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خبر اقتصادی

بورس ،بازار و بانکها شش روز
تعطیل شدند

رئیس اتاق اصناف
تهرانگفت:بازارتهران
در تعطیالت ۶روزه هم
تعطیلاست.
قاسم نوده فراهانی،
رئیس اتاق اصناف تهران افــزود :بازار تهران طبق
مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا ،در شرایط قرمز
کرونایی تعطیل است و در  6روز آینده نیز تعطیل
خواهدبود.
رئیس اتاق اصنــاف تهران گفــت :امیدواریم
بانکهانیزدراینایامتعطیلاعالمشوندکهبازاریان
باخیالراحتواحدهایصنفیخودراتعطیلکنند.
برایناساسسازمانبورساوراقبهاداروبانکها
نیزدرششروزآتیتعطیلهستند.

نان در میانة تأیید و تکذیبها گران شد و برنج در آستانه کمبود و گرانی است

دومینوی افزایش قیمتها در اقالم سفره ایرانی

رشد ۳۵۰درصدی صادراتبه
کشورهایآفریقاییدر بهارامسال

توسعه ایرانی-
مدیــرکل دفتر عربی
و آفریقایی ســازمان
توسعه تجارت ایران
گفــت :در فصل بهار
سال جاری صادرات ایران به کشورهای آفریقایی
حدود  ۸۳۴هزار و  ۳۸۱تــن کاال به ارزش ۳۴۰
میلیون دالر بوده که در مقایســه با دوره مشابه
در سال گذشــته از نظر وزن  ۱۴۴درصد و ارزش
 ۳۵۰درصد رشد داشته اســت« .فرزاد پیلتن»
اظهار داشت :در این مدت کشورهای غنا با ۱۵۱
میلیون دالر ،الجزایر با  ۵۸میلیون دالر ،آفریقای
جنوبی با  ۳۲میلیون دالر ،تانزانیا با  ۲۵میلیون
دالر و نیجریه بــا  ۱۸میلیون دالر در ردیفهای
اول تا پنجم طرفهــای صادراتی ایران در میان
کشورهای آفریقایی قرار داشــتهاند .وی افزود:
سودان با کمتر از  ۱۷میلیون دالر ،کنیا با بیشتر
از  ۱۴.۵میلیون دالر ،ساحل عاج با  ۱۲میلیون
دالر ،ســومالی با چهار میلیــون دالر و مصر با
حدود یــک میلیون و  ۵۰۰هــزار دالر در ردیف
ششم تا دهم طرفهای صادراتی ایران در میان
کشورهای قاره آفریقا بودهاند.

کاهش محدودیتهای صنایع
سیمان و فوالد در مصرف برق

دبیرخانــه کنترل
پیک بــار کشــور در
اطالعیه ای از کاهش
محدودیتهایصنایع
سیمانوفوالدتادوروز

ابتداییهفتهآیندهخبرداد.
در این اطالعیه که از دیروز صبح منتشر شده،
آمدهاست:باتوجهبهمصوبهستادفرماندهیراهبری
اوجبارکشور،نحوهمصرفبرقصنایعسیمانوفوالد
روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری ( ۲۸و ۲۹
تیرماه)صنایعسیمانازساعت ۲۴الی ۸صبحبدون
محدودیت و از ساعت  ۸صبح الی  ۲۴با  ۳۰درصد
دیماندمصرفیهستند.
صنایع فوالد نیز از ســاعت  ۲۴الی  ۸صبح ۵۰
درصد دیمانــد مصرفی و از  ۸صبح الــی ۲۴با۱۰
درصد دیماند مصرفی خواهند بود .از چهارشــنبه
الییکشنبه( ۳۰تیرالی ۳مرداد)صنایعسیمان۲۴
ساعتهبدونمحدودیتوصنایع فوالد ۲۴ساعتهبا
 ۵۰درصددیماندمصرفیهستند.
برپایه این گــزارش ،از اواخر هفته گذشــته،
محدودیتهایصنایعسیمانوفوالدکاهشیافته
وفعالیتاینصنایعیکشیفتکاریدرشب،بدون
محدودیتاعالمشدهبود.

کمبود شکرنداریم

مهــر -رئیــس
اتحادیــه دارندگان
قنادی بــا بیان اینکه
کمبود شکر نداریم،
گفت :تقریبا دو سال
از شیوع کرونا گذشــته و در این مدت کسبه به
شدت آســیب دیدند اما حمایت خاصی از سوی
دولت نشد.
علی بهرهمنــد در مورد اخبــاری که درباره
گرانی و کمبود شکر منتشر شــده است ،گفت:
تاکنون با کمبود شــکر مواجه نشدهایم و هر بار
به شــرکت بازرگانی دولتی مراجعه کردیم شکر
موجود بوده است.
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی ،شــیرینی و
کافه قنادی تهران افزود :در حال حاضر شکر درب
کارخانه برای صنوف با قیمــت  ۱۱هزار و ۵۰۰
تومان عرضه میشود و پس از تحویل ،هزینههای
حمل ،بارگیری و تخلیه تقریباً با قیمت  ۱۲هزار و
 ۲۰۰تا ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان به فروش میرسد.

چرتکه 3

ایمان ربیعی

«منتظر تورمی باشــید کــه تا به
حال تجربه نکردهایــد ».این نکتهای
است که از سوی رئیس اتاق بازرگانی
تهران اعالم شده است .استناد مسعود
خوانســاری البته افزایــش عجیب
نقدینگی اســت .نکتهای که بسیاری
از کارشناســان مبنــای تحلیل قرار
میدهند و معتقدند نقدینگی کنونی
در اقتصاد ایــران هنوز طوفان تورمی
را برپا نکرده اســت و روزهای سختی
از این نظــر در انتظار اقتصــاد ایران
خواهد بود.
دولت جمهوری اســامی ایران
مدتهاســت با تخصیص ارز 4200
تومانی از یک سو و سرکوب قیمتی از
سوی دیگر تالش کرده است مایحتاج
ســفره مردم یا آنچه را کــه کاالهای
اساسی مینامند از دستبرد تورم دور

نگه دارد اما نکته اینجاســت که فشار
معیشتی حاال ســفره خانوار ایرانی را
بیش از هر زمانی دیگر تحتتاثیر قرار
داده است.
در روزهــای اخیــر اخبــاری در
خصــوص افزایش نرخ نان منتشــر
شــد این در حالی اســت که نه فقط
اســتانداری بلکه نمایندگان مجلس
شورای اسالمی به این موضوع واکنش
منفی نشــان دادند و اعالم کردند که
هنوز افزایش نرخ نــان مصوبه قانونی
ستاد تنظیم بازار را ندارد.
بحث بر سر افزایش یا عدم افزایش
نرخ نان در حالی ادامه دارد که بسیاری
از نانواییهــا در اقدامــی هماهنگ و
خودجوش نسبت به باال بردن نرخها
اقدام کردهاند و حــال قیمت نان در
بسیاری از نانواییها ،چه نانواییهایی
که از آرد یارانهای استفاده میکنند و
چه آنها که از آرد غیریارانهای استفاده

میکنند ،باالتر از نرخ مصوب است .
رشــد بهای نان در حالی بار دیگر
فشــاری معیشــتی را پیــش روی
ســفره خانوار ایرانی قرار داده اســت
که کیفیت نان ســنتی نیــز در ایران
چندان مطلوب نیســت و بسیاری از
کارشناسان اقتصادی و تغذیه توامان
نسبت به این مساله هشدار میدهند
و معتقدنــد الزم اســت کیفیت نان
افزایش یابد و این اتفــاق حتی اگر به
قیمت باال رفتن نرخ نان باشد ،به سبب
صرفهجویی و ممانعت از دورریز از یک
ســو و کاهش بیماریهای گوارشی
ناشــی از مصرف نان از سوی دیگر در
نهایت به ســود اقتصاد خانوار خواهد
بود اما داستان اینجاست که سرکوب
قیمتی و مداخله دولتی سبب میشود
افزایش قیمتها هر بار در شرایطی رخ
دهد که مجالی برای باال بردن کیفیت
نباشد.بهعبارتدیگرفشردهشدنفنر

نرخ ،زمینههای بروز بحران مضاعف را
فراهم میکند و همواره رشد قیمت در
زمانی اتفاق میافتد که دیگر مجالی
برای اصالحات ساختاری وجود ندارد.
هشدارنسبتبهگرانیبرنج
در حالی که تایید و تکذیبها بر سر
افزایش نرخ نان ادامه دارد ،خبرهای
رســیده حاکی از آن است که قیمت
برنج ،ماده مهم غذایی در سفره ایرانی
در حال افزایش است.
به عبارت دیگر کاهــش واردات
برنج در کنار کاهش تولید ناشــی از
خشکسالی دامنهدار سبب شده است
که قیمت برنج در آســتانه افزایشی
دوباره باشــد  .فرامک عزیز کریمی،
مدیــرکل دفتر محصوالت اساســی
وزارت جهادکشــاورزی ،اعالم کرده
است:بهدلیلکاهشبارندگیهاووقوع
خشکسالی در سالجاری پیشبینی
میشود سطح کشــت برنج و میزان
تولید بجز دو استان گیالن و مازندران،
در سایر استانها به ترتیب حدود  24و
 22درصد کاهش یابد.
همین موضــوع زنگهای خطر را
به صدا درآورده اســت .از سوی دیگر
معاون فنی گمرک با اشاره به کاهش
 69درصدی واردات برنج به کشــور از
معاون وزیر صمت خواســت در مورد
ممنوعیتفصلیبرنجبهمنظورکمبود
برنج یا افزایش قیمت در ماههای آتی
تجدیدنظرکند.
سالهاســت با هــدف حمایت از
تولیدکنندگان برنــج ،واردات برنج
در فاصله مــرداد تا آبــان ماه متوقف
میشود ،اما با استناد به همین دو نکته
یعنی کاهــش  69درصدی ترخیص
برنج از گمــرکات و همچنین کاهش
حجم تولید برنج در کشور ،درخواستی
برای عدم اجرای این مصوبه در ســال

جاری ارائه شد اما وزارت صمت بدون
موافقت وزارت جهادکشــاورزی این
مصوبه را اجرایی کرده است.
حاال مسیح کشاورز ،دبیر انجمن
واردکنندگانبرنجایران،دربارهآخرین
وضعیت ذخایر برنجهای وارداتی در
شــرایط کاهش تولید داخلی ،به ایلنا
گفته است :بر اساس گزارش گمرک،
میزان ترخیص برنــج از گمرکات در
سالجاری هم از نظر وزنی و هم ارزشی
کاهش  69درصدی داشته است.
وی تصریــح کــرد :از ابتــدای
ســالجاری تا نیمه تیرمــاه میزان
ترخیص برنج از گمــرکات  86هزار و
 367تن بوده است ،در حالی در سال
گذشته در همین بازه زمانی  277هزار
و 691برنج ترخیص شده بود.
کشــاورز با تاکید بر اینکه در حال
حاضر برنج موجود در بنادر و گمرکات
کشور فقط  37هزار و  147تن است،
افزود 80 :هزار تن دیگر ثبت سفارش
شده اســت که احتماال تا قبل از آغاز
ممنوعیت امکان ترخیص ندارند.
همین نکات اســت که سبب شده
بسیاری از کارشناســان و مسئوالن
هشدار بدهند که کاهش تولید و افت
واردات احتماال بازار برنج را با موجی از
کمبود و گرانی مواجه کند.
سفرهخانواردرمضیقه
در حالی که ســه ســالی است به
واســطه شــوک ارزی ،اقتصاد ایران
درگیر تورمی قابل توجه است ،سفره
خانوار بیش از پیش بــا بحران روبرو
شده اســت .حاال با گرانی برنج و نان
بار دیگــر دومینــوی افزایش قیمت
به حرکــت درمیآید به طــوری که
بیم آن مــیرود افزیش نــرخ این دو
ماده مهم غذایی بــار دیگر دومینوی
افزایش قیمــت را در ســفره خانوار

بیم آن میرود که افزیش
نرخ نان و برنج ،بار دیگر
دومینویافزایشقیمت
را در سفره خانوار ایرانی
رقم زده و قیمت کاالهای
جایگزینرانیزمتناسب
با رشد قیمت این اقالم
باالببرد.حبوبات،لبنیات
و ماکارونی و  ...اقالمی
هستندکهازایننظر،
چسبندگیباالییبابرنجو
نان دارند
ایرانی رقــم زده و کاالهای جایگزین
را نیز متناسب با رشد قیمت این اقالم
باال ببرد .حبوبات ،لبنیات و ماکارونی
و  ...اقالمی هســتند کــه قیمت آنها
چسبندگی باالیی با قیمت برنج و نان
و  ...دارد خصوصا آنکه بحران موجود
در صنعت لبنیات در ایران مشکالت
متعددی را متوجه این صنعت کرده
است .از ســوی دیگر اقالم پروتئینی
نیز به دلیل کمبــود نهادههای دامی
با معضالت فراوانی مواجه هســتند و
برخی از فعاالن این صنعت هشــدار
دادهاند که ادامه این روند گرانی مرغ
و گوشت قرمز را در کشــور به دنبال
خواهد داشت.
لغــو ممنوعیــت واردات برنج در
فصل برداشــت محصول شاید بتواند
تاثیری کوچک بر بــازار بزرگ برنج
در ایران به جا بگــذارد؛ اما نکته مهم
اینجاست که در شرایط فعلی افزایش
واردات برنج نیز اقدامی است که باید
در دســتور کار قرار گیرد تا از تشدید
فشار بر سفره طبقات متوسط و فقیر
پیشگیریشود.

گفتوگو
یک استاد دانشگاه:

انتقالآب از سرشاخههایکارونودز قابلتوجیه نیست

به گفته یک استاد دانشــگاه؛ مفتضحترین
طرح در حوزه آب ،انتقال از سرشاخههای کارون
و دز است که از نظر موازین بینالمللی و یونسکو
نیز قابلتوجیهنیست.
مهدی قمشــی در گفتوگو با ایلنا ،درباره
مشکل آب خوزستان اظهار داشت :خوزستان
در حوضههای آبریز پاییندســتترین استان
اســت ،حوضه کرخه از اســتان کردستان آغاز
و با عبور از همدان ،ایالم ،کرمانشــاه و لرستان
در نهایت بــه هورالعظیم میرســد ،از کرخه
انتقال بینحوضهای آب نداریم اما درون حوضه
استانهای زیادی واقع شــدهاند ،بنابراین این
اســتان خود به خود از ترســالی و خشکسالی
بیشــترین تاثیر را میپذیرد ،همانگونه که در
ترسالی سال  98بیشترین مشکل به خوزستان
منتقل شــد و اکنون هم به خاطر خشکسالی با
بیشترین لطمه مواجه است.
کسیازحقوقپاییندستدفاعنمیکند
وی بــا بیــان اینکه مشــکل خوزســتان
میتوانست با مدیریت درســت منابع آب حل

شــود ،افزود :مشــکل این اســت که در کشور
مدیریت درســتی بر منابع آب نداریم ،یعنی در
سیستم رودهای کشور هر استانی که باالدست
استمیتواندسهمخودرابرداردوکسیازحقوق
پاییندست دفاع نمیکند ،اکنون عدم مدیریت
صحیح در جنبههای دیگر از جمله انتقال بین
حوضهای آب هم بروز کرده و متاسفانه سالها
است که به آن دامن زده میشود و همچنان در
دستور کار وزارت نیرو قرار دارد
انتقال آب؛ چالش جدی استانهای مبدأ
استاد دانشگاه شــهید چمران اهواز تصریح
کرد :علیرغم اینکه همه انتقــال آب را بیهوده و
خالف منافع ملی میداننــد ،پروژهها همچنان
به جد دنبــال میشــود و توجهی بــه نظرات
دانشگاهیان و کارشناسان خبره نمیشود و این
قضیه چالش اجتماعی و درگیری ذهنی و روانی
برای مردم مبدا انتقال آب ایجاد کرده است.
ورودی آب به خوزستان نصف شد
وی گفت :در گذشته ساالنه به طور متوسط
 5.2میلیــارد متر مکعب آب وارد خوزســتان

میشده اما در  15سال گذشــته این میزان به
 2.5کاهش یافته است این رقم به دلیل این است
که عالوه بر خشکسالی ،مصرف آب باال رفته و به
استانهاییکهدرحوضهقراردارندسهمبیشتری
داده شده بنابراین ســهم کمتری به خوزستان
رسیده و فشار خشکسالی و کمبود آب استان را
دچار آسیب کرده است.
 1.2میلیاردمترمکعبآب
به خارج از حوضه میرود
این کارشــناس حوزه آب در ادامــه درباره
موضوع انتقال و تاثیراتی کــه بر معضالت آبی
خوزستانگذاشته،گفت:درحوضهکرخهانتقال
بین حوضهای نداریم اما مدیریت منابع آب درون
حوضه دارای اشکال دارد یعنی بخوبی تقسیم
آب صورت نگرفته اما در حوزه کارون و دز مشکل
داریم ،سالها است که  1.2میلیارد متر مکعب
انتقال از حوزه کارون بزرگ (کارون و دز) به خارج
از حوضه و زایندهرود و قمرود را داریم .سرچشمه
کارون و دز از کوهرنگ و چشــمهلنگان است،
در باالدست هستند ســهم خود را برمیدارند و

خشکســالی را به پاییندست منتقل میکنند
و متاســفانه این نهضت انتقال آب ادامه دارد و
همواره به این طرحها دامن زده میشود ،این در
حالیاستکهازنظرکارشناسیوعلمیهمکامال
واضح و مبرهن است که کار اشتباه است و صرفا با
دید منافع منطقهای اجرا میشوند.
انتقال آب از کارون و دز؛
افتضاحترینطرح
به گفته وی؛ مفتضحترین طرح در حوزه آب،
انتقال از سرشــاخههای کارون و دز است که از
نظر موازین بینالمللی و یونسکو نیز قابل توجیه
نیست .قمشــی در ادامه با اشــاره به راهحلها

دام صرافیهای رمزارز برای بلعیدنیکشبه سرمایهمعاملهگران

صرافیهای رمزارز زیر سایه فقدان قوانین مرتبط و غفلت
دستگاههای نظارتی ،تسهیالتی به معاملهگران تازهوارد ارائه
ال دارای ماهیتی شــبهقماری ،ربوی و فاقد
میدهند که کام ً
وجاهت قانونی اســت .به گزارش مهر ،از ابتدای سال تاکنون
همزمان با نوسانات قابل توجه قیمت ارزهای مجازی ،شاهد
شیوهقارچگونهمعامالترمزارزدرفضایمجازیوصرافیهای
آنالینهستیم.فارغازاینکهتاکنونتبادالترمزارزبهطورکلی
از سوی دولت ممنوع اعالم شده است اما جالب است که اکثر
صرافیهایی که در این حوزه فعالیت دارند ،فاقد کوچکترین

مجوزقانونیهستند.امافعالیتغیرقانونیصرافیهایآنالین
و ورود آنها به معامالت رمزارز در ایــن روزها وارد فاز جدیدی
شــده اســت .از قرار معلوم صاحبان این صرافیهای بینام و
نشان،امکاناتجدیدیبرایمعامالتارزهایدیجیتالبهویژه
بیتکوینفراهمکردهاندکهفاقدوجاهتشرعیوقانونیاست.
یکیازرایجترینامکاناتیکهاخیرا ًازسویصرافیهایآنالین
دراختیارمعاملهگرانرمزارزقراردادهشدهمربوطبهمعامالت
اهرمی ( )Leverageمیشود که اساساً دارای ماهیتی شبه
قماریوربویاست.دراینگونهمعامالت،صرافیبااعطاییک
اعتبار موهومی به مشتری ،امکان انجام معامالت با چند برابر
سرمایهاولیهافرادرافراهممیکند.درواقعاهرمقابلیتجدیدی
معامله گران

در بسترهای معامالتی است که با استفاده از آن،
میتوانند از صرافی چند برابر مبلغ اولیه خودســرمایه قرض
بگیرند .برای مثال اگر ســرمایه اولیه شخص ۱۰۰دالر باشد

و فرد از اهرم  ۱۰اســتفاده کند ،وی میتواند به اندازه ۱۰۰۰
دالر معامله انجام دهد و ســود و زیان وی از معامالت نیز۱۰۰
برابر خواهد شد .بدین ترتیب در صورت اخذ اعتبار اهرمی از
صرافیاگر ۱۰دالرسودیازیانکندبااهرم ۱۰اینرقمبه۱۰۰
دالرسودیازیانافزایشیاکاهشپیداخواهدکرد.امااینتمام
ماجرا نیست ،در معامالت اهرمی ،صرافی در ازای پولی که به
شخصقرضمیدهد،مقداریازسرمایهویرابهعنوان«وجه
تضمینیامارجین»درنزدخودبهعنوانوثیقهنگهمیدارد.به
این ترتیب ،اگر بازار خالف پیشبینی شخص عمل کند و وی
متضررشودومیزانضررباوجهتضمیناولیهتهاترشود،صرافی
سرمایه اولیه را مصادره میکند که در اصطالح به آن لیکوئید
شدن میگویند .با این توضیحات مشخص میشود که هرچه
میزان اهرم باالتر تعیین شود ،خطر لیکوئید شدن یا از دست
رفتنسرمایهاولیهنیزافزایشمییابد؛چراکهدرحینمتحمل

اظهار داشت :تنها راه حل برای حوضه کرخه این
است که  500میلیون متر مکعب از  1.3میلیارد
متر مکعب از حجم مرده آب ســد سیمره را که
استفاده نمیشــود ،از دریچه عمقی رهاسازی
کنند ،تا حجم مفیدی در ســد ایجاد کرده و در
ماههای آینده بتوانند آب ذخیره کنند ،این روال
را تا آذر ماه ادامه دهند ،به این ترتیب هورالعظیم
هم آبرســانی میشــود ،راه دیگر جلوگیری از
کشت شلتوک است که وزارت نیرو ،استانداری
و وزارت جهاد کشــاورزی باید نسبت به انجام
آن اقدام کنند تا آب باقیمانده کفاف نیاز حیاتی
حوزه را بدهد.

شدنضررتوسطمشتریمتناسببامیزانمبلغاعتباراهرم،
ضریب ضرر کردن نیز چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
نکتهقابلتوجهآنجاستکهسوداصلیبسیاریازاینصرافیها
نیزازمحلهمینکارمزدومبالغمصادرهشدهازمشتریزیان
دیدهتأمینمیشود.بهدلیلتعدادباالیمعامل هگراناهرمی،
میتوان گفت که در حال حاضر درآمد بادآورده نســبتاً قابل
توجهینصیباینصرافیهاشدهاست.
در این صرافیهــا هم میتوان از افزایــش قیمت ارزهای
دیجیتال از جمله بیتکوین و هم از کاهش قیمت آنها ســود
برد.بهاینترتیب،اگرشخصاعتقادداشتهباشدکهقیمتبیت
کویندرآیندهافزایشپیدامیکند،بایدواردموقعیتالنگشود
تاازخریدبیتکوینسودببردواگرمعتقداستکهقیمتبیت
کوینسقوطمیکند،بایدواردموقعیتشورتشودتاازفروش
بیتکوینسودببرد.

