
چپ کردن خودروسازان در جاده » زيان انباشته«
خودروسازان ما که هر روز بافته های خود را به مردم گران تر می فروشند، اول باید »خود« را بسازند و ساختار معیوب خود را اصالح کنند. 
در اولین قدم به جای آنکه با گران کردن خودرو دنبال جبران زیان انباشته باشند، بهتر است دست از جیب مردم بیرون کشند و در جیب 

دارایی های خود کنند. تا زماني که اموال و دارایي هاي مازاد خودروسازان به فروش نرسد و از محل فروش این دارایي ها بدهي هاي خودرو سازان 
با سیستم بانکي تسویه نشود و سهامداري و سهام بازي ضربدري شرکت اصلي با صدها شرکت تابعه و فرعي در این حوزه به پایان 

نرسد، افزایش نرخ خودرو باید ممنوع اعالم شود
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معاون وزیر کار    مسكن
از بس�ته شدن 
پرونده تعاوني هاي مسکن مهر تا پایان دولت 
خبر داد و گفت: خ�ط اعتباري ویژه اي براي 
تکمیل واحدهاي تعاوني مسکني که بیش از 
۶۰ درصد پیش�رفت فیزیکي داشته باشند، 

اختصاص داده ایم. 
محمد جعفر كبيري در گفت وگو با ايس��نا اظهار 
كرد: در راستاي توسعه و تكميل واحدهاي تعاوني 
مس��كن طي تفاهمي كه با بانك توس��عه تعاون 
داش��تيم، خط اعتب��اري ۵۰۰ ميلي��ارد توماني 
اختصاص يافته تا تعاوني هاي مس��كني كه باالي 
۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارند، ولي با افزايش 
قيمت ها رو به رو ش��دند و نتوانس��تند پروژه هاي 
خود را تكميل كنند، از اين خ��ط اعتباري بانك 
توس��عه تعاون بهره مند ش��وند. وي ادامه داد: در 
مورد تعاوني هاي مس��كن جديدي هم كه شكل 
مي گيرند، از طريق سامانه جامع هوشمند بخش 
تعاون نظارت جدي اعمال مي ش��ود به نحوي كه 
اعضاي تعاوني مي توانند از طريق سامانه، گزارش 
عملكرد مديرعامل و هيئت مديره را در كارتابل خود 

ببينند و در جريان برگزاري مجامع قرار گيرند. 
به گفته معاون امور تعاون وزي��ر كار، با راه اندازي 

سامانه جامع بخش تعاون زمينه سوء استفاده هايي 
كه بعضاً در گذشته وجود داش��ته و اقداماتي كه 
بدون اطالع اعضاي تعاوني ص��ورت مي گرفته از 
بين رفته و گام بزرگي در جهت توسعه شفافيت 
و احي��اي اعتماد عموم��ي به تعاوني ه��ا به ويژه 

تعاوني هاي مسكن برداشته شده است. 
كبيري در ادامه درباره تكميل و تحويل واحدهاي 
مسكن مهر گفت: مجموع واحدهاي مسكن مهر 
تحويل شده ۸۴۰ هزار واحد بوده كه از ۱۴ درصد 
واحد تحويل شده در دولت گذشته به ۹۱ درصد 
در اين دولت رسيده است،بنابراين با توجه به آنكه 
۹۱ درصد واحدهاي مسكن مهر در دولت تدبير و 
اميد تحويل شده تالش ما اين است كه ۹ درصد 
باقيمانده را تا پايان دولت تحويل دهيم و پرونده 

تعاوني هاي مسكن مهر بسته شود. 
وي درباره س��اخت مس��كن كارگ��ري در جوار 
ش��هرك هاي صنعتي و نگراني كارگ��ران از عدم 
تأمين آورده م��ورد نياز اظهار ك��رد: اين طرح به 
منابع زيادي نياز دارد و م��ا از بانك مركزي براي 
تأمين آن درخواست كرديم كه هنوز پاسخي به 
ما داده نشده اس��ت، ولي براي اينكه كار متوقف 
نش��ود، در چهار نقطه و ش��هرك صنعتي كار را 

شروع كرده ايم. 

بسته شدن پرونده تعاوني هاي مسكن مهر 

فاصله ۲۰ ميليون توماني قيمت پروازها
در ش�رایطي ک�ه ب�ر اس�اس تواف�ق ص�ورت گرفت�ه بی�ن مس�ئوالنه 
ای�ران و ترکی�ه پروازه�اي تهران- اس�تانبول از ام�روز از س�ر گرفت�ه 
مي ش�ود، بازار بلی�ت آن نامنظم و آش�فته ب�وده و بین قیم�ت پروازهاي 
ته�ران- اس�تانبول ک�ه بلی�ت آن توس�ط ایرالین ه�اي داخل�ي و 
خارج�ي عرض�ه مي ش�ود، ح�دود ۲۰ میلی�ون توم�ان فاصل�ه اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، باالخره پس از از ماه ها رايزني و وعده هاي مقامات 
ترك ب��راي از س��رگيري پروازه��اي اي��ران و تركيه از ام��روز پرواز 
ايرالين هاي داخلي به مقصد استانبول آغاز مي شود، اما در بازار فروش 
بليت هواپيما آش��فتگي و بي نظمي وجود دارد؛ چراكه در س��ايت ها 
و آژانس هاي فروش بليت هواپيما، قيمت ه��اي متفاوتي وجود دارد 
و ايرالين ه��اي داخلي نرخ پروازه��اي خود به اس��تانبول را از حدود 
۵ميليون تومان تا ۹ ميليون تومان اعالم كرده اند كه با توجه به اكونومي 
بودن اين پروازها اين فاصل��ه قيمتي به نظر منطقي نمي رس��د. اين 
آشفتگي در بازار بليت پرواز ايرالين هاي خارجي هم وجود دارد و بسيار 
بيشتر است. هواپيمايي امارات قيمت بليت پروازهاي همين مسير را 
حدود ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان اعالم كرده و قيمت پروازهاي قطر 
ايرويز با وجود كاهش چشمگير همچنان تفاوت بسيار زيادي با قيمت 
بليت پروازهاي ايراني و حتي اماراتي دارد و از ۱۶ ميليون تومان تا بيش 

از ۲۵ ميليون تومان بر اساس تعداد توقف پرواز متفاوت است. 
.....................................................................................................................

 LPG پشت پا به مصوبه قيمت
رئیس انجمن صنفي CNG گفت: در ایران اولویت توسعه اتوگاز با 
اتوبوس ها و موتورسیکلت ها است. در شهرهاي نزدیك پاالیشگاه 
نیز LPG بای�د به جاي CNG توس�عه یابد ام�ا وزارت نفت الزام 
قانوني اصالح قیمت LPG براي توسعه اتوگاز را اجرایي نمي کند. 
اردشير دادرس در گفت و گو با فارس افزود: ما آمار مربوط به ۲۸ كشور 
مرجع كه مصرف كننده ال پي جي در خودروها هستند را دسته بندي 
كرديم و متوجه شديم كه ۱۱ كشور به داليل زيست محيطي، ۹ كشور 
به داليل تكنولوژيكي و ۸ كشور به خاطر مسائل اقتصادي- اجتماعي 
اقدام به توس��عه اتوگاز كردند، يعني مثاًل براي توسعه اتوگاز همه آن 
چهار مورد ذكر شده از لحاظ استانداردها پاس شده بود و حاال تمركز 
بر مزيت مثاًل زيست محيطي براي كشور توسعه دهنده اتوگاز اهميت 

بيشتري داشت و منجر به توسعه اتوگاز در آن كشور شد. 
وي با بي��ان اينكه اس��تفاده از ال پي جي در طبقه بن��دي خودروهاي 
سنگين بسيار مفيد است، اضافه كرد: حتي اگر با همين قيمت ارزان هم 
ال پي جي را به مردم بدهيم، چون ظرفيت بنزين آزاد مي شود. با صادرات 
بنزين معادل باز هم درآمد بااليي نصيب كشور مي شود. وي با اشاره به 
مصوبه ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي درباره فروش هر 
كيلو ال پي جي به قيمت هزار تومان در س��ال ۹۸ اظهار داشت: در اين 
حالت هم باز براي مردم و دولت استفاده از ال پي جي توجيه اقتصادي 
داشت و هم دولت از عرضه ال پي جي س��ود مي كرد و هم مردم راضي 
بودند. اما من اين سؤال را دارم كه چرا اين قانون پياده نشد؟ من خودم 
۹ ماه پيگيري كردم و ش��وراي گفت وگوي بخش خصوصي و دولت را 
تشكيل داديم و كميته ماده ۱۲ را تشكيل داديم، سه قوه تصميم گرفتند 
و مصوب كرديم و هر س��ه قوه هم امضا كردند و نامه اش هم به زنگنه و 

نوبخت ارسال شد اما اجرا نكردند. حاال شما مقصر را پيدا كنيد. 
.....................................................................................................................

دالر اجازه کاهش قيمت طال را نداد
نای�ب رئی�س اتحادی�ه ط�ال و جواه�ر ب�ا بی�ان اینکه ب�ا توجه 
به کاه�ش ۵۰ دالري ط�الي جهان�ي بای�د قیمت طال و س�که در 
ب�ازار داخل�ي ب�ا کاه�ش بیش�تري هم�راه مي ش�د، گف�ت: 
افزای�ش قیم�ت دالر مان�ع از کاه�ش قیم�ت س�که ش�د. 
به گزارش تسنيم، محمد كشتي  آراي درباره وضعيت بازار طال و سكه 
در روز گذشته اظهار داش��ت: طي روزهاي گذشته قيمت جهاني طال 
كاهشي بوده و حتي ديروز به زير هزارو۹۰۰ دالر هم كاهش يافت، ولي 
با نوس��انات ديروز در محدوده  هزارو۹۰۰ دالر معامله شد. نايب رئيس 
اتحاديه ط��ال و جواهر ادام��ه داد: هم اكنون قيمت س��كه طرح قديم 
۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، سكه طرح جديد ۱3 ميليون و ۱3۰ هزار 
تومان، نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سكه بهار 
آزادي 3 ميليون و ۸۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۲۰ هزار 
تومان است. كشتي آراي ضمن اشاره به اينكه افزايش قيمت دالر باعث 
شد تا قيمت طال و سكه كاهش پيدا نكند، افزود: اگر كاهش ۵۰ دالري 
اونس طال را در نظر بگيريم، بايد قيمت طال و انواع سكه ديروز با كاهش 
بيش��تري همراه مي ش��د، ولي دالر مانع كاهش قيمت ها شد. به گفته 
وي، هم اكنون در بازار طال قيمت هر مثقال طالي ۱۷ عيار ۵ ميليون و 
3۲۰ هزار تومان، هر گرم طالي ۱۸ عيار يك ميليون و ۲۲۷ هزار تومان 
و هر گرم طالي ۲۴ عيار نيز يك ميليون و ۶3۵ هزار تومان است. وي از 
حباب يك ميليون و ۱۰۰ هزار توماني سكه خبر داد و گفت: حباب بيانگر 

وجود تقاضا براي خريد سكه طرح جديد است. 

با وجودي که نرخ خ�ودرو حتي در کارخانه 
حدود صد درص�د و در ب�ازار بی�ش از این 
میزان رشد یافته اس�ت اما نکته جالب این 
است که رشد نرخ ها نتوانس�ته حتي زیان 
انباشته خودروس�ازان را از بین ببرد و آنها 
را به س�ودآوري برس�اند، این روی�داد در 
شرایطي رخ مي دهد که اواخر سال گذشته 
برخي از خودروسازان به واسطه دارایي هاي 
زیادي که در ترازنامه هاي خود دپو کرده اند، 
افزایش س�رمایه س�نگیني دادند تا بدین 
واس�طه احتم�االً از ج�اده افزای�ش قیمت 
به ج�اده اخذ تس�هیالت س�نگین مالي از 
بانك و ب�ورس روي بیاورند، ول�ي همچون 
همیش�ه ای�ن اقدام�ات خودروس�ازي را 
به ج�اده به�ره وري و س�ودآوري نخواهد 
رساند، از این رو باید پذیرفت ساختار مالي، 
س�هامداري، تکنول�وژي و نیروي انس�اني 
و مدیریت�ي خ�ودرو مش�کالت اساس�ي 
دارد ک�ه افزایش صدها درص�دي قیمت ها 
نمي تواند مشکالت این صنعت را حل کند. 
در ش��رايطي ك��ه س��اختار مالي، س��هامداري، 
تكنول��وژي و ني��روي انس��اني و مديريت��ي 
خودرو سازان مشكالت بنيادي اساسي دارد، مدتي 
است كه خودروس��ازان در جاده گراني تخته گاز 
مي روند و به دليل آنكه در تركيب سهامداري آنها 
دولت و صندوق هاي بازنشستگي حضور دارند، 
مانعي هم براي توقف خودروسازان در جاده گراني 
گويا وجود ندارد، در اين ميان تا زماني كه اموال و 
دارايي هاي مازاد خودروسازان به فروش نرسد و از 
محل فروش اين دارايي ها بدهي هاي خودرو سازان 
با سيستم بانكي تسويه نشود و سهامداري و سهام 

بازي ضربدري شركت اصلي با صدها شركت تابعه 
و فرعي در اين حوزه به پايان نرسد، افزايش نرخ 
خودرو بايد ممنوع اعالم ش��ود، زي��را هم اكنون 
به رغم آنكه نرخ خودروي داخلي بيش از صددرصد 
افزايش يافته است، اما برخي از خودرو سازان هنوز 
در زيان به سر مي برند، اگر صدها درصد ديگر هم 
نرخ خودرو گران شود، خودروسازان از زيان خارج 

نخواهند شد. 
گويا هر صنعت و بخشي كه مي خواهد از دست 
انتقاد افكار عمومي در ام��ان بماند و ناظران نيز 
چندان از كار آنها س��ر در نياورند تا مي تواند بر 
پيچيدگي هاي آن حوزه مي افزايد، به طور نمونه 
بايد ديد خودرو سازاني چون ايران خودرو و سايپا 
اين دارايي و ش��ركت تابعه و فرع��ي را براي چه 
منظور ايجاد كرده اند و چرا با اين ساختار عريض 
و طوي��ل و پيچيده از توليد خ��ودرو با كيفيت و 

نرخ هاي مناسب عاجز هستند. 
هر چند سياست هاي پولي و مالي كالن طي دو 
سال گذش��ته به بي ارزش ش��دن هر چه بيشتر 
پول ملي انجاميده است و بخشي از افزايش نرخ 
كاال در اقتصاد قابل فهم است، اما ساختار مالي، 
نيروي انساني، تكنولوژي و سهامداري و مديريتي 
بنگاه هاي فعال در حوزه خودروس��ازي به ويژه 
ايران خودرو و سايپا دچار مشكالت بسيار جدي 
اس��ت كه هر چقدر هم نرخ محصول را افزايش 
دهيم، اين بنگاه ها حت��ي نمي توانند زيان هاي 
انباشته شده خود را پاس��خ دهند، بدين ترتيب 
ناظران و سياس��تگذاران بايد بدانند كه اگر نرخ 
ارزان ترين و بي كيفيت ترين خودرو ميليوني را به 
ميليارد هم برسانيم،  به طور مجدد ساختار معيوب 
خودروس��ازي خودرو را در س��ر خط مشكالت 

موجود قرار مي دهد، از اين رو از مراكزپژوهش��ي 
و دانشگاهي و نظارتي انتظار مي رود براي پايان 
دادن به س��اختار فعلي صنعت و ش��ركت هاي 

خودروسازي برنامه عملياتي ارائه دهند. 
س��اماندهي صنعت خودرو از اي��ن جهت مهم 
اس��ت كه بازار خودرو هم يك بازار است و رشد 
نرخ ها در اين بازار ساير بازارها را تحت تأثير قرار 
مي دهد و تورم انتظاري در جامعه را جهش داده 
و فشار تأمين مالي اين صنعت را به بخش هايي 
چون بانك و بورس تحميل مي كند، در صورتي 
كه بهتر اس��ت به جاي تأمين مالي صنعتي كه 
ش��ركت هايش داراي انواع و اقسام دارايي مازاد 
هس��تند و به نظر مي رس��د خيال ف��روش اين 

دارايي ها را ندارند، از صنعت غذايي و كشاورزي و 
حمل نقل عمومي ريلي حمايت شود. 

بررسي وضعيت دو خودرو س��از بزرگ و بورسي 
كشور يعني ايران خودرو و سايپا نشان مي دهد كه 
اين بنگاه ها در بخش هاي توليد، اداري و مالي با 
ساختار معيوب و مشكل داري روبه رو هستند كه 
موجب  شده قيمت خودرو در كارخانه و در بازار 

داخلي روز به روز جهش يابد. 
به نظر مي رس��د ت��ا مديري��ت بنگاه هايي چون 
ايران خودرو و سايپا س��اختار توليدي، اداري و 
مالي را اص��الح نكند، قيمت خودرو در كش��ور 
نه تنها كنترل نخواهد شد، بلكه روز به رو افزايش 
خواهد يافت، اگر دو خودرو س��از فوق با فروش 
بخشي از دارايي هاي شان بدهي هاي مالي خود را 
تسويه كنند، حداقل بخشي از هزينه هاي سنگين 
اين دو خودرو ساز كاهش و فضا براي تقويت توليد 
بهبود خواهد يافت. براي بررسي وضعيت توليد، 
اداري و مالي ش��ركت هاي ايران خودرو و سايپا 
نگاهي به آخرين وضعيت صورت هاي مالي اين 

خودروسازان انداخته ايم. 
بر اس��اس گ��زارش تفس��يري مديري��ت براي 
صورت هاي مالي منتهي ب��ه 3۱ خرداد ۱3۹۹ 
ش��ركت ايران خودرو ) سهامي عام( مبلغ فروش 
محصوالت ۹۷ درصد و تعداد فروش ۴۷درصد 
در دوره جاري نس��بت به دوره مشابه سال قبل 

افزايش يافته است. 
كل تولي��د ب��ازار داخل��ي در دوره مالي منتهي 
به 3۱ خ��رداد ۹۹بي��ش از ۲۰۰هزار دس��تگاه 
خودرو بوده است كه سهم شركت ايران خودرو از 
توليد مذكور بيش از ۹۶ هزار دستگاه در حدود 
۴۸درصد بوده است؛ گفتني است در سه ماهه اول 
سال جاري بيش از ۹۰ درصد فروش نيز به روش 

پيش فروش بوده است. 
  ترکیب سهامداران

 در تركيب سهامداري ش��ركت ايران خودرو در 
تاريخ 3۱ خرداد ۹۹ بخش هايي چون ش��ركت 
تدبير سرمايه آزاد ) س��هامي خاص( بيش از ۱۵ 
درصد، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
بيش از ۱3 درصد، شركت گسترش سرمايه گذاري 
ايران خ��ودرو نزديك ب��ه ۱۱ درصد و ش��ركت 
بازرگاني سپهر ايرانيان كيش حدود ۱۰ درصد و 
شركت سرمايه گذاري ملي ايران حدود ۵ درصد، 
 صندوق بازنشستگي كش��وري حدود ۵درصد و 
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي حدود 
3 درصد و شركت سرمايه گذاري سمند بيش از 3 
درصد به چشم مي خورند، به طور كل ۶۶ درصد 
سهامداران حقوقي تا 3 درصد و الباقي نيز ساير 

سهامداران مي باشند.
  زیان انباشته بیش از ۲7 هزار میلیاردی 
گفتني است گروصنعتي ايران خودرو متشكل از 

حدود ۱۱۵ شركت فرعي و وابسته مي باشد. 
بر اس��اس صورت ه��اي مالي تلفيقي ش��ركت 
ايران خودرو منتهي به ۲۹ اس��فند ماه ۹۸ زيان 
انباشته اين بنگاه بيش از ۲۷هزار ميليارد تومان 
انعكاس يافته و هزينه هاي مال��ي اين بنگاه نيز 
بيش از ۶هزار ميليارد تومان در بازه زماني فوق 

نيز گزارش شده است. 

میزان

در انتظار شفاف سازي وزارت نفت
»پیوند ناگسس�تني صنعت نفت و دانش�گاه« این عبارتي اس�ت 
ک�ه وزارت نف�ت ب�ه آن عالق�ه واف�ري دارد و دو روز پی�ش در 
حاش�یه امضاي 13 قرارداد پژوهش�ي در ح�وزه ازدیاد برداش�ت 
میادی�ن نفت با دانش�گاه ها ه�م بارها تکرار ش�د. ف�ارغ از اینکه 
اینگون�ه قرارداده�ا اص�والً ی�ك ویترین ب�راي آنکه گفته ش�ود 
»ما در حال کاریم« تلقي مي ش�ود، ول�ي ای�ن وزارتخانه هیچگاه 
درب�اره ش�ائبه یک�ي از ای�ن قرارداده�ا س�خن نگفت�ه اس�ت. 
ماجرا از اين قرار اس��ت كه س��ال ۹۲ وقتي دولت جديد بر سر كار آمد، 
همكاري هاي وزارت نفت با مراكز دانشگاهي در جهت افزايش توليد يكي 
از برنامه هاي اصلي صنعت نفت قرار داده شد. وزارت نفت به شركت هاي 
زيرمجموعه وزارت نفت دس��تور داد تا فضا را براي حضور دانش��گاه ها 
در حوزه افزايش ضريب بازياف��ت آماده كنند ك��ه در نهايت منجر به 
امضاي چند قرارداد همكاري شد. گرچه اين قراردادها در نوع خود مهم 
هستند، ولي بيشتر اين قراردادها منجر به نتيجه خاصي نشده است كه 
يكي از عوامل آن، بيگانگي تفكر حاكم بر وزارت نفت با پژوهش است. 
اين طرح يك برنامه ۱۰ ساله بوده كه در طول اين ۱۰ سال، دانشگاه ها 
موظف هس��تند با همكاري مراكز تحقيقاتي و مشاوران خارجي قوي 
فعاليت ها و كارهاي تحقيقاتي كه منجر به ازدياد برداشت مي شوند را 
طي برنامه هاي كوتاه  مدت و بلند مدت انجام دهند تا توليد از اين ميدان 
افزايش يابد. اما نكته مهم در اين باره، الزام همكاري دانشگاه هاي ايراني 
با دانش��گاه هاي خارجي بود؛ در همين راستا، ش��ركت نفت فالت قاره 
قراردادي را براي پروژه افزايش ضريب بازيافت ميدان نفتي س��روش و 

نوروز با دانشگاه صنعتي سهند تبريز امضا كرد.
 در تاريخ ۱۵ اسفند ۹۴ بود كه اين قرارداد به طور رسمي امضا شد، اما 
يك قرارداد سه جانبه بود، ش��ركت نفت فالت قاره به عنوان كارفرما و 
 . )PANTERRA(  دانشگاه سهند و يك شركت هلندي به نام پنترا
درباره اين ش��ركت هلندي بايد گفت كه پنترا يك بازوي علمي دارد كه 
همه پروژه هاي تحقيقاتي خود را به آن واگذار مي كند، دانش��گاه دلفت 
)Technische Universiteit Delft(  كه يك دانشگاه هلندي است، 
داستان جالبي دارد. همكاري پنترا با اين دانشگاه در حالي طي قرارداد 
رسمي در محله اجرا قرار دارد كه فردي به نام حميدرضا سليمي از فارغ 
التحصيالن اين دانشگاه و از مديران شركت پنترا نقش مهمي در اجراي 
آن دارد. اين در حالي است كه گفته مي شود سليمي به واسطه ازدواج با 
مريم نامدار زنگنه، توانسته صاحب يكي از قراردادها شود. سليمي به همراه 
همسرش در هلند زندگي كرده و در حوزه افزايش ضريب بازيافت مخازن 

نفتي و گازي با روش هاي EOR  و IOR فعاليت مي كند. 
گش��تي در فضاي مجازي و صفحات سليمي در س��ايت هاي پژوهشي و 
ش��خصي وي نيز اين موض��وع را تأييد مي كند. چن��دي پيش هم برخي 
رس��انه ها نيز اين موضوع را افش��ا كردند، ولي وزارت نفت درباره آن هيچ 
توضيحي ارائه نداد و آن را رد نكرد. اين شائبه زماني تقويت مي شود كه وزير 
نفت در تاريخ ۷ دي ۹۵ در سي و ششمين اجراي برنامه صبحگاهي شبكه 
يك، درباره فرزندانش توضي��ح داد: »چهار فرزن��د دارم. دخترم دكتراي 
مهندسي مخزن دارد، پسرم داراي دكتراي حقوق است، پسر ديگر در رشته 
خودم در دانشكده فني درس مي خواند و ديگر دخترم هم كالس دهم است. 
دو تا از بچه هايم ايران نيستند و براي ادامه تحصيل رفته اند. داماد من خارج 

از كشور كار مي كند و هنوز نيامده و براي تحصيل رفته است.«
چه خوب بود وزارت نفت توضيحاتي در اين باره ارائه مي داد تا مشخص 
ش��ود، اگر حميدرضا سليمي رابطه س��ببي با وزير دارد، بر اساس چه 
مكانيزمي با شركت پنترا قرارداد منعقد شده و ميليون ها دالر از منابع 

كشور براي اين شركت اختصاص يافته است؟
اميد است اين وزارتخانه درباره شائبه نقش خانواده مقام عالي وزارت 
در صنعت نفت توضيحات دقيقي ارائه دهد و يكبار براي هميشه اين 

موضوع را روشن كند كه آيا شائبه هاي اخير صحت دارد يا خير؟

 آب مجاني براي تهراني ها 
در حال بررسي است

مدیرعامل ش�رکت آب و فاضالب اس�تان تهران گف�ت: طرح برق 
مجاني براي مش�ترکان کم مصرف امري بس�یار پس�ندیده بود که 
حدود ی�ك تا دو س�ال مورد مطالع�ه و ارزیاب�ي قرار گرف�ت، اما با 
توجه به اینکه ش�رایط براي بخش آب متفاوت اس�ت، وزارت نیرو 
اکنون به ما تکلیف کرده که این مس�ئله را مورد ارزیابي قرار دهیم. 
به گزارش ايسنا، محمدرضا بختياري در نشس��تي خبري در پاسخ به 
س��ؤالي مبني بر اينكه آيا طرح آب مجاني نيز در دستور كار قرار دارد؟ 
اظهار كرد: اين موضوع اكنون در حال بررس��ي قرار دارد، اما از آنجايي 
كه ۶۰ درصد مشتركان در تهران زير الگو مصرف مي كنند، اجراي اين 
طرح با مسئله برق كمي متفاوت است، لذا بايد تمام جوانب آن بررسي 
شود. وي هزينه تمام ش��ده تأمين و توزيع هر مترمكعب آب در تهران 
را ۲۵۰۰ توم��ان عنوان كرده و افزود: اين در ش��رايطي اس��ت كه تنها 
۷۰۰ تومان از مشتركان اخذ مي شود و اكنون شركت هاي آب و فاضالب 
و آب منطقه اي جزو شركت هاي زيان ده هستند. مديرعامل شركت آب 
و فاضالب استان تهران با بيان اينكه در تهران زيان انباشته شده باالي 
3 تا ۴هزار ميليارد تومان است، تصريح كرد: اكنون ۶۰ درصد مشتركان 
تهراني زير ۲۰ هزار تومان قبض آب پرداخ��ت مي كنند كه با توجه به 
كيفيت آب و هزينه اي كه پرداخت مي شود مي توان گفت كه تقريباً آب 

مجاني در اختيار مشتركان قرار مي گيرد. 
بختياري افزود: اين در شرايطي است كه كش��ور كانادا كه ۷۰ درصد آب 
شيرين دنيا را در اختيار دارد، هزينه آب شرب آن ۷۰ برابر ايران است. بايد 
گفت كه آب شهر تهران جزو بهترين آب هاي دنيا است و اگر مي خواهيم 
ميزان مصرف آب مديريت شود، بايد دو مؤلفه فرهنگ سازي و اقتصاد را 
در نظر بگيري��م در غير اين صورت كاهش مصرف نخواهيم داش��ت. وي 
مناطق يك، ۲ و 3 تهران را جزو مناطق بس��يار پرمصرف دانست و افزود: 
براي كاهش مصرف نيازمند فرهنگ سازي و توجه به مقوله اقتصاد هستيم؛ 
چراكه اگر اين دو مسئله رعايت شود، اين مش��تركان پرمصرف نيز وارد 
دسته كم مصرف ها خواهند شد. بختياري با بيان اينكه در ابتداي اسفندماه 
شاهد افزايش ۲۵ درصدي مصرف آب در تهران به دليل شيوع بيماري كرونا 
بوده ايم، گفت: حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار مترمكعب در روز در پيك امسال 
افزايش مصرف نسبت به سال قبل صورت گرفت كه اين عدد معادل مصرف 
شهر اصفهان است كه همين مسئله تنش جدي را براي ما ايجاد كرد، اما 

توانستيم اين وضعيت را پشت سر بگذاريم. 
وي با تأكيد بر اينكه در شهر تهران حتي يك ساعت قطع آب نداشته ايم، 
گفت: تنها در غرب تهران آن هم به دليل قطع برق و تأمين آب آن مناطق 
از چاه ها با قطع آب مواجه شديم، اما به جز آن هيچ كجاي تهران قطعي 
ناشي از كمبود آب نداش��تيم و حدود 3ميليون و ۵۰۰ هزار مترمكعب 
در پيك مصرف آب شرب تهران ثبت شد كه اين عدد يك سوم بيشتر از 
درياچه چيتگر تخمين زده مي شود. بختياري افزود: امسال نه تنها قطع 
آب در تهران وجود نداش��ت، اما آن طور كه پيش بيني مي شد، شاهد 
كاهش فشار آب نيز نبوديم كه اين مسئله به دليل تالش هاي شبانه روزي 
صنعت آب براي ايجاد رفاه مشتركان بوده است. مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان تهران با اشاره به ادغام شركت هاي آب و فاضالب شهري 
و روستايي گفت: ۱۰ سال بود كه قرار بود، اين دو شركت با يكديگر ادغام 
شوند. اكنون كه اين مسئله اتفاق افتاده ش��اهد اثرات بسيار مثبت آن 
هستيم تا جايي كه در جنوب شرق تهران توانستيم، سه سال اعتبار را 
دريافت كنيم و در استان تهران طي دو تا سه سال آينده ديگر مشكلي به 

نام آب وجود نخواهد داشت.

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک

کل تولید ب�ازار داخلي 
در دوره مال�ي منته�ي 
به 31 خرداد 99بیش از 
۲۰۰هزار دستگاه خودرو 
ب�وده اس�ت که س�هم 
ش�رکت ایران خ�ودرو 
از تولی�د مذک�ور بیش 
از 9۶ ه�زار دس�تگاه 
حدود 48درص�د بوده 
اس�ت، گفتن�ي اس�ت 
در س�ه ماهه اول س�ال 
جاري بیش از 9۰ درصد 
ف�روش نی�ز ب�ه روش 
پیش فروش بوده اس�ت
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