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در حالي كه شايعه ها پيرامون استعفاي وزير 
راه وشهرس�ازي دولت س�يزدهم بسيار باال 
گرفته است، ش�واهد موجود نشان مي دهد 
وي ب�ه كار خود مش�غول اس�ت و خبري از 
عقب نشيني براي خدمات نيست، به طوري 
كه روز گذش�ته رستم قاس�مي با حضور در 
فرودگاه مهرآب�اد ضمن نامناس�ب ارزيابي 
كردن وضعيت ح�وزه حمل و نق�ل و به ويژه 
فرودگاه ها، وضعيت معيشت كاركنان صنعت 
هواي�ي را نيازمند توجه دانس�ت، در همين 
حال ش�اهد ورود هيئ�ت تج�اري 120نفره 
روسيه به كش�ور هس�تيم كه بايد ديد اتاق 
بازرگاني مي توان�د نظر اين هيئ�ت را براي 
سرمايه گذاري در حوزه هايي چون حمل و نقل 
و مس�كن، مواد غذايي، مصالح ساختماني، 
نفت، گاز و پتروش�يمي جلب كن�د يا خير؟

هر چن��د جنج��ال زي��ادي پيرامون رس��تم 
قاس��مي به عنوان وزي��ر راه وشهرس��ازي در 
سطح رس��انه ها شكل گرفته اس��ت و عده اي 
با برجسته كردن مس��ائل برخي از اشخاصي 
كه با وي ب��ه وزارتخانه مذكور پا گذاش��تند، 
خواس��تار اس��تعفا يا بركناري وي بودند و در 
همين راس��تا در فضاهايي چون كالب هاوس 
برخي از اصالح طلب��ان فرياد برآوردند كه وي 
بايد از تركيب كابينه دولت س��يزدهم حذف 
شود اما تاكنون مس��ائل و موارد فني پيرامون 
عملكرد وي مط��رح نش��ده، كما اينكه هنوز 
دولت سيزدهم آنقدر زمان به خود نديده است 

كه بتوان عملكرد را منصفانه نقد كرد. 
    شايعات پشت سر رستم

به ه��ر روي در ش��رايطي كه همچن��ان مقوله 
ش��ايعات پيرامون وزير راه وشهرس��ازي ادامه 
دارد، حض��ور وي در فرودگاه مهرآب��اد در روز 
گذشته نشان داد او همچنان به كار خود ادامه 
مي دهد، به ويژه آنكه وي با نامناس��ب ارزيابي 
كردن وضعيت فرودگاه ها، وضعيت معيش��ت 

كاركنان صنع��ت هوايي را ني��ز نيازمند توجه 
بيشتر دانست. 

همانطور كه مي دانيم وزارت راه وشهرسازي يكي 
از وزارتخانه هاي عريض و طويل دولت است كه 
هم با حوزه مسكن س��روكار دارد و هم با حوزه 
راه و همين دو عبارت نشان از اين مهم دارد كه 
تأمين بودجه عمراني براي پيشبرد اهداف اين 
وزارتخانه بسيار مهم اس��ت، به ويژه آنكه گفته 
مي شود در بعد زيرساخت هاي مربوط به حوزه 
راه و مسكن و ماشين آالت دچار استهالك قابل 

مالحظه هستيم. 
در كنار اس��تهالك س��اختمان هاي موجود در 
كشور با انواع كاربري و همچنين زيرساخت هاي 
ح��وزه راه اع��م از حمل و نقل زمين��ي، هوايي، 
ريلي و دريايي، مس��ئله تأمين نيروي انس��اني 
اين بخش ها نيز گويا ي��ك دغدغه جدي ايجاد 
كرده است. تورم همانند استهالك كه به جان 
ساختمان يا زيرساخت ها مي افتد، به جان قدرت 
خريد ناشي از دستمزد پرداختي به نيروي كار 
مي افتد، از اين رو در يك كالم بايد گفت نياز به 

سرمايه گذاري در حوزه عمران داريم. 
همانطور كه حس��ن روحاني يكي از شرايط 
انتخاب وزرايش را توانايي آنها در تأمين مالي 
از بازار خارجي عنوان مي كرد، اينگونه تصور 
شد كه يكي از داليل انتخاب رستم قاسمي، 
براي وزارت راه وشهرسازي در دولت سيزدهم 
توانمندي و تجربه وي در حوزه صادرات نفت 
و تأمين مالي از اين محل براي پيشبرد اهداف 
دولت سيزدهم در حوزه راه وشهرسازي است 
و در همين رابطه اخباري نشر يافت مبني بر 
اينكه ش��ركت هاي چيني مابه ازاي دريافت 
نفت از ايران، براي ايران س��اختمان خواهند 

ساخت. 
در واق��ع اينگون��ه برداش��ت ش��د ك��ه وعده 
س��اخت 4ميليون واحد مس��كوني كه از سوي 
دولت س��يزدهم به مردم داده ش��د، قرار است 

ب��ا ورود چيني ها به اين عرصه عملياتي ش��ود 
و واس��طه گري اين كار ني��ز در قال��ب وزارت 
راه وشهرسازي به رستم قاس��مي سپرده شده 

است. 
اگر چ��ه انتقاداتي در رابطه ب��ا موضوع فوق در 
جامعه مطرح و گفته شد كه بهتر است به جهت 
ايجاد اشتغال و راه افتادن چرخ صنايع و مشاغل 
وابسته به صنعت ساخت وس��از، ساخت سالي 
يك ميليون واحد مسكوني توسط خود ايراني ها 
انجام ش��ود، اما با گ��ذر زمان ديگ��ر خبري از 
ورود چيني ها به عرصه ساخت و س��از مس��كن 

در كشور نشد. 
در اين بين در كنار رشد تورم در حوزه مصالح 
ساختماني و رش��د تورم عمومي در اقتصاد در 
كنار رش��د قيمت مس��كن، بازار اجاره بها نيز 
چنان با تورم مواجه ش��ده اس��ت ك��ه به نظر 
مي رسد حداقل متقاضيان غيرمؤثر بازار مسكن 
و مستأجران افسوس بخورند كه چرا چيني ها 

براي ساخت و ساز مسكن وارد ايران نشدند. 

به هر ترتي��ب وضعيت در بازار مس��كن اصاًل 
مناسب نيست و اخيراً نيز علي زاكاني، شهردار 
تهران عنوان داش��ت كه براي خانه دار ش��دن 
به 67س��ال پس انداز نياز اس��ت، تازه اين در 
شرايطي است كه تورم در بازار مسكن به طور 

مجدد ملت را غافلگير نكند. 
از وضعيت بازار مسكن كه بگذريم به گفته خود 
وزير راه وشهرسازي وضعيت حوزه حمل و نقل 
هوايي چندان مناس��ب نيس��ت، همين اشاره 
رستم قاس��مي نش��ان مي دهد اين بخش نيز 
همانند حوزه مسكن به ش��دت نيازمند منابع 

براي سرمايه گذاري است. 
به گزارش ايرنا، »رستم قاسمي« روز دوشنبه 
در آيين بهره برداري از بان��د۲۹ چپ فرودگاه 
مهرآباد گفت: در حمل ونقل اصاًل شرايط خوبي 
نداريم، كمتر از ۱۰كيلومتر در ساعت سرعت 
قطارهاي باري اس��ت و در بخش مسافري نيز 
عمر واگن ها و لكوموتيوها به دو برابر سن واقعي 

خود رسيده است. 
وي گف��ت: همچني��ن در جاده هاي كش��ور 
۲۰۰ هزار ناوگان فرسوده داريم كه سالي بيش 
از چندميليارد دالر هزينه مازاد سوخت براي 

آنها مي دهيم. 
وزير راه وشهرسازي گفت: در بخش هوايي هم 
در شرايط سخت در حال اداره كشور هستيم. 
سه مش��كل اساس��ي در بخش هوايي داريم؛ 
نخست وضعيت كاركنان است، وضعيت كاري 
كاركنان بخش هوايي منطقي نيست. وضعيت 
معيش��تي كاركنان بخش هوايي فاجعه است 
و درخواس��ت دارم در مجلس ب��راي كاركنان 

سخت ترين بخش كشور كاري شود. 
قاسمي گفت: در نظر داشته باشيد اين موضوع 
به ايمن��ي پروازها ارتباط پي��دا مي كند. فقط 
كافي است يك هواپيماي 4۰نفره سقوط كند، 
آن  وقت قضاوت ها درب��اره بخش هوايي ايران 

شروع مي شود. 
وزير راه ادامه داد: در بخش فرودگاهي دوستان 
تالش كردند و كار بزرگي را انج��ام دادند، اما 
وضعي��ت فرودگاه ها اصاًل خوب نيس��ت. من 
به 6۰ كش��ور در دنيا س��فر ك��رده ام، وقتي از 
فرودگاه هاي همس��ايه به ف��رودگاه امام)ره( 
وارد مي ش��ويم، مثل اين است كه از شهر وارد 

روستا شده ايم. 
وي افزود: در دوران كرونا فرودگاه اس��تانبول 
باالترين پروازها را داشت و براي ۲۰۰ ميليون 
مسافر طراحي شده است، اما برخي از سالن هاي 
فرودگاه مهرآباد متعلق به ۵۰سال پيش است 
و وضعيت فرودگاه ه��ا نياز به تغيير اساس��ي 
دارد. در مشهد هم بايد شهر جديد فرودگاهي 
بسازيم. وزير راه وشهرسازي گفت: در شرايط 
تحريم هستيم ولی گام هاي خوبي براي افزايش 
پرنده ها برداشته شده اس��ت، اما هرگز كافي 
نيست. عمر و شرايط پرنده ها را مالحظه كنيد! 

اين شرايط بايد تغيير كند. 
    نوشداروی حمل و نقل

وزير راه گف��ت: براي حل مس��ئله حمل ونقل 
انتظاراتي داريم، اما نامهرباني مي بينيم. براي 
بخش حمل ونقل مجوزي دريافت كرده ام كه 
اگر بگذارند اجرا ش��ود، كل بخش حمل ونقل 
تغيير خواهد ك��رد كه خري��د هواپيما در آن 
وجود دارد و تا ۲۰ميلي��ارد دالر هزينه بخش 

حمل ونقل خواهد شد. 

هادي  غالمحسيني 
  گزارش  
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اتاق ايران ميزب�ان هيئت تج�اري 120نفره 
روسيه است. تجار و فعاالن اقتصادي روسي 
حاضر در اين هيئت كه به سرپرستي سرگئي 
كاترين، رئيس اتاق بازرگاني و صنعت روسيه 
و به دعوت اتاق ايران ب�ه تهران آمده اند، در 
كنار 600تاجر و ب�ازرگان ايراني در همايش 
تجاري اي�ران - روس�يه حاضر مي ش�وند.

مقامات دولتي و فعاالن تجاري و اقتصادي دو 
كشور از جمله غالمحسين شافعي رئيس اتاق 
ايران، الكسي ددوف سفير روس��يه در ايران، 
مهدي صف��ري معاون ديپلماس��ي اقتصادي 
وزير امور خارجه، سرگئي كاترين رئيس اتاق 

بازرگاني و صنعت روسيه، رضايي رئيس گروه 
دوستي پارلماني ايران و روس��يه، ژيگانشين 
رئيس نمايندگي بازرگاني روس��يه در ايران، 
قرباني مشاور رئيس س��ازمان راهداري ايران 
در امور راهبردي و آم��وزش، واديم چوباروف 
نايب رئيس ات��اق بازرگاني و صنعت روس��يه، 
كاخكي مديركل دفتر همكاري هاي بين المللي 
گمرك، والديمي��ر پادالك��و نايب رئيس اتاق 
بازرگاني و صنعت روسيه، هادي تيزهوش تابان 
رئيس اتاق مش��ترك ايران و روسيه و الكسي 
والكين مديرعامل اكسپوسنتر روسيه، در اين 

همايش سخنراني خواهند كرد. 

اين هيئت قرار است عالوه بر تهران، به رشت، 
انزلي و اصفهان نيز س��فر كن��د. در اين هيئت 
تجار و بازرگاناني در حوزه هاي مختلف از جمله 
حمل ونقل، مواد غذايي، مصالح س��اختماني، 
پتروش��يمي و فرآورده ه��اي نفت��ي، داوري 
بين المللي و برگزاري نمايشگاه ها حضور دارند. 
بر اس��اس مذاكرات انجام ش��ده هيئت روسي 
عالقه مندي خ��ود را به واردات م��واد غذايي 
همچون خش��كبار، خ��وراك ماه��ي و ميگو، 
محصوالت پتروش��يمي مانند پلي اس��تايرن، 
مصالح س��اختماني مانند كاش��ی، سيمان و 
س��نگ، واردات دارو مانن��د آنتي بيوتيك ها و 

ويتامين ها ، داروهاي استروئيدي بانداژ، لبنيات 
مانن��د خامه يخ��ي، واردات فرش ماش��يني، 
واردات صنايع پالس��تيكي مانن��د ورق فويل، 
نوار پليمرهاي ونيل كلريدي، پلي اس��تال ها، 
رزين ها، رنگ هاي پالستيكي و پايه آب، واردات 
تجهي��زات پزش��كي مصرفي و س��رمايه اي و 
ماش��ين آالت صنعتي )هاي ت��ك( در صورت 
وجود توان صادراتي ايران اعالم كرده اس��ت. 
دست اندركاران اين هيئت همچنين از فراهم 
بودن شرايط براي صادرات مواد شيميايي مانند 
بوتيل، غالت و روغن و چوب از روسيه به ايران 

خبر داده اند.

سفر هيئت تجاري 120 نفره روسي به ميزباني اتاق ايران
   خبر

رشد7/7درصديتوليدشركتهايبورسي
توليد شركت هاي بورسي در مهرماه با رشد 7/7درصدي همراه شد. 
به گزارش فارس، سيدرضا فاطمي امين، وزير صمت در نشست هم انديشي 
با تشكل ها و انجمن هاي فعال در بخش صنعت، معدن و تجارت گفت: 
شركت هاي بزرگ بورسي كه بيش از ۵۰ درصد توليد كشور را بر عهده 
دارند، در مهرماه س��ال جاري در هم سنجي با س��ال قبل به 7/7درصد 
رسيد. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: رشد اين شركت هاي بورسي 
در خردادماه سال جاري ۲/۵درصد، در تيرماه ۵/8درصد، در مرداد ماه 
6/4درصد و در شهريور ماه نيز 6/۵درصد بوده است كه همانطور كه اشاره 

شد در مهرماه به 7/7درصد افزايش يافت. 
وي با بيان اينكه آمارهاي مذكور حاكي از روند بسيار خوب توليد است، 
اظهار داشت: روند خوب توليد رشد اشتغال و سرمايه گذاري را نيز به 
دنبال دارد. وزير صمت درباره رفع نواقص سامانه بهين ياب بيان داشت: 
در راستاي ارتقای سامانه بهينه ياب اين س��امانه تغيير نسخه داشته 
است، لذا مشكالت موجود مربوط به راه اندازي نسخه جديد بود كه در 

حال رفع است، ضمن اينكه بيشتر مشكالت آن نيز رفع شده است. 
........................................................................................................................

چالشبازارچوبدرتأمينمواداوليه
رئيس اتحاديه فروش�ندگان چ�وب و تخت�ه و فرآورده هاي خام 
چوبي تهران در خص�وص تأمين كننده ه�اي مواد اولي�ه در بازار 
گف�ت: اكنون ب�ا توجه ب�ه تولي�دات ك�م كارخانج�ات داخلي و 
عدم واردات، بازار براي تأمين مواد اوليه با كمبود مواجه شده است. 
به گزارش تسنيم، اسماعيل الهيان، رئيس اتحاديه فروشندگان چوب 
و تخته و فرآورده ه��اي خام چوبي تهران گفت: كمب��ود مواد اوليه در 
شرايطي اتفاق مي افتد كه با گراني سرسام آور نيز روبه رو هستيم. وقتي 
همه چيز گران مي شود، مواد اوليه براي تأمين كاالها نيز گران مي  شود، 
به طوري كه هيزم زمان��ي كيلويي ۵۰۰ هزار تومان ت��ا يك ميليون و 
8۰۰ هزار تومان معامله مي شد اما به دليل عدم واردات و انحصار آن در 
دست عده اي با هر مبلغي كه خريدار باالتر بخرد، فروخته مي شود. بازار 

بازيچه اي در دست دالالن است. 
الهيان در ادامه تأكيد كرد: توليد داخلي تنها 6۰ درصد نياز كشور براي 
توليد را تأمين مي كند، حال آنكه 4۰ درصد بازار با كمبود مواجه است، 
لذا مسئوالن بايد به اين نكته توجه كنند كه براي رشد و افزايش كيفيت 

توليد داخلي، بازار نياز به وجود كاالي مشابه خارجي آن دارد. 
وي تصريح كرد: نبايد بازار تأمين  كنندگان به ميداني بالمنازع تبديل 
ش��ود. عدم واردات موجب نابودي رقابت و در نهاي��ت انحصار و اجبار 
مصرف كننده براي خريد تنها محصول موجود در بازار می شود. با اين 
رويه به مرور توليد انحصاري تبديل به كاالي بي كيفيت و گران خواهد 
شد و هر آنچه به بازار بدهد، مصرف كننده مي خرد و در انتها با كاالهاي 
بي كيفيتي رو به رو مي ش��ويم كه پس از مدت كمي تبديل به زباله در 
كشور خواهد شد و س��رمايه نقدي افراد به خاك مي رود. هر توليدي 
در كشور نياز به رقيب دارد تا پيش��رفت كند. الهيان تأكيد كرد: بارها 
مشكالت را به مسئوالن انتقال داده ام اما تاكنون توجهي نشده است. 
براي هر توليد يا صادرات يا وارداتي بايد با اتحاديه مربوط كه اش��راف 
كامل به نيازهاي بازار دارد هماهنگ باشند. متخصصاني كه طي سال ها 
تجربه نقاط ضعف و قوت بازار و نياز كش��ور را ب��ه خوبي مي دانند، در 

تصميم گيري ها دخالت داده نمي شوند و اين به زيان كشور است. 
........................................................................................................................

نفتايرانگرانشد
ش�ركت مل�ي نف�ت اي�ران قيم�ت رس�مي ف�روش ان�واع 
نف�ت خ�ام صادرات�ي ب�راي عرض�ه ب�ه مش�تريان آس�يايي را 
براي ف�روش در م�اه دس�امبر )آذرماه - دي م�اه( افزاي�ش داد. 
به گزارش وزارت نفت، مديريت امور بين الملل شركت ملي نفت ايران 
قيمت نفت خام سبك، نفت خام سنگين و فروزان را براي فروش در ماه 
دسامبر به ترتيب پنج دالر و ۳۵ سنت، يك دالر و 8۵ سنت و يك دالر و 
۹۵ سنت باالتر از ميانگين قيمت نفت عمان/دوبي قيمت گذاري كرده 
است. ايران قيمت رسمي فروش نفت خام سبك در بازار شمال غرب 
اروپا را ۳۵ سنت كمتر از برنت و قيمت نفت خام سنگين و فروزان را در 
اين بازار به ترتيب چهاردالر و 4۰ سنت و چهاردالر و ۳۰ سنت پايين تر 

از برنت قيمت گذاري كرده است. 
........................................................................................................................

توصيهرئيسكلبانكمركزيبهخريدارانارز
افرادي كه نگران نوسان در بازار ارز هستند و به اين دليل خريد ارز 
انجام مي دهند، بايد بدانند كه از روزه�اي آينده ابزار جديد را در 

اين حوزه معرفي مي كنيم. 
به گزارش ايسنا، علي صالح  آبادي، رئيس كل بانك مركزي در تشريح 
نشست كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اس��المي كه به منظور 
بررسي برنامه دولت سيزدهم در مديريت بازار ارز و اتخاذ راهكارهاي 
مناسب با توجه به ش��رايط اخير بازار تشكيل ش��ده بود، اظهار كرد: 
نشس��ت بس��يار خوبي را با حضور اعضا و رئيس كميسيون اقتصادي 
داش��تيم و در خصوص نوس��انات بازار ارز و داليل آن توضيحاتي ارائه 
شد و نمايندگان نيز راهكارهايي را مطرح كردند. وي در خصوص رفع 
نگراني مردم با توجه به نوسانات نرخ ارز گفت: افرادي كه نگران نوسان 
در بازار ارز هستند و به اين دليل خريد ارز انجام مي دهند، بايد بدانند 
كه از روزهاي آينده ابزار جديد را در اين حوزه معرفي مي كنيم تا بتوانند 
اوراقي را كه منتشر مي شود، خريداري كنند و ديگر از اين جهت نگراني 
نداشته باشند. خريداران در سررس��يدهاي مشخصي مي توانند اوراق 
را به بانك مركزي بفروشند. جزئيات اين ابزار جديد طي امروز يا فردا 

منتشر مي شود و مي تواند نگراني افراد را برطرف كند. 
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه بر اس��اس گزارش ارائه شده از 
سوي بانك مركزي خوشبختانه در سال جاري به دليل اينكه ارز ترجيحي 
حذف شده و ديگر اين نوع ارز را نداريم، حجم عرضه هاي بانك مركزي 
در بازار بيشتر شده و از س��وي ديگر تقاضاي ارز كاهش پيدا كرده است، 
افزود: در گذش��ته كاالها با نرخ ارز 4هزارو۲۰۰ تومان��ي وارد و بعضاً به 
كشورهاي ديگر قاچاق مي شدند. كاهش تقاضا براي ارز و افزايش عرضه 
بانك مركزي باعث شده اس��ت بانك مركزي در حال حاضر روزانه بعضاً 
بيش از يك ميليارد دالر ارز در بازار عرضه كند. وي افزود: اين ميزان عرضه 
شامل عرضه هاي بانك مركزي، صادركنندگان نفتي و غيرنفتي مي شود، 
در حالي كه معموالً يك سوم يا يك چهارم از ميزان ارز عرضه شده در بازار 

معامله مي شود كه حاكي از بهبود عرضه ارز در بازار است. 
طبق اعالم بانك مركزي، رئيس كل اين بانك گفت: بازار متشكل ارزي 
باعث شده است صادركنندگان غيرنفتي كه به صورت اسكناس ارز خود 
را عرضه مي كنند، بتوانند به سهولت ارز خود را عرضه كنند و تعادلي را در 
آن بازار شاهد باشيم. صالح آبادي تصريح كرد: اميدوارم با توجه به حضور 
و مديريت بانك مركزي در بازارهاي مختلف از جمله اسكناس و حواله 
و همچنين كمك هاي انجام شده از سوي صادركنندگان شاهد آرامش 
بيشتري در بازار باشيم. رئيس كل بانك مركزي در خصوص اينكه پيش 
از اين از سوي بانك مركزي در كميسيون هاي مجلس قول داده شده بود 
تسهيالتي براي تعهدات ارزي توليدكنندگان و صادركنندگان ارائه شود، 
گفت: آيين نامه اي در اين زمينه تهيه شده و در دستور كار هيئت دولت 
قرار دارد، با تصويب اين آيين نامه مي توانيم كمك هاي بيشتري نسبت 
به قبل داشته باشيم اما آنچه در حال حاضر انجام و در آينده نيز بهبود 
مي دهيم، اين است كه صادركنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات 
خود را به روش هاي متفاوت به چرخه تجاري كشور بازگردانند. مي توانند 
بخشي از ارز خود را در سامانه نيما و بخشي ديگر را در بازار متشكل ارزي 
و حتي بخش��ي از ارز را به واردات در مقابل صادرات اختصاص دهند يا 

صرف تسويه بدهي ارزي خود كنند.

ق�اس�م�ی: در بخ�ش 
هوايي در شرايط سخت 
در ح��ال اداره كش�ور 
هس�تيم. چند مش�كل 
اساسي در بخش هوايي 
داري�م؛  وضعيت كاري 
كاركنان بخ�ش هوايي 
منطقي نيست. وضعيت 
معيش�ت�ي كاركن��ان 
بخ�ش هواي�ي فاجع�ه 
اس�ت و درخ�واس�ت 
دارم در مجل�س ب�راي 
كاركن�ان س�خت ترين 
بخش كشور كاري ش�ود

مدير عامل آبفاي تهران: 
جداسازيآبشربازآبمصرفي
۸۰هزارميلياردتومانهزينهدارد

جداسازي آب شرب از آب مصرفي توجيه اقتصادي ندارد، زيرا آب خام 
تهران باكيفيت اس�ت. اگر بخواهيم در تهران دو نوع لوله كشي داشته 
باشيم، يعني بايد ۹ هزاركيلومتر شبكه آب مجزا ايجاد كنيم كه به لحاظ 
اقتصادي ۹ هزاركيلومتر ب�االي 80-70 هزار ميليارد تومان هزينه دارد. 
جدا سازي آب شرب از آب مصرفي امري مرسوم در بسياري از كشورهاي 
جهان و اقدامي است كه دولت بايد به آن توجه ويژه اي داشته باشد چراكه 
نسل هاي آينده نيز بايد بتوانند از اين منابع خدادادي استفاده كنند و ما 

به درستي بحران آبي را پشت سر بگذاريم. 
مصرف آب ش��هروندان تهراني بيش از ديگر استان هاس��ت، بر اساس 
آمار،4۰ درصد مشتركان آبفاي استان تهران، مصرفي معادل الگو دارند و 
۵۵ درصد آنها هم تا دو برابر الگو و ۵ درصد مابقي بيش از دو برابر مصرف 
دارند. بيش از نصف خانوارهاي تهراني تا دوبرابر الگو مصرف آب دارند. 
ميزان مصرف به مؤلفه هاي متعددي از جمله ابزار و رفتار بستگي دارد. به 
عنوان مثال شيرهاي اهرمي كمتر از شيرهاي دوقلو خروجي آب دارند. 
كارشناسان شركت آب و فاضالب معتقدند: كمبود آب در ايران به دليل 
خشكسالي نيست بلكه واقعيتي جغرافيايي است و اگر فكري براي آن 
نشود، وضعيت فاجعه بار خواهد ش��د. آينده خوبي براي خاورميانه در 
حوزه آب پيش بيني نمي ش��ود. بايد فرهنگ مصرف ارتقا يابد. رفتار ما 

باعث عقب افتادن اين بحران مي شود اما حل نخواهد شد. 
مصرف زياد آب توس��ط نهاده��اي مختلف از جمله ش��هرداري نيز به 
مش��كالت تأمين آب پايتخت و اس��تان هاي بزرگ دامن زده اس��ت. 
صاحبنظران مي گويند: »چمن هيچ تأثير محيط زيستي ندارد و بيشتر 
زيبايي بصري دارد و در كشوري كه دچار كم آبي است، ضرورت ندارد. 
آبياري فضاي سبز شهر توسط س��امانه آبياري فضاي سبز اختصاصي 
شهرداري انجام مي ش��ود كه از منابع آب هاي زيرزميني استان تهران 
اس��تفاده مي كند. در حال حاضر تفاهم نامه اي بين شهرداري و آبفاي 
استان تهران منعقد شده است تا پس��اب تصفيه خانه هاي فاضالب در 
اختيار ش��هرداري قرار گيرد تا به جاي آب هاي زيرزميني براي آبياري 
فضاي سبز استفاده ش��ود. در صورت اجراي اين طرح، مديريت منابع 
آب زيرزميني اس��تان تهران بهبود خواهد يافت. در حال حاضر روزانه 
يك  ميليارد متر مكعب آب در تهران مصرف مي ش��ود كه 7۰۰ ميليون 
متر مكعب آن به پساب تبديل مي شود. مي توان حجم زيادي از اين پساب 

را به آبياري فضاي سبز اختصاص داد.«
اخيراً »جوان« گزارشي از تخلفات شهرداري در آبياري فضاي سبز محله ها 
منتشر كرد و در آن به كوتاهي مأموران شهرداري در بازگذاشتن فلكه هاي آب 

كه منجر به استفاده شخصي اهالي محله مي شد، اشاره شده بود. 
در اين خصوص محمدرضا بختياري، مدير عامل آبفاي تهران در پاسخ به اين 
سؤال آيا اقدام زيرساختي براي جداسازي آب اشاميدني از آب مصرفي صورت 
گرفته است؟ مي گويد: »جداسازي آب شرب از آب مصرفي توجيه اقتصادي 
ندارد، زيرا آب خام تهران با كيفيت است. با توجه به باكيفيت بودن آب خام 
تهران به اين شكل نيست كه با تصفيه كيفيت آن را ارتقا دهيم، ضمن آنكه 

هزينه تصفيه چنين آب باكيفيتي باال نيست.«
بختياري با اشاره به اينكه در تهران از لحاظ زيرساختي هم امكان چنين 
اقدامي وجود ندارد، مي افزايد: »اگر بخواهيم در تهران دو نوع لوله كشي 
داشته باشيم، يعني بايد ۹ هزار كيلومتر شبكه آب مجزا ايجاد كنيم كه 
به لحاظ اقتصادي ۹ هزار كيلومتر ب��االي 8۰- 7۰ هزار ميليارد تومان 
هزينه دارد كه نه در توان دولت است و نه زيرساخت هاي تهران چنين 

اجازه ای مي دهد.«
وي تأكيد مي كند: »ب��ه دليل كيفيت مناس��بي كه آب خام ته��ران دارد، 
جدا سازي آب ش��رب از آب مصرفي به لحاظ فني مهندسي صحيح نيست، 
البته شايد در برخي از مناطق كشور و جهان اقتصادي باشد، به عنوان مثال در 
شهری نظير لندن آب خام اين شهر از كيفيت الزم برخوردار نيست، به همين 
دليل مردم مجبورند از آب بسته بندي يا آب هاي ديگر استفاده كنند، در حالي 
كه در تهران به يمن نوع موقعيتي كه دارد، آب خام باكيفيت است و فاصله آب 

خام و آب تصفيه شده آنقدري نيست كه اين تفكيك صورت بگيرد.«
    آب شرب در كشور ما تقريباً رايگان است

وي تأكيد مي كند: »اينكه گفته مي ش��ود م��ردم صرفه جويي كنند، در 
اين راستا بايد دو اقدام صورت بگيرد؛ يكي ايجاد زيرساخت ها و ديگري 
صرفه جويي است. واقعيت اين است كه بخش زيادي از مردم تهران الگوي 
مصرف را رعايت مي كنند، ام��ا عده اي از م��ردم دو برابر الگوي مصرف، 
مصرف آب دارند و اكنون شرايط اقتصادي كشور به گونه اي است كه امكان 
افزايش قيمت وجود ندارد، در حالي كه در دنيا اين مسئله را با قيمت ها 
كنترل كرده اند. در كشور ما تقريباً آب شرب رايگان به مردم ارائه مي شود 

و در بحث آب به خصوص آب شرب قيمت ها غيرواقعي است.«
    جدا سازي كنتورهاي آب در دست اقدام

آپارتمان نشيني يكي از معضالتي است كه بي ارتباط با مصرف بي رويه آب 
نيست، در چنين شرايطي براي اين مس��ئله نبايد تدابير جدي تري در نظر 
گرفته شود؟ بختياري در پاسخ به اين س��ؤال مي گويد: »جدا سازي كنتور 
آب در مناطقي كه ظرفيتي دارد، در حال انجام اس��ت، زيرا جدا سازي چند 
پارامتر دارد؛ يكي آنكه فضاي الزم وجود داشته باشد، دوم فشار منطقه اين 
اجازه را دهد، چرا كه در برخي از مناطق تهران فشار آب اجازه اين جدا سازي 
را نمي دهد، زيرا فشار آب افت پيدا می كند و براي ساكنان آن منطقه مشكل 
ايجاد مي شود، اكنون با نظام مهندس��ي مذاكراتي صورت گرفته كه براي 
س��اختمان هاي جديد مناطقي كه فشار آب مناسب اس��ت و اجازه چنين 

اقدامي را به ما مي دهند، ملزم به جداسازي كنتورها هستند.«
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آدرس مناقصه گزار

  بديهى است كليه فرآيند برگزارى مناقصه الكترونيكى از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به نشانى WWW.SETADIRAN.IR انجام مى پذيرد و به پيشنهادهاى خارج 
از سامانه ستاد هيچ گونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستى نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى اقدام نمايند.    مناقصه گران مي توانند جهت كسب 
روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 07731463728 – 07731463913  تماس حاصل فرمايند.  

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع گازپارس جنوبي

شركت مجتمع گاز پارس 
جنوبي (پااليشگاه نهم 
(فـاز 12)) در نظر دارد 
اقالم مورد نيـاز خود را 
با شرايط ذيل به صورت 
مناقصـة  برگـزارى 
عمومي دو مرحله اى از 
طريق سامانه تداركات 
الكترونيكـى دولـت 
(سامانه سـتاد) تأمين 

نمايد:

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم 
شركت تعاونى مصرف كاركنان لشكر 17 على بن ابى طالب (ع)

 بدين وسيله از كليه اعضاى شركت تعاونى مصرف دعوت به عمل 
مى آيـد در جلسـه مجمع عمومى عادى به طـور فوق العاده نوبت 
دوم كه رأس ساعت 16 روز سه شـنبه 1401/9/8 با دستور جلسه 
ذيل بـه آدرس خيابان سپاه، ميدان راه آهن، مقر شـهيد صادقى 
تشـكيل مى گـردد حضور به هـم رسانيد.ضمناً هر يـك از اعضا 
جهت معرفى نماينده تام االختيار/ وكيل خود به منظور حضور در 
جلسه فوق الذكر و اعمال رأى، مى بايستى به اتفاق يكديگر (عضو 
و نماينده)حداكثر تا تاريخ 1401/9/2 به محل دفتر شـركت طبق 
آدرس مذكـور مراجعه تا پس از احـراز هويت و تأييد وكالت نامه، 

ورقه ورود به جلسه جهت نماينده عضو صادر گردد.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش بازرس و هيئت مديره
2- طرح و تصويب صورت هاى مالى منتهى به پايان سال 1400

3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1401
4- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره و بازرس

هيئت مديره تعاونى تاريخ انتشار: 1401/8/24  


