
امريكايي ها از قرارداد اي�ران و چين با عنوان 
بهانه اي براي نزديكي بي�ش از پيش تهران به 
پكن و ايجاد شبكه ارتباطي در منطقه اقيانوس 
هند و مرزهاي اوراس�يا ي�اد مي كنند. اتفاقي 
كه ژئوپلتيك جهاني را متح�ول خواهد كرد. 
نيويورك تايمز اين گزارش را براس��اس پيش نويس 
۱۸صفحه اي به دس��ت آورده خ��ود از منابع آگاه، 
نگاشته است. اين قرارداد ۲۵ساله بوده و چيني ها در 
برابر دريافت نفت، پروژه هاي بزرگ سرمايه گذاري را 
در ايران اجرا خواهند كرد كه ارزش اين قرارداد ۴۰۰ 
ميليارد دالر خواهد بود. هرچن��د اين قرارداد هنوز 
نهايي نش��ده و به امضاي مقامات دو كشور نرسيده 
اس��ت، اما اين دو كش��ور همكاري هاي خ��ود را در 

سال هاي اخير به شدت افزايش داده اند. 
پس از توافق هس��ته اي ايران )برج��ام(، ميان ايران 
و پنج قدرت بزرگ جهاني )ش��امل چين، فرانس��ه، 
آلمان، انگليس، روسيه و امريكا( رئيس جمهور چين 
در س��ال ۲۰۱۶ ميالدي راهي تهران شد تا كليات 
توافق راهبردي دو كشور را نهايي كند؛ هدف از اين 
قرارداد تعميق روابط اقتصادي دو كشور در بخش هاي 
مختلف و استفاده از سرمايه گذاري هاي 3 تريليون 

دالري راه ابريشم جديد چين براي توسعه ايران است. 
نيويورك تايمز اين توافق را قرارداد قرن خوانده كه در 
حوزه هاي مختلف به توسعه همكاري هاي دو كشور 

ايران و چين منجر خواهد شد.
   تغيير مهره هاي بازي 

در سه سال اخير، روابط ايران، چين و اياالت متحده 
با فراز و نش��يب هاي زيادي روبه رو شد. كاخ سفيد با 
سياست فش��ار حداكثري و اقداماتي نظير خروج از 
برج��ام، افزايش تحريم ها و ترور غيرقانوني س��ردار 
سليماني تالش كرد تا منافع اسرائيلي ها را حفظ كند. 
به هر ترتيب، اين قرارداد بر آينده روابط اياالت متحده 
و چين تأثير خواهد گذاش��ت. همچنين كشور هاي 
اوراس��يا و اقيانوس هن��د نيز در رواب��ط بلندمدت، 
پيچيده و گسترده خود با چين از اين قرارداد تأثير 
خواهند گرفت. از آگوست س��ال ۲۰۱۸ ميالدي و 
آغاز جنگ تعرفه هاي تجاري ميان پكن و واشنگتن، 
روابط دو كشور با فراز و نش��يب هاي زيادي روبه رو 
بوده است. مقامات ارش��د اياالت متحده از احتمال 
آغاز يك جنگ سرد عليه چين خبر مي دهند. آغاز 
همه گيري ويروس كرونا از چين و افزايش تلفات آن 
در اياالت متحده همراه با مشكالت چين، هنگ كنگ 

و انتخابات رياست جمهوري امريكا در پاييز باعث شده 
تا شاهد رويارويي ناوهاي دو كشور در آب هاي درياي 
چين جنوبي باشيم.  دليل سرمايه گذاري چيني ها 
در صنعت انرژي ايران را بايد در تحريم هاي اياالت 
متحده جس��ت وجو كرد. چيني ها عالوه بر ايران در 
حال پررنگ كردن حضور خود در پاكستان و تركيه 
و اوراسيا هستند. اين كشورها داراي ثبات سياسي، 
مساحت زياد و سواحل بزرگ هستند كه هاب هاي 
تجاري چي��ن را ميزباني خواهند كرد. در ش��رايط 
كنوني، چيني ها خواهان داشتن متحدان دريايي در 
كريدورهاي جهاني دريانوردي نظر روسيه، پاكستان، 
ايران و تركيه اند. آنها در كريدورهاي زميني نيز در 
سايه راه ابريشم جديد )يك كمربند، يك جاده( در 
حال ساخت پروژه هاي بزرگي در پاكستان هستند. 
اگر زيرس��اخت هاي چيني ها در ايران ساخته شود، 
شاهد افزايش چشم گير مبادالت تجاري ميان ايران 
و كشورهاي آسيايي و آسياي ميانه خواهيم بود. به 
نظر مي رسد ايراني ها دولت چين را به عنوان متحد 

راهبردي خود در بلندمدت برگزيده اند. 
تهران با همس��ايگان عرب خ��ود روابط چندان 
دوستانه اي ندارد و ايجاد محور عربي- اسرائيلي 

و امريكايي در مرزهاي غربي اي��ران، يك تهديد 
بزرگ محس��وب مي ش��ود. ايران سال هاست كه 
تالش مي كند روابط خود با دولت هاي آس��يايي 
به ويژه اوراس��يا را تقويت كند. حس��ن روحاني، 
در نشست سال گذشته كش��ورهاي آسيايي در 
كواالالمپور از لزوم نگاه به شرق سخن گفته بود. 
ماهاتير محمد نيز از نقش مثبت چين در توسعه 
اقتصادي و فناوري قدرت هاي مسلمان متوسط 
تمجيد كرده بود. چيني ها از صلح در افغانس��تان 
به عنوان يكي از پيش نيازهاي سرمايه گذاري در 
غرب آسيا ياد كرده اند. نكته مهم اين است كه دو 
كشور ايران و پاكستان داراي روابط خوب با رهبران 
كابل هستند، بنابراين ايجاد مسير دريايي و زميني 
ميان چين و پاكستان و در ادامه افغانستان، ايران و 

آسياي ميانه در دسترس پكن است. 
 با ارائه پيش نويس قرارداد بلندمدت و راهبردي ايران 
و چين همراه با كنارگذاش��تن هند از پروژه توس��عه 
بندرچابهار و ش��بكه ريلي آن تا مرزهاي افغانستان 
توس��ط تهران، رهبران پكن با خوش بيني بيشتري 
به آينده مي نگرند. با خ��روج س��ربازان امريكايي از 
افغانستان و تداوم تقابل واشنگتن و پكن، نقشه هاي 
هند براي توسعه نقش آفريني در بازارهاي افغانستان و 
آسياي ميانه در حال كم رنگ تر شدن است. هندي ها 
بايد با ش��رايط كنوني براي توس��عه نقش آفريني در 
منطقه جنوب آسيا تالش كنند. هندي ها در سال هاي 
گذشته تالش كردند تا با استفاده از بندر چابهار و دور 
زدن پاكستان به بازار افغانستان راه يابند، اما قرارداد 
راهبردي ايران و  چين به عنوان قرارداد قرن، عالوه بر 
فشارهاي خارجي به رقابت هاي نظامي و سياسي در 
غرب آسيا نيز مرتبط است. هرچند هندي ها با خروج 
امريكايي ها از افغانس��تان با آينده دش��واري روبه رو 
خواهند بود، اما ايراني ها دريافته اند بايد روابط خود را 
با قدرت هاي غيرغربي توسعه دهند. چين نيز تالش 
مي كند تا بازارهاي��ي امن و غيروابس��ته به متحدان 
واشنگتن بيابد. در سايه اين رقابت هاي جهاني، احتماالً 
پروژه راه ابريشم جديد چين نيز از يك نقشه جهاني به 
يك طرح منطقه اي محدود خواهد شد. تقويت پيمان 
شانگهاي در شرايط كنوني براي دولت چين از اهميت 
بيشتري برخوردار شده است. گويي با تقويت روابط 
چين با روسيه، ايران، پاكس��تان، تركيه و دولت هاي 
آسياي ميانه، شاهد تحولي بزرگ در ژئوپلتيك جهاني 

خواهيم بود. بازي بزرگ آغاز شده است. 
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نيويورك تايمز: اين قرارداد قرن است
سند همكاري راهبردي ايران و چين، زلزله ای است در ژئوپلتيك جهاني كه واهمه غرب را به همراه داشته است

مترجم – محسن داوري 
  گزارش  یک

رئيس اتاق اصناف ايران: افزايش ماليات 
صنوف تا ۱۲درصد

افرادي كه ماليات آنها در سال ۹۷ از صفر تا 2/5ميليون تومان بوده، 
هيچ افزايشي نخواهند داشت و همان مقدار ماليات براي سال ۹۸ايشان 
تعيين مي شود. افرادي كه ماليات آنها در سال ۹۷ از 2/5ميليون تومان 
تا 5 ميليون تومان بوده نيز ۴درصد افزايش داش�ته است، افرادي كه 
بين 5ميليون تا 1۰ميلي�ون تومان بوده با ۸ درص�د افزايش و افرادي 
كه بي�ش از 1۰ميلي�ون توم�ان مالي�ات ۹۷ داش�ته اند، مي توانند با 
افزايش 12درصدي نس�بت به س�ال ۹۷ماليات خود را تعيين كنند. 
س��عيد ممبيني رئيس اتاق اصن��اف در گفت و گو با خبرن��گار پايگاه 
اطالع رس��اني اتاق اصناف ايران بيان كرد: با پيگيري هاي انجام شده 
درخصوص نحوه رسيدگي به تعيين ماليات سال ۹۸ موديان صنفي در 

نهايت توافق حاصل و سرانجام دستورالعمل اين توافق اعالم شد. 
وي افزود: بر اين اس��اس، مودياني كه تا 3۰ براب��ر معافيت مالياتي )تا 
حدود ۹۹۰ ميليون تومان( درآمد داشته اند، مي توانند از مزاياي تبصره 
ماده ۱۰۰ استفاده كنند. بديهي است كه همه موديان مي توانند از ماده 
۹۷ استفاده كرده و اظهارنامه بدهند كه در اين صورت، برابر اظهارات 
و اسناد و مداركي كه مي دهند مالياتشان تعيين مي شود. رئيس اتاق 
اصناف ايران خاطرنش��ان كرد: با توجه به شرايطي كه اصناف در سال 
گذشته داشتند و نيز ش��رايط كلي اصناف خرد و كوچك، بسياري از 
ايش��ان از امكان ثبت دفاتر و حفظ اسناد و حس��اب و كتاب برخوردار 
نبوده اند؛ بنابراين در طول اين مذاكرات تأكيد داش��ته ايم كه ايش��ان 
بتوانند در قالب تبصره ماده ۱۰۰ تعيين ماليات ش��وند. با توافق انجام 
شده اين افراد كمتر درگير مراجعه به سازمان امور مالياتي خواهند شد 

و با يك تصميم ماليات آنها تعيين مي شود. 
ممبيني اظهار كرد: بنابر دستورالعملي كه صادر شده است تمامي موديان 
صنفي اعم از گروه سوم و دوم در صورتي كه ميزان فروش آنها زير سقف 
تعيين شده باشد، مي توانند بنابر تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به تعيين ماليات 
خود اقدام كنند. افرادي كه ماليات آنها در سال ۹۷ از صفر تا ۲/۵ميليون 
تومان بوده، هيچ افزايشي نخواهند داشت و همان مقدار ماليات براي سال 
۹۸ايشان تعيين مي شود. افرادي كه ماليات آنها در سال ۹۷ از ۲/۵ميليون 
تومان تا ۵ ميليون تومان بوده نيز۴درصد افزايش داشته، افرادي كه بين 
۵ميليون تا ۱۰ ميليون تومان بوده با ۸ درصد افزايش و افرادي كه بيش 
از ۱۰ميليون تومان ماليات ۹۷ داشته اند مي توانند با افزايش ۱۲درصدي 
نسبت به سال ۹۷ماليات خود را تعيين كنند. وي تصريح كرد: اين ضرايبي 
كه تعيين شده، نسبت به سال قبل از كاهشي برخوردار است كه با توجه به 
ركود و ساير مشكالتي كه در سال ۹۸ اتفاق افتاد در مذاكرات اتاق اصناف 

ايران و سازمان امور مالياتي مورد تأكيد قرار گرفت. 
ممبين��ي تأكيد ك��رد: مودياني ك��ه مايل نيس��تند از تبص��ره ماده 
۱۰۰استفاده كنند، مي توانند در اجراي ماده ۹۷ قانون اظهارنامه خود 
را تسليم كنند. همچنين مودياني كه پيش از اين، اظهارنامه خود را به 
سازمان امور مالياتي داده اند نگران نباشند. ايشان چنانچه مايل هستند 
در اجراي تبصره ماده ۱۰۰ تعيين ماليات شوند، اقدام اخيرشان مالك 
خواهد بود كه اين امر در دستورالعمل ابالغ شده به صراحت قيد شده 
است. رئيس اتاق اصناف ايران از رؤساي اتاق ها و اتحاديه ها خواست به 
سرعت توافق فوق را به اطالع موديان صنفي برسانند تا ايشان از امكان 

ايجاد شده )در صورتي كه برايشان مناسب است( استفاده كنند. 
........................................................................................................................

 جايزه ۱۰ميليون توماني وزارت نيرو 
براي گزارش تخلفات استخراج رمز ارز

وزارت ني�رو به اف�رادي كه گزارش�ي از وجود مراك�ز غيرقانوني 
توليد ارز ديجيت�ال بدهند، 1۰ ميلي�ون تومان پ�اداش مي دهد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا اردكانيان وزير نيرو در حاشيه 
مراسم افتتاح ۱۵پروژه توزيع ش��ركت برق منطقه اي تهران گفت: در 
حال حاضر وزارت نيرو ظرفيت مال��ي خود را افزايش مي دهد، ولي در 
گذشته اين گونه نبوده اس��ت و امروز هم براي اجراي پروژه ها نيازمند 
انجام ظرفيت مالي از منابع داخلي هس��تيم. متأسفانه آهنگ اجراي 
برخي از طرح ها كند است، ولي اميدوار هستيم با فعاليت ساز و كار ها، 
پروژه ها را تكميل و به پايان برسانيم. اردكانيان بيان كرد: تا امروز يك 
هزار و ۱۰۰ مركز غيرقانوني توليد ارز ديجيتال در كش��ور شناسايي و 
تعطيل شده اند، ولي به كساني كه در شناسايي اين مراكز كمك كنند و 
گزارشي از وجود مراكز غيرقانوني توليد ارز ديجيتال بدهند، ۱۰ ميليون 

تومان پاداش داده مي شود. 
وي افزود: در سال هايي كه كشور با تحريم هاي پيچيده و هوشمند اقتصادي 
رو به روست و اين تحريم ها اثر قابل مالحظه اي بر درآمد هاي نفتي گذاشته 
است، مجموع درآمد هاي دولت در هفت سال گذشته حدود ۸۰ درصد در 
مقايسه با دولت پيشين كاهش داشته است. در وزارت نيرو، امسال كه سال 
جهش توليد است نهايت تالش خود را كرديم كه از تمام لحظه هاي اين سال 
براي برقراري شيوه و روش جديد مديريتي و استفاده از منابع استفاده كنيم 
و اين پويش هدفي جز اين ندارد. وزير نيرو با اشاره به حفظ رشد اوج بار در 
دو سال گذشته به ميزان يك درصد اظهار كرد: از امروز يا اواسط هفته آينده 
سعي مي شود براي تابستان ۱۴۰۰ هم به اين منظور برنامه ريزي شود. حفظ 
اين ميزان رشد در اين سه سال متوالي قطعاً صنعت برق و مديريت عالي 
كشور را به اين نتيجه خواهد رساند كه مي توانيم رشد بار بيش از حدود يك 
درصد نداشته باشيم و در عين حال عرضه انرژي ما همان گونه كه امسال 
رخ داد، بيشتر باشد. امسال بيش از ۱۰درصد نسبت به سال گذشته انرژي 

عرضه شد كه اين ميزان براي كشاورزي ۵/۴ درصد بود.

عربستان دوباره قيمت نفت را پايين مي آورد
پااليش�گاه هاي آس�يا انتظ�ار دارن�د عربس�تان س�عودي 
قيمت نفت خام س�بك خ�ود را ب�راي ف�روش در ماه س�پتامبر 
ب�ه ط�ور متوس�ط ۶1 س�نت در ه�ر بش�كه پايي�ن بي�اورد. 
 به گزارش تس��نيم به نقل از اويل پرايس، عربستان سعودي، بزرگ ترين 
صادر كننده نفت دنيا، پس از س��ه ماه افزايش قيمت نفت احتماالً مجبور 
مي شود قيمت رسمي فروش نفت خود را براي اولين بار از زمان آغاز قرارداد 
كاهش توليد اوپك پالس پايين بياورد. هدف از كاهش توليد اين ائتالف، 
تقويت بازار و قيمت نفت در بحبوحه سقوط تقاضا بوده است. پااليشگاه ها و 
تاجران نفت در آسيا انتظار دارند شركت آرامكوي عربستان قيمت نفتي را 
كه در سپتامبر به آسيا فرستاده مي شود، پايين بياورد. كند شدن روند بهبود 
تقاضاي نفت بر حاشيه سود پااليشگاهي تأثير گذاشته است.  پااليشگاه هاي 
آسيا انتظار دارند عربستان س��عودي قيمت نفت خام سبك خود را براي 
فروش در ماه سپتامبر به طور متوسط ۶۱ سنت در هر بشكه پايين بياورد. 
 به اين ترتيب، قيمت نفت خام عربستان براي تحويل در ماه سپتامبر ۷۲ 
سنت در هر بشكه بيشتر از شاخص نفت دبي/عمان خواهد بود. قيمت نفت 
خام عربستان براي تحويل در ماه اوت ۲۰/ ۱ دالر در هر بشكه باالتر از اين 
شاخص بود. عربستان در اوايل ماه جوالي سومين افزايش قيمت نفت را 
طي سه ماه گذشته اعالم كرد. افزايش قيمت نفت عربستان طي سه ماه 
گذشته حاكي از بهبود تقاضاي نفت و تقويت شاخص نفت خاورميانه بود و 
حاال كاهش قيمت نفت اين كشور نشانه اي از كند شدن روند بهبود تقاضا و 
پايين آمدن شاخص نفت خاورميانه و حاشيه هاي سود پااليشگاهي است. 
عربستان سعودي قيمت رسمي فروش نفت خود را در پنجم هر ماه ميالدي 
اعالم مي كند و به اين ترتيب روند قيمت گذاري نفت ساير توليد كنندگان 
خليج فارس مثل كويت، عراق و ايران مشخص مي شود. قيمتي كه شركت 
آرامكوي عربس��تان اعالم مي كند بر ۱۲ ميليون بشكه نفتي كه در روز از 

خاورميانه به آسيا مي رود تأثير مي گذارد.

بالغ بر ۸۸1 ه�زار فقره چك به ارزش�ي حدود 
1۸۶ه�زار ميليارد ري�ال در خ�رداد ۹۹ در كل 
كشور برگشت داده ش�ده كه نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد 11/۷درصد كاهش نشان مي دهد. 
به گزارش تس��نيم، براس��اس تازه ترين آمار بانك 
مركزي ح��دود ۷ ميليون و ۹۰۰ ه��زار فقره چك 
به ارزش��ي بالغ بر هزار و ۵۴۴هزار ميليارد ريال در 
خرداد ۱3۹۹ در كل كش��ور مبادله شد كه نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد ۱/۲درصد كاهش و از نظر 
مبل��غ ۱3/۷درصد افزايش نش��ان مي دهد. در ماه 
مورد گزارش در اس��تان تهران بالغ بر ۲/۵ ميليون 
فقره چك به ارزشي حدود ۷۸۹ هزار ميليارد ريال 
مبادله شد. در خرداد س��ال جاري ۵۰/3 درصد از 
تعداد چك هاي مبادله اي كل كشور در سه استان 
تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله شده است 
كه به ترتيب با 3۲/۲درصد، ۱۰/۴درصد و ۷/۷درصد 
بيش ترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا 
بوده اند. همچني��ن ۶3/۵درصد از ارزش چك هاي 
فوق در سه اس��تان تهران )۵۱/۱درصد(، اصفهان 
)۶/۴ درصد( و خراس��ان رضوي )۶درصد( مبادله 
شده است كه بيش ترين سهم را در مقايسه با ساير 

استان ها دارا بوده اند. 
   چك هاي وصولي

بيش از ۷ ميليون فقره چك به ارزشي بالغ بر هزار 
و 3۵۸ هزار ميليارد ري��ال در خرداد ۱3۹۹ در كل 
كشور وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتيب ۰/۴درصد و ۱۴/۱درصد افزايش 
نشان مي دهد. از كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله 
شده در ماه مذكور به ترتيب ۸۸/۸درصد و ۸۸ درصد 
وصول شده اس��ت. درصد تعداد و مبلغ چك هاي 
وصول شده در ارديبهشت ۱3۹۹ به ترتيب معادل 
۸۷/۵درصد و ۸۷/۷درصد و در خ��رداد ۱3۹۸ به 

ترتيب برابر ۹۰/۶درصد و ۸۸/۹درصد بوده است. 

حدود ۲ ميليون و 3۰۰ هزار فقره چك به ارزش��ي 
حدود ۷۰۲ ه�زار ميليارد ريال در خرداد ۱3۹۹ در 
استان تهران وصول ش��د كه از نظر تعداد و ارزش 
)هرك��دام ۸۹درصد( از كل چك ه��اي مبادل�ه اي 
وصول ش��ده اس��ت. در ماه مذكور در بين س��اير 
استان هاي كشور، بيش ترين نسبت تعداد چك هاي 
وص�ولي ب�ه ك�ل چك هاي مبادله اي در استان، به 
ترتيب به استان هاي گ�يالن )۹۲/3درصد(، البرز 
)۹۰/۵ درص���د( و مازندران)۹۰درصد( اختصاص 
يافته اس��ت و اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد 
)۸۱/۹ درصد(، چهارمحال و بختياري )۸۵ درصد( 
و كردس��تان )۸۵/۴ درص��د( پايين ترين نس��بت 
تع�داد چك هاي وصولي ب��ه كل چك هاي مبادله 
ش��ده در اس��تان را به خود اختصاص داده اند. در 
ماه مورد بررسي در بين س��اير استان هاي كشور، 
بيش��ترين نس��بت ارزش چك هاي وصولي به كل 

ارزش چك هاي مبادله اي در اس��تان به ترتيب به 
اس��تان هاي گيالن )۹۱/۴ درصد(، الب��رز )۹۰/۷ 
درصد( و هرمزگان )۹۰/۴ درصد( اختصاص يافته 
است و استان هاي خراسان جنوبي )۷۸/۶ درصد(، 
سيس�تان و بلوچس���تان )۸۰/۲ درصد( و لرستان 
)۸۰/۸ درص��د( كم ترين نس��بت ارزش چك هاي 
وصولي به كل ارزش چك هاي مبادل�ه ش���ده در 

استان را به خ�ود اختصاص داده اند. 
  چك هاي برگشتي

بالغ ب��ر ۸۸۱ هزار فق��ره چك به ارزش��ي حدود 
۱۸۶هزار ميليارد ريال در خ��رداد ۱3۹۹ در كل 
كشور برگشت داده شده اس��ت كه نسبت به ماه 
قبل از نظر تع��داد ۱۱/۷درصد كاه��ش و از نظر 
مبل�غ ۱۱/۲درصد افزايش نشان مي دهد. از كل 
تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده در ماه مذكور 
به ترتيب ۱۱/۲درصد و۱۲ درصد برگش��ت داده 

شده است. درصد تعداد و مبلغ چك هاي برگشت 
داده شده در ارديبهشت  ۱3۹۹ به ترتيب معادل 
۱۲/۵درصد و ۱۲/3درصد و در خردادماه س��ال 
۱3۹۸ به ترتيب برابر ۹/۴درص��د و ۱۱/۱درصد 
بوده اس��ت. در ماه مورد گزارش در استان تهران 
حدود ۲۶۹ هزار فقره چك ب�ه ارزشي حدود ۸۷ 
ه�زار ميليارد ريال برگش��ت داده شد كه از نظر 
تعداد ۱۰/۶درصد و از نظر ارزش ۱۱ درصد از كل 
چك هاي مبادله اي برگشت داده شده است. در ماه 
مذكور در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين 
نسبت تعداد چك هاي برگشتي به كل چك ه�اي 
مبادل��ه اي در اس��تان، به ترتيب به اس��تان هاي 
كهگيلويه و بويراحمد )۱۸/۱ درصد(، چهارمحال و 
بختياري )۱۵ درصد( و كردس�تان )۱۴/۶ درصد( 
اختصاص يافته است و اس��تان هاي گيالن)۷/۷ 
درصد(، البرز )۹/۵ درصد( و مازندران )۱۰ درصد( 
پايين ترين نسبت تعداد چك هاي برگشتي به كل 
تعداد چك هاي مبادله ش��ده در استان را به خود 

اختصاص داده اند.  
   چك هاي برگشتي به تفكيك علل

حدود ۸۵۸ هزار فقره چك به ارزش��ي حدود ۱۷3 
هزار ميليارد ريال در خرداد ۱3۹۹ در كل كشور به 
داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده 
است. در واقع در كل كشور از نظر تعداد ۹۷/3درصد 
و از نظر ارزش ۹۲/۹درصد از كل چك هاي برگشتي 

به داليل كسري يا فقدان موجودي بوده است. 
در ماه مورد بررسي در اس��تان تهران حدود ۲۵۹ 
هزار فقره چك به ارزش��ي بالغ بر ۷۶ هزار ميليارد 
ريال به داليل كس��ري يا فقدان موجودي برگشت 
داده شده اس��ت. در واقع در اس��تان تهران از نظر 
تعداد ۹۶/۴درص��د و از نظر مبل��غ ۸۸/۲درصد از 
كل چك هاي برگش��تي به داليل كسري يا فقدان 

موجودي بوده است.

۸۸۱ هزار فقره چك در خردادماه برگشت خورد

درخواست نمايندگان مجلس براي مسكوت ماندن طرح تشكيل وزارت بازرگاني

 استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري و كردس�تان بيشترين چك هاي برگشتي را در خرداد داشتند

   گزارش 2

   مجلس

در پي درخواست رئيس مجلس براي تعيين تكليف وزارت صمت، 
روزگذش�ته ۴5نفر از نمايندگان مجلس درخواس�ت مس�كوت 
مان�دن ط�رح تش�كيل وزارت بازرگاني ب�ه مدت يك س�ال را با 
اس�تناد به ماده 1۹3 قانون آيين نامه داخلي مجلس ارائه كردند. 
با توجه به تأكيد محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در جلسه علني روز 
يك شنبه مجلس مبني بر تعيين تكليف موضوع وزير پيشنهادي دولت 
براي وزارت صمت در هفته جاري، جمعي از نمايندگان مجلس براي 
مسكوت ماندن طرح تشكيل وزارت بازرگاني به مدت يك سال، طرحي 
را به هيئت رئيسه مجلس ارائه كردند كه اين درخواست از سوي مهدي 
عسگري عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس و نماينده مردم كرج، 
فرديس و اشتهارد در مجلس تهيه شد و به امضاي ۴۵ نفر از نمايندگان 

مجلس رسيد. 
نمايندگان درخواست كننده طي نامه اي داليل شان را اعالم كردند 
و براساس ماده ۱۹3آيين نامه داخلي مجلس، مسكوت ماندن طرح 
تفكيك وزارت صمت را خواستار شدند. به گفته نمايندگان با توجه 
به زمان محدود باقيمانده ت��ا پايان دولت دوازده��م، امكان ايجاد 
تشكيالت اداري وزارتخانه جديد در سطح كشور به صورت مناسب 
و منطقي وجود ندارد. همچنين تفكيك با اسناد باالدستي از جمله 
بند »الف« ماده ۲۸قانون برنامه شش��م مبني بر كوچك س��ازي و 
چابك سازي دولت مغايرت دارد و بار مالي و اجرايي ايجاد وزارتخانه 
جديد آن هم در شرايط پيچيده و دشوار اقتصادي و كسري شديد 

بودجه بسيار سنگين خواهد بود. 

 در پی اين اقدامات در مجلس، از دولت خبر رسيده كه موضوع تفكيك 
وزارت صمت منتفی ش��ده و با توجه به اتمام دوره قانونيه سرپرستی 
حسين مدرس خيابانی بر وزارت صمت )۲۲ مرداد( رئيس جمهور طی 
هفته جاری مدرس خيابانی را به عنوان وزير پيشنهادی صنعت، معدن 

و تجارت به مجلس معرفی خواهد كرد.
تقاضاي مس��كوت ماندن اليحه بدون موافقت مع��اون حقوقي و امور 
مجلس رئيس جمهور يا وزير يا مع��اون امور مجلس ذي ربط پذيرفته 
نخواهد شد. تقاضاي مس��كوت ماندن در هر طرح و اليحه فقط براي 
يك مرتبه مجاز خواهد بود. هيئت رئيسه موظف است پس از گذشت 
مدت مس��كوت ماندن، طرح يا اليحه را مجدداً در دستور كار مجلس 

قرار دهد.«

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

9000084800معدنيدماوند
105705176بيمهدانا

295002510چرخشگر
634605000پتروشيميشيراز

257601410تايدواترخاورميانه
12810610بانكخاورميانه

1695008070سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
546102600ايركاپارتصنعت

47637022680پارسالكتريك
20380970گروهپتروشيميس.ايرانيان

22104010520پارسخزر
15970760موتورسازانتراكتورسازيايران

632603010توسعهمعادنرويايران
678903230كاشيسعدي

416201980بيمهآسيا
979604660پليپروپيلنجم-جمپيلن
857804080سرمايهگذاريشفادارو

576102740سرمايهگذاريتأميناجتماعي
1389906610قندثابتخراسان

750703570گروهصنعتيسپاهان
218701040توليدنيرويبرقآبادان
429202040گروهداروييبركت
20410970ماشينسازياراك

383101820سرمايهگذاريپارستوشه
673803200داروسازيجابرابنحيان

457202170آهنگريتراكتورسازيايران
324901540گروهبهمن

20500970گروهستوسعهصنعتيايران
210401000سرمايهگذاريسپه

20260960بانكسينا
10030470سرمايهگذارياعتبارايران

228601080سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
377301790تراكتورسازيايران

555602640آبسال
257201220كارخانجاتتوليديشيشهرازي

1007704790ايرانتاير
416001910توليديچدنسازان

362901720نفتسپاهان
13660650ليزينگايرانيان
19560930بيمهپارسيان
312901490سبحاندارو

337101600سرمايهگذاريبهمن
797603790مسشهيدباهنر

219801040سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
495202350صنايعشيمياييفارس

552402630داروسازياسوه
685303260پارسسويچ
14200670گلوكوزان

362001720داروييلقمان
779103710توليدمواداوليهداروپخش

993904730نوشمازندران
42749020350سايراشخاصبورسانرژي

564302680گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
380701810فروسيليسايران

1588707560آلومراد
23129011010درخشانتهران

900704280معادنمنگنزايران
17860850ليزينگصنعتومعدن

274501300كارتاعتباريايرانكيش
645503070سرمايهگذاريشاهد

13630640فيبرايران
229201090بيمهملت

939104470پتروشيميخراسان
18040850سيمانداراب
12000570سايپاآذين
850001000نفتپارس

45000640رينگسازيمشهد
877004170نيروترانس
14260670پالسكوكار

14570690سرمايهگذاريپرديس
28875013750دشتمرغاب

354601680كيميدارو
541902580كشتوصنعتپياذر

317501510سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
14330250محورسازانايرانخودرو
261801240كنترلخوردگيتكينكو
320001250ماشينسازينيرومحركه

734103490كمكفنرايندامين
9300190كارتنايران

644803070ايرانترانسفو
11570550بيمهدانا

1532307290پارسسرام
6520310بانكاقتصادنوين
245201160تأمينسرمايهاميد

276901310سرمايهگذاريصنعتنفت
44154021020صنايعشيمياييسينا

419301990توريستيورفاهيآبادگرانايران
-45350670صنايعكاغذسازيكاوه

-31880460سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
9460260صنايعريختهگريايران
18830890عمرانوتوسعهفارس

311701480شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
21800490س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

30450780پتروشيميشازند
25220790حملونقلتوكا

247501160سرمايهگذاريبوعلي
-41300550دادهگسترعصرنوين-هايوب

1199902610گروهصنعتيبوتان
221101050سرمايهگذاريسيمانتامين

32610640صنعتيبهشهر
593202820توليدمحورخودرو

708503370شكرشاهرود
283301340چرخشگر

47300190دادهپردازيايران
19430920تجارتالكترونيكپارسيان

763603630سيمانسفيدنيريز
3631705540پتروشيميفناوران

618602940قندهكمتان
20900110بيمهما

14030660ليزينگخودروغدير
71500790موتوژن

-521001930رادياتورايران
-68200100كشتوصنعتچينچين

42748020340فعاالنبورسانرژي
25370550دودهصنعتيپارس

996704740لنتترمزايران
480001010البراتوارداروسازيدكترعبيدي

-902501040داروسازيفارابي
-19030280حفاريشمال

644501530سرمايهگذاريساختمانايران
19580520تأمينسرمايهاميد

336901600شهد
1358901550سيمانآرتااردبيل

27377013030سپنتا
-39960140معادنبافق

13000540بانكپاسارگاد
-310401520توليديكاشيتكسرام

-10870160گروهصنايعكاغذپارس
15810170فنرسازيزر

910002480فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
379001800سرمايهگذاريمليايران
1299606180صنايعجوشكابيزد

3540160ليزينگپارسيان
5229030بهپرداختملت

47810390گروهمديريتسرمايهگذارياميد
141600440معدنيامالحايران

767903650معدنيدماوند
-42970780داروسازيسينا

1113105300نوردوقطعاتفوالدي
1436406840سازهپويش

393101870لولهوماشينسازيايران
724703450ايرانمرينوس

-460601770كشاورزيودامپرويمگسال
-32000530فرآوردههايتزريقيايران

-1224906440كارگزارانبورساوراقبهادار
630002160كارخانجاتقندقزوين

-29310160صنايعپتروشيميخليجفارس
-565201090سيمانقائن

-13600500سيمانكردستان
3692040سيمانفارسنو
-122290330توليديمهرام

-5130050بيسكويتگرجي


