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اين روزها همزمان    گزارش 2
ثب�ت  آغ�از  ب�ا 
اطالعات ملكي در س�امانه امالك و اس�كان، 
دولت ب�راي ترغي�ب خانواده ها ب�راي ثبت 
اطالعات ملكي ش�ان، قوانين سختگيرانه اي 
ابداع كرده است؛ محروميت از خدمات دولتي، 
از ثبت نام مدارس و خدم�ات بانكي گرفته تا 
افزاي�ش قيم�ت آب و برق،به ط�وري كه روز 
گذش�ته اعالم ش�د وزارت نيرو مكلف است 
تعرفه ب�رق شمارش�گر )كنتور( هاي�ي را كه 
ساكنان آنها در سامانه امالك و اسكان كشور 
خوداظه�اري نكرده ان�د، با باالتري�ن پلكان 

قيمتي محاسبه كند. 
در حالي كه تقريب��اً دو هفته از مهل��ت دو ماهه 
ثبت اطالعات ملكي در س��امانه امالك و اسكان 
گذشته، كساني كه تا ۱۹ خردادماه اطالعات خود 
را ثبت نكنند از ۱۵ خدمت اجتماعي مثل ثبت نام 
مدارس، آب و برق، يارانه، گذرنامه و پالك خودرو 
محروم مي شوند. به گزارش ايسنا، از ۱۹ فروردين 
ماه تمامي سرپرس��تان خانوار اعم از ش��هري و 
روس��تايي، مالك و مس��تأجر و تمام��ي مالكين 
واحدهاي مسكوني به مدت دو ماه فرصت دارند 
تا اطالعات س��كونتي خود را در سامانه امالك و 
اسكان به نشاني mrud .amlak .ir ثبت كنند. 
طبق ماده ۷ از تبصره ۸ م��اده ۵۴ مكرر قانون 
اصالح م��وادي از قانون ماليات هاي مس��تقيم، 
پس از پايان مهلت خوداظهاري، دس��تگاه هاي 
اجراي��ي مكلفند خدمات خ��ود از قبيل افتتاح 
حس��اب بانكي و صدور دس��ته چك، خدمات 
ناشي از اعمال سياست هاي حمايتي، يارانه اي 
و كمك معيشتي، تعويض پالك خودرو، فروش 
انش��عاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، ارس��ال 
اس��ناد و مدارك مانن��د گواهينام��ه رانندگي، 
گذرنامه، م��دارك خودرو، اخطاري��ه، ابالغيه، 
ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق 
دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با 
اخذ كد ملي و بر اساس كد پستي يا شرح نشاني 
يكتاي درج شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در 

سامانه امالك و اسكان كشور ارائه كنند. 

همچني��ن حداكث��ر ظ��رف مدت ش��ش ماه 
پ��س از الزم االجرا ش��دن اين تبص��ره، تمامي 
ارائه دهندگان خدمات عموم��ي از قبيل آب و 
فاضالب، برق، گاز و تلفن مكلفند قبوض مصرفي 
را بر اساس اطالعات مندرج در سامانه امالك و 
اسكان كشور، مطابق با كد پستي يا نشاني يكتا و 

به نام مالك يا بهره بردار صادر كنند. 
    افزايش تعرفه آب و برق 

همچنين وزارت ني��رو مكلف اس��ت تعرفه برق 
شمارش��گر )كنتور( هايي را كه س��اكنان آنها در 
س��امانه امالك و اس��كان كش��ور  خوداظهاري 
نكرده اند، با باالترين پلكان قيمتي محاسبه كند. 

تمامي دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان مكلفند 
محل اقامت اشخاص حقيقي را با روشي كه توسط 
كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مركز ملي 
فضاي مجازي با استفاده از پايگاه اطالعات مكان 
اقامت اشخاص حقيقي سازمان ثبت احوال كشور 
و سامانه امالك و اسكان كش��ور تعيين مي شود، 
اس��تعالم كنند و اخذ هرگونه اطالعات مشابه از 
اش��خاص، تخلف محس��وب و متخلف به مراجع 
انتظامي مربوطه معرفي مي شود. تبادل اطالعات 
موضوع اين ماده بين دستگاه هاي اجرايي  رايگان 
است. هر واحد مسكوني واقع در تمامي شهرهاي 
باالي يكصد هزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه 
ملي امالك و اس��كان كش��ور در مجموع بيش از 
۱۲۰ روز ساكن يا كاربر نداش��ته باشد، به عنوان 
خانه خالي شناس��ايي و به ازاي هر م��اه بيش از 
زمان مذكور، در سال اول معادل شش برابر، سال 
دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر ماليات متعلقه 
مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره 
مي ش��ود. واحدهاي نوس��از پس از ۱۲ م��اه و در 
طرح هاي انبوه سازي پس از ۱۸ ماه از زمان صدور 
گواهي اتمام عمليات ساختماني مشمول ماليات 
موضوع اين ماده مي شوند. سرپرستان خانوارهاي 
تك نفره و بيشتر مكلفند اقامتگاه اصلي خانوار را 
)يك واحد ملكي يا استيجاري يا رايگان( حداكثر 
ظرف مدت دو ماه پس از انتش��ار دستورالعمل 
مذكور در بند )۱( اين تبصره، در سامانه امالك و 

اسكان كشور ثبت كنند.

اگر امالك مان را ثبت نكنيم، چه مي شود؟
باالترين تعرفه برق براي كساني كه امالك خود را 

ثبت نكنند

صادرات ۴    هزار تن مرغ در زمان محدوديت
جس�ت وجوي�ي در آم�ار گم�رك اي�ران نش�ان مي ده�د در 
س�ال گذش�ته و از زمان�ي ك�ه ص�ادرات م�رغ ممن�وع ش�ده 
ب�ود، ح�دود 4ه�زار ت�ن ص�ادرات ص�ورت گرفت�ه اس�ت. 
به گزارش ايسنا، در نيمه دوم سال گذشته بازار مرغ دچار نوسان شده 
و با افزايش قيمت همراه بود كه در اين بين كمبود مرغ براي تأمين نياز 

بازار مورد توجه قرار داشت و داليل متفاوتي براي آن اعالم شد. 
در همين رابطه در اواخر سال موضوع صادرات مرغ در زمان ممنوعيت 
مطرح ش��د كه برخي آن را موجب تن��ش در بازار دانس��تند و گرچه 
واكنش هاي متفاوتي به همراه داش��ت اما مس��ئوالن مربوطه رس��ماً 
گزارشي از وضعيت صادرات اين كاال در زمان ممنوعيت اعالم نكردند. 
اين در حالي است كه از ۱۰ آبان ماه طي مصوبه كارگروه ستاد تنظيم 
بازار، صادرات مرغ به دليل تأمين نياز داخل ممنوع شده بود. با اين حال 
بررس��ي آمار گمرك ايران در رابطه با تجارت خارجي نشان مي دهد 
صادرات مرغ از آبان ماه كه ممنوع ش��ده بود تا پايان سال در مواردي 
ادامه داشته است. در سال گذشته در مجموع بيش از ۳۱    هزار تن مرغ 
به ارزش��ي بالغ بر ۴۶ ميليون دالر صادر ش��د كه حدود ۴هزار تن در 
زمان ممنوعيت اس��ت. طبق اين گزارش در خرداد ماه ۴/۴    هزار تن به 
ارزش ۷/۶ ميليون دالر، تيرماه ۱۰    هزار تن به ارزش ۱۸/۱ ميليون دالر، 
مرداد ۱/۲    هزار تن به ارزش ۱/۷ ميليون دالر، شهريور ۵/۹    هزار تن به 
ارزش ۶/۲ ميليون دالر و مهرماه ۶/۹    هزار تن به ارزش ۹/۴ ميليون دالر 

صادرات مرغ انجام شده است. 
اما جريان ص��ادرات مرغ از آبان ماه ت��ا پايان اس��فندماه يعني در زمان 
ممنوعيت به اين نحو است كه در آبان ماه ۶۰۹/۷ تن به ارزش ۵۹۵/۷ دالر، 
صادرات انجام شده و در ادامه در دي ماه ۲/۲هزار تن به ارزش ۲/۳ميليون 
دالر، ۹۶۱ تن در بهمن ماه به ارزش بيش از يك ميليون دالر و ۱۵۳/۷ تن 

در اسفندماه به ارزش ۱۵۶/۸هزار دالر بوده است. 
حجم ۴هزار تني صادرات مرغ در قبال مصرف داخلي آن چندان قابل 
توجه نيست اما اينكه در اين فاصله زماني چه اتفاقي افتاده كه صادرات 
مرغ با وجود مصوبه در رابطه با ممنوعيت آن همچنان ادامه داشته مورد 
توجه بوده و الزم به شفاف سازي دستگاه هاي مربوطه از جمله وزارت 

صمت و گمرك ايران است. 
........................................................................................................................

مبلغ سپرده و تسهيالت بانكي زياد شد 
ميزان سپرده ها و تس�هيالت بانكي تا پايان دي ماه سال گذشته 
نسبت به سال قبل معادل 43/7 و 48/1 درصد افزايش يافته است. 
به گزارش ايس��نا، براس��اس گزارش بانك مركزي از وضعيت كل مانده 
س��پرده ها و تس��هيالت ريالي و ارزي بانك ها و مؤسس��ات اعتباري به 
تفكيك اس��تان در پايان دي ماه سال گذش��ته، مانده كل سپرده ها به 
رقم ۳هزارو ۶۱۶    هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان رس��يده است كه نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل و پايان سال گذشته معادل ۴۳/۷ و ۳۳/۱ درصد 
افزايش نش��ان مي دهد.  همچني��ن باالترين مبلغ س��پرده ها مربوط به 
اس��تان تهران با مانده    هزارو ۹۴۲    هزار و ۷۰۰ ميلي��ارد تومان و كم ترين 
مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل ۸هزارو۸۰۰ ميليارد 
تومان اس��ت. عالوه بر اين، مانده كل تس��هيالت در اين زم��ان ۲هزارو 
۶۲۷    هزار و ۸۰۰ميليارد تومان است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
و پايان س��ال گذش��ته معادل ۴۸/۱ و ۳۵/۸درصد افزايش داشته است. 
طبق اين گزارش بيشترين مبلغ تسهيالت نيز مربوط به استان تهران با 
مانده    هزارو ۶۷۶    هزار و ۳۰۰ميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط به استان 

كهگيلويه و بوير احمد معادل ۸هزارو۹۰۰ ميليارد تومان است. 
........................................................................................................................

ارج به زودي به چرخه توليد لوازم خانگي 
برمي گردد

معاون اس�تاندار تهران با اش�اره به رويكرد جديد دس�تگاه قضا 
ب�راي رفع موان�ع تولي�د، از بازگش�ت كارخان�ه ارج ب�ه گردونه 
توليد ل�وازم خانگي خب�ر داد و گفت: كارخانه بزرگ لوله س�ازي 
س�ديد در اسالمش�هر ورشكس�ت ش�ده ب�ود ك�ه با هم�كاري 
دس�تگاه قضايي در حال حاضر ب�ا حداكثر ظرفي�ت كار مي كند. 
حشمت اهلل عسگري در گفت وگو با ميزان، با اش��اره به رويكرد جديد 
دستگاه قضا براي رفع موانع توليد گفت: هم اكنون ظرفيت هاي توليدي 
و صنعتي راكد زيادي در كشور داريم كه اگر همين واحدها بخواهند كار 

خود را از صفر شروع كنند، زمان و هزينه زيادي مي برد. 
 وي با اشاره به علل اصلي خروج واحدهاي توليدي و صنعتي از گردونه 
فعاليت افزود: اي��ن واحد هاي توليدي گاه به خاطر مش��كالت خود با 
شبكه بانكي تعطيل ش��ده و در اختيار بانك ها هستند يا به علت بروز 
مشكالت ديگري اعالم ورشكستگي كرده اند كه تسريع در امر واگذاري  
مديريت اين واحدهاي توليدي راكد، در افزايش توليدات كشور بسيار 

مؤثر خواهد بود. 
معاون استانداري تهران با اش��اره به تعامل و همكاري مفيد و مستمر 
دستگاه قضايي در سطح استان گفت: س��ال گذشته تجربه خوبي در 
همكاري با دستگاه قضايي استان تهران داشتيم و چند واحد توليدي 
راكد بزرگ در استان تهران با همكاري دستگاه قضايي تعيين تكليف 
شد.  عس��گري خاطرنش��ان كرد: كارخانه بزرگ لوله سازي سديد در 
اسالمشهر ورشكست شده بود كه با همكاري دستگاه قضايي در حال 
حاضر با حداكثر ظرفيت كار مي كند. در اين كارخانه لوله هاي بزرگ 
مقياس شبكه هاي آب توليد مي ش��ود كه محصوالتي منحصر به فرد 
هس��تند. اين واحد توليدي بزرگ با كمك عزيزان دستگاه قضايي در 
هيئت تس��ويه و به چرخه توليد بازگش��ت. وي تأكيد كرد: همچنين 
در روز هاي پاياني سال گذش��ته، در همكاري مؤثر ديگري با دستگاه 
قضا، تصميمات خوبي براي واگذاري كارخانه شير وارنا به شخص ثالث 
فراهم شد.  معاون استاندار تهران گفت: در تمام جلسات ستاد تسهيل 
كه درباره طرح هاي تمليكي برگزار مي ش��ود، عزيزان از قوه قضائيه و 
دادگستري حضور دارند و به اختالفات في مابين متقاضي و بانك ها و 

نيز اختالفاتي كه جنبه حقوقي دارند، رسيدگي مي كنند. 
عسگري اضافه كرد: كارخانه ارج يكي از كارخانه هاي بنام كشور است 
كه به دليل بدهي راكد شده و در دوره هاي گذشته، حكم آن صادر شده 
بود، حال با كمك دوستان مان در دستگاه قضايي، اين مجموعه توليدي 
بزرگ نيز تعيين تكليف شده است و مالكيت آن، در اختيار سرمايه گذار 
جديد قرار گرفته است. كارخانه ارج به زودي با همان برند قديم خود 
به گردونه توليد لوازم خانگي برمي گردد. وي در پايان گفت: فعاليت و 
ساخت يك مجموعه گردشگري بزرگ در دماوند نيز در يكي، دو سال 
گذشته بنا به مشكالتي، متوقف ش��ده بود كه با تسهيل و سرعتي كه 
دوستان در قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده داشتند، اين مجموعه در 
روز هاي پاياني سال رفع توقيف شد تا پروژه مقدمات بهره برداري اش 
فراهم شود. اين مجموعه تا دو، س��ه ماه آينده كارش را آغاز می كند و 

خدمات مي دهد.

 50 تا 70 درصد سپرده هاي بانكي
نزد بانك هاي خصوصي است

با وجودي كه 2180 هزار ميليارد تومان از سپرده های بانكی نزد بانك هاي غير دولتي است، حساب سرمايه اين بانك ها منفي 78هزار ميليارد تومان است
هشدار درباره يك كالهبرداري بزرگ

بانك مركزي سايت هاي فروش رمز ارز را 
فورًا تعطيل كند

پويش اقتصادي »راه نو« با ارسال نامه اي به رئيس كل بانك مركزي، 
از س�كوت بانك مركزي درباره راه اندازي س�ايت هاي فروش رمز 
ارز شديداً انتقاد كرد و خواستار تعطيلي فوري اين سايت ها شد. 
پويش اقتصادي راه نو كه از جمعي از پژوهشگران و متخصصان علوم 
اقتصادي و مديريتي تشكيل شده است، با ارسال نامه اي به عبدالناصر 
همتي، رئيس كل بانك مركزي، از س��كوت بانك مرك��زي درباره راه 
اندازي سايت هاي فروش رمز ارز شديداً انتقاد كرد و خواستار تعطيلي 

فوري اين سايت ها شد. در اين نامه آمده است:
همانگونه كه ب��ه خوبي اطالع داريد راه اندازي س��ايت هاي فروش 
رمز ارز تحت عنوان صرافي ديجيتال كه اقدام به فروش رمز ارزها 
در قبال ريال و با استفاده از درگاه هاي پرداخت شركت هاي تحت 
نظارت بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران مي نمايند، چندي 
است ضمن تبليغات زياد و اغوا كننده، باعث حركت مقادير زيادي 
از سرمايه مردم به سمت آنها شده است؛ مردمي عمدتاً ناآگاه كه با 
عملكرد بد دولت در زمينه بازار س��رمايه و به ويژه تبليغ سودهاي 
قطعي و فوري، به اين باور رس��يده اند كه بايد هرچه سريع تر راهي 
مثل بازار سرمايه چهار ماه نخست سال ۹۹ براي پولدار شدن پيدا 
كنند و اكثراً با هدف كس��ب س��ودهاي بادآورده نسبت به اين كار 
اقدام مي كنند و اطالعي از ماهيت و ساز و كار اين موضوع و مالكان 

و متوليان اين سايت ها ندارند. 
هم دارندگان و استخراج كنندگان اين رمزارزها در سطح جهاني و هم 
در كشور، از اين تمايل ناصحيح و مخرب اقتصادي كمال سوءاستفاده 
را نموده و به مردم مس��ير مورد عالقه ش��ان را در قال��ب جديدي به 
نام رمزارز - اعم از ش��ناخته شده و ناش��ناخته- معرفي مي نمايند و 
س��ايت هايي به نام صرافي و »اكس چنج« را نيز ايجاد و بستري براي 
مبادله رمزارزها نمايش مي دهند، حال آنكه ماهيت و صحت مبادالت 

ادعايي بسياري از آنها عميقاً زير سؤال است.  
جاي بس��ي تعجب و تأسف اس��ت كه با وجود غير قانوني اعالم شدن 
معامالت رمز ارزها از سوي بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار 
و عدم وجود هرگونه تأييديه براي فروش رمز از هر بستري و از جمله 
اينترنت، متأس��فانه بانك مركزي تاكنون نس��بت به مسدود نمودن 
تمامی درگاه هاي پرداخت )و نه فقط درگاه هاي پرداخت ياري( اين 

سايت ها اقدامي ننموده است.  
پرواضح اس��ت كه بدون اخذ مجوز و تأييد صالحي��ت صاحبان اين 
سايت ها، امكان همه گونه كالهبرداري و فروش بدون پشتوانه رمز ارز 
در مقادير گسترده وجود دارد و حتي در صورت واقعي بودن فروش رمز 
ارز الزم است اين سايت ها ريال مردم را تبديل به ارز نموده و آن را به 
رمزارز تبديل كنند كه اين نوعي خروج گسترده و مخرب ارز مي باشد 
و متأسفانه ظاهراً اين موضوع با چراغ سبز بانك مركزي و سكوت آن 
در قبال اين جريان گسترده خروج سرمايه و توأمان كالهبرداري هاي 

بالقوه همراه شده است. 
از سويي انتظار مي رود هرچه سريع تر بستري قانوني براي استخراج و 
استفاده از نوسانات اين بازارها با نظارت بانك مركزي و سازمان بورس 
ايجاد و اين تمايل )هرچند غيرسازنده( مردم، به نوعي در بستر قانوني 

پاسخ داده شود. 
از جمله راهكارها مي توان به راه اندازي قراردادها CFDيا قراردادهاي 
مشابه با تسويه نقدي )با لحاظ مسائل ش��رعي( يا راه اندازي صندوق 
س��رمايه گذاري با س��پرده گذاري رمزارزهاي درون آن ب��راي ايجاد 
اطمينان از وجود رمزارزهاي ادعا ش��ده يا راهكارهاي مشابهي اقدام 

نمود كه در كشورهاي مختلف، انجام شده است. 

در حال�ي كه نيم�ی از س�پرده هاي بانكي بيش 
از 2هزارو500 ه�زار ميليارد توماني كش�ور در 
اختيار بانك هاي غير دولتي و مؤسسات اعتباري 
غير  بانكي قرار دارد، حساب سرمايه اين بانك ها 
به منف�ي 78 ه�زار تومان ن�زول كرده اس�ت، 
هر چند به طور كل ح�دود 330 ه�زار ميليارد 
تومان از س�پرده هاي بانكي ن�زد بانك مركزي 
تحت قال�ب ذخيره قانون�ي ق�رار مي گيرد، اما 
س�پرده  گذاران باي�د دقت كنن�د از بانك هايي 
كه اس�تانداردهاي حرف�ه اي و به وي�ژه كفايت 
سرمايه در آنها رعايت نمي شود، فاصله بگيرند. 
هش��دار اخير مقامات دولتي و حت��ي دبيركانون 
بانك هاي خصوصي در مورد رعاي��ت نرخ مصوب 
سود س��پرده از س��وي بانك ها از يك طرف و طرح 
تحقي��ق و تفح��ص مجلس ش��وراي اس��المي از 
بانك ه��اي خصوصي از ط��رف ديگر نش��ان از آن 
دارد كه بانك هاي خصوصي با سهم ۷۰ درصدي از 
بانكداري كشور در سال ۱۴۰۰ زير ذره بين ناظران 

قرار مي گيرند. 
   شبه پول 2500 هزار ميليارد توماني

در حالي كه ميزان ش��به پول يا همان سپرده هاي 
مدت دار بانكي ب��ه مرز۲هزارو۵۰۰ ه��زار ميليارد 
تومان رسيده است، ذخاير قانوني بانك ها نزد بانك 
مركزي به س��ختي ب��ه ۳۵۰ هزار ميلي��ارد تومان 
مي رسد. اين وضعيت را وقتي در كنار حساب سرمايه 
۱۲هزار ميلي��ارد توماني كل سيس��تم بانكي قرار 
مي دهيم،  به اين نتيجه مي رسيم كه سپرده گذاران 
بانكي بايد نهايت دقت را در وضعيت مالي بانك هايي 

كه در آنها سپرده گذاري مي كنند، انجام دهند. 
   بانك مركزي در مورد بانك ها گزارش دهي 

كند
با توجه به اينك��ه حجم نقدينگي طي س��ال هاي 
گذشته به شدت باال رفته  است و بخش زيادي از اين 
پول تحت قالب شبه پول نزد بانك ها قرار دارد، بانك 
مركزي بايد بر عمليات بانك ها و همچنين كفايت 
سرمايه آنها دقت زيادي داشته باشد، زيرا بي دقتي 
در اين حوزه مي توان��د س��پرده گذاران را به خيل 

اعتراضات سهامداري اضافه كند. 
   70 درص�د س�پرده ها ن�زد بانك ه�اي 

غير دولتي
ش��به پول يا همان س��پرده هاي مدت دار بانكي 
در آذرماه ۹۹ بي��ش از ۲هزارو۵۱۲هزار ميليارد 
تومان بوده اس��ت كه حدود ۵۰ درصد اين منابع 
نزد بانك هاي غير دولتي و مؤسس��ات اعتباري 
غير بانك��ي قرار داشته اس��ت. نكته كل س��پرده 
بانك هاي غير دولتي و مؤسس��ات اعتباري غير 
بانكي در آذر سال گذشته حدود ۲هزارو۱۸۰ هزار 
ميليارد تومان گزارش شده است كه ۱۶۲۶هزار 
ميليارد تومان آن مربوط به سپرده های مدت دار 
می باشد. اين امر نش��ان از آن دارد كه ۵۰ درصد 
ش��به پول نزد بانك ه��اي غير دولتي مي باش��د. 
نكته نگران كننده در مورد بانك هاي غير دولتي 
آن اس��ت كه حس��اب س��رمايه اي��ن بخش كه 
اس��فندماه ۹۷ با رق��م ۱۳هزار ميلي��ارد تومان 
مثبت بوده است از آن تاريخ تاكنون روند منفي را 
در پيش گرفته است به طوري كه در آذرماه سال 

گذشته حساب سرمايه اين بخش منفي ۷۸هزار 
ميليارد تومان بوده است. 

   حس�اب س�رمايه منفي 78 هزار ميليارد 
توماني بانك هاي خصوصي

به عبارت ديگر بانك هاي غير دولتي و مؤسس��ات 
اعتباري غي��ر بانكي در حال��ي ۷۰ درص��د از كل 
س��پرده هاي بانكي اعم از ديداری، سرمايه گذاری 
مدت دار، قرض الحسنه و ساير را در اختيار خود دارند 
كه حساب سرمايه آنها منفي ۷۸ هزار ميليارد تومان 
است، در حقيقت متوليان نظارت بر سيستم بانكي 
بايد به سپرده گذاران هشدار دهند كه حتماً وضعيت 

سالمت مالي بانك ها را مورد توجه قرار دهند. 
   ريسك بانكي به اطالع سپرده گذار برسد 

در همي��ن راس��تا پيش��نهاد مي ش��ود هن��گام 
س��پرده گذاري در بانك ه��ا پذي��رش ريس��ك 
سپرده گذاري در بانك به سپرده گذار اطالع داده  شود 
و از وي براي پذيرش اين ريسك امضا  بگيرند، كما 
اينكه در بازار سهام نيز سهامداران ريسك موجود در 

اين بازار را پذيرفته اند. 
    تحقيق و تفحص از بانك هاي خصوصي 

البته نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اواخر 
سال ۹۹ در خصوص داليل گرايش مجلس به تحقيق 
و تفح��ص از بانك هاي خصوصي گف��ت: عملكرد 
بانك هاي خصوصي مورد انتقاد سياستگذاران كشور 
است. احسان خاندوزي در خصوص ضرورت تحقيق 
و تفحص از بانك هاي خصوصي اظهار كرد: افزايش 
س��هم بانك هاي خصوصي في النفس��ه اتفاق بدي 
نبود، ولي همزمان بايد ت��وان نظارت بانك مركزي 

نس��بت به اين بازيگ��ران كه انگي��زه اي متفاوت با 
مديران بانك هاي دولتي دارد، افزايش مي يافت. 

وي ادامه داد: برخي از عملكرد بانك هاي خصوصي 
مورد انتقاد سياستگذاران كشور است؛ مثل مداخله 
بانك ها در ب��ازار داراي��ي كه موج��ب افزايش نرخ 
شده است و اعطاي سودهاي باالتر از نرخ مصوب كه 

موجب جابه جايي سپرده در بين بانك ها می شود. 
خاندوزي افزود: اين روند موج��ب خلق نقدينگي 
و تغيي��ر در تراز نامه بانك ها مي ش��د و براي اينكه 
ش��بهات و ايرادات مذكور پاس��خي تخصصي پيدا 
كند، جمعي از نمايندگان تقاضاي تحقيق و تفحص 

را به رأي گذاشتند.  
   بانك ها موظف به رعايت نرخ سود سپرده  

هستند
البته اخيراً وزارت اقتصاد به بانك هايي كه س��قف 
پرداخت س��ود مصوب ش��وراي اقتصاد را رعايت 
نكنند، هشدار داد بايد ماليات اضافه پرداخت سود را 
نيز بپردازند. عباس مرادپور، مدير كل امور بانكي و 
بيمه وزارت اقتصاد درباره بخشنامه اخير وزير اقتصاد 
درباره رعايت نرخ مصوب سود بانكي گفت: يكي از 
وظايف بانك مركزي تعيين نرخ سود بانكي است و 
بانك ها موظف به اجراي آن هستند. امسال با توجه 
به شعار سال، حمايت از توليد اهميت ويژه تري پيدا 
مي كند. وي افزود: در مصوبه اخير ش��وراي پول و 
اعتبار، چنانچه بانكي س��ودي بيش از نرخ مصوب 
را پرداخت كند، طبق بخشنامه اخير وزير اقتصاد، 
الزم است هم سود را به س��پرده گذار و هم ماليات 
سود اعطا شده را پرداخت كند. مرادپور درباره تأثير 
تورمي بخشنامه وزير اقتصاد گفت: چشم انداز تورمي 
كشور رو به كاهش است، اما اين اقدام هم مي تواند 

تأثير خوبي بر كاهش تورم داشته باشد. 
وي درب��اره نحوه اج��راي اين مصوبه اف��زود: همه 
سپرده ها چه قديمي و چه جديد شامل اين مصوبه 
مي شوند، البته ماليات سود اضافه بر نرخ مصوب را 

بانك بايد پرداخت كند. 
   هشدار به سپرده گذاران

محمدرضا جمش��يدي، دبير كل كانون بانك ها و 
مؤسس��ات اعتباري خصوصي، درباره اعطاي سود 
بيش��تر از نرخ مصوب از س��وي برخ��ي بانك هاي 
خصوصي گفت: هم��ه بانك هاي خصوصي موظف 
به اجراي نرخ س��ود مصوب هس��تند و در صورت 
اجرا نكردن متخلف محسوب مي ش��وند و عواقب 
اين اقدام را به زودي مش��اهده مي كنند، زيرا بانك 
مركزي اج��راي اين مصوب��ه را به خوب��ي زير نظر 
دارد. وي درب��اره جذابيت نرخ هاي باالتر ازس��ود 
مصوب در برخي از بانك ها گفت: س��پرده گذاران 
بدانند ه��ر گراني و ارزاني بي علت نيس��ت، ممكن 
اس��ت همانطور كه تجربه برخي مؤسس��ات مالي 
را داشتيم، اصل پولش��ان را هم به سختي بتوانند 
دريافت كنند؛ بنابراين در بانك هايي كه نرخ مصوب   

رعايت مي شود، سر مايه گذاري كنند.
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مبلغ و نوع تضيمن شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي يا واريز مبلغ مطابق جدول فوق به حساب جاری ۰۱۰۶۱۲۳۳۴۰۰۰۲  بانك ملی  شعبه برق خرم آباد بنام جاری شركت توزيع نيروي برق  استان لرستان
داشتن گواهينامه صالحيت سال ۱۴۰۰ از اداره كل كار و امور اجتماعی محل ثبت شركت پيمانكاری الزامی است و فقط شركت های خدماتی نظامی و انتظامی مجاز به شركت در اين مناقصه ميباشند .

حداقل سوابق كاري الزم مرتبط با موضوع مناقصه براي شركت درمناقصه دو سال شمسي ميباشد.
www.ledc. يا سايت شركت توزيع نيروی برق استان لرستان به نشانی Tender.tavanir.org.irمتقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت  اطالع رسانی معامالت توانير به نش��انی

ir همچنين پايگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir مراجعه فرمايند. بديهی است اين شركت در رد يا قبول پيش��نهادات مختار است .» ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه 
مندرج است «.  

به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده هاي كمتراز ميزان مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده 
نخواهد شد . ارائه اسناد مناقصه در پاكات الف، ب و ج بمنزله مطالعه ، تاييد و مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر تلقی خواهد شد ، ولو آنكه برگهايی از اسناد مذكور فاقد امضاء و مهر باشد.

امور پشتيبانی شركت توزيع نيروي برق استان لرستان
نوبت دوم

مناقصه عمومی
شركت توزيع نيروی برق استان لرستان
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