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جزیرههای کوچک پتروشیمی طی 10سال یکپارچه میشوند
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،با اشاره به اینکه عربستان به دلیل
نداشتن خوراک کافی در آینده نمیتواند صنایع باالدستی خود را ...

بازار مسكن در نيمه نخست
امسال دوباره رونق مي يابد

مديرعامـل بانـك مسـكن با تاكيـد بر اينكـه رونق
بـازار مسـكن بـه رشـد اقتصـادي بسـتگي دارد،
گفت :شـاخص هـاي اقتصادي نشـان مـي دهد ،از
نيمه نخسـت امسـال به تدريج شـاهد رونـق بازار
مسـكن در كشـور خواهيـم بود.
محمـد هاشـم بـت شـكن روز جمعه در گفـت وگو
بـا خبرنـگار ايرنا ،رونـق بازار مسـكن را مسـتلزم
خـروج اقتصـاد ملـي از ركـود دانسـت و افـزود:
براسـاس پيـش بيني هـا ،اقتصاد ملي در سـال 95
بـه رشـد چهار تـا پنـج درصدي دسـت مـي يابد.
وي بابيـان اينكـه خـروج بـازار مسـكن از ركـود
نيازمنـد اقدامـات عملـي اسـت و بايد اقتصـاد ملي
نيـز از ركود خارج شـود ،يادآورشـد :ايـن دومقوله
اقتصـادي با يكديگـر ارتباط نزديكـي دارند و روي
هـم بسـيار تاثيرگذارند.
بت شـكن اظهارداشـت :بـراي رونق بازار مسـكن
جلوگيـري از اقداماتـي كـه سـبب ركـود مي شـود
بسـيار اهميـت دارد و از طرفي هرگونـه اقدام براي
خـروج از ركـود ،نويـد دهنـده رونـق ايـن بخـش
مهـم اقتصـادي خواهـد بود.
مديرعامـل بانـك مسـكن بـه مصوبـه
اخيرمجلـس شـوراي اسلامي دربـاره افزايـش
سـرمايه ايـن بانـك اشـاره كـرد و گفـت :بـه
پيشـنهاد وزارت راه و شهرسـازي و بـا مصوبـه
مجلـس شـوراي اسلامي ،سـرمايه بانـك
مسـكن از محـل فـروش امـوال غيـر منقـول
 50هزار ميليارد ريال افزايش مي يابد.
وي گفت :با افزايش سـرمايه بانك مسـكن ،ميزان
كفايـت سـرمايه ايـن بانك نيز بـه اسـتانداردهاي
جهانـي كـه بيـن  8تـا  12درصد اسـت مي رسـد
تـا اين بانـك بتواند با پرداخت تسـهيالت بيشـتر،
بـه توسـعه بخش مسـكن و سـاختمان در كشـور
كمـك كند.به گزارش ايرنا ،سـرمايه بانك مسـكن
هـم اكنون بيـش از  32هزار ميليارد ريـال و كفايت
سـرمايه آن حـدود  6درصـد اسـت و بـا افزايـش
سـرمايه  50هـزار ميليـارد ريالـي ،كل سـرمايه
بانـك مسـكن به  83هـزار ميليـارد ريـال افزايش
خواهد يافت.
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هشدار نسبت به مصرف برنجهای خارجی
به گفته مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و
ارز ،برنج بیش از دیگر کاالهای زراعی در تناژ باال قاچاق میشود ...

وزیر بهداشت:

تعرفههای پزشکی چند هفته دیگر اعالم میشود
هفتــه آینــده ،اعــام و ایــن بحــث نهایــی میشــود.
قانونی که باید رعایت میشد
هاشــمی بــا بیــان اینکــه جامعــه پزشــکی تاکنــون
صبــر کردهانــد و تعرفههــا را افزایــش ندادهانــد،

بــا ادامــه تاخیرهــا در اعــام تعرفههــای پزشــکی
 95و انتشــار اخبــاری مبنــی بــر افزایــش خودســرانه
تعرفههــا از ســوی برخــی پزشــکان ،وزیــر بهداشــت
گفــت :گزارشــی در ایــن بــاره نشــنیدهام و مطمئنــم
جامعــه پزشــکی همانطــور کــه تاکنــون بــه
صــورت اخالقــی برخــورد کــرده اســت ،ایــن
موضــوع را تــا چنــد هفتــه آینــده تحمــل میکنــد.
دکتــر سیدحســن هاشــمی در گفتوگــو بــا
خبرنــگار ســرویس ســامت خبرگــزاری دانشــجویان
ایران(ایســنا) ،در واکنــش بــه برخــی اخبــار مبنــی
بــر افزایــش خودســرانه تعرفههــای پزشــکی از
ســوی برخــی پزشــکان ،گفــت :مــن گزارشــی درباره
اینکــه پزشــکان بــه صــورت خودســرانه تعرفههــای
پزشــکی را افزایــش دهنــد ،نشــنیدهام .البتــه طبیعــی
اســت کــه همــه بایــد قانــون را رعایــت کننــد.
تعرفههــای  95چنــد هفتــه دیگــر نهایــی
میشــود
وی بــا بیــان اینکــه بهتــر بــود دولــت و شــورای
عالــی بیمــه ،تعرفههــای پزشــکی را پیــش از ســال
جدیــد اعــام میکردنــد ،افــزود :در عیــن حــال بــه
نظــر میرســد کــه تعرفههــای ســال  95در همــان
تاریخــی کــه اعــام کردیــم ،یعنــی ظــرف چنــد

ادامــه داد :البتــه ایــن یــک خواســته منطقــی
نیســت ،امــا خواســتهای انســانی اســت .منطــق
حکــم میکنــد کــه همــه قانــون را رعایــت کننــد.
وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه در زمینــه
رعایــت قانــون ،اول از همــه دولــت و مجلــس بایــد
ایــن کار را انجــام دهنــد و ســپس مــردم ،اظهــار

بـه گفتـه مدیـرکل دفتر مبـارزه بـا قاچـاق کاالهای
هـدف سـتاد مرکـزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز،
برنـج بیـش از دیگـر کاالهـای زراعـی در تنـاژ بـاال
قاچـاق میشـود؛ بنابرایـن به مـردم توصیه میشـود
بـرای خریـد ایـن محصـول حتمـا بـه واحدهـای
صنفـی معتبـر و مجـاز مراجعـه کننـد و در خریـد و
مصـرف برنـج خارجـی دقـت الزم را داشـته باشـند.
عبـاس نخعـی در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایسـنا ،بـا
بیـان اینکـه بیـش از  10هـزار تـن برنـج قاچـاق در
سـال گذشـته کشـف شـد ،اظهار کرد :با وزارت جهاد
کشـاورزی و سـایر دسـتگاههایی که مجوز در بخش
واردات مرزنشـینی میدهنـد ،جلسـاتی داشـتیم تا در
رابطـه بـا واردات برنـج حساسـیت بیشـتری داشـته
باشـند و از طرفـی بـه مـردم نیـز توصیـه مـی کنیم
بـرای خریـد برنـج خارجـی حتمـا دقت و حساسـیت
الزم را داشـته باشـند.
ضـرورت کنترل و نظارت بیشـتر در واردات
بر نجها
وی بـا بیـان اینکه موضوع قاچاق برنـج از عمدهترین

آن سو
معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد:

جزیرههای کوچک پتروشیمی
طی 10سال یکپارچه میشوند

معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی ،بــا اشــاره بــه اینکــه عربســتان
بــه دلیــل نداشــتن خــوراک کافــی در
آینــده نمیتوانــد صنایــع باالدســتی خــود
را توســعه دهــد ،میگویــد تــا  10ســال
آینــده شــرکتهای جزیــرهوار پتروشــیمی
بــه یکدیگــر متصــل میشــوند.
"محمدحســن پیونــدی" ،در گفتوگــو
بــا خبرنــگار خبرگــزاری دانشــجویان
ایران(ایســنا) ،دربــاره جاذبههــای صنعــت
پتروشــیمی در ایــران بــرای جــذب
ســرمایههای بینالمللــی ،اظهــار کــرد:
میتــوان گفــت پتروشــیمی ایــران نســبت بــه دیگــر کشــورهای دنیــا باالتریــن جاذبــه ســرمایه را
دارد کــه الزم اســت زیرســاختهای آن آمــاده شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران از لحــاظ تامیــن منابــع بــه دلیــل مجــاورت بــا دریــا موقعیــت بینظیــری
دارد ،تصریــح کــرد :از ســوی دیگــر ایــران بــازار بزرگــی بــرای مصــرف تولیــدات دارد و بــا تعــداد
زیــادی از کشــورها نیــز همســایه اســت کــه ایــن موضــوع بــازار بــزرگ منطق ـهای را نیــز بــه وجــود
م ـیآورد.
ایــن کارشــناس حــوزه پتروشــیمی ضعفهــای صنعــت پتروشــیمی ایــران را موضــوع دسترســی بــه
دانــش روز فنــی و محدودیــت در مــراودات بانکــی دانســت و خاطرنشــان کــرد :انتظــار مــیرود بــا
برداشــته شــدن تحریمهــا ایــن مشــکالت نیــز برطــرف شــود.
پیونــدی همچنیــن عنــوان کــرد :صنایــع میاندســتی و پاییندســتی بــه انــدازه کافــی مــواد اولیــه
بــرای تولیــد ندارنــد و یکــی از احتیاجــات مــا ارتبــاط میــان ایــن صنایــع بــا یکدیگــر اســت.
معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی دربــارهی اینکــه اکثریــت شــرکتهایی کــه
بــه ایــران میآینــد هــدف فــروش محصــوالت خــود را در بــازار ایــران دنبــال میکننــد ،عنــوان کــرد:
اگرچــه ایــن طــور اســت امــا ایــن امــر تاثیــرات مثبتــی هــم دارد کــه یکــی از ایــن تاثیــرات ایــن
اســت کــه صنعتگــران داخلــی متوجــه میشــوند در ایــران رقبایــی دارنــد و بایــد کیفیــت تولیــدات
خــود را افزایــش دهنــد.
وی افــزود :مزیــت دیگــر ایــن موضــوع ایــن اســت کــه تکنولــوژی بــرای صنایــع ترکیبــی بــاال رفتــه و
ماشــینآالت بهروزتــر و باکیفیتتــر وارد میشــوند ،بنابرایــن نبایــد گفــت کــه ایــن کشــورها بــرای
چــه بــه ایــران میآینــد .میخواهنــد محصــوالت خــود را ارائــه دهنــد.
پیونــدی بــا بیــان اینکــه حجــم تولیــدات پتروشــیمی ایــران تــا ســال  1404بــه  180میلیــون تــن
خواهــد رســید ،ادامــه داد :مــا خــوراک موردنیــاز بــرای اجــرای طرحهــای عــادی را داریــم در حالــی
کــه عربســتان بــه دلیــل نداشــتن خــوراک کافــی نمیتوانــد بــه ایــن ظرفیــت برســد.
ایــن کارشــناس حــوزه پتروشــیمی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر عربســتان روزانــه  10میلیــون
بشــکه نفــت خــام تولیــد میکنــد کــه نمیتوانــد ظرفیــت خــود را بــه بیشــتر از ایــن افزایــش دهــد و
از ســوی دیگــر از حاشــیه ایــن میــزان تولیــد نفــت خــوراک پتروشــیمیهای خــود را تامیــن میکنــد.
بنابرایــن در ســالهای آتــی نمیتوانــد حجــم خــوراک خــود را بیشــتر کنــد و در حــال حاضــر بیشــتر
در حــال ورود بــه صنایــع پاییندســتی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عربســتان مفهومــی از خودکفایــی ،اقتصــاد مقاومتــی و ایجــاد تخصــص
نــدارد و همــه چیــز را بــا پــول بــه دســت آورده اســت ،اظهــار کــرد :بنابرایــن پیشــرفتی کــه طــی ایــن
ســالها بــه دســت آورده عجیــب نیســت .از ســوی دیگــر ایــران نیــز در یــک دوره گــذار از دولتــی
بــودن بــه واگــذاری بــه بخــش خصوصــی اســت.
پیونــدی بــا بیــان اینکــه تــا  10ســال آینــده شــرکتهای جزیــرهوار پتروشــیمی بــه یکدیگــر
متصــل میشــوند ،گفــت :مــن در حــد توانــم بــرای ایــن موضــوع تــاش میکنــم کــه یــک
پتروشــیمی بــزرگ آنهــم در قالــب خصوصــی شــکل گیــرد ،چــرا کــه یکــی از بزرگتریــن مشــکالت
کنونــی جــذب ســرمایه ،بحــث تضمیــن ســرمایه اســت کــه پتروشــیمیهای کوچــک فعلــی تــوان آن
را ندارنــد.
معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی اظهــار کــرد :در حالــی کــه اگــر همیــن
مجتمعهــای کوچــک تجمیــع شــوند قــدرت ســابق یــا فراتــر از  NPCرا بــه دســت میآورنــد و
خارجیهــا را مجــاب بــه قبــول ضمانــت خــود خواهنــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تحریمهــا طــی بیــش از  10ســال ضربههــای زیــادی را بــه صنعــت
کشــور وارد کــرده اســت ،عنــوان کــرد :مــردم فکــر میکننــد کــه بــه ســرعت مشــکالت موجــود حــل
میشــود ،امــا ایــن گرههــا بایــد کمکــم بــاز شــود و بــه نظــر میرســد طــی امســال و ســال آینــده
ایــن مشــکل نیــز برطــرف خواهــد شــد.
پیونــدی بــا تاکیــد بــر لــزوم ســرمایهگذاری روی زیرســاختهای ســواحل کشــور اظهــار کــرد:
ایــران ســواحل طوالنــی در خلیــج فــارس و عمــان دارد کــه الزم اســت در آنهــا زیرســاختهای الزم
بــرای جــذب ســرمایه را فراهــم کنــد.

کــرد :بنابرایــن اگــر قــرار بــود قانــون رعایــت شــود،
بایــد قبــل از آغــاز ســال ،تعرفههــا اعــام میشــد.
مــردم در شــرایطی نیســتند کــه هزینــه
مــازاد بدهنــد
وزیــر بهداشــت در عیــن حــال صبــر کــردن و
عــدم افزایــش تعرفههــای پزشــکی از ســوی
پزشــکان را اقدامــی انســانی دانســت و گفــت :چــرا
کــه تعــداد زیــادی از مراجعیــن مــا تحــت پوشــش
بیمــه هســتند و بیمههــا هــم هنــوز افزایشــی را
بــرای تعرفههــا قبــول نکردهانــد ،بنابرایــن اگــر
پزشــکی خــودش تعرفــه را بــاال بــرد ،مــردم بایــد
پولــش را از جیــب خودشــان بدهنــد .ایــن در حالــی
اســت کــه مــردم در شــرایطی نیســتند کــه بتواننــد
در ســبد هزینههایشــان ،ایــن هزینــه مــازاد را هــم
بگنجاننــد .هاشــمی همچنیــن اظهــار کــرد :بنابرایــن
در عیــن اینکــه چنیــن درخواســتی از پزشــکان
منطقــی نیســت ،امــا مــن مطمئنــم جامعــه پزشــکی
همانطــور کــه تاکنــون بــه صــورت اخالقــی
برخــورد کــرده اســت ،ایــن موضــوع را نیــز تــا چنــد
هفتــه آینــده تحمــل میکنــد ،بــه امیــد اینکــه
تصمیمــی کــه در هیــات وزیــران گرفتــه میشــود،
تصمیمــی منطقــی و عادالنــه باشــد.

از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال عنوان شد

هشدار نسبت به مصرف برنجهای خارجی

مشـکالت مـا در بخـش محصـوالت زراعـی اسـت،
افـزود :مهـم تریـن موضـوع در برنـج هـای قاچـاق،
مشـخص نبـودن اسـتفاده از سـموم ،کـود شـیمیایی
و آفـت کشهاسـت .برنـج هـای قاچـاق بـه احتمال
بسـیار زیـادی در معـرض آفـات گوناگـون از جملـه
فلـزات سـنگین قـرار دارنـد؛ بنابرایـن بایـد کنترل و
نظـارت بیشـتری در واردات آن صـورت گیـرد.
نخعـی بـا بیـان اینکـه نظـر سـازمان اسـتاندارد و
وزارت بهداشـت بـرای قابلیـت مصـرف بـودن برنـج
بایـد وجـود داشـته باشـد ،تاکیـد کـرد :برنجـی کـه
توسـط مرزنشـینان وارد میشـود ،تحـت شـرایط
خاصـی حـق ورود بـه کشـور را دارد و بـرای مصرف
در همـان اسـتان مرزی اسـت و مازاد آن بـرای ورود
به سـایر شـهرها باید تشـریفات گمرکـی خاص خود
را سـپری کنـد.

مدیـرکل دفتر مبـارزه با قاچاق کاالهای هدف سـتاد
مرکـزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـا بیـان اینکه
ایـن تفکر وجـود دارد که همیشـه اسـتفاده از کاالی
خارجـی بـرای مـردم ارجحیـت دارد ،گفـت :منعـی
بـرای اسـتفاده از کاالهـا و اجنـاس خارجـی دارای
شناسـنامه وجـود نـدارد ولـی در اقالمـی مثـل برنج
اگـر وزارت بهداشـت یـا سـازمان غـذا و دارو آنها را
تأییـد نکرده باشـد یا فاقد برچسـب باشـند ،خطرناک
هسـتند چون شـرایط تولید ،حمل و نقـل و نگهداری
آنهـا مشـخص نیسـت و برای سلامتی مضر اسـت.
وی در عیـن حـال بیـان کـرد :جمـعآوری اقلام
قاچـاق از جملـه برنـج توسـط بازرسـان وزارت
بهداشـت و سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت در
حـال انجام اسـت ولـی برخی بـه چرخه عرضـه وارد
میشـوند و موضـوع مهـم ایـن اسـت کـه ممکـن

قطع سهمیه سوخت  100هزار خودرو سنگین از خرداد
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم کرد :تخصیص
سهمیه سوخت به خودروهای گازوئیل سوز فاقد بیمه شخص ...

13

اقتصاد امروز

وزیر تجارت انگلستان به ایران میآید
احتمال فاینانس انگلیسیها

رییـس کمیسـیون سـرمایه گـذاری اتـاق بازرگانـی ایـران از سـفر وزیـر
تجـارت انگلسـتان بـه همـراه یـک هیـات تجـاری طی یک مـاه آینـده خبر
داد و گفـت :مذاکـرات مثبتـی در زمینـه فاینانـس بـا شـرکت هـای تجـاری
انگلسـتان انجام شـده اسـت.
فریـال مسـتوفی در گفتوگـو بـا خبرنگار ایسـنا ،درباره سـفر اخیـر خود به
انگلسـتان و گفت و گو با برخی مقامات اقتصادی انگلسـتان در کنفرانس لندن
گفـت :در ایـن کنفرانس که بـا حضور وزیر تجارت انگلسـتان ،شـرکت های
مختلـف تجـاری و همچنیـن رییـس هیـات مدیـره اتـاق انگلسـتان و ایران
کـه نماینـده ویـژه نخسـت وزیر این کشـور برگـزار شـد ،روابـط اقتصادی دو کشـور مورد بررسـی
قـرار گرفت.
وی افـزود :مـن در ایـن کنفرانـس ظرفیت هـا ،قوانیـن و همچنین موضوع سـرمایه گـذاری در ایران
را برایشـان تشـریح کـردم و آن هـا هـم عالقـه مندی خـود را بـرای اینکـه بتوانند روابـط اقتصادی
خـود را پـس از تحریـم هـا با ایـران بیشـتر کنند ،مطـرح کردند.
رییـس کمیسـیون سـرمایه گـذاری اتاق بازرگانـی ایران همچنیـن با بیـان اینکـه در کنفرانس لندن
موضوعـات مربـوط بـه روابط بانکی مـورد توجه قـرار گرفت ،تصریح کـرد :در این کنفرانس مسـائل
و مشـکالت موجـود در زمینـه روابـط بانکـی را مطرح کـردم و آن ها نیز قـول دادند که این مسـئله را
از طریـق دولت انگسـتان بـا آمریکا در میـان بگذارند.
مسـتوفی افـزود :در مـورد مسـائل بانکـی تنها ضـرر ما مطرح نیسـت بلکه طـرف مقابل هـم از وجود
ایـن مشـکالت ضـرر می کنـد و برای همیـن آن ها هـم به دنبال حل مشـکالت هسـتند.
وی همچنیـن عنـوان کـرد که مذاکرات مثبتـی را در زمینه فاینانس با شـرکت های تجاری انگلسـتان
در این کنفرانس داشـته است.
رییـس کمیسـیون سـرمایه گـذاری اتـاق بازرگانی ایـران در بخش دیگـری از صحبـت هایش گفت
کـه قـرار اسـت در ماه "مـی" وزیر تجـارت انگلسـتان و یک هیـات تجاری از شـرکت هـای مختلف
این کشـور بـه ایـران بیایند.

اسـت تبعـات منفـی برنج هـای آلـوده بالفاصله پس
ن به
از مصـرف مشـخص نباشـد و اثـرات تخریبـی آ 
مـرور نمایـان شـود.
ایـن مقـام مسـئول در سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال
و ارز همچنیـن بـا اشـاره بـه قاچـاق شـیر خشـک،
کنسـروجات ،آبمیوههـا و انـواع کمپوتهـا نیـز تاکید

کـرد :مـردم بایـد در خریـد اینگونه اقلام دقت کنند
و در خواسـت مـا از وزارت بهداشـت ،وزارت جهـاد
کشـاورزی و سـازمان ملـی اسـتاندارد این اسـت که
براسـاس نیازهـای داخلـی برنامـه هایی انجـام دهند
تـا ایـن کاالهـا بـه میـزان کافـی و سـالم به دسـت
مصرفکننـدگان برسـد.

قطع سهمیه سوخت  100هزار خودرو سنگین از خرداد
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
فــرآورده هــای نفتــی ایــران اعــام کــرد :تخصیــص
ســهمیه ســوخت بــه خودروهــای گازوئیــل ســوز
فاقــد بیمــه شــخص ثالــث از ابتــدای خردادمــاه قطــع
مــی شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،عبــاس کاظمــی اظهــار کــرد :هر
زمــان کــه وزارت راه و شهرســازی همــه خودروهــا
را بــه «جــی پــی ســی» (ســامانه موقعیــت یــاب
جهانــی) متصــل کنــد ،مبنــای محاســبه ســهمیه
گازوییــل خودروهــای بــاری و مســافری از بارنامــه
بــه پیمایــش تغییــر داده خواهــد شــد و در حجــم
دریافــت ســوخت بازنگــری مــی شــود.
وی همچنیــن از تخصیــص نیافتــن ســهمیه گازوئیــل
بــه خودروهــای ســنگین فاقــد بیمــه شــخص ثالــث
از ابتــدای خردادمــاه امســال خبــر داد و گفــت:
براســاس مذاکراتــی کــه بــا شــرکتهای بیمــه و بیمــه
مرکــزی انجــام شــده اســت ،تخصیــص ســهمیه
ســوخت خودروهــای گازوئیــل ســوز فاقــد بیمــه
شــخص ثالــث از ابتــدای خردادمــاه قطــع مــی شــود
و در صورتــی کــه در زمــان تعییــن شــده مالــکان
خودروهــا بیمــه شــخص ثالــث خــودروی خــود را
تمدیــد نکننــد ،ســهمیه ســوخت ایــن خودروهــا قطــع
خواهــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
فــرآورده هــای نفتــی ایــران اعــام کــرد :پــس از
اجــرای طــرح عرضــه گازوییــل بــر اســاس بارنامــه و
پیمایــش ،میانگیــن مصــرف گازوئیــل در بخش حمل
و نقــل بــه کمتــر از  ۵۰میلیــون لیتــر در روز رســیده
اســت.کاظمی بــا بیــان ایــن کــه در طــول چنــد مــاه
گذشــته تاکنــون میانگیــن مصــرف روزانــه گازوییــل
در بخــش حمــل و نقــل بــه حــدود  ۴۲تــا  ۴۳میلیون
لیتــر در روز کاهــش یافتــه اســت ،تاکیــد کــرد :بــا
اجــرای طــرح تخصیــص ســوخت بــه ازای پیمایــش،
مصــرف گازوئیــل کشــور در ایــن حــوزه حــدود هفــت
تــا  ۷.۵میلیــون لیتــر در روز کاهــش یافتــه اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه پیــش بینــی مــی شــود بــا
حــذف ســهمیه ســوخت خودروهــای گازوییــل ســوز
فاقــد بیمــه شــخص ثالــث روزانــه حــدود  ٢میلیــون
لیتــر دیگــر صرفــه جویــی داشــته باشــیم ،گفــت :بــر
ایــن اســاس از قابلیتهــای مختلــف ســامانه هوشــمند
ســوخت بــرای مدیریــت مصــرف گازوییــل اســتفاده
مــی کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
فــرآورده هــای نفتــی ایــران گفــت :پیــش بینــی
میشــود در صــورت اجــرای ایــن طــرح ســهمیه
گازوییــل حــدود  ۱۰۰هــزار دســتگاه خــودروی
ســنگین گازوییــل ســوز فاقــد بیمــه شــخص ثالــث
حــذف شــود.
کاظمــی بــا بیــان ایــن که ســامانه هوشــمند ســوخت
بــرای عرضــه گازوییــل ســهمیه ای حفــظ مــی شــود،
گفــت :اکنــون قیمــت گازوئیــل بــا لیتــری ســه هــزار

ریــال عرضــه مــی شــود کــه در نظــر داریــم تــا
زمــان اصــاح و واقعــی ســازی قیمــت گازوئیــل ایــن
ســامانه را حفــظ کنیــم زیــرا معتقدیــم اگــر ســامانه
هوشــمند ســوخت وجــود نداشــته باشــد کاهــش
مصــرف گازوییــل محقــق نمــی شــود.
از زمــان اجــرای ایــن طــرح تاکنــون حــدود ٧٩٠
هــزار کارت ســوخت بــرای خودروهــای گازوییــل
ســوز صــادر شــده و در مجمــوع  ٩گــروه خودرویــی
ســهمیه گازوییــل دریافــت مــی کننــد کــه شــامل ٦

مثــال وانــت بارهــای گازوییلــی اکنــون زیــر ٣,٥
تــن ســهمیه ای معــادل کامیونهــای  ١٠تــن دریافــت
مــی کنند.بــر اســاس ایــن مقــرر شــده اســت نــاوگان
بــاری زیــر  ١٠تــن بــه ســه زیــر کالس جدیــد
طبقــه بنــدی شــوند کــه شــامل نــاوگان زیــر  ٣,٥تن،
نــاوگان بــاری  ٣.٥تــا  ٦تــن و نــاوگان بــاری  ٦تا ١٠
تــن کــه ســهمیه هــا نیــز متناســب بــا گــروه بنــدی
جدیــد اصــاح مــی شــود ،بــه عنــوان نمونــه یــک
مینــی بــوس مســافری  ١٩نفــره روزانــه  ٦٠لیتــر و

گــروه بــاری و ســه گــروه مســافربر مــی شــوند.
شــایان یــادآوری اســت کــه طــرح تخصیص ســوخت
بــه ازای پیمایــش از ابتــدای پارســال آغــاز شــده کــه
بــر اســاس آن  ٧٠٠هــزار خــودرو گازوییــل ســوز،
ســوخت مــورد نیــاز خــود را به صــورت ســهمیه بندی
دریافــت مــی کننــد ،از زمــان اجــرای ایــن طــرح
تاکنــون مصــرف گازوییــل نســبت بــه دوره مشــابه
پارســال حــدود  ١٥,٥درصــد کاهــش یافتــه اســت.
اکنــون تدابیــر ویــژه ای بــرای جلوگیــری از قاچــاق
ســوخت در جایگاههــای عرضــه ســوخت در مناطــق
مــرزی انجــام می شــود کــه براســاس سیاســت توزیع
منطقــه ای شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای
نفتــی ،عرضــه ســوخت در مناطــق مــرزی بــه
شــکل ضریبــی خــاص انجــام مــی شــد؛ امــا
براســاس سیاســت جدیــد بــه منظــور جلوگیــری از
قاچــاق  ٢پارامتــر جدیــد در ایــن مناطــق مــرزی در
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه براســاس پارامترهــای
جدیــد ،محدودیتهایــی بــرای حــق برداشــت در یــک
بــازه زمانــی بــرای مثــال هشــت ســاعت و نیــز در
 ٢٤ســاعت در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا از ایــن
طریــق امــکان قاچــاق کاهــش یابــد.
براســاس گــزارش وزارت نفــت ،همــه نــاوگان بــاری
زیــر  ١٠تــن در یــک طبقــه کارت ســوخت قــرار
گرفتــه انــد و ســهمیه یکســانی دارنــد ،بــه طــور

مینــی بوســهای  ٢١نفــره  ٣٠٠ ،لیتــر روزانــه ســوخت
گازوییــل دریافــت مــی کننــد کــه در طبقــه بنــدی
جدیــد ایــن معضــل اصــاح خواهــد شــد .مبنــای
ایــن تصمیمگیــری مصوبــه هــای ســالهای گذشــته
دولــت بــوده کــه در آن تصریــح شــده اســت
خودروهــای فاقــد بیمــه شــخص ثالــث نمیتواننــد از
ســوخت ســهمیهای اســتفاده کننــد ،همچنیــن افــزون

بــر مصــوب هــای دولــت ،نماینــدگان مجلــس نیــز در
قانــون بیمــه شــخص ثالــث کــه بــه تازگــی مصــوب
شــد ،ســتاد مدیریــت ســوخت را مکلــف کردنــد تــا
از صــدور کارت ســوخت بــرای خودروهــای فاقــد
بیمــه ثالــث جلوگیــری کنــد .بــر اســاس گــزارش
هــای موجــود ،بخشــی از خودروهایــی کــه ســوخت
قاچــاق میکننــد ،بــه ایــن صــورت اســت کــه
خــودرو متوقــف بــوده و فعالیتــی نــدارد و از طریــق
اجــاره کارت ســوخت و ارســال بــه مناطــق مــرزی،
کســب درآمــد نامشــروع میکننــد؛ از ایــن رو
خودروهــا انگیــزه و ضرورتــی بــرای بیمــه کــردن
خــودرو ندارنــد؛ زیــرا بــه هیــچ وجــه تــرددی انجــام
نمیدهنــد بنابرایــن طبــق قانــون ،خــودروی فاقــد
بیمــه اجــازه تــردد نــدارد و هیچگونــه خدماتــی نیــز
بــه آن تعلــق نمیگیــرد .برنامهریزیهــا و اقدامهــای
کارشناســی بــرای اجــرای ایــن طــرح از حــدود یــک
ســال پیــش آغــاز و اطالعــات خودروهایــی کــه بیمــه
شــخص ثالــث ندارنــد بــا همــکاری بیمــه مرکــزی
و نیــروی انتظامــی احصــا و بــه ســتاد مدیریــت
حمــل و نقــل ســوخت اعــام شــد و ســتاد نیــز
بــا هماهنگــی شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای
نفتــی ایــران ،ســهمیه ســوخت آنهــا را حداکثــر تــا
 ٢مــاه آینــده قطــع خواهــد کــرد .براســاس آمارهــا،
حــدود  ٥٠هــزار خــودروی ســنگین شناســایی شــده
کــه در ســال  ٩٤فاقــد بیمــه شــخص ثالــث بودهانــد
کــه احتیاجــی بــه ســوزاندن کارت ســوخت آنهــا بــا
اجــرای طــرح وجــود نــدارد زیــرا در بخــش نفــت
گاز ،سیســتم تخصیــص ســوخت بــه صــورت برخــط
(آنالیــن) اســت ،بنابرایــن نیــازی بــه ابطــال کارت
ســوخت نیســت و ایــن کار بــه صــورت سیســتمی
و نرمافــزاری انجــام میشــود .بدیهــی اســت
پــس از بیمــه کــردن خــودرو ،بــا برنامــه ریــزی
و هماهنگــی صــورت گرفتــه ،ســهمیه آنهــا بــار
دیگــر برقــرار خواهــد شــد.

تعرفه ترجیحی واردات پوشاک از ترکیه حذف شد

سـرانجام پـس از نارضایتـی و اعتراضـات فعـاالن صنعت نسـاجی نسـبت به تعرفـه ترجیحی بـا ترکیه
در زمینـه پوشـاک ،ایـن تعرفـه پـس از بازنگـری ،در کتاب مقـررات صـادرات و واردات سـال  95حذف
شـده اسـت .به گزارش خبرنگار ایسـنا ،بعـد از برقراری تجـارت ترجیحی بیـن ایران و ترکیـه و کاهش
تعرفه ها در چند دسـته کاال بین دو کشـور در حدود یک سـال گذشـته ،صنایع نسـاجی و پوشـاک داخلی
نسـبت بـه این اقـدام اعتراض داشـتند و معتقـد بودند که برقـراری تجـارت ترجیحی با ترکیـه در زمینه
پوشـاک ،تولیـد داخـل را در بخـش صنایـع نسـاجی بـا مشـکالت بیشـتری مواجـه خواهد کـرد و باعث
مـی شـود تقاضـا در بـازار داخـل کمتـر از گذشـته شـود و بـه طـور کلـی واردات بـازار ایـران در اختیار
پوشـاک تـرک قـرار گیـرد .افزایش قاچـاق پوشـاک از ترکیه پـس از برقـراری تعرفه ترجیحی بـا ترکیه
یکـی از مشـکالتی اسـت کـه فعـاالن صنعت نسـاجی در داخـل به آن اشـاره مـی کنند.
بـه گفتـه احمـد کیمیایی اسـدی  -نایب رییس کمیسـیون تسـهیل کسـب و کار اتـاق بازرگانـی  -ترکیه
بیشـترین قاچـاق صنایـع نسـاجی را بـه ایـران دارد و بعـد از برقـراری تجـارت ترجیحی با این کشـور
رونـد قاچـاق پوشـاک ترک با سـهولت بیشـتر و در سـطح وسـیع تـری انجام میشـود.
بـه گفتـه ایـن فعال صنعت نسـاجی ،آمارها نشـان میدهد که هـزاران برابر بیـن آنچه ترکیـه از صادرات
پوشـاک خـود به ایـران میگوید با آنچـه در بازار مـا از واردات پوشـاک ترکیه وجود دارد ،اختالف اسـت.
امـا مهـدی رییـس زاده  -دبیـرکل انجمـن نسـاجی  -خبـر حـذف تعرفـه ترجیحی پوشـاک بـا ترکیه را
تاییـد کـرده و معتقد اسـت که حـذف تعرفه پوشـاک با ترکیه مـی تواند آثـار خوبی برای صنایع نسـاجی
در داخـل به همراه داشـته باشـد و شـرایط بهتـری را برای بازار داخل نسـبت به گذشـته رقـم خواهد زد.

