اخبار
صادرات نفت ایران
به  ٢میلیون و  ٧٠٠هزار بشکه
رسید

س��ازمان اوپک اعالم کرد :توليد توليد
نف��ت اي��ران  ۱۲ه��زار بش��که در روز
افزايش يافت و در ماه فوريه  ۲۰۱۹به
 ۲ميلي��ون و  ۷۴۳هزار بش��که در روز
رس��يد.به گزارش مهر به نقل از شبکه
خب��ر ،اوپ��ک در جديدتري��ن گزارش
ماهيان��ه خ��ود اعالم ک��رد :توليد نفت
اي��ران در ماه فوري��ه  ۲۰۱۹با  ۱۲هزار
بشکه افزايش در روز نسبت به ماه قبل
از آن به  ۲ميليون و  ۷۴۳هزار بش��که
در روز رس��يده است.اين در حالي است
ک��ه ميزان کل توليد نفت اوپک در ماه
فوريه ب��ا  ۲۲۱هزار بش��که کاهش به
 ۳۰ميليون و  ۵۴۹هزار بش��که در روز
کاهش يافته اس��ت.بنا بر اعالم اوپک،
توليد نفت ايران در ماه ژانويه نيز نسبت
به ماه قبل از آن  ۷هزار بش��که در روز
افزايش يافته بود.بر اساس اين گزارش،
قيمت هر بشکه نفت خام سنگين ايران
در فوريه با  ۵.۱دالر افزايش نسبت به
ماه قبل از آن به  ۶۱دالر و  ۳۹س��نت
رسيد.قيمت متوسط س��بد نفتي اوپک
ني��ز در ماه فوريه ب��ا افزايش  ۵دالري
نس��بت به ماه قب��ل از آن به  ۶۳دالر
و  ۸۳س��نت رس��يد.در همي��ن حال بر
اس��اس گزارشها واردات ماهانه نفت
ک��ره جنوبي از ايران در م��اه فوريه۴ ،
برابر شد.
خريد  ۲۸هواپيماي دست دوم
توجيه اقتصادي ندارد

عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره
به مصوبه ش��وراي اقتصاد براي خريد
 ۲۸فروند هواپيما ،گفت :خريد اين تعداد
هواپيماي دس��ت دوم توجيه اقتصادي
ندارد .به گزارش تس��نیم ،سيدحس��ين
افضلي با اش��اره به کمبود ناوگان حمل
و نقل هوايي ،گفت :به طور حتم تأمين
کمبودها و خريد هواپيما جهت تکميل
ناوگان حمل و نقل هوايي در ش��رايط
کنوني بسيار ضروري است ،اظهار کرد:
بر اس��اس گزارشها در شرايط کنوني
ح��دود  22ه��زار صندل��ي هواپيما در
کش��ور وجود دارد ک��ه در برخي از ايام
سال ،مسافر مورد نياز براي اين ميزان
صندل��ي وجود ن��دارد .ش��رايط ناوگان
حمل و نقل هوايي به گونهاي است که
پيش از خريد هواپيماه��اي جديد بايد
نيازس��نجي صورت بگيرد تا مشخص
شود که آيا خريد تعدادي زيادي هواپيما
در وضعيت کنوني کشور ضرورتي دارد.
وي با اش��اره به حجم باالي فرسودگي
ناوگان حمل و نق��ل هوايي ،افزود :در
شرايط کنوني بخشي از ناوگان فرسوده
باي��د جايگزين ش��وند ،منتهي مس��ئله
اصلي اين اس��ت که آي��ا هواپيماهاي
جديد ايمن��ي و اس��تاندارد کافي براي
فعاليت را دارن��د؟ هواپيماهاي جديد تا
چ��ه مدت ميتوانند در ن��اوگان هوايي
کشور فعاليت داشته باشند.
سخنگوي کميسيون عمران مجلس با
اش��اره به مصوبه شوراي اقتصاد درباره
خريد  28فروند هواپيما ،تصريح کرد :در
ش��رايط کنوني وزارت راه و شهرسازي
به دنبال خريد هواپيماهاي دس��ت دوم
اس��ت ،حال اي��ن موضوع باي��د مورد
توج��ه قرار گيرد که عم��ر هواپيماهاي
خري��داري ش��ده نبايد باال باش��د ،زيرا
اين مس��ئله در آينده هزينه بسياري را
براي تأمي��ن قطعات و تجهيزات ايجاد
ميکند.افضل��ي ب��ا بيان اينک��ه خريد
هواپيماهاي جديد با عمر متوسط يا باال
هيچ توجيه اقتصادي و کارشناسي ندارد
به خانه ملت گف��ت :اولويت وزارت راه
و شهرس��ازي در گام نخست بايد خريد
هواپيماه��اي جديد و نو و در گام بعدي
خري��د هواپيماهاي دس��ت دوم با عمر
پايين باش��د .قطعا باي��د نظارت دقيقي
روي قرارداده��اي خري��د هواپيماهاي
جديد ص��ورت گي��رد و در اين عرصه
مجلس حساس خواهد بود.
ورود اولین محموله دام زنده
با کشتی

مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام از
ورود اولين محموله دام زنده با کش��تي
ب��ه کش��ور خب��ر داد و گفت :ت��ا پايان
س��الجاري ،واردات دام زنده به  ٩٠هزار
رأس ميرس��د.به گ��زارش مهر ،حميد
ورناص��ري از ورود اولي��ن محموله دام
زنده با کشتي به کشور خبر داد و اظهار
داش��ت :اين واردات در راس��تاي تنظيم
بازار گوشت قرمز انجام شده است.وي با
بيان اينکه اين محموله شامل  ٥٠هزار
رأس گوسفند است ،گفت :اين محموله از
کشور روماني که صاحب يکي از برترين
نژادهاي گوسفند است ،وارد کشور شده
اس��ت.مديرعامل شرکت پشتيباني امور
دام تصري��ح کرد :طي روزه��اي آينده
چندين محموله ديگر دام زنده با کشتي
وارد کشور ميش��ود.به گفته ورناصري
تا پايان س��ال ٩٧؛ در مجموع  ٩٠هزار
رأس گوس��فند وارد کشور ميشود.وي
تصريح کرد :واردات دام زنده به کشور تا
زماني که بازار گوشت به آرامش برسد،
ادامه دارد.

بازسازی پتروشیمی بوعلی کلیدنخورد

خطر کمبودیا گرانی بطری پالستیکی

ک کارش��ناس ان��رژي گفت:
گ�روه اقتص�ادی :ي�� 
پتروش��يميبوعلي س��ينا با گذش��ت حدود دو سال
از آتش س��وزي ،عمده هزين��ه بيمه خود را دريافت
کرد اما بازس��ازي را آغاز نکرده که اين ميتواند در
تابستان توليد پت را دچار چالش کند.
به گزارش مهر ۱۶ ،تير ماه س��ال  ۹۵بود که آتش
سوزي در پتروشيميبوعلي سينا که در بندر ماهشهر
قرار دارد ،سر خط اخبار قرار گرفت و وزير نفت را در
گرمترين روزهاي س��ال از پايتخت به نزديکترين
فاصله از آتش سوزي رساند .البته به فاصله يک روز
يعني ۱۷تيرماه مخزن ديگري در اين پتروشيميطعمه
حريق ش��د .هرچند احتمال سرايت حريق به ساير
مناطق وجود داش��ت اما ،اين آتش س��وزي پس از
سه روز بدون خس��ارت جاني خاموش شد.خوراک
پتروشيميبوعلي سينا نفتاي سبک و سنگين است
ک��ه در نهايت به محصوالتي نظير پارازايلن و بنزن
تبديل ميشود .پس از بنزن ،پارازايلن مهمترين مواد
آروماتيکي محسوب ميشود .پارازايلن به طور عمده
براي توليد دي .ام .تي و پي.تي .اي مصرف ميشود
که اين  ۲محصول در س��اخت پلي اتيلن ترفتاالت
اس��تفاده ميش��ود که ميتواند در س��اخت و توليد
پلي اس��ترها ،الياف مصنوعي ،فيلم عکاسي ،صنايع
داروسازي ،حشره کشها ،حاللها و بطري نوشابه و
آب معدني کاربرد داشته باشد.داود محبي ،کارشناس
ح��وزه پتروش��يميدر گفتگو با مهر ب��ا بيان اينکه
پتروشيميبوعلي سينا محصوالت خود را به منظور
توليد پت که تابس��تان سال جاري به چالش جدي

هفته گذشته بود که پرونده پتروشيميروي ميز قاضي
مس��عودي مقام قرار گرفت و جنجالي رسانهاي را به پا
کرد .به اين ترتيب طي يک هفته اخير اخبار مربوط به
پروندههاي اخت�لاس و اخاللگري اقتصادي در حوزه
پتروشيميفضاي رسانهها را قرق کرده و دست به دست
و زب��ان به زبان ميچرخد.به گزارش آژانس رويدادهاي
مهم نفت و انرژي « نفت ما « ،تيترهايي که از بزرگترين
اختالس تاريخ ايران و حتي جهان در رسانههاي داخلي و
خارجي منتشر شد؛ اما همه و همه جز هياهويي عجوالنه
چيزي نبود ،چرا که از س��وي مس��ئوالن حوزه قضايي
کش��ور اعالم شد اگر چه تخلف رخ داده اما «اختالسي
در کار نبود».هفته گذشته بود که پرونده پتروشيميروي
ميز قاضي مسعودي مقام قرار گرفت و جنجالي رسانهاي
را ب��ه پا کرد .به اين ترتي��ب طي يک هفته اخير اخبار
مربوط به پروندههاي اختالس و اخاللگري اقتصادي
در حوزه پتروشيميفضاي رسانهها را قرق کرده و دست
به دس��ت و زبان به زبان ميچرخ��د.در نقطه آغاز اين
هياهوي رسانهاي مبلغ اخاللگري اقتصادي اعالم شده
از سوي رسانهها عدد بسيار درشتي بود در حالي که هنوز
اين پرونده در دادگاه مورد بررسي قرار ميگرفت و کالبد
شکافي ميشد .پس از گذشت چند روز ارقام اعالم شده
از سوي قاضي پرونده تکذيب شد.قاضي مسعودي ،اين
پرونده را اخالل در نظام اقتصادي دانس��ته و اختالس
ندانست .وي همچنين گفت که تحصيل مال نامشروع
متهمان پرونده پتروشيمي 100هزار ميليارد تومان نيست
و اخباري که در موج رسانهاي اعالم ميشود کذب است.
وي همچنين اعالم کرد که نحوه تس��ويه ارز موضوع
بررسي پرونده است که نياز به بررسي و کار کارشناسي

تبديل ش��ده بود ،در اختيار پتروشيميتندگويان قرار
ميدهد ،اظهار داشت :حال با توجه به اينکه توليدات
اين پتروشيميرا از دس��ت دادهايم ،تندگويان براي
تأمين نياز خود ،دست به دامان پتروشيمينوري در
عسلويه شده است .به دليل فاصله زيادي که بين اين
دو پتروشيميوجود دارد ،محصوالت پتروشيمينوري
از عسلويه بارگيري شده و با کشتي به بندر ماهشهر
ميرسد .طي اين مسافت موجب افزايش هزينههاي
توليد پت در پتروش��يميتندگويان شده است که در
نتيجه بر قيمت عرضه اين محصول در بورس تأثير

هياهويي براي هيچ!

دارد .سوالي که در اين ميان مطرح ميشود اين است که
چرا ضد و نقيضها در اين پرونده بسيار بوده و رسانهها
پيشتر از نظام قضايي کشور حرکت کردهاند؟
 پرونده پتروشيميمربوط به دوران تحريمهاست

ب��ه دنبال اخب��ار ضد و نقيضي که اين روزها منتش��ر
ميش��ود ،جعفري دولت آبادي دادس��تان تهران ضمن
تکذيب مجدد عدد اعالمياز س��وي برخي رس��انهها
اعالم کرد :پرونده پتروشيميمتعلق به سال  91بوده و
در دوران تحريم تشکيل شده است .وي در ادامه گفت:
شرکت بازرگاني پتروشيميدر سال  88واگذار شده است
و اما برخالف اعالم روزنامهها اختالسي در کار نيست.
 مرجان شيخ االسالم سال  91از ايران فرار کرد

دادستان تهران در ادامه اعالم کرد که متهمان دو نوع
هستند .نوع اول  8نفرندکه اتهامشان مشارکت در اخالل
در نظ��ام اقتصادي بوده اس��ت و  6نفر دوم معاونت در
اخالل داشتند .آن بخشي که عمليات ارزي انجام دادند
اخالل در نظام ارزي کشور بوده است .بخشي از ارز در
خارج کش��ور جا به جا شده است و يکي از متهمان هم
از کشور فرار کرده است و به اشتباه در مطبوعات اعالم
شد اين فرد سال  96فرار کرده اما در واقع مرداد سال 91
فرار کرده اس��ت .به اعتقاد وي به علت حجم مالي اين
پرونده زمان رس��يدگي طوالني شده است ،اما در اطاله
دادرسي ،عمدي در اين پرونده وجود نداشته است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد؛

پیگیریدرمانمجروحانانفجارخطلولهگازآزادراهاهواز-ماهشهر

مديرعامل ش��رکت ملي مناطق نفت خيز جنوب
گفت :پيگيري کامل درمان مجروحان و رسيدگي
به امور جانباختگان حادثه آتشسوزي خط لوله ۲۰
اينچ گاز ورودي انجيال  ۸۰۰در دستور کار قرار
گرفته است.به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت؛
احم��د محمدي در پياميخطاب ب��ه خانوادههاي
درگذشتگان حادثه آتشسوزي خط لوله  ۲۰اينچ
گاز ورودي انجيال  ۸۰۰واقع در ابتداي جاده اهواز
ماهشهر بر پيگيري درمان مجروحان و رسيدگي به
امور جان باختگان اين حادثه از سوي شرکت ملي
مناطق نفت خيز جن��وب تأکيد کرد که متن اين
پيام به شرح زير است:با نهايت تأسف خط لوله ۲۰
اينچ انتقال گاز اين شرکت پنجشنبه ( ۲۳اسفندماه)
در حوالي اهواز دچار آتش سوزي شد که تلفات و
آسيبهايي را در پي داشت.متأسفانه در اين حادثه
 ۴تن از هموطنان جان خود را از دس��ت دادند و ۵
نفر که دچار سوختگي و مصدوميت شدند ،تحت
درمان و مراقبت هستند.ضمن اعالم مراتب تسليت
و همدردي با خانوادههاي درگذش��تگان و آرزوي
سالمت و شفاي عاجل براي مجروحان اين حادثه،
به اطالع ميرساند به درخواست اينجانب و تاکيد

معاون حم��ل و نقل وزارت راه و شهرس��ازي گفت:
کميسيون ايمني راهها روز يکشنبه  ۲۶اسفندماه درباره
کاهش حداکثر سرعت خودروها اعالم نظر ميکند.به
گزارش مهر داوود کشاورزيان ،معاون سابق وزير راه و
شهرسازي و رئيس پيشين سازمان راهداري و حمل
و نقل جادهاي در همايش مجمع جهاني راه (پيارک)
که در چه��ارم آذرماه س��ال  ۹۵برگزار ش��د ،اعالم
کرد :اين س��ازمان ،به دنبال کاهش حداکثر سرعت
خودروهاي س��واري در آزادراهها ،بزرگراهها ،راههاي
اصلي و راههاي فرعي هر کدام به ميزان  ۱۰کيلومتر
بر ساعت است تا با اجراي اين طرح ،حداکثر سرعت
در آزادراهه��ا از  ۱۲۰به  ،۱۱۰در بزرگراهها از  ۱۱۰به
 ،۱۰۰در راهه��اي اصل��ي از  ۹۰ب��ه  ۸۰و در راههاي
فرع��ي از  ۸۰به  ۷۰کيلومتر بر س��اعت کاهش يابد.
وي از ارسال اين طرح به کميسيون ايمني راهها براي
بررسي و تصويب احتمالي آن و اجراي طرح در نوروز
 ۹۷خبر داده بود.حاال پس از گذش��ت يک سال ،بار
ديگر در آستانه نوروز قرار است طرح کاهش حداکثر
سرعت در جادههاي برون شهري در آستانه سفرهاي
نوروزي در کميسيون ايمني راهها مطرح شود.
مجيد کيانپور ،عضو کميس��يون عمران مجلس سه
ش��نبه اين هفته در گفت وگو با يکي از رس��انهها با
اش��اره به افزايش آمار کشتهها در تصادفات جادهاي

گذاشته و موجب شده نرخ پت عرضه شده در بورس
با وجود اهرمهايي براي کنترل قيمت ،افزايش يابد.
وي افزود :س��ال گذشته در گرمترين روزهاي سال
صنعت بطري سازي کشور با مشکل کمبود پت به
عنوان ماده اوليه س��اخت بطريهاي نوشابه و آب
معدني مواجه شد .عدهاي معتقد بودند که اين کمبود
پت به دليل کاهش توليد پتروش��يميتندگويان بود
که به دليل تحريمها تصميم گرفتند براي استفاده از
حضور تيم خارجي در روند اورهال اين پتروش��يمي،
زم��ان اورهال را زودتر اجرايي کنند.به گفته محبي،

وزير محترم نفت ،پيگيري کامل درمان مجروحان،
همراهي و همدردي با بازماندگان و رس��يدگي به
ام��ور جانباختگان اين حادثه در دس��تور کار اين
ش��رکت قرار گرفته اس��ت و در اين زمينه از هيچ
کوششي دريغ نخواهد شد.الزم ميدانم از حسن
همکاري مردم ،دستگاهها ،نهادها و سازمانهايي
که از بدو وقوع حادثه با هماهنگي و همدلي سعي
در امدادرس��اني و کم��ک به کاهش آس��يبها و
کنترل ابعاد اين حادثه داشتهاند ،صميمانه قدرداني
کنم.انتظار ميرود با توجه به نزديکي محل حادثه
ب��ا بزرگراه ،همکاري مردم با نيروهاي عملياتي و
عوامل ايمني تداوم داش��ته ،براي سالمت عاجل
مجروحان نيز دعا بفرمايند.اين شرکت همزمان با
کنترل عمليات و مهار آتش نسبت به ايمنسازي
محل حادثه و عاديسازي مسير مواصالتي ،اقدام
و همزمان تيم ويژهاي را مأمور رسيدگي و پيگيري
درم��ان مجروحان ک��رد .در ضم��ن برنامهريزي
بهمنظ��ور تعمير و ترميم خط لوله با رعايت کامل
اصول ايمني در دس��تور کار قرار گرفته است که
گزارش اين بخش از عمليات متعاقب ًا اطالعرساني
خواهد شد.

 صحبتهاي قاضي پرونده و تکذيب خبر اختالس

در اين ميان قاضي مس��عودي مقام رئيس شعبه سوم
دادگاه ويژه رس��يدگي به جرائم اخالل گران و مفسدان
اقتصادي نيز در حاشيه دومين جلسه محاکمه متهمان
پتروشيمي ،در جمع خبرنگاران در پاسخ به ميزان مبني
بر اينکه رقم دقيق اين پرونده چه مقدار است ،گفت :در
اين پرونده موضوع اختالس مطرح نيست و رقم اصلي
اخالل در نظام اقتصادي کشور  6ميليارد و  656ميليون
يورو اس��ت؛ اما به اين معنا نيس��ت که اين رقم توسط
متهمان تصاحب ش��ده باشد.وي افزود :متهمان پرونده
بايد ارز حاصله از مواد پتروشيميرا به سيستم اقتصادي
کشور به صورت ارزي تزريق ميکردند تا از اين طريق
نيازهاي کش��ور تامين شود ،اما متاسفانه بخشي از اين
وج��وه به صورت ريالي وارد ش��ده و برخي از اين افراد
افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قيمت ارز داخل و ارز
وارداتي ،در مواردي برخي از آنها تحصيل مال نامشروع
داشتهاند.قاضي مسعودي مقام با تکذيب اختالس 100
هزار ميليارد توماني که توسط برخي رسانهها اعالم شده
بود گفت :اينگونه نيست که بيان کنيم  100هزار ميليارد
تومان توس��ط اين افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث
تصاحب منافع مطرح اس��ت .بنابر اين بحث اختالس
مطرح نيست بلکه بحث اخالل در نظام اقتصادي مطرح
است و مبالغ سواستفادههاي متهمان هم قالبا  15ميليون
يورو يا  8ميليون دالر يا  31ميليارد تومان اس��ت پس
اين به معناي تصاحب  100هزار ميليارد تومان نيست.

رئيس شعبه سوم دادگاه ويژه در مورد موارد تحصيل مال
نامشروع از سوي متهمان به بيان مصاديقي پرداخت و
گف��ت :به طور مثال يکي از متهمان  31ميليارد تومان
تحصيل مال نامشروع داشته و متهم ديگر  8ميليون و
خردهاي دالر و در موردي ديگر متهم ديگر پرونده 15
ميليون دالر به تحصيل مال نامشروع داشته و اينکه گفته
شود تمام  6ميليارد و  656ميليون يورو ،ميزان تحصيل
مال نامشروع در اين پرونده است ،صحت ندارد.
چه گروهي در فضاسازي رسانهاي سود ميبرند؟

زماني که به اتفاقات يک هفته اخير و واکنشهاي متفاوت
نگاهي مياندازيم ،ميبيني��م بزرگترين و مخربترين
ماحصل جنجالهاي رسانهاي و اظهارنظرهاي اشتباه
و يکجانبه ،بدبين شدن اذهان عمومينسبت به فعاالن
اقتص��ادي و به دنب��ال آن از بين ب��ردن فرصتهاي
سرمايهگذاري بخش خصوصي است .حال بايد ديد که
پاي منافع چه گروهي در ميان است که حاضرند با ايجاد
هياهوي رسانهاي و بزرگنمايي اتهامات در يک پرونده،
نظام جمهوري اسالميو دولت را در نگاه عامه مردم و
در عرصه بين المللي زير سوال ببرند؟ چرا اين پرونده که
نيازمند آرامش در رس��يدگي است به جنجال رسانهاي
بدل شد و منفعت چه گروهي در اين فضاسازي رسانهاي
اس��ت؟ چرا بايد پروندهاي که در سال  91تشکيل شده
است ،پس از  6سال ،در بحبوحه بحران ارزي سال 97
آن هم در دادگاههاي ويژه رسيدگي شود؟ هيجانهاي
اجتماعي کاذب باعث استفاده اهداف کدام جريانهاي
سياسي ميشود؟ با تاملي در پاسخ به سوالهاي فوق،
نکات قابل توجهي قابل استخراج خواهد بود.

ي مطرح کرد
پور ابراهيم 

رسيدگيبهداراييهايبالاستفادهدولتضرورتغيرقابلانکار

رئيس کميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي
اس�لاميبر ضرورت رس��يدگي ب��ه داراييهاي
بالاستفاده دولتي تاکيد کرد و گفت :حدود  ۶برابر
حجم نقدينگي فعلي کش��ور ،دارايي دولتي وجود
دارد که بالاس��تفاده است يا اس��تفاده کمياز اين
ظرفيت ميش��ود.به گزارش خبرنگار خانه ملت،
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئيس کميسيون
اقتصادي مجلس ش��وراي اس�لاميدر نشس��ت
مجم��ع نمايندگان طالب و فضالي حوزه علميه
ق��م گفت:براس��اس بياني��ه گام دوم انقالب بايد
عملکردهاي اقتصادي کشور مورد رسيدگي جدي
قرار گيرد و مشکالت دروني و بيروني را که باعث
چالش اقتصاد ش��ده ،حل کرد.رئيس کميس��يون
اقتصادي مجلس شوراي اس�لاميادامه داد :اگر
اقتصاد کش��ور از درون قوي شود ،آثار بيروني که
در مشکالت اقتصادي نقش دارد نيز ديگر خيلي
موثر نخواهند بود .امروز تماميجامعه دانشگاهي و
کارشناس��ان از طيفهاي مختلف سياسي اعتقاد
دارند که سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي ميتواند
اقتصاد کشور را توسعه دهد.نماينده مردم کرمان و
راور در مجلس با اشاره به اينکه بايد اتکاي بودجه

کاهش سرعت در جادهها دوباره قوت گرفت

طي سال  ۹۷نسبت به سال  ،۹۶حتي از معاون سابق
وزير مس��تعفي راه و شهرس��ازي نيز پيشي گرفته و
اعالم کرد :بايد حداکثر س��رعت در جادهها ،بين ۱۰
ت��ا  ۲۰کيلومتر کاهش يابد و حداکثر س��رعت مجاز
در جادهها  ۱۰۰کيلومتر بر ساعت باشد.وي ادامه داد:
مسئوالن در واکنش به اين پيشنهاد اعالم ميکنند که
تغيير تابلوهاي سرعت در جادهها براي دولت هزينه
بسياري دارد ،اما اگر هزينههاي مرتبط با تصادفات از
جمله تلفات جادهاي ،درمان مجروحين و حمايتهاي
دولت از معلوالن را در نظر بگيريم ،اصالح تابلوهاي
سرعت هزينهاي به دنبال نخواهد داشت.کيانپور افزود:
با کاهش سرعت مجاز در جادهها ،قطع ًا ميزان تلفات
و ش��دت تصادفات کاهش چشمگيري خواهد يافت
و ميت��وان بعد از برنامه ري��زي دقيقي براي اصالح
جادهها و بهبود کيفيت خودروها صورت داد.
مهرداد تقي زاده ،معاون س��ابق حمل و نقل وزير راه
و شهرس��ازي و دبير سابق کميسيون ايمني راهها در
گفت وگوي سال گذشته خود اظهار داشت :اين طرح
(کاهش سقف سرعت) زماني ميتواند توجيه داشته
باشد که ببينيم آيا بيشترين تلفات ما در فاصله سرعت
 ۱۱۰تا  ۱۲۰کيلومتر بر ساعت رخ ميدهد يا خير؟وي
افزود :اگر بيشترين ميزان تلفات ما در جادهها ،باالي
س��رعت  ۱۲۰کيلومتر بر ساعت باش��د ،کاهش ۱۰

البته يکي از داليل بازار کس��اد پت ،کاهش ارزش
ري��ال در مقابل افزاي��ش ارزش دالر بود .در چنين
ش��رايطي محصوالت خريداري ش��ده از بورس به
جاي اينکه به مصرف داخل و بخش پايين دس��تي
پتروشيميبرس��د روانه بازارهاي بين المللي ميشد.
در اي��ن حالت به دليل کمبود پت در کش��ور نرخها
باال رفت تا اينکه دولت دس��ت به کار ش��د و سقف
رقابتي قيمت بورس را برداشت .در نتيجه اين اقدام
نرخ پت تا حدي منطقي شد.اين کارشناس صنعت
پتروش��يميادامه داد :حال با توجه به اينکه روزهاي
پاياني فصل سرما را ميگذاريم و به زودي داغترين
روزها را نيز تجربه ميکنيم ،نياز به آب معدني و ساير
نوشيدنيها به ش��دت افزايش مييابد .اين افزايش
تقاضا در حالي اس��ت که نه تنها پتروشيميبوعلي
سينا وارد مدار توليد نشده است ،بلکه با تأمين مواد
اوليه پتروش��يميتندگويان از پتروشيمينوري نرخ
محص��ول پت در داخل ب��ورس افزايش يافت .اين
گراني نرخ محصول نسبت به نرخ موجود در بورس
موجب ميش��ود ک��ه جريان قاچ��اق اين محصول
مجدداً فعال ش��ود .به گزارش مهر ،نکتهاي که در
اين ميان اهميت بيش��تري دارد اين اس��ت که چرا
پتروش��يميبوعلي سينا با گذش��ته حدود دو سال و
با توجه ب��ه اينکه عمده هزينه بيمه خود را دريافت
کرده اس��ت ،وارد حوزه ساخت و عمليات نميشود.
ميزان خس��ارت وارد شده به پتروشيميبوعلي سينا
حدود  ۱۲۰ميليون دالر ارزيابي شده که از اين ميزان
بخش عمده آن توسط بيمه پرداخت شده است.

کيلومتري سقف سرعت ديگر فايدهاي ندارد .از سوي
ديگر نيز اگر بيش��ترين تعداد کشتههاي جادهاي در
کمتر از س��رعت  ۱۱۰کيلومتر بر ساعت باشد ،ديگر
کاهش  ۱۰کيلومتري حداکثر سرعت بي معنا است.
دبير شوراي تخصصي حمل و نقل مرکز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالميتأکيد کرد :من شخص ًا اجراي
اي��ن طرح را داراي توجي��ه نميدانم و فکر نميکنم
مش��کل ما در بخش ايمني راهها و تعداد کشتههاي
جادهاي ،سرعت  ۱۲۰کيلومتر بر ساعت باشد.
مع��اون حمل و نق��ل وزارت راه :طرح جديد کاهش
سقف سرعت خودروها يکشنبه در کميسيون ايمني
راهها بررسي ميشود.
ش��هرام آدم نژاد مع��اون حمل و نق��ل وزارت راه و
شهرس��ازي با بي��ان اينکه بررس��ي کاهش حداکثر
س��رعت در جادهها در کميس��يون ايمن��ي راهها در
دست بررسي اس��ت ،اظهار داشت :يکشنبه در يکي
از کارگروهها بررس��ي و اعالم نظر خواهد ش��د.دبير
کميس��يون ايمني راهه��ا با بيان اينک��ه طرحي که
س��ال گذشته براي کاهش سقف س��رعت خودروها
اعالم ش��ده بود ،مربوط ب��ه خودروهاي حمل و نقل
عموميب��ود ،گفت :طرح اخير مربوط به همه ناوگان
اس��ت که در حال بررسي است.به گفته دبير شوراي
عالي هماهنگي ترابري ،مديريت سرعت در جادهها

به نفت کاهش يابد ،گفت :عدم وابستگي بودجه به
نفت به اين معني نيست که ديگر نفت نفروشيم،
چرا ک��ه در حال حاضر ذخاير مش��ترک نفتي با
کشورهاي ديگر وجود دارد ،بنابراين بايد برداشت
نفت انجام ش��ود ،اما نبايد درآمدهاي نفتي صرف
بودجه عموميشود.پورابراهيميبا بيان اينکه حدود
 80درصد بودجه کش��ور صرف هزينههاي جاري
کشور ميش��ود ،افزود :حدود  12درصد از بودجه
صرف کارهاي عمراني و ح��دود  7درصد صرف
هزينههاي مرتبط با بازخريد اوراق بهادار ميشود.
وي تصريح کرد :شوکهاي ارزي باعث شده که
اقتصاد کش��ور با تورم افسارگسيخته فعلي روبرو
شود و متاس��فانه مديريت ضعيف ارزي از ابتداي
سال در تالطم بازار ارز موثر بوده است .همچنين
يکي از اقدامات نامناس��ب ديگر افزايش نرخ سود
سپردههاي بانکي بود که بازار پول را نيز با التهاب
روب��رو کرد.رئيس کميس��يون اقتصادي مجلس
شوراي اسالميگفت :اصالح ساختار اقتصاد بايد
توسط مديران انقالبي که به بيرون از کشور اتکا
ندارند ،انجام ش��ود و دول��ت نبايد از ظرفيتهاي
دروني غافل شود و به بيرون از کشور اتکا کند.

از اهميت بااليي برخوردار است.عبدالهاش��م حس��ن
نيا ،معاون وزير راه و شهرس��ازي و رئيس س��ازمان
راهداري و حم��ل و نقل جادهاي که در گفت وگوي
س��ال گذشته ،از منتفي ش��دن اين طرح در روزهاي
پاياني سال قبل به دليل عدم استقبال مردم از کاهش
حداکثر س��رعت در جادهها خبر داده بود بار ديگر روز
گذش��ته در گفت و گو با تأييد ارس��ال طرح کاهش
حداکثر س��رعت خودروها در جادهها به کميس��يون
ايمن��ي راهها گف��ت :اين طرح در ص��ورت تصويب
هم ب��ه تعطيالت نوروز  ۹۸نميرس��د.وي ادامه داد:
اگر بحثهاي کارشناسي در اين خصوص به جامعه
منتقل شود ،ش��ايد برداشت درستي از آن نشود؛ بايد
بگذاريم به جمع بندي مثبت يا منفي نهايي برسيم.
چون در حال حاضر روزانه  ۸ميليون تردد در جادههاي
کشور داريم که ميانگين طول تردد در برخي روزها به
 ۲۵۰کيلومتر هم ميرس��د؛ بنابراين آثار اتخاذ چنين
تصميميبر روي جامعه بسيار باالست.رئيس سازمان
راهداري و حمل و نقل جادهاي تأکيد کرد :در صورت
تصويب اين طرح ،بايد منطق طرفداران آن به قدري
قوي باشد که اقناع عموميدر رانندگان و مردم ايجاد
کند و به علميبودن آن در راستاي ارتقاي ايمني راهها
مطمئن ش��وند .اما هنوز اين طرح در دس��ت بررسي
است و نهايي نشده است.

شنبه  25اسفند  9 1397رجب 1440
 16مارس 2019شماره 2677

3

اقتصاد

www.asre-iranian.ir

اخبار
قيمت نفت باالترين رقم  2019را
ثبت کرد

با توجه به کاهش
تولي��د اوپ��ک و
تحريمهاي آمريکا
علي��ه ونزوئ�لا و
اي��ران قيمت نفت
در معامالت ام��روز افزايش يافت .به
گزارش ف��ارس به نق��ل از رويترز ،با
توجه ب��ه اينکه کاه��ش توليد اوپک
و تحريمه��اي آمريکا علي��ه ونزوئال
و اي��ران احتم��اال کس��ري اندکي در
عرضه نف��ت در جهان در س��ه ماهه
نخس��ت ايجاد ميکن��د ،قيمت نفت
در معام�لات ام��روز افزاي��ش يافت.
البته تقوي��ت نگرانيها در مورد رکود
اقتصادي ک��ه به زودي رش��د تقاضا
براي س��وخت را کاه��ش خواهد داد،
مانع از افزايش بيشتر قيمتها شد.هر
بش��که نفت برنت درياي شمال با 10
س��نت افزاي��ش  67.33دالر فروخته
شد .روز گذشته نفت برنت به 68.14
باالترين قيمت  2019رس��يده بود.هر
بشکه نفت خام آمريکا نيز با  10سنت
افزايش  58.71دالر معامله ش��د .اين
نوع نفت روز گذش��ته به  58.76دالر
باالترين رقم س��ال  2019رسيده بود.
قيمت نفت از ابتداي امس��ال تاکنون
حدود يک چهارم افزايش يافته است.
توسعه همکاری های کشاورزی
بانکی و ریلی میان تهران-باکو

توسعه همکاريهاي
کشاورزي ،بانکي و
ريل��ي تهران-باکو
در دي��دار وزير امور
اقتصادي و دارايي با
وزير کشاورزي ،رئيس کل بانک مرکزي
و رئي��س راه آهن جمه��وري آذربايجان
مورد بررسي قرار گرفت.
به گ��زارش مهر به نقل از صداوس��يما،
فرهاد دژپس��ند در ديدار ب��ا ايمان کريم
اف وزير کشاورزي جمهوري آذربايجان
در زمينه توس��عه کش��ت فراس��رزميني،
هم��کاري در بخ��ش قرنطين��ه دام و
امني��ت غذايي ،تب��ادل تجربه در بخش
کش��اورزي ،عملياتي کردن اسناد موجود
بي��ن دو کش��ور در بخش کش��اورزي و
هم��کاري در زمينه کش��ت گلخانهاي و
کشت و صنعت تبادل نظر کرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي کش��ورمان
همچنين عصر امروز با رس��تم اف رئيس
کل بانک مرک��زي جمهوري آذربايجان
به بررسي همکاريهاي بانکي ،بيمهاي،
مالي و زمينههاي تسهيل امورات بانکي
بين دو کشور پرداخت.
دژپس��ند در دي��دار با جاوي��د قربان اف
رئي��س راه آهن جمهوري آذربايجان هم
در خصوص تکميل داالن ريلي ش��مال
جن��وب به وي��ژه راه آهن قطعه رش��ت
آس��تارا و توس��عه همکاريهاي ريلي و
اهميت تکمي��ل داالن ريلي در افزايش
حجم مب��ادالت تجاري به تب��ادل نظر
پرداخت.
ورود بوئینگ  ۷۳۷مکس
به آسمان ایران ممنوع شد

سخنگوي سازمان
هــواپيــمايــ��ي
کش��وري ،ص��دور
نوت��ام (اطالعي��ه
جهاني هوانوردي)
مبن��ي بر ممنوعيت پ��رواز هواپيماهاي
بوئينگ  ۷۳۷مک��س را تأييد کرد.رضا
جعف��رزاده در گفت وگ��و با مهر ،صدور
نوتام (اطالعي��ه بين المللي هوانوردي)
از س��وي س��ازمان هواپيمايي کشوري
مبني بر ممنوعي��ت پرواز بوئينگ ۷۳۷
مکس در آس��مان اي��ران را تأييد کرد.
سخنگوي س��ازمان هواپيمايي کشوري
اع�لام ک��رد :نوت��ام (NOTAM:
 )Notice To Air Manمربوط��ه
پيش از تعليق يا ممنوع شدن پرواز اين
هواپيماها از سوي شرکت هواپيماسازي
بوئينگ و همچنين دستور ترامپ رئيس
جمهور آمري��کا براي جلوگيري از پرواز
بوئينگه��اي  ۷۳۷مک��س  ۸و  ،۹از
سوي سازمان هواپيمايي کشوري صادر
شده بود.
به گزارش مهر ،در پي سقوط دو فروند
هواپيماي بوئينگ  ۷۳۷مکس  ۸و  ۹در
فاصله زماني کوتاه در اتيوپي و اندونزي،
بس��ياري از کشورهاي جهان که داراي
اين تايپ از هواپيماي مس��افري بودند،
تردد اي��ن هواپيماه��ا را ممنوع کردند.
همچنين کش��ورهايي مانن��د ايران که
اين ن��وع هواپيم��ا را در ن��اوگان خود
ندارند ،از عبور اين هواپيما در آس��مان
کش��ورهاي خود يا نشست و برخاست
آنه��ا در فرودگاههاي اين کش��ورها را
ممنوع کرده اند.

