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چین در یک قدمی معرفی ارز 
دیجیتال ملی

راشاتودی-  دولت چین یک برنامه آزمایشی 
را آغاز کرده است که به مصرف کنندگان امکان می 
دهد ارز »یوان دیجیتال« را در چندین فروشــگاه 
در شــهر پکن خرج کنند. دولت چین یک برنامه 
آزمایشی را آغاز کرده است که به مصرف کنندگان 
امکان می دهد ارز »یوان دیجیتال«را در چندین 
فروشگاه در شهر پکن خرج کنند. بانک ارتباطات 
چین روز چهارشنبه طی مراسمی از برنامه آزمایش 
ارز رنمینبی) renminbi (RMB خود در شهر 
پکن رونمایی کرد. اعضای کارکنان این بانک برخی 
از اطالعات را به بازدیدکنندگان ارائه و ســپس به 
آنها توصیه کردند که برنامــه RMB دیجیتال را 
بارگیری کنند، کیف پول RMB دیجیتال را باز 
کنند و اولین خریدهای خود با ارز دیجیتال را در یک 
شهربازی انجام دهند. ماه گذشته، در اولین نمایشگاه 
بین المللــی »محصوالت مصرفــی« چین که در 
استان هاینان برگزار شد، بسیاری از بانک ها به طور 
آزمایشی محل هایی را در اختیار بازدیدکنندگان 
قرار دادند که اســتفاده از رمز دیجیتال RMB را 
تجربه کنند. دولت چین پیش از این چندین آزمایش 
یوان الکترونیکی را به عنوان بخشی از آزمایش ارز 
دیجیتال خود انجام داده است و قصد دارد این برنامه 

آزمایشی را در آینده گسترش دهد.
    

رایزنی برای حضور شرکت های 
ایرانی در بازسازی سوریه

توسعه ایرانی - وزیر راه و شهرسازی در سفر 
به سوریه با نخست وزیر، وزیر مسکن و وزیر اقتصاد 
این کشور دیدار و رایزنی کرد.  هیأت ارشد اقتصادی 
کشورمان به ریاست وزیر راه و شهرسازی در سومین 
روز از سفر خود به سوریه، با وزیران مسکن، اقتصاد 
و همچنین نخســت وزیر ســوریه دیدار و درباره 
ســازوکارهای عملی برای ارتقای همکاری های 
اقتصادی و تجاری به رایزنی نشست. محمد اسالمی، 
وزیر راه و شهرسازی که ریاست کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کشــور را برعهــده دارد، گفت: آنچه 
را که در گذشــته تفاهم کردیم، مرور می کنیم و 
تصمیماتی را که الزم هست را می گیریم. وی ادامه 
داد: در خصوص پیشبرد طرح هایی که در ارتباط با 
برنامه بازسازی است، با مقامات سوری به گفت و گو 
نشســتیم. همچنین طرح هایی که در دست اجرا 
داریم، مورد ارزیابی قرار گرفت و برای ما مسئله حائز 
اهمیت این است که سازوکارهایی را فراهم کنیم که 
در قالب آن ها؛ شرکت های ایرانی اعم از مشاور، تولید 
کننده مصالح و لوازم و پیمانکار در سوریه بتوانند 

نقش ایفا کنند.
    

رشد قیمت مسکن در ترکیه رکورد زد

ایســنا به نقل از دیلی صباح نوشت: طبق اعالم 
بانک مرکزی ترکیه، قیمتها در ماه آوریل نسبت به 
سال قبل به طور متوسط ۳۲.۴ درصد در سراسر این 
کشور افزایش پیدا کرده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ 
درصد بیشتر شده است. روند صعودی تورم ترکیه به 
شدت روی بخش مسکن این کشور نیز تاثیر گذاشته 
است؛ تا جایی که متوســط رشد قیمت مسکن در 
این کشور در دوازده ماه منتهی به آوریل یک رکورد 
تاریخی جدید را ثبت کرده است. طبق اعالم بانک 
مرکزی ترکیه، قیمت ها در این ماه نسبت به سال 
قبل به طور متوسط ۳۲.۴ درصد در سراسر کشور 
افزایش پیدا کرده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد 
بیشتر شده است. با وجود افزایش قیمت ها، تقاضا 
برای خرید خانه جدید در سطح باالیی باقی مانده؛ 
تا جایی که طی بازه زمانی فوق میزان فروش خانه 
های جدید در این کشور ۳۵.۶ درصد افزایش یافته 
که این رقم نسبت به بازه مشابه منتهی به ماه قبل ۴.۱ 
درصد بیشتر شده است. در بین شهرهای مختلف، 
استانبول با متوسط رشــد قیمت ۲۸.۶ درصدی، 
رکورددار رشد یک ســاله قیمت در بین شهرهای 
ترکیه بوده اســت و پس از آن نیز شهرهای ازمیر با 
رشد ۳۴.۳ درصدی و آنکارا با رشد ۲۹.۸ درصدی 

قرار دارند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

رئیس جمهور دولت ســیزدهم با 
چالش های اساســی در اقتصاد کشور 
روبروســت. چالش هایی که به گفته 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران اگر کاندیداها از آن خبر داشتند، 
هرگز نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

نمی شدند!!
شرایطی دشوار و پیچیده که بارها از 
آن به عنوان پیچ سخت و گردنه یاد شده 
است و مشخص نیســت رییس دولت 

سیزدهم از عهده حل آن برآید یا خیر؟
اقتصاد ایران در شــرایط کنونی در 
رکودی سخت و کشدار به سر می برد. 
این رکود به گواه فعاالن و کارشناسان 
اقتصادی تا پایان نیمه اول سال همراه 
اقتصاد خواهد بود و به تدریج با مشخص 
شــدن رییس جمهوری آتی و ترکیب 
کابینه وی است که اقتصاد مسیر حرکت 

خود را روشن خواهد کرد. 
 قرارگیری اقتصاد زیر سایه سیاست 
مهمترین دلیلی است که مسیر حرکت 
اقتصاد در بزنگاه های سیاســی دچار 

مشکل می کند. این روند بنا بر پیش بینی 
اهل فن در ماه های آتی نیز تداوم می یابد 
و رکود کنونی در شرایطی یار جدا نشدنی 
اقتصاد ایران خواهد بود که تورم هنوز 
عقب نشینی را در دستور کار خود قرار 
نداده اســت. این چنین است که طعم 
گس تورم زیر زبان اقتصاد ایران احساس 

خواهد شد. 
مهمترین مساله ای که در حال حاضر 
اقتصاد ایران را به چالش کشیده است 
وضعیت مبادالت خارجــی و تجارت 
است. حاال در شــرایطی ششمین دور 
از مذاکرات وین در جریان است که در 
ایران کابینه دوازدهــم روزهای پایانی 
خود را می گذراند و چشــم انداز احیای 

برجام مبهم است. 
عباس عراقچی، نماینــده ایران در 
مذاکرات برجام به شبکه الجزیره گفته 
است که امکان دارد مذاکرات بعد از دور 
ششم هم ادامه داشته باشد و البته ایران 
در شرایطی برجام را می پذیرد که توافق 
به نفع منافع ملی باشــد و این موضوع 
ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. در 
مقابل فعاالن بخش خصوصی هم درباره 

چشم اندازشان از احیای برجام عقاید 
خاص خود را دارند.

حسین سالح ورزی، رئیس اتاق ایران 
در یک روم کالب هاوس گفته است که 
ایران ممکن است تنها به یک توافق اولیه  
تن بدهد تا بتواند کمی نفت بفروشد و 

دارایی بلوکه خود را پس بگیرد.
او ادامــه داد: دولت آینده احتماال با 
نگاه کاهش فشار کسری بودجه به همان 
توافق اولیه رضایــت بدهد اما در اینکه 
الحاق به FATF به ســرعت رخ دهد و 
ایران وارد مراحل بعدی توافق با امریکا 

شود، احتمال چندان قوی وجود ندارد.
پدرام ســلطانی، نایب رئیس سابق 
اتاق ایران و فعــال اقتصادی هم اعتقاد 
دارد حتی در صورت احیــای برجام، 
دیگر استقبال سرمایه گذاران خارجی 
برای ورود به ایران مشــابه سال ۲۰۱۵ 
نخواهد بود چرا که سرمایه گذاری نیاز 
به قراردادهای پایدار و بلندمدت دارد و 
توافق برجام احتماال توافقی با پشتوانه 
محکم نیست و سایر کشورها نمی توانند 

با اطمینان کافی وارد بازار ایران شوند.
او تاکیــد می کنــد کــه یکــی از 

مواردی که می تواند تعهدات سیاسی 
کشورها را نســبت به هم تقویت کند، 
سرمایه گذاری های اقتصادی و منافع 
مشــترک اقتصادی اســت که به نظر 
نمی رســد ایران با امریکا وارد چنین 
قراردادهایی شــود. برخــی نیز بر این 
عقیده اند که روشن نبودن مواضع دولت 
آینده طوالنی شدن روند مذاکرات را رقم 
زده است و طرفین ترجیح داده اند توافق 
نهایی را به پس از روشــن شدن نتیجه 

انتخابات موکول کنند. 
تورم افسار گسیخته

در حالی که وضعیت احیای برجام 
روشن نیست و دولت گفته است که به 
خاطر کســری بودجه ناشی از تحریم 
نفت ناچار به چاپ پول شده است، رشد 
نقدینگی به رقم بی ســابقه باالی ۴۰ 
درصد رسیده اســت. ایران در ماه های 
اخیر تورم نقطه ای نزدیک به ۵۰ درصد 
را هم تجربه کرده و در سال ۹۹ رکورد ۲۴ 

ساله نرخ تورم شکسته است.
این موضوع در حالــی رخ می دهد 
که ایران جزو ۶ کشور با بیشترین نرخ 
تورم در جهان است و حاال کارشناسان 

اقتصاد نگران شــده اند که با ادامه این 
وضعیت کشور به دور باطل ونزوئالیی 

شدن بیفتد.
از آن سمت دولت روحانی به دلیل 
کســری بودجه ناچار به فروش حجم 
باالیی اوراق شده است که این موضوع 
به معنی بدهی ســنگین برای دولت 

سیزدهم است.
جوالن کرونا در ایران

مســاله دیگری که دولت سیزدهم 
را در بدو ورود به پاستور گرفتار چالش 
می کنــد جــوالن کرونــا و روند کند 
واکسیناسیون است. وزارت بهداشت 
و علی ربیعــی، ســخنگوی دولت به 
مشکالت نقل و انتقال پول برای تامین 
ســریع و در حجم باالی واکسن اشاره 
کرده اســت و اگر این روند ادامه داشته 
باشد آسیب به کسب و کارها و بیکاری 
ادامه دار خواهد شــد و اقتصاد ایران را 

آسیب پذیرتر می کند.
بحران های زیستمحیطی

دولت آینده بــا بحران های بزرگ 
زیست محیطی دست و پنجه نرم می 
کند. مرکز ملی مبارزه با خشکســالی 
خبر داده اســت که ایــران برای حل 
بحران آب در چند استان از صلیب سرخ 
درخواســت کمک مالی کرده اســت. 
بحران آب اشتغال در بسیاری از مناطق 
کشور را تحت الشعاع قرار داده و بسیاری 
از روستاها را خالی از سکنه کرده است.  
این اتفاق دست کم درباره تامین غذا که 
حجم زیادی ارزبری دارد دولت آینده را 

وارد چالش جدی می کند.
صندوق های بازنشستگی و 

بانک ها رو لبه تیغ
یکی دیگــر از بحران های دولت 
سیزدهم ورشکستگی صندوق های 
بازنشستگی است آن هم در شرایطی 
که جمعیت ایران در حال پیر شــدن 

است. در ماه های اخیر دولت روجانی 
بارها با تجمع بازنشســتگان مواجه 
بوده و به دلیل کمبود منابع نتوانسته 
اســت جوابگوی مطالبات آنها باشد. 
عالوه بر این دولت برای تامین حقوق 
کارمندان هم دچار مشکالت اساسی 
است و عبدالناصر همتی، رییس سابق 
بانک مرکزی گفته اســت که دولت 
برای تامین حقوق کارمندان از تنخواه 

بانک مرکزی برداشت کرده است.
بجز این شــبکه بانکــی عالوه بر 
مشــکالت نقل و انتقال پول و تحریم 
گرفتار بدهکاران دانه درشت شده اند 
و بنا به گفته عبــاس آخوندی، وزیر 
سابق راه و شهرسازی حداقل حدود 
۶۰۰ هــزار میلیارد تومــان طلب از 
دولت دارند و همین مســاله آنها را به 
چالش اساسی کشــانده است.عالوه 
بر این موارد دولت آینده با فهرســت 
بلندباالیی از چالش های ریز و درشت 
دیگری در حوزه اقتصاد دست و پنجه 

نرم می کند.

نامزد منتخب زیاد خوشحال نباشد!

بحران های کهنه پیش روی رئیس جمهور نوپا
پدرام سلطانی، نایب رئیس 

سابق اتاق ایران و فعال 
اقتصادی اعتقاد دارد حتی در 

صورت احیای برجام، دیگر 
استقبال سرمایه گذاران 

خارجی برای ورود به ایران 
مشابه سال ۲۰۱۵ نخواهد 
بود چرا که سرمایه گذاری 
نیاز به قراردادهای پایدار و 

بلندمدت دارد و توافق برجام 
احتماال توافقی با پشتوانه 

محکم نیست و سایر کشورها 
نمی توانند با اطمینان کافی 

وارد بازار ایران شوند

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی 
وضعیت کشورها در حوزه شــاخص تاب آوری پرداخته که 

نشان از افت جایگاه ایران دارد.
به گزارش توســعه ایرانی، شــاخص تاب آوری در سال 
۲۰۲۰ تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و بحرانی که در عرصه 
بهداشت عمومی به وجود آمد با ضربه ای شدید مواجه شد 
و جایگاه بسیاری از کشــورها در این شاخص تغییر کرد، اما 
با این وجود با بهبود نســبی شرایط و همچنین اقداماتی که 
دولت ها در سایر حوزه ها داشته اند، برخی از کشورها در این 
بخش پیشــرفتی قابل توجه را به ثبت رسانده اند. شاخص 
تاب آوری جهانی در موسســه بیمه دارایی ها و بر اساس ۱۲ 
شاخص کلی محاسبه می شود. شاخص هایی همچون بهره 
وی، ریسک سیاسی، میزان مصرف نفت و نوع شهرنشینی در 
اقتصاد، بالیای طبیعی، ریسک آتش سوزی و ریسک سایبری 
در حوزه کیفیت ریسک و کنترل فساد، کیفیت زیرساخت 

و حکمرانی شــرکت ها در حوزه زنجیره تامین، اصلی ترین 
شاخص هایی هستند که بر اساس آنها تاب آوری اقتصادی 
کشورها محاسبه می شود. در سال های گذشته، اروپای غربی 
از نظر قرار گیری در فهرست باالترین اقتصادهای تاب آور افت 
کرده بود اما امسال، دانمارک با بهبود شاخص مقابله با آتش 
سوزی توانست در صدر این فهرست قرار گیرد. ایاالت متحده 
آمریکا اما از رتبه ۱۰ به رتبه ۱۷ ســقوط کرده و چین نیز با 
سقوطی ۹ پله ای به رده ۷۷ رسیده است. انگلستان بار دیگر به 
۱۰ کشور برتر در این بخش بازگشته و سنگاپور نیز با ۱۰ پله 
صعود به رده ۱۲ جهانی رسیده است. ایران برای نخستین بار 
در میان سه کشور با بدترین عملکر در شاخص تاب آوری قرار 
گرفته و از میان ۱۳۰ کشور بررسی شده در رده ۱۲۸ ایستاده 
است. هاییتی و ونزوئال تاب آوری اقتصادی کمتری دارند و 
چاد، اتیوپی، لبنان، مالی، موزابیک، نیکاراگوئه و هندوراس 
باالتر از ایران قرار گرفته اند. در میان برترین کشورها نیز پس 
از دانمارک، نروژ، لولزامبورگ، آلمان، سوییس، فنالند، سوئد، 
اتریش، آمریکای مرکزی و انگلســتان قرار دارند. در میان 
کشورهای منطقه نیز امارات متحده عربی با قرار گرفتن در 
رده ۳۲ بهترین جایگاه را به خود اختصاص داده و پس از آن، 
قطر، عربستان سعودی، ترکیه و عمان قرار دارند. نزدیک ترین 
شــرایط به ایران در میان کشــورهای منطقه به پاکستان 

اختصاص یافته که در رده ۱۱۹ جهانی ایستاده است.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه تامین برق با 
اولویت کشور انجام می شود، گفت: انفجار خط انتقال در 

عراق کار برق رسانی را مختل کرده است.
»مصطفی رجبی مشهدی« افزود: اکنون به دلیل نیاز 
شــدید داخل به تامین برق اولویت با برآورده کردن نیاز 

داخلی است. 
وی ادامه داد: تبادل برق کشــورمان با کشــور های 
همســایه از زمان اوج یافتن مصرف داخلی به شــدت 

کاهش یافته تا بتوان نیاز های خودمان را تامین کنیم.
سخنگوی صنعت برق گفت: در این زمینه حتی برای 
واردات برق از برخی کشــور های همســایه نیز از جمله 

جمهوری آذربایجان اقدام شده است.
رجبی مشــهدی گفت: در عین حــال انتقال برق از 
طریق دکلی که در اثر عملیات گروه های تروریستی عراق 
منفجرشده قطع شده و امکان انتفال از آن میسر نیست.

وی گفت: این حادثه در خاک عراق رخ داده و باتوجه 
به اینکه خارج از مرز ایران بوده هیچ آسیبی به تاسیسات 
ایرانی وارد نکرده است. سخنگوی صنعت برق ادامه داد: 
برآورد خســارت با طرف عراقی بوده و تعمیر و برقراری 
مجدد خط به عهده خودشان است. یک منبع امنیتی در 
استان صالح الدین روز گذشــته از انفجار ۹ دکل برق به 
دست گروهی تروریستی خبر داد؛ اقدامی که بخش های 
وسیعی از سه اســتان صالح الدین، کرکوک ونینوا را در 

تاریکی فرو برد.
ایرنا در بیست و ششــم خرداد ماه گزارش داد: گروه 
تروریستی داعش خط راهبردی انتقال برق ایران به عراق 
را در شمال شــرقی دیاله هدف قرار داده و منفجر کرده 
است.محمد العزاوی فرمانده بسیج عشایری عراق افزود: 
اقدام تروریستی داعش منجر به قطع برق وارداتی عراق 
از ایران شد. احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق نیز 
در این باره گفت: خط انتقال برق ایران به اســتان دیالی 

با انفجار بر اثر بمب های کار گذاشته شده از کار افتاد.
وی ادامه داد: این انفجار عالوه بر از کار انداختن این 
خط انتقال، ۴۰۰ مگاوات برق به این استان خسارت زد و 
تیم وزارت برق عراق با حمایت نیروهای امنیتی در حال 
حاضر در تالشند این خسارت، جبران و خط برق فعالیت 

خود را بازیابد.

اتاق بازرگانی تهران: 

تاب آوری اقتصاد ایران در وضعیت نامطلوبی است
در پی انفجار دکل انتقال برق روی داد،

اختالل در صادرات برق ایران به عراق

خبر

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشــاورزی 
سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در دوماهه امسال بیش از 
۲۰۰ میلیون دالر صادرات خشکبار داشتیم که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۳۶ درصد و از نظر وزنی ۲۵ 

درصد رشد داشته است.
محمود بازاری در گفت وگو با ایلنا در مورد وضعیت صادرات 
خشکبار کشور اظهار کرد:  خشــکبار یکی از اقالم اصلی ما در 
صادرات بخش کشاورزی اســت. عمده کاالهای صادراتی ما 
نیز شامل پسته، مغز پسته، خرما، کشمش، انجیر و غیره است. 
در دوماهه امسال بیش از ۲۰۰ میلیون دالر صادرات خشکبار 
داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی 

۳۶درصد و از نظر وزنی ۲۵ درصد رشد داشته است. وی افزود: 
بیشــترین صادرات هم مربوط به پسته، خرما و کشمش بوده 
اســت. صادرات پسته و مغز پســته ۴۳ درصد و کشمش ۵۰ 
درصد افزایش از نظر ارزشی نســبت به دو ماهه سال گذشته 
داشته اند. اقالم خشکباری ما به بیش از ۵۰ یا ۶۰ کشور جهان 
صادر می شود ولی عمده آن به چین، روسیه و اروپا است. بخشی 
از آن نیز به کشورهای حوزه خلیج فارس می رود، در مجموع 

تنوع بازار ما در این گروه کاالیی بسیار خوب است.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشــاورزی 
ســازمان توســعه تجارت تصریح کرد:  در ســال ۹۵ که بار و 
محصول خوب داشتیم، مجموع صادرات خشکبار ما به نزدیک 

۲۲.۵ میلیارد دالر نیز رسیده، بنابراین میزان صادرات بستگی 
به ســال آوری محصوالت دارد و بعضی سال ها کمتر یا بیشتر 
است. در بعضی اقالم مانند خرما تولیدکننده اول دنیا هستیم؛ 
سال گذشته بزرگترین تولیدکننده خرما بودیم و صادرات مان 
در این بخش بسیار خوب بود. دوماهه امسال هم ۴۸ هزار تن 
صادرات خرما، ۱۰۷ هزار تن صادرات کشمش و ۱۸ هزار تن 

صادرات پسته و مغز پسته داشتیم.
وی با اشاره به مشکالت حاصل از تحریم گفت: با همه شرایط 
تحریم و محدودیت های کرونا، روند صادرات خشــکبار هم 
سال گذشته و هم دو ماهه امسال خوب بود، البته رشد دوماه 
امسال بیشتر به این علت است که در دوماهه اول سال ۹۹ به 

علت شیوع کرونا محدودیت انتقال کاال در مرزها وجود داشت. 
مشکالت بانکی وجود دارد و تنوع فرمول های تحریم کار را برای 
صادرکنندگان سخت کرده اما تجار شاید مسائل بیرونی را رفع 
کنند ولی دستگاه ها باید کمک کنند که مشکالت داخل کشور 
حل و فصل شود و از ســر راه صادکنندگان برداشته شود تا از 

داخل چندان هزینه سربار برای آنها ایجاد نشود.

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی:

 تنوع فرمول های تحریم، کار را برای صادرکنندگان سخت کرد


