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توسعه راه آهن ایران سال هاست بالتکلیف تولید ریل ملی مانده است

معطل ریل 
 راه آهن: نه ریل ملی را تحویل می دهند نه می توانیم از خارج از کشور وارد کنیم

 ریل سفارش داده شده مناسب سرعت های پایین و منسوخ است
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شهروند|  راه آهن معطل ریل مانده است. ماجرای 
تولید ریل ملی از دولت دهم کلید خورد اما هنوز که هنوز 
است راه آهن ریل ملی را تحویل نگرفته است و از آن طرف 
به خاطر سفارش ریل به ذوب آهن اصفهان ناچار است 
از واردات ریــل صرف نظر کند. ایــن موضوع درحالی 
رخ می دهد که حــاال مدیران شــرکت راه آهن از نیاز 
شدیدشان به ریل برای توسعه خطوط راه آهن می گویند 
و از آن طرف ذوب آهن هربار بهانه ای برای تحویل ندادن 
ریل ملی می آورد و پیگیری های »شهروند« از ذوب آهن 
اصفهان برای این موضوع نتیجه نداده است. بخش دیگر 
این ماجرا، کارشناســان حمل ونقل ریلی هستند که 
معتقدند؛ تولید ریل در ایران به دلیل نبود دانش فنی و 
سرمایه گذاری سنگینی که می طلبد، به صرفه نیست و 
قیمت نهایی بسیار گزاف می شود. از آنسو آنها معتقدند، 
ریل سفارش داده شده برای سرعت های پایین مناسب 
است و نوعی ریل منسوخ به شمار می آید، زیرا درحال 
حاضر حتی کشورهای خاورمیانه که بسیار دیرتر از ایران 
صاحب ریل و راه آهن شــده اند، قطارهای پرسرعت را 
سال هاست کلید زده و مورد بهره برداری قرار داده اند اما 
ایران همچنان اندرخم یک کوچه مانده است. ابوالفضل 
بهــره دار نایب رئیس انجمن مهندســی حمل ونقل با 
اشاره به قیمت تمام شــده باالی تولید ریل در ایران، به 
»شهروند« می گوید: درحال حاضر مسئوالن و مدیران 
امر از اجرای پروژه هایی سخن می گویند که تنها روی 
کاغذ قابل پیاده سازی هستند اما در میدان عمل راه به 
جایی نمی برند. او ادامه می دهــد: درحال حاضر چند 
تولید کننده ریل در دنیا وجود دارد و ســایر کشــورها 
نیازشــان را از آنها تأمین می کنند. نمی دانم چرا اصرار 
داریم که در تولید همه صنایع خودکفا باشیم. بهتر بود 
به جای تولید ریل ملی از ظرفیت موجود در واگن سازی 

استفاده می کردیم. 
داستان از کجا آغاز شد 

در نخستین ماه فصل تابســتان 3 سال پیش بود که 
ســه وزیر کابینه دولت یازدهم راهی اصفهان شــدند 
تا تفاهمنامه ریلی موســوم به ریل ملی با مشخصات 
ساخت ریل UIC۶۰، بین شرکت راه آهن ایران با شرکت 
ذوب آهــن اصفهان را امضا کنند. عبــاس آخوندی به 
همراه محمدرضا نعمت زاده و علی ربیعی بر سر یک میز 
نشستند تا تفاهمنامه ای را امضا کنند که قبل از آن نیز، 
امضای آن البته با کمی شکل و شمایل متفاوت سابقه 
داشته است. البته تفاهمنامه قبلی در دولت دهم بین 
راه آهن و ذوب آهن امضا شــده بود. گویا تولید ریل در 
داخل کشور به داستان دنباله داری تبدیل شده است و 

حاشیه های آن همچنان ادامه دارد.
قراردادی که به حاشیه رفت 

از سال ها پیش تالش هایی در مجموعه های صنعتی 
برای تولید ریل انجام شــد اما راه بــه جایی نبردند تا 
این که در دولت محمــود احمدی نژاد وزیران صنعت 
و راه تصمیم گرفتند به طور جدی بــرای تولید ریل 
ملی وارد میدان شــوند. در نتیجه قراردادی میان دو 
 U33 شــرکت راه آهن و ذوب آهن برای ساخت ریل
امضا شــد. این قرارداد پس از چندی به حاشیه رفت. 

در آن زمان براتی مدیرعامل وقــت ذوب آهن دالیل 
ناموفق بودن تولید ریل ملی را بر گردن مسئوالن وقت 
راه آهن انداخت و اعالم کرد؛ عدم پرداخت تعهد مالی 
راه آهن سبب شده تا براســاس قرارداد به تعهدشان 
عمل نکنند، اما در کشــمکش دو وزارتخانه درنهایت 
از سوی وزارت راه گفته شــد که یکی از دالیل ندادن 
سفارش به ذوب آهن برای ســاخت ریل U33 از رده 
خارج شدن و منسوخ شدن استفاده از این نوع ریل در 
جهان است. درنهایت پرونده تولید ریل ملی در دولت 
دهم بسته شد و باز هم راه آهن راه خرید خارجی را در 
پیش گرفت. چهار سال بعد از این ماجرا پرونده تولید 
ریلی ملی دوباره باز شد. این بار قرار بود ریل داخلی با 
مشخصات ریل پیشرفته UIC۶۰ برای سرعت های 
باالی ۱۶۰کیلومتر توســط ذوب آهن ساخته شود، 
اما این که تولید ریل صرفه اقتصادی دارد، خود نیز به 
مسأله مهمی تبدیل شده اســت. در این میان، برخی 
دیگر از مسئوالن اقتصاد دولتی را دلیل شکست این 

طرح عنوان می کنند.  
نیاز حداقل ۷۵هزار تن ریل 

بدعهدی های شرکت ذوب آهن به عنوان یک شرکت 
دولتی درحالی است که مدیرکل دفتر بررسی طرح های 
راه آهن از نیاز ســاالنه 75 هزار تن برای احداث خطوط 
جدید خبر می دهد و معاون اداره  کل ساخت روسازی 
راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
از مشکالت پیش آمده در تأمین ریل. مهدی صیدگر  با 
بیان این که در تنگنای شدیدی از نظر تأمین ریل قرار 

داریم، به فارس می گوید: قریب دو ســال اســت که به 
ذوب آهن دل بسته ایم، به همین دلیل قرارداد جدیدی 
برای واردات ریل نبسته ایم. فقط به اندازه گذران ماه یا  
سال پیش بینی می کردیم. او با اشاره به این که در برخی 
قراردادها تأمین ریل برعهده پیمانکاران اجرایی است، 
افزود: قرارداد جــاری تأمین ریل نداریم، پیمانکاران به 
دلیل هزینه باالی ریــل، خرید عمده انجام نمی دهند 
و صرفا متناسب با نیازشــان حدود دو، سه یا پنج هزار 
تن ریل وارد می کنند، حتی بــرای خود ما پیش آمده 
که از دوســتان داخلی که در انبار خود ریل داشــتند 
این محصول را تهیــه کردیم..صیدگر  می گوید: تأخیر 
ذوب آهن برای ما بشدت مسأله ساز شده، دشواری های 
کار ما دو چندان شــد، اما درحــال حاضر نمی توانیم 
پروژه های ملی و اقتصاد  مقاومتی را معطل این موضوع 
بگذاریم.  تا پیش از این در هر صورت و با هر زحمتی بود، 
ریل مورد نیاز را به طرق گوناگون به واسطه پیمانکاران یا  

با قرض از شرکت راه آهن تهیه می کردیم.
بعد از 8 سال تولید ریل ملی به کجا رسید 

ذوب آهن چند  هزار تن ریل U33 تولید کرده است؛ 
سوالی است که هیچ پاسخ مشخصی در رابطه با آن ارایه 
نشده است. بهره دار در این باره می گوید: دو سال پیش 
ذوب آهن اعــالم کرد که تولید این ریل انجام شــده و 

می خواهند زیرساخت های بهره برداری را ایجاد کنند.
او ادامه می دهد: اگرچه شــرکت ذوب آهن اصفهان 
اعالم آمادگی کرده اســت که ریل تولیــد کند و قبال 
نیز تجاربی در این زمینه داشــته اســت، ولی ساخت 

ریل با دیگر بخش های تولید فوالد تفــاوت دارد. ریل 
از پیچیدگی ها و ظرافت های خاصی برخوردار اســت. 
متریال ســاخت ریل تکنولوژی خاصی دارد که تصور 
نمی شود شرکت های فوالدی کشور این تکنولوژی را در 

اختیار داشته باشند. 
تأخیر ایجاد شــده حاالی صدای اعتراض مسئوالن 
ریلی را درآورده و دست به دامن سازمان برنامه و بودجه 
برای کاهش تشریفات شده اند. معاون اداره  کل ساخت 
روسازی راه آهن شرکت ســاخت در این باره می گوید: 
 برای خرید ریل داخل، ما درخواست صدور مجوز ترک 
تشریفات را به ســازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم، 
معموال مجوز ترک تشــریفات  طبق قیمت های پایه 
فهرســت بها صادر می شــود که در این مورد اختالف 
قیمت وجود داشت، ظاهرا ذوب آهن عادت به معامله 
بر پایه قیمت فهرست بها نداشت و بخش بازرگانی آنها 
با مفاهیم تعدیل و غیره آشنایی زیادی نداشت؛ قیمت 
3 میلیون و 25۰ هزار تومــان در ازای  هر تن ریل، البته 
برای من قابل درک بود، زیــرا در آن برهه قیمت فوالد 
در دنیا شــدیدا رو به افزایش بــود و ذوب آهن درگیر 
ریسک می شد. برای حل این مسأله من پیشنهاد دادم 
مطابق فهرست بها و به صورت تعدیل دار قرارداد ببندیم، 
یعنی مطابق شاخص های فصل مربوطه؛  فکر می  کنم 
ذوب آهنی ها به دلیل عدم آشنایی با مباحث مربوط به 
فهرست بها، اصرار داشتند که به صورت مقطوع قرارداد 
ببندیــم. درهرحال نیت اصلی ما ایــن بود که بتوانیم 
قرارداد تولید ریــل UIC۶۰ را منعقد کنیم و تولید آن 
شروع شود. در ادامه کار برای اخذ مجوز ترک تشریفات 
از ســازمان برنامه و بودجه نیاز به همکاری و همراهی 
ذوب آهن داشتیم زیرا قیمت توافق شده با فهرست بها 

فاصله داشت .
تولید ریل ملی صرفه اقتصادی دارد 

در این میان بســیاری از کارشناســان اقتصادی بر 
این باورند که تولید ریل ملــی توجیه اقتصادی ندارد. 
نایب رئیس انجمن مهندسی حمل ونقل با اشاره به نیاز 
محدود ریل در ایران گفت: اگــر ذوب آهن می خواهد 
قیمت تمام شده تولید خود را کاهش دهد باید به فکر 

بازارهای جهانی باشد و نگاه فراتر از ایران داشته باشد. 
این کارشناس حمل ونقل بر این باور است که با توجه 
به هزینه های سنگین ســرمایه گذاری در تولید ریل و 
نبود دانش فنی طبیعی است تولید ریل با قیمت باال تر 
از قیمت جهانی به ســرانجام برسد. وقتی قیمت ریل 
وارداتی ارزان تر از تولید داخلی باشــد قطعا مشتری به 
ســمت واردات می رود، پس امضای تفاهمنامه کافی 

نیست.
اما صیدگر بازار داخلی را بسیار بزرگ می داند و معتقد 
است که اگر رونق به اقتصاد ایران بازگردد، می توان به 
رونق بازار ریل در ایران امیدوار بود.  درواقع اگر  بتوانیم 
در کشور به عدد یک هزار کیلومتر ریل گذاری در  سال 
برسیم، این عدد توجیه بســیار خوبی برای ذوب آهن 
خواهد داشــت، زیرا یک هزار کیلومتر خط آهن یعنی 
معادل ۱2۰ هزار تن ریل که بازار بســیار مطلوبی برای 

ذوب آهن محسوب می شود.

اختالس 100 میلیارد تومانی کارمند 
شرکت نفت

تسنیم|  سوءاســتفاده مالی یکــی از کارکنان 
مدیریت اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران کشف 
شد. در پی کشف سوءاستفاده مالی یکی از کارکنان 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران »کسری 
نوری« مدیرکل روابط عمومــی وزارت نفت گفت: 
مســئوالن امور مالی مدیریت اکتشاف به تازگی در 
بررسی اسناد مالی خود با تخلف انجام شده توسط 
یکی از کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند 
که بالفاصله موضوع را به مراجع اطالعاتی و قضائی 
گزارش دادند.فرد متخلف از کارمندان رسمی شرکت 
نفت و دارای 3۰ سال سابقه خدمت بوده و آن گونه 
که به نظر می رســد، ظاهرا تخلفات خود را از  سال 
۱388 آغاز کرده و پس از کشف این تخلف توسط 
مسئوالن شرکت نفت، با احساس خطر دستگیری، 
از کشور متواری شده است. به گفته نوری، وزیر نفت 
دستور داده است تا ســازمان حسابرسی به عنوان 
بازرس قانونی شرکت نفت و همین طور حسابرسی 
داخلی این شرکت ضمن انجام تحقیقات دقیق برای 
روشن شدن ابعاد موضوع و تعیین میزان سوءاستفاده 
اقدام کنند. همچنین وزیر نفت دستور برکناری و 
آماده به خدمت شدن تعدادی از مسئوالن ذیربط را 
هم که در انجام مسئولیت هایشان بی دقتی و اهمال 

کرده اند، صادر کرده است.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

تجمیع کارت های بانکی به زودی
پژوهشکده پولی و بانکی| داود محمدبیگی، 
مدیر اداره نظام های پرداخت بانــک مرکزی با بیان 
این که پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک 
مرکزی است، گفت: بانک ها درحال آماده سازی برای 
صدور کارت های هوشمند هستند. او با تأکید بر این که 
حرکت به ســمت EMV حدود ۶۰۰-7۰۰ میلیون 
دالر هزینه صرفا در حوزه کارت خواهد داشت، تصریح 
کرد: اما این هزینه نباید یکباره پرداخت شود بلکه باید 
به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت ها تمام می شود، 
بانک ها آماده باشــند که کارت جدیــد را با قابلیت 

هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند. 

رشد 50 درصدی معامالت بین بانکی 
بانک مرکزی| تعداد معامالت در بازار بین بانکی 
در ۹  ماهه ابتدایی  سال ۱3۹۶ معادل 27 هزار و 5۰۰ 
فقره به ارزش ۱8 هزار میلیارد تومان بود که از نظر 
تعــداد ۱4.8 درصد و از لحــاظ ارزش 4۹.۹ درصد 
نسبت به مدت مشابه  سال قبل افزایش داشته است.

جریمه مشترکان پرمصرف آب 
تسنیم| علیرضا نوذری پور، قائم مقام آبفای استان 
تهران با اشاره به کاهش شدید میزان بارش ها گفت: 
در صــورت ادامه روند کاهش بارندگی مشــترکان 
پرمصرف آب جریمه می شوند. به گفته او، براساس 
آمار از شــروع  ســال آبی جدید تا ۱3 دی ماه میزان 
بارندگی استان تهران 3۰.7 میلی متر بوده که این عدد 

نسبت به  سال گذشته 7۰ درصد کاهش داشته است.

ویترین جهان

ادامه از صفحه اول

پرکارترین کارمندان جهان 
ایسنا| آمارها نشان می دهد که برخالف تصور اکثر 
مردم، کارکنان هشت کشور جهان بیش از ژاپنی ها 
کار می کنند! بنا بر اعالم سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی، مکزیکی ها با 224۶ ســاعت، بیشترین 
ساعت کاری در سراسر جهان را دارند که 4۶7 ساعت 
بیشتر از میانگین ساعت کاری آمریکایی هاست؛ با 
این تفاوت که درآمــد کارکنان مکزیکی یک پنجم 
درآمد آمریکایی هاســت. در کره جنوبی نیز با وجود 
تالش دولت این کشــور برای کاهش ساعت کاری، 
کارکنان کره ای به طور میانگین 2۱۱3 ســاعت در 
 ســال کار می کنند. یونانی ها که پس از وقوع بحران 
مالی، غالبا افرادی تنبل که مایل به بازنشســتگی 
زودهنگام هستند تصور می شدند، بیش از هر کشور 
دیگری در اروپا کار می کنند و با 2۰42 ساعت کار در 
سال، در رتبه سوم قرار دارند. بعد از یونانی ها، کارکنان 
شــیلیایی، روس ها و ترک ها قرار دارند. آمریکایی ها 
با ۱77۹ ســاعت در رده هفتم قرار دارنــد و بعد از 
آنها ایتالیایی ها هستند. طبق آنچه موسسه آماری 
استاتیستا منتشر کرده، ژاپنی ها که به عقیده بسیاری 
از افراد، بیش از ســایر مردم جهان کار می کنند، با 

۱7۱۹ ساعت کار در سال، در رتبه نهم هستند.

بازتاب هاي مالباختگان واقعي
کســاني که مي توانند خواهران و بــرادران خود 
ما باشــند یا حتي در میان ما نیز باشند، ولي نباید 
اجازه دهیم که پس اندازکنندگان ُخرد ابزار پیشبرد 
سیاست هاي صاحبان پس اندازهاي ده ها میلیاردي 
شوند و هر روز آنان را به تجمعي و از طریق شبکه هاي 
مجازي آنان را بــه اعتراض فراخوانند. تا آن جا که ما 
می دانیم کلیت سیاست درباره این مسأله تمام شده 
است و لذا معتقدیم که اگر حرف و سخني هست را 
حتما به صورت مستدل و مکتوب تهیه و منعکس 
کنید، یقین بدانید که روزنامه در پیگیري آن کوشا 
خواهد بود  ولي این ادبیات و فضاسازي مصنوعي راه 

به جایي نخواهد برد.
به نظر می رسد که مهمترین و قانونی ترین مطالبه 
سپرده گذاران در شرایط کنونی باید تسریع در روند 
شناســایی اموال خاطیان، کســانی که غیرقانونی 
وام های کالن گرفتند و نیز رسیدگی به ارزش گذاری 
اموال و دارایی های ســهامداران باشد. تجمعاتی که 
به قصد فشار سیاســی در این روند برگزار می شود، 
برخالف انتظار می تواند در ایــن روند اخالل ایجاد 
کند و موجب تضییع حقوق ســپرده گذاران شود؛ 
چون بر همگان واضح اســت که روند قیمت گذاری 
و کارشناســی اموال و دارایی نیازمند زمان است و 
تسریع در آن الزاما به نفع سپرده گذاران نخواهد بود. 
مهمترین منبع تأمین پول شما ارزش گذاری بر این 
اموال اســت که این اعتراضات معلوم نیست به آن 

کمک کند ولی گفت وگو چاره ساز است.
خالصه مطلب این است که بر اساس ادعای بانک 
مرکزی گمان مي کنیم که زیر ۱۰۰ و 2۰۰ میلیون 
تومان پرداخت شــده، باالي آن هم به همین اندازه 
پرداخت شده، سودهاي دریافتي قبلي از پس انداز 
کسر نشده و با بسته شدن موسسات سودي پرداخت 
نشده است. بنابراین این اتفاق زیانباري براي برخي 
از پس اندازکنندگان است ولي چاره اي نیست، اگر 
موجودي موسســات و طلب هاي آنان بیش از این 
مقادیر باشــد، طبعا به صاحبان پس انداز پرداخت 
خواهد شــد و این امري زمانبر است. اگر با افراد جز 
این برخورد شده است، اعالم کنند تا پیگیري کنیم 
و اگر به این ایده و سیاست نیز اعتراض دارند و آن را 
منصفانه نمي دانند، بدون ناسزاگویي منعکس کنند 

تا پاسخ مسئوالن بانک را هم بشنویم.
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خط اعتباری 5 میلیارد یورویی بین ایران و ایتالیا به امضا رسید 

فاینانس ایتالیایی برای طرح های عمرانی
شهروند| »قرارداد خط اعتباری فاینانس به ارزش 
5 میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا منعقد شد. انعقاد این 
قرارداد، گامی دیگر در مســیری است که نظام بانکی 
ایران پس از برجــام، در رابطه بــا فراهم کردن امکان 
تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشــور آغاز 
کرد.« ولی اهلل سیف این گونه قرارداد بین ایران و ایتالیا 
را توصیف کرده اســت. او نوشته اســت: »راهی که در 
آغاز پیمودن آن دشــوار به نظر می رسید؛ اما مداومت 
و استمرار تالِش همکارانم در شبکه بانکی و همکاری 
سایر دستگاه ها ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
وزارت امور خارجه، به تدریج به نتیجه مطلوب رسید و 
ثمرات تالش هایی که در سال ها و ماه های گذشته انجام 
شد، اکنون یکی پس از دیگری مشــاهده می شود.« 
این قرارداد خط اعتبــاری فاینانس 5 میلیارد یورویی، 
 Invitalia Global بین بانک های ایرانی و موسســه
Investment بــه منظور تأمین مالــی پروژه های 
عمرانی و تولیدی کشور امضا شد. براساس این قرارداد 
که دو بانک ایرانی صنعت و معــدن و خاورمیانه، آن را 
امضا کرده اند و امکان الحاق ســایر بانک های ایرانی در 
آن وجود دارد، پروژه های عمرانی و تولیدی کشور که 
با استفاده تکنولوژی، ماشــین آالت یا خدمات فنی و 
مهندسی کشور ایتالیا اجرا می شوند، می توانند از این 
تسهیالت استفاده کنند. شاید این قرارداد به داد بودجه 
عمرانی کشور برسد.  بنا به اعالم بانک مرکزی، استفاده 
از این خط اعتباری، با رعایت قوانین و مقررات داخلی، 
خصوصا الزامات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، 
قوانین بودجه سنواتی و آیین نامه ها و دستورالعمل های 
مرتبط میســر خواهد بود.  همچنین تمام پروژه های 
بخش دولتــی و غیردولتی که اولویــت آنها به تأیید 

دستگاه های ذیربط رسیده و مجوزهای مربوطه را اخذ 
کرده باشند، می توانند از این تسهیالت استفاده کنند. 

هفتمین فاینانس!
پــس از انعقاد قــرارداد با کشــورهای هند، چین، 
کره جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه  در ماه های اخیر، 
ایتالیا هفتمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن 
منعقد می شود و بدین ترتیب، گام دیگری در راستای 
تنوع بخشی به خطوط اعتباری فاینانس قابل دریافت 

برای تأمین مالی پروژه های کشور برداشته شده است. 
پرداخت تسهیالت از خط اعتباری قرارداد 

ایران و ایتالیا
معــاون اداره تأمین اعتبــارات ارزی بانک مرکزی، 
درباره قرارداد تأمین مالی 5 میلیارد یورویی ایران و ایتالیا 
گفت: شرایط دریافت تسهیالت از این خط اعتباری، 
بهتر از صندوق توسعه ملی است.یکی از ویژگی  های این 
قرارداد این است که بخش دولتی، خصوصی و عمومی 
می توانند از این خط اعتباری استفاده کنند و به صنعت 
خاصی نیز تعلق ندارد. متقاضیان دریافت این تسهیالت 
با بانک های ایران طرف هستند و وثایق خود را در اختیار 
این بانک ها قرار می دهنــد و بازپرداخت آن به صورت 

یورو است.
همه بدهی ها تسویه شده است 

ولی اهلل سیف رئیس  کل بانک مرکزی پیام فاینانس ها 
را اطمینان از ثبات مالی ایران دانست و در کانال تلگرامی 

خود نوشــت: علی رغم این که به دلیل تحریم امکان 
تسویه اقساط فاینانس  فراهم نبود، اکنون همه بدهی ها 

تسویه شده است.
بودجه مهجور عمرانی 

بودجه عمرانی در الیحه بودجه ۹7، ۱۰ هزار  میلیارد 
تومان کاهــش یافته و این درحالی اســت که همواره 
نســبت به پایین بودن بودجه عمرانی کشور نقدهای 
بسیاری وارد بوده اســت. پیش بینی ۶۰ هزار  میلیارد 
تومانی برای بودجه های عمرانی در  سال آینده گرچه 
این رقم را به واقعیت نزدیک کرده است، اما نسبت به 

رقم مصوب  سال جاری تا ۱۰ هزار  میلیارد تومان کاهش 
دارد.در الیحه بودجه  سال آینده حدود ۶۰ هزار  میلیارد 
تومان برای طرح های عمرانی در قالب تملک دارایی های 
سرمایه ای پیش بینی شده اســت. این رقم نسبت به 
۶2 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان الیحه  سال جاری کاهش 
چشــمگیری ندارد، ولی در قیاس با 7۱ هزار  میلیارد 
تومانی که مجلس نسبت به آن پافشاری و در جریان 
تصویب قانون بودجــه آن را مصوب کــرد تا ۱۰ هزار  
میلیارد تومان کاهش داشــته است.براساس گزارش 
عملکرد بودجه  ســال ۱3۹۶ در ۶ماهه ابتدایی امسال 
از 7۱ هزار  میلیارد مصوب حدود 78۰۰ میلیارد تومان 
پرداخت شده اســت. هرچند که معموال در نیمه اول  
سال پرداختی به طرح های عمرانی کمتر بوده و در نیمه 
دوم افزایش می یابد، اما در مجموع تقریبا هیچ گاه تحقق 

کاملی درباره پرداخت های عمرانی وجود نداشته است.

دیگه چه خبر

محمدعلــی شربتدار:گلســتان|  به گــزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، مهندس 
داود احمدی نصرآبــادی در دهمین نشســت کمیته 
درآمد آبفا که با حضور مدیرعامل و مدیران ســتادی و 
جمعی از کارشناسان شرکت برگزار شد، افزود: اجرای 
پروژه های آبرسانی هزینه بر است و انجام این پروژه ها 

صرفاً با بودجه دولتی امکان پذیر نیست.
وی گســترش خدمات آب و فاضالب در شــهرهاي 
اســتان را در گرو پرداخت به موقع قبض آب بهاء عنوان 
کــرد و افزود: این شــرکت با وصول مطالبــات خود از 
مشــترکان، قادر خواهد بود خدمات با کیفیت تري در 

اختیار مشترکین تحت پوشش خود قرار دهد.
مهندس احمدی نصرآبادی با بیــان اینکه اگرچه به 
استناد مقررات، شــرکت اجازه قطع موقت و حتی دائم 
انشعاب مشترکینی که در پرداخت به موقع قبوض خود 
تعلل می کنند را دارد اما همیشه ســعی بر آن بوده که 
اقدامی قهری انجام نگیرد، لذا انتظار بر این اســت همه 
شــهروندان با پرداخت به موقع آب بهای خود ما را در 

خدمت به مردم بیش از پیش یاری نمایند.
معاون خدمات مشــترکین و در آمــد آب و فاضالب 
استان گلستان با اشــاره به مصوبات این نشست، اظهار 
داشت: ارائه و پیگیری لیست آن دسته از مشترکین که 
بیش از ۶۰۰ روز قرائت کنتور نداشتند و نیز مشترکینی 
که از ســال ۹3 تاکنون هیچ گونه پرداختی به شرکت 

نداشتند، از مصوبات این نشست می باشد.
وی گفت: پایش لیســت کنتورهای خــراب در هر 
دوره قرائت، تهیه نقشه راه درآمدی هر شهر به تفکیک 
درآمدهای جاری و ســرمایه ای از دیگــر مصوبات این 

نشست می باشد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد 
آب و فاضالب استان گلستان 

گفت: پرداخت بموقع قبوض آب 
زمینه را برای خدمت رسانی بهتر به 

شهروندان فراهم می کند.

استان

عدد خبر

ایرنا| محمدعلی نجفی، استاندار البرز با اشاره به پروژه آزادراه تهران - شمال، گفت: 
بهره برداری از این پروژه ۶۱ کیلومتر از مسیر کاسته و براساس برآورد کارشناسان، 
حدود  یک هزار میلیارد تومان صرفه جویی در مصرف سوخت را همراه خواهد داشت 
که این امر افزایش کیفیت هوا را دربردارد. او همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت بر 
برداشت معادن و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، افزود: با توجه به اهمیت 
معادن در کشور و برای بررسی و تصمیم گیری دقیق تر در این حوزه، تفویض اختیار در 

این بخش به استان ها صورت گرفته است. 

ایرنا| اســکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: ساالنه به میزان غذای ۱5 میلیون نفر در کشور ضایعات غذا داریم. 
این میزان ضایعات غذایی درحالی اســت که همه فشار امنیت غذایی کشور بر دوش 
بخش کشــاورزی قرار دارد. او با بیان این که کاهش ضایعات و تصحیح الگوی مصرف 
تاکنون مورد بی توجهی قرار گرفته اســت، راه نجات کشــاورزی را کاهش ضایعات، 
افزایش دانش کشاورزان و افزایش فناوری دانست و ادامه داد:  سال ۱37۹ سرانه مصرف 

شکر 25 کیلوگرم بود و در  سال ۱3۹4 این میزان به 3۰ کیلوگرم افزایش یافت. 

1000
میلیارد تومان

1۵
 میلیون نفر

 صرفه جویی سوخت با ساخت آزادراه تهران - شمال

هدررفت ساالنه غذا در ایران 


