
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد

برخورد با مقصران حادثه آبادان 
وزیر راه و شهرسازی درباره حادثه ساختمان متروپل 
آبادان گفت: تیمی از وزارت راه و شهرســازی به آبادان 
می رود تا این حادثه را ارزیابی کند و با مقصران این حادثه 

برخورد می شود. 
به گزارش ایسنا، رستم قاسمی درباره حادثه ساختمان متروپل 
آبــادان تاکید کرد: با مقصران این حادثه برخورد می شــود. البته 
تیمی از وزارت راه و شهرســازی به آبادان می رود تا این حادثه را 
ارزیابی کند. قرار اســت علت اصلی فرو ریختن ساختمان متروپل 
آبادان بررســی شود و به محض اینکه نتایج آن اعالم شد به مردم 

اطالع رسانی می کنیم.
همچنین فرشید پورحاجت؛ دبیر کانون انبوه سازان درباره حادثه 
ریزش ساختمان متروپل آبادان گفت: پروژه متروپل آبادان بسیار 
بزرگ بود که قطعا یک تیم متخصص و مهندســان مشاور در آن 
دخیل بوده اند. این طور نیست که بگوییم بدون هیچ گونه الزامات 
فنی احداث شــده است. اگر غیر از این باشد دستگاه های نظارتی 
مثل شهرداری، سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی 

استان خوزستان باید پاسخگو باشند.
او با بیان این کــه ابایی از معرفی مقصر حادثه متروپل آبادان 
نداریم گفت: هر کس اعم از ســازنده، نظام مهندسی، شهرداری و 
غیره مقصر بوده باید تاوان بدهد. نمی شود به همین سادگی از این 
مسئله گذشت. اتفاق بسیار دردناکی رخ داده و کسانی که قصوری 

در آن داشتند پاسخگوی تبعات آن باشند.
دبیر کانون انبوه سازان افزود: در خصوص فروریزش ساختمان 
متروپل عنوان می شــود از ماه ها قبل درباره وقوع چنین حادثه ای 
پیش بینــی صورت گرفته که باید مشــخص شــود به چه علت 
 به گزارش ها بی توجهی شــده یا تمهیدات ایمنی رعایت نشــده 

است.
تخلفات ساخت متروپل

همچنین کوروش خواجوی؛ رئیس ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان خوزستان اظهار کرد: به نظر می رسد عدم طی روال 
قانونی در صدور پروانه ساختمان پروژه متروپل یکی از ضعف هایی 

بود که منجر به این حادثه شد. 
وی توضیح داد: بعضی از ســرمایه گذاران و مالکان پروژه های 
بزرگ در بســیاری شهرها از جمله آبادان و اهواز با هدف کاهش 
هزینه ها و بوروکراســی موجود در فرآیند نظــارت، روال قانونی 
 طراحی و نظارت را طی نمی کنند و مســتقیما ســراغ شهرداری 

می روند. 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ادامه 
داد: از آنجا که مبالغ پروانه این پروژه ها بسیار باالست شهرداری ها 
نیــز با آنها همکاری می کنند. بر این اســاس فرآیند صدور پروانه 
مســیری غیرقانونی را طی می کند. در پروژه مذکور هم معتقدم 
نباید پروانه در آن مقطع صادر می شــد؛ چرا کــه روال اولیه آن 

طی نشده بود.
خواجوی تاکید کرد: در سال ۱۳۹۶ پروانه ساختمان متروپل 
صادر شد، اما تا سال ۱۳۹۹ اجازه نظارت سازمان نظام مهندسی 
بر این پروژه صادر نشــد. تا اینکه از خرداد ســال ۱۳۹۹ ناظرین 
سازه و معماری تاسیسات به صورت قانونی از سوی سازمان نظام 

مهندسی معرفی و در این پروژه وارد عمل شدند.
او یادآور شــد: در این پروژه بعضی تذکرات خیلی جدی داده 
شده که چندان مورد توجه سازندگان قرار نگرفته است. حدود یک 
ماه قبل آخرین تذکر به شهرداری درخصوص پروژه متروپل داده 
شد و با گوشزد کردن خطرات پروژه به شهرداری دستور توقف آن 
را دادیم. طبق گزارشــی که از ناظر دیدم تذکرات به اندازه کافی 

هشداردهنده بوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان تاکید 
کرد: بر اساس نقشه اولیه که مهندسین مشاور در سال ۱۳۹۶ برای 
پروژه متروپل تهیه کرده اند ظاهرا این ســاختمان ۹ سقف داشته 
اســت. برخی ایراداتی که به این بنا وارد شده عدم رعایت پوشش 
میلگرد، تغییر شــکل بعضی از تیرها و کمانش بعضی از ستون ها 
بوده است. وقتی ساختمانی با چنین مشکالتی ساخته می شود حتی 
اگر مســیر قانونی را هم طی کند باید متوقف شود تا یک شخص 
 حقیقی یا حقوقی دارای صالحیت بیاید و آزمایش های الزم را انجام 

دهد.

وزیر نیرو:

آماده  سازی نیروگاه های برق تکمیل شد 
اما مردم صرفه جویی کنند

وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو، با احداث نیروگاه و از سویی انجام 
تعمیرات اساسی در زمان مقرر، شرایط تولید برق را در حالت آماده 
قرار داده است اما مشترکین برق می توانند به نحوی مصرف برق داشته 

باشند که میزان مشکالت به حداقل برسد.
به گزارش خبرگزاری ها، علی اکبر محرابیان در گفت و گو با برنامه »صف 
اول« رسانه ملی تصریح کرد: وزارت نیرو با افزایش توان تولید، احداث نیروگاه 
و از سویی انجام تعمیرات اساسی در زمان مقرر شرایط تولید برق را در حالت 
آماده قرار داده است. در مورد تعمیرات نیروگاهی یک کار استثنایی انجام شد 
و تمامی ظرفیت های نیروگاه های موجود در کشور به طور کامل تعمیر شد. او 
از اعمال پاداش  مشــترکان صرفه جو از اول خردادماه و مکانیزم رایگان شدن 
قبوض برق این مشترکان خبر داد و با اشاره به وجود ۶۵۰ مشترک بد مصرف 
برق در کشور گفت: حدود ۶۵۰ هزار مشترک بدمصرف داریم اما با همکاری 
و همراهی مشــترکان در مدیریت مصرف، از چهار ماه گرم ســال با موفقیت 

عبور خواهیم کرد.
وزیــر نیرو با بیان اینکه در حوزه نیروگاه هــای برقابی برای اولین بار در 
هشت ســال اخیر، تعمیرات همه واحدها، کامال به اتمام رسید، تصریح کرد: 
البته این مســئله که ما خاموشی نداشته باشــیم به رفتار مشترکان بستگی 
دارد. مشــترکان برق می توانند به نحوی مصرف برق داشته باشند که میزان 
مشــکالت به حداقل برســد. محرابیان پیش رو بودن دولت در صرفه جویی را 
یادآور شــد و افزود: ما اعتقاد داریم دولت باید الگوی باشد. متأسفانه مصارف 
خارج از الگوی دولت زیاد اســت و بر این اساس مطابق مصوبه هیئت وزیران 
که اخیراً اخذ شــد، ادارات مکلف هســتند که در ســاعات اداری نسبت به 
 صرفه جویی حداقل ۳۰ درصدی و در ساعات غیراداری نسبت به صرفه جویی 
۶۰ درصدی اقدام کنند. او ادامه داد: عالوه بر این تغییر ساعت اداری و انتقال 
آن به ســاعات صبح گاهی نیز در دســتور کار قرار می گیرد و رفتار ادارات و 
دستگاه های دولتی با روش های روزآمدی نظیر استفاده از اینترنت اشیا پایش 

شده و به مردم گزارش خواهد شد.
حمایت از تولید برق هسته ای

وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: صنعت برق با تأمین سوخت از سوی وزارت 
نفت بدون هیچ مشــکلی و به صورت پایدار برق را در زمســتان گذشته برای 
تمام بخش ها تأمین کرد و خاموشــی نداشتیم. در تابستان سال گذشته هم 
بــا ۱۵ هزار مــگاوات ناترازی رو به رو بودیم. با فرض رشــد چهارو نیم تا پنج 
درصدی اوج مصرف برق، این عدد در سال جاری با فرض شرط عدم فعالیت 
ما به ۱۹ هزار مگاوات ناترازی در ســال جاری می رسید که معادل ۲۵ درصد 
تولید برق کشــور است. محرابیان افزود: ۱۹ هزار مگاوات ناترازی ما با فرض 
این است که ما هیچ حرکتی نکنیم. بر این اساس با افزایش توان اتفاق افتاده 
تا پایان دوره گرما باالی شــش هزار مگاوات از ناترازی کاسته می شود. البته 
ناترازی ما مربوط به بخش اندکی از سال است و ما در بسیاری از ماه های سال 
با مازاد عرضه روبه رو هســتیم. او با اشاره به اهمیت نیروگاه های تجدیدپذیر 
کشــور، ادامه داد: برق هسته ای؛ برق پاک و بسیار اقتصادی است و ما حتماً 
از تولید آن حمایت می کنیم زیرا در شــبکه توزیع گسترده ما با ظرفیتی که 
در آینده به ۱۲۰ هزار مگاوات می رســد ضرورت دارد، نیروگاه های هسته ای 
زمینه افزایش پایداری را به وجود آورند. وزیر نیرو در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
غیراقتصادی بودن نیروگاه  هسته ای گفت: همان کشورهایی که تولید نیروگاه 
هسته ای را ناصحیح جلوه می دهند بخش عمده برنامه خود را بر روی توسعه 
نیروگاه هســته ای قرار داده اند. همچنین مصطفی رجبی مشهدی؛ سخنگوی 
صنعت برق از رسیدن پیک مصرف برق به ۵۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات و افزایش 
بیش از ۹ درصدی مصرف در یک هفته گذشته خبر داد و گفت: درصورتی که 
دستگاه های اداری مصرف برق خود را متناسب با مصوبه هیئت وزیران کاهش 
ندهند، در مرحله نخســت اخطار دریافت می کنند و در صورت رعایت نکردن 
برق اداره پرمصرف قطع خواهد شد. عالوه بر آغاز جابه جایی بار در زمان پیک، 
واردات برق نیز آغاز شده به طوری که طبق اعالم روز گذشته مرکز ملی راهبری 

شبکه برق ایران، واردات برق به ۴8۰ مگاوات رسیده است.

مجیدرضا حریری با رد ادعای اتاق تهران:

آمار کاهش صادرات نفت ایران به چین 
غلط است

رئیس اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و چین گفت: آمار 
اتاق تهران درباره کاهش فروش نفت ایران به چین غلط بزرگ است و 

صادرات نفت  ما نسبت به قبل جنگ اوکراین کم نشده.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، مجیدرضا حریری در صفحه توئیتر خود در 
واکنــش به ادعای اتاق بارگانی تهران مبنی بر کاهش صادرات نفت به صورت 
کنایه آمیزی نوشــت: وقتی اتاق بازرگانی تهران آمار اشتباه می دهد و این آمار، 
مستنِد نشر غلط بزرگ توسط رسانه  متصل می شود. او توضیح داد: نه بنده و نه 
اتاق تهران مرجع اعالم آمار فروش نفت ایران در دوره تحریم نیستیم، اما آمار 
رسمی اوپک نشان می دهد در چند ماه اخیر ۳۶ هزار بشکه در روز تولید نفت ایران 
افزایش داشته است، )با توجه به ظرفیت پاالیشی ثابت ایران( این موضوع بدین 
معنا است که حداقل صادرات نفت مان نسبت به قبل جنگ اوکراین کم نشده است.

اصرار ضد ایرانی اتاق تهران!
گفتنی اســت، از ابتدای روی کار آمدن دولت ســیزدهم، اتاق بازرگانی 
تهران با انتشار گزارش های ماهانه مدعی تقریبا صفر شدن صادرات نفت ایران 
به چین شــده است. اینکه بازرگانان این اتاق با استناد به چه »مرجع رسمی 
و معتبر« اعدادی را از صادرات نفت ایران عنوان می کنند که برخالف تمامی 
گزارش های نهادهای رسمی داخلی و خارجی است، سوالی است که تاکنون به 
آن پاسخ داده نشده است. چندی پیش خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی 
شده بود که صادرات نفت ایران به چین کاهش یافته و روسیه با تخفیف های 
چند ده دالری بازار نفت ایران در چین را تصاحب کرده است. سپس بلومبرگ 
در گزارشی خبر از مذاکرات چین و روسیه برای واردات نفت؛ جهت پر کردن 
مخازن چین داد. طبق این خبر، چینی ها قصد دارند ذخایر استراتژیک خود 
را با نفت ارزان روسیه پر کنند و در واقع نفت روسیه جایگزین نفت کشوری 
در بازار چین نشــده است. همچنین آمار اوپک در ماه آوریل نیز میزان تولید 
نفت ایران را ۳۶ هزار بشکه بیش از تولید نفت در سه ماه نخست ۲۰۲۲ عنوان 
کرد. افزایش تولید نفت ایران در حالی رقم خورد که برخی رسانه های خارجی 
مدعی کاهش حدود ۳۰۰ هزار بشــکه ای صادرات نفت ایران به چین بودند، 
ادعایی که با توجه به گزارش رسمی اوپک مبنی بر صعودی بودن تولید نفت 
ایران درســت به نظر نمی رســد. در این بین، اتاق بازرگانی تهران آماری را از 
رقم صادرات نفتی ایران به چین منتشــر کرده است که حاکی از کاهش 7۵ 
درصدی فروش نفت به این کشور بود. پیش از این نیز اتاق تهران در آمارهای 
جداگانه مدعی صادرات روزانه تنها فقط یک هزار بشــکه نفت ایران به چین 
در سال ۲۰۲۱ بود. آماری که در تضاد کامل با گزارش های نهادهای داخلی و 
موسسات خارجی ردیابی نفتکش ها بود و این موسسات ارقامی بین ۶۰۰ هزار 

تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز را عنوان کرده بودند.
با تصویب شورای پول و اعتبار صورت گرفت

افزایش وام ودیعه مسکن 
روابط عمومی بانک مرکزی، افزایش وام ودیعه مسکن توسط 

شورای پول و اعتبار را تایید کرد.
مصطفــی قمری وفا؛ مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در خبری 
تحت عنوان »افزایش تســهیالت کمک ودیعه مسکن« در توئیتر نوشت 
که براساس مصوبه اصالحی دیروز شورای پول و اعتبار، تسهیالت کمک 
ودیعه مســکن در تهران به ۱۰۰ میلیون، در مراکز استان ها 7۰ میلیون 
و در  شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. 

گفتنی است پیش از این، براساس بخشنامه بانک مرکزی مبلغ وام ودیعه 
مسکن بین ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومان بود. در واقع مبلغ وام ودیعه مسکن در 
تهران ۶۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر 
۴۵ میلیون تومان و در سایر شهرها ۳۵ میلیون تومان بود که اکنون افزایش 
یافته است. نکته مهم این است که با وجود افزایش قابل توجه اجاره مسکن، 

سقف وام ودیعه مسکن افزایش پیدا کرده است.
مدت زمان بازپرداخت وام ودیعه مسکن پنج سال است و نرخ سود این 
وام، ۱8 درصد است اما هنوز مبلغ اقساط وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱ مشخص 
نشده است. متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن باید برای ثبت نام این وام به 
»سامانه وزارت راه و شهرسازی« به آدرس saman.mrud.ir مراجعه کنند. 
بعد از ثبت نام این سامانه افراد واجد شرایط را به بانک عامل معرفی می کند.

اقتصادی

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

۱۴/۳۹۶/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۱۴/۰۰۲/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

8/۳۵۰/۰۰۰نیم سکه
۵/۰۳۲/۰۰۰ربع سکه

۲/88۲/۰۰۰گرمی
۱/۳77/۰۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

نوع ارز
-دالر
-یورو
۳7/7۴۵پوند

۱/۹۰۰لیر ترکیه
-درهم امارات

۲۰/۶دینار عراق

صفحه ۴
چهار شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱
۲۳ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۳۲

آگهی فقدان اسناد فروش 
اینجانــب ناهیــد شــرف پــور فرزند موســی بــه شــماره شناســنامه ۱۵۱۴ و کد 
ملی۲۲۶۹۴78۴۳۶ صادره از علــی آباد کتول مالک خودروی پژو ۲۰۶ مدل ۱۳8۹به 
شماره انتظامی 78۲س۵۲ ایران 78 به شماره موتور ۱۴۱8۹۰۳۵۱۳۶و شماره شاسی 
NAAPO۳ED۳AG۱۳۹۳۳۲ بــه علت فقدان اســناد فروش)ســند کمپانی( تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور را دارد ظرف مدت ده )۱۰( روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع در 
تهران – پیکان شهر – ساختمان ســمند مراجعه نماید. در غیر اینصورت برابر مقررات 

اقدام خواهد شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت نور دام

بدینوسیله از سهامداران شرکت در حال تصفیه نور دام به شماره ثبت ۲۶8 و شناسه ملی 
۱۰7۶۰۰۵77۵8 دعوت بعمل می آید در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت که در ســاعت ۱۰ روز سه شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱7 به آدرس: شهرستان نور 

چمستان روستای کردآباد دفتر دامداری تشکیل می شود حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: تمدید مدت تصدی مدیرتصفیه

قدرت اله گودرزی مدیر تصفیه

آگهی دعوت سهامداران شرکت کربن فعال پارس رفسنجان سهامی خاص 
ثبت شده به شماره ۱8۳5 و شناسه ملی ۱۰86۰5۴۳86۴ 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده که در ساعت ۱۱:۰۰مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ در آدرس رفسنجان-کیلومتر 
ده جاده کرمان-شهرک صنعتی شماره ۱-جنب میدان نیلوفر-شرکت کربن فعال پارس 

رفسنجان تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند. دستور جلسه:۱- انتخاب مدیران
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران شرکت کربن سازان رفسنجان سهامی خاص 
ثبت شده به شماره ۲9۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲8۲579 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده که در ساعت ۰۹:۰۰مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ در آدرس رفسنجان-کیلومتر 
ده جاده کرمان-شــهرک صنعتی شــماره ۱-جنب میدان نیلوفر-شرکت کربن سازان 

رفسنجان تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.دستور جلسه:۱- انتخاب مدیران
هیئت مدیره شرکت

تصمیم دولت در اصالح نظام یارانه ها سبب شد تا 
منافع ارز ترجیحی از جیب 4120 نفر به جیب حداقل 
72 میلیون ایرانی منتقل شود و اقشار ضعیف بهره مندی 

بیشتری از یارانه  های دولت داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس، حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از چند قلم کاالی اساســی، یکی از شجاعانه ترین تصمیمات 
اقتصادی دولت ســیزدهم است. اعمال سیاست ارز ترجیحی 
موجب شــد که واردکننده، ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرف خرید 
کاال از خــارج کشــور کــرده و آن کاال را به ایــران می آورد 
امــا نه با قیمــت دالر ۴۲۰۰ تومان بلکه با نــرخ ارز بازار به 
فروش می رســاند؛ همین مسئله سبب می شد تا در بهترین 
شرایط مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز بازار آزاد 

عالوه بر سود واردات، به جیب چندین نفر برود.

البته همیشــه واردات در کار نبود، بلکه هزاران پرونده 
سوءاســتفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در قوه قضائیه رســیدگی 
شــده که معمــوال واردکننده ها بدون اینکــه حتی زحمت 
واردات کاال را بــه خــود بدهنــد، ارز ارزان قیمــت را در 
 بازار آزاد به فروش رســانده و از این محل به کســب ســود 

پرداختند.
برآورد می شود بر اساس آمار موجود، از ابتدای اخذ تصمیم 
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط معاون اول رئیس جمهور قبل، 
نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده 
اســت. این رقم سنگین که بسیاری از مشکالت کشور را رقم 
زد و نه تنها زمینه کنترل تورم را به وجود نیاورد بلکه به فساد 

گسترده در کشور دامن زد، به چند نفر پرداخت شده است.
اگر نگاهی به آمار گمرک فقط در ســال ۱۴۰۰ یاد شده 

بیندازیم  متوجه خواهیم شــد که تنها نــام حداکثر ۴۱۲۰ 
شــخصیت حقیقی و حقوقی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به ثبت رسیده است. این آمار در شرایطی مطرح می شود که 
بدانیم ممکن اســت، افراد گیرنده ارز ۴۲۰۰ بســیار کمتر از 
آمار یاد شده باشد، زیرا عموما اشخاص خاصی با ثبت چندین 

شرکت حقوقی اقدام به اخذ ارز ۴۲۰۰ می کردند. 
رانت ارز ترجیحی در جیب 5 درصد

در همین رابطه اگر نگاهی به میزان ارز ترجیحی پرداخت 
شــده در سال ۱۴۰۰ بیندازیم، متوجه می شویم که بر اساس 
اعالم معاون اول رئیس جمهور در ســال گذشــته دولت ۱۵ 
میلیارد دالر و ۶۰۰ میلیون ارز ترجیحی به کاالهای اساســی 
پرداخت شــده اســت. کنار هم قرار گرفتن این اعداد و ارقام 
مشــخص می کند که رقــم بزرگی از ثروت کشــور در قالب 

ارز ۴۲۰۰ تومانــی تنها بــه چهار هزارم درصــد از جمعیت 
 8۵میلیونی کشــور پرداخت شده است. به معنای دیگر از هر 
۱۰۰هزار ایرانی، فقط به کمتر از پنج نفر ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق 
گرفته اســت. دولت در چنین شرایطی تصمیم گرفت تا نظام 
پرداخت یارانه را اصالح کند و به جای اینکه رانت ارز۴۲۰۰تومانی 
را تنها به تعداد بسیار معدودی بپردازد، آن را در قالب یارانه به 

حساب ۹ دهک درآمدی از ۱۰ دهک موجود بپردازد.
بر این اساس به استناد آمار سازمان هدفمندی یارانه ها، 
پیش از مهیا شدن شرایط اعتراض مردم و ثبت نام جدید در 
حداقلی ترین حالت، یارانه مذکور به حساب 7۲ میلیون ایرانی 
معادل 8۴ و هفت دهم درصد از جمعیت واریز شده است. به 
عبارت دیگر ذی نفعان این ثروت ملی با تصمیم دولت حدود 

۱7 هزار و ۵۰۰  برابر شده اند. 

ساداتی نژاد:

خودکفایی تولید محصوالت اساسی کشاورزی مهم ترین مأموریت وزارت جهاد است
وزیر جهاد کشاورزی خودکفایی در تولید محصوالت 
ماموریت وزارت  را مهم ترین  اساســی کشــاورزی 

جهادکشاورزی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، سید جواد ساداتی نژاد در جلسه 
قــرارگاه امنیت غذایــی با بیان اینکــه خودکفایی در تولید 
محصوالت اساسی کشاورزی مهم ترین ماموریت وزارت جهاد 
کشاورزی دولت سیزدهم است، گفت: با برنامه ریزی های انجام 
شــده، خودکفایی کامل در تولید کاالهای اساسی و کاهش 

وارادت در این زمینه محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: عالوه  بر خودکفایی کامل در تولید کاالهای 
اساسی به دنبال آن هستیم که ایران تبدیل به پایانه صادرات 

محصوالت کشاورزی در منطقه شود.
تسهیالت 20 هزار میلیارد تومانی 

برای دامداران و مرغداران
همچنین وزیر جهادکشاورزی در نشست هماهنگی بین 
مسئوالن استانی و شــعب منتخب بانک کشاورزی با اشاره 
به  اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها و واقعی شدن قیمت 
نهاد ه ها در بازار، گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت و بخشنامه 

بانک مرکزی مرغداران و دامداران می توانند با ارائه معرفی نامه 
به بانک کشــاورزی از تسهیالت ویژه این بانک با کارمزدهای 

۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد استفاده کنند.
ساداتی نژاد افزود: میزان اعتبار اجرای این طرح ۲۰ هزار 
میلیارد تومان اســت و مقرر شــده این تسهیالت به صورت 
آســان تری با حذف محدودیت های قبلی اعم از داشتن چک 
برگشتی و ارائه ضمانت های سهل الوصول تری برای دامداران 

و مرغداران، در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وزیر جهاد کشــاورزی اطمینان داد که نهــاده به اندازه 
کافی در دســترس تولید کنندگان اســت و هیچ محدودیت 
زمانی در اســتفاده تولید کنندگان از تســهیالت ویژه خرید 

نهاده ها وجود ندارد.
او با بیان اینکه از روز دوشــنبه معاونت اقتصادی وزارت 
جهادکشاورزی در بانک کشاورزی مستقر شده و تا پایان طرح 
نیز حضور خواهند داشت، ادامه داد: بیش از دو هزار متقاضی 
برای دریافت تسهیالت ثبت نام کرده اند. بانک کشاورزی هم در 
شعب منتخب خود به صورت سه شیفت فعالیت خواهند کرد تا 
با سرعت بحث تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان انجام 

شود. وزیر جهادکشاورزی افزود: دامداران و مرغداران بر روی 
سامانه بازارگاه می توانند ۵۰ درصد هزینه مربوط به نهاده ها 
را از طریق تســهیالت دریافت کنند. ۵۰ درصد مابقی هم یا 
نقدی یا توافقی با فروشــنده خواهد بود. همچنین در سامانه 
بازارگاه نهاده های نیمایی نیز بارگذاری شــده و امکان خرید 
نیز وجود دارد. این فرآیند اســتمرار دارد و در کنار مرغداران 

و دامداران هستیم.
ســاداتی نژاد ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام روزانه 
یکهــزار تن خرید تضمینی در کشــور انجام می دهد. خرید 
توافقی نیز از روز دوشنبه آغاز شده است. در مورد مرغ آرین 
با ۱۲درصد باالی قیمت این خرید صورت می گیرد و مرغداران 
برای جوجه ریزی هیچ نگرانی ای نداشته باشند. کسانی که در 
دو هفته گذشــته جوجه ریزی کرده اند نگران خرید نباشند، 
زیرا شرکت پشــتیبانی امور دام قراردادی منعقد و در زمان 

تحویل خریداری می کند.
او بــا بیان اینکه بیش از ۶۰۰ هزار تن نهاده دامی با نرخ 
نیمایی در بازارگاه بارگذاری شــده است، اعالم کرد: ذرت و 
جــو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان 

بارگذاری شده و تا پایان هفته به بیش از ۹۰۰هزار تن می رسد.
وزیر جهادکشــاورزی افزود: در صورت مازاد تولید شیر، 
شرکت های خصوصی لبنی خرید را انجام می دهند و سازمان 
تعاون روســتایی نیز برای خرید تجهیز شده است، بنابراین 

نگرانی ای از این بابت وجود ندارد.
همچنیــن به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد 
کشاورزی، مهدی رضایی؛ سرپرست بانک کشاورزی با تاکید 
بر اینکه اولویت اول بانک کشــاورزی در سال ۱۴۰۱ حمایت 
از تامین نهاده های کشــاورزی در قالب دامدارکارت و سامانه 
بازارگاه است، اظهار کرد: افزایش سقف اعتباری دامدارکارت 
از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان، کاهش نرخ ســود این 
تسهیالت از ۱۱ به ۱۰ درصد، تسهیل شرایط اعتبارسنجی و 
اخذ تضامین و بســیج تمام شعب بانک کشاورزی در سراسر 
کشــور برای صدور دامدارکارت و پرداخت تســهیالت خرید 
نهاده های دامی، از جمله اقداماتی اســت که بانک کشاورزی 
همسو با سیاست های دولت و با هدف رونق واحدهای تولیدی 
دام و طیور و تامین امنیت غذایی کشــور در دستور کار قرار 

داده است.

عضو اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی مطرح کرد

افزایش قیمت صیفی جات به دلیل صادرات بی رویه
عضو اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره 
به افزایش قیمت صیفی جات گفت: کمبود عرضه و 

صادرات از جمله دالیل این مسئله است.
جواد باقری؛ کارشــناس اتحادیه فروشندگان میوه و 
ســبزی در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشاره به افزایش 
قیمت صیفی جات از جمله سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز 
اظهار داشت: طی روزهای اخیر قیمت سیب زمینی و گوجه 
فرنگی در مراکز خرده فروشــی تا ۱۵ هزار تومان و قیمت 
پیاز نیز تا هشــت هزار تومان افزایش یافته که دلیل این 

مسئله کاهش عرضه و همچنین صادرات است.

وی با اشــاره به اینکه تا چند روز قبل ســیب زمینی 
جنوب وارد بازار شــد، گفت: از حــدود یک هفته پیش 
برداشــت این محصول در استان گلستان آغاز شده و بعد 
از آن نیز در اصفهان برداشت سیب زمینی شروع می شود. 
همین تغییر مبادی برداشت از جمله دالیل کمبود عرضه 
و افزایش قیمت است. با افزایش عرضه طی روزهای آینده 
قیمت سیب زمینی به صورت خیلی جزئی پایین می آید.

عضو اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی توضیح داد: 
گوجه فرنگی عرضه شده به بازار، محصول شیراز است که 
آن نیز کاهش پیدا کرده و قیمت باال رفته اســت. ضمن 

اینکه تا حدود دو الی سه هفته آینده برداشت گوجه فرنگی 
در اطراف تهران که به اصطالح به آن گوجه دور شــهری 
می گویند آغاز می شــود و همین مسئله منجر به کاهش 

قیمت می شود.
باقری درباره پیاز نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر 
برداشت پیاز هم در مناطق جنوبی و هم اصفهان انجام 
می شــود، گفت: دلیل اصلی گرانی پیــاز صادرات این 
محصول است ضمن اینکه سال گذشته نیز قیمت تمام 
شده این محصول پنج هزار تومان بود اما کشاورزان آن 
را بیشــتر از ۳,۵۰۰ تومان نتوانستند بفروشند بنابراین 

تولید این محصول نیز به شدت کاهش یافته است.
او بــا اشــاره به اینکه برداشــت پیاز دور شــهری از 
بین دو تا ســه هفته آینده آغاز می شــود، افزود: بنابراین 
 ما شــاهد کاهــش قیمت ایــن محصول نیــز خواهیم 

بود.
گفتنی است، با توجه به ثابت بودن درآمد کارگران و 
اقشار کم درآمد در طی سال، قیمت محصوالت غذایی باید 
از نوســانات روزمره به دور باشد و مردم را دچار تشویش 
نکند. ضمن اینکه بارها گفته شده که تامین نیاز داخلی بر 

صادرات اولویت دارد.

دیوان عدالت اداری:

سازمان بورس اجازه بستن کد بورسی سهامداران را ندارد
طبق حکم دیوان عدالت اداری، سازمان بورس 
باید در نحوه تعیین مجازات، حقوق مدنی سهامداران 
مانند عدم سلب حق کلی را رعایت نموده و نمی تواند 

اقدام به بستن کد معامالتی کند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، معاون قضایی دیوان 
عدالت اداری اعالم کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
۲۰ اردیبهشت به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری 
در امور هیئت عمومی با حضور معاونین دیوان عدالت اداری 
و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و 
پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور 

رای مبادرت کرد.
بر اساس ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 
8۴، هیئت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، 
کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضا از 
هر یک از مقررات این قانون و آیین نامه های ذیربط طبق 

آیین نامه انضباطی رسیدگی می کند.
با وجود حکم مقرر در این ماده بر مبنای شــق »چ« 

بورس تهران اگرچــه دیروز نیز با نماگرهای 
قرمزپوش مواجه بود اما به مدد حقوقی ها اغلب 
سهم های بازار تا محدوده قیمت پایانی در دامنه 

منفی قیمت ها حمایت شدند.
دیروز سه شنبه سوم خرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص کل 
قیمــت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش یک هزار و 
۵۲7 واحدی به یک میلیون و ۵۵۵ هزار واحد رســید. 
شاخص کل هم وزن اما با کاهش ۱۵۴۴ واحدی عدد 

۴۳۱ هزار و ۲۲8 واحد را به نمایش گذاشت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با هفت واحد 

افزایش به رقم ۲۱ هزار و ۳۲۱ واحد دســت یافت. در 
این بازار، طی دیروز سه میلیارد و ۵۹۵ میلیون سهم و 
اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۳۱۰۱ میلیارد 

تومان معامله شد.
به گزارش مهر، روز سه شــنبه نیز بورس تهران در 
حالــی با نماگرهای قرمزپوش مواجه بود که از فشــار 
فروش نسبت به روز دوشنبه که شاخص کل ۲۵ هزار 
واحد ریخته بود، تا حدی کاســته شــد؛ هر چند که 

همچنان حقیقی های فروشنده در بازار دیده می شد. 
در معامالت دیروز به مدد حمایت حقوقی ها شاهد 

تقویت نماگرهای اصلی بورسی در سهم های شاخص ساز 
بودیم که تا محدوده صفر تابلو ادامه یافت. با این همه 
غالب معامله گران بازار در معامالت کم حجم روز گذشته 
ترجیح می دادند همسو با روند نمودارهای تکنیکالی و 
گزارش های عملکردی شــرکت ها در سهم های عمدتاً 
بازار دومی تحرک بیشــتری داشته باشند. در این بین 
گروه خودرویی ها نیز با تحرکات محسوسی رو به رو بود. 
به نظر می رسد با وجود ضعف حجم و ارزش معامالت 
اما امروز با نماگرهای سبزپوش البته در روندی ناپایدار 

رو به رو باشد.

بند ۶ ماده یک دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار 
سرمایه مصوب ســال ۹8 هیئت مدیره سازمان بورس با 
اصالحات بعدی در اول مرداد و ۲۱ مهر ســال ۹۹، مقرر 
شــده سهامداران نیز یکی از مصادیق ماده ۳۵ قانون بازار 

اوراق بهادار هستند و توسط هیئت مدیره بورس به تخلفات 
انضباطی آنها رسیدگی می شود که ابالغ حکم فوق در غیر 
مواردی که کارگزار /معامله گر بر اساس بند ۱۴ ماده یک 
قانون بازار اوراق بهادار، اوراق بهادار را به نام و حساب خود 

معاملــه می کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۳۵ 
قانون بازار اوراق بهادار مصوب ســال 8۴ است و مستند 
به بند یک ماده ۱۲ و ماده 88 قانون تشــکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می شود.

سرعت ریزش شاخص کل بورس کاهش یافت

سرپرست مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: 
امــروز حوزه هایی مثل خودرو، فوالد و نفت 90 درصد 
اقتصاد ایران را تشکیل می دهند اما هنوز دانش بنیان 

نشده اند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، رضا اسدی فرد با اشاره به 
اینکه در سال جاری ســازمان های مختلف پیرو تاکید رهبر 
معظم انقالب مشتاقانه تر در مسیر همکاری با دانش بنیان ها 

قرار گرفته اند، افزود: بر این اساس امیدواریم نتیجه اقداماتی 
که در حوزه فناورانه در ۱۰ ســال اخیر انجام شده بخشی از 

چالش های اقتصادی کشور را مرتفع کند.
وی اضافــه کرد: امروز حوزه هایــی مثل خودرو، فوالد و 
نفــت ۹۰ درصد اقتصاد ایران را تشــکیل می دهند اما هنوز 

دانش بنیان نشده اند.
سرپرست مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری ادامــه داد: امروز هرچند 

صــادرات مس خام ارز آوری چند میلیارد دالری دارد، اما اگر 
این حوزه در مسیر فناورانه و زنجیره دانشی قرار می گرفت به 

طور حتم صادرات آن چند برابر می شد.
اسدی فرد گفت: باید نیازهای فوریت دار شناسایی شود و 
بعد از شناسایی چالش ها می توان فرصت را برای رفع چالش 
در اختیار مجموعه های دانش بنیان قرار داد. اگر ســهم دولت 
در یک شــرکت کمتر از ۵۰ درصد باشد، می تواند از ظرفیت 
تسهیالت قانونی دانش بنیان استفاده کند. از طرف دیگر قانون 

جهش تولید دانش بنیان که هفته پیش ابالغ شد ظرفیت ها و 
ابزارهای جدیدی مثل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ایجاد 
کرده است، یعنی هزینه این بخش از مالیات شرکت ها می کاهد.
سرپرست مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری یادآور شد: ستادهای فناوری 
و سایر ظرفیت های معاونت علمی ریاست جمهوری در اختیار 
شــرکت هایی که عالقه مند به رفع چالش های خود از مسیر 

مجموعه های دانش بنیان هستند قرار خواهد گرفت.

یک مسئول در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

۹۰ درصد اقتصاد ایران دانش بنیان نیست

با اصالح ارز ترجیحی   اتفاق افتاد

هدایت یارانه ها از جیب 4120 نفر 
به جیب 72 میلیون نفر 

معاون امور بیمه و بانــک وزارت امور اقتصادی و 
دارایی گفت: ۵0 درصد بودجه کشــور به شرکت ملی 
نفت، شــرکت پاالیش نفت آبادان، شرکت ملی گاز و 

شرکت پاالیش نفت اراک اختصاص داشت.
ســیدعباس حسینی دیروز در نشســت خبری تشریح 
سیاســت ها و اقدامات انجام شده پیرامون شفافیت مالی در 
بخش عمومی، با اشاره به انتشار صورت های مالی شرکت های 
دولتی، اظهار کرد: از میان ۴۵۱ شرکت دولتی، ۳7۹ شرکت 
دارای ردیف بودجه و 7۲ شــرکت فاقد ردیف بودجه هستند. 
از میان ۳7۹ شرکت مذکور ۲۹8 شرکت فرعی و 8۱ شرکت 
اصلی هستند. همچنین از کل شرکت های دولتی ۳۵۴ شرکت 
فعال هســتند که از این میان 8۹ شــرکت مادرتخصصی و 
 ۳۶۲ شــرکت فرعی هستند. وی ادامه داد: بودجه کل کشور 
۳7۰۰ هزار میلیارد بوده که از این میان ۲۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان بودجه شرکت های دولتی، بانک های دولتی و موسسات 

انتفاعی وابسته به دولت است.
بیشترین بودجه متعلق به ۹ شرکت

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی با بیان اینکه 
۹ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ دارای بیشترین بودجه بودند، 
گفت: این شرکت ها شامل شرکت ملی نفت، شرکت پاالیش 

نفت آبادان، شــرکت ملی گاز، شرکت بازرگانی دولتی ایران، 
شــرکت پاالیش نفت اراک، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، ســازمان بیمه ســالمت ایران، بانک ملی ایران و بانک 
سپه می شود که ۵۰ درصد بودجه کشور به شرکت ملی نفت، 
شرکت پاالیش نفت آبادان، شرکت ملی گاز و شرکت پاالیش 

نفت اراک اختصاص داشت.
۶2 شرکت زیان ده هستند

حســینی با بیان اینکه اطالعات مالی ۶۲ شرکت اصلی 
منتشــر شده است، بیان کرد: بر این اساس حدود ۱8 درصد 
این شرکت ها مشمول ماده ۱۴۱ می شوند؛ یعنی میزان زیان 
انباشته آنها بیش از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده آنها است که 

در واقع ورشکسته و زیان ده به شمار می روند.
وی ادامه داد: اساسنامه ۳۱ درصد شرکت های دولتی در 
مجلس و ۴8 درصد در هیات دولت تصویب می شود. در پنج 
ســال اخیر از میان 8۲ شرکت، حدود هشت شرکت تجدید 
ارزیابی شده اســت. به طور متوسط صورت های مالی که در 
سال های ۹7، ۹8 و ۹۹ توسط حسابرس منتشر شده مقبول 

بوده و ۵۹ درصد مشروط بوده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی با بیان اینکه 
در سال ۱۳۹۹ مجموع دارایی دولت بالغ بر چهار هزار میلیارد 

تومان بوده که نســبت به ســال ۱۳۹8، بیــش از ۶۶ درصد 
افزایش داشته اســت، عنوان کرد: بدهی شرکت های دولتی 
در پایان ســال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲7۰۰ هزار میلیارد تومان بوده 
 که نســبت به سال ۱۳۹8 به میزان 77 درصد افزایش داشته 

است.
حسینی با بیان این که در سال ۱۳۹۹ مجموع سود تلفیقی 
شرکت های دولتی ۳7 هزار میلیارد تومان بود گفت: ۹8 درصد 
از زیان شرکت ها مربوط به هفت شرکت و ۹۳ درصد از سود 
شرکت ها نیز مربوط به هفت شرکت بوده است. براین اساس 
بیشترین ســود تلفیقی در عملکرد ســال ۱۳۹۹ مربوط به 
سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، سازمان 
بیمه سالمت ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ارتباطات 
زیرساخت بوده است. وی ادامه داد: همچنین بیشترین زیان 
تلفیقی در عملکرد ســال ۱۳۹۹ به شرکت  بازرگانی دولتی 
ایران شــرکت تولید نیروی برق حرارتی توانیر، شرکت ملی 
گاز ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، شرکت 
مدیریت منابع آب، شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی 

اتمی ایران بوده است.

وضعیت دارایی و سپرده های بانک های دولتی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد 
در ادامه با بیان این که جمع سرمایه ثبتی بانک های زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد ۲۵۹ هزار میلیارد تومان اســت، یادآور شــد: 
مجموع دارایی و ارزش دفتری این بانک ها 7۰ درصد شــبکه 
بانکی و بدهی آنها ۶7 درصد این شــبکه را تشکیل می دهد. 
 در پایان ســال ۱۴۰۰ ســپرده های موجــود در این بانک ها 
۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود در حالی که میزان سپرده ها در 
کل شبکه بانکی کشور ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. حسینی 
با بیان اینکه 8۶ درصد ســرمایه ثبتی شــبکه بانکی کشور 
مربوط به بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد اســت، تأکید 
 کرد: تا پایان اسفند ۹۹ ارزش دارایی های این بانک ها بیش از 
۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که 7۰ درصد دارایی کل شبکه 
بانکی را تشــکیل می دهد. همچنین این بانک ها ۳7۰۰ هزار 
میلیارد تومان بدهــی دارند که معادل ۶۰ درصد کل بدهی 
شــبکه بانکی است. وی با اشــاره به اینکه بانک های دولتی 
مجموعا ۱۶ هزار شعبه در سراسر کشور دارند، افزود: ۶۴درصد 
کل سپرده های ارزی و ریالی مربوط به بانک های دولتی است 
و 7۲ درصد کل تسهیالت نظام بانکی تا پایان اسفند ۱۴۰۰ 

نیز از سوی این بانک ها اعطا شده است.

معاون وزیر اقتصاد:

۵0 درصد بودجه کشور در دست 4 شرکت دولتی است

https://saman.mrud.ir/

