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 پاسخ  ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره(  به یک شایعه

مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی س��تاد اجرایی فرمان 
حض��رت ام��ام )ره( در خصوص ش��ایعات اخير راجع 
به خرید بخش��ي از س��هام بانك پارس��يان متعلق به 
شرکت ایران خودرو توسط ستاد اعالم کرد: این ستاد 
کليه فعاليتهاي خ��ود را ذیل قوانين و مقررات جاري 
جمهوري اس��المي ای��ران انجام مي دهد و براس��اس 
قوانين و مقررات جاري کش��ور، ای��ن امر قانوناً امكان 
پذیر نيست و این موضوع از اساس تكذیب مي شود.

امکان جدید همراه اول برای رفع نگرانی 
زائران اربعین

همراه اول با ارائه یك پيام جدید، اقدام به رفع نگرانی 
زائران اربعين کرده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات سيار 
ای��ران، اپراتور اول تلفن همراه ب��ا طراحی و ارائه یك 
پي��ام )Announce( جدید در ش��بكه خود، گامی 
در راس��تای حمایت از مش��ترکان برداشته است.با در 
نظ��ر گرفتن این آنونس جدید در ش��بكه، از این پس 
مش��ترکان همراه اول ضمن تماس با مش��ترکانی که 
در خارج از کش��ور دچار اتمام ش��ارژ )مشترکان سيم 
کارت های اعتباری( یا قطع بدهی )مش��ترکان س��يم 
کارت های دائمی( می شوند، با پيام »مشترک گرامی، 
ش��ماره ای که با آن تم��اس گرفته اید به علت بدهی 
یا ع��دم موجودی کافی امكان پاس��خگویی ندارد، در 
صورت تمایل می توانيد با ش��ماره گيری کد ستاره ۱ 
مربع نس��بت به پرداخت بدهی یا افزایش شارژ ایشان 
اق��دام فرمایيد«، روبرو ش��ده و م��ی توانند به راحتی 

مشكل آنان را برطرف کنند.

تاریخ قرعه کشی جشنواره حساب های 
قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه 

تاریخ برگزاری سی و سومين دوره قرعه کشی حساب 
های قرض الحسنه پس انداز بانك رفاه اعالم شد.

به گ��زارش روابط عمومی بانك رفاه کارگران، س��ی و 
سومين دوره قرعه کش��ی حساب های قرض الحسنه 
پ��س انداز بان��ك رفاه کارگران در تاری��خ 24 مهر ماه 
سالجاری با حضور اعضای هيأت نظارت بر قرعه کشی 
برگزار خواهد شد.جوایز ممتاز قرعه کشی حساب های 
قرض الحسنه پس انداز بانك رفاه مربوط به دوره سال 
97 شامل ۱58 فقره کمك هزینه خرید واحد مسكونی 
هری��ك به ارزش یك ميلي��ارد ریال، ۱58 فقره کمك 
هزین��ه خرید خ��ودرو داخلی هر یك ب��ه ارزش 300 
ميليون ریال، ۱58فقره کمك هزینه س��فر به عتبات 
عاليات به ارزش 50 ميليون ریال، 2.000 فقره کمك 
هزینه خرید صنایع دستی هر یك به ارزش ۱0 ميليون 

ریال و ميليون ها ریال جوایز نقدی خواهد بود.

با مشارکت شرکت شناسا؛ »استارتاپ 
لینکپ« زندگی آینده ما را متحول می کند

روی��داد “LinkapDay” توس��ط اس��تارتاپ لينكپ 
)شرکت راهبران اینترنت اشيا(، یكی از سرمایه پذیران 
شناس��ا – از شرکت های گروه مالی پاسارگاد- در مهر 
ماه س��ال جاری در تاالر ایوان ش��مس تهران برگزار 
ش��د.معرفی راهكاره��ای جدی��د لينكپ، هم��گام با 
تازه ترین روندهای اینترنت اش��يا و هوشمندس��ازی، 
موضوع س��ومين رویداد ساليانه لينكپ بود. همچنين 
از 3 محص��ول اصلی لينكپ در ارائه ی س��رویس های 
یكپارچه اینترنت اش��ياء رونمایی ش��د.بر اساس این 
خبر، اس��تارت آپ لينكپ پس از شكل گيری در سال 
۱395، در ادامه ی مس��ير خود با مش��ارکت ش��رکت 
شناس��ا و ش��تابدهنده تریگ آپ جهت ارایه خدماتی 
ب��ا کيفيت و کاربردی تر توس��عه یافت.ب��ه گفته علی 
رحمان پ��ور، هم بنيانگذار linkap، هدف از ایجاد این 
استارت آپ، هوشمندسازی یكپارچه است تا فناوری را 

به خدمت انسان درآورد. 

ارائه خدمات بانک قرض الحسنه مهرایران 
به زائرین اربعین حسیني

بانك قرض الحس��نه مهر ایران در س��ه استان ایالم، 
کرمانشاه و خوزستان که تردد زائران اربعين حسيني 
در آنها بيش��تر اس��ت به عزاداران حض��رت اباعبداهلل 
الحسين )ع( خدمت رساني مي کند.به گزارش روابط 
عمومی بانك قرض الحس��نه مهر ایران، مش��ارکت و 
پرداخت کم��ك های نقدی به موکب س��تاد مردمي 
اربعي��ن حس��يني وزارت امور اقتص��ادي و دارایي به 
منظور اس��تقبال و پذیرایي از زائران س��رور و س��االر 
ش��هيدان از جمله اقدامات بانك قرض الحس��نه مهر 
ای��ران در حمایت از همایش بزرگ پياده روي اربعين 
اس��ت.این بانك همچنين با هدف ارائه خدمات ریالی 
به زائران و عزاداراني که در آس��تانه فرارسيدن اربعين 
با پ��اي پياده به کربالي معلي س��فر م��ي نمایند، 2 
دس��تگاه خودپرداز س��يار در مرز مهران، یك دستگاه 
خودپرداز در مرز چزابه و 8 دستگاه خودپرداز ثابت در 
اس��تانهاي ایالم، کرمانشاه و خوزستان مستقر کرده و 
به منظور رفاه حال زوار حضرت اباعبداهلل حسين )ع( 
سقف برداشت وجه از طریق دستگاه خودپرداز را براي 

زائران اربعين تا 500 هزار تومان افزایش داده است.

اخبار

بندر چابهار در مسیر توسعه
عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره به توسعه چشمگير بندر چابهار در مسير 
شكوفایی، گفت:برای اجرای خط آهن 32 کيلومتری بيرجند قائن 3000 ميليارد 

تومان در نظر گرفته شده است.
 سيداحس��ن علوی درباره نقش استراتژیك خط آهن بيرجند - قائن، اظهار کرد:  

این پروژه نقش برجسته ای در توسعه اقتصادی کشور دارد و عمال با بهره برداری 
از آن، بندر چابهار به کش��ورهای آس��يای ميان��ه متصل خواهد ش��د. وی ادامه داد: 

خط آهن بيرجند-قائن بخشی از ابر پروژه راه آهن چابهار- زاهدان- زابل- بيرجند-مشهد 
محس��وب می ش��ود که افتتاح کامل این پروژه، بندر اقيانوس��ی چابهار از طریق ریل به 
تمام کشورهای شرق و شمال شرق متصل خواهد شد. وی  افزود: بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته، خط آهن چابهار- زاهدان- زابل- بيرجند-مش��هد، بندر چابهار را از طریق 
مرز ميرجاوه به کشور پاکستان، از مرزهای ميلك و دوغارون به افغانستان، از مرز سرخس 

به ترکمنستان و در ادامه به قفقاز و آسيای ميانه متصل خواهد کرد.  خانه ملت 

بازار بورس به ثبات می رسد
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ریزش شاخص بورس گفت: نوسان ها در بازار 
بورس باید پذیرفته شود؛ این روند پس از مدت کوتاهی به ثبات خواهد رسيد.

 فرهاد دژپس��ند درباره ریزش روز گذشته شاخص بورس به خبرنگاران توضيح 
داد: در زمان رش��د ش��اخص بورس برخی صاحبنظران ابراز نگرانی داشتند که 

روند رش��د شاخص بورس، خيلی س��ریع، تند و حبابی است، اما به نظر ما حباب 
نبود.

وی با بيان اینكه س��عی کردیم با عرضه سهام عمق بازار سرمایه را افزایش دهيم، گفت: 
این روند پس از مدت کوتاهی به ثبات خواهد رسيد.

دژپس��ند اضافه کرد: بخش��ی از مش��كالت که نيازمند اصالح قانون است در مجلس در 
دس��ت بررس��ی قرار دارد و این موارد در صحن مجلس مطرح ش��د که به علت برخی 
مشكالت دوباره به کميسيون اقتصادی ارجاع داده شد. پيگيری ها نشان می دهد که این 
موارد از هفته آینده در دستور کار کميسون اقتصادی مجلس قرار می گيرند.  ایرنا 

بررسی غلتان بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ در مجلس 
رئيس کميس��يون برنامه و بودجه مجلس درباره بررس��ی بودجه سال های 99 و 
۱400 گفت: بودجه س��ال 99 و ۱400 به صورت غلتان بررسی می شود، به این 
معنا که اگرچه برنامه بودجه دوس��ال با یكدیگر بررس��ی می شود اما عددی که 

برای ۱400 تصویب خواهد شد، بودجه مصوب دولت نيست.
 غالمرضا تاجگردون رئيس کميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 

اس��المی درباره برخی صحبت ها مبنی بر اینكه بودجه س��ال  99 و ۱400 به صورت 
دوس��اله به مجلس ارس��ال می ش��ود، گفت: بودجه به صورت دوس��اله به مجلس ارسال 
نمی ش��ود، در واقع زمانی که بودجه س��ال 99 در حال تصویب است، بودجه ۱400 نيز 
مورد بررس��ی قرار می گيرد و س��ال آینده نيز در فصل بررس��ی بودجه، عالوه بر اینكه 

بودجه ۱400 تصویب می شود نگاهی نيز به بودجه سال ۱40۱ خواهد شد.
وی  افزود: بودجه س��ال 99 و ۱400 به صورت غلتان بررس��ی می ش��ود، به این معنا که 

اگرچه برنامه بودجه دوسال با یكدیگر بررسی می شود.  تسنیم 

وزیر صنعت با اش��اره ب��ه لغو معافي��ت 80 دالری واردات 
گوش��ی مسافری گفت: این امر حتما بر روی قيمت موبایل 

در کشور تاثير می گذارد.
رض��ا رحمانی در حاش��يه جلس��ه هيات دول��ت در جمع 
خبرن��گاران تاکيد ک��رد: زمانی که توليد داخ��ل به ميزان 

مصرف نيست نباید تعرفه را افزایش دهيم.
وی ادام��ه داد: توليد موبایل های ایرانی در آن حد نيس��ت 
که در بازار تاثيرگذار باش��د البته سياست ما حمایت از هر 
کاالیی اس��ت ک��ه در توليد داخل به حد کفایت برس��د اما 

توليد موبایل داخلی نسبت به مصرف بسيار ناچيز است.
وزی��ر صنعت با بيان اینكه از س��رمایه گذاری در این زمينه 
حمایت می کنيم،  افزود:  در س��ال گذشته در مجموع 200 
هزار تلفن همراه در کش��ور توليد شده است؛ این فعاليت ها 
نيازمند س��رمایه گذاری سنگينی اس��ت و از سوی دیگر در 

این زمينه، تكنولوژی به سرعت حرکت می کند.
رحمان��ی گف��ت: وزارت صنعت،  مع��دن و تج��ارت توليد 
داخلی برخی کاالها مانند الس��تيك های س��نگين،  پارچه 

، الكترودهای گرافيتی و ... را آغاز کرده است.   
وی در م��ورد واگذاری ایران خ��ودرو نيز گفت: این خودرو 
س��ازی به ش��خص خاصی واگ��ذار نمی ش��ود و خریدار در 
فرآیند واگذاری مشخص خواهد شد؛ تالش این است که به 

طور کامل به بخش خصوصی برود.
وزیر صنعت،  معدن و تجارت در پاس��خ به س��والی در مورد 
مشكل زیرساخت ها در شهرک صنعتی عباس آباد و تجمع 
مالي��ات ب��ر ارزش افزوده ني��ز تاکيد کرد:  دول��ت باید این 
زیرس��اخت ها را فراهم کند. اکنون در تامين زیرس��اخت ها 

ب��ه ویژه ب��رق و آب در اکثر ش��هرک های صنعتی به ویژه 
اط��راف تهران مش��كل داریم و این مش��كل در زمينه برق 
حادتر است. وی با اشاره به اینكه در گذشته نيز بازدیدهایی 
از ش��هرک های صنعت��ی صورت گرفته بود،  اف��زود:  در این 
خصوص تصميماتی گرفته شده و در حال انجام است البته 
در برق نيازمند ایجاد پس��ت هستيم بنابراین با وزارت نيرو 
صحبت کردیم. رحمانی مشكل تامين برق را کمبود بودجه 
عن��وان کرد و اف��زود:  دیروز بازدیدی با مع��اون اول رئيس 
جمهوری داش��تيم و ایش��ان دس��توراتی دادند و قرار است 
امس��ال هم استانداری تهران و وزرات نيرو بودجه مورد نياز 
را تامين کنند. البته اکنون در زیرساخت ها مشكل فوریتی 

نداریم اما برای توسعه واحدها مشكل وجود دارد.  
وی در م��ورد نظرش��ورای عال��ی نظارت بر انتق��ادات روند 
انتخاب��ات اتاق ه��ای بازرگانی ني��ز ادام��ه داد:  27 مورد از 
انتخاب��ات اتاق ه��ای بازرگانی تایيد قطعی ش��ده و تنها دو 
مورد به ش��كایت رس��يده که البته از نظر ما نهایی اس��ت. 
در مجموع انتخابات اتاق های بازرگانی امس��ال پرش��ور و با 

رقابت جدی انجام شد.
وزی��ر صنعت،  معدن و تجارت در مورد تعهدات پيش فروش 
خودروهای��ی که قرار اس��ت از رده خارج ش��ود ، گفت: این 
برنامه قطعی است و هم در خانواده پراید و هم پژو خروجی 
خواهيم داش��ت و مواردی مانن��د برخی مدل های پراید که 

تعهد ندارند تا پایان سال از چرخه توليد خارج می شوند.
وی افزود:  خود خودرو س��ازها پيگير این موضوع هس��تند 
البته خودروی جایگزی��ن باید از نظر قيمت و قدرت خرید 

متناسب باشد.  ایرنا 

وزیر صنعت اعالم کرد:
افزایش قیمت موبایل با لغو معافیت واردات گوشی مسافری

ریيس کميته صادرات س��ندیكای برق ایران گفت: تا پایان 
س��ال جاری ميالدی شبكه برق ایران و عراق سنكرون می 
شود و تا پایان س��ال 2020 ميالدی تلفات شبكه برق این 

کشور 30 درصد کاهش می یابد.
طبق آخرین آمار رسمی 82 درصد برق عراق، از گاز تامين 
می ش��ود که این رقم در سال 2027 ميالدی به 84 درصد 
خواهد رسيد. عراق طی دو س��ال آینده سه نيروگاه جدید 
را به م��دار خواهد آورد که برای تامي��ن گاز مورد نياز آن، 
به س��مت جمع آوری گازهای هم��راه از ميادین نفتی خود 
رفته اس��ت تا پس از پایان یافتن ق��رارداد خود با ایران، از 
ای��ن منابع بهره ببرد. برآیند وضعي��ت صنعت برق عراق از 
وابس��تگی این کشور به گاز ایران برای تامين برق و توانایی 
ایرانی ها در حوزه س��اخت و توسعه صنعت نيروگاهی این 

کشور حكایت دارد.
ع��راق بي��ن 500 م��گاوات و ۱200 مگاوات ب��رق - که به 
ترتيب برای زمس��تان و تابس��تان از ایران دریافت می کند- 
حدود ۱.2 ميليارد دالر در هر سال هزینه می کند. از سویی 
دیگر بر اس��اس گزارش وضعي��ت مصرف  انرژی جهانی که 
شرکت بریتيش پتروليوم منتشر می کند، صادرات گاز ایران 
به ع��راق به ۱54 ميليون فوت مكع��ب در روز )۱3 درصد 
ذخایر گاز حال حاضر عراق( رس��يده اس��ت که این ميزان 
ص��ادرات گاز به عراق اجازه تولي��د حداقل ۱000 مگاوات 
دیگ��ر برق را می دهد و برنامه هایی نيز وجود دارد که آن را 

به 4000 مگاوات برساند. 
پيام باقری، ریيس کميته صادرات سندیكای برق ایران بازار 
ع��راق را ب��رای تمامی صنایع کش��ور از جمله صنعت برق، 

اس��تراتژیك عنوان کرد و گفت: طی ماه های اخير فعاليت 
ه��ای جدی ای را در ارتباط با تعریف پروژه های جدید در 
قالب پروتكل های هم��كاری بين وزارت نيرو و وزارت برق 
عراق انجام دادیم. طبق این قرارداد فعاليت های مش��ترک 
بين ایران و عراق در بخش صنعت برق طی س��ه سال ) سه 

مرحله( 20۱9، 2020 و 202۱ ميالدی انجام می شود.
وی افزود: تا پایان سال جاری ميالدی شبكه برق دو کشور 
سنكرون )وصل دو ش��بكه کاماًل مجزای برق به یكدیگر به 
طریقی که هيچ نوع ش��دت جریان ضربه ای قابل مالحظه 
ای ایجاد نشود( می شود؛ همچنين طبق قرارداد بين ایران 
و عراق تا پایان سال 2020 ميالدی تلفات شبكه برق عراق 
ب��ه ميزان 30 درصد کاهش می یابد؛ در حال حاضر تلفات 

شبكه برق عراق بالغ بر 50 درصد است.
به گفته این مقام مسوول تا آخر سال 202۱ ميالدی نيز برنامه 
افزایش راندمان نيروگاه ها و توليد برق عراق را در دستور کار 
داریم. جلس��ات مختلفی در این زمينه انجام ش��د. در همين 
راس��تا تفاهمنامه ها تبدیل به قرارداد شد که در حال پيشبرد 
آن هس��تيم. البته با توجه به شرایط اخير پيش آمده در عراق 
این روند با تاخير و وقفه پيش می رود. باقری با تاکيد بر اینكه 
طرف ایرانی عمده مسووليت هایی که بر عهده داشته را انجام 
داده اس��ت، تصریح کرد: در پی این هستيم که طرفی عراقی 
به انجام توافقات معهود خود سرعت ببخشد تا بتوانيم در این 
راستا عالوه بر تعریف پروژه های جدید به رونق فضای کسب 
و کار و اشتغالزایی کشور کمك کنيم. ریيس کميته صادرات 
س��ندیكای برق ایران افزود: ایران برای فعاليت در صنعت برق 

عراق از مزیت رقابتی مطلوبی برخوردار است.  پاون

رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران ؛
شبکه برق ایران و عراق تا دی ماه سنکرون می شود

  مدیرعامل راه آهن خواستار شد؛ 

بازگشت قیمت گذاری 
بلیت قطار به راه آهن

مدیرعامل ش��رکت راه آه��ن در نامه ای خطاب 
به دبير س��تاد تنظي��م بازار خواس��تار واگذاری 
مس��ئوليت قيمت گ��ذاری بليت قط��ار در ایام 

پُرتقاضا به هيئت مدیره ش��رکت راه آهن و تأیيد 
وزیر راه و شهرسازی شد.

در پ��ی اعتراض برخی از مس��افران از گرانی بليت 
قطار، ستاد تنظيم بازار سازوکار تعيين قيمت بليت 
را طی آیين نامه ای در س��ال گذشته تغيير داد و 
نهایتا در خرداد ماه س��ال جاری با مصوبه شورای 
عال��ی ترابری و تأیيد س��تاد تنظيم ب��ازار به طور 
متوسط 22 درصد به قيمت بليت قطار افزوده شد.

در ۱4 س��ال گذش��ته نرخ گ��ذاری بليت قطار 
ب��ا تصویب قانون دسترس��ی به ش��بكه ریلی و 
ورود ش��رکت های خصوصی به ح��وزه ترابری 
ریلی مس��افری، بر اساس پيشنهاد شرکت های 
خصوص��ی به ش��رکت راه آهن و ب��ا تصویب در 
هيئت مدیره راه آهن جمهوری اسالمی ایران و 
تأیيد نهایی وزیر راه و شهرسازی انجام می شد. 
همچنين ش��رکت های ریلی نيز اجازه داشتند 

ت��ا در ایام پيك س��فر، درصدی به ن��رخ بليت 
مسيرهای مختلف اضافه کنند.

سعيد رس��ولی، مدیرعامل ش��رکت راه آهن در 
این نام��ه از قبادی معاون وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت درخواس��ت کرده تا ب��ار دیگر فرآیند 
تعيين قيمت بليت قطار به روال سابق بازگشته 
و پس از ارائه پيش��نهاد از س��وی ش��رکت های 
ریلی و تصویب در هيئت مدیره راه آهن و تأیيد 

وزیر راه، قيمت بليت قطار برای هر سال تعيين 
ش��ود. به نظر می رس��د مهم تری��ن دليل این 
نام��ه نگاری های راه آهن با س��تاد تنظيم بازار، 
درخواست شرکت های ریلی و نمایندگان بخش 
خصوصی از ش��رکت راه آهن اس��ت تا با حذف 
س��تاد تنظيم بازار از مكانيزم قيمت گذاری، بار 
دیگ��ر امكان افزایش قيمت بلي��ت قطار در ایام 

پيك تقاضا وجود داشته باشد.  مهر

بالتکلیفی پیمانکاران  در کشمکش وزرا 
اختالفات باال گرفت؛

گزارش
سرنوشت تهاتر نفت برای پرداخت مطالبات پيمانكاران بخش 
خصوصی به خصوص پيمانكاران برق ممكن است به سرنوشت 

فروش نفت در بورس دچار شود.
، در اواسط تير ماه سال گذشته اسحاق جهانگيری معاون اول 
ریاست جمهوری در جلس��ه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
از برنام��ه دول��ت ب��رای تامين کااله��ای وارداتی با اس��تفاده 
از س��ازوکار تهات��ر رونمایی کرده و اعالم ک��رد که کارگروهی 
تحت عنوان »کميته تهاتر« ب��ا عضویت وزارت خانه های نفت، 
صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، 
جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تشكيل خواهد شد. 
مع��اون اول رئيس جمه��ور اعالم کرد الزم اس��ت کارگروهی 
با محوریت وزارت نفت تش��كيل ش��ود تا ب��رای تهاتر نفت با 
کاالهای اساس��ی برنامه ریزی و س��ازوکار آن تعيين و نتيجه 
تصميمات گزارش شود. بر این اساس قرار شد تادیه مطالبات 

بخش خصوصی از دولت نيز از این مسير ميسر شود.
اگ��ر چه این اقدام نمی تواند مس��ير س��ریعی برای رس��يدن 
بخ��ش خصوصی به مطالب��ات معطل مانده در دولت باش��د، 
ام��ا به هر حال می توانس��ت اميدی ب��رای پيمانكاران بزرگ 
بخش خصوصی ایجاد کند. در پی این اقدام دولت، نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی نيز در راستای برنامه دولت و حمایت 
از بخش خصوصی و  به منظور فراهم کردن ش��رایط الزم برای 
اجرای تهاتر نفت توس��ط دولت، بن��دی در قانون بودجه 98 
گنجاندند تا بر اساس بند »ی« از تبصره )۱( قانون بودجه 98 
به دولت اجازه داده شود بدهی های قطعی خود به پيمانكاران 
و ش��رکت های خصوصی را تا مبل��غ 40 هزار ميليارد تومان از 
محل تحویل نفت خام بر اس��اس قيمت بورس انرژی یا قيمت 

منطقه ای تسویه کند.
ای��ن اقدام باعث ش��د پيمانكاران بزرگ بخ��ش خصوصی در 
صنعت برق که مطالبات زیادی از وزارت نيرو داشتند اميدوار 

شدند تا از این مسير مطالبات خود را تسویه کنند.
این قانون  نيازمند تدوین یك آئين نامه از سوی سازمان برنامه 
و بودجه اس��ت اما به نظر می رس��د این اق��دام پيچيدگی های  
خاص خ��ود را دارد چرا که اکثر پيمان��كاران برق که از وزارت 
نيرو مطالبه دارند شرکت های کوچكی هستند و تجربه ای درباره 

معامالت نفت و ورود به بازار بين المللی فروش نفت نارند.
برخ��ی فعاالن صنعت ب��رق از جمله پيام باق��ری نایب رئيس 
سندیكای صنعت برق نيز بر این باور هستند که احتماال تهاتر 
نفت خام نيز به سرنوش��ت فروش نفت خ��ام در بورس دچار 

خواهد شد.
رض��ا اردکانيان وزیر نيرو بع��د از اینكه وزیر نف��ت گفته بود 
»تهاتر نفت با بدهی بخش خصوصی اجرا شدنی نيست« گفته 
ب��ود تالش خواهد ک��رد در این خصوص با زنگن��ه وزیر نفت 

جلسه ای تشكيل دهد.
وزیر نيرو با بيان اینكه می توان بخش قابل توجهی از مطالبات 
پيمان��كاران بخش خصوصی ب��رق را از طریق تهاتر نفت خام 
تسویه کرد، گفت: تسویه مطالبات پيمانكاران بخش خصوصی 

ب��رق از طریق تهاتر نفت از پيمانكاران واجد ش��رایط آغاز می 
شود.

وی با تاکيد بر اینكه در این خصوص قطعا جلس��ات مشترکی 
ب��ا وزیر نفت برگ��زار خواهد کرد اظهار داش��ت: تالش ما این 
اس��ت و اميدواریم که این برنامه به شكل مناسبی انجام شود 
و بخش قابل توجهی از بدهی های خود را به بخش خصوصی 

پرداخت کنيم.

تهاتر نفت خام برای پیمانکاران بزرگ 
پي��ام باقری نایب رئيس س��ندیكای صنعت برق در پاس��خ به 
این س��ئوال که آیا تهاتر نفت خام مس��ير و روش خوبی برای 
پرداخت مطالبات پيمانكاران بخش خصوصی برق خواهد بود 
گفت: اميد اس��ت که تهاتر نفت خام باعث نش��ود تا از مسير 
اصلی ح��ل بحران اقتصادی و کم کردن مش��كالت اقتصادی 
بخش خصوصی دور ش��ویم اما به هر حال باید اذعان کرد که 
این اقدام شاید شامل حال یك طيف خاصی از پيمانكاران برق 

بخش خصوصی باشد.

وی با اشاره به اینكه در تهاتر نفت خام برای پرداخت مطالبات 
پيمان��كاران بخش خصوصی ش��رکت های ب��زرگ و خصولتی 
می توانند از آن برنامه اس��تفاده کنند، اظهار داش��ت: در حال 
حاضر 70 تا 80 درصد اعضای س��ندیكای برق ش��رکت های 
کوچك و متوس��ط هستند و به نظر نمی رسد بتوانند از چنين 
امكاناتی استفاده کنند؛ به هر حال این امكان می تواند ظرفيت 
خوبی باشد اما باید برای پرداخت مطالبات به دنبال یك نسخه 
کامل حرکت کنيم چرا که این برنامه تنها توس��ط شرکتهای 

بزرگ و توانمند امكان اجرا دارد.
باقری ادامه داد: باید به دنبال نس��خه های عمومی تری برای 
حل مشكالت اقتصادی و پرداخت مطالبات پيمانكاران بخش 
خصوص��ی برق حرکت کنيم اما به هر ح��ال این برنامه تهاتر 
نفت خام می تواند تا حدودی مش��كالت را آن هم برای برخی 

شرکت های بزرگ کاهش دهد.
نایب رئيس س��ندیكای صنعت برق ب��ا تاکيد بر اینكه اميدوار 
هس��تيم سرنوشت تهاتر نفت خام همانند خرید و فروش نفت 
در بورس که در برهه ای مطرح شد اما به جایی نرسيد، نشود 
تاکيد کرد: نقدینگی و س��رمایه در گردش موضوعی است که 

در دس��ته اصلی مشكالت فعالين اقتصادی است پس اگر این 
موضوع را به تهاتر نفت خام گره بزنيم آن دسته از پيمانكاران 
و ش��رکت های کوچ��ك بی نصيب مانده و ش��رکتهای بزرگ 
ک��ه امكانات خ��اص دارند می توانند از این امكان اس��تفاده و 

مطالبات خود را تسویه کنند.
وی ادام��ه داد: اميدواریم م��اده ۱2 قانون رفع موانع توليد در 
صنعت برق که عملياتی نش��ده اجرایی ش��ود تا مشكالت این 

صنعت کمتر و کمتر شود.
وی درب��اره این موضوع که ق��رار بود وزیر ني��رو با وزیر نفت 
در خص��وص تهات��ر نفت خام مذاک��ره کنند، گف��ت: معموال 
موضوعات��ی که فراتر از یك دس��تگاه قرار اس��ت رخ دهد به 

پيچيدگی در تصميم گيری دچار می شود.

 آیین نامه تهاتر باید تدوین شود
محسن طرزطلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی نيز در پاسخ 
به این سئوال که آیا اقدامی برای پرداخت مطالبات پيمانكاران 
بزرگ برق با دریافت نفت خام انجام شد، گفت: هر مسيری که 
بتوان��د مطالبات پيمانكاران برق را کاهش دهد و تس��ویه کند 
می تواند مناسب و مفيد باشد اما به هر حال این اقدام نيازمند 

تدوین آئين نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
وی افزود:ب��ه ه��ر حال این اقدام کار س��اده ای نيس��ت و هر 

پيمانكاری نيز نمی تواند آنرا انجام دهد.
طرزطلب ادامه داد:در تبصره یك بند ی پيش بينی شده تا 40 
هزار ميليارد تومان از این محل، تسویه و در اختيار پيمانكاران 
قرار گي��رد بنابراین این اقدام بابت مطالب��ات پيمانكارانی که 
طرح های تملك دارایی س��رمایه را انجام می دهند، اگر بتوانند 
نفت دریافت کنند با یك سازوکاری در قبال مطالبات مسّجل 

شده تا پایان سال گذشته، نفت خام دریافت کنند.
مدی��ر عامل برق حرارتی پيش تر گفته بود که دولت در حال 
تدوین آیين نامه ای اس��ت که بر اس��اس آن، اگ��ر پيمانكاری 
عالقه مند ب��ه این کار بود، با چه س��ازوکاری تأیيد صالحيت 
شود و با چه قيمت و روشی کار انجام شود و توسط چه کسی 

این برنامه تأیيد شود تا نفت خام را دریافت کند. 
طرزطلب با بيان اینك��ه قصد نام بردن از  پيمانكاری را ندارم 
ام��ا آنهای��ی از این موضوع اس��تقبال می کند که مش��تری و 
خریدار نفت داش��ته باش��ند، ادامه داد: اکثر پيمانكاران برق با 
دریاف��ت نفت خام به جای مطالبات مواف��ق بوده اند، هر چند 
این پيمانكاران موافق، پيمانكاران بزرگی هستند که توانمندی 
معامله آن را داشته باش��ند. اوایل هفته جاری اردکانيان وزیر 
نيرو اعالم کرد که بخش عم��ده ای از مطالبات پيمانكاران از 
وزارت نيرو پرداخت ش��ده بنابراین به نظر می رسد مسيرهای 
بهت��ری م��ی توان برای کاه��ش بدهی های دول��ت به بخش 
خصوص��ی تدوی��ن و اج��را کرد.حال اميد اس��ت مس��يرهای 
مناسبی که در راستای منافع ملی است اجرایی شود تا بخش 
خصوصی با تقویت هر چه بيش��تر به کمك دولت و کشور در 

دوران تحریم بياید.  فارس


