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هزینه میلیاردی عجیب در شهرداری تهران
400 میلیون فقط برای طراحی 

لوگوی »تهران ۱400«!

برترین ها- بر اساس اسنادی که از سوی سایت 
برترین ها منتشر شده است: شهرداری برای طراحی 
لوگوی »تهران ۱400« بیش از400 میلیون تومان 

فاکتور زده و مبلغ را پرداخت کرده است.
در این گزارش تاکید شــده اســت: اگر از 400 
میلیون لوگــو بگذریم، هزینه هــای برندینگ و 
طراحی کانســپت تهران ۱400 هم نزدیک 400 
میلیون تومــان آب خورده اســت.هزینه طراحی 
دبیرخانه ۱30 میلیون، ارائه طرح تهران ۱400 در 
قالب های مختلف 240 میلیون و آماده سازی فریم 
اینستاگرامی مراسم ۵3 میلیون تومان شده است. 
جمع مبلغ این اقدامات به یک میلیارد و 660 میلیون 

تومان می رسد که در جدول قابل رویت است. 
    

 4 وزیر، همه کاره 
مدیریت برق شدند

اســحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور 
مصوبه هیئــت وزیران 
در خصــوص تفویــض 
اختیــارات هیئت دولت 
در مدیریت برق به کارگروهی متشکل از 4 وزیر نیرو، 
کشــور، صنعت، معدن و تجارت و نفت را به وزرای 
مربوطه ابالغ کرد. بر اساس این مصوبه، تا ۱2 مرداد 
ماه امسال همه مصوبات و تصمیمات این کارگروه 

4 نفره معادل تصمیمات هیئت وزیران خواهد بود.
    

 نرخ سود بین بانکی به کمتر 
از ۱۸ درصد رسید

توســعه ایرانی- 
آمارهــای بانک مرکزی 
نشــان می دهد نرخ سود 
در بازار بیــن بانکی که از 
ابتدای امسال روند نزولی 
آرامی داشته، برای اولین 
بار از کانال ۱۸ درصد سقوط و به رقم ۱۷.۹۵ درصد 
رسیده است. آخرین داده های آماری بانک مرکزی 
نشان می دهد که نرخ ســود در بازار بین بانکی که 
در هفته نخست امسال ۱۹.۹ درصد بود، در پایان 
فروردین ماه به عدد ۱۹.۸2 درصد رسید. روند نزولی 
نرخ ســود بازار بین بانکی در اردیبهشت ماه ادامه 

داشت و در پایان این ماه ۱۹.6 درصد شد.
    

ورود ۱۸۰۰مسافر ایرانی به مرز 
ارمنستان فقط در 4۸ ساعت

ایلنا- ســخنگوی 
گمرک ایــران گفت: در 
یک الی دو روز گذشــته 
۱۸00 ایرانی وارد مرز بین 
ایران و ارمنستان شدند. 
یکی از مسافران ایرانی در مرز ارمنستان در گفت وگو 
با ایلنا با بیان اینکه ازدحام مسافران در مرز بین ایران 
و ارمنستان بسیار افزایش یافته، گفت: آنقدر صف 
مسافران بر روی پل ورودی کشور ارمنستان طوالنی 
و ازدحام زیاد اســت که چند مسافر به دلیل گرما و 
انتظار برای انجام تست پی سی آر بیهوش شدند و 
از این رو ارمنستان چند دستگاه آمبوالنس در این 
نقطه مرزی مستقر کرده است. وی ادامه داد: مرز بر 
روی ایرانی ها بسته نشده اما روند پذیرش به دلیل 
افزایش تقاضا و روند تست پی سی آر ُکند شده است.

    
تلف شدن دام های مولد خوزستان 

به دلیل بی آبی
ایسنا- نماینده اهواز 
در مجلس شورای اسالمی 
گفــت: در حــال حاضر 
بسیاری از دام های مولد 
خوزستان به دلیل بی آبی 
در حال تلف شدن هستند. مجتبی یوسفی گفت: 
نیروگاه ها در هشت سال گذشته باید توسعه پیدا 
می کردند و وزارت نیرو باید بر اساس برنامه ششم، 
2۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه 
می کرد. فاز دوم نیروگاه رامین که سه سال تعطیل 
بود نیز باید 300 مگاوات برق به تولید کشور می افزود 

و نیروگاه های دیگر نیز باید اورهال می شدند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 طالبان به سرعت در حال پیشروی 
در افغانستان است و حاال سهم والیاتی 
که در تسلط دولت مرکزی مانده است 
کم و کمتر می شود و در عین حال بخش 
قابل توجهی از مناطق افغانســتان در 

شرایط درگیری داخلی است.
رضی حاجی آقامیری، عضو هیات 
نمایندگان اتــاق تهران هــم درباره 
سرنوشت بازار افغانســتان در صورت 
تســلط طالبان به »توســعه ایرانی« 
می گوید کــه فعال برای قضــاوت زود 
اســت و باید دید که آیا تسلط طالبان 
منجر به جنگ داخلی در این کشــور 

می شود یا نه؟ 
وی معتقد است: در صورتی که جنگ 
داخلی در افغانستان رخ دهد و ناامنی 
ایجاد شــود بازار ایران در افغانســتان 
ثبات خود را از دســت خواهد داد اما در 
صورت تسلط طالبان هم به نظر می رسد 
که دســت باالی تجارت این کشور به 
پاکستان برسد و این کشور بتواند سهم 
ایران را به نفع خود تغییر دهد. هرچند 

که مشخص نیســت در شرایط  قدرت 
گرفتن طالبان نگاه آنها بــه اقتصاد و 
تجارت با ایران چه خواهد بود؟ هرچند 
که در عالم تجارت نــگاه ایدئولوژیک 
چنــدان تعیین کننده نیســت و نیاز 
کشورها مشخص می کند که چه سمت 
و سویی در تجارت خود در پیش بگیرند.

طالبان به مرز ایران رسید
در این میان دو گمرک مرزی ایران 
و افغانستان یعنی دوغارون و ماهیرود 
روز پنجشنبه به دست طالبان سقوط 
کرد و تجارت ایران و افغانستان متوقف 
شد. دیروز اما مرز ماهیرود، بنا بر اعالم 
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک 
بازگشایی شد. وی تاکید کرده است: از 
صبح امروز، با آرام شــدن اوضاع در مرز 
ماهیرود - ابونصرفراهی، خروج کاال از 
مرز ماهیرود اســتان خراسان جنوبی 

برای تجار افغان از سر گرفته شد.
به گفتــه وی روند خــروج کاال به 
کندی انجام می شود و دلیل آن وجود 
کامیون های رها شده افغان ها در نقطه 
صفر مرزی در سمت افغانستان است. 
این موضوع در حالــی رخ می دهد که 

افغانستان یکی از بزرگترین بازارهای 
صادراتــی ایران اســت و این کشــور 
همســایه تقریبا 44 درصــد تجارت 
خارجی خود را با ایران انجام می دهد. 
حاال با تحوالت سریع سیاسی در کشور 
همسایه این پرسش مطرح می شود که 
سرنوشت بازار مهم افغانستان برای ایران 
چه می شود و در صورت تسلط طالبان 
ایران این بازار مهم را همچنان در اختیار 

خواهد داشت یا خیر؟

توقف تجارت ایران و افغانستان
روز پنجشــنبه ویدئوهایی منتشر 
شد مبنی بر اینکه طالبان تا مرز ایران 
و افغانستان پیشروی کرده اند. در این 
میان رصد نیوز فیلمی را منتشــر کرد 
که نیروهای طالبان را بر فراز ساختمان 
گمرک اسالم قلعه نشــان می داد که 
پرچم رسمی افغانســتان را به پایین 
می کشند. پس از آنکه مقامات رسمی 
افغانستان از بازپس گیری گمرک سخن 
گفتند، طالبان با انتشــار تصاویری بر 
حضورش در این منطقه صحه گذاشت.  
پس از این اتفاق  منابع خبری از جمله 
یورو نیوز سقوط دو گمرک مهم مرزی 
ایران و افغانســتان به دست طالبان را 
تایید کرد و نوشــت که گمرک اسالم 
قلعه افغانستان در مرز دوغارون  ایران 
به تصرف طالبان درآمده است. این منبع 
خبر خود را به نقل از رسانه های محلی 
استان هرات نوشت و توضیح داد گروه 
طالبان گمرک مرزی اسالم قلعه در مرز 
با جمهوری اسالمی ایران را تصرف کرد. 
حاال هر چند مرز ماهیرود بازگشایی 
شده است اما حتی سخنگوی گمرک 
نیز بر کنــدی روند تجــارت میان دو 
کشور صحه گذاشــته است. در همین 
زمینه سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ایران هم اعالم کرد که طالبان 
از چند روز قبل نسبت به سقوط این دو 
گمرک مهم مرزی با ایران هشدار داده 
بودند و راهداری نیز بــه کامیون های 
ایرانی اعالم کرده بود که از تردد در آن 
منطقه بپرهیزند و در صورت حضور در 
افغانستان به سرعت بار خود را تخلیه 
کرده و بــه ایران برگردنــد. همچنین 
گزارش ها حاکی از آن است که راهزنی 
ایران و طالبان برای برگشت شماری از 
کامیون های ایرانی که در افغانستان به 

سر می برند ادامه دارد.
ایران و افغانســتان ســه گمرک 
مشــترک مرزی دارند که هم اکنون 2 
گمرک مرزی در کنترل طالبان است 

و در واقع گمرکات مستقر در مرزهای 
خراسان به تصرف طالبان درآمده است 
وگمرک مســتقر در مرز سیســتان و 
بلوچستان هنوز ســقوط نکرده است 
اما با بروز این ناامنی فعال تجارت ایران و 

افغانستان متوقف شده است.
بازار افغانستان در هاله ابهام

حــدود ۹0 درصد کاالهــای بازار 
افغانستان از خارج از این کشور تامین 
می شــود که در این میان ایران سهم 
بسیار مهمی را ایفا می کند و تقریبا 44 
درصد واردات این کشور از ایران انجام 
می شــود. صادرات ایران به افغانستان 
سال گذشته و بنا به اعالم اتاق بازرگانی 
ایران به حدود 4 میلیارد دالر رســید. 
مهمترین رقیب ایران در بازار افغانستان 
پاکستان است که سهمی تقریبا برابر 
در تجارت با این کشــور داشته است و 
پس از آن سهم کوچکی نصیب هند و 

چین می شود.
حاال با تسلط طالبان به بخش های 
بزرگی از افغانستان سرنوشت این بازار 

بزرگ ایران در هاله ای از ابهام است.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون 
صادرات اتاق ایران درباره آینده تجارت 
با افغانستان به »توسعه ایرانی« توضیح 
می دهد که چشــم انداز رفتار طالبان 
در تجــارت با ایران چندان مشــخص 
نیســت اما توقف تجارت بــا ایران در 
گمرکات سقوط کرده به دست طالبان 

نگران کننده است.
او ادامه می دهد: فعال به نظر می رسد 
که طالبان هیچ پلن و برنامه مشخصی 
برای اقتصاد کشورشــان ندارند اما در 
صورتی که آنها بتوانند به افغانســتان 
حاکم بشــوند و ناامنــی را مهار کنند 
باید دید که ایران تا چه اندازه می تواند 
مذاکرات تجاری موفقی با آنها داشــته 
باشــد اما چیزی که واضح اســت این 
است که طالبان پیشبینی ناپذیر است 
و نگرانی جدی برای تجــارت ایران با 

افغانستان وجود دارد.

او دربــاره خروج ســرمایه گذاران 
افغانســتانی از کشورشــان و ورود 
ســرمایه به ایــران هــم می گوید که 
سرمایه گذاران افغانستانی در صورت 
خروج از کشورشان می توانند به بازارهای 
جذاب تر بروند و شرایط سرمایه گذاری 
در ایران برای ســرمایه داران ایرانی هم 
چندان جذاب نیست و به نظر نمی رسد 
که مسیر خروج سرمایه از این کشور به 

سمت ایران باشد.
پیش از این حســین ســلیمی، 
رییس اتــاق ایــران و افغانســتان 
نیز بــه خبرآنالین گفته بــود که با 
ناامنی فضای افغانستان روند خروج 
ســرمایه داران از این کشــور شدت 
گرفته و حتــی تقاضاهــای فراوانی 
برای ورود به ایران به منظور فعالیت 
اقتصادی از ســوی فعاالن اقتصادی 

افغانستان ارائه شده است . 
 به نظر می رسد پس از تحریم و کرونا، 
حاال طالبان، صادرات غیر نفتی ایران 
را در بزرگترین بــازار صادراتی ایران با 
خطری جدی مواجه کنند. باید دید تاثیر 

این اتفاق چقدر طوالنی خواهد بود .  

سایه سنگین طالبان بر تجارت ایران و افغانستان

نگرانی از سرنوشت بزرگترین بازار صادراتی کشور

حمیدرضا صالحی، عضو 
کمیسیون صادرات اتاق 

ایران درباره آینده تجارت 
با افغانستان به »توسعه 
ایرانی« توضیح می دهد 

که چشم انداز رفتار طالبان 
در تجارت با ایران چندان 
مشخص نیست اما توقف 

تجارت با ایران در گمرکات 
سقوط کرده به دست 

طالبان نگران کننده است

رضی آقامیری، عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران 
در گفت وگو با »توسعه 
ایرانی«:  در صورتی که 

جنگ داخلی در افغانستان 
رخ دهد و ناامنی ایجاد شود 

بازار ایران در افغانستان 
ثبات خود را از دست خواهد 

داد، اما در صورت تسلط 
طالبان هم به نظر می رسد 
که دست باالی تجارت این 
کشور به پاکستان برسد و 

این کشور بتواند سهم ایران 
را به نفع خود تغییر دهد

عضو ســندیکای تولیدکنندگان برق گفت: در هر هفته 
۱2۵میلیون کیلووات ســاعت خاموشــی رقم می خورد و 
2۵0میلیون دالر خســارت این خاموشی ها به اقتصاد کشور 
می شود؛ اگر این خاموشی برای دوماه ادامه یابد، حدود 2میلیارد 

دالر زیان اقتصادی به کشور وارد می کند.
به گزارش تســنیم، محمــد مالکی، عضو ســندیکای 
تولیدکنندگان برق در نشستی خبری اظهار داشت: در شرایط 
خاصی هستیم و خاموشی های نسبتاً وســیعی در چند روز 

گذشته در کشور داشته ایم.
وی افزود: خواهش ما این است که مسئولین چه در وزارت 
نیروی فعلی، چــه وزارت نیروی آینده و چــه دیگر نهادهای 
مسئول در بخش های اجرایی و نظارتی، قبول کنند که وضعیت 

خاموشی بسیار جدی است.
مالکی با بیان اینکه »تولیدکنندگان خصوصی برق انتظار 
بروز این خاموشی ها از ســال گذشته را داشتند«، گفت: سال 
گذشته با بارش بسیار خوبی که در کشــور رخ داد و استفاده 

حداکثری از نیروگاه های برق آبی دچار خاموشی ها نشدیم.
وی ادامه داد: خاموشی هایی که امسال اتفاق افتاد از حدود 
۱0 ســال پیش قابل پیش بینی بود و این که دوستان بگویند 
»امسال با شرایط غافلگیرکننده و غیرقابل پیش بینی مواجه 

شدیم« درست نیست.

عضو سندیکای تولیدکنندگان برق با ابراز اینکه »مسائلی 
چون تولید رمزارزها و گرمای هوا در مســئله خاموشــی ها 
تأثیرگذار است اما تأثیر آنها قابل توجه نیست«، گفت: مهمترین 
عامل بروز خاموشی ها این است که سرمایه گذاری هایی که باید 

در بخش تولید برق انجام می شد انجام نگرفت.
وی افزود: طی برنامه ششم توســعه می بایست 2۵ هزار 
مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در کشور محقق شود اما در 
عمل حدود ۱2 هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید در طول این 

برنامه داشتیم و حتی نیمی از برنامه نیز محقق نشد.
مالکی با اشاره به حضورش در مجموعه وزارت نیرو در سال 
۱3۷۸ گفت: در آن زمان مطالعاتی در خصوص آثار اقتصادی 

خاموشی برق انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که به ازای هر 
کیلووات ساعت خاموشــی، 2 دالر به اقتصاد کشور زیان وارد 
می شود، با فرض ثابت ماندن این رقم، اگر مقدار خاموشی ها 
را ۵000 مگاوات و به طور متوســط ۵ ساعت در روز و ۵ روز در 
هفته در نظر بگیریم، در هر هفته ۱2۵ میلیون کیلووات ساعت 
خاموشــی رقم می خورد و 2۵0 میلیون دالر خســارت این 
خاموشی ها به اقتصاد کشور وارد می شود؛ اگر این خاموشی 
برای دوماه ادامه یابد، حدود 2 میلیارد دالر زیان اقتصادی به 

کشور وارد می کند.
وی ادامه داد: در واقع ما هر ســال داریم 2 میلیارد دالر که 
معادل ســاخت 4000 مگاوات نیروگاه به اضافه شبکه های 
مورد احتیاج این ظرفیت است، یا به عبارتی به اندازه نیاز ساالنه 
توسعه کل صنعت برق، از بابت خاموشــی ها زیان اقتصادی 
می بینیم؛ کنار آن باید به آسیب های اجتماعی و حیثیتی که از 
آن، کشور لطمه خورده است نیز توجه کرد چرا که کشوری که 
صاحب انرژی است، دچار خاموشی شده است. عضو سندیکای 
تولیدکنندگان برق با بیان اینکه »از مسئولین خواهش می کنیم 
که موضوع خاموشی ها را جدی بگیرند«، گفت: به عنوان یک 
راهکار کوتاه مدت می توان از نیروگاه هایی که دســت سایر 
نهادها از جمله وزارت نفت و وزارت صنعت است استفاده کرد؛ 
همچنین به مجموع ظرفیت 600 مگاوات واحدهای دیزلی در 
نقاط مختلف کشور وجود دارد که می توان برای گذر از شرایط 
فعلی، این واحدها را فعال کرد. وی اضافه کرد: وزارت نیرو در 
ابتدای دولت به سراغ مدیریت تقاضا رفت و اعالم کرد که قبلی ها 

که روی مدیریت عرضه کار می کردند در اشــتباه بودند؛ اما 
مدیریت تقاضا چیزی نیست که قابل سنجش و ارزیابی باشد، 
یک مسئله برآوردی است و وقتی وزارت نیرو می گوید ۱0 هزار 
مگاوات مدیریت تقاضا صورت گرفته است، نمی توان این برآورد 

وزارت نیرو را مورد سنجش قرار داد.
مالکی با بیان اینکه »هرچه جلو برویم و در ســال آینده 
وضعیت خاموشی ها بدتر می شــود«، گفت: نقش مباحثی 
چون تولید رمزارز و درجه حرارت کم تر از آنی است که بخواهیم 
نقش آنها را در خاموشی ها در نظر بگیریم. وی ادامه داد: مسئله 
خاموشی ها آن قدر بزرگ اســت که یک نهاد و یا یک مسئول 
نمی تواند برای رفع آن اقدامی کند، باید تمامی ارکان کشور و از 
جمله مردم پای کار بیایند؛ باید قیمت برق تدریجاً اصالح  شود.

عضو سندیکای تولیدکنندگان برق تصریح کرد: متأسفانه 
در یکی دو سال پایانی دولت آقای خاتمی، در سال ۷۹ بود که 
قرار بود طبق تأکید قانون، 20 درصد به قیمت برق به صورت 
ساالنه اضافه شــود، که در ســال ۷۹ این افزایش قیمت تنها 
۱0 درصد اعمال شد و در سال بعد نیز با نظر دولت وقت، هیچ 
افزایش قیمتی صورت نگرفت و این روال در سال های بعد باقی 
ماند؛ در صورتی که تا قبل از این، ساالنه 20 درصد به تعرفه برق 
اضافه می شد. وی افزود: متأســفانه به دلیل نبود جذابیت در 
سرمایه گذاری و مشکالتی که سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در صنعت برق دارند، بسیاری از سرمایه گذاران بخش برق از این 
حوزه سرمایه خود را خارج کرده و در بخش های دیگر اقدام به 

سرمایه گذاری کرده اند.

زیان ۲میلیارددالری خاموشی ها به اقتصاد ایران در ۲ ماه

خبر

براســاس آخرین داده های آماری در بهار ۱400، میزان اجاره بها در کرمانشــاه 
۱0.۵ درصد بیشتر و سیستان و بلوچستان ۱۵.2 درصد کمتر از متوسط کشوری برای 

اجاره بها هزینه  کرده اند. 
به گزارش خبرآنالین، با توجه به اینکه مســکن یکی از بخش های مهم در بحث 
شاخص قیمت مصرف کننده است، مرکز آمار گزارش نرخ تورم اجاره بهای خانوارهای 

شهری در سراسر کشور را منتشر کرد.
براساس این گزارش در بهار ۱400، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی 
در مناطق شهری، به عدد 226 رسید که نسبت به فصل قبل  ۷.۷ درصد افزایش داشته 
است. در این فصل استان کردستان با ۸.۹ درصد بیشترین و استان لرستان با 0.6 درصد 

کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان های کشور داشته اند.
نرخ تورم اجاره بها در بهار ۱400 نســبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به 

نقطه(، 2۹.۱ درصد است که نسبت به فصل زمستان ۱3۹۹ )2۸.۹ درصد(، 0.2 واحد 
درصد افزایش نشان می دهد.

در این فصل بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه  با 3۹.6 درصد مربوط به اســتان 
کرمانشاه و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱3.۹ درصد مربوط به استان سیستان 
و بلوچستان است. به عبارتی در فصل بهار۱400 خانوارهای استان کرمانشاه به طور 
متوسط ۱0.۵ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و 
بلوچستان بطور متوسط ۱۵.2 واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره 

بها هزینه کرده اند.
نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱400 برابر 2۸.۸ درصد است. 
که استان همدان  با 3۸.3 درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان  با 

۱3.6 درصد کمترین نرخ تورم را داشته اند.
همچنین در فصل بهار ۱400متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی 

که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با 3۹.۸ درصد بوده است.

گران ترین و ارزان ترین شهرها برای مستاجران را بشناسید


