
اقتصادی
صفحه 4
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ 
۱4 ربیع االول ۱44۱ -شماره ۲۲۳۲۷

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی
قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

39,800,00051,500,000پراید 1111
37,381,00047,200,000پراید 2131
40,330,00048,000,000پراید 3151
155,000,000187,500,000چانگان4
43,460,00056,000,000تیبا صندوق دار5
55,960,00061,900,000ساینا دنده ای6
63,158,00077,400,000پژو 7405
8SLX 67,880,00090,000,000پژو
65,578,00080,800,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,00099,200,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67,283,00086,400,000پژو 206 تیپ 122
83,690,000105,100,000پژو 206 تیپ 135
80,303,000103,600,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00079,900,000سمند ال ایکس
16EF7 69,773,00094,300,000سمند
97,000,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
114,000,000-دنا18
140,000,000-تندر پالس دنده19
96,730,000134,500,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000373,000,000مزدا213
22H30  -154,000,000
--استپ وی23
167,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000329,500,000پژو252008
67,203,00085,100,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
4,019,000سکه تمام طرح جدید
3,995,000سکه تمام طرح قدیم

2,092,000نیم سکه
1,292,000ربع سکه
842,000گرمی

408,400هرگرم طالی 18 عیار
نوع ارز

11,388دالر
12,650یورو
14,884پوند

2,001لیر ترکیه
3,168درهم امارات
10,4دینار عراق

سرویس اقتصادی- 
رئیس سازمان ملی کارآفرینان گفت: هماهنگی و همراهی خوبی 
بین دستگاه های دولتی و حاکمیتی برای حمایت از استارتاپ ها و 

شرکت های دانش بنیان وجود نداشته است. 
به گزارش خبرنگار ما، حسین سالح ورزی در نشست خبری خود گفت: 
در سال اجرای سیاســت های مقاومتی قرار داریم و معتقدیم شرکت های 
دانش بنیان می توانند نقش مهمی در کاهش آثار تحریم داشــته باشند و 
اشتغال پایدار ایجاد کنند، این شرکت ها از مصادیق اقتصاد مقاومتی هستند. 
سالح ورزی اضافه کرد: در این هفته با دانشگاه هایی نظیر علم و صنعت 
نشست خواهیم داشت که هدف آن، »به هم رسانی بنگاه های اقتصادی و 

شرکت های استارتاپی« می باشد. 
 وی با بیان اینکه کسب و کار های مبتنی بر نوآوری )استارتاپ ها و دانش بنیان(

در چند حوزه دچار مشکل هستند، گفت: موضوع اول بحث مقرراتی است، 
چون در خیلی از قسمت ها ما با فقدان مقررات مواجه هستیم و اتاق بازرگانی 
در این زمینه ســعی کرده با ابزارهای خود بخشی از توانش را برای حل و 

رفع مشکالت آنها صرف کند. 
به گفته رئیس ســازمان ملی کارآفرینان، موضوع دیگر، عدم تعامل و 
ارتباط درست این کسب و کار ها با بدنه اقتصاد سنتی و کسب و کار های 
موجود اســت. یکی از رسالت های اتاق این است که این »بهم رسانی« را 
تســهیل کند. عمده ترین برنامه ها در این زمینه هم ایجاد »کانون دانش، 

صنعت، بازار« است. 
ســالح ورزی ادامه داد: ما در عارضه یابی فهمیدیم که مشکل اصلی 
شرکت های دانش بنیان، بازار است، این به هم رسانی، مشکل نبود بازار برای 
شــرکت های دانش بنیان را حل می کند. هماهنگی و همراهی خوبی بین 
دستگاه های دولتی و حاکمیتی برای حمایت از استارتاپ ها و شرکت های 

دانش بنیان وجود نداشته است. 
وی افزود: کســب و کارهای اســتارتاپی تامین مالی شــان معموال از 
طریق وام نیســت و از طریق vc ها یا صندوق جمع سپاری انجام می شود. 
در همین زمینه، موضوعاتی را سازمان ملی کارآفرینی پیگیری کرده که از 
جمله آن می توان به تهیه آیین نامه صندوق های جمع ســپاری در بورس 

و فرابورس اشاره کرد.

رئیس سازمان ملی کارآفرینان:
 حمایت دولت از شرکت های دانش بنیان

 مناسب نیست

و  ایران  رئیس اتاق مشترک  اساس گفته های  بر 
عراق صادرات شش ماهه ایران به عراق تقریبا 9برابر 
صادرات به کل اروپاست که این مسئله باید برای دولت 

تدبیر که مدام به غرب توجه دارد درس آموز باشد.
یحیی آل اســحاق در گفت وگو با خبرگزاری فارس در 
رابطه با تجارت ایران و عراق اظهار داشت: حجم تجارت ایران 
و عراق در سال 1397 حدود 13 میلیارد دالر و در شش ماهه 
اول سال جاری حدود چهار میلیارد و 600 میلیون دالر بوده 
است بنابراین با این روند پیش بینی می شود تجارت امسال 

بین دو کشور به میزان سال گذشته برسد. 
وی با بیان اینکه در شــش ماهه ابتدای امسال تجارت 
بین دو کشور رشد داشته است افزود: با شرایطی که اکنون 
در عراق ایجاد شده، فعال لطمه ای به تجارت ما به این کشور 
وارد نشــده است و روابط تجاری ما مانند سابق در جریان 
است اما اگر شرایط به همین صورت ادامه یابد ممکن است 

تاثیری بر روند صادرات ما به این کشور داشته باشد. 

رئیس اتاق مشــترک ایران و عراق با اشاره به اهمیت 
تجارت عراق در مقایسه با سایر کشورها و مناطق دنیا بیان 
کرد: صادرات ما به کل اتحادیه اروپا در 6 ماهه ابتدای امسال 
حدود 477 میلیون دالر بوده و اگر این رقم را با صادرات 6 
ماهه به کشور عراق که بیش از 4 میلیارد دالر است مقایسه 

کنیم به اهمیت تجارت به این کشور پی خواهیم برد.
آل اســحاق با بیان اینکه تجارت ایران با اروپا در شش 
ماهه ابتدای امســال نســبت به مدت مشابه سال قبل 75 
درصد کاهش یافته اســت گفت: اما علی رغم نارسایی ها و 
فشــار بدخواهان، تجارت ایران با عراق طی این مدت رشد 
داشته است. پایداری روابط سیاسی و امنیتی، به تعامالت 

اقتصادی بستگی دارد. 
به گفته وی، بازار عراق تا 20 سال آینده زمینه خوبی 
برای فعالیت تجاری و سرمایه گذاری دارد بنابراین علیرغم 
اینکه دشــمنان و بدخواهان ما نمی خواهند ما در این بازار 
حضور داشته باشــیم باید تمام تالش خود را برای توسعه 

همکاری با این کشور انجام دهیم. 
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اضافه کرد: متاسفانه 
برخی تجار و بازرگانان با اصرار طرف خریداری اجناس درجه 
2 و 3 را به این کشور صادر می کنند و این باعث می شود تا 
این ذهنیت در مصرف کنندگان کاالهای تولید ایران در عراق 
ایجاد شود که کاالهای ایرانی از کیفیت الزم برخوردار نیست. 
گفتنی اســت، حجم 9 برابری صادرات ایران به عراق 
نشان می دهد رویکرد التماس به غرب برای مبادالت کاالیی 
جــواب نداده و با وجود همه وعده و وعیدهای غربی ها آنها 
شرکا تجاری خوبی برای ایران نبوده اند. از سوی دیگر، رابطه 
تجاری ایران با عراق به عنوان همسایه ما که بیشترین مرز 
را با این کشــور داریم، نشــان داده ظرفیت همسایگان ما 

چقدر باالست. 
از یاد نبریم که هم اکنون بخش قابل توجهی از نیازهای 
ارزی کشــور از طریق صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان 
خصوصی تامین می شــود که در ایــن بین عراق به عنوان 

یکی از بزرگترین مقصدهای صادراتی ایران نقش مهمی در 
این زمینه داشته است؛ و لذا نباید فراموش کرد که ما 15 
همسایه داریم که با تجارت با همین کشورها هم می توانیم 

تحریم ها را پشت سر بگذاریم. 
پس غفلت از این ظرفیت ها –با هر بهانه ای مانند امید 
بستن به اروپایی ها- عالوه بر اینکه سودی برای ما ندارد بلکه 
ممکن است با از دست رفتن برخی بازار ها به منابع ارزی و 

تجارت ما آسیب بزند. 
چناچه چندی پیش، حســین ســلیمی، رئیس اتاق 
مشــترک ایران و افغانستان با بیان اینکه ترکیه جای ما را 
در بازارهای افغانستان گرفته است، گفته بود: »این در حالی 
است که ذائقه افغان ها به دلیل اینکه برخی از آنها مدت ها 
در ایران زندگی کرده اند بســیار بــه ذائقه  ایرانی ها نزدیک 
است و آنها خواهان مصرف مواد غذایی ایرانی هستند اما با 
این وجود به دلیل محدودیت  های ذکر شده بسیاری از مواد 

غذایی خود را از ترکیه وارد می کنند.«

دولت تدبیر به ظرفیت همسایگان توجه کند

صادرات شش ماهه ایران به عراق 9 برابر صادرات به اروپا

سرویس اقتصادی- 
در کمتر از چهار مــاه مانده به انتخابات مجلس 
شورای اسالمی، رئیس جمهور از پرداخت کمک های 
مالی و غیر مالی به 18 میلیون خانوار ایرانی خبر داد! 
حســن روحانی، روز گذشته در جمع مردم رفسنجان 
با اشــاره به اینکه 24 میلیــون و 600 هزار خانوار در ایران 
وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد، عده ای وضع زندگی 
آنها مناســب است و  می توانند روی پای خود بایستند، اما 
اکثریتی هستند که در زندگی دچار فشار بوده و باید از راهی 

به آنها کمک شود.
وی ادامه داد: تقریبا در کشور هفت میلیون خانوار وضع 
زندگی آنها مناسب بوده ولی 18 میلیون خانوار که اکثریت 
قاطعی هستند، نیاز به مساعدت دارند که امیدواریم انشاا... 
از مــاه آینده به هر خانواری یک حمایتی به صورت ماهانه 
را شــروع کنیم. این طرح مهم دولت در ســال 98 بوده که 
در روزها و هفته های آینده مشخصات آن برای مردم اعالم 

می شود. 
فشار بر مردم سه ماه قبل انتخابات ایجاد شده؟

گفتنی است، در شرایطی روحانی از مساعدت دولت به 
مردم از ماه آینده خبر داده که شرایط اقتصادی کشور حداقل 
از ابتدای سال گذشته بهم ریخته و مختص االن نیست؛ به 
همین دلیل این سؤال پیش می آید که چرا آقای رئیس جمهور 
در این مدت به فکر فشــارهای وارد بر مردم نبود و حاال که 
سه ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده، به این فکر افتاده اند؟ 
نکتــه دیگر اینکه با فرض غیــر انتخاباتی بودن وعده 
رئیس جمهــور ایــن کار با چه اســتدالل و امکاناتی انجام 
می شــود؟ در حقیقت دولت باید توضیح دهد که چگونه و 
با چه منابعی قصد دارد از 18 میلیون خانوار، حمایت کند.  
از طرفــی، برخــی از هزینه های دولــت مانند بودجه 
عمرانی در ســال جاری کاهــش یافته و احتماال تخصیص 
همان میزان هم با افت قابل مالحظه ای همراه است )در این 
باره بانک مرکــزی ارائه آمارهای خود را متوقف کرده( و از 
طرف دیگر به طور مدام در جست وجوی راهی برای تامین 

هزینه هایش می باشد. 
به عبارتی، منابع مالی دولت در ســال جدید به دلیل 
محدودیت در فروش نفت با مشــکل رو به رو شده و تقریبا 
می توان گفت دیگر حسابی روی پول نفت باز نمی کند؛ چراکه 
میزان فروش نفت به شدت کاهش یافته و دولت نیز بیشتر 
نیازهای ارزی برای واردات را از طریق صادرات غیرنفتی به 

دست می آورد. 
البتــه پیش از این هــم برخی مســئوالن به کاهش 
درآمدهای نفتــی در بودجه اذعان کــرده بودند، چنانچه 
چندی پیش سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی 
و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفته بود: »بودجه سال 
1398 کل کشــور به مبلغ 448 هــزار میلیارد تومان و بر 
اساس فروش 300 هزار بشکه نفت در روز بسته شده است.« 
همچنین، دولت برای کاهش هزینه های خود می خواهد 
بخشی از یارانه بگیران را حذف کند تا بار مالی خود را سبک 
کند. چنانچه در اواخر مهر ماه، حسین میرزایی، سخنگوی 
ســتاد اجرایی تبصره 14 بودجــه با بیان اینکه تاکنون 80 
درصد اعتراضات به قطع یارانه نقدی قانع کننده نبوده است، 
از آمادگی برای حذف میلیونی یارانه بگیران غیرنیازمند خبر 
داد. یعنی دولــت عزم خود را جزم کرده تا با کاهش یارانه 
بگیران، اندکی از هزینه های خود را کاهش دهد. اقدامی که 
حداقل از جهت عدم نیاز ثروتمندان به یارانه، گام مناسبی 

به شمار می آید. 
در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفته برای 18 میلیون 
خانوار که حدودا 65 میلیون نفر می شــود کمک های مالی 
و غیرمالی کند! اقدامی که به شــدت با شرایط ترسیم شده 
از ســوی دولت زیر سؤال است چراکه اگر درآمدهای نفتی 
کاهش یافته و هزینه ها در حال کنترل شــدن است چگونه 

قرار است هزینه جدیدی –در این ابعاد- ایجاد شود؟
تشدید کسری در کسری بودجه! 

فراموش نکنیم که بودجه های ســاالنه ما با کســری 
رو به رو اســت )به عبارت دیگر تراز عملیاتی و ســرمایه ای 
بودجه منفی است( و از قضا با آغاز سال جاری این کسری 

تشــدید شد؛ پس می توان گفت شرایط نامناسب بودجه در 
ســال های قبل با مشکالت جدید امسال توام شد و کسری 

در کسری ایجاد کرد! 
الزم به توضیح است که سقف  بودجه سال 98 از 448 
به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که نشان از کسری 
76 هزار میلیاردی داشت؛ البته با کسری جدید در سال جاری 
نیز، دولت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز 
گرفت تا به طرقی بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران 
کند. این مجوزهــا عبارت بود از: 10 هزار میلیارد تومان با 
مولد  سازی دارایی های دولت، 38 هزار میلیارد تومان اوراق 
اسالمی عالوه به 43 هزار میلیارد تومانی که در بودجه مصوب 
شده، 45 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، 
4500 میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی. )جمعا 

حدود 100 هزار میلیارد کسری جدید( 
منابع از کجا تامین می شود؟

برای درک بهتر آنچه رئیس جمهور گفته است باید اشاره 
کنیم که اگر هر خانوار 3.5 نفر باشد )یعنی 63 میلیون نفر 
تحت پوشــش کمک دولت قرار بگیرند( و حداقل 50 هزار 
تومان به هر فرد داده شود، بیش از سه هزار میلیارد تومان 

)تنها در یک مرحله( هزینه ایجاد می شود. 
هم اکنون این ســؤال مهم پیش روی ماســت که اگر 
دولــت منابع الزم را برای پرداخت چنین مبالغی دارد، چرا 
پس این قدر در زمینه کسری بودجه خود مانور می دهد و اگر 
ندارد پس چگونه به خود اجازه می دهد هزینه های جدیدی 
)آن هم در وسعت کل یارانه ها( ایجاد کند؟ باالخره دولت باید 
مشخص کند که توان مالی چنین هزینه هایی را دارد یا ندارد. 
با توجه به مشکالت عدیده ای که در زمینه تامین مالی 
این اقدام وجود دارد، صرفا از چند راه محدود -که هر کدام 
تبعات خود را دارد- می توان منابع این پروژه را تامین نمود، 
راه هاییکه عبارتند از: 1- استفاده از منابع عمومی بودجه 2- 
اصالح قیمت حامل های انرژی 3- استقراض از بانک مرکزی. 
خبرگزاری فارس در این باره نوشته است: ]درباره راهکار 
نخست[ طبق قانون بودجه سال 98، برای حمایت از اقشار 

و خانوارها منابع اختصاصی و مستقیم مشاهده نمی شود، بر 
همین اســاس، اگر این کار از راه استفاده از منابع عمومی 
بودجه انجام شود، اقدامی خالف قانون صورت گرفته است. 
درخصوص مورد دوم، برخی نقل قول ها و شنیده ها نشان 
می دهد دولت برای پیشنهاد افزایش قیمت حامل های انرژی 
پیشنهاداتی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح 
و پیشنهاداتی درباره قیمت ها نیز روی میز گذاشته شده، اما 

هنوز خبر نهایی و جزئیات آن مشخص نیست. 
راهــکار آخر تامین منابع پرداخــت کمک به خانوارها 
استقراض از بانک مرکزی است که به شدت خطرناک بوده 
و بزرگترین پیامد آن، افزایش تورم می باشد. البته شهریور 
سال 97 روحانی گفته بود: » به رغم روال گذشته این دولت 
هرگز برای اداره کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نبود.«

تجربه تلخ سبد کاال
پــس از روی کار آمدن دولت حســن روحانی، یکی از 
اقداماتی که بــرای رفاه مردم در دســتور کار قرار گرفت، 
اعطای سبد کاال به مردم بود که تقریبا چیزی جز ناکارآمدی 
دولت را به نمایش نگذاشت. صف های طوالنی و حتی به جا 
گذاشــتن کشته! در این طرح باعث شد خاطره خوبی از آن 

ذهن ها باقی نماند. 
بگذریم که این سبد نیز همان یک بار به مردم داده شد.
مگر مخالف سیب زمینی پخش کردن نبودید؟ 
همان طور که در ابتدای این مطلب گفتیم فرض های این 
نوشته مبتنی بر این گزاره است که این اقدام برای انتخابات 
نبوده است، یعنی با وجود اینکه حدود چهار ماه تا انتخابات 
مجلس باقی مانده و از ماه بعدی کمک ها آغاز می شود، این 

اقدام ربطی به انتخابات ندارد. 
با این وجود، غیر منطقی بودن چنین طرحی در شرایط 
کنونی صرفا این سؤال را خطاب رئیس جمهور ایجاد می کند 
که: اگر دولت شما و حامیان اصالح طلبان شما دولت نهم و 
دهم را متهم می کرد به اینکه با دادن سیب زمینی به مردم 
دنبال جذب رای آنها بوده، این پرداخت مالی شما در آستانه 

انتخابات با چه انگیزه ای انجام می شود؟

ابهامات درباره تأمین منابع کمک مالی به 18 میلیون خانوار

یک استاد دانشگاه گفت: دشمن در برابر اقتصاد مقاومتی کشور، 
به دنبال القای ناامیدی از پیشرفت و توسعه کشور و ایجاد جنگ روانی 

علیه برخی صنایع کشور است.
علی اکبر رضایی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: مســئولیت پذیری 
اجتماعی در میان آحاد جامعه یکی از کلیدی ترین راهکارهای پیشرفت و توسعه 

کشور است و دشمنان این ملت برای از میان برداشتن آن، تالش می کنند.
وی افزود: یکی از مصادیق مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه خرید کاال 
و محصول ایرانی توسط مردم  با هدف حمایت از تولید ملی و حفظ اشتغال 
کارگران ایرانی است، که این رویکرد ارزشمند به صورت مستمر توسط دشمنان 

مورد هجمه قرار می گیرد.
این اســتاد دانشگاه ادامه داد: ایجاد ناامنی روانی از طریق القای ناامیدی 
درخصوص آینده، التهاب آفرینی در بازار اقتصاد کشور، تبلیغ علیه کاالهای 
تولید داخل و تالش برای ترغیب مردم به هجوم به بازار جهت خرید برخی 
کاالهای خاص از جمله روش های شناخته شــده دشمن به شمار می آید که 

در مواجهه با اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقالب اتخاذ شده است.
به گفته این متخصص مدیریت و خط  مشی گذاری، دشمن تالش می کند 
این رویکرد را به طور خاص درخصوص برخی کاالها در جامعه ما پیاده کند.

رضایی همچنین با اشاره به برخی صنایع کلیدی کشور، بیان کرد: حجم 
باالی تبلیغ علیه این صنعت در فضای مجازی با محوریت تخریب و ضعیف 

نشان دادن آن، توسط دشمن هدایت و مدیریت می شود.
وی گفت: بسیاری از هجمه ها علیه این صنایع در فضای مجازی، از برخی 
کشورهای منطقه هدایت شده که به دنبال تخریب جایگاه تولید ملی در سال 

رونق تولید هستند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تأکید کرد: باید آگاهی، مسئولیت پذیری 
و تعلــق خاطر را در میان اقشــار مختلف جامعه نســبت به دســتاوردها و 
 امکانات کشــور تقویت کنیم تــا از این طریق جلوی نفوذ دشــمن در این 

بخش گرفته شود.

یک استاد دانشگاه:
 دشمن برای القای ناامیدی 

علیه تولید داخل تبلیغ می کند

یک اقتصاددان بــا بیان اینکه طرح مجلس 
ساختار فعلی نظام بانکی را حفظ کرده و به همین 
دلیل نمی تواند مشــکالت آن را حل کند، گفت: 
اگر به دنبال اجرای درست عقود اسالمی هستیم 
ساختار نظام بانکی را اصالح و اجرای عقود را به 

نهادی غیر از بانک تجاری محول کنیم.
حسین صمصامی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
اظهار داشت: در قانون فعلی فروش اقساطی برای خرید 
مواد اولیه و ماشین آالت است و این قرارداد محدود به 
موارد خاص شده و مواردی که مردم نیاز به تسهیالت 
دارند در قانون تایید نشده است، وقتی فرد می خواهد 
کاالیی بخرد چون آن کاال مشمول وام نمی شود، یک 
فاکتور می آورد و پول را می گیرد اما کاالیی که خودش 
می خواهد می خرد و صوری  شدن قراردادها از اینجا آغاز 
می شود. به همین دلیل عقد مرابحه در قراردادهای بانکی 

مدنظر قرار گرفــت و در طرح مجلس هم به این عقد 
توجه زیادی شده است.

وی تصریح کرد: بانک در قالب عقد مرابحه کارت 
اعتباری به گیرنده تســهیالت می دهد و می گوید هر 
کاالیی که می خواهید می توانید با این کارت خریداری 

کنید.
این اقتصاددان با بیان اینکه با این کار بیشتر از آنکه 
مسئله حل شود، صورت مسئله پاک شده است، گفت: 
اگر قبال الزم بود متقاضی تســهیالت فاکتور بیاورد، با 
این قانون دیگر حتی لزومی به آوردن فاکتور هم ندارد.
صمصامی توضیح داد: مرابحه نیاز به قانون جدیدی 
نــدارد، چون در حال حاضر هم بانک ها عقد مرابحه را 
اجرا می کنند. می تــوان گفت بخش عمده موارد درج 
شده در طرح بانکداری جمهوری اسالمی، همان چیزی 
است که یا در قوانین موجود آمده یا در رویه های نظام 

بانکی جا افتاده است.
وی درخصوص ســاختار اعطای تسهیالت مبلغ، 
مدت، نرخ و جریمه است گفت: در صورت حفظ ساختار 
موجود بانک ها نمی شــود چیزی را اصالح کرد و طرح 
مجلس هم صرفا رویه های اجرایی که هم اکنون در نظام 
بانکی متداول شده است را قانونی می کند. به عنوان مثال 
قانون سود علی الحساب ندارد و یا جریمه تاخیر وجود 
ندارد. موارد متعددی وجود دارد که در قانون وجود ندارد 
اما عملیاتی شده است و همین موارد خالف قانون است 

که نظام بانکی را به اینجا رسانده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بانک چه عقود 
مشارکتی و چه مبادله ای مثل یکدیگر منعقد می شود، 
گفت: نرخ سود در مشارکتی و مبادله ای معلوم است و در 
طرح مجلس هم هیچ تغییر خاصی نکرده است. در طرح 
موارد خوبی برای وصول مطالبات غیرجاری آمده است 

اما این راهکارها در قالب آیین نامه هم قابل تدوین بود.
صمصامی درباره راهکار حل صوری شدن قراردادها 
در فرایند عملیات مالی نظام بانکی، توضیح داد: با این 
ساختار بانکی هر عقدی را که طراحی کنید، در نهایت 
به عقد سازوکار مرابحه محدود و عملیات بانکی همانند 
بانک های ربوی می شود. بنابراین ساختار و ماهیت بانک 

اصال برای اجرای عقود اسالمی مناسب نیست.
وی تاکید کرد: چیزی به اسم بانک اسالمی نداریم 
و این عنوانی من درآوردی اســت و اگر به دنبال اجرای 
درســت عقود اسالمی هستیم باید نهادی غیر از بانک 
)بانــک تجاری( این عقود اســالمی را اجرا کند. مثال 
بانک ســرمایه گذاری فقط عقود مشارکتی را اجرا کند 
و فروش اقســاطی توسط شــرکت های لیزینگ انجام 
 شود و شــرکت ها تامین مالی را از مسیر شبکه بانکی 

انجام دهند.

صمصامی:

اجرای عقود اسالمی نیازمند اصالح ساختار بانک ها است

مرکز آمار ایران طی گزارشی نشان داد مصرف گوشت در 
ســال 1397 نسبت به سال 1396 در خانوار شهری 4.3 و در 

خانوار روستایی 5.3 کیلوگرم کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، جزییات گزارش طرح آمارگیری 
هزینه درآمد خانوارهای شــهری و روســتایی در کل کشــور نشان 
می دهد مصرف برخی کاالهای اساسی از جمله برنج و گوشت درسال 

97 کاهش یافته است.
برآورد متوســط مصرف خانوارهای ساکن شــهرها و روستاهای 
کشــور در طرح  هزینه درآمد  مرکز آمار  نشان می دهد در سال 97 
هر خانوار ایرانی 24.2 کیلوگرم انواع گوشــت دام مصرف کرده است. 
گفتنی اســت، در ســال 96 میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار 
شهری 26.1 کیلوگرم و در خانوار روستایی 29.66 کیلوگرم بوده اما 
در سال 97 متوسط میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری 
21.816 کیلوگرم و در خانوار روستایی 24.278 کیلوگرم بوده است. 

با مقایسه این دو آمار میزان مصرف گوشت در خانوار شهری 4.3 
و در خانوار روســتایی 5.3 کیلوگرم کاهش یافته است. گفتنی است، 
با توجه به امارهای ارائه شــده هر خانوار ایرانی طی ســال 1397 به 
طور متوسط در ماه حدود دو کیلوگرم گوشت دام مصرف کرده است.
الزم به ذکر است، این آمار شامل میانگین مصرف تمامی دهک های 
جامعه بوده اما میزان مصرف در دهکهای محروم تر جامعه بسیار پایین تر 
از این مقدار اســت. در محروم ترین دهک، میزان مصرف گوشت در 
سال به یک کیلوگرم می رسد که اختالف باالیی با میانگین کل جامعه 
داشــته است. بر این اساس چهار گروه پرهزینه جامعه به ترتیب 25 

کیلو، 45 کیلو، 67 کیلو، 93 کیلو گرم انواع گوشت دام بوده است.
بررسی های عمومی آمارهای تولیدی مرکز آمار  ایران نشان می دهد 
در حال حاضر مواردی مثل کف میزان مصرف  کاالهای اساســی در 
سال 97، میزان تولید این کاالها با محوریت گوشت )دفتر کشاورزی 
معاونت طرحهای آماری(، میزان واردات کاالهای مذکور و همچنین 

شاخص قیمت مصرف کننده به صورت ماهیانه تولید می شود.  
این درحالی اســت که بررسی این آمارها برای سال 98 ضرورتی 
غیر قابل کتمان است. هر چند برای دسترسی به طرح بودجه خانوار 
در ســال 98 بایستی تا پایان سال منتظر ماند اما با توجه به احتمال 
تغییر سیاست ارزی دولت در سال 99 الزم است یک گزارش تحلیلی 
دقیق از میزان مصرف خانوارها از کاالهای اساســی تولید، تخمین و 

در اختیار سیاست گذار قرار گیرد.

مرکز آمار اعالم کرد
کاهش 4 کیلویی سرانه مصرف گوشت در کشور

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی از 
تخریب ســازه های دریایی بدون مجوز شامل اسکله، دیوار حفاظت 

ساحلی، دلفین های نفتی، ساحل های اختصاصی و...خبرداد.
 حمید خلیلی در گفت وگو با ایسنا گفت: در ساخت و سازهای دریایی که 
پرونده آنها طی ماه های گذشــته بررسی و برای طی کردن مراحل قانونی به 
مراجع قضایی ارســال شد، چند مورد بر اساس احکام صادره تخریب شده و 

بقیه آنها نیز در صف بررسی و صدور حکم هستند.
وی اظهار کرد: بســیاری از پرونده های تشکیل شده در زمینه ساخت  و 
ســازهای دریایی غیر مجاز در مراحل قضایی و تکمیل پرونده هستند اما در 
همین مدت زمان کوتاه چند ماهه نیز چندین مورد تخریب داشته ایم و دیگر 

موارد نیز در حال تکمیل پرونده و طی مراحل قضایی هستند.
وی در پاســخ به این سؤال که کدام سازه ها و ساخت و سازهای دریایی 
در مناطق شمالی کشور مشمول تخریب و برخورد قانونی خواهند شد، افزود: 
هر ســازه ای که با آب در تماس باشــد شامل اسکله، دیوار حفاظت ساحلی، 
دلفین های نفتی، ساحل های اختصاصی، موج شکن ها و... که مجوزی نداشته 
باشند، به عنوان سازه های غیرمجاز شناسایی شده و مشمول تخریب و برخورد 

قضایی قرار خواهند گرفت.
مدیرکل مهندسی ســواحل وبنادر سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: 
البته در این زمینه باید گفت که بر اساس قانون، قسمتی از سازه که با دریا 
و آب در تماس باشد در حیطه وظایف و اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی 
خواهد بود و بخش ساحل و پسکرانه های آن در حوزه وظایف دیگر دستگاه ها 

از جمله سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است.
خلیلی با بیان اینکه در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز دریایی مناطق 
شمالی وضعیت بدتری نسبت به سواحل جنوبی کشور دارند، گفت: در سواحل 
شمالی کشور استان مازندران رکورددار بیشترین سازه های دریایی غیر مجاز 
اســت و پس از این استان گیالن و مازندران هستند و چنین تخلفاتی بسته 

به جاذبه های هر منطقه متفاوت است.

سازمان بنادر و دریانوردی:
 سازه های دریایی بدون مجوز

 تخریب می شود

وزیر راه و شهر سازی حداکثر قیمت مسکن ملی 
به غیر از برخی کالنشــهرها را متری 3/5 میلیون 

تومان اعالم کرد.
محمد اسالمی در حاشیه هفتمین کنفرانس بین المللی 
ایستگاه های آینده در هتل پاسیان اوین در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر این که آیا مشخص نشدن قیمت قطعی مسکن ملی 
باعث باال رفتن قیمت آن از سوی سازندگان نمی شود؟ اظهار 
کرد: قیمت مسکن ملی مشــخص است و به هنگام انعقاد 
قــرارداد با مردم اعالم می شــود اما به صورت کلی حداکثر 
قیمت آنها متری 2.5 تا 3.5 میلیون تومان اســت که البته 
در کالنشــهرها متفاوت بوده و قیمت مسکن ملی به هنگام 

عقد قرارداد با مردم مشخص می شود.
اسالمی ادامه داد: در اکثر قریب به اتفاق کالنشهرها نیز 

قیمت نباید بیشتر از 3/5میلیون تومان باشد.

وزیر راه و شهر سازی همچنین درباره ثبت نام طرح اقدام 
ملی مسکن گفت:  یکی از اهداف اصلی در این طرح شناسایی 
متقاضیان واقعی مسکن است تا بتوانیم زمین کافی در اختیار 

مردم قرار دهیم و آنها به خانه هایشان برسند.
وی بیــان کرد: در ایــن طرح به چنــد صورت عمل 
می کنیم آنهایی که زمین نداشــته باشــند در اختیارشان 
قرار می دهیم یا آنکه به شرکت های سازنده زمین می دهیم 
تا خودشــان به صورت مستقیم با مردم وارد قرارداد شوند 
در شرایطی که مردم خودشان زمین دارند مانند بافت های 
فرســوده نیز به آنها پروانه ســاخت رایگان و تســهیالت 
می دهیم که تاکنون 20 هزار نفر برای دریافت تســهیالت 
اقــدام کرده اند همچنین صندوق پس انــداز یکم را به این 
 طــرح متصل کردیــم و تاکنــون 340 هزار نفــر در این 

قالب قرار گرفته اند.

پرواز آنتونوف 74 ممنوع نبود
اســالمی در پاسخ به سؤال ایســنا مبنی بر این که آیا 
رئیس جمهور در ســال 1393 پرواز آنتونوف 74 را ممنوع 
کــرده بود یا خیر و این که پرواز این هواپیما با چه مجوزی 
صورت می گیرد؟ اظهار کرد: باید همه بدانیم مرجع ملی و 
بین المللی پرواز هر هواپیمایی در ایران سازمان هواپیمایی 
کشوری است و دیگر این که پرواز آنتونوف 140 که پرونده 
آن بررسی و مشخص شده است با توجه به نبود درخواست 

از سوی مالک این هواپیما انجام نمی شود.
وزیر راه و شهر ســازی افزود: آنتونوف 74 نیز از گذشته 
تاکنــون پرواز می کرده و هیچ گاه منع پروازی برایش صادر 
نشــده اســت و افرادی که این مســئله را اعالم می کنند 

صالحیتی در این زمینه ندارند.
وزیر راه و شهر ســازی همچنین درباره مســکن مهر 

پردیس، گفت: با توجه به ســرعت گرفتن ســاخت مسکن 
مهر در این شهر طی این روزها باید شاهد تحویل 20 هزار 

مسکن مهر پردیس به متقاضیان باشیم.
آغاز ثبت نام مسکن ملی در تهران از 

هفته آینده
همچنیــن معاون وزیر راه و شهر ســازی گفت: فرآیند 
ثبت نــام متقاضیان در طرح اقدام ملی مســکن در تمامی 
شهرهای جدید از جمله شــهرهای اطراف تهران، هفت تا 

هشت روز دیگر آغاز می شود.
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو با ایســنا، اظهار 
کــرد: زیرســاخت ها و شــرایط ثبت نــام متقاضیان طرح 
اقدام ملی مســکن در شــهرهای جدید فراهم شده و این 
 رونــد را که قبال تصــور می کردیم اواخر آبان ماه باشــد، 

جلو انداخته ایم.

وزیر راه و شهر سازی:

حداکثر قیمت مسکن ملی متری 3/5 میلیون تومان

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر درون ســپاری 
سازمان مالیاتی کشــور گفت: فردی که در نصب کارتخوان 
کوتاهی کند، ۲ درصد از درآمد محاســبه شده را به صورت 

جریمه می بایست پرداخت کند.
علی رستم پور، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح 
آخرین فرآیند ثبت نام پزشکان برای نصب دستگاه های کارتخوان در 
مطب ها اظهار کرد: در رابطه با مشارکت گروه های پزشکی برای نصب 

کارتخوان رقم عدم همکاری همان 58 درصد است.
او ادامه داد: مابقی گروه های مشاغل و حرفه ها، مطابق آئین نامه 
تبصره ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، نسبت به ثبت اطالعات 
برای دریافت پایانه های فروش در 28 شهریور 98 فراخوانده شده اند.

رستم پور ادامه داد: در این فراخوان بیش از 15 شغل و 50 صنف 
و حرفه به ثبت اطالعات خوانده شــده اند، مهلت ثبت نام این مشاغل 
از ابتدای مهر تا پایان دی امســال خواهد بود و صاحبان مشــاغل از 

روز دوشنبه بیش از 2 ماه برای ثبت اطالعات زمان خواهند داشت.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر درون ســپاری سازمان 
مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که روزانه چه میزان ثبت اطالعات 
به سیستم مالیاتی کشور گزارش می شود؟ گفت: به طور متوسط روزانه 
بین 150 تا 200 مودی نســبت به ثبــت اطالعات حرفه خود برای 

دریافت کارتخوان اقدام می کنند.
این مقام مسئول تاکید کرد: الزام نصب دستگاه کارتخوان برای تمام 
مشاغل به جز پزشکان برای سال آینده عملیاتی می شود. در واقع یعنی 
در اظهارنامه عملکرد سال 99 مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند.

او در پاسخ به این ابهام که چرا پزشکان امسال ملزم به نصب کارتخوان 
 هستند؟ بیان می کند: نصب کارتخوان توسط پزشکان، پیرا پزشکان،

دندان پزشــکان، دامپزشکان، داروســازان و سایر رسته های پزشکی 
در قانون بودجه ســال 98 مقرر و الزام شــده بــود به همین جهت 
امسال موضوع نصب کارتخوان در مطب ها بسیار مورد تاکید سازمان 

امورمالیاتی قرار گرفت. 
رستم پور در ادامه تشریح کرد: افرادی که در نصب کارتخوان به 
قانون عمل کرده اند قانون مشــوق های مالیاتی را وضع کرده اند است 
که به موجب این قانون این افراد به مدت 2 سال، سالیانه 10 درصد 
از مالیات معاف خواهند شد. او همچنین جرائم مصوب بر فرار از نصب 
کارتخوان را منوط به محاســبه مالیات این افراد از ســایر بانک های 
اطالعاتی سازمان مالیاتی دانست و گفت: فردی که در نصب کارتخوان 
کوتاهی کرده، 2 درصد از درآمد محاسبه شده توسط سازمان مالیاتی 

را به صورت جریمه می بایست پرداخت کند.
او گفت: افرادی که در نصب کارتخوان تمکین کرده اند، ســازمان 
مالیاتی طبق تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم این اجازه را 
دارد که پس از تایید خوش حسابی آنها نسبت به وضع مالیات مقطوع 
برای درآمد آنها اقدام کند. تا دیگر این مشــاغل در جمع آوری اسناد 

هزینه ای به زحمت نیفتند.

از سوی سازمان مالیاتی
 مجازات عدم نصب کارتخوان 

در مشاغل اعالم شد

دبیر شــورای عالی فضای مجازی وابستگی 
کاربران اینترنت داخل کشور به خدمات پایه ای 
مانند جست وجوگر، سیستم عامل و پیام رسان 

خارجی را خطرناک دانست.
به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه ای 
در ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور با اشاره به 
وابســتگی خطرناک کاربران داخل کشور به خدمات 
پایه ای مانند جست وجوگر، سیستم عامل و پیام رسان 
خارجــی اعالم کرد: وزارت ارتباطات اعالم می کند که 
80 درصد شبکه ملی اطالعات را راه اندازی کرده است 
اما این 80 درصد در بخش زیرساخت ارتباطی بوده نه 

ارایه خدمات ملی و پایه ای مانند جســت وجوگر، ارائه 
خدمات ابری، ایمیل و غیره است.

وی همچنین در جمع خبرنگاران ،با اشاره به طرح 
موضوع وی پی ان قانونی و کاربردهای آن بیان کرد: این 
موضوع از قدیم در شــورای عالی فضای مجازی مطرح 
بود، شکست نخورده اما اجرا هم نشد. با توجه به این که 
اقتصاد وی  پی  ان، اقتصاد بزرگی شــده و سازمان ها و 
افراد زیادی از آن بهره بــرداری می کنند، امیدواریم با 
مســئولیت پذیری دادستانی و وزارت ارتباطات، شاهد 
اپراتورهای وی پی ان رسمی در کشور باشیم و وی پی ان 
طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای 

رســمی واگذار و با توجه به مواردی که در کشور نیاز 
است، از آن استفاده شود.

فیروزآبادی درباره شــرایط دریافت وی پی ان های 
قانونــی توضیح داد: به هر حال ســازمان های خاصی 
با توجه به فعالیتشــان و نیاز به امنیت و انتها به انتها 
بــودن، نیاز دارنــد که از وی پی ان اســتفاده کنند، از 
جمله ســازمان های دولتی، بانک ها و سفارتخانه ها؛ از 
طرفی در بعضی حوزه ها شاهد تحریم وسیع سایت ها 
و اپلیکیشــن های آمریکایی هستیم و الزم است برای 
کسب وکارهایی که از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند، 

وی پی ان صادر کنیم.

وی ادامــه داد: بــه  همین دلیــل آئین نامه ای در 
کارگروه تعییــن مصادیق محتوای مجرمانه که ما هم 
در آن عضویت داریم، در حال تدوین است و امیدواریم 
موضوع استفاده از وی پی ان در کشور ساماندهی شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره جرایم استفاده 
از وی پی ان در کشــور اظهار کرد: طرحی توسط مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســالمی تهیه شده که 
مراحل نهایی آن در حال طی شــدن اســت و از مرکز 
ملی فضای مجازی نیز نظراتی را گرفتند و طرح نهایی 
شــده تا به زودی در صحن مجلس مطرح و به صورت 

قانونی در بیاید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

وابستگی کاربران اینترنت در داخل کشور به جست وجوگر خارجی خطرناک است

وزیر نفت با تاکید بر اینکه این اکتشافات جدید 
در میدان نفتی نام آوران با پیشرفته ترین روش های 
اکتشــافی انجام شده، اظهار کرد: حجم نفت جدید 

کشف شده حدود ۲۲ میلیارد بشکه است.
به گــزارش خبرگزاری فارس، دیــروز بیژن زنگنه در 
نشســت خبری درباره جزئیات کشف میدان بزرگ نفتی 
جدید در اســتان خوزســتان گفت: این میــدان یکی از 
عظیم ترین میادین نفتی اســت که در تاریخ ایران کشــف 
شده است. ما قبال در این مناطق میادینی مانند منصوری، 
سوسنگرد و... داشتیم و حاال زیر این میادین یک الیه نفتی 

جدید کشف کردیم.
وی افزود: در فاصله بین این میادین نفتی در وسعتی 

به اندازه 2400 کیلومتر مربع و در عمق 3100 متری یک 
الیه نفت دار در عمق 80 متری کشف کردیم که به اندازه 53 
میلیارد بشکه حجم دارد و البته امکان گسترش این میدان 
به جنوب غربی و شــرقی هم وجود دارد. اســم این مخزن 
را به پاس خدمات همه افرادی که در گوشــه و کنار کشور 
به خدمت می پردازند، به ویژه کارکنان مدیریت اکتشاف که 
نام آوران گمنام صنعت نفت هستند و در شرایط سخت کاری 
کار می کنند، »نام آوران« گذاشته ایم. این نام آوران، همان 

گمنامان نام آور افتخارآفرین کشور هستند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه این اکتشاف با پیشرفته ترین 
روش های اکتشافی انجام شده و آغاز کشف آن با سه حلقه 
چاه از ســال 95 شروع شده اســت، ادامه داد: حجم الیه 

قدیمی این میدان حدود 31.3 میلیارد بشکه بوده و حجم 
نفت جدید کشف شده حدود 22 میلیارد بشکه است. ضریب 
بازیافت این الیه 10 درصد است و حدود 2.2 میلیارد بشکه 

قابل استحصال است.
زنگنه بیــان کرد: ما تمام اهتمام خود را برای افزایش 
ضریب بازیافت این الیه نفتی صرف می کنیم. این الیه نفتی 
که زیر میدان های مختلف است، دومین مخزن بزرگ کشف 
شده در ایران بوده که مقدار برداشت از آن تابع تکنولوژی 

و فناوری است.
وی با تاکید بر اینکه در کشــف این الیه نفتی شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب نقش ویژه ای داشــت، یادآور 
شد: برای توسعه این الیه ما فعال برنامه جداگانه ای نداریم 

و توسعه این میدان در قالب توسعه میادین جفیر و منصوری 
پیگیری می شود.

وزیر نفت ادامه داد: بهترین الگو برای توســعه صنعت 
نفت اتکا به ظرفیت داخلی و استفاده از تکنولوژی و سرمایه 

خارجی است.
زنگنه در پاسخ به پرسشی درخصوص اظهارات دو روز 
قبل رئیس جمهور مبنی بر فساد 700 میلیون دالری و تأکید 
به وزیر نفت برای افشا و توضیح در مورد آن گفت: در این 

مورد بعدا صحبت می کنیم.
وی همچنیــن درخصوص سرنوشــت قیمت بنزین و 
برنامه دولت در این رابطه خاطرنشــان کرد: امروز فقط در 

مورد اکتشاف صحبت می کنم.

وزیر نفت تشریح کرد

جزئیات کشف مخزن جدید میدان »نام آوران« با 22 میلیارد بشکه نفت


