
اقتصادی 6

گروه اقتصادی-  »گازرسانی روستایی« 
که کمک بزرگی به توسعه زیرساخت ها 
و ایجاد صنایع تکمیلی در روستاها کرده 
است، به عنوان دستاوردی ماندگار در 
دولت »تدبیر و امید« به شمار می رود تا 
آنجا که به گفته مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران، در این دولت تا کنون ۳۴ هزار 

روستا در کشور گازدار هستند.
درحالی که تداوم گازرسانی به شهرها و 
روستاهای هرمزگان در سال های اخیر با 
وجود اعمال تحریم ها و فشار اقتصادی 
فراوان شتاب بیشتری گرفته است، اما 
گازرسانی به ســه کرمان، هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان دیرتر شروع شد، 
زیرا به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران، این ســه استان گرمسیر بودند و 
موضوع گاز به عنوان مصرف گرمایشی 
مطرح نبوده و همچنین این سه استان از 
شبکه گاز دور بودند، اما اکنون و به ویژه 
در دولت تدبیر و امید گازرسانی در این 

استان ها شتاب خوبی گرفته است.
اســتان هرمزگان که خود یکی از منابع 
غنی سوخت های فســیلی است و به 
دلیــل بهره مندی از منابع گاز طبیعی از 
دیرباز به عنوان یکی از استان های فعال 
در بخــش صنایع پاالیشــگاهی نفت 
و گاز و صادرات آن به دیگر اســتان ها 
مطرح است، استانی که به نظر می رسد 
مــردم ســاکن در آن بایــد از حداقل 
زیرساخت های صنعتی و معدنی نظیر 
گاز به طور کامل غنی باشــند، سال ها 
توجیه می شد که وقتی برق هست و این 
استان نیاز به گازخانگی ندارد؛ از این رو 
گاز تولیدی به استان های دیگر از جمله 

کرمان و فارس منتقل می شد.
بهره مندی ۵۲ روستا و شهر هرمزگان 

از گاز طبیعی
هرمزگان از جمله اســتان هایی است 
که به عنوان ســی ویکمن استان در امر 
گازرسانی خانگی اقدام کرده و در کنار 
پیچ وخم ها و کم توجهی برخی ارگان ها 
به زیرساخت های شهری، شرکت گاز 
این استان به ویژه در دولت دوازدهم با 
مهندسی و برنامه ریزی مناسب توانست 
در راستای تداوم عملیات گازرسانی به 
شهرها و روستاهای این استان به ویژه 
در سال ۹۹ طرح های گازرسانی خود 
را از جملــه در حاجی آباد، بندرعباس، 
قشم، خمیر، بستک، پارسیان و رودان 
را سرعت ببخشید به نحوی که درحال 
حاضر تعداد روستاهای گازدار در استان 
هرمزگان به ۴۳ روستا و شهرهای گازدار 

شده به ۹ شهر افزایش یافته است.
شرکت گاز این اســتان اواخر دهه ۸۰ 
بر اســاس مصوبه هیات وزیران ثبت و 
اوایل دهه ۹۰ به طور رسمی فعالیت های 
اجرایی خود را در این اســتان آغاز کرد 

و در راســتای سه ماموریت مهم خود 
"ایجاد زیرساخت الزم برای جایگزینی 
گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک به جای 
سایر ســوخت ها، دوم تامین مستمر و 
ایمن گاز طبیعــی بخش های خانگی 
صنعتی و تجاری، و سوم ترویج فرهنگ 
اســتفاده بهینه از گاز طبیعی" با قوت 
به سوی توســعه و اهداف تعیین شده 

حرکت می کند.
تعهد گازرسانی شرکت گاز هرمزگان 
در ســال ۹۶، پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
مترمکعب بود که بــا توجه به افزایش 
تولیــد در بخــش فــوالد و در بخش 
پاالیشگاه نفت این میزان فروش گاز به ۶ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب افزایش 
یافت، همین مهم سبب شد که شرکت 
گاز هرمزگان در ردیف شــرکت های 

سودده شرکت ملی گاز قرار بگیرد.
و امــا درحالی که میزان گازرســانی 
شــرکت گاز هرمزگان در سال ۹۱ تنها 
هشــت میلیون و ۵۰۰ هزارمترمکعب 
در روز بود که این میزان گازرســانی با 
وجود ۱۹۰ کیلومتر شــبکه و خطوط 
تغذیه و انتقال در ســطح استان اجرایی 
می شــد، طول این خطــوط در دولت 
دوازدهم به بیش از ۶۳۰ کیلومتر افزایش 
یافت که سبب رشد میزان گازرسانی تا 
۲۵ میلیون مترمکعب در روز شد با این 
حساب تا پیش از سال ۹۰ شرکت گاز 
هرمزگان به عنوان یک شرکت ضررده 
محســوب می شــد اما در سال ۹۱ این 
وضع به صورت مســاوی بدون سود و 
ضرر درآمد و پس از ســال ۹۱ تبدیل به 

شرکت سودده شد.
"حاجی آباد" از جمله شهرستان هایی 
شــمالی هرمزگان اســت که عملیات 
گازرســانی بــه آن به عنــوان یکی از 
شهرســتان های سردسیر از سال ۸۶ به 
عنوان نخستین شهر سبز این استان آغاز 
شد و هم  اکنون افزون بر ۸ هزار مشترک 

از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.
درحــال حاضــر ۱۸ روســتا نیــز از 
روســتاهای بخش مرکزی حاجی آباد 
به طور کامل گازرســانی شــده اند و 
آذرماه ســال ۹۹ شرکت گاز این استان 
اعالم کرد: "وزیر نفت با گازرســانی به 
۱۰۰ روســتا در بخش های احمدی و 
فارغان شهرستان حاجی آباد موافقت 

کرده است".
پیش از این رییس برنامه ریزی شرکت 
گاز هرمزگان نیز عنوان کرده بود به دلیل 
هزینه های باالی طرح در سال جاری با 
حمایت و همراهی مسوووالن استان به 
ویژه استاندار و نماینده مردم استان این 
طرح برای اخذ تصویب وزارت نفت نیز 
مطرح شد و تالش های متعددی در این 

خصوص صورت پذیرفت.

ســعید داوری پــور افــزود: هزینــه 
سرمایه گذاری شــرکت ملی گاز ایران 
برای گازرســانی به فارغان و احمدی 
و روســتاهای تابعه و صنایع خوشه در 
شهرستان حاجی آباد نزدیک به ۱۸میلیون 
دالر برآورد می شــود که از محل منابع 
بند ق تبصره ۲ و بند د تبصره یک قانون 
بودجه که همگی از منابع داخلی وزارت 

نفت هستند، تامین خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این طرح ۲ شــهر 
فارغــان و احمــدی و نزدیک به ۱۰۰ 
روستا با جمعیتی افزون بر ۲۳ هزار نفر 
و مجموعه ای از صنایع منطقه از جمله 
حدود ۳۰ گلخانه، ناحیه صنعتی وغیره 
با برآورد مصرفی افزون بر ۵۰۰ هزار متر 
مکعب در روز را زیر پوشش گازشهری 

قرار می دهد.
یکی دیگر از شهرستان هایی که در حوزه 
گازرسانی در سال جاری کارنامه خوبی 
دارد، شهرســتان "پارسیان" در فاصله 
۵۰۰ کیلومتری غرب بندرعباس است 
که تاکنون ۱۶روستای آن از نعمت گاز 

بهره مند هستند.
فرماندار پارســیان فروردین ماه امسال 
اعــالم کرد: در ســال ۹۹ تعــداد قابل 
توجهی طرح های شــاخص و مهم از 
جمله گازرســانی به ۱۶ روستای این 
شهرســتان با پیگیری و تاکید استاندار 
هرمزگان تقدیم مردم این منطقه شــده 

است.
به گفته مجتبی رضاپور، هم چنین درسال 
گذشــته ۱۲ طرح در بخــش انرژی با 
هزینــه ای افزون بر ۹۶۰ میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید.
تزریق گاز و گازرســانی به ۷ روســتا 
در بخش مرکزی شهرســتان پارسیان 
با جمعیت یک هــزار و ۳۶ خانوار در 
دی ماه ســال ۹۹، توســعه گازرسانی 
در این شهرســتان را سرعت بخشید و 
مردادماه سال گذشته نیز عملیات تزریق 
گاز و گازرسانی به روستای ستلو در ۲ 
کیلومتری شهر دشتی پارسیان همسو با 
توسعه گازرسانی به روستاهای استان با 

موفقیت انجام شد.
رییس کمیته امداد پارسیان نیز بهمن سال 
گذشــته اعالم کرد: گازرسانی به ۶۲۰ 
واحد مسکونی خانواده های زیرپوشش 
کمیته امداد با اعتبار یک میلیارد و ۲۴۰ 
میلیون تومان در شهرستان پارسیان در 

حال اجرا است.
به گفتــه عبدالمجید نصیریان، درحال 
حاضر عملیات گازرسانی به ۱۰۰ واحد 
مسکونی شــهری و روستایی خانواده 
تحت حمایت این نهاد در این شهرستان 
به اتمام رســیده و مابقــی واحدهای 

مسکونی در حال اجرا است.
توســعه شــبکه های گاز رســانی و 

مشــارکت های تجاری و عملیاتی به 
عنوان بخشی از اهداف راهبردی سند 
چشم انداز ۱۴۰۴ شرکت ملی گاز ایران 
عالوه بر کمک به توسعه زیرساخت های 
خدماتی به ویژه در مناطق روســتایی، 
کمک بزرگی به توسعه زیرساخت های 
صنعتی، ایجاد صنایع تکمیلی و توسعه 
متوازن و عدالت توزیعی از جمله برای 
استان اقتصادی مانند هرمزگان خواهد 

بود.
از این رو همجواری شهرستان پارسیان 
با منطقه گازی پارس جنوبی و عسلویه 
که شــرایط مناسبی را برای حوزه نفت 
و پتروشیمی ایجاد کرده است در سال 
۱۴۰۰ شانس زیادی در راستای تحقق 
شعار ســال»تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها« در حوزه انرژی به ویژه برای 

مردم این منطقه دارد.
از طرفــی با ایجاد ایســتگاه های گاز و 
برخــورداری از گاز طبیعی در صنایع 
انرژی بر پارســیان کــه در محدوده ای 
افــزون بــر ۱۰هزار هکتــار در غرب 
شهرســتان پارسیان واقع شــده و در 
چشــم انداز این منطقه ویژه اقتصادی، 
تولید ۱۸ میلیون تن پتروشیمی، ۴ میلیون 
تــن فوالد، ۶۰۰ هزار تــن آلومینیوم و 
۳میلیون تن آلومینا پیش بینی شده است، 
مزیت های زیادی نیز نصیب حوزه تولید 

و صنعت این منطقه خواهد شد.
تزریــق گاز به بیش از ۱۰ محله شــهر 
"رودان"، اجرای عملیات گازرسانی به 
شهر بیکاه و سه روستای این شهرستان 
از دیگر دستاوردهای مهم دولت تدبیر و 
امید و شرکت گاز استان به شمار می رود.

مدیرعامل شــرکت گاز هرمزگان در 
خصوص گازرســانی به شهر رودان 
گفت: گازرسانی به شهر رودان تکمیل 
و عملیات گازرســانی به شهر بیکاه و 
روستاهای سکل، اسالم آباد و دهگلکن 

در حال انجام می باشد.
فواد حمزوی افــزود: تاکنون افزون بر 
ســه هزار و ۷۵ علمک گاز درب منازل 
مسکونی شهروندان شهر رودان نصب 
و تزریق گاز به مرحله سوم رودان نیز با 
موفقیت انجام شده و است تمامی مناطق 
بخش مرکزی این شهرستان نیز گازدار 

شده اند.
وی بــا بیان این که شــبکه توزیع گاز 
در شــهر رودان به اتمام رسیده، افزود: 
گازطبیعی به محالت گلســتان، کلبر، 
سنگ رستم، جمال آباد، باالشهر، دلگشا، 
معزآباد، سنگی، شهرک امام علی )ع(و 
شهرک امام حسن )ع( این شهر تزریق 

شده است.
مدیرعامــل شــرکت گاز هرمزگان 
خاطرنشان کرد: با ورود گاز شهری به 
هرمنطقه، زیرساخت الزم برای توسعه 

صنایع مستقر در آن محل از جمله توسعه 
گلخانه هــای پــرورش صیفی جات، 
صنایع تبدیلی و ایجاد جایگاه CNG را 

به دنبال دارد.
جزیره قشم در سال ۱۴۰۰ به شبکه 

گاز متصل می شود
در خصوص گازرسانی به جزیره قشم 
نیز مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی 
گاز ایران در سومین همایش تخصصی 
»معرفی فرصت های ســرمایه گذاری 
منطقه آزاد قشــم در حوزه نفت، گاز و 
پتروشیمی« در بهمن ماه سال ۹۹ گفت: 
با سرمایه گذاری ۲۵ میلیون یورویی و ۲ 
هزار میلیارد ریالی، گاز تا ســال آینده به 
بزرگ ترین جزیره خلیج فارس می رسد.

محســن مظلوم فارســی باف افزود: به 
منظور گازرسانی به جزیره قشم، نسبت 
به احداث خط لوله ۳۰ اینچ بندرعباس- 
الفت- گورزین )قشم( منشعب از خط 
هفتم سراســری )شامل ۳ کیلومتر عبور 
بخش دریایی به روش HDD( و انشعاب 
۱۶ اینچ شهرک صنعتی خلیج فارس به 

طول ۱۴ کیلومتر اقدام شده است.
وی با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی 
ساخت خط لوله ۵۹ کیلومتری انتقال 
گاز از خط لوله هفتم سراسری به قشم 
اعالم کرد: این درحالی است که قطعات 
و لوله هــا تأمین، پیمانــکار انتخاب و 
عملیات اجرایی ســاخت خط لوله نیز 

آغاز شده است.
مدیر پژوهش و فناوری شــرکت ملی 
گاز ایران پیش بینی کرد: بر اساس برنامه 
زمان بندی تا سال ۱۴۰۰، با هدف تامین 
سوخت و خوراک صنایع پتروشیمی، 
پاالیشــگاه و نیروگاهی، گاز به جزیره 

قشم انتقال داده شود.
مظلوم فارســی باف تصریــح کرد: در 
مرحله نخست، انتقال روزانه ۲۵ میلیون 
متر مکعب گاز در دستور کار قرار گرفته 
که برای اجرای این طرح، همان طور که 
اشاره شد، یکی از پیچیده ترین عملیات 
ساخت خط لوله گاز در اعماق آب های 

خلیج فارس انجام می شود.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران نیز 
نیمه اســفندماه سال گذشته اعالم کرد: 
در ابتــدای دولت تدبیــر و امید تعداد 
روستاهای گازرسانی شــده ۱۴ هزار 
روســتا بود و تنهــا در این دولت بیش 
از ۲۰ هزار روستای دیگر به شبکه گاز 
متصل شدند و امروز ۳۴ هزار روستا در 

کشور گازدار هستند.
به گفته حســن منتظر تربتی، درحال 
حاضر ۲۷ اســتان ایران ســبز هستند 
یعنــی بیــش از ۹۵ درصد از جمعیت 
۲۷ استان کشور، گازدار هستند و طبق 
برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال 
۱۴۰۰، قرار اســت ۴۰ هزار روستا در 

کشور به شبکه گاز متصل  شوند.
نصب ۳۳ هزار انشعاب گاز در 

هرمزگان در سال ۹۹
مدیرعامــل شــرکت گاز هرمزگان با 
تشریح آخرین وضعیت گازرسانی به 
شــهرها و روستاهای این استان، تعداد 
خانوار روستایی زیر پوشش گاز طبیعی 
را ۹ هزار و ۴۸۰ خانوار و تعداد خانوار 
شهری برخوردار از گاز طبیعی را ۱۳۱ 

هزارو ۹۹۵ خانوار اعالم کرد.
فواد حمزوی تعداد مشــترکان شهری 
را ۱۳ هــزار و ۲۳۶ مشــترک و تعداد 
مشــترکان روســتایی را ۲ هزار و ۵۵۵ 
مشترک عنوان کرد و اظهارداشت: اتمام 
طرح های نیمه تمام گازرسانی روستاها، 
تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به 
شهرها و روستاهای استان  از برنامه های 
مهم و شــاخص شــرکت گاز استان 

هرمزگان است.
به گفته وی، درحال حاضر در مجموع 
در اســتان هرمزگان، ۳۳ هزار انشعاب 
گاز نصب شده، اما تنها ۱۵ هزار و ۷۰۰ 
مشــترک اقدام به اتصال منازل خود به 

شبکه گازرسانی کرده اند.
مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان ادامه 
داد: در شهر بندرعباس نیز تا کنون ۹ هزار 
انشعاب گاز در محالت این شهر نصب 
شده اما سه هزار و۵۰۰ مشترک نسبت 
به اتصال منازل خود به شبکه گازرسانی، 

اقدام کرده اند.
حمزوی در خصــوص علت افزایش 
گازخانگی درهرمــزگان نیز افزایش 
تعداد مشترکان عنوان کرد و بیان داشت: 
نصب انشــعابات در سال ۹۹ نسبت به 
سال ۹۸ از رشد ۲۲۴ درصدی برخوردار 

بوده است.
این مسوول خاطرنشان کرد: در مدت 
یادشــده ۱۳هزار و ۶۶۷ انشــعاب در 
شهرستان های برخوردار از گاز طبیعی 
از جمله بندرعباس، قشم، رودان، حاجی 
آباد، بندرخمیر، بستک و پارسیان  نصب 

شده است.

وی ادامــه داد: از این تعداد انشــعابات 
نصب شده در استان هرمزگان ۱۰هزار 
و۶۵۰ انشــعاب در مناطــق شــهری 
و ۳۰هــزار و ۱۷ انشــعاب در مناطق 

روستایی نصب شده است.
گازرسانی به شهر بندرعباس سال 

۱۴۰۰ تکمیل می شود
مدیرعامل شــرکت گاز هرمزگان در 
بخش دیگری در خصوص گازرسانی 
به شهربندرعباس نیز گفت: گازرسانی 
در این شهر در ۷ فاز انجام شده است که 
تعــداد ۹۳ هزار و ۸۰۰ خانوار از نعمت 

گاز طبیعی برخوردار هستند.
حمزوی ادامه داد: هم چنین گازرسانی 
به فــاز ۸ بندرعباس با ۵۰ هزار خانوار 
درحال انجام است که پیش بینی می شود 
این طرح تا پایان ســال ۱۴۰۱ تکمیل و 
۱۴۳ هزارو ۸۰۰ خانوار شهر بندرعباس 
زیر پوشــش شــبکه گاز طبیعی قرار 

بگیرند.
وی درخصوص گازرســانی باقیمانده 
شــهر بندرعباس نیز گفــت: به دلیل 
قرارگرفتــن ایــن محــالت در بافت 
فرســوده شهری در حال حاضر امکان 

گازرسانی وجود ندارد .
حمــزوی ابرازداشــت:همچنین در 
شهرستان بندرعباس طرح گازرسانی 
به شــهرهای قلعه قاضــی و تخت و 
روستاهای برتم، پیرچیلی، سردره، سید 
سلیمان، شــهرکهنه، کدوکار، مقسم و 
چاهســتان درحال انجام است که پس 
از تکمیل طرح تا پایان سال جاری، سه 
هزارو ۵۸۰ خانوار شهری و روستایی در 
بخش قلعه قاضی و تخت از نعمت گاز 

طبیعی برخواردار می شوند.
وی در بخش شهرســتان ها نیز گفت: 
در شهرستان رودان گازرسانی  به شهر 
رودان تکمیل و عملیات گازرسانی به 
شــهر بیکاه و روستاهای سکل، اسالم 
آباد و دهگلکن در حال انجام است و در 
شهرستان قشم  نیز گازرسانی به فاز یک 
شهر قشم و شهر درگهان و روستاهای 

هلر و کووه ای نیز به صورت کامل انجام 
شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت گازهرمزگان، 
در شهرســتان پارسیان گازرسانی به ۴ 
شهر پارســیان و دشتی و ۱۶ روستای 
تابعه انجام شده و در شهرستان بستک 
نیز گازرســانی به شهر بستک در ۲ فاز 
تکمیل و پنج روستا از شهرستان نیز از 

نعمت گاز طبیعی برخواردار می باشند.
حمزوی اضافه کرد: همچنین گازرسانی 
به ۴ روســتای شهرستان بستک، شهر 
بندرخمیر و روســتای لشــتغان این 

شهرستان نیز درحال انجام است.
حمــزوی با بیان اینکه هم اکنون معادل ۶ 
میلیون بشکه نفت خام گاز طبیعی در ایران، 
گاز تولید می شود، توصیه کرد: مشترکان 
خانگی، تجــاری، نیروگاه ها و صنایع، 
صرفه جویی جدی و بهینه سازی مصرف 

گاز را در دستور کار خود قرار دهند.
استان هرمزگان ۱۵ هزار و ۷۹۱ 

مشترک گاز دارد
درالیحه بودجه ســال ۱۴۰۰، مبلغ  ۱.۵ 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی 
روســتایی و پایان طرح های نیمه تمام 
گازرسانی پیش بینی  شده که بر اساس 
الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۰ که ۱۲ آذر 
سال ۹۹ منتشر شد، وزارت نفت مکلف 
است تا از محل ســهم ۱۴.۵ درصدی 
شــرکت ملی گاز، تا ۱.۵ هزار میلیارد 
تومان به اجرای طرح های گازرســانی 

اختصاص دهد.
این اعتبار برای گازرسانی به روستاها، 
اتمام طرح های نیمه تمام گازرســانی 
روســتاها، تداوم گازرسانی با اولویت 
گازرســانی به شــهرها و روستاهای 
اســتان های سیســتان و بلوچستان،   
جنوب  هرمزگان،  خراســان جنوبی، 
کرمان و شهرستان های خور و بیابانک 
هزینه خواهد شد.همچنین هزینه های 
مربوط به گازرســانی به مــدارس و 
مســاجد روستاهای گازرسانی شده از 

محل این منابع قابل تامین است.

     همت و تالش مجموعه شرکت گاز هرمزگان در گازرسانی به ۵۲ شهر و روستا استان و توسعه و تداوم عملیات گازرسانی به شهرها و روستاها به ویژه در»دولت تدبیر و امید« 
مردم را به پایان نهضت گازرسانی در سال ۱۴۰۰ امیدوارتر کرده است.

روشنایی شعله های گاز هرمزگان با گازرسانی به ۵۲ شهر و روستا
گازرسانیبهشهربندرعباسسال۱۴۰۰تکمیلمیشود؛
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گــروه اقتصادی -   ســخنگوی اجرای قانون جدید چــک با حضور در برنامه 
تلویزیونی به تشــریح آخرین تغییرات فرآیند صدور، دریافت و انتقال چک بر 

اساس قاون جدید چک پرداخت.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی اهم موارد مطرح شده توسط آمنه نادعلیزاده 

به شرح زیر است:
- قانون جدید چک مشــمول چک های بنفش رنگ جدید می شــود که  دارای 
عبارت »کارســازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه 

صیاد است« است.
- چک های جدید از ابتدای فروردین سال جاری توزیع شده اند و فرآیند تبادل آنها با 

چک های قبلی متفاوت است، به گونه ای که صادرکننده باید مشخصات چک چون 
تاریخ، مبلغ و هویت دریافت کننده و خود را در سامانه صیاد ثبت کند.

- گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند زیرا، آن چک 
قابلیت نقد شوندگی ندارد.

- گیرنده چک هم باید به سامانه مربوطه مراجعه کند، استعالم بگیرد و اطالعات 
درج شده بر چک و در سامانه صیاد را چک کند.

- قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و 
از جعل چک جلوگیری می کند.

-چک های قبلی به روال گذشته پذیرش و پردازش می شوند اما چک های جدید 
در وجه حامل صادر نمی شوند و از طریق سامانه صیاد نقل و انتقال داده می شوند.

-چک های قدیمی فعال کارســازی می شــوند اما این روند دائمی نیست و بانک 
مرکزی در زمان مشخصی آنها را از بازار جمع آوری می کند.

هشدارسخنگویاجرایقانونجدیدچک؛

چک ثبت نشده در صیاد نگیرید

  گروه اقتصادی -  رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: موازی کاری ها برای 
آزمایش و ترخیص کاال از بنادر توسط چند دستگاه باید برطرف شود تا ترخیص کاال 

از بنادر با سرعت بیشتری انجام شود و با کمبود کاال در کشور روبه رو نشویم.
غالمرضا شریعتی در محل اداره کل استاندارد خوزستان در جمع خبرنگاران بیان 
کرد:ســتادی با عنوان "تســهیل" در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل شده که با 
راه اندازی آن برخی مشکالت طوالنی شدن پروسه اداری برای ترخیص کاال از بنادر 

و انجام آزمایشات کاالها حذف شده است.
وی گفت: همچنین شورای معاونان این سازمان برای ترخیص هر چه زودتر کاالها با 
دریافت تاییدیه نهایی شرایط و ایمنی کاالها نظر خواهد داد و در نهایت مجوز ترخیص 

کاال را رییس سازمان ابالغ می کند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: به عنوان مثال تا ۲۰ روز پیش ۲۶۰ هزار تن 
ذرت در انبارهای مجتمع بندر امام خمینی)ره( خوزستان وجود داشت که ستاد تسهیل 
سازمان استاندارد پس از بررسی و آزمایشات الزم  اعالم کرد که امکان ورود این ذرت 
ها به کشــور وجود دارد، در حالی که بروکراســی اداری مانع ورود کاالها به استان و 
کشور شده بود اما با ترخیص این میزان ذرت، بخشی از خوراک دام و طیور تامین شد.

وی گفت: سازمان های دامپزشکی ، غذا و دارو و استاندارد برای ورود کاال به کشور 
آزمایش انجام می دهند که همگی یک آزمایش است و این موازی کاری، موجب شده 
تا کاال دیر وارد کشور شود. در سال ۹۶ مصوب شد که آزمایش و تاییدیه نهایی تولید 

و امکان واردات کاال باید از سوی سازمان استاندارد اعالم شود.

شــریعتی بیان کرد: برای برطرف کردن این موازی کاری ها نشســتی با مسووالن 
سازمان های دامپزشکی و غذا و دارو داشتیم که مقرر شد این سازمان ها با همکاری 
یکدیگر امورات مربوط به انجام آزمایشات را اصالح، و از انجام آزمایش تکراری 

خودداری کنند.
وی ادامه داد: با توجه به فرمایش رهبر معظم انقالب و شعار امسال،  سازمان استاندارد 
نهایت همکاری را با واحدهای تولیدی برای رونق تولید در کشور خواهد داشت.

همچنین این سازمان آماده است در بحث برندسازی به صنایع کمک کند.
وی افزود:با تشکیل ستاد تسهیل در سازمان ملی استاندارد، برخی راهگشایی ها برای 
به حداقل رساندن بروکراسی اداری در روند واردات و توسعه و رونق بخش تولید 

در حال انجام است.
رییس ســازمان ملی استاندارد ایران گفت:حدود ۷۰ هزار تن از ذرت های آلوده که 
چند سالی است در انبارهای بندر امام خمینی)ره( خوزستان دپو شده بودند از کشور 
خارج شده است و به تازگی اعالم شد که ۱۰ هزار تن دیگر نیز قرار هست از کشور 

خارج شود.
شریعتی با بیان اینکه مجوز خروج این ذرت ها در زمانی که استاندار خوزستان بودم 
صادر شد ، ادامه داد: قرار بود که بخشی از این ذرت ها برای تولید الکل استفاده شود 

که موافقت نشد و هم اکنون کار خروج این ذرت ها در حال انجام است.
رییس سازمان ملی استاندارد که چندی پیش به این سمت منصوب شد در یک ماه 

گذشته برای دومین بار است به خوزستان سفر می کند.

رییسسازماناستاندارد:

موازی کاری در ترخیص کاال از بنادر برطرف شود

  گروه اقتصادی -  تجهیز و توسعه بندر امام خمینی)ره( 
به عنوان یک بندر شــاخص و ســرمایه گذاری در 
پسکرانه آن برای افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری با 
تجهیز آن به امکانات روز از جمله دستاوردهای مهم 
دولت دوازدهم در ســال ۱۳۹۹ در این بندر تجاری 
به عنوان مهم ترین قطب  حمل و نقل منطقه ای بوده 

است.
توســعه زیرســاخت های بندری بــا بهره گیری از 
ظرفیت بخش خصوصی و استقبال سرمایه گذاران از 
مزیت های کم نظیر اقتصادی در مجتمع بزرگ بندری 

امام خمینی)ره(می باشد. 
دی ماه سال گذشته ۱۸ پروژه  سرمایه گذاری به ارزش 
بیش از ۱۰ هزار میلیارد با حضور وزیر راه و شهرسازی 

در بندر امام خمینی)ره( به بهره برداری رسید.
مدیرکل بنــادر و دریانــوردی خوزســتان با بیان 
ظرفیت های ایجاد شــده با بهره برداری از طرح های 
عمرانــی مذکور در بندر امام خمینی)ره( گفت:  این 
طرح ها با هدف افزایش توان و ظرفیت اماکن بندری 
و ارتقای ضریب ایمنی در مجتمع بندری امام خمینی 

به بهره برداری رسیدند.
عادل دریس با اشاره به افتتاح هشت پروژه عمرانی از 
محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی با اعتبار پنج 
هــزار و ۷۸۸ میلیارد ریال افزود: بهره برداری از چهار 
باب انبار چند منظوره نگهداری کاال، مخازن نگهداری 
فرآورده های نفتی، پایانه مکانیزه غالت شــماره سه 
بندرامام خمینی)ره(، احداث ۲ خط کارخانه تصفیه 
روغــن خوراکی از اهم پروژه های ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی در این مجتمــع بزرگ بندری در 

سال گذشته بوده است.
وی تعمیر اساســی اســکله های ۳۱ تــا ۳۴، تعمیر 
اساســی خطوط راه آهن داخلی محورB و ســیلو، 
عملیات اجرایی الیروبی کانال دسترسی خورموسی 
و تثبت دایک برای اســتحصال پسکرانه اسکله یک 

تا ۶، ایستگاه آتش نشانی زمین های پشتیبانی ، تامین 
روشــنایی باراندازهای خاکــی و الیروبی در پایه 
اســکله های ۳۷ تا ۳۸ را از دیگر پروژه های عمرانی 

اجرا شده در بندر امام خمینی نام برد.
افزایش ذخیره سازی فرآورده های نفتی در بندر 

امام خمینی)ره(
 مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزســتان خاطر نشان 
کرد: پایانه نفتی مجهز و پیشرفته ای با مشارکت بخش 
خصوصی با هدف ارتقای بهره وری و ارائه خدمات 
مطلوب تر به مشــتریان در حــوزه انبارش ، تخلیه و 
بارگیــری فرآورده های نفتی در مجتمع بندری امام 

خمینی)ره( به بهره برداری رسید.
دریــس افزود: این پایانه نفتی در مســاحتی حدود 
۱۸هــزار و ۸۶۰ مترمربع واقع در اراضی پشــتیبانی 
مجتمع بندری امام خمینی)ره( با سرمایه گذاری اولیه 

۳۵۰ میلیارد ریال احداث شد.
وی ادامه داد: این پروژه شامل سه مخزن سقف ثابت 
فرآورده سنگین )نفت کوره( به ظرفیت اسمی ۳۰ هزار 
و ۷۸۶ مترمکعب و ۲ مخزن با سقف داخلی متحرک 
فرآورده سبک )گازوییل و نفتا( به ظرفیت اسمی ۱۶ 

هزار مترمکعب است.
 مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزســتان با بیان اینکه 
این سایت قابلیت ذخیره محصوالت متنوع از لحاظ 
چگالی و ویسکوزیته در مخازن را دارد گفت: اتخاذ 
تمهیدات الزم برای توسعه این پایانه جزو برنامه های 

آتی در فازهای بعدی این سایت است.
وی اظهار داشت: این پایانه نفتی که با سرمایه گذاری 
شرکت پتروپاسارگاد خاورمیانه احداث شده، از نظر 
طراحی، اجرا و تجهیزات نصب شــده در آن یکی از 

بهترین سایت های منطقه است.
مجتمع بندری امام خمینــی )ره( یکی از بنادر مهم 
کشور است که در جنوب استان خوزستان واقع است 
، این بندر با ۳۸ اســکله فعال به طول هفت کیلومتر 

بزرگترین بندر فعال ایران است. 
بندرامام خمینی )ره( به عنوان مهم ترین قطب  حمل 
و نقل منطقه ای ایفای نقش می کند. این بندر در سال 
۱۳۹۰ پس از تغییر رژیم حقوقی خود از یک بندر عادی 
به منطقه ویژه اقتصادی و الحاق زمین های مجاور، هم 
اکنون با ۱۱ هزار هکتار مســاحت، بزرگترین منطقه 

ویژه اقتصادی کشور محسوب می شود.

توسعه قطب حمل و نقل منطقه ای با تجهیز بندر امام خمینی)ره(


