
اقتصادی 6

شرط واکسنی برای سفرهای داخلی و خارجی

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:

مراکز تجاری ایران در اوگاندا و امارات 
تاسیس می شود

گروه اقتصادی -طی هفته های گذشته با توجه به حجم باالی واردات واکسن 
و واکسیناســیون در کشور، قرار بود شرط واکسینه شدن مردم برای ارائه خدمات 
و مجوز انجام برخی از فعالیت ها مورد توجه قرار بگیرد و یکی از آن ها سفرهای 
داخلی و خارجی است. در ماه های گذشته در کشورهای مختلف مجوز حضور 
مردم در مکان هایی مانند ورزشــگاه ها، سینماها و... و انجام فعالیت های مختلف 
مانند ســفرهای داخلی و خارجی به افرادی داده می شــود که هر دو دز واکسن را 
دریافت کرده باشند. در ایران نیز طی هفته های گذشته حجم بسیار زیادی واکسن از 
مبادی مختلف به کشور وارد شده و واکسسیناسیون به سرعت در حال انجام است.

از سوی دیگر در هفته های اخیر مباحثی در این زمینه و شرطی شدن همین 
فعالیت ها برای برای واکسینه شده ها و کسانی که واکسن کرونا دریافت نکرده اند 
مطرح شده است. رضا نفیسی -رییس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل، 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی - در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: اجرای سیســتم هوشمند کرونا مدتی است مورد بحث و بررسی قرار 
گرفته و بر اساس آن مقرر شده، اطالعات افرادی که هر دو دز واکسن را دریافت 
کرده اند، وارد این سیستم شود و محدودیت های کرونایی مانند ممنوعیت های سفر 
برای آن ها لغو شده و کاهش یابد. وی افزود: به گونه ای که اگر این افراد واکسینه 
شده خواستند برای سفر با وسایل حمل ونقل عمومی مانند قطار، اتوبوس، هواپیما 
یا خودروی شخصی خود اقدام کنند، مشکلی برای آن ها وجود نداشته باشد بتوانند 
این کار را انجام دهند و حتی بدون مشکل به سفرهای خارجی بروند. البته پیش 
از این نیز بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با اشاره به 
اتمام واکسیناسیون در ایران تا بهمن ماه امسال در این باره گفته  بود: بعضا شایعاتی 
در خصوص خوب نبودن واکســن مطرح می شــود در حالی که تزریق واکسن 
واجب است و توصیه می شود همه مردم، واکسن را دریافت کنند. در آینده مالک 
بــرای ارائه خدمات در هتل ها و بانک ها و دریافت بلیت هواپیما و اتوبوس، ارائه 
کارت واکسن الزم خواهد بود بنابراین اگر کسی واکسن تزریق نکند ممکن است 
بســیاری از این خدمات را دریافت نکند. حاال خبرهایی منتشر شده که اورژانس 
کشور، داشتن کارت واکسن و دریافت هر دو دز واکسن کرونا را شرط و ضرورتی 
برای دریافت خدماتی مانند خدمات بانکی و مجوزی برای دریافت بلیت هواپیما 
و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی و انجام سفرهای خارجی اعالم کرد و باید دید 
در آینده با افزایش واکسیناسیون در کشور اجرای این طرح در کشور در راستای 
ترغیب مردم برای دریافت واکســن و تســریع واکسیناسیون در کشور از اهمیت 

باالیی برخوردار است.

گروه اقتصادی -مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت از 
تاســیس مراکز تجاری ایران در اوگاندا و امارات در راســتای اهداف توسعه بازار 
خبر داد. فرزاد پیلتن با بیان خبر تاســیس مراکز تجاری ایران در اوگاندا و امارات 
گفت: بر اساس سیاست های سازمان در زمینه تسهیل حضور شرکت ها و کاالها 
و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی و بر اســاس دســتورالعمل صدور 
مجوز تاسیس و فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصوالت و خدمات ایرانی در 
خارج از کشــور و مطابق تصمیمات کارگروه ذی ربط در سازمان توسعه تجارت 
ایران، موافقت اصولی تاسیس مراکز تجاری ایران در کشورهای اوگاندا و امارات 
توســط بخش خصوصی کشور صادر شد. وی با اشاره به اینکه این مراکز تحت 
نظارت سازمان توسعه تجارت ایران تاسیس شده و فعالیت می کنند افزود: بر اساس 
دستورالعمل های موجود، متولیان مراکز تجاری مذکور به مدت یک سال مهلت 
خواهند داشت امکانات و مقدمات الزم را جهت تاسیس این مراکز و اخذ مجوز 

نهایی از این سازمان فراهم کنند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت خاطرنشان ساخت: در 
مراکز تجاری ایران در خارج از کشور خدماتی شامل مشاوره ها و خدمات حقوقی و 
بازاریابی، خدمات اداری، انبارداری، اجاره محل نمایش محصوالت یا تاسیس دفتر 
توسط صادرکنندگان ایرانی، خدمات گردشگری تجاری، برگزاری رویدادهای 
تجاری و ... به شرکت ها و تجار ایرانی که عالقمند به حضور در بازار کشورهای 

مذکور هستند یا تجار کشورهای محل احداث مرکز تجاری ارائه می شود.

گروه اقتصادی - رئیس اتاق 
تهــران با بیان اینکه کســری بودجه 
منجر بــه افزایش پایه پولی و به تبع 
آن نقدینگی وتورم شده است، گفت: 
یکنواخت کردن ارز، هدفمند کردن 
یارانــه هــا و کاهش تــورم باید در 

دستور کار دولت قرارگیرد.
مســعود خوانساری در بیست 
و ششمین نشست هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: 
در اقتصاد ایران در ســال گذشته به 
صورت جزئی از رکود خارج شدیم 
و رشــد اقتصــادی ۱.۲ درصــدی 
داشــتیم. طبق آمار مرکز آمار ایران و 
بانک مرکزی در فصل اول امســال 
رشد ۶.۲ تا ۷.۴ درصدی داشته ایم. 
اگر به همین شکل رشد داشته باشیم 

وضع بهتر می شود.
رئیــس اتــاق بازرگانی تهران 
افــزود: کماکان رشــد نقدینگی رو 

به صعود اســت و در مرداد رشــد 
نقدینگــی به ۳,۹۲۱ هــزار میلیارد 
تومان رسیده است. علت اصلی این 
موضوع نیز کســری بودجه است. 
طبــق گزارش ها درآمدها و هزینه ها 
تطابقــی ندارند و کمتر از ۵۰ درصد 
درآمدهــا حاصل شــده و دولت از 
تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده 
کرده اســت که موجب افزایش پایه 
پولی و به تبــع آن تورم و نقدینگی 

شده است.
وی ادامــه داد: دولــت باید از 
رشــد تورم جلوگیری کند زیرا در 
غیر این صورت نه تنها تورم بیشــتر 
می شــود بلکه نگرانی های نسبت به 
 افزایش شــدید قیمت هــا خواهیم 

داشت.
پرداخت ۹۶۶ میلیارد دالر 

یارانه انرژی در ۱۰ سال
آقــای  خوانســاری گفــت: 

میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه کشور یارانه انرژی پرداختی 
از سوی دولت در سال را ۶۳ میلیارد 
دالر اعــالم کرده اســت در حالیکه 
طبق اعالم ســازمان جهانی آژانس 
بین المللی انرژی از ســال ۲۰۱۰ تا 
ســال ۲۰۲۰ دولت ها در ایران ۹۶۶ 
میلیــارد دالر یارانه انرژی پرداخت 
کرده اند که ســالی ۹۸ میلیارد دالر 

می شود.
وی افــزود: منتهــی اگر عدد 
۶۳ میلیــارد دالر آقــای میرکاظمی 
را در نظــر بگیریــم، یعنی ســاالنه 
بــه هر نفر ۱۹ میلیــون تومان تعلق 
می گیرد. اگر ایــن ارقام به صورت 

هدفمند پرداخت می شــد نه تنها به 
اقشــار آســیب پذیر صدمه ای وارد 
 نمی شــد بلکه اقتصاد هم به حرکت 

می افتاد.
رئیس اتــاق بازرگانی تهران با 
بیان اینکه دهک های باالی درآمدی 
بیشــترین نفع را از یارانه ها می برند، 
گفــت: دهک های پاییــن درآمدی 
از یارانــه بنزیــن ۱.۶ درصــد بهره 
می برنــد در حالی کــه دهک های 
درصــد   ۲۴.۸ درآمــدی  بــاالی 
اســتفاده می کننــد. در اکثر یارانه ها 
 دهک های بــاالی درآمدی ســود 

می برند.
وی افزود: اثرات این موضوع نه 

تنها منجــر به افزایــش روزافزون 
اختالف طبقاتی می شــود و آثاری 
در رفــاه اجتماعی ندارد بلکه باعث 
می شود با تغییراتی که روی قیمت ها 
اعمال می شــود امکان آزادســازی 
قیمت ها را نداشــته باشیم و به دنبال 
آن زمینه هــای قاچــاق محصوالت 
تولیدی به خارج از کشــور را فراهم 

شود.
اقتصــادی  ۳ مأموریــت 

دولت
خوانساری ادامه داد: از سویی 
دیگر نیز همچنان شاهد حضور ارز 
ترجیحی در اقتصاد ایران هســتیم. 
امیدواریــم دولت هر چه ســریع تر 

نسبت به یکنواخت کردن ارز اقدام 
کند.

رئیــس اتــاق بازرگانی تهران 
تاکید کرد: دولــت باید دو موضوع 
هدفمندی کــردن یارانه ها و حذف 
ارزهای چند نرخی را در دستور کار 
قرار دهد. همچنیــن انتظار می رود 
هــدف اول وزرای اقتصادی دولت 

کاهش تورم باشد.

گــروه اقتصادی - معاون فنی 
گمرک گفت: بحث انباشت قطعات 
در گمرک در مقایســه با قبل خیلی 
کمتر شده است، ولی این روند باید 
تــداوم پیدا کند و اگــر این مواردی 
هم که گفتیم نهادینه شــود باز کمتر 

خواهد شد.
مهرداد جمال ارونقی در حاشیه 
نشســت تخصصی رفع چالش های 
تأمیــن قطعــات اصلی خــودرو و 
کاهش خودروهــای ناقص گفت: 
مــا چهار مورد داشــتیم که موجب 
می شــد ترخیص کاالها در گمرک 

بیشتر زمان ببرد. 
اولیــن موضــوع بحــث اخذ 
ضمانــت نامه هــا در خصــوص 
کاالهایی بود که واحدهای تولیدی 
وارد می کردنــد که تــا ۱۵ بهمن هر 
سال طبق بخشــنامه و مصوبه انجام 
می شد، اما قرار شد سازمان بازرسی 
کل کشــور موضوع را به ما منعکس 

کنــد تا ما از وزارت امور اقتصادی و 
دارایــی بخواهیم که مهلت ضمانت 

نامه ها تا یک سال تمدید شود.
وی ادامــه داد: اگــر مثاًل یک 
شخصی در دی ماه ضمانت نامه ای 
را تودیع می کنــد فقط یک ماه به او 
فرصت می دهنــد و این فرصت به 
مدت یک ســال بــرای واحدهای 
تولیــدی و واردکننــدگان قطعات 

خودرو افزایش پیدا می کند. 
در خصــوص بحث ماده ۴۲ و 
ترخیص کل کاال بدون کد رهگیری 
بانک هــم با توجه بــه اینکه اعالم 
کردنــد در خصــوص برخی اقالم، 
بابت ترخیص و تأمین ارز مشکالتی 
داریــم، ظرفیتی در قانون پیش بینی 
شد که گمرک بتواند اجازه ترخیص 
کل کاال را بدهــد و ایــن موضوع از 
وزارت صمت به ما منعکس شــود 
منتها به دلیــل اینکه تا زمانی که این 
درخواست به ما منعکس شود زمان 

می بــرد، خود صاحــب کاال بتواند 
در این مدت کــد رهگیری بانک را 

بگیرد.
وی افــزود: بر همین اســاس 
پیشنهاد شد به مراجع زیر مجموعه 
مانند معاونــت امور صنایع وزارت 
صنعــت یا ســازمان گســترش و 
نوســازی تفویض شــود و گمرک 
هــم ایــن تفویض را قبــول کند تا 
بالفاصلــه ترخیــص کاال انجــام 
 شــود و ایســتایی به حداقل زمان 

برسد.
ارونقــی اظهار کرد: یک بحث 
هــم ترخیص درصدی بــود که به 
اســتناد مصوبات ســتاد هماهنگی 

اقتصادی که ســال گذشته، گمرک 
دریافت کرده بــود اکنون ترخیص 
درصــدی انجام می شــود به ویژه 
برای واحدهــا و نهادهای تولیدی 
از جمله مواد اولیه، مواد واســطه ای، 
تجهیــزات، لوازم یدکی و ماشــین 

آالت خطوط تولید. 
یکــی از مــواردی کــه باعث 
می شــود ترخیص درصــدی رخ 
ندهد به این دلیل اســت که اقالمی 
که قطعه ســازان و خودروســازان 
وارد می کردند در فهرســت وزارت 
صمت وجود ندارد که ما پیشــنهاد 
دادیم بالفاصله پیگیری شــود تا این 
فهرســت را به گمرک اعالم کنند و 

ترخیص ۹۰ درصدی انجام شــود 
یا اینکــه از طریق وزارت صمت به 
صورت مستقیم و بدون واسطه اقدام 

شود.
معاون فنی گمرک افزود: مقرر 
شد ســازمان بازرســی کل کشور 
مکاتبــه و بــه وزارت صمت اعالم 
کند که بر اســاس فهرست هایی که 
از سوی این شرکت ها ارائه می شود 
بحث ترخیــص درصدی و افزایش 
اقالم و تعرفه هایی را هم در فهرست 

ترخیص ۹۰ درصد، قرار دهند. 
در کنار این موضوع باید اشاره 
کرد که گمرک هم اکنون اگر کاالیی 
در فهرســت مذکور نباشد نسبت به 

ترخیص ۵۰ درصد از آن اقالم اقدام 
می کند که خط تولید تحت شــعاع 

قرار نگیرد و متوقف نشود.
ارونقــی در پایان بیــان کرد: 
بحث انباشــت قطعــات در گمرک 
در مقایســه با قبل خیلی کمتر شده 
اســت، ولی این رونــد باید تداوم 
پیــدا کنــد و اگر این مــواردی هم 
 کــه گفتیم نهادینه شــود بــاز کمتر 

خواهد شد.

رئیس اتاق تهران تشریح کرد:

۳ ماموریت اقتصادی دولت

 معاون فنی گمرک عنوان کرد:

اقدامات گمرک برای تسریع در ترخیص 
قطعات خودرو

گروه اقتصــادی - »محمدرضا 
پورابراهیمــی داورانــی « افــزود: با 
همــکاری دولــت و مجلــس و رفع 
مشــکالت موجود، شاهد تحوالت و 
بهبود تدریجی شــرایط اقتصادی در 

ایران خواهیم بود.
 نماینده مــردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
دولت ســیزدهم با تغییر رویکردهای 
حرفــه ای و تخصصــی در حــوزه 
تجارت خارجــی اقدامات خوبی را 
آغــاز کرده اســت و پذیرش ایران در 
پیمان شــانگهای نشــان دهنده مسیر 
جدیدی اســت که کنــار قدرت های 
بزرگ اقتصادی و انجام سرمایه گذاری 
متقابل با کشــورهای عضو می تواند 
بهبود شــرایط اقتصادی را برای ایران 
رقم بزند. رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: 
همکاری در پیمــان های اقتصادی با 
کشــورهای منطقه و همسایه، حضور 
ایران در پیمان شــانگ های و افزایش 
تولید با استفاده از ظرفیت های داخلی 
علیرغــم تحریم هــای اقتصادی در 
توسعه اقتصادی ایران بسیار تاثیرگذار 

خواهد بود.
پــور ابراهیمی بیان کرد: با وجود 
تحریــم فروش نفت، فروش فرآورده 

هــای نفتــی تحریم نبوده اســت در 
حالــی که با صادرات فــرآورده های 
نفتی و پتروشــیمی و فــرآورده های 
پاالیشــگاهی می توانیــم از ظرفیت 
های داخلی کشــور برای دستیابی به 
رشد و توسعه اقتصادی استفاده کنیم. 
رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اســالمی یادآور شد: توسعه 
ترانزیت در ســر فصل خدمات برای 
ما بسیار اهمیت دارد و با توجه به سند 
همکاریهای تجاری ۲۵ ساله بین ایران 
و چیــن باید از این ظرفیت با توجه به 

موقعیت ایرانی استفاده شود.
وی بیان کــرد: پیش بینی ما این 
اســت که دولت ســیزدهم در مسیر 
بهبود شــرایط کســب و کار حرکت 
های خوبــی را آغاز کرده اســت در 
حالی که در دولت یازدهم و دوازدهم 
دولت بــه جای توجه به ظرفیت های 
درون زا بــه ظرفیت های برونی توجه 
بیشتری داشت و به حوزه های داخلی 
توجه کمتری شــد.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی بر 
افزایش سرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی در اقتصادی ایران تاکید کرد و 
گفت: جذب منابع مالی برای سرمایه 
گــذاری های داخلــی و خارجی در 
رشد و توسعه اقتصادی کشور اهمیت 

زیادی دارد در حالی که در طول ســال 
های گذشــته هرگونه سرمایه گذاری 
خارجی در کشــور روند نزولی داشته 

است.
پورابراهیمی تصریــح کرد: در 
جذب ســرمایه گذاری های خارجی 
دولت ســیزدهم پیشــنهادات خوبی 
ارائــه داده اســت و امیدواریم با رفع 
مشــکالت اقتصادی از جمله مسایل 
مربوط بــه مالیات ارزش افزوده آینده 
اقتصاد ایران در مســیر رشد و توسعه 

اقتصادی گام بر دارد.
این نماینــده مردم کرمان و راور 
در مجلس شــورای اســالمی اظهار 
داشــت: ما در حوزه مالیاتی در ســال 
۱۴۰۰ به دنبال این هســتیم که مالیات 

بر اســاس تولید در نظر گرفته شــود 
تــا ضمن جلوگیری از فــرار مالیاتی 
مشکالت نظام مالیاتی اقتصاد ایران را 

نیز برطرف شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در پایان به آماده سازی 
برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: 
ما در برنامه هفتم توســعه به دنبال این 
هستیم که با تشویق بنگاه های اقتصادی 
برای تولید بیشتر و کاهش مالیات این 
بنگاه ها، زمینه رشد و توسعه اقتصادی 

را در کشور فراهم کنیم.
 اقتصاد ایران طی ده ســال 

گذشته 2۰ درصد کوچکتر شد
»وحیــد شــقاقی« کارشــناس 
اموراقتصادی در این برنامه تلویزیونی 

گفت: موتور محرک رشــد اقتصادی 
انجــام ســرمایه گذاری اســت و به 
علت نبود سرمایه گذاری در طول ۱۰ 
سال گذشــته، اقتصاد ایران ۲۰ درصد 

کوچکتر شده است.
وی گفــت: در آخرین آمار بانک 
جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در 
قــدرت برابری خرید که قبال رتبه ۱۸ 
بودیم به رتبه ۲۲ تنزل پیدا کردیم، زیرا 
میزان تولیــد ناخالص داخلی ایران از 
۱۳۵۰ میلیارد دالر بــه ۱۱۰۰ میلیارد 

دالر در سال کاهش یافته است.
این کارشــناس اقتصادی یادآور 
شــد: متاســفانه اقتصاد ایران در دهه 
۹۰ کمترین رشــد را داشــته است اما 
امسال رشــد اقتصادی ایران به ۳,۴ تا 

۴ درصــد افزایش خواهد یافت و اگر 
تحریم ها بر داشــته شود ممکن است 
رشد اقتصادی ایران به بیش از ۸ درصد 
برسد. شقاقی بیان کرد: آمارها نشان می 
دهد که متوســط رشد اقتصادی ایران 
در دهه ۹۰ معادل صفر بوده اســت و 

در طول یک دهه اقتصاد ایران رشــد و 
توسعه را تجربه نکرد و کرونا نیز مزید 
بر علت شد و هم اکنون اقتصادی ایران 
با کشورهای مشابه فاصله زیادی پیدا 
کرده اســت. وی تاکید کرد: عدم پیش 
بینی پذیر بودن، کاهش قدرت خرید 

مردم  و نبود ســرمایه گذاری از موانع 
بزرگ رشد اقتصادی ایران است زیرا 
رشد و توسعه اقتصادی نیازمند رونق 
کســب و کار، افزایش سرمایه گذاری 
ها، مقابله با فساد و رانت و دیپلماسی 

قوی اقتصادی است.

عدم پیش بینی پذیر بودن، کاهش قدرت خرید مردم  و نبود ســرمایه گذاری از موانع 
بزرگ رشــد اقتصادی ایران است زیرا رشد و توسعه اقتصادی نیازمند رونق کسب و 
کار، افزایش سرمایه گذاری ها، مقابله با فساد و رانت و دیپلماسی قوی اقتصادی است.

از عدم ثبات اقتصادی تا نظام بانکی؛

پور ابراهیمی چهارعامل عمده 
مشکالت اقتصادی ایران را اعالم کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: عدم ثبات اقتصادی، نظام مالیاتی، بانکی و ساختارهای بیمه ای
 چهار مشکل عمده اقتصاد ایران از 97 تاکنون بوده است.

گــروه اقتصــادی - در این 
گزارش به بررســی نحــوه انتخاب 
رئیس ســازمان بورس و تشــریح 
تشریفات قانونی این انتخاب بسیار 

مهم برای بازار سرمایه پرداخته ایم.
با آغاز به کار دولت سیزدهم و 
انتصاب تیم اقتصادی دولت جدید، 
طبیعتا افراد در سمت هایی از جمله 
ریاســت ســازمان بورس و اوراق 
بهادار نیز تغییــر خواهند کرد. برای 
مشخص شــدن روند و تشریفات 
قانونی این انتصــاب و جزییات آن 
با کارشناســان بازار سرمایه به گفت 

وگو پرداختیم.
وحیــد واشــقانی فراهانــی 
کارشــناس حقوقی بازار سرمایه در 

رابطه با اینکه دوره انتخاب اعضای 
شورای عالی بورس چند ساله است 
و چه کســی اعضای شورای عالی 
بورس را انتخاب می کند؟ اظهار کرد: 
اعضای شورای عالی بورس دو دسته 
هســتند. یک دسته به واسطه سمت 
در شورای عالی بورس حضور دارند 
مانند وزیر اقتصــاد، وزیر صنعت، 
معــدن، تجارت، رئیــس کل بانک 
مرکزی، دادستان کل کشور و معاون 
آن و تا زمانی که در آن پست هستند 
در شــورای عالی بــورس حضور 

دارند.
او افزود: دسته دیگر در شورای 
عالی بورس انتخاب می شــوند که 
بارزترین آن هــا نماینده کانون ها و 

ســه نفر خبره مالی هستند. نماینده 
کانون ها را کانون های بازار ســرمایه 
بــرای نمایندگی ۵ ســاله انتخاب 
می کنند و سه خبره مالی را تشکل های 
بازار پیشنهاد می کنند و هیئت وزیران 

برای ۵ سال آنها را انتخاب می کند.
 این کارشــناس حقوقی بازار 
سرمایه در ادامه بیان کرد: قانون بیان 
کرده اســت که این سه خبره مالی از 
طرف بخش خصوصی با مشــورت 
تشــکل های بازار و با پیشنهاد وزیر 
اقتصــاد و بــا تایید هیئــت وزیران 

انتخاب شوند.
واشــقانی در رابطه بــا نحوه 

انتخاب رئیس ســازمان بورس نیز 
بیان کرد: رئیس سازمان بورس از بین 
اعضای هیئت مدیره سازمان بورس 
انتخاب می شــود. اعضــای هیئت 
مدیره سازمان بورس توسط شورای 
عالــی بورس انتخاب می شــوند و 
انتخاب آن ها ۵ ســاله است و باید از 
بین خودشــان یک نفر برای ریاست 
سازمان بورس پیشنهاد کنند و حکم 
آن را رئیــس شــورای عالی بورس 

امضا می کند.
این کارشناس حقوقی در رابطه 
با نقش وزیر اقتصاد در انتخاب رئیس 
سازمان بورس گفت: وزیر اقتصاد دو 

نقش دارد یکی به صورت مستقیم که 
حکم رئیس سازمان بورس را امضا 
می کند و یــک نقش به صورت غیر 
مســتقیم به صورتی که هیئت مدیره 
ســازمان بورس را شــورای عالی 
بــورس انتخاب می کنــد که رئیس 
شــورای عالی بورس وزیر اقتصاد 
است و آن سه نفر خبره مالی را نیز به 

نحوی وزیر اقتصاد معرفی می کند.
او افزود: در رابطه با کامل شدن 
دوره ۲ و نیم ســاله ریاســت دهقان 
دهنوی بــرای تغییــر وی می توان 
گفت که حتما نباید این ۲.۵ ســال یا 
سی ماهی که در قانون ذکر شده پر و 

به اصطالح تکمیل شود. این موضوع 
در دست شورای عالی بورس است 
و حتی می تواند تا ۵ ســال هم ادامه 

پیدا کند.
کوروش آســایش کارشناس 
بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش 
که مهلت قانونی اعضای شــورای 
عالی و هیئت مدیره بورس چه زمانی 
پایــان می یابد؟، گفــت: طبق قانون 
حداکثر دوره زمانی فعالیت اعضای 
هیئت مدیره ســازمان بورس ۵ سال 
و دوره ریاســت هر رئیس سازمان 
بورس دو دوره ۲.۵ ســال است که 
به نظر می رســد بزودی در جلسه ای 

دربــاره دوره جدیــد هیئت مدیره 
سازمان بورس تصمیم گیری شود. 
او بیان کرد: در سال های گذشته، برای 
انتخاب رئیس سازمان بورس روند 
قانونی طی نشده است و این مشکل 
که چرا رئیس ســازمان بورس طبق 
روال قانونی و طبق اساسنامه سازمان 
بورس انتخاب نشــده وجود دارد. 
موضوعی که درباره آن شــکایاتی از 
ســوی مجلس به قوه قضاییه ارسال 
شــد. چرا که رئیس سازمان بورس 
باید به انتخاب اعضای هیئت مدیره 
سازمان بورس باشد و نه به انتخاب 
رئیس شورای عالی بورس که وزیر 

اقتصاد باشد.
با توجه به اظهارات کارشناسان 

بازار ســرمایه دوره ریاست رئیس 
ســازمان بورس دو و نیم سال است. 
دوره ای کــه می توانــد به ۵ ســال 
افزایــش پیدا کند و یــا حتی زودتر 
از زمان مقرر به اتمام برســد، اما هر 
چه باشــد انتخاب رئیس ســازمان 
بورس موضوعی بسیار حائز اهمیت 
اســت که انتخــاب آن در دســتان 
اعضای شــورای عالی بورس است. 
انتخابی که تبعات آن در سرنوشــت 
سرمایه های تمام سهامداران و فعاالن 
بازار سرمایه دخیل است. افرادی که 
با از سرگذراندن تجربیات تلخ سال 
۹۹ و زیانی که هنوز جبران نشده در 
پی راه حل اساســی برای مشکالت 

خود هستند.

گروه اقتصــادی - مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان 
گفت: ۶ سایت نمک زدایی جدید با 
ظرفیت ۱۴۴ هزار و ۲۰۰ مترمکعب 
در روز از ابتدای سالجاری تاکنون در 
شهرستان های بندرعباس، بندرلنگه، 

بندرخمیر و جاسک احداث شد.
امین قصمی افــزود: همچنین 
۱۰ ســایت نمک زدایی جدید نیز به 
ظرفیت ۴۲ هزار و ۹۰۰ مترمکعب در 
روز در هرمزگان در دســت ساخت 
اســت. مدیرعامل شــرکت آب و 

فاضــالب هرمزگان اظهارداشــت: 
تعداد سایت های نمک زدایی استان 
در سال ۹۴ حدود ۲۴ مورد با ظرفیت 
۹۱ هزار مترمکعب در شبانه روز بود 
که تا پایان ســال گذشــته این تعداد 
به ۹۶ ســایت بــا ظرفیت ۵۶۹ هزار 
مترمکعــب در شــبانه روز افزایش 
یافته اســت. قصمی ابرازداشــت: 
باتوجه به مشــکل کم آبی در استان 
احــداث طرح های نمک زدایی تاثیر 
زیادی در تامین نیاز آبی شهرها بویژ 
شهرهای ساحلی، روستاها و جزایر 

داشته است.  وی ادامه داد: هم اکنون 
آبرسانی به مناطق محروم هرمزگان از 
جمله شـهر جاسک و ۱۲۴روستای 
اطراف و همچنین شــهر سردشت و 
هشت روستای شهرستان بشاگرد که 
بدون هرگونه تاسیسات  آبی بودند از 
طریق سـد جگیــن و احداث تصفیه 
 خانه آب، تاسیسات ذخیره و توزیع 

آب اجرا شده است.
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
فاضــالب هرمــزگان ادامــه داد: 
آبرسـانی به شهرهای سوزا، درگهان 

و طوال در قشم و همچنین شهرهای 
فارغان، بیکاه، زیارتعلـی، سـیریک، 
هشـــتبندی، تخت و قلعه  قاضـی 
که بدون هرگونه تاسیسات تامیـن، 
ذخیره، انتقـال و توزیـع آب بودند، 
جمعیتــی افزون بــر ۴۸ هزارنفر از 
نعمت آب شــرب سالم و بهداشتی 
برخوردار شــدند. وی اظهارداشت: 
تامین آب شــرب و سرمایه گذاری 
فراوان در ایــن حوزه به عنوان یکی 
از محورهای اصلی مدیریت اســتان 

بوده است.

رئیس جدید  سازمان بورس ِکی و چگونه انتخاب می شود؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان:

شش سایت نمک زدایی جدید در شهرستان های هرمزگان احداث شد
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