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استخراج يارانه انرژي با ماينرهاي قاچاق برقخوار

پرونده دالالن مسكن
روي ميز رئيسي و قاليباف

همان زماني كه رئي�س دولت س�يزدهم در رقابته�اي انتخاباتي از
سياس�تهاي تقويت عرضه مس�كن و كنت�رل و كاه�ش قيمت اين
كاال پردهبرداري كرد ،پيشبيني ميش�د كه ذينفع�ان جهش ممتد
قيمت مس�كن با دس�تكاري نهادههاي توليد اين كاال مانند س�يمان
و ميلگرد انتظارها براي كاهش قيمت مس�كن را پي�ش از آغاز به كار
دولت جديد سركوب كنند ،حال در آس�تانه تشكيل دولت سيزدهم
پرونده دالالن مسكن روي ميز رئيسي و قاليباف قرار گرفته است ،اين
مقامات با تأكيد بر قطع كردن دست دالالن از بازار مسكن و نهادههاي
مرتبط با توليد مس�كن به تقويت سياس�تهاي طرف عرضه مسكن
از طريق تداوم طرحهايي چون مس�كن ملي با مشخصه ارزانسازي
مسكن به كمك صنعتيس�ازي و مش�اركتگيري از بخش خصوصي
و تعاون�ي براي اج�را و اعمال نظارت از س�وي دولت اش�اره كردهاند.

اعالم سياس��تها و مواضع آيتاهلل رئيس��ي در حوزه مس��كن در جريان
رقابتهاي رياس��ت جمهوري 1400به دالالن و ذينفعان افزايش قيمت
مسكن اين سيگنال را داد كه بايد بساط داللي و دستكاري نرخ مسكن در
بازار را جمع كنند ،متعاقب اين مواضع قيمت مسكن در بازار كمي كاهش
يافت ،اما از آنجا كه ذينفعان رشد قيمت مسكن هزاردستان اقتصاد هستند،
در آستانه تشكيل دولت سيزدهم به بهانه قطع برق صنايع قيمت سيمان
و ميلگرد به شدت افزايش يافت ،اين در حالي اس��ت که در بازار داخلي به
وفور سيمان و ميلگرد وجود دارد اما به نظر ميرسد دالالن مسكن اين بار به
جاي اينكه مستقيم قيمت مسكن را از طريق بازار دستكاري كنند ،به بازار
نهادهاي توليد مسكن ورود كردهاند ،زيرا گفته ميشود كمتر از 20شخص
در بازارهاي فوق داللي كردهاند.
در پي ايجاد نوس��ان ش��ديد در بازار نهادههاي توليد مسكن ،روز گذشته
پرونده دالالن مسكن روي ميز رئيسي و قاليباف قرار گرفت ،اين مقامات با
تأكيد بر قطع كردن دست دالالن از بازار مسكن و نهادههاي مرتبط با توليد
مسكن به تقويت سياستهاي طرف عرضه مسكن از طريق تداوم طرحهايي
چون مسكن ملي با مشخصه ارزانسازي مسكن به كمك صنعتيسازي و
مش��اركتگيري از بخش خصوصي و تعاوني براي اجرا و اعمال نظارت از
سوي دولت اشاره كردند.
حجتاالسالم سيد ابراهيم رئيس��ي پيش از ظهر دیروز در «نشست ويژه
بررسي الزامات ساخت مس��كن» با حضور مديران و كارشناسان تراز اول
حوزه مسكن گفت :تهيه مس��كن همواره يكي از دغدغههاي جدي مردم
بوده و امروز نه تنها خريد مس��كن كه اجاره آن هم در ش��هرهاي بزرگ و
حتي شهرهاي كوچكتر براي مردم به آرزويي دستنيافتني تبديل شده
است .رئيسي با اشاره به اينكه گراني مسكن يك مشكل ريشهاي در ايجاد
آسيبهاي اجتماعي نظير طالق و حاشيهنشيني است ،افزود :در مقطعي
ساخت مسكن مهر جريان مؤثري در عرصه ساخت مسكن و خانهدار شدن
اقشار محروم به راه انداخت ،اما متأسفانه به جاي اصالح ايرادات طرح مسكن
مهر در دوره اول دولت فعلي اين طرح رسماً تعطيل شد ،البته در دوره بعدي
اين نگاه تغيير كرد و تالش شد مسكن مهر با رفع نقايص تكميل شود.
رئيسجمهور منتخب خاطرنشان كرد :مردم در موضوع ساخت مسكن مهر
طرف حساب خود را دولت ميدانند و هنگام قضاوت درباره عملكرد دولت در
اين زمينه ،تفاوتي بين دولتهاي يازدهم ،دوازدهم و سيزدهم قائل نيستند،
لذا دولت بايد به تعهدات پايبند باشد مگر آنكه در موارد استثنا زياني فاحش
و جدي متوجه منافع عمومي باشد .رئيسي با تأكيد بر اينكه بخش خصوصي
نيز بايد متقاب ً
ال متعهد به كار با كيفيت باشد ،اظهار داشت :دولت بايد از يك
سو ميدان را براي فعاليت بخش خصوصي در زمينه مسكن و ديگر عرصهها
هموار كند و از سويي با هدايت و حمايت از فعاليتهاي بخش خصوصي و
اعمال نظارت مؤثر از حقوق مردم ني��ز دفاع كند .رئيسجمهور منتخب با
تأكيد بر اينكه بايد ابعاد موضوع مسكن از جمله نياز دقيق مناطق مختلف
كش��ور و نيز ظرفيتهاي موجود ب��راي رفع اين نياز به ط��ور دقيق احصا
شوند ،اظهار داش��ت :اقدامات در حال انجام براي س��اخت انبوه مسكن از
جمله ساخت ۵۳۰هزار واحد مسكن در قالب طرح اقدام ملي مسكن بايد با
قوت ادامه يابند .اقدامات جديد نيز بايد با بهرهگيري از تجارب گذشته و در
نظر گرفتن تمام جوانب به شكلي انجام شوند كه گامي مؤثر در مسير حل
مشكالت مردم باشند .رئيسي تصريح كرد :بايد با روحيه جهادي تالش كنيم
تأمين زمين براي ساخت حداقل يك ميليون مسكن در سال در محدوده
شهرها و روستاها با فوريت و بدون تأخير در اولويت اقدامات قرار گيرد .اگر در
اين زمينه ابهام قانوني هم وجود دارد ،بايد با توجه به انگيزه باالي نمايندگان
محترم مجلس هر چه سريعتر اين ابهامات را برطرف كرد.
رئيس��ي در ادامه با تأكيد بر اينكه براي تعديل هزينهها و تسهيل و تسريع
ساخت مسكن بايد دست دالالن از بازار مصالح ساختماني به خصوص فوالد و
سيمان قطع شود ،گفت :حل مشكالت و موانع ساخت انبوه مسكن نيز بدون
قطع كردن دست سوداگران و كنترل قيمت از دست آنها ممكن نيست .اگر
فعاليتهاي سوداگرانه در بازار مسكن كنترل نشود شيريني ساخت مسكن
براي مردم از بين ميرود .رئيسجمهور منتخب ثبات مقررات را مس��ئله
بسيار مهم ديگر براي تسهيل و تسريع ساخت مسكن برشمرد و اضافه كرد:
زندگي مردم در عرصههاي مختلف بايد قابل پيشبيني ش��ود و الزمه اين
موضوع ثبات مقررات است .رئيسي در ادامه بر تقويت نهضت ساخت مسكن
با استفاده از همه ظرفيتهاي موجود كش��ور از بخش خصوصي و تعاوني
گرفته تا شهرداريها و قرارگاههاي سازندگي تأكيد كرد.
قاليباف :ساخت مسكن بايد به مردم واگذار شود
از سوي ديگر محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس شوراي اسالمي روز دوشنبه
در آیين افتتاح طرح صنعتيسازي مسكن كه با حضور وزير دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح در شهرستان پاكدش��ت برگزار شد ،اظهار داشت :مجلس
شوراي اسالمي ،حوزه مسكن را موضوعي مهم و پيشران مورد توجه قرار داد
و با نهايي كردن قانون احداث مسكن ،ساالنه يك ميليون واحد مسكوني را
تصويب و ابالغ كرده است تا در برنامه هفتم توسعه كشور در دستور كار قرار
گيرد .قاليباف افزود :ايران جزو  ۱۰كشور زلزلهخيز جهان است و اين امر لزوم
توجه به كيفيت ساختمانسازي ،قدرت انتقال و اقتصادي كردن آن بر اساس
تكنولوژيهاي روز جهان را ميرساند .وي با تقدير از وزارت دفاع در ورود به
عرصه احداث مسكن گفت :ورود وزارت دفاع به احداث مسكن با استفاده از
توان و ظرفيت جوانان ،از اهميت ويژهاي برخوردار است ولي تا زماني كه اين
صنعت مردميسازي نشود ،در نطفه خفه خواهد شد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي افزود :اگر اين كارخانه ظرفيت توليد ساالنه
۶هزار واحد مسكوني را دارد ،بايد بر اساس جغرافياي مناطق مختلف كشور
و نياز ژئوتكنولوژي و آیيننامههاي موجود ،مردميسازي شود و شرايط براي
ورود صنعتگران و سرمايهگذاران بخش خصوصي فراهم شود.
وي تأكيد كرد :بنا نيست كه دولت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني بسازد
چراکه دولت نميتواند ۱۰۰هزار واحد مس��كوني در س��ال بسازد و هزينه
ساخت مسكن توسط دولت گرانتر از ساخت توسط مردم است ،اجازه دهيم
سرمايهگذاران و جوانان وارد ميدان شوند و با اصالح قوانين ،ساخت مسكن
توسط مردم صورت گيرد .قاليباف با اشاره به اينكه  ۴۵تا ۵۵درصد هزينه
ساختمان مربوط به مسكن است ،افزود :در قانون پيشبيني شده كه دولت
بتواند بار اين هزينه را جبران كند و با صنعتي شدن احداث مسكن ،كاهش
زمان ساخت و هزينههاي بعدي ،توليد مسكن اقتصادي شود.

در حالي كه گفته ميشود ماينرها در مزارع رمز ارز 3درصد از برق كشور را ميخورند ،شركت توانير تازه درباره ورود گسترده
دستگاههاي غيرمجاز رمز ارز چيني به كشور هشدار داده است
گزارش یک

نمای  نزدیک

توصيه سازمان بازرسي هوشمندسازي شبكه مصرف برق است

ب�ازرس ام�ور ني�رو س�ازمان بازرس�ي كل كش�ور گف�ت :در
كوتا هم�دت مهمتري�ن بحث�ي ك�ه وزارت ني�رو ميتوان�د در آن
متمرك�ز ش�ود ،ط�رح هوشمندس�ازي ش�بكه مص�رف اس�ت
و ما اي�ن را در گزارشهاي مختل�ف به اي�ن وزارتخانه اعلام كردهايم.

به گزارش ايسنا ،فتحاهلل طلوعي ،بازرس كل امور نيرو و ارتباطات با اشاره به
گزارشهاي هشداري سازمان در خصوص تأمين برق مورد نياز كشور گفت:
كمبارش��ي و تأثير آن در عملكرد نيروگاههاي برقآبي ،افزايش اس��تخراج
غيرمجاز رمزارزها و تعميرات نيروگاهي از علل قطعي برق در ماه گذشته است
و در بحث تعميرات نيروگاهها ،بهواسطه اينكه اين نيروگاهها سال گذشته با
كمبود سوخت گاز مواجه شدند ديرتر وارد مدار تعميرات اساسي شدهبودند
و تعميرات تا اواسط خرداد طول كشيد .طلوعي افزود :آغاز گرماي زودهنگام

واردات ماينرهاي غير استاندارد برق خوار به
ايران به احتمال زياد به شكل قاچاق بايد انجام
شدهباشد ،با اين حال وزارت نيرو حاال كه كار از
كار گذشته و ماينرها در سراسر كشور پخش
ش�دند و در كنار برقخواري و استخراج رمرز
ارز ،يارانه انرژي مردم ايران را نيز ميخورند،
نس�بت ب�ه ورود گس�ترده دس�تگا ههاي
غيرمج�از رم�ز ارز از چين هش�دار ميدهد.

اينكه چرا شبكه برق كشور به گونهاي نيست كه هيچ
مشتركي نتواند به شكل غيرمجاز و زيرزميني از شبكه
استفاده كند يك سؤال بزرگ براي افكار عمومي است،
زيرا شواهد نش��ان از آن دارد كه ماينرهاي زيادي به
گزارش 2

هم موجب شد بخشي از برنامهريزيهاي حوزه وزارت نيرو انجام نشود .وي
گفت :در حوزه كمبود برق كل مشكل كشور ما در اوج مصرف حدود  ۵۰۰تا
 ۶۰۰مگاوات است ،يعني در طول روز اگر ما اين ميزان پيك را مديريت كنيم
به لحاظ توليد با مشكل مواجه نخواهيم شد .بازرس كل امور نيرو و ارتباطات
سازمان بازرسي كل كشور افزود :ش��ايد در كوتاهمدت مهمترين بحثي كه
وزارت نيرو ميتواند در آن متمركز شود ،طرح هوشمندسازي شبكه مصرف
است و ما اين را در گزارشهاي مختلف اعالم كردهايم.
وي گفت :مهمترين طرح در هوشمندس��ازي ش��بكه ،طرح فهام (طرح ملي
فراسامانه هوشمند و اندازهگيري و مديريت انرژي) است كه به لحاظ مشكالت
اعتباري و بدهي دولت به برخي شركتها اين طرح با قوت ادامه پيدا نكرد كه
مهمترين پيشنهاد ما در اين حوزه فعالسازي اين طرح است.

ش��كل قاچاق وارد گوشه و كنار كش��ور شدهاند و به
شكل زير زميني با استفاده از شبكه سراسري برق در
حال استخراج رمز ارز و كسب درآمد هستند.
اگ��ر نف��ت و گازي را ك��ه ب��ه انرژيه��اي ديگر
تبديل ميش��وند را ني��ز حق عامه م��ردم بدانيم،
عرضهكننده انحص��اري انرژي در كش��ور بايد به
گونهاي عمل كند كه حقوق عمومي ضايع نش��ود
و برخي از مصرفكنندگان غيرمجاز برق به ريش
سياستگذار دولتي نخندند و تصور نكنند كه خيلي
زرنگ هس��تند كه از انرژي ارزان در سراسر ايران
بهره ميبرند و هيچ كس��ي ه��م نميتواند جلوي
انرژيخواري يارانهاي آنه��ا را بگيرد .تنها با تغيير

سياس��تگذاريها و كمي تغيير قيم��ت ميتوان
يارانههايي را كه بيهدف در اقتصاد ايران خيرات
ميشود ،گرفت ،اما متأس��فانه به رغم اينكه يارانه
ريالي سنگيني در حوزه انرژي اقتصاد ايران پرداخت
ميشود ،حوزه قيمتگذاري و تعرفهگذاري پلكاني
و يا شناس��نامه دار كردن تمامی مصرفكنندگان
انرژي آنقدر مورد بيتفاوتي قرار گرفته اس��ت كه
حق طبقات ضعيف جامعه را از ثروتهاي عمومي،
عدهاي متخلف انرژي خوار ميخورند و سياستگذار
حتي از ابزار اطالع رساني و ارتباطات با نهادهايي
چون مجل��س و نظارتي اس��تفاده نميكند تا اين
وضعيت اس��فناك توزيع ناعادالنه ثروت در بخش

يارانههاي ريالي و ارزي را اصالح كند.
بهطور نمونه در ش��رايطي كه در اغلب كش��ورها
شبكه توزيع برق آنقدر هوشمند است كه سريعاً
مصارف غيرقانوني يا مازاد بر نرم تعريف ش��ده را
شناسايي ميكنند ،اما هنوز بايد به مردم متوسل
ش��ويم كه مزارع اس��تخراج رمز ارزها را به بخش
دولت گزارش كنند.
با آمارهاي ارائه ش��ده مصرف برق از سوي وزارت
نيرو در مورد مصارف مزارع استخراج رمز به سادگي
ميتوان متوجه شد كه پيش از اين ماينرهاي زيادي
( احتماالً با مصارف برقي بسيار غير استاندارد) به
ش��كل قاچاق وارد ايران شده اس��ت و هم اكنون
اين ماينرها در كنار برقخواري و اس��تخراج رمز
ارز يارانه طبقات ضعيف جامعه را نيز ميخورند و
به قول مقامات وزارت ني��رو به مأموران دولتي نيز
تيراندازي هم ميكنند.
به گزارش وزارت نيرو ،مديرعامل شركت مديريت
ش��بكه برق ايران ،به ميزان مصرف ب��رق در مزارع
اس��تخراج بيت كوين اش��اره كرد و گف��ت :مراكز
غيرمجاز اس��تخراج رمز ارزهايى كه تاكنون كشف
شدهاند بيش از ٢٠٠هزار دستگاه ماينر غيرمجاز با
ميزان مصرف حدود ٥٨٥مگاوات بوده كه تأمين برق
آنها نيازمند نيروگاهي با بيش از ٧٥٠مگاواتى است
كه اين ميزان عددى بسيار بزرگ محسوب ميشود.
به گفته رجبى مشهدى ،از طرفي مراكز استخراج رمز
ارزهايى كه به صورت مجاز در حال فعاليت بودند از
ابتداى خرداد خاموش شدند و تا پايان دوران گرماى
هوا و رفع محدوديتها ،خاموش خواهند ماند.
مس��ئوالن دولت معتقدن��د بي��ش از 3درصد برق
مصرفي كش��ور توس��ط ماينرهاي اس��تخراج رمز
ارز اس��تفاده ميشود .از س��وي ديگر محمد حسن
متوليزاده رئيس هيئتمديره و مدير عامل شركت
توانير در مورد احتمال افزايش ورود دس��تگاههاي
غيرمجاز اس��تخراج رمزارز و ل��زوم در نظر گرفتن
تمهيدات سختگيرانهتر به مؤيدي خرمآبادي ،رئيس
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نامه نوشت.
در نام��ه م��ورخ  28تيرم��اه امس��ال ،آمده اس��ت:
با عنايت به اخبار منتش��ره در رس��انههاي كش��ور
چين و همچنين رسانههاي جهاني ،دولت چين در
حال اعمال سياستهاي بس��يار سختگيرانه جهت
ممنوعيت اس��تخراج رمزارزها در چين است و اين
امر باعث خروج اكثريت قريب به اتفاق دستگاههاي
استخراج رمزارز از كشور مذكور خواهد شد كه بيش
از  ۵۰درصد ظرفيت استخراج رمزارزها در كل دنيا
را به خود اختصاص داده است .از آنجايي كه قيمت
حاملهاي انرژي در ايران به صورت يارانهاي و ناچيز
در مقايس��ه با قيمتهاي جهاني عرضه ميش��ود،
احتمال ورود تعداد زيادي از دس��تگاههاي مذكور
از چين به كش��ورمان از طريق مبادي غيررس��مي
در هفتههاي پيش رو بس��يار باال ارزيابي ميش��ود.
بنابراین ،با توجه به تبعات زيانبار اقتصادي ،اجتماعي
و امنيتي اين مسئله ،خواهشمند است دستور فرمایيد
در روزها و هفتههاي آتي تمهيدات سختگيرانه تري
به منظور جلوگيري از ورود غيرقانوني دستگاههاي
استخراج رمزارز به كشور معمول فرمايند.

گروكشي سود سهامداران عدالت از سوي  2شركت سرمايهپذير

پرداخت پاداشهاي بانك تجارت در شركتهاي سهام عدالتي

پاداش چند صدميليون توماني هيئت مديره
بانك تج�ارت در حالي اين روزه�ا در جامعه
خبرس�از ش�ده اس�ت که گويا ش�ركتهاي
س�هام عدالتي نيز از پرداخ�ت چنين بذل و
بخش�شهايي جا نماندهاند .در همين رابطه
سخنگوي كانون شركتهاي سرمايهگذاري
اس�تاني س�هام عدال�ت گف�ت :برخ�ي از
شركتهاي س�رمايهپذير س�هام عدالت به
هيئت مديره نماين�دگان س�هام عدالت كه
منصوب دولت بودهاند ،متأس�فانه به صورت
غيرقانوني پاداش�ی به هيئت مديره دادهاند.

همانطور ك��ه ميدانيم اخي��را ً ويدئويي از پيش
مجمع عادي س��االنه بانك تجارت منتشر شده
اس��ت كه اعض��اي تصميمگير در اي��ن مجمع
پاداش پايان سال اعضاي هيئت مديره را با ذكر
يك صلوات حدود  500ميلي��ون تومان در نظر
ميگيرند .همين رويداد توج��ه افكار عمومي را
به مجامع شركتهاي بورسي جلب كرده و براي
مردم این سؤال پيش آمده كه شركتهاي سهام
عدالتي كه تقريباً  50ميليون س��هامدار س��هام
عدالتي دارند ،آيا به اعضاي هيئت مديره پاداش
پرداخت ميكنند يا خير.
بهطور معمول شركتهايي كه س��ال مالي را با
سودآوري به پايان ميرس��انند در مجمع عادي
س��االنه خود براي اعضاي هيئت مديره پاداشي
در نظر ميگيرند ،ام��ا پرداخت پاداش عموماً به
بنگاههايي مربوط ميشود كه غيردولتي هستند،
حال از آنجایی كه شركتهاي سهام عدالتي نيز
بخشي از س��هامش در اختيار نمايندگان دولت
اس��ت بايد ديد در فصل مجامع ب��ه نمايندگان
دولت در هيئت مديره اين دس��ت شركتها نيز
پاداش تعلق ميگيرد يا نه.
ب��ه گفت��ه س��خنگوي كان��ون ش��ركتهاي
سرمايهگذاري استاني س��هام عدالت ،برخي از
شركتهاي سرمايهپذير سهام عدالت به هيئت
مديره نمايندگان س��هام عدالت كه منصوب به
دولت بودهاند ،متأس��فانه به صورت غيرقانوني

پاداش هيئ��ت مديره دادهان��د ،در حالي كه اگر
پاداشي تعلق ميگيرد بايد ابتدا به حساب شركت
سرمايهگذاري استان واريز شود و هيئت مديره
ش��ركت پس از بررس��ي آن را به حس��اب افراد
واريز كند.
اكبر حيدري در گفتوگو با فارس در مورد واريز
سود س��هام عدالت مربوط به عملكرد سال 98
گفت :س��هام عدالت در حال حاض��ر دچار يك
بالتكليفي خاصي ش��ده ،حال خوب��ي ندارد و
نيازمند اصالحات فوري در اداره س��هام عدالت
است .به گفته وي ،طبق قانون تجارت قرار بود
سود سهام عدالت براي كساني كه روش مديريت
غيرمس��تقيم را انتخ��اب كردهاند به حس��اب
شركتهاي س��رمايهگذاري استاني واريز شود،
اما مس��ئوالن دولتي چون ميخواستند سريعاً
كار انجام شود ،سود سال  98را از طريق شركت
س��پردهگذاري مركزي به حس��اب سهامداران
عدالت در روش مس��تقيم و غيرمستقيم واريز
كردند.
وي افزود :بر اساس گفته دژپسند ،وزير اقتصاد

قرار بود براي كساني كه س��هام عدالت با ارزش
اس��مي يك ميلي��ون توماني دارند بابت س��ود
عملكرد س��ال  98مبلغ  400هزار تومان واريز
كنند ،اما اعالم شد براي كساني كه سهام عدالت
 532هزار توماني دارند مبل��غ  200هزار تومان
واريز ميشود كه معلوم نشد سود بابت  32هزار
تومان اضافي آن چه شده است.
ب��ه گفت��ه س��خنگوي كان��ون ش��ركتهاي
سرمايهگذاري اس��تاني س��هام عدالت ،قبل از
اسفندماه  99قرار بود  50درصد از سود عملكرد
سال  98س��هام عدالت واريز ش��ود كه به جاي
 200ه��زار تومان مبلغ  195ه��زار تومان واريز
ش��د ،اما بعد از عيد كه قرار ب��ود 50درصد دوم
از سود واريز ش��ود باز هم گروكش��ي شد و 40
درصد از سود باقيمانده سال  98را واريز كردند
و گفتند بقيه س��ود را با سهام جايزه و حق تقدم
جبران ميكنند.
حيدري عنوان كرد :دو ش��ركت مپنا و مخابرات
ايران كه از شركتهاي سرمايهپذير سهام عدالت
هس��تند ،اعالم كردند به دليل داشتن مطالبات

از دولت ،پولي براي واريز س��ود س��هام عدالت
س��هامداران ندارند ،بنابراين نه سودي دادند و
نه وعدهای دادند كه س��هام جايزه يا حق تقدم
اختصاص دهند.
وي افزود :قب ً
ال س��ود س��هام عدال��ت از طريق
سازمان خصوصيسازي و به صورت رايگان بين
سهامداران توزيع ميش��د ،اما بعد از عيد اعالم
شد ش��ركت مپنا و مخابرات س��ود عملكرد 98
سهامداران را ندادهاند ،در حالي كه اين دو شركت
مانند هر شركت ديگري حق دخل و تصرف در
سود  49ميليون سهامدار را ندارند.
س��خنگوي كانون شركتهاي س��رمايهگذاري
استاني سهام عدالت اظهار داشت :در واقع مپنا
و مخابرات به بهانه داش��تن طلب از دولت ،سود
سهام عدالت مردم را نزد خود گرو گرفتهاند و ادعا
ميكنند پولي براي پرداخت سود به سهامداران
ندارن��د ،در حالي ك��ه وقتي س��ودي در مجمع
تصويب ميشود ،منابع آن وجود دارد.
به گفته حيدري از  36شركت سرمايهپذير سهام
عدالت فقط پنج شركت سود عملكرد سال 98
شناس��ايي نكردهاند ،يعني  31شركت سودآور
بودهاند كه از اين تعداد دو شركت گفتهاند سود
نميدهيم و دو شركت ديگر نيز گفتهاند به جاي
سود نقدي سهام جايزه و حق تقدم به سهامداران
ميدهيم .وي گفت :پيش��نهاد ما اين اس��ت كه
ترازنامه شركتهاي سرمايهپذير عدالت منتشر
شود كه سودهاي مجامع چه شده و با اموال مردم
در اين مدت چه كردهاند.
سخنگوي كانون شركتهاي س��رمايهگذاري
استاني سهام عدالت در مورد پرداخت 50درصد
دوم سود سهام عدالت كه در  14تيرماه امسال
واريز ش��د ،عنوان كرد :براي دارندگان س��هام
عدالت  532هزار توماني حدود  76هزار تومان
س��ود واريز كردهاند و به نظر م��ن بايد ترازنامه
صورت مالي اين ش��ركتها منتش��ر ش��ود تا
س��هامداران عدالت بدانند چ��ه هزينهاي بابت
تقسيم سود از آنها كسر شده است.

آب مشتركان پرمصرف پايتخت قطع ميشود

مديرعامل ش�ركت آب و فاضالب اس�تان تهران گفت :از ابتداي
تيرماه براي  ۲۰۰هزار مشترك بدمصرف و پرمصرف تهراني ،يعني
مش�تركاني كه بيش از دو برابر الگ�و ( ۳۰مترمكعب) ،آب مصرف
ميكنند اخط�ار پيامكي و مكت�وب صادر ش�ده و چنانچه ميزان
مصرف خود را در اين مدت كنترل نكرده باشند در روزهاي آينده
روزانه بين دو تا پنج ساعت آب اين مش�تركان قطع خواهد شد.

به گزارش وزارت نيرو ،محمدرضا بختياري افزود :رشد مصرف در استان
تهران امسال منطقي و در حد يك درصد بوده ،اما در مقايسه با قبل از
كرونا بين  ۱۰تا  ۱۵درصد بيشتر ش��ده است .بختياري پيك لحظهاي
مص��رف آب در تهران را 45ميلي��ون ليتر در ثانيه اع�لام كرد و گفت:
مديريت فشار ش��بكه توزيع و كاهش فش��ار خروجي فشارشكنها در
شب ،يكي از اقدامات فني اين شركت در چارچوب مديريت تنش آبي در
تهران بوده است .مديرعامل آبفاي استان تهران همچنين اصالح نقاط
مشكلدار شبكه آبرساني با مديريت فشار ،نشتيابي(نشت نامرئي) هزار
و  56كيلومتر خطوط انتقال و توزيع و  128هزار و  240رشته انشعاب،
بازديد ،مانور و رفع نش��ت  580هزار ش��ير آبرس��اني ،پيمايش و قطع
انشعابهاي غيرمجاز فضاي سبز شهرداري را از مهمترين اقدامات فني
در مقابله با كمبود آب اين استان عنوان كرد.
بختياري با اش��اره به تمركز بر شناس��ايي ،قطع و تبديل انشعابهاي
غيرمجاز در چارچوب كاه��ش مصرف افزود :تنها در س��ه ماه ابتدايي
امسال 5هزار و  439رشته انشعاب غيرمجاز آب در سطح استان تهران
شناسايي شده كه  2هزار  583رشته انشعاب پس از اخذ جريمه و طي
مراحل قانوني خريد انشعاب به مجاز تبديل و هزار و  290رشته انشعاب
به صورت كامل قطع و متخلفان جريمه شدند.
........................................................................................................................

رشد  12هزار و  113واحدي
شاخص بورس تهران

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران دیروز با 12هزار و  113واحد
روبهرو شد.

به گزارش فارس ،بورس اوراق بهادار تهران بعد از شش روز تعطيالت
در حالي باز شد كه روند رو به رشد به خود گرفته است ،به گونهاي كه
شاخص كل در پايان معامالت روز گذش��ته با افزايش  12هزار و 113
واحد جديد به رقم يك ميليون و  323هزار و  420واحد رسيد.
اگر ارزش معام�لات فرابورس را كه ديروز به بي��ش از  14هزار و 746
ميليارد تومان رس��يد در نظر بگيريم ،ارزش معامالت دو بازاربورس و
فرابورس از  20هزار و  303ميليارد تومان فراتر رفت.
........................................................................................................................

دالر 25هزار تومان شد

قيم�ت دالر در ب�ازار آزاد ب�ه  ۲۵ه�زار و  50توم�ان رس�يد.

به گزارش اقتص��اد آنالين ،در معامالت عصر روز گذش��ته قيمت دالر
مجددا ً كانال ۲۵هزار تومان را پس گرفت .به اين ترتيب قيمت دالر در
بازار آزاد به  ۲۵هزار و  ۵۰و يورو به ۲۹هزار و ۳۰۰تومان افزايش يافت.
صرافيها قيمت فروش دالر را تا  ۲۴هزار و ۴۵۰و خريد آن را تا ۲۴هزار
و۱۰۰تومان باال بردن��د .همچنين قيمت فروش ي��ورو در اين بازار به
۲۸هزار و ۷۵۰و خريد آن به ۲۸هزار و۳۰۰تومان رسيد.
........................................................................................................................

پرداخت تسهيالت كرونايي به تاالرهاي پذيرايي
دس�تورالعمل پرداخ�ت تس�هيالت بنگاهمح�ور ب�ه تاالره�اي
پذيراي�ي آس�يبديده از بيم�اري كرون�ا ابلاغ ش�د.

به گزارش خبرگ��زاري مهر به نقل از اتاق اصناف ايران ،با پيش��نهاد و
پيگيري اتاق اصناف ايران و تأييد وزارت تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي
«پرداخت تس��هيالت بنگاهمحور به تاالرهاي پذيرايي آسيبديده از
كرونا» در كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي كرونا مطرح و در چهل
و هشتمين جلسه از اين كارگروه مورخ  ۲۱تير  ۱۴۰۰مورد تصويب قرار
گرفت .در نهايت دستورالعمل پرداخت اين تسهيالت از سوي معاون
اقتصادي رئيسجمهور جهت اجرا به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بانك مركزي ابالغ شد.
........................................................................................................................

ريزش قيمت سيمان
با عرضه  ۱۰۰درصدي اين كاال در بورس

رئيس كميس�يون ويژه جهش و رونق تولي�د مجلس گفت :هرچند
كورههاي سيمان كارخانههاي سيمان ميتوانند با  ۳۰درصد كاهش
مصرف برق هم به توليد ادامه دهند ،اما برق آن بايد مستمر دایر باشد
كه وزارتخانههاي نيرو و صمت بايد روي اين موضوع به توافق برسند.

به گزارش تسنيم ،سيدشمسالدين حسيني در تشريح نشست جلسه
اخير كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي سياستهاي
اصل  44مجلس به حض��ور معاون معدني وزير صمت ،رئيس س��ازمان
حمايت مصرفكننده ،نمايندگاني از بورس كاال ،انجمن توليدكنندگان
سيمان ،مركز پژوهشها و ديوان محاسبات در اين جلسه اشاره كرد.
نماينده مردم تنكابن ،رامسر و عباسآباد در مجلس شوراي اسالمي
با بيان اينكه اين جلسه درباره رس��يدگي به مشكل كمبود سيمان
در كش��ور و افزايش قيم��ت اين محص��ول بود ،گف��ت :واحدهاي
توليدكننده سيمان در ماههاي گذش��ته با قطعي مكرر برق روبهرو
شدند كه اين امر موجب كاهش عرضه سيمان و افزايش قيمت اين
محصول شده است.
رئيس كميس��يون ويژه جهش و رونق توليد مجل��س ادامه داد :هرچند
كورههاي سيمان كارخانههاي س��يمان ميتوانند با  30درصد كاهش
مصرف برق هم به توليد ادامه دهند ،اما برق آن بايد مستمر داير باشد كه
وزارتخانههاي نيرو و صمت بايد روي اين موضوع به توافق برسند.
حسيني اظهار كرد :مقرر شد كميتهاي چندجانبه متشكل از وزارت
صمت با محوريت س��ازمان حمايت مصرفكنن��ده ،وزارت اقتصاد و
دارايي با محوريت س��ازمان بورس اوراق بهادار ،شركت بورس كاال و
انجمن توليدكنندگان سيمان تشكيل ش��ود تا چارچوب رگالتوري
براي نحوه عرضه سيمان تعيين تكليف ش��ود .وي با بيان اينكه مقرر
شد حداكثر عرضه س��يمان در بورس كاال انجام شود ،افزود :در حال
حاضر محصول سيمان در بورس پذيرفته شده ،اما برخي از شركتهاي
توليدكننده سيمان در بورس پذيرفته نشدند .مقرر شد شركت بورس
كاال با همكاري انجمن توليدكنندگان س��يمان و پش��تيباني وزارت
صمت پذيرش همه را انج��ام دهد .رئيس كميس��يون ويژه جهش و
رونق توليد مجلس گفت :همچنين بايد ميزان حداقل معامله سيمان
در بورس به گونهاي باشد كه حتي مصرفكنندگان و توزيعكنندگان
در مقياس پايين نيز امكان خريد داشته باشند كه در حال حاضر اين
عدد حدود 10تن است.
به گزارش خانه ملت ،حسيني در پايان افزود :پيشبيني ميشود با انجام
اقدامات مذكور قيمت سيمان در بازار تعديل شود.

