
حمایت بانک شهر از تولیدکنندگان داخلی 
با هدف تحقق عملی "جهش تولید"

مع��اون اعتبارات بانک ش��هر با بی��ان اینکه طی 
س��الیان گذشته در بانک شهر همواره با پرداخت 
تسهیالت مناس��ب به تولیدکنندگان تالش های 
بسیاری برای تسهیل و رفع موانع تولیدات داخلی 
صورت پذیرفته،گفت:در سال جاری نیز حمایت 
ای��ن بان��ک از تولیدکنن��دگان داخل��ی با هدف 
تحقق عملی "جه��ش تولید" ادامه خواهد یافت.

ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک 
ش��هر ،داود جعفری یزنی با اش��اره به نام گذاری 
سال جاری توس��ط مقام معظم رهبری )مد ظله 
العالی( به نام س��ال "جهش تولید" اظهار داشت: 
متاس��فانه پیدای��ش و گس��ترش ویروس"کرونا" 
تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور بالخص عملکرد 
تولیدکنندگان گذاش��ته است،که البته در تالش 
هس��تیم با توجه به دس��تورالعمل ها ، مقررات و 
الزام��ات بانک ؛ حمایت ویژه ای را از این قش��ر 

داشته باشیم.
جعف��ری یزنی پرداخت تس��هیالت به بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط در بخش ه��ای مختل��ف را 
گام های مهم در کمک به جهش تولید در کشور 
عنوان کرد و ادامه داد:طرح های مختلفی از سوی 
بانک ش��هر با هدف کمک ب��ه تولیدکنندگان و 
صاحبان مش��اغل در سال  گذشته به اجرا درآمد 
که با استقبال آنان همراه بود؛ اما قطعا با توجه به 
شرایط امروز جامعه طرح های جدیدتر طی سال 

جاری در این بانک به اجرا درخواهد آمد.

حمایت بانک توسعه تعاون از توان یابان 
تحت پوشش مجتمع نیکوکاری رعد

بان��ک توس��عه تع��اون از 200 نف��ر کارآم��وز و 
مددجوی تحت پوش��ش مجتمع نیکوکاری رعد 

حمایت نمود
بانک توسعه تعاون در راس��تای انجام مسئولیت 
اجتماع��ی مبن��ی ب��ر حمای��ت از کارآم��وزان و 
مددجویان نیازمند و کمک به مهارت افزایی آنان، 
از 200 نف��ر کارآموز و مددجوی تحت پوش��ش 
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد حمایت نمود. با 
توجه به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای 
مقابله با ش��یوع بیماری کرونا و ضرر و زیان های 
وارده به برخی از اقش��ار تحت پوشش مؤسسات 
خیریه، بانک توسعه تعاون نسبت به تأمین مالی 
کمک هزینه جهت اختصاص س��بدهای معیشتی 
بهداش��تی 200 نفر از مددجوی��ان و کارآموزان 
اق��دام نمود، که ای��ن کمک ها به ص��ورت کارت 
خرید در اختیار مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 
ق��رار گرفت و مراحل توزی��ع آن در مجتمع رعد 
در حال انجام است.شهرام بخشا رئیس اداره کل 
روابط عمومی بانک توسعه تعاون در دیدار با رضا 
سخن سنج مدیر روابط عمومی مجتمع آموزشی 
نیکوکاری رعد اظهار داش��ت: بانک توسعه تعاون 
به عن��وان بان��ک تخصصی بخش تع��اون، تأمین 
مالی و حمای��ت از تعاون گران و کارآفرینان را بر 
عهده داش��ته است و در راستای ایفای مسئولیت 
اجتماعی، همکاری های مناسبی با مراکز معتبر و 

صاحب نام خیریه برقرار نموده است.
وی ادامه داد: مأموریت های بانک توس��عه تعاون 
و مجتمع آموزش��ی نیکوکاری رعد مش��ترکات 
بس��یاری دارد و انتق��ال تج��ارب در خص��وص 
توان بخش��ی معلولین و مهارت افزایی و اش��تغال 
توان یاب��ان، آموزش جهت راه ان��دازی تعاونی ها و 
کسب وکارهای کوچک می تواند به بهبود بسیاری 

از اقشار کم بضاعت جامعه کمک نماید.

پذیره نویسی صندوق های قابل معامله 
 واسطه گری مالی یکم )ETF( در

 بانک پارسیان
پذیره نویس��ی صندوق های قابل معامله واس��طه 
گ��ری مالی یکم )ETF( در بانک پارس��یان آغاز 

شد.
بر اس��اس اعالم وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی، 
باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت 
و ص��ادرات ای��ران و ش��رکت های بیم��ه البرز و 
اتکایی امی��ن در قالب صندوق س��رمایه گذاری 
قاب��ل معامل��ه و از طریق پذیره نویس��ی واگذار 
خواهد شد.بر اس��اس این گزارش، پذیره نویسی 
واحدهای این صندوق در بانک پارس��یان، از روز 
15/02/99 شروع و تا ساعت 2۴ روز چهارشنبه 
۳1 اردیبهشت ماه امسال ادامه خواهد داشت.بر 
این اساس، پذیره نویس��ی صندوق واسطه گری 
مال��ی یک��م،  از طریق درگاه ه��ای غیرحضوری 
بانک پارسیان شامل وب سایت بانک و اپلیکیشن 

های تاپ و آی گپ انجام خواهد شد. 
پذیره نویس��ی برای ه��ر فرد دارای ک��د ملی تا 
س��قف20 میلیون ریال ام��کان پذیرخواهد بود 
و محدودی��ت س��نی نیز ب��رای متقاضیان وجود 
نخواه��د داش��ت.قیمت س��هام تش��کیل دهنده 
واحدهای س��رمایه گذاری صندوق در روز شروع 
پذیره نویس��ی، متوسط قیمت سهام در سی روز 
گذش��ته ) منتهی به انتشار فراخوان واگذاری( با 
احتس��اب 20 درصد تخفیف اس��ت که 5  واحد 
درص��د از آن به عنوان دارایی س��رمایه گذاران و 
با هدف انجام عملی��ات بازارگردانی نزد صندوق 

نگهداری خواهد شد.

اخبار

پشت پرده واردات شکر  
مافیا واردات همچنان مشغول کارند؛

گزارش

با وجود پتانس��یل منابع آبی و کارخانه بزرگ تولید شکر و 
امکان دست یابی به خودکفایی شکر، برخی دست ها هنوز 

بر واردات تاکید دارند!
 در سال های نه چندان دور در تولید شکر به عنوان یکی از 
کاالهای اساسی و استراتژیک کشور تا مرز خودکفایی پیش 
رفتیم که متاس��فانه سیاست نادرست مسئوالن دولتی مانع 
اس��تمرار این روند شد.با وجود آنکه ضریب خوداتکایی شکر 
به مرز ۸5 درصد رس��ید، اما قیمت گذاری نامناسب خرید 
تضمینی شکر دروازه های کش��ور را به روی واردات گشود. 
بنابر آمار وزارت جهاد کش��اورزی سالیانه 2 میلیون و 200 
هزار تن شکر در داخل مورد استفاده قرار می گیرد درحالی 
که دبیر انجمن صنفی کارفرمایان میزان مصرف را 2 میلیون 
و ۸00 هزارت��ن تا ۳ میلیون تن اعالم می کند. بس��یاری از 
مس��ئوالن بر ای��ن باورند که با وجود مناب��ع آبی و کارخانه 
بزرگ هفت تپه، پتانسیل خودکفایی شکر وجود دارد که اگر 

مافیای واردات اجازه بدهند، نیازی به واردات نداریم.
حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم ت��ا از آخرین 
وضعیت مقایس��ه کش��ت و صنعت نیش��کر با کش��ورهای 
پیش��رفته و دالی��ل ناکام��ی خوداتکای��ی تولید ش��کر و 
راهکارهای دس��تیابی مجدد به خودکفای��ی این محصول 

استراتژیک با خبر شویم:
فعالیت ۳۸ کارخانه چغندر قند و نیشکری در کشور

غالمحس��ین بهمئی دبیر انجمن تصفیه کارخانه های شکر 
، درباره آخرین وضعیت تولید ش��کر اظه��ار کرد: با وجود 
تالش های متعدد برای   خودکفایی شکر در داخل، اما این 

امر محقق نشد.
وی اف��زود: س��ال 9۶ با تولی��د 2 میلی��ون و ۸0 هزار تن 
باالترین میزان تولید ش��کر در کش��ور را داش��تیم که این 

میزان جوابگوی نیاز داخل نیست.
بهمئی با اش��اره به اینکه اختالف آماری در میزان مصرف 
ش��کر داخل وجود دارد، بی��ان کرد: بناب��ه اعتقاد انجمن 
کارخانه تصفیه ش��کر خام 2 میلیون و ۸00 هزار تن تا ۳ 
میلی��ون تن و انجمن صنفی قند و ش��کر 2 تا 2 میلیون و 
200 هزار تن شکر در کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

دبی��ر انجمن صنفی تصفیه کارخانه های ش��کر ادامه داد: 
طی س��ال هایی که واردات شکر قطع شد، قیمت شکر به 
یکباره 100 درصد افزایش یافت چرا که نیاز کش��ور باالتر 

از تولید داخل است.
وی از روند کاهش��ی تولید شکر خبر داد و گفت: سال 9۷ 
ی��ک میلی��ون و 500 هزار تن و س��ال 9۸ یک میلیون تن 

ش��کر در داخل تولید شد که با این وجود نیاز به واردات 2 
میلیون تن شکر داریم.

بهمئی درب��اره آخرین وضعیت تعداد کارخانه های ش��کر 
اظهار کرد: هم اکنون ۳۸ کارخانه چغندر و نیشکری و 15 

کارخانه تصفیه شکر در داخل وجود دارد.

خودکفایی شکر در داخل شدنی است
محمد ش��فیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کش��اورزی و 
منابع طبیعی ،  با اش��اره ب��ه راهکارهای خودکفایی تولید 
ش��کر در کشور اظهار کرد: اگر قیمت تضمینی خرید شکر 
مناس��ب برای کشاورزان مشخص شود، در تولید شکر صد 
درصد خودکفا خواهیم ش��د، همانگونه که در سال 9۶ این 

امر اتفاق افتاد.
وی اف��زود: در س��ال 9۶ سیاس��ت دول��ت و وزارت جهاد 
کش��اورزی منجر به تحقق خودکفایی ش��کر و بی نیازی از 

واردات شد.
مل��ک زاده ادام��ه داد: عدم اجرای سیاس��ت و برنامه های 
دولت در سال گذش��ته و اعالم قیمت نامناسب، سطح زیر 
کشت چغندرقند را کاهش داد و کار را به جایی رساند که 

تولید شکر همانند سال های قبل به شدت کاهش یافت.
رئی��س نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی با تاکید بر 
خوداتکایی ش��کر در داخل گفت: با توجه به شرایط تحریم 
و شیوع ویروس کرونا به سهولت نمی توان از دیگر کشورها 
شکر وارد کرد، از این رو باید کاری کنیم که شکر مورد نیاز 

در داخل تولید شود.
وی ب��ا اش��اره به اینکه وضعیت کش��ت و چغن��در قند در 
کشور ما با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست، گفت: 
عل��ی رغم منابع مناس��ب آب و خاک و نیروی انس��انی در 
کش��ور، اما در بحث صنایع تبدیلی، فرآوری و ماشین آالت 

کمبودهایی نسبت به کشورهای پیشرفته داریم.
ملک زاده با بیان اینکه در بحث بهینه سازی مصرف آب و 
اجرای پروژه های آبیاری تحت فش��ار مشکلی وجود ندارد، 
گف��ت: با توجه ب��ه آنکه در مص��رف آب تولید چغندر قند 
پاییزه و بهاره مشکلی وجود ندارد باید برنامه ریزی مناسب 
و دقیقی در کشت این محصول برای رسیدن به خودکفایی 

صورت گیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه واردات شکر به نفع کشور و 
تولید داخل نیست، افزود: با وجود کارخانه بزرگی همچون 
هف��ت تپ��ه، واردات به هیچ عنوان به نف��ع تولیدکنندگان 
داخل نیس��ت و واردات چی ها ب��ه بهانه مصرف کنندگان 

اقدام به این کار می کنند.
وی ادام��ه داد: مافیا به س��بب ران��ت واردات به نحوی به 
تولی��د داخل ضربه می زنند تا بتوانند به اهداف ش��وم خود 

دست یابند.
رئی��س نظام صنف��ی کش��اورزی و منابع طبیعی با اش��اره 
ب��ه اینکه آم��ار دقیقی از تع��داد کارخانه ه��ای فعال قند 
و ش��کر نداریم، بیان ک��رد: بنابر آخرین آم��ار و اطالعات، 
تعدادی از کارخانه های قند و ش��کر یه س��بب واردات بی 
رویه تعطیل ش��دند. ملک زاده درباره تاثیر نقش ش��کر در 
محص��والت غذایی تصریح کرد: با توجه به آنکه ش��کر در 
اکث��ر محصوالت غذایی مورد اس��تفاده ق��رار می  گیرد، به 
همین خاطر حداقل سالیانه بیش از 2 میلیون تن شکر در 
داخل مورد اس��تفاده قرار می گیرد که این مستلزم سرمایه 

گذاری در این صنعت است.

پتانسیل مطلوب تولید شکر در کشور 
سید جعفر حس��ینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی ، درباره علل شکس��ت طرح خوداتکایی شکر 
در داخ��ل اظهار ک��رد: با توجه به قیمت نامناس��ب خرید 
تضمینی چغندر قند و کاهش س��طح زیر کش��ت، واردات 

شکر از سر گرفته شد.
وی اف��زود: بنابر آمار تا اول مه��ر 9۸ حدود یک میلیون و 
200 هزار تن شکر وارد کشور شد که با استمرار روند فعلی 

قیمت گذاری، عمال به واردکننده تبدیل می شویم.
حس��ینی با انتقاد از تاخیر در اصالح قیمت خرید تضمینی 
چغن��در قند بیان ک��رد: با توجه به قیمت جهانی ش��کر و 
مق��رون به صرفه نبودن واردات، افزایش قیمت چغندر قند 
را لحاظ کردند که همین امر موجب شده رغبت کشاورزان 

به کشت افزایش یابد.
مش��اور ارشد نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی ادامه 

داد: ب��ا توجه به تاخیر در اعالم قیمت خرید تضمینی، فعال 
نم��ی توان گفت که کاهش کش��ت چغندرقن��د چه میزان 
است، اما طی یک تا 2 ماه دیگر با فراهم شدن فضای کشت 

می توان درصد تعیین کرد که نیاز به واردات چقدر است.
وی با اش��اره به اینکه مشکل سو مدیریت قیمت بر کشت 
چغندرقند سایه انداخته است،بیان کرد: علی رغم افزایش 
قیمت چغندر قن��د در فروردین، همچنان برای تامین نیاز 

داخل نیازمند واردات هستیم.
حسینی با بیان اینکه وضعیت صنعت قند و شکر کشورهای 
پیشرفته با ایران قابل قیاس نیست، بیان کرد: صنعت قند 
و ش��کر ایران در مقایسه با کشوری همچون فرانسه خیلی 
عقب است چرا که با وجود مشکالت تحریم و به روز نشدن 

کارخانه ها، استحصال شکر پایین است.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه کشورهای صاحب نام 
مکانیزه کار می کنند، بیان کرد: این در حالی است که در 
کشور ما کارهای زراعی و وجین دستی برداشت می شود، 
ضمن آنکه کمباین های برداش��ت کافی نیست و از طرفی 

به دلیل خرد بودن اراضی کمباین دستی می شود.
به گفته حسینی، به روز نشدن کارخانه های شکر و پایین 
بودن میزان اس��تحصال از جمله علل افزایش قیمت ش��کر 

تولیدی به شمار می رود.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی درباره علل واردات شکر 
با وجود کارخانه بزرگی همچون هفت تپه گفت: در کشور 
بدون ش��ک از لح��اظ بحث زراعی و کارخانه ها پتانس��یل 
تولید وجود دارد و اگر مافیای واردات اجازه بدهند، نیازی 

به واردات نداریم.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به اراضی کش��ور و منابع 
آب��ی موجود و کارخان��ه بزرگ هفت تپ��ه درصورت اعالم 
قیمت مناس��ب تضمینی پتانس��یل تولید ش��کر به میزان 

کافی وجود دارد. باشگاه خبرنگاران 
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 رئیس کل بانک مرکزی خبرداد؛
 تومان و قران جایگزین اسکناس

  و مسکوکات فعلی  
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه »تومان« و »قران« 
همزم��ان با پول فعلی، در کل کش��ور ج��اری و تدریجاً 
جایگزی��ن اس��کناس ها و مس��کوکات فعلی می ش��وند، 
اعالم کرد: واحد پول ملی »تومان« می ش��ود و هر یک 

»تومان« نیز معادل 100 »قران« خواهد شد.
نمایندگان مجلس طی بررسی الیحه حذف چهار صفر از 

پول ملی تصویب کردند تا در سه سال آینده واحد پول 
کشور از ریال به تومان تغییر پیدا کند که در این زمینه، 
عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی اعالم کرد: 
صبح امروز 15 اردیبهش��ت ماه 1۳99، در جلسه علنی 
مجلس شورای اس��المی الیحه پیشنهادی دولت، مبنی 
ب��ر حذف چهار صفر از پول مل��ی و تعیین »تومان« به 
عن��وان واحد پول ملی، که توس��ط بان��ک مرکزی ارائه 
شده بود، به تصویب رسید. وی ادامه داد: براساس ماده 
واح��ده مصوب مجل��س، بعد از اقدام��ات اجرایی مورد 
نیاز، واحدپول ملی جدید »تومان« می ش��ود که معادل 
10.000 »ریال« جاری خواهد بود. هر یک »تومان« نیز 

معادل 100 »قران« خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان اظهار کرد: »تومان« و 
»قران« همزمان با پول فعلی، در کل کشور جاری شده و 
تدریجاً جایگزین اسکناس ها و مسکوکات فعلی می شوند. 
الزم می دانم از هیأت وزیران، کمیس��یون های اقتصاد و 
برنام��ه و بودجه، خصوصاً نمایندگان مجلس، که امروز با 
رأی قاطع خود، ماده واحده حذف چهار صفر از پول ملی 

را به تصویب رساندند، قدردانی کنم. ایسنا 

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار اعالم کرد؛
 اخذ برخط مالیات نقل و انتقال ملک 

در سراسر کشور
رئیس مرک��ز بهبود فضای کس��ب و کار وزارت اقتصاد 
گف��ت: اخذ مالیات نق��ل و انتقال امالک مس��کونی در 
سراس��ر کش��ور برخط شده اس��ت و به این ترتیب این 

فرایند از ۳0 روز به 2 ساعت کاهش یافت.
علی فیروزی در مورد مالیات نقل و انتقال امالک، اظهار 
داشت: پارسال در مرداد ماه، موضوع انتقال مالیات نقل 

و انتقال امالک در دفاتر اس��ناد رس��می از طریق صدور 
گواه��ی الکترونیک��ی برخط به صورت پایلوت از ش��هر 
تهران آغاز شد و بعد این طرح به کالنشهرها و استان ها 
گسترش یافت. رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود 
فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی افزود: 
از چن��د روز پیش، ن��رم افزار مربوطه ب��رای تمام دفاتر 
اس��ناد رسمی در سراسر کشور باز شد و هم اکنون تمام 
اقدامات مربوط به مالیات نقل و انتقال امالک مسکونی 

بدون مراجعه به سازمان امور مالیاتی انجام می شود.
وی ادامه داد: این موضوع موجب ش��ده حجم بزرگی از 
مراجعه مردم به س��ازمان امور مالیاتی کم شود. فرایند 
مالیات نق��ل و انتقال امالک قب��اًل در تهران به صورت 
میانگین ۳0 روز طول می کش��ید ک��ه االن این روند به 
2 س��اعت کاهش یافته اس��ت که همه کاره��ا در دفتر 
اسناد رس��می انجام می ش��ود و دیگر نیازی به مراجعه 
به سازمان امور مالیاتی نیست. فیروزی افزود: این طرح 
فقط در مورد امالک مس��کونی است و دوستان در حال 
تالش هستند که این طرح روی امالک تجاری نیز اجرا 
شود و در حال آماده سازی زیرساختها هستند. مهر 

خ��ب��رخ��ب��ر

رئیس سازمان بورس مطرح کرد؛

ورود روزانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول 
جدید به بورس

رئیس س��ازمان بورس با اشاره به این که به زودی شرکت سپرده گذاری مرکزی 
تمهیداتی فراهم می کند که احراز هویت مش��تریان بورس��ی در س��امانه سجام 
به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام  ش��ود، گف��ت: روزانه 1500 میلیارد 
تومان پول جدید به بورس وارد می شود. حسن قالیباف  اصل در حاشیه نشست 
فرصت های س��رمایه گذاری شرکت های خصوصی در بورس گفت: بازار سرمایه 
در حال حاضر بزرگ شده است، حجم بازار به ۴200 هزار میلیارد تومان رسیده 
است، با توجه به اینکه مردم نسبت به سرمایه گذاری در بورس اقبال پیدا کرده اند، 

ورود نقدینگی زیادی به بورس مشاهده می شود که این یک فرصت است.
وی گفت: مردم حاضر به سرمایه گذاری در بورس شده اند و االن نشان می دهد 
که بازار کش��ش جذب عرضه های اولیه شرکت ها را دارد و فرصت تأمین مالی 
توس��ط ش��رکت ها در بورس وجود دارد. رئیس س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار 
گفت:  دولت از طریق سازمان خصوصی سازی به واگذاری شرکت ها می پردازد، 
همچنین بنگاه های زیرمجموعه بانک ها فرصت خوبی برای س��رمایه گذاری در 
بورس پیدا کرده اند، شرکت ها می توانند به راحتی از طریق بورس تأمین مالی 
انجام دهند و بنگاه های بورسی می توانند از فرصت نقدینگی موجود در بازار به 
افزایش س��رمایه و اجرای طرح ها و پروژه های خود بپردازند. قالیباف اصل ادامه 
داد:  ش��رکت های جدید هم با توجه به رونق بازار س��رمایه می توانند، در بازار 
حاضر شده و نسبت به عرضه اولیه سهام خود اقدام کنند. به گفته وی، فرصت 
مناسبی برای تأمین مالی شرکت های بورسی از طریق بازار سرمایه فراهم شده 
است، تقاضا برای خرید سهام در بازار وجود دارد، بنابر این باید سهام ارزنده در 
بازار عرضه ش��ود و شرکت ها نیز می توانند با نقدینگی جمع اوری شده در بازار 

به تأمین مالی بپردازند. تسنیم 

معاون سازمان خصوصی سازی؛

کد بورسی برای همه سهام داران 
عدالت صادر می شود 

معاون س��ازمان خصوصی سازی گفت: کد بورسی برای همه سهامداران عدالت 
صادر می ش��ود و کسانی که شماره ش��بای آنها تأیید شود، سود سهام عدالت 
ظرف یکی � دو ماه واریز می شود. حسن عالئی در مورد روش آزادسازی سهام 
عدالت گفت: با اصالحی که روز گذشته در سامانه سهام عدالت صورت گرفت، 
هر کس بخواهد روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کند، باید وارد 
سامانه س��هام عدالت به نشانی https://www.samanese.ir/ شودو گزینه 
مدیریت و مالکیت مس��تقیم سهام عدالت را انتخاب کند. وی افزود: اگر کسی 
مراجعه نکند، پیش فرض بر این اس��ت که روش مدیریت غیرمس��تقیم سهام 
عدالت را انتخاب کرده و در واقع اداره این سهام به شرکت های سرمایه گذاری 

استانی سهام عدالت وکالت داده می شود. 
عالئی در مورد آمار تعداد مراجعه کنندگان به سامانه سهام عدالت گفت: آخرین 
آمار ظرف یکی دو روز گذش��ته ۳ میلیون مراجعه کنده به س��امانه بوده است. 
البته دیروز اصالحاتی بر روی س��امانه انجام شد که در مقطعی باعث اختالل در 
سامانه س��هام عدالت شد، اما این اختالل ظرف یکی دو سه ساعت برطرف شد 
و هم اکنون س��امانه مشکلی ندارد. وی در مورد اینکه 5 میلیون سهامدار عدالت 
هنوز شماره شبای حساب بانکی خود را برای دریافت سود سهام عدالت دریافت 
نکرده اند، گفت : البته در این دو سه روز اخیر تعدادی از این افراد به سامانه سهام 
عدالت مراجعه کرده و متوجه ش��ده اند که س��هام عدالت دارند و شماره شبای 
حس��اب بانکی خود را هم اعالم کرده اند. عالئی گفت: همچنین مشموالن سهام 
عدالت که زیرمجموعه نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیس��تی قرار دارند، از طریق خود آن نهادهای حمایتی، شبای حساب بانکی 

آنها در سامانه اعالم می شود و در مورد آنها مشکلی وجود ندارد.  فارس

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

افزایش ۷ درصدی تعرفه برق 
مشترکان خوش مصرف

س��خنگوی صنعت برق از تداوم طرح های تشویقی برق، ویژه مشترکان خوش 
مصرف خانگی برای امس��ال خبرداد و گفت:مشترکانی که الگوی تعیین شده را 

رعایت کنند تنها مشمول هفت درصد افزایش تعرفه خواهند شد.
مصطفی رجبی مش��هدی افزود: سال 9۸ تجربه موفقی در نحوه اعمال تعرفه های 
تش��ویقی برق به دست آمد، بر اساس مصوبه دولت، تعرفه های تشویقی که برای 
اصالح مدل مصرف مشترکان خانگی تدوین شده بود، نتایج بسیار خوبی داشت.

وی ادامه داد: سال گذشته 2۴ میلیون مشترک خانگی الگوی مصرف را رعایت 
و تنها مش��مول هفت درصد افزایش بهای مصرف برق ش��دند، با این حال پنج 
میلیون مش��ترک نیز بودند که مصارف آنها بیش از الگوهای تعیین ش��ده قرار 
داشت و در رده مش��ترکان پرمصرف قرار گرفتند. رجبی مشهدی خاطرنشان 
کرد: براس��اس مصوب��ه دولت و با هدف ایجاد انگیزه ب��رای کاهش مصرف، به 
تعرفه برق این دس��ته از مش��ترکان پرمص��رف، 1۶ درصد دیگر اضافه ش��د. 
سخنگوی صنعت برق به گروهی از مشترکان نیز اشاره کرد که عالو بر رعایت 
الگوی مصرف، در دوره تابستان، نسبت به کاهش مصرف برق خوداقدام کرده 
بودند. رجبی مش��هدی ادامه داد: س��ال گذشته هشت میلیون مشترک خانگی 
نه تنها الگوهای تعیین ش��ده را رعایت کردند، بلکه در فصل تابستان، مصرف 
برق خود را کاهش دادند. وی ادامه داد: به این گروه از مشترکان 10۶ میلیارد 
تومان پاداش اختصاص یافت که در قبوض برق آنها لحاظ و در عمل از هزینه 
برق آنها کاسته شد.رجبی مشهدی  گفت: مصوبه دولت با توجه به تجربه موفق 
سال گذشته، امسال نیز اجرایی خواهد شد و مشترکانی که الگوی تعیین شده 
را رعایت کنند تنها مشمول هفت درصد افزایش تعرفه خواهند شد و به بهای 

برق مشترکان پرمصرف 1۶ درصد دیگر نیز اضافه می شود. پاون


