
گروه اقتصــادی - بندر گهرو 
ســابق و شــهید باهنر فعلی از بنادر 
قدیمی استان و جزء ۸ بندر فعال ایران 
به شــمار می رود که در ســال ۱۳۳۴ 
در بررســی محل مناسب برای ایجاد 
اســکله جدید بندرعباس)بندر شهید 
باهنر فعلی( کارشناسان خورچلو در 
منطقه سورو با توجه به عوامل طبیعی 
و تاریخی، محلی مناسب برای اولین 
اسکله مدرن بندرعباس در نظر گرفتند 
و در آبان ماه سال ۱۳۴۶ ساخت بنای 
اسکله سورو)بندر شهید باهنر فعلی( 

آغاز شد.
این اســکله تا مدتی بنام اسکله 
سورو یا اسکله جدید خوانده می شد، 
بعد از انقالب شکوهمند اسالمی این 
بندر شهید باهنر در جنوب ایران و در 
شمال خلیج فارس و در مختصات ۵۶ 
درجه و ۱۲ دقیقه طول شــرقی و ۲۷ 
درجه و ۹ دقیقه عرض شــمالی قرار 
گرفته است بندر به نام بندر شهید باهنر 
تغییر نــام داد هم اکنون از فعال ترین 
و بزرگترین بنادر تجاری کشــور بعد 
از خرمشــهر در دهه ۵۰ و ۶۰ بوده و 
فعالیت سالیانه آن به ۸ میلیون تن می 

رسید.
موقعیت ممتـــاز جغرافیایی در 
دسترســی به آب هــای آزاد جهان از 
طریق خلیج فارس، اتصـال به شبکه 
راه های بین المللی، نزدیکی به مناطق 
آزاد قشــم و کیش و بنــادر تجاری 
خلیج فــارس این بندر را به پایگاهی 
اســتراتژیک و منحصر به فرد پس از 
مجتمع بندری شهید رجایی در منطقه 

تبدیل کرده است.
از لحـــاظ موقعیت دریایی، این 
بندر در پناه جزیره قشــم قرار گرفته و 
از تأثیر امواج بلند دریای عمان و خلیج 
فارس مصون می باشــد و به عبارتی 
بندر شهید باهنر سومین بندر صادراتی 
کشــور اســت که در امور صادرات 
کاالی غیــر نفتــی و حمل و نقل کاال 
و حمل و نقل مسافربری جایگاه ویژه 

ای دارد.
ویژگــی خــاص ایــن بندر، 
برخورداری از آبخور ۱۰.۲ متر در زمان 
جذر کامل اســت که پس از بنادر امام 
)ره( و شــهید رجایی باالترین آبخور 
را در بین بنادر کشــور دارا است،این 
بندر در گذشته نه چندان دور تنها بندر 
اصلی بندرعباس بوده و به لحاظ این 
که در محدوده شــهر بندرعباس قرار 
دارد، همه روزه پذیرای تعداد زیادی 
گردشـــگر و مســـافر بوده و حجم 
قابـل توجهی از تجـارت بندرعباس 
وابســته به فعالیت این بندر می باشد 

و نقــش بســزایی در رونق اقتصادی 
منطقه دارد.

مدیربندر شــهید باهنر و باهنر 
شــرق هرمزگان به همــراه معاون و 
مســوول روابط عمومی این اداره در 
نشست با رییس و کارکنان خبرگزاری 
جمهوری اســالمی هرمزگان ، ضمن 
تشــریح توانمندی، برنامــه های و 
فعالیت های ایــن بندرها ، از آمادگی 
برای انعکاس اخبار این حوزه به رسانه 
ها اعالم کرد و گفت: رســانه ها بازی 
توانمند انعــکاس عملکرد این حوزه 

هستند.
درحــال حاضر عــالوه بر بندر 
شــهید باهنر ، مســوولیت ونظارت 
بر بندرهای شــرق هرمزگان شــامل 
شهید حقانی )مسافری(،کریان، تیاب 
وکالهی میناب، ســیریک، جاســک 
و هرمــز برعهده ایشــان اســت که 
درســالهای اخیر تالش برای توسعه 

آنها آغاز شده است.
بندر شــهید باهنر نیاز به 

زمین و پسکرانه مناسب دارد
بندر شــهید باهنر اکنون ساالنه 
ظرفیــت ۲.۵میلیون تــن کاال دارد و 
از امــکان پهلوگیری کشــتی هایی با 
ظرفیت ۴۰ هزار تن و آبخور ۱۱.۵متر 
برخوردار اســت،این بندر دارای ۱۲ 
پست اســکله اســت و دسترسی به 
آب های آزاد، نزدیکی به کشــورهای 
جنوب خلیج فارس، اتصال به کریدور 
شمال- جنوب از راه شبکه بین المللی 
جاده ای و همچنین آبخور مناســب 
برای پهلوگیری انواع شــناورها هم از 

مزیت های آن است.
مدیر بنادر و دریانوردی شــهید 
باهنر بندرعباس بااشــاره به اینکه این 
بندر نیاز به زمین و پســکرانه مناسب 
برای ترانزیت خودرو دارد، گفت: در 
مرحله نخســت اگر بتوانیم ۱۰ هکتار 
زمین داشــته باشــیم در واقع از بمب 
بســت خارج شده ایم و این اسکله با 
این پسکرانه دیگر ظرفیت ما کامل می 

شود.
محمد حســینی تختی با اشاره 
به اینکه ماشــین های نظامی نیروهای 
مســلح از این بندر جابجا می شــود، 
ادامه داد: بندر شــهید باهنر همچنین 
در صورت داشــتن زمین و پسکرانه 
مناسب ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ خودرو 
در طــول یــک هفتــه را دارد و اگر 
ترخیص به موقع و ســریع انجام شود 
در ماه حداقل بــه ۲۰۰ هزار خودرو 

نیز می رسد.
وی بیان داشــت: بندر شــهید 
باهنر یک بندر چند منظوره در حوزه 

مسافری، صادارت کاال و تره بار است 
که استقبال صادرکنندگان از این بندر به 
علت سرعت بارگیری و بدون معطلی 
بیشتر اســت و حتی صادرات ماشین 
های ســنگین روسی نیز در طول یک 
هفته گذشته از این بندر صورت گرفته 

است.
اجرای طرح جامع مدیریت 

یکپارچه بنادر شرق هرمزگان
بندر شهید باهنر دارای امکانات 
و زیرساخت هایی همچون ۱۲ پست 
اسکله، یک پست اسکله صیادی) در 
اختیار شــیالت(، پنج پســت اسکله 
تجــاری) کاالی عمومــی و لنج ها(، 
سه فروند اســکله مشترک تجاری و 
مســافری )رورو(، یک پست اسکله 
خدماتی، ۲ پســت اســکله نفتی) در 
اختیار شرکت ملی نفت ایران(، ۶ باب 
انبار مسقف با فضای ۲۳ هزار مترمربع) 
بــرای انبار کاالهای خاص که نیازمند 
نگهداری با شــرایط خــاص دارند؛ 
از جملــه کاالی خطرنــاک، ترمینال 
بین المللی مســافری با مساحت -۲ 
هزارو۲۰۰ متر مربع با استقرار دستگاه 
XRY، باســکول ۸۰ تنی در محوطه 
عملیاتی بندر، پهلو دهی شــناورهای 

با ظرفیت تــا ۴۰ هزار تن و تا آبخور 
۱۱.۵ متر است.

مدیر بنادر و دریانوردی شــهید 
باهنر و شــرق هرمزگان همچنین به 
طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق 
ساحلی و بنادر شرق استان اشاره کرد و 
گفت: هم اکنون طرح جامع بندر شهید 
باهنر، بندر ســیریک و بندرجاسک 
صادر شــده و ســند طرح بندر هرمز 
هم گرفته شــدو بندر نخل ناخدا نیز 

در دست انجام است. 
محمد حســینی تختی ادامه داد: 

بندر نخل ناخدا جز پروژه های طرح 
ماندگار است که بعد از وقفه ای چند 
ساله مطالعات جدید آن درحال انجام 
است و قرار شده که مشاور در صورت 
تکمیل طراحــی جدید این طرح، در 
مردادماه امسال نتیجه مطالعات آن را 
به صورت جمع بندی شده برای اجرا 

مطرح کند.
وی همچنیــن در پاســخ به این 
ســئوال که آیا جزیره هرمز موقعیت 
توسعه تجاری دارد، اظهارداشت: بندر 
هرمز فضای آن مناســب گردشگری 
است و بندر تجاری درآن دیده نشده 
اســت هرچند که بــه لحاظ مبادالت 
تجاری به عنوان مرزی، گمرک در آن 
جا مســتقر است؛ زیرساخت تجاری 
نیاز به این دارد که خود تجار پای کار 
باشند و سازمان بنادر در حوزه تجارت 

فقط یک ارگان تسهیل کننده است.

ایجــاد حوضچه آرامش در 
محدوده بندر شــهید حقانی و 

پشت شهر بندرعباس
بندرشــهید باهنــر در مرکــز 
اســتان هرمزگان با قابلیت پهلودهی 
شناورهای نفتی، فله بر، رورو، جنرال 
کارگو و مسافری و صیادی با ظرفیت 

بیش از ۴۰ هزار تن و آبخور ۱۱.۵ متر و 
بستر امن و ایمن برای دریانوردان بین 
المللی و نزدیکی به مراکز خصوصی 
و دولتــی شهرســتان بندرعباس می 
تواند باتوجه به چشم انداز دیده شده 
و نگاه ویژه سازمان بنادرو دریانودی  
به این بندر، ســهم ارزنده ای در حمل 
و نقــل دریایی کاال به خود اختصاص 

می دهد.
مدیر بنادر و دریانوردی شــهید 
باهنر و شــرق هرمزگان همچنین به 
پروژه حوضچــه آرامش در محدوده 

بندر شــهید حقانی و پشــت شــهر 
بندرعباس اشاره کرد و گفت: مطالعه 
این طــرح و واگــذاری آن به بخش 
خصوصــی در حال انجام اســت و 
استاندار نیز مجدانه پیگیر به سرانجام 
رســیدن این پــروژه اســت. محمد 
حسینی تختی گفت: قرار است فاصله 

میانی بندر شهید حقانی به سمت پشت 
شهر که از ساحل و نمای زیبایی برای 
پهلوگیری کشتی ها و تفریح دریایی 
برخوردار اســت، یک حوضچه ای 
آرامش ســاخته شود و بعد از تکمیل 
مطالعات، طرح برای ارزیابی زیست 

محیطی ارائه شود.
امکان برقراری سفر دریایی 

از بندرعباس به بندرشارجه
این بندر ظرفیت های الزم برای 
صــادرات میــوه و تره بــار به عنوان 
بزرگتریــن پایانه صادراتــی میوه  و 
تره بار کشــور، صــادرات میعانات 
گازی به عنوان تنهــا پایانه صادرات 
میعانــات گازی، خطوط منظم حمل 
و نقل دریایی کانتینر یخچالی به بنادر 
حاشــیه خلیج فارس، وجود خطوط 
منظم جابه جایی مسافر به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس دارد.
 نزدیکــی به مراکز خرید، دارای 
باالترین اســتانداردها در خصوص 
نگهــداری، ایمــن و امــن کاالهای 
ورودی و خروجــی در بندر، نزدیکی 
به جزایر قشم، هرمز و غیره، کمترین 
فاصله دریایی با بنــادر مهم از جمله 
جبل علی، شــارجه و دبی، نزدیکی به 
صنایع تولیدی، صنعتی و پتروشیمی، 
امکان پهلوگیری کشتی های بزرگ با 
حداکثر آبخور ۱۱.۵ متر از ظرفیت ها 

و مزیت های بندرشهید باهنر است.
با توجه به ظرفیت ها و توانمندی 
بندر شهید باهنر از مهرماه سال ۱۳۹۵ 
خط مســافری بندر عبــاس به بندر 
خصــب و همچنین خط تجاری بندر 
شــهید باهنر به بندر شناص عمان با 
حضور جمعی از مقام های دو کشور 

راه اندازی شد.
بندر شهید باهنر در سال ۱۳۹۹، با 
تنــاژ ۷۴۵ هزار و ۸۴۱ تن رتبه اول در 
صادرات محصوالت کشاورزی را به 
ثبت رسانده است، همچنین صادرات 
کاالهای نفتــی ۲۱درصد و صادرات 
کاالهای غیرنفتی هم ۱۸ درصد رشد 
را نســبت به مدت مشابه در سال قبل 
نشان داده اند. مدیر بنادر و دریانوردی 
شــهید باهنر و شرق هرمزگان با بیان 
ظرفیت ها و توانمندی های این بندر 
همچنین با بیان اینکه سفر دریایی بندر 
شــهید باهنر به بندر شارجه هر هفته 
انجام می شــود، گفت: هفته ای یک 
کشتی تندرو بدلیل نبود تقاضا در این 
مسیر رفت و آمد دارند. محمد حسینی 
طول این ســفر دریایی را ۶ ســاعت 
عنــوان کرد و افزود: ســفر دریایی به 
شارجه در گذشته بین ۹ تا ۱۱ ساعت 
زمان می برد اما اکنون کشتی تندرو این 

میزان به پنج ساعت کاهش یافته است.
وی ادامــه داد:۵۷ درصد علت 
قیمت باالی بلیط، سوخت بانکرنیک 
اســت که نزدیک به ۸۴۰  میلیون ریال 
پول ســوخت آن می شود که بنا شده 
به دستور رییس جمهور به مسووالن 
گردشگری این قیمت سوخت کاهش 
یابد و اکنون در این راستا مصوبه هیات 
وزیران گرفته شده و منتظر اعالم نهایی 
آن هستیم و  اگر این کار صورت گیرد 
قیمت ســوخت به زیــر ۲۰۰ میلیون 
ریال می رســد و قیمت بلیط نیز یک 
ســوم پایین تر می آید. این مســوول 
ادامــه داد: موضوع بعدی تعرفی های 
بندری اســت که اگر انجام شود امید 
داریم مشــکالت مردم در این بخش 

نیز کاهش یابد.
بعد مســافت و نبود صرفه 
اقتصادی برقراری نشــدن خط 

مسافری از بندرعباس به کیش
در دهه ۷۰مســافرت دریایی از 
بندرعبــاس به جزیره کیش بوســیله 
کشتی های هرمز کشیترانی والفجر ۸ 
برقرار بود ومسافران زیادی از راههای 
دور ونزدیک وحتی از قبل بلیت رزو 
می کردند تا به موقع سفر دریایی انجام 
دهند اما رفته رفته ، این خط کشیترانی 
از بندرعباس به بندرلنگه انتقال یافت 

وبعد همه ادامه نیافت.
یکــی از زمینه هــای رونق خط 
کشــیترانی از بندرعباس به خصوص 
از بندر شهید باهنر به کیش ، مسافرت 
های جمعی با خانــواده ها بار اربابی 
و دراختیار قرار دادن شــماره سریال 
شناســنامه برای خریدهــای عمده 
بــه آن افراد بود که کــم کم با کاهش 
و محدودیت افــراد خانواده ها و در 
نهایت کم شدن استقبال مردم مواجه 
شد. این مســوول به برقراری نشدن 
خط مســافری از بندرعباس به کیش 
اشــاره کرد و گفت: یکی بعد مسافت 
و همچنیــن نبود صرفــه اقتصادی از 
دالیــل اصلی حمل ونقل مســافری 
از بندرعباس به ســمت جزیره کیش 

است.
محمد حســینی با اشاره به اینکه 
برای برقراری ارتباط مســافری بین 
بندرعبــاس به کیش نیاز به ســرمایه 
گــذار داریــم، ادامــه داد: در حوزه 
دریایــی هزینه ســوخت گازوییل و 
قیمــت باالی بلیط مقــرون به صرفه 
نیســت اما مســافت دریایی اگر بین 
کیش و بندرعباس ایجاد شود و کشتی 
های تندرو با سرعت باال نیز برای این 
مسیر در نظرگرفته شود، سفر دریایی 

پنج ساعته انجام می شود.

معاون وزیر صنعت:

احیای واحدهای صنعتی راکد، ۴۰ هزار 
شغل جدید ایجاد کرد

بهادری جهرمی:

قیمت بنزین افزایش نمی یابد

گروه اقتصادی - مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتــی ایــران گفــت: از آغاز دولت ســیزدهم یک هــزار و ۳۲۰ واحد 
 تولیــدی و صنعتــی راکــد در کشــور احیــا و ۴۰ هــزار شــغل جدید 

ایجاد شد.
علی رســولیان گفت: از آغاز دولت ســیزدهم یک هزار و ۳۲۰ واحد 
تولیدی و صنعتی راکد در کشــور احیا شــده که در مجموع ۴۰ هزار شغل 

جدید از بابت احیای این واحدها ایجاد شده است. 
معاون وزیر صمت افزود: در پایان سال گذشته تعداد واحدهای راکد 

کشور به میزان ۱۵ درصد کاهش یافته است.
وی با اشــاره به اینکه واحدهای راکد کشور در سال گذشته شناسایی 
و در ۶۰ حوزه، یک عارضه یابی اولیه از این واحدها انجام شــد، افزود: در 
این راستا ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد در سطح کشور شناسایی شده است. 

مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یادآور 
شــد: از سوی دیگر از برنامه های دولت، شناسایی واحدهایی است که زیر 
ظرفیت ۵۰ درصدی فعالیت دارند که در این بخش نیز ۳ هزار و ۳۰۰ واحد 
شناســایی شــده البته هدف گذاری بر مبنای وضعیت بازار، قابل رقابت در 

زنجیره تولید کاال و صادراتی بودن، است.
وی خاطرنشان کرد: با بانک ها تفاهمنامه ای امضا و مبالغی برای احیای 

این واحدها به ویژه واحدهای کوچک پرداخت می شود.

گروه اقتصادی  -ســخنگوی دولت با رد خبر افزایش قیمت بنزین، 
گفــت: منظور رئیــس جمهــور از گرفتن تصمیمات ســخت اقتصادی، 
خصوصی ســازی و مبارزه با رانت خواران بود نه افزایش قیمت بنزین یا 

دیگر حامل های انرژی.
علی بهادری جهرمی دربــاره اینکه آیا دولت برنامه یا تصمیمی برای 
افزایش قیمت بنزین یا دیگر فرآورده های نفتی در دســتور کار دارد، افزود: 
خیــر، دولت هیچگونه تصمیم یا حتی برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 

یا سایر فراورده های نفتی وجود ندارد.
رئیس شــورای اطالع رســانی دولت در پاســخ به این سوال ایرنا که 
منظــور امروز رییــس جمهور از گرفتن تصمیمات ســخت اقتصادی چه 
بود، خاطرنشــان کرد: سخنرانی رییس محترم جمهور در »نخستین رویداد 
بین المللی خصوصی ســازی در اقتصاد ایران« و مرتبط با مسأله خصوصی 
سازی بود و به شکل شفاف هم نسبت به لزوم گرفتن تصمیمات سخت و 
جدی در مقابله با رانت خوارانی که ســال ها حقوق مردم را پایمال کرده اند 

بیان کرد.
بهادری جهرمی ادامه داد: این صحبت پیش از این هم مطرح و تاکید شده 
بود به جای برخورد صرف با مفسد باید ریشه فساد خشکانده شود و بسترهای 
فسادزا از بین رود. وی تاکید کرد: از آنجا که برخورد قضایی صرف به تنهایی 
 نمی تواند راه حل برخورد با مفاســد باشــد، رئیس جمهور این موضوع را 

مطرح کرد.

اقتصادی 6

گروه اقتصــادی -  وزیر امور 
اقتصادی و دارایی بر لزوم احیای اعتماد 
عمومی نسبت به مسئله واگذاری در 

بین سرمایه گذاران تأکید کرد.
سید احسان خاندوزی در ابتدای 
ســخنان خود به ذکر تاریخچه ابالغ 
سیاســت های کلی اصــل ۴۴ قانون 
اساسی در ســال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ 
توســط رهبر انقالب، تصویب قانون 
اجرای سیاست ها در سال ۱۳۸۷ توسط 
مجلس شورای اسالمی و دسته بندی 
فعالیت های اقتصــادی حاکمیت به 
گروه های یک، دو و سه پرداخت. وی 
تنظیم رویه های قانونی و سیاستگذاری 
برای عبــور دولت، از بنــگاه داری و 
تصدی گری و سبک سازی آن به منظور 
تمرکز آن بر وظایف اصلی خود مبنی 
بر سیاستگذاری، نظارت و حمایت از 
فعالیت های اقتصادی را به عنوان بخش 
دیگری از اقدامات انجام گرفته در  این 
راســتا دانســت.  وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی هــدف از اجــرای قانون 
سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساسی 
را، گســترش مالکیت در سطح عموم 
مردم، توانمندســازی و افزایش سهم 
بخــش تعاونی و خصوصی از اقتصاد 
کشــور و نیز کاهش بار مالی دولت و 
اصالح مدیریت ناکارآمد و غیر بهره ور 
شــرکت های دولتی برشــمرد که در 
مجموع موجب رشد و رقابت پذیری 

اقتصاد ایران می شود.
سیاست های  اجرای  خاندوزی 

اصل ۴۴ قانون اساسی را نقطه عطفی 
در مجموعه مســیر سیاستگذاری در 
کشور خواند و گفت: در این همایش 
تالش کرده ایم، نســبت به بازخوانی 
مسیر گذشــته و نیز بررسی عملکرد 
تمام شــرکت های واگذار شده دولت 
در ســال های گذشــته و مجموعــه 
شــاخص های اقتصادی و عملکردی 

آنها، اقدام کنیم.
وی ادامه داد: به نظر می رسد ریل 
و مســیر طی شــده در ۱۵ سال اخیر، 
وافی به مقصود و هدف سیاســتگذار 
نبوده و مقام معظــم رهبری به عنوان 
سیاستگذار عالی کشور و ابالغ کننده 
اصل ۴۴ قانون اساســی و بسیاری از 
نمایندگان مجلس و نیز مدیران اجرایی 
دولت های سابق نیز از آن ناراضی اند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر 
لزوم تغییر مسیر گذشته اظهار داشت: 
ادامه راه گذشته ما را به همین نقطه ای 
خواهد رساند که در آن قرار داریم و اگر 
می خواهیم در نقطه دیگری بایستیم؛ 
الجرم باید مسیر پیش روی خودمان را 

تغییر دهیم. 
بــه گفته خاندوزی، مــا در این 
مسیر به احیای اعتماد عمومی نسبت به 
مسئله واگذاری در بین سرمایه گذاران 
نیــاز داریــم، چراکه بــدون تعارف، 
امــروز اعتماد اندکی به واگذاری های 
دولت وجــود دارد.  وی با بیان اینکه 
آسیب شناسی انجام شده نشان می دهد 
دولــت در اعمال حقوق مالکانه خود 

اهمــال کرده اســت، تصریــح کرد: 
متأســفانه ما نه پیــش از واگذاری ها، 
نســبت به آمادگــی بنگاه هــا اقدام 
می کردیــم و نه صنعت را به ســمت 

رقابتی شدن حرکت می دادیم. 
وزیر امــور اقتصادی و دارایی با 
بیان اینکه تا پیش از این، رصد و پایشی 
برای به ســرانجام رساندن بنگاه های 
واگذار شــده انجام نمی شــد، "رها 
شدگی" را بهترین تعبیر در این ارتباط 
خواند، به این معنا که گویا صرف تغییر 
مالکیت و همین قدر که یک شرکت، 
دولتی نباشــد برای مسئوالن کفایت 
می کــرده اســت.خاندوزی با تأکید 
بر اینکه ما باید هم در سیاســت های 
پیشــینی و هم پسینی خودمان در این 
زمینه تجدید نظر کنیم، خاطرنشــان 
کرد: بررسی ۲۰ ساله واگذاری ها نشان 
می دهد، بــا وجود عدم تحقق اهداف 
مصرح در قانون، ما در برخی از موارد، 
کامیابی هایی هم داشــته ایم از جمله 
اینکه توانسته ایم پایه مالکیت کشور را 
گسترش دهیم و بخش زیادی از مردم 
را در قالب دارندگان سهام عدالت وارد 
بازار ســرمایه کنیم.  وی افزود: ارزش 
بازار کشــور در طول ۱۵ سال اخیر، به 
ویژه در خصوص شرکت های بزرگ 
بازار ســرمایه، کدهای ســهام داری، 

ظرفیت های تولیدی کشــور، ظرفیت 
کفایت های بانک هــای فعال در بازار 
ســرمایه و... به نحو معناداری افزایش 

پیدا کرده است.
به گفته وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی، باید اعتــراف کنیم، مجموعًا 
دولت هــا در توانمندســازی بخش 
خصوصی و اهلیت سنجی و واگذاری 
بدون فساد شرکت های دولتی، کارنامه 

قابل دفاعی نداشته اند. 
خانــدوزی با بیــان اینکه یکی 
از عوارضــی کــه در دو ســال اخیر 
هم مزید بر مشــکالت مــا در حوزه 
واگذاری شــده، به تکالیــف قانون 
بودجه مبنی بر اعطای ســهام دولت به 
صندوق های بازنشستگی در قالب رد 
دیون برمی گردد، ابراز داشت: جا دارد 
من در اینجا به صراحت عرض کنم؛ از 
منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم 
از رد دیــون به صندوق ها نه کمکی به 
مســئله بهره وری اقتصادی شرکت ها 
کرده و نه مشکالت بنگاه داری سازمان 
تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی 
لشکری و کشوری را برطرف می کند. 
وی اضافــه کرد: البته ما به عنوان 
مجری قانون، حتماً حکم بودجه را اجرا 
خواهیم کرد اما از منظر سیاستگذاری، 
پیشــنهاد ما این است که به جد در این 

خصوص در قوانین بودجه تجدیدنظر 
صورت گیرد.

وزیر امــور اقتصادی و دارایی با 
بیان اینکه بر اساس مصوبه اولین جلسه 
هیات واگذاری، از مجموع سهام قابل 
واگذاری دولت، ۱۸۷ شرکت با درصد 
سهم های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی 
متنوع، در دســتورکار واگذاری قرار 
دارند، عنوان کرد: با یک تمایز نسبت 
به قبل و آن هــم اینکه، بنای ما بر این 
است که در وزارت اقتصاد، توانمندی 
مدیریــت و بهره وری افراد را در عمل 
احــراز کنیم و "انتقــال مالکیت"، در 
حکم پاداشــی برای مدیریت بهره ور 
متقاضی خرید باشد. خاندوزی ادامه 
داد: بنابراین واگذاری پیمان مدیریت 
را به جد در دســتورکار قرار داده ایم و 
امیدواریم این شــیوه، بتواند نسبت به 
قبــل، منافع بیشــتری را برای اقتصاد 
کشــور به همراه داشــته باشد. وی با 
بیان اینکه ما با هدف رفع دغدغه رهبر 
انقالب در زمینــه اجرای قانون اصل 
۴۴ قانون اساســی، پیش نویس الیحه 
اصــالح این قانون را آماده کرده ایم که 
به کمیســیون اقتصادی دولت تقدیم 
شده است، یادآور شد: امیدوار هستیم، 
پس از نهایی شــدن در این کمیسیون، 
در صحــن دولت، به الیحه تبدیل و به 

مجلس شورای اسالمی تقدیم شود.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی 
با تاکید بر اینکه شــرکت های بخش 
دولتی یا بخش عمومی غیردولتی مثل 
شــرکت های زیرمجموعه بنیادها و 
نهادهــا هم همچنان باید از نظر میزان 
افزایــش کیفیت مدیریت و بهره وری 
مورد رصد قــرار گیرند، بیان کرد: در 
این زمینه هم آماده هستیم، صورت های 
مالی شرکت های بخش عمومی را مثل 
گذشــته در سامانه کدال در منظر همه 

صاحب نظران قرار دهیم. 
خاندوزی با اشــاره به دســتور 
رئیس جمهور برای دنبال کردن مسئله 
شــفافیت در مدیریت، بر عزم جدی 
وزارت اقتصــاد بــرای تحقق این امر 
تأکید کــرد و گفت: ما بــاور داریم، 
باید مدیران بخــش عمومی و دولتی 
پاسخگوتر باشند و تصمیمات بهینه ای 
را اتخاذ کنند و ســالمت باالتر و فساد 

کمتری داشته باشند.

وزیر اقتصاد:

اعتماد سرمایه گذاران به واگذاری های دولتی باید احیاء شود

یکــی از زمینــه های رونق خــط کشــیترانی از بندرعباس به خصوص از بندر شــهید 
باهنــر به کیش ، مســافرت هــای جمعی بــا خانواده ها بــار اربابــی و دراختیار قرار 
دادن شــماره ســریال شناســنامه برای خریدهای عمده بــه آن افراد بود کــه کم کم با 
کاهــش و محدودیت افراد خانواده ها و در نهایت کم شــدن اســتقبال مردم مواجه شــد.

اسکله گهرو تا بندر شهید باهنر؛ 

ظرفیت نهفته تجارت در شرق هرمزگان
بندر شهید باهنر تا پیش از ظهور بندر شهید رجایی اصلی ترین بندر تجاری استان هرمزگان و حتی در سطح کشور بوده که امروز نیز 

با ظرفیت جابجایی ۲.۵ میلیون تن کاال در سال و دسترسی به آبهای آزاد، نقش مهمی در مبادالت تجاری شرق استان دارد. 

 

گروه اقتصادی - وزیر نیرو با 
تشریح جزئیات مشوق های وزرات 
نیرو برای کاهش مصرف برق، گفت: 
از ابتدای خردادماه، مشترکان به ازای 
هر کیلووات ساعت کاهش مصرف، 
۵ برابر تعرفه برق هر کیلووات یعنی 

معادل ۵۰۰ تومان پاداش می گیرند.
"علی اکبر محرابیان" اظهار کرد: 
امسال برای افرادی که در مصرف خود 
صرفه جویی می کننــد، پاداش هایی 
پیش بینــی کردیم با انجــام اقدامات 
کوچــک مدیریت مصرفی می توانند 

پــاداش الزم را بــرای صرفه جویی 
بگیرند.

وی با بیان اینکه الگوی مصرف 
ایــام گرم ســال در مناطق غیرگرم و 
عادی ۳۰۰ کیلووات اســت، اضافه 
کرد: مشــترکانی که در مصرف برق 
صرفه جویــی و الگــوی مصرف را 
رعایت کنند، بابــت هر کیلووات به 
طور متوســط ۱۰۰ تومان پرداخت 
خواهنــد کــرد و این مشــترکان در 
صورت صرفه جویــی و به ازای هر 
کیلووات ســاعت ۵ برابر تشــویق 

می شــوند یعنی به ازای هر کیلووات 
ساعت ۵۰۰ تومان تشویق می شوند.

وزیــر نیرو تصریح کــرد: اگر 
ایــن مشــترک فقــط ۵۰ کیلووات 
صرفه جویی کند به طور مثال ســال 
گذشته ۳۰۰ کیلووات مصرف داشته 
و امسال مصرف را به ۲۵۰ کیلووات 
برســاند، قبض برق این مشــترک 
رایگان شــده و هیچ پولی بابت برق 

پرداخت نمی کند.
محرابیان خاطرنشــان کرد: اگر 
مشــترک ۲۰۰ کیلــووات مصرف و 

۱۰۰ کیلــوات صرفه جویی کند، ۵۰ 
هزارتومــان منفعت خواهد شــد به 
نحوی کــه ۲۰ هزارتومان پول قبض 
شــده و ۳۰ هــزار تومــان از دولت 
بستانکار می شــود. به عبارتی دیگر 
در ایــن موضــوع نه تنها مشــترک 
برای قبض خــود هزینه ای پرداخت 
نمی کند بلکه برای صرفه جویی خود 
نیز پاداشــی دریافــت می کند.وی با 
بیــان اینکه الگوی مصرف در مناطق 
گرمسیر با مناطق معمولی متفات بوده 
و در مناطــق گرم امکان صرفه جویی 

بسیار خوبی وجود دارد، گفت: در این 
مناطق کشــور که از کولرهای گازی 
و داکت اســپلیت ها استفاده می شود، 
اگر مشــترکان این مناطق بتوانند یک 
دســتگاه را کمتر اســتفاده کنند، در 
ماه پاداش قابــل توجهی را دریافت 

می کنند.
وزیرنیــرو با اشــاره به مصوبه 
دولــت در زمینه الــزام ادارات برای 
صرفه جویــی برق اظهــار کرد: طبق 
مصوبه دولت برای موضوع مدیریت 
تقاضا در بخــش اداری برنامه ریزی 

شــده که صرفه جویی قابل توجهی 
در ادارات و دستگاه های دولتی انجام 

شود.
وی افــزود: از اول خــرداد بــا 
تذکــرات و تنظیماتی کــه بر روی 
دستگاه های سرمایشی و غیره ادارات 
اعمال می شــود، مدیریت مصرف و 
تقاضــای مورد نظر تا حدودی انجام 
می شود. به گفته وزیر نیرو، این برنامه 
مدیریت تقاضا برای سایر بخش های 
مصرف از جمله صنایع و تجاری هم 

در دستور کار قرار دارد.

پاداش ۵ برابری صرفه جویی برای مشترکان برق
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