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صداي دالالن نبش خيابان منوچهري ديروز 
بلندتر از روزهاي ديگر بود و دادزن هاي اين 
بازار نرخ هاي جديد ارزهاي خارجي را بلند تر 
فرياد مي زدن�د تا نش�ان دهن�د دالر از مرز 
4هزار و 100تومان هم گذشته است، تابلوهاي 
صرافي هاي خيابان فردوسي هم قيمت 4هزار 
و 135تومان را نش�ان مي داد ام�ا حركت در 
مسير راسته صراف ها نشان مي داد دالالن به 
همديگر پيام هايي را مي دهند كه از خريدار 
واقعي خبري نيس�ت و كاس�بي كساد است 
ولي صرافان، با احتياط دالر را خريد و فروش 
مي كردند و برخي از آنها تنها تمايل به خريد 
دالر داشتند تا فروش آن. برخي دالالن اين امر 
را ناشي از پيش بيني افزايش بيشتر ارز در ايام 
س�فرهاي تعطيالت ژانويه ارزيابي مي كنند. 
دالر روز گذش��ته هم افزاي��ش 0/5درصدي را 
تجربه كرد؛ افزايش��ي كه برخالف شرايط بازار 
يعني فروكش كردن تقاضاي ارز خارجي بعد از 
اربعين در حال رخ دادن است اما عوامل ديگري 
در اين روزها ب��ه بازار و به خصوص س��وداگران 
نويد افزايش ن��رخ ارز را داده و به آنها اجازه داده 
به رغم نب��ود تقاضاي ارز فيزيك��ي قيمت آن را 

باال بكش��ند، عواملي چون افزايش 15درصدي 
واردات در هف��ت ماهه اخي��ر، پيش بيني دالر 
3ه��زار و 800توماني در بودجه 97، س��فرهاي 
ژانوي��ه دهك هاي ب��االي جامع��ه، حرف هاي 
ترامپ و انگي��زه دولت در گران فروش��ي باعث 
شده ذي نفعان بازار فيزيكي دالر نيز اين بازار را 
ملتهب كرده و بار ديگر نرخ دالر را به باالي 4هزار 
و 100 تومان برسانند. ايران در مجموع در هفت 
ماه اول س��ال جاري ۲7ميليارد و 817ميليون 
دالر كاال از كش��ورهاي مختلف وارد كرده است 
كه 15درصد از رقم مدت مشابه سال قبل، بيشتر 
شده و از سوي ديگر نرخ ارز دولتي نيز از 3هزار و 
۲4۲تومان در ابتداي امسال با حدود ۲8۲تومان 

به 3هزار و 5۲4تومان رسيده است. 
   سود ارز همچنان كمتر از سود بانكي 

به عبارت بهتر بازار غيررس��مي يا آزاد به موازات 
افزايش نرخ دالر مبادله اي رو به افزايش اس��ت و 
همين امر سبب شده انتظارات نسبت به افزايش نرخ 
هم با شدت بيشتري تداوم يابد اما اگر افزايش نرخ 
ارز با همين شيب در بازار آزاد رشد پيدا كند باز هم 
سود اكتسابي براي پايان سال كمتر از سود بانكي 
كوتاه مدت كه هم اكنون 15درصد اس��ت، خواهد 

بود. به عبارت بهتر اگر نرخ ارز تا پايان امس��ال به 
4هزار و 31۲تومان برس��د، سود س��رمايه گذاري 
يك س��اله در اين بازار با نرخ سود بانكي 15درصد 
برابر خواهد شد. با اين تفاوت كه بازار ارز پرنوسان 
و پرريس��ك بوده ولي بانك ها سود هاي تضميني 
ارائه مي دهند.  نرخ ارز در ابتداي امس��ال 3هزار و 
750تومان بوده كه ديروز در باالترين رقم به 4هزار 

و 135تومان رسيده است. 
   تناقض در گفتار و تاكتيك دولتمردان 

حركت تدريجي نرخ ها كه گوي��ا به عنوان يك 
تاكتيك در افزايش نرخ ها در دستور كار دولت 
قرار گرفته با اظهارات مسئوالن در تناقض است. 
اين تاكتيك افزاي��ش تدريجي و روزانه يافتگي 
هم اكنون ن��ه فقط در بازار ارز ك��ه در بازارهاي 
مختلف اعم از موادغذايي و لبنيات نيز در حال 
اجراست هر چند با اظهارات سخنگوي دولت در 

تناقض باشد. 
چن��دي پي��ش محمدباق��ر نوبخ��ت، رئي��س 
سازمان برنامه و بودجه اعالم كرده بود، شخص 
رئيس جمهور با افزايش نرخ ارز مخالف اس��ت و 
دولت بناي اين را ندارد ك��ه اجازه دهد، قيمت 
دالر به نحو فزاينده و جهشي افزايش يابد. با اين 

حال به نظر مي رسد دالر باز هم با سناريوهايي 
كه برخي تدوين مي كنن��د، در بازار باال و پايين 
مي شود و اين نوس��ان به مراتب بيشتر از روند 
افزايش��ي قيمت هاي ارز مرجع توس��ط دولت 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه با افزايش قيمت 
نفت ب��ه 61 دالر در ماه هاي اخي��ر پيش بيني 
مي ش��ود امس��ال درآمد ارزي دولت به حدود 

90ميليارد دالر برسد.
 به عبارت بهتر الزم اس��ت دول��ت در يك برنامه 
جدي و عملياتي تر از يك سو اطالع رساني درستي 
درباره بازدهي س��رمايه گذاري در نرخ ارز را براي 
مردم نشان دهد و از سوي ديگر براي سوداگراني 
كه به بهانه هاي مختلف مانع يكسان سازي نرخ ارز 
شده و فاصله نرخ ارز مبادالتي و ارز آزاد را بيشتر 
مي كنند، چاره اي جدي بينديشند و اجازه ندهند 
دالالن حاشيه خيابان منوچهري و سبزه ميدان 

فريادهايشان را بلند تر كنند. 
   مسابقه سكه و دالر در بازار

در اين ميان به موازات نرخ ارز قيمت انواع سكه 
نيز روند صعودي را در روزهاي قبل ادامه داد، به 
طوري كه سكه تمام در قبال افزايش ۲8توماني 
روز گذش��ته دالر 15هزار تومان افزايش قيمت 
داش��ت. س��كه تمام طرح جديد در ادامه روند 
صعودي روزه��اي اخير ديروز به ي��ك ميليون 
و 400 هزار تومان رس��يد. اين نوع سكه دو روز 
پيش نيز ۲0هزار تومان افزايش قيمت را تجربه 
كرده بود. همچنين نيم سكه بيش از 700 هزار 
تومان عرضه شد و ربع س��كه 397 هزار تومان 
قيمت داشت. رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران 
تصريح ك��رد: افزايش قيمت س��كه تحت تأثير 

افزايش نرخ ارز اتفاق افتاده است. 
در اين باره محمد كشتي آراي به ايسنا اظهار كرد: 
وضعيت بازار در چند روز اخير با توجه به افزايش 
قيمت ارز ناخودآگاه با التهاب همراه و سبب افزايش 
قيمت سكه شده است. وي با بيان اينكه اين افزايش 
قيمت در حالي رخ داده كه قيمت جهاني طال تغيير 
چنداني نداشته است، ادامه داد: قيمت سكه ديروز 
تا يك ميليون و 400هزار تومان افزايش يافت كه 
اين ناشي از افزايش قيمت ارز و التهاباتي است كه 
اين روزها ايجاد ش��ده اس��ت. در واقع هيچ اتفاق 

ديگري در بازار نيفتاده است. 
رئيس اتحاديه طال وجواهر ته��ران اظهار كرد:   
قيمت سكه از يك ميليون و 318هزار تومان در 
هفته گذش��ته با حدود 80هزار تومان افزايش، 
در بازار ديروز ب��ه يك ميليون و 400 هزار تومان 
رس��يد. خريد و فروش ها با حاش��يه ريسك باال 
انجام مي ش��ود. به گفته كشتي آراي با التهاباتي 

كه ايجاد شده قيمت ها واقعي نيست.

در پايان ش�هريورماه امس�ال بده�ي دولت 
به بان�ك مركزي )ب�ه دليل تنخ�واه بودجه( 
9ه�زار و 620ميلي�ارد توم�ان افزاي�ش و 
از ط�رف ديگ�ر س�پرده دول�ت ن�زد بان�ك 
مرك�زي 13/9 درص�د اف�ت داش�ته اس�ت. 
براس��اس آمار خالص��ه دارايي ه��ا و بدهي هاي 
سيستم بانكي، دارايي  هاي خارجي بانك مركزي 
در پايان شهريور ماه امس��ال به رقم 354هزار و 
۲60ميليارد تومان رس��يده كه در ش��ش ماهه 
اول امس��ال 4/4درصد و در يك سال منتهي به 

شهريورماه امسال 4درصد افزايش يافته است. 
بدهي دولت به بانك مركزي 37ه��زار ميليارد 
تومان درج ش��ده كه رش��د 35/1درصدي را در 

شش ماهه اول امسال نشان مي دهد. 
بدهي ش��ركت ها و مؤسس��ات دولتي در شش 
ماهه اول سال جاري 19/4درصد افت كرده و به 
۲4هزار و 370 ميليارد تومان رسيده است. بدهي 
دولت به بانك مركزي در سال هاي اخير همواره با 

نوسان هايي روند صعودي داشته است، البته بانك 
مركزي در واكنش به گزارش هاي��ي در اين باره، 
بخشي از اين بدهي را اسناد به تعهد دولت بابت 
انتشار به عنوان پشتوانه اسكناس هاي منتشر شده 
و همچنين سفته هايي كه از سوي بانك مركزي و 
به نيابت از دولت جمهوري اسالمي ايران به عنوان 
سهميه دولت نزد صندوق بين المللي پول به امانت 

گذاشته شده است، عنوان كرده است. 
به گزارش فارس، اما رشد حدود 10هزار ميليارد 
توماني بدهي فعلي دولت، به طور مستقيم برپايه 
پولي اثر مي گذارد و حجم نقدينگي را در ضريب 
تكاثر 6/7 رش��د مي دهد، البت��ه در صورتي كه 
دولت تا پايان س��ال اين بدهي را تسويه كند، اثر 
بلند مدتي بر اقتصاد نخواهد داشت اما روند رشد 
بدهي ها حكايتي متفاوت از روايت بانك مركزي 
دارد. طبق قانون، دولت مي تواند معادل 3درصد 
بودجه عمومي را از بانك مركزي به عنوان تنخواه 

قرض بگيرد و تا پايان سال تسويه كند. 

 اثر ۱۰هزار ميليارد توماني تنخواه بودجه دولت 
بر رشد پايه پولي 

 نسل جوان با تحقيق و توسعه احيا مي شود 
و اقتصاد با احيای نسل جوان   

اتخاذ همان رويه اي كه موجب ش��د دالر امريكا قدرت بين المللي پيدا 
كند، س��بب مي ش��ود ريال نيز بتواند چنان قدرتي پيدا كند. آن رويه 
تالش براي عدم كسري بودجه براي دولت امريكا نبوده است آن رويه چه 
بود؟ مسئله در آن است كه نحوه سياست هاي مالي يا همان خرج كردن 
دولت هاست كه ارزش پول ملي يك كشور را تعيين خواهد كرد. مسئله 
به ميزان پول در يك كشور نيست، مس��ئله به آن مرتبط است كه پول 
چگونه خرج مي شود.  اگر منابع در اختيار يك كشور زياد باشد هر خرج 
نادرست مي تواند مانعی براي به نتيجه رسيدن خرج هاي درست باشد 
و خرج كردن هاي درست زيرس��ؤال برده مي شود و اين گونه پارادوكس 
درآمد عملي مي شود )هرچه درآمد بيشتر توسعه نيافتگي بيشتر، نياز به 
نقدينگي بيشتر(. خرج كردن درست با هدف گذاري رشد اقتصادي باال 
محقق نمي شود. خرج كردن درست در تحقيق و توسعه است. تحقيق و 
توسعه ستون فقرات تكنولوژي و خلق پول از توليد و توليد تمام ماجراي 
ارزش پول يك كشور است. تحقيق و توسعه پول را براي كشورهاي ديگر 
نهاده توليد قرار مي دهد و حي��ات دالر در معرض تهديد قرار مي گيرد. 
زماني كه شما سيستم مالي حاكم بر اقتصاد امريكا براي احيای تحقيق و 
توسعه را مشاهده مي كنيد، متوجه مي شويد منابع تأمين اين خرج درست 
لزوماً ماليات نبود. دولت امريكا نه نگاه اقتصادي به اقتصاد امريكا دارد كه با 
اين نگاه ثمرات خرج هاي درست خود كه عرض شد تحقيق و توسعه را از 

بين ببرد و نه كسري بودجه را تهديد اقتصاد خود مي داند. 
 تصور ما اين اس��ت كه كس��ري بودجه به منزله پاشنه آشيل يك ملت 
مي تواند باشد. اين عدم درست خرج كردن و مانع شدن براي درست خرج 
كردن است كه پاشنه آشيل يك ملت است. آن زمان كه نهاد هاي امريكايي 
از ايران مي خواستند هزينه هاي دولت خود را كاهش دهد با اين تصور كه 
نگران بازپرداخت هاي وام هاي دالري خود هستند، اين امر حاصل نشد 
كه اين يك فريب اس��ت. تالش براي كاهش هزينه هاي دولت و اهميت 
جلوه دادن كاهش كسري بودجه يك فريب اس��ت. واژه كسري بودجه 
براي اهداف سياسي خلق شده است. اين تصور كه براي دولت امريكا نگاه 
درآمدزايي به اقتصاد حاكم است نيز يك فريب است. گاهي انطباق اهداف 
سياسي با اهداف اقتصادي سبب مي شود علت اهداف اقتصادي دانسته 
شود ولي علت اهداف اقتصادي نيس��ت، اگر علت اهداف اقتصادي است 
چرا امريكا اسلحه به هر كسي نمي فروشد. اين روسيه است كه اسلحه هم 
به ايران و هم به عربستان مي فروشد، چون انگيزه هاي سياسي بين المللي 
را در چارچوب منافع سياسي حفظ حاكميت خود تعريف مي كند. فريب 
دادن اينكه امريكا صاحب اهداف اقتصادي اس��ت س��بب مي شود دالر 
همچنان در قدرت بين المللي بماند. زماني دالر جايگزيني خواهد داشت 
كه نگاه به اقتصاد توسط صاحبان سياست تغيير كند. تحقيق و توسعه 
معلول اهداف سياسي است و منجر به اينكه پول كشور نهاده توليد براي 
كشور هاي ديگر شود و اين همان جايگزيني اس��ت كه ايجاد مي شود و 
دقت شود اين همان خرج كردن درس��ت پول است و نياز به وام خارجي 
ندارد كه نحوه مصرف آن به شدت اشتغال زا و ضد بحران است. در ايران 
تا زماني كه خرج كردن هاي نادرست از ريشه كنده نشود، تا زماني كه بر 
هزينه هاي جاري كنترل صحيحي نداشته باشيم، خرج كردن هاي درست 
راه ساز نخواهد شد. )لغو قانون خصوصي بودن بازار پول و كنترل شديد بر 
بانك هاي دولتي به طور مثال( مانع سازي براي خرج كردن هاي نادرست 
و غلبه دادن نگاه سياسي اسالمي بر نگاه و اهداف اقتصادي جهت اجرايي 
كردن تحقيق و توسعه مسير احيای نسل جوان خواهد بود؛ نسل جوان با 

تحقيق و توسعه احيا مي شود و اقتصاد با احيای نسل جوان!
بايد توجه داش��ت آن واحدهايي كه به درياف��ت حمايت هاي تحقيق 
و توسعه ش��ناخته خواهند ش��د به هيچ وجه خروجي ای جز كاهش 
هزينه هاي توليد براي ش��ركت هاي بزرگ مقي��اس يا طراحي و خلق 
تكنولوژي جديد نخواهند داشت، اينكه خروجي آنها يك فرايند پرسود 
باش��د كه اصل و فرع وام دريافتي را برگردانند به هيچ وجه نبايد براي 
آنها تعريف ش��ود زيرا اين تعريف به مثابه ذبح تحقيق و توسعه است. 
حمايت ها در قالب تحقيق و توس��عه رايگان اس��ت چراكه يك واحد 
تحقيق و توسعه يك واحد كاسبكارانه نيست و موفقيت و تقويت اقتصاد 
منوط به وجود زنجيره اي است كه نگاه كاسبكارانه نداشته باشد، اين 

واحد ها را بايد ستون فقرات اقتصاد يك كشور دانست.

دالر 4 هزار و 135 تومان و سكه يك ميليون و 400هزار تومان شد 

 تحرك سودجويان در بازار كم بازده ارز
  حتي اگر دالر به 4 هزار و 312 تومان هم برسد، نرخ سود ساالنه اين بازار در حد نرخ سودسپرده هاي كوتاه مدت 15درصد است

 كه سرمايه گذاري در بازار پرنوسان ارز را توجيه نمي كند
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نان ۱۵ درصد گران می شود
رئيس ات�اق اصناف اي�ران از افزايش قيمت نان خب�ر داد و گفت: 
س�تاد تنظيم بازار با افزايش 15درصدي قيمت نان موافقت كرده 
اس�ت هر چند پيش�نهاد نانوايان افزايش 30درصدي بوده است. 
براساس مصوبه كار گروه ستاد تنظيم بازار كشور، كار گروه هاي استاني 
تنظيم بازار و ش��وراهاي آرد و نان مجاز خواهند بود از ابتداي آذرماه 
امسال و متناسب با شرايط اجتماعي و الگوي مصرف نان در استان هاي 
مختلف، حداكثر تا سقف 15درصد نسبت به تعديل و افزايش قيمت 

انواع نان سنتي اقدام كنند. 
آخرين بار در آذرم��اه 1393 با مصوب��ه دولت، قيمت نان در كش��ور 
30درصد گران شد اما از آن پس، افزايش قيمتي در قوت مردم رخ نداد 
كه موجب اعتراض نانوايان شد زيرا معتقدند با افزايش هزينه هاي آب، 
برق، گاز، بيمه، ماليات، دس��تمزد و... قيمت هاي فعلي نان مقرون به 

صرفه نيست و آنان مجبور به كاهش وزن چانه ها هستند. 
براساس مصوبه س��ال 93، قيمت نان لواش ۲10تومان، بربري ساده 
650تومان، سنگك 800تومان، تافتون س��نتي 400تومان و تافتون 
گردون ۲10تومان تعيين شده بود و بايد ديد در قيمت گذاري جديد، 
نرخ نان چقدر باال خواهد رفت. علی فاضل��ي با اعالم افزايش قيمت از 
ابتداي آذرماه افزود: بنده با اين افزايش قيمت مخالفم و معتقدم قيمت 

نان بايد تك نرخي شود. 
   در انتظار ابالغ مصوبه هستيم

همچنين محمد محمدي، مديركل تعزيرات استان تهران درباره افزايش 
قيمت نان گفت: براساس بررس��ي هاي انجام شده از سوي اكيپ هاي 
نظارتي سازمان تعزيرات در استان تهران بيشترين تخلفات نانوايي ها 
كم فروشي وزني نان بوده است كه اغلب نانوايان متناسب نبودن قيمت 

نان با هزينه هاي توليد را دليل آن اعالم مي كردند. 
محمدي افزود: ب��ا توجه به اين روند، كارگروه تنظيم بازار متناس��ب 
با واقعيت ب��ازار و همچنين نگرش به قدرت خريد مردم جلس��اتي را 
با هماهنگي مس��ئوالن دولت برگزار كرد و به اين نتيجه رسيد براي 
جلوگيري از اين تخلف، حداكثر تا 15درص��د افزايش قيمت را براي 
نان هاي سنتي متناس��ب با ميزان مصرف و تقاضاي موجود استان ها 

در نظر بگيرد. 
اين مقام مسئول تأكيد كرد: براساس اعالم نتيجه جلسه اخير كارگروه 
س��تاد تنظيم بازار اين افزايش قيم��ت حداكثر تا عدد اعالم ش��ده و 
متناسب با بررسي هاي الزم خواهد بود بنابراين تا زماني كه درباره وزن 
چانه هاي نان هاي سنتي مختلف تصميم گيري نشود، همچنان اوزان 
استانداردي كه از گذش��ته مبناي تعيين قيمت بوده، مورد نظر ستاد 

است و در بازرسي ها در نظر گرفته خواهد شد. 
محمدي گفت: درصورتي كه مسئوالن و ستاد، اوزان جديدي را تعيين 
و ابالغ كنند در آينده مبناي نظارتي قيمت و وزن جديد خواهد شد كه 

تمامي واحدهاي صنفي ملزم به رعايت آن هستند.  
........................................................................................................................

 بانك  هاي خصوصي
 بدهي شان را تسويه نكردند

بده�ي بانك ه�اي خصوص�ي در ش�هريورماه بدون تغيي�ر قابل 
توج�ه نس�بت ب�ه مردادم�اه همچن�ان 50 ه�زار و 670 ميليارد 
توم�ان اس�ت و معل�وم نيس�ت برخ�ي بانك ه�اي خصوص�ي 
تا چ�ه زماني ب�ه رون�د بي انضباطي مالي خ�ود ادام�ه مي دهند. 
به گزارش فارس، براساس آمارهاي خالصه دارايي ها و بدهي هاي بانك ها 
و مؤسسات اعتباري در شهريورماه، بدهي بانك ها به بانك مركزي در اين 
ماه نسبت به ماه قبل تغيير چنداني نداشته است. در شش ماه منتهي 
به شهريورماه امسال بدهي بانك ها و مؤسسات اعتباري در مجموع از 
99هزار و 690ميليارد تومان به 109هزار و 710ميليارد تومان افزايش 

يافته است كه رشد 10/1 درصدي را نشان مي دهد. 
بدهي بانك هاي تجاري دولتي 9/9درصد و بدهي بانك هاي تخصصي 
۲/5درصد كاهش داش��ته اما بدهي بانك هاي خصوصي و مؤسسات 

اعتباري در شش ماه اخير 3۲/5درصد رشد داشته است. 
رش��د بدهي بانك هاي خصوصي و مؤسس��ات اعتباري در يك س��ال 
منتهي به ش��هريور 96 به ميزان 175/7درصد رش��د كرده است. در 
ش��رايطي بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي در ش��هريورماه 
نسبت به مردادماه كاهش نيافته اس��ت كه بانك مركزي براي كنترل 
بدهي ه��ا، اضافه برداش��ت  بانك ها كه مش��مول جريم��ه 34 درصد 
مي ش��دند را به خط اعتباري 18درصد تبديل كرد و انتظار مي رفت با 
اين اقدام از سطح بدهي بانك ها كاسته ش��ود. حجم كل بدهي دولت 
به بانك ها و مؤسسات اعتباري 176هزار ميليارد تومان درج شده كه 
سهم بانك هاي تجاري دولتي 47هزار و 810ميليارد، سهم بانك هاي 
تخصصي 50 هزار و 350ميليارد و سهم بانك هاي غيردولتي 73هزار 

و 750ميليارد تومان است. 
در ش��ش ماه اول س��ال جاري در مجموع با 11/6درصد رشد هزار و 
355تريليون و 480ميليارد تومان محاسبه شده است. بيشترين سهم را 
سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با 1136هزار و ۲۲0ميليارد تومان 
دارد. سهم سپرده هاي ديداري 133هزار و 770ميليارد تومان، سهم 
سپرده هاي قرض الحس��نه 64هزار و 560 ميليارد تومان و سهم ساير 

سپرده ها ۲0هزار و 930ميليارد تومان است.

محمد شهاب

افزايش قيمت ۱۲ محصول ايران خودرو 
ايران خودرو قيمت 12 مدل از محصوالت خود را در آبان ماه امسال 

افزايش داد. 
ايران خودرو در ليس��ت قيمت انواع محصوالت خود در آبان ماه امسال 
قيمت 1۲ مدل از محصوالتش را افزايش داد. در توضيحات اين افزايش 
قيمت كه در قالب جدول قيمتي منتشر شده ايران خودرو اعالم كرده 
قيمت محصوالتي كه از ۲3 آبان مش��مول افزايش قيمت ش��ده اند با 
رنگ سبز مشخص ش��ده اس��ت. همچنين قيمت هايي كه با رنگ زرد 
مشخص شده اند براساس مصوبه ۲97 شوراي رقابت يا مصوبات داخلي 
ايران خودرو تعيين شده اند و متعاقباً اعمال خواهند شد، بنابراين تا اطالع 
ثانوي اين گروه از خودرو ها با در نظر گرفتن تخفيفات فصلي، با قيمت 
فروش جاري )همان قيمت هاي سبز   رنگ( عرضه مي شوند. در واقع فعاًل 
افزايش قيمت براي آبان ماه طبق رنگ سبز مشخص شده است و زمان 
اعمال قيمت هاي جديدتر يعني رنگ زرد تا اطالع ثانوي مشخص نيست. 
براساس اين مصوبه قيمت دنا پالس با افزايش 448هزار توماني روبه رو و 

با قيمت 48ميليون و 500 هزار تومان به فروش مي رسد. 

اعالم شرايط واردات گوشي موبايل مسافري
مسافراني كه قصد آوردن گوش�ي به كش�ور را دارند بايد در بدو 
ورود به گمرك گوش�ي را اظهار كنند و صرفًا براي يك دس�تگاه 
موباي�ل با پرداخ�ت حق�وق گمرك�ي و دو برابر س�ود بازرگاني و 
ع�وارض، شناس�ه گوش�ي را در س�امانه مس�افري ثب�ت كنند. 
به گزارش فارس، مركز واردات و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گمرك در 
بخشنامه اي اعالم كرد: مسافريني كه به كشور وارد مي شوند در صورتي 
كه از خارج كشور گوشي همراه خريداري كرده باشند، موظف هستند 
تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرك محل ورود خود اظهار كنند. 
بر  اين  اس��اس گمرك ايران با رعايت مقررات مسافري و لحاظ كردن 
ش��رايط غيرتجاري صرف��اً يك دس��تگاه تلفن همراه، ب��ا اخذ حقوق 
گمركي و دو برابر سود بازرگاني و عوارض متعلقه نسبت به ثبت شناسه 
تلفن همراه در سامانه مسافري اقدام مي كند. اين بخشنامه تأكيد كرده 
است در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودي و 
درج موارد فوق در سامانه مذكور هنگام ورود به كشور امكان رجيستري 

وجود نخواهد داشت و مسئوليت آن با مسافر است.

توس�عه نامت�وازن صنع�ت پتروش�يمي در 
كش�ور، حاال ش�مال اي�ران را نش�انه گرفته 
اس�ت و وزير نفت ب�راي اح�داث واحدهاي 
پتروشيمي به طور جدي پيگير اين ماجراست. 
به گزارش »جوان« موض��وع احداث واحدهاي 
پتروشيمي در سواحل درياي خزر چندسالي بود 
روي كاغذ قرار داشت و وزير نفت چندماه پيش 
و درس��ت يك روز مانده به موع��د رأي اعتماد 
خود با نمايندگان مردم ش��مال كش��ور در يك 
سند رسمي به آنها تعهد داد تا مقدمات احداث 
واحدهاي پتروش��يمي در ش��هرهاي شمالي را 

پيگيري كند. 
انتشار اين سند انتقادات بس��ياري را به همراه 
داشت، گروهي معتقد بودند اين وعده وزير يك 
امتياز براي كسب رأي اعتماد از مجلس است و 
گروهي ديگر ورود ش��ركت  هاي پتروشيمي به 
شمال كش��ور را به ضرر محيط زيست دانستند. 
وزير نفت اما بي تفاوت به اي��ن انتقادات پيگير 
ساخت واحدهاي پتروشيمي شد و هفته گذشته 

طي نامه اي رسمي به عيس��ي كالنتري رئيس 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت از او خواست 
مجوز س��اخت اين واحدها را صادر كند. وي در 
اين نامه نوش��ته بود، وزارت نفت ساخت چند 
واحد پتروش��يمي براي تولي��د پروپيلن از گاز 
طبيعي را در دستور كار خود قرار داده است كه 
با توجه به نياز اين واحدها به آب، موافقت اصولي 
خود را با اين طرح اع��الم كنيد. چند روز بعد از 
اين نامه عيسي كالنتري پاس��خ مثبتي به اين 
درخواست داد و نوشت كه نسبت به صدور اين 

موافقت اصولي اقدام شود. 
از آنجا كه صدور مجوزهاي زيست محيطي براي 
احداث هر واحد صنعتي بسيار مهم است و با نظر 
به اينكه واحدهاي پتروشيمي پساب هاي بزرگ 
و خطرناكي براي محيط زيست دارند، مشخص 
نيس��ت كالنتري چگون��ه و با چه اس��تداللي با 

درخواست وزير نفت موافقت كرده است. 
ش��بيه چنين اتفاقي هم در دور نخست وزارت 
زنگنه رخ داد؛ جايي كه وزير نفت يك تنه مقابل 

همه كارشناسان و مديران پتروشيمي ايستاد و 
خط لوله اتيلن غرب را به تصويب رس��اند بدون 
آنكه به عوامل اصلي مانند مسائل زيست محيطي 
دقت كند و آنجا هم توانس��ت موافقت سازمان 
حفاظت محيط زيست را دريافت كند. امروز كه 
كم آبي در غرب كشور به اوج خود رسيده درستي 
استدالل هاي كارشناسان به اثبات رسيده است 
ولي ديگر كار از كار گذش��ته اس��ت. مشخص 
نيست بر چه اساسي و گزارش هاي كارشناسي 
چنين تصميمي از س��وي وزير نفت اخذ ش��ده 
اس��ت و زنگنه مي خواهد دامن��ه آلودگي هاي 
زيس��ت محيطي را ب��ه بهان��ه اش��تغالزايي به 
شمال كشور برس��اند. با توجه به جذابيت هاي 
گردشگري ش��مال كش��ور و طبيعت كم نظير 
آن قطعاً راهكارهاي بهتري براي اش��تغالزايي 
وجود دارد ك��ه اگر برنامه ريزي درس��تي براي 
بهره برداري از اين ظرفيت وجود داشت، چنين 

تصميماتي اخذ نمي شد. 
از س��وي ديگر چنين تصميمي ريش��ه در البي 

نمايندگان استان هاي مازندران و گيالن با وزارت 
نفت دارد كه همواره خود را پيرو سياس��ت هاي 
كارشناس��ي و عدم ارجحيت رابط��ه بر ضابطه 
مي داند. اين وزارتخانه تأكيد بسياري بر مسئله 
زيست محيطي ولو در ظاهر دارد ولي به صورت 
جدي پيگير احداث واحد پتروشيمي در كرمان 
اس��ت در حالي كه اين ش��ركت در محدوديت 
جدي آبي قرار دارد. از س��وي ديگر براي انتقال 
پتروشيمي هاي استان فارس به عسلويه روبه روي 
همه ايستاده است. كس��ي نمي داند وزارت نفت 
واقعاً محيط زيست و مسائل آبي را در طرح هاي 
خود در نظر دارد يا نه اما ناگفته پيداست كه همه 
چيز به البي و امتيازدهي ختم مي ش��ود به ويژه 
آنكه نمايندگان شمالي كشور از حاميان جدي 
وزير نفت به شمار مي روند. مجوز اصولي سازمان 
حفاظت محيط زيست براي پروژه مذكور صادر 
شده اس��ت و بايد ديد در مراحل بعدي ساخت 
مجتمع هاي پتروشيمي در خطه شمالي كشور 

به كجا ختم مي شود.

اقدامي عجيب از سوي وزارت نفت

ساخت پتروشيمي در شمال با البي نمايندگان در روز رأي اعتماد !

آگــهی مناقـصه عـمومی 
شماره 104 سال 1396

شرکت آب و فاضالب
 استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به: نگهداري شبکه آب منطقه آذرشهر را از محل اعتبارات غیر 
عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) به پیمانکار واجد شرایط و داراي صالحیت واگذار نماید.

لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت یک هفته از تاریخ 
درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز، بلوار 29 بهمن جنب 
دانشگاه تبریز، امور قراردادها، تلفن: 33304091-041 مراجعه و ضمن واریز 
مبلغ 300/000 ریال به حساب جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب 
و فاضالب تبریز (کد شعبه 1342/5) و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد 
مربوطه را متعاقباً و پس از پایان مهلت فراخوان نوبت دوم دریافت و در تاریخ 
قید شده در اسناد مناقصه، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند، 

بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف) به پیشنهادهاي فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اولیه معادل 11/126/490/000 ریال   ج) مبلغ سپرده تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل 556/324/500 ریال می باشد.  د) سایر 
اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  هـ) پیشنهاد 

دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین هاي معتبر تسلیم یا مبلغ 
مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید 
واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید به پیشنهادهاي فاقد 
سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر 
آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. * با توجه به اینکه این شرکت در نظر دارد 
به  الکترونیکی دولت  از طریق سامانه  را  آتی خود  مناقصات  کلیه  فرآیند 
برگزار نماید. لذا از کلیه مناقصه گران اعم از   www.setadiran.ir آدرس 
اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می شود که نسبت به ثبت نام و دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی بسته به ماهیت خود (حقیقی/ حقوقی) به آدرس 
شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  و  مراجعه  فوق الذکر  الکترونیکی 
85193736-021 و یا مرکز تماس با شماره 27313131-021 تماس بگیرید.
www.abfa.azarbaijan.ir :آدرس سایت اینترنتی
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
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