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احتمال تعريف پول واحد در شانگهاي 

ي�ك كارش�ناس اقتص�ادي با اش�اره ب�ه احتم�ال تعري�ف پول 
واح�د بي�ن كش�ورهاي عض�و پيم�ان ش�انگهاي، ب�ه برخ�ي 
مزيت ه�اي عضوي�ت كش�ورمان در اي�ن پيم�ان پرداخ�ت. 
به گزارش تس��نيم، ساس��ان شاه ويس��ي معتقد اس��ت: در بخشي از 
صحبت هايي كه سران كشورهاي عضو پيمان شانگهای مطرح مي كردند 
چه آن فرمايشي كه آيت اهلل رئيسي مطرح كردند و چه صحبت هايي كه 
پوتين و ديگران مطرح كردند عمدتاً اين ظرفيت را مي رساند كه آن نگاه 
يكجانبه گرايانه كه از يك طرف با ي��ك رويكرد قلدري و به عبارتي وارد 
شدن به جنگ هاي نرم از جمله جنگ تجاري و جنگ اقتصادي بتواند 
ظرفيت هاي كشورهاي هدف را دچار چالش بكند يكي از اهداف اين گونه 
همكاري هاي بين المللي و منطقه اي اس��ت كه س��عي مي كند آنها را 
خنثي كند. وي افزود: به تعبير منطقي تر اگر ما امروز دچار چالش انرژي 
هستيم بر اساس تحريم ها، اگر دچار چالش روابط بانكي و پولي هستيم 
به خاطر مواردي مثل يوترن و تحريم هاي آن اس��ت. اگ��ر ما در حوزه 
سرمايه گذاري ها دچار چالش هس��تيم، يعني يك كشوري مي خواهد 
بيايد اينجا در ايران س��رمايه گذاري بكند يا به عكس ما مي خواهيم در 
يك كشور ديگري يك ظرفيتي بگذاريم و اينها دچار تخاصمات اياالت 
متحده امريكا به شكل يكجانبه گرايانه است، چنين همكاري هايي در نوع 
خودش مي تواند پيمان هاي اقتصادي دو يا چند جانبه را به وجود بياورد 

كه براي عبور از تحريم هاي اشاره شده نقشي بسزا دارد. 
شاه ويس��ي گفت: كش��ورهاي عضو اين پيمان نزدي��ك به 35 درصد 
خشكي هاي جهان را در اختيار دارند، دو قدرت بزرگ شوراي امنيت را 
دارند، سه كشور قدرتمند گروه بريكس را در اختيار دارند كه در داخل 
خودشان اندام واره هاي بزرگ با رويكرد اقتصادي تعريف كرده اند، در آن 
پيمان گمركي و ظرفيت هاي تجاري و ظرفيت هاي بانكي است، روابط 
پولي را تعريف كرده اند و دارند مي روند به س��مت اينكه يك پول واحد 
را تعريف كنند، همه اينها را وقتي كنار هم مي گذاريم، نشان مي دهد 

ظرفيت بسيار بزرگي براي كشور ايجاد شده است. 
وي اضافه كرد: ما از اين ظرفيت ها كمي غفل��ت يا معطل كرده ايم يا 
فقط نگاه مان را به يك نقطه معطوف كرده اي��م و از باقي ابزارهايي كه 
در حوزه ديپلماس��ي به خصوص ديپلماس��ي اقتصادي به شكل فعال 

مي شد، بهره نبرده ايم. 

علت گراني ميوه چيست؟
ناي�ب رئي�س اتحادي�ه باغ�داران ته�ران گف�ت: گران�ي 
تولي�د  هزينه ه�اي  افزاي�ش  و  كش�اورزي  نهاده ه�اي 
اس�ت.  ش�ده  مي�وه  ب�ازار  در  نوس�اناتي  ايج�اد  باع�ث 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبي شادلو نايب رئيس اتحاديه 
باغداران تهران با اشاره به داليل گراني ميوه در بازار اظهار كرد: با توجه 
به تورم باال و گراني نهاده هاي كشاورزي نسبت به سال قبل، بازار ميوه 

دچار نوساناتي شده است. 
او با اشاره به داليل گراني قيمت عمده فروشي تا مراكز استان ها افزود: 
كيفيت كاال يكي از داليل تفاوت قيمت از عمده فروشي تا خرده فروشي 
اس��ت، اما در برخي مواقع قيمت تمام ش��ده كاال در قبال جمع آوري، 
بس��ته بندي، هرس، سم پاش��ي، آبياري و ادوات كش��اورزي جبران 
نمي شود.  ش��ادلو ادامه داد: نگاه به توليد داخل بايد به معناي واقعي 
قيمت تمام شده كاال باشد تا توليدكننده در فروش متحمل زيان نشود. 
به عنوان مثال در سال زراعي1400-1399، پس از اعتراض هاي مكرر 
گندم كاران به نرخ خريد گندم كه جوابگوي هزينه توليد نيست، دولت 
قيمت خريد را به 5 هزار تومان اصالح كرد، در حالي كه واردات هر كيلو 

گندم خارجي 10 هزار تومان تمام مي شود. 
او در واكنش به هزينه باالي حمل و نقل بي��ان كرد: هزينه حمل 
و نقل براي ارسال بار متفاوت اس��ت، اما به دليل فساد پذير بودن 
محصوالت كشاورزي، توليد كننده چاره  اي ندارد. شادلو ضعف در 
نظارت ها را علت اصلي سودجويي دالل و واسطه دانست و گفت: با 
توجه به عدم مديريت و ضعف دستگاه هاي نظارتي، عوامل واسطه 
و دالل منجر به آشفتگي بازار شدند. نايب رئيس اتحاديه باغداران 
تهران ادامه داد: اگر تورم را در قيمت تمام ش��ده لحاظ كنيم، نرخ 
ميوه باالتر از قيمت فعل��ي خواهد بود، در حالي ك��ه قيمت اكثر 

ميوه ها نسبت به سال گذشته پايين  تر است. 
اين مقام مسئول در پايان از افزايش دو تا سه برابري هزينه تمام 
ش��ده توليد خبر داد و گفت: گرچه عرضه و تقاضا تعيين كننده 
قيمت ميوه در بازار است، اما عدم مديريت توليد، مديريت بازار و 
الگوي كشت موجب شده بازار تحت تأثير مكانيزم عرضه و تقاضا 
قرار گيرد كه در نهاي��ت بي توجهي به الگوي كش��ت و عرضه بر 
مبناي عرضه و تقاضا كار را به جايي رسانده كه همه كشاورزان به 

يك باره گوجه فرنگي و سيب زميني مي كارند. 

واكنش اوراق به افزايش سقف وام مسكن
ت�ا  مس�كن  خري�د  تس�هيالت  س�قف  افزاي�ش  پ�ي  در 
4۸۰ ميلي�ون توم�ان، هم�ه نمادهاي اوراق تس�هيالت مس�كن 
در معامالت ديروز به س�قف ۵ درصدي دامنه نوس�ان رس�يدند. 
به گزارش مهر، وام متقاضيان دريافت تس��هيالت انفرادي مس��كن 
در تهران از 100 ب��ه ۲00 و زوجين از ۲00 ب��ه 400 ميليون تومان 
افزايش يافت. همچنين سقف وام مسكن از حل اوراق تسهيالت براي 
متقاضيان فردي شهرهاي باالي ۲00 هزار نفر از ۸0 به 1۶0 و زوجين 
از 1۶0 به 3۲0 ميليون تومان رس��يد. سقف تس��هيالت مذكور براي 
متقاضيان فردي ساكن ساير ش��هرها از ۶0 به 1۲0 و زوجين از 1۲0 
به ۲40 ميليون تومان رشد كرده اس��ت. وام جعاله تعميرات مسكن 
نيز كه همراه با وام خريد پرداخت مي شود، از 40 به ۸0 ميليون تومان 
رس��يده كه امكان دريافت تسهيالت خريد مس��كن از سوي زوجين 
تهراني تا 4۸0 ميليون تومان را فراهم كرده اس��ت، با اين حال بخش 
زيادي از متقاضيان دريافت اين تسهيالت هنوز دست نگه داشته اند 
تا از وضعيت پرونده خود مطلع ش��وند س��پس اقدام به خريد اوراق 
تسهيالت كنند، اين بالتكليفي سبب شد تعداد معامالت اين اوراق 
و برگه هاي به فروش رس��يده در معامالت ديروز به ش��دت كاهش 
يابد. به گفته كارشناسان، از ديگر علل عدم اس��تقبال از وام مسكن 
4۸0 ميليون توماني، پايين بودن قدرت خريد آن نس��بت به هزينه 
تمام ش��ده يك واحد 50 متري در تهران و نيز باال بودن مبلغ اقساط 
ماهانه آن است. قيمت اوراق تسهيالت مس��كن در معامالت ديروز 
تقريباً در همه نمادهاي زيرمجموعه نماد تس��ه با سد محكم »سقف 
دامنه نوسان 5 درصدي« مواجه شدند و رشد ۲ تا 3/5هزار توماني را 
تجربه كردند. در حال حاضر بازه قيمتي اوراق تسهيالت مسكن ۶۲ 

تا ۶3 هزار و 500 تومان است. 
به جز سه نماد تس��ه 000۲، تسه 0003 و تس��ه 0005 )اوراق مسكن 
ارديبهشت، خرداد و مرداد امسال( كه به ترتيب 1۲، 13 و 3۲ هزار برگه 

فروش داشتند، در ساير نمادها، فروش اوراق كمتر از هزار برگه بود. 
براي دريافت وام مس��كن انف��رادي در تهران )۲۸0 ميلي��ون تومان( 
متقاضيان بايد 5۶0 برگه خريداري كنند كه با احتساب هر برگه ۶3  هزار 
تومان، 35 ميليون و ۲۸0 هزار تومان بايد بپردازند. همچنين زوجين 
تهراني كه قصد دريافت وام 4۸0 ميليون توماني را دارند بايد 9۶0 برگه 
تسهيالت مسكن خريداري كنند كه با احتساب هر برگه ۶3 هزار تومان، 

۶0 ميليون و 4۸0 هزار تومان هزينه اين وام خواهد بود.

در حالي كه يك�ي از برنامه ه�اي ويژه دولت 
س�يزدهم، توس�عه برنامه هاي پتروپااليشي 
اس�ت، خبرگ�زاري رويت�رز در گزارش�ي 
مفصل از ص�ادرات بنزين به عن�وان الگويي 
ب�راي شكس�ت تحريم ها ي�اد كرده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، در ط��ول چهار دهه ای كه 
از پيروزي انقالب اس��المي ايران گذشته است، 
امريكايي ها و غ��رب برنامه هاي وي��ژه اي براي 
محدودس��ازي درآمدهاي اقتصادي جمهوري 
اسالمي ايران اجرايي كردند. تحريم هاي غربي، 
يك هدف مشخص را پيگيري مي كرد كه چيزي 

جز فروپاشي اقتصادي ايران نبود. 
بهترين نقطه براي تحقق اي��ن هدف، كاهش 
درآمدهاي نفتي به عنوان اصلي ترين بخش از 
اقتصاد كش��ور بود كه البته در پاره اي از اوقات 
به دليل ني��از بازارهاي جهاني ب��ه نفت ايران 
از فش��ار تحريم ها كاس��ته ش��د، اما به محض 
آنكه توليد جهاني نفت افزاي��ش يافت، دوباره 
تحريم ها جدي تر ش��د، آن هم ب��ه بهانه هاي 

مختلف و واهي. 
در سال ۲01۸ كه ترامپ تصميم گرفت از برجام 
خارج شود، بسياري پيش بيني مي كردند اوضاع 
اقتصادي ايران به فروپاشي كامل برسد. گرچه 

اين تحريم ها، فشارهاي بس��ياري را به اقتصاد 
ايران وارد كرد، ولي با توجه به ظرفيت س��ازي 
بزرگي كه در صنعت پتروش��يمي و پااليش��ي 
انجام ش��د، بخش��ي از اين فش��ارها با صادرات 
فرآورده ه��اي نفتي و محصوالت پتروش��يمي 
خنثي شد. موضوع مهمي كه از ديد رسانه هاي 
غرب��ي دور نمانده و به بهانه ص��ادرات بنزين به 
ونزوئال و لبن��ان مورد واكاوي آنه��ا قرار گرفته 
است. از نظر كارشناس��ي، ايران كشوري است 
كه همواره با تحريم هاي نفتي مواجه می ش��ود 
و همين موضوع مسبب به كارگيري روش هاي 

خنثي سازي تحريم ها شده است. 
در ابت��داي دهه 70 يكي از اي��ن راهكارها مورد 
اس��تفاده قرار گرف��ت؛ جايي كه نظ��ام تصميم 
گرفت براي كاهش فش��ارهاي افتصادي، روي 
لجستيك صادرات نفت سرمايه گذاري كند، بر 
همين اساس توسعه ظرفيت نفتكش ها در دستور 
كار قرار گرفت، طوري ك��ه طي دو دهه ايران به 
بزرگ ترين دارنده ناوگان نفتكش ها تبديل شد. 
از آنجا كه سياس��ت جمهوري اس��المي ايران 
پس از جنگ، ص��ادرات حداكث��ري نفت بود و 
در ابتداي دهه 70 نيز نخس��تين تحريم جدي 
نفت ايران ش��كل گرفت، تصميم گرفته شد با 

توسعه ظرفيت پااليشي كشور، نه تنها از واردات 
فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين جلوگيري شود، 
بلكه ايران ب��ه آرامي در مي��ان صادركنندگان 
فرآورده هاي نفتي جا ب��از كند كه به مانند نفت 

تحريم شدني نبود. 
در همان دوره دو پااليش��گاه بزرگ ساخته شد، 
ولي در دولت اصالحات، توسعه ظرفيت پااليشي 
متوقف و ايران دوباره به واردكننده بنزين تبديل 
شد. هشت سال انفعال موجب شد در دولت بعدي 
ايران، امريكايي ها روي تحريم صادرات بنزين كار 
كردند تا تهران را زمينگير كنن��د. در اين دوره، 
دوباره توسعه ظرقيت پااليشي و پتروشيمي آغاز 

شد و در دولت روحاني به بهره برداري رسيد. 
  شكست تحريم ها

ثمره اي��ن تصميم ش��د اينكه ايران ب��ه جرگه 
كش��ورهاي صادركننده فرآورده ه��اي نفتي و 
محصوالت پتروشيمي بپيوندد. موضوع مهمي كه 
باعث شد بخشي از خأل درآمدهاي نفتي جبران 
شود. در اين باره رويترز در گزارشي نوشته است: 
»تحريم هاي صادرات نفت خام باعث شد ايران كه 
تا همين سه سال پيش واردكننده بنزين بود به 
صادركننده اين محصول تبديل شود و با افزايش 
صادرات محصوالت پتروش��يمي و نفتي، منبع 

درآمدی خود را تغيير دهد و هدف امريكا براي 
قطع درآمدهايش را با شكست مواجه كند.« 

امريكا در س��ال ۲01۸ عليه صنعت نفت و گاز 
ايران تحريم هايي را اعمال كرد تا منابع درآمدي 
جمهوري اس��المي اي��ران را از بين بب��رد. اين 
اقدامات، صادرات نفت خام ايران را بسيار كاهش 
داد، اما نتوانست بر فروش سوخت و محصوالت 
پتروشيمي كه رهيابي آنها بسيار دشوارتر است، 
تأثير چندان��ي بگذارد. نفت خ��ام ايران به علت 
گريد )درجه( و ساير ويژگي هايش قابل شناسايي 
است و در عين حال، نفتكش هاي بزرگ آسان تر 

از طريق ماهواره قابل شناسايي هستند. 
بر اساس آمار وزارت نفت و بانك مركزي ايران، 
اين كشور س��ال ۲0۲0 تقريباً ۲0 ميليارد دالر 
محص��والت پتروش��يمي و نفتي ص��ادر كرده 
اس��ت. دولت ايران در ماه آوريل اعالم كرد اين 
ص��ادرات منبع اصل��ي درآمدهايش اس��ت. در 
اين گزارش اشاره ش��ده كه خريداران بيشتري 
ب��راي محصوالت پااليش ش��ده وج��ود دارد تا 
واردكنندگاني كه پااليشگاه هاي خود را با نفت 

ايران تطبيق داده اند. 
به عالوه، ايران بخش��ي از س��وخت خ��ود را از 
طريق كاميون به همسايگانش صادر مي كند كه 
تراكنش هاي كوچكي را ش��امل مي شود و براي 
وزارت خزانه داري امريكا رهگيري و دنبال كردن 
آنها سخت است. يك منبع آگاه نزديك به وزارت 
نفت ايران كه نخواس��ت نامش فاش شود، گفت 
بنزين صادراتي ايران با كاميون به افغانس��تان و 
پاكستان ارسال مي شود و از طريق خليج فارس 

به امارات منتقل مي شود. 
تاجران مي گوين��د، عراق و برخي كش��ورهاي 
آفريقايي نيز بنزين ايران را خريده اند، در حالي 
كه چندي��ن محمول��ه بنزين ايران ب��ه ونزوئال 

ارسال شد. 
  برنامه وزارت نفت چيست؟

موفقيت ايران در ص��ادرات فرآورده هاي نفتي 
موجب شده است وزارت نفت، برنامه مهمي براي 
توسعه ظرفيت پااليشي تنظيم كند. جواد اوجي، 
وزير نفت گفته اس��ت اين وزارتخانه قصد دارد 
ميزان ظرفيت پااليشي كشور را به بيش از ۸00 

هزاز بشكه در روز افزايش دهد. 
همچنين با اج��راي قانون پتروپااليش��گاه ها، 
بخش مهمي از منابع مورد ني��از تأمين خواهد 
ش��د و هم اكنون چند مجوز براي شروع به كار 
صادر ش��ده اس��ت. سياس��ت اصلي جمهوري 
اسالمي ايران براي ايمن ماندن از تحريم ها، روي 
همين موضوع بنا ش��ده كه به نظر مي رسد در 
اين دولت قرار است با شدت و سرعت بيشتري 

دنبال شود.

كارت ه�اي اعتباري خريد ل�وازم خانگي نيز 
دردي از ركود اين بازار دوا نكرده است؛ چرا كه 
در برخ�ي محص�والت بعض�ًا مصرف كننده 
دو ي�ا س�ه قس�ط كارت اعتب�اري خ�ود را 
پرداخت ك�رده اما هنوز نتوانس�ته محصول 
خري�داري ش�ده خ�ود را تحوي�ل بگي�رد. 
به گزارش تس��نيم، در حال حاضر ركود در بازار 
لوازم خانگي بيش از گذشته حاكم است و كمتر 
خريداري ترجيح مي دهد س��ري به بازار زده و 
كااليي خريداري كند. نكته قابل توجه اينجاست، 
همچنان سهم بسياري از بازار در اختيار كاالهاي 

قاچاق قرار دارد. 
 اين ام��ر درحالي در ب��ازار اتفاق افتاده اس��ت 
كه برخ��ي از دالالن و س��ودجويان با تش��كيل 
ش��ركت هايي درصدد ص��دور برگه هايي براي 
گارانت��ي كاالهاي قاچاق هس��تند به نحوي كه 
مشتري وقتي كاالي قاچاقي را خريداري مي كند 
به او پيشنهاد داده مي شود، براي دريافت گارانتي 
مي تواند هزينه اي را پرداخت و كارت گارانتي را 

از فالن شركت خريداري كند. 
در اين شرايط مصرف كننده بي خبر از همه جا 
هزينه اي را بابت خري��د كارت گارانتي پرداخت 
مي كند، اما مشخص نيست اين شركت آيا توانايي 
ارائه خدمات گارانتي به محصول خريداري شده 

از سوي مصرف كنندگان را دارد يا خير. 
عمده اين شركت ها بعد از چندين ماه از فعاليت 
تعطيل يا ب��ه هيچ عنوان تواناي��ي ارائه خدمات 

گارانتي به مردم را ندارند. عالوه براين تعدادي از 
توليدكنندگان از شرايط به هم ريخته  بازار لوازم 
خانگي استفاده كرده و با تغيير صوري برخي از 
محصوالت خود افزايش 10 يا 15 درصدي قيمت 
را روي كاال اعمال و آنها را در بازار عرضه كرده اند، 
به نحوي كه يك لباسش��ويي هشت كيلويي به 
9كيلويي تبديل شده اما تغييرات اساسي در آن 
صورت نگرفته است، حتي موتور اين كاال كه بايد 
بدون تسمه باشد نيز تسمه اي شده و نسبت به 
مدل قبلي حتي براي توليد كننده ارزان تر تمام 

مي شود. با اين وجود توليدكنندگان با شگردهايي 
خاص محصوالت را كااليي جديد معرفي كرده و 

راهي بازار مي كنند. 
درحال حاض��ر يك لباسش��ويي ايران��ي 14 تا 
15 ميليون تومان قيمت دارد. عالوه براين سايد 
ايراني نيز در بازار 31 ميليون قيمت گذاري شده 
در حالي كه معادل همين كاال به صورت قاچاق 

۲9 ميليون تومان است. 
جال��ب اينجاس��ت برخ��ي از توليدكنن��دگان 
محصوالت عرضه شده در بازار را محدود كرده اند 

و وقتي خريدار براي خريد كاال به نمايندگي ها 
مراجعه مي كن��د، تحويل كاال را ي��ك تا دو ماه 
آينده اع��الم مي كنند. تصور كني��د قيمت يك 
كاال را به صورت كامل پرداخت كرده ايد، اما آن 
را بايد در خوش��بينانه ترين حالت يك تا دو ماه 
آينده تحويل بگيريد در بعضي از كاالها تحويل 
محصول هفته دوم و سوم آذرماه نيز به خريدار 

اعالم شده است. 
   دردي از بازار لوازم خانگي دوا نشد 

البته دولت در ش��رايط ركود بازار لوازم خانگي 
تخصي��ص كارت ه��اي اعتب��اري ب��راي خريد 
محصوالت ايران��ي را جهت رونق ب��ازار اجرايي 
كرده است، اما اين كارت ها نيز دردي از بازار دوا 
نكرده است؛ چرا كه در برخي از محصوالت بعضاً 
مصرف كننده دو يا س��ه قس��ط كارت اعتباري 
خود را پرداخت كرده اما هنوز نتوانسته محصول 

خريداري شده خود را تحويل بگيرد. 
در بسياري از كاالها نيز قيمت هاي بااليي براي 
مصرف كننده در نظر گرفته شده است به نحوي 
كه اگ��ر مصرف كننده مي خواس��ت همين كاال 
را در ب��ازار خري��داري كند 15 درص��د ارزان تر 
مي گرفت. ام��ا در قالب اي��ن كارت ها محصول 
گرانتر به او فروخته مي ش��ود. جالب اينجاست 
سودهاي 15 تا 1۸ درصدي نيز در اين كارت ها 
درنظر گرفته ش��ده به نوعي م��ردم كااليي را با 
قيمتي گرانتر و ضمن پرداخت سودهاي بانكي 

باال خريداري مي كنند. 

جوالن متخلفان در بازار لوازم خانگي

كارت هاي اعتباري خريد بي فايده شد

عقب نشيني شاخص بورس 
ب�ازار  دي�روز  معام�الت  جري�ان  در  ب�ورس  ش�اخص 
س�رمايه ب�ا ثب�ت اف�ت ۳۷ه�زار واح�دي مواج�ه ش�د. 
به گزارش تس��نيم، در جريان دادوس��تدهاي بازار س��رمايه بيش از 
۸ميليارد و 793ميليون س��هم و حق تقدم به  ارزش��ي بالغ بر ۸هزار و 
59ميليارد تومان در بيش از ۶97 هزار نوبت مورد دادوستد واقع شد 
و شاخص بورس با افت 37هزار و 991 واحدي در ارتفاع يك ميليون و 
450هزار و ۲۲1واحد قرار گرفت. بيشترين اثر منفي بر دماسنج بازار 
س��هام به نام نمادهاي معامالتي ش��ركت هاي فوالد مباركه اصفهان، 
معدن��ي و صنعتي گل گهر و مل��ي صنايع مس ايران ش��د و در مقابل 
شركت هاي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه، سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي و تأمين سرمايه نوين مانع افزايش بيشتر نماگر بازار 
سهام شدند. بر اس��اس اين گزارش، در بازارهاي فرابورس ايران هم با 
معامله 3 ميليارد و 41۸ميليون ورقه به  ارزش 37هزار و ۸4۶ميليارد 
تومان در 454هزار نوبت، شاخص فرابورس )آيفكس( 5۲۸ واحد افت 

كرد و در ارتفاع ۲1هزار و 4۶۸واحد قرار گرفت. 
....................................................................................................................

آشفته بازار بليت پروازهاي اربعين
در ش�رايطي كه قيمت بليت هواپيم�ا براي پروازه�اي اربعين ۵ 
تا 6ميليون توم�ان )به صورت دوطرفه( اعالم ش�ده ب�ود، بليت 
دوطرفه هنوز در بازه زماني مورد توافق موجود نيست و قيمت هاي 
عجيب و غريب�ي در مس�ير زائران اربعي�ن به چش�م مي خورد. 
به گزارش ايسنا، محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري چهارشنبه هفته قبل اعالم كرده بود كه جلسه ستاد اربعين 
در سازمان هواپيمايي كشوري براي تعيين نرخ نهايي بليت پروازهاي 
اربعين تشكيل شد و نتايج خيلي خوبي داشتيم. بر اين اساس قيمت 
بليت هواپيما براي پروازهاي تهران، ش��يراز، اصفهان، تبريز و اهواز به 
مقصد نجف 5 ميليون تومان به صورت دوطرفه و يك طرفه 3 ميليون و 
۲00 هزار تومان و پروازهاي مشهد ۶ ميليون تومان به صورت دوطرفه 

و يك طرفه 4 ميليون تومان تعيين شد. 
وي با بيان اينكه به تعيين قيمت براي بليت هواپيما و پروازهاي اربعين 
توجه كنيد كه تنها در بازه زماني ۲۸ شهريور ماه تا 10 مهر ماه است، 
افزود: چنانچه هر كدام از شركت هاي هواپيمايي و آژانس هاي مسافرتي 
از اين مبلغي كه مورد توافق س��ازمان هواپيمايي كش��وري و انجمن 
شركت هاي هواپيمايي است، تخطي و نسبت به گرانفروشي اقدام كنند، 
مسافران مي توانند از طريق سايت سازمان هواپيمايي و سامانه شكايات 
مردمي اقدام كنند، قطعاً در سازمان با توجه به پيش بيني صورت گرفته 

خيلي سريع نسبت به اين موضوع رسيدگي خواهد شد. 
اين توافق در حالي صورت گرفته كه نه  تنها بليت هواپيما براي زائران 
به صورت دوطرفه و در قالب نرخ توافق شده وجود ندارد، بلكه به نظر 
مي رسد پروازهاي اربعين به گونه اي برنامه ريزي شده كه بتوان از سقف 
اين توافق نرخي فرار كرد، به طوری كه در بازه زماني ۲۸ ش��هريور ماه 
تا 10 مهر ماه هيچ بليت پرواز دوطرفه اي وجود ندارد و تمام بليت ها به 
صورت يك طرفه عرضه شده است. در حالي كه اگر زائري يك روز پس 
از اين بازه زماني )يعني 11 مهر ماه( برگردد، بليت دوطرفه براي او در 
اين سايت ها باز مي شود، اما با قيمت 7 تا بيش از ۸ ميليون تومان، آن 

هم از مبدأ تهران كه بايد حداكثر 5ميليون تومان باشد!
البته اپراتور و مسئوالن فروش برخي س��ايت هاي عرضه كننده بليت 
هواپيما هم در پاس��خ به اين وضعيت اينگون��ه می گويند كه آنها هيچ 
نقشي در ارائه و برنامه ريزي در زمينه نحوه ارائه اين بليت ها ندارند و اين 
برنامه ريزي توسط شركت هاي هواپيمايي صورت گرفته است. از سوي 
ديگر تقريباً همه بليت هاي دوطرفه كه با ش��رايط باال عرضه مي شود، 
چارتر شده و مشخص نيست كه آيا مجوز آن از سوي سازمان هواپيمايي 

كشوري صادر شده است يا خير.
....................................................................................................................

كاهش ۵ تا ۱۰ هزار توماني قيمت مرغ
قيمت هر كيلو مرغ گرم كامل نسبت به ابتداي شهريور ماه با كاهش 
۵تا ۱۰ هزار توماني مواجه شده و به ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان رسيده است. 
به گزارش ايسنا، بر اساس مشاهدات ميداني از خرده فروشي هاي سطح 
شهر تهران قيمت هر كيلو مرغ گرم آماده طبخ با كاهش 5 تا 10 هزار 
توماني به حدود 33 تا 35 هزارتومان رس��يده و اين روند نزولي قيمت 

مرغ نيز از هفته پيش آغاز شده است. 
گفتني است، در مردادماه و ابتداي شهريور ماه سال جاري قيمت مرغ 
براي مصرف كنندگان به 40 هزار تومان و در برخي مناطق به 45 هزار 
تومان هم رس��يد. افزايش قيمتي كه فعاالن صنعت طيور علت آن را 
سودجويي و انحرافات در شبكه توزيع، دقيق نبودن آمار جوجه ريزي، 
كمب��ود توليد جوجه ي��ك روزه و افزايش قيمت جوج��ه عنوان كرده 
بودند، البته چندي پيش نايب رئي��س كانون انجمن صنفي مرغداران 
گوشتي اعالم كرد كه وزارت جهاد كشاورزي در خصوص ساماندهي 
بازار جوجه يك روزه تصميماتي اتخاذ كرده است كه با عملياتي شدن 
آنها قيمت جوجه يك روزه 30 درصد كاهش خواهد يافت و التهاب بازار 
آن كاسته خواهد ش��د؛ تصميماتي چون افزايش فاصله جوجه ريزي 
به 90روز، انج��ام جوجه ريزي۲0 درصد كمت��ر از پروانه فعاليت براي 
واحدهاي توليدي و ممنوعيت جوجه ريزي مازاد زنجيره ها كه اگرچه 
اين تصميمات انتقادات كارشناس��ان را به دنبال دارد، ولي تا حدودي 

منجر به كاهش قيمت ها خواهد شد. 
....................................................................................................................

شرطي براي افزايش حقوق كاركنان 
رئيس كميس�يون اصل ۹۰ مجلس ب�ا تأكيد بر ل�زوم تأمين منابع 
پاي�دار پي�ش از هرگون�ه افزاي�ش حق�وق و دس�تمزد كاركنان 
دولت گف�ت: اين احتم�ال وج�ود دارد كه مس�ئولين دولت قبل 
در ماه ه�اي پاياني با هدف هزينه تراش�ي براي دولت بعد دس�ت 
به افزاي�ش دومين�ووار دس�تمزد كاركن�ان دولتي  زده باش�ند. 
حسن ش��جاعي در گفت وگو با فارس با اش��اره به لزوم توجه به اقشار 
ضعيف جامعه و زدودن ش��كاف هاي درآمدي بين دهك هاي پايين و 
باالي جامعه گفت: بر اس��اس بند 9 اصل س��وم قانون اساسي، دولت 
موظف به رفع تبعيضات  ن��اروا و ايجاد امكان��ات  عادالنه  براي  همه در 
تمام  زمينه هاي مادي  و معنوي  است. بر همين اساس و در وهله اول در 
شرايطي كه بعضي از حقوق بگيران دولتي حقوقشان به 5 ميليون تومان 
هم نمي رسد، نبايد افرادي وجود داشته باشند كه حقوق هاي نجومي 

از دولت دريافت مي كنند. 
شجاعي با اشاره به مطالبه  اقشار مختلف براي افزايش حقوق اضافه كرد: 
بايد اين نكته را در نظر داشت كه افزايش حقوق كاركنان دولتي بدون 
اينكه منابع پايداري براي تأمين هزينه هاي آن در نظر گرفته ش��ود، 
منجر به چاپ پول و افزايش نقدينگي ش��ده و نهايتاً سفره  خود مردم 
را كوچك تر خواهد كرد. از طرفي تجربيات س��اير كشورها در افزايش 
هزينه هاي دولت بدون پيش بيني مناب��ع پايدار اثبات مي كند كه اين 
اقدام خسارت هاي جبران ناپذيري از جمله تورم باال و طوالني مدت براي 

اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت. 
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس در پاسخ به س��ؤالي درباره چرايي 
افزايش چشمگير حقوق ها در ماه هاي پاياني دولت قبل اظهار داشت: 
كميسيون اصل 90 در حال بررسي اين موضوع است. اين احتمال وجود 
دارد كه مس��ئولين دولت قبل در ماه هاي پاياني با هدف هزينه تراشي 
براي دولت بعد دس��ت به افزايش دومينووار دستمزد كاركنان دولتي 
 زده باشند. اگر اين فرضيه اثبات شود بدون شك مسئولين دولت قبل 
براي اداي توضيحات به كميس��يون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي 

احضار خواهند شد.

مي�زان فعاليت اس�تخراج رمزارزه�ا برابر با 
2 هزار م�گاوات تخمين زده مي ش�ود. از اين 
مق�دار، ح�دود 2۰۰ م�گاوات )يك دهم كل 
ظرفيت( به ص�ورت مجاز فعالي�ت مي كنند 
ك�ه از تاري�خ پنج�م خردادم�اه ۱4۰۰ ب�ه 
دس�تور رئيس جمهور وقت خاموش ش�دند. 
به گزارش ايسنا، اين ميزان برابر با مجموع توان 
متوس��ط مصرفي ساالنه س��ه كالنشهر مشهد، 
اصفهان و تبريز در سال 1399 است. همچنين 
از توان متوسط مصرفي ساالنه استان هايي مانند 
اصفهان، خراسان رضوي، شمالي و جنوبي، يزد، 
كرمان، مازن��دران، گيالن، آذربايج��ان غربي و 

شرقي در سال 1399 بيشتر است. 
شركت توانير در تحليلي به منظور برآورد ميزان 
فعاليت استخراج رمزارزها، مصرف برق در ساعات 
۲ تا 5 بامداد ارديبهشت سال هاي 139۸، 1399 

و 1400 را با يكديگر مقايسه كرده است. 
اين ساعات و ايام سال از آن جهت انتخاب شدند 
كه بار پايه و مصرف برق در ساعات نيمه شب به 
كمترين ميزان مي رسد، زيرا بخش هاي تجاري، 
خانگي، عمومي و كشاورزي تا حد زيادي از مدار 

خارج مي شوند. 
بنابراين اثر مصرف اين دس��ته از مشتركان در 
بازه مورد بررس��ي به حداقل مي رسد. همچنين 

به دليل معتدل بودن هوا در بازه مورد بررس��ي، 
اثر دما بر افزايش مصرف حذف مي شود. از سوي 
ديگر مصرف تعداد 4۲7 مش��ترك صنعتي كه 
داراي رشد غيرمتعارف در سال هاي اخير بوده اند 
از محاسبات حذف شده است. ضمن اينكه بايد 
اين موضوع را در نظر داشت كه در ارديبهشت ماه 
1400 برنامه وسيع جمع آوري، خانگي و صنعتي 
مشخص است، بنابراين هرگونه رشد غيرمتعارف 
مصرف در بازه فوق به عامل مصرف كننده خارج 

از اين مصارف متعارف مربوط مي شود. 
مطابق برآورد به روش مذك��ور، ميزان فعاليت 
استخراج رمزارزها برابر با ۲ هزار مگاوات تخمين 

 زده مي ش��ود. از اين مقدار حدود ۲00 مگاوات 
)يك دهم كل ظرفيت( به صورت مجاز فعاليت 
مي كنند كه از تاري��خ پنجم خردادماه 1400 به 

دستور رئيس جمهور وقت خاموش شدند. 
اين ميزان توان )با فرض استفاده مستمر در طول 
يك سال( برابر با مجموع توان متوسط مصرفي 
ساالنه سه كالنشهر مش��هد، اصفهان و تبريز در 
س��ال 1399 اس��ت. همچنين از توان متوسط 
مصرفي س��االنه اس��تان هايي مانن��د اصفهان، 
خراسان رضوي، شمالي و جنوبي، يزد، كرمان، 
مازندران، گيالن، آذربايجان غربي و ش��رقي در 

سال 1399 بيشتر است.

استخراج كنندگان غيرمجاز رمزارز برق 3 كالنشهر را بلعيدند
  انرژی
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