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کاالبرگ الکترونیکی اختیاری است
مدیرعامل شــرکت فناوری اطالعات رفاه ایرانیان 
بــا بیــان این کــه طــرح کاالبــرگ الکترونیکی 
 اختیاری اســت، گفت: یارانه نقدی هیچ اســتانی 

قطع نمی شود.
 حمید فرداد مدیرعامل شــرکت فناوری اطالعات 
رفــاه ایرانیان اعــالم کرد: دولــت به منظور تقویت 
ســالمت غذایی خانوارها این امــکان را برای آن ها 
ایجاد می کند که به اعتبار یارانه بتوانند یک ماه زودتر 
کاالهای اساســی را خریداری کنند.وی افزود: طرح 
کاالبرگ الکترونیک در حال پیاده ســازی مقدمات 
اجرا در اســتان هرمزگان اســت. ایــن امکان برای 
تمام جامعه یارانه بگیر هرمزگان پس از اطالع رسانی 
از سوی رســانه های کشوری و استانی فعال خواهد 
شــد و نیاز به هیچ اقدامی نیست.مدیرعامل شرکت 
فناوری اطالعات رفاه ایرانیان در ادامه گفت: استفاده 
از اعتبــار از طریق تمامی کارت هــای بانکی به نام 
سرپرســت خانوار، امکان پذیر خواهد بود و در مورد 
کاالهای مشمول طرح نیز الزامی به خرید یک نشان 
تجاری مشــخص نیســت و افراد می توانند از گروه 
کاالیی اعالم شده و از هر نشان تجاری دلخواه، خرید 
خود را انجام دهند.فرداد گفت: با توجه به تأکید وزیر 
محترم رفاه، این طرح بــرای یارانه بگیران اختیاری 
اســت و هموطنان پس از اعالم رسمی می توانند از 

مزایای آن بهره مند شوند.  تسنیم 

سیمان گران نشد
وزیــر صمت اعالم کــرد، بــا پیگیری های صورت 
گرفته مشخص شد که گرانی سیمان صحت ندارد 

و قیمت ها کاهش نیز یافته است.
ســیدرضا فاطمی امین با اعالم این خبر افزود: در 
روزهای گذشــته فضایی ایجاد شد مبنی بر اینکه 
با فرارسیدن زمســتان، گاز واحدهای تولیدکننده 
ســیمان قطع و قیمت ها افزایشــی می شــود، در 
حالیکه این موضوع کامال شــایعه است، زیرا خودم 
آن را پیگیری کــردم.وی اضافه کرد: حتی قیمت 
سیمان در بورس کاال که بها به صورت پایه تعیین 
می شود، کاهش نیز داشته و یک پاکت سیمان 50 
کیلویی که پیش از این 35 هزار تومان بوده، اکنون 
به کمتر از این عدد رسیده است.وزیر صمت با بیان 
اینکــه در هفته گذشــته عرضه ســیمان از تقاضا 
بیشــتر بوده و ناترازی وجود نــدارد، ادامه داد: در 
ُخرده فروشــی نیز قیمت تا 50 هزار تومان معقول 
اســت؛ پس از اینکــه خبر افزایش بهای ســیمان 
را شــنیدم به چند نفــر از همکارانم گفتم و آن ها 
موضوع را در چند شهر پیگیری کردند که مشخص 
شد قیمت حدود 50 هزار تومان است.فاطمی امین 
گفت: افراد ســیمان را با قیمت 35 هزار تومان به 
صــورت عمده از بورس خریــداری می کنند؛ البته 
باید به این عدد ارزش افزوده نیز اضافه شــود.وی 
درباره افزایش قیمت یونولیت نیز گفت: ریشه این 
موضوع به ماده ای به نام استایرن باز می گردد، زیرا 
تولید آن به دلیل مباحث فنی متوقف شــده البته 
هماهنگی هــای الزم به منظــور واردات این ماده 

انجام شده است.  میزان 

 انتشار گواهی سپرده مدت دار 
بانک مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد

انتشار گواهی سپرده مدت دار عام یک ماهه با نرخ 
سود ۱۸ درصد ساالنه از ۱۶ آذرماه در دستور کار 

بانک مسکن قرار گرفت.
 انتشار گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری 
عام یک ماهه با نرخ علی الحســاب سود ۱۸ درصد 
ساالنه به صورت ساالنه در دستور کار بانک مسکن 
قرار گرفت.این اوراق گواهی ســپرده با نام بوده و 
به صورت الکترونیکــی در واحدهای یک میلیارد 
ریالی منتشــر می شود.بر همین اســاس، گواهی 
مذکور با نرخ ســود بازخرید ســاالنه ۱0 درصد از 
تاریخ ۱۶ آذرماه به فروش می رســد.گفتنی است، 
گواهی ســپرده مدت دار ویژه ســرمایه گذاری عام 
یک ماهه منتشــر شــده به تاریخ ۱۶ آبان ماه سال 
جــاری با شــرایط مورد اشــاره بــه اوراق گواهی 
جدید تبدیل می شود. عملیات فروش و جایگزینی 
 اوراق از طریق سیســتم نوین شعب بانک مسکن 

صورت می پذیرد.  مهر

 کاتالیست های ایرانی با موفقیت 
در روسیه استفاده شد

معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی با اشــاره به 
مذاکراتی که از فروردین ماه امســال با هیات های 
روس برای صادرات کاتالیســت ایرانی انجام شده 
اســت، گفت: یک تن کاتالیست ایرانی با موفقیت 
در مجتمع های پتروشیمی روسیه در حال استفاده 
است و شرکت های روسی سفارش های جدید برای 

خرید کاتالیست ثبت کرده اند.
»مرتضی شــاهمیرزایی« در همایش مدیران ارشد 
صنعت نفت در محل پژوهشگاه صنعت نفت افزود: 
کاتالیست های ایرانی با موفقیت در حال استفاده در 
مجتمع های پتروشیمی روسیه هستند. مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: روس ها هم 
باور نمی کردند که کیفیت کاتالیســت ها تا این حد 
باال باشد، زیرا کاتالیست های چینی در راکتورهای 
مجتمع هــای پتروشــیمی آنها جواب نــداده بود، 
آنان باور کردند که کیفیت کاتالیســت های ایرانی 
باالســت و با بهترین های جهــان رقابت می کند.

این مقام مســوول، بومی ســازی کاتالیســت ها را 
یکی از راهبردهای وزارت نفت در دولت ســیزدهم 
برشــمرد و ادامه داد: بنا داریم همه کاتالیست های 
این صنعت را بومی کنیم و براســاس ســند جامع 
کاتالیستی که آماده کرده ایم می توانم بگویم که راه 

زیادی در پیش نداریم.  ایرنا

گزارشاخبـــار

سرپرســت هیئت مذاکره کننده ایران بــا هیئت اتحادیه 
اوراســیا گفت: بر اساس توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا تعرفه ۹0 درصد اقالم صادراتی 

دو طرف به یکدیگر صفر خواهد شد.
میرسیدی سرپرســت هیئت مذاکره کننده ایران با هیات 
اتحادیه اوراســیا گفــت : حــدود 30 دوره مذاکره برای 
این توافق برگزارشــده، برخی از ایــن مذاکرات به صورت 
حضوری و برخی هم به صــورت برخط و ویدئو کنفرانس 
برگزار شد.وی افزود: بر اساس توافقنامه تجارت آزاد تعرفه 
۹0 درصد اقالم صادراتی دو طرف به یکدیگر صفر خواهد 
شد. سرپرست گروه مذاکره کننده ایران با اتحادیه اوراسیا 
از نهایی شــدن مذاکرات ایران و اوراسیا بر سر موافقت نامه 
تجارت آزاد خبر داد و گفت بیش از ۷هزار و 500 قلم کاال 

تحت پوشش این موافقت نامه قرار می گیرد.
 میرهـادی سـیدی، سرپرسـت گـروه مذاکره کننـده ایران 
بـا اتحادیـه اوراسـیا در خصـوص موافقت نامه تجـارت آزاد 

ایـران و ایـن اتحادیـه گفـت: حـدود سـی دور مذاکـره بـا 
اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا کـه نماینـدگان پنـج کشـور 
به عـالوه خـود اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا بودنـد، انجـام 
شـد. در ایـن سـی دوری کـه تعـدادی از آنهـا برخـط و 
حـدود ۷ دور هـم به صـورت حضـوری برگـزار شـد و دو 
سـال به طـول کشـید مـا ابعـاد موافقت نامـه تجـارت آزاد 
را در چارچوبـی کـه بیشـتر ایـن توافق هـا در دنیا مرسـوم 
اسـت، پیـش رفتیـم و بـر سـر موافقت نامـه ای کـه حدود 
۱50 صفحـه اسـت و  مفصل تریـن موافقت نامـه تجـاری 
اسـت بـه توافـق رسـیدیم.وی افـزود: از حیـث پوشـش 
کاالیـی، ایـن موافقت نامـه بزرگتریـن پوشـش کاالیـی را 
دارد. بـه زودی ریاسـت محتـرم سـازمان توسـعه تجارت با 
وزیـر تجـارت اوراسـیا در تهران بـا امضای یک یادداشـتی 

اتمـام مذاکـرات را اعـالم خواهنـد کرد.
سرپرســت گروه مذاکره کننده ایران با اتحادیه اوراسیا در 
پاسخ به این ســؤال که آیا مشخص شده است چه کاالیی 

وارد یا صادر بشود و بعد از امضای توافق نامه چه مرحله ای 
طی خواهد شد، گفت: ضمائم آن سندی که امضا می شود 
شــامل لیست های کاالیی خواهد بود و این به هر دو طرف 
این امکان را می دهد که فرآیند بررسی های داخلی شان را 
برای آماده ســازی خودشان انجام دهند. بعد از امضا، سند 
برای تصویب مجالس ملی کشورها مسیری را طی می کند، 
همین قاعده در تمام پنج کشور اتحادیه اوراسیا هم هست 
و بایستی این فرآیند را ســپری کنیم و بعد از آن اجرایی 
خواهد شــد.وی ادامه داد: تجارتی که اآلن داریم در حوزه 
اقالم کشــاورزی اســت. واردات ما از کشــورهای اتحادیه 
اوراســیا فعاًل بیشتر متمرکز روی غالت و دانه های روغنی 
اســت، از ایران هم به همین ترتیب ســیب، صیفی جات و 
محصوالتی که در گلخانه ها تولید می شــوند با تعرفه صفر 

صادر می شوند.
سـیدی اضافـه کـرد: طـرف اوراسـیایی حـدود ۹5 درصـد 
اقـالم را تحـت پوشـش موافقت نامه قـرار داده اسـت، وقتی 

می گوییـم ۹5 درصـد، یعنـی از همـه بخش هـای کاالیـی 
هسـتند مگـر اقـالم خاصـی را کـه مـا به دالیلـی متمایـل 
بـه وارد کـردن نیسـتیم، مثـل ماشـین آالت کشـاورزی یـا 
محصـوالت لبنـی کـه اگر صفـر هم نشـود، تعرفه هایشـان 
از ۷  ادامـه گفـت: بیـش  افزایـش پیـدا نمی کنـد.وی در 
هـزار و 500 قلـم کاال تحـت پوشـش ایـن موافقت نامه قرار 
می گیـرد. وقتـی شـما ۹5 درصـد اقـالم را تحـت پوشـش 
چنیـن توافقـی قـرار می دهیـد، اجـازه می دهید کـه رقابت 
در ایـن کاالها شـکل بگیـرد و دو طرف در حـد توانایی های 
رقابتی شـان از بـازار همدیگـر اسـتفاده می کننـد. تعـدادی 
از ایـن اقـالم بالفاصلـه صفـر می شـود و تعـدادی به تدریج 
صفـر می شود.سـیدی در پاسـخ بـه این سـؤال که آیـا این 
کاالهـا حتمـاً سـاخت همـان کشـور بایـد باشـد گفـت: بر 
اسـاس موافقت نامـه، یـک فصـل بـرای قواعـد مبـدأ کاال 
وجـود دارد و این کـه چـه کاالیـی مال چه کشـوری اسـت، 

در آن فصـل بحـث می شـود.  تسـنیم

مذاکرات ایران و اوراسیا بر سر تجارت آزاد ۷۵۰۰ قلم کاال نهایی شد 

تعرفه۹۰درصدکاالهادرتجارتایرانواوراسیاصفرمیشود

توســعه چهار شهرک و دو ناحیه صنعتی در چهار استان یزد، مازندران، لرستان 
و آذربایجان شرقی با تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران مصوب شد.
در آخرین نشســت هیات مدیره ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران، توســعه چهار شهرک صنعتی و همچنین دو ناحیه صنعتی در استان های 
یزد، مازندران، لرســتان و آذربایجان شــرقی به تصویب مجمع عمومی شرکت  

شهرک های صنعتی استان ها رسید.
برپایه این گزارش، شــهرک صنعتی بافق در اســتان یزد به وسعت ۲۱۷ هکتار، 
شهرک صنعتی ساری 3 در استان مازندران به وسعت 5۷ هکتار، ناحیه صنعتی 
گلوگاه در اســتان مازندران به وســعت 3.5 هکتار، شــهرک صنعتی بروجرد ۲ 
در اســتان لرستان به وســعت ۱00 هکتار، ناحیه صنعتی »پل هرو« در استان 
لرســتان به وســعت ۲۱ هکتار و شهرک صنعتی بناب به وســعت ۱۹۱ هکتار 
در اســتان آذربایجان شرقی از جمله شــهرک ها و نواحی صنعتی هستند که در 
راســتای پاســخ به نیازها و تقاضاهای موجود با تصویب هیات مدیره ســازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در سال جاری به میزان مساحت های 
یاد شــده توسعه داده می شوند. با توســعه این شهرک ها و نواحی صنعتی، 5۹0 
هکتار به مســاحت اراضی در اختیار شــهرک ها و نواحی صنعتی کشــور افزوده 
می شود تا شرکت های استانی تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
 ایران بتوانند نســبت به جذب ســرمایه گذاران و به تبع آن ایجاد شــغل پایدار 

در سطح کشور اقدام کنند.
از ابتدای ســال ۱۴0۱ تاکنون نیز، ایجاد یا توســعه ۱0 شهرک و ناحیه صنعتی 
در ۸ استان کشور به وسعت بیش از ۶۴0 هکتار به تصویب هیات مدیره سازمان 

صنایع کوچک و شــهرک های صنعتــی ایران به عنوان مجمع عمومی شــرکت  
شهرک های صنعتی استان ها رسیده است که برای طی فرآیند تصویب نهایی به 

مراجع قانونی ذی ربط ارسال شد.
همچنین در ســال ۱۴00 نیز ایجاد یا توسعه ۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی در ۲3 
اســتان کشور به وسعت بیش از هفت هزار هکتار به تصویب هیات مدیره سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتــی ایران به عنوان مجمع عمومی شــرکت  
شهرک های صنعتی استان ها رسید که برای طی کردن فرآیند تصویب نهایی به 

مراجع قانونی ذی ربط ارسال شده است.
در راســتای تحقق شاخص مصوب افزایش ســطح اراضی صنعتی در اختیار، با 
مجموعه اقدامات انجام شده در شرکت های استانی و ستاد سازمان، در طول سال 
۱۴00 با رشــد بیش از ۲۸۸ درصد نسبت به عملکرد سال ۱3۹۹ این شاخص، 
بیش از هفت هزار هکتار به مجموع سطح اراضی صنعتی در اختیار در شهرک ها 
و نواحی صنعتی کشــور افزوده شــده که در ادامه برای واگذاری این اراضی به 
متقاضیان ســرمایه گذاری و کارآفرینی، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و 
برنامه های مصوب نسبت به آماده سازی و واگذاری این اراضی اقدام خواهد شد.
با تهیه و ارســال گــزارش ضرورت ایجاد و مکان یابی شــهرک یا ناحیه صنعتی 
به لحاظ فنی و اقتصادی توســط شرکت  شــهرک های صنعتی هر استان  و پس 

از بررســی و بازدید میدانی کارشناســان معاونت فنی سازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران، گزارش اظهار نظر کارشناسی به هیأت مدیره ارائه و 

در صورت تأیید مورد تصویب قرار می گیرد.
مطابق ضوابط و مقررات قانونی و مفاد بند ۸ قانون راجع به تاســیس شــرکت 
شــهرک های صنعتی ایران؛ مجمع عمومی شرکت شــهرک های صنعتی ایران 
موظف اســت با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسالمی ایران و با تصویب 
هیات دولت برای افزایش تعداد شــهرک های صنعتی اقــدام الزم را انجام دهد. 
همچنین مجمع عمومی شرکت های تابعه )هیات مدیره سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران( می تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه 

شهرکها و نواحی صنعتی مصوب اقدام کند.
به اســتناد مفاد قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روســتایی؛ مصوبه هیات 
مدیره ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایــران به عنوان مجمع 
عمومی شرکت های استانی تابعه، شرط الزم برای تصویب نواحی صنعتی جدید 
با وســعت زیر 50 هکتار است و در عین حال تصویب نهایی آن مشروط به تایید 
و اخذ مصوبه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان است.سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران و شرکت های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 50۹ 
شــهرک و 3۴0 ناحیه صنعتی و پنج منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره  برداری، 
۸5 شــهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شــهرک فنــاوری، ۴0 مرکز خدمات 
فناوری و کســب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطالعات و خدمات نرم  افزاری، ۱00 
هزار و 5۸ قرارداد منعقده و بهره  برداری از ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی و ســه 
هزار و ۲۷0 واحد کارگاهی، زمینه اشــتغال مستقیم ۹۹۸ هزار و 5۹5 نفر را در 

سراسر کشور فراهم کرده است.

توسعه ۴ شهرک و ۲ ناحیه صنعتی 
در ۴ استان کشور

معــاون وزیر نفت از افزایش تعرفه گاز پرمصرف ها از ۱۶ 
آذر خبــر داد و گفت: مشــترکین گاز خانگی در صورت 
کاهش مصرف، پاداش صرفه جویی دریافت خواهند کرد.

مجید چگنی، با اعالم این خبر، افزود: مشترکین خانگی 
که مصرف گاز آن ها در ماه های سرد سال نسبت به دوره 
مشابه سال قبل کمتر شود، به ازای هر یک واحد درصد 
کاهش، مشــمول تخفیف یا همــان پاداش صرفه جویی 
معادل سه واحد درصد در گازب های صورتحساب همان 
دوره خواهند شــد که این تخفیف تا ســقف ۴5 درصد 

گازب ها در صورتحساب آن ها اعمال خواهد شد.
وی تاکید کرد: مشــترکینی که در ماه های بسیار سرد 
ســال، مصارف آن ها حداکثر ۷0 درصد الگوی متعارف 
مصرف )ســقف پله سه جدول پلکانی( باشد، گازب های 

آن ها صد در صد رایگان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: تعرفه مشترکین 
با مصرف متعارف که در ســه پله اول قرار دارند نسبت 
به ســال گذشته افزایشی نداشــته است و صورتحساب 
آن ها مشابه سنوات گذشته است. تنها تعرفه مشترکین 
پرمصرف بخــش خانگی، یعنی از پلــکان چهار به بعد 
افزایش یافته اســت. این تغییر تعرفــه از ۱۶ آذرماه در 
صورتحساب های مشــترکین اعمال می شود.معاون وزیر 
نفت در امور گاز ادامه داد: بر همین اســاس، گازب های 
مشــترکینی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی قرار دارند و مصرف آن ها در حد 
متعارف است )سقف مصرف مجاز پله سه در هر اقلیم(، 
رایگان خواهد بود، ولی در عین حال، مشترکین عادی و 
حتی مشترکین کمیته امداد و سازمان بهزیستی اگر از 
این سقف مصرف، عبور کنند، حجم مازاد مصرف آن ها 

مشمول پرداخت تعرفه های پلکانی خواهد شد.
چگینی با اشــاره بــه این که اکنــون ۶5 درصد حجم 
گاز مصرفی بخش خانگی در دوره ســرد ســال توسط 
مشــترکین پرمصرف )پلکان ۴ تا ۱۲( مصرف می شود، 
تاکید نمود: بیشــترین میــزان یارانه پنهــان انرژی را 
مشــترکین پرمصرف دریافت می کنند.وی خاطرنشــان 
کــرد: این در حالی اســت کــه بیــش از ۶۴ درصد از 

مشــترکین که در پلکان اول تا سوم قرار دارند، تنها 35 
درصد حجم گاز مصرفی بخش خانگی در دوره ســرد را 
مصرف می کنند که تعرفه آن ها افزایشــی نداشته است. 
همچنین در راســتای ایجاد عدالــت اجتماعی و توزیع 
عادالنه یارانــه انرژی، با مصوبه هیــأت محترم وزیران، 
برای مشــترکان پرمصرف و بســیار پرمصــرف گاز نیز، 
جریمه هایی در نظر گرفته شده که از ۱۶ آذرماه، قابلیت 
اجرا دارد.به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، بر اساس 
این آیین نامه، اماکن مذهبی، هتل ها، مســاجد و ... اگر 
بیشتر از ۱0 درصد نســبت به بازه مشابه در سال قبل، 
صرفه جویی در مصرف داشــته باشــند، به ازای هر یک 
درصد صرفه جویی، ۱0 درصد بخشودگی در گازب ها و تا 
سقف ۴0 درصد خواهند داشت.وی در پایان، درخصوص 
واحد های صنعتی نیز توضیح داد: مشترکین صنعتی هم، 
چنان چه بتوانند اورهال )تعمیرات اساســی( خود را به 
دوره ســرد ســال موکول کنند و حداقل 5 روز متوالی، 
30 درصد کاهش مصرف داشته باشند، گازب های آن ها 
متناســب با حجم گاز صرفه جویی شــده، پنج درصد 
بخشــودگی خواهند داشت. بر اســاس مصوبه ابالغی، 
مصرف متعارف در پلکان اول تا سوم اقلیم سه )بیش از 
50 درصد مشترکین در این اقلیم قرار دارند(، به ترتیب، 
۱۷5، ۲50 و 3۲5 مترمکعب به ازای هر واحد مسکونی 
در ماه است و محاسبه گازب های پلکان اول تا سوم بدون 
افزایش نسبت به قبل و مشابه سنوات گذشته می باشد،.
پله های چهارم به بعد که با افزایش تعرفه روبرو خواهند 
شــد، به این صورت اســت که پلکان ۴، 5 و ۶، افزایش 
30 درصدی نسبت به تعرفه سال قبل، پلکان ۷، ۸، ۹ و 
۱0 افزایش 50 درصدی نسبت به سال گذشته و پلکان 
۱۱ و ۱۲ که بســیار پرمصرف هستند، به ترتیب، به ازاء 
هر مترمکعب 5 و ۶ هزار تومان محاسبه خواهد شد؛ اما 
ایــن افزایش تعرفه گازب ها به صورت پلکانی و تعرفه هر 
پله به ازای مازاد مصرف پله های قبلی محاسبه می شود، 
ضمن آن که این محاسبات از ۱۶ آذرماه به بعد اجرایی 
 و تــا پیــش از آن، با همان نرخ مصوب قبلی محاســبه 

خواهد شد.  روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

معاون وزیر نفت از افزایش تعرفه گاز پرمصرف ها خبر داد

قبض گاز  چه کسانی مجانی می شود؟
جلیل هاشــمی می گوید: اگر ســفارش اتوبوس داشته 
باشــیم می توانیم با افزایش شیفت های کاری، تمامی 

آنها را تولید کنیم.
در بررسی جایگاه اقتصادی کشــورهای جهان، صنعت 
خودروســازی بــه دلیــل ارزش و جایگاه ویــژه آن در 
شــبکه تولید صنعتی و خدمــات پس از فروش، یکی از 
شــاخص های توسعه یافتگی محســوب می شود؛ یکی از 
زیرشــاخه های این صنعت بزرگ، تولید اتوبوس، ون و 
کشنده هاست، وسایل حمل و نقلی که با وجود اهمیت 

باال اما کمترین توجه به آن شده است.
اتوبوس یکی از مهم ترین وســیله حمل و نقل عمومی 
است که بیشترین تقاضا را از طرف مردم دارد؛ اما آنطور 
که دیده می شود تعداد زیادی از این اتوبوس ها فرسوده 
است و آنطور که فعاالن این صنف می گویند شهرداری 
که اصلی ترین متقاضی خرید آنهاست کمترین خرید را 
داشــته است.  بر اســاس اطالعات منتشر شده از سوی 
مقامات مسوول، تعداد ناوگان فرسوده اتوبوسرانی شهری 
در کل کشور، حدود ۱0 تا ۱۱ هزار دستگاه است. این در 
حالی است که شــرکت های واحد اتوبوسرانی به حداقل 
۷هزار دستگاه اتوبوس جدید در شهرهای مختلف کشور 
نیاز مبرم دارند و تولید کنندگان خبر از تامین نیاز صد 

در صدی می دهند.
جلیل هاشــمی مدیر عامل شــرکت خودروسازی اسنا 
در این خصوص می گوید: بیش از ۲0 ســال اســت که 
شرکت اسنا در زمینه تامین و تولید اتوبوس شهری، ون، 
آمبوالنس و خودروهای مرتبط با حمل و نقل عمومی و 
خدمات شهری و خدمات اجتماعی فعالیت داشته است؛ 
در حال حاضر شــرکت خودروســازی اسنا که در شهر 
تبریز مستقر اســت، ظرفیت تولید هزار و 500 اتوبوس 
در یک شــیفت کاری را دارد که اگر ۲ شــیفت فعالیت 
کند، قابلیت تولید و تامین انواع اتوبوس شهری را دارد.

مدیر عامل شرکت اسنا گفت: اتوبوس دیزلی تک کابین 
که به اتوبوس ۱۲ متری مشــهور است، بیشترین سهم 
تولیــد را به خود اختصاص داده اســت؛ به زودی تولید 
اتوبوس دو کابین ۱۸ متری برای بی ار تی کالن شهرها 

شروع خواهد شد و چند ماه دیگر هم اتوبوس شهری ۹ 
متری به بازار عرضه خواهد شد.

هاشمی تشریح کرد: اتوبوس تولیدی شرکت اسنا دارای 
اســتانداردهای ملی، اســتانداردهای بین المللی بوده و 
از لحاظ آالیندگی دارای اســتاندارد یورو پنج است؛ از 
لحاظ امکانات و آپشــن می توان گفت اتوبوس تولیدی 
شــرکت اســنا حتی باالتر از اتوبوس شهری کشورهای 
اروپایی است.به گفته این مقام مسئول، ۲00 نفر کارگر 
در شــرکت خودروسازی اسنا مشغول کار هستند و اگر 
ســفارش بیشــتری بگیریم می توانیم تعداد پرسنل و 
اشــتغال را تا ۶00 نفر افزایــش دهیم.طبق آمارها، در 
طول بیش از ۱0 سال شهرداری اقدام به خرید اتوبوس 
نکرده اســت و اتوبوســی به ناوگان حمل و نقل اضافه 
نشده که آقای هاشمی می گوید تقریبا بیش از ۲0 هزار 
دستگاه اتوبوس در طول کشور نیاز است و شرکت اسنا 
و سایر شرکت هایی که در زمینه تولید اتوبوس فعالیت 
دارند به راحتی می توانند این نیاز کشور را تامین کنند.

هاشمی با بیان اینکه موضوع حمل و نقل عمومی ارتباط 
مستقیم با مصرف سوخت، آالیندگی هوا، رفاه و آسایش 
هموطنــان دارد، گفت: به عنوان تولیــد کننده معتقد 
هســتیم اگر مدیران کشــور ارزش حمل و نقل عمومی 
را بداننــد، نه تنها این صنعت می تواند پایدار باشــد و 
بلکه نیازهای داخل کشور و حتی خارج کشور را برطرف 

می کند. 
مدیرعامل خودروسازی اسنا با بیان اینکه اتوبوس سازی 
در کشــور بیشترین اشــتغال زایی را به خود اختصاص 
داده است، گفت: این صنعت می تواند در اقتصاد کشور 
تاثیــر زیادی بگذارد. بیش از 50 درصد قطعات از جمله 
اتاق، شاســی، بدنه، شیشه و قطعات تزئینی اتوبوس در 
داخل کشــور قابل تامین است و باعث رونق بسیاری از 
کارگاه های تولیدی می شود.هاشــمی در خصوص کل 
ظرفیت تولید اتوبوس در کشور گفت: حدود ۱۲ شرکت 
پروانــه تولید اتوبــوس دارند. اگر شــرکت های اتوبوس 
سازی تامین مالی شوند به راحتی تولید ۱5هزار دستگاه 

در سال دست یافتنی است.

حضور پررنگ خودروسازی اسنا در تولید اتوبوس؛

 افزایش اشتغال با افزایش تولید

 امضای ۱۰۰ میلیارد دالر قرارداد 
و تفاهم نامه نفتی در دولت سیزدهم

وزیــر نفــت گفت: تا به امروز بیــش از ۲0 میلیارد دالر قــرارداد و ۸0 میلیارد 
دالر تفاهم نامه با شــرکت های داخلی و خارجی سرمایه گذار و بانک ها همچون 

مشارکت نامه توسعه یکپارچه میدان مشترک آزادگان امضا شده است.
جواد اوجی، وزیر نفت در همایش مدیران ارشد صنعت نفت ضمن تسلیت چهلمین 
روز شــهادت تعدادی از هموطنان در حادثه تروریســتی مقبره شاهچراغ شیراز و 
درگذشت رستم قاسمی، وزیر پیشــین نفت و راه وشهرسازی، گفت: ایشان حتی 
در زمانی که مسئولیت وزارت راه وشهرسازی را در دولت سیزدهم به عهده داشتند 
باتوجه به شــرایط بیماری همچنان پیگیر کارهای مربوط به حوزه مسئولیتشان 
بودند، خداوند روح ایشان را قرین رحمت کند.وی با اشاره به گزارش عملکردی که 

مدیران در این همایش ارائه کردند و با تشــکر همه از معاونان، مدیران و کارکنان 
صنعت نفت، اظهار کرد: به لطف خداوند در ۱۶ ماه گذشته دستاوردهای مطلوبی 
را در صنعت نفت داشــتیم و امیدوارم که پرونده درخشــانی را از خود در صنعت 
نفت به جای گذاریم. وزیر نفت با بیان اینکه دشــمن همواره تالش می کند کمر 
اقتصاد دولت ایران را بشــکند با اشاره به وقوع حادثه  آبان ماه ۱۴00 و اختالل در 
شبکه توزیع ســوخت، تصریح کرد: در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران و با کمک همه کارکنان صنعت نفت توانستیم این مشکل را حل کنیم.
اوجی با اشــاره به دغدغه دولت برای تأمین پایدار ســوخت زمســتانی، گفت: با 
برگزاری نشست های پرشــمار تالش کردیم این دغدغه را نیز برطرف کنیم.وزیر 
نفت با بیان اینکه صنعت نفت هیچگاه مانند امروز در شرایط سخت تحریم نبوده 
اســت، گفت: حتی در زمانی که ترامپ صنعت نفت ایران را تحریم کرد تعدادی 
از شــرکت های اروپایی با ایــران همکاری می کردند، اما اکنون با شــدیدترین و 
ســخت ترین تحریم ها روبه رو هستیم و حتی زمانی که دولت سیزدهم را تحویل 

گرفتیم براساس مکاتباتی که در دولت قبل انجام شده بود، پیش بینی افت شدید 
فروش نفــت نیز مطرح بود.وی افزود: در روزهــای پایانی دولت دوازدهم بعضی 
مشتریان همیشگی هم روی نفت فوق سنگین مالیات گذاشتند که باعث شد به 
محض آغاز به کار دولت سیزدهم شاهد کاهش روزانه قابل مالحظه ای در فروش 
نفت فوق سنگین باشیم بنابراین وصول درآمدهای ارزی ما به پایین ترین حد خود 
رسیده بود.وزیر نفت با اشاره به افزایش صادرات گاز طی پارسال گفت: در بخش 
صادرات گاز طی هشت ماه نخســت امسال نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد 
افزایش ۱5 درصدی بودیم.وزیر نفت از افزایش قابل مالحظه درآمدهای حاصل از 
صادرات نفت، میعانات، گاز طبیعی و محصوالت پتروشیمی در سال جاری نسبت 
به سال ۱۴00 خبر داد. وی با اشاره به ذخایر ۱00 میلیارد بشکه ای قابل برداشت 
روسیه و تولید روزانه بیش از ۸ میلیون بشکه ای این کشور گفت: با توجه به منابع 
نفتی کشــور ما هم به راحتی می توانیم با ســرمایه گذاری الزم حداقل 5 میلیون 

بشکه به صورت صیانتی تولید داشته باشیم.  فارس


