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با کارت گردشگری »باهمرو« به جزیره 
کیش سفر کنید

شرکت »گردشگری س��پهر جم« بانک صادرات ایران 
با هدف توس��عه صنعت گردش��گری داخلی با س��تاد 
جش��نواره جزیره کی��ش  تفاهم نامه هم��کاری امضا 
کرد.ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، 
این ش��رکت ب��ا هدف توس��عه گردش��گری داخلی با 
موسس��ه جش��نواره ها و مناس��بت های جزیره کیش 
تفاهم نامه ای درقالب ارائه کارت های گردش��گری یک 
میلی��ون ریالی »باهمرو« به مس��افران بزرگس��ال در 
فرودگاه کیش منعقد کرد.احسان کریمی، مدیرعامل 
شرکت گردش��گری سپهر جم در این باره، گفت: یکی 
از راهبردهای اصلی این ش��رکت، گس��ترش خدمات 
و توس��عه فعالیت ها در بخش گردش��گری و خدمات 
وابس��ته در راس��تای بهره گیری از ظرفیت های بالقوه 
کش��ور اس��ت. از این رو، انعق��اد تفاهم نامه با س��تاد 
برگ��زاری جش��نواره کی��ش می تواند گام��ی موثر در 
توس��عه خدمات گردشگری س��پهر جم برای ارائه به 
هم وطنان در س��ال رونق تولید باشد.کریمی با اشاره 
ب��ه اینکه رون��ق تولید ملی به وی��ژه در بخش صنعت 
گردش��گری دارای دو وج��ه کمک ب��ه تولیدکننده و 
مصرف کنن��ده اس��ت، اظهارکرد: یک��ی از راهکارهای 
مناس��ب ب��رای رونق صنع��ت گردش��گری، تحریک 
تقاضای کل و باال بردن تقاضا برای گردش��گران است. 
لذا کارت های گردش��گری »باهم��رو« به منظور ایجاد 
رفاه برای گردشگران طراحی و ارائه شده است که در 
نهایت با افزایش تقاض��ا، موجب افزایش عرضه و تبع 

آن رونق اقتصاد ملی خواهد شد.

نقش اثرگذار بانک پارسیان در طرح های 
آبرسانی به مناطق محروم

مدیرعامل ش��رکت توس��عه منابع آب و نیروی ایران در 
اهمی��ت مش��ارکت بانک های خصوص��ی در طرح های 
عمرانی و توسعه ای کش��ور، گفت: بانک های خصوصی 
به ویژه بانک پارس��یان در راس��تای همراه��ی با دولت، 
در طرح های آب رس��انی و گازرسانی به مناطق محروم 
ومرزی مشارکت و حضوری فعال داشته اند.وی درادامه با 
بیان این که بانک پارسیان ویژه  تربه این بخش وارد شده 
اس��ت، تصریح کرد : خدمات این بانک درآبرسانی طبق 
ماده 56 توافق کنسرس��یوم در طرح های عمرانی کشور 
ستودنی اس��ت.مدیرعامل شرکت توس��عه منابع آب و 
نیروی ایران، با توجه به اهمیت بندهای 24 گانه سیاست 
اقتصاد مقاومتی گفت: بحث کمک و همراهی بخش پولی 
و شبکه بانکی برای رونق اقتصادی کشور مورد تاکید قرار 
گرفته و تاکنون بانک های خصوصی و شبکه بانکی کشور 

در این مسیر گام های موثری برداشته اند.

آگاهی از امتیاز در قرعه کشی حساب 
های قرض الحسنه ی پس انداز بانک ملی 

کاربران اپلیکیش��ن بله می توانند با استفاده از بازوی 
)بات( "بله قرعه کشی" از امتیاز خود و همچنین زمان 
و نحوه قرعه کش��ی حس��اب های قرض الحسنه پس 
انداز بان��ک ملی ایران مطلع ش��وند.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، بله این امکان را برای کاربران 
خود فراهم کرده تا به سهولت بتوانند از طریق بازوی 
@bmilotterybot  از زم��ان ، امتی��از ثبت ش��ده 
حساب خود و نحوه قرعه کشی حساب ها مطلع شوند 
و با اس��تفاده از این بات در جری��ان آخرین اطالعات 
جشنواره قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران قرار 
گیرند.دارندگان حس��ابهای قرض الحس��نه پس انداز 
بان��ک ملی ایران حداکثر تا 31 م��رداد ماه می توانند 
امتیاز خود را برای ش��رکت در چهلمین دوره ی این 

جشنواره تکمیل و افزایش دهند .

مدیرعامل بانک صنعت و معدن :
تخصیص 9 هزار و 500 میلیارد ریال 

تسهیالت به صنایع استان قم
دکتر حسین مهری از تخصیص 9 هزار و 500 میلیارد 
ریال تس��هیالت به طرحهای تولیدی اس��تان قم خبر 
داد که برای 2600 نفر بطور مس��تقیم اشتغال ایجاد 

خواهد کرد .
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني بانک صنعت و معدن، 
دکتر حس��ین مهري رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
این بانک که روز چهارشنبه به استان قم سفر کرده بود، 
در دیدار با اس��تاندار و مس��ؤالن مرتبط با بخش تولید 
در این استان ضمن بیان مطلب فوق افزود: سرپرستي 
بان��ک صنع��ت و معدن در اس��تان قم 9ه��زار و 500 
میلیارد ریال تس��هیالت به 42 طرح صنعتي از ابتداي 
سال 92 تا پایان سال 97 پرداخت کرده که از این 42 
طرح صنعت��ی و اقتصادی، 32 طرح به صورت کامل به 
مرحله بهره برداری رسیده است. 10 طرح باقی مانده نیز 
تا ۸5 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته و تالش می شود 
تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد. همچنین این 
بانک در زمینه اعطاي تس��هیالت در طرح رونق تولید 
در جایگاه برتر در میان بانک هاي استان قرار دارد.وی 
افزایش اختیارات سرپرستی بانک صنعت و معدن قم را 
از رویکردهای سال جاری دانست و تصریح کرد: با این 
افزایش اختیار پیش بینی شده روند پرداخت تسهیالت 
به صنعتگران در دو بخش س��رمایه در گردش و اتمام 

طرح های نیمه تمام تسریع خواهد شد.

اخبار

افزایش ارزش سهام عدالت به ۴.۸ میلیون تومان
رییس کل س��ازمان خصوصی سازی گفت: ارزش س��هام عدالت افرادی که یک 

میلیون تومان سهم داشته اند به 4 میلیون و ۸00 هزار تومان رسیده است.
میر علی اشرف  پوری حسینی گفت: سود سهام عدالت سال های 95 و 96 به 
تمام کس��انی که شماره حساب ش��بای خود را ارائه کرده اند پرداخت شده، اما 

عده ای شماره حساب شبای خود را ارائه نکرده اند. 
وی افزود: از 15 تیر ماه تا 15 مرداد ماه حدود 33۸ هزار نفر ش��ماره ش��بای 

خود را ارائه کرده اند که 56 میلیارد تومان س��ود س��ال 95 و 96 آن ها واریز می 
شود. به گفته حسینی اثرات افزایش دارایی شرکت های سهام عدالت در پرداخت سود 
س��ال 97 اعمال می ش��ود که بر این اساس ارزش س��هام کسانی که یک میلیون تومان 

کامل داشته اند به 4 میلیون و ۸00 هزار تومان رسیده است. 
  سازمان خصوصی سازی

ورود بازار مسکن به رکود عمیق
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با تأکید بر اینکه بازار در رکود عمیق فرو 
رفته گفت:  کاهش قیمت مسکن واحدهای 150 متر به باال آغاز شده و این افت 

قیمت به سایر متراژها نیز کشیده خواهد شد. 
حسام عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا از کسادی بازار مسکن باید خوشحال 

شد که باعث افت قیمت می شود، گفت: بازار مسکن در رکود فرو رفته است و این 
رکود باعث کاهش قیمت خواهد ش��د.عقبایی افزود: آمارها نش��ان می دهد که حجم 

معامالت مس��کن 7۸ درصد کاهش داشته است و چند س��ال گذشته شاید چنین افت 
معامالتی نداش��تیم. وی تصریح کرد: پیش بینی می ش��ود تا پایان شهریور ماه واحدهای 
150 مت��ر به باال 30 درصد کاهش قیمت داش��ته باش��ند و بای��د پیش بینی خود را در 
خص��وص واحدهای زیر 150 متر نیز این طور عنوان کرد که افت قیمت این واحدها از 

5 درصد تا 30 درصد خواهد بود.  فارس

عدم بهره برداری ازظرفیت های تولید کاغذ  
  مع��اون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به سیاس��تهای نا 
مناس��ب در ارائ��ه ارز چهار هزار و 200 تومانی ب��ه واردکنندگان کاغذ تحریر و 
نوش��ت افزار گفت: در بخ��ش تولید کاغذ تحریر و روزنامه ظرفیت های بس��یار 
خوبی در کش��ور وج��ود دارد ولی به لحاظ سیاس��ت های که اتخاذ ش��ده این 

ظرفیت ها مغفول مانده اس��ت. فرش��اد مقیمی معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت 
با اش��اره به افزایش هفت درصدی تولید انواع کاغذ و مقوا در چهار ماهه نخس��ت سال 

9۸، افزود: موضوع های مربوط به تنظیم بازار کاغذ چاپ تحریر و روزنامه بر عهده وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی است و در این زمینه مجموعه سیاس��ت های وزارت صنعت به 
وزارت ارشاد اعالم شده و اعتقاد داریم تا این سیاست ها اجرا نشود، صنعت کاغذ تحریر در 
کشور با مشکل روبرو است ؛ زیرا ارائه ارز 4200 برای توسعه تولید در صنعت کاغذ تحریر 

روش مناسبی نیست.  وزارت صمت 

پیگیری ها نتیجه داد؛
ورود دستگاه های نظارتی به واگذاری ایران ایرتور   

نماینده آذربایجان ش��رقی در مجلس با تأکید بر بررسی  روند واگذاری ایران ایرتور توس��ط دستگاه های نظارتی اصــــل 44
گفت که در این رابطه با رئیس سازمان خصوصی سازی جلساتی برگزار شده 
است. اعزازی همچنین از پیگیری قضایی منشأ درز نامه خود به قوه قضاییه 

و بازرسی خبر داد.
ضیاء اهلل اعزازی در خصوص جدیدترین وضعیت پیگیری واگذاری هواپیمایی 
ای��ران ایرت��ور اظهار ک��رد: در این رابطه با پوری حس��ینی رئیس س��ازمان 
خصوصی س��ازی جلسه گذاش��تیم، وی در این جلس��ه گالیه کرد که “بهتر 
بود قبل از نوش��تن نامه با ما صبحت می کردی��د”. بنده هم گفتم “در بحث 
واگذاری ماشین س��ازی تبریز با شما تماس گرفتم که نتیجه ای در بر نداشت 

و به همین دلیل با مراجع قضایی مکاتبه کردم«.
وی با یادآوری این که توضیحات  پوری حسینی در جلسه مذکور قانع کننده 
بود، ادامه داد:  وی در جلسه گفت که ایران ایرتور 500 میلیارد تومان بدهی 

داشته که پرداخت آن به عهده خریدار گذاشته شده است.
وی ب��ا اعالم این که س��ازمان خصوصی س��ازی در واگذاری ای��ران ایرتور با 
وزارت دفاع هماهنگی الزم را انجام داده اس��ت، افزود: به نظر می رسد مراحل 
واگذاری ایران ایرتور رعایت شده است، اما با این حال دستگاه ها و نهادهای 
نظارتی باید پروس��ه واگذاری را بررس��ی کنند. چنانچه به هر دلیلی مراحل 
واگذاری رعایت نشده باشد از مراجع قضایی درخواست خواهیم کرد تصمیم 

قانونی را در این رابطه اتخاذ کنند.
نماینده آذربایجان ش��رقی در مجلس شورای اس��المی همچنین با اشاره به 
انتش��ار نامه خود به قوه قضاییه و بازرس��ی درباره واگذاری غیرقانونی ایران 
ایرتور، گفت:  بنده اصاًل راضی به انتش��ار این نامه ها نبودم؛ چون حیثت افراد 

برای ما بسیار مهم بوده و اهمیت دارد.  تسنیم 

ل عضو انجمن همگن قطعه سازان  تــــــو خ��ودرو از ایج��اد س��ایت های ا
قطعه س��ازی ایرانی در برخی کش��ورها برای تولید و 
ص��ادرات قطع��ات خب��ر داد و گف��ت: ب��ا ای��ن کار 

تحریم های صنعت خودرو را دور خواهیم زد.
حمیدرضا صمدی با اش��اره به تأثی��ر منفی حاصل از 
تحریم جهانی بر اقتصاد ای��ران گفت: تأثیر منفی این 
تحریم ها بس��یار بیشتر از آن است که بتوان ظرف یک 
س��ال برآورد دقیقی از آثار آن داشت؛ این در شرایطی 
است که تعدادی از خودروسازان و قطعه سازان توانستند 
با استفاده از دانش فنی روز و داخلی سازی، به خودکفایی 

در این زمینه رسیده و آثار منفی را کاهش دهند.
عضو انجمن همگن قطعه سازان خودرو افزود: بسیاری 
از قطعه سازان و خودروسازان با تصمیم گیری صحیح 
توانس��ته اند بازار جهانی خود را برای صادرات حفظ 
کرده تا به محض گذش��ت موج تحریم ها، کار خود را 

محکم تر از گذشته پیش ببرند.
وی ب��ا بیان اینکه در زمان برداش��ته ش��دن تحریم 
قبلی، می توانس��تیم ب��رای بازنگری ش��رایط برنامه 
داشته باش��یم، تصریح کرد: به دلیل صورت نگرفتن 
ای��ن بازنگ��ری، وضعیت صنع��ت خودرو نی��ز مورد 
بازنگری قرار نگرفت و همین امر س��بب ش��د ادامه 
تحریم ها به صنعت خودرو، منجر به اتفاقاتی همچون 
وج��ود خودرو در کف کارخانه ها و عدم تعادل قیمت 

صنعت شود.
ای��ن فعال صنع��ت قطعه س��ازی خاطرنش��ان کرد: 
هم اکنون صنعت خودروس��ازی و قطعه سازی، متهم 
ردیف اول هستند درحالی که باید به این نکته توجه 
داش��ت که امروز حدود 1.5 نفر بر سر سفره این دو 
صنعت نشسته و به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم 
مش��غول به کار هس��تند بنابراین حیات این صنعت 
نبای��د با عدم بازنگری و بازس��ازی مج��دد، به خطر 
بیفتد. صمدی با بی��ان اینکه مدیران صنعتی باید از 
هم اکنون به فکر تغییر ش��رایط و ارتقای آن باش��ند، 
گفت: این موضوع اصلی ترین قدم ما در زمان تحریم  
و بعد از تحریم اس��ت به نحوی ک��ه تالش کرده ایم 
تا ایجاد س��ایت های مس��تقل قطعه س��ازی در سایر 

کشورها را در دستور کار قرار دهیم.
وی اظهار داشت: ما توانسته ایم با قیمت های رقبایی 
همچ��ون چین، رقابت ک��رده و قطعات خود را صادر 
کنیم ضم��ن اینکه با وجود قطع روابط در ش��رایط 
تحریم، برنامه دیگری برای کشورهای هدف صادراتی 
خ��ود داریم که یکی از آنها ش��روع تولید قطعات در 
سایر کشورها است. عضو انجمن همگن قطعه سازان 
خودرو در خص��وص برنامه های این گروه صنعتی در 
حوزه قطعه س��ازی گفت: در این حوزه سعی بر ایجاد 
س��ایت مستقل تولید قطعات در سایر کشورها داریم 
تا فرزندان این مرز و بوم با فعالیت و آموزش بتوانند 

در آن س��ایت ها کار کرده و به افزایش س��رمایه های 
ملی کمک کنند. این در ش��رایطی است که کیفیت 
در این برنامه به عنوان بازرسی، کنار تولید است و به 
همین دلیل تمامی افراد شاغل در این گروه صنعتی، 
ب��ه کیفیت متعهد هس��تند و درواق��ع کیفیت جزو 

الزامات کار روزانه و مدیریتی آنها به شمار می رود.
صمدی در پاسخ به اینکه چه اقدامی برای حل مشکالت 
موجود میان قطعه سازان و خودروسازان انجام شده است، 
خاطرنشان کرد: در گام ابتدایی، تمامی قطعه سازان باید 
در یک انجمن واحد، دور هم جمع شده و یکصدا باشند 
به نحوی که مشخص شود چه کسانی از مطرح کردن و 
سیاه نمایی موضوعات میان خودروسازان و قطعه سازان 
نفع می برند ضمن اینکه ما تالش می کنیم مش��کالت 
خود را درون خانواده حل کنیم اما عده ای دیگر در حال 
ایجاد اختالف و حرکت برخالف تولید ملی و فرمایشات 

مقام معظم رهبری هستند.
وی تصریح کرد: رس��انه ها باید دستیابی به استقالل 
و نوش��تن حقیقت را سرلوحه کار خود قرار داده چرا 
که هم اکنون برخی از رس��انه های کش��ور با گذشت 
زمان، هنوز به اس��تقالل الزم نرسیده و برخی اخبار 
کذب را منتشر می کنند این در شرایطی است که ما 
س��عی در احیا کردن صنعت داخل داریم و به همین 
دلیل تکنولوژی در این گروه صنعتی به س��رعت در 
حال به روزرس��انی اس��ت به نحوی که در بسیاری از 
قس��مت های ای��ن مجموع��ه، از تکنولوژی های روز 
دنیا اس��تفاده می شود که وجود آنها برای کشور یک 

سرمایه ملی به شمار می رود.  مهر

مصوب��ه اخی��ر دول��ت برای  كــش تأمین قیر رایگان پروژه های خـط 
عمرانی هر چند به ش��فاف س��ازی فرآیند توزیع 
ای��ن محصول در کش��ور کمک می کن��د، اما این 
آیی��ن نامه موج��ب توقف پروژه ه��ای عمرانی در 

کشور شده است.
پرونده توزی��ع قیر رایگان در س��ال های اخیر به 
کالف سردرگمی برای کشور تبدیل شده است، به 
طوری که بر اساس گزارش ها، دولت و وزارت نفت 
در سه س��ال گذش��ته به تعهدات خود به صورت 

کامل عمل نکرده است.
در سال گذشته عدم اجرای تعهدات درباره توزیع 
قیر رایگان توسط وزارت نفت عمال برخی دستگاه 
های مجری از جمله وزارت راه و شهرس��ازی را با 
مشکالت بسیاری روبه رو کرد، به طوری که مجید 
کیانپور عضو کمیس��یون عم��ران مجلس در این 
رابطه می گوید که بر اس��اس بررسی های صورت 
گرفت��ه، دولت در س��ال 97 تنها ب��ه 67 درصد از 
تعهدات خود ب��رای تأمین قیر رایگان عمل کرده، 
این نش��ان می ده��د که دول��ت و وزارت نفت در 

اجرای تعهدات انحراف 33 درصدی داشته است.
وی تأکی��د می کن��د که بر اس��اس مصوبه نهایی 
دول��ت، ق��رار بود که در س��ال گذش��ته حدود 4 
میلی��ون تن قیر رای��گان ب��ه ارزش ریالی 6 هزار 
میلی��ارد تومان تأمین ش��ود که متأس��فانه کامال 

اهداف محقق نشد.
ش��یخی، عضو هیئت مدیره اتحادیه فرآورده های 
نفت��ی ایران در این رابطه  می گوید که در بودجه  
س��ال های قبل با تحویل وکیوم باتوم به دس��تگاه 
ه��ای دولتی، قیر مورد نیاز آنها تأمین می ش��د و 
این قیر بر اس��اس تبصره 1 بن��د )ه( بودجه برای 
ساخت راه های روس��تایی و رفع نیاز قیر دستگاه 

های دولتی استفاده می شد.

ایجاد رانت در حوزه قیر رایگان
یک��ی از مواردی که هم��واره درب��اره روند توزیع 
قیر رایگان مورد انتقاد کارشناس��ان و نمایندگان 
مجل��س قرار می گرفت، مس��ئله وج��ود رانت در 
این حوزه بود، بر اس��اس قوانین بودجه سال های 

گذشته، محصول قیر به صورت مستقیم در اختیار 
وزارتخانه ها و دس��تگاه های مربوطه برای اجرای 
پروژه های عمرانی و دیگر مسائل قرار می گرفت.

پ��س از آن وزارتخانه با ارائ��ه حواله به پیمانکاران، 
محصول قیر را توزیع می کرد، حال فرآیند موجود 
موجب می شد که بخشی از محموله های قیر توسط 
پیمانکاران در بازار آزاد به فروش برسد و عمال یارانه 
پنهان دولت برای کاهش هزینه پروژه های عمرانی 

به جیب دالالن و افراد سودجو می رفت.

مصوبه مجلس روی زمین ماند
این مس��ئله موجب ش��د که دول��ت و مجلس در 
الیح��ه بودجه س��ال 9۸ به دنبال اص��الح فرآیند 
توزیع قیر رایگان بروند و در نهایت در بودجه سال 
جاری مقرر شد که وزارت نفت نسبت به واگذاری 
تا سقف 6 هزار میلیارد تومان یا معادل 4 میلیون 

تن قیر رایگان اقدام کند.
نکته حائ��ز اهمیت ب��رای تأیی��د و تخصیص قیر 
رایگان ب��ه وزارتخانه ها در آیی��ن نامه اجرایی آن 

نهفته اس��ت، به طوری که بر اساس مصوبه دولت، 
س��ه دس��تگاه وزارت نفت، وزارت اقتصاد یا خزانه 
داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه باید روند 
توزیع قیر رایگان را تأیید کنند که این مسئله عمال 

موجب تأخیر در روند اجرای قانون شده است.
کیانپور عضو کمیس��یون عم��ران مجلس در این 
رابط��ه اضافه می کند که بر اس��اس قانون بودجه 
س��ال 9۸ دولت مکلف اس��ت که نسبت به تأمین 
4 میلی��ون تن قیر رایگان به ارزش 6 هزار میلیارد 
توم��ان اقدام کند، اما متأس��فانه دولت نس��بت به 
تحقق این مسئله با تأخیر عمل کرد، به طوری که 
آیی��ن نامه اجرایی این قانون، در خرداد ماه س��ال 

جاری و با سه ماه تأخیر به تصویب رسید.
حال بر اس��اس آیین نامه اجرایی بند )ه( تبصره 1 
قانون بودجه س��ال 139۸، وزارت نفت مکلف است 
که ماهانه بخشی از درآمد خود حاصل از فروش نفت 
و میعانات  گازی را به حساب خزانه داری کل کشور 
واریز کرده و س��پس خزانه داری، روند واریز اعتبار 
به سازمان برنامه و بودجه را اعالم کرده و در نهایت 

سازمان برنامه درخواست دستگاه ها و وزارتخانه ها 
را تأیید می کند و وزارتخانه ها طبق ابالغیه سازمان 

از پاالیشگاه ها قیر دریافت می کنند.
دول��ت با تصویب این آیین نام��ه اجرایی به دنبال 
آن بود که نظام توزیع قیر رایگان در کش��ور شفاف 
ش��ود، اما عمال این روند قانونی، فرآیند تخصیص 
قیر را پیچیده و زمان بر کرده است، به طوری که با 
گذشته 5 ماه از آغاز سال جدید، هنوز محموله قیر 

رایگان به پیمانکاران اختصاص داده نشده است.
شیخی تأکید می کند که در بودجه 9۸ مقرر شد 
دولت وجه خرید قیر مورد نیاز دس��تگاه ها را نقداً 
بپردازد که کاهش درآمدهای دولت مانع از تحقق 
آن ش��د. اگر شرایط را مانند س��ال 97 ادامه می 
دادی��م حدود 3 تا 4 میلیون تن از وکیوم باتوم در 
داخل کش��ور برای تأمین قیر دستگاه های دولتی 
مصرف می ش��د و در ش��رایط کاهش فروش نفت 
خام می توانس��تیم بخشی از تعهدات ریالی دولت 

را کاهش دهیم.
وی ادامه داد : براساس گزارشات سایت بورس آمار 

معام��الت وکیوم باتوم در ب��ورس نزدیک به صفر 
اس��ت و صادرات قیر تقریباً متوقف ش��ده است و 
بزودی مخازن VB پاالیش��گاه ها پر ش��ده و مانع 
از تداوم فعالیت آنها خواهد ش��د و مجبور خواهیم 
ش��د آن را تبدیل به نفت ک��وره کرده و با مصرف 
در نیروگاه ه��ا ضمن از بین بردن س��رمایه ملی، 
باع��ث افزایش آلودگی هوا ش��ویم و بهترین روش 
جه��ت برون رفت از این بح��ران تهاتر VB)قیری 
که از تقطیر دو گانه نفت خام س��نگین در فش��ار 
معمولی و تحت خال بدس��ت م��ی آید. در صورت 
سبک بودن نفت خام اولیه، پسماند ستون تقطیر 
در خ��ال VB یا وکیوم باتوم نامیده می ش��ود( با 
قیر جهت آس��فالت جاده ها و نوس��ازی مدارس و 

بیابان زدایی بود.

دولت قیر را هر چه سریع تر تأمین کند
مصوبه اخیر دولت هر چند به شفاف سازی فرآیند 
توزیع قیر رایگان در کشور کمک می کند، اما این 
آیی��ن نامه موج��ب توقف پروژه ه��ای عمرانی در 
کشور ش��ده اس��ت، نکته قابل توجه این است که 
دولت و دستگاه های اجرایی عمال در حال از دست 
دادن زمان طالیی برای اجرای پروژه های عمرانی 
هس��تند، زیرا ای��ن پروژه ها غالب��ا در فصول بهار، 
تابس��تان و گاها پاییز اجرایی می شود. کیانپور در 
این رابطه تأکید کرد که متأسفانه با وجود تصویب 
آیین نامه اجرایی قانون، تأمین قیر رایگان با کندی 
و تأخیر بس��یار صورت می گیرد و عمال پروژه های 

عمرانی معطل تأمین قیر باقی مانده اند.
تاکن��ون نیمی از فصل مصرف آس��فالت در پروژه 
ها به اتمام رس��یده و در ص��ورت عدم تأمین قیر، 
با ش��روع فصل بارندگی زیرساخت های اجرا شده 
دچار آسیب جدی خواهد شد و حتی اگر در سال 
بعد هم قیر تأمین شود؛ عمر مفید آن کاهش می 

یابد.
کیانپور عضو کمیس��یون عمران مجلس تأکید می 
کن��د که دول��ت و وزارت نفت باید ی��ک بار برای 
همیش��ه مس��ئله تأمین قیر رایگان را حل و فصل 
کند، ت��ا دیگر ش��اهد توقف پروژه ه��ای عمرانی 

نباشیم.  خانه ملت

مصوبه قانونی مجلس روی زمین ماند؛

سراب قیر دولتی در سال  98

محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت:
 تامین برق پایدار شهرک ها

 و نواحی صنعتی به ۹۲۵۰مگاوات 
رسید

ایجاد امکانات زیر ساختی در حوزه انرژی مانند تامین آب، برق 
و گاز به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی همچنان 
از اصلی ترین اهداف وزارت صمت است.به گزارش  سیاست روز به 
نقل ازبرنا، محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی در نشست 
خبری در پاس��خ به پرسش خبرنگار مبنی بر این که  میزان بدهی 
آب، برق و گاز ش��هرک های صنعتی چقدر اس��ت، گفت: سازمان 
صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی هیچ بده��ی ای به ادارات 
مذکور ندارد.با بیان اینکه رویکرد برق، آب و گاز رس��انی به شهرک 

ها و نواحی صنعتی از مهمترین اهداف این س��ازمان اس��ت گفت: 
در حال حاضر115پس��ت با 6200 کیلومتر ش��بکه توزیع و 9500 
کیلومتر شبکه انتقال برق، انرژی الکتریکی به واحدهای مستقر در 
شهرک های صنعتی را به عهده دارد.وی افزود:هم اکنون 57 نیروگاه 
کوچک مقیاس با 4۸0 مگاوات توان تولید برق در مجموعه شهرک 
های صنعتی در حال فعالیت است .وی در خصوص مدیریت مصرف 
و تصفیه  آب و فاضالب شهرک های صنعتی نیز اظهار کرد:در این 
زمینه هم اکنون 202 شهرک در قالب 230مدول فرآیند تصفیه را 

به انجام می رسانند تا نیازهای واحدهای صنعتی را برآورده سازند.

 

عضو انجمن همگن قطعه سازان خودرو خبرداد؛
ایجاد سایت تولید قطعات ایرانی در برخی کشورها

معاون وزیر صنعت از سهم 4  ت ر واحده��ای تجــــا دالری  میلی��ارد 
صنعتی در صادرات کشور خبر داد.

محس��ن صالحی نیا با اشاره به برنامه های توسعه 
ای در زمینه ش��هرک های صنعتی، گفت: یکی از 
برنام��ه های ما در جاهایی اس��ت که تقاضا محور 

هستند.
مع��اون وزیر صنع��ت ادامه داد: م��ا حدود 1100 
شهرک و ناحیه صنعتی داریم که براساس آخرین 
آمار سال گذش��ته س��هم صادرات این واحدها 4 

میلیارد دالر بوده است.
ای��ن مقام مس��ئول ادامه داد: 210 س��رمایه گذار 

خارجی با س��رمایه ای بال��غ بر دو میلیارد دالر در 
واحدهای ما س��رمایه گذاری کرده اند و 17 هزار 

نفر نیز در این حوزه مشغول به کار شده اند.
معاون وزیر صنعت با اش��اره به اینکه 60 ش��رکت 
مدیری��ت صادرات ایجاد ش��ده اس��ت، گفت: این 
ش��رکت ها وظیفه حمای��ت از صادرات را در قالب 

تشکل ها دارند.
صالحی نیا با اش��اره به ایجاد 466 خوشه صنعتی 

اظهار داشت: این خوشه ها در 97 پروژه متفاوت از 
جمله زعفران، عسل، فرش و غیره در حال فعالیت 
است. 40 پروژه هم اکنون در دست اجراست و در 

سنوات آتی به خوشه های آن اضافه می شود.
وی با بیان اینکه ۸10 شهرک و ناحیه صنعتی در 
حال بهره برداری داریم، تصریح کرد: از این تعداد 
500 مورد ش��هرک صنعت��ی و 310 مورد ناحیه 
صنعتی است. ضمن اینکه 9 منطقه ویژه اقتصادی 

نیز در کشور داریم.
صالحی نیا ادامه داد: 9 هزار و ۸50 واحد صنعتی 
راکد هس��تند که امس��ال برای هزار و 350 واحد 
به منظور برگش��ت مجدد به چرخ��ه تولید برنامه 

ریزی شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه 43 هزار و 650 
واح��د فعال داری��م، یادآور ش��د: 13 هزار و ۸00 
واح��د مع��ادل 40 درصد کل واحده��ا با ظرفیت 
50 درص��د، 10 هزار واح��د معادل 30 درصد کل 
واحده��ا با ظرفیت 50 ت��ا 70 درصد و 30 درصد 
باقیمانده نیز با ظرفی��ت 70 و بیش از 70 درصد 

فعالیت می کنند.

وی خاطرنش��ان کرد: ۸10 هزار نفر در واحدهای 
فع��ال و 1۸0 ه��زار نفر در واحد ه��ای غیر فعال 

مشغول به کار هستند.
صالحی نیا با اش��اره به اینک��ه 75 درصد واحدها 
دارای گاز هستند، گفت: همچنین ۸0 درصد این 
واحدها دارای تجهیزات تلفن هستند. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه ما بیش 
از 33 هزار و 700 واحد صنعتی را برای شرکت در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی مورد حمایت قرار 
داده ایم، افزود: این واحدها به ش��کل کنسرسیوم، 
خوشه و یا انفرادی در این نمایشگاه ها شرکت می 

کنند.  وزارت صمت 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد؛
سهم 4 میلیارد دالری واحدهای صنعتی در صادرات


