
ارزآوري 3/9 ميليارد دالري صادرات 
محصوالت كشاورزي و غذايي 

و  كش�اورزي  محص�والت  ت�ن  ه�زار   ۲۶۳ و  ميلي�ون   ۶
غ�ذا ب�ه ارزش ۳ ميلي�ارد و ۸۷۸ ميلي�ون دالر از ابت�داي 
س�ال جاري ت�ا پاي�ان آذرم�اه از كش�ور ص�ادر ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايلنا از وزارت جهاد كشاورزي، محمد قرباني معاون برنامه ريزي و 
اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با اعالم اين خبر گفت: ۷۹۵ هزار هندوانه، 
۶۱۷ هزار تن گوجه فرنگي تازه يا سرد كرده، ۵۹۸ هزار تن سيب تازه، ۵۲۸ 
هزار تن سيب زميني تازه يا سرد كرده و ۲۸۴ هزار تن پياز، موسير و سير را 

جزو پنج قلم عمده صادراتي به لحاظ وزني طي اين مدت عنوان كرد. 
وي اظهار داشت: پنج قلم عمده صادراتي از نظر ارزشي شامل ۷۳۸ ميليون 
و ۶۱۰ هزار دالر پسته، ۲۸۸ ميليون و ۷۳۰ هزار دالر گوجه فرنگي تازه 
يا سرد كرده، ۱۸۵ ميليون و ۷۸۰ هزار دالر هندوانه، ۱۸۵ ميليون و ۶۶۰ 

هزار دالر خرما و ۱۶۹ ميليون و ۱۴۰ هزار دالر سيب تازه مي شود. 
قرباني با بيان اينكه در مدت ياد شده ۲۳ ميليون و ۴۱۱ هزار تن محصوالت 
كشاورزي اساسي وارد شده است، گفت: طي ۹ ماهه امسال، پنج قلم عمده 
وارداتي به لحاظ وزني شامل ذرت دامي با ۶ ميليون و ۸۹۳ هزار تن، گندم ۵ 
ميليون و ۲۸ هزار تن، جو ۲ ميليون و ۶۷۸ هزار تن، كنجاله سويا يك ميليون 

و ۹۷۱ هزار تن و دانه سويا يك ميليون و ۸۲۳ هزار تن مي شود. 
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كش��اورزي اظهار داشت: در 
زيربخش هاي دام و طيور در اين مدت ۴۴۳ هزار تن به ارزش ۴۰۶ ميليون 
دالر، شيالت ۸۸ هزار تن به ارزش ۱۵۹ ميليون دالر، زراعي ۴ ميليون و ۱۱ 
هزار تن به ارزش يك ميليارد و ۴۰۹ ميليون دالر، باغي يك ميليون و ۷۰۷ 
هزار تن به ارزش يك ميليارد و ۸۷۷ ميليون دالر محصوالت كشاورزي و 

غذايي صادر شده است. 

  امكان ويرايش اطالعات سكونتي 
سامانه امالک فراهم شد

مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي از ام�كان ويراي�ش و اص�اح 
اطاع�ات س�كونتي در س�امانه ام�اك و اس�كان ب�ا ه�دف 
خب�رداد.  خال�ي  خانه ه�اي  دقي�ق  تعيي�ن  و  شناس�ايي 
به گزارش تسنيم، محمود محمودزاده با اشاره به امكان ويرايش اطالعات 
سامانه امالك و اسكان افرادي كه پيامك خانه هاي خالي را دريافت كرده اند، 
گفت:  اگر هنوز خانواري وضعيت سكونتي خود را تعيين نكرده، بهتر است 

نسبت به درج اطالعات سكونتي خود اقدام كند. 
وي درباره پيامك خانه هاي خالي كه به برخي شهروندان ارسال شد، افزود: 
اطالعات سكونتي بخش عمده اي از افراد در سامانه امالك و اسكان وجود 
دارد و هنگام مراجعه به سامانه مالحظه خواهند كرد كه اطالعات هويتي و 
سكوني آنها در سامانه موجود است، اما ممكن است نياز به مراجعه و ويرايش 

داشته باشد. 
محمودزاده با بيان اينكه پيامك خانه هاي خالي براي افرادي ارسال شد كه 
سكونت در آنها ثبت نشده است، افزود: ما اين خانه ها را معادل خانه خالي در 
نظر نگرفته ايم، بلكه به معناي اين بود كه واحد مسكوني با اين مشخصات 
موجود است كه اقامت در آن ثبت نشده اس��ت. بر اين اساس روند قانوني 
ارسال پيامك صورت گرفت تا اصالح و ويراش اطالعات از سوي مالكان انجام 
شود و اگر واحد ثبت شده از سوي خود مالك يا فرد ديگري در حال استفاده 

است، مشخصات اجاره و سكونت در سامانه ثبت شود. 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي يادآور شد: قانونگذار مهلتي 
را براي ثبت نام در سامانه امالك و اسكان در نظر گرفته است تا در اين تاريخ 
خود اظهاري انجام شود. خود اظهاري به مفهوم تأييد اطالعات موجود در 

سيستم است و اگر تأييد نكنند يعني اطالعات در سيستم درست است. 

بدهي ايران به سازمان ملل از دارايي هاي 
مسدود شده در كره جنوبی پرداخت شد

كره جنوبي اعام كرد كه ۱۸ ميليون دالر از دارايي هاي مس�دود 
ش�ده ايران را به منظور تسويه بدهي اين كش�ور به سازمان ملل 
پرداخت كرد تا ف�وراً حق رأي ايران در اين س�ازمان احيا ش�ود. 
به گزارش تس��نيم به نق��ل از خبرگ��زاري فرانس��ه، كره جنوبي روز 
يك ش��نبه اعالم كرد كه ۱۸ ميليون دالر از دارايي هاي مسدود شده 
ايران را به منظور تس��ويه بدهي اين كشور به س��ازمان ملل پرداخت 
كرد تا فوراً حق رأي ايران در اين س��ازمان احيا ش��ود. وزارت دارايي 
كره جنوبي در بيانيه اي اعالم كرد كه پس از »درخواست اضطراري« 
تهران از س��ئول براي پرداخت بدهي هاي ايران به سازمان ملل، اين 

پرداخت روز جمعه با همكاري امريكا انجام شد. 
ايران بيش از ۷ ميليارد دالر وجوه براي محموله هاي نفتي دارد كه به دليل 

تحريم هاي امريكا در دو بانك كره جنوبي مسدود شده است. 
اين وزارتخانه افزود: انتظار مي رود حق رأي ايران در مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد با پرداخت اين مبلغ فوراً احيا شود. ايران سومين شريك تجاري 
بزرگ كره جنوبي در خاورميانه قبل از خروج يكجانبه اياالت متحده از 
توافق هسته اي سال ۲۰۱۵ بين تهران و قدرت هاي جهاني و اعمال مجدد 
تحريم ها بود. اوايل ماه جاري ميالدي، سازمان ملل با اشاره به بدهي ايران 
به اين سازمان حق رأي تهران را در مجمع عمومي سازمان ملل به حالت 
تعليق درآورد. براساس منشور سازمان ملل، حق رأي يك كشور عضو زماني 
به حالت تعليق در مي آيد كه حقوق معوقه آن برابر يا بيشتر از حقوقي باشد 

كه بايد طي دو سال گذشته پرداخت مي كرده است.

 موضوع: خريد  دو دستگاه ليفتراك برقى با ظرفيت 3 تن
 1- موضوع: تجديد فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه عمومى خريد دو دستگاه ليفتراك برقى 
با ظرفيت 3 تن را            تحت تقاضاي SKD-0002242  از طريق تأمين كنندگان معتبر 

كاالى ساخت داخل كشور. 
2- محل و مدت انجام كار : استان خراسان رضوى، مشهد ، به مدت چهار ماه.

ــهد ، بلوارخيام ،  ــركت بهره برداري نفت وگازشرق- مش 3- نام و نشانى مناقصه گزار: ش
بلوارارشاد ، خيابان مهندس ،           نبش مهندس 6 ، پالك 18 .

4- شرايط مناقصه گر : 
4-1- دارابودن شخصيت حقوقي/حقيقى، كد اقتصادي و شناسه ملي/كدملى .

4-2- داشتن توانائي مالي، تجربه، تخصص و سوابق كافى در زمينه موضوع قرارداد.
ــه) به مبلغ   ــاع كار (مناقص ــد ارج ــركت در فرآين ــه ضمانت نامه ش ــي تهي 4-3- تواناي
ــدن ارائه تضمين انجام تعهدات به ميزان 10  830/000/000  ريال و در صورت برنده ش
ــده در آئين نامه تضمين معامالت  درصد مبلغ پيشنهادى از انواع تضامين مجاز اعالم ش

دولتى.

4-4- در ضمن 25 درصد بار مالى معامله به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه 
معتبر بانكى مورد قبول خريدار پرداخت خواهد شد.

ــتاد) به آدرس  ــداركات الكترونيكى دولت (س ــامانه ت 5- كليه مراحل از طريق درگاه س
WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضيان در صورت عدم 
ــامانه مذكور، مراحل ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را  عضويت قبلى در س
جهت شركت در فرآيند از طريق سايت سامانه محقق سازند. شماره فراخوان ارزيابى كيفى 

در سامانه ستاد ايران 2000092258000162 مى باشد.  
6-گشايش پاكت هاى مناقصه پس از انجام مراحل بارگذارى اسناد از سوى فروشندگان، 
ــانى قبلى انجام  ــتاد) با اطالع رس ــامانه تداركات الكترونيكى دولت (س از طريق درگاه س

خواهد شد.
7- در صورت نياز به اطالعات بيشتر ، متقاضيان ميتوانند با تلفن هاى  333 و 37047337 -051 
WWW.   و WWW.SHANA.IR تماس حاصل نمايند. ضمناً آگهي فوق در سايت

ICOFC.IRو WWW.EOGPC.IR درج ميباشد. 
شركت نفت مناطق مركزي ايران 

   شناسه اگهى: 1261243 نوبت اول
0002242-SKD :شماره تقاضا شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

تجديد فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه عمومى دو مرحله اى

 

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي ساخت ده دستگاه تيوب باندل 
ــامانه تداركات  مبدل هاى حرارتى كارخانجات ابوذر و فروزان  براي مدت 6 ماه را از طريق س
الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل 
اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا تهيه ليست پيشنهاددهندگان داراي صالحيت، از طريق درگاه 
ــتاد) به آدرس WWW.setadiran.ir به شماره  ــامانه تداركات الكترونيكي دولت (س س
فراخوان 2000094395000014 انجام خواهدشد. الزم است پيشنهاددهندگان در صورت 
ــايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را  عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در س

جهت شركت در فراخوان محقق سازند. 
الف: مدارك الزم جهت شركت در ارزيابي كيفي:

1- اساسنامه شركت.
2- آگهي  هاي ثبت، تأسيس وتغييرات روزنامه رسمي.

3- دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران
4- دارا بودن رتبه صادره از سازمان برنامه و بودجه در رشته تأسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز 

ب: ساير شرايط: 

ــغ  1/250/000/000 (يك  ــركت در فرآيند ارجاع كار" به مبل 1. توانايى ارائه ضمانتنامه "ش
ــراردادى طبق ضوابط كارفرما در  ــت و پنجاه ميليون ريال )و انجام تعهدات ق ميليارد و دويس

صورت برنده شدن . 
ــر  ــه "انجام تعهدات" به ميزان 10درصد  مبلغ كل قرارداد و نيز كس 2. توانايى ارائه ضمانتنام

10درصد از هر يك از پرداختهاي قراردادي جهت تضمين "حسن انجام كار".
داشتن امكانات، توانايي و تخصص در موضوع مناقصه و كسب حداقل امتياز   .3

ارزيابي كيفي الزم.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: جزيره خارگ.شركت نفت فالت قاره-منطقه عملياتي 

خارگ-امور قراردادها 
 تلفن: 23946580-021      و02123946554

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-1456

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه عمومي  و يك مرحله اي شماره ك م خ/004/400/ت 2
شناسه اگهى: 1263573  ساخت ده دستگاه تيوب باندل مبدل هاى حرارتى كارخانجات ابوذر و فروزان  شركت نفت فالت قاره ايران

   نوبت اول
شركت ملى نفت ايران

بانك ه�ا ب�ا وج�ودي ك�ه پ�ول را از جامع�ه 
جارو كرده ان�د به ط�ور مجدد از بان�ك مركزي 
ه�م اضاف�ه برداش�ت مي كنن�د يكي نيس�ت 
بگويد بانك ها با اي�ن همه پول چ�ه مي كنند؟!

۸۰ درص��د نقدينگي بيش از ۴۳۰۰ ه��زار ميليارد 
تومان��ي در اختي��ار بانك هاس��ت و بانك ه��ا در 
گزارش تس��هيالت اعطاي��ي و تأمي��ن مالي خود 
اعالم مي كنند كه هر س��اله ۷۰ درص��د از وام ها را 
به تأمي��ن س��رمايه در گردش بنگاه ه��ا اختصاص 
مي دهن��د ام��ا بازه��م توليدكنن��دگان واقعي از 
 كمبود س��رمايه در گردش بنگاه ها شكايت دارند. 
بدين ترتيب مشخص اس��ت كه نظام تأمين مالي 
اقتصاد ايران يعني بانك به درستي كار واسطه گري 
مالي را انجام نمي دهد از اين رو الزم مي باشد كه ذره 

بين اقتصاد ايران روي عملكرد بانك ها تمركز كند. 
نقدينگي پاي خود را روي گاز گذاشته است و تخته 
گاز مي رود اما وضعيت تأمين مالي در اقتصاد ايران 
نامناسب گزارش مي شود زيرا توليد كنندگان به دليل 
كمبود نقدينگي زير ظرفيت واقعي فعاليت مي كنند و 
هميشه از كمبود سرمايه در گردش گاليه مند هستند 

در اين ميان گزارش ها نشان مي دهد كه بانك ها ۸۰ 
درصد نقدينگي را با ابزار پرداخت سود تضمين شده 
از كف جامعه جارو كرده اند با اين حال به طور مجدد به 
دليل كمبود منابع از بانك مركزي هم اضافه برداشت 
دارند در چنين ش��رايطي اين سؤال مطرح مي شود 
كه وقتي عمده جامعه تاكنون وامي از بانك دريافت 
نكرده اند بانك ها با اين همه منابع واقعاً چه مي كنند 
كه باز هم خودشان با كمبود منابع روبه رو مي شوند و 

دخل و خرجشان با هم نمي خواند. 
عطااهلل بهرام��ي در گفت وگوي با »ج��وان« با بيان 
اينكه كار بانك ها فقط واس��طه گري مالي اس��ت، 
گفت: طي ۱۰ س��ال اخير خلق پول ۱۰ برابر شده 
است در حالي كه كمتر كسي به وام دسترسي دارد و 
اين تناقض موجود در اعداد و ارقام به دليل اين است 
كه توليد كننده خرد به تسهيالت دسترسي ندارند و 
اين موضوع به اين معني نيست كه ۳۰ درصد در اين 

موضوع مشكل داريم. 
اين كارش��ناس اقتصادي گفت: ۷۰ درصد از پول را 
بانك ها به زير مجموعه هاي خودشان وام دادند نه به 
خاطراينكه توليد كننده هستند بلكه به خاطر اينكه 

در بازار دارايي ها شركت كنند و سفته بازي كنند و 
ارز بخرند و ملك بخرند و طال و سكه و سهام بخرند و 
هر چند وقت يك بار با كوچ نقدينگي به اين بازار و آن 
بازار اشخاص دارنده اطالعات سودهاي كالن ببرند و 

بازنده اين نوسان قيمت نيز مردم عادي هستند. 
بهرامي با اش��اره ب��ه اينكه خروج بان��ك از فعاليت 
واس��طه گري مضرات زيادي براي اقتصاد به همراه 
دارد، اظهار داشت: تنها ۵ تا ۲۰درصد توليد كنندگان 
به تسهيالت دسترسي دارند اين در حالي است كه 
بخش زيادي از بنگاه هاي مذكور به نوعي با بانك يك 
حشرونش��ري دارند وجود چالش كمبود نقدينگي 
در بخش توليد و حتي حوزه هايي ك��ه ايران در آن 
بخش هاي مزيت براي توسعه و حتي رقابت با بهترين 
بنگاه هاي بين المللي را دارد از اين جهت اس��ت كه 
بانك ها به عنوان عمود اصلي تأمين مالي در اقتصاد 

ايران از حالت واسطه گري مالي خارج شده اند. 
وي افزود: بانك ها بايد طبق تكليف عمده منابع خود 
را وام دهند و اصوالً بان��ك كاري به جز اين ندارد كه 
سپرده بگيرد و تسهيالت بدهد و كارمزد هم بگيرد در 
حالي كه با تورم عمومي ۴۰ درصد سپرده مي گيرند 

و تنها حدود ۱۵ درصد در مجموع به سپرده گذاران 
س��ود مي دهند عمده منابع را به گونه اي تسهيالت 
مي دهند كه از طرفي اقتصاد رشد و توسعه ندارد و 
از طرف ديگر معوقات بانكي پيوسته با رشد مواجه 

مي شود. 
بهرامي با اشاره به اينكه بانك ها از ريل صحيح فعاليت 
واسطه گري بانكي خارج شده اند، گفت: بانك ها عالوه 
بر اينكه عمده پول را از جامعه جارو كرده اند )تحت 
قالب سپرده هاي س��ود دار تضميني( از منابع بانك 
مركزي هم برداشت مي كنند و با اين كار خلق پول 
را س��ريع تر مي كند به همين دليل است ۸۷ درصد 
خلق پول را بانك ها انجام دادند و ۱۳درصد آنرا دولت 
انجام داده است. يعني دولت و معضل كسري بودجه 
تنها ۱۳درصد در خلق نقدينگي نقش دارد و الباقي 
آنرا بانك ها و به ويژه بانك هاي خصوصي در اقتصاد 

ايران رقم زده اند. 
بهرام��ي تصريح كرد: در چهار س��ال اخير بيش��تر 
تس��هيالت تكليف��ي بانك هاي خصوصي كش��ور 
صفردرصد بوده و بانك ه��اي دولتي ۴ هزار ميليارد 
تومان تس��هيالت تكليفي داده اند ك��ه عماًل مبلغ 

خاصي هم نبوده است. 
وي افزود: به گفته همتي رئيس اسبق بانك مركزي 
تس��هيالت تكليفي به ضرر بانك مرك��زي بوده در 
صورتي كه اصالً چنين چيزي وجود ندارد و آماري هم 
در اين رابطه وجود ندارد و به دستور همتي بانك هاي 
خصوصي در رابطه با ارائه تسهيالت اختيارات كامل 
داشتند كه االن هم اين اختيارات را دارند و بايد در 

اين زمينه فكر اساسي صورت بگيرد. 
وي گفت: در نهايت توليدكنندگان واقعي دسترسي 
به منابع بانكي ندارند چون آنقدر س��فته باز و دالل 
ايجاد شده اند كه ديگر مجالي نمي دهند تسهيالت به 
توليد كنندگان واقعي برسد حال اگر قانون محكمي 
براي ممانعت از تأمين مالي سفته بازان وضع شود 
آن وقت اس��ت كه بانك ها به دنبال توليد كنندگان 

مي گردند كه به آنها وام بدهند. 
بهرامي عنوان كرد: در كش��ورهاي غربي بانك ها از 
كارمندان دولتي مي خواهند كه بيايند و وام بگيرند 
به اين دليل كه مشتري خوش حسابي هستند اصوالً 
كار بانك چيزي بجز دادن تسهيالت نيست به  عنوان 
مثال يك بانك در آلمان نمي تواند سكه بخرد يا دالر 
بخرد بلكه فقط مجاز اس��ت كه پولي كه در اختيار 
دارد را به عنوان تسهيالت به افراد غير بدهد و سود 
اندك دريافت كند و اينكه بانك ها در كشور ما بدنبال 
وام گيرنده نيستند براي اين است كه وام را به توليد 

كننده واقعي نمي دهند.
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يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با جوان: 

تأمين مالي داللي و سفته بازي ها بايد ممنوع شود

تسهيالت زير 100 ميليون تومان با اعتبار سنجي 
و بدون ضامن پرداخت مي شود

با بخشنامه وزارت اقتصاد و پيرو جلسه هفته قبل رئيس جمهور، 
بانك هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه مكلف ش�دند، تس�هيات 
زي�ر ۱۰۰ميلي�ون توم�ان اف�راد حقوق بگي�ر و مس�تمري بگير 
داراي رتب�ه اعتب�اري مناس�ب را ب�دون ضام�ن انج�ام دهند. 
به گزارش فارس، سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي در 
صفحه توئيتر خود نوشت: الوعده وفا، با بخشنامه وزارت امور اقتصادي 
و دارايي و پيرو جلسه هفته قبل رئيس جمهور، بانك هاي زيرمجموعه 
اين وزارتخانه مكلف شدند، تس��هيالت زير ۱۰۰ميليون تومان افراد 
حقوق بگير و مستمري بگير داراي رتبه اعتباري مناسب )از بانك محل 

دريافت حقوق خود( را »بدون ضامن« انجام دهند. 
اين نوع پرداخت تسهيالت براساس اعتبارسنجي توان پرداخت اقساط 

افراد صورت مي گيرد. 

 ذخاير سدهاي كشور 
از ۲0 ميليارد متر مكعب گذشت

آم�ار دفت�ر اطاع�ات و داده ه�اي آب كش�ور نش�ان مي ده�د 
با س�پري ش�دن ۱۲۲ روز از س�ال آبي جاري )ابتداي مه�ر ماه تا 
دوم بهمن م�اه(، ميزان كل حجم آب در مخازن س�دهاي كش�ور 
ح�دود ۲۰/۸ ميلي�ارد مت�ر مكع�ب اس�ت كه نس�بت ب�ه مدت 
مش�ابه س�ال آبي گذش�ته ۲۲ درص�د كاه�ش نش�ان مي دهد. 
به گزارش ايرنا، وضعيت بارش هاي كش��ور در پايي��ز چندان مطلوب 
نبود و ميزان بارش ها در اين فصل بيانگر آن است كه پاييز سال جاري 
آنچنان كه پيشتر سازمان هواشناسي اعالم كرده بود، يكي از خشك ترين 
فصل هاي نيم قرن اخير بود. اما وضعيت در زمستان امسال كمي بهتر 

شده است و بارش هاي به نسبت خوبي در كشور به وقوع پيوست. 
تازه ترين گزارش مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي نشان از 

رشد چهاردرصدي بارش ها نسبت به دوره بلندمدت دارد. 
براساس گزارش تازه وزارت نيرو، »فيروز قاسم زاده« مديركل دفتر اطالعات 
و داده هاي آب كشور در اين زمينه افزود: بررسي وضعيت سدهاي كشور 
نشان مي دهد، ميزان كل حجم ورودي به سدهاي كشور از ابتداي مهر 
تا دوم بهمن ماه معادل ۸/۶ ميليارد مترمكعب است كه كاهشي معادل 

۱۸درصد نسبت به مدت مشابه سال آبي گذشته را نشان مي  دهد. 
مديركل دفتر اطالعات و داده هاي آب كشور ادامه  داد: ميزان پُر شدگي 
سدهاي مهمي چون زاينده رود، ش��ميل و نيان و سفيدرود در شرايط 

فعلي به ترتيب حدود ۱۳ درصد، صد درصد و ۲۵درصد است. 
وي گفت: در استان  هاي خوزستان و تهران، ميزان پرشدگي مخازن در 

سال آبي جاري به ترتيب در حدود ۴۶ درصد و ۱۷درصد است. 

وزير نفت عنوان كرد؛
ركورد تاريخي مصرف گاز

گاز  مترمكع�ب  ميلي�ون   ۶۹۲ مص�رف  تاريخ�ي  رك�ورد 
در بخش ه�اي خانگ�ي، تج�اري و صناي�ع غيرعمده ثبت ش�د. 
به گزارش مهر، جواد اوجي، وزير نفت روز گذش��ته در صفحه توئيتر 
خود نوش��ت: طي ۲۴ س��اعت گذش��ته ركورد تاريخي مصرف ۶۹۲ 
ميليون مترمكعب گاز در بخش هاي خانگي، تجاري و صنايع غيرعمده 

ثبت شد. 
وي افزود: گرچه با لطف خداوند متعال و تالش كاركنان صنعت نفت 
شبكه گاز پايدار اس��ت، ولي استمرار اين شرايط مس��تلزم همكاري 

هموطنان عزيز و مديريت مصرف است. 

بالتكليفي پرداخت سود سهام عدالت 1399
در حالي ك�ه دو م�اه به پاي�ان س�ال مانده اس�ت هن�وز خبري 
نيس�ت.   ۱۳۹۹ پرداخ�ت س�ود س�هام عدال�ت س�ال  از 
به گزارش تس��نيم، در حالي كه دو ماه به پايان سال ۱۴۰۰ باقيمانده 
است هنوز خبري از پرداخت سود س��هام عدالت سال گذشته نيست. 
طي سال ۱۳۹۹ سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ در دو مرحله پرداخت 
شد؛ اسفند ۱۳۹۹ مرحله اول و تيرماه سال گذشته مرحله دوم پرداخت 

سود سهام عدالت به سهام داران عملياتي شد. 
پيگيري ها از نهادهاي مرتبط با پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ 
تاكنون به نتيجه خاصي نرس��يده اس��ت و ظاهراً قرار است در جلسه 

پيش روي شوراي عالي بورس در اين خصوص تصميم گيري شود. 
حدود يك ماه قبل عش��قي رئيس س��ازمان بورس در حاشيه جلسه 
هيئت مديره س��ازمان بورس به آخرين وضعيت پرداخت سود سهام 
عدالت اشاره كرد و گفت: مقرر شد پيشنهادات نهايي پس از اخذ مجوز 
از طريق شوراي عالي بورس به شركت ها ابالغ شود كه در يكي دو ماه 

آينده اين كار انجام خواهد شد. 
سال گذشته رويه براي پرداخت سود سهامداران عدالت در هر دو روش 
مستقيم و غيرمستقيم وجود داشت كه براساس اعالم مسئوالن سازمان 
بورس، امس��ال نيز با الهام از همان رويه سود س��هام عدالت پرداخت 

خواهد شد، هرچند تصميم نهايي با شوراي عالي بورس است. 
از سوي ديگر يكي از عوامل مهم در تعيين تكليف پرداخت سود سهام 
عدالت، شفاف شدن انتخابات هيئت مديره شركت هاي سهام عدالت 
استاني است. در اواخر دولت دوازدهم نيز قرار بود به صورت سراسري 
انتخابات مجامع اين شركت ها در استان هاي مختلف برگزار شود كه بنا 

به داليل مختلف اين موضوع پيش نرفت. 
پيش از اين عشقي رئيس سازمان بورس در خصوص عدم برگزاري مجمع 
شركت هاي استاني سهام عدالت گفته بود: در زمان حاضر معضالت جدي 
در خصوص برگزاري مجامع شركت ها داريم. مجامع شركت هايي كه با 
سرمايه گذاري مستقيم چندين ميليون نفر تشكيل شده است، خب، اين 
مجامع در عمل هيچ وقت نمي تواند به حدنصاب الزم براي تشكيل مجمع 
برسد، يعني شركتي كه ۵ ميليون سهامدار مستقيم دارد هيچ وقت نمي تواند 
مجمع با اكثريت آرا تشكيل دهد و مجبور هستيم هميشه با تعداد بسيار 
اندكي از افراد مجمع را تشكيل دهيم. تجربه تشكيل مجامع شركت هاي 
استاني سهام عدالت از اين جنس بود. در سال گذشته و اوايل امسال، مجامع 

اين شركت ها با حضور كمتر از يك دهم درصد تشكيل شد. 

  گزارش یک

پي�دا و پنه�ان ط�رح حماي�ت از كارخانجات و 
واحده�اي تولي�دي بيانگر آن اس�ت ك�ه اين 
ط�رح در بلند م�دت به مان�ع توليد در كش�ور 
بدل مي ش�ود و ب�ه انگي�زه  مثبت بخ�ش مولد 
اقتص�اد كش�ور آس�يب ج�دي وارد مي كن�د. 
به گزارش فارس، اگر به تعيين شعار دو سال گذشته 
از س��وي رهبر معظم انقالب توجه كنيم، مشخص 
مي شود ايشان چه ميزان بر حمايت از توليد تأكيد 
دارند  ضمن آنكه كل ساختارهاي سياستگذاري خرد 
و كالن كشور بر حمايت از توليد تأكيد كرده اند. در 
اين بين يكي از مهم ترين نكات مدنظر پيرامون اين 
مسئله، تعريف مش��ترك از حمايت است كه تحت 
قالب سياست هاي حمايتي عنوان مي شود.  اين نكته 
بيان مي كند، سياس��تي از ديدگاه سياست گذاري 
تحت عنوان »سياست حمايتي« تلقي مي شود كه در 
بلند مدت زمينه افزايش كميت و كيفيت توليد مذكور 
را در پي داشته و مردم را به سمت سرمايه گذاري هاي 

مولد اقتصادي هدايت كند. 
با تعريف مذك��ور اگرچه عمده اقدامات قواي س��ه 
گانه به عن��وان باالترين مراج��ع تصميم گيري در 
كشور در راستای سياست هاي صددرصد حمايتي 
جا مي گيرد اما كم و بيش اقدامات��ي دقيقاً مخالف 
حمايت توليدكنندگان نيز در اين حوزه به نام سياست 

حمايتي اتفاق افتاده است. 
 جزئيات طرح�ي كه قرار اس�ت از توليد در 

كشور حمايت كند
در همين راس��تا، ط��رح حماي��ت از كارخانجات و 
واحدهاي توليدي مجلس شوراي اسالمي كه كليات 

آن در ۷ دي م��اه ۱۴۰۰ با قيد دو فوريت به تصويب 
رسيد، از آن دسته طرح هايي است كه مي تواند در بلند 
مدت خود به محركي عليه توليد تبديل شده و زمينه 

زمين زدن نظام توليدي كشور را مهيا كند. 
مطابق اين طرح، به ش��وراي تأمين هر اس��تان اين 
اختيار داده مي ش��ود كه به تش��خيص خود جلوي 
حبس و بازداشت مديران يا سرمايه گذاران واحدهاي 

توليدي را بگيرند. 
در دع��اوي مطرح عليه توليد كنن��دگان، به مرجع 
رس��يدگي كننده اين اختيار داده مي ش��ود كه به 
تش��خيص خود از توقيف ام��وال مرب��وط به توليد 
جلوگيري كند و به توليد كننده مهلت به اصطالح 
عادله جهت انجام تعهد اعطا مي ش��ود و همچنين 

بدهي وي تقسيط مي شود. 
مرجع رسيدگي كننده مي تواند دستور توقيف اموال 
غير توليدي محكوم عليه را بدهد اما اگر اموالي غير از 
اموال مربوط به توليد وجود نداشت، پرونده به ستاد 
تس��هيل و رفع موانع توليد ارجاع مي شود تا آنها به 
محكوم عليه مهلت مناسب براي تأمين از محل ساير 
اموال غير مرتبط با توليد بدهند. اين مهلت يك بار 

ديگر نيز تمديد مي شود. 
 درج هرگونه قيد يا ش��رط منجربه تعطيلي و پلمپ 
واحدهاي توليدي در قراردادهاي تأمين مالي توسط 
بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري و نظائر آنها، اعم 
از دولتي و غير دولتي، بال اثر اس��ت؛ اقدام كنندگان 
برخ��الف اين بند به مج��ازات به درج��ه )۵( قانون 

مجازات اسالمي محكوم مي شوند. 
بيمه تأمين اجتماعي نمي تواند مطالبات خود را از 

طريق توقيف ابزار و ماشين آالت و مواد اوليه واحدهاي 
توليدي اخذ كند. 

مخالفت نهادهاي پژوهشي با طرح حمايت از 
كارخانجات و واحدهاي توليدي

با توجه ب��ه جزئيات اين طرح بس��ياري از نهادهاي 
پژوهشي از جمله مركز پژوهش هاي مجلس با مفاد 
آن مخالفت كرده اند، در اين راستا براساس گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، در صورت 
تصويب ط��رح حمايت از كارخانج��ات و واحدهاي 
توليدي در صحن علني مجلس ش��وراي اسالمي، 
انگيزه بازپرداخت تسهيالت كاهش مي يابد و بالطبع 
مطالبات غيرجاري بانك ها افزاي��ش پيدا مي كند. 
در نتيجه افزايش مطالبات غي��ر جاري نظام بانكي 
موجب ناترازي در بانك ها شده و اوالً زمينه خلق پول 

بي ضابطه مهيا مي شود. 
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي اعتقاد 
دارد، اين قانون در بلند مدت موجب مي شود، بانك ها 
از توليد كنندگان وثايقي طلب كنند كه اين قانون 
نتواند بر روي نقد ش��وندگي آنها محدوديت اعمال 
كند. اين دقيقاً محلي است كه اين طرح برخالف نام 
خود به ضربه بزرگ براي نظام مولد اقتصادي كشور 
بدل شده و در نهايت مي تواند، زمينه كاهش توليد در 

كشور را مهيا كند. 
البته طرح مذكور با وجود نهادهاي پژوهشي ايرادات 
اساسي تر از جمله مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي 
مبني بر وجود بار مالي ب��راي دولت دارد و از طرفي، 
حكم مطلق توقيف ناپذيري اموال مربوط به توليد با 
اصل اوليه توقيف پذيري همه اموال و منطق حقوقي 

اجراي احكام و قدرت اجرايي احكام صادره از محاكم 
قضايي سازگار نيست. 

نمايندگان مجلس درباره ط�رح حمايت از 
كارخانجات و واحدهاي توليدي چه مي گويند

در همين راس��تا، پيش از اين علي خضريان، عضو 
كميسيون اصل ۹۰ ضمن اشاره به اينكه طرح حمايت 
از كارخانجات بر ض��د خود عمل خواه��د كرد، در 
مخالفت با تصويب طرح تأكيد كرده بود: »اين طرح 
اجازه امضاهاي طاليي تحت عنوان حمايت از توليد 
به برخي دستگاه ها مي دهد كه نتيجه آن به حاشيه 
رانده ش��دن نظام حقوقي و قضايي كش��ور خواهد 
انجاميد در نتيجه اين امر با افزايش موقعيت تعارض 
منافع، فساد تشديد شده و البته و ظاهري قانوني به 

آن بخشيده مي شود.«
از سوي ديگر، محمدرضا صباغيان بافقي، نماينده 
مردم مهريز در مجلس شوراي اسالمي در مخالفت با 
كليات اين طرح گفته بود: » نبايد قانوني تصويب كنيم 
كه مجالس بعدي منفذي كه ما باز كرديم ببندند، اين 
شكل قانونگذاري رافع مشكل نيست بلكه بايد ساختار 

را تغيير دهيم.«
البته اين طرح موافقاني نيز در جلس��ه بيان كليات 
داشت. بر اين اساس، عزت اهلل اكبري تاالرپشتي به 
عنوان طراح و متقاضي دو فوريتي شدن طرح مذكور 
در زمان تصويب كليات اين طرح تأكيد كرد: »تعطيلي 
كارخانجات و به زندان رفتن فعاالن اقتصادي به نفع 
كشور نيست، بايد دست قاضي را باز بگذاريم تا ضمن 
اينكه طلب افراد از كارخانجات پرداخت مي ش��ود 

تعطيلي واحدهاي توليدي ارائه نشود.«

ابهامات طرح حمايت از كارخانجات و واحدهاي توليدي

امكان سوء استفاده مفسدان  به اسم حمايت از توليد

نوبت دوم

نوبت دوم
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