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اقتـــصادی
گزیده

ظرفيت  40ميليارد دالري صنعت گاز
براي سرمايهگذاري در پساتحريم

صنعت گاز ايران در دوران پساتحريم
ام��كان جذب بيش از  ٤٠ميليارد دالر
س��رمايهگذاري را به روشهاي BOO
و  BOTدارد.مديرعامل ش��ركت ملي
گاز اي��ران در گفتوگو با ش��انا اظهار
ك��رد :با ايجاد ارتباط منطقي و معقول
در دوران پس��اتحريم ميتواني��م ب��ا
كشورهاي همسايه رابطه داشته باشيم
و به راحتي ،گاز را به اين كشورها صادر كنيم.
حميدرضا عراقي با اشاره به موقعيت استراتژيك ايران در منطقه و جهان
افزود :ايران با دارا بودن مزيتهايي از جمله كوتاهترين مسير به بازارهاي گاز،
بزرگترين ظرفيت توليد گاز در جهان ،دارا بودن زيرس��اختهاي بزرگ براي
صادرات گاز به نقاط مختلف ،نياز به حداقل سرمايه گذاري و داشتن امكان
ص��ادرات ،ميتواند به راحتي روابط بينالملل خود را افزايش دهد.وي اعالم
كرد :از س��وي ديگر ميتوانيم گاز را به فرآوردههاي با ارزش بيش��تر تبديل
كني��م؛ همچنين با تزريق آن به چاههاي نفت ،مقدار برداش��ت و توليد نفت
را افزاي��ش دهي��م .معاون وزير نفت در امور گاز ب��ا بيان اينكه هم اكنون در
جهان ،صادرات گاز به روش خط لوله و ال ان جي انجام ميشود ،اعالم كرد:
صادرات گاز تا سه هزار كيلومتر با قطرهاي باالي خط لوله توجيه پذير است.
به گفته مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران ،براي دس��تيابي به فناوري ال ان
جي چند پروژه تعريف شده كه يكي از آنها  ٦٠درصد پيشرفت دارد.

امضاي  ۱۰۰ميليون دالر قرارداد تجاري ايران با افغانستان

مجري نمايش��گاه ايران در افغانس��تان گفت :در جريان برگزاري دومين
نمايش��گاه اختصاصي ايران در افغانستان ۱۰۰ ،ميليون دالر قرارداد تجاري
با افغانها امضا ميش��ود.به گزارش روابط عمومي س��ازمان توسعه تجارت،
سيدعليرضا صدرزاده گفت :نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در
کابل افغانستان از  11تا  14اسفندماه سال جاري برگزار خواهد شد و بر اين
اساس پيشبيني ميشود در حاش��يه آن 100 ،ميليون دالر قرارداد تجاري
ميان تجار ايران و افغانستان به امضا رسد.
مجري برگزاري دومين نمايش��گاه اختصاصي ايران در افغانس��تان افزود:
اين نمايشگاه که از سوي سازمان توسعه تجارت ايران برگزار ميشود ،محلي
ب��راي گفتوگو و عرضه توانمنديهاي جمهوري اس�لامي ايران خواهد بود،
اين در حالي اس��ت که س��ال گذش��ته نيز در حاش��يه همين نمايشگاه که
به صورت رس��مي از س��وي معاون اجرايي رئيسجمهور ايران و معاون دوم
رئيسجمهور افغانس��تان افتتاح ش��د 50 ،ميليون دالر قرارداد تجاري ميان
ايران و افغانستان به امضا رسيد.
وي تصريح کرد :ميزان واردات افغانس��تان از ايران 3 ،ميليارد دالر است
که  40درصد از مجموع واردات اين کش��ور از کل دنيا را به خود اختصاص
ميده��د ،اي��ن در حالي اس��ت که س��االنه  8ميليارد دالر واردات ازس��وي
افغانستان صورت ميگيرد ،بنابراين  40درصد از بازار افغانستان در کاالهاي
وارداتي به دس��ت ايران اس��ت .به گفته صدرزاده ،ترکيب واردات افغانستان
از ايران در حال تغيير اس��ت ،به اين معنا که در گذش��ته ما کاالهاي ساخته
ش��ده از جمله مصالح س��اختماني ،مواد غذايي و لوازم خانگي به اين کشور
صادر ميکرديم اما اکنون اين کاالها به مواد اوليه تبديل شده است ،چراکه
افغانها در حال سرمايهگذاريهاي کوچک در صنايع هستند.

تجارت ايران و روسيه با ريال و روبل ممکن شد

وزير صنعت و تجارت روسيه گفت:
با توجه به گس��ترش مبادالت ايران و
روسيه و ورود روبل به بانکهاي ايران،
دو کش��ور ميتوانن��د از پولهاي ملي
خود ب��راي گردشهاي مال��ي متقابل
استفاده کنند .به گزارش رايا نووستي،
دنیس منتوروف گفت :ايران و روس��يه
ميتوانند از پوله��اي ملي خود براي
گردشهاي مالي متقابل استفاده کنند .وی افزود :ما با توجه به اين حقيقت
ک��ه تجارت ميان دو کش��ور به رش��د خود ادامه ميده��د و در نتيجه روبل
روسيه در بانکهاي ايران به جريان ميافتد ،امکان استفاده از روبل و ريال را
منتف��ي نميدانيم .آنها از اين طريق ميتوانند پول محصوالت ما را بپردازند.
انتظ��ار ميرود ظرف پنج س��ال حجم تجارت بين دو کش��ور ب��ه  5ميليارد
دالر برسد

پيشرفت  ۸۵درصدي پروژه توليد ريل ملي

معاون برنامهريزي و توس��عه شرکت ذوبآهن با اش��اره به پيشرفت ۸۵
درصدي پروژه توليد ريل ملي ٬از تحويل نخس��تين سري از اين محصول در
دهه فجر امسال خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي ،منصور يزديزاده درباره
آخرين وضعيت روند توليد ريل ملي در کارخانه ذوبآهن اصفهان بيان کرد:
روند توليد ريل با وجود مش��کالت فراوان از جمله نبود نقدينگي و وضعيت
نامطلوب واحد توليد فوالد ،در حال اجراس��ت و اميدواريم نخستين سري از
ريل ملي در دهه فجر آماده بهرهبرداري شود.
وي ب��ا بيان اينکه در حال حاضر ميزان پيش��رفت توليد ريل ملي حدود
 ۸۵درصد است ٬افزود :از ارگانهاي فراواني براي تأمين نقدينگي اين پروژه
ملي درخواست کمک داشتهايم ولي متأسفانه به دليل شرايط نامناسب بازار
و رکود حاکم در اقتصاد کش��ور حمايت جدي از اي��ن پروژه صورت نگرفته
است.

نمايشگاههاي بهاره امسال برگزار نميشود

رئيس اتاق اصناف ايران اعالم كرد :نمايش��گاههاي عرضه مس��تقيم كاال
ويژه شب عيد امسال برگزار نميشود.
عل��ي فاضل��ي در گفتوگو با مه��ر گفت :ب��ازار ،امروز نياز ب��ه برگزاري
نمايش��گاههاي عرضه مس��تقيم كاال ويژه ش��ب عيد ندارد و در هيچ يك از
كاالهايي كه مورد نياز مصرفكنندگان در ايام پاياني سال و نوروز  ۹۵است،
با كمبود مواجه نيس��تيم كه قرار باشد با عرضه مستقيم كاال ،مايحتاج مردم
را برطرف كنيم؛ لذا نمايش��گاههاي بهاره نبايد همچون س��الهاي گذشته و
در سطح قبلي برگزار شود .رئيس اتاق اصناف ايران افزود :در كالنشهرهايي
همچون تهران ،امس��ال فروشهاي فوقالعاده و حراجها ،جايگزين برگزاري
نمايش��گاههاي عرضه مستقيم كاال خواهند شد و قصد داريم كه تنظيم بازار
را به دست اتحاديههاي صنفي بسپاريم.
وي تصريح كرد :واقعيت اين اس��ت كه در برخي ش��هرها ،افرادي هستند
كه با ش��ركتهاي واس��طهاي و داللي خود ،جاي اصناف را گرفتهاند اما در
عي��ن حال اگر اس��تاني ،ضرورت برگزاري نمايش��گاه را تش��خيص دهد ،با
هماهنگي اس��تاندار ،اتاق اصناف و سازمان صنعت ،معدن و تجارت ميتواند
نمايش��گاه برگزار كند اما در تهران بعيد به نظر ميرسد كه اين نمايشگاهها
برگزار شود.

هزينه واردات برنج افزايش يافت

دبي��ر انجم��ن واردكنن��دگان برنج
ايران گفت :بعد از آزادس��ازي واردات
برن��ج ،ارزش پايه برنجه��اي هندي و
پاكس��تاني  ۱۹۵ميليون دالر افزايش
يافته و بيشاظه��اري هم رونق گرفته
اس��ت .مسيح كش��اورز در گفتوگو با
مهر گف��ت :بعد از نامهن��گاري وزارت
جهادكشاورزي با وزارت صنعت ،معدن
و تجارت براي تغيير در شرايط واردات برنج ،اكنون بيش اظهاري در واردات
ني��ز رونق گرفته اس��ت در حالي كه كم يا بيش اظه��اري در واردات تخلف
محس��وب ميش��ود و گمرك جمهوري اس�لامي ايران ،هر تن برنج وارداتي
 ۱۱۲۱هندي را  ۱۹۵دالر و هر تن برنج س��وپر باسماتي پاكستاني را ۲۴۰
دالر بيش از قيمت واقعي ،ارزشگذاري كرده است.
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مکاتبات افزايش
سقف وام  ۸۰ميليوني
مسکن آغاز شد

editorial@iran-newspaper.com

عضو هيأت مديره بانک مسکن از آغاز مکاتبات با بانک مرکزي براي افزايش سقف وام
 ۸۰ميليوني مسکن خبر داد و گفت :تسهيالت خريد مسکن بايد تا  ۵۰درصد قيمت
توگو با فارس در پاسخ به
يک واحد مس��کوني را پوشش دهد .عليرضا بلگوري در گف 
اين سؤال که ظاهراً چندان استقبالي از وام  80ميليوني مسکن از سوي مردم صورت
نگرفته است آيا قرار نيست که سقف آن افزايش يابد ،گفت :بانک مسکن در نظر دارد
که با بانک مرکزي وارد مذاکره ش��ود و س��قف وام را افزايش دهد اما به هر حال هنوز

نهايي نشده است .وي ادامه داد :به هر حال در طرح پرداخت وام  80ميليوني مسکن
اگر مردم بخواهند از تس��هيالت اس��تفاده کنند بايد مدتي سپردهگذاري کنند ،ما در
حال مذاکره با بانک مرکزي براي افزايش سقف تسهيالت  80ميليوني مسکن هستيم.
بلگوري اضافه کرد :بانک مسکن دنبال اين است که بر اساس وضعيت اقتصادي و اينکه
اين وامها چه درصدي از يک واحد مس��کوني را پوشش ميدهد برنامهريزي و تحليل
کند تا اين تسهيالت حداقل  50درصد قيمت يک واحد مسکوني را پوشش دهد.

<ایران> در گفتوگو با کارشناسان دالیل آلودگی هوا را بررسی کرد

متهم اصلی آلودگی هوا کیفیت بنزین نیست

عطیه لباف

براساس مطالعات صورت گرفته در یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی برای کاهش آلودگی هوا حدود
 85فعالیت برای  35س�ازمان مختلف تعریف ش�ده که یکی از آنها بهبود کیفیت س�وخت است .به
اين معنا که س�وخت تنها يکي از عوامل متعدد مؤثر بر آلودگي هوا اس�ت نه تنها عامل .اين موضوع
اکنون در دنيا به اثبات رس�يده اس�ت اما از آنجايي که در کش�ور ما سهم اين عامل در ميان عوامل
ديگر چش�مگير بود دولت در دو س�ال گذشته تمام تالش خود را براي ارتقاي کيفي بنزين توليدي و
وارداتي به کار بس�ت تا معضل س�وخت آالينده را مرتفع سازد .به اين ترتيب اکنون ميتوان مدعي

ش�د که تولید و توزیع س�وخت با کیفیت در کالنش�هرها به حد مطلوبي رسيده اس�ت .با وجود اين
ميبينيم که با افزايش آلودگي هوا در چند روز اخير بازهم عدهاي انگش�ت اتهام را به س�مت بنزين
نشانه رفتهاند .اما سهم بنزين در آلودگي چند روز اخير کالنشهرها چقدر است؟ آيا دولت خالف وعده
خود همچنان ريفورميت پتروشيميها را به عنوان بنزين در کشور توزيع ميکند؟ در اين خصوص با
حمیدرضا کاتوزیان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و محمد رستگاری معاون نظارت و پایش اداره کل
توگو کردهايم.
حفاظتمحیط زیست استان تهران که دو مرجع کنترل کيفيت بنزين هستند گف 

کاتوزيان :کیفیت بنزین در کالنشهرها قابل قبول است

رستگاری  :خودروها ،متهم ردیف اول آلودگی

ëëبرخي آلودگي هوا را با عوامل سياسي گره
زدهاند و اکنون مدعي هستند که تنها عامل
آلودگي هوا بنزين اس�ت .آيا ش�ما به عنوان
يکي از ناظران کيفيت بنزين با اين اظهار نظر
موافق هستيد؟
آاليندگي در فصل زمس��تان يک پديده طبيعي
موس��وم ب��ه وارونگي هواس��ت .در اي��ن پديده که
برخالف حالت طبیعی با افزایش ارتفاع دما نیز زیاد
میش��ود ذرات معلق و آاليندهها در سطوح پايين
باق��ي ميمانند .چراکه صاف بودن آس��مان ،هوای
آرام ،سرد و خشک امکان جذب تشعشع و انرژي و
در نهايت حرکت آاليندهها به سمت ارتفاعات باالتر
را نميدهد.اي��ن پديده تنها مختص ايران نيس��ت.
ب��ه طوري که ميبينيم همزمان ب��ا ايران در پکن،
شهرهاي صنعتي آلمان و ايتاليا نيز پديده وارونگي
گرماي��ي و افزايش آلودگي هوا رخ داده اس��ت .اما
اينکه چرا در ايران به اين اندازه آلودگي هوا بحراني
شده است جاي بحث دارد .تصور ميکنم مهمترين
عاملي که ش��رايط بحراني کنوني را رقم زده ضعف
در خودروسازي داخلي است .موتور خودروهايي که
امروزه در کشور ما توليد ميشود مطابق با فناوري
روز دنيا نيس��ت .به عنوان مث��ال موتور پژو و پرايد
توليد داخل متعلق به نس��لهاي گذش��ته است و
حدود  15س��ال از دوره تکنول��وژي آن ميگذرد.
وجود مجتمعهاي صنعتي ،پااليشگاه ها ،کارخانهها
و معادن ش��ن و ماس��ه در اطراف و حتي در داخل
کالنشهرها را ميتوان به عنوان دومين منشأ آلودگي
در کالنشهرهاي صنعتي برشمرد .اما بنزين گزينه
سومي اس��ت که در مقوله آلودگي هوا نقش دارد.
سال گذشته ،مراجع مختلف و دستگاههاي نظارتي
به پژوهش��گاه مأموريت دادند تا بنزين توزيعي در
کشور را تست و نتيجه را در قالب گزارش ارائه کند.
طي گزارش پژوهش��گاه صنعت نفت مشخص شد
که حجمي از آروماتيک و مؤلفههاي مضر و آالينده
بنزيني در توليدات داخلي وجود دارد .اين مؤلفهها
در ريفورميت توليدي واحدهاي پتروشيمي و بنزين
توليدي برخي از پااليشگاهها به چشم ميخورد .اما
متأس��فانه بعد از ارائه اين گ��زارش عدهاي بحث را
سياس��ي کردند .در حالي که اي��ن گزارشها براي
اطالع مراجع درخواس��ت کننده و در جهت اصالح
کيفيت بنزين توليد داخل ارائه ش��د .از آنجايي که
اگر از پژوهش��گاه درخواست تست و آزمون بنزين
نش��ود ،اي��ن کار را انجام نخواه��د داد ،از چند ماه
گذش��ته تا کنون نيز تس��تي براي تعيين کيفيت
بنزين توزيعي در کش��ور انجام نداده اس��ت .اما در
ح��ال حاضر بر مبن��اي ادع��اي وزارت نفت بنزين
پتروشيمي در کش��ور توزيع نميشود و مؤلفههاي
بنزين توزيعي در کالنش��هرها بر مبناي استاندارد
يورو  4تعريف شده است.
ëëآخرين تستهاي پژوهشگاه بر روي بنزين
توزيعي مربوط به چه تاريخي است؟ آيا بنزين
توليدي کشور آلوده است؟
حدود  8ماه پيش از پژوهش��گاه درخواست شد
تا بنزين توليدي پااليش��گاهها را تس��ت و گزارش
خ��ود را ارائه کند .در اين آزمايش مش��اهده ش��د
ک��ه بنزين توليدي پااليش��گاهها از نظر مؤلفههاي
آالينده ش��رايط مطلوبي دارند ام��ا عدد اکتان آنها

پايين اس��ت .در اين حالت گرچه آروماتيک مطرح
نيس��ت اما پايين بودن عدد اکتان موجب ميشود
ت��ا فعل و انفع��االت داخل محفظ��ه احتراق عادي
نباشد و راننده براي آنکه موتور قدرت بگيرد مجبور
اس��ت که پرگاز حرکت کند .در اين حالت مصرف
س��وخت باال ميرود و آاليندههاي کربني بيشتري
توليد ميشود.
ام��ا پروژههايي که در ماههاي اخير به ما محول
شد بررسي کيفيت بنزين توزيعي در تهران ،اراک و
تبريز بود .در خصوص اين کالنشهرها نتيجه آزمايش
از اس��تاندارد بودن بنزين از نظ��ر ميزان آاليندهها
و عدد اکتان حکايت ميک��رد .بنابراين ميتوان تا
اندازهاي به ادع��اي وزارت نفت در خصوص توزيع
بنزين استاندارد در کالنشهرها اعتماد کرد.
ëëاخيراً برخي مدعي شدهاند که مرتفعسازي
آلودگي هواي کالنش�هرها را رقم زده اس�ت
نظر شما در اين خصوص چيست؟
فکر ميکنم اين استدالل درستي نباشد چرا که
آنچه اکوسيستم شهرهاي صنعتي و بزرگ را تغيير
داده است مرتفعسازي نيست بلکه در اين خصوص
عوامل مؤثر ديگري به چشم ميخورد.
ëëب�ا وجود آنکه آلودگي ه�وا تنها مربوط به
ايران نيس�ت و همچنين اولين باري نيس�ت
که اي�ن اتفاق در اي�ران رخ ميدهد ،باز هم
ميبينيم که اين موضوع جريان ساز ميشود.
علت آن چيست؟
در زمس��تان امسال ميبينيم که بر سر آلودگي
هوا هياهو ميش��ود در حالي که در چند سال اخير
زمس��تان هايي را ديده ايم ک��ه ميزان آلودگي هوا
بيش از االن بوده است .در برخي موارد حتي 200
مت��ر جلوتر قابل رؤي��ت نبود .عل��ت آن هم ايجاد
حساسيت در خصوص بنزين مصرفي کشور است.
البت��ه اين طور نيس��ت که اکنون مش��کلي وجود
نداش��ته باشد اما آنچه منجر به آلودگي هواي چند
روز اخير شده است تنها بنزين نيست و مجموعهاي
از عوامل در آن نقش داشتهاند.به هر حال با نگاهي
به ترافيکهاي آزار دهنده در کالنشهرهاي ايران و
آمار توليد خودروس��ازيهاي کشور مبني بر توليد
روزان��ه  3هزار دس��تگاه خودرو ميتوان به منش��أ
آلودگي هوا پي برد .ايران خودرويي را توليد ميکند
که ميزان مصرف س��وخت آن دو برابر خودروهاي
کشورهاي ديگر است.

ëëبرخي آلودگي هوا را با عوامل سياسي گره
زدهاند و اکنون مدعي هستند که تنها عامل
آلودگي هوا بنزين اس�ت .آيا ش�ما به عنوان
يکي از ناظران محيطزيست با اين اظهار نظر
موافق هستيد؟
در آلودگ��ي ه��وا دو عام��ل اث��ر دارد؛ عوامل
اقليمي و عوامل س��اکن و متحرک .عوامل اقليمي
اولي��ن عامل آلودگي هوا به ش��مار ميرود که در
پ��ي تغييرات اقليمي کنت��رل آلودگي هوا براي ما
ممکن نيس��ت .ب��ه طوري ک��ه ميبينيم حتي در
ش��هرهاي صاح��ب تکنولوژي نظي��ر رم و ميليان
آلمان نيز همزمان ب��ا ايران اين اتفاق رخ ميدهد
و آنها مجبور ب��ه زوج و فرد کردن تردد خودروها
ميشوند .اين کشورها صاحب حمل و نقل عمومي
خ��وب ،بنزين پ��اک ،دانش خودروس��ازي به روز
هس��تند و ب��ا ديدگاه مردم ما نس��بت ب��ه عوامل
آالين��ده محيط زيس��ت نبايد دچ��ار آلودگي هوا
ش��وند اما اين اتفاق ميافت��د .البته درجه آلودگي
هواي اين ش��هرها کمتر از ايران است و نميتوان
انکار کرد که ايران نيز ميتواند با اقداماتي ش��دت
اين آلودگي را کاهش دهد.
به اي��ن منظور ايران بايد ب��راي کاهش ميزان
آالين��ده ها ،مناب��ع را شناس��ايي و مديريت کند.
در اين خص��وص منابع متح��رک مانند خودروها
و موتورس��يکلتها بيش��ترين اث��ر را دارند و بايد
بيش��ترين تمرکز را بر اين بخش گذاش��ت .در آن
چند مؤلفه از جمله گنجايش معابر تردد خودروها،
کيفيت خودروي توليدي و کيفيت سوخت مطرح
ميشود .اگر اين مؤلفهها همزمان اصالح نشود در
صورتي که در تمام کش��ور بنزين ي��ورو  4توزيع
شود بازهم شاهد آلودگي هوا خواهيم بود.
سال گذشته کيفيت ساخت خودرو و موتور به
کار رفت��ه در آن ت��ا اندازهاي بهب��ود يافت اما اين
براي ارتقاي سطح کيفي خودروهاي در حال تردد
کش��ور کافي نب��ود چراکه همچن��ان خودروهايي
داري��م که به دليل س��ن زي��اد ،اس��تاندارد زمان
توليدشان را هم ندارند.
همچنين گسترش حمل و نقل عمومي ،بهبود
فرآين��د نظارت نيز ميتوان��د ميزان آلودگي را کم
کند .حمل و نقل عمومي جايگزين مناس��بي براي
خودروهاي شخصي است اما به شرط آنکه حمل و
نقل عمومي بخوبي گس��ترش يابد و براي استفاده

از آن در جامعه فرهنگس��ازي شود .بنابراين بايد
براي کاهش مي��زان آاليندگي منابع متحرک اين
اهداف را نيز دنبال کنيم.
انجام معاينه فن��ي صحيح به طوري که نتيجه
معاين��ه اصالح نقصه��اي فني خودرو باش��د نيز
راهکار ديگ��ري در جهت کاهش آاليندههاس��ت.
به ط��وري که اگر معاينه فن��ي بتواند خودروهاي
موجود کشور را حداقل به استاندارد يورو  2برساند
تا اندازهاي از شدت آلودگي هوا کاسته خواهد شد.
اما به ه��ر حال اين نکته نبايد فراموش ش��ود که
بدون مش��ارکت م��ردم بهبود ش��رايط کاري غير
ممکن است.
ëëآيا منابع ساکن مؤثر نيستند؟
سهم منابع ساکن در ايجاد آلودگي  20الي 30
درصد اس��ت .بنابراين صالح نيست که در شرايط
اضط��رار دولت بر روي بخش خانگي ،کارخانجات،
مراک��ز تجاري و نيروگاهها تمرکز کند .هرچند که
در بخشها نيز بايد اقدامات اصالحي انجام شود و
دولت نيز برنامه هايي را در دست اقدام دارد.
ëëآيا بنزين توليدي کشور آلوده است؟
از گذش��ته ت��ا حال مرج��ع تعيي��ن کيفيت و
اس��تاندارد بنزي��ن وزارت نفت اس��ت و س��ازمان
حفاظ��ت محيط زيس��ت و ديگر آزمايش��گاههاي
معتب��ر فقط کيفيت آن را تس��ت ميکنند .اکنون
وزارت نفت کيفيت بنزين توزيعي در کالنش��هرها
را يورو  4عن��وان ميکند و مطابق با آزمايشهاي
س��ازمان حفاظت محيط زيست مشخص شده که
اين ادعا درس��ت است و کيفيت بنزين ارتقا يافته
است .بنابراين متهم رديف اول تشديد آلودگي هوا
اکنون خودروها هس��تند نه بنزي��ن .به طوري که
خودروهاي داراي نقص فني حتي با مصرف بنزين
پ��اک آالين��ده هايي را به محي��ط آزاد ميکنند و
مقصر اصلي هستند.
ëëس�ازمان حفاظت محيط زيست با چه بازه
زماني تس�تهاي کيفي بر روي بنزين انجام
ميدهد؟
سازمان حفاظت محيط زيست هر سه ماه يک
بار کيفيت بنزين مصرفي کشور را تست ميکند.
ëëبا وجود آنکه آلودگي ه�وا تنها مربوط به
ايران نيس�ت و همچنين اولين باري نيست
ک�ه اين اتف�اق در اي�ران رخ ميده�د ،باز
ه�م ميبينيم ک�ه اين موضوع جريان س�از
ميش�ود .علت آن چيس�ت؟ در کشورهاي
ديگر شرايط چگونه است؟
در دي م��اه س��ال  1389و دي ماه  1392نيز
ش��اهد اين پديده بوده ايم .ب��ه طوري که در دي
ماه سال  89از  30روز  29روز ميزان آاليندههاي
هوا بيشتر از حد اس��تاندارد بوده است .اگرچه در
سال گذش��ته چندان تجربه پديده وارونگي هوا را
نداشتيم اما اين اتفاق جديدي نيست .با وجود اين
امس��ال حساسيت ويژهاي نس��بت به آلودگي هوا
وجود دارد و ما به دنبال آن هس��تيم که مانع باال
رفتن ش��اخصها شويم .به طوري که در سالهاي
گذشته زماني که درجه شاخص کيفي هوا به 180
ميرس��يد کمیته اضطرار تش��کیل جلسه ميداد
اما االن در ش��اخص  130تش��کيل جلسه داده و
اقدامات را آغاز کرده ايم.

وزيرصنعت ،معدن و تجارت خبر داد

طرح جديد جايگزيني خودروهاي فرسوده با سود ۱۶درصد
وزير صنعت ،معدن و تجارت از طرح جديد دولت براي جايگزيني
 ۱۷۰تا  ۲۰۰هزار خودروي فرسوده با سود ۱۶درصد خبر داد.
محمدرض��ا نعمتزاده با اش��اره به اينکه يکي از مش��کالت ما در
حوزه خودروس��ازان ،خدمات پس از فروش است افزود :در اين زمينه
جلس��ات مکرري گذاش��ته ايم و موضوع ماه به ماه ارزيابي ميش��ود
حت��ي با مواردي که رضايت مش��تري را به همراه نداش��تند برخورد
صورت گرفته است.
وي گف��ت :ما در خودروهاي خارجي ني��ز محصوالت خوب و بد
داري��م و البته تالش ميکنيم خودروي داخلي را هم روز به روز بهتر
کنيم.نعمتزاده افزود :هر دو هفته يک بار با خودروس��ازان و انجمن
قطعه س��ازان جلس��ه دارم و يکي از بحث هايي ک��ه داريم ،موضوع
کيفيت ،خدمات بعد از فروش و رضايت مشتري است .وي گفت :در
اين دو سال روند رو به بهبود بوده ،البته اين بدان معنا نيست که در
ي��ک ميليون خودرو 10 ،خ��ودرو عيب اصلي پيدا نکند که البته اين

مقدار هم نبايد باشد .وزير صنعت گفت :پيشنهاد داديم  170تا 200
هزار دس��تگاه را از طريق تخفي��ف هايي که منابع واحدهاي توليدي
ميدهن��د و  16درصد ه��م از خريدار دريافت ش��ود ،اين طرح اجرا
شود .نعمتزاده افزود :در حال مذاکره هستيم و اميدواريم بتوانيم اين
طرح را اجرايي کنيم يعني خودروس��ازها به بانکها تخفيف بدهند و
سيستم بانکي بتواند بهرهاي که معموالً  21تا  22درصد بايد بگيرند
به آن برس��ند ،به اين شکل که از مردم  16درصد دريافت کنند و ما
به التفاوت آن را از خودروساز بگيرند.
وي ب��ا اش��اره به اينکه دول��ت در حال حاضر زي��ر  20درصد در
خودروسازان داخلي سهم دارد ،گفت :اين سهم در ايران خودرو 14/5
درصد و در س��ايپا  17/5درصد اس��ت و علت توج��ه به طرح خريد
خودرو از طريق تسهيالت ،اين است که ما به عنوان وزارتخانه از همه
صنايع کشور حمايت منطقي ميکنيم ،بخصوص اينکه خودروسازها
نزديک به  800هزار شغل ايجاد کردهاند.

بافتهاي فرسوده سنددار ميشوند
تفاهمنامه س��نددار کردن اراض��ي واحدهاي
مسکوني بافتهاي فرسوده بين سازمان ملي زمين
و مسکن و شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي
شهري با حضور خبرنگاران در محل سازمان ملي
زمين و مسکن به امضا رسيد.طبق تفاهمنامهاي که
به امضاي مدير عامل سازمان ملي زمين و مسکن
و مدير عامل ش��رکت عمران و بهس��ازي شهري
رسيد ،قرار بر اين ش��د تا ارتقاي کيفيت زندگي،

ايمني ،ارائه تس��هيالت و سنددار کردن واحدهاي
مس��کوني واقع در بافتهاي فرسوده محقق شود.
محمد س��عيد ايزدي مدير عامل شرکت عمران و
بهسازي ش��هري در اين خصوص اظهار کرد :اين
تفاهمنام��ه در چارچ��وب طرح جامع مس��کن به
امضا ميرسد و در واقع طرح جامع مسکن مبناي
اقدامات ،حدود کاري و استراتژي زيرمجموعههاي
وزارت را ه و شهرسازي است.
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نعمتزاده در پاسخ به اين سؤال که آيا با اجراي اين طرح ،مشکالت
خودروس��ازان حل شده است يا خير؟ افزود :خير -اما بياثر هم نبود
و حدود  900 -800ميليارد تومان تا کنون از اين طريق وصول شده
و اثر مثبت داش��ته است اما نسبت به برنامه ريزيها عقبتر هستيم.
وي در بخش ديگري از س��خنان خود در خصوص نتايج رفت و آمد
ش��رکتهاي خارجي و موعد وصول نتايج اي��ن توافقات افزود :چند
سالي بود که ارتباط جدي با کشورهاي صنعتي نداشتيم اما در همين
 9ماه��ه اخير  36هيأت از  17کش��ور دنيا به اي��ران آمدند و ما نيز
 7هيأت براي توسعه بازار و شناساندن شرايط توليد و سرمايه گذاري
در ايران به خارج فرس��تاديم که از اين طريق  35طرح در صنعت و
معدن به زبان التين در اختيار سرمايه گذاران خارجي قرار گرفت.
نعمتزاده گفت :در همين مدت دهها موافقتنامه بين شرکتهاي
ايراني و خارجي امضا شد و خوشبين هستيم که ان شاء اهلل از اوايل
سال ميالدي آينده شاهد برقراري روابط تجاري باشيم.

ي جايگزين کود چيني ميشود
کود اروپاي 
مدير عامل ش��رکت خدمات حمايتي کشاورزي
از مصرف پايين کود شيميايي در بخش کشاورزي
نسبت به ميانگين جهاني خبر داد و گفت :پس از لغو
تحريمها به دنبال افزايش واردات کودهاي شيميايي
باکيفيت از کش��ورهاي اروپايي ب��ه جاي کودهاي
بيکيفيت چيني هستيم .به گزارش «ايران» يزدان
سيفافزود:طيتوافقنامهايبااتحاديهتوليدکنندگان
کود مقرر ش��ده تا اگ��ر توليد کنندگان توان توليد

داخلي را داشته باشند از واردات آن کم کنيم .سيف
تصريح کرد :در دولت يازدهم با اقدامهاي مطالعاتي
مص��رف نهاده را ب��ه يک ميلي��ون و  600هزار تن
رس��انديم و نتيجه آن هم افزايش خريد گندم بود.
س��يف تصريح کرد :در سال  91ميزان مصرف کود
در هر هکتار در کشورمان به  36کيلوگرم رسيد ولي
امروز اين رقم به باالي  50کيلوگرم رسيده ،با وجود
اين هنوز با ميانگين جهاني فاصله داريم.
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داو جونز (امریکا)

17552

نزدک (امریکا)

5048

هنگکنگ

22138

نیکی (ژاپن)

داکس(آلمان)

18769
10727

خبرهای کوتاه
ëëياران�ه  200ميلياردي صنعت
هنوز واريز نشده است
رئي��س س��ازمان صناي��ع کوچک و
شهرکهاي صنعتي ايران گفت :يارانه
 200ميلي��ارد توماني بخش صنعت
هنوز به حساب بانکي اين بخش واريز
نش��ده است.س��يد محمد علي سيد
ابريش��مي معاون وزير صنعت ،معدن
و تجارت در گفتوگو با ايسنا ،درباره
يارانه  200ميليارد توماني که قرار بود
به بخش صنعت داده شود ،اظهارکرد:
اين مبلغ هنوز به حساب بانکي واريز
نش��ده است اما در صورت واريز ،همه
آن مرب��وط به صنايع کوچک اس��ت
که بخشي از آن به عنوان يارانه سود
تس��هيالت پرداخت خواهد ش��د.وي
همچنين با بيان اينکه سياستگذاري
صنعتي بعد از لغو تحريمها توس��ط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام
ميش��ود ،ادامه داد :در بخش صنايع
کوچک با توجه به اينکه کمترين تأثير
تحريمه��ا در بخ��ش صنايع کوچک
اس��ت ،بيشتر برنامههاي خود را روي
تأمي��ن نقدينگ��ي واحده��ا متمرکز
کردهايم و زي��اد به فکر لغو تحريمها
نيس��تيم؛ هرچن��د که ش��رايط کلي
اقتصاد ب��ا لغو تحريمها تغيير خواهد
کرد و بهتر ميشود.
ëëتعطيليکارخانههايشنوماسه
تهران رسم ًا اعالم نشده است
رئي��س س��ازمان صنع��ت ،مع��دن
و تج��ارت اس��تان ته��ران از رأي
کميسيون ماده  55قانون شهرداري
مبني بر تعطيلي کارخانههاي ش��ن
و ماس��ه منطق��ه  18ته��ران اظهار
بياطالع��ي ک��رد و گف��ت :تعطيلي
کارخانهه��اي ش��ن و ماس��ه تهران
رسماً اعالم نش��ده است.مسفروش
در گفتوگو با ايس��نا ب��ا بيان اينکه
هرگون��ه آغاز يا اتمام فعاليت معادن
تهران فقط براساس قوانين و ضوابط
قانون معادن امکانپذير است ،گفت:
اگ��ر قانوني وضع ش��ود ي��ا معدني
به ص��ورت غيرمجاز اق��دام به انجام
فعاليت کند هم مراجع قضايي و هم
متوليان آن معدن ميتوانند نس��بت
به توقف فعاليتش پيگير باشند.
ëëدرياف�ت ح�ق س�رويس در
رستورانها غيرقانوني است
رئيس اتحاديه دارندگان رستوران و
سلف س��رويس تأکيد کرد :دريافت
حق سرويس از مشتريان که توسط
برخي رس��تورانها انجام ميش��ود،
خالف و غيرقانوني است.س��يد علي
توگو با
اصغ��ر ميرابراهيم��ي در گف 
ايسنا ،اظهار کرد :برخي از رستورانها
کم لطفي کرده و از مش��تريان حق
سرويس دريافت ميکنند که اين کار
صحيح نيست و نبايد اينگونه باشد.

