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سيمانگراننميشودمرتضي مصطفوي /كارشناس حوزه خودرو
يك كارش�ناس ح�وزه س�يمان با بي�ان اينك�ه قيمت س�يمان 
نس�بت ب�ه ماه ه�اي گذش�ته تغيي�ري نك�رده و افزاي�ش ني�ز 
نخواه�د يافت، گف�ت: مص�رف س�يمان در دو ماه�ه امس�ال 
نس�بت به ماه گذش�ته ش�اهد كاه�ش 2 درص�دي بوده اس�ت. 
به گزارش »تس��نيم«، علي محمد بُد با اشاره به بازار بالتكليف ساخت 
و ساز ساختمان در كشور اظهار داشت: نوسانات قيمت ها عاملي شده 
تا هم توليدكنندگان و هم مصرف كنن��دگان در توليد و خريد معطل 
بوده و منتظر ثبات بازار باشند. وي با بيان اينكه عالوه بر مشكل فروش 
توليدكنندگان در حمل و نقل محصوالت با موانعي روبه رو هس��تند، 
گفت: همين موضوعات عاملي ش��ده تا حجم تولي��د در كارخانجات 
كاهش پي��دا كند. به نحوي ك��ه در حال حاضر واحده��اي توليدي با 
65 درصد ظرفيت خود مشغول فعاليت هستند. اين كارشناس حوزه 
سيمان تصريح كرد: مصرف س��يمان در دو ماهه امسال نسبت به ماه 
گذشته ش��اهد كاهش 2 درصدي بوده اس��ت كه اين موضوع نشان از 
كاهش تقاضا در سطح بازار دارد. بُد با بيان اينكه توليد ساالنه سيمان 
در كشور 60 ميليون تن است، گفت: 12 ميليون تن از اين رقم صادر و 
20 ميليون تن آن مازاد مصرف داخلي است. بر همين اساس ما در توليد 
سيمان مش��كلي نداريم، ولي كاهش تقاضا در سطح بازار و بالتكليفي 
ساخت و ساز فعاليت را براي واحدهاي توليدي مشكل كرده است. وي 
اضافه كرد: با وجود تمام اين مشكالت قيمت سيمان نسبت به ماه هاي 

گذشته تغييري نكرده و افزايش نيز نخواهد يافت. 
........................................................................................................................

احداثآزادراهچابهار-سرخس
دركنارخطآهن

مديرعامل شركت ساخت و توس�عه زيربناهاي حمل و نقل كشور 
از پيگيري وزارت راه و شهرس�ازي براي احداث آزادراه چابهار � 
سرخس در كنار خط آهن اين مسير و استقبال دولت از آن خبر داد. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازي، خيراهلل خادمي با اشاره به تصويب دو 
كريدور از 10 كريدور پيشنهاد شده به دولت گفت: يكي از آنها كريدور 
شرق - غرب به موازات س��واحل خليج فارس و درياي عمان در جنوب 
كشور و ديگري كريدور زاگرس حد فاصل بندر امام خميني )ره( تا مرز 
بازرگان اس��ت. وي با بيان اينكه در كريدور شرقي- غربي شماره 1 به 
غير از 65 كيلومتر واقع در استان هرمزگان، الباقي به مناقصه رفته يا 
در دست احداث است و 65 كيلومتر مذكور نيز در دست مناقصه قرار 
دارد، افزود: كاركرد اين كريدور، توزيع بارهاي ترانزيتي از مرز كنارك و 

پس كرانه ها تا بندر گوادر پاكستان است. 
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به پيگيري هاي انجام شده در قبال 
كريدور شماره ۴ حدفاصل بندر چابهار تا مرز سرخس ادامه داد: با توجه 
به تأكيد دولت بر توسعه بندر چابهار و پيرامون آن طي دو سال اخير، 
وزير راه و شهرس��ازي عالوه بر حوزه بنادر و راه آهن در بخش جاده اي 
نيز به جد پيگير است و مكاتباتي با س��ازمان برنامه  و بودجه به منظور 
اعالم آمادگي براي توسعه و تكميل محورهاي منتهي به بندر چابهار 
صورت پذيرفته است. وي يادآور شد: وزير راه و شهرسازي در ماه جاري 
نامه اي به سازمان برنامه وبودجه ارسال و با توجه به رويكرد و افق ترسيم 
شده براي بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي كشور، براي راه هاي 
منتهي به چابهار از كريدورهاي شرق- غرب و شمال- جنوب به با هدف 

اتصال به مرزهاي شمالي درخواست اعتبار و نگاه ويژه داشت. 
مديرعامل شركت ساخت و توس��عه زيربناهاي حمل ونقل در ادامه به 
پروژه هاي بزرگراهي شمال كشور اشاره كرد و گفت: محور بزرگراهي 
س��احلي درياي خزر تكميل شده اس��ت و هم اكنون عمليات احداث 
كمربندي هاي ش��هرها در دس��ت اجرا ق��رار دارد كه ب��راي تكميل 

پروژه هاي آن ۴500 ميليارد تومان نياز است.

گزارش »جوان« از آثار و تبعات تصميمات ارزي دولت و طمع صادركنندگان

فرارازنيماتجارهمسايهرابهايرانكشاند
صادركنندگان با بي حيايي تمام در تريبون هاي رسمي از تخلف كم اظهاري به خاطر سامانه نيما سخن مي گويند

از زماني ك�ه سياس�ت هاي غل�ط ارزي دولت 
عمليات�ي شده اس�ت، صادركنندگان به انحاي 
مختلف در تالشند تا مانع ورود ارزهاي صادراتي 
خود به س�امانه نيما ش�وند و همه و يا بخشي از 
ارزهاي خود را ب�ا قيمت ارز بازار س�ياه عرضه 
كنند. در اين مس�ير رقب�اي جدي�دي از تجار 
همسايه با توجه به شرايط بازارهاي داخلي پا به 
ميدان گذاشته اند كه دست كم با حذف واسطه ها 
محصوالت توليد داخ�ل به خصوص محصوالت 
كشاورزي را مستقيم از كش�اورزان مي خرند. 
 اين رقابت به نوعي مجازات زياده خواهاني است كه 
در چند ماه اخير به روش هاي مختلف سعي در دور 
زدن قانون با كارت هاي يكبار مصرف و كم اظهاري 
مي كردند،  اما روي ديگر اين س��كه افزايش قيمت 
كاالها و محصوالت كشاورزي است كه در اثر افزايش 
صادرات به زودي موج جديدي از گراني را به مردم 

تحميل خواهد كرد. 
   صادركنندگان چه مي كنند ؟ 

همان طور كه در اخبار قابل رصد اس��ت، اين روزها 
كاالهايي با قوت بيش��تر در حال صادرات است كه 
با كمترين فرآوري، بيش��ترين يارانه را از آن خود 
كرده اند. رويكرد خام فروشي و توجه صادركنندگان 
به محصوالت كشاورزي نتيجه سياست هايي است 
كه دولت در اي��ن ماه ها گرفت��ه و در تاريكي نظام 
نظارتي و صدور بخش��نامه هاي عجوالنه، گراني ها 
را ب��ه بازارهاي كااله��اي ضروري م��ردم تحميل 
كرده است. صادر كنند گان براي حداكثر كردن سود 
هم اكنون به غير از پتروش��يمي ها و فوالدي ها كه 
در محموله هاي كوچك و توس��ط دالالن خارجي 
خريداري مي شود، بسياري از محصوالت كشاورزي 
مانند خرما، س��يب زميني، پياز، لبنيات را به عراق 
و افغانس��تان صادر مي كنند كه به لح��اظ ارزش 

ريالي اختالفي بعضاً تا 500 درصدي ) بر اس��اس 
نرخ ارز نيمايي( دارن��د، در حالي كه تعرفه گمركي 
پرداختي از س��وي آنها از 5 تا ۴0 درصد است. اما 
اين اختالف قيمتي هم براي آنها كافي نيس��ت و 
از اين رو س��عي دارند يا با كم اظهاري در كاالهاي 
صادراتي يا بيش اظهاري در كاالهاي وارداتي سود 
خود را بيشتر كنند و سامانه نيما را دور بزنند. با اين 
حال اخبار جديد حاكي از اين است كه تجار عراقي 
و افغاني با ورود به ايران و حذف واسطه ها فعال شده 
و آورده اين اتفاق افزايش س��هم توليدكنندگان از 
صادرات محصوالت و كاهش سهم صادرات توسط 

صادركنندگان طماع شده است. 
 ص�ادرات ك�م نش�ده، صادركنندگان 

»كم اظهاري« مي كنند!
طب��ق آخرين آم��اري كه منتش��ر شده اس��ت، 
صادرات م��واد معدن��ي از لحاظ ارزش��ي 22/9 
درص��د كاهش داش��ته ك��ه دبي��ر كل اتحاديه 
توليدكنن��دگان و صادركنن��دگان محصوالت 
اظهاري صادركنندگان«  معدني علت آن را »كم 
با هدف عرضه كمتر ارز در س��امانه نيما مي داند. 
در اين باره كام��ران وكيل - دبي��ر كل اتحاديه 
توليدكنن��دگان و صادركنن��دگان محصوالت 
معدني- در گفت وگو با »ايسنا« با بيان اينكه علت 
كاهش صادرات، كم اظه��اري صادركنندگان در 
نتيجه سياس��تگذاري هاي نادرست است، گفت: 
صادركنندگان بايد همه كاالهاي مورد نيازشان 
را با دالر 1۴ هزار تومان��ي بخرند، بنابراين وقتي 
مجبور هستند دالر خودش��ان را ۸000 تومان 

بفروشند، راهي براي فرار از آن پيدا مي كنند. 
وكي��ل در توضي��ح كم اظه��اري صادركنندگان 
اظهار كرد: قيمتي كه صادركننده در سامانه ثبت 
مي كند، كمتر از قيمت واقعي اس��ت كه از خريدار 

دريافت مي كند تا ارز كمتري به سامانه نيما بياورد. 
او در ادامه با بيان اينكه دولت حق ندارد صادركننده 
را مجبور كند كه پول هايش را زير قيمت در سامانه 
نيما عرضه كند، افزود: اين كار خالف قانون معادن 
و بهبود فضاي كسب وكار است؛ چراكه طبق قانون 
وضع هر ضابط��ه اي كه باعث ش��ود توجيه فني و 

اقتصادي توليدكننده به هم بريزد، ممنوع است. 
وي افزود: دولت ه��ا معموالً بع��د از اينكه رأي 
چهار سال دوم را به دس��ت مي آورند، به تزريق 
پول در بازار پايان مي دهند، در نتيجه دالر در هر 
دو دولت دهم و دوازدهم حدود چهار برابر شد. 
وكيل همچنين معتقد اس��ت كه تصميم دولت 
مبني بر تأمين همه كاالهاي كشور با ارز ۴200 
توماني شرايط را براي مفسدان اقتصادي و خروج 
بدون بازگشت ميلياردها دالر ذخاير كشور فراهم 
كرد. وي افزود: دخالت دول��ت در اقتصاد باعث 
مي ش��ود فعال اقتصادي به جاي رقابت در بازار 
جهاني به دنبال دور زدن س��امانه نيما و گرفتن 
ارز دولتي باش��د. وكيل همچنين با بيان اينكه 
هيچ كشوري در دنيا س��امانه نيما ندارد، اظهار 
كرد: اگر سامانه نيما امروز جمع شود، بهتر از فردا 
است. اما در مقابل اين نگاه برخي كارشناسان و 
فعاالن اقتصادي بر اين باورند كه اگر چه سامانه 
نيما دچار ايراداتي است، اما باالخره در تمام دنيا 
نظام صادرات و واردات كش��ور از شفافيت كافي 
برخوردار است و اين طور نيست كه تجار هر كاري 
كه دلشان بخواهد انجام بدهند. اين كارشناسان 
بر اين باورند كه نتيجه بي برنامه بودن در صادرات، 
فشار به بازارهاي داخلي وتحميل گراني به مردم 
براي كاالهاي ضروريشان است و دولت بايد در 
شرايطي مانند اين روزها كه تحريم ها بر تجارت 
خارجي اثر گذاش��ته بايد هم ب��ر واردات و هم 

صادرات نظارت بيشتري داش��ته باشد و اجازه 
ندهد عده اي صرفاً براي كاسبي در دوران تحريم 
هر كاري كه دلشان مي خواهد بكنند. اين عده بر 
اين باورند كه اعالم رس��مي واكنش كم اظهاري 
از سوي صادر كنندگان نوعي بي حيايي و ضعف 

دولت در حوزه نظارتي است. 
  ترجيح صادراتچي ها به مردم ! 

ب��ه عن��وان مث��ال س��يب زميني، هوي��ج، خيار، 
گوجه فرنگي رشد چشمگيري داشته است. 

رئيس فروشندگان ميوه و سبزي در اين باره گفته 
است: بنابر ش��واهد و برخي ازگزارش ها، افزايش 
حجم صادرات سيب زميني عاملي شده تا محصول 

كمتري به بازار داخلي تزريق شود. 
هم اكنون هر كيلو س��يب زميني كه در گذشته 
نهايتاً 1۸00 تومان عرضه مي شد، در حال حاضر 
به قيمت 2100 تومان به فروش مي رسد،اما بنا به 
تحقيقات خبرنگار ما برخي تجار عراقي بي واسطه 
يا با واسطه سيب زميني ها را محل زمين كشاورزي 
به قيم��ت 1700 توم��ان مي خرند ك��ه همين 
محصول درعراق ب��ا پرداخت عوارض 5 درصدي 
بيش از3/5برابر به فروش مي رس��د. شنيده هاي 
خبرنگار ما حاكي از اين است كه همين موضوع 
نيز در باره پياز و خرما نيز صادق است و تجار افغاني 

در حال خريد خرما از نخلستان ها هستند. 
  كارت هاي يكبار مصرف صادراتي 

اما اين تم��ام ماجرا نيس��ت، اختالف قيمت ارز در 
س��امانه نيما و بازار ش��رايط را به گونه اي رقم زده 
كه عده اي رانت جو از نمد صادرات براي خود كاله 
مي بافن��د و كارت هاي بازرگاني يكب��ار مصرف در 

صادرات مورد اقبال قرار گرفته است. 
در اين ش��يوه برخي صادركنندگان با استفاده از 
كارت هاي بازرگاني موس��وم به اجاره اي يا يكبار 
مصرف، اقدام به صادرات كاال مي كنند. بر اساس 
رويه اعالمي بانك مرك��زي، اين صادركنندگان 
بايد ارز خود را در سامانه نيما عرضه كنند، اما به 
دليل قابل رهگيري نب��ودن و امكان پذير نبودن 
شناسايي صاحبان اصلي كاالي صادراتي، ارزهاي 
صادراتي عماًل راهي غير از سامانه بانك مركزي 
پيدا مي كند. شنيده ها حاكي است كه چند نفر 
از اتاق بازرگاني ته��ران نيز در اين باره توس��ط 
نيروهاي نظارتي مورد بازخواست قرار گرفته اند. 
طبق اعالم رئيس كل امور مالياتي، ماليات فراري 
از محل اين كارت ها ۴000 ميليارد تومان بوده كه 
ظاهراً با تدابير جديد اتخاذي بهره برداران از اين 

كارت ها در حال شناسايي هستند. 
در همين باره مجيدرضا حريري، نايب رئيس اتاق 
بازرگاني گفته بود: صادركنن��دگان براي آنكه ارز 
حاصل از صادرات را بازنگردانند، انگيزه بيش��تري 
به اس��تفاده از كارت هاي بازرگان��ي يكبار مصرف 
دارند،زي��را صادركنن��دگان اگر به نام خودش��ان 
صادرات كنند، بايد تعه��د ارزي بدهند. وي گفت: 
در ش��رايط كنوني از آنجا كه وارد كننده بايد براي 
واردات تخصيص ارز بگيرد نمي تواند به نام كس��ي 
ديگري كاال را وارد كند، ضمن اينكه براي واردات، 
كارت هاي بازرگاني تازه صادر شده ابتدا مي توانند 
500 هزار دالر واردات انجام دهند و به مرور با تأييد 
صالحيتشان اين ميزان افزايش مي يابد، اين در حالي 

است كه براي صادرات سقفي وجود ندارد. 

تمديدمهلتافتتاححسابوتکميلموجودی
برایقرعهكشیدربانکانصار

ب�ا توج�ه ب�ه اس�تقبال و درخواس�ت مش�تريان و متقاضي�ان 
س�پرده های  قرعه كش�ی  مرحل�ه  نهمي�ن  در  ش�ركت 
قرض الحس�نه پس ان�داز بان�ك انص�ار، آخري�ن مهل�ت افتتاح 
حس�اب و تكمي�ل موج�ودی اي�ن قرعه كش�ی، تا 27 ش�هری

تصميمحذفوارداتخودرو
مشکوکوپرمسئلهاست

در دو سال اخير صنعت خودروی كش��ور با فراز و نشيب هاي بسياري 
مواجه بوده به طوري كه ش��رايط ايجاد ش��ده خودرو را از يك كاالي 
مصرفي به كاالي س��رمايه اي تبديل كرده اس��ت و طي چند ماه اخير 
افزايش قيمت سبب هجوم بخش قابل توجهي از نقدينگي جامعه به بازار 
خودرو شده است. قدر مس��لم عوامل مختلفي در بروز چنين پديده اي 
مؤثر بوده اند، اما شايد بتوان اصلي ترين علت را»كاهش عرضه« عنوان 
كرد. عرضه مجدد خودرو به دليل ماهيت كاالي��ي اش، در كوتاه مدت 
وجود ندارد،بنابراين با توجه به رش��د تقاضاي خودرو در بازار، هرگونه 
اعمال محدوديت در عرضه منجر به افزايش قيمت دركوتاه مدت ش��د 
و اگر اين روند ادامه يابد، اختالف بين عرضه و تقاضا افزايش مس��تمر 
مي شود. روندي كه طي دو سال اخير در بازار شاهد آن بوديم. از اواخر 
سال 1395 تاكنون سلسله سياس��ت هاي محدودساز دولت در بخش 
عرضه خودروهاي خارجي به بازار شوك وارد كرده كه نتيجه آن افزايش 

شديد قيمت ها و حاشيه سود باال در بازار شده است. 
در دي م��اه 1395 با ابالغ مع��اون اول رياس��ت جمهوری در خصوص 
ممنوعيت ثبت سفارش خودرو توس��ط غيرنمايندگي ها اولين شوك 
به بازار خودرو وارد شد. هر چند كه از يك منظر اين سياست، منجر به 
ايجاد انحصار در بازار خودروهاي وارداتي شد، ولي در نگاه كالن شرايط 
را براي افزايش قيمت در بازار مهيا كرد. دومين شوك در اوايل تابستان 
1396 با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به بازار تحميل شد؛ اتفاقي 
كه با حاشيه هاي عجيب به يكباره بازار خودرو را با تالطم شديدي مواجه 

كرد و روند افزايش قيمت سرعت بيشتري به خود گرفت. 
در دي ماه 1396 با اعالم تعرفه هاي جديد خودرو و امكان واردات خودرو 
توسط نمايندگان رس��مي، هرچند قدري آرامش به بازار برگشت ولي 
تأثيري بر روند افزايش قيمت ها نداش��ت؛ چراكه تعرفه واردات خودرو 
افزايش قابل مالحظ��ه اي يافته بود،بنابراين ش��اهد رش��د قابل توجه 
قيمت ه��ا بوديم. محدوديت ها و اعمال قوانين دس��ت و پا گير بر س��ر 
واردات خودرو ادامه داشت تا اينكه در اوايل سال 1397 واردات خودرو 
به دليل مديريت منابع ارزي به يكباره ممنوع شد كه اين اتفاق شوك 
ديگري بر بازار خودرو بود. سير سياست هاي محدودساز در بازار خودرو 
طي دو سال اخير بي ثباتي و نااطميناني را در بازار ايجاد كرد. شرايطي 
كه رشد تقاضاي خودروهاي خارجي را متوقف و عطش مجنون واري را 
براي توليدات مونتاژ در داخل ايجاد كرد. به بيان ديگر محدوديت عرضه 
خودروهاي خارجي، تقاضا را به س��مت خودروهاي داخلي انتقال داد. 
متأسفانه طي دو سال اخير كانون توجه دولت در مديريت بازار خودرو 
صرفاً معطوف به بازار خودروهاي وارداتي بوده است. بنابراين اولين سؤال 
همين جا مطرح است كه چرا دولت به منظور مديريت بازار خودرو، حذف 
واردات خودروهاي خارجي را با حواشي متعدد اعم از ثبت سفارش هاي 

شبانه تا واردات در سال جاري در دستور كار قرار داد؟
هر چند كه مسئوالن وزارت صنعت بر اين عقيده اند كه علت اين موضوع 
مديريت منابع ارزي كشور است،  ولي آمارها نشان مي دهد كه ميلياردها 
دالر س��االنه صرف واردات محصوالت ديگري از جمله قطعات خودرو 
در كشور مي شود كه در سلسله سياست هاي تجاري دولت مورد توجه 
قرار نگرفته است. به طور مثال طبق آمار رسمي كشور ساالنه ميلياردها 
دالر ارز بابت واردات بنزين و قطعات خودرو از كشور خارج مي شود. اين 
در حالي اس��ت كه اگر هدف دولت مديريت منابع ارزي است بايد روند 
ورود خودروهاي هيبريدي در كشور تسهيل شود يا توليد خودروهاي 

بي كيفيت داخلي كه مصرف بنزين بااليي دارند، متوقف شود. 
 از اين رو رفتارشناس��ي دول��ت در مديريت بازار خ��ودرو، حاكي از آن 
است كه يا قوه عاقله و تصميم گير در دولت جامع و مانع سياستگذاري 
نكرده است يا هدف از محدودس��ازي واردات خودروهاي وارداتي صرفاً 
مديريت مناب��ع ارزي نبوده و به اصطالح بازاري ها » خير رس��اني « به 

بنگاه هاي انحصاري داخلي بوده است. 
اينكه دقيقاً هدف دولت از محدوديت و ممنوعيت واردات خودرو در بازار 
چه بوده است، نياز به بررسي جامع دارد، ولي آنچه مشخص است اين است 
كه نتيجه سياستگذاري دولت در بازار، ايجاد تنش، نااطميناني و افزايش 
قيمت بوده اس��ت؛ اتفاقي كه زمينه را براي افزاي��ش قيمت خودروهاي 
داخلي و افزايش سهم مونتاژكاران چيني فراهم كرد. در حال حاضر قيمت 
خودروهاي داخلي رشد محسوس��ي داشته كه بخشي از آن هيچ توجيه 
 CKD منطقي ندارد. از طرف ديگر سهم خودروهاي چيني كه به صورت
به كشور وارد و در بازار عرضه مي شود، رشد قابل توجهي يافته است. اين 
در حالي است كه ارزبري واردات خودرو به صورت CKD به مراتب بيشتر 
از واردات خودرو به صورت CBU اس��ت. علي  ايح��ال بايد بر اين نكته 
تأكيد كرد سلسله اتفاقاتي كه از اواخر سال 1395 تاكنون در بازار خودرو 
رخ داده، به نفع خودروسازان داخلي و مونتاژكاران چيني بوده است تا از 
يك طرف برخي از خودروسازان بزرگ داخلي از جيب مردم بتوانند زيان 
خود را جبران كند و از خطر ورشكس��تگي نجات يابن��د و از طرف ديگر 

خودروسازان چيني سهم خود را در بازار ايران افزايش دهند.

پتروش�يمي ها متعه�د هس�تند از 2۶ مردادم�اه ت�ا پاي�ان 
۸۰۰ ه�زار دالر ارز  ۹۸۶ ميلي�ون و  ۶ ميلي�ارد و  س�ال 
حاص�ل از ص�ادرات خ�ود را در س�امانه نيم�ا عرض�ه كنن�د. 
به گزارش »تس��نيم«، رضا نوروز زاده مديرعامل شركت ملي صنايع 
پتروشيمي در نشس��تي خبري اظهار داشت: نياز هس��ت كه دولت 
ساماندهي صادرات را خودش عهده دار شود. وي افزود: صادرات بايد 
شفاف باشد تا دولت كه مسئوليت تأمين ارز را براي قسمت هاي اصلي 
كش��ور دارد، تكليف خودش را بداند. نوروز زاده با بيان اينكه شركت 
ملي صنايع پتروشيمي به طور مستقيم روي بسياري از شركت هاي 

پتروش��يمي نظارت مديريتي ندارد، اما نقش حاكميتي دارد و توليد، 
فروش و صادرات توسط اين شركت رصد مي ش��ود، گفت: زماني كه 
بحث هاي ارزي مطرح شد، رئيس جمهور اختيارات مجمعي واحدهاي 
پتروشيمي را كه مربوط به وزارتخانه هاي رفاه و دفاع بود، به وزير نفت 
داد و آقاي زنگنه هم جلس��اتي را در دفتر خود با حضور شركت ملي 
صنايع پتروشيمي، بخش هاي خصوصي و خصولتي تشكيل داد. وي 
ادامه داد: در ابتدا ارز همه واحدهاي پتروشيمي منهاي هزينه هاي ارزي 
آنها احصا شد و س��هم هر هلدينگ و ارزي را كه بايد وارد سامانه نيما 
كند، تعيين كرديم، بعد از آن هزينه هاي شركت ها را در نظر گرفتيم و 

مشخص شد كه درآمد ارزي سال 97 شركت هاي پتروشيمي حدود 12 
ميليارد دالر است كه اين شركت ها مجاز هستند 25 درصد درآمد ارزي 
خود را صرف هزينه هاي جاري شامل بدهي ارزي، واردات ارزي موارد 
اوليه، هزينه هاي حمل و برنامه هاي توسعه اي كنند. وی تصريح كرد: 
از تاريخ بيست و يكم فروردين ماه امسال تا بيست و ششم مردادماه در 
مجموع 2 ميليارد و 571 ميليون و ۸00 هزار دالر ارز حاصل از صادرات 
توسط پتروشيمي ها در سامانه نيما عرضه شده و پتروشيمي ها متعهد 
هستند از 26 مردادماه تا پايان س��ال 6 ميليارد و 9۸6 ميليون و ۸00 

هزار دالر ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه كنند.

تعهد پتروشيمي ها به عرضه ۷ ميليارد دالر ارز تا پايان سال پتروشيمي

ب

ب

ب

بازرگاني

مهران  ابراهيميان
گزارشیک

اعالمميزانواگذاریسرمايهگذاریهای
بورسیوامالکمازادبانکرفاهكارگران

ميزان واگذاری س�رمايه گذاری های بورس�ی و امالک مازاد 
بانك رف�اه كارگران ط�ی س�ال ه�ای ۱۳۹۶ و ۱۳۹7 بالغ بر 

۱۱هزارميليارد ريال بوده است.
به گزارش  »ايس��نا«، بنابر اعالم بانك رفاه كارگران ، از اين ميزان در 
سال 96 مبلغ 567۸ ميليارد ريال سرمايه گذاری بورسی و مبلغ 110۸ 
ميليون ريال امالك مازاد بوده است. در سال 97 و تا 1۴ شهريورماه نيز 
اين ميزان واگذاری در حوزه سرمايه گذاری بورسی مبلغ 26۴۸ ميليارد 

ريال و در حوزه امالك مازاد 1513 ميليارد ريال بوده است. 
آگهی مزايده دوم سراسری امالك مازاد و تمليكی بانك رفاه در چهارم 
و يازدهم ش��هريورماه 97 در روزنامه های كثيراالنتش��ار)اطالعات، 
همش��هری( منتش��ر و نتايج اين مزايده در بيستم ش��هريورماه 97 

مشخص شد. 
عمده س��رمايه گذاری های بورس��ی بانك رفاه كارگران از محل تهاتر 
بدهی های مجموعه سازمان تأمين اجتماعی به اين بانك بوده است به 
ترتيبی كه طی سال های 1392 تا 1397 مبلغ 95هزارو193 ميليارد 
ريال سهام شركت های پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار از سوی 

سازمان تأمين اجتماعی به بانك رفاه واگذار شده است. 
كميته واگذاری س��رمايه گذاری ها و بهينه س��ازی پرتفوی بورسی 
بانك رفاه كارگران با برگزاری جلسات هفتگی موضوع واگذاری سهام 
شركت های بورس��ی با رعايت عدم كاهش س��طح عمومی قيمت ها، 
شاخص بورس و حفظ حقوق س��هامداران را به طور جدی در دستور 

كار قرار داده است. 


