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مهلت برای مالکان خانه های خالی
گفت:  راه وشهرسازی  وزارت  ]ایلنا[معاون 
»با اتمام شناسایی واحدهای مسکونی خالی تا 
بیستم مرداد، سه ماه به مالکان مهلت عرضه 
این واحدها را می دهیم و اگر این کار را انجام 
ندهند، فهرست آنها را اعالم عمومی می کنیم.«

تلویزیونی  برنامه  در  محمودزاده  محمود 
اظهار داشت: »تأیید نهایی داده های سامانه 
امالک و اسکان کشور براساس خوداظهاری 
وزارت  یعنی  می شود؛  انجام  مالکان 
راه وشهرسازی کار شناسایی خانه های خالی را 
به  پیامک  صورت  به  را  آن  اطالعات  و  انجام 
مالکان این خانه ها ارسال می کند که اگر مالک 
اظهار کند واحد مسکونی مستأجر دارد، باید 
مدارک آن را ارایه کند، اما اگر مدارک ارایه نکند، یا 
تأیید کند خانه خالی است، آن واحد مسکونی 
او  می شود.«  معرفی  مالیاتی  امور  سازمان  به 
واحد  ۳۰۰ هزار  و  افزود:»هشت میلیون 
مسکونی شناسایی و اطالعات آنها آنالیز شده 
است و به  زودی پیامک آن برای مالکان ارسال 
می شود.« محمودزاده گفت: »با توجه به اینکه 
تولید  مسکونی  واحد  ۹۰۰ هزار  باید  ساالنه 
می شد، اما بخش خصوصی در سال های اخیر 
ساخته  سال  در   واحد  ۳۰۰ هزار  حدود  فقط 
واحدهای  »حدود ۳۵ درصد  افزود:  او  است.« 
خالی زیر ۱۰۰متر و بقیه باالی ۱۰۰متر هستند.« 
وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون 
شناسایی  اتمام  »با  گفت:  راه وشهرسازی 
مرداد،  بیستم  تا  خالی  مسکونی  واحدهای 
سه ماه به مالکان مهلت عرضه این واحدها را 
می دهیم و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست 

آنها را اعالم عمومی می کنیم.«

رشد صادرات گاز در دولت تدبیر و امید
]ایرنا[  صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه 
۴۰۰ میلیون  و  ۱۷ میلیارد  به   ۹۸ سال  درحالی  
مترمکعب رسید که این عدد در  سال ۹۲ حدود 
۹ میلیارد مترمکعب بوده که نشان دهنده رشد 

۹۳ درصدی در طول دولت تدبیر و امید است.
با آغاز جریان گاز ایران به عراق و تداوم صادرات 
به ترکیه،  صادرات گاز ایران که به گفته مدیرعامل 
وقت شرکت ملی گاز در  سال ۹۲، حدود ۹ میلیارد 
مترمکعب در روز بود، براساس بررسی های ایرنا به 
سال ۹۸  در   مترمکعب  و ۴۰۰ میلیون  ۱۷ میلیارد 
منتظر  »حسن  نیز  این  از  پیش  است.  رسیده 
تربتی«، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به 
و  توزیع  انتقال،  تولید،  جدید  رکوردهای  ثبت 
صادرات گاز در  سال ۹۸، از ثبت رکورد بی سابقه 
صادرات گاز طبیعی کشور در این  سال خبر داده و 
گفته بود که  سال گذشته، صادرات گاز ایران با ثبت 
جهشی ۲۶درصدی، حدود ۳.۶ میلیارد مترمکعب 
افزایش یافت. این آمار حکایت از آن دارد که ایران 
در  سال ۹۷، ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون مترمکعب 
صادرات گاز صادر کرده که با رشدی ۲۶ درصدی این 
۴۰۰ میلیون  و  ۱۷ میلیارد  به   ۹۸ در  سال  عدد 
۹۳ درصدی  افزایش  است.  رسیده  مترمکعب 
صادرات گاز در دولت تدبیر و امید درحالی محقق 
۶ میلیارد  ساالنه   ۹۲ در  سال  ایران  که  شده 
با  اما  از ترکمنستان وارد می کرد،  گاز  مترمکعب 
افزایش  و  پارس جنوبی  فازهای  از  بهره برداری 
ظرفیت شبکه گاز کشور،  ایران از واردات گاز بی نیاز 
شده و عالوه بر تأمین نیاز داخلی، تعهدات صادراتی 
خود را نیز به طور کامل انجام می دهد. درحال حاضر 
ظرفیت تولید گاز ایران یک میلیارد مترمکعب در 

روز است.
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جهانی  بازار های  در  طال  اونس  هر  گذشته  روز  ]شهروند[ 
رکورد ۲۰۰۰ دالر را پشت سر گذاشت، رکوردی جدید که در ادامه 
گذشته  هفته های  و  روز ها  طی  گران بها  فلز  این  رکوردشکنی 
جهانی  طالی  جدید  توجه  قابل  رکوردشکنی  می گیرد.  شکل 
درحالی رقم می خورد که شنبه چهارم مرداد ماه این فلز گران بها 
بار در  آخرین  را شکست که  با ثبت قیمت ۱۹۰۲ دالری رکوردی 
رکوردشکنی ها  این  بود.  رسیده  ثبت  به  سال۲۰۱۱  سپتامبر  
درحالی است که به گمان کارشناسان و بنابر نشانه های موجود 
که مهم ترین این نشانه ها را می توان ادامه تأثیرات جهان گیری 
خ بهره در آمریکا و در پی آن کاهش  بیماری کووید-۱۹، کاهش نر
ارزش جهانی دالر و همچنین باال گرفتن جنگ تجاری آمریکا و 
چین به عنوان اقتصاد های اول و دوم دنیا دانست، روند افزایشی 

این فلز گران بها ادامه خواهد داشت.

دالیل اقبال ها به طال و چرایی رکوردزنی ها 
در حالی این فلز زرد رکورد جدید ۲هزار دالری را به ثبت رسانده 
این  درباره  گزارشی  در  آمریکا  سی ان بی سی  شبکه  که  است 
آمریکا  طالی  اونس  هر  قیمت  جمعه  »روز  گفت:  رکوردشکنی 
درحالی از رقم بسیار با اهمیت ۲۰۰۰ دالر فراتر رفت که تداوم افت 
ارزش دالر و نگرانی های ناشی از بحران کرونا قیمت این فلز زرد را 

تقویت کرده است.«
هنگامی که در اوایل  سال جاری میالدی جهان با همه گیری 
یک بیماری جدید و بسیار خطرناک مواجه شد، دولت ها تالش 
آن بکاهند و برای مهار این تبعات  از اثرات اقتصادی  کردند تا 
را  اقتصاد  از  توجهی  قابل  بخش های  گرفتند  تصمیم  عمدتا  
تعطیل کنند. اما پس از مدتی و همزمان با کاهش شدت این 
دستور  در  را  اقتصاد  بازگشایی  کشورها  از  تعدادی  همه گیری، 
کار خود قرار دادند و همزمان برنامه های بزرگ مالی و پولی را برای 

جبران خسارت های حاصل از این همه گیری آغاز کردند.
دولت آمریکا یکی از اولین دولت هایی بود که بسته های بزرگ 
حمایتی برای اقتصاد خود در نظر گرفت و در ادامه این مسیر 
ازجمله  حمایتی  ابزارهای  انواع  از  نیز  کشور  این  مرکزی  بانک 
خ های بهره استفاده کرد تا جایی که این نهاد چندی  کاستن از نر
خ های بهره را به نزدیکی صفر رساند و آن طور که جروم  پیش نر
خ ها باال برده  پاول، رئیس این نهاد گفت تا پایان  سال ۲۰۲۲ نر
نخواهد شد. یکی از نتایج این سیاست حمایتی، کاهش ارزش 
دالر بود که سرمایه گذاران را به سمت خرید طال سوق داده است. 
همچنین نکته دیگری که درباره رشد قیمت فلز زرد باید به 
آن توجه کرد، تردیدها درباره مهار شدن ویروس کروناست. این 
روزها هرچند تالش برای یافتن واکسن این بیماری منحوس در 
اقصی نقاط جهان ادامه دارد، اما بسیاری از کشور های دنیا درگیر 

موج دوم این بیماری شده اند.
این همه درحالی است که در ماه های اخیر سیاست گذاران در 
اکثر اقتصادهای بزرگ اقدامات مختلفی برای حمایت از اقتصاد و 
جبران زیان های حاصل از بحران کرونا انجام داده اند و یک نتیجه 
این اقدامات، کاهش بازدهی اوراق قرضه دولتی و در برخی موارد 
خ بازدهی بوده که بر  خ تورم را در نظر بگیریم، منفی شدن نر اگر نر

جذابیت طال افزوده است.
درباره چرایی روند افزایشی اونس جهانی طال مدیر معامالت 
ندارد  وجود  »شکی  گفت:  هراوس  سرمایه گذاری  صندوق  در 
اصلی  عامل  یک  سرمایه گذاران  سوی  از  جهانی  تقاضای  که 
صندوق  مدیر  همچنین  طالست.«  قیمت  رفتن  باال  برای 
سرمایه گذاری اسپریت در آمریکا نیز در این باره گفت: »تحوالت 
اخیر در بازارهای مالی سبب شده طال باالخره مورد توجه تعداد 
زیادی از سرمایه گذاران قرار گیرد. آنها مایل هستند در آن حوزه 

ح می شود  سرمایه گذاری کنند.« همه این دالیل در شرایطی مطر
که به تازگی شورای جهانی طال اعالم کرده است که در ماه جاری 
با  صندوق های  در  دالر  ۷ میلیارد   /۴ سرمایه گذاران  میالدی 

پشتوانه طال سرمایه گذاری کرده اند.

پیش بینی ادامه روند افزایشی
پیش بینی ها از چشم انداز بازار طال گوناگون است، اما روزنامه 
فایننشال تایمز در میانه هفته گذشته طی تحلیلی در این باره به 
امن بودن خرید طال و اقبالی که از این زاویه به این فلز گران بها 
شکل گرفته است، اشاره کرد و نوشت: »روند افزایش قیمت طال 
در ماه های اخیر ادامه داشت، اما به نظر می رسد به تازگی علل 
جدیدی برای مثبت شدن عملکرد بازار پدید آمده و بر همین 
مبناست که بسیاری از تحلیلگران معتقدند رشد قیمت ها ادامه 

پیدا خواهد کرد.«
امن  حوزه  سرمایه گذاران  دید  از  که  فلزی  طال،  قیمت   
است،  ارزش  ذخیره  و  بحرانی  دوران های  در  سرمایه گذاری 
سال جاری میالدی تا روز دوشنبه )ششم مرداد( حدود ۲۵ درصد 
برای  بازارها  بهترین  از  یکی  به  طال  یعنی  این  و  یافت  افزایش 

سرمایه گذاری تبدیل شده است.
نیز خبرگزاری  گذشته  که پنجشنبه  این همه درحالی است 
نوشت:    تحلیلی  در  طال  جهانی  اونس  جهش  درباره  رویترز 
رزرو  فدرال  آنکه  از  پس  طال  قیمت  مرداد(  »پنجشنبه)نهم 
آمریکا برای حمایت از اقتصاد کرونازده آمریکا قول مساعد داد، 
در  فلز  این  که  معتقدند  تحلیلگران  درحالی که  کاهش یافت. 
برخورد  دالر  ۲ هزار  مقاومت  به  روانشناسی  نظر  از  کوتاه مدت 
طال  فلزات  کوتاه  مدت  در  معتقدند  تحلیلگران  کرد.  خواهد 
افزایش بیش از ۱۹۸۰ دالر داشته باشد و به سمت ۲ هزار دالر 

برود. 

روز گذشته قیمت طال پس از اینکه فدرال رزرو متعهد شد 
خ بهره  خ بهره را در محدوده صفر نگه دارد، افزایش یافت. نر نر
شدت  به  را  شمش  نگهداری  فرصت  هزینه  معموال  پایین 
کاهش می دهد. قیمت طال که در  سال جاری ۲۸ درصد افزایش 
که  این حمایت به خاطر دالر ضعیف بوده  یافته، عامل اصلی 
البته وخامت اوضاع به دلیل همه گیری ویروس کرونا هم به این 

مسأله کمک کرده است.
بانک  در  گران بها  فلزات  بازار  تحلیلگر  یک  دیگر  سوی  از 
یو بی اس می گوید: »انتظار می رود طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده قیمت طال 
به سمت دو هزار دالر در هر اونس حرکت کند، زیرا سرمایه گذاران 
خ های  مایلند از سبد دارایی خود در برابر کاهش بیش از پیش نر
از  واقعی بهره حفاظت کنند.« اما به باور او گزارش های مثبت 
آینده از رشد شدید قیمت  شاخص های اقتصادی در ماه های 
طال جلوگیری خواهد کرد. این به آن معناست که اگر وضع اقتصاد 
جهان تحت تأثیر تداوم بحران کرونا بهبود پیدا نکند، زمینه برای 

افزایش قابل مالحظه قیمت طال فراهم است.
ج  مخار به  باید  که  می شود  ارایه  شرایطی  در  تحلیل ها  این 
گسترده ارزی رو به افزایش بانک های مرکزی در جهان برای تزریق 
نقدینگی به اقتصاد خود توجه کرد، موضوعی که نشان دهنده آن 
است که راهکار چاپ پول برای کنترل اوضاع هنوز در دستور کار 
بسیاری از بانک های مرکزی قرار دارد و اگرچه کارشناسان بسیاری 
آن را ناصحیح ارزیابی می کنند، اما در شرایط فعلی اقتصاد جهانی 

به نظر این نهادهای مالی از آن گریزی ندارند. 
بر همین مبنا به نظر می رسد که طال در سه ماه آینده، ۶ ماه و 
آینده نسبت به اکنون افزایش قیمت بیشتری  حتی یک سال 
داشته باشد تا جایی که برخی افزایش قیمت این فلز گرانبها را تا 
پایان  سال حتی تا سطح ۲۲۰۰ و حتی ۲۳۰۰ دالر در هر اونس هم 

پیش بینی کرده اند. 

 طالی جهانی روز گذشته رکورد 2000دالری برای هر اونس را به ثبت رساند

صعود فلز  زرد 

رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان گفت: »در سال آبی جاری 
حق آبه رودخانه هیرمند را دریافت می کنیم و در شرایط خوبی به سر می بریم.«

به گزارش ایلنا و به نقل از صداوسیما؛ رضا اردکانیان با اشاره به مسئولیت وزارت نیرو به عنوان 
مسئول کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان گفت: »به اعتقاد من زمینه خوبی 

برای توسعه همکاری ها بین ایران و افغانستان وجود دارد.«
وزیر نیرو گفت: »در آینده نزدیک دو نمایشگاه در زمینه فعالیت های تجاری، بازرگانی و صنعتی را برپا 
خواهیم کرد و کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی را در افغانستان برگزارمی کنیم.«اردکانیان 
افزود: »در زمینه برق همکاری ها را با افغانستان توسعه خواهیم داد و زمینه بسیار خوبی برای 

توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور وجود دارد.«
وزیر نیرو درباره حق آبه ایران از رودخانه هیرمند هم گفت: »در چارچوب معاهده سال ۱۳۵۱ بین 
ایران و افغانستان عمل می کنیم که در آن معاهده سازوکاری تحت عنوان تشکیل هیأت کمیساریای 
هیرمند پیش بینی شده است که از هر دو طرف یعنی از جمهوری اسالمی ایران و افغانستان در آن 

عضو هستند.«
و  بوده  معاهده  اجرای  بر  نظارت  هیرمند،  کمیساریای  وظایف  جمله  »از  گفت:  اردکانیان 

خوشبختانه با توجه به فضای خوب همکاری، این بخش از معاهده فعال است.«
او افزود: »جلسات کمیساریای هیرمند به صورت مرتب در تهران و کابل برگزار می شود.«وزیر نیرو 
همچنین گفت: »اقدامات خوبی هم برای پایش اجرای معاهده هیرمند در حال انجام است و سفر 

اخیر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ایران هم تأکیدی بر این موضوع در گفت وگوهای دو 
جانبه بود.«اردکانیان تصریح کرد: »در سال آبی فعلی هم طبیعتا آن میزان از حق آبه رودخانه هیرمند را 

دریافت می کنیم و در شرایط خوبی به سر می بریم.«
او درباره احداث سد جدید در مسیر رودخانه هیرمند تصریح کرد: »به طور طبیعی هر نوع سازه 
آبی که در مسیر این رودخانه احداث شود، نباید بر قرارداد ایران و افغانستان در زمینه هیرمند تأثیر 
بگذارد و ما امیدوار هستیم این مسأله مورد توجه همکاران مان در افغانستان هم باشد.«وزیر نیرو 
افزود: »قرارداد بین ایران و افغانستان درباره بهره برداری از رودخانه هیرمند یک قرارداد رسمی و تأیید 

شده دو کشور بوده که برای هر دو طرف قابل احترام است.«
اردکانیان درباره رودخانه هریرود هم گفت: »این رودخانه، یک رودخانه مرزی است و در انتها، 

ایران و ترکمنستان از این رودخانه فصلی بهره مند هستند.«
او افزود: »رودخانه هریرود، رودی است که در ماه هایی از سال پرآب می شود و ما سد دوستی را 

روی این رودخانه احداث کردیم.«
اردکانیان در ادامه با اشاره به اینکه مذاکرات با مقامات افغانستان درباره هریرود در جریان است، 
گفت: »وزارت امور خارجه در قالب سند همکاری های جامع و بلندمدت دو کشور بحثی را به این امر 
اختصاص داده است.«وزیر نیرو افزود: »پیشرفت های خوبی در مذاکرات برای استفاده از رودخانه 
هریرود بین ایران و افغانستان انجام شده است که امیدواریم در آینده نزدیک این سند جامع به طور 

رسمی به امضا برسد.«

یافــت می کنیم حق آبــه هیرمند را در
نیرو: وزیر

3
ماه

 :  روزنامه فایننشال تایمز
»روند افزایش قیمت طال در 
ماه های اخیر ادامه داشت، 

اما به نظر می رسد به تازگی 
علل جدیدی برای مثبت 
شدن عملکرد بازار پدید 

آمده و بر همین مبناست 
که بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند رشد قیمت ها 

ادامه پیدا خواهد کرد.«

Gettyimages


