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 فنــاوری بالک چین در بســیاری از مواقع معادل 
رمزارز گرفته می شود، اما این اشتباه است، چون یکی 
از حوزه هایی که با استفاده از فناوری بالک چین به آن 
پرداخته می شود، بحث رمزارزهاست. علی پاک باخته 
گان زنجانی، رئیس  کمیســیون رمز ارز و بالک چین 
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز گفت: ضمن 
این که می توان از منظرهــای مختلف به رمزارزها نگاه 
کــرد. اصل منظر، بحث کالن حاکمیتی اســت. وی با 
بیان اینکه بالک چین یک فناوری است که کاربردهای 
زیادی دارد و یکی از کاربردهایش رمرزارزهاست گفت: 
برآوردی که وجود دارد این اســت که خود بالک چین 
می تواند شــروع یک ســری تحوالت فناوری باشد که 
منجر به تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شود و 
می تواند در آینده ای نه چندان دور چیزی شبیه نقش 
IT یا انفجار اطالعات داشــته باشد.  بنابراین نمی توان 
آن را محدود به بیت کوین و ماینینگ کرد.پاک باخته 
گان زنجانی افــزود: به گفته برخی کارشناســان این 
حوزه، بانک ها و سرمایه گذاران خطرپذیر در دنیا به این 

جمع بندی رسیده اند که انقالب صنعتی چهارم توسط 
بالکچین قابل اجراست و می توانند نحوه تبادل ارزش 
و دموکراســی اقتصادی را به دنبال داشته باشد.  پس 
بسیار جسورانه در حال هزینه کردن هستند تا بتوانند 
شرکت های فناورانه نســل بعدی را پیدا و اقتصادشان 
را متحول کنند.به گفته رئیس  کمیســیون رمز ارز و 
بالک چین ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز 
مهم ترین ویژگی این فناوری تمرکززدایی آن است که 
با ذخیره داده ها در سراســر شبکه بالکچین، خطراتی 
را کــه با ذخیره داده ها به طور مرکزی به وجود می آید، 
حذف می کند. پاک باختــه گان زنجانی ادامه داد: اما 
فناوری بالکچین در صنعت بانکداری مزایایی دارد که 
کاهش هزینه های سازمانی، افزایش امنیت، جلوگیری 
از پولشــویی و بهینه ســازی تعامالت مالی بین المللی 
مهم ترین آنهاســت. رئیس  کمیسیون رمز ارز و بالک 
چین سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز در عین 
حال بیان کرد:شرایط کنونی کشور بسیار حساس است، 

ما در این مقطع زمانی به درآمدهای ارزی نیاز داریم.

تولید لوازم خانگی در سال جاری به تبعیت از سال 
۹۹ همچنان بر مدار صعودی قرار دارد، به شــکلی که 
شاهد رشد ۴۱ درصدی در تولید ماشین لباسشویی و 

۳۰ درصدی در تولید یخچال بوده ایم.
به گزارش خبرنگار مهر، طی ســه ســال گذشــته 
مجموعه ای از اتفاقــات از جمله خروج تولیدکنندگان 
کره ای از بــازار لوازم خانگی ایــران و افزایش نرخ ارز 
موجب شد تیراژ و کیفیت تولید و عمق ساخت داخل 
لوازم خانگی افزایش چشــمگیری پیدا کند؛ به شکلی 
که سال گذشــته نزدیک به ۱۵ میلیون دستگاه لوازم 
خانگی تولید شد که سهم لوازم خانگی بزرگ )یخچال، 
لباسشویی، تلویزیون و اجاق گاز( ۵ میلیون و ۹۶۹ هزار 

دستگاه بوده است.
بررسی آمار وزارت صمت از وضعیت تولید در کشور 
نشــان می دهد که روند شــتابان افزایش تولید لوازم 
خانگی در داخل کشــور همچون ســال گذشته، طی 
ســال جاری نیز ادامه یافته به طوری که بر اساس آمار 
تجمیعی، تولید انواع لوازم خانگی در ۲ ماهه امسال با 

رشد قابل توجهی همراه بوده است.بر همین مبنا، طی 
۲ ماهه ســال جاری ۲۱۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه یخچال 
و فریزر توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است، 
این در حالیســت که در ۲ ماه سال گذشته ۲۷۹ هزار 
و ۶۰۰ دســتگاه از این محصول تولید شــده بود.بدین 
ترتیب تولید یخچال و فریزر در ۲ ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد ۲۹.۶ درصدی یافته است.
همچنین در ۲ ماه امســال ۱۷۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه 
ماشین لباسشــویی در کشور تولید شده است. این در 
حالیســت که در مدت مشابه ســال قبل ۱۲۷ هزار و 
۵۰۰ دستگاه تولید شده بود.در ۲ ماه امسال ۱۴۹ هزار 
و ۶۰۰ دســتگاه انواع تلویزیون توسط تولیدکنندگان 
داخلی تولید شده است که در مدت مشابه پارسال ۱۱۹ 
هزار و ۷۰۰ دستگاه تولید شده بود.همچنین در ۲ ماه 
امسال ۳۶۸ هزار و ۱۰۰ دســتگاه کولر آبی در کشور 
تولید شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳۴۶ 
هزار و ۲۰۰ دســتگاه بوده است و از رشد ۶.۳ درصدی 

تولید این وسیله سرمایشی حکایت دارد.

تولید لوازم خانگی بر مدار صعودکمک رمزارزها به ارزآوری و تسهیل تجارت بین المللی کشور
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افزایش قیمت محصوالت لبنی مجوز ندارد
مدیر عامل اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی با اشــاره به اینکه مجوزی برای 
افزایش قیمت محصوالت لبنی صادر نشده است، گفت: با توجه به ثبات قیمت 
شیرخام، افزایش قیمت محصوالت لبنی تخلف است.به گزارش صدا و سیما، مدیر 
عامل اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی با اشــاره به اینکه مجوزی برای افزایش 
قیمت محصوالت لبنی صادر نشده است، گفت: با توجه به ثبات قیمت شیرخام، 
افزایش قیمت محصوالت لبنی تخلف است. علی احسان ظفری افزود: با افزایش 
قیمت محصوالت لبنی، سرانه مصرف بی شک کاهش می یابد. وی ادامه داد: اگر 
دامداران و کارخانه ها خواهان افزایش قیمت شیرخام و محصوالت لبنی باشند، 
بخشــی از مصرف کنندگان را از دست می دهند چرا که در شرایط فعلی اقتصاد 
بخشی از دهک های جامعه قدرت خرید الزم برای گرانی مجدد را ندارند.ظفری 
با اشــاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات نسبت به متوســط دنیا پایین تر است، 
بیان کرد: رانت خواران به دنبال صادرات شیرخشــک و خروج از مرزهای کشور 
هســتند که این امر در کنار گرانی های پی در پی لبنیات منجر به کاهش سفره 

مردم می شود.

آغاز ثبت نام وام اجاره از روزگذشته
همزمان با تصویب پیشــنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اعطای وام اجاره به 
مستاجران در ستاد مبارزه با کرونا، از ساعت ۱۲ دیروز ثبت نام دریافت تسهیالت 
اجاره آغاز می شــود.به گزارش ایرنا، بر اســاس اطالعیه وزارت راه و شهرسازی 
ثبت نام دریافت تســهیالت کمک ودیعه مسکن از ســاعت ۱۲ روز چهارشنبه 
آغاز شد.تمامی مســتأجران واجد شرایط دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
می توانند از ۲۶ خرداد به سامانه tem.mrud.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام 
کنند. سقف تســهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران ۷۰ 
میلیون تومان، سایر کالنشهرها )شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی 
شــهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز، کرمانشاه( ۴۰ میلیون 
تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است. همچنین، متقاضیان دریافت این 

تسهیالت باید متأهل یا سرپرست خانوار باشند.

انتشار بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق بدهی 
بر اســاس آمار، عرضه اوراق بدهی دولتی افزایش یافته و عرضه ســایر اوراق 
مالی اسالمی  با نوسان همراه بوده است به گونه ای که از ۲۲۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان اوراق منتشر شده، ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن اوراق بدهی دولتی 
است.به گزارش ایسنا، اطالعات وضعیت فروش اوراق مالی اسالمی تا پایان سال 
گذشته از ســوی بانک مرکزی منتشر شد که مجموع اوراق بدهی منتشر شده 
در آن سال، ۲۲۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۱۱۳.۷ درصدی 
مواجه شــده است.براســاس این گزارش، در این بازه زمانی اوراق بدهی دولتی 
۱۰۷.۹ درصد رشــد را در پایان سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه 
کرد که البته در بخش اسناد خزانه اسالمی، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق 

منفعت درصد تغییرات منفی بوده است.

افزایش ۸۸ درصدی 
کمک هزینه نگهداری بازنشستگان از کارافتاده کلی

معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فوالد در اطالعیه ای از 
افزایش ۸۸ درصدی کمک هزینه نگهداری بازنشســتگان از کارافتاده کلی خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشســتگی فــوالد، در این اطالعیه آمده 
است: از جمله خدمات حمایتی ارایه شده در صندوق بازنشستگی فوالد، پرداخت 
کمک هزینه نگهداری به منظور جبران بخشی از هزینه های جاری ازکارافتادگان 
کلی بیش از ۷۰ درصد تحت پوشــش صندوق می باشــد که با توجه به شرایط 
اقتصادی ومشکالت این عزیزان یکی از دغدغه های صندوق، افزایش مبلغ مذکور 
بود که خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده و تامین منابع مالی مجوز افزایش 
مبلغ کمک هزینه نگهداری از اســفندماه ۱۳۹۹ بــه میزان ۵۰ درصد، از ارکان 
صنــدوق اخذ گردید.همچنین عالوه بر افزایــش ۵۰ درصدی مقرر گردید همه 
ساله به میزان درصد افزایش سنواتی اعالمی از طرف هیات محترم وزیران مبلغ 
کمک هزینه نیز افزایش یابد.بر این اساس در خردادماه سال جاری کمک هزینه 
نگهداری مشمولین صندوق فوالد پس از اعمال موارد مذکور با ۸۸ درصد افزایش 

پرداخت و معوقه آن نیز پرداخت می گردد.

افزایش ۴۰ هزار تومانی نرخ سکه
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید روزگذشته در بازار تهران 
با افزایش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار 
تومان رســید.به گزارش ایرنا، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان معامله شــد.همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و 
۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم 
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر 
گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۷۵ هزار تومان رسید.قیمت مثقال طال نیز 
چهار میلیون و ۶۶۰ هزار تومان شد.همچنین هر اونس جهانی طال نیز روزگذشته 
یک هزار و ۸۵۹ دالر و ۹۷ ســنت فروخته شــد.قیمت سکه در آغاز سال جدید 
۱۱ میلیون تومان بود که به تدریج روند نزولی را شروع کرد تا به بهای ۹ میلیون 
تومان رسید. اما از نیمه اردیبهشت ماه، بهای سکه اندکی رشد کرد و در این مدت 
در کانال ۱۰ میلیون تومان در نوسان بوده و حرکت آرام و رو به جلویی برای ورود 
به کانال ۱۱ میلیون تومانی در پیش گرفته است.  همچنین روز چهارشنبه نرخ 
دالر در صرافی های بانکی با ۴۰ تومان افزایش نسبت به روز قبلی به رقم ۲۳ هزار 
و ۶۳۳ تومان رسید.به گزارش ایرنا، قیمت فروش یورو نیز با ۲۰۹ تومان کاهش 
نسبت به روز سه شنبه به رقم ۲۸ هزار و ۳۰۵ تومان رسید.دیروز قیمت خرید هر 
دالر ۲۳ هزار و ۱۶۵ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۷۴۴ تومان بود.

عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۳ هزار و ۱۴۶ تومان و نرخ 
فروش آن ۲۳ هزار و ۳۵۷ تومان اعالم شد. نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار 

و ۵۷ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۳۱۲ تومان اعالم شد.

شاخص بورس، نزولی شد
شــاخص کل در بازار بورس روز چهارشنبه حدود دو هزار و ۴۶۰ واحد افت 
داشــت که در نهایت این شــاخص به رقم یک میلیون و ۱۴۷ هزار واحد رسید.

به گزارش ایرنا، برپایه معامالت روزگذشــته بیــش از ۶ میلیارد و ۲۱۳ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۵ هزار و ۴۶۸ میلیارد ریال داد و ستد 
شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با دو هزار و ۷۸۶ واحد کاهش به ۳۷۰ هزار 
و ۵۸۵ واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۷۹۱ واحد افت به ۲۳۸ 
هزار و ۳۳۱ واحد رسید.شــاخص بازار اول ۸۰۲ واحد و شاخص بازار دوم هشت 

هزار و ۳۹۴ واحد کاهش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد پتروشیمی نوری )نوری( با ۷۲۱ واحد، 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۶۹۲ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با 
۳۴۴ واحد، گســترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۲۹۹ واحد، پاالیش نفت 
تبریز )شــبریز( با ۲۶۰ واحد، پتروشیمی خارک )شخارک( با ۲۱۷ واحد و گروه 
پتروشیمی ســرمایه گذاری ایرانیان )پترول( با ۲۱۴ واحد و پتروشیمی پردیس 
)شــپدیس( با ۱۲۱ واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس داشتند.در مقابل ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با ۸۱۱ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
۷۵۳ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۵۰۸ واحد، ایران 
خودرو )خودرو( با ۲۴۴ واحد، کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 
۲۴۱ واحد، قند اصفهان )قصفها( با ۲۰۴ واحد، شــرکت سرمایه گذاری استان 
خوزســتان )وســخوز( با ۱۹۶ واحد، بانک ملت )وبملت( بــا ۱۶۸ واحد، بانک 
صادرات ایــران )وبصادر( با ۱۵۰ واحد، بانک تجــارت )وتجارت( با ۱۴۹ واحد، 
ســایپا )خساپا( با ۱۱۶ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با ۱۱۵ 
واحد و بانک پارســیان )وپارس( با ۱۰۸ واحد تاثیر منفی را بر شــاخص بورس 
داشتند.بر پایه این گزارش، روز چهارشنبه نماد صنعت غذایی کورش )غکورش(، 
لیزینگ کارآفرین )ولکار(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگستر(، ایران خودرو )خودرو(، صنعتی زر ماکارون )غزر( و سایپا 
)خساپا( نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه خودرو هم در معامالت روزگذشته 
صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه دو میلیارد و ۲۱۹ هزار 
برگه ســهم به ارزش پنج هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال دادوستد شد.دیروز شاخص 
فرابورس نیز نزدیک به ۶۸ واحد کاهش داشــت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۲۹۴ 
واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار یک میلیارد و ۲۲۷ هزار برگه سهم به ارزش 

۹۳ هزار و ۳۷۲ میلیارد ریال دادوستد شد.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

در حالی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی محاسبه 
و انتشــار آمار رشــد اقتصادی، این شاخص را کمتر از یک 
درصد اعالم کرده که در ســوی دیگــر بانک مرکزی که از 
انتشار عمومی این آمار منع شده، از رشد ۳.۶ درصدی خبر 
داده اســت؛ موازی کاری ای که ظاهرا قرار نیســت حذف 
شود و تکلیف وضعیت رشد اقتصادی با این اختالف فاحش 

مشخص نیست.
بانک مرکزی آمار رشــد اقتصــادی را اعالم کرد و طبق  
این گزارش تولید ناخالص داخلی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان 
در ســال ۱۳۹۸ به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال 
گذشــته افزایش یافته بود و نشــان داد که رشد اقتصادی 
با نفت بــه ۳.۶ درصد و بدون نفت به ۲.۵ درصد رســیده 
اســت.اما روزگذشته مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته 
را اعالم کرده و به روال ســابق این دو گزارش همخوانی با 
هم ندارد؛ به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمارمحصول 
ناخالص داخلی با احتســاب نفت در سال گذشته به  ۷۰۷ 
هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در سال ۱۳۹۸ 
حدود  ۷۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و نشــان از رشد ۰.۷ 
درصــدی محصول ناخالص داخلی با نفت در ســال ۱۳۹۹ 
دارد. بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی 
۳.۶ درصد اســت، در مرکز آمار ۰.۷ درصد گزارش شده و 

اختالف ۲.۹ درصدی دارد. 
رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۲.۵ درصد و در مرکز 
آمار نزدیک به صفر اعالم شده که حتی ممکن است منفی 

ولی نزدیک به صفر باشد، ولی در مجموع بار دیگر اختالف 
آماری بین دو نهاد را مورد تاکید قرار می دهد.رئیس جمهور 
نیز دیروز در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی 
اســتناد و آن را اعالم عمومی کرده و اشاره ای به آمار مرکز 
آمار که رشد کمتری را نشان می دهد نداشته است. در حالی 

که در سال ۱۳۹۷ و با مصوبه شورای عالی آمار رای بر حذف 
موازی کاری آماری شد و براساس آن بانک مرکزی از انتشار 
آمارهای مربوط به تورم، رشــد اقتصادی و حساب های ملی 
منع شــده بود و مرکز آمار مرجع رسمی است.بانک مرکزی 
که از همان ابتدا با این مصوبه موافقتی نداشــت و همتی - 

رئیــس کل وقت بانک مرکزی - کمابیش در اظهارات خود 
به آمار رشــد یا تورم اشاره داشت، در یک سال اخیر رسما 
آمار را منتشــر می کند و دیگر اکنون بدون توجه به مصوبه 
شورای عالی آمار انتشــار آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی 
حتی زودتر از مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمار ایران و 

انتشار آمار اقتصادی انجام می شود.
این اختالف آماری در رشــد اقتصادی یا تورم موضوعی 
جدیدی نیســت و سالها اتفاق افتاده اســت. در مورد رشد 
اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز این گونه بود و حتی در مثبت و 
منفی بودن اختالف وجود داشت؛ مرکز آمار رشد مثبت ۰.۸ 
بــا نفت و مثبت ۰.۲ بدون نفت برای پاییز  اعالم  ولی برای 
۹ ماه رشــد منفی ۰.۱ با نفــت و  یک درصد بدون نفت را 
گزارش کرد ولی آن چه در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی 
اعالم کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت ۲.۲ درصد در 
۹ ماه ثبت شده  است.این جریان و موازی کاری بارها مورد 
نقد کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه نقد به انتشار 
آمار و تعدد آن باشــد، به حل این اختالف آماری که عمدتا 
به نحوه محاســبه بر می گردد، است که موجب سرگردانی 
کاربران آمارهای اقتصادی می شود و در شرایطی که کمترین 
درصد در تورم یا رشــد اقتصــادی می تواند بر برنامه ریزی 
فعالن اقتصادی، ســرمایه گذاران و کارشناسان موثر باشد، 
همواره شــاهد آن هستند که آمار یا جهت متفاوتی دارد و 
یکی به سمت مثبت و دیگری به سمت منفی می رود و اگر 

هم جهت باشند هم اختالف قابل توجهی دارند.

معــاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور با بیان اینکه از سال ۸۶ تا ابتدای این دولت 
۶۸۹ هزار مســکن مهر ساخته شــد، اما از سال ۹۲ تا ۹۶ 
بیش از یک میلیون واحد مســکن مهر تحویل داده شــد، 
گفت: شمار این واحدها تا پایان این دولت به یک میلیون و 
۹۷۶ هزار واحد خواهد رســید.  به گزارش سازمان برنامه و 
بودجه کشور، »حمیدرضا عدل«  در پنجمین نشست خبری 
تحلیلی ارائه گزارش عملکرد  هشــت ساله سازمان برنامه و 
بودجه کشور، اظهار داشت: اگرچه حرف و حدیث ها زیاد بود 
که دولت تدبیر توجهی به مسکن مهر نداشته است اما آمارها 
خالف این نکته را ثابت می کند، از ســال ۸۶ پروژه مسکن 
مهر در قالب تعاونی ها و تفاهم نامه ها آغاز شد و برنامه ریزی 
اولیه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود.  وی با بیان اینکه ۶۹۶ 
واحد مسکن مهر آماده و قابل تحویل داریم که باید خدمات 
زیربنایی و روبنایی آن انجام شــود، گفــت: این واحدها در 

صورت تخصیص اعتبارات تا پایان سال تحویل داده می شود 
و براساس آمار موجود نیز ۱۰۲ هزار واحد نیز فاقد متقاضی 
است.عدل ادامه داد: عملکرد دولت تدبیر و امید در مسکن 
مهر نشــان دهنده آن است که با وجود ادعای مخالفت این 
دولت با مسکن مهر اما در عمل چندین برابر فعالیت داشته 
اســت.معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و 
بودجه کشــور با بیان اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشــور مبدع مســکن محرومان بود، افزود: طرح مســکن 
محرومان با منابع موجود و با کمک بنیاد مســکن و کمیته 
امداد امام خمینی از سال ۹۷ آغاز شد.وی ادامه داد: در این 
طرح برای ۱۱۶ هزار واحد مســکونی محرومان برنامه ریزی 
شــد که تاکنون ۶۰ هزار واحد آن واگذار شده است.معاون 
فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور 
خاطرنشــان کرد: در هشت ســال به جز زمان های محدود 
دچــار چند تکانه بــزرگ از جمله تحریم هــا و همه گیری 

بیمــاری کرونا بودیم کــه اقتصاد و بودجه را دســتخوش 
تغییرات اساســی کردند.وی اظهار داشت: در ابتدای شروع 
دولت با تکانه افزایش تحریم ها و کاهش فروش نفت روبه رو 
بودیم، اما با توافقات برجام و آرام شدن فضا فشارها کاهش 
یافت و طبق گزارش مرکز آمار شاهد رشد اقتصادی خوبی 
از سال ۹۴ تا ۹۶ بودیم که همراه با کاهش نرخ تورم بود.  

تحقق ۱۰۶ درصدی بودجه عمرانی کشور
عدل خاطرنشان کرد: از سال ۹۷ یک بار دیگر تحریم ها 
تشدید شد که زمینه کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی 
را فراهــم کرد  و عالوه بــر آن همه گیری ویروس کرونا نیز 
در بخش اقتصاد و بودجه تاثیر گذاشــت.معاون فنی، امور 
زیربنایی و تولیدی ســازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با 
وجود همه مشــکالت در ســه ماهه چهارم سال ۹۹ طبق 
گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی کشور با احتساب صادرات 
نفتی ۶.۸ و رشد اقتصادی بدون درآمدهای نفت مثبت ۳.۳ 

درصد بوده است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعالم 
شده بود این دولت خزانه را پر تحویل گرفته و زمین سوخته 
تحویل دولت بعد می دهد، اظهار داشــت: کسانی که چنین 
ادعایی دارند، خوب اســت بدانند که در حالی این دولت بر 
ســر کار آمد که حتی تا ۵۰ درصد هم بودجه های عمرانی 
محقق نشده بود.  عدل خاطرنشان کرد: این در حالی است 
که سال گذشــته ۸۸ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در 
قانون بودجه لحاظ شده بود که اگرچه بخشی از آن درآمد 
- هزینه ای بوده که محقق نشــده، اما در طول سال گذشته 
۹۲ هزار میلیارد تومان بابت طرح های عمرانی هزینه شد و از 
محل های دیگر نیز به بودجه عمرانی کشور تزریق شد.معاون 
فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور 
افزود: با اینکه اثرات تحریم ها را هم باید در نظر گرفت اما با 
این وجود ۱۰۶ درصد بودجه عمرانی کشور در سال گذشته 

محقق شده است.

قیمت نفت در معامالت روز چهارشــنبه افزایش یافت و 
نفت برنت تحت تاثیر کاهش ذخایر و روند بهبود تقاضا برای 

پنجمین روز متوالی صعود کرد.
به گزارش ایسنا، بهای نفت برنت با ۶۹ سنت معادل ۰.۹ 
درصد افزایش، به ۷۴ دالر و ۶۸ ســنت در هر بشکه رسید. 
نفت برنت روز سه شنبه با ۱.۶ درصد افزایش بسته شده بود.
بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۶۶ سنت معادل ۰.۹ 
درصد افزایش یافت و به ۷۲ دالر و ۷۸ ســنت در هر بشکه 
رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته با ۱.۷ درصد افزایش 
بسته شــده بود.به گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در 
شرکت OANDA، حتی معامله گران غیرانرژی هم انتظار 
دارند روند افزایش قیمت نفت ادامه پیدا کند. همه نسبت به 

قیمت نفت خوش بین شده اند. 
دورنمای تقاضا برای نفت بســیار قوی اســت زیرا روند 
احیا در آمریکا، اروپا و آسیا ادامه دارد و تقاضا در نیمه دوم 
سال میالدی آینده به ســطح پیش از شیوع ویروس کرونا 
برمی گردد.آماری که روز سه شنبه از سوی موسسه امریکن 
پترولیوم منتشر شد، نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته 
منتهی به ۱۱ ژوئن به میزان ۸.۵ میلیون بشکه کاهش پیدا 
کرده است.تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده 
بودند ذخایر نفت برای چهارمین هفته متوالی کاهش پیدا 
خواهد کرد و میزان کاهش حدود ۳.۳ میلیون بشکه خواهد 
بود. آمار دولتی بعدازظهر روز چهارشــنبه منتشر می شوند.

مدیران شــرکتهای بازرگانی بزرگ نفت روز ســه شــنبه 
پیش بینی کردند قیمت نفت باالی ۷۰ دالر در هر بشــکه 

می ماند و تقاضا در نیمه دوم ســال ۲۰۲۲ به ســطح پیش 
از شــیوع ویروس کرونا برمی گردد.بر اساس گزارش رویترز، 
راسل هاردی، مدیرعامل ویتول گفت: نفت احتماال تا پایان 
امســال بر این مبنا که محدودیت عرضه اوپک و متحدانش 
ادامه پیدا می کند، در محدوده ۷۰ تا ۸۰ دالر در هر بشــکه 
معامله خواهد شد. حتی بازگشت صادرات نفت ایران به بازار 
در صورت توافق هسته ای، بعید است این چشم انداز مثبت 

را تغییر دهد.
پیش بینی قیمت سه رقمی نفت

کارشناســان برجســته بازار نفت پیش بینی می کنند 
قیمت نفت امســال ممکن است به ۱۰۰ دالر در هر بشکه 
صعود کند و بــر این نکته توافق دارند که اوپک پالس باید 
سقفی برای قیمتها ایجاد کند.به گزارش ایسنا، جف کوری، 
مدیر تحقیقات کاالی بانک گلدمن ســاکس در کنفرانس 
GEPEC »اس اند پی گلوبال پالتس« ایده سه رقمی شدن 
قیمت نفت را مطرح کرد و نســبت به پایان سرمایه گذاری 
در پروژه های نفتی بلندمــدت و پیامدی که می تواند روی 
قیمتها داشته باشد، هشدار داد.اگرچه خود گلدمن ساکس 
صعــود قیمت نفت به ۸۰ دالر در هر بشــکه را پیش بینی 
کرده است اما کوری احتمال صعود قیمتها به مرز ۱۰۰ دالر 
تا پایان ســال ۲۰۲۱ را بعید ندانســت. وی افزود: در کوتاه 

مدت بازارها ۱۰ درصد احتمال می دهند که نفت در فاصله 
حال حاضر تا پایان سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۰۰ دالر در هر 

بشکه صعود کند.
مدیر تحقیقات کاالی گلدمن ســاکس نسبت به چشم 
انداز ســرمایه گذاری نفتی بدبین بود و خاطرنشــان کرد 
همه در صنعت نفت به جای بازگشت به سرمایه گذاریهای 
بلندمدت، به دنبال آن هستند که زودتر پولشان را برگردانند.

دیــدگاه کوری درباره قیمت نفــت در اظهارات جرمی وایر، 
مدیر بازرگانی کاالی شــرکت ترافیگورا در نشست جهانی 
کاالی فایننشــیال تایمز مورد حمایت قرار گرفت. وایر در 
پاســخ به این پرســش که آیا قیمت نفت می تواند به دلیل 
محدودیتهای احتمالی عرضه در سالهای آینده به ۱۰۰ دالر 
صعود کند، گفت: این احتمال وجود دارد زیرا برای این که 
تولید را تشــویق کنید، به قیمتهای باالتر نیاز دارید. ما به 
جذب ســرمایه در این کسب و کار نیاز داریم و این احتمال 
وجود دارد که موجود بودن ســرمایه و هزینه سرمایه برای 

این صنعت باالتر برود.
راســل هاردی، مدیرعامل شرکت بازرگانی کاالی ویتول 
هم هشدار داد جهان با کمبود احتمالی عرضه نفت در یک 
دهه آینده روبروست زیرا عقب نشینی از پروژه های سوخت 
فســیلی توسط بخشهایی از صنعت، شــکافی میان عرضه 

و تقاضای پیش بینی شــده ایجاد می کند. وی در نشست 
فایننشیال تایمز گفت: قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۰ در 
محدوده ۷۰ تــا ۸۰ دالر می ماند زیرا تولیدکنندگان اوپک 
پالس با انتظار برای بازگشــت صادرات نفت ایران به بازار، 
تولیدشــان را همچنان محدود نگــه می دارند.در این بین، 
هلیما کرافت، مدیر اســتراتژی کاال در شــرکت آر بی سی 
کپیتال مارکتس گفت: نفــت ۱۰۰ دالری تنها در صورتی 
اتفاق خواهد بود که شــوک شدیدی بر بازار نفت وارد شود.
مایکل کوهن، اقتصاددان آمریکایی شرکت بریتیش پترولیوم 
در کنفرانــس GEPEC گفت: با توجــه به مازاد ظرفیت 
تولید عربســتان سعودی و سایر اعضای اوپک و تولیدی که 
این کشورها در ماههای آینده وارد بازار می کنند، نفت ۱۰۰ 

دالری بعید است.
 وی در خصوص ســرمایه گذاریهای نفتی خوش بینی 
بیشتری نســبت به جفری کوری داشت و پیش بینی کرد 
قیمتهای باالتر به عنوان یک محرک عمل می کنند.توریل 
بوسونی، مدیر واحد بازارهای نفت آژانس بین المللی انرژی 
درباره قیمتهای نفت محتاط بود و گفت: در کوتاه مدت هر 
چند که سطح ذخایر نفت کاهش پیدا می کند اما همچنان 
مطلوب است چرا که اوپک هشت میلیون بشکه در روز مازاد 
ظرفیت تولید دارد و بنابراین احتمال کمبود عرضه در بازار 
وجود ندارد.بر اســاس گزارش پالتــس، اس اند پی گلوبال 
پالتس آنالیتیکس انتظار دارد قیمت نفت برنت در تابستان 
در محدوده ۷۰ دالر در هر بشکه بماند اما در سال ۲۰۲۲ به 

محدوده ۶۰ دالر برگردد.

از اعالم رشد نزدیک به صفر تا بیش از 3/6 درصدی

 یک رشد اقتصادی و این همه اختالف؟!

معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد

تحویل یک میلیون و ۲۸6 هزار واحد مسکن مهر در دولت تدبیر و امید

پیش بینی کارشناسان از قیمت سه رقمی  نفت

نفت برنت به مرز ۷۵ دالر رسید

بر اســاس اعالم مرکــز آمار هوانوردی شــرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در اردیبهشت ۱۴۰۰ 
میزان پروازهای عبوری ۱۰۰ درصد نســبت به مدت 
مشــابه سال گذشته افزایش داشــته است.به گزارش 
روابط عمومی شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران، 
در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال کل پروازهای 
فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران نســبت به ماه های مشــابه سال گذشته 

۱۰۰ درصد افزایش یافت.
فروردین و اردیبهشت امسال در مجموع ۴۸ هزار و 
۷۳۵ پرواز با جابه جایی حدود سه میلیون و ۶۳۷ هزار 
مسافر در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت انجام شد 
که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته در نشست و 
برخاست ۱۰۰ درصد و در اعزام و پذیرش مسافر ۷۵ 
درصد افزایش را نشــان می دهد.در پروازهای داخلی 
فرودگاه هــای تحت مالکیت شــرکت در فروردین و 
اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
در نشست و برخاست ۱۰۰ درصد و در اعزام و پذیرش 

مسافر ۷۱ درصد افزایش وجود داشته است.همچنین 
آمار پرواز و جابه جایی مسافر در پروازهای خارجی و 

بین المللی نیز رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد.
این گزارش می افزاید اردیبهشت امسال ۲۳ هزار و 
۴۶۴ پــرواز با جابه جایی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار مســافر در فرودگاه های تحت مالکیت شــرکت 

انجام شده است.
همچنین در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه 
مشــابه سال گذشته در نشست و برخاست ۶۳ درصد 
و در اعزام و پذیرش مســافر ۳۰ درصد افزایش وجود 
داشــته اســت.این گزارش می افزایــد کل پروازهای 
فرودگاه های تحت مالکیت شــرکت در اردیبهشــت 
۱۴۰۰ نسبت به فروردین  در نشست و برخاست هفت 
درصد و در اعزام و پذیرش مســافر ۱۱ درصد کاهش 
داشته است.بر اساس آمار منتشر شده از سوی شرکت 
فرودگاه ها وضعیت پروازهای عبوری در اردیبهشــت 
امســال نسبت به ماه مشابه ســال گذشته رشد۱۰۰ 

درصدی را تجربه کرده است.

در پــی شــیوع ویــروس کرونــا و به ویــژه بروز 
واریانت انگلیســی این ویروس در جهان، ممنوعیت و 
محدودیت های ســفر به صورت زمینــی و هوایی روز 
به روز و با و موج های جدید بیشــتر و بیشتر می شود 
کــه البته اخیرا درپی کنترل این بیماری و گســترش 
واکسیناسیون در کشورهای مختلف، پروازها و سفرهای 
هوایی به سمت از ســرگیری سوق پیدا کرده است.به 
گزارش ایسنا، در پی شــیوع ویروس کرونا و خصوصا 
گسترش واریانت انگلیســی در جهان محدودیت های 
کرونایی به ویــژه در حوزه پروازهــای خارجی روز به 
روز بیشتر شد و کشورهای متعددی در لیست سیاه و 
ممنوعه برای پروازهای مسافری قرار گرفتند.بر اساس 
آخرین وضعیت اعالم شده از سوی سازمان هواپیمایی 
کشوری درباره مقاصد ممنوعه برای پروازهای خارجی 
۱۵کشور از جمله فرانسه و پاکستان در فهرست مقاصد 
ممنوعه پروازی به دلیل شیوع واریانت انگلیسی کرونا 
قرار داشــتند و ۲۶ کشور نیز در فهرست کشورهای پر 
خطر بودند که پرواز به این مقاصد با محدودیت همراه 

بود و مســافران ملزم به رعایت پروتکلهای خاصی در 
این زمینه بودند.به این ترتیب مقاصد پروازی ممنوعه 
کرونایی به ۱۳ کشور کاهش پیدا کرد. یعنی در شرایط 
فعلی هند، بوتســوانی، برزیل، جمهوری چک، عراق، 
استونی، ایرلند، لســوتو، ماالوی، موازمبیک، اسلواکی، 
آفریقای جنوبی و زامبیا در لیست کشورهای با شرایط 
ویژه دارای واریانت انگلیســی قــرار دارند پرواز به این 
مقاصد ممنوع است.از ســوی دیگر فرانسه، پاکستان، 
آلبانــی، آندورا، بحرین، بولیوی، بوســنی و هرزگوین، 
کلمبیا، مصر، اکوادور، مجارستان، اردن، کوزوو، لتونی، 
لبنان، مالت، مولــداوی، مونتگرو، مقدونیه شــمالی، 
فلسطین، سنت لوسیا، صربســتان، سیشل، اسلوانی، 
ســوئد، سوریه، تانزانیا و امارات متحده عربی در لیست 
کشــورهای پرخطر با بروز باالی بیمــاری قرار دارند 
اما پرواز به آن ها ممنــوع نبوده و نیازمند پروتکل ها و 
محدودیت های کرونایی خاصی اســت.به نظر می رسد 
دوباره پروازهای خارجی ایران روند افزایشــی به خود 

گرفته و آسمان ایران رونق بیشتری بگیرد.

آخرین وضعیت پروازهای خارجی آزاد و ممنوعه کروناییرشد ۱۰۰ درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران


