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جمع آوری بیش از ۱۱ هزار ماینر 
غیرمجاز در سطح پایتخت

ایرانی-  توسعه 
شــرکت توزیــع برق 
تهــران بــزرگ اعالم 
کرد: با هــدف مبارزه با 
فعالیت های غیرقانونی 
مزارع اســتخراج ارز دیجیتال تاکنون بیش از ۱۱ 
هزار ماینر غیرمجاز در سطح پایتخت جمع آوری 
شده اســت. اجرای این مانور در راستای طرح های 
قبلی در خصوص مبارزه با فعالیت های غیرقانونی 
مزارع استخراج ارز دیجیتال بوده و طی آن بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده و به صورت ضربتی، بعد 
از ظهر دوشــنبه ۲۴ خردادماه، نیروهای عملیاتی 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همزمان با 
سایر شــرکت های توزیع برق در سراسر کشور به 
واحدهای مسکونی، تجاری و یا صنعتی که پیش 
از این شناسایی شــده و دارای ماینرهای غیرمجاز 
ارز دیجیتال بودند مراجعه و ضمن قطع انشعابات 
غیرمجاز برق، با همراهی عوامل قضائی و انتظامی، 
اقدام به جمع آوری بیش از ۶۰ ماینر غیرمجاز کردند.

    
رشد ۱۰۰ درصدی پروازهای 

عبوری از آسمان ایران
توسعه ایرانی- بر 
اساس اعالم مرکز آمار 
هوانــوردی شــرکت 
فرودگاها و ناوبری هوایی 
ایران در اردیبهشــت 
۱۴۰۰ میزان پروازهای عبوری ۱۰۰ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. به 
گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت 
فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران، در ماه های فروردین 
و اردیبهشت امســال کل پروازهای فرودگاه های 
تحت مالکیت شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران نسبت 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 مشابه 
سال گذشته در نشست و برخاست ۱۰۰ درصد و در 
اعزام و پذیرش مسافر ۷۵ درصد افزایش را نشان می 
دهد. در پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت 
شرکت 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.
    

بیت کوین دوباره زیر 40 هزار دالر
فارس- در حالی که 
طی روزهای گذشته بازار 
جهانی ارزهای مجازی 
فضای سبزی را تجربه 
کرده بود، اما امروز شاهد 
ریزش قیمت ها بودیــم. در حالی که بیت کوین در 
معامالت دیروز توانسته بود برای نخستین بار در چند 
هفته گذشته مقاومت ۴۰ هزار دالری را بشکند، اما 
دوباره این کانال را طی ساعات گذشته از دست داد. 
در معامالت امروز بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت 
بیت کوین ۱.۵۷ درصد نسبت به دیروز همین موقع 
ریخــت، و هم اکنون ۳9 هــزار و 99۵ دالر در حال 
معامله است.  قیمت کنونی نسبت به هفت روز پیش 
البته ۱۷.۲۵ درصد رشــد داشته است. با احتساب 
افت امروز قیمت بیت کوین ارزش کل بازار جهانی 
ارزهای مجازی ۷۴9 میلیارد دالر برآورد می شود. 
در ۲۴ ساعت گذشته همچنین 9۶9 هزار بیت کوین 
در بازار جهانی خرید و فروش شده که ارزش کل این 

معامالت ۳۸ میلیارد دالر بوده است. 
    

نامه مهم بانک مرکزی به مجلس
ایرانی-  توسعه 
بانــک مرکــزی طی 
مکاتبــه ای بــا رییس 
مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه تهیه و 
تدوین متن الیحه  ای منطبق با ضوابط و معیارهای 
پذیرفته شده جهانی را در دستور کار دارد از مجلس 
شورای اسالمی تقاضا کرد، قانون مربوط به این بانک 
از طریق الیحه دولت در دســتور کار مجلس قرار 
گیرد.  بانک مرکزی تاکید کرده است: این متن قانونی 
پیچیدگی ها، حساسیت ها و تأثیراتی بر اقتصاد کالن 
کشور خواهد داشت و رهبر معظم انقالب اسالمی 
نیز طی فرمایشات اخیر خود در دیدار تصویری با 
نمایندگان محترم متذکر شدند که تصویب قوانین 
در امور حساس و مهم ترجیحا براساس الیحه دولت 

انجام شود. 

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 ایران ســال گذشــته فقط ۱.۲ 
میلیــارد دالر درآمد نفتی داشــته 
است. عددی که در مقابل نیاز حدودا 
۵۰ میلیــارد دالری تجــارت ایران 
بسیار کوچک است. درآمد نفتی ایران 
حاال به کمترین میزان در ســال های 
اخیر رسیده اســت و این امر نشان از 
عمق بحران دارد. جدا از درآمد نفتی، 
اثرگذاری در معادالت نفتی و داشتن 
نقش اساسی در بازار انرژی جهان، برای 
ایران اهمیتی بســیار باال دارد. با این 
حال تحریم اقتصاد کشور موجب شده 
است که صادرات نفت با چالش جدی 
مواجه شود و کسری سنگین بودجه 
منجر به چاپ پول و رشــد تصاعدی 
نرخ تورم شود اما جالب است که بدانید 
همان قدر که تحریم نفت و گاز ایران 
هزینه ســنگینی به اقتصاد کشــور 
تحمیل کــرده؛ ســود کالنی نصیب 

چین، روسیه و عربستان کرده است. 
حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت ایران در 
انتظار مشتری در ابر نفتکش ها ذخیره 
شده اســت. ابرنفتکش هایی که حاال 
در ســواحل خلیج فارس سرگردان 

مانده اند.
تانکر ترکــرز، موسســه ردیابی 
نفتکش ها عکســی ماهواره ای از ابر 
نفتکش هــای ایرانی منتشــر کرده 
اســت که به دلیل نبود مشتری روی 
آب های خلیج فارس شناور مانده اند. 
این موسسه حجم ذخایر نفت فروش 
نرفته ایران را بیشــتر از ۷۰ میلیون 
بشــکه نفت و میعانات نفتی برآورد 

کرده است.
عربستان می تازد

این اتفاق در حالی رخ می دهد که 
رویترز اعالم کرده است عربستان نفت 
مورد نیاز تمام مشتریان آسیایی را یک 
تنه در ماه های آینده تامین می کند. 
این سیاســت زنگ های خطــر را در 

آستانه بازگشت ایران به بازار جهانی 
نفت به صدا درآورده اســت. از آن سو 
رضا پدیدار، عضو کمیســیون انرژی 
اتاق بازرگانی ایران بــه تجارت نیوز 
گفته اســت که با خروج ایران از بازار 
نفت مشتریان سنتی ایران مانند هند، 
کره جنوبی و ژاپن جــذب بازار نفت 

عربستان و روسیه شده اند.
حاال تنها مشتری بازار نفت ایران 

چین اســت و چیــن از ایــن فرصت 
اســتفاده کرده و نفت ایران را با بهای 
نازلی خریداری و تمام ذخایر مورد نیاز 

خود را تامین کرده است.
موسســه تحلیل بازار نیکی آسیا 
گزارش داده اســت که چیــن تنها 
مشــتری نفت ایران است و به همین 
دلیل نفت ایران را ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر 

قیمت بازار می خرد.
بــازارگاز ایــران هم بــا تحریم 
مشــتریان خود را از دست داده است. 
ایران در سال ۱99۰ میالدی خط لوله 
صلح را برای صادرات گاز به پاکستان 
و ســپس هند افتتاح کرد، اما با وجود 
آنکه ایران خط لوله صلح را تا لب مرز 
پاکستان کشــید، این کشور حاضر 
نشــد خط لوله صلح را در خاک خود 

ادامه دهد.
محمود تهیدست، رئیس اتاق ایران 
و پاکستان به تجارت نیوز گفته است 
که ایران حتی حاضر شد هزینه ادامه 
خط لوله صلح در خاک پاکســتان را 
متقبل شــود اما طرف پاکستانی زیر 

بار نرفته است.
از نــگاه کارشناســان انــرژی 
قراردادهای نفت و گاز بلند مدت است 
و کشــورها معموال زیر بار شرکایی با 
ریسک باال نمی روند و چون ایران مدام 
در معرض تحریم بوده است این نکته از 

نگاه شرکای تجاری دور نمانده است.
 پاکستان به سمت 

روسیه چرخید
حاال خبر رسیده است که پاکستان 
قرارداد بلندمدت تامین گاز خود را با 
روسیه بسته و بخشی از گاز خود را از 
ترکمنســتان تامین می کند. اتفاقی 
که به تعبیر کارشناســان به از دست 
رفتن همیشــگی بازار گاز پاکستان 

تعبیر می شود.
از سوی دیگر به تازگی خبر کشف 
یک میــدان گازی بــزرگ در دریای 
ســیاه ترکیه روی خروجی رسانه ها 

قرار گرفته است. خبری که می تواند 
به معنی بی نیازی ترکیــه از واردات 
گاز ایران باشد. ضمن اینکه روسیه به 
عنوان صادرکننده بزرگ گاز می تواند 
نیاز سایر کشورهای منطقه از جمله 

عراق را تامین کند.
نکته نگران کننده دیگر این است 
که بیــژن زنگنه، وزیــر نفت چندی 
پیش در مجلس اعالم کرده که برای 
حفظ ظرفیت فعلی تولید گاز کشور 
نیاز به ۵۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
است. عدد بزرگی که در قدرت بسیاری 
از سرمایهگذاران داخلی نیست و نیاز 
به جذب سرمایه خارجی است اما در 
شرایط تحریم نه تنها سرمایه گذاری 
خارجی به مشکل خورده است که  در 
اساس با خروج سرمایه از ایران مواجه 
شده ایم و زمستان سال گذشته کمبود 
گاز موجب شد صنایع ایران به سوخت 

آالینده مازوت روی آورند.
مقامات ایران اما اعــالم کرده اند 
به محض رفع تحریم هــا ایران آماده 
بازگشــت به بازار جهانی نفت است. 
بازگشتی که با شــرایط پیش رو البته 
با دشــواری هایی روبروست چرا که 
رقبا بایــد گام اول را در خالی کردن 
بازار بردارند و فضــا را برای ایران مهیا 
کنند. ایران یک بار دیگر نیز در اواسط 
دهه 9۰ و پس از امضای برجام، نسبت 
به بازپس گیری سرزمین های تجاری 
خود اقدام کرد، امــا بار دیگر با تحریم 
نفتی ترامپ، مجددا بــا تحریم نفتی 
روبرو شد.  به این ترتیب بار دیگر بحران 

نفتی خود را نشان داد. 
بر این اســاس به نظر می رســد 
بازگشت ایران با سیاست های کنونی 
عربستان و روســیه با دشواری هایی 
همراه باشــد چرا که ممکن است این 
کشورها نســبت به اعالم تخفیف و ... 
اقدام کنند و در نتیجه بازگشت ایران با 

سختی بیشتری همراه شود. 
نفــت در شــرایط کنونــی در 

محــدوده ۷۰ دالری قرار دارد، برخی 
کارشناسان  رسیدن به قیمت ۸۰ دالر 
را در صورت کاهش همه گیری کرونا 
پیش بینی کرده اند اما به نظر می رسد 
از بازار جهانی نفت فعال ســهم ایران 

چندان سهم باالیی نباشد. 
 ایران البته در ماه های اخیر با دور 
زدن تحریم ها، صــادرات نفت خود را 
افزایش داده و این مهم در گزارش های 
نهادهای انرژی نیز تایید شــده است. 
البته در شرایط کنونی کرونا بازار نفت 
را از زاویه دیگری نیز تحت فشــار قرار 

داده است. 
 در بازار نفت یک نکته نگران کننده 
وجود دارد و آن این است که با شیوع 
کرونا بســیاری از کشــورهای نفتی 
دچار کسری بودجه شــده اند و برای 
جذب مشــتریان بازار نفت با یکدیگر 
کورس شدیدی گذاشــته اند. اتفاقی 
که می تواند حتــی در صورت احیای 
برجام بازگرداندن مشتریان نفت ایران 

را دشوار و دشوارتر کند.
در این شــرایط چانه زنی ها برای 
احیای برجام در ویــن ادامه دارد، اما 
مشخص نیســت که منافع نفت و گاز 
رقبای ایران تا چه اندازه برای احیای 

توافق ایران با امریکا مانع خواهد بود؟

تغییر پیچیده معادالت بازار انرژی در سایه تحریم؛

باخت ایران به روسیه و عربستان

رویترز اعالم کرده است 
عربستان نفت مورد نیاز 

تمام مشتریان آسیایی را 
یک تنه در ماه های آینده 

تامین می کند. این سیاست 
زنگ های خطر را در آستانه 

بازگشت ایران به بازار 
جهانی نفت به صدا درآورده 

است

تانکر ترکرز، موسسه 
ردیابی نفتکش ها 

عکسی ماهواره ای از 
ابر نفتکش های ایرانی 

منتشر کرده است که به 
دلیل نبود مشتری روی 

آب های خلیج فارس شناور 
مانده اند. این موسسه حجم 

ذخایر نفت فروش نرفته 
ایران را بیشتر از ۷0 میلیون 
بشکه نفت و میعانات نفتی 

برآورد کرده است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اقدامات دولت و مجلس شامل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات بر خانه های خالی و کنترل 
بازار اجاره در ثبات بازار مسکن موثر بوده و بعد از انتخابات نیز دلیلی بر افزایش قیمت مسکن وجود ندارد. محمود محمودزاده در 
گفت وگو با ایسنا افزود: بازار مسکن یک بازار چندوجهی است که نوسانات آن چندان به موضوعات درون بخشی مربوط نمی شود 

و بازارهای موازی روی آن تاثیر می گذارد.
وی افزود: طی حدود سه سال گذشته که بازار روند افزایشی به خود گرفته بود نمی شد به طور مطلق گفت این موضوع ناشی از 
اقدامات مثبت و منفی یک بخش یا دستگاه است و یک بعدی به آن نگاه کرد. در حال حاضر نیز همینطور است. اما قطعا برنامه های 
وزارت راه و شهرسازی در ایجاد ثبات بازار مسکن در ماه های اخیر تاثیرگذار بوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در 
حال حاضر بیش از ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی به مرحله اجرا رسیده است گفت: طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه های خالی و 
اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام شد تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است. اما تاکید می کنم که نمی توان از این موارد 
به عنوان عوامل اصلی کاهش قیمت ها نام برد. وی در پاسخ به این سوال که با وجود تعیین سقف ۲۰ 
درصدی برای اجاره بها در کالنشهرها به جز تهران، علت رشد ۳۶ درصدی نرخ اجاره در یک سال اخیر 
چه بوده است گفت: افزایش ۳۶ درصد مربوط به کل بازار اعم از قراردادهای جدید و تمدید است ولی 
آنچه که ستاد کرونا به عنوان سقف مجاز ۲۰ درصد تعیین کرده فقط مربوط به تمدید است. لذا این 

اختالف می تواند به این علت باشد که قراردادهای جدید با ارقام باال تنظیم شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

دلیلی بر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات نمی بینم

خبر

سرپرست بانک مرکزی رشــد اقتصادی در سال 99 را ۳.۶ 
درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را ۲.۵ درصد عنوان کرد.

به گزارش توسعه ایرانی ،اکبر کمیجانی در گفت  وگو با صدا 
و سیما اظهارداشت: از اردیبهشت 9۷ تاکنون، اقتصاد ایران در 
معرض سخت ترین تحریم های ظالمانه قرار داشته که در سال 

99 این تحریم ها به اوج خود رسیده است.
وی افزود: از فصل دوم ســال گذشته رشد اقتصادی مثبت 
شد و در فصل سوم و چهارم وضعیت بهبود شونده ای را به خوبی 

شاهد بودیم.
سرپرســت بانک مرکزی تصریح کرد: رشد تولید ناخالص 
داخلی قیمت های پایه، در فصل چهارم سال 99، به ۷.۷ درصد 
رسید که نشان می دهد نسبت به دو فصل قبلی، روند افزایشی 
داشته است بطوریکه در پایان سال 99 . تولید ناخالص داخلی 
)GDP( به ۳.۶ درصد می رسد. تولید ناخالص داخلی به قیمت 
پایه در فصل دوم ۳.۵ درصد، فصل سوم ۳ درصد و در فصل چهارم 

۳.۶ درصد بود. وی افزود: تولید ناخالص داخلی )GDP( بدون 
نفت در سال گذشته ۲.۵ درصد بوده که این وضعیت حاکی است 
در سه دوره، تولید ناخالص داخلی )با نفت و بدون نفت( اقتصاد 
ایران از حالت رکود خارج شده است و امیدواریم این روند بهبود 
یابد. کمیجانی بیان کرد: با توجه به اینکه بخش کشــاورزی با 

خشکسالی مواجه بود رشد کشاورزی به ۴.۵ درصد رسید.
وی ادامه داد: رشــد اقتصادی در گروه نفت در ســال 9۸ با 
منهای ۳۸.۷ درصد مواجه بود، اما در ســال 99 با ۱۱.۲ درصد 
رشد مواجه شد که در فصل چهارم همان سال، این رقم به ۳۵.۸ 

درصد افزایش یافت.
وی گفت: در گروه صنایع و معادن در سال 9۸ رشد اقتصادی 
۲.۳ درصد بود که در ســال 99 به ۷.۱ درصد رشد رسید که در 

فصل چهارم، این رقم به 9.9 درصد افزایش یافت.
کمیجانی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب ناشی از کرونا در 
بخش خدمات بوده است گفت: رشد این گروه در سال 9۸ منهای 

۲ دهم درصد بود؛ اگرچه در فصل های اول تا سوم یک تحوالتی 
ایجاد شد، اما در فصل چهارم با دو دهم درصد منفی مواجه شدیم 

و رشد گروه خدمات به صفر رسید.
وی ادامه داد: امیدوارم با اقدامات و حمایت هایی چون اعطای 
تسهیالت بانکی ۷۵ هزار میلیارد تومانی که تلفیقی از منابع بانک 

مرکزی و بانک هاست، رشد اقتصادی در این گروه اثرگذار باشد.
سرپرست بانک مرکزی بیان کرد: در بخش صنعت، شاخص 
تولید کارگاه های بزرگ صنعتی داریم که در سال 99 در هر ۴ 
بخش این عدد مثبت بوده و در فصل چهارم به رشد 9.۱ درصد 

رسید و رشد ساالنه به ۸.۷ درصد رسیده است.
وی افزود: از ۲۴ گروه صنعتی، ۲۰ گروه صنعتی از رشد مثبت 
برخوردار بودند در صورتی که در سال 9۸ از ۲۶گروه صنعتی، تنها 

۱۵ گروه از رشد مثبت برخوردار بوده اند
کمیجانی ادامه داد: رشد شاخص کارگاه های تولید صنعتی 
از ۶.۱ درصد در ســال 9۸. به ۸.۷ درصد رسیده است که نشان 
می دهد بخش صنعت با توجه به فشار ها که بر سر راه تولید بوده، 

به خوبی عبور کرده است.
سرپرست بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در بخش هزینه 
و مخارج اضافه کرد: مصرف خصوصی در اثر تورم ناشی از رشد 
نقدینگی و عدم همراهی کافی افزایش درآمد های خانوار با تورم، 

باعث تضعیف قدرت خرید شده بود رشد بخش مصرف در سال 
9۸ منهای ۷.۷ درصد بود، اما در سال 99 به منهای ۴ دهم درصد 
کاهش یافت. وی ادامه داد: همچنین طی سالیان اخیر در بخش 

هزینه ها، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی بوده است.
کمیجانی افزود: ایجاد ظرفیت های جدید و توانایی تولید در 
اقتصاد، نشان می دهد که در سال 9۸ از منهای ۵.9 درصد به ۲.۵ 
درصد در سال 99 رسیده که این امر بسیار نوید بخش و بیانگر این 
است که اقتصاد از ظرفیت های خالی خود در حال استفاده است.

سرپرســت بانک مرکزی ادامه داد: اقتصاد آرام آرام از رکود 
عمیق خارج شده و سه فصل متوالی رشد GDP و بخش های 

اقتصادی مثبت بوده است.

سرپرست بانک مرکزی:

رشد اقتصادی سال ۹۹ به ۳.۶ درصد رسید
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