طرح فروش ویژه نوروزی جایگزین نمایشگاههای بهاره

شنبه  9اسفند 1399
وطنامروز شماره 3157

نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اصناف گفت :فروش ویژه نوروزی اصناف از ابتدای اسفند ماه آغاز شده است .ابراهیم درستی ادامه داد :فروش ویژه نوروزی
تا نیمه فروردین  1400در تمام استانهای کشور ادامه دارد .وی افزود :با توجه به لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی و در جهت کنترل بیماری «کووید ،»19-طرح
فروش ویژه نوروزی اصناف امسال جایگزین نمایشگاهها بهاره شد .درستی بیان داشت :در جشنواره فروش فوقالعاده نوروزی تاکید بر عرضه کاالی تولید داخل است.

اقتصادی

رئیسدفتررئیسجمهوربهنقشدولتدرافزایشقیمت ارز اذعان کرد
اماباشدتگرفتنانتقاداتنسبتبهصحبتهایش،گفت:دولتهیچگاهدنبالگرانکردنارزنبودهاست!

قیمت دالر کار خودشان بود؟

بانکمرکزی:اظهارنظردرخصوصمسائلتخصصیپولیوارزیرابهبانکمرکزیواگذارکنید

اخبار

اینفلوئنسرها
از  1400مالیات میدهند

بر اس��اس بند الحاقی تبصره  6م��اده واحده الیحه
بودج��ه ،درآمدهای کارب��ران دارای بیش از  500هزار
دنبالکننده رس��انههای کاربرمحور از محل تبلیغات،
مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود .سازمان امور مالیاتی
مکلف است ظرف  2ماه پس از الزماالجرا شدن این بند
دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای
کاربران حرفهای رسانههای کاربرمحور از محل تبلیغات
را تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برس��اند.
سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی
و خوداظهاری تهیه ش��ده توسط آنها را تهیه کند و در
س��ایت سازمان در منظر عموم قرار دهد .این پیشنهاد
با همکاری مرکز پژوهشها تنظیم ش��ده است .منظور
از رس��انههای کاربرمحور کانالهای اینستاگرام ،تلگرام
و امثالهم اس��ت و اگر بیشتر از  500هزار کاربر داشته
باشند ،مشمول مالیات میشوند و تمام کسب وکارهای
کوچکی که در فضای مجازی فعالیت میکنند ،این حکم
شامل آنها نمیشود.

عرضه خارج از شبکه
عامل نابسامانی بازار مرغ

رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنن��دگان گفت :عرضههای خارج از ش��بکه در
توزیع مرغ باید به س��رعت مس��دود شود .عباس تابش
افزود :اگر بتوانیم ورودی مرغ به کشتارگاهها ،خروجی
مرغ زنده و خروجی گوش��ت مرغ از کشتارگاهها را در
سامانه ثبت کنیم و ورودی مرغ به مراکز عرضه نیز ثبت
شود ،این مشکالت حل خواهد شد .به گفته وی ،مقرر
شده از هفته آینده تامین نیاز  ۱۰۰۰تنی گوشت مرغ
تهران با زیرساختی که مهیا شده ،از سوی وزارت جهاد
کش��اورزی در اولویت قرار گیرد .تابش همچنین اعالم
کرد :در چند روز گذشته نیز تا  ۷۰۰تن روزانه در استان
تهران تامین گوشت مرغ انجام شده است.
گروه اقتصادی :بازار ارز طی یک س��ال گذشته نوسانات بسیار
زیادی را تجربه کرد .در حالی که به نظر میرسید نوسانات بازار
ارز در نیمه دوم سال  98به پایان رسیده اما روند رشد قیمت ارز
مجددا آغاز شد تا جایی که قیمت ارز از کمتر از  12هزار تومان
در آبان سال گذشته به بیش از  30هزار تومان در مهرماه امسال
رسید .رشد شدید نرخ ارز اما آنجا اهمیت مییابد که نقش آن را
در رشد سطح عمومی قیمتها در نظر بگیریم .وابستگی بسیار
زیاد اقتصاد ایران به نرخ ارز باعث شده رشد قیمت ارز با فاصله
زمانی اندک تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمتها بگذارد و باعث
رشد قابل توجه قیمتها شود .از همین رو قیمت ارز به عنوان
یک عامل کلیدی و تاثیرگذار در معیشت مردم شناخته میشود.
نقش قیمت ارز در معادالت اقتصادی کشور بویژه معیشت عموم
مردم را میتوان با بررسی سطح قیمتها در یک سال گذشته
به وضوح مشاهده کرد .در حالی که نرخ تورم تا پایان سال 98
روندی نزولی به خود گرفته بود ،تداوم رشد قیمت ارز و تند شدن
شیب رشد قیمت آن باعث تغییر مسیر تورم و صعودی شدن آن
و در نتیجه سختتر شدن تامین معیشت بسیاری از مردم شد.
تداوم روند صعودی نرخ ارز در تابستان سال جاری باعث شد
فرضیه «عمدی بودن گرانی دالر» و نقش دولت در آن به طور
گستردهای مطرح شود .حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی
هم به نقش دولت در افزایش قیمت ارز تاکید داشتند .آنها معتقد
بودند دولت با دستکاری در نرخ ارز سعی در افزایش درآمدهای
خود و جبران کس��ری بودج��ه دارد؛ موضوعی که رئیس دفتر
رئیسجمهور پنجشنبه هفته گذشته به صراحت به آن اذعان کرد.
■■دالر را به  27هزار تومان رساندیم تا کشور را اداره کنیم

محم��ود واعظی ش��امگاه پنجش��نبه در آیی��ن تجلیل از
صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با اشاره به نقش تحریمهای
آمریکا بر اقتصاد کشور طی سالهای اخیر گفت :طی  ۳سال
گذشته ما در جنگ تمامعیار اقتصادی بودیم و در این شرایط
صادرکنندگان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات را به کش��ور
وارد کنند تا بتوانیم کاالهای اساسی را برای مردم تهیه کنیم.
وی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی روزانه  ۲میلیون و
 ۸۰۰هزار بشکه نفت از کشور خارج میشد و امروز این میزان
به کمتر از  ۱۰۰هزار بشکه رسیده است ،ابراز داشت :حتی امکان
جابهجا کردن پول فروش نفت را هم نداشتیم و در این زمینه از
واسطههای خارجی استفاده کردیم.
رئیس دفتر رئیسجمهور در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت
دالر تا  ۲۷هزار تومان به دلیل اداره اقتصاد کشور بوده است ،افزود:
از نظر اقتصادی ارز ایران  ۲۵تا  ۲۷هزار تومان نیست و ما برای
از بین بردن فشار دشمنان و حل مسائل این کار را انجام دادیم.
واعظی با بیان اینکه خود آمریکاییها عنوان میکنند فشار
حداکثری علیه ایران شکس��تخورده اس��ت ،اظهار داشت :از
رهبری بابت هدایتهایش��ان ،از مردم بابت مقاومتشان و از
تولیدکنندگان و صادرکنندگان بابت تولید و صادراتشان تشکر
و قدردانی میکنیم.
■■اصالح اظهارات پس از واکنشهای منفی

عصر روز گذش��ته و پس از بازتاب این اظهارات رئیس دفتر
روحانی و واکنشهای منفی گس��ترده ب��ه آن ،وی در صفحه
شخصی خود در اینستاگرام سعی کرد اظهاراتش را اصالح کند.
محمود واعظی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
در گفتوگوی صمیمان ه دیشب با فعاالن بخش خصوصی استان
اصفهان بخش��ی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص،
متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانهای شده است.
واعظی اظهار داش��ت :آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار
جنگ اقتصادی در  ۳سال گذشته در این جلسه بیان شد ،ناظر
بر شدت تحریمها ،فشار حداکثری و کموکیف محدودیتهایی
بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون
افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت.
وی خاطرنشان کرد :بیتردید گرانی ارز در آن مقطع ،نتیجه
فشارهای تاریخی و کمسابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده
نیز این بود که دولت بهرغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز
هرگز و هرگز  ۲۵تا  ۲۷هزار تومان نیست اما با مقاومت و تحمل
تبعات تحمیلی و ظالمان ه تحریمها ،کشور را اداره کرده و در برابر
اراده دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران ،ایستاده است.
رئیس دفتر رئیسجمهوری تاکید کرد :بنده مجددا به صراحت
تاکید میکنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده
و قیمت باالی ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره
کش��ور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسؤولیتش میداند

واکنش

مرکزی به اظهارات واعظی :دخالت نکنید!

دقایق�ی پ�س از آنکه رئیس دفت�ر روحانی با
انتش�ار متنی در پایگاه اطالعرسانی دولت سعی
داشت اظهارات خود را اصالح کند ،روابط عمومی
بانک مرکزی توئیتی معنادار در واکنش به اظهارات
اولیه واعظی منتش�ر ک�رد .عصر دی�روز بود که
رواب�ط عمومی بانک مرکزی در صفحه توئیتر این
بانک اعالم کرد :برای جلوگیری از سوءاس�تفاده
و سوءبرداش�ت از صحبتهای مسؤوالن محترم،
شایسته است که اظهار نظر درباره مسائل تخصصی
پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود.
واکنش رواب�ط عمومی بان�ک مرکزی تلویحا
نش�ان داد آنچ�ه به نق�ل از واعظی در رس�انهها
منتش�ر شد ،دستکاریش�ده نبوده و از همین رو
رواب�ط عمومی بانک مرکزی ب�دون تکذیب خبر
اولیه ،رئیس دفتر روحانی را مخاطب خود قرار داد
و نسبت به موضعگیری در مسائل پولی و ارزی به
وی هشدار داد.

و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار بر شهروندان بوده
است؛ آنچنان که در آینده نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل
نرخ ارز از دست نخواهد داد.
■■دیروز تکذیب ،امروز اعتراف

اذعان واعظی به نقش مس��تقیم دول��ت در افزایش نرخ ارز
اما در حالی اس��ت که پیش از این در اوج رش��د قیمت ارز در
ماههای گذشته ،وی و سایر دولتمردان قویا هر گونه نقش دولت
در افزایش قیمت ارز را تکذیب میکردند .دوشنبه  19آبانماه
س��ال جاری بود که واعظی در گفتوگو با پایگاه اطالعرسانی
دولت در واکنش به ش��ائبه «تمایل دولت به افزایش نرخ ارز»
گفت :این ادعایی است که هر چند وقت یک بار از سوی برخی
محافل علیه دولت مطرح میش��ود ،در حالی که هم طراحان
و هم منتش��رکنندگان آن میدانند چنین حرفی چقدر غلط،

■■عیارسنجی ادعای دولتمردان درباره دغدغه معیشت مردم

متناقض و بیاساس است.
وی با بیان اینکه ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود
دارای تناقض است ،اظهار داشت :دولتی که تمام همو غم خود را
بر کنترل قیمت کاالهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانجات
قرار داده ،چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد.
دولت ن ه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمیبرد ،بلکه بارها اعالم
کرده نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیانبار میداند.
واعظ��ی طرح چنین ادعایی علی��ه دولت را کامال مغرضانه
دانست و اذعان داشت :این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان
تحریم و سوداگرانی است که به دنبال متالطم کردن جو بازارهای
مختلف و انحراف افکار عمومی هستند.
وی افزود :دولت همواره به دنبال ثبات در اقتصاد ،مبارزه با
تورم ،کاهش فشارهای معیشتی به مردم و رونق تولید بوده و

توگو با «وطنامروز»:
نماینده مجلس در گف 

برای جبران کسری بودجه ،ارز را گران کردند
نماینده مجل��س در گفتوگو با «وطنام��روز» درباره
اظهارات اخیر رئیس دفتر رئیسجمهور درباره نقش دولت
در افزایش قیمت دالر گفت :بنده قبال هم گفته بودم ،گرانی
دالر کار دولت است .روحاهلل ایزدخواه افزود :دولت به خاطر
اینکه کسری بودجه را تامین و درآمدهای خودش را جبران
کند قیمت دالر را افزایش داد.
وی درباره تاثیر این اقدام دولت بر معیشت مردم گفت:
تورم فجیع امسال در مسکن ،خودرو و کاالهای اساسی تحت
تاثیر مستقیم افزایش قیمت دالر بود .وی افزود :سیاستهای
ارزی دولت تورم کاذب ایجاد کرد و ارزش پول ملی را کاهش
داد .وی با انتقاد از مدیریت اقتصادی دولت افزود :جالب است
تئوریسینهای اقتصادی که در همین دولت هستند سالها
میگفتند دالر باید تکنرخی شود ولی وقتی دولت دستشان
آمد با دالر بازی کردند و معیشت مردم را گروگان گرفتند تا
کسری بودجه را جبران کنند.
نماین��ده مردم تهران درباره تض��اد منافع دولت و
م��ردم با افزایش قیمت ارز اف��زود :مدل مدیریت
اقتص��ادی که االن توس��ط تکنوکراتها پیاده
میشود خالف پیشرفت اقتصادی کشور است.
االن اقتص��اد ،پرهزین��ه و به نفع جیب دولت
اداره میشود .عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس اظهار داشت :مدل اقتصادی فعلی کشور
توسط بانک جهانی دیکته میشود و آقایان
از این نهادها مشورت میگیرند .این
سیاستها همان تئوری معروف
«شوکدرمانی» است.
ایزدخواه با اش��اره به
ش��ائبه نقش دولت در
کاهش قیم��ت دالر

از همین منظر ،همیش��ه تالش کرده از نرخهای غیرواقعی ارز
فاصله گرفته و به سوی قیمت واقعی و همخوان با واقعیتهای
اقتصادی کشور حرکت کند.
تکذیب نقش دولت در افزایش نرخ ارز البته محدود به اظهارات
واعظی نبود .رئیس کل بانک مرکزی هم پیش از این نقش دولت
در افزایش قیمت ارز را تکذیب میکرد .درست یک ماه پیش 9
بهمنماه عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به اینکه بانک مرکزی
از کاهش نرخ ارز قطعا استقبال میکند ،گفت :مهمترین وظیفه
بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول ملی است .از این رو طرح
ای��ن موضوع که بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد،
به هیچ عنوان صحیح نیس��ت .افزایش نرخ ارز موجب افزایش
هزینههای دولت اس��ت و نفعی از افزایش نرخ ارز از این منظر
متوجه دولت نیست.

پس از انتخاب بایدن به عنوان رئیسجمهور آمریکا گفت:
احتمال دخالت دولت در کاهش قیمت دالر بعد از انتخاب
بایدن بعید نیست .ایزدخواه افزود :آقای روحانی خودش گفت
ما میتوانیم دالر را به  15هزار تومان برسانیم .دولت براحتی
میتواند بازار را تنظیم کند.
وی درباره نقش ارز  4200تومانی در کنترل قیمتها با
وجود اقدام دولت برای افزایش قیمت ارز گفت :کارکرد ارز
 4200تومانی سیاسی است .دولت ارز  4200تومانی را برای
توجیه تنظیم کاالهای اساسی گذاشته است در حالی که
کاالهای اساسی با قیمت ارز  4200تومانی به دست مردم
نمیرسد .وی افزود :ما درباره مرغ و سایر کاالها میبینیم که
با قیمت بسیار باال مردم خرید میکنند .ایزدخواه ادامه داد:
این سیاست ارزی ابزاری شده که دولت مقابل هر اصالحی
بایس��تد و بگوید کاالهای اساسی را با تخصیص ارز دولتی
کنترل میکنم و با حذف آن قیمت کاالهای اساسی افزایش
مییاب��د .وی افزود :بخش زیادی از ارز  4200تومانی
منحرف میشود و به هدفی که دولت میخواهد
نمیرس��د .دلیلش هم ساختار بیمار اقتصاد
کشور است .ما تا به اصالحات ساختاری دست
نزنیم ،بقیه کارها بازی است.
وی در پایان با اش��اره ب��ه نطق خود در
مجلس درب��اره نق��ش ارز در بودجه گفت:
پاشنه آشیل بسیاری از مشکالت ،ارز
اس��ت و تا یک سیاس��ت ارزی
واقعی نداشته باشیم ،مشکل
تورم رفع نخواهد شد .باید
ارز را تکنرخی و معیشت
م��ردم را از قبضه دالر
خارج کنیم.

اذعان رئیس دفتر روحانی به نقش مستقیم دولت در افزایش
قیمت ارز که باعث تحمیل فش��ار سنگین هزینهها و سخت
شدن معیشت مردم شده است ،عیار ادعای دولتمردان درباره
تالششان برای بهبود معیشت مردم و گرهگشایی از مشکالت
زندگی آنان را آش��کار کرد .این در حالی است که دولتمردان
تا پیش از این بارها از دغدغه خود برای جلوگیری از افزایش
قیمتها و کنترل تورم سخن میگفتند .در همین راستا طی
یک ماه اخیر و با مطرح شدن برنامه نمایندگان مجلس برای
حذف رانت ارز  4200تومانی در بودجه سال  1400بسیاری
از دولتمردان از تبعات تورمی این تصمیم گفتند .دولتمردان
در حال��ی خود را دغدغهمند برای کنترل قیمتها و مدیریت
تورم نش��ان میدادند که اظهارات اخیر واعظی ،توخالی بودن
این ادعاها را آشکار کرد.
■■قیمت ارز ،ابزار سیاسیکاری دولت

اظهارات اخیر واعظی مبنی بر نقش دولت در افزایش قیمت
ارز اما شائبه دستکاری دولت در قیمت ارز با اهداف سیاسی را هم
بیش از هر زمان دیگری مطرح کرد؛ فرضیهای که طبق آن عنوان
میش��ود دولت در برهههای خاص ،قیمت ارز را مطابق اهداف
سیاسی خود تغییر داده تا از آن برای جهتدهی سیاستهای
کشور و همچنین جهتدهی به تصمیمات مردم استفاده کند.
این فرضیه پس از کاهش قیمت ارز بعد از روی کار آمدن دولت
جدید در آمریکا هم مطرح ش��د؛ جایی که نرخ ارز بدون هیچ
تغییری در متغیرهای حقیقی اقتصادی شروع به کاهش کرد.
پس از تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن دولت دموکرات
در این کشور ،دولتمردان هماهنگ با این اتفاق از کاهش نرخ
ارز در صورت گشایشهای تحریمی خبر دادند .در همین راستا
رئیس دولت از کاهش یکروزه نرخ ارز با آزاد شدن منابع ارزی
ایران در کرهجنوبی سخن گفت .روحانی در جلسه  24دی هیات
دولت گفت :اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد ،فردا
صبح قیمت دالر از  ۲۵به  ۱۵هزار تومان میرسد.
کاهش یکروزه قیم��ت دالر آن هم از  25هزار تومان به
 15هزار تومان ،مس��لما اتفاقی نیس��ت که صرفا با تغییرات
متغیرهای حقیقی اقتصادی رخ دهد .این پیام روحانی ،نشانه
دیگ��ری از بازی دولت با نرخ ارز ب��رای جهتدهی به بازار از
طریق قیمت ارز بود.
بر اس��اس همین موارد بود که بس��یاری بر نقش دولت در
دس��تکاری نرخ ارز با هدف جهتدهی به تصمیمات کشور از
مسیر نرخ ارز تاکید کردند .با این حال دولتمردان این موضوع را
نیز همچون موارد دیگر تکذیب کردند اما اظهارات اخیر واعظی،
فرضیه مذکور را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرد.
رش��د قیمت ارز برای تامین کسری بودجه مسالهای است
که ریش��ه اصل��ی آن به اهمال دول��ت در اصالح نظام مالیاتی
بازمیگردد .دولت طی بیش از  ۷سال گذشته تقریبا هیچ اقدام
اساسی برای افزایش سهم مالیات از درآمدهای خود در بودجه
نکرد .همین موضوع باعث تشدید وابستگی دولت به درآمدهای
حاصل از خامفروش��ی نفت و همچنین درجا زدن درآمدهای
ارزی و خالصه شدن درآمدهای ارزی به فروش نفت شد .همین
مساله باعث آسیبپذیرتر شدن اقتصاد کشور در برابر تحریمهای
نفتی و بانکی شد .به عبارت دیگر دولت با اصالح نظام مالیاتی
و همچنین برنامهریزی برای رشد صادرات غیرنفتی میتوانست
مانع افزایش بیشتر نرخ ارز شود اما اهمال دولت در این رابطه
مانع این مهم شده و اقتصاد کشور و معیشت مردم را در معرض
نوسانات سنگین حاصل از رشد نرخ ارز قرار داد.

دولت اعتبارات کمی برای
همسانسازی در بودجه پیشبینی کرد

رئیس کمیس��یون تلفیق مجلس
گفت :دولت اعتبارات کمی را برای
همسانسازی در لوایح بودجه قرار
داده است .حمیدرضا حاجیبابایی
افزود :اجرایی ک��ردن ماده  ۱۲و
 ۲۹و  ۳۰قانون برنامه شش��م توس��عه ،همه ساله در
بودجههای سنواتی مورد تاکید قرار گرفته است و دولت
اعتبارات کمی را برای همسانس��ازی در لوایح بودجه
ق��رار داده که همواره با اعتراضات و نطقها و دفاعیات
در صح��ن مجلس و حتی در مناظرههای تلویزیونی با
دالیل محکم به آن اعتراض کردهایم و در قانون بودجه
نهایی در سنوات گذشته اعتبار همسانسازی دولت را
افزایش دادهایم.

خرید تضمینی مازاد تولید پیاز
در جنوب شرق کشور

عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس گفت :درباره خرید
تضمینی مازاد تولید پیاز در جنوب ش��رق کشور شامل
جنوب اس��تان کرمان ،شرق هرمزگان و غرب سیستان
و بلوچستان با پیگیری جمیع نمایندگان مناطق مذکور
و رایزنی با وزیر محترم و معاونان وزارت جهاد کشاورزی
و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مقرر شد سازمان
تعاونی روستایی بزودی اقدام به خرید تضمینی پیاز مازاد
تولید کند .همچنین شرکتهای تعاونی روستایی در سایر
لونقل و توزیع پیاز جهت تنظیم بازار و
استانها در حم 
کمک به کشاورزان اقدام کنند .ذبیحاهلل اعظمیساردویی
در گفتوگو با خانه ملت افزود :همچنین مقرر شد برای
تس��ریع در صادرات پی��از به خارج حداکث��ر اقدامات و
مساعدتها شود .وی تاکید کرد :الزم به ذکر است میزان
تولید زمستانه و خارج فصل و طرح استمرار پیاز در جنوب
ش��رق کشور بیش از  600هزار تن است ،در صورتی که
مصرف ماهانه کشور حدود  150هزار تن است.

خوراک پتروشیمیها به اندازه کافی
در بورس عرضه نمیشود

عضو کمیس��یون انرژی مجلس با
بی��ان اینکه به دلیل وج��ود رانت،
پتروش��یمیها در تامی��ن خوراک
خود با مشکل روبهرو شدهاند ،گفت:
صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع
مهم در حوزه نفت و گاز به شمار میآید و توانسته در زمان
تحریمها برای کشور بخوبی ارزآوری داشته است اما در کنار
همین محاسن ،نقاط ضعفی نیز دارد .حسین حسینزاده
در گفتوگو با خانه ملت ادامه داد :یکی از این ضعفها،
مشکالت پیرامون تامین خوراک پتروشیمیهاست؛ هر
چند بسیاری از مجتمعهای پتروشیمی باید خوراک مورد
نیاز خود را از بورس تهیه کنند اما به اندازه کافی خوراک
در بورس عرضه نمیشود ،لذا یکسری شرکتهای صوری
در قالب شرکتهای پتروشیمی موافقت اصولی گرفته و
این خوراک را دریافت و انبار میکنند و چند برابر قیمت
واقعی به شرکتهای پتروشیمی میفروشند و این مساله
موجب باال رفتن قیمت محصوالت تولیدی شرکتهای
پتروشیمی ش��ده اس��ت .وی افزود :باید راستیآزمایی
ش��ود و نظارت دقیق بر موافقته��ای اصولی که وزارت
صمت انجام میدهد داشت ،چرا که کارخانهای تاسیس
نمیش��ود ،لذا باید با تقویت بعد نظارتی ،مانع از آسیب
دیدن پتروشیمیها شد.

