گزارشي ويژه از رشد شديد مصرف و قاچاق سوخت کشور

خادمي :وزارت نفت مقصر اصلي وضع موجود است

گروه انرژي :وزارت نفت دولت يازدهم با حذف نظام سهميه بندي و
تک نرخي کردن سوخت عمال زمينه را براي رشد بيشتر مصرف بنزين
فراهم کرد و حتي به دنبال حذف کامل کارت سوخت به بهانه هزينه
داشتن و به صرفه نبودن قاچاق سوخت بود که با مخالفت مجلس دهم
مواجه شد.اين در حالي است که حذف کارت سوخت باعث از بين رفتن
ش��فافيت و آمارهاي مناسب از ميزان مصرف بنزين و افزايش قاچاق
سوخت شده و کشور را دوباره به شرايط و معضالت پيش از استفاده از
سامانه هوشمند سوخت برميگرداند.الزم به يادآوري است که مجلس
نهم طرحي را مصوب کرده بود که بنزين دوباره به صورت دو نرخي و
با سهميه عرضه شود ولي متاسفانه دولت از اجراي اين طرح سرباز زد
و اين طرح در مجلس دهم رد شد.براساس بررسيهاي صورتگرفته
بيتوجهي دولت موجب رش��د مصرف بنزين از سال  ۹۲تاکنون شده
است که اين روند نشان ميدهد مصرف بنزين در سال  ۱۴۰۰از رقم
 ۱۰۰ميليون ليتر نيز عبور خواهد کرد.لذا حتي با وجود راه اندازي کامل
پااليش��گاه ستاره خليج فارس که به ادعاي مسئوالن ميتواند جلوي
واردات بنزين را گرفته و کشور را به صادر کننده بنزين تبديل کند ايران
پس از يکي دوسال دوباره به واردکننده بنزين تبديل خواهد شد.قاچاق
سوخت که همواره يکي از معضالت جدي کشور بوده نيز با توجه به
رش��د قيمت ارز براي قاچاقچيان صرفه داشته و قطعا در صورت نبود
سازوکارهاي ايجاد شفافيت و کنترل مصرف شاهد رشد قاچاق سوخت
بوده و خواهيم بود.به طوري که عضو اتحاديه صادرکنندگان نفت ،گاز
و پتروشيميايران از قاچاق روزانه دست کم  ۲۰ميليون ليتر بنزين به
کشورهاي همسايه خبر داد و گفت :بهترين گزينه در حال حاضر براي
مبارزه با قاچاق سوخت احياي سامانه هوشمند و کارت سوخت است.
به گزارش «عصرايرانيان»با نگاهي به روند مصرف بنزين در کشور از
سال  80تا  96شاهد فراز و فرود مصرف اين حامل انرژي پرمصرف در
کشور بوديم.اين روند را ميتوان به وضوح در نمودار ارائه شده مالحظه
کرد.همانطور که مالحظه ميکنيد در سال  85ميانگين مصرف بنزين
 73ميليون ليتر در روز بود که با ورود کارت س��وخت به چرخه عرضه
بنزين روند مصرف بنزين نيز کاهش يافت و در سال  86مصرف بنزين
به  65ميليون ليتر در روز رسيد.اما با سياستي که دولت يازدهم در تک
نرخي کردن س��وخت و حذف سهميه بندي بنزين در پيش گرفت از
س��ال  92مصرف بنزين نيز روند صعودي به خود گرفت.کارشناسان
انرژي معتقدند مصرف بنزين ساالنه بين  12تا  14درصد رشد خواهد
کرد که با اين شرايط اگر دولت به دنبال راهکاري براي کنترل مصرف
بنزين در کش��ور نباشد تا سال  1400مصرف بنزين عدد  100ميليون
ليتر را نيز ميگذراند.رشد لجامگسيخته مصرف بنزين در نهايت باعث
ش��د مقام معظم رهبري هم به اين مس��اله واکنش نشان دهند.رهبر
معظم انقالب اسالميبا انتقاد از مصرف بيش از  ۱۰۰ميليون ليتر بنزين
در روز در کشور« ،بد استفاده کردن از ظرفيتها و منابع داخلي» را يکي
از مشکالت موجود در بحث مديريت اقتصادي عنوان کردند و به وزارت
نفت دستور دادند تا موضوع کاهش مصرف بنزين را پيگيري کند.

از استفاده بد از ظرفيتها و منابع داخلي خواندند و فرمودند :وزارت نفت
و ديگر مسووالن دولتي راههاي کاهش مصرف بنزين را پيگيري کنند.
در کنار رشد مصرف بنزين ،قاچاق سوخت نيز که با توجه به رشد قيمت
ارز صرفه زيادي را به همراه دارد به يکي از معضالت کشور تبديل شده
اس��ت به طوري که حسن خسروجردي عضو اتحاديه ،صادرکنندگان
نفت ،گاز و پتروش��يميايران گفت :متاسفانه هميشه کشور با قاچاق
س��وخت مواجه بوده براي اينکه قيمت اين فرآوردهها در داخل نسبت
به همس��ايگان و ديگر کشورهاي جهان پائين تر است.وي همچنين
اظهار داشت :متاسفانه با افزايش قيمت دالر قاچاق بنزين به کشورهاي
همس��ايه از سود بيشتري نسبت به گذشته برخوردار بوده و به همين
دليل بخشي از آمار مصرف سوخت در داخل بوي قاچاق ميدهد.عضو
اتحاديه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشيميايران گفت :طبق آمارها
در حال حاضر مصرف روزانه بنزين در کش��ور  100ميليون ليتر است
حال سوالي که مطرح ميشود اينکه آيا تمامياين حجم بنزين در داخل
مورد مصرف قرار ميگيرد؟وي افزود :بدون شک پاسخ پرسش مدنظر
منفي اس��ت چراکه دست کم روزانه  20ميليون ليتر بنزين به صورت
قاچاق راهي کشورهاي همس��ايه ميشود.خسروجردي تصريح کرد:
براي مقابله با قاچاق بنزين راهکارهاي مختلفي وجود دارد که افزايش
قيمت بنزين و رساندن به سطح جهاني در داخل ،استفاده از فناوريهاي
جديد به ويژه کارت سوخت جهت مديريت مصرف و غيره ازجمله اين
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روزان�ه  20ميلي�ون ليتر بنزين به کش�ورهاي همس�ايه قاچاق

ميشود
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موارد است.وي اضافه کرد :ايران هم اکنون نميتواند در اوضاع کنوني
راهکار نخس��ت را اجرا کند چون تبعات سنگيني در جامعه به همراه
دارد.عضو اتحاديه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشيميايران يادآور شد:
بهترين گزينه در حال حاضر براي مبارزه با قاچاق سوخت احياي سامانه
هوشمند و کارت سوخت است.
سامانه هوشمند و عرضه دونرخي سوخت مزاياي زيادي به همراه
دارد

هدايت ا ...خادمي ،نايب رييس کميسيون انرژي مجلس نيز در گفتگو
با «عصرايرانيان» با تاييد صحبتهاي خسروجردي از سامانه هوشمند
سوخت به عنوان يکي از طرح موفق صنعت نفت ياد کرد و گفت :ايجاد
اين سامانه و دونرخي کردن سوخت باعث ايجاد شفافيت ،ارائه آمارهاي
مناسب و جلوگيري از قاچاق و کنترل مصرف سوخت با وجود افزايش
ساالنه خودروها در کشور شده بود.وي افزود :در گذشته که اين سامانه
وجود نداش��ت با توجه با اختالف قيمت سوخت در ايران و کشورهاي
همسايه ميزان زيادي سوخت از کشور قاچاق شده و به عنوان مصرف
داخل به حساب ميآمد ولي پس از استفاده از سامانه هوشمند تانکري
که س��وخت را تحويل جايگاهدار ميداد بايد بنزينش را وارد س��امانه
کرده و حتي آمار اين که اين بنزين به کدام خودروها تحويل داده شده
اس��ت نيز در دسترس قرار گرفت اما متاسفانه وزارت نفت با سياستي
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73

رهبر معظم انقالب اسالميدر ديدار اخير رييسجمهور و اعضاي هيات
دولت با ايشان که به مناسبت هفته دولت انجام شد« ،بد استفاده کردن
از ظرفيتها و منابع داخلي» را از مشکالت موجود در بحث مديريت
اقتصادي عنوان کردند و با طرح پرسش��ي مبني بر اينکه «ايران که
جزو بزرگترين توليدکنندگان نفت جهان اس��ت ،چرا بايد بنزين وارد
کند؟ در حالي که ميتوان با س��اخت پااليشگاه و توليد و حتي صدور
فرآوردههاي نفتي از نعمت بزرگ ذخاير نفتي ،استفاده صحيح کرد».
ايشان مصرف بيش از  ۱۰۰ميليون ليتر بنزين در روز را نمونه ديگري
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غلط و با بي توجهي به توصيههاي کارشناسان ،سوخت را تک نرخي
کرده و س��امانه هوشمند سوخت را از اهميت انداخت و حتي به دنبال
حذف کامل کارت سوخت بود که در نهايت کميسيون انرژي مجلس
استفاده از کارت سوخت را تصويب کرد.خادميافزود :سامانه هوشمند
سوخت باعث شد که مصرف بنزين با وجود افزايش ساالنه خودروهاي
کش��ور رشد زيادي نداش��ته و کنترل شود ولي با سياست غلط وزارت
نفت شاهد رشد مصرف افسارگسيخته بنزين و قاچاق سوخت هستيم
که حتي اعتراض رهبر انقالب را هم به همراه داشته است.نايب رييس
کميس��يون انرژي مجلس خاطرنشان کرد :در کشور ما همواره قيمت
بنزين کمتر از کش��ورهاي همس��ايه بوده که البته اين قيمت با توجه
به منابع و ظرفيتهايي که در کشور وجود دارد و وضع معيشتي مردم
طبيعي اس��ت و ما نبايد قيمت سوخت در کشور را با کشورهايي مثل
آلمان و ژاپن مقايسه کرده که نفتي ندارند و نفت را از خارج خريداري،
حمل و پااليش کرده ،آن را بنزين تبديل نموده و هزينههايشان را نيز
از اخذ ماليات تامين ميکنند.وي ادامه داد :قاچاق س��وخت همواره در
گذشته و پيش از رشد قيمت ارز و حتي زماني که قيمت بنزين به قيمت
فوب خليج فارس نزديک شده بود براي قاچاقچيان به صرفه بوده است
اما با استفاده از سامانه هوشمند و عرضه دونرخي سوخت جلوي قاچاق
گرفته شد.اگر طرح عرضه دونرخي سوخت که در مجلس نهم تصويب
شده بود اجرايي ميشد عالوه بر اينکه ميتوانست باعث ترغيب مردم
به کنترل مصرف سوخت شود ،به عموم مردم هم فشاري وارد نميکرد
و با عرضه بنزين مازاد بر سهميه به قيمت آزاد درآمدي هم براي دولت
ايجاد ميشد اما با عدم کنترل مصرف و حذف کارت سوخت که رشد
افسارگس��يخته مصرف و قاچاق س��وخت و نياز بيش تر به واردات را
در پي داش��ته و دارد ،فق��ط دو گروه قاچاقچيان و واردکنندگان منتفع
ميشوند.
ب�ا عدم سياس�تهاي کنترلي در آين�ده نيازمند واردات س�وخت
خواهيم بود

خادميگفت :با عدم کنترل بر روي مصرف سوخت حتي با راه اندازي
فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس ،با توجه به اينکه با راه اندازي
فاز دوم اين پااليش��گاه ه��م اکنون توليد و مصرف بنزين تقريبا در
حالت سربه سر قرار دارد ما دوباره پس از مدت کوتاهي نياز به واردات
بنزين خواهيم داش��ت و اين در حالي اس��ت که وضعيت مناس��بي
براي کشور با توجه به شرايط بين المللي و سياستهاي غلطي که
مسئوالن در داخل کشور در پيش گرفتهاند متصور نيست.نايب رييس
کميسيون انرژي مجلس در پاسخ به اينکه چرا وزارت نفت به دنبال
حذف سامانه هوشمند و کارت سوخت رفت ،توضيح داد :وزارت نفت
با لجاجتهايي که تاکنون به خرج داده اس��ت ضربههاي زيادي به
کش��ور زده و حتي اقدامات مثبت تيم قبلي وزارتخانه ازجمله همين
سامانه هوشمند را هم خراب کرده است.اين هم يکي از سياستهاي
غل��ط اين وزارتخانه مثل امضاي قرارداد با توتال ،پرونده کرس��نت،
معطل کردن کشور براي آي پي سي و شرکتهاي خارجي و گرفتن
بازار گاز منطقه از کشور بود.خادميهمچنين در پاسخ به اينکه رشد
ش��ديد مصرف بنزين چقدر ناش��ي از عدم کنترل بر روي مصرف
است ،توضيح داد :هر ساله بر تعداد خودروهاي کشور افزوده شده و
بسياري از خودروها غيراستاندارد است اما بايد يادآور شد که در زمان
اجراي سامانه هوشمند سوخت نيز همين تعداد خودرو ساالنه به تعداد
خودروها افزوده ميش��د ولي با اس��تفاده از سامانه هوشمند سوخت
موفق به کنترل مصرف ش��ده و رش��د زيادي را در مصرف سوخت
ش��اهد نبوده ايم اما با کنار گذاشتن اين سامانه از سوي وزارت نفت
رش��د مصرف سوخت و قاچاق هر ساله شدت بيشتري مييابد و در
واقع وزارت نفت مقصر اصلي وضع موجود است.

وزيرنفت:

وزيرنيرو:

نرختسعيرارزپتروشيميهانرخرسمياست

 ۲۵نيروگاه حرارتي در حال احداث است

وزير نفت گفت :نرخ تس��عير ارز پتروشيميها نرخ رسمياست.
ب��ه گزارش مهر ،بيژن نامدار زنگنه در حاش��يه جلس��ه هيات
دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص کمبود بنزين سوپر در
کش��ور ،اظهار داشت :در کشور مشکل کمبود بنزين نداريم اما
ممکن است که بنزين سوپر در يک جايگاهي کم باشد.وي در
خصوص انتقادات مطرح شده پيرامون قرارداد ميادين نفتي البرز
و الوند ،افزود :در اين ش��رايط هرکس��ي در اين زمينه صحبتي
ميکن��د و حرفهاي بي ربط و بي خودي مطرح ميش��ود که
پايه و اساس واقعي ندارد.
تواف��ق ما ب��ا آذربايجان مربوط به اواخر س��ال قب��ل و اوايل

رئيس اتاق ايران در نامهاي به معاون اول رئيسجمهور،
پيشنهادات اتاق ايران براي اصالح طرح پيمانسپاري
ارزي را اع�لام کرد.ب��ه گزارش مهر به نق��ل از اتاق
بازرگاني ايران ،غالمحسين شافعي ،رئيس اتاق ايران،
طي نامهاي به معاون اول رئيسجمهور ،ضمن اش��اره
به محدوديتهاي سيس��تم بانکي کش��ور براي نقل
و انتق��االت کارآمد پولي و همچنين عدم وجود بس��تر
الزم براي اجراي دستورالعمل طرح پيمانسپاري ارزي،
خواستار اعمال اصالحاتي در اين طرح شد.غالمحسين
شافعي در نامه خود به اسحاق جهانگيري ،ضمن تاکيد
بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامههاي پياپي بدون
توجه به سازوکارهاي اجرايي آنها ،با ارائه راهکارهایی
خواستار اصالح دستورالعمل ابالغي بانک مرکزي شده
اس��ت .در اين نامه آمده است :با توجه به کاستيهاي
موجود ،اتاق ايران با اجراي طرح پيمانس��پاري بدون
حل و فصل تنگناهاي آن ،موافق نيست .لذا در شرايط
کنوني و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پيمان سپاري
ارزي در گذش��ته ،چنانچه برابر با دستورالعمل صادره
الزام به اجراي آن وجود دارد ،پيش��نهاد ميشود موارد

امسال بود و قرار شده است بر مبناي  ۵۰درصد از اين ميادين
بهره برداري ش��ود .وزير نفت دربار ه ن��رخ گازي که در اختيار
پتروش��يميها قرار ميگي��رد ،تصريح کرد :ن��رخ گاز صادراتي
کش��ور  ۲۰س��نت اس��ت ولي قيمتي که به پتروشيميها داده
ميشود منطقي است و به قيمت صادرات نيست.زنگنه در پايان
تاکيد کرد :نرخ تس��عير ارز پتروشيميها نرخ رسمياست و آنها
کاالهاي خود را با نرخ رس��ميعرضه ميکنند؛ آنچه در بورس
رخ ميدهد ربطي به پتروشيمينداش��ته بلکه مربوط به تنظيم
بازار اس��ت که بايد براي آن تصميم گرفته ش��ود؛ از نظر ما در
حق مصرف کنند ه نهايي اجحاف ميشود.

پیشنهادات اتاق ایران برای اصالح طرح پیمانسپاری ارزی

م��ورد نظر اتاق ايران در آن لحاظ ش��ود.در متن کامل
نامه ش��افعي در خصوص اس��تفاده از ظرفيت بخش
خصوصي در مس��ائل اقتصادي ،م��وارد زير به عنوان
پيش��نهادات بخش خصوصي از جانب ات��اق ايران به
استحضار ميرسد:الف) بايسته است به اين مهم توجه
گردد که دس��تورالعملهاي صادر شده نبايد با شرايط
اقتصادي و بسترهاي حاکم در تضاد باشد .در شرايطي
که سيستم بانکي کشور به دليل محدوديتهاي ايجاد
شده ،امکان نقل و انتقاالت کارآمد پولي را ندارد ،چگونه
انتظار ميرود صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد
بازگردانند .اين درحاليس��ت که معمو ًال فرماندهان در
زمان جنگ و تنگتر شدن حلقه محاصره ،آزادي عمل
بيشتري به سربازان خود ميدهند تا از محاصره خارج
ش��وند.ب) بخشنامههاي پياپي که هريک به نحوي از
انحاء ،فعاليت بخش واقعي اقتصاد را تحتالشعاع قرار
ميدهند ،بايد حداقلسازي شوند تا فضاي عدم اعتماد
به سياس��تهاي اقتصادي ،تج��اري و ارزي در جامعه
ايج��اد نگردد.ج) عدم توفيق بس��ياري از طرحها ،نبود
بستر مناس��ب در مرحله اجرا است .نگاهي به گذشته

ایراناز ATRشکایتمیکند

رئيس کميس��يون عمران مجلس از ش��کايت ايران از شرکت
هواپيماسازي فرانسوي-ايتاليايي اي تي آر خبر داد.به گزارش
خانه ملت ،محمدرضا رضايي کوچي در واکنش به اقدام شرکت
فرانس��وي -ايتاليايي  ATRمبني بر عدم تحويل هواپيما به
ايران به دليل اجراي تحريمها گفت :بر اساس قرارداد قرار بود
که ش��رکت اي تي آر  ۲۰فروند هواپيماي سبک و متوسط را
به ايران تحويل دهد؛ حال طبق گفته مسئوالن اين شرکت تا
کنون  ۱۲فروند هواپيما به ايران داده شد.
نماينده مردم جهرم در مجلس ش��وراي اسالميادامه داد :حال
با اجراي تحريمهاي ظالمانه آمريکا عليه ايران ،شرکت اي تي
آر اعالم کرده ک��ه نميتواند به تعهدات خود به صورت کامل
عم��ل کند ،اين يعني آن که  ۸فروند از هواپيماهاي مذکور به
ايران تحويل داده نميش��ود.وي با انتقاد از رويکرد شرکت اي
تي آر در عدم تحويل هواپيما و اجراي نشدن تعهداتش تصريح

وزي��ر نيرو از س��اخت  ۲۵نيروگاه حرارتي در کش��ور خبر داد.به
گزارش ايلن��ا ،رضا اردکانيان درباره جلوگي��ري از قطع برق در
تابس��تان امسال و سال آينده گفت :برنامه عملکرد تابستان ۹۷
و  ۹۸در هيات دولت مطرح ش��د ،ما به دقت عملکرد تابس��تان
امس��ال را مورد بررس��ي قرار داديم.وزير ني��رو ادامه داد :صنايع
بزرگ و سازمانهاي دولتي مش��ارکت خوبي به عمل آوردهاند
که اين گزارش را به دولت ارائه داديم.ما توانستيم اندکي بيش از
 ۲۰۰۰هزار مگاوات را مديريت کنيم.وي درخصوص پيشبيني
مصرف در تابس��تان سال آينده عنوان کرد :برآوردمان اين است
که اوج بار تابس��تان  ۹۸بيش از  ۶۸هزار مگاوات باشد که براي

طرح پيمانس��پاري ،دال بر اثبات اين مس��اله اس��ت.
بيتوجهي به س��ازوکارهاي اجرايي دستورالعملها نه
تنها موجب ميگردد طرحهاي ملي در مقام عمل ناکام
بمانند ،بلکه ممکن اس��ت در شرايط فعلي ،به مصداق
بارز خودتحريميتبديل ش��وند و آنجايي که تمام عزم
کارشناسي و اجرايي بايد جزم گردد تا گرهاي از مشکالت
کش��ور باز کند ،بيدقتيهايي از اين دست ميتواند به
تعميق شکاف ميان رويکردهاي کالن و مکانيسمهاي
اج��را بيانجام��د و انحرافاتي چون قاچاق ص��ادرات را
ترويج دهد.با عنايت به آنکه توسعه فعاليتهاي بخش
خصوصي تنها راه گريز از اقتصاد تکمحصولي است و
باالخص در شرايط تحريمهاي خارجي که عم ً
ال نقل
و انتقاالت بانکي کشور را دشوار نموده ،نحوه بازگشت
ارز به چرخه اقتصاد کشور بايد مورد بازبيني قرار گيرد.
با توجه به کاستيهاي موجود ،اتاق ايران با اجراي طرح
پيمانس��پاري بدون حل و فصل تنگناهاي آن ،موافق
نيست .لذا در شرايط کنوني و به منظور احتراز از تجربه
ناموفق پيمان س��پاري ارزي در گذشته ،چنانچه برابر
با دس��تورالعمل صادره الزام به اج��راي آن وجود دارد،

کرد :شرکت در هر ش��رايطي ملزم به اجراي قراردادش است
و آنها نميتوانند به خاطر برخي مس��ائل از اجراي تعهداتشان
کنار بکش��ند؛ زيرا شرکت اي تي آر با توجه به اقدامات آمريکا
بايد پيشبيني اين مس��ئله را ميکرد.رضايي کوچي ادامه داد:
به طور حتم ش��رکت فرانس��وي ـ ايتاليايي اي تي آر نبايد زير
فشار سياسي آمريکاييها تسليم شود؛ حال آنکه رويکرد کنوني
آنها نش��ان ميدهد که آنها هيچ ارادهاي از خود براي تحقق
تعهداتش��ان ندارند.اين نماينده مردم در مجلس دهم گفت :از
طرف ديگر ما بايد قرارداد خود را به گونهاي با اي تي آر منعقد
ميکرديم که ش��رکت مذکور نتواند از عمل به تعهداتش فرار
کن��د.وي با اعالم اينک��ه ايران قطعا از ش��رکت اي تي آر به
مجامع بين المللي ش��کايت خواهد کرد افزود :اين ش��رکت يا
بايد ب��ه تعهدات باقي مانده خود عمل ک��رده يا اينکه بايد به
کشور خسارت پرداخت کند.

آن راهکارهايي را مدنظر داريم.اردکانيان افزود :ظرفيت قابل اتکا
حدود  ۸هزار مگاوات است که بايد مابقي را مديريت کنيم.وزير
نيرو درباره عملکرد و راه حل وزراتخانه متبوعش براي جلوگيري
از قطع برق در تابس��تان س��ال آينده گفت ۲۵ :نيروگاه حرارتي
در حال س��اخت داريم که اميدواريم طبق برنامه زمانبندي و با
حماي��ت دولت به مدار بيايد؛ اين نيروگاهها حدود  ۵هزار و ۲۰۰
مگاوات اسميو در عمل  ۴هزار و  ۲۰۰مگاوات توليدي خواهند
داش��ت.وي ادامه داد :درخصوص ساير نيروگاهها هم بايد گفت
حدود  ۴۵هزار مگاوات از طرق نيروگاههاي بادي ،و  ۳۵درصد از
نيروگاههاي خورشيدي بهره خواهيم برد و به مدار ميآيند.

پيشنهاد ميش��ود موارد زير در آن لحاظ شود-۱:مدت
زمان بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد
کشور که در بند ( )۳دستورالعمل مذکور سه ماه درنظر
گرفته شده است ،محدود بوده و عم ً
ال اجرايي نميباشد.
کاالها با توجه به ماهيت و ش��رايط فروشش��ان ،زمان
بيشتري را براي بازگش��ت ارز به چرخه اقتصاد کشور
نياز دارند .بر اين اس��اس ،الزم اس��ت بازههاي زماني
متفاوتي (ش��ش ماهه ،نه ماهه و يکس��اله) متناس��ب
با ن��وع کاال در نظر گرفته ش��ود -۲.اج��راي بند ()۴
دستورالعمل مزبور بخصوص بخش (الف) آن ،شرايط
را ب��راي صادرکنندگان در رفع تعهد صادراتي دش��وار
مينمايد .بر اين اساس ،پيشنهاد ميشود صادرکنندگان
از طري��ق واردات در مقابل ص��ادرات خود يا واگذاري
پروانهه��اي صادراتي به واردکنندگان ديگر همزمان با
تسهيل کامل فرايند ثبت سفارش و حداقل بوروکراسي
حاکم بر فرآيند ثبت سفارش براي افراد اعم از حقيقي
و حقوقي انجام ش��ود و همچنين فرآيند واردات براي
صادرکنندگان تسهيل گردد -۳.صادرات به کشورهايي
مانند عراق ،افغانس��تان ،کش��ورهاي منطقه  CISو

کشورهاي حاش��يه جنوبي خليج فارس که از بسياري
از مواق��ع با اس��تفاده از ريال جمهوري اس�لاميايران
انجام ميشود ،نميتواند مشمول حکم بازگشت ارز به
چرخه اقتصادي کشور گردد .به عبارت بهتر ،با اجراي
دستورالعمل موصوف ،صادرات به کشورهاي مذکور با
مش��کل و احيان ًا با توقف روبرو خواهد شد -۴.چنانچه
مقرر ش��ود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصي نيز
مشمول پيمان سپاري شود ،اختصاص  ۵درصد ارزش
ف��وب کاالهاي صادراتي به تأمي��ن هزينههايي مانند
بازارياب��ي ،تبليغات و دفاتر خارج از کش��ور و نظاير آن
کافي نخواهد بود و شايس��ته است اين رقم به حداقل
 ۱۰درصد افزايش داده شود -۵.قيمتگذاري کاالهاي
صادراتي تنها مبتني بر نرخ ارز تعيينش��ده در سامانه
نيم��ا صورت پذي��رد -۶.از آنجا که درياف��ت ارز براي
واردکنندگان به فرآيندي زمانبر و دش��وار تبديل شده
است ،در راستاي شفافسازي بيشتر و اعتمادسازي در
جامعه ،در زمينه اعالم فهرس��ت دريافتکنندگان ارز
شفافس��ازي صورت گيرد و واردگنندگان بتوانند اين
اطالعات را در سامانههاي مرتبط دريافت کنند.

بررسيترميمدستمزددرجلسهشورايعاليکار

جزئيات اقالم مصرفي مواد غذاي��ي يک خانوار کارگري که در
کميته دستمزد ش��وراي عالي کار مورد توافق قرار گرفت اعالم
ش��د .اين اقالم ش��امل ۱۳قلم کاال بوده و هزينه مصرف روزانه
هر نفر  ۹هزار و  ۱۸۳تومان تعيين شد .به گزارش تسنیم،فرامرز
توفيقي ،عضور ش��وراي عالي کار درباره جزئيات هزينه معيشت
کارگران گفت:اعضاي کارگروه دستمزد به کاهش سطح معيشت
کارگران با توجه به افزايش قيمتها در ش��رايط ويژه اقتصادي
کش��ور ،از افزايش هزينه معيشت ماهيانه کارگران از  2ميليون
و 670هزار تومان اس��فند 96به  3ميليون و  450هزار تومان در
شهريورماه 97خبرداد و گفت.اين فعال کارگري ادامه داد :با توجه
به پيشبيني ارز  3500توماني در بودجه 97درآمد ارزي دولت به
ازاي هر دالر  700تومان ناشي از مابه التفاوت نرخ ارز  3500تا
 4200تومان افزايش يافته است بنابراين دولت ميتواند از محل
اين منابع کاالهاي اساسي سبد معيشت جامعه کارگري را تامين

کند.اما جزئيات اين سبد که به تأييد کميته مزد رسيده است به
شرح زير اس��ت .اين آمارها بررسي تغييرات اقالم خوراکي يک
خانوار کارگري 6ماه گذشته است .بررسي نشان دهنده اين است
که «حداقل هزينه» س��رانه «مصرف روزانه» اقالم خوراکي 9
هزار و  183تومان است؛ اين هزين ه استخراج شده ،مجموع مبلغ
مصرف اقالم خوراکي «براي يک نفر در روز» اس��ت ،به نحوي
که صرفا از حداقل مصرف مواد غذايي برخوردار باشد« .حداقل
هزينه مصرف ماهيانه مواد غذايي» يک خانوار  3.3نفره با توجه
به آم��ار مرکز آمار هزينه مصرف روزانه ي��ک نفر در ماه حدود
 910هزار تومان است که هزينه يک خانوار  3.3نفره اين هزينه
حدود 3ميليون و  450هزار تومان برآورد ميشود.هزينه معيشت
خانوارکارگري اسفند ماه سال گذشته 2ميليون و 670هزار تومان
محاسبه شده بود که اين رقم در حال حاضر به 3ميليون و 450
هزار تومان رسيده است.
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اخبار
شاخص بورس هر دقيقه
 ۳۰واحد رشد کرد

ش��اخص ب��ورس در جري��ان معامالت
امروز بازار س��رمايه ه��ر دقيقه بيش از
 ۳۰واح��د و در مجم��وع  ۶۴۸۳واح��د
رش��د کرد .به گزارش تسنیم ،در جريان
دادوستدهاي امروز بازار سرمايه تعداد 3
ميليارد و 369ميليون س��هم و حقتقدم
ب��هارزش يک هزار و 139ميليارد تومان
در 219ه��زار نوب��ت م��ورد دادوس��تد
قرار گرفت و ش��اخص بورس با رش��د
6483واح��دي در ارتف��اع 155ه��زار و
61واحد قرار گرفت.
شاخصهاي اصلي بازار سرمايه هم روز
مثبتي را پش��ت سر گذاش��تند بهطوري
که ش��اخص قيمت (وزني ــ ارزش��ي)
1895واح��د ،کل (هم��وزن) 743واحد،
قيمت (هموزن) 526واحد ،آزاد ش��ناور
6831واحد و ش��اخصهاي بازار اول و
دوم بهترتيب 5130و 11210واحد رشد
کردند.
گفتني است رکودشگني چشمگير امروز
بازار سرمايه در رشد شاخص بورس و نيز
افزايش حجم و ارزش معامالت در حالي
که معامالت بورس به صورت روزانه از
ساعت  9صبح تا  12:30روزهاي شنبه
تا چهارش��نبه هر هفته انجام ميشود و
ام��روز در مدت  210دقيق��ه معامالتي،
ش��اخص بورس با رش��د  6483واحدي
روبرو شد که نشان ميدهد شاخص در
روز جاري در هر دقيقه  30.8واحد رشد
داشته است.
سکه طرح جدید
 ۱۵۰هزار تومان ارزان شد

در جري��ان معامالت ب��ازار آزاد تهران،
قيمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادي
طرح جديد ب��ا  ۱۵۰هزار تومان کاهش
به  ۴ميليون و  ۳۳۰هزار تومان رس��يد.
به گ��زارش مهر ،در جري��ان معامالت
رورچهارشنبه بازار آزاد تهران ،هر قطعه
سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۱۵۰
هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته
با رق��م  ۴ميليون و  ۳۳۰هزار تومان به
فروش رسيد.
همچني��ن هر قطعه س��که تم��ام بهار
آزادي ط��رح قديم ب��ا  ۲۲۰هزار تومان
افت نس��بت به روز سهشنبه به ارزش ۳
ميلي��ون و  ۹۸۶هزار تومان داد و س��تد
شد.از سوي ديگر ،در بازار آزاد هر قطعه
نيم س��که بهار آزادي با  ۶۰هزار تومان
کاهش در مدت مشابه  ۲ميليون و ۱۰۴
ه��زار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي
نيز با  ۱۰هزار تومان افت به ارزش يک
ميليون و  ۱۰۳هزار تومان معامله شد.بر
اس��اس اين گ��زارش ،هر قطعه س��که
گرميبدون تغيير نسبت به روز سهشنبه
به قيمت  ۶۲۲هزار تومان معامله شد و
هر گرم طالي  ۱۸عيار نيز با  ۱۴هزار و
 ۳۱۰تومان کاهش به ارزش  ۳۶۲هزار
و  ۶۹۰تومان فروخته شد
ايران ذخيره سازي نفت
روي دريا را آغاز کرد

در حال��ي که تحريمه��اي نفتي آمريکا
عليه ايران تا کمت��ر از  ۲ماه ديگر آغاز
ميش��ود ،اي��ران مجددا به اس��تراتژي
قبل��ي خود يعني ذخيره س��ازي نفت بر
روي دريا روي آورده اس��ت.به گزارش
تس��نيم به نقل از بلومبرگ ،در حالي که
تحريمهاي نفتي امري��کا عليه ايران تا
کمتر از  2ماه ديگر آغاز ميشود ،ايران
مجددا به اس��تراتژي قبل��ي خود يعني
ذخيره س��ازي نفت ب��ر روي دريا روي
آورده اس��ت.افزايش نفت ذخيره ش��ده
ايران بر روي دريا واکنش��ي از س��وي
ايران در براب��ر تحريمهاي جديد دولت
ترام��پ عليه صنعت نفت ايران اس��ت.
اي��ن تحريمها قرار اس��ت ب��ه صورت
رس��مياز اوايل ماه نوامبر اجرايي شود،
اما خريداران��ي همچون فرانس��ه ،کره
جنوبي و ديگران از همين حاال ش��روع
به کاهش ج��دي خريد نف��ت از ايران
کرده اند.
ه��ري تچينگوئيري��ان ،تحليلگر بانک
ب��ي ان پ��ي پاريب��ا در لن��دن گف��ت:
«ميتوانيم انتظار داش��ته باش��يم که به
دليل افزايش تاثيرگ��ذاري تحريمهاي
آمري��کا در ماههاي آين��ده ميزان نفت
ذخيره ش��ده ايران بر روي دريا افزايش
يابد».براساس آمارهاي تانکري ،تاکنون
بخش عمده نفتکشهاي ايراني ،نفت را
تنها براي چند هفته بر روي دريا ذخيره
ميکردند ،در حالي که اين مدت در طي
تحريمهاي سالهاي  2012تا  2016به
ماهها ميرسيد.

