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ثبات قیمتها ،صنعت خودروي ایران را عقب راند

پل را باال نبر ،رودخانه را پایین بیار!

اعالم رسمي زیاندهي

اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس اﻣﺎﻣﯽ

*

 تیتر باال نــام فیلمی کمدي از کمدین نامدار
آمریکایي جري لوئیس اســت و داستان مردي
را به تصویر ميکشــد که براي بهدستآوردن
زنش که در آســتانه طالق است ،دست به هر
کاري ميزند تا او را بازگرداند.
داســتان مهجوریت بخش خصوصي نفت
و فراوردههــاي نفتــي کشــور نیز بــه گونهاي
تراژیک و نه کمــدي ،بیانگر مضمون این فیلم
است .به نظر ميرســد از بدو خصوصيسازي
در کشــور تا امروز ،مســیري را کــه این بخش
بهویژه پاییندســتي آن متحمل شــده اســت،
نمیتوان با هیچیک از شرایط و قوانین حمایتي
دیگر کشورهاي توسعهطلب یا توسعهیافته از
بخش خصوصي مقایســه کرد و در پایش این
مســیر ،قوانین و ضابطههاي خــاص و بعضا
سلیقهاي دولتها ،نهتنها به توسعه این بخش
مجالي نداده بلکه این حضیض توســعهاي در
نهایت مشکالت دولت را نیز در چشماندازهاي
پیشــرفتي نفت و فراوردههــاي نفتي مضاعف
کرده است.
تجربه چندبــاره عرضه نفــت در بورس و
مشــارکت بخش خصوصي در آن که دو بار با
آزمون و خطا و به شیوهای ناکارآمد انجام شد،
بیانگر استیصال دولت در شرایط دشوار تحریم
و تقلیل حلقه مشتریان نفت ایران است .در ۱۲
سال گذشــته و در دو مرحله این عرضه انجام
شــده و در هر دو مرحله نیز با استقبالنکردن
از سوی بخش خصوصي مواجه شده است.
با توجه بــه اینکه حکمرانهــا رفتاري در
راســتای منافع بخــش خصوصــي نکردهاند،
بخش خصوصي را درک نکرده و اساسا باوري
به بخش خصوصي نداشــته و ندارند ،اینگونه
مراتب بیشــتر مهر تأییدي فرمایشــي است بر
مشــارکت حداکثري بخش خصوصي با دولت
و در نهایــت بازخــوردي نصیــب ایــن بخش
خصوصي به بازي گرفتهشده نشده است.
از دالیــل گوناگون انفعال بخش خصوصي
در قبــال ایــن مشــارکتها ،ميتــوان چنیــن
انگاشــت که از آغاز خصوصيســازي و رشد
فزاینده شرکتهاي خصولتي با انباشت وسیع
ســرمایهاي ،عمال اینگونه مشارکتها سهمی
حداقلــي نصیب بخــش خصوصــي واقعي
بهویــژه صنایع پاییندســتي کرده و بســیاري
از طرحهایــي که ميتوانســت با هماندیشــي
و همافزایــي بخــش خصوصي انجام شــود
و در ســالهاي گذشــته بدنه و کارآمدي آن را
مســتحکم کند ،در هزارتــوي بخشنامهها و
قوانین انحصاري متعدد و رقابتهاي دولتها
و خصولتيها با این بخش مهجور ،آن را با تني
خسته و بهنفسافتاده در گوشه رینگ رها کرده
است.
در افــق فرارو ادعایي چــون حضور بخش
خصوصــي در فــروش نفت و عرضــه آن در
بــورس ميتواند یدککــش تیتــري جذاب و
رسانهاي باشد ،اما ادلهاي متقن نیست؛ چراکه
در ادعاهاي قبلي عواملــي مانند درآمد باالي
دولتها از فــروش نفت )تصــور فروش پنج
میلیون بشــکه( و روابط بینالمللي دوستانه با
اروپا و کشورهاي توسعهیافته ،این گفتمان را در
حد یک ضیافت صوري براي بخش خصوصي
قلمداد ميکرد و بر اساس همین عقیده نیز دو
بار عرضــه نفت در بورس با شکســت مواجه
شد؛ بنابراین در این فراخوان نیز دولت با توجه
به مشــکالت متعدد خود ،مانند داستان فیلم
یادشــده ،دســت به هر کاري ميزند تا بخش
خصوصي را به این عرصه بازگرداند.
متأسفانه با توجه به اینکه بخش خصوصي
واقعي استحکام و حمایت الزم را از دولتهاي
قبلي و کنوني نداشــته اســت ،به نظر ميرسد
با توجه بــه تحریمهاي کنوني آمریکا ،افزایش
هزینههــاي تولیــد و رانــت گســترده در نفت
خام و خــوراک فراوردههاي نفتــي و ...نهتنها
انگیزهاي براي این مشــارکت ندارد ،بلکه بدنه
تکیده و ناسور این بخش که حاصل واماندگي
سالها یکهتازي دولتهاست نیز قدرت چنین
حضوري را از او سلب کرده است.
در تنگنــاي محاصــره اقتصــادي جدیدي
که پیشروســت ،دولــت کنونــي ميتواند با
حذف دســتورالعملهاي متعدد ارزي ،ایجاد
بســتههاي تشــویقي بــراي تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان نفــت و فراوردههــاي نفتــي،
شفافســازي و حذف رانــت عرضه نفت خام
و تکنرخيکردن آن بــراي کلیه زنجیره تولید،
آزادســازي قیمت نفت کوره و نفت ســفید و
مهمتر از آن تصویب نظام مقرراتي رگوالتوري
در راستای قانونمندکردن تولید و عرضه نفت و
فراوردههاي نفتي ،زمینه را براي اصالح دیدگاه
خود به بخــش خصوصي واقعي فراهم کرده
و از ســویي نیز با اصالح قوانیــن مرتبط با ارز،
عرضه خوراک و حذف رانت و رقابت ناســالم،
واحدهــاي تولیدي پاییندســتي را نیز از ورطه
تعطیلــي نجات داده و اشــتغال مویرگي را در
سطح کشور فعال کند.
*مدیر روابطعمومي اتحادیه صادرکنندگان
فراوردههاي نفت ،گاز و پتروشیمي ایران

لیال مرگن :حالوروز نامناســب صنعت خودرو ،بســیاري را نگران کرده
است .صداي بيکاري چندین هزار کارگر از پشت درهاي دو خودروسازي
بزرگ به گوش ميرســد؛ خودروســازاني که مدتها در بورس نمادشان
مثبــت بود و به ســهامداران خود ســود پرداخت ميکردنــد ،این روزها
حسابشــان در کدال منفي شــده است .خودروســازان زیانده شدهاند و
زیاندهشدن صنعت خودروسازي که سالهای سال از کمكهاي دولتي
بهره برده اســت ،به مفهوم بــيکاري هزاران کارگري اســت که در این
خودروســازيها مشغول به کار هستند .خودروسازاني که قرار بود موتور
محرك اقتصاد ایران باشــند و براي عده زیادي اشــتغال ایجاد کنند ،حاال
کمرشــان زیر سودهاي ســنگین بانکي در حال خردشدن است .صنعت
خودروي ایران پیشرفت چنداني در این سالها نداشته است .تحریمهاي
جدید هم خودروسازان خارجي را به بیرون مرزها هدایت کرده است .این
روزها تراز مالي ایرانخودرو و سایپا در سامانه کدال نیز منفي شده است
و دیگر از ســود سرشــار در این صنعت خبري نیســت .مدني ،مدیرعامل
ســایپا ،بهرهوري پاییــن و ثبات قیمت خودرو در یك دهه گذشــته را دو
عامل اصلي براي زیاندهشــدن صنعت خودرو معرفي ميکند ،اما سهم
این دو با هم برابر نیســت .به اعتقاد مدني ،ثبــات قیمت خودرو در یك
دوره طوالنــي  ۸۵درصد در زیاندهشــدن این صنعت مؤثر بوده اســت،
در حالــي که پایینبودن بهــرهوري و نیروهاي توصیــهاي ۱۵ ،درصد در
زیان صنعت خودرو نقش داشــتهاند .برخي کارشناسان بر این باورند که
اعمال تحریمها و بروز مشــکل براي ورود قطعات ساختهشده به کشور،
زیان صنعت خودرو را عریان کرده و مشــکالت مالي آن را به رخ جامعه
کشانده است.خودروســازان ایراني هیچگاه نتوانستند کاالي باکیفیتی به
جامعه تحویل دهند و در شــرایطي که این صنعت زیانده شــده است،
صحبــت از بهبود کیفیت و پاسکردن گواهيهاي بینالمللي بیشــتر به
شوخي شبیه است .شکستن استخوانهاي صنعتي که چندین دهه روي
آن سرمایهگذاري شده است ،براي کشور تبعات سنگیني به همراه خواهد
داشت .پرویز بابایي ،کارشــناس اقتصادي ،در گفتوگو با »شرق« درباره
وضعیت زیاندهي ایرانخودرو و ســایپا بیــان ميکند :در حال حاضر بر
اســاس صورتهاي مالي حسابرسينشــده ،زیان ایرانخــودرو دوهزارو
 ۵۶۷میلیــارد تومان اســت ،در حالي که ایرانخودرو در ســهماهه اول
امســال به ســهامداران خود هفت میلیارد تومان ســود داد .این شرکت
در ســهماهه دوم و ســوم ،دوهزارو  ۵۶۷میلیارد تومان زیان داده است
که رقم بســیار وحشتناکي اســت.او اضافه ميکند :بر اســاس ترازنامه،
ایرانخودرو ۱۰۹هزارو  ۵۴میلیارد ریال ،یعني ۱۰هزارو  ۹۰۵میلیارد تومان
پیشدریافت جاري از مشــتریان خود گرفته اســت ۸۲۵ .میلیارد تومان
هم پیشدریافت غیرجاري گرفته اســت کــه نميدانم از کجا این رقم را
گیر آورده اســت؛ بنابراین ایرانخــودرو در مجموع ۱۱هزارو  ۷۳۰میلیارد
تومان پیشدریافت گرفته است تا در ازاي آن ماشین در اختیار مردم قرار
دهد.این کارشناس اقتصادي ميگوید :بدهي جاري ایرانخودرو ۲۳هزارو
 ۵۳میلیــارد تومان و دارایي جاري این شــرکت ۱۸هــزارو  ۵۶۳میلیارد
تومان گزارش شــده اســت .به این ترتیب ،ایرانخــودرو چهارهزارو ۴۹۱
میلیارد تومان کســري جاري دارد.به گفتــه او ،در ایرانخودرو موجودي

مواد به کاال ۱۰۹ ،درصد افزایش داشــته اســت؛ یعني این شرکت بخشي
از پــول خود را صــرف خرید مواد و کاال کرده اســت.بابایي بدهي جاري
سایپا در تابســتان و پاییز ســال جاري را هزارو  ۷۱۵میلیارد تومان اعالم
ميکند که با زیان انباشــته سال گذشته این شرکت ،حجم کل بدهيهاي
ســایپا به دوهزارو  ۹۱۰میلیارد تومان ميرســد.او ادامه ميدهد :اگرچه
ایرانخودرو در بهار و پاییز سال جاري زیان بیشتري نسبت به سایپا تحمل
کرده ،اما چون سایپا سال گذشته زیانده بوده ،زیان انباشته این شرکت از
ایرانخودرو بیشتر است.بابایي عنوان ميکند :تسهیالت مالي ایرانخودرو
کم شــده است .این شرکت سههزارو  ۹۲میلیارد تومان بدهي کوتاهمدت
و  ۹۷۶میلیــارد تومان هــم بدهي بلندمدت به بانكها دارد .ســایپا هم
چهارهــزارو  ۴۰۹میلیارد تومان بدهي کوتاهمدت و هــزارو  ۴۳۱میلیارد
تومان بدهي بلندمدت به بانكها دارد .به این ترتیب تقریبا سایپا دو برابر
ایرانخودرو بدهي بانکي دارد .در ششماهه اول ،سایپا هزارو  ۸۷میلیارد
تومان ســود بانکي داده اســت .در این مدت ایرانخودرو نیز هزارو ۳۴۶
میلیارد تومان ســود بانکي پرداخت کرده است.به اعتقاد بابایي ،شرایط
ســایپا از ایرانخودرو وخیمتر است؛ زیرا موجودي مواد و کاالي سایپا در
ششماهه گذشته  ۱۸درصد کم شده است؛ یعني خودروي کمتري براي
پیشخریدکنندهها دارد ،اما در ایرانخودرو موجودي افزایش یافته است.
او اضافه ميکند :با وجود کمبود ماده اولیه ،پیشدریافت سایپا پنجهزارو
 ۸۰۷میلیارد تومان بوده اســت ،اما هــزارو  ۱۸۴میلیارد تومان موجودي
دارد؛ یعني به انــدازه پنج برابر موجودي ،پیشپرداخت از مردم دریافت
کرده است.
سود خودروسازان به یارانه مصرفکننده تبدیل شد
ســعید مدني ،مشاور عالي مدیرعامل سایپا ،درباره دالیل زیان انباشته
در صنعت خودروسازي به »شرق« ميگوید :دلیل اصلي زیان انباشته در
صنعت خودروسازي ،نظام قیمتگذاري است.
او اضافه ميکند :از ســال  ۸۰تــا  ،۹۰میزان افزایش قیمت خودرو ۴۴
درصد بوده است ،درحاليکه میزان تورم تجمعي  ۶۰۰تا  ۷۰۰درصد بوده
است.به گفته مدني ،در این ســالها قیمت همه کاالها از سال  ۸۰تا ۹۶
)به غیر از تورم اخیر( ،تقریبا  ۱۲٫۵تا  ۱۴برابر شده ،اما بهاي خودرو دوونیم
برابر شــده است .درحاليکه اگر متناسب به نرخ تورم از سال  ۸۰به بعد،
بهاي خودرو افزایش ميیافت ،میزان نقدینگي خودروســازها بیش از ۱۴

هزینه هر کیلووات ساعت برق اعالم شد

ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن
شرق :در حال حاضر هزینه ســرمایهگذاري و نگهداري
و بهرهبرداري برق حرارتي به ازای هر کیلووات ســاعت
هزارو  ۵۷۰ریال و هزینههاي زیســتمحیطي آن هزارو
 ۳۲۰ریال محاسبه شده است .بهاینترتیب هزینه هر یک
کیلووات ســاعت برق حرارتي معــادل هفتهزارو ۲۱۰
ریال خواهد بود.
محمدابراهیم رئیســي ،کارشــناس بخــش اقتصاد
انــرژي ،در نشســتي با حضــور فعاالن صنعــت برق با
موضوع یارانههاي ســوخت در بخش برق کشور گفت:
بر اساس آخرین آماري که در آمارنامه تفصیلي صنعت
برق در ســال  ۱۳۹۶منتشــر شــد ،به ازاي هر کیلووات
ساعت برق حرارتي حدودا  ۰/۲۴۱مترمکعب گاز۰/۰۱۷ ،
مترمکعب گازوئیل و  ۰/۰۱۳لیتر مازوت مصرف ميشود.
براي محاسبه یارانههاي هر کیلووات ساعت برق باید اثر
یارانهها را از قیمت ســوخت حذف کرد .در حال حاضر
قیمت سوخت مصرفي گاز طبیعي در نیروگاهها تنها ۶۰۰
ریــال به ازای هرمترمکعب محاســبه و به ازای هر لیتر

مازوت و گازوئیل تحویلي نیز حدود ســههزارو  ۵۰۰ریال
دریافت ميشــود.به منظور حذف اثر یارانهها بر قیمت
سوخت ،درخصوص ســوختهاي مایع از قیمت فوب
خلیجفارس ميتوان استفاده کرد .این مقادیر هنگام تهیه
پروژه تعیین قیمت واقعي برق نیروگاههاي حرارتي ،برابر
با  ۶۲ســنت بر لیتر براي گازوئیل و  ۶۰سنت بر لیتر براي
نفت گاز بوده اســت؛ اما قیمت اقتصادي گاز را چگونه
باید محاسبه کرد؟
رئیســي اظهار کرد :گاز به عنــوان خوراک به بخش
پتروشیمي اختصاص ميیابد و از آن تولیدات پتروشیمي
متنوعي به دست ميآید .براي قیمت خوراک پتروشیمي
فرمولي وجود دارد که بر اســاس آن قیمت گاز خوراک
پتروشــیمي چیزي معادل  ۱۰,۷تا  ۱۳ســنت به ازاي هر
مترمکعب اســت .او تأکید کرد :میزان صرفهجویيشده
ســوخت در هر کیلووات ساعت با تبدیل به بشکه نفت
ميتواند معیار مناسبي براي هزینه فرصت گاز در کشور
باشــد .در حال حاضــر اگر میزان انــرژيای که مصرف
ميکنیم به بشکه نفت تبدیل شود ،عدد درخور توجهي

به دست ميآید؛ هر ایراني ساالنه معادل  ۱۴تا  ۱۶بشکه
نفــت انرژي مصــرف ميکند .حال اگر این ســرانه را در
جمعیــت ۸۲میلیوني کشــور ضرب کنیــم ،درميیابیم
معادل تولید روزانه  ۳/۵بشــکه نفت در روز اســت که
تقریبا معادل تولید روزانه نفت در کشورمان است؛ یعني
داریم هرچه نفت تولید ميکنیم ،به مصرف ميرسانیم.
در این صورت چطور امــکان دارد صادرات نفت ممکن
شود؟
جواب این است که بخشــي از انرژي ما از طریق گاز
تأمین ميشــود -که صادرات آن ساختار متشکلي مانند
صادرات نفت ندارد -هرچه امکان استفاده از گاز بیشتر
شود ،ســبب آزادشــدن ظرفیت نفت مصرفي در کشور
شــده و این به معناي امکان صادرات بیشــتر آن است؛
بنابراین هرچه صرفهجویي گاز بیشتر انجام شود ،به این
معنا خواهد بود که امکان صادرات نفت بیشتر ميشود
و این واقعا درآمد عظیمي محسوب ميشود.
با فرض احتســاب قیمت  ۱۳سنت براي گاز طبیعي
)این رقــم در قالب طرح افزایش کارایي
موتورخانهها که بر اساس ماده  ۱۲قانون
رفع موانع تولید به تأیید شوراي اقتصاد
رســیده اســت( و قیمتهاي  ۶۲سنت
براي هر لیتر گازوئیل و  ۶۰سنت براي هر
لیتر مازوت قیمت سوخت مورد استفاده
براي هر کیلووات ســاعت برق با حذف
یارانههــا برابر با چهارهــزارو  ۳۲۰ریال
خواهد بود .نرخ برابري دالر نیز بر اساس
قیمت هفته آخر شــهریور ) ۱۳۹۷تاریخ
تهیه این محاسبات( ۸۶هزارو  ۶۵۸ریال
در نظــر گرفته شــده اســت .البته براي
تعیین هزینه تمامشــده واقعي برق نیروگاههاي حرارتي
دو جــزء دیگر را هم باید به این قیمــت اضافه کرد .این
دو جزء شامل هزینههاي سرمایهگذاري اولیه و نگهداري
و بهرهبــرداري و همچنین هزینههاي زیســتمحیطي
است .بر اساس محاسبات انجامشده با توجه به ترکیب
نیروگاههاي کشــور ،در حال حاضر هزینه سرمایهگذاري،
نگهداري و بهرهبرداري برق حرارتي به ازای هر کیلووات
ســاعت هزارو  ۵۷ریال و هزینههاي زیستمحیطي آن
هزارو  ۳۲۰ریال محاسبه شده است؛ بهاینترتیب هزینه
هر یک کیلووات ساعت برق حرارتي معادل هفتهزارو
 ۲۱۰ریال خواهد بود.جواد نوفرستي ،محقق و کارشناس
در حــوزه اقتصاد انرژي و رئیس انجمــن جامعه ایمن
کشور ،در نشســتي با حضور فعاالن صنعت برق درباره
ماهیت یارانه سوخت در بخش برق گفت :با هزینههاي
کالن بیتالمــال ،برق تولید ميشــود و با کمترین اعداد
و ارقام ممکــن به صورت نابرابــر و ناعادالنه در اختیار
مشــترکان و افراد قرار ميگیرد؛ به بیان شفافتر افراد به
صورت ناعادالنه و نابرابر از یارانه برق بهرهمند ميشوند.
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تا  ۱۵هزار میلیارد تومان ميشــد .اگر این پول جمع ميشــد و به صورت
سوبســید عمال به مصرفکننده داده نميشد ،وضعیت خودروسازان به
این روز نميافتاد و در سال  ،۹۱قیمت خودرو به صورت جهشي به یكباره
افزایش یابد.او ادامه داد :خودروســازان ناگزیرند بهرههاي سنگین بانکي
پرداخت کنند ،زیرا براي تأمین نقدینگي باید از تســهیالت بانکي استفاده
کنند .نرخ بهرههاي بانکي متفاوت و از  ۱۴درصد تا  ۳۰درصد متغیر بوده
است .بهرههاي سنگین ناشي از سود مشارکت در تولید و پیشفروش هم
به پیشخریدها از سوی خودروسازان پرداخت شده است.به گفته مشاور
عالي مدیر عامل ســایپا ،بهرهوري در خودروسازيها  ۱۵درصد زیاندهي
این شرکتها را شامل ميشود ،اما  ۸۵درصد زیان مربوط به همان نظام
قیمتگذاري خودرو اســت.او اضافه ميکند :گاهي برخي از مسئوالن به
خودروســازيها نیروهاي تکلیفي معرفي ميکنند که این مســئله باعث
زیاندهي واحدهاي تولیدي ميشــود .خودروسازيها اگر با هدف حفظ
اشــتغال تعدیل نیرو نداشته باشــند ،باید از استخدام نیروي مازاد در این
شــرکتها خودداري شــود.مدني ميگوید :اگر شرکتهاي خودروسازي
ساالنه  ۶٫۵درصد افزایش قیمت براي محصوالت خود اعمال ميکردند
)یعنــي یكچهارم یا یكپنجم نرخ تورم( ،امــروز قیمت پراید حداکثر به
 ۲۲میلیون تومان ميرســید؛ بدون اینکه حاشــیه زیاني داشته باشد .اما
ســرکوبکردن قیمت خودرو سبب شــد بهیكباره قیمتها جهش پیدا
کند و مصرفکننده در درازمدت زیان ببیند.او یادآور ميشود :اگر افزایش
قیمتها به موقع انجام ميشــد ،اجراي برنامههاي توسعهاي هم براي
این صنعت امکانپذیر بود و به بن بست نميرسیدیم.
تحریمها صنعت خودرو را عریان کرد
امراﷲ امیني ،عضو هیئت علمي دانشــگاه عالمــه ،نیز در گفتوگو با
»شرق« عدم شفافیت صنعت خودرو و مشخصنبودن هزینهها و درآمدها
در این صنعت را عاملي ميداند که ســبب ميشــود میزان بهرهوري در
خودروسازيهاي کشــور مشخص نباشــد.به باور او در سالهاي گذشته
خودروســازان حمایتهاي مادي و تعرفهاي دولت را داشتند و مدیریت
آنها هم بر اســاس ضوابط دولتي تعیین ميشد .خودروسازان یك حالت
انحصاري داشــتند و خودشــان تعیین قیمت ميکردند و با ارائه تولیدات
خود به بازار ،ادامه حیات ميدادند.
ایــن عضو هیئتعلمي دانشــگاه عالمه باالرفتن قیمــت ارز و اعمال
تحریمهاي اخیر آمریکا را عاملي معرفي ميکند که سبب شد شرکتهاي
خارجي نظیر پژو و رنو از ایران خارج شوند و صنعت خودرو که وابستگي
زیادي به ارز و قطعات خارجي داشــت ،حالتی عریــان پیدا کند.او ادامه
ميدهد :خودروســازان در گذشــته با حمایتهاي تکنولوژیکي برندهاي
خارجــي فعال بودند .قطعهســازان هم قطعه آماده را بــا صرف ارز به
کشور وارد ميکردند ،اما با تحوالت اخیر ،دیگر قادر نیستند به همان سبك
گذشته به فعالیت ادامه دهند .به همین دلیل ارزش سهام آنها افت کرد.
به گفته امیني ،درحالحاضر صنعت خودرو هزینههاي ســربار زیاد دارد.
نیروي انســاني مازاد داشــته و به همین دلیل بهرهوري کم این صنعت،
کارایي آن دچار مشکل است .همه این مسائل سبب زیاندهشدن صنعت
خودرو ميشود.

تمام مطالبات چایکاران
قبل از  ۱۳آبان تسویه میشود
 رئیــس ســازمان چــای کشــور گفــت :در
هماهنگياي که با ســازمان برنامهوبودجه کشور
انجام شده ،قرار است  ۳۸میلیارد تومان مطالبات
چــایکاران تا  ۱۳آبان ماه تســویه شــود .حبیب
جهانســاز در گفتوگو با فارس ،در پاســخ به این
سؤال که میزان بدهی به چایکاران به چه میزان
اســت و چه زمانی تســویه خواهد شد ،گفت :کل
بدهــی دولت به چــایکاران  ۳۷تــا  ۳۸میلیارد
تومان اســت .رئیس ســازمان چای کشور گفت:
در هماهنگی که با ســازمان برنامهوبودجه کشور
انجام شده ،آنها قول دادند همه بدهی چایکاران
قبل از  ۱۳آبان ماه تســویه شود .به گفته جهانساز
امســال بالغ بر ۱۱۲هزارو  ۷۳۶تن برگ سبز چای
به ارزش  ۲۲۹میلیارد تومان از چایکاران کشــور
خریداری شــده که  ۱۹۲میلیارد تومان آن تاکنون
پرداخت شــده و  ۳۷میلیارد تومان به چایکاران
پرداخت نشده است .ســاالنه حدود  ۱۱۰هزار تن
نیاز کشــور به چای اســت ،حدود  ۲۲درصد نیاز
کشور از چای داخلی و بقیه از محل واردات تأمین
میشود .سرانه مصرف چای در ایران  ۱٫۴کیلوگرم
اســت .هند بزرگترین مشــتری ایران برای خرید
چای محسوب میشود.

معامالت نیمایی
از  ۸میلیارد دالر گذشت
 معامــالت ارزی بیــن صادرکننــدگان و
واردکنندگان در ســامانه »نیما« در کمتر از ســه
ماه اخیر به بیش از هشــت میلیارد دالر رســیده
اســت .البته با توجه به الزام همه صادرکنندگان
برای آوردن ارز خود به کشــور و همچنین برخی
اقداماتی که برای تســهیل ورود ارز انجام شده،
انتظارهــا بــرای ارزآوری بــه بــازار ثانویه بیش
از ایــن ارقام اســت .به گزارش ایســنا ،بررســی
روند معامــالت در بازار ثانویــه در فاصله نیمه
مرداد ســال جاری تا پنجم آبان نشــان میدهد
کــه حدود چهارمیلیــاردو  ۳۷۹میلیــارد دالر از
ســوی صادرکننــدگان عرضه شــده و در مقابل
حدود ســهمیلیاردو  ۷۸۰میلیون دالر از ســوی
واردکننــدگان دریافت شــده اســت .در مجموع
کل معامــالت نیمایی در این فاصلــه به حدود
هشتمیلیاردو  ۱۷۷میلیون دالر رسیده است.

