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واردات کولر گازی و دستگاه های برودتی 
ممنوع شد

رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و تعمی��رکاران 
صنایع برودتی از ممنوعی��ت واردات کولرهای گازی و 
دس��تگاه های برودتی به دلیل تولید داخلی این دست 

محصوالت خبر داد.
در چن��د وقت اخیر به واس��طه نوس��انات نرخ ارز و 
حمایت از کاالی تولید داخلی مدیریت واردات در دستور 
کار ق��رار گرفت��ه و واردات کاالهای خارجی که مش��ابه 
داخلی دارند به کش��ور ممنوع شده است، از محصوالتی 
که واردات آنها به کشور ممنوع شده می توان به واردات 

دستگاه های برودتی به ویژه کولر گازی اشاره کرد.
این ممنوعیت در حالی به اجرا در آمده که هوای 
تابستانی کشور بر خالف سال های گذشته بسیار گرم 
ش��ده و جای سوال دارد که این ممنوعیت واردات در 
کن��ار گرمای بیش از ح��د آب و هوا بر حجم تقاضای 
کولر گازی افزوده اس��ت و از سوی دیگر تولید داخلی 
توان پاس��خگویی به نیاز بازار دارد. در این رابطه علی 
جمالی رئیس اتحادیه تولیدکنن��دگان و تعمیرکاران 
صنای��ع برودتی، تهویه مطبوع، لباسش��ویی و قطعات 
یدک��ی با بی��ان اینکه تولی��د داخلی جوابگ��وی نیاز 
بازار است، گفت: رش��د نرخ ارز در حال حاضر گرانی 
محصوالت داخلی را به همراه داشته و در شرایط فعلی 
که تولید و تعمیر نیاز به قطعات یدکی دارد ممنوعیت 

واردات چندان منطقی نیست.
رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و تعمیرکاران 
صنای��ع برودتی، تهویه مطبوع، لباسش��ویی و قطعات 
یدکی یادآور ش��د: باید در مدیری��ت واردات، فرآیند 
واردات در اختی��ار افرادی قرار داده ش��ود که س��ابقه 
فعالی��ت در آن ح��وزه را دارن��د و به دنب��ال داللی و 
کسب درآمدهای یک ش��به نیستند. وی تصریح کرد: 
اگر واردات کاال توس��ط افراد خب��ره هر حوزه صورت 
گی��رد از اجاره کارت بازرگانی جلوگیری خواهد ش��د 
که حفظ حقوق دولت را به همراه خواهد داش��ت و از 
س��وی دیگر کاال با شرایط و قیمت مناسب در اختیار 

مشتریان قرار خواهد گرفت.  ایسنا

ابالغ مصوبه تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی 
کاالهای گروه یک 

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران 
درخصوص تامین ارز کاالهای فهرست گروه یک )شامل 
کاالهای اساس��ی، ض��روری، دارو، ملزومات و تجهیزات 

پزشکی( به نرخ رسمی را ابالغ کرد.
هیئت وزیران در جلس��ه 14 مرداد به اس��تناد اصل 
یکصد و س��ی و هشتم قانون اساسی، تبصره )3( ماده )7( 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز - مصوب 92 و مصوبه جلسه 
مرداد 13 مرداد 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به 

منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد.  پاد

جهش دوباره قیمت نفت با نگرانی از 
تحریم نفت ایران

با تش��دید نگرانی بازارهای جهانی از تحریم نفت 
ای��ران که منجر به کاهش عرضه طالی س��یاه خواهد 

شد، قیمت نفت دوباره جهش کرد.
پیش خرید هر بش��که نفت خام برنت با جهشی 9۰ 
سنتی یا 1.2 درصدی، به 74.۶۵ دالر رسید. این شاخص 
نفتی در جلس��ه معامالتی دیروز ت��ا 74.9۰ دالر هم باال 
رفت. پیش خرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین تگزاس 
غرب آمریکا، دابلیوتی آی، 1۶ س��نت یا ۰.2 درصد رشد 
کرد و در قیمت ۶9.17 دالر بسته شد. این درحالیست که 
این شاخص دیروز تا قیمت ۶9.۸3 دالر هم باال رفته بود.

در کن��ار تنش های ژئوپولیتیکی ک��ه می تواند بر 
تولید نفت ایران تأثیر بگذارد، سرمایه گذاران به دقت 
می��زان ذخایر نفت آمریکا را تحت نظر دارند که طبق 
پیش بینی اقتصاددانان ش��رکت کننده در نظرس��نجی 
رویترز، این هفته 3.3 میلیون بشکه افت خواهد کرد.

اما پس از بس��ته ش��دن بازارها داده های موسسه 
س��وخت آمریکا نش��ان داد، ذخایر نفت این کشور در 
هفته گذش��ته، بسیار بیشتر از حد انتظار و ۶ میلیون 

بشکه، کاهش یافته است.  رویترز

شاخص بورس ۲ هزار واحد ریخت
معامالت بازار س��هام دیروز با ری��زش بیش از 2 

هزار واحدی شاخص کل بورس به پایان رسید.
دو روز بع��د از اجرای بس��ته ارزی و یک روز بعد 
از آغ��از دور تازه تحریم ها، برخالف روز سه ش��نبه که 
ش��اخص بورس با افزایش همراه ش��ده بود، در پایان 
داد و س��تدهای دیروز ع��الوه بر نماگر اصلی، س��ایر 

شاخص های تاالر شیشه ای نیز با افت مواجه شدند.
براس��اس آمارهای معامالتی، دیروز شاخص های 
بورس با نوس��ان مواجه ش��دند به طوری که شاخص 
کل ب��ا )2۰۶2( واحد ریزش معادل )1.۵4( درصد به 
131 هزار ۵21 واحد، شاخص قیمت »وزنی-ارزشی« 
ب��ا )۶۰4( واحد کاهش مع��ادل )1.۵4( درصد به 3۸ 
هزار ۵۶2 واحد، شاخص کل »هم وزن« با )3۶( واحد 
افت مع��ادل )۰.19( درصد به 1۸ هزار و 913 واحد، 
شاخص قیمت »هم وزن« با )2۵( واحد کاهش، معادل 
)۰.19( درص��د ب��ه 13 هزار و 3۸۶ واحد، ش��اخص 
آزاد ش��ناور با )1۶24( واحد ری��زش، معادل )1.14( 
درص��د به 14۰ هزار و 37۰ واحد، ش��اخص بازار اول 
ب��ا )133۵( واحد کاهش معادل )1.3۸( درصد به 9۵ 
هزار و 77۰ واحد و شاخص بازار دوم با )49۸۵( واحد 
ریزش مع��ادل )1.۸3( درصد، ب��ه 2۶7 هزار و 3۰1 

واحد رسید  پژوهشکده پولی و بانکی

سقوط قیمت سکه به مرز ۳ میلیون تومان
قیمت س��که بهار آزادی در آخرین س��اعات روز 

گذشته به 3میلیون و 4۰هزار تومان کاهش یافت.
همزمان با اجرای بس��ته جدید ارزی و آغاز تحویل 
حدود 2.۶ میلیون سکه پیش فروشی، روند نزولی قیمت 
س��که در یک هفته پیش آغاز ش��د و قیمت سکه که 
م��رز 4.۵ میلیون تومان را هم رد کرده بود، در آخرین 
ساعات معامالتی روز گذشته به حدود 3 میلیون و 4۰ 
هزار تومان کاهش یافت. همچنین قیمت نیم سکه بهار 
آزادی 1 میلی��ون و ۵۸۰ هزار تومان و ربع س��که ۸2۰ 
هزار تومان ش��ده است. س��که گرمی هم به 47۰ هزار 
تومان رس��ید و قیمت هر گرم طالی 1۸عیار به 2۵9 

هزار تومان کاهش یافت.  مهر

اخبار

قدماولیهبرایخنثیسازیتحریمها؟
دکترعبدالمجیدشیخی

کارشناساقتصادیواستاددانشگاه

رهبر معظم انقالب اسالمی، امام خامنه ای)حفظه اهلل تعالی( 
در بیانات مختلفی درباره ی اقتصاد مقاومتی، ویژگی های مختلفی 
را برشمرده اند. در یک دسته بندی کلی می توان این ویژگی ها را 
به دو بخش متکی به اقدامات داخلی و اقدامات خارجی تقسیم 
نمود. در واقع اقتصاد مقاومتی یک راهبرد درازمدت در مدیریت 
اقتصاد کش��ور و طراحی الگو و رژیمی برای تعالی و پیش��رفت 

جامعه برمبنای اصول اقتصاد اسالمی است.
مبانی اقتصاد مقاومتی باید براساس مبانی اقتصاد اسالمی 
و ش��رایط بومی کش��ور تعریف ش��ود؛ چراکه این الگو باید با 
زیس��ت بوم کشور تطبیق داشته باشد. در این الگو، شاخص ها 
باید به گونه ای طراحی ش��ود که در عرصه ی بین المللی و در 
کش��اکش با اقتص��اد جهانی بیش از تأثیرپذی��ری، تأثیرگذار 

باشد، ولی نباید از آن آسیب ببیند.
اقتص��اد مقاومت��ی ارتباط ب��ا دنیای خ��ارج را برمبنای 
بده بستان منطقی تنظیم می کند. بدین ترتیب که این رابطه 
یک طرفه و ناش��ی از ضعف نیس��ت، بلکه براساس استعداد و 
توان داخلی تقسیم کار بین المللی اقتضای برقراری ارتباط با 
دنیای بیرون را برای هر کش��ور ایجاب می کند. ثانیاً این نوع 
اقتصاد برپایه ی خودکفایی و ش��کوفایی توان و استعدادهای 
داخلی و بالفعل کردن بنیان تولید اس��توار اس��ت. از ترکیب 
دو دس��ته اقدامات، یک راهبرد مشخصی در اقتصاد مقاومتی 
استحصال می ش��ود و آن کس��ب قدرت چانه زنی در اقتصاد 
جهان��ی با تکیه بر امتی��از تولید داخل اس��ت؛ به طوری که با 
اس��تفاده از این تولیدات در رابطه با س��ایر کش��ورها، کشور 
از حال��ت چانه پذی��ری خ��ارج می ش��ود و از محدودیت ها و 

تحریم های احتمالی نیز در امان می ماند.
در اقتص��اد مقاومتی، رژیم تجاری کش��ور دارای س��ه بُعد 
جایگزین��ی واردات، افزای��ش صادرات محص��والت راهبردی و 
سیاست صرفه جویی ارزی است. برای اجرایی کردن الگوی اقتصاد 

مقاومتی، باید هم زمان دو گروه اقدامات را انجام داد. تجربه ی یک 
سال امید بستن دولت یازدهم به نرمش دشمنان قسم خورده ی 
نظام و تحق��ق پیش بینی امام خامنه ای)حفظه اهلل تعالی( مبنی 
ب��ر عدم اعتماد به آن ها دیگر کافی اس��ت و نش��ان داد آنان از 
مواضع خصمانه ی خود هرگز کوتاه نمی آیند و هدف آن ها خلع 
س��الح تمام عیار کشور در عرصه ی اقتصاد و سیاست و فرهنگ 
و محو کردن تجربه ی موفق یک نظام متکی به خود در جوامع 
اسالمی و ذبح انگیزه های ضداستعماری در کشور های اسالمی 

و جهان سوم است.
دول��ت جنایتکار آمریکا با س��یطره ی پول دالر بر اقتصاد 
جهان��ی بعد از کنفران��س برتن وودز، پایه ه��ای دزدی منابع 
کش��ورها را برای خ��ود میخکوب کرد و در دهه ی گذش��ته، 
اروپا نیز برای رفع این س��یطره، به اقدام مش��ابهی دست زد 
و منطق��ه ی یورو را با پول واح��د برای خود تعریف کرد و در 
رتبه ی دوم چاپیدن ثروت های ملل قرار گرفت. امروز هر دالر 
آمریکا که در دس��تان هر شهروندی قرار دارد، نشان دهنده ی 
بده��ی آمری��کا به اوس��ت. بنابراین بزرگ تری��ن بدهکار دنیا 

آمریکا و سپس جامعه ی اروپاست.
در چند دهه ی گذشته، کار آمریکا چاپ کاغذ بی پشتوانه 
)دالر( و ص��دور آن به کش��ورها و در عوض غصب ثروت های 
آن ه��ا، اع��م از کاالها، انرژی، خدمات و اش��یای قیمتی بوده 
است. به همین دلیل، این دزدی است که تراز تجاری آمریکا 
همیش��ه منفی است و بیش از 7 تریلیون دالر بدهی انباشته 
دارد، ولی هیچ گونه احتیاطی بابت کاهش هزینه های نظامی 
و وارداتی در دولت و کنگره مش��اهده نمی ش��ود، زیرا صدور 

کاغذ دالر مشکل این کشور را حل می کند.
بی ش��ک بارزتری��ن جل��وه ی ربا ک��ه در ق��رآن کریم با 
خصوصی��ت »اضعافاً مضاعفه« از آن یاد می ش��ود، در همین 
چاپ کاغذ بی پش��توانه ، یعنی دالر آمریکاس��ت. کشوری که 
خود را وابس��ته به معام��الت و تبدیل ثروت داخلی به دالر و 
یورو و یا هر پول خارجی دیگری کرده باشد، در واقع خود را 
اسیر جریان کنترل شده ی فدرال رزرو آمریکا یا بانک مرکزی 
اروپا نموده است. به همین دلیل، کنترل تبادالت ارز است که 
دس��ت به اقدام موفقی به نام تحریم اقتصادی، به ویژه تحریم 
بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران می زنن��د، زیرا بدون 

اجازه ی  آنان، مبادله ی کاال با این دو ارز امکان پذیر نیست.
برای کشور ما و به خصوص با اتخاذ الگوی اقتصاد مقاومتی، 
عار اس��ت که زیر سلطه ی اجانب برویم و بزرگ ترین روزنه ی 
اثرپذیری تحریم ها اکنون همین وابس��تگی به منطقه ی یورو 
و دالر است. قرآن کریم می فرماید: »ولن یجعل اهلل للکافرین 
علی المومنین سبیله« )نسا: 141( »َولَن یَْجَعَل اهللُهّ لِلَْکافِِریَن 
َعلَی الُْمْؤِمِنیَن َس��ِبیاًل«: خداوند ب��رای کافران بر مؤمنان راه 
تس��لطی قرار نداده اس��ت. )نس��اء: 141( در واقع تحریم دو 
بُع��د کلی دارد؛ یکی تحریم ص��دور کاال از تحریم کنندگان و 
ورود کاال ب��ه آن ه��ا و دیگ��ری تحریم مبادل��ه و رصد آن از 
طری��ق مبادله ب��ا ارزهای رایج تحت کنت��رل آن ها. بُعد دوم 
بسیار مؤثرتر و کاراتر است، زیرا کشور ما می تواند تقریباً تمام 
نیازهای خود را از بازارهای دیگر تأمین کند، ولی مشروط به 
اینک��ه با ارز دیگری معامله نماید. از گزارش های موثق اطالع 
حاصل ش��ده است که بس��یاری از کش��ورها، حتی آن هایی 
که دوس��ت و هم پیمان آمریکا هس��تند، مثل کره ی جنوبی، 
حاضرن��د با عقد پیمان دوجانبه و چندجانبه با پول ملی خود 
معامله کنند. چین نیز قباًل این آمادگی را اعالم نموده اس��ت 
و روس��یه نیز که اکنون کاماًل در ش��رایط این آمادگی به سر 
می ب��رد. اصوالً نفع اقتصادی حتی کمپانی های بین المللی نیز 

همین گشایش اعتبار و معامله و کسب سود است.
پیم��ان بریک��س BRICS(( که بین کش��ورهای چین، 
روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک واحد 
پولی مس��تقل در سال 2۰11 تش��کیل شد، نشان از آمادگی 
بخش��ی از دنیا )با 3۰ درصد مس��احت و 42 درصد جمعیت 
دنیا(، برای رفع س��لطه ی اجانب و غصب و دزدی منابع آن ها 
توسط آمریکا و اروپاست. چه دلیلی برای ما باقی مانده تا این 

سلطه ی بسیار بزرگ و ظالمانه را از خود دور نکنیم.
اگ��ر مبادالت با پول دوجانب��ه و چندجانبه انجام پذیرد، 
تسویه ی دیون نیز به راحتی و به صورت دوجانبه یا چندجانبه 
انجام می پذیرد و لذا عالوه بر رفع ش��ر و س��لطه ی ظالمانه ی 
دالر و یورو، هزینه ی مبادله نیز به شدت کاهش پیدا می کند. 
اص��والً مبادرت به پیمان های دوجانبه ی��ا چندجانبه ی پولی 
به س��ان رانندگی در راه امن دیگری بدون عوارض س��لطه و 
هزینه های تس��ویه ی دی��ون و خروج از بزرگراه اس��تعماری 

دالر و ی��ورو و گریز از پرداخت حق توحش و س��هم ارباب به 
آمریکای جنایتکار و اروپای واحد خبیث است.

چرا باید دس��تگاه های اداری س��نتی ما همیش��ه آخرین 
کس��انی باش��ند که از خواب غفلت بیدار می ش��وند؟ حتی با 
کوچک تری��ن اقدام��ات مبادله ای نیز می توان پ��ول ملی را در 
کش��ورهای طرف قرارداد های مبادله و سفر برقرار کرد. به طور 
مثال، زائران ما ساالنه میلیون ها دالر و ریال سعودی در کشور 
عربس��تان خرید می کنند. اگر زوار تشویق شوند که فقط پول 
داخلی را به آنجا ببرند و فروشندگان آن کشور چاره ای جز این 
نبینند که با پول ایرانی معامله کنند و همچنین دولت اطمینان 
دهد که پول ایرانی را با ریال سعودی معاوضه خواهد کرد. تمام 

فروشندگان در آنجا ریال ایران را قبول خواهند نمود.
هم اکنون بخش��ی از خرید ایرانیان با همین پول داخلی 
انجام می ش��ود. همین شرایط را می توان بین سایر کشورهای 
اهل تبادل کاال، خدمت و س��فر انجام داد. فروش نفت را، ولو 
کش��ور وابسته ای چون عربستان قبول نکند، می توان با توافق 
دوجانبه رأساً تبدیل به پول دوجانبه و داخلی با کشور مقابل 
نمود. مبنا نیز تعریف ارزش دالر با طال و سپس تعریف ارزش 

پول دوجانبه با طال باشد.
این اقدامات بیرونی همچون اقدامات درونی در اقتصاد نیاز 
به یک دولت کارآمد و دلس��وز دارد که با عدول از ش��عار های 
یک ساله که عماًل نتیجه ای به دنبال نداشته است، برای عملیاتی 
ک��ردن اقتصاد مقاومتی، یک اجماع و عزم عمومی و همه جانبه 
با ی��ک مدیریت اجرایی توانمن��د به وجود بی��اورد. باید بانک 
مرکزی موظف باشد گزارش اقدامات عقد قرارداد های دوجانبه 
و چندجانبه ی پولی را به دولت و مردم بدهد. دس��تیابی به این 
شرایط نیز کار خیلی سختی نیست؛ چراکه امکاناتی فراتر از توان 
ما نیاز ندارد و با همین امکانات و استعدادهای موجود می توان 
به آن دس��ت یافت. در واقع برای رس��یدن به اقتصاد مقاومتی، 
بی��ش از آنکه نیازمند انجام برخی از کارها باش��یم، نیازمند آن 
هستیم که بسیاری از کارها را انجام ندهیم. برای مثال، همانند 
تجربه  ی یک سال گذشته، مدیریت اقتصادی کشور خود نباید 
در بازار نوس��ان ایجاد کند و به انتظ��ارات تورمی جامعه دامن 
بزن��د و حرف خود را مرتباً نقض کند. در این صورت، دیگر چه 

اعتمادی بین عوامل بازار باقی می ماند؟  برهان

یادداشت

در حالیکه دولت در تالش است  ل و تا با ابزارهای مختلف بازار ارز را پت�����ر
مدیریت کند، تسویه ارزی نرخ خوراک پتروشیمی ها 
می تواند یک روش برای افزای��ش درآمد ارزی دولت 

باشد؛ مصوبه ای که به دست فراموشی سپرده شد.
در حالیکه دولت در تالش اس��ت تا با اس��تفاده 
حداکثری و مناسب از ابزارهای پولی و مالی، از التهاب 
بازار ارز کاس��ته و بهترین روش را برای مدیریت آن 
به کار ببندد، باید ابزاری مطمئن بکار گرفته شود که 
ع��الوه بر افزایش درآمد ارزی دولت به حل بخش��ی 
از مش��کالت اقتصادی کمک کند. از سویی دیگر با 
آغاز تحریم های اقتصادی واشنگتن علیه تهران باید 
با قوت بیشتر و اس��تفاده حداکثری از توان موجود، 
پش��توانه درآمدی دولت )که مس��تقیما در مدیریت 

هزینه های کشور موثر است( را تقویت کنیم.

آورده پتروشیمی ها از دریچه آمار
براس��اس تازه تری��ن آمار گم��رک، در دو ماهه 
نخس��ت س��ال جاری صادرات انواع کاالها به غیر از 
پتروشیمی و میعانات گازی رشد قابل توجهی داشت 
و ب��ا 4۰.۵4 درصد افزایش به چهار میلیارد و 391 
میلیون دالر رس��ید. این در حالی است که صادرات 
پتروش��یمی با رش��د 1.19 درصدی به دو میلیارد 
و 31۸ میلی��ون دالر و ص��ادرات میعان��ات گازی با 
افزایش 1۰.۵4 درصد به یک میلیارد و 29 میلیون 
دالر رسید. با نیم نگاهی به درآمدهای غیرنفتی کشور 
متوجه می شویم که سهم پتروشیمی ها در این میان 

رقم نه چندان کمی را به خود اختصاص می دهد.

مصوبه ای که فراموش شد
دولت چن��دی پیش ط��ی مصوب��ه ای ضمن 

موافقت با محاس��به نرخ خوراک پتروش��یمی ها به 
قیمت 3۸۰۰ تومان ازآنها خواست تا ارز حاصل از 
صادرات خود را با نرخ 42۰۰ تومان در سامانه نیما 
عرض��ه کنند که چند و چ��ون این عرضه ارز مورد 
بحث بود و در نهایت هم مقرر شد ارز پتروشیمی ها 
در بازار ثانویه عرضه ش��ود و نرخ آن نیز بر مبنای 
عرض��ه و تقاضا تعیین گ��ردد؛ اما یک��ی از ابزارها 
برای متعادل کردن سود پتروشیمی ها و همچنین 
افزایش درآمدهای ارزی دولت می تواند محاس��به 

نرخ خوراک پتروشیمی ها به صورت ارزی باشد.

به این ترتیب که نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها 
براس��اس نرخ تعیین ش��ده در بودجه محاسبه و به 
صورت ارزی پرداخت ش��ود، این در حالی است که 
محاس��به نرخ خوراک پتروش��یمی ها طبق فرمول 
معین و براساس نرخ ارز بودجه محاسبه شده اما به 
صورت ریالی تس��ویه می شود. این در حالی است 7 
سال پیش مقامات وقت خواسته بودند تا تسویه نرخ 
خوراک پتروش��یمی ها به صورت ارزی انجام ش��ود، 

خواسته ای که عمر آن تنها حدود 3 سال بود.
بنابراین به نظر می رسد هر چند که پتروشیمی 

در زمان افزایش قیمت خوراک طبق فرمول مورد 
نظر اوقات ش��ان تلخ شد اما در عوض تسویه ریالی 

نرخ خوراک توانست از تلخی کام شان بکاهد.

دولت دست به کار شود
هدای��ت اهلل خادم��ی عضو کمیس��یون انرژی 
مجل��س، ب��ا بی��ان اینک��ه در اواخر دول��ت دهم 
تحریم ه��ا فش��ار بس��یاری روی درآمدهای ارزی 
کش��ور ایجاد کرده بود گفت: در آن دوران وزارت 
نفت طی مصوبه ای پول خوراک پتروشیمی ها را به 

دالر در حس��اب های خارجی خود دریافت می کرد 
تا بخشی از نیازهای ارزی خود را تامین کند.

وی افرود: وزارت نفت دولت یازدهم با پوشش 
یک بند بودجه ای تصمی��م گرفت پول خوراک را 
ب��ه جای دالر بصورت ریال��ی دریافت کند. بر این 
اس��اس پتروش��یمی ها پول خوراک خود را با نرخ 
تسعیر بودجه ای تس��ویه می کردند که با توجه به 
درآمد ارزی در مقابل خ��وراک ریالی این موضوع 

رانت بزرگی را در اختیار آنها قرار داد.
خادم��ی تصریح کرد: با توجه به دو نرخی بودن 
قیمت دالر، پتروشیمی ها دالرهای خودرا در بازار آزاد 
فروختند و میزان مشخص شده در قانون را به حساب 
شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز واریز کردند. مثال 
اگر دالر در بودجه 3 هزار تومان در نظر گرفته شده 
باشد، پتروش��یمی ها دالرهای خود را با قیمت بازار 
فروخت��ه و پ��ول وزارت نفت را پرداخ��ت میکردند. 
اخت��الف حداقل هزار تومانی ن��رخ دالر در بودجه و 

بازار، سود کالنی را عاید پتروشیمی ها کرد.
به گفته نماینده مردم ایده و باغملک، امروز که 
درآمدهای دالری تحت الشعاع تحریم ها قرار گرفته 
اس��ت، باید به سمت احیای آن مصوبه حرکت کرد 
و پتروش��یمی ها را مکلف ساخت تا پول خوراک را 
ب��ه صورت ارزی در اختیار دولت قرار دهند. وزارت 
نف��ت هم باید مصوبه اخیر خود را باطل کرده و به 

سمت حداکثرسازی منافع کشور حرکت کند.
وی با انتقاد از دستورالعمل اخیر دولت درباره نرخ 
خوراک گفت: پتروش��یمی ها خوراک خود را با دالر 
3۸۰۰ تومان��ی دریافت می کنند و تم��ام ارز معهود 
خود را به بازار عرضه نمی کنند. به نظر می رس��د این 
بزرگتری��ن رانتی بود که در اختیار آنان قرار گرفت و 
باید هر چه زودتر این دستورالعمل لغو شود.  مهر

حذف رانت پتروشیمی ها تنها با یک اصالح

لزوم تسویه ارزی بهای خوراک

رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران  ل ت������و اع��الم ک��رد که ب��ا توجه به ش��رایط ا
پیش روی صنعت خودروس��ازی در صورت حصول اطمینان 
توس��ط  خودروی��ی  ۸۵گان��ه  اس��تانداردهای  رعای��ت  از 
خودروس��از، این ام��کان وج��ود دارد که در م��ورد برخی 
اس��تانداردها که رعایت ایمنی آن ها س��اده نیست، به مدت 

یکسال فرصت زمانی داده شود.
نی��ره پیروزبخت در پاس��خ به اینکه با ش��رایط خاصی 
ک��ه صنعت خودرو طی س��ال جاری با آن پیش رو ش��ده و 
پیش بینی هایی که این صنعت با توجه به تحریم های پیش 
رو می ش��ود و صحت این مطلب که آیا از سازمان استاندارد 
درخواس��تی به منظور مدارا با خودروس��ازان جهت رعایت 
اس��تانداردهای ۸۵گانه خودرویی ش��ده است یا خیر؟ بیان 
کرد: هنوز چنین مسئله ای از سوی هیچ بخشی به ما اعالم 
نش��ده است اما س��ازمان اس��تاندارد نیز جزئی از مجموعه 
دس��تگاه های کش��ور اس��ت و می دانیم که تحریم قطعات 
خودرو جزو تحریم های اولیه است و به تبع آن برای صنعت 

خودروسازی کشور مشکالتی را ایجاد می کند.
وی ادام��ه داد: موضوع��ی که به آن تاکی��د داریم این 
است که علی رغم وجود مسائل و مشکالت پیش رو صنعت 
خودروسازی نباید کیفیت خودرو را کاهش دهد و صحبتی 
نیز با سازمان استاندارد مبنی بر اینکه از مواضع خود کوتاه 

بیاید، نشده است.
رئیس س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ایران با بی��ان اینکه 
س��ازمان ملی اس��تاندارد نیز خود را با ش��رایط روز کشور 
منطب��ق می کند، گفت: به ش��رطی که خودروس��ازان تمام 
تالش خود را انجام دهند و به س��مت رعایت استانداردهای 
۸۵ گان��ه خ��ودرو گام بردارند، درخص��وص رعایت برخی 

اس��تانداردها که رعایت ایمنی آنها س��اده نیست می توانیم 
تا یک سال به آنها فرصت دهیم.

پیروزبخت با بیان اینکه از تاریخ یکم دی ماه سال جاری 
س��ازمان ملی اس��تاندارد فعالیت خود را به منظور بازرسی 
اس��تانداردهای ۸۵ گانه خودرویی آغاز می کند، اظهار کرد: 
ممکن اس��ت بازرسی برخی اس��تانداردها تا ابتدای دی ماه 
س��ال 139۸ نیز به ط��ول بیانجامد و اگر مطمئن ش��ویم 
که اگ��ر خودرویی می تواند در طول مدت زمانی بیش��تری 
اس��تانداردهای مربوطه را رعایت کند، قطعا این فرصت در 

اختیار آن ها قرار می گیرد.
وی ادام��ه داد: درخصوص رعایت اس��تانداردهای ۶3 
گانه خودرویی که از ابتدای تیرماه س��ال جاری نیز اجرایی 
ش��د، ی��ک مورد بود که اعالم ش��د که می توان��د تا ابتدای 
دی ماه س��ال جاری اس��تانداردهای مربوطه را رعایت کند و 
این مس��ئله با اخذ تعهد مورد قبول سازمان استاندارد واقع 
ش��د و در زمان مقتضی قطعا کنت��رل الزم در ارتباط با آن 

صورت می پذیرد.
در حال��ی اجرای اس��تانداردهای ۸۵ گان��ه خودرویی 
طی س��ه مرحله از سوی سازمان ملی استاندارد ایران کلید 
خورده اس��ت که ابتدای تیرماه سال جاری به عنوان دومین 
مرحله از اجرای طرح مذکور اعالم شده بود و خودروسازان 
مکل��ف بودند با رعایت ۶3 اس��تاندارد تعیین ش��ده مجوز 
تولی��د عرضه به بازار دریافت کنند. این در حالی اس��ت که 
در مرحل��ه اول اجرای طرح مذکور در ابتدای دی ماه س��ال 
گذشته ۶1 استاندارد توسط س��ازمان ملی استاندارد ایران 
تعیین شده بود که 2۵ خودروی سواری و سنگین جاده ای 
موفق به رعایت اس��تانداردهای مربوطه نشدند و خط تولید 

آنها با توقیف روبه رو شد.  ایسنا

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد
خبر جدید درباره استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی

معاون وزیر راه و شهرسازی:
گرانی۵۰درصدیمسکنطی۵سال

طبیعیاست
در س��ومین روز از هجدهمی��ن  خونه به  نمایش��گاه صنعت و س��اختمان خونه 
حامد مظاهری، معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه 

و شهرسازی از این نمایشگاه بازدید کرد.
مظاهری با اش��اره به اینکه پیش بینی ما این است 
که در نیمه دوم سال با ثبات بازار ارز بازار مسکن رونق 
گیرد گفت: افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مسکن در 
۵ سال متعادل است و طبیعی است. اما بازارهایی مانند 
ارز افزایش حبابی داشته اند. بهترین سرمایه گذاری در 

بازار سرمایه است چراکه شفافیت بیشتری دارد.
وی با اش��اره به اینکه از نیمه دوم س��ال گذشته 
بخش مسکن وارد رونق نسبی شد گفت: صنایع پایین 
دستی بخش مس��کن می تواند نقش موثری در ایجاد 
اشتغال داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد در شرایط 
چالش��ی قرار دارد و هرگونه صحبت از تحریم آسیب 

زیادی به اقتصاد وارد می کند.
در حاش��یه این دیدار بهم��ن عبداللهی رئیس اتاق 
تعاون ایران گفت: حدود 919 ش��رکت داخلی و خارجی 
در نمایشگاه حضور دارند. از مجموع 919 مشارکت کننده 
تعداد ۸۰4 ش��رکت داخلی بوده و ۸9 ش��رکت خارجی 
به طور مس��تقیم همچنین 2۶ ش��رکت نی��ز به صورت 

غیرمستقیم در نمایشگاه حضور خود را اعالم کرده اند.
وی ادامه داد: ش��رکت هایی که به صورت مستقیم 
در هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان حضور دارند 
از کش��ورهای ترکیه، چین، لهس��تان و هلند هستند. 
ش��رکت هایی هم که به طور غیرمستقیم در نمایشگاه 
هستند از کش��ورهای نروژ، چک، ایتالیا، آلمان، برزیل، 
کره جنوبی، هند، فنالند و.. حضور یافته اند.  تسنیم

رئیس سازمان خصوصی سازی:
آزادسازی؛آخرینمرحلهساماندهی

سهامعدالت
رئیس کل سازمان خصوصی سازی  گفت: مرحله پایانی که آزادسازی اص����ل 44
س��هام عدالت اس��ت در صورت تصویب الیحه ارسالی 
دولت به مجلس توسط نمایندگان، آزادسازی این سهام 

در قالب صندوق های قابل معامله انجام خواهد شد.
میرعلی اش��رف عبداهلل پوری حس��ینی با اش��اره 
به اینک��ه یکی از اقدامات بزرگ دول��ت تدبیر و امید 
س��اماندهی سهام عدالت بوده اس��ت اظهار کرد: ایده 
اولیه این طرح در اواخر دولت هش��تم مطرح ش��د و 
پس از آن در دولت نهم تبدیل به طرح توزیع س��هام 

عدالت و اجرایی شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: براساس 
ای��ن طرح تا کنون بیش از 49 میلیون نفر از جمعیت 
کش��ور مشمول این سهام شده و سهام عدالت به طور 
قطع��ی به آن ها تعلق گرفته اس��ت. وی گفت: بر این 
اس��اس تمامی اقدامات الزم برای س��اماندهی س��هام 
عدالت انجام ش��ده و مرحله پایانی که آزادسازی این 
س��هام اس��ت در صورت تصویب الیحه ارسالی دولت 
به مجلس توس��ط نمایندگان، آزادسازی این سهام در 

قالب صندوق های قابل معامله انجام خواهد شد.
پوری حسینی همچنین درخصوص واگذاری سهام 
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: سهام 
این ش��رکت براس��اس دارایی ها و کارشناسی دقیق و 
ش��فاف قیمتگذاری و واگذار شده است. سهام شرکت 
کش��ت و صنعت و دامپروری مغان در حالی به تازگی 
واگذار شده است که در چهار نوبت گذشته که مزایده 
این ش��رکت برگزار شد خریداران اقبالی به خرید این 

سهام از خود نشان ندادند.  میزان

انا
ش


