
اقتصادی 6

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران:

با کمبود یک کاال در داخل، صادراتش را 
ممنوع نکنید!

گروه اقتصادی -رئیس کمیســیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می گوید 
باید روال ممنوعیت صادرات کاالها به بهانه تنظیم بازار متوقف شود.

هر چند کشــور در طول سال های گذشــته تالش کرده با اولویت دادن به 
صادرات غیرنفتی، راهی برای دور زدن تحریم های نفتی آمریکا پیدا کند و در این 
مسیر بخشی از ارز موردنیاز کشور را تامین کند اما در عین حال مشکالتی که در 
مسیر صادرات وجود داشته، ظرفیت بخشی از فعالیت ها در این حوزه را از بین 
برده است. یکی از مسائلی که صادرکنندگان در سال های گذشته با آن رو به رو 
بودند، دستورالعمل های پی در پی و بعضا متناقض در حوزه صادرات بوده است. 
دولت در دوره هایی مجبور شــده با توجه به کاهش ظرفیت تولید یا مشکالت 
توزیع برخی کاالهای داخلی، صادرات کاالها را چند ماه ممنوع کند و همین امر 

برای صادرکنندگان مشکل آفرین شده است.
مهدی علیپور – عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در این باره می گوید: یکی از 
اصلی ترین پیش نیازهای فعاالن اقتصادی توانایی آنها در پیش بینی شرایط و امکان 
برنامه ریزی برای آینده خود و سرمایه گذاری های اقتصادی شان است. اینکه ما هر 
روز یک بخش نامه یا دستورالعمل متفاوت ارائه کنیم نه تنها به نفع اقتصاد ایران 
نیست که در بلندمدت برای حفظ بازارهای صادراتی به ما آسیبی جدی می زند.

او توضیــح داد: یــک صادرکننده ایرانی برای به دســت آوردن یک بازار 
صادراتی با مشکالتی جدی مواجه است و از این رو وقتی یک شرکت خارجی 
می پذیرد که با وجود تحریم و مشکالت بانکی با ما کار کند، باید حداکثر ظرفیت 
ممکن در این حوزه را فعال کنیم. پس از به دســت آوردن بازار، موضوع بعدی 
ســرمایه گذاری و تولید محصول و صادرات آن است که بخش نامه های متعدد 

داخلی در این زمینه مشکل آفرین شده اند.
علیپــور ادامــه داد: برای مثال یک صادرکننده ایرانی پــس از عقد قرارداد 
صادرات، به سراغ تولید محصول می رود و وقتی کاال آماده ارسال است، ناگهان 
اعالم می شود که صادرات آن برای چند ماه ممنوع شده است. در چنین شرایطی 
از یک ســو صادرکننده با زیان جدی روبه رو می شــود و کاالیی دارد که روی 
دستش مانده و از سوی دیگر مشتری خارجی برای تامین نیاز خود به سراغ دیگر 

فروشنده ها می رود که در نهایت به بازار صادراتی ایران ضربه می زند.
جمشید نفر – رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران – نیز در این 
زمینه گفته: تا زمانی که فرهنگ و رویکرد صادرات گرا در ایران شــکل نگیرد، 

تحولی رخ نخواهد داد.
نفر از برنامه ریزی های کوتاه مدت و نبود نگاه کالن در حوزه صادرات انتقاد 
کرد و افزود: وقتی برای صادرات کشور نگاه کالن نداریم و برنامه ریزی های خود 
را در این بخش روزانه تغییر می دهیم، نباید انتظار توسعه صادرات داشته باشیم.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تغییر سیاست های صادراتی با توجیه 
تنظیم بازار داخلی را یک چالش جدی برشمرد و خواستار توقف این نوع نگاه ها 

شد.
به باور او تنظیم بازار داخل باید هوشمندانه صورت گیرد. در ابتدای هر سال 
باید میزان تولید هر محصول، حجم مصرف داخل و میزان صادرات آن تخمین 

زده شود و بر اساس همین برنامه ریزی جلو رفت.

اقتصادی-»محمدعلی  گــروه 
دهقان دهنوی« در بیســت و چهارمین 
نشســت هیات نمایندگان اتاق تهران 
اظهار داشــت: در چند وقت گذشته به 
صــورت مکرر صحبت از واژه حباب 
در شــاخص بورس شده است و افراد 
زیــادی از واژه تخلیه حباب یاد کرده 

بودند.
وی اظهــار داشــت: از زمانی که 
شــاخص بورس بــر روی کانال ۲۳۰ 
هزار واحد قرار داشت برخی هشدار از 
ورود  شاخص بورس به مرحله حباب 
داده بودند، در حالی که اکنون شاخص 
بورس در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
واحد قرار دارد و تا چهار برابر آن زمان 
رشد کرده است، در ابتدا باید مشخص 
شود که مفهوم حباب چیست و به چه 

چیزی حباب گفته می شود.
دهقــان دهنوی با بیان اینکه یکی 
دیگر از اســتدالل های نادرستی که در 
کنار حباب عنوان شده بود مقایسه رشد 
بورس با رشــد واقعی اقتصاد اســت، 
گفت: اگر در یک سالی رشد اقتصادی 
ســه درصد بود تولیدکنندگان حاضر 
بودند فقط ســه درصد افزایش قیمت 
داشــته باشند یا اگر رشد اقتصادی سه 
درصد منفی بــود قیمت محصوالت 
خود را تا سه درصد کاهش می دادند؟

رییس ســازمان بورس و اوراق 

بهادار گفت: زمانی که در مورد بورس 
و قیمت دارایی ها صحبت می شود در 
مورد متغیر اســمی صحبت می شود، 
مقایسه یک متغیر اسمی با متغیر واقعی 
بسیار مقایسه نادرستی است و قیمت 
دارایی ها تحت تاثیر عوامل زیادی قرار 
دارد. وی ادامه داد: واقعیت اقتصاد این 
است که قیمت دارایی ها نسبت به تورم 
انتظاری و انتظاراتی که فعاالن اقتصادی 
از آینده اقتصاد دارند شکل می گیرد، این 
یک حقیقت تلخ اســت که در ماه های 
ابتدایی سال گذشته  انتظاراتی مبنی بر 
رسیدن قیمت دالر به عددهای باالیی 
در اقتصاد شــکل گرفته بود، زمانی که 
این انتظار وجود دارد نمی توان از واژه 

حباب استفاده کرد.
دهقــان دهنوی تاکیــد کرد: این 
اقدامی عقالنی اســت که وقتی فردی 
پیش بینی کند قرار است قیمت دالر با 
افزایش همراه شود و ارزش پول ملی با 
کاهش همراه شود سرمایه های خود را 
برای حفظ ارزش دارایی خود، سرمایه 
های نقد خود را به دارایی فیزیکی مانند 

ارز، مسکن و سهام کند.
وی گفت: همــه بازارها در چند 
وقت گذشته با نوســان قیمتی همراه 
بودنــد، افرادی بودند که ســکه را در 
قیمت ۱۶ میلیون خریداری کردند اما 
اکنون قیمت آن به ۱۰ میلیون رســیده 

اســت که این آمار نشان دهنده کاهش 
قیمت سکه اســت؛ بنابراین شاخص 
بورس هم همســو با دیگــر بازارها 
حرکت کرده و حدود ۴۰ درصد کاهش 

داشته است.
دهقــان دهنــوی افــزود: اینکه 
بخواهیم واکنش فعــاالن اقتصادی را 
نسبت به انتظاراتی که  از اقتصاد دارند 
به حباب تفسیر کنیم کامال اشتباه است.

رییس ســازمان بــورس گفت: 
جایگاهی که امروز بازار ســرمایه در 
کشــور پیدا کرده، جایگاهی ویژه در 
اقتصاد اســت، زمانی که رقابت های 
انتخاباتی را با ۴ ســال گذشته و دیگر 
ســال ها مقایسه کنیم در آن زمان هیچ 
اسمی از بازار سرمایه وجود نداشت اما 
اکنون جایگاه پیدا کرده است و مطالبه 
مردم شده است. وی ادامه داد: حضور 
مردم در بازار ســرمایه ابزار جدیدی را 
در اختیــار ما قرار داده اســت و از این 
ابزار جدید باید استفاده کرد تا نقص و 
اشکاالتی که در اقتصاد صنایع بورسی 

وجود دارد برطرف شود.
ورود بخش زیادی از مردم 
به بــورس در تیر و مــرداد ماه 

سال۹۹
وی بــه نرخ بهره اشــاره کرد و 
گفــت: در هر جای دنیا زمانی که نرخ 
بهره کاهش پیدا می کند تمایل به سمت 

بازار دارایی ها با افزایش همراه می شود 
و پول از سمت سپرده ها به سمت بازار 

دارایی ها سوق پیدا می کند.
دهقان دهنوی با بیان اینکه مردم 
از بورس استقبال کردند و سرمایه های 
خــود را وارد این بازار کرده اند، افزود: 
بازار ســرمایه از محــل حضور مردم 
توســعه فعالیت پیدا کرده است که در 
کنــار آن نقش و جایــگاه این بازار در 
اقتصاد کشــور با افزایش همراه شده 
است اما تعداد قابل توجهی از مردم که 
در قیمت های اوج و در ماه تیر و مرداد 
وارد بورس شدند به دلیل قرار گرفتن 
شاخص بورس در مسیر نزولی دچار 

ضرر و زیان سنگینی شدند.
رییس ســازمان بورس و اورای 
بهادار اظهار داشت: این موضوع برای 
ما نارحــت کننده اســت و به عنوان 
دغدغه محســوب می شــود، در این 
مورد فکر خواهیم کرد که چگونه می 
توان در آینده از بروز چنین مشکالتی 

جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه ماهیت و جبران 
بورس در خود بورس اســت، گفت: 
اکنون شــاخص بــورس در محدوده 
کانال یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد قرار 
دارد شاخص بورس بارها در سنوات 
گذشته هم ریزش داشته است، درست 
اســت که با این شدت ریزش نداشته 
امــا تا ۲۰ درصد کاهــش پیدا کرده اما 
حدود ۶ ماه بعــد از کانالی که ریزش 
داشت عبور کرد و از آن فراتر هم رفته 
است.باید فرهنگ سازی کنیم و به مردم 
آموزش دهیم تا ترغیب و ترویج کنیم 
کسانی که از دانش کافی برای سرمایه 
گذاری در بورس برخوردار نیســتند 
روش ســرمایه گذاری غیرمســتقیم 
مانند صندوق های ســرمایه گذاری و 

سبدگردان ها را انتخاب کنند.
نهادهای مالی باید در بازار 

سرمایه توسعه پیدا کنند
دهقان دهنوی به توسعه نهادهای 
مالی در بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: 
زمانی کــه به عنوان رییس ســازمان 
بورس انتخاب شدم درخواست مجوز 
۲۵۰ شرکت ســبدگردان ارائه شد که 

مــدارک آنها کامل بــود، در این مدت 
حدود ۱۲ مجوز ارائه کرده ایم تا از این 
طریق توسعه بازار سرمایه و زیرساخت 
ها شکل بگیرد.رییس سازمان بورس 
و اورای بهادار گفت: حدود ۱۵ ســال 
بود که مجوز کارگزاری صادر نشــده 
بود، یکی از بحث هایی که در کشــور 
درباره انحصار مجوزها وجود داشت 
درباره مجوز کارگــزاری ها بود، این 
دستورالعمل بازنگری و فراخوان داده 

شد تا در این زمینه مجوز ارائه شود.
وی ادامه داد: اعتقاد من در بحث 
انحصارزدایی، افزایش فعالیت در بازار 
ســرمایه و توســعه این بازار از طریق 
توســعه نهادهای مالی اســت که این 
موضوع را با قدرت دنبال خواهیم کرد.

دهقان دهنــوی افزود: بنده کمتر 
از پنج ماه اســت که در سازمان بورس 
حضور پیدا کردم و در این مدت تالش 
شــد تا ســنگ هایی را از مسیر بازار 
برداریم که ســال های زیادی کسی به 
ســمت آن نرفته بود. رییس ســازمان 
بورس اظهار داشت: پرسنل کارگزاری 
اجازه  داشــتند که فقط تا ســقف ۲۵ 
میلیــون تومان اقدام به خرید و فروش 
سهام کنند، نتیجه آن این بود که  بعضی 
از پرسنل با کد اشخاص دیگر در بازار 
معاملــه می کردند، ایــن محدودیت 
برداشــته شد اما بر روی معامالت آنها 

نظارت خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه چند سال بود که 
فشارهای زیادی برای انتشار صورت 
های مالی سازمان بورس وجود داشت 
به راحتی این اقدام انجام و صورت های 
مالی منتشر شد، گفت: در این پنج ماه هر 
آنچــه را که در توان بود انجام دادیم اما 
تا نقطه مطلوب راه زیادی وجود دارد.

دهقان دهنــوی به راه اندازی میز 
صنعت اشاره کرد و افزود: اعتقاد بنده 

در بازار سرمایه این است که توسعه و 
ماهیت وجودی بازار سرمایه وابسته به 
بازار اولیه است، بازار ثانویه یعنی محلی 
برای انتقال دارایی ها و سیگنالی برای 
بازار اولیه. معاون وزیر اقتصاد و دارایی 
به بازنگری بحث عرضه اولیه ها اشاره 
کرد و گفت: عرضه اولیه باید به صورت 
صرف ســهام باشد که پول به صورت 
مســتقیم وارد شرکت ها شود نه اینکه 
ســهامدار عمده از طریق فروش سهام 

پول خود را از بازار خارج کند.
به گفته وی، دستورالعمل شرکت 
های سهامی عام مبتنی بر پروژه را نهایی 
کرده ایم و در هفته جاری یا هفته آینده 

آن را ابالغ خواهیم کرد.
مخالف وجود دامنه نوسان 

هستم
وی بــا بیان اینکه برخی صحبت 
ها در زمینه دخالت سازمان بورس در 
بازار وجود دارد و اعالم شده است که 
با تغییر رییس سازمان تغییراتی در این 
بازار ایجاد می شود، گفت: شورای عالی 
بورس اعالم کرده ام بنده بیشــتر از هر 
فرد دیگری با محدودیت دامنه نوسان 
مخالف هســتم اما گاهــی برای دوره 
زمانی کوتاه مدت احتیاج به سیاســت 

های مقطعی داریم.
دهقان دهنوی افزود: این موضوع 
باید بررسی شود که فلسفه مخالفت با 
وجود دامنه نوســان چیست؟ کارایی 
بورس حکم می کند اگر خبر مثبتی در 
مورد شرکت یا صنعتی وجود دارد اثر 
خود را بر روی ســهم بگذارد و دیگر 
صف ایجاد نشــود زیرا این صف ادامه 
پیدا می کند. رییس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار افزود: مقطعی که تصمیم 
به تغییر دامنه نوسان گرفتیم مقطعی بود 
که نااطمینانی در اقتصاد کشور وجود 
داشــت و معلوم نبود که قرار است که 
خبر مثبت یا بد در بازار منتشــر شود، 
همچنین مشخص نشده بود که شکل 
گیری رروابط ایــران در حوزه احیای 
برجــام با قــدرت هــای خارجی به 
چه شــکلی خواهد بود؛ بنابراین این 
نااطمینانــی در حال ایجــاد صدمه به 

بازار بود.
وی ادامــه داد: با توجه به وجود 
چنین مســاله ای برای دوره ای کوتاه 
مدت بخش منفی بازار را کاهش دادیم 

تا وضعیت نهایی بازار مشخص شود.
دامنه نوســان نباید کامل 

برداشته شود
دهقــان دهنــوی گفــت: برای 

بلندمدت تصمیــم داریم که مکانیزم 
دامنه نوسان به شکلی تعریف شود که 
عامل ایجاد صف نشــود، دامنه نوسان 
نباید کامل برداشته شود، اکنون در حال 
مطالعه این موضوع هســتیم و بعد از 
تکمیل مطالعات یک طرح اساســی را 
برای دامنه نوسان پیدا خواهیم کرد که 
برای همیشه خیال بازار و سهامداران از 

معامالت بورس آسوده باشد.
رییس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: مجریان نســبت به تامین 
مالی پروژه ای آشنایی ندارند و نهادهای 
مالی از تجربه و دانش کافی برخوردار 
نیســتند، مقررات ما در سازمان بورس 

کافی نبوده است اما این مسیر باید طی 
شود.

سازمان بورس امانت دار و 
امین سهامدار خرد است

وی به قیمت گذاری دســتوری 
اشــاره کرد و گفت: قیمــت گذاری 
دستوری ایجاد شده است زیرا بسیاری 
از مدیــران صنایع نســبت بــه منافع 
سهامدار خرد حساسیت کافی ندارند، 
این موضوع کــه در پایان فعالیت چه 
میزان سود برای سهامدار باقی می ماند 

جزو اولیت بخشی از مراکز نیست.
دهقان دهنوی گفت: این موضوع 
برای بازار سرمایه جزو اولویت ها قرار 
دارد، نه تنها اولویت است بلکه با وجود 
اینکه سازمان بورس امانت دار و امین 
سهامدار خرد است از طریق میز صنعت 
در حــال انتقال پیام خود به قانون گذار 
و سیاست گذار هستیم. رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: 
چند روز گذشته میز صنعت نیروگاهی 
را برگزار کردیم، در این جلســه بحث 
های زیادی انجام و اعالم شــد که اگر 
اکنون نیــروگاه های موجود بخواهند 
سیکل ترکیبی خود را کامل کنند حدود 
هفــت هزار و ۵۰۰ مگاوات برق، قابل 
تولید اســت. وی با اشاره به اینکه اگر 
ســرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی 
توجیه پذیر شود سهامدار و اقتصاد از 
آن نفع خواهند بود، گفت: میز صنعت 
به دنبال طی کردن این راهکارها است تا 
اثر مثبتی را بر بازار سرمایه داشته باشد.

صندوق تثبیت و توســعه 
بازار ســرمایه قرار نیســت که 

معجزه کنند
دهقــان دهنــوی با بیــان اینکه 
صندوق تثبیت بازار سرمایه برای یک 
بازار در حال رشــد است، افزود:  یک 
بازار توسعه یافته به اندازه کافی نهادهای 

مالــی و مکانیزم تثبیت کننــده دارد و 
نیازی نــدارد که مجموعه حاکمیتی و 
تنظیم گری دســت به این کار بزند اما 
امروز بازار سرمایه در حال رشد است. 
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: زمانی که نهاد مالی وجود ندارد 
که بتواند تامین مالی پروژه ای را انجام 
دهد بازار سرمایه نیاز به  مکانیزم تثبیت 
کننده دارد، صندوق تثبیت و توســعه 
بازار ســرمایه قرار نیســت که معجزه 
کننــد و قیمت ها را مصنوعی افزایش 

یا کاهش دهند.
وی با اشاره به اینکه مکانیزم این 
صندوق ها تعریف شــده و منابع آنها 

محدود است، گفت: این صندوق ها در 
موارد نیاز وارد این بازار می شــوند و 
کمک به تعادل بخشی معامالت،  تامین 
نقدشــوندگی بازار را تامین و هموارد 

کردن نوسانات می کنند.
ورود پنــج اســتارتاپ به 

بورس
دهقان دهنوی به ورود استارتاپ 
ها در بورس اشاره کرد و افزود: هدف 
ما این بوده اســت که پنج استارتاپ را 
وارد بــورس کنیم اما این اقدام با موانع 
زیادی همراه است که از بیرون تحمیل 
شده اســت که اگر این موانع برطرف 
نشود آســیب هایی را به استارتاپ ها 

وارد می کند.
رییس ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار با تاکید بر اینکه باید مکانیزمی 
طراحی شــود تا نوآوری به همه بازار 
سرمایه منتشر شود، گفت: اکنون اقدام 
جدیدی به نام طرح تحول بازار سرمایه 
آغــاز کرده ایم  که شــامل محورهای 
مختلف مانند تسهیل فرآیندها، توسعه 
نهادهای مالی، تقویت بازار اولیه، ایجاد 
نهادهای مالی، افزایش  شفافیت در بازار 
ســرمایه و تقویت جریان اطالعات از 
سمت شرکت ها به سهامداران می شود 
و این موضوع به عنوان نقشــه راه به ما 

کمک خواهد کرد.
عادالنه تــر شــدن قیمــت 

خودرو با عرضه در بورس کاال
وی در مــورد عرضه خودرو در 
بورس کاال گفت: در این حوزه اصوال 
بایــد کاالی همگن در بــورس های 
کاالیی عرضه شوند که خودرو با توجه 
به تنوع تولید، کاالیی همگن نیست اما 
می توان با این دید موضوع را بررســی 
کرد که اگــر عرضه خودرو در بورس 
کاال منجر به عادالنه تر شدن قیمت ها 
و حمایت از تولید شود، می توان آن را 

اجرایی کرد.
دهقــان دهنــوی در خصوص 
شرایط فعلی بازار خودرو گفت: ایجاد 
یک التــاری برای تصاحب خودرو و 
اینکه مردم از طریق قرعه کشی صاحب 
خودرو شــوند، رویــدادی منطقی و 
اقتصادی نیســت و ایــن رویه باید به 
طور حتم برطرف شود. رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: اگر ورود 
خــوردو به بــورس کاال با هدف رفع 
مشکالت فعلی، خروج از نظام قیمت 
گذاری و شفاف سازی مبادالت باشد از 
عرضه آن استقبال خواهیم کرد تا قیمت 

گذاری ها شفاف شود.
وی اظهار داشت: سازمان بورس 
با قیمت گذاری های دستوری که نمونه 
بارز آن در صنعت خودرو انجام شــده 
مخالف اســت و بخشــی از تالش ما 
رایزنی هایی است که شاهد بهبود روند 

بازار و قیمت گذاری ها باشیم.

رییس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار گفت: اگــر ورود خوردو به بــورس کاال با 
هــدف رفع مشــکالت فعلی، خــروج از نظام قیمت گذاری و شــفاف ســازی مبادالت 
باشــد از عرضــه آن اســتقبال خواهیــم کــرد تــا قیمت گذاری ها شــفاف شــود.
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه قرار 
نیست معجزه کنند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زمانی که نهاد مالی وجود ندارد که بتواند تامین مالی پروژه ای را انجام دهد بازار سرمایه نیاز به 
مکانیزم تثبیت کننده دارد، با این حال صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه قرار نیست که معجزه کنند و قیمت ها را مصنوعی افزایش یا کاهش دهد.

گروه اقتصــادی - مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان از 
پایــان عملیات اصالح خط انتقال آب 
بندرخمیر و از سر گیری آب رسانی به 

مخازن این شهرستان خبر داد.
امین قصمی، در جمع خبرنگاران، 
ضمن قدردانی از صبوری و همراهی 
مردم بندرخمیر و روستاهای مسیر به 
دلیل مشــکالت پیش آمده در تأمین 
آب موردنیازشان افزود: اصالح و تغییر 
مسیر خط انتقال آب از آب شیرین کن 
به بندرخمیر و روســتاهای مسیر در 
بستر رودخانه کل یکی از سخت ترین 
و پرهزینه تریــن عملیات های اصالح 

بود کــه به دلیل باتالقــی بودن محل 
شکســتگی، عملیات ترمیم را بیش از 

زمان پیش بینی شده طوالنی کرد.
وی بــا قدردانــی از تــالش و 
همکاری همه عواملی که طی روزهای 
اخیر پــای کار آمدند، افزود: با همت و 
تالش مسئوالن و همراهی و صبوری 
بی نظیر مردم شهرستان خمیر توانستیم 
ایــن عملیــات را به پایان برســانیم. 
همراهی مردم شهرستان خمیر انگیزه 
مضاعفی به تیم اتفاقات آب و فاضالب 
داد که بدون شک این صبوری به عنوان 
یــک همراهی ماندگار در تقویم آب و 

فاضالب هرمزگان ثبت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان با اشاره به اینکه شرکت آب و 
فاضالب تمام توان خود را به کار گرفت 
تا بخشی از این مشکالت کاهش یابد، 
افزود: از زمان شکســتگی خط انتقال، 
آب رســانی سیار نیز در دستور کار آبفا 
قرار گرفت که در این راستا شش تانکر 

عملیات آب رسانی را انجام دادند.
قصمی تصریح کرد: طی روزهای 

آینده آب رسانی سیار در کنار آب رسانی 
از طریق شبکه توزیع تا زمان پایداری 
و عادی شــدن شــرایط ادامه خواهد 
یافت. عملیــات اصالح خط انتقال به 
پایان رســید که آبگیری مخازن ذخیره 
شهرســتان نیز بالفاصله آغاز شد.وی 
ادامه داد: با ورود آب به مخازن، عملیات 
شستشــوی مخزن ها نیز انجام شد که 
پــس از کنترل کیفیت و پایش آن، آب 

وارد شبکه توزیع خواهد شد که مردم 
از امروز می توانند آب موردنیاز خود را 
از طریق شبکه آب رسانی دریافت کنند.
خــط انتقــال آب خمیــر از 
آب شیرین کن از هفته گذشته در بستر 
باتالقی رودخانه ُکل دچار شکستگی 
شــد که دو ســناریوی اصالح محل 
شکستگی و تغییر مسیر خط انتقال در 
دســتور کار قرار گرفت که در نهایت 

ســناریوی دوم یعنی تغییر مسیر خط 
انتقال اجرایی شــد که پس از چند روز 
تالش شبانه روزی این عملیات دوشنبه 

شب به پایان رسید.

گروه اقتصــادی - رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
بندرعبــاس گفــت: تغییر شــرایط 
اقتصــادی هرمــزگان در گرو تقویت 
بخش خصوصــی و واگذاری امور به 
این بخش اســت.محمدرضا صفا در 
دیدار با مرادی نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: 
خوشبختانه رشــد شاخص های اتاق 
بازرگانی بندرعبــاس در بخش های 
مختلف قابــل لمس اســت و امروز 
بسیاری از مشکالت بخش خصوصی 

توســط اتــاق بازرگانی ریشــه یابی، 
کارشناسی و حل می شود.وی بیان کرد: 
عملکرد اتــاق بازرگانی بندرعباس در 
بخش هایی همانند برگزاری نشســت 
های شــورای گفتگــو دولت و بخش 
خصوصی، بخش خدمات بازرگانی، 
بخش آموزش و بخش روابط عمومی 
و عرصه اطالع رسانی و همچنین بخش 
تشکل ها و کمیسیون های تخصصی به 
خوبی قابل لمس اســت و به هیچ وجه 
قابل قیاس با گذشته نیست.صفا ادامه 
داد: اعتمــاد دوباره فعاالن اقتصادی به 

اتاق بازرگانی بندرعباس با تالش های 
شبانه روزی و پیگیری های بدون وقفه 
به دســت آمده است و امید می رود در 
آینــده این اتاق بتوانــد در تصمیمات 
 کالن اقتصــادی کشــور نیــز نقش 
داشــته باشــد.رییس اتاق بازرگانی 
بندرعباس بیان کــرد: اینک ما در تمام 

کارگــروه ها و نشســت هــای مهم 
اقتصادی استان دارای جایگا و کرسی 
ثابت و حق رای هســتیم و توانسته ایم 
با شــرکت در نشســت های مختلف 
سبب ساز تصمیمات و مصوبات بسیار 
خوبی در مباحث اقتصادی برای استان 
باشیم.صفا در پایان از حمایت های بی 

دریغ مرادی نماینــده مردم هرمزگان 
در مجلس شــورای اسالمی از پارلمان 
بخــش خصوصی تقدیــر و بیان کرد: 
بخــش دولتی می تواند با اســتفاده از 
ظرفیت های قانونــی خود به بهترین 
نحو با بخش خصوصی همراهی کند و 
اجازه ندهد قوانین غیرکارشناسی مخل 

فعالیت تجار و از دست رفتن سرمایه ها 
و فرصت های شغلی این بخش شود.  

گروه اقتصادی - وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشــاره به روزهای 
پایانــی خدمــت دولــت دوازدهم، 
خواســتار تدوین گزارشــی کامل از 
مجمــوع اقدامات ســتاد تنظیم بازار 
برای ارائه به دولت ســیزدهم و کمک 
در سیاســت گذاری های آتــی در این 

حوزه شد.
علیرضا رزم حســینی در جلسه 
ســتاد تنظیم بازار با اشاره به روزهای 
پایانی خدمتگــذاری دولت دوازدهم، 
تدوین و تهیــه یک گزارش توصیفی 
از اقدامات و تصمیمات این ســتاد را 
جهــت ارائه به سیاســتمداران دولت 
آینده به منظور کمک  به دولت سیزدهم 
در بخش تنظیم بازار، موثر دانســت و 
گفــت: الزم اســت در این خصوص 

یک گــزارش متقن و کامل درباره آثار 
و نتایج مستقیم غیرمستقیم تصمیمات 
و اقدامات انجام شده با توجه به شرایط 
حاکم در آن مقطع زمانی، تدوین شود 
تا دولت آینده بتواند با اِشراف بیشتر بر 
موضوعات در این حوزه، تصمیم گیری 

کند و از نقطه صفر شروع نکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به نزدیک شدن به روز انتخابات، 
ضمن دعوت از مردم برای حضور در 
پای صندوق های رای و شــرکت در 
انتخابات و ابراز امیدواری از برگزاری 
یک انتخابات پرشــور و با مشارکت 
حداکثــری مردم، بر اســتمرار دولت 
در راســتای کنترل بازار و قیمت ها و 
تامین کافی کاالهای مورد نیاز کشــور 
تاکید کرد و افزود: در این راســتا همه 

دســتگاه ها و بخش هــا چه در بخش 
خصوصی و چه دولتی باید همکاری 

الزم را داشته باشند.
رزم  حسینی شرایط تامین کاال و 
ذخایر کشــوردر این حوزه را مناسب 
توصیــف کــرد وافــزود: علی رغم 
مشکالت و محدودیت های شدیدی 
که در ایــن مدت بر کشــور تحمیل 
شد اما توانســتیم با همکاری وهمت 
بخش خصوصی و اتخاذ سیاست های 
مناســب در دولت، با واردات کاالهای 
اساسی و مواد اولیه، شرایط قابل قبولی 

را در بخش تولید و صادرات ایجاد کنیم 
و در حال حاضر ذخایر کاالیی کشور 

در وضعیت مناسبی است.
وزیر صمت در ادامه صحبت های 
خود بر تکمیل انســجام بخشــی در 
حوزه محصوالت کشــاورزی تاکید 
کــرد و با بیان اینکــه تمام بخش های 
تامین، نظارت، توزیع و قیمت گذاری 
و حتی تجــارت خارجی محصوالت 
کشــاورزی بایــد بــه وزارت جهاد 
کشــاورزی منتقــل شــود و وزارت 
صمت و ســازمان حمایت از مصرف 

کننده در این حــوزه همکاری الزم را 
با این وزارتخانه داشــته باشد، تصریح 
کرد: انســجام نسبی که در این حوزه با 
انتقال مسئولیت های بخش کشاورزی 
به وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاد، 
موجب ایجاد یک آرامش نسبی در بازار 
شــد و این موضوع مورد تایید وزارت 
جهاد کشاورزی و همچنین کمیسیون 
کشاورزی در مجلس شورای اسالمی 

است.
رزم حسینی در پایان صحبت های 
خود به افزایــش ۶۵ درصدی قیمت 

جهانــی مــواد غذایی اشــاره کرد و 
افــزود: در کنار افزایش قیمت جهانی 
مــواد غذایی، موضوع خشکســالی 
نیــزدر بحث تامین و واردات کاال باید 
مــورد توجه قرار گیرد و وزارت جهاد 
کشــاورزی در این خصوص اقدامات 

الزم را انجام دهد.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان خبر داد:

پایان عملیات اصالح خط انتقال آب بندرخمیر و آبگیری 
مخازن

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس:

تغییر شرایط اقتصادی هرمزگان در گرو تقویت بخش 
خصوصی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:

تدوین گزارش توصیفی اقدامات تنظیم بازار برای کمک به 
سیاستگذاری های آتی در کشور
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