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مقابله با کمفروشی اصناف در ایام پایانی سال

مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به تشدید نظارت بازرسان استاندارد بر کمفروشی
اصناف و وسایل توزین در آنها ،گفت :ساالنه بیش از ۵۵هزار مورد بازرسی از وسایل
توزین اصناف استان تهران انجام میشود.به گزارش تسنیم ،محمودرضا طاهری گفت:
در ایام پایانی سال و همزمان با افزایش میزان خرید و در راستای حمایت از حقوق
مصرفکنندگان ،آزمون دورهای وسایل توزین با شدت بیشتر در حال اجراست.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

اگر رهبر کره ش��مالی به گفته خود
عمل کند و کره شمالی موشکهای اتمی
را کنار بگذارد یعنی خلع سالح اتمی شود
نتیجه این حرکت آرامش در شبه جزیره
ک��ره و آرامش دولتهای چین روس��یه
ژاپ��ن و ک��ره جنوبی اس��ت این تصمیم
رهبر کره ش��مالی برای خلع سالح اتمی
در جهان بسیار شجاعانه است که دنیا را
از یک جنگ ویرانگر جهانی نجات خواهد
داد .کی��م اگر به قولش وفا کند به مردی
تاریخی و ش��خصیتی بزرگ برای نجات
بشریت از آتش اتم مبدل خواهد شد.
0918...

آفتاب یزد :اینکه کش�وری دس�ت
از س�اخت سالح هس�تهای مخرب
ب�ردارد ی�ک موفقی�ت برای بش�ر
اس�ت ولی آمریکا هیچ گاه دوستی
مطمئن برای کشورها نبوده است و
خود آمریکا و اس�رائیل سازندگان و
دارندگان اصلی سلاحهای مخرب
هستند.
بعضی از س��خنان نویسندهها چون
آب گوارای س��ردی در یک روز تشنگی
در بیابان خش��ک کوی��ری میمانند که
روح بخشند و زود جذب بدن میشوند و
زود فرا گیرند.
0935...

باسالم چرا آفتاب برای عید مجله ی
آفتابی منتشر نمیکند؟ ممنون میشوم
پاسخ دهید.
0938...

آفتاب یزد :ان ش�اء اهلل روز ش�نبه
یک ویژهنامه خواهیم داش�ت ،شما
بای�د موض�وع گران�ی کاغ�ذ هم را
درنظر داشته باشید.
در حال��ی که ب��ا همی��ن امکانات
موجود در کش��ور ،میش��ود مش��کالت
مردم و کشور را تا حدود زیادی حل کرد
و با انجام اصالحات الزم کارها را س��ر و
س��امان داد و خداوند و مردم را خشنود
و راضی کرد.
0913...

کنار گذاش��تن اس��تادان گرانقدری
چون جن��اب آقای زیبا کالم ضربهای به
دانش دانشجویان است.
0918...

در چهلمین سال انقالب نمایندگان
برخی از مجلس شورای اسالمی در تمام
ادوار گذشته و حال با توجه به مشکالت
بیحد و حساب کشور از قبیل بیکاری،
گرانی و فس��اد مالی به جای همکاری با
دولتها ف��ارغ از اصولگرا و اصالح طلب
برای رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی
ملت فقط بلدند وزرا را استیضاح کنند.
0918...

در پیامی گفته ش��ده که باید وضع
هوا استعالم میشده یعنی مقامات هوایی
اینقدر بیخیال هستند که باید در پیامی
به آنها گفته شود که چه بکنند خودتان
در روزنامه نوش��تید که صورت جلس��ه
وض��ع هوا را خلبان امض��ا کرده بود چرا
جواب پیام را نمیدهید؟
0912...

آفت�اب ی�زد :لطف�ا گ�زارش روز
سهشنبه صفحه اجتماعی را مطالعه
بفرمائید.
لطفا دولت یا تامین اجتماعی برای
مستمری بگیرهای حقوق زیر یک و نیم
میلیون تومان سبد کاال بدهد.
0919...

در آستانه سال جدید و بهار طبیعت،
و آغ��از س��ال  1397هجری شمس��ی،
بهترینها را برای مردم عزیز و ملت بزرگ
و بزرگوار ای��ران آرزو میکنم ،و به امید
فردایی بهتر و موفقیت بیش��تر در همه
زمینهه��ای زندگ��ی و کاری و ش��غل و
کس��ب و کار ،درآمدهای بهتر و بیشتر
و متناس��ب با مخارج زندگی ،سالمتی و
س��عادتمندی و غلبه بر همه مش��کالت
همه هموطنان عزیزم را از خداوند بزرگ
و ق��ادر متعال و خالق یکتا ،همان یگانه
نیروی الیزال اله��ی که محافظ اصلی و
همیشگی ایران و ایرانی و کشور عزیزمان
بوده و هست خواستارم .محمود بلیغیان
از اصفهان
0913...

خبر

تولید یک خودروساز متوقف شد

بهمن ماه امسال تولید خودروهای سواری در
ش��رکت کارمانیا متوقف شد.به گزارش ایسنا،
در این مدت تولید خودروی سواری در شرکت
کارمانیا از  ۱۰۸دس��تگاه در بهمن ماه س��ال
گذشته به صفر رسید.توقف تولید خودروهای
سواری در این ش��رکت در حالی است که در
یک ماه��ه بهمن ماه تولید این محصوالت در
دیگر خودروسازان داخلی (به جز کرمان موتور)
با افزایش همراه بوده است.تولید انواع سواری
در کرم��ان موتور نیز با کاهش  ۲۴.۸درصدی
همراه بوده و از  ۵۰۶۵دس��تگاه در بهمن ماه
سال گذشته به  ۳۸۱۰دستگاه رسید.

معافیتجدیدبرایمعادنزغالسنگ

دبیرانجمن زغالسنگ ایران با بیان اینکه تاریخ
اعمال نرخ جدید زغالسنگ درسال  ۹۶از اول
مهرماه  ۹۶اس��ت ،گفت:معادن زغالس��نگ از
پرداخت یک درصد فروش قانون بودجه سال۹۷
معافشدند.سعیدصمدیدرگفتوگوباتسنیم،
با اشاره به جلسه اخیر فعاالن معادن زغالسنگ
با تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون
اقتصادی ،اظهارداش��ت :معادن زغالس��نگ از
پرداخت یک درصد فروش قانون بودجه س��ال
 97و قانون برنامه ششم بهعنوان عوارض معاف
شدند.دبیر انجمن زغالسنگ ایران با بیان اینکه
تاریخ اعمال نرخ جدید زغالس��نگ درسال 96
از اول مهرماه  96اس��ت ،افزود :درجهت واقعی
کردن قیمت زغالسنگ از ابتدای سال 1397
هیئتیمتشکلازذوبآهن،هیئتمدیرهانجمن
زغالسنگ ایران ،وزارت صنعت معدن وتجارت
و کارشناسان بیطرف باتوجه به قیمت جهانی
و ش��رایط کیفی زغالسنگ ایران قیمت جدید
را مش��خص و وزارت صنعت و وزارت کار ملزم
به اجرای آن هستند .وی اضافه کرد :باتوجه به
لزوم توسعه و بازسازی معادن زغالسنگ و بهروز
کردن تکنولوژی اس��تخراج معادن مقرر شده
اقدامات الزم جهت استفاده معادن زغالسنگ
از صندوق توسعه ملی فراهم شود.

هشدار به خریداران بلیت هواپیما

معاون هوان��وردي و امور بين الملل س��ازمان
هواپيماي��ي کش��وري از مس��افران خواس��ت
بليته��اي هواپيما را از مراک��ز معتبر و داراي
مج��وز خري��داري کنند .مرتض��ي دهقان به
آمادهسازي پروازهاي نوروزي امسال اشاره كرد
و گفت :در ايام نوروز امس��ال نيز از توان بيش
از 63فرودگاه داخلي اس��تفاده خواهيم كرد و
16شركت داخلي با 162فروند هواپيماي فعال
و بيش از 24هزار صندلي خدمات ارائه خواهند
داد .همچنين عالوه بر شركتهاي هواپيمايي
داخلي 53ش��ركت هواپيمايي خارجي نيز به
85فرودگاه در خارج از كش��ور پ��رواز نوروزي
برقرار خواهن��د كرد .وي ادامه داد :امس��ال با
توجه به تقاضاي بازار ،ش��اهد افزايش بيش از
10درصدي در پروازها را خواهيم بود.

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

چهارشنبه -قیمت (تومان)
۱641500
۱620000
781۰۰۰
5010۰۰
341۰۰۰
153525
4809
5874

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری سایپا  SE111سفید
روغنی مدل  1394به شماره پالک ایران  422 _ 99ب 85
ب��ه نام س��مانه راس��تگو به ش��ماره موت��ور  5335011و
ش��ماره شاس��ی  NAS431100F5819925مفق��ود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
م��درک فارغ التحصیلی اینجانب س��ارا س��ادات ش��ریف
موس��وی فرزند سید رحیم به ش��ماره شناسنامه 44984
صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان
انگلیس��ی صادره از واحد دانش��گاهی اراک به شماره ثبت
س��ازمان مرکزی  138812100561به تاریخ 88/08/13
صادر گردیده است فاقد اعتبار میباشد .لذا از یابنده تقاضا
میش��ود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
به نش��انی اراک ،میدان امام خمینی ره ،بلوار امام خمینی
ره ،شهرک دانش��گاهی دانشگاه آزاد اسالمی اراک صندوق
پستی  567/38135اداره فارغ التحصیالن ارسال نماید.
مفقودی
دفترچه س��هام بنیاد تعاون آجا (پروژه چیتگر) به ش��ماره
قرارداد  92210063به نام سید علی حسنوند فرزند عباس
با کدملی  4070576398مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

مفقودی
پروانه اشتغال و مهر نظام مهندسی اینجانب سعید علومی
مح��ب به ش��ماره عضویت  10_3_8_48887و ش��ماره
پروانه اش��تغال  0_10_380_15819و اجاره نامه مسکن
و م��دارک مالیاتی اینجانب مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

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

رئیس س��ازمان مرک��زی تعاون روس��تایی از اعالم و
تصویب قیمت میوه ش��ب عید در ستاد تنظیم بازار
خبر داد.علی اوسطهاشمی در مصاحبه با خبرگزاری
صداوس��یما با اش��اره به اینکه قیمت میوه شب عید
۱۵درص��د پایینتر از قیمت ب��ازار خواهد بود گفت:
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت میوه شب عید به
اس��تانها واگذار شده است و قیمت بازار هر چه باشد کارگروهها
۱۵درص��د پایینتر از قیمت بازار تعیین و عرضه خواهد کرد.وی

عرضه میوه عید ۱۵ ،درصد کمتر از قیمت بازار

افزود :میوه مورد نیاز ش��ب عی��د در مدرنترین و
بهترین سردخانهها در  ۳۱استان کشور ذخیرهسازی
شده است.رئیس س��ازمان مرکزی تعاون روستایی
گفت :میوه تنظیم بازار با برچس��ب اصالت تنظیم
بازار ،عرضه میش��ود و مصرفکنندگان در صورت
مش��اهده هر گونه تخلف در عرضه میتوانند موارد را به سازمان
بازرس��ی و س��ازمان حمایت مصرفکنن��دگان و تولیدکنندگان
گزارش دهند.هاشمی افزود :برای بستهبندی مناسب میوهها ۱۵

میلیارد تومان هزینه شده است ،اما هزینه سبد از مصرفکنندگان
دریافت نمیش��ود و هزینه آن از وزن میوه کسر خواهد شد.وی
گفت :تعاونیهای مصرف محلی وزارتخانهها ،نهادها و سازمانهای
لش��گری و کش��وری میتوانند در صورت تقاضا میوه را دریافت
و به صورت مس��تقیم عرضه کنند.رئیس سازمان مرکزی تعاون
روستایی افزود :از امروز رسماً در سردخانهها برای تحویل و توزیع
میوه شب عید باز میشود.هاشمی گفت ۷۰ :درصد پول باغداران
پرداخت شده است و مابقی نیز پرداخت خواهد شد.

مرکز آمار ایران نرخ رشد  ۹ماهه اقتصادی را اعالم کرد؛

نرخ رشد با نفت ۴/۴
و بدون نفت  4/۷درصد

در  ۹ماه ابتدای سال جاری رشته فعالیتهای گروه کشاورزی یک ،گروه صنعت
 ۳.۱و گروه خدمات هفت درصد نسبت به دور ه مشابه سال قبل ،رشد داشته
است.محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  ١٣٩٠در  ۹ماهه نخست سال
جاری به رقم  ٥٦٠٣٠٥٠میلیارد ریال با نفت و  ٤٣٦٣٦٦٩میلیارد ریال بدون
احتساب نفت رسیده است

آفتاب اقتصادی -گروه خبر :گزارش نرخ رشد
اقتصادی  ٩ماه ابتدای س��ال  ۱۳۹۶منتشر شد
که بر این اساس محصول ناخالص داخلی با نفت
 ۴.۴درص��د و بدون نفت  ۴.۷درصد نس��بت به
مدت مشابه س��ال قبل رشد داشت.نتایج مذکور
حاکی از آن است که در  ۹ماه ابتدای سال جاری
رش��ته فعالیتهای گروه کش��اورزی یک ،گروه
صنعت  ۳.۱و گروه خدمات هفت درصد نس��بت
به دور ه مش��ابه س��ال قبل ،رشد داش��ته است.

محصول ناخال��ص داخلی به قیمت ثابت س��ال
 ١٣٩٠در  ۹ماهه نخس��ت س��ال جاری به رقم
 ٥٦٠٣٠٥٠میلی��ارد ریال با نف��ت و ٤٣٦٣٦٦٩
میلیارد ریال بدون احتس��اب نفت رسیده است،
در حالی که رقم مذکور در مدت مش��ابه س��ال
قب��ل با نف��ت  ٥٣٦٦٣٧٥میلیارد ری��ال و بدون
نف��ت  ٤١٦٧٦١٥میلی��ارد ریال بوده که نش��ان
از رش��د  ٤,٤درصدی محص��ول ناخالص داخلی
با نف��ت و  ٤.٧درصدی محصول ناخالص داخلی

بدون نفت در  ۹ماهه نخس��ت سال  ١٣٩٦دارد.
محاس��بات فصلی در مرکز آمار ای��ران در قالب
 ١٥بخش اصلی متش��کل از  ٤٢رش��ته فعالیت
انجام میش��ود که بر این اساس گروه کشاورزی
شامل زیربخشهای زراعت و باغداری ،دامداری،
جنگل��داری و ماهیگی��ری ،گروه صنعت ش��امل
زیربخشهای اس��تخراج نفت خام و گاز طبیعی،
استخراج س��ایر معادن ،صنعت ،تأمین آب ،برق
و گاز طبیعی و س��اختمان است و گروه خدمات

ش��امل زیربخشه��ای عم��ده و خردهفروش��ی،
فعالیته��ای خدمات��ی مربوط ب��ه تأمین جا و
غ��ذا ،حمل و نقل ،انبارداری ،پس��ت ،اطالعات و
ارتباطات ،فعالیتهای مالی و بیمه ،مس��تغالت،
کرای��ه و خدم��ات کس��ب و کار و دامپزش��کی،
اداره ام��ور عمومی و خدمات ش��هری ،آموزش،
فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری
اجتماعی و س��ایر خدمات عموم��ی ،اجتماعی،
شخصی و خانگی است.

سبحانی:

تکنرخی کردن ارز ،سمی مهلک برای اقتصاد است

یک اس��تاد اقتصاد با بیان اینک��ه یکی از عوامل
ناکامی در تولید ،روند فعلی نرخ ارز است ،گفت:
م��ا باید به کاهش هزینهه��ای تولید فکر کنیم.
این موضوع باید برای اقتصاد کش��ور یک هدف
اس��تراتژیک باش��د .یکی از ابزارهایی که هزینه
تولی��د را افزایش میدهد نرخ ارز اس��ت .دولت
در مفاهیم نوس��انهای ارز و مدیریت آن یکی از
سیاستهای ریسکی بانکی مدام
از ضرورت یکسانس�ازی نرخ ارز
حرف میزنن�د .در حالی که اجرای
این نوع سیاس�ت ب�ه معنای گران
ش�دن نرخ ارز اس�ت.صاحبان ارز
هم یکی دولت بوده و دیگری تجار.
گران شدن ارز ،به ضرر واردکننده
ماشینآالت،کاالهای سرمایهای و
مواد اولیه است

عقبافتادهترین فهمها را دارد .حسن سبحانی در
گفتوگو با ایلنا گفت :آقایان برای کنترل نوسان
نرخ ارز به جای راه��کار اصولی ،نگاه زودگذر را
انتخاب میکند.البته همین افرادی که در قدرت
هستند قبال نیز با این سیاستها موافق بودند.وی
در پاسخ به این سوال که اگر دولت بخواهد شیوه
خود را تغییر دهد ،چه اقدامی را باید در دس��تور
کار خ��ود قرار دهد؟ گفت :دول��ت باید نرخی را
ب��رای یک دوره زمانی به طور مثال یک یا یک
و نیم س��ال انتخاب کند .باید محاس��بات نشان
دهد که این نرخ مشوق تولید در آن مرحله است.
نباید دولت ب��ه این فکر کند که عدهای در قبال
وضع تعیین ش��ده رانتخوار میش��وند و برخی
دیگ��ر از این رانت میخورند .چون اگر نرخ ارزی
به وارات کاالی سرمایهای و تولید دامن بزند این
رانت ،رانت کار مولد اس��ت و دارای ارزش است.
بعدها میتوان براس��اس یک محاسبات مالیاتی،
مالیات آن را دریافت کرد.سبحانی اظهار داشت:
در صورتی که دولت تحت عنوان تکنرخی اقدام

معاون وزیر نفت:

پتروشیمیمزیت اقتصادی کشور است

مع��اون وزی��ر نف��ت در امور
پتروشیمی اظهار کرد :صنایع
نف��ت ،گاز و پتروش��یمی از
مزیتهای بزرگ کشور ماست
ک��ه بای��د از آن ب��رای رونق
اقتصادی کشور استفاده کنیم.
رضا نوروززاده گفت :ظرفیت اسمی تولید صنایع
پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
26میلیون تن در س��ال است در صورتی که در
شرایط کنونی ساالنه تنها 18میلیون تن از این
ظرفیت استفاده میشود که این موضوع نشانه
شکاف میان ظرفیت و تولید این صنعت است.
وی گفت :در واقع رس��الت صنعت پتروشیمی
تبدیل گاز ،میعانات همراه گاز و نفت به کاالی
باارزش است و طبیعی است که این محصوالت
پ��س از تولید ابتدا نیاز داخل کش��ور را تأمین
کنند و س��پس به خارج صادر شوند.نوروززاده
افزود :سیاس��ت صنعت پتروش��یمی این است
که زنجیره تولید را گس��ترش دهد و در داخل
کش��ور به زنجیرهای با ارزش اف��زوده باالتری

تبدی��ل ک��رده و آن را صادر
کند ،در این صورت به مراتب
ارزآوری بیش��تری را ب��رای
کشور به ارمغان میآوریم که
تاثیر قابل توجه��ی در رونق
اقتصادی کشور خواهد داشت.
معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی در ادامه
با بیان اینکه ص��ادرات ،نقش مهمی در تأمین
منابع ارزی خارجی کش��ور دارد اضافه کرد :در
حال حاض��ر کاالهای صادرات��ی ما حدود یک
دالر به اندازه یک کیلوگرم به فروش میرس��د
در حال��ی که در زنجیره تولید تکمیل ش��ده با
کاالهایی مواجه میشویم که قیمت آنها بالغ بر
پنج دالر بر یک کیلوگرم دارند ،به همین دلیل
ضرورت دارد این زنجیره تولید تکمیل شود تا
شاهد تولید و صادرات کاالهایی با ارزش افزوده
باالتری باش��یم .ن��وروززاده اضافه کرد:تا کنون
سرمایهگذاریهای خوبی در این زمینه انجام و
مقدماتی نیز فراهم شده که نویدبخش توسعه
محصوالت با ارزش افزوده باالتر است.

مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان یزد:

بهرهبرداریازجادهیزد–بافقدراردیبهشت

آفت�اب اقتص�ادی -محبوب�ه مظف�ری:
مدیر س��اخت و توس��عه راههای اداره کل راه و
شهرسازی اس��تان یزد با اشاره به اهمیت ویژه
پروژه یزد  -بافق برای اس��تان گفت :این پروژه
از مصوبات س��فر مقام معظم رهبری به استان
یزد بوده و از سال  ۸۷آغاز شده است .وی ادامه
داد :قطعه اول این پ��روژه به طول ۲۴کیلومتر
در س��ال ۹۱به بهرهبرداری رسید و قطعه دوم
ب��ه طول  43کیلومتر که در پایان س��ال ۹۲به
بهرهبرداری رس��یده اس��ت .مظفری با اش��اره
به دلس��وزی مس��ئوالن برای به پایان رسیدن
این پ��روژه ادامه داد :قطعه س��وم نیز به طول
۴۳کیلومت��ر اس��ت ،که ۲۰کیلومتر آن س��ال
گذش��ته همزمان با ایاماهلل مب��ارک دهه فجر
به بهرهبرداری رس��ید و ۲۳کیلومتر باقی مانده
توس��ط دو پیمان��کار در دس��ت اجرا اس��ت و
درحالحاضر  ۶کیلومتر آن توسط یک پیمانکار

و با پیش��رفت حدود ۹۵درصدی و ۱۷کیلومتر
باقیمانده توس��ط پیمانکار دیگر و با پیشرفتی
حدود ۸۰درصدی در دس��ت احداث اس��ت که
زیرسازی و بخش اعظم روسازی آن انجام شده
و تنها قسمتی از روکش آسفالت و تابلو و عالیم
و حف��اظ جانبی آن باقی مانده اس��ت.این مقام
مسئول ابراز امیدواری کرد تا پایان سال بخشی
از 23کیلومتر باقیمانده مس��یر زیر بار ترافیک
برود و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده به طور
کامل به بهرهبرداری برس��د.وی ادامه داد :برای
تکمیل این پروژه بال��غ بر ۱۵میلیارد مطالبات
پیمان��کاران در ای��ن پروژه باقی مانده اس��ت و
برای اتمام آن نیز بالغ بر ۱۵میلیارد دیگر اعتبار
مازاد بر مطالبات مذکور نیاز داریم.وی در پایان
ابرازامیدواری کرد؛ با افتتاح این پروژه بخش��ی
زیادی از مش��کالت ترافیک و حوادث جادهای
این منطقه مرتفع شود.

کند ،اقتص��اد به همین وض��ع موجود همچنان
گرفتار خواهد بود .چرا که وضع موجود محصول
اقتصاد سیاس��ی ایران است .بنابراین به صراحت
ی کشور بر
معتقدم مش��کالت اجتماعی و سیاس 
اقتصاد تاثیرگذار است.وی ادامه داد :نباید دولت
ب��رای مدتها از ضرورت یکسانس��ازی نرخ ارز
حرف بزند که این موضوع کامال اش��تباه هست.
چرا که با شرایط ایران همخوانی ندارد.این استاد
اقتصاد خاطرنشان کرد :دولت باید نرخی را تعیین
کند که تولید تش��ویق شود و بعد هر چند مدت
یکبار این نرخ را از نظر کش��ش آن اصالح کند.
وی با تاکید بر اینکه یکسانسازی نرخ ارز را برای
ش��رایط فعلی اقتصادی ایران ضروری نمیبینم،
گفت :من این اقدام را حتی س��م مهلک میدانم.
چرا که اقتصاد کش��ور به ان��دازه کافی ارز ندارد.
بیکاری فراوان وجود دارد که برخی در این میان
ب��ه خرید و ف��روش کاذب ارز روی میآورند .اگر
وضع مالیشان بد باشد نان میخورند .اگر پولدار
باش��ند رانت میبرند.به اعتقاد سبحانی ،مشکل

اصلی در رونق تولید اس��ت ک��ه دولتیها مدام
درباره آن حرف میزنند ،اما در اجرا برای آن کاری
نمیکنند.وی ادامه داد :سیاس��تهای ریس��کی
بانکی مدام از ضرورت یکسانسازی نرخ ارز حرف
میزنند .در حالی که اجرای این نوع سیاست به
معنای گران شدن نرخ ارز است.صاحبان ارز هم
یکی دولت بوده و دیگری تجار .گران شدن ارز ،به
ضرر واردکننده ماشینآالت،کاالهای سرمایهای
و مواد اولیه است.سبحانی گفت :باید هزینههای
تولی��د را پایین آورد تا رکود به طور مس��تمر از
بین برود .برای این موضوع هزینههای اجتماعی
را نیز باید انتظار داشت .اگر بخواهیم هیچ هزینه
اجتماعی را ندهیم ،هزینههای اقتصادی بر س��ر
جامعه آوار خواهند شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:

 80درصد ظرفیت بنادر شمالی خالی است

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با تاکید
بر اینکه بنادر کش��ور فقط محلی برای تخلیه،
بارگیری و ترابری کاال نیستند ،گفت :ظرفیت
بنادر شمالی کشور حدود  ۳۰میلیون تن است
که در حال حاضر از ش��ش میلیون تن ظرفیت
آن( 20درصد) استفاده میشود و برای ارتقای
این سهم ،نیازمند استفاده از تسهیالت مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی هس��تیم.به گزارش ایسنا،
محمد راس��تاد ،معاون وزیر راه و شهرس��ازی
در مراس��م امض��ای تفاهمنامه میان س��ازمان
بن��ادر و دریان��وردی و س��ازمان منطق��ه آزاد
انزل��ی ک��ه در دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق
آزاد برگزار ش��د ،اظهار کرد :با این رویه شاهد
همافزای��ی و مش��ارکت س��ازمانهای مربوطه
خواهیم بود که موجب تحول در بنادر کش��ور
به ویژه بنادر شمالی میش��ود.وی ادامه داد :با
هدایت دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و وزیر
راه و شهرسازی توانس��تیم طی چند ماه اخیر
مذاکراتی را در راستای همافزایی سازمان بنادر
و منطقه آزاد انزلی داش��ته باش��یم تا استفاده

از ظرفیته��ای موج��ود در دس��تور کار قرار
گیرد.مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با
بیان اینکه س��رمایههای کش��ور باید به مرحله
بهرهبرداری برسند ،خاطر نشان کرد :به واسطه
ظرفیتها و تسهیالت موجود در مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی ،بنادر کشور میتوانند به خوبی از
این پتانسیل استفاده کنند و در مسیر پیشرفت
گام بردارند .بنده مدیر منطقه بندری بودم و به
خوب��ی میدانم تا چه حد میتوان برای ارتقای
خدمات در بنادر تجاری کشور گام برداشت و از
ظرفیت بالقوه مناطق آزاد هم به واسطه شرایط
خاصی که دارند شاهد رونق بنادر تجاری کشور
خواهند بود.معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه
با تاکید بر اینکه بنادر کش��ور تنها محلی برای
تخلیه ،بارگیری و ترابری کاال نیس��تند ،گفت:
فعالیته��ای تولیدی هم��راه با ایج��اد ارزش
افزوده باید در دس��تور کار بن��ادر قرار گیرد تا
ش��اهد افزایش حجم تخلی��ه و بارگیری ،رونق
نوارهای ساحلی کشور و نیز تضمین در بخش
بازاریابی باشیم.

گزارشها نشان میدهد

ی  ۱۲هزار میلیارد ریال سهم دولتی
واگذار 

از ابت��دای امس��ال تاکن��ون  ۱۲ه��زار و ۹۸۵
میلی��ارد ری��ال س��هم و اموال دولتی توس��ط
س��ازمان خصوصیسازی واگذار شده که از این
می��ان  ۱۰۰۸میلیارد ری��ال از طریق بورس و
 ۱۱ه��زار و  ۹۷۷میلیارد ریال از طریق مزایده
انجام شده اس��ت.به گزارش ایبنا ،همچنین از
واگذاریهای ص��ورت گرفته در این مدت۱۲ ،
ه��زار و  ۸۵۰میلیارد ری��ال ب ه صورت بلوکی و
 ۱۳۱میلی��ارد ریال به صورت ترجیحی صورت
گرفته اس��ت .افزون بر این ،از  ۱۲هزار و ۹۸۵
میلیارد ری��ال واگذاری صورت گرفته از ابتدای
امس��ال ۳ ،هزار و  ۹۸۸میلیارد ریال متعلق به
گروه ی��ک واگذاریها و  ۸هزار و  ۹۹۷میلیارد
ریال متعلق به گروه  ۲واگذاریها بوده اس��ت.
براساس فهرست منتشر شده بنگاههای دولتی
قابل واگذاری ،قرار اس��ت در س��الجاری ۳۳۷
بنگاه واگذاری شود که از این میان تعداد ۲۳۰

بنگاه در گروه یک و  ۱۰۷بنگاه در گروه  ۲قرار
دارند .همچنین طبق قانون س��ال  ۹۳آخرین
مهلت قانونی برای واگذاری شرکتهای دولتی
تعیین شده بود که این مهلت در سالهای،۹۴
 ۹۵و  ۹۶تمدید ش��ده اس��ت.گفتنی اس��ت،
بهاس��تناد م��اده دو فص��ل دوم سیاس��تهای
اجرایی اصل ۴۴قانون اساسی دولت مکلف است
تا ۱۰۰درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را
ب��ه بخش خصوصی واگ��ذار کند .همچنین در
تبصرههای ماده ۳فصل ۲این قانون در خصوص
ش��رکتهای «گروه »۲آمده ک��ه دولت مجاز
اس��ت ب ه منظور حفظ س��هم بخش دولتی در
فعالیتهای گروه ۲ماده ،۲همچنان ۲۰درصد از
سهام شرکتهای حاضر در گروه ۲را در اختیار
داش��ته باشد و مکلف است ۸۰درصد باقیمانده
را ب��ه بخشهای خصوص��ی ،تعاونی و عمومی
غیردولتی واگذار کند.

