
رئیس  کل بانک مرکزی خبر داد

تأمین ۲۶ میلیارد دالر ارز برای واردات 
در 5 ماه امسال

رئیس  کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان 
مرداد ماه، حدود ۲۶ میلیارد دالر تأمین ارز برای واردات رسمی 
کشور انجام شده است گفت: حجم عرضه ارز بیش از تقاضاست.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، علی صالح آبادی درخصوص شرایط 
حواله های ارزی عنوان کرد: در حال حاضر و در زمینه حواله ارزی شرایط 
ما به گونه ای است که حجم عرضه ارز به مراتب بیش از تقاضای آن است 
و ما در روزهای مختلفی شــاهد این نکته هستیم که در بازار عرضه های 
زیادی اتفاق می افتد و در همان حال تقاضایی در بخش حواله ارزی نداریم.

وی افزود: از ابتدای سال 1401 تا پایان مرداد ماه، حدود 26 میلیارد 
دالر تأمین ارز برای واردات رسمی کشور به شکل حواله انجام شده است 
که این میزان نسبت به مدت دوره مشابه سال گذشته که حدود 19 میلیارد 

دالر بود؛ تقریباً هفت میلیارد دالر بیشتر شده است.
رئیس  کل بانک مرکزی با بیان اینکه از روزهای آینده به صورت شفاف 
میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار نیما به صورت رســمی اعالم می شود، 
ادامه داد: با اعالم این مهم به صورت روزانه همه فعاالن اقتصادی در جریان 

عرضه و تقاضای حواله رسمی ارز کشور قرار خواهند گرفت.
صالح آبــادی ادامه داد: عالوه  بر این در حوزه اســکناس نیز وضعیت 
عرضه ها بســیار خوب اســت و از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیارد 
دالر به شــکل اسکناس ارزی در بازار متشکل ارزی و بازار توافقی معامله 
ارز صورت گرفته و صادرکنندگان ارز خود را در قالب حواله و اســکناس 
ارزی به ســامانه ها ارائه می کنند و در ایــن زمینه نیز وضعیت عرضه ها 

بسیار مطلوب است.
او درخصوص انتشار میزان معامالت و عرضه و تقاضا در بازار متشکل 
ارزی و معامــالت ارزی توافقی گفــت: عمق معامالت ارزی توافقی که از 
ماه های گذشته میان صرافی ها آغاز شده بود به طور قابل توجهی افزایش 
پیدا کرده و نیازهای اسکناسی خدماتی مورد نیاز مردم به طور کامل تأمین 
می شود. لذا میزان معامالت و عرضه و تقاضا و قیمت ها به صورت شفاف 

در سایت بازار متشکل ارز ایران از دیروز 23 شهریور ماه اعالم می شود.
رئیــس کل بانک مرکزی از راه اندازی رمــز ارز ریال به صورت ماقبل 
آزمایشی خبر داد و افزود: با مبلغ یک میلیارد تومان رسماً شروع کردیم 
و االن رمزریــال در اختیار تعداد محدودی افراد قرار دارد. ما گفته بودیم 
رمزریال را تا پایان شهریور راه اندازی می کنیم. واقعیت این است که چند 
روز گذشته به صورت قبل از فرآیند آزمایشی شروع کردیم. در دو تا بانک 
ملی و ملت هم این کار دارد انجام می شود. دو فروشگاه هم برای استفاده 
از این رمز ریال تعیین شدند تا اگر مشکل فنی داشته باشد مرتفع بکنیم 

و به مرحله رسمی آزمایشی آن برسیم.
صالح آبادی ادامه داد: امیدوارم تا پایان شهریورماه به مرحله آزمایشی 
برســیم ولی ما آن کاری را که باید شروع می کردیم آغاز کرده ایم. چون 
باید می رفت در هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس آنجا هم تصویب می شد. 

با راه اندازی سامانه تبادل الکترونیک

تجارت بین ایران و هند تسهیل شد
پروژه »تیر الکترونیک« بین گمرکات ایران و هند 
برای نخستین بار اجرایی شد که موجب تسهیل تجارت 

بین دو کشور می شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، زبیدی؛ معاون حقوقی و 
نظارت گمرک ایران درباره تســهیل تجارت بین ایران و هند، 
گفت: پــروژه »تیر الکترونیک« بین گمــرکات ایران و هند 
برای نخســتین بار اجرایی شد. در راستای تسهیل ترانزیت و 
توسعه کریدور شمال- جنوب طی روزهای آینده اولین پروژه 
بین المللــی حمل ونقل مرکب تحت رویه تیر الکترونیک بین 
گمرکات ایران و هند با ورود محموله ارسالی از مبدا کشور هند 
به گمرک  شهید رجایی بندرعباس و خروج آن از طریق گمرک 
آســتارا عملیاتی می شود. او افزود: گمرک ایران جهت توسعه 
ترانزیت کاال از کشــور، بحث توسعه و فعال سازی مسیرهای 
ترانزیت را به صورت جدی در دســتور کار خود قرار داده که 
یکی از راه های فعال سازی کریدورهای ترانزیتی، به کارگیری 
پروژه تیر الکترونیک و استفاده از تسهیالت کنوانسیون تیر در 
حمل ونقل مرکب بوده که با راه اندازی »کارنه تیر« در گمرکات 
دریایی، شرایط الزم جهت تحقق این موضوع فراهم می شود. 
با اجرای این پروژه ضمن کاهش زمان و هزینه ترانزیت کاال ، 
توســعه تجارت از مسیر ایران را شــاهد خواهیم بود.  معاون 
حقوقی و نظارت گمرک ایران گفت: یکی از مشکالت اساسی در 
ترانزیت کاال از طریق حمل ونقل مرکب و بین کشــورها، فقدان 
اسناد واحد گمرکی می باشد که با اجرای این پروژه ضمن اینکه 
از کارنه تیر به عنوان سند گمرکی واحد بین کشورها و در طول 
مسیر استفاده می شود، انجام این رویه تحت تیر الکترونیک باعث 
تبادل الکترونیکی اطالعات بین کشــورها شده و گام موثری را 
در جهت تسهیل تشریفات گمرکی و نهایتاً توسعه و فعال سازی 
کریدور ها و از جمله کریدور شمال- جنوب به همراه خواهد داشت.

زبیدی خبر داد: با اقدامات صورت گرفته ترانزیت کاال از مسیر 
ایران در پنج ماهه سال جاری با رشد 25 درصدی به رقم شش 

میلیون تن رسیده است.
گفتنی اســت، کلمه تیر)TIR( مخفف حمل ونقل جاده ای 
بین المللی اســت و تیر الکترونیک سیســتمی است که کاال 
تحت ســند واحد و تبادل الکترونیکی اطالعات بین کشورها 
و تضمین بین المللی معتبر منتقل می شود. راه اندازی سامانه 
تیر الکترونیک نقش بسزایی در تسهیل تجارت ایران و هند به 

عنوان بخش مهمی از کریدور شمال جنوب دارد.

وزارت صمت اعالم کرد

رشد 3۲ درصدی صادرات  صنعتی ایران 
به روسیه

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 3۲ درصدی 
صادرات صنعتی ایران به روسیه در پنج ماهه نخست امسال نسبت 

به مدت مشابه سال قبل خبر داد. 
به گــزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امید قالیباف اظهار 
داشت: ترکیب صادرات ایران به کشور روسیه از محصوالت کشاورزی محور 
بــه محصوالت صنعتی تغییر کرده اســت. در دو ماه تیر و مرداد جهش 
صادرات به روســیه را داشتیم به طوری که نه تنها کاهش رشد سه ماهه 
اول سال جبران شد بلکه در پنج ماه گذشته از سال 32 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد کرد. وی افزود: با رشد 32 درصدی کاالهای 
صنعتی به روسیه تراز صادرات صنعتی به این کشور برای اولین بار مثبت 
شــد. صادرات ایران به روســیه در پنج ماهه امسال 291 میلیون و 228 
هزار و 299 دالر و واردات از این کشور 715 میلیون و 360 هزار و 176 
دالر بوده که نشــان داد؛ تراز تجاری ما با روسیه در مجموع منفی است. 
البته صادرات ایران در پنج ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

20 و دو دهم درصد افزایش داشت. 
گفتنی اســت، با وجود منفی شدن تراز کلی تجارت ایران با روسیه، 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت با اعالم کرد که تراز صادرات صنعتی به 
روسیه مثبت شده است. همچنین طی روزهای 16 لغایت 19 شهریورماه، 
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در گروه های کاالیی، عمران 
و ساختمان، مواد غذایی و کشاورزی، انرژی، دانش بنیان و فناوری  نوین، 
حمل ونقــل، بانک و بیمه، لوازم خانگی و دکوراســیون، قطعات خودرو و 
ماشین آالت، صنایع، معادن و فلزات و صنایع وابسته در مسکو برگزار شد. 
این نمایشــگاه در فضایی حدود دو هزار مترمربع و با حضور بیش از 50 
شــرکت و تولیدکننده تخصصی ایران برگزار و با استقبال مقامات روسیه 

از کیفیت محصوالت ایرانی رو به رو شد.
یادآوری می شود، شرکت های ایرانی در چند ماه اخیر در نمایشگاه های 
روسیه از جمله »اتومبیلیتی 2022« روسیه شرکت کردند. انجام نخستین 
تراکنش ریالی- روبلی و انعقاد 12 تفاهم نامه همکاری مشترک به ارزش 
بیش از 700 میلیون یورو در ســال را از دیگــر موارد روابط اقتصادی و 

صنعتی ایران و روسیه در این مدت بوده است.

رئیس  سازمان امور مالیاتی:

اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
آغاز شد

 رئیس  ســازمان امور مالیاتــی از آغاز عملیات قانون 
پایانه های فروشگاهی خبر داد و گفت با اجرای این قانون 

چانه زنی مؤدی و ممیز مالیاتی پایان می یابد.
به گزارش خبرگزاری هــا، داوود منظور در همایش تبیین 
نظام پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان برای شرکت های 
بورســی اظهار کرد: از روز چهارشنبه عملیات قانون پایانه های 

فروشگاهی را شروع کردیم.
وی با اشــاره به اینکه قانون پایانه های فروشــگاهی یکی از 
تکالیف بر زمین مانده از بیش از دو سال قبل بود، گفت: در دولت 
سیزدهم یک نیاز ملی و یک تکلیف قانونی به مرحله اجرا درآمد، 
اهمیت اجرای این قانون در این است که نظام مالیاتی کشور به 
یک نظام روزآمد تبدیل می کند، تمام کشــورهای توسعه یافته 

در حوزه مالیات این مسیر را طی کرده اند.
رئیس  ســازمان امور مالیاتی تأکید کــرد: قانون پایانه های 
فروشگاهی فعاالن اقتصادی را مکلف می کند هنگام تراکنش مالی 
آن را به صورت الکترونیکی ثبت و نسخه ای از صورت حساب را 
برای پایگاه اطالعات مالیاتی ارسال کنند. بر این اساس سازمان 

مالیاتی مستند به اطالعات با مودیان مواجه خواهد شد.
منظور گفــت: زمانی که یک بنگاه کاالی خود را به فروش 
می رســاند و معافیت و مالیات متعلقه به صورت آنی مشخص 
می شود، دیگر جای چانه زنی و گالیه وجود نخواهد داشت. این 
نوع از شفافیت درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش خواهد داد.

وی یادآور شد: این قانون فعاالن اقتصادی را مکلف می کند 
زمانــی که عملیاتی مانند خرید یا فروش انجام می دهند، آن را 
ثبت کرده و نسخه ای از صورت حساب الکترونیک را برای پایگاه 
داده های سازمان مالیاتی ارسال کنند که شفافیت در پی دارد.

رئیس  ســازمان امور مالیاتی درباره تفکیک حســاب های 
تجاری از شخصی توضیح داد: قباًل خالء نظارت جابه جایی پول 
و تراکنش های مالی در بانک مرکزی احساس می شد لذا از هفته 
گذشته تفکیک حساب های تجاری از شخصی انجام شد و کسانی 
که حساب تجاری از حساب شخصی تفکیک کنند از مزایای آن 

استفاده خواهند کرد.
منظور ادامه داد: اگر مجموع واریزی به حساب های تجاری 
بیش از تعداد صورت حساب های الکترونیکی باشد مودی مالیاتی 

مشمول جریمه ده درصد مبلغ فروش خواهد شد.
حذف چانه زنی مالیاتی

رئیس  مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی هم با بیان 
اینکه وقتی مالیات ها شخص محور تأیید می شود، شاهد چانه زنی 
مودی با ممیز مالیاتی هســتیم، گفت: در این صورت در نظام 

مالیاتی سنتی فرار مالیاتی قابل توجهی خواهیم داشت.
محمدبرزگــری تصریح کــرد: اما در نظام مالیات ســتانی 
هوشــمند، داده و اطالعات فراهم اســت و تشخیص مالیات به 
صورت سیســتمی بوده و دیگر چانه زنــی میان مودی و ممیز 

مالیاتی مطرح نیست.
وی ادامه داد: در تیرماه امســال نسخه اولیه سامانه مودیان 

ایجاد شد و امکان اجرا یافت.
رئیس  مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی با تأکید 
بر اینکه قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان نیازمند 
گذشــت زمان برای بلوغ تدریجی اســت، یادآور شد: به همین 
دلیل اجرای دفعی قانون پایانه های فروشگاهی را کنار گذاشتیم 

و سراغ اجرای تدریجی آن رفتیم.
به گفته برزگری در قانون پایانه های فروشــگاهی، رویکرد 
مالیات پسینی به اقدامات پیشینی تبدیل می شود. به این معنا 
که در نظام مالیاتی فعلی منتظریم فعاالن اقتصادی اظهار نامه 
بدهند و بعد ما به آنها مراجعه و اسناد حسابرسی را مطالعه کنیم 
اما در اقدامات پسینی ما بر اساس صورت حساب الکترونیکی به 
صورت سیستمی به اطالعات فعاالن اقتصادی دسترسی داریم و 

نیازی به اظهارنامه های فعاالن اقتصادی نیست.

اقتصادی

وزارت راه و شهر سازی:

زمین برای ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده است

صفحه 4
پنج شنبه 24 شهریور ۱4۰۱
۱۸ صفر ۱444 - شماره 2۳۱2۱

نوبت دوم
شماره  به  برگی  پنج  قرارداد  اصل 
شماره  و   20000229086 پرونده 
به   1400/157/1761 قرارداد 
تاریخ 1400/6/17 مربوط به پروژه 
به  تهران  پرند  پیام شهر  رهدشت 
ملی  کد  با  رفایی  مهدی  آقای  نام 
از  و  شده  مفقود   4859193571

درجه اعتبار ساقط می باشد.

سواری  خودرو  سبز  برگ 
جی تی ایکس آی  تیپ  پراید 
روغنی  شیری  سفید  رنگ  به 
مدل 1383 به شماره انتظامی 
566 ط 65 ایران 54 به شماره 
شماره  به   00714551 موتور 
  S1412283248361 شاسی 
اولیاء بافقی  بی بی عالیه  نام  به 
اعتبار ساقط  درجه  از  و  مفقود 

می باشد.

سایپا  سواری  خودرو  سبز  برگ 
 132 به شماره پالک 472 ط 58
ایران 14 به رنگ سفید-روغنی 
موتور  شماره  و   1390 مدل 
شاسی  شماره  و   4079321
S1422290261047مفقود 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده 

می باشد.

نوبت دوم
شماره  به  برگی  پنج  قرارداد  اصل 
شماره  و   20000281045 پرونده 
به   1401/157/1853 قرارداد 
تاریخ 1401/2/21 مربوط به پروژه 
به  تهران  پرند  پیام شهر  رهدشت 
ملی  کد  با  معتمدی  بخشعلی  نام 
از  و  شده  مفقود   4070198075

درجه اعتبار ساقط می باشد.

خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
به   XU7CNG پارس  پژو  سواری 
 شماره پالک 884 و 14-  ایران 14 
روغنی  سفید-  رنگ  به 
موتور  شماره  و   1396 مدل 
124K1107582 و شماره شاسی 
 NAAN2 1 VE1 HH7 5 9 8 2 3
اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود 

ساقط می باشد.

سواری  خودروی  مدارک  کلیه 
هاچ بک ام.وی.ام تیپ 315H مدل 
1392 رنگ مشکی- مشکی متالیک 
 31 ص   971 انتظامی:  شماره   به 
موتور:  شماره  به   54 ایران 
شماره   MVM477FJAD014049
 NATFBAMD2D1011905 شاسی: 
و  مفقود  مهریزی  ابویی  محمد  بنام 

از درجه اعتبار  ساقط می باشد.

آگهی های
مفقودی

موتور  سال  پارس  پژو  سبز  برگ 
شاسی  بشماره   1401 مدل  جدید 
43 ق   859 پالک   NH454827 
 ایران 98 مفقود و فاقد اعتبار است.

جدول نرخ سکه ، ارز و بورس
قیمت بازار )به تومان(نوع سکه

14/365/000سکه تمام طرح جدید
13/669/000سکه تمام طرح قدیم

8/265/000نیم سکه
5/263/000ربع سکه

3/010/000گرمی
1/314/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
-دالر
-یورو
36/153پوند

1/710لیر ترکیه
-درهم امارات

21/4دینار عراق
بورس

1/389/080شاخص کل بورس تهران
404/888شاخص هموزن

با همت  به همدان  آبرســانی  اَبرپروژه 
و  نیرو  وزارت  دولت سیزدهم،  شبانه روزی 
بسیج امکانات نیروهای عملیاتی صنعت آب 
و بدون برجام و FATF به بهره برداری رسید و 
مسئله آب شرب این شهر پس از دو دهه، به 

صورت پایدار رفع شد.
بر اساس اطالعات میدانی اَبَرپروژه آبرسانی به 
شهر همدان، از سه شنبه شب با تکمیل اجزا این 
پروژه فرآیند انتقال آب شرب با کیفیت در دستور 
کار قرار گرفته و مخازن تعبیه شده در مسیر این 
طرح در حال پر شــدن است. بدین ترتیب طرح 
عظیم آبرســانی به همدان به بهره برداری رسید 
و مســئله آب شرب این شهر پس از 17 سال به 

صورت پایدار حل شد.
موجود، اَبَرپروژه آبرسانی  اطالعات  اساس  بر 
به همدان یکی از طرح های نیمه تمامی است که 
پس از 17 ســال به دولت مردمی به ارث رسید. 
عملیات اجرایی این طرح 140 کیلومتری از سال 
1386 آغاز شد اما در سال های گذشته به کندی 
پیش می رفت و در هشــت ســال گذشته نیز به 
نوعی متوقف شــده بود. با توجه به اهمیت ســد 
تالور در تامین آب شرب شهر همدان، پس از روی 
کار آمدن دولت ســیزدهم این پروژه در فهرست 

پروژه های ویژه فوق اضطراری قرار گرفت. 
اَبرپروژه آبرسانی به همدان با همت شبانه روزی 
دولت ســیزدهم، وزارت نیرو و بســیج امکانات 
نیروهــای عملیاتی صنعــت آب و بدون برجام و 
FATF به بهره برداری رســید و مسئله آب شرب 
این شــهر پس از دو دهــه، به صورت پایدار رفع 
شد. به ثمر رسیدن این کار بزرگ، ثابت کرد؛ آب 
خوردن مثل مسکن و بسیاری از مشکالت مردم 
هیچ ربطی به برجام و FATF نداشت و ندارد و فقط 
همت مسئوالن را می طلبید که دولت سیزدهم به 

کار بسته است.
جزئیات فاز نخست آبرسانی به همدان

بر اساس آخرین جزئیات رسمی منتشر شده 
از پروژه های آبرسانی به همدان، اخیرا طرح رینگ 
آبرسانی شهر همدان به طول 16 و نیم کیلومتر 
به این پروژه اضافه شده است که بر اساس آن با 
استفاده از یک خط انتقال آب را به سد آبشینه و 

تصفیه خانه شــهید بهشــتی متصــل می کند.
این طرح دارای ســه ایستگاه پمپاژ به ارتفاع 
576 متر اســت که ایســتگاه شــماره یک و 2 
هر کدام 220 متر و ایســتگاه شماره سه، 136 
متر طول پمپاژ دارد. عــالوه  بر این، پنج مخزن 
تعادلی به ظرفیت 145 هزار متر مکعب در طرح 
جای گذاری شده است و ایستگاه مخزن نخست 
پنج هزار مترمکعب، مخزن شماره 2 و 3 هر کدام 
10 هزار مترمکعب، مخزن شماره 4 حدود 30 هزار 
مترمکعب و ایستگاه تصفیه خانه به 2 مخزن 30 
هزار  مترمکعبی، و یک مخزن 30 هزار متر مکعبی 

در سطح شهر همدان آب را انتقال می دهند.
الزم به ذکر اســت، وظیفه پمپاژ آب در سه 
ایســتگاه تعبیه شــده، طی فاز نخســت توسط 
هفت الکتروموتور انجام شده و 600 لیتر آب در 
ثانیه برای مردم همــدان تامین و روانه خطوط 
انتقال به قطر یک متر و 20 سانتی متر و یک متر 

و 60 سانتی متر می شود.
نکته قابل توجه در رینگ آبرسانی، به همدان 
فعالیت همزمان تامین تجهیزات و طراحی است 
که سبب می شــود خط لوله به قطر 70 سانتی 
متــر از جنس چدن داکتایل، کمتر از یک ماه به 
بهره برداری برســد. الزم به ذکر است، بر اساس 
جزئیات فنی، این پروژه در زمان نرمال شش ماه 
زمان نیاز دارد اما با بســیج نیروهای عملیاتی و 
افزایش تعداد جبهه های کاری به عدد 12 شاهد 

تکمیل یک ماهه این پروژه بوده ایم.
عمل به وعده دولت سیزدهم

گفتنی است، 29 مردادماه سال جاری بود که 
علی اکبــر محرابیان؛ وزیر نیرو در بازدید از پروژه 
آبرســانی به همدان از بسیج امکانات و اعتبارات 
برای تکمیل این پروژه خبر داد و تاکید کرد: فاز 
یک اَبَرپروژه آب رسانی شرب به همدان می تواند 
مســئله آب این شــهر را مرتفع کــرده و تالش 
می کنیم طی دو تا ســه هفته آتی این طرح را به 
بهره برداری برســانیم. بر این اساس 22 شهریور 
ماه سال 1401، این پروژه عظیم به بهره برداری 
رسید و این وعده دولت سیزدهم نیز محقق شد.
در همین رابطه، ســید ســجاد حســینی؛ 
کارشــناس مدیریت منابــع آب در گفت وگو با 

خبرگزاری فارس، اظهارداشــت: مردم همدان به 
واسطه اینکه تنها یک منبع یعنی سد اکباتان را 
برای تامین منابع آب شــرب داشتند در دو دهه 
اخیر و به ویژه در سال جاری با مشکل آب شرب 

مواجه می شدند. 
وی اظهار داشت: با توجه به موارد ذکر شده، 
با بهره برداری از پروژه آبرســانی به همدان شاهد 
حل این مشکل بزرگ هستیم و مردم همدان به 
صورت بلندمدت دیگر با مشکل آب شرب مواجه 

نمی شوند. 
همچنیــن ناصر علیــزاده هوشیار؛ مشــاور 
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران در 
گفت وگو با خبرگزاری تســنیم ضمن اشــاره به 
بهره برداری از اَبَرپروژه آبرسانی به همدان گفت: 
شهر همدان در سال های اخیر هیچ سامانه رینگ 
آبرســانی نداشــت اما با تالش جهادی نیروهای 
عملیاتــی صنعت آب کشــور و تاکید وزیر نیرو، 
ســامانه رینگ 16 و نیم کیلومتری همدان که از 
خط لوله 700 از نوع چدن داکتایل نیز برنامه ریزی 
شد و به اتمام رسید. اَبَرپروژه آبرسانی همدان 17 
سال روی زمین مانده بود و با تاکید دولت سیزدهم 
مبنی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام، به اتمام رسید 

و مشکل آب همدان در بلندمدت رفع شد.
همچنین علیرضا الماســوندی؛ معاون تلفیق 
و تنظیم گری شــرکت مدیریت منابع آب ایران 
در گفت وگو با ایســنا تصریح کــرد: همزمان با 
تکمیل پروژه آبرسانی به همدان، تکمیل سامانه 
آبرســانی این شــهر نیز در قالب یک رینگ 16 
و نیــم کیلومتری در دســتور کار قرار گرفت که 
رکوردهای بی نظیــری از فعالیت اجرایی در این 

بخش به ثبت رسید.
همچنین بــه گزارش خبرگزاری مهر، ظهور 
ادبیات تنش آبی در دولت قبل یک پرونده جدید 
بــه اصطالح علمــی را در ادبیات مدیریت منابع 
آب کشور باز کرد. بر این اساس نظریه پردازهای 
رسانه ای دولت روحانی با طرح مسئله تنش آبی 
موضوع محدودیت منابع آب با محوریت آب شرب 
را به مسائل آب و هوایی و اقلیمی گره زدند و حل 
این مسئله را منوط به آمارهای خارج از دسترس 
نظیر میزان بارش کردند و از ســوی دیگر مسئله 

سازگاری با شرایط تنش آبی و کمبود منابع آبی 
را طرح کردند.

این تغییر ادبیات در حوزه منابع آب در حالی 
به پیــش می رفت که مطابــق منابع بین المللی 
موجود در حوزه مدیریــت منابع آب، تنش آبی 
به جای اینکه یک مســئله مرتبط با پدیده های 
اقلیمی باشد، یک مســئله مدیریت است که در 
قالب استقرار سیاست های توسعه عرضه و مدیریت 

تقاضا قابل حل است.
بــه معنــای ســاده تر، ناترازی میان منابع 
و مصارف آب در هر منطقه مطابق هر مشــترک 
تعریف اساســی تنش آبی اســت و این مسئله 
به وســیله صرفه جویــی در مصرف و توســعه 
زیرســاخت به منظور بهبود شــرایط منابع حل 

شدنی است.
دولت سیزدهم به دنبال رفع تنش آبی

با توجه به ارائه معنای واقعی پدیده تنش آبی، 
دولت ســیزدهم برخالف دولت قبل به جای گره 
زدن حل موضوع به میزان بارش عالوه  بر اعمال 
سیاســت های مدیریت مصرف به سوی استقرار 
زیرساخت های متنوع برای رسیدن به پایان تنش 

آبی اقدام کرد.
در همین راســتا یکی از شهرهایی که به طور 
گسترده در دو دهه گذشته با تنش آبی مواجه بوده، 
همدان بود. نکته قابل توجه اینکه در طی 20 سال 
گذشته اَبرپروژه آبرسانی به همدان در دستور کار 
قرار داشت اما به واسطه ترک فعل صورت گرفته در 
دولت های قبل این پروژه 17 سال به صورت ناتمام 

با پیشرفت کمتر از 30 درصد رها شده بود.
بر این اساس، با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
و تــالش برای حل مســئله تنش آبی، مســئله 
همدان با تســریع در دو پروژه بــزرگ در قالب 
اَبَر طرح آبرســانی در دســتور کار قرار گرفت. بر 
این اســاس با گذشت یک سال از فعالیت دولت 
ســیزدهم، هم اکنون این پروژه بزرگ به صورت 
کامل در فاز اول به بهره برداری رسید و 600 لیتر 
آب شــرب بهداشتی با کیفیت در هر ثانیه روانه 
همدان می شود. با تکمیل اَبَرپروژه آبرسانی همدان 
مسئله آب شرب این شهر به صورت پایدار پس از 

دو دهه حل خواهد شد.

تالش شبانه روزی دولت به نتیجه رسید

مشکل آب همدان حل شد

کاهش  که  گفتند  کارشناســان  اگرچه 
صادرات ایران به عراق نگران کننده نیست 
اما ضرورت تجدید نظر در ســبد صادراتی، 
به کارگیری افراد پویا و پرتالش و شفاف سازی 

آمارها ضرورت دارد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، براســاس آمار 
اعالمی از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
تجــارت خارجــی غیرنفتی ایران با 15 کشــور 
همســایه نسبت به مدت مشــابه سال گذشته با 
رشــد 24 درصدی همراه بود اما با وجود رشــد 
تجارت با کشــورهای همســایه، صادرات ایران 
به عراق در پنج ماهه نخســت امســال با هشت 
میلیــون و 655 هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد 
و 961 میلیون دالر نســبت به مدت مشابه سال 

گذشــته کاهش شــش درصدی داشــته است. 
در این بــاره احمدرضا عالیــی؛ معاون ارتقای 
کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت 
با بیان اینکــه کاهش صادرات به عراق معنادار و 
نگران کننده نیست، افزود: عراق به دنبال حمایت 
از تولید ملی اســت و دیگر مشــتری بخشی از 
کاالهایی کــه پیش از این به این کشــور صادر 

می کردیم نیست.
عضــو  حســینی؛  ســیدحمید  همچنیــن 
هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق در رابطه 
با دالیل کاهش صادرات به عراق گفت: علت کاهش 
صادرات به ناآرامی های عراق، تشکیل نشدن دولت 
این کشور، حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت 

کاالهای صادراتی مربوط است.

جهانبخش سنجابی شــیرازی؛ دبیرکل اتاق 
مشترک ایران و عراق درباره دالیل کاهش صادرات 
به عراق تصریــح کرد: به علــت محدودیت ها و 
ممنوعیت های فصلی، همیشــه عملکرد تجاری 
ما با عراق در شــش ماهه ابتدای سال نسبت به 
نیمه دوم ســال متفاوت اســت و معموال بخشی 
از عقب ماندگی نیمه نخســت سال در شش ماهه 
دوم جبران می شود. بنابراین ممکن است تا پایان 
سال وضعیت صادرات به عراق را تا حدودی بهبود 

ببخشیم. 
آمارهای متفاوت

آمارهای تجارت ایران و عراق هم متفاوت است. 
به گزارش چند روز پیش ایســنا، مهدی صفری؛ 
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امورخارجه، 

میــزان صادرات ایران به عراق را 14 میلیارد دالر 
اعالم کــرد اما به گــزارش خبرگزاری ها، یحیی 
آل اســحاق؛ رئیس  اتاق مشترک ایران و عراق با 
بیان اینکه تحقق تجارت 20 میلیارد دالری بین 
ایران و عراق امکان پذیر اســت، گفت: پیش بینی 
می شود تجارت ایران و عراق تا پایان سال جاری 
به 10 میلیارد دالر برســد و 14 میلیارد دالر هم 

دور از دسترس نیست. 
الزم به یادآوری است که کاهش تجارت ایران و 
عراق از میانه های دولت قبل آغاز شد. برای بهبود 
تجارت دو کشــور، کنار گذاشتن رویه ها و افراد با 
عملکرد ضعیف که در دولت گذشته متداول بود و 
به کارگیری روش ها و افراد پویا و پرتالش، می تواند، 

تجارت دو کشور را به حالت عادی برگرداند.

کارشناسان تصریح کردند

ضرورت پویا سازی عملکرد تجاری ایران و عراق

دولت ســیزدهم برای افزایش تولید و 
عرضه مسکن در اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن موفق شــد در یک سال نخست، 
اراضی یــک میلیون و ۶۰۰ هــزار واحد 
مســکونی را در داخل محدوده شــهرها 

تامین کند.
به گزارش وزارت راه و شهر سازی، آمارها حاکی 
است که دولت سیزدهم برای افزایش تولید و عرضه 
مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن موفق شد 
در یک سال نخست، اراضی یک میلیون و 600 واحد 

مسکونی را در داخل محدوده شهرها تامین کند.
همچنین شناســایی اراضی به استعداد یک 
میلیــون و 400 هزار واحد مســکونی در حریم 
شــهرها نیز در حال بررسی است که این تعداد 
اراضی نیز در حال مطالعه برای الحاق به محدوده 
شــهرها برای اجرای طرح نهضت ملی مســکن 

قرار دارد.
بر اســاس اعالم معاونت مسکن و ساختمان، 
عملیات اجرایی بیش از یک میلیون و 600 هزار 

واحد مسکونی در قالب برنامه های تامین مسکن 
برای متقاضیان ثبت نام شــده مناطق شــهری، 
نو سازی بافت فرســوده شهری، نو سازی مسکن 
روستایی و پرداخت تسهیالت ساخت مسکن به 

خود مالکان آغاز شده است. همچنین با تصویب 
قانون جهش تولید مسکن و ابالغ آن توسط رئیس 
 دولت، وزارت راه و شهر سازی با راه اندازی سامانه 
ثمن )سامانه طرح نهضت ملی مسکن( ثبت نام از 

متقاضیان را آغاز کرد که بر همین اساس، بیش از 
پنج میلیون و 700 هزار متقاضی در طرح نهضت 
ملی مسکن در سراسر کشور موفق به ثبت نام در 
سامانه شدند. از این تعداد متقاضی ثبت نام شده، 
متقاضیان واجد شرایط اولیه یک میلیون و 400 

هزار نفر هستند.
اراضی تامین  شــده با کاربری مســکونی در 
اجرای طــرح نهضت ملی مســکن معادل یک 
میلیــون و 600 هــزار واحد اســت. همچنین 
تعداد پروژه های شــروع شده در مناطق شهری 
و روســتایی معادل 813 هزار واحد است که به 
تفکیک تعداد پروژه های شــروع شده در مناطق 
شهری 630 هزار واحد در مناطق روستایی 183 

هزار واحد است.
در عین حال، تعداد پروژه های کلنگ زنی شده 
در مناطق شــهری نیز معادل 429 هزار واحد و 
تعداد پروژه های بافت فرسوده شهری نیز معادل 
53 هزار واحد و تعداد پروژه ها برای ارائه تسهیالت 
خودمالکی نیز 350 هزار واحد گزارش شده است.

رئیس سازمان راهداری خبر داد

بسیج حمل ونقل عمومی برای انتقال زائران اربعین حسینی
و حمل ونقل  راهداری  رئیس ســازمان 
جاده ای از بسیج حمل ونقل عمومی جاده ای 

برای انتقال زائران اربعین حسینی خبر داد.
بــه غیر از حدود 100 هــزار نفر که به صورت 
هوایی عازم سفر اربعین شدند، دیگر زائران اربعین 
با وسائل نقلیه عمومی یا شخصی خود را به مرزها 
رسانده اند یا در حال بازگشت هستند. در این زمینه 
داریوش امانی؛ رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اظهار کرد: تعداد ناوگان حمل ونقل عمومی 
مسافری اختصاص یافته برای اعزام زائران اربعین 
از مبدأ مرز مهران به مقصد اســتان های مختلف 
کشور افزایش چشمگیری یافته است و از ابتدای 
بامداد سه شــنبه تا ساعت 14 و 30 دقیقه، تعداد 
602 دستگاه اتوبوس از مرز مهران به اقصی نقاط 
کشــور اعزام شــده و مجموعاً 20 هزار نفر زائر را 

جابه جا کرده اند.
داریوش امانی افزود: این در حالی است که روز 
دوشنبه طی 24 ساعت برای 800 دستگاه اتوبوس 
از مرز مهران صورت وضعیت صادر شده و این تعداد 

اتوبوس 25 هزار زائر را جابه جا کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه پس از مرز مهران، بیشترین 

زائر جابه جا شــده طی دو روز اخیر مربوط به مرز 
شلمچه بود، یادآور شد: روز گذشته 5564 مسافر 
از مرز شلمچه توسط ناوگان اتوبوسی جابه جا شدند 

و از ســاعت صفر بامداد دیروز تا ساعت 14 و 30 
دقیقه، هفت هزار نفر زائر توســط 200 دســتگاه 
اتوبوس جابه جا شدند که نسبت به مدت مشابه به 
روز سه شنبه رشد قابل مالحظه ای داشت و حاکی 
از موج برگشــت زائران به کشور است. همچنین 
اتوبوس ها همچنان آماده بازگرداندن زوار اربعین 

از مرزها است.
بلیت پرواز تهران- نجف ارزان شد

همزمــان با کاهش تقاضا برای ســفر اربعین، 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از عرضه بلیت 
رفت پرواز تهران- نجف با قیمت دو میلیون تومانی 

خبر داد.
بر اســاس اعالم هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران از 26 شهریور تا 31 شهریور پروازهای رفت 
تهــران به نجف از طریق ســایت اینترنتی هما با 
قیمــت دو میلیون تومان فروخته می شــود. این 
شرکت همچنین از ایجاد ظرفیت محدود در برخی 
روزهای در مسیرهای رفت و برگشت تهران- نجف 

خبر داده است.


