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واکنش انجمن کارفرمایي پتروشیمي به گزارش »شرق«

ﮔﺬر

خداحافظي شوراي رقابت با
قیمتگذاري خودرو

 ۹۰درصد مالکیت پتروشیميها در دست نهادهاي عمومي

شکایت دیدهبان شفافیت از
سازمان خصوصيسازي

 یک عضو شــوراي رقابــت گفت :این شــورا با
قیمتگــذاري خــودرو خداحافظي کرده و ســتاد
تنظیم بازار و سازمان حمایت ،مجددا این مسئولیت
را بــر عهــده گرفتهاند .بــه گزارش مهر ،محســن
بهراميارضاقدس گفت :از این پس شوراي رقابت
فقــط چارچوب قیمتگــذاري خودروهاي داخلي
و خودروهــاي مصداق تســلط و انحصــار در بازار
را مشــخص و به ســتاد تنظیم بــازار ارائه ميکند،
اما میــزان افزایــش و قیمت نهایي هــر خودرو با
مجوز این ســتاد و در ســازمان حمایت تعیین و به
خودروسازان ابالغ خواهد شد.

اختصاص ارز موردنیاز
براي تأمین الستیک کامیونداران
 وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه بانک
مرکــزي از طریق بانکهــاي عامــل ،ارز بهموقع و
منظمي براي تأمین الستیک کامیونداران اختصاص
ميدهد ،گفــت :در مهرماه  ۲۰۰میلیــون دالر براي
این منظور اختصاص یافت و از ماههاي آتي هر ماه
حــدود  ۸۰میلیون دالر به این کار اختصاص خواهد
یافت .محمد شــریعتمداري بعد از جلسه مشترک
دیروز کمیســیون کشــاورزي با فعــاالن در عرصه
کشاورزي و صنایع غذایي با رئیس مجلس به سؤال
ایسنا درباره اقدامات وزارت صنعت ،معدن و تجارت
درخصوص بهبود وضعیت کامیونداران پاسخ داد.
وي گفت :آنچه کامیونداران با آن مواجه هســتند
بستهاي از مشکالت در حوزههاي گوناگون همچون
بیمه و یکي از مشــکالت آنها الســتیک است .وزیر
صنعــت ،معدن و تجارت ادامــه داد :بانک مرکزي
از طریق بانکهاي عامل تعهد کرده که ارز بهموقع
و منظمــي را براي تأمین الســتیک اختصاص دهد،
بنابراین تقریبا در ماه مهر حدود  ۲۰۰میلیون دالر و از
این به بعد در ماههاي آتي هر ماه حدود  ۸۰میلیون
دالر براي این کار اختصاص پیدا ميکند .منابع ارزي
الزم نیز تأمین شــده و واردات الستیکهاي سنگین
آغاز شده است.
اصالحیه بودجه:

پرداخت یک میلیارد دالر
تسهیالت توسط صندوق توسعه
 صندوق توسعه ملي براي اجراي تکالیف قانوني
در ســه ماه نخست سال جاري بالغ بر  ۱۰۱۶میلیون
دالر تسهیالت پرداخت کرده است .به گزارش فارس،
عملکرد تسهیالت ارزي صندوق توسعه ملي در سه
ماه اول ســال  ۱۳۹۷منتشر شد .پرداخت تسهیالت
با توجه به تبصره ) (۳بند »خ« اساســنامه صندوق
ماده ) (۱۶قانون احکام دائمي برنامههاي توســعه
کشور بوده و اعطاي تمامي تسهیالت صندوق صرفا
از طریــق عاملیــت بانکهاي دولتــي و غیردولتي
خواهد بود .همچنین به اســتناد جزء ) (۳بند »ت«
اساســنامه ،در ابتداي ســال  ،۱۳۹۷تعداد  ۲۰فقره
قرارداد عاملیت اعطاي تسهیالت ارزي در مجموع
به مبلغ ۱۴میلیاردو  ۸۵۰میلیون دالر تنظیم و برای
امضا و اجرائي شدن به بانکهاي عامل ارسال شده
که در ســهماهه ابتدایي سال جاري ،در مجموع ۱۲
فقره از قراردادهاي مذکور به مبلغ هشــتمیلیاردو
 ۵۵۰میلیــون دالر اجرائــي و ابالغ شــده که توزیع
بانکي و مبالغ مربوطه به این شــرح اســت :در سه
ماه ابتدایي سال  ۱۳۹۷طرحهاي اعالم وصولشده
صندوق توســعه ملي تعداد  ۱۰فقــره و با مجموع
مبلغ  ۹۲۰میلیون دالر بوده است.

ثبت سفارش  ۳۵میلیارد دالري در
 ۶ماهه نخست سال
 عضو کمیســیون اقتصادي مجلــس گفت :در
شــشماهه نخست ســال جاری براي واردات ۳۵
میلیارد دالر کاال ثبت ســفارش شــده کــه تاکنون
هشــت میلیارد دالر آن وارد شده است .به گزارش
مهر ،محمد حســننژاد افزود :مشکل اینجاست که
وزارت صمت ثبت ســفارش ميکند و بدون اطالع
از واردات اقدام به ثبت ســفارش دوباره ميکند و
این عدم آگاهيها ســبب نوسانات نرخ کاال در بازار
مصرف مردم ميشــود .حســننژاد گفت :مشــکل
فعلي ما منممنمکردن گمرک و وزارت صمت است
که بــه هیچ عنوان زیر بار واحد مشــترک نميروند
و چوب این خودرأيبودن را هم مردم ميخورند.

 ۲بسته دولت براي جبران
چالشهاي تولیدکنندگان و
پیمانکاران
 رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت :دولت
دو بســته براي جبــران چالشهــاي واحدهاي
تولیــدي و پیمانــکاران در نظر گرفته کــه از آغاز
نیمه دوم امســال کلید خورده اســت .به گزارش
ایرنا ،محمدباقر نوبخت افزود :یکي از این بستهها
معطوف به مشــکالت واحدهاي تولیدي اســت
تا چالشهــاي واحدهاي تولیدي جبران شــود.
نوبخت گفت :معمــوال پرداختهاي پیمانکاران
منظم نیســت و عالوه بــر این مشــکالت ،آنها با
چالش افزایش هزینه تولید ،مصالح و مواد مواجه
شدهاند؛ بنابراین یک بسته نیز براي پیمانکاراني در
نظر داریم که در این ارتباط با ما همکاري ميکنند.

انجمن کارفرمایي پتروشــیمي دیروز در واکنش به
گزارشــي با عنوان »مقاومت در عرضه ارز و مواد اولیه
پتروشــیميها دامنهدار شد« که در تاریخ هفتم مهرماه
به چاپ رسیده بود ،جوابیهاي را براي روزنامه »شرق«
ارســال کرده و در ابتــداي آن نیز با کنایــه به نگارش
گزارشــي در »شــرق« با اشــاره به آیه مبارکي از قرآن
کریم نوشته :و چیزي را گفتید که به آن علم نداشتید و
این گناهي بزرگ نزد خداوند اســت )سوره نور آیه .(۱۵
این انجمن مسائل مطرحشده را اتهام علیه شرکتهاي
پتروشیمي عنوان کرد و نوشــت» :الزم است بهمنظور
تنویر افکار عمومي مطالبي به اســتحضار ملت شریف
ایران رســانده شود تا انشــاءاﷲ در قضاوت مدیران و
کارکناني که در سالهاي اخیر تمام سعي و تالش خود
را براي حفظ سنگرهاي خط مقدم جنگ اقتصادي کشور
بــه کار گرفته و در مقاطعــي غیرمنصفانه مورد عتاب
و هجمــه برخي نامطلعین داخلي قرار گرفتهاند ،دچار
اشــتباه نشــویم «.در ادامه عینا متن این نامه منتشــر
ميشود:
 -۱قبــل از هر چیز ذکر این نکته ضروري اســت
ماهیت مالکیت بیــش از  ۹۰درصــد از صنایع
کــه
ِ
پتروشیمي کشور متعلق به نهادهاي عمومي ،سهام
عدالت و سازمانهاي تأمین اجتماعي بوده که بیش
از  ۵۰میلیــون نفــر را در ایران تحت پوشــش خود
دارند ،بنابراین مدیــران و کارکنان این صنعت بزرگ،
هیچ ســهمي در مالکیت مجموعههاي تحت اداره
خود نداشــته و ندارنــد .از طرف دیگر آمار مســتند
ســامانه نیما و اظهــارات رئیــس کل محترم بانک
مرکزي که در ادامه به آن اشاره خواهد شد ،حکایت
از آن دارد که عملکرد شــرکتهاي پتروشــیمي در
تزریق ارز به ســامانه نیما ،بسیار مناسب بوده و این
شــرکتها باوجود ســهم ۲۶درصــدي در صادرات
غیر نفتي ،ســهم  ۷۰درصدي در تأمیــن ارز نیمایي
داشتهاند.
 -۲در ایــن گــزارش اشــاره شــده اســت؛
»صادرکنندگان پتروشیمي در دور اول سیاست ارزي
دولت اعالم کردند برایشــان صرفه اقتصادي ندارد
ارز خــود را به نرخ  ۴۲۰۰تومان تحویل دولت بدهند
و عرضه ارز خود را مشــروط به اخــذ یارانه خوراک
کردند و دولت هم پذیرفت« .در رد این ادعاي کذب
الزم است اشاره شود که اوال شرکتهاي پتروشیمي
اولیــن و تنها صادرکنندگاني بودنــد که حتي در روز
 ۲۱فروردین ســال جــاري و قبــل از مصوبه مورخ
 ۹۷/۱/۲۲هیئت محترم دولت و تنها به استناد اعالم
تلویزیوني معاون اول محترم ریاســتجمهوري و با
هماهنگي مســتقیم رئیس کل محترم بانک مرکزي
اقدام به فــروش ارز صادراتي خود با نرخ رســمي
اعالمي )بر مبناي دالر  ۴۲۰۰توماني( کردند و تا زمان
راهاندازي عملي ســامانه نیما در تاریخ  ،۹۷/۲/۱۶با
هماهنگــي بانک مرکــزي اقدام به فــروش معادل
 ۱۸۰٫۸میلیــون یورو با قیمت دولتي به صرافيهاي
منتخــب و مجاز نمودنــد .ثانیا در فاصلــه ۴۰روزه
حدفاصل زماني ) ۹۷/۲/۱۶شــروع فعالیت سامانه
نیما( تا ) ۹۷/۳/۲۴صدور مصوبه شــماره /۳۵۵۴۹
ت ۵۵۴۶۴هـ مورخ  ۱۳۹۷/۳/۲۴دولت درخصوص
تعییــن ارز  ۳۸۰۰تومانــي خــوراک( ،شــرکتهاي
پتروشــیمي معــادل ۰۰۰ر۸۵۰ر۲۵۶ر ۱یــورو ارز
صادراتي خود را که تقریبــا معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸۰ر۱
دالر بوده است ،در بازار نیما به فروش رساندهاند.
این آمــار بهوضوح ادعاي کذب مطرحشــده در
گزارش مــورخ  ۱۳۹۷/۷/۷روزنامه شــرق مبني بر
اینکه شرکتهاي پتروشیمي عرضه ارز  ۴۲۰۰توماني
خود را مشــروط به دریافت خــوراک  ۳۸۰۰توماني
کردهانــد را مشــخص ميکند ،چراکه شــرکتهاي
پتروشــیمي از ابتــداي اجراي سیاســت ارزي جدید
در  ۲۲فروردین تا زمان صــدور مصوبه نرخ خوراک
دولت ،بیــش از ۰۰۰ر۶۵۰ر۴۳۷ر ۱یــورو که معادل
۰۰۰ر۰۰۰ر۶۹۶ر ۱دالر اســت را بــا نرخ  ۴۲۰۰توماني
در بازار داخلــي فروختهاند .فروش این میزان ارز در
طي مدت دو ماهه مذکــور معادل ۸۰درصد ارزش
صادراتي شرکتهاي پتروشــیمي در این مدت بوده
است.
 -۳درخصــوص مصوبه دولت بــراي تغییر نرخ
تســعیر ارز قیمت خــوراک صنایع پتروشــیمي الزم
به ذکر اســت که اجــراي سیاســت تکنرخيکردن
ارز براي خوراک شــرکتهاي پتروشیمي باعث زیان
بسیاري از شرکتهاي پتروشیمي خوراک مایع نظیر
پتروشــیمي تندگویان ،نوري ،تبریز ،اصفهان ،بیستون
و ...و بعضا شرکتهاي گازي نظیر پتروشیمي شیراز،
رازي ،فاز ســوم پردیس و ...شده بود که بیش از ۳۵
درصد نیاز صنایع پاییندستي پتروشیمي و همچنین
 ۵۰درصد کود شیمیایي اوره کشور را تأمین ميکردند
و طبیعي بود که دولت از افزایش قیمت مواد اولیه
این شرکتها ،با تعیین نرخ تسعیر ارز  ۳۸۰۰توماني
جلوگیري کند.
 -۴با عنایت به اینکه بعد از اعالم سیاست جدید
ارزي در فروردین ســال جاري هنوز زیرســاختهاي
الزم از جمله سامانه نیما فراهم نشده بود ،برخالف
ادعاي مطرحشــده در روزنامه شــرق ،شرکتهاي
پتروشیمي باوجود اینکه آمادگي فروش ارز داشتند،
اما فروش ارز آنها با مشکالت و موانعي روبهرو بود
و از همیــن رو در آن زمان باتوجــه به نیاز نقدینگي
این شــرکتها ،مکاتبــات متعددي )که اســناد آن
موجود است( با مقامات و مسئولین بلندپایه دولتي
صــورت گرفت تــا امکان فــروش ارز شــرکتهاي
پتروشیمي فراهم شود ،اما باوجود تمامي تالشهاي
صورتگرفته ،شــرکتهاي پتروشــیمي تا راهاندازي

دورهﻫﺎى زﻣﺎﻧﻰ

ﻓﺮوش ارز )ﯾﻮرو(

از  97/1/1ﺗﺎ 97/1/21

856ر133ر219

از  97/1/22ﺗﺎ 97/2/15

683ر784ر180

از  97/2/16ﺗﺎ 97/5/15

331ر991ر876ر1

از  97/5/16ﺗﺎ 97/6/31

000ر010ر391ر1

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

870ر919ر667ر3

ســامانه نیما ) ۹۷/۱/۲۲تا  (۹۷/۲/۱۶تنها توانستند
 ۱۸۰میلیــون یــورو ارز در بــازار داخلي بفروشــند.
دقیقا به همین دلیل اســت که به محض راهاندازي
سامانه نیما ،شــرکتهاي پتروشیمي ارز زیادي را به
ســامانه مذکور تزریق کردند بهگونهايکه بر اساس
اطالعات مســتند جــدول فوق ،ظرف مــدت ۴۰روز
معــادل ۰۰۰ر۸۵۰ر۲۵۶ر ۱یورو را کــه تقریبا معادل
۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸۰ر ۱دالر اســت ،توســط شــرکتهاي
پتروشــیمي در این ســامانه به فروش رسیده است.
فروش این میزان ارز در ســامانه نیما ظرف مدت ۴۰
روز در حالي است که متوسط ارزش صادرات ماهانه
شرکتهاي پتروشیمي در نیمه اول سال جاري و به
استناد گزارش شــرکت ملي صنایع پتروشیمي تنها
معادل  ۱۰۶۵میلیون دالر بوده است.
 -۵شرکتهاي پتروشــیمي قبل از اجراي سیاست
ارزي جدیــد نیز بــا هماهنگــي اداره صــادرات بانک
مرکــزي ،اقدام به فروش ارز کــرده بودند .در واقع این
شرکتها از ابتداي سالجاري تا  ۹۷/۱/۲۲تقریبا معادل
۲۱۹میلیــون یور ارز به بازار داخلي تزریق کردند .بر این
اساس شــرکتهاي پتروشــیمي از ابتداي سال جاري
تا مورخ ) ۱۳۹۷/۳/۲۴زمان صــدور مصوبه دولت در
خصوص تعیین ارز ۳۸۰۰توماني خوراک( تقریبا معادل
۰۰۰ر۶۵۰ر۶۵۶ر ۱یــورو در هماهنگي با سیاســتهاي
جاري بانک مرکزي به بــازار داخلي ارز تزریق کردهاند
که این رقم بالغ بر ۰۰۰ر۰۰۰ر۹۵۴ر ۱دالر بوده است.
 -۶همانگونــه کــه گفتــه شــد شــرکتهاي
پتروشیمي با هماهنگي بانک مرکزي از ابتداي سال
جاري تا قبل از شــروع فعالیت سامانه نیما ،معادل
 ۴۰۰میلیــون یــورو ارز در بازار داخلــي فروختهاند،
عالوه بر این از زمان راهاندازي ســامانه نیما تا پایان
شهریور سال جاري نیز به استناد گزارش سامانه نیما
)جدول زیر( ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۶۸ر ۳یورو در ســامانه نیما
به فروش رســاندهاند .به عبارت دیگر این شرکتها
از ابتــداي ســال جاري تــا پایان شــهریور مجموعا
۰۰۰ر۰۰۰ر۶۶۸ر ۳یــورو ارز در بازار داخلي به فروش
رســاندهاند و این در حالي اســت که میزان صادرات
این شرکتها به اســتناد گزارش شرکت ملي صنایع
پتروشــیمي در این مــدت معــادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ر۵
یورو )معادل ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۸۵ر ۶دالر( بوده اســت که
از ایــن میزان در حدود  ۱۷۰میلیــون یورو بهصورت
ریالي به کشــورهاي عراق و افغانســتان صادر شده
اســت که طبیعتا ارز آن در اختیار شرکتها نیست.
با این حساب شــرکتهاي پتروشــیمي بیش از ۷۰
درصد ارز صادراتي خــود را در بازار داخلي به ریال
تبدیل کردهاند و مابقي آن نیز صرف هزینههاي خرید
تجهیزات و قطعات ،کاتالیست و بازپرداخت اقساط
فاینانسهاي قبلي شده است.
 -۷نکتــه مهــم دیگــر در عملکــرد مناســب
شــرکتهاي پتروشــیمي در بازار ثانویه اســت که
سهم شــرکتهاي پتروشــیمي )که تنها  ۲۶درصد
صادرات غیرنفتي کشــور را در اختیار دارند( در بازار
ثانویه تا  ۱۳۹۷/۶/۳۱معادل  ۶۸درصد بوده اســت.
به عبارت دیگر به اســتناد آمار سامانه نیما )جداول
زیــر( ،از ۰۰۰ر۳۲۰ر۰۳۳ر ۲یــورو ارز فروختهشــده
در بــازار ثانویــه در فاصله زماني  ۱۶مــرداد تا پایان
شــهریور۰۰۰ ،ر۰۰۰ر۳۹۱ر ۱یورو توســط شرکتهاي
پتروشیمي فروخته شده است .به عبارت دیگر سهم
ســایر صادرکننــدگان غیرنفتي در بــازار ثانویه ،تنها
 ۳۲درصد بوده و این در حالی اســت که سهم سایر
صادرکنندگان در صادرات غیرنفتي کشور  ۷۴درصد
است.
 -۸در گــزارش روزنامه شــرق اشــاره شــده که
شرکتهاي پتروشــیمي تهدید کردهاند که ارز خود
را به ایــران برنميگردانند و قصد احتــکار ارز خود
را در حســابهاي خارجي دارند .بــا توجه به موارد
مســتند فوق ،نویســنده گزارش مذکور با مسئولیت
روزنامه شــرق الزم اســت درخصوص ایــن ادعاي
کذب ،مســتندات و مدارک خود را سریعا ارائه کند و
در غیر این صورت شــرکتهاي پتروشیمي ،موضوع
این ادعاي کذب را که ميتواند در شــرایط حســاس
و ســخت جنگ اقتصــادي ،مصــداق ریختن آب به
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آسیاب دشمن باشد ،پیگیري قضائي خواهند کرد.
 -۹در گزارش منتشره در روزنامه شرق به فضاي
رانتي  ۳۰هــزار میلیارد توماني ناشــي از قیمت ارز
خوراک  ۳۸۰۰تومانــي و ارز صادراتي  ۸۰۰۰توماني
نیما شــده اســت که در این خصوص الزم اســت تا
شفافســازي بیشــتري صورت پذیرد .شــرکتهاي
پتروشــیمي تا مــورخ  ۹۷/۵/۱۵موظــف به فروش
ارز صادراتــي خود به قیمت دولتــي ) ۴۲۰۰تومان(
بودهاند و بعــد از تاریخ مذکور نیز ارز صادراتي خود
را در بــازار ثانویــه به فروش رســانده و محصوالت
عرضهشــده در بــورس کاال را نیز با قیمــت پایه ارز
 ۴۲۰۰تومانــي فروختهانــد .نکته جالــب در ادعاي
مطرحشــده اینجاست که شــرکتهاي پتروشیمي
هنوز هیچ صورتحسابي را از بابت خوراک دریافتي
در بعد از تشــکیل بازار ثانویه دریافــت نکردهاند و
ادعاي مطرحشده تنها یک پیشقضاوت است.
 -۱۰به اســتناد ســایت بورس کاال در شــشماهه

نخست سال جاري ۵۱۵ر۶۰۶ر ۱تن محصوالت پلیمري
توسط شرکتهاي پتروشیمي به خریداران فروخته شده
است که  ۲۴درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده
اســت .این در حالي صورت گرفته که همانگونه که در
گزارش روزنامه شــرق نیز تصریح شــده ،رشد تولیدات
صنایع پاییندســتي پتروشیمي در سال جاري منفي نیز
بوده است ،پس چه بالیي بر سر این حجم از محصوالت
پلیمري که در بــورس کاال نیز مورد معامله قرار گرفته
آمده اســت .ما نیز به این مســئله اعتراض داریم ،چه
اتفاقي در توســعه صنایع پاییندستي پتروشیمي افتاده
کــه میزان تقاضاي محصوالت پلیمري در شــشماهه
اول سال جاري نزدیک به ســه برابر مدت مشابه سال
قبل شده اســت .پاسخ روشــن اســت ،رانت ناشي از
تفاوت قیمت ارز تعیینشــده در بــورس کاال و قیمت
ارز واقعي کشــور باعث شده تا ســیل تقاضاي کاذب و
داللي راهي بورس کاال شــود و مصرفکنندگان واقعي
صنایع پاییندســتي نتوانند خوراک مورد نیاز خود را با
قیمتهاي عرضهشده توسط شــرکتهاي پتروشیمي
تأمین کنند .در این مدت بخش قابل توجهي از خریدهاي
صورت گرفتهشــده در بورس کاال عمال راهي بازارهاي
ســیاه شــده و به چند برابر قیمت بــه مصرفکنندگان
واقعي فروخته شــده که نتیجهاي جــز افزایش بهاي
تمامشده آنها نداشته است.
و نکته پایاني
باید اذعان کنیم که کشور ما در طول دهه  ۹۰همواره
درگیر یک جنگ اقتصادي بوده است که هرچند با اجراي
برجام در ديماه ســال  ۹۴تا حدودي از شدت آن کاسته
شد ،اما با شروع دوران ریاستجمهوري دونالد ترامپ در
ایاالت متحده آمریکا و کارشکنيهاي این کشور در اجراي
توافقنامه هستهاي ،اکنون تبدیل به یک جنگ تمامعیار
اقتصادي شــده اســت .نخبگان ،آگاهان و کارشناســان
اقتصادي بهطورکامل واقفاند که صادرات محصوالت
پتروشــیمي با چه مشــکالتي و با چه کارشکنيهایي از
سوي کشــورهاي رقیب انجام ميشود و ارز ناشي از آن
با چه مشــقت و ریسکهایي به کشــور وارد ميشود و
متأسفانه در این میان فعالین صنعت پتروشیمي بهعنوان
ســربازان اقتصادي این مرز و بوم که در سالهاي سخت
تحریم بخش مهمي از ارز و مواد اولیه مورد نیاز صنایع
پاییندستي کشور را تأمین کردهاند ،هم از طرف بیگانگان
خارجي بهشــدت تحت فشــار قرار دارنــد و هم مورد
بيمهري و بعضا برخوردهاي مغرضانه برخي آشنایان
داخلي قرار گرفتهاند.

 احمد توکلي از شکایت سازمان دیدهبان شفافیت
و عدالــت درباره واگذاري مجتمع آلومینیوم المهدي
و هرمزال خبر داد و تصریح کرد :شــکایت از سازمان
خصوصيســازي و مالک مجتمع آلومینیوم المهدي
در دادســتانی تهــران در حال پیگیري اســت .احمد
توکلي ،نماینده ادوار مجلــس ،در گفتوگو با فارس
از شکایت ســازمان دیدهبان شفافیت و عدالت درباره
واگــذاري مجتمــع آلومینیــوم المهــدي و هرمزال
خبر داد و گفت :پس از واگــذاري مجتمع آلومینیوم
المهدي و طــرح هرمزال و جریانهــاي اتفاقافتاده
در این کارخانه ،ســازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت،
شکایت دیگري از این شخص و همچنین مقام مسئول
ســازمان خصوصيسازي به مراجع قانوني داشته که
با تــالش مرادي ،نماینده بندرعبــاس در مجلس ،در
حال بهنتیجهرسیدن است .شکایت از متولي سازمان
خصوصيسازي و مالک مجتمع آلومینیوم المهدي با
اعالم جرم در دادستان تهران در حال پیگیري است.

بنزین ایران دومین بنزین ارزان
دنیا شد
 طبق جدیدترین قیمتگذاري بنزین در کشورهاي
مختلف جهان )سپتامبر  (۲۰۱۸قیمت بنزین در ایران
بعــد از ونزوئال ،ارزانترین بنزین در جهان اســت .به
گزارش تســنیم ،بنزین ایران بر اســاس نرخ روز دالر
آزاد )۱۶هزارو  ۵۰۰تا  ۱۷هزار تومان( محاســبه شده
است .اگر قیمت بنزین کشورمان را بر اساس نرخ دالر
بازار ثانویه یا ســامانه نیما )هفتهزارو  ۵۰۰تا هشت
هزار تومان( محاسبه کنیم ،هر لیتر بنزین در ایران ۱۲
سنت خواهد بود که در این صورت باز هم بنزین ایران
دومین بنزین ارزان جهان است .قیمت بنزین با ارز آزاد
در ترکیــه هماکنون حدود ۱۹هزارو  ۳۰۰تومان در هر
لیتر است .قیمت بنزین در افغانستان حدود ۱۲هزارو
 ۴۰۰تومان و در پاکســتان حدود ۱۲هزارو  ۷۰۰تومان
اســت .قیمت هر لیتر از این فراورده استراتژیک نفتي
در جمهوریآذربایجان حدود هشــت هزار تومان ،در
اردن حدود ۲۵هــزارو  ۳۰۰تومان ،در امارات متحده
عربي حــدود ۱۱هزارو  ۵۰۰تومــان و در عراق حدود
۱۰هزارو  ۷۰۰تومان اســت .این شــرایط موجب شده
قاچاق بنزین بیش از پیش رونق یابد .آمار غیررسمي
ماههاي اخیر از قاچاق روزانه  ۲۰میلیون لیتر بنزین از
ایران حکایت دارد.

