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دو ش��نبه 28 م��رداد 1398 | 17 ذی الحجه 1440 || روزنامه جوان |  شماره  5728  با خصوصي سازي هم اقتصاد 
در اختيار دولت مي ماند 

با وجودي كه چندين دهه از خصوصي سازي در كشور مي گذرد، نه تنها 
اقتصاد مردمي نشده اس��ت،  بلكه بخش خصوصي واقعي قوي هم در 
كشور وجود ندارد، در اين ميان بررسي بودجه سال 98 نشان مي دهد 
كه به فرض آنكه شركت هاي گروه 1 ) گروهي كه 100 درصد سهامشان 
بايد واگذار شود( به سرعت واگذار شود و همچنين سهام شركت هاي 
گروه 2 نيز واگذار شود باز هم در عمل بالغ بر 91 درصد حجم بودجه 

شركت ها در شرايط كنوني دولتي باقي خواهد ماند.
در اليحه سال 1۳98 براي نخس��تين بار در جدول شماره )۵( خالصه 
حجم بودجه ش��ركت ها بر حس��ب گروه هاي اصل ۴۴ قانون اساسي 

درج شد. 
با نگاهي به اطالعات جدول مذكور، مشخص مي َشود كه حجم بودجه 
شركت هاي گروه 1 كه صددرصد بايد واگذار شوند، فقط 1/۳درصد از 
كل حجم بودجه شركت ها را در برمي گيرد و حجم بودجه شركت هاي 
گروه ۳ كه صددرصد دولتي باقي  مي مانند بالغ بر ۵6/۴ درصد اس��ت. 
ضمن آنك��ه در اجراي مف��اد م��اده ۴ آيين نامه تش��خيص، انطباق و 
طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با 
هر يك از سه گروه مصرح در ماده 2 قانون موصوف، تعداد 11 شركت 
مادرتخصصي پس از واگذاري تمامي شركت هاي زيرمجموعه براساس 
احكام آيين نامه مذكور تعيين تكليف خواهند شد. بنابراين در چنين 
شرايطي ۳۵/۳ درصد از حجم بودجه شركت ها به استناد مفاد ماده ۴ 
آيين نامه تشخيص در حال حاضر قابل واگذاري نيستند. بدين ترتيب 
به رغم تصور بسياري از كارشناسان، بالغ بر 91 درصد از حجم بودجه 

شركت ها در شرايط كنوني در دولت باقي خواهند ماند. 
با توجه به اينكه طي س��ال هاي 86 تا 9۴ حجم خصوصي سازي هاي 
انجام ش��ده در حدود 60 ه��زار ميليارد تومان بوده اس��ت و بخش��ي 
از آنها نيز بي ش��ك بابت بدهي ه��اي دولت به س��اير بخش ها واگذار 
شده است، مي توان متوجه شد كه اقتصاد ايران با اين روند و روش هاي 
خصوصي س��ازي حاال حاال نمي تواند از پيله دولتي خود خارج شود و 
حال آنكه بخش زيادي از ش��ركت هاي دولتي نيز قرار نيس��ت واگذار 
ش��وند از اين رو بايد براي مردمي كردن اقتصاد ايران مجلس و دولت 
و صاحبنظران فكري كنن��د و تا آن زم��ان نيز براي رش��د بهره وري 
ش��ركت هايي كه توس��ط دولت مديريت مي ش��وند نيز برنامه شفاف 

عملياتي كرد. 
اگر از ديد كمي به خصوصي سازي در اقتصاد ايران نگاه كنيم متوجه 
مي شويم كه از طرفي بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات 
وابسته به دولت هر ساله در حال جهش اس��ت )به طوري كه در سال 
جاري س��ر از ارقام 1200 هزار ميلياردتومان درآورده است( و از طرف 
ديگر خصوصي س��ازي هاي چند ده هزار ميليارد توماني در هر س��ال 
آنقدري نيست كه بتواند اقتصاد ايران را از بافت دولتي خود خارج كند 
و حال آنكه كاهش بهره وري و بازدهي در بخش دولت و عدم شفافيت 
و گاهي مفس��ده هاي ناخوش��ايند، چهره اقتصاد اي��ران را مخدوش 

كرده است. 
حال پرسش اين است كه آيا با اين روند و روش هاي خصوصي سازي، 
اقتصاد ايران در آينده بافتي مردمي و خصوصي و تعاوني پيدا مي كند يا 
خير؟ زيرا در دنياي كنوني مردم را بايد در مالكيت دارايي ها سهيم كرد 
تا بازدهي و كارايي در اقتصاد رشد كند و مردم عالوه بر تحصيل درآمد 
از محل انجام كار از بازدهي و عملكرد شركت هاي توليدي و خدماتي 
نيز بهره مند شوند. در اليحه بودجه سال 98 تعداد شركت هاي دولتي، 
بانك ها و مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت ۳8۵ شركت با بودجه بيش از 
1200 هزار ميليارد تومان عنوان شده است كه عموماً فعاليت اقتصادي 

انجام مي دهند. 
 با توج��ه ب��ه توضيحات ف��وق به اي��ن مهم مي رس��يم ك��ه حتي با 
خصوصي س��ازي هم اقتصاد ايران باز هم بافت دولت��ي خود را حفظ 
خواهد كرد، از اين رو بايد به فكر تقوي��ت كارايي بخش دولت بود، زيرا 
دارايي هاي عظيمي تحت عنوان شركت و بنگاه در اختيار دولت است 
و اين دارايي ها بايد صحيح مديريت ش��وند، در عين حال بايد مس��ير 
خصوصي سازي ها به سمت توسعه بخش تعاوني تغيير جهت دهد، زيرا 
واگذاري با هدف تقويت بخش خصوصي طي دهه هاي گذشته خاطره و 
نتيجه خوبي از خصوصي سازي را در جامعه و اقتصاد انعكاس نداد، بدين 
ترتيب جاي دارد از اين پس خصوصي س��ازي ب��ا هدف تقويت بخش 

تعاوني را دنبال كنيم. 

  احداث شهرك هاي مرزي مشترك 
با كشورهاي همسايه

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران از 
احداث شهرك هاي مرزي مشترك با كشورهاي همسايه خبر داد 
و گفت: در حال حاضر سه كش�ور تركيه، عراق و آذربايجان براي 
موضوع شهرك هاي مرزي مشترك با ايران در نظر گرفته شده اند. 
محس��ن صالحي نيا در مراس��م افتتاح پروژه هاي عمراني در شهرك 
صنعتي شوش اظهار كرد: يكي از اهدافي كه در شهرك هاي صنعتي به 
دنبال آن هستيم، اين است كه مسائل زيست محيطي به خوبي رعايت 
شود. در اين زمينه امروز شاهد س��اخت و افتتاح تصفيه خانه  فاضالب 

شهرك صنعتي شوش هستيم. 
صالحي نيا عنوان كرد: با توجه به تجربيات كشورهاي توسعه يافته اين 
امر يك نتيجه مثبت دارد و عالوه بر تأمين زيرساخت ها مي توانيم زمينه 
را براي توسعه توانمندي هاي واحدهاي توليدي، حمايت از خوشه هاي 

صنعت فراهم كنيم. 
.................................................................................................

 دريافتي مديران
تا شهريور منتشر مي شود

رئي�س س�ازمان اداري و اس�تخدامي گفت: بر اس�اس دس�تور 
رئيس جمه�ور درخصوص انتش�ار حقوق ها، دريافت�ي مديران تا 
شهريور منتشر خواهد شد و همچنين صندوق هاي زيرمجموعه 
دول�ت ني�ز باي�د اطالع�ات حق�وق را در س�امانه وارد كنن�د. 
به گزارش »تسنيم«، رئيس سازمان اداري و استخدامي با بيان اينكه در 
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تكليفي مبني بر طراحي و استقرار 
سامانه حقوق و مزايا به عهده دولت گذاشته شده گفت: اين سامانه در 
فروردين ماه سال 97 در سازمان اداري و استخدامي مستقر شده است. 
انصاري گفت: در بحث س��امانه حقوق و مزايا و دسترسي عموم مردم 
از طريق پايگاه هاي اطالعاتي دستگاه هاي اجرايي اخيراً مصوبه اي در 

هيئت دولت صورت گرفته است. 
رئيس س��ازمان اداري و اس��تخدامي با ابراز اينكه اين س��ازمان بايد 
پيگيري هاي الزم را ب��راي ورود اطالعات قوه قضائيه و مؤسس��ات و 
نمادهاي ذيل مقام معظم رهبري انجام دهد، گفت: با توجه به تكليف 
مقرر در تبصره 21 قانون بودجه در خصوص الزام دستگاه هاي اجرايي به 
ارائه اطالعات حقوق و مزايا سازمان اداري و استخدامي هماهنگي هاي 

الزم را با وزارت اقتصاد انجام خواهد داد. 
انصاري با اشاره به دو دستور اخير رئيس جمهور گفت: در شهريور ماه 
دسترس��ي به ميزان پرداختي مديران ايجاد خواهد ش��د و همچنين 
شركت هايي مثل شس��تا نيز مكلف به ارائه اطالعات سامانه حقوق و 

مزايا خواهند شد.

 عراقچی: دستور ارزی
از رئيس جمهور داشتم

    ادامه از صفحه اول
    در فروردين ماه دو س��ه اتفاق همزمان افتاد. بخش��ی را می ش��ود 
مطرح كرد و به بخش��ی هم در آينده بايد توجه شود. ظاهر قضيه اين 
بود كه ابزاره��ای مداخله بانك مركزی مختل ش��د، چون اين را آقای 
رئيس جمهور گفته اند من هم راحت می توانم از ايشان نقل قول كنم. 
آقای رئيس جمهور چند ماه پيش جايی گفتند كه ذخاير ارزی ما ابتدای 
سال گذشته به صفر رسيده بود. اما به هر حال منابع بسيار محدود بود 
و تزريق از طريق صرافی   ها با محدوديت مواجه بود. تزريق از كانال های 
تأثيرگذار ديگر هم به واسطه دستگيری ساالر آقاخانی و اتفاقات ديگر 
قطع شده بود. البته گزارش  هايی هم داشتيم كه خارجی   ها هم در بازار 
ما فعال هس��تند و در بعضی كشورهای همس��ايه و نهادهای امنيتی 

گزارش های رسمی در اين باره داده بودند. 
    همه اين عوامل دست به دست هم داد كه در فروردين به تالطماتی 
بعد از تعطيالت نوروز و  نهايتاً به جلسه شب20 فروردين و اتفاقاتی كه 
در آن جلسه افتاد منجر شد كه اجازه می خواهم فعاًل درباره آن جلسه 

صحبت نكنم تا در آينده به آن پرداخته شود. 
    بعد از دستگيری من در مرداد 97 دو استعالم از آقای دكتر همتی 
درباره اقدامات ما انجام شد. آقای دكتر همتی در پاسخ هم اقدام را تأييد 
كردند و هم تأثير آن در بازار را تأييد كردند و هم اينكه هيچ مشكل مالی 
در آن وجود نداشت. ايشان به صراحت گفته اند هيچ پولی كم نشده و 

همه چيز سر جای خودش است.

هادی  غالمحسینی

رئيس س�ازمان تبليغات اس�المي ب�ا بيان 
اينكه اقتص�اد مقاومت�ي تنها ب�راي زمان 
تحري�م نيس�ت، گفت: اقتص�اد مقاومت�ي 
م�دل اقتص�ادي ماس�ت و ب�ه معن�ي آن 
نيست كه به مردم س�ختي داده شود، بلكه 
اس�ت.  اقتص�اد  مقاوم ش�دن  ه�دف 
حجت االسالم محمد قمي در نشستي با عنوان 
عينيت بخش��ي به گام دوم انقالب ب��ا رويكرد 
جوانگرايي و مديريت جهادي كه با حضور هشت 
عضو فراكسيون جوانان مجلس و مديران جوان 
سازمان اقتصادي كوثر برگزار شد، افزود: يكي از 
ويژگي هاي هويت انقالب اس��المي جوانگرايي 
است و مجلس شوراي اس��المي خيلي مي تواند 
در تحكيم و تثبيت اقتصاد مقاومتي و اس��تفاده 
از مدي��ران جوان و انقالبي و جهادي در كش��ور 

تأثيرگذار باشد. 
وي افزود: اينكه مدام به نفت توجه داشته باشيم 
و تالشي نكنيم امري مذموم است. اقتصاد كشور 
ما بايد متفاوت رقم بخورد كه اين موضوع برآمده 
از فرهنگ مكتبي و اسالمي ما است ضمن اينكه 

اقتصاد نفتي ريشه در فرهنگ ما ندارد. 
رئيس س��ازمان تبليغات اس��المي گفت: بعد از 
امضاي برجام رهبر معظم انقالب تأكيد بيشتري 
بر اقتصاد مقاومتي كردن��د و فرمودند كه فريب 
غربي ها را نخوريد، بنابراين در ۴0 سالگي انقالب 
اسالمي بهترين زمان براي جا انداختن گفتمان 
اقتصاد مقاومتي اس��ت كه داراي ويژگي هايي 
همچون درون زايي، برون گراي��ي، مردم بنياد، 

دانش بنيان و عدالت محور است. 
قمي گف��ت: امروز وقت ج��ا انداخت��ن اقتصاد 

مقاومتي در كشورمان است. 

  تحقق مديريت جهادي و جوانگرايي 
در اين مراسم محمدرضا اسكندري،  مديرعامل 
س��ازمان اقتصادي كوثر گفت: مس��ئوالن اين 
سازمان به دنبال نوآوري در جهت بي نياز شدن از 

واردات به كشور هستند. 
وزير اسبق جهاد كش��اورزي افزود: جوان گرايي 
در اين س��ازمان به گونه اي است كه تنها 1۳ نفر 
مدير باالي ۵0 سال داريم و متوسط سن مديران 
به كمتر از ۴0 سال رسيده  است كه همه از افراد 

نخبه و تحصيلكرده با روحيه جهادي هستند. 
وي ي��ادآور ش��د: گام دوم انقالب ب��ه معناي 
برگش��ت به ۴0 س��ال قبل بوده كه از مديران 
جوان براي فعاليت در پس��ت هاي مهم كشور 
استفاده مي شد و در واقع به معناي كنار رفتن 
مديران پير و ش��ناخت ظرفيت نس��ل جوان و 
اعتماد به آنها اس��ت كه مي تواند الگويي براي 

تمام كشور باشد. 
اس��كندري با بيان اينكه قيمت گ��ذاري بلوك 
اقتصادي س��ازمان كوثر 8 هزار ميليارد تومان 
اس��ت، تأكيد كرد: ما بع��د از فعاليت 9 س��اله 
توانستيم به اين الگو برسيم ضمن اينكه در سال 
97 به س��مت بورس و فرابورس حركت كرديم 
تا جايي كه در شهريور س��ال 88 قيمت گذاري 
روي اي��ن س��ازمان ۴0۳ ميلي��ارد ب��ود كه در 
ش��رايط كنوني به 2 هزار و 100 ميليارد تومان 
رسيده است، ضمن اينكه اين س��ازمان داراي 9 
هزار نيرو بوده كه اكثر آنها از بين جوانان هستند 
و در راس��تاي تحقق اقتص��اد مقاومتي حركت 

مي كنند. 
اس��كندري گفت: همه جوانان ما دو تا س��ه بار 
سازمان بازرسي را تجربه كردند و در شفاف سازي 

نيز روسفيد بودند. 
اسكندري گفت: امروز گروه كشاورزي كاالهايش 

را در بورس كاال عرضه مي كنند 
وي با اش��اره به موفقيت و تالس اين سازمان در 
كنترل قيمت مرغ در ايامي كه هر روز قيمت ها 
باال مي رف��ت، گفت: محصوالت توليد ش��ده در 
سازمان اقتصادي كوثر با قيمت بااليي به فروش 
نمي رسد تا به مردم ظلم صورت گيرد به طوري 
كه قيمت مرغ عرضه شده توسط شركت هاي ما 
به قيمت تنظيم بازاري 11 ه��زار و 900 تومان 

عرضه مي شود. 
اسكندري خاطر نشان كرد: ما در حوزه هايي كه 
مردم در آن فعال هس��تند وارد نمي شويم، بلكه 
س��عي مي كنيم تا به دنبال الگو سازي در حوزه 
كشاورزي باش��يم كه به عنوان نمونه هم اكنون 

روي پرورش كبك و قرقاول متمركز شده ايم. 
همچنين در اين مراس��م چراغ��ي نماينده 
مردم نيش��ابور با بيان اينك��ه رهبر معظم 
انقالب به موضوع آمايش س��رزمين توجه 
دارند، گفت: مجلس دهم گام بزرگي با قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان در پست هاي 
دولتي برداش��ت و نتايج اين ام��ر در آينده 
مشخص مي شود و مديران جوان بر سر كار 
خواهند آمد و از بازنشس��تگان نيز مشاوره 

خواهيم گرفت. 
  فقط سركار آمدن جوانان مالك نيست 

گودرزي، نماينده مردم بروجرد در مجلس نيز در 
اين مراسم گفت: سر كار آمدن جوانان صرفاً مهم 
نيس��ت، بلكه آنها بايد تفاوت هاي خود را با بقيه 
نش��ان دهند، در صورتي كه جوانان قابليت هاي 
خود را نشان دهند، شرط عقل است كه مسئوالن 

از نيروهاي جوان استفاده كنند. 
قاضي زاده، نماينده مردم فريمان در مجلس نيز 
در اين مراسم گفت: بخش عمده اي از كشور ما را 
جوانان تشكيل مي دهند و نبايد شرايطي را فراهم 

آورد كه تقابل بين نسلي ميان آنها ايجاد شود. 
وي با بي��ان اينك��ه بق��اي ق��درت در برخي از 
پست هاي دولتي مشاهده مي شود، گفت: عده اي 
از جايي به جايي ديگر منتقل مي ش��وند و نبايد 
شرايطي را فراهم كرد كه اين مشاغل تبديل به 

يك بركه شود و فساد ايجاد كند. 
وي افزود: نبايد شرايطي فراهم شود كه آقازاده ها 
و ژن هاي خوب به يكب��اره از پايين به باال آورده 
شوند و معيار ما بايد شايسته گزيني با طي مرتبه 
صورت گيرد تا افراد براساس توانمندي هاي خود 

رشد كنند. 
همچنين موس��وي، رئيس فراكس��يون جوانان 
مجلس گفت: تغيير سن صرفاً هدف ما نيست كه 
يك دهه ۳0 برود و يك دهه 70 يا 60 جايگزين 
آن ش��ود، بلكه تالش ما براي تغيير رويكردهاي 

اجرايي است. 
وي افزود: ش��فافيت در اين راس��تا يك اصل به 
حس��اب مي آيد و مديري كه در مسئوليتي قرار 
مي گيرد، بايد مش��خص ش��ود كه چه تغييري 
ايجاد كرده و اگر پاس��خگويي و شفافيت نباشد 

دوباره سريال هاي فساد اتفاق مي افتد. 
وي افزود: عرضه 1۵ درصدي سهام شركت كوثر 
در روز خوب است، اما كافي نيست و بايد اين رقم 

بيشتر شود. 
پاپي زاده نماينده مردم دزفول نيز در اين مراسم 
گفت: يكي از آفت هايي كه مسئوالن رده باالي 
كش��ور دارند، آن است كه زورش��ان مي آيد كه 
تجربيات خود را به ديگر مديران كم سن انتقال 
دهند و معتقدند كه اگر كسي بخواهد جايگزين 

آنها شود آقازاده هاي خودشان است. 
وي افزود: شرايط امروز كشور ما و مشكالتي كه 
داريم به خاطر آن است كه جوانان انقالبي وارد 

سيستم مديريتي كشور نشده اند. 
     الگو سازي در اقتصاد 

مال��ك رحمتي، قائ��م مقام س��ازمان اقتصادي 
كوث��ر نيز بع��د ش��نيدن س��خنان نمايندگان 
مجلس بر الگو س��ازي اين س��ازمان اقتصادي 
در حوزه هاي مختلف تأكي��د و گفت: نقدينگي 
س��ازمان اقتصادي كوث��ر از س��ال 88 تاكنون 
س��ه برابر شده اس��ت، ضمن اينكه از س��ال 96 
تاكن��ون فعاليت ه��اي دانش بني��ان و نوآورانه 
در جهت توس��عه اقتصادي در دس��تور كار آن 
قرار گرفته است، همچنين اين س��ازمان اولين 
پروانه ني��روگاه بيوگاز را اخذ ك��رده و به زودي 
عمليات ساخت آن آغاز مي شود كه تنها با هدف 

الگو سازي اين كار صورت مي گيرد. 
وي ي��ادآور ش��د: پ��رورش ماه��ي در قف��س 
ب��راي اولين بار از ديگ��ر اقدامات اين س��ازمان 
بوده است، ضمن اينكه در سال 97 كميته مقابله 
با تحريم را راه اندازي كرديم و پيش��نهاد كشت 
دوم در شمال مطرح شد كه در صورت تحقق آن 
ظرف مدت پنج سال از واردات دانه هاي روغني 

بي نياز مي شويم.

امروز بهترين زمان اجراي اقتصاد مقاومتي است
 اقتصاد كشور ما بايد متفاوت رقم بخورد 

كه اين موضوع برآمده از فرهنگ مكتبي و اسالمي ما است ضمن اينكه اقتصاد نفتي ريشه در فرهنگ ما ندارد

رئي�س اتحاديه 
كفش ماشيني با      اصناف

اش�اره به اهداف برگزاري نخستين نمايشگاه 
ملي برنده�اي برتر كف�ش، كي�ف و كاالهاي 
ورزش�ي از حض�ور خري�داران خارج�ي و 
هيئت هاي عراقي و همچنين تأمين كنندگان 
مواد اوليه ت�رك در اين نمايش�گاه خبر داد. 
به گزارش »جوان«، علي اژدر كش رئيس اتحاديه 
كفش ماشيني با اش��اره به برگزاري نمايشگاه 
ملي برندهاي برتر كفش، كيف و كاالي ورزشي، 
از تاريخ ۵ تا 8 شهريورماه در تهران اظهار كرد: 
اين نمايشگاه به عنوان نخستين نمايشگاهي كه 
قصد دارد طراحان مد و توليدكنندگان كفش، 
كيف و كاالهاي ورزش��ي را در ي��ك مجموعه 
نمايش��گاهي در كنار هم جمع كند،  در ابتدا با 

هماهنگي چهار اتحاديه كفش هاي ماش��يني، 
سراجان، چرم و مواد اوليه و همچنين كاالهاي 
ورزشي برنامه ريزي ش��د و در ادامه اين مسير 
16 اتحاديه ديگر از قطب هاي توليدي كشور در 
شهرهايي همچون تبريز، مشهد، اصفهان و قم 

به اين مجموعه اضافه شدند.
وي در پاس��خ به س��ؤال »ج��وان« كه چ��ه تعداد 
توليد كننده داخلي و خارجي در اين نمايشگاه حضور 
دارند، گفت: حدود1۵0 توليد كننده در اين نمايشگاه 
حضور خواهند داشت،  اما حدود 10 شركت خارجي 
كه عمدتاً ترك هس��تند نيز در بخش م��واد اوليه 
محصوالت خود را به نمايش خواهند گذاش��ت. در 
عين حال بازاريابان و خريداران كشورهاي مختلف 
كه بخش بزرگي از آنها هيئت هاي عراقي هستند،  در 

اين نمايشگاه حضور خواهند داشت. 

   مشكلي در تأمين مواد اوليه توليد كفش 
در داخل نداريم

حيات��ي،  رئيس اتحاديه چ��رم طبيعي، مصنوعي 
و لوازم كفش نيز گفت: هدف م��ا برقراري ارتباط 
بين توليدكننده و شبكه توزيع كننده است؛ چراكه 
هر ي��ك از اي��ن دو گ��روه به رغم اينكه كارش��ان 
مكمل يكديگر است،  ولي داراي تخصص مجزايي 

هستند. 
وي با اش��اره به اينكه تحريم از ي��ك تهديد به 
فرص��ت ب��راي توليدكنندگان داخل��ي تبديل 
شده است،  خاطر نشان كرد: ش��ايد در نگاه اول 
توليد يك كفش موضوع ساده اي به نظر برسد، 
 ولي واقعيت آن است كه براي توليد يك جفت 
كفش نيازمند ۳6 تا ۴0 قلم كاالي واسطه اي و 
مواد اوليه هس��تيم و ما در يك سال گذشته با 

چالش هاي بسياري مواجه بوديم كه خوشبختانه 
اين چالش ها مرتفع شد. به عنوان مثال در يك 
برهه زماني همچون كاغذ ما با بحران چس��ب 
مواجه ش��ديم كه اين بحران باعث شد حتي در 
مقطعي توليدات تعطيل شود،  ولي خوشبختانه 
اين مشكل برطرف ش��د و امروز شاهد صادرات 

چسب به خارج از كشور نيز هستيم. 
به گفت��ه وي خوش��بختانه هيچ مش��كلي در 
موضوع مواد اوليه براي توليد كفش وجود ندارد. 
همچنين در اين نشس��ت رئيس ات��اق اصناف 
تهران با بيان اينكه برگزاري نمايشگاه هاي عرضه 
مس��تقيم كاال، وظيفه تخصصي اصناف است، 
 گفت: برخي نمايشگاه ها محل فروش كاال شده 
در حالي كه بايد ارتقاي دانش توليدكنندگان را 

دنبال كنند.

حضور چشمگير خريداران عراقي و غرفه داران ترك در نمايشگاه كيف و كفش ايران

شاخص كل بورس    بورس
به�ادار  ا وراق 
تهران در پايان معامالت امروز يك ش�نبه با 
413 واح�د عقب نش�يني هم�راه ش�د. 
براس��اس اطالعات مندرج در س��امانه ش��ركت 
مديري��ت فناوري ب��ورس تهران، ش��اخص كل 
بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته با ۴1۳ واحد 
كاهش همراه شد و به رقم 260 هزار و 991 واحد 
رسيد. ش��اخص كل با معيار هم وزن ۳80 واحد 
افزايش يافته و به رقم 69 هزار و ۳20 واحد رسيد. 
ارزش روز بازار كه ناشي از ارزش سهام شركت هاي 
حاضر در بورس در تعداد س��هام اين ش��ركت ها 
اس��ت، ديروز به بيش از 9۵8 هزار ميليارد تومان 
رسيد. امروز معامله گران بورس اوراق بهادار بيش 
از ۳/۴ ميليارد س��هام،  حق تقدم و اوراق مالي در 

قالب ۳۳1 هزار نوبت معامل��ه و به ارزش 121۴ 
ميليارد تومان داد و ستد كردند. 

گفتني اس��ت امروزعرضه اوليه 20 درصد سهام 
شركت غلتك سازان س��پاهان در بورس صورت 
خواهد گرفت. در اين اطالعيه مديريت عمليات 
بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران آمده است: 
تعداد 7۵ ميليون سهم معادل 20درصد از سهام 
شركت غلتك سازان سپاهان) فسازان( به عنوان 
پانصد و س��ي امين ش��ركت پذيرفته شده براي 
اولين ب��ار پس از پذي��رش و درج نام ش��ركت در 
فهرست شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران در بخش ساخت فلزات اساسي گروه 
و طبقه س��اخت آهن و فوالد اساسي در فهرست 
نرخ هاي بازار دوم و در نماد فسازان به شيوه ثبت 

سفارش جهت كشف قيمت عرضه خواهد شد. 

مـزایـده  عـمومـى  افت 413 واحدي شاخص كل بورس تهران
 گروه قرارگاه هاى پشتیبانى سازمان صنایع دفاع - فرماندهی قرارگاه شهداى منطقه پارچین در نظر دارد از طریق برگزاري 
مزایده عمومی  اقدام به برون سپارى و فروش موارد زیر  مطابق با شرایط مندرج در فرم مزایده به پیمانکار واجد شرایط نماید. 
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مهران ابراهيميان
  گزارش   یک

 تنها ۶ درصد مردم
 از كارت سوخت شخصي استفاده مي كنند

بررس�ي هاي »تس�نيم« نش�ان مي دهد، با وجود الزامي ش�دن 
استفاده از كارت سوخت ش�خصي، تنها ۵ تا ۶ درصد از مردم در 
سراسر كشور هم اكنون از كارت سوخت شخصي استفاده مي كنند. 
اين در حالي است كه از بامداد روز 22 مردادماه )پنج روز پيش( با اجراي 
مصوبه دولت و در راستاي هماهنگي هاي قبلي صورت گرفته بين سران 
قوا، به منظور رصد و مديريت كامل عرضه سوخت در كشور، استفاده 
از كارت سوخت شخصي در هنگام سوختگيري در جايگاه هاي عرضه 
بنزين الزامي شده است. در عين حال از مجموعه وزارت نفت حاكي از 
اين است كه با اتمام فرآيند رسيدن باقيمانده كارت سوخت هاي المثني 
صادر شده به دس��ت متقاضيان، محدوديت هايي در استفاده از كارت 

سوخت جايگاهداران اعمال خواهد شد. 
.................................................................................................

حذف قبوض كاغذي برق در ۵ استان
معاون هماهنگي توزيع توانير گفت: اطالع�ات بيش از ۵۶ درصد 
مش�تركان تهران�ي جم�ع آوري ش�ده و طب�ق برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته در تهران نيز از 1۵ شهريور قبض برقي الكترونيكي 
خواه�د ش�د و از ابت�داي مه�ر قب�ض كاغ�ذي ارائه نمي ش�ود. 
غالمعلي رخشاني مهر، معاون هماهنگي توزيع توانير با تأكيد بر اين كه 
تحول ديجيتال در ارائه خدمات به مشتركان برق در دستور كار وزارت 
نيرو قرار دارد، به حذف قبوض كاغذي برق اش��اره كرد و افزود: طبق 
طرح حذف قبوض كاغ��ذي از ابتداي مهر هيچ قب��ض كاغذي توزيع 
نخواهد شد. وي ادامه داد: تا ابتداي سال جاري حدود ۳00 هزار كنتور 
هوشمند براي مشتركين صنعتي نصب شد؛ همچنين در سال جاري 
100 هزار كنتور به اين تعداد اضافه شد كه باعث شد ۵0 درصد مصرف 

برق كشور به صورت هوشمند مديريت شود.  
.................................................................................................

قيمت دالر در صرافي ها ۱۱۷۵۰ تومان
قيمت ف�روش ه�ر اس�كناس دالر امري�كا در۲۷ م�رداد ۹۸ در 
صرافي ه�اي بانك�ي ب�ه 11۷۵۰ توم�ان رس�يد. همچني�ن نرخ 
خري�د ه�ر اس�كناس دالر ني�ز ام�روز 11۶۵۰ توم�ان اس�ت. 
در عين حال هر يورو براي خريد در صرافي هاي بانكي 1۳100 تومان و 
براي فروش 1۳200 تومان قيمت خورده است.  قيمت سكه طرح جديد، 
نيز ديروز به ۴ ميليون و 18۵ هزار تومان رسيد. همچنين هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۴ ميليون و 100 هزار تومان، نيم سكه 
2 ميليون و 200 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و ۳۵0 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 970 هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهاي جهاني 

1۵1۴ دالر و هر گرم طالي 18 عيار ۴18 هزار و ۳00 تومان است.


