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 افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا ۱۰ درصد
وزی��ر راه و شهرس��ازی در نامه ای ب��ه معاون اول 
رئیس جمهور چهار پیشنهاد برای حمایت از مستاجران 
ارای��ه کرد؛ یکی از راهکارها این اس��ت که اجاره بها در 

زمان تمدید قرارداد حداکثر۱۰ درصد افزایش یابد.
عباس آخوندی و در نامه ای به اس��حاق جهانگیری 
چهار پیشنهاد را در قالب افزودن الیحه ای جدید به قانون 

روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ارایه کرد.  پاد

 سهم ۵۰ هزار میلیاردی صنعت، معدن
و تجارت از تسهیالت بانکی

از مجموع ۱۱۷ ه��زار میلیارد تومانی که بانک ها 
در س��ه ماهه ابتدایی س��ال جاری تسهیالت پرداخت 
کرده اند، حدود ۵۰ هزار میلیارد آن به بخش صنعت، 

معدن و تجارت اختصاص یافته است.
بانک ها هر س��اله و براساس مسئولیت واسطه گری 
خ��ود در اقتص��اد ای��ران تس��هیالتی را ب��رای گردش 
بخش های اقتص��ادی پرداخت می کنند که روند آن در 
چند س��ال گذشته همواره رو به افزایش بوده است. این 
در حالی اس��ت که برای س��ال قبل بانک ها حدود ۶۱۳ 
هزار میلیارد تومان تس��هیالت به بخش های اقتصادی 
پرداخت کرده اند هر چند که این رقم در مقایسه با بیش 
از ۶۶۰ ه��زار میلیارد تومان��ی بانک مرکزی پیش بینی 

کرده بود، بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان فاصله داشت.
در سه ماهه نخست سال جاری آمارها از این حکایت 
دارد که بانک ها حدود ۱۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
تس��هیالت پرداخت کرده اند که این رقم در مقایس��ه با 
مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶.۳ درصد افزایش دارد. با 
توجه به اهمیت تامین سرمایه در گردش برای بنگاه های 
اقتصادی در این مدت ح��دود ۷۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان یعن��ی ۶۳ درصد کل مبل��غ پرداختی به تامین 

سرمایه در گردش اختصاص داشته است.  ایسنا 

واردات از عمان ۴ برابر شد
بررس��ی تج��ارت خارجی ای��ران و عم��ان در بهار 
سال جاری با مدت مشابه سال گذشته خبر از افزایش قابل 

توجه روابط اقتصادی و تجاری ایران و عمان می دهد.
براساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی 
س��ه ماهه نخست سال جاری، در بهار امسال صادرات به 
عمان و واردات از این کش��ور هر دو رش��د چشم گیری 
داشته و به نظر می رسد که ایران در حال گسترش روابط 
اقتصادی خود با عمان است. پس از مشکالتی که میان 
ایران و کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج فارس به وجود 
آمد و رابطه ایران با برخی از این کش��ورها با چالش های 
بس��یار جدی مواجه ش��د، ایران تصمیم گرفت تا روابط 
اقتصادی خود را با کش��ورهایی که از لحاظ سیاسی به 

ایران نزدیک تر هستند، توسعه دهد.
ای��ن موضوع درپ��ی آن بود که رفت��ه رفته عراق 
ه��م که یکی از مهم ترین بازارهای صادراتی ایران بود، 
اقدامات��ی را در جهت کاهش واردات از ایران و افزایش 
قدرت تولید و رقابت تولیدکنندگان خود انجام داد و به 
این ترتیب ایران باید به بازارهای دیگری فکر می کرد.

در این میان، آمار گمرک نشان می دهد که ایران در 
سال جاری روابط خود را با کشور عمان بسیار گسترش 
داده و افزایش قابل توجهی در آمار صادرات و واردات و 

در کل تجارت با ایران مشاهده می شود.  ایسنا

خودروی کره ای در ایران تولید می شود
عضو هیات مدی��ره گروه صنعت��ی رامک خودرو 
از برنامه ری��زی برای س��اخت داخل ک��ردن خودروی 

تیوولی تا پایان سال جاری خبر داد.
جواد آدینه اظهار کرد: س��ال گذشته قرارداد تولید 
سه مدل خودروی سواری در ایران با شرکت سانگ یانگ 
کره جنوبی منعقد شد که مدت زمان آن نیز هفت ساله 
اس��ت. وی با بیان اینکه خطوط تولید خودروی تیوولی 
راه ان��دازی ش��ده و تمام تجهیزات نصب ش��ده اس��ت، 
خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، دی ماه 
امس��ال تولید آزمایش��ی این خودرو آغاز و از اسفندماه 
تیوولی تولید داخل به تولید انبوه رسیده و عرضه خواهد 
ش��د ضمن آنکه پس از آن دو مدل دیگر از محصوالت 

سانگ یانگ نیز در ایران تولید خواهد شد.  تسنیم

قیمت مسکن در ۲۳ سال ۱۰۴ برابر شد
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با اشاره به 
این که سود معامالت مسکن کاهش یافته است، گفت: 
در فاصله سال های ۷۱ تا ۹۴ قیمت مسکن ۱۰۴ برابر 

رشد داشته اشت.
حس��ام عقبایی  با اش��اره به رشد نامتعارف قیمت 
مس��کن در اردیبهشت امسال  افزود: بخش عمده ای از 
رشد ۳۵ درصدی قیمت در اردیبهشت امسال،  حباب 
بوده که تاپایان ش��هریور ۱۰ درصد آن باقی می ماند. 
وی با اشاره به رش��د ۱۰۴ برابری قیمت مسکن طی 
س��ال های ۷۱ تا ۹۴، افزود: اردیبهش��ت سال گذشته 

نیز افزایش ۳۵ درصدی به بازار مسکن تحمیل شد.
وی با بی��ان اینکه حضور دالالن در بازار مس��کن 
فق��ط برهم خوردن آرامش این بازار را به همراه دارد و 
سودی به دنبال نخواهد داشت، تصریح کرد: دولت روی 
تسهیالت بانکی بازار مسکن تمرکز کرده، در این بخش 
نیز باید تسهیالت با توجه به قدرت خرید مردم تعیین و 

مطابق با رشد مسکن انتخاب شود.  تسنیم

اخبار

بخش خصوصی طرف مشورت دستگاه های دولتی نیست
رئی��س اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران گفت: با وجود اینکه 
چن��دی پیش معاون اول رئیس جمهوری در بخش��نامه ای از هم��ه وزارتخانه ها و 
مسئوالن اجرایی کشور خواست از پیشنهادهای مشورتی بخش خصوصی استفاده 

کنند، اما بخش خصوصی همچنان طرف مشورت دستگاه های دولتی نیست.
غالمحسین شافعی در نشست روسای کمیسیون های تخصصی پارلمان بخش 

خصوصی افزود: با اینکه موضوع مشورت با بخش خصوصی حتی در قانون بهبود مستمر 
محیط کسب  و کار نیز آمده است، اما اجرایی نمی شود. به  تازگی نامه دیگری با موضوع بند 
۲ و ۳ قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب  و کار برای وزارتخانه ها و دبیران کمیسیون های 
دولت ارسال شده است اما تجربه نشان می دهد که به اجرای آن نباید امید چندانی بست.

رئیس اتاق ایران خواستار توجه بیشتر مسئوالن و تصمیم گیران نسبت به توصیه هایی 
شد که از سوی بخش خصوصی مطرح می شود.  ایرنا

تجارت 
قاچاق گسترده محصوالت پتروشیمی با خرید از بورس

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به افزایش حدود 
س��ه میلیون تنی تقاضا برای محصوالت پلیمری در بورس در چهار ماه نخس��ت 
امس��ال از قاچاق گس��ترده محصوالت پس از خرید آنها از بورس با دالر ۴۲۰۰ 

تومانی خبر داد و گفت: در برخی مرزها PVC را به اسم نمک صادر می کنند.
احمد مهدوی گفت: در چهار ماهه نخس��ت س��ال ۹۶ تقاضا برای محصوالت 

پلیم��ری در بورس حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن بوده که این تقاضا برای چهار 
ماهه نخست امسال به رقم بی سابقه چهار میلیون و ۵۷۳ هزار تن رسیده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه میزان تقاضا برای 
محصوالت پلیمری در چهار ماهه نخست امسال به بیش از دو برابر افزایش یافته است، 
تصریح کرد: این درحالی اس��ت که در طول یکس��ال گذش��ته تاکنون ساخت و توسعه 

صنایع تکمیلی پتروشیمی در کشور دو برابر نشده است.  فارس

ینگ  وی ر ر
خاموشی ها روند افزایشی نخواهد داشت

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به افزایش دمای هوا در هفته جاری و شکسته 
ش��دن رکوردهای مصرف برق در امسال، اظهار داشت: سال گذشته پیک مصرف 
برق به ۵۵ هزار مگاوات رس��ید و امسال نزدیک به دو هفته است که مصرف برق 

کشور باالی ۵۵ هزار بوده و حدود ۵۷ هزار مگاوات گزارش می شود.
آرش کردی عنوان کرد: مصرف انرژی در همین بازه زمانی ۵.۶ درصد رشد داشته 

و روزانه تقریباً ۱.۲ میلیارد کیلووات ساعت مصرف انرژی داریم که عمده آن بحث افزایش 
دما و اس��تفاده حداکثری از سیستم های سرمایشی است. تدابیر الزم در این خصوص اتخاذ 

شده و مردم مستحضر هستند که در مدیریت مصرف تمام ظرفیت ها به میدان آمده است.
مدیرعامل شرکت توانیر اضافه کرد: با توجه به پایداری دما و روند افزایشی مصرف، 
پیش بینی می شود تا ۱۰ روز آینده این روند ادامه خواهد داشت ضمن اینکه خاموشی ها 

روند افزایشی نخواهد داشت.  ایسنا

دکل

برای دومین بار؛ فاز دوم افزایش 
قیمت آب معدنی کلید خورد 

پ��س از آنک��ه قیمت آب بس��ته بندی  معدن��ی و آش��امیدنی چن��دی پیش بــــازار روز
افزای��ش یافت��ه بود ب��رای دومین بار از ابتدای س��ال جاری 

تاکنون با افزایش قیمت مواجه شد.
در ابتدای س��ال قیمت بطری آب معدنی و آشامیدنی 
کوچک از ۷۰۰ تومان به ۸۵۰ تومان و قیمت آب بسته بندی 
معدنی و آشامیدنی بزرگ از ۱۱۵۰ به ۱۴۰۰ تومان افزایش 
یافت. حال در فاز دوم افزایش قیمت این محصوالت، قیمت 
بطری آب معدنی و آش��امیدنی کوچ��ک از ۸۵۰ به ۱۰۰۰ 
تومان و قیمت آب بسته بندی معدنی و آشامیدنی بزرگ از 

۱۴۰۰ به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت.
چندی پیش اعالم ش��د ک��ه قیمت م��واد اولیه تولید 
بطری به رقمی بیش از ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم 
رس��یده است که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل از رشد 

بیش از ۳۶۰ درصدی حکایت دارد.
ح��ال هرچند ک��ه در ابتدای س��ال جاری قیمت ها ۲۰ 
درصد افزایش یافت، اما مجددا شاهد افزایش قیمت آب های 
معدنی و آش��امیدنی هس��تیم. به گفته فع��االن صنعت آب 

بسته بندی قیمت مواد اولیه تولید بطری نقش ۶۰ درصدی 
در قیمت تمام شده تولید آب  معدنی و آشامیدنی دارد.

فع��االن این صنعت همچنین اع��الم کردند که عالوه بر 
مش��کالت پیش آمده در افزایش قیم��ت مواد اولیه حتی در 
بحث لیبل هم با مش��کل مواجه هستند. آن ها معتقدند که 
نرخ تورم اعالمی از سوی مراجع رسمی قابل قیاس با افزایش 
قیمت مواد اولیه به ویژه تولید بطری نیس��ت و در حالی که 
نرخ تورم هشت تا ۱۰ درصد اعالم می شود، اما شاهد افزایش 

۳۶۰ درصدی قیمت مواد اولیه تولید بطری هستیم.
عالوه بر عوامل اش��اره ش��ده که منجر به افزایش مجدد 
قیمت آب بس��ته بندی شده است فعاالن صنعت اعتقاد دارند 
که عدم افزایش مجدد قیمت  مصرف کننده به طور حتم منجر 
به تعطیلی واحدهای فروش می ش��ود و آنها باید تعادلی بین 
افزایش هزینه های تولید و فروش محصوالت خود ایجاد کنند.

آن ه��ا با تاکید ب��ر اینکه هیچ ی��ک از تولید کنندگان 
عالقه من��د ب��ه افزایش قیم��ت محصوالت خود نیس��تند، 
خاطرنش��ان کردند که با توجه به ش��رایط معیش��تی مردم 
هیچ یک از تولید کنندگان و فعاالن صنعت بس��ته بندی آب 
بسته بندی و آشامیدنی عالقه مند به افزایش قیمت نیستند، 
اما افزایش قیمت نجوم��ی مواد اولیه بطری کار را تا جایی 
پیش برده که اگر شاهد تغییر در قیمت فروش خود نباشند 

با تعطیلی واحد مواجه می شوند.  ایسنا

مهلت ۴ ماهه به بانک ها برای تأدیه 
اضافه برداشت ها به بانک مرکزی

رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس  باجـه ش��ورای اس��المی گفت: قرار ش��د در پشـت 
مهل��ت ۳ ت��ا ۴ ماه آین��ده بانک هایی که بیش��تر از میزان 
متعارف اضافه برداش��ت دارند مکلف باشند نسبت به تأدیه 

آن به بانک مرکزی اقدام کنند.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: عامل اصلی و مهم اثرگذار 
در حوزه اقتصادی، حجم نقدینگی است که در طول دولت های 
یازدهم و دوازدهم به بیش از سه برابر رسیده است و اگر این 
موضوع مدیریت نش��ود مشکالتی به وجود می آید و این عامل 
در نوسانات ارزی و بازارهایی مانند خودرو اثرگذار بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: نقدینگ��ی فی نفس��ه برای اقتصاد بد نیس��ت گرچه باید 
مدیریت ش��ود اما اگر این نقدینگی به سمت بخش های مولد 
و واقع��ی اقتصاد حرکت کند می تواند نرخ رش��د اقتصادی را 
افزایش دهد اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر برود 
منافع ملی برای کشور نخواهد داشت. وی افزود: اگر نقدینگی 
به سمت تولید برود خلق ثروت می کند و به نفع اقتصاد است.

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 

اش��اره به اینکه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوا موضوعات مهمی مطرح ش��د، گفت: یکی از موضوعاتی 
که در افزایش غیرقابل قبول نقدینگی اثر گذاش��ته اس��ت 
بدهی های دولت به نظام بانکی است که موجب شد بانک ها 

از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام دهند.
پورابراهیمی ابراز کرد: یکی از تصمیمات این ش��ورا این 
بود که در این باره تعیین تکلیف شود. نرخ تأمین مالی از محل 
نرخ سود سپرده ها از نرخ اضافه برداشت و نرخ بین بانکی تأثیر 
منفی گرفته است، هرچه این نرخ باالتر می رود ضریب افزایش 
نقدینگی در اقتصاد کش��ور افزایش می یابد. وی گفت: دولت 
اعالم می کند مؤسس��ات مالی غیرمجاز را س��اماندهی کرده 
است در حالی که بانک ها و مؤسسات رسمی به واسطه رعایت 
نکردن نرخ س��ود س��پرده ها به افزایش حجم نقدینگی دامن 

می زنند و بانک مرکزی در این بخش نظارت الزم را ندارد.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی 
تصریح کرد: قرار ش��د در مهلت ۳ تا ۴ ماه آینده بانک هایی 
که بیش��تر از می��زان متعارف، اضافه برداش��ت دارند مکلف 

باشند نسبت به تأدیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.
پورابراهیمی افزود: تسهیل و روان سازی سرمایه گذاری 
در حوزه بازار س��رمایه برای جذب نقدینگی از طریق ایجاد 
صندوق سرمایه گذاری مشترک از دیگر مصوبات جلسه اخیر 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بوده است.  تسنیم

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

در شرایطی که وزیر صنعت،  کــش معدن و تج��ارت اعالم کرده خـط 
که اس��امی دریافت کنن��دگان ارز دولتی باید در 
اختی��ار س��ازمان گمرک نی��ز قرار بگی��رد تا این 
س��ازمان بتواند ظرف مدت معی��ن در صورتی که 
کاالهای مورد نیاز کش��ور وارد نش��د به تعزیرات 
حکومتی اعالم جرم کند روز گذش��ته خبری روی 
خ��ط خبرگزاری مه��ر قرار گرفت ک��ه از حمایت 
آق��ای وزیر از متخلف��ان واردکننده خ��ودرو خبر 
م��ی داد ب��ه این ترتیب که این س��ند تازه نش��ان 
می ده��د وزیر صنعت حمایتی ویژه و خالف قانون 

از یک واردکننده خودرو انجام داده است. 
براساس اطالعات منتشر شده این سند نشان 
می دهد وزیر صنعت س��ال گذش��ته دس��تور داده 
ب��ا یک واردکنن��ده خودرو که فاق��د نمایندگی از 
ش��رکت اصلی بوده و طبق اعالم سازمان حمایت، 
دارای س��ابقه تخلف درپیش فروش خودرو اس��ت 
برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در 

زمان ممنوعیت، همراهی شود. 

پاردوکس گویی های وزارتی
تناقض��ات و پارادوکس گویی های وزیر صنعت 
آنجایی به نقطه اوج خود رسیده که وی در مصاحبه 
با خبرگزاری مجلس اعالم کرده اس��ت "با ارس��ال 

نامه ای ب��ه بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
اعالم کرده ایم، با انتش��ار اس��امی کلیه افرادی که 
مراح��ل مختلف را طی می کنن��د و از تخصیص به 
تامین اعتبار می رس��ند و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی 
دریافت می کنند، موافق هستیم." به اعتقاد وی باید 
اس��امی دریافت کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی 
در س��ایت بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
به اطالع عموم برس��د. ضمن اینک��ه گمرک از این 
طری��ق می تواند ظرف مدت معی��ن در صورتی که 
کاالهای مورد نیاز کشور از محل تخصیص ارز وارد 
نشده باش��د به تعزیرات حکومتی اعالم جرم کند، 
انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز را از بانک مرکزی 
خواسته ایم و امیدواریم اقدامات الزم را انجام دهد. 
صحبت های روز گذش��ته وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت در حالی اس��ت که وی تا پی��ش از این و 
درست در حدود ۱۴ روز قبل در نشست خبری خود 

در پاسخ به فش��ار رسانه ها برای افشای اسامی ثبت 
سفارش کنندگانی بود که به آنان ارز دولتی تخصیص 
یافته است؛ اعالم کرد: "وزارت صنعت نمی تواند اسامی 
ثبت س��فارش کنندگان را افشا کند و انتشار اسامی 
به معنای جنگ با بخش خصوصی است. بنابراین با 
استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم 

گرفت که به صالح اقتصاد باشد."
ای��ن اتفاق درحال��ی رخ داده که تا پیش از این 
نیز حرکت های بس��یاری ازاین دس��ت از سوی این 
وزارتخانه که نقش نظارتی قابل توجهی بر عملکرد 
ح��وزه صنعت و تولید به عن��وان ۲ حوزه درگیر در 
چرخیدن چرخ اقتصاد کشور دارد ؛دیده شده است. 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هرچند معتقدند 
اقدام وزیر صنعت از یک بخش خصوصی نکته خوبی 
است اما مساله مهمتر آن است که این نوع حمایت ها 

چرا از حوزه تولید تاکنون صورت نگرفته است. 

البته این کارشناسان نکته قابل توجه دیگری 
را نی��ز مطرح می کنند مبنی بر اینکه حمایت های 
خاص وزیر صنع��ت از یک واردکننده خودرو فاقد 
نمایندگی رس��می در ش��رایطی بوده که به دوره 
ممنوعیت ثبت س��فارش و واردات خودرو در سال 

گذشته مربوط می شود. 

دور زدن دستورات
 البته این منتق��دان نکات قابل توجه دیگری 
از جمل��ه نگرانی وزیر ب��ه تعهدات به مردم، فاصله 
کوتاه میان درخواس��ت ارایه شده و اقدامات انجام 
شده از س��وی وزارت صنعت و اتالف منابع ملی و 
همچنین دور زده شدن برخی دستورات را مدنظر 

قرار داده و می گویند؛
 اگ��ر نگرانی ه��ای وزی��ر تا این حد گس��ترده 
اس��ت چرا تاکنون چنین نگرانی هایی را از س��وی 

وزی��ر مربوطه برای تولیدکنن��دگان داخلی آن هم 
در اس��لی که حمای��ت از کاالی ایران��ی نامگذاری 
ش��ده؛ دیده نمی شود. نگاهی گذرا به روند فعالیت 
تولیدکنندگان و صنایع مختلف حکایت از این دارد 
ک��ه در تمام س��ال های که از طم��ان اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها می گ��ذرد )آذرماه ۸۹ تاکنون( 
همواره فعاالن این بخش مظلوم واقع شده اند و هر 
آنچه وعده برای بهبود وضعیت آنها س��رداده شده 

است بی نتیجه بوده است.
ای��ن نمایندگان با اش��اره به اینک��ه در حال 
حاض��ر بر دوش مردم فش��اراقتصادی وجود دارد، 
می گوین��د: " تیم اقتصادی دول��ت قدم مثبتی در 
جهت کنترل بازار بر نم��ی دارد و دولتی ها بازار را 
رها کرده و مدیریت نمی کنن��د، مدیریت بازار در 

دست تیم اقتصادی دولت است.
 به اعتقاد این نمایندگان دولت باید کارآمدی 
خود را ملموس نش��ان دهد اما رها ش��دگی بازار 
نمایانگ��ر ناکارآمدی دولت اس��ت و این در حالی 
اس��ت که مقام معظم رهبری تاکید داش��تند که 

کارآمدی را به چشم مردم نشان دهند.
بهارستانی ها از جمله رئیس فراکسیون مبارزه 
با مفاسد اقتصادی و ش��فافیت در مجلس شورای 
اس��المی با بیان اینکه باید آقازاده ها را از مدیریت 
کنار گذاشت می گویند: دست برخی مسئوالن در 
ثبت س��فارش غیرقانونی ۳۴ ه��زار خودرو کامال 
ملموس رو ش��د و باید دست این افراد قطع شود، 
چرا با این افراد برخ��ورد نمی کنند؟ آیا نمی دانند 
کدام معاون وزیر در این زمینه دست داشته است؟ 
دستگاه قضا می داند دست چه کسی در کار است، 
برای مردم جای س��وال است که چرا هیچ اقدامی 

در این زمینه صورت نمی گیرد.

همزم��ان ب��ا افزایش افس��ار  ل و گسیخته مصرف بنزین، نفتای پتـــــر
پاالیشگاه ها به جای تامین خوراک پتروشیمی ها و 
واحده��ای  روان��ه  ارزش،  زنجیره ه��ای  تکمی��ل 

بنزین سازی و در نهایت جایگاه های سوخت شد.
بنزی��ن هرچند یک محصول نفت��ی بوده اما در 
طول چند دهه گذشته نقشی در حد و اندازه دماسنج 
برای اقتصاد کش��ور را بازی ک��رده و حتی برخی از 
تحلیگ��ران اقتصادی پا را فراتر می گذارند و از بنزین 
و قیمت این فرآورده اس��تراتژیک نفتی به عنوان یک 

معیار تاثیرگذار در تعیین نرخ تورم یاد می کنند.
این حساس��یت ها درباره قیمت بنزین موجب 
ش��ده که همواره دولت ها ب��رای تعیین قیمت این 
فرآورده پرطرفدار نفتی حداکثر احتیاط و محافظه 
کاری را در دس��تور کار قرار بدهند تا شوک و آثار 
روان��ی قیمت گذاری بنزین ب��ر وضعیت اقتصادی 

کشور را به نوعی مهار کنند.
بر این اس��اس پس از تعیین قیمت تک نرخی 
بنزی��ن ۱۰۰۰ تومان��ی در خردادم��اه ۱۳۹۴ و با 
گذشت بیش از سه س��ال با وجود افزایش قیمت 
حامل های مختلف انرژی اما دولت تاکنون اقدامی 
برای افزایش قیمت بنزین نکرده که تثبیت قیمت 
بنزین از یک س��و و عدم اج��رای طرح های جدید 
مدیریت مصرف همچون از سرگیری سهمیه بندی 

سوخت از طرف دیگر موجب شده که در طول دو 
س��ال گذشته متوس��ط مصرف روزانه بنزین ایران 

جهشی ساالنه حدود ۱۰ درصدی را تجربه کند.
پخ��ش  مل��ی  ش��رکت  رس��می  آماره��ای 
فرآورده های نفتی ایران نشان می دهد که در طول 
چهار ماهه نخس��ت امسال، متوسط مصرف روزانه 
بنزین با ثبت جهش��ی ح��دود ۱۱ درصدی از ۷۸ 
میلیون لیتر در مدت مشابه پارسال، امسال به رقم 

بی سابقه ۸۶ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.
از سوی دیگر همزمان با آغاز تابستان و افزایش 
سفرهای برون شهری در فصل تعطیلی مدارس هم 
پیش بینی می ش��ود متوس��ط مصرف این فرآورده 
اس��تراتژیک نفت��ی به وضعیت رو ب��ه جهش خود 
ادامه بدهد و برای روزهای گرم تابس��تانی ش��اهد 

ثبت رکوردهای مصرف بنزین در کشور باشیم.
در این بین تثبیت قیمت دالر در محدوده لیتری 
۱۰۰۰ تومان و از طرف دیگر افزایش افسارگسیخته 
ن��رخ ان��واع ارز به ویژه دالر و ی��ورو، جاذبه و انگیزه 
قاچاق و انحراف فرآورده های نفتی به ویژه بنزین به 

کشورهای همسایه را دو چندان کرده است.
افزایش مصرف بنزین عالوه بر این مش��کالت 
فراوانی ب��رای خروج ارز در قب��ال واردات، تامین 
و توزی��ع ای��ن ف��رآورده نفت��ی ایجاد ک��رده که 
پاالیشگاه های نفت کشور هم برای تامین نیازهای 
بنزینی کش��ور با حداکثر ظرفیت فعالیت می کنند 
و ب��اال رفتن ظرفی��ت تولید بنزین ب��ه منزله آن 
است که خوراک نفتای بیشتری صرف تامین این 

فرآورده نفتی خواهد شد.
در ش��رایط فعل��ی در حاش��یه ه��ر ی��ک از 
پاالیشگاه های نفت یک مجتمع پتروشیمی احداث 
شده تا از ظرفیت تولید نفتای پاالیشگاه های نفت 
برای تکمیل زنجیره ارزش نفتا و تولید محصوالتی 
ب��ا ارزش افزوده اقتص��ادی حداکث��ر بهره برداری 
ش��ود اما ب��ا افزایش تولید بنزین و عرضه بیش��تر 
خ��وراک نفتا ب��ه واحدهای بنزین س��ازی به جای 
پتروشیمی ها عمال سیاست تکمیل زنجیره ارزش 

در خدمت تولید سوخت قرار گرفته است.
هم اکن��ون ظرفیت تولید بنزین ایران به حدود 

۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده که پیش بینی می شود 
با بهره برداری کامل از فاز س��وم توسعه پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس، طرح های جدید بنزین س��ازی 
پاالیشگاه نفت الوان، بندرعباس، آبادان و... تا پایان 
امس��ال ظرفیت تولید روزانه بنزین به ۱۰۰ تا ۱۰۵ 

میلیون لیتر در روز افزایش یابد.
افزایش ظرفی��ت تولید بنزین در پاالیش��گاه 
س��تاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان می تواند این نوید را بدهد که 
با تولید بیشتر بنزین در این مگا پاالیشگاه و تامین 
نیازهای کش��ور عمال فش��ار تولید بنزین از دوش 
سایر پاالیش��گاه های نفت برداشته شود و خوراک 
نفتای بیش��تری ص��رف تکمیل زنجی��ره ارزش و 
تولید محصوالت پتروش��یمی و پلیمری با ارزشی 
همچ��ون زایلین ه��ا، رافینی��ت آروماتیک، بنزن، 
اتیلن، پروپیلن، برش های چهار کربنه شود که این 
محصوالت خود تامین کننده نیاز واحدهای میان 

دستی و پائین دستی صنعت پتروشیمی هستند.
واقعیت غیرقابل انکار آن اس��ت که در شرایط 

فعل��ی مجتمع های مهم و تاثیرگذاری پتروش��یمی 
همچ��ون تبریز، ش��ازند )اراک(، اصفهان و فرآورش 
بندرام��ام که همگ��ی تولیدکننده خ��وراک صنایع 
میان دستی و پائین دس��تی پتروشیمی هستند با 
مشکل بزرگی به نام تامین مطمئن و پایدار خوراک 
نفتا دست و پنجه نرم می کنند و این درحالی است 
که خوراک ارزش��مند نفتا یا به صورت خام توس��ط 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس صادر می ش��ود )با 
هدف تامین منابع مالی س��اخت این پاالیش��گاه از 
محل صادرات نفتا( و یا توس��ط سایر پاالیشگاه های 
نفت روانه واحدهای بنزین س��ازی و در نهایت پمپ 
بنزین ها می شود تا نیاز سوخت کشور را تامین کند.

قطعا بهره برداری از فازهای س��ه گانه پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس در کنار مدیریت مصرف بیشتر 
س��وخت ب��ه ویژه ب��ا اج��رای طرح های��ی همچون 
سهمیه بندی بنزین واستفاده بیشتر از ظرفیت های 
کارت هوشمند سوخت می تواند منجر به صرفه جویی 
و مدیریت بیش��تر مصرف بنزین در کشور شود بلکه 
خوراک نفتای مورد نیاز صنایع پتروش��یمی به جای 
باک سوخت خودروها صرف تکمیل زنجیره های ارزش 
و تولید محصوالت پلیمری و پتروش��یمی در کشور 
شود که قطعا دستاوردهای متعدد زیست محیطی و 
صرفه جویی ارزی معادل ۲.۵ تا ۴ میلیارد دالر برای 

اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.  فارس

یم
سن
ت

 سیاست روز دالیل دلسوزی های خاص
وزیر صنعت را بررسی می کند؛

 وزیری برای
یک صنعت خاص

تبعات افزایش مصرف بنزین؛

خوراک نفتا به  جای پتروشیمی  روانه پاالیشگاه شد

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی اعالم کرد
وغن   مشکل تامین ارز برای واردات ر

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با بیان اینکه  توسعه ب��ه جز افزای��ش ۹ درصدی قیم��ت که در مسیر 
اردیبهشت ماه توسط ستاد تنظیم بازار مصوب شد، تولیدکنندگان 
روغن هیچگونه افزایش قیمت دیگری نداش��تند، گفت: هرگونه 

افزایش قیمت توسط شرکت های تولیدی گران فروشی است.
 امیرهوش��نگ بیرش��ک با تکذیب افزای��ش قیمت روغن 

اظهار کرد: تولیدکنندگان روغن ۱۸ اردیبهش��ت طبق مصوبه 
س��تاد تنظیم بازار افزایش قیمت ۹ درصدی داش��تند و دیگر 

تغییری در قیمت ها ایجاد نشده است.
دبیر انجمن صنای��ع روغن نباتی با بیان اینکه قیمت تمام 
روغن های موجود در بازار در سامانه ۱۲۴ درج شده است گفت: 
اگر شرکتی بیش��تر از این قیمت ها بر روی محصول خود درج 
کند گران فروشی است. وی همچنین درباره مشکالت تهیه مواد 
اولی��ه بطری گفت: علی رغم مکاتبات متعددی که انجام ش��ده 

تغییری در وضعیت مواد بسته بندی به وجود نیامده است.

بیرش��ک با بیان اینکه در یک بازه زمانی کوتاه مش��کالت 
کم��ی برطرف ش��ده بود اما، مجددا ش��رایط به حالت س��ابق 
بازگش��ت، خاطرنش��ان کرد: قیمت هر کیلوگرم مواد اولیه در 
حال حاضر در بازار ۱۵ هزار تومان است در حالی که در بورس 
این مبلغ ۷ هزار تومان است. وی ادامه داد: با نامه نگاری ها و 
نظارت های بیش��تری که صورت گرفت قیمت ها در حدود یک 
هفته متعادل شد، اما در حال حاضر قیمت ها لحظه ای در حال 

تغییر است و بی هیچ عنوان ثبات ندارد.
وی گفت: براس��اس وعده معاون وزیر صنعت مقرر ش��ده 

براساس میزان تولید شرکت های تولیدی مواد اولیه به صورت 
س��همیه بندی با قیمت بورس در اختیارش��ان ق��رار بگیرد که 

البته هنوز اجرایی نشده است.
بیرش��ک با بیان اینکه مهم ترین موض��وع در صنایع غذایی 
تامین ارز اس��ت، اظهار کرد: در تامین ارز به ش��دت به مشکل 
برخورد کردیم، ماهانه ۱۲۰ هزار تن مصرف روغن در کشور است 
که اگر هزینه هر تن ۸۰۰ دالر باش��د در سال باید یک میلیارد 
دالر روغن وارد کنیم، اما ۲۰ روز است که از سوی بانک ها هیچ 

ارزی برای واردات اختصاص پیدا نکرده است.  میزان


