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بان�ك جهان�ي ب�ا ارزياب�ي ش�ش ش�اخص حكومت�داري در 
اي�ران ط�ي س�ال ۲۰۱۵ اع�ام ك�رد دول�ت اي�ران در ي�ك 
ش�اخص طي اي�ن س�ال نس�بت ب�ه ۱۰ س�ال قبل پيش�رفت 
داش�ته اما پن�ج ش�اخص وضعي�ت بدتري پي�دا كرده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، بانك جهاني جديدترين برآورد خود از شاخص هاي 
حكومتداري در كش��ورهاي مختلف جهان از جمله ايران را منتشر 

كرده است. 
بر اس��اس برآوردهاي اي��ن نهاد بين المللي، بيش��تر ش��اخص هاي 
حكومتداري ايران در س��ال 2015 كه برابر با س��ومين سال فعاليت 
دولت يازدهم است، نسبت به 10 س��ال قبل يعني سال 2005 بدتر 

شده است. 
شاخص هايي كه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته اند، عبارتند 
از پاسخگويي و مس��ئوليت پذيري، ثبات سياس��ي و نبود خشونت، 
كارآمدي دولت، كيفيت مقررات و قوانين ، حاكميت و اجراي قانون و 
كنترل فساد. به هر كشور نمره هايي از صفر تا 100 براي هر يك از اين 
شاخص ها داده شده است كه هرچه اين نمره بيشتر باشد، داللت بر 

وضعيت بهتر كشور مربوط در آن شاخص دارد. 
دولت ايران در س��ال 2015 از نظر پاس��خگويي و مسئوليت پذيري 
عقبگرد داشته است. در حالي كه نمره ايران در اين شاخص براي سال 
2005 بالغ بر 10 اعالم ش��ده بود، در سال 2015 نمره پاسخگويي و 

مسئوليت پذيري دولت ايران به 5/4 كاهش يافته است. 
ثبات سياسي ايران در سال 2015 نسبت به سال 2005  كمتر شده 
است، در حالی كه ايران در سال 2005  نمره 23 را از اين نظر به دست 
آورده بود و در سال 2005 نمره 17 در شاخص ثبات سياسي به ايران 

داده شده است. 
بر اساس محاسبات بانك جهاني، در س��ال 2015  كارآمدي دولت 
ايران نسبت به سال 2005 بيشتر شده است. نمره ايران از نظر شاخص 
كارآمدي دولت در سال 2015 بالغ بر 47 اعالم شده است كه ايران در 

سال 2005 از نظر اين شاخص نمره 32 را به دست آورده بود. 
كيفيت قوانين و مقررات در ايران نيز كاهش داشته است و نمره ايران 
در اين شاخص در سال 2005 بالغ بر 11 اعالم شده بود كه اين رقم 

در سال 2015 به 6/7 كاهش يافته است. 
دول��ت يازدهم در زمينه حاكمي��ت و اجراي قانون در س��ال 2015 
پسرفت داش��ته است و وضعيت نامطلوبتري نس��بت به سال 2005 
داشته است. نمره ايران در شاخص حاكميت قانون طي سال 2015 
بالغ بر 16/3 اعالم شده است. در حالي كه در سال 2005 نمره 28 را 

به دست آورده بود. 
از نظر كنترل فساد نيز دولت يازدهم عملكرد نامطلوبي داشته است. 
دولت ايران در شاخص كنترل فساد طي سال 2015 نمره 31/7 را به 
دست آورده است. در حالي كه نمره ايران از نظر اين شاخص در سال 

2005 بالغ بر 40 بوده است. 
بر اين اساس اين دولت بين شش شاخص حكومتداري در سال 2015 
نسبت به 10 سال قبل در پنج شاخص پسرفت داشته و فقط در زمينه 

شاخص كارآمدي دولت رشد داشته است. 

داليلاضافهشدنگازطبيعي
بهآمارصادرات

قائم مقام وزير صنعت در خصوص اضافه شدن آمار صادرات گاز 
طبيعي به صادرات غيرنفتي كشور در دولت يازدهم گفت: رقم 
قرارداد صادرات گاز به تركيه را مي توان از اعداد نهايي كسر كرد. 
مجتبي خس��روتاج در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص كاهش 
صادرات غيرنفتي در سال گذشته گفت: طي سال ۹4 واردات كاهش 7 
ميليارد دالري داشت؛ از طرفي اگر واردات افزايش داشته باشد، چگونه 
حجم قاچاق رشد داشته است؛ در حالي كه از ريشه هاي افزايش قاچاق 
مي توان به افزايش سود بازرگاني، سختگيري در استانداردهاي واردات   

و مقررات فني اشاره كرد. 
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: كشور ما طي سال هاي 
اخير، در بس��ياري از حوزه هاي توليدي به خودكفايي رسيده است؛ 
بنابراين زماني كه در بخشي خودكفا مي ش��ويم، بايد سياست هاي 
حمايتي از آن بخش را پيش بگيريم، پس بخشي از كنترل و كاهش 

واردات به دليل حمايت از توليد داخل صورت گرفته است. 
وي تصريح كرد: طي دو سال گذشته، مقررات واردات كاالهاي مواد 
اوليه و واسطه اي را تسهيل كرديم؛ اما در كاالهاي مصرفي تعرفه ها را 

باال برديم و واردات آنها كاهش يافت. 
خسروتاج با اش��اره به كاهش قيمت نفت جهاني گفت: قيمت برخي 
از كاالهاي صادراتي در دنيا با كاهش مواجه شده است، در حالي كه 

صادرات ما از لحاظ وزني، تفاوت چنداني با سال هاي قبل نداشت. 
به گفته وي، ابتدا بايد مشخص شود بين دو شاخص كاهش تجارت 
و تراز تجاري كدام يك اولوي��ت دارد؛ در حالي كه موضوع مهم براي 
ما اين بود كه مكانيس��م واردات و صادرات را طوري تنظيم كنيم كه 
شاخص تراز تجاري كه مهمترين شاخص در تجارت است، حفظ شود؛ 
چراكه بين تراز تجاري و حجم صادرات، حفظ ش��اخص تراز تجاري 

براي ما اهميت داشت. 
اين مقام مس��ئول در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اضافه شدن حجم 
صادرات گاز طبيعي به آمار صادرات از س��ال ۹4 گفت: در خصوص 
افزوده شدن گاز طبيعي به صادرات اگر گاز را هم منظور كرده باشيم، 
رقم آن كاماًل مشخص است. ما يك قرارداد با تركيه داريم كه رقم آن 
مشخص اس��ت و مي توان از رقم كل صادرات كسر كرد، آنگاه معلوم 

مي شود حجم صادرات ما چقدر بوده است؟

قيمتگوشتبهمرز۴۰هزارتومانرسيد
برخاف وعده مسئوالن معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي 
و ب�ه دليل مش�غوليت رئيس س�تاد تنظيم ب�ازار ب�ه انتخابات، 
قيمت گوش�ت گوس�فندي ش�قه به مرز ۴۰ هزار تومان رس�يد. 
به گزارش ميداني تسنيم، قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندي به 
مرز 40 هزار تومان رسيد به طوري كه امروز گوشت گوسفندي بدون 
دنبه شقه به قيمت 37 تا 3۹ هزار تومان در نقاط مختلف شهر تهران 
و در ميادين مي��وه و تره بار به نرخ مصوب 35 ه��زار و 500 تومان به 

فروش مي رسد. 
همچنين برخي اوقات به شكلي نامرتب و كم تأثير اين محصول به نرخ 
دولتي 31 هزار و 500 تومان در برخي از مراكز ميدان ميوه و تره بار و 

در دو مركز مربوط به وزارت جهاد كشاورزي عرضه مي شود. 
بنا بر اين گزارش، مس��ئوالن دولتي معاونت ام��ور دام و حتي بخش 
تأمين دام بخش خصوصي سال گذش��ته وعده داده بودند كه قيمت 
گوشت گوسفندي به صورت خودبه خود در فصل بهار كاهش مي يابد 
اما اين وعده شكل بي اساسي به خود گرفته است و قيمت اين محصول 
نه تنها نسبت به شب عيد كاهش نيافته است بلكه افزايش قيمت هزار 

توماني در گوشت شقه داشته است. 
 قيمت ساير قطعات الشه گوس��فندي نيز روند افسارگسيخته تري 
دارد، به طوري كه هر كيلو گوشت راسته تا 70 هزار تومان نيز در بازار 

به فروش مي رسد. 

مع�اون برنامه ريزي س�ازمان صناي�ع كوچك 
و ش�هرك هاي صنعتي از دريافت تس�هيات 
۲ ه�زار و ۳۷۰ واح�د تولي�دي مس�تقر در 
ش�هرك هاي صنعتي خبر داد و گفت: در دولت 
يازدهم نيز تعطيلي برخ�ي واحدهاي صنعتي 
را در ش�هرك ها و نواح�ي صنعتي داش�ته ايم، 
ام�ا االن آم�اري از تع�داد اين واحده�ا ندارم. 
در پي تعطيلي واحد هاي قديمي و بزرگ صنعتي 
در يك سال اخير، وزارت صنعت و تجارت رويه اي 
در پيش گرفته ك��ه ابتدا تعطيل��ي واحد توليدي 
را تكذيب مي كند و در نهايت ب��ا انداختن توپ به 
زمين واحد توليدي و اينكه فروش اين واحد ها در 
گذشته اشتباه بوده يا كارخانه به دليل تكنولوژي 
قديمي نمي تواند توليدش را ادامه دهد... به دنبال 
بهانه جويي اس��ت و تالش مي كند سياس��ت هاي 
دولت در س��ه س��ال و نيم گذش��ته و ركود بازار و 
عدم حمايت از واحد هاي توليدي را در س��ال هاي 
۹2ت��ا ۹4 پنهان كند. اما طي هفته هاي گذش��ته 
با نزديكي به ايام انتخابات رياست جمهوري، وزير 
صنعت و معاونانش نشس��ت هاي خب��ري برگزار 
مي كنند و عملكرد چهار س��اله دولت تدبير را در 
بخش هاي مختلف صنعت و توليد تشريح مي كنند. 
البته با اي��ن رويكرد كه واحد هاي تعطيل ش��ده، 
سال هاست كه توليدش��ان متوقف شده و برخي از 
واحد ها اصال راه اندازي نشده اند كه تعطيل شوند.... 

روز گذشته نيز معاون وزير صنعت در شهرك هاي 
صنعتي در جمع خبرن��گاران تعطيلي واحد ها در 
شهرك هاي صنعتي را توجيه كرد و گفت: تعطيلي 
واحدهاي صنعتي مربوط به همه دولت هاست. در 
دولت فعلي نيز اين اتفاق افتاده است كه اقداماتي 
در چارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي در حال 

انجام است. 
علي يزداني با بيان اينكه االن آماري از واحدهاي 
تعطيل شده ندارم، افزود: اين آمار را ارائه خواهيم 
كرد، البته اگر بنگاهي در سال 60 يا قبل از انقالب 
احداث ش��ده باش��د دليلي ندارد كه تا ابدالدهر 
فعال باشد. بنگاه هايي كه به مرور به فناوري روز 
مجهز نشوند، نمي توانند ادامه حيات دهند. وي 
مشكل تأمين بازار، نقدينگي، اختالف بين شركا 
و فرسوده بودن ماش��ين آالت را به عنوان داليل 
اصلي تعطيلي واحدهاي صنعت��ي عنوان كرد و 
افزود: همه آمارهاي مربوط به تعطيلي واحدها را 

اعالم خواهيم كرد. 
رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
با اشاره به تعطيلي يك واحد توليد لبنيات در استان 
مازندران گفت: اختالف ش��ركا باعث تعطيلي اين 
واحد ش��د و ارتباطي به دولت ندارد. به گفته وي، 
ميانگين تعداد واحدهاي به بهره برداري رسيده و 
به چرخه توليد برگشته بيش از دو برابر واحدهاي 
تعطيل شده است. يزداني تأكيد كرد: اينكه بگوييم 

واح��دي تعطيل نش��ده، دروغ اس��ت ولي تالش 
گسترده اي براي فعال بودن صنايع صورت گرفته 
اس��ت، اينكه بخواهيم تعطيلي بنگاه ها را پر رونق 
جلوه دهيم به نفع نظام و همچنين سرمايه گذاري 

در كشور نيست. 
  ۱۰۸۱ واحد تعطيل راه اندازي شد 

يزدان��ي همچني��ن در خصوص عملك��رد دولت 
يازده��م در بخش صنايع كوچك و ش��هرك هاي 
صنعتي يادآور شد: در سال گذشته هزار و 81 واحد 
صنعتي تعطيل ش��ده در دولت قب��ل را به چرخه 
توليد برگرداندي��م، در كل دوران دولت يازدهم 3 
هزار و 468 واحد تعطيل ش��ده با اشتغالزايي 57 

هزار و 460 نفري به چرخه توليد بازگشتند. 
وي تصريح كرد: در سال گذش��ته 4031 قرارداد 
جديد در ش��هرك ها و نواحي صنعتي منعقد شد 
كه نسبت به سال ۹4 رش��د 1۹ درصدي داشته و 
نشان دهنده روند رشد س��رمايه گذاري در كشور 

است. 
يزداني با اش��اره به انعقاد 14 هزار و 7۹5 قرارداد 
ب��راي اس��تقرار واحدهاي صنعتي در ش��هرك ها 
و نواحي صنعت��ي در طول دول��ت يازدهم، گفت: 
در دول��ت يازدهم 8 ه��زار و ۹۹ واح��د صنعتي با 
اشتغالزايي 132 هزار و 1۹6 نفري در اين شهرك ها 

به بهره برداري رسيده است. 
رئيس س��ازمان صنايع كوچك ادامه داد: در سال 

گذشته 2 هزار و 411 واحد در شهرك ها و نواحي 
صنعتي با اش��تغالزايي 38 ه��زار و 3۹2 نفري در 
ش��هرك هاي صنعتي ب��ه بهره برداري رس��يد كه 

نسبت به سال ۹4 رشد 8درصدي داشته است. 
يزداني در م��ورد مجوزهاي صادر ش��ده در دولت 
فعلي براي فعاليت در شهرك ها و نواحي صنعتي 
نيز اظهار داش��ت: تاكنون براي ايجاد 86 شهرك 
صنعتي مجوز صادر ش��ده كه 41 مورد در مرحله 
ساخت و ساز اس��ت، 45 مورد پروانه بهره برداري 
گرفته اند و در مجموع 6 هزار و 72 واحد صنعتي با 

اشتغالزايي 120 هزار نفري فعال هستند. 
وي تعداد ش��هرك ها و نواحي صنعتي مصوب در 
دولت يازده��م را ۹60 مورد عنوان ك��رد و گفت: 
واگذاري زمين در 7۹3 شهرك و ناحيه صنعتي در 

حال انجام است. 
وي در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينك��ه آخرين 
آمار ميزان تسهيالت دريافتي واحدهاي توليدي 
مستقر در شهرك هاي صنعتي در قالب طرح رونق 
چه ميزان است؟ اظهار داشت: 2 هزار و 370 واحد 
توليدي مستقر در شهرك هاي صنعتي توانسته اند 

تسهيالت دريافت كنند. 
وي افزود: در خصوص ميزان ثبت نامي ها نيز حدود 
10 هزار واحد توليدي است كه هم اكنون 2 هزار و 
370 واحد توانسته اند تسهيالت دريافت كنند. البته 
نظارت هايي را براي چگونگي هزينه اين تسهيالت 
توسط واحدهاي توليدي انجام داده ايم تا مشكالت 

قبلي تكرار نشود و منابع هدر نرود. 
وي تصريح كرد: جلس��ه اي در روزهاي آينده وزير 
صنعت با رئي��س كل بانك مركزي ب��راي تمديد 
تس��هيالت و افزايش پرداخت تسهيالت در قالب 

طرح رونق خواهند داشت. 
وي با اعالم اينكه براي جلوگيري از رانت اطالعات 
واگ��ذاري زمين ه��اي ش��هرك هاي صنعتي هم 
س��امانه را تعريف كرده اي��م، تصريح ك��رد: براي 
تشويق واحدهاي توليدي به حضور در شهرك هاي 
صنعتي بسته هاي آموزشي، واسطه هاي صادراتي، 
تخفيف هاي��ي در پرداخت حق انتف��اع با توجه به 
وسعت زمين و خدمات در نظر گرفته ايم. حتي در 
حق انتفاع ما مبلغ پيش پرداخت را از 30 درصد به 

3 درصد كاهش داده ايم. 
  صاحبان برخي واحدهاي تعطيل انگيزه اي 

براي راه اندازي مجدد ندارند
فرشاد مقيمي معاون برنامه ريزي سازمان صنايع 
كوچك نيز درباره داليل تعطيلي واحدهاي صنعتي 
اظهار داش��ت: برخي از صاحبان صنايع انگيزه اي 
براي راه ان��دازي واحدهاي متوقف ش��ده ندارند و 
حتي براي راه اندازي اين واحده��ا به آنها مراجعه 

كرده ايم اما 32 درصد اينها انگيزه اي ندارند. 
وي با بيان اينكه چرخه عمر برخي واحدها نيز به 
پايان رسيده است، گفت: پيش بيني شده كه امسال 
1121واحد تعطيل شده به چرخه توليد برگردند. 
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88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21991بانك انصار
6266656شهد

170001647البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
1802159شيمي داروئي داروپخش 

64931سيمان شاهرود
3760179 ايران دارو

4077194تايدواترخاورميانه 
4690223ايران ترانسفو

5742273داروسازي اكسير
9363445نيروترانس 

138966سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
4906233شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

5118243دارويي لقمان 
4025191بيسكويت گرجي 

160476ليزينگ صنعت ومعدن 
3462164صنايع الستيكي سهند

3071145پتروشيمي آبادان 
19879936صنايع جوشكاب يزد
199894 پگاه آذربايجان غربي 

4622217سيمان اروميه 
2580121توليدي كاشي تكسرام 

117555سيمان دورود
4193196كارتن ايران 
3674169سخت آژند

5203238نوردوقطعات فوالدي 
9329425كنترل خوردگي تكين كو

2773125تكنوتار
8362376فرآوري موادمعدني ايران 

3844172صنايع كاغذسازي كاوه 
216496چرخشگر
15231675پارس دارو

3269144عمران وتوسعه فارس 
197887سامان گستراصفهان 

137160ليزينگ ايران 
121253نوردآلومينيوم 
3986173سيمان غرب 
12582543پارس خزر

3567153شيمي داروئي داروپخش 
3210137موتورسازان تراكتورسازي ايران 

3621154پمپ سازي ايران 
201285سيمان شمال 

4168176ريخته گري تراكتورسازي ايران 
85936سرمايه گذاري ملت 

225291سرمايه گذاري آتيه دماوند
4229169تجارت الكترونيك پارسيان

187472داروسازي امين 
188371داروسازي كوثر

6694239پاكسان 
3152112حمل ونقل توكا

273697ملي سرب وروي ايران 
3702130آبسال 

228080صنايع شيميايي فارس 
5905207باما

266592پااليش نفت تهران
5137174پااليش نفت تبريز

3360108سرمايه گذاري صنعت بيمه 
7766245كاشي پارس 
4084127بهنوش ايران 
321299پارس سرام 

130940سرمايه گذاري توسعه ملي 
316996پااليش نفت اصفهان

12878388داروسازي جابرابن حيان 
132639سيمان سپاهان 

5902169كارخانجات داروپخش 
4120116گروه صنعتي بوتان 

6522173داروسازيزاگرسفارمدپارس
233959گروه صنعتي بارز

218855قطعات اتومبيل ايران 
169442توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

239459ليزينگ ايرانيان
21109495خدمات انفورماتيك 

383889كربن ايران 
217750ايران ياساتايرورابر

4835111داروسازي ابوريحان 
183141قندثابت خراسان 

434896كارخانجات توليدي شيشه رازي 
26358580آسانپرداختپرشين

114325سايپاديزل 
105923سرمايه گذاري پرديس

6145132بهنوش ايران 
8203173المپ پارس شهاب 

345569سراميك هاي صنعتي اردكان 
392878كويرتاير

190833ماشين سازي نيرومحركه 
11085189معادن بافق 

8399141شيشه همدان 
40474651گلوكوزان 
325152كالسيمين 

6401100گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
115918واسپاري ملت
472072درخشان تهران 

10543148فرآورده هاي تزريقي ايران 
435959داده پردازي ايران 

377051گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
103914پالسكوكار
506661شيشه وگاز

351041ذغال سنگ نگين ط بس 
357341گروه صنعتي بارز

360241پارس مينو
453851صنايع پتروشيمي خليج فارس

180519پست بانك ايران
826887سبحان دارو

13175136البرزدارو
8208سرمايه گذاري خوارزمي

12883118صنايع خاك چيني ايران 
216019بيمه ما

159914سرمايه گذاري ملي ايران 
400335لعابيران 

134111سرمايه گذاري شاهد
228918توسعه معادن روي ايران 

11709سرمايه گذاري اعتبارايران
803261داروسازي فارابي 

602645حمل و نقل بين المللي خليج فارس
165812سيمان فارس وخوزستان
501636كارت اعتباري ايرانكيش

308721توسعه معدني و صنعتي صبانور
14449ايركاپارتصنعت

8455كمباين سازي ايران 
13558صنايع ريخته گري ايران 

428725مس شهيدباهنر
189611ملي صنايع مس ايران  
192311گروه دارويي بركت

552230گروه دارويي سبحان
220912كاشي الوند

602632سرمايه گذاري دارويي تامين
9525فنرسازي زر

1662187سيمان اصفهان 
6123بانك تجارت

414820آلومراد
1247951گلتاش 

10124بانك ملت
380515س.صنايع شيميايي ايران

960837نفت بهران 
10924سرمايه گذاري بهمن 
2731توسعه معادن وفلزات 

16776مهركام پارس 
11544سيمان شرق 

290810فراورده هاي نسوزايران 
26429صنعتي بهشهر

358011سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
20026س.نفت و گاز و پتروشيمي تأمين

3751سايپاآذين 
1101324پشم شيشه ايران 

32497كابل البرز
518211پااليش نفت بندرعباس

34767سرمايه گذاري پارس توشه 
20124گروه بهمن 

2007736داروسازي اسوه 
20213فروسيليس ايران 

741610نفت سپاهان
43545نيروكلر

18152ليزينگ رايان سايپا
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۲۳۷۰ توليدكننده تسهيات حمايت از توليد گرفتند

معاونوزيرصنعت:دليلیندارد
واحدهایصنعتیقديمیتعطيلنشود!

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

تماس تلفني با مركز پاسخگويي مردمي سهام 
عدالت از مرز نيم ميلي�ون ارتباط عبور كرد. 
به گزارش تسنيم، از اوايل اسفندماه پارسال مركز 
پاسخگويي مردمي سهام عدالت براي پاسخگويي 
به پرسش هاي مشمولين سهام عدالت راه اندازي 
شده و ش��ماره تلفن 83338- 021 اين مركز با 
۹0 خط و 20 نفر كارشناس در حال پاسخگويي 
به پرسش و ابهامات مشمولين است. بر اين اساس 
سازمان خصوصي سازي اعالم كرد در يك و نيم 
ماه فعاليت اين مرك��ز، بيش از 500 هزار تماس 
تلفني با مركز پاسخگويي مردمي سهام عدالت 

برقرار شده است. 
  ۹ ميليون نفر براي دريافت س�ود سهام 

عدالت شماره حساب دادند
همچنين س��امانه س��هام عدالت از 16 اس��فند 
سال گذشته با حضور معاون اول رئيس جمهور 
در حالي رونمايي ش��ده و آغاز به كار كرده است 
كه مشمولين با مراجعه به آن مي توانند از ميزان 
اقساط پرداخت شده و ارزش سهام عدالت خود 
آگاهي يابند و نسبت به پرداخت نقدي باقيمانده 
اقساط سهامشان اقدام كنند كه به نوعي مرحله 
نخست از مراحل سه گانه آزادسازي سهام عدالت 
تلقي مي ش��ود.  اين گزارش مي افزاي��د: در پي 
آغاز به كار فاز اول س��اماندهي سهام عدالت كه 
به موضوع راه اندازي س��امانه اين س��هام و ارائه 

صورتحساب به مش��مولين اختصاص دارد، فاز 
دوم ساماندهي اين سهام نيز هفته گذشته توسط 

سازمان خصوصي سازي شروع شد. 
در اين فاز مشموالن س��هام عدالت بايد شناسه 
حساب بانكي ايران )ِشبا( خود را از طريق سامانه 
اين سهام به س��ازمان خصوصي س��ازي جهت 

دريافت سود سهام عدالت اعالم كنند. 
بر اين اساس تازگي ها سازمان خصوصي سازي با 

انتشار گزارشي اعالم كرده ثبت شماره شبا بانكي 
مشمولين س��هام عدالت در سامانه اين سهام به 
نشاني www. samanese. ir در كمتر از يك 
هفته به مرز ۹ ميليون شبا نزديك شده است. اين 
سازمان همچنين از مشمولين خواسته با رعايت 
زمان بندي مطلوب و كم��ال دقت به طور روزانه 

شماره شبا بانكي خود را به سامانه اعالم كنند. 
گفتني است هر يك از مشموالن سهام عدالت كه 

داراي شماره حس��اب معتبر نزد يكي از بانك ها 
يا مؤسس��ات مالي و اعتباري م��ورد تأييد بانك 
مركزي)عضو شبكه شتاب بانكي( هستند، بايد 
با مراجعه به ش��عب بانك يا مؤسس��ه مزبور يا از 
طريق سايت اينترنتي و دستگاه هاي خودپرداز 
دستگاه هاي ) ATM  (و ساير امكانات بانك ها 
نس��بت ب��ه درياف��ت شناس��ه حس��اب بانكي 
ايران)ِش��با( 24 رقمي مربوط به حساب بانكي 
خود اقدام كنند.  همچنين مش��مولين س��هام 
عدالت كه ش��خصاً داراي حس��اب معتبر بانكي 
نيس��تند، بايد با مراجع��ه به يك��ي از بانك ها يا 
مؤسسات مالي و اعتباري نسبت به افتتاح حساب 
و سپس اخذ شناسه حس��اب بانكي ايران )ِشبا ( 

24 رقمي آن حساب اقدام كنند. 
نكته قابل توجه اينكه هر يك از مشمولين سهام 
عدالت بايد صرفاً شناس��ه حس��اب بانكي ايران 
)ِشبا( كه حساب بانكي مرتبط آن به اسم شخص 
وي مي باشد را در اختيار داش��ته باشد و امكان 
اعالم شناسه حساب بانكي ايران)ِشبا( مربوط به 

ولي، قيم، وكيل يا فرد ديگري وجود ندارد. 
اين گزارش مي افزايد: شناسه حساب بانكي ايران 
كه به اختصار »ِشبا« ناميده مي شود، شماره اي 
است 24 رقمي كه يك حساب بانكي را به صورت 
منحصر به فرد در تمام نظام بانكي ايران مشخص 

مي كند و پيش از آن واژه IR آمده است.

مردم براي آگاهي از جزئيات سهام عدالت نيم ميليون بار تلفن زدند

قائم مقام آبفا: قيمت آب باید واقعی شود
قائم مقام ش�ركت آب و فاضاب تهران با بي�ان اينكه از زمان 
اجراي هدفمن�دي يارانه ه�ا، مص�رف آب در ته�ران همواره 
مس�اوي بود اما در س�ال ۹۵ مص�رف آب يك درصد نس�بت 
به س�ال قبل خود رش�د داش�ت، گفت: قيمت آب بايد واقعي 
و اصاح ش�ود تا انگي�زه مديري�ت مصرف ب�ه وج�ود بيايد. 
عليرضا نوذري پور در گفت وگو با فارس در پاس��خ به اين س��ؤال كه 
بارش هاي اخير باعث ش��ده ذهنيت ايجاد ش��ود كه وضعيت منابع 
بهبود يافته و به همين دليل مديريت مصرف آب از سوي مشتركان 
در حال فراموش شدن باشد، گفت: پيش بيني مي شود تابستان امسال 
وضعيت نرمالي داشته باشيم اما مصرف آب به وضعيت مخازن سدها 

و درجه حرارت بستگي دارد، بنابراين اينكه با گذشت يك ماه از سال 
بگوييم وضعيت مصرف آب تهراني ها تغيير كرده است و افزايش يافته 
تا حدودي زود است.  وي با اشاره به اينكه تا قبل از بارش هاي اخير 
وضعيت بارش ها نشان مي داد كه ميزان بارندگي به 236 ميلي متري 
رسيده است، اظهارداشت: سال گذش��ته بعد از چند سال و از زمان 
اجراي هدفمندي يارانه ه��ا مصرف آب تهراني ها يك درصد رش��د 
داشت، بنابراين نمي توان از هم اكنون پيش بيني در خصوص وضعيت 
رشد يا كاهش مصرف آب در تهران داش��ت.  نوذري پور خاطرنشان 
كرد: پس از اجراي هدفمندي يارانه ها تا حدودي مصرف آب كنترل 
شد، اما در سال گذشته نسبت به سال ۹4 مصرف آب تهراني ها يك 

درصد رشد نش��ان داد كه اين آمار نشان داد بايد در خصوص اصالح 
قيمت آب و واقعي شدن آن اقدام مناس��بي صورت گيرد.  قائم مقام 
شركت آب و فاضالب استان تهران ادامه داد: به هر حال وقتي كاالي 
با ارزش��ي مثل آب تا حدود زيادي از قيمت واقعي خود عقب است، 
ناگزير بايد منتظر افزايش مصرف آب باشيم.  نوذري پور در پاسخ به 
اين سؤال كه قرار بود يك شركت فرانسوي )سوئز( روي پرت آب در 
منطقه يك تهران اقداماتي انجام دهد آيا اين موضوع به مرحله قرارداد 
رسيد، گفت: هنوز در اين خصوص شركت آب و فاضالب استان تهران 
و شركت فرانسوي سوئز قراردادي امضا  نكرده اند و همچنان در مرحله 

تفاهمنامه باقيمانده است. 

  سهام عدالت

  انرژی


