
همزمان با افزايش ش�ديد ن�رخ ارز و متعاقب 
آن ب�روز ت�ورم، فش�ار ش�ديدي ب�ر جامع�ه 
كارگري وارد شد. فش�اري كه ناشي از كاهش 
ش�ديد ق�درت خري�د طبق�ه كارگ�ر اس�ت. 
به دنبال اين اتفاق كارگروه مزد شوراي عالي كار 
در جلسه اي كه دو هفته قبل با دستور كار بررسي 
وضعيت معيشت جامعه كارگري و ارائه راهكارهاي 
علمي و عملي به منظور كاهش فاصله بين معيشت 
و دريافتي كارگران برگزار شد، اعضاي اين كارگروه 
از افزايش هزينه معيش��ت ماهان��ه كارگران از ۲ 
ميليون و ۶۷۰ هزار تومان اسفند ۹۶ به ۳ ميليون 
و ۴۵۰ هزار تومان در شهريورماه ۹۷ خبر دادند و 
گفتند كه طبق محاس��بات، هزينه اقالم خوراكي 
س��بد معيش��ت كارگران با مبنا ق��رار دادن روز 
هجدهم شهريورماه، نسبت به اسفند ۹۶ به ميزان 
۳۱درصد افزاي��ش پيدا كرده ب��ود. اين اظهارات 
به معن��اي آن بود كه هزينه اقالم خوراكي س��بد 
معيش��ت حدود ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ توم��ان و كل 
هزينه سبد معيش��ت جامعه كارگري نيز در اين 
بازه زماني ش��ش ماهه حدود ۸۰۰ ه��زار تومان 

افزايش داشته است. 

به دنبال اين اتفاق، پيش��نهادهاي متفاوتي براي 
جبران اين عقب افتادگي دستمزد جامعه كارگري 
مطرح ش��د، اما به دليل آنكه برخي كارشناس��ان 
اقتصادي بر اي��ن باور بودند كه در ش��رايط فعلي 
افزايش دس��تمزد كارگران نه تنها باعث افزايش 
نقدينگي و متعاقب آن افزايش دوباره تورم خواهد 
شد، بلكه فشار را روي كارگاه هاي توليدي افزايش 
خواهد داد و آن��ان را در اين ش��رايط اقتصادي با 
مشكالت تازه اي روبه رو خواهد كرد. از اين رو، در 
همان جلس��ه تصميم گرفته ش��د تا قدرت خريد 
كارگران از محل تأمين سبد كاالهاي اساسي و به 

صورت غيرنقدي افزايش يابد. 
  تعلل وزارت كار در جبران كاهش قدرت 

خريد كارگران
پس از برگزاري اين نشست، نمايندگان كارگري 
اعالم كردن��د ك��ه نماين��دگان وزارت كار وعده 
برگزاري نشس��ت ش��وراي عالي كار را در ابتداي 
هفته ج��اري داده بودند، اما نه تنها اين نشس��ت 
همچنان برگزار نشده، بلكه سرپرست وزارت كار 
از قطعيت نداشتن در تشكيل اين جلسه و جبران 
كاهش قدرت خريد كارگران صحبت مي كند. در 

همين ارتباط فرامرز توفيق��ي، نماينده كارگران 
در شوراي عالي كار به فارس گفت: متأسفانه اين 
روزها صحبت هايي مي ش��نويم كه گويا فراموش 
كرده ان��د چيزي به نام ش��وراي عال��ي كار وجود 
دارد و در حوزه روابط كار هرگونه تصميم گيري و 
 ILO تصميم سازي بايد طبق مصوبات قانون كار و

بر مبناي سه جانبه گرايي باشد. 
نماينده كارگران با انتقاد از اظهارات اخير سرپرست 
وزارت كار تأكيد كرد: مسئول وزارت كار نمي تواند 
از اين قطعيت س��خن بگويد كه خبري از افزايش 
دستمزد نيست؛ چراكه اين تصميم بايد در شوراي 

عالي كار و براساس سه جانبه گرايي اتخاذ شود. 
وي با اشاره به اينكه كميته دستمزد مصوبه اي دارد 
كه جزو اسناد باالدستي قلمداد مي شود، گفت: ما 
در كميته دستمزد درباره اينكه چه ميزان قدرت 
خريد كارگران كاهش پيدا كرده، به توافق رسيديم 
و مقرر شد با مصوبه شوراي عالي كار سياست هاي 

جبراني در نظر گرفته شود. 
توفيقي در عين حال افزود: اگر همين امروز مصوبه 
كميته دس��تمزد را به روز رساني كنيم؛ ۸۰۰ هزار 
تومان كاهش قدرت خريد تبدي��ل به ۹۰۰ هزار 

تومان شده است. 
وي يادآور ش��د: مي گويند ناامي��دي را در جامعه 
تزريق نكنيد، اما واقعاً نمي توانيم چشممان را روي 
واقعيت ببنديم. واقعيت اين است كه با گراني هاي 
اخير ش��اهد فروپاش��ي اركان خان��واده كارگري 
هستيم؛ چراكه نمي توانند معيشتشان را بگذرانند؛ 
بايد اين جبران كاهش قدرت خريد اتفاق بيفتد و 
همانطور كه در كميته دستمزد مقرر شد بايد در 
اس��رع وقت تصميم گيري در اين زمينه از سوي 

شوراي عالي كار انجام شود. 
توفيقي گفت: اينكه سرپرس��ت وزارت كار بگويد 
فعاًل خب��ري از افزايش دس��تمزدها در دس��تور 
كار نيس��ت و حاال قرار اس��ت به چند ميليون نفر 
۱۰۰ هزار توم��ان بدهند درس��ت نيس��ت؛ اين 
چند ميلي��ون نفر چط��ور احصا ش��ده اند، از چه 
كانالي شناسايي ش��ده اند و چه ربطي به كارگران 
دارند؛ كارگران جب��ران كاهش قدرت خريد خود 
را مي خواهن��د و خواهان اجراي بن��د ۲ ماده ۴۱ 
هستند و حقوق اجتماعي كه وظيفه دولت است 

را مطالبه مي كنند. 
وي با بيان اينكه دليل تعلل وزارت كار را در تشكيل 
ش��وراي عالي كار درك نمي كنم، گفت: نماينده 
وزارت صنع��ت و وزارت اقتصاد در جلس��ه آمدند 
صراحتاً گفتند كه در بدن��ه هيئت دولت يك عزم 
همگاني براي برطرف كردن اين مشكل وجود دارد 
ما پذيرفته ايم و از ش��ما كمك مي خواهيم چطور 

ممكن است اين تعلل را بپذيريم. 
نماينده كارگري اظهار داش��ت: در جلسه كميته 
دس��تمزد نماين��دگان دولت از ما خواس��تند كه 
ما به آنها كمك كني��م؛ ما كمكم��ان را با مصوبه 
كميته دستمزد ابراز كرديم، اما چرا چنين اتفاقي 

نمي افتد؟
  آيا دولت درآمد دارد؟

در سوي ديگر دولت و نمايندگان وزارت كار، رفاه 
و تأمين اجتماعي در اي��ن خصوص ادعا مي كنند 
كه به دليل ش��رايط خاص كش��ور در حال حاضر 
تأمين اقشار فقير و فاقد شغل در اولويت است. اين 
در حاليس��ت كه طي ماه هاي اخير دولت از محل 
تسعير نرخ ارز توانسته درآمد خوبي داشته باشد؛ 
به طوري كه در بودجه نرخ دالر ۳۸۰۰ است و پس 
از آن دولت نرخ دالر را به ۴۲۰۰ تومان افزايش داد. 
بنابراين به نظر مي رسد كه دولت در شرايط فعلي 
توانايي كاف��ي براي جبران كاه��ش قدرت خريد 
كارگران را دارد و بايد در اين خصوص اقدام فوري 
انجام دهد. بي شك پيگيري نمايندگان مجلس و 
الزام دولت به اين اقدام نيز مي تواند سرعت بخش 

اين روند باشد.
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بی تفاوتی دولت به جبران كاهش قدرت خريد كارگران 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21550بانك انصار
1009فرآورده هاي نسوزآذر

2562210نيروكلر
146669آلومينيوم ايران 

2908136پارس سرام 
158474تامين سرمايه اميد

3020136شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
3389145گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

3017125سرماآفرين 
2696110 پگاه آذربايجان غربي 

4384166موتورسازان تراكتورسازي ايران 
113743فرآورده هاي نسوزآذر

490681780قندشيرين خراسان 
97821سايپاآذين 

194637ايركاپارتصنعت
7889149صنايع جوشكاب يزد

7276134داروسازي اسوه 
134124لبنيات پاك 

233634محورسازان ايران خودرو
236633گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5798سرمايه گذاري البرز)هلدينگ (
184221حفاري شمال

26609277البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
5675سرمايه گذاري سايپا

10899سرمايه گذاري بوعلي 
6705زامياد

250917ملي صنايع مس ايران  
450330كربن ايران 

165810صنايع شيميايي فارس 
244614ايران خودرو

518125كيميدارو
227110سراميك هاي صنعتي اردكان 

290111پتروشيمي شازند
443216پااليش نفت اصفهان

9363گروه بهمن 
758723پااليش نفت تبريز

2943879خدمات انفورماتيك 
8212فنرسازي زر

32898مهندسي نصيرماشين 
31037شيشه وگاز
740016نفت پارس 

21694كشاورزي ودامپروي مگسال 
5961توسعه معادن وفلزات 
32444كشت وصنعت پياذر

1208914افست 
8741كمك فنرايندامين 

2251825سيمان قائن 
1386015نفت سپاهان

44584همكاران سيستم
74816پااليش نفت بندرعباس

54524قندلرستان 
54944شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

30242درخشان تهران 
20131بيمه دانا

21901معدني وصنعتي چادرملو
77123فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

164162داروسازي سينا
135661سپنتا

150661گلوكوزان 
18250بانك خاورميانه

9290بانك پارسيان 
14510گروه دارويي بركت
6220بانك صادرات ايران

6350بانكتجارت
76050البرزدارو

50680داروسازي جابرابن حيان 
35220گروه دارويي سبحان

45770سرمايه گذاري دارويي تامين
26070تجارت الكترونيك پارسيان

34400داروسازي اكسير
37110فوالدخراسان

8490 گروه صنايع بهشهرايران 
10770سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

80340شهد
25520قندنيشابور

25570حمل ونقل بين المللي خليج فارس
24260حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

15640سرمايه گذاري اعتبارايران
13070بيمه پارسيان

6140ايران خودروديزل 
19180كارخانجات توليدي شهيدقندي

80620پارس خزر
13270كاشي سعدي 

12610ليزينگ صنعت ومعدن 
24090پارس مينو

47700پتروشيمي مبين
13840نيرومحركه 

29010پارس الكتريك 
7080سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175100به پرداخت ملت
7620صنايع ريخته گري ايران 

7340سرمايه گذاري بهمن 
15310سامان گستراصفهان 

41330سرمايه گذاري شفادارو
14530سيمان هگمتان 

8620سيمان شمال 
7180سايپا

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
18280سيمان كرمان 

11970سرمايه گذاري نيرو
11300سرمايه گذاري سپه 

10330سيمان شاهرود
25990تراكتورسازي ايران 

15440توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
21920سرمايه گذاري پارس توشه 

9480بانك سينا
1-9729نفت بهران 

1-6637صنايع خاك چيني ايران 
2-13167 داروسازي زهراوي 

2-9903كنترل خوردگي تكين كو
1-4877صنعتي آما

1-4138بهنوش ايران 
1-4087پشم شيشه ايران 

3-12026دارويي رازك 
1-3857قندمرودشت 

2-7233نوردوقطعات فوالدي 
4-12666گروه صنعتي پاكشو

2-5208توليدمواداوليه داروپخش 
1-2126گسترش نفت وگازپارسيان

1-2011سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
1-1898بيمه ملت

1-1837دارويي لقمان 
1-1797عمران وتوسعه فارس 

2-3575پتروشيمي فارابي 
3-5245فوالدخوزستان

1-1725قطعات اتومبيل ايران 
2-3122فروسيليس ايران 
1-1542حمل ونقل توكا
2-3013لنت ترمزايران 

1-1496س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
3-4223الكتريك خودروشرق 
1-1292گروه صنعتي سپاهان 

1-1267چرخشگر
1-1262لبنيات كالبر
6-7378نفت پارس 

2-2332گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
1-1118بيمه ما

1-1091سايپاشيشه 
3-3114س.صنايع شيميايي ايران
1-975سيمان فارس وخوزستان

1-948بيمه البرز
2-1882سرمايه گذاري آتيه دماوند

1-932بانك ملت
2-1844صنايع كاشي وسراميك سينا

2-1766صنايع كاغذسازي كاوه 
2-1693لعابيران 

3-2520گروه صنعتي بارز
2-1586سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

12-9493قنداصفهان 
3-2364سيمانخوزستان

18-13958معدني امالح ايران 
7-5360پتروشيمي فجر

بهناز قاسمي 

هزينه سبد معيشت جامعه كارگری در شش ماه اخيرحدود 800 هزار تومان افزايش يافته است

   بازار

افزایش قیمت میوه و سیب زمینی در بازار
با وج�ود اينكه قيمت س�بزي در بازار مصرف 
افزاي�ش يافت�ه اس�ت، رئيس فروش�ندگان 
ميوه و س�بزي اين موضوع را رد كرد و گفت: 
به دلي�ل افزاي�ش ص�ادرات س�يب زميني، 
قيمت اي�ن محصول در بازار مص�رف افزايش 
يافت�ه و قيم�ت برخ�ي ديگ�ر از محصوالت 
همچ�ون هوي�ج، خي�ار، گوجه فرنگ�ي و 
آناناس نيز رش�د چش�مگيري داش�ته است. 
اس��داهلل كارگر در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با 
افزاي��ش قيمت ميوه، س��بزي و صيفي جات در 
بازار مصرف اظهار كرد: در روزهاي اخير برخالف 
برخي گفته ها، قيمت سبزي افزايشي نداشته و 
تنها قيمت هويج، خيار، گوجه و سيب زميني با 

افزايش قابل توجهي روبه رو بوده است. 
رئيس فروشندگان ميوه و س��بزي تأكيد كرد: 
بنابر شواهد و برخي از گزارش ها، افزايش حجم 
صادرات سيب زميني عاملي ش��ده تا محصول 
كمتري به ب��ازار داخلي تزريق ش��ود. از اين رو 
قيمت اين محصول در بازار داخلي با رشد همراه 
بوده اس��ت. هر كيلو سيب زميني كه در گذشته 
نهايتاً ۱۸۰۰ تومان عرضه مي شد، در حال حاضر 

به قيمت ۲۱۰۰ تومان به فروش مي رسد. 
وي در رابط��ه با افزاي��ش قيم��ت گوجه فرنگي 

نيز گف��ت: كارخانه هاي توليد رب هر س��اله در 
مقطع فعلي براي رفع نياز خ��ود به خريد گوجه 
مي پردازند كه ورود كارخانه ه��اي توليدي رب، 
عامل افزايش قيمت گوجه فرنگي در روزهاي اخير 
بوده است و اين در حاليس��ت كه كاهش عرضه 
هويج و نبود تناسب ميان عرضه و تقاضا براي اين 

محصول نيز گراني به همراه داشته است. 
كارگر در واكنش به اين س��ؤال كه در روزهاي 
اخير ميوه هاي نوبرانه همچ��ون نارنگي به بازار 
عرضه شده و به عقيده مصرف كنندگان قيمت 
آن گران است، يادآور ش��د: قيمت نوبرانه هاي 
زمستان نس��بت به نوبرانه هاي تابستان ارزان تر 
اس��ت و با گذش��ت زمان، قيم��ت نوبرانه هاي 
زمستان به خصوص نارنگي كاهش مي يابد، اما 
با توجه به شرايط فعلي در توليد و عرضه سيب 
درختي، در ماه ه��اي آينده در رابط��ه با عرضه 

سيب نگراني هايي وجود دارد. 
رئيس فروش��ندگان ميوه و س��بزي در پايان از 
رش��د قابل توجه قيمت آناناس خبر داد و گفت: 
آناناس در گذشته به صورت كارتني ۱۸۰ هزار 
تومان عرضه مي ش��د ك��ه در ح��ال حاضر اين 
محص��ول به قيم��ت كارتني ۴۰۰ه��زار تومان 

فروخته مي شود. 

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

خلف وعده خودروسازان در تحويل خودرو
كسی جلودار خودروسازان نيست از ابالغ 

 شيوه نامه های عجيب و غريب برای پيش فروش
تا تعلل در تحويل خودرو 

در حالي اين روزها ثبت نام خودرو س�هميه بندي ش�ده و بسياري از 
شهروندان حاضرند در طرح هاي  پيش فروش نامتعارف خودروسازان 
شركت كنند كه تعداد بسياري از پيش  ثبت نام ها ي قبل كه قرار بود در 
مرداد و ش�هريور خودروي خود را تحويل بگيرند؛ همچنان در انتظار 
هستند و در مراجعه به نمايندگي ها با پاس�خ منفي مواجه مي شوند. 
در طرح پيش فروشي كه اخيراً يكي از خودروسازان داخلي به اجرا گذاشت، 
۱۵هزار نفر در آن شركت كردند، بدون آنكه بدانند خودروي پيش فروش 
شده چيست و چه قيمتي دارد و دقيقاً در چه تاريخي تحويل مي شود. اينكه 
قيمت خودرو و حتي زمان تحويل آن مشخص نباشد، مواردي مرسوم در 
خودروسازي كشور به شمار مي رود و مشتريان با آنها غريبه نيستند، با اين 
حال مشخص نبودن نام و مدل محصول، بس��يار نامتعارف بوده و بدعتي 
جديد در پيش فروش است. در روزهاي آتي نيز ثبت نام خودروهايي آغاز 
مي شود كه فقط به خودرواولي ها تعلق مي گيرد و سهميه بندي شده است. 
بدون شك بازار خودروي ايران در حال حاضر اوضاعي ملتهب دارد و دست 
بس��ياري از مصرف كنندگان واقعي به خودرو با قيمت كارخانه نمي رسد، 
اما آيا چنين ش��رايطي دليل مي ش��ود كه خودروس��ازان ب��ه روش هاي 
نامتعارف فروش رو بياورند؟ آيا مي توان در دنيا موردي مشابه را مثال زد 
كه خودروسازي اقدام به پيش فروش محصول كند، بي آنكه نام و مدل آن 
مشخص باشد؟ اگر فرض كنيم به خاطر قيمت گذاري دستوري و شرايط 
خاص توليد در دوران تحريم، مشخص نبودن قيمت و زمان تحويل خودرو 
توجيه دارد، ديگر اينكه نام و مدل محصول را به مشتري نگوييم و آن را تابع 
شرايط آتي توليد بدانيم، در نوع خود نه نمونه جهاني دارد و نه با حقوق اوليه 

مصرف كنندگان مي خواند. 
  متقاضيان چه زمانی خودروهاي خود را تحويل مي گيرند؟

خبرهاي رس��يده حاكي از آنس��ت كه در ماه هاي گذش��ته بس��ياري از 
شركت هاي خودروساز داخلي به تعهدات خود در تحويل به موقع خودرو 
عمل نكردند و اين امر موجب شد تا نارضايتي ها و شكايت هاي بسياري در 
سطح جامعه ايجاد شود. بسياري از كساني كه در شركت هاي خودرويي 
براي دريافت خودرو ثبت نام كرده بودند، در تماس با رسانه ها اعالم كردند 
كه چند ماه از موعد تحويل خودروي آنها گذشته است و با وجود واريز كامل 
وجه، هر زمان كه به شركت خودرويي زنگ مي زنند، آنها اطالعات دقيقي به 

مشتريان نداده و به شكلي مردم را از سر خود باز مي كنند. 
در اين ميان برخ��ي از مردم عن��وان مي كنند كه اگر واقعاً ش��ركت هاي 
خودروساز، خودروي مورد نياز بازار را نمي توانند تأمين كنند، چرا برخي از 
نمايندگي هاي تأمين خودرو، خودرو را به صورت كارتكس و با قيمت بازار 

به فروش مي رسانند. 
زماني كه با شركت هاي خودروسازي صحبت كرديم، آنها دليل اصلي تأخير 
در تحويل خودرو را تأخير در تحويل قطعات مورد نياز توسط شركت هاي 
قطعه ساز دانستند و گفتند: به محض اينكه قطعات خودروهاي داخلي كامل 
ش��ود، ما به تعهدات خود عمل كرده و اين خودروها را روانه بازار خواهيم 
كرد. همچنين در اين راستا شايعاتي مبني بر اين موضوع شنيده مي شود 
كه برخي از شركت هاي قطعه سازي همچون شركت كروز كه تأمين كننده 
بخش اصلي قطعات مورد نياز دو كارخانه بزرگ خودروسازي كشور است، 
به دليل پرداخت نش��دن طلب هاي خود از فروش قطعه به خودروسازان 

ممانعت به عمل آورده است. 
تمامي مشكالت فوق بر سر تحويل به موقع و ثبت نام خودرو با روش هاي 
غير منطقي و مبهم در حاليس��ت كه برخي از مدل هاي موجود در بازار از 
كيفيت بسيار پاييني برخوردار است؛ به طوري كه در برخي از موارد تمامي 
قطعات و حتي سيم كش��ي خودرو توسط نمايندگي مجاز تعويض و هنوز 
مشكل فني خودرو تشخيص داده نشده است و مشتري مانده با خودروي 
معيوبي كه قيمت آن نجومي رو به افزايش است و خودروساز زير بار تعويض 

آن نمي رود.

۸۰ درصد صنعت پتروشیمي در دست دولت
س�خنگوي كميس�يون انرژي مجلس گف�ت: بي�ش از 80درصد 
پتروشيمي ها در دست هلدينگ هاست، يعني در واقع دولتي هستند. 
به گزارش تس��نيم، اس��داهلل قره خاني با بيان اش��اره به اينكه عرضه 
محصوالت پتروش��يمي در بورس نامنظم است، گفت: پتروشيمي ها 
يك روز محصوالت را عرضه كرده و يك روز عرضه نمي كنند، همچنين 
برخي مواد را در بورس عرضه و برخ��ي مواد را عرضه نمي كنند كه در 
روزهايي كه محصوالت را در بورس عرضه نمي كنند به دنبال افزايش 

قيمت هستند. 
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه پتروشيمي ها ۵ درصد 
قيمت فوب خليج فارس را با بازي با اين سياست ها از بين مي برند، افزود: 
در بخش عرضه محصوالت پتروشيمي و تعيين قيمت در بورس مشكل 
وجود دارد، همچنين از بخش تحويل ارز پتروشيمي ها به سامانه نيما 
كه توسط دولت تعريف ش��ده خبرهايي مي رس��د مبني بر اينكه به 
ميزاني كه محصوالت پتروشيمي صادر مي ش��ود، ارز در سامانه نيما 
عرضه نمي شود. وي با اشاره به اينكه شفافيت در فعاليت پتروشيمي ها 
مشكل نيس��ت، ادامه داد: بيش از ۸۰ درصد پتروشيمي ها در دست 

هلدينگ هاست، يعني در واقع دولتي هستند. 
نماينده مردم علي آبادكتول در مجلس با بيان اينكه عمده سهامداران 

هلدينگ خليج فارس صندوق هاي بازنشستگي نفت، تأمين اجتماعي و 
سهام عدالت هستند، اظهار داشت: هلدينگ ساتا مربوط به صندوق هاي 
بازنشستگي و تاپيكو مربوط به تأمين اجتماعي و كاركنان دولت است 
كه به طور عمده مديران آن دولتي هستند. وي افزود: دولت مي تواند 
قاعده اي براي پتروشيمي ها تنظيم كند كه بر اساس آن قاعده رفتار 
خود را سياست گذاري كنند تا مشخص ش��ود كه پتروشيمي ها چه 

ميزان صادر كرده و چه ميزان پيمان سپاري كرده اند. 
قره خاني با بيان اينكه بايد مشخص شود كه چه ميزان ارز پتروشيمي ها 

به كشور بازگشته و آيا اين ارز در سامانه نيما قرار گرفته است يا خير؟ 
ادام��ه داد: در حال حاض��ر پتروش��يمي ها ارز خود را در ب��ازار ثانويه 
مي فروشند و براساس ۴ هزار و ۲۰۰ توماني ارز خود را عرضه نمي كنند، 
اما با اين حال وسوسه مي شوند كه در بازار آزاد ارز خود را عرضه كنند. 
وي تأكيد كرد: شنيده مي شود كه پتروشيمي ها شركت هاي فرعي را 
ايجاد كرده اند و محصوالت پتروشيمي را به اين شركت ها مي دهند تا 
اين شركت ها به صورت آزاد محصوالت را فروخته و زيان هاي انباشته 

خود را جبران كنند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه در بخش فوالد، فلزات 
رنگين و پتروشيمي ها وضعيت مشابه يكديگر است، افزود: در صحبتي 
كه با وزير صنعت داشته ام، شريعتمداري عنوان كرد كه دولت سياست 
جديدي را اتخاذ كرده تا در مكانيس��مي كه محصوالت پتروش��يمي 
در گذش��ته در بورس عرضه مي ش��ده تغييراتي ايجاد شود و دالالن 
و واس��طه هايي كه در اين بين وج��ود دارند، خود به خ��ود به صورت 
طبيعي حذف ش��وند. وي ادامه داد: در مكانيسم جديد ديگر شرايط 
اينگونه نيست كه سقف قيمتي وجود داشته باشد و افراد محصوالت 
پتروش��يمي را خريداري كرده و پس از دوره اي احتكار، در بازار آزاد با 

قيمت باالتر مي فروشند. 

  انرژی

زمستان داغ براي بازار نفت
ص�ادرات نفت اي�ران از زماني ك�ه دونال�د ترامپ خ�روج امريكا از 
تواف�ق هس�ته اي و بازگش�ت تحريم ها را اع�الم كرد، متأثر ش�ده 
و در آگوس�ت ب�ه پايي�ن 2 ميلي�ون بش�كه در روز رس�يد. 
به گزارش رويت��رز، روي كاغذ به ح��د كافي ظرفيت توليد ش��ناور ميان 
توليدكنندگان اوپك و روسيه براي جبران كاهش عرضه ايران وجود دارد، 
اما آنچه روي كاغذ وجود دارد و آنچه مي تواند در ماه آينده يا اين حدود به 
توليد اضافه شود، لزوماً يكي نيستند. افزايش فصلي تقاضا براي نفت و احتمال 
كاهش توليد در نقاط ديگر جهان ممكن است باعث شود تا چند هفته آينده 
ميزان عرضه از تقاضا كمتر شود و اين موضوع براي باال بردن قيمت هاي نفت 
كافي خواهد بود. ظرفيت توليد شناور ميان اعضاي اوپك به پايين ۲ميليون 
بشكه در روز كاهش پيدا كرده و كشورهايي كه مي توانستند توليدشان را در 

واكنش به تصميم ژوئن اوپك براي افزايش توليد باال برده اند. 
در تئوري آنطور كه محمد بن سلمان، وليعهد عربستان در آوريل ۲۰۱۶ به 
بلومبرگ گفته بود، اين كش��ور مي تواند توليدش را به ۱۱/۵ ميليون بشكه 
در روز افزايش دهد، اما اين كشور هرگز نياز نداشته اين ميزان نفت را توليد 
كند و توانايي اش براي توليد ميزان مذكور آزموده نشده است. رسيدن به اين 
سطح توليد ممكن است چند ماه به طول بينجامد و مستلزم فعاليت حفاري 

قابل توجه است. 
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