
امکان واریز وجه نقد از طریق دستگاه های 
»خودپرداز-خود دریافت« در شعبه های 

بانک پاسارگاد
بانک پاس��ارگاد، جه��ت رف��اه ح��ال مش��تریان و 
پیشگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق اسکناس، 
امکان واریز وجه نقد را با اس��تفاده از دستگاه های 
کرد.ب��ه  فراه��م  خ��ود  ش��عبه ی   26 در   ،CRS
گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، دستگاه های 
»خودپرداز-خوددریافت« )CRS( عالوه بر ارائه ی 
خدمات دس��تگاه های خودپرداز )ATM(، امکان 
واری��ز وجه نقد به حس��اب مش��تری را نیز فراهم 
می کنن��د. به این ترتیب که مش��تری از طریق این 
دس��تگاه و با در اختیار داشتن کارت بانک پاسارگاد 
قادر خواه��د بود وجوه نقد خ��ود را بدون مراجعه 
به شعبه به حس��اب خود واریز کند.برداشت وجه، 
انتقال وجه، دریافت مانده حساب، دریافت گردش 
حس��اب، خرید ش��ارژ، تغییر رمز، پرداخت قبض، 
پرداخت تس��هیالت، کمک به خیری��ه و ... از دیگر 

خدمات دستگاه های CRS هستند.

امکان دریافت رمز عبور همراه بانک ملت 
از طریق سامانه بانکداری اینترنتی

بانک مل��ت به منظ��ور کاهش مراجع��ه حضوری 
مش��تریان به ش��عبه ها، امکان دریاف��ت رمز عبور 
همراه بانک را از طریق س��امانه بانکداری اینترنتی 
نی��ز فراهم کرده اس��ت.به گ��زارش روابط عمومی 
بانک ملت، مشتریان این بانک در صورت فراموشی 
رمز عبور هنگام به روز رس��انی نسخه های قدیمی 
س��امانه همراه بانک یا نصب مجدد بر روی گوشی 
های خود، می توانند به آس��انی، رمز را از س��امانه 
بانکداری اینترنتی دریافت نمایند.این در حالیست 
که این قابلیت برای مشتریانی فراهم است که قبال 
س��امانه بانکداری اینترنتی خود را فعال کرده اند.

بر اس��اس این گزارش، نس��خه های قدیمی همراه 
بان��ک و همراه پالس ملت اعم از همراه بانک قدیم 
و جدید )نس��خه ه��ای پی��ش از ۱.۱.۹ اندروید و 
۱.۱.۰iOS( از تاریخ س��وم اردیبهش��ت ماه امسال 
غیرفع��ال می ش��ود و کاربران این نس��خه ها الزم 
است، س��امانه خود را به روز رسانی کنند، بنابراین 
این قابلیت در سامانه بانکداری اینترنتی شرایط به 
روز رس��انی و اس��تفاده از همراه بانک را برای این 

دسته از مشتریان آسان ساخته است.

شروع دوره های آموزشی بانک توسعه 
تعاون با رویکرد ترکیبی و با محوریت 

کمک به "جهش تولید"
کری��م میرزاخان��ی مدیر مرکز آم��وزش و پژوهش 
بانک توسعه تعاون در خصوص رویکرد جدید مرکز 
آموزش این بانک اظهار داش��ت: برگزاری برنامه ها 
و دوره های آموزش��ی در س��ال جدید متناس��ب با 
اقتضای ش��رایط موجود ب��ا رویک��رد ترکیبی و با 
محوریت نام گذاری س��ال جدی��د با عنوان "جهش 
تولید " از س��وی مقام معظم رهبری و راهبردهای 
ابالغی مدیرعامل بانک پیش بینی، طراحی و برگزار 
خواهد ش��د.وی اظهار داش��ت: رویکرد ترکیبی از 
رویکردهای نوین آموزش��ی محس��وب می شود که 
با ترکی��ب ابزاره��ای متنوع و مختلف آموزش��ی، 
فرصت ه��ای آم��وزش و یادگی��ری را ب��ه کم��ک 
ش��یوه های الکترونیکی، مکاتب��ه ای و آنالین برای 
همه مدیران و کارکنان بانک در سطح کشور بدون 
محدودیت های زمانی و مکانی فراهم می س��ازد.وی 
با اش��اره به نام گذاری س��ال ۹۹ به عنوان »جهش 
تولی��د« و راهبردهای هفتگانه بانک که با محوریت 
شعار سال تنظیم گردیده اس��ت افزود: برنامه های 
آموزش��ی با رویکرد معرفی محص��والت و خدمات 
جدید بانک و همچنین آش��نایی با ابعاد بانکداری 
دیجیتال ازجمله دوره های مهم این مرکز در س��ال 
جاری به شمارمی آید.میرزاخانی همچنین در این 
خصوص اضافه کرد: برنامه آموزشی معرفی خدمات 
و محصوالت بانک با محوریت بند 5 راهبرد ابالغی 
برای جامعه هدف کارکنان شعب و به شیوه رقابت 
گروهی با محوریت ش��عب در اردیبهشت ماه برگزار 

خواهد شد.

اخبار

شاخص بورس همچنان بر مدار صعود
حال و روز بازار سرمایه در روزگار کرونایی خوب می شود؟ 

گزارش

بحران کرونا ویروس در حالی جهان از جمله 
در حوزه اقتصاد را تحت الش��عاع قرار داده که 
یک س��وال اساسی مطرح است و آن اینکه ایا 
بازار س��رمایه در ایران می تواند بحران کرونا 
را به فرصت تبدیل س��ازد چنانکه روند بورس 
این روزها حال خوبی را نشان می دهد چنانکه  
ش��اخص کل در بازار بورس ۱5 هزار و ۸۱5 
واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به 

رقم ۷۴۱ هزار و ۹52 واحد رسید.
ب��ورس به عن��وان یکی از کانون ه��ای اصلی 
بازار س��رمایه به عنوان شاخصی برای اقتصاد 
کش��ورها ش��ناخته می ش��ود این روزها که 
روزهای��ی کورنایی اقتصاد جه��ان نامیده می 
ش��ود بورس در جهان حال و روز خوبی ندارد 
اما با این وجود بازار س��رمایه در ایران گویی 
می خواه��د که آینده ای بهتر را نش��ان دهد 
و توان خوی��ش در مدیری��ت دوران کرونا را 
نمایش گذارد چنانکه به گزارش ایرنا براساس 
معام��الت دیروز  بی��ش از 6 میلی��ارد و ۹۰ 
میلیون س��هم، ح��ق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش ۷۳ ه��زار و ۴۹۴ میلی��ارد ریال داد و 

ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با پنج هزار و 
۸۹۷ واح��د افزایش به 252 هزار و 5۷  واحد 
و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با س��ه هزار و 
۹2۰  واحد رش��د به ۱6۷ هزار و 5۷۰ واحد 

رسیدند.
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 2۱ ه��زار و ۷۳۱ 
واحد افزایش به رق��م ۹۴۱ هزار ۸6۳  واحد 
رسید، شاخص بازار اول ۱۱ هزار و ۸۷5 واحد 
و ش��اخص بازار دوم ۳۰ ه��زار و ۷۱۳ واحد 

افزایش داشتند.
عالوه ب��ر این در بی��ن تمامی نماده��ا، نماد 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با دو 
ه��زار و 2۴ واحد، گروه مپن��ا )رمپنا( با ۷۹6 
واح��د، معدنی و صنعت��ی چادرملو )کچاد( با 
۷۴۰ واحد، بانک ملت )وبملت( با 6۸۹ واحد، 
س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 6۰۹ واحد، 
س��رمایه گذاری تامی��ن اجتماعی )شس��تا( 
ب��ا 55۹ واحد و س��رمایه گروه توس��عه ملی 
)وبان��ک( با 5۴۱ واحد واحد بیش��ترین تاثیر 
مثبت را بر ش��اخص بورس داشتند. در مقابل 
نماد ش��رکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با 
۴6۰، فوالد خراس��ان )ف��والد( با 2۸۹ واحد، 
پاالیش نفت تبریز )ش��بریز( ب��ا ۱۴۳ واحد، 

پاالی��ش نفت تهران )ش��تران( با ۱۳۹ واحد، 
پتروشیمی نوری )نوری( با ۱۳۹ واحد، صنایع 
ش��یمیایی ایران )ش��یران( ب��ا ۱25 واحد از 
جمله گروه هایی بودند که افت شاخص بورس 
را رق��م زدند.برپایه این گ��زارش دیروز نماد 
بانک ملت، بانک تجارت، گلوکوزان، س��رمایه 
گذاری خوارزمی، پاالیش نفت اصفهان، ملی 
صنایع مس ای��ران و پاالیش نفت بندرعباس 
در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.گروه 
ش��یمیایی هم در معامالت امروز صدرنشین 
برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 
5۱6 میلیون و 2۷۴ هزار برگه سهم به ارزش 

۹ هزار و 65  میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نی��ز بی��ش از ۱۹6 واحد 
افزایش داش��ت و بر روی کانال نه هزار و ۷۳  

واحد ثابت ماند.
همچنی��ن در این ب��ازار دو میلی��ارد و ۸۱۹ 
میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از ۴2 هزار 
و 22  میلیارد ریال داد و س��تد شد.بیشترین 
تاثیر مثب��ت را در بین تمام��ی نمادها، نماد 
سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، سرمایه گذاری 

صبا تامی��ن )صب��ا(، پتروش��یمی تندگویان 
)م��ارون(،  م��ارون  پتروش��یمی  )ش��گویا(، 
فرابورس ای��ران )فرابورس(، صنایع ماش��ین 
ه��ای اداری ایران )مادی��را( و مدیریت انرژی 
تابان هور )وهور( بر شاخص این بازار داشتند. 
نماد پاالیش نفت الوان )شاوان(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، تولی��د نیروی برق دماوند 
)دماون��د(، گ��روه س��رمایه گ��ذاری می��راث 
فرهنگی )س��مگا(، سهامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب( و نفت پاس��ارگاد )شپاس( هم مانع از 

رشد بیشتر این شاخص شدند.
در ای��ن می��ان برخی نظرات قاب��ل تاملی در 
باب ب��ورس دارند چنانکه به گزارش مهر یک 
مقام مسئول گفت: بر اساس مطالعات صورت 
گرفته بر روی س��هام ش��رکت های حاضر در 
بورس، رش��د قیمتی ۷5 درصد ش��رکت های 
ب��ورس از نظر تع��داد و 55 درصد آنها از نظر 
ارزش، ب��ا عملکرد این ش��رکت ها همخوانی 

ندارد.
محمودرض��ا خواج��ه نصی��ری، نای��ب رئیس 
ش��رکت بورس تهران،  ورود نقدینگی به بازار 

س��رمایه و هدایت آن را گام اول برای سرمایه 
گذاری دانست و گفت: گام دوم در این مسیر، 
تخصیص و هدایت نقدینگی، بر اس��اس اصول 
بنیادی بازار اس��ت و باید به س��رمایه گذاران 
این نکته را گوش��زد کرد که در تصمیم گیری 
های خود، اص��ول بنیادی و فاکتور عملکردی 
شرکت ها را مدنظر داشته باشند. وی با اشاره 
به رشد بازار سرمایه و ثبت رکوردهای متعدد 
آن در س��ال ۹۷ و ۹۸ گف��ت: رش��د بورس، 
ثبت رکوردهای متع��دد و جذب منابع در دو 
س��ال اخیر و تداوم آن در سال ۹۹ از دیدگاه 
اقتصادی فرصت بس��یار خوبی اس��ت که باید 

قدردان آن باشیم.
به گفته خواجه نصیری، رشد قابل توجه تعداد 
سهامداران حقیقی که به نوعی آشنایی کمتری با 
قواعد بازار سرمایه دارند، در عین حال مسئولیت 
متولیان و تصمیم گی��ران بازار از دیدگاه اطالع 

رسانی و موارد مرتبط با آن را افزایش می دهد.
نایب رئیس شرکت با اشاره به رویارویی بورس 
با دو پدی��ده مهم ورود نقدینگ��ی به بورس و 
افزایش تعداد سرمایه گذاران در آن گفت: این 

دو شاخص از فاکتورهایی است که برای بزرگ 
کردن بازار س��رمایه می توان از آن بهره گرفت؛ 
ام��ا با این وجود یک��ی از مهمترین عواملی که 
سرمایه گذاران در خصوص سهام شرکت ها باید 
توجه جدی به آن داشته باشند، مبنا قرار دادن 

عملکرد شرکتها برای سرمایه گذاری است.
به گفته وی، ورود نقدینگی به بازار س��رمایه 
و هدای��ت آن گام اول برای س��رمایه گذاری 
اس��ت، نه پایان کار؛ این در حالی است که بر 
اس��اس مطالعات و بررسی های صورت گرفته 
بر روی سهام شرکت های حاضر در بورس در 
س��ال ۹۸، رشد قیمت ۷5 درصد شرکت های 
ب��ورس از نظر تع��داد و 55 درصد آنها از نظر 
ارزش ب��ا عملک��رد این ش��رکت ها همخوانی 

نداشته است.
وی افزود: در پاسخ به این سوال باید گفت؛ ما 
انتظار داریم در مقابل رش��د قیمت سودآوری 
ش��رکت افزایش پیدا کند اما در عمل بررسی 
عملک��رد س��ال ۹۸ ش��رکت های حاض��ر در 
بورس درمقایس��ه با س��ال ۹۷ این مس��اله را 
تأیید نمی کند.به گفته خواجه نصیری، طبق 
بررس��ی صورت گرفته تنها ۱۰ تا 2۰ درصد 
ش��رکت های حاضر در بورس در س��ال ۹۸ با 
این منطق ارزنده ارزیابی شده اند.نایب رئیس 
ش��رکت بورس تصریح کرد: ما در س��ال ۹۷ 
با تورم روبرو ش��دیم، لذا تورم منجر به رش��د 
س��ودآوری در برخی شرکتها شد، اما در سال 
۹۸ مجدداً تورم بیش��تر اما رش��د سودآوری 

شرکت ها بسیار کمتر شد.
وی اف��زود: ای��ن بدان معناس��ت ک��ه ممکن 
اس��ت در سال ۹۹ تورمی داش��ته باشیم چه 
بسا بیشتر از رشد س��ودآوری شرکت ها و در 
پی فش��ار هزینه ای برای شرکت ها نسبت به 
فشار درآمدی بیشتر و سود خالص آنها کمتر 

شود.
خواجه نصیری با اشاره به اینکه این اتفاق در 
مورد همه ش��رکت های بورسی صادق نیست، 
خاطرنشان کرد: طبق این بررسی اگر در حال 
حاض��ر با تع��داد قابل توجهی ش��رکت روبرو 
هس��تیم که در س��ال ۹۸ و در ادامه آن سال 
۹۹ در ی��ک دوره ۱2 -۱۳ ماه��ه بیش از 5 
تا 6 برابر رش��د قیمت��ی را تجربه کردند؛ این 
بدان معنی اس��ت که این ش��رکت ها از امروز 
تا 5 س��ال آینده باید بیش از 5۰ درصد رشد 

سودآوری داشته باشند.
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توافق اوپک پالس برای بازار نفت 
کافی نیست

رئیس آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که توافق 
کاه��ش عرضه اوپک پالس نمی تواند به تنهایی 
سبب بازگشت س��ریع ثبات به بازارهای جهانی 
نفت شود.  فاتح بیرول دیروز در حساب کاربری 
توئیتر خود نوشت: همچنان شاهد آشفتگی بیش 
از حد بازار نفت در »آوریل س��یاه« صنعت نفت 
هس��تیم.وی افزود: توافق کاهش تولید سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش 
موسوم به اوپک پالس آغاز محکمی است، اما با 
توجه به مقیاس کاهش تقاضا، برای بازگرداندن 

فوری توازن به بازار کافی نیس��ت.رئیس آژانس 
بین المللی انرژی در ادامه تصریح کرد: کشورهایی 
که در تصمیم کاهش تولید اخیر شرکت داشتند، 
می توانن��د در اس��رع وقت عم��ل کنند و حتی 
کاهش های بیش��تر تولید را نیز برای تعادل بازار 
در نظر بگیرند.بیرول افزود: کشورهایی که دارای 
ذخایر راهبردی نفت هستند، ظرفیت الزم برای 
کمک به خارج کردن بش��که های مازاد را از بازار 
دارند.بازار این اظهارات بیرول را کامالً نادیده گرفت 
و آخرین قیمت شاخص نفت دبلیوتی آی تا این 
لحظه ۱۱ دالر و 5۷ سنت برای هر بشکه گزارش 
ش��ده است. در این توافق از همه تولیدکنندگان 
نفت جهان برای مشارکت متناسب و به موقع در 
تالش ها به منظور ثبات بخشی به بازارهای جهانی 
نفت خام درخواس��ت شد. مکزیک تنها مخالف 
نحوه تخصیص سهمیه کاهش تولید در نهمین 
نشست فوق العاده اوپک پالس در روز پنجشنبه 
)2۱ فروردین م��اه( بود، بر این اس��اس مکزیک 
در این توافق روزانه ۱۰۰ هزار بش��که )آمریکا به 
جای مکزیک روزانه ۳۰۰ هزار بشکه از تولید خود 
می کاهد( تولید خود را کاهش می دهد. مهر 

ظرفیت تولید آلومینیوم کشور در 
آستانه ۸۰۰ هزار تن

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد: با بهره برداری از طرح آلومینیوم جنوب، 
ظرفیت تولید آلومینیوم کش��ور به ۷۸5 هزار 
تن می رسد. همچنین تولید شمش آلومینیوم 
در س��ال گذشته 2۷6 هزار تن بوده که با رشد 
تولید در سال جاری و بهره برداری از سالکو به 
بیش از ۴5۰ هزار تن خواهیم رس��ید و شاهد 
افزای��ش 6۳ درصدی در تولی��د این محصول 

نسبت به سال ۹۸ خواهیم بود.

رض��ا رحمانی تصری��ح کرد: فن��اوری مورد 
اس��تفاده در س��الکو، م��درن تری��ن و بهینه 
تری��ن تکنولوژی تولید در کش��ور به ش��مار 
م��ی آید و ای��ن واحد قابلیت تولید ش��مش 
آلومینی��وم، بیلت و اس��لب را دارد که امکان 
تامین برای واحدهای مصرف کننده داخلی و 
تنوع صادرات را فراهم آورده است.وی افزود: 
صنعت آلومینیوم ج��زو معدود صنایع فلزی 
اس��ت که در تامین مواد اولیه نیازمند برنامه 
ریزی مناس��بی در این خصوص اس��ت؛ چند 
اقدام اساس��ی در این زمینه در دس��تور کار 
می باشد که از جمله آنها می توان به اجرای 
طرح نفلین سینیت سراب با هدف تولید پودر 
آلومینا از نفلین سینیت و تعریف طرح توسعه 
آلومینا در جاجرم اش��اره کرد. وی ادامه داد: 
ب��ا هدف تکمی��ل زنجی��ره ارزش آلومینیوم 
و عدم وابس��تگی کش��ور به کک س��وزنی و 
کک اس��فنجی، تفاهم نامه ای با وزارت نفت 
مبادله شده که آن وزارتخانه از طریق سرمایه  
گذاری در پاالیشگاه های کشور اقدام به تولید 

کک سوزنی و کک اسفنجی کند. ایسنا 

ارزش سهام عدالت ۸برابر شده است
رئیس س��ازمان خصوصی سازی گفت: برای 
آزادسازی س��هام عدالت منتظر نامه رهبری 
هس��تیم به محض اینکه اجازه داده شود این 

کار را دنبال خواهیم کرد.
علیرض��ا صال��ح، رئیس س��ازمان خصوصی 
س��ازی درباره زمان آزاد سازی سهام عدالت 
گف��ت: برای ای��ن کار منتظر اج��ازه رهبری 
هس��تیم ب��ه محض اینک��ه این اج��ازه داده 
ش��ود فوراً برنامه ها را می چینی��م و این کار 
را دنبال می کنیم.وی در پاس��خ به این سوال 
که برآورد ش��ما از ارزش فعلی سهام عدالت 

هر نفر چقدر اس��ت، گف��ت: به محض اینکه 
این سازوکار تأیید شود ما ارزش هر سهم را 
تعیین می کنیم. چراکه قیمت بورس نوسان 

دارد.
صال��ح ادامه داد: مبنای زمان��ی برای تعیین 
ارزش هر سهم، روزی اس��ت که نامه نهایی 
ش��ود؛ بنابراین نمی توان عددی قطعی گفت 
اما در ح��ال حاضر ارزش فعل��ی به بیش از 
۸ برابر رس��یده اس��ت. گفتنی است وی در 
نشس��تی خبری در بهمن ماه س��ال گذشته 
گفته بود: با توج��ه به اینکه رهبری در ابتدا 
خواستار تشکیل سهام عدالت بودند، در این 
راستا رئیس جمهور و وزیر اقتصاد برای کسب 
اجازه از ایشان جهت آزادسازی سهام عدالت 
نام��ه نوش��ته اند و ما منتظر پاس��خ این نامه 
هس��تیم. یعنی ممکن است اصاًل به مجلس 
شورای اسالمی نرس��د و از طریق اجازه نامه 
مق��ام معظم رهبری این کار را انجام دهیم و 
اگر تا پایان سال )سال ۹۸( اجازه رهبری را 
کسب کنیم تا پایان آبان ماه سال آینده سهام 

عدالت را آزادسازی خواهیم کرد.  مهر

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

پاپ��ی زاده گفت: با وجود اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی به 
واردات ش��کر، اما قیمت آن در سایه ضعف در نظارت ها، 

بی رویه باال رفته است.
عب��اس پاپی زاده عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس 
ش��ورای اسالمی ، با اش��اره به عوامل گرانی قیمت شکر 
در بازار اظهار کرد: علی رغم تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی 
به واردات شکر، اما قیمت این کاال به طور سرسام آوری 
باالتر از نرخی اس��ت که باید در بازار وجود داشته باشد.
او اف��زود: تناقض جدی در بی��ن تصمیمات دولت برای 
کمک ب��ه اقتصاد و کاهش هزینه ه��ای خانوار، التهابات 
بازار و انحصار در واردات را به همراه داش��ته است.پاپی 
زاده ادام��ه داد: ب��ا وج��ود آنکه دول��ت از جیب مردم و 
بیت المال ارز ۴2۰۰ تومانی به واردات ش��کر اختصاص 
می دهد تا این کاال با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار 
بگیرد، اما در بازار واقعی ش��کر با قیمت باالیی به دست 

مصرف کننده می رسد.
این مقام مس��ئول نبود نظارت دس��تگاه های مسئول را 
عامل اصلی گرانی ش��کر در بازار دانست و گفت: با توجه 
ب��ه تامین ارز ارزان قیمت برای واردات ش��کر تنها نبود 
نظارت س��ازمان تعزی��رات بر بازار منجر به س��ود ۸۰۰ 

درصدی واردات شده است.
او وظیفه س��ازمان تعزیرات را نظارت بر بازار دانس��ت و 
گفت: این در حالی است که سازمان تعزیرات به وظایف 

ذات��ی خود به درس��تی عمل نمی کن��د و تنها بار گرانی 
ناش��ی از عدم انجام وظایف قانونی به دوش مردم افتاده 

است.
عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس با بیان اینکه مردم 
هزینه ضعف عملکرد س��ازمان تعزیرات را باید به صورت 
افزایش قیمت کاال پرداخت کنند، گفت: در حال حاضر 
هیچ مش��کلی جز بحث نظارت وج��ود ندارد که اگر این 
امر به درستی مدیریت شود، هیچ واردکننده و بازرگانی 
نمی توانس��ت بر قیمت کاال بی رویه اضافه کند.به گفته 
او، طی چند سال گذشته هزاران میلیارد تومان از جیب 
مردم در س��ایه کمبود نظارت دس��تگاه های متولی وارد 

جیب دالالن و واردکنندگان شده است.
پاپ��ی زاده ادام��ه داد: اگر دول��ت ارز ۴2۰۰ تومانی به 
واردات تخصی��ص ده��د، ام��ا نظارتی بر بازار نداش��ته 
باش��د نمی توان انتظار داش��ت که کاال به صورت ارزان 
قیمت در اختیار مردم قرار گیرد، چرا که سودجویان با 
افزایش افسار گس��یخته موجب التهابات قیمت در بازار 

می ش��وند. 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تصریح کرد: 
با وجود آنکه س��ازمان تعزیرات و مجموعه های باالدست 
به درس��تی به وظایف ذاتی خود عمل نمی کنند، از این 
رو س��ود ۸۰۰ درصدی واردات در سایه کمبود نظارت، 

انحصار به وجود می آورد.  باشگاه خبرنگاران 

انحصار در واردات شکر بر گرانی محصول دامن زد
رئیس بنیاد مس��تضعفان از آغاز توزیع 5۰۰ هزار بسته 
حمایتی ارزاق و کمک نقدی توسط این بنیاد در سراسر 
کش��ور خبر داد و گفت: این بس��ته های حمایتی شامل 
2۰۰ هزار بس��ته ارزاق و ۳۰۰ ه��زار کارت هدیه 2۰۰ 
هزار تومانی اس��ت که در مجموع ارزش��ی بالغ بر ۱۰۰ 

میلیارد تومان دارد.
س��ید پرویز فتاح در حاش��یه بازدید از رزمایش مواسات 
و همدل��ی مومنانه با اعالم خبر تامین 5۰۰ هزار بس��ته 
غذایی ب��رای نیازمندان سراس��ر کش��ور توس��ط بنیاد 
مس��تضعفان اظهار کرد: ب��ه دنبال تاکی��د مقام معظم 
رهبری مبنی بر همدلی و مواس��ات، بنیاد مس��تضعفان 
در هماهنگ��ی با دولت و نهاده��ای انقالبی، تامین 5۰۰ 
هزار بسته غذایی برای نیازمندان سراسر کشور را متقبل 
ش��د.وی با بیان اینکه ۱۰۰ میلی��ارد تومان برای تامین 
این بسته های غذایی از سوی بنیاد مستضعفان تخصیص 
داده ش��ده اس��ت، اضافه کرد: بر اس��اس هماهنگی های 
انجام شده، بنیاد مستضعفان 2۰۰ هزار بسته غذایی که 
ارزش هر بس��ته بیش از 2۰۰ هزار تومان اس��ت را تهیه 
کرده و از روز گذش��ته نیز توزیع این بس��ته های غذایی 

در سراسر کشور آغاز شده است.
فتاح افزود: همچنین بنیاد مس��تضعفان برای ۳۰۰ هزار 
خانوار نیازمند دیگ��ر نیز کارت خرید 2۰۰ هزار تومانی 
در نظر گرفته اس��ت.به گفته رئیس بنیاد مس��تضعفان، 

این بس��ته های غذایی بر اس��اس هماهنگی انجام شده 
ب��ا دس��تگاه ه��ای دیگر و دول��ت، در مناط��ق مختلف 
جغرافیایی کش��ور توزیع می ش��ود و این هماهنگی ها به 
گون��ه ای صورت گرفته که از م��وازی کاری و تداخل در 
کمک رسانی جلوگیری ش��ود.وی خاطرنشان کرد: این 
بس��ته های غذایی قرار اس��ت در اختی��ار کمیته امداد، 
بهزیس��تی، سپاه پاسداران، بس��یج و گروه های جهادی 

قرار گیرد تا در اقصی نقاط کشور توزیع شود.
 رئیس بنیاد مس��تضعفان در ادامه با بی��ان اینکه بنیاد 
مس��تضعفان از ابتدای ش��یوع کرونا در کشور، اقدامات 
حمایت��ی از اقش��ار آس��یب پذیر و همچنی��ن کمک به 
سیس��تم بهداشت و درمان کش��ور را آغاز کرد، گفت: از 
ابتدای ش��یوع کرونا در کش��ور، کمک ه��ای حمایتی و 
همچنین کمک های بالعوض و نقدی بنیاد مس��تضعفان 
آغاز ش��د و میزان این کمک های نقدی تا روز گذش��ته 

بالغ بر ۳2۰ میلیارد تومان بود. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: بنیاد مس��تضعفان ب��رای مقابله 
با ش��یوع کرونا و حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر سراسر 
کش��ور، با تم��ام قوا به می��دان آمده و هی��چ حدی هم 
ب��رای کم��ک های خ��ود قائل نیس��ت و ما ن��ه تنها تا 
پای��ان کرون��ا، بلک��ه در پس��ا کرون��ا و جب��ران تبعات 
 اقتص��ادی آن نیز در کنار دولت و م��ردم خواهیم ماند. 
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