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صنعت

همخوان نبودن آییننامه مبارزه با قاچاق کاال با شرایط کنونی بازار

سرچشمه قطعات تقلبی و قاچاق را پیدا کنیم

عکس:

ب��ازار لوازم یدکی خودرو مانند ب��ازار خودرو ،ملتهب
و آش��فته است .بهگزارش
همانگونه که متوازن
نبودن عرضه و تقاضای خودرو ،نوس��انات قیمتی را در
ب��ازار آن رقم زده ،کمبود در ب��ازار لوازم یدکی قطعات
خودرو هم زمینهس��از افزایش قیمتها ش��ده اس��ت.
وضعیت بازار قطعات یدکی بغرنجتر اس��ت ،زیرا قطعات
قاچاق و زیرپلهای بیکیفی��ت بخش زیادی از تقاضای
این بازار را پوشش داده است.
جلسه بررسی ماده  ۱۳مبارزه با قاچاق کاال و بررسی
شناس��هها و برچسب کاالی وارداتی برای قطعات لوازم
یدکی در محل اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی
خودرو و ماش��ینآالت تهران برگزار و به مشکالت این
بازار پرداخته شد.

 جلسه بدون حضور فعاالن بازار

بررسی آمار قطعات موجود در بازار لوازم یدکی حاکی
از آن اس��ت که فقط  ۱۵درصد ای��ن محصوالت تولید
داخ��ل ب��وده و باقیمانده آنها وارداتی اس��ت .همچنین
طب��ق گفته فع��االن ای��ن ب��ازار ،بی��ش از  ۵۰درصد
قطعات موجود در بازار لوازم یدکی مش��خص نیس��ت
از چ��ه مجرایی وارد بازار ش��دهاند .بهگ��زارش قطعات
خودرو ،علیاکبر بخشی ،نایبرئیس اول اتحادیه صنف
فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و ماش��ینآالت تهران
در این جلس��ه گفت :براساس شرایط حاکم بر اقتصاد و
بازار کشور ،به این نتیجه رسیدیم که آییننامه مبارزه با
قاچاق کاال با شرایط کنونی بازار همخوانی ندارد و باید
تجدیدنظرهای الزم درباره آن انجام شود .در این میان،
هیاتمدیره اتحادیه در تالش��ند آرام��ش بازار را حفظ
کنند و درخواست دارند نسبت به اجرای این آییننامه
تجدیدنظر شود.
وی ادام��ه داد :پ��س از بحران ارزی س��ال  ۱۳۹۷در
کشور ،کمیس��یون اقتصاد در اتحادیه تشکیل شد .این
کمیس��یون وظیفه دارد امور بازرگانی و موارد مرتبط با
آن را در صنف لوازم یدکی پیگیری کند .حدود  ۱۰هزار
واحد صنفی در تهران مش��غول به فعالیت هس��تند که
تعداد آنها در کشور به  ۱۰۰هزار واحد میرسد .اتحادیه
باید این جامعه  ۱۰۰هزار نفری را هدایت کند و بهطبع
کوچکترین غفلت ،برای صنف لوازم یدکی مش��کالتی
را ایجاد خواهد کرد.
بخش��ی بیان کرد :بارها ش��اهد برگزاری جلسات در
س��ازمانها بدون حضور اصن��اف بودهای��م و اینکه در
نهایت مصوبات و بخش��نامههای پس از این جلس��ات
به اصناف ابالغ میش��ود و چالشه��ای متفاوتی را در
صنوف گوناگون بهوجود میآورد .هر خودرو از حدود ۵
هزار قطعه تش��کیل شده و با توجه به تنوع خودروها و
قطعات ،این بازار بسیار گسترده است .در این میان ،اگر
اظهارنظری درباره اجرای آییننامه مبارزه با قاچاق کاال
از س��وی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی مطرح
میشود ،از شناخت آنها از بازار نشأت میگیرد.

 م�اده  ۱۳قان�ون مب�ارزه ب�ا قاچ�اق کاال
عملیاتی میشود

عبداله هندیانی ،معاون پیش��گیری س��تاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز در ادامه با بیان اینکه در کلیات مبارزه
با قاچاق کاال و ارز نیازمند برنامه و س��امانهای برای این
امر هستیم ،بیان کرد :اهمیت موضوع قاچاق بهگونهای
است که اگر حتییک روزهم زودتر اقدام کنیم و مانع
ورود کاالی قاچاق ش��ویم به کسبوکار اصناف کمک و
سرمایههای ملی را حفظ کردهایم.
معاون پیشگیری س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با

براس��اس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور ،آییننامه مبارزه با قاچاق
کاال با وضعیت کنونی بازار همخوانی ندارد و باید تجدیدنظرهایی در
آن اعمال شود
بیان اینکه امروز بخش زیادی از قطعات یدکی ،بهشکل
قاچ��اق وارد کش��ور میش��ود ،اظهارکرد :آی��ا اعضای
هیاتمدیره اتحادیه میتوانند از چنین امری جلوگیری
کنن��د؟ اگر هی��چ اقدامی در این زمینه انجام نش��ده و
فرآیندی مش��خص با ایجاد سامانه جامع در این زمینه
دنبال نش��ود ،آیا میت��وان جل��وی ورود کاالی قاچاق
را گرف��ت؟ وی اضافه ک��رد :ارزش قاچاق قطعات به ۲
میلیارد دالر در سال میرسد که رقم بسیار باالیی است.
هندیانی با اش��اره به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
گف��ت :این قانون س��ال  ۱۳۹۲تصویب و آییننامههای
مربوط به آن در س��ال  ۱۳۹۵اصالح و ابالغ شده است.
س��امانه جام��ع تجارت بهعن��وان یگان��ه درگاه تجارت
داخلی و خارجی برای ثبت شناس��هها فعال شده است.
ستاد برای فرآیند مبارزه با قاچاق کاال نقشه راهی دارد
و اعض��ای اتحادیه میتوانند ب��ه میدان بیایند و نظرات
خود را برای بهبود فرآیند بیان کنند.
وی اف��زود :در طرح رجیس��تری تلف��ن همراه چون
توانستهایم فرآیند کد شناسه و رهگیری را فعال کنیم،
قاچاق این کاال بهحداقل رس��یده اس��ت .امروز قاچاق
دخانیات را در حد یک بسته سیگار کنترل کردهایم .در
صن��ف لوازم یدکی خودرو ،کاالی تقلبی بیش از کاالی
قاچاق مش��کل ایجاد کرده اس��ت .کاالی قاچاق ممکن
اس��ت بهلحاظ کیفیت وضعیت مطلوبی داشته باشد اما
کاالی تقلبی حتما از کیفیت خوبی برخوردار نیست.
مع��اون پیش��گیری س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و
ارز گف��ت :مقابله با برندهای غیرمجاز پوش��اک س��بب
ش��د محصوالت داخل��ی ۳۰درصد رش��د کنند .قاچاق
مش��کالتی در حوزه اشتغال ،س��رمایهگذاری و تجارت
قانونی ایجاد کرده که باید پیگیری شود.

 طرحهای چارهساز کاربردی هستند

امیرحس��ین صیرف��ی ،عض��و کمیس��یون اقتصادی
اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآالت
ی نیس��تند،
در ادام��ه با تاکید بر اینکه اصنافقاچاقچ 
بلکه در انته��ای زنجیره توزیع قرار دارند ،گفت :قاچاق
در نق��اط دیگری از این زنجی��ره رخ میدهد اما ما باید
پاس��خگو باشیم .بر این باوریم که محل پیگیری کاالی
قاچاق در زنجیره توزیع نیست .قاچاقچی درآمد خود را
از کاالی قاچاق به جیب زده اما باید جریمه آن از سوی

صنف لوازم یدکی خودرو پرداخت شود.
وی بیان کرد :ما مخالفتی با طرح شناس��ا نداریم اما
اگر ساختاری که میخواهیم طرح را در آن اجرا کنیم،
بهدرس��تی نشناس��یم ،این آییننامه به مشکل خواهد
خورد.
او افزود :سالهاست واحدهای صنفی از عدمشفافیت
ضرر کردهاند اما اعتماد به چگونگی ایجاد این شفافیت
از مباحث اصلی ما بهش��مار میرود .رهبر معظم انقالب
فرمان تاس��یس س��تاد مقابله با قاچاق کاال را با ش��عار
مب��ارزه با قاچاق و اقتصاد پنه��ان مطرح کردند .بعضی
طرحها به اس��م مبارزه با قاچاق است اما اقتصاد پنهان
را تقویت میکند.
عضو کمیس��یون اقتصادی اتحادیه فروشندگان لوازم
یدکی خودرو و ماش��ینآالت تهران ادامه داد :س��اختار
ب��ازار در تمام جهان پیچیده اس��ت ،بهط��ور قطع ،هر
نس��خهای برای همه نقاط قابل اجرا نیس��ت ،بلکه باید
طرحهای خود را ایرانیزه و صنفیس��ازی کنیم .طرحها
در هر صنف باید مطابق با س��اختار بازار آن پیادهسازی
شوند.
وی بیان کرد ۲۲:میلیون خودرو در س��طح کشور در
حال حرکت اس��ت؛ از این تعداد ۱۸ ،میلیون س��واری
اس��ت که  ۷۵درصد از آنها پژو و پراید هستند .ناوگان
حملونقل ما بهش��دت فرس��وده اس��ت .متوسط عمر
کامیونها در ایران  ۲۴سال و در جهان  ۱۲سال است.
س��رحالترین خودروهای س��واری با ۱۱س��ال عمر در
ل ناوگان کشور ۱۲.۶سال عمر
کش��ور تردد میکنند .ک 
دارد و طبیعی است که این ناوگان فرسوده نیازمند قطعه
است .صیرفی اضافه کرد :اندازه بازار قطعات خودرو در
ای��ران بیش از  ۱۱میلیارد دالر بوده که  ۲میلیارد دالر
آن قاچاق اس��ت .اگر متوس��ط هزینه ه��ر قطعه را ۱۰
دالر در نظ��ر بگیریم ،یعنی در این بازار ،س��االنه بیش
از یک میلیارد قطعه در حال جابهجایی اس��ت .چگونه
میتوان همه این قطعات را شناس��ایی کرد؟ او تصریح
کرد :منظور این نیست که شناسهگذاری کاال قابل اجرا
نیس��ت .تمامی این قطعات برچسب میخوردند ،اما در
نظر دارید شناسهگذاری و کنترل این قطعات چه هزینه
و چ��ه زمان��ی را از افراد خواهد گرف��ت؟  ۱۰۰میلیارد
تومان در سال هزینه بازرس��ی و کنترل شناسهگذاری

کاالهاست.
این فعال بازار ادامه داد :س��اختار بازار رقابتی اس��ت
و متاس��فانه بازار کیفیتمحور نیس��ت .هم��ه بهدنبال
کاالی ارزان هس��تند .الگوی مصرف ایرانیان بهش��دت
قیمتمحور اس��ت .یک میلی��ارد کاال را کنترل کردن
در تئوری امکانپذیر اس��ت اما اج��رای آن هنر خاصی
را میطلبد .باید افراد را برای انجام شناس��هگذاری کاال
تشویق کرد .بهطور کلی ،این طرح برای صنوف از جنس
هزینه اس��ت و زمانی که دریابیم هزینه کاالیی افزایش
مییابد و مغازهدار کناری ،آن را بهراحتی میفروشد ،در
مقابل آن مقاومت خواهد شد.
عضو کمیس��یون اقتصادی اتحادیه فروشندگان لوازم
یدکی خودرو و ماش��ینآالت تهران گفت :اگر این طرح
نتواند بهدرس��تی اجرا ش��ود ،منجربه تقوی��ت اقتصاد
پنهان خواهد شد .همچنین ساختار رقابتی بازار را بهم
میریزد .پیشنهاد میشود به صاحبان برند مزیتهایی
ارائه دهیم.
صیرف��ی گف��ت ۴ :ده��ه اس��ت صنوف ب��ا مدیریت
حاکمیت حرکت کردهاند .نمیتوان به یکباره روال کار
را تغییر داد .صنوف بهدنبال کسب درآمد حالل هستند
و هیچ درآمدی بهتر از کاس��بی در فضای شفاف نیست
اما ب��ا ضابطه ،قاعده ،بگیروببند ،این طرح اجراش��دنی
نیس��ت .طرحه��ای گزارشس��از ب��ه کار م��ا نمیآید.
طرحهای چارهساز کاربردی هستند.

گروه صنعت
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علیاکبر بخشی

واحدهای صنعتی تهران
مازوت نمیسوزانند

 سرچشمه کاالی تقلبی و قاچاق

غالمحس��ین حم��زه ،نایبرئی��س دوم اتحادی��ه
فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآالت تهران در
ادامه این جلسه گفت :بارها در جلسات از نگاه باال به ما
میگوین��د که باید چه کاری انجام دهید .یک بار هم از
ما بپرس��ند چه کاری بهتر است ،انجام شود .همانطور
ک��ه میدانید ل��وازم یدک��ی صنفی حس��اس و بزرگ
است.
برخی درباره  ۱۲قلم کاال صحبت کردند اما بخشنامه
برای کل لوازم اس��ت ۲۰ .درصد کاالی قاچاق را مردم
میآوردند ۸۰ ،درصد دیگر را چه کسانی وارد میکنند؟
همه مش��کالت در ای��ن زمینه به ضرر ل��وازم یدکی و
اتحادیه تمام میشود.
وی افزود :ما  ۸س��الپیش  ۲طرح به وزرای پیشین
صنع��ت ،معدن و تج��ارت ارائه دادیم اما گوش ش��نوا
نداش��تند .ما با  ۲مبح��ث کاالی تقبلی و قاچاق مواجه
هس��تیم که در گام نخست باید سرچشمه ورود آنها به
بازار را پیدا کنیم .ما در مملکت از تولیدکننده حمایت
میکنیم ،نه از تولید.
وی اف��زود :درحالحاضر۱۳ ،ماه اس��ت که از س��وی
اتحادیه میخواهیم با رئیس استاندارد جلسهای برگزار
کنی��م .کاالی بیکیفیت از س��ازمان اس��تاندارد خارج
میشود ،تسترهای این سازمان چگونه عمل میکنند؟
آیا در برخی موارد سلیقهای عمل میشود؟
نایبرئی��س دوم اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم یدکی
خودرو و ماش��ینآالت تهران گف��ت :صنف لوازم یدکی
مظلوم اس��ت .مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت
میگویند کاال را با شناس��ه وارد کش��ور کنید .اگر کاال
قرار باش��د از مبدا اصلی خود وارد کش��ور شود ،چنین
شناس��های ام��کان ن��دارد .درحالحاضر ب��ا دور زدن
تحریمها کاال وارد میشود ،زیرا شرکت سازنده به ایران
کاال نمیدهد .چگونه قرار است به این کاال شناسه تعلق
بگیرد؟ این شناس��ه در گمرک زده میش��ود؟ اتحادیه
برای جلوگیری کاالی قاچاق از منبع خود برنامه داریم.

عبداله هندیانی

امیرحسین صیرفی

غالمحسین حمزه

تولید خودرو برقی سایپا ،یک گام به جلو
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت :حمایت از صنعت خودرو
عزت ملی ،استقالل و خودباوری را بهدنبال دارد و بانک صادرات
ایران برای ایفای نقش حمایتی خود از این صنعت آماده اس��ت.
بهگزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،حجتاله صیدی در
جری��ان بازدید از مرکز تحقیق��ات و نوآوری و همچنین خطوط
تولید محصوالت جدید خودروس��ازی سایپا که با حضور مدیران
ارش��د بانک و نیز مدیرعامل و مدیران بخشهای گوناگون سایپا
انجام شد ،اظهارکرد :هزینههای تولید محصوالت جدید سایپا از
سوی بانک صادرات ایران تامین مالی خواهد شد و برای رسیدن
به اهداف بلند این شرکت در کنار آن خواهیم بود .وی ادامه داد:
این بانک از طریق طرح طراوت در زنجیره تامین برای ارائه انواع
خدمات بانکی با س��ایپا همکاری دارد و در همکاریهای جدید
س��قف عملیات بانکی با سایپا افزایش خواهد داشت .وی یادآور
ش��د :در نگاه ملی نیز صنعت خ��ودرو بهعنوان یکی از  ۴صنعت
نخس��ت جهان در کنار نف��ت و گاز ،بانکداری و فناوریاطالعات
مورد توجه اس��ت به همین دلیل کش��ورهایی که دارای صنعت
ت جدی
خودروسازی هستند با کشورهای فاقد این صنعت تفاو 

دارند .مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه حمایت از
صنعت خودرو عزت ملی ،اس��تقالل و خودباوری را بهدنبال دارد
و دقیقا به همین دلیل مورد تحریم قرار گرفتهایم ،خاطرنش��ان
کرد :رقابت در این صنعت جدی اس��ت و دش��منان و بدخواهان
کش��ور در تالش��ند مانع تولید خودرو در کشور شوند .وی افزود:
وظیفه داریم برای دستیابی این شرکت به اهداف  ١٤٠٤و تولید
انبوه محصوالت جدید ،همکاری نزدیک با آن داش��ته باش��یم و
نق��ش خ��ود را ایفا کنیم .صیدی با بی��ان اینکه پیشبینی کرده
بودیم که شرکت فرانسوی رنو در ایران قطعه تولید نخواهد کرد
و فقط بهدنبال فروش محصوالت خود در بازار ایران است ،گفت:
تولید محصوالت جدید س��ایپا دیگر ربط��ی به رنو ندارد و بانک
ص��ادرات ای��ران بهطور عملیاتیتر برای حمایت از س��ایپا آماده
اس��ت .وی اظهارکرد :پاشنه آشیل صنعت خودرو ،پلتفرم جدید
است و بانک صادرات ایران از تولید محصوالت جدید نیز تا تحقق
اهداف س��ال  ١٤٠٤بهطور کامل حمایت خواهد کرد .صیدی با
اشاره به اینکه دو محصول جدید شاهین و آریا امیدواری زیادی
ب��رای جل��ب نظر مصرفکننده و مردم ایج��اد کرده ،اظهار کرد:

امیدواری��م مصرفکننده ایرانی ای��ن دو خودرو را به محصوالت
کرهای ترجیح دهند .وی همچنین برای سرمایهگذاری در تولید
انبوه خودرو برقی در شرکت سایپا اعالم آمادگی کرد .مدیرعامل
بانک صادرات ایران در این دیدار خواستار ایجاد پلتفرم مشترک
فناوریاطالعات بانک صادرات ایران با سایپا شد و گفت :با ایجاد
ای��ن پلتف��رم ،زنجیره تولید ،ارائه ان��واع خدمات پس از فروش و
تحویل خودرو به پلتفرم فناوریاطالعات بانک متصل میش��ود
و گ��ردش مال��ی بهتر مدیریت خواهد ش��د .در این دیدار ،جواد
س��لیمانی ،مدیرعامل س��ایپا نیز با قدردانی ویژه از حمایتهای
بانک صادرات ایران و سابقه همکاری مؤثر این بانک در حمایت
از صنعت خودرو ،اظهارکرد :همکاریهای گذشته بانک صادرات
ایران با س��ایپا جای قدردانی و تش��کر دارد ،بهطوریکه میتوان
گفت بانک در ش��رایط بحرانی به داد س��ایپا رسید و به ما کمک
کرد .وی افزود :عملکرد مطلوب و رش��د عالی بانک صادرات در
سالهای اخیر جای قدردانی دارد و بهطور مرتب خبرهای خوب
و خوش��حالکنندهای از بان��ک صادرات ای��ران در زمینه بهبود
صورتهای مالی و حمایت از تولید و صنعت منتش��ر میش��ود.

بررس��ی آماره��ای وزارت صنعت ،معدن و
تجارت حاک��ی از پرداخت  ۵۷ه��زار و ۶۶۷
میلیارد ریال تس��هیالت به واحدهای صنعتی
و معدنی از مح��ل تبصره  ۱۸قانون بودجه از
ابتدای امس��ال تا پایان آذر است که  ۴۳هزار
و  ۲۵۱میلیارد ریال از این منابع برای تامین
س��رمایه در گ��ردش این واحده��ا اختصاص
یاف��ت .به گ��زارش ایرنا ،مناب��ع تخصیصی
تس��هیالت تولید و اش��تغال (تبصره  )۱۸در
 ۳بخ��ش تامین س��رمایه در گ��ردش مورد
نی��از فعاالن اقتصادی و کمک به نوس��ازی و
جایگزینی ماش��ینآالت و طرحهای که بیش
از  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند ،پرداخت
میش��ود .این تس��هیالت از ابتدای ش��روع
طرح (آغاز س��ال  )۹۸ب��ه واحدهای صنعتی
و معدن��ی پرداخ��ت میش��ود و  ۲۵درص��د
تسهیالت یادشده در مجموع  ۲۱ماه گذشته
صرف تامین سرمایه ثابت و  ۷۵درصد آن به
تامین س��رمایه در گردش واحدها اختصاص
یافت .برپایه آماره��ای وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،برای دریافت تس��هیالت تبصره ۱۸
از ابتدای امس��ال تا پایان آذر ،تعداد  ۲هزار و
 ۵۴۳مورد ثبتنام انجام وهزار و  ۲۱۵نفر به
بانکها معرفی شدند ،در نهایت ،تا پایان آذر
تعداد  ۹۹۸مورد تسهیالت به ارزش  ۵۷هزار
و  ۶۶۷میلیارد ریال پرداخت شد.
استان تهران با  ۶هزار و  ۶۹۵میلیارد ریال،
ی��زد با  ۴هزار و  ۷۹۷میلیارد ریال و اصفهان
ب��ا  ۴هزار و  ۵۵۴میلیارد ری��ال ،بهترتیب ۳
اس��تان ش��اخص در اعطای این تس��هیالت
بهش��مار میروند و پ��س از آن اس��تانهای
خراس��ان رضوی ،آذربایجانش��رقی و قم در
رتبههای بعدی قرار دارند.

همکاری با این بانک برای ما افتخار بزرگی است و مایلیم همکاری
بیشتری با آن داشتهباشیم .مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا
با ارائه گزارش��ی از روند تولید محصوالت جدید و تغییرات ایجاد
ش��ده در این ش��رکت ،از ایدههای ارائهش��ده ازسوی مدیرعامل
بانک صادرات ایران استقبال کرد .وی افزود :با برنامهریزیهای
انجامش��ده ت�لاش کردیم کیفی��ت محصوالت س��ایپا افزایش
قابلتوجهی داش��ته باش��د که در این جهت ،سیس��تم کیفی دو
خودرو ش��اهین و آریا تغییر کرده و این خودروها با خودروهای
کالس متوسط جهان قابل رقابت شدهاند .سلیمانی به مشارکت
برای تولید خودرو برقی در این شرکت با همکاری دانشگاه تهران
و شرکت مپنا اشاره کرد و گفت :تولید این خودرو سرمایهگذاری
س��نگین و در عین حال منابع درآمدی بس��یار به همراه خواهد
داش��ت .وی از ایجاد بس��تر فناوری اطالعات مشترک بین بانک
صادرات ایران و س��ایپا نیز اس��تقبال کرد و افزود :دنیای آینده
دنیای سیس��تمهای اطالعاتی اس��ت و تالش کنیم با استفاده از
فناوریهای اطالعاتی در خودروهای جدید ،از ظرفیتهای نوین
استفاده کنیم.

مدی��رکل اداره حفاظ��ت محیطزیس��ت
اس��تان تهران اس��تقرار نامطلوب صنایع ،تردد
خودروهای فرس��وده ،دیزلی و موتورسیکلتها
را از مهمتری��ن دالی��ل آلودگی هوای پایتخت
عنوان کرد .بهگزارش ایس��نا ،سعید محمودی
در حاش��یه گشت و پایش شبانه محیطزیست
استان تهران از صنایع و واحدهای دارای ظرفیت
آل��وده کردن هوا که همزمان با افزایش غلظت
آالیندههای هوا و پایداری جوی در تهران انجام
ش��د ،با اش��اره به اینکه در فصول سرد سال که
س��طح زمین سرد میشود و ش��رایط وارونگی
دما اتفاق میافتد ،گفت :در این ش��رایط شاهد
انباشت آالیندهها بهدلیل عدمحرکات عمودی
هوا هس��تیم و حدود  ۲۰روزی اس��ت شرایط
پایداری هوا حاکم ش��ده است و شاهد انباشت
آالیندهها در بیش��تر شهرهای صنعتی بهویژه
تهران هستیم و بر همین اساس برنامه گشت و
پایش شبانهروزی صنایع استان در دستور کار
محیطزیست استان قرار گرفت.
وی ادامه داد :در پایشهای انجام ش��ده در
س��طح شهر تهران مازوتسوزی در هیچیک از
واحده��ای صنعتی نداش��تهایم و کارگاههایی
مانند ش��ن و ماس��ه و بتن که مربوط به ذرات
گرد و غبار هس��تند نی��ز در این مدت تعطیل
بودهان��د .محمودی با اش��اره به بازدید و پایش
کارخان��ه س��یمان تهران در جن��وب پایتخت
گفت :در بازدید و بررس��ی انجام ش��ده از این
واح��د مخازن س��وخت مازوت پلم��ب بوده و
ی��ک خ��ط این واحد فعال بوده و س��وخت گاز
مص��رف میکرده و خروجی نرمال نیز داش��ته
اس��ت .مدیرکل حفاظت محیطزیست استان
ته��ران با بیان اینکه در پایشهای انجامش��ده
از نی��روگاه برق بعثت هم مخازن مازوت پلمب
بود ،اظهارکرد :در این واحد نیز س��وخت تمام
بخشه��ای فعال گاز و خروج��ی گازها نرمال
ب��ود .وی در ادام��ه صحبتهای خود با اش��اره
ب��ه اینکه صنایع زیادی در اطراف ش��هر تهران
مس��تقر هستند و به فرض رعایت همه مسائل
مرب��وط به خروجی نرمال در ای��ن واحدها باز
هم اثرات آلودگی این واحدها بهدلیل اس��تقرار
نامطلوب آنها در س��الهای گذشته وجود دارد،
تصریح کرد :در کنار آنها ،خودروهای فرس��وده
و دیزلی و موتورس��یکلتها نیز در س��طح شهر
تهران تردد دارند و همه سبب افزایش آلودگی
هوای تهران شدهاند.
مدی��رکل حفاظت محیطزیس��ت اس��تان
تهران در پایان با تاکید بر اینکه گشت و پایش
ش��بانهروزی صنایع بزرگ و کوچک در تهران
ادامه دارد و با واحدهای آالینده و متخلف برابر
قانون برخورد میشود ،از شهروندان خواست با
توجه به اینکه شرایط آلودگی هوا تا پایان هفته
ادامه خواهد داشت از تردد غیرضروری پرهیز و
از انجام فعالیتهای ورزشی و فیزیکی در فضای
باز جدا خودداری کنند.

اخبار

توسعه
موتورسیکلتهای
برقی در پایتخت

ش��هرداری ته��ران و معاونت علمی ریاس��تجمهوری درباره توس��عه
موتورسیکلتهای برقی در پایتخت تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
بهگزارش ایسنا ،سیدمناف هاشمی ،معاون شهردار تهران با بیان اینکه
تغیی��رات فناوری جدیدی در حوزه نوآوری در ش��هر تهران رخ میدهد،
اظهارکرد :در راستای توافقنامه  ۱۳۹۸که منجر به تولید واگن ملی شد،
تفاهمنامهای هم در حوزه موتورس��یکلتهای برقی منعقد ش��ده است و
امیدواریم تا پایان س��ال بتوانیم عالوهبر رونمای��ی از یک رام قطار ملی،

دومین اتفاق که به ثمر نشس��تن تالشها در حوزه موتورس��یکلت برقی
اس��ت را نیز شاهد باش��یم .وی بیان کرد :ش��هرداری تهران مساعدت و
پش��تیبانی الزم برای ایجاد زیرس��اختها ،صدور مجوز ،اعطای مش��وق،
کمک به کاهش موانع تجاریس��ازی ،تس��هیلگری از صندوق نوآوری و
شکوفایی تامین فضای شارژ موتورسیکلت برقی ،تشویق پیک و موسسات
ش��هرداری به اس��تفاده از موتورس��یکلت برقی ،ایج��اد محدودیت تردد
موتورسیکلتهای معمولی در محدودههای شهر و ...را در راستای کمک

به توسعه موتورسیکلت برقی در دستور کار قرار خواهد داد.
هاش��می اظهارکرد :ما در حوزه ترافیک و آالیندگی موتورسیکلتهای
فعلی تهران مش��کالت زیادی داریم و جلسات زیادی هم با پلیس راهور
برگ��زار کردی��م ،ام��ا امیدواریم امضا ای��ن تفاهمنامه ک��ه منجربه ورود
موتورس��یکلت برقی به تهران میشود ش��رایطی را فراهم کند تا با نظم
و انضباطبخشی به موتورسیلکتها ،آالیندگی هوای تهران را نیز کاهش
دهیم.

تامین
سرمایه در گردشصنایع

