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واردات برق در تابستان به  900مگاوات خواهد رسید

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت :در تابستان امسال به دلیل کمبود تولید
نیروگاه های برق آبی ،حدود  900مگا وات برق وارد می کنیم.همایون حائری در مصاحبه
با خبرگزاری صداوسیما ،افزود :در سال های گذشته در فصل تابستان و پیک مصرف برق
تا سقف  700مگاوات واردات برق داشتیم که امسال به دلیل کمبود تولید نیروگاههای
برق آبی این میزان افزایش می یابد تا بتوانیم این کمبود تولید را جبران کنیم.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

بسیار خرس��ندیم از همدردی خانمها
و آقایان الیق ارجمند انساندوس��ت و وطن
پرست روزنامه وزین آفتاب یزد به خصوص
جن��اب منص��ور مظفری عزی��ز که صدای
دردمن��دان ،بینوایان و فق��رای بیمار را به
گوش مسئولین و ملت میرساند.
0918...

گرای��ش و پایبندی به اخ�لاق و رفتار
انسانی بدون اطاعت مطلق از مکتب مقدس
قرآن کریم و حضرات چهارده معصوم (ع)
امکانپذیر نمیباشد .قطعا و یقینا روشهای
دومی و دیگری که بتواند سربلندی ،سعادت
و رستگاری بشریت را تضمین کند در هیچ
زمان و مکان وجود نداش��ته و کس��انی که
اینها را در جای دیگری س��راغ و جستوجو
میکنند دنبال سرابی بیش نیستند و بس.
0938...

با سالم ،سرمقاله 13اردیبهشت به قلم
آقای بردستانی بسیار عالی بود لطفا در حد
ام��کان در فضاهای مختلف نش��ر دهید تا
باعث آگاهی بخشی بیشتر مردم شود.
0916...

پرداخت وام توس��ط بانکها برای خرید
کاالی ایرانی ،تحقق بخش��یدن به ش��عار
امسال اس��ت ،اما به ش��رط آنکه وام های
دریافت ش��ده فقط و فق��ط در این زمینه
مص��رف و امکان ه��ر نوع سوءاس��تفاده و
اختالسی نیز وجود نداشته باشد.
0938...

از کلیه نی��روی مقتدر و عزیز انتظامی
(فتا) و نیز عزیزان دس��تگاه قضایی مصرانه
خواهش��مندیم با عوامل و دس��تاندرکاران
آن دس��ته از شبکه های فضای مجازی که
با پیروی از خواهش های نفس��انی و عناد
عامدانه و عالمانه به ش��یوه های حرفه ای
برنامه های گمراه کننده و ضد ارزش��ی را
نش��ر و انعکاس میدهند به شدت برخورد
کنند .به امید آن دورانی که پیام رسانهای
داخلی با برنامهه��ای مفید و پاک دینی و
انسانساز جایگزین کامل آنها بشود .انشاءا...
0938...

حض��رت ام��ام ج��واد(ع) میفرمایند:
ایس��تادگی و اس��تمرار بر کار ،سختتر از
اصل کار است.
0938...

موالی متقیان ،حض��رت امام علی(ع)
میفرماین��د :قیمت هرکس به اندازه کاری
است که به خوبی میتواند انجام دهد.
0938...

س�لام؛ س��الهای گذشته س��ازمان
ترافیک از خودروه��ای عمومی برای تردد
در محدوده طرح ترافیک  240هزار تومان
دریافت میکرد که در سال  95این مبلغ به
 480تومان برای مینیبوس و  980هزار تومان
ب��رای اتوب��وس افزای��ش پیدا ک��رد و در
سال  96مجدد این مبلغ برای مینیبوس
 960و ب��رای اتوب��وس به ی��ک میلیون و
نهصد ه��زار تومان افزایش پیدا کرد .یعنی
ح��دودا س��الی صددرصد .و ای��ن درحالی
اس��ت ک��ه خودروهای عمومی ب��ه عنوان
مسافربر شهری ش��ناخته شده و به خاطر
پ�لاک عموم��ی ب��ودن مالیات مش��اغل
پرداخ��ت میکنند و محدودیت تردد برای
خودروهای ش��خصی به منظور کاهش بار
ترافی��ک و آلودگی هواس��ت نه درآمدزایی
برای شهرداری.
ما س��ال گذشته به اتحادیه مینیبوسرانی،
سازمان ترافیک ،شهرداری ،شورای شهر...
مراجع��ه کردی��م و هیچ ی��ک از نهادهای
مذک��ور به اعت��راض ما رس��یدگی نکردند
و امس��ال طب��ق اعالم س��ازمان ترافیک و
در س��کوت مراجع نظارت کننده سازمان
ترافیک اعالم کرده که نرخ عوارض ورود به
محدوده برای همه خودروها چه عمومی و
چه شخصی یکسان هست..
ب��ا توج��ه به ب��اال ب��ودن نرخ ت��ورم،
گران��ی و بیکیفی��ت بودن قطع��ات ،باال
بودن دس��تمزد ،تعمیرات الستیک روغن
س��وخت بیم��ه مالی��ات و ...هزینهه��ای
سرس��امآور زندگی واقع��ا پرداخت روزی
 36ه��زار تومان(ماهیان��ه 792000و
س��الیانه 9504000توم��ان) ع��وارض
غیرقانونی و زورک��ی برای صنف ضعیف و
کمدرآمدی مثل ما که مالیات مشاغل هم
پرداخت میکنیم بسیار سنگین است.
لطفا صدای مارو به مسئوالن برسونید.
با تشکر...

استان

نقشموثرگزینشدرتامین
سالمت اداری و انسانی

آفتاب اقتصادی -محبوبه مظفری :نشست
مسئوالن گزینش وزارت نیرو و مدیران عامل،
اعض��ای هیئت مدی��ره و مس��ئوالن گزینش
صنعت آب و برق استان یزد به میزبانی شرکت
برق منطقه ای یزد برگزار شد .سیدفخرالدین
پیشوایی به عنوان مش��اور وزیر و دبیر هیئت
مركزي گزینش وزارت نیرو با اشاره به اهمیت
جای��گاه و متخصص و متعهد ک��ه به پویایی
سازمان ها کمک می کنند و پایش می شوند.
در رابطه با نقش مهم گزینش ،افزود :گزینش
در تأمین سالمت اداری و انسانی نقش مؤثری
دارد و با ای��ن فرایند نیروهای وی بر آگاهی و
تسلط هسته گزینش به قوانین تاکید و گفت:
افزود :جایگاه گزین��ش و تصمیمات گزینش
موجب می شود افراد شایسته افتخار خدمت
در نظام جمهوری اسالم ایران را داشته باشند و
بر تحقق و دستیابی به اهداف و تعالی سازمانی
بکوشند.

برگزاریجشنگلریزان
در استان یزد

آفتاب اقتصادی :مدیرکل زندان های استان
ی��زد در جمع خبرن��گاران گفت  :متاس��فانه
ب��ه زندان افت��ادن افراد با جرائ��م غیر عمدی
ی��ا عم��دی باعث آس��یب های متع��ددی به
خانواده های آنها و بعضا باعث از هم پاشیدگی
خانواده ها می ش��ود .رضا ذولفعلینژاد با اشاره
به برگزاری جشن گلریزان در پنجم ماه مبارک
رمض��ان در اس��تان گف��ت  :در ح��ال حاضر
 164نفر زندانی در زندان های اس��تان به دلیل
جرائم غیر عمد منتظر کمک های خیرین برای
آزادی خ��ود هس��تند که از این تع��داد  8نفر
بده��کاران دیه ناش��ی از تصادف��ات و حوادث
کارگاهی و شبه عمد  83 ،نفر بدهکاران مالی
حقوق��ی و تضامین و  73نفر بدهکاران مهریه
و نفقه هستند.وی مبلغ بدهی این زندانیان را
قریب به  29میلی��ارد تومان ذکر کرد و گفت
 :از این مبلغ حدود  5میلیارد تومان گذش��ت
شاکیان و حدود  24میلیارد تومان برای آزادی
این تعداد نیاز است.

مدیرشرکتپخشآذربایجان
شرقیلوحسپاسدریافتکرد

آفت�اب اقتص�ادی– ماهان فلاح :معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار با اهدای
لوح س��پاس از تالش ه��ای ارزنده و پیگیری
مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه آذربایجان شرقی جهت اقدامات موثر در
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تقدیر و تشکر
کرد.به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه آذربایجان شرقی ،رحیم شهرتیفر
معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
با اهدای لوح س��پاس از تالش ه��ای ارزنده و
پیگیری ابوالفضل روحاللهی مدیر شرکت ملی
پخش فرآورده های نفت��ی منطقه آذربایجان
ش��رقی و کارکنان در راستای اقدامات موثر در
مب��ارزه با امر قاچ��اق کاال و ارز و ارتقای کمی
و کیفی فعالیت های کمیس��یون برنامهریزی،
هماهنگی و نظارت بر قاچاق کاال و ارز اس��تان
تقدیر و تشکر کرد.

رتبهنخستشرکتآبو
فاضالبآذربایجانشرقی

آفتاب اقتصادی – لیال پاش�ائی :ش��رکت
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در ارزیابی
انرژی س��ال  1395ش��رکت مهندسی آب و
فاضالب کش��ور توانس��ت رتبه اول در اجرای
برنام��ه ه��ای مدیری��ت مص��رف ان��رژی و
سامانه های کنترل در بین شرکت های آب و
فاضالبشهریراکسبکند.بهگزارشخبرنگار
ما در تبریز ،ش��اهین پاکروح معاون راهبری
ونظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آب
و فاضالب کشور با ارسال لوح تقدیر به ایمانلو
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان
ش��رقی ،ضمن تبریک کسب عنوان رتبه اول
اجرای برنامه ه��ای مدیریت مصرف انرژی و
س��امانه های کنترل توس��ط ش��رکت آب و
فاضالب آذربایجان ش��رقی از تالش های وی
و کارکنان زحمتکش ش��رکت آب و فاضالب
استان تشکر و قدردانی کرد .

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید

سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه
ربع سكه
یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار

نوع ارز
دالر آمریكا
یورو

سهشنبه  -قیمت (تومان)
1895000
1841000
961000
560000
350000
185760
4200
7494

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

نائب رئیس اتحادیه مش��اوران ام�لاک با بیان اینکه
حداکثر افزایش قیمتها در بازار اجارهبهای مس��کن
 ۱۵درصد خواهد بود ،گفت :چهار عامل افزایش قیمت
مسکن ،تورم ،عدم توازن بین عرضه و تقاضا و کاهش
نرخ س��ود بانکی در گرانی اجارهبهای مسکن اثرگذار
هستند.حسام عقبائی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به وضعیت بازار
اجارهبهای مس��کن در تابستان سال جاری اظهار داشت :افزایش
قیمت اجارهبها قطعا در بازار مس��کن تهران رخ خواهد داد.وی با

افزایش  ۱۵درصدی اجارهبهای مسکن در تابستان

اش��اره به دالیل افزایش قیمت اجارهبها در تابستان
امس��ال اظهار داش��ت :یکی از دالیل اصلی تعیین
نرخ اجارهبها شاخص قیمت مسکن است .ما شاهد
افزایش قیمت مس��کن از زمستان سال گذشته در
ب��ازار بودیم و اگر ف��رض کنیم افزایش قیمت خانه
در بهار  ۹۷حباب بوده قطعا افزایش قیمتها در زمس��تان سال
گذش��ته اثر خود را در افزایش اجارهبها میگذارد.وی با اشاره به
یک��ی دیگر از عوامل افزایش اجارهبها گفت :از دیگر دالیل اصلی

افزایش اجاره در بازار مسکن نبود توازن بین عرضه و تقاضا است
به طوری که تقاضا بیش��تر از عرضه اس��ت و همین نبود عرضه
و محدودی��ت در فایلهای اجاره باع��ث افزایش قیمت اجارهبها
میش��ود.عقبائی ادامه داد :عامل دیگر در باال رفتن قیمت اجاره
مسکن سود بانکی است به طوری که با کاهش سود بانکی انتظار
مال��کان افزایش اجارهبها اس��ت و همواره مالک اجاره را با س��ود
بانکی قیاس میکند .بنابراین این عامل هم در باال رفتن اجارهها
اثرگذار خواهد بود.

مرکز آمار ایران  :نرخ تورم فرودین  ۸.۱درصد شد

کداماستانهابیشترین
تورم را تجربه کردند؟

نتایج نرخ تورم استانی نشان می دهد ،بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در
این ماه  ١١.٥درصد است که مربوط به استان کرمانشاه است و کمترین نرخ
تورم دوازده ماهه  ٤.٨درصد و مربوط به استان سیستان و بلوچستان است

آفتاب اقتصادی -گروه خب�ر :مرکز آمار ایران
درصد تغییرات ش��اخص کل (ن��رخ تورم کاالها و
خدمات مصرفی خان��وار) در دوازده ماه منتهی به
فروردین ماه سال  ١٣٩٧نسبت به دوره مشابه سال
قبل برای خانوارهای کل کش��ور  ٨,١درصد اعالم
کرد.ب��ه گزارش مرکز آمار ایران ،ش��اخص کل (بر
مبنای )١٣٩٥=١٠٠در فروردین ماه س��ال ١٣٩٧
برای کل کش��ور ع��دد  ١١٢,٩را نش��ان میدهد.
بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان
کرمانشاه ( )١١٨.٧و کمترین عدد شاخص مربوط
به استان سیستان و بلوچستان ( )١٠٩.٧است.
 -١ش��اخص کل (ب��ر مبن��ای )١٣٩٥=١٠٠در
فروردی��ن م��اه س��ال  ١٣٩٧ب��رای کل کش��ور
ع��دد  ١١٢,٩را نش��ان میدهد .بیش��ترین عدد

ش��اخص در این ماه مربوط به اس��تان کرمانشاه
( )١١٨.٧و کمترین عدد شاخص مربوط به استان
سیستان و بلوچستان ( )١٠٩.٧است.
درصد تغییرات ش��اخص کل (ن��رخ تورم کاالها و
خدمات مصرفی خان��وار) در دوازده ماه منتهی به
فروردین ماه س��ال  ١٣٩٧نس��بت به دوره مشابه
س��ال قبل برای خانوارهای کل کشور  ٨,١درصد
اس��ت .همچنین نتایج نرخ تورم اس��تانی نش��ان
می دهد ،بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه
 ١٠.٩درصد اس��ت که مربوط به استان کرمانشاه
است و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه  ٦.٤درصد و
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.
 -٢ش��اخص کل (ب��ر مبن��ای )١٣٩٥=١٠٠در
فروردین ماه س��ال  ١٣٩٧برای خانوارهای شهری

ع��دد  ١١٢,٩را نش��ان میدهد .بیش��ترین عدد
ش��اخص در این ماه مربوط به اس��تان کرمانشاه
( )١١٨.٤و کمترین عدد شاخص مربوط به استان
زنجان ( )١٠٩.٩اس��ت .درصد تغییرات ش��اخص
کل (ن��رخ تورم کاالها و خدم��ات مصرفی خانوار)
در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه س��ال ١٣٩٧
نسبت به دوره مشابه س��ال قبل برای خانوارهای
شهری  ٨,٠درصد است.
همچنین نتایج نرخ تورم اس��تانی نشان میدهد،
بیش��ترین ن��رخ ت��ورم دوازده ماه��ه در این ماه
 ١١.١درصد اس��ت که مربوط به اس��تان لرستان
است و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه  ٦.٥درصد و
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.
 -٣ش��اخص کل (ب��ر مبن��ای )١٣٩٥=١٠٠در

فروردین ماه سال  ١٣٩٧برای خانوارهای روستایی
ع��دد  ١١٢,٩را نش��ان میدهد .بیش��ترین عدد
ش��اخص در این ماه مربوط به اس��تان کرمانش��اه
( )١١٩.٨و کمتری��ن ع��دد ش��اخص مربوط به
استان سیستان و بلوچستان ( )١٠٦.٧است .درصد
تغییرات ش��اخص کل (نرخ تورم کاالها و خدمات
مصرف��ی خانوار) در دوازده ماه منتهی به فروردین
ماه س��ال  ١٣٩٧نس��بت به دوره مشابه سال قبل
برای خانوارهای روستایی  ٨,٣درصد است.
همچنی��ن نتای��ج ن��رخ ت��ورم اس��تانی نش��ان
می دهد ،بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه
 ١١.٥درصد اس��ت که مربوط به استان کرمانشاه
است و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه  ٤.٨درصد و
مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

رئیس سازمان ملی بهرهوری به آفتاب اقتصادی پاسخ داد:

چرا بهرهوری در صنعت ساختمان پایین است؟

آفتاب اقتصادی -گروه خبر :رئیس س��ازمان
ملی بهرهوری ،کاهش تقاضا در صنعت ساختمان
را عام��ل اصلی کاهش به��رهوری در این صنعت
دانس��ت .علی اکب��ر اولیا در نشس��ت خبری در
پاسخ به سؤال خبرنگار آفتاب اقتصادی مبنی بر
اینکه چرا بهرهوری در صنعت س��اختمان پایین
اس��ت و چه راهکارهایی را برای ارتقای آن دنبال
میکنی��د؟ گف��ت« :در حال حاض��ر از ظرفیت
صنعت س��اختمان استفاده نمیشود .رکودی که
در بخش مسکن حاکم است باعث شده که تقاضا
کاه��ش پیدا کند و در نتیج��ه از عوامل مربوطه
در آن به صورت کامل اس��تفاده نمیش��ود و به
همین دلیل ما شاهد کاهش بهرهوری در صنعت
س��اختمان هس��تیم ».اولیا گفت« :هنوز تقاضا
در بخش س��اختمان تحریک نش��ده است .باید
سرمایهها را به این بخش بیاوریم تا شاهد ارتقای
بهرهوری در آن باشیم .اگر تولید مسکن را تناسب
با تقاضا باال ببریم خیلی از مشکالت حل خواهد
ش��د باید با اصالح قوانین در صنعت ساختمان و
استفاده از منابع در این بخش عرضه را باال ببریم.

کولرآبی؛صدرنشین
افتتولیداتصنعتی

طی سال گذش��ته نسبت به سال ،۱۳۹۵
هش��ت کاالی صنعت��ی و چه��ار کاالی
معدنی در میان کاالهای منتخب صنعتی
و معدن��ی با کاهش تولید روبرو ش��دهاند
که در این میان کولر آبی بیش��ترین افت
تولید را داش��ته اس��ت.به گزارش ایس��نا،
بر اس��اس آخری��ن آمار مرب��وط به تولید
کاالهای منتخ��ب صنعتی،از مجموع ۳۱
گروه کاالی صنعتی ،هش��ت گروه کاالیی
در سال  ۱۳۹۶نسبت به مدت مشابه سال
 ۱۳۹۵و از میان  ۱۳گروه کاالهای منتخب
معدنی و صنایع معدنی چهار گروه کاالیی
با کاهش تولید همراه بودهاند .تولید کولر
آبی با رشد منفی  ۳۳.۵درصدی ،نئوپان با
رشد منفی  ۱۷.۹درصدی ،انواع تلویزیون
با رشد منفی  ۱۵.۸درصدی ،داروی انسانی
با رش��د منفی  ۴.۶درصدی ،وانت با رشد
منفی  ۴.۴درصدی ،الکتروموتور با رش��د
منفی  ۳.۴درصدی ،پودر ش��وینده با رشد
منفی  ۰.۶درصدی و چرم با رش��د منفی
 ۰.۴بیش��ترین رش��د منف��ی را در میان
کاالهای منتخب صنعتی طی یکساله سال
 ۱۳۹۶نس��بت به س��ال  ۱۳۹۵داشتهاند.
در ای��ن بی��ن کمبای��ن ب��ا رش��د مثبت
 ۸۵.۸درصدی ،اتوبوس ،مینیبوس و ون
با  ۶۰.۸درصدی ،انواع کاغذ با رشد ۳۱.۹
درصدی ،کارتن با رشد  ۲۵.۸درصدی ،دوده
با رش��د  ۲۴.۴درصدی ،و سموم دفع آفت
نباتی با رشد  ۱۶.۱درصدی بیشترین رشد
مثبت در می��ان  ۳۱گروه کاالیی منتخب
صنعتی را به خ��ود اختصاص دادند.عالوه
بر ای��ن در خصوص آم��ار تولید کاالهای
منتخب معدن��ی و صنایع معدنی نیز باید
خاطرنش��ان کرد که از  ۱۳گ��روه کاالی
منتخ��ب ،چه��ار کاال ش��امل کاتد مس،
ظروف شیشهای ،ظروف چینی و سیمان
به ترتیب با رشد منفی  ،۱۵.۲منفی ،۱۰.۶
منفی  ،۲.۱و منفی  ۱.۵درصدی بیشترین
رشد منفی را داشتهاند.

در هر صورت اگر صنعت س��اختمان رونق بگیرد
 60تا 70صنعت زنجیره وابسته به آن فعال میشود».
بهرهوری را جدی نمی گیرند

رئیس س��ازمان مل��ی بهرهوری گف��ت« :برخی
دس��تگاه های اجرای��ی و بنگاه ه��ای اقتصادی،
موضوع ارتق��ای بهرهوری را ج��دی نمی گیرند
و این موضوع باعث ش��ده وض��ع قابل قبولی در
خصوص بهرهوری در کشور نداشته باشیم ».وی
با اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته مبنی بر
رشد اقتصادی  ۸درصدی ،افزود« :برای دستیابی
ب��ه رش��د اقتص��ادی  ۸درصدی بای��د بهرهوری
 ۲.۳درص��د باش��د که بر این اس��اس  ۳۵درصد
این رش��د باید از افزایش بهرهوری حاصل ش��ود
اما آمارها نش��ان می دهد که سهم بهرهوری در
س��ال های گذش��ته در حد صفر ی��ا منفی بوده
است».وی ادامه داد« :بر اساس قانون برنامه ششم
توسعه ،دستگاه های اجرایی باید چرخه مدیریت
به��رهوری را در مجموعه خود اجرایی کنند و به
سازمان ملی بهرهوری گزارش بدهند».

نهایی کردن برنامه جامع بهرهوری

اولیا گفت« :در این راس��تا امض��ای تفاهمنامه با
بخش خصوصی و دولتی از جمله  10بنگاه بزرگ
اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و دو تفاهمنامه
با س��ایپا و ایران خودرو ب��رای افزایش بهرهوری
و فع��ال ک��ردن واحد تحقیق و فن��اوری در این
ش��رکت ها امضا خواهد شد.رییس سازمان ملی
بهرهوری افزود« :در حال نهایی کردن برنامه جامع
بهرهوری هس��تیم که به زودی در دولت تصویب
خواهد شد که شامل برنامهای هفتگانه است از
جمل��ه در حوزه بهرهبرداری از منابع آبی ،تعیین
الگوی مصرف ،اس��تفاده از فناوری ها و مدیریت
منایع آبی ».رئیس سازمان ملی بهرهوری با اشاره
به س��االنه دو میلی��ارد دالر واردات خودرو های
لوکس گفت« :این رقم می توانست صرف ارتقای
فناوری و کیفیت خودروهای داخلی شود ».اولیا
افزود« :در برنامه شش��م توسعه رشد بخش های
نفت��ی  ۷درصد و از محل به��رهوری  ۱.۸درصد،
معدن  ۸.۸درصد و از محل بهرهوری  ۲.۴درصد
و صنعت  ۹.۳درصد ،از محل بهرهوری  ۲درصد و

آب برق گاز  ۹درصد و از محل بهرهوری  ۲درصد
ساختمان  ۷.۵درصد و از محل بهرهوری  ۲درصد
و س��ایر خدم��ات  ۵درصد و از مح��ل بهرهوری
 ۸دهم درصد تعیین ش��ده اس��ت ».وی درباره
بهرهوری انرژی و تولید خودروها گفت« :ش��دت
مصرف انرژی در کشور باالتر از نرم جهانی است
و بی��ش از موضوع کیفیت خ��ودرو ها و کیفیت
بنزین ،تعداد خودرو ها و استفاده نکردن از حمل
و نقل عمومی در این زمینه موثر اس��ت ».اولیا با
اش��اره به نامگذاری سال  ۹۷از سوی مقام معظم
رهب��ری به نام حمای��ت از کاالی ایران��ی افزود:
«برای افزایش کیفیت تولید و هدفگیری بازارهای
صادراتی باید با افزایش به��رهوری رقابتپذیری
کاالهای داخلی را افزایش داده و بازارهای هدف
صادراتی را به دست آورد».

در واکنش به سخنان قاضی پور

خودروسازان احتکار خودرو را تکذیب کردند

در روزهای گذش��ته «ن��ادر قاضی پ��ور» نماینده
ارومیه و عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
از احت��کار  90هزار خودرو توس��ط خودروس��ازان
داخلی خبر داده بود.وی در گفت وگو با خبرگزاری
خانه ملت ،به تصمیم خودروس��ازان برای افزایش
قیمت خودروهای داخلی اش��اره کرده و گفته بود:
خودروس��ازان در آذرماه س��ال  96با دالر سه هزار
و  200تومان��ی خودروهای جدی��د تولید کردند،
ام��ا هیچ یک از این خودروها را پیشفروش نکرده
و ی��ا ب��ه روز و به ص��ورت نق��دی نفروختند.عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،
با بیان اینکه س��ایپا نزدیک به 60هزار و ایران خودرو
 30هزار خودرو احتکار کرده اند ،افزود :خودروهای
داخلی به طور میانگین  10تا  30میلیون و برخی
از ای��ن خودروه��ا نیز  40میلیون توم��ان افزایش
قیم��ت داش��تند که ای��ن موضوع گرانفروش��ی،
نارضایت��ی های مردمی ایجاد کرده است«.قاس��م
خاکی جوان» رئیس اداره اطالعرسانی و ارتباط با
رس��انه های گروه خودروسازی سایپا در این رابطه

ب��ه ایرنا گفت :برای نگهداری هر دس��تگاه خودرو
نیازمند متوس��ط  25متر مرب��ع فضای پارکینگی
هس��تیم که با احتساب  60هزار دستگاه خودروی
ادعا شده دست کم  150هزار هکتار فضا نیاز است.
وی افزود :تامین چنین فضایی بس��یار دور از ذهن
است و از مدعیان احتکار می خواهیم نشان دهند
چینن فضایی در کجا واقع شده است؟خاکی ادامه

داد :عالوه بر آن ،وقتی تحویل خودرویی به تعویق
می افتد ،مطابق قرارداد ملزم به پرداخت خسارت تا
 30درصد قیمت خودرو به مشتری هستیم؛ در این
صورت این پرس��ش مطرح می شود که آیا افزایش
قیمت ادعا شده با این خسارت همخوانی دارد؟وی،
تولید روزانه سایپا را سه هزار دستگاه خودرو اعالم
ک��رد و گفت 60 :ه��زار خودروی احت��کاری ادعا
ش��ده معادل  20روز تولید این شرکت است؛ حال
افرادی ک��ه مدعی  6ماه احتکار خودرو ش��ده اند
پاسخ دهند که بقیه خودروها کجاست؟همچنین
مدیر ارتباطات و ام��ور بینالملل ایران خودرو نیز
در گف��ت و گو با ایرن��ا ضمن رد مطالب قاضی پور
تصریح کرد :پارکینگ مادر ایران خودرو در نهایت
ظرفیت هش��ت هزار خ��ودرو را دارد و تامین فضا
برای نگهداری  30هزار دس��تگاه خودروی ادعایی،
نیازمن��د اج��اره زمی��ن در جاده مخص��وص کرج
است«.مرتضی آقایی» گفت :تولیدات ایران خودرو
کامال بهروز است و همه محصوالت پس از تولید به
فروش گذاشته می شوند.
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