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ممنوعیت صادرات کاالهای اساسی و ضروری از تمامی مرزهای کشور

حجت االسالم صدیقی در نماز جمعه تهران:

دالر نباید محور اقتصاد
کشور باشد

امام جمعه موقت تهران گفت :در انتقاد از مسئولین باید منصفانه برخورد کرد،
مسئولین هم انتقادپذیر و از گذشته خود پشیمان باشند و از این انتقادها عصبانی نشوند.
حجت االسالم کاظم صدیقی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران ،اظهارداشت:
امام حسین(ع) برای براندازی نظام فاسد قیام کرد و با دانه درشت ها برخورد کرد ،ما هم
برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اینطور برخورد کنیم ،باید دانست که با چه کسی باید
برخورد کنیم .وی گفت :باید با گردن کلفت ها در افتاد ،باید با آنها برخورد کرد ،بر سر آنها
فریاد زد ،بقیه هم متعاقب آن درست می شود .مردم از مسئولین یاد می گیرند ،اگر مسئول
غیرتی بود جامعه هم اینطور می شود اگر مسئول نسبت به مشکالت و فساد واکنش جدی
داشت مردم هم اینطور می شوند و بر عکس این نیز صادق است.
صدیقی افزود :قیام امام حسین(ع) قیامی شخصی نبود ،امام حسین تکیه گاه
مظلومین است ،نماد مبارزه با ظلم و فساد است ،لذا ایشان نزد خداوند جایگاهی دارند
که احدی از چنین جایگاهی برخوردار نیست .خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد :تا آماده
مبارزه با فساد ،نفوذیها و دانه درشتها نباشیم ،نمیتوانیم ادعای بیهوده انتظار فرج امام
زمان(عج) را داشته باشیم ،هرگز در این وضعیت امام زمان ظهور نخواهد کرد ،امام عصر
لشکر ،قشون و امکانات میخواهد ،اینها را ما باید فراهم کنیم و گرنه حضرت تشریف نمی
آورند .وی با اشاره به سخنان رهبر انقالب در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت:
ایشان گفتند بر اساس اطالع دقیق می گویم که دشمنان جنگ تبلیغاتی و روانی را علیه ما
کلید زدند و بنا دارند ویروس بدبینی را در جامعه منتشر کنند و مردم را به یاس ،ناامیدی
و بی اعتمادی به یکدیگر بکشانند .صدیقی بیان کرد :یاس یک نفر ممکن است به دیگران
هم تزریق و عمومی شود ،ملت مایوس نمی تواند دالور و حماسی باشد ،نمی تواند مقابل
دشمن سینه سپر کند ،این مهم برای تحقق زندهدلی و پویایی میخواهد و این با یاس
همخوان نیست .بنابراین کسانی که در این جهت با دشمن هم مسیر شدند ،حواسشان
باشد شایعه پراکنی نکنند.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد :در انتقاد از مسئولین باید منصفانه برخورد کرد،
مسئولین هم انتقادپذیر و از گذشته خود پشیمان باشند و از این انتقادها عصبانی نشوند.
اگر قصوری هست عذرخواهی کنند و با روحیه جهادی به خدمت بپردازند .اینطور میشود
که خدا ما را به راههایی که اقتصاد کشور احیا شود راهنمایی می کند.
وی ادامه داد :انقالب ما از عاشورا الگو گرفته است ،امام راحل ما فرمود ما هرچه داریم
از محرم و صفر است و شکر خدا هر سال هم جلوه جدیدی می بینیم که نشان می دهد
خداوند هوای ما را دارد .صدیقی با اشاره به مساله بازار ارز در کشور تصریح کرد :چرا باید
فکر کنیم که همه چیز به دالر مربوط می شود و محور کار ما در اقتصاد این دالر است؟
خیلی از گرانیها ربطی به مساله دالر ندارد ،این بی انصافیها بر عهده کیست؟
امام جمعه تهران افزود :مساله دالر را مطلق نکنید ،غیرتمندانه به میدان بیایید و کار
را حل کنید ،چند درصد از مسائل ما به دالر ارتباط دارد؟ در مساله خودرو هم همینطور
است .ما با بازاریان نشست و گفتگویی داشتیم ،مطالبات به حق آنها را شنیدیم و بر
مسئولین است که به فریاد بازاریان برسند و تولید و اشتغال را سامان دهند.
وی افزود :انصافا اگر قضاوت کنیم میبینیم که نه مساله دالر و نه مساله خودرو نباید
اینطور سر و صدا میکرد ،این همان جنگ تبلیغاتی است ،مردم ما هیچی نداشته باشند
خدا را دارند ،امام حسین(ع) را دارند.
صدیقی بیان کرد :امروز نخبگان ما در دانشگاه علم و صنعت توانسته اند خودرویی
تولید کنند که میتواند با یک باک بنزین از سیستان و بلوچستان تا اردبیل برود .مفاخر
ما که در دانشگاه های علم و صنعت هستند و متدین و مومن هستند ،میتوانند تولیدات
خوبی را به بازار داخل بیاورند ،باید به این دلسوزان و فرهیختگان کمک کرد ،ما ظرفیت
باالیی داریم .وی با اشاره به حوادث اخیر بصره افزود :مردم ما و عراق امام حسین (ع)
دارند ،امام علی (ع) دارند ،شما میخواهید با چه فتنه ای رابطه میان دو ملت عراق و ایران
را بهم بریزید؟ در حادثه بصره ما میبینیم که پولهای عربستان و کنسولگری آمریکا در آن
ماجرا فعال بودند و برخی نمایندگان عراقی گفتند که مدارکی دارند که این را ثابت میکند.
صدیقی ادامه داد :مردم ایران دوشادوش مردم عراق در دفاع از عتبات عالیات خون
دادند ،ما باید هوشیار باشیم و اگر اشتباهی از سوی هریک از طرف ها در این مساله صورت
بگیرد ممکن است جبران ناپذیر باشد.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به هزارمین روز بازداشت شیخ ابراهیم زکزاکی
تصریح کرد :این سید بزرگوار نه شبکه ای دارد ،نه فعالیت تروریستی داشته و نه هیچ چیز
دیگری؛ من به دولت نیجریه توصیه میکنم که این ستم را روا ندارد و این شیخ عزیز را
هرچه زودتر آزاد کند.
وی در خصوص حمله موشکی سپاه به منطقه کردستان عراق گفت :این مساله هم
اشراف اطالعاتی نظام ما را به دنیا نشان داد و هم دقت نظر تجهیزات ما را عیان کرد که
نقطه فتنه را درست هدف قرار دادند و موشک های ما تیر غیبی بود که آن مرکز توطئه را
نشانه گرفت .این اقدام هشدار جدی برای دشمنان منطقه ای و غیر منطقهای به حساب
می آید .ما این اقدام را هم تحسین و هم تبریک عرض میکنیم ،خداوند بر عشق و صالبت
این عزیزان بیافزاید و انشااهلل همچنان بازدارنده باشند.
وی درباره وضعیت ادلب سوریه گفت :آخرین سنگر تروریستها در سوریه در منطقه
ادلب است .بهانه جویان آمریکایی همچون گذشته بار دیگر مساله شیمیایی را مطرح
میکنند و این علیرغم نتیجه بررسی آنها از تجهیزات و امکانات ارتش سوریه است که
دیدند هیچگونه سالح شیمیایی وجود ندارد .انشااهلل به زودی سوریه و ارتش مقتدر و
نیروهای مقاومت ،آن منطقه را هم آزاد خواهند کرد.
خطیب نماز جمعه تهران در پایان خاطرنشان کرد :به دولت آذربایجان توصیه میکنم
که به عزاداران حسینی فشار نیاورند ،عاشورا قابل تعطیلی نیست ،مردم آذربایجان عاشق
امام حسین(ع) هستند ،این نعمت برگزاری مجالس عزاداری امام حسین(ع) در کشورهای
کفر همچون انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی هم برگزار میشود .امیدوارم هر چه زودتر
مسئولین و دولت آذربایجان بتوانند با این مساله کنار بیایند.
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ادامه از همین صفحه
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت :نیروهای انتظامی و
امنیتی نسبت به خروج کاال و فرآورده های سوختی از مرزها مراقبت و کنترل های
بیشتر و جدی تری داشته باشند همچنین دبیر مناطق آزاد ظرف یک هفته آینده
برنامه مشخصی به منظور جلوگیری از خروج کاالهای اساسی و ضروری در مناطق
آزاد ارائه کند .رئیس شورای امنیت کشور با بیان اینکه صادرات از مبادی رسمی
برقرار است ،گفت :صادرات کاالهای اساسی و ضروری از تمامی مرزهای کشور ممنوع
است ،استانداران ،گمرک و دستگاه های مسئول با همکاری یکدیگر موظف هستند
از خروج کاالهای اساسی جلوگیری کنند .در این جلسه ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز گزارشی از میزان کشفیات فراوردههای قاچاق نفتی ارائه کرد که بر اساس آخرین
آمار ،میزان کشفیات فراورده نفتی قاچاق در چهار ماهه نخست امسال نسبت به
مدت مشابه سال گذشته حدود  ۱۸۲درصد افزایش داشته است .اعضای جلسه نیز
تصمیم گیری کردند تمامی راهکارهای مورد نظر نسبت به جلوگیری از قاچاق بنزین
و گازوئیل را بررسی و این راهکارها را در جلسه آتی ستاد مقابله با قاچاق سوخت
ارائه کنند.
در این جلسه نیز نمایندگان وزارت نفت ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت اطالعات
و سایر دستگاه ها گزارشی از روند میزان مصرف و قاچاق سوخت در کشور ارائه کردند.

وزیر کشور ،گفت :صادرات کاالهای اساسی و ضروری از تمامی
مرزهای کشور ممنوع است ،استانداران ،گمرک و دستگاه های مسئول با
همکاری یکدیگر موظف هستند از خروج کاالهای اساسی جلوگیری کنند.
جلسه ستاد مقابله با قاچاق سوخت به ریاست عبدالرضا رحمانی
فضلی نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و وزیر
کشور در محل این وزارتخانه برگزار شد.
رحمانی فضلی با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی از اجرای
طرح پیمایش مصرف سوخت خودروهای سنگین و برونشهری ،اظهار
داشت :طرح پیمایش و  gpsبا مسئولیت وزارت راه و کشور کماکان
در دستور کار باشد و این کار با همکاری و هماهنگی اتحادیهها انجام
بگیرد؛ از سوی دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تشکیل کارگروهی
تصمیم کامل و جامعی نسبت به مصرف سوخت خودروهای سنگین داخلی

و ترانزیت تهیه و ارائه کند .نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز با اشاره به گزارش ارائه شده درباره مصرف سوخت لنجها در
آبهای سرزمینی جمهوری اسالمی ایران و نحوه تعیین قیمت سوخت
آنها ،افزود :لنجهایی که در داخل آبهای مرزی جمهوری اسالمی ایران
فعالیت دارند از قیمت مصوب داخلی سوخت بهره مند خواهند شد.
وزیر کشور ادامه داد :ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کارگروهی
مصرف واقعی هر کدام از لنج ها را تعیین کند ،از سوی دیگر این کارگروه
با همکاری وزارت نفت تصمیم جامعی نسبت به نحوه محاسبه نرخ سوخت
لنجهایی که مقاصد خارج از آبهای سرزمین ایران دارند با رعایت مقررات
حمل کاال ،تصمیمگیری کند .رحمانی فضلی با اشاره به تصمیم قبلی ستاد
مقابله با قاچاق سوخت نسبت به تبدیل سوخت همه نیروگاه ها از نفت به
گاز ،تصریح کرد :بر اساس گزارش وزارت نفت تمامی نیروگاهها به جز ۲

نیروگاه نسبت به تغییر سیستم مصرف سوخت خود به گاز اقدام کرده اند
و مابقی نیروگاه ها در زمانبندی مشخص باید انجام شود.
نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خاطرنشان
کرد :در شهرها و روستاهایی که پوشش کامل گاز دارند وزارت نفت مکلف
شد نسبت به نحوه تامین سوخت و مدیریت آن اقدام کند.
وزیر کشور از ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز خواست کمیته ویژه ای
را به منظور ارائه راهکارهای اجرایی و پیشنهادات الزم برای مقابله با قاچاق
و مصرف بنزین در جلسه آتی ستاد ارائه کند.
رحمانی فضلی تاکید کرد :تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه توسط
دستگاه های مسئول اجرا و ستاد مقابله مبارزه با قاچاق کاال و ارز گزارشی
از عملکرد این دستگاه ها در جلسه آتی ارائه کند.
ادامه در همین صفحه
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نخستین هواپیمای مسافربری در البرز به زمین نشست

آرزوی دیرینه مردم استان البرز پس از سال ها
محقق و دیروز جمعه  23شهریور ماه نخستین هواپیمای
مسافربری از مبدا مشهد مقدس به مقصد کرج در
فرودگاه بین المللی پیام به زمین نشست.
این پرواز با  160مسافر ساعت  15:30روز جمعه
در باند فرودگاه پیام که استان سال ها چشم انتظار
چنین روزی بودند با موفقیت انجام شد و در ساعت
 16:15نیز مسافران از کرج به سمت مشهد مقدس باند
فرودگاه بین المللی پیام البرز را ترک خواهند کرد.
وزیر ارتباطات ،فناوری و اطالعات در پیام
اینستاگرامی خود ضمن تبریک این رویداد فرخنده
آورده است :انتظار مردم خوب استان البرز محقق و از
امروز اولین هواپیمای مسافربری از مبدا مشهد به مقصد
کرج به پرواز درآمده و در فروگاه کرج به زمین خواهد
نشست.
محمد جواد آذری جهرمی افزود :مراسم رسمی
گشایش این فرودگاه ،پس از ایام عزاداری سید
الشهدا(ع) برگزار خواهد شد.
وی در ادامه پیام خود آورده است :خوشحالم اگر
امروز لبخند رضایت بر لبان مردم این استان نقش بسته
و به همکارانم در شرکت فرودگاهی پیام بابت این تالش
و دستاورد دولت دوازدهم خدا قوت می گویم.
آذری جهرمی افزود :در این پروژه بزرگ همراهی
همه دستگاه های حاکمیتی در استان بی نظیر بوده و
نبایستی نقش مدیر جوان این شرکت در پیگیری شبانه
روزی پروژه را نادیده گرفت.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام البرز و فرودگاه
مسافربری پیام به خبرنگار ایرنا گفت :این فرودگاه با دارا
بودن باند پروازی به طول  4هزار متر ،عرض  60متر و
اپرون(پارکینگ هواپیما)  128هزار متری از بزرگترین
فرودگاه های کشور به شمار می رود و امکان سرویس
دهی به هواپیماهای پهن پیکر باری و مسافری را دارد.
سعید زرندی افزود :با راه اندازی بخش مسافری

فرودگاه پیام تا پایان سال  98به ظرفیت جابجایی بیش
از  500هزار مسافر در سال می رسیم که موجب کاهش
ترافیک هوایی فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی (ره)
می شود.
وی اضافه کرد :صرفه جویی در زمان و کاهش
ترافیک بزرگراه های البرز و تهران ،توسعه اقتصادی و
اجتماعی استان البرز و پیش بینی ایجاد اشتغال درشهر
فرودگاهی و صنایع هایتک از دیگر مزیت های راه اندازی
بخش مسافری این فرودگاه است.
زرندی بیان کرد :با عملیاتی شدن این پروژه که
شاهد آن بوده ایم چشم اندازی روشن برای این منطقه
و البرز پیش بینی و بستر تحوالت اقتصادی و اجتماعی
بزرگی در این استان فراهم خواهد شد.
مدیرکل عملیات فرودگاهی پیام استان البرز نیز به
ایرنا گفت :با راه اندازی بخش مسافربری فرودگاه بین
المللی پیام عالوه بر مردم البرز ،ساکنان استان های
زنجان و قزوین ،مردم جنوب و غرب استان تهران و ساوه
نیز می توانند از این فرودگاه استفاده کنند.
علی کاملی افزود :بر اساس بررسی ها ،اگر یک
میلیون مسافر از فرودگاه پیام تا سال  1400استفاده
کنند ،حداقل  300هزار دستگاه تردد خودرویی به
صورت رفت و برگشت در جاده های منتهی به تهران
کاهش می یابد.
وی اضافه کرد :با این میزان کاهش حجم ترافیک،
عالوه بر کمتر شدن مصرف سوخت در کاهش آلودگی
هوا نیز تاثیر زیادی خواهد داشت.
مدیرکل عملیات فرودگاهی پیام استان البرز گفت:
بخش مسافربری فرودگاه پیام در مرحله نخست روزهای
چهارشنبه و جمعه هر هفته ،پرواز از این فرودگاه به
سمت مشهد و بالعکس انجام خواهد شد.
کاملی گفت :همچنین مسیرهای جدیدی در حال
برنامه ریزی است که با تکمیل شدن روند آنها ،در آینده
اطالع رسانی می شود.

شرکت خدمات هوایی پیام در سال  1369تحت
عنوان مرکز خدمات هوایی برای ارائه خدمات هوایی و
حمل ونقل و توزیع بار کاالهای پستی و ارائه خدمات
بالگردی به نقاط صعب العبور در شرایط جوی متفاوت و
پشتیبانی از عملیات توسعه و تائید و تجهیز و نگهداری
مراکز ،دستگاه ها و امکانات مخابراتی و پستی کشور
فعالیت خود را آغاز کرد.
با توجه به موقعیت و جایگاه این شرکت و
همجواری آن با استان تهران طبق مصوبه تیرماه 1382
هیات دولت 3 ،هزار و  600هکتار از اراضی فرودگاه پیام
به عنوان منطقه ویژه اقتصادی تعیین شد.
نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی کشور به تهران،
قرار داشتن فرودگاه در داخل اراضی منطقه ویژه و امکان
بهره گیری از کلیه تأسیسات ،تجهیزات و تسهیالت آن،
قرارگرفتن در مجاورت مرکز اقتصادی ،صنعتی و کشاورزی
کشور ،نزدیکی به راه آهن سراسری ،متروی تهران  -کرج
و شاهراه های ارتباطی کشور و دارا بودن شرایط اقلیمی
مناسب از جمله مزیت های این منطقه است.
همچنین برخورداری از امکانات زیربنایی و اداری
مانند گمرک ،صدورگذرنامه اختصاصی و بانک ،وجود
نیروی کار ارزان در منطقه ،قرار گرفتن در مسیر تالقی
 5استان اقتصادی کشور ،نزدیکی به مراکز تحقیقاتی و
نیروهای تحصیل کرده و متخصص منطقه ،نزدیکی به
مراکز تولید میوه ،سبزی و گل و گیاه بدون محدودیت و
مراکز عمده تولید و مصرف کاالها و خدمات ،وجود هاب
پستی از دیگر مزیت های فرودگاه پیام و منطقه ویژه
اقتصادی آن است.
خدمات هوایی حمل بار و کاال در فرودگاه پیام به
اقصی نقاط جهان از سال ها پیش در این فرودگان انجام
شد و ادامه دارد.
استان البرز با حدود  3میلیون نفر جمعیت تا پیش
از این از فرودگاه مسافری محروم بود که با اهتمام دولت
تدبیر و امید این آرزوی دیرینه مردم محقق شد.

تکلیف آبونمان
تلفن ثابت
چه میشود؟
صفحه 12

خبر
کولیوند:

«نظام جامع انتخابات»
امسال نهایی میشود

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور،
با انتقاد از تعلل دولت در ارائه الیحه نظام جامع
انتخابات بعد از یک سال و نیم ،گفت :طرح مجلس
قطعا امسال نهایی میشود.
محمدجواد کولیوند ،با اشاره به گذشت حدود
 ۱۰ماه از بررسی طرح «نظام جامع انتخابات»
در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ،اظهار
داشت :در بررسی این طرح با وزارت کشور ،مرکز
پژوهشهای مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان
همکاری داشتهایم تا کار به صورت دقیق جلو برود
و اگر دولت الیحه جامع انتخابات را ارائه داد ،بتوانیم
بخشهای موازی را در الیحه دولت بگنجانیم .وی
افزود :بعد از یک سال و نیم بحث و رایزنی ،هنوز
الیحه دولت به دست ما نرسیده و چندین مرتبه
هم از وزارت کشور و معاونت امور مجلس ریاست
جمهوری پیگیر شدهایم و تنها پاسخ دادهاند که
در کارگروههای دولت نهایی شده است اما هنوز
در صحن هیئت دولت بررسی نشده است .رئیس
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان
اینکه در طرح مجلس بخشهای مربوط به اصالح
قوانین انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس شورای
اسالمی و شوراها در کمیته تخصصی کمیسیون به
پایان رسیده ،تصریح کرد :در حال حاضر بررسی
بخشهای مربوط به اصالح قانون انتخابات مجلس
در دستور صحن کمیسیون شوراها قرار دارد و طی
دو هفته کاری آینده کمیسیون ،به پایان میرسد
و پس از آن وارد بررسی بخشهای مربوط به
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها میشویم.

عزم دولت برای حمایت از تولید و حذف دالالن از بازار پتروشیمی

فروش محصوالت پتروشیمی به نرخ
دالر رسمی ،باعث ایجاد رانت برای دالالن
و گرانی و کمبود مواد اولیه برای تولید
کنندگان شده بود ،اما با تصمیم دولت
برای آزاد شدن سقف معامالت محصوالت
پتروشیمی در بورس کاال ،عالوه بر افزایش
شفافیت معامالت ،دالالن نیز از بازار حذف
خواهند شد.
فروش محصوالت پتروشیمی در
بورس کاال به نرخ ارز  4200تومانی،
سبب شده دالالن به خرید از بورس کاال و
فروش محصوالت به نرخ ارز آزاد در بازار
یا صادرات آن اقدام و سود سرشاری عاید
خود کنند.
این روند سبب رشد قیمت ها شده
و در نتیجه تولیدکنندگان بخش پایین
دستی و مصرف کنندگان ،از دسترسی به
مواد اولیه ارزان محروم شوند.
اما دولت به تازگی تصمیم به پاالیش
و واقعی سازی تقاضاها در بورس کاال
کرد که بر اساس آن ،سقف رقابت برای
معامالت محصوالت پتروشیمی برداشته
شده و آزاد می شود.
بر این اساس ،محمد شریعتمداری

وزیر صنعت ،معدن و تجارت شامگاه
دیشب (پنجشنبه) از آزاد شدن سقف
رقابت معامالت محصوالت پتروشیمی در
بورس کاال خبر داد و گفت :از هفته آینده
در عرضه محصوالت پتروشیمی سقف
رقابت ،آزاد خواهد شد.
تاکنون سقف معامالت 10 ،درصد
در روز بوده که دالالن با استفاده از این
موضوع ،اقدام به خرید از بورس و فروش
آن به نرخ آزاد به مصرف کنندگان واقعی
می کردند.
اما با آزاد شدن سقف معامالت،
امکان دسترسی تولید کنندگان به
محصول در بورس افزایش یافته و سود
دالالن کاهش می یابد که به تدریج باعث
حذف آنها خواهد شد.
**حمایت از آزاد شدن سقف
معامالت پتروشیمی
پیش از این احمد مهدوی ابهری
نیز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی
ایرنا درباره برداشته شدن سقف معامالت
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال ،با
تاکید بر لزوم حذف دالالن و واقعی سازی
تقاضاها در بورس کاال گفت :اکنون از یک

سو تولیدکننده باالدستی سود آنچنانی
نمی برد و قیمت برای مصرف کننده
نهایی یعنی مردم افزایش زیادی داشته
است؛ در واقع ،سود اصلی نصیب دالالن
می شود.
«برداشته شدن سقف معامالت
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال می
تواند با پایین آوردن قیمت مواد اولیه
ای که به دست تولیدکنندگان می رسد،
باعث کاهش قیمت محصول نهایی تولید
شده نیز شود ».دبیرکل انجمن کارفرمایی
صنعت پتروشیمی به افزایش تقاضای
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال پس
از نوسانات نرخ ارز اشاره کرده و گفته بود:
از ابتدای سال  96تا  20شهریور پارسال
تقاضای محصوالت پتروشیمی 2 ،میلیون
و  622هزار تومان بود اما در مدت مشابه
امسال به هفت میلیون و  704هزار تومان
رسیده که رشد حدود  300درصدی را
نشان می دهد.
وی با انتقاد از این مساله تصریح
کرده بود« :مگر چه اتفاقی در کشور افتاده
که این میزان تقاضا باال رفته است؟ آیا
کارخانه های جدیدی افتتاح شده و یا

ظرفیت تولید باال رفته است؟»
به گفته مهدوی ابهری ،بررسی ها
نشان می دهد که چنین اتفاقی نیفتاده و
دالالن اقدام به خرید محصوالت از بورس
و فروش چند برابری آن در بازار آزاد می
کنند.
با توجه به مشکالتی که در بازار
معامالت پتروشیمی رخ داده و جوالن
دالالن را به دنبال داشته ،حمایت ها
از حذف سقف معامالت با هدف کنار
گذاشتن دالالن رو به افزایش است.
حسین عبده تبریزی عضو شورای
عالی بورس نیز در این باره گفت :چند
ماه است که شورای عالی بورس و سازمان
بورس ،مخالفت جدی و مستدل خود را
با فروش محصوالت بر مبنای دالر 4200
تومانی محصوالت پتروشیمی و فلزی در
بورس اعالم کرده اند.
وی با بیان اینکه همه قبول دارند این
معامالت به معنای توزیع رانت و گتسرش
فساد است ،افزود :اما عده ای نگران باال
رفتن قیمت ها برای مصرف کننده نهایی
هستند ،غافل از اینکه مدتهاست قیمت ها
خود را با دالر نرخ آزاد منطبق ساخته اند.

عضو شورای عالی بورس ،به
آزادسازی سقف معامالت محصوالت
فوالدی در بورس اشاره کرد و گفت:
خوشحالم که معامالت همه فلزات و
فوالد از رانت رهایی یافت و از چهارشنبه،
معامالت فوالد در بورس کاال عادی شد.
عبده تبریزی ابراز امیدواری کرده
بود که مساله پتروشیمی نیز حل و از
روز شنبه معامالت آن در فضای رقابتی
انجام شود .در هفته ای که گذشت ،سقف
معامالت فوالد در بورس کاال برداشته شد
که گام مهمی برای واقعی کردن قیمت ها
و حذف دالالن به شمار می رود.
جعفر سرقینی معاون امور معادن
و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با ارسال نامه ای به حامد سلطانی
نژاد مدیرعامل بورس کاالی ایران خواستار
برداشته شدن سقف رقابت محصوالت
فوالدی در بورس کاالی ایران شده است.
به دلیل آزادسازی سقف معامالت
فوالد در بورس کاال و همچنین احتمال
آزادسازی سقف محصوالت پتروشیمی،
شاخص بورس در روز چهارشنبه شاهد
رکوردشکنی تاریخی بود.

