
مش��كالت بازار را به زمين برخي از اس��تانداران 
انداخت و اعالم كرد: برخي تصميمات سليقه اي 
استانداران باعث مشكالت در تأمين گوشت و مرغ 

برخي استان هاي ديگر شده است. 
مع��اون س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان 
با اش��اره به نح��وه قيمت گذاري ن��رخ مصوب 
مرغ در س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان اظهاركرد: ما در سازمان حمايت 
از مصرف كنن��دگان، در تعيي��ن ن��رخ مصوب 
11 هزار و 500 تومان مرغ، هر آنچه دوس��تان 
جهاد كشاورزي مد نظر داشتند، پذيرفتيم، ولي 
مشكالت تأمين نهاده ها باعث مشكالتي در اين 

بخش شد. 
داوود موسوي افزود: متأسفانه برخي مرغداري ها 
به دليل مش��كالت نقدينگي امكان خريد نقدي 
نهاده هاي موردنيازشان را از مجموعه هاي اصلي 

واردكننده، نداشتند و مجبور به خريد مدت دار 
بودند كه در اين ن��وع خريد، قيم��ت نهاده ها با 

قيمت نقدي و مصوب متفاوت است. 
مع��اون س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان با اش��اره به برخي مش��كالت 
ساختاري گفت: با دس��تور وزير جهاد، مقرر شد 
تا ميزان نهاده ه��اي مورد نياز واحدهاي توليدي 
مرغ و گوشت براساس آمار جوجه ريزي، آمار شير 
توليدي و آمار گوشت، به صورت ماهانه مشخص 
شود و با قيمت مصوب، نهاده هاي مورد نيازشان 

به دست آنها برسد. 
وي ادامه داد: همچنين در جلس��ه اخير س��تاد 
تنظي��م بازار مقرر ش��د ت��ا ب��راي جلوگيري از 
برخ��ي سوءاس��تفاده هاي احتمالي، بازرس��ان 
ما و س��ازمان هاي صنعت مع��دن و تجارت، در 
كش��تارگاه ها حاضر ش��وند و در نحوه توزيع نيز 

نظارت الزم را داشته باشند تا مرغ با قيمت مصوب 
به دست مصرف كنندگان برسد و مقرر شد هم در 
عرضه مرغ به كشتارگاه ها و هم بعد از كشتارگاه، 

صدور فاكتور الزامي باشد. 
موس��وي افزود: متأس��فانه بعضي از استان ها 
بخش��ي نگري داش��تند و به طور س��ليقه اي 
تصميم گي��ري كردند و برخي از اس��تان هاي 
توليدكننده گوشت و مرغ، در خروج گوشت و 
مرغ از استان هاي خود، تصميماتي را گرفتند 
كه مش��كالتي را ايجاد كرد، اين در حاليست 
كه انتظار م��ي رود اس��تان هاي توليدكننده، 
مالحظات اس��تان هاي همجوار خود را مدنظر 
قرار دهن��د. به گفته موس��وي در اس��فند ماه 
امس��ال 125 ميليون قطع��ه جوجه ريزي در 
كشور انجام ش��ده و اين حجم از جوجه ريزي 
مي تواند به تعادل قيمتي در بازار طي روزهاي 

آينده منجر شود. 
  اعتصاب قصابان مقابل وزارت صنعت 

ضعف مديريت بازار مرغ و گوش��ت باعث ش��د 
تعدادي از قصاب ها در اعتراض به حذف ش��دن 
س��هميه گوش��ت دولتي و تنظيم ب��ازاري خود 
روبه روي وزارت صنعت مع��دن و تجارت تجمع 
كنند، معاون بازرگاني داخل��ي، هدف از اين كار 
را حذف شدن و برچيده شدن صف هاي طوالني 
براي دريافت گوشت قرمز اعالم كرد كه به گفته 

او در شأن مردم ايران نبوده است. 
عباس قب��ادي، معاون بازرگان��ي داخلي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در اين باره به ايسنا گفت: 
بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، قرار بر اين شد 
كه گوش��ت قرمز تنظيم بازاري به جامعه هدف 
برسد و در بين اقش��ار تعريف شده توزيع شود و 
به همين دليل سهميه قصابي هاي دريافت كننده 
گوشت تنظيم بازاري را قطع كرديم. آنها هم كه 
تا چند روز پيش از س��هميه هاي دولتي استفاده 
مي كردند، مي توانن��د مانند ديگ��ر هم صنفان 
خود، گوش��ت قرمز را از بازار آزاد تأمين كرده و 

بفروشند. 
وي افزود: اينطور نبوده كه قصاب ها از سال 1389 
گوش��ت قرمز دولتي و تنظيم ب��ازاري دريافت 
مي كردند. آنها از چند ماه پيش سهميه گوشت 
تنظيم بازاري مي گيرند، اما به هر حال صف هايي 
كه مردم س��اعت ها در آن منتظر مي ماندند، در 
ش��أن مردم ايران نبود و بايد اي��ن صفوف جمع 

مي شد. 
قبادي ادامه داد: ستاد تنظيم بازار مصوب كرده 
كه گوش��ت قرمز تنظيم بازاري باي��د به جامعه 
هدف برسد و بر همين اساس، قصابان هم در قالب 
اتحاديه هاي صنفي مي توانند براي نياز مصرفي 
خودشان از همين طريق گوشت تنظيم بازاري 

دريافت و توزيع كنند. 
وي در پاس��خ به اينكه آيا الزامي به قطع سهميه 
گوشت تنظيم بازاري قصابي ها بود؟ گفت: البته 
در زماني هم كه قصابي ها متولي توزيع گوش��ت 
قرمز تنظيم بازاري بودند هم تمامي اقشار جامعه 
نمي توانستند از اين محصول پروتئيني استفاده 
كنند و برخي از مردم ساعت ها در صف مي ماندند 
و س��هميه دهها نفر بلكه بيش��تر را نيز دريافت 

مي كردند. 

عرضه گسترده گوشت قرمز و مرغ از شنبه براي شكستن قيمت ها

تصميمات سليقه اي برخي استانداران باعث مشكالت گوشت و مرغ شد
بهناز قاسمی
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تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پایانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386الميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

5317224سيمان فارسنو
154365سرمايه گذاري پرديس
16356682صنايع خاك چيني ايران 

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

4848160المپ پارس شهاب 
7588250صنايع جوشكاب يزد
3155103صنايع الستيكي سهند

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوالت پارس 

سخنان مغرورانه مدیر »آجيل تواضع« : 

استاندارد ایران را قبول نداریم
ماللك و مدیلر فروشلگاه آجيلل تواضلع اصل بلا اعلام اینكه 
محصوالت فروشلگاه متبوع او نيازي به اسلتاندارد ندارد، گفت: 
»این فروشگاه سلطح خود را باالتر از اسلتاندارد ایران مي داند!«

طاهري مدير استاندارد استان تهران اعالم كرده است: »در پي گزارشات 
واصله و در جريان بازرس��ي هاي ويژه نوروز بازرسان استاندارد از مراكز 
صنفي و عرضه آجيل، تخلف يكي از فروش��گاه هاي معروف كه اقدام به 
عرضه آجيل در بسته بندي با نشان اس��تاندارد جعلي مي كرد، محرز و 

بسته بندي هاي آن توقيف شد.«
 طاهري تأكيد كرده است كه اين برند هنوز اقدامي براي تكميل پرونده 

جهت دريافت پروانه كاربرد عالمت استاندارد انجام نداده است. 
در همين ارتباط يوسف پور، مالك و مدير فروشگاه آجيل تواضع اصل در 
واكنش به صحبت هاي اين مقام مسئول در استاندارد تهران در گفت وگو 
با نود اقتصادي با اعالم اينكه محصوالت فروش��گاه متب��وع او نيازي به 
استاندارد ندارد، گفت: »اين فروشگاه س��طح خود را باالتر از استاندارد 
اي��ران مي داند«)!( وي با بيان اينكه مش��تريان اين فروش��گاه در حين 
مراجعه هيچ وقت سؤال نكرده اند كه آيا محصوالت فروشگاه تواضع اصل 
استاندارد دارد يا خير، بلكه فقط به دنبال خريد محصوالت اين فروشگاه 
هستند، گفت: البته سطح اس��تاندارد ايران بس��يار پايين بوده و حتي 

استاندارد ايران را قبول نداريم!

 موافقت بانک مرکزی با اختصاص
 ارز 4200 تومانی به چای، عدس و کره 

درخواسلت مجدد وزیلر جهلاد مبني بر افزوده شلدن هشلت 
قللم كاال از جمله كلره و چلاي و عدس بله »گروه یلك« كاالیي 
بلراي تنظيلم و مدیریلت بلازار شلب عيلد در روزهلاي 
پایانلي اسلفند ملورد موافقلت بانلك مركلزي قلرار گرفلت. 
در ش��رايطي كه بايد اقالم مورد نياز مردم در هفته پاياني اسفند ماه در 
اختيارشان قرار گيرد و با افزايش عرضه ، قيمت ها كاهش يابد، به تازگي 
بانك مركزي با واردات هش��ت قلم كاال از جمله كره، چاي و عدس و... 
موافقت كرد و ليست اين كاال ها از روز گذشته به گمرك اعالم شد. وزير 
جهاد كشاورزي اخيراً براي دومين بار افزوده شدن هشت قلم كاال مانند 
كره، چ��اي و حبوبات به  »گ��روه يك« كااليي و تخصي��ص ارز ۴200 
توماني را خواستار شده اس��ت و وارد كنندگاني كه از اخبار پشت پرده 
اطالع داش��تند اين اقالم را در روزهاي گذش��ته وارد كرده و در انتظار 
صدور مجوز واردات هستند تا با بهره گيري از مزاياي ارز ۴200 توماني 
در روزهاي پاياني سال، نياز بازار را تأمين كنند. البته به شرطي كه اين 
اقالم با قيمت دولتي عرضه شود نه نرخ بازار آزاد.  بر اساس مكاتبه وزير 
صنعت با رئيس كل بانك مركزي در مورد ساماندهي و مديريت بازار ارز، 
شاهد تغيير مجدد گروه كااليي هشت رديف تعرفه )كره بسته بندي، لپه، 
نخود رس��مي، لوبيا قرمز، لوبيا چيتي، عدس، چاي كوبيده و انواع چاي 
سياه( از گروه 2 به گروه يك كااليي خواهيم بود. در مكاتبه رحماني، وزير 
صنعت با همتي رئيس كل بانك مركزي آمده است، با توجه به درخواست 
مجدد وزير جهاد كشاورزي، با موضوع تغيير گروه كااليي هشت رديف 
تعرفه براي مديريت و تنظيم بازار ش��ب عيد خواهشمند است، دستور 
فرماييد گروه كااليي اقالم كره بسته بندي به صورت بسته هاي بيش از 
500گرم، لپه، نخود، لوبيا قرمز، لوبيا چيتي، چاي كوبيده در بسته بندي 
غير خرده فروشي، انواع چاي سياه در بس��ته بندي بيش از سه كيلوگرم 
در گروه يك كااليي قرار گيرند. اين تغييرات، روز گذشته از سوي دفتر 

واردات گمرك ايران به گمركات اجرايي نيز ابالغ شده است. 

ارزش سلاالنه طرح هاي بازسلازي در علراق در 
زمينه هاي مختلف 200 ميليارد دالر و بازار كاالي 
این كشور حدود 80 ميليارد دالر برآورد شده است. 
عل��ي آقامحم��دي در گفت وگ��وي وي��ژه خبري 
درخصوص مزاياي بازار ع��راق و حضور ايران در اين 
كشور گفت: از 12ميليارد دالر صادرات غيرنفتي به 
عراق حدود 8/6 ميليارد دالر به صورت كااليي و بقيه 

آن انرژي هايي همچون برق و گاز است. 
وي افزود: در وهله اول صادرات ايران به عراق را صنايع 
غذايي و بعد از آن صنايع ساختماني و دارو تشكيل 
مي دهد اين يعني ايران ظرفيت هايي بيشتر از نفت 

دارد كه مي توان روي آن مانور داد. 
مهدي نجات نيا، كارشناس مس��ائل اقتصادي عراق 
نيز اين كشور را بهترين فرصت جهت سرمايه گذاري 
اقتصادي براي ديگر كش��ورها عنوان ك��رد و افزود: 
هم مرز بودن اي��ران و ع��راق از مزيت هاي اقتصادي 
منطقه ماست، اما اين همسايگي داراي ضعف هايي 
هم هس��ت و از آن قبيل مي توان به ناآشنايي مردم 
ايران نسبت به ش��رايط اقتصادي و اجتماعي عراق 
اشاره كرد. نبود زبان مش��ترك ميان ايران و عراق از 

ديگر ضعف هاي اين رابطه محسوب مي شود. 
وي افزود: در ايران مرجع معامالتي مشخص براي تجار 
ايراني وجود ندارد و عراقي ها نمي توانند از رتبه بندي 
توليدكنندگان مطلع شوند.  يحيي آل اسحاق، رئيس 
اتاق بازرگاني ايران و عراق ك��ه در اين برنامه حضور 
داشت، گفت: حذف ويزاي تجاري بين ايران و عراق 
و اليروبي اروندرود از جمله نكات مثبت مطرح  شده 
در س��فر اخير رئيس جمهور روحاني به عراق است، 
ايجاد سه منطقه مش��ترك در مرزهاي ايران و عراق 
جهت سرمايه گذاري مشترك تجار ايراني و عراقي و 
بهره مند شدن تجار از تعرفه گمركي و انرژي تعرفه اي 
از ديگر نكات مثبت مطرح  شده جلسات رئيس جمهور 
بوده اس��ت. اين نكات مي تواند تح��ركات خوبي در 
حوزه س��رمايه گذاري هاي اقتصادي ميان دو كشور 
ايجاد كند.  وي ص��دور ضمانت نامه دين��اري براي 
سرمايه گذاران ايراني در بانك هاي عراق را نكته حائز 
اهميت مطرح  شده در سفر اخير رئيس جمهور عنوان 

كرد.  آقامحمدي در ادامه گفت: شناسايي نقاط قوت 
عراقي ها و كاهش هزينه هاي لجس��تيكي مي تواند 
صادرات و واردات ايران و عراق را سهل تر كند، ايراني ها 
و عراقي ها مي توانند در كش��ورهاي يكديگر اقدام به 
برگزاري كالس آموزش زبان ايراني و عراقي كنند، ما 
از اين به بعد به دانستن اين زبان ها نيازمنديم و بايد 
به زبان بازار روز همديگر صحب��ت كنيم.  وي اظهار 
داشت: در حوزه توليد خودرو اين امكان وجود دارد كه 
بخشي از خودرو در عراق توليد شود و سپس به ديگر 
كش��ورها صادر گردد، آن وقت به عنوان يك كاالي 
عراقی صادر مي شود. در حوزه علوم دانش بنيان هم 
دانشگاه هاي عراق مي توانند فعاليت هاي دانش بنيان 
انجام دهند، ما بايد با عراق تجارت آزاد داشته باشيم.  
علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ادامه داد: بر اس��اس طرح آمايش، ايران به 9 منطقه 
اقتصادي تقسيم شده اس��ت و استان هاي مرزي در 
غرب كشور موظف به همكاري هاي اقتصادي و تجاري 
با عراق هس��تند.  وي افزود: براي توسعه همه جانبه 
مناسبات با عراق بايد راه آهن، راه و گروه هاي پيشران 
را كه خدمات را توس��عه مي دهند ج��دي بگيريم.  
آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق هم گفت: 
سياست كلي عراق كاس��تن از تجارت و پرداختن به 
سرمايه گذاري هاي مشترك است و بايد در پي ايجاد 
اين نوع سرمايه گذاري ها با طرف عراقي باشيم.  وي 
افزود: بخش خصوصي مي توان��د در عرصه خدمات 
بانك��ي، بيمه اي، نرم افزاري، س��المت، آموزش��ي و 
فروشگاهي در عراق فعال شود. وي گفت: هم اكنون 
ساالنه 6 تا 7 ميليون گردشگر بين ايران و عراق تردد 
مي كنند كه قابل افزايش به 8 تا 9 ميليون نفر است. 
آل اسحاق از وزارت بهداش��ت و درمان خواست تا به 
مقوله گردشگري سالمت عراقي ها توجه جدي كند. 
مه��دي نجات نيا، رايزن س��ابق اي��ران در عراق هم 
گفت: ارزش س��االنه طرح هاي بازسازي در عراق در 
زمينه هاي مختلف 200 ميلي��ارد دالر و بازار كاالي 
اين كشور حدود 80 ميليارد دالر است. شركت هاي 
ايراني بايد از تمامي مناقصه هاي روزانه در عراق مطلع 

و در آنها حاضر باشند. 

در پلي بازگشلت بحلران كمبلود گوشلت و ملرغ در بلازار 
طلي روزهاي اخيلر و افزایلش قيمت ایلن دو كاال، معلاون وزیر 
صنعت باز هم وعلده ارزاني داد و گفت: از شلنبه آینلده 10هزار 
تن گوشلت ملرغ و 10 هلزار تن گوشلت قرملز از محلل ذخایر 
راهبردي وزارت جهاد كشاورزي به صورت گسلترده در ميادین 
ميلوه و تره بلار و فروشلگاه هاي منتخلب عرضله خواهد شلد. 
طي يك هفته گذشته عرضه مرغ و گوشت به بهانه يافتن راه حل جديد 
براي تنظيم بازار اين دو كاال كاهش يافت، به طوري كه قيمت هر كيلو 
مرغ به 17هزار و 500 تومان و گوش��ت به 100ت��ا 110 هزار تومان 
افزايش يافت. در اين خصوص، دبير ستاد تنظيم بازار با اشاره به افزايش 
قيمت مرغ در روز هاي گذشته گفت: از شنبه هفته آينده مرغ به ميزان 
قابل توجهي وارد كشور خواهد شد و 10 هزار تن گوشت مرغ و 10 هزار 
تن گوشت قرمز نيز از محل ذخاير راهبردي وزارت جهاد كشاورزي با 
كمك شركت پشتيباني امور دام به صورت گسترده در ميادين ميوه و 
تره بار و فروشگاه هاي منتخب عرضه خواهد شد و اميدواريم با اين حجم 

عرضه شاهد شرايط بهتري در قيمت ها باشيم. 
عباس قبادي خاطر نشان كرد: در جلسه ستاد تنظيم بازار قرار بر اين 
ش��د نظارت ها در زنجيره توليد مرغ تشديد ش��ود و از ابتداي زنجيره 
توليد يعني از مرغداري ها تا كشتارگاه و فروشگاه ها فاكتور صادر شود  

و قيمت هاي عرضه به طور واضح مشخص باشد. 
معاون وزير صمت افزود: بر اس��اس گزارش ه��ا از ورود مرغ به برخي 
استان ها جلوگيري شده كه دستور داده ش��د در برخي از استان ها از 
جمله تهران، گلس��تان، زنجان و مازندران كه تأمين كننده گوش��ت 
مرغ هستند، شرايطي به وجود آيد كه از ورود گوشت مرغ جلوگيري 

نشود. 
قبادي گفت: متخلفان با تشكيل پرونده به تعزيرات حكومتي معرفي 

مي شوند و با گرانفروشان برخورد جدي مي شود. 
وي با اشاره به برگزاري جلسه ديروز س��تاد تنظيم بازار گفت: در اين 
جلسه با حضور مس��ئوالن س��تاد هاي تنظيم بازار برخي از استان ها 
از جمله سيستان و بلوچس��تان درباره واردات گوشت به طور مفصل 

صحبت شد. 
قبادي گفت: در اين جلسه در خصوص نمايشگاه هاي عرضه مستقيم 
كاال و اس��تقبال مردم گزارش��ي ارائه و مقرر ش��د كه فروش��گاه هاي 
زنجيره اي با تخفيف هاي ويژه در اين ايام كاال هاي خود را عرضه كنند. 
وي درباره بازار ميوه ش��ب عي��د نيز گفت: به اس��تانداران و مجموعه 
تنظيم بازار استان ها اختيار داده شده اس��ت در خصوص توزيع ميوه 
به ويژه س��يب و پرتقال 10 تا 15 درصد زير قيمت بازار از 23 اسفند 

اقدام كنند. 
  استانداران مقصر مشكات تأمين مرغ و گوشت 

همچنين سازمان حمايت از مصرف كنندگان كه در روز هاي گذشته 
دالالن را دليل آشفتگي بازار مرغ و گوشت اعالم مي كرد، اخيراً توپ 

بازار ۸۰ميليارد دالري عراق منتظر تجارت 
با ایران است 

رضا دهشيری| جوان

   گزارش دو

شهردار كرج گفت: نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى اولويت مديريت 
شهرى اسـت. على اصغر كمالى زاده در مراسـم بهره بردارى از فاز اول 
نوسـازى ناوگان اتوبوسـرانى كرج گفت: نوسـازى ناوگان حمل و نقل 
يكى از اهداف اصلى مديريت شـهرى كرج است كه خوشبختانه شاهد 

بهره بردارى از فاز اول آن هستيم.
ــازى ناوگان اتوبوسرانى  ــاره به اينكه سالهاست كمك دولت براى نوس وى با اش

ــال پيش،  ــت س ــزود: تا هش ــده، اف ــع ش قط
ــورد نياز براى  ــد از اعتبار م دولت 82,5 درص
ــرد ولى اين  ــا را تقبل مى ك ــد اتوبوس ه خري
ــد و از  ــع ش ــال 89 قط ــى در س ــك دولت كم
ــرانى كرج ــاوگان اتوبوس ــد ن ــال به بع  آن س

 توسعه اى نداشت.
ــداد زيادى  ــالها تع ــزود: در طول اين س وى اف
ــدن از محور  ــوده ش ــل فرس ــه دلي اتوبوس ب
ــده و اتوبوس ها از هزار  خدمت رسانى خارج ش

دستگاه به 400 دستگاه رسيد.
ــهردار كرج، افزود: پيگيرى هاى زيادى طى  ش
سال جارى براى خريد اوتوبوس صورت گرفت و 
بجز يك شركت باقى شركت ها ساخت اتوبوس 

را انجام نمى دادند.
ــود و اعضاى  ــفر خ ــاره به س كمالى زاده با اش
شوراى اسالمى شهر كرج به سمنان به منظور 
ــر خريد 200  ــه اى مبنى ب ــاد تفاهم نام انعق

ــتگاه  ــه موفق به تحويل 30 دس ــق اين تفاهم نام ــتگاه اتوبوس، گفت: طب دس
ــوس با اعتبارى  ــديم. وى افزود: اين تعداد اتوب اتوبوس در فاز اول اين طرح ش
ــهردارى كرج خريدارى و وارد  بالغ بر 45 ميليارد تومان با تامين از اعتبارات ش
مدار خدمت رسانى به شهر و شهروندان شد. اين مسئول با اشاره به اينكه طبق 
ــتگاه اتوبوس در كرج داشته باشيم،  ــتاندارد ها بايد هزار و 500 دس سرانه و اس
اظهار كرد: اين 30 دستگاه در خطوط پر تردد شهر فعاليت خواهند كرد تا طبق 
ــن ناوگان  ــا بتوانيم به تعداد اي برنامه ريزى ه

اضافه كنيم.
كمالى زاده عنوان كرد: با توجه به اينكه كسانى كه 
از اتوبوس استفاده مى كنند قشر محروم هستند، 
ــازى اتوبوس ها به  هر اقدام براى توسعه و بازس

جلب رضايت اين قشر كمك مى كند.
ــريح مزيت اتوبوس هاى  ــهردار كرج در تش ش
ــن  اي ــرد:  ك ــوان  عن ــده،  ش ــدارى  خري
ــت از بهترين  ــن كيفي ــاال تري ــا با ب اتوبوس ه
ــن قابليت را  ــده و اي ــدارى ش ــا خري ــد ه برن
ــى از آن ــه راحت ــم ب ــه معلولين ه ــد ك  دارن

 استفاده كنند.
ــده در خصوص  ــال آين وى در پايان به برنامه س
ــاره  ــل عمومى اش ــل و نق ــعه ناوگان حم توس
ــت  ــال آينده اين اس كرد و گفت: برنامه ما در س
ــان اوراق، ــارد توم ــا 300 ميلي ــم ب ــه بتواني  ك

200 دستگاه را به 300 دستگاه افزايش دهيم.

 افتتاح فاز اول توسعه ناوگان
 حمل و نقل عمومى كالنشهر كرج

 30 دستگاه اتوبوس
  به خطوط پرتردد 
شهر  اضافه شد 


