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 شهروند| پرونده غیرمجازها با پایان  سال ۹۶ بسته 
شد. موسســات مالی و اعتباری ورشکسته که بیشتر 
از یک دهه اســت، در بازار پولی و مالــی ایران بحران 
ایجاد کرده و این اواخر کار را بــه اعتراضات خیابانی 
سپرده گذاران کشیده بودند، حاال تمام شان از صحنه 
کنار گذاشته شدند. فرشــاد حیدری، معاون نظارتی 
بانک مرکزی به »شهروند« می گوید؛ این موسسات 
در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی 
را برای جبران مافات بلعیده اند تا ســپرده مشتریان 
غیرمجازها بازگردانده شــود. اتفاقی که موجب شده 
است بســیاری دست به قلم شــوند و بنویسند برای 
بازگرداندن سپرده مشتریان موسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز از جیب مردم و بیت المال برداشت شده است. 
از عباس آخوندی وزیر راه وشهرســازی و بسیاری از 
اقتصادی نویس ها گرفته تا مدیران بانک مرکزی همه 
و همه بارها به این موضوع تأکید و اشــاره شد. با این 
حال این تمام واقعیت نیست و برای بازپرداخت سپرده 
مشتریان این موسســات از جیب بیت المال هزینه 
نشده است. حیدری، معاون بانک مرکزی در این باره 
به »شهروند« می گوید: خط اعتباری ۲۰ هزار میلیارد 
تومانی برای بازگشت ســپرده مشتریان غیرمجازها 
با پشتوانه و اســتناد دارایی سهامداران این موسسات 
هزینه شــده اســت و اموال این افراد پس از فروش و 
نقدشــدن، به بانک مرکزی تعلق دارد و در واقع چون 
اموال سهامداران موسسات غیرمجاز به سرعت قابلیت 
نقدشوندگی نداشت، بانک مرکزی فعال با دارایی خود 
سپرده مشتریان این موسسات را تسویه کرده است. 
ماجرا به همین جا ختم نمی شود، هنوز پرسش های 
مهمی درباره این موسسات باقی است و آن این که »چه 
کسانی توانسته اند سال های طوالنی و در مألعام فراتر 
از قانون عمل کرده و حجم بزرگی از دارایی های مردم 
را به صورت ســپرده جذب کنند؟ آیا این قدرت های 
فراقانونی بار دیگر قدرت بانک مرکزی در بازار پولی و 
مالی را به چالش نخواهند کشید؟!« معاون نظارتی بانک 
مرکزی در پاسخ به این پرسش به »شهروند« می گوید؛ 
آنها آن قدر صاحب قدرت و نفوذ بودند که بارها مقابل 
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری به صورت جدی 
قد علم کردند و سنگ انداختند. با این وجود و با توجه 
به بحران اقتصادی و اجتماعی که این موسسات ایجاد 
کردند، اراده نظام بر این اســت که به صورت جدی با 
رفتارهای فراقانونی برخورد کند و مانع از شکل گیری 
دوباره این موسسات  شود. »موسسه تعاونی اعتبار ثامن 
و مهر اقتصاد در بانک انصار تا بهار ۹7 ادغام می شوند.« 

این خبری بود که معاون نظارتــی بانک مرکزی آن 
را اعالم کــرد و توضیح داد: هیچ جــای نگرانی برای 
سپرده گذاران نیســت و حتی یک دقیقه وقفه نیز در 
کار روزانه این موسسات انجام نخواهد شد و تا بهار ۹7 
نیز، این ادغام نهایی خواهد شد. او با بیان این که به طور 
قطع بانک مرکزی اجازه خلل در سپرده ها را نمی دهد 
و نمی گذارد حق و حقوقی از سپرده گذاران ضایع شود، 
ادامه داد: قرار بر این است که در مرحله بعد سه موسسه 
کوثر، بانک حکمت و قوامین نیز ساماندهی شوند که 
به مرور اعالم می شود ولی فعال ثامن و مهر اقتصاد در 

بانک انصار ادغام می شوند.
تسویه سپرده های زیر۱۰۰ میلیون افضل توس

او درخصوص تعاونی افضل توس گفت: مقرر شده 
ســپرده های زیر 1۰۰ میلیون تومان تســویه شده و 
نرخ سود هم تعدیل شــود و البته بر این اساس، کل 
سپرده گذاران ٣۶٥ هزار و ٣۰۰نفر بوده که ٣۶1 هزار 
و ۲7٥ نفر تعیین تکلیف شــده اند. عملیات تســویه 
دو تعاونی بــدر توس در خراســان و تعاونی ولیعصر 
رباط کریم از هفته قبل آغاز شده است. در رباط  کریم 
تعداد ســپرده گذاران ۲7 هزار و ٣٥7 نفر هست که تا 
دیروز تعداد تسویه شده 17هزار و ٨۶1 نفر سپرده گذار 
بوده اســت. در مــورد ولیعصــر نیــز، ٥1۹٥۲ نفر 
سپرده گذار بوده اند که تا دیروز ٤٥هزار و ٣ نفر تعیین 
تکلیف شده اند. او همچنین از برکناری هیأت تسویه 
تعاونی های ساماندهی شده به عنوان یکی از مصوبات 
کمیته سران سه قوا نام برد و افزود: هیأت تسویه ای از 

وزارت اطالعات، قوه قضائیه، بانک مرکزی، نمایندگان 
سهامداران و سپرده گذاران تشکیل شده بود. معاون 
بانک مرکزی با بیان این که در ساماندهی موسسات در 
تعاونی فرشتگان ٤٥٨هزار سپرده گذار وجود داشت که 
مقرر شد در آن سپرده های زیر ۲۰۰ میلیون تومان را 
پرداخت کنیم و برای آنهایی که باالتر از ۲۰۰ میلیون 
ســپرده داشــتند نیز، ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت 
کردیم، ضمن این که از شــهریور۹٤ هیچ سودی به 
آنها تعلق نخواهد گرفت. البته ۹۹ درصد سپرده گذاران 
را تعیین تکلیف کرده و پرداخت مابقی سپرده ها نیز، 
متناســب با تصمیمات و دارایی ها تســویه را انجام 

خواهیم داد.
 سپرده گذاران اگر مغایرتی دیدند

اطالع دهند
او افزود: اگر سپرده گذاری با شروطی که آیین نامه 
دارد، مغایرتی می بیند، می توانــد به بانک مرکزی یا 
کاسپین مراجعه کند. در تعاونی وحدت نیز، ٤٤ هزار 
و ٨71 ســپرده گذار داشته که نرخ ســود آنها نیز به 
1٥ درصد تقلیل یافته اســت، ضمن این که سپرده ها 
کمتر از 1۰۰ میلیون تومان تعیین تکلیف شــده اند. 
حیدری با بیان این که در تعاونی البرز ایرانیان ٤1هزار 
و 7٣1سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند و آنهایی 
که باالی 1۰۰ میلیون تومان ســپرده داشته اند هم، 
1۰۰ میلیون تومان دریافــت کرده اند، گفت: در مورد 
تعاونی افضل توس تعداد ٣7٤ هزار و ۲٤۶ سپرده گذار 
وجود داشته است و سپرده های زیر 1۰۰ میلیون تومان 

آنها هم پرداخت شــود که ٣7۰ هزار و ۹٥٨ نفر آنها 
تعیین تکلیف شده اند. او با بیان این که خط اعتباری 
داده ایم تا پرداخت سپرده گذاران تسریع شود و بعد از 
آن هیأت تسویه وارد عمل شــده و اموال را به قیمت 
مناسب بفروشــیم که تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان 
خط اعتباری تخصیص داده شده است، گفت: شبکه 
بانکی تحت  نظارت بانک مرکزی هستند و تالش داریم 
بانک ها با شرایط مناسبی کار کنند و نظارت هم صورت 
می گیرد؛ اما تعمیم مسائل موسسات غیرمجاز به شبکه 

بانکی کار مغرضان در داخل و خارج از کشور بود.
 بازداشت 2 کارمند بانک مرکزی

در پرونده غیرمجازها
معاون بانک مرکزی از بازداشــت دو کارمند بانک 
مرکزی در جریان پرونده موسسات غیرمجاز خبر داد و 
تصریح کرد: هیچ یک از مدیران بانک مرکزی بازداشت 
نشــده اند و تنها دو کارمند به دلیل تخلفات داخل و 
خارج از بانک مرکزی بازداشت شده اند که کار حقوقی 

و قضائی در مورد آنها صورت گرفته است.
پلمپ 2۰۰ غیرمجاز و مجاز متخلف

۲۰۰ »غیرمجاز و مجاز متخلف پلمپ شدند.« آنگونه 
که حیدری اعالم کرده است، امروز بالغ بر ۶۰۰ صرافی 
مجاز درحال فعالیت هســتند که البته ممکن است 
برخی تخلفات را هم انجام دهند که به  هرحال با آنها به 
نحو مقتضی برخورد می شود.  او ادامه می دهد: برخی 
تحرکات در بازار ارز در صرافی های مجاز نیســت و در 
محل های مشهوری تخلف می کنند. براین اساس، با 
هماهنگی وزارت اطالعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی 

و بانک مرکزی قاطعانه برخورد شده است.
 رئیس جمهوری دستور داد مجوز جدید 

به هیچ بانکی داده نشود
گویا قرار اســت پرونده تأســیس بانک های جدید 
در دولت دوازدهم بسته شود. به  گفته معاون نظارتی 
بانک مرکزی، با دســتور رئیس جمهوری اجازه ایجاد 
هیچ بانکی داده نمی شــود و در  ســال ۹٥ و ۹۶ هیچ 
مجوزی صادر نشــده اســت؛ این درحالی است که 
اکنون چند درخواست برای ایجاد بانک داریم و بانک 
قرض الحسنه رضوی درخواست داده و درحال بررسی 
است، به  هرحال هر بانکی باید حتما ضوابط را داشته 
باشد تا مجوز بگیرد. حیدری درخصوص رتبه بندی 
بانک ها نیز، گفت: بانک ها رتبه بندی شده اند و بسته 
به صورت های مالی  سال ۹٤ و ۹٥ رتبه بندی صورت 
گرفته است. در واقع صورت های مالی ۹٤ بررسی شده 

و برای  سال ۹٥ نیز، به  زودی منتشر می شود.

وزیر نفت:

اموال کشف شده از اختالس گر نفتی 
بیش از مبلغ اختالس است

تســنیم| بیژن زنگنه وزیر نفت با بیان این که 
»اموال کشف شده از اختالس گر نفتی بیش از مبلغ 
اختالس اســت«، گفت: خوشــبختانه با پیگیری 
دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی، مبلغی بیشتر از 
اختالس صورت گرفته، کشف شده است. او با بیان 
این که طبق آخرین اطالعات به دســت آمده، فرد 
اختالس گر بخش اکتشاف شرکت نفت در ترکیه 
پنهان شده اســت، افزود: به  نظر می رسد مطالبی 
که درباره فــرار این فرد به کانادا مطرح می شــود، 
شــایعه ای است که خودش منتشــر می کند تا در 
ترکیه به دنبالش نباشــند. وزیر نفت با بیان این که 
»اموال کشف شده از اختالس گر نفتی بیش از مبلغ 
اختالس اســت«، گفت: خوشــبختانه با پیگیری 
دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی، مبلغی بیشتر از 
اختالس صورت گرفته، کشف شده است. زنگنه در 
پاسخ به سوالی درخصوص زمان امضای قراردادهای 
جدید نفتی گفت: هروقت قــرارداد جدیدی امضا 

کردیم، اعالم می شود.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

 انتشار ۵ هزار میلیارد ریال
اوراق مشارکت برای خرید هواپیما

انتشار ٥ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت 
خرید هواپیمای جدید و انتشار ٥ هزار میلیارد ریال 
اوراق مشارکت برای ایمن سازی و نگهداری راه های 
شریانی کشور در شورای اقتصاد مصوب شد. اسحاق 
جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به وضع 
نه چندان مناسب دانشگاه های کشور از نظر تجهیزات 
و امکانات آزمایشــگاهی و پژوهشی گفت: یکی از 
مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این است 
که ٥ دانشگاه کشور باید تا  ســال 1٤۰۰ جزو ۲۰۰ 
دانشگاه برتر دنیا باشند و امیدوارم سایر دانشگاه های 
کشور نیز همانند دانشگاه صنعتی شریف به دنبال 
برخورداری از تسهیالت مالی جهت تجهیز امکانات 
خود باشند. معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی 
از تالش های دبیرخانه شورای اقتصاد در  سال ۹۶، 
 برای اعضای این شورا سالی خوب آرزو کرد و اظهار 
امیدواری کرد در  سال ۹7 شــورای اقتصاد بهتر از 

سال های گذشته فعالیت کند.

گرانفروشی تا پایان فروردین،  ممنوع
ایسنا| سیدمحمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت گفت: هیچ کاالیی از امروز تا پایان فروردین 

 سال ۹7 گران نمی شود و مردم می توانند تخلف ها را به 
سامانه 1۲٤ گزارش دهند.

نمی توان نسبت به واگذاری خدمات به 
سرویس خارجی بی تفاوت بود

ایسنا| محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
گفت: بومی شدن زیرســاخت برای تحول دیجیتال 
یک پیام رســان ضــرورت اســت و مــا نمی توانیم 
مباحث اقتصــادی، نظام بانکــی و پرداختمان را به 
سرویس دهنده خارجی واگذار کنیم و بی تفاوت باشیم. 
نسبت به نیاز مردم هم نمی توان بی تفاوت بود، بنابراین، 
این کار همت همگانی می طلبــد. او با بیان این که در 
مصوبه شورا وظایف تمامی دســتگاه ها آمده است، 
گفت: وزارت ارتباطات باید به این پیام رسان ها پهنای 
باند می داد که تاکنون بیش از ٣۰۰گیگابیت بر ثانیه 
در اختیارشان قرار گرفته است. همچنین رک و فضای 
سرور نیز به آنها داده شده است. این پیام رسان ها به باند 
معرفی می شــوند و با سفته های امضاشده می توانند 

تسهیالتی مطابق با مصوبه بگیرند.

رشد ۲۲ درصدی حق بیمه
مهر| عبدالناصر همتی رئیس  کل بیمه مرکزی 
از رشــد ۲۲ درصدی حق بیمه در 11ماه گذشــته 
 ســال جاری خبر داد و افــزود: وصــول مطالبات 
شــرکت های بیمه باید از اولویت های اول مدیران 
شرکت های بیمه باشد و در سندیکا برای نحوه رفتار 
با بیمه گذاران بدحســاب توافقات الزم انجام شود 
و برای دریافت مطالبات کــه بخش زیادی از منابع 

سرمایه گذاری را در بردارد، تدبیری اندیشیده شود.

همسان سازی »نشان«هاي تجاري
برای نخســتین بار در کشــور، همسان ســازی 
نشــان های تمام شــرکت های زیرمجموعه یک 
هلدینگ تجاری- اقتصادی انجام و به ثبت رسید. 
اکبر رستمی نیا، مدیر روابط عمومی این هلدینگ 
با اعــالم خبــر پایان یافتن پروژه همسان ســازی 
»لوگو«های شرکت های تابعه هلدینگ گفت: یکی از 
مهمترین و ضروری ترین شاخصه های یک هلدینگ 
حرفه ای، تبعیت شرکت ها و نهادهای زیرمجموعه 
آن از یک خط مشي واحد اســت. در همین راستا، 
معموال »نشان« های شرکت ها نخستین تصویري 
هستند که به عنوان پیشانی هلدینگ در معرض دید 

مشتریان و مخاطبان قرار می گیرند. 

   معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به »شهروند«: غیرمجازها 2۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را بلعیدند

ویترین جهان

رخداد

چین سومین تأمین کننده بزرگ دالر 
در جهان شد 

مهر| بانک تسویه حساب های بین المللی اعالم 
کرد بانک های چینی وام دهــی خود را به صورت 
چشمگیری افزایش داده اند و در عین حال، آنها 
سومین تأمین کننده بزرگ دالر آمریکا در جهان 
هســتند. بانک تسویه حســاب های بین المللی 
)بیس( روز یکشنبه اعالم کرد که بانک های چینی 
به طور قابل توجهی فعالیت های وام دهی خود را در 
سال های اخیر افزایش داده اند و درحال حاضر در 
جایگاه ششم بزرگترین گروه های تأمین کننده  
اعتبار جهان هستند. بیس که انجمنی در برگیرنده 
بانک های مرکزی جهان است، در آخرین گزارش 
خود اعــالم کرد که تا ربع ســوم  ســال ۲۰17 
دارایی های مالی برون مــرزی بانک های چینی 

حدود ۲ تریلیون دالر است.

 راه اندازی 
حمل ونقل هوشمند جاده ای

تین نیوز| نخستین سامانه هوشمند حمل ونقل 
جاده ای رونمایی شد. به گفته کارشناسان حمل ونقل 
هوشمندســازی حمل کاال موجــب صرفه جویی 
٤۰ درصــدی در هزینه حمل ونقل کاال می شــود. 
سامانه هوشــمند »ای بار« توانسته دوران آزمایشی 
خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و در حال حاضر 
آماده عرضه عمومی و رسمی شده است که خدمات 
متنوعی را به کاربرانش ارایه می دهد.  نورشــاهی، 
مدیرعامل eBar گفت: »ای بار« مجموعه ای  است 
که هســته اولیه آن از بحث بازاریابی شروع شده که 
تبلیغات در مکان های مختلف ازجمله جاده ها است 
و شاید به نوعی وارد شدن به این ماجرا از همین بخش 
بوده است. نورشاهی در ادامه گفت: ما توانستیم روی 
اپلیکیشــن »ای بار« و یکی دیگر از اپلیکیشن های 
مجموعه، سرمایه ای نزدیک به 1٥ میلیارد تومان را 
جذب کنیم که در  سال آینده نیز به این عدد افزوده 
خواهد شد. نورشاهی با بیان این که بحث حمل ونقل 
جزو مسائل پیچیده  اســت و برای شناخت واقعی 
از وضع رانندگان و حمل بــار به پایانه های حمل بار 
ازجمله پایانه اکبرآباد مراجعه کردیم، گفت: متاسفانه 
وضع رانندگان خوب نیست و آنها برای این که از وضع 
بار مطلع باشند، مجبورند هر روز مسافت طوالنی را از 
اقصی نقاط شهر طی کنند و به پایانه اکبرآباد برسند 
و بعد آن جا صبر کنند و ببینند کــه آیا باری به آنها 
می رسد یا خیر. مدیرعامل »ای بار« ادامه داد: آمارها 
نشان می دهد که در  ســال حدود ٤۰۰ میلیون تن 
کاال در سطح کشور جابه جا می شود و استان تهران 
با وجود دوری آن از بنادر کشور بیشترین جابه جایی 
بار را در سطح کشــور به خود اختصاص داده است. 
نورشــاهی ادامه داد: برای موفقیت به برنامه ریزی 
دقیق در زمینه حمل بار نیاز داریم که بتوانیم مشکل 
بخشــی از بازار را حل کنیم و طبیعتاً این اتفاق یک 
برد دوطرفه خواهد بود. به گفته وی ۲7 میلیون سفر 
باری در  سال گذشته و ٣٨٨ میلیون تن جابه جایی بار، 
بزرگی این بازار را نشــان می دهد که تهران باالترین 
سهم بار را از حمل کشور به خود اختصاص داده است.
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شهروند| حداقل ٥ هفته دیگر برای رمزگشایی از جعبه سیاه سانچی و 
ارایه گزارش نهایی زمان نیاز داریم. این موضوعی است که  هادی حق شناس 
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در نشست خبری روز گذشته اعالم 
کرد و گفت: مصاحبه با کارکنان کشتی کریستال انجام و کشتی چینی مورد 
معاینه و بررسی قرار گرفته است.  محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی هم در جمع خبرنگاران گفت: تالش برای آزادسازی صیادان 
ربوده شــده توســط دزدان دریایی ادامه دارد. معاون وزیر راه وشهرسازی 
همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مسافران بنادر کشور در سال های 
اخیر کاهش یافته است، به »شهروند« گفت: تعداد سفرها به بنادر کشور 
برای  سال ۹۶، 1۶ میلیون نفر ثبت شــده که نمی توان مشخص کرد چه 
تعداد از آنها با هدف گردشــگری انجام شده است؛ چراکه سیستمی برای 
ثبت و جداسازی سفرها وجود ندارد.  او همچنین درباره علت کاهش تعداد 
سفرهای دریایی در  ســال اخیر به »شهروند« توضیح داد: ممکن است در 
بازه های زمانی طوالنی در سالی که گذشت، شرایط جوی موجب کاهش 
رفت وآمدها به بنادر شده باشد. ماهیت سفرهای دریایی به گونه ای است که 
نمی توان علت مستقیمی برای کاهش سفرها پیدا کرد.  راستاد در نشست 
خبری روز گذشته خود همچنین درباره میزان جابه جایی کاال و آمار تخلیه 

و بارگیری در بنادر کشور در سال ۹۶ اظهار داشت: میزان تخلیه و بارگیری 
در بنادر کشور تا پایان رشد 7 درصدی نسبت به مدت مشابه در  سال گذشته 
داشته و این آمار تا بهمن ماه 1٤۲ میلیون تن بوده است. همچنین در  سال 
۹۶، میزان ۹٨ میلیون تن کاالی غیرنفتی در بنادر جابه جا شد که نسبت 
به 11ماه  سال ۹٥، ٨ درصد رشد داشــت.  او با بیان این که میزان صادرات 
کاالی غیرنفتی تا بهمن ۹۶ رقم ٥۰ میلیون تن بود که نسبت به مدت مشابه  
سال قبل 11 درصد رشد داشت، گفت: ترانزیت کاالی غیرنفتی تا بهمن ماه 
با رشــد ۲۶ درصدی به ٥.۶ میلیون تن رســید. همچنین میزان ترانزیت 
غیرنفتی در  سال ۹۶ تا پایان بهمن ماه 1۰ میلیون تن بود که نسبت به مدت 
مشابه  سال قبل 1٣ درصد رشد داشــت.  معاون وزیر راه  وشهرسازی ادامه 
داد: ٤۲ میلیون تن تخلیه و بارگیری کاالی فله مایع در 11ماه از  سال جاری 

محقق شد که نسبت به مدت مشابه  سال قبل ٣ درصد رشد داشت. 
 سرمایه ها به سمت توسعه زیرساخت بنادر کشور 

روان شده  است 
معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به ورود شــناورهای باالی یک هزار 
تن گفت: ورود شــناورهای بــاالی یک هزار تن در 11ماه از  ســال جاری 
نسبت به مدت مشابه  سال قبل ۲ درصد رشد داشته اســت. او با اشاره به 

افزایش سرمایه گذاری در بنادر گفت: درحال حاضر سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در بنادر کشور به ۹۲ هزار و ۲۶۲ میلیارد ریال در قالب ۶۰٨ پروژه 

به سرمایه گذاری رسیده است. 
زمان گزارش نهایی سانچی غرق شده 

سانچی هنوز محل سوال و ابهام است. راستاد درباره گزارش از سانحه 
سانچی اظهار داشت: گزارش نهایی سانحه سانچی براساس جمع بندی ها 
تکمیل و منتشر می شود. تاکنون دو جلســه رسیدگی در کشور چین 
داشــته ایم؛ دو هیأت در دو نوبت به چین اعزام شده اند، ثبت اطالعات 
VDR سانچی انجام شده و مستندات دریافت شده است. حق شناس هم 
در تکمیل صحبت های راستاد گفت: حداقل ٥ هفته برای ارایه گزارش 
ســانچی زمان نیاز داریم و هنوز در مســتنداتی که به دست آورده ایم، 
ابهام وجود دارد.  او همچنین با اشــاره به تالش برای رهاسازی صیادان 
ربوده شده توســط دزدان دریایی گفت: تعدادی شناور صیادی سنتی 
در دست دزدان دریایی سومالی است که ســازمان بنادر و دریانوردی و 
ارگان های مربوطه درحال پیگیری آزادسازی سرنشینان این شناورها 
هستند. طبق گفته راستاد، تاکنون 1٨ صیاد ایرانی از سوی دزدان دریایی 

سومالی ربوده شده اند.

مدیرعامل سازمان بنادر کشور در جمع خبرنگاران توضیح داد:

از توسعه گردشگری دریایی تا رمزگشایی حادثه سانچی 
   معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با »شهروند«: آمار دقیقی از ورود و خروج گردشگران به بنادر کشور ثبت نمی شود 
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اصفهان –محسن راعی
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مدیرعامل شرکت 
آبفای استان اصفهان در برنامه تلویزیونی سیمای هفته 
مردم را به مصرف صحیح آب در آســتانه ســال جدید 
فراخواند و گفت:مردم در آستانه فصل جدید به منظور 
به جا آوردن ســنت نیکو خانه تکانــی بعضا بدمصرف 
کردن آب را در پیش می گیرند در حالی که حجم ذخایر 
منابع آبی در اصفهان  نسبت به ســال گذشته کاهش 
چشم گیری داشته است .در سال گذشته  حجم ذخیره 
منابع آب اصفهان حدود هشت ونیم مترمکعب بوده اما 
هم اکنون این رقم به زیر دو متر رسیده است که بیانگر 
کاهش  ٨۰ درصدی  حجم ذخایر منابع آبی در اصفهان 
است. مهندس هاشــم امینی افزود: ما در طول سال دو 
مرتبه با  افزایش پیک مصرف روبه رو هســتیم یکی در 
آستانه ســال جدید ،دیگری در فصل تابستان ،بنابراین 
از مردم مــی خواهیم به منظور ســازگاری با منابع آب 
موجود نهایت دقت در روزهای پایانی سال مد نظر گیرد 
تا ما بتوانیم متناسب با منابع در اختیار آب مورد نیاز آنها 
را در تمام روزهای ســال تامین کنیم. وی بابیان اینکه 
هنوز هستند کسانی که بحران کم آبی را جدی نگرفتند 
و بی محابــا آب را بی رویــه مصرف می کننــد اظهار 
داشت:بررسی ها حاکی از آن اســت برخی از مردم در 
هنگام ترغیب آنها به مصرف صحیح آب می گویند؛  پول 
آب را می پردازیم  در حالی که بایــد به این افراد گفت 
بهای بدمصرفی شما پول نیســت که می پردازید ؛عدم 

دسترسی پایدار بسیاری از مردم به آب است .
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان با اشاره به 
رفتار صحیح مصرفی اعالم کرد: بعضی از مردم تالشی 
در جهت تغییرر فتــار مصرفی ندارنــد و می خواهند 
هر چقدر آب مصــرف کنند  همچنــان آب در اختیار 
داشته باشــند در حالی که متوجه تغییر اقلیم  نیستند 
و نمی خواهند رفتار خود را ســازگار با شــرایط تطبیق 
دهند در صورتی به رغم محدودیت منابع آبی شــدید 
شــرکت آبفا حدود هزار تومان برای هر مترمکعب آب 
هزینه می کنــد و آن را با قیمت حــدود ٣٨۰ تومان به 
مشترکین عرضه می کند . مهندس هاشم امینی با بیان 
اینکه اصالح الگوی مصرف آب از ســوی مردم کاهش 
٣۰ درصدی مصــرف را رقم می زنــد، تصریح کرد:هم 
اکنون شــرکت آبفای اســتان اصفهان آب شرب  بیش 
از ٤ میلیون و هفتاد هزارنفر را تامین می کند و اگر این 
تعداد روزی یک لیتــر در مصرف آب مانند وضو گرفتن 
، کاهش زمان اســتحمام و مواردی از این دست قبیل  
صرفه جویی کننــد، ما می توانیم بیــش از ٤ هزار متر 
مکعب آب را ذخیره کنیم و اینگونــه رفتارها می تواند 

موجب غلبه بر چالش های ناشی از کمبود آب بشود.   

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان  
اعالم کرد: کاهش 8۰ درصدی حجم 
ذخیره منابع آب شرب شهراصفهان

استان

خبر
شــهروند| چابهار، بندری که موقعیت ممتاز و 
استراتژیکش زمانی چشم آمریکایی ها را گرفته بود و 
قرار بود به بزرگترین بندرگاه منطقه ای جنوب شرق 
آسیا تبدیل شود، حاال به سیبل سرمایه گذاری تبدیل 
شده است. آنگونه که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
چابهار می گوید: در  ســال جاری قرارداد 11٤ طرح 
ســرمایه گذاری به ارزش ٤ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
منعقد شده است. البته متقاضیان سرمایه گذاری در 
این منطقه آزاد طبق گفته هــای عبدالکریم کردی، 
۹۰۰ مورد بوده کــه ٣1۶ مورد آن در کمیســیون 
اقتصادی مصوب و 11٤ مــورد آن به امضای قرارداد 
منجر شده اســت. مدیر منطقه آزاد چابهار که نبود 
زیرساخت ها را مانع تحقق اهداف مناطق آزاد می داند، 
از توسعه سریع این منطقه آزاد تجاری سخن گفت و 

افزود: اکنون 117 واحد فعال تولید در منطقه داریم که 
در  ســال ۹۶ واردات مواد اولیه آنها ۶ برابر شده است. 
کردی همچنین با اشاره به افتتاح بندر شهیدبهشتی 
در  ســال جاری که با مشــارکت هندی ها و ظرفیت 
٨.٥ میلیون تن در فاز اول شــروع به کار کرده است، 
گفت: این کار مبتنی بر ماموریت و رسالت منطقه در 
حمل ونقل ترانزیتی منطقه چابهار صورت پذیرفت. 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهــار با تأکید بر 
این که ٨۰۰ میلیون دالر فاینانس وزارت راه برای خط 
راه آهن چابهار نهایی شــد، تصریح کرد: این موضوع 

آرایش جدیدی در  منطقه چابهار ایجاد می کند که در 
راستای سیاست ها و اهداف است و این منطقه به لحاظ 
جغرافیایی جذابیتی برای ذینفعان دارد. به گفته او، به 
دلیل دسترسی به آب های آزاد صنایع سنگین مانند 
پتروشیمی و فوالد حضور خواهند داشت و در صنعت 
فوالد 1٥ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم و کوره احیا 
نیز درحال تکمیل است. در بخش پتروشیمی از 1٨ 
مجموعه، ۶ واحد مجوز محیط زیست دریافت کردند 
و ٤۰ درصد نخستین واحد پیشرفت فیزیکی داشته 

است.

او همچنین در مورد وضع تعامــل هندی ها برای 
مشــارکت در بندر چابهار تصریح کرد: روند توسعه 
چابهار کند نیست و ترانزیت در این منطقه شروع شده 
است. 1۲۰ شرکت افغان در منطقه به ثبت رسیده که 
البته عملیات خرده فروشی و بازرگانی انجام می دهند و 
مطلوب ما نیست، بلکه با توجه به مزیت ها و فرصت های 
آنها سرمایه گذاری نیازمند اســت تا بتوان در بخش 
صنایع معدنی فعال شــوند. او در ادامه اعالم کرد که 
۲۲ماه دیگر خط گاز به منطقه خواهد رسید که برای 
صنعت فوالد و پتروشیمی ضروری است. او همچنین 
درباره همکاری با کشورهای همسایه اظهار داشت: در 
ارتباط با پتروشیمی به دلیل این که هندی ها حاضر به 
همکاری با قیمت جهانی نیستند و قیمت های کمتری 

را پیشنهاد می دهند، به توافق نرسیدیم.

قرارداد ۱۱۴ طرح به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان منعقد شد 

چابهار در مسیر توسعه 

عدد روز

ایرنا| علیرضا اکبرشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور با بیان این که 
۲7 هزار واحد صنعتی در کشور فعال است، گفت: ٥۰ درصد واحدهای تخم گذار از نظر ساختار 
فرسوده اند. او با یادآوری این که ۶۰ سال از تشکیل صنعت طیور می گذرد، افزود: این صنعت از نظر 
کمی رشد خوبی داشته، به گونه ای که مصرف سرانه گوشت مرغ از ٤.٥ به ۲٥کیلوگرم و مصرف 
سرانه تخم مرغ نیز نسبت به ســرانه مصرف جهانی افزایش یافته از ٤کیلوگرم به 11کیلوگرم 

رسیده است.

تسنیم| میزان بارش های ثبت شــده از ابتدای  ســال آبی جاری تــا روز نوزدهم 
ماه جاری به ٨۹.٨ میلی متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه  سال گذشته کاهشی 
٤۰.٥درصدی داشــته اســت. همچنین میزان بارش های ایران در مدت مشــابه در 
٤۹ سال گذشــته )درازمدت( به طور متوســط 1۶۲میلی متر بوده که در مقایسه با 
میزان بارش های  ســال جاری، از کاهش ٤٤.۶درصدی بارش ها در  سال آبی ۹7- ۹۶ 

حکایت دارد. 

5۰ 
درصد

۴۰ 
درصد

کاهش حجم بارش های ایران  واحدهای تخم گذار کشور فرسوده اند


