط سه گانه برای 
تخلیه شــامل فروش، تخریب جهت ساخت و ساز 
و سکونت پســر تازه مزدوج شــده مالک، راه برای 
دور زدن قانون توســط صاحبخانه ها فراهم است و 
 مستاجران اغلب خود را وارد فرآیند شکایت به شورای 

حل اختالف نمی کنند.
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از آغاز پرداخت تسهیالت به واحدهای صادراتی، یعنی 
خرداد ۹۹ تا آخر اردیبهشت امسال ۳۵۲ فقره ثبت نام 
برای دریافت این تسهیالت انجام شده بود، اما ۱۱۷ فقره 
به ارزش ۱۸۴۸ میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای 
صادراتی پرداخت شد، یعنی حدود ۳۳ درصد متقاضیان 

موفق به دریافت این تسهیالت شدند.  
به گزارش ایسنا، در دو ماهه نخست امسال ۵۹۵ میلیارد 
و ۱۷۰ میلیون تومان تســهیالت درقالب ۴۳ فقره به 

واحدهای صادراتی پرداخت شده است.  

البته در این مدت ۵۳ مورد ثبت نام برای دریافت این نوع 
تسهیالت انجام شده بود که یعنی نزدیک به ۷۳ درصد 
متقاضیان در این مدت موفق به دریافت تسهیالت شدند.  
از بین استان ها، آذربایجان شــرقی با دریافت بیش از 
یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، بیشترین تسهیالت 
واحدهای صادراتی را به خود اختصاص داده اســت. در 
مورد استان هایی که کمترین تسهیالت را دریافت کردند 
نیز باید گفت که از بین استان ها، ۱۴ استان از جمله ایالم، 
سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه 

و مناطق آزاد هیچ تســهیالتی دریافت نکردند. البته 
اطالعات مربوط به تسهیالت به واحدهای صادراتی از 
آغاز اعطای آن یعنی خرداد ۹۹ تا آخر اردیبهشت امسال 
هم منتشر شده که نشــان می دهد در این مدت بیش 
از ۱۸۴۸ میلیارد تومان در قالــب ۱۱۷ فقره پرداخت 

شده است.  
طی ۱۲ ماه یاد شــده ۳۵۲ فقره ثبت نام برای دریافت 
این تســهیالت انجام شــده بود که ۱۸۸ مورد از آن ها 
برای دریافت بیــش از ۳۴۱۶ میلیارد تومان به بانک ها 

معرفی شــدند، اما ۱۱۷ فقره به ارزش ۱۸۴۸ میلیارد 
تومان تســهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شد، 
یعنی حدود ۳۳ درصد متقاضیان موفق به دریافت این 

تسهیالت شدند.  
در کل زمان اختصاص این نوع تسهیالت نیز آذربایجان 
شرقی با دریافت ۳۱۶ میلیارد تومان در صدر جدول قرار 
دارد و هشت استان از جمله ایالم، سیستان و بلوچستان 
و کهگیلویه و بویراحمد هیچ تسهیالتی برای واحدهای 

صادراتی دریافت نکردند.

بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده، سهم ساختمان از 
تولید ناخالص داخلی در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۸ به طور میانگین به 

۵.۶ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
در گزارشی درباره بررسی وضعیت موجود بخش مسکن و ساختمان و سهم این 
بخش از اقتصاد کالن در یک دهه اخیر اعالم کرد سهم مسکن از تولید ناخالص 
داخلی حدود ۶ درصد، از تشکیل سرمایه ثابت حدود ۳۰ درصد، از اشتغال 
مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و از تسهیالت بانکی اعطایی حدود ۱۱ درصد 
است که این رقم برای سال ۹۹ حدود ۶ درصد محاسبه شده است. همچنین 
سهم دولت از کل سرمایه گذاری مسکن ۰.۵ تا ۳ درصد ثبت شد این در حالی 

است که سهم مسکن از بودجه خانوار حدود ۳۳ درصد اعالم شده است.
همچنین بررســی های بانک مرکزی که ســهم ارزش افــزوده بخش ها از 
تولید ناخالص داخلی را در میانگین ۵ ســال منتهی به ســال ۱۳۹۸ مورد 
بررسی قرار داده اســت، نشان می دهد سهم خدمات مســتغالت از تولید 
ناخالص داخلی ۱۳.۶ درصد، ســهم ســاختمان از تولید ناخالص داخلی 

۵.۶ درصد و ســایر بخش های اقتصاد ۸۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی 
را داشته اســت. همچنین در این بررســی خدمات دالالن مستغالت یک 
درصد، خدمــات واحدهای غیر مســکونی ۶ درصد، خدمــات واحدهای 
مسکونی روســتایی ۶ درصد، خدمات واحدهای مســکونی شهری )اجاره 
واقعی و احتســابی( ۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شــامل شده است. 
در عین حال در ۵ سال منتهی به سال ۹۸ به طور میانگین ساختمان های 
عمومی ۲۵ درصــد، ســاختمان های خصوصــی روســتایی ۳ درصد و 
 ساختمان های خصوصی شهری ۷۲ درصد ارزش افزوده ناخالص داخلی را به 

خود اختصاص دادند.
گزارش ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان همچنین سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در ساختمان های جدید تمامی مناطق شهری کشور را به 

قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ نیز مورد بررسی قرار داده است.
بررسی های انجام شده طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان می دهد بیشترین 
سرمایه گذاری مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده که بخش خصوصی ۴۸ درصد در 
بخش ساختمان های جدید مناطق شهری سرمایه گذاری کرد. این روند طی 

سال های بعد و با توجه به شرایط اقتصاد کالن کشور، رو به کاهش نهاد. مجدداً 
در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مثبت شد و روند افزایشی یافت و از منفی ۲.۱ 
درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵.۹ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید. در سال ۱۳۹۶ نیز 
این رقم ۹.۷ درصد و در ۶ ماه سال ۱۳۹۹ با اجرای مجموعه سیاست هایی 

از جمله اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن این رقم به ۱۸.۷ درصد رسید.

سهم بخش ساختمان از تولیدناخالص داخلی به ۵.۶ درصد رسید
رشد سرمایه گذاری در ساختمان های بخش خصوصی در ساختمان های 
جدید تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری به قیمت ثابت بر اساس 
گزارش ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
حاکی از آن است که اگرچه در طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ وضعیت مناسبی 
نداشته است اما در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ رشد داشته است به نحوی که 
در ۶ ماه سال ۱۳۹۹ رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های 
جدید تهران در حدود ۲۰ درصد و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در 

ساختمان های جدید سایر مناطق شهری بیش از ۳۰ درصد شده است.

۳۳ درصد واحدهای صادراتی متقاضی، تسهیالت گرفتند

سهم بخش ساختمان از تولیدناخالص داخلی به ۵.۶ درصد رسید
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سرمقاله

   وحید شقاقی، اقتصاددان
ارز چند نرخی سیاستی بود که دولت دوازدهم از سال 97 در پیش گرفت. هدف دولت این 
بود که عمال با یک نظام چند نرخی بتواند از فشار افزایش قیمت دالر بر روی قدرت خرید 
مردم و هزینه های مصرفی بکاهد. اما ارز چند نرخی یا ارز 4200 تومانی در اجرا شاهد یک 
انحراف شدید منابع شد. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بیش از 300 
هزار میلیارد تومان انحراف و رانت را در منابع ارزی 4200 تومانی داشتیم. بنابراین بزرگترین 
رانت در اقتصاد ایران توزیع شد. همچنان هم شاهد فرار افرادی بودیم که ارز دولتی گرفتند و 
از کشور گریختند و یا کاال را با ارز آزاد در بازار فروختند. رانت بسیاری در بازارهای ایران توزیع 

شد و هنوز هم گزارش شفافی از مصرف ارز 4200 تومانی منتشر نشده است. 
اجرای نظام چند نرخی الزامات و پیش نیازهایی را الزم دارد. این الزامات مراعات نشد. مهم 

ترین الزامات، بحث شــفافیت پرداخت و مصرف ارز دولتی است. نظارت های سیستمی و 
هوشمند بر نحوه توزیع و مصرف این ارز است. اعتبارسنجی و اخذ وثیقه از دریافت گنندگان 
مهم است. عدم ذی نفع بودن در پرداخت ارز توســط دولت و حسن سابقه واردگنندگان 

ضرورت دارد که این الزامات رعایت نشد.
تیمی که ارز دولتی را تخصیص داد باید شــفاف و بی طرفانه عمل می کردد اما ســاختار 
تخصیص آن هنوز مشخص نیست. اتالف 300 هزار میلیارد تومانی منابع ارز دولتی عدد 
بسیار بزرگی است و 10 هزار نفر این رانت بزرگ را دریافت کردند. مدتی هم فشار بیشتری 
بر دولت برای این ارز وارد شد و در حال حاضر به تعداد اندکی کاال این ارز داده می شود. البته 
پیشنهاد این است که با رفع برخی از این ایرادات و فراهم سازی الزامات ارز دولتی تا پایان 
سال 1400 ادامه داشته باشد. اما از سال بعد بهتر است نظام ارز چند نرخی را کنار گذاشته 

شده و نظام تک نرخی دنبال شود. مابالتفاوت ارز ترجیحی ب بازار آزاد نیز به صورت مستقیم 
به مردم و خانوارها به صورت نقدی پرداخت شود. با این حرکت خاصیت رانت زای این ارز از 

بین خواهد رفت.  
پرداخت نقدی می تواند بهترین جایگزین ارز دولتی باشد. اختصاص ارز 4200 تومانی برای 
واردات کاالها به خصوص با عنوان کاالهای اساسی به واردکنندگان در چند سال گذشته 
معضل بزرگی برای اقتصاد کشور بود. به نحوی که می توان از آن به عنوان سیاستی فاجعه آمیز 
یاد کرد. فاجعه ای که دولت اصلی ترین عامل آن بود و این سیاســت به هیچ وجه نتوانست 
منفعت گروه هدف را تأمین کند. پرداخت مابه التفاوت ارز 4هزار و 200 تومانی به صورت 
نقدی به حساب مردم نخستین موضوعی است که می تواند در دست بررسی قرار داده شود تا 

بار برخی از فشارها را از دوش مردم بردارد.

بهترین جایگزین  ارز دولتی
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یک کارشناس حوزه خودرو 
اظهار داشت: صنعت خودروی 
ما به دلیل رانت و فساد تبدیل 
به ســفره ای شــده که عده 
خاصی از آن ارتزاق می کنند 
و مردم هم سر این سفره نیســتند. افراد، سازمان ها و 
شرکت های خاص از این سفره ارتزاق می کنند و از آنجا 

که مافیا یا فساد وجود دارد، قابل رقابت هم نیست.
مرتضی مصطفــوی در گفت وگو با ایلنــا در مورد بازار 
خودرو اظهار کرد: به علــت عوامل مختلف، روند رصد 
بازار به صورت روزانه شده است. بسیاری از عواملی که 
در اقتصاد سیاسی کشور، تاثیرگذار و بی ثبات است مانند 
سیاســت خارجه، تورم، تحریم ها و... باعث کوتاه مدت 
شدن وضعیت رصد بازار شده است. لذا کسی نمی تواند 
پیش بینی کند که در میان مدت چه اتفاقی رخ می دهد، 
پیش بینی ها کوتاه مدت اســت و همه چیز به صورت 

زنجیره ای به هم بستگی دارد.
وی افزود: تا بازه زمانــی روی کار آمدن دولت می توان 
از بازار خودرو پیش بینی داشــت اما بعــد باید دید که 
برنامه های دولت جدید چیســت. از آنجــا که برنامه 
مشخصی از دولت نداریم و از طرف دیگر شناخت فعاالن 
اقتصادی از روحیات دولت جدید این است که احتمال 
به نتیجه نرسیدن مذاکرات با آمریکایی ها بیشتر است، 
بنابراین این سیگنال به بازار داده می شود که با افزایش 
نرخ ارز مواجه خواهیم بود. از آنجا که نرخ ارز مهم ترین 
عامل در بازار خودرو اســت، پیش بینی می شــود که 
تنش قیمتی زیادی داشته باشیم. اثر آن را هم از چند 
روز پیش در بازار مشاهده می کنیم که قیمت ها روزانه 

تغییر می کند.
مصطفوی اضافه کرد: برخالف تصور بســیاری، فعاالن 
اقتصادی باهوش هســتند و اخبــار را رصد می کنند. 
سیگنال دریافتی فعاالن اقتصادی این است که دولت 
ایران درحال گذار اســت و دولتی روی کار می آید که 
احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات در آن بسیار سخت 
است. نظارت هم در دوران گذار بسیار کم خواهد بود، لذا 
تا جایی که می تواند به دنبال سود خود است و این موضوع 
خود را در افزایش قیمت نمایان می کند. به علت کاهش 
نظارت در دوران گذار، کسی هم از فعاالن اقتصادی ایراد 

نمی گیرد که چرا قیمت را افزایش داده است. بنابراین 
پیش بینی من این است که تا استقرار کامل دولت جدید 

با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.
وی خاطرنشان ســاخت: بعد از آن هم باید دید که چه 
کســانی روی کار می آیند و چه برنامــه ای دارند. برای 
مثال در حوزه خودرو باید مشخص شود که برنامه وزیر 
اقتصاد و صمت چیست و با چه ابزارها و ضمانت هایی برای 
اجرای آن برنامه ها دارند. بعد از آن می توان تحلیل کرد 

که می توان به کاهش قیمت در بازار امیدوار بود یا خیر.
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اهمیت سیاست 
خارجه در این بخش گفت: متاسفانه بازارهای غیر مولد 
در ایران مانند خودرو، ارز، طال، مســکن و...کامال متاثر 
از تحریم ها و میزان تعامل در سیاست خارجه هستند. 
هرچه در حوزه تعامالت وضعیت بی ثبات تر شود، تنش 
در این بازارها بیشــتر خواهد شــد. هرچه ما نسبت به 
آینده تعامــالت خارجی ناامیدتر باشــیم، این بازارها 
پرتنش تر می شوند. حدود 40 درصد از جامعه ما اصال 
خودرو ندارند، از بین 60 درصد مابقی نیز تنها 40 درصد 

مصرف کننده واقعی و بقیه دالل هستند.
وی افزود: در بازاری که بیــش از 50 درصد آن با داللی 
پیش می رود، وقتی نرخ ارز بیشتر می شود حاشیه سود 
و به تبع آن انگیزه داللی افزایش می  یابد، البته کنترل 
این داللی بدون مذاکره هم ممکن است. به همین علت 
این موضوع به سیاست های دولت جدید بستگی دارد اما 
هنوز چون برنامه ای از وزرا و دولت جدید نداریم فعال این 

بی ثباتی وجود دارد.
مصطفوی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر رانت بر این 
بازار گفت: مفهوم بازار خودرو با صنعت خودرو متفاوت 
است. در بازار خودرو قیمت فروش و قیمت خرید مهم 
اســت ولی در صنعت خودرو هزینه تمام شده اهمیت 
می یابد. رانت و نفوذ آقازاده ها خود را در صنعت خودرو 
نشان می دهند. برای مثال می توان به قراردادهایی که 
خودروسازها برای تامین قطعات خود منعقد می کنند، 
نحوه تعامل خودورسازان و قطعه سازان، انتصاب مدیران 
در شرکت های زیرمجموعه خودروسازها، استخدام های 
سفارشی بی دلیل، مزایا و حقوق خاص به بعضی افراد، 
داللی هایی که برخی از افراد پرنفوذ سیاسی و نظارتی 

در خرید قطعات از خارج از کشور دارند و... اشاره کرد.
وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل هزینه تمام شده 
خودرو را زیاد می کند. هزینه هایی که به خودروسازی 
سربار می شود بیش از واقعیات است. به همین علت است 

که شاهد هستیم دو خودروســاز بزرگ ساالنه درحال 
زیان دهی هســتند. همه این موارد به خاطر ســاختار 
اقتصاد سیاسی شــبه دولتی و رانتی صنعت خودرو در 
کشور است. تا زمانی که این ساختار اصالح نشود همچنان 
آقازاده پروری، رانت و فســاد وجود خواهد داشت. گام 
اول از میان برداشــتن این رانت و فساد، واگذاری کامل 
خودروسازی ها به بخش خصوصی است. اگر این اتفاق 
رخ دهد امیدواریم که هزینه خــودرو به قیمت فروش 
آن نزدیک شده، کیفیت ارتقا یابد و بتوانیم به صادرات 

فکر کنیم.
این کارشناس حوزه خودرو تشریح کرد: پویایی صنعت 
خودرو یک سری شرط الزم و یک سری شرط کافی دارد. 
شــرط الزم بلوغ صنعت خودرو این است که واردات را 
آزاد کنیم. یکی از دالیل اینکه جلوی واردات گرفته  شده 
اینکه صنعت خودروی ما به دلیل رانت و فساد تبدیل به 
سفره ای شده که عده خاصی از آن ارتزاق می کنند و مردم 
هم سر این سفره نیستند. افراد، سازمان ها و شرکت های 
خاص از این ســفره ارتزاق می کنند، از آنجا که مافیا یا 
فساد وجود دارد، قابل رقابت هم نیســت. اگر واردات 
آزاد شود این سفره هم جمع می شود و دست آقایان از 
منافع خودروسازی قطع می شود. البته باید تاکید کرد 
که هرکسی که می گوید نباید واردات آزاد شود در این 
تیم نیست ولی بیشتر آقایانی که این حرف را می زنند 
مانند قطعه سازان و خودروسازان به این علت است که 

نمی خواهند این سفره جمع شود.
وی اضافه کرد: عالوه بر آزادسازی واردات نیاز به شروط 
دیگری وجود دارد که شروط کافی هستند. برای مثال 
ساختار اقتصادی اصالح شــود، ساختار محیط کسب 
و کار و اقتصاد کالن ما بهبود پیــدا کند، حمایت های 
شرطی از خودروسازها انجام گیرد. باید یک برنامه مدون 
توسعه صنعت خودرو داشته باشیم و این برنامه هم باید 
زمانبندی شود. برای مثال تعیین کنیم که مثال طی 5 
سال حمایت هایی مانند وام های کم بهره خودروسازان 
انجام تا ساختار آن اصالح شود. بنابراین اصالح صنعت 
خودرو نیاز به یک بسته سیاستی دارد که یکی از بندهای 

آن باید آزادسازی واردات خودرو باشد.
مصطفوی همچنین در مورد طرح عرضــه خودرو در 
بورس کاال گفت: در هیچ کجــای دنیا تا کنون چنین 
اتفاقی افتاده که خودرو در بورس عرضه شود. بورس کاال 
ماهیت متفاوتی با بازار خودرو دارد، در بورس کاال یک 
سری کاالهای واسطه ای و اولیه  خرید و فروش می شود 

در حالی که خودرو کاالی نهایی اســت. بنابراین تعداد 
فروشــنده و خریدار هم متفاوت است. در مورد شیشه 
مثال ممکن است 1000 فروشنده و 3000 خریدار دارد 

که برای تولید کاالی دیگری از آن استفاده می کنند.
وی در ادامه بیان کرد: بنابراین تعداد خریدار و فروشنده 
در بورس کاال بسیار محدودتر از خودرو است. در مورد 
خودرو 15 میلیون خریدار و تنها دو فروشنده وجود دارد. 
بنابراین فاصله عرضه و تقاضا در بورس کاال بسیار محدود 
است، اما اگر خودرو وارد بورس کاال شود این فاصله بسیار 
معنادار خواهد شد پس قاعدتا افزایش قیمت رخ می دهد. 
با آمدن خودرو در بورس تنها به افزایش قیمتی که در بازار 
رخ می دهد رسمیت داده می شود. همان بازار آزاد است 
اما از کف خیابان به چارچوب بورس می آید ولی به آن 

رسمیت داده می شود.
وی افزود: در بورس کاال هم اگر فرد رانت اطالعاتی داشته 
باشد می تواند زودتر برای یک کاال ثبت نام کند. ممکن 
است این روش ها در برهه ای پاسخگو باشند. در تمام دنیا 
برخالف ایران که نظارت صنعتی وارد کار می شود، وزارت 
اقتصاد و سازمان مالیاتی کنترل می کنند. برخالف تصور 
برخی که فکر می کنند در دنیا همه آزاد هســتند هر 
کاری می  خواهند بکنند در کشورهای توسعه یافته همه 
رفتارهای مالی مردم رصد شده و در بانک های اطالعاتی 

ذخیره می شود.
مصطفوی پیشنهاد داد: برای بازار خودرو، مسکن، سکه 

و... نیز ما باید همین کار را کرده و بانک های اطالعاتی 
تشکیل دهیم. در این صورت دستگاه های سیاست گذار 
به راحتی می توانند تشــخیص دهند با هر کد ملی چه 
خودرویی و در چه تاریخی خریداری شــده است. اگر 
سیاســت گذار بداند رفتار فروشــنده و خریدار به چه 
صورت است می تواند کنترل کند. برای مثال می تواند از 
تعویض پالک بخواهد که هر کد ملی تنها برای یک خودرو 
تعویض پالک کند. طبیعتا دالل ها نمی توانند تعویض 
پالک کرده و از خودرو استفاده کنند. یا اینکه برخی از کد 
ملی ها مسدود شوند. یعنی می توان از ابزارهای هوشمند 
برای کنترل بازار استفاده کرد. وی در پایان خاطرنشان 
ساخت: دستگاه های سیاست گذار ما نمی دانند در بازار، 
قیمت خودرو چه مقدار اســت. به اتحادیه، شرکت یا 
فروشنده تماس می گیرند و قیمت خودرو را می پرسند. 
درحالی که باید بانک اطالعاتی آنالین داشته باشند تا 
بتوانند سیاست های درســت و موثر اعمال کنند. نظام 
مالیاتی نیز باید در کنترل وضعیت دخالت کند. در این 
صورت دالل دیگر انگیزه ای برای فعالیت نخواهد داشت، 
چون یا دولت اجازه نمی دهد یا همان سود را هم مالیات 
می گیرد. می توان مشابه آنچه در سیستم بانکی وجود 
دارد و اطالعات معوقی یا چک برگشتی بین بانک ها به 
اشتراک گذاشته می شود را در خودرو هم ایجاد کرد. اما 
بانک اطالعاتی به معنای شفافیت است که ذی نفعان 

مخالف این شفافیت هستند.

تا استقرار كامل دولت با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود

 بانک اطالعاتی برای بازار خودرو تشکیل شود 

آخریــن وضعیــت واردات و 
موجودی ذرت

ذرت همواره در صدر اقالم اساســی وارداتی قرار 
داشــته و در حدود چهار ماه و نیم ابتدایی امسال 
بیش از 2.7 میلیارد دالر از این کاال وارد شده است 
که البته از نظر وزنی نسبت به سال گذشته کاهش 
دارد و در همین رابطه هشدارهایی نسبت به کمبود 
آن از سوی فعاالن حوزه مربوطه مطرح شده است.

به گزارش ایســنا، اخیرا از اعضــای هیات مدیره 
اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور نسبت 
به بی توجهی به جریان تامین نهاده های دامی و به 
طور ویژه ذرت هشدار داده و گفته است که با توجه 
به پیش بینی افزایش قابل توجه قیمت های جهانی 
در نیمه دوم ســال جاری و وضعیت خشکسالی، 
شرایط  سختی برای تامین نهاده های دام و طیور 
در پیش است، وی در عین حال از عملکرد مسئوالن 
در تشــدید کمبودها و کاهش جریان ورود ذرت 
انتقاد کــرده بود. اما با طرح این موضوع، بررســی 
وضعیت واردات ذرت و موجــودی آن در گمرک و 
رویه ترخیص این کاال قابل تامل است. باید یادآور 
شد که معموال در بین اقالم کاالهای اساسی و به ویژه 
شــش قلمی که برای واردات آن ارز 4200 تومانی 
اختصاص پیدا می کند، ذرت در صدر این واردات قرار 
داشته و همواره بیشترین میزان واردات و موجودی 

این شش قلم اساسی به ذرت اختصاص دارد.
بررســی آخرین گزارش واردات کاالهای اساسی 
از ابتدای سال جاری تا نیمه تیرماه نشان می دهد 
که در این دوره 2.7 میلیــون تن به ارزش ۸۸9.3 
میلیون دالر ذرت از گمرکات ترخیص و وارد کشور 
شده است که البته در مقایسه با دوره مشابه سال 
قبل 1۸ درصد از لحاظ وزنی کاهش دارد هرچند 
که از نظر ارزشی 12 درصد رشد داشته است؛ به 
گونه ای که در این دوره زمانی در سال گذشته 3.3 
میلیون تن به ارزش 791.5 میلیون دالر ذرت وارد 

کشور شده بود.
آمار موجودی این نهاده دامی تا اواخر تیرماه نیز از 
این حکایت دارد که از مجموع حدود 6.4 میلیون 
تنی کاالهای اساسی موجود در گمرک و بنادر و 
همچنین آنچه که در شناورها وجود داشته، بیش 
از 2.2 میلیون تن به ذرت اختصاص دارد؛ به طوری 
که بالغ بر 1.7 میلیون تــن در بنادر و حدود 530 
هزار تن در شناورهایی که پای اسکله و یا منتظر 
در لنگرگاه بوده اند ذرت موجود بوده است. به هر 
صورت این کاهــش واردات ذرت در حالی مطرح 
می شــود که طی چند ماه اخیر تامین نهاده های 
دامی بسیار پرچالش بوده و از تامین ارز آن گرفته تا 
جریان توزیع مورد انتقاد قرار داشته است و از عوامل 

افزایش قیمت گوشت و یا مرغ اعالم می شود.

لوازم خانگی همچنان در انبارها 
انباشته شده است

تعامل با کره جنوبی بر مبنای انتقال تکنولوژی بود
نایب ریس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی 
اظهار داشت: همچنان بازار لوازم خانگی در رکود 
به سر می برد و انباشــت کاال در انبار فروشگاه ها، 
توزیع کنندگان و کارخانجات وجود دارد. چون تقاضا 

وجود ندارد و شرایط هم روز به روز بدتر می شود
محمدحسین اسالمیان در گفت وگو با ایلنا در مورد 
وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشت: همچنان بازار 
لوازم خانگی در رکود به سر می برد و انباشت کاال نیز 
در انبار فروشگاه ها، توزیع کنندگان و کارخانجات 
وجود دارد چون تقاضا وجود ندارد و روز به روز هم در 
حال بدتر شدن است. عامل نخست این موضوع هم 

کاهش قدرت خرید مردم و گرانی کاال است. 
وی افزود: یک یخچال دوقلوی ایرانی 25 میلیون 
تومان یا یک ماشین لباسشــویی ایرانی 12 یا 13 
میلیون تومان است. در این شرایط با توجه به درآمد 
مردم، قدرت خرید چنان کاهش پیدا کرده که امکان 
خرید یا تعویض کاال برای بیشتر مردم وجود ندارد و 

بیشتر به جای خرید به تعمیر رو می آورند.
اســالمیان همچنین در مورد وضعیــت واردات و 
صادرات در حوزه لوازم خانگی تصریح کرد: واردات 
لوازم خانگی بزرگ مانند گذشته ممنوع است. در 
بخش صادرات نیز بسیار محدود که عمده آنها در 
مورد کاالهایی مانند ماشــین لباسشویی دوقلوی 
سطلی، کولرهای آبی و آبگرمکن های گازی و برقی 
است که بیشتر به کشورهای همسایه صادر می شود. 
نایب ریس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی در 
پاسخ به ســوالی در مورد وضعیت قاچاق قطعات 
لوازم خانگی گفت: از آنجا که ما تحریم هســتیم، 
یک سری از قطعات که نیاز کارخانه ها به آنها زیاد 
و فوری است، از کشورهایی مانند چین و سنگاپور 
به صورت مسافری و موقت وارد کشور می شوند تا 
قطعه به صورت انبوه به کارخانه ها برسد. البته عموما 
مســافر این کار را نمی کند بلکه ممکن است مثال 
نمایندگان شرکت به تعداد محدودی به این صورت 

قطعه وارد کنند. 

اخبار
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رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: اگر آن چیزی که از راه اندازی صندوق طال مدنظر فعاالن 
بازار است به مرحله اجرا برسد شاهد آثار مثبت این صندوق بر عملکرد بازار طال خواهیم بود.

به گزارش بازار سرمایه، آیت محمدولی به راه اندازی صندوق طال و تأثیر آن بر بازار طال و سکه 
اشاره کرد و گفت: تاکنون مشخص نشده است که روند فعالیت و ساز و کار صندوق طال در بورس 
چگونه خواهد بود اما اگر چیزی که از این صندوق مدنظر فعاالن بازار است، اجرایی شود شاهد 

آثار مثبت این صندوق بر عملکرد بازار طال خواهیم بود.
وی ادامه داد: اگر فعالیت صندوق طال به گونه ای باشد که به درستی از کاالیی مانند طال در این 
صندوق استفاده شود، این صندوق می تواند عملکرد مؤثری را با خود به همراه داشته باشد. رئیس 
اتحادیه طال و جواهر تهران در ادامه به روند فعلی بازار طال و سکه اشاره کرد و گفت: روند بازار 
طال در موقعیت فعلی چندان قابل قبول نیست، نمی توان گفت که هیچ داد و ستدی در این بازار 

صورت نمی گیرد اما معامالت انجام شده در حد صنعت بازار طال نیست.
محمدولی با تأکید بر رکود ایجاد شده در بازار طال و سکه اظهار کرد: دلیل وجود چنین روندی در 
بازار طال مربوط به نوسان های ایجاد شده در بازار ارز است که این بازار را تحت تأثیر خود قرار داده 

و معامالت آن را دچار نوسان کرده است.
به گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، با توجه به وضعیت حاکم در بازار و احتمال تغییرات 
قیمتی، خریدار یا فروشنده از قدرت تصمیم گیری برای معامله طال یا سکه در بازار برخوردار 

نیست. رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه اکنون معامالت بازار طال به صورت جزئی در 
حال انجام است، افزود: امیدواریم هر چه زودتر آرامش قیمت در بازار ارز و انس جهانی حاکم شود 
تا بازار طال بتواند از این طریق ثبات قیمتی خود را پیدا کند و داد و ستد بهتری در بازار انجام شود.
وی به حباب قیمتی موجود در بازار طال و سکه اشــاره کرد و گفت: طال و سکه کاهش قیمت 
شدیدی را نسبت به سال گذشته تجربه کردند، بازار در آن زمان از محدوده نوسان قیمتی خارج 
و وارد برخی از التهابات غیرطبیعی در بازار شد و قیمت ها در آن زمان به هیچ عنوان قابل قبول 
نبودند. نرخ ارز سال گذشته به محدوده قیمتی 30 هزار تومان رسید که در آن زمان قیمت طال 
و سکه تحت تأثیر نرخ ارز رشد شدیدی را تجربه کرد و نرخ سکه به محدوده قیمتی حدود 15 
میلیون تومان رسید، در حالی که قیمت های فعلی در بازار به هیچ عنوان قابل مقایسه با آن زمان 
نیست. محمدولی ادامه داد: در آن مقطع زمانی هر گرم طال به قیمت یک میلیون و 500 هزار 
تومان و هر مثقال طال به بیش از 6 میلیون تومان رسید اما اکنون قیمت هر مثقال طال حدود 4 

میلیون و ۸00 هزار تومان است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: روز گذشته قیمت سکه به گران ترین حالت ممکن در 
سال 1400 رسید و با قیمت بیش از 11 میلیون تومان معامله شد؛ بنابراین با توجه به قیمت های 
فعلی، نرخ سکه نسبت به سال گذشــته با کاهش قیمت حدود 4 میلیون تومانی همراه شده 
است. وی معتقد است روند صعودی قیمت ها در بازار روز گذشته ناشی از افزایش قیمت ارز و 

انس جهانی بود که مستقیماً بر بازار طال و سکه اثر گذاشت. محمدولی به تأثیر اعمال مالیات بر 
عایدی سرمایه و تأثیر آن بر بازار طال و سکه اشاره کرد و گفت: مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در 
بازار اعمال نشده است و اکنون مسئوالن مربوطه در حال آماده سازی زمینه ها هستند اما این 
اقدام به طور حتم در بازار طال اثر گذار خواهد بود و ممکن است تا حدودی در کندی معامالت و 

عرضه و تقاضا مؤثر باشد.
رئیس اتحادیــه طــال و جواهر تهران خاطرنشــان کــرد: اکنون بــازار طال ماننــد بازارها 
و اقتصــاد جهانی تحــت تأثیر شــیوع کرونــا قــرار دارد و معامالت ایــن بــازار را مانند 
 دیگــر کاالها مختل کرد، شــیوع ویــروس کرونــا از جمله مــوارد اثرگذار بــر قیمت طال

 و سکه است.
وی به لغو احتمالی تحریم ها و معامالت آن بر بازار طال و سکه اشاره کرد و گفت: هر اتفاقی که 
بر رفتار بین المللی و سیاست داخلی اثرگذار باشد می تواند بر قیمت طال و سکه اثر بگذارد زیرا 

طال و سکه جزو فلزاتی هستند که هر رفتار و داد و ستد مثبت و منفی بر آن اثر گذار خواهد بود.
محمدولی روند معامالت بازار را مورد پیش بینی قرار داد و گفت: به هیچ عنوان ارائه پیش بینی 
دقیق از روند معامالت بازار طال امکان پذیر نیست اما اگر بازار ارز به آرامش برسد و وارد مرحله ای 
از ثبات شود می توان در انتظار ایجاد آرامش در بازار طال بود و زمینه افزایش میزان داد و ستدها 

را فراهم کرد.

صندوق های طال در بورس راه اندازی می شود

دبیر اتحادیه بنکداران غذایی اظهار داشــت: تقاضا برای برنج به شدت 
کاهش داشته و با توجه به شرایط حاصل از شــیوع موج جدید کرونا 
بسیاری از مراکز عمده مصرف تعطیل هستند یا کاهش فعالیت داشته اند.

قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایلنا در مورد وضعیت بازار برنج اظهار 
کرد: تا یک یا دو ماه قبل برنج خارجی را به صورت تحمیلی همراه با روغن 
می فروختند چراکه تقاضا برای برنج بسیار کاهش یافته است. 10 تا 15 
روز دیگر هم فصل برداشت جدید برنج شروع می شود بنابراین کمبودی 
در بازار برنج نیست. االن در بازار دوران رکود و سکون است، انگیزه ای برای 
خرید وجود ندارد. وی افزود: در بخش بنکداری برنج ایرانی در بازه قیمت 
27 تا 35 هزار تومان خرید و فروش می شود. برنج خارجی هم بین 20 تا 
24 هزار تومان در بازار موجود است. میزان افزایش قیمت برنج ایرانی از 
ابتدای سال تا کنون 15 درصد بوده و اما برنج خارجی به علت زیاد بودن 

عرضه و کم بودن تقاضا افزایش قیمت چندانی نداشته است.
حسنی درباره میزان تقاضا برای برنج در بازار گفت:  تقاضا برای برنج به 

شدت کاهش داشته است. با توجه به شرایط حاصل از شیوع موج جدید 
کرونا بسیاری از مراکز عمده مصرف تعطیل هستند یا کاهش فعالیت 
داشته اند. برای مثال فعالیت آشپزخانه های صنعتی کاهش قابل توجه 
داشته است، از همین روی میزان مصرف برنج نسبت به دو ماه قبل حدود 

10 درصد کاهش داشته است.
دبیر اتحادیه بنکداران غذایی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت روغن 
بازار بیان کرد: با توجه به افزایش 35 درصدی قیمت روغن، عرضه حالت 
مناسبی گرفته است. فروشگاه های زنجیره ای و واحدهای خرده فروشی 
تقریبا از روغن اشباع شده اند و حساسیت چندانی در بازار نسبت به این 
کاال نیست. وی همچنین با اشاره به فروش شکر بیشتر از قیمت مصوب 
گفت: با وجود اینکه دولت برای شــکر قیمت 11 هزار و 500 تومان را 
تصویب کرده اســت، اما بازهم این کاال 1000 تا 1500 تومان بیش از 
قیمت مصوب در بخش آزاد مانند بنکداری، فروشگاه ها و کارخانه های 
صنعتی خرید و فروش می شود. حسنی همچنین افزود: در مورد بقیه 

اقالم هیچ مشــکل خاصی فعال وجود ندارد و همه منتظر هســتند تا 
دولت جدید روی کار بیاید تا مشخص شود تاثیر آن چگونه خواهد بود و 
دولت جدید چه فکری برای سر و سامان دادن به بازار دارد. دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج گفت: بنابر آمار گمرک واردات برنج در چندماه نخست 

سال نسبت به سال های قبل 60 تا ۸0 درصد کاهش یافته است .
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گو با  باشگاه 
خبرنگاران جوان، از کاهش محسوس واردات برنج در چندماهه نخست 
سال خبر داد و گفت: بنابر آمار گمرک، واردات برنج نسبت به سال های 
قبل 60 تا ۸0 درصد کاهش یافته است که به نظر می رسد مسئوالن زودتر 

باید تدابیری برای کسری برنج مورد نیاز اتخاذ می کردند.
او افزود: با احیای مجدد قانون انتزاع و بازگشت وظایف به وزارت جهاد 
کشاورزی، مسئوالن تازه درصدد تصمیمات برای تامین کسری داخل 
هستند، در حالی که واردات یک ماه زمان می برد و با پیک تقاضا در ایام 
محرم، کمبود عرضه می تواند بر قیمت برنج در بازار اثر بگذارد. کشاورز 

ادامه داد: تصمیمات کنونی ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد ممکن است 
مورد قبول وزیر و معاونان دولت جدید نباشد که در نهایت تصمیماتی که 
امروز توسط دولتمردان گرفته می شود، ممکن است در آینده تحت تاثیر 
مسائل مختلف وتو شود که این امر عالوه بر ایجاد رسوب کاال در بنادر 

منجر به ضرر و زیان واردکننده هم می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به تاثیر کرونا بر بازار برنج خارجی 
بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و کرونا، تقاضا برای خرید نسبت به 
گذشته کاهش یافته و همین موضوع موجب شده تا کاهش واردات اثر 
چندانی در بازار نداشته باشد.او با بیان اینکه میزان ذخایر برنج مانده در 
بنادر و انبارها جوابگوی نیاز 4 ماه کشور را نمی دهد، گفت: بنابر آمار 30 
تا 40 هزار تن نهاده در بنادر موجود است که با توجه به ازدیاد تقاضا و اوج 
نیاز در ایام محرم ممکن است با کمبود برنج در بازار مواجه شویم، در حالی 
که اگر ممنوعیت دوره برنج نبود و واردات به طور محدود انجام می شد، 

نگرانی در زمینه تامین نیاز بازار نداشتیم.

 کاهش ۱۰ درصدی مصرف برنج
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شوراها و مديريت شهری بسياری از وظايف دولت را 
به دوش می گيرند

مهدی چمران به عنوان رئیس شورای شهر تهران در دوره ششم انتخاب شد.به گزارش 
ایسنا، اعضای شورای اسالمی شهر تهران در دوره ششم، پنجشنبه پس از برگزاری 
مراسم تحلیف، وارد موضوع انتخاب هیات رئیسه شــورای شهر تهران شدند که در 
برگزاری نخستین انتخابات برای ریاست شورای شهر تهران، تنها مهدی چمران کاندید 
شد که نهایتا با ۲۱ رای اعضای شورا به عنوان ریاست شورا انتخاب شد.در ادامه انتخابات 
هیات رییسه شورای شــهر تهران، پس از اینکه هیچ یک از اعضاء برای نایب رییسی 
کاندید نشدند، مهدی چمران به عنوان رییس شورا، "پرویز سروری" را به عنوان نایب 
رییس پیشنهاد داد که با موافقت وی، نهایتا سروری با ۱٩ رای به عنوان نایب رییس 
انتخاب شد.در ادامه اعضاء، انتخابات منشی های اول و دوم را برگزار کردند که "جعفر 
شربیانی" و "سوده نجفی" برای منشی های شورا کاندید شدند و نهایتا سوده نجفی 
با ۱٧ رای و جعفر شربیانی با ۲٠ رای به عنوان منشی های ششمین دوره شورای شهر 
تهران انتخاب شدند. در این رای گیری ٤ رای سفید و یک رای هم به ناصر امانی داده 
شده بود.به گزارش ایسنا، انتخاب سخنگوی شورای شهر تهران نیز به جلسه بعدی 

شورا موکول شد.
مهدی چمران با اشاره به گذشت ٤۲ سال از صدور فرمان امام درباره تشکیل شوراها 
گفت: شاهدیم که مبنا و شاکله شوراها همین دستور و فرمان بوده است و باید این رویکرد 
در شورای شهرها، مجلس شورای اسالمی و شورای عالی استانها مورد توجه قرار گیرد تا 
هر چه بهتر قانون شوراها در کشور پیاده و هم اجرا شود چراکه شوراها و مدیریت شهری 

بار بسیاری از وظایف دولت را به دوش می گیرند.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران رییس ششمین دوره شورای اسالمی شهر تهران ابراز 
امیدواری کرد که این رویکرد در شورای شهرها، مجلس شورای اسالمی و شورای عالی 
استانها مورد توجه قرار گیرد تا  هر چه بهتر قانون شوراها در کشور پیاده و هم اجرا شود 
چراکه شوراها و مدیریت شهری بار بســیاری از وظایف دولت را به دوش می گیرند. 
خرسندیم که منتخبان مردم تهران امروز در تجدید میثاق با امام حضور دارند تا از روح 

بلند این بزرگوار نیرو بگیریم تا در اداره شهر از رهنمود های امام استفاده کنیم.

نام 10 دانشگاه برتر در هوش مصنوعی/ كشورهای 
پيش رو در AI كدامند

رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
نام ۱٠ دانشگاه برتر کشور در حوزه هوش مصنوعی )AI( و کشورهای پیش رو در این 
حوزه را اعالم کرد.به گزارش مهر، علی اصغر انصاری در رویداد گرنت تحقیق و توسعه 
هوش مصنوعی که به صورت آنالین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، 
اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا سرمایه گذاری های کالنی روی 
فناوری هوش مصنوعی کرده اند. به نحوی که کشورهای چین، آمریکا، بریتانیا، هند، 
آلمان، ژاپن، فرانسه، کانادا، ایتالیا و اســپانیا در لیست ۱٠ کشور برتر در حوزه هوش 
مصنوعی قرار دارند.رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات گفت: در ایران نیز ۱٠ دانشگاه برتر در حوزه هوش مصنوعی شامل 
دانشگاه های آزاد، تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، تربیت 
مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی، شــیراز، تبریز و فردوسی مشهد می شود.وی با 
بیان اینکه عمده سرمایه گذاری ها در دنیا در حوزه هوش مصنوعی با مشارکت بخش 
خصوصی انجام می شود، ادامه داد: پردازش و ذخیره سازی داده ها مبتنی بر توسعه 
هوش مصنوعی نیز در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد و ایجاد پلتفرم هایی برای 
حضور بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری در این حوزه نیز بر این اساس در حال 
انجام است.انصاری به پروژه ابررایانه سیمرغ به عنوان دستاورد پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد که خدمات الزم را به 
پژوهشگران ارائه می دهد و گفت: بعد از راه اندازی ابر رایانه سیمرغ، راه اندازی ابررایانه 
مریم در دستور کار این پژوهشگاه قرار گرفته است. عالوه بر این، پروژه دیگری در مرکز 
نوآوری و توسعه هوش مصنوعی تعریف شده که در حد ابر رایانه سیمرغ است و پیش 

بینی می شود تا بهار سال آینده به بهره برداری برسد.

تبادل اسناد سالمت در سامانه اطالعات بيمارستانها 
الزامی شد

شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور در راستای توسعه، تکمیل و گسترش خدمات 
سالمت الکترونیکی در کشــور، سامانه اطالعات بیمارســتان ها را موظف به تبادل 
الکترونیکی اسناد سالمت کرد.به گزارش خبرنگار مهر، شورای اجرایی فناوری اطالعات 
کشور در راستای اجرای بند »ح« ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سالمت 
الکترونیکی و تسریع در تحقق پروژه سالمت الکترونیکی و نیز انجام تکالیف دستگاه های 
اجرایی برای تکمیل زنجیره فرآیندهای مربوط به نسخه الکترونیکی و تسهیل دریافت 
خدمات توسط مردم، تمامی HIS های بیمارستانی )سامانه اطالعات بیمارستان ها( را 
موظف کرد به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سالمت متصل شده و نسبت به 

تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.

رهنگاشتحذفاسنادکاغذیتدوینمیشود
در این راستا مقرر شد به منظور تکمیل زنجیره رسیدگی اسناد الکترونیکی سالمت 
)خدمات نسخه الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اسناد مرتبط با بیمار و سازمان های 
بیمه گر پایه و تکمیلی و ســایر ارکان نظام ســالمت( و حذف چرخه تحویل اسناد 
کاغذی و کپی آن ها، ره نگاشت شیوه دریافت و پرداخت اسناد هزینه خدمات سالمت 
بیمه های تکمیلی به شکل آنالین و مبتنی بر نسخه الکترونیکی، در کارگروهی ذیل 
دبیرخانه شــورای اجرایی فناوری اطالعات تدوین شود.این ره نگاشت با محوریت 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی و همکاری سازمان های بیمه گر پایه فعال در نسخه 

الکترونیکی و وزارت بهداشت تدوین و به تمامی ذینفعان ابالغ می شود.

حذفکاربریدفترچههایارائهخدماتدرمان
همچنین مطابق با مفاد این مصوبه، تمامی بیمه گرهای پایه، صندوق های 
بیمه ای، صندوق های بیمه ترکیبی پایــه و تکمیلی و همه ارائه دهندگان 
خدمات بیمه در کشور شامل بهداشت و درمان صندوق بازنشستگی نفت، 
صندوق بیمه نیروهای مســلح، مؤسســه صندوق بازنشستگی کارکنان 
فوالد، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و واحدهای بیمه ای بانک ها و 
صندوق های مالی و اعتباری، صندوق حمایت وکالی دادگستری، صندوق 
حمایت و بازنشستگی آینده ساز، صندوق بیمه شهرداری ها، سازمان بنادر 
و کشتیرانی، هواپیمایی جمهوری اسالمی و سازمان صداوسیما که تاکنون 
تکالیف مربوط به نسخه الکترونیکی و استحقاق سنجی برخط را اجرایی 
نکرده اند، موظف شــده اند حداکثر تا اول آبان مــاه ۱٤٠٠   ضمن حذف 
کاربری دفترچه های ارائه خدمات درمان و اســناد کاغذی، کلیه خدمات 
خود را بدون وابستگی به دفترچه و از طریق پیوستن به سامانه استحقاق 
سنجی برخط )بند چ ماده ٧٠ قانون برنامه ششم( و پنجره واحد خدمات 

تأمین سالمت ایرانیان ارائه کنند.

اخذوجهاضافهبرایخدماتالکترونیکیسالمتممنوع
شــورای اجرایی فناوری اطالعات هرگونه اخذ وجه اضافه برای ارائه الکترونیکی 
خدمات دارای تعرفه مصوب مراجع قانونی توســط ارائه دهندگان نهایی خدمات 
سالمت شامل، بیمارستان ها، کلینیک ها، پاراکلینیک ها، داروخانه ها و سایر مراکز 

اعم از بخش دولتی و خصوصی و خیریه ای را ممنوع اعالم کرد.

اخبار

صادرات ۵۰۰ میلیون دالری خدمات مهندسی با وجود ظرفیت ۵۰ برابری
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: سال گذشته با وجود ظرفیت باالی صادرات خدمات فنی و مهندسی نزد شرکت های ایرانی، اما در نهایت فقط ۵٠٠ میلیون دالر از این خدمات به کشورهای هدف صادر شد.»بهمن صالحی« فزود:  امروز 
شاهدیم در همسایگی کشورمان، ترکیه با وجود توان پایین تر خدمات فنی و مهندسی، گوی سبقت را از ایرانی ها ربوده  و رکود صادرات سالیانه ۳۵ میلیارد دالری ثبت کرده  است.وی اظهار داشت: در سال ٩٠ صادرات پنج میلیارد دالری خدمات فنی و مهندسی به ثبت 
رسید و همان سال برای رشد سالیانه ۳۸ درصدی آن و رسیدن به آمار ۲۵ میلیارد دالری در سال ٩۵ برنامه ریزی شد، اما در نهایت این گونه نشد.صالحی خاطرنشان کرد:  سال گذشته صادرات در این حوزه به حدود ۵٠٠ میلیون دالر رسید که رقم ناچیزی است و عمده آن 
به کشورهای منطقه و همسایگان انجام شد.وی ادامه داد: عراق، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، همچنین کشورهای در حال توسعه آفریقایی، عمده بازارهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی را تشکیل می دهند.

مشاور سابق بانک مرکزی 
بلندمــدت  در  گفــت: 
چشــم انداز واقع بینانه ای 
برای نظــام ارزی باثبات یا 
نظام اقتصــادی باثبات در 
ایران نداریم، در نتیجه اگر علمی برخورد کنیم، باید 
قبول کنیم که سرنوشت اقتصاد ایران، افزایش نرخ 
ارز است.احمد عزیزی در کالب هاوس خبرآنالین 
درباره این که بدون برجام، دالر تا کجا پرواز می کند؟ 
اظهار داشــت: ارز هم مثل هر کاالی دیگری تابع 
عرضه و تقاضاست. ارز مثل بقیه کاالها و خدمات 
نیســت، ارز یک فراقیمت اســت و یــک ماهیت 
غیراقتصــادی خیلی عظیمی بــرای اقتصاد ایران 
دارد. البته بقیه کشــورهای جهان هــم با تفاریغ، 
همین ماهیت را دارنــد.وی افزود: مــا یک بازه و 
دامنه زمانی کوتاه مدت داریم و یک بلندمدت. در 
تحلیل کوتاه مدت، شاید یکی از تئوری های خیلی 
جدید تعیین نرخ برابری ارز، که برای ایران طراحی 
نشــده و کال یک تئوری خیلی قــوی اقتصادی و 
شاید آخرین تئوری هایی است که برای تعیین نرخ 
برابری استفاده می شود، ریزساختارهای بازار نرخ 
ارز است.مشاور سابق بانک مرکزی تصریح کرد: من 
هیچ بازاری را در جهان، فارغ از ایران نمی شناسم 
که نوسانات آن بیشتر از بازار ارز باشد. شما اگر نرخ 
برابری دالر به یورو را ببینید، می بینید دالر و یورو 
در یک بازه زمانی کوتاه مدت، ۱٠، ۲٠ درصد و حتی 
در میان مــدت، تا ۵٠ درصد نوســان دارد.عزیزی 
متذکر شد: بقیه تئوری های تعیین نرخ برابری ارز، 
این نوسانات را نمی توانند توضیح دهند. ولی تئوری 
ریزساختارهای بازار نرخ ارز می تواند این موضوع را 
توضیح دهد. با این توضیح می خواهم بگویم برای 
مثال، با توجه به حوادثی که در خلیج فارس اتفاق 
می افتد و خبرهایی که در مورد برجام می رســد، 
مثبت یا منفی، نمی توان پیش بینــی کرد که هر 
حادثه ای چه تاثیری روی نــرخ ارز می گذارد.وی 
عنوان کرد: در دوره دولت نهــم و دهم گزاره هایی 

داشتیم که نشان می داد قیمت نفت پایین تر نخواهد 
آمد. این نشــان می دهد که سیاست گذاران عالقه 
دارند به عواملی که عرضــه و تقاضای دالر در بازار 

تاثیر می گذارد.

بازارها،دولتهاراادبمیکنند
مشاور ســابق بانک مرکزی در ادامه گفت: در این 
زمینه ما واقعا نمی دانیــم که قیمت ارز چه خواهد 
شد و هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند؛ نه در ایران 
که حتی در جهان هم قدرت های مســلط بر بازار 
ارز نمی توانند با ریزساختارهای بازار ارز بجنگند و 
خیلی مشهور است که می گویند بازارها، دولت ها را 
ادب می کنند. یعنی خیلی از کارهایی که دولت ها 
می خواهند در بازارها انجام دهند، با شکست مواجه 

می شوند، زیرا مقتضیات بازار را رعایت نمی کنند.
عزیزی افزود: با این وجــود، باید یک تخمین هایی 
برای کوتاه مدت داشت. در کوتاه مدت با چارچوبی 
که ما با تغییرات گذشته داشــتیم، نوسانات بازار 
ارز در ایران تقریبا هر دهه یــک بار اتفاق می افتاد 

و پرش های بزرگ، در دهه ٩٠ دو بار اتفاق افتاد.
وی متذکر شد: دامنه زمانی کوتاه مدت و میان مدت 
پرش های بزرگ که برای همه غافلگیرکننده است، 
کوتاه تر شده اســت. حتی در این پرش آخر، یعنی 
سال ٩٧ تا ٩٩، اگر ابتدای ٩٧ تا شهریور ٩٩ را در 
نظر بگیرید، این دامنه پرش هم وسیع تر بود و هم 

ادامه دارتر و موثرتر بود.

سرنوشتاقتصادایران،افزایشنرخارز
اســت؟/یکدههطولمیکشدتابتوانیم

استانداردهایبینالمللیرااجراکنیم
سرنوشتاقتصادایرانافزایشنرخارزاست

مشاور سابق بانک مرکزی تصریح کرد: ما دالر ۳٠، 
۳۱ و ۳۲ هزار تومان را تا شــهریور ٩٩ دیدیم. به 
همین دلیل من تعجب می کردم که چند ماه پیش 
مقارن با شروع کار دولت بایدن و بعد از آن، گروهی 
خوشــبین بودند به این که قیمــت ارز باید قیمت 
تعادلی اش، حاال با هر مدلی که استفاده می کردند، 
زیر ۲٠ هزار تومان اســت. عمال در ۶ ماه گذشــته 
ثابت شد که آن تحلیل ها درســت نبود و االن هم 

خیلی ها روی این تحلیل ها اصرار می کنند.عزیزی 
تاکید کرد: من اعتقاد دارم وقتــی دالر تا ۳٠، ۳۲ 
هزار تومان را یک سال قبل مالقات کرده، احتمال 
این که به راحتی به این ســطوح برگــردد، وجود 
دارد. باالخره ما از یک ســال قبل تاکنون حداقل 
٤۵ درصد تورم داشتیم.وی متذکر شد: نکته اصلی 
این است که ما در بلندمدت چشم انداز واقع بینانه ای 
برای نظام ارزی باثبات یا نظام اقتصادی باثبات در 
ایران نداریم. در نتیجه اگر بخواهیم علمی برخورد 
کنیم، در دامنه بلندمدت اگــر تئوری های تعیین 
نرخ برابری ارز را بگیریم، و رفتار گذشــته اقتصاد 
ایران را مورد توجه قرار دهیم، باید قبول کنیم که 
سرنوشت اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز است. این که 
چقدر افزایش می یابد، براساس عوامل موثر در نرخ 
ارز مثل تورم، نقدینگی و تراز پرداخت های خارجی 
و درآمد نفت، این عدد را می توان تحلیل کرد.مشاور 
ســابق بانک مرکزی همچنین گفت: اگر بخواهیم 
براساس سیاســت ارزی بگوییم، انتظارات تورمی، 
ذخایر خارجی، بدهی های خارجی، کشش پذیری 
کاالها در بازارها، باز بودن اقتصاد و توسعه بازارهای 
مالی و... مطرح اســت. در مورد ایــران، تحریم و 
دسترسی به منابع ارزی و روابط کارگزاری و عدم 
رعایت اســتانداردهای بین المللی مطرح اســت. 
با وجود این هــا، واقعا چشــم انداز ناامیدکننده ای 

برای خودمان ترســیم می کنیم. همه این ها را اگر 
بخواهم خالصه کنم، ما در عرصــه اقتصادی، ارز 
را لنگر اســمی اقتصاد به جای تــورم کردیم. این 
اشتباه اســت و اشــتباه آن هم بر همه اثبات شده 
اســت.عزیزی یادآور شــد: تورم باید لنگر اسمی 
باشد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، نرخ ارز افزایش 
پیدا می کند. ما به لحاظ اقتصادی نباید یکدیگر را 
فریب دهیم. باالخره باید در بلندمدت و میان مدت 
منتظر نرخ های بسیار بزرگ باشیم. البته من فکر 
نمی کنم این ها باعث فروپاشــی شود. زیرا من فکر 
می کنم یک مقداری از این فروپاشی ها در اقتصاد 
اتفاق افتاده است.وی متذکر شــد: در زمینه های 
غیراقتصادی مثل مسایل مربوط به تحریم و پیروی 
از اســتانداردهای بین المللی، شاید یک دهه طول 
بکشد که ما بتوانیم اســتانداردهای بین المللی را 
اجرا کنیم. زیرا باالخره مقاومت های بروکراتیک هم 
در داخل در مقابل عوض کردن مسیر و ریل کار از 
یک نظام رانت زده و فسادزده، به یک نظام کارامد 
متناسب با اســتانداردهای بین المللی وجود دارد. 
حداقل دو سه سال فاز اولیه اش طول خواهد کشید.

مشاور سابق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ما اگر 
صلح در خارج را محقق نکنیم، در زمین های سیاسی 
باید صرف ریســک خیلی باالیی روی قیمت دالر 

بگذاریم؛ عالوه بر عوامل اقتصادی که وجود دارد.

دهه طول می كشد تا بتوانيم استانداردهای بين المللی را اجرا كنيم

سرنوشت اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز است؟ 
گروهفناوری

Newskasbokar@gmail.com

رییس کنفرانس بین المللی بالکچین، رمز ارزها و اقتصاد 
 )Blockchain("جهانی گفت: فناوری "بالکچیــن
خالف آن چه که تصور می شــود، تنها برای استفاده در 
سیســتم بانکداری نیســت، بلکه کل دنیای فناوری و 
به ویژه بخش تولید هوشــمند و بیمه را نیز دستخوش 
تغییر اساســی خواهد کرد.به گزارش ایســنا، پیمان 
سرحدی، رییس کل باشــگاه نوآوری و فناوری یونسکو 
اظهار کرد: کنفرانس علمی-بین المللی حوزه بالکچین، 
رمز ارزهــا و اقتصاد جهانی در ایران با حضور اســاتید، 
اندیشمندان، فعاالن و توســعه دهندگان و متخصصان 
این حوزه، به همت باشــگاه نوآوری و فناوری یونسکو 
و کمیســیون ملی یونســکو- ایران و با حمایت وزارت 
علوم، تحقیقات و فنــاوری، وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، کمیســیون های اقتصادی، برنامــه و بودجه و 
فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی، سازمان 
جهانی مالکیت فکری، باشگاه آموزش های الکترونیکی 
یونسکو، سیویلیکا و دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، عالمه طباطبایی، 
آزاد اسالمی و علوم پزشکی مجازی، ۱٤ و ۱۵ مرداد ماه 
جاری به شکل آنالین از ســاعت ٩:٠٠ تا ۱۸:٠٠ برگزار 
می شود.رییس کنفرانس بین المللی بالکچین، رمز ارزها 
و اقتصاد جهانی در این باره عنوان کرد: فناوری بالکچین 
می تواند امکان انتقال مطمئن و معتبر داده ها و همچنین 

یک شبکه قابل ردیابی ناگسستنی را فراهم کند که این 
ویژگی ها تنها برای امور بانکی نیست.

تاثیربالکچیندرصنعتبیمه
وی ادامه داد: بــا توجه به پیشــرفت روزافزون ارزهای 
دیجیتال و اســتفاده آن ها از قابلیت های بســیار زیاد 
تکنولوژی بالکچین به عنوان سیســتمی غیرمتمرکز با 
امنیت باال، آشنایی بیشتر با این تکنولوژی یکی از اصول 
و مفاهیم پایه بــرای ورود به دنیــای ارزهای دیجیتال 
و بهره وری از آن ها اســت. عالوه بر این افراد با آشنایی 
بیشتر با بالکچین می توانند ارز دیجیتال خود را ایجاد 
کنند، پس بسیار واضح است که درک درست بالکچین و 
کاربردهای آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است که 
به عنوان پدیده ای اثرگذار در تولید هوشمند نباید نادیده 
گرفته شود.سرحدی با اشاره به تاثیر بالکچین در صنعت 
بیمه گفت: بالکچین پتانسیل باالیی برای به کارگیری در 
صنعت بیمه دارد. در شرایطی که اثبات و تأیید اعتبار، 
ضرورت باالیی داشــته باشــد، بالکچین به کار می آید. 
تشــخیص و جلوگیری از تقلب و خودکارسازی فرآیند 
رسیدگی، از مهم ترین مزایای بالکچین در صنعت بیمه 

محسوب می شوند.رییس کنفرانس بین المللی بالکچین 
با توضیحاتی درباره تحقیق و بررسی علمی اقتصاد جهان 
و اســتفاده از فناوری های نوظهور با امنیت باال همچون 
بالکچین؛ ایجاد زمینه مناسب برای همکاری، تبادل نظر 
و انتقال تجربیات و دستاوردهای علمی و عملی اساتید و 
پژوهشگران حوزه های فناوری بالکچین، ارائه راهکارهای 
نوین برای پیشبرد صنعت کشور با استفاده از فناوری های 
جدید و به ویژه فناوری بالکچین، فرهنگ سازی و انتقال 
درســت تعریف بالکچین و فناوری های نوین علمی در 
صنعت های مختلف، تبادل نظر درباره فرصت شناســی 
با اســتفاده از فناوری زنجیره  بلــوک، معرفی مدیریت 
دانش محور برای اداره هر چه بهتر سازمان ها و آموزش 
و مفهوم شناسی در حوزه کریپتوکارنسی ها )رمز ارزها( 
را از اهداف این کنفرانس بین المللی برشمرد.رییس کل 
باشــگاه نوآوری و فناوری درباره کارگاه های آموزشی 
حین برگــزاری کنفرانس نیز توضیحاتــی داد و اظهار 
کرد: ما تالش کردیم در این حوزه به موضوعات تازه ای 
ورود کنیم؛ چراکه این فناوری در دنیا به طور گسترده ای 
توسعه یافته است و صنایع بزرگ دنیا در تالشند تا بتوانند 
از ظرفیت این فناوری نوین برای توسعه و پیشبرد خود 

استفاده کنند.وی افزود: بالکچین و استخراج رمز ارزها 
)ماینینگ(، بالکچین در زنجیره تأمین و صنایع غذایی، 
 ،)Copyright( بالکچین و حقــوق مالکیت فکــری
بالکچین در صنعت بــرق و مخابرات، حاکمیت توکن و 
حاکمیت در بالکچین، بالکچین و غیرمتمرکزســازی 
اقتصادی )DeFI( و بالکچین در صنعت بیمه از پنل های 
تخصصی این کنفرانس بین المللی هستند.ســرحدی، 
کنفرانس بین المللی بالکچین و رمز ارزها را محلی برای 
گفتمان مشترک دولت، مجلس، متخصصان و نخبگان 
در بخش خصوصی برشــمرد و گفت: در این کنفرانس 
با بسترسازی مناســب برای هم فکری و همچنین ارائه 
نظرات درست و کارشناسی می توان به یک چارچوب و 
قاعده مشترک رسید.رییس کل باشگاه نوآوری و فناوری 
یونسکو، عمده برخوردهای حاکمیتی و دولتی در حوزه 
بالکچین و رمز ارزها را از روی ناآگاهی دانست و افزود: 
متأسفانه متخصصان، توسعه دهندگان و صاحب نظران 
در این رابطه دخالت داده نشده اند. حوزه بیت کوین، رمز 
ارزها و بالک چین هرکدام متفاوت هستند و این فناوری 
نقاط ضعف و قوت دارد؛ ما به عنوان یک کشــور در حال 
توسعه و دارای نیروی متخصص جوان باید از این نقاط 
قوت اســتفاده حداکثری کنیم، آن هم در شرایطی که 
این فناوری روز به روز در حال رشــد و استقبال عمومی 

در جهان است.

ایجاد محدودیت و قطع دسترسی اینترنت، پیامدهای 
اقتصادی قابل توجهی به  همراه دارد به گونه ای که در سال 
گذشته میالدی بیش از ۲٧ هزار ساعت قطعی اینترنت 
ثبت شده که در مقایسه با ســال پیش از آن، ٤٩ درصد 
افزایش یافته است. برآورد می شود مجموع زیان اقتصادی 
ناشی از قطعی اینترنت در جهان در سال ۲٠۲٠ برابر با ٤ 

میلیارد دالر باشد.
به گزارش ایرناپــالس، امروزه اینترنــت فقط یک ابزار 
ارتباطی نیست. بســیاری از فعالیت های ما به اینترنت 
وابسته شده اســت؛  از یک گفت وگوی ساده گرفته تا 
نقل و انتقال بین المللی پول، همه با استفاده از اینترنت 
امکان پذیرند. همچنین گسترش اینترنت اشیا نیز موجب 
شــده نقش اینترنت در زندگی ما بیش از پیش پررنگ 
شود.براساس گزارش مجمع جهانی  اقتصاد، کنون تعداد 
دستگاه های متصل به اینترنت در جهان، از جمعیت افراد 
بیشتر شده و پیش بینی می شود تا سال ۲٠۲۵، تعداد ٤۱ 
میلیارد و ۶٠٠ میلیون دستگاه مانند لپ تاپ، رایانه، تلفن 
همراه، ساعت هوشمند، خودپرداز، خانه های هوشمند و 
سایر دستگاه ها به اینترنت متصل  باشند.بر این اساس، 
اینترنت به یکی از بخش های جدایی ناپذیر زندگی انسان 
در ابعاد گوناگون آن تبدیل شــده تا جایی که سازمان 
ملل متحد »حق دسترسی به اینترنت« را از حقوق بشر 
می داند و ایجاد اختالل در دسترسی به اینترنت، نقض 

حقوق بشر تلقی می شود.
بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر، همه مردم صرف نظر 
از نژاد، جنســیت، زبان، مذهب و گرایش های سیاسی 
حق دارند از همه آزادی ها بهره مند شــوند. این اعالمیه 
۳٠ ماده ای می گوید همه افراد آزاد متولد می شوند و از 

نظر حیثیت، کرامت و حقوق با یکدیگر برابرند. بر اساس 
اعالمیه جهانی حقوق بشــر، هیچ کدام از ماده های این 
اعالمیه  حاضر نباید به گونه ای تفسیر شوند که متضمن 
حقی برای دولت، جمعیت یا فردی باشند که به وسیله 
آن برای از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این 

اعالمیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.

دسترسیآزادبهاینترنتبهمثابهحقوقبشر
براساس ماده ۱٩ اعالمیه جهانی حقوق بشر »هر فردی 
حق آزادی نظر و بیان دارد و حق مزبور شــامل آن است 
که در داشــتن نظرات و در جست وجو، دریافت و اشاعه 
اطالعات و اندیشه ها با هر وســیله و صرف نظر از مرزها 

آزاد باشد.«
عالوه بر ماده ۱٩ اعالمیه حقوق بشــر، ماده ۱۵ میثاق 
بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن حق 
دسترسی به اینترنت اســت.با اینکه بیش از یک دهه از 
شناسایی اینترنت به عنوان یکی از حقوق بشر می گذرد، 
همچنان در گوشه و کنار دنیا با اقدامات محدودکننده 
دسترســی آزاد به اینترنت جهانی مواجه ایم. اینترنت 
به عنوان ابزاری که می تــوان از آن برای حق آزادی بیان 
بهره مند شــد، فقط در صورتی به اهداف خود دســت 
می یابد که دولت ها به تعهدات خود در رابطه با توســعه 
سیاست های مؤثر برای دسترســی جهانی به آن عمل 

کنند.
بدون سیاست ها تعیین  شده و برنامه های اقدام، اینترنت 

به ابزار فناورانه ای تبدیل خواهد شد که فقط اقلیتی خاص 
به آن دسترســی پیدا می کنند و این موضوع به شکاف 
دیجیتال دامن می زند. جزئیات اینترنت به عنوان حقوق 
بشر در اعالمیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و از 

این لینک در دسترس است.

هزینهاقتصادیقطعیاینترنت
ایجاد محدودیت و قطع دسترســی اینترنــت، پیامدهای 
اقتصادی قابل توجهی به  همراه دارد. به گزارش بلومبرگ، 
در سال گذشته میالدی هند بیشترین میزان محدودیت 
دسترســی به اینترنت را با حدود ٩ هزار ســاعت قطعی 
و محدودســازی پهنای باند ایجاد کــرده و این محدویت 
دسترسی زیان اقتصادی در حدود ۲.۸ میلیارد دالر را بر هند 
تحمیل کرده است.در مجموع در سال گذشته میالدی، بیش 
از ۲٧ هزار ساعت قطعی اینترنت ثبت شده که در مقایسه 
با ســال پیش از آن، ٤٩ درصد افزایش یافته است. برآورد 
می شود مجموع زیان اقتصادی ناشــی از قطعی اینترنت 
در ســال ۲٠۲٠ برابر با ٤ میلیارد دالر باشــد.از پیامدهای 
منفی قطعی اینترنت در سال گذشته میالدی، تأثیر آن بر 
وضعیت بهداشت و سالمت بوده است. در واقع در شرایطی 
که استفاده از خدمات ســالمت محور در فضای مجازی در 
دوران همه گیری کرونا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته 
اســت، برخی دولت ها با ایجاد محدودیت در دسترسی به 
 اینترنت، مردم خود را از خدمات بهداشت و درمان محروم

 می کنند.

دولتهاوآیندهاقتصاددیجیتال
آمارهای سازمان ملل متحد نشــان می دهد از سال ۲٠۱۶ / 
۱۳٩۵ تا کنون حداقل ٧۶۸ مورد اختالل اینترنتی توســط 
بیش از ۶٠ کشور جهان به وقوع پیوسته و حدود ۱٩٠ مورد 
قطعی اینترنت، تجمع های اعتراضی مسالمت آمیز را تحت 
تأثیر خود قرار داده اســت.در برخی کشــورها مانند بنین، 
بالروس، جمهــوری دموکراتیک کنگو، مــاالوی، اوگاندا و 
قزاقستان نیز در بازه های زمانی نزدیک به انتخابات، محدودیت  
دسترسی به اینترنت ایجاد شده است. این اختالالت در حالی 
ایجاد می شوند که به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اینترنت 
نقش پررنگی در مشاغل آینده ایفا خواهد کرد.بر اساس گزارش 
مجمع جهانی اقتصاد، گسترش مشــاغل و کسب وکارهای 
مبتنی بر فضای مجــازی به ویژه پــس از همه گیری کرونا، 
سرعت بیشــتری یافته و پیش بینی می شــود که مشاغل 
بیشــتری به صورت آنالین فعالیت کنند. بر این اساس، ٤۸ 
درصد از شاغالن در معرض دیجیتال شدن مشاغل قرار دارند 
و به صورت بالقوه ٤٤ درصد از مشاغل امکان تبدیل شدن به 
موقعیت های دورکاری را پیدا کرده اند.بنا به پیش بینی این 
گزارش، پنجره فرصت بازآموزی و ارتقای مهارت شاغالن برای 
فعالیت در چنین فضایی، مدت زیادی باز نخواهد ماند زیرا در 
پنج سال آینده، ٤٠ درصد شاغالنی که در شغل های کنونی 
خود باقی خواهند ماند و نیز ۵٠ درصد از کل شاغالن، نیاز به 
بازآموزی هایی خواهد داشت تا بتوانند در فضای جدید بازار کار 
و کسب وکارهای آنالین به فعالیت خود ادامه دهند.بنابراین 
در چنین شرایطی انتظار می رود دولت ها محیط کسب وکار 
را برای همراهی با این روند نوین جهانــی فراهم کنند زیرا 
آینده اشتغال، کسب وکار و اقتصاد کشور وابسته به این حق 

اساسی بشر است.

تغییردربخشتولیدهوشمندوبیمهبافناوریبالکچین
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