
نارضايتي  دول�ت از عملكرد پتروش�يمي ها 
در تزري�ق ارزه�اي خ�ود ب�ه ب�ازار باع�ث 
افزاي�ش  دنب�ال  ب�ه  دول�ت  ت�ا  ش�ده 
باش�د.  پتروش�يمي ها  خ�وراك  ن�رخ 
درست همزمان با رشد سريع قيمت ارز در بازار، 
دولت تالش زيادي را به كار بست تا از طريق ارز 
حاصل از فروش محصوالت پتروشيمي، بازار را 
كنترل كند. دولت براي موفقيت در اين مس��ير 
و ايج��اد انگيزه براي پتروش��يمي ها، ش��روع به 
پرداخت يارانه از طريق ارائه خوراك ارزان قيمت 
به آنها كرد. خوراكي كه گفته مي ش��د با نرخ ارز 
3800 توماني محاسبه مي شود و نرخش بسيار 
پايين تر از استانداردهاي جهاني است، اما واقعيت 
آن بود كه مديران پتروشيمي ها كه اكثرشان نيز 
وابسته به نهادهاي دولتي هستند، به رغم دريافت 
اين يارانه مهم، عملكرد قابل قبولي در فروش ارز 
خود در سامانه نيما نداشتند. دليل اين عملكرد 
ضعيف نيز آن بود كه به دليل اختالف قيمت زياد 
ارز ميان بازار آزاد و سامانه نيما، پتروشيمي ها و 

فوالدي ها به صورت صوري ارز خود را در سامانه 
نيما به فروش مي رساندند و ما به التفاوت نرخ بازار 
آزاد و سامانه نيما را به صورت جداگانه از خريدار 
دريافت مي كردند. اتفاقي كه باعث اعتراض شديد 

خريداران عمده ارز از طريق سامانه نيما شد. 
  صداي اعتراض بلند شد

حال همزم��ان با اوج گي��ري اعتراضات مقامات 
ارشد دولتي، كارشناس��ان و رسانه ها به عملكرد 
پتروش��يمي هاي دولتي در عرضه نك��ردن ارز 
صادراتي به بازار ثانويه به ميزان مقرر، شنيده ها 
حاكي از آن اس��ت ك��ه دولت تصمي��م جديد و 
مهمي درباره ارز مبناي محاسبه قيمت خوراك 
پتروشيمي ها گرفته و قرار است اين تصميم مهم 
و ضد رانتي دولت ظرف چند روز آينده به صورت 

رسمي اعالم شود. 
گفتني اس��ت، در جلس��ه 23 خردادماه هيئت 
دولت، به درخواس��ت واحدهاي پتروش��يمي و 
در راستاي تشويق آنها به ارائه ارز صادراتي شان 
با قيم��ت 4200 تومان در س��امانه نيما، دولت 

مصوب كرد كه ارز مبناي محاسبه قيمت خوراك 
اين واحدها ارز 3800 توماني يعني ارز كاالهاي 
اساس��ي باش��د. اين واحدها در جلسه با اسحاق 
جهانگيري، مع��اون اول رئيس جمهور در تاريخ 
6 خردادماه، ارائه ارز را با اين قيمت در س��امانه 
نيما منوط به تغيير محاسبه قيمت خوراك اين 
واحدها با دالر 3800 تومان��ي يعني قيمت ارز 
كاالهاي اساس��ي به ج��اي دالر 4200 توماني 
كرده بودند. با اين وجود، پتروشيمي ها چندان به 
تعهدات خود عمل نكردند و در نتيجه، تالطمات 
ش��ديد بازار ارز ادامه يافت و دولت در اواس��ط 
تابستان امس��ال، مجبور ش��د بازار ثانويه ارز را 

گسترش دهد. 
  ارائه خوراك به پتروش�يمي ها بر اساس 

نرخ نيمايي
در همين راس��تا و در قالب بس��ته جديد ارزي 
دولت، الزام پتروش��يمي ها و برخي صنايع ديگر 
به عرض��ه ارز خود ب��ا قيم��ت 4200 تومان در 
سامانه نيما حذف و قرار ش��د آنها ارز صادراتي 

خود را در ب��ازار ثانويه ارز عرض��ه كنند. با توجه 
به همين موضوع، حدود يك ماه است كه شاهد 
عرضه بخشي از ارز پتروشيمي ها در بازار ثانويه 
با قيمتي حدود 9 هزار تومان هس��تيم. با وجود 
ت��داوم رانت ب��زرگ ارزي پتروش��يمي ها يعني 
محاس��به قيمت خ��وراك اين واحده��ا با دالر 
3800 توماني بدون هي��چ توجيهي و همچنين 
اعطاي اختيار بركناري اعضاي هيئت مديره اين 
واحدها به وزير نفت در صورت عرضه نكردن ارز 
به بازار ثانويه توسط دولت كه اوايل شهريورماه 
امسال رسانه اي شد، همچنان عرضه ارز آنها در 
بازار ثانويه ارز كمتر از ميزان مقرر است. براساس 
محاسبه هاي صورت گرفته توسط كارشناسان، 
در صورتي كه دولت سياست رانتي خود درباره 
واحدهاي پتروشيمي را اصالح كند و ارز مبناي 
محاس��به قيمت خوراك اين واحدها از 3800 
تومان به ارز بازار ثانويه )ح��دود 8 هزار تومان( 
افزايش يابد، درآمدي 30 هزار ميليارد توماني از 

اين محل كسب خواهد كرد. 
همين امر موجب شده است تا انتقادها از عملكرد 
منفعت طلبانه پتروشيمي ها كه نقش مهمي در 
موفق نشدن سياس��ت هاي ارزي دولت در ميانه 
جنگ اقتصادي داش��ته است، تش��ديد شود و 
درخواست هاي كارشناسان و رسانه ها براي حذف 
رانت ارزي بزرگ پتروش��يمي ها و تغيير مبناي 
محاسبه قيمت خوراك آنها به قيمت ارز در بازار 
ثانويه به اوج برس��د. نقطه اوج اي��ن اعتراضات، 
اظهارات تند حس��ن روحاني، رئيس جمهور در 
چهاردهمين جش��نواره ملي ش��هيد رجايي در 
تاريخ 17 شهريورماه بود كه مخاطب اصلي آن، 
پتروش��يمي ها بودند. روحاني گفت: بخش��ي از 
التهاب در بازار ارز خارجي است، اما من به عنوان 
رئيس دولت اعالم مي كنم كه بخشي از التهابات 
داخلي اس��ت؛ يعن��ي صادركنن��ده اي دولتي و 
خصولتي ارز صادراتي را كه بايد امروز در اختيار 
س��امانه نيما قرار دهد، صبر مي كند 48 ساعت 
ديرتر مي دهد و اين كار خيانت به كشور است. من 
ديروز به يكي از مسئوالن گفتم اگر كسي اين كار 
را كرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفي به دادگاه 
باش��د. رئيس جمهور خطاب به مديراني كه ارز 
صادراتي را ديرتر به سامانه نيما تحويل مي دهند، 
گفت: اين كار را ب��راي اين انج��ام مي دهي كه 
بگويي سود بيشتري نصيب شركت خود كرده اي 
و سهم خودت در پايان سال را باالتر ببري؟ با اين 

كار به همه ملت ايران صدمه مي زنيد.

| روزنامه جوان |  شماره  5470 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

دو ش��نبه 26 ش��هريور 1397 | 7 مح��رم 1440 |

پايانماهعسلپتروشيميها

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21550بانك انصار
1009فرآورده هاي نسوزآذر

2562210نيروكلر
146669آلومينيوم ايران 

2908136پارس سرام 
158474تامين سرمايه اميد

3020136شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
3389145گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

3017125سرماآفرين 
2696110 پگاه آذربايجان غربي 

4384166موتورسازان تراكتورسازي ايران 
113743فرآورده هاي نسوزآذر

490681780قندشيرين خراسان 
97821سايپاآذين 

194637ايركاپارتصنعت
7889149صنايع جوشكاب يزد

7276134داروسازي اسوه 
134124لبنيات پاك 

233634محورسازان ايران خودرو
236633گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5798سرمايه گذاري البرز)هلدينگ (
184221حفاري شمال

26609277البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
5675سرمايه گذاري سايپا

10899سرمايه گذاري بوعلي 
6705زامياد

250917ملي صنايع مس ايران  
450330كربن ايران 

165810صنايع شيميايي فارس 
244614ايران خودرو

518125كيميدارو
227110سراميك هاي صنعتي اردكان 

290111پتروشيمي شازند
443216پااليش نفت اصفهان

9363گروه بهمن 
758723پااليش نفت تبريز

2943879خدمات انفورماتيك 
8212فنرسازي زر

32898مهندسي نصيرماشين 
31037شيشه وگاز
740016نفت پارس 

21694كشاورزي ودامپروي مگسال 
5961توسعه معادن وفلزات 
32444كشت وصنعت پياذر

1208914افست 
8741كمك فنرايندامين 

2251825سيمان قائن 
1386015نفت سپاهان

44584همكاران سيستم
74816پااليش نفت بندرعباس

54524قندلرستان 
54944شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

30242درخشان تهران 
20131بيمه دانا

21901معدني وصنعتي چادرملو
77123فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

164162داروسازي سينا
135661سپنتا

150661گلوكوزان 
18250بانك خاورميانه

9290بانك پارسيان 
14510گروه دارويي بركت
6220بانك صادرات ايران

6350بانكتجارت
76050البرزدارو

50680داروسازي جابرابن حيان 
35220گروه دارويي سبحان

45770سرمايه گذاري دارويي تامين
26070تجارت الكترونيك پارسيان

34400داروسازي اكسير
37110فوالدخراسان

8490 گروه صنايع بهشهرايران 
10770سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

80340شهد
25520قندنيشابور

25570حمل ونقل بين المللي خليج فارس
24260حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

15640سرمايه گذاري اعتبارايران
13070بيمه پارسيان

6140ايران خودروديزل 
19180كارخانجات توليدي شهيدقندي

80620پارس خزر
13270كاشي سعدي 

12610ليزينگ صنعت ومعدن 
24090پارس مينو

47700پتروشيمي مبين
13840نيرومحركه 

29010پارس الكتريك 
7080سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175100به پرداخت ملت
7620صنايع ريخته گري ايران 

7340سرمايه گذاري بهمن 
15310سامان گستراصفهان 

41330سرمايه گذاري شفادارو
14530سيمان هگمتان 

8620سيمان شمال 
7180سايپا

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
18280سيمان كرمان 

11970سرمايه گذاري نيرو
11300سرمايه گذاري سپه 

10330سيمان شاهرود
25990تراكتورسازي ايران 

15440توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
21920سرمايه گذاري پارس توشه 

9480بانك سينا
1-9729نفت بهران 

1-6637صنايع خاك چيني ايران 
2-13167 داروسازي زهراوي 

2-9903كنترل خوردگي تكين كو
1-4877صنعتي آما

1-4138بهنوش ايران 
1-4087پشم شيشه ايران 

تصميم جديد دولت براي ارائه خوراك به پتروشيمي ها بر اساس نرخ سامانه نيما
جعفر تكبيري

  گزارش  یک

پيشنهادواريزكلدرآمدنفتي
بهحسابصندوقتوسعهملي

نماين�ده ادوار مجلس با اين پيش�نهاد ك�ه كل درآمده�اي نفتي به 
حس�اب صندوق توس�عه ملي واريز ش�ود، گفت: اين درآم�د صرفًا 
بايد براي اج�راي پروژه هاي غيردولتي مورد اس�تفاده ق�رار گيرد. 
به گزارش تسنيم، جعفر قادري كاهش ارزش پول ملي را معلول تورم در 
جامعه دانست و افزود: »واحد اصلي پول بايد تومان و اجزاي آن ريال باشد، 
ولي بدون اصالحات ساختاري و صرفاً حذف صفر، مشكلي حل نمي شود.«

وي ادامه داد: »صادرات نفت را نمي توان ناديده گرفت، اما مي توان درآمدهاي 
نفتي را حذف كرد و اين درآمد صرفاً در صندوق توسعه ملي براي اجراي 

پروژه هاي غيردولتي مورد استفاده قرار گيرد.«
قادري گفت: »اقدام دولت در انتشار اس��ناد خزانه موجب بدهي بانك ها 
ش��ده و عماًل بدهي دولت به بانك مركزي اتفاق مي افتد؛ بنابراين دولت 
بايد طرح هاي عمراني را ادامه دهد و اگر نمي تواند، كل طرح هاي عمراني 
را به بخش خصوصي واگذار كند.« اين نماينده ادوار مجلس افزود: »دولت 
بايد به وظيفه اصلي خود كه نظارت و برنامه ريزي است، توجه كند و كارها 
را به بخش خصوصي واگذارد. پس وقتي مي توانيم طرح ها و پروژه ها را به 
مردم بدهيم، چرا بايد نگران باشيم؟« قادري اظهار كرد: »در حوزه آموزش، 
بهداشت و درمان بايد فرصت را به مردم دهيم و دولت نقش اصلي خود را در 

راستاي تأمين كنندگي خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني ايفا كند. «
وي گفت: »دولت ها نمي خواهند ابزار هاي مختلف قدرت را از دست دهند؛ 
بنابراين وقتي مديران قوي را به كار نمي گيريم، تصور مي كنند با طرح و پروژه 
قادر به اثرگذاري خواهند بود؛ درحالي كه يك مدير قوي با سياست هاي 
خود كش��ور را اداره مي كند؛ نه با تصدي گري.« قادري افزود: »اش��تهاي 
دولت سيري ناپذير است و تشويق مي شود ارزش پول ملي را كاهش دهد تا 
از مابه التفاوت تسعير ارز قبلي و فعلي بدهي هاي خود را تسويه كند.« وي با 
اشاره به اينكه انتشار اسناد خزانه توسط دولت كل نظام بانكي را به هم ريخته 
است، در اين باره گفت: »دولت قبلي نيز دو بار اين پيشنهاد را به مجلس ارائه 
كرد، ولي متأسفانه در اين مجلس اين اتفاق افتاد و شرايط از اين پس قابل 

كنترل نيست. « 

رئيسجمهوربرايبرخورد
باصادركنندگانمتخلفورودكند

صادركنندگان اخيراً تالش هايي را براي عدم اجراي بازگشت ارز 
حاصل از صادرات در قالب طرح پيمان سپاري ارزي آغاز كرده اند، 
اين در حاليست كه آنها تنها برنده بازي افزايش نرخ ارز هستند. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، هنوز يك هفت��ه از تهديد جدي 
رئيس جمهور در خصوص برخورد با صادركنندگان متخلف نمي گذرد 
كه بررسي گزارش عملكرد سامانه نيما نش��ان مي دهد، ميزان تزريق 
ارز حاصل از صادرات به روال قبل بازگشته است. در واقع دو هفته قبل 
ميزان تزريق ارز صادراتي تنها 65 ميليون ي��ورو بود كه بعد از تهديد 
رئيس جمهور براي دو روز شاهد سقف شكني عرضه بوديم، اما در اواخر 
هفته گذشته ميزان عرضه مجدداً به كانال 65 ميليون يورو بازگشت. 

بر اين اساس تا 15 ش��هريور ماه س��ال جاري، در حالي كه بالغ بر 20 
ميليارد دالر صادرات غير نفتي انجام ش��ده تنها 4/3 ميليارد يورو ارز 

صادراتي به سامانه نيما تزريق شده است. 
دولت در سياست اول ارزي بدون اس��تفاده از پيمان سپاري ارزي نرخ 
تسويه ارز صادراتي در سامانه نيما را 4200 تومان تعيين كرد كه در اين 
مدت تنها يك ميليارد يورو به س��امانه آن هم با محوريت شركت هاي 
پتروشيمي به سامانه نيما تزريق شد، اما بيش از يك ماه است كه دولت 
سياست ارزي خود را تغيير داده و در س��امانه نيما ارز با نرخ ميانگين 
7800 تا 8000 تومان تسويه مي شود. با وجود افزايش دو برابري نرخ 
تسويه باز هم بس��ياري از صادركنندگان ارز حاصل از صادرات خود را 
به سامانه نيما تزريق نكرده اند. بعد از اين اتفاق كه رئيس جمهور از آن 
به عنوان خيانت نام برد دولت تصميم گرفت بحث پيمان سپاري ارزي 
از صادركنندگان را به اجرا در بياورد. بر اين اساس صادركنندگان مكلف 
شدند ظرف مدت دو ماه ارز حاصل از صادرات خود را وارد كشور كرده 
و در چرخه اقتصاد قرار دهند. حاال اين اقدام صحيح دولت كه بايد در 
زمان اجراي سياس��ت ارز 4200 توماني انجام مي شد به دستمايه اي 

جديد براي اعتراض برخي صادركنندگان تبديل شده است. 
سؤالي كه وجود دارد اين است كه اين قشر كه به نظر مي رسد كمترين 
تأثير را در اشتغالزايي دارند هنوز در خصوص ابهامات عملكرد در سامانه 
نيما توضيح قانع كننده اي نداده اند، اما در حال حاضر به دنبال تخطئه 
سياست دقيق پيمان سپاري هستند. بر اين اساس بايد رئيس جمهور 
كه هفته قبل صادركنندگان متخلف را به صورت جدي تهديد كرد براي 

برخورد با آنها اقدام عملي انجام دهد. 

پشتپردهافزايشرسوبكاالدربنادر
مديركل امور بندري سازمان بنادر با تشريح علل افزايش رسوب كاال 
در بنادر، از بخشنامه اي جديد براي تسريع در ترخيص كاال خبر داد و 
گفت: كااليي كه بيش از دو ماه در بندر بماند، متروكه تلقي خواهد شد. 
به گزارش مهر، روانبخش بهزاديان با تش��ريح علل افزايش رسوب كاال 
در بنادر اظه��ار كرد: در س��ال 96 براي حدود 108ميلي��ون تن كاالي 
غيرنفتي مش��تمل بر 3 ميليون TEU كانتينر در بنادر كشور عمليات 
بندري و ترخيص كاال انجام شده و در حال حاضر تركيب موجودي 139 
هزار كانتينر دپو شده در بنادر كشور بدين صورت است كه 50 درصد از 
آنها مربوط به قبل از سال 97 و 50 درصد ديگر مربوط به شش ماه اخير 
است. وي ادامه داد: به طور متوسط ميزان رسوب كانتينر نسبت به كل 
عمليات كانتينري بين 5 تا 7 درصد است كه رسوب كاال و كانتينرهاي 
سنواتي در فرآيند متروكه برابر ضوابط و قوانين مربوطه در حال پيگيري 

و اقدام هستند. 
مديركل امور بندري س��ازمان بنادر و دريانوردي تصريح كرد: از س��وي 
ديگر رويه درخواستي صاحبان كاال براي كانتينرهاي موجود عبارتند از 
60 درصد براي واردات، 20 درصد براي ترانزيت خارجي و مابقي به قصد 

مصرف در منطقه اقتصادي و ترانشيپ در بنادر نگهداري مي شود. 
وي يادآور شد: رسوب كاالهايي كه به قصد واردات به سرزمين اصلي در 
بنادر نگهداري مي ش��وند، داليل متعددي دارد كه مهم ترين آن مسائل 
بانكي، صدور نشدن كد رهگيري و تخصيص نيافتن به موقع ارزش بانكي 
است؛ چراكه فروشنده به دليل دريافت نكردن وجه كاالي فروخته شده، 
اجازه انتقال كاال و واگذاري اسناد حمل را صادر نمي كند. در نتيجه خريدار 
كه همان واردكننده ايراني است، امكان آزادسازي كاال و متعاقباً، ترخيص 
آن را ندارد. الزم است تا بانك ها نيز در اين رابطه اقدامات عاجلي به عمل 

آورند يا اولويت بندي هاي كااليي، مورد تجديد نظر قرار گيرد. 
بهزاديان از جمله ديگر داليل رسوب كاال در بنادر را نگراني صاحبان كاال 
از عواقب بعد از ترخيص در زمينه اعمال مقررات احتكار دانست و گفت: 
صاحبان كاال به همين دليل ترجيح مي دهند تا ايجاد تثبيت قيمت ها و 
ايجاد آرامش در فضاي كسب و كار، از ترخيص كاال خودداري كنند؛ از اين 
رو به بنادر كشور اعالم شد كه مهلت توقف كاال را حداكثر دو ماه تعيين 
كنند تا صاحبان كاال مجبور به ترخيص كاالهاي موجود شوند. ضمن اينكه 
تخفيفات تشويقي نيز براي آنهايي كه ظرف چند روز آينده اقدام به ترخيص 

كاال كنند اعطا خواهد شد. 
وي علت ديگر رسوب كاال در بنادر را بحث ثبت سفارش برخي از اين كاالها 
كه انجام نمي شود، عنوان و اظهار كرد: برخي كاالها امكان اظهار و ترخيص 
را ندارند؛ بعضي ديگر از كاالها مشكل تعهد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را 
دارند؛ چراكه صاحبان اين كاالها به هر دليلي مايل به تعهد دادن نيستند و 

در نتيجه اجازه ترخيص آنها از سوي بانك ها صادر نمي شود. 
بهزاديان ابراز اميدواري كرد: در دو ماه آينده ش��اهد بهبود كامل روند و 

جريان تجاري خروج كاال از گمركات خواهيم بود. 

تعيين نرخ پروازهاي اربعين با ارز بازار ثانويه
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: به رغم 
دستور معاون اول رئيس جمهور به بانك مركزي 
مبني ب�ر واگ�ذاري ارز نيمايي ب�ه ايرالين ها، 
بانك هاي عام�ل از اجراي آن طف�ره مي روند. 
به گزارش مهر، مقصود اس��عدي س��اماني درباره 
كاهش ن��رخ بلي��ت هواپيم��ا در مهرم��اه گفت: 
نرخ گذاري بليت هواپيما تابع نرخ ارز اس��ت و اگر 
ارز كاهش نيابد، قيمت بلي��ت هواپيما نيز كاهش 

نخواهد يافت. 
وي افزود: دولت تصويب كرده تا نرخ ارز شركت هاي 
هواپيمايي بر اساس نرخ سامانه »نيما« باشد. ماه 
گذشته شركت هاي هواپيمايي طي درخواستي از 
وزير راه و شهرسازي، خواهان تخصيص ارز بر اساس 
نرخ سامانه »نيما« به ايرالين ها بودند و وزير راه نيز 
طي نامه اي به معاون اول رئيس جمهور، درخواست 
آنها را مطرح كرد كه مع��اون اول رئيس جمهور بر 
اساس درخواس��ت وزير راه و شهرسازي، به بانك 
مركزي دستور داد تا ارز مورد نياز بخش حمل و نقل 
در همه ش��قوق آن از جمل��ه حمل و نقل هوايي بر 

اساس نرخ سامانه »نيما« باش��د، اما متأسفانه ارز 
نيمايي تاكنون تعلق نگرفته است. 

دبير انجمن صنف��ي ش��ركت هاي هواپيمايي در 
پاسخ به اين پرس��ش كه چرا نرخ ارز تخصيصي به 
ايرالين ها براساس س��امانه »نيما« نيست، گفت: 
بانك ها چندان مايل نيستند دستورالعمل معاون 
اول رئيس جمه��ور اجرايي ش��ود و ب��ه بهانه هاي 
مختلف از جمله اينكه بايد از س��ازمان هواپيمايي 
كشوري معرفي نامه بياورند، اجراي آن را به تعويق 

انداخته اند. 
وي ادامه داد: شركت هاي پتروشيمي و مانند آنها 
كه قرار است در س��امانه »نيما« ارز عرضه كنند، 
بر اساس دس��تورالعمل اين س��امانه تا ساعت 16 
مي توانن��د ارز دريافتي خود را در اين س��امانه به 
فروش برسانند، ولي عماًل تا اين ساعت اجراي آن 
را به تعويق مي اندازند تا درخواس��ت شركت هاي 
هواپيمايي براي خريد ارز از سامانه »نيما« بي پاسخ 
بماند. بارها ايرالين ها درخواست خود را در سامانه 
»نيما« اع��الم و حتي مبلغ ريال��ي آن را هم واريز 

كرده اند، اما ارز مورد نياز تعلق نگرفته است. 
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه 
به دليل مش��كل ايرالين ها در تهيه ارز، پرداخت 
بدهي هاي خود ب��ه فرودگاه هاي خارجي از جمله 
فرودگاه نج��ف را به تعوي��ق انداخته ان��د، افزود: 
ايرالين ه��اي ايراني 16 ميلي��ون دالر به فرودگاه 
نجف بدهي دارند كه اگر تسويه نشود، امكان انجام 
پروازهاي اربعين ب��ه اين فرودگاه وج��ود ندارد و 

ممكن است لغو شود. 
وي درباره ادعاي ايران اير مبني بر فروش گران تر 
بليت هواپيما در س��ايت هاي فروش آنالين بليت 
گفت: برخي سايت هاي فروش آنالين بليت هواپيما 
از طريق روبات به سايت هاي شركت هاي هواپيمايي 
و بخش اي بوكينگ آنها وارد شده و صندلي ها را به 
قيمت من��درج در س��ايت ايرالين ه��ا، خريداري 
كرده و به قيمت باالتري در س��ايت خود به فروش 
مي رسانند. وي درباره تعيين قيمت بليت پروازهاي 
اربعين تصريح كرد: در س��ال جاري مانند اربعين 
س��ال گذش��ته براي پروازها برنامه ريزي كرده ايم 

و تصميماتي اخذ شده اس��ت كه اين هفته اعالم 
خواهد شد. 

اين فعال صنفي صنعت حمل و نقل هوايي ادامه داد: 
نرخ ها در انجمن صنفي شركت هاي هواپيمايي به 
تصويب رس��يده و بايد به تأييد مديران شركت ها 

برسد. 
اس��عدي س��اماني درب��اره قيمت امس��ال گفت: 
س��قف نرخ بليت پروازهاي اربعين امسال از سال 
گذشته باالتر است. پارسال قيمت بليت، با نرخ ارز 
3800تومان محاسبه شد و امسال قرار است با نرخ 
ارز س��امانه »نيما« كه حدود 8000 تومان است، 

پروازهاي اربعين نرخ گذاري شود. 
وي خاطرنش��ان كرد: يكي ديگر از عوامل افزايش 
بليت پروازه��اي اربعين در س��ال جاري، افزايش 
خدمات فرودگاهي در عراق اس��ت، چون امس��ال 
فرودگاه هاي عراق از وزارت حمل و نقل اين كشور 
منفك شده و به زيرمجموعه نخست وزيري عراق 
ملحق شده اند كه اين نهاد، نرخ خدمات فرودگاهي 

را افزايش داده است. 

  حمل و نقل

از  تع������دادي 
نماين�دگان مجلس 
ش�وراي اس�المي در نام�ه اي ب�ا موض�وع 
حمايت از فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي 
و برنامه ه�اي توس�عه اي آنه�ا خواس�تار 
بازنگري و تغيي�ر نامه ش�ماره 60/70766 
مورخ 97/3/13 وزير محترم صمت شدند. 
اخي��راً محمد ش��ريعتمداري وزي��ر صنعت و 
تجارت، به عنوان رئيس هيئ��ت عالي نظارت 
در نام��ه اي ب��ا هفت بن��د محدوديت هايي را 
براي فعالي��ت فروش��گاه هاي زنجيره اي ابالغ 
كرده بود. به گزارش رواب��ط عمومي اتحاديه 
كشوري فروشگاه هاي زنجيره اي، تعداد زيادي 
از نمايندگان محترم مجلس ش��وراي اسالمي 
طي نامه اي به وزير محت��رم صنعت، معدن و 
تجارت اذعان داشتند فروشگاه هاي زنجيره اي 
عالوه بر ايج��اد امكان دسترس��ي به كاالهاي 
مرغوب، متنوع و با قيمت هاي مناس��ب براي 
عامه شهروندان، با توزيع كاالهاي طرح تنظيم 
بازار جهت رفاه حال اقش��ار كم درآمد جامعه 
گام برمي دارند، ضمن اينكه زمينه هاي ايجاد 
اش��تغال پايدار را براي جوانان در بخش هاي 

مختلف و متنوع اين فعاليت به وجود مي آورند. 
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي در 
نامه حاضر خواس��تار بازنگ��ري و اصالح مفاد 
نامه فوق ش��دند كه موج��ب محدوديت هايي 
در فعاليت هاي حاضر و برنامه هاي توس��عه اي 
فعالين اين بخش كه باعث از بين رفتن حمايت 
از توليدات داخل و ارائه آن به مراجعه كنندگان 
و نيز حذف امكان اشتغالزايي پويا براي جوانان 

كشور شده است. 

بازنگريواصالحمحدوديتهايايجادشده
برايفروشگاههايزنجيرهايازسويوزارتصمت
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