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توليد 6 محصول مهم معدني كاهش يافت
توليد ش�ش محصول مهم معدني از جمله فوالد و سيمان در سال 

1400 كاهش يافت. 
به گزارش نبض صنعت، آمار توليد 11 كاالي منتخب معدني در سال 
1400 نشان مي دهد توليد ش��ش محصول مهم معدني با افت همراه 
شده است. بر اين اساس در س��ال 1400 توليد فوالد خام 2/1درصد و 
محصوالت فوالدي 5 درصد در مقايسه با س��ال 99 افت داشته است. 
همچنين توليد كنسانتره زغال سنگ افت 12/8درصدي را تجربه كرده 
است و در مورد توليد سيمان نيز بايد به كاهش 9/1درصدي توليد در 
سال گذشته اشاره كنيم. بررسي آمار توليد محصوالت معدني در سالي 
كه گذشت نشان مي دهد توليد ظروف شيش��ه اي2/3درصد و توليد 
چيني بهداشتي نيز 16/4درصد كاهش يافته است. در همين حال بايد 
به رشد 25/1درصدي توليد شمش آلومينيوم و افزايش17/3درصدي 

توليد شيشه جام در سال 1400 نيز اشاره كنيم. 
.................................................................................................................

 رد رشوه چند ميلياردي
از سوي كاركنان شركت برق 

در اس�تان قزوين يك�ي از ش�هروندان با احس�اس مس�ئوليت 
نس�بت ب�ه پدي�ده ب�رق غيرمج�از در س�ه مركز تولي�د رم�ز 
ارز، مرات�ب را ب�ه صنع�ت ب�رق اس�تان گ�زارش داد و ب�ا 
مراجع�ه هم�كاران توزي�ع نس�بت ب�ه جم�ع آوري ۳1 ماين�ر 
اق�دام ش�د و متخلف�ان ب�ه مراج�ع قضاي�ي معرف�ي ش�دند. 
به گزارش توانير، آيين تجليل از كس��اني كه رش��وه چند ميلياردي 

متخلفان استخراج رمز ارز را ردكردند روز گذشته برگزار شد.
آرش كردي، مديرعامل توانير، در اين مراسم احساس مسئوليت يك 
شهروند در اس��تان قزوين را كه بدون وابستگي به صنعت برق نسبت 
به شناسايي و معرفي توليدكنندگان غير مجاز رمز ارز اقدام كرده بود، 
ستود و افزود: پرس��نل اين شركت ضمن رد رش��وه با مسدود كردن 
مس��ير ورود و خروج كارگاه در محل يكي از اش��تراك هاي ديماندي 
مراتب را به دفتر مديرعامل، دفتر حقوقي، دفتر حراس��ت ش��ركت و 
مدير امور برق ناحيه يك زاهدان اع��ام كردند. پس از دريافت مجوز 
قضايي، پرسنل شركت به همراه مأموران انتظامي 57 دستگاه ماينر 
غير مجاز به ظرفيت 240 آمپر و 50 كيلووات توان مصرفي را كشف 

و ضبط كردند.
 وي افزود: پس از بررسي مشخص شد كابل برق اشتراك شكاف 
خورده و انش��عاب غير مجاز به يك كارگاه متروكه مجاور كشيده 
شده و حين بازديد از كارگاه، افرادي به محل مراجعه و با اعتراف 
به وجود دستگاه ماينر از س��يمبانان مي خواهند در قبال دريافت 
يك ميليارد تومان وج��ه، فقط برق غير مج��از را گزارش كنند و 
اجازه دهن��د ماينرها به محل ديگري انتقال ياب��د، اما با مخالفت 
سيمبانان مواجه شدند و مسيرهاي خروج ماينرها با وسيله نقليه 

شركت مسدود شد. 
........................................................................................................................

 كشمكش تازه
 بر سر افزايش قيمت شوينده ها

پس از انتش�ار صورت جلس�ه انجم�ن صنايع ش�وينده در مورد 
افزاي�ش قيم�ت محص�والت ش�وينده و تأيي�د و تكذي�ب 
توليدكنندگان و مسئوالن س�ازمان حمايت، ديروز رئيس انجمن 
از موافق�ت س�ازمان حمايت ب�ا گراني ش�وينده ها خب�ر داد، اما 
مس�ئوالن س�ازمان حمايت اين موض�وع را تكذي�ب مي كنند. 
به گزارش نبض صنعت، هفته گذشته صورتجلسه انجمن صنايع شوينده 
منتشر شد كه در آن، رشد 30 درصدي قيمت پودرهاي شوينده دستي 
و ماش��يني و افزايش 40 درصدي قيمت س��اير محصوالت ش��وينده و 

بهداشتي مصوب شده بود. 
بر اين اساس، طبق اعام انجمن صنايع ش��وينده، بهداشتي و آرايشي 
مصوب شده بود كه قيمت محصوالت ش��وينده از ابتداي خردادماه 30 
تا 40 درصد افزايش يابد. پس از انتشار اين صورتجلسه، يك مقام آگاه 
در ستاد تنظيم بازار با رد صدور هرگونه مجوز افزايش قيمت شوينده ها 
گفت: افزايش قيمتي براي ش��وينده ها به تصويب دولت نرسيده است. 
وي اظهار داشت: هيچ بحثي در خصوص قيمت هاي جديد محصوالت 
صنايع شوينده نشده و هر گونه افزايش قيمت بدون مجوز ممنوع است. 
وي مدعي شد: نامه منتشر ش��ده بدون تاريخ، امضا و مهر بوده و به نظر 
مي رسد ناشي از فضاس��ازي برخي اعضاي انجمن و به  منظور دريافت 

مجوز افزايش قيمت باشد. 
حاال با گذش��ت چهارروز از صحبت هاي آن مقام آگاه، رئيس هيئت 
مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي  از موافقت دولت با 
افزايش قيمت ش��وينده ها خبر داده است. به گفته بختيار علم بيگي، 
بر اساس مجوز سازمان حمايت، توليدكنندگان مواد شوينده مجازند 
قيمت پودر شوينده دستي و ماش��يني را 25 درصد افزايش دهند و 
قيمت ساير شوينده ها و محصوالت آرايشي و بهداشتي مانند صابون و 

خمير دندان نيز 40 درصد افزايش يابد.
 اين در حالي است كه مسئوالن سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار اين 
موضوع را رد مي كنند، هرچند تا به حال هيچ مقام مس��ئولي به صورت 
رسمي اين افزايش قيمت را رد نكرده است. به اين ترتيب بايد منتظر ماند تا 
مشخص شود كه آيا قيمت محصوالت شوينده همانطور كه در صورتجلسه 

توليدكنندگان آمده بود، از اول خردادماه افزايش يافته يا خير؟
........................................................................................................................

افزايش 2461 واحد شاخص بورس تهران
ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معام�ات 
ديروز با افزايش 2461 واحد نس�بت به روز گذش�ته همراه ش�د. 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران برخاف روز شنبه كه روند 
منفي داشت، ديروز در يك روند رو به رشد قرار گرفت، به گونه اي كه 
ش��اخص كل در پايان معامات با افزايش 2ه��زارو461 واحد به رقم 

يك ميليون و 582 هزار و 147 واحد رسيد. 
همچنين شاخص كل با معيار هموزن با رشد هزارو 335 واحد به رقم 
441 هزار و 512 واحد رسيد. ارزش بازار در بورس تهران كه ناشي از 
ارزش شركت هاي حاضر در بورس اس��ت به بيش از 6 ميليون و 278 

ميليارد تومان رسيد.

آغاز طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگي
رئيس ستاد مبارزه با كاال: از 1۵ خرداد توليد 

كاال هايي كه شناسه و كد رهگيري ندارند، بايد 
متوقف شود

طرح مب�ارزه با قاچ�اق كاال ك�ه با هم�كاري وزارت صم�ت آغاز 
شده اس�ت، وارد مرحل�ه دوم ش�د. مرحل�ه نخس�ت مب�ارزه با 
قاچ�اق كاال در ح�وزه قطع�ات يدكي خ�ودرو بود كه پيش�رفت 
61 درصدي داش�ت و همچنان ادام�ه دارد. مرحل�ه دوم مبارزه با 
قاچاق لوازم خانگي اس�ت كه توليد كنن�دگان و مصرف كنندگان 
را در س�ال هاي اخير با چال�ش مواجه كرده اس�ت. وزارت صمت 
امي�د دارد ك�ه ب�ا ثب�ت ك�د شناس�ه و رهگي�ري كاال مي توان 
از ورود و عرض�ه كاالي قاچ�اق در ب�ازار جلوگي�ري ك�رد. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، محمدمهدي برادران، رئيس ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز وزارت صمت در هش��تمين نشس��ت ستاد 
»مبارزه با كاالهاي قاچاق و تقلبي«، با اش��اره به آغ��از طرح مبارزه با 
كاال هاي قاچاق و تقلبي حوزه لوازم خانگي گفت: »2هزار و 200 قلم 
كاال به بازار ارائه شده كه بيشتر آنها بيش از يكسال است كه با همراهي 

توليدكنندگان و تشكل ها افزايش قيمت نداشته اند.«
وي با اشاره به پيشرفت پروژه مبارزه با كاالي قاچاق و تقلبي لوازم يدكي 
و قطعات خودرو گفت: »استان هاي تهران، همدان، هرمزگان و مركزي 
بيشترين همكاري را با اين طرح داشتند.« معاون وزير صمت همراهي 
خوب توليدكنندگان و رشد شاخص ها در حوزه ثبت شناسه و فاكتور را 
مورد توجه قرار داد و افزود:»ثبت فاكتور قطعات خودرو در سامانه جامع 
تجارت تا 31 ارديبهشت ماه رشد 10 درصدي داشته است كه نشان از 

اين همراهي و روند مثبت طرح دارد.«
  1۵خرداد حداكثر زمان دريافت كد شناسه و رهگيري

رئي��س س��تاد مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز وزارت صم��ت تصريح 
كرد:»15 خردادماه حداكثر زماني است كه واحد هاي توليدي بايد به 
طرح شناسه كاال بپيوندند و از 15 خرداد توليد كاال هايي كه شناسه و كد 
رهگيري ندارند، بايد متوقف شود. برادران همچنين از استان ها خواست 
كه واحد هاي توليدي را براي پيوستن به اين طرح فعال كند و همچنين 

به واحد هاي بدون مجوز، مجوز هاي الزم را ارائه دهند.«
وي ادامه داد: »مرحله دوم طرح مبارزه با قاچاق كاال از اين هفته اجرايي 
شده است و در اين مرحله وارد حوزه لوازم خانگي شده ايم، سطح اول 
مبارزه با قاچاق كاال در حوزه قطعات يدكي خودرو بود كه پيش��رفت 

خوبي در حدود 61 درصد داشته است و تداوم دارد.« 
  همراهي انجمن تخصصي لوازم خانگي در طرح مبارزه با قاچاق

معاون صناي��ع عمومي وزارت صم��ت، با يادآوري اينك��ه با همراهي 
انجمن تخصصي لوازم خانگي زيرساخت هايي از پيش براي اين موضوع 
فراهم شده بود، تأكيد كرد: بيش��تر محصوالت داراي كد شناسه و كد 
رهگيري هستند و توليدات داخلي نيز رصد مي شوند، اكنون با كمك 
رس��انه ها بايد همراهي مردم را افزايش دهيم كه ب��ا افزايش كيفيت 

توليدات داخلي و تمهيدات انجام شده اين موضوع انجام خواهد شد. 
برادران تصريح كرد: روند روبه رشد توليد لوازم خانگي در ماه هاي اخير با 
اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال افزايش خواهد داشت و به موفقيت هاي 

بيشتري خواهيم رسيد. 
  مردم در زم�ان خريد لوازم خانگي به شناس�نامه كاال دقت 

كنند
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز وزارت صمت در ادامه سخنان خود 
با تأكيد بر اين كه مردم در موقع خريد لوازم خانگي به شناس��نامه كاال 
)كد شناسه( توجه داشته باشند، افزود: »هر كاالي لوازم خانگي نيز يك 
كد رهگيري دارد كه باعث متمايز شدن آن مي شود، اين كد در تمامي 
مراحل، قابل رهگيري براي اصالت كاال و قابل استفاده در ضمانت نامه و 

قابل رصد و پايش است.«
وي با اعام اينكه براي كاال هاي وارداتي نيز دريافت كد رهگيري انجام 
مي ش��ود، عنوان كرد:»اين كد رهگيري قابليت رصد دارد و كاالهاي 
وارداتي را از كاال هاي قاچاق و تقلبي متمايز مي كند. هرگونه همراهي و 
كمك در ورود كاالي قاچاق و تقلبي به كشور )شامل بيمه كاال، عرضه 
و ضمانت( در حكم مساعدت در كاالي قاچاق است و مشمول برخورد 
قانوني مي شود.« همچنين مرسل صديق، رئيس انجمن توليدكنندگان 
قطعات يدكي لوازم خانگي نيز پس از پايان نشست در جمع خبرنگاران 
بزرگ ترين معض��ل ح��وزه لوازم خانگ��ي را قاچاق دانس��ت و گفت: 
»به خصوص در حوزه قطعات يدك��ي لوازم خانگي اميدواريم به همت 
وزارت صمت، واردات محصوالتي كه در داخل توليد مي شود، متوقف 
شود و آمادگي در انجمن براي همراهي با وزارت صمت و دريافت كد 

شناسه و كنترل سامانه اي براي مبارزه با قاچاق وجود دارد.«
وي اف��زود: »قاچ��اق كاال و همچني��ن واردات بي روي��ه به طور يقين 
برنامه ريزي واحد هاي توليدي داخلي را با مشكل روبه رو مي كند. ضمن 
لزوم تأمين نياز مصرف كنندگان داخل��ي، اما محصوالت وارداتي بايد 

مورد رصد و پايش مداوم و مستمر قرار بگيرد.«

بالتكليفي مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص 
دوگانه سوز كردن خودروها

ش�وراي  اينك�ه  اع�ام  ب�ا  س�ي  ان جي  صنع�ت  فع�االن 
اقتص�اد در س�ال ۹۸ مصوب�ه ط�رح مل�ي دوگانه س�وز ك�ردن 
گف�ت:  ك�رد،  اب�اغ  را  و ش�خصي  خودروه�اي عموم�ي 
هن�وز اجرايي ش�دن اي�ن مصوب�ه ب�ا ابهامات�ي همراه اس�ت. 
 به گزارش تسنيم، نويد خاصه باف عضو مجمع فعاالن صنعت سي ان جي كشور 
در نشستي خبري با اعام اينكه شوراي اقتصاد در سال 98 مصوبه طرح ملي 
دوگانه سوز كردن خودروهاي عمومي و شخصي را اباغ كرد، گفت: براساس 
اين اباغيه مقرر بود يك ميليون و 400 هزار دستگاه خودروي عمومي شامل 
وانت بار و تاكسي به صورت رايگان دوگانه س��وز شود. بعد از اتفاقات آبان 98 و 
افزايش قيمت بنزين جلساتي را برگزار كرديم و قراردادهايي نيز در اين خصوص 
مبني بر تبديل خودروهاي عمومي ) تاكسي و وانت بار( به دوگانه سوز به صورت 
رايگان به امضا رسيد. وي ادامه داد: اگر در حال حاضر از مسئوالن در وزارت نفت 
و پااليش و پخش در خصوص چشم انداز صنعت سي ان جي سؤال پرسيده شود، 
مي بينيد كه هيچ برنامه و چشم اندازي براي اين صنعت وجود ندارد. ما بارها و 
بارها جلساتي با مسئوالن ذي ربط گذاشته ايم، اما نتيجه اي در بر نداشته است. 
وي بيان كرد: اين مصوبه شامل يك ميليون و 400 هزار خودرو عمومي شامل 
وانت بارها و سواري ها است، اين مصوبه در ميانه راه اجرا و با اصاحيه اي مواجه 
شد كه اجازه مي داد خودروهاي مسافربر  شخصي و تاكسي هاي اينترنتي نيز 
دوگانه سوز شود. از دوسال پيش تا امروز 200 هزار دستگاه خودروی دوگانه سوز 
شده است كه حاصل آن صرفه جويي 350 ميليون ليتر بنزين بوده است. وي 
همچنين تأكيد كرد: از ابتداي اين طرح مقرر بود 100 هزار دستگاه ميني بوس 

و 40 هزار دستگاه اتوبوس سي ان جي سوز شوند، اما اجرايي نشد.

اقتصاددانان مي گويند صورت هاي مالي و 
عملكرد شركت هاي دولتي شفاف نيست و 
بسياري از شركت هاي دولتي با وجود آنكه 
از مناب�ع و امكانات ارزان كش�ور بهره مند 
مي شوند، س�ودآوري ندارند، گزارش هاي 
پنهان دارند و حقوق  بسيار باال و غيرشفاف 
در ش�ركت هاي دولتي پرداخت مي شود. 
همه اينها ابهاماتي ا س�ت كه ب�ر عملكرد 
شركت هاي دولتي وارد است و تا زماني كه 
اين عملكرد شفاف نش�ود، شاهد انحراف 
منابع بودج�ه اي كش�ور و ناكارآمد بودن 
و غيربه�ره ور بودن عملكرد ش�ركت هاي 
دولتي خواهيم بود. از اين رو وزارت اقتصاد 
انتشار اين صورت هاي مالي را از ماه گذشته 
در دستور كار خود قرار داده است. به طوري 
كه روز گذش�ته نيز صورت هاي مالي 1۳2 
ش�ركت زيرمجموعه نهادهاي عمومي به 
ارزش ۵۵ هزار ميليارد تومان افش�ا ش�د. 
يكي از برنامه هاي احس��ان خان��دوزي براي 
تصدي صندلي وزارت اقتصاد، شفاف س��ازي 
و ارتقاي به��ره وري در مديري��ت دارايي ها و 
ش��ركت هاي دولتي بود. خان��دوزي از زماني 
كه مسئوليت وزارت اقتصاد را برعهده گرفت، 
وعده داد صورت هاي مالي شركت هاي دولتي 
را تكميل، منتشر و در اختيار عموم مردم قرار 
دهد. انتش��ار صورت هاي مالي ش��ركت هاي 
دولتي و عمومي كه از ماه گذشته آغاز شده، 
در نوع خود يك اقدام بي س��ابقه در راستاي 
شفافيت است. صاحبنظران معتقدند با توجه 
به ابهاماتي كه در بانك هاي دولتي وجود دارد، 
انتشار صورت هاي مالي بانك ها بايد در رأس 

امور قرار گيرد. 
سال هاي متمادي است كه صورت هاي مالي 
شركت هاي دولتي پس از انتشار و حسابرسي 

توسط حسابرس مستقل، به تصويب مجامع 
عمومي مي رس��د، اما تصويري از كم و كيف 
عملكرد مالي اين ش��ركت ها و نق��اط قوت و 
ضع��ف احتمالي موج��ود در عملك��رد مالي 
شركت هاي دولتي و مديران آنها براي عموم 

مردم منعكس نمي شد. 
ارديبهش��ت امس��ال صورت ه��اي مال��ي 
حسابرسي شده ش��ركت هاي دولتي و برخي 
وزارتخانه ها منتشر شد تا مجموع صورت هاي 
مالي مربوط به عملكرد س��ال مالي1399 به 
313ش��ركت و با عملكرد س��ال مالي98 به 

190شركت برسد. 
  اهميت افش�اي صورت مالي شركت 

دولتي
شفافيت براي اقتصاد ضروري است، چراكه 
باعث بهب��ود تخصي��ص منابع مي ش��ود و 
مستقيم با كارايي و رشد اقتصادي سروكار 
دارد. نب��ود ش��فافيت در تصميم گي��ري 
و عدم ارائ��ه منظم اطاع��ات مربوط، براي 
پاسخگويي به انتظارات منطقي، بنگاه ها را 
مجبور مي كند با بررسي بيش��تر انتظارات 
خود، قابليت تغييرپذيري ارزش دارايي ها و 
سرمايه گذاري  ها را افزايش دهند و در نتيجه 
ريس��ك باالتري را براي سرمايه گذاري هاي 
خود متصور شوند. اما ارائه عمومي و صحيح 
اطاعات مي تواند مشكات موجود را در اين 

خصوص كاهش دهد. 
  سهم ۳۵درصدي شركت هاي دولتي 

از توليد ناخالص داخلي
درخصوص اهميت ش��فافيت در شركت هاي 
دولتي بد نيس��ت يك نگاه آماري به جايگاه 
ش��ركت هاي دولتي در اقتصاد ايران داش��ته 
باشيم. در اين خصوص مقايسه بودجه ساالنه 
ش��ركت هاي دولتي با توليد ناخالص داخلي 

ايران )GDP( نش��ان مي دهد نسبت بودجه 
ش��ركت هاي دولتي به GDP بين سال هاي 
1390 تا 1396 حدود 54 تا 56درصد بوده كه 
در سال هاي اخير به 37درصد در سال 1399 
و 33درصد در س��ال 1400 رسيده است. در 
مجموع مي ت��وان گفت به ط��ور ميانگين در 
س��ال هاي اخير بودجه ش��ركت هاي دولتي 
معادل 35درصد كل تولي��د ناخالص داخلي 
ايران بوده اس��ت. از اين لحاظ، شفاف سازي 
نحوه درآمدزايي، نح��وه هزينه  كرد، جزئيات 
پرداخت ها، جزئيات س��ود و زيان، بدهي ها و 
مطالبات، كسري و تراز بودجه و عملكرد مالي 
اين شركت ها، حقوق و دستمزد و هزينه هاي 
اداري و جاري اين ش��ركت ها امر ارزشمند و 

اقدام قابل تقدير است. 
اقتصاددانان مي گويند يك��ي از اصلي ترين 
ايرادها در بحث بودجه شركت هاي دولتي، 
نبود شفافيت بودجه آنهاست. صورت هاي 
مالي و عملكرد ش��ركت هاي دولتي شفاف 
نيست و بس��ياري از ش��ركت هاي دولتي با 
وجود آنكه از منابع و امكانات ارزان كش��ور 
بهره من��د مي ش��وند، س��ودآوري ندارند، 
گزارش هاي پنهان دارند و حقوق  بسيار باال 
و غيرشفاف در شركت هاي دولتي پرداخت 
مي ش��ود. همه اينها ابهاماتي ا س��ت كه بر 
عملكرد ش��ركت هاي دولتي وارد است و تا 
زماني كه اين عملكرد ش��فاف نشود، شاهد 
انحراف منابع بودجه اي كش��ور و ناكارآمد 
بودن و غيربهره ور بودن عملكرد شركت هاي 

دولتي خواهيم بود. 
  انتش�ار صورت هاي مالي حسابرسي 

شده 1۳2 شركت بخش عمومي كشور 
روز گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي طي 
اطاعيه اي از گام دوم انتشار صورت هاي مالي 

حسابرسي ش��ده 132 شركت بخش عمومي 
كشور در سامانه كدال خبر داد. 

بر اساس اطاعيه وزارت اقتصاد، صورت هاي 
مالي حسابرس��ي ش��ده 132 ش��ركت تابعه 
نهادها و مؤسس��ات عمومي غيردولتي و نيز 
س��ازمان هاي مناطق آزاد تج��اري- صنعتي 
و ويژه اقتص��ادي و ش��ركت هاي تابعه آنها و 
شركت هاي تابعه بانك ها و بيمه هاي دولتي به 
همراه گزارش هاي حسابرس مستقل و بازرس 
قانوني مربوط كه توسط سازمان حسابرسي 
رسيدگي و صادر شده است، در سامانه كدال 
منتشر شده اند. بخشي از شركت هاي متعلق 
به مؤسس��ات و نهادهاي عمومي و بانك ها و 
بيمه ها بورس��ي بوده و تابع قوانين و مقررات 
افشا و شفافيت سازمان بورس و اوراق بهادار 
هستند و نسبت به انتشار مستمر صورت هاي 
مالي حسابرسي ش��ده خود در سامانه كدال 

اقدام مي كنند. 
   خان�دوزي انتش�ار صورت هاي مالي 

تكليف قانوني است 
همچنين سيداحس��ان خاندوزي، وزير امور 
اقتصادي و دارايي ديروز، همزمان با انتشار 
صورت ه��اي مالي 132 ش��ركت دولتي در 
ارتباط زنده با بخش خبر 14 س��يما با اشاره 
به الزام قانون بودجه 1401 كل كشور مبني 
بر افش��اي اطاعات ش��ركت هاي دولتي و 
نهادهاي عمومي گفت: »در ماه قبل اطاعات 
مالي 113 ش��ركت دولتي از طريق سامانه 
جامع اطاع رساني ناش��ران بورسي، كدال 
به صورت عمومي منتشر شد. قانون بودجه 
1401 ب��راي ش��ركت هاي ذي��ل نهادهاي 
عمومي هم تكليف ش��ده است كه اطاعات 
مالي آنها هم افشا شود. در اين زمينه امروز 
اطاعات مال��ي 132 ش��ركت از نهادهاي 
عمومي و غيردولتي به ارزش كلي 55 هزار 

ميليارد تومان منتشر شد.«
وي اف��زود:  »برخ��ي از اين ش��ركت ها ذيل 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي ق��رار دارن��د، 
مانند ش��ركت هواپيمايي آس��مان، شركت 
ملي نفتكش، پتروشيمي مس��جد سليمان، 
همچني��ن برخ��ي ش��ركت ها زيرمجموعه 
بنياد مستضعفان هس��تند. برخي متعلق به 
ش��هرداري ها و 16 ش��ركت در زيرمجموعه 
س��ازمان تأمين اجتماعي قرار دارد. برخي از 
شركت ها زيرمجموعه بانك هاي دولتي مانند 
ملي، مسكن، سپه و برخي زيرمجموعه شركت 

دولتي بيمه ايران قرار دارند.«
خاندوزي همچنين گفت: برخي ش��ركت ها 
زيرمجموعه فدراسيون هاي ورزشي قرار دارند 
كه قبًا صورت هاي مالي آنها شفاف نبود، ولي 
صورت هاي حسابرسي ش��ده آنها روي كدال 

قرار داده شد.«
وي تأكيد كرد:»گام اول انتش��ار صورت هاي 
مالي در كدال و گام دوم و س��وم اين اس��ت 
كه صورت ه��اي مال��ي ش��ركت ها در منظر 
صاحب نظران قرار دهيم و تحليلگران بر نحوه 
مصرف منابع ش��ركت ها نظ��ارت كنند. اين 
كار منجر ب��ه افزايش كارآم��دي و بهره وري 
شركت ها و كاهش انحراف مي شود و فساد را 

به حداقل مي رساند.«

  گزارش   یک

گـروه صنعتى شـهيد درخشـان در نظـر دارد امور 
خدمـات عمومـى خـود شـامل توسـعه و 
نگهدارى فضاى سـبز-  نظافت معابر-  نظافت دفاتر-  حمل 
ضايعات و زباله و...  را از طريق برگـزارى مناقصه عمومى به 

پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.  
 ضمانت نامه شركت در مناقصه مورد نياز :  1,800,000,000 ريال 

 شرايط متقاضيان: داشتن شـخصيت حقوقى و كد اقتصادى- 
داشـتن دانش فنى و تجهيزات مورد نياز- داشـتن تجربه و 

رزومه كارى مرتبط 
 مهلت و محل توزيع اسناد: واجدين شرايط مى توانند جهت خريد 

اسناد با در دست داشتن فيش نقدى به مبلغ 1,000,000 ريال 
(قابل واريز از طريق دستگاه POS موجود در محل) تا 10 روز 
پس از چاپ آگهى به آدرس: كيلومتر 18 اتوبان تهران ساوه-  
خروجى دوم صباشهر- گروه شـهيد درخشان (صباباترى) 

واحد قراردادها مراجعه نمايند. 
(هزينه يـك نوبت چـاپ آگهـى به عهـده برنـده مناقصه 

مى باشد).
  مدت زمان اعتبـار قيمت پيشـنهادى : 3 ماه پس از تحويل اسـناد 

مى باشد. 
   تلفن تماس :   56574900    فاكس : 56574908 

آگهي   مناقصه عمومى

واحد قراردادهاى گروه شهيد درخشان 

شناسه آگهى: 1321649
م.الف:696

شركت توسعه منابع انرژى توان  (صباباترى) نظـر بـه اينكـه پروانـه فعالّيـت دفترخدمات 
مسـافرت هوايى ايليـا پرواز در شـهر ماهشـهر 
بـا صاحـب امتيـازى خانـم مريـم پيروزمندان 
 درشـرف تبديـل وضعيـت دفتـر از حقيقـى

بـه حقوقى مـى باشـد؛ از كسـانى كـه از دفتر 
مذكـور ادعـا و يـا شـكايتى دارنـد دعـوت 
مى گـردد مراتـب را در نهايـت به مـّدت دو ماه 
 از تاريـخ ايـن آگهـى به طوركتبى به سـازمان

هواپيمايى كشـورى- دفتر نظارت بر شركت هاى 
حمل و نقل هوايى وامور فرودگاه ها اعالم نمايند.

دفترخدمات مسافرت هوايى ايليا پرواز

مطابق گ�زارش رص�د و پايش قيم�ت اقام 
اساس�ي بازار، از مي�ان ۵2 قل�م كاال قيمت 
21 قلم در ابتداي خرداد نس�بت ب�ه ماه قبل 
افزايش 10تا۳42 درصدي را تجربه كرده است. 
به گزارش تس��نيم، در راس��تاي اجراي دستور 
جلسات ستاد تنظيم بازار گزارش كارگروه رصد و 
پايش قيمت اقام اساسي و پرمصرف بازار منتهي 

به اول خردادماه 1400 توسط انجمن حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان اعام شد. 

در نام��ه اي كه انجم��ن ملي حماي��ت از حقوق 
مصرف  كنن��دگان تحت گزارش رص��د و پايش 
قيمت كاالهاي اساس��ي به معاون اول ارس��ال 
كرده اس��ت، تغيي��رات قيمتي 52قل��م كاالي 
پرمصرف اعام شده اس��ت. مطابق گزارش اين 

انجمن از ميان 52 قلم كاالي اساسي و پرمصرف 
تعداد 29 قلم كاال نسبت به ماه گذشته افزايش 
قيم��ت بين يك تا 10 درصدي داش��ته اس��ت. 
قيمت 21 قلم كاالي ديگر نيز از مجموع 59 قلم 
كاال نس��بت به ماه قبل افزاي��ش قيمت بيش از 
10 تا 342 درصدي را تجربه كرده است. در اين 
ميان تنها يك قلم كاالي گوجه فرنگي از 52 قلم 

كاالي اساسي در سطح بازار نسبت به ماه گذشته 
كاهش قيمت 15 درصدي داشته است. 

براساس اين گزارش قيمت اقام تخم مرغ، شير 
خام در دامداري، انواع روغن خوراكي، انواع برنج 
ايراني، ماكاروني، سيب زميني، پياز، گوجه و رب 
گوجه فرنگي نسبت به يكسال گذشته افزايش 

قيمت بيش از 10درصدي داشته است.

افزايش 10 تا 342 درصدي قيمت 21 قلم كاالي اساسي و پرمصرف مردم
  خبر


