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بخشنامه ارزی جدید
سود فروش سهميه ارزي اشخاص را کم کرد

گزارش یک

مقاومت دستگاههای دولتی
هزار ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺁﮔﻬﻲ
در برابر مولدسازی  ۸هزار

دولت با هدايت تقاضاي سرمايهاي ارز به بازار سرمايه اوراقي طراحي كند كه هم نرخش بر پايه ارز فيزيكي باشد
و هم اينكه قابليت معامله در بازار ثانويه داشته باشد

ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ)ﻛﻴﻔﻰ( ﻓﺸﺮﺩﻩ – ﺷﻤﺎﺭﻩ 1400-29
ميليارد تومان دارايي

در بازار آزاد سود چنداني نداشتهباشد؟
عالوه بر اين ،برخي از كارشناسان به بانك مركزي
اين انتقاد را وارد ميكنند ك��ه چرا قيمت دالر در
صرافيها را برابر با قيمت بازار آزاد نميكند؟
در اين زمينه ،بانك مركزي در بخش��نامهاي كه
به ش��بكه صرافيهاي كش��ور ابالغ كردهاست،
ضمن تأكيد بر تداوم روند تخصيص ارز بهصورت
اس��كناس با مصارف خدماتي ۲۵گانه ،از شبكه
صرافيه��اي كش��ور ،خواس��ته در صورتيك��ه
متقاضيان درخواس��ت خريد ارز براي مصارفي،
بهجز مصارف تعريف ش��د ه در فهرس��ت مذكور
دارند ،به بانك مركزي اعالم كنند.
براس��اس ابالغيه بانك مرك��زي ،تخصيص ارز
در سرفصلهاي خدماتي ش��امل ارز مسافرتي،
زيارتي ،درماني ،دانشجويي و دانش آموزي ،هزينه
شركتهاي هواپيمايي ايراني ،هزينه شركتهاي
بيمه ايراني ،هزينه ش��ركت در نمايش��گاههاي
خارجي ،هزينه حقوق و مزاياي كاركنان خارجي
شاغل در ايران و رانندگان ترانزيت كما فيالسابق
و بدون تغيير در ش��رايط ف��روش ارز ادامه دارد،
ضمن اينكه ميزان ارز مس��افرتي و ارز مورد نياز
براي ش��ركت در دورههاي آموزشي و پژوهشي
نيز از ۲هزاري��ورو به ۲هزارو200ي��ورو افزايش
يافته است.
در بخش��نامه بانك مركزي ،تصريح ش��ده است
صرافان صرفاً مجاز به تخصيص ارز در سرفصلهاي
اعالمي هستند و در صورتيكه سرفصل خدماتي
موردني��از متقاضيان در س��رفصلهاي اعالمي
وجود ندارد ،بانك مرك��زي آمادگي دارد مراتب
را حس��ب اعالم كانون صرافان ،بررسي و در اين
خصوص اقدام كند.
بانك مركزي اعالم كرد كه طي ماههاي اخير ،بارها
گزارشهاي مختلف از سوءاستفاده دالالن از ارز
تخصيص يافته در سرفصل نامشخص خدماتي در
بازار با روشهايي همچون استفاده از كارتهاي
ملي اشخاص متعدد براي خريد اين ارز از شبكه
صرافيهاي مج��از و فروش در بازار غيررس��مي
منتشر شده است.
در برخي از اين موارد ،حت��ي دالالن با اتوبوس،
اقدام به انتقال افراد مختلف از ساير شهرها با هدف
استفاده از كارت ملي و دريافت ارز از آنها در ازاي
پرداخت مبالغ جزئي ،با هدف سوداگري و فروش
ارز در بازار غيررسمي به قيمتهاي باالتر كرده
بودند كه همين امر ،از علل ايجاد التهاب در بازار
ارز با هدف سوداگري و كسب سودهاي نامتعارف
در اين بازار بود.
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران طي ماههاي
اخير ،بارها به روند مطل��وب تأمین نيازهاي ارزي
متقاضيان در ب��ازار ارز ،بهصورت اس��كناس و ارز
تجاري اشاره كردهاست.
براساس اين گزارشها ،رشد قابل توجه معامالت
ارز بهصورت اس��كناس ،در بازار متش��كل ارزي و
معامالت ارز تجاري در بازار نيما ،از ابتداي س��ال
جاري تاكنون ،نسبت به س��ال گذشته به وضوح
حاك��ي از وضعيت مطلوب تأمی��ن نيازهاي ارزي
متقاضيان در كشور ،بهرغم برخي فضاسازيهاي
رواني در اين بازار است.

ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎﻥ ) ﺑﻠﻮﻙ ﺑﻨﺪﻯ(ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.

دستگاهها و وزارتخانهها در برابر مولدسازي داراييها
ﻋﻨﻮﺍﻥ
مقاومت میکنند و حاضرند حتي داراييهای آنها
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ
ﻧﺎﻡ ﻭ
وزارتخانه و سازمانشان باقي بماند ،اما
ﻧﺸﺎﻧﻲذيل
بالاستفاده
مولدسازي نشود

ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ
ﻧﻮﻉ،ﻛﻤﻴﺖ ﻭ
مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه
اقتص�ادي
كميس�يون
رئي�س
داراييه�اي شناس�ايي ش�ده دول�ت مع�ادل دو براب�ر حجم
نقدينگ�ي در اقتص�اد اس�ت ،گفت :بخش�ي از اي�ن داراييها
توس�ط دول�ت اس�تفاده ميش�ود و بقي�ه بالاس�تفاده مانده
اس�ت كه ميتوان با مولدس�ازي از اين ظرفيت اس�تفاده كرد.

ﺷﺮﺡ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺳـﻤﻨﺎﻥ-ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺧﻼﻗﻲ-ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻫﻪ
ﻓﺠﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ¬ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 4ﻭ6ﻭ 8ﺍﻳﻨﭻ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ  60 psiﻭ ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﻪ
ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ  ،ﺷﻴﺮ ﺁﻻﺕ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  1152ﻣﺘﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ¬ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻠﻰ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 200ﻭ160ﻭ 90ﺍﻳﻨﭻ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ  60 psiﻭ ﻧﺼﺐ
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ  ،ﺷﻴﺮ ﺁﻻﺕ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  640ﻣﺘﺮ
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭﺧﺮﻭﺟﻲ،ﺩﺭﻳﻦ ﺯﻳﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﻓﺸﺎﺭ  T.B.Sﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻰ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  10000ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ
ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺴﺖ ﻭ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮔﺎﺯ  ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮﺍﻗﺺ
ﺣﻤﻞ ،ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺸﺎﺭ  T.B.Sﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻰ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 10000
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺗﺴﺖ ﻫﻴﺪﺭﻭ ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ
*ﺩﺭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ

محمدرضا پورابراهيميداوراني درباره مولدسازي داراييهاي دولت
گفت :يكي از س��رفصلهاي مهم در حوزه اصالح ساختار اقتصادي
ذيل سرفصل اصالح ساختار بودجه ،مولدسازي داراييهاي دولت
است .براساس قانون ،دولت و وزارت اقتصاد و دارايي مكلفند نسبت
به احصای داراييهاي دولت اقدام كنند كه بخش��ي از اين موضوع
اجرايي و بخش ديگر آن عملياتي نشده است.
ﻛﺎﺭعنوان داراييهاي
آنچه به
بيان
تسنيم با
وگو با
ﻧﻮﻉ ﻭگفت
وي در
ﻣﺒﻠﻎ 1,408,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
اينكهﺍﺭﺟﺎﻉ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﺒﻠﻎ
دولت در اقتصاد محس��وب ميش��ود تا امروز به ص��ورت كامل
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
مشخص نشده اس��ت ،افزود :براس��اس گزارش��ات وزارت امور
ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  9ﻣﻮﺭﺥ  1400/09/03ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺳﺎﻋﺖ  12ﻣﻮﺭﺥ  1400/09/07ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺯﻣﺎﻥ ﻭ
داري كل كش��ور تا اوايل امس��ال
خزان��ه
ﻧﺤﻮﻩدارايي و
اقتص��ادي و
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ www.setadiran.ir
داراييهاي شناسايي شده دولت معادل دو برابر حجم نقدينگي
داراييها توسط دولت استفاده
ﺍﺳﻨﺎﺩاز اين
بخشي
است كه
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  12ﻣﻮﺭﺥ  1400/09/21ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ
اقتصادﻣﻜﺎﻥ
در ﺯﻣﺎﻥ ﻭ
ميش��ود و بخش ديگر بالاس��تفاده مانده اس��ت كه ميتوان با
ﺍﻧﺠﺎﻡجوان
دهشیری |
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ )ﺏ , (1ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺎﺕ )ﺍﻟﻒ ،ﺏ ،2ﺝ( ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺍﻋﻼﻡ
رضاﭘﺲ ﺍﺯ
ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ
ﮔﺸﺎﻳﺶ
ﺯﻣﺎﻥ ﻭ
استفاده كرد.
ظرفيت
ﻣﺤﻞاين
مولدسازي از
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
مولدسازي داراييهای دولت ميتواند به جبران كسري
روند شدهاست ،اين در حالي است كه مسئولين
در شرايط كنوني تقاضاي سرمايهاي در بازار ارز
اردو كش�ي مقاب�ل صرافيها ب�راي خريد ارز
ﺍﻣﻮﺭكند
كمك
بودجه
023-33453844
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ
ﺗﻠﻔﻜﺲ
ذخاي��ر ارزي را خوب ارزيابي و ب��ه مردم توصيه
تشديد شده و شرايط نيز به شكلي است كه بازار
سهميهاي اشخاص و فروش آن در بازار آزاد اين
جبران
به
تواند
ي
م
دولت
ها
ي
داراي
مولدسازي
اينكه
به
اشاره
وي با
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  www.setadiran.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
ميكنند از سرمايهگذاريهاي هيجاني خودداري
با رش��د نرخ ارز روبهرو شدهاس��ت ،در اين ميان
روزها يادآور دورههاي نوساني بازار ارز است ،اما
كشور
اقتصاد
در
نقدينگي
حجم
داد:
ادامه
كند،
كمك
بودجه
كسري
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
كنند ،اما با توجه به اينكه مسئولين بارها و بارها
خريد سهميه ارز اشخاص يكي از راههاي تأمین
هم اكنون در حالي شاهد نوساني شدن بازار ارز
در حال حاضر حدود  4هزار هزار ميليارد تومان است ،يعني تاكنون
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ1225605 :
وعده كنترل ارز را دادهاند ،اما اقدامي اساسي در
عطش تقاضاي سرمايهاي در بازار ارز است ،شايد
هستيم كه در آستانه آغاز دور جديد مذاكرات
حدود  8هزار هزار ميليارد تومان دارايي دولت شناخته شده است.
اين زمينه صورت نگرفته است ،لذا اعتماد مردم
به همين دليل اس��ت كه بازار خريد سهميه ارز
پيرامون مسائل هستهاي در كشور قرار داریم،
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه مولدسازي داراييهاي
به اين وعدهها از بين رفته اس��ت و به ناچار براي
اشخاص مدتهاست داغ است.
همچنين مجل�س اين روزها توج�ه ويژهاي به
دولت روشه��اي مختلفي مانن��د واگ��ذاري ،بهرهب��رداري در قالب
حفظ سرمايه خود اقدام به خريد طال و ارز و سكه
ﻣﺪﻝرژيم ارزي
س��يزدهم بايد
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯرس��د
ﺳﺒﺰ به نظر مي
مختلفي را
است و طرح
قيمت دالر داشته
دولت ﺳﻤﻨﺪ
ﺳﻮﺍﺭﻯ
هايﺑﺮگ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ
ﻛﻠﻴﻪ
قراردادهاي اجارهاي و مشاركت دارد ،ادامه داد :به نظر ميرسد دولت
كردهاند ،همچنين ركود بازارهاي موازي سرمايه
خاصي را در بازار پياده كند تا تقاضاي سرمايهاي
براي ثبات بازار ارز بررسي ميكند ،از جمله اين
برنامه عملياتي و اراده و عزمي براي مولدسازي داراييها نداشته است.
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ  35ﺍﻳﺮﺍﻥ  585ﺝ  28ﻭ ﺑﻪ
 1394ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
و مسكن نيز موجب انتقال سرمايه به سمت طال
ارزي كه با هدف كسب سود به بازار ارز فيزيكي ورود
طرحها ميتوان به حذف ارز 4هزارو200توماني
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در تشريح داليل
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
طريقﻭ ﺑﻪ
147H0105675
و ارز خواهد شد كه در همين رابطه بانك مركزي
محاس��بات
مالي كه
اوراق و ابزار
ميكند از
ﺷﺎﺳــﻰاعالم وزير
ﺷﻤﺎﺭﻩكرد كه طبق
اقالم اساس�ي اش�اره
عدم مولدس��ازي داراييهاي دولت توضيح داد :برخي دستگاهها و
دستوالعملي را براي صرافيها ابالغ كرده كه طي
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭمعامله در
ﺩﺭﺟﻪ و قابليت
كاغذي است
ارز
همانند
نرخش
4هزارو200توماني
ارز
ح�ذف
وزارتخانهها در برابر مولدسازي داراييها مقاومت میکنند و حاضرند
اقتص�اد ط�رح NAACJ1JE4EFﻣﻔﻘــﻮﺩ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ
همين بخشنامه صرافيها مجازند در قالب 25گانه
بازار ثانويهاي چون فرابورس دارد را كنترل كند.
ت�ا پاي�ان س�ال ج�اري منتفي ش�ده اس�ت.
حتي داراييهای آنها بالاستفاده ذيل وزارتخانه و سازمانشان باقي
ﺳﺎﻗﻂ
اقدام به فروش ارز به متقاضيها كنند.
ﺗﺒﺮﻳﺰارز داليل
به اعتقاد كارشناس��ان افزايش قيمت
ﺍﺳﺖدارد كه عدهاي در
ن
نشان از آ 
صف مقابل صرافيها
بماند ،اما مولدسازي نشود .اين نگاه بخشي و وزارتخانهاي ،يكي از
سود 4ميليوني اختالف ارز صرافي
مختلف��ي ميتوان��د داشتهباش��د .دور جدي��د
حال خريد سهميه ارزي اشخاص هستند ،در اين
داليل عدم مولدسازي داراييهاي دولت است.
و بازار آزاد
مذاكرات كه قرار است به زودي شاهد آن باشيم
بين وقتي فاصله قيمت ارز دولتي با بازار آزاد افزايش
وي با بيان اينكه يكي از داليل ناموفق بودن مولدسازي داراييهاي
قيمت دالر در صرافي ملي روز گذش��ته در حالي
در حالي پيگيري ميش��ود كه امي��د چنداني به
مييابد ،بالطبع توجيه اقتصادي خريد سهميه ارزي
دولت ،عدم تعري��ف دقي��ق از انتف��اع دس��تگاههاي مربوطه از
حول و حوش 27هزار تومان نرخگذاري شد كه نرخ
احياي برجام نيس��ت؛ چراكه از س��وي مقامات
اشخاص افزايش مييابد و پيرامون اين موضوع بازار
دستگاهها
مولدسازي داراييهايشان اس��ت ،ادامه داد :از آنجا كه
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 0040180
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -
بازار به بيش از 29هزار تومان صعود كرد ،در چنين
كشورمان تضمينهايي براي عدم تكرار تحريمها
شكل ميگيرد ،بازاري كه اين روزها داغ داغ است،
مطرح ميكنند كه از مولدسازي داراييهايشان چه نفعي ميبرند،
شرايطي اگر دارنده سهميه ارزي 2هزار دالري ارز،
از سوي كشورهاي  5 +1خواسته شده كه به نظر
البته بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به صرافیها
وزارت امور اقتصادي و داراي��ي بايد براي اين موضوع برنامهريزي
نميرسد امريكا با توجه به سوابق موجود زير بار ارزش را در بازار آزاد بفروشد ،حدود 4ميليونتومان
شروط دریافت ارز فیزیکی یارانهای را افزایش داد.
و مش��خص كند به طور مثال در برابر مولدسازي  Xمقدار دارايي
سود ميكند ،البته اغلب اشخاصي كه سهميه ارزي
آن برود ،همين موضوع ميتوان��د پالسهايي را
با این حال آنقدر در خلق نقدينگي بدون پشتوانه
چه اعتباري به دس��تگاه مربوطه برميگردد و چ��ه اعتباري وارد
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ ) ﺧﺎﻧﮕﻴﺮﺍﻥ (
افراد را خريداري ميكنند واس��طه هستند و سود
افزايش
ﺧﺎﺹ (منجر به
ﺳﻬﺎﻣﻲكه
براي ارز در كشور ارسال )كند
زيادهروي شدهاس��ت كه تقاضا براي خريد ارز نيز
خزانه ميشود.
ناش��ي از فروش سهميه اش��خاص در بازار آزاد به
قيمت ارز ميش��ود .از س��ويي ديگ��ر دليلي كه
در بازار فراهم اس��ت و اين موضوع ميتواند براي
معناي چوب حراج زدن
به
دولت
هاي
ي
داراي
مولدسازي
 -1ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ
جيب اشخاص پردهنشين ميرود.
باعث افزايش قيمت ارز شده ش��رايط اقتصادي
سياستگذار ارزي كشور يك چالش تلقي شود كما
ﻋﻤﻮﻣﻰ .نيست
هاي:دولت
دارايي
ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ
به -2ﻧﻮﻉ
از آنجا كه در پي تحريمها ،كشور راه سختي براي
كشورهاي همسايه است.طبق گزارشات موجود
اينكه هم اكنون صاحبان پول به ارز به عنوان يك
ﻧﮋﺍﺩاصالح از
بازنگري و
نيازمند
ﮔﺬﺍﺭ :اين
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪكرد:
ﻭﻧﺸﺎﻧﻲتصريح
پورابراهيمي
) (SGPCﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺑﻜﻮﻩ ،ﻧﺒﺶ ﺩﺍﻧﺸﺴﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،255ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﮋﺍﺩ– ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ
موضوعاتﮔﺎﺯ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ
 – 3ﻧﺎﻡ
درآمدهاي ارزي دارد و منابع ارزي موجود نيز بسيار
در گمركات كشور عمدهترين منبع تأمین ارز در
بازار مناسب براي س��رمايهگذاري نگاه ميكنند،
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ.اقتصادي و دارايي و تعريف برنامه راهبردي براي
وزارت امور
سوي
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ارزشمند هستند ،موجي از انتقادات به بانك مركزي
كشور صادرات به كش��ورهاي عراق و افغانستان
اين در حالي است كه سياس��تگذار ارزي به دليل
مدخل به ذينفع تبديل
ي
ذ
كه
اي
ه
گون
به
اس��ت،
مهم
اين
تحقق
 ﺗﻠﻔﻦ ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ 051- 37288016 :شكل گرفت كه چرا بايد در شرايط فعلي بازار ارز،
ميباشد كه در حال حاضر با مشكل عديدهاي در
تحريمها ب��ا محدوديتهايي در ح��وزه تهيه ارز
051-37285024داراييها،
بدانند:كه از مولدسازي
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪوزارتخانه
س��ازمانها و
شود و
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥهاﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﻧﻤﺎﺑﺮ
به كد ملي افراد ارز داده شود يا اينكه نبايد تدابيري
مواردي
هس��تيم.
مواجه
زمينه
ارزﻳﻚ اين
1,575,000,000اي
ﻣﺒﻠﻎبه تقاضاي سرمايه
تواند
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ و نم
ﺑﺮﺍﻱهرو است
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ روب
مولدسازي
ها به
سازمان
اين:روش،
برند .با
سهم مي
شوند و
منتفع
چنين)ﻻﺯﻡ
وجودﺭﻳﺎﻝ ( .
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
ﺭﻳﺎﻝ )
يﺑﻪ
ﺩﻭﻟﺘﻲ
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ
ﺍﻋﻼﻡ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎﻱ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻧﻮﻉمﻭیﻣﺒﻠﻎ
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انديشه شود تا خريد دالر با نرخ صرافي و فروش آن
باعث افزايش قيم��ت ارز و پيشبيني تداوم اين
پاسخ دهد.
ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ(.
كمكﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺫﻛﺮهاﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺑﻪ
خواهند كرد.
دارايي
 ، 1400/09/18ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ www.
ﺳﺎﻋﺖ  19ﻣﻮﺭﺥ
ﻣﻲباﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
كرم��ان وﺍﺳﻨﺎﺩ :
ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺤﻮﻩ ﻭ
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مولدس��ازي
بيانﺗﺎاينكه
مجلس
راور در
مردم
نماينده
بازار
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
2000092134000142يﺩﺭ
ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
 setadiran.irﻭ
دولت
هاي
چوب حراج زدن به داراي
معناي
دولتﺑﺎ به
داراييهاي
مولدسازيﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﻌﺪ
روشيﺷﺪﻩ:
اموال،ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ
ﺁﺧﺮﻳﻦ
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براي
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡفروش
ﺗﺤﻮﻳﻞهرچند
ﻣﻬﻠﺖكرد:
تصريح
نيست،
اونسﺑﻪ ﺫﻛﺮ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻻﺯﻡ
جواه�رﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ
اتحادي�هﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ
رئي�سﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺪﺍﺭﻙ
، 1400/10/02
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
اموالﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪاست و
ﺍﺳﻨﺎﺩفروش
موضوع
ﻣﻮﺭﺥها فراتر از
مولدسازي19دارايي
است ،اما
ﭘﺲ-ﺍﺯ« »ounceجهاني سكه مؤثر بوده است ،كه به نسبت شنبه گذش��ته  ۲۵۰هزار تومان افزايش داشته است.
ﺍﺳﺖرم)
ﺛﺒﺖ در
گف�ت:ﻭدر
فروش�ندگان طلا و
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ نایب
(واحد جِ
اونسﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭﻓﻖ
هزارﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ
۳۵۰ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﺳﺘﺎﺩ(
ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ
ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ
ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
بهﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ
مشاركت و
اجاره،
قالب
ﺍﺳﻨﺎﺩيها در
ﻛﻴﻔﻲداراي
ظرفيت
اس��تفاده از
جهاني به هزار و  ۷۹۲دالر رسيده كه به نسبت همچنين قيمت س��كه طرح جديد نيز به  ۱۲ميليون و  ۶۸۰هزار
ﺍﻧﺠﺎﻡقيمت
گفت:
ميلي�ون و
قدي�م ۱۲
ط�رح
س�كه
قيمت
حاضر
اهرميﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦحال
ﺷﺪ.
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺩﺭﺍﺳﻨﺎﺩ
كردنﺷﺪﻩ
ﺍﻋﻼﻡ
بازميگردد .رئيس كميس��يون اقتص��ادي مجلس با بيان
تومان اس�ت كه نس�بت به ش�نبه گذش�ته  ۲۵۰ه�زار تومان هفته گذشته حدودا ً  ۵۴دالر كاهش قيمت داشته است .نایبرئيس تومان رسیده كه به نسبت شنبه گذشته  ۲۲۰هزار تومان افزايش
)ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻓﻨﻰ( ،ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮﺭﺥ  ، 1400/11/20ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
ﻓﻨﻰ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﺍﺯ
ﭘﺲ
:
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ
ﮔﺸﺎﻳﺶ
ﺯﻣﺎﻥ
ﻭ
ﻣﺤﻞ
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اينكه عدم انتفاع دولت از عدم مولدسازي دارايي به حدي است كه
افزايش داش�ته اس�ت .همچني�ن قيمت س�كه ط�رح جديد اتحاديه فروشندگان طال و جواهر گفت :قيمت طال و سكه در هفته قيمت داشته است .نایبرئيس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر
ﻣﺸﻬﺪ )ﺩﻓﺘﺮ ﺁﺑﻜﻮﻩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺑﻜﻮﻩ ،ﻧﺒﺶ ﺁﺑﻜﻮﻩ ) 7ﺩﺍﻧﺸﺴﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ( ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،255ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
هزينه فرصت به همراه دارد ،عدم شناسايي هزينههاي فرصت در
نيز  ۱۲ميلي�ون و  ۶۸۰هزار تومان اس�ت كه به نس�بت ش�نبه گذش��ته تحت تأثير نوس��انات قيمت ارز بود و اين نوسانات باعث بيان كرد :قيمت نيمس��كه  ۶ميليون و  ۵۲۰هزار تومان است كه
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ )ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ( ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ساير
اقتصاد كشور را يكي از مشكالت برشمرد و اضافه كرد :هرچند
گذش�ته  ۲۲۰ه�زار توم�ان افزاي�ش قيم�ت داش�ته اس�ت .شد در طول هفته ،قيمتها سير صعودي داشته باشد و به نسبت نسبت به شنبه گذشته  ۱۲۰هزار تومان افزايش داشته و ربع سكه
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻬﻢ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ
هزينه
هزينهها در اقتصاد كشور شناسايي ميشود ،اما عدم نفعها و
افزايش قيمت را شاهد باش��یم .وي افزود :در حال نیز  ۳ميليون و  ۷۵۰هزار تومان اس��ت كه به نسبت شنبه گذشته
گذش��ته
شنبه
هفته
قيمت
روند
درباره
ميزان،
با
وگو
ت
گف
در
آراي
ي
كشت
محمد
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ( ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
شود.
محاسبه نمي
فرصت
ﻧﮋﺍﺩقديم ۱۲ميليون و  ۳۵۰هزار تومان است حدود ۷۰هزار تومان كاهش قيمت داشته است.
طرح
سكه
قيمت
حاضر
كه
عواملي
و
سكه
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شنبه
روز
به
نسبت
طال
گذشته
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ
1228507
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ

ﺧﺮﻳﺪ  7000ﻋﺪﺩ ﺁﺟﺮ ﻧﺴﻮﺯ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ
ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﮔﺮﺩ ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ((

تقاضاي خريد سكه و طال كاهش يافت

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ

نوبت دوم

"ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ،ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ "31
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 002-084-1400-010
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ،ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ  31ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 002-084-1400-010ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ،ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﻋﻮﺩﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ www.setadiran.ir
ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  289,156,918,648ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  9,683,138,373ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ  12ﻣﺎﻩ ﺷﻤﺴﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ:
 -1ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎﺩﺭﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 -2ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻣﻮﺭﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ
 -3ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ  1398ﻳﺎ 1399
*ﺗﺒﺼﺮﻩ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺟﺎﻡ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ntsw.
 irﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻥﻫﺎ
ﻫﻤﻪ ﺁﮔﻬﻲﻫﺎﻱ ﺳﺘﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ  www.nioc.irﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

گواهي بهداشت گياهي نخلهاي ارسالي
به قطر دستكاري شده است

معاون قرنطينه و بهداشت گياهي سازمان حفظ نباتات كشور در
واكنش به برگشت  445نخل ارسالي به قطر گفت :طبق بررسيهاي
ص�ورت گرفته ،متوج�ه ش�ديم در گواهي بهداش�ت گياهي اين
نخلها دس�ت برده شده و اس�ناد نخلها دس�تكاري شده است.

مهدي قائميان در يك نشست خبري در خصوص «بازگشت محموله
نخل از كشور قطر» اظهار داشت :گواهي بهداشت گياهي ،گواهيای
است كه كشورها براي محمولههاي كشاورزي صادر ميكنند و براساس
آن ضمانت ميكنند همراه اين محموله كشاورزي ،آفت قرنطينهاي كه
براي كشور مقصد است ،جابهجا نميشود .قائميان تأكيد كرد :اگر قرار
باشد محموله كشاورزي جابهجا شود ،سازمان حفظ نباتات كشور مبدأ
از كشور مقصد بايد شرايط ورود محموله را جويا شود و اصليترين معيار
نيز ليست آفات قرنطينهاي هر كشور است و اگر قرار باشد محمولهاي
وارد كشور ش��ود ،ما ليس��ت آفات خود را در كنار ليست آفات كشور
مبدأ قرار ميدهيم .وي در ادامه گفت :اصليترين مدرك براي تبادل
محصوالت كشاورزي گواهي بهداشت گياهي است و اولين اولويت در
جابهجاييها ،داشتن گواهي بهداشت گياهي است .اگر محموله فاقد
گواهي بهداشت گياهي باشد ،آن را برميگردانند.
وي تأكيد كرد :اخيرا ًبا اين مطلب مواجه شديم كه تعدادي از محصوالت
كشاورزي ايران ارسال شده به كشور قطر كه شامل نخل بوده به كشور
عودت داده شده است .طبق بررسيهاي صورت گرفته متوجه شديم
در گواهي بهداشت گياهي اين نخلها دست برده شده است و گواهي
بهداشت صادر شده يا مربوط به محصول نخل نبوده يا در مورد بعضي از
اطالعات داخل گواهي بهداشت تغييراتي اعمال شده و گواهي بهداشت
اين نخلها تقلبي بوده است .معاون قرنطينه و بهداشت گياهي سازمان
حفظ نبابات كشور افزود :گواهي بهداشتي كه سازمان جهاد كشاورزي
صادر كرده با گواهي بهداش��تي كه قطر به ما تحويل داده فرق دارد و
كسي در اين گواهي تغييراتي ايجاد كرده است .بنابراين تقلب صورت
گرفته اس��ت و اطالعات گواهي بهداش��تي كه قطر به ما ارائه كرده با
گواهي بهداشت ما فرق دارد.
قائميان بيان كرد :مس��بب اين تقلب را توسط بخش حقوقي پيگيري
ميكنيم ،زيرا برخي از گواهيهای بهداش��ت صادر شده كه برگشت
خورده است مربوط به نخل نبوده ،بلكه مربوط به ساير محصوالت بوده،
ولي نخل را در گواهي جعل شده قرار دادهاند.
وي در ادامه گفت :همه اطالعات گواهي بهداشتي كه صادر ميكنيم
داخل سيستمي است كه تمام س��ازمانهاي حفظ نباتات كشورها به
آن دسترسي دارند و زماني كه هر كشوري گواهي بهداشت را دريافت
ميكند ،ميتواند در س��امانه چك كند که قطر ني��ز به همين صورت
متوجه جعل گواهي بهداشت شده اس��ت .معاون قرنطينه و بهداشت
گياهي سازمان حفظ نبابات كشور خاطرنشان كرد :تمام اطالعات را
از طريق واحد حقوقي در اختيار مراجع ميگذاريم تا پيگيري شود .در
این بین دو مسئله مطرح است؛ اول اينكه كشور قطر محموله نخل را
برگردانده و مسئله ديگر اعاده حيثيت كشور ماست و گواهي بهداشت
گياهي نیز يك سند دولتي است .كسي كه در اين گواهي بهداشت دست
برده است بايد مشخص ش��ود .نخلهايي كه در مرز خروجي برگشت
خورده ،حدودا ً  ۴۴۵نخل بوده و مشكل اصلي اين است كه فاقد اسناد
هستند و اسناد آنها دستكاري شده است.
هيچ محموله سيب زميني از ازبكستان مرجوع نشده است
معاون قرنطينه سازمان حفظ نباتات كشور درباره مرجوع شدن  ۳هزار
و ۵۰۰تن محموله سيبزميني از ازبكستان به ايران به دليل آلودگي نيز
گفت :تاكنون هيچ محموله سيبزميني از ازبكستان به ايران برگشت
داده نشده است .طي دو ماه گذش��ته حفظ نباتات مقامات ازبكستان
درخواست وبيناري با رئيس سازمان حفظ نباتات ايران داشتند كه در
ن
آن جلسه طرف ازبكستاني از ورود مقداري از سيبزميني آلوده به اي 
كشور ابراز نگراني كرده بود .قائميان تصريح كرد :پس از آن بهطور روزانه
با طرف ازبكستاني مكاتباتي داشتهايم ،به طوري كه چند هفته پيش نيز
هيئتي از ازبكستان وارد ايران شد كه درخواست تغيير شرايط واردات
سيبزميني از ايران را داشتند .البته تغيير شرايط واردات محصوالت
گياه��ي روال معمولي بين كشورهاس��ت .طرف ازبك از ما خواس��ت
محمولههاي وارد شده ،عاري از خاك و آفات گياهي باشند.
وي افزود :البته كشور ازبكستان هم احتمال داده است كه اين آلودگي
مربوط به س��يبزمينيهايي باشد كه از پاكس��تان يا افغانستان به نام
سيبزميني ايران صادر ميشوند .معاون قرنطينه سازمان حفظ نباتات
كشور گفت :در طول سالها نشان داده شده كه جابهجايي محصوالت
كشاورزي بدون پايش و بازديد از نظر قرنطينهاي ميتواند بسيار خطرناك
باشد .وي اظهار داشت :آفت قرنطينهاي به آفاتي اطالق ميشود كه در
كشور مبدأ وجود دارد و در كشور مقصد وجود ندارد .بنابراين انتقال اين
آفات قرنطينهاي از كشور مبدأ به كشور مقصد ميتواند خطرات زيادي
براي كشاورزي كشور مقصد داشته باشد.
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