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ارز  ،4200کارد به استخوان
رسید!
گــزارش اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که
تأمین ارز به منظور واردات کاالهای اساسی،
تجهیزات پزشکی و دارو (نــرخ ترجیحی) با
افزایش  ۷۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال
قبل به  4/6میلیارد دالر رسیده است .این در
حالی است که قرار بود امسال  8میلیارد دالر
ارز  4200اختصاص پیدا کند .به این ترتیب
یک ابهام بزرگ ایجاد می شود که چرا حدود 58
درصد ارز 4200امسال در یک سوم نخست سال
اختصاص یافته است و آیا با ادامه این روند ،ارز
 4200پیش بینی شده برای کاالهای مشمول
که شامل نهاده های دام و طیور ،روغن و دانه های
روغنی و داروست ،در ماه های پایانی سال ،برای

تامین ارز این اقالم دچار مشکل نمی شویم؟
واقعیت این است که منابع ارزی از محل فروش
نفت ،مطابق پیش بینی بودجه محقق نخواهد
شد و اگر چه وضعیت فروش نفت نسبت به دوره
ترامپ تا حــدی بهتر شــده اســت ولــی با هدف
گــذاری  1.5میلیون بشکه ای بودجه فاصله
دارد .در این میان ،متغیر مهم افزایش قیمت
جهانی کاالهای اساسی مشمول ارز 4200
اســت .گــزارش دیــروز خراسان در صفحه 10
با عنوان «ارز  4200در منگنه گرانی جهانی
کــاالهــای اســاســی» نشان می دهــد که قیمت
کاالهای اساسی وارداتی با ارز  4200طی یک
سال اخیر بعضا تا بیش از  70درصــد افزایش
قیمت داشته است .به این ترتیب برای واردات
کاالهای اساسی به انــدازه سال گذشته نیاز به
ارز به مراتب بیشتری اســت .بــرای جبران ارز
این اقــام باید از همین حاال به فکر بود.شاید
مهم ترین اقـــدام ،حــذف ارز  4200تــومــان و
توزیع نقدی مابهالتفاوت آن باشد .این فرصت
با اختصاص بخش عمده این ارز به وارد کنندگان
تا حد زیادی از دست رفته است اما به قول ضرب
المثل مــعــروف« ،جلوی ضــرر را از هر کجا که

سه شنبه  12مرداد ۱۴۰۰
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بگیریم ،منفعت است!» هم اکنون با اختصاص
ما به التفاوت قیمت ارز  4200و ارز به نرخ روز
بــازار برای  3.4میلیارد دالر ارز  4200باقی
مانده می توان معادل  68هزار میلیارد تومان،
منابع آزاد کرد که برای توزیع بین  60میلیون
نفر (مشموالن یارانه حمایتی) برای هفت ماه
باقی مانده سال به هر نفر معادل ماهانه حدود
 160هــزار تومان اختصاص می یابد که برای
خانوار  4نفره هر ماه  640هزار تومان می شود
و می تواند در شرایط تورمی فعلی کمک جدی
به ترمیم قدرت خرید خانوارهای دهک پایین
کند.از سوی دیگر به نظر می رسد که قیمت فعلی
عمده کاالهای اساسی مشمول ارز  4200تومان
براساس قیمت ارز آزاد محاسبه می شود و با حذف
ارز  4200تومان ،نباید انتظار گرانی جدیدی
را در ایــن اقــام داشته باشیم .به ایــن ترتیب با
اتمام فعالیت دولت روحانی که مهم ترین مدافع
اختصاص ارز  4200بود و بیشترین ترس را از
حذف این ارز داشت ،می توان برای دولت رئیسی،
با حذف این ارز و به تدریج با حذف دیگر رانت های
قیمت گذاری در فوالد ،سیمان ،خودرو و  ...منابع
را از دست رانتجویان به دست مردم رساند.

هزاران میلیارد ثروتی که حبس شده است!

در حالی که کسری بودجه در چند سال اخیر ،کشور را با چالش هایی روبه رو کرده است  ،وزیر اقتصاد در گفت و گو
با خراسان از رقم باورنکردنی میزان امالک مازاد دولتی در کشور خبر می دهد
مصطفی میرجانیان -از یکی دو سا ل پیش
تأمین منابع بودجه و در مجموع نحوه تأمین مالی
دولت تغییر اساسی پیدا کرده است .در حالی که
در دورههای قبل ،صادرات نفت ،مهمترین منبع
درآمــدی دولت بود ،با تشدید تحریمها ،دولت
به سراغ راههای دیگری رفته است .یکی از این
راهها در کنار فروش اوراق ،فروش اموال و امالک
مازاد دولت است .حدود یک سال پیش بود که
وزیر اقتصاد گفت براساس برآوردهای ارائه شده
ارزش امالک و اموال غیر منقول مازاد دولت بیش
از  ۷هزار میلیارد تومان است .رقمی که آن زمان
می توانست بخشی از مشکالت کسری بودجه را
حلکند.امسالهمالبتهشرایطخوبیدراقتصاد
نداریم .شاخص های اقتصادی ،شرایط حادی را
نشان می دهد که دولت جدید در ابتدای فعالیت
خود که طی هفته های آینده آغاز خواهد شد ،با
آن ها رو به روست .در این میان ،کسری بودجه که
پیش بینی ها از آن ارقام حداقل  300و حداکثر
 450هزار میلیارد تومان را نشان می دهد ،مهم
ترین معضل پیش روی دولت جدید است.
واگذاری اموال مازاد دولتی ،تورم زا نیست

بــودجــه عــمــومــی دولــــت در ســـال  1400با
منابع و مصارف  1370هــزار میلیارد تومانی
( 1.370.000.000.000.000تومان) بسته
شده است .در این میان فارغ از درآمدهای مالیاتی
و فــروش کــاال و خدمات دولتی که حــدود 455
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و به نظر قابل
تحقق است ،بخش قابل توجهی از منابع حاصل
از واگذاری شرکت های دولتی با رقم  256هزار
میلیارد تومان ،فــروش اوراق با رقم  132هزار
میلیارد تومان ،درآمدهای نفتی با رقم  349هزار
میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال دولت
با  45هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست .در
همین زمینه ،عملکرد بودجه ای دولت در چهار ماه
نخست امسال نیز اگر چه رسما منتشر نشده  ،اما
خبرها و برخی ارقام نشان می دهد که ارقام فوق به
میزانکمیمحققشدهاست.بهعنوانمثالدرآمد
فروش نفت برمبنای فروش روزانــه  1.5میلیون
بشکه و قیمت  55دالر بسته شده است ،در حالی
که آمارهای مختلف میزان فروش نفت را در سال
1400روزانه  700هزار بشکه و میانگین قیمت را
حدود  70دالر اعالم کرده اند که در صورت ادامه
همین رونــد ،اگر تا پایان سال رقمی بیش از 15
هزار میلیارد تومان از فروش اوراق محقق نشود
کسری  117هزار میلیارد تومانی تا پایان سال را
نشان می دهد .اما در مقابل ،هزینه های دولت هم
همراه با تورم ،رشد چشمگیری در سال 1400

داشته است و اگر منابع مشخصی برای جبران این
کسری بودجه مشخص نشود یعنی دولت بعدی
مجبور است تنخواه بیشتری از بانک مرکزی بگیرد
تا بتواند وظایف روزمره اش را انجام دهد .در حالی
که واگذاری اموال دولتی که همان ثروت خفته ای
است که بدون استفاده مانده ،می تواند حداقل
بخش کوچکی از این کسری را جبران کند.
چرا در خصوص فــروش امــوال و امــاک مازاد
خبری نمی شنویم؟

فروش و واگذاری اموال مازاد دولت به خصوص
امالک عالوه بر تامین بودجه و کسری اعتبارات
جاری و عمرانی ،گامی اساسی در مسیر انجام
تعهدات مالی و اقتصادی و حــل بسیاری از
مشکالت و نیازهای جامعه به خصوص اشتغال
و مسکن است .از طرفی ما در کشور ،به دلیل
کمبود تولید مسکن در هشت سال اخیر ،تورم
بسیار بــاال ،نبود نظارت بر بــازار مسکن و ...با
کمبود واحد مسکونی مواجه هستیم .به طوری
که رئیس کمیسیون عمران مجلس چندی پیش
از کمبود  4میلیون واحد مسکونی در کشور خبر
داد .عددی که به شدت بر میزان عرضه و تقاضا در
بازار رهن و اجاره و خرید و فروش تاثیر می گذارد.
در حالی که تعداد بسیار زیــادی از واحدهای
مسکونی به صورت امالک و اموال مازاد دولتی

در دســت ســازمــان ها و دستگاه هــای دولتی،
بانکها و نهاد ها باقی مانده است.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••آقــای روحــانــی طلب حاللیت کــردی! ما
جوان هایی که جوانی مان پای شما سوخت
چطور باید شما را حالل کنیم؟ وقتی دیگر
نمی توانیم ابتدایی ترین نیازهایمان را بخریم
و خانه و زندگی تشکیل بدهیم ،چطور باید
شما را ببخشیم؟
••ســر خــودمــان کــاه نــگــذاریــم .مشکالت
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ما
آن قدر ریشه ای دچار آفت شده که انتخاب و
تغییر افراد نمی تواند مشکالت را در یک دوره
کوتاه مدت حل و فصل کند.
••تامین اجتماعی ،هنوز وقتش نرسیده
بعد از چند مــاه مابه التفاوت فــروردیــن را
بریزد؟ دیــواری کوتاه تر از ما بازنشسته ها
پیدا نکردید؟
• • آقای روحانی فرمودند دولت وظیفه مبارزه با
گرانی را نداشته .در تایید فرمایش ایشان عرض
می کنم درست است ،دولتی که خودش گرانی
تولیدمیکندالبتهکهوظیفهمبارزهباآنراندارد.
••برای ایجاد رونق اقتصادی و نوسازی صنایع
و ورود قطعات یدکی نیاز به ارز است .به نظرم
اساسی ترین وظیفه دولت آینده فروش نفت و
کسب درآمد ارزی است که مناسب ترین روش
ادامه مذاکرات و لغو تحریم هاست.
•• به عنوان یک کارشناس اقتصاد فکر میکنم
ایــران تنها کشوری در دنیاست که با وجود
تورم بسیار باال هر روز از حجم و وزن و کیفیت
کاالهای تولیدی اش کاسته می شود .گویا
تولیدکنندگان محترم ،تورم قیمتی برایشان
کفایت نمی کند .جالب این جاست که هیچ
نهاد نظارتی بر تولید در کشور وجود ندارد.
•• اجــاره خانه نــدارم بــدم .چطوری می گن
حقوق بازنشستگان اضافه نشود؟
•• کاش شهرداری یه فکری برای متکدیان
شهر بکنه که روز به روز بیشتر می شن.
••چند وقت است در جدول خطاهای زیادی
دارید .بهتر است طراح جدول تان سوادش را
باال ببرد .برای روزنامه شما بد است.
••گویا از همین حاال جریاناتی سازمان یافته
کم کاری های احتمالی دولت جدید را توجیه

پیامك2000999 :

می کنند و این نه به نفع مردم است و نه حتی
در بلند مدت به نفع دولت آینده.
••اگر تامین اجتماعی ما به التفاوت فروردین
را نمی خواد بده اعالم کنه که ما هم پیام ندیم!
••موج پنجم کرونا هم آمد و رفت همین موج
بــی شــعــوری در رانــنــدگــی از بین نرفت که
نرفت .بهتر است آموزشگاه های رانندگی اول
شعور و فرهنگ رانندگی را به برخی هنرجویان
آموزش بدهند .هر روز بدتر از دیروز.
•• شانس من این جوریه که تو صف نانوایی نفر
جلویی یهو تصمیم می گیره همون روز برای
کل ایتام کشور نون بخره!
••یکی از ایرادهای اصلی روحانی ،قهقهه
زد نهــایــش در خصوص وضعیت بــورس،
ماجرای بنزین و موارد مشابه بود .اگه چیزی
نمی گفت و نمی خندید ،این طوری غریبانه
بدرقه نمی شد.
•• جناب آقــای استاندار لطفا کــاری بکنید
برای این وضع نابسامان .کرونا بیداد می کند
خانواده ها اکثرشان یا درگیرن یا داغدارن
از این بیماری ولی اداره ها ،رستوران ها،
پاساژها وتاالرهای عروسی باز و مشغول کارند
و همین طور بر سنگینی این مصیبت اضافه
می شود .ادارات رو تعطیل کنید تا فاجعه ای
بدتر رخ نداده .شهر را قرنطینه کنید تا حداقل
بقیه شهرها درگیر نشوند.
•• تــورم فقط بابای مــن! پنج تومان پــول تو
جیبی می ده ازت  50تومان جنس می خواد!
دنبال بقیه اش هم میگرده.
••اگه اعتماد به غرب جواب نمی دهد اعتماد
به شرق که اصال جواب نمی دهد!
••کال ما کم کاری در ادارات داریم ولی این
تعطیلی روزهای پنج شنبه و دو روز استراحت
برای همه کارکنان ادارات دولتی و خصوصا
شعب بانک ها و کالن شهر مشهد و وضعیت
افسردگی کرونایی برای رفع خستگی و صله
رحم و آرامش روحی و دیدار اهل قبور خیلی
موثر است .اگر هزینه و فایده آن بررسی شود،
الزم است تعطیلی پنج شنبه مانند تهران
دایمی شود و ادامه پیدا کند.

•• چرا صدا و سیما فقط به تناقض های فراوان
گفتاریوکرداریآقایروحانیبسندهمیکند؟
••مردم شهر من ،نه از هاشمی خیر دیدند نه
از خاتمی ،نه از احمدی نژاد و نه از روحانی!
حاال نوبت آقای رئیسی است که همه ما منتظر
دیــدن عملکرد ایشان هستیم .امــیــدوارم
حداقل یک دانه ارزن توسط ایشان در قوچان
کاشته بشه .تنها دستاورد آقایون ،برای مردم
شهر قوچان ایــن بــوده که در ایــن  40سال
بگن ،قوچان شهری مهم و تاریخی است و
به تازگی هم شهر هــزار شهید .خب این ها
رو که خودمون می دونیم ،بهتر از شما هم
میدونیم! بگید دیگه چی بلدید!
•• شرکت مخابرات سیم کارت بنده را قطع
کامل دو طرفه کرد آن هم بدون اطالع قبلی.
در این شرایط کرونایی که به تلفن نیاز دارم این
اقدام هم غیر اخالقی بود هم غیر حرفه ای.
••آستان قدس باید در حرم مطهر معاونت
بهداشتی هم دایر کند و نظارت بیشتری بر
رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشد.
متاسفانه برخی افــراد در بعضی مکان ها
حاضر نیستند از ماسک استفاده کنند .باید
ماسک اجباری شود.
•• امــیــد اســت مــعــاون اول رئــیــس جمهور
کشورمان یک اقتصاددان که مسلط بر مسائل
کشور است ،انتخاب شود.
•• متاسفانه مدیر بانک مسکن در مشهد به
مصوبات ستاد کرونا هیچ اعتقادی ندارند و
شیفت بندی کارمندان رعایت نمی شود و
همه کارکنان سر کار حاضر می شوند .ضمن
این که همین هفته یکی از کارمندان مرحوم
شدند .لطفا پیگیری بفرمایید.
•• ماساکنانمجاورآرامگاهفردوسیضمنتشکر
و قدردانی از کارهای مفید و فــراوان شهردار
محترم برای این منطقه از شهردار آینده استدعا
داریمرسیدگیبیشتربهاینمنطقهتاریخیرادر
دستور کار خود قرار دهند .زیرا با این که بیش از
هشت سال این منطقه به شهر ملحق شده است
هنوز بیشتر مناطق مسکونی فاقد آسفالت و
بالتکلیف از نظر ساخت و ساز است.

سامانه ای که شفاف نیست

خرداد سال 1394بود که سامانه اموال دستگاه
های اجرایی راه اندازی شد تا با مدیریت دقیق
و قاطع و اتخاذ تصمیمات مناسب از هرگونه
فساد بتوان جلوگیری کرد .مهرماه سال پیش
هم آمــاری از میزان امــوال مــازاد ثبت شــده در
این سامانه منتشر شد که نشان می داد پس از
گذشت  5سال حــدود  442هــزار ملک دولتی
در این سامانه ثبت شدهاند که بیش از  23هزار
ملک آن در یک سال اخیر شناسایی شده است.
در متن الیحه بودجه  ،۱۴۰۰فروش  ۱۷۶هزار
میلیارد ریال از اموال دولت پیش بینی شده است.
رقمی که در سال  99حدود  50هزار میلیارد
تومان پیشبینی شده بود .این در حالی است که
اگر همین االن به سامانه «سادا» مراجعه کنید در
قسمتهایمختلفسایتبهجزچندخبرقدیمی
مربوط به  4سال پیش درباره چند همایش چیز
دیگری پیدا نمی کنید! حتی در قسمت های
اخبار این سایت هیچ آمار و ارقام ثبت شده ای از
میزان اموال مازاد ثبت شده پیدا نمی شود .در
صورتی که الزمه خرید و فروش های اموال دولتی
که متعلق به مردم است شفافیت است.

گفت و گو با دژپسند ،وزیر امور اقتصادی درباره اموال مازاد دولتی

کمیته ای  5نفره برای تشخیص اضافی بودن اموال دولتی
تشکیل شده است
هــادی محمدی -با همه این ها اما کسری
بودجه و چالش هایش دولت ها را مجبور به
واگذاری بخشی از اموال شان می کند .چون
تبعات کمتری در تورم و کنترل نقدینگی دارد.
امــا دربــاره ایــن که چــرا ایــن امــوال به صورت
شفاف فروخته نمی شود و اصال چه میزان
اموال و امالک مازاد وجود دارد با وزیر اقتصاد
گفت و گو کردیم .دژپسند در آخرین جلسه
هیئت دولــت و احتماال آخرین گفت و گو در
مقام وزارتــش دربــاره آمار بــرآوردی از میزان
و ارزش امالک و اموال مازاد دولتی در تمام
کشور گفت :درخصوص میزان و ارزش دارایی
های مازاد باید گفت که ما االن در حال تقویم
کل امــوال و دارایــی ها هستیم .وی افــزود:
مطلب دیگر تعیین مــازاد دارایــی هاست که
برای این کار دولت یک کمیته  5نفره تعیین
کــرده با مسئولیت وزیــر اقتصاد و عضویت
سازمان برنامه و بودجه ،سازمان امور اداری
و استخدامی  ،معاونت حقوقی و دستگاه
ذ یربــط  .ایــن کمیته تشخیص می دهــد که
کدام یک از دارایی های دولت مازاد است .االن
حدود17تا18هزار میلیارد تومان را تشخیص
دادیم مازاد است و به دستگاه ها ابالغ کردیم

حرف مردم

که برای فروش آن اقدام کنند .دژپسند درباره
میزان تاثیرگذاری سامانه «سادا» که امالک
و دارایــی مــازاد در آن ثبت می شــود ،گفت:
«بله سامانه سادا بسیار موثر بوده و در سال
گذشتههمدرصدباالییازدستگاههایدولتی
اموال مازاد خود را ثبت کرده اند .البته این
سامانه در داخل سیستم است و مازاد را ثبت
میکند اما مرحله ای که به فروش می گذاریم
همگی در قالب سامانه مزایده قرار دارد .مردم
میتوانند در سامانه مربوط به مزایده به صورت
شفاف از نوع اموال و قیمت آن ها مطلع شوند.
دژپسند درخصوص برنامه وزارت اقتصاد
برای فروش امالک مازاد هم افزود :برنامه ما
برای خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد
تا پایان سال آماده و مشخص است .با توجه به
اتمام این دولت ما این برنامه را به دولت آینده و
وزیر آینده تقدیم می کنیم  .وی در پایان درباره
کم کاری برخی دستگاه ها برای فروش نرفتن
اموال و امالک مازادشان گفت :در تعیین مازاد
این نوع مقاومت ها طبیعی است مثال از نظر
ما یک ملکی مازاد است ولی دستگاه اجرایی
میگوید من نیاز دارم  .این را کمیته  5نفره
تعیین میکند که مازاد است یا نیست.

آخرین دفاع روحانی از دولت در گفت و گوی تلویزیونی:

اگر سال  ۹۲برگردد باز همان مسیر مذاکره را دنبال می کنم
روحانی در ساعات پایانی ریاست جمهوری اش
در گفت وگویی تلویزیونی به صورت مستقیم با
مردم سخن گفت .او در شب پایانی دولتش و در
آخرین مصاحبه اش در قامت ریاست جمهور
خطاب به مجری تلویزیون جمله ای کنایه آمیز
گفت :فرض کنید فردا شب است .عالقه مندم
امشب مصاحبه ما یک مصاحبه غیر رسمی
باشد .میخواهم نماینده صدا و سیما نباشید و
نماینده مردم باشید .در ادامه مهم ترین سخنان
روحانی را آورده ایم:
*علت این که در سال  ۹۲کاندیدا شدم برای
برداشتن گــره ایجاد شــده بــود و ایــن گــره یا با
دیپلماسی حل می شد یا با جنگ به سرانجام
می رسید .در ذهن من این بود یا وارد جنگ با
دنیا می شویم یا صلح و راه صلح ،دیپلماسی بود.
* *(خطاب به مجری) این که شما میگویید
ما رفتیم از طریق مذاکره و دیپلماسی و به
جایی نرسیدیم این جا را قبول نــدارم .آقای
اوالنــد ( رئیس جمهور وقت فرانسه) در سفر
من به پاریس در اواخر سال  94و در مصاحبه
مطبوعاتی گفت که در سال  2013ما ،5+1
ما  6کشور برای جنگ با ایران تصمیم قطعی
گرفته بودیم و وقتی شما آمدید و اعالم کردید
برای مذاکره و مذاکرات اولیه را دیدیم از جنگ

منصرف شدیم .االن متن مذاکرات رسمیاش و
مصاحبهاش هست یعنی در ذهن من هم همین
بود که بین دو راهی هستیم یا وارد جنگ با دنیا
میشویم یا وارد صلح میشویم و راه صلح،
مذاکره و دیپلماسی است.
* مانع اصلی ما برای گفت وگو با 4+1این است
که باید تمام تحریم ها شامل مسائل موشکی،
حقوق بشر و ...برداشته شود که این تحریم ها
نیازمند مذاکرات دیگری است .امروز توافق
ما دور از دسترس نیست .از نظر من چشم انداز
توافق وجود دارد  .معیار ما فرمایش های رهبر
انقالب است و ما تنها به دلیل مصوبه مجلس
نتوانستیم به سرانجام برسیم .اگر معیار را
فرمایش های رهبر انقالب قرار دهیم توافق
حاصل می شــود امــا با مصوبه مجلس توافق
دور است.اگر به  ۹۲برگردیم همین مسیر را
میرفتیم .شما یا باید میدان را هسته ای قرار
دهید یا باید میدان را باز کنید و این مجوز نظام
را می خواهد .اگر میدان فقط هسته ای شد پس
به تحریم های این بخش می رسیم.
* اگر به  ۹۲برگردیم همین مسیر را می رفتیم.
مصوبه مجلس در این زمینه مانع دستیابی به
توافق است.مهم ترین پرونده ای که در دست
دولت سیزدهم قرار می گیرد ،باز هم مسئله

مذاکره و تعامل با دنیا و مسائل اقتصادی است .
* ما به وعده مهار تورم عمل کردیم .در شرایط
کسری بودجه به جای قرض از بانک مرکزی
از مردم قرض گرفتیم و اوراق بدهی را به مردم
دادیم و در موعد مقرر با سود به آن ها پولشان را
برمی گردانیم.
* تمام تالش خود را برای انجام تعهدات انجام
دادیم .در این هشت سال تمام تالش ما و دولت
این بود به تعهدات و وظیفه و قانون عمل کنیم و
مطمئنهستممانندخودمکهمتوسط ۱۳تا۱۴
ساعت کار کردم و در یک سال و نیم بحران کرونا
من در هفته  ۲تا  3جلسه برای کرونا داشتم؛ از
نظر تفریحات من در طول مدت خدمت خودم،
پنجشنبهها یا جمعهها سفرهای محدودی بوده
وسفرهایمنبیشترسفرهایکاریبودهاست.
به صراحت می گویم این دولــت از پایه پولی
استفاده نکرد و در اوراق تخلفی نداشت.
*فساد یک معضل اجتماعی ما بوده و هست و
تنها با شفافیت و اطالع رسانی از بین می رود.
*به پنج شنبه های افتتاح افتخار می کنم.
* همه تالش من و دولتم در هشت سال گذشته
عملبهقانونوتعهداتبودهاست.دولت کارهای
بزرگی کرد و اگر مشکل و ضعفی داشتهایم از
مردم بزرگ ایران عذرخواهی می کنم.
** کــار اصلی من فرهنگی بــوده؛ خــود من
دنبال کار علمی هستم{ .از فردا} من دنبال کار
فرهنگی و علمی خواهم بود .من سمت خاصی
نخواهم داشت.

سود خالص سیمان بجنورد روی شیب صعودی
شرکت سیمان بجنورد بــا بهبود فرایندها و
زیرساخت های مالی موفق شد در سه ماه نخست
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 165
درصــد معادل  48میلیارد تومان در شاخص
سود خالص رشد داشته باشد.به گزارش روابط
عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین،
سید حسن معصومی ضمن تشکر از مدیران
عامل شرکت های شستا و سیتا به عملکرد سه
ماهه شرکت سیمان بجنورد پرداخت و در این
زمینه توضیح داد :افزایش سوددهی آن هم در
سخت ترین سال های اقتصادی نتیجه راهبردها
و اقدامات انجام شده در بهبود عملکرد فنی و
زیرساخت های مالی شرکت سیمان بجنورد
است که در دو سال گذشته به خوبی انجام شده
است.مدیر عامل شرکت سیمان بجنورد با اشاره
به اهمیت انرژی مصرفی الکتریکی و حرارتی
خاطرنشان کرد :کاهش در میزان مصرف انرژی
حــرارتــی و کسب کمترین میزان در گــروه در
ســه مــاه اول  1400و افــزایــش  39درصــدی
تولید کلینکر در سه مــاه اول  1400نسبت

بــه مــدت مشابه ،1399
دو اقــدام مهم فنی در سه
مــاه نخست امــســال است
که عالوه بر کاهش انرژی
مصرفی ،رکــورد تولید در
این کارخانه شکسته شده
است.وی با اشاره به نقش
بـــورس کــاال در شفافیت
مــعــامــات و صــیــانــت از
حــقــوق صــاحــبــان سهام
گفت :قیمت دستوری حقوق صاحبان سهام را
تضییع می کرد و خوشبختانه با ورود سیمان به
بورس کاال از اواخر خرداد امسال شاهد پایان
دخالت در قیمت گذاری هستیم و امیدواریم با
رفع بقیه مشکالت ،سهام داران بتوانند به حقوق
حقه و واقعی خود دست یابند.وی با اشــاره به
این که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
و سیتا در دو سال گذشته برای حفاظت از حقوق
صاحبان سهام بر پیگیری مستمر و فعال پرونده
های حقوقی تاکید قابل توجهی داشتند ،توضیح

داد «:در این راستا در سال قبل در یکی از پرونده
های سنواتی گذشته اصل مطالبات شرکت به
مبلغ  33میلیارد ریال به همراه خسارت تاخیر از
متهم اخذ شد و در بهار امسال نیز در یک پرونده
کالهبرداری در خصوص  7000لیتر سوخت
مــازوت رای بــدوی به نفع شرکت صــادر شده و
در پرونده سنواتی دیگری به ارزش  20میلیارد
ریــال ،در راستای احقاق حق و حقوق شرکت
 4واحد آپارتمان از متهم رفع تصرف شده و در
اختیار شرکت قرار گرفته است».

