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رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس خبر داد

بررسی روند قیمت کاالها با ذره بین «ایران»

انجام نخستین تراکنش  SHTAبرای
دریافت داروهای بیماران سرطانی

گــروه اقتصــادی /قیمــت خیلــی از کاالهــا
بخصوص کاالهای اساســی رو به افزایش اســت
و ایــن روند باعث شــده حســن روحانــی رئیس
جمهــوری بــه کابینــه خــود بگویــد کــه پیشــتاز
مبــارزه بــا گرانی باشــید.اما این گرانــی در کدام
کاالهــا بیشــتر اســت و وزارتخانه هــای صمت و
جهاد کشــاورزی نســبت به قیمت کــدام کاالها
باید واکنش بیشتری نشــان بدهند؟ و با شرایط
بهوجــود آمــده ســفره ایرانیهــا بــا ارز  20هــزار
تومانی چند تمام میشود؟
ســؤال مشــخص مــردم از سیاســتگذاران و
تعییــن کننــدگان قیمتها این اســت کــه چرا در
کاالهایی که ارز نقش و جایگاهی ندارد ،قیمت ها
سیر صعودی به خود گرفته است؟
بــه عنــوان مثال قیمت گوشــت بســتهبندی
چرا باید کیلویی  170هزار تومان محاســبه شود
و قیمــت اکثر میوهها در حــدود  20الی  30هزار
تومــان باشــد؟ و یــا اینکه چرا محصــوالت لبنی
بــه صــورت مســتمر افزایــش قیمــت بــه خــود
میبیند؟ برای پاســخ به این ســؤاالت و ابهامها
ســراغ فروشــندگان و عرضــه کننــدگان کاالهــا
رفتیــم .یکــی از فروشــندگان گوشــت در منطقه
شــرق تهــران بــه «ایــران» میگوید :مــا از تمام
ســود خود کــم کردیم تــا قیمتها بــه حدودی
برســد کــه مشــتریها حفظ شــوند؛ هــر چند که
هیچ موفقیتی به دســت نیامده اســت و هر روز
بــا افزایش قیمــت از میزان خرید مردم کاســته
میشــود.او گفــت :ایــن روزهــا خریــداران مــرغ
بیشــتر شــدهاند و خیلی از خانوادههــا به دنبال
دل و جگر مرغ هستند تا پروتئین خانوار خود را
تأمین کنند .این فروشــنده گوشت گفت :قیمت
ارز تأثیــر زیــادی بر نرخ گوشــت و مرغ گذاشــته
اســت و به صورت متناوب شاهد رشد قیمتها
هستیم که خوشبختانه با ثابت شدن قیمت ارز
در حــدود  20هــزار تومــان تا حدودی از نوســان
قیمتها کاسته شده است.
ëëنهاده گران است
محمــد نمازیــان یکــی از عرضــه کننــدگان
گوشــت اســت .او درباره چرایی افزایش قیمت
گوشت و مرغ در بازار میگوید :دامدار و مرغدار
از نرســیدن نهادههای دامی گالیه دارد و عنوان
میکنــد که با قیمتهــای باال ایــن نهادهها را از
بــازار خریداری میکنند بدیــن جهت مجبور به
رشد قیمت میشوند.
ëëارز میدهیم قیمتها باال نرود
اما محمدرضــا کالمی ،سرپرســت معاونت
بازرگانــی داخلــی وزارت صمــت بــه «ایــران»
میگوید :دولت برای آنکه قیمت گوشت و مرغ
دچــار نوســان نشــود ،بــرای واردات نهادههــای
دامــی و طیــور ارز  4200تومانــی میدهــد .لــذا
ایــن انتظار وجود دارد که تولیدکنندگان و توزیع
کنندگان ،کاالهای اساسی را گران نکنند.
ëëچقدر به نهاده دامی نیاز داریم

طبــق ارزیابیهــای صــورت گرفتــه توســط
روزنامــه ایــران از منابــع مطلــع بیــن  75تــا 80
درصد از قیمت تمام شــده مرغ و گوشــت نهاده
دامــی اســت که اگــر بموقــع تأمیــن شــود ،ثبات
قیمتهــا مقولهای دور از انتظار نیســت .در حال
حاضر نیاز نهادههای دامی کشور در بخش ذرت
 11میلیــون و  500هــزار تــن ،جو  6میلیــون و 200
هــزار تن و کنجاله ســویا  4میلیــون و  200هزار تن
اســت که بخش اعظــم این نهادههــا (به صورت
محــدود تولیــد داخلی داریــم) از طریــق واردات
تأمین میشــود .آن گونه که وزارت صمت عنوان
کرده است ،عدم توزیع مناسب و بموقع نهادهها
باعث شــد که دامــداران و مرغــداران نهــاده را از
بازار خریداری کنند و بعد از آنکه ســهمیه خود را
گرفتند با قیمت ارز آزاد در بازار بفروشند و همین
امر سبب شده قیمت گوشت و مرغ باال برود.
ëëقیمت گوشت در نارمک
در حــال حاضــر هر کیلــو مرغ  18هــزار و 300
تومان است که قیمت باالیی برای اقشار ضعیف
جامعــه اســت .در این میان در گوشــت فروشــی
در نارمــک کــه بــه محلــه ارزان فروشــی معروف
شــده اســت ،قیمت سردســت گوســفند  99هزار
تومان،ماهیچــه گوســفند  135هــزار تومــان،
ماهیچــه گوســاله  95هزار تومــان ،و ران گوســاله
 90هــزار تومــان اســت کــه البتــه گفتــه میشــود
دلیــل ارزانی آن گوشــت میش (گوشــت ماده که
به اصطالح دیرپز اســت) میباشــد .اما در برخی
از مناطــق تهــران چون تهرانپارس و مرکز شــهر،
گوشــت ران کیلویــی  145هزار تومان و سردســت
 125هزار تومان اســت .این قیمتها در شرایطی
اســت کــه در فروشــگاههای زنجیــره ای قیمــت
هر کیلو گوشــت گوســفند تا  170هــزار تومان هم
محاســبه میشــود.رئیس جمهوری روز یکشــنبه
در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولت در
واکنــش به گرانیهای اخیر بازار گفته بود :مقابله
با گرانی بدون دلیل ایجاب میکند در کنار اعمال
نظارتهــای تعریــف شــده بــرای دســتگاههای
مرتبط ،با ایجاد شفافیت ،زمینه نظارت عمومی
را نیز فراهم کنیم؛ لذا باید با اصالح مسیر تولید،
توزیع و تعریف فرآیندها در این زنجیره ،در روند
تعیین قیمت کاالها شفاف سازی انجام گیرد.
ëëچرا میوه گران است؟
امــا چرا قیمــت میوه بــا آنکه از زمــان نوبرانه
آن فاصلــه گرفتــه ایــم و قیمــت ارز در آن دخــل
و تصرفــی نــدارد ،گــران شــده اســت؟ یکــی از
فروشــندگان میوه در پاســخ به این ســؤال عنوان
کــرد :بخش قابــل توجهــی از میوه به کشــورهای
همســایه و بخصوص عــراق صادر میشــود .لذا
ایــن امر کمبود در بازار ایجاد کرده اســت که البته
بــه خاطر تنــوع میوه در فصل تابســتان خیلی به
چشــم نمی آید به همین جهــت قیمت میوه در
بازار ،افزایش پیدا کرده و تفاوت قیمتی با میادین
هم بیشتر شده است.

او گفت :اگر امروز موز را کیلویی  18هزار و 800
تومان میفروشــیم در میادیــن میوه و تره بار این
کاال نیست ،چرا که قیمت ارز بشدت روی قیمت
این محصول تأثیر گذاشته است.
روز گذشــته در میوه فروشیها قیمت هر کیلو
شــلیل  14هــزار و  900تومــان ،زردآلــو  30هــزار
تومان ،هلو  19هزار و  800تومان ،گیالس  22هزار
تومان و آلو  14هزار و  900تومان بود .در این میان
جــای خیلی از میوههــا در میادین میــوه و تره بار
خالی اســت و قیمــت میوهها در میادین نســبت
به بــازار پاییــن تر اســت و در عین حــال میتوان
گفت به جهت کیفیت هم سطح پایینتری دارد.
قیمت پیاز و ســیب زمینی هــم اختالف زیادی با
میوه فروشــیها پیدا کرده است .در میادین میوه
و ترهبــار بــه ترتیــب هر کیلــو پیاز و ســیب زمینی
 2400و  3300تومان اســت و این قیمت در میوه
فروشیها به ترتیب  4500و  5هزار تومان است.
ëëبرنج به دالر نگاه کرد
از دیگــر کاالهایی که در بازار گران شــده اســت
برنــج اســت .برنج کشــت دوم که ردههاشــمی و
ســایر برندهــای معتبر نباشــد قیمتــی در حدود
 20هــزار تومان دارد .فروشــندگان دربــاره چرایی
افزایــش قیمــت برنــج میگوینــد از روزی کــه ارز
 4200تومانــی برنج برداشــته شــد و قیمت برنج
هندی و پاکســتانی باال رفت ،تولیدکنندگان برنج
تصمیــم گرفتنــد بــرای هماهنگی دخــل و خرج
خــود قیمتها را بــاال ببرند .اکنــون برنج خوب و
مرغوب ســفره مردم بیــن  26الی  27هزار تومان
در هــر کیلــو اســت و برنــج هنــدی بــا ارز  20هزار
تومانــی بیــن  17الــی  18هــزار تومان بــه فروش
میرسد.
ëëحبوب از ابتدای سال گران شد
قیمــت حبوب هــم از ابتدای ســال جــاری در
مسیر گرانی قرار گرفت .همه فروشندگان حبوب
میگویند کاهش تولید داخل و افزایش قیمت ارز
باعث شــد ایــن کاال به صورت متنــاوب باال برود.
هــر چند کــه اکنون قیمت بســته بنــدی با قیمت
فلــه آن تفاوت زیادی دارد و توصیه فروشــندگان
این اســت که هر خانوادهای کــه میخواهد خرید
مقرون به صرفه کند ،ســراغ حبوب کیلویی برود.
بــا این اوصاف هــر کیلو عدس کــه ماههای پیش
 16هزار تومان بود ،اکنون  20هزار تومان و قیمت
لوبیا چیتــی  14هزار تومانی  22هزار و  500تومان
شده است.
ëëماکارونی و تن ماهی ثابت ماندند
در ایــن مــدت قیمت ماکارونی بــا وجود آنکه
نــرخ ارز بــاال رفــت ثابت مانــد و اکنون هر بســته
ماکارونــی  7هزار و  950تومان اســت .قیمت تن
ماهی هم بعد از برداشــته شــدن ارز دولتی آن از
ابتدای ســال همچنان در نوســان بیــن  15الی 16
هزار تومان است و با دالر  20هزار تومانی با گرانی
مواجه نشــده اســت .روغن هم تقریباً ثابت بوده
است .یک روغن  900میلی لیتری  8هزار و 850

خبرخوان

االن سفره مردم چند تمام میشود؟

کاال

هزینه متوسط یک خانوار  4نفره در یک ماه ( به تومان)

گوشت تکه ای

قیمت

مصرف پیش بینی شده

قیمت تمام شده برای خانوار

125000

یکبار در هفته  300گرم

تخم مرغ 20عددی

21400

هفته ای دو وعده  6تایی

53500

پنیر

13500

هر  5روز یکبار

81000

گوشت چرخ کرده
مرغ کامل

63000

هفته ای دوبار  300گرم

150000

157500

18300

هفته ای دوبار

روغن  900میلی لیتر

8850

هفته ای  700میلی لیتر

26550

برنج

20000

 4پیمانه سه بار در هفته

160000

20000

هفته ای یکبار  300گرم

24000

ماکارونی

7950

نان تافتون

500

لوبیا چیتی

22500

شیر کم چرب  950میلی لیتر

5000

عدس
لپه

ماست کم چرب  1000گرمی
پیاز

سیب زمینی
گوجه
خیار

هندوانه
سیب

انگور

هفته ای یک بسته
روزی  3عدد

هفته ای یکبار  350گرم

20000

 700گرم

6000

هفته ای نیم لیتر

2400
3300
2800

4500

روزی نیم لیتر

146400

33750
14000
73500

11800

هفته ای یک کیلو و نیم

16800

هفته ای یک کیلو و نیم

 3200هر هفته یک عدد با وزن  4کیلو
9800

14000

هفته ای یک کیلو
هفته ای یک کیلو

تومان است و اگر  5کیلویی آن را بخرید 43 ،هزار
تومان اســت .علت اصلی نوسان حداقلی روغن
اختصــاص ارز دولتــی بــرای واردات روغــن خام
است؛ قطعاً اگر دولت این ارز را حذف کند قیمت
روغــن افزایش قابل توجهــی خواهد یافت .تخم
مــرغ از کاالهایی اســت که بــا ارز  20هــزار تومانی
حــدود  2هــزار تومــان گران شــده اســت .درحال
حاضــر یک شــانه تخم مرغ  20عــددی  21هزار و
 400تومان است.
ëëلبنیات سر به فلک کشید
گزارش میدانی روزنامه ایران حاکی از افزایش
قیمــت محصــوالت لبنــی اســت .تولیدکنندگان
ایــن محصول به صورت متنــاوب قیمتها را باال
میبرنــد .این امر گالیه مغازهداران را هم ســبب
شــده اســت .آنهــا میگوینــد در گذشــته لبنیــات
یخچالهایشــان دو روزه تمام میشــد ولی اکنون

بررســی آمارهــای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت حاکــی از
پرداخــت  ۵۲هــزار و  ۷۴۰میلیــارد ریال تســهیالت بــه واحدهای
صنعتــی و معدنــی از محــل تبصره  ۱۸قانــون بودجــه در  ۱۶ماه
گذشته اســت .منابع تخصیصی از محل تبصره  ۱۸در سه بخش
تأمیــن ســرمایه در گــردش مورد نیــاز فعاالن اقتصــادی و کمک
به نوســازی و جایگزینی ماشــینآالت و طرحهایی که بیش از ۶۰
درصد پیشرفت فیزیکی دارند ،پرداخت میشود.
این میزان تســهیالت از ابتدای شــروع طرح (آغاز سال  )۹۸تا
پایان تیرماه  ۹۹به واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت شد.
بررســیها حاکــی اســت در ســال  ۹۸در مجمــوع  ۷۳۶فقــره
تســهیالت از این محل بــه ارزش  ۴۰هزار و  ۹۱۲میلیــارد ریال و از
ابتدای امسال تا پایان تیرماه  ۱۸۷فقره تسهیالت به ارزش  ۱۱هزار
و  ۸۳۰میلیارد ریال به واحدها پرداخت شد.
تســهیالت یاد شده در مجموع  ۱۶ماه گذشــته از ابتدای طرح
به  ۹۲۳واحد صنعتی و معدنی پرداخت شــده که  ۱۵درصد آن
صرف تأمین ســرمایه ثابت و  ۸۵درصد آن به تأمین سرمایه در
گردش واحدها اختصاص یافت /.ایرنا
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هفته ای  750گرم
هفته ای یک کیلو

 پرداخت  5/2هزار میلیارد تومان
به واحدهای صنعتی
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نیروگاهها با رعایت تعرفه
در استخراج رمزارز فعالیت میکنند

سخنگوی صنعت برق گفت :نیروگاهها چنانچه نسبت بهرعایت
تعرفه مصوب عمل کنند ،برای مراکز اســتخراج ارزهای مجازی
میتواننــد فعالیت داشــته باشــند .مصطفی رجبی مشــهدی در
پاســخ بــه اینکه نیروگاههــا میتواننــد در زمینه اســتخراج رمز ارز
فعالیت داشــته باشــند افزود :امکان این امر مشــروط به رعایت
دو شــرط ارســال درخواســت و رعایت تعرفه مصوب برای مراکز
اســتخراج ارزهای مجازی فراهم است.وی اضافه کرد :نیروگاهها
در عین حال نمیتوانند از ســوخت یارانهای برای استخراج بیت
کوین و سایر رمزارزها استفاده کنند .سخنگوی صنعت برق گفت:
نیروگاهی که مســتقل از شــبکه باشــد نیــز میتواند بــا  ۷۰درصد
قیمــت ســوخت صادراتــی در این بخش فعالیت داشــته باشــد
ودر عین حال مســتقل بودن از شــبکه بســیار مهم اســت .رجبی
مشــهدی افزود :اکنون و در شــرایطی که تأمین بــرق برای عموم
مردم از اهمیت بســیارباالیی برخوردار است ،اجازه نخواهیم داد
کسانی با استفاده نابجا ازتعرفهها که برای بخشهای کشاورزی،
صنعتی پیشبینی شده ،اقدام به تولید بیت کوینی کنند که ارزش
آن بیش از  ۹هزار دالر اســت .وی با بیان اینکه ایران از ارزانترین
تعرفههای برق برخوردار اســت ،تأکید کرد :کســانی کــه از وزارت
صنعــت ،معدن و تجــارت مجوزهــای الزم را دارند و تعرفههای
مصوب مراکز اســتخراج ارزهای مجازی را رعایت کنند برای آنها
برق موردنیاز تأمین خواهد شد/.ایرنا
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به دلیل عدم استقبال مردم ،مجبور میشوند که
شــیر و ماست را مرجوع کنند .در حال حاضر یک
ماست کم چرب هزار گرمی  6هزار تومان است و
شیر کم چرب  950میلی لیتر  5هزار تومان است.
ëëقیمتسفرهایرانی
بــا قیمتهایــی کــه عنــوان شــد ،قیمــت یک
ماه ســفره ایرانی چند تمام میشــود؟ برای آنکه
بتوانیم رقم دقیقی از یک سفره ایرانی استخراج
کنیم  21کاالی پرمصــرف را هدف گذاری کردیم.
بر اســاس محاســبات روزنامــه ایــران هزینه یک
خانوار قشر متوسط  4نفره در یک ماه که به قول
معروف از َبرجهای خود در مواد غذایی زده است
و مصــرف معقولی دارد در حــدود یک میلیون و
 219و  400تومــان اســت .الزم بــه توضيــح اســت
كه عدد به دســت آمده حداقلــي و بدون در نظر
گرفتن وعده هاي غذايي با سبزيجات است.

رئیس بنیاد مستضعفان در نشست خبری اعالم کرد

ســید پرویز فتاح ،روز گذشــته در نشست خبری
بــه مناســبت ارائــه عملکرد یک ســاله خــود به
ایــن موضوع اشــاره کــرد کــه ســال  98در  8ماه
فعالیــت در بنیــاد ،تغییــرات ،جابجاییهــا و
نظریــات جدیــدی را وارد بنیــاد کرده اســت و با
این تغییرات سال  98نسبت به سال  97برنامه
مصوب بنیاد  34درصد رشد داشته است.
ëëدرآمدهاییکسالهبنیاد
رئیــس بنیاد مســتضعفان ،در ادامــه درآمد
بنیــاد در ســال  98را  36هــزار میلیــارد تومــان
عنوان کرد که ســود ناخالص ایــن درآمد  7هزار
میلیــارد تومــان اســت و از ایــن عــدد هــم 1000
میلیــارد تومــان مالیــات ســال  98خواهــد بود.
بــه گفته فتــاح با توجه به بورســی شــدن برخی
شــرکتهای بنیاد ،از کل ســود  40درصد ســهم
شرکا و سهامداران غیربنیادی است .فتاح تأکید
کرد :بنیاد مســتضعفان در تمام سالها مالیات
کامل پرداخت کرده است و ما معافیت مالیاتی
و هیچ بدهی مالیاتــی نداریم .فتاح افزود :برای
افزایش درآمدبازنشستگان بنیاد مطابق مصوبه
مجلس اقــدام میکنیــم و تأکید میکنــم که ما
برای این کار از بودجه دولت استفاده نمیکنیم.
فتاح همچنین از هماهنگی کامل بنیاد با دولت،
مجلس ،نیروی انتظامی و شهرداری تهران خبر
داد و گفت :اختالف نظری با دولت نداریم.
ëëاختصاص 380هزار تن سیمان رایگان
رئیــس بنیاد مســتضعفان با اشــاره به اینکه
یک باند دیگر از قطعه  2آزادراه تهران –شــمال
تا ســال  1400افتتاح میشــود ،گفــت 380 :هزار
تــن ســیمان در یــک ســال اخیــر برای حــوادث
طبیعی و مسکن محرومان و رفع محرومیت در
یک سال اخیر اختصاص یافت.
 20ëëشرکت بنیاد در راه بورس
رئیــس بنیــاد مســتضعفان گفــت :بنیــاد
مســتضعفان از بــدو ورود  30 ،شــرکت بورســی
داشــته و در ســال  98هم  2شــرکت دیگــر واگذار
شــد بنابراین در حال حاضر  32شــرکت بورســی
داریم و اگر امســال  20شــرکت دیگر بنیاد بورسی

شــوند .تا چند سال آینده ،همه شرکتهای بنیاد
کــه قابلیت بورســی شــدن را داشــته باشــند وارد
بازار ســرمایه میشــوند و بنیاد از مالکیت ســهام
شــرکتها خارج میشــود .او همچنین بیان کرد:
 11هــزار و  300فقره از اســناد بنیــاد علوی رایگان
به محرومان داده شد و مجموع کل واگذاریهای
رســمی اســناد علوی  92هزار فقره است 10 .هزار
ســند دیگر امســال واگذار میکنیم تا بیش از 102
هزار ســند علوی واگذار شــده باشــد .رئیس بنیاد
مســتضعفان بیان کــرد :مناطقــی که بنیــاد آباد
کرده از  ۱۳منطقه به  ۲۵منطقه رسیده است.
 22ëëهزارمیلیاردتومانسرمایهگذاری
فتــاح از ســرمایهگذاری از منابــع بنیــاد در
طرحهــای زیربنایــی خبــر داد و گفــت ۲۲ :هزار
میلیــارد تومــان از منابــع بنیــاد تا ســال  ۱۴۰۱در
طرحهایی شــامل نیــروگاه ،آزادراه ،فــوالد ،امور
دامــداری ،کشــاورزی و غیــره ســرمایه گــذاری
میشــود .رئیس بنیاد مســتضعفان گفت :تا دو
ســال آینــده در بنیاد پــروژه نیمــهکاره و معطل
نداریــم .بــا اینکــه دولــت بــه علــت تــوان مالی
ضعیف نمیتواند به پروژهها پول تزریق کند اما
بنیاد تا  2سال آینده پروژه نیمه کاره ندارد.
ëëورود به طرحهای نفتی
رئیس بنیاد مستضعفان در ادامه با اشاره به
تحریمها و اینکه شرکتهای خارجی  100درصد
از پروژههای نفتی خارج شدند ما به وزارت نفت
اعالم کردیم آماده ورود به پروژهها هســتیم .ما
دکل حفــاری ســحر را در مــارون یــک و دو وارد
کردیم و از این راه  400میلیون دالر صرفه جویی
ارزی صــورت گرفتــه اســت .دکلهــا  100درصد
ایرانــی اســت و تعمیــر و نگهــداری آن هم با ما
است .قراردادهایی با وزارت نفت امضا کردهایم
و تمام دکلهای مورد استفاده در این قراردادها
متعلق به بنیاد است.
ëëورود بنیاد به پروژه مســکن ارزان و مقاوم برای
محرومان
فتاح گفت :در بخش ســاخت مســکن ارزان
قیمــت و مقــاوم ورود کردیــم .در کمیســیون

عمــران و اقتصادی مجلس حضــور یافتهایم و
گفت وگــو را برای حضور در طرح مســکن ارزان
و مقاوم برای محرومان با دولت آغاز کردهایم.
وی تأکیــد کــرد :در ســاخت مســکن بــرای
محرومــان بنیــاد زمینهای خــود را بــه صورت
رایــگان در اختیــار قــرار میدهــد .مــا ســیمان و
میلگرد و کاشــی رایگان را هــم تأمین میکنیم.
فقط دولت باید در تغییر کاربری اراضی و تأمین
زیرســاختها با بنیــاد همکاری کنــد .همچنین
پیمانــکاران مــا میتواننــد ســاخت مســکن
محرومان را بدون حساب سود بسازند.
ëëافزایش 1.2میلیون تن تولید فوالد
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به سرمایه
گــذاری بنیــاد در طرحهــای فــوالدی گفــت :بــا
تکمیــل فــاز  ۲فــوالدکاوه در بندرعبــاس و بــا
ســرمایه گذاری 5هزار میلیارد تومانی بنیاد1.2،
میلیون تن تولید فوالد کشور افزایش مییابد.
 1800ëëمیلیاردتومانهزینهکرونایی
فتــاح افزود :در حــوزه کرونا از ابتــدا با دولت
همــراه بودیم و کــم کاری نکردیم تــا امروز هزار
و  ۸۰۰میلیــارد تومــان هزینــه کردیم کــه هزار و
 200میلیــارد تومــان نقــد و  ۶۰۰میلیــارد تومان
بــه صورت وام ضــروری بود .وی بیــان کرد۶۰۰ :
هزار بسته معیشتی به نیازمندان تحویل دادیم
و در مرحلــه دوم هــم  ۵۰۰هــزار بســته تحویــل
خواهیــم داد .هر بســته  ۳۰۰هــزار تومان هزینه
دارد کــه بــه صورت بســته یا کارت هدیه اســت.
رئیس بنیاد مســتضعفان گفت :به  ۴۷هزار نفر
حقوق مســتقیم میدهیــم و بیــش از  ۲۰۰هزار
نفر اشتغال غیر مســتقیم ایجاد کردهایم .فتاح
بیان کرد ۱۰۰ :درصد سود سال  ۹۸به محرومان
اختصــاص مییابد و  ۱۰۰درصد عوارض آزادراه
تهران-شمال برای محرومان است.
ëëحضور بنیاد در بورس امالک
فتــاح افــزود :همــه شــرکتهای بنیــاد کــه
قابلیــت رفتن به بــورس را دارند حتماً بررســی
میکنیــم؛ بنیــاد مثــل دولتها نیســت که کلی
اداره شــود بنیاد مجمع الجزایر شــرکتها است

و اظهارنامــه مالیاتــی دارد و طبق قانون تجارت
مدیریــت میشــود .اگــر شــرکتهای مــا درآمد
نداشــته باشــند همــان مــاه نمیتواننــد حقوق
و دســتمزد بدهنــد .شــرکتهای بنیاد مســتقل
هســتند و فقط میماند امــاک بنیاد .وی گفت:
با پیگیریهای مصرانه و جدی ما دولت و قانون
بــه کمــک آمدند و بــورس امالک و مســتغالت
در حال شــکل گرفتن است و طبق تأکید رئیس
ســازمان بورس و وزیر اقتصــاد یک عضو هیأت
مدیــره آن از بنیاد تعیین شــده اســت .وی بیان
کرد :ما میتوانیم بخشــی از امالک و مستغالت
خود را که ســند شسته رفته دارد حتماً در بورس
عرضه کنیم مردم میتوانند ســهام بخرند و در
داراییهای ما شریک شوند.
ëëدریافــت  ۷میلیــارد تومان از عــوارض منطقه
یک آزادراه تهران شمال
فتــاح با اشــاره بــه نقدی شــدن یــک باند در
بخــش عوارضــی آزادراه تهران-شــمال گفــت:
هفته گذشته  7میلیارد تومان از محل عوارضی
بابت یک ماه عبور دریافت کردیم.
ëëتقاضای تأســیس صنــدوق قرضالحســنه در
بنیاد
فتاح درباره تقاضای تأســیس بانک از سوی
بنیاد مســتضعفان گفت :در حــال حاضر بانک
ســینا را داریــم که طبــق قانون باید بیــش از ۳۳
درصد ســهام سینا را نداشــته باشیم که در حال
مذاکــره برای آن هســتیم تا به رقــم  ۳۳درصد
برســیم .رئیــس بنیاد مســتضعفان با اشــاره به
لــزوم پرداخــت تســهیالت قرضالحســنه بــه
محرومــان گفــت :بانکهای ما نشــان دادند که
برای تســهیالت قرضالحســنه گامهای بلندی
برنمیدارند یا در مناطق محروم شعبه میزنند،
مگر وام قرض الحســنه نباید برای همین مردم
محــروم باشــد؟ فتــاح ادامــه داد :مــا تقاضــای
تأســیس صنــدوق قرض الحســنه نظیــر کمیته
امداد دادهایم ،میخواهیم منابع بنیاد را در این
صندوق ببریم و اعتقاد خاصی به قرضالحسنه
داریــم خداونــد نیــز بــه قرضالحســنه در قرآن

اشــاره کردند و مــا معتقدیم باید بــه محرومان
وام قرض الحسنه دهیم.
 600ëëمیلیون دالر صادرات
رئیس بنیــاد مســتضعفان درباره درآمــد ارزی
بنیــاد و برگردانــدن ارز گفت :در ســال گذشــته ۶۰۰
میلیــون دالر صــادرات داشــتیم و همــه ایــن عدد
برگشــته اســت و بانک مرکــزی و ســامان ه نیما گواه
ایــن حرف مــن اســت؛ هرچــه صــادرات داریم در
چارچوب ضوابط بانک مرکزی و سامانهنیما است.
ëëپالسکوبدونپارکینگ
رئیس بنیاد مســتضعفان درباره ســاختمان
پالســکو و آخرین جزئیات تکمیل آن نیز گفت:
مشــکالت اصلــی پالســکو حــل شــده اســت و
اختالفات با کسبه و شهرداری نیز حل شده است
با وزیر راه و شهرسازی و شهردار تهران جلساتی
داشــتیم ،نهایتاً موضوع پالسکو به شورای عالی
معمــاری و شهرســازی رفــت و مصوبه گرفت و
این مصوبه فصلالخطاب شــد .فتاح ادامه داد:
نمای پالســکو نیز بــزودی نصب میشــود .تنها
اختالفاتی در مورد پارکینگ پالســکو وجود دارد
ما اعالم کردیم که در صورت اجبار شهرداری به
تأســیس پارکینگ تعداد مغازهها کم میشــود.
وی بــا اشــاره بــه حــل اختالفــات با شــهرداری
تهــران ،گفت :شــهردار منطقه  12اعــام کرده
اســت بــزودی پروانــه پالســکو تأیید میشــود.
مصوبــه شــورای عالی معمــاری و شهرســازی
این اســت که پالســکو بــدون پارکینگ ســاخته
شــود و ما موظف به بازسازی پارکینگ متروکه
پروانه در کنار ســاختمان پالســکو شدیم که آن
را مقاومســازی و نوســازی میکنیــم و تحویــل
شــهرداری میدهیم .فتاح گفــت 200 :میلیارد
تومان در پالســکو هزینه کردیم در حالی که این
وظیفــه ما نبود؛ اما به هر حال  300نفر از کســبه
ذینفــ ع هســتند .وی گفــت :بــزودی بــا شــهردار
تهران در محل پالسکو حضور مییابیم و اعالم
میکنیم که مشــکل رفع شــده اســت و اختالف
نظــر نداریــم و امیدواریم پالســکو تا پایان ســال
تکمیل شود.

بنگاه

 36هزار میلیارد تومان درآمد بنیاد در یک سال

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ســوئیس اظهار داشــت :این تراکنش
برای داروهای مختص بیماران سرطانی و خونی است که توسط
شــرکتهای سوئیســی یا شــرکتهایی که در این کشــور فعالیت
دارند ،انجام شــده است .شــریف نظام مافی در مورد خبر انجام
نخســتین تراکنــش تحــت ســاز و کار کانــال تجارت بشردوســتانه
سوئیس ( )SHTAاظهار داشت :تا این لحظه اطالعات زیادی در
ایــن مــورد و جزئیات آن نداریم ،اما میدانیــم این تراکنش برای
داروهای مختص ســرطان و بیماریهای خونی اســت که توســط
شــرکتهای سوئیســی یا شــرکتهایی که در این کشــور فعالیت
دارند ،انجام شــده اســت.وی افزود :البتــه ماهیت این تراکنش با
محموله شش ماه قبل که خرید و فروش شد ،تفاوتی ندارد .نظام
مافــی تصریح کرد :این عالمت خوبی برای شــروع معامالت در
چارچوب این سازوکار است و نشان دهنده واریز پول از سوی بانک
مرکزی برای این تراکنش است /.ایلنا

مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت سپاهان
برگزار شد

مجمــع عمومــی عــادی بهطــور فوقالعــاده شــرکت نفت
سپاهان رأس ساعت  9صبح روز دوشنبه  6مردادماه در محل
هتل سیمرغ تهران برگزار شد.
در ایــن مجمــع که ریاســت آن را دکتر بنی شــریف برعهده
داشــت ،عملکرد شــرکت در ســال مالی گذشــته مورد بررسی
قرار گرفت و در نهایت با تصویب صورتهای مالی و همچنین
پرداخت  75تومان سود نقدی به کار خود پایان داد .مهندس
اســدی مدیرعامــل شــرکت نیــز در ایــن مجمع طی ســخنانی
ضمــن ارائــه گزارشــی از فعالیتهای آتی شــرکت به ســؤاالت
مطرح شده پاسخ گفت .ایشان با اشاره به پروژههای در دست
اجرای شــرکت و موفقیتهای به دســت آمده در عرصه تولید
در ســال گذشته افزود :شرکت نفت ســپاهان در سال  1398به
عنــوان ســال رونــق تولید موفــق به ثبــت باالترین تنــاژ تولید و
فــروش در طی ادوار گذشــته گردید و توانســت رقــم یک هزار
و  16میلیــارد تومــان ســود خالص را برای خود ثبــت نماید .در
ایــن مجمع همچنین دکتر بنی شــریف از برنامه شــرکت برای
افزایــش ســرمایه ازمحل ســود انباشــته و تجدیــد ارزیابی خبر
داد و افــزود :بــه زودی رقــم دقیق این افزایش ســرمایه پس از
بررسیهای کارشناسی اعالم خواهد شد.
در پایــان نیــز مراســم رونمایــی از محصــوالت جدیــد برند
مگلــوب در حضور نماینده ســهامداران و هیــأت مدیره برگزار
شد.

همراه اول جوایز
جشنواره تبلیغات ایران را درو کرد

در پنجمین جشــنواره تبلیغات ایران ،همراه اول موفق شد
پنج شاهین جشنواره را از آن خود کند.
همــراه اول در ایــن جشــنواره موفــق شــد در بخشهــای
«تبلیغــات دیجیتــال» (ویدئــوی تبلیغاتــی)« ،تبلیغــات
حمایتــی» و «ترویــج فروش» ضمن کســب رتبه اول ،شــاهین
طالیی این جشــنواره را دریافــت کند .همچنین ایــن اپراتور در
بخش «مســئولیت اجتماعی» رتبه دوم و شاهین نقرهای و در
بخش تبلیغات چاپی (بروشــور و کاتالوگ) رتبه ســوم و دیپلم
افتخار و شاهین برنزی را از آن خود کرد.
در این جشــنواره از بین  2هزار و  235اثر ارســالی ۵۵٨ ،اثر
به مرحله نهایی راه یافت و در پایان  ۴۶اثر حائز رتبه و دریافت
جایزه شد.

