
عربستان و عراق با مجموع توليد 15 ميليون 
بشكه نفت، روزهاي بحراني را در پيش دارند؛ 
كمبود آب در اين كشورها موجب شده است تا 
آينده نفتي اين كشورها با بحران مواجه شود. 
تزريق آب به مخ��ازن نفتي براي تثبيت فش��ار 
چاه هاي نفت و افزايش توليد توسط اين دو كشور 
مورد استفاده قرار مي گيرد، به طوري كه عربستان 
س��عودي روزانه 8 ميليون بش��كه آب به مخازن 
نقتي خود تزريق مي كند، اما خشكسالي در اين 
كش��ورها، آينده توليد نفت را ب��ه خطر انداخته 
است. اين دو كش��ور 15درصد از مصرف جهاني 
نفت را تأمين مي كنند و طي سال هاي گذشته بنا 
به داليل مختلف از جمله مشكالت تأمين آب در 

افزايش چشمگير توليد خود ناكام مانده اند. 
بلومبرگ در گزارش��ي اعالم كرده اس��ت اين دو 
كشور بين 15 كشوري هس��تند كه با بحران آب 
مواجه هس��تند و گاردين نيز در گزارش��ي ديگر 
نوشته است عربس��تان تا كمتر از 16 سال ديگر 
ذخاير آب زير زميني دارد. در عربستان سعودي 
فقط دو منبع آب وج��ود دارد: دري��ا و چاه هاي 
عميق. احمد صفر االس��مري، مدير دو كارخانه 
آب براي��ن در رياض گفت: »چ��ون ما در منطقه 
مركزي عربس��تان ق��رار داريم، تنه��ا مي توانيم 
از چاه ه��اي عميق اس��تفاده كني��م. ذخاير آب 
عربستان مي تواند تا 150 سال ديگر دوام بياورد. 
ما در عربستان سعودي ذخاير زيادي داريم و هيچ 

مشكلي در اين منطقه وجود ندارد.« 
  كاهش حجم آب در عربستان

اعتماد به نفس او در مورد ذخاير آب عربس��تان 

با حقيقت ف��رق مي كند. ي��ك متخصص آب در 
دانش��گاه ملك فيصل در 2016 پيش بيني كرد 
كه اين كش��ور تنها براي 13 س��ال ديگر ذخاير 
زيرزميني آب دارد. بخش غذا و كشاورزي سازمان 
ملل در 2018 اعالم كرد: »ذخاير آب زيرزميني 
عربستان س��عودي به س��رعت تخليه مي شوند. 
بيشتر آب عربستان از س��فره هاي زيرزميني آن 
مي آيد و برخي پيش بين��ي مي كنند اين ذخاير 

بيش از 25 سال دوام نمي آورند.« 
در كش��وري كه به ندرت باران مي بارد، بيرون 
كش��يدن آب هاي زيرزميني مانن��د كاري كه 
كارخانه براين انجام مي دهد، خطرناك اس��ت؛ 
آب ه��اي زيرزمين��ي 98 درصد آب ش��يرين 
عربس��تان را تأمي��ن مي كنن��د. در واقع نفت، 
عربس��تان مدرن را ساخته اس��ت، ولي كمبود 
آب مي تواند آن را وي��ران كند و بايد خيلي زود 

راه حلي جدي پيدا شود. 
اما رياض به اين وضعيت اورژانسي توجه نمي كند 
و در حال تقويت ساخت و س��از در كش��ور است. 
در حالي ك��ه هم��ه مي دانن��د اين ش��هر بياباني 
موجوديت خود را به كشف نفت در 1938 مديون 
است، افراد كمي هستند كه متوجه اهميت باالي 
آب شده باشند. دهه ها تالش براي رونق بيابان و 
تأمين غذاي جمعيت شهر باعث ايجاد پروژه هاي 
كشاورزي شده كه نياز زيادي به آب دارند مانند 

كشت گندم. 
در حالي كه بس��ياري در مورد دقت تخمين هاي 
خوش��بينانه عربس��تان در مورد ذخاي��ر نفتي 
مي پرس��ند، تهديد كمبود آب مي تواند مشكل 

بزرگ تري باش��د. عربس��تان س��عودي دو برابر 
ميانگي��ن جهان��ي در ازاي هر نف��ر آب مصرف 
مي كند يعني هر نفر 263 ليت��ر در روز كه رو به 

افزايش است. 
در ماه مارس، دولت عربستان طي برنامه » قطره « 
از شهروندان خواس��ت مصرف آب خود را پايين 
بياورند. هدف عربستان از اين كار كاهش سرانه 
مصرف آب به 200 ليت��ر در روز تا 2020 و 150 

ليتر تا سال 2030 است. 
اين كشور همچنين سعي كرده صنعت كشاورزي 
پرمصرف خ��ود را اصالح كند و تولي��د غالت را 
كاهش دهد. ط��رح دورنماي 2020 عربس��تان 
هم كه هدفش متنوع كردن اقتصاد اين كش��ور 
بدون نفت است، بر كاهش بيرون كشيدن آب از 
سفره هاي زيرزميني براي كشاورزي تمركز دارد. 
طي اين طرح 191درصد از ذخاير زيرزميني آب 
براي كشاورزي استفاده مي شود كه از 411 درصد 

فعلي كمتر است. 
طرح نمك زدايي آب دريا هم براي مقابله با تهديد 
فزاينده كمبود آب در كل خاورميانه مورد توجه 
بوده است. عربستان سعودي از نظر مقدار آبي كه 
به اين صورت توليد مي كند، پيش��تاز است و 31 
كارخان��ه نمك زداي��ي آب دارد. آب نمك زدايي 
ش��ده حدود 50 درصد آب مصرفي عربستان را 
تشكيل مي دهد و 50 درصد باقيمانده از آب هاي 

زيرزميني تأمين مي شود. 
ولي اين��كار ان��رژي بااليي مص��رف مي كند. به 
گ��زارش آژان��س بين المللي ان��رژي، در  2016 
نمك زدايي آب 3درص��د ذخاير آب خاورميانه را 

تأمين كرد، ولي 5 درصد هزين��ه كل انرژي اين 
منطقه را تشكيل داد. محققان تخمين مي زنند 
تقاضاي آب نمك زدايي ش��ده ساالنه 14درصد 
افزايش يابد، ولي اين فرايند بسيار هزينه بر است و 
نمي تواند ادامه يابد. كارخانه هاي نمك زدايي براي 
محيط زيست اطرافشان مضر هستند و هوا را آلوده 

و اكوسيستم دريايي را به خطر مي اندازند. 
  عراق مشابه عربستان

آژان��س بين المللي انرژي درب��اره وضعيت عراق 
نوشته اس��ت، توليد نفت عراق كه در ماه جوالي 
به طور ميانگين 3/992 ميليون بشكه در روز بود، 
به شرط وجود آب كافي، ثبات سياسي و افزايش 
سرمايه گذاري مي تواند طي 10 سال آينده تا 6 

ميليون بشكه در روز افزايش يابد. 
مقامات عراق و منطقه كرد نش��ين ش��مال اين 
كشور قباًل ابراز نگراني كرده بودند كه طرح هاي 
سدس��ازي تركيه كمب��ود آب عراق را تش��ديد 
مي كند. س��ال گذش��ته اعتراضاتي در بصره در 
جنوب عراق به خاطر آلودگي آب به راه افتاد. يك 
كارخانه نمك زدايي محل��ي باعث آلودگي آب و 
بستري شدن حدود 100 هزار نفر در بيمارستان 

شده بود. 
بيشتر ميادين نفتي جنوب عراق در بصره توسط 
ش��ركت هاي نفتي بين المللي طبق قراردادهاي 
فني فعاليت مي كنند. بص��ره بزرگ ترين منطقه 
توليد نفت در عراق اس��ت و دولت بايد آب الزم 
را براي حفظ فش��ار چاه هاي نفت در اين منطقه 

تأمين كند. 
در حال حاضر عراق حدود 70 درصد آب مورد نياز 
خود را از كشورهاي همسايه مي گيرد. يك راه حل، 
پروژه تأمين آب از طريق درياست كه طي آن از 
آب خليج فارس براي ميادين نفتي عراق استفاده 
مي شود. تصور مي شود اين پروژه تا 2023 اجرايي 
ش��ود. يك راه حل ديگر هم پ��روژه نمك زدايي 
توسط هيونداي است كه 12/5 ميليون بشكه آب 

دريا را در روز تصفيه مي كند. 
عراق تنها كشور خليج فارس نيست كه با مشكل 
افزايش تقاضاي آب براي توليد نفت مواجه است. 
عمان، امارات و عربستان هم به دنبال راهكار هايي 

براي تأمين آب بيشتر هستند. 
  نياز ايران به گاز

برخالف كشورهاي عراق و عربس��تان كه از آب 
براي افزايش توليد نفت اس��تفاده مي كنند، نوع 
مخازن نفت ايران كه كربناته اس��ت با تزريق گاز 
نسبيت بهتري دارد و سال هاست كه براي تثبيت 
و افزايش توليد نفت ايران، گاز به مخازن تزريق 
مي ش��ود. ضمن آنكه ايران برخالف عربس��تان 
و ع��راق از ذخاير ب��االي گازي به��ره مي برد و با 
مش��كالتي كه عراق و عربس��تان ب��ا آن روبه رو 

هستند، مواجه نيست. 
اين يك امتياز بزرگ براي ايران اس��ت كه براي 
افزايش توليد به آب نياز ندارد، درس��ت برخالف 
كشورهاي عراق و عربستان كه در صورت تداوم 
وضعيت فعلي، دچار شوك عجيبي در توليد نفت 

خواهند شد.
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خشکسالینفتعربستانوعراقراتهدیدمیکند
امتياز بزرگ ايران اين است كه برخالف عربستان و عراق برای افزايش توليد نفت به آب نياز ندارد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

ضرر117ميليارددالريوالاستریت
سقوط سه شب گذشته بورس وال اس�تريت باعث شد 500 نفر از 
ثروتمندترين افراد جهان در مجموع 117 ميليارد دالر ضرر كنند. 
به گزارش بلومبرگ، سه شب گذشته بورس وال استريت امريكا بدترين 
عملكرد روزانه خود در سال 2019 را به ثبت رساند و همين امر باعث 
شد تا 500 فرد با بيشترين ثروت جهان در مجموع 117 ميليارد دالر 
ضرر كنند.  جف بزوس، مالك شركت خرده فروشي اينترنتي آمازون و 
ثروتمندترين فرد جهان به ادعاي نشريه فوربس، بزرگ ترين بازنده بازار 
وال استريت بوده و 3 ميليارد دالر ضرر كردند. مجموع ثروتمندترين 
افراد جهان در روز معامالتي قبلي 2/1 درصد از ثروت خود را در سقوط 

اخير بورس وال استريت از دست دادند. 

اقدامعجيبثروتمندترینفردجهان
در تصميم�ي عجي�ب، ج�ف ب�زوس ح�دود 2/8 ميلي�ارد 
فروخ�ت.  را  آم�ازون  ش�ركت  در  خ�ود  س�هام  از  دالر 
به گزارش رويترز، بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه از هفته 
گذش��ته تاكنون جف بزوس، بنيانگذار و مديرعامل ش��ركت آمازون 
حدود 2/8 ميليارد دالر از س��هام خود در اين شركت را فروخته است. 
تنها در طول سه روز اخير 1/8 ميليارد دالر از سهام بزرگ ترين شركت 

خرده فروشي دنيا توسط بزوس واگذار شده است. 
هنوز شركت آمازون حاضر به اظهار نظر در خصوص علت اين تصميم 
بزوس نشده است، اما وي پيش��تر گفته بود در نظر دارد هر سال يك 
ميليارد دالر از سهام خود در شركت آمازون را واگذار كند تا آن را صرف 
تأمين مالي شركت جديد خود يعني »بلو اورجين« كه در زمينه فضايي 

فعاليت دارد كند. 
پيشتر جف بزوس با اعالم خبر جدايي از همسر خود اعالم كرده بود كه 
37 ميليارد دالر از سهام خود در آمازون را به همسرش واگذار خواهد 
كرد و مك كينزي كه حاال سومين زن ثروتمند جهان به شمار مي رود، 
دومين مالك سهام ش��ركت آمازون پس از جف بزوس است. از سوي 
ديگر مك كينزي نيز متعهد شده است كه تمامی سهام خود در شركت 
»بلو اورجين« و نيز نشريه واشنگتن پست را به همسرش واگذار كند. 
اين زوج در ژانويه امسال از تصميم خود براي جدايي خبر داده بودند. 
آنها در سال 1993 با يكديگر ازدواج كرده و داراي چهار فرزند هستند. 
اين اقدام بزوس پس از آن اجرايي مي شود كه ارزش سهام گروه آمازون 
براي نهمين روز متوالي در بازارهاي سهام كاهش پيدا كرده و تشديد 
جنگ تجاري بين چين و امريكا كه تبعات سنگيني براي شركت هاي 
بزرگ امريكايي داشته است، بدترين عملكرد آمازون از سال 2006 را 

رقم زده است. 

خطرنفت10دالري!
و  الكتريك�ي  خودروه�اي  ب�ا  بنزي�ن  باش�د  ق�رار  اگ�ر 
انرژي ه�اي تجديد پذي�ر در طوالني م�دت رقاب�ت كن�د، 
قيم�ت آن باي�د ح�دود ۹ ت�ا 10 دالر در ه�ر بش�كه باش�د. 
به گزارش اويل پرايس، شركت مديريت سرمايه بي ان پي پاريباس اين 
نتيجه گيري را طي يك گزارش جديد اعالم كرد و هشدار داد نفت خام 
با يك تهديد وجودي و احتماالً مرگبار از طرف انرژي هاي تجديدپذير 

و خودروهاي الكتريكي مواجه است. 
مؤسس��ه پاريب��اس تخمي��ن مي زند ب��راي ي��ك مقدار مش��خص 
سرمايه گذاري، پروژه هاي جديد بادي و خورشيدي به همراه خودروهاي 
الكتريكي شش تا هفت برابر انرژي مفيد بيشتري روي چرخ ها نسبت 

به خودروهاي بنزين سوز توليد مي كنند. 
 با توجه به اين نتيجه گيري، قيمت تمام شده بلندمدت براي نفت بايد 
حدود 9 تا 10 دالر در هر بشكه باشد تا بتواند با انرژي هاي تجديدپذير 
و خودروهاي الكتريكي رقابت كند، به همين ترتيب قيمت گازوئيل در 
طوالني مدت بايد 17 تا 19 دالر باشد. نفت مي تواند حجم عظيمي از 
انرژي را توليد كند چون توليد آن بسيار باالست و زنجيره عرضه جهاني 

آن بزرگ است كه استفاده از آن را راحت تر مي سازد. 
ولي براي يك دوره 25 ساله، استفاده از انرژي هاي باد و خورشيد بسيار 
ارزان تر است. نفت نمي تواند با انرژي هاي تجديدپذير از نظر اقتصادي 
بودن رقابت كند، حتي وقتي هزينه ايجاد زيرس��اخت هاي الزم براي 
راه اندازي يك شبكه از خودروهاي الكتريكي را در نظر بگيريم، باز هم 

انرژي هاي تجديدپذير بر نفت برتري خواهند داشت. 
به بيان س��اده تر، دنيا نياز دارد براي 25 س��ال آينده، 25تريليون دالر 
براي ني��از به بنزي��ن هزينه كن��د، در حالي كه تخمين زده مي ش��ود 
هزينه پروژه هاي جديد انرژي ه��اي تجديدپذير براي تأمين نيازهاي 
حمل و نقلي كه بنزين در 2018 برطرف كرد، براي هر س��ال طي 25 

سال آينده تنها 4/6 تا 5/2  تريليون دالر باشد. 

انتقادهندازتحریمایران
اق�دام دول�ت  از  امري�كا  س�فير هن�د روز سه ش�نبه در 
امري�كا در تحري�م نف�ت اي�ران انتق�اد ك�رده و گفت�ه ك�ه 
اي�ن تصمي�م ب�ه مناف�ع دهلي ن�و ضرب�ه وارد ك�رده اس�ت. 
به گزارش اسپوتيك، »هارش وارزان شرينگال«، سفير هند در امريكا 
سه شنبه گفته تصميم امريكا در امتناع از صدور معافيت هاي تحريمي 
براي خريداران نفت ايران به منافع هند ضربه و دهلي نو اميدوار است كه 

واشنگتن در اين خصوص انعطاف پذيري نشان دهد. 
ش��رينگال، در خصوص تصميم امري��كا گفت: »اي��ن، اولويت مهمي 
براي امريكا بود و ما با آن كن��ار آمديم، اما ما هم انتظار داريم وقتي كه 
اولويت هاي ما مطرح است اياالت متحده هم انعطاف پذيري مشابهي 
نشان دهد.« ديپلمات هندي تأكيد كرد: »يافتن منابع جايگزين نفت، 
با همان قيمت و كيفيت براي ما به چالش تبديل ش��ده و روي سود و 

زيان هاي ما در هند اثرگذاشته است.«
او با بيان اينكه تصميم هند براي حمايت از تحريم هاي امريكا بر اهميت 
روابط دو كشور مبتني بوده است، خاطرنشان كرد: »هر دو طرف بايد 

اين را درك كنند.«

گيرافتادندالردرجنگارزي
دالر  پيش�رفت،  ب�راي  خ�وب  دالي�ل  وج�ود  ب�ا 
كن�د.  صع�ود  همتايان�ش  براب�ر  در  نتوانس�ت 
به گزارش ايس رويت��رز، معامالت ديروز بازاره��اي ارزي نيز به مانند 
روزهاي قبل كاماًل تحت تأثير حواشي تشديد جنگ تجاري بين چين 
و امريكا قرار گرفت و اسكناس سبز نتوانست در برابر ساير همتايانش 
نيرومند ظاهر شود. پس از بازگشت بي نتيجه هيئت تجاري امريكايي 
از شانگهاي، دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا تهديد كرده است كه از 
يكم سپتامبر امسال بر واردات محصوالتي به ارزش 300 ميليارد دالر 

از چين تعرفه 10 درصدي وضع خواهد كرد. 
پس از شكسته شدن كانال تاريخي هفت يوآن در برابر دالر، ارز چيني 
ديروز نيز در همان محدوده باقي ماند و با وجود ورود چند بانك دولتي 
چيني براي حمايت از يوآن به ميدان، هر دالر به ازاي 7/0701 يوآن 
مبادله ش��د. به گفته برخي منابع آگاه، چند بانك بزرگ دولتي چين 
به منظور حمايت از يوآن، خريد اوراق آتي بر حس��ب يوآن را افزايش 
داده اند.  هر چند كه با توجه به تضعيف موقعي��ت پول هاي نيوزلند و 
استراليا به خاطر مسئله نرخ بهره، پوند به خاطر مسئله برگزيت و يورو 
به دليل كاهش نرخ تورم انتظار مي رفت دالر تقويت ش��ود، اما فش��ار 
سنگين جنگ تجاري باعث شد تا ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در 
مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد نسبتاً بدون تغيير در 

مقايسه با سه شنبه و در سطح 97/474 واحد باقي بماند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

مال�كان خودروهاي�ي ك�ه رم�ز كارت 
هوشمند سوخت خود را فراموش كرده اند، 
مي توانن�د ب�ا وارد ك�ردن رم�ز پيش فرض 
چهار رقم س�مت راس�ت كدملي ش�خصي 
كه كارت هوشمند س�وخت به نام آن صادر 
شده است، نس�بت به فعال سازي رمزكارت 
هوش�مند س�وخت خ�ود اق�دام كنن�د. 
به گزارش ايس��نا، از تاريخ 16 م��رداد الي 16 
شهريورماه سال جاري انجام اين كار امكانپذير 
اس��ت. همچنين مالكان خودروه��ا به منظور 
درخواس��ت كارت هوشمند س��وخت المثني، 
مي توانند با مراجعه حضوري ب��ه دفاتر پليس 
+10، درخواست كارت هوشمند سوخت المثني 

خود را ثبت كنند. 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفت��ي ايران 
از مال��كان خودروهاي��ي ك��ه كارت هوش��مند 

س��وخت آنها در باجه معطله ش��ركت پس��ت 
 اس��ت درخواس��ت كرد؛ ب��ا مراجعه به س��ايت

 www. epolice. ir و وارد كردن پالك خودرو، 
باركد پس��تي كارت هوشمند س��وخت خود را 
  www. post.دريافت و ب��ا مراجعه به س��ايت
ir، قس��مت رهگيري مرس��والت پستي، كارت 
سوخت خود را پيگيري يا مي توانند با مراجعه به 
دفاتر پستي و ارائه باركد، كارت هوشمند سوخت 

شخصي خود را دريافت كنند. 
چندي پيش فاطمه كاهي، سخنگوي شركت 
ملي پخش فراورده هاي نفتي گفت: افرادي كه 
قباًل در س��امانه دولت همراه ثبت نام كرده اند، 
نگران دريافت كارت س��وخت خود نباش��ند؛ 
چراكه تالش م��ا اين اس��ت كه نهايت��اً تا 20 
مردادماه كارت اين افراد را در اختيارشان قرار 

دهيم. 

راهيبرايدسترسيبهرمزکارتهوشمندسوخت
حذف صف�ر از واحد پول مل�ي در بلندمدت 
خوب اس�ت و منافع آن بي�ش از مضراتش 
است، اما مكانيس�م اجرايي س�ختي دارد. 
حسين مهرابي، كارشناس اقتصادي در گفت وگو 
با ايسنا، درباره حذف چهار صفر از پول ملي اظهار 
كرد: اين اقدام هم جنبه ه��اي مثبت دارد و هم 
منفي كه بستگي به سياست هاي پولي كشور دارد 
كه بتوانند از جنبه هاي مثبت آن بيشتر استفاده 
كنند يا جنبه ه��اي منفي آن متأثر ش��وند.  وي 
افزود: جنبه هاي مثبت حذف چهار صفر از پول 
ملي اين است كه معموالً هزينه هاي مبادالتي را 
كمتر مي كند. از نظر رواني ارزش پول ملي تقويت 
مي شود و كار شمارش و حسابداري نيز آسان تر 
خواهد شد. ضمن آنكه هزينه هاي چاپ كاغذي 
پول تا حدودي كاهش مي يابد و مسكوكات دوباره 
به جريان خواهد افتاد.  اين اس��تاد دانشگاه بيان 

كرد: بزرگ ترين ايرادي ك��ه منتقدان به حذف 
چهار صفر دارند، اين اس��ت كه اي��ن اقدام تورم 
ايجاد مي كند. از س��وي ديگر حذف چهار صفر 
هزينه هاي مربوط به تغيير نوع حس��اب ها را به 
دنبال دارد، زيرا حساب هاي بانكي بايد تغيير كند 
و سيستم بانكي بايد حسابداري را تغيير بدهد و 
هزينه هاي اينگونه وجود دارد.  مهرابي با اش��اره 
به تجربه كش��ورهاي ديگر در اين زمينه گفت: 
برزيل 18 صفر از واحد پولي خود را حذف كرده 
است. كشورهايي هس��تند كه هيچ تغييراتي به 
وجود نياورده اند و همچنين كشورهاي مختلفي 
بهره هاي مثبت و منفي از اين كار برده اند.  وی با 
بيان اينكه نمي شود يكجا گفت كه حذف چهار 
صفر از پول ملي واقعاً خوب است يا بد، اظهار كرد: 
در مجموع اين اقدام در بلندمدت خوب اس��ت و 

منافع آن بيشتر از مضراتش است. 

منافعحذفصفرهایریالبيشترازضررهایشاست

ديوان محاسبات كش�ور با ارس�ال نامه اي به وزير 
اقتصاد، به موضوع واگذاري شركت ايريتك ورود كرد. 
به گزارش تسنيم، ديوان محاسبات كشور در مكاتبه اي 
به واگذاري شركت بين المللي مهندسي ايران )ايريتك( 
اشاره كرده اس��ت كه س��ازمان خصوصي سازي طي 
قراردادي 41/34 درصد از سهام شركت مذكور را كه 
از نوع سهام ممتاز بوده، به شركت ديگري تحت عنوان 
شركت بين المللي مهندسي واگذار كرده است.  در نامه 
ارسال شده توسط بيت عفري، معاون فني و حسابرسي 
امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاس��بات كشور به 
دژپس��ند، وزير اقتصاد آمده است كه شركت ايريتك 
به شركت.... واگذار شده كه فاقد سابقه بوده و تنها 12 
روز پيش از برگزاري مزايده )96/1/16( و با سرمايه 2 
ميليون و 100 هزار تومان )معادل 21 ميليون ريال( 
تأسيس شده اس��ت.  وي با اش��اره به مغاير بودن اين 
واگذاري با قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 

قانوني اساسي نوشت: از آنجايي كه به استناد اسناد و 
مدارك موجود مؤسسان شركت كاركنان بين المللي 
مهندسي.... )خريدار سهام( اعضای هيئت مديره شركت 
مورد واگذاري)ايريتك( هستند؛ تخلف مسئوالن وقت 
سازمان خصوصي سازي و مسئوالن شركت)ايريتك( 
در انجام معامله مذكور محرز و مستند به تبصره يك 
ماده 24 قانون اجراي سياس��ت هاي كل��ي اصل 44 
قانون اساسي، معامله مذكور فاقد وجاهت قانوني است.  
وی اضافه كرد: شايان ذكر است مديران فعلي شركت 
مذكور با فروش مجموعه مهمانسراي شركت ايريتك 
واقع در شهر طبس نسبت به پرداخت بخشي از اقساط 
قرارداد واگذاري اقدام كرده اند و حسب اطالعات واصله 
فروش ساير دارايي ها و ساختمان هاي ديگر شركت نيز 
به همين منظور در دست اقدام است و در واقع شركت 
به اصطالح خريدار با بخشي از دارايي هاي ايريتك آن 

را تصاحب مي كند. 

دیوانمحاسبات:واگذاریشرکتایریتک
مغایرقانونبود

خبر

يكي از مشكالت شركت هاي كشتيراني بعد از 
تحريم، تأمين سوخت كشتي است، از اين رو 
سازمان بنادر بايد به اين مسئله ورود كرده و 
نسبت به تأمين سوخت كشتي ها اقدام كند. 
ش��ادمهر كاظم زاده، رئيس كميت��ه حمل و نقل 
كميس��يون عمران مجلس در گفت وگو با خانه 
ملت، با اش��اره به موضوعات مطرح شده درباره 
افزايش چش��مگير تعرفه حمل و نقل دريايي در 
يك سال اخير گفت: متأسفانه بعد از اجرايي شدن 
تحريم ها، ش��ركت هاي كش��تيراني با مشكالت 
بسياري براي ادامه فعاليت رو به رو شده اند كه اين 
مسئله عماًل بر قيمت حمل و نقل كاال اثر مستقيم 
داشته است.  نماينده مردم دهلران، آبدانان و دره 
شهر در مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: قطعاً 
افزايش چشمگير تعرفه حمل و نقل دريايي تنها به 
ضرر صادركنندگان و واردكنندگان نيست، بلكه با 
كاهش سفارش حمل و نقل دريايي، شركت هاي 
كشتيراني نيز متضرر خواهند ش��د.  وي گفت: 

يكي از مشكالت شركت هاي كش��تيراني بعد از 
تحريم، قيمت و نحوه تأمين سوخت كشتي بوده، 
از اين رو به نظر من س��ازمان بنادر و كشتيراني 
بايد به اين مس��ئله به عنوان يكي از دغدغه هاي 
بزرگ شركت هاي حمل و نقل دريايي، ورود كرده 
و نسبت به تأمين سوخت كش��تي ها اقدام كند.  
كاظم زاده ادامه داد: به نظر من سازمان كشتيراني 
در وضعيت تحريمي مي تواند با مديريت صحيح 
مناب��ع و برنامه ري��زي دقي��ق از ش��ركت هاي 
كش��تيراني حمايت كند تا در اين شرايط به اين 
ش��ركت ها كمترين فشار وارد ش��ود.  وي گفت: 
البته شركت هاي كشتيراني نبايد به بهانه تشديد 
تحريم ها از اين فضا سوء اس��تفاده كرده و تعرفه 
حمل و نقل درياي��ي را به ص��ورت غيرمنطقي و 
چش��مگير باال ببرند، از اين رو ضروري است كه 
سازمان بنادر و كشتيراني بر عملكرد شركت هاي 
مربوطه و تعرفه گذاري ها نظارت دقيق داش��ته 

باشد. 

مشکلشرکتهايکشتيرانيبرايتأمينسوخت


