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سخن ماه:
رفتار ناهنجار با سرمایه های طبیعی
و
منابع درآمدهای اتفاقی

باوجود پرهیز ازادای هرگونه دیباچه پردازی غیرر رررورباید یرادآور هرد ه لیره ی جامعره هرای
انسانی به تناسب از دارایی های طبیعی به سرمایه تبدیل هده و یا قابل تبدیل بره سررمایه
درسطح ملی ومنطقره یریس سرطح ایررری وتالرض ایررری و همچنری درآمردهایی اتفراقی
ناهی ازتغییرات آمایشی سر زمی یا ...برخوردارند.تغییراتی ه می توان و باید با بهرره گیرری
سنجیده ازآنها زمینه های یزم بررای سررمایه گزاریسآبرادانی سررزمی و هراوفایی اقتیرادی
هرچه بیشتری رافراهم آورد.ای دارایی های طبیعی در شور ما عبارتنداز :نفرض و گراز س سرایر
انی های گران بهاء و یرا برخری انرواا دارایری هرای سرطح ایررری قابرل تبردیل بره سررمایه
و....دارایی هایی طبیعی ه احدی ازآحاد مردم درآفرینش آنها وچک ترری نقشری نداهرته و
لذا در مالایض ومتعلق به شورند ونه مردم یا ای نسل و نسل های آینده و یا دولض.
واماسدرآمرردهای اتفرراقی رره من ورسبرره طررور نمونرره افررزایش ارزر ناهرری از تغییرررات آمایشرری
سرزمی س ازجمله تغییرات اربری اراری خارج از مالدوده ههرها ودر نتیجه گسترر مالدوده
خدماتی ههرهاو افزایش ارزر اراری روستایی وبر اساس تائید هورای عالی ههر سرازی
به اراری ههری تبدیل می هوند یا به عنوان نمونره تغییرر راربری ارارری زراعری و جن لری
مخروبه ساحلی ویا سایر انواا مربوط می باهد...س درآمدهایی ره برا رعایرض واجررای قروانی
مالیاتی رم جلوگیری از ایجاد فاصرله طبقراتی بیشرتر ه ناهری از درآمردهای اتفراقی مرورد
اهاره می باهدسبخش عمده اعتبارات مورد نیازبرای ایجاد تاسیسات زیربنایی منطقه یی رابره
رد.یابه طور لی تبدیل دارایی ها ی ملری منطقره یری
سادگی می توان ازای طریق تامی
عمومی و خیوصی بره سررمایه و ....یامهیرا سرازی جاهبره هرای توریسری نرا مهیا ره من رور
توریسرتی و آمراده بررای بهرره گیرری مری باهرد و...س ره
تیدیل آنها به سررمایه هرای مهیرای
آ
الُدرن ام مالیاتی شور یا مغفول مانده اند و یا مورد بی توجهی...
ب ذریم!
مرور م و یف عملارد فعالیض های اقتیادی شورس درطول چنرد دهره ی گذهرتهس حرا ی از
آن اسض ه به حام اصول و مبانی علرم اقتیراد سیاسریس ره در واقرع من رورعلم اداره امرور
بخش از استی های
اقتیادی اجتماعی وفرهن ی جامعه می باهدس اگر نه ل اما بیشتری
آ
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اقتیادی شور صرف ن ر از رعف مدیریض اداره امور اقتیادیسریشه در رفتار ناهنجار ارگزاران
اداره اموراقتیادی با وجوه حاصل ازفرور دارایی های به سرمایه تبردیل هرده ازجملره :نفرض
وگاز و یاسایر انی های گران بهاء وهمچنی دارایی های بره سررمایه تبردیل هرده دولتری از
جمله لیه مالایض های واگذارهده وبه تبع آن سیاسض های پولی مرالی وبری تروجهی بره
دارایی های ملی وماللی قابل تبدیل به سرمایه اعم ازدارایی های سرطح ایررری یرا تالرض
ایرری عمومی وخیوصی داهته ودارد.
ا نون بی گمان چنانچه با بهره گیری ازساز و ارهای مناسبس تغییری سنجیده وسازنده
دررفتار با سرمایه های مورد ن رایجاد نشودس ه من ور تمیز رفتار با درآمد از رفتار با سرمایه
می باهدس استی های اقتیادی حا م بر عملارد اقتیادی شور نه تنها برطرف نخواهد
هدس بلاه هرروز بیش از پیش وبه گونه یی فزاینده رو به فزونی خواهد نهادسلذا نمی توان در
انت ار سرانجامی جز پایان ارپیشه ور مایه خور بود .دلیل ای ادعا رابه طور نمونه می توان از
حاصل فرآیند اجرای اندیشه بهینه سازی یارانه ها ویا ایجادس حساب هخیره ارزیسسپس
صندوق هخیره ارزی ودرنهایض صندوق توسعه ی ملی دریافض.درمورد بهینه سازی یارانه ها
پیشنهاد ای بود ه باتوجه به جای اه قیمض ها ی واقعی ای و خدمات در توسعه ی
ا قتیادی وررورت برقراری قیمض های واقعی در بازار ه من ور قیمض تمام هده ای وخدمات
به ارافه سود متعارف برای تولید ننده می باهدس گروه آسیب پذیر و نه ل جامعهس یعنی
افراد و خانواده های زیر ودر خط فقرس ه هناسایی آنان به خالف برخی ن رات فوق العاده
سهل و آمار آن نزدیک به صد در صد در اختیار اسضساز ن ر معیشتی و گذران زندگی روزمره با
مشال روبه روخواهندهدسبایستی با اهش هزینه زندگی آنها ه سهل تری رور آن معافیض
گروه آسیب پذیر از پرداخض برخی هزینه ها مانند  :بهداهض ودرمانسحمل ونقل درون وبرون
ههری ستالییل رای ان دو فرزند در لیه مقاطع تالییلی و...سمی باهد مورد حمایض قرارداد.
یادرمورد صندوق هخیره ارزی ه هدف از پیشنهادسحفظ وجوه مورد ن ر به عنوان سرمایه
واعمال رفتار سنجیده ناظر بر سرمایه ونه رفتار با درآمد و...سبود اما ارگزاران امور اقتیادی
ض هال گرفته دراقتیاد
شوربا بی توجهی به تذ رهای پی در پی و تبعیض از ههنیض نا راس آ
متمر زو دستوری دولتیسو استفاده رسانه های گروهی داخلی وخارجی از واژه درآمد ه با
نهایض تاسف از تائید و توصیه برخی اقتیاددان هاس یا روه ترس اقتیادی نویس ها
نیزهمچنان برخوردارو مورد توصیه اسضسبه غلط آن را درآمد عنوان ردند و لذا با آن به عنوان
درآمدو نه سرمایه رفتارهدس ه البته ای رفتارهمچنان ادامه دارد .رفتاری ه سبب اتالف افزون
برچند صد میلیارد دیرسو بارآور مسائل و مشاالتی هد ه ا نون نه به ای سادگی ها ه
تیور می هود و به ای زودی هابرطرف هدنی اسض.مسایل و مشاالتی مانند ایجاد توقع
مخربآ ناهی ازبرقراری استاندارد تینعی بای و غیرقابل سنجش با توان تولید اقتیادی
شور.استاندارد اهبی ه به هزینه و یا به بیان درسض تر اتالف سرمایه های مورد اهاره
برقرارگشته ویجرم منجر به اهش نرخ رهد اقتیادی تا بیش از  5درصدودر نهایض عقب
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ی هده اسض.رویدادی ه در عرف سب و
ماندگی اقتیادی احتماعی وحتا تخریب فرهن آ
ی منجر به ورهاست ی نامیده می هود و ما نیز در علم اقتیاد سیاسیس آن
ارس مایه خور آ
را اتالف سرمایه می نامیم .زیرابنا به مشهور و به حام علم به خالف درآمد ه تا اندازه یی
والب ته نه صد در صد می توان آن را به دلخواه میرف ردس سرمایه را جز به میرف سرمایه
ی مولد فرصض های هغلی جدید یا پس انداز و پشتوانه توان مالی
گزاری های زیربنایی وتولید آ
شورنمی توان رساند -.ه البته ای بالث جداگانه و مسقل خودرا می طلبد – سرمایه یی ه
بنا به اهاره در مالایض ومتعلق به شور اسض و نه ای نسل یا نسل های آینده ویا دولض
و...س بنابرای باید فقط برای آبادانی شورس وهاوفایی اقتیادیسوپشتوانه توان مالی شور
آن را مورد بهره گیری قرار دادونه جز ای !.
د تر امیر هوهنک امینی – د تر در اقتیاد سیاسی

اخبار وتاه اتاق ها
اخبار وتاه اقتیادی ایران وجهان
اخبار اتاق ایران وان لیس
بر گزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و ان لیس
جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس طبق روال بعدازظهر شنبه دوم آذر
ماه راس ساعت  00:11با حضورمهندس خاموشی دئیس وسایراعضا هیات تشکیل و برگزارگردید .در این جلسه
بعد از مبادله اخبار اقتصای به ویژه در درخصوص بودجه کل کشور ،نرخ ارز ،برنامه های توسعه صنعتی
معدنی کشور و ادای توضیحات دکتر امینی درخصوص متن سخنرانی پیتر اوبورن ،سخنران مدعو درمهمانی
شام اتاق بازرگانی انگلیس و ایران در مجلس عوام بریتانیا و اینکه سخنرانی مذکور ضبط نگردیده و لذا خالصه
آن قرار است توسط اتاق انگلیس و ایران در لندن تهیه و برای ما ارسال گردد ،مجدد ًا خواهان نظرات اعضا
درخصوص چگونگی افزایش درآمد اتاق گردید .عالوه بر این دعوت آقای ذره بینی مبنی بر برگزاری جلسه دی
ماه اتاق در کمیسیون تجارت اتاق اصفهان مطرح و مورد تایید قرار گرفت .همکاری اتاق های مشترک با یکدیگر
3

ش

خربانمه مشراه آذهمرا 2931
فهرست مطرالب:سخن مرا  ،اخبراه کوات ااتق هرای ایران و انگلیس و بریترانیرا و ایران  ،اخبراه کوات ه اقتصرادی ایران و جهران وگزاهش ویژ

مجدداً مورد تاکید قرار گرفت و مقرر گردید اقدامات الزم برای تشکیل جلسه به منظور همکاری تنگاتنگ پنج اتاق
مشترک ایران و آلمان ،ایران و انگلیس ،ایران و بلژیک ،ایران و فرانسه و ایران و ایتالیادر چارچوب مذاکرات اجام
پذیرفته به عمل آیدونتیجه به هیات مدیره گزارش شود .در پایان مهندس خاموشی برای رویارویی با کمبود
ارزوبرنامه های اقتصادی مورد نیازبیاناتی درباره ضرورت تدوین برنامه توسط دولت ایراد کردند .جلسه راس
ساعت  00:11پایان یافت

برگزاری جلسه میسیون های تخییی اتاق ایران و ان لیس
 -1میسیون بازرگانیس صنعض و گرده ری و ف آوری های نوی  :جلسه ماهانه ای
میسیون طبق روال ساعض  15:11س دوهنبه  09 10 10در مالل دبیرخانه و با حضور خانم
زهرا نقوی و آقایان امیرحسی پژوهیس مالمدررا حیدریس حمیدررا ههابیانس مالمدررا
عاقلیس سید رری سید اصفهانیس پرویز هارانیس عبدالررا نوروزیس رامی طاعتی و به
ریاسض آقای علی حمزه نژاد برگزار گردید .در ای جلسه بعد از تبادل اخبار درخیوص وعده
دولض مبنی بر رفع مالدودیض واردات دارو و رفع مشال ورود ای از ان لیس و ترخیص آن از
گمرک آقای پژوهی مطالبی درباره نابسامانی های ایجاد هده در بازار موتورسیالض ایراد رد.
همچنی درخیوص صادرات مواد غذایی به ان لیس بالث و گفت و و پیشنهاد هد اعضا درمورد
مطالب عنوان هده بررسی و هرگونه فعالیتی ه به ن رهان برای توسعه روابط بازرگانی دو
شور مفید بن ر می رسد به رئیس میسیون اعالم دارند .جلسه راس ساعض  10:11پایان
یافض.
-9جلسه میسیون تسهیل سرمایه گذاری و مشار ض ها :میسیون تسهیل سرمایه گذاری
و مشار ض ها در آهر ماه جاری راس ساعض  10:11با حضور خانم زهرا نقوی و آقایان
مالمدررا حیدریس حمیدررا ههابیانس رامی طاعتیس امیرحسی پژوهیس ررا مهدوی س به
ریاسض د تر امیرهوهنگ امینی تشایل گردید .در ای جلسه بعد از تبادل اخبار اقتیادی
د تر امینی به تفییل درباره بازار آتی مسا و نیازهای واقعی آن سبه ویژه سرمایه گزاری در
ای زمینه و پیش بینی ریزر بازهم بیشتر قیمض در قیاس با با سایر تولیدات ازلالاظ هزینه
تولید وعرره بیاناتی ایراد رد .در پایان با توجه به عملارد میسیون اعالم هد چنانچه برخی
اعضا مالترم به هر دلیل نمی توانند در جلسات میسیون هر ض نند مراتب را اعالم نمایند
تا تالیف روه هودس موروا مورد تایید اعضا قرار گرفض و سپس اخبار اقتیادی روز نیز به
تفییل مبادله و درباره برنامه عملی مشترک ه مورد توافق ایران و  5+1قرار گرفته بالث و
گفت و هد .جلسه راس ساعض  10:11پایان پذیرفض.
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-3کمیسیون عضویت :جلسه کمیسیون عضویت در آذر ماه جاری روز سه شنبه  96/9/62با حضور خانم زهرا
نقوی و آقای علی حمزه نژاد به ریاست دکتر امیرهوشنگ امینی برگزار گردید.باتوجه به اینکه دراین ماه
درخواست جدیدی برای عضویت در اتاق اتاق در این ماه درخواست جدیدی برای عضویت دریافت نشده بودفقط
 06مورددرخواست تمدید عضویت دریافتی بررسی موافقت گردید.

اخبار وتاه اقتیادی ایران

یک هفته مهلض به نهادهای اجرایی
برای
معرفی صاحبان درآمدهای غیرموجه و ویژهخواران اقتیادی
اسالاق جهان یری در بخشنامهای ه در سایض دولض منتشر هده اسض س از دست اههای
اجرایی خواسته اسض گزارر امل اقدامهای غیرقانونی در زمینه تهیه ارزس مواد و تجهیزاتس
پرداخض غیرقانونی پول و اجراناردن تعهد قراردادها را به ویژه در هرایط تالریم به دفتر او
بفرستند.
در ای بخشنامه از نهادهای دولتی خواسته هده اسض مشخیات امل اهخاص متخلف در
سازمانهای دولتی و غیردولتی و میزان تخلف آنها را گزارر نند.
هفتم دی ماه امسالس حس روحانیس رییسجمهوری ایران از آقای جهان یری خواسته بود ه
ظرف یک ماه گزارهی درباره سانی ه از هرایط ناهی از تالریمها سوءاستفاده ردهاندس
ارائه ند.
در ماههای اخیر بعضی از مقامهای جمهوری اسالمی درباره فساد مالی ناهی از تالریمها
انتقاد ردهاند.
'وا نش به رانضخواری ۰۵1میلیون یورویی'
عالوه بر دستور به نهادهای دولتیس اسالاق جهان یری همزمان در نامهای از مالمدررا
نعمضزادهس وزیر صنعضس معدن و تجارت و ولیهللا سیفس رییس بانک مر زی هم خواسته فضا
را برای فعالیض ناسالم اقتیادی و رانضخواری فراهم نانند.
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نامه آقای جهان یری در وا نش به اعتراض احمد تو لیس نماینده مجلس به وزیر صنعض و
رییس بانک مر زی نوهته هده اسض.
آقای تو لی پیشتر درباره رانض یا "ویژهخواری  ۰۵1میلیون یورویی" یک تاجر وارد ننده خوراک
دام به وزیر صنعض و رییس بانک مر زی نامه نوهته و از آنها انتقاد رده بود.
ای نماینده مجلس تهرانس بانک مر زی و وزارت صنعض را متهم رده ه با در ن ر گرفت
امتیازهای ویژه به گفته او "غیرقانونی"س از جمله خرید و پرداخض با تاخیر ارزس زمینه را برای
"سود بادآورده"ای تاجر وارد ننده خوراک دام فراهم رده اسض.
در وا نش به اظهارات آقای تو لیس اسالاق جهان یری معاون اول رییسجمهوری ایران نامهای
به وزیر صنعض و رییس بانک مر زی نوهته و اقدامهای ای دو نهاد برای تسهیل واردات
ایهای رروری را تایید رده اسض.
آقای جهان یری گفته "با تدبیر وزیر صنعض و رییس بانک مر زیس وارد ننده ابتدا ای وارد
می ند و پس از چند ماه ارز خود را دریافض می ند و به فروهنده تالویل میدهد".
اما در عی حال معاون اول رییسجمهوری ایران تا ید رده ه ای تسهیالت باید در اختیار تمام
وارد نندگانی باهد ه حارر هستند با چنی هرایطی ایی اساسی وارد نند.

رئیس جمهور خواهان هناسایی موارد 'سوءاستفاده
از
هرایط تالریم' هد
به گزارر بی بی سی د تر روحانی از اسالاق جهان یری معاون اول خود خواسته اسض
"اقدامات یزم برای هناسایی و مجازات سانی را ه با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات
خاصس زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه فراهم ردهاند در اولویض ار "قرار دهد .آقای
روحانی همچنی دستور داده اسض معاون اول او درباره سانی ه از هرایط ناهی از تالریم
ها سوءاستفاده رده اندس ظرف یک ماه گزارر ارائه دهد.
رئیس جمهور در نامه خود نوهته اسض":مبارزه با مفاسد اقتیادیس یزمه پیش رفض و عدالض
اسض و دولض تدبیر و امیدس برای خروج اقتیاد شور از ر ود و ایجاد رونق اقتیادیس تأمی
امنیض برای فعالیض های سالم اقتیادی را در اولویض ار خود قرار داده اسض".
در ماه های اخیر برخی هخییض های سیاسی ایران از وجود فساد مالی خبر دادند ه
ناهی از تالریم هایی اسض ه علیه برنامه اتمی ایران ورع هده اسض.
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در سال های اخیر افرادی با استفاده از هرایط تالریم س دسض به سب ثروت زده اند و به
همی دلیل خواهان باقی ماندن تالریمها هستند.
دولض تدبیر و امیدس برای خروج اقتیاد شور از ر ود و ایجاد رونق اقتیادیس تأمی
فعالیض سالم اقتیادی را در اولویض ار خود قرار داده اسض .

امنیض برای

توزیع سبد ایها ی رای ان میان  1۵میلیون نفر
دولض اعالم رده اسض ه از اول بهم ماه امسال سبد رای ان ای ه مجموعهای از اقالم
اساسی اسض را به عنوان مک هزینهس در میان ار نان دولضس بازنشست ان و مستمری
ب یران توزیع می ند.
ای سبد هامل  11یلوگرم برنجس  ۴یلو مرغس  9هانه دوازه تایی تخم مرغس روغ
 ۰11گرم پنیر اسض.

مایع و

بر اساس گزارر رسانه ها بهم حاجعلیس مدیر اجرایی طرح سبد ایییس گفته اسض ارزر
ای سبدس بیش از  ۰1هزار تومان اسض ه اعتبار  1۵11میلیارد تومانی آن در اختیار وزارت
صنعضس معدن و تجارت قرار گرفته اسض.
ای مقام دولتی ایران گفته اسض تا پایان سال جاری خورهیدی دو سبد رای ان در اختیار
سرپرستان خانواده ها قرار داده می هود و حجم و میزان آن هم برای همه خانواده ها
یاسان اسض.
بر اساس اعالم مقام های دولتیس تخمی
ای سبد ای باهند.

زده می هود ه  1۵میلیون نفر مشمول دریافض

مقام های دولتی امیدوارند ای سبد افزایش تقارای ایهای اساسی را خنثی ند و در عی
حال باعث هود سرمایه در گردر جذب هود و به واحدهای تولیدی شور مک هود.
واجدان شرایط دریافت سبد کاال
سرپرستان خانوارهای ار نان دولضس بازنشست انس مستمریب یرانس سرپرستان خانوارهای
ارگران مشمول قانون ار و تأمی اجتماعیس سرپرستان خانوارهای عضو جامعه نیروهای
مسلح و بازنشست ان و مستمریب یران لشاری و شوریس ارگرانس خبرن اران (بنا به
تشخیص وزارت ارهاد) دانشجویان متأهل (بنا به تشخیص وزارت علومس وزارت بهداهض و
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دانش اه آزاد اسالمی) طلبه های حوزههای علمیه و افراد تالض پوهش میته امداد و
سازمان بهزیستی
آنها می گویند ه ای

رور بر خالف پرداخض مک نقدیس آثار تورمی نخواهد داهض.

یک هفته مهلض به نهادهای اجرایی
برای
معرفی صاحبان درآمدهای غیرموجه و ویژهخواران اقتیادی
اسالاق جهان یری در بخشنامهای ه در سایض دولض منتشر هده اسض س از دست اههای
اجرایی خواسته اسض گزارر امل اقدامهای غیرقانونی در زمینه تهیه ارزس مواد و تجهیزاتس
پرداخض غیرقانونی پول و اجراناردن تعهد قراردادها را به ویژه در هرایط تالریم به دفتر او
بفرستند.
در ای بخشنامه از نهادهای دولتی خواسته هده اسض مشخیات امل اهخاص متخلف در
سازمانهای دولتی و غیردولتی و میزان تخلف آنها را گزارر نند.
هفتم دی ماه امسالس حس روحانیس رییسجمهوری ایران از آقای جهان یری خواسته بود ه
ظرف یک ماه گزارهی درباره سانی ه از هرایط ناهی از تالریمها سوءاستفاده ردهاندس
ارائه ند.
در ماههای اخیر بعضی از مقامهای جمهوری اسالمی درباره فساد مالی ناهی از تالریمها
انتقاد ردهاند.
'وا نش به رانضخواری ۰۵1میلیون یورویی'
عالوه بر دستور به نهادهای دولتیس اسالاق جهان یری همزمان در نامهای از مالمدررا
نعمضزادهس وزیر صنعضس معدن و تجارت و ولیهللا سیفس رییس بانک مر زی هم خواسته فضا
را برای فعالیض ناسالم اقتیادی و رانضخواری فراهم نانند.
نامه آقای جهان یری در وا نش به اعتراض احمد تو لیس نماینده مجلس به وزیر صنعض و
رییس بانک مر زی نوهته هده اسض.
آقای تو لی پیشتر درباره رانض یا "ویژهخواری  ۰۵1میلیون یورویی" یک تاجر وارد ننده خوراک
دام به وزیر صنعض و رییس بانک مر زی نامه نوهته و از آنها انتقاد رده بود.
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ای نماینده مجلس تهرانس بانک مر زی و وزارت صنعض را متهم رده ه با در ن ر گرفت
امتیازهای ویژه به گفته او "غیرقانونی"س از جمله خرید و پرداخض با تاخیر ارزس زمینه را برای
"سود بادآورده"ای تاجر وارد ننده خوراک دام فراهم رده اسض.
در وا نش به اظهارات آقای تو لیس اسالاق جهان یری معاون اول رییسجمهوری ایران نامهای
به وزیر صنعض و رییس بانک مر زی نوهته و اقدامهای ای دو نهاد برای تسهیل واردات
ایهای رروری را تایید رده اسض.
آقای جهان یری گفته "با تدبیر وزیر صنعض و رییس بانک مر زیس وارد ننده ابتدا ای وارد
می ند و پس از چند ماه ارز خود را دریافض می ند و به فروهنده تالویل میدهد".
اما در عی حال معاون اول رییسجمهوری ایران تا ید رده ه ای تسهیالت باید در اختیار تمام
وارد نندگانی باهد ه حارر هستند با چنی هرایطی ایی اساسی وارد نند.

رئیس جمهور خواهان هناسایی موارد 'سوءاستفاده
از
هرایط تالریم' هد
به گزارر بی بی سی د تر روحانی از اسالاق جهان یری معاون اول خود خواسته اسض
"اقدامات یزم برای هناسایی و مجازات سانی را ه با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات
خاصس زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه فراهم ردهاند در اولویض ار "قرار دهد .آقای
روحانی همچنی دستور داده اسض معاون اول او درباره سانی ه از هرایط ناهی از تالریم
ها سوءاستفاده رده اندس ظرف یک ماه گزارر ارائه دهد.
رئیس جمهور در نامه خود نوهته اسض":مبارزه با مفاسد اقتیادیس یزمه پیش رفض و عدالض
اسض و دولض تدبیر و امیدس برای خروج اقتیاد شور از ر ود و ایجاد رونق اقتیادیس تأمی
امنیض برای فعالیض های سالم اقتیادی را در اولویض ار خود قرار داده اسض".
در ماه های اخیر برخی هخییض های سیاسی ایران از وجود فساد مالی خبر دادند ه
ناهی از تالریم هایی اسض ه علیه برنامه اتمی ایران ورع هده اسض.
در سال های اخیر افرادی با استفاده از هرایط تالریم س دسض به سب ثروت زده اند و به
همی دلیل خواهان باقی ماندن تالریمها هستند.
دولض تدبیر و امیدس برای خروج اقتیاد شور از ر ود و ایجاد رونق اقتیادیس تأمی
فعالیض سالم اقتیادی را در اولویض ار خود قرار داده اسض .
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توزیع سبد ایها ی رای ان میان  1۵میلیون نفر
دولض اعالم رده اسض ه از اول بهم ماه امسال سبد رای ان ای ه مجموعهای از اقالم
اساسی اسض را به عنوان مک هزینهس در میان ار نان دولضس بازنشست ان و مستمری
ب یران توزیع می ند.
ای سبد هامل  11یلوگرم برنجس  ۴یلو مرغس  9هانه دوازه تایی تخم مرغس روغ
 ۰11گرم پنیر اسض.

مایع و

بر اساس گزارر رسانه ها بهم حاجعلیس مدیر اجرایی طرح سبد ایییس گفته اسض ارزر
ای سبدس بیش از  ۰1هزار تومان اسض ه اعتبار  1۵11میلیارد تومانی آن در اختیار وزارت
صنعضس معدن و تجارت قرار گرفته اسض.
ای مقام دولتی ایران گفته اسض تا پایان سال جاری خورهیدی دو سبد رای ان در اختیار
سرپرستان خانواده ها قرار داده می هود و حجم و میزان آن هم برای همه خانواده ها
یاسان اسض.
بر اساس اعالم مقام های دولتیس تخمی
ای سبد ای باهند.

زده می هود ه  1۵میلیون نفر مشمول دریافض

مقام های دولتی امیدوارند ای سبد افزایش تقارای ایهای اساسی را خنثی ند و در عی
حال باعث هود سرمایه در گردر جذب هود و به واحدهای تولیدی شور مک هود.
واجدان شرایط دریافت سبد کاال
سرپرستان خانوارهای ار نان دولضس بازنشست انس مستمریب یرانس سرپرستان خانوارهای
ارگران مشمول قانون ار و تأمی اجتماعیس سرپرستان خانوارهای عضو جامعه نیروهای
مسلح و بازنشست ان و مستمریب یران لشاری و شوریس ارگرانس خبرن اران (بنا به
تشخیص وزارت ارهاد) دانشجویان متأهل (بنا به تشخیص وزارت علومس وزارت بهداهض و
دانش اه آزاد اسالمی) طلبه های حوزههای علمیه و افراد تالض پوهش میته امداد و
سازمان بهزیستی
آنها می گویند ه ای

رور بر خالف پرداخض مک نقدیس آثار تورمی نخواهد داهض.
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یک هفته مهلض به نهادهای اجرایی
برای
معرفی صاحبان درآمدهای غیرموجه و ویژهخواران اقتیادی
اسالاق جهان یری در بخشنامهای ه در سایض دولض منتشر هده اسض س از دست اههای
اجرایی خواسته اسض گزارر امل اقدامهای غیرقانونی در زمینه تهیه ارزس مواد و تجهیزاتس
پرداخض غیرقانونی پول و اجراناردن تعهد قراردادها را به ویژه در هرایط تالریم به دفتر او
بفرستند.
در ای بخشنامه از نهادهای دولتی خواسته هده اسض مشخیات امل اهخاص متخلف در
سازمانهای دولتی و غیردولتی و میزان تخلف آنها را گزارر نند.
هفتم دی ماه امسالس حس روحانیس رییسجمهوری ایران از آقای جهان یری خواسته بود ه
ظرف یک ماه گزارهی درباره سانی ه از هرایط ناهی از تالریمها سوءاستفاده ردهاندس
ارائه ند.
در ماههای اخیر بعضی از مقامهای جمهوری اسالمی درباره فساد مالی ناهی از تالریمها
انتقاد ردهاند.
'وا نش به رانضخواری ۰۵1میلیون یورویی'
عالوه بر دستور به نهادهای دولتیس اسالاق جهان یری همزمان در نامهای از مالمدررا
نعمضزادهس وزیر صنعضس معدن و تجارت و ولیهللا سیفس رییس بانک مر زی هم خواسته فضا
را برای فعالیض ناسالم اقتیادی و رانضخواری فراهم نانند.
نامه آقای جهان یری در وا نش به اعتراض احمد تو لیس نماینده مجلس به وزیر صنعض و
رییس بانک مر زی نوهته هده اسض.
آقای تو لی پیشتر درباره رانض یا "ویژهخواری  ۰۵1میلیون یورویی" یک تاجر وارد ننده خوراک
دام به وزیر صنعض و رییس بانک مر زی نامه نوهته و از آنها انتقاد رده بود.
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ای نماینده مجلس تهرانس بانک مر زی و وزارت صنعض را متهم رده ه با در ن ر گرفت
امتیازهای ویژه به گفته او "غیرقانونی"س از جمله خرید و پرداخض با تاخیر ارزس زمینه را برای
"سود بادآورده"ای تاجر وارد ننده خوراک دام فراهم رده اسض.
در وا نش به اظهارات آقای تو لیس اسالاق جهان یری معاون اول رییسجمهوری ایران نامهای
به وزیر صنعض و رییس بانک مر زی نوهته و اقدامهای ای دو نهاد برای تسهیل واردات
ایهای رروری را تایید رده اسض.
آقای جهان یری گفته "با تدبیر وزیر صنعض و رییس بانک مر زیس وارد ننده ابتدا ای وارد
می ند و پس از چند ماه ارز خود را دریافض می ند و به فروهنده تالویل میدهد".
اما در عی حال معاون اول رییسجمهوری ایران تا ید رده ه ای تسهیالت باید در اختیار تمام
وارد نندگانی باهد ه حارر هستند با چنی هرایطی ایی اساسی وارد نند.

رئیس جمهور خواهان هناسایی موارد 'سوءاستفاده
از
هرایط تالریم' هد
به گزارر بی بی سی د تر روحانی از اسالاق جهان یری معاون اول خود خواسته اسض
"اقدامات یزم برای هناسایی و مجازات سانی را ه با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات
خاصس زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه فراهم ردهاند در اولویض ار "قرار دهد .آقای
روحانی همچنی دستور داده اسض معاون اول او درباره سانی ه از هرایط ناهی از تالریم
ها سوءاستفاده رده اندس ظرف یک ماه گزارر ارائه دهد.
رئیس جمهور در نامه خود نوهته اسض":مبارزه با مفاسد اقتیادیس یزمه پیش رفض و عدالض
اسض و دولض تدبیر و امیدس برای خروج اقتیاد شور از ر ود و ایجاد رونق اقتیادیس تأمی
امنیض برای فعالیض های سالم اقتیادی را در اولویض ار خود قرار داده اسض".
در ماه های اخیر برخی هخییض های سیاسی ایران از وجود فساد مالی خبر دادند ه
ناهی از تالریم هایی اسض ه علیه برنامه اتمی ایران ورع هده اسض.
در سال های اخیر افرادی با استفاده از هرایط تالریم س دسض به سب ثروت زده اند و به
همی دلیل خواهان باقی ماندن تالریمها هستند.
دولض تدبیر و امیدس برای خروج اقتیاد شور از ر ود و ایجاد رونق اقتیادیس تأمی
فعالیض سالم اقتیادی را در اولویض ار خود قرار داده اسض .
12
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توزیع سبد ایها ی رای ان میان  1۵میلیون نفر
دولض اعالم رده اسض ه از اول بهم ماه امسال سبد رای ان ای ه مجموعهای از اقالم
اساسی اسض را به عنوان مک هزینهس در میان ار نان دولضس بازنشست ان و مستمری
ب یران توزیع می ند.
ای سبد هامل  11یلوگرم برنجس  ۴یلو مرغس  9هانه دوازه تایی تخم مرغس روغ
 ۰11گرم پنیر اسض.

مایع و

بر اساس گزارر رسانه ها بهم حاجعلیس مدیر اجرایی طرح سبد ایییس گفته اسض ارزر
ای سبدس بیش از  ۰1هزار تومان اسض ه اعتبار  1۵11میلیارد تومانی آن در اختیار وزارت
صنعضس معدن و تجارت قرار گرفته اسض.
ای مقام دولتی ایران گفته اسض تا پایان سال جاری خورهیدی دو سبد رای ان در اختیار
سرپرستان خانواده ها قرار داده می هود و حجم و میزان آن هم برای همه خانواده ها
یاسان اسض.
بر اساس اعالم مقام های دولتیس تخمی
ای سبد ای باهند.

زده می هود ه  1۵میلیون نفر مشمول دریافض

مقام های دولتی امیدوارند ای سبد افزایش تقارای ایهای اساسی را خنثی ند و در عی
حال باعث هود سرمایه در گردر جذب هود و به واحدهای تولیدی شور مک هود.
واجدان شرایط دریافت سبد کاال
سرپرستان خانوارهای ار نان دولضس بازنشست انس مستمریب یرانس سرپرستان خانوارهای
ارگران مشمول قانون ار و تأمی اجتماعیس سرپرستان خانوارهای عضو جامعه نیروهای
مسلح و بازنشست ان و مستمریب یران لشاری و شوریس ارگرانس خبرن اران (بنا به
تشخیص وزارت ارهاد) دانشجویان متأهل (بنا به تشخیص وزارت علومس وزارت بهداهض و
دانش اه آزاد اسالمی) طلبه های حوزههای علمیه و افراد تالض پوهش میته امداد و
سازمان بهزیستی
آنها می گویند ه ای

رور بر خالف پرداخض مک نقدیس آثار تورمی نخواهد داهض.
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تاخیر در پارس جنوبی؛ بیپولیس متری

بهانه اسض

مریم قنبرزاده بیبیسی

بنا بود عسلویه واقع در جنوب ایران به پایتخض انرژی منطقه تبدیل هود .اما در سالهای اخیرس
با پیش رفض اندک فعالیضها برای توسعه میدان گازی ع یم پارس جنوبی امید ایران برای
داهت یای از بزرگتری قطبهای صنعتی تولید انرژی جهان م رن تر هده اسض.
در سالهای پایانی دهه  01و اوایل دهه  ۰1خورهیدیس همزمان با پیش رفض سریع قطر در
برداهض از هخایر هیدرو ربوری میدان مشترک پارس جنوبیس هر ض ملی نفض ایران به تااپو
افتاد و توانسض قراردادهای نزدیک به  11فاز طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی را با
پیمانااران خارجی و داخلی نهایی ند.
فازهای  9و  ۳طرح توسعه پارس جنوبیس به عنوان نخستی بخش از ای
طبق برنامهریزیها در بهم ماه  1۳۰1رسما به بهرهبرداری رسید.

پروژه ع یمس تقریبا

اجرای به موقع ای پروژه در آن زمانس بهانهای برای بلندپروازیهای بیشتر نفتی ایران هدس به
گونهای ه مدیران ارهد نفتی در هر فرصتیس از موعدی برای پایان دادن به نابرابری ایران و
قطر در برداهض از منابع هیدرو ربوری پارس جنوبی سخ میگفتند.
حس روحانیس رئیسجمهور نونی ایران هم در آهر ماه امسال گفض تا پایان دولض یازدهمس
بهرهبرداری از پارس جنوبی با قطر برابر میهود.
اما عمر چنی ادعاهایی در یک دهه گذهتهس وتاه بوده اسض؛ از اسفند سال  ۰0ه مالمود
احمدینژادس در آخری سال از اولی دوره ریاسضجمهوریش برای افتتاح فازهای  0و  11پارس
جنوبی به عسلویه رفضس فعالیضها در آن منطقه بیشترس نوعی درجا زدن بوده اسض تا فعالیض
توسعهای.
قرارداد اجرای هش فاز طرح توسعه پارس جنوبی در حضور مالمود احمدینژاد امضا هد
آخری

قراردادها

مالمود احمدینژادس رئیسجمهور وقض ایرانس روز  9۵خرداد  1۳۰0بلندپایهتری
ه در مراسم امضای قرارداد هش فاز پارس جنوبی حارر هد.
14
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ارزر ل ای قراردادها در آن زمانس حدود  91میلیارد دیر برآورد هد و در چارچوب آنها هر ض
ملی نفض ایران اجرای فازهای 1۳س 1۴س 10س 99س  9۳و  9۴طرح توسعه پارس جنوبی را به
هر ضهای ایرانی واگذار رد.
ایده ای بود ه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای ای پروژهها وجود دارد و هر ضهای پیماناار
ایرانی به پشتوانه مشار تی ه در پروژههای قبلی داهتندس میتوانند بخش قابل توجهی از
نند.
فناوری و تجهیزات مورد نیاز ای پروژهها را تامی
تیمیمگیران نفتی ایران در آن زمان اعالم ردند ه برنامهریزی هده اسض تا ای
مدت  ۳۵ماه ( متر از سه سال) به بهرهبرداری برسد.

پروژهها در

اما با سخضتر هدن تالریمها علیه ایرانس نه تنها سرمایهگذاران خارجی عالقهمند به توسعه
پارس جنوبی م م پا پس شیدندس بلاه تامی سرمایه مورد نیاز از مالل منابع مالی داخلی
هم با مشال روبهرو هد .به حدی ه هر ض ملی نفض ایران برای تامی منابع مالی مورد
نیاز برای توسعه پارس جنوبی در سالهای  1۳۰۰و  1۳۰0به انتشار اوراق مشار ض روی
آورد.
همزمانس تالریمهای بانای و مشاالتی ه در مبادیت بی المللی ایران به وجود آمدس
فعالیضهای مربوط به تهیه ای و تجهیزات و حتی تامی د لهای حفاری برای اجرای ای
پروژهها را دهوارتر از قبل رد.
اگر فازهای پارس جنوبی را رها نیمس معلوم نیسض تا پایان دولض یازدهم هم به طور امل در
مدار قرار گیرند
هرچند وا نش رسمی مقامات ایران در بیشتر مواردس اناار مالدودیضها و تا ید بر توانمندی
هر ضهای داخلی در به پایان رساندن پروژهها بود تا طرح مالدودیضها و مشاالت.
اما در نهایضس بیژن زن نه ه هما نون سااندار اصلی صنعض نفض ایران اسضس گفض مشال
اجرای فازهای پارس جنوبی بیشتر مدیریتی اسض تا تاثیر تالریمها.
وزیر نفض ایران به تازگی در گفضوگو با نشریه آسمان تایید رده اسض ه در صورت نبود
برنامهریزی و مدیریض مناسبس امیدی به بهرهبرداری از پروژههای در دسض اجرا نخواهد بود .او
گفض" :اگر فازهای پارس جنوبی را رها نیمس معلوم نیسض تا پایان دولض یازدهم هم به طور
امل در مدار قرار گیرند".
اولویضبندی
بر مبنای چنی برداهتیس خیز تازه هر ض ملی نفض ایران برای توسعه آنچه از پارس جنوبی
باقی مانده اسضس در چارچوب تازهای انجام هده اسض.
15

ش

خربانمه مشراه آذهمرا 2931
فهرست مطرالب:سخن مرا  ،اخبراه کوات ااتق هرای ایران و انگلیس و بریترانیرا و ایران  ،اخبراه کوات ه اقتصرادی ایران و جهران وگزاهش ویژ

وزیر نفض ایران درباره ای برنامهریزیها گفض" :هفض فاز را در اولویض یک گذاهتهایم و ده فاز
در اولویض دوم اسض ".او اظهار امیدواری رد ه تمام ای فازها در سه سال آینده به
بهرهبرداری برسند.
بخش عمده امیدواری برنامهریزان صنعض نفضس به بهرهبرداری از فازهای 19س  1۵و  1۰طرح
توسعه پارس جنوبی اسض .فعالیضهای اجرایی ای پروژهها برای بیش از هش سال در
جریان بوده اسض.
فازهای  10و  1۰هم در اولویض بهرهبرداری هستند و هر ض ملی نفض ایران در دو سال
گذهته چندی بار از آماده هدن ای پروژه برای بهرهبرداری تا پایان سال  1۳09خبر دادس ولی
تازهتری گزاررهاس از راه طوینی پیش روی مجریان ای پروژه خبر میدهد.
همزمان با دوره اوج توسعه منطقه ویژه اقتیادی انرژی پارس در عسلویهس بخش عمدهای از
نیروی انسانی جویای ار ایران راهی جنوب شور هد تا در پروژههایی مرتبط با توسعه پارس
جنوبی مشغول به ار هود .اما موقعیض هغلی همی افراد با ر ود فعالیضها در منطقه به
خطر افتاده اسض.
اولویضبندی برای اجرای فازهای مختلف طرح توسعه پارس جنوبیس نوعی تقسیم منابع
براساس سرعض بازدهی آنها بوده اسض؛ هرچه پیشرفض ار در پروژهای بیشتر باهدس اولویض
بایتری میگیرد و هرایط قابل اطمینانی برای نیروی ارر فراهم میهودس اما همزمانس
هاغالن در دی ر پروژههایی ه پیشرفض اند ی داهتهاندس در موقعیض متزلزلی قرار میگیرند.
در سالهای اخیرس هر از گاهس گزاررهایی از اعتراض ارگران فعال در پروژههای مختلف طرح
توسعه پارس جنوبی منتشر هدهاند.
خطر بیااری در می
قرار ندارند

ارگران فعال در فازهایی از پارس جنوبی اسض ه در اولویض توسعه

خبرگزاری ار ایران (ایلنا) آهرماه امسال گزارر داد ه ارگران واحد تعمیرات مجتمع گاز پارس
جنوبی در اعتراض به اهش چند صد هزار تومانی دستمزدهان در مقابل دفتر مدیر مجتمع
تجمع ردهاند .آنها  9۰1نفر بودند و ورعیتی ه مورد اعترارشان بود  ۰11نفر از ارگران را
هامل میهد.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آبان ماه امسال از تجمع گروهی از ارگران فاز  1۳پارس
جنوبی در اعتراض به دریافض ناردن حقوق چهار ماه خود خبر داد .رسانههای ماللی در
ههریور ماه گزارر ردند ه ارگران یک هر ض پیماناار در فاز  1۴پارس جنوبی مقابل
رده و گفتهاند ه برای چهار ماه حقوقی دریافض ناردهاند.
ورودی پروژه تالی
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در آبان ماه امسال هم گزاررهای تاییدنشدهای از تجمع ارگران فازهای 99س  9۳و  9۴پارس
جنوبی منتشر هدند و رسانههای ماللی با انتشار تیاویری ه گفته هد مربوط به ای
تجمعات اسضس گزارر دادند ه ارگران معترضس دسض م برای چهار ماه دستمزدی
ن رفتهاند.
وقتی از وزیر نفض درباره ورعیض ارگرانی سوال هد ه به دلیل اولویضبندی پروژهها در
عسلویه در معرض بیااری هستندس گفض" :انهاهللا مشاالت همه حل میهود".
رویای تبدیل پارس جنوبی به بزرگتری مر ز رهد اقتیادی ایرانس صنعض نفض آن شور را
برای نزدیک به دو دهه مشغول خود رده اسض .اما به ن ر میرسد طرحی ه طبق هدف
های برنامه توسعه ایران قرار بود زمینهساز پیش رفض اقتیادی و اجتماعی شور در افق
 1۴11باهدس به باری بر دور برنامهریزان نفتی تبدیل هده اسض

گزارر ویژه:

چراطال برایمان قیمتی اسض؟
جاستی

رولض بی بی سی

برخورد انسانها با طال عجیب اسض .ای ماده از ن ر هیمیایی جذابیتی ندارد و تقریبا با هیچ
عنیر دی ری وا نش نشان نمیدهد .اما در میان  11۰عنیری ه در جدول تناوبی وجود
دارندس طال آن عنیریسض ه ما انسانها همیشه تمایل داهته ایم از آن بهعنوان پول رایج
استفاده نیم .چرا؟
سی نیستم ه ای
چرا اسمیم یا رومس یا هلیومس یا هاید هم سیبورگیوم نه؟ م اولی
ار را در یای از جالبتری
پرسش را مطرح می ندس اما دوسض دارم فار نم ه ای
ماانهای مما انجام دادم :نمایش اه فوقالعاده مینوعات طالیی پیش از شف قاره آمریاا
بدسض ریستف لمبس در بریتیش میوزیوم (موزه بریتانیا) .در آنجا در نار یک زره سینه
نفیس طالی خالص با آندرئا سالس استاد هیمی در دانش اه یو سی ال ) (UCLلندنس آهنا
هدم .او نسخهای از جدول تناوبی را بیرون آورد.
طال – اطالعات اساسی






نماد هیمیایی( : Auاز واژه  aurumدر زبان یتی )
عدد اتمی00 :
جرم اتمی10۰۶00 :
یای از فلزات " میاب" ه در هرایط عادی ا سید نمیهوند
مورد استفاده در جواهرسازیس الاترونیکس صنعض هوا فضا و پزهای
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تیور میهود بخش اع م طالی موجود در پوسته زمی
میگیرد
بزرگتری تولید نندگان :چی س استرالیاس آمریاا و روسیه

از ههابسنگها نشأت

او با اهاره به سمض راسض جدول بهم گفض" :رد ردن بعضی عناصر بسیار ساده اسض .در
ای سمض جدول گازهای بیاثر و هالوژنها را داریم .یک گاز هیچوقض به درد تبدیل هدن به
پول رایج نمیخورد .حمل بطریهای وچک گاز ار چندان سادهای نیسض"!
"مسأله دی ر بیرنگ بودن آنهاسض .از جا میهود وجود آنها را تشخیص داد" .استفاده از دو
عنیری ه در دما و فشار عادی بهحالض مایع وجود دارند – یعنی جیوه و برم – هم چندان
عملی نیسض .هر دوی آنها سمی هستند و ای برای مادهای ه قرار اسض بهعنوان پول مورد
استفاده قرار ب یردس ویژگی مناسبی نیسض .آرسنیک و بسیاری از مواد دی ر هم به همی
ترتیب خط میخورند .سال سپس توجهش را به سمض چپ جدول معطوف می ند و با
اطمینان میگوید" :بیشتر عناصر ای قسمض را هم به راحتی میتوانیم رد نیم .فلزات
قلیایی و قلیایی خا ی میل هدیدی به وا نش دارند .خیلیها از دوران مدرسه به یاد دارند
ه انداخت سدیم یا پتاسیم در آب چه وا نشی را بههمراه دارد .آب هروا به ف ردن
می ند و هعلهور میهود .استفاده از پول انفجاری ایده چندان خوبی نیسض".
همی استدیل درباره گروه عناصر رادیو ا تیو هم صادق اسض :سی نمیخواهد از پول
سرطان ب یرد .به ای ترتیب توریومس اورانیومس پلوتونیوم و همچنی عناصری ن یر رادرفوردیومس
سیبورگیومس یوننپنتیوم و اینشتاینیوم نار میروند .ای سری آخر تنها بطور موقض و در
چارچوب تجربیات آزمایش اهی بهوجود میآیند و بعد از ساطع ردن تشعشعات رادیوا تیو از
خودس تجزیه میهوند .بعد از آن به گروه موسوم به "عناصر خا ی میاب" میرسیمس ه البته
ا ثرهان به اندازه طال میاب نیستند .متأسفانه تشخیص ای عناصر از هم از ن ر هیمیایی
آسان نیسضس و هما هیچ اه نمیتوانید با اطمینان ب ویید ه آنچه ه در جیب تان اسض
چیسض .به ای ترتیب تنها قسمض میانی جدول تناوبی میماند ه عناصر آن به "فلزات
واسطه "موسومند.
در ای گروه ه از  ۴0عنیر تشایل هدهس نامهای آهنایی دیده میهود :آه س آلومینیومس
مسس سرب و نقره .اما اگر آنها را بهدقض مورد بررسی قرار دهیدس متوجه میهوید ه هر یک
ایراداتی جدی دارند .برای مثالس ما در سمض چپ برخی عناصر سخض و بادوام را داریم.
مشال ای اسض ه گداخت ای فلزات بسیار سخض اسض .برای هروا ار استخراج ای
فلزات از سنگ معدنشان باید وره را تا حدود  1111درجه داغ نید .انسانهای ه به چنی
تجهیزات پیشرفتهای دسترسی نداهتند.
چرا طال طالییرنگ است؟
آندرئا سال میگوید ه رنگ طالیی طال تا همی اواخر یک معما بود .راز ای معما در ساخنار
اتمی طالسض .آقای سال میگوید" :ماانیک وانتوم به تنهایی ای موروا را توریح
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نمیدهد .وقتی طال را بررسی می نیدس میبینید ه اتم آن بسیار سن ی اسض و
الاترونهای آن چنان سریع حر ض می نند ه مجبور میهوید ن ریه نسبیض اینشتای
هم وارد ریاریات نید .تنها پس از درآمیخت ماانیک وانتوم با نسبیض اسض ه متوجه
موروا میهوید ".آقای سال میگوید ه برخالف فلزات دی رس ه در هال خالیشان نور را
مستقیما منعاس می نندس مولاولهای طال "قدری با نور بازی می نند"س و "با جذب بخشی
از طیف آبی نورس به نور منعاس هونده رن ی طالیی و متمایز میدهند".
را

استخراج آلومینیوم هم سخض اسض و ای عنیر برای ررب ساه مناسب نیسض .بیشتر
عناصر دی ر ای گروه پایدار نیستند و در صورت تماس با آب میپوسندس و یا در معرض هوا
ا سید میهوند .مثال آه را در ن ر ب یرید؛ در تئوری گزینه خوبی برای تبدیل هدن به پول
رایج اسض .فلز جذابیسض و تا درجه باییی جال پیدا می ند .اما مشالش ای اسض ه زنگ
میزند :اگر آه را امال خشک ن اه نداریدس بهراحتی میپوسد .آقای سال میگوید:
"استفاده از عنیری ه ارزر آن بهخودی خود افض می ندس قطعا ایده خوبی نیسض ".سرب و
مس هم به همی دلیل نار میروند .هر دوی ای فلزات مستعد زنگ زدن هستند .در گذهته
برخی جوامع از آنها بهعنوان پول استفاده رده اندس اما ای پولها بهمعنای واقعی لمه زیاد
دوام نیاورده اند .پس دی ر چه گزینهای باقی میماند؟
از میان  11۰عنیر جدول تناوبی تنها  ۰گزینه دی ر باقی مانده اند :پالتی س پایدیومس رودیومس
ایریدیومس اسمیم و روتنیومس بهعالوه دو عنیر قدیمی و نامآهنای طال و نقره .ای ها به فلزات
میاب معروفند و به ندرت با عناصر دی ر وارد وا نش میهوند .نادر بودن آنها یای از عوامل
مهم در مناسب بودنشان بهعنوان پول اسض .حتی اگر آه زنگ هم نمیزدس مبنای خوبی
برای پول نبودس چون مقدار آن در طبیعض بیش از اندازه زیاد اسض .در نتیجهس مردم مجبور
میهدند ساههای بسیار بزرگی را با خود حمل نند .بجز نقره و طالس بقیه فلزات میاب
عاس همی مشال را دارند .آنها آنقدر نادرند ه برای استفاده از آنها بجای پول باید
ساههای بسیار وچای ررب هوند و ای ساهها میتوانند به آسانی گم هوند .استخراج
ای فلزات هم سخض اسض .نقطه هوب پالتی  10۰۰درجه سانتیگراد اسض.
راز دی ر اقبال فراوان به طال بهعنوان پول رایج ای

اسض ه ای

فلز فوقالعاده زیباسض

آندرئا سال
پس به ای ترتیب تنها نقره و طال باقی ماندند .هر دو میابندس اما نه تا حدی ه یافتنشان
غیرمما باهد .هردویشان هم نقطه هوب نسبتا پایینی دارندس و در نتیجه ررب ساه و
همش و ساخض جواهرات با آنها آسان اسض .نقره با مقادیر ناچیز گوگرد موجود در هوا
وا نش میدهد و تیره میهود .بههمی خاطر برای طال ارزر بیشتری قائلیم .در نتیجه
معلوم میهود ه دلیل اصلی ارزر بایی طال همی عدم جذابیض هیمیایی آن اسض.
تنبلی نسبی طال باعث میهود ه مثال بتوانید مجسمه طالیی بسازید و مطمئ باهید ه
 1111سال بعد بدون ایناه تغییری رده باهدس در موزهای در مر ز لندن به نمایش گذاهته
خواهد هد .اما ای فرآیند حذف تدریجی عناصر بهما درباره عوامل مهم در تعیی پول رایج چه
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میگوید؟ اول ایناه یزم نیسض آن ماده ارزر هاتی داهته باهد .ارزر پول رایج تنها بهخاطر
ای اسض ه ما بهعنوان یک جامعه تیمیم گرفته ایم برای آن ارزهی قائل باهیم.
همانطور ه قبال گفتیمس پول رایج باید با ثباتس قابل حمل و غیرسمی هم باهد .میاب بودن
نسبی هم یای از ای ویژگیهاسض .هاید از هنیدن ایناه مقدار طالی موجود در جهان
چقدر م اسضس متعجب هوید .اگر همه گوهوارههاس ل هخایر طالی شورهاس اندک رگههای
طالی موجود در تجهیزات امپیوتریس همه مجسمههای پیش از دوران ریستوف لمبس و
همه ان شترهای عروسی را ب یرید و آب نیدس طبق برآوردها تنها چیزی در حدود یک ماعب
به ابعاد  91متر خواهید داهض .اما میاب و باثبات بودن همه ماجرا نیسض .طال ویژگی دی ری
هم دارد ه آن را در میان عناصر جدول تناوبی به بهتری گزینه برای تبدیل هدن به پول رایج
تبدیل می ند؛ طال طالییرنگ اسض .بجز مس همه فلزات دی ر جدول تناوبی نقرهای فام
هستندس و همانطور ه گفتیمس مس در مجاورت هوای مرطوب زنگ میزند و سبز میهود.
ای ویژگی طال را امال از بقیه فلزات متمایز می ند .آقای سال میگوید" :راز دی ر اقبال فراوان
به طال بهعنوان پول رایج ای اسض ه ای فلز فوقالعاده زیباسض ".اما چرا دی ر سی از طال
بهعنوان پول رایج استفاده نمی ند؟
نقطه عطف ای داستان در سال  100۳بود؛ در ای سال ریچارد نیاسونس رئیس جمهوری وقض
آمریااس تیمیم گرفض پیوند میان دیر آمریاا و طال را قطع ند .از آن زمان بهبعد مبنای همه
شورها
واحدهای پولی عمده جهان چیزی جز اساناس بدون پشتوانه نیسض و قوانی
میگوید ه همه باید آنها را بهعنوان وسیله پرداخض بپذیرند .نیاسون به ای دلیل ای تیمیم
را گرفض ه آمریاا دی ر برای پشتیبانی از همه دیرهایی ه چاپ رده بودس طال در اختیار
نداهض .مشال با طال هم همی جاسض .میزان عرره آن هیچ ربطی به نیازهای اقتیاد ندارد.
عرره طال بر اساس میزان قابل استخراج آن تعیی میهود .در قرن هانزدهم میالدیس شف
آمریاای جنوبی و منابع ع یم طالی آن باعث افض هدید ارزر طال – و در نتیجه افزایش
هدید قیمض بقیه ایها – هد.
از آن موقع بهبعد مشال معموی برعاس بودهس و عرره طال تا حد زیادی ثابض و انعطاف ناپذیر
بوده اسض .برای مثالس بسیاری از شورها با جدا ردن ارزر پولشان از طال از بالران
ار به آنها اجازه داد پول بیشتری چاپس و
اقتیادی بزرگ دهه  10۳1جان سالم بدر بردند .ای
به اقتیادهان تزریق نند .تقارا برای طال میتواند تغییرات هدیدی داهته باهدس و با توجه
به ثابض بودن میزان عررهس ای امر میتواند به نوسانات هدیدی در قیمض طال منجر هود.
برای مثالس همی اواخر قیمض طال از  9۰1دیر برای هر اونس تروا در سال  9111به 1091۶1۵
دیر در سپتامبر  9111رسید و حای تا  19۳1دیر پایی آمده اسض .ای رفتار مناسبی برای یک
مخزن باثبات ارزر نیسض .در نتیجهس بهقول وینستون چرچیلس در میان عناصر طال بدتری پول
رایج مما اسضس البته بجز همه عناصر دی ر .
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