
کارت سوخت با هدف سامان دادن به وضعیت مصرف و کنترل 
قاچاق مطرح و اقدامات متعددی نیز برای استفاده فراگیر آن 
انجام شــد اما نقد وارده به آن این بود که کارت ســوخت در 
اختیار همه صاحبان وسایل نقلیه نیســت البته آن طور که 
مسئوالن نفتی اعالم کرده اند اکنون مشکل چندانی در این 

بخش وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، زمستان سال گذشته، شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد بازگشت کارت سوخت 
جدی است و از مالکان خودرو و موتورسیکلتی که فاقد کارت 
سوخت بودند خواست تا برای دریافت کارت سوخت المثنی 

اقدام کنند. سرانجام استفاده از کارت سوخت اجباری شد و 
عرضه بنزین در جایگاه های سراسر ایران از ٢٢ مردادماه امسال 
صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو امکان پذیر شد. 
با این وجود تا اول شهریورماه، شاهد تغییرات چندانی در این 
حوزه نبودیم؛ چراکه کارت ســوخت جایگاه داران در اختیار 
تمام متقاضیان قرار داشت و هر فردی تا هر میزانی که تقاضا 

داشت می توانست سوخت گیری کند.
اما از اول شهریورماه به بعد میزان سوخت گیری با کارت آزاد 
جایگاه ها در کل کشور در هر بار سوخت گیری، از ۶۰ لیتر به 
۳۰ لیتر کاهش یافت همچنین در تاریخ ۱۶ مهرماه، بار دیگر 

سهمیه کارت سوخت جایگاه داران کاهش پیدا کرد و این در 
حالی بود که هنوز افرادی موفق به دریافت کارت سوخت خود 

نشده بودند.
در این باره امیر وکیل زاده - مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی - اظهار کــرد: ٢۴ میلیــون خودرو و 
موتورسیکلت در حال تردد در کشــور داریم که تاکنون ۴۸ 
میلیون کارت سوخت صادر شــده است یعنی این آمار نشان 
می دهد که برای هر شخص حداقل یکبار کارت سوخت صادر 

شده است.
طبق اعالم وزارت نفت، وی ادامه داد: به طور متوسط برای هر 

خودرو یا موتورسیکلت با تقاضاهای المثنی که وجود داشت، 
حداقل دو بار کارت ســوخت صادر کرده ایم و وزارت نفت به 

همه افراد کارت سوخت داده است.
او با بیان این که افــرادی که به هر دلیل کارت ســوخت در 
دسترس آن ها نیســت، تقاضای المثنی داده اند که طی یک 
ماه و نیم اخیر ۴۰۰ هزار ثبت نام تقاضای المثنی داشــته ایم 
گفت:  این در حالی است که تقریبا همه تقاضاهای قبلی پاسخ 

داده شده است.
به گفته مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
۶۰۰ هزار عدد از کارت هایی که اخیرا صادر شــده، در باجه 

معطله قــرار دارد و اقدامی که در این راســتا انجام داده ایم، 
این اســت که افراد به راحتــی می توانند با ورود به ســایت 
www.sokht.epolice.ir و وارد کــردن پــالک و کــد 
 پستی باجه پستی را که کارت ســوخت در آنجا وجود دارد، 

پیدا کنند.
وکیــل زاده افزود: این در حالی اســت که افراد در گذشــته 
باید مراحــل متعددی را طــی می کردند تــا بتوانند کارت 
ســوخت خود را پیدا کنند، امــا اکنون به راحتــی با ورود 
 به ســایت مذکور و در دست داشــتن مدارک مثبته کارت 

خود را تحویل بگیرند.

رئیــس کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: در صورت تصویب و اجرایی شدن 
طرح تعطیلی پنج شنبه ها، کل ادارات کشور در روز 

پنج شنبه تعطیل خواهند بود.
عبدالرضا عزیزی اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی طرحی را تصویب کرد و برای 
بررسی به صحن مجلس ارجاع داد که به موجب آن 
ادارات کل کشــور همچون تهران در روز پنج شنبه 

تعطیل خواهند شد. وی ادامه داد: طبق این طرح برای 
جبران ساعت کاری روز پنج شنبه هم ساعت کاری 
سایر روزهای هفته مثال از هشت ساعت به ۱۰ ساعت 
افزایش پیدا می کند. این یعنــی اتفاقی در میزان 

ساعات کاری کارکنان در کل ماه رخ نخواهد داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در 
واکنش به مخالفت دولت با این طرح مجلس شورای 
اسالمی، اظهار کرد: ما در کمیسیون اجتماعی این 

طرح را تصویب کردیم و در نوبت بررسی صحن علنی 
قرار دارد آن زمان دولت می تواند در مجلس نظراتش 
را اعالم کنــد و تصمیم گیرنده نهایــی نمایندگان 

خواهند بود.
عزیزی یادآور شد که در حال حاضر ادارات تهران در 
روزهای پنج شنبه تعطیل است و این طرح قرار است 
تعطیلی روزهای پنج شنبه را به سایر شهرهای کشور 

تسری دهد.

ارزش پزوی شیلی به کمترین سطح تاریخ خود در برابر 
ارزهای مهم رسید. ناآرامی های داخلی در شیلی که در 
اعتراض به شرایط نامساعد اقتصادی و کیفیت زندگی 
برای هفته ها ادامه یافته اســت، پیامدهای شــدیدی  
روی متغیرهای کالن اقتصاد این کشــور از جمله نرخ 
ارز گذاشته است. تاکنون ٢۰ نفر در ناآرامی های شیلی 
کشته شده اند و بســیاری از فعالیت های اقتصادی و 
سرمایه گذاری در این کشــور به حالت تعلیق درآمده 

است. امروز ارزش پزو در برابر دالر پنج درصد دیگر نیز 
ریزش کرد تا هر دالر با ثبت نرخ برابری ۸۰۰ پزو، رکورد 
جدیدی را در تاریخ این کشور به ثبت برساند. با این حال 
ماریو مارسل- رئیس بانک مرکزی شیلی- در سخنانی 
گفت با وجود سقوط ارزش پزو، شرایط مالی این کشور 
در موقعیت مستحکمی باقی مانده است. رئیس بانک 
مرکزی شیلی با بیان این که وی و همکارانش از نزدیک به 
رصد وضعیت اقتصادی این کشور ادامه می دهند افزود: 

باید به یاد داشت که شیلی جز کشورهای با ریسک مالی 
پایین است و با توجه به ذخایر ارزی مطلوب و صندوق 
های ثروت انتظار داریم نرخ تورم بــا وجود ناآرامی ها 
در سطح سه درصدی باقی بماند. در واکنشی دیگر به 
سقوط آزاد ارزش پزو، ایگناســیو بریونز- وزیر دارایی 
شیلی- گفت: این مساله یک نشانه هشداردهنده است 
که ما از نزدیک آن را زیر نظر گرفته ایم. ما در حال تجربه 
یک دوره از بی ثباتی هستیم و باید محتاطانه رفتار کنیم.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران 
گفت: گزارشات حاکی از خســارتی ساالنه معادل ٢.۶ 
میلیارد دالر به شهروندان تهرانی است که با احتساب 
جمعیت ۷.۸ میلیونی تهران، سهم هر نفر در زیان متاثر از 

آلودگی هوا، برابر ۳۰۰ دالر در سال است.
شینا انصاری با اعالم وضعیت ناسالم کیفیت هوا از ۱٥ 
آبان تاکنون برای گروه های حساس در شهر تهران اظهار 
کرد: وارونگی دما پدیده ای است که تحت تاثیر کاهش 
دما در فصل سرد به شکل تشکیل الیه هوای سرد، اجازه 
صعود هوای گرم و آلوده شهر به باال را نمی دهد؛ به همین 
دلیل تولید آالینده ها از منابع ثابت و متحرک، با توجه به 
بارگذاری جمعیت، صنعت و خدمات بیش از ظرفیت 
اکولوژیک در شهر تهران، به انباشت آن ها در سطح زمین 
می انجامد. وی افزود: در چنین شــرایطی راهکار های 
موقت و کوتاه مــدت برای کاهش انتشــار آالینده ها و 
حفاظت از سالمت مردم به خصوص گروه های حساس 
جامعه همچون کودکان و سالمندان از جمله تعطیلی 
مدارس، محدودیت در تردد خودرو ها یا توقف فعالیت 

برخی واحد های صنعتی اتخاذ می شود.
انصاری تصریح کرد: تعطیلی مدارس برای قرار نگرفتن 
کودکان به عنوان یکی از گروه های حساس در معرض 
هوای آلوده هست در واقع وقتی شاخص کیفیت هوا به 

وضعیت ناسالم برای گروه های حساس می رسد و شرایط 
پایدار به دلیل سرما و وارونگی دما حاکم می شود؛ تردد 
خودرو ها و موتورسیکلت ها، فعالیت صنایع آالینده و یا 
حتی سوزاندن پسماند منجر به انباشت بیشتر آلودگی 

هوا در فضای بسته شهر می شود.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با 
اشاره به اینکه بیشترین عامل آلودگی هوای شهر تهران 
منابع متحرک هستند که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آالینده ها 
را به هوا منتشــر می کنند گفت: در این شــرایط تردد 
خودرو های تک سرنشین می تواند به تشدید بار آلودگی 
بینجامد و حضور مردم به خصوص سالمندان، کودکان، 
زنان باردار و افراد دارای بیماری های قلبی و تنفسی در 
فضای آزاد باید محدود شود تا مواجهه طوالنی مدت با 
آالینده ذرات معلق به ویژه ذرات کوچک تر از دو و نیم 

میکرون به حداقل برسد.
وی راهکار اصلی مدیریت آلودگی هوا را حرکت در مسیر 
برنامه های مدون این حوزه و منطبــق بر قانون هوای 
پاک برشــمرد و اضافه کرد: در چارچوب این برنامه ها، 
از رده خــارج کــردن خودرو ها و موتورســیکلت های 
فرســوده، ارتقای تکنولوژی صنایــع، بهبود کیفیت 
سوخت، زیرساخت های حمل و نقل عمومی، مدل  های 
حمل و نقل جایگزین، معاینه فنی و ســایر محور های 

دخیل در کنترل آلودگی هوا باید دنبال شود. انصاری 
با بیان اینکه »مشــارکت« باطل السحر آلودگی هوا در 
 شهر های بزرگ کشور است، افزود: همکاری دستگاه های 
ذی ربط در مسیر اجرای برنامه های کاهش آلودگی هوا 
و مشارکت و همراهی مردم با دستگاه های متولی و درک 
این واقعیت که آلودگی هوا بدون عزم جدی و مشارکت 
واقعی رفع نخواهد شد. مدیرکل محیط زیست و توسعه 
پایدار شهرداری تهران با اشــاره به گزارش اخیر بانک 
جهانی درباره پیامد های اقتصــادی آلودگی هوا گفت: 
این گزارش حاکی از خسارتی ساالنه معادل ٢/۶ میلیارد 
دالر به شهروندان تهرانی است که با احتساب جمعیت 
۸/۷ میلیونی تهران، سهم هر نفر در زیان متاثر از آلودگی 
هوا، برابر ۳۰۰ دالر در سال است.وی ادامه داد: مشارکت 
مردم در ایفای مســئولیت شــهروندی خود با کاهش 
استفاده از خودرو های شخصی، استفاده از وسایط حمل 
و نقل عمومی، و توجه به کنترل دوره ای خودرو و انجام 
معاینه فنی که هزینه انجام آن در طول یک سال به مراتب 
پایین تر از ۳۰۰ دالر ســهم هر فرد از خسارت آلودگی 
هواست و همچنین عدم حضور گروه های حساس جامعه 
در شرایط هشدار آلودگی در فضای آزاد، و خودداری از هر 
گونه اقدامی که منجر به انتشار بیشتر آلودگی هوا بشود 

را از اقدامات کنترلی در این شرایط برشمرد.

بورس های آســیایی تحت تاثیر اخبار هنگ کنگ 
ریزش شدیدی را تجربه کردند.

روز  معامــالت  در  بورســی  شــاخص های 
چهارشــنبه، تحــت تاثیــر اخبــار مربــوط به 
جنگ تجــاری و تــداوم اعتراضــات داخلی در 
هنگ کنــگ  قــرار گرفتنــد. دونالــد ترامپ - 
رئیس جمهــور آمریــکا - گفته اســت که پکن 
خواســتار حصول توافق تجاری با آمریکاســت و 
دو طرف به توافق اولیه بســیار نزدیک شــده اند، 
 هر چند که از ذکــر جزئیات بیش تــر خودداری 

کرد.
از ســوی دیگر اعتراضات داخلــی در هنگ کنگ 
که ابتدا در اعتراض به الیحه اســترداد مجرمین 
به چین آغاز شــد، بیش از پیش تشــدید شــده 
اســت و کری الم- رئیس اجرایی ایــن منطقه- 
تظاهرکنندگان را آشــوب طلب و اغتشــاش گر 
خوانده است. وینگ چئونگ - از رهبران معترضان 
هنگ کنگی- هشدار داده اســت که اوضاع در این 
منطقه در آســتانه انفجار قرار دارد. اوضاع نگران 
کننده هنگ کنگ باعث شد تا برخالف بورس های 
 اروپــا و آمریــکا، بورس های آســیایی ریزشــی 

باشند.

در وال استریت، بیش تر شاخص ها صعودی بودند 
تا جایی که به جز شاخص "داوجونز ایدانستریال 
اوریج"  که نســبتا بدون تغییر در مقایســه با روز 
قبل و در ســطح ٢۷ هــزار و ۶۹۱.۴۹  واحد باقی 
ماند، دو شاخص دیگر ســبزپوش شدند؛ شاخص 
"اس اند پی ٥۰۰" با ۰.۱۶ درصد افزایش تا سطح 
۳۰۹۱.۸۴ واحــدی پایین رفت و دیگر شــاخص 
مهم بورســی آمریکا یعنی " نزدک کامپوزیت" با 
 افزایش ۰.٢۶ درصدی در سطح ۸۴۸۶.۸۹ واحدی

 بسته شد.
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شــاخص ها 
عملکرد مشــابهی داشــتند تا جایی که شاخص 
"فوتســی ۱۰۰" بورس لندن بــا افزایش ۰.۴٢ 
درصدی تا ۷۳۶٥.۴۴ واحد پایین رفت، شــاخص 
"کک ۴۰" بــورس پاریــس بــا افزایــش ۰.۴۴ 
درصدی در ســطح ٥۹۱۹.۷٥  واحد بســته شد 
و شــاخص "دکس ۳۰" بــورس فرانکفورت در 
آلمان با افزایــش ۰.۶٥ درصدی و ایســتادن در 
ســطح ۱۳ هزار و ٢۸۳.٥۱ واحدی بــه کار خود 
خاتمــه داد. در مادرید شــاخص "ایبکس ۳٥" 
 حــدود ۰.۸۳ درصد پایین رفــت و به ۹۳۰۶.۷۰  

واحد رسید.

از ســوی دیگر در معامــالت بورس های آســیا، 
شــاخص "نیک کی ٢٢٥" بــورس توکیو ژاپن با 
ریزش ۰.۷۶ درصدی تا سطح ٢۳ هزار و ۰٥.۳۴٢  
واحدی پایین رفت، شــاخص " هانگ ســنگ" 
بورس هنگ کنــگ با ســقوط  ٢.۰۹ درصدی به 
٢۶ هزار و ٥۰۰.۰٢  واحد رسید. در چین شاخص 
" شانگ های  کامپوزیت " با ریزش ۰.٢۶ درصدی 
در سطح ۳۸۹۳.٥۱  واحد بســته شد. در استرالیا 
شــاخص "اس انــد پــی اس اند ایکــس ٢۰۰" 
بورس ســیدنی با ۰.۸۱ درصد کاهش و ایستادن 
 در ســطح ۶۶۹۸.۴۰ واحدی به کار خود خاتمه 

داد.
در بازار طالی سیاه، هر بشکه نفت "وست تگزاس 
اینتر مدیت" با ۰.۳۳ درصد کاهش به ٥۶.۶۱  دالر 
رســید و نفت خام برنت دریای شــمال با کاهش 
۰.۳۹ درصدی به ازای ۶۱.۸٢  دالر در هر بشــکه 

مبادله شد.
همچنین در بــازار فلــزات گران بهــا، بهای هر 
اونس طال بــرای تحویل فوری بــا افزایش ۰.۳۳ 
درصدی به ۱۴۶۱.۱۶ دالر رسید. هر اونس نقره با 
 جهش ۱.۱۹ درصدی به ازای ۱۶.۸۹ دالر مبادله 

شد.

تکلیف کارت های سوخت  چه  شد؟
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حجم  برق  مصرفی  بیت کوینرها  
با   اغماض  نیم  درصد برق ایران  است

مهاجرت  ماینرها  با 
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جایگزین های   نفت  
در   بودجه

تهدید اشتغال ۱۲۰ هزار 
نفر در  صنایع  لبنی

افزایش قیمت انرژی و حذف یارانه  پردرآمدها دو منبع احتمالی طرح حمایت از 60 میلیون نفر است

ابهام در منابع طرح  حمایتی  دولت
صفحه2

صفحه3

جنجال خالی شدن حساب های بانکی
کارشناسان   نسبت   به   ضعف    پروتکل های   امنیتی   بانک ها   هشدار   دادند

کاهش درآمدهای نفتی و نیاز کشور به ایجاد منابع 
جدید برای تامین مخارج و هزینه ها، دولت را ناگزیر 
از ارائه بودجه بدون در نظر گرفتن سهم نفت کرده 
است. بر اساس گزارش های موجود، دولت در الیحه 
بودجه سال ۹۹ کل کشور که به زودی تقدیم مجلس 
می شود، سهم نفت در بودجه جاری را به صفر رسانده 
و بودجه وزارت نفت را از ذیل بودجه شــرکت ملی 
نفت خارج کرده اســت. البته با توجه به ســختی 
اجرایی شدن این عمل، برنامه های اصالحی نیز از 
 سوی دولت مد نظر گرفته شــده است که از جمله 
مهم ترین آن: برنامه محوری به جای دستگاه محوری 
و ردیف محوری، تدوین ســند اجرایی برنامه ، دو 
ساالنه بودن بودجه،  بازبینی هزینه ها، تسری بودجه 

به کل حاکمیت، تمرکززدایی...

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: دامداران از عرضه 
کافی شــیرخام خود به برخی از کارخانه های لبنی 
خودداری می کنند و شیرخام خود را به تولیدکنندگان 
شیرخشک کشور می فروشــند. رضا باکری درباره 
احتمال آزاد ســازی واردات و صادرات شیرخشک 
از کشــور اظهار کرد: از آنجایی که تا کنون واردات 
و صادرات شیرخشک در کشــور ممنوع بوده است 
احتمال این موضوع وجود دارد که صادرات و واردات 
این فرآورده آزاد شده و با ارز نیمایی و همچنین تعرفه 
گمرکی ۴ درصدی صورت گیرد. دبیر انجمن صنایع 
لبنی ایران در ادامه درباره شیرخام گفت: از آنجایی که 
شیر خام اکنون بین ٢۷٥۰ تا ٢۹۰۰ تومان و متفاوت 
 از قیمت مصوب تنظیم بازار با قیمت ٢۳۹۰ تومان 

به کارخانجات تولیدی...

شهرداری:

 آلودگی هوا ساالنه 6/2 میلیارد دالر به تهرانی ها خسارت می زند

جزئیات طرح مجلس برای تعطیلی روز های پنج شنبه ادارات کشور

ساعت کاری سایر روز های هفته از ۸ به ۱۰ ساعت افزایش می یابد
در پی ناآرامی های داخلی 

بحران ارزی به شیلی رسید

بورس های آسیایی تحت تاثیر اخبار هنگ کنگ ریزش کرد

روز کابوس وار بورس های آسیایی

سرمقاله
آثار تورمی طرح حمایت 

از  18 میلیون خانوار

یکی از مهم ترین ابهاماتی که 
در خصوص طــرح حمایت 
معیشــتی مطرح می شود، 
چگونگی تامیــن منابع آن 
است. دولت برای حمایت از ۱۸میلیون خانوار که 
رقم بسیار بزرگی اســت باید اعالم کند که به طور 
دقیق کدام منابع را در اختیار دارد. از سویی آیا این 
منابع طی مدت زمان اعالم شده یعنی یک ماه آتی به 
 دست خواهد آمد. مسئله دیگر این است که دولت از 

چه طریقی...

 لطفعلی بخشی، اقتصاددان
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يادداشت
تعرفه  برق  ماینرها  

تبعیض آمیز  است
   سهیل نیكزاد، عضو هیات مدیره انجمن بالک چین
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اقتصاد2
ایران وجهان

سخنگوی دولت:
هفته آینده موضوع سهمیه بندی 
بنزین به جمع بندی نهایی می رسد
سخنگوی دولت درباره سهمیه بندی بنزین گفت: 
مواردی که برای بنزین مطرح شده درست نیست. 
هفته آینده موضوع سهمیه بندی بنزین به جمع بندی 
نهایی می رسد.ربیعی همچنین در پاسخ به پرسشی 
درباره سخنان اخیر رئیس جمهور در یزد درخصوص 
2 میلیارد دالر، اظهار داشت: در دولت تاکید شد که 
تمام دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط اطالعیه ای 
مشروحی در این باره ارائه می دهند و من هم پیگیر 
خواهم بود که اطالع رسانی الزم صورت گیرد. اوراق 
2 میلیارد دالر نبوده بلکه 1.8 دهم میلیارد دالر ارواق 
خریداری شده در دولت بعد از دولت نهم بوده است. 
نزد موسسه »کلیراســتریم« برای سرمایه گذاری 
اوراق را خریداری کرده و اخطار دادند پول را ببرید 
ولی بر اســاس اخطار پول در زمان مقرر برداشــت 
نشــده اســت. چگونگی اتخاذ این تصمیم و اینکه 
چرا پول در زمان مقرر برداشــت نشــده ابهام مورد 
نظر رئیس جمهور بوده اســت که باید روشن شود.
وی همچنین تصریح کــرد: یکی از بحث های امروز 
مربوط به پولی است که بابک زنجانی به میزان 800 
میلیون دالر از بانک گرفته و  اینکه چه کسی دستور 
این را داده اســت، که باید مشخص شود. بحث نه بر 
سر بازداشت بابک زنجانی بلکه بر سر نحوه پیگیری 
و منابع آن اســت اینکه این پول به کجا رفته است، 
آیا فردی یا برای دســتگاه خاصی بوده است و این 
موضوعات به روشنگری نیاز دارد. در یکی از موارد، 
تحت عنوانی از دولت نفت گرفته شــده و پول آن 
برگشت داده نشده و معلوم نیست که این پول به کجا 
رفته است. به دنبال ارائه اطالعات کامل هستیم به 
همین منظور باید با کارشناسان صحبت کنیم، پولی 
که از محل فروش نفت گرفته اند مقدار قابل توجهی 
است که با آن چیزهای دیگر را خرید و وارد کرده اند. 
ما به کسی اتهام نمی زنیم ولی به دنبال روشن شدن 
این ارقام و اعداد هستیم.سخنگوی دولت همچنین 
گفت:مبارزه با فساد باید شفاف و اطمینان آور برای 
مردم باشد و همه جناح ها را در بر بگیرد. درخصوص 
مواردی از فساد نیز که ادعا می شــود از قبل اعالم 
نشده باید بگویم حداقل مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی برای پیگیری برخی از این موارد، اعالم و حتی 
ابالغ شده و نامه ها و دســتور آن از سوی دستگاه ها 
صادر شده است. باید مردم را راضی کنیم و به  افکار 
عمومی اطمینان دهیم که اهتمام ما به مبارزه با فساد 
هیجانی، کوتاه مدت و یک سویه نیست؛ نظر دولت بر 
مبارزه با فساد و فساد ستیزی ساختارمند، درازمدت 
و جامعه محور با نظارت مردم است.وی گفت: دولت از 
قوه قضاییه و قوه مقننه در مبارزه با فساد حمایت کرده 
و بحث ما درباره تصمیمات اداری است که بر مبنای 
آنها نه پولی خورده و برده شده  است، ولی به منزله 
یک فساد بزرگ بارها برای مردم تکرار شد. به صورت 
جزئی معلوم شد که این 18 میلیارد دالر کجا است. 
اگر رئیس جمهور گفت که یک دالر گم نمی شــود، 

اطمینان دهیم به مردم که این موضوع صحت دارد.

همتی  در حاشیه جلسه دولت:
 »گام« تا دوهفتــه دیگر اجرایی 

می شود
رئیس کل بانک مرکــزی گفت:طرح »گام« 
در شــورای پول و اعتبار تصویب شده و اگر 
تا دو هفته دیگر جزئیات آن نیز در این شورا 
تصویب شود برای اجرای آن اقدام می کنیم.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در حاشیه 
جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
در واکنش به سخنان رئیس جمهوری در یزد 
درباره 2 میلیارد و 700 میلیون دالر فساد و 
نیز بدهی 947 میلیون دالری نهادی به دولت 
اظهار کرد: آن بخشــی که مربوط به ما بود را 
توضیح دادیم و گفتیم که 19.3 میلیارد دالر 
تامین ارز شده بود و در ازای آن 17.8 میلیارد 
دالر کاال وارد شــده و آنچه که خرج وارادت 
نشده است را به سازمان تعزیرات سپرده ایم تا 
پیگیری کنند.وی در پاسخ به پرسشی درباره 
طرح »گام« اظهار کرد: ما به دنبال راهکاری 
هستیم برای تامین واحدهای تولیدی که غیر 
از استفاده از نقدینگی و افزایش آن در کشور 
باشــد. این گام گواهی های اعتباری اســت 
که بانک ها برای تامیــن زنجیره تولید صادر 
می کنند تا واحدهای تولیدی که در زنجیره 
تامین قرار می گیرند از آن استفاده کنند بدون 
آنکه به نقدینگی کشور افزوده شود که کلیت 
این طرح شب گذشته در شورای پول و اعتبار 
تصویب شد و اگر تا دو هفته دیگر جزئیات آن 
در این شورا تصویب شــود اجرای آن را آغاز 
می کنیم. این کار چیزی شبیه ال سی داخلی 
اســت که تضمین دارد و در بورس هم قابل 

خرید و فروش خواهد بود.

اخ

از جمله وعده هایی که رئیس 
جمهور به منظور حمایت از 
اقشــار ضعیف داده، حمایت 
از 18 میلیــون خانوار ایرانی 
است که در مجموع 70 درصد 
جمعیت کشور را شامل می شود. در این راستا قرار است از 
ماه آینده هم به صورت نقدی و غیر نقدی از57 میلیون و 

600 هزار ایرانی حمایت شود.
البته فکر حمایت از اقشار جدید طی دو سال گذشته با 
افزایش نرخ تورم و همچنین فشاری که از نظر اقتصادی 
به گروه های ضعیف وارد شــد، همواره به ذهن دولت 
رســیده و نمود عینی آن را در قالب اعطای بسته های 
غذایی از سوی نهادهای حمایتی به مردم در چند مرحله، 
دیده ایم. اما از آنجایی که این طرح ها برای حمایت واقعی 
اثربخش و کافی نبوده، حاال دولت قرار اســت در قالب 
طرحی بزرگ تر و جامع تر از اقشار ضعیف حمایت کند 
که با توجه به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت، 
سوال برانگیز شده است.در همین رابطه سخنگوی دولت 
با اشاره به 18 میلیون خانوار مشمول این طرح گفت: این 
طرح حدود 60 میلیون نفر را شامل می شود که مشمول 
دریافت حمایت های اجتماعی معیشــتی هستند.در 
مورد شیوه انتخاب بیش از 18 میلیون خانوار بحث شد. 
ترکیبی از درآمد، شاخص های برخورداری و گروه های 

هدف مشخص تعیین کننده هستند. باالخره محرومیت 
در برخی از مناطق معلوم اســت. مددجویــان، زنان 
سرپرست خانوار، افراد دارای درآمد ثابت مانند کارگران 
و بازنشستگان شــامل این حمایت هستند.وی با بیان 
اینکه این شمولیت نه تنها دهک های پایین بلکه طبقات 
متوسط به پایین را هم در بر خواهد گرفت، خاطرنشان 
کرد: براساس مطالعات ما، دهک هایی که درآمد بسیار 

باال دارند، از این طرح خارج می شوند. شیوه اعتراض باز 
است. امروز تصمیم گرفته شد هر زمان اعتراض پذیرفته 
شود، این پول برای افراد معترض ذخیره شود. هیچ جای 
نگرانی نیســت و با دقت فرمانداران، بخشداران، ستاد 
اجرایی وزارت رفاه و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی با 
هماهنگی با یکدیگر به سرعت این رسیدگی ها را انجام 
خواهند داد.سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بحث اصلی 

دولت افزایش قدرت خرید این طبقات است، ابراز داشت: 
قدرت خرید این طبقات برای خرید کاالهای مورد نیاز، 
اساسی و.. افزایش می یابد. شــکل این حمایت هم در 
همان کارت ها خواهد بود یــا همان کارت های موجود 
یا آنکه بانک مرکزی بــرای صدور کارت های جایگزین 
اقدام می کند و پول به این کارت ها ریخته می شــود و 
امکان مصرف این پول فراهم می شود.به گفته سخنگوی 
دولت زیرســاخت این طرح آماده و حساب های بانکی 
افراد موجود اســت و وزارت رفاه هم روش اجرای آن را 
که در قالب »خرید کاال« و »واریــز وجه« اجرا خواهد 
شد، اعالم می کند. منابع الزم برای اجرای این طرح نیز 
همانطور که از صحبت های سخنگوی دولت پیداست با 
اتکاء به منابع حاصل از حذف یارانه نقدی و پنهان است. 
، طبق گفته های سخنگوی دولت قرار است یارانه های 
پنهان انرژی نیز برای سه دهک باالی درآمدی حذف و 
هدفمند شود که این برنامه نیز می تواند چندبرابر حذف 
یارانه نقدی منابع صرفه جویی کند که مجموع این منابع 
براحتی می تواند بدون فشار بر بودجه دولت، منابع مورد 

نیاز طرح حمایت اجتماعی و معیشتی را تأمین کند. 
همچنین اطالعــات بانکی افراد نیز بــدون اینکه این 
اطالعات در دسترس نهادهای دیگر قرار گیرد دسته بندی 
شده است. براین اساس، تمام مردم ایران از نظر میزان 
تراکنش های بانکی در 50 گروه از کم به زیاد دسته بندی 
می شوند که این گروه ها توسط بانک مرکزی مشخص 

می شود.

کاهش درآمدهای نفتی و نیاز 
کشور به ایجاد منابع جدید برای 
تامین مخارج و هزینه ها، دولت 
را ناگزیر از ارائــه بودجه بدون 
در نظر گرفتن سهم نفت کرده 
است. بر اساس گزارش های موجود، دولت در الیحه بودجه 
سال 99 کل کشور که بزودی تقدیم مجلس می شود، سهم 
نفت در بودجــه جاری را به صفر رســانده و بودجه وزارت 
نفت را از ذیل بودجه شــرکت ملی نفت خارج کرده است. 
البته با توجه به سختی اجرایی شدن این عمل، برنامه های 
اصالحی نیز از سوی دولت مد نظر گرفته شده است که از 
جمله مهم ترین آن: برنامه محوری به جای دستگاه محوری 
و ردیف محوری، تدوین سند اجرایی برنامه ، دو ساالنه بودن 
بودجه،  بازبینی هزینه ها، تسری بودجه به کل حاکمیت، 
تمرکززدایی و پررنگ شدن نقش استانها به عبارتی ذینفع 
شدن استانها در درآمدهای مالیاتی و گمرکی، شناسایی 

عملیات فرابودجه ای و... است. دراین  راستا سازمان برنامه 
اعالم کرده است شــفافیت در تخصیص بودجه و بازبینی 
در بودجه های عمرانی و استانی از دیگر اقداماتی است که 

سازمان برنامه در دستور کار قرار داده است و قرار است بت 
تمرکززدایی نقش استان ها در بودجه سال آینده افزایش پیدا 
کند. عالوه بر این سازمان برنامه ) درواقع دولت( به دنبال آن 

اســت که راه ایجاد تعهدهای مالی جدید برای دولت را در 
سال آینده از سوی نهادها و مقامات مختلف بگیرد به شرطی 
که از کانال سازمان برنامه مجوز آن دریافت شود.با این حال 
کارشناسان اعتقاد دارند اجرای این کار در عمل دشوار و حتی 
شاید غیرممکن به نظر برسد. به بیانی دیگر اگرچه دولت 
سعی دارد با کاهش هزینه ها و همچنین ایجاد منابع جدید 
درآمدی مثل  ایجاد پایه های مالیاتی جدید این کار را انجام 
دهد، اما معلوم نیست که سیاست های دولت به تحقق این 
درآمدها منتهی شود.به اعتقاد کارشناسان با توجه به کاهش 
شدید درآمدهای دولت از فروش نفت به دنبال تحریم های 
شدید آمریکا و فشــار به دیگر کشورها برای کاهش روابط 
اقتصادی خود با ایران؛ مهم ترین راه برای تأمین کســری 
بودجه دولت مدیریت یارانه های پنهان و آشکار خواهد بود 
که عمالً بخش مهمی از هزینه های ساالنه کشور را هم شامل 
می شود. اما مسئله این است که اجرایی شدن این موضوع 
با توجه به موانع موجود، قطعی نیست. برای مثال موضوع 
حذف یارانه های پنهان خیلی وقت است که مطرح می شود.

اما در عمل اقدامی برای آن در نظر گرفته نمی شود.

افزایش قیمت انرژی و حذف یارانه  پردرآمدها دو منبع احتمالی طرح حمایت از 60 میلیون نفر است

ابهام در منابع طرح  حمایتی  دولت

»کسب و کار« بررسی می کند

جایگزین های   نفت   در   بودجه

دژپسند:
 جزئیات پرونــده ۲ میلیارد دالری در 
دولت یازدهم به اطالع قوه قضائیه رسید
وزیر اقتصاد گفــت: طیب نیا وزیــر اقتصاد دولت 
یازدهم، موضــوع پرونده دو میلیــارد دالری را به 
تفصیل و با شرح نکات به قوه قضاییه منعکس کرد.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه 
امروز هیات دولت درباره پرونده 2 میلیارد دالری 
که رئیس جمهور در ســخنرانی خود در یزد به آن 
پرداخت، اظهار کــرد: در آن مقطع برای ما مهلتی 
ده ماهه برای نقد کردن این پول وجود داشــت و 
همچنین مسئوالن اطالع داشــتند که اگر پول را 
نقد نکنند، ممکن است این پول  مسدود شود. نقد 
اصلی این است که چرا در آن مهلت، اقدامی برای 
نقد کردن این پول انجام نشده است؟وی ادامه داد: 
این پرونده در شــورای عالی امنیت ملی مطرح و 
کمیته ای تشکیل شد و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 
یازدهم، موضــوع را به تفصیل و با شــرح نکات به 
قوه قضاییه منعکس  و مــدارک الزم را به این قوه 

ارائه کرد.

اعتماد مشــتریان ارزشمندترین 
دارایی و سرمایه بانک توسعه تعاون

مشتریان به عنوان بزرگ ترین ســرمایه و دارایی بانک 
محسوب می شــود و هیچ تحولی بدون مشارکت آنان 
اجرایی نمی شــود.به گزارش روابــط عمومی مدیریت 
شعب استان یزد، مدیرعامل بانک توسعه تعاون در سفر به 
استان یزد در بازدید از شعب این شهر با اشاره به موضوع 
مشتری مداری و رعایت حقوق مشتریان، از مشتریان 
به عنوان ســرمایه مهم اجتماعی بانک یادکرد و افزود: 
ارتباط مستقیم با مشتری و شنیدن حرف ها و پیشنهادات 
وی، شرایط را برای نوعی بازاریابی مثبت فراهم می سازد 

و آن ها را به مبلغانی رایگان برای بانک تبدیل می کند. 

مدیر ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن خبر داد
تصمیم رونق زا برای تسهیالت 

خرید مسکن
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن جزئیات 
تصمیم جدید در روند پرداخت تسهیالت خرید مسکن را 
تشریح کرد.مسعود ایزدی در گفت و گو با پایگاه خبری 
بانک مسکن- هیبنا اعالم کرد: با تصویب هیات مدیره 
بانک، امکان خرید خانه های باالی 20 ســال ساخت و 
حداکثر 25 سال ساخت با همه تسهیالت بانک مسکن )به 
جزء تسهیالت یکم(، فراهم شد.ایزدی افزود: ماه گذشته 
مصوبه افزایش عمربنای آپارتمان های مشمول تسهیالت 
خرید مسکن فقط به تسهیالت اوراق اختصاص داشت اما 
بعد از بازتاب اجرای این مصوبه در بازار مسکن شهرهای 
مختلف و استقبال قابل مالحظه متقاضیان خرید مسکن 
از مزایای این تصمیم و تصویب نامه، کارشناســان امور 
اعتباری و طرح و برنامه بانک مسکن مطالعه ای را برای 
شرایط تعمیم و تسری این مصوبه به سایر تسهیالت خرید 

مسکن به فوریت انجام دادند. 

مدیرعامل خبر داد
منابع سپرده ای بانک صادرات ایران 

از 180 هزار میلیارد عبور کرد
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بــا اقداماتی که در 
بهینه ســازی ترکیب منابع داشــتیم حجم سپرده ها به 
نسبت سال قبل رشد خوبی داشته و در بخش سپرده های 
اصلی، ما از 180 هزار میلیارد تومان عبور کردیم.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایــران، حجت اله صیدی در 
گفت و گویی با پایگاه اطالع رسانی »بورس24« با بیان این 
مطلب، عوامل موثر بر بهبود روند تسهیالت دهی و منابع 
بانک را مورد اشاره قرار داد و اظهارکرد: در برنامه هایی که 
پیاده سازی کردیم دو موضوع به ما کمک کرد؛ اول عملیات 

ارزی که افزایش داشت و دوم بهینه سازی ترکیب منابع. 

اقدامات بانک قرض الحسنه 
مهر ایران برای اشتغال مناطق 

محروم قابل تقدیر است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین افتتاح سومین دوره 
آموزش تســهیل گران اقتصادي- اجتماعي بنیاد برکت 
وابسته به ستاد اجرایي فرمان امام )ره( بیان داشت: ایجاد 
اشتغال پایدار یکي از دغدغه هاي جدي بنیاد برکت است 
که با حمایت مالي و تسهیل گري بانک قرض الحسنه مهر 
ایران به سرعت در حال اجرا و تحقق است. این بانک همیشه 
در کمک به توانمندسازي نیازمندان جامعه پیشرو بوده و 
اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران براي اشتغال مناطق 
محروم قابل تقدیر اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی 
در این مراسم اظهارداشت: دکتر اکبري مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران نیز همیشه با انگیزه خیرخواهي به 
مباحث توانمندسازي نیازمندان و توجه به مناطق محروم 

ورود پیدا مي کند که جاي تشکر دارد.

خبر

بانک ها
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رئیس جمهوری گفت: رئیس جمهوری نمی تواند از این 
موضوع بگذرد، بحث 2 میلیــارد و 700 میلیون دالر را 
بار دهم اســت که تکرار می کنم و طی چند سال گذشته 
مداوم گفته ام. مردم حق دارند که بدانند این 2 میلیارد و 
700 میلیون دالر، سودش چه شد و پشت پرده چه کسانی 
بودندرئیس جمهوری تصریح کرد: می گویند چرا رئیس 
جمهور تازه گفته است! ما تازه گفتیم؟ این 2 میلیارد دالر را 
چند سال پیش در شورای امنیت ملی تصویب کردیم و چند 
سال پیش وزیر اقتصاد زمان ما به قوه قضائیه نامه رسمی 
نوشته است. این تازه نیست بلکه همه تکرار مکررات است 
منتها گرفتاری های ما زیاد است و حافظه ما یک کم مشکل 
پیدا کرده، یادمــان می رود!رئیس جمهوری گفت: یکی 
260 میلیون دالر و دیگری 420 الی430 میلیون دالر از 
ما نفت برده پولش را نداده است. بیایید حساب پس بدهید 
این حدود 700 میلیون دالری که نفت ما را بردید، چه کار 

کردید؟ این که عیبی ندارد. ممکن است بیایید حساب پس 
بدهید ما شما را تشویق کنیم و بگوییم شما کارهای خوبی 
کردید. روحانی با تاکیــد بر اینکه "ما قضاوت نمی کنیم، 
اعالم می کنیم و می گوییم اینقدر پول طلبکاریم"، گفت: 2 
میلیارد دالر پول ما چه شده است، بیایند رسیدگی کنند. 
ان شاء اهلل امیدواریم هیچ کس محکوم نشود ولی  برای ما 
بسیار مهم است که پول مردم به خزانه برگردد.روحانی با 
تبریک به وزیر امور خارجه به خاطر این افتتاح ها، اظهار 
داشت: هر کارخانه بزرگی که افتتاح کردیم، مدیر کارخانه 
گفت که این کارخانه مرهون برجام است. در همه کارخانه 
هایی که افتتاح شد و بازدید کردیم مدیر کارخانه گفت که 
قطعات مهم که بیرون مانده بود با توافق برجام  وارد کشور 
شد و این کارخانه ساخته شد و اگر برجام نبود امروز این 
کارخانه افتتاح نمی شد.رئیس جمهوری ادامه داد: یک عده 
که وضع شان خیلی خوب است و قلم و بلندگو دست شان 

است هر گوشه تهران برای خودشان داد می زنند و می گویند 
وضع مردم خراب است. بله وضع مردم خوب نیست  ولی 
به این حرف ها به شما نیامده است. می دانیم حقوق تان 
چقدر است، خانه هایتان کجاست و سوابق تان را بلدیم. شما 
نمی خواهد اینطور حرف بزنید.رئیس جمهوری با اشاره به 
اقدامات انجام شده در کشور در زمینه آبرسانی و برق رسانی، 
ارتباطات و مخابرات و گازرسانی، گفت: اینجا ادعا می کنم 
و به مباحثه می طلبم. کسی بگوید آیا در دولت دیگر در این 
6 سال بازه زمانی این همه خدمت به روستاها شده است.

روحانی افزود: برجام افتخار ما است ولی آبادانی روستاها، 
مقدم بر آن افتخار است و سامان دادن سالمت مردم بیش 
از برجام موجب افتخار ما است. اینکه در زمینه گاز و نفت 
توانستیم این همه اکتشاف داشته باشیم و آن جاهایی که 
میدان مشترک داشتیم و در برداشت پیشی گرفتیم، افتخار 
ما است. به این دولت افتخار می کنیم. به اینکه عضو این 

دولت هستم افتخار می کنم. چرا افتخار نکنیم، خادم بودن 
و خدمت کردن به مردم فخر و افتخار دارد.رئیس جمهوری 
افزود: بعضی ها فکر می کنند که همه کار ما برجام بوده است. 
برجام هم یکی از کارهای پرافتخار ما بوده است. اما آب، برق، 
زندگی مردم، روستاها، صنعت، ورزش، کشاورزی، تحول 
بزرگ، گردشگری، مســکن و طرح اقدام ملی برای یک 

تحول بزرگ در مسکن موجب افتخار است.

توانستیم تا حدزیادی بحران را مهار کنیم
روحانی با بیان اینکه وزرا و مسئوالن اقتصادی برای آرام 
کردن کشور تالش کردند، گفت: بیشــترین فشار را در 
98 داریم اما توانستیم تا حد زیادی بحران را مهار کنیم. 
این فخر و افتخار ما و همه مردم است و در اینجا خدمت 
مردم عرض می کنم که باز هم وظیفه داریم تالش مان را 

مضاعف کنیم.

رئیس جمهوری درجلسه هیات دولت

 مردم حق دارند بدانند  سود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر چه شد
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سکه  به ۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید ، چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۲۵ هزارتومان رسید. در جریان معامالت بازار آزاد تهران چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ قیمت هر قطعه 

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۲۵ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۲۰ هزارتومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۳۰ هزارتومان، ربع سکه یک 
میلیون و ۳۱۰ هزارتومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزارتومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۶۴ دالر و ۳۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۰۹ هزار و ۶۶ تومان 

است.

آثار تورمی طرح حمایت  از  18 میلیون خانوار
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

یکی از مهم ترین ابهاماتی که در خصوص این طرح مطرح می شود، چگونگی تامین منابع آن است. دولت برای حمایت از 18میلیون خانوار که رقم بسیار بزرگی است  باید اعالم کند که به طور دقیق کدام منابع را در اختیار دارد.  از سویی آیا این 
منابع طی مدت زمان اعالم شده یعنی یک ماه آتی به دست خواهد آمد؟ مسئله دیگر این است که دولت از چه طریقی 18 میلیون خانوار را شناسایی کرده و آیا این 18 میلیون نفر مستحق دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی دولت هستند؟ 
از سویی چه تضمینی برای حمایت واقعی از اقشار ضعیف در قالب این طرح وجود دارد؟ آیا دولت تضمین می کند که منابع حاصل از این طرح به طور مستقیم به جیب اقشار ضعیف برود و به انحراف کشیده نشود؟ مسئله این است که دولت 
در حال حاضر با کسری شدید بودجه روبه رو است و از سویی افق روشنی برای افزایش ذخایر و منابع دولت وجود ندارد. اجرای این طرح در گرو اجرای برنامه هایی است که هم زمان بر است و هم در فرآیند اجرا با مشکل روبه رو است. حتی 
با این فرض که دولت منابع کافی برای اجرای این طرح در اختیار داشته باشد، مسئله این است که پرداخت وجه نقدی به مردم آن هم در قالب این تعداد یعنی 70 درصد جمعیت کشور، بر موج تورم کشور که در حال حاضر نرخ باالیی دارد، 
خواهد افزود و دولت قادر به تداوم این سیاست نخواهد بود. کما اینکه این طرح نباید باعث وابستگی صرف مردم به حمایت های دولت شود و جامعه را از تکاپو بازدارد و یا اینکه توقعات جدیدی  از سوی مردم نسبت به دولت ایجاد کند. این سیل 
نقدینگی التهاب بازارها را پررنگ تر خواهد کرد و چالش بازار را جدی تر می سازد. از سویی با توجه به عدم نظارت های دولت در فرآیند توزیع یارانه ها و یا هر کمک نقدی، اعتمادی به اینکه اقشار ضعیف به طور کامل از این حمایت ها بهره مند 

شوند، نیست. از سویی اجرای هر طرحی در کشور ما نیازمند یک بازه زمانی طوالنی مدت است. برای مثال حذف کامل دهک های باال حداقل چند ماه زمان می  برد. بنابراین اجرای این طرح برای یک ماه آتی وعده ای دور از دسترس است.

توفیق اجباری  اقتصاد بدون نفت
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

اگر به منابع درآمدی کشورهای توسعه یافته دنیا نگاه کنیم، بیش از 90 درصد درآمد این کشورها وابسته به مالیات است. در کشور ما نیز بر حسب تجربه ثابت شده که درآمدهای نفتی نتوانسته به رشد اقتصادی کشور منجر شود و آمار 
اختالس ها و رانت های گسترده در دستگاه های دولتی و مرتبط با درآمدهای نفتی حاکی از این مسئله است. بنابراین دیر  یا زود راهی جز حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت نخواهیم داشت. حاال که فشار تحریم در کشور چنین شرایطی را به 
وجود آورده و یک توفیق اجباری نصیب کشور شده، الزم است از آن در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای صادراتی استفاده کنیم. در کنار مالیات که منبع قابل اتکا و مهم دولت ها در درآمدزایی است، افزایش صادرات 
غیرنفتی نیز به این موضوع کمک خواهد کرد. اگر صادرات بنزین و گازوئیل نیز به صادرات فعلی اضافه شود، رقم خوبی از درآمدهای صادراتی را نصیب کشور خواهد کرد. حذف هزینه های جاری نیز راهکار مهم دیگری برای کمک به دولت 
جهت حرکت به سمت بودجه بدون نفت است. هزینه ای که دولت بابت پرداخت یارانه به اقشار ثروتمند پرداخت می کند، مثل یارانه های پنهان، هزینه های جاری دستگاه های دولتی که بعضا بسترساز رانت و انحراف منابع است و همچنین 
کاهش هزینه دولت با کوچک کردن آن گام مهمی برای کمک به دولت در راستای اجرای این هدف مهم است. البته باید تاکید کرد، اجرای همه این اقدامات منوط به این است که دولت در اجرای برنامه های خود مصمم بوده و دستگاه های 

ذی ربط با وی در این مقوله همکاری کنند.



3 اقتصاد
ایران
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افت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قیمت طالی سرخ

طی روزهای گذشته اخباری 
در رابطــه با برداشــت های 
غیرمجــاز از حســاب های 
بانکی شهروندان منتشر شده 
که حساســیت ها و و اکنش 
های زیادی را در این رابطه داشــته است. رضا رشیدپور 
در توییتر خود اعالم کرد که »گمانم اخبار هجوم هکرها 
به حساب های بانکی را شنیده اید، توییت کردم تا بیشتر 
اطالع رسانی شود، البته من پول چندانی در حسابم نبود. 
ابهام ماجرا عدم توضیح شفاف مسئوالن گرامی است.« این 
بدان معنا بود که چرا بانک مرکزی درباره دستبرد به حساب 
بانکی افراد شفاف سازی نمی کند. این روش تایید و تکذیب 
های فراوان آیا روش جدید مسووالن برای سردرگم کردن 

مردم،از بین بردن اهمیت خبر و سایر الپوشانی هاست؟
اما با این افشــاگری زیر این توییت ده هــا مورد از این 
برداشت های غیرمجاز اعالم شد و مسووالن را وادار به 
واکنش در این مورد کرد. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ 
درباره واقعیت این ماجرا توضیحاتی ارایه کرد. سرهنگ 
تورج کاظمی درباره خبر منتشرشده در فضای مجازی 
مبنی بر حمله گسترده به حسابهای بانکی شهروندان و 
برداشت یک تا سه میلیون تومانی از این حسابها، اظهار 
کرد: بنده این موضوع را تأیید نمی کنم و در تهران چنین 
اتفاقی روی نداده است. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ 
تصریح کرد: تاکنون مراجعات به پلیس فتا در این زمینه 

)برداشت غیرمجاز از حساب( تفاوتی نسبت به روزهای 
گذشته نداشته است. وی متذکر شد: از نظر پلیس فتای 

تهران بزرگ این موضوع عنوان شده صحت ندارد.
اما مهــران محرمیان، معاون فناوری هــای نوین بانک 
مرکزی در این رابطه گفته است که آن طور که این افراد 
روایت کردند برخی هکرها اقدام به برداشت قابل توجهی 
پول از حسابشــان کرده اند. به هکرها ربطی نداشــت، 
این اتفاق به دلیل فیشــینگ افتاد. فیشینگ نوعی از 
کالهبرداری آنالین اســت که در آن کاربران اطالعات 
خود را با اهداف مختلف در اختیار برخی ســایت ها که 
عمدتا کالهبردار هستند، می گذارند. مهران محرمیان 

گفت: اتفاقی که در چند روز گذشته موجب نگرانی برخی 
شهروندان از دستبرد به حســاب های بانکی  شان شد، 

ارتباطی با هک شدن ندارد.
 این مقام مســئول توضیــح داد: متاســفانه برخی از 
شهروندان بی محابا به برخی سایت های مشکوک مراجعه 
و اطالعات کارت و رمز خود را در اختیار این سایت ها قرار 
می دهند و مشکالت اینچنینی برایشان ایجاد می شود. او 
در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی برای آسودگی 
خیال شــهروندان چه اقدامی برای بــاال بردن امنیت 
فیشینگ انجام داده است، می افزاید: ما برای باال بردن 
امنیت حساب های بانکی شهروندان برنامه ریزی بسیار 

جدی انجام داده ایم و تا ابتدای دی مــاه آن را اجرایی 
خواهیم کرد. معاون فناوری هــای نوین بانک مرکزی 
در توضیح برنامه بانک مرکــزی در این باره می گوید: از 
ابتدای دی ماه رمزهای یک بار مصرف جایگزین رمزهای 
ایستایی خواهد شد. او در عین حال در واکنش به خبر 
برداشت ناگهانی از حساب بانکی برخی افراد که بازتابی 
هم در فضای مجازی داشت، اینطور اظهارنظر می کند: 
در یکی دو روز گذشته این اخبار از سوی چند سلبریتی 
که دنبال کنندگان زیادی هم دارند مطرح شد. متاسفانه 
این افراد می توانند یک مســاله کوچک را به موضوعی 

بزرگ تبدیل کنند.

كارشناسان   نسبت   به   ضعف پروتکل های   امنیتی   بانک ها   هشدار   دادند

جنجال خالی شدن حساب های بانکی

بازنگری در سیستم های نرم افزاری بکارگرفته شده در سیستم بانکی
کامران ندری، کارشناس بانکی

بیشترین شکایاتی که به پلیس فتا می شود مربوط به سوء استفاده از تراکنش های بانکی بدون کارت است. به نظر می رسد اتفاقی که در چند روز گذشته در رابطه با برخی حساب های بانکی شهروندان رخ داده می تواند هشداری در رابطه با 
ضعف پروتکل های بانکی باشد که صحبتی از آن نمی شود. بنابراین این مسأله کامال محتمل است. اگر به عقیده مسئوالن این اتفاق فیشینگ هم باشد به هر ترتیب نشان از ضعف سیستم دارد که این صفحات این قدر آزادانه در حال فعالیت 
هستند و خسارات زیادی به مردم وارد می کنند. به هر ترتیب بی احتیاطی نیز در رابطه با انجام عملیات بانکی در بروز این اتفاق موثر است و باید در این رابطه فرهنگسازی و اطالع رسانی شود. البته صحبت ها و هشدارهای زیادی در این رابطه 

دیده و شنیده می شود اما کاربران در صفحات پرداخت الکترونیک باید با احتیاط و دقت بیشتری وارد شوند.
اما با وجود این باید سیستم های نرم افزاری به کارگرفته شده در سیستم بانکی مورد بازبینی قرار بگیرد چراکه هک حساب های مشتریان بانک ها موضوعی است که در تمام دنیا وجود دارد و نمی توان قدرت برنامه نویسان و افراد کاربلد در 
حوزه کامپیوتر و موبایل را در دنیای تکنولوژی نادیده گرفت. برای آن دسته از افرادی هم که معتقدند از حساب بانکی آنها برداشت های غیرمجاز انجام شده باید با مراجعه به نهادهای مسئول و ثبت شکایت پیگیر خسارت وارد شده باشند. 

بانک مرکزی در ابتدای نشراین خبر می بایست شفاف سازی قطعی را انجام می داد و در رابطه با تکذیب و با تایید آن اطالع رسانی می کرد تا نگرانی های ایجاد شده تا حدود زیادی برطرف می شد.  

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون حمل ونقل ســازمان راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای گفت: هیچ مجوزی جهت فعالیت تاکسی های 
اینترنتی برون شهری ارائه نشــده و اولویت فعالیت با 
خودروهای درون اتحادیه است. مهران قربانی با بیان 
اینکه مکاتبه ای با قوه قضاییه جهت اطالع رسانی برای 
غیر قانونی بودن فعالیت تاکسی های اینترنتی برون 
شهری انجام شده است، گفت: تا کنون مدیران هیچ 
اپلیکیشن و یا نرم افزاری برای کسب مجوز فعالیت های 

برون شهری به ما مراجعه نکرده  است.
معاون حمل ونقل ســازمان راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای گفــت: در صورتی که مدیران تاکســی های 
اینترنتی جهت فعالیت در بخش های برون شهری به 
ما مراجعه کنند تمامی بررسی ها جهت فعالیت آنها 
انجام می شود، اما اخذ مجوز برای فعالیت در این حوزه 
نیازمند داشتن تخصص و مهارت بسیار زیادی است.او 
اظهار کرد: هم اکنون هیچ تاکسی برون شهری با مجوز 

برای تردد به شــهرهای اطراف از جمله قم، اصفهان، 
کاشان مراجعه نکرده و در صورتی که مسافری از این 
تاکسی ها استفاده می کند باید کامال مراقب باشد چرا که 

فعالیت های آنها غیر قانونی و بدون مجوز است.
قربانی افزود: تردد و کار کــردن در بخش های درون 
شــهری با برون شــهری کاماًل متفاوت است چرا که 
رانندگی در جاده و یا اتوبان های برون شهری نیازمند 
مهارت خاصی است و هم اکنون تمامی تاکسی هایی که 
زیر نظر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای فعالیت 
می کنند، دوره های مختلفی را در این بخش گذرانده اند.

او با اشاره به اینکه در صورتی که این اپلیکیشن ها برای 
کسب مجوز به سازمان راهداری مراجعه کنند،  تمامی 
پیشنهادات آنها به صورت کامل بررسی می شود و در 
صورتی که طراحی نرم افزار آنها به گونه ای باشــد که 
بتوان از رانندگان خود اتحادیه تاکسی های برون شهری 

استفاده کنند می توانیم پیشنهاد آنها را قبول کنیم.

رئیس سازمان حمایت با بیان اینکه گرانفروشان رب به 
سازمان تعزیرات معرفی می شوند گفت: قیمت نهایی 
و مورد اجماع همه برای محصول رب ۱۲ هزار و ۹۹۰ 
تومان است. عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان اظهار کرد: گرانفروشان رب 
به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد. قیمت نهایی 
و مورد اجماع همه برای محصول رب ۱۲ هزار و ۹۹۰ 
تومان است و اگر شرکت ها یا افرادی بخواهند بیشتر از 
این قیمت در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند پرونده 
آن ها به تعزیرات ارسال می شود و تا کنون نیز اقداماتی 

در این زمینه صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: باألخره مبنای اصلی قیمت رب را قیمت 
گوجه مشخص می کند که نسبت به ماه های قبل ارزان 
شده است و به طور طبیعی باید قیمت رب هم کاهش 
یابد و بر همین اساس بود که ما حتی عرضه کنندگان 
را مجبور کردیم که قیمت را از ۲3 هزار تومان به ۱۲ 
هزار و ۹۹۰ تومان برسانند. تابش همچنین از سازمان 
تعزیرات نیز خواســت تا تالش های خــود را برای به 
سرانجام رساندن پرونده های گران فروشی بیشتر کند 

به ویژه این که درباره گران فروشی به شرکت ها هشدار 
داده بودیم. وی همچنین گفت: البته برخی مسئوالن با 
اظهار نظر هایی استنباط و تحلیل های خود را به مردم 
ارائه می کنند و مســائلی که درباره قیمت رب مطرح 
شده مبنای کارشناسی ندارد. رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بخش دیگری 
از سخنانش در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش 
چند روز اخیر قیمت خودرو نیز گفت: ما تولید و عرضه 
خودرو ها را رصد می کنیم بــه گونه ای که تا کنون در 
مدت اخیر مشکلی در عرضه وجود نداشته و قیمتی هم 
در کارخانه ها افزایش پیدا نکرده است.  تابش تصریح 
کرد: ممکن است برخی در بازار با تحلیل هایشان به این 
موضوع دامن بزنند البته بخشی از این موضوع هم به 
افزایش تقاضای منتهی به دهه فجر و شب عید مرتبط 
است. وی همچنین در خصوص وضعیت تأمین قطعات 
خودرو ها پس از بازگشت تحریم های ظالمانه آمریکا 
گفت: اکنون با توجه به همکاری گسترده میان بخش ها 
و تولید کنندگان می توان گفت تعمیق داخلی سازی 

قطعات به یک نهضت تبدیل شده است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومانی زعفران نســبت به ابتدای فصل 
برداشت خبر داد. غالمرضا میری از کاهش ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومانی قیمت طالی سرخ در بازار خبر داد 
و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۶ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان است.
وی افزود: در ابتدای فصل برداشــت همزمان با ورود 
زعفران نوبرانه، قیمت محصول با نوســاناتی در بازار 
روبرو بود که هم اکنون به سبب اشباع شدن محصول، 
نرخ هر کیلو زعفران در مقایسه با اواخر مهر ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان افت داشــته است.میری قیمت 
زعفران در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به 
آنکه برداشت زعفران تا پایان آذر ادامه دارد، از این رو 
تا زمانی که محصول به طور کلی جمع آوری نشود، 
نمی توان برآورد دقیقی از قیمت زعفران در بازار داشت. 
نایب رئیس شورای ملی زعفران با انتقاد از این مسئله 
که گمرک از پایان مرداد به بعد آمار صادرات را اعالم 
نکرده است، بیان کرد: بنابر آمار گمرک تا پایان مرداد، 
میزان صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به سبب مشکالت ناشی از نقل و انتقال پول حدود ۲۰ 
درصد کاهش یافته است که امیدواریم در ماه های آتی 

صادرات زعفران روبه رشد باشــد. وی درباره آخرین 
وضعیت خرید توافقی زعفران افزود: چند روزی است 
که خرید توافقی زعفران با نرخ حداقل ۸ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان و حداکثر ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از 
کشاورزان خریداری شده است که در ابتدا 3۰ درصد 
وجه آن در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد و برای 

پرداخت مابقی زمان مشخصی اعالم نشده است.
میری با بیان اینکه خرید توافقی زعفران از کشاورزان 
ادامه دارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی عرضه 
و تقاضا، اگر ســازمان تعاون روستایی اقدام به خرید 
توافقی زعفران نمی کرد، احتمال کاهش مجدد قیمت 
دور از انتظار نبود و همــواره انتظار داریم که با خرید 
توافقی این محصول تجربه تلخ گذشته تکرار نشود. 
نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان با تاکید بر این 
مسئله که هدف اصلی سازمان تعاون روستایی از خرید 
توافقی باید توسعه صادرات باشد، تصریح کرد: سازمان 
تعاون روســتایی با هدف حمایت از تولید، توســعه 
صادرات و تحقق شعار سال باید اقدام به خرید توافقی 
زعفران از کشاورزان کند چرا که اگر همانند گذشته 
بخواهد به دنبال منفعت خود باشــد، خرید توافقی 
محصول دردی از تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 

دوا نمی کند.

رئیس هیئت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهران گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر 
کیلو تخم مــرغ با کاهش ۲۰۰ تومانی نســبت 
به هفته گذشــته درب مرغداری ۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان اســت.ناصر نبی پور از افت ۲۰۰ تومانی 
نرخ تخم مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر 
داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم 
مرغ درب مرغداری ۷ هزار و ۵۰۰ تومان معادل 
شانه ای ۱۵ هزار تومان است. وی قیمت مصوب 
هر کیلو تخم مرغ را ۷ هزار و ۷۴۰ تومان اعالم 
کرد و افزود: فروش تخم مرغ با نرخ های کنونی 
بیانگر فاصله با قیمت ســتاد تنظیم بازار و زیان 
مرغداران اســت.نبی پور ادامه داد: در هفت ماه 
اخیر، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ به 
طور متوســط ۲ هزار تومان متضرر شدند که با 
وجود تولید روزانه ۲ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ در 

کشور، زیان مرغداران سرسام آور است.
رئیس هیئت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
قیمت تخم مــرغ در بازار را پیــش بینی کرد و 
گفت: هم اکنون قیمت تخم مــرغ در باالترین 
حد خود اســت، پیش بینی می شود که قیمت 
در همین حــد باقی بماند. وی دربــاره آخرین 
وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: روزانه ۱۰۰ 
تا ۱۵۰ تن تخم مرغ به افغانستان و عراق صادر 

می شود که این میزان تاثیری در التهاب و تالطم 
بازار ندارد چرا که مــازاد تولید حداقل ۲۰۰ تن 
است.به گفته نبی پور، اگرچه کشور افغانستان 
بخشی از تخم مرغ مورد نیاز خود را از پاکستان 
خریداری می کرد، اما هم اکنون به سبب وجود 
برخی مشکالت این کشــور برای خرید به ایران 

هجوم آورده است.
این مقام مســئول با بیان اینکه خرید حمایتی 
تخم مرغ از یک ماه و نیم گذشــته متوقف شده 
اســت، گفت: بنابر آخرین آمــار مجموع خرید 
توافقی تخم مرغ پشــتیبانی امــور دام به یک 
هزار تن نرســید، اما به هر حال همین میزان در 
شرایط بازار تاثیر گذار بود و در غیر این صورت 
مرغداران تمایلی به جوجه ریزی نداشتند.وی 
مجموع صادرات تخم مرغ از ابتدای سال تاکنون 
را حداکثر ۲۱ هزار تن اعالم کرد و افزود: با توجه 
به میزان تولید و مازاد بر نیاز مصرف، این میزان 
صادرات رقم چشــمگیری نیست. رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران در 
پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهاده های دامی 
تصریح کرد: هم اکنــون قیمت هر کیلو کنجاله 
سویا ۲ هزار و 3۵۰ تومان بوده که با نرخ مصوب 
تفاوتی ندارد، اما قیمت ذرت ۲۰ تا ۲۵ درصد به 

سبب کمبود در بازار از نرخ مصوب باالتر است.

دبیــر انجمن صنایــع لبنی 
ایــران گفــت: دامــداران از 
عرضه کافی شیرخام خود به 
برخــی از کارخانه های لبنی 
خودداری و شیرخام خود را به 
تولیدکنندگان شیرخشک کشور می فروشند. رضا باکری 
درباره احتمال آزاد سازی واردات و صادرات شیرخشک از 
کشور اظهار کرد: از آنجایی که تا کنون واردات و صادرات 
شیرخشک در کشــور ممنوع بوده اســت احتمال این 
موضوع وجود دارد که صادرات و واردات این فرآورده آزاد 

شده و با ارز نیمایی و همچنین تعرفه گمرکی ۴ درصدی 
صورت گیرد.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران در ادامه درباره شــیرخام 
گفت: از آنجایی که شــیر خــام اکنون بیــن ۲۷۵۰ تا 
۲۹۰۰ تومان و متفاوت از قیمت مصــوب تنظیم بازار با 
قیمت ۲3۹۰ تومان به کارخانجــات تولیدی به فروش 
می رســد؛ برخی تولید کنندگان فرآورده های لبنی که 
از خریدن شــیرخام با نرخ باالتر از نــرخ مصوب امتناع 
می کنند دچار کمبود شیرخام کافی در خط تولید هستند، 
برخی دیگر از کارخانه ها نیز به دلیل وجود طرح توسعه 
و افزایش ظرفیت های خود از شــیرخام کافی برخوردار 
نیستند، دامداران از عرضه کافی شیرخام خود به برخی 
از کارخانه های لبنی خــودداری و شــیرخام خود را به 

تولیدکنندگان شیرخشک کشور می فروشند تا واحد های 
لبنی را متقاعد به افزایش قیمت خرید شیرخام نمایند.

باکری در ادامه گفت: با وجود این که ما سالیانه در حدود 
۴۰ الی ۵۰ هزار تن کره وارد می کنیم، اما صادرات خامه 
در کشور تعادل بین عرضه و تقاضای چربی را برهم می زند، 
در این خصوص تدبیری اندیشــیده شده است تا جهت 
جلوگیری بی رویه از صادرات خامه، الجرم افزایش قیمت 
شیر خام و فرآورده لبنی و همچنین ایجاد تعادل الزم بین 
عرضه و تقاضا در بازار، عوارض گمرکی برای صادرات خامه 
فله و فریز شده ۶۰ درصد در نظر گرفته شود، البته اجرای 
موارد فوق منوط به تصویب در کارگروه تنظیم بازار کشور 
است. رضا باکری هم چنین گفته است اکنون ۴۵۰ کارخانه 
لبنی در سطح کشور فعالند و حدود ۱۲۰ هزار نفر به شکل 

مستقیم و ۴۰۰ هزار نفر به شکل غیرمستقیم در بخش های 
پخش و حمل و نقل این صنعت اشتغال دارند. دبیر انجمن 
صنایع لبنی کشور هشدار می دهد که در صورت زیان دیدن 
شــرکت های لبنی خطر تعطیلی کارخانجات و بیکاری 

شاغالن در این صنعت را تهدید می کند.
از سوی دیگر وزارت بهداشت هم در آبان ماه با موج اولیه 
افزایش قیمت شــیر و لبنیات، از افزایش قیمت ها انتقاد 
کرد و نســبت به تبعات منفی آن بر روی سالمت هشدار 
داد. میزان مصرف سرانه شیر و فرآورده های لبنی یکی از 
شاخص های مهم توسعه اقتصادی اجتماعی است. افزایش 
رشد، ارتقای هوش و قدرت فراگیری، افزایش توان کاری، 
افزایش طول عمر و پیشگیری از کار افتادگی زودهنگام، از 

مزایای مصرف روزانه شیر ولبنیات است.

واحد های لبنی به افزایش قیمت خرید شیرخام توسط تولیدكنندگان لبنیات اصرار دارند

تهدید اشتغال ۱۲۰ هزار نفر در  صنایع  لبنی
دامداران به صنایع لبنی شیر نمی فروشند

اختالف میان نرخ شیر خام مصوب و نرخ شیر معامله شده
ناصر علی پور، فعال بازار لبنیات

در حال حاضر دلیل گرانی لبنیات گران فروشی دامداران و افزایش هزینه های بسته بندی و حمل و نقل است. تولیدات داخلی محصوالت لبنی کشور پاسخگوی مصرف داخلی نیست و چاره جویی ها هم تا به حال جلوی گرانی را نگرفته است. از 
طرفی دیگر دامداران و کارخانجات لبنی به نرخ های مصوب در ستاد تنظیم بازار پایبند نیستند که تمام این دالیل موجب حذف تدریجی لبنیات از سبد غذایی شده است. در شرایط ویژه کنونی دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند و حمایت از 

تولیدکنندگان نیز باید با اولویت بندی باشد. این حمایت باید از تولیداتی که به صورت مستقیم با سبد معیشت خانوار سروکار دارند تعلق بگیرد.
دولت باید برای رفع اختالف میان نرخ شیر خام مصوب و نرخ شیر معامله شده بین دامداران و کارخانجات یارانه بدهد. پیشنهاد دیگر هم این است که دولت واردات فرآورده های لبنی را آزاد اعالم کند و جلوی صادرات آن را بگیرد چراکه در شرایط 
کنونی تولید پاسخگوی بازار داخلی نیست. هم چنین کاهش شیرخام هم مزید بر علت شده است و دلیل این کاهش محدودیت آب، کمبود علوفه و مهاجرت روستاییان به شهرها است. البته افزایش قیمت گوشت قرمز هم سبب شده که دامداران 

برای کسب سود بیشتر ترجیح می دهند به جای بهره برداری از شیر گاو، گاوها را به کشتارگاه ها بفرستند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

فقدان كارت هوشمند تردد در تاكسی های اینترنتی برون شهری

فعالیت تاکسی های اینترنتی برون شهری غیرقانونی است

گران فروشان جریمه می شوند

قیمت مصوب رب ۱۲۹۰۰ تومان است

صادرات روزانه 1۵۰ تن تخم مرغ به بازار های هدف

تخم مرغ ارزان شد
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آگهی تجدید مناقصه عمومی) یک مرحله ای( 
شماره 98/168-01

 مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
 موضوع مناقصه: سرویس، نگهداری و تعمیرات کلیدهای قدرت و پست های زمینی در داخل و خارج کارگاه مربوط به 

امور های هشت گانه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
 مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه:

 داوطلبان می توانند از روز ســه شــنبه مورخ 1398/08/21 لغایت روز یکشــنبه مورخ 1398/08/26 به منظور دریافت اسناد مناقصه به 
آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

 الف - وب سایت www.bargh-gmaz.ir  )شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران(
www.tavanir.org.ir ب- سایت معامالت شرکت توانیر 

http://iets.mporg.ir ج- پایگاه ملی مناقصات
 مبلغ خرید اسناد مناقصه:

 مبلغ545/000 ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر )شماره 0101853765005(بانک صادرات کد 2008 
تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( به مبلغ 1/360/911/582ریال به شرح زیر می باشد:

- ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر 
- ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی می باشند

- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس 
- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران

- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی
- چک تضمین شده بانکی  ) چک شخصی مورد قبول نمی باشد(

 تاریخ تحویل پاکات مناقصه:
 روز شنبه ساعت 08:00 مورخ 1398/09/09 

محل تاریخ پاکات مناقصه :
دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر- بلوار شهید خیریان- میدان ولیعصر- نبش کوچه نیرو-طبقه چهارم 

تاریخ گشایش پاکات مناقصه:
 زمان بازگشایی ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1398/09/09 در محل دفتر معاون مالی و پشتیبانی

 سایر شرایط:
 - مبلغ پایه مناقصه 34/430/386/327 ریال می باشد 

- هزینه آگهی هر  دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد 
- به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضا در فراخوان واصل میشود ، مطلقا به ترتیب اثر داده نمی شود.

- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.
- اعتبار پروژه فوق از منابع داخلی تامین شده است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج از من اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 52140254-011 امور تدارکات تماس 
حاصل نمایید .

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
 چاپ نوبت اول: روز سه شنبه مورخ 1398/08/21
چاپ نوبت دوم: روز پنجشنبه مورخ 1398/08/23
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ســخنگوی صنعــت برق 
در حالی روز چهارشــنبه 
مدعی شــد که بــا تعرفه 
در نظر گرفته شــده برای 
ماینینگ، از فعــاالن این 
صنعت حمایت شده است که خود فعاالن نسبت 
به این تعرفه معترض هستند. این در حالی است 
که »کسب وکار« در گزارشــی با عنوان »صنعت 
ماینینگ متولی و سیاســت گذار واحد ندارد« از 
تعرفه وضع شده برق برای ماینرها خبر داده بود 
و در این گفتگو محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه 
ماینینگ انجمن بالک چین مدعی شــد که این 

دست دســت کردن برای اعالم تعرفه، تنها برای 
آماده کردن اذهان اســت وگرنه تعرفه مشخص 

شده است. 
روز چهارشنبه سخنگوی صنعت برق با اشاره به 
اینکه ماینرها نســبت به تعیین قیمت صادراتی 
برق اعتراضی ندارند، گفــت: »قیمت برق مراکز 
اســتخراج رمزارزها به ازای هر کیلووات ساعت 
در 8 ماه از سال 480 تومان و برای چهار ماه گرم 
 سال دو برابر متوسط قیمت صادراتی برق خواهد

 بود. 
فعال که فعــاالن اعتراضی نداشــته اند چون در 
هشت ماه از ســال تعرفه آنها 450 تومان است و 
این نشان می دهد که از آنها حمایت شده است.« 
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه ماینرها 
از امروز می توانند بــرای دریافت مجوز فعالیت 

رسمی در استخراج رمزارزها اقدام کنند، گفت: 
»مقررات تامین برق مراکز اســتخراج رمزارزها 
مشخص شد و براســاس این مقررات، قیمت برق 
مراکز اســتخراج رمزارزها به ازای هر کیلووات 
ساعت معادل متوسط قیمت صادراتی برق 965 
تومان خواهد بود که در 8 ماه از ســال این مقدار 
50 درصد مبلغ متوســط قیمت صادراتی یعنی 
480 تومان خواهد بود و برای چهار ماه گرم سال 
دو برابر متوسط قیمت صادراتی برق خواهد بود.« 
وی افزود: »البته  این مراکز امکان اســتفاده از 
برق را برای 300 ساعت از سال که ساعات اوج بار 
مصرف است و در ماه های تیر و مرداد خواهد بود، 
ندارند و در این ساعات استفاده از برق برای آنها 
ممنوع اســت.« این در حالی است که وی خبر از 
دادن پاداش به معرفی کنندگان استخراج کنندگان 

رمزارزهای متخلف داد و گفت: »بنابراین استفاده 
غیرمجاز از اســتخراج رمزارزها ممنوع است و 
اگر مجوز از وزارت صنعت نداشــته باشند و یا از  
انشعابات غیرمجاز استفاده کنند، با آنها برخورد 

قانونی صورت می  گیرد. 
پس کسانی که به شناسایی این افراد کمک کنند، 
پاداش تعلق خواهد گرفت که تا 20 درصد خسارت 

وارده خواهد بود.« فعــاالن این صنعت که پیش 
از این از تعرفه برق وضع شــده آگاهی داشتند، 
مدعی اند این صنعت با تعرفه وضع شده به بن بست 
خواهد خورد و بنابراین ایران بــا اینکه پیش از 
این جزو کشورهای پیشــرو در این صنعت بود؛ 
 اما به جرگه عقب مانــدگان از این صنعت خواهد 

پیوست. 

حجم برق مصرفی بيت كوينرها با اغماض نيم درصد برق ايران است

مهاجرت  ماینرها   با   تعرفه   برق  ناعادالنه
در روسيه تعرفه برق برای ماينرها به اضافه هتلينگ و هاستينگ 200 تومان است

ماينرها برای دريافت مجوز از وزارت صنعت اقدام كنند

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

تعرفه  برق  ماینرها  تبعیض آمیز  است
سهیل نیکزاد، عضو هیات مدیره انجمن بالک چین

شرایط مجوزدهی برای ماینرها مدام تغییر می کند. دیروز مجوزی با امضای وزیر نیرو صادر شده بود؛ اما در واقع بعد از این، مجوزها قرار است از طریق وزارت صنایع برای ماینینگ ها صادر شود. وزارت صنایع محمل مناسبی برای صدور این نوع مجوزها نیست. شاید وزارت ارتباطات خیلی 
بهتر می توانست این کار را انجام دهد؛ ولی آنچه مهم است،  این است که ما اینجا شرایطی را داریم تجربه می کنیم که دولت می خواهد تاثیر بگذارد. سوال این است که مگر برق صنعتی هر کیلووات 100 تومان نیست؟ اگر دولت ماینینگ را به عنوان یک صنعت پذیرفته است، چرا تعرفه برق 
آن را صنعتی محاسبه نمی کند؟ چه ایرادی دارد که کسی وارد یک صنعت شود که می تواند خوب از آن پول دربیاورد؟ این کار چه بدی دارد؟ اگر فکر می کنید درآمد فعاالن این صنعت زیاد است؛ پس بر آنها نظارت و مالیات وضع کنید. آنگاه در مورد مالیات دفاع دارید و می گویید قوانین 
مالیاتی به من اجازه می دهد کسی که درآمد خوبی دارد، منصفانه از او مالیات بگیریم؛ ولی نهاده تولیدی که طبق قانون به همه کشور با تعرفه صنعتی می دهی و خودت به عنوان وزارت صنعت و وزارت نیرو مصوبه ای را امضا می کنی که ماینینگ را به عنوان صنعت می شناسم، چرا به این 
صنعت قیمت تبعیض آمیز می دهی؟ اگر ماینینگ را به عنوان صنعت پذیرفته اید پس تعرفه صنعتی را باید برای آن در نظر بگیرید. این برخورد مانند داستان لباس پادشاه است که چنین بود که پادشاه لباسی بر تن نداشت؛ ولی به حرف فرد زیرکی خام شد. هیچ کسی نمی خواهد به روی 
خودش بیاورد که چون درآمد ماینرها پیش از این خوب بوده است دولت می خواسته از فعاالن پول زیادی بگیرد. مساله این است که دولت گاز و برق را به قیمت صادراتی بدهد؛ اما این گاز و برق را نه به قیمت رکورد صادرات، بلکه به میانگین قیمت صادرات باید بفروشد. ما حاضریم آن 
خریداری باشیم که در حالی که از بیرون تحریم شده ای و گاز و برق تو را نمی خرند از همین داخل کشور این نهاده ها را از تو می خریم و پولش را به تو می دهیم. این قیمت هایی که اعالم شده خیلی باالست. یک نکته وجود دارد. یک موقع شما به عنوان وزارت نیرو یا صنعت می گویی من 
وظیفه دارم کنترل هایی داشته باشم که در کشور هرج و مرج و سوءاستفاده نشود. یک دفعه یک فشار به یک قسمت شبکه برق نیاید. خاموشی نشود و... آن یک بحث است؛ اما اینکه سر قیمت حساب کردن یک دفعه می گویی 800 تومان؛ این حرف درست است. در مقابل ما می گوییم 
چرا؟ اگر می خواهید مالیات ببندید کار درستی است؛ ولی در حال حاضر یک شرکت دولتی به عنوان توانیر دارد خدمتی را می فروشد که ما در آن بیالن نمی دانیم پول دولت حساب می شود یا جزو پول یک شرکت حساب می شود و بعد از آن چرا مکانیزم های مالیاتی به آن اعمال نشود؟ 
اگر این گونه است پس شما اجازه بدهید یک شرکت خصوصی مانند شما شروع و این کار را کند. چرا شما چون دولتی هستید می توانید اجازه ندهید من بروم و شرکت خصوصی بزنم، سایت انرژی بزنم، برقم را بگیرم و تولید کنم و مجبورم می کنید که برق را به شما بفروشم و دقیقا به همان 
قیمتی که می گویید؟ ابتدا هم باید از شما مجوز بگیریم. این مساله نشان می دهد این وسط شیطنتی وجود دارد. اینکه بر سر تعرفه برق ماینرها اینقدر چانه زنی می کنند مثل این است که کسی باید قبال کارش را انجام می داده حاال به ازای آن پول اضافه ای بابت پاداش از تو می خواهد. این 
کار پررنگ کردن و الکی کردن ماجراست. حجم برق مصرفی بیت کوینرها با اغماض نیم درصد برق ایران است. این گفته مدیر شبکه سراسری برق است. ما در شبکه برق 11 درصد اتالف داریم. پول آن اتالف را نمی توانند بگیرند. در مقابل به این صنعت چون تازه آمده است می گویند باید 
4 برابر تعرفه بدهید. این کار باعث می شود ماینرها از ایران بروند و به کشورهایی نظیر روسیه یا چین مهاجرت کنند. در روسیه تعرفه برق برای ماینرها به اضافه هتلینگ و هاستینگ 2 سنت یا 200 تومان است. در چین و کانادا بین 200 تا 300 تومان است. این در حالی است که در تعدادی 

از کشورها این کار به صورت قانونی انجام می شود. 

نوبت دوم

سامانه خدمات غیر حضوری 1522 در ســیر تطور و تکوین 
حوزه مشترکین شرکت های آبفا نقش و جایگاه ویژه ای دارد.

به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مهندس هاشم امینی گفت: 
سامانه هوشــمند خدمات غیرحضوری 1522 شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان راهبرد ارائه خدمات به مردم را محقق 

کرد .
در گذشته شــهروندان برای دریافت خدمات 23گانه فروش 
و پس از فروش انشــعاب باید به طور میانگیــن پنج مرتبه به 
ادارات آب و فاضــالب مراجعــه می کردند اما نخســتین بار 
با راه اندازی این ســامانه در شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان، تمام خدمات به صورت هوشــمند و غیر حضوری و 
در تمام ساعات شبانه روز به متقاضیان و مشترکین ارائه می 
 شــود و در واقع ارائه خدمات به مردم از میز ادارات به داخل 

خانه ها برده شد.
مدیــر عامــل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهــان در 
ادامــه گفــت: نقطــه اوج فعالیت ســامانه خدمــات غیر 
حضوری 1522 زمانی اســت که بخش مشــترکین ادارات 
آبفای مناطق خودگردان تعطیل شــود و مــردم نیز بدانند 
که برای دریافت تمامــی خدمات  باید فقــط از درگاه های 
غیر حضــوری نظیر ســامانه1522 ، کارافزار)اپلیکیشــن( 
 همراه آبفــا، کــد دســتوری#151522*6655*  و پرتال

 شرکت استفاده کنند.
وی با بیان این که صنعت آب و فاضالب برای افزایش ســطح 
کیفیت خدمات خود نیاز به تغییراتی همچون سامانه 1522 
دارد ابراز امیدواری کرد  با استفاده از تجربیات موفق سه سال 
گذشته و حمایت مدیران صنعت آب و فاضالب، بتوان سامانه 
خدمات غیر حضــوری 1522 را در تمام شــرکت های آب و 
فاضالب راه اندازی و فراگیر کرد و از مزایای ارائه خدمات از نظر 
سرعت، دقت، کیفیت و تکریم ارباب رجوع همه مشترکین آب 

و فاضالب کشور بهره مند گردند.
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای اســتان اصفهان 
نیز گفــت:از دو میلیــون و 400 هزار تماس تلفنــی برقرار 
شــده با ســامانه 1522 در ســه ســال گذشــته، بیش از 
 735 هزار مــورد آن منجر بــه ارائه خدمات به مشــترکین

 شده است.
رضا رضایی افزود: فعالیت ســامانه هوشــمند 1522 موجب 
کاهش حداقل پنج میلیون و 300 هزار سفر درون شهری در 

این مدت شده است.
وی گفت: اگر به طور میانگین برای هر ســفررفت و برگشت 
دورن شهری 12 کیلومتر مسافت طی شود، در طول سه سال 
گذشته بالغ برپنج میلیون لیتر بنزین به ارزش 50 میلیارد ریال 
صرفه جویی شده است که آثار مفید و مؤثر آن شامل کاهش 
هزینه های شهروندی، مدیریت اقتصاد اجتماعی و تأثیر بسیار 

مهم زیست محیطی می باشد.
روح اهلل سعیدی مدیر سامانه 1522 آبفای استان اصفهان هم 
گفت: در حال حاضر خدمــات 23گانه فروش و پس از فروش 
انشــعاب آب و فاضالب در ســامانه 1522 از طریق 9 کلید و 
17 زیرکلید به صورت کاماًل غیر حضوری و شــبانه روزی به 

مشترکین ارائه می شود.

معاون علمــي و فنــاوري رئیس جمهوری 
که با هــدف توســعه همکاري هاي علمي، 
فناورانه و دانش بنیان به چین ســفر کرده 
است، در پیامي خطاب به فعاالن فناور چین 
با اشــاره به جهش ایران به ســوي گذار از 
اقتصاد منبع محور و دانش بنیان شدن، این 
پیشرفت ها را زمینه اي براي تبادل تجربیات 
و توسعه همکاري هاي بین المللي با محوریت 
شرکت هاي دانش بنیان دانست. به گزارش 
ایسنا، روز چهارشنبه مراسم افتتاح »بیست 
و یکمین نمایشــگاه فناوري هاي پیشرفته 
چین« با حضور مسئوالن این کشور در شهر 
»شنزن« برگزار شد. هیات بلندپایه علمي، 
فناوري و دانش بنیاني ایران نیز در این مراسم 

حضور داشتند. ستاري که در راس این هیات 
قــرار دارد، در این رویداد کــه از 22 تا 25 
آبان ماه در شهر شنزن برپاست، سخنراني 
کرد. ســتاري با اشــاره بــه ظرفیت هاي 
علمي و فناورانه ایــران، آمادگي ایران براي 
همکاري هاي علمــي و فناورانه با محققان 
چیني را اعالم کرد. وي خطاب به دانشمندان 
و مسئوالن حاضر در این مراسم گفت: حضور 
در این جمع مایه خرســندي من اســت و 
امیدوارم برگزاري چنین رویدادهایي موجب 
تعمیق همکاري هــا و پیوندهاي تجاري و 
فناوري بین کشورها شــود. ستاري با بیان 
اینکه در اینجا مایلم از فرصت حضور در این 
جمع فرهیخته براي ترغیب هرچه بیشــتر 

کشورها به همکاري هاي دوستانه در زمینه 
تجــارت »هاي تك« صحبت کنــم، اظهار 
کرد: تبادل باز محصــوالت و فناوري هاي 
پیشرفته در ســطح بین المللي یك امکان 
حیاتي را براي مواجهه با چالش هاي پیش 
روي جوامــع فراهم کرده اســت. ازاین رو 
همکاري هاي کشــورها در زمینه توسعه و 
انتشار نوآوري هاي فناورانه، محرکي براي 
برخورداري و پیشرفت روزافزون ملت هاست. 
در این رابطه، جمهوري اسالمي ایران همواره 
تالش داشــته تا با نگرشــي باز نســبت به 
دســتاوردهاي فناورانه خود، از نوآوري به 
عنوان ابزاري براي حمایت از گذار جوامع به 

سوي رفاه و توسعه استفاده کند.

تاكيد مديرعامل آبفای استان اصفهان بر نقش ويژه سامانه 1522 در تطور و تكوين صنعت آب و فاضالب

سامانه 1522 شرکت آبفا ارائه خدمات را از میز ادارات به داخل خانه ها برد

ستاري: 

شرکت های نوآور به زودی جای شرکت های نفتی را خواهند گرفت
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