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میلیونتن
تولیداتفوالدیصادرشد

واحدهای بزرگ فوالدسازی کشور در پنج ماهه
نخست امسال با صدور سه میلیون و  107هزار
و  171تن از تولیدات خود ،در مقایسه با مدت
مشابه پارسال پنج درصد بیشتر صادرات
داشتند.

7

قلم
کاال ممنوع الصادرات شد

محمد شریعتمداری وزیر صنعت با ارسال نامهای به
گمرک ،صادرات دفترچه مشق و حسابداری ،شکر خام
و شکر سفید ،جوال و کیسه برای بستهبندی ،پودرهای
مشتقات شیر ،آب تمیز ،کازئین ،الستیک سبک و
سنگین ،مرغ زنده و گوشت مرغ را ممنوع اعالم کرد.

۵

هزار مگاوات
جهش اوج مصرف برق

پیک مصرف برق کشور در  24شهریورماه  ۴۸هزار
و  ۱۹۴مگاوات گزارش شد که در مقایسه با زمان
مشابه سال گذشته حدود  ۵هزار مگاوات افزایش
داشته است.میزان مصرف برق صنایع در روز
گذشته چهار هزار و  ۲۰۷مگاوات بوده است.

۱۳۹

میلیارد تومان
تحمیل هزینه به کاالهای وارداتی

پدرام سطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعالم
کرد :روزی یک میلیون تومان هزینه به هر کانتینر که
از 21فروردین در گمرک مانده ،به کاالهای وارداتی
تحمیل شده است که با رسوب  ۱۳۹هزار کانتینر
روزی  ۱۳۹میلیارد تومان میشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درگفتوگو با «ایران» ازدالیل کم توجهی به حمل و نقل ریلی میگوید

همه چیز به جاده ختم میشود
سهیال یادگاری
خبرنگار

ëëتأکیددولتدر5سالگذشتهتوسعه
حمل و نقل ریلی و اجرای سیاســتهایی
برایانتقالبارومســافرازجادهبهســمت
ریل بــود آیا اهــداف این سیاســت محقق
شد؟
چشمانداز بیست ساله و سیاستهای
کلی نظام هم در بخش بار هم مســافری
اولویت را به حمل و نقل ریلی داده است.
بســیاری از کشــورها با وجود زیان ده بودن
حملونقلریلیامابخاطرمسائلزیست
محیطی،ایمنیباال،مصرفسوختکمتر
و....آن را ترجیح میدهند چون معتقدند
منافــع ملی ریل ،زیاد اســت .در کشــور ما

عکس :ایرنا

ســهم قابل توجهی از اقتصاد کشــورها به
حمل و نقــل مربوط میشــود .برخورداری
از موقعیت مناسب اســتراتژیکی مزیت
کشورمابرایافزایشدرآمدازاینصنعت
مهم است .توجه به زیرساختها و انجام
کارهای زیر بنایی و فراهم کردن زمینههای
الزم برای توســعه حمل و نقــل و در نتیجه
افزایــشترانزیــتکشــورازاولویتهــای
اقتصادیدولتدر 5ســالگذشــتهبود.با
توجه به اهمیت صنعت حمــل و نقل در
توســعهاقتصادیبعدازبرجاممسألهرفع
تحریمهای حوزه حمل و نقــل در اولویت
قــرار گرفــت .نتیجــه ایــن اولویتدهــی
توسعهاینبخشدرهمهزمینههاازجمله
حملونقلجادهای،ریلی،هواییودریایی
اســت .مهــرداد تقــیزاده ،معــاون حمل
توگــو
ونقــلوزیــرراهوشهرســازیدرگف 
با «ایــران» میگویــد :در همــه بخشهای
حمل و نقل شاهد رشد هستیم .او از برنامه
و اســتراتژیهای جدید حمل و نقل کشــور
خبردادومیگویدبازگشتتحریمهانباید
حمل و نقل را به عقــب برگرداند .در ادامه
پاســخهایمعاونحمــلونقلوزیــرراهو
شهرسازیبهسؤاالتمارابخوانید.

تلفاتانسانیپرحادثهترینسالدرحمل
و نقل ریلــی از  2روز تلفات جادهای کمتر
است .با وجود تالش و حمایت دولت اما
عمــاً افزایش اســتفاده از ایــن نوع حمل
و نقــل اتفاق نیفتاد چــون تحقق آن عزم
جدی کل نظام را میخواهد ،مراجعی که
دربودجهگذاریاثرگذارهستندبایددراین
برنامهدخالتکنند.
در  5ســال گذشــته کارهــای خوبی در
ریــل انجــام شــد که نمونــه آن اتصــال 5
استان به شــبکه سراسری ،دوخطه شدن
بسیاری خطوط ،مرتفع شدن گلوگاههای
ریلــی و ....بود .اما اگر رشــد بخشها را در
نظــر بگیریم ،رشــد بخــش جــاده در این
 5ســال بیشــتر بــود .دلیل آن نیــز تمایل
و خواســت مقامــات محلــی به ســاخت
و توســعه جــاده اســت در نتیجــه بودجه
بیشتریبهسمتجادهرفتهاست.تعداد
زیادی خودرو شخصی هر سال وارد جاده
میشودامانوسازیواگنانجامنمیشود.
بــا واردات واگن به بهانه حمایت از تولید
ملی مخالفت میشود اما هر سال تعداد
زیــادی خــودرو خارجــی وارد میکنیــم.
این درحالی اســت که واگنسازی داخلی
ظرفیتش پر است و باقیمانده نیاز باید از
واردات تأمین شــود .در یارانه هم از جاده
حمایــت شــده و مهمترین آن ســوخت
ارزان اســت .این سوبســیدها یعنی سوق
دادن مــردم بــه ســمت جــاده و بــه ایــن
ترتیب کشور ما خودرو محور شده است.
ëëگــرانشــدنبلیتهواپیمــاممکن
اســت اســتفاده از قطار را برای جابهجایی
افزایشدهد؟
خیــر .ایــن شــرایط بازهــم تمایــل به
ســمت جاده را زیاد میکند چون هزینه و
نرخ جاده با هزینههای ریلی خیلی تفاوت
دارد.
ëëســال گذشــته در همایشــی از موفق
نبودن برنامههای افزایش ترانزیت کشــور
انتقادکردید.چراباوجودمزیتهایبیشتر
نسبتبههمسایگان،نتوانستیمکشورهای

دیگــررامجابکنیــمکهایــرانرابهعنوان
مسیرترانزیتیخودانتخابکنند؟
مــا تحلیــل کردیــم و علــل مرتبــط با
اینکه چرا مشــکالت در بخــش ترانزیت
وجود دارد را بررســی کردیم 77 .مشــکل
را پیــدا و بــرای حــل آن اقدام کردیــم .در
شــورای عالــی هماهنگــی ترابــری کشــور
 16مشــکل حل شــد و  26مشــکل تا پایان
سال رفع میشود .در بررسیها مشخص
شــد بیشــتر موانــع ترانزیتــی مشــکالت
نــرم افــزاری و مدیریتی اســت تا ســخت
افزاری .مثالً ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال و
ارز بخشــنامهای بــه گمرک ابــاغ میکرد
و گمــرک هم بــه ســرعت برنامــه را اجرا
میکــرد با اینکه این بخشــنامه در جهت
منافع کشــور و بــرای مبارزه بــا قاچاق بود
امــا اجــرای آن مشــکالت اداری و قانونی
بــرای تجــار ایجــاد میکرد.اجــرای ایــن
سیاســت بایــد طوری باشــد که شــوک به
بخش ترانزیت وارد نشــود .ما با گمرک و
ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز توافقنامه
امضا کردیــم که تصمیمگیریهــا قبل از
اجــرا بــه اطالع شــورای عالــی هماهنگی
ترابری برســد و بخشنامهها در هماهنگی
با ما اجرا شود.تصمیم گیریهای بخشی
مهمترین علت مشکالت ترانزیتی کشور
است .ترانزیت فرابخشــی است .ضوابط
و مقــررات ریلی جــادهای ،قرنطینه دامی
و...در جابهجایی کاال از زمان ورود به کشور
تــا زمان خــروج دخالت دارنــد .برای حل
این مســائل فرابخشــی ،با نظر وزیــر راه و
شهرســازی مدیــرکل ترانزیتــی دربخش
حمــل و نقــل ایجاد شــد .در واقــع پنجره
واحدیتشکیلشدهکهمشکالتترانزیتی
مربوط به همه بخشهای ریلی ،جادهای،
بنــدری ..بــه ایــن مدیــرکل ارجــاع داده
میشود و او مسئول پیگیری و حل مشکل
اســت .با اقداماتی که در این  2سال انجام
شــده رتبه لجســتیک کشــور بــا  32درجه
بهبود از  96به  74رسیده است .این به آن
معنا نیست که دیگر مشکلی در ترانزیت

نداریم .در منطقه ما تمام کشورها تالش
میکنند ســهم ترانزیــت را افزایش دهند
ما هم روی دور این تالش افتادهایم .البته
بخشیازاینبهبودرتبهناشیازبرجامبود
با امضای برجام تعــداد زیادی الینرهای
کشتیرانی به کشور بازگشتند و با اعتمادی
کهایجادشدسرمایههایخارجیوداخلی
جلب شد و تردد از داخل ایران زیاد شد.
ëëبــا بازگشــت تحریمهــا الینرهــای
خارجیازایرانرفتند.بایدانتظارداشــت
کهشرایطترانزیتبهقبلازبرجامبرگردد؟
تحریمهــا روی خطــوط خارجــی اثــر
دارد اما مــا درحال تقویت خطوط داخلی
هســتیم .در شورای عالی ترابری وظایف را
مشخص کردیم کشــتیرانیهای داخلی با
افزایش حجم کار مواجه خواهند بود پس
باید کانتینرهای خــود را افزایش دهند این
برنامه درحــال انجام اســت .قطعاً برخی
بخشهاازتحریملطمهمیبیننداماسعی
میکنیــم مشــکل جــدی در حمــل و نقل
دریایی نداشته باشــیم .مرزهای جادهای و
ریلی به ما در تحریم کمک میکنند.
ëëشــما اشــاره کردیــد کــه همچنــان
بیشــترین میــزان حمــل بــار و مســافر در
جادههایکشوراست.برایافزایشایمنی
جاده با توجه به شــمار زیاد تلفات جادهای
چهکارهاییانجامشدهاست؟

تصمیم گیریهای جدید برای نرخ بلیت هواپیما

 57سایت مجاز بلیت هواپیما میفروشند

گروه اقتصــادی /پــس ازجهــش یکباره
قیمــت بلیــت هواپیمــا بهدلیــل رشــد
نــرخ ارز ،صنعــت هوایی کشــورراههای
مختلفی برای کنترل قیمتها پیشنهاد
و بــه کار بســت .درهمیــن زمینــه بــا
هماهنگیشرکتهایهواپیماییسقفی
بــرای قیمت بلیــت درنظر گرفته شــد،
امــا بــا ورود برخی از ســایتهای آنالین
فروش بلیت همچنــان تخلفات دراین
بخــش دیــده میشــد تــا اینکه شــرکت
هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران
درخواســت قطع دسترســی سایتهای
آنالین را ارائه و اجرا کرد .درادامه با لغو
این دســتور ســازمان هواپیمایی کشوری
اعالم کرد که تنها دسترسی سایتهایی
بهسیســتم فروش بلیت قطع میشــود
که مجوز نداشته یا تخلف کرده باشند.
مدیرعامــل شــرکت هواپیمایــی
جمهوری اســامی ایــران قیمت بلیت
پروازهــای عتبــات عالیــات را در ایــام
اربعیــن اعالم کــرد .از طــرف دیگر دبیر
انجمــن شــرکتهای هواپیمایــی از
نشســت امروز شــرکتهای هوایی برای
تصمیمگیــری دربــاره قیمــت بلیــت
خبــر داد .بــه دنبــال بــاال رفتن نــرخ ارز
در ماههــای گذشــته یکــی از اصلیترین
بازارهایــی کــه شــوک قیمتــی بزرگــی را
تجربه کرد ،بازار بلیت هواپیما بود.
پــس از آنکــه ســازمان هواپیمایــی
کشــوری اعــام کــرد ارز  ۴۲۰۰تومانی به
ایرالینهــا اختصــاص نخواهــد یافــت
و آنهــا بایــد از ســامانه نیمــا ارز دریافت
کننــد ،قیمت بلیــت هواپیمــا در برخی
از مســیرها بــه بیــش از دو برابــر رســید.
بــا گــران شــدن بلیــت و کاهــش تقاضا
بــرای ســفرهای هوایــی ،شــرکتهای
هواپیمایــی در جلســهای بــا مســئوالن
ســازمان هواپیمایــی کشــوری بســتهای

را نهایــی کردنــد کــه در چارچــوب آن
قیمت بلیت پروازهــای داخلی تا پایان
شــهریور ماه ســالجاری متعادل شــده
و شــرکتها اجازه نداشــتند که تا سقف
بیــش از  ۱۰درصــد آن را افزایش دهند.
حــال شــرکتهای هوایــی نگراننــد در
صورت تمدید نشدن این بسته حمایتی
احتمال باال رفتن قیمت بلیت هواپیما
وجود دارد.
ëëقیمتبلیتاربعینمشخصشد
یکــی از پرتقاضاتریــن زمانهــا برای
بلیــت هواپیمــا اربعیــن اســت .فرزانــه
شرفبافی مدیرعامل شرکت هواپیمایی
جمهــوری اســامی ایــران از نرخگذاری
بلیــت پروازهــای اربعیــن خبــر داده
اســت .بهگفتــه او براســاس همــکاری
بانــک مرکــزی و ســازمان هواپیمایــی
کشــوری ،نرخگذاریهــای پروازهــای
اربعین انجام شد و بر اساس آن قیمت
بلیت پروازهــای نجف و بغــداد در ایام
اربعیــن از  2میلیون و  400هزار تومان تا
 2میلیون و  700هزار تومان تعیین شده
اســت .مدیرعامــل شــرکت هواپیمایی
جمهوری اســامی ایران تأکید کرد :این
قیمتهــا در شــرکتهای هواپیمایــی،
نهایی و مصوب شده است و اجرا خواهد
شد.
ëëتصمیمگیریبرایقیمتبلیت
مقصــود اســعدی ســامانی دبیــر
انجمــن شــرکتهای هواپیمایــی نیز با
بیــان اینکــه شــرکتها در شــهریورماه
از وضعیــت اقتصــادی خــود رضایــت
نداشتند ،اصلیترین علت این اتفاق را
نرســیدن ارز نیمایی وعده داده شــده از
سوی دولت دانست.
ســامانی گفــت :بــا وجــود آنکــه در
چارچــوب اجرایی سیاســتهای جدید
ارزی دولــت بنــا بر آن بود کــه ایرالینها

درکمیسیونایمنیراههابرایافزایش
ایمنی جادهای تصمیمــات خوبی گرفته
و اجرا شــده است .کمیسیون ایمنی راهها
در ســال  82تشکیل شــد اما در سالهایی
شــاید جلســات ایــن کمیســیون  2بــار در
سال تشکیل میشــد .در  5سال گذشته با
دســتور وزیر راه و شهرســازی جلسات آن
بهصورت منظم و هر ماه تشکیل میشود.
تمــام بخشهایی که به نحــوی بهایمنی
جادههــای بــرون شــهری و درون شــهری
مرتبط هســتند در این کمیســیون حضور
دارند .با تصمیم گیریهای جدید در این
کمیســیون تعداد تلفــات جــادهای از 27
هزار نفر در سال  85به  16هزار نفر کاهش
یافته است .ایمنی جاده ،خودرو ،کاربران،
مدیریــت پــس از ســانحه و ..از جملــه
اقداماتــی بــوده کــه بــرای کاهــش تلفات
جادهای اجرا شــده اســت .یکی از کارهای
مهم اتجام شــده شناســایی  3500نقطه
حادثه خیز بود .چون رفع این نقاط بسیار
هزینــه بر بود و در مواقعی رفع یک نقطه
حادثهخیزمنجربهطوالنیشدنمسافت
میشود ما نیز مانند بسیاری از کشورهای
پیشرفته نصب عالئم هشدار دهنده را در
ایننقاطاجراونقاطراآشکارسازیکردیم
وقتی آشکارسازی شد یعنی ایمنی انجام
شــده اســت.نصب نیوجرســی و گاردریل

اقــدام دیگر در جهت کاهش حــوادث در
ایــن نقاط اســت .در بحث ایمنــی خودرو
استانداردهای  85گانه را تصویب کردیم
و وزارت صمت مســئول اجرای آن و ارائه
گــزارش به کمیســیون ایمنی راه هاســت.
مشکل اصلی در ایمنسازی جاده کمبود
بودجه اســت بر اســاس قانــون  60درصد
درآمد حاصل از جرائم رانندگی باید برای
ایمنــی راه هــا بــه وزارت راه و شهرســازی
برگردد که فقــط  10درصد آن بر میگردد
در حالــی کــه ایــن درآمــد میتوانــد برای
خرید و نصب دوربین ..به کمک ما بیاید.
ëëکامیوندارانبیشــترینباررادرکشور
جابهجــا میکننــد خردادماه امســال آنها
بخاطرمشکالتصنفیاعتراضاتیداشتند
و مدتی هم دست از کار کشیدند .رسیدگی
بهایناعتراضاتدرچهمرحلهایاست؟
در خصــوص اعتراضــات ،آنهایــی که
مربــوط بــه وزارت راه و شهرســازی اســت
را رســیدگی کردیم و دســتوارتی داده شد.
مانند تعطیلی شــرکتهای متخلفی که
هزینه بیشــتر از میــزان مجــاز از رانندگان
بــرای حمــل بــار کــم میکردند..تــا  2ماه
گذشته حدود 60شرکت متخلف تعطیل
شــدند .یکی دیگر از درخواستهای آنان
بحــث بیمــه و بیمــه تکمیلــی بــود که به
تأمیــن اجتماعــی مربــوط میشــود و در
حال پیگیری است .تأمین برخی قطعات
بخصوص الستیک نیز بخاطر گران شدن
دالر برای رانندگان ســخت شــده بود که با
تخصیص ارز به ســامانه نیمــا آنها اکنون
میتوانند الســتیک را بخرند اما با قیمت
چند برابر ،قبالً اصالً الستیکی برای خرید
پیدا نمیشد .گران بودن کامیون نیز برای
رانندگان مشــکل ایجاد کرده آنها بیشــتر
درآمدشــان را بایــد بــرای قســط و بدهــی
بپردازند .این مشــکل مهم کشور ما است
در کشــورهای دیگــر هزینه خریــد خودرو
کم و هزینه نگهداری و اســتفاده باال است
اما در کشــور ما کامالً بر عکس اســت باید
سیاستهاراتغییردهیم.

مردم مثل طال و دالر ،پوشک میخریدند!
از طریق ســامانه نیما ارز مورد نیاز خود
را تأمین کنند ،تاکنون و با وجود گذشت
چنــد هفته امکان دسترســی بــه این ارز
بــرای شــرکتهای هواپیمایــی فراهــم
نشده است .بهدنبال این اتفاق ایرالینها
مجبور شدهاند یا بســیاری از هزینههای
خود را بهشکل غیرنقدی و با وعده آینده
اجرا کنند یا برای سیاستهایی که امکان
بــه تأخیــر انداختن آنها وجود نداشــته،
ارز را به شــکل نقدی و از بازار آزاد تأمین
کننــد .هر چنــد شــرکتها در طــول این
چند هفته اوضاع را مدیریت کردهاند اما
در صورتی که تغییری در شــرایط ایجاد
نشــود ،عمالً فشارهای موجود شرایط را
بــرای بســیاری از آنها دشــوار و غیرقابل
تحمل خواهد کرد.
اســعدی ســامانی گفــت :امــروز
جلسهای داریم که در جریان آن احتماالً
ابعاد مختلف اجرایی شدن طرح فعلی
بررســی شــده و احتمــاالً بــرای ماههــا یا
هفتههای پیش رو نیز تصمیماتی جدید
اتخاذ شود.
ëëفیلترسایتهایغیرقانونیادامهدارد
افزایش قیمت بلیت هواپیما باعث
ســودجویی برخــی ســایتهای فــروش
بلیــت نیز شــد و آنهــا قیمتهــا را چند
برابر قیمت واقعی پیشــنهاد میدادند.
هفتــه گذشــته هواپیمایــی جمهــوری
اســامی از فیلتر سایتهای غیرمجازی
خبــر داد کــه بلیتهــای ایــن شــرکت را
بــا نــرخ غیــر واقعــی میفروشــند .رضا
جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان
هواپیمایی اکنون با بیان اینکه  ۵۷سایت
دارای مجــوز ازایــن ســازمان ،عملیــات
فروش بلیت هواپیما را انجام میدهند،
گفــت :ســایتهایی کــه به تازگــی فیلتر
شــدهاند ،هیچیک مجوز فــروش بلیت
هواپیما از سازمان هواپیمایی نداشتند.

مدیــر روابــط عمومــی ســازمان
هواپیمایــی کشــوری بــا تأکیــد براینکــه
هیــچ ســایت دارای مجــوز فــروش
بلیــت هواپیما به درخواســت ســازمان
هواپیمایــی فیلتــر نشــده اســت ،گفت:
ســازمان هواپیمایــی درخواســتی برای
فیلتــر شــدن ســایتهای دارای مجــوز
نداشــته است و فقط ســایتهای بدون
مجــوز فیلتر شــدهاند .این ســایتها اگر
بخواهند به این حوزه مجدداً ورود کنند
باید الزامات سازمان هواپیمایی کشوری
را رعایت کنند و ســپس از این ســازمان
مجوز دریافت کننــد و همه این مراحل
براساس قانون انجام میگیرد .چنانچه
ســایتهای فیلتر شده الزامات سازمان
هواپیمایــی را رعایــت کننــد و بــرای
دریافــت مجوز ،اقدامــات الزم را انجام
دهند ،بالفاصله پــس از صدور مجوز از
سوی ســازمان هواپیمای کشــوری،رفع
فیلترخواهند شد.
مدیــر روابــط عمومــی ســازمان
هواپیمایــی کشــوری بــا بیــان اینکــه در
حــال حاضــر  ۵۷ســایت دارای مجوز از
ســازمان هواپیمــای کشــوری ،عملیات
فروش بلیت هواپیما را انجام میدهند،
گفــت :این ســایتها بــا دفاتــر خدمات
مســافرت هوایــی دارای مجــوز بند الف
در ارتبــاط هســتند؛ نام این ســایته ا از
طریق سایت سازمان هواپیمای کشوری
و سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی
در دسترس عموم قرار دارد.
جعفــرزاده اظهار داشــت :ســازمان
هواپیمایــی کشــوری در مکانیســم ارائه
بلیــت هواپیما همیشــه به شــرکتهای
هواپیمایــی توصیــه میکنــد بــر نحــوه
توزیع بلیت نظارت و مدیریت مســتمر
داشــته باشند ،ضمن آنکه ارائه بلیت با
نرخهای توصیه شده انجام شود.

رئیسانجمنصنایعسلولزیایرانضمناعالماینکههیچکارخان هتولیدمحصوالت
سلولزی تعطیل نشده است ،تأکید کرد که مشکالت به وجود آمده در زمینه تولید و
عرضه محصوالت سلولزی برطرف شده است؛ هرچند بهدلیل ترخیص مواد اولیه از
گمرکباارزآزاد،قیمتهادوتا ۲.۵برابرافزایشیافتهاست.عباسفصیحخوشگرد
توگو با ایسنا خاطرنشان
با اشاره به آخرین وضعیت بازار محصوالت سلولزی ،در گف 
کرد :متأسفانه طی یکی  -دو هفته اخیر با توجه به هجوم باالی مردم و افزایش میزان
تقاضا بازار با کمبود مواجه شــد اما در حال حاضر باید تأکید کنیم که برای مصرف
روزانه مشــکلی وجود ندارد و فضای ایجاد شده طی  ۱۰روز گذشته بهدلیل جو روانی
بود که در بازار شکل گرفت و شرایطی نظیر بازار سکه و ارز را به وجود آورد.

 ۲۳هزار میلیارد تومان یارانه پنهان
برایگازوئیل!

مدیرعامــل شــرکت بهینهســازی مصــرف ســوخت بــا
بیــان اینکــه در ســال  ،۹۵رقمی معــادل  ۲۳هــزار میلیارد
گـــزارش تومــان یارانه پنهان به گازوئیل داده شــد ،گفــت :اگر طرح
نوســازی  ۶۵هزار کشنده اجرایی شــود ،در مصرف  ۹.۲میلیارد لیتر در گازوئیل
صرفهجویی میشــود .ب ه گزارشایسنا ،محسن دالویز در مراسم تحویلگیری
دو هزار و  ۲۲۲خودروی ســنگین اســکانیا در طرح «نوسازی ناوگان حمل و نقل
«سراســر کشــور همزمان با تحویل  ۲۰هزار کشــنده اســکانیا ،در ادامــ ه در مورد
تلفات بخشهای مختلف صنعت نفت و انرژی توضیح داد :تلفات این حوزه
بالغ بر  ۵۰۱میلیون بشکه معادل نفتخام است که بالغ بر  ۳۰۷میلیون بشکه
معادل نفت خام تلفات در نیروگاههای برق رخ میدهد .به همین دلیل تمرکز
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت باال بردن راندمان پاالیشگاههای نفت و گاز
و نیروگاهها اســت .او با بیان اینکه در سال  ۳۰۴ ،۹۴میلیون بشکه معادل نفت
خام یعنی  ۲۴درصد انرژی مصرفی نهایی کشور در بخش حمل و نقل بود ،در
مورد سرانه مالکیت خودرو در کشور عنوان کرد :سرانه مالکیت خودرو در ایران
نسبت به دنیا پایین بوده و به ازای هر هزار نفر  ۲۰۰مالکیت است ،اما مصرف
باالســت .مدیرعامل شــرکت بهینهســازی مصرف ســوخت اظهار کرد :از ۱۶.۱
میلیون خودروی سبک  ۹۰۰هزار خودرو و از یک میلیون خودروی سنگین ۳۰۰
هزار خودرو فرســوده هســتند .دالویز در ادام ه در مورد قیمت بنزین نیز ،اظهار
کرد :دولت و مجلس شــورای اســامی برنامــهای برای افزایــش قیمت بنزین
ندارند ،اما من بهعنوان یک کارشــناس بر این باور هســتم که ابزار قیمتی ،ابزار
مهمی است .البته شرکتهای خودروسازی نیز باید این موضوع را رعایت کنند.

صادرات به افغانستان متوقف نشده است

گمــرک ایــران با تکذیــب توقف صــادرات کاالهــای ایرانی به
افغانستان اعالم کرد :صادرکنندگان میتوانند به جای گمرک
اخبــــار فراه افغانستان از مرزهای جایگزین از جمله دوغارون و میلک
کاالی خود را صادر کنند .این سازمان با اعالم اینکه هنوز علت محدودیت صادرات
کاال به افغانستان از مرز فراه مشخص نیست ،تأکید کرد :گمرک فراه صادرات مواد
ســوختی ،فوالد ،ســیمان و کاشــی و ســرامیک از این مرز را ممنوع کرده اما از دیگر
مرزهای دو کشــور امکان صادرات این کاالها وجود دارد .البته صادرات ســایر کاالها
از مرز فراه افغانســتان بجز چهار قلم کاالی یاده شــده همچنان امکان پذیر اســت
و صادرکننــدگان میتواننــد از طریــق مرزهای جایگزین از جمله گمــرک دوغارون
و میلک مواد ســوختی ،فوالد ،ســیمان و کاشــی را به این کشور همسایه صادر کنند.
همچنین«مظفرعلیخانی»دبیرکلاتاقبازرگانیمشترکایرانوافغانستانگفت:
واردات مواد نفتی ،سیمان و آهن ایران به افغانستان فقط از مرز «فراه» ممنوع شده
و واردات این اقالم از طریق سایر مرزها مثل دوغارون و نیمروز همچنان ادامه دارد.

آب دریای خزر یک متر کم شد

رئیس سازمان نقشهبرداری کشور با اعالم اینکه در  10سال اخیر ،ارتفاع آب دریای
خــزر یک متر کاهش یافته اســت ،گفــت :این میــزان کاهش در  2ســال اخیر چهار
ســانتیمتر بوده که ضرورت توجه به آن را گوشزد میکند .بهگزارش ایرنا« ،مسعود
شفیعی» در نشست خبری با موضوع «رونمایی از نخستین چارتهای بینالمللی
دریای خزر» گفت :یکی از ابزارهای تثبیت حاکمیت در پهنای سرزمینی ،تهیه نقشه
از سوی کارشناسان است .وی با بیان اینکه تاکنون  4١چارت(نقشه) از دریای خلیج
فارس منتشــر و بهتازگی  ٢چارت دیگر از دریای خزر نیز آماده انتشــار شــده اســت،
گفت :هزینه «هیدروگرافی(نقشههای آبی)» در ایران  ٢تا  6میلیارد تومان در سال
است .تهیه چارت توسط سازمان از نظر فنی نیز دستاورد خوبی است زیرا کشورهای
محدودی توانایی تهیه چارت از پهنه آبی خود دارند و ما در این زمینه پیشرو هستیم.

جریمهدیرکردتسهیالتکشاورزانآسیبدیدهبخشیدهشد

وزیر جهاد کشاورزی خواستار تسریع در ابالغ مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد
و سود کارمزد تسهیالت بانکی کشاورزان آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه شد.
به گزارش تســنیم ،محمود حجتی با ارســال نامهای به همتی رئیس کل بانک
مرکزی با اشــاره به لزوم امهال تســهیالت دریافتی کشــاورزان درخواست کرده
بــا عنایت بــه اهمیت زمان و بازتوانی آســیبهای وارده به بهرهبرداران بخش
کشــاورزی در آغاز ســال زراعــی جدید موضــوع ابالغ دســتورالعمل مصوبات
مذکور به بانکهای عامل تسریع شود.

اعالم میزان واگذاری امالک مازاد بانک رفاه کارگران

میزان واگذاری سرمایهگذاریهای بورسی و امالک مازاد بانک رفاه کارگران طی
سالهای  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷بالغ بر  ۱۱هزارمیلیارد ریال بوده است .بنابر اعالم بانک
رفاه کارگران ،از این میزان در سال  ۹۶مبلغ  ۵۶۷۸میلیارد ریال سرمایهگذاری
بورســی و مبلغ  ۱۱۰۸میلیون ریال امالک مازاد بوده اســت .در ســال  ۹۷و تا ۱۴
شــهریورماه نیز این میزان واگذاری در حوزه سرمایهگذاری بورسی مبلغ ۲۶۴۸
میلیارد ریال و در حوزه امالک مازاد  ۱۵۱۳میلیارد ریال بوده است.
بر اساس این گزارش آگهی مزایده دوم سراسری امالک مازاد و تملیکی بانک
رفاه در تاریخ های  4شهریور و  11شهریور در روزنامه های کثیراالنتشار منتشر و
نتایج این مزایده در تاریخ  20شهریور مشخص شد .عمده سرمایهگذاریهای
بورســی بانک رفاه کارگران از محل تهاتر بدهیهای مجموعه ســازمان تأمین
اجتماعــی به این بانک بوده اســت به ترتیبی که طی ســالهای  ۱۳۹۲تا ۱۳۹۷
مبلغ  ۹۵۱۹۳میلیارد ریال ســهام شــرکتهای پذیرفته شــده در بــورس اوراق
بهادار از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه واگذار شده است.

