منتقل بش��ه بهتره یا مریضو بدون هیچ

بیمهپولوزارتبهداشترانمیدهد
عاقبتکارشکنیبیمهها
تخریب دو بنای قاجاری
بیمه تجاری ،خبر داده و اظه��ار کرده بود« :ما از
تخلفات بیمه ای��ران در بازپرداخت پول به وزارت
اقدامی ب��ردارن ببرن بیمارس��تان تازه
رضایی ،مدیر بودجه و اعتب��ارات معاونت درمان
این بیمه تجاری ش��کایت کردهایم و موظف است
بهداشت ،اظهار کرد« :مسئله بعد مربوط به بیمه
برای پیگیری این مس��ئله که ارتباط مستقیمی
در بافت تاریخی شیراز
اونجا نوار قلب بگیرنو تشخیص بدنو بعد
وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار آفتاب یزد
پیامکهرباحال
پرداخت کند .به
بهداشت را
که پول
گزارشمیلیارد
بیش از 8۰۰
اس��ت که
دولتیدرایران
شهدای
بیمارس��تان
شمارهبا جیب و جان مردم
بگذارید.
۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸دارددربهمیان
صورت
وزارترا به
صفحه
اصلی این
هنوز و
مطالب
مورد
دیدگاه خود
مدی��رکل میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و
درباره این ماجرا میگوید« :قبل از س��ال ۱۳8۴
بفرستن به بیمارستانی که امکانات الزمو
اینکه ورشکست شده است ،دلیل نمیشود پولی را
تومانی که از مردم گرفته را پس از یک سال و نیم
هفت��م تی��ر واق��ع در ش��هر ری اس��تان تهران
گردشگری اس��تان فارس از تخریب دو بنای
روزی نبود ک��ه در روزنامهها ،تلویزیون و رادیو از
داره؟
ک��ه از مردم دریافت ک��رده ،ندهد .در حال حاضر
به وزارت بهداش��ت نداده است ».رضایی در مورد
سریزدیم تا مستقیم از جزئیات امور مطلع شویم.
تاریخ��ی «س��لیمی» و «ی��داهلل منتصری»
مش��کالت بیمهای چند نفر از بیم��اران تصادفی
اگر کس��ی بخواهد ماش��ینش را بیمه کند ،ابتدا
مشکالت عدیدهای که با این کار بیمههای تجاری
س��اعت  ۳بعد از ظهر بیمارستان مملو از بیماران
اورژانس موتوری صرفا واس��ه این تعبیه
باقیمان��ده از دوره قاج��ار در باف��ت تاریخی
نگفته باشند .بیمار تصادفی وقتی که به بیمارستان
باید پول بیمه را پراخت کرده و یا پیش پرداختی
بهخص��وص بیمه ای��ران برای این بیمارس��تانها
و همراهانش��ان ب��ود .بخش اورژانس ش��لوغتر و
ش��ده که ب��ه س��رعت اقدام��ات اولیه
ش��یراز خبر داد .مصیب امیری با بیان اینکه
میرفت ،بیمارس��تان هزین��ه را از بیمار مطالبه
بدهد ».ریی��س اداره بودجه معاونت درمان وزارت
بهوج��ود آورده گفت« :به ویژه بیمارس��تانهایی
بیماران بر روی تخت جابهجا میشدند .با همراه
واس��ه مریض انجام بش��ه و تا زمانی که
ای��ن دو بنای تاریخی در م��رز محله تاریخی
میک��رد و این پول را باید بیمههای تجاری مانند
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کشــور ،تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران را فقط
همچنین با ایران برای واردات گاز به ایســتگاههای
وزارت تمام
گرفتهکرد
اعالم
معاون وزارت برق
اینگفت:
کهایسنا
اند ،به
عراققرار
«اسحاقبیگ»
آمبوالن��س بخاطر ترافیک دیر میرس��ه
ایران ،آسیا ،توسعه و  ...میدادند .اما این بیمههای
جلسه گذاشتیم و مکاتبات فراوانی کردهایم ،گفت:
مش��کل جدی روبهرو هس��تند ،نه آنها ذخیرهای
پا باند پیچی ش��ده و در گچ بود درباره مشکالت
بررس��یمعوامل
حاض��ر در
ح��ال
خدای نکرده واسه مریض اتفاقی نیفته.
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تولید انرژی
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تج��اری با قوانی��ن مختلف و دس��توپا گیر پول
پرداخت
«اما متاسفانه هنوز
بهداش��تومنبع��ی
درنه وزارت
دارند و
خواهدش��دیم
که متوجه
کردیم
صحبت
پولو در بیمه
تخریب هستیم .پیش از این به مالکان بناهای
هم��کاران موتوری ما کلیه امکانات احیا
مردم را نمیدادند .از طرف دیگر هم بیمارس��تان
نشده است.
درانجام
ویآنها
داشت.سوی
وزارت بهداش��ت از
روزانه چه
وارداتبهداش��ت
ش��رایط وزارت
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جمهوری
انرژی با
علیــه ایران در
جلوگیری از
حفاظت و
تبادلخصوص
تاریخ��ی در
مریض و داروهای ضروری واسه شرایط
گالیه داشت که بیمه پول ما را نمیدهد .براساس
هر حال حجم مطالبات وزارت بهداشت از بیمهها
از م��ردم پول بگی��رد؟ زمانیک��ه از بیمهها طلب
از روی تابلوهای نصب شده در حیاط بیمارستان
سازمان
و
بودیم
کرده
اعالم
بناها
این
تخریب
شرکت زیمنس آلمان در شرف امضای
تولید  11هزار مگاوات با
عراق در
مترمکعب ادامه دارد .معــاون وزارت برق
دست آورد .به گزارش ایرنا ،عبد الحمزههادی گفت:
همراهش��ون دارن و به به
انتظار تولید
بند ب ماده  ۳7قانون برنامه پنجم توسعه ،ماده۳۰
تنهایی
قیمت نفت در پایان معامالت سه شنبه شب به دلیل پیش بینی رشد کمتر از اورژانسو
افزایش یافته است .بنابراین یا بیمهها باید به قانون
پولمان را میکنیم هم میگویند به فالن دستگاه
به سمت ساختمانهای اداری بیمارستان و اتاق
میراث بارها سعی کرده بود این بناها را مرمت
قانون الحاق  2که دائمی اس��ت و ماده  92قانون
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نفت در آمریکا بیش از دو درصد افزایش یافت .به گزارش ایرنا ،کاهش در مواقع
کند ،اما متاسفانه اجازه ورود به آنها را نداده
برنامه چهارم توس��عه در س��ال  ،۱۳8۴برای رفع
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چه به
انجامهر
کشورمان به دلیل فشارهای آمریکا نیز به این افزایش قیمت کمک کرد .ظاهرا
این مش��کالت چنی��ن قوانینی ایجاد ش��د و در
کنند یا اینکه وزارت بهداشت مجبور است اقدامات
میشود را نباید به طلبشان از جای دیگر واگذار
آنجا گرفتیم گفتند که جمعهها رئیس بیمارستان
بقول شما شبیه پیک موتوریه.
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زمان تحریم صادرات نفت ایران (چهارم نوامبر) نزدیک میشویم ،احتمال
قانون��ی و حقوقی در این باره انجام دهد ».رضایی
کنن��د! به نظر میرس��د بیمه پولی ک��ه از مردم
نیس��تند و فردا تش��ریف بیاورید .اما تماس روز
مطلب خانم س��ولماز رضایی عالی
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و (دالــی – میرســاد)  300مگاوات برق به عــراق می
بیشتری مییابد.
نفت شدت
بود.
اختصاصی وزارت بهداشت واریز شود تا از درآمد
در پرداخت مطالبات تاخیر دارند ،میگویند ما از
تیر و چه با ریاس��ت بیمارس��تان ش��هید رجایی
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منابع عمومی دولت پولمان را دریافت میکنیم و
ش��یراز بی نتیج��ه باقی ماند .پ��س همانطور که
بدحال داش��تید به اورژانس تهران زنگ
مردم را رایگان درمان کنند .اما بیمهها ده درصد
دولت پولمان را با تاخیر میدهد؛ چراکه نفت ارزان
این سخنان تازه نیستند و مدتی قبل هم رضایی،
آن مقام مس��ئول در وزارت بهداش��ت گفته بود
نزنید» خواس��تم بگم ش��ما که در ذیل
اضاف��ه از مردم گرفتند و هم��ان را هم یا دیر به
ش��ده و وضعیت بودجه مناسب نیست .در نتیجه
مدی��ر بودج��ه و اعتبارات معاونت درم��ان وزارت
تا االن همه چیز طبق قانون بوده و بیمارس��تان
خبر
وزارت بهداش��ت پرداخت کردند یا پس ندادند».
کادر دیدگاه عدم چاپ توهین و اکاذیب
پول وزارت بهداشت را هم با تاخیر میدهیم .این
بهداشت از عدم تمکین بیمهها به قانون گالیه کرده
به تعهداتش نسبت به حقوق بیماران عمل کرده
پول
این
هم
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توسعه
پنجم
برنامه
«در
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وی
درحالیست که بیمههای تجاری پول بیمه را ابتدا
و ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر بیمههای تجاری
است .اما اگر بیمارس��تانها برای ادامه فعالیت و
را اطالع رس��انی میکنید آیا مطمئنید
مدت طوالنی در حساب آنها ماند و بر نگرداندند.
از م��ردم میگیرند و تاخیرش��ان در پرداخت پول
بیش از  ۱۰۰۰میلیارد تومان به وزارت بهداش��ت
ارائ��ه خدمات درمانی به بیماران به جای دریافت
خودتان این گونه نیستید؟ برای نگارنده
پس قانونگذار مقرر ک��رد که این ده درصد باید
وزارت بهداشت پذیرفتنی نیست ».وی همچنین
بدهکارند ،به ایس��نا گفته بود« :این درحالی است
پول از بیمهه��ای طرف قراردادش��ان از بیماران
و سردبیر روزنامه متاسفم که این چنین
همزمان ک��ه از مردم گرفته میش��ود ،حتی اگر
گفته بود« :بیمههای تجاری به تعداد ماشینها و
که مصدومان ترافیکی در بیمارس��تانها با توجه
تصادف��ی درخواس��ت پول کنند چه مش��کالتی
غیرحرفهای مطلب مینویسید و بیشتر از
قس��طی هم باش��د به حس��اب وزارت بهداش��ت
موتورهایی که در کش��ور وجود دارد ،از مردم پول
ب��ه ش��رایط جادههای کش��ور و با توج��ه به نوع
پیشمیآید؟ ش��اید ب��از هم با کارش��کنی بیمه
همه برای خودمان و مردم جامعه ایران
ب��رود .اما بیمهها باز هم قان��ون را رعایت نکردند
میگیرند ،باید پرس��ید که این پول کجا میرود؟
خودروهایم��ان نهتنها کاه��ش نمییابد ،بلکه روز
دولت��ی بزرگی مانند ایران ،ش��اهد برخورد بد با
متاس��فم که اس��م روزنامه نگار را برای
زنان
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس
و پولی به حس��اب وزارت بهداش��ت واریز نش��د.
چرا  ۱۰درصد سهم وزارت بهداشت را نمیدهند.
بهروز در حال افزایش هستند .وزارت بهداشت نیز
بیماران در بیمارس��تانها باش��یم که اگر چنین
خودتان انتخاب کرده اید.
در اینج��ا قانون باید پیگی��ر آن ده درصد اضافی
بنابراین سازمانهای نظارتی مانند سازمان بازرسی
بنا بر وظیف��ه ،آنها را به ص��ورت رایگان درمان و
برخوردی شود جای گله باقی نمیماند.
با اشاره به پیشــنهاد خودروسازان مبنی بر
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وزارت برق عراق به دنبال معافیت از تحریمهای ضد ایرانی

قیمت نفت به  80دالر در هر بشکه نزدیک شد

پیشنهادخودروسازان
برای افزایش ۱۷درصدی
قیمتخودرو

افزایــش ۱۷درصدی قیمت خــودرو گفت:
افزایش قیمتها باید بر اســاس آنالیز قیمت
خودرو صــورت بگیرد و مــردم نباید تاوان
حقوق و دســتمزد ۱۱هزار پرسنل مازاد در
یک شرکت خودروسازی را بدهند .به گزارش
تسنیم ،سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی بیان داشت :در حال
حاضر تصمیماتی که برای تنظیم بازار خودرو
گرفته شده تصمیمات مقطعی هستند.
باستانی در رابطه با پیشــنهاد خودروسازان
مبنی بر افزایــش 17درصدی قیمت خودرو
گفت :افزایش قیمتها باید بر اســاس آنالیز
قیمت خودرو صورت بگیرد .چرا خودروسازان
هزینههای ســربار خودروســازی را کاهش
نمیدهنــد؟ چرا مردم باید تــاوان حقوق و
دستمزد  11هزار پرسنل مازاد خودروسازی
سایپا را پرداخت کنند؟ البته ما تورم و افزایش
مواد اولیه تولید و بهتبع آن افزایش قیمت را
قبول داریم اما عدد آن باید بررسی شود.
این مقام مســئول تصریح کرد :نزدیک یک
سال است که قطعهســازان از خودروسازان
پولــی دریافــت نکردهاند .ایــرادات در این
زمینه فقط مربوط به خودروســاز نیســت
بلکه ایراد اصلی بــه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بهعنوان متولی کل صنعت است .اگر
اســتراتژی صنعت ما مشخص بود و صنعت
خودروسازی بهعنوان یکی از صنایع ما تلقی
میشــد قاعدتاً باید در طول این  40ســال
زیرساختهای توســعهای صنعت خودرو از
جمله تأمین مواد اولیه از پتروشــیمیهای
داخل فراهم میشد.
باســتانی در پایــان اظهار داشــت :دولتها
بهاندازه  15درصد ســهام در خودروســازی
نقش دارند اما بیشتر از آن دخالت میکنند
دولت باید پای خود را از خودروســازی کنار
بکشد.

پرداخت ۲۸میلیارد ریال
به آتش نشانان پالسکو

پس از بررسیهای فنی و کارشناسانه بیش از
 ۳۲۰میلیارد ریال خسارت مربوط به رشته
آتش ســوزی در خصوص پرونده پالسکو از
ســوی شــرکتهای بیمه به زیان دیدگان
این حادثه پرداخت شــد .بــه گزارش بیمه
مرکزی ،در بخش بیمههای مسئولیت ،مبلغ
 ۲۸میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال بابت فوت
 ۱۵تن از شهدای آتش نشان توسط شرکت
بیمه کارآفرین و پرداخت سرمایه فوت بیمه
عمــر و حادثه  ۱۶تن از قربانیان این حادثه
از سوی همین شرکت به مبلغ  ۳۵میلیارد
و  ۶۸۰میلیون ریال به حســاب ذی نفعان
قانونی آنان واریز شــده اســت .شایان ذکر
است سه تن از شهدای حادثه پالسکو دارای
بیمه نامــه انفرادی عمر و تامین آتیه بودند
که شرکت پاسارگاد به عنوان بیمه گر بیش
از یــک میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال به ذی
نفعان قانونی آنان پرداخت کرده است.

تاخیر در معرفی وزیر
به ضرر دولت است

ادامه از صفحه اول:

...رئیــس جمهور دنبال این باشــد که یک
اقتصاددان زبردست و در عین حال نزدیک
به خود را برای وزارت معرفی کند .اگر چنین
حالتی روی دهد برای خود رئیس دولت هم
مطلوب خواهد بود .امــا گاهی هم ممکن
است روحانی شخصی با چنین مشخصاتی
که در عین حال با او صمیمیت هم داشــته
باشــد ،در کنار خود نداشــته باشد ،در این
صورت مجبور است وضعیت کشور را در نظر
بگیرد و بر حســب مصالح کشور یک نفر را
معرفی کند که بتواند گره اقتصاد کشــور را
باز کند.
در معرفی وزیــر اقتصاد باید ایــن نکته را
هم مدنظــر قرار داد کــه هماهنگی فکری
و برنامهای بین وزیر اقتصــاد ،رئیس بانک
مرکزی و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
اجتناب ناپذیر اســت ،لذا وزیرپیشــنهادی
اقتصاد نمیتواند با این دو سازمان هماهنگی
نداشته باشد.
در مجموع به نظر میرسد تاخیر در معرفی
وزیــر چندان به نفع دولت نباشــد چرا که
هر چقدر رئیس جمهور تاخیر یا تعلل کند،
کار برای او سخت تر خواهد شد.

آفتاب یزد گزارش میدهد

واردات اتوبوسهای دست دوم خارجی برای نوسازی ناوگان شهری

 ۱۵۶هزار زن درگیر اختالالت
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صورت رضایتمنــدی هزار نوع از این خودروها وارد
کند .این در حالی اســت که خودروسازان نسبت
به بحث واردات اتوبوس معترض هســتند و انعقاد
هرگونه قرارداد با شرکتهای خارجی برای واردات
اتوبــوس را خیانت به کشــور میدانند .آفتاب یزد
در همین راســتا در تاریخ  6اسفند  1396گزارشی
را منتشــر کرد که طی آن ،محسنهاشمی ،رئیس
شــورای اسالمی شهر تهران در این خصوص گفته
بود« :چه کسی گفته است که شهرداری میخواهد
اتوبوس تمام شده از خارج وارد کند؟ فکر نمیکنم
که چنین چیزی صحیح باشــد زیرا وزارت صنعت
کشــور اجــازه نمیدهد که اتوبوس تمام شــده و
بدون ساخت داخل وارد شود .اصوال کشور به دلیل
اشتغال اجازه نمیدهد چنین چیزی با پول دولتی یا
شهرداری انجام شود .مگر اینکه مجوز خاص بگیرند.
یعنی بروند و کارشان را توجیه کنند».
محمود میرلوحی ،عضو دیگر شــورای شهر تهران
هم درباره این موضوع به آفتاب یزد گفته بود« :اگر
عملکرد سال  92یا  93را مقایسه کنید ،خواهید دید
که در بخش تولید کامیون و اتوبوس تقریبا به صفر
میرســیدیم .باالخره بعد از برجام و بهبود شرایط
قرار اســت که واگن و اتوبــوس از خارج خریداری
کنیم .راه حل آن هم این اســت که با شرکتها و
تولیدکنندگان معتبر دنیا کنار بیاییم و از سوی دیگر
بخشــی از ساخت داخل را هم داشته باشیم .طبق
اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار است سال
آینده در ایران با مشارکت خارجی 19هزار اتوبوس
ساخته شده و به ناوگان اتوبوس کشور اضافه شود».
با توجه به شــرایط حال حاضر ،به راســتی در این
مســیر چه باید کرد و کدام گزینه منافع اقتصادی
کشور را بیشتر تامین میکند؟

>

نیازی به واردات اتوبوس نداریم

اواخــر فروردیــن ماه ســال جاری دبیــر انجمن
خودروسازان در انتقاد به احتمال واردات اتوبوس به
کشور گفته بود« :انعقاد هرگونه قرارداد با شرکتهای
خارجی برای واردات اتوبوس را خیانت به مملکت
اســت ،چرا که  10شرکت اتوبوس ساز حرفهای در
کشور داریم .متاسفانه بهدلیل اشتباه وزارت صنعت،
معدن و تجارت در صدور مجوز برای تولید اتوبوس،
بیش از نیاز کشور ظرفیت ایجاد کردیم که با توجه

رئیس کمیسیون عمران مجلس از شکایت ایران از
شرکت فرانســوی -ایتالیایی ای .تی .آر خبر داد و
گفت :این شرکت باید بهدلیل تحویل ندادن باقی
مانده هواپیماهای فروخته شده به ایران ،خسارت
پرداخــت کند .به گزارش ایبِنا ،محمدرضا رضایی
کوچی در واکنش به اقدام شــرکت فرانســوی-
ایتالیایی  ATRمبنــی بر عدم تحویل هواپیما به
ایــران به دلیل اجرای تحریمها ،گفت :بر اســاس
قرارداد قرار بود که شــرکتای تــی آر ۲۰ ،فروند

و آالیندگی یا اســتانداردهای یــورو  ) EEB ( 5یا
یورو ) DPF ( 4در کشور داریم».
نعمت بخش گفته بود« :اوایل سال گذشته باخبر
شدیم برخی شــهرداریها با کمک شوراهای شهر
قصد خرید اتوبوس از چین و روسیه دارند که طی
مکاتباتی با مســئوالن و کشاندن آن به مطبوعات
مانع از انجام آن شــدیم .دی ماه سال گذشته هم
اطالع پیدا کردیم بانک شــهر وابسته به شهرداری
تهران قصد خرید  900دســتگاه اتوبوس از روسیه
دارد که شخصا با نوشتن نامه به آقای قالیباف و چاپ
آن در مطبوعات از این اقدام جلوگیری کردیم».

>

واردات اتوبوسهای روسی

این همه در حالی اســت که در دی ماه ســال 95
انتشــار خبر واردات اتوبوس روسی با وجود تولید
داخل منجر به انتقادات بسیاری شده بود .در همین
راســتا گروه خودروســازی «گاز» روسیه با انتشار
بیانیهای اعالم کرده بود که یادداشت تفاهمی را با
مقامات شــهری چهار شهر ایران برای فروش ۹۰۰
اتوبوس مدل لیاز به امضا رســانده است .بر اساس
اعالم گروه گاز ،این یادداشت تفاهم با شهرداریهای
شهرهای تبریز ،کرج ،قم و ارومیه امضا شده بود.
به باور کارشناسان ،مشکل اصلی در این ماجرا ،کم
توجهی دولت و همچنین شهرداریها به تولیدات
داخل بود؛ زیرا اتوبوس بهعنوان کاالیی گران قیمت،
چندان امکان فروش بهصورت شخصی نداشته و باید
در قالب قراردادهای کالن فروخته شــود .به اعتقاد
آنها ،هرچند ممکن است نهادهای داخلی مربوطه،
بهدلیل مســائل قیمتی و شاید هم کیفی به سراغ
واردات اتوبوس رفته باشند ،با این حال این موضوع
در نهایت به ضرر تولید داخل تمام شده و بر بیکاری
پنهــان کارگران در خطوط تولید اتوبوس کشــور
میافزاید.

>

موضع شهرداری

این ماجرا و مباحثی که پیرامون آن مطرح بود ادامه
داشــت تا اخیرا طرح جدید شــهرداری برای وارد
کردن اتوبوسهای دست دوم به ناوگان حمل و نقل
عمومی پایتخت مطرح شد .مدیرکل محیط زیست
استان تهران در واکنش به این موضوع گفت« :چنین
مجوزی به شهرداری داده نمیشود».

اعالم آمادگی خودروسازان داخلی برای تامین نیاز شهرداری

آفت�اب یزد-گروه اجتماع�ی :مهدی حجت،
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هردار تهران در
تشریح دستاوردهای سفر نجفی به ورشو از خرید
اتوبوس و واگن مترو خبر داد که باعث شد شهرداری
تهران با انتقاداتی در این زمینه روبهرو شود .از جمله
اینکه چرا شهرداری با واردات اتوبوس ،باعث خروج
ارز از کشور میشود .درصورتیکه با تقویت تولید
داخل ،قیم��ت خودروهای تولید داخ��ل در بازار
کاه��ش مییابد که با این کار دیگر ارز از کش��ور
برای واردات خودروهای سنگین خارج نخواهد شد.
از س��ویی شرکت ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل
هم توانایی تامین اتوبوسهای شهری را دارد .این
خودروساز کشورمان معتقد است« :شرکت ایران
خودرو دیزل به عنوان بزرگترین خودروساز تجاری
در خاورمیانه از بزرگترین س��الن تولید اتوبوس در
منطقه خاورمیانه نیز برخوردار است .این شرکت
ظرفیت تولید س��االنه  6هزار اتوبوس شهری و ۵
هزار دستگاه ون و مینیبوس را دارد .ایران خودرو
دی��زل که نمایندگ��ی انحصاری تولی��د و فروش
محصوالت مرس��دس بنز آلمان در ایران را دارد و
عالوه بر تولید محصوالت مرس��دس بنز از آخرین
نس��ل موتورهای این ش��رکت در تولیدات داخلی
خود بهرهمند است در عین حال با شرکت یوتانگ
به عنوان بزرگترین تولیدکننده اتوبوس در جهان
قرارداد داش��ته و نمایندگی انحصاری یوتانگ در

ایران را برعهده دارد .شرکت یوتانگ ظرفیت تولید
ساالنه  7۰هزار دستگاه اتوبوس را دارد .در سالهای
گذش��ته با افزایش قیمت محصوالت حمل و نقل
شهری ،قیمت برخی از آنها به بیش از یک میلیارد
تومان رس��یده اس��ت .تأمین و تدارک تولید این
محصوالت مستلزم تأمین نقدینگی مناسب بوده
است که با روش خرید فعلی دولت از خودروسازان
داخلی همخوانی نداشته و در بسیاري از موارد بازار
را به خرید مستقیم از چینیها واگذار کردهاند».
برای بررس��ی این موضوع نظر چند عضو شورای
شهر تهران را جویا شدیم.
محسنهاشمی ،رئیس شورای اسالمی شهر تهران
در گفتوگو با خبرنگار آفتاب یزد در این خصوص

محسن پور سید آقایی گفته است «به منظور رفع
مشکل کمبود ناوگان اتوبوسرانی کمیسیون حمل
و نقل و ترافیک کالنشهرها پیگیری کرده است که
از سایر کشورها اتوبوسهایی با عمر باالی پنج سال
خریداری شود».

>

موضع محیط زیست

اما کیومرث کالنتری مدیرکل محیط زیست استان
تهران و دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران
در خصوص خرید اتوبوسهای دســت دوم با عمر
پنج سال برای تزریق به ناوگان حمل و نقل عمومی
شهر تهران اظهار داشت« :دولت و سازمان محیط
زیست ورود اتوبوسهای دست دوم را مصوب نکرده
و چنین مجوزی به شــهرداری داده نمیشود که
اتوبوس استوک وارد کند».
کالنتری با اشاره به اینکه کارگروه کاهش آلودگی
هوای استان تهران به دنبال جایگزینی خودروهای
تجاری با پنج هزار دســتگاه اتوبوس است ،گفت:
«مکاتباتی در این زمینه با شــهرداری انجام شده و
قطعا خودروی وارداتی به کشور باید استانداردهای
قابل قبول محیط زیست همراه باشد».
دبیر کارگروه مقابله با آلودگی هوای اســتان تهران
با تاکید بر اینکه ورود اتوبوس دســت دوم عاقالنه
نیست و کارگروه آلودگی هوای استان تهران چنین
برنامهای را دنبال نمیکند ،ابراز داشت« :اتوبوسی که
عمر باالی پنج سال داشته باشد به درد ناوگان حمل
و نقل عمومی ما نمیخورد؛ چرا که بر اساس مصوبه
هیئت وزیران در ســال  ۹۰عمــر مفید اتوبوسها
هشــت سال تعیین شده و ما مجوز ورود اتوبوسی
که پنج ســال عمر کرده باشد را برای استفاده سه
سالهنمیدهیم».
کالنتری در پاسخ به این سؤال که پنج هزار دستگاه
اتوبوس مورد نظر وارداتی هســتند و یا از تولیدات
داخلی تامین نیاز خواهند شد ،گفت« :این طرح بر
پایه تولیدات داخلی مطرح شده است .وزارت صنعت
متعهد شده بود که طی ســه سال  200خودروی
تجاری (کامیون،کامیونت و )..به معاونت حمل و نقل
جادهای تحویل دهد و کارگروه آلودگی هوای تهران
با توجه به وضعیت آلودگی هوای این شهر پیشنهاد
کرده به جای افزوده شدن این خودروهای تجاری به
حمل و نقل جاده ای ،پنج هزار دســتگاه خودروی

گفت« :چه کس��ی گفته اس��ت که ش��هرداری
میخواهد اتوبوس تمام ش��ده از خارج وارد کند؟
فکر نمیکنم که چنین چیزی صحیح باشد زیرا
وزارت صنعت کش��ور اجازه نمیدهد که اتوبوس
تمام ش��ده و بدون ساخت داخل وارد شود .اصوال
کش��ور به دلیل اش��تغال اجازه نمیدهد چنین
چیزی با پول دولتی یا شهرداری انجام شود .مگر
اینکه مجوز خاص بگیرند .یعنی بروند و کارشان را
توجیه کنند ».وی افزود« :با هر شرکتی هم که در
خارج قرارداد ببندند باز هم باید فقط قطعاتی که
در ایران تولید نمیش��ود ،به ایران آمده و ساخته
ش��ود .حتی واگن مترو هم باید حدودا  ۵۵درصد
ساخت داخل باشد».

اتوبوس تولید داخل به ناوگان حمل و نقل عمومی
تهران افزوده شود».

>

نیاز به نوسازی

این همه در حالی اســت که در ســال  86با ورود
خطوط بــی آر تی به خطوط اتوبوس رانی و تغییر
چهره حمل و نقل عمومی با این ســبک جدید در
خیابانهای پایتخت ،شاهد نوسازی و مدرن شدن
بخشــی از ســامانه اتوبوس رانی بودیم .حال از آن
اتفاق تا به امروز  11خط بی آرتی در حال فعالیت
هستند که اتوبوسهای دو کابین آن نیازمند اورهال
و نوسازی هستند.
افزایش تقاضای سفرهای شــهری نیز به ضرورت
افزایش تعداد خطوط و اتوبوسها برای ســرویس
دهــی افزوده اســت .هرچند بخشــی از تقاضای
ســفرهای شــهری از طریق مترو تامین میشود،
ولی در برنامه افق  1404تهران میبایست  11هزار
اتوبوس در ناوگان اتوبوســرانی فعال باشــند تا 29
درصد از ســفرهای شهری را جوابگو باشند .این در
حالیست که مترو و اتوبوسرانی در مجموع نزدیک
به  25درصد از ســفرهای شهری را در حال حاضر
پوشش میدهند.
> هنوز مجوزی برای واردات اتوبوس
صادر نشده است

در همین راستا و در ارتباط با بحث واردات اتوبوس،
یک مقام مسئول در معاونت حمل و نقل شهرداری
تهران که خواســت نامش فاش نشــود به آفتاب
یزد گفت« :هنوز مجوزی بــرای واردات اتوبوس از
کشــورهای خارجی صادر نشده و فقط درخواست
مجوز صورت گرفته اســت .ایــن تقاضا با توجه به
محدودیت منابع ارزی و عــدم توانایی دولت برای
به روز کردن ناوگان حمل و نقل شهرداری ،مطرح
شده است .با توجه به نیاز به نوسازی بیش از 5000
اتوبوس در شهر تهران و سن باالی این اتوبوسها،
خریداری اتوبوسهای دســت دوم نیــز از برخی
کشورها به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده است».
این مقام مسئول در رابطه با خبر واردات اتوبوس از
ازبکستان اظهار داشت« :ممکن است درخواست این
موضوع مطرح شده باشد اما تا قانونی توسط دولت
تصویب نشود ،هیچ اتفاقی نمیافتد».

ایران از هواپیماسازی ATRشکایت میکند

هواپیمای ســبک و متوســط را به ایران تحویل
دهد ،حال طبق گفته مســئوالن این شــرکت،
طی مدت طی یک ســال اخیر ،حدود  ۱۲فروند
هواپیما به ایران داده شد .نماینده مردم جهرم در
مجلس شورای اســامی ادامه داد :حال با اجرای
تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران ،شرکتای تی
آر اعالم کرده که نمیتواند به تعهدات خود به طور
کامل عمل کند ،این یعنی آن که هشت فروند از
هواپیماهای مذکور به ایران تحویل داده نمیشود.

قیمتبنزینامسالافزایشنمییابد

وزیر نفت گفت :هم اکنون بنزین
بهانــدازه کافی در کشــور وجود
دارد و فعال برنامهای برای افزایش
قیمت آن نداریم .به گزارش ایبِنا،
بیژن نامدار زنگنه اظهار داشــت:
هم اکنون در کشور بهاندازه کافی
بنزیــن برای توزیــع در جایگاهها
وجــود دارد و اخبــاری که مبنی
بر نبود بنزین ســوپر در بعضی از
جایگاهها شنیده میشود بهصورت
مقطعی است.
وی افزود :ممکن اســت که بعضی از جایگاهها به دالیلی از
دریافت بنزین سوپر بهاندازه کافی جا مانده باشند اما بنزین
بهاندازه کافی ذخیره شــده و کشور با مشکل کمبود بنزین
مواجه نیست .زنگنه درباره شایعات مبنی بر افزایش قیمت

گفته میشود شهرداری به دنبال خرید اتوبوس خارجی است

وی بــا انتقاد از رویکرد شــرکتای تی آر در عدم
تحویل هواپیما و اجرای نشدن تعهداتش ،تصریح
کرد :شــرکت در هر شــرایطی ملزم بــه اجرای
قراردادش اســت و آن نمیتوانند به خاطر برخی
مســائل ،از اجرای تعهداتشــان کنار بکشند ،زیرا
شــرکتای تی آر ،با توجه به اقدامات آمریکا باید
پیش بینی این مســئله را میکــرد .به طور حتم
شرکت فرانســوی -ایتالیایی ای .تی .آر نباید زیر
فشار سیاسی آمریکاییها تسلیم شوند ،حال رویکرد

و دو نرخی شــدن بنزین هم گفت:
دولت هیــچ تصمیمی برای افزایش
قیمت یــا دو نرخی کــردن بنزین
نداشته و تا پایان سال توزیع بنزین
با قیمتهای فعلی انجام میگیرد.
وزیــر نفت افــزود :قــرارداد نفتی
بین ایــران و آذربایجــان پیرامون
میدانهای نفتی الوند و البرز اخیرا
بــا صحبتهای غیرکارشناســی به
عنــوان قراردادی زیــان ده معرفی
شــده که از همین جــا اعالم میکنم ایــن صحبتها هم
غیرکارشناســی و هم غیر حقوقی اســت و قرارداد فی ما
بیــن ایران و آذربایجان درباره این دو حوزه نفتی قراردادی
توسعهای منجر به بهره برداری با سود پنجاه ،پنجاه بین دو
کشور بسته شده است.

کنونی آنها نشان میدهد که آنها هیچ ارادهای از
خود برای تحقق تعهداتشان ندارند.
ایــن نماینده مردم در مجلس دهم گفت :از طرف
دیگر ما باید قرارداد خود را به گونهای با ای .تی.آر
منعقد میکردیم که شرکت مذکور نتواند از عمل
بــه تعهداتش فرار کند .وی با اعــام اینکه ایران
قطعا از شــرکت ای .تی .آر به مجامع بینالمللی
شــکایت خواهد کرد ،افزود :این شرکت یا باید به
تعهــدات باقی مانده خود عمل کرده یا اینکه باید

محم��ود میرلوح��ی ،عضو دیگر ش��ورای ش��هر
تهران ه��م درباره این موضوع به آفتاب یزد گفت:
«اگر عملکرد س��ال  92یا  9۳را مقایس��ه کنید،
خواهید دید که در بخش تولید کامیون و اتوبوس
تقریبا به صفر میرسیدیم .باالخره بعد از برجام و
بهبود شرایط قرار است که واگن و اتوبوس از خارج
خری��داری کنیم .راه حل آن هم این اس��ت که با
شرکتها و تولیدکنندگان معتبر دنیا کنار بیاییم و
از سوی دیگر بخشی از ساخت داخل را هم داشته
باشیم .طبق اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت
قرار است سال آینده در ایران با مشارکت خارجی
۱9هزار اتوبوس س��اخته شده و به ناوگان اتوبوس
کش��ور اضافه شود ».وی افزود« :این مزیت بزرگی
اس��ت که ایران با کش��ورهای بزرگ دنیا میتواند
وارد همکاری شود .به نظر من نه اینکه فکر کنیم
میتوانی��م صفر تا صد ای��ن اتوبوسها را خودمان
تولید کنی��م و نه اینکه فکر کنیم ک��ه همه را از
خارج وارد کنیم .ترکیبش این است که باید بخشی
ساخت داخل باشد ولی با همکاری برندهای معتبر
و خوب دنیا نه برندهای بیکیفیتی که بعدا کشور
تبدیل به قبرستان ماشین شود».
به هر حال کماکان این پرس��ش مطرح است که
شهرداری چرا نباید برای عدم خروج ارز از کشور و
ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی از اتوبوسهای
ساخت دو شرکت خودروساز ایرانی استفاده نماید؟

وی ادامه داد« :نکته دیگری که در اینجا وجود دارد
این اســت که  50درصد اتوبوسهای تولید داخل
توسط کشــورهای خارجی تامین میشود و حدود
یک میلیارد و نیم هزینه خرید هر اتوبوس اســت.
بنابراین دولت چون پول کافــی برای این موضوع
ندارد ،چنین پیشنهادهایی مطرح میشود».

>

پیامدهای ورود اتوبوسهای دست دوم

با این همه به نظر میرسد که نوسازی ناوگان حمل
و نقل عمومی تهران نیز قربانی نوسانات ارزی شده
اســت .چراکه این سخنان در حالی مطرح میشود
که اگر این اتوبوسها وارد و مورد بهره برداری قرار
گیرند ،با توجه به مصوبه سال  90هیئت وزیران عمر
مفید آنها بعد از سه سال منقضی خواهد شد و این
یعنی پایان دوره شهرداری کنونی! این در خوشبینانه
ترین حالت است که عمر اتوبوسهای وارداتی پنج
سال باشد و اگر با توجه به اظهارات پورسید آقایی
بیش از پنج سال باشد ،زودتر نیز عمر مفید آنها از
بین خواهد رفت.
بنابراین راهکار معاون حمل و نقل و ترافیک عمال
پاک کردن صورت مسئله نوسازی ناوگان اتوبوسرانی
پاتیخت از یکسو و از سوی دیگر اضافه کردن معضل
جدیــد اتوبوسهای دســت دوم و اوراقی خارجی
خواهد بود .در کنار این به نظر میرســد شهرداری
تهران به جای ورود به این مبحث میبایست نسبت
به نقد کردن بدهیهای دولت به شــهرداری که به
اذعان شهردار سابق  18هزار میلیارد تومان و عمدتا
مربوط به حمل و نقل عمومی است اقدام کند.
از سوی دیگر ،اگر نگاهی به آمار تولید اتوبوسسازان
داخلی بیندازیم ،متوجه میشــویم آنها در تیراژی
بسیار اندک فعالیت میکنند و تناسبی میان حجم
تولید با تعداد نیروی انســانی وجود ندارد .در این
شرایط ،چندان پذیرفتنی نیست وقتی شرکتهای
داخلی زیر ظرفیت اسمی تولید دارند ،نیاز کشور به
کاالیی مانند اتوبوس ،از طریق واردات تامین شود .با
این حساب بهنظر میرسد اگر شهرداریها و سازمان
شهرداری و دهیاری کشور در برنامههای خود برای
خرید اتوبوس ،تجدیدنظر کرده و از تولیدات داخلی
بیشتر استفاده کنند ،نفع این ماجرا برای صنعت و
اقتصاد داخلی خواهد بــود و ارز کمتری نیز خارج
خواهد شد.

به کشور خسارت پرداخت کند .رئیس کمیسیون
عمران مجلس از حضور عباس آخوندی وزیر راه و
شهرسازی در نشست آتی این کمیسیون خبر داد
و گفت :رویکرد و اقدامات جدید شرکت ای .تی .آر
با حضور مسئوالن مربوطه مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .الزم به ذکر است که مدیر عامل هما مبلغ
کل قرارداد را بیش از  ۴۰۰میلیون دالر عنوان کرده
بود .شرکت هواپیماسازیای تی آر در سال ۱۹۸۱
با مشارکت دو کشور ایتالیا و فرانسه تاسیس شد.

صدور حکم برائت برای  ۲۸متهم به احتکار

ســخنگوی تعزیــرات حکومتی از
صدور حکم برائت برای  ۲۸متهم به
احتکار خبر داد و گفت :عرضه کاالی
انبارهای احتکار کشف شده ،بر عهده
تعزیرات نیست .به گزارش ایبِنا ،سید
یاسر رایگانی در پاسخ به این سوال که
تاکنون چه میزان از کاالی انبارهای
احتکار کشف شده در بازار عرضه شده
است اظهار داشــت :عرضه کاالهای
احتکار شــده با ســازمان تعزیرات
حکومتی نیست و بر عهده سازمان صنعت ،معدن و تجارت است.
سخنگوی تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال دیگری درباره
آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای احتکار گفت :از ابتدای
مرداد امسال تاکنون تعداد  ۵۳۱فقره پرونده با موضوع احتکار
تشکیل شده که از این تعداد  ۲۱۴فقره پرونده مهم و ملی بوده

است.
رایگانی تصریح کرد :ارزش ریالی کل
پروندههای احتــکار ۹۵۵ ،میلیارد و
 ۷۸۸میلیون ریال اســت که تاکنون
در  ۲۸۰پرونده حکم صادر شــده و
از این تعداد ۲۸ ،حکم ،برائت اســت.
ســخنگوی تعزیــرات حکومتی در
پاسخ به این سوال که پیش تر تعداد
پروندههای احتکار بیش از یک هزار
مورد عنوان شــده بود گفت :ورودی
پروندهها با ظن احتکار باالی دو هزار فقره است ،اما آنچه تحت
عنوان احتکار تشــکیل شده ۵۳۰ ،مورد اســت .گاهی اوقات
پروندهها ابتدا با ظن احتکار مطرح میشــود اما در ادامه و پس
از انجام بررسیها و تحقیقات ،به عناوین دیگری مانند اختفا به
قصد گرانفروشی ،قاچاق یا حتی برائت تغییر میکند.

