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چهارشنبه  14شهریور 1397

صنعت

تولیدپتروشیمی
تا  65/5میلیون تن در سال

وطن امروز

شرایط جدید خرید خودرو با نرخ کارخانه :هر کد ملی یک خودرو؛ خریدار تا یک سال حق فروش ندارد

آغاز پیشفروش  90هزار خودرو
خودروسازان :تقاضا بیشتر از نیاز واقعی است

با بهرهبرداری از طرحهای جدید پتروشیمی،
آمار رس��می ظرفیت تولید ساالنه پتروشیمی
ایران ب��ه  ۶۵میلیون و  ۵۵۰هزار تن رس��ید.
ب��ه گزارش تس��نیم ،روز گذش��ته ب��ا حضور
رئیسجمهوری و وزیر نفت 3 ،طرح پتروشیمی
در عسلویه افتتاح ش��د و آمار رسمی ظرفیت
تولید س��االنه پتروشیمی ایران به  65میلیون
و  550هزار تن رس��ید .با آغاز به کار رس��می
فاز سوم پتروش��یمی پردیس ،این مجتمع به
بزرگترین تولیدکننده اوره و آمونیاک منطقه
خاورمیان��ه و جهان با ظرفیت تولید س��االنه
 5میلی��ون و  265ه��زار ت��ن اوره و آمونیاک
تبدیل میش��ود .هزینه اجرای این پروژه 502
میلیون یورو بوده است .همچنین تولید تجاری
پتروشیمی مرجان با ظرفیت تولید یک میلیون
و  650هزار تن متانول به بهرهبرداری رس��ید.
از سوی دیگر ش��رکت پتروشیمی دماوند که
مجری طرح تامین یوتیلیتی و آفسایت فاز دوم
پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اس��ت ،فاز نخست نیروگاه آن شامل نیروگاه با
ظرفیت تولید یکهزار و  900مگاوات برق شامل
 12توربی��ن و واحد بخار این نیروگاه ،دیروز به
بهرهبرداری رسمی رسید.
واحدهای تولیدی چه مشکالتی دارند؟

تشکیل ستاد صیانت
از بنگاهها و حفظ اشتغال

مع��اون روابط کار وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی از دستور سرپرست این وزارتخانه برای
ارتقای کارگروه رفع موانع تولید به ستاد صیانت
از اشتغال و بنگاههای مشکلدار خبر داد .احمد
مش��یریان با بیان این مطل��ب افزود :در نتیجه
فعالیت ای��ن کارگروه تا به ح��ال از  ۴۲۰هزار
شغل صیانت شده است .مشیریان درباره آخرین
وضعیت شناس��ایی و رفع مشکالت بنگاهها و
کارگاههای مش��کلدار ادامه داد :کارگروه رفع
موانع تولید در س��طوح استانی و ملی با حضور
نمایندگانی از دیگ��ر معاونتهای وزارتخانه در
حال بررسی وضعیت این کارگاههاست .بهگفته
وی ،تع��داد این کارگاهها اس��فند  1396بالغبر
 1430مورد بوده که در  3ماه نخس��ت امسال
به  1351واحد کاهش یافته است که 120هزار
کارگر را تحت پوشش قرار میدهند .وی اضافه
ک��رد :بنگاههای مورد بررس��ی اگ��ر مربوط به
زیرمجموعههای شس��تا یا مرتبط با وزارت کار
باش��د در همین وزارتخان��ه پیگیری میکنیم
و م��واردی که خارج از این وضعیت اس��ت به
دیگر وزارتخانهها برای پیگیری و رفع مشکالت
ارجاع میدهیم .به گفته وی ،در هفتههای اخیر
مش��کالت هپکو ،آذرآب و فوالد خوزستان در
کارگروه ملی پیگیری ش��ده اس��ت .مشیریان
همچنین از دس��تور سرپرست وزارت کار برای
تبدیل این کارگروه به ستاد صیانت از اشتغال و
بنگاههای مشکلدار خبر داد و گفت :در روزهای
اخیر جلساتی با قطعهسازان خودرویی داشتهایم
و مش��کالتی که در جلسه مطرح شد به وزارت
صنعت اعالم کردیم .معاون وزارت کار با اشاره به
احصای مشکالت درونسازمانی و برونسازمانی
بنگاههای مشکلدار در این کارگروه تاکید کرد:
عمده مش��کالت درونس��ازمانی این بنگاهها
کمبود نقدینگی و س��رمایه در گردش ،بدهی
معوق ،مطالبات کارگری ،باال بودن هزینههای
تولید و فرسودگی ماشینآالت ،انباشت تولیدات
رقابتناپذیر در بازار و مشکالت مدیریتی است
و عمده مشکالت برونسازمانی که کارگاهها با
آن درگیر هستند نیز رکود صنعت ،عدم تامین
مواد اولیه ،عدم فروش در بازار داخلی ،مشکالت
فروش در بازار خارجی و همچنین مش��کالت
انتقال ارز در زمینه صادرات است.
بینالملل


حذف دالر از مبادالت ترکیه با ایران

رئیسجمهور ترکیه خبر داد آنکارا برنامههایی
ب��رای حذف دالر در مب��ادالت تجاری با ایران و
چین و اس��تفاده از ارزهای ملی دارد .به گزارش
فارس ،رجب طیب اردوغان افزود با مس��کو نیز
در حال مذاکره در اینباره است .اردوغان بر لزوم
پایان دادن تدریجی به س��لطه دالر بر مبادالت
تج��اری از طریق فعالیت ب��ا ارزهای ملی تاکید
ک��رد .وی تصریح کرد« :مرتب��ط کردن تجارت
جهان��ی بویژه با دالر آمری��کا دارد روز بهروز به
مشکل بزرگی تبدیل میشود .کشورها ،شرکتها
و تاجران باید خود را با مش��کالت مرتبط با دالر
آمریکا ،فش��ارهای ارزی و مش��کالت ناش��ی از
ماهیت خود تجارت وفق دهند» .اردوغان ادامه
داد« :تمام اقدامات موسسات جهانی رتبهبندی
اهداف سیاسی دارد .این موسسات صادق نیستند
و حیلهگر هستند و ما به آنها اعتقاد نداریم».

گروه اقتصادی :سرانجام با فشار افکار عمومی ،مدیران
 2خودروس��ازی اعالم کردند پیشف��روش خودرو با
قیمت کارخانه آغاز میشود .به گزارش «وطنامروز»،
خودروسازان اعالم کردهاند تقاضا در بازار غیرواقعی و
بیش از نیاز ساالنه مردم است.
مدیرعامل سایپا در گفتوگوی ویژه خبری شبکه
 2سیما اظهار کرد :حجم تقاضای فعلی در بازار خودرو
غیرعادی و فراتر از تصور اس��ت .برآوردهای س��ایپا و
ایرانخودرو نش��ان میدهد کش��ش و نی��از مردم به
خودرو در ایران ساالنه حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار
دس��تگاه است که سال گذشته محقق شد اما امسال
ش��کل هجوم مش��تریان به بازار خودرو بیشتر شبیه
سفتهبازی است و ناشی از نیاز نیست .جهرودی افزود:
گروه خودروسازی سایپا در  5ماه نخست امسال حدود
 ۱۸هزار دس��تگاه خودرو بیشتر از مدت مشابه سال
گذشته تولید و عرضه کرده بهگونهای که هدف تولید
خود را بهرغم تحریمها محقق کرده است .وی با بیان
اینکه پس از بحران ارزی که از حدود اردیبهش��تماه
آغاز ش��د ،مردم گرایش فراوانی ب��رای خرید خودرو
پیدا کردهاند ،تصریح کرد :به نظر میرسد این گرایش
بیشتر با هدف حفظ ارزش داراییهاست بهگونهای که
خودرو در ایران به یک کاالی سرمایهای تبدیل شده
است .خودرو احتکارپذیر نیست و  ۹هزار خودرو تنها
تولید  3روز کاری گروه خودروس��ازی سایپا است که
اصوال امکان احتکار آن وجود ندارد .جهرودی با بیان
ت هایتک
اینکه برخی قطعات در خودروها جزو قطعا 
اس��ت که فعال امکان تولید آن را نداریم ،خاطرنشان
کرد :به همین دلیل بعضا کس��ری برخی قطعات نیز
موجب تجاری نش��دن برخی خودروه��ای تولیدی
ش��د .وی درباره شبهات مطرح شده مبنی بر احتکار
خودرو از سوی خودروسازان گفت :خودرو اصوال قابل
احتکار نیست و این ارقامی که درباره تعداد خودروهای
احتکارشده اعالم میشود تولید چند روز سایپا است.
مدیرعامل سایپا ادامه داد :خودرو به محض اتمام تولید
در سایپا شماره سریال دریافت میکند و صاحب آن
مش��خص میشود .در چنین ش��رایطی اساساً امکان
احتکار و نگهداری آن وجود ندارد.
جهرودی افزود :سایپا تنها یک انبار دارد و آن هم
داخل این مجموعه اس��ت و هی��چ انبار دیگری ندارد
ک��ه بخواهد خودروها را تولی��د و در آن احتکار کند.
وی درباره تخلف نمایندگیهای فروش این شرکت و
فروش خودروها با قیمتهای بازار آزاد ،گفت :س��ایپا
تمام فروشهای اخیر خود را به صورت اینترنتی انجام
داده و اگر خودرویی در نمایندگیها عرضه شود مردم
میتوانند این تخلف را اعالم کنند .مدیرعامل س��ایپا
افزود :سایپا نسبت به قیمت کنونی پراید در کارخانه
معترض است اما قیمت  ۴۰میلیون تومانی را به هیچ

شرایط فروش اینترنتی انواع محصوالت گروه خودروسازی سایپا
نام خودرو

سود
مبلغپیشپرداخت سود
مشارکت انصراف
(تومان)

سایپا 131

11000000

هفته چهارم آذر  ،97هفته چهارم دی  ،97هفته چهارم بهمن
،97هفته چهارم اردیبهشت  ،98هفته چهارم خرداد 98

سایپا 132

11000000

هفته چهارم اردیبهشت  ،98هفته چهارم خرداد 98

سایپا 151

11000000

هفته چهارم آبان  ،97هفته چهارم آذر  ،97هفته چهارم دی
 ،97هفته چهارم بهمن 97

تیبا
(بنزین سوز)

14000000

هفته چهارم آذر  ،97هفته چهارم دی  ،97هفته چهارم بهمن
 ،97هفته چهارم اردیبهشت  ،98هفته چهارم خرداد 98

تیبا 2

15000000

 15درصد  12درصد هفته چهارم دی  ،97هفته چهارم بهمن  ،97هفته چهارم
اسفند  ،97هفته چهارم اردیبهشت  ،98هفته چهارم خرداد 98

ساینا

15000000

هفته چهارم اسفند  ،97هفته چهارم اردیبهشت  ،98هفته
چهارم خرداد 98

وانت نیسان
(تک سوز)

19000000

هفته چهارم آذر  ،97هفته چهارم دی  ،97هفته چهارم بهمن
 ،97هفته چهارم اسفند 97

وانت نیسان
(دوگانه سوز)

21000000

هفته چهارم آبان  ،97هفته چهارم آذر  ،97هفته چهارم دی
 ،97هفته چهارم بهمن 97

عنوان قبول ن��دارد .در این ش��رایط نباید به التهاب
ن زده ش��ود .قیمت محصوالت
قیمتی در ب��ازار دام 
سایپا تحت نظارت تعیینش��ده و سایپا نمیتواند با
نرخی بیش��تر از نرخهای مصوب محصوالت خود را
عرضه کنند .جهرودی درباره زمان و چگونگی عرضه
محصوالت این شرکت اظهار کرد :از ساعت  ۱۰صبح
روز چهارشنبه همین هفته ۵۰هزار دستگاه خودرو از
خانواده محصوالت پراید ،تیبا و وانتنیسان با قیمت
مصوب زمان تحویل عرضه خواهد شد .جهرودی ادامه
داد :در حال حاضر بیشترین مشکل ما در زمینه تاخیر
در تحویل خودرو در حوزه محصوالت رنو اس��ت ،زیرا
در گذشته روزانه حدود  ۵۷۰دستگاه خودرو از خانواده
محصوالت رنو تولید میکردیم که در حال حاضر این
عدد بهروزی  ۹۰دستگاه کاهش پیدا کرده است .وی
در پایان خاطرنشان کرد :درباره سایر محصوالت نیز
تالش میکنی��م زمان تاخیر در تحویل را به کمتر از
یک ماه برسانیم.
■■ اطالعات خودروها را به سازمان بازرسی دادهایم

مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایرانخ��ودرو نیز در
تلویزی��ون گفت :تمام اطالعات مربوط به خودروهای
ناقص را به سازمان بازرسی کل کشور اعالم کردهایم.
هاش��م یکهزارع اظهار کرد :احتکار یک کار زش��ت و
کثیف اس��ت و تولید خودروی ناقص به دلیل کسری
در قطعه نمیتواند احتکار باشد ،ضمن آنکه مشتریان
پول ای��ن خودروها را پرداخت ک��رده و ما موظف به
تحویل به آنها هستیم .وی با بیان اینکه چرا خودروساز
باید خودرویی را که فروخته و مش��تریاش مشخص
اس��ت ،احتکار کند ،خاطرنش��ان کرد :اگر در تحویل

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

قیمت کاالهای اساسی تا  10درصد گران شد

بازرگانی ضریب اهمیت اقالم اساسی در
س��بد هزینههای خانوار احصا و
تاکید شد دستگاههای مسؤول مانند وزارت جهاد
کشاورزی (در کاالهای مش��مول قانون انتزاع) و
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی (در
کاالهای دارویی و تجهیزات پزشکی) با حساسیت
و دقت ف��راوان زنجیره تامین را طراحی و اعمال
نظارت کنند .به گزارش شاتا ،حسن یونسسینکی،
معاون امور اقتص��ادی و بازرگانی وزارت صنعت،
معدن و تجارت با اشاره به نامه اخیر اقتصاددانان
به رئیسجمه��ور و مباحث
پیرامون تنظی��م بازار گفت:
نگران��یای باب��ت تامین ارز
اقالم و کاالهای اساس��ی در
ب��ازار وجود ندارد .س��ینکی
افزود :البته این س��خن من
بدان معنا نیس��ت که صددرصد قیمتی که برای
این اق�لام اب�لاغ کردهایم به دس��ت صددرصد
خریداران میرسد و ممکن است تخلفاتی در این
مسیر اتفاق بیفتد که البته تالش میشود با نظارت
موثر امکان بروز تخلف کم ش��ود .وی با اشاره به
دستور صریح رئیسجمهوری تصریح کرد :قیمت
کاالهای اساسی پس از اعمال نوسانات قیمتهای
جهانی ،افزایش نرخ ارز تامین کاال که در سال ۹۶
حدود  ۳۳۰۰تومان بود و در سال جاری به ۴۲۰۰
تومان رسید و هزینههای واقعی مترتب بر تولید و
واردات از جمل��ه هزینه نقل و انتقال ارز و هزینه
خرید برخی کاالها از مسیرهای تحریمی که اتفاق
افتاده است ،نمیتواند بیش از  ۱۰درصد افزایش
پیدا کند .سینکی افزود :این افزایش قیمت یک بار
ابالغ شده است و طبق مقررات اگر تولیدکنندگان

زمان ارسال دعوتنامه

یا واردکنندگان درخواست افزایش دوباره قیمت
را داشته باش��ند باید پیشنهادشان را به سازمان
حمایت تولیدکنن��دگان و مصرفکنندگان ارائه
کنن��د تا در صورت تایید این س��ازمان ،موارد در
شورای هماهنگی اقتصادی طرح و تصمیمگیری
در اینباره انجام شود ،البته فعال درخواستی برای
افزایش دوباره قیمت کاالهای اساسی نداریم .وی
خاطرنشان کرد :صادقانه میگویم که در همه اقالم
گروه یک ،ضریب وابستگی به واردات وجود دارد و
اگر قیمتهای جهانی دستخوش افزایش شود و ما
نتوانیم با اعطای یارانه ریالی
رش��د قیمتها را پوش��ش
دهیم ناچار به کنترل قیمت
برای تنظیم بازار خواهیم بود.
سینکی در ادامه تاکید کرد:
ما در شرایط ویژه تحریم قرار
داریم و به منظور مدیریت ش��رایط تحریم ،بسته
اقتصادی تدوین ش��ده است؛ این بسته  3راهبرد
را در خود جای داده که ش��امل آرامشبخش��ی
اجتماعی ،مصونس��ازی و متقاعدس��ازی است.
به گفته وی ،در ش��رایط کنونی ب��رای مدیریت
وضعیت به آرام��ش اجتماعی نیاز داریم ،چرا که
در وضعیت کنونی هیچ کاالیی را با تصمیمگیری
صرف اقتصادی نمیتوانید مدیریت کنید .وی در
پاس��خ به نقد راغفر درباره چرایی تصمیم دولت
برای باال بردن نرخ ارز در س��ال جاری ،گفت :در
اردیبهشتماه که دولت وارد عمل شد و قیمت ارز
کاالهای اساس��ی را  ۴۲۰۰تومان اعالم کرد ،نرخ
هر دالر در س��امانه سنا در بانک مرکزی (صرافی
بانک) حدود  ۴۹۰۰توم��ان و در بازار آزاد حدود
 6هزار تومان بود.

خودرو به مش��تری تاخیر کنیم باید جریمه پرداخت
کنیم ،بنابراین هیچ دلیل منطقی برای احتکار خودرو
وجود ندارد و واقعیت این است که به دلیل تاخیر در
تامین قطعات نتوانستیم خودرو را به موقع به مشتری
تحویل دهیم .مدیرعامل ایرانخودرو ادامه داد :ما ۱۰
روز قبل از ای��ن اتفاق تمام موجودی انبار خود را که
مربوط به خودروهای ناقص بود به س��ازمان تعزیرات
اعالم کردهایم .یکهزارع افزود :ما خودروسازان خود را
مسؤول میدانیم که مشکالت تولید را حل و خودرو را
به موقع تحویل مشتریان دهیم ،با این حال سیاستها
جای دیگ��ری تعیین میش��ود .وی درب��اره اجرای
استانداردهای هش��تادوپنجگانه خودرویی از دیماه
امس��ال گفت :با سازمان ملی استاندارد در این زمینه
در حال هماهنگی هس��تیم .ما وظیفه داریم ابالغیه
سازمانها از جمله سازمان استاندارد و محیطزیست
را اجرا کنیم و انش��اءاهلل این استانداردها را نیز اجرا
خواهیم کرد .یکهزارع همچنی��ن از پیشفروش ۴۰
هزار دستگاه خودرو در هفته آینده خبر داد .مدیرعامل
ایرانخ��ودرو درباره ممنوعی��ت واردات خودرو گفت:
خودروه��ای وارداتی که وارد میش��د تاثیر رقابتی بر
خودروهای رقابتی نداشت ،زیرا این خودروها اصوال در
کالس خودروهای داخلی نبودند .خودروهای وارداتی
خودروهای��ی گرانقیم��ت بودند که فاقد اث��ر در بازار
خودروهای داخلی هس��تند .مدیرعامل ایرانخودرو
درباره قیمتهای کاذب فعل��ی در بازار خودرو مانند
پرای��د  ۴۰میلیون تومانی و پژوی  ۵۶میلیون تومانی
اظهار کرد :این قیمتها کاذب اس��ت و چنانچه کل
ای��ران را بگردید ۵۰۰ ،یا هزار دس��تگاه خودرو هم با

این قیمت معامله نشده است .وی افزود :ما برای این
قیمته��ای کاذب راهکار داریم؛ ب��ه عنوان مثال اگر
قیمت پراید در بازار  ۴۰میلیون تومان اس��ت ،اگر به
خودروس��از اجازه بدهند این محصول را  5درصد زیر
قیمت بازار بفروش��د ،قطعاً بعد از  2-3روز قیمت آن
ب��ه  ۳۷میلیون تومان کاهش خواه��د یافت و بعد از
آن هم به قیمت مصوب خواهد رسید .حتی میتوان
مابهالتفاوت قیمت مصوب و قیمت بازار را به خودروساز
نداد و سازوکار دیگری برای آن اندیشید .با این اقدام
قیمتها در بازار سیاه شدیدا ً افت خواهد کرد و خودرو
با قیمت مصوب به فروش خواهد رسید.

■■عرضه  ۵۰هزار دستگاه محصول سایپا از امروز

گروه خودروسازی سایپا اعالم کرد از امروز ساعت
 ۱۰صبح طرح پیشفروش اینترنتی  ۵۰هزار دستگاه
خودرو با هدف تنظیم بازار آغاز خواهد شد.
طبق اعالم این ش��رکت در این طرح محصوالت
خانواده پراید ،تیبا ،ساینا و وانت نیسان با قیمت زمان
تحویل خودرو ،عرضه خواهد ش��د .براس��اس شرایط
اعالم شده ،کسانی که در  ۱۸ماه گذشته از این شرکت
اقدام به خرید خودرو کردهاند امکان خرید در این طرح
را نخواهند داش��ت .همچنین هر کد ملی تنها امکان
ثبتنام یک دستگاه خودرو را دارد و برای جلوگیری
از واسطهگری خودروهای یادشده فاقد امکان صلح و
انتقال به غیر است .ثبتنام برای افراد زیر  ۱۸سال نیز
در این طرح امکانپذیر نخواهد بود.
همچنی��ن ایران خودرو از هفت��ه آینده  40هزار
دستگاه از محصوالت خود را میفروشد تا جمع فروش
خودروها در شهریور به  90هزار دستگاه برسد.
■■افزایش قیمت خودرو تکذیب شد

انتش��ار خبر کذب افزایش قیم��ت خودرو نهتنها
کمکی به ب��ازار پرالتهاب خ��ودرو نخواهد کرد بلکه
س��رگردانی م��ردم را هم در خرید محصول بیش��تر
از گذش��ته میکند .به گزارش تس��نیم ،خبر افزایش
قیمت خودرو موضوعی اس��ت که از دیروز در برخی
رس��انههای خبری در حال انتشار است ،البته کسب
اط�لاع خبرگ��زاری تس��نیم از وزارت صنعت کذب
بودن این مطلب را تایید میکند .با این وجود به نظر
میرسد انتشار اینگونه اخبار نادرست از افزایش قیمت
خودرو نهتنها کمکی به بازار پرالتهاب خودرو نخواهد
کرد بلکه س��رگردانی مردم را هم در خرید محصول
بیشتر از گذشته میکند .مجوز وزیر صنعت به افزایش
 7/5میلیون تومانی قیمت خودروهای زیر  45میلیون
تومان و  9/5میلیون تومانی قیمت خودروهای باالی
 45میلیون تومان در حالی مطرح ش��ده که براساس
جلسه روز گذشته شورای رقابت ،تصمیمگیری درباره
قیمت خودرو به دریافت نرخ تورمبخشی  5ماه نخست
امسال موکول شده است.

گزارش «وطن امروز» از نوسانات قیمت ارز و طال در بازار

دالر به  15هزار و سکه به 5میلیون نزدیک شد
فردوسی گروه اقتصادی :میدان فردوسی
و خیابان سبزهمیدان دیگر جای
س��وزن انداختن ندارد .مردم از اقش��ار مختلف و
ظواهری گوناگ��ون به اینجا آمدهاند تا ارز بخرند.
در کنار این ،فضای میدان فردوسی بسیار امنیتی
ش��ده است؛ چندین دستگاه خودروی انتظامی و
مامورانی که در حال گش��تزنی هستند ،مشهود
اس��ت .دالالن که به این ش��رایط عادت دارند با
رعایت احتیاط عمل میکنن��د و تمام معامالت
را در پاساژها و کوچهپسکوچههای اطراف انجام
میدهند .اخبار غیررس��می
و گمانهزن��ی دالالن خب��ر
از بازداش��ت چن��د دالل از
صب��ح میدهد .بهگ��زارش
«وطنام��روز» ،دی��روز دالر
در دس��ت دالالن 14800
تومان و یورو  15800معامله میشد و این یعنی
به ترتیب دالر و یورو هرکدام نسبت به روز پیش از
آن  300و  800تومان افزایش قیمت داشتند .بازار
س��که هم پا به پای ارز در حال رشد است .بر این
اساس دیروز قیمت سکه تمامبهار آزادی با 110
هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل به  4میلیون
و  750هزار تومان و هر سکه بهار آزادی با نزدیک
ب��ه  100هزار تومان افزایش به  4میلیون و 251
هزار تومان رسید .با وجود اینکه دیروز صرافیها
قیم��ت دالر را  13900تومان برای مس��افران و
دیگر واجدان شرایط دریافت ارز طبق قاعده بانک
مرکزی ،تابلو کرده بودند اما قیمت دالر در سامانه
سنا  10588تومان بود .ظهر دیروز صرافیها که
تا پی��ش از این دالر را در کان��ال  13هزار تومان
میفروختن��د ،قیمت دالر را ب��ه  12800تومان

کاهش دادند .البته این فروش استثنایی تنها در
چند صرافی خاص بود و در تمام صرافیها نبود .از
آنجا که دلیل اصلی افزایش قیمت ارز آزاد ،حرکت
مردم به س��مت س��رمایهگذاری در ارز است این
عرضه با قیمت پایینتر هم نتوانست تاثیر کاهشی
روی ارز بگذارد .استقبالی هم از این حرکت به طور
کلی انجام نشد.
■■جزئیات فروش ارز مسافرتی توسط بانکها

بان��ک مرکزی درب��اره خرید و ف��روش ارز به
نرخ بازار ،بانکها را مجاز به فروش و پرداخت ارز
مسافرتی و دانشجویی کرد .بر
این اساس بانکها مجازند از
محل ارزهای خریداریشده
و با تامین اسکناس از محل
منابع خود ،نسبت به فروش و
پرداخت ارز مسافرتی به نرخ
بازار در س��طح ش��عب داخل شهر با اخذ مدارک
ت مس��افرت
مثبت��ه از قبیل گذرنام ه معتبر ،بلی 
هوایی و ویزای کشور مقصد  -درباره کشورهایی که
نیاز به ویزا دارند -اقدام کنند .همچنین الزم است
مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در
سوابق نگهداری شود .نیما مانند یک هفته گذشته
نس��بت به نوسانات بازار بیتاثیر بوده و قیمت در
آن تغییری نکرده است .بر این اساس ،نرخ دیروز
نیم��ا حدود  ۹۱۰۰تومان به ازای هر یورو بود که
این یعنی دالر در این سامانه قیمت  7800تومانی
دارد .از زمان ش��روع به کار این س��امانه تاکنون
رقم��ی معادل یک میلی��ارد و  ۷۶۰میلیون یورو
معامله شده است .طبق اظهارات عبدالناصر همتی
در حال حاضر  ۹۷درصد معامالت در نیما و تنها
۳درصد در بازار نقد صرافیها انجام میشود.

شماره 3 2527
بانک

بخشنامه بانک مرکزی ابالغ شد

تحدید سهامداری در بانکها
تا  10درصد

تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانکها
و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا پس از
تصویب این قانون تأس��یس ش��ده یا میشوند یا
بانکهای دولتی که س��هام آنها واگذار میشود
تا س��قف 10درصد توس��ط مالک واح��د بدون
دریافت مجوز مجاز است .به گزارش «وطنامروز»،
عبدالناص��ر همتی ،رئیسکل بان��ک مرکزی در
بخشنامهای با عنوان « قانون اصالح قانون اجرای
سیاس��تهای کلی اصل چهلوچه��ارم» اعالم
ک��رد« :در ماده « »1قان��ون جدید که جایگزین
ماده « »5قانون اجرای سیاس��تهای کلی اصل
چهلوچه��ارم « »44قانون اساس��ی ش��ده ،قرار
شده است تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا
پس از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند
یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود تا
سقف 10درصد توسط مالک واحد بدون دریافت
مجوز مجاز است .همچنین تملک سهام هر یک
از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در
 2س��طح بیش از  10درصد تا  20درصد و بیش
از  20درص��د تا  35درصد با مجوز بانک مرکزی
و به موجب دس��تورالعملی که به پیشنهاد بانک
مرکزی و تصویب ش��ورای پ��ول و اعتبار مصوب
میشود مجاز است .تملک سهام دیگر مؤسسات
اعتب��اری به هر میزان توس��ط مالک واحدی که
در یکی از مؤسس��ات اعتباری بیش از  10درصد
سهامدار است ،بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع
اس��ت .در ادامه این بخش��نامه در تبصره  2آمده
است« :مالک سهام مؤسس��ات اعتباری بیش از
حدود مجاز بیان ش��ده ،نسبت به س��هام مازاد،
فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی ،دریافت حق
تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود
س��هام توزیعشده و حق تقدم فروشرفته نسبت
به س��هام مازاد ،مشمول مالیات با نرخ صددرصد
میشود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع
عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض
میشود» .در بخش��نامه بانک مرکزی برای عدم
اجرای این قانون هم ش��رایطی دیده شده و آمده
است« :بر اساس تبصره  3این قانون ،بانک مرکزی
با تصمیم هیأت انتظام��ی بانکها ،دارای اختیار
ابطال مجوز تملک مالک واحد در س��طوح بیش
از  10درصد اس��ت» .و این به معنی آن است که
اگر شخصی حقیقی یا حقوقی برخالف این قانون
سهام بیشتری در اختیار داشته باشد ،عمال بانک
مرک��زی این اختیار را دارد که س��هام او را باطل
و واگذار کند .البته این قانون از س��ال  1387به
تصویب رسیده بود ولی در عمل شکل اجرایی به
خود نگرفته بود.
یارانه

جزئیات تخلفات یارانهای دولت

حدود  ۷۵۰میلیارد تومان عملکرد س��ازمان
هدفمندی در یارانه نق��دی و غیرنقدی بیش از
حد نصاب قانونی بوده است .غالمعلی جعفرزاده
ایمنآبادی ،عضو کمیس��یون برنام��ه ،بودجه و
محاس��بات مجلس در گفتوگو با خانه ملت ،با
اش��اره به اینکه در س��ال  96دولت باید  46هزار
میلیارد توم��ان در هدفمن��دی هزینه میکرد،
اظه��ار داش��ت :دول��ت بای��د 33ه��زار و 500
میلیارد تومان ب��رای یارانه نقدی و غیرنقدی4 ،
ه��زار میلیارد تومان کمیته امداد امام خمینی و
سازمان بهزیستی که متوسط  20درصد حداقل
دستمزد مصوبه شورای عالی کار به آنها پرداخت
شود4 ،هزار و  800میلیارد تومان برای خدمات
بهداشتی و درمانی 100 ،میلیارد تومان واکسن
فلج 100 ،میلیارد تومان برای مراکز فوریتهای
اجتماعی ،هزار میلیارد برای تولید و اش��تغال و
3ه��زار میلیارد تومان برای مواد اولیه قیر و هزار
و  500میلی��ارد تومان برای بند «د» تبصره یک
قانون هدفمندی یارانهها هزینه میکرد .وی ادامه
داد :دولت در مجم��وع  48هزار و  200میلیارد
تومان منابع بهدست آورده است که از این منابع
حدود  70درصد از مح��ل گاز ،پاالیش ،پخش،
توانی��ر و آب و فاضالب بود و ح��دود  30درصد
از ردی��ف یارانهای قانون احصا ش��ده یعنی 34
ه��زار میلیارد تومان حاص��ل افزایش قیمتها و
مابقی که حدود 13ه��زار و  700میلیارد تومان
اس��ت از ردیفهای بودجهای برداشته است .وی
درباره نح��وه هزینهکرد توضی��ح داد :دولت در
تولید واکسن و تامین مواد اولیه قیر هیچ اقدامی
انج��ام نداده و  86درصد اعتبارات را یارانه نقدی
و غیرنقدی داده در صورتی که براس��اس قانون
بیشتر از  50درصد مجاز نبوده است .بهگفته وی،
 8درصد به افزایش مس��تمری خانوارهای تحت
پوش��ش 1/8 ،درصد برای کمک به بهداش��ت و
توسعه مراکز فوریتها 1/9 ،درصد برای حمایت
از تولید و اش��تغال 0/99 ،درصد برای حمایت از
اقشار آس��یبپذیر و  0/66درصد به برنامههای
حمای��ت اجتماعی اختصاص پیدا کرده اس��ت.
جعفرزاده ایمنآبادی به جمعیت یارانهبگیران از
اسفندماه سال  95تا اسفندماه سال 96اشاره کرد
و گفت :یک میلی��ون و  300هزار و  195نفر به
جمعیت یارانهبگیران اضافه شد.

