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88498433سرويس  اقتصادي

همتي بار ديگر تهديد كرد 

ارسال اسامي متخلفان ارزی به قوه قضائيه

تشكيل ۳۷۰۰ پرونده شكايت از واردكنندگان خودرو در تهران

سازمان صنعت تهران: معترضان به سامانه ۱۲۴ مراجعه كنند

تير ماه امس�ال بود رئي�س كل بان�ك مركزي از 
بررس�ي پرونده ۱۵۰ صادركننده متخلف در قوه 
قضائي�ه خب�ر داد، هرچند كه تاكن�ون خبري از 
وضعيت پرونده اين متخلفان منتشر نشده است. 
ام�ا عبدالناصر همت�ي، اخيرا بار ديگ�ر در جمع 
بازرگان�ان اس�تان كرم�ان، صادركنن�دگان 
متخل�ف را به افش�اي اس�امي و معرفي ب�ه قوه 
قضائيه تهديد كرد و گفت: امس�ال ارز حاصل از 
صادرات پس�ته براي رفع مش�كل خودروسازي 
و س�اير صناي�ع كرم�ان مص�رف خواهد ش�د. 
همزمان با كاهش 13/5 درصدي مبادالت تجاري 
در دوماهه امس��ال، نگران��ي دولتم��ردان از فرار 
سرمايه ها از مسير صادرات شدت گرفت. در مقابل 
برخي صادركنندگان تأكيد داشتند كه در فضاي 
فعلي س��امانه نيما صادركنندگان به نوعي يارانه 
به واردكنندگان مي دهند، زي��را آنها ارز خود را به 
سامانه نيما مي دهند، ولي واردكنندگان با ارز حدود 
1۰ هزار توماني كاال وارد مي كنند و كاالهايشان را 
با قيمت ارز 1۶ هزار توماني در بازار ها مي فروشند. 
همزمان ب��ا اين اتفاقات رئي��س كل بانك مركزي 
در گفت وگو با رس��انه ها و حضور در اتاق بازرگاني 
ايران صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادراتشان 
را به داخ��ل كش��ور نمي آورند يا در س��امانه نيما 
اعالم نمي كنند، تهديد و اعالم كرد: 15۰ شركت 
و ش��خص حقيقي هس��تند كه با 4 ميليارد دالر 
صادرات حتي يك دالر هم به كشور برنگردانده اند. 
اسامي اين شركت ها و اشخاص حقيقي در اختيار 
قوه قضائيه قرار می گي��رد و پرونده ه��اي آنها در 

دستگاه قضا بررسي مي شود. 
با موضع گيري همتي، سرپرس��ت س��ازمان توسعه 
تجارت در حمايت از صادركنندگان، اوضاع مبادالت 
تجاري رادر سال جاري مناس��ب و قابل قبول اعالم 
كرد و وعده داد مش��كالت تأمين ارز صادركنندگان 
به زودي مرتفع خواهد شد. اكنون با گذشت سه ماه، 
همتي بار ديگر در جمع شوراي گفت و گوي بخش 
دولتي و خصوصي اس��تان كرم��ان ، صادركنندگان 
متخلف را تهديد كرد و گفت: اسامي صادر كنندگان 

متخلف به دستگاه قضا اعالم مي شود. 
عبدالناصر همتي با تشريح وضعيت اقتصادي كشور 
افزود: ما معتقديم كه فعاالن بخش خصوصي در اين 
دوره تعيين كننده مي توانند نقش بس��يار مهمي را 
داشته باشند، گفت: به طور قاطع مي توان گفت كه 
فش��ار تحريم را با تالش و كوشش همه شكسته ايم 

و اكنون در شرايط به نس��بت با ثباتي هستيم و الزم 
است اين ثبات ادامه پيدا كند. وي گفت: در صورت 
حل نشدن مش��كالت فعاالن اقتصادي نمي توان با 
تحريم ها مبارزه كرد؛ چراكه رزمن��ده اصلي در اين 
شرايط، فعاالن اقتصادي هستند، بر اين اساس حل 
مشكالت حوزه فعاليت بازرگانان و توليدكنندگان از 

اولويت هاي بانك مركزي است. 
رئيس ش��وراي پول و اعتبار با اشاره به اينكه هدف 
اصلي اين اس��ت كه از صادركنندگاني كه مقيد به 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات است بايد حمايت 
ش��ود، گفت: اگر برخ��ي محدوديت هاي��ي اعمال 
مي ش��ود، صرفاً براي افرادي اس��ت كه از امكانات 
كشور استفاده كرده اند، اما در مقابل از بازگشت ارز 
خودداري مي كنند در همين راس��تا براي برخورد 

قانوني اسامي آنها به قوه قضائيه ارسال شده است. 
همتي در بخش ديگري از س��خنان خود سياس��ت 
بانك مرك��زي در خصوص ن��رخ ارز را از ميان بردن 
اختالف نرخ اعالم كرد و گفت: خوش��بختانه در اين 
راه نيز به موفقيت هايي دس��ت يافته ايم ضمن آنكه 

بانك مركزي با تمام توان در راستاي تأمين ارز مورد 
نياز واحده��اي توليدي گام بر م��ي دارد. رئيس كل 
بانك مركزي با تأكيد بر اينكه من به صادر كنندگان 
اين اطمينان را مي دهم كه تا زماني كه من در بانك 
مركزي هستم همراه صادركنندگان خواهم بود، گفت: 
شما صادركنندگان نيز مي توانيد با بازگرداندن ارز به 

كشور كمك شايان توجهي به اقتصاد كشور كنيد. 
وي ادامه داد: ميزان ارزي كه به كشور برمي گردد 
و ميزان تقاضايي كه از واردات تأمين مي شود براي 
من مهم اس��ت و اكنون بانك مركزي با تمام توان 
در مسير تأمين نيازهاي واقعي ارزي كشور گام بر 
مي دارد. رئيس ش��وراي پول و اعتبار خاطرنشان 
كرد: هدف، آمدن ارز به س��امانه نيما نيست، بلكه 
آمدن ارز به كشور هدف اس��ت؛  سامانه نيما فقط 

مظهر دخل و خرج ارزي كشور است. 
  صرف ارز حاصل از صادرات پسته براي رفع 

مشكل خودروسازي و ساير صنايع كرمان
همتي با اشاره به محصوالت صادراتي استان كرمان 
خاطر نشان كرد: بخش مهمي از صادرات خشكبار از 

استان كرمان انجام مي شود و كرمان در اين زمينه از 
استان هاي پيشتاز به شمار مي رود؛ از جمله محصوالت 
صادراتي اين استان بايد به پسته، خرما و فرش اشاره 
داش��ت كه صادرات آن ارزآوري خوبي براي كش��ور 
به دنبال دارد. رئي��س كل بانك مركزي در خصوص 
صادرات پسته اظهار داشت: در حدود يك ماه آينده 
محصول پسته برداشت خواهد شد و انتظار مي رود كه 
حجم عظيمي از پسته برداشت و آماده توزيع شود كه 
صادرات آن مي تواند حجم زيادي ارز آوري براي كشور 
داشته باشد؛ در اين جلسه اعالم كرديم كه نقدينگي 
مورد نياز پسته كاران را تأمين خواهيم كرد و از طريق 
ارز حاصل از صادرات پسته كه وارد اقتصاد خواهد شد، 
مشكالت برخي واحدهاي صنعتي مانند خودروسازي 

را در استان كرمان رفع كنيم. 
وي افزود: استان كرمان منطقه مهمي در صادرات 
كشور است و كمك خواهيم كرد تا مشكل نقدينگي 
واحدهاي توليدي اين استان رفع شود و با مساعدت 
بانك مرك��زي، ارز مورد ني��از را به ه��ر نحوي كه 
خودشان مايل باشند و در عين حال بتواند به اقتصاد 

كشور و واردات قطعات كارخانجات يا كاالهاي مورد 
نياز در اين استان يا استان هاي ديگر كشور كمك 

كند، به فروش برسانند.  
  كنترل نقدينگي در دستور كار بانك مركزي

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه كنترل نقدينگي 
در دس��تور كار بانك مركزي ق��رار دارد، گفت:بحث 
نقدينگي يكي از موضوعات مهم به شمار مي رود و هم 
اكنون در وضعيتي قرار داريم كه بايد جوانب نقدينگي 
را در نظر بگيريم. رشد نقدينگي بايد كنترل شود تا 
رشد به صورت معقول انجام شود؛ در حقيقت بانك 
مركزي وظيفه دارد قيمت كاالها را مديريت كند و در 
بازار ثبات ايجاد كند اما رشد نقدينگي باعث از بين 
رفتن ثبات قيمت ها مي شود و در همين راستا تمركز 

اصلي بانك مركزي كنترل نقدينگي است. 
وي خاطر نشان كرد: رونق توليد از برنامه هاي بانك 
مركزي اس��ت كه در اين راستا همكاري مشترك و 
خوبي با وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل گرفته 
و اين پروژه استان به اس��تان در حال بررسي است؛ 
اميد داريم در يك كار مشترك بتوانيم رونق توليد را 
كه تأكيد مقام معظم رهبري است در زمان كوتاهي 

در كشور به سرانجام برسانيم. 
همتي در پاس��خ به اين س��ؤال ك��ه اولويت بانك 
مركزي ب��ا چ��ه صنايع��ي اس��ت، گفت: اولويت 
كارخانجاتي است كه ايجاد ش��ده چراكه توسعه 
و ايجاد كارخانجات جديد نيازمند ارز بيشتر است 
كه نتيجه آن چندين سال به طول مي انجامد،  اما از 
سويي ديگر در صورتي كه از صنايع پيشران باشند، 
حمايت و تأمين نيازهاي آنها در دس��تور كار قرار 
مي گيرد، اما اگر پيشران نباش��ند، اولويت حفظ، 
نگه��داري و افزايش ظرفي��ت واحدهاي توليدي 

است كه در گذشته ايجاد شده است. 
  كاهش بدهي هاي خارجي

رئي��س كل بان��ك مرك��زي در پايان با اش��اره به 
جديدتري��ن آم��ار و كاهش بدهي ه��اي خارجي 
افزود: خوشبختانه ظرف يك س��ال و نيم گذشته 
حدود 3/5 ميليارد دالر از بدهي ارزي كاهش يافته 
و بدهي ارزي ما حدود ۹ ميليارد دالر است كه در 
مقايسه با تعداد زيادي از كشورها اصاًل قابل مقايسه 
نيست. وي گفت: در حال حاضر توليد و رونق آن، 
صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات از نكاتي 
هستند كه براي كشور و بانك مركزي اهميت بسيار 
زيادي دارد كه در اين زمينه ب��ا فعاالن اقتصادي 

استان كرمان گفت وگو انجام شد.
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توقف دريافت كپي مدارك شناسايي در بانك ها

انتصاب هايی برای آينده !

معاون وزارت اقتص�اد از لغو الزام بانك ها ب�راي دريافت كپي م�دارك هويتي 
از مش�تريان خبر داد و گفت:بانك ها به س�امانه س�ازمان ثبت اح�وال متصل 
هس�تند و مي توانن�د اصال�ت م�دارك هويت�ي مش�تريان را بررس�ي كنند. 
به گزارش »مهر«، عباس معمارنژاد با اعالم اين خبر گفت: اين موضوع در جلسه اخير 
شوراي عالي مقابله با جرائم پولشويي با حضور وزير اقتصاد مصوب شد كه بعد از طي 

مراحل قانوني و ابالغ به بانك ها اجرايي مي شود. 
وي اظهار داشت: در حال حاضر نظام بانكي كشور به سامانه اطالعات هويتي سازمان 
ثبت احوال متصل اس��ت و مي تواند اصالت مدارك هويتي مش��تريان را بررسي كند 
و نيازي به درياف��ت تصوير اين مدارك نيس��ت. معمارنژاد گفت: اي��ن مصوبه براي 

هوشمند سازي اقتصاد، سهولت امور و كاهش هزينه ها اجرا مي شود. 
..................................................................................................................................................

بازار لوازم يدكي خودرو رها شده است
عضو كميس�يون صنايع و معادن مجلس معتقد اس�ت بازار ل�وازم يدكي كاماًل 
رها شده و س�تاد تنظيم بازار هيچ عكس العملي نس�بت به گراني كاالها ندارد. 
محمدحسين فرهنگي در گفت وگو با خانه ملت درباره گراني لوازم يدكي گفت: بازار 
كاماًل به حال خود رها شده و س��تاد تنظيم بازار هيچ عكس العملي نسبت به گراني 

كاالها نداشته و مي توان ادعا كرد وجود خارجي ندارد. 
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسالمي افزود: بايد با اقدامات 
سنجيده و حساب شده بازار را مديريت و از سوءاستفاده دالالن جلوگيري كرد به طور 
مثال بايد با فروش��نده اي كه كاالي ارزان قيمت خريداري كرده است، اما در شرايط 

كنوني لوازم يدكي را با قيمت هاي گزاف به بازار عرضه مي كند، برخورد شود. 
وي با اشاره به مشكالت توليدكننده درش��رايط تحريمي اظهار كرد: مصرف كننده 
نيز بايد به واقعيت هاي جامعه توجه كند؛ چراكه در حال حاضر س��رمايه در گردش 
توليدكنندگان كاهش پيدا ك��رده بنابراين توليدكننده نمي توان��د كاالي خود را با 
بهايي كمتر از قيمت تمام شده به فروش رساند، زيرا ورشكسته شده و عرضه كاال به 

بازار كاماًل متوقف مي شود. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم اضافه كرد: نمي توان از توليدكننده انتظار داشت، 

محصوالت خود را كمتر از قيمت تمام شده در بازار عرضه كند.

دو سال پيش بود كه وزير نفت پس از پيروزي حسن 

وحیدحاجیپور
روحاني در دوازدهمين انتخابات رياس��ت جمهوري یادداشت

رس��ماً اعالم كرد مديراني كه به روحاني و دولت وي 
اعتقاد ندارند بايد كنار بنشينند؛ پاك سازي نفت از مديراني كه به روحاني رأي نداده 
بودند، آغاز ش��د؛ نه خود زنگنه و نه مديران وي كه هجمه هاي شديدي عليه رئيسي 
داشتند، گمان نمي كردند پس از دو سال كار به جايي برسد كه مقام عالي وزارت براي 
تضمين آينده خود پس از كنار رفت��ن، از موضع خود كوتاه آمده و براي افرادي حكم 

صادر كند كه ازنظر سياسي در جبهه مقابل وزير نفت قرار دارند. 
زنگنه طي دو ماه گذشته چند حكم صادر كرده اس��ت چه مستقيم و چه باواسطه. او 
مي داند پس از پايان كارش در وزارت نفت بايد پاسخگوی عملكرد خود باشد، خوب 
مي داند آيت اهلل رئيسي بدون آنكه بپرسد »كه هستي«، سوء مديريت ها را زير ذره بين 
قرار مي دهد و مسئوالن خطاكار بايد پاسخگوي ضررهايي باشند كه به كشور تحميل 

كردند؛ چه زنگنه باشد و چه مديران وي. 
زنگن��ه در جلس��ات خصوص��ي م��دام از دس��تگيري و بازداش��ت خود ب��ه دليل 
سوء مديريت هاي خود ابراز نگراني مي كرد تا چندي پيش هم رسماً اعالم كرد از زندان 
رفتن واهمه دارد؛ زنگنه در انتخابات رياست جمهوري، رئيسي را به سخره مي گرفت، 
حمالت عجيبي به وي مي كرد و نزديكان آيت اهلل را در نفت، از كار بركنار كرد. شايد 
زنگنه زماني احساس خطر كرد كه چندي پيش از ورود رئيسي به قوه قضائيه، برخي 
مديران وي به ديدار رئيس��ي رفته بودند. او مي داند رئيس��ي بي��ش از همه به دنبال 

محاكمه مقصران كرسنت است و در مبارزه با فساد با هيچ احدي تعارف ندارد. 
زنگنه همان كسي است كه سخنان رئيسي را »نسنجيده« عنوان مي كرد و به گونه اي 
سخن مي گفت كه گويي رئيس��ي بازيچه اطرافيان خود قرارگرفته است. او در همان 
زمان خطاب به رئيسي گفته بود: آيا شما اينچنين مي خواهيد از حرمت اشخاص كه 

پاسداري از آن در قانون اساسي از وظايف رئيس جمهوري است، صيانت كنيد؟ 
وي حتي رئيسي را تهديد كرده بود كه به زودي اسنادي را منتشر خواهد كرد، اما  مانند 
شش سال پيش تنها به »گفتن« اكتفا كرده است و حاضر نيست اسناد را از »جيب« 
خود بيرون بياورد؛ با حمالت بي وقفه زنگنه به رئيسي، همان خط نيز توسط آمدنيوز 
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بهنازقاسمی
گزارشیک

براى پنجمين سال متوالى صورت گرفت

كسب رتبه برتر شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان در بيست و دومين جشنواره شهيد رجايى

در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شركت 
رجايى  شهيد  جشنواره  دومين  و  بيست 
براى پنجمين سال متوالى موفق به كسب 
در  عمومى  هاى  شاخص  در  برتر  رتبه 
استان گرديد. اجرايى  بين  دستگاه هاى 

  
مدير عامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
در پاسخ به دليل كسب موفقيت هاى پياپى در 
جشنواره شهيد رجايى گفت: كسب رتبه برتر 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در شاخص 
هاى عمومى براى پنجمين سال متوالى ناشى 
از برخوردارى نيروى انسانى متعهد و متخصص 

مى باشد.
مهندس هاشم امينى با بيان اينكه شركت آبفا 
استان اصفهان در حالى در شاخص هاى عمومى 
و ازنگاه مردم نحوه ارائه خدمات مورد قبول واقع 
شدكه در شرايط محدوديت منابع مالى و آبى 
قرار داشتيم خاطر نشان ساخت: در سال 1397 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان به دليل 
وقوع بيش از يك دهه خشكسالى هاى پياپى با 
محدوديت شديد منابع آبى مواجه بود اما با اين 

وجود با استفاده از توان تخصصى منابع انسانى 
شرب  آب  پايدار  تامين  دنيا  روز  تكنولوژى  و 

مردم درسطح استان انجام گرفت.
فاضالب  و  آب  شركت  خدمات  توسعه  وى 
از  ديگر  يكى  را  مالى  تنگناهاى  به  توجه  با 
دومين  و  بيست  در  موفقيت  كسب  عوامل 
جشنواره شهيد رجايى برشمرد و عنوان كرد: 
با توجه  شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
توسعه  همچنان  ها  تحريم  سخت  شرايط  به 
خدمات درسطح ا ستان را در دستور كار قرار 
حاضر 100  حال  در  كه  به طورى  است  داده 
درصد جمعيت شهرى استان از آب شرب سالم 

و بهداشتى برخوردار هستند.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
ادامه داد: هم اكنون بيش از 70 درصد جمعيت 
فاضالب  شبكه  خدمات  پوشش  تحت  استان 
قرار دارند كه در اين زمينه آبفا استان در كشور 

پيشتاز است.
از  نفر  دو  انتخاب  به  اشاره  با  امينى  مهندس 
مديران شر كت آب و فاضالب استان اصفهان 
دومين  و  بيست  در  خدمت  برگزيده  بعنوان 
جشنواره شهيد رجايى گفت: آقايان احمدرضا 

هاى  طرح  مطالعات  گروه  رئيس  صهبائى 
آبفا فوالد شهر  فاضالب و جواد كاظمى مدير 
عملكرد  توجه  با  گان خدمت  برگزيده  بعنوان 
مطلوبى كه در حوزه كارى خود داشتن انتخاب 

شدند.
از  نفر  دو  انتخاب  به  امينى  هاشم  مهندس 
مديران آبفا بعنوان مديران منتخب شهرستانها 
اشاره كرد و تصريح نمود: آقايان بستاكى مدير 
گلپايگان  آبفا  مدير  دهقادنى  و  مباركه  آبفا 
بعنوان مديران منتخب شهرستانها در بيست و 
دومين جشنواره شهيد رجايى انتخاب شدند كه 
انتظار مى رود اين مديران بى وفقه و با قوت 
در سنگر خدمت رسانى به مردم بيش از پيش 

كوشا باشند. 
ياد آورى است، شاخص هاى عمومى  به  الزم 
ارزيابى عملكرد جشنواره شهيد رجايى در سال 
97 شامل هفت محور، اصالح ساختار سازمانى 
سرمايه  مديريت  الكترونيك،  دولت  توسعه 
انسانى، شفافيت و مديريت مالى، بهبود فضاى 
كسب و كار، ارتقاى سالمت ادارى، مسئوليت 
مديريت  نظام  استقرار  پاسخگويى،  و  پذيرى 

عملكرد بوده است.

آگهى مفقودى
مجوز حمل سالح اسلحه شكارى ساچمه زنى دو لول 
 022205890 بدنه  شماره  به   12 كاليبر  كوسه  مدل 
متعلق به آقاى سلمان خواجوى نام پدر مراد على به 
درجه  از  و  شده  مفقود   0320882799 ملى  شماره 

اعتبار ساقط است. 
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وضعيت كاركنان  اشتغال
دولت در سطح 
استان هاي كشور از اين حكايت دارد 
كه بيشترين تعداد در تهران و كمترين 
در قم و ايالم فعالي�ت دارند. از لحاظ 
تحصيالتي نيز باالترين تعداد كاركنان 
زير ديپلم در خوزس�تان و بيشترين 
كارمن�دان داراي م�درك دكتري در 
ته�ران مش�غول ب�ه كار هس�تند. 
به گزارش »ايسنا«، تا پايان سال گذشته 
دول��ت ح��دود ۲ ميلي��ون و ۲۷۷ هزار 
كارمند داشته است. اين در حالي است 
كه بررسي وضعيت آنها در سطح كشور 
نشان مي دهد كه استان تهران با بيش از 
۲۸5 هزار كارمند بيشترين تعداد و بعد 
از آن خوزس��تان با 14۸ هزار و خراسان 
رضوي با 153 هزار كارمند در رده هاي 

بعدي قرار دارند. 
همچنين در بين اس��تان هاي ايران، قم 
و ايالم ب��ا حدود ۲۶ ه��زار نفر كمترين 
تعداد كاركنان دول��ت را در خود جاي 

داده اند،اما ش��رايط كاركن��ان دولت از 
لحاظ تحصيالت در استان ها حاكي از آن 
است كه از بين ۸1 هزار و ۶۰۰ كارمندي 
كه مدرك دكتري دارند، تهران بيشترين 
تعداد را جذب كرده و تعدادشان در اين 
اس��تان به بيش از 15 هزار نفر مي رسد. 
بعد از تهران بيشترين كارمندان داراي 
مدرك دكتري در اصفه��ان با 51۰۰ و 

خراسان با 4۷۰۰ نفر قرار دارند. 
از سوي ديگر زيرديپلم هاي مشغول در 
ساختار دولت به حدود 15۰ هزار و 5۰۰ 
مي رسند كه خوزستان با حدود ۹۰۰۰ 
نفر، اصفهان و فارس با حدود ۸۰۰۰ نفر، 
بيشترين تعداد كارمند زير ديپلم را در 

سطح كشور دارا هستند. 
در بين كارمندان فوق ليسانس كه تعداد 
كل آنها نزديك به ۲۹۸ هزار نفر اس��ت، 
اس��تان هاي تهران با ح��دود 3۹ هزار، 
خراسان 1۸ هزار و مازندران با 1۶ هزار 
نفر بيشترين تعداد كارمند با مدرك فوق 

ليسانس را به خود اختصاص داده اند.

بيشترين کارمندان زير ديپلم کجا هستند؟

م�دي�ر ع�امل  راه
اتح��ادي���ه 
شركت هاي تعاوني مسافربري كشور با 
بيان اينكه هيچ برنامه  اي براي افزايش 
قيمت بلي�ت اتوب�وس، ميني بوس و 
سواري كرايه نداريم، گفت: در همين 
شرايط فعلي هم س�فر از سبد خانوار 
بس�ياري از اقش�ار حذف شده است. 
احمدرضا عامري در گفت  وگو با »فارس« 
ادامه داد: در حالي كه از س��ال گذش��ته 
تاكنون فقط ۲۰ درصد به نر خ هاي قبلي ما 
افزوده شده است، باز شركت هاي تعاوني 
حمل و نقل مسافري تالش مي كنند در 
برخي ساعات و ايام در همين ارقام بليت 
هم تخفيف هايي اعم��ال كنند تا جذب 
مسافر داشته باشند. وي با اشاره به اينكه 
تقاضا در بخ��ش حمل و نقل مس��افري 
عمومي ج��اده اي زي��اد نيس��ت،  افزود: 
متوسط ضريب اش��غال صندلي ناوگان 

ما 5۰ درصد است. عامري اضافه كرد: با 
وجود آنكه نرخ فعلي بليت اتوبوس با توجه 
به قيمت هاي گران قطعات و لوازم يدكي 
ناوگان اصاًل قابل توجه نيس��ت، اما مايل 
به افزايش نرخ ها نيس��تيم، چون موجب 
كاهش استقبال مس��افران مي شود، در 
همين شرايط فعلي هم سفر از سبد خانوار 

بسياري از اقشار حذف شده است. 
مديرعام��ل اتحاديه ش��ركت هاي تعاوني 
مس��افربري كشور در پاس��خ به اين سؤال 
كه آيا ش��ركت محوري نس��بت به ناوگان 
خودمالكي در اين شرايط مطلوب تر نيست،  
بيان كرد: ش��ركت محوري اص��اًل در اين 
شرايط اقتصادي مصداق و توجيه اقتصادي 
ندارد، به نظر شما يك سرمايه دار عاقل آيا 
در اين ش��رايط مي آيد و  مثاًل 1۰ دستگاه 
اتوبوس با قيمت ح��دود ۲۷ ميليارد ريالي  
خريداري كند تا با اين تقاضاي محدود سفر 

جاده اي شركت تأسيس كند؟

برنامه اي براي افزايش قيمت بليت نداريم

محمد  حسن زاده   |   تسنيم


