اقتصاد

دوشنبه  29مرداد 1397

بازرگانی

کاالهای انباری ثبتنشده
قاچاق است

وطن امروز

خودرو

انتقاد صریح فعاالن و بنگاههای اقتصادی از سیاستهای متناقض ارزی دولت در  5ماه نخست امسال

ابهام بخشخصوصی درباره بازارثانویه

قیمت برخی خودروهای داخلی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران :در  3ماه گذشته  33بخشنامه ارزی صادر شده است

چرا برنج خارجی گران شد؟

ن��رخ ارز اختصاص��ی ب��ه واردات برن��ج در
سالجاری در مقایسه با پارسال  1100تا 1200
توم��ان افزای��ش یافته ،همچنی��ن هزینههای
حملونقل نیز با افزایش روبهرو ش��ده که این
امر منجر به باال رفتن  1500تومانی قیمت هر
کیلوگرم برنج شده است .مسیح کشاورز ،دبیر
انجمن واردکنندگان برنج در گفتوگو با تسنیم،
اظهار داشت :قیمت عمدهفروشی هر کیلوگرم
برن��ج هن��دی  1121واردات��ی  7500تومان
است و به قیمت حدود  8هزار تومان به دست
مصرفکننده میرسد ،قیمت عمدهفروشی هر
کیلوگرم برنج پاکستانی نیز  7900تومان است.
کشاورز تصریح کرد :عالوه بر عرضه معمول برنج
در بازار مص��رف ،بخش خصوصی و دولتی نیز
ذخایر احتیاطی را در نظر گرفتهاند تا در روزهای
تحریم مش��کلی برای نیاز مردم وجود نداشته
باش��د .بنابراین مردم نگرانی بابت تامین برنج
نداشته باشند .وی یادآور شد :در  ۵ماه نخست
امسال  ۹۰۰هزار تن برنج وارد شده است.
تعزیرات

کشف  ۶هزار میلیارد تومان
آهن احتکاری

یکی از مهمترین پروندههای تعزیرات مربوط
به احتکار آهن و میلگرد در اصفهان و آذربایجان
غربی بوده که در مجموع حدود  ۶هزار میلیارد
تومان ارزش دارد .سیدیاسر رایگانی ،سخنگوی
سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به این
مطلب گفت :پس از اعالم دستور وزیر صنعت
،مع��دن و تجارت به اصناف و اتحادیهها درباره
ل��زوم عرضه  38قلم کاالی اساس��ی ب��ه بازار،
تاکن��ون  230پرونده مهم و ملی در سراس��ر
کش��ور در موضوع احتکار تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه هدف از این احتکارها عرضه
قطرهچکانی کااله��ا به بازار ،با هدف باال رفتن
قیمت این کااله��ا به مرور زمان بوده اس��ت،
ادام��ه داد :احتکار لوازم خانگی نیز یکی دیگر
از مهمترین پروندههای این روزهای س��ازمان
تعزیرات حکومتی است بهطوریکه در استان
البرز یک برند آلمان��ی اقدام به احتکار کاال به
ارزش  21میلیارد تومان کرده بود و در استان
اصفهان نیز یک برند ک��رهای اقدام به احتکار
بخش قابل توجهی از لوازم خانگی جهت عرضه
قطرهچکانی به بازار کرده بود.

■■تدوین بسته ارزی بدون بخش خصوصی

بهدنبال نشر گزارش «وطن امروز» با عنوان «دور
باطل بخشنامههای ارزی» درباره بیتوجهی دولت
به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از جمله
مواد  2و  3این قانون در بهکارگیری بخش خصوصی
در تدوین و تصویب بخش��نامهها و دستورالعملها
از جمل��ه تهی��ه و تصویب مصوب��ه ارزی 16مرداد،
روز گذش��ته نمایندگان بخش خصوصی در جلسه
کمیسیون تسهیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق
بازرگان��ی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی ته��ران از
بیتوجه��ی دولت به نظرات اتاقه��ای بازرگانی به
عن��وان پارلم��ان بخش خصوصی گالی��ه کردند و
خواستار نزدیکتر شدن رابطه مشورتی نهاد دولت
با بخش خصوصی شدند .در این نشست ،بسته ارزی
جدید و نیز تحوالت بازار ارز مورد بحث و بررس��ی
قرار گرفت و اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه
بخش عمدهای از محتوای بسته جدید ،معطوف به
پیش��نهادات فعاالن اقتصادی در ماههای اخیر بوده
اس��ت از این نکته انتقاد کردند که دولت بار دیگر،
پش��ت درهای بس��ته و بدون بهرهگیری از مشاوره
بخش خصوصی و اثرپذیران اصلی این سیاس��تها،

نما
نسبتهای عجیب قیمتی در سامانه سنا
قیمتهای دیروز سامانه سنا که برای نرخ معامالتی ارز ثبت کرد ه ،عجیب است .در حالی که نسبت برابری
دالر به یورو  1/14است و قیمت یورو به این نسبت از نرخ دالر باالتر است ،در سامانه سنا نرخ دالر 892
تومان بیشتر از یورو است .در شرایطی که هم در بازار تهران و هم در بازار جهانی بهای یورو باالتر از دالر
است و نسبت برابری آن حدود  1/14و نسبت برابری درهم به دالر  3/67است ،میانگین نرخ خرید دالر
 10هزار و  280تومان و یورو  9388تومان ثبت شده است .همچنین میانگین نرخ فروش دالر  9917تومان
و یورو  9385تومان درج شده است .از سوی دیگر نرخ خرید درهم  2183تومان در نظر گرفته شده که
با توجه به نرخ دالر ،نرخ درهم معادل دالر  8011تومان است ،نه دالر  10280تومان .در واقع در سامانه ثبت
معامالت ارز هیچیک از قواعد برابری نسبت ارزها دیده نمیشود.

بس��ته جدید ارزی را تدوین کرده است .محمدرضا
انصاری ،نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به
اقدام��ات اتاق ایران پس از اع�لام نرخ 4200تومان
برای ارز ،گفت :اتاق ایران بالفاصله پس از اعالم این
سیاس��ت ،کمیته ارزی تشکیل داد و این کمیته با
دعوت از صاحبنظران در صدد تحلیل علمی مسائل
پیش آمده برآمد .مس��اله مهم این است که ما فکر
میکنیم میان بخش خصوصی و دولت ،گفتوگوی
موثری برقرار نیس��ت و دولتیها از ما فاصله دارند.
انصاری ادامه داد :نظر بخش خصوصی این است که
دولت ارز محدودی را که در اختیار دارد ،فقط صرف
کاالهای اساسی کند .بهگفته وی ،دولت بخشهایی
از نظرات بخش خصوصی را پذیرفته اما عالوه بر آن،
قصد دارد کنترلها را افزایش دهد .دولت باید دست
از کنترل غیرضرور بردارد .نمیش��ود جزئیات رفتار
مردم را مورد کنترل قرار داد .انصاری با بیان اینکه
دولت و بخش خصوصی در یک قایق نشس��تهاند،
گفت :انتظار ما از دولت این اس��ت که اتاق بازرگانی
و بخش خصوصی را طرف مش��ورت خود قرار دهد.
همچنین الزم است دولت نگاه کنترلی خود را حذف
کند ،چرا که رفتار پلیس��ی ،شرایط را بدترمیکند.

نهادههای دامی  ٤٠٠درصد گران شد

رئی��س فراکس��یون مب��ارزه با
ارز
فس��اد و ش��فافیت اقتصادی در
مجلس میگوید از آنجایی که در دس��تورالعمل
قبل��ی واردات کاال مابهالتفاوت ارزی مطرح نبود،
دریافت این مبل��غ از واردکنندگان خالف قانون
اس��ت .امیر خجس��ته در گفتوگو با خانه ملت،
با اش��اره ب��ه دریافت مابهالتف��اوت ارزی در ازای
ترخیص کاال از کمرگهای کشور ،توضیح داد :از
سبک جدید مسؤوالن کمرگ و وزارت اقتصاد در
زمینه ترخیص کاالهای وارداتی تعجب میکنم،
در دس��تورالعمل گذش��ته دریافت مابهالتفاوت
ارزی وجود ندارد .عضو هیاترئیس��ه کمیسیون
اصل  90مجلس ادام��ه داد :با توجه به اینکه در
دستورالعمل ثبتسفارش قبلی حرفی از دریافت
مابهالتفاوتزده نشده ،دولت باید با رویه گذشته

کارخانه

کیلوگرم تخممرغ را در مرغداری  7هزار تومان
اعالم کرد و درباره دلی��ل افزایش  ٦٠٠تومانی
نرخ نس��بت به هفته گذش��ته ،گفت :متاسفانه
ش��رایط کش��ور به صورتی اس��ت که با نوسان
ش��دید قیمته��ا روب��هرو
هس��تیم و قیمتهایی که
ام��روز وج��ود دارد ،ف��ردا
تغیی��ر میکن��د .نبیپور با
بیان اینک��ه قیمت منطقی
تخمم��رغ ب��رای مرغ��دار
کیلویی بین  ٧٢٠٠تا  ٧٣٠٠تومان است ،ادامه
داد :قیمت تمامش��ده تولید نسبت به سال قبل
افزایش زیادی داشته ،ذرت و کنجاله سویا بین
 ٨٥تا  ٩٠درصد گران ش��دهاند و قیمت برخی
دیگر از نهادهها مثل مکملها و ویتامینها حدود
 ٣٠٠تا  ٤٠٠درصد افزایش یافته است.

در ادامه محسن بوالحسنی از بانک توسعه صادرات،
با اش��اره به اینکه نگرش تدوینکنندگان بستههای
سیاست ارزی ،صفر و صدی است ،اظهار داشت :ایراد
بسته قبلی هم این بود که دولت همه تخممرغهای
خود را در سبد سامانه نیما گذاشت .در این بستهها،
نگرش مطلقی به مسائل و ابزارها وجود دارد .ضمن
آنکه نسبت به اجرای طرحها تعجیل انجام میشود،
بدون آنکه مقدمات اجرای آن فراهم شده باشد.

■■آدرس غلط دولتیها

محمد الهوتی ،رئیس کنفدراس��یون صادرات
ایران خاطرنشان کرد :دولتیها اینگونه القا کردهاند
که دولت ارز را تخصیص داده اما کاالیی وارد نشده
اس��ت؛ این آدرس غلطی اس��ت که به جامعه داده
شده است .از طرفی در برابر ارزهای تخصیص یافته،
کاالهایی وارد شده است اما چه کسی نظارت کرده
که این کاالها با نرخی متناسب با ارز  4200تومانی
به دست مردم برسد .الهوتی با بیان اینکه تصمیم
جدید دولت در حوزه ارز ،دیرهنگام گرفته ش��ده
است ،افزود :نخستین مسالهای که سیاست قبلی
دولت را با تردید روبهرومیکرد ،تعیین نرخ 4200
تومانی برای ارز بود .در اتاق بازرگانی ایران ،کمیته

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس:

پراید ۱۳۱
پراید ۱۱۱

۳۲۰۰۰۰۰۰ ۲۱۳۲۴۰۰۰

پژو GLX ۴۰۵

۴۸۵۰۰۰۰۰ ۳۲۹۴۴۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵

۳۵۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰۰

پژو پارس

۴۰۵۹۵۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰۰

پژو  ۲۰۶تیپ ۵

۴۱۹۴۲۰۰۰

۶۱۰۰۰۰۰۰

پژو  ۴۰۵دوگانه

۵۰۵۰۰۰۰۰ ۳۴۷۴۵۰۰۰

تندر پالس اتوماتیک

۹۴۰۰۰۰۰۰ ۵۳۹۲۳۴۰۰

پژو  ۲۰۷اتوماتیک

۹۲۰۰۰۰۰۰ ۵۴۳۶۴۰۰۰

ساندرواتوماتیک

۹۴۰۰۰۰۰۰ ۵۴۶۴۴۰۰۰
۱۰۷۰۰۰۰۰۰

رنو ساندرو دستی

۸۲۰۰۰۰۰۰ ۴۸۹۵۶۰۰۰

سمند EF7

۴۹۵۰۰۰۰۰ ۳۴۳۸۰۰۰۰

هایما S7

۱۷۲۰۰۰۰۰۰ ۱۰۴۳۱۳۰۰۰

سمند LX

۵۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳۵۳۵۰۰۰

 ۲۰۶وی ۸

۶۲۵۰۰۰۰۰ ۴۲۷۶۳۰۰۰

دنا پالس سفید

۸۷۰۰۰۰۰۰ ۵۳۲۶۸۰۰۰

چانگان

۱۰۷۰۰۰۰۰۰ ۷۴۹۵۲۰۰۰

سراتو با آپشن

۱۷۳۰۰۰۰۰۰ ۱۱۳۰۶۲۰۰۰

هایما S5

۱۴۸۰۰۰۰۰۰ ۹۸۶۴۰۰۰۰

قیمتها به تومان است

شفروش  ایرانخودرو
آغاز پی 

پیشفروش  15محص��ول ایرانخودرو برای
تحویل در سالهای  97و  98در جشنواره عید
تا عید از امروز آغاز میش��ود .به گزارش فارس،
ش��رکت ایرانخودرو به مناسبت اعیاد قربان و
غدیرخم ،فروش  15محصول خود از جمله پژو
 ،206پژو  ،405سمند ،رانا و پژو پارس را از امروز
دوشنبه  97/5/29تا زمان تکمیل ظرفیت آغاز
میکند.
استیضاح

اعالم وصول استیضاح وزیر اقتصاد

در حالی استیضاح وزیر اقتصاد با  ۳۳امضا در
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد که ۵۰
نفر از نمایندگان از درخواست استیضاح انصراف
داده بودند .به گزارش تس��نیم ،اس��تیضاح وزیر
امور اقتصادی و دارای��ی با  33امضا در مجلس
اعالم وصول شد .بر این اساس کرباسیان  10روز
فرصت دارد در جلسه استیضاح مجلس حضور
پی��دا کند .بر اس��اس اعالم عضو هیاترئیس��ه
مجلس تاکنون حدود  50نفر از استیضاح وزیر
اقتصاد اعالم انصراف کردهاند.
پتروشیمی

قاچاق محصوالت پتروشیمی
به عراق و ترکیه

دولت نتوانست با فروش سکه نقدیندگی را جمع کند
نقدینگی عض��و کمیس��یون برنام��ه،
بودج��ه و محاس��بات مجلس
میگوید  4اشکال در توزیع و پیشفروش سکه
وجود دارد .غالمعل��ی جعفرزادهایمنآبادی در
گفتوگو با خان��ه ملت ،با
اشاره به تحویل سکههای
پیشف��روش ش��ده که هر
ک��دام  2میلی��ون و 300
هزارتومان سود کرده است،
بیان داشت :ایده دولت برای
توزیع سکه جمعآوری نقدینگی بود که به نظر
میرسد در این زمینه موفق عمل نکرده است.
وی ادامه داد :در ش��رایطی دولت برای افزایش
نیافتن نقدینگی برنامهای ندارد که پول در کشور
م��ا در حال زاد و ولد اس��ت و نقدینگی به طور
تصاعدی در حال رشد است .وی تاکید کرد :در

رئیس فراکسیون مبارزه با فساد و شفافیت اقتصادی مجلس:

دریافت مابهالتفاوت ارزی تخلف قانونی است

نسبت به ترخیص کاالها اقدام کند .نماینده مردم
همدان با بیان اینکه دولت خون مردم را میمکد،
بیان داشت :در روال گذشته واردات کاال چه زمانی
که ارز  3500تومانی تخصیص داده میشد و چه

ارزی تش��کیل ش��د و به موازات آن در اتاق تهران،
مکاتباتی با معاون اول رئیسجمهوری انجام شد و
ایرادات بسته ارزی نخست با دولت در میان گذاشته
ش��د اما پس از حدود  3ماه فرصتسوزی و اتالف
منابع ،دولت بس��ته جدید ارائه کرد .بررس��یهای
معاونت اقتص��ادی اتاق تهران نش��انمیدهد در
 3ماه گذش��ته ،حدود  33بخش��نامه صادر ش��ده
که این حاکی از س��ردرگمی سیاستگذار و عدم
اطمینان او به فعاالن اقتصادی است.
وی یادآور ش��د :اکنون پس از  3ماه بازار ثانویه
پذیرفته شده اما اطالعرسانی بانک مرکزی درباره
بازار ثانویه همچنان ضعیف است ،حتی الزم است
فعاالن اقتصادی برای فعالیت در بازار ثانویه تحت
آم��وزش قرار گیرند .الهوت��ی در ادامه با انتقاد از
آنچه سیاس��تهای رانتزامینامید ،گفت :بسته
سیاس��تی جدید نیز ب��ه دنبال بس��تن و محدود
کردن اس��ت .ضمن آنکه امکان توافق صادرکننده
و واردکننده فقط در س��امانه نیما دیده شده است.
وی اضاف��ه کرد :انتظار این بود که دولت در تدوین
بسته ارزی جدید ،نمایندگانی از کمیته ارزی اتاق
را دعوتکند .به هر حال درخواس��ت ما این است
که هر چه زودتر ،شرایط به حالت عادی بازگردد و
بالتکلیفی فعاالن اقتصادی در شرایطی که تحریمها
اعمال ش��ده و بنگاههای اقتص��ادی رو به تعطیلی
هستند ،پایان یابد .گفتنی اس��ت ،نرخ دولتی ارز،
حذف امضاهای طالیی ،محدود شدن کنترلها به
فرآیندهای مربوط به ارز مرجع و تسهیل ترخیص
کاالها در گمرک از دیگر خواستههای فعاالن بخش
خصوصی اس��ت که باید مورد توج��ه قرار گیرد و
کمیسیون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات اتاق
تهران نیز این مطالبات را در دستور کار خود برای
پیگیری بیشتر قرار میدهد.
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رئیس هیأتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران:

کشاورزی قیمت برخ��ی نهادههای دامی
نسبت به سال قبل حدود ٤٠٠
درصد افزایش یافته است .ناصر نبیپور ،رئیس
هیاتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران با بیان
ای��ن مطلب ب��ه مهر گفت:
ع��دهای به دنب��ال رانت در
واردات تخممرغ هس��تند،
اگرچه هن��وز وارداتی انجام
نش��ده است .نبیپور با بیان
اینک��ه نی��ازی ب��ه واردات
تخممرغ برای تامین نی��از داخل نداریم ،اضافه
ک��رد :آنها به دنبال اس��تفاده از رانت ارز ٤٢٠٠
تومانی هستند .وی با تاکید بر اینکه ارز زیادی
باید صرف واردات تخممرغ ش��ود ،افزود :دولت
میتوان��د همی��ن مبلغ را ص��رف رونق گرفتن
واحدهای تولیدی کند .وی میانگین قیمت هر

نوع خودرو

عكس :وطن امروز

کاالهای موجود در انبارهایی که در سامانه
جامع ثبت نشده یا با موجودیهای ثبتشده
مغایرت دارند ،در حکم کاالی قاچاق اس��ت و
مش��مول قوانین تعزیراتی میشود .به گزارش
صدا وس��یما ،محمد قبله ،مدیرکل دفتر امور
خدمات بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با اش��اره به شناسایی  ۵۱۰هزار انبار نگهداری
کاال در سطح کش��ور گفت :انباردار باید عالوه
بر ثبت موجودی کاال ،همه ورودی و خروجی
کاال توس��ط بارنامه و غیربارنامه را در حس��اب
کارب��ری انبار خود ثبت کند ،چرا که از ابتدای
ش��هریور مالک تش��خیص احتکار و محتکر،
اطالعات موجود در س��امانه جامع انبار است.
وی تاکید کرد :ثبت اطالعات موجب میشود
در زم��ان کوتاهی رصد و موج��ودی انبارها به
صورت هوشمند فراهم شده و اطالعات دقیقی
از پراکن��ش و دپوی کاال در اختیار مس��ؤوالن
قرار گیرد .قبله با اش��اره به وجود انواع مختلف
انبار در س��طح کش��ور تصریح کرد :هماکنون
بیش از  ۳۰۰ه��زار انبار صنفی (عمدهفروش،
بنکدار و بارفروش) ۴۹ ،هزار انبار صنعتی۸۳ ،
هزار انبار کشاورزی و  ۸هزار انبار معدنی و ۴۱
هزار انبار دپوی کاال در کش��ور وجود دارد و از
این تعداد ۲۴ ،هزار انبار به روش خوداظهاری،
 ۳۵۱هزار انبار از طریق اطالعات اس��تانها و
 ۱۲۷هزار داده انبار نیز از طریق وبسرویسها
شناسایی شدهاند .قبله افزود :صاحبان انبارهایی
که تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفتهاند باید
از طریق پایگاه اینترنت��ی www.nwms.ir
اطالعات انبار خود را ثبت کنند.

گ�روه اقتص�ادی :همزمان با تعمیق ب��ازار ثانویه،
دولت اقدام به دس��تهبندی متقاضی��ان ارز کرده
اس��ت .واردکنندهها به جز آن دس��ته که کاالهای
اساسی و کاالهای ممنوعه وارد میکنند باید دالر
را از س��امانه نیما به قیمت  8000تا  8200تومان
به صورت حواله دریافت کنند ،مسافران سفرهای
خارج��ی باید ارز مورد نیاز خود را به صورت نقدی
از صرافیه��ا با قیمت  10250توم��ان بخرند ،در
کنار این واردکنندگان گروه کاالیی اول یا کاالهای
اساس��ی دالر را بای��د ب��ا ن��رخ  4400و به صورت
حواله از س��امانه نیما دریافت کنند .مسافرانی که
نیاز بیش��تری به ارز داشته باشند و متقاضیانی که
به دنبال س��رمایهگذاری در حوزه ارزهای خارجی
هستند هم باید سراغ دالالن بروند و ارز مورد نیاز
خود را با پایه دالری  10500تومان به صورت نقدی
بخرند .در این بین سامانه سنایی هم وجود دارد که
میانگین قیمت حوال ه ارزی در سامانه نیما و نقدی
صرافیه��ا را گزارش میکن��د و بانک مرکزی این
سامانه را معیار قیمتگذاری اعالم کرده که در آن
دالر  10296و یورو  9385تومان فروخته میشود.
بر اساس گزارش میدانی «وطن امروز» ،دیروز دالر،
یورو و حتی س��که شاهد کاهش محسوس قیمت
بودند .میدان فردوسی و خیابان سبزهمیدان باز هم
به تکاپو افتاده ام��ا این هیجانات بر عکس دفعات
گذشته وعدههای کاهشی را برای بازار پدید آورده
اس��ت .حاال دیگر میتوان گفت یک هفتهای است
که بازار پیدرپی شاهد کاهش قیمت است .دالالن
دیروز دالر را با نرخ  10500و یورو را  11300تومان
میفروختن��د ،این یعنی قیمت ارزهای نامبرده به
ترتیب  700و  1300تومان نسبت به دوشنبه هفته
گذشته کاهش پیدا کرده است.
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ب��ا ارز  4هزار و  200تومان��ی ،مابهالتفاوت ارزی
وجود نداشت؛ این مساله برای ثبت سفارشهای
جدید مطرح اس��ت .وی گفت :بنابراین ترخیص
کاالهایی که در  5ماه گذشته ثبتسفارش شده

حالی که نقدینگی در حال افزایش است دولت
نمیتواند بگوید آن را جمع میکند ،روند دولت
مانند این اس��ت که با کاس��ه آب از دریا جمع
میکند ،هر کاری با عنوان جمعآوری نقدینگی
در کشور مطرح شود ،اعتقاد
دارم پاسخ نمیدهد ،اشتباه
و خالف اس��ت .وی توضیح
داد :سکه نتوانست نقدینگی
را جم��ع کند ،چرا که برای
بستن نقدینگی هیچ اقدامی
انجام نش��ده اس��ت ،برنامه دولت برای تعیین
تکلیف مابهالتفاوت این سودها اعالم نمیشود،
چرا که ش��مش با یک نرخ خریداری ش��ده اما
ضرب سکه با نرخی دیگر انجام گرفته است ،از
سوی دیگر افزایش قیمت سکه پیام گرانی را به
بازار مخابره میکند.
در ازای پرداخ��ت مابهالتفاوت ارزی رویهای غلط
و غیرقانونی اس��ت .خجسته با بیان اینکه عطف
بما س��بق شدن دریافت مابهالتفاوت ارزی خالف
دستورالعملهاس��ت ،عنوان کرد :واردکنندگان
طبق روال و دس��تورالعمل گذش��ته نس��بت به
خرید کاال اقدام کردهاند و اینکه اکنون بخواهیم
با دس��تورالعمل جدید با آنها برخورد کنیم رویه
درستی نیست .رئیس فراکسیون مبارزه با فساد
و ش��فافیت اقتصادی با تاکید ب��ر اینکه دریافت
مابهالتف��اوت ارزی از واردات گذش��ته خ�لاف
قانون اس��ت ،بیان داشت :بسیاری از شرکتهای
واردکننده به دلیل فش��ار کم��رگ برای دریافت
مابهالتفاوت ارزی به مرز تعطیلی رفتهاند ،دولت
نباید خون مردم را در شیشه و از هر فضایی برای
دریافت پول از آنها استفاده کند.

دبیرکل انجم��ن کارفرمایی پتروش��یمی از
قاچاق مواد و محصوالت پتروشیمی عرضهشده در
بورس به کشورهای افغانستان ،عراق و ترکیه خبر
داد .به گزارش صداوسیما ،احمد مهدویابهری با
اشاره به رانت ایجاد شده در خرید مواد پتروشیمی
گفت :در  ۴ماه ابتدای امسال نسبت به سال ،۹۶
تقاضا برای خرید محصوالت پتروش��یمی بیش
از  ۳۰۰درص��د افزای��ش داش��ته اس��ت که این
نشاندهنده رانت موجود در این بخش است .وی
با اشاره به خرید پروانههای کارخانههای غیرفعال
توس��ط افراد بدون پروانه گفت :ای��ن روند مانع
رسیدن مواد پتروشیمی به مصرفکننده واقعی
اس��ت .این در حالی اس��ت که حجم محصوالت
پتروشیمی معاملهشده در بورس امسال نسبت به
 ۵ماه ابتدای س��ال گذشته  ۲۰۰هزارتن افزایش
داش��ته که این نش��اندهنده عرضه محصوالت
توسط پتروشیمی اس��ت .مهدوی با بیان اینکه
پتروشیمیها از ابتدای سال تا پیش از اعالم بسته
جدید ارزی ۲ ،میلی��ارد و  ۷۰۰میلیون دالر ارز
به کش��ور تحویل داده اند ،ادامه داد :بسته جدید
سبب از بین رفتن رانت و ایجاد فرصت برای تهیه
ارز توسط واردکنندگان واقعی از بازار ثانویه شده
است .وی با اشاره به تحویل  ۲۷۰میلیون یورو در
هفته گذشته به سامانه نیما افزود :تاکنون کسانی
که برای واردات کاال ثبتنام کرده بودند ،این ارز
را از بازار ثانویه خریداری کردهاند .وی با تاکید بر
لزوم تحویل ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها به
کشور گفت :ما به دلیل نیاز به ریال مجبور به ارائه
ارز خود هستیم.

