
س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه 
روند پیشرفت س��امانه های مبارزه با قاچاق کند 
است، گفت: در جلسه ای با حضور رئیس جمهور 
مقرر ش��د تمام س��امانه ها تا پایان امسال نهایی 

شوند.
در س��ال های اخیر اقتصاد کشور به ویژه بخش 
تولید به عنوان س��تون فقرات اقتصاد، با پدیده 
غی��ر قابل جبرانی به نام »قاچ��اق« مواجه بوده 
اس��ت؛ این پدیده عالوه بر ایجاد دردس��ر برای 
دول��ت و تولیدکنن��دگان، در مواردی به مصرف 
کنندگان کاالی قاچ��اق نیز به دلیل نازل بودن 

کیفیت، زیان وارد کرده است.
مطاب��ق با آخرین آماری که وزیر کش��ور درباره 
میزان قاچاق کاال در کش��ور ارائه کرده اس��ت، 
حج��م این پدی��ده به ۱۱ میلیارد دالر رس��یده 
است، عددی که شاید نسبت به رقم ۲۱ میلیارد 
دالر س��ال های قبل، روند نزولی به خود گرفته 
باش��د اما همچنان یکی از عوامل مهم در مختل 
کردن اقتصاد کش��ور محسوب می شود؛ مساله 
ای که طی سال های گذشته همواره مورد انتقاد 
کارشناس��ان، مس��ئوالن دولتی و حتی متولیان 

حوزه مبارزه با قاچاق قرار گرفته است.
در ای��ن بین یکی از اصلی ترین انتقادها، اهمال 
در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و کم 

کاری مسئوالن در این زمینه است.
 طب��ق قانون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز که در 
س��ال ۹۲ تصویب و ابالغ شد، مهم ترین محور 
این قانون برای بازدارندگی و پیش��گیری در امر 
قاچاق راه اندازی تعدادی س��امانه  ثبت اطالعات 
اس��ت که حدود ۱۲ دس��تگاه اجرایی باید این 
س��امانه ها را عملیاتی می کردند؛ اگرچه تاکنون 
تالش هایی را نیز انجام داده اند اما عملکردش��ان 
در ارائه اطالعات و اتصال س��امانه ها به یکدیگر 

چندان قابل دفاع نیست.

در یکی از آخرین اظهارنظرات، اسحاق جهانگیری 
مع��اون اول رئیس جمهوری ضمن تاکید بر لزوم 
اس��تقرار و تکمیل س��امانه های مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای 
امروز کش��ور، گفته بود: تکمیل و اس��تقرار این 
س��امانه ها مورد اهتمام همه ارکان نظام است و 
با توج��ه به نقش مهمی که در شفاف س��ازی و 
پیش��گیری از تخلفات و فساد دارند، باید هر چه 

سریع تر تکمیل و عملیاتی شوند. 
وی گفت��ه ب��ود: باید همه دس��تگاه های ذی ربط 
به تکالی��ف خود در قانون مب��ارزه با قاچاق کاال 
و ارز و اس��تقرار و تکمیل این سامانه ها به خوبی 
عمل کنند و اگر دستگاهی در این زمینه تعلل و 
کوتاهی داشته باشد باید شناسایی و با آن برخورد 
شود. کلیه دس��تگاه ها موظفند با سرعت نسبت 
به اس��تقرار، تکمیل و مرتبط س��ازی سامانه های 
موضوع قان��ون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز اقدام 

کنند و نتیجه را به فوریت گزارش کنند. 
همچنین در اظهارنظر دیگ��ری، رحمانی فضلی 
وزیر کش��ور ضمن بیان اینکه تا پایان امسال ۴۰ 
س��امانه برای مبارزه با قاچاق کاال و سوخت بهم 
متصل می شوند، گفته بود: تاریخ اتمام قطعی این 
س��امانه ها به جز چند سامانه در انتهای سال ۹۸ 
خواه��د بود و اگر این اتفاق بیافتد به طور قطعی 
می ت��وان گف��ت در امر پیش��گیری، بازدارندگی، 
هدای��ت موث��ر و نظارت ب��ر رون��د فعالیت های 
اقتص��ادی، تجاری و مالی کنترل ه��ای خوبی را 
ش��اهد خواهیم بود و امیدوارم از میزان تخلفات 
کاسته شود و سرعت عمل کار افزایش پیدا کند.

با این حال چندی پیش سازمان بسیج کارگران 
و کارخانجات کشور و اصناف، بازاریان و فعاالن 
اقتص��ادی در نامه ه��ای جداگان��ه ای خطاب به 
رئیس قوه قضاییه، مراتب اعتراض خود را نسبت 
به عدم پی گیری سامانه ها از سوی دستگاه های 

متولی اعالم و نسبت به این شرایط ابراز نگرانی 
کرده بودند.

 آخرین وضعیت سامانه های مبارزه
با قاچاق

در همین ارتباط حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی 
س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز اظهار 
داش��ت: بر اس��اس آنچه که در قانون مبارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز و آیی��ن نامه اجرایی مواد ۵ و 
۶ مرتب��ط با موضوع ذکر ش��ده، در حال حاضر 
هی��چ س��امانه ای نداریم که تحوی��ل، طراحی، 
تهیه، اجرا، عملیاتی و مس��تقر نشده باشد البته 

به استثنای سامانه پرونده های قاچاق.
وی اف��زود: اگ��ر گام ه��ای اجرایی را ش��امل ۴ 
ش��اخص  تحویل، طراحی، عملیاتی سازی و بهره 
ب��رداری در نظر بگیریم حداقل در هر س��امانه 
بیش از ۵۰ درصد پیش��رفت داشته ایم. برخی از 
سامانه ها باالی ۷۰ درصد و برخی سامانه ها بین 

۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته اند.
دهقانی نیا با اش��اره به موانع توس��عه س��امانه ها 
و اس��تقرار نهای��ی، گفت: موض��وع اصلی تبادل 
اطالع��ات بین س��امانه ها اس��ت؛ در س��تاد به 
تفکیک هر دس��تگاه و س��امانه و سیس��تم های 
هر دس��تگاهی اقدامات باقی مانده را فهرست و 
زمانبندی را مش��خص کردی��م  و در قالب یک 
صورتجلسه به امضای وزرا و روسای سازمان های 

مربوطه، وزیر کشور و رئیس ستاد رساندیم.

دستگاههای مکلف 
وی ادامه داد: صورتجلس��ه مذکور را در جلس��ه 
اول مرداد ماه امسال در حضور رئیس جمهور در 
قالب جلس��ه ۱۲۶ اعضای ستاد مطرح کردیم و 
محت��وا این بود که رئیس جمهور تاکید کرد که 
دس��تگاه ها باید به زمانبندی ستاد پایبند باشند 
و اقدامات را انجام دهند تا امس��ال کار را نهایی 

و تمام کنیم.
سخنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز درمورد س��امانه جامع تجارت گفت: سامانه 
جامع تجارت به دو بخ��ش کلی تجارت داخلی 
و تج��ارت خارجی تقس��یم بندی می ش��ود؛ کار 
زمین مان��ده ای در رابط��ه با آنچ��ه از نظر فنی 
باید تهیه می شد نداریم چراکه موضوع مشخصا 

تبادل اطالعات است.
وی افزود: اما در این بین به واس��طه تغییر مکرر 
مدیران دس��تگاهی، در پیش��برد سامانه ها تعلل 
ص��ورت می گیرد و دائم باید از ابتدا اقداماتی که 

بارها تکرار شده را توجیه کنیم.

عوامل کندی پیشرفت کار
این مقام مس��ئول ادامه داد: در واقع به واس��طه 
تغییرات مکرر مدیران، دائم تفسیرهای بیشتری 
از نحوه کار صورت می گیرد. این مساله خود یک 
مانع اصلی در پیشبرد اهداف محسوب می شود. 
وی با اش��اره به نظارت بر روند پیشبرد سامانه ها، 
افزود: کارگروهی تحت عنوان کارگروه فناوری های 
نوین و سامانه های الکترونیک و هوشمند در دفتر 
نظارت بر سامانه های الکترونیک و هوشمند داریم 
که اعضایی از سازمان بازرسی کشور، ستاد مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی، وزارت کشور، سازمان برنامه 
و بودج��ه، وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات و 
نماینده ای از دس��تگاه مربوط��ه در این کارگروه 
حضور دارند. دهقانی نیا ادامه داد: در جلسات این 

کارگروه موارد بر اس��اس صورتجلسه ۱۲۶ ستاد، 
مطرح و گزارش تهیه می شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در پاس��خ به این سوال که علت کند بودن توسعه 
س��امانه ها چیس��ت، تصریح کرد: اینک��ه بگوییم 
سامانه ها جلو نمی روند درست نیست؛ هر روز در 
خصوص سامانه ها جلس��ات متعددی داریم. وی 
افزود: اینک��ه به صورت صفر و ی��ک بگوییم در 
سامانه ها پیشرفت نداریم غلط است و اگر بگوییم 
پیشرفت صد در صدی داشته ایم نیز غلط است.

دهقانی نیا گفت: روند پیش��رفت س��امانه ها کند 
اس��ت و بهتر م��ی توان��د انجام ش��ود بنابراین 
دس��تگاه ها بای��د همت بیش��تری در این زمینه 
کنند، مخصوصا که در این مورد رهبری تاکید و 

رئیس جمهوری دستور پیگیری داده اند.
وی تصریح ک��رد: من از پیش��رفت حاصله راضی 
نیستم و انتظارات بیش��تر است البته این موضوع 
نافی زحمات دستگاه ها نیست. این مقام مسئول در 
رابطه با تعداد سامانه ها، اظهار داشت: تعداد سامانه ها 
را نمی شود دقیق عنوان کرد زیرا برخی از سامانه ها 
قابل تفسیر هستند. به عنوان مثال برخی می گویند 
سامانه شناسه کاال ذیل سامانه جامع تجارت است 
و برخی می گویند مستقل است. دهقانی نیا گفت: 
اما از بطن آیین نامه می توان ۲۱ سامانه را احصا 
کرد و اگر س��امانه های تکمیلی دیگر را کنارش 

بگذاریم این عدد باالتر می رود.  مهر
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ساز و کارهای نقل و انتقال ارزی 
صادرکنندگان

مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات ای��ران می گوید: 
عل��ی رغم تحریم ها همواره خدم��ات ارزی این بانک 
ب��ه صادرکنندگان ت��داوم داش��ته اس��ت.دکتر علی 
صالح آبادی در جلس��ه کمیس��یون تسهیل تجارت و 
توس��عه صادرات که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی تهران برگزار ش��د، گفت: بانک توس��عه 
ص��ادرات این امکان را دارد ک��ه وجوه صادرکنندگان 
به کش��ور ع��راق را چه به صورت اس��کناس و چه در 
قالب حواله، منتقل کند و این مقوله از مبادالت مالی 
صادرات برق و گاز به این کشور جداست.وی در ادامه 
گفت: طی این فراین��د صادرکننده به کارگزار صرافی 
توسعه صادرات در عراق مراجعه کرده، حساب دیناری 
به وی معرفی می ش��ود و در ادامه دینار را به حساب 
واریز می کند و ما معادل ریالی آن را در س��امانه نیما 
از وی خری��داری می کنیم؛ با این رویه از صادرکننده 
رفع تعهد ارزی نیز می ش��ود.مدیرعامل بانک توسعه 
ص��ادرات ایران در خص��وص صادرکنندگانی که مایل 
ب��ه انتق��ال ارز از ع��راق باش��ند گفت: ای��ن تعداد از 
صادرکنندگان م��ی توانند نقل و انتقال ارز خود را به 
عامل بانک توسعه صادرات در عراق بسپارند؛ همچنین 
عامل صرافی توس��عه ص��ادرات در عراق آمادگی دارد 
اس��کناس صادرکنندگان را در ع��راق تحویل گرفته و 
مع��ادل ریالی آن را در تهران در س��امانه نیما به نرخ 

روز از وی خریداری کند.

بانک صادرات ایران ٥٧ هزار فقره وام 
ازدواج پرداخت کرد

 ۵۷ ه��زار نفر در ش��ش م��اه اول س��ال ۹۸ از بانک 
صادرات ایران وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 

دریافت کردند 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، با تامین 
مالی نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد ریال طی ش��ش ماه 
اول سال جاری ۵۷ هزار و ٣۹۱ نفر با وام قرض الحسنه 
ازدواج و تهیه جهیزیه بانک صادرات ایران راهی خانه 

بخت شدند.
بانک صادرات ایران در راس��تای عمل به مس��ئولیت 
اجتماعی و تش��ویق امر ازدواج، اعط��ای این وام را با 
جدیت در دستور کار دارد به نحوی که از ابتدای سال 
۹۷ تا پایان ش��هریور ماه س��ال ۹۸ ای��ن بانک بیش 
از ۱۸۰ ه��زار فق��ره وام قرض الحس��نه ازدواج و تهیه 
جهیزیه به ارزش بیش از ٣۸ هزار و ۴۸۹ میلیار ریال 

پرداخت کرده است. 

اقدامات گسترده بانک ملی ایران در 
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بانک ملی ایران اقدامات گس��ترده ای را در راس��تای 
مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم انجام داده 

است.
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران، به تازگی 
اولی��ن کارگاه مه��ارت ه��ای تخصصی و فن��ی ویژه 
بازرس��ان مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم 
بان��ک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها 
برگزار ش��د.برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های 
مس��تمر و همیش��گی بانک به منظور توسعه اقدامات 
حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
صدور دس��تورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه 
مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطالعات 
گیرن��دگان خدم��ات پایه به مرکز اطالع��ات مالی به 
صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون 
دریافت کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز 
اطالع��ات مالی و بانک مرکزی و ارس��ال پرونده های 
مشکوک بررسی شده به مرکز اطالعات مالی FIU از 
دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این حوزه اس��ت.در 
همین راس��تا، آمار تعداد حساب های مشتریان بانک 
به اداره مبارزه با پولش��ویی بان��ک مرکزی به صورت 
ماهانه ارس��ال و همچنی��ن گزارش واری��ز وجوه نقد 
بیش از سقف مقرر به مرکز اطالعات مالی و مبارزه با 

پولشویی اعالم می شود.

کمک به توسعه کشت گلخانه ای اولویت 
پرداخت تسهیالت در بانک کشاورزی 

مدیرعامل بانک کش��اورزی گفت: طرح های سرمایه 
گذاری در تحول بخش کش��اورزی کشور تأثیرگذارند 
و انتظ��ار می رود ب��ا برنامه ریزی، دقت، مش��ورت و 
تالش در مس��یر اجرای این ط��رح ها حرکت کنیم.به 
گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک 
کش��اورزی ، روح اله خدارحمی صبح روز ش��نبه ۱٣ 
مهرم��اه در آیین معارفه مدیران ح��وزه اعتباری این 
بانک با بیان این مطلب اظهار داش��ت: امس��ال برنامه 
ملی و کالنی برای پرداخت تسهیالت  در سطح کشور 
داری��م زیرا  انتظار ش��خص رئیس جمه��ور از بخش 
کشاورزی و بانک کش��اورزی باالتر است.وی  با اشاره 
به اینکه برنامه امس��ال دولت در زمینه توسعه کشت 
گلخانه ای به میزان ۵۸۰۰ هکتار اس��ت و با توجه به 
انتظ��ارات دولت باید فراتر از عملکرد گذش��ته در این 
بخش حرکت کنیم افزود: رسیدن به این هدف و حتی 
باالت��ر از آن، با ظرفیت ها و توانمندی هایی که داریم 

دست یافتنی است.

اخبار

ورود منابع حاصل از حذف یارانه به چرخه اقتصاد 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هر مقدار منبعی که از محل حذف یارانه 
دهک های باالی درآمدی به دست می آید از ماه اول وارد چرخه اقتصاد می شود 

و در خزانه باقی می ماند.
محمد شریعتمداری گفت: مجلس شورای اسالمی به دولت اختیار داده است که 

نسبت به حذف سه دهک درآمدی باال اقدام کند که این به لحاظ تعداد جمعیت 
۲۴ میلیون نفر می شود. وی افزود: در این دوره نزدیک به ۱۷۰ هزار خانوار که حدود 

۷۰۰ هزار نفر است را در مرحله اول در دستور حذف افراد متمکن قراردادیم که ضریب 
خطایی کمتری دارد؛ اما هرچه به س��مت جلو حرکت کنیم چون به قاعده یو می رسیم 
حتما با احتیاط عمل کنیم. وزیر کار تاکید کرد: به هیچ وجه قصد نداریم در شرایط بد 
معیش��تی خانوارهای متوس��ط و پایین جامعه، ضریب خطا افزایش یابد و بخشی از آنها 

مشمول حذف یارانه بگیران شوند.  ایرنا  

لغو امتیاز 12 هزار شرکت صوری در مناطق آزاد
مدی��ر امور حقوقی دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی از لغو 

امتیاز ۱۲ هزار شرکت صوری در این مناطق خبر داد.
محس��ن پوراحمدی در مورد فعالیت هایی ش��رکت های ص��وری در مناطق آزاد 
گفت: ش��رکت های کاغذی برای آنکه از معافیت های مناطق آزاد بهره مند شوند 

اطالعات ش��رکت خود را در گذش��ته به صورت دستی و س��نتی ثبت می کردند 
بعد از اینکه پایگاه اطالعات اش��خاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

تش��کیل شد همه اطالعات ش��رکت های فعال در مناطق را در این پایگاه ثبت کردیم و 
دو س��ال اس��ت این روال ادامه دارد. وی  گفت: بعد از ثبت اطالعات شناس��ه ملی فعال 
می ش��ود و در این زمینه اطالع رس��انی های متعددی برای بنگاه ها و شرکت ها نسبت به 
تکمیل اطالعات خود  انجام شده است و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد شناسه 

ملی آنها لغو می شود و اعتبار خود را از دست می دهد.  فارس 

امتیاز »موبایل مسافری« قابل واگذاری نیست 
رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیک وزارت صنعت با بیان اینکه ورود موبایل 
به صورت مس��افری، امتیازی قابل واگذاری نیس��ت، از مهلت اعتراض یک ماهه 

برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده اند خبر داد.
علی رهبری اظهار کرد: تا این لحظه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات ٣۷ 

هزار گوش��ی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس برای ۷ هزار گوشی  تلفن 
همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شده اند، پیامک هشدار ارسال شده است.

وی خاطرنش��ان کرد: بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران 
در س��ال، امتیازی قابل واگذاری نیس��ت که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که 
قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند لذا 
به دنبال اقدامات قانونی انجام ش��ده، سوءاستفاده کنندگان از این شیوه توسط دستگاه 

های کاشف و ضابط، شناسایی و برخورد قانونی با آن ها انجام خواهد شد.  مهر 

معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی استاندارد 
ایران ضمن تایید کیفیت بنزین و ارائه گزارش��ی از متوسط 
میزان گوگرد در بنزین اس��تان تهران، انجام آزمایش بنزین 
منتشر شده از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در 
آزمایشگاه های مورد تایید سازمان ملی استاندارد را تکذیب 
و اعالم کرد: این حق را برای وزارت نفت هم قائل هس��تیم 

که در این زمینه شکایت یا پیگیری حقوقی انجام دهد.
طبق گزارش��ی که ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران در 
روزهای آخر شهریور ماه منتشر کرد، غلظت گوگرد در تمام 
نمونه ها - شامل بنزین معمولی و سوپر - سه برابر حد مجاز 
اعالم شد، اما چند روز بعد سازمان ملی استاندارد ایران طی 
نشس��ت خبری این موضوع را تکذیب ک��رد و اعالم کرد که 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران باید مشخص کند نمونه ها 
براساس کدام استاندارد و در کدام آزمایشگاه بررسی شدند و 
روش نمونه برداری و حمل نمونه ها چگونه بوده است؛ چرا که 

این فاکتورها بر نتیجه آزمایش تاثیرگذار است.
روز دوم مهر ماه نیز مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ضمن رد شایعه ها درباره باال بودن گوگرد 
بنزین توزیعی در سطح شهر تهران گفت که کیفیت سوخت 
توزیعی در این کالنشهر کامال مطابق استانداردهای سوخت 
یورو چهار اس��ت و آمادگ��ی داریم در حض��ور نمایندگان 
س��ازمان های مرتبط کیفیت س��وخت  جایگاه ها را آزمایش 
کنیم. اما در واکنش به این خبر مدیرعامل ش��رکت کنترل 
کیفی��ت هوای ته��ران اعالم کرد که آزمایش این ش��رکت 
تحت نظارت موسس��ه استاندارد و در آزمایشگاه های معتبر 

انجام شده است.
در این رابطه وحید مرندی مقدم - معاون نظارت بر اجرای 
استاندارد سازمان ملی اس��تاندارد ایران اظهار کرد: قبل از 
سال ۱٣۸۷ حد مجاز گوگرد در بنزین با استاندارد یورو دو،  
٣۰۰ پی پی ام بود، اما در سال ۱٣۸۷ استاندارد بنزین تغییر 
کرد و با اعمال اس��تاندارد ی��ورو چهار، حد مجاز گوگرد در 

بنزین شش برابر کاهش یافت و به ۵۰ رسید.
وی با بیان اینکه از س��ال ۱٣۹۲ به بع��د میزان گوگرد در 
بنزین هر س��ال کاهش یافته اس��ت، گفت: میانگین گوگرد 
در بنزین در شهر تهران در سال ۱٣۹٣ معادل ۵۰ پی پی ام 
ب��وده، اما در س��ال ۱٣۹۴ و ۱٣۹۵ ب��ه ترتیب به  ۴۰، ٣۲ 
پی پی ام رسیده است. در سال ۱٣۹۶ به دلیل مشکالت فنی 
در پاالیش��گاه شازند متوسط میزان گوگرد در بنزین به ۶۹ 
پی پی ام رس��ید که بیشتر از حد مجاز بود و اخطارهای الزم 
نیز به آن ها داده شد. در سال ۱٣۹۷ نیز متوسط میزان این 

آالینده در بنزین دوباره به ٣۴ پی پی ام رسید.
معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی استاندارد 
ای��ران با بیان اینکه نمونه بنزین باید در فصل س��رد و گرم 

نمونه برداری ش��ود و در پایان س��ال میزان آالینده های آن 
اعالم شود، میزان گوگرد در بنزین تهران در نیمه اول سال 

جاری را ۲۴.۹ پی پی ام عنوان کرد.
وی افزود: ع��الوه بر این احتماال در تجدیدنظر اس��تاندارد 
بنزین و تغییر آن به اس��تاندارد یورو پنج، حد مجاز گوگرد 

را باز هم کاهش خواهیم داد.
مرندی مقدم همچنین از مردم خواس��ت که در این زمینه 
نگرانی نداش��ته باش��ند و تصری��ح کرد: قاعدتا آزمایش��ی 
که ش��رکت کنت��رل کیفیت ه��وای تهران انج��ام داده در 
آزمایش��گاه های مورد تایید سازمان ملی اس��تاندارد انجام 

نشده و از نظر من در این زمینه تخلف شده است.
وی افزود: انجام این آزمایش در آزمایش��گاه های مورد تایید 
س��ازمان ملی اس��تاندارد را ۱۰۰ درصد تکذیب می کنیم و 
این ح��ق را برای وزارت نفت هم قائل هس��تیم که در این 
زمینه ش��کایت یا پیگیری حقوقی انج��ام دهند، چراکه در 

این زمینه دروغی اعالم شده است.
معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی استاندارد 
ای��ران همچنین ب��ا بیان اینکه مکاتباتی با ش��رکت کنترل 
کیفیت هوای تهران انجام شده که نام این آزمایشگاه اعالم 
شود، گفت که هنوز نام آزمایشگاه به سازمان ملی استاندارد 

داده نشده است.
وی افزود: بررس��ی میزان گوگرد در بنزین وظیفه ش��رکت 
کنترل کیفیت هوای تهران نیس��ت و این شرکت مسئولیت 
کنت��رل کیفیت هوا را به عهده دارد که مولفه های گوناگون 
از جمله بنزین و خودرو در آن تاثیرگذار هستند. مسئولیت 
کنترل کیفیت بنزین با س��ازمان ملی اس��تاندارد و کنترل 

خودرو به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
مرن��دی مقدم با بیان اینکه به نظر می رس��د نتایج آزمایش 
ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران درب��اره میزان گوگرد 
در بنزین غیراس��تاندارد اس��ت، تصریح ک��رد: روش حمل، 
ظرف نمونه گی��ری و مدت زمان نگ��ه داری نمونه از جمله 
فاکتورهایی هس��تند که بر نتایج آزمای��ش تاثیر دارد و در 
ص��ورت تغییر این فاکتورها، ممکن اس��ت نتایج آزمایش را 

غیرقابل استناد کند.
وی با بیان اینکه مش��کل دیگری که در نتایج این آزمایش 
وجود دارد این اس��ت که اعالم شده وضعیت میزان گوگرد 
در گازوئیل بهتر از بنزین اس��ت، تصریح کرد: این نتیجه را 
نی��ز ۱۰۰ درصد تکذیب می کنیم، چراک��ه وضعیت میزان 
گوگ��رد در بنزین به مرات��ب بهتر از گازوئیل اس��ت و این 

طبیعت بنزین است.
به گفته این مقام مسئول، استاندارد گازوئیل در حال حاضر 
اجباری نیس��ت و طبق مصوبه دولت این استاندارد از سال 

۱۴۰۰ اجباری می شود.  ایسنا 

معاون نظارت سازمان ملی استاندارد؛

کیفیت بنزین تایید شد
گزارش ها نشان داد؛

سایه بحران آب بر سر 
خوش باوری مردم 

تابس��تان س��ال جاری در حالی سپری ش��د که آمپر 
مص��رف آب در تهران به باالتری��ن حد خود در تاریخ 
رس��ید. درواقع تابستان امس��ال رکورد مصرف آب با 
روزانه ٣.۷میلیون مترمکعب در تهران زده شد که در 

تاریخ مصرف آب شرب تهران بی سابقه بود.
در نخستین روز مردادماه اعالم شد میزان مصرف آب 
در تهران به سه میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب رسید 
که  سال گذشته اش در بازه زمانی مذکور مصرف آب 
روزانه تهران حدود سه میلیون و ۴۵۰ هزار مترمکعب 
بوده است، بنابراین میزان مصرف آب تهران نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۲۵۰ هزار مترمکعب افزایش 

یافته است.
مس��ئوالن بر این باور بودند ک��ه افزایش دو درجه ای 
دمای هوای تهران موجب شده تا مصرف آب پایتخت 
رشد معناداری پیدا کند. هر ساله با افزایش جمعیت، 
مصرف آب بین دو تا ۲.۵ درصد افزایش پیدا می کند، 
اما امس��ال میزان مصرف آب شهروندان تهرانی حدود 
چهار درصد نس��بت به سال گذش��ته افزایش داشته 
و این رش��د مصرف در برخی از روزهای تابس��تان به 
بیش از هفت درصد نیز رس��یده است. به عبارت کلی 
س��ه عامل افزایش میزان مصرف به دلیل افزایش دما، 
ت��داوم روزهای گرم و وجود انگاره غلط بین مردم که 
امس��ال بحران آب وجود ندارد، باعث ثبت این رکورد 

در بین پایتخت نشینان شد.
در این راستا، محمدرضا بختیاری- مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان تهران- در آخرین نشست خبری 
خ��ود اعالم کرد: میزان مصرف آب امس��ال در تهران 
۴.۵ درصد نسبت به س��ال قبل افزایش داشته است، 
اظهار کرد: این درحالی است که میزان افزایش مصرف 

هر سال بین دو تا دو و نیم درصد بود.
ب��ه گفت��ه وی  ۲۰ درصد مصرف آب ش��رب کش��ور 
در ته��ران رخ می دهد. میزان مصرف آب ش��رب در 
تهران ۱.۵ میلیارد مترمکعب و در کشور ۶.۷ میلیارد 

مترمکعب است.
مس��ووالن بر این باورند که بارندگی های مناسب سال 
آبی جاری موجب ش��ده است تصور غلطی در جامعه 
مبنی بر حل مشکل کم آبی ایجاد شود، همین مسئله 
در کنار افزایش دمای هوا و ماندگاری آن موجب شده 
اس��ت تا مص��رف امس��ال آب تهران به ش��کل  قابل 
توجهی افزای��ش یابد. افزایش مص��رف آب در تهران 
درحالی رخ داده اس��ت که نگرانی هایی درباره تامین 

آب مورد نیاز این استان وجود دارد.  ایسنا 

 تا پایان سال محقق می شود؛
تامین مالی ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومان برای تولید 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت از تامی��ن مالی ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومانی تولید از س��وی بانک مرکزی خبر 
داد و گفت: با خودروس��ازانی که در تامین قطعات، با 

قطعه سازان تبانی می کنند، مماشات نخواهیم کرد.
رضا رحمانی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ 
عنوان با تبانی هایی که در رابطه با تامین قطعات خودرو 
صورت می گیرد، مماشات نخواهد کرد و حتما با مدیران 
متخلف برخورد خواهد کرد، این در شرایطی است که با 
تغییر مدیران خودروسازی ها، تامین قطعات نباید دچار 
انحراف ش��ود و تامین کننده قطعات تغییر کند، در غیر 

این صورت با مدیر متخلف، برخورد خواهم کرد.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت افزود: س��ال گذش��ته 
واردات کاال ب��ه کش��ور ب��ه طور متوس��ط ۲۲ درصد 
کاهش داش��ت و واردات کاالهای مصرفی نیز بیش از 
٣۰ درصد افت داشته است؛ در حالیکه صادرات برخی 
م��واد مانند مواد خ��ام معدنی کاه��ش یافت که این 
مس��اله اتفاق خوبی است؛ ضمن اینکه واردات بیش از 
یک  هزار و ۵۰۰ کد تعرفه به کشور ممنوع شده و این 

تعداد کد ۲۵ درصد واردات را شامل می شود.
وی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت مدیریت واردات در کش��ور 
خاطرنش��ان کرد: س��ال گذش��ته برخی قطعه سازان 
نس��بت به تعطیلی هش��دار داده بودند، در حالیکه در 
آن زمان، مجموع تولید ایران خودرو و سایپا به ۱۱۰۰ 
دستگاه می رسید که در برخی روزها، همان تولید نیز 
به کف پارکینگ می رفت؛ اما برای حل این مشکالت، 
نهضت س��اخت داخل شروع ش��د که این اتفاق عالوه 
بر صنعت قطعه س��ازی، در بخش های دیگر نیز مانند 

صنایع معدنی پیگیری شد.
رحمان��ی با بیان اینکه فوالدی ها نیز س��ال گذش��ته 
نس��بت به تعطیلی هشدار می دادند؛ چراکه به واردات 
الکترود  وابس��ته بودند، ولی اکنون به اندازه دو س��ال 
الکت��رود در انبار دارند و تا پایان س��ال نیز خط تولید 
الکترود در کش��ور راه اندازی می ش��ود؛ چراکه س��ال 
گذش��ته بی��ش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی��ون یورو واردات 
الکترود در کش��ور صورت گرفت. وی با اشاره به اینکه 
سال گذشته ۹۴۰ هزار دستگاه سواری در کشور تولید 
شده اس��ت؛ از افزایش این رقم به یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار دستگاه در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: 
افزایش سهم تولید داخل در کشور نیازمند سرمایه ۶ 
ه��زار میلیارد تومانی و ۵۰۰ میلیون یورویی اس��ت و 
در مجموع ۲۶ هزار و ۸٣۰ میلیارد تومان س��رمایه در 

گردش مورد نیاز است. وزارت صمت 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق خواستار شد؛

راه اندازی سامانه های مبارزه با قاچاق  

گزارش


