
حدیث دشت عشق

غضنفری: 

دولت گذشته ۵۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی را 
برداشت کرده است

رئیس  صندوق توسعه ملی اعالم کرد: دولت گذشته ۵۰ 
درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده است.

به گزارش ایرنا، »مهدی غضنفری« در نشست خبری درخصوص 
برداشــت دولت گذشــته از منابع صندوق توسعه ملی گفت: در 
ســال های گذشــته دولت همواره به بهانه های مختلف همچون 
پرداخت خســارت هواپیمای اوکراینی، هزینه های کرونا، حوادث 

غیرمترقبه و حتی عیدانه از منابع صندوق برداشت کرده است.
وی افزود: دولت گذشــته ۵۰ درصد از منابع صندوق توسعه 

ملی را برداشت کرده است.
رئیس  صندوق توســعه ملــی ادامه داد: این برداشــت ها که 
هزینه های بودجه ای است، هرچند تابع قوانین بوده است، اما جزو 

ماموریت صندوق توسعه ملی نیست.
غضنفری اظهار کرد: دولت گذشته در حوزه تثبیتی کمک به 

بودجه جاری و عمرانی منابعی را برداشت کرده است.
وی بــا انتقاد از بی توجهی دولت ها در تســویه بدهی خود به 
صندوق توسعه ملی یادآور شد: صندوق توسعه ملی آخرین محل 
پرداخت طلب های دولت هاســت و به این صورت که تا کنون دو 

میلیارد دالر برگشت داده شده است.
رئیس  صندوق توسعه ملی بیان کرد: نظر صندوق این است که 
هر مبلغی به هر اســمی از منابع صندوق برداشت شده است باید 
برگشت داده شود و هر ساله باید منابع صندوق افزایش یابد و کم 

شدن منابع انحراف از ماموریت ها است.
غضنفری با اشــاره به نظر هیات امنای صندوق توسعه مبنی 
بر دفاع از بازگشــت منابع صندوق گفت: رهبر معظم انقالب بارها 
تاکید داشــتند دولت ها نباید صندوق توسعه ملی را حیات خلوت 

خود بدانند و دست در جیب مردم بکنند.
وی درخصوص توزیع منابع صندوق توســعه ملی توضیح داد: 
حــدود ۴۰ درصد از منابع صنــدوق در اختیار بخش خصوصی و 

نهادهای غیردولتی قرارداشته است.
رئیس  صندوق توســعه ملی گفت: در بودجه ســال آینده نیز 
پیش بینی شــده که ۲۰ درصد از منابع نفتی ســهم صندوق در 
اختیار دولت قرار گیرد و تنها ۲۰ درصد به صندوق می رسد. این 
در حالی است که در عمل ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی در 

اختیار دولت خواهد بود.
غضنفری درباره حمایت از صندوق توسعه بازار سرمایه نیز خبر 
داد: تاکنون سه هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه اختصاص یافته 
اســت، هم چنین پنج هزار میلیارد تومان از سازمان امور مالیاتی 
طلب داشــتیم که با موافقت وزیر اقتصاد به صندوق تثبیت بازار 
سرمایه پرداخت می شود، بنابراین تاکنون هشت هزار میلیارد تومان 

پرداخت شده است .
وی با بیان اینکه منابع صندوق در هیچ پروژه ای سرمایه گذاری 
نشده، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه قانون به ما اجازه سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی را داده، در این زمینه موفق عمل نکردیم و عمده 

منابع صندوق صرف اعطای تسهیالت شده است.
رئیس  هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: با این حال صندوق 
توســعه ملی به بخش هایی تســهیالت اعطا می کند که تضمین 
بازگشــت ارزی داشته باشد به طوری که این سرمایه ها عمدتاً در 
فعالیت های نفت و گاز و پتروشیمی، طرح های صادراتی، حمل ونقل 

و تولید صنعتی کاالها مورد استفاده قرار می گیرد.
غضنفری گفت: در زمینه تسهیالت ریالی اولویت صندوق توسعه 
بیش تر امورات کشاورزی )گلخانه ای، صنایع تبدیلی و تکمیلی( و 

صنعتی )گردشگری، حمل ونقل( است.

مرکز آمار: 

تورم دیماه
 یک درصد کاهش یافت

مرکز آمار ایران اعالم کرد: نرخ تورم ساالنه دی ماه 
١۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۲ و چهار دهم درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل یک درصد 

کاهش نشان می دهد.
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم نقطه ای در دی 
ماه ١۴۰۰ به عدد ۳۵ و 9 دهم درصد رسیده است. نرخ تورم 
نقطه ای دی ماه ١۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل هفت دهم درصد 
افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« با افزایــش ١.١ درصدی به ۴۲ و 
شش دهم درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با 
 افزایش شــش دهم درصدی به ۳۲ و چهار دهم درصد رسیده 

است.
این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شــهری ۳۵ و هشــت دهم درصد می باشــد که نســبت به 
ماه قبل هشت دهم درصد افزایش داشته است. هم چنین این 
نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۶ و نیم درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل سه دهم درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ تورم ماهانه دی ١۴۰۰ به دو 
و چهار دهم درصد رســیده که در مقایسه با همین اطالع در 
ماه قبل، هفت دهم درصد افزایش داشــته است. تورم ماهانه 
برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب یک و هفت دهم 

درصد و دو و هفت دهم درصد بوده است.
این در حالی اســت که نرخ تــورم ماهانه برای خانوارهای 
شهری دو و نیم درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 9 دهم 
درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روســتایی یک و 9 دهم درصد بوده که نسبت به ماه قبل یک 

دهم درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه 
قبل از آن می باشــد. نرخ تورم ســاالنه دی مــاه ١۴۰۰ برای 
خانوارهــای کشــور بــه ۴۲ و چهار دهم درصد رســیده که 
 نســبت به همین اطالع در ماه قبل یک درصد کاهش نشان 

داد.
هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی 
به ترتیب ۴١ و هشــت دهم درصد و ۴۵ و هشت دهم درصد 
می باشد که برای خانوارهای شهری 9 دهم درصد کاهش و برای 
خانوارهای روستایی یک و دو دهم درصد کاهش داشته است.

در گروه عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
بیشــترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»دخانیــات«، گروه »نان و غالت« شــامل انواع برنج ایرانی و 
گروه »ادویه و چاشــنی« شــامل زعفران و رب گوجه فرنگی 
می باشــد. در گروه عمده »کاالهــای غیرخوراکی و خدمات« 
اجــاره بهای واحد مســکونی، در گروه »هتل و رســتوران« 
هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه و در گروه »پوشاک و کفش« 
 انواع پوشاک بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل 

داشته اند.

تحلیل گران آمریکایی؛ 

قیمت نفت در تابستان 
بـه 12۰ دالر می رسد

قیمت نفت، طی هفته گذشته برای پنجمین هفته متوالی 
افزایش یافت و تحلیل گران آمریکایی را وادار کرد تا اعالم کنند 
قیمت  هر بشکه نفت در تابستان امسال به ١۲۰ دالر می رسد.

به گزارش رویترز، تحلیلگران یک بانک آمریکایی گفتند: با توجه 
بــه ظرفیت مازاد پایین اوپک پالس و ذخایــر پایین نفت و افزایش 
تنش های ژئوپلیتیکی، انتظار می رود، قیمت نفت برنت در نیمه سال 
 UBS ۲۰۲۲ )تابستان ( به حدود ١۲۰ دالر در هر بشکه برسد. بانک
هم انتظار دارد، تقاضا برای نفت در سال جاری به رکورد بی سابقه برسد.
بر همین اساس هر دو شاخص نفتی برای پنجمین هفته متوالی 
رشد قیمتی هفتگی را ثبت کردند و طی هفته گذشته حدود دو درصد 
رشــد قیمتی داشتند. قیمت نفت تا این زمان از سال جدید میالدی 
)کمتر از یک ماه( به علت نگرانی در مورد کمی عرضه در بازار، بیش 

از ١۰ درصد رشد داشته است.
البته در آخرین روز کاری هفته گذشــته هر بشــکه نفت برنت با 
۴9 ســنت کاهش 87 دالر و 89 سنت فروخته شد و هر بشکه نفت 
خام آمریکا نیز با ۴١ ســنت کاهش 8۵ دالر و ١۴ سنت به ازای هر 

بشکه معامله شد. 
اســتفان برناک، تحلیلگر PVM گفــت: کاهش قیمت های اخیر، 
بیشــتر به علت برداشت سود سرمایه گذاران )فروش به علت افزایش 
قیمت ها( و نبود کاتالیزورهای جدید افزایشی رخ داده است. گزارش 
اداره اطالعات انرژی آمریکا از نخستین افزایش ذخایر نفت آمریکا از 
ماه نوامبر و افزایش ذخایر بنزین آمریکا به میزان باالترین رقم در ١١ 

ماه گذشته خبر داد.
در عین حال، بانک مورگان استنلی، پیش بینی خود از قیمت نفت 
برنت را به ١۰۰ دالر در بشــکه در سه ماهه سوم افزایش داده است؛ 

پیش  بینی قبلی این بانک 9۰ دالر بود.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار گفت: تاجران انرژی از دیدن اینکه 
قیمت نفت افت کرده است، تعجب نکردند. نفت خام آمریکا پس از یک 
افزایش غیرمنتظره در ذخایر آمریکا و یک حمام خون در وال استریت 
)اشاره به قرمز شدن بازار بورس( که ارزش دارایی های ریسک پذیر را 

سقوط داد، افت کرد.
قیمت نفت ممکن اســت یکســره به ســوی ١۰۰ دالر نرود، اما 
عوامل مربوط به عرضه قطعــا این امر را تقویت می کند که می تواند 
در تابســتان این افزایش رخ دهد. سایر تحلیل گران نیز اعتقاد دارند 
که فشار کاهشی قیمت نفت به علت نگرانی در مورد عرضه و افزایش 

تقاضا محدود خواهد بود.
اوپک پالس که شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام، 
اوپک و هم پیمانانش نظیر روســیه و سایر تولیدکنندگان نفت است، 
تالش دارد تا به هدف افزایش تولید ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز برسد. 
در آمریکا نیز شرکت های انرژی تعداد دکل های فعال نفتی خود را برای 
نخستین بار در ١۳ هفته گذشته کاهش دادند. تنش ها در شرق اروپا 
و غرب آسیا نیز تقویت کننده نگرانی کمبود و اختالل در عرضه است.

آمار بانک مرکزی نشان داد

کاهش تعداد چک های برگشتی 
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در نهمین ماه 
سال جاری نشان می دهد که در این ماه بیش از ۵۴۴ هزار 
فقره چک برگشــت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل 

١۳.۶ و ١۶.۳ درصد کاهش داشته است.
براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ 
هزار فقره چک به ارزشــی حدود ۲۵8 هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
در آذرماه ١۴۰۰، در کل کشــور مبادله شد که نسبت به ماه قبل 
از نظــر تعداد 7.۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳.١ درصد افزایش 
نشان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲۰۰ 
میلیون فقره چک به ارزشــی بالغ بــر ١۳١ هزار و 8۰۰ میلیارد 

تومان مبادله شد.
حدود ۶ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۳۲ هزار و 8۰۰ 
میلیارد تومان در آذرماه ١۴۰۰، در کل کشور وصول شد که نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد ۶.9 درصد کاهش و از نظر مبلغ ۵.8 درصد 
افزایش نشــان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده 
در ماه مذکور به ترتیب 9١.7 درصد و 9۰.١ درصد وصول  شــده 
است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در آبان ماه ١۴۰۰ 
به ترتیب معادل 9١.١ درصد و 87.8 درصد و در آذرماه ١۳99 به 

ترتیب برابر 9۰.۶ درصد و 87.۵ درصد بوده است.
در آذر ماه ١۴۰۰، در استان تهران حدود یک میلیون و 9۰۰ 
هزار فقره چک به ارزشــی حدود ١۲١ هزار میلیارد تومان وصول 
شــد که از نظر تعداد 9۲.7 درصد و از نظر ارزش 9١.8 درصد از 

کل چک های مبادله ای وصول شده است.
بیش از ۵۴۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۵۵ هزار میلیارد 
ریال در آذرماه ١۴۰۰، در کل کشــور برگشت داده شده است که 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ١۳.۶ درصد و ١۶.۳ 
درصد کاهش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله 
شده در ماه مذکور به ترتیب 8.۳ درصد و 9.9 درصد برگشت داده 
شده اســت. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در 
آبان ماه ١۴۰۰ به ترتیب معادل 8.9 درصد و ١۲.۲ درصد و در آذرماه 

سال ١۳99 به ترتیب برابر 9.۴ درصد و ١۲.۵ درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در اســتان تهران بیش از ١۴8 هزار فقره 
چک به ارزشی حدود ١۰9 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که 
از نظر تعداد 7.۳ درصد و از نظر ارزش 8.۲ درصد از کل چک های 

مبادله ای برگشت داده شده است.

اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

١۲/۲87/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
١١/9۴۶/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

۶/8۳۰/۰۰۰نیم سکه
۳/8۳۰/۰۰۰ربع سکه

۲/۲۴۵/۰۰۰گرمی
١/۲١۳/7۰۰هر گرم طالی ١8 عیار

نوع ارز
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ادامه از صفحه ۶

برگ ســبز خودرو ســواری پراید 
جی تی ایکس آی به شــماره پالک 
۶۶9ص25 ایــران 24 بــه رنگ 
و   138۶ مــدل  مســی-متالیک 
شماره موتور 2109009 و شماره 
  S141228۶189737 شاســی 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو 
ســواری پژو 405 جــی ال ایکس 
آی 1/8 به شماره پالک 393ب94 
ایــران 14 بــه رنــگ نقــره ای- 
متالیــک مــدل 1390 و شــماره 
موتور 12490254113 و شماره 
 NAAM01CA2CE372294 شاسی
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

صفحه ۴
یک شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
۲۰ جمادی الثانی ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۹۴۷

نماینده مجلس گفــت: طبق گزارش هایی 
که داریم بالــغ بر یک هــزار میلیارد تومان 
ســود به جیب مافیای سموم رفته و این سود 
هنگفت واردات، اجازه تولید سموم استاندارد 

را نمی دهد.
محسن علیزاده در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
ضمن انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در چند 
سال گذشته  تصریح کرد: عدم برنامه ریزی مناسب 
در چند سال گذشته باعث متضرر شدن کشاورزان 

شده است.
وی با بیــان اینکه به دلیل کــم کاری برخی از 
مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی، فضای فعلی 
برای صادرات محصوالت کشــاورزی به وجود آمده 
اســت، ادامه داد: طبق بررســی هایی که در مجلس 
داشــته ایم در ســازمان حفظ نباتات؛ مافیایی بین 
مدیران و کارشناســان برای واردات ســموم آماده 

مصــرف و مواد اولیه تولید ســموم غیر اســتاندارد 
 تشــکیل شــده اســت که باید جلــوی آن گرفته 

شود.
نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اعمال ممنوعیت 
واردات محصوالت کشاورزی ایرانی از سوی برخی از 
کشــورهای همسایه آسیب جدی به کشاورزان وارد 
کرده است، افزود: محدودیت های اعمال شده باعث 
شده تا ســایر محصوالت کشــاورزی که به صورت 
استاندارد و با زحمات بسیار زیادی تولید شده اند امکان 
صادرات نداشته باشند و بر روی دست تولیدکنندگان 

باقی بماند.
علیزاده ادامه داد: یکی از وظایف اصلی ســازمان 
حفظ نباتات در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی 
برنامه ریزی برای تولید محصوالت سالم است. طبق 
گزارش هایــی که داریم بالغ بر یک هــزار میلیارد 
تومان ســود به جیب مافیای سموم رفته و این سود 

هنگفت اجازه شکســتن انحصارهــا را نمی  دهد تا 
ســایر واردکنندگان اقدام به واردات و تولید سموم 

استاندارد کنند.
علیزاده با تاکید براینکه از وزیر جهاد کشاورزی 
انتظار داشتیم با شکستن انحصارها و ویژه خواری ها 
کمــک کند تــا فضای واردات ســموم کشــاورزی 
باز شــود، افزود: در کمیســیون اقتصادی و هیئت 
مقررات زدایی به دنبال شکستن انحصارها هستیم اما 
وزیر جهادکشاورزی باید به مردم و نمایندگان آنها در 
زمینه عدم تولید محصول سالم و استاندارد برای ایجاد 
پایه درآمدی مناسب و جایگزین نفت پاسخگو باشد.
گفتنی است سال گذشته مسعود خوانساری رئیس 
اتاق تهران در نامه به خاوازی وزیر وقت کشــاورزی 
نوشت: »استفاده نادرســت و بی رویه از آفت کش ها 
و وجود پســماند آنها در محصــوالت باغی و زراعی، 
منجر به بروز مشــکالت زیست محیطی و بسیاری 

از بیماری ها و ناهنجاری های انسانی در جامعه شده 
اســت. از طرفی به علت وجود باقیمانده ســموم در 
محصوالت کشــاورزی، صادرات ایــن محصوالت با 
مشکل مواجه شده و منجر به مرجوع شدن برخی از 

محموله های صادراتی شده است.« 
همچنین پیش ازاین نامه رئیس وقت کمیسیون 
کشــاورزی و صنایع تبدیلی اتــاق تهران احمدرضا 
فرشــچیان هــم در نامه ای به عباس کشــاورز قائم 
مقام وقت وزیر کشــاورزی ســه پیشنهاد برای حل 
مشکل سموم غیراستاندارد داده بود. این پیشنهادات 
عبارت بــود از: » برنامه ریزی جهت شناســنامه دار 
شدن محصوالت کشاورزی جهت تسهیل در ردیابی 
تولیدی«، »هماهنگی سازمان های ذیربط  محصول 
جهت جایگزینی سموم کم خطر« و »آموزش و ترویج 
کشــاورزان با حمایت کمیسیون های مرتبط با اتاق 

تهران و همکاری صدا و سیما«.

نماینده مجلس خبر داد

سود 1۰۰۰ میلیارد تومانی مافیا از واردات سموم کشاورزی

نمایندگان مجلس:

دولت از سرمایه های مردم در بورس حفاظت کند
نمایندگان مجلس از تعــارض منافع در بازار 
ســرمایه انتقاد کردند و از مدیران سازمان بورس 
خواســتند با برنامه ریزی صحیــح و به موقع از 

سرمایه های مردم حفاظت کنند.
بــه گزارش خبرگزاری خانه ملت، شــهباز حســن 
پوربیگلری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به لزوم رســیدگی به وضعیت بازار سرمایه گفت: تعیین 
تکلیف وضعیت بازار سرمایه یکی از مطالبات اساسی مردم 
بوده و نمایندگان مجلس شورای اسالمی وظیفه پیگیری 
درخواســت های مردم و مطالبه آنها را از مسئوالن دارند. 
مســئوالن باید به دنبال جبران خسارت های وارد شده به 
مردم در بورس باشــند و بی تردید یک راه آن ایجاد ثبات 

در بازار سرمایه است.
وی عنوان کرد: مدیران سازمان بورس به جای فرافکنی 
در حوزه مسائل بازارسرمایه باید با برنامه ریزی صحیح و 
به موقع از سرمایه های مردم حراست و حفاظت کنند. از 
طرفی باالتر از ســرمایه های مادی، سرمایه های معنوی 
یعنی اعتماد مردم اســت. لذا تیم اقتصادی دولت باید با 
برنامه ریزی صحیح و اصولی مانع خدشه دار شدن اعتماد 
مردم شده و همچنین برای افزایش این سرمایه ارزشمند 

تالش کنند. کما اینکه رئیس قوه قضائیه با اقدامات مثبت 
خود و رئیس دولت با ســفرهای اســتانی گام های خوبی 
برای جلب اعتماد مردم برداشــته اند اما این مســیر باید 

تداوم پیدا کند.
تعارض منافع آفت بازار سرمایه

محســن علیزاده، رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس 
شورای اسالمی هم درباره دغدغه فعاالن بازار سرمایه مبنی 
بر ضرورت حذف قیمت گذاری دســتوری و دامنه نوسان 
توضیح داد: ما درباره حذف قیمت گذاری دستوری قانون 
داریم و بار ها بر حذف قیمت گذاری دستوری درخصوص 
کاال هایی که در بورس عرضه می شــوند به دولت تأکید 
کردیم، دولت نیز در بخش هایی به تحقق این مهم کمک 
کرده اســت، اما در برخی بخش های دیگر متأسفانه این 

امر اجرایی نشده است.
وی درباره تغییر حجم مبنا و دامنه نوسان تصریح 
کرد: شــورای عالی بورس اختیار استفاده از این ابزار 
در زمان مناســب را به هیئت مدیره بــورس داد، از 
هیئت مدیره بورس انتظار مــی رود که یک بار برای 
همیشه جرأت و جسارت الزم را به خرج دهد و دامنه 
نوســان را حذف کند تا بازار سرمایه ایران نیز مانند 

بازار سرمایه در سایر کشور ها عمل کند.
رئیس کمیته بازار سرمایه با تصریح به این که فرمول 
محاســبه شاخص کل بازار ســرمایه باید اصالح شود یا 
شاخص کل حذف شود و شاخص وزنی معیار سنجش بازار 
سرمایه شود ادامه داد: از آنجا که تعیین موضوعات مذکور 
در اختیار سازمان بورس است ما نیز باید این موضوعات 
 را از ســازمان بورس پیگیری کنیم تــا این امور محقق 

شود.
علیــزاده تعــارض منافع در تمامــی ارکان از جمله 
شورای عالی بورس و هیئت مدیره بورس را یکی از مشکالت 
بازار سرمایه برشمرد و گفت: تعارض منافع آفت اساسی 
در بازار ســرمایه و یکی از نگرانی های جدی فعاالن بازار 
ســرمایه است، زیرا با تعارض منافع فرصتی برای عده ای 
خاص ایجاد می شود و رانت اطالعاتی شکل خواهد گرفت 
که سایر افراد از این داده ها بی خبر هستند، باید به تعارض 
منافع در تمامی سطوح خاتمه داد و ما از شورای عالی بورس 
و هیئت مدیره بورس می خواهیم این موضوع را ســریع تر 
بررســی کنند، مکاتباتی در این خصوص انجام دادند که 
پاســخ های ارائه شده قانع کننده نبود بنابراین مجدداً این 

موضوع را پیگیری خواهم کرد.

رشد بی رمق شاخص
در همین حال شاخص بورس پس از ریزش های مکرر 
خود در دی ماه که موجب آب شــدن سرمایه های مردم 
شــد روزشــنبه دوم بهمن ماه فقط دو هزار و ۴١۰ واحد 
افزایش یافت که در مقایسه با سقوط های متوالی شاخص 
در یکســال ونیم اخیر این میزان رشد خیلی ناچیز است. 
در عین حال شاخص کل هم وزن نیز با کاهش یک هزار 
 و ۴۴۴ واحــدی در عدد ۳۳۴ هزار و ١9۵ واحد متوقف 
شد. به گزارش مهر، علت رشد  اندک بازار هم تقویت تقاضا 
در گروه پاالیشی ها بوده است.انتظار برای افزایش قیمت 
جهانی نفت پس از پایان تعطیالت تقویمی میالدی و از 
سویی احتمال تعدیل نرخ خوراک و تخفیفات، باعث شده 
تا گروه پاالیشی ها همچنان برای معامله گران کوتاه مدت نگر 
پس از عبور دوره اصالح قیمتی این گروه، جذاب باشد.در 
این بین تداوم ریزش قیمت اوره در بازارهای جهانی باعث 
شــد تا علی رغم انتشار گزارش های مثبت در پتروشیمی 

پردیس اما در نهایت مورد اقبال معامله گران نباشد.
به نظر می رســد بازار ســهام همچنان تا مشــخص 
شــدن تکلیف برخی انتظارات، گام های محتاطانه توأم با 

امید برمی دارد. و  بیم 

ایران  گاز  ملی  مدیر دیسپچینگ شرکت 
با اشــاره به پابرجایی رکــورد ۶۶۰ میلیون 
مترمکعب مصرف گاز گفت: علی رغم بســته 
شــدن راه های ارتباطی خوشــبختانه هیچ 
 افت فشــار گازی را در هیچ جای کشــور

 نداشتیم.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جوالیی مدیر 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز اظهار کرد: با توجه به 
پایداری هوای سرد تا آخر هفته مصرف گاز رکورد 
۶۶۰ میلیون متر مکعب پابرجا شده است. با وجود 
اینکه  جمعــه روز تعطیل بود و انتظار می رفت که 
کاهش مصرف داشــته باشــیم ولی اینگونه نشد و 

افزایش مصرف داشتیم.
وی افزود: با روندی که طی می شود انتظار می رود 
که مصرف گاز هم افزایشی باشد. باید توجه داشت 
هم اکنون بالــغ بر 8۰ درصد تولید گاز ما به بخش 

خانگی و تجاری می رسد که این برای شبکه انرژی 
کشور اصاًل اتفاق خوبی نیست.

جوالیی تصریح کرد: علی رغم بسته شدن راه های 
ارتباطی خوشبختانه هیچ افت فشار گازی را در هیچ 
جای کشــور نداشتیم و گاز به صورت مستمر ارائه 

شده است.
وی در پایــان در رابطه بــا برق صنایع گفت: با 
توجه به اولویت بخــش خانگی محدودیت هایی را 
به صنایع می دهیم. البته اولویت با صنایعی اســت 
که می توانند سوخت دوم و جایگزین استفاده کنند 
و در ادامــه به صنایعی که فقط از طریق گاز تأمین 
می شوند محدودیت اعمال می شود تا بتوانیم پیک 

مصرف را رد کنیم.
در همین حال مدیر هماهنگی امور گازرســانی 
شــرکت ملی گاز به فارس گفت: در روزهای اخیر 
با توجه به برودت هوا تعداد بازرســی های ماموران 

شــرکت گاز اســتانی نیز افزایش پیدا کرد و بدون 
هیچ گونه مماشاتی با ادارات پرمصرف برخورد شده 

و گاز آنها قطع شد.
نورموسوی تاکید کرد: همه ادارات دولتی موظف 
هستند دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور درباره 
رعایت الگوی مصرف در ادارات دولتی را رعایت کنند. 
مردم زمانی در مصرف بهینه با خادمان خودشــان 
در شرکت گاز همراهی می کنند که مشاهده کنند 
دولت اصالح الگوی مصرف را از خودش شروع کرده 
اســت و به همت کارکنان شرکت ملی گاز این امر 

محقق شده است.
وی گفــت: بنده از همیــن تریبون از مردم  اوال 
بابت همراهی در مصرف بهینه گاز تشــکر می کنم 
و همچنین تقاضا دارم که با نگهداشتن دمای خانه 
بین ١8-۲١ درجه که مطابق با استانداردهای جهانی 
است دقت بیشتری در رعایت الگوی مصرف داشته 

باشــند تا ان شاءاهلل در این روزهای سرد گاز تمامی 
نقاط کشور تامین شود.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز 
گفت: انحراف از الگوی مصرف بهینه گاز زمانی اتفاق 
می افتد که مثال دمای خانه به جای ١8-۲١ درجه 
روی ۲8 درجه اســت. بنده باز هــم از مردم  تقاضا 
می کنم که دمــای رفاه بین ١8-۲١ درجه را حفظ 
کنند و با پوشــیدن لباس کمی گرم تر این امکان را 
فراهم کنند که به سایر بخش های تولیدی مثل صنایع 

عمده و پتروشیمی ها نیز گاز به اندازه کافی برسد.
وی  اظهار داشــت: در کنار بازرســی از ادارات 
دولتی برای کنترل مصرف این بخش، شــرکت گاز 
طرح ارتقای کارآیی موتورخانه های ساختمان های 
مســکونی و تجاری را نیز پیش می برد که از مردم 
تقاضا می شود برای دریافت رایگان این خدمات به 

آدرس https://goc.nigc.ir مراجعه کنند.

شرکت گاز ایران: با وجود سرمای پایدار

افت فشار گاز در هیچ جای کشور نداشتیم

رئیس  سازمان اموال تملیکی خبر داد

بالتکلیفی 20 ساله برخی کاالها در انبارهای سازمان تملیکی
رئیس  ســازمان اموال تملیکی گفت: کاالی 
متروکه چند سال در بندر و گمرک می ماند و به 

ما اعالم نمی شود.
عبدالمجید اجتهادی با اشــاره به آخرین وضعیت 
رســوب کاال در انبارهای این سازمان اظهار داشت: با 
مدیریتی که صورت گرفت و هماهنگی انجام شــده با 
تعزیرات و دادگستری آراء قضایی بسیاری از پرونده ها 
صادر شده و در اختیار این سازمان قرار گرفت. پیشتر 
برخی آرای صادر شــده به دلیل آنکه سیستم ارتباطی 
 بین تعزیرات و این ســازمان بر قرار نبود معطل مانده 

بودند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 

تاکید کرد: ۲۰ سال کاالیی در انبارهای تملیکی وجود 
داشــت که تعیین تکلیف نشده بود و این کاال انهدامی 

است.
وی یادآور شد: طی دو تا سه ماه اخیر انهدام کاالها 
در انبارهای تملیکی ۳۰۰ درصد افزایش یافته اســت. 
در صورتی که پرونده ها به موقع رسیدگی شود، نیازی 
به این انهدام وجود ندارد. برخی کاالها به دلیل شکل 
بهداشــتی که دارند دانشگاه های علوم پزشکی موافق 
ورود آنها به چرخه مصرف نیستند، اما خیلی از کاالها 
در صــورت تعیین تکلیف به موقع می تواند براســاس 
رویه هایــی که وجود دارد، صادرات یا به نحوی تعیین 

تکلیف شود.

اجتهادی با اشاره به انبارهای تملیکی استان کرمان 
و شهر سیرجان افزود: دستگاه های ام آر آی یا دستگاه های 

دیگر ١۵ سال در گمرک مانده است.
به گزارش فارس، معاون وزیر اقتصادی با تاکید بر 
اینکه در حال حاضر استرداد کاال به صاحبان آنها ۲۳۰ 
درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: توجه به افزایش 
فــروش، حراج ها و مزایده ها حجم عظیمی از کاالهای 
موجود در انبارها خالی شــده و موضوع چینش انبار و 

استاندارد  سازی روند خوبی دارد.
وی با بیان اینکه برخــی از کاالها نیاز به دریافت 
مجوز و استعالم دارد، بیان داشت: با ورود رئیس جمهور 
و وزیر اقتصاد به این موضوع روند در حال بهبود است. 

برخی دستگاه ها نگاه جزیره ای دارند و مانع حل شدن 
مشکل هستند. رئیس  سازمان اموال تملیکی ادامه داد: 
چند سال اســت که کاال در بندر و گمرک مانده و به 
سازمان اموال تملیکی اعالم و تحویل نشد. با دستگاه ها 
جلسات و هماهنگی های انجام شده، تا هر چه سریعتر 

به نقطه مطلوب برسیم.
اجتهادی بیان کرد: مزایده سراســری ۲۵۴ اموال 
ســازمان اموال تملیکی از تاریخ ۴ بهمن ماه تا تاریخ 
١۰ بهمن  ماه در نمایندگی های اموال تملیکی استان ها 
برگزار می شــود. این مزایده شــامل موبایل، قطعات 
الکترونیکی، خودرو و سایر اقالم می شود و امکان رویت 

کاال وجود دارد.

مدیرکل هوشمندســازی توانیر از امکان دریافت 
خدمات برق با نصب برچســب هــای QR-code خبر 
دارای کنتورهای غیرهوشمند  و گفت: مشترکان  داد 
می توانند به صورت هوشمند از میزان مصرف و تعرفه 

خود مطلع شوند.
به گزارش شــرکت توانیر، هادی مدقــق از اتمام نصب 
QR-code کنتورهای برق تا بهمن ماه برای مشــترکین خبر 
داد و افزود: پیش از آنکه هوشمندسازی همه کنتورها انجام 
شــود، مشترکان برق می توانند از طریق گوشی تلفن همراه، 
برچسب های QR-code نصب شده بر روی کنتور برق خود را 
اســکن کرده و از میزان مصرف و هزینه برق خود از ابتدای 

دوره تا لحظه اسکن کد QR مطلع شوند.
او افزود: در واقع اطالعات ثابت اشــتراک مانند شناسه 
اشــتراک، شناســه بدنه کنتور و بارکد شناسه قبض بر روی 
QR-code ثبت اســت. بدین ترتیب با اسکن آن، مشترک به 
صفحه اختصاصی در ســامانه برق ایران هدایت شده و همه 
اطالعــات و امکانات اعم از اطالعات میــزان مصرف دوره و 
تعرفه برق مصرفی بر اساس الگوی مصرف و مازاد بر الگو در 

اختیار وی قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر 
تصریح کرد: QR-code حاوی لینک ســامانه برق ایران همراه 
با شناسه قبض، این امکان را به مشترک می دهد که با اسکن 
کردن کد، به صورت مســتقیم به صفحه خود در سامانه وارد 

شود و دیگر نیازی به ورود شناسه قبض نخواهد داشت.
مدقــق افزود: خطا در ورود شناســه با این روش از بین 
می رود و مشترکین هم بدون نیاز به دانستن شناسه، می توانند 
از کلیه خدمات قابل ارائه در سامانه برق ایران استفاده کنند.

توانیر:

امکان اطالع هوشمند مشترکان برق از میزان تعرفه میسر شد
او ادامه داد: با وجود برچسب QR-code در کنار شمارشگر 
کنتور، امکان خوداظهاری کارکرد کنتور هم وجود دارد، به این 
نحو که مشــترکان می توانند با گرفتن عکس از کنتور خود و 
بارگذاری آن در، بخش خوداظهاری سامانه برق ایران، به کمک 
تکنیک های پردازش تصویر، رقم کارکرد کنتور تا لحظه گرفتن 
عکس را در سامانه وارد کنند و از این طریق هم از مصرف خود 
آگاه شوند و هم بسته انرژی مناسب خود را خریداری کنند.

مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر 
تصریح کرد: برچســب های Qr-code، زیرســاخت الزم برای 
خرید بسته انرژی هستند که با توجه به اجرای آئین نامه نحوه 

محاســبه تعرفه برق، کمک شایانی به رعایت الگوی مصرف 
برق و کنترل هزینه مشــترکان می کند. مدقق در پاســخ به 
این پرسش که آیا این امکان در مجتمع های مسکونی شرایط 
دسترسی به اطالعات سایرین را فراهم نمی کند، گفت: برای 
دسترســی، محدودیت های الزم ایجاد شده و امکان مشاهده 
جزئیات اطالعات مصرف برای سایرین وجود نخواهد داشت.

به گفته مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین 
 QR-code توانیر، در واقع اطالعات اولیه با اســکن برچســب
مشاهده می شود و برای دریافت اطالعات بیشتر نیاز به درج 
کدی اســت که به شماره تلفن همراه مشترک ارسال شده و 

هر فرد را قادر می کند برای اســتفاده از QR-code ، اطالعات 
کنتورهای مربوط به خود را ثبت نام کند.

مدقق تاکید کرد: QR-code ویژه کنتورهای غیرهوشمند 
اســت و کنتورهای هوشمند نیازی به مأمور قرائت و QR کد 
ندارند و اطالعات الزم می تواند به طور مستقیم برای مشترک 

ارسال می شود.
او به این نکته نیز اشــاره کرد که برای تبدیل کنتورهای 
قدیمی به هوشمند لینک درخواست نصب کنتور هوشمند در 
اپلیکیشن »برق من« و سامانه برق ایران برای مشترکین قابل 

دسترسی و استفاده است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران به همراه تعدادی از 
مدیران ارشد شستا و بانک رفاه از بخش های مختلف 
تولیدی و ســایت اجرایی شرکت های پتروشیمی 
فن آوران، امیرکبیر و غدیر در منطقه ویژه اقتصادی 

بندر امام خمینی)ره( بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل 
للـه گانی در این بازدیدها، از صنعت پتروشیمی به عنوان 
صنعتــی با بهره وری بــاال نام برد و تاکید کرد: توســعه 
همکاری هــای متقابل بانک رفاه کارگران و شــرکت های 
پتروشــیمی منجر بــه ایجاد رونق اقتصادی و اشــتغال 
زایی می شــود. مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر 
اینکه، ضرورت دارد در ســالی که بــه تدبیر مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( تحت عنوان سال »تولید؛ پشتیبانی ها 

و مانع زدایی ها« نام گذاری شــده است، حمایت ها از تولید 
ملی افزایش و از این مهم پشتیبانی و مانع زدایی شود، گفت: 
در این راستا بانک رفاه کارگران آمادگی دارد حمایت های 
مالی و تسهیالتی خود از واحدهای زیرمجموعه شرکت های 
پتروشــیمی، تکمیــل طرح های توســعه ای این حوزه و 
همچنین تامین سرمایه در گردش واحدهای پتروشیمی 
استان خوزستان را بیش از پیش گسترش دهد. للـه گانی 
بــا بیان اینکه، بانک رفاه کارگران عالوه بر خدمات ریالی 
در زمینه ارائه خدمات ارزی نیز آماده ارائه خدمت رسانی به 
فعاالن صنعت پتروشیمی کشور است، از تامین منابع ارزی 
مورد نیاز شرکت های پتروشیمی فن آوران، غدیر و امیرکبیر 
خبر داد و گفت: بدون شک تامین منابع ارزی این شرکت ها 
توســط بانک رفاه کارگران، بستر توسعه فعالیت های آنها 

را فراهــم کرده و گام بســیار بلندی در راســتای بهبود 
ارتباطات بین المللی شان محسوب می شود. وی همچنین 
از تایید راه اندازی طرح جدید تولید کلر پتروشیمی فارابی 
با مشارکت پتروشیمی های غدیر، فن آوران و امیرکبیر از 
محل خط اعتباری EIH bank با ال سی بانک رفاه کارگران 
خبر داد و خاطرنشان ساخت: بدون شک این مهم، مصداق 
روشن هم افزایی صنعت پتروشیمی و بانک رفاه کارگران و 

نقطه عطفی در این زمینه محسوب می شود.
للـه گانی، تصریح کرد: امیدواریم با توسعه همکاری های 
متقابل بانک رفاه کارگران و صنعت پتروشیمی کشور، شاهد 
تحول در این صنعت مهم و اثرگذار کشــور باشیم که به 
دنبال خود بهبود شرایط اقتصادی کشور و اشتغالزایی را 

به همراه دارد. 

مدیرعامل بانک:

صنعت پتروشیمی کشور با حمایت های بانک رفاه کارگران متحول می شود
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