
ادغام بانک های نظامی به خانه آخر خود رسیده و در حال 
نظر  به  که  است  ادغام  این  جزئیات  برای  تصمیم گیری 
می رسد قرار است این بانک ها در یک بانک دولتی ادغام 
شوند و در عین حال مدیرعامل بانک قوامین بانک داری 
خصوصی را در ایران شکست خورده می داند و معتقد است 

که بانک داری فعالً باید دولتی سازی شود.
به گزارش ایسنا، موضوع ادغام بانک های نظامی از سال گذشته 
مطرح شد و از اواسط امسال شکل جدی تری به خود گرفت و 
جلساتی در این زمینه مطرح شد که بر اساس آن یکی از مهم ترین 
سناریوهای ادغام این بانک ها، ادغام تمامی بانک های نظامی در 

یک بانک دولتی بود.
البته پیش از این، در سال گذشته قرار بود در مرحله نخست، 
شش بانک در دو گروه با یکدیگر ادغام شوند و دو بانک ایجاد کنند 
و در نهایت با ادغام این دو بانک با یکدیگر، این ادغام تکمیل شود. 
اما در نیمه نخست امسال خبرهایی مبنی بر تغییر این سناریو 
رسید؛ به طوری که گفته شد تمامی بانک های نیروهای مسلح در 

یک بانک دولتی ادغام خواهند شد.
بانک های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و 

مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام می شوند
البته ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار که انجام شده بود به 
قوت خود باقی ماند و بر اساس آخرین سناریویی که مطرح شد، 
قرار است بانک های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و 

مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام شوند.
برخی شنیده ها نیز طی روزهای گذشته از تکمیل مراحل ادغام 
این بانک ها در بانک سپه و اعالم آن تا پایان سال خبر داده است.

می تواند  یکدیگر  در  بانک ها  این  تمامی  ادغام  حال  این  با 
معضالت و چالش های خاص خود را داشته باشد، چراکه برخی از 
این بانک ها شرایط چندان مساعدی ندارند، اما در مقابل برخی نیز 

در شرایط بهتری قرار دارند.
زیرساخت های فنی، مالی، نیروی انسانی و  از دیگر موارد مهمی 
است که باید در ادغام این بانک ها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.

بانک داری خصوصی شکست خورده است
یکی دیگر از نکات مهم این ادغام، تبدیل تعدادی از بانک های 
خصوصی به دولتی است. اما غالمحسن تقی نتاج - مدیرعامل 
در  بانک داری خصوصی  که  است  باور  این  بر   - قوامین  بانک 
ایران شکست خورده است و اصالً نباید به این سرعت بانک داری 
خصوصی می شد و در حال حاضر برنامه ای برای دولتی سازی 

بانک داری وجود دارد.
وی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای ادغام بانک های نظامی 

در بخش آی سی تی زیرساخت الزم را نداریم، اظهار کرد: زمانی 
که کارشناسان فنی با یکدیگر صحبت کردند، پنج سال زمان 
خواستند، چراکه یک سیستم یکپارچه نداریم که بتواند ۵۰۰۰ 

شعبه را پشتیبانی کند.
بانک ها،  این  مشتری  میلیون   ۲۴ حدود  به  اشاره  با  نتاج 
تصریح کرد: این ادغام از نظر نیروی انسانی نیز شرایط خاص 
خود را دارد، چراکه قراردادهای مختلفی با کارکنان این بانک ها 
اکنون مجموعاً ۴۸۰۰ شعبه  از نظر شعب هم  وجود دارد و 
مربوط به این بانک ها فعال است که پس از ادغام دیگر نیازی 
به این تعداد شعبه نیست؛ بنابراین پس از ادغام باید در این 

زمینه آمایش مجددی شود.
اول تجمیع، بعد از پنج سال ادغام

مدیرعامل بانک قوامین درباره ادغام یا تجمیع این بانک ها نیز، 
گفت: البته در مرحله اول تجمیع اتفاق خواهد افتاد، ولی در دوره 
پنج ساله به سمت ادغام می رویم، یعنی بانک ها کماکان کار خود 

را انجام خواهند داد و فقط جابجایی مالکیت اتفاق خواهد افتاد.
نتاج در خصوص نگرانی سپرده گذاران از این بانک ها از ادغام نیز، 
اظهار کرد: ذهنیت مردم نسبت به ادغام ها و خصوصی سازی های 
قبلی خوب و مثبت نیست و این سابقه ذهنی به این خاطر است 
ادغام  بانک هایی  اکنون  اما  بودند،  شده  ادغام  مجازها  غیر  که 
می شوند که همگی مجاز و تحت پوشش بانک مرکزی هستند، 

بنابراین جای نگرانی ندارند.
وی همچنین درباره تعیین تکلیف سهام داری بیمه ها، صرافی ها 
و شرکت های متعلقه این بانک ها پس از ادغام، تصریح کرد: زمانی 
که ادغام انجام می شود، یک بانک با همه شرکت های زیرمجموعه 
آن منتقل می شود، بنابراین هم احتمال تجمیع این شرکت ها 

وجود دارد و هم احتمال واگذاری سهام آن ها به غیر.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه بانک داری خصوصی در 
ایران شکست خورده است، گفت: صنعت بانکی در کشور نباید در 
این زمان خصوصی سازی می شد؛ همان بحثی که در مورد بیمه ها 

نیز وجود دارد؛ اصوالً بانک ها و بیمه ها را باید در آخرین مرحله 
خصوصی سازی می کردیم.

بازنگری در بانک داری خصوصی
نتاج با بیان اینکه باید در فعالیت بانک های خصوصی بازنگری 
انجام شود، گفت: این کار در حال انجام است و ما یک دولتی سازی 
صنعت بانکی را در میان مدت انجام می دهیم که البته اجرای آن 

منوط به نظر تصمیم گیرندگان است.
وی افزود: بانک داری اسالمی با خصوصی سازی صنعت بانکی 
خصوصی،  بانک داری  درون  از  نمی شود  یعنی  دارد؛  تعارض 
بانک داری اسالمی را استخراج کنیم و این امر نیازمند این است که 

بانک داری، فعالً دولتی و عمومی باشد.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه امروز متوسط نسبت کفایت 
سرمایه در صنعت بانک داری ایران زیر پنج درصد است، اظهار کرد: 
در حالی که این رقم طبق مقررات باید به بیش از ۱۲ درصد برسد، 

با این کار زمینه برای افزایش سرمایه فراهم می شود.

اقتصادی 5

در 5 روز کاری رخ داد

رشد 82 درصدی حجم معامالت بورس

فعاالن بورس تهران در این هفته شاهد افزایش 82 درصدی حجم معامالت 
بودند. همچنین شاخص کل در پنج روز کاری بیش از 5805 واحد رشد 

کرد.
به گزارش ایسنا در روزهای ابتدایی این هفته قیمت ها در بورس تهران با رشد 
مضاعفی رو به رو شدند. گروه فلزات اساسی و معدنی در این هفته نقش بسیار 
پررنگی در معامالت داشتند به طوری که بخش قابل توجهی از حجم معامالت را 

به خود اختصاص دادند.
گروه ویژه اقدام مالی در جمعه گذشته طی بیانیه ای اعالم کرد که تصمیم 
به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفته است. در آن بیانیه قید شد که 
FATF انتظار دارد که ایران اصالحات مربوط به CFT و پالرمو را تکمیل و اجرا 
کند. خوش بینی معامله گران بازار سهام به این بیانیه توانست به صورت کوتاه 
مدت مقداری از ریسک های سیستماتیک بازار را در خود حل کند و به رشد 

قیمت ها دامن بزند.
از طرفی حسن روحانی رئیس جمهوری در مورد تصمیم ایران درباره پیوستن به 
لوایح چهارگانه مبارزه با پول شویی در مجمع بانک مرکزی گفت: تمام کشورهای 
دنیا در این گروه شرکت کرده اند؛ دولت و مجلس ایران هم که این لوایح را تصویب 

کرده اند و رهبری هم چند بار گفته اند با این لوایح مشکلی ندارند.
این موضوعات توانست تا حدودی ریسک های سیستماتیک بازار را کاهش دهد 
و علی رغم افت بیش از دو هزار واحدی در روز سه شنبه، بازار در روز چهارشنبه 

مثبت باز شود و تا پایان ساعات معامالت نیز این روند را ادامه دهد.
ارزش کل معامالت در این هفته ۶۰ درصد رشد کرد و حجم معامالت با رشد 
۸۲ درصدی مواجه شد. شاخص کل بازه نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
در پنج روز کاری این هفته بیش از ۵۸۰۵ واحد رشد کرد و به رقم ۱۶۵ هزار و 

۲۹۵ واحدی رسید.
همچنین شاخص آزاد شناور ۷۱۲۱ واحد رشد به رقم ۱۷۷ هزار و ۷۰۱ واحدی 
رسید و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۴۰۵ واحد رشد کرد. شاخص های بازار اول و 

دوم نیز هر کدام ۵۰۸۴ واحد و ۷۷۴۷ واحد رشد کردند.

واردات بیش از 73 هزار تن تایر و تیوب تا پایان دی 
ماه

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران از واردات 73 هزار و 691 تن انواع تایر و 
تیوب به کشور از آغاز امسال تا پایان دی ماه به کشور خبر داد.

»مصطفی تنها« امروز )جمعه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مطابق 
آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران از آغاز امسال تا پایان دی ماه ۲۶ هزار و ۶۰۳ 

تن تایر سواری وارد کشور شد.
به گفته وی، در همین مدت ۳۶ هزار و ۲۰۸ تن تایر باری و اتوبوسی، ۹ هزار و 
۷۸۲ تن تایر کشاورزی و راهسازی، ۱۲۸ تن تایر دوچرخه، ۱۹ تن تایر موتورسیکلت 

و ۹۵۱ تن انواع تیوب وارد کشور شد.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: عمده واردات از کشور چین یا به طور غیرمستقیم 

از امارات انجام می شود.
 صادرات تایر

این مسوول صنفی به ممنوعیت صادرات تایر از حدود نیمه دوم امسال اشاره کرد 
و گفت: پیش از آن ۱۴ هزار و ۹۷۸ تن انواع تایر به خارج از کشور و بطور عمده 

کشورهای همسایه و سی.آی.اس )کشورهای همسود( صادر شده بود.
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران ادامه داد: از این میزان، پنج هزار و ۵۲۴ تن 
تایر سواری، ۲ هزار و ۴۱۸ تن تایر باری و اتوبوسی، سه هزار و ۳۱ تن تایر کشاورزی 
و راهسازی، ۱۱ تن تایر دوچرخه، سه هزار و ۵۵۳ تن تایر موتورسیکلت و ۴۴۱ تن 
تیوب صادر شد. وی مجموع ارزش صادراتی این تولیدات را ۵۵ میلیون و ۲۷۱ هزار 
دالر عنوان کرد. تنها بیان داشت: صنعت تایر، رو به رشد است و برای تامین مواد اولیه 
خارجی خود نیاز به مصرف ارز دارد؛ بر این اساس کارخانه های تولیدی در تالشند با 
صادرات بخشی از تولیدات خود به تامین ارز مورد نیاز بپردازند. تنها خاطرنشان کرد: 
۱۰ کارخانه تایرسازی به ظرفیت سالیانه نزدیک به ۲۸۰ هزار تن در کشور فعالند. به 
گزارش ایرنا، آمارهای منتشر شده نشان می دهد سالیانه ۳۵۰ هزار تن تایر در کشور 
مصرف می شود که ۲۵۰ هزار تن آن تولید داخل است. بیشتر تایرهای وارداتی از 
چین، هند، اندونزی و کره جنوبی وارد می شود. مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و 
سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت هشتم اسفندماه گفت: در ۹ ماهه امسال 
۱۷۴ هزار تن الستیک خودرو تولید شد که در همسنجی با پارسال ۱.۱ درصد رشد 
داشت. به گفته وی، »این مقدار با احتساب تایر و تیوب دوچرخه و موتورسیکلت به 
۱۸۵ هزار و ۵۰۰ تن می رسد که ۴۵ درصد کل تولید تایر سواری و ۴۰ درصد تایر 

باری و اتوبوسی بوده است.«

آخرین وضعیت تخلیه و بارگیری در ۱7 بندر ایران
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در 11 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه 

13.9 درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال جاری تا پایان 
بهمن ماه معادل ۱۲۵.۶۹ میلیون تن بوده است که در قیاس با مدت مشابه سال 
قبل که میزان تخلیه و بارگیری رقمی معادل ۱۴۶ میلیون تن بود حاکی از کاهش 
۱۳.۹ درصدی میزان تخلیه و بارگیری در ۱۷ بندر کشور شامل بنادر آبادان، آستارا، 
امام خمینی، امیرآباد، انزلی، بوشهر، جاسک، چابهار، خرمشهر، شهید باهنر، شهید 
رجایی، فریدون کنار، قشم، گناوه، لنگه، نکا و نوشهر است. میزان عملیات تخلیه و 
بارگیری طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ در بخش کانتینری ۱۸.۹ میلیون تن، فله خشک 
۴۴.۳۶ میلیون تن، فله مایع ۴.۶۹ میلیون تن، جنرال کارگو ۱۷.۶۲ میلیون تن و 
مواد نفتی ۴۰.۱۲ میلیون تن بوده است. عملیات تخلیه بارگیری در بخش کانتینری 
کاهش ۳۴.۸ درصدی، مواد نفتی کاهش ۱۱.۵ درصدی، جنرال کارگو کاهش ۱۲.۷ 
درصدی، فله مایع رشد ۱۳ درصدی، فله خشک کاهش ۶.۳ درصدی و عملیات 
کانتینری کاهش ۳۹.۳ درصد را طی ۱۱ ماهه سال جاری تجربه کرده است. این در 
حالی است که میزان عملیات تخلیه و بارگیری در مدت مشابه سال قبل در بخش 
کانتینری ۲۸.۹۸ میلیون تن، فله خش ۴۷.۳۵ میلیون تن، فله مایع ۴.۱۵ میلیون 
تن، جنرال کارگو ۲۰.۱۸ میلیون تن و مواد نفتی ۴۵.۳۵ میلیون تن بوده است تا 

در مجموع میزان ۱۴۶ میلیون تن تخلیه و بارگیری در بنادر کشور به ثبت برسد.
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کیفیت فعلی محصوالت، پاسخگوی نیاز مردم نیست
مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران گفت: هیچ شرکت و سازمانی موفق به دریافت سطح عالی تندیس زرین نشده است و کیفیت فعلی محصوالت، پاسخگوی نیاز مردم نیست. به گزارش ایسنا، پرویز درویش در همایش 

مدیران حائز رتبه ممتاز کشوری برنامه تعالی مدیریت مدرسه، سابقه سازمان ملی استاندارد در کشور را بیش از 90 سال دانست و اظهار کرد: قانون تشکیل این سازمان در سال 130۴ در مجلس وقت تصویب شد. در واقع فلسفه استاندارد، تاکید بر استانداردها 
و رعایت خطوط قرمز ایمنی و سالمت مردم بعد از رویکرد کیفی در سازمان ملی استاندارد بوده و به نوعی حرکت از استاندارد به سمت کیفیت است.

جزئیات ادغام بانک های نظامی

بازگشت بانکداری دولتی!
اخبار

 هزار کانتینر قطعات خودرو آماده ترخیص از گمرک چابهار است
رئیس کل گمرک چابهار گفت: از سه هزار کانتینر قطعات خودرو باقی مانده 
در این گمرک که مهلت قانونی سه ماهه برای ترخیص آنها به اتمام رسیده 

بود، با اعالم فرصت 20 روزه دیگر، یک هزار کانتینر آماده ترخیص است.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، در ماه های گذشته خودروسازان همواره مشکالت 
متعددی همچون اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز قطعات، تزریق 

نقدینگی و رفع مسائل گمرکی را مهمترین دغدغه خود بیان کردند.
»عزیز شمس« امروز به ایرنا گفت: وقتی کاالیی در گمرک است به معنای توقیف 
آن نیست بلکه ممکن است اقدامات و مجوزهای الزم برای ترخیص انجام نشده باشد.
وی افزود: در ماه های گذشته نیز گمرک جمهوری اسالمی ایران تسهیالتی برای 
ترخیص اقالم وارداتی اعالم کرد که براین اساس، واردکنندگانی که مشکالت بانکی 
دارند می توانند ۷۰ تا ۸۰ درصد کاالی خود را ترخیص کنند تا مابقی اقالم نیز پس از 

حل مشکالت بانکی ترخیص شود.
رئیس کل گمرک چابهار اظهارداشت: حدود ۲ هزا ر و ۸۰۰ کانتینر قطعات خودرو 
در گمرک چابهار وجود دارد که با وجود پایان یافتن مهلت قانونی سه ماهه ترخیص 

آنها هنوز اقدامی برای آنها صورت نگرفته است.
وی افزود: با توجه به اینکه این دو شرکت خودروساز وارد کننده قطعات، مشکالت 
بانکی را یکی از دالیل ترخیص نشدن اقالم اعالم کردند فرصت یک ماهه ای به آنها 
داده شد تا هرچه زودتر اقدام کنند که اگر تا پایان مهلت دوم نیز اقدامی صورت نگیرد، 

قطعات به عنوان کاالی متروکه اعالم می شود.

شمس گفت: طی چند روز اخیر، ایران خودرو خراسان و دیگر نمایندگی های 
خودروساز اقدام های الزم برای ترخیص یک هزار و هشت کانتینر را انجام داده اند و 

این قطعات آماده ترخیص است.
این مقام مسئول اظهارداشت: پیش بینی ما این است که در مدت زمان تعیین شده 

بقیه کانتینرها نیز آماده ترخیص شوند.
وی درباره رسوب دیگر کاالهای موجود در انبار گمرک، گفت: گمرک چابهار انباری 
برای ذخیره اقالم ندارد و انبارها مخصوص سازمان بنادر است با این وجود اقالم اساسی 
که وارد بنادر می شود به صورت شبانه روزی ترخیص می شوند مگر اینکه وسیله 
حمل و نقل نباشد. به گزارش ایرنا، چهاردهم بهمن ماه »فرشاد مقیمی« معاون امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص 
چهار هزار میلیارد تومان به ۲ شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد و عملیات 
اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکت های خودروساز آغاز شده است.

بانک ها طبق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار می دهند، مبالغ را به 
طور مستقیم به قطعه سازان می پردازند.

در این پیوند، قرار شد با محوریت بانک مرکزی، تزریق نقدینگی به خودروسازان از 
طریق ۱۲ بانک انجام شود.

بر این اساس، ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۲ بخش ریالی و ارزی پرداخت می شود 
که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو است اما تکلیف مطالبات ارزی 

هنوز مشخص نشده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت ارائه خدمات کمی 
و کیفی راهداران در ایام سفرهای نوروزی گفت: در سال 
98 نصب 2 هزار دوربین کنترل سرعت و 1500 نیوجرسی 
و  راه  وزارت  اولویت های  از مهمترین  راه های کشور  در 

شهرسازی است.
امروز  اسالمی  محمد  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
)پنجشنبه ( در گردهمایی روسای ادارات راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان های سراسر کشور برای هماهنگی های انجام 
سفرهای نوروزی افزود: انتظار داریم با تالش سازمان راهداری 
و سایر دستگاه های اجرایی و با کمک سیستم های هوشمند و 
استفاده از پهپادها همیاران پلیس و پلیس راه، شاهد عبور و مرور 

با انضباطی در ایام نوروز ۹۸ در کشور باشیم.
وی تاکید کرد: امسال در فصل زمستان نزوالت آسمانی و بارش 
ها افزایش یافت و من از خدمات تمام راهداران کشور در فصل 
زمستان تشکر می کنم و امیدوارم با حضور راهداران سفرهای 

نوروزی مردم با راحتی و سهولت مناسبی انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: خوشبختانه در برنامه جدید 
احداث راه های روستایی و فرعی به سازمان راهداری واگذار شده 
که مصوبه آن را ابالغ خواهیم کرد تا در سال ۹۸ احداث، نگهداری 
و بهره برداری از راه های روستایی و فرعی طبق ضوابط و آیین نامه 
ها توسط سازمان راهداری انجام شود و بتوانیم شاهد تحوالت 

خوبی در این زمینه باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بایدها و نبایدهای زیادی 
در راه های کشور داریم، تصریح کرد: نباید در تعیین مرز راههای 
استانی و شهری بین ادارات کل راهداری اختالفی وجود داشته 
باشد که باعث ترمیم نشدن برخی از محورها شود؛ زیرا مردم 
و  راه های کشور مردم  نهایی  استفاده کننده  ندارند و  گناهی 

هموطنان ما هستند.
اسالمی تصریح کرد: نباید ورودی راه ها به شهرها را رها کنیم 

و باید کمک کنیم تا چاله ها و دست اندازهای ورودی شهرها با 
همت راهداران بیش از پیش ایمن سازی شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: با تمام مشکالت راه را می سازیم، 
اما کمبود منابع مالی سبب می شود برخی امور حذف شوند و این 

سختی تردد را برای مردم ایجاد می کند.
اسالمی گفت: ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه به طول راه های کشور 
اضافه می شود که تنها ۲۰۰ کیلومتر آن به طور کامل تکمیل شده 
و ۵۰۰ کیلومتر مابقی آن آسفالت شده است، اما کارهای زیادی 
دارد که باید با همکاری سازمان راهداری و شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور تکمیل شود تا این دو دستگاه بتوانند 

وظیفه خود را به طور کامل انجام دهند.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در راه های کشور ترافیک 
زیادی داریم و تردد کامیونهای سنگین در برخی از راه ها به 
زیرساخت های آن صدمه زیادی می زند؛ زیرا زیرسازی این راه 
ها برای تردد کامیون ها ساخته نشده است؛ ضمن اینکه تردد 
خودروهای سنگین زندگی ساکنان کنار جاده ها و معابر را به 

هم می ریزد.
اسالمی با اشاره به سفر اخیر خود به استان مرکزی گفت: فقط 
در یک منطقه در این استان متاسفانه ۲۴۰ نفر بر اثر حوادث 
رانندگی جان خود را از دست دادند. لذا با خردمندی بیشتر در 
هرگونه تصمیم گیری باید خسارت حوادث ناشی از رانندگی را در 

حین، بعد و قبل از حوادث به حداقل برسانیم و با اقدامات به موقع 
اجازه ندهیم، حادثه و سانحه ای بروز کند.

وی با بیان اینکه قبل از آغاز سفرهای نوروزی باید به فوریت 
نقاط حادثه خیز در راه ها رفع شود، گفت: جاده »جسم «راه 
است و نباید اجازه دهیم آب با نفوذ به جسم راه، زودهنگام آن 

را تخریب کند.
برخورد قاطع راهداران با ساخت و سازهای غیرقانونی در 

حریم راهها
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: برداشت های غیرمجاز از رودخانه 
ها به پل ها لطمه زیادی می زند و باید نظارت راهداران در این 
زمینه بیشتر شود. ضمن اینکه نباید اجازه دهیم در حریم قانونی 
راه های کشور ساخت و ساز انجام شود و راهداران با هرگونه 
ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم راههای کشور باید قاطعانه 

برخورد کنند.
اسالمی ارتقاء ایمنی، نگهداری راه ها، پایش مستمر وضعیت راه 
ها و کنترل حریم قانونی آنها را از مهمترین وظیفه راهداران در 
طول راه های کشور به خصوص در ایام تعطیالت نوروزی عنوان 

کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مجتمع های رفاهی بین راهی در 
پشتیبانی ارائه خدمات به مردم نقش مهمی دارند و نباید اجازه 
دهیم با سرمایه گذاری اندک برخی از مجتمع های رفاهی حداقل 

امکانات را نیز نداشته باشند.
اسالمی با اشاره به ضرورت ساماندهی مجتمع های رفاهی در 
راههای کشور یادآور شد: در نزدیکی تهران مجتمع های رفاهی 
با حداقل امکانات به مردم خدمت رسانی می کنند و نباید اجازه 
دهیم چنین مجتمع های رفاهی در راه های کشور با سرمایه های 

اندک ساخته شوند.
در  اتوبوس ها  باید  مناسب  برنامه ریزی  با  کرد:  تاکید  وی 
مجتمع های رفاهی مناسب متوقف شوند؛ زیرا عموماً اتوبوس ها 

جاهایی متوقف می شوند که حداقل امکانات را به مردم ارائه می 
دهند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در ایام تعطیالت نوروزی 
استقرار خودروهای آتش نشانی و جرثقیل ها در کنار آمبوالنس های 
اورژانس ها ارائه خدمات را به مردم بیش از پیش بهتر خواهد کرد.

بیشتر  ساماندهی  خواستار  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو  این 
خودروهای امدادی در جاده های کشور شد و گفت: اصال مشخص 
نیست صالحیت این خودروهای امدادرسان را چه کسی ارزیابی 

کرده  و تعرفه آنها بر اساس چه شاخص هایی تعیین شده است.
اسالمی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم آنها به صورت خویش 
فرمایی وارد جاده شوند، ادامه داد: باید نظارت کاملی بر وضعیت 
خودروهای امدادرسان در راه های کشور انجام شود و با آموزش 
های مورد نیاز رانندگان این خودروها همراه با لباس فرم و کارت 
شناسایی معتبر، خدمات امداد رسانی را در راههای کشور بیش از 
پیش تقویت کنیم. وی با تاکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی 
رانندگی، رانندگی مطمئن و با احتیاط و خودداری از حرکات 
مخاطره آمیز در ایام سفرهای نوروزی گفت: امیدواریم با هماهنگی 
تمام دستگاههای اجرایی در سراسر کشور شاهد سفرهای نوروزی 
توانند  می  حوزه  این  در  راهداران  و  باشیم  مردم  برای  ایمنی 

نقش آفرینی مهمتری داشته باشند.
اسالمی نصب عالیم ایمنی، انجام خط کشی ها و ایجاد شرایط 
مناسب برای تردد در راه های کشور را مهم ترین برنامه های وزارت 
اجازه دهیم سرعت  نباید  و گفت:  اعالم کرد  راه و شهرسازی 
گیرهای غیر استاندارد در راه های کشور نصب شود تا خسارت 

بیشتری به اموال مردم وارد شود.
وی در پایان برای سهولت سفرهای مردم در ایام نوروز خواستار 
همکاری تمام دستگاه های اجرایی شد و افزود: همه در تالش 
هستیم مردم با اطمینان خاطر بیشتری سفرهای خود را با ایمنی 

بیشتری انجام دهند.

 وزیر راه و شهرسازی:

راههای کشور به 2 هزار دوربین کنترل سرعت تجهیز می شوند


