خسارت نوسانات برق پرداخت میشود
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صالحی گفت :قرار است پرداخت خسارت نوسانات برق مشترکان از همین ماه (آبان) آغاز شود ،بر
این اساس تا پایان سال تمامی خسارت های نوسانات برق سال  ۱۴۰۰پرداخت میشود.
به گزارش صبح ساحل ،ابوذر صالحی مدیرکل امور بین الملل توانیر با اشاره به آخرین وضعیت
بیمه مشترکان نوسانات برق گفت :آ گهی سوم مناقصه نوسانات برق با حضور شرکتهای بیمه
گذار برگزار میشود.او ادامه داد :ماه گذشته پرونده ها بازگشایی شد که متاسفانه به دلیل نواقص
موجود ،پروندهها در شرکتهای بیمه گذار رد و مقرر شد تا مجدد خسارت ها بررسی شوند.

استاندار هرمزگان:

تامین سوخت جایگزین برای
نیروگاههای استان درحال انجام است

گروه اقتصادی//
استاندار هرمزگان گفت :تأمین سوخت مایع با اولویت نیروگاه ها و سپس صنایعی که
امکان استفاده از سوخت جایگزین را دارند در حال انجام است و امیدوارم بتوانیم پیک
زمستانی را با شرایط خوبی سپری کنیم.
به گزارش صبح ساحل ،مهدی دوستی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
استان که با دستور کار تأمین گاز مورد نیاز صنایع بزرگ هرمزگان در فصل پاییز و زمستان
برگزار شد ،با بیان اینکه یکی از چهار رکن اصلی تولید ،تامین انرژی پایدار است ،اظهار
کرد :به همین منظور در نشست امروز ،مصوباتی در خصوص تأمین و عرضه پایدار انرژی و
اطمینان بخشی به صنایع به تصویب رسید.
وی افزود :در تابستان سال جاری ،به دلیل پیک باالی مصرف برق که در کشور تجربه شد
و قطع برق صنایع ،تولید آن ها کاهش پیدا کرد و صدمه زیادی دیدند.
استاندار هرمزگان گفت :بنا داریم با برنامه ریزی منظم در فصل زمستان و با تأمین پایدار
انرژی ،از تکرار این اتفاق در فصل زمستان پیشگیری کنیم.
وی اضافه کرد :با مجموعه مصوبات امروز ،از جمله تأمین سوخت مایع با اولویت نیروگاه
ها و سپس صنایعی که امکان استفاده از سوخت جایگزین را دارند ،امیدوارم بتوانیم پیک
زمستانی را با شرایط خوبی سپری کنیم.

جریمه 300میلیونی برای عرضهکننده
مر غ خارج از شبکه در حاجی آباد
گروه اقتصادی//
معاون نظارت ،بازرسی
و حمایت از حقوق
مصرفکنندگانسازمان
صنعت ،معدن و
تجارت هرمزگان گفت:
عرضه کننده خارج
از شبکه تامین مرغ
گوشتی در حاجی آباد
به پرداخت سه میلیارد و  ۴۲۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش صبح ساحل ،عبدالرضا پیروی منش در تشریح این خبر افزود :پرونده تخلف
برای یک واحد مرغداری به علت عرضه خارج از شبکه مرغ در شهرستان حاجی آباد در
شهرستان حاجی آباد تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
وی ،میزان عرضه خارج از شبکه مرغ در مرغداری یادشده بیش از  ۱۰هزار کیلوگرم اعالم
کرد.
معاون بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان با
اشاره به نظارت مستمر بر تولید ،تامین و توزیع مرغ از سوی بازرسان این سازمان اظهار
کرد :این پروند ه تخلف در راستای نظارت بر تولید و توزیع مرغ تشکیل و برابر قانون به
دلیل تخلف عرضه خارج از شبکه برای رسیدگی و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی
ارسال شد.
پیروی منش ضمن اخطار به فعاالن این حوزه که مبادرت به تخلف در عرضه مرغ
میکنند ،اعالم کرد :با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد.
وی در پایان از عموم شهروندان هرمزگان تقاضا کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف
اقتصادی از قبیل فروش اجباری کاال ،گرانفروشی ،نداشتن قیمت ،صادر نکردن فا کتور ،
احتکار و غیره مراتب را به تلفن  ۱۲۴اعالم کنند.

ی شرکتهای
آ گه 
تعاونی سراسر هرمزگان
در صبحساحل

تلفن پذیرش32241462-105 :

صالحی اضافه کرد :امیدواریم بتوانیم با شرکتهای بیمه گذار به یک جمع بندی مناسبی برسیم،
تا سال گذشته بیش از  ۶۵میلیارد تومان خسارت نوسانات برق پرداخت شده است و امسال هم
تمامی درخواستها به ثبت رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیر کل امور بین الملل توانیر افزود :قرار است پرداخت خسارت نوسانات برق مشترکان از همین
ماه (آبان) آغاز شود و تا پایان سال تمامی خسارت نوسانات برق سال  ۱۴۰۰پرداخت میشود.
گفتنی است ،در سامانه خسارت مشترکان برق ،پنج مرحله ورود اطالعات ،دریافت کد رهگیری،
بررسی اولیه مدارک در سامانه توسط بیمه ،اعالم نتیجه به مشترک ،تایید دریافت خسارت و واریز
مبلغ خسارت برای مشترکان زیان دیده در نظر گرفته شده است.
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نماینده مردم هرمزگان در مجلس:

اهمیت بخش خصوصی در رونق اقتصاد
بیش از هر زمان دیگری احساس میشود
گروه اقتصادی//
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای
اسالمی گفت :در برهه کنونی که مشکالت
اقتصادی دنیا را تحت الشعاع قرار داده
است اهمیت بخش خصوصی و نقش آن
در رونق اقتصاد بیش از هر زمان دیگری
احساس می شود.
به گزارش صبح ساحل ،احمد مرادی در دیدار
با ریاست اتاق بازرگانی هرمزگان اظهار داشت:
با توجه به شعار سال که تکیه اصلی آن بر رفع
موانع تولید است اما متاسفانه مسیر تولید در
هرمزگان علی رغم ظرفیت های طالیی این
استان هموار نیست.
وی افزود :بانک ها از یک سو و قوانین و
بخشنامه های مخل کننده از سویی دیگر
تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است.
مرادی با بیان اینکه اتاق بازرگانی بندرعباس
جایگاه واقعی خود را در استان به خوبی پیدا
کرده است ،از تالش های بی وقفه ریاست

اتاق بازرگانی بندرعباس در راستای شکوفایی
اقتصادی استان تقدیر کرد.
وی افزود :میزان تاثیرگذاری اتاق بازرگانی
هرمزگان در برهه کنونی قابل مقایسه با
دوره های قبلی نیست و اینکه اتاق بازرگانی

بندرعباس مورد وفاق و اعتماد بخش دولتی
و بخش خصوصی است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای
اسالمی بیان داشت :استفاده از ظرفیت
های طالیی و تجاری استان هرمزگان نباید

در پوشش بخشنامه ها و قوانین دست پا گیر
مورد غفلت واقع شود.
رییس اتاق بازرگانی هرمزگان نیز در ادامه
این نشست ،بیان داشت :خوشبختانه اتاق
توانسته است در این مدت یک سال و نیم
دستاوردهای بسیار خوبی در بخش های
مختلف داشته باشد.محمدرضا صفا بیان
داشت :ما امروز در بسیاری از بخش ها دارای
رتبه و جایگاه استانی و ملی هستیم که این
مهم جز با همت و همراهی مسووالن و تالش
مجدانه و پیگیری های بخش های مختلف
اتاق محقق نمی شد.
وی افزود :اتاق بازرگانی هرمزگان با تقویت
بخش های مختلف خود و با تشکیل
کمیسیون های متعدد توانسته است
مشکالت و موانع بخش خصوصی را در حد
قابل توجهی با حمایت و همکاری مسووالن
برطرف سازد که امید است این رویه همچنان
ادامه یابد.

معاون پارلمانی رییس جمهور :

رتبه بندی معلمان بار مالی سنگینی ایجاد می کند
گروه اقتصادی//
معاون پارلمانی رییس جمهور
گفت :رتبه بندی معلمان ا گر با
همین روند در مجلس جلو برود،
بار مالی سنگینی خواهد داشت
که کسی از پس آن برنمی آید.
سیدمحمد حسینی در جلسه با
معاونان پارلمانی وزارتخانه ها با
بیان اینکه معاونان پارلمانی مجمع
الجزایر جدا گانه نیستند بلکه باید
هماهنگ باشند ،اظهار کرد :تا کید
رییس جمهور بر تعامل دستگاه
های دولتی و اظهارنظر در مسایل مختلف
است .در دولت های قبل ،انتخاب استاندار
با هماهنگی وزیر کشور و رییس جمهور انجام
می شد ،اما ا کنون برای انتخاب استاندار در
دولت بحث و تبادل نظر می شود و شاید به
همین دلیل برخی انتصاب ها با تاخیر انجام

می شود.
وی ادامه داد :مردم انتظار هماهنگی میان
مجلس و دولت دارند و بروز اختالف میان
دولت و مجلس را نمی پذیرند؛ بنابراین نباید
بی جهت مسأله ای ایجاد شود .باید میان
دولت و مجلس روابط معقول و منطقی و

صمیمانه برقرار شود .ما نمی
خواهیم به کسی باج بدهیم و از
مواضع دولت کوتاه بیاییم ،اما
روابط مناسب و تعامل خوبی با
مجلس برقرار شود.
حسینی تصریح کرد :ما باید
شناخت خوبی از خواسته ها
و روحیات نمایندگان داشته
باشیم .االن بحث رتبه بندی
معلمان مطرح است .همه
معاونان پارلمانی باید فعال
شوند و نگویند به ما ربطی ندارد
بلکه همه باید کمک کنند؛ زیرا ا گر با همین
روند در مجلس جلو برود ،بار مالی سنگینی
خواهد داشت که کسی از پس آن برنمی آید
و در ضمن حد یقف هم ندارد .ما به الیحه
دولت پایبندیم اما نباید در کمیسیون
مسایل جدید به آن اضافه شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به
اینکه االن رابطه دولت و مجلس خوب
است ،ادامه داد :به هر حال ممکن است
طرح ،سوال یا استیضاح در ادامه پیش بیاید
و معاونت های پارلمان باید کمک کنند.
ما دنبال ایجاد تنش نیستیم بلکه دنبال
برقراری تعامل سازنده با مجلس هستیم.
حسینی افزود :دفتر رییس جمهور پیگیر
برگزاری این جلسات است و ما هم این
جلسات را منظم برگزار می کنیم .در دوره
رای اعتماد با تالش معاونت های پارلمانی،
وزرا توانستند باالی  ۲۰۰رای بگیرند .در ادامه
هم به هماهنگی معاونت های پارلمانی
برای پیشبرد امور و برقراری تعامل مناسب
با مجلس نیاز داریم .از سویی با هماهنگی
با مجلس قرار شد هر دو هفته یکبار وزرا در
مجلس حاضر شده و با نمایندگان دیدار
داشته باشند/.ایسنا

قیمت سوخت در سال  ۱۴۰۱افزایش مییابد؟
گروه اقتصادی//
رئیس سازمان برنامه و بودجه هرگونه افزایش قیمت
حاملهای انرژی در بودجه سال  ۱۴۰۱را تکذیب کرد و گفت:
امسال مدیریت تورم را آغاز کردیم و از دو ماه گذشته،
پرداختهای ما بدون استقراض از بانک مرکزی بوده است
تا پایه پولی باال نرود.
به گزارش تجارتنیوز ،مسعود میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه
و بودجه در حاشیه نخستین نشست معاونان امور مجلس
وزارتخانهها و نهادهای دولتی در پاسخ به پرسشی در خصوص
ادعای برخی رسانهها مبنی بر افزایش قیمت حاملهای انرژی
در بودجه سال آینده تصریح کرد :خیر ،چنین تغییراتی نداریم.
وی همچنین درباره تصمیمات دولت در خصوص ارز ترجیحی
نهادههای دامی گفت :در این خصوص صحبتهایی شده
است و افرادی که دست اندرکار و مصرف کننده این نهادهها
هستند اعالم میکنند که این ارز به دستشان نمیرسد و
خواستار این هستند که دولت در این خصوص تصمیم بگیرد.
میرکاظمی تا کید کرد :البته تصمیم گیری در این خصوص برای
حذف یارانه نیست بلکه ممکن است تبدیل شود به نحوی که،
چون به دست مردم نمیرسد در سفره مردم قرار گیرد و شکل
آن ممکن است تغییر کند ،اما هنوز در دولت برای این موضوع
تصمیم جدی گرفته نشده است و در حال مطالعه آن هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :ا گر ضوابط الزم در
این خصوص مصوب شود تغییر یارانه صورت میگیرد یعنی
یارانهای که به شکل غیرموثر در جامعه بود و مردم از آن بهره
مند نمیشدند به سمتی میرود که مستقیم از آن بهرهمند
شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این تغییرشکل یارانههای
مربوط به نهادههای دامی به بودجه  ۱۴۰۱میرسد گفت:
امیدواریم بتوانیم آن را به بودجه سال آینده برسانیم تا باالخره
مردم اثرش را ببینند ،چون کسانی که مصرف کننده اند رسما
اعالم میکنند که کمکی به آنان نمیکند و بخشی از آن وارد بازار
داللی میشود.میرکاظمی افزود :این رویه زنجیره تولید مواد
پروتئینی به ویژه مرغ و تخم مرغ را به هم ریخته است و دولت
باید از این چرخه خارج شود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اصالح
ساختار بودجه در الیحه بودجه  ۱۴۰۱در مسیر رشد همه جانبه
اقتصادی خبر داد.میرکاظمی با تبیین اقدامات این سازمان در
اصالح ساختار بودجه سال آینده گفت :این موضوع مطابق با
اسناد باالدستی و سیاست هاست و رهبر معظم انقالب نیز بر
تغییر ساختار بودجه تا کید دارند به نحوی که منابع کشور را به
شکل موثر هزینه کنیم.
وی تصریح کرد :ا گر شرایط چند سال گذشته را مطالعه کنیم،

منابع زیادی را مصرف کردیم ،اما نه فقط منجر به افزایش درآمد
خانوارها نشده بلکه حتی کاهش درآمد آنان ،کوچک شدن
اقتصاد ،تورم باالی  ۲۲و نیم درصد و رشد سرمایه گذاری منفی
 ۴و شش دهم درصد یعنی کمتر از استهال ک را نیز در پی داشته
است.میرکاظمی تا کید کرد :این در حالی است که نقدینگی در
کشور به بیش از  ۴هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که این
نشان میدهد باید به ثبات اقتصادی و تغییر در ساختار بودجه
برسیم و منابع را در مسیر رشد اقتصادی بسیج کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :باید با ایجاد ثبات و
امنیت اقتصادی ،نقدینگی در اختیار مردم و اشخاص حقیقی
و حقوقی در چرخه اقتصادی و مولد قرار گیرد به نحوی که
مشکالت مردم را رفع و اشتغال ایجاد کند.
وی اضافه کرد :ثبات اقتصادی باید به نحوی باشد که
شاخصهای کالن اقتصادی را کنترل کنیم ،به همین علت
هم امسال مدیریت تورم را آغاز کردیم و از دو ماه گذشته،
پرداختهای ما بدون استقراض از بانک مرکزی بوده است
تا پایه پولی باال نرود و امیدواریم این روند تا پایان سال نیز به
همین ترتیب جلو رود.
میرکاظمی تا کید کرد :البته این روند در سال  ۱۴۰۱خیلی
جدیتر پیگیری خواهد شد و در ساختار بودجه به سمتی
میرویم که منابع در مسیر رشد اقتصادی هزینه شود.

