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بهناز قاسمی
  گزارش 

صرفهجویيساالنه۸۵میلیاردتومان
باحذفقبوضكاغذيگازازاوایلآذر

رئی�سرواب�طعموم�يش�رکتمل�يگازازح�ذفقب�وض
کاغ�ذيگازازاوای�لآذرماهامس�الخب�ردادوگف�ت:باحذف
قب�وضس�االنه۸۵میلی�اردتوم�انصرفهجویيخواهدش�د.
محمد عسكري با تأكيد براينكه زيرساخت هاي الزم براي اجراي حذف 
قبوض گاز آماده ش��ده اس��ت در گفت وگو با خبرگزاري صدا وسيما 
گفت: از مردم مي خواهيم با ما در اين زمينه همكاري كنند. مشتركان 
مي توانند با مراجعه به درگاه اينترنتي ش��ركت ملي گاز و وارد كردن 
شماره اشتراك خود در بخش مربوطه، اطالعات پرونده خود را تكميل 
كنند. وي ادامه داد: مش��تركان با استفاده از س��رويس هاي پيامكي و 
ارسال شماره اشتراك خود به ش��ماره *۱۰۰۰۱۹۴۱ ثبت نام خود را 
انجام دهند. در برخي استان ها تمهيداتي انديش��يده شده است تا به 
هنگام مراجعه كنتورخوان، همكاران ما كار ثبت نام مشتركان را انجام 
دهند.  عسكري با بيان اينكه هيچ محدوديتي در ثبت شماره اشتراك با 
يك شماره تلفن و بالعكس وجود ندارد، گفت: در برخي مجتمع ها يك 
كنتور گاز وجود دارد و ممكن است همه ساكنان بخواهند از قبض گاز 
مصرفي خود مطلع شوند.  وي گفت: اين افراد مي توانند شماره اشتراك 
مجتمع را با شماره تلفن هاي متعدد پيامك كنند، همچنين اگر برخي 
افراد كه چندين ملك و س��اختمان دارند تمايل داشته باشند قبوض 
گاز مصرفي خود را روي يك شماره تلفن يكسان دريافت كند اين امر 
امكانپذير بوده است و محدوديتي در ثبت يك شماره اشتراك با چندين 
شماره تلفن يا ثبت چندين ش��ماره اشتراك با يك شماره تلفن وجود 
ندارد.  عسكري تأكيد كرد: در صورت اجرايي شدن طرح حذف قبوض 
كاغذي براي همه ۲۳ ميليون مشترك گاز، مبلغي حدود ۸۵ ميليارد 
تومان به صورت ساالنه در هزينه هاي آشكار صرفه جويي خواهد شد. 

سخنگوياصنافخبرداد
تشكیل۶۵۰پروندهتخلفدر۴روزگذشته

سخنگوياتاقاصنافایراناز12هزارموردبازرسيروزانهوتشكیل
۶۵۰پروندهتخلفصنوفمختلف،درچهارروزگذشتهخبرداد.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مجتبي صفايي در جمع خبرنگاران 
با بيان اينكه عمده تخلف در پرونده هاي ياد شده، درج نكردن قيمت و 
ارائه نكردن فاكتور فروش بوده است گفت: بازرسان اصناف و اتحاديه ها 
روزانه از ۷ صبح تا ساعت ۲۲ عملكرد اصناف را در شرايط كنوني بازار 
با اولويت صنوف تأثيرپذي��ر از نرخ حامل هاي ان��رژي به ويژه صنوف 

حمل و نقل، رصد و بررسي و با تخلفات برخورد مي كنند. 
وي اضافه كرد: هم اكنون در تأمين كاال هيچ مشكلي نداريم، بنابراين 
اگر در شبكه توزيع، تخلفي رخ دهد و عده اي بخواهند با سوءاستفاده 
از ش��رايط كنوني، س��ودجويي كنند در س��ريع ترين زمان ممكن به 
پرونده هاي تخلفات اينچنيني رسيدگي مي كنند و حتي بازرسان ما 
كمتر از يك س��اعت در محل حضور مي يابند و بسته به نوع تخلف در 
محل وقوع جرم نيز برخورد ها و جريمه هاي الزم را اعمال خواهند كرد.  
صفايي درباره بازدارنده نبودن جرايم موجود در قانون براي متخلفان 
گفت: بازرسان ما هم اكنون از ظرفيت قانوني موجود در قانون اصناف 
براي نظارت بر بازار اس��تفاده مي كنند اما براي بازدارنده بودن جرايم، 
طرحي تهيه شده كه به زودي در جلس��ه هماهنگي سران قوا مطرح 
مي شود كه با تصويب آن، اش��د مجازات براي متخلفان اعمال خواهد 
ش��د.  وي افزود: هم اكنون از همه ظرفيت ها چه ظرفيت اصناف و چه 
ظرفيت ديگر س��ازمان ها و نهاد ها براي نظارت و رصد بازار اس��تفاده 
مي شود و نظارت ها و رصد بازار تشديد خواهد شد تا عده معدودي كه 

قصد سودجويي دارند فرصت سوءاستفاده نداشته باشند. 
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 رئیس ثبت اراك اسماعیلى

براساستفاهمنامههاییکهبینهیئتاقتصادی
ای�رانوچینبهامضارس�یده،س�ازوکارتهاتر
کاالمیاندوکش�ورنهاییشدهاستوبهزودی
آژانسهایگردش�گریچین،ایرانرابهعنوان
ی�کمقص�دگردش�گریب�ههموطن�انخود
معرفیخواهن�دکرد.س�رانجامت�اشبخش
خصوصیبرایایج�ادارتباطبیش�ترباچینو
دع�وتازگردش�گرانچینیبهثمرنشس�ت.
رئيس اتاق بازرگان��ي، صنايع و مع��ادن تهران در 
جلس��ه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به 
سفر اخير هيئت اقتصادي ايران به چين بابت انجام 
پاره اي مذاكرات اقتصادي گفت: »در جريان اين سفر 
موضوع تهاتر كاال ميان ايران و چين در دستور كار 
قرار گرفته اس��ت كه بر اين اساس اين موضوع مهم 
هم از طريق چين و هم از طريق هنگ كنگ اجرايي 

خواهد شد.« 

مسعود خوانساري افزود: »براساس تفاهمنامه هايي 
كه در جريان اين س��فر به امضا رس��يده س��از و كار 
تهاتر كاال در مرحل��ه نهايي قرار گرفت��ه و اجرايي 
شدن آن منجر به سرعت و سهولت در اقتصاد ايران 

خواهد شد.« 
وي با بيان اينكه چيني ها اع��الم آمادگي كرده اند 
كه در طرح هاي زود بازده معدني و كشاورزي ايران 
سرمايه گذاري كنند، تصريح كرد: »به علت تحريم ها 
اين س��رمايه گذاري به صورت غير مستقيم خواهد 
بود. ضمن اينكه انجمن مشاغل زودبازده چين هم 
اعالم آمادگي كرده تا در طرح هاي نيروگاهي ايران 

سرمايه گذاري كند.« 
خوانساري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان 
اينكه به زودي آژانس هاي گردشگري چين، ايران 
را به عنوان يك مقصد گردش��گري به هموطنان 
خود اع��الم خواهند كرد، اظهار داش��ت: »تالش 

داريم تا چين سهم بااليي از گردشگران ورودي به 
ايران را در اختيار داش��ته باشد.« اين در شرايطي 
است كه با اتاق بازرگاني اين توافق صورت گرفته 
تا كميته داوري مش��ترك ميان اتاق بازرگاني دو 
كشور تشكيل شود كه اختالفات تجاري دو طرف 

حل و فصل شود. 
وي از تالش اتاق بازرگان��ي براي ارتقاي رتبه ايران 
در سهولت كسب و كار خبر داد و خاطر نشان كرد: 
»در بخشنامه اي كه در سال ۱۳۹۰ از سوي شركت 
ثبت شركت ها اعالم ش��ده، عدم سوء پيشينه يكي 
از شاخص ها براي ثبت ش��ركت بوده كه حدود ۲۰ 
مؤلفه نيز با آن در ارتباط هستند. اين در شرايطي 
است كه از طرف معاون حقوقي رئيس جمهور اين 
موضوع را رس��يدگي كرديم تا بخشنامه مذكور از 
س��وي س��ازمان ثبت يا ديوان عدالت اداري ملغي 

شود.« 

خوانس��اري تصريح ك��رد: »چين و روس��يه تالش 
مي كنن��د دالر را از مب��ادالت خود ح��ذف كرده و 
در نتيج��ه آن بدهي هاي امريكا به ص��ورت واقعي 
مشخص ش��ود. اين در شرايطي اس��ت كه افزايش 
بي سابقه ديون كشورهاي غربي مشكالت اتحاديه 
اروپا، جنگ تج��اري چين و امري��كا و نيز تصويب 
اختالفات اروپا با امريكا منجر به اين شده كه صندوق 
بين الملل��ي پول وضعي��ت اقتص��ادي را نامطلوب 

پيش بيني كند.« 
ابه�امدراعمالتعرفهترجیحیاوراس�یا

بهایران
همچنين مع��اون بازرگانی وزير جهاد كش��اورزی 
كه در اين جلس��ه حضور داشت در خصوص اعمال 
تعرفه ترجيحی ايران و اوراس��يا و ابهامات به وجود 
آمده در اين خصوص گفت: »ب��ا توجه به عملياتي 
شدن موافقتنامه ترجيحي ايران و اوراسيا از ۵ آبان 
ماه امسال، ايران تخفيفات خود را طبق موافقتنامه 
آغاز كرده و اين تخفيفات را براي صادركنندگان پنج 
كشور عضو اتحاديه اوراس��يا اعمال مي كند، اما در 
مورد تخفيفات اتحاديه اوراس��يا به صادركنندگان 
ايراني مباحث ضد و نقيضي مطرح اس��ت. بعضي از 
صادركنندگان مي گويند ما تخفيفات را براي واردات 
كاال به اين كش��ورها گرفته اي��م و برخي مي گويند 

سيستم تخفيف اعمال نشده است.« 
علی اكبر مهرف��رد افزود: »برخ��ي صادركنندگان 
اعالم مي كنند از تخفيفات تعرفه ترجيحي برخوردار 
شده اند و برخي ديگر آن را رد مي كنند. در ۲۳ روزي 
كه از اجرايي شدن تعرفه هاي ترجيحي ميان ايران 
و اوراسيا مي گذرد ۱۶ ميليون دالر صادرات به اين 
كش��ور ها داش��ته ايم، اما اطالع دقيقي نداريم كه 
صادركنندگان ما توانس��ته اند از تخفيفات استفاده 

كنند يا خير.«
وی گفت: »از اتاق بازرگاني مي خواهيم كه گزارش 
دهند، آي��ا صادركنندگان ايران��ي از اين تخفيفات 
برخوردار ش��ده اند يا خير و اينكه براي چه تعداد از 

صادركنندگان اين تخفيفات اعمال شده است.« 
علي اكبر مهر فرد افزود: »درحالي كه طرف ايراني 
تخفيفات را براي صادركنندگان كش��ور هاي عضو 
اوراسيا از جمله صادركنندگان روسي اعمال مي كند 
بايد پيگيري و مشخص ش��ود اگر طرف اوراسيا به 
تعهدات خود عمل نمي كند، طرف ايراني نيز اجراي 

تعهدات و اعمال تخفيفات را متوقف كند.« 


