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 هزینه اشتراک تلفن ثابت 
در تهران ۴برابر می شود

در  تســنیم - 
راستای مصوبه مجمع 
عــادی فــوق العاده 
صاحبان سهام شرکت 
بــرات هزینــه  مخا
اشتراک تلفن ثابت از ماه آینده ۴برابر می شود. 
این حق اشتراک برای تهران ماهانه ۸هزارتومان 
است. چند روز گذشته مجمع عادی فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت مخابران با حضور حداکثر 
اعضا از جمله نمایندگان دولت،بورس و خصوصی 
سازی برگزار شــد. یکی از مصوبات این جلسه 
افزایش هزینه تلفن ثابت از ماه آینده بود.  افزایش 
حق اشــتراک مشــترکان خطوط تلفن ثابت« 
مهمترین مصوبه این مجمع بود. حق اشــتراک 
تلفن ثابت در شــهرها ماهانه ۲۰۰۰تومان، در 
مراکز شهرستان ها ماهانه ۲۵۰۰تومان، در مراکز 
استان ها به استثناء کالن شهرها ماهانه ۴۰۰۰ 
تومان، در کالن شهرها ماهانه ۵۰۰۰ تومان و در 
شــهر تهران ماهانه ۸۰۰۰ تومان، در این جلسه 

تعیین و مصوب شد.
    

 سهمیه بنزین وانت بارها 
کاهش یافت

توسعه ایرانی - 
مدیرعامل شرکت ملی 
پخــش فرآورده های 
نفتــی از کاهش ۵۰ 
لیتری ســهمیه پایه 
)لیتراژی( وانت بارها از امروز، اول تیرماه خبرداد. 
کرامت ویس کرمی با اشــاره به وضعیت سوخت 
وانت بارها گفت: تاکنون سیاســت بر این بوده 
اســت وانت بارهایی که در بخــش حمل ونقل 
عمومی فعالیت می کنند، ساماندهی شوند و بر 
پایه مشخصات شناسایی شده سهمیه این دسته 
از خودروها ترمیم شود، اما تعدادی از دارندگان 
وانت بارها هســتند کــه هنــوز در هیچ کدام از 
سامانه های وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( و سازمان حمل ونقل جاده ای 
ثبت نام نکرده اند و عمومــی بودن فعالیت آن ها 
محرز نشده است، از این رو سهمیه اعتباری این 

دسته از وانت بارها نیز افزایش نمی یابد.
    

شاخص کل بورس وارد کانال 
جدید شد

توسعه ایرانی- 
شــاخص کل بورس 
درحالــی دومین روز 
هفته را پشــت ســر 
گذاشــت که با رشد 
چشمگیر توانست وارد کانال جدید شود.  بورس 
هفته را با رشد چشــمگیر ۴1 هزار واحدی آغاز 
کرد و رشد آن ادامه داشته است به گونه ای که 
بازار ســرمایه در معامالت دیروز یکشنبه اول 
تیرماه توانست رکورد یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
واحدی را به ثبت برساند و شاخص کل رشدی 
۳۰ هزار و ۲۰۰ واحدی را تجربه کرد. شــاخص 
کل هم وزن با رشــد 1۹۷1 هزار واحدی به رقم 
۴11 هزار و ۲1۴ واحد رسید که هر دو شاخص 
چه شاخص کل و چه هم وزن برای نخستین بار 
در چنین جایگاهی قرار گرفتند. ارزش بازار در 
معامالت دیروز ۴ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان بود 
اما ارزش معامالت 1۴ هزار و ۵۶۹ میلیارد برآورد 
شده است. ضمن اینکه یک میلیون و ۶۷۴ هزار 

فقره معامله به ثبت رسید.
    

طال گران تر شد
 ورود سکه  به کانال
 ۸ میلیون تومانی

توسعه ایرانی-  
قیمت سکه و طال در 
بازار بار دیگر افزایش 
یافت. هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح 
جدید دیروز در بازار با افزایش 1۸۰ هزار تومانی 
روبه رو شــد؛ به طوری که با قیمت ۸ میلیون و 
1۸ هــزار تومان به فروش رفــت. همچنین هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۲۰۰هزار 
تومان و ســکه گرمــی 1۰ هزار تومان اســت. 
نیم سکه و ربع سکه اما کاهش ۲۰ هزار تومانی 
قیمت ها را تجربه کرد. نیم ســکه امروز در بازار 
۴میلیون تومان و ربع سکه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان بود. از سوی دیگر، هر گرم طالی 1۸عیار 
نیز در بازار ۷ هــزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت. 
هر گرم طالی 1۸عیار دیروز در بازار ۷۹۷ هزار 
و ۴۰۰ تومــان بود. هر مثقال طــال ۳ میلیون و 

۴۵۰هزار تومان قیمت داشت.

خبر اقتصادی
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درست در آخرین روزهای بهار ۹۹ 
و با آغاز تابستان، سرکشی دوباره دالر 
خبرســاز شده اســت. بهای هر قطعه 
اسکناس یک دالری در صرافی ها دیروز 
به 1۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسید و قیمت 
آن در بــازار آزاد از 1۹ هزار تومان عبور 
کرده اســت. این اتفاق در شرایطی رخ 
می دهد که عبدالناصر همتی، رئیس 
بانک مرکزی بارها گفته بود که افسار 
دالر را در دست دارد و قیمت آن حتی 
در بدترین شرایط اقتصادی مهار شده 

است. 
دالر اما بی توجه به وعده و وعید رئیس 
ســاختمان میرداماد جوالن می دهد 
و دوباره ســر زبان ها افتاده است. حاال 
به نظر می رســد که ذخایر ارزی کشور 
بیشتر از همیشه زیر فشــار است. کره 
جنوبی برای تسویه پول نفتی که از ایران 
خریده است، بدحسابی می کند. رقمی 
که گفته می شود بین ۷ تا ۹ میلیارد دالر 

است و از آن ســو اخبار داخلی حاکی از 
آن است که توافق هایی با بانک مرکزی 
عراق انجام شده تا پول صادرات برق، گاز 
و نفت ایران از بلوکه عراقی ها خارج شود 
و ایران بتواند در ازای آن کاالی اساسی 

وارد کند. 

این تحرکات و رایزنی ها برای برگشت 
دالرهای صادراتی نشــان می دهد که 
فشار تقاضا روی اســکناس امریکایی 
وجود دارد. از آن ســمت شورای حکام 
آژانس اتمی برای نخســتین بار پس از 
سال ۲۰1۲ تاکنون علیه ایران قطعنامه 
صادر و همین مساله انتظار روانی افزایش 

قیمت دالر را ایجاد کرده است. حاال بانک 
مرکزی به صادرکنندگان هشدار داده 
اســت که در صورت عدم بازگرداندن 
دالرهای صادراتی، منتظر رســانه ای 
شدن اســامی صادرکنندگان متخلف 

باشند. 
نمود ریزش ارزش پول در بازار ارز 

دالر که پرونده سال ۹۸ را با قیمت 1۵ 
هزارتومان بسته بود، زودتر از پیش بینی 
اقتصاددانان کانال 1۷ و حتی 1۸ هزار 
تومان را رد کرد. بسیاری از کارشناسان 
و فعاالن اقتصاد درست در آستانه سال 
نو به رسانه ها گفتند که ارز امریکایی در 
ســال ۹۹ صعودی خواهد بود. مسعود 
خوانســاری، رئیس اتــاق بازرگانی، 
صنایع و معادن تهران در نشست های 
پارلمــان بخش خصوصی، بــه اعداد 
درشت کسری بودجه در سال ۹۹ اشاره 
کرده و گفته بود که شاخص های کالن 
اقتصادی نشان می دهد که بهای دالر به 

1۷ تا 1۸ هزار تومان می رسد. خوانساری 
و دیگر کارشناسان اقتصاد نیمه دوم سال 
را برای جهش دالر پیش بینی کرده بودند 
که دولت بیشتر از همیشه درگیر کسری 

بودجه است.
با ایــن حــال ارز امریکایی فصل 
بهار را تمام نکرده  و زودتر چشــم انداز 
اقتصاددانان، کانال های جهش قیمت 

را یکی یکی پشت سر گذاشت. 
مجیدرضــا حریری، عضــو اتاق 
بازرگانی ایــران به »توســعه ایرانی« 
می گویــد کــه ذخایــر ارزی فشــار 

کم ســابقه ای را تجربــه می کنند و به 
همین دلیل است که قیمت دالر افزایش 

داشته است. 
او توضیــح می دهد کــه افزایش 
قیمــت دالر ناشــی از کاهش ارزش 
پول ملی است و این اتفاق را می توان 
در بازارهای موازی ارز احساس کرد. 
بازارهایی مثل طال، مســکن و حتی 
بورس کــه رشــد غیرمنطقی ارزش 
سهام شــرکت ها را تجربه می کند، 
همه و همه نشــان می دهد که ارزش 
پول ملی در حال کاهش است و همین 

اتفاق در بازار ارز تکرار می شود.
شرایط سخت و پیچیده مهار دالر 
میثم رادپور، کارشــناس بازارهای 
مالی جزئی تر به ماجــرا نگاه می کند و 
به »توسعه ایرانی« توضیح می دهد که 
تحریم باعث شده است که درآمدهای 
ارزی ایران کاهش قابل توجهی داشته 
باشــد. از آن ســمت قیمــت نفت در 
بازارهای جهانی سقوط کرده و همان 
صادرات محدود هم ارزآوری اش افت 

کرده است. 
بجز تحریم دولت امسال با بیماری 
عالم گیر کرونا مواجه شــده که نه تنها 
مصارف ارزی را باال برده که باعث تعطیلی 
طوالنی مدت مرزهــا و توقف صادرات 
غیرنفتی شده است. به عالوه اینکه کسب 
و کارها با شیوع کرونا به اختالل خورده اند 
و رکود اقتصادی تشدید شده. در نتیجه 
اقتصاد کوچکتر و ارزش پول ملی در حال 

ریزش است.
این کارشناس اقتصاد هم به مساله 
کاهش ذخایر ارزی ایران اشاره می کند 
و می گوید که دولت به شدت تقاضای 
مصــرف ارز را کنترل کرده اســت. از 
بخشنامه های متعدد ممنوعیت واردات 
گرفته تا افت شدید تقاضای سفرهای 
خارجی و حذف یارانه هــای ارزی و... 
همه و همه تقاضای مصرف ارز را کاهش 
داده اند. با این حال همچنان قیمت دالر 

صعودی است. 
اتفاقی که از نگاه رادپــور حاکی از 
کاهش قابل توجه ذخایر ارزی است و 
این شرایط پیچیده و معادله دشواری را 

پیش روی دولت قرار داده است. 
او البتــه از کاهش بهــره بانکی هم 
انتقاد می کند و می گوید در شرایطی که 
تورم باالی ۳۵ تا ۴۰ درصد است، بانک 
مرکزی نباید نرخ بهره بانکی را کاهش 

دهد زیرا این رفتار موجب خروج پول از 
بانک ها و ورود به بازارهای موازی از جمله 
ارز می شود و از طرف دیگر تقاضای وام از 
بانک ها را باال می برد و به خلق پول منجر 

می شود. 
دالر هیجانی شده است

در مقابل برخی کارشناسان دیگر 
وجود دارنــد که معتقدنــد افزایش 
قیمت دالر صرفا اتفاقی روانی است. 
کامران ندری، کارشــناس بانکی به 
»توســعه ایرانی« می گوید که دالر 
بعد از خبر صدور قطعنامه شــورای 
حکام آژانس اتمی علیه ایران درگیر 
هیجانات بازار شــده است. او توضیح 
می دهد که صادرات نسبت به شیوع 
موج اول کرونا تســهیل شده است و 
اتفاق خاصی در اقتصاد ایران آن هم 
دست کم در زمان فعلی رخ نداده که 

دالر افزایشی شود. 
این کارشــناس بانکی اعتقاد دارد 
که انتظارات تورمی مردم موجب رشد 
قیمت دالر شــده و بهای اســکناس 
امریکایی بــه زودی دوباره به کانال 1۸ 

هزار تومان برمی گردد. 
در مجموع اینکه وضعیت اقتصاد 
ایران در ســال ۹۹ ویژه است و بنا به 
گفته فرهاد دژپســند، وزیر اقتصاد 
امسال یکی از سخت ترین سال های 
معاصر برای اقتصاد اســت. اقتصادی 
که نه فقــط تحریم های ســنگین را 
تجربه می کنــد که با شــیوع کرونا 
مشــکالتی مضاعــف را بــر دوش 
می کشد. وزارت بهداشت در تازه ترین 
اخبار اعالم کــرده که مــوج دوباره 
شــیوع بیماری وضعیــت تعدادی 
از اســتان های ایــران را قرمز کرده و 
ممکن است کشــور تا یکسال درگیر 
کرونا باشد. این چشم انداز مبهمی که 
کووید 1۹ برای اقتصاد کشــور ایجاد 
کرده و نتیجه مبهم روابط سیاســی 
ایران با کشــورهای دیگــر وضعیت 
را برای تحلیل های دقیق تر دشــوار 

کرده است. 

پرسشی که کارشناسان در گفت وگو با »توسعه ایرانی« پاسخ دقیقی برای آن نیافتند:

سرکشی دالر تا کجا ادامه دارد؟

میثم رادپور: در شرایطی که 
تورم باالی 35 تا ۴0 درصد 
است، بانک مرکزی نباید 
نرخ بهره بانکی را کاهش 

دهد

کامران ندری: بهای 
اسکناس امریکایی به 

زودی دوباره به کانال 18 
هزار تومان برمی گردد

مجیدرضا حریری: ذخایر 
ارزی فشار کم سابقه ای را 
تجربه می کنند و به همین 
دلیل است که قیمت دالر 

افزایش داشته است

شستشو حاال به جزئی الینفک از سبک زندگی خانوار ایرانی 
تبدیل شده است اما همین شستشوها مشکالت متعددی را 

متوجه اقتصاد خانوار کرده است.
به گزارش خبرآنالین، هر چند سال هاست انتقادات فراوانی 
متوجه صنعت بسته بندی ایران است اما حاال با سبک زندگی 
جدید ناشی از شیوع کرونا این بحران خود را بیش از پیش نشان 
می دهد. بســته هایی که آب می روند و کاالهایی که آب می 
کشند. این وضعیت وضعیتی آشنا برای بسیاری از خانوارهای 
ایرانی است .  یکی از شــهروندان در سوپرمارکتی در خیابان 
مطهری ، درباره وضعیت تــازه می گفت:انتظار ندارید برخی 
کاالها با این وضعیت روبرو شــوند. مثال شخصا نمک خریدم 
اما وقتی داشتم بسته را می شستم نمک آب کشید و کل بسته 

خراب شد و از بین رفت.
 متصدی فروشگاه اما تاکید داشــت بهتر است با پنبه ای 
الکلی کاال ضدعفونی شود یا با اسپری الکل این اقدام صورت 
گیرد اما برخی مشتریان تاکید داشتند در این صورت ممکن 

است الکل صنعتی باشد و نفوذ آن به داخل بسته مواد غذایی 
مشکالتی را ایجاد کند .  این اما همه داستان نیست. بیسکویت، 
بستنی و خوراکی هایی از این دست با مشکالت متعددی روبرو 
هستند که سشتشوی آنها را تقریبا غیر ممکن می کند .  یکی از 
شهروندان در پاسخ به سئوال خبرآنالین در فروشگاه شهروند 
در خصوص تجربه اش در این زمینه گفت: من بارها با این مشکل 
روبرو شده ام . محصوالت بهداشتی مانند دستمال کاغذی و ... 
را با بسته بندی پالستیکی خریدم که قابل شستشو باشد اما آب 
به داخل بسته نفوذ کرد. وقتی آب نفوذ می کند، میکروب نفوذ 
نمی کند؟ در این شرایط کرونا این موضوع من را نگران می کند. 
از سوی دیگر این مشکل در بسته بندی مواد خوراکی نیز به وفور 
به چشم می خورد . اغلب بسته های ماکارونی در هنگام شستشو 
با نفوذ آب مواجه می شوند و از سوی دیگر بسته بیسکویت و ... نیز 
با این مشکل روبرو هستند.  یک مغازه دار در منطقه فردوسی اما 
در این خصوص گفت: من روزانه با درخواست متعددد مشتریان 
برای بازپس دادن کاالهایی که در جریان شستشو با نفوذ آب 

روبرو شده اند، مواجه می شــوم. از یک سو نمی دانم می توانم 
این ها را پس بگیرم یا نه و از سوی دیگر می بینم مشتری واقعا 
کاالی غیر قابل مصرفی را در اختیار دارد.  وی گفت: این روزها با 
شیوع کرونا مردم کمت رغبتی به خرید کاالی فله دارند و اغلب 
کاالی بسته بندی می خرند. به عنوان مثال تا قبل خرما در بسته 
بندی مقوایی مالوف خریدار داشت. بسته هایی مقوایی که خرما 
درون یک پالستیک وکیوم نشده در آنها چیده شده است اما این 
روزها خیلی از مردم این نوع بسته بندی را نمی خرند و می گویند 
خرما در ظروف پالستیکی وکیوم شده می خواهند .  وی گفت: 
ما این مشکالت را به شرکت های پخش و واحدهای تولیدی 

که از آنها کاال می خریم منتقل کرده ایم اما هنوز تغییری ایجاد 
نشده و همچنان با شکایت مشتریان از این بابت روبرو هستیم .

پول ها را آب می برد
 یک خانم خانه دار در منطقه میرداماد نیز درباره تجربه اش 
از رویارویی با این وضعیت گفت: برخی می گویند اسپری الکل 
بزن اما من در این شرایط اطمینان ندارم این الکل صنعتی نباشد 
و می ترسم با نفوذ در مواد خوراکی مشکل سالمتی ایجاد کند . 
وی تاکید کرد: من این مشکل را بیشتر در بسته بندی ماکارونی 
دیده ام، البته حبوباتی که با صورت بسته بندی خریداری کرده 
بودم نیز با این وضعیت روبرو شدند و دو بسته لپه با آب و کف 
قاطی و غیرقابل استفاده شدند.  وی تاکید کرد: جالب اینجاست 
که من این مشکل را با بستنی دارم اما پفک و چیپس اصال دچار 
این مشکل نمی شوند چون بخشی از بسته های انها کال با هوا پر 
می شوند.  متصدی یک فروشگاه زنجیره ای در منطقه سبالن 
نیز در خصوص وضعیت فعلی گفت: در ماه های اخیر فروش 
کاالهایی که بسته بندی فلزی یا شیشــه ای دارند با افزایش 
روبروست اما خیلی از مشتریان در مواجه به بسته بندی کاغذی 
و پالستیکی ، برای خرید ترجیح دارند و از مشکالت ناشی از 

نفوذ آب به داخل کاال می گویند . 

بسته بندی ها پول های خانوار ایرانی را آب می کنند 

خبر

معاون وزیر نیرو در امــور آب و آبفا گفت: در 
حال حاضر تعداد شــهرهای با تنش آبی در دوره 
خشکسالی به حدود 1۷۰ شهر رسیده که ۵۰ شهر 

آن پر تنش هستند.
به گزارش توســعه ایرانی، قاســم تقی زاده 
خامسی امروز در نشســتی خبری با بیان اینکه 
تعداد شهرهای با تنش آبی در دوره خشکسالی 
۵۴۷ شــهر بود، افزود: تعداد این شهرها اکنون 
کاهش یافته و حل مشکل شهرهای دارای تنش 
آبی بیشتر به خاطر فرسودگی شبکه آب است که 

حل این موضوع نیاز به سرمایه بسیار زیادی دارد.
وی درباره طرح های انتقال آب از دریای خزر 
گفت: همچنان منتظر اخذ مجوز محیط زیست 
هستیم و تا زمانی که در مورد این مسئله تصمیم 

گیری نشــود، این طرح وارد مرحله اجرا نخواهد 
شد. به گفته او،  برای تامین آب شرب تمام کشور 
از منابعی که در دسترس داریم استفاده خواهیم 
کرد اما باید استفاده از منابع در چارچوب قوانین 
باشد. یکی از این چارچوب ها اخذ مجوز از سازمان 
محیط زیست است. به همین دلیل تا زمانی که 
مجوز از سوی سازمان محیط زیست اخذ نشود، 
طرحی اجرا نخواهد شد. معاون وزیر نیرو افزود: در 
حال حاضر بیش از 1۰۰ سد در دست مطالعه قرار 
دارد که اگر محیط زیست برای این سدها مجوز 
ندهد اجرایی نخواهد شد. تقی زاده درباره اقدامات 
صورت گرفته برای تفکیک آب شرب از غیرشرب 
در کشور گفت: برای کشوری شبیه ما با توجه به 
میزان مصرف درست نیست که از آب تصفیه شده 

برای شست وشــو و مصارف دیگری غیر از شرب 
بهره گیری شود اما به دلیل اینکه تفکیک آب شرب 
از غیر شرب هزینه زیادی دارد، عمال این کار از نظر 
اقتصادی به صرفه نیست اما کار درستی است که 

می تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
انسداد 10 هزار چاه غیرمجاز

وی در پاسخ به ســوالی در خصوص اقدامات 
صورت گرفته برای انسداد چاه های کشاورزی در 
کشور گفت: 1۰ هزار چاه غیرمجاز مسدود شد و 
اکنون حدود ۳۲۰ هزار چاه غیرمجاز در کشــور 
وجود دارد که از این تعــداد ۳۰ هزار چاه مصرف 
چندانی ندارد و 11۶ هزار از این چاه ها عمق زیر ۲۰ 
متر دارد به همین دلیل باید سراغ چاه هایی برویم 

که بیش از اندازه مصرف آب می کنند. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران 
تا چند ســال وارد کننده آب خواهد شد تاکید 
کرد: با توجــه به منابع آبی موجود در کشــور و 
اقداماتی که برای مدیریت مصرف و افزایش بهره 
وری صورت می گیرد، ایران در سال های آینده 
وارد کننده آب نخواهد شــد. معاون وزیر نیرو 
تصریح کرد: در این بین الزم اســت تا بهره وری 
آب افزایش یابد و اگر ســالی به عنوان ترسالی 
شناخته می شود، اینگونه نباشد که مردم نسبت 
به مصرف آب توجه نداشــته باشند چرا که اگر 
مدیریت مصرف صورت نگیرد، ممکن اســت 
دچار مشکل شویم اما اگر یک اجماع در مدیریت 
مصرف صورت گیرد در ســال های آینده وارد 

کننده آب نخواهیم شد.
 افزایش همکاری ایران و افغانستان 

در صنعت آب
وی درباره تعامل با افغانستان و تخصیص 

آب هیرمند از این کشور اعالم کرد: هیاتی از 
افغانستان وارد ایران می شوند و بعد از ظهر با 
مسئوالن آبی این کشــور گفت وگو خواهیم 
داشــت. البته تا کنون نیز تصمیمات خوبی 
اتخاذ شــده، بطور مثال نقشــه برداری در 
کارهای مشترک زیســت محیطی تعریف 
شده اســت که امیدواریم نتیجه خوبی را به 

دنبال داشته باشد.
 مشکل آب غیزانیه تا شهریور 

برطرف می شود
وی اعتبار در نظر گرفته شــده برای حل 
مشکل آب این منطقه را 1۹۰ میلیارد تومان 
اعالم کرد و افزود: خطــوط قبلی آب در این 
منطقه فعال اســت اما ایــن منطقه به دلیل 
فرســوده بودن خطوط دچار مشــکل شد 
که تا تابستان مشــکل این منطقه برطرف 

خواهد شد.

معاون وزیر نیرو: ایران واردکننده آب نمی شود


