
س�ال ها پيش زماني ك�ه صداوس�يما تنها دو 
ش�بكه داش�ت در برنام�ه ك�ودك كارتوني 
كم كيفيت پخش مي شد با عنوان »زبل خان« 
كه در تيتراژ برنامه اش شخصيت اصلي كارتون 
مي گف�ت: قابل اعتماد، منحصربه ف�رد... زبل 
خان اينجا، زبل خان آنج�ا، زبل خان همه جا! 
و كارتون مذك�ور س�ريالي از خرابكاري هاي 
ف�رد مذك�ور ب�ود و عجيب ب�ود ك�ه به رغم 
اين  هم�ه خرابكاري ب�از همچنان ب�راي وي 
نامه ه�اي متع�دد ب�راي هم�كاري مي آم�د. 
 مصداق واض��ح اين كارت��ون در فض��اي امروز 
اقتصادي كشور پتروش��يمي هايي هستند كه به 
هيچ كس پاسخگو نيستند و تقريباً در هر بخشي 
كه گراني وجود دارد يكس��رات به پتروشيمي ها 
متصل اس��ت و نكته جالب اين اس��ت كه حتي 
رئيس جمهور هم در مقابل اين كلكس��يون هاي 
نافرماني و تخلفات تنها به گاليه در پش��ت ميز 

خطابه هاي رسمي بسنده مي كند. 
 اين در حالي است كه همچنان پتروشيمي ها از 
رانت خوراك ارزان بهره مندند ولي حاضر نيستند 

با درك شرايط موجود، كشور را همراهي كنند. 
نكته قابل تأمل تر اين كه صاحبان اين بنگاه هاي 
اقتصادي كه عمدتاً شبه دولتي و دولتي هستند 
بعد از دريافت س��وخت و انرژي تقريب��اً رايگان 
خواستار تحقق اقتصاد بازار هستند كه در آن از 
دور زدن ماليات تا گران فروشي و فروختن كاال با 
امتيازهاي ويژه به منظور كسب حداكثر سود قابل 

توجيه است. 
 در ادامه ردپ��اي پتروش��يمي هاي زياده خواه را 
در نافرماني ها و تخلف��ات رخ  داده در اين روزها 

پي مي گيريم. 
  ارزهايي كه نمي آيند

 ش��ايد مهم ترين موضوعي كه اين روزها درباره 
پتروش��يمي ها به كرات مي بينيم و مي ش��نويم 
بازنگشتن ارزهاي پتروشيمي ها است. آنها به رغم 
آن كه خوراك ارزان تر از كشورهاي همسايه و آن 
 هم با قيمت دالر 3 هزار و 800 توماني مي گيرند 
حتي حاضر نيس��تند ارزهايش��ان را در بازار ارز 
ثانويه و با نرخ هاي در محدوده 8 هزار تومان هم 

عرضه كنند. 
سخنگوي كميسيون برنامه وبودجه گفته است: 
پتروشيمي ها و فوالد نبايد جرئت داشته باشند ارز 
خود را به  جاي ديگري غير از بازار ثانويه بفروشند. 

دولت بايد با اقتدار با آنها برخورد كند. 
مفتح تأكيد كرده اس��ت: دولت بايد مقتدرانه با 
اين واحد ه��اي توليدي برخورد كن��د؛ مگر اين 
واحد ه��اي توليدي چه چي��زي از خ��ارج وارد 
مي كنند كه قيمت محصوالت خود را تا اين حد 

افزايش داده اند؟
وي با بيان اينكه در شرايط جنگ اقتصادي قرار 
داريم، گفت: اين ش��ركت ها خصولتي هس��تند 
و نباي��د به دنبال كس��ب س��ود هاي سرش��ار و 
سوءاستفاده باش��ند؛ اين مقدار كه شركت هاي 
خصولتي به دنبال سوءاس��تفاده و كس��ب سود 
هستند، بخش خصوصي اينگونه رفتار نمي كند. 

 رواي�ت سوءاس�تفاده ارزي در بخ�ش 
پتروشيمي ها

 يك اقتصاددان روايت كرده كه چطور سوءاستفاده 
ارزي در بخش پتروش��يمي در ح��ال رخ دادن 

است. 
 پوي��ا ناظ��ران، اقتص��اددان نوش��ته ب��ود: ارز 
صادركنندگان، مثاًل پتروش��يمي ي��ا فوالد، در 
اختيار بانك مركزي در حساب هاي خارج كشور 
قرار مي گيرد. واردكننده ها به شركت صادركننده، 
مراجعه مي كنن��د و هركدام چان��ه مي زنند كه 
پتروشيمي دالر 4 هزار و 200 را به آنها بفروشد. 

مدير پتروشيمي به ايش��ان يادآوري مي كند كه 
قيمت ارز در ب��ازار مثاًل 7 هزار و 500 اس��ت، با 
كم كردن مبلغي از بازار آزاد مابه التفاوتش را در 

حسابي خارج از كشور واريز مي كند. 

 سوء استفاده 205 شركت پتروشيمي در 
مناطق آزاد

اما اين تم��ام ماجرا نيس��ت زي��را دو روز پيش 
رئيس كل س��ازمان امور ماليات��ي در اعتراض به 
روش هاي فرار ماليات��ي در مناط��ق آزاد از فرار 
4 ه��زار ميلي��ارد توماني ش��ركت هاي فعال در 

پتروشيمي خبر داد. 
سيد كامل تقوي نژاد دراين باره گفته بود: 4 هزار 
ميليارد تومان اصل و جريمه مالياتي 205 شركت 
پتروشيمي فعال در بهابازار كاال از محل معافيت 

صادراتي در مناطق آزاد و ويژه اخذ شد. 
به  عبارت ديگر تخلف مالياتي عالوه بر نافرماني ها 
از دستورالعمل هاي برگش��ت ارز و عرضه آن در 

بازار ثانويه رخ مي هد. 
  پتروشيمي ها عامل اصلي گراني ظروف 

يك بارمصرف
افزايش ن��رخ ارز و در پي آن تماي��ل به صادرات 
محصوالت توسط پتروش��يمي ها و كسب درآمد 
بيش��تر و از طرفي كاهش عرضه م��واد اوليه در 
بهاب��ازار، تأمين م��واد اوليه واحده��اي توليدي 
در صناي��ع پايين دس��ت پتروش��يمي ازجمل��ه 
توليدكنندگان ظروف يك بارمصرف را با مشكالت 
جدي مواجه كرد ت��ا جايي ك��ه حميد صمدي 
رئيس انجمن توليدكنندگان ظروف يك بارمصرف 
در اين رابطه گفته بود: بيشتر مواد اوليه ما داخلي 
اس��ت و افزايش قيمت ظروف يك بارمصرف به 
پتروشيمي ها برمي گردد به طوري كه بهاي مواد 
اوليه ظروف يك بارمصرف نسبت به پارسال بيش 

از دو برابر شده است. 
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان پالستيك 
نيز دراين باره گفته بود: در رابطه با پتروش��يمي 
توليدات صددرصد داخلي اس��ت اما مش��خص 
نيست چرا قيمت مواد پتروشيمي به اين صورت 

افزايش مي يابد. 
رحيم مقيمي اص��ل افزوده بود: پتروش��يمي ها 
قيمت مواد اوليه را افزايش داده اند و زور كس��ي 

به آنها نمي رسد. 
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان پالستيك 
و نايلون با بيان اينك��ه توليدكنندگان مواد اوليه 
را گران مي خرند، اف��زود: صددرصد قيمت ها با 
بهابازار تفاوت دارد. هر كيلوگرم مواد پتروشيمي 
كه در گذشته 4000 تومان خريداري مي شد به 

13 هزار تومان افزايش يافته است. 
وي گفت: با توجه به شرايطي كه وجود دارد روند 
توليد به صورت كاهش��ي اس��ت و با اين روند در 
ماه هاي آينده براي تأمين ظروف يك بارمصرف 

به مشكل خواهيم خورد. 
 س�ود بقالي ها و لبنياتي ها هم كم ش�ده 

است
يك صاحب س��وپري واقع در خياب��ان ولي عصر 
مي گويد: افزاي��ش قيمت پالس��تيك و ظروف 
لبنيات و نوش��يدني ها باعث شده تا درآمد ما نيز 
كاه��ش ياب��د. وي مي گويد اكنون ب��ا خريد هر 
مشتري بايد يك پالستيك 400 توماني بدهيم 
در حالي كه پيش  از اين قيمت آن براي ما كمتر 

از 100 تومان بود.
وي ادامه مي دهد: هر بط��ري آب كوچك تا قبل 
از گراني ها با مجموع هدايا و كسر هزينه هاي آب 
و برق در حدود 170 تومان س��ود براي ما داشت 
اما اكنون اين س��ود به كمتر از 70 تومان رسيده 
اس��ت. مدير فروش يك برند توليد مواد لبنياتي 
در گفت وگو با خبرنگار »جوان« مي گويد: ظرف 
مورد استفاده براي ماست معموالً براي ما حدود 
100 تومان تمام مي شد اما اكنون براي ما بيش 
از 400 توم��ان تمام مي ش��ود درحالي كه گفته 
مي شود مواد اوليه آن در داخل توليد مي شود. با 
باال رفتن قيمت ها مصرف مردم نيز كاهش  يافته 
و بسياري از كارخانه هاي لبنياتي به زودي جمع 

خواهند كرد. 
به عبارت ديگر با وجود تعيين نرخ 3 هزار و 800 

توماني خوراك واحدهاي پتروشيمي براي ترغيب 
آنها به عرضه ارز خ��ود در س��امانه نيما، صنايع 
مرتبط با محصوالت پليمري ازجمله آب  معدني 
و ظروف يك بارمصرف از افزايش بهاي توليدات 

پتروشيمي ها امان نمانده اند. 
دبير انجم��ن توليدكنندگان آب ه��اي معدني و 
آشاميدني نيز چندي پيش درباره گران فروشي 
پتروشيمي ها گفته بود: با توجه به افزايش 370 
درصدي قيمت م��واد اوليه ب��راي كارخانه هاي 
تولي��دي و بس��ته بندي آب معدن��ي و نقش 60 
درصدي آن در قيمت نهاي��ي آن، »اصاًل ما نبايد 

آب معدني توليد كنيم«. 
»پيمان فروهر« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
ايرنا افزوده بود: امكان افزايش بيش از 20 درصدي 
آب معدني ميسر نيست زيرا بازار براي اين افزايش 

كشش ندارد. 
فروهر اظهار داشت: »برخي مواد اوليه را خريدند 
و به ص��ورت خام ص��ادر كردند ي��ا ارز آزاد آن را 
فروختند و برخ��ي ديگر نيز م��واد را به پريفورم 
)ماده اوليه توليد بطري( تبديل و س��پس صادر 

مي كنند.«
وي افزود: »البته يك ع��ده دالل نيز وجود دارد 
كه مصرف كننده واقعي نيستند و اين مواد اوليه 
را مي خرند و با توزيع در ب��ازار اختالل به وجود 

مي آورند.«
دبير انجم��ن توليدكنندگان آب ه��اي معدني و 
آش��اميدني بزرگ ترين چالش اين حوزه را تهيه 
ماده اوليه توليدي بيان كرد و گفت: اين مواد در 
بازار وجود ندارد و اگر هم باشد 400 درصد نسبت 

به پارسال افزايش داشته است. 
وي با اش��اره به اينكه مواد اوليه بطري در داخل 
توليد مي ش��ود، افزود: البته در گذش��ته واردات 
هم داشتيم اما در ش��رايط كنوني به دليل نبود 
نقدينگي و تمايل نداشتن صادركنندگان، وارداتي 

در اين حوزه نداريم. 
فروهر اظهار داش��ت: ظرفيت توليد با نياز داخل 

كشور برابر است و در تراز متعادل قرار دارد. 
گران�ي  در  پتروش�يمي ها  ردپ�اي   

نوشت افزار
همچنين رئيس اتحاديه نوش��ت افزار گفته بود: 
مواد پتروش��يمي مصرفي در توليد لوازم التحرير 
بايد از طريق بهابازار تأمين ش��ود. اين در حالي 
است كه اين روزها توليدكنندگان ناچارند به دليل 
كمبود عرضه، مواد اوليه خود را از بازار آزاد و به دو 

برابر قيمت واقعي اش خريداري  كنند. 
فرزاني��ان رئيس اتحاديه نوش��ت افزار دراين باره 
به پول نيوز افزوده بود: مواد پتروشيمي مصرفي 
در تولي��د لوازم التحري��ر بايد از طري��ق بهابازار 
تأمين ش��ود، اين در حالي اس��ت كه اين روزها 
توليدكنندگان ناچارند ب��ه دليل كمبود عرضه، 
مواد اوليه خود را از ب��ازار آزاد و به دو برابر قيمت 

واقعی ا ش خريداري  كنند. 
آنگونه كه اين فعال بازار توضيح مي دهد: عرضه 
مواد اوليه پتروشيمي در حالي در بازار نصف شده 
كه فعاالن پتروشيمي مدعي هس��تند عرضه را 
بيشتر هم كرده اند؛ اما سؤال اينجاست اگر عرضه 
بيشتر ش��ده چرا توليدكنندگان مجبورند بعد از 
كلي البي مواد اوليه مصرفي شان را از بازار بخرند. 
فرزاني��ان در حالي از رش��د 60 درصدي قيمت 
نوشت افزار خبر مي دهد كه معتقد است قيمت ها 
باز هم باالتر خواهند رف��ت. آنگونه كه او توضيح 
داده: نوش��ت افزاري كه اين روزها در بازار عرضه 
مي شود توليد و وارداتش��ان بر اساس ارز 7 هزار 
توماني صورت گرفته اس��ت؛ اين در حالي است 
كه قيمت دالر اين روزها در آستانه 13 هزار تومان 

قرار گرفته است. 
 گراني كود هم تقصير پتروشيمي هاست

وزير جهاد كشاورزي نيز در ابتداي شهريور گفته 
بود: همكاري نكردن شركت هاي پتروشيمي در 
خصوص تعديل نرخ كود ش��يميايي عامل اصلي 

كمبود كود اوره در بازار است. 
 وزير جهاد كشاورزي ظهر ديروز در جريان بازديد 
از روند اج��راي طرح هاي مقابله ب��ا ريزگردهاي 
استان خوزستان، خاطرنش��ان كرده بود: ساالنه 
چهار مميز پنج دهم يك ميليون تن كود اوره در 
كشور توليد مي ش��ود كه از اين ميزان 2 ميليون 
تن در مصرف داخلي و مابقي به خارج از كش��ور 

صادر مي شود. 
وي افزود: مديران پتروش��يمي به دنبال افزايش 
قيمت ميزان 2 ميليون تن كود اوره مصرف داخل 
كش��ور و عرضه آن به قيمت ك��ود اوره صادراتي 

بودند. 
وزير جهاد كشاورزي البته بيان كرده بود: با تالش 
دولت و تصويب در هيئت تطبيق مجلس شوراي 
اس��المي، توليد كود اوره ب��ه روال معمول خود 
برگشته و به زودي مش��كل تأمين اين كود براي 

كشت پاييزه مرتفع مي شود. 
  صداي اتاق بازرگاني هم درآمد

اين اظهارات تنها بخش هايي از بالهاي پتروشيمي 
است كه بر س��ر فعاليت هاي توليدي و خدماتي 
آورده و رس��انه اي ش��ده اس��ت و كار را به جايي 
كشانده كه صداي اتاق بازرگاني هم درآمده است. 
رئيس اين اتاق در نامه اي خطاب به جهانگيري بر 
»شائبه رانت« پتروشيمي ها تأكيد كرد و خواستار 

حذف اين رانت ها شد. 
در نامه غالمحسين شافعي به اسحاق جهانگيري 
بر اي��ن نكت��ه تأكيد ش��ده كه زنجي��ره صنعت 
پتروشيمي كشور همواره با مشكالتي روبه رو بوده 
است كه به واسطه سياس��ت هاي ارزي، تجاري و 
همچنين قيمت گذاري دستوري در ماه هاي اخير 
بسيار برجسته و حاد شده اند. از يك سو تخصيص 
خوراك گاز به نرخ معادل هر دالر 3 هزار و 800 
تومان به اين صنعت ش��ائبه رانت دارد و از سوي 
ديگ��ر نرخ گذاري محص��والت پتروش��يمي در 
بهابازار كاال بر مبناي نرخ معادل هر دالر 4 هزار و 
200 تومان موجب ايجاد رانت ديگري در توزيع و 
فروش محصوالت شده است كه به رغم نيت دولت 
در بهره جستن صنايع پايين دستي پتروشيمي 
از اين قيمت و درنتيجه كاهش قيمت تمام شده 
توليد آنها و تسري قيمت به مصرف كننده نهايي، 
اين اتفاق نيفتاده و باكمال تأسف در روش هايي 
كاماًل غيرقابل دف��اع، رانت ف��روش محصوالت 
پتروش��يمي در بهابازار كاال تنها نصيب عده اي 
توليد كننده نما شده است كه با در دست داشتن 
پروانه هاي بهره ب��رداري واحدهاي غيرفعال و به 
شيوه هاي غيرشفاف، اين محصوالت را در بهابازار 
خريداري كرده و با قريب به صددرصد سود آنها 
را در بازار آزاد به فروش مي رسانند و خريدار اين 
كاال در بازار آزاد، توليد كننده هاي واقعي هستند 
كه سرشان از اين قيمت گذاري دستوري بي كاله 
مانده اس��ت. همچني��ن توجيه ب��االي صادرات 
مواد اوليه پتروشيمي ناش��ي از توليد با خوراك 
3 هزار و 800 توماني و ص��ادرات به مأخذ قريب 
به 8 هزار تومان )سنا( و بعضاً باالتر، منطق عرضه 
كافي اين مواد در بازار داخل را به كلي از بين برده 
است و واحدهاي پتروشيمي را بيش از گذشته به 
سمت صادرات مواد مورد نياز توليد داخل سوق 

داده است.
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پتروشيميهاكلكسيوننافرمانيوتخلفشدهاند

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 

هر جا صحبت از گراني و رانت است نام پتروشيمي ها مي درخشد

ردپاي تخلفات و نافرماني پتروشيمي ها از نوشت افزار، لبنيات، كود كشاورزي و  فرار مالياتي تا بازار ارز ثانويه مشهود است اما همچنان مي تازند 

مهران ابراهيميان
  گزارش  یک

درخواستازشورايعاليكار
برايترميمدستمزدكارگران

رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني معتقد اس�ت كه طرح 
پيش�نهاد اعطاي كوپن و بن كاال حكم مس�كن موقت�ي را دارد تا 
بخشي از معيش�ت كارگران را پوش�ش دهد. او از ش�وراي عالي 
كار خواس�ت تا ترميم مزد كارگ�ران را در دس�تور كار قرار دهد. 
به گزارش ايس��نا، فتح اهلل بيات، درب��اره اجراي ط��رح اعطاي كوپن 
الكترونيكي در كشور، ابراز عقيده كرد و گفت: اگر قرار است تأمين اقالم 
و مايحتاج اساسي خانوارهاي كارگري در قالب شارژ كارت صورت گيرد، 
اقالم غيرنقدي باشد بهتر است. امروز سبد معيشت كارگران كوچك تر 
شده است لذا از شوراي عالي كار و سرپرس��ت وزارتخانه انتظار داريم 
تا مشكالت جدي تري براي زندگي كارگران پيش نيامده اقدام عاجلي 
صورت دهند.  وي ادامه داد: با اتفاقاتي كه در مجموعه اقتصاد كشور به 
ويژه در بحث نرخ ارز و دالر به وجود آمد، افزايش 19/5 درصدي حقوق 
و دستمزدي كه ش��وراي عالي كار در اسفندماه س��ال گذشته تعيين 
كرده بود، عماًل خنثي شد. متأسفانه قدرت خريد كارگران در ماه هاي 
اخير افت شديدي پيدا كرده و بسياري از خانوارهاي كارگري از تأمين 
حداقل هاي زندگي عاجزند.  بيات گفت: اگر طرح هايي مثل كوپن و بن 
كاال مطرح و پيشنهاد مي شود تماماً مقطعي است و حكم مسكن موقتي 
را دارد تا بخشي از معيشت جامعه كارگري را كه به خطر افتاده پوشش 

دهد و نمي تواند به عنوان سياست مادام العمر دنبال شود. 
رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني با تأكيد بر اينكه ش��وراي 
عالي كار بايد موضوع ترميم حقوق و دستمزد كارگران را دنبال كند، 
گفت: متأسفانه خبرهايي مي شنويم كه جلسات دستمزد شورا جسته 
گريخته برگزار مي ش��ود يا كارفرمايان در جلسات حاضر نمي شوند و 

پيگيري دستمزد كارگران با مشكل مواجه شده است. 
بيات متذكر شد: هرگونه افزايش قيمت در سطح بازار بر قيمت كاالها و 
اقالم اساسي تأثيرگذار است. برخي توليدكنندگان هم محصوالت خود 
را در انبارها نگه داشته اند و تنها كساني كه در اين بين بيشترين آسيب و 

صدمه را مي بينند، كارگران و كارمندان و بازنشستگان هستند. 
وي گفت: بعضي كارفرمايان از مشكل تأمين مواد اوليه شكايت دارند 
ولي اين حرف تا جايي كه كاال وارد مي كنند يا اجناس مورد نياز خود را 
با نرخ امروز ارز تأمين مي كنند، قابل قبول است چون هرچه نرخ ارز و 
دالر باال رفته به توليدات و محصوالت آنها هم اضافه شده است، بنابراين 
بايد تمهيداتي انديشيده شود كه حقوق بگيران و بازنشستگان بيش از 

اين آسيب نبينند. 

لغوممنوعيتصادراتچاي
بهگمركاتابالغشد

اينك�ه لغ�و ممنوعي�ت  رئي�س س�ازمان چ�اي ب�ا بي�ان 
ص�ادرات اين كاال ب�ه گمركات ابالغ ش�ده اس�ت، گف�ت: خريد 
ب�رگ س�بز چ�اي از كش�اورزان ۴ درص�د رش�د داش�ته و 
۶5 درص�د مطالب�ات چاي�كاران ني�ز پرداخ�ت ش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، حبيب جهانساز با اشاره به اينكه لغو ممنوعيت صادرات 
چاي از كشور به گمركات ابالغ شده است، اظهار داشت: در حال حاضر 

صادرات مي تواند انجام شود و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. 
وي با بيان اينكه چين تابستانه برگ سبز چاي رو به پايان است، افزود: 
چين بعدي از مهر ماه آغاز مي ش��ود ضمن اينكه تاكنون 96 هزار تن 
برگ س��بز چاي از چايكاران خريداري شده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته بين 3 تا 4 درصد افزايش داشته است.  رئيس سازمان چاي 
كشور ارزش برگ سبز خريداري شده را 197 ميليارد تومان عنوان كرد 
و گفت: 128/4 ميليارد تومان از مطالبات كشاورزان معادل 65 درصد 

آن پرداخت شده و مابقي نيز به مرور تسويه خواهد شد. 

تخفيفويژهعربستانبهمشترياننفتباهدف
گرفتنسهمايرانازبازارهايجهاني

در آس�تانه آغ�از تحريم ه�اي نفت�ي اي�ران، عربس�تان ب�ا 
افزاي�ش تولي�د و ارائ�ه تخفي�ف ب�ه مش�تريان، درص�دد 
اس�ت.  جهان�ي  بازاره�اي  از  اي�ران  س�هم  گرفت�ن 
به گزارش فارس، در آس��تانه تحريم ه��اي نفتي امري��كا عليه ايران، 
عربس��تان تالش مي كند با اجابت خواس��ته هاي ترامپ ضمن اثبات 
خوش خدمتي به وي سهم نفت ايران در بازارهاي جهاني را هم بگيرد. 
خبرگزاري اسپوتنيك در گزارش��ي اعالم كرده كه عربستان سعودي 
قيمت نفت خود را براي اكثر گريد هاي نفتي براي خريداران آسيايي 
كاهش داده و بدين وسيله حداقل س��ه خريدار نفتي ديگر براي خود 
فراهم كرده اس��ت.  اين منابع اعالم كرده اند كه خريداران جديد قرار 
است از نفت آرامكو تأمين ش��وند و عرضه نفت به اين خريداران از ماه 
اكتبر آغاز مي شود. اين در حالي است كه تحريم هاي نفتي امريكا از 4 
نوامبر آغاز مي شود و پيش بيني مي شود عرضه نفت ايران در بازارهاي 

جهاني كاهش يابد. 
بر اس��اس اين گزارش، ش��ركت آرامكو قيمت نفت خود را براي اكثر 
گريدها كاهش داده تا عرضه خود را در بازارهاي جهاني افزايش دهد. 
تالش عربستان براي افزايش عرضه در بازارهاي جهاني اگرچه ظاهراً به 
دليل تأمين نياز بازار پس از تحريم هاي امريكا عليه ايران انجام مي شود 

اما بيشتر براي تصاحب سهم نفتي ايران است. 

كرهجنوبيبزرگترينصادركنندهخودرو
بهايران

ب�ه  خ�ودرو  واردات  گم�رك  آم�ار  اس�اس  ب�ر 
گذش�ت.  دس�تگاه  ه�زار   12 م�رز  از  كش�ور 
به گزارش ايسنا، بر اساس آمار گمرك ايران از تجارت خارجي پنج ماهه 
نخست س��ال جاري، در اين مدت در مجموع 12 هزار و 512 دستگاه 
خودروي سواري از 20 كشور دنيا به ايران وارد شده است كه ارزش اين 

خودروهاي وارداتي به حدود 345 ميليون دالر مي رسد. 
از سوي ديگر رقم ريالي واردات خودرو تا پايان مرداد ماه سال جاري به 

1384 ميليارد تومان مي رسد. 
بزرگ ترين صادركننده خودرو به ايران در پنج ماهه نخس��ت س��ال 
جاري، كره جنوبي بوده كه بر اساس آمار گمرك 4787 دستگاه از كل 
خودروهاي وارد شده به ايران از طريق كره جنوبي به ايران بوده است. 

پس از كره جنوبي، امارات متحده عربي با صادرات 3571 دس��تگاه، 
آلمان با 1479 دستگاه و عمان با 1195 دس��تگاه خودرو، مهم ترين 
صادركنندگان خودروي سواري به ايران در اين مدت به شمار مي روند.  
اين در حالي است كه از كشور چين كه بخش عمده اي از بازار خودروي 
اي��ران را در اختيار دارد، در اي��ن مدت تنها 325 دس��تگاه خودرو به 
ايران وارد ش��ده اس��ت، هرچند به نظر مي رس��د بخش قابل توجهي 
از خودروهاي چيني واردش��ده به ايران از طريق ام��ارات و عمان وارد 

كشورمان شده اند. 
واردات خودرو در حالي از مرز 12 هزار دستگاه گذشته است كه واردات 
اين محصول از ابتداي تيرماه سال جاري ممنوع شده و ثبت سفارش 

جديدي براي آن انجام نمي شود. 
در عين حال آمار واردات خودرو نس��بت به س��ال گذش��ته با كاهش 
چشمگيري همراه بوده است، به طوري كه تعداد خودروهاي وارد شده 
به ايران تا پايان مرداد ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

يك سوم شده است. 

آکـــهی مـزایده عمـومی معـادن
 استان آذربایجان شرقی

azemimtgovir
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