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يك كارشناس اقتصادي در گفتوگو با جوان:

گزارش یک

 ۶ميلي�ون و  ۲۶۳ه�زار ت�ن محص�والت كش�اورزي و
غ�ذا ب�ه ارزش  3ميلي�ارد و  ۸۷۸ميلي�ون دالر از ابت�داي
س�الجاري 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 برنامهريزي و
اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با اعالم اين خبر گفت ۷۹۵:هزار هندوانه،
 ۶۱۷هزار تن گوجه فرنگي تازه يا سرد كرده ۵۹۸،هزار تن سيب تازه۵۲۸،
هزار تن سيبزميني تازه يا سرد كرده و  ۲۸۴هزار 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 ۷۳۸ميليون
و  ۶۱۰هزار دالر پسته ۲۸۸ ،ميليون و  ۷۳۰هزار دالر گوجه فرنگي تازه
يا سرد كرده ۱۸۵ ،ميليون و  ۷۸۰هزار دالر هندوانه ۱۸۵ ،ميليون و ۶۶۰
هزار دالر خرما و  ۱۶۹ميليون و  ۱۴۰هزار دالر سيب تازه ميشود.
قرباني با بيان اينكه در مدت ياد شده  ۲۳ميليون و  ۴۱۱هزار تن محصوالت
كشاورزي اساسي وارد شده است ،گفت :طي  ۹ماهه امسال ،پنج قلم عمده
وارداتي به لحاظ وزني شامل ذرت دامي با  ۶ميليون و  ۸۹۳هزار تن ،گندم ۵
ميليون و ۲۸هزار تن ،جو ۲ميليون و ۶۷۸هزار تن ،كنجاله سويا يك ميليون
و  ۹۷۱هزار تن و دانه سويا يك ميليون و  ۸۲۳هزار تن ميشود.
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد كش��اورزي اظهار داشت :در
زيربخشهاي دام و طيور در اين مدت  ۴۴۳هزار تن به ارزش ۴۰۶ميليون
دالر ،شيالت ۸۸هزار تن به ارزش ۱۵۹ميليون دالر ،زراعي ۴ميليون و۱۱
هزار تن به ارزش يك ميليارد و ۴۰۹ميليون دالر ،باغي يك ميليون و۷۰۷
هزار تن به ارزش يك ميليارد و  ۸۷۷ميليون 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 اصلاح
اطالع�ات س�كونتي در س�امانه املاك و اس�كان ب�ا ه�دف
شناس�ايي و تعيي�ن دقي�ق خانهه�اي خال�ي خب�رداد.

به گزارش تسنيم ،محمود محمودزاده با اشاره به امكان ويرايش اطالعات
سامانه امالك و اسكان افرادي كه پيامك خانههاي خالي را دريافت كردهاند،
گفت:اگر هنوز خانواري وضعيت سكونتي خود را تعيين نكرده ،بهتر است
نسبت به درج اطالعات سكونتي خود اقدام كند.
وي درباره پيامك خانههاي خالي كه به برخي شهروندان ارسال شد ،افزود:
اطالعات سكونتي بخش عمدهاي 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 خانههاي خالي براي افرادي ارسال شد كه
سكونت در آنها ثبت نشده است ،افزود :ما اين خانهها را معادل خانه خالي در
نظر نگرفتهايم ،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 ثبتنام 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 داراييهاي
مسدود شده در کرهجنوبی پرداخت شد

كره جنوبي اعالم كرد كه  ۱۸ميليون دالر از داراييهاي مس�دود
ش�ده ايران را به منظور تسويه بدهي اين كش�ور به سازمان ملل
پرداخت كرد تا ف�ورا ً حق رأي ايران در اين س�ازمان احيا ش�ود.

به گزارش تس��نيم به نق��ل از خبرگ��زاري فرانس��ه ،كرهجنوبي روز
يكش��نبه اعالم كرد كه  18ميليون دالر از داراييهاي مسدود شده
ايران را به منظور تس��ويه بدهي اين كشور به س��ازمان ملل پرداخت
كرد تا فورا ً حق رأي ايران در اين س��ازمان احيا ش��ود .وزارت دارايي
كرهجنوبي در بيانيهاي اعالم كرد كه پس از «درخواست اضطراري»
تهران از س��ئول براي پرداخت بدهيهاي ايران به سازمان ملل ،اين
پرداخت روز جمعه با همكاري امريكا انجام شد.
ايران بيش از 7ميليارد دالر وجوه براي محمولههاي نفتي دارد كه به دليل
تحريمهاي امريكا در دو بانك كرهجنوبي مسدود شده است.
اين وزارتخانه افزود :انتظار ميرود حق رأي ايران در مجمع عمومي سازمان
ملل متحد با پرداخت اين مبلغ فورا ًاحيا شود .ايران سومين شريك تجاري
بزرگ كره جنوبي در خاورميانه قبل از خروج يكجانبه اياالت متحده از
توافق هستهاي سال 2015بين تهران و قدرتهاي جهاني و اعمال مجدد
تحريمها 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 ميآيد كه حقوق معوقه آن برابر يا بيشتر از حقوقي باشد
كه بايد طي دو سال گذشته پرداخت ميكرده است.

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

با بخشنامه وزارت اقتصاد و پيرو جلسه هفته قبل رئيسجمهور،
بانكهاي زيرمجموعه اين وزارتخانه مكلف ش�دند ،تس�هيالت
زي�ر ۱۰۰ميلي�ون توم�ان اف�راد حقوقبگي�ر و مس�تمريبگير
داراي رتب�ه اعتب�اري مناس�ب را ب�دون ضام�ن انج�ام دهند.

سرويس اقتصادي 88498433

تأمين مالي داللي و سفته بازيها بايد ممنوع شود

ارزآوري 3/9ميليارد دالري صادرات
محصوالت كشاورزي و غذايي

بانكه�ا ب�ا وج�ودي ك�ه پ�ول را از جامع�ه
جارو كردهان�د به ط�ور مجدد از بان�ك مركزي
ه�م اضاف�ه برداش�ت ميكنن�د يكي نيس�ت
بگويد بانكها با اي�ن همه پول چ�ه ميكنند؟!

 80درص��د نقدينگي بيش از  4300ه��زار ميليارد
تومان��ي در اختي��ار بانكهاس��ت و بانكه��ا در
گزارش تس��هيالت اعطاي��ي و تأمي��ن مالي خود
اعالم ميكنند كه هر س��اله  70درص��د از وامها را
به تأمي��ن س��رمايه در گردش بنگاهه��ا اختصاص
ميدهن��د ام��ا بازه��م توليدكنن��دگان واقعي از
كمبود س��رمايه در گردش بنگاهها شكايت دارند.
بدين ترتيب مشخص اس��ت كه نظام تأمين مالي
اقتصاد ايران يعني بانك به درستي كار واسطهگري
مالي را انجام نميدهد از اينرو الزم ميباشد كه ذره
بين اقتصاد ايران روي عملكرد بانكها تمركز كند.
نقدينگي پاي خود را روي گاز گذاشته است و تخته
گاز ميرود اما وضعيت تأمين مالي در اقتصاد ايران
نامناسب گزارش ميشود زيرا توليد كنندگان به دليل
كمبودنقدينگيزيرظرفيتواقعيفعاليتميكنندو
هميشهازكمبودسرمايهدرگردشگاليهمندهستند
گزارش 2

در اين ميان گزارشها نشان ميدهد كه بانكها 80
درصد نقدينگي را با ابزار پرداخت سود تضمين شده
از كف جامعه جارو كردهاند با اين حال بهطور مجدد به
دليل كمبود منابع از بانك مركزي هم اضافه برداشت
دارند در چنين ش��رايطي اين سؤال مطرح ميشود
كه وقتي عمده جامعه تاكنون وامي از بانك دريافت
نكردهاند بانكها با اين همه منابع واقعاً چه ميكنند
كه باز هم خودشان با كمبود منابع روبهرو ميشوند و
دخل و خرجشان با هم نميخواند.
عطااهلل بهرام��ي در گفتوگوي با «ج��وان» با بيان
اينكه كار بانكها فقط واس��طهگري مالي اس��ت،
گفت :طي  10س��ال اخير خلق پول  10برابر شده
است در حالي كه كمتر كسي به وام دسترسي دارد و
اين تناقض موجود در اعداد و ارقام بهدليل اين است
كه توليد كننده خرد به تسهيالت دسترسي ندارند و
اين موضوع به اين معني نيست كه  30درصد در اين
موضوع مشكل داريم.
این كارش��ناس اقتصادي گفت 70 :درصد از پول را
بانكها به زير مجموعههاي خودشان وام دادند نه به
خاطراينكه توليد كننده هستند بلكه به خاطر اينكه

در بازار داراييها شركت كنند و سفته بازي كنند و
ارز بخرند و ملك بخرند و طال و سكه و سهام بخرند و
هر چند وقت يكبار 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��طهگري مضرات زيادي براي اقتصاد به همراه
دارد ،اظهار داشت :تنها 5تا20درصد توليد كنندگان
به تسهيالت دسترسي دارند اين در حالي است كه
بخش زيادي از بنگاههاي مذكور به نوعي با بانك يك
حشرونش��ري دارند وجود چالش كمبود نقدينگي
در بخش توليد و حتي حوزههايي ك��ه ايران در آن
بخشهاي مزيت براي توسعه و حتي رقابت با بهترين
بنگاههاي بينالمللي را دارد از اين جهت اس��ت كه
بانكها به عنوان عمود اصلي تأمين مالي در اقتصاد
ايران از حالت واسطهگري مالي خارج شدهاند.
وي افزود :بانكها بايد طبق تكليف عمده منابع خود
را وام دهند و اصوالً بان��ك كاري بهجز اين ندارد كه
سپرده بگيرد و تسهيالت بدهد و كارمزد هم بگيرد در
حالي كه با تورم عمومي  40درصد سپرده ميگيرند

و تنها حدود  15درصد در مجموع به سپردهگذاران
س��ود ميدهند عمده منابع را به گونهاي تسهيالت
ميدهند كه از طرفي اقتصاد رشد و توسعه ندارد و
از طرف ديگر معوقات بانكي پيوسته با رشد مواجه
ميشود.
بهرامي با اشاره به اينكه بانكها از ريل صحيح فعاليت
واسطهگري بانكي خارج شدهاند ،گفت :بانكها عالوه
بر اينكه عمده پول را از جامعه جارو كردهاند (تحت
قالب سپردههاي س��وددار تضميني) از منابع بانك
مركزي هم برداشت ميكنند و با اين كار خلق پول
را س��ريعتر ميكند به همين دليل است  87درصد
خلق پول را بانكها انجام دادند و 13درصد آنرا دولت
انجام داده است .يعني دولت و معضل كسري بودجه
تنها 13درصد در خلق نقدينگي نقش دارد و الباقي
آنرا بانكها و به ويژه بانكهاي خصوصي در اقتصاد
ايران رقم زدهاند.
بهرام��ي تصريح كرد :در چهار س��ال اخير بيش��تر
تس��هيالت تكليف��ي بانكهاي خصوصي كش��ور
صفردرصد بوده و بانكه��اي دولتي  4هزار ميليارد
تومان تس��هيالت تكليفي دادهاند ك��ه عم ً
ال 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 اص ً
ال چنين چيزي وجود ندارد و آماري هم
در اين رابطه وجود ندارد و به دستور همتي بانكهاي
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 شدهاند كه ديگر مجالي نميدهند تسهيالت به
توليد كنندگان واقعي برسد حال اگر قانون محكمي
براي ممانعت از تأمين مالي سفته بازان وضع شود
آن وقت اس��ت كه بانكها به دنبال توليد كنندگان
ميگردند كه به آنها وام بدهند.
بهرامي عنوان كرد :در كش��ورهاي غربي بانكها از
كارمندان دولتي ميخواهند كه بيايند و وام بگيرند
به اين دليل كه مشتري خوش حسابي هستند اصوالً
كار بانك چيزي بجز دادن تسهيالت نيست ب ه عنوان
مثال يك بانك در آلمان نميتواند 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 بانكها در كشور ما بدنبال
وام گيرنده نيستند براي اين است كه وام را به توليد
كننده واقعي نميدهند.

ابهامات طرح حمايت از كارخانجات و واحدهاي توليدي

ن به اسم حمايت از توليد
امكان سوءاستفاده مفسدا 
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 ميش�ود و ب�ه انگي�ز ه مثبت بخ�ش مولد
اقتص�اد كش�ور آس�يب ج�دي وارد ميكن�د.

به گزارش فارس ،اگر به تعيين شعار دو سال گذشته
از س��وي رهبر معظم انقالب توجه كنيم ،مشخص
ميشود ايشان چه ميزان بر حمايت از توليد تأكيد
دارن د ضمن آنكه كل ساختارهاي سياستگذاري خرد
و كالن كشور بر حمايت از توليد تأكيد كردهاند .در
اين بين يكي از مهمترين نكات مدنظر پيرامون اين
مسئله ،تعريف مش��ترك از حمايت است كه تحت
قالب سياستهاي حمايتي عنوان ميشود .اين نكته
بيان ميكند ،سياس��تي از ديدگاه سياستگذاري
تحت عنوان «سياست حمايتي» تلقي ميشود كه در
بلندمدتزمينهافزايشكميتوكيفيتتوليدمذكور
را در پيداشته و مردم را به سمت سرمايهگذاريهاي
مولد اقتصادي هدايت كند.
با تعريف مذك��ور اگرچه عمده اقدامات قواي س��ه
گانه به عن��وان باالترين مراج��ع تصميمگيري در
كشور در راستای سياستهاي صددرصد حمايتي
جا ميگيرد اما كم و بيش اقدامات��ي دقيقاً مخالف
حمايتتوليدكنندگاننيزدراينحوزهبهنامسياست
حمايتي اتفاق افتاده است.
جزئيات طرح�ي كه قرار اس�ت از توليد در
كشورحمايتكند
در همين راس��تا ،ط��رح حماي��ت از كارخانجات و
واحدهاي توليدي مجلس شوراي اسالمي كه كليات

آن در  7دي م��اه  1400با قيد دو فوريت به تصويب
رسيد ،از آن دسته طرحهايي است كه ميتواند 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 ميش��ود كه به تش��خيص خود جلوي
حبس و بازداشت مديران يا سرمايهگذاران واحدهاي
توليدي را بگيرند.
در دع��اوي مطرح عليه توليد كنن��دگان ،به مرجع
رس��يدگي كننده اين اختيار داده ميش��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 ميش��ود و همچنين
بدهي وي تقسيط ميشود.
مرجع رسيدگي كننده ميتواند 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 ميشود 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 ميشود.
درج هرگونه قيد يا ش��رط منجربه تعطيلي و پلمپ
واحدهاي توليدي در قراردادهاي تأمين مالي توسط
بانكها ،مؤسسات مالي و اعتباري و نظائر آنها ،اعم
از دولتي و غير دولتي ،بال اثر اس��ت؛ اقدام كنندگان
برخ�لاف اين بند به مج��ازات به درج��ه ( )۵قانون
مجازات اسالمي محكوم ميشوند.
بيمه تأمين اجتماعي نميتواند مطالبات خود را از

طريق توقيف ابزار و ماشينآالت 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 پژوهشهاي مجلس با مفاد
آن مخالفت كردهاند ،در اين راستا براساس گزارش
مركز پژوهشهاي 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 مييابد و بالطبع
مطالبات غيرجاري بانكها افزاي��ش پيدا ميكند.
در نتيجه افزايش مطالبات غي��ر جاري نظام بانكي
موجب ناترازي در بانكها شده و اوالً زمينه خلق پول
بيضابطه مهيا ميشود.
مركز پژوهشهاي مجلس ش��وراي اسالمي اعتقاد
دارد ،اين قانون در بلند مدت موجب ميشود ،بانكها
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 ميتواند ،زمينه كاهش توليد در
كشور را مهيا كند.
البته طرح مذكور با وجود نهادهاي پژوهشي ايرادات
اساسيتر از جمله مغايرت با اصل  75قانون اساسي
مبني بر وجود بار مالي ب��راي دولت دارد و از طرفي،
حكم مطلق توقيف ناپذيري اموال مربوط به توليد با
اصل اوليه توقيفپذيري همه اموال و منطق حقوقي
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اجراي احكام و قدرت اجرايي احكام صادره از محاكم
قضايي سازگار نيست.
نمايندگان مجلس درباره ط�رح حمايت از
كارخانجات و واحدهاي توليدي چه ميگويند
در همين راس��تا ،پيش از اين علي خضريان ،عضو
كميسيوناصل 90ضمناشارهبهاينكهطرححمايت
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 دستگاهها ميدهد كه نتيجه آن به حاشيه
رانده ش��دن نظام حقوقي و قضایي كش��ور خواهد
انجامید در نتيجه اين امر با افزايش موقعيت تعارض
منافع ،فساد تشديد شده و البته و ظاهري قانوني به
آن بخشيده ميشود».
از سوي ديگر ،محمدرضا صباغيان بافقي ،نماينده
مردم مهريز در مجلس شوراي اسالمي در مخالفت با
كلياتاينطرحگفتهبود«:نبايدقانونيتصويبكنيم
كه مجالس بعدي منفذي كه ما باز كرديم ببندند ،اين
شكلقانونگذاريرافعمشكلنيستبلكهبايدساختار
را تغيير دهيم».
البته اين طرح موافقاني نيز در جلس��ه بيان كليات
داشت .بر اين اساس ،عزتاهلل اكبري تاالرپشتي به
عنوان طراح و متقاضي دو فوريتي شدن طرح مذكور
درزمانتصويبكلياتاينطرحتأكيدكرد«: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 ميش��ود
تعطيلي واحدهاي توليدي ارائه نشود».

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 رئيسجمهور ،بانكهاي زيرمجموعه
اين وزارتخانه مكلف شدند ،تس��هيالت زير ۱۰۰ميليون تومان افراد
حقوقبگير و مستمريبگير 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 ميگيرد.

ذخاير سدهاي كشور
از ۲۰ميلياردمترمكعبگذشت

آم�ار دفت�ر اطالع�ات و دادهه�اي آب كش�ور نش�ان ميده�د
با س�پري ش�دن  ۱۲۲روز از س�ال آبي جاري (ابتداي مه�ر ماه تا
دوم بهمنم�اه) ،ميزان كل حجم آب در مخازن س�دهاي كش�ور
ح�دود  20/8ميلي�ارد مت�ر مكع�ب اس�ت كه نس�بت ب�ه مدت
مش�ابه س�ال آبي گذش�ته  ۲۲درص�د كاه�ش نش�ان ميدهد.

به گزارش ايرنا ،وضعيت بارشهاي كش��ور در پايي��ز چندان مطلوب
نبود و ميزان بارشها در اين فصل بيانگر آن است كه پاييز سالجاري
آنچنانكه پيشتر سازمان هواشناسي اعالم كرده بود ،يكي از خشكترين
فصلهاي نيم قرن اخير بود .اما وضعيت در زمستان امسال كمي بهتر
شده است و بارشهاي به نسبت خوبي در كشور به وقوع پيوست.
تازهترين گزارش مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي نشان از
رشد چهاردرصدي بارشها نسبت به دوره بلندمدت دارد.
براساس گزارش تازه وزارت نيرو« ،فيروز قاسمزاده» مديركل دفتر اطالعات
و دادههاي آب كشور در اين زمينه افزود :بررسي وضعيت سدهاي كشور
نشان ميدهد ،ميزان كل حجم ورودي به سدهاي كشور از ابتداي مهر
تا دوم بهمنماه معادل  8/6ميليارد مترمكعب است كه كاهشي معادل
۱۸درصد نسبت به مدت مشابه سال آبي گذشته را نشان ميدهد.
مديركل دفتر اطالعات و دادههاي آب كشور ادامهداد :ميزان پُر شدگي
سدهاي مهمي چون زايندهرود ،ش��ميل و نيان و سفيدرود در شرايط
فعلي به ترتيب حدود  ۱۳درصد ،صددرصد و ۲۵درصد است.
وي گفت :در استانهاي خوزستان و تهران ،ميزان پرشدگي مخازن در
سال آبي جاري به ترتيب در حدود  ۴۶درصد و ۱۷درصد است.

وزير نفت عنوان كرد؛

ركورد تاريخي مصرف گاز

رك�ورد تاريخ�ي مص�رف  ۶۹۲ميلي�ون مترمكع�ب گاز
در بخشه�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  ۲۴س��اعت گذش��ته ركورد تاريخي مصرف ۶۹۲
ميليون مترمكعب گاز در بخشهاي 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 عدالت1399

در حالي ك�ه دو م�اه به پاي�ان س�ال مانده اس�ت هن�وز خبري
از پرداخ�ت س�ود س�هام عدال�ت س�ال  ۱۳۹۹نيس�ت.

به گزارش تس��نيم ،در حالي كه دو ماه به پايان سال  1400باقيمانده
است هنوز خبري از پرداخت سود س��هام عدالت سال گذشته نيست.
طي سال  1399سود سهام عدالت سال  1398در دو مرحله پرداخت
شد؛ اسفند  1399مرحله اول و تيرماه سال گذشته مرحله دوم پرداخت
سود سهام عدالت به سهامداران عملياتي شد.
پيگيريها از نهادهاي مرتبط با پرداخت سود سهام عدالت سال 1399
تاكنون به نتيجه خاصي نرس��يده اس��ت و ظاهرا ً قرار است در جلسه
پيشروي شورايعالي بورس در اين خصوص تصميمگيري 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 شورايعالي بورس به شركتها 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 شورايعالي بورس است.
از سوي ديگر يكي از عوامل مهم در تعيين تكليف پرداخت سود سهام
عدالت ،شفاف شدن انتخابات هيئت مديره شركتهاي سهام عدالت
استاني است .در اواخر دولت دوازدهم نيز قرار بود بهصورت سراسري
انتخابات مجامع اين شركتها در استانهاي مختلف برگزار شود كه بنا
به داليل مختلف اين موضوع پيش نرفت.
پيش از اين عشقي رئيس سازمان بورس در خصوص عدم برگزاري مجمع
شركتهاي استاني سهام عدالت گفته بود :در زمان حاضر معضالت جدي
در خصوص برگزاري مجامع شركتها داريم .مجامع شركتهايي كه با
سرمايهگذاري مستقيم چندين ميليون نفر تشكيل شده است ،خب ،اين
مجامع در عمل هيچوقت نميتواند به حدنصاب الزم براي تشكيل مجمع
برسد،يعنيشركتيكه 5ميليونسهامدارمستقيمداردهيچوقتنميتواند
مجمع با اكثريت آرا تشكيل دهد و مجبور هستيم هميشه با تعداد بسيار
اندكي از افراد مجمع را تشكيل دهيم .تجربه تشكيل مجامع شركتهاي
استاني سهام عدالت از اين جنس بود .در سال گذشته و اوايل امسال ،مجامع
اين شركتها با حضور كمتر از يكدهم درصد تشكيل شد.

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺷﺮﻕ
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ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ1263573 :
ﺳﺎﺧﺖ ﺩﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻴﻮﺏ ﺑﺎﻧﺪﻝ ﻣﺒﺪﻝ ﻫﺎﻯ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ
ﺍﻭﻝ
ﻧﻮﺑﺖدوم
نوبت

تسهيالتزير 100ميليونتومانبااعتبارسنجي
و بدون ضامن پرداخت ميشود

ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ

ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺧﺮﻳﺪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻟﻴﻔﺘﺮﺍﻙ ﺑﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  3ﺗﻦ
 -1ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻟﻴﻔﺘﺮﺍﻙ ﺑﺮﻗﻰ
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  3ﺗﻦ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ  0002242-SKDﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻛﺎﻻﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ.
 -2ﻣﺤﻞ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ،ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ.
 -3ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ :ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻔﺖ ﻭﮔﺎﺯﺷﺮﻕ -ﻣﺸــﻬﺪ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭﺧﻴﺎﻡ ،
ﺑﻠﻮﺍﺭﺍﺭﺷﺎﺩ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺱ  ،ﻧﺒﺶ ﻣﻬﻨﺪﺱ  ، 6ﭘﻼﻙ . 18
 -4ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ :
 -1-4ﺩﺍﺭﺍﺑﻮﺩﻥ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ/ﺣﻘﻴﻘﻰ ،ﻛﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ/ﻛﺪﻣﻠﻰ .
 -2-4ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ.
 -3-4ﺗﻮﺍﻧﺎﻳــﻲ ﺗﻬﻴــﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ ﺍﺭﺟــﺎﻉ ﻛﺎﺭ )ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ( ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 830/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷــﺪﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 10
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺩﻭﻟﺘﻰ.

ﻧﻮﺑﺖ دوم
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ 1261243 :نوبت
ﺍﻭﻝ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ0002242-SKD :

 -4-4ﺩﺭ ﺿﻤﻦ  25ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -5ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗــﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳــﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ
 WWW.SETADIRAN.IRﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ
ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺭﺍ
ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ .ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ
ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ  2000092258000162ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
-6ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ،
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳــﺘﺎﺩ( ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -7ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﻯ  333ﻭ 051- 37047337
ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ  WWW.SHANA.IRﻭ WWW.
ICOFC.IRﻭ  WWW.EOGPC.IRﺩﺭﺝ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ

