اخبار
بيانيه دانشجويان صنعت نفت در
اعتراض به صحبتهاي وزير نفت

دو شب پيش وزير نفت با حضور در برنامه
نگاه يک به ســواالت مجري پاسخ داد و
اطالعاتــي در خصــوص آخرين وضعيت
صنعت نفت ارائــه کرد.پس از پخش اين
برنامه عدهاي از دانشجويان صنعت نفت در
واکنش به صحبتهاي وزير نفت بيانيهاي
را تنظيم کرده و مدعي هســتند اطالعاتي
که زنگنه در اين برنامه داده است تحريف
شــده و به دور از واقعيت است.به گزارش
فارس ،در بيانيه دانشــجويان آمده است:
پس از مدتها ،برنامه «نگاه يک» مجالي
را براي تماميدغدغهمندان حوزه نفت و گاز
فراهم آورد تا سياستها ،برنامهها و اقدامات
ثروتمندترين وزارتخانه ايران را از زبان وزير
محترم آن بر روي آنتن زنده رســانه ملي
به تماشا بنشــينند.اما پاسخهاي مهندس
زنگنه به ســواالت مجري برنامه در حوزه
مديريت نيروي انســاني و باالخص جذب
دانشآموختگان گروه الف دانشگاه صنعت
نفت ،همچون گذشته جنبه فرافکني ،فرار
رو به جلو و وارونهنمايي حقيقت داشــت.
صحبتهــاي وزير محترم نفــت نه تنها
نتوانست مســائل حوزه نيروي انساني در
وزارت نفت را شــفاف کند بلکه اين ترس
را نيز در دلســوزان ايجاد نمود که اگر اين
صحبتها بيانگر سياستهاي کلي وزارت
نفت در قبال دانشگاه صنعت نفت باشد پس
بايد همچنان منتظر روزهايي تيره براي اين
قديميترين مرکز دانشگاهي پرورش نيروي
انســاني متخصص در حوزه نفت و گاز در
کشور بود.
اطالعات جعبه سياه سانچي
به ايران تحويل شد

ت عامل سازمان بنادر و دريانوردي
عضو هيئ 
گفت:اطالعــات جعبه ســياه ()VDR
نفتکش سانچى ،شناور فله بر کريستال و
نيز مصاحبههاى صورت گرفته از پرســنل
شناور فله بر صورت صحيح و بدون خدشه
اى در اختيار اين ســازمان قرار گرفت .به
گزارش تســنیم،هادى حقشناس تصريح
کرد:اطالعات جعبه سياه نفتکش سانچي
و نيز شــناور فلهبر کريســتال بــه همراه
مصاحبههاي صورت گرفته از پرسنل شناور
چينى در اختيار ســازمان بنادر و دريانوردي
قرار گرفت .معاون امور دريايي سازمان بنادر
و دريانوردي يادآور شد :اطالعات جعبه سياه
نفتکش سانچي و شناور فلهبر کريستال به
صورت صحيح و بدون هيچگونه خدشهاي
در اختيار چهار کشــور کميته بررسى علل
ســقرار گرفته تا از روند کار مطلع شوند و
مسائل رادبه صورت مشترک پيش ببرند.
برداشت۲میلیارد تومانی سازمان امور
مالیاتی از حساب متقاضیان مسکن مهر

خبر میرسد سازمان امور مالیاتی  ۲میلیارد
تومان از حســاب متقاضیان مسکن مهر
برداشت کرده است.به گزارش تسنیم سعید
غفوری مدیرعامل شرکت عمران پردیس
 21دیماه امسال از مسدود شدن حسابهای
بانکی این شــرکت خبر داده و گفته بود:
شرکت عمران پردیس به اداره مالیات بدهی
ندارد و تمام مالیــات خود را پرداخت کرده
است .با این حال سازمان امور مالیاتی از ما
درخواست پرداخت حدود  11میلیارد تومان
مالیات را کرده اســت .وی با بیان اینکه
ســازمان امور مالیاتی میگوید این مالیات
مربوط به پروژههای مسکن مهردر سال 91
اســت ،تاکید کرد :درخواست سازمان امور
مالیاتی در حالی است که واحدهای مسکن
مهر از پرداخت مالیات معاف هســتند .این
اقدام سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است
و مسدود شدن حسابهای بانکی شرکت
عمران پردیس باعث طوالنی شدن زمان
اتمام پروژههای مسکن مهر میشود .حدود
دو هفته بعد از این اطالعرســانی و هشدار
غفــوری از برداشــت  600میلیون تومان
از حســاب متقاضیان مسکن مهر خبر داد
و گفت :اداره مالیــات از دو روز پیش اداره
مالیات اقدام به برداشت  600میلیون تومان
از حسابهای خزانه شرکت عمران مربوط به
متقاضیان و برای تکمیل واحدهای مسکن
مهر کرده اســت .وی تاکید کرد :با این کار
مشکالتی در ســاخت و تکمیل واحدهای
مسکن مهر ایجاد شده و برنامهریزیها را
بر هم خواهد زد.
وزيرراهبازیرسوالبردنرئیسجمهور
مجلسودولت:برايايراننگرانم

وزير راه با اشاره به مشکالتي که بارش
شديد برف براي برخي مناطق ايجاد کرده
عنوان کــرد :از اينکه تا اين حد دولت و
مجلس دچار روزمرگي شــدهاند و تا اين
ميزان توان انديشــه و اجراي طرحهاي
زيربنايي را از دســت دادهاند ،براي ايران
نگرانم .بــه گزارش فــارس ،اميدوارم،
که چنين روزهاي ســختي يــادآور اين
نکته در ســطح رييس جمهوري ،دولت
و مجلس باشــد تا براي تهران و ساير
کالنشــهرهاي ايران و حومهشان يک
سيستم حملونقل حومهاي ريلي مطابق
آنچه در برنامهي ششم پيشبيني شده را
تامين مالي کنند .از اينکه تا اين حد دولت
و مجلس دچار روزمرگي شدهاند و تا اين
ميزان توان انديشــه و اجراي طرحهاي
زيربنايي را از دســت دادهاند ،براي ايران
نگرانم.

«عصرايرانيان» عملکرد فعال وزير وقت راه در مواجه با کوالک  86و رویکرد انفعالی وزيرفعلي راه در برف نیمهسنگین  96در سراسر کشور را بررسي ميکند

گروه راه و مسکن :بارش برف در تهران
تمام شــد و بار ديگــر مديريت بحران
در کشــور را بــه چالش کشــيد .برف
نیمهســنگين چند روز اخير در مناطق
مختلف کشــورمان و مســدود شدن
بسياري از محورهاي مواصالتي کشور
ن هم
اعــم از جاده اي ،ريلي و هوايي آ 
با وجود اعالم پيشبيني هواشناســي،
بار ديگر نگاه افکار عموميرا به ســمت
دولــت روحاني و عملکــرد وزير راه و
شهرسازي برد.
بارش نه چندان ســنگين برف موجب
فلج شدن تقريب ًا همه مدلهاي حمل و
نقل در پايتخت شد به گونهاي که براي
اولين بار تهران کامال در محاصره قرار
گرفت؛ انسداد آزادراههايي نظير تهران-
کرج و تهران-قم به عنوان اصليترين
و پرترددتريــن شــريانهاي جادههاي
کشــور و نقص در سيستم ريلي منتهي
به تهــران و تعطيلي دو فرودگاه بزرگ
و بينالمللي کشــور با بارش يک برف
باعث شد ،پايتخت ايران تمام ارتباطات
ترابري خود را از دست بدهد .بيشترين
ميزان بارش بــرف در برخي ارتفاعات
اســتانهاي تهران و البــرز حدود 70
سانتي متر گزارش شده است.
اين نخستين باري نبود که تهران با اين
مشکل رو به رو شــده بود در دي ،86
ايران بــا يک کوالک کم نظير روبه رو
شد .در حدي که بارش برف شهرهاي
تهــران ،زنجــان ،گيــان ،مازندران،
گرگان ،سيســتان و بلوچستان ،تبريز،
آذربايجــان غربي و شــرقي ،قزوين،
قم ،کرج ،خراســان رضــوي ،اردبيل،
همدان ،کردستان و بســياري ديگر از
شهرستانهاي کشور را سفيدپوش کرده
بود .موج متراکم ســرما در به حدي بود

مدیریت بحران از نيکزاد تا آخوندي
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سوال مجري شبکه خبر مبني بر اينکه
چرا جلسه مذکور صبح يکشنبه برگزار
شد ،به همين جمله بسنده کرد که «در
خدمتتان هستيم»!
پاي آخوندي به مجلس باز ميشود

که حتي خوزســتان هم از برف پوشيده
شده بود .بارش شديد برف که در برخي
استانها ارتفاع آن تا يک متر هم رسيده
بود و باعث شده بود چند روز در تهران،
قم ،کرج ،قزوين و چند اســتان شمالي
تعطيل عمومياعالم شود.شدت سرما در
برخي استانها از جمله تهران به حدي
بود که برخي مناطق با افت شــديد گاز
و قطع گاز مواجه شــدند .وجه مشترک
ايــن  2بارش بــرف پيشبينــي اين
موضوع از يک هفته قبل توسط سازمان
هواشناسي بود .اما با وجود چنين بارش
برفي در سال  86هيچگاه راههاي ورود
و خروجي پايتخت ايران به عنوان نقطه
ثقل پدافندغيرعامل و مديريت بحران در
کشوربدين شکل به طور کامل مصدود
نشد .علت اين امر به گواهي کارشناس
وقت مديريت درست ،به موقع و امادگي
ستاد بحران کشور بود.

نمره مردود دولت در زلزله

زلزلهاي به بزرگي  6.4ريشــتردر مرداد
 ،1391مناطق اهر و ورزقان آذربايجان
شــرقي را به لرزه درآورد .در اين زلزله
هم خانههاي بســياري خراب شد که با
اقدامات دولت وقت و تالش وزارت راه
در آن ســالها اکثر خانهها تا پايانهان
سال يا بازسازي و يا نوسازي شدند.
در مقابــل البته اين اوليــن باري نبود
که اين دولــت در مواجه با بحرانها و
خشــم طبيعت نمره مردود ميگرفت.
شــب  21آبان ماه زلزله منطقه سرپل
ذهاب استان کرمانشاه را لرزاند و باعث
خرابيهاي بســياري شد .البته به لطف
باســازيهاي و نوســازيهاي که به
لطف پروژه مســکن مهر روستايي در
دولــت نهم و دهم صــورت گرفته بود
ميزان تلفات بســيار پايين بود .مديريت
بحران در اين زلزله بسيار ضعيف بود به

طوري رسانهها تا  11روز بعد از زلزله به
جستجوي وزير راه و شهرسازي بودند و
بعد از گذشت حدود  3ماه مردم منطقه با
وجود فصل سرما و بارندگي همچنان در
مانکس و حتي چادر زندگي و با سرماي
شديد دست و پنچه نرم ميکنند.

برگزاري با تاخير جلســه ســتاد
مديريت بحران

يکــي از موضوعات تامــل برانگيز در
بارندگيهاي روزهــاي اخير برگزاري
با تاخير جلســه ســتاد مديريت بحران
ســازمان راهداري از جمله مسائلي بود
که با انتقاد مواجه شده و مسئوالن اين
سازمان نيز پاسخي براي آن ارائه نکرده
اند .چه آنکه برگزاري اين جلسه در شب
شنبه به جاي صبح روز يکشنبه چه بسا
ميتوانست از بسياري از مشکالت مردم
در راه مانده گره گشايي کند.
ســخنگوي اين ســازمان در پاسخ به

نوع عملکــرد وزارت راه در بحران اخير
کشــور صداي مجلس را هــم درآورد.
تعدادي از نمايندگان مجلس که خود در
يخبندان جادهها گرفتار شده بودند و از
نزديک شهاد ناکار امدي مديريت بحران
بودن در گفتگو بــا «عصرايرانيان» از
عملگــرد اخوندي انتقــاد کردند تاکيد
کردند آخوندي بايد پاســخگوي وضع
موجود باشــد؛ حجت االسالم پژمانفر
نماينده مشــهد در مجلــس که خود از
مسافرين قطار سبز مشهد به تهران بود
و بيش از  ۱۹ســاعت هم بخاطر برف
معطل شــده بود ،از وضعيت نامناسب
مســافران و همچنين نبود امدادرساني
گفت و تاکيد کرد که از آخوندي بخاطر
اين وضعيت سوال خواهيم کرد.
بر اســاس اين گزارش نــوع عملکرد
آخوندي در وزارت راه و شهرسازي که
در بحرانهاي متعددي نظير ســانحه
قطار تبريز-مشهد و يا عدم حضور جدي
او در بحران زلزله کرمانشاه حاشيه ساز
شده بود و حتي استيضاح او را در مجلس
به دنبال داشت ،اين بار نيز مديريتي که
در نتيجه بارش برف نيمه سنگين ،براي
نخســتين بار تماميراههــاي ارتباطي
پايتخت کشورمان اعم از زميني و ريلي
و هوايي با ساير نقاط قطع شده و رکورد
جديدي از ناکارآمدي را به ثبت رساند.
حال بايد ديد با وجــود ناکاميآخوندي
وزارت راه و ناکارامــدي روز افزون وي،
مجلس وزير راه و شهرسازي روحاني را
بار ديگر استيضاح خواهد کرد؟

بي ثباتي و گراني کاالها ادامه دارد

گروه اقتصاد کالن :افزايش قيمت برخي کاالها
گاه با بهانه عجيبي همراه ميشــود که ضرورت
توجه مسئوالن براي گرانيهاي بي رويه را بيش
از پيش تبيين ميکند .به گزارش«عصر ايرانيان»،
قيمــت مرغ ديروز در تهران با نوســانات زيادي
همراه بود و در مناطــق مختلف پايتخت بين ۶
هزار و  ۷۴۰تومان تا  ۸هزار و  ۱۰۰تومان فروخته
شد .فروشــندگان که تا چندي پيش آنفوالنزاي
حــاد پرندگان و افزايش قيمت نهادههاي داميرا
دليل گراني مرغ اعــام ميکردند ديروز بارش
بــرف را عامل افزايش قيمت ايــن ماده غذايي
پر مصرف ســفره ايرانيان دانســتند.آنان با اين
اســتدالل که بارش برف هزينههــاي حمل و
نقــل را افزايش داده گراني مرغ و برخي ديگر از
کاالها را محصول بارش برف ميدانند.دليلي که
براي بســياري از کارشناسان قابل قبول نيست .
نگاهي به نارضايتي مرغداران در ماههاي گذشته
از قيمت مرغ ميتوانــد علت گرانيهاي اخير را
بيش از پيش روشــن کند چراکه محمد يوسفي
رئيس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي بارها
در گفت و گو با رســانهها گفتــه بود که فروش
مرغ زير قيمت  8هزار تومان براي مرغداران ضرر
دارد .وي درباره علت گراني مرغ در روز گذشــته
گفت :مردم در غرفههاي ســازمان ميادين سطح
شــهر ميتوانند هر کيلو مــرغ را  6هزار و 740
تومان تهيه کنند.با بارش برف  10-12ســاعته،
قيمت مرغ افزايش داشــت .با وجود اينکه ديروز
عصر قيمت مرغ  500تومان کاهش داشت اما به
نظر ميرسد نارضايتي مرغداران از قيمت  ،باز هم
منجر به گراني شود.چراکه در ماههاي گذشته در
سايه بي توجهي و بي تدبيري متوليان قيمتها در
بازار فروشندگان مرغ با هر قيمتي که خواستهاند
به بهانههاي مختلف مرغ را به مردم فروخته اند.

گرانی مرغ به بهانه برف

نوســانات قيمت تنها به مرغ محدود نميشــود
بلکه بســياري از اقــام و مواد غذايــي با اين
معضل مواجهند.بررســي آمارهاي بانک مرکزي
از قيمتهاي کاالها نشان ميدهد در آبان سال
جاري پياز با رشــد  ۷۴.۳درصدي قيمت رکورد
گراني را نســبت به سال قبل شکست .عالوه بر
اين تا پايان آبان امســال قيمت تخم مرغ ۴۴.۱
درصد ،ســيب زميني  ۴۳.۱درصد ،گوجه فرنگي
 ۳۶.۶درصد افزايش داشــتند .کارشناسان بر اين
باورند که براي آرامش مردم قيمت مايحتاج آنان
از جمله مرغ و گوشــت و بســياري از کاالهاي
اساســي ديگر بايد ثبات داشته باشد اما در حال
حاضر اين قيمتها در بســياري از نقاط کشور و
تهران ثبات ندارد .مديــرکل تعزيرات حکومتي
اســتان تهران در ارتباط با گرانفروشــي برخي
کاالها و نيز خدمات گفــت :هيچ بهانهاي براي
افزايش قيمت وجود ندارد .محمدعلي اســفناني
افــزود :موضوعات مختلف نبايد مجوزي شــود
براي مجموعهاي که اقدام به افزايش قيمت کنند

و اين کار تحت هيچ شرايطي مجوز قانوني ندارد
و با متخلفان برخورد خواهد شد ،مبنا نرخ دولتي
و قانوني لحاظ شــده و مصوبه قانوني دارد .وي
افزود :اگر بر خالف مصوبه قانوني خريد و فروش،
عرضه صورت بگيرد به عنوان گرانفروشــي و يا
مصداقهاي ديگر با آن برخورد ميشــود ،برخي
موارد نرخ محصوالت و خدمــات تابع عرضه و
تقاضا در بازار اســت و مبلغي که تعيين ميشود
بر اساس فاکتور خريد و سود قانوني تعلق گرفته
شده است.
اســفناني در ادامه گفت :گاهــي کاال از مبداء و
منشاء خريداري شــده افزايش قيمت پيدا کرده
و قابل توجيه اســت و بنا بــر فاکتورهاي خريد
رسميموجود ،توسط ماموران تعزيرات بررسي و
درصد ســود قانوني نيز درنظر گرفته ميشود و
در صورت فراتر بودن نرخ کاالها با فروشندگان
تحت عنوان گرانفروش برخورد خواهد شد.
وي با اشــاره به گرانفروشي توسط فروشندگان
اظهار داشــت :در صورت مشــاهده گرانفروشي

مــردم ميتوانند با ســامانه  135که به صورت
دائميفعال اســت و نيز ســامانه  124ســازمان
صنعت،معدن و تجارت تماس بگيرند و شکايات
خود را مطرح کنند همچنين ميتوانند به صورت
مکتوب نيز شکايات خود را به تعزيرات و سازمان
صنعت،معدن و تجارت ارسال کنند.
علــي فاضلي ،رئيس اتاق اصنــاف ايران نيز در
گفت و گويي کوتاه بــا «عصر ايرانيان» با دفاع
از اصناف درباره گراني توپ را به زمين ســازمان
صنعت،معــدن و تجارت انداخت و آنان را متولي
کنترل بازار دانست.
وي گفت:يک ميليون و  300هزار بنگاه توزيعي
در سراســر کشــور فعاليت ميکننــد و در ارائه
خدمات به مردم مشــکلي نداريم و در ص.رتي
که واحد صنفي تخلف گرانفروشــي داشته باشد
نهادهاي نظارتي به آن رسيدگي ميکنند.
فاضلي با تاکيد بر اينکه تــاش اصناف بر اين
است تا کاالها با کمترين افزايش قيمت به مردم
عرضه شود ،گفت :تأثيرگذاري اصناف در گراني
صفر اســت و عوامل ديگــري از جمله افزايش
قيمت ارز يا بارش برف يا ســاير عوامل بر گراني
تاثير ميگذارد ،اما متاسفانه از بوقهاي تبليغاتي
عليه اصناف استفاده ميشود.
بــه گزارش «عصر ايرانيان» بــي ثباتي در بازار
سالهاســت منجر بــه ايجاد مشــکالت براي
مردم شــده و تاثير زياد اين بي ثباتي بيشــتر بر
سفره اقشار ضعيف و کم در آمد جامعه است که
نميتوانند زندگي خــود را با حقوقهاي ناچيز و
اندکشان و در کنار اين نوســانات بازار کنترل و
مديريت کنند.بايد باز هــم منتظر ماند و ديد آيا
دولــت در اين بخش هم قصد دارد گفتار درماني
کند يا اينکه از ابزارهاي قدرتمند خود براي کنترل
بازار استفاده ميکند.

توکلي در نامهاي به وزير نفت:

منافع ملي در قرارداد گازي با شرکت نروژي رعايت نشده است

گروه انرژي :اخيرا قرارداد وزارت نفت با يک شرکت
ايراني نروژي به منظور فروش ال ان جي انتقادات
فراواني را به همراه داشته است زيرا منتقدان معتقدند
اين قرارداد ايراداتي دارد و منافع ملي ايران را تامين
نميکند.احمد توکلي در نامهاي به بيژن زنگنه وزير
نفت نوشــت :قراردادي مابين شرکت ملي نفت و
شرکت آيافالانجي به منظور فروش گاز شيرين
پااليشــگاه هفتم پارس جنوبي منعقد شد که منافع
ملي در آن رعايت نشــده است.توکلي پيش از اين
نيــز در نامهاي به وزير نفت ايــن قرارداد را خالف
منافع ملي خوانده و خواســتار توقف آن شده بود.به
گــزارش فارس ،احمد توکلي رئيــس هيات مديره
ســازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت در
نامهاي به بيژن نامدار زنگنه وزير نفت نوشــت5 :
آبان سال جاري قراردادي مابين شرکت ملي نفت و
شرکت آيافالانجي به منظور فروش گاز شيرين
پااليشــگاه هفتم پارس جنوبي منعقد شــد ،تا اين
شرکت ،گاز ايران را در خليجفارس تحويل گرفته و با
تبديل آن به گاز مايع بر روي کشتي اقدام به فروش
آن کند.پيــش از اين طي نامه به شــماره /3/962
الف مورخ  1396/08/29بــه جنابعالي ضمن بيان
انتقادهاي کارشناسان نسبت به اين قرارداد ،خواستار
توقف فروش گاز به اين شــرکت نروژي-ايراني به
منظور حفظ منافع ملي شدم.روابط عموميشرکت
ملي نفت در واکنش به اين نامه مطالبي منتشر کرد
که نه تنها به ايرادات مطرح شــده پاسخ نداد ،بلکه
شيوه پاسخگويي بر نگراني افزود.شما نيز با اشاره به
يکي از ايرادهاي مربوط به ايــن قرارداد از اصالح

آن گفتيد که جاي تقدير دارد؛ اما نســبت به ســاير
ايرادهاي مطرح شــده موضعي گرفته نشده است.
برخي از آنها را که اساســيتر است و اصالح نشدن
آنها زيان به منافع ملي را منتفي نميســازد ،يادآور
ميشــوم. 1:مطابق توضيحات نامــه قبل ،ابالغيه
مرتبط با اين قرارداد فاقد وجاهت قانوني است.چراکه
براساس ماده  7قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت
قبل از انعقاد اين قرارداد بايد شــرايط عموميآن را
هيأت وزيران به تصويب برســاند؛ بنابراين قرارداد
مزبور محکوم به ابطال اس -2.پروژههاي الانجي
شناور در دنيا براي مايع سازي گازهاي همراه ميادين
دريايي يا فلر مورد اســتفاده قرار ميگيرد و توجيه
اقتصادي و فني اين کشتيها براي مايع سازي اين
گازها ممکن ميشود ،لذا به منظور اصالح کامل اين

قرارداد موضوع اين قرارداد بايد از گاز پارس جنوبي
به گاز فلر دريايي تغيير يابد.بيانيه غيرکارشناســي
وزارت نفت در پاسخ به ايرادهاي منتقدان حاکي از
آن اســت که برنامه مدون کارشناسي مشخصي در
ســاختار وزارت نفت در ارتباط با سرمايههاي گازي
کشور و قراردادها مربوط به آن وجود ندارد.به طوري
که حتي متولي مشــخص براي اين کار در ساختار
وزارت نفت وجود ندارد.
اين موضوع باعث شده قراردادهايي که وزارت نفت
در اين خصوص منعقد ميکند (عالوه بر ايرادهاي
فــراوان فني و اقتصادي) به علت نبود اولويتبندي
و اقدام به موقع ،فرصتهاي کشــور نيز در رقابت با
ساير رقبا در بازار از دست برود.همانند سرمايهگذاري
عربستان ســعودي در خط لوله تاپي که رقيب خط

لوله صلح ايران اســت؛ بنابراين الزم اســت وزارت
نفت پيش از هرچيز ســاماندهي به موارد زير را در
زمينه مصارف منابع گاز کشور در اولويت قرار دهد
تــا از ضررهاي احتمالي آتي جلوگيري به عمل آيد:
-1قبل از انعقاد هرگونه قرارداد فروش گاز الزم است
وزارت نفت اهداف و راهبرد خود را در زمينه صادرات
گاز تبيين کند و با در نظر گرفتن مالحظات سياسي
و اقتصادي کشــور بازارهاي هدف خود را مشخص
سازد تا گامهاي پيموده شده در راستاي حفظ منافع
ملي باشد-2.قبل از انعقاد هرگونه قرارداد جديد الزم
اســت وزارت نفت پس از تدوين الگوي قراردادي
و اخذ مصوبه هيأت دولت ،قراردادهاي منعقد شــده
و توافق شــده قبلي ازجمله قرارداد صادرات گاز به
پاکســتان (که جزو برنامههــاي اولويتدار اقتصاد
مقاومتي اســت) و يا توافق صادرات گاز به عمان را
تکميل کند و پس از تعيين و تکليف اين قراردادها
نســبت ،قراردادهاي جديد را متناســب با اهداف و
راهبردهاي خود منعقد کند-3.در چند سال گذشته
چندين بار مسئوليت صادرات گاز بين شرکت ملي
نفت و شــرکت ملي گاز جابه جا شده است و عم ً
ال
موجب شــده صادرات گاز کشور ،متولي مشخصي
نداشته باشــد و تصميمات در اين حوزه به صورت
يکپارچه و بلندمدت گرفته نشود؛ بنابراين الزم است
قبل از هر چيز ،متولي صادرات گاز کشــور به طور
مشخص تعيين شود تا امکان پيگيري و مطالبه از آن
در اجراي مسئوليت محول شده وجود داشته باشد.
در پايان نيز يادآور ميشــود که ديدهبان شفافيت و
عدالت مانند گذشته آماده همکاري است.
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صنعت
مدير عامل داتيس خودروي ايرانيان:

بدون هيچ دليلي براي فعاليت
به ما «نه» گفتهاند

ميالد علينقي ،مديرعامل شــرکت داتيس
خودرو ايرانيان در نشست خبري با خبرنگاران
با اشاره به نامه نگاريهاي متعدد با مرکز امور
اصنــاف و بازرگانان وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت :در ســال  ۹۵با کمپانيهاي
بزرگ دنيــا تعامالتي را صورت داديم که بر
اين اساس قرار بر اين شد که با شرکتهايکو
از آلمــان تعامالتــي را برقرار ســازيم .اما
متأسفانه عليرغم ارائه تماميمستندات مبني
بر نمايندگي بودن «داتيس خودرو» از سوي
اين شرکت آلماني ،هيچ پاسخ مشخصي از
سوي وزارت صنعت دريافت نشده است.
وي افــزود :اولين اصل ما در اين شــرکت
خدمات دهي به مشتريان و کاهش آلودگي
هوا است که بر اين اساس تالش داشتهايم
تا خودروهاي هيبريدي و دوچرخههاي پاک
را وارد چرخه حمــل و نقل نموده و پس از
آن کار توليد را شــروع کنيم .اما متأســفانه
وزارت صنعت پذيرشي در اين رابطه صورت
نميدهد و بيشــتر بر اين باور است که اين
شرکت اجازه واردات ندارد .به گزارش مهر،
مديرعامل شــرکت داتيس خودرو ايرانيان
اظهار کرد :مدارک الزم به مرکز امور اصناف
و بازرگانــان وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ارائه شده و قرار بر اين بود که شب عيد سال
گذشــته مجوز الزم از سوي وزارت صنعت
دريافت شــود اما با جواب شگفت آوري از
سوي آنها مواجه شديم که مدارک ما را گم
کرده بودند و همين امر دردسرهاي زيادي را
براي دريافت دوباره مجوز از ســوي کمپاني
مــادر در آلمان مواجه کــرد .اما به هر روي
توانستيم مجوزهاي الزم را دريافت نماييم.
وي همچنين تاکيد کرد :نامه نگاريهاي
متعــددي از ســوي اين شــرکت با وزير
صنعــت ،معدن و تجــارت و معاونان وي
صورت گرفته اما تاکنون پاسخ مشخصي
داده نشــده و تنها يک «نــه» بدون هيچ
دليلي بــه ما گفته ميشــود .عضو هيات
مديره شــرکت داتيس خودرو تأکيد کرد:
اکنون تمام درخواست ما از وزارت صنعت
آن اســت که با داليل قانع کننده عدم رد
درخواستهاي ما را اعالم نمايند نه اينکه
مــا را از حق قانوني خــود مبني بر تردد و
پيگيــري امور خــود در مرکــز اصناف و
بازرگانان وزارت صنعت ،خودداري کنند.
همچنين در اين نشست خبري محمدرضا
علينقي رئيس هيات مديره شرکت داتيس
خودرو نيز خاطرنشــان کرد :در بســياري
از مذاکــرات ،تا نام ايــران را ميآورديم در
همان ابتدا کســي حاضر نبود پاي صحبت
ما بنشيند در حالي که با رايزنيهاي بسيار
توانستيم نمايندگي يک شرکت معتبر آلماني
در حوزه خودرو را دريافت نمائيم اما با سنگ
اندازيهــاي وزارت صنعت ،تمام تالش ما
به هدر رفت .وي افزود :در تاريخ  ۲۴تيرماه
ســال  ،۱۳۹۶رئيس مرکز امــور اصناف و
بازرگانان وزارت صنعت در نامهاي با توجه
به درخواســت اين شرکت مبني بر فعاليت
با نام تجاريهايکو از آلمــان اعالم کرده
که اين شــرکت اقدام به تيونينگ خودرو
ميکند و با توجه به سياستهاي وزارتخانه
متبوع امکان صــدور گواهي فعاليت براي
شــرکتهاي تيونينگ وجود ندارد در حالي
که ما تالش داشتيم که اين خودرو را وارد
کشور کرده و خط توليد آن را هم راه اندازي
نمائيم .ضمن اينکه براي تأمين قطعات نيز
مذاکرات به نحوي پيش رفته بود که پس
از تحويل آخرين خودرو تا  ۱۰سال امکان
تأمين قطعات وجود داشــته باشد بنابراين
برنامه بلندمدت ما بــراي فروش خودرو و
توليد آن در کشور بود.

خبر
خدمات رایگان آسیا تک
در پی بارش برف در سراسر کشور

مسابقات ليگ باشگاههاي بوچيا جام فجر از
اول تا هشتم بهمن با حضور تيمهاي آقايان
و بانوان از اســتانهاي کشــور در فدراسيون
ورزشــهاي جانبازان و معلولين برگزار شد.
شــرکت آســياتک در طول برگزاري ليگ
باشگاههاي بوچيا کشور به عنوان حاميمادي
و معنوي در کنار توانيابان گراميکشور بود و
جوايز نهايي را تامين و به برندگان مسابقات
اهدا کرد و در پايان اين دوره از مســابقات،
کاپ تيمهاي قهرمان توســط مدير روابط
عموميآســياتک اهدا شد .به گزارش روابط
عموميشــرکت انتقال دادههاي آسياتک،
با توجه به برف و ســرماي شــديد و تاخير
و کنسل شــدن پروازها ،اين شرکت براي
حفظ ارتباط مسافران ،فرودگاههاي مهرآباد
و امام خميني تهران و فرودگاههاي مشهد،
اصفهان ،کرمــان ،اهواز ،گرگان ،تبريز ،يزد،
اردبيل ،بندرعباس و زاهدان تحت پوشــش
خدمات عموميواي فاي رايگان قرار گرفته و
اين شرکت اقدام به افزايش  ۱۰برابري زمان
و  ۵۰برابري حجم خدمات واي فاي رايگان
خود به ميزان  ۱۰ســاعت زمان و  ۵گيگ
حجم در فرودگاههاي کشور کرد.

