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دوشنبه  22مرداد 1397

روزنامه

اعالم برائت وزارت صمت
از روزنامه گسترش صمت

حقوق

 ۱۶۰۰دستگاه اجرایی
اطالعات حقوق را افشا نکر دهاند

رئیس مرکز فناوری اطالعات س��ازمان اداری
و استخدامی با بیان اینکه  ۱۶۰۰دستگاه اجرایی
اطالعات مربوط به حقوق و مزایا را ارائه نکردهاند،
گفت :میزان حقوق مدیران دولتی پس از تکمیل
و ثبت اطالعات مربوط به حقوق در سامانه جامع
سازمان افشاء میش��ود .به گزارش تسنیم ،علی
رضی در اینباره افزود :از ابتدای سال  1397این
سامانه آماده ش��د و امکان ثبت و ورود اطالعات
وجود داش��ته است اما بس��یاری از دستگاههای
اجرای��ی اقدام ب��ه ورود اطالع��ات نکردهاند .وی
تصریح کرد :بنا بر آخرین آمار در حال حاضر بیش
از  2هزار دستگاه اجرایی به همراه زیرمجموعهها
و ادارات کل استانها فعالیت دارند که تنها 400
دس��تگاه و نهاد اجرایی دولتی از س��امانه استفاده
کردهان��د و اطالع��ات مربوط به حق��وق و مزایای
مدی��ران خود را در سیس��تم ثب��ت کردهاند .وی
تصریح کرد :اعضای قوه مقننه جمهوری اسالمی
ایران نام کاربری و شناسه عبور برای ورود به سامانه
و ثبت اطالعات دریافت کردهاند اما تا به امروز اقدام
به ثبت اطالعات نکردهاند.
بازرگانی

انحالل شرکتهای غله
و خدمات بازرگانی

در جلسه اخیر هیات واگذاری با انحالل سهام
همه شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق
موافقت شد .به گزارش تسنیم ،جلسه اخیر هیات
واگ��ذاری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و
دیگر اعضا تشکیل شد که بر این اساس قرار شد 2
قطعه امالک متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام
به صورت نقد از طریق مزایده عمومی و نیز سهام
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به صورت نقد
و اقساط از طریق مزایده واگذار شود .همچنین در
این جلسه ،هیات واگذاری در چارچوب اختیارات
قانونی با انحالل س��هام همه ش��رکتهای غله و
خدمات بازرگانی مناطق موافقت کرد و قرار شد
اقدامات آن آغاز شود.

قیمت دالر در بازار آزاد  10500تومان و در سایت بانک مرکزی  9200تومان است

اختالف  1300تومانی نرخ دالر آزاد و ثانویه

گروه اقتصادی :بازار ارز و س��که دیروز
آرامتر از روزهای گذشته بود و نرخ دالر
در کانال  10هزار تومان تثبیت ش��د و
س��که با قیمت  3میلیون و  700هزار
تومان معامله شد.
به گ��زارش «وطنامروز» ،نرخ دالر
در تابل��وی صرافیه��ا  10250تومان
قیم��ت خ��ورد اما صرافیه��ا فقط به
مسافران سفر خارجی ارز میفروختند
و دالالن ارزی دالر را زیر نرخ 10500
تومان نمیفروختند .البته بانک مرکزی
در اطالعیه اخیر خود اعالم کرده نرخ
دالر کمتر از نرخی اس��ت که اشخاص
و درگاهها میگویند و مردم برای اطالع
از نرخ واقعی ارز به سایت سنا مراجعه
کنند .در سایت سنا دیروز نرخ فروش
نق��دی دالر  8400تومان و نرخ خرید
نقدی آن  9200تومان اعالم ش��د که
فاصله  1300تومان��ی با بازار آزاد دارد .رفتار فعاالن
ارزی نش��ان میدهد دالالن ب��رای کاهش نرخ ارز
مقاومت میکنند و بانک مرکزی نیز دوس��ت ندارد
قیمت ارز  7رقمی باشد و دوست دارد زیر  10هزار
تومان اعالم شود .به هر حال هیچکس نمیتواند ارز
را به نرخهای اعالمی از سوی سامانه سنا تهیه کند،
مگر اینکه در بازار ثانویه خرید و فروش با حجم بسیار
قابل توجه انجام شود.
■■قیمت در صرافیها

گ��زارش میدانی از بازار ارز فردوس��ی و چهارراه
اس��تانبول حکایت از ای��ن دارد که همچنان برخی
صرافیه��ا ب��رای معام�لات ارزی ورود نکردهان��د
یعنی حتی تمایلی به خرید و فروش ارز بر اس��اس
ضوابط تعیین ش��ده هم ندارن��د و تابلوهای خود را
تغییر ندادهان��د .صرافان در ای��ن ارتباط میگویند:
وقتی نمیتوانیم معام�لات روزانه ارز را انجام دهیم،
دلیل خاصی برای اینکه خود را به دردس��ر انداخته
و پاس��خگوی بانک مرکزی و مراج��ع نظارتی برای
معام�لات خدماتی باش��یم وجود ن��دارد .از این رو

بیش از  ۱۸۰هزار تومان کاهش یافت.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان طال
و جواهر ،تا ساعت  13دیروز سکه تمام
طرح جدی��د  3میلی��ون و  ۷۴۰هزار
تومان و سکه تمام طرح قدیم  3میلیون
و  ۵۲۰هزار تومان معامله شد .نیمسکه
و ربع س��که نیز به ترتیب یک میلیون
و  ۸۵۰ه��زار تومان و  ۹۳۰هزار تومان
قیمت داش��ت که نیمس��که  ۳۱هزار
تومان ارزان ش��ده و ربع سکه  ۱۱هزار
تومان کاهش را تجربه کرده بود .ابراهیم
محمدولی به ایسنا گفت :سکههای یک
گرمی با افزایش  ۴۰۰۰تومانی قیمت
به  ۵۲۰هزار تومان رسیده و هر مثقال
طالی  ۱۷عیار یک میلیون و  ۲۷۰هزار
تومان و هر گرم طالی  ۱۸عیار هم در
طالفروش��یها  ۲۹۴هزار تومان داد و
ستد ش��د که در هرگرم  ۵۰۰۰تومان
کاهش قیمت داشت.
عكس :وطن امروز

گ�روه اقتص�ادی :اگرچ��ه دی��ر اما ای��ن آغاز
شفافس��ازی را باید به ف��ال نیک گرفت و به
روابط عمومی وزارت صمت دست مریزاد گفت.
دیروز و  2س��ال پس از انتشار گزارش روزنامه
«وط��ن امروز» درباره وضع مالکیت و مدیریت
روزنامه گس��ترش صمت (صنع��ت ،معدن و
تجارت) به تاریخ  7مرداد  ،1395روز گذش��ته
پیام برازجانی ،سرپرست مرکز روابطعمومی و
اطالعرسانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
نامهای خطاب به رئیس هیات عامل س��ازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران ،رئیس هیات
عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران و سرپرس��ت ش��رکت س��هامی
نمایش��گاههای بینالمللی جمهوری اسالمی
ایران نوش��ت« :همانگونه که مس��تحضرید،
روزنامه صمت قب�لا در مالکیت این وزارتخانه
بوده و فعال واگذار شده است .لذا تا تعیینتکلیف
مالکیت این روزنامه نسبت به اعطای آگهی به
ای��ن روزنامه تجدیدنظر و الزم اس��ت به تمام
ش��رکتهای زیرمجموعه نیز اعالم شود .این
روزنام��ه هیچ رابطه س��ازمانی و نمایندگی از
سوی وزارت صمت ،برای دریافت منابع مالی و
جذب آگهی ،خصوصا بهصورت انحصاری ندارد
و تمام ابالغیههای قبل��ی مبنی بر این امکان
کانلمیکن اعالم میش��ود» .این ابالغ و اعالم
در حالی صورت میگیرد ک��ه روزنامه «وطن
امروز» با چاپ گزارشهایی در تاریخ  7مرداد،
 2ش��هریور و  14ش��هریور  1395به تشریح
وضعیت این روزنام��ه و رانت حاصل از حضور
 3عضو هیات موس��س «موسس��ه غیرتجاری
فرهنگی مطبوعاتی گس��ترش صنعت ،معدن
و تج��ارت» بهعنوان مالک روزنامه گس��ترش
صمت در چارت س��ازمانی وزارت صنعت دوره
نعمتزاده پرداخت .در آن زمان ناصر بزرگمهر،
س هیاتمدی��ره ،مدیرعامل موسس��ه و
رئی�� 
مشاور رس��انهای وزیر ،حسین حاجیپور عضو
هیاتمدیره موسس��ه و مدیرکل دفتر وزارتی
نعم��تزاده و منوچهر طاهایی س��رمایهگذار
موسسه ،مشاور وزیر ،سخنگو و رئیس شورای
اطالعرس��انی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بودند و توانستند با استفاده از این رابطه نزدیک
به اظه��ار طاهایی ،روزنام��ه را به قیمت 100
میلی��ون تومان بخرند ام��ا از آن زمان تاکنون
هیچگاه اعالم نشد که این روزنامه واگذار شده
و ارتباطی با وزارت صمت ندارد .این عدم اعالم
که تعمدی در پشت آن نهفته است نتیجهای
جز بهرهگیری بیچون و چرا از مزایای دریافت
آگهیه��ای زیرمجموعههای ای��ن وزارتخانه و
فروش بیچون و چرای روزنامه به سازمانهای
صمت اس��تانها نداشته که اکنون با قاطعیت
رواب��ط عمومی وزارتخانه ب��ر آن خط بطالنی
کشیده شد و امید اس��ت این شفافسازی در
دیگر موضوعات نیز با سرعت انجام شود.

وطن امروز

ترجیح میدهیم فع�لا صرافیهای خود را به حالت
قبل مدیریت کرده و فعالیت رسمی در بازار نداشته
باشیم .با این حال در صرافیهای دیگر که معامالت
ارزی انجام میشود ،تابلوها روشن است و نرخگذاری
شده اما این نرخ برای همه صرافیها یکسان نیست.
در برخی مش��اهده میش��ود قیمت دالر در خرید
ح��دود  ۱۰هزار و  ۲۰۰و ف��روش تا  ۱۰هزار و ۳۰۰
تومان اس��ت و یورو  ۱۱هزار و  ۶۰۰تومان خریداری
ش��ده و  ۱۱هزار و  ۸۰۰تومان به فروش میرسد اما
در برخ��ی صرافیهای دیگر قیم��ت متفاوت بوده و
دالر تا  ۱۰هزار و  ۴۰۰تومان هم فروخته میشود و
همچنین یورو تا بیش از  ۱۲هزار تومان قیمت خورده
است .این قیمتها در حالی روی تابلوهای صرافیها
دیده میش��ود که باید بر مبنای خریدی که در بازار
ثانویه انجام میشود ،یک درصد باالتر باشد حال اینکه
در بازار ثانویه قیمتها از چه قراری بوده که نرخ در
تابلوی صرافیها تا این حد باالست مشخص نیست.
با این حال در آخرین قیمتهایی که دیروز در سامانه
سنا مشاهده میشد ،در فاصله ساعت  ۸تا  ۱۳قیمت

خرید نقدی دالر حدود  ۹۲۱۸تومان و فروش نقدی
تا  ۸۳۶۶تومان بود .همچنین برای یورو قیمت خرید
نقدی  ۹۲۸۹تومان و ب��رای فروش نقدی تا ۹۲۳۸
تومان بود .نرخهایی که صرافیها روی تابلوی خود
قرار دادهاند فقط برای معامالت در چارچوب ضوابط
تعیین ش��ده است و هیچ فروشی برای تقاضای آزاد
ندارند .البته ای��ن در حالی اتفاق میافتد که برخی
از این صرافیها برای مشتریان خاص خود بر اساس
نرخ بازار آزاد که اکنون برای دالر تا  ۱۰هزار و ۴۰۰
و یورو تا  ۱۲هزار تومان است ،فروش انجام میدهند.

■■بازار طال چرخید

روند قیمتها در بازار طال و سکه دیروز معکوس
و کاهشی شد؛ به گونهای که سکه تمام طرح جدید
با کاهش حدود  ۲۰۰هزار تومان 3 ،میلیون و ۷۴۰
هزار تومان فروخته شد .در حالی که از روز چهارشنبه
 ۱۷مرداد قیمت طال و سکه روند افزایشی گرفته بود،
دیروز بازار تاحدودی آرامش داشت و روند قیمتها
معکوس شده بود .روز شنبه سکه تمام طرح جدید
 3میلیون و  ۹۲۱هزار تومان قیمت داشت که دیروز

■■ب�ازار روی آرام�ش میبیند اگر سیاس�تها
درست و بموقع اجرا شود

وی در ادام��ه یادآور ش��د :البت��ه این قیمتها،
قیمتهای غیر رس��می اس��ت ،چرا ک��ه به دلیل
ش��هادت امام جواد(ع) عمدهفروش��ان طال در بازار
بزرگ تهران نیمه تعطیل هستند .محمدولی ادامه
داد :وضعیت کنونی کس��بوکار چندان مناس��ب
نیست و نوسانات بس��یاری دارد که سبب میشود
بازار به اصطالح بازاریان ،قفل شود .البته قیمت طال
و س��که در روزهای گذشته التهابات و افزایشهای
بیشتری داشت که رویه برعکسی گرفت اما سرعت
کاه��ش قیمت ،کمت��ر از س��رعت افزایش قیمت
روزهای گذشته بود .رئیس اتحادیه فروشندگان طال
و جواهر تاکید کرد اگر سیاس��ت اقتصادی و ارزی
درست اجرا میشد ،این اتفاقات نمیافتاد و حاال اگر
سیاستگذاریها و اجرای آن بموقع و درست باشد،
میتوان امیدوار بود در آینده بازار س��که و طال روی
آرامش ببیند.

شماره 3 2510
بانک

انتصابات جدید بانک مرکزی

جانشین عراقچی معرفی شد

دور جدی��د انتص��اب مدی��ران و معاونان
بانک مرک��زی  10روز بعد از رفتن همتی به
ساختمان میرداماد شروع شده است و طی 2
و 3روز اخیر معاون ارزی ،مدیرکل حراست و
مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی معرفی
شدند .به گزارش «وطن امروز» ،مراسم معارفه
سرپرس��ت جدید معاونت ارزی بانک مرکزی
عصر دی��روز با حضور مدی��رکل حوزه هیات
عامل برگزار ش��د و غالمرضا پناهی به عنوان
سرپرس��ت جدید معاونت ارزی بانک مرکزی
منصوب ش��د .پناهی عضو هیات مدیره بانک
ملی است و در حالی به بانک مرکزی میرود
که مدتی پیش احم��د عراقچی ،معاون ارزی
س��ابق بان��ک مرکزی بازداش��ت ش��د .هنوز
اتهامات عراقچی اعالم نشده اما با آمدن پناهی
پرونده استعفا و تغییر عراقچی نیز رسما بسته
شد .همچنین شنبه  20مردادماه در مراسمی
با حض��ور همتی ،رئی��س کل بانک مرکزی،
علی عبداهللزاده به عنوان مش��اور رئیس کل
و مدیرکل حراست بانک مرکزی معرفی شده
بود .یک روز پس از معرفی مدیرکل حراست
بانک مرکزی ،دیروز همزمان با معرفی معاون
ارزی بانک مرکزی ،کامبیز زاهدپور نیز با حکم
عبدالناص��ر همتی به س��مت مدیرکل روابط
عمومی این بانک منصوب شد .زاهدپور پیش
از این مدیریت روابط عمومی پژوهشکده پولی
و بانکی بانک مرکزی را به عهده داشت.
صنعت

بررسی مشکالت «بطری»
در حضور شریعتمداری

بورس انرژی در انتظار موافقت دولت

بخش خصوصی وارد نفت میشود
محم�د نجارصادق�ی :یک��ی از
نفت
راهه��ای دور زدن تحریمه��ای
حوزه فروش نفت افزایش فروش��ندگان اس��ت،
بورس نفتی میتواند این کار را تا حدودی انجام
دهد و در کنار این شرایطی را ایجاد کند که هر
ایرانی هر می��زان که میخواهد در صنعت نفت
کش��ور خود سهم داشته باش��د؛ در حال حاضر
ش��رکت ملی نفت مانع از این اتفاق شده و خود
به عنوان فروش��نده انحصاری نفت خام در حال
فعالیت اس��ت .به گزارش «وطنام��روز» ،بنا بر
اظهارات جانهوگ ،رئیس بخش سیاستگذاری
وزارت ام��ور خارجه آمریکا ،از  13آبانماه س��ال
جاری بخ��ش دوم تحریمهای ای��االت متحده
آمریکا علیه ایران اعمال خواهد شد؛ تحریمهایی
ک��ه قرار اس��ت تب��ادالت پولی و نح��وه فروش
نفت ایران را دس��تخوش محدودیت کند .ایران
در اوای��ل دهه  1390هم با این مش��کل روبهرو
ش��د و در مجموع فروش نفت کشورمان بسیار
کاه��ش پیدا کرد .با توجه ب��ه اینکه  50درصد
درآمدهای ایران وابس��ته به نفت و مشتقات آن
اس��ت هرگونه تغییری در این ح��وزه میتواند
صدمات جبرانناپذی��ری به اقتصاد داخلی بزند.
افزایش قیم��ت کاالهای مصرفی و فش��ارهای
معیش��تی در کنار افزایش قیمت ارز و فشار به
تولیدکنندگان با افزایش قیمت مواد اولیه بخش
کوچکی از این صدمات هس��تند .در دوره قبلی
تحریم فروش نفت ایران ،دولت وقت اس��تفاده
از ظرفی��ت بازرگانان آزاد را در دس��تور کار قرار
داد به این ش��کل که نفت را در اختیار آنها قرار
میداد و از آنها میخواس��ت به عن��وان دالل یا
به تعبیر مناس��ب واسط ،نفت ایران را بفروشند.
با وجود اینکه این مدل فرار از تحریمها توانست
تا حد قابل توجهی از مشکالت فروش نفت ایران
بکاهد اما مفس��دههای خاص خود را هم داشت
ک��ه اصلیترین دلیل بروز آن را میتوان در عدم
شفافیت جس��توجو کرد .کارشناسان ،فروش
نف��ت در بورس داخلی را راه ایجاد ش��فافیت در
اینباره میدانند؛ به طوری که شرکتهای بزرگ
و حتی بازرگانان در صورت اخذ مجوزهای اولیه
کشاورزی وزارت جهاد کش��اورزی با ارسال
نامهای به روس��ای سازمان توسعه
تج��ارت و گم��رک ای��ران درخواس��ت ک��رد برای
جلوگیری از رسوب کاالهای فسادپذیر مورد اولویت
این وزارتخانه اعم از س��موم و داروهای دامی که ارز
آنها از قبل پرداخت شده و فقط بهدلیل اتمام مهلت
ثبتس��فارش ترخیص نشدهاند ،ثبت سفارش برای
مدت  2ماه تمدید ش��ود .به گزارش تسنیم ،در نامه
علیاکبر مهرفرد ،معاون توس��عه بازرگانی و صنایع
کشاورزی وزارت جهاد کش��اورزی آمده است :برای

از سازمان بورس و با قیمتگذاری شفاف ،نفت را
به صورت ریالی در بورس تهیه کنند و در صورتی
که خواس��تند آن را در اختیار پتروش��یمیهای
داخل��ی بگذارند ی��ا آن را در بازارهای جهانی به
فروش برس��انند .عرضه نفت در بورس به غیر از
کمرنگ کردن تاثیر تحریمها  2مزیت اساس��ی
دیگر نی��ز دارد ،اول اینکه خریداران نفت بخش
خصوص��ی میتوانند با فراغ ب��ال و برنامهریزی
بلندمدت شروعکننده فرآوری نفتخام شوند و
از این حیث چرخ پتروش��یمیهای خصولتی را
ک��ه زیر نظر وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
اس��ت بچرخانن��د و حت��ی اقدام به تاس��یس
پتروش��یمیهای جدید کنند .مزیت دوم اینکه
فروش��ندگان نفت خام ایران در س��طح جهانی
میتوانند تنوع بهوج��ود بیاورند .در حال حاضر
تنها ش��رکت ملی نفت ایران حق دارد نفتخام
کش��ور را به فروش برساند که آمریکا براحتی با
شناسایی مسیرهای فروش این شرکت دولتی،
فروش نفت ایران را میتواند مس��دود یا محدود
کند .تاکنون  2بار در پاییز سال  90و بار دیگر در
تابستان سال  93بورس نفتی در ایران اجرا شده
که به دلیل شیوه نامناسب قیمتگذاری نفت (بر
مبنای ارز آزاد) ،نامشخص بودن کیفیت نفتخام
صادراتی عرضه شده ،محل تحویل و اخذ عوارض
و مالیات ناموفق بوده است.
البت��ه در کنار این م��وارد باید ع��دم تمایل
مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران را
نیز اضافه کرد ،این بخش از وزارت نفت هیچگاه
دلش نمیخواهد انحصار فروش نفت را از دس��ت
بدهد .باید توجه داشت که بند  13سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی «مقابله با ضربهپذیری درآمد
حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق ایجاد تنوع
در روشه��ای ف��روش و مش��ارکت دادن بخش
خصوصی در فروش» است.
■■وزارت نفت در انحصار فروش نفت سود دارد

بخش خصوصی هم��واره تمایل حضور خود
را برای فروش نفت اعالم کرده اس��ت اما به نظر
میرسد وزارت نفت تمایلی به این موضوع ندارد.
در همین باره حس��ن خس��روجردی ،مدیرعامل

ش��رکت نخل بهارس��تان پارس و رئیس س��ابق
اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروش��یمی
در نشس��ت عیار آنالین گفت :شرکت ملی نفت
عالقهای به مشارکت بخش خصوصی در صادرات
نفت ندارد به دلیل اینکه از این موضوع بسیار سود
میب��رد؛ وزیر نفت میگوید نفت را در صورتی در
اختیار بخش خصوصی قرار میدهد که پول نقد
داشته باشند و به صورت نسیه معامله نمیکند یا
بخش خصوصی میتواند به صورت دستمزدی از
طرف وزارت نفت ،نفت را صادر کند .در حالی که
وزارت نف��ت میتواند از بخش خصوصی تضمین
بگیرد و نفت را به صورت نس��یه در اختیارش��ان
بگذارد ،مثال نفت را به شرکتهایی واگذار کند که
میزان دارایهایشان بیشتر از بهای حجم محمول ه
خریداری شده باشد .به طور کلی برای پیادهسازی
ای��ن روش باید وزارت نف��ت به بخش خصوصی
اعتماد داشته باشد ،البته بخش خصوصی هم باید
تضمینهای کافی را بدهد .وی ادامه داد :مسؤوالن
وزارت نفت به بخش خصوصی میگویند چرا باید
نفت را در بورس عرضه کنیم .مگر بخش خصوصی
چه راهی ب��رای دور زدن تحریمها میداند که ما
آنه��ا را نمیدانیم .این نگاه ک��ه وزارت نفت فکر
میکن��د تنها خودش متوجه مس��ائل اس��ت و
ش��رکتهای خصوصی متوجه نیس��تند بسیار
غلط اس��ت ،زیرا مدیران شرکتهای خصوصی از
بازنشستههای وزارت نفت هستند که تجرب ه کافی
برای شناسایی مسیرهای جدید برای صادرات نفت
را دارند ،برای مثال یک��ی از راهکارهای دور زدن

وزارت جهاد کشاورزی:

کاالهای اساسی را ترخیص کنید

جلوگیری از رس��وب کاال در گمرکات کشور و حل
مشکالت کاالهای رسوبیافته به دلیل انقضای تاریخ
ثبتسفارش از قبیل سموم و داروهای دامی دستور
فرمایید ثبتسفارش برای مدت  2ماه تمدید شود.
در همین حال دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت:
ی��ک میلیارد دالر ارز تخصیص داده ش��ده تا حدود
یک میلیون تن برنج وارد ش��ود که تاکنون معادل

 800میلیون دالر آن وارد شده و  200میلیون دالر
باقیمانده با تمدید مهلت واردات از کشور مبدأ حمل
میشود .مسیح کشاورز ،در گفتوگو با فارس درباره
تمدید مهلت واردات برنج تا  31شهریور اظهار داشت:
یکس��ری از واردکنندگان برنج که ثبتسفارش را
انجام داده بودند تا  31تیر برای دریافت ارز یارانهای
خود فرصت داشتند اما پس از اقدام به واردات با دوره

تحریمهای نفتی تهاتر است .خسروجردی تصریح
ت
کرد :بخش خصوصی پیشنهاد کرده است شرک 
نفت در چند پاالیشگاه با اروپاییها شریک شود،
کاری که در حال حاضر عربستانیها کردهاند ،چه
بهتر که درصد مش��ارکت هم کمتر از  50درصد
باش��د که زیر بار تحریم نرود؛ در حال حاضر اکثر
پاالیشگاههای آفریقایی در کنیا و نیجریه غیرفعال
هستند که ایران میتواند با تزریق نفت آنها را راه
بیندازد؛ وزارت نفت نگران نباشد ،بخش خصوصی
توانایی دور زدن تحریمها را دارد.

■■ 13درصد درآمد فروش نفت برای دالالن است

مدیرعام��ل ش��رکت هرمز ان��رژی ب��ا انتقاد از
انحصارطلبی دول��ت در فروش نفت ،گفت :همواره
در بدترین ش��رایط س��راغ ب��ورس رفتهای��م ،این
یعن��ی مادام��ی که دول��ت دچ��ار تحریمی جدی
نش��ده به فکر بورس نمیافتد؛ عدهای میترس��ند
گروه دیگری به س��ود برس��ند و همین سود باعث
میش��ود هی��چگاه به س��مت بخ��ش خصوصی
نرون��د .محمود غف��اری اظه��ار داش��ت :در حال
حاض��ر بدون ش��رایط تحریمی ب��رای فروش نفت
 13درص��د فروش را ب��ه دالالن خارج��ی و بویژه
چینیها میدهیم ،در حالی که میتوانیم با هزینه
خیلی کمتر مانند تخفیف ب��ه خریدار داخلی این
مزیت را در اختیار بخ��ش خصوصی بگذاریم .وی
افزود :البته باید به بورس وقت مناس��ب را داد و این
موضوع بیش از  5سال زمان میبرد ،باید از مسؤوالن
وزارت نفت پرسید آن اعتمادی که به شرکت شل
داشتند به بخش خصوصی داخلی هم دارند؟
ممنوعیت برخورد کردند که در ابتدا با مجوز وزارت
کشاورزی شروع ممنوعیتها به  20مردادماه موکول
شد تا این افراد بتوانند ارز خود را دریافت کنند .وی
ادام��ه داد :از طرف دیگر برخ��ی واردکنندگان هم
ک��ه ارز خود را دریافت کرده بودند و بارش��ان آماده
حمل به ایران بود ،زمانی برای حمل و ورود به کشور
نداشتند در نتیجه با امکانسنجیهایی که انجام شد
رئیسجمهور مجوزی صادر کرد تا افرادی که ارز را
دریافت کردهاند بتوانند تا  31ش��هریور برنج خود را
حمل و وارد کشور کنند.

قرار بر این اس��ت که تش��کلهای صنایع
آب معدنی و آش��امیدنی ،ماءالشعیر و مالت،
نوش��ابه ،لبنیات ،روغننباتی و مواد ش��وینده
و بهداش��تی به طور مستقیم جلس��های را با
حض��ور وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت برگزار
کنن��د تا عالوه بر مس��ائل مورد نظ��ر درباره
قیمتگذاری محصوالت پتروشیمی با توجه
به تغییرات نرخ ارز ،پیش��نهاد خود را درباره
حذف مرحله خرید تولیدکنندگان پریفورم از
ب��ورس ارائه کنند .به گزارش ایس��نا ،با توجه
به مس��ائل مختلفی که در ارتب��اط با قیمت
محصوالت پتروشیمی به وجود آمده ،نوسان
قیمت ارز موجب شده تولیدکنندگانی که به
مواد اولیه بطری به عنوان مبنای کار خود نیاز
دارند ،با مش��کالت عدیدهای روبهرو شوند که
کمب��ود و گرانی محصول ماحصل آن اس��ت.
بنابراین با توجه به تدوین بس��ته ارزی جدید
دولت ،تشکلهای یاد ش��ده در جلسهای که
با حضور محمد شریعتمداری برگزار میشود،
درباره محصوالت پتروش��یمی مرتبط با این
صنایع سیاس��تها و راهکارهای خود را ارائه
خواهند کرد.

واردات کاال فقط با تایید سازمان
حمایت مجاز است

گمرک جمه��وری اس�لامی ای��ران در
بخش��نامهای به گمرکات کش��ور اعالم کرد
ترخیص کاالی وارداتی با رویه بانکی منوط
به تاییدیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان مبنی بر دریافت مابهالتفاوت
ن��رخ ارز زم��ان پرداخت و ن��رخ ارز بازار در
تاریخ ترخیص اس��ت .به گزارش فارس ،در
بند  ۹مصوبه آمده است :ورود ارز به صورت
اسکناس به داخل کش��ور بدون محدودیت
و مطاب��ق مقررات بانک مرک��زی و مقررات
مبارزه با پولش��ویی مجاز اس��ت .همچنین
واردات طال (ساخته ش��ده) به داخل کشور
ب��دون محدودیت و با مجوز از بانک مرکزی
و واردات طالی خام (ش��مش استاندارد) با
دریافت مجوز مجاز است .همچنین گمرک
جمهوری اس�لامی ای��ران ش��رایط جدید
ترخیص کاالهای ممنوعه ثبتسفارشهای
قبل را ابالغ کرد.

