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رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ارزان اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎری در ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎری
ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راهﺣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﮐﺸﺎورزﯾﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﭼﻬﺎرﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی
وﻟﻮو اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ۱.۵
دﻻر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﻮﺧﺖ را واﻗﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ را ارزان و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ۳۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن رﻗﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻓﺮﺳﻮده
 ۴۰ﺗﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻧﻮی  ۴۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی
ﻓﺮﺳﻮده از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن راﻫـﺪاری و ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺟـﺎدهای ﮐﺸـﻮر اداﻣـﻪ داد:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ واﻗﻌﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد
از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎری ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺸﺎورزﯾﺎن اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺎری دارای ﮐﺎرت
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۵ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮی ﺑﯿﺶ از
 ۳۵ﺳﺎل در ﺣﺎل ﺗﺮدد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﻮز ﻧﻮﺳﺎزی  ۶۵ﻫﺰار
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎوﮔﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎری ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳۵ﺳﺎل در ﯾﮏ دوره
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وزارت ﻧﻔﺖ
اﺟﺎزه دارد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﺪود
 ۴۲ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮد اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده  ۹درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ را وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮐﺸﺎورزﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﺮدد
ﻧﺎوﮔﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎری اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺮﻗﯿﺐ ﺑﻪ
ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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