«عصر ايرانيان» در گفتوگو با کارشناسان وضعيت حقوق کارگران و معيشت آنان در سال  97را بررسي ميکند

97؛ سال پايان يا تداوم بحران معيشتي کارگران؟!

گروه اقتصادي :بر اســاس مصوبه شوراي عالي کار
در خصوص هزينه معيشت بهعنوان مبناي مزد ،۹۷
ســهم مواد غذايي از هزينه کل معيشت  ۶۸۶هزار
تومان و ســهم اقالم غيرخوراکــي  ۲ميليون تومان
تعيين شــد .به گزارش «عصر ايرانيــان» ،يکي از
موضوعات محوري شوراي عالي کار پيش از ورود به
تعيين «درصد افزايش» حداقل مزد ،تعيين «حداقل
هزينه ماهيانه» يک خانوار بر مبناي مواد خوراکي و
غيرخوراکي است تا اين هزينه بهعنوان مبناي تعيين
دستمزد در چانهزنيها مدنظر قرار گيرد .حداقل هزينه
معيشت خانوار در ســال ،۹۶معادل  ۲ميليون و ۶۶۹
هزار  ۸۰۰تومان براي يک خانوار با جمعيت  ۳.۳نفر
تعيين شد و به تصويب اعضاي کارگري ،کارفرمايي
و دولت رســيد و حال بايد منتظر ماند که دســتمزد
کارگران براي سال  97تعيين شود.اما نکته مهم اين
است که همين حداقل هزينه خانوار براي کارگران هم
از ميزان حقوقي که کارگران دريافت ميکنند بيشتر
است و معلوم نيست حقوق کارگران در سال  97کفاف
هزينههاي زندگي آنها را خواهد داد يا خير؟ بر اساس
اين مصوبه شوراي عالي کار ،سهم اقالم خوراکي از
کل هزينه معيشت ماهيانه  ۲۵.۷درصد و سهم اقالم
غيرخوراکي نيز از مجموع سبد معيشت  ۷۴.۳درصد
تعيين شد .با اين حساب ،جمع هزينه اقالم خوراکي
يک خانواده  ۳.۳نفره با در نظر گرفتن  ۱۳قلم کاالي
اساسي و پرمصرف ،در سال جاري  ۶۸۶هزار و ۱۳۹
تومان و جمع اقــام غيرخوراکي خانوار براي همين
تعداد جمعيت ،يکميليون و  ۹۸۳هزار و  ۶۶۳تومان
توافق شد .اما حداقل دستمزد پايه براي امسال ۹۳۰
هزار تومان است که با احتساب حق بن کارگري ۱۱۰
هزارتوماني و حق مســکن  ۴۰هزارتوماني ،مجموع
دســتمزد دريافتي حداقلي بگيران به يکميليون و
 ۸۰هزار تومان ميرســد؛ بنابراين مجموع دريافتي
حداقلي بگيــران تا حداقل هزينه معيشــت خانوار،
يکميليون و  ۵۹۰هزار تومــان فاصله دارد .فتحاهلل

بيات  ،رئيس اتحاديه کارگران قراردادي در اين زمينه
به خبرنگار«عصر ايرانيان» گفت:تعيين دستمزد که در
روزهاي آينده صورت ميگيرد بايد بهگونهاي باشد که
قدرت زندگي کارگران بهتر شــود چراکه اگر توانايي
کارگر در تأمين زندگي کم باشد درروند توليد هم مؤثر
است.در سال  96کارگران زيادي شغل خود را از دست
دادند و کارگراني هم که هنوز سرکارند توانايي تأمين
هزينههاي معيشتي خود را ندارند.در حال حاضر فاصله
بين دستمزد کارگران و هزينههاي معيشتي آنان بسيار
زياد اســت و رقم  1.6ميليون توماني اعالمشده تنها
يک عدد است که با واقعيتهاي جامعه فاصله دارد.
وي افزود:براي تعيين دســتمزد بايد تالش کنيم که
کارگران بيش از اين زيرخط فقر نروند چراکه در حال

حاضر با توجه به افزايش چشمگير قيمتها بسياري
از کارگــران نميتواند حداقل امکانات را براي خود و
خانوادهشان تأمين کنند.خط فقر رقميحدود  3ميليون
تومان است و باوجوداينکه بسياري از کاالها گران شده
حقوق و دستمزدها افزايش چنداني نداشته است .اين
فعال کارگري با اشاره به تفاوت دستمزد کارگران در
کشورهاي همسايه تصريح کرد:شرايط بهگونهاي است
که برخي از کارگران ناچارند براي کار به کشورهاي
همســايه مهاجرت کنند تا بتوانند براي خانوادهشان
شــرايط مطلوبي را فراهم کنند و دولت بايد با تعيين
صحيح دستمزد جلوي اين مهاجرت را بگيرد .رئيس
اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني با انتقاد از فاصله
طبقاتي به وجود آمده در جامعه اظهار کرد:امروز حقوق

کارگــران بهعنوان پايينترين و ضعيفترين قشــر
جامعه پايين نگهداشته شــده و دولت توجه چنداني
به اجراي قانون اساسي که آموزش،تحصيل،خدمات
درماني رايگان و مسکن ارزان را وظيفه دولت ميداند
ندارد .اين فعال کارگري تأکيد کرد :وضعيت معيشت
مزدبگيران کشور بحراني است و بايد در روزهاي آينده
دستمزدي منطقي متناسب با شرايط معيشتي کارگران
برايشان تعيين شود .محمدعلي اسفناني ،نايبرئيس
سابق کميســيون تحقيق مجلس شوراي اسالميو
نماينده مجلــس نهم نيز درباره حقوق و دســتمزد
کارگران به «عصر ايرانيان» گفت:حقوق فعلي کارگران
با واقعيتهاي جامعه متفاوت است و معيشت آنها را
تأمين نميکند.از سوي ديگر وضعيت کارفرماها نيز به

دليل شرايط رکود و مشکالت اقتصادي نامناسب است
و به نظر ميرسد در سالهاي اخير در حق هر دو گروه
کارگر و کارفرما اجحاف شده است .وي افزود:قوانين
موجود در کشور جامع نيست و نتوانسته است کارگران
و کارفرمايان را به حقوق خود نزديک کند .رابطه بين
کارگر و کارفرما يک رابطه کام ً
ال خصوصي است يعني
نبايد هيچ ارتباطي به دولت داشــته باشد .در دنيا نيز
همينطور اســت و کارگر بر اساس ميزان کاري که
براي کارفرما انجام ميدهد مستحق دريافت دستمزد
اســت.البته دولتها به اين نتيجه رســيدهاند که اگر
تمامکار را به کارفرما بســپارند و فقط رابطه کارگري
و کارفرمايي حاکم باشد ممکن است اجحاف صورت
بگيرد کارفرما امکانات و امتيازاتي در اختيار دارد و کارگر
از درد استيصال مجبور است به شرايطي که کارفرما
تعيين ميکند تن بدهد درصورتيکه شايد امنيت شغلي
نداشته باشد و حتي دستمزدش نيز پايين باشد .اسفناني
افزود :اگر در محاسبه هزينه معيشت هزينههاي آموزش
،بهداشت و درمان ديده نشود با واقعيت مغايرت دارد
چــون دولت در حال حاضر بخش عمــدهاي از اين
هزينهها را نميپردازد .نماينده سابق مجلس شوراي
اسالميتأکيد کرد :تعيين حداقل دستمزد در شورايي
صورت ميگيرد که در آن قدرت دولتيها بيشتر است
و از طرفي نواقص قانون کار سبب ميشود که حقوق
کارگران و حتي کارفرمايان در شوراي کار موردتوجه
جدي قرار نميگيرد .به گزارش «عصر ايرانيان» ،تنها
 4روز کاري به سال  97مانده است و هنوز مشخص
نيست سال آينده سال خوبي ازنظر حقوق و دستمزد
براي کارگران خواهد بود يا خير.يکي از دستور کارهاي
نشست آتي شوراي عالي کار عالوه بر تعيين درصد
افزايش حداقل مزد  ،۹۷توافق بر سر راهکاري براي
جبران فاصله حداقل مزد فعلي تا هزينه معيشت است.
اتفاقي که به نظر ميرسد تحقق آن چند سالي طول
بکشد اما کارگران اميدوارند حداقل سال  97برايشان
سال عادي باشد.

ت هواپيماييها و افزايش قيمتها در ايام عيد را بررسي ميکند
«عصرايرانيان» در گفتگو با دبير انجمن شرکتهاي هواپيمايي قدرت گرفتن بازا ر سياه بلي 

گروه راه و مســکن :هميشه با نزديک شدن به ايام
نــوروز ،قيمت بليت هواپيما اوج گرفته و گاليههاي
مسافران را به دنبال داشته است .به گزارش «عصر
ايرانيان» با هر اتفاق مهميدر کشور باعث ميشود
ســودجويان در حوزه حملونقل با ســو استفاده از
اســتقبال مردم قيمت بليتها را بــه قيمت خيلي
بيشتري بفروشــند .بحث قدرت گرفتن بازار سياه
ت هواپيماييها و افزايش قيمتها در ايام پيک
بليــ 
سفر موضوعي اســت که همواره با فرارسيدن اعياد
بهويژه عيد نوروز مطرح ميشود .در چند سال گذشته
با فرارسيدن ماه اسفند و تعطيالت نوروزي تغييرات
اساسي در نرخ بليت هواپيما و نحوه فروش آن ايجاد
شــد و نرخ برخي از پروازها و تورهاي مسافرتي تا
چند برابر افزايش يافت .حال گذشــته از ايجاد بازار
سياه ،افزايش قيمتها هرسال نارضايتيهايي را در
مشــتريان به وجود آورده اســت .همواره اين شائبه
وجود دارد که آژانسهاي هواپيمايي رغبت بيشتري
براي فروش بليت خود به شکل چارت ري و عرضه
آن به برگزارکنندگان تورهاي مسافرتي دارند .همين
موضوع نيز باعث افزايش نرخ بليتها ،گسترش بازار
سياه ،بهانهجوئي مختلف براي نفروختن بليت و ايجاد
بسياري از تخلفات و مشکالت ديگر ميشود .با تمام
اين مشکالت مسئوالن و نهادهاي مرتبط همچنان
به هشدار بســنده کرده و صرف ًا از مردم ميخواهند
که با تخلفات برخورد کننــد و آن را گزارش دهند!
البته دراينبين مسئوالني هم هستند که بهطورکلي
موضوع بازار سياه و تخلفات آژانسهاي فروش بليت
را قبول ندارند ،اما اگر آنان ،تنها يکبار به آگهيهاي

سرنوشت گرانفروشان «اربعين» در انتظار گرانفروشان عيد

تبليغاتي اين آژانسها نگاه کنند متوجه بروز تخلفات
در اين زمينه ميشوند و ديگر نيازي نيست بهصورت
حضــوري وارد عمل شــوند .در اين ميان با رشــد
ي و اســتفاده روزافزون مردم از
فناوريهاي ارتباط 
پيامرســانها و شــبکههاي اجتماعياي همچون
تلگرام و اينســتاگرام ،بسياري از ســودجويان بازار
سياه بليت ،فرصت را غنيمت شمرده و از راه ساخت
صفحههاي موقت در اين برنامهها ،اقدام به فروش
بليتها در لحظههاي آخر و باقيمتهاي چند برابر
ميکنند .مردم بافکر اينکه بهطور مســتقيم و بدون
واســطه با ارائهدهندگان خدمات هواپيمايي معامله
خواهند داشــت وارد اين صفحهها ميشوند و بعض ًا
بدون داشــتن قرارداد يا اطمينان ازآنچه تبليغشده
است ،اقدام به خريد بليتهاي هواپيما ميکنند .تور
ارزانقيمت ،چه داخلي و چــه خارجي ،هر دو مايه
افت صنعت گردشگري است .چرا نبايد آژانسهاي
هواپيمايــي داراي مجوز دچار تخلف شــوند؟ مگر
ممکن نيست يک موسسه از تمام فيلترها عبور کند
و مجوز رسميکسبوکار بگيرد و به علت تخلف و
گرانفروشــي و هزار و يک علت ديگر پلمپ شود؟
چنين اســتداللي به نظر منطقي نيست .به گزارش
دنياي اقتصاد ضمن آنکه قرار نيســت رونق صنعت
گردشگري با اضافه برداشت از جيب مردم به دست
بيايد .تورهاي گرانقيمت ممکن است امکانات بهتري
براي مشــتري خود فراهم کنند ،اما اين انتخاب به
عهده مشتري است .مردم حقدارند نسبت به بودجه
خود خدمات موردنظر خود را باقيمت مناسب دريافت
کنند .اينکه مث ً
ال بگوييم چون هواپيما جديد است و

رونق گردشگري مهم اســت و تقاضا زياد ،فروش
بليتهاي هواپيما به قيمت گزاف خواهد بود ،درست،
منطقي و عادالنه نيست .همچنين سازمان هواپيمايي
بايد نظارت خود را اتفاق ًا بر آژانسهاي قديميو معتبر
هم بيشتر کند تا سيستم بهصورت يکپارچهاي سالم
بماند .سازمانها و نهادهاي مرتبط ديگر نيز ميتوانند
با نظارت درســت بر تبليغات و صفحات اينترنتي و
شبکههاي اجتماعي از ايجاد بازار سياه بليتهاي شب
عيد و افزايش قيمتها و سوءاستفاده برخي از اجبار
مردم براي سفر به شهرهاي خود و يا ترغيب مردم
براي گرفتن فرصتهاي واهي ســفرهاي تفريحي
شب عيد جلوگيري کنند.

برخورد سخت با گرانفروشان اربعين در انتظار
گرانفروشان عيد

در همين زمينه مقصود اسعدي ساماني دبير انجمن

براي توسعه ميادين مشترک آبان و پايدار غرب

دومين قرارداد «آي.پي.سي» با يک شرکت روسي امضا شد

دومين قرارداد نفتي آي.پي.سي بين شرکت
ملي نفت ايران و شــرکت روسي زاربژنفت
روسيه به منظور توسعه ميادين مشترک آبان
و پايدار غرب امضا شد.به گزارش مهر ،دومين
قرارداد نفتي موسوم به آي.پي.سي به منظور
توسعه ميادين مشترک آبان و پايدار غرب با
شرکت روســي زاروبژنفت و با حضور بيژن
زنگنه ،وزير نفت و علــي کاردر ،مديرعامل
شرکت ملي نفت ايران امضا شد.بيژن زنگنه
وزير نفت در مراســم امضاي دومين قرارداد نفتي در قالب IPC
که به منظور بهبود بازيافت افزايش توليد و بهره برداري ميادين
نفتي آبان و پايدار غرب برگزار شده بود با اشاره به اينکه اين پروژه
در مناطق محروم اجرايي ميشود ،گفت :مهمترين نکته در اين
قرارداد همراهي يک شرکت E&Pايراني در اين قرارداد است.در
هر حال دستوراتي که ريسکي وجود داشته باشد بايد پذيرفت که در
رأس امور به عنوان وزير نفت ريسک موجود در چنين پروژههايي
را ميپذيرم.وي گفت :در اين ميادين قرار بود تا طي  ۱۰سال آينده
 ۳۸ميليون بشکه در روز برداشت نفت داشته باشيم.اين در حالي
است که با اجرا شدن اين پروژه شاهد برداشت  ۶۷ميليون بشکه
در روز به طور اضافه هســتيم که در نتيجه طي اين مدت ۱۰۵
ميليون بشکه نفت در روز از اين ميادين برداشت ميشود که با در
نظر گرفتن نرخ کنوني نفت ميتوان گفت ارزش اين محصوالت

طي اين مدت  ۴ميليارد دالر خواهد بود.هدف
اين قرارداد دستيابي به توليد روزانه حداکثر
 ۴۸هزار بشکه در روز و توليد تجمعي اضافي
حدود  ۶۷ميليون بشکه طي  ۱۰سال آينده
اســت.در عين حال اين قرارداد براي مدت
حداکثر  ۱۰ســال ديگر و با توافق طرفين
قابل تمديد خواهد بود.گفتني اســت ،سهم
مشارکت شــرکت روسي در اين قرارداد ۸۰
درصد و سهم شريک ايراني  ۲۰درصد است.
اهم شرح کار نهايي شده در قرارداد حاضر شامل انجام مطالعات
مهندسي ،تعمير و مجهز کردن چاهها به پمپهاي درون چاهي،
بازسازي ،تعمير و نوســازي تاسيسات موجود ،نصب تفکيکگر،
نصب جريانسنج چند فازي ،تبديل يک حلقه چاه توليدي به چاه
تزريق پساب و ...در فاز نخست و خريد و نصب واحد انتقال نفت
و گاز و آب ،حفاري  ۸حلقه چاه توصيفي/توليدي ،خريد و نصب
پمپهاي درون چاهي ،نصب و راه اندازي تفکيکگر دائم ،انجام
لرزه نگاري  ۳بعدي ،حفاري کنارگذر و ...در فاز دوم براي مجموع
هر دو ميدان اســت.برآورد هزينههاي ســرمايهاي طرح توسعه
ميدانهاي آبان و پايدار غرب معــادل  ۶۷۴ميليون دالر آمريکا
(شامل هزينههاي مستقيم سرمايهاي و هزينه تعمير و جايگزيني
پمپهاي درونچاهي) است و هزينههاي غيرمستقيم معادل ۶۸
ميليون دالر تخمين زده شده است.

شرکتهاي هواپيمايي در گفتگو با «عصر ايرانيان»
با اشاره به سفرهاي نوروزي گفت :حداقل و حداکثر
قيمتها ســفرهاي نوروزي مشخصشده است و
اگر سايتي خارج از اين نرخهاي تعيينشده ،قيمت
بيشــتري ارائه دهد ،غيرقانوني عمل کرده است و
برخوردي که با متخلفين و گرانفروشــان اربعين
شــد با آنها خواهد شــد.دبير انجمن شرکتهاي
هواپيمايي بابيان اينکــه همه ظرفيتهاي ناوگان
هوايي که در اختيار شــرکتهاي هواپيمايي است،
در ايام نوروز به کار گرفته خواهد شــد ،اظهار کرد:
در حال حاضر  ۱۶۰فروند هواپيماي فعال در کشور
داريم که براي برقراري ســفرهاي نوروزي آماده
هســتند .ضمن اينکه پيشبيني ميشود سال ۹۷
شــاهد افزايش و رشــد  ۱۵درصدي در سفرهاي
هوايي نوروز نســبت به نوروز  ۹۶باشيم.وي بابيان
اينکه هم نــرخ کالسهاي پروازي مختلف و هم
لينک راســتي آزمايي بليتهاي خريداريشــده
را در ســايت شــرکتهاي خود و ســايت انجمن
شــرکتهاي هواپيمايي وجود دارد ،افزود :کساني
که از جاهايي غير از آژانسهاي مســافرت هوايي
بليــت خريداري ميکنند ،ميتواننــد با مراجعه به
سايت شــرکت هواپيمايي مذکور يا سايت انجمن
شــرکتهاي هواپيمايي از صحتوسقم و قيمت
بليتها مطمئن شوند.ســاماني بابيان اينکه مردم
متخلفين و گرانفروشــان را به مــا معرفي کنند،
يادآور شد :مسافران اگر با نرخهاي نجوميو متفرقه
مواجه شــدند ،حتم ًا موضوع را به اطالع ســازمان
تعزيرات حکومتي و يا سازمان هواپيمايي کشوري

برسانند .دبير انجمن شرکتهاي هواپيمايي بابيان
اينکه مســافران براي تهيه بليت فقط از  3طريق
سايت شرکتهاي هواپيمايي ،آژانسهاي فروش
بليت شــرکتها و آژانسهــاي داراي مجوز بند
الــف ،اقدام کنند ،تصريح کرد :مســافران نوروزي
ميتوانند نرخها را از طريق آدرس اينترنتي انجمن
شــرکتهاي هواپيمايي ايران (http://www.
 )/aira.irمشاهده کنند.

مسافران فقط از طريق مراجع رسميو بليت تهيه
کنند

اسعدي ساماني با اشاره به اينکه بنابراين مسافران فقط
از طريق مراجع رســميو معرفيشده نسبت به تهيه
بليت اقدام کنند ،هشدار داد :بارها مشاهدهشده است
که مســافران براي خريد بليت با بهايي کمتر ،سراغ
ســایتهای متفرقه فروش بليت هواپيما رفتهاند اما
زماني که وارد فرودگاه شدهاند به آنها اعالم ميشود
که نام آنها در فهرست مسافران شرکت هواپيمايي
نيست.مســافران در صورت مواجهــه باقيمتهاي
نجوميو متفرقه ،حتم ًا موضوع را به اطالعسازمان
تعزيرات حکومتي و يا ســازمان هواپيمايي کشوري
ت صندلي
برســانند .بر اســاس اين گــزارش قيم 
شرکتهاي هواپيمايي بســته بهروز ،ساعت پرواز و
مسير داراي نرخهاي متفاوت است .کمترين نرخ بليت
نوروزي مربوط به مســير شيراز-بندرعباس آسمان
باقيمت  63000تومان و حداکثر آن  255000تومان
و بيشــترين نرخ بليت مربوط به مسير قشم-تبريز
شــرکت زاگرس به قيمت  698000تومان و حداقل
آن  200920تومان است.

پاسخي منفي ايران به درخواست گازي امارات

سيفي:اجازهانتقالگازترکمنستانبهاماراترانداديم

مديرعامل اسبق شرکت توسعه صادرات
گاز گفت :اماراتيها در ترکمنستان ميدان
گازي دارند و بارها براي انتقال اين گاز از
طريق ايران به کشورشــان اقدام کردهاند
که بــه داليلي موافقت نشــد.نصرت ا...
ســيفي ،مديرعامل اسبق شرکت توسعه
صادرات گاز در گفتگو با مهر ،با بيان اينکه
حضور عربســتان در پروژه خط لوله تاپي
را نميتوان به تنهايي برآمده از خاستگاه
سياسي آن دانست ،گفت :امارات متحده عربي سالها است
که در ترکمنســتان ،ميدان گازي در اختيــار دارد و بارها نيز
مســئله انتقال اين گاز به کشور خود از طريق ايران را مطرح
کرده که با مخالفت طرف ايراني مواجه شده است.وي علت
مخالفت ايران با عبور خط لوله گازي اماراتيها از ترکمنستان
را نگراني از رقيب شــدن اين خط لوله و گاز عبوري از آن با
گاز ايــران عنوان کرد و افــزود :در حال حاضر که بايد طبق
سند راهبردي انرژي ،ايران تبديل بههاب انرژي منطقه شود؛
بايد از هرگونه ورود و صدور و عبور انرژي از کشــور استقبال
کنيم.ســيفي ادامه داد :ايران ميتوانــد از عبور اين خط لوله
از ترکمنستان به ســوي امارات ،حق ترانزيت دريافت کرده
و حتــي گاز خود را به آن اضافه کنــد که اين امر به تنهايي
ميتواند عايدي زيادي را نصيب کشــور کنــد که دامنه آن

لزوما اقتصادي نيست.البته به نظر ميرسد
عربستان نيز ميدان گازي در ترکمنستان
داشته و خواهان بهره برداري از آن است
که اين دليل حضور وي در اين کشــور را
منطقي تر ميکند.مديرعامل اسبق شرکت
توســعه صادرات گاز توضيح داد :بايد در
نظر داشــت که در بازار اقتصادي ،تامين
حداکثري منافع هر طرف جزو اولويتهاي
شــرکت يا کشــور مذاکره کننده است،
بنابراين حضور عربستان در خط لوله تاپي را نميتوان محدود
به داليل سياسي دانست.البته بايد اشاره کرد که طالبان حرف
شنوي قابل توجهي از عربستان دارند ،اما به هر حال ممکن
است ســهم خواهي مالي داشته باشند.اين در حالي است که
وضعيت اقتصادي عربســتان مطلوب بوده و ميتواند در اين
زمينهها وارد شــود.اين مقام مسئول اولويت توليد و صادرات
گاز براي ايران را از طريق خط لوله و به همســايگان دانست
و تصريح کرد :توليد ال ان جي و صادرات آن به طور کلي در
ايران منطقي به نظر نميرسد چراکه به دليل هزينه توليد باال
حاشــيه درآمد پايين تري دارد.طبق گفته سيفي يکي از علل
عدم ورود ايران به حــوزه صادرات گاز به کويت اين بود که
قيمت پيشنهادي کويت براي خريد گاز ايران رقم بسيار پاييني
است که صادرات را توجيه پذير نميکند.

پاسخ وزارت صنعت به ادعاي واردکنندگان خودرو:

به دنبال ادعاي برخي واردکنندگان خودرو درباره
وقوع تخلف و فساد در ثبت سفارش و واردات اين
محصول در ماههاي گذشته ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت اطالعيهاي صادر کرده و اعالم کرد که
مدعيان تخلف ،خودشان در تعزيرات پرونده داشته
و با اين ســخنان سعي در پنهان کردن تخلفات
خود دارند .به گزارش ايسنا ،اين اطالعيه به اين
شرح است»:نخست در باب ادعاي طرح شده از
ســوي اين افراد و ارايه اعداد و ارقاميعجيب از

خودتان پرونده داريد؛ فرافکني نکنيد!

قبيــل يک هزار ميليارد تومان فســاد بايد گفت
اظهارنظر بدون پايه و اســاس و بدون مستندات
کافي نميتواند حايز توجه باشد .بهتر است آقايان
همزمان با طرح ادعاي خود مدارک و مستندات
مربــوط به رقم ادعايي تخلفات را نيز ارايه دهند.
دوم اينکه سياست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در دولت دوازدهم مبتني بر شفافسازي و برخورد
قاطع با هرگونه تخلف اســت .شاهد اين مدعي
دســتورات اکيد محمد شريعتمداري وزير محترم

صنعت ،معدن و تجــارت در خصوص برخورد با
تخلفات و البته اطالعيه قاطع مرکز حراست اين
وزارتخانه اســت که از هرگونه گزارش درســت
تخلفات استقبال و حتي پاداش هم ميدهد.
سوم .برخي تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت
سفارش خودرو توسط خود وزارتخانه اطالعرساني
شده و اين تخلفات و توقف ثبت سفارش خودرو
مربوط به دوره قبلي اين وزارتخانه بوده است و با
توجه به جديت آقاي شريعتمداري براي برخورد

بي چون و چرا و بدون اغماض با مفاسد ،در اين
زمينه تاکنون برخي از متخلفان برکنار و موضوع
توســط مرکز حراســت در حــال پيگيري براي
رسيدگي قضايي است.
اما نکته چهارم فرار رو به جلو و به نوعي فرافکني
برخي مدعيان اين بخش است .دقيقا کساني که
از تخلــف صحبت ميکنند و با آمارســازيهاي
عجيب ســعي در القاي نا اميدي در جامعه دارند
خود پروندههاي تشکيل شده در تعزيرات دارند.

اگر دغدغه مبارزه با فساد است پس چگونه است
که خودشــان پرونده تخلف دارنــد ،گويا برخي
آقايان از اين شيوه براي پنهان کردن تخلفاتشان
استفاده ميکنند و قايل به اين شعارند که «هيچ
دفاعي بهتر از حمله نيست».
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت به دور از هياهو
برخورد عملي در مبارزه با مفاســد داشته و دارد و
در اين خصوص بدون اغماض بر اساس موازين
قانوني عمل خواهد کرد».
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اخبار
تاخير  ۵۴درصدي پرواز
ن ۹۶
ايرالينها در بهم 

شــرکتهاي کارون (نفــت) ،زاگرس،
ايراناير ،آتا و کاسپين بيشترين تاخيرات
پروازي دومين ماه زمستان را به نام خود
ثبت کردهاند .به گزارش تســنیم ،مطابق
آمار سازمان هواپيمايي کشوري در بهمن
ماه امسال  5807پرواز توسط شرکتهاي
هواپيمايي داخلي در فرودگاه مهرآباد انجام
شد که اين تعداد  3146پرواز معادل 54.1
درصدي پروازهاي تاخيردار بوده است .در
ديماه  6110پرواز از فرودگاه مهرآباد انجام
شد که  2804پرواز آن معادل  45.8درصد
سهم پروازهاي تاخيردار بود .بر اين اساس
هواپيمايي کارون يا همان نفت ســابق
 179پرواز انجــام داده که  124پرواز آن
( 69درصد) با تاخير انجام شده است .اين
شرکت با همين عدد در صدر فهرست آمار
تاخير پروازي قرار گرفته است .هواپيمايي
کارون در آذر و دي امســال به ترتيب 64
و  57درصــد پروازهاي خــود را با تاخير
انجام داده بود .پس از کارون ،هواپيمايي
زاگرس قرار دارد .اين ايرالين که چندي
پيش به دليل عدم پرداخت بدهيهايش
به فرودگاه بغداد مردم را با گرفتاريهايي
مواجه ســاخت در دومين ماه سرد سال
 683پرواز انجام داد 420 .پرواز يعني 61
درصد با تاخير انجام شده است .هواپيمايي
جمهوري اسالميايران نيز در رتبه سوم
بيشــترين تاخيرات پــروازي قرار گرفته
است؛ .هواپيمايي قشــم نيز با  59درصد
پرواز تاخيردار رتبهاي مانند ايراناير دارد.
وجود  ۸۰هزار انشعاب غيرمجاز برق
در سطح استان تهران

مديرعامل شــرکت توزيع برق اســتان
تهران از وجود  ۸۰هزار انشعاب غيرمجاز
برق در سطح اســتان تهران خبر داد.به
گزارش تسنيم ،حاجي رضا تيموري اظهار
داشت :بيش از  90هزار انشعاب غيرمجاز
برق در سطح اســتان تهران برآورد شده
بود کــه در ماههاي اخيــر قريب به 40
هزار انشعاب غيرمجاز درخواست صدور
مجوز را داشــتند که تاکنــون حدود 10
هزار انشــعاب از اين تعداد مجوز گرفتند
و برآورد ميشــود هماکنــون حدود 80
هزار انشــعاب غيرمجاز برق در ســطح
اســتان تهران داريم.وي افزود :همچنين
ميزان مطالبات انباشــته ما از مشترکان
برق در سطح استان تهران  300ميليارد
تومان اســت.تيموري از احداث و آماده
بهرهبــرداري شــدن نيروگاههاي جديد
خورشيدي در سطح استان تهران خبر داد
و گفت :پيش از اين مجموع نيروگاههاي
خورشيدي در سطح استان تهران که به
صورت پراکنده احداث شده بودند به يک
مگاوات ميرسيد که با احداث يک نيروگاه
خورشــيدي  10مگاواتي در شــمسآباد
و يک نيروگاه خوشــيدي  7مگاواتي در
دماوند که تمام با ســرمايهگذاري بخش
خصوصي ايراني به همراه يک شــرکت
فرانسوي احداث شدهاند مجموع ظرفيت
توليد برق خورشــيدي در ســطح استان
تهران به جز شهر تهران به  18مگاوات
ميرسد که اين  17مگاوات نيروگاه جديد
به زودي با حضور مسئوالن مربوطه رسما
به بهرهبرداري خواهد رسيد.
صادرات محصوالت پتروشيميايران
به حدود  11ميليارد دالر رسيد

مجتمعهاي پتروشيميکشــور تا پايان
بهمن ماه امســال بيــش از  20ميليون
و  207هزار تن محصــول به ارزش 10
ميليارد و  744ميليون دالر را صادر کردند.
ایرنــا با اعالم این خبر گزارش داد :توليد
مجتمعهاي پتروشــيمياز ابتداي امسال
تا پايان بهمن ماه در مجموع به بيش از
 49ميليون و پنج هزار تن رسيد؛ ظرفيت
اســمي 57مجتمع پتروشــيميتا پايان
امســال حدود  62ميليون تن اســت که
از ميــزان حدود  60ميليون تن در برنامه
توليد واقعي قرار دارد.شرکت ملي صنايع
پتروشيميروز چهارشنبه با تشريح جزئيات
صادرات محصوالت پتروشــيمياعالم
کرد :از منطقه عسلويه بيش از  10ميليون
و  193هزارتن محصــول به ارزش پنج
ميليارد و  285ميليــون دالر صادر و در
منطقه ماهشهر نيز بيش از پنج ميليون و
 526هزار تن محصول به ارزش بيش از
سه ميليارد دالر روانه بازارهاي بين المللي
شد.همچنين تا پايان بهمن ماه ،در ساير
مناطق ،بيش از چهار ميليون و  488هزار
تن محصول بــه ارزش  2ميليارد و 385
ميليون دالر صادر شد.

