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کوتاه اقتصادی

* قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت با اش��اره به ضرورت توس��عه اقتصادی 
با روس��یه، گفت: ظرفیت های ایران در این کش��ور به خصوص در بخش واردات 
می تواند هدف کالن صادراتی ایران به این کش��ور باش��د. مجتبی خس��رو تاج در 
همایش کاربردی تجارت با روس��یه، اظهار داشت: بر اساس سیاست های اقتصاد 
مقاومتی امروز منافع کش��ور در سطح ملی و بین المللی می طلبد که در راستای 

توسعه روابط با روسیه اقدامات جدی صورت دهیم.
 * معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرد:  
اگر اپراتوری در تعرفه های خود فراتر از آنچه اعالم کرده عمل کند ملزم 
است حتما مابه التفاوت این رقم را به مشترکان خود بازگرداند. غالمرضا 
داداش زاده گف�ت: در حال حاضر تعرف�ه مکالمه و پیامک اکثر اپراتورها 
از س�قف تعرفه مجاز اعالم شده پایین تر است و بر این اساس اگر گاهی 

تعرفه ای باالتر از این بخواهد محاسبه شود خالف قانون نخواهد بود.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مش��ترکین با پیش ش��ماره های 
3270، 3277، 2217، 2218، 2240 الی 2243، 2680، 5631، 5632، 5638، 

5674 از امروز حداکثر به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.
*  معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به انتشار شایعاتی مبنی 
بر تغییر رئیس سازمان بورس گفت: این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد 
و صالح آبادی با قوت به فعالیت خود در این سازمان ادامه می دهد. شاپور 
محمدی افزود: مدیریت صالح آبادی در بازار خوب بوده و از نظر ما وی در 
بورس قوی عمل کرده به طوری که در سایه مدیریت او در روزهای اخیر، 

فضای باثبات و مناسبی در بازار سهام ایجاد شده است.
* بانک صادرات ایران در راس��تای اش��اعه فرهنگ قرض الحسنه در جامعه، رفع 
گرفتاری های نیازمندان و انجام تکالیف و رس��الت های اجتماعی از ابتدای س��ال 
جاری تا پایان شهریور ماه 170 هزار تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 
پرداخت کرده اس��ت. به گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، آمارهای 
عملکردی در خصوص وام های قرض الحس��نه طی امس��ال نشان می دهد که این 
بانک 170 هزار فقره تسهیالت در قالب قرض الحسنه ازدواج و تامین جهیزیه به 

زوج های جوان پرداخت کرده است.

نماینده سابق ایران در اوپک با 
اشاره به شکل گیری ائتالف جدید 
نفتی بین عربستان و آمریکا برای 
پایین ن�گاه داش�تن قیمت نفت و 
ضربه زدن به اقتصاد کش�ورهایی 
همچ�ون ایران و روس�یه برخی از 
دالیل کاهش بهای طالی س�یاه را 

تشریح کرد.
سیدمحمدعلی خطیبی در گفت وگو 
با مهر در تش��ریح دالیل س��قوط آزاد 
قیم��ت نفت خام در بازار جهانی گفت: 
استخراج و فرآورش نفت و گاز از ذخایر 
نامتعارف »شیل اویل و شیل گس ها«،  
پیش��ی گرفتن عرض��ه و تقاضا در بازار 
جهانی، افزایش عرضه ظرفیت مازاد نفت 
توسط برخی از کشورهای عضو اوپک، 
کاهش مس��ائل ژئوپولیتیکی و افزایش 
سطح ذخیره سازی نفت در کشورهای 
بزرگ مصرف کننده از مهمترین دالیل 
سقوط قیمت جهانی طالی سیاه است.

نماینده س��ابق ای��ران در اوپک با 
تاکی��د ب��ر اینکه کاهش بی��ش از 20 
درصدی قیمت نفت خام در طول چند 
ماه اخیر برای برخی از کشورهای عضو 
اوپک مسئله بزرگی نیست، تصریح کرد: 
بر این اس��اس برخ��ی از اعضای اوپک 

همچون عربستان س��عودی با افزایش 
عرض��ه نفت ب��ه ب��ازار و فروختن نفت 
بیشتر به نوعی زیان کاهش قیمت ها را 

جبران می کنند.
مدیر سابق امور بین الملل شرکت 
مل��ی نفت ایران با بی��ان اینکه کاهش 
قیمت نفت برای برخی از کش��ورهای 
عضو اوپک مسئله نگران کننده ای نیست، 
اظهار داش��ت: اما ای��ن کاهش قیمت 
نفت قطع��ا برای برخی از کش��ورهای 
صادرکننده نفت در بلند مدت منجر به 
ش��کل گیری نگرانی های جدید خواهد 

شد.
این کارش��ناس اقتص��اد انرژی با 
یادآوری اینکه عربستان سعودی اخیرا با 
تغییر فرمول فروش نفت خود و کاهش 
بهای رسمی نفت صادراتی عمال شرایط 
را برای کاهش بیشتر بهای نفت در بازار 
جهانی فراهم کرده اس��ت، تبیین کرد: 
در شرایطی فعلی بازار عرضه کنندگان 
برای جلب رضایت مشتریان نفتی خود 
فرمول های ج��ذاب، تخفیف های ویژه 
و امتیازهای��ی به خری��داران نفت ارائه 

می کنند.
خطیبی با اع��الم اینکه هم اکنون 
عربستان سعودی با ظرفیت تولید بیش 

از 10 میلیون بش��که نف��ت بزرگترین 
صادرکننده طالی سیاه در بین اعضای 
اوپک به ش��مار م��ی رود، تبیین کرد: 
عربستان عمال با کاهش رسمی قیمت 
نفت خود فش��ار کاهش قیمت ها را به 
س��ایر کش��ورهای عضو اوپک تحمیل 
ک��رده و تولیدکنندگان را در ش��رایط 

سخت قرار می دهد.
نماینده س��ابق ای��ران در اوپک با 
یادآوری اینکه قطعا این اقدامات شیب 
کاهش قیمت نف��ت در بازار جهانی را 
تندت��ر می کند، گفت: با افزایش عرضه 
مازاد ظرفیت نفت توس��ط عربس��تان 
فع��ال نباید انتظار تقوی��ت و یا افزایش 
قیمت نفت در بازار جهانی را داش��ت و 
اقدامات فعلی این باور را در بازار تقویت 
می کن��د که قیمت نف��ت فعال افزایش 

نخواهد یافت.
مدیر سابق امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران با اعالم اینکه اظهار نظر 
برخی از وزیران نفتی کشورهای عربی 
عضو اوپک مبنی بر عدم تغییر س��قف 
تولید نفت اوپ��ک و یا اعالم رضایت از 
قیمت های فعلی به روند کاهش بیشتر 
طالی سیاه کمک می کند، تاکید کرد: 
هم اکنون وقت به کارگیری دیپلماسی 

انرژی توسط ایران به عنوان یک کشور 
تاثیرگ��ذار در بازار جهانی نفت و اوپک 

است.
این کارش��ناس بازار نفت و انرژی 
در خصوص توافق احتمالی عربس��تان 
و آمری��کا ب��رای پایی��ن نگاه داش��تن 
قیمت نف��ت به منظور ضرب��ه زدن به 
اقتص��اد کش��ورهایی همچ��ون ایران، 
روس��یه و ونزوئال، توضیح داد: در حال 
حاضر عربستان وارد یک سری معادالت 
سیاسی پیچیده شده و قطعا عربستان 
هم از کاهش قیمت نفت زیان می بیند.

خطیب��ی با بیان اینکه عربس��تان 
ممک��ن اس��ت از کاه��ش قیمت نفت 
یک س��ری زیان های اقتص��ادی ببیند 
اما این احتمال وجود دارد که یکسری 
امتیازهای سیاس��ی به خاطر تالش در 
کاهش قیمت نفت کسب کند، تصریح 
کرد: از س��وی دیگر باید به این موضوع 
اش��اره کرد که با کاه��ش بهای طالی  
س��یاه در بازار جهانی روسیه به عنوان 
یک کشور صادرکننده گاز مجبور است 
ک��ه قیم��ت گاز صادراتی خ��ود را هم 

کاهش دهد.
مدیر سابق امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه قیمت 

گاز صادراتی روس��یه تابع بهای جهانی 
نفت خام اس��ت، یادآور ش��د: عالوه بر 
روسیه س��ایر کش��ورهای صادرکننده 
گاز همچ��ون ای��ران، قط��ر، الجزایر و 
ترکمنس��تان هم از کاهش قیمت نفت 

زیان خواهند دید.
پاس��خ  در  همچنی��ن  خطیب��ی 
به س��والی مبنی بر تش��کیل نشس��ت 
فوق الع��اده و اضط��راری اوپ��ک برای 
بررس��ی دالیل کاهش قیمت ها و حتی 
کاهش س��قف تولید نف��ت اوپک، بیان 
کرد: ونزوئال تاکنون رسما پیشنهاد خود 
را برای برگزاری نشست فوق العاده اوپک 

اعالم کرده است.
نماینده سابق ایران در اوپک با بیان 
اینکه وزیر نفت ایران هم باید پیشنهاد 
برگزاری نشست فوق العاده را به ریاست 
اوپک ارائ��ه کند، تبیین ک��رد: رئیس 
اوپک با رایزنی با س��ایر اعضا و دبیرکل 
اوپک می تواند اقدام به برگزاری نشست 

فوق العاده اوپک کند.
ای��ن کارش��ناس اقتص��اد ان��رژی 
خاطرنش��ان کرد: تمام��ی تصمیمات 
اوپک بر اس��اس اجماع حاصل می شود 
و از این رو کل اعضا باید برای برگزاری 
نشست فوق العاده اعالم آمادگی کنند.

برای پایین نگه داشتن قیمت صورت گرفته است

ائتالف نفتی آمریکا و عربستان علیه ایران و روسیه

سفیر روس�یه در ایران گفت: 
بر اثر تحریم این کش�ور از سوی 
اتحادیه اروپا، اقتصاد اروپا حدود 

40 میلیارد دالر ضرر کرده است.
ل��وان جاگریان دیروز در همایش 
کارب��ردی تجارت با روس��یه تصریح 
ک��رد: آمریکا، اتحادی��ه اروپا را تحت 
فشار قرار داد تا روسیه را تحریم کند 
این در حالی است که اروپا و روسیه از 
این اق��دام زیان دیده اند اما آمریکا در 
این قضیه به دنبال اهداف خود است.

وی اضافه کرد: به دلیل ش��رایط 
منحصر به فرد در منطقه و تحریم هایی 
که بر ضد روس��یه اعمال شد شرایط 
ویژه ای به وجود آمده که کش��ورهای 
اروپای��ی تحریم ه��ای یک جانبه ای را 
علیه روسیه اعمال کردند در حالی که 
آنها می گویند اگر سیاس��ت روسیه با 
ما مطابقت داشته باشد آمادگی داریم 
تا تحریم ه��ا را لغو کنیم اما روس��یه 
معیارهای آنها را قبول ندارد لذا آنها هر 
طور که مایل هستند، تصمیم بگیرند.

سفیر روسیه در تهران ادامه داد: از 
هیچ کس خواهش نکردیم تحریم های 
یک جانبه را لغو کند و آنها تنها با جواب 

محکم و قاطع روسیه مواجه شدند.
وی همچنی��ن در ای��ن همایش 
خطاب به فعاالن اقتصادی ایران گفت: 
در تالش هستیم تا مشکالت تجاری 
بر س��ر راه ایران و روس��یه را برطرف 
کنیم که تس��هیل صدور روادید برای 
تجار ایران��ی، از جمله این اقدامات به 

شمار می آید.
جاگری��ان اظهار داش��ت: برای به 
نتیجه رس��یدن موضوع، رایزنی بین 
وزارت امور خارجه دو کشور آغاز شده 
که امیدواریم ای��ن تالش ها به انعقاد 

قرارداد میان دو کشور منجر شود.
روسیه فرصتی برای گسترش 

صادرات ایران
قائم مق��ام وزیر جهاد کش��اورزی 
کش��ورمان روسیه را یک فرصت برای 
گسترش تجارت خارجی ایران عنوان 
کرد و گفت: اگر از فرصت پیش آمده 

استفاده درس��ت نکنیم تجربه تلخ از 
دس��ت دادن سایر فرصت های تجاری 

باز هم در کشور تکرار خواهد شد.
حسن یونس سینکی دیروز  در این 
همایش اظهار داشت: بازار روسیه یک 
بازار پیچیده است که اتفاقات اخیر در 
این کشور،  بازار یاد شده را پیچیده تر 
کرده اس��ت. وی با بیان آنکه روس��یه 
بزرگ ترین مصرف کننده اتحادیه اروپا 
به شمار می رود، تصریح کرد: هم اکنون 
این کشور واردات مواد غذایی از اروپا 

را ممن��وع کرده که این موضوع حجم 
سنگینی از خس��ارات را به بازار اروپا 
تحمیل ک��رده که این ام��ر موقعیت 
جدیدی برای گسترش روابط تجاری 
بین ایران و روسیه به وجود آورده است.
س��ینکی همچنی��ن با اش��اره به 
موقعی��ت منطقه ای دو کش��ور و قرار 
گرفت��ن ای��ران در کریدور ش��مال - 
جنوب، اظهار داشت: اگر بتوانیم موانع 
بر س��ر راه صادرات را برداریم ظرفیت 

خوبی برای کشور ایجاد خواهد شد.

قائم مق��ام وزیر جهاد کش��اورزی 
تصریح ک��رد: در این خصوص باید به 
ن��کات مهمی توجه ک��رد که یکی از 
آنها رفع مش��کالت مربوط به ضوابط 
بهداش��تی جهت صادرات محصوالت 
دامی و ش��یالتی اس��ت تا نظر طرف 
روسی از جانب سازمان جهان پزشکی 
ای��ران جل��ب و انع��کاس توافقنام��ه 
بهداش��تی، قرنطین��ه ای بین طرفین 
ب��رای محص��والت دامی به روس��یه 
تدوین شود ضمن اینکه اکنون پروتکل 
مربوطه در این خصوص تحویل طرف 

روسی شده است.
وی درباره عمده محصوالت ممنوع 
ش��ده وارداتی از مبادی کش��ورهای 
اروپایی به روس��یه نیز گفت: گوشت 
قرمز، م��رغ و ماهی، میگو، خرچنگ، 
ان��واع محص��والت لبن��ی، س��بزی و 
خش��کبار عمده محصوالتی بودند که 
از اروپ��ا به روس��یه صادر می ش��د اما 
اکن��ون واردات این محصوالت از اروپا 

به روسیه ممنوع شده است.

در همایش کاربردی تجارت با روسیه اعالم شد

زیان 40 میلیارد دالری اقتصاد اروپا بر اثر تحریم روسیه

س�هم تولی�د در فازه�ای اول و دوم هدفمن�دی 
پرداخت نشده است .

عضو کمیسیون صنایع و معادن در این باره به تراز گفت: 
نه در فاز نخس��ت و نه در فاز دوم هدفمندی یارانه ها سهم 

تولید و صنعت پرداخت نشده است.
حسین گروس��ی اظهار داشت: در مجلس هشتم ونهم 
اولویت ها بر حمایت از تولید بوده و هست به طوری که در 
زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها نیز مجلس تالش کرد 
تا حمایت از تولید را مورد توجه قرار دهد با این هدف قانون 
هدفمندی را با شرط اختصاص 30 درصد از درآمد هدفمندی 
به بخش تولید تصویب کرد اما متاسفانه در دولت یازدهم به 
این مسئله بهایی داده نشده و هنوز سهم این بخش اختصاص 
نیافته است. وی تاکید کرد: اگر این اقدام انجام می شد اکنون 

وضعیت اشتغال کشور و تعداد بیکاران این چنین نبود.
وی افزود: هدف از اجرای این قانون تبدیل منابع طبیعی 
به ثروت و ایجاد ارزش افزوده در زمینه ایجاد اشتغال، رفاه 
و رضایتمندی مردم  بود اما متاسفانه این موارد کمتر مورد 
توجه دولت بوده اس��ت. وی بیان کرد: مس��ئله مهم تولید 
در کش��ور به دست فراموشی سپرده شده و حمایتی از این 
بخش در یک سال اخیر صورت نگرفته است اکنون بسیاری 
از واحدها از کمبود نقدینگی رنج می برند اما ش��رایط برای 
دریافت تس��هیالت آنچنان س��خت اس��ت که کسی جرات 

مراجعه به بانک ها برای دریافت وام را ندارد.
گروس��ی توضیح داد: مجلس تاکنون قوانین خوبی در 
زمینه حمایت از صنعت و تولید به تصویب رسانده که می توان 
به استفاده حداکثری از توان داخلی اشاره کرد به این معنا که 
واردات کاالهایی که در داخل تولید می ش��ود، ممنوع باشد. 
قانون حمایت از فضای کس��ب و کار یکی دیگر از اقدامات 
مجلس در زمینه حمایت از تولید است که با اجرای کامل آن 
می توان نسبت به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی امیدوار بود.

نماینده مردم شهریار، قدس و مالرد در خانه ملت گفت: 
دولت باید توجه کند ارائه س��هم بخش تولید از هدفمندی 
و اختصاص تس��هیالت به آن می تواند زمینه س��از رونق و 

شکوفایی اقتصادی شود.
وی افزود: اگر دولت واقعا به دنبال کاهش وابس��تگی از 
واردات و تقوی��ت صادرات کاالهای غیر نفتی اس��ت هرچه 
زودت��ر باید از بخش صنعت و تولید حمایت کرده و بودجه 
مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهد زیرا با این کار از واردات 
بی نیاز می شویم و در مقابل با رونق این بخش ها اشتغالزایی 

در کشور باال می رود.
وی در پایان خاطر نش��ان ک��رد: دولت باید حمایت از 
تولی��د و صنعت را در اولویت برنامه ه��ای خود قرار دهد و 
مسئوالن از دادن هرگونه وعده غیرعملی و ناممکن در این 

راه پرهیز کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

سهم تولید در اجرای قانون هدفمندی 
پرداخت نشده است

عضو شورای عالی کار گفت: من نمی دانم آمارهای اعالمی را تا 
چه اندازه می شود روی آنها حساب باز کرد، اما خیلی از مشاغل نه 
متاثر به تولید، صنعت و خدمات هستند، بلکه یک سری مشاغل 
واسطه ای هستند که ایجاد می شوند و ممکن است مرکز آمار ایران، 

این مشاغل را به عنوان شغل به حساب آورده باشد.
ولی اهلل صالحی تصریح کرد: در صورتی که این ها ش��غل نیس��تند و 

آثارشان در اقتصاد منفی است، یعنی اقتصاد را دچار چالش می کنند.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه شغل هایی که متأثر از تولید، صنعت، 
کشاورزی و خدمات هستند، مشاغل مولد هستند، عنوان کرد: ما متأسفانه 
در این بخش موفق نبوده ایم، چراکه تولید ش��غل در این بخش ها نیاز به 
ایجاد بسترها و زیرساخت های الزم دارد و بتوانیم هم از نظر سرمایه گذاری 

و هم از جهت بهره وری نیروی کار، زمینه های الزم را فراهم کنیم.
صالحی ادامه داد: در این زمینه ها کار نکردیم و باید موانع را برداریم؛ 
گرچه موانعی بر س��ر راه داری��م و باید تالش کرد این موانع را یکی پس 

از دیگری برداریم.
وی متذک��ر ش��د: در رابطه با آمارهایی که دول��ت اعالم کرده و نرخ 
بیکاری تک رقمی، برخی از افرادی که متقاضی اشتغال بودند، از آن لیست 
خودشان را کنار کشیدند و به نوعی حذف شدند. یعنی متاسفانه باز این 

خبر نیز خبر خوشایندی نیست.
عضو شورای عالی کار تأکید کرد: در حال حاضر ایجاد شغل نشده که 
بیکاران ما کم شوند و نرخ بیکاری کاهش یابد، بلکه متقاضیان کار، دیگر 
از پیدا کردن شغل صرف نظر کردند و از تقاضای شغل پشیمان شده اند و 

به هرحال به نوعی از آمار حذف شدند.
صالح��ی با بی��ان این که در واقع کاهش نرخ بیکاری ناش��ی از ایجاد 
شغل نبوده است که معادله را به این صورت در بیاورد، خاطرنشان کرد: 
بنابراین اوضاع و احوال اقتصادی کش��ور نه  تنها نمود مثبت ندارند، بلکه 

نمود منفی هم دارند.

عضو شورای عالی کار:
حذف متقاضیان شغل از لیست کارجویان  

علت کاهش نرخ بیکاری است

پلیس آب در منطقه 6 شرکت آب و فاضالب استان 
تهران با هدف جلوگیری از اسراف تشکیل شد.

به گزارش ایس��نا، ش��رکت آب و فاضالب منطقه 6 با 
هدف آگاهی بخشی و هشدار به مشترکان پرمصرف، نیروی 
پلیس آب تشکیل داد. شرکت آبفای منطقه 6 این طرح را 

به صورت جدی و نه آزمایشی آغاز کرده است.
بر این اس��اس نظارت و شناسایی مشترک های مسرف 
شامل مشترکان مسکونی و غیرمسکونی، اداره ها، نهادهای 
دولت��ی و غیردولتی و مراکز تجاری بخش��ی از وظایف این 

نیرو است. 
در این طرح سه گروه پلیس آب با آرم و تابلو مشخص 
در نواحی و شهرهای زیر پوشش این شرکت فعالیت خواهند 
داش��ت. ب��ا اجرای این طرح پس از شناس��ایی مش��ترکان 
پرمصرف  از س��وی کارشناس��ان آبفا، دو بار اخطار به آنان 
ابالغ خواهد ش��د و در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، 

آب ساختمان آنان قطع می شود.
محدودیت آبرسانی

معاون درآمد و امور مش��ترکین شرکت آب و فاضالب 
اس��تان تهران نیز با اشاره به قطع موقت انشعاب مشترکین 
پرمصرف باالی 200مترمکعب و 50 مترمکعب که در مرداد 
و ش��هریورماه صورت گرفت، اظهار کرد: حال درصددیم به 
سراغ مشترکینی که بیش از 30 و 40 مترمکعب آب در ماه 

مصرف می کنند برویم. 
سیدرسول باقری با اشاره به این که در شش ماهه نخست 
س��ال از مشترکین خواس��تیم تا 20 درصد در مصرف آب 

صرفه جویی کنند گفت: تنها پنج الی شش درصد صرفه جویی 
توسط مردم صورت گرفت. وی تصریح کرد: در صورتی که 
باران نبارد وضعیت پیچیده تر می شود؛ فعال در وضعیت زرد 
قرار داریم به این معنا که مصرف و تولید آب سر به سر است.
معاون درآمد و امور مش��ترکین شرکت آب و فاضالب 
اس��تان تهران با تاکید بر این که در صورت بارش باران در 
وضعیت زرد باقی می مانیم گفت: اگر باران نبارد تهران وارد 
وضعیت قرمز می شود. به این معنی که مصرف بیش از تولید 
خواهد ش��د. باقری با اشاره به این که امیدمان به آسمان و 
رفتار مردم است گفت: هنوز از مردم تقاضا داریم که مصرف 
را 20 درصد مدیریت کنند. در تابستان از شرایط عبور کردیم 
اما این موضوع به خاطر انباش��ت  آب هایی بود که در پشت 
س��دها از گذش��ته صورت گرفته بود در حالی که با مصرف 

آنها در پاییز و زمستان شرایط سخت تر است.
وی در م��ورد اقدامات ش��رکت آب و فاضالب پیرامون 
مدیری��ت مناب��ع آبی و مصرف، خاطر نش��ان کرد: کارهای 
فرهنگی در این زمینه صورت گرفت؛  مشترکین پرمصرف 
شناسایی شدند و مصرف آن هایی که بیش از 50 مترمکعب 
آب استفاده می کردند را محدود کردیم که ممکن است این 

محدودیت در روزهای آتی شدیدتر هم بشود.
معاون درآمد و امور مش��ترکین شرکت آب و فاضالب 
استان تهران در پایان در مورد برنامه شرکت آب و فاضالب 
ب��رای گذر از پاییز در تهران گفت: همان برنامه هایی که در 
دستور کار قرار گرفته ادامه پیدا خواهد کرد و ممکن است 

محدودیت آبرسانی به مشترکین پرمصرف شدیدتر شود.

به منظور جلوگیری از اسراف

پلیس آب در منطقه 6 تهران تشکیل شد

نای�ب رئی�س خانه مع�دن ایران 
با بیان اینکه اس�تراتژی کلی کش�ور 
در بخش معدن مش�خص نیس�ت، از 
مس�ئوالن کشور خواس�ت در برنامه 
شش�م توسعه سهم بخش معدن را به 

شکل واقعی ببینند.
به گزارش مهر، محمدرضا بهرامن 
دیروز در نخس��تین سمینار تخصصی 
تحلی��ل، پیش بین��ی و راه های خروج 
از ب��ازار س��نگ آه��ن ب��ا اع��الم این 
مطلب گفت: درماه ه��ای اخیر، وجود 
اطالعات کمک زیادی به تغییر برخی 
تصمیم  گیری های نادرست کرده و امروز 

این بخش بیش از گذشته نیاز به اطالعات کاربردی دارد.
بهرامن با ابراز امیدواری نس��بت به برگزاری چنین 
نشس��ت های تخصصی، گفت: امروز این توانایی  وجود 
دارد ک��ه بتوانیم به تحلی��ل  بازارهای خارجی بپردازیم 
و بدانیم که می توانیم به روند بهبود صنایع س��نگ آهن 

کمک کنیم.
وی با اش��اره به جلسه خود با وزیر کشور و استانداران، 
گفت: دولت و مسئوالن محلی از معدنکاران می خواهند که 
صرفا استفاده کننده از امکانات استانی نباشند و اثر بر روی 
زندگی مردم نیز داش��ته  باش��ند و این وظیفه ماست که با 
اطالع رس��انی به موقع فعالیت های خود را به اطالع مردم و 

مسئوالن برسانیم.
بهرام��ن گفت: دولت می گوید خام فروش��ی نکنید اما 
نمی گوید که اس��تراتژی های کلی کش��ور در بخش معدن 
چیست؟ قرار است فرآوری تا کجا ادامه یابد؟ در کرومیت، 

سنگ آهن، سرب و روی و مس قرار است تا کجا باشیم؟

رئیس کمیسیون اتاق معدن ایران گفت: در معدنکاری 
نباید تنها به فکر تجارت باشیم. وی گفت: اکنون مسئوالن 
کشور درحال تدوین برنامه ششم هستند و ما نیز باید با اعداد 
و ارقام وارد کار تدوین شویم تا سهم بخش معدن را به شکل 
واقعی ببینند و رسانه ها می توانند در این زمینه موثر باشند.
بهرامن عنوان کرد: ر ئیس هیئت عامل ایمیدرو عالقه مند 
اس��ت که بخش خصوص��ی واقعی در ای��ران در پروژه های 
ب��زرگ معدنی مش��ارکت کن��د و از ما می  پرس��ید که چرا 
کنسرسیوم های بزرگ تشکیل نمی دهیم. دولتی ها می گویند 
معدن��کاران در مقیاس های کوچک فعالیت می کنند و باید 
این روند تغییر کند.  نایب رئیس خانه معدن ایران گفت: ما 
باید با آمار توانمندی خود را اثبات کنیم و نشان دهیم که 

معدن بخش یک درصدی نیست.
بنابراین گ��زارش: همایش یک��روزه تخصصی تحلیل، 
پیش بینی و راه  های خروج از بحران سنگ  آهن از سوی پایگاه  
اطالع رسانی معدن 24 با همکاری انجمن  تولیدکنندگان  و 

صادرکنندگان سنگ آهن ایران برگزار شده است.

رئیس خانه معدن ایران:

استراتژی کشور در بخش معدن مشخص نیست

رئی�س مجمع عالی واردات گف�ت: دولت با چه توجیهی در 180 روز، 
2میلیارد دالر گندم و برنج وارد کرده است.

محمدحسین برخودار در خصوص افزایش رقم تجارت ایران در نیمه نخست 
سال 93 و دلیل رشد 30 درصدی واردات در برهه مذکور گفت: این سوال را باید 
از دولتی ها پرسید که چرا حدود دو میلیارد دالر در شش ماه نخست سال جاری 

گندم و برنج وارد کرده اند.
رئیس مجمع عالی واردات گفت: بدون شک واردات برنج به زیان کشاورزان 
ایرانی است و باعث خواهد شد برنج کار ایرانی با زیان مواجه شده و انگیزه کار را 
از دست بدهد. برخودار با بیان اینکه درست است تجارت کشور در نیمه نخست 
س��ال 93 به مرز 50 میلیارد دالر رس��یده اما باید به این نکته نیز توجه کرد که 
در این تجارت س��هم واردات چه میزان اس��ت و از این واردات، س��هم کاالهای 

استراتژیک چه میزان است؟
وی با بیان اینکه واردات کاالهای اس��تراتژیک کامال بدون توجیه اس��ت به 
نس��یم گفت: واردات گندم و برنج هیچ منطقی ندارد و باید توجه داشت این کار 

در مجموع به زیان کشاورزی کشور است.
رئیس مجمع عالی واردات افزود: واردات کاالهایی مانند برنج و گندم، آن هم 
با ارزش حدود 2 میلیارد دالر یک بهانه اس��ت است. وی ادامه داد: اصوال در دنیا 
بیش��ترین حمایتها را از کشاورزان می کنند تا این قشر زیان نبیند، چرا که زیان 

کشاورز به معنی، زیان توسعه پایدار کشور معرفی می شود.

رئیس مجمع عالی واردات:
واردات 2 میلیارد دالر گندم و برنج

طی 3 ماه با چه توجیهی انجام شده است

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بانک مرکزی در 
رون�د تحقیق و تفحص از واردات کاال با ارز مرجع و فروش آن به 

قیمت آزاد همکاری نمی کند.
عباس پاپی زاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه بانک مرکزی 
که تأمین کننده ارز بوده و ارز مرجع را برای واردات کاالهای اساس��ی در 
اختیار واردکننده ها قرار می داد، آن طور که باید و شاید در روند تحقیق 

و تفحص همکاری نکرده و ابهامات جدی در این حوزه وجود دارد.
او ادامه داد: مس��ائلی از این قبیل که بانک مرکزی ارز 1226 تومانی 
در اختیار چه کسانی قرار داده و آیا این ارز در مسیر واقعی قرار گرفته یا 
نه و محصولی که مورد نظر بوده وارد کشور شده یا به جای آن محصول 

دیگری وارد شده از جمله ابهاماتی هستند که با آن مواجهیم.
پاپی زاده تأکید کرد: مقداری از کاالهایی که با ارز مرجع 1226 تومانی 
از خارج کشور وارد شده با قیمت آزاد در بازار به فروش رسید و این موضوع 
باعث افزایش تورم و گرانی کاال ش��ده و متاس��فانه بانک مرکزی در روند 

تحقیق و تفحص دراین باره با ما همکاری کافی نمی کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی خاطر نشان کرد: با این وجود، تحقیق 
و تفح��ص رون��د عادی خود را طی می کند و ک��م کاری بانک مرکزی در 
همکاری با هیئت  تحقیق و تفحص موجب توقف این روند نش��ده است، 
ما کار خود را انجام می دهیم و گزارش این تحقیق و تفحص در کمیسیون 
کشاورزی در حال جمع بندی است و آن را برای ارائه صحن علنی مجلس 

آماده می کنیم.
این نماینده مجلس همچنین گفت: تخلفات نیز به قوه  قضائیه اعالم 

خواهد شد تا مورد پیگیری قانونی قرار گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

بانک مرکزی در روند تفحص 
واردات کاال با ارز مرجع همکاری نمی کند

و  اقتص�ادی  ام�ور  وزی�ر 
موق�ت  لغ�و  گف�ت:  دارای�ی 
در  تحریم هاتاثیرقابل مالحظه ای 

اقتصاد ایران نداشته است. 
ش��بکه سی س��ی تی وی چین در 
حاش��یه اجالس پاییزه بانک جهانی 
در  پ��ول  بین الملل��ی  صن��دوق  و 
گفت وگویی ب��ا وزیر امور اقتصادی و 
دارایی کش��ورمان به بررسی وضعیت 
اقتصاد ایران، تح��والت بین المللی و 
روابط فی مابین ایران و چین پرداخت.
علی طیب نیا در پاسخ به پرسش 
خبرن��گار ش��بکه چین��ی در آمریکا 
درباره تح��والت اخیر اقتصاد ایران و 
به وی��ژه کاهش تورم 40 درصدی به 
حدود 20 درصد، سیاست های دولت 
را برای مقابله با چالش های اقتصادی 

کشور تشریح کرد.
طیب نیا گفت: وقتی دولت جدید 
سال گذشته روی کار آمد با نرخ تورم 

40 درصد و همراه با رکود روبرو بود.
وی افزود: علیرغم وجود تحریم ها 
و در س��ایه تصمیمات مناسب اتخاذ 
ش��ده و به ویژه انضباط پولی و مالی 
دول��ت، تورم تحت کنترل درآمد و با 
اتخاذ سیاست بهبود محیط کسب و 
کار، تقویت بخش خصوصی، کاهش 
هزینه های دولت، افزایش درآمدهای 
غیرنفت��ی و تالش برای رفع مش��کل 
نقدینگی بنگاه ه��ای خصوصی، نرخ 
رش��د در فصل اول سالجاری به 4/6 

درصد رسیده است.
طیب نیا در ارتباط با نسبت کاهش 
تحریم ها و موفقیت به دست آمده نیز 
ب��ه آثار منفی تحریم ها بر اقش��ار کم 
درآمد جامعه اشاره کرد و افزود: تاثیر 
لغو موقت برخی تحریم ها آنقدر قابل 

مالحظه نبوده است.
وی در ادام��ه گفت:  رمز موفقیت 
م��ا در مقابله با تحریم ه��ای ظالمانه 

غرب، اعمال مدیریت کارآمد اقتصاد 
است که تجربه یکسال گذشته نشان 
داد غرب نمی تواند نیات سیاسی خود 
را از طریق تحریم اقتصادی، بر کشور 

تحمیل کند.
وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
در پاس��خ به پرس��ش نات��ان کینگ، 
خبرنگار شبکه چینی سی سی تی وی 
اف��زود: برای کاهش تاثیر تحریم ها بر 
اقشار آسیب پذیر، دولت سیاست ها و 
تصمیم��ات جدی اتخاذ کرد و تالش 
شد با اجرای طرحهای عمده، امنیت 
غذایی و س��المت و بهداشت جامعه 
ارتقاء یابد. وزیر اقتصاد کشورمان در 
پاسخ به پرسشی در خصوص نقش رفع 
تحریم ها بر اقتصاد کشور تاکید کرد: 
برنامه دولت این اس��ت که اشتباهات 
گذشته تکرار نشود و درآمدهای نفتی 
برای بودجه و طرح های جاری هزینه 
نش��ود. وی افزود: تصمیم داریم که با 

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ابالغ شده توسط رهبر معظم انقالب، 
وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت 
و آس��یب پذیری در مقاب��ل تنش ها 
و ش��وک خارج��ی را برای همیش��ه 

ریشه کن کنیم.
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در 
پاس��خ به اینکه چه صنایعی در ایران 
در ش��رایط رفع تحریم  موجب جذب 
س��رمایه گذاری خارجی خواهد ش��د 
نیز گف��ت: اقتصاد ای��ران مزیت های 
بس��یاری برای جذب سرمایه گذاری 

خارجی دارد.
وی افزود: اکنون شاهد عالقمندی 
س��رمایه گذاران خارجی از کشورهای 
مختل��ف برای ورود ب��ه اقتصاد ایران 
هستیم و در این حوزه، صنایع مرتبط با 
نفت و گاز با هدف صادرات محصوالت 
گازی، نفتی و پتروشیمی به جای مواد 

خام در اولویت خواهند بود.

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در 
ارتباط ب��ا نقش داعش و تروریس��م 
در بی ثبات��ی اقتصاد اع��الم کرد: آثار 
مح��دود  افراط گرای��ی  و  خش��ونت 
به منطق��ه نخواهد ب��ود و اطمینان 
داریم تروریس��م باالخره روزی دامن 
کش��ورهای حامی و تسلیح کننده را 
خواهد گرفت. ایران جدی ترین مقابله 
با داعش در منطقه را داش��ته است و 
اگ��ر اقدامات موثر ای��ران نبود اکنون 
داعش مناطق وسیع تری را به اشغال 

خود درآورده بود.
وی همچنی��ن ضمن اعالم اینکه 
بنا داریم با همه کشورهای دنیا روابط 
دوستانه داشته باشیم به نقش و جایگاه 
کش��ور چین در گذشته و حال اشاره 
ک��رد و افزود: تصمیم داریم در دوران 
جدی��د روابط ایران و جه��ان، توجه 
وی��ژه ای به همکاری با چین در حوزه 

اقتصاد داشته باشیم.

وزیر اقتصاد در مصاحبه با شبکه سی سی تی وی چین:

تاثیر لغو موقت تحریم ها قابل مالحظه نبوده است

ای�ران  اس�المی  جمه�وری 
در اکتش�اف و حف�اری مخ�ازن 

زمین گرمایی خودکفا شد.
حسین پرخیال مدیر دفتر انرژی 
زمین گرمایی س��ازمان انرژی های نو 
ایران با بیان اینکه سنجش پتانسیل 
پتانس��یل  با  ان��رژی زمین گرمای��ی 
دیگر انرژی های تجدیدپذیر متفاوت 
اس��ت، گفت: میزان پتانس��یل انرژی 
خورشیدی از طریق برخی محاسبه ها 
و اطالعات ماهواره ای و پتانس��یل باد 
نی��ز با تعیین می��زان و جهت باد در 
نقاط مختلف کشور مشخص می شود.
مدیر دفتر ان��رژی زمین گرمایی 
س��ازمان انرژی های نو ای��ران افزود: 
شناسایی پتانسیل های زمین گرمایی 
نیازمند هزینه بسیاری است؛ چرا که 
به کمک مجموع��ه ای از مطالعه های 
زمین شناس��ی و ماه��واره ای مناطق 
مس��تعد شناسایی ش��ده و سپس در 
آن مناطق با انجام کارهای ژئوشیمی 
و ژئوفیزیک لکه ها مشخص می شود.

این مقام مس��ئول با اعالم اینکه 
با انج��ام مطالعه های دقیق تر بر روی 
لکه ه��ا، می ت��وان پتانس��یل آن لکه 
را مش��خص کرد، اظهار داش��ت: در 
س��امانه های هیدرو ترم��ال همچون 
نیروگاه زمین گرمایی مشگین ش��هر، 
باید مخازن آب داغ که همان لکه های 

اشاره شده هستند، شناسایی شوند.
به گفته وی، دس��ت کم 20 لکه 
در نقاط مختلف کشور وجود دارد که 
11 لکه در آذربایجان غربی،  سه لکه 
در اردبیل، دو منطقه در محالت، یک 
منطقه در تفتان و لکه های دیگری در 

نقاط مختلف شناسایی شده اند.
پرخیال با اعالم اینکه از سه لکه 

ایران در اکتشاف و حفاری مخازن زمین گرمایی خودکفا شد

کشف شده در اردبیل، مطالعه ها روی 
یک لکه را انجام دادیم که میزان انرژی 
قابل استحصال از این لکه که نیروگاه 
مشگین شهر نیز در آن قرار دارد، بین 
250 ت��ا 500 مگاوات برآورد ش��ده 
است،  تبیین کرد: نیروگاه مشگین شهر 

نخستین نیروگاه زمین  گرمایی کشور 
است، نخستین چاه  های زمین گرمایی 
کش��ور در مشگین ش��هر زده شد که 

تاکنون 11 چاه حفر شده است.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه 
ی��ک چاه نیمه  عمیق اس��ت که برای 

تزریق مورد اس��تفاده قرار می گیرد و 
عمق مابقی چاه ها ب��االی دو هزار تا 
سه هزار متر است، تبیین کرد: امکان 
بهره ب��رداری از هفت چاه اکتش��افی 
مشگین ش��هر  زمین گرمایی  نیروگاه 
وجود دارد و سه چاه به دلیل اکتشافی 

بودن، امکان بهره برداری ندارند که ما 
می توانیم از این هفت چاه، 31 مگاوات 

برق بگیریم.
وی یادآور ش��د: پنج م��گاوات از 
مجموع 31 مگاوات به مناقصه رفته و 
اواخر این ماه نیز پیمان کار مشخص و 

اعالم می شود.
زمین گرمایی  ان��رژی  دفتر  مدیر 
سازمان انرژی های نو ایران با بیان اینکه 
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، 
نصب و راه اندازی نیروگاه زمین گرمایی 
مشگین شهر دو سال به طول می انجامد 
و تا پای��ان طرح ح��دود 45 میلیارد 
توم��ان اعتبار نیاز دارد،  خاطرنش��ان 
کرد: با کمک تعدادی از دانش��گاه ها و 
پژوهش گاه ه��ا، توانایی انجام عملیات 
اکتشاف نیروگاه های زمین گرمایی را به 
دست آورده ایم به طوری که هم اکنون 
عملی��ات اکتش��اف مناطق��ی مث��ل 
آذربایجان  غربی، آذربایجان ش��رقی، 
اردبیل، محالت و خراس��ان جنوبی به 
وسیله متخصصان ایرانی در حال انجام 
است و بنا داریم پتانسیل سنجی را برای 

کل کشور انجام دهیم.
پرخیال با ی��ادآوری اینکه پیش 
از این، امکان اکتش��اف این چاه های 
زمین گرمای��ی را نداش��تیم و باید از 
کمک خارجی ها بهره می گرفتیم اما 
هم اکنون این کار به راحتی به وسیله 
متخصصان ایرانی انجام می شود افزود: 
خیلی از کش��ورها امکان حفاری این 
چاه ها را ندارند اما با توجه به این که ما 
تجربه حفاری چاه های نفت را داریم، 
حفاری این چاه ها به آس��انی صورت 
می گی��رد و در کن��ار آن نیز توانایی 
انجام مهندس��ی مخ��زن را در داخل 

کشور داریم.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران نسبت 
به کمبود دام و افزایش قیمت گوشت در آستانه ماه 

محرم و بازگشت حجاج اظهار نگرانی کرد.
علی اصغ��ر ملکی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
بارها متذکر شدیم اگر قرار است صادرات دام زنده انجام 
شود باید کارشناسی شده باشد. چون در غیر این صورت 
تاثیراتی در بازار خواهد داش��ت و موجب افزایش قیمت 

می شود.
وی با بیان اینکه از هفته گذشته افزایش حدود 500 
تومانی در هر کیلوگرم گوشت را شاهد بودیم، اظهار کرد: 
فروش دام زنده در میادین میوه و تره بار و در عید قربان 
حدود 20 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافت 

ولی این میزان فروش در قیمت ها تاثیرگذار نبود.
ملکی با اشاره به نزدیکی به ماه محرم گفت: با توجه 
به ایام محرم که معموال تقاضای خریددام افزایش می یابد 

و از طرفی آمدن حجاج که چند روزی است آغاز شده و 
همچن��ان ادامه دارد، افزایش تقاضا برای خرید دام زنده 
زیاد شده و همین موارد باعث نگرانی برای کمبود دام و 

در نتیجه افزایش قیمت آن می شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران با بیان اینکه 
مخالف صادرات نیس��تیم چون موجب تقویت دامداران 
می ش��ود، گفت: نکته مهم این است که باید این موضوع 
کارشناسی شود و مازاد بر خواسته ها و نیازها صادر شود. 
البته این ها از مس��ائلی اس��ت که باید قب��ل از صادرات 
پیش بینی می شد چون مشکالتی را موجب خواهد شد.

وی یادآور شد: بارها از مسئوالن درخواست کردیم به 
فکر تامین نهاده های دامی برای شش ماهه دوم سال باشند 
چون از اواخر تابستان و اوایل پاییز، دامداران دام هایشان 
را به روس��تا و جایگاه های مخصوص می برند، بنابراین به 

نهاده های دامی نیاز دارند.

زمزمه افزایش قیمت گوشت در آستانه ماه محرم

س�خنگوی کمیس�یون عم�ران مجلس ش�ورای 
اس�المی گفت: مس�کن مهر در برخی استان ها فاقد 

استانداردهای فنی الزم است.
منصور آرامی در گفت وگو با ایسنا افزود: متاسفانه بخشی 
از مسکن مهر کشور توسط سازندگان غیرمتخصص و غیرفنی 
ساخته شده به همین دلیل این مسکن فاقد استانداردهای 
فنی الزم است. وی با ابراز تاسف از این که به دلیل تعجیل 
دولت قبل امتیاز ساخت مسکن مهر به افراد فاقد صالحیت 
داده ش��ده و حاال مردم گرفتار عملکرد نادرس��ت این افراد 
شدند، گفت: سازمان استاندارد در بسیاری از موارد کیفیت 
مصالح  ساختمانی این پروژه ها را تایید نکرده، مصالحی که 
در این پروژه ها مصرف ش��ده حتی کشورهای آسیای میانه 

نیز از آنها استفاده نمی کنند.
نماینده مردم بندرعباس با تشریح سازه به کار رفته در 
مسکن مهر شهرستان های آبدانان و مورموری در استان ایالم 
که در زلزله اخیر خسارت کلی دید، گفت: گاهی اوقات برخی 
پیمانکاران برای سرعت دادن به ساخت مسکن از تردی پنل 
در س��اخت دیوار استفاده می کنند. اگر در نصب تردی پنل 
دقت الزم نشود،  این وسیله به درستی به سازه متصل نشده 

و با کوچکترین فشار یا لرزش کج شده و ترک می خورد.
آرامی، پیمانکاران و مهندسان ناظر را مسئول مسکن مهر 
بی کیفیت دانست و افزود:  پیمانکار مسکن مهر باید 12 ماه 
را ب��رای تحویل قطعی اختصاص می داد، در طول این مدت 
نیز هرگونه نقص و ایرادی اعم از نشس��ت، ترکیدگی لوله و 
خس��ارت هایی که ناشی از عملکرد نادرست پیمانکار است، 

باید رفع نقص شود.

وی ب��ا نقد فرآیند قرارداد مس��کن مه��ر گفت: فرآیند 
قرارداد مس��کن مهر، فرآیند نادرس��تی بود و پیمانکاران و 
سرمایه گذاران هیچ ضمانتی نسپردند، همین مسئله موجب 
ش��د پروژه مس��کن مهر در برخی مناطق روند نادرستی را 
طی کند. پیمانکاران امتیاز س��اخت مسکن مهر را دریافت 
کردند که صالحیت فنی و اجرایی الزم را نداشتند و نامشان 
در فهرس��ت ش��رکت های دارای رتبه بندی )گرید( معاونت 
برنامه ری��زی و نظارت راهبردی یا وزارت راه و شهرس��ازی 
نیس��ت. سخنگوی کمیس��یون عمران حق شکایت را برای 
مالکان مس��کن مهر خسارت دیده به دلیل زلزله یا عملکرد 
ضعیف پیمانکار محفوظ دانست و افزود: شاکیان مسکن مهر 
به ادارات راه و شهرسازی استان مراجعه کرده و طرح دعوا 
کنند، اگر به نتیجه نرس��یدند شکایت خود را به کمیسیون 
عمران مجلس انتقال دهند. کمیسیون عمران نیز شکایت ها 
را بررس��ی و پس از بازرسی از محل پروژه پرونده متخلفان 
را به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ارسال می کند تا این 

کمیسیون به تخلفات رسیدگی کند.
به گفته وی، پیمانکاران و مهندس��ان ناظر این پروژه ها 
جهت بررسی علل استفاده از مصالح ساختمانی بی کیفیت 
در پروژه س��اخت مسکن مهر به کمیسیون عمران مجلس 
ش��ورای اس��المی، احضار ش��ده اند. وی تاکید کرد: در این 
بررس��ی مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی، سازمان نظام 
مهندسی کشور نیز حضور داشته اند. آرامی در پایان تصریح 
کرد: احتمال تخریب مسکن مهر در سایر مناطق و استانهای 
کش��ور بر اثر زلزله وجود دارد، از این رو باید به این موضوع 

با دید ملی تصمیم گیری کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

مسکن مهر در برخی استان ها فاقد استانداردهای فنی است


