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 روز پرسقوط و صعود 
در بازار بورس تهران

توسعه ایرانی - بازار 
ســرمایه روزی پرنوسان را 
پشت سر گذاشت به طوری 
که شــاخص کل بورس در 
ســاعات ابتدایی دیروز تا یک میلیون و ۲۳۷ هزار 
واحد کاهــش یافت اما در ســاعات میانی روندی 
افزایشی به خود گرفت و تا یک میلیون و ۲۴۴ هزار 
واحد رسید. البته در حالی به کار خود ادامه داد که 
بیش از ۲۰۰۰ واحد کاهش یافته بود. شاخص کل 
بورس دیروز با ۲۳۱۹ واحد کاهش رقم یک میلیون 

و ۲۴۳ هزار واحد را ثبت کرد.
    

اشتغالزایی ۱.۸ میلیونی توسط 
تعاونی ها در ایران

توسعه ایرانی- وزیر کار ضمن تاکید بر لزوم 
توجه نهادینه به وجود بیش از ۹۷ هزار تعاونی و ایجاد 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل مستقیم، گفت: امید 
است در دولت سیزدهم از این ظرفیت به نیکویی 
استفاده شود. به گفته شریعتمداری، کارکردهای 
اجتماعی و اقتصادی تعاونی ها برای مبارزه علمی 
با پاندمی کویید ۱۹، تالش خستگی  ناپذیر تعاون 
گران برای کاســتن آالم کرونا زدگان و پیشگیری 
از گسترش ویروس منحوس کرونا در محیط های 
کار و تولید، نمونه هایی از رفتارهای مدنی پذیرفته 
شده تعاونی ها در ایران و جهان در ۱۹ ماه اخیر است.

    
مرحله دوم افتتاح مسکن ملی تا 

پایان تیرماه انجام می شود
توسعه ایرانی- معاون 
مسکن و ســاختمان وزیر 
راه و شهرســازی از افتتاح 
مرحله دوم طرح مســکن 
ملی به تعداد ۲۰ هزار واحد تا قبل از پایان تیر خبر 
داد و بر حل مشکالت زمین در اجرای طرح، تاکید 
کرد. محمودزاده از تعیین برنامه زمانی جبرانی برای 
تسریع در پروژه های طرح اقدام ملی مسکن خبر 
داد و افزود: مقرر شده است تا استان ها و کارگزاران 
اجرای طرح اقدام ملی مسکن )بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( و شرکت 
عمران شهرهای جدید(، در صورتی که شرایط فصل 
اجازه بدهد و با رعایت مسائل بهداشتی با افزودن بر 
تعداد شیفت های کاری، به اجرای طرح اقدام ملی 

مسکن سرعت دهند.
    

واریز بخش دوم سود سهام عدالت 
تا آخر هفته

ایسنا-رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
از واریز بخش دوم سود ســهام عدالت سال ۱۳۹۸ 
تا پایان هفته جاری خبــر داد. محمدعلی دهقان 
دهنوی درمورد اینکه وزیر اقتصاد زمان واریز سود 
را عید قربان اعالم کرده بود نیــز توضیح داد: وزیر 
اعالم کرده بود که بخش دوم سود تا عید قربان واریز 
می شود، بنابراین اگر جمع بندی تمام شود تا اخر 

هفته جاری، سود واریز خواهد شد.
    

ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی 
بوش منتفی شد

ایســنا- معاون فنی 
گمرک با اشاره به برگزاری 
نشست میان وزارت صمت 
، بانک مرکــزی ، گمرک و 
دســتگاه های نظارتی گفت: در مــورد ترخیص 
کانتینرهای لوازم خانگی بوش توافقی صورت نگرفت 
و ابهاماتی در این خصوص وجود داشت. از جمله بحث 
تامین ارز آن که برخی دستگاه ها تاکید داشتند که به 
صورت بانکی انجام شده و امکان ترخیص دارد ولی 
مساله اینجا بود که ورود لوازم خانگی بوش بخشی  با 
ارز اشخاص و برخی دیگر با ارز بانکی ۴۲۰۰ تومانی 

در سال ۱۳۹6 و ۱۳۹۷ صورت گرفته بود.
    

کالهبرداران در کمین تراکنش های 
زیر ۱۰۰ هزار تومان 

ایســنا- معاون اداره 
نظام هــای پرداخت بانک 
مرکزی با بیان اینکه در حال 
حاضر کالهبرداری ها برای 
دستیابی به رمز اول شدت گرفته است، اعالم کرد: 
با توجه به اینکه خیلی از افراد هنوز برای مبالغ زیر 
۱۰۰ هزار تومان از رمز دوم ثابت استفاده می کنند، 
امکان دستیابی به رمز دوم ثابت برای کالهبرداران 
وجود دارد. یاسر میرحق جو گفت: قطعا این افراد با 
دریافت پیامک های مشکوک می توانند با مراجعه 
به شعب یا با استفاده از ابزارهای متنوع غیر حضوری 
در اختیار نسبت به غیر فعال کردن رمز دوم یا تغییر 

آن اقدام کنند.

خبر اقتصادی
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زهرا علی اکبری

 عوارض ناشی از کندی واکسیناسیون 
در ایران حاال خود را در عرصه اقتصاد نیز 
نشان داده است. افزایش قیمت دالر در 
صرافی  های بانکی و بازار آزاد از ســوی 
بســیاری از صرافان مرتبط با افزایش 
درخواست سفر به کشورهای همسایه 
برای تزریق واکســن کرونا اعالم شده 
است. قیمت دالر در صرافی های بانکی 
افزایشــی ادامه دار را در روزهای اخیر 
تجربه کرده اســت و تداوم این روند در 
روز گذشــته سبب شــد دالر بار دیگر 
کانال حســاس ۲۴ هزار تومان را پشت 
سر گذاشته و در صرافی های بانکی وارد 
کانال ۲5 هزار تومان شود .   به این ترتیب 
نرخ دالر در بازارآزاد افزایشی قابل توجه 
را تجربه کرده  و به آستانه ۲6 هزار تومان 
رسیده است . خبرهای رسیده از بازار ارز 
نشان می دهد بخشی از این رشد قیمت 

در افزایش تقاضا برای سفر ریشه دارد. 
سفری که اغلب ایرانیان به منظور تزریق 
واکسن کرونا در دســتور کار خود قرار 
داده اند .   وقتی برخی کارشناســان از 
رســیدن دالر به نرخ کمتر از ۲۰ هزار 
تومان سخن می گفتند، بودند کسانی 
که با اســتناد به تقاضا و شرایط کنونی 
این اتفاق را غیرممکن دانستند. حسین 
ســالح ورزی،عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی معتقد است که به زودی 
با توجه به برگزاری جشــن پایان کرونا 
در کشورهای اطراف ایران نظیر ترکیه 
و امارات و دیگر کشــورها، تقاضایی 5 
میلیارد دالری به منظور تامین ارز مورد 
نیاز سفر از سوی مسافران این کشورها 
وارد بازار خواهد شــد که این امر سبب 
می شــود قیمت ارز بار دیگر با فشاری 
جدید از این ناحیه روبرو شود.  تحرکات 
اخیر اما نشان می دهد که این تقاضا کم 

کم در حال ورود به بازار ارز است. 
وقتی واکسن نیست

در حالی که کشــورهای همسایه 

به تدریج وارد فاز تزریق واکســن برای 
توریست ها می شوند ایران همچنان با 
روند بسیار کند واکسیناسیون روبروست 
. بسیاری از کسانی که در سنین باال ، دوز 
اول واکســن خود را دریافــت کرده اند 
حاال با نبود واکســن برای تزریق در دز 
دوم مواجه هســتند . انتشار تصاویری 
از بی احترامــی و برخورد نامناســب با 
متقاضیان مسن واکسن در ایران البته 
واکنش های بسیاری را در فضای مجازی 
برانگیخت و حتی به عذرخواهی مقامات 

ناجا منجر شد اما در عمل همچنان نبود 
واکسن به عارضه ای بســیار مهم برای 
ایران تبدیل شده است که عوارض خود 

را در حوزه اقتصاد نیز نشان می دهد . 
 سفر به ارمنستان از طریق هوا و زمین 
در جریان است و گزارش ها نشان می دهد 
سفرهای اتوبوسی و حتی کرایه تاکسی 
تا مرز برای ســفر به ارمنســتان رونق 
باالیی دارد .  حاال رونق سفر به ارمنستان 
سبب شده است شمار پروازهای ایران 
به این کشــور نیز در معــرض افزایش 
باشد. ارمنستان که هجده ماهی است 
با رکود شدید اقتصادی روبروست امید 
دارد در شرایط کنونی با افزایش شمار 

گردشگران مواجه گردد. 
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری نیز وعده داده است از هفته 
آینده، شــرکت ارمنیا ایرویز 5 پرواز را 
به ۷ پرواز در هفتــه افزایش دهد که در 
مجموع ۱۱ پرواز در هفته از ارمنستان به 
تهران انجام خواهد شد. محمد ذیبخش 
درباره میــزان پروازهای بیــن ایران و 
ارمنستان به ایلنا گفته است: هیچ یک 
از شرکت های هواپیمایی داخلی در این 
مسیر فعال نیستند و پروازهای بین این 
دو کشور با شرکت های هواپیمایی ارمنی 
انجام می شــود. وی با اشاره به جزییات 
پروازهای این مســیر گفــت: در هفته 
شرکت ایرکمپانی ۲ پرواز بین ایروان-  
تهران، شرکت هواپیمایی ارمنیا ایرویز 
5  پرواز بین ایروان- تهران و شــرکت 
ارمنیا ایرویز ۲ پرواز بین ایروان - تبریز 

انجام می دهد.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری ادامه داد: در مجموع ۹ پرواز 

بین ارمنستان و ایران  برقرار می شود.
ذیبخش دربــاره افزایــش تعداد 
پروازهــای بین دو کشــور تاکید کرد: 
قرار است از هفته آینده، شرکت ارمنیا 
ایرویز 5 پرواز را به ۷ پرواز در هفته افزایش 
دهد که در مجموع ۱۱ پرواز در هفته از 
ارمنستان به تهران انجام خواهد شد.نکته 

مهم اینجاســت که اغلب ایرانیان برای 
تزریق دز دوم باید سفری مجدد به این 
کشور داشته باشند و به فته فعاالن در این 
حوزه بلیت سفر به این کشور برای تزریق 
دز دوم، بالفاصله پس از تزریق اولین دز 
، رزرو می شود.   سفرهای هوایی به این 
کشور هزینه ای نزدیک به شش تا شش و 

نیم میلیون تومان دارد. 
رونق سفر به ارمنستان اما بدان دلیل 
اتفاق افتاده است که ترکیه هنوز تزریق 
واکسن به توریســت ها را آغاز نکرده و 
از ســوی دیگر در ابوظبی نیز هنوز به 

ایرانیان واکسن تزریق نمی شود. 
 روسیه نیز البته به توریست ها واکسن 
می زند اما گرانی ســفر به این کشــور 
برای ایرانیان سبب شــده است تزریق 
واکســن در این کشــور برای ایرانی ها 
چندان صرفه و صالح اقتصادی نداشته 
باشد از سوی دیگر روسیه تنها واکسن 
»اســپوتنیک وی« را به شــهروندان 
تزریق می کند این در حالی اســت که 
واکســن های مدرنا و فایزر طرفداران 

بیشتری دارند.  
واکنش های عجیب به تزریق 

واکسن در خارج از ایران 
در حالی که انتظار مــی رود وزارت 
بهداشت با اتخاذ موضعی منطقی، برنامه 
واکسیناسیون سراسری در کشور را اعالم 
کند، مقامات این وزارتخانه واکنش های 
عجیــب و غریبی به این ماجرا نشــان 
داده اند . کمبود واکسن و کندی تزریق 
در ایران در حالی اتفاق افتاده است که 
ایران وارد پیک پنجم شیوع کرونا شده 
و خطری جدی پیش روی ســالمت و 
اقتصاد ایران است.  کیانوش جهانپورکه 
پیش تر منتقدان واکسن داخلی را پفیوز 
خطاب کرده بود، حاال در خصوص این 
موضوع که تعدادی از مردم برای تزریق 
واکسن کرونا به ارمنستان سفر می کنند، 
گفت: در برخی از کشور های همسایه ما 
از جمله ارمنستان از واکسیناسیون علیه 

کرونا استقبال نشده است.

ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو 
در پاســخ به این ســوال که آیا ممکن 
است واکســن هایی که در این کشور به 
توریست ها زده می شود، تاریخ مصرف 
گذشــته باشــد؟، توضیــح داد: خیر، 
واکسن ها تاریخ مصرف گذشته نیستند 
و برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد آن ها 
را به توریست های خارجی با پاسپورت 
تزریق می کنند. این مقام مسئول ضمن 
اشاره به اینکه در برخی دیگر از کشور های 
همسایه ما هم وضع به همین گونه است 
و در حــال حاضر کشــوری داریم که 
سرعت واکسیناسیون در آن یک دهم 
ایران اســت، افزود: در این کشــور ها از 
واکسیناسیون استقبال عمومی صورت 
نگرفته اســت و تاریخ انقضاء واکســن  
در حال اتمام اســت و ممکن است در 
برخی از شــهر های عراق هم شاهد این 
وضعیت باشیم. به نظر می رسد در حالی 
که مقامات وزارت بهداشت شعار تبدیل 
شــدن ایران به پایگاه صادرات واکسن 
کرونا را می دهند ایران به پایگاه صدور 
توریســت واکســن تبدیل شده است 
. طبق گزارش های رســمی تا تاریخ ۴ 
خرداد، ۱۴ تقاضای فعال جهت ساخت 
واکسن کووید-۱۹ به ســازمان غذا و 
داروی کشور ارائه شده است که از بین 
آن ها، 5 واکسن موفق به اخذ کد اخالق 
جهت مرحله بالینی شدند.  ادامه کندی 
روند واکسیناســیون در ایران اما عالوه 
بر فشار باالی اقتصادی، زمینه را برای 

تشدید خطرات سالمتی فراهم نماید. 

سفر ایرانیان به ارمنستان از زمین و هوا، بازار ارز را متأثر کرد

شیفت صادرات از واکسن به دالر

خبرهای رسیده از بازار 
ارز نشان می دهد بخشی 

از رشد قیمت ریشه در 
افزایش تقاضا برای سفر 

دارد. سفری که اغلب 
ایرانیان به منظور تزریق 

واکسن کرونا در دستور کار 
خود قرار داده اند 

در حالی که مقامات وزارت 
بهداشت شعار تبدیل شدن 

ایران به پایگاه صادرات 
واکسن کرونا را می دهند 

ایران به پایگاه صدور 
توریست واکسن تبدیل 

شده است 

رئیس اتــاق اصناف تهران گفت: از دیروز که اعالم شــد 
وضعیت تهران قرمز است همه موظف هستند دستورالعمل 
ستاد ملی کرونا را اجرا کنند. بنابراین به مدت دو هفته به جز 
مشاغل گروه ۱ بقیه اصناف و مشــاغل تعطیل خواهند بود. 

البته این موضوع مورد اعتراض اصناف نیز قرار گرفته است.
قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با ایلنا در مورد وضعیت 
اصناف با توجه به حاکم شدن وضعیت قرمز کرونایی در تهران 
گفت: از دیروز که اعالم شــد وضعیت تهران قرمز است همه 
موظف هستند دستورالعمل ســتاد ملی کرونا را اجرا کنند. 
بنابراین به مدت دو هفته به جز مشاغل گروه یک بقیه اصناف و 

مشاغل تعطیل خواهند بود. این موضوع مورد اعتراض اصناف 
نیز قرار گرفته است.

وی افزود: اعتراض اصنــاف گروه های ۱، ۲، ۳ و ۴ این 
است که اگر قرار بر تعطیلی است باید همه تعطیل شوند؛ 
حرفشان هم درســت اســت. وقتی ادارات و بانک ها باز 
هستند اما کسبه مجبور به تعطیلی می شوند، با مشکالتی 
مانند بدهی و فشارهای مالی که با این تعطیلی ها به آنها 
وارد شــده باید چه کار کنند؟ اگر قرار بر تعطیلی اســت 
همه را تعطیل کنند که هم نتیجه نهایی خوبی داشــته 
باشد و هم اینکه فرقی بین کســبه، تجار و بقیه گذاشته 

 نشــود. از همین روی امــروز نامــه ای در همین مورد 
به استاندار تهران می نویسم.

رییس اتاق اصناف تهران با اشــاره به بازار بزرگ تهران 
خاطرنشــان کرد: بــرای مثال بــازار بزرگ تهــران طبق 
دســتورالعمل ســتاد کرونا از امروز باید تعطیل باشــد و 

اطالعیه ای هم منتشر شد که این بازار امروز تعطیل شده اما 
چرا بانک وسط بازار فعال و باز است؟ اعتراض کسبه بازار بزرگ 
تهران نیز همین موضوع است و حق هم دارند. عالوه بر بازار 
بزرگ همه مشاغلی که گروه ۱ نیستند باید بسته باشند و هر 

واحدی هم که باز است تخلف می کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد میزان خسارت احتمالی 
وارده بر اصناف در دو هفته پیش رو تصریح کرد: حتما با این 
تعطیلی به اصناف خسارت وارد می شود، واحدهای صنفی در 
این مدت باید پول مغازه و کارکنان و دیگر مخارج را پرداخت 
کنند ولی درآمدی ندارند. ما در تعطیلی  های قبلی اصنافی 
که به آنها خسارت وارد شده بود با میزان خسارات به نهادهای 
مختلف اعالم کردیم ولی کســی توجهی نکرد و اقدامی هم 
انجام نشد. در دو هفته پیش رو هم حتما به اصناف خسارت 
وارد می شود اما مشخص نیست که کمکی به آنها شود یا خیر.

رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد

جزئیات تعطیلی دو هفته ای اصناف تهران

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور ضمن 
تکذیب اخباری که در فضــای مجازی مبنی بر 
کوپن آب منتشر می شود، گفت: هنوز به شرایط 
کوپن نرسیده ایم، اما باید گفت که در حال حاضر 
از میان ۳۰۴ شهر در معرض تنش آبی ۱۰۱ شهر 

در وضعیت قرمز تامین آب قرار دارد.
حمیدرضا جانباز در نشستی خبری با اشاره 
به وضعیت بارش ها گفت: در شش حوضه آبریز 
کشور شــاهد کاهش بارش ها نســبت به سال 
گذشته هستیم. بر اســاس آمار به طور متوسط 
وضعیــت کاهش بارش در شــش حوضه آبریز 
نسبت به سال گذشته 5۲ درصد کاهش داشته 
و نسبت به متوسط بلندمدت ۳۷ درصد کاهش 

بارش را شاهد هستیم.
١١ درصد آب مصرفی برای کولرها

وی اضافه کرد: بیشــتر این کاهش بارش ها 
در حوزه شــرق و مرکز فالت ایران با 5۳ درصد 
و کمترین )کاهش بارش ها( در شــمال غرب و 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱۳ درصد بوده است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشــور 
خاطرنشــان کرد: عالوه بر کاهــش بارش در 

کشور، افزایش بی رویه و زودرس دما نیز موجب 
نگرانی هایی در کشور شــده که مشکالتی را در 
تابستان امسال به وجود آورده است. کولرها در 
مرکز فالت ایران طی ماه های گرم سال حدود ۱۱ 
درصد آب مصرفی را به خود اختصاص می دهند.

وی در خصوص شــرایط سدهای تامین آب 
شرب نیز اظهار کرد: تامین آب شرب حدود 5۰۰ 
شــهر و به طور دقیق ۴6۷ شهر وابسته به منابع 
آب سدها هســتند. اگر نگاهی به وضعیت آب 
سدهای مهم کشور که وظیفه تامین آب شرب 
را دارند، میزان ورودی آب سدها در سال جاری 
آبی نسبت به متوسط سال گذشته 6۰ درصد و 
متاسفانه میزان حجم آب سدها هم ۳۴ درصد 

کاهش را شاهد هستیم.
به گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
کشــور، طی سال های گذشــته رقم شهرهای 
دارای تنش بسیار باالتر بود به طوری که در سال  
۹۴ حدود ۲۸5 شهردر وضعیت قرمز تامین آب 

بودند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور با 
بیان این که از سال ۱۳۸۷ موضوع کاهش مصرف 

سرانه آب شرب در دســتور کار قرار گرفت و با 
استفاده از مستندات بین المللی که برای میزان 
آب مصرفی در نظر گرفته شده این مساله را مورد 
بررسی قرار دادیم، گفت: براساس استانداردهای 
بین المللی از زمانی که این طرح را آغاز کرده ایم 

میزان سرانه مصرف آب کاهش یافت.
وی ادامه داد: مصرف آب شرب در کشور ۳۰۰ 
لیتر در روز بود که در حال حاضــر این عدد در 
بخش خانگی به ۱۷۹ لیتر به ازای هر نفر کاهش 
یافته است، اما به نظر می رســد که هنوز جای 
کار دارد و می توانیم تــا۳۰ لیتر دیگر این عدد را 

کاهش دهیم.
به گفته جانباز در کشورهای کم آب این عدد 
۱5۰ لیتر و در کشورهای پرآب ۲5۰ لیتر است 
که در برخی جاها به ۳۰۰ لیتر در روز نیز می رسد.
به گفته وی در بخش آب شــرب براســاس 
بدترین ســناریو برنامه ریزی می کنیم در سال 
آبی فعلی طبق پایشی که صورت گرفته برنامه 
ریزی انجام شده است و نمی توان از اکنون برای 
درازمدت برنامه ریزی خشکســالی یا ترسالی 

را داشت.

آخرین وضعیت سیستان و بلوچستان 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقداماتی که 
برای تامین آب سیســتان و بلوچســتان انجام 
شده اســت، گفت: طرح های ابرسانی زیادی را 
در سیستان و بلوچستان داریم و برای این مساله 
چند واحد آب شیرین کن و خط انتقال در نظر 
گرفته ایم که با همکاری شــرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران وارد مدار می شود. در تعدادی 
از استان ها نیز اقدامات خوبی انجام شده در ۲۰۰ 
روستا عملیات اجرای آبرسانی را داریم و بخش 

زیادی از آن را امسال وارد مدار می کنیم.
جانباز با بیان این که وضعیت در سیستان و 

بلوچستان حاد است و با توجه به این که عمدتا 
وابســته به منابع آب زیرزمینی هستند، اظهار 
کرد: در شهری به نام سیرکان با تانکر آبرسانی 
را انجام می دهیم اما طرح های آبرسانی برای این 
استان در حال اجرا است و باید گفت ۱۱ درصد 
طرح های آبرســانی کل کشــور به این استان 

تخصیص یافته است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به گرم تر 
شــدن هوا آیا مجوز قطع آب در سطح یک شهر 
قرمز ابالغ می شود، تصریح کرد: برنامه ای برای 
قطع و جیره بندی آب نداریم و از هفت سال پیش 

این مساله را با مدیریت فشار کنترل می کنیم.

۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز تامین آب قرار دارند


