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شهروند| دو وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای 
کابینه دوازدهم دیروز راهی طالقانی شدند تا به دیدار 
فعاالن بخش خصوصی در اتاق ایران بروند. مســعود 
کرباسیان، وزیر پیشــنهادی اقتصاد که در دقیقه نود 
در فهرست روحانی قرار گرفته و محمد شریعتمداری 
که به  عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده 
است، از خصوصی ها درخواست کردند که به آنها برای 
برنامه ریزی اقتصاد ایــران کمک کنند. خصوصی ها 
پیش از این گالیه داشتند که وزرای اقتصادی همیشه 
بدون مشــورت با آنها انتخاب می شــوند، مهمترین 
مطالبه خود از دولت دوازدهم را مبارزه با فساد و رانت 
دانستند. غالمرضا شافعی، رئیس اتاق ایران خطاب به 
گزینه های پیشنهادی روحانی گفت که فساد در رگ 
تمامی سازمان ها ریشه دوانده و برای از بین بردن آن 
به یک پادزهر اساسی نیاز است. او معافیت نهادهای 
خاص از پرداخــت مالیات را رقابــت نابرابر با بخش 
خصوصی توصیف کرد و آن را مصداقی از رانت و فساد 
دانست. البته وزرای پیشنهادی هم منکر این فسادها 
نشدند و مسعود کرباســیان وجود 22 سازمان برای 
اعطای مجوز کسب و کار را به نوعی بستر فساد دانست 
و از اصطحکاک شــدید برای حذف حتی یکی از این 
مجوزها گفت. او البته مثال هایی از تالش دولت برای 
مبارزه با فساد آورد و به قاچاق 9 میلیارد دالری اشاره 
کرد که با مجوزهــای قانونی و تحت عنوان ته لنجی و 
ته باری و... به کشور وارد می شد و از تالش دولت یازدهم 
برای اصــالح این قوانین به نفع مرزنشــین ها گفت. 
شریعتمداری هم در این نشست با اشاره به مشکالت 
پیش روی صنعت ایران تأکید کرد که امیدوار اســت 
استراتژی توسعه صنعتی را از کتاب ها درآورده و وارد 

عمل کنند. 
درخواست های رئیس اتاق ایران از کرباسیان

ریشــه کن کردن رانت و انحصار، یکسان سازی نرخ 
ارز، خصوصی ســازی واقعی، تدوین یک برنامه جامع 
اقتصادی، برقراری عدالت مالیاتی و رهایی از اقتصاد 
نفتی اصلی ترین درخواست های رئیس اتاق بازرگانی 
ایران از مسعود کرباســیان بود. غالمحسین شافعی 
برنامه های ارایه شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد 
را مایه امید فراوان دانست و تأکید کرد که با شناختی 
که از کرباسیان وجود دارد، فاصله گفتار و کردار وی در 

عمل و صحنه اجرا زیاد نخواهد بود.
به گفته رئیس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی ایران تدوین یک برنامه جامع اقتصادی 
برای کشور یکی از اولویت های بخش خصوصی است. 
شافعی در عین  حال تدوین یک برنامه جامع اقتصادی 
را خألیی دانست که سال های متمادی وجود داشته و 
تقاضای آن نیز مرتب تکرار شده است؛ اما هنوز نیز به 

یک استراتژی منسجم توسعه اقتصادی نرسیده است.
او در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت 
مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: 
گمرک ایران در صدر ســازمان هایی قرار داشت که به 
این مقوله به خوبی پرداخته است و به نظر می رسد با 
اعتقادی که وزیر پیشــنهادی اقتصاد به این مسأله 
دارد، ما بتوانیم در مورد مقررات زدایی و بهبود فضای 
کسب و کار، شــاهد تحرکات جدیدی باشیم؛ چرا که 
مبنای حرکت های آینده سرمایه گذاری در کشور نیز 

همین بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی است.
شافعی با اشاره به ضرورت طرح تحول نظام بانکی 
نیز خاطرنشان کرد: قدرت نظارت بر سیستم بانکی 
موضوع مهم و قابل توجهی است و آنچه که کارشناسان 
خبره هم اعالم می کنند، این اســت که حجم اقتصاد 
ایران نیازمند ایــن همه تعدد بانک ها و موسســات 

اعتباری نیست.
این فعال اقتصادی با گالیه از تعلل در یکسان سازی 
نرخ ارز گفت: یک  ســال و نیم است که اعالم می شود 
تا 6 ماه آینده، یکسان ســازی نرخ ارز انجام می شود و  
سال گذشته هم قرار بر این شــد که بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری، یکسان سازی نرخ ارز صورت بگیرد، 

اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر این که در مورد 
مالیات نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود تا فرارهای 
مالیاتی کاهش یافته و عدالت مالیاتی برقرار شــود، 
تقاضای فعاالن اقتصادی را حذف معافیت های مالیاتی 

عنوان کرد.
شافعی ازجمله دیگر خواسته های فعاالن اقتصادی 
را رهایی از اقتصاد نفتی دانست و خواستار اجرای اصل 
۴۴ به موازات کاهش وابستگی به نفت شد. او در عین 
 حال تأکید کرد که خصوصی ســازی هنوز به جایگاه 

واقعی نرســیده و توفیقی را شاهد نیستیم و در عین  
حال ابراز امیدواری کرد که در خصوصی سازی تغییرات 

بنیادی حاصل شود.
این فعال بخش خصوصی فســاد را نیازمند پادزهر 
قوی دانســت و در عیــن حال بر از بین بردن فســاد 
سیستمی و حاکم کردن رقابت بر همه ارکان اقتصادی 
و ایجاد تحول در شــورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی تأکید کرد. 
 کرباسیان:

 برنامه های اقتصادی اصالح می خواهد
اما پیش بینی کارشناسان و تحلیلگران این است که 
در دولت دوازدهم در صورت خروج از رکود و پیش رفتن 
به سمت رونق، نرخ تورم دیگر تک رقمی نباشد. حتی 
به تازگی اکبر ترکان، مشــاور رئیس جمهوری و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم عنوان کرده 
که اکنون شرایط کشور به گونه ای است که شاید برای 
ایجاد رونق اقتصادی دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با 
آزاد گذاشتن آن شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور 

مهیا کند. 
این در حالی اســت که مسعود کرباســیان، وزیر 
پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست 
دیروز در پاسخ به »شــهروند« در خصوص برنامه اش 
برای نرخ تورم در دولت دوازدهم گفت: هنوز زود است 

که در مورد نرخ تورم صحبت کند. 
کرباســیان در جمع فعاالن اقتصــادی هم با بیان 
این که تدوین برنامه های اقتصادی بر مبنای برنامه های 
باالدستی و سند چشم انداز است، تأکید کرد که این 
برنامه ها نیازمند اصالح است و باید با حسن همکاری 

مجلس و دولت اجرایی شود. 
او با اشاره به این که در فضای اقتصادی کشور قانون 
کم نداریم، اما قوانین و مقررات اضافی باید حذف شود، 
وعده داد که در صورت رأی آوردن در مجلس مجری 

قانون خواهد بود. 
وزیر پیشــنهادی امور اقتصــادی و دارایی پس از 
استماع خواســته های بخش خصوصی و نمایندگان 
اتاق های بازرگانی، همه این درخواســت ها را خوب 
دانســت اما درعین حال تأکید کرد که باید به آثار آنها 

بیندیشیم.
او به عنوان نمونه به پرداخت بدهی ها در قالب اوراق 
قرضه اشاره کرد که با نرخ تنزیل باالیی ارایه می شود 
و گفت: در این حالت پیمانکاران یا دیگر کار نمی کنند 
یا در قیمت ها و هزینه هایشان این نرخ های تنزیل را 
اعمال می کنند و بر این اساس قیمت اجرای طرح های 

عمرانی باال می رود.
کرباسیان عنوان کرد که ما مسئول تأمین و ایجاد 
زیرساخت ها هســتیم نه رقابت با بخش خصوصی و 
درعین حال تأکید کرد که باید برخی زیرساخت ها را 
تغییر داده و اصالح کنیم تا فضای مناسب کسب و کار 

مهیا شود.
به گفته او، هرگونه تصمیم گیری درباره مســائل 
مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده منوط به تحقیق بیشتر 

و کسب اطالعات کافی از مشکالت است و در موضوع 
مبارزه با فساد نیز همگان باید در شفاف سازی، تنظیم 

مقررات و تحقق دولت الکترونیک کمک کنند.
کرباســیان که در دولت یازدهم مســئول گمرک 
بود، همچنین درباره کاهــش قاچاق از 25 میلیارد به 
12 میلیارد دالر یادآوری کرد: سالیانه 9 میلیارد دالر 
کاال از طریق کوله بری، ته لنجــی و کاالی ملوانی و با 
مجوزهای قانونی وارد می شد که به پای قاچاق نوشته 
می شد و دولت در این زمینه با تصمیم گیری صحیح، به 

نفع مرزنشینان و عموم مردم عمل کرد.
رکورد اشتغال در دوران شریعتمداری 

اما در نشســتی که فعــاالن اقتصــادی با محمد 
شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
داشتند، رئیس اتاق بازرگانی ایران دوران وزارت محمد 
شریعتمداری را یکی از موفق ترین دوران ها به لحاظ 
رکورد اشتغال و صادرات دانست و تأکید کرد که در این 
دوران به طور متوسط، ساالنه 59۰ هزار شغل ایجاد شد 
که در طول دوران بعد از انقالب، یک رکورد محسوب 

می شود.
به گفته غالمحســین شــافعی، موضوع صادرات 
اکنون در کشور یکی از مسائل مهم است، چراکه یکی 
از معضالت فراوان پیــش روی بخش تولید، کاهش 
تقاضای داخلی کمتر از 1۰ ســال قبل است؛ بنابراین 
با حرکت های جدیدی که در تعامل با اقتصاد جهانی 
مطرح است، باید از افزایش تقاضای داخلی دفاع کرد. 
او در عین حال عنوان کرد که یکی از راه های رسیدن 
به رونق تولید و رفع بسیاری از مشکالت اقتصادی این 
است که صادرات به عنوان یک اولویت در برنامه های 

اقتصادی کشور قرار گیرد.
به گفته شــافعی، تولید اکنون حال و روز خوشی 
ندارد و در وضع کنونی، توجه به بخش تولید و صنعت، 
راه نجات کشور است، همان طور که در سیاست های 
اقتصاد مقاومتی نیز به خوبی این امر مورد تأکید قرار 
گرفته اســت؛ ضمن این که در برنامه ســوم توسعه، 
بیشترین سهم اشتغال به تولید اختصاص داده شد، 
درحالی که امروز هم بیشــترین سهم مشکالت نیز 

مربوط به تولید است.
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران با تأکید بــر این که 
باید از عیــال واری دولت فاصله گرفــت و دولت را به 
سیاست گذاری و نظارت برگرداند تا تغییرات بنیادی در 
اقتصاد ایران ایجاد شود، گفت: تمام ظرفیت اتاق های 
کشور و تشــکل های اقتصادی در کنار تیم اقتصادی 
دولت اســت و امید می رود که حلقه مشــاوره بخش 

خصوصی در وزارتخانه شکل بگیرد.
شافعی همچنین خواستار سالم سازی فضای کسب 
و کار شد و ابراز امیدواری کرد که سهم بخش خصوصی 

و تعاونی از اقتصاد در دولت دوازدهم افزایش یابد.
شریعتمداری: برنامه من، پیشینه من است

اما وزیر پیشــنهادی صنعت، معــدن و تجارت در 
نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی داشت، خطاب به 
آنها گفت: بهترین برنامه برای ارایه به شما، پیشینه ای 

است که دارم.
محمد شریعتمداری با تأکید بر این که کار دولت باید 
سیاست گذاری و ایجاد مشوق های الزم برای فعاالن 
بخش خصوصی باشد، تأکید کرد که نمی تواند نمره 
قابل قبولی در واگذاری تصدی گری ها به بخش های 
خصوصــی و غیردولتی بدهد، امــا درعین حال ابراز 
امیدواری کرد کــه در آینده در ایــن زمینه با کمک 

اعضای اتاق بازرگانی بهتر عمل شود.
شریعتمداری با بیان این که یکی از مسائل مهم برنامه 
است، عنوان کرد که استراتژی توسعه صنعتی ایران 
قبال و در ادوار قبل نوشــته شده است و امیدواریم این 
استراتژی و کتاب را تحویل دولت بعد ندهیم، بلکه به 

آن عمل کنیم.
وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت با تأکید 
بر این که برنامه ششــم دارای نقاط قــوت فراوانی در 
بخش صنعت و معدن است، گفت: در چارچوب اسناد 
باالدستی و با توجه به تجربیات، برنامه ای را برای وزارت 

صنعت، معدن و تجارت ارایه کرده ام.
به گفته شریعتمداری، به صورت دستوری نمی توان 
نرخ ارز را تعیین کرد و یکی از لوازم ضروری توســعه 
صادرات، نرخ ارز اســت و واقعی شــدن نرخ ارز باید با 

برنامه پیش برود.
شریعتمداری با بیان این که برای تعیین نرخ ارز در 
دنیا مابه التفاوت نرخ تورم داخلــی و خارجی در نظر 
گرفته می شود، افزود: البته حفظ ارزش  پول ملی نیز 
مورد تأکید است، بنابراین هرچه تولید قابل رقابت در 
کشور وجود داشته باشــد، آینده آن کشور در جهت 

حفظ ارزش پول ملی روشن تر است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: 
بنابراین کنترل نرخ ارز فقط فنر را متراکم می کند و اگر 

فنر پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج است.
شریعتمداری درعین حال قول داد که اگر مسئولیت 
وزارت را برعهده بگیرد، در شــورای پــول و اعتبار در 

زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد بزند.
او با بیان این که واردات بد نیســت اما در شــرایط 
اقتصادی باید تولید کنیم، تأکید کرد که بخشــی از 
یارانه ۴2 هزار  میلیارد تومانی که به فقیر و غنی پرداخت 

می شود باید به نوسازی صنعت ایران اختصاص یابد.
به گفته شــریعتمداری، نباید انتظار داشت رشد 
منفی 8 درصد طی ۴ سال درست شود، نرخ رشد منفی 
8 درصدی اقتصاد یعنی بیچاره شــدن فعالیت های 
اقتصادی مملکت و جبران آن به این آسانی ها مقدور 
نیست. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیان 
داشت: ما در چنین کشوری به فعالیت های تولیدی 
نیاز داریم و در شرایطی که نیاز شدید به تولید داریم 

باید حتما همه را مکلف کنیم تا تولید داشته باشیم.
او همچنین با اشاره به مذاکره ای که با بدهکاران ارزی 
در زندان اوین داشته، گفت: جرم این افراد این بود که 
نتوانسته بودند به پیمان خود به بانک ها عمل کنند، 
 بنابراین قاچاقچی ارزی شــناخته شدند که با کمک

 قوه قضائیه توانستیم مشکل آنها را حل کنیم.

وزیر نفت با اشاره به تخلفات دولت گذشته: 

قرارداد 30 دکل نفتی یک شبه بسته شد

خانه ملت| قرارداد 3۰ دکل نفتی یک شبه و با 
ترک تشریفات مناقصه بسته شد. این موضوعی 
اســت که بیژن زنگنه، وزیر نفت اعــالم کرد و 
گفت: قرارداد 3۰ دکل شــامل 2۰ دکل خشکی 
و 1۰ دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات 
مناقصه منعقد شد که پرونده مفصلی درباره این 
دکل ها تشکیل شده است تا خســارت و میزان 
ضرر و زیان این پرونده مشخص شود. عضو کابینه 
دولت یازدهم با بیان این که دکل گمشــده یک 
پرونده جداگانه دارد، افزود: انعقاد قرارداد تمامی 
این دکل ها توســط یک فرد انجام شده است که 
این فرد ســه کار انجام داده است، نخست این که 
یک میلیــارد دالر قرارداد خرید لولــه از خارج از 
کشــور منعقد کرده، دوم این که 3۰ دکل نفتی 
خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده 
را منعقد کرده اســت که در هر سه اقدام تخلف 
رخ داده اســت. وزیر نفت با بیان این که این فرد با 
سفارش احمدی نژاد برخی اقدامات را انجام داده 
که سوابق آن موجود اســت، تصریح کرد: دفتر 
احمدی نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این 

اقدامات توسط این فرد انجام شود.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

 روایت بانک مرکزی
 از بازار مواد غذایی

پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی|  بر اساس 
اعالم رســمی بانک مرکزی، در هفته منتهی 
به سیزدهم مردادماه امســال، نرخ تخم مرغ و 
سبزی های تازه گران شده و برنج، مرغ، چای، 
لبنیات و روغن، ثبات قیمت را تجربه می کنند. 
براســاس آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، نرخ 
حبوبات، میوه های تازه، قند و شــکر و گوشت 
قرمز کاهش یافته و اقالمی همچون برنج، مرغ، 
چای، لبنیات و روغن نباتی نیز با ثبات قیمت 
مواجه شده اند. در هفته مورد گزارش در گروه 
لبنیات قیمت تمام اقالم این گروه نســبت به 
هفته قبل بــدون تغییر بود. بهــای تخم مرغ 
معادل 5.5 درصد افزایــش یافت. در این هفته 
در گروه برنج قیمت تمام اقــالم ثابت بود. در 
گروه حبوب بهای نخود معادل ۰.5درصد، لپه 
نخود ۰.3 درصد و لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز 
هر یک ۰.2 درصد کاهش داشت و قیمت سایر 

اقالم این گروه بدون تغییر بود.

 کاهش وفاداری
 هم پیمانان نفتی اوپک و غیراوپک

فارس| آژانــس بین المللی انرژی اعالم کرد 
کــه میزان وفــاداری کشــورهای عضو اوپک 
به توافق در ماه جوالی بــه ۷5 درصد و میزان 
وفاداری کشــورهای غیراوپکی نیز به مراتب 
کمتر و بــه 6۷ درصد کاهش یافته اســت. به 
گزارش سی ان ان، قیمت نفت خام آمریکا روز 
جمعه پس از این کــه آژانس بین المللی انرژی 
اعالم کــرد کــه تولیدکنندگان بــزرگ نفت 
در پیــروی از این توافق بــرای کاهش تولید با 
چالش روبه رو هستند، یک درصد کاهش یافت. 
آژانس بین المللــی انرژی اعالم کــرد میزان 
وفاداری کشورهای عضو اوپک به توافق در ماه 
جوالی به ۷5 درصد کاهش یافته است و میزان 
وفاداری کشــورهای غیراوپکی نیز به مراتب 

کمتر و به 6۷ درصد کاهش یافته است.

 هشدار 
نسبت به افزایش واردات خودرو 

ایســنا|  امیرحســن کاکایــی، عضــو 
هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به 
افزایش شدید واردات خودرو در  سال  جاری، 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار داد 
با ســاماندهی واردات این محصــول از تکرار 
مجدد ماجراهایی چــون واردات خودرو با ارز 
دارو پیشــگیری کند. او در این بــاره توضیح 
داد: در  سال 1391 شــاهد بودیم که به دلیل 
ضعف نظارت ســازمان های مسئول در دولت 
دهم، برخی واردکنندگان خودرو در بحبوحه 
مشــکالت داخلی و خارجــی، ارز اختصاص 
یافته به دارو را صــرف واردات خودرو کردند 
و به دنبال آن واردات ایــن محصول افزایش 
یافت. او با بیان این که در  ســال جاری نیز این 
موضوع درحال تکرار بــوده و واردات خودرو 
افزایش شــدیدی داشــته و ارز زیادی برای 
واردات این محصول از کشــور خارج شــده 
است، خاطرنشان کرد: این درست نیست ارز 
ناشی از فروش نفت به عنوان منابع ملی صرف 
واردات کاالهای لوکــس و مصرفی همچون 
خودرو شــود. گفتنی اســت، در ســه ماهه 
نخست امســال واردات خودرو رشد بیش از 

13۰ درصدی داشته است.

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

 ضرر سنگین
 جنگ لفظی آمریکا و کره شمالی 

تسنیم|  زیان وارده بــه بازارهای بورس جهان از 
جنگ لفظی بین آمریکا و کره شمالی در هفته جاری 
به بیش از یک تریلیون دالر رسیده است و بازارهای 
مالی درحال تجربه کردن بدترین هفته خود از زمان 
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا 
در ماه نوامبر هستند. ترامپ روز جمعه یک هشدار 
جدید به کره شــمالی داد و در توییتر خود نوشت: 
»راه حل هــای نظامی اکنون کامال ســرجای خود 
هستند.« گفتنی است؛ کره شمالی به تهدید قبلی 
ترامپ مبنی بر واکنش همراه با »آتش و خشــم« 
آمریکا، با تهدید حمله موشکی به جزیره گوام پاسخ 

داده بود.

Ebay به داعش پول رساند 

شــهروند| پلیس فدرال آمریکا می گوید یک 
شهروند این کشور به نام محمد الشینوی با تظاهر 
به فروش کاال از Ebay به گروه تروریســتی داعش 
کمک مالی می کرده اســت. این شهروند بخشی از 
یک شبکه تأمین مالی تروریستی داعش در انگلیس 
و بنگالدش بوده و تظاهر به فروش چاپگر در سایت 
Ebay را انجام می داده تا بتواند پرداخت های خود را 
از طریق پی پال برای اعضای گروه تروریستی داعش 
در خارج از آمریکا ارسال کند.گفتنی است؛ شناسایی 
و دستگیری این فرد در  سال 2۰16 صورت گرفته، 
اما افشــای اطالعات مربوط به آن به تازگی رخ داده 
و پولی که از این طریق به دست می آمد توسط سایر 
اعضای گروه برای خرید اقالم و تجهیزات نظامی به 

کار می رفت. 
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عدد روز

مسعود اســدپور، سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشــور اعالم کرد:  براساس 
آمارهای مرکز ملی فضای مجازی، تعداد پست های منتشر شده در کانال های تلگرامی 
رکورد شکسته و به عدد 1/1 میلیارد نزدیک شده است. براساس گفته اسدپور از میان 
مطالب منتشر شــده در کانال های تلگرام 88 درصد به صورت تولید مطلب جدید و 

12 درصد آن بازنشر )فوروارد( مطالب کانال های دیگر بوده است.

صادرات محصول آب بر هندوانه بیشتر از 29.22  درصد رشد داشت. بر اساس گزارش ایسنا، 
بر اساس آمار رسمی در چهار ماهه نخست امسال ۴93 کیلوگرم هندوانه به ارزش ۷۷ میلیون 
و 58۴ هــزار و 6۷8 دالر معادل 251 میلیارد و 815 میلیون و 6 هزار تومان به 29 کشــور 
 مختلف صادر شده است که از نظر وزنی 29.22  درصد و از نظر ارزشی 39.3۷ درصد افزایش

 نشان می دهد.

1/1 
میلیارد

29 
درصد

پست در کانال های تلگرامی فارسی منتشر شد

افزایش صادرات هندوانه آب بر

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

خط انتقال گاز دامغان- کیاســر- ســاری- نکا با هدف 
پایداری و تامین گاز مناطق شــمالی کشور به طول 1۷۰ 
کیلومتــر و به قطر ۴2 اینچ و اعتبــاری بالغ بر 82۰ میلیار 
تومان با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت افتتاح شــد. این خط 
در حوالی دامغان از خط انتقال گاز ۴8 اینچ پارچین- سنگ 
بست در جنوب رشته  کوه البرز منشعب شده و بعد از عبور 
از مناطق مختلف کوهســتانی و جنگلی و شهرهای کیاسر 
و ســاری در منطقه پنبه چوله در شــمال شــهر ساری به 
خط انتقال گاز 3۰ اینچ قدیم شــمال و شمال شرق کشور 
متصل شــده و پس از آن به طــول 2۰ کیلومتر به موازات 
خط مذکور تا نکا ادامه پیدا می کند. که افتتاح این خط لوله 
باعث افزایش ۴۰ میلیون مترمکعب گاز در شــبکه انتقال 
گاز استان مازندران می شــود. خط انتقال گاز دامغان- نکا 
دارای 12 ایستگاه شــیر بین راهی، 8 ایستگاه انشعاب، 3 
ایستگاه حفاظت کاتدیک، یک ایستگاه ارسال توپک، یک 
ایســتگاه دریافت توپک و یک ایســتگاه CGS است.  در 
احداث ایــن خط انتقال گاز حدود 1۴ هزار و 5۰۰ شــاخه 
لوله ۴2 اینچ به وزن 8۴ هزار تن اســتفاده شده است. مدیر 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز با اعالم این که پس از سال ها 
انتظار، با درایــت دولت تدبیر و امید، پروژه ملی خط انتقال 
گاز عسلویه- دامغان- کیاســر- نکا به بهره برداری رسید 
گفت: این پروژه بزرگ ملــی نقط عطفی اثرگذار در اقتصاد 
 اســتان مازندران و دیگر استان های شــمالی می باشد که 
می تواند انتقال پایدار گاز را تضمین نماید و دیگر زمستان 
های سرد، مدیران گازی کشور را نگران نمی نماید. داودی 
نژاد افزود :  فرآیند انتقال پایدار گاز می تواند کمک شایانی 
به صنایع پایه و مادر استان مازندران نماید. حجم انتقال گاز 
که با این پروژه وارد استان می شــود، می تواند مازندران را 
میزبان صنایع تولیــدی جدید نماید . همچنین مدیرعامل 
شرکت گاز مازندران با اشــاره به وجود ناپایداری در تامین 
گاز استان در گذشته، گفت: موج سرما در زمستان سال 86 
و قطع گاز وارداتی از ترکمنستان نشان داد که شبکه تامین 
گاز شمال کشــور از پایداری و تاب آوری مطلوب برخوردار 
نبوده و سیاســت گذاران عرصه صنعت گاز کشور را بر آن 
داشت تا تمهیدات الزم با هدف پایداری و تامین گاز مناطق 
شــمالی را فراهم کنند.  در این راســتا احداث خط 1۷۰ 
کیلومتری دامغان_نکا به قطر ۴2 اینــچ به عنوان یکی از 
اهداف راهبردی دولت و اولویت های شرکت ملی گاز ایران 
در برنامه اجرایی شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران قرار 
گرفت. ابراهیم زاده افزود: با بهره بــرداری از این خط ، گاز 
اســتان مازندران عالوه بر مسیرهای قبلی به طور مستقیم 
از شــبکه سراســری خطوط لوله و از گاز تولیدی عسلویه 
تامین شده و پایداری و تقویت شبکه تامین گاز استان های 
شمالی را به دنبال خواهد داشــت. عالوه بر این می تواند به 
عنوان زیرساختی برای توســعه تجارت گاز از ترکمنستان 
و جهت افزایش واردات، ترانزیت و مبادله گاز مورد استفاده 

قرار گیرد.

با حضور بیژن زنگنه ، وزیر نفت صورت گرفت 
افتتاح خط لوله انتقال گاز دامغان 

کیاسر، ساری، نکا 
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