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ارز ترجيحي سفره مردم را کوچک کرد

از سال 97تاكنون ،هر خانوار ايراني بيش از ماهانه 800هزار تومان
يارانه مستقيم را از دست دادهاست تا عدهاي نهاده دامي وارد كنند،
اما مشاهده وضعيت بازار نشان ميدهد كه قيمت كاالهاي مشمول
دريافت ارز ترجيحي ،سريعتر از متوسط تورم در حال افزايش است
و سفرههاي مردم را نصيبي از اين پرداخت هاي سنگين نبودهاست.

به گ��زارش تحريري��ه ،دكتر س��يد ش��مس الدين حس��يني ،رئيس
كميسيون جهش توليد با انتقاد شديد از پرداخت دالر ترجيحي گفت:
از سال ۱۳۹۷تاكنون بهخاطر ارز ۴هزارو200توماني فقط از پول نفت
حدود ۷۰۰هزار ميليارد تومان از دست دادهايم كه اين مقدار به ازاي هر
ايراني بيش از ۸ميليونتومان ميشود.
وي افزود :يعني هر خانوار ايراني بيش از ماهانه 800هزار تومان يارانه
مستقيم را از دست دادهاست تا عدهاي نهاده دامي وارد كنند ،اما مشاهده
وضعيت بازار نش��ان ميدهد كه قيمت كاالهاي مش��مول دريافت ارز
ترجيحي ،سريعتر از متوس��ط تورم در حال افزايش است و سفرههاي
مردم را نصيبي از اين پرداختهاي سنگين نبوده است .حسيني گفت:
از بهار س��ال 1397تاكنون بيش از 60ميليارد دالر ارز ترجيحي با نرخ
دالر 4هزارو200تومان��ي پرداخت شدهاس��ت كه نتيجه آن تش��كيل
صدها پرونده قضایي بوده و اميد ميرود دولت رئيس��ي به س��رعت به
اين غارت سيس��تماتيك پايان دهد .با يارانه مستقيم ماهانه 800هزار
تومان به هر خانوار ايراني از س��ال 1397تاكنون ميشد زمينه خريد
ماهانه 10 :كيلو مرغ با قيمت هر كيلو 35هزار تومان2 ،كيلو گوشت به
قيمت هر كيلو 150هزار تومان10 ،كيلو شير با قيمت هر ليتر 15هزار
تومان را فراهم كرد ،اما در عمل همه اين اقالم در حال ناپديد ش��دن از
سفره مردم هستند ،زيرا دولت به جاي پرداخت پول به طور مستقيم به
مصرفكننده ايراني ،آنرا به عدهاي انگشت شمار دادهاست تا به جاي
مردم تصميمگيري و هزينه كنند.
....................................................................................................................
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ارسال پرونده بنزيني زنگنه و ابتكار به قوه قضائيه
كميسيون اصل  ۹۰درباره تخلفات دولت سابق در بنزين توليدي پتروشيميها گزارش داد
و پرونده زنگنه و ابتكار را به قوه قضائيه فرستاد
گزارش یک

هادي غالمحسيني

توصيه رئيس اتحاديه امالك به مالكان

اگر ميخواهيد خانه خود را بفروشيد
نرخها را پايين بياوريد

رئي�س اتحاديه مش�اوران املاك ب�ا توصيه ب�ه مال�كان براي
پايي�ن آوردن قيمت مس�كن گفت :ب�ازار نه تنه�ا ظرفيت پرش
قيمت ن�دارد ،بلك�ه بس�ياري از نرخه�اي فعلي ه�م نامتعارف
اس�ت و نميش�ود كه هركس ه�ر قيمت�ي دلش خواس�ت براي
آپارتم�ان خود تعيي�ن كن�د ،نرخهاي موج�ود در س�امانههاي
ملك�ي باي�د توس�ط دس�تگا ههاي ناظ�ر رس�يدگي ش�ود.

مصطفي قليخس��روي در گفتوگو با ايس��نا اظهار كرد :بازار مسكن
ظرفيت رش��د باالي قيمت را ندارد ،زيرا به لحاظ كاهش شديد قدرت
خريد متقاضيان ،معامالت به شدت كاهش يافته است .اگر بعضي مالكان
يا سازندگان دلشان ميخواهد واحدهاي خود را با قيمتهاي نامتعارف به
فروش برسانند ،بايد بگويم از اين خبرها نيست .وي افزود :بازار مسكن در
حدود چهارسال اخير متأثر از تورم عمومي دچار جهش قيمت شده و در
حال حاضر به ثبات و آرامش رسيده و در مهرماه نيز معامالت كساد است.
نوسانات جزئي ماهانه طبيعي است ،اما نميتوان انتظار داشت قيمتها
مجددا ً پرش كند .بنابراين به كس��اني كه در س��ايتها و اپليكيشنها
نرخهاي كاذب براي آپارتمانهاي خود ميگذارند توصيه ميكنيم اگر
قصد فروش دارند ،قيمتهاي پيشنهادي را پايين بياورند تا هم خودشان
بتوانند به پول برسند و هم متقاضيان مصرفي ،خانهدار شوند.
خسروي با اشاره به قيمتهاي پيشنهادي كه در مناطق شمالي تهران
ارائه ميشود ،گفت :متوس��ط قيمت هر متر خانه در منطقه يك بين
 ۶۰تا ۷۰ميليون تومان است ،لذا قيمتهاي باالي ۱۰۰ميليون تومان
فقط در ظاهر است و با اين نرخها خريد و فروش بسيار به ندرت انجام
ميشود .وقتي از ميانگين حدود ۷۰ميليون تومان صحبت ميكنيم،
يعني ممكن اس��ت واحدهايي با نرخ متري ۵۰ميليون تومان تا نهايتاً
۸۰ميليون تومان فروختهشود .عجيب اس��ت كه مالكان در سايتها
قيمتهاي ۱۵۰ميليون تومان در هر مت��ر مربع تعيين ميكنند .اين
رويه در سامانههاي ملكي بايد توسط دستگاههاي ناظر رسيدگي شود.
وي درباره تأثيرگذاري طرح جهش توليد مس��كن ك��ه ثبت نام آن از
امروز آغاز شده است ،گفت :اين برنامهها قطعاً در بلندمدت مؤثر است
و ميتواند به كنترل بازار امالك كمك كند ،اما به هر حال بايد در نظر
داشت كه ساخت و ساز بين 1/5تا ۳سال طول ميكشد و توقع اينكه
سريعاً نرخها در بازار مسكن پايين بيايد مقداري دور از ذهن است .جدا
از اثرات اقتصاد كالن بر بازار مس��كن ،افزايش عرضه و س��اخت و ساز
ميتواند به س��اماندهي اين بازار كمك كند .بنابراين دولت و مجلس،
مسير خوبي را انتخاب كردهاند.
....................................................................................................................

اخبار ضد و نقيض از افزايش قيمت تاير

درحالي كه س�خنگوي انجمن صنع�ت تاير افزاي�ش قيمت  20تا
30درصدي تاير را با مجوز سازمان حمايت اعالم كرده ،اما خبرهاي
رسيده حاكي از آن اس�ت كه اعضاي انجمن براي ارائه توضيحات
در مورد گراني اخير قيمت تاير به سازمان حمايت احضار شدهاند.

روز گذش��ته س��خنگوي انجمن صنفي صنعت تاير در گف��ت وگو با
خبرگزاري صدا و سيما اعالم كرد :با اطالع سازمان حمايت و به علت
افزايش قيمت مواد اوليه محصوالت ،شركتهاي توليدي قيمت تاير را
افزايش دادند .مصطفي تنها افزود :طبق مصوبه انجمن صنفي ،صنعت
تاير ميتواند افزايش قيمتهاي خود را در قالب ضوابط سازمان حمايت
تعيين كرده و داليل خود را براي س��ازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان ارس��ال كند و در صورت مغايرت در مدارك ،سازمان
حمايت امكان جريمه شركتها در هنگام افزايش قيمت را دارد ،اما اگر
داليل قابل قبول باشد افزايش قيمت در حوزه تاير خودرو مورد تأیید
اين سازمان خواهد بود.
وي ادامه داد :آخري��ن افزايش قيمت در مورد تاي��ر خودرو در ديماه
پارسال بود كه به دليل تغيير قيمتها در حوزه مواد اوليه ،شركتهاي
تايرسازي مجبور به افزايش قيمت دوباره در ماه جديد شدند و مدارك
آن براي س��ازمان حمايت هم ارسال شده اس��ت .تنها گفت :از جمله
مواردي كه ميتوان براي افزايش قيمت تاير بر روي آن تأکید كرد ،باال
رفتن قيمت موادي مثل دوده است كه در مقايسه با سال گذشته ۵۷
درصد افزايش قيمت داشته يا در حوزه كائوچوي طبيعي كه وارداتي
است با افزايش قيمت دالري ۱۸درصدي مواجهيم ضمن اينكه با رشد
نرخ دالر در داخل هم روبهرو هس��تيم كه همه اين موارد ،س��بب شد
تا مجبور به افزايش قيمت تاير در ماه جاري (مهرماه) ش��ويم .بهرغم
اين اظهارات خبرگزاري فارس از احض��ار توليدكنندگان براي گراني
40درصدي الستيك خبر داد و اعالم كرد :از آنجايي كه توليدكنندگان
تاير سبك و س��نگين در ش��هريور ماه افزايش 15درصدي داشتهاند،
افزايش قيمت اخيرشان غيرقانوني بوده و بايد ملغي شود.

امروز اگرچه ايران عالوه بر تأمين بنزين بازار
داخ�ل ،صادرات بنزي�ن هم انج�ام ميدهد و
گفت�ه ميش�ود ك�ه ب�ا بنزي�ن ،تحريمهاي
س�خت اقتصادي دوران ترامپ دورزده شد،
اما س�رطانزا خواندن بنزي�ن توليد داخل در
ابت�داي دول�ت تدبي�ر و اميد ،وقف�هاي براي
پيشبرد پروژههاي توليد بنزين ايجاد كرد كه
امروز بايد نش�ردهندگان گزارش خالفواقع
در م�ورد كيفيت بنزين پاس�خگو باش�ند .از
اينرو كميس�يون اص�ل  90مجل�س ،پرونده
زنگنه و ابتكار را به خاطر به بنبست رساندن
پروژه بنزينسازي و بهينهسازي بنزين به قوه
قضائيه ارس�ال كرد ،زيرا در ابت�داي دهه ،90
وزارت نفت و س�ازمان حفاظت محيطزيست
با ارائه گ�زارش ناصحيح در خص�وص بنزين
تولي�دي صناي�ع پتروش�يمي ادع�ا كردن�د
ك�ه بنزي�ن تولي�د داخ�ل سرطانزاس�ت.

امروز ديگر بر كس��ي پوشيده نيس��ت كه ايران
در سالهاي س��خت تحريم و در دوران ترامپ،
تحريمهاي س��خت اقتصادي را با فرآوردههاي
نفتي و بهويژه ص��ادرات بنزی��ن دور زد .همان
بنزيني که سايه تحريم امریکا در اواخر دهه 80
روي آن بود و وقتي ايران براي توليد بنزين و قطع
واردات گامهاي مؤثر و نتيجهبخشي برداشت ،در
ابتداي دولت تدبير و اميدف س��رطانزا خواندن
تولي��د بنزین داخل ب��ه طور مج��دد در واردات
بنزين را به كشور گش��ود و از ناحيه توقف برخي
از طرحهاي توليد بنزين ،آسيبهایی به اقتصاد
ملي وارد شد.
هزینه یک گزارش خالف واقع
حاال اما گزارش كميسيون اصل  90نشان ميدهد
سرطانزا بودن بنزين توليد داخل توسط وزارت
نفت دول��ت يازدهم و س��ازمان محيط زيس��ت
ناصحيح بوده اس��ت ،اما همين گزارش ناصحيح
هزينه زيادي به اقتصاد مل��ي وارد آورد .از اينرو
كميسيون اصل  90مجلس ،پرونده زنگنه و ابتكار
را به خاطر به بنبست رساندن پروژه بنزينسازي و
بهينهسازي بنزين به قوه قضائيه ارسال كرد.
در اغلب كش��ورهاي دنيا ب��راي تأمي��ن منافع
ملي ،اظهارات اش��خاص حقيقي و حقوقي مهم
و اثرگذار بر زندگي مردم ،راستيآزمايي ميشود
تا خ��داي ناك��رده عدهاي ب��راي تأمي��ن منافع
شخصيش��ان نتوانند منافع مل��ي را ذبح كنند.
صنعت

به نظر ميرس��د در ايران نيز بايد حساس��يتها
روي اظهارات اش��خاص مهم و اثرگذار تش��ديد
ش��ود ،زيرا ي��ك اش��تباه عم��دي يا س��هوي
ميتواند هزينه زيادي را به كش��ور تحميل كند.
در جريان تحريمهاي اواخر دهه  80امريكا ،ايران
براي كاهش وابس��تگي خود ب��ه واردات بنزين
گامهاي بلندي را برداش��ت .اگرچ��ه اين گامها
نتيجهبخش ب��ود و در اوايل ده��ه  90نيز بنزين
توليد داخل به بازار آمد و انتظار ميرفت وابستگي
به بنزين توليد داخل كاهش يابد ،ولي در ابتداي
دولت تدبير و اميد ،وزارت نفت و سازمان محيط
زيست در گزارشي مدعي شدند كه بنزين توليد
داخل نامرغوب و سرطانزاست ،از اين رو درهاي
واردات بنزين مجددا ً گشوده شد.
در اي��ن ميان به جهت س��رطانزا اعالم ش��دن
بنزين تولي��د داخل در عمل ب��ه پروژههايي كه
براي توسعه بنزين توليد داخل تعريف شده بود
آسيب وارد ش��د .اگرچه بر اساس تأكيد مقامات
بلندپايه كش��ور بعدها پروژه توليد بنزين دنبال
شد و ايران امروز به ساير كش��ورها بنزين صادر
ميكند و گفته ميشود كه تحريمهاي اقتصادي
سخت دوران ترامپ با صادرات فرآوردههاي نفتي
مهمي چون بنزين دورزده ش��د ،اما س��رطانزا
خواندن بنزين تولي��د داخل در ابت��داي دولت
تدبير و اميد به اقتص��اد ملي ايران هزينهاي وارد
كرد كه مردم خواستار برخورد با عوامل ايجاد اين
هزينه هستند.
از آنجاي��ي ك��ه ش��ايعههايي مطرح ب��ود كه بين
سرطانزا خواندن بنزين توليد داخل و تأمين منافع
واردكنندگان بنزين ارتباطي وجود دارد ،كميسيون
اصل  90مجلس شوراي اسالمي در ابتداي دولت
تدبير و اميد به موضوع مذكور ورود كرد تا گزارش
وزارت نفت و سازمان محيط زيست در مورد كيفيت
بنزين توليد داخل راستيآزمايي شود.
در جلس��ه علن��ي روز چهارش��نبه ( ۲۸مه��ر)
قرائت گزارش كميس��يون اصل  90در خصوص
«رس��يدگي به تخلفات وزارت نفت و س��ازمان
حفاظت محيط زيست در ارائه گزارش ناصحيح
در خصوص بنزين توليدي صنايع پتروشيمي در
دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت.
نظرات كارشناسي
در اين ميان بررسي نظرات رسمي دستگاههاي
مس��ئول و نظارتي پيرامون موضوع س��رطانزا

خواندن بنزي��ن توليد ايران در ابت��داي دهه 90
نشان ميدهد كه اين دس��تگاهها عموماً گزارش
وزارت نفت و س��ازمان محيط زيست را ناصحيح
اعالم كردند .در بخشي از گزارش كميسيون اصل
 90به گزارش دس��تگاههاي مختلف اشاره شده
است كه در ذيل ميخوانيم:
الف -نظرات سازمان حفاظت
محيط زيست:
گزارشهاي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت
حاك��ي از آلودگي ش��ديد بنزينه��اي توليدي
پتروشيميها بوده و همين امر منجر به آلودگي
هوا ش��ده اس��ت .توليد ريفرميت پتروشيمي يا
پيروليز يا ك ً
ال تركيباتي كه بنزن توليد ميكنند،
سرطانزاست.
بر اس��اس آزمايشات انجام ش��ده در سالهاي
 ۱۳۹۲ ،۱۳۹۱و  ۱۳۹۳بن��زن س��وخت
كالنشهرهاي اندازهگيري شده از  ۶تا  ۸درصد
و آروماتي��ك آن  ۷۰درصد بوده اس��ت .درصد
بسياري از بنزين توزيع شده در سالهاي ۱۳۸۹
ت��ا  ،۱۳۹۲بنزي��ن پيروليز بوده اس��ت .بنزين
پيروليز ،بنزيني است كه حدود  40تا  50درصد
بنزن دارد.
ب -نظ�رات مرك�ز پژوهشه�اي مجلس
شوراي اسالمي:
در بنزينهاي توليدي كشورها حتي كشورهايي
كه پيچيدهترين پااليشگاهها را در اختیار دارند،
ريفرمي��ت و آروماتي��ك وج��ود دارد .ريفرميت
پتروشيميها به طور مستقيم استفاده نميشود.
در بدبينانهترين حالت ،مي��زان بنزن موجود در
ريفرميت پتروشيميها حدود  0/7درصد در كل
بنزين توليدي كشور و در بهترين وضع حدود نيم
درصد اثر داشته است.
ج -نظرات شركت ملي صنايع پتروشيمي
ايران:
توليدات ريفرميت پتروش��يمي نوري مش��كلي
نداش��ت و ريفرميت توليدي حداكث��ر  ۲درصد
بنزن داشته است .توليدات پتروشيمي برزويه هم
عم ً
ال داراي همان چارچوبهايي بود كه پااليش
و پخش نياز داشت.
اصوالً پتروشيمي ،توليدكننده ريفرميت است ،نه
بنزين و محصوالت آن براي ادامه فرآيند و تبديل
به بنزين به پااليشگاهها ارسال میشود و ريفرميت
توليدي مستقيماً قابل مصرف نيست.

 ۱۵۰تا ۲۵۰هزار ميليارد تومان
كمبود نقدينگي در صنعت

معاون طرح و برنامه وزير صمت با بيان اينكه
تأمین مالي واحدهاي تولي�دي از چالشهاي
اين بخش است ،گفت :حدود  ۱۵۰تا ۲۵۰هزار
ميليارد تومان كمبود نقدينگي در بخش صنعت
داريم .اين كمبود منابع موجب تعطيلي بنگاهها
و كاهش ظرفيت توليد و اشتغال آنها شده است.

به گزارش صدا و س��يما ،س��يد مهدي نيازي در
برنامه گفت و گوي ويژه خبري ش��بكه دو سيما
اظهار كرد :با توجه به نياز  ۶۵۰هزار ميليارد توماني
بخش صنعت به تس��هيالت ،بر اس��اس گزارش
بانك مركزي سرمايه در گردش پرداخت شده به
حوزه صنعت در قالب تسهيالت حدود ۴۳۵هزار
ميليارد تومان بودهاست .وي با بيان اينكه تأمین
مالي واحدهاي توليدي از چالشهاي اين بخش
اس��ت ،اضافه كرد :بيش از ۵۰درصد مش��كالت
بخش صنعت مربوط به تأمین مالي اس��ت .سهم
بخش صنعت در تس��هيالت بانكي سال ۹۹فقط
۳۰درصد كل تس��هيالت بانكها بودهاس��ت ،در
حالي كه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اين
رقم بايد در پايان برنامه به ۴۰درصد تس��هيالت
برسد كه اكنون ۱۰درصد كسر منابع مالي داريم.
اين كمبود منابع موجب تعطيلي بنگاهها و كاهش
ظرفيت توليد و اشتغال آنها شده است.

نيازي گف��ت :از ۳۷۲ه��زار ميلي��ارد توماني كه
در ششماه نخس��ت امس��ال از بانكها دريافت
كردهايم۲۹۰ ،هزار ميليارد تومان براي س��رمايه
در گردش بخش صنعت بودهاس��ت ،در حالي كه
با توجه به نرخ تورم ،نقدينگي مورد نياز ما در اين
بخش يكهزارهزارميليارد تومان اس��ت تا بتوانيم
ظرفيتهاي سال گذشته خود را فعال نگه داريم.
وي ادامه داد :با توجه به اينكه در چند سال اخير
رش��د اقتصادي ما منفي بوده است براي افزايش
رشد اقتصادي دست كم به سالي ۲۰۰هزارميليار د
تومان سرمايهگذاري نياز داريم .طرحهاي نيمه
كاره بس��ياري در كش��ور وجود دارد كه به دليل
كمبود منابع رها شدهاست و نظام بانكي بايد فكري
براي آن بكند .نيازي افزود :سال گذشته بانكها
يكهزار و ۹۰۰ه��زار ميليارد تومان تس��هيالت
پرداخت كردهان��د ك��ه ۷۴۴هزارميلياردتومان
به بخش خدم��ات۵۷۰ ،هزارميلي��ارد تومان به
صنع��ت۱۲۶ ،هزارميلياردتومان به كش��اورزي
و ۱۰۴هزارميليارد تومان به مس��كن اختصاص
يافتهاست و اگر انحراف منابع وجود داشتهباشد،
بايد همه حوزهها به تفكيك آسيبشناسي شود
تا مش��خص گردد كدام حوزه انحراف بيش��تري
داشتهاست.

د -نظ�رات ش�ركت ملي پاالي�ش و پخش
فرآوردههاي نفتي ايران:
در س��ال  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲ك��ه بهطور متوس��ط
بيش��ترين توليد ريفرميت پتروش��يميها بوده،
حدود  ۶ميليون ليتر در روز وارد چرخه توزيع شده
است .تأثير آن از نظر كمي ،يعني در  ۶۶ميليون
ليتربنزين مصرفي كش��ور ،كمت��ر از  10درصد
است .به عبارت ديگر تأثير ريفرميت پتروشيمي
در بنزين كشور كمتر از  10درصد است.
ريفرميت پتروش��يمي برزوي��ه 1/9درصد بنزن
داشته اس��ت .ريفرميت دريافتي از شركتهاي
پتروشيمي پس از امتزاج با مؤلفههاي مازاد بنزين
پااليش��گاهها استانداردس��ازي و به بازار عرضه
شده است.
هـ -نظرات كميسيون (وقت) انرژي:
در نامه م��ورخ  ۱۳۹۲ /۱۱ /۳۰مدير هماهنگي
نظارت بر توليد ش��ركت مل��ي پااليش و پخش
فرآوردهه��اي نفت��ي اي��ران آم��ده اس��ت ك��ه
«اكتاناف��زاي دريافتي از پتروش��يميها بعد از
اختالط با ديگ��ر مؤلفههاي بنزي��ن نظير نفتاي
سبك ،نفتاي سنگين و تنظيم مشخصات محصول
نهايي مطابق با استاندارد شركت ملي نفت جهت
عرضه به جايگاههاي س��وخت ارسال ميگردد.
مشخصات ريفرميت پتروشيميها با ريفرميت يا
پلتفرميت توليدي پااليشگاهها مشابه بوده و در
برخي موارد ممكن است به لحاظ ميزان آروماتيك
و بنزن اختالف ناچيزی داشته باشد ،لكن بعد از
اختالط با ديگر مؤلفههاي بنزين مش��ابه بنزين
توليدي در پااليشگاهها به بازار عرضه ميشود».
و -نظرات سازمان بازرسي كل كشور:
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت تأكيد دارد هر
قدر بنزن بيشتر باش��د ،س��رطانزايي را افزايش
ميدهد .اگرچه اي��ن مطلب صحيح اس��ت ،ولي
آمارهايي كه ارائه ميشود مبني بر اينكه سرطان در
سالهاي گذشته افزايش پيدا كرده است و به بنزين
پتروشيمي ربط داده ميشود ،پذيرفتني نيست .بايد
توجه داشت كه حدود پنج تا  15سال طول ميكشد
كه موج سرطان جديد وارد شود ،پس نميتوانيم
اين آمارها را به بنزين پتروشيمي ربط دهيم.
عدم استفاده مس��تقيم تركيبات پتروشيمي به
عنوان س��وخت در جايگاههاي عرض��ه بنزين و
اجراي عمليات بنزنزدايي ،بيانگر آن اس��ت كه
تأكيد بر نقش بنزين پتروشيمي به عنوان عامل
اصلي ايجاد آلودگي هوا در كالنشهر تهران ،فاقد
استناد معتبر علمي است.
جمعبندي گزارش
در ادامه در جمعبندي گزارش كميسيون اصل 90
آمده است :ارتباط افزايش سرطان طي سالهاي
گذش��ته با ريفرميت توليدي پتروش��يميها از
لحاظ علمي اثبات نش��ده اس��ت .مي��زان بنزن
ريفرميت توليدي پتروشيميها ،برخي پايينتر
و برخي مشابه ريفرميت واحدهاي پااليشگاهي
اس��ت .بنابراين بنزين توليد ش��ده از ريفرميت
پتروش��يميها حداقل مش��ابه بنزي��ن توليدي
پااليشگاهها بوده است.
نظر به موارد مطروحه در گزارش حاضر و بررسي
مستندات ،مديران دس��تگاه اجرايي برابر قانون
از اعالم مطال��ب خالفواقع و غيرمس��تند منع
شدهاند ،ليكن آقاي زنگنه و خانم ابتكار در نقض
اين تعهد ش��رعي ،قانوني و اخالقي نهتنها باعث
تش��ويش اذهان عمومي ،اش��تباه محاسباتي و
خس��ارت ميلياردي به بيتالمال شدهاند ،بلكه
موجب تضييع حقوق عامه و ايج��اد موانع براي
كاركنان وظيفهش��ناس در انجام وظايف محوله
ش��دهاند .بنابراين به موجب م��واد  ۶۹۷و ۶۹۸
قانون مجازات اس�لامي از دس��تگاه قضايي در
خواس��ت ميشود نس��بت به تعقيب ،محاكمه و
اعمال مجازات مق��رر قانوني نامب��ردگان اقدام
مقتضي به عمل آيد.

نگراني پتروشيميها
تها
از حذف سهميهبندي و مبناي دالري قيم 
انجمن صنايع پليمر :اگر توازن نرخها با قيمتهاي
جهاني از بين برود و قيمت كاالها براي قاچاقچيان
جذاب شود ،احتمال وقوع قاچاق بسيار باالست

بي�ش از دو س�ال اس�ت ك�ه قطعهس�ازان و صنايع پاييندس�تي
صنع�ت پتروش�يمي از گران�ي قيمته�ا گلهمند هس�تند ،چراكه
معتقدن�د چ�را در زمان�ي ك�ه هزين�ه تولي�د صنايع پتروش�يمي
به ص�ورت ريالي اس�ت ،قيمت محص�والت آنها بايد دالري باش�د.

اخيرا ً وزي��ر صمت در راس��تاي حماي��ت از صنايع پاييندس��تي ،به ويژه
قطعهسازان و خودروس��ازان از حذف مبناي دالري قيمت برخي كاالها از
جمله فوالد و پتروشیمي خبر داد ،از اينرو انجمن ملي صنايع پليمر ايران
مدعي است با اجراي اين طرح ،قيمت داخلي ارزانتر از قيمت جهاني میشود
و قاچاق افزايش مييابد ،به همین دلیل وزير صمت بايد تجديدنظر كند.
موضوع حذف سهميهبندي محصوالت پتروشيمي اين روزها به داغترين
مسئله در محافل توليدكنندگان صنايع پليمر تبديل شده است؛ خبري كه
وزير صمت از آن پردهبرداري كرد و هنوز فعاالن صنعتي از جزئيات آن باخبر
نيستند .بر اساس خبرهاي منتشر شده ،قرار است حذف سهميه بهينياب
كاالهاي پتروشيمي از ابتداي آبانماه آغاز شود و اين طرح با حذف سهميه
چند كاال وارد فاز اجرايي خواهد ش��د .آخرين اطالعيه بورس كاال در اين
زمينه نشان ميدهد كه گريدهاي پلياتيلن سبك خطي ،پلياتيلن سبك
فيلم ،پلياتيلن سنگين فيلم ،پلياتيلن سنگين تزريقي ،پلياتيلن سنگين
بادي و پلياستايرن انبساطي پتروشيمي تبريز از روز شنبه اول آبانماه بدون
احتساب سقف سهميه به فروش خواهند رسيد .اين اطالعيه حاكي از آن
است كه برنامه توقف سهميهبنديها در ابتدا براي كاالهاي كمالتهاب اجرا
خواهد شد و بر اساس شنيدهها در كنار اين جريان ،نياز به كاالهاي پرتقاضا
نيز از طريق واردات برطرف خواهد ش��د .در اين بي��ن اما طرح ديگري كه
توسط وزير صمت مطرح شده ،حذف دالر از مبناي قيمتگذاري محصوالت
پتروشيمي است كه نگرانيهايي را هم براي توليدكنندگان باالدستي و هم
توليدكنندگان صنايع تكميلي ايجاد كرده است.
قرار است كشف قيمتهاي بورس كاال كه با عرضه و تقاضا صورت ميگيرد
جايگزين مبناي دالري در فرمول قيمتگذاري شود .اين در شرايطي است
كه با حذف سهميهبندي نميتوان به صورت دقيق بر تقاضاي موجود در
بازار نظارت داشت .با وجود اين وزارت صمت انتظار دارد با تكميل سامانه
جامع تجارت و الزام واحدهاي توليدي به ثبت اطالعات در اين سامانه و
سامانههاي زيرمجموعه آن تقاضاي كاذب و سوداگري از بازار حذف شود.
در اين بين اما توليدكنندگان صنايع تكميلي به دليل آنكهساز و كار اجرايي
اين طرحها همچنان در ابهام قرار دارد ،دچار نگرانيهايي جدي شدهاند
و حتي برخي بر اين باورند كه جريان كنون��ي ميتواند التهابات بازار را به
شدت افزايش دهد .برمك قنبرپور ،عضو هيئت مديره و رئيس كميسيون
آموزش انجمن ملي صنايع پليمر ايران در اين خصوص به ايلنا گفت :زماني
كه سهميهها حذف شود ،گريدهايي كه استعداد ملتهب شدن را دارند و
مصرف آنها در داخل و كشورهاي اطراف زياد است ،با افزايش تقاضا براي
خريد و تمايل به صدور اين محصوالت روبهرو خواهند شد كه اين موضوع
در نهايت منجر به رشد قيمت آنها میشود.
وي در ادامه گفت :مسئله ديگر اين است كه چنين محصوالتي استعداد
قاچاق دارند و از آنجايي كه تجربه نش��ان داده قاچاق چنين كاالهايي از
طرق مختلف در كشور صورت ميگيرد ،ممكن است تقاضا در اين زمينه
نيز افزايش پيدا كند .عضو هيئت مدي��ره انجمن ملي صنايع پليمر ايران
توضيح داد :در گريدهايي كه در حالت عادي التهاب وجود دارد بايد نياز
به صورت واردات انجام شود و در شرايطي كه تجارت با كشورهاي ديگر به
سختي انجام ميگيرد و طبق قوانين موجود تنها شركتهاي پتروشيمي
اجازه واردات دارند ،ميتوان دريافت كه در صورت حذف سهميهها ،نياز
به اين محصوالت به سختي تأمين خواهد شد و ممكن است التهاب براي
اين گريدها به شدت افزايش پيدا كند .بنابراين چشمانداز مثبتي براي اين
طرح وجود ندارد و توليدكنندگان صنايع تكميلي نس��بت به اجراي آن
نگرانيهاي بسياري دارند.
وي همچنين در خصوص موضوع ح��ذف دالر از مبناي قيمتگذاري
محصوالت پتروش��يمي نيز اظهار كرد :تجربه نش��ان داده است كه در
سالهاي گذش��ته قاچاق محصوالت پتروشيمي به سادگي رخ ميداد
و اگر توازن نرخها با قيمتهاي جهاني از بين برود و قيمت كاالها براي
گروهي كه اين كار را انجام میدهند داراي جذابيت شود ،احتمال وقوع
قاچاق بسيار باال خواهد بود .قنبرپور ادامه داد :با اين شرايط در نهايت
فضاي بازار به صورت كلي دچار التهاب میشود و اين موضوع بدون شك
به ضرر توليدكنندگان واقعي خواهد بود.
عضو هيئت مديره انجمن ملي صنايع پليمر ايران افزود :به نظر ميرسد
استدالل تبيينكنندگان اين طرح اين باشد كه چرا در زماني كه هزينه
توليد صنايع پتروشيمي به صورت ريالي است ،قيمت محصوالت آنها بايد
دالري باشد ،اين مسئله ممكن اس��ت روي كاغذ جذاب به نظر برسد ،اما
زواياي تاريكي دارد كه در طرح مذكور ديده نشده است.
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 700824109683ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺁﺩﺭﺱ  :ﻛﺮﺝ – ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ) ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ( – ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﻭﻗﻰ – ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺭﺩﻳﻒ

1

ﺷﺮﺡ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻰ ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ 246/000/000 2779/30

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﻳــﻮﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﺏ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ
ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  522ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ) ﺭﻳﺎﻝ (

205/000/000

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ) ﺭﻳﺎﻝ (

2/460/000/000

ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺥ  1400/07/29ﻟﻐﺎﻳﺖ  1400/08/13ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻯ ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ
ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ .
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ) ﺣﺮﺍﺝ( ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ  1400/08/15ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ  10ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻭ ﻓﻴﺶ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ .
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺮﺍﺝ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻧﻘﺪﺍ ً ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﭘﻨﺎﻩ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺝ

