
88498433سرويس  اقتصادي4

دو ش��نبه 27  اس��فند 1397 | 11 رج��ب 1440 || روزنامه جوان |  شماره  5617

كارشناس�ان اقتصادي، ايران را ب�ا بيش از يك 
ميليون و300 هزار ش�ركت ثبت ش�ده، دنياي 
شركت ها معرفي مي كنند، با اين حال در كمال 
تعجب تعداد شركت هاي موجود در بازار سرمايه 
تنها   حدود 600 شركت بيشتر نيست، اين مقوله 
نش�ان مي دهد كه ش�ركت ها به عنوان يكي از 
مهم ترين عوام�ل و بازيگران اقتص�اد ايران از 
ش�فافيت، نظارت عمومي، انتشار گزارش هاي 
مستمر فعاليت و حسابرس�ي و بازخواست در 
رابطه با عملكردش�ان به نوعي فراري هستند. 
به گ��زارش »جوان«، ايران با بي��ش از 80 ميليون 
جمعيت، تقريباً به ازاي هر 60 نفر يك شركت و به 
ازاي هر 3هزار و 500 نفر يك شعبه بانكي دارد، اين 
در حالي اس��ت كه تعداد شركت هاي ثبتي تا سال 
93 بيش از يك ميليون و 300 ه��زار عدد و تعداد 
ش��عبه ها بيش از 40بانك موجود در كشور حدود 
24هزار شعبه بود ه اس��ت، با توجه به اين حجم از 
شركت و شعبه هاي بانكي در اقتصاد ايران در كمال 
تعجب بايد گفت تعداد شركت هاي موجود در بازار 
سرمايه حدود 600 تا 700 شركت است، همين آمار 
و ارقام نشان مي دهد كه شركت ها براي تأمين مالي 
به جاي چسبندگي به بازار سرمايه به بخش بانك 
چسبندگي دارند، از اين رو اين پرسش مطرح است 
كه بانك ها در اقتصاد ايران مولد شركت ها هستند 
يا بالعكس. كارشناس��ان اقتص��ادي يكي از داليل 
شكل گيري طوفان معوقات در نظام بانكي ايران را 

شركت ها معرفي مي كنند، اين در حالي است كه به 
گفته مقامات اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات 
غير تجارتي ايران با يك ميليون و 300 هزار شركت 
ثبتي، ركورددار ثبت شركت ها در ميان كشورهاي 
آسيايي است كه نيمي از اين شركت هاي ثبت شده 
مربوط به شهر تهران است، در همين راستا عموم 
سپرده هاي بانكي و همچنين تسهيالت بانكي طبق 
گزارش هاي ش��بكه بانكي مربوط به ش��هر تهران 
مي باشد. با توضيح فوق مش��خص مي شود كه هر 
يك از بيش از 40 بانك كشور در حوزه خدمات دهي 
با تعدادي از شركت هاي ثبتي در ايران قرابت دارد 
و ضمن نگهداري حس��اب هاي آنها خدمات ارزي 
–ريالي، ضمانتنامه –حواله –اعتبار و تسهيالت و... 
در اختيار آنها قرار مي دهد، در همين راستا مي توان 
اينگونه برداشت كرد كه عمده مطالبات معوق نظام 
بانكي ايران نيز مربوط به تسهيالتي است كه بانك ها 
با جم��ع آوري منابع از مردم در اختيار ش��ركت ها 

قرار داده اند. 
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، اگر تاريخ شفاهي 
بانكداري غير دولتي در ايران را دنبال كنيم، مشخص 
مي شود كه گاهي بانك ها مولود شركت هاي موجود 
در ايران مي باش��ند و س��رمايه اوليه اي��ن بانك ها 
مستقيم يا غير مستقيم از شركت هاي حوزه صنايع 
و معادن و تجارت و بازرگاني تأمين شده است، حال 
از آنجايي كه نظام بانك��ي در ايران دچار انحرافاتي 
شده اس��ت كه چرخه تأمي��ن مالي م��ردم در اين 

ساختار نه تنها تضعيف ش��ده، بلكه گاهي به دليل 
پرداخت هاي سودهاي موهوم، عدم كفايت سرمايه 
الزم و كاهش ارزش پول ملي در برابر س��اير ارزها 
و كاالها در عمل چالش هاي اجتماع��ي را نيز زير 
پوست بانك ها پديد آورده است، زيرا به دليل عدم 
كفايت سرمايه الزم در حقيقت عموم منابع بانكي 

متعلق به سپرده گذاران بوده است. 
كارشناس��ان اقتصادي يكي از دالي��ل بانك محور 
 بودن نظام تأمين مالي در اقتصاد ايران و چسبندگي 
ش��ركت ها و صاحبان ش��ركت ها به نظام بانكي را 
سهل الوصول بودن دستيابي به منابع بانكي مي دانند 
و گاهي در همين راستا شركت ها يا اشخاص حقيقي 
قوانين موجود در رابطه با اخذ تسهيالت بانكي را به 
سادگي دور مي زنند و اينجا است كه گاهي اخباري 
از حوزه مديريتي بانكي درز مي كند كه فالن بدهكار 
بزرگ بانكي در تعيين ع��زل و نصب هاي مديران 
بانكي يا گاهي فرات��ر از اين مقوله مديران س��اير 

بخش ها نقش آفريني مي كند. 
از اين رو مدي��ران كالن اقتصاد اي��ران بايد به اين 
پرسش پاس��خ دهند كه چرا از يك ميليون و 300 
هزار شركت ثبتي در اقتصاد ايران تنها چيزي حدود 
600 شركت در بازار س��رمايه حضور دارند و تن به 
قوانين و مقررات بازار س��رمايه ، شفافيت و رعايت 
دستورالعمل هاي حسابرسي و سازمان بورس اوراق 
بهادار داده اند و در عين حال ريش��ه ش��كل گيري 
معوق��ات بانكي و همچنين دارايي هاي س��مي در 

صورت هاي مالي بانك ها چيست و معوقات بانكي 
دقيقاً در چه رقم واقعي قرار دارد ؟! 

در همين راستا بد نيست به اين مورد توجه داشته 
باشيم كه بودجه ش��ركت هاي دولتي هر ساله به 
طور تقريبي 60 تا 70 درصد بودجه كل كش��ور 
را در ب��ر مي گيرد و ب��ه طور نمون��ه آخرين ارقام 
اين بخ��ش از بودجه حدود 1200ه��زار ميليارد 
تومان اس��ت، همين حجم بودجه نشان مي دهد 
بخش زيادي از شركت ها در اقتصاد ايران متعلق 
به دول��ت اس��ت، اما بودجه دولت همه داس��تان 
اقتصاد ايران نيست، زيرا تقريباً صادرات غير نفتي 
كش��ور نيز حدود 30 تا 40 ميليارد دالر است كه 
پيرامون شركت هاي صادرات محور حوزه معادن، 
پتروشيمي و كشاورزي نيز شركت هاي خصوصي 
زيادي وجود دارد و معادل 40ميليارد دالر واردات 

در سال نيز وجود دارد. 
   آماري تكان دهنده از حسابرسي

 شركت هاي ايراني
رئيس سازمان حسابرسي پيش��ين آماري جالب 
و تكان دهنده از وضعيت حسابرس��ي شركت هاي 
ايراني ارائه كرد كه ش��ايد براي اولي��ن بار مطرح 
شده باشد كه نش��ان از عمق واقعيت هاي اقتصاد 
زير زميني كش��ور يا بي توجهي ب��ه مقوله رعايت 
انضباط مالي، حسابداري، حسابرسي، شفافيت و 
گزارش دهي و گزارش گري دارد. اكبر سهيلي پور 
در تاري��خ 1394/6/15 با بيان اينك��ه 450 هزار 
شركت اظهارنامه مالياتي ارائه كرده اند، ادامه داد: 
با توج��ه به اين آم��ار 450 هزار ش��ركت فعال در 
ايران حضور دارند كه 90 درصد اين شركت ها بايد 
حسابرسي ش��وند، اما فقط 27 هزار شركت يعني 
6 درصد حسابرسي مي ش��وند. اين مقام مسئول 
افزود: اگر فروش يا دارايي اين 450 هزار ش��ركت 
دو يا 2/3 ميليارد تومان باش��د ملزم به حسابرسي 
هستند. بنابراين بانك ها و دس��تگاه هاي مختلف 
نبايد گزارشات اين شركت ها را بپذيرند يا تسهيالت 
پرداخت كنند. وي همچنين در گذشته از تهديد 
حسابرسان در شركت هاي دولتي خبر داده بود و از 
تعلل در تحكيم استقالل و جايگاه جامعه حسابرسان 
انتقاد كرده بود، به گفته وي پيش نويس گزارش از 
سوي حسابرس ارائه مي شود و سپس به وي گفته 
مي ش��ود كه برو به اميد خدا. در بخش دولتي نيز 
وقتي سود موهوم را حسابرس شناسايي مي كند، 

در نهايت حسابرس را تهديد مي كنند. 
در پاي��ان بايد توجه داش��ت كه اقتص��اد ايران به 
شدت زير دست و پاي شركت هاي غير شفاف قرار 
گرفته است و جاي دارد يا شركت ها به بازار سرمايه 
هدايت شوند يا اينكه به جديت روي مقوله لغو امتياز 
فعاليت شركت هايي كه از شفافيت دوري مي كنند 
جدي فكر كرد به ويژه اينكه هم اكنون بسياري از 
شركت ها به جاي فعاليت اقتصادي گاهي پا را فراتر 
گذاشته اند و در س��اير بخش ها همچون سياست 

مداخله هاي عجيب و غريب دارند.

شركت هاي ايراني از بازار سرمايه شفاف فراري هستند!
فقط حدود 600 شركت از يك ميليون و 300 هزار شركت در بازار سرمايه حضور دارند
شركت ها ترجيح مي دهند نياز مالي شان را به جاي بازار سرمايه از بانك برطرف كنند

يك نماينده مجلس: 
 كاالهاي اساسي 

درست به دست مردم نمي رسد
نماينده مردم اهر و هريس در مجلس ش�وراي اسالمي در تذكري 
به رئيس جمهور با انتقاد از روش توزيع كاالهاي اساسي بيان كرد: 
انصافًا با اي�ن وضعيت كاالهاي اساس�ي كه ب�ا دالر 4۲00 توماني 
خريداري و وارد كشور مي شود، درست به دست مردم نمي رسد. 
به گزارش »ايس��نا«، بيت اهلل  عبداللهي در تذكر شفاهي جلسه علني 
ديروز مجلس در تذكري به روحاني گفت:م��ردم مرتب به ما مراجعه 
مي كنند و خواهان اجراي سياس��ت هاي درست براي مبارزه جدي با 
گراني و همچنين سياس��ت هاي صحيح براي توزيع كاالهاي اساسي 
هستند. انصافاً با اين وضعيت كاالهاي اساسي كه با دالر 4200 توماني 
خريداري و وارد كش��ور مي ش��ود، درست به دس��ت مردم نمي رسد، 
ان شاءاهلل در سال جديد شما و دولت شما بتوانيد برنامه مردم پسند اجرا 
كنيد. از رئيس جمهور مي خواهم از وزرا و سازمان برنامه و بودجه سؤال 
كند كه چرا در استان و شهرستان هاي ما پروژه اي افتتاح نمي شود؟آيا 

اين مردم حقي از بودجه كشور ندارند؟
وي در تذكري به وزير اقتصاد اظهار كرد: به دليل اضافه مالياتي كه در 
سال هاي گذشته از استان آذربايجان شرقي و شهرستان اهر و هريس 
گرفته شده نسبت به كاهش ماليات شهرستان ها و استان آذربايجان 
شرقي اقدام جدي و جبران گذشته شود تا بخشي از نارضايتي مردم 
مرتفع گ��ردد. عبداللهي در تذكري ب��ه وزير كار عن��وان كرد: آقاي 
شريعتمداري بخشي از مردم كش��ور ما نه تحت پوشش كميته امداد 
هستند و نه تحت پوشش بهزيستي و نه حقوق بگير هستند؛ اينها بسته 
حمايتي نمي گيرند. آنه��ا مي گويند ما حق��وق نمي گيريم و ديگران 
مي گويند حقوق ما كمتر از 500 هزار تومان است، دولت بايد به اين 

افراد كمك كند. 
.............................................................................................................................

 يك چهارم مرغداري ها 
سال ۹۷ تعطيل بوده اند

مركز آمار اي�ران اعالم ك�رد: فعاليت پ�رورش مرغ گوش�تي در 
س�ال ١3٩٧، از تعداد۲0ه�زار و ٥۲0 مرغداري،١٥ه�زار و  3۲۲ 
مرغداري فعال و٥ه�زار و ١٩٨ مرغ�داري غير فعال بوده اس�ت. 
به گزارش مركز آمار ايران، بر اساس اينفوگرافيك فعاليت پرورش مرغ 
تخمگذار در س��ال1397، از تعداد هزار و 746 مرغداري،هزار و 352 
مرغداري فعال و 394 مرغداري غير فعال بوده است. مقدار توليد تخم 
مرغ خوراكي در سال 1396 بالغ بر 674 هزار تن و تعداد شاغالن مرد 
در اين فعاليت در همين سال،10هزار و 885 نفر و تعداد شاغالن زن، 

531 نفر بوده است.

 تداوم گرانفروشي بليت هواپيما  مهران ابراهيميان 
به  رغم تأكيد وزير راه

وزي�ر راه و شهرس�ازي تأكي�د ك�رده كه هي�چ ايرالين�ي اجازه 
ف�روش بلي�ت بيش�تر از نرخ ه�اي اعالم ش�ده را ندارد، ام�ا 
گرانفروش�ي بلي�ت از س�وي آن�ان همچن�ان ادام�ه دارد!

به گزارش »تسنيم«، محمد اسالمي در يك برنامه تلويزيوني با اشاره 
به صدور مجوز 15 درصدي افزايش پروازهاي داخلي و خارجي در ايام 
نوروز 98 اظهار كرد: نبود س��امانه فروش بليت و نداشتن نقدينگي از 
مهم ترين علت هاي فروش چارتري بليت هواپيماس��ت و شركت هاي 
هواپيمايي تا اول بهمن فرصت داشتند تا سامانه هاي فروششان را ايجاد 
كنند. وي با بيان اينكه بر اساس دستور بانك مركزي، بانك هاي عامل 
وظيفه تأمين نقدينگي شركت هاي هواپيمايي براي سرمايه در گردش 
اين شركت ها را به عهده دارند، افزود: سقف قيمت هاي مجاز براي بليت 
پروازها مشخص و به شركت هاي هواپيمايي اعالم شده و هيچ شركتي 

اجازه فروش بليت بيشتر از نرخ اعالم شده را ندارد. 
وزير راه و شهرسازي اين را هم گفته كه بر اساس دستورالعمل حقوق 
مس��افر برخورد مناسب با ش��ركت هاي هواپيمايي كه تأخير در پرواز 

داشته باشند، صورت مي گيرد. 
چندي پيش جدول دامنه نرخ بليت پروازهاي داخلي از سوي سازمان 
هواپيمايي كشوري و انجمن شركت هاي هواپيمايي منتشر شد كه در 
آن كف و سقف قيمت ها اعالم شده است. در اين جدول نرخ بليت 16 
ايرالين هما، ماهان، پويا اير، وارش، آتا، آسمان، ايرتور، تابان، زاگرس، 
ساها، س��پهران، قش��م اير، كاس��پين، كارون، كيش اير و معراج درج 
شده اس��ت. بر اس��اس اين جدول و تأكيد وزير راه و شهرسازي بليت 
پروازهاي داخلي از سوي ايرالين ها فروخته شود، اما اينگونه نيست؛ به 
عنوان مثال س��قف قيمت بليت پرواز تهران- كيش هواپيمايي ايرتور 
مطابق جدول اشاره شده نبايد بيشتر از 950 هزار تومان باشد، اين در 
حالي است كه اين ايرالين هم اكنون اين بليت را به قيمت يك ميليون 
و 60 هزار تومان به فروش مي رساند. در نمونه اي ديگر قيمت بليت درج 
شده مسير هوايي مشهد- كيش براي سپهران 890 هزار تومان است 
كه هم اكن��ون بليت اين پرواز 910 هزار فروخته مي ش��ود. همچنين 
قيمت بليت شركت هواپيمايي كيش براي مسير تهران- كيش حداكثر 
بايد 400 هزار تومان باشد، اما هم اكنون اين ايرالين بليت اين مسير 

پروازي را به قيمت 720 هزار تومان به فروش مي رساند. 
..................................................................................

در بهمن ماه
 نانوايي ها بيشترين شكايات مردمي را 

به خود اختصاص دادند
مع�اون س�ازمان حماي�ت مصرف كنن�دگان و توليدكنن�دگان 
گف�ت: در بهم�ن م�اه س�ال ج�اري، جمع�ًا ١٩ ه�زار و ٩٨0 
صنف�ي  تخلف�ات  خص�وص  در  مردم�ي  ش�كايت  فق�ره 
شده اس�ت.  اع�الم   ١۲4 تلف�ن  طري�ق  از  غير صنف�ي  و 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ش��هرام ميراخورلو، معاون 
بازرسي و رس��يدگي به تخلفات س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان ضمن تشريح سياس��ت هاي اين سازمان براي تقويت 
سامانه 124 اظهار داش��ت: موفق بودن در برخورد با تخلفات صنفي 
و كنترل و رصد هر چه بهتر بازار، مرهون ارتباط مس��تمر مردم با اين 
سامانه است و مردمي سازي نظارت را اصلي مهم براي موفقيت سازمان 

دانست. 
وي با اش��اره به آخرين آمار و نظرسنجي انجام شده در بهمن ماه سال 
جاري نسبت به شكايات و عملكرد سازمان حمايت در ماه گذشته گفت: 
در بهمن ماه سال جاري، جمعاً 19 هزار و 980 فقره شكايت مردمي در 
خصوص تخلفات صنفي و غير صنفي از طريق تلفن 124 ستاد خبري 
استان ها در بخش كاال و خدمات دريافت و مورد رسيدگي قرار گرفته 
كه از اين تعداد 65 درصد شكايت مورد رسيدگي قرار گرفته و 35 درصد 

باقيمانده نياز به كار كارشناسي يا استعالم از مراجع ذيربط است. 
ميراخورلو با بيان اينكه از مجموع شكايات واصل شده در مدت مذكور، 
85 درصد در بخش كاال و15 درصد در بخش خدمات بوده است، تصريح 
كرد: نان و ميوه و س��بزيجات و همچنين رس��توران هاي غذاخوري و 
تعميرگاه هاي خودروهاي سبك به ترتيب بيشترين سهم شكايات را بر 
اساس نوع خدمات به خود اختصاص داده اند. و نيز گرانفروشي و تقلب 

در صدر عناوين تخلف گزارش هاي دريافتي قرار گرفته است.

 سال ۹8 زمان مسئوليت پذيري 
و شفافيت دولتمردان باشد 

ميان دو طي��ف غالب فك��ري در ح��وزه اقتصاد و در فض��اي مجازي 
اين روزها بي��ش از هر بحثي موضوع اقتص��ادي توزيع ارزهاي 4200 
توماني مطرح است. هر كسي به فراخور نوع نگاهش به اقتصاد و احياناً 
ارتباطش با بدنه دولت و آنهايي كه دستشان به ارزهاي 4200 توماني 

رسيده، موضع متفاوتي دارند. 
در طيف حامي اقتصاد بازار آزاد علت بالي گوش��ت 120 هزار توماني 
با ارز 4200 توماني را دخالت دولت در ب��ازار و ايجاد رانت مي دانند و 
معتقدند تا زماني كه دولت در بازار دخالت كند رانت ها رشد پيدا مي كند 

و مردم بي بهره از تعادل قيمت ها هستند. 
 در طيف مقابل دولت و مخالف اقتصاد بازار آزاد) نئوكالسيك موسوم 
به اقتصاد ليبرالي ( نيز موضوع ارزهاي 4200 توماني و سود هاي چند 
برابري وارد كنن��دگان را قله و هدف غايي اقتص��اد ليبرالي مي دانند و 
معتقدند كه اين وضعيت اقتصاد حاصل تصميم گيري ها و اجرای تفكر 

چند ده ساله مسئوالن حامي اقتصاد بازار آزاد است. 
با اين حال هر دو طيف كه معموالً از موضع باال صحبت كرده و سعي در 
محكوم كردن طرف هاي مقابل دارند و يكديگر را به بي سوادي و حتي 
نفهمي متهم مي كنند، نقاط مشتركي هم وجود دارد و آن ناكارآمدي 
توزيع ارزهاي 4200 توماني با اين شيوه و وجود فساد و زياده خواهي در 

اين شرايط و مذمت كردن آن است. 
هر دو طيف اين جريانات فكري بخشي از واقعيت را بيان مي كنند، اما 
حقيقت اقتصاد ايران را به عنوان يك كل ناديده گرفته و س��عي دارند 
تا با بخشي نگري نسخه خود را به تصميم سازان و دولتمردان تحميل 
كنند. حقيقت اين اس��ت كه اقتصاد ايران نه اقتص��اد متكي بر توليد 
و حاكميت پر قدرت بازار بر مبادالت اس��ت و نه اقتص��ادي دولتي با 
تصميم گيري متمركز كه با دخالت به موقع و نظارت صحيح و علمي 
دولت در آن مانع شكست بازار شد، بلكه دولت اكنون به عنوان يكي از 
پر خرج ترين بخش هاي كشور خود بيش از آنكه به دنبال رفع مشكالت 
اقتصاد باشد در گير حل مسائل خود و تأمين بودجه هاي خود در رقابت 

با ساير بخش ها است. 
 در اين ميان دولتمردان نيز با استفاده از همين فضاي مباحثه دو طرفه 
به دنبال پنهان سازي مس��ئوليت خود در به هدف نخوردن يارانه هاي 
س��نگين تخصيصي و انحراف يارانه ها به جيب دالالن و ويژه خواران و 

خالصه كوچك شدن سبد هزينه مردم هستند. 
به نظر مي رسد هر دو طيف موجود فارغ از نقدهايي كه به بخشي نگري 
آنها وارد اس��ت بايد در نظر داش��ته باش��ند كه مقابله با اصل فساد از 
گذر گاه مهم شفافيت در همه بخش هاي اقتصادي ) به استثناي موارد 
امنيتي و ارائه داده به دش��منان ( مي گذرد. به عالوه اين شفافيت بايد 
توأم با مسئوليت پذيري مس��ئوالن باشد وگرنه در فضاي شفاف بدون 
مسئوليت پذيري نه فقط در ايران بلكه در هر كشور ديگر نيز به دزدي 
و رانت خواري شفاف منتهي خواهد شد و همه مردم از وجود سالطين 
بزرگ وارد كننده اع��م از موز و نهاده هاي دامي، روغن، گوس��فند و. . . 

خبر دارند. 
به عنوان مثال در س��ال جاري بي��ش از 13 ميلي��ارد دالر به واردات 
كاالهاي اساسي اختصاص يافت و اگر مي خواهيم مانع از ايجاد فساد 
و ويژه خواري مجدد بش��ويم بايد بيش از همه سرنوش��ت منابع ارزي 
تخصيص يافته را رهگيري و بهره مندان از اين ارزها را معرفي و از آنان 
بازخواست كنيم. بديهي است كه در اين بازخواست حتماً بايد رد نحوه 
تخصيص ارزها از سوي دستگاه ها و مقامات مسئول را نيز گرفت، وگرنه 
س��كوت هاي معنادار دولت و انداختن تقصير دليل گراني ها بر»حاكم 
نبودن دست آدام اسميت« در بازارمبادالت كاالها نه تنها درد مردم را 
التيام نمي بخشد بلكه تأييد كننده و ارائه دهنده مجوز به دالالن متصل 

به بدنه قدرت براي افزايش بيشتر قيمت ها خواهد بود! 
بنابراي��ن بايد در س��ال 98 ش��فافيت اطالعات و مس��ئوليت پذيري 
دولتمردان را مطالبه كرد و حاميان طي��ف بازار آزاد كه معتقد به اين 
نظام هس��تند نيز بايد درباره اين سؤاالت بيش��تر تأمل كنند كه آيا 
اساساً سپردن همه امور در كشوري غير از ايران )اما با شرايط مشابهي 
كه سهم دولت در اقتصاد بس��يار باال اس��ت و با اعمال سنگين ترين 
تحريم هاي تاريخ جهان رو به رو است، ولي تحريم ها هميشگي نخواهد 
بود ( به دست نامرئي آدام اسميت درست و صحيح است ؟ آيا مردم توان 
و ظرفيت و تحمل آزاد سازي و قيمت ها و سپردن آن به دست بازار را 

به خصوص در كاالهاي اساسي دارد ؟

ول
ت  ا
نوب آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 

شماره 37- 97/1
به شماره ثبت سامانه تدارکات دولت«ستاد»: 2097001224000040

شرکت برق منطقه اى مازندران درنظردارد خرید یراق آالت خطوط 230و 63 کیلوولت اطراف پست بهشهر را برابر 
شرایط ذیل و به شرح مشخصات و اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید، که 
مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت«ستاد» به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
شرایط مناقصه:

1. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 581,520,000 ریال مى باشد که باید به صورت ضمانتنامه بانکى، واریز وجه و یا یکى از 
موارد مندرج در تصویب نامه شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 1394/9/22 هیأت وزیران(برابر شرح مندرج در اسناد 

مناقصه) ارائه گردد.
2. مدت تحویل کاال 2 ماه خورشیدى(شمسى) مى باشد.

از شرکت هاى واجد شرایط دعوت مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 1397/12/28 لغایت روز 
پنج شنبه مورخ 1398/01/08 به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد» به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و  
پس از اخذ کپى از کلیه مدارك و شرایط اسناد مناقصه، آن ها را ممهور به مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد قیمت 

ارائه نمایند.
متقاضیان مى بایستى پیشنهاد خود را به همراه اسناد مناقصه دریافتى از سایت و سایر مدراك مندرج در اسناد مناقصه 
تنظیم و حداکثر تا « ساعت 19» روز یکشنبه مورخ 1398/01/18 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت«ستاد» بارگزارى و 
عالوه بر آن فیزیک پاکات بارگذارى شده را عینا به همراه ضمائم مربوطه حداکثر تا یک ساعت قبل از زمان بازگشایى 
مندرج در اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت برق منطقه اى مازندران واقع در سارى -میدان امام خمینى(ره) در مقابل 
اخذ رسید تحویل نمایند.الزم به ذکر است فقط پیشنهاد شرکت هایى که مدارك و اسناد مناقصه را از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت«ستاد» دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضاء بر روى سایت مذکور بارگذارى نموده و 

مشخصات خود را به طور کامل ثبت و درج کرده باشند،مورد قبول و بازگشایى خواهد شد.
برق  روز سه شنبه مورخ 1398/01/20 در محل سالن وحدت شرکت  واصله رأس ساعت 8:30 صبح  پیشنهادات   کلیه 

منطقه اى مازندران (طبقه دوم) بازگشایى خواهد شد.
به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند، مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

این آگهى صرفا جهت اطالع در سایت معامالت توانیر به آدرسwww.Tavanir.org.ir و سایت شرکت برق منطقه اى 
مازندران به آدرس WWW.mazrec.co.ir/tenderنیز درج گردیده است.

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى مازندران

   خبر

هادی  غالمحسينی
  گزارش   یک

دولت آب�ادي از توزي�ع س�ود ٥٩0 ميلي�ارد 
توماني س�هام عدالت ميان همه مش�موالن 
به ج�ز كاركنان و بازنشس�تگان كش�وري و 
لش�كري و تأمي�ن اجتماعي تا قبل از ش�ب 
عيد امس�ال خبر داد و گفت: در سال جاري 
تاكنون ط�ي چه�ار مرحله 3 ه�زار ميليارد 
تومان سود نقدي ش�ركت هاي سرمايه پذير 
شده اس�ت.  تقس�يم  عدال�ت  س�هام 
اس��ماعيل مختاري دولت آبادي، مديركل دفتر 
امور س��هام عدالت در گفت وگو ب��ا »فارس«، از 
آغاز مرحله چهارم توزيع سود سهام عدالت از روز 
جاري ميان همه مشموالن اين سهام به جز يك 
طبقه خبر داد و گفت: طي س��ه مرحله گذشته 
سود سهام عملكرد س��ال مالي 96 شركت هاي 
س��رمايه پذير س��هام عدالت ميان روستاييان و 
عشاير، مددجويان و مس��تمري  بگيران كميته 
امداد و بهزيس��تي،  كارگران ساختماني فصلي و 
زنان و دختران مجرد سرپرس��ت خانوار كه كد 
شباي حساب بانكي خود را به سامانه سهام عدالت 
اعالم كرده اند، به طور كامل پرداخت شده است. 

وي پيرام��ون جزئي��ات مرحله چه��ارم توزيع 
س��ود س��هام عدالت گفت: در اين مرحله 590 
ميليارد تومان سود ناشي از عملكرد سال مالي 
96 شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت به ساير 
مشموالن باقيمانده به جز كاركنان و بازنشستگان 
كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي و به صورت 
تدريجي تا قبل از شب عيد امسال واريز مي شود. 
به گفته وي در حال حاضر فرايند پرداخت مرحله 
چهارم سود سهام عدالت از روز جاري آغاز شده 

و اين احتمال وجود دارد كه با توجه به ترافيك 
بانكي و همچنين تالش شركت ها براي واريز سود 
سهام در روزهاي پاياني سال، واريز سود از طريق 

دو يا سه بانك به سال جديد منتقل شود. 
دولت آبادي با بيان اينكه توزيع سهام سود عدالت 
در س��ال جاري تا اين لحظه به رقمي بيش از 3 
هزار ميليارد تومان بالغ ش��ده، عنوان كرد: قدر 
مسلم اين رقم با توجه به سودآوري شركت هاي 
بورسي و فرابورسي حاضر در سبد سهام عدالت 
براي مجامع عادي ساالنه منتهي به تير ماه 98 با 

رشد بيشتري روبه رو خواهد بود. 
اين مقام مس��ئول با بيان اينكه مالكيت س��هام 
عدال��ت و اختي��ار س��ود آن متعلق ب��ه مردم 
اس��ت، گفت: هي��چ مج��وزي مبني ب��ر امكان 
سرمايه گذاري مجدد سود ناشي از سهام عدالت 

به طور قانوني وجود ندارد. 
وي در براب��ر اي��ن پرس��ش ك��ه چرا ب��ا وجود 
پيش بيني ها از امكان آزاد س��ازي سهام عدالت 
در قبل از پايان س��ال جاري اما هنوز خبري از 
آن نيست، پاسخ داد: آزادسازي سهام عدالت در 
نهايت تالش و دقت انجام خواهد شد و در حال 
حاضر روزي نيست كه جلس��ه اي در اين مورد 
برگزار نشود. آزاد س��ازي سهام عدالت فرايندي 
سخت و پيچيده و مستلزم وسواس  زيادي است 
كه با كمك دولت، سازمان بورس، وزارت اقتصاد، 
سازمان خصوصي سازي و ديگر متوليان كشور 
تالش مي ش��ود، ضمن يافتن راه��كاري براي 
آزاد سازي س��هام عدالت، از اين فرصت بتوان به 

نفع اقتصاد كشور استفاده كرد.

توزيع سود سهام مشموالن تا قبل از عيد به جز يك طبقه

آزاد سازي سهام عدالت قطعي است

فاطمه عرفانيان | جوان


