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اقتصاد

دخالت دستگاههای
غیرمسئول در ایجاد
مؤسسات مالی
مشکلدار

رئیس بانک مرکزی گفت :دخالت دستگاههای غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکلگیری موسسات مالی دارای مشکل نقش داشته است .ولیاهلل سیف در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سؤال که مخالفان
و منتقدان دولت میگویند عملکرد دولت یازدهم موجب نابسامانی در وضعیت موسسات مالی و اعتباری شده است ،گفت :کسانی که این سخنان را مطرح میکنند یا اطالع ندارند یا خود را به بیاطالعی زدهاند .او با بیان اینکه
این موسسات مجموعههایی هستند که در دهه هشتاد ایجاد شدهاند ،اظهار داشت :هیچ کدام از موسسات اعتباری که دچار نابسامانی و مشکل هستند ،جدید نیستند و در کنار ضعفها و ضررهایی که دادهاند دخالت دستگاههای
غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکلگیری آنها نقش داشته است .رئیس بانک مرکزی ادامه داد :وزارت تعاون سابق مجوزهایی را در دهه  ۸۰صادر کرد که مشکالت بسیاری را برای مردم عزیز ما به وجود آورد با این
حال بانک مرکزی با دقت به این مساله ورود کرده است .سیف با بیان اینکه بانک مرکزی دیگر به هیچ وجه اجازه شکلگیری چنین موسساتی را در آینده نخواهد داد ،تصریح کرد :ما تمام تالشمان را میکنیم تا مشکالت
مردم حل و مطالبات آنها پرداخت شود .امیدواریم سال  ۹۶همه این نابسامانیها برای همیشه حل و فصل شوند.

از جذب سرمایه تا انتقال فناوری

جزئیات نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم

نخســتین قرارداد جدید نفتی در پســاتحریم دوشنبه
(دوازدهم تیرماه) بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین
المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه
فاز  11پارس جنوبی امضا شــد .ارزش قرارداد توسعه فاز
 11پارس جنوبی چهار میلیارد و  ٨٠٠میلیون دالر اســت
که با به ثمر رســیدن آن ،روزانــه  56میلیون مترمکعب
(معادل  2میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشــت ایران
از میــدان گازی پارس جنوبی مشــترک بــا قطر افزوده
میشــود .با توجه به اینکه این قرارداد ،نخستین قرارداد
در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی اســت که پس از لغو
تحریمها به امضا میرسد ،دارای اهمیت زیادی است.
روند امضای قرارداد
با توجه به ضرورت توســعه فاز میدان مشــترک گازی
پارس جنوبی ،مذاکرات با شــرکت توتال برای توسعه و
بهره برداری فاز  11پــارس جنوبی در قالب قراردادهای
جدید نفتی ایران از اوایل اردیبهشت ماه سال  1395آغاز
شــد .توافقنامه اصولی توســعه فاز  11پارس جنوبی نیز
در هجدهم آبان پارســال میان شــرکت ملی نفت ایران
و کنسرســیومی متشکل از شــرکتهای توتال فرانسه،
شــرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی )CNPC -و
شــرکت پترو پارس ایران ،امضا شــد .در نهایت« ،علی
کاردر» مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران« ،پاتریک
پویان» مدیرعامل شــرکت نفتی توتال فرانســه« ،لو»
مدیرعامل شــرکت ملی نفت چین (اینترنشنال) و «عزت
اهلل اکبری» مدیرعامل شرکت پتروپارس ،قرارداد نهایی
توســعه فاز  11پــارس جنوبی را پــس از نهایی کردن
محورهای قرارداد امضا کردند .این قرارداد شــامل یک
متن و  14پیوســت است که جزییات طرح توسعه فاز 11
پارس جنوبی را مشخص میکند.
مراحل قانونی عملیاتی کردن قرارداد
عقد این قرارداد به اســتناد مــاده  11قانون وظایف و
اختیــارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشــت ماه

متیندخت والینژاد

معاون وزیر نفت با اشــاره به مذاکرات انجام
گرفته با شــرکت توتال فرانســه برای ساخت ۳
مجتمــع پتروشــیمی گفت :در صــورت توافق
نهایــی ،توتال  ۱.۵تا  ۲میلیــارد دالر در صنایع
پتروشــیمی ایران ســرمایهگذاری خواهد کرد.
مرضیه شــاهدایی در تشــریح مذاکرات شرکت
ملی صنایع پتروشــیمی با توتال فرانســه برای
ســاخت مجتمعهای جدید پتروشیمی در ایران،
اظهار کرد :بر اساس آخرین گفتگوها ۲ ،طرف بر
ســاخت مجتمع پتروشیمی در مجموع با ظرفیت
تولید ســاالنه حدود  ۲میلیــون و  ۲۰۰هزار تن
محصول پتروشــیمی و پلیمری به توافق دست
یافتهایم .به گزارش اقتصاد آنالین ،وی با اعالم
اینکه هماکنون بر روی ساخت  ۲مجتمع تولید
یک گرید ویژه و خاص پلی اتیلن و یک مجتمع
اتان کراکر با هدف تبدیــل اتان به اتیلن توافق
شده اســت ،تصریح کرد :پیش بینی می شود در
صورت توافق نهایی ،شــرکت توتال فرانسه بین
 ۱.۵تا  ۲میلیارد دالر ســرمایه گذاری در صنعت
پتروشیمی ایران داشته باشد .مدیرعامل شرکت
ملی صنایع پتروشــیمی ایران با تأکید بر این که
ویژگی مهم قرارداد و مشــارکت احتمالی توتال
فرانســه در صنایع پتروشیمی ،انتقال دانش فنی
بــرای تولید یک گرید ویــژه و خاص تولید پلی
اتیلن در ایران اســت ،افزود :هــم اکنون روی
ســاخت  ۲مجتمع تولید پلی اتیلن و محصوالت
پلیمری هر یک با ظرفیت تولید ساالنه  ۵۰۰هزار
تن توافق شــده ،ضمن آنکه ظرفیت واحد اتان
کراکر هم حدود یک تا  ۱.۲میلیون تن در ســال
برآورد میشود.

مخزن ،هیدروکربورها استخراج شده و تاسیسات ،همگی
از ابتدا تا انتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران (از طرف
جمهوری اسالمی ایران) است.
سهم اعضای کنسرسیوم بینالمللی
بر اســاس این قرارداد ،یک کنسرســیوم بینالمللی به
رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بینالمللی
شــرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر
آن را تشــکیل می دهند .سهم توتال به عنوان رهبر این
کنسرســیوم در این قرارداد  50.1درصد اســت .شــاخه
بینالمللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به
ترتیب  30و  19.9درصد سهم دارند.
درآمدهای طرح
با فرض قیمت حدود  50دالر برای هر بشکه نفت خام،
بدون احتساب ارزش گاز شیرین ،ارزش سایر محصوالت
قابل اســتحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر  23میلیارد
دالر میشــود .ارزش گاز سبک شــیرین تولیدی نیز با
فرض هر مترمکعب  10ســنت دالر بالــغ بر  31میلیارد
دالر می شــود و در مجموع بر اســاس قیمتهای فعلی
حاملهای انرژی در بــازار بینالمللی ،ارزش محصوالت
این طرح در طول دوره قــرارداد برابر با  54میلیارد دالر
آمریکاست.
البتــه باید توجه کرد درآمــد دولت از اجرای این طرح

 ۳هدفگذاری تازه که صنعت نفت را توسعه میبخشد

 ١٨مــاه زمان برای نهايي كردن قرارداد توســعه نفتی
فراســاحل فاز  11پارس جنوبی زمان کوتاهی نیســت؛
هرچند که همین زمان هم بــرای منتقدان قراردادهای
جدید  IPCکم اســت و الزم است که قراردادها دوباره
اصالح شــود،اما برای فرانســویها که معتقدند ایرانیها
علی رغم وقت کشــی در مذاکرات اقتصــادی بازرگانان
خوبی هستند،دیگر کاسه صبرشــان لبریز شده بود .چند
روز پیش ســرانجام اولین قرارداد براســاس مدل جدید
قراردادهــای نفتی به امضا رســید.وزارت نفــت از آغاز
راه دولــت که دو اولویت را برای  4ســال دولت یازدهم
مشــخص کرده بود ،حاال به هر دو هدف رســیده است:
افزایش تولید نفت کشور و گرفتن سهم تولید در اوپک و
طراحی و اجرای قراردادهای جدید نفتی.
اصالح قراردادهای بیع متقابل کارســخت و زمان بری
بوده؛بــرای راضی کردن دولتیها تــا نمایندگان مجلس
زمان زیادی صرف شــده اســت .آنطور که زنگنه پیش
ازاین گفته بود ،مدل جدید قراردادهای نفتی با بیع متقابل
دو تفاوت اساســی دارد و تغییر اسم بیشتر جنبه تبلیغاتی

توتال  ۳مجتم 
ع
پتروشیمی در ایران
میسازد

 1391مجلس شورای اســامی ،با کسب مجوز از وزیر
نفت ،فقط با رعایت آیین نامه معامالت شرکت ملی نفت
ایران انجام شــده اســت .همچنین مصوبه هیأت تطبیق
قراردادهــای نفتی در خصوص مغایرت نداشــتن قرارداد
با مصوبه هیات وزیران درباره شــرایط عمومی ،ساختار و
الگوی قراردادهای باالدســتی نفت و گاز اخذ شده است.
تاییدیــه وزیر نفت درباره کلیات قرارداد (شــامل قیمت،
مدت و اعمال شــرایط عمومی) به استناد تبصره ماده 39
قانون اساسنامه شــرکت ملی نفت ایران و مصوبه هیات
وزیران نیز وجود دارد.
اهداف این قرارداد
این طرح بــا هدف تولید حداکثــری و پایدار روزانه 2
میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود  56میلیون مترمکعب)
گاز غنــی ترش از منابع بخش فراســاحل فاز  11میدان
گازی مشــترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا
میشــود .با اجرای این طرح برآورد می شود در  20سال
دوره قرارداد  335میلیــارد متر مکعب گاز طبیعی غنی و
ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی
ترش می توان حدود  290میلیون بشــکه میعانات گازی،
 14میلیــون تن گاز مایع 12 ،میلیون تن اتان و  2میلیون
تــن گوگرد به همراه  315میلیارد مترمکعب گاز ســبک
شیرین تولید کرد.
الزام توتال به انتقال فناوری
بر اســاس تعهد پیمانکار در قرارداد ،اجرای این طرح با
حداکثر ساخت داخل همراه است .افزون بر وجود شریک
ایرانی (پتروپارس) در سازمان اجرایی طرف دوم قرارداد،
وی موظــف به اجرای قانون «حداکثر اســتفاده از توان
تولیدی و خدماتــی در تامین نیازهای کشــور و تقویت
آنها در امر صادرات» مصوب ششــم شهریورماه 1391
است .همچنین ،پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توسعه
مشترک در زمینه فناوریهای ازدیاد برداشت با مرکزهای
تحقیقاتی ایران است .در این قرارداد تصریح شده مالکیت

منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد میشــود ارزش
تولیدات این میدان پس از پایــان قرارداد (با قیمتهای
فرض شــده حدود  50دالر) بالغ بر  30میلیارد دالر شود
کــه در نتیجه درآمد کشــور از اجرای ایــن طرح ،از 84
میلیارد دالر با قیمتهــای کنونی نفت خام فراتر خواهد
رفت.
زمانبندی و هزينه اجرای طرح
مطابــق زمانبنــدی پیش بینی شــده 40 ،ماه پس از
امضای قرارداد ،تولید اولیه از میدان آغاز میشود .با توجه
به پیچیدگی ســاخت تاسیسات فشــارافزایی در فاز دوم،
 36ماه زمان برای مطالعه و آمادهســازی و  60ماه زمان
برای ساخت سکو در نظر گرفته شده است .برآورد هزینه
مستقیم این طرح چهار میلیارد و  879میلیون دالر است.
در این قرارداد طرف دوم (مشــارکت توتال و همکاران)
موظف به تأمین همه منابع مالی مورد نیاز (اعم از مستقیم
و غیرمستقیم) برای اجرای طرح است و شرکت ملی نفت
ایــران تا پیش از آغاز تولید از میدان هیچ مبلغی به طرف
دوم پرداخت نمی کند .آغاز بازپرداخت به پیمانکار ،فقط
منــوط به آغاز تولید از میدان و از محل بخشــی از تولید
آن است.
شیوه بازپرداخت
بازپرداخت اصل هزینه سرمایه مستقیم طرف دوم10 ،
ساله است که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل
(با دوره بازپرداخت چهار تا  6ســاله) یک دســتاورد مهم
خواهد بود .میزان پرداخت دســتمزد بــه پیمانکار در هر
سال ،وابسته به مقدار تولید از میدان است.
پرداخت هزینــه بهره بــرداری و هزینه ســرمایهای
غیرمستقیم به صورت جاری خواهد بود.
همه هزینههای اشــاره شــده ،باید بر اساس برنامه و
بودجه عملیاتی ســالیانه انجام شــود و بازپرداخت آنها
منوط به اخذ تأییدیههای الزم از شرکت ملی نفت ایران
است.

داشته است .زنگنه این دو تفاوت اساسی را پیوسته کردن
مرحله اکتشاف و توسعه و دیگری افزایش مدت قراردادها
عنــوان کرده بود .تا پایان عمر دولت یازدهم زمان زیادی
باقی نمانده ،اگرچه هنوز خبررســمی مبنی بر ماند بیژن
زنگنه در کابینه دوازدهم منتشر نشده ،اما زنگنه چه باشد
یا نباشــد با آرامش خاطر بیشــتری کار را تحویل دولت
دوازدهم میسپارد .اگر بماند که ادامه کار برایش آسانتر
است.
رضایت مجلس از قراردادهای جدید نفتی
مجلسیها در مقابل مدل جدید قراردادهای نفتی بیش
از همه منتقدان مقاومت کردند .شــاهد آن حضور پیاپی
زنگنه ،معاونان و حتی مشــاورانش بــرای توضیح درباره
چنــد و چون قراردادهای جدید بــود .قراردادها چندبار به
دولت رفت،اصالح شــد و برگشت تا دو طرف قانع شدند.
عبدالحمید شــیخ خدری ،دبیر دوم کمیســیون انرژی در
گفــت و گو با خبرآنالین در ایــن رابطه می گوید « :این
قــرارداد یک ســری مزیتهایی دارد .عــاوه بر انتقال
تکنولــوژی ،بحث افزایش تولید و میــزان تولید را نیز در
نظــر بگیرد .در ایــن قراردادها به دلیل اینکه بیشــتر بر
میدانهای مشــترک تمرکز شده میتواند تاثیر به سزایی

در میزان تولید و افزایش تولید در کشــور بگذارد ».شیخ
خــدری اضافه می کند« :از همه مهم تر این اســت که
بندهای این قرارداد به گونه ای اســت که شــرکتهای
داخلی ملزم هســتند در زمینه پیمانکاری و سرمایهگذاری
سهیم باشند .این موضوع عالوه بر رونق شرکتها ،انتقال
تکنولوژی نیز میشود».
ورود سرمایه و فناوری به کشور
حبیــباهلل بیطرف ،معــاون امور مهندســی ،پژوهش
و فنــاوری وزیر نفت در گفت و گو بــا خبرآنالین درباره
ویژگی اولین قرارداد به امضا رســیده با توتال می گوید:
«یکی از مشــکالت اقتصادی کشــور کمبود منابع مالی
برای سرمایهگذاری اســت که با امضای این قرارداد طی
این دوره پروژه ،نزدیک  ۵میلیارد دالر در ایران ســرمایه
گذاری می شود و این موضوع باعث تولید و فرصتهای
جدید شــغلی خواهد شــد ».او اضافه کرد«:ویژگی دیگر
این قرارداد استحصال گاز از ذخایر زیرزمینی در محدوده
مخازن مشترک است که با این کار درآمدهای اقتصادی
فراوانی برای کشور در آینده به وجود خواهد آورد».
معاون وزیر نفت خاطرنشــان کرد« :ویژگی دیگر این
قرارداد انتقال فناوریهای جدید به شرکتها و پیمانکاران

ایرانی اســت .به طوری که در بخشی از این قرارداد ذکر
شده که توانمندی علمی و پژوهشی به دانشگاههایی که
معرفــی می کنیم ،صورت بگیــرد ».بیطرف عنوان کرد:
«ویژگی دیگر اســتفاده از ظرفیتهای ایران در ســطح
پیمانکاری  E&Pو در سطح پیمانکاری  EPCو GC
اســت که این مدلها نیز در رشد و توانمندی شرکتهای
ایرانی تاثیر به سزایی خواهد گذاشت ».او تاکید کرد« :در
نتیجه این قرارداد ،هم ســرمایه به کشور وارد می شود و
هم فناوری؛ و این دو مورد دســتاورد مهمی برای کشور
خواهد بود .از طرف دیگر به تدریج ایران میتواند صاحب
این تکنولوژیها شود».

نتیجه مطالعه غولهای نفتی تحویل شرکت ملی نفت شد
معاون شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تاکنون حدود
 ۲۶جلد نتیجه مطالعه از شــرکتهای بینالمللی و ایرانی
به شــرکت ملی نفت ارائه شده اســت ،درمورد مذاکره با
مرســک برای توســعه الیه نفتــی پــارس جنوبی گفت:
امیدوارم مذاکره با مرســک تا پایان سال جاری به نتیجه
برســد .غالمرضا منوچهری در گفتوگو با ایســنا در مورد
نتایج مطالعات شــرکتهای نفتی در مورد توسعه میادین
نفتی و گازی ایران اظهــار کرد :در مجموع تاکنون حدود
 ۲۶جلد نتیجه مطالعه از شــرکتهای بینالمللی و ایرانی
به دســت ما رســیده اســت که البته اکثر این مطالعات
متعلق به شــرکتهای بین المللی اســت .وی در پاسخ به
این ســوال که نتیجه مطالعاتی که تحویل شــرکت ملی
نفت داده شــده ،از کدام شــرکتها و برای کدام میادین

اســت ،گفت :شرکتهای پرشیا ،شرکتهای اروپایی مانند
مرســک دانمارک ،وینتر شال آلمان OMV ،و همینطور
شــرکتهای کرهای ماننــد کوگاز ،شــرکتهای ژاپنی و
شــرکت پرتامینا اندونزی نتیجه مطالعات خود را تحویل

دادهاند .در حال حاضر برای توســعه الیههای نفتی پارس
جنوبی در حال مذاکره هستیم .همچنین روی میادینی در
غرب با شــرکت وینتر شال آلمان در حال مذاکره هستیم.
البته مذاکره با شــرکتهای روسی مانند زارو بژنفت ،گاز
پروم نفت و گاز پروم ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال
جاری این مذاکرات به نتیجه برســد .معاون شــرکت ملی
نفت ایران درمورد مذاکره با مرسک برای توسعه الیههای
نفتی اظهار کرد :امیدوارم مذاکره با مرســک تا پایان سال
جاری به نتیجه برسد.
توسعه الیه نفتی پارس جنوبی یک کار دراز مدت است
و قرارداد آن  ۲۰ســاله اســت .افق نهایی این میدان ۱۲۰
هزار بشــکه در روز اســت و نیازمند حدود  ۶میلیارد دالر
سرمایهگذاری است.

بیشترین خانههای خالی در کدام استانها است؟

بررسی سرشــماری نفوس و مسکن در
سال  ۱۳۹۵نشان میدهد بیشترین تعداد
واحدهای مســکونی خالی در اســتانهای
تهران ،اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب
حــدود  ۲۴۲ ،۴۹۰و  ۱۹۵هزار واحد بوده

اســت .به گزارش ایســنا ،بررســی توزیع
اســتانی واحدهای مســکونی خالی نشان
میدهد بیشترین تعداد واحدهای مسکونی
خالــی در اســتانهای تهــران ،اصفهان و
خراســان رضوی به ترتیب حــدود ،۴۹۰

 ۲۴۲و  ۱۹۵هــزار واحد بــوده و کمترین
تعاد واحدهای مســکونی خالی متعلق به
اســتانهای ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد و
خراســان شــمالی به ترتی با اعداد ،۱۳.۳
 ۱۳.۷و  ۲۳.۱هزار واحد اســت .همچنین
بیشــترین درصد تغییــرات در فاصله بین
دو سرشــماری  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۵مربوط به
اســتانهای قزوین ،البرز و کردســتان به
ترتیب به میزان  ۸۹.۵ ،۹۶.۴و  ۸۳.۶درصد
بوده و کمترین درصد تغییرات به ترتیب در
اســتانهای سیستان و بلوچستان ،مرکزی
و زنجــان به میــزان  ۱۳.۷ ،۱۳.۶و ۱۷.۸
درصد بوده اســت .طی ســالهای ۱۳۹۰
تــا  ۱۳۹۵تعداد جمعیت کشــور از ۷۵.۱
بــه  ۷۹.۹میلیون نفر ،بعد خانوار از  ۳.۵به
 ۳.۳نفر ،نرخ رشد سالیانه جمعیت از ۱.۲۹
درصد به  ۱.۲۴درصد ،جمعیت شهرنشین
از  ۷۱.۴درصد به  ۷۴درصد ،تعداد خانوار
از  ۲۱.۱میلیون نفــر به  ۲۴.۱میلیون نفر
رسیده اســت .از طرف دیگر بین سالهای
 ۱۳۹۰تــا  ۱۳۹۵ســهم خانوارهای دارای

مســکن ملکی در کشور از  ۶۲.۷درصد به
 ۶۰.۶درصد و نیز تعداد واحدهای مسکونی
معمولی (بدون احتساب خانههای خالی) از
 ۱۹.۹میلیون به  ۲۲.۸میلیون واحد رسیده
اســت.تعداد واحدهــای مســکونی خالی
در کشــور از  ۱.۶۶میلیون واحد در ســال
 ۱۳۹۰به  ۲.۵۸میلیون واحد افزایش یافته
است .در این بین سهم استان تهران از کل
خانههای خالی کشــور از  ۱۹.۷درصد در
سال  ۱۳۹۰به  ۱۸.۹درصد در سال ۱۳۹۵
کاهش یافته است .بر اساس شاخص تراکم
خانــوار در واحد مســکونی کشــور بدون
احتســاب خانههای خالی در سال ۱۳۹۵
نسبت به ســال  ۱۳۹۰بدون تغییر مانده
(در عدد  )۱.۰۶و این شــاخص با احتساب
خانههای خالی از  ۰.۹۸در سال  ۱۳۹۰به
 ۰.۹۴در سال  ۱۳۹۵کاهش یافته است .در
سال  ۱۳۹۵شاخص تراکم خانوار در واحد
مسکونی بدون احتساب خانههای خالی در
مناطق شهری  ۱.۰۴و در مناطق روستایی
 ۱.۱۳است.
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حاشیه بازار

آغاز تحویل پژو
 ۲۰۰۸با  ۹۸میلیون و
 ۹۰۰هزار تومان
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو گفــت :درصورتیکه عوامل موثر بر قیمت
تمام شــده به ویژه نرخ ارز نسبت به شرایط کنونی ثابت بماند و تغییر نکند در آغاز
تحویل ،پژو  ۲۰۰۸با  ۹۸میلیون و  ۹۰۰هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.
به گزارش ایسنا ،هاشم یکهزارع در خصوص اعالم قیمت و شرایط پیش فروش پژو
 ۲۰۰۸محصول جدید شــرکت ایران خودرو ،اظهار کرد :بعد از انعقاد قرارداد با پژو،
نخســتین محصول مشترک شرکت ایکاپ در فاصلهای کم به مرحله تولید رسید و
پیش فروش آن نیز انجام شد .طبق اعالم ایران خودرو وی با اشاره به حجم باالی
درخواســت برای ثبتنام در طرح پیش فروش این محصول اضافه کرد :بروز برخی
مشکالت در زمان ثبتنام ،به دلیل حجم باالی تقاضا و ترافیک در اینترنت و درگاه
بانکها در زمان ثبت نام بر میگردد .مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشــاره
به رقبای این محصول در بازار ایران بیان کرد :محصوالت مشــابه این محصول در
بــازار ایران با قدرت موتور به مراتب ضعیفتر با قیمت باالی  ۱۳۰میلیون تومان به
فروش میرسد.

رخداد

آغاز مرحله اول پرداخت سود
سهام عدالت از شهریورماه

مشاور ســازمان خصوصیسازی از واریز مرحله اول ســود سهام عدالت تا پایان
شــهریورماه سال جاری خبر داد و گفت :این سود طی دو تا سه مرحله واریز میشود
و کل رقم آن برای امســال ،حدود  ۹۰هزار تومان اســت .جعفر سبحانی در گفتگو
با خبرنگار مهر از واریز مرحله اول ســود سهام عدالت به حساب مشموالن تا پایان
شهریورماه امسال خبر داد و گفت :این سود طی دو تا سه مرحله به حساب مشموالن
واریز میشود و بر اساس برآوردها ،رقم آن برای کل مراحل واریزی ،حدود  ۹۰هزار
تومان خواهد بود که البته یک رقم برآوردی اســت و باید شرکتهای سرمایهپذیر با
برگزاری مجامع خود ،رقم دقیق آن را اعالم نمایند .مشاور سازمان خصوصی سازی
افــزود :تاکنون  ۲۸میلیون نفر از مشــموالن ،طی دو ماهی کــه از مراحل دوم فاز
ساماندهی سهام عدالت گذاشــته است ،شماره شبای خود را به سامانه وارد کردهاند
که خوشــبختانه از این تعداد ۹۷ ،درصد شــمارههای شبای اعالمی ،بدون اشکال و
ایراد بوده و تائید شــده اســت و حدود  ۲.۵درصد از شماره های شبای اعالمی تائید
نشــده است .وی تصریح کرد :شمارههای شبایی تائید نشده که متعلق به مشموالن
نبوده؛ به این معنا که ممکن اســت سرپرست خانوار ،شماره شبای خود را برای سایر
اعضای خانواده وارد کرده باشد ،در حالیکه این شماره پذیرفته شده نیست و سازمان
خصوصیسازی ،سود سهام عدالت را فقط به مشمول ارائه میدهد و اینطور نیست
که این سود به حساب سرپرست خانوار واریز شود.
به گفته ســبحانی ،یکی دیگر از دالیل عدم تائید شماره شبای اعالمی میتواند
مســدود بودن حساب یا مشکالت این چنینی باشد که در غیر این صورت ،اگر هیچ
یک از موارد فوق در مورد شــمارههای اعالمی صادق نباشد ،شماره شبا مورد تائید
واقع شده و سود سهام به حساب واریز میشود .البته همه شمارههای شبای اعالمی
بعد از دو هفته از ثبت در سامانه ،مورد بررسی و تائید واقع میشود .وی اظهار داشت:
تاکنون بیش از  ۳۵میلیون نفر برای دریافت صورتحســاب به ســامانه سهام عدالت
مراجعه کردهاند .مشــاور سازمان خصوصیسازی خاطرنشان کرد :تمام تالش دولت
این است که حداکثر تا پایان شهریورماه امسال ،اولین مرحله سود واریزی مشموالن
که از شــرکتهای سرمایه پذیر اخذ خواهد شد ،به حساب مشموالن واریز شود؛ این
در حالی است که این شرکتها هماکنون در حال تصویب سود هستند؛ این در حالی
اســت که سود عملکرد مالی سال  ۹۵شرکتهای سرمایه پذیر ،از سال جاری دیگر
به حســاب خزانه و دولت نمیرود و به مشموالن سهام عدالت تعلق دارد .وی اظهار
داشت :مجامع برخی شرکتهای مذکور برگزار شده و سود آنها نیز مشخص است
اما برخی دیگر تا پایان تیرماه ،مجامع را برگزار کرده و سود را مشخص میکنند .البته
ما هنوز رقم دقیق ســود واریزی به حساب مشموالن برای سال جاری را نمیدانیم
چراکه هنوز مجامع به صورت کامل برگزار نشــده ،اما بر اســاس برآوردهایی که بر
اساس عملکرد واریز سود سه ســال گذشته شرکتها صورت گرفته ،سود برای هر
مشــمول در طول امسال ،حدود  ۹۰هزار تومان است؛ البته این فقط یک پیش بینی
است.

آخرین خبر

گشایش سه میلیارد دالر اعتبار اسنادی
بخش واردات در سه ماهه امسال

بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران از گشایش اعتبار اسنادی در بخش
واردات ســه ماهه نخست امســال به تعداد  3477فقره و ارزش سه میلیارد
دالر خبر داد .شــامگاه سه شنبه شبکه پیامرســان بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران آمار گشــایش اعتبارات اســنادی را اعالم کرد .بر این پایه،
پارسال  17هزار و  494فقره اعتبار اسنادی در بخش واردات گشایش یافت.
ارزش گشــایشهای اعتبار اسنادی پارسال  19میلیارد و  200میلیون دالر
بود .همچنین در ســال  1395مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی
به  2میلیارد و  700میلیون دالر رســید .به گزارش ایرنا ،مردادماه پارســال
نخســتین بخشنامه ارزی برای بانکها صادر شــد که بر مبنای آن بانکها
مجــوز ورود به بازار آزاد خرید و فروش ارز را دریافت کردند اما با گذشــت
چنــد ماه و بیمیلی آنها بــرای ورود به این بازار ،بانــک مرکزی را بر آن
داشــت تا بخشنامه جدیدی را صادر و از فعاالن اقتصادی بخواهد برای امور
ارزی خود به به جای مراجعه به صرافیها ،به شــعب ارزی بانکها مراجعه
کننــد .در دی ماه نیز معاون اول رئیس جمهوری ،شــیوه نامه تامین مالی
ارز مورد نیاز فعاالن اقتصادی را صادر کرد تا با تســهیل امور ارزی در بخش
بانکی ،از نقش آفرینی صرافیها کاســته شــود .در بخشنامه بانک مرکزی
که برای گشایش اعتبارات اســنادی دیداری در بانکها تدوین و ابالغ شد،
تســهیالتی برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانکها اجازه
داده شــد با دریافت دســتکم  10درصد از مبلغ اعتبار اســنادی به صورت
علی الحساب ،گشایش اعتبار کنند .همچنین چنانچه واردکنندگان کاال در
کمتر از  6ماه پس از تاریخ گواهی ثبت آماری ،اقدام به حمل کنند نه فقط
ریســک نوسان نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت
آماری یا نرخ روز معامله اســناد -هر کدام که کمتر باشــد -وجه اسناد را با
بانک تسویه میکنند.

