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رانندگان،رایگانبیمهتکمیلیمیشوند
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران گفت: 
رانن��دگان کامیون و خانواده ه��ای آنها بدون پرداخت 

هزینه بیمه تکمیلی درمان می شوند.
احم��د کریم��ی در حاش��یه جلس��ه نماین��دگان 
کامیون��داران و انجمن ه��ای صنفی رانن��دگان صنعت 
حمل ونق��ل جاده ای ب��ا وزیر راه اظهار داش��ت: در این 
جلسات آن بخش از مطالبات که درون سازمانی و مربوط 
به س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و وزارت راه 
و شهرسازی می ش��ود در حال پیگیری است. در بحث 
فراسازمانی هم مشکالت و شرایط سختی که رانندگان و 
کامیونداران با سازمان تامین اجتماعی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درخصوص تامین الس��تیک و قطعات 

دارند، مطرح و از دستگاه مربوطه پیگیری می شود.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور 
با اش��اره به بحث بیمه تکمیلی ک��ه یکی از مطالبات 
رانن��دگان اس��ت گف��ت: قرار اس��ت ب��دون پرداخت 
هزینه، رانندگان و خانواده ش��ان شامل بیمه تکمیلی 
ش��وند، درخصوص نوس��ازی ناوگان حمل ونقل گفت: 
درخصوص عرضه و تقاضا و همچنین نوسازی ناوگان 
حمل ونق��ل جلس��اتی را با نوبخت و معاون س��ازمان 
برنام��ه و بودجه داش��تیم که قرار ش��د مف��اد فرآیند 
نوس��ازی در اختیار انجمن ها و کانون های صنفی قرار 
بگیرد و با گرفتن نقطه نظرات و اعمال آنها این مسأله 

مدیریت شود.  وزارت راه و شهرسازی
 

افزایش100درصدیقیمت
خودروهایوارداتیدرسالجاری

گران��ی ارز در ایران، همواره باعث رش��د قیمت در 
سایر گروه های کاالیی می شود. این گرانی اگرچه به دلیل 
کاهش ارزش پول ملی اتفاق می افتد، اما در مواردی نیز 
بار روانی، به رش��د قیمت ها دامن می زند. این گرانی در 
برخی کاالها مانند خودرو و تلفن همراه و... مش��هود تر 
بوده و در موارد دیگر و به ویژه اقالم اساس��ی و مصرفی 

خانوارها، با شدت کمتری دیده می شود.
در همین م��ورد رئیس اتاق اصناف، با اش��اره به 
افزایش قیمت خودرو در بازار گفت: در کمتر از چهار 
ماه، شاهد دو برابر ش��دن قیمت خودروهای وارداتی 
در ب��ازار بوده ایم که این افزای��ش قیمت، تحت  تأثیر 

عوامل متعددی است.
علی فاضلی ادامه داد: واردات خودرو برعهده اصناف 
نیس��ت و ثبت و سفارش و تخصیص ارز در سایر نهادها 
صورت می گیرد. وی با تأکید بر اینکه »سیاست ممنوعیت 
واردات و ثبت س��فارش خودرو از سوی این اتاق اعمال 
نمی شود«، افزود: ما تابع سیاست های دولت هستیم، اما 
در مجموع برای حل مش��کل خ��ودرو باید به روش های 

بهتری نسبت به ممنوعیت واردات توجه شود.
فاضلی با اشاره به اینکه در حال حاضر درخصوص 
تأمین و عرض��ه اقالم عمومی و کاالهای اس��تراتژیک 
مشکلی نداریم، گفت: در برخی کاالهای دیگر محدودیت 
وجود دارد که این محدودیت ها بیشتر به دلیل احتکار و 
گران فروشی به وجود آمده و ارتباط مستقیم با بنگاه ها 
ن��دارد. وی افزود: در واقع، ب��رای بنگاه های صنفی که 
حلقه آخر ارتباط با مردم هس��تند، سود معینی در نظر 
گرفته ش��ده و اگر خارج از این س��ود ب��ه فروش کاال 
بپردازند براس��اس قانون و توسط س��ازمان تعزیرات، با 
آنها برخورد خواهد شد. وی درخصوص تأمین کاالهای 
اساس��ی و ضروری جامعه گفت: از آنجا که ارز رس��می 
کشور به واردات این کاالها تعلق می گیرد، در تأمین آن 

مشکلی نداریم و نخواهیم داشت.
فاضلی به ذخیره س��ازی کاالهای مورد نیاز مردم 
اشاره کرد و ادامه داد: برای تأمین برخی کاالهای دیگر، 
باید فکری اساسی کرد نه اینکه راه ورود این کاالها را 
ببندی��م. وی گفت: افزایش قیمت ارز در تمام بخش ها 
از جمله بحث دس��تمزد و خدمات، تاثیر گذاش��ته که 
این امر در کنار افزایش قیمت ها سبب می شود تا لزوم 

مدیریت بازار ارز بیش از پیش احساس شود.
او به تشکیل کارگروهی توسط وزیر صنعت اشاره 
ک��رد و اف��زود: کارگروهی که وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت تش��کیل داده نه برای برخ��ورد بلکه، با هدف 
س��اماندهی وضعیت بازار قدم برمی دارد. فاضلی ادامه 
داد: اگ��ر بتوانیم هارمونی مناس��ب را ایج��اد و نظام 
کنترلی درس��ت را اعمال کنی��م، می توان امیدوار بود 

بازار از نگرانی خارج شود.  ایرنا 

آغازتحویلسکههایپیشفروش۳ماهه
با اعالم رسمی بانک مرکزی برای تحویل سکه های 
پیش فروش شده سه ماهه، تحویل این سکه ها از دیروز 

در شعب بانکی منتخب آغاز شده است.
تحویل س��که های پیش فروش ش��ده از سوی بانک 
مرکزی در ابتدای س��ال جاری از دیروز با مجوز رس��می 
بانک مرکزی در ش��عب آغاز ش��ده و آنگونه که محمود 
احمدی دبیرکل بانک مرکزی اعالم کرده ۹۹۰ هزار سکه 

پیش فروش شده سه ماهه از دیروز توزیع خواهد شد.
گزارش ها حکایت از آن دارد که تحویل سکه های 
پیش فروش شده به مردم بدون هیچ مشکلی در جریان 
اس��ت و علی رغم اینکه عنوان ش��ده بود از خریداران 
سکه های پیش فروش شده مالیات دریافت می شود اما 
هیچگون��ه برگه ای مبنی بر اخ��ذ مالیات به مردم ارائه 

نشده است.  ایسنا 

اخبار

قطعصادراتبرقبهعراق
وزیر نیرو در مورد توقف صادرات برق به عراق گفت: طبق توافقنامه عمل شد 
تا در شرایطی که نیاز شدیدی داریم، اولویت با تامین نیازهای داخل کشور باشد.
رضا اردکانیان افزود: هر قرارداد و موافقتنامه مبادله انرژی، چارچوب ها و الزماتی 
دارد که از جمله اینکه کشور صادرکننده در مواقعی که خود نیاز شدیدی دارد ابتدا 

به تامین آن بپردازد. کشور همسایه ما نیازهای زیادی به برق دارد؛ به ویژه در فصل 
تابستان که بخشی از آن از طریق خطوط انتقال انرژی از ایران تامین می شده است.

وزیر نیرو افزود: با طرف عراقی در تماس مستمر هستیم و وزیر انرژی عراق بتازگی 
در ای��ران ب��ود و در جریان محدودیت های ما قرار دارد. به گفته وی ایران برای توس��عه 
ارتباطات خود با کش��ورهای همس��ایه درصدد برق��راری خط انتقال دیگری با کش��ور 
ترکمنس��تان و یک خط انتقال دیگر با جمهوری ارمنستان است، زمانی که این خطوط 

دائر شود.  ایرنا

دکل
تربیتسفیرانبورسدردستورکار
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برنامه این سازمان برای تربیت 
سفیران بازار س��رمایه گفت: تالش داریم اخالق در بورس و قواعد سرمایه گذاری 

را ترویج کنیم.
ش��اپور محمدی در مراس��م اختتامیه لیگ س��تارگان بورس ب��ا بیان اینکه 

فرهنگس��ازی و آموزش همواره یکی از اهداف اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار 
بوده است، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار همواره تالش کرده تا نقش خود را در 

این حوزه ایفا کند و بر این اساس با برگزاری لیگ ستارگان بورس بتواند مسئولیت های 
اجتماعی خود را نیز در حوزه بازار سرمایه به خوبی به انجام رساند.

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: لیگ ستارگان بورس می تواند 
یک دانشگاه عملی برای بازار سرمایه باشد و دانشجویان برگزیده در این حوزه به عنوان 

سفیران بازار سرمایه مشغول به فعالیت و اطالع رسانی شوند.  سنا

خیابان حافظ
افزایش100هزارتومانیسکهدرکسریازساعت

عض��و اتحادیه فروش��ندگان و تولیدکنندگان طال و جواه��ر اظهار کرد: با آغاز 
تحویل سکه های پیش فروش، قیمت سکه بعد از روند کاهشی و رسیدن به قیمت 
دو میلیون و ۷۳۰ هزار تومان، از ظهر به بعد درپی افزایش نرخ دالر به باالی ۸۰۰۰ 

تومان، روند صعودی به خود گرفت و به دو میلیون و ۸۲۸ هزار تومان رسید. 
محمد کشتی آرای افزود: در حال حاضر بازار طال و ارز به شدت حساس است و با 

یک اتفاق و صحبت سیاسی و اقتصادی بالفاصله واکنش نشان می دهد. مشخص نیست 
دقیقا چه اتفاقی باعث باال رفتن قیمت ارز و سکه شده و در حال واکاوی این مساله هستیم.

عض��و اتحادیه فروش��ندگان و تولیدکنندگان طال و جواهر ب��ا بیان این که قیمت ها 
لحظه ای باال و پایین می شود، درباره آخرین قیمت ها گفت: در ساعت ۱۳:۱۵ نیم سکه 
یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان، ربع س��که ۷۰۱ هزار تومان، سکه یک گرمی ۴۱۱ هزار 

تومان قیمت داشت.  ایسنا

جنب استانبول

دول��ت در حالی نرخ تس��عیر  ل و ارز برای خوراک پتروشیمی ها پت�����ر
را ۳۸۰۰تومان قرار داده اس��ت که این مصوبه که 
ضمانتی برای تحویل ارز پتروش��یمی ها به سامانه 

نیما ندارد، موجب کاهش درآمد دولت می شود.
صنعت پتروش��یمی ایران با ات��کاء به خوراک 
جغرافیای��ی  موقعی��ت  گازی،  و  مای��ع  ف��راوان 
منحص��ر به ف��رد با دسترس��ی به آب ه��ای آزاد، 
نزدیک��ی به بازارهای ه��دف، حمایت های دولت و 
س��رمایه گذاری های کالن ص��ورت گرفته، اکنون 
در ش��رایط مطلوب اقتصادی قرار دارد. طبق آمار 
منتشر شده، صادرات ۱۱ میلیارد دالری محصوالت 
پتروش��یمی در س��ال ۱۳۹۶، حدود ۲۶ درصد از 
کل صادرات غیر نفتی کش��ور را ش��امل می شود. 
از آنجا که بخش اعظم درآمدهای پتروشیمی های 
کشور به خصوص پتروش��یمی های خوراک گاز از 
طریق صادرات است از این رو نرخ ارز نقش تعیین 

کننده ای در اقتصاد این واحدها دارد.     
تا قبل از تک نرخی شدن ارز، نرخ تسعیر برای 
خوراک واحدهای پتروشیمی براساس ارز مبادله ای 
محاسبه می ش��د و از طرفی درآمدهای ارزی این 
واحدها براساس نرخ ارز آزاد از طریق صرافی ها به 
ریال تبدیل می ش��د و این واحدها همیشه از رانت 
محاس��به خوراک با ارز مبادله ای و فروش ارز خود 
به قیمت آزاد بهره می بردند و با توجه به نوسانات 
نرخ ارز و افزای��ش روز به روز قیمت ارز عمال این 
اختالف نرخ روز به روز افزایش پیدا می کرد و این 
خود باعث ایجاد یک حاش��یه س��ود مطلوب برای 

واحدهای پتروشیمی شده بود. 
 نرخ  تسعیر عبارت  است  از نرخ  تبدیل  دو واحد 
پولی  به  یکدیگر. به این معنا که دولت خوراک مورد 
نیاز واحدهای پتروش��یمی را بر مبنای نرخ تسعیر 
ه��ر دالر ۳۸۰۰ توم��ان ) یعن��ی ه��ر دالر آمریکا 
مع��ادل ۳۸۰۰ تومان( به آنها عرضه می کند؛ فرضا 
چنانچه دولت ۱۰۰ دالر خوراک به پتروش��یمی ها 
می فروشد، با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان، از آنها ۳۸۰ 

هزار تومان، ریال دریافت می کند. 

گامنخستبرایشفافسازی
پس از اعالم تک نرخی شدن ارز از سوی دولت 
و ایجاد س��امانه نیما، ظاهرا رانت محاسبه خوراک 

ب��ا ارز مبادله ای و فروش محصوالت با نرخ ارز آزاد 
از بین رفت و خوراک براس��اس ارز ۴۲۰۰ تومان و 
ارز حاصل از صادرات نیز در سامانه نیما و براساس 
ن��رخ ۴۲۰۰ به ریال تبدیل ش��ود. ظاهرا با اعمال 
این مصوبه تمام رانت های اعطایی به پتروشیمی ها 
گرفته شد )پیشتر در گزارش هایی به این موضوع 
پرداختیم که نرخ ثبت ش��ده فروش ارز در سامانه 
نیما ۴۲۰۰ اس��ت اما نرخ تس��ویه در حقیقت نرخ 
غیررس��می و قاچاق اس��ت( . اما این مصوبه چند 
روز بیش��تر دوام نیاورد و با اعمال فش��ار از سوی 
انجم��ن صنفی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی به 
دول��ت، ارز ۳۸۰۰ تومانی برای محاس��به خوراک 
واحدهای پتروش��یمی اختصاص پیدا کرد. تا قبل 
از این موضوع تنها واردات کاالهای اساس��ی مانند 
دارو و ی��ک س��ری اق��الم مصرفی و م��واد غذایی 
مانن��د ذرت، دانه های روغنی، کنجاله س��ویا و... با 
ارز ۳۸۰۰ تومانی محاس��به می شد، که با توجه به 
مصوبه اخیر دولت خوراک واحدهای پتروش��یمی 

نیز در اقالم کاالهای اساسی اضافه شد.
البته ب��ه گزارش پایگاه خب��ری بورس پرس، 
بع��د از افزای��ش قیم��ت ارز و راه اندازی س��امانه 
نیم��ا برای ثبت واردات و صادرات، پتروش��یمی ها 
به عنوان دومین منب��ع صادراتی بعد از نفت اعالم 
کردند حاضر نیس��تند ارز حاصل از صادرات را به 
بانک مرکزی بفروشند. حاال در توافقی میان بانک 
مرک��زی و صادرکنندگان پتروش��یمی قرار بر این 
ش��ده دولت به شرکت های پتروش��یمی خوراکی 
ب��ا ن��رخ دالر ۳۸۰۰ تومانی بده��د و در ازای آن 
پتروش��یمی ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ 
تومان به دولت بدهند. با توجه به مصرف س��االنه 
خوراک گاز و مایع واحدهای پتروش��یمی در سال 
۱۳۹۶، اجرای این مصوبه باعث کاهش س��االنه ۳ 
هزار میلیارد تومانی درآمد دولت می شود. عالوه بر 
مس��اله کاهش درآمدهای دولت، ایراداتی در این 

مصوبه وجود دارد: 

عدماشارهبهمحاسبهخوراکبانرخ۳۸00
تومانبهشرطبازگشتارزبهسامانهنیما

البته اگر چه در خبرهای مختلف گفته ش��ده 
اس��ت که دولت به ازای دریافت درآمدهای ارزی 
واحدهای پتروشیمی با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان، 

حاضر به محاس��به خوراک آنه��ا با نرخ ارز ۳۸۰۰ 
تومان ش��ده اس��ت اما در مصوب��ه ۳۵۵۴۹ مورخ 
۹۷/۳/۲۴ به این ش��رط دولت هیچ گونه اشاره ای 
نش��ده اس��ت و فقط نرخ ارز ۳۸۰۰ در محاس��به 
خوراک مطرح ش��ده اس��ت. متن مصوب��ه به این 
شرح است: »هیات وزیران در جلسه ۹۷/۳/۲۳ به 
پیش��نهاد وزارت نفت و به اس��تناد اصل یکصد و 
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
تصوی��ب کرد: به وزارت نفت اجازه داده می ش��ود 
در سال ۱۳۹۷ در محاسبه قیمت میعانات گازی، 
گاز طبیعی خوراک و دیگ��ر خوراک های تحویلی 
به واحدهای پتروشیمی داخلی توسط شرکت های 
تابعه وزارتخانه یاد شده، نرخ تسعیر ارز مورد عمل 
برای واردات کاالهای اساسی )به ازای هر دالر سی 

و هشت هزار ریال( را منظور نماید«.
داود محب��ی، کارش��ناس حوزه پتروش��یمی 
درب��اره انتقادات وارده به این مصوبه گفت: با توجه 
به عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی در بازگشت 
درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی ها در سامانه 
نیما، مطمئن��ا واحدهای پتروش��یمی از هر راهی 
جهت عدم ارائ��ه ارز خود به دولت اقدام می کنند، 
همچنین در اوایل تیرماه سال جاری بود که رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای اعالم 
کرد، پتروش��یمی ها با روش های مختلفی در حال 
دور زدن سامانه نیما هستند. با بررسی های صورت 
گرفته نیز ب��ا توجه به صادرات ۳.۵ میلیارد دالری 
در ۳ ماه نخست س��ال ۹۷، تنها ۱.۵ میلیارد دالر 
آن از طریق سامانه نیما عرضه شده است و اطالعی 

از ۲ میلیارد دالر باقی مانده نیست.   .   

خوراک۳۸00تومانی
جذابیتیبرایبازگشتارزایجادنمیکند

 وی ادام��ه داد: با توجه ب��ه صورت های مالی 
برخی از پتروش��یمی های ص��ادرات محور، به طور 
مثال پتروش��یمی »ز«، در س��ال گذشته حدود ۱ 

میلی��ارد دالر درآم��د حاصل از ص��ادرات متانول 
داشته اس��ت که چنانچه این رقم از صادرات را با 
نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی 
آن۴.۲ ه��زار میلیارد تومان و چنانچه درآمد ارزی 
خ��ود را با نرخ ارز قاچاق به فرض ۷۸۰۰ تومان به 
ری��ال تبدیل کند حدود ۷.۸ ه��زار میلیارد تومان 
به دس��ت می آورد. یعنی رقم��ی بیش از ۳.۶ هزار 
میلیارد تومان از درآمد این واحد با فرض ارائه ارز 

خود به دولت با نرخ ۴۲۰۰ کاهش می یابد.
به گفته این کارش��ناس صنعت پتروش��یمی، 
ح��ال با توجه به مص��رف ۲.۸ میلیارد متر مکعبی 
گاز طبیعی این پتروش��یمی چنانچه خوراک این 
واحد به جای محاس��به با ارز ۴۲۰۰ با ارز ۳۸۰۰ 
محاسبه شود تنها ۱۱۰ میلیارد تومان تخفیف در 
خوراک آن لحاظ می ش��ود. پ��س منطقی به نظر 
نمی رسد واحدهای پتروشیمی تنها با این تخفیف 
حدود ۱۰ درصدی در محاس��به خ��وراک، حاضر 
شود حدود ۳.۶ هزار میلیارد تومان از درآمد خود 
را کاهش دهد و ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار 
دولت قرار دهند. پس قطعا محاسبه خوراک با نرخ 
۳۸۰۰ توم��ان باعث ایج��اد انگیزه برای واحدهای 
پتروش��یمی جهت ارائ��ه ارز خود با ن��رخ ۴۲۰۰ 

تومان نمی شود. 

وضعاقتصادیپتروشیمیهاخوباست
محبی اظهار داشت: صنعت پتروشیمی کشور 
ب��ه دلیل مزی��ت خ��وراک ارزان و در دس��ترس، 
معافی��ت مالیات��ی در ص��ادرات و مناط��ق وی��ژه 
اقتصادی در وضعیت اقتصادی مطلوبی قرار گرفته 
اس��ت. البته در برخی از خبرها از س��مت مدیران 
صنع��ت پتروش��یمی اذعان می ش��ود که وضعیت 
اقتصادی صنعت پتروش��یمی کش��ور در وضعیت 
خوبی ق��رار ندارد اما با بررس��ی صورت های مالی 
پتروش��یمی ها به خصوص پتروشیمی های خوراک 
گاز روشن می شود که این سخنان بیشتر با هدف 

اخذ تخفیفات بیش��تر در محاس��به خوراک ارزان 
مطرح می ش��ود. به طور مثال وضعیت مالی چند 
پتروشیمی کش��ور که از اقتصاد مطلوب برخوردار 

هستند در جدول آمده است. 
باتوج��ه ب��ه س��ود خال��ص س��االنه واحدهای 
در  مطلوب��ی  اقتص��ادی  وضعی��ت  پتروش��یمی، 
پتروشیمی های کش��ور وجود دارد و نیاز به در نظر 
گرفتن نرخ تس��عیر ارز ۳۸۰۰ تومانی در محاس��به 

خوراک واحدهای پتروشیمی وجود ندارد. 
وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی صنعتی 
است که بسیاری از واحدهای باالدست آن خوراک 
واحدهای میان دست را تامین می کنند، بیان کرد: به 
طور مثال پتروشیمی های تولیدکننده پلی استایرن، 
خوراک اس��تایرن خ��ود را از پتروش��یمی پارس از 
طریق بورس کاال تامی��ن می کنند و قیمت گذاری 
محصوالت در بورس کاال براساس ارز ۴۲۰۰ تومان 
محاسبه می شود، پس عمال ارز ۳۸۰۰ تومانی تنها 
به واحدهای باالدست پتروشیمی که خوراک متان، 
اتان و خوراک مایع دریافت می کنند اختصاص پیدا 
می کند که این اتفاق باعث ایجاد شرایط ناعادالنه و 
توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور می شود. 

این موضوع در دیگر پتروشیمی های میان دستی 
کشور نیز اتفاق افتاده است به طور مثال پتروشیمی 
تندگویان به عنوان پتروش��یمی میان دستی کشور 
که تنها تولید کننده پلی اتیلن ترفتاالت کشور است، 
خوراک خ��ود را همچنان با ن��رخ ۴۲۰۰ تومان از 
پتروشیمی مارون، نوری و فناوران دریافت می کند. 
در صورتی که ۳ پتروشیمی مذکور خوراک خود را 

با نرخ ۳۸۰۰ تومان دریافت می کنند. 

عدمتخصیصارز۳۸00تومانبهوارداتدارو
طب��ق مصوبه دولت ه��دف از محاس��به نرخ 
تس��عیر ارز ۳۸۰۰ تومانی جهت واردات کاالهای 
اساس��ی و حیاتی آن اس��ت که نرخ باال، معیشت 
عموم مردم را تحت تاثیر قرار ندهد و باعث گرانی 
محصوالت��ی نظیر دارو، روغن، جو، ذرت، دانه های 
روغنی و... نش��ود؛ حال با چ��ه منطق و رویکردی 
دولت موافقت کرده که محاسبه خوراک واحدهای 
پتروش��یمی که از لح��اظ اقتص��ادی در وضعیت 
مطلوبی قرار دارند را با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه 
کن��د در صورتی که حدود ۳ه��زار میلیارد تومان 

ساالنه از درآمد دولت می کاهد. 
الزم به ذکر اس��ت واردات بسیاری از کاالهای 
اساسی مانند دارو نیز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی 
انج��ام می ش��ود و مطمئن��ا تخصی��ص ارز با نرخ 
۳۸۰۰ تومانی برای واردات دارو نسبت به خوراک 

پتروشیمی ها اولویت بیشتری دارد.  مهر

رئی��س ات��اق بازرگانی تهران با بی��ان اینکه  ن یب����و بخش خصوصی مخالف با ارز دونرخی است، تر
گفت: نقدینگی از ارز هم خطرناک تر بوده و همچون بهمنی است 
که در هر بخش اقتصاد سقوط کند، خسارت جبران ناپذیری دارد.

مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران گفت: اگر مسائلی که امروز بر سر واردات خودرو بروز کرد، 
در سال ۹۶ مدیریت ش��ده بود، این اتفاقات رخ نمی داد، این در 
حالی اس��ت که شهریورماه سال گذشته، اتاق بازرگانی تهران در 

نامه ای به وزارت صنعت این فساد را گوشزد کرده بود.
رئیس اتاق بازرگان��ی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی با 
هرگونه ارز دونرخی مخالف اس��ت، گف��ت: هرگونه انحصار و دو 
نرخی بودن، چیزی جز فس��اد و رانت به دنبال نخواهد داش��ت، 
پس باید براس��اس یک بازار آزاد کنترل ش��ده، اقتصاد ایران در 
مس��ائل ارزی هدایت کرد. همچنین در مورد کاالهایی که با ارز 
دولتی وارد کش��ور شده است، باید کنترل های الزم صورت گیرد 

تا از راه مالیات و جریمه، با سوءاستفاده به فروش نرسد.
وی تصریح کرد: ارز را به قیمت پایین به برخی واردکنندگان 
دادن و بع��د در بازار کنترل تعزیری ک��ردن، جواب نخواهد داد. 
بلکه ارز دولتی باید فقط برای دارو و کاالهای اساسی داده شود.

خوانس��اری مش��کل دیگر اقتصاد ایران را نقدینگی دانست و 
خاطرنش��ان کرد: نقدینگی یکی از خطرناک ترین مسائل اقتصاد 
ایران اس��ت ک��ه از ارز نیز خطرناک تر اس��ت، پس ه��ر روز دیر 
پرداختن به حل مش��کل نقدینگی آفات زی��ادی را برای اقتصاد 
خواهد داشت. وی با بیان اینکه ما از ابتدا با قیمت ۴۲۰۰ تومانی 
ب��رای هر دالر مخالف بودیم، گفت: دول��ت از ابتدا اعالم کرد که 
به هر کاالیی که نیاز به ارز داش��ته باشد، دالر دولتی می دهد، بر 
این اساس ۲۰۰ میلیارد دالر تقاضا برای واردات وجود داشت، در 
حالیکه بخش خصوصی واقعی به دنبال دریافت ارز رانتی نیست.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، همایش ش��ب دوشنبه با سفرای 
خارجی را همایشی خوب توصیف کرد و گفت: صحبت های خوب 
و جالبی از س��وی س��فرای انگلیس، چی��ن و اتریش و همچنین 
اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رئیس جمه��وری و محمدجواد 
ظری��ف وزیر امور خارجه مطرح ش��د. وظیفه اتاق بازرگانی برای 

حمایت از بخش خصوصی سنگین تر شده است.
وی با اش��اره به س��خنان رهبر معظم انقالب در روز یکشنبه 
هفته جاری گفت: اظهارات ایشان تاکیدی بر تجارت خارجی بود 
و ما در همایش ش��ب دوشنبه حدود ۸۰ سفیر و کاردار و رایزن 
بازرگانی را دورهم جمع کردیم. خوانس��اری از برنامه ریزی برای 
توسعه صادرات و تجارت با کشورهای همسایه مانند عراق، عمان 
و قطر خبر داد و افزود: از دولت انتظار داریم تا بیش��تر به نظرات 

بخش خصوصی توجه و زودتر هم تصمیم گیری کنند.
رئیس اتاق تهران گفت: براس��اس آمارها ۵۳ بار در جلسات 
اتاق بر تک نرخی کردن ارز تاکید کرده ایم و درباره جهش ناگهانی 
قیمت ها هشدار داده ایم. هرچند تصمیم گیری درباره بازار ثانویه 

دیر بود اما تصمیم خوبی بود و می تواند موثر باشد.
وی خاطرنش��ان کرد که ب��ا راه اندازی ب��ازار ثانویه صادرات 
تقویت ش��ده و واردکنندگان نیز به ارز مورد نیاز خود دسترسی 

خواهند داش��ت. خوانس��اری ادامه داد: بس��یاری از شرکت های 
دارویی با کمبود مواد اولیه روبه رو هستند و از دولت می خواهیم 

فکری برای این موضوع کنند.
رئی��س اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از مش��کالت موجود 
آن اس��ت که برخی کاالها در گذش��ته با نرخ ارز آزاد وارد کشور 
ش��ده ولی ترخیص نشده اند و انتظار داریم تصمیم درست درباره 
آنها اتخاذ شود. وی با اشاره به تک نرخی شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ 
تومان گفت: معلوم بود تک نرخی سازی با این نرخ شدنی نیست؛ 
وقتی دولت می گوید به همه ارز با این نرخ می دهیم معلوم است 

که برخی بدون نیاز به ارز به دنبال دریافت آن می روند.
خوانس��اری گفت: وقتی برای پیش فروش س��که محدودیتی 
اعالم نمی ش��ود، فردی ۳۰ هزار سکه خریداری می کند این یعنی 
سیاس��تگذاری درس��ت نبوده اس��ت. وی درباره خودرو نیز اظهار 
داشت: در اول شهریورماه سال گذشته نامه ای به دولت نوشتیم که 
محدودیت در ثبت سفارش باعث اتفاقات امروز خواهد شد؛ تمامی 

این مسائل ناشی از مشورت نکردن با بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد که بخش خصوصی خواستار ارز تک نرخی است 
و هر دو نرخی شدن و انحصار باعث فساد و رانت خواهد شد و باید 

براساس بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد پیش برود.  ایرنا

اما و اگرهای نرخ تسعیر ارز برای پتروشیمی ها ادامه دارد؛

حاتم بخشی از جیب مردم
وضعیت مالی چند پتروشیمی کشور )اعداد میلیون ریال(

نام واحد

زاگرس

خراسان

فناوران

پارس 

آریاساسول

درصد حاشیه سودمیزان سود خالصمیزان درآمدنوع خوراک

متان

متان

متان

اتان

اتان

۴۴.۳۳۷.۵۴۹

۵.۵۹۳.۲۴۰

۱۱.۹۹۰.۵۷۶

۶۶.۵۹۶.۶۱۲

۳۲.۹۵۵.۸۵۱

۱۹.۴۹۷.۳۲۰

۲.۵۷۹۶۹۰

۵.۷۱۳.۲۹۶

۳۰.۷۴۵.۳۸۲

۱۶.۳۳۱.۵۶۰

۴۴

۴۶

۴۸

۴۶

۵۰

سال

۹۶

۹۶

۹۶

۹۶

۹۵

رئیس اتاق بازرگانی تهران هشدار داد؛

نقدینگی خطرناک تر از آسیب های ارزی

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی خبر داد
غ یک دالری شد مر

رئی��س اتحادیه پرنده و ماه��ی از افزایش قیمت مرغ به  ۹۰۰۰ توم��ان در مراک��ز خرده فروش��ی خب��ر داد. این ب����ازار روز
افزایش قیمت در حالی اس��ت که هنوز مصوبه س��تاد تنظی��م بازار درمورد 

افزایش قیمت مرغ ابالغ نشده است.
مهدی یوسف خانی از افزایش قیمت مرغ به ۹۰۰۰ تومان در مراکز خرده 
فروش��ی خبر داد و گفت: قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی درب 
کش��تارگاه ۸۰۰۰ تومان و توزیع درب واحدهای صنفی ۸۱۵۰ تومان است. 
همچنین نرخ این کاال در خرده فروش��ی مرغ ش��مال ۸۶۰۰ تومان و قیمت 

عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن ۷۷۰۰ تومان است.
درپی افزایش قیمت نهاده های دامی قیمت تمام شده تولید مرغ افزایش 
یافته و مدت هاست که تولیدکنندگان نسبت به قیمت عرضه این کاال در بازار 
معترض هس��تند، اخیرا پیش از این، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های 
کشاورزی مرغداران گوشتی ایران، از موافقت ستاد تنظیم بازار با قیمت ۹۲۵۰ 

تومانی برای مرغ خبر داده بود که البته هنوز این مصوبه ابالغ نشده است. 
برومند چهارآیین با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ زنده به طور 
متوس��ط برای مرغ دار بدون س��ود ۶۲۰۰ تومان اس��ت، گفته بود: با لحاظ 
کردن سود معقول و مشروع و قانونی، نرخ مرغ حدود۶۸۰۰ تومان می شود.

وی توضی��ح داده ب��ود : وقت��ی این محصول به مرغ آم��اده طبخ تبدیل 
می شود ۲۵ درصد افت وزن دارد و به این ترتیب به طور متوسط قیمت تمام 
شده مرغ آماده طبخ ۸۹۰۰ الی ۹۰۰۰ تومان است و به این میزان باید ۲۵۰ 

تومان هزینه کشتار و ۸۰ تومان هزینه حمل را اضافه کرد.  مهر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:
قاچاق گوشی نزدیک به صفر رسید

رئیس س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی  درب��اره راهکاره��ای جلوگی��ری از احتم��ال احت��کار روي آنت���ن
گوش��ی هایی ک��ه با ارز دولتی وارد ش��ده اند، از رهگیری گوش��ی در فرآیند 

واردات از گمرک تا عرضه خبر داد.
حس��ین فالح جوشقانی با اش��اره به گوش��ی هایی که با ارز دولتی وارد 
ش��ده و امکان احتکار آن ها وجود دارد درباره پیش��نهاد ب��رای تعیین زمان 
رجیس��تری برای آن ها اظهار کرد: این پیش��نهاد قابل تعاملی اس��ت و ما با 
کمیته رجیس��تری مطرح کردیم، البته مالحظات فن��ی دارد و راهکارهایی 

داده شده که امیدواریم تا یک ماه آینده بررسی شود.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر قاچاق گوش��ی نزدیک به صفر اس��ت و 
زمانی که از گمرک وارد می ش��ود، رجیس��تر شده است. یک بحث  این است 
که اگر مدت زمانی گذش��ت و به بازار عرضه نشده و فعال نشود، ما با کمیته 
رجیس��تری هماهنگی هایی کردیم. ابتدا گوش��ی در گمرک ثبت می ش��ود، 
س��پس در س��امانه  همتا و سامانه س��ازمان هم ثبت می شود و این فرآیندها 

باعث می شود گوشی که با ارز غیرقانونی عرضه شده شناسایی شود.
جوشقانی خاطرنشان کرد: قرار است اقدامی هم در بخش های داخلی اضافه 
کنیم تا در فرآیند توزیع ارز واردکننده تا بازار، کار خرده فروشی هم ثبت شود که 
مردم هم درگیر نشوند. یعنی اگر واردکننده گوشی را به بنکدار می دهد، در سامانه 
ثبت ش��ود و ما بدانیم گوش��ی در چه مرحله ای است. چون االن قابل شناسایی 
نیست که کدام  یک  از واردکننده یا بنکدار گوشی را انبار کرده است. هرچند وزارت 

صمت هم موضوع را بررسی می کند و قول پیگیری داده است.  ایسنا

وزیر راه و شهرسازی:
ید هواپیما لغو نشده،امکان اجرا ندارد! قرارداد خر

در حالی که مش��اور بین الملل وزی��ر راه، چندی قبل از  مراقبت ابطال مجوز اوفک برای خرید هواپیماهای برجامی خبر ب�رج 
داده بود، وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرده اس��ت قراردادهای خرید هواپیما 

لغو نشده و تنها امکان اجرا ندارند!
عباس آخوندی در نشست با نمایندگان مردم تهران در مجلس قرائت جدیدی 
از ابطال مجوز اوفک در سری جدید تحریم های دولت ترامپ علیه ایران ارائه کرده 
اس��ت. وی درخصوص قراردادهای خرید هواپیما بیان کرد: تمامی قراردادهای ما 
هم اکنون از جهت حقوقی محفوظ بوده و باطل نشده است، اما هم اکنون اجازه اجرا 

ندارد که در صورت تغییر سیاست ها می تواند مجددا عملیاتی شود!
این در حالی اس��ت که اصغر فخریه کاشان مشاور وزیر راه و شهرسازی 
در ام��ور بین الملل ۱۳ تیرماه جاری از ابط��ال مجوز اوفک خبر داده و گفته 
ب��ود: مجوز قبلی اداره کنترل دارایی ه��ای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 

)OFAC( برای فروش همه هواپیماهای برجامی باطل شده است.
خوانش جدیدی که آخوندی از ابطال مجوزها ارائه کرده، در حقیقت همان 
معنی لغو کامل قراردادها را می دهد. ولی وزیر راه و شهرس��ازی حاضر نیس��ت 
ابطال مجوز اوفک برای فروش ۱۸۹ فروند ایرباس، بوئینگ و ای تی آر باقی مانده 
را به معنی لغو قرارداد ایران با این سه هواپیماساز اروپایی آمریکایی تلقی کند.

مدیرعامل شرکت آمریکایی هواپیماسازی بوئینگ پیش از این  اعالم کرد: 
تابع تصمیمات دولت آمریکا هستیم و علی رغم ضرر ۲۰ میلیارد دالری از محل 
عدم انجام قرارداد س��اخت و فروش هواپیما به ایران، حاضر نیستیم حتی یک 

فروند از هواپیماهای مذکور در قرارداد را به ایران تحویل دهیم.  مهر


