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پیک گرما تمام شد

بدون شرح

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها

گزارش 2

خروج  7کالنشهر از حالت بحرانی آب

انتقال پروازهای داخلی بیش از  1/5ساعت به فرودگاه امام

کاهش نس��بی دمای هوا این امیدواری را به وجود آورده است که کمکم از بحران کمآبی خارج
ش��ویم البته این بدان معنی نیست که صرفهجویی باز هم به بوته فراموش��ی سپرده شود چرا که
قرارگرفتن ایران روی نوار خشکس��الی کال کش��ورمان را در ردیف کش��ورهای ک��مآب قرار داده
است .روز گذشته حمیدرضا تشیعی معاون مهندسی آبفای کشور با اشاره به فعالیت کمیته ویژه
پایش وضع تأمین آب کالنشهرها که به دستور وزیر نیرو فعالیت میکند گفت 7 :کالنشهر اراک،
بندرعباس ،قزوین ،قم ،کرج ،مش��هد و همدان از حالت تنش آبی خارج شدهاند .معاون مهندسی
آبفای کشور اظهار داش��ت :با توجه به پایش ماه به ماه وضع آب این شهرها و کنترل وضع موجود،
اقدام ش��رکتهای آب و فاضالب در دو بخش تأمین اضطراری و مدیریت منابع برنامهریزی و آغاز
شد .تشیعی ادامه داد :با مجموعه این اقدامات و برنامهها درحال حاضر فقط در اصفهان و کرمان نیاز
به تمهیدات ویژه داریم.

شوشتری ،معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها با بیان اینکه در راستای کاهش ظرفیت
فرودگاه مهرآباد پروازهای داخلی باالی  1.5س��اعت به فرودگاه امامخمینی(س) منتقل میشود،
گفت :طبق سیاستهای جدید ،ظرفیت فرودگاه مهرآباد باید به ۱۰میلیون مسافر کاهش پیداکند
این درحالی اس��ت که درحال حاضر بیش از ۱۳میلیون مسافر از فرودگاه مهرآباد جابهجا میشوند.
شوش��تری با اش��اره به مقاصدی که احتمال انتقال آنها به فرودگاه امام وج��ود دارد ،گفت :احتماال
پروازهای چابهار ،کیش ،قشم ،زاهدان و بندرعباس از این پس در فرودگاه امام انجام شوند ،البته این
یک طرح خام است و نیاز به مطالعه دارد .معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها با اشاره به حذف
پروازهای شب فرودگاه مهرآباد ،گفت :با دستور وزیر راه و شهرسازی تمام پروازهای  ۲۴الی  ۵صبح
مهرآباد تعطیل شد که این در راستای آسایش همسایگان مهرآباد بود .البته تنها ۵درصد پروازهای
مهرآباددراینبازهزمانیانجاممیشد.

کمیسیونتحقیقوتفحصمجلس
مستنداتکاهشقیمتخودرورا
ارایهنکرد

با افشای تخلفهای باورنکردنی واگذاری سهام عدالت به مردم اعالم شد

معاون سابق سازمان خصوصیسازی گفتههای پوریحسینی را نپذیرفت

معاونوزیرنیرو:دیگرنیروگاهگازی
نمیسازیم

رئیس سازمان خصوصیسازی :در 12سال 151هزارمیلیارد تومان خصوصیسازی کردیم

آب و فاضالب كشور :گزینه واردات آب
رویمیزاست
گزارش ویژه وزارت کار؛93درصد
قراردادهایکاریکسالهاست
معاون وزیر راه و شهرسازی:
باافزایشتراکمدرارتفاعمخالفیم
۱۱سال است که مخازنCNG
خودروهایگازسوزبازرسینشدهاند

واگذاری ۸۹دستگاه
واگنمسافریبهرجاآغازشد
مخالفتمجلسباتسویهبدهی۴۰هزار
میلیاردیدولتازمحلتسعیرارز
واعظی:فضایمجازیراطبققوانین
کنترلمیکنیم
اتحادیهمرغتخمگذار:قیمتتخممرغدر
دیماهبهزیر۳هزارتومانمیرسد
شورایعالیفضایمجازیسهشرطبرای
توسعهفناوریگذارد
فعالشدن 30طرحمعدنیپسازچندین
سالتأخیر
رئیسسازمانامورمالیاتی:واحدهای
تولیدیمتخلفازمالیاتمعافنیستند
تقبل۱۰۰۰میلیاردتوسطنوبختو
چیتچیانبرایآبوبرقمسکنمهر
مدیرعاملفرابورس:اوراقتسهیالت
مسکندیگرسفتهبازیندارد
ترکان :بگذارند،نمونهایران 1404کوچک
رادرمناطقآزادمیسازیم
رئیسسازمانچای:تماممطالبات
چایکارانپرداختشد

اقتصاددرچنین روزی
پیشنهاد حذف صفرهای پول
6سال پیش!
12شهریور |87ايران چكهاي جديد
ت��وان تس��هيالتدهي بانكه��ا را كاهش
ميدهد بان��ك مركزي حذف صفرهاي پول
ملي را به كارگروه پيشنهاد كرد  11 /بانك
دولتي ب��ا اعطاي 157ه��زار ميليارد تومان
وام  1233ميليارد تومان سود كردند
12ش�هریور |89امني��ت پروازه��اي
ايران به اروپا تأييد ش��د؛ هفتهاي  35پرواز
به اروپا داريم
12ش�هریور |90واری��ز 150میلیارد
توم��ان ب��ه حس��اب صن��دوق حمای��ت از
کش��اورزان طی  10روز آینده 56 /میلیون
مش��ترک800 ،میلیون پیامک تبریک عید
فطر فرستادند
12شهریور |91متوسط مصرف روزانه
بنزی��ن در تعطیالت ب��ه 70میلی��ون لیتر
رسید

بیاعتباری برگههای سهام عدالت؛ تا اطالع ثانوی
گروه اقتصادی شهروند| سهام عدالت طرحی که
از اواسط دولت نهم به منظور یاری رساندن به محرومان
کار ثبتنام و ارس��ال دعوتنامهها را در دستورکار خود
قرار داده بود ،این روزها به کژراههای رس��یده است که
چندین س��ازمان و نهاد را درگیر خود کرده اس��ت .در
آخری��ن رخدادها برای برگههای س��هم عدالت ،اخبار
خوبی به گوش س��هامداران نمیرسد .سهامی که قرار
بود از طریق ش��رکتهای تعاونی عدالت اس��تانی به
مش��موالن آن واگذار شود و س��هم بخش تعاون را در
کش��ور گس��ترش دهد ،حال به دلیل پیچیدگیهای
فراوان در نحوه شناسایی مش��موالن و قیمتگذاری
شرکتهابهسرباالییسختیبرخوردهاست.
در ای��ن رابط��ه ام��ا اظه��ارات رس��می عب��داهلل
پوریحسینی رئیس س��ازمان خصوصیسازی وضع
ام��روز ورقههای س��هام عدالت را روشت��ر میکند .او
میگوید :ورقههای س��هام عدالت فاقد هرگونه اعتبار
اس��ت و خرید و فروش آن فاقد اث��ر اجرایی و حقوقی
است .سهام عدالت پیچیدگیهای بسیار خاصی دارد
کهموضوعاتقیمتگذاریشرکتهاازآنجملهاست.
وی با بیان اینکه این الیح��ه در وزارت امور اقتصادی و
دارایی نهایی شده و در روزهای آینده به دولت میرود،
افزود :البته مجلس باید این الیحه را به تصویب نهایی
برساند تا اجرایی ش��ود .وی ادامه داد :در سهام عدالت
برخی ش��رکتها قیمتگذاری شدهاند که اصال وجود
خارجی ندارند و هنوز تأسیس نشدهاند مانند شرکتی
که 6هزار میلیارد تومان قیمتگذاری ش��ده ولی اصال
تشکیل نشده است .رئیس س��ازمان خصوصیسازی
درب��اره ارزش برگههای س��هام عدالت ک��ه هماکنون
در دست برخی از مردم اس��ت اینطور توضیح داد که
سهام عدالت ورقه سهم نیست و آنچه در اختیار مردم
است برگههای ثبتنام اس��ت .وی ادامه داد :البته این
برگهها هماکنون معتبر هستند ولی بهعنوان یک برگه
ثبتنام نه ورقه سهم؛ بنابراین ورقهها فعال فاقد هرگونه
اعتبار هستند و خرید و فروش آنها نیز فاقد اثر اجرایی
و حقوقی اس��ت .وی درخصوص سود سهام عدالت که
تاکنون به خزانه واریز شده نیز گفت :بهرغم اینکه سود
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سهام عدالت در این هشتسال بالغ بر 44هزار میلیارد
تومان ارزیابی ش��ده ،اما تاکنون تنها 10هزار میلیارد
تومان در قالب سود سهام عدالت به خزانه واریز شده و
اگر 10هزار میلیارد تومان هم بابت تخفیف دهکهای
پایین در نظر بگیریم ،هن��وز 26هزار میلیارد تومان به
خزانهواریزنشدهاست.
رقمقطعیواگذاریهادر13سالگذشتهو
وزارتخانههایبرتر
وی همچنین به ارایه آماری از عملکرد این سازمان
پرداخت و گفت :وی در ادامه این نشس��ت به تش��ریح
عملکرد این س��ازمان پرداخت و گفت :طی 13س��ال
گذش��ته 97هزار میلیارد تومان سهام توسط سازمان
خصوصیسازی واگذار ش��ده اس��ت که از این میزان
54درصد سهم فروخته شده و 46درصد دیگر در قالب
سهام عدالت و رد دیون واگذار شده است که چون نوع
واگذاری آن ب��ا عرضه عمومی همراه نب��وده از نظر ما
خصوصیسازیواقعیتلقینمیشود.ویبابیاناینکه
54هزارمیلیاردتومانسهمبهمردمفروختهشدهاست،
افزود :در نیمه دو م س��ال  92بالغ ب��ر 28هزار میلیارد
تومان س��هام واگذار شده اس��ت که به اندازه واگذاری
4سال گذشته بوده است .به این ترتیب میتوان گفت
که دولت یازدهم در نیمه دومس��ال گذش��ته رکورد
جدیدی در خصوصیس��ازی به ثبت رسانده است .در
جریان واگذاریه��ا ،وزارت نفت با 44درص��د ،وزارت
صنعت،معدنوتجارتبا25درصد،نیروبا14/6درصد،
وزارت ارتباط��ات ب��ا 9/5درص��د و وزارت اقتص��اد با
4/6درصدپنجوزارتخانهبرترخصوصیسازیهستند.

ارزبری واردات چادر مشکی

علیرضا حائری ،عضو هیأتمدیره جامعه متخصصین نس��اجی ایران از ارزبری
۴۰میلیون دالری واردات پارچه چادر مش��کی در هرس��ال خبر داد و گفت :برای
جلوگیری از واردات پارچه لباس��ی به نام چادر مش��کی ،چند بار با سازمان توسعه
تجارتمکاتبهکردیمولیبهنتیجهنرسید.تاکنونمیلیونهادالرارزبهمقولهواردات
چادرمشکیبهکشوراختصاصدادهشدهاست.

تعطیلی واحدهای صنعتی صحت ندارد

محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت در پاس��خ به س��والي مبني بر اينکه يکي از
نمايندگان مجلس تعطيلي واحدهاي توليدي را 60درصد اعالم کرده است ،افزود:
آمار تعطيلي 60درصد واحدهاي توليدي را تکذيب ميکنم .وي ادامه داد :در حال
حاضر 90هزار واحد توليدي در کشور وجود دارد که حدود 15هزار واحد که آن هم
واحدهايکوچکهستندتعطيلشدهاند.

هیچ شرکت صوری را در سبد سهام عدالت نگذاشتیم
نیممیلیون نفر را از لیست کمیته امداد حذف کردیم

گروه اقتص�ادی ش�هروند| رئیس س��ازمان
خصوصیسازیدیروزدرجمعخبرنگاراناطالعاتی
از سبد سهام داد که هم تازه بود هم عجیب از جمله
بياعتبار بودن برگههای سهام عدالت تا اطالعثانوی
و اضافه ش��دن شرکتی به س��بد که 6هزار میلیارد
تومان ارزشگذاری ش��ده اما وجود خارجی ندارد.
این اتهام س��نگین هم در وهله اول متوجه متولیان
قبلی س��ازمان خصوصی اس��ت که این طرح را به
مرحله اجرا درآورند اما مهدی عقدایی ،معاون سابق
سازمان خصوصیس��ازی چنین انحراف و تخلفی
را نمیپذی��رد .عقدایی به «ش��هروند» گف��ت :قرار
گرفتن شرکتهای صوری در س��بد سهام عدالت
مطلقا صحت ن��دارد چون این ش��رکتها همگی
ش��رکتهای صدراص��ل  44بودند ک��ه 40درصد
سهامش��ان با تصویب هی��أت وزیران به این س��بد
اضافه شد .او درخصوص ایرادهای وارد شده از سوی
رئیس سازمان خصوصیسازی افزود :احتماال دلیل
بياعتبار خواندن سهام عدالت ،قیمتگذاری نشدن
برخی از شرکتهای موجود در سبد است .عقدایی
با اشاره به دالیل قیمتگذاری نشدن این شرکتها
تأکید کرد :برخی از این شرکتها موفق به پذیرش
در بورس نش��ده بودند بنابراین امکان ارزشگذاری
قطعی آنها وجود نداش��ت به همین دلیل مبلغی به
صورت علیالحس��اب بهعنوان ارزش این شرکتها
محاس��به و به مجموع ارزش س��بد س��هام عدالت
اضافه شد از جمله برخی پاالیشگاهها که دستکم
در زمان حضور ما در سازمان خصوصیسازی ،وارد
بورس نشده بودند اما به تدریج مجوز حضور در این
بازار را بهدس��ت آوردند .او تأکید کرد :با این تفاسیر
تمامی شرکتها با مجوز هیأت دولت به سبد سهام
عدالت اضافه ش��دهاند و هیچ شرکت صوری در این
سبد وجود نداشته اس��ت .عقدایی با اشاره به اینکه
شرکتهایی که سهامشان در س��بد سهام عدالت
قرار دارد س��ودده هس��تند ،گفت :پذیرفته نشدن
ش��رکتهای س��رمایهگذاری در بورس مانع اصلی
قابل معامله ش��دن سهام عدالت اس��ت .به گفته او
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حل این مش��کل هم آسان اس��ت به همت سازمان
خصوصیس��ازی و هم به همراهی بورس بس��تگی
دارد به عبارت دیگر از آنجا که همه ش��رکتهای
موجوددرسبد سهامعدالتسوددههستندمشکلی
از این بابت در پذیرش ش��رکتهای سرمایهگذاری
اس��تانی هم وجود ندارد و ب��ورس میتواند با کمی
مماش��ات گره از کار س��هام عدالت باز کند .معاون
سابق س��ازمان خصوصیس��ازی در مورد احتمال
واگذاری سهام عدالت به افراد غیرمشمول هم گفت:
45میلیون نفری که این س��هام را دریافت کردند از
دهکهایپایینجامعهبودندازجملهبازنشستگان،
کارمندان،کارگرانوافرادتحتپوششکمیتهامداد
و سازمان بهزیستی .او ادامه داد :پاالیشهای الزم در
زمان تخصیص س��هام عدالت انجام گرفته بهعنوان
مثال فی��ش حقوقی کارمندان و لیس��ت مربوط به
بازنشستگانازصندوقبازنشستگیکشوریدریافت
و به دقت بررسی شد .او افزاد :حتی در مرحله پاالیش
500هزارنفرراازلیستیکهکمیتهامدادارسالکرده
بودحذفکردیمچونبهطورمثالفردمعرفیشدهاز
چند جا حقوق دریافت میکرد .عقدایی درخصوص
اف��رادی که اقدام ب��ه خرید و فروش س��هام عدالت
میکنند هم گفت :تا زمانی که خریدوفروش رسمی
س��هام عدالت آزاد نش��ود هرگونه معاملهای از نظر
سازمان خصوصیس��ازی باطل است و این سازمان
تنها افرادی را که نامش��ان در فهرس��ت قرار دارد را
بهعنوان مالک س��هم میشناس��د ،بنابراین در این
معامالتتنهاخریدارانهستندکهمتضررمیشوند.

عدد خبر
واحد صنفی بدون مجوز فعالند

حدود 3میلیون صنف در کشور وجود دارد که از این تعداد  600تا 700هزار
آن بدون مجوز فعالی��ت میکنند45 .درص��د از این اصن��اف توزیعی ،حدود
30درصد تولی��دی و 25درصد باقی مانده خدماتی هس��تند .از 80هزار واحد
صنعتی کوچک هم 22هزار واحد با ظرفیت زیر 50درص��د و 18هزار واحد با
ظرفیتبین50تا75درصدفعالیتمیکنند.

صادرات کشور تنها به  5کشور

طاهر ش��هحامد ،مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به اینکه
تعداد صادرکنندگان برتر کشور 300نفر است،گفت70 :درصد صادرات کشور
تنها به 5کشور است که این موضوع بسیار برای ایران خطرناک است زیرا تمرکز
ریسک بر بازارهای هدف معدود را بهوجود میآورد .باید برنامهریزیها بهگونهای
باشدکهتعدادبازارهایهدفومقاصدصادراتیبه 50کشوربرسد.

تشکیل کارگروه صادرات موادغذایی به
روسیه| غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی
ایران با تش��ریح تنگناها و ظرفیته��ای صادرات
به روس��یه گفت :کارگروه ویژهای برای بررس��ی
نیازهای بازار روس��یه تشکیل ش��ده و قرار است
هیأتی تخصصی به این کشور اعزام شود .وی گفت:
با اتفاقی که افتاده فرصت اس��تثنایی برای بخش
ی سال دیگران
اقتصاد ما ایجاد شده است ،سالها 
از این موقعیت استفاده کردند و االن شاید نوبت ما
باشدوبایدازفرصتبهوجودآمدهاستفادهکنیم.
رشدتجارتخارجیدرپنجماههامسال|
آمار مقدماتی مقایسهای صادرات قطعی کاالهای
غیرنفتی با احتساب میعانات گازی بدون احتساب
نف��ت ،گاز و تج��ارت چمدان��ی و واردات قطعی
 5ماهه نخستسال نش��ان میدهد ،صادرات در
این مدت19 ،میلیارد و 639میلی��ون دالر بوده و
واردات 21هزار و 981میلیون دالر گزارش ش��ده
است که نسبت به مدت مش��ابه صادرات از لحاظ
ارزش ب��ه دالر  20/83و نیز واردات از همین لحاظ
33/58درصدرشدنشانمیدهد.
لبنیات ارزان نشد| درحالی معاون سازمان
حمایت از برخورد با گرانفروشی لبنیات خبر داده و
اعالمکردهبودکهکارخانههایلبنیدرنامههاییبه
سازمان حمایت اعالم کردند قیمتها اشتباه شده،
ولی هنوز قیمتها به سطح قبلی برنگشته است.
این درحالیست که روز چهارشنبه رفیعی معاون
سازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگان
اعالم کرد :با افزایش قیمت لبنیات که بیش از حد
مصوبکه15درصدبوده،برخوردشدهاست.
پهلودهي بدون نوبت ناوگان کشتيراني
درياي خزر در بندر اکتائ�و| علیاکبر غنجی،
مدیرعاملکشتیرانیدریایخزرگفت:بامذاکرات
فراوان و توافق اين شرکت با مسئوالن بندر اکتائو و
وزارت راه قزاقستان ،از اين پس کشتيهاي حامل
محموالت فس��ادپذير ناوگان کش��تيراني درياي
خزر ميتوانند بدون نوبت و به صورت هفتگي در
بندر اکتائو پهلو بگيرند .وی ه��دف از اين اقدام را
جلوگيريازفسادمحموالتوموادغذاييصادراتي
ايران به بن��در اکتائو در پي معطلي کش��تيهاي
ناوگاناينشرکتدربندرمذکورعنوانکرد.
جریمه  ۳دفتر مسافرت هوایی به دلیل
گرانفروش�ی| مرتضی دهقان ،مدی��رکل دفتر
نظارت ب��ر فرودگاهها ،ش��رکتها و موسس��ات
هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری ،از جریمه
نقدی یکمیلیارد و ۴۷۰میلیون ریالی س��ه دفتر
خدمات مسافرت هوایی اس��تان خراسان رضوی
به دلیل گرانفروش��ی خبر داد .وی اظهار داش��ت:
سازمان هواپیمایی کش��وری در راستای وظایف
نظارتی خود و به منظور کنترل بازار فروش بلیت
هواپیما ،دو تیم مجرب از بازرس��ان خود را جهت
بازرسی از دفاتر خدمات مس��افرت هوایی استان
خراسانرضویاعزامکرد.

اتفاق روز
روایت هفتگی بانک مرکزی از قیمتها:

گرانی مرغ ،تخممرغ ،شکر ،حبوبات
سبزی و چای
بانک مرکزی گ��زارش هفتگی متوس��ط قیمت
خردهفروش��ی برخی از مواد خوراک��ی در تهران در
هفته منتهی به هفتم ش��هریورماه ج��اری را اعالم
کرد که براس��اس آن ،نرخ  ۴۳قل��م کاال در  ۱۱گروه
کاالیی منتشر شد .در هفته مورد گزارش نرخ  6گروه
کاالیی حبوب ،تخممرغ ،س��بزیهای تازه ،گوشت
مرغ ،قندوش��کر و چای افزایش ،نرخ 2گروه کاالیی
میوههای تازه و روغننباتی کاهش یافته و نرخ3گروه
کاالیی لبنیات ،برنج و گوشت قرمز ثابت مانده است.
در هفته مورد گزارش در گ��روه لبنیات قیمت تمام
اقالماینگروهنسبتبههفتهقبلبدونتغییربود.

