رشد  41هزار واحدی شاخص کل بورس

چهارشنبه  5شهریور 1399
وطنامروز شماره 3009

شاخص کل بازار سرمایه در پایان معامالت روز گذشته با  41هزار و  575واحد افزایش به رقم یک میلیون و  650هزار
و  157واحد رسید .با این حال شاخص کل هموزن با  283واحد کاهش به رقم  455هزار و  911واحد رسید .در
جریان معامالت روز گذشته بازار سرمایه بیش از  10میلیارد سهم به ارزش بیش از  16هزار میلیارد تومان معامله شد.

اقتصادی

اخبار

مشاور سابق رئیسجمهور :ارز ۴۲۰۰
تومانی مفاسد زیادی ایجاد کرد

«وطن امروز» در میزگردی با حضور اعضای سابق هیأت مدیره پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نقش بیژن زنگنه را از آغاز تا بهرهبرداری این پروژه بررسی کرد

ستاره قاپ

حمید کمار  -محمد نجارصادقی

گروه اقتصادی

دوشنبه همین هفته بود که وزیر نفت پس از آیین بهرهبرداری
از چند ط��رح ملی ،ادعاهایی جنجالی درباره نقش خود در به
ثمر رسیدن پاالیشگاه ستاره خلیجفارس مطرح کرد .بیژن زنگنه
گفت :بنیان پاالیشگاه ستاره خلیجفارس در زمان من گذاشته
ش��ده و اس��نادش هم موجود اس��ت .افزایش ظرفیت پاالیش
پاالیشگاههای داخلی را نیز شاهد هستید؛ چه فردی پاالیشگاه
بندرعباس را به ظرفیت نهایی رس��انده است؟! ظرفیت روزانه
پاالیش نفت کش��ور اکنون  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه است.
وی در ادامه ادعاهای جنجالی خود با اشاره به اینکه آغاز و پایان
پاالیش��گاه ستاره خلیجفارس کار ما بوده است ،ادامه داد« :اگر
این دولت نبود حتی یک واحد پاالیشگاه ستاره خلیجفارس هم
عملیاتی نمیشد و این پیشرفتها و کارها با مدیریت جلو رفت،
خون دل خوردیم تا این پاالیش��گاه به نتیجه رسید .هر فردی
میخواهد افتخار آن را نصیب خود کند میتواند این کار را بکند،
خدا و هر انسان منصف و متخصصی میداند آغاز روند اجرای
پروژه ساخت پاالیشگاه ستاره خلیجفارس در دولت اصالحات
بود و در این دولت پایان یافت .بخش نخس��ت این پاالیش��گاه
نی��ز در دولت یازدهم و  2بخش دیگ��ر آن در دولت دوازدهم
عملیاتی شد و اکنون نیز ظرفیت آن افزایش یافته که آن هم
کار ما بوده است» .این اظهارات بهانهای شد تا «وطن امروز» در
میزگردی با حضور  2نفر از پیشکسوتان صنعت نفت که از مرحله
ایدهپردازی در جریان این پروژه بودهاند ،تاریخچه پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس را از مراحل اولیه ایدهپردازی تا مهرماه سال 1392
بررسی و ادعای زنگنه درباره نقش خود در
این پاالیشگاه را راستیآزمایی کند.
***
ب�ه عن�وان نایبرئی�س هیأتمدی�ره
پاالیش�گاه س�تاره خلیجف�ارس توضیح
دهید امکانس�نجی و جرقه اولیه ساخت
این پاالیشگاه چه زمانی زده شد؟
فرهاد احمدی :س��ال  83فازهای یک تا 5

اول پروژه را پیش میبرد و تقدیم نفر دوم میکند ،نفر دوم هم به
همین صورت و این روند تا پایان ادامه دارد .اینکه بگوییم کسی
که از خط پایان گذش��ت تمام کارها را کرده ،ناثواب است .در
نهایت تا سال  86تمام مجوزها اخذ و اقداماتی مانند لولهکشیها
برای این پروژه انجام شد .این تاریخچه شروع کار بود.
متاس��فانه روزی که آقای زنگنه به وزارت نفت آمد عنوان
کرد پاالیشگاه ستاره خلیجفارس به دلیل سوءمدیریتهایی که
داش��ته باید مورد مطالعه موردی توسط دانشگاهها قرار گیرد.
همین جا جرقه انتقادات شروع شد و تمام اصحاب پروژه تغییر
کردند .این اقدامات ،فنی و در شأن وزیر جمهوری اسالمی نبود.
ممکن است وزیر یا رئیسجمهور از یک تفکر یا ارگانی انتخاب
شوند اما زمانی که رئیسجمهور یا وزیر شدند برای همه مردم
هستند و حق ندارند جناحی و گروهی برخورد کنند.

آقای زنگنه اخیرا گفتهاند اگر این دولت نبود هنوز هم یک
واحد پاالیشگاه ستاره خلیجفارس نبود؛ با توجه به سابقهشان
این موضوع را قبول دارید؟
جلیل ساالری :موضوعات مطرح شده توسط آقای زنگنه آدرس

غلط دادن است و برای چنین ادعاهایی هیچ سندی هم ارائه
نکردهاند .همواره مطرح کردهایم که اگر ادعایی هست ،تیمهای
کارشناسی را مسؤول پیگیری این موضوع کنیم .واقعیت این
اس��ت زمانی که ایشان به وزارت رسیدند ،گفتند ستاره خلیج
فارس بدترین طرح ممکن است .به لولهکشیها و مخزنهای
ایجادش��ده ای��راد گرفتن��د و حتی به اینک��ه کار در  ۳فاز در
حال پیگیری بود ،نقد داش��تند .تمام این مسائل را به صورت
فنی پاس��خ دادیم .در نهایت آقای زنگنه مطرح کردند که کار
پیشرفتی نداشته است که این بدترین آدرس غلطی بود که در
این باره داده شد.
ای��ن موضوع در حالی مطرح ش��د که
خود شخص آقای وزیر چندی پیش از آن
در نامهای به آقای جهانگیری به پیشرفت
فیزیکی  69درصدی پروژه س��تاره خلیج
فارس تا سال  ۹۲اذعان کرده بودند.
ه�ر پ�روژهای گزارش پیش�رفت
البته آمار دقیقتر  73درصد بود .از تمام
هفتگ�ی و ماهان�ه دارد .بهتری�ن اینها گذشته ،نباید آقای زنگنه طرحی که
مالک قض�اوت درباره پیش�رفت هیچ نقشی در آن نداشته و حتی در روند آن
هر پروژهای ،گزارش پروژه اس�ت .تاخیر ایجاد کرده را مصادره به مطلوب کند.
بنده نایبرئیس هیأت مدیره پروژه
این طرح سال  88زمانی ادامه پیدا کرد
ماه
س�تاره خلیجفارس بودم و مهر
که تمام خارجیها به دلیل تشدید تحریمها
برای
 92ع�زل ش�دم .وزارت نفت
ایران را ترک کردند؛ مطمئن هس��تم اگر
گزارش
اثبات ادعای خود میتواند
زنگنه در آن ش��رایط وزیر بود ،کل کار را
فارس
ج
مهرماه 92پروژه ستاره خلی
تعطی��ل میکرد تا دوباره یک خارجی کار
تمام
گ�زارش
را منتش�ر کند .این
را شروع کند اما در آن مقطع با تدبیری که
فیزیکی،
پیشرفت
اطالعاتازقبیل
صورت گرفت شرکت فالت و قرارگاه کار را
تامین
تجهیزات
مالی،
پیش�رفت
دست گرفتند.

پارس جنوبی به سرویس اضافه شده بودند.
این یعنی حجم تولید گاز و میعانات گازی به
بود و به صورت دقیق
حد قابل قبولی رسیده 
 75تا  80هزار بش��که میعانات از میادین
گازی برداشت میشد .از این ظرفیت باید
به نحوی استفاده میشد؛  2راه وجود داشت؛
اول اینکه صادر میشد و دوم بحث پاالیش
بود .تا آن زمان ایران میعانات گازی را صادر
نکرده بود و از سوی دیگر رهبر انقالب هم
تاکید ویژهای بر جلوگیری از خامفروش��ی
شده و ...را دارد .این گزارش را مالک
مخالفت آقای زنگنه برای پاالیشگاهسازی
داش��تند ،در نهای��ت تصمیم ب��ه احداث
قضاوت قرار دهیم
در موارد دیگر هم وجود داشت؟
پاالیشگاه گرفتیم .مطالعات این طرح سال
جلیل ساالری :بله به کرات ،ما موضوع
 84شروع شد و در این سال شرکت طراحی
کیفیسازی پاالیشگاه بندر عباس را در دوره ایشان نتوانستیم
و س��اختمان نفت ( )ODCCو ش��رکت هندی  ،ETLبحث
امکانسنجی آن را با محوریت آقای حاجرسولیها ،مجری طرح
اجرایی کنیم اما به محض خروجشان از دولت ،این کار را شروع
شروع کردند .این یک طرح اولیه بود و تا سال  85نمیتوانستیم
کردیم؛ تا س��ال  92به  85درصد پیشرفت رسید ،سال  93به
 94درصد ،س��ال  95به نزدیک  98درصد رس��ید و در نهایت
آن را یک پروژه تلقی کنیم .در ادامه فازهای بیستگانه عسلویه
س��ال  96به  99درصد رسید .این یعنی در زمان ایشان روند
هم به این موضوع اضافه شد .با افزایش چشمگیر حجم میعانات
کیفیسازی با سرعت بسیار پایینی پیگیری شد .یا پاالیشگاه
گازی و مشاهده ارقام و اعداد ،محاسبات درباره اینکه چه میزان
سرمایهگذاری صورت گیرد شروع شد .در این دوره آقای زنگنه
الوان با پیشرفت  95درصدی در سال  92تحویل دولت تدبیر
هم حضور نداش��ت که مانع کار ش��ود .با امکانسنجی صورت
و امید شد و تا سال  95تنها به  98رسید.
این سرعت پیشرفت را شما با سرعت ستاره خلیج فارس در
گرفته به تولید  360هزار بشکهای رسیدیم.
دورهای ک��ه خارجیها ،ایران را به دلیل تحریمها ترک کردند
چه زمانی مطالعات اولیه و امکانسنجیها به پایان رسید و
( 90تا  )92مقایسه کنید.
پروژه به صورت رسمی کلید خورد؟
ستاره خلیجفارس سال  96افتتاح شد اما باز هم واردکننده
فرهاد احمدی :سال  85به این نتیجه رسیدیم که میتوانیم این
بنزین بودیم؛ چگونه این اتفاق افتاد؟
کار را شروع کنیم .شرکتی به نام ستاره خلیجفارس برای این
جلیل ساالری :ستاره خلیج فارس را فروردین سال  96افتتاح
کار ایجاد ش��د ،پیش از این اقدامات این مجموعه ذیل عنوان
نمایش��ی کردند دلیل آن هم انتخابات بود .نمایشی بودن آن
پروژه طرح میعانات گازی پاالیشگاه بندرعباس مطرح میشد.
آنجایی مشخص شد که ما در این سال رکورد واردات بنزین را
کلمه «ستاره» در عبارت «ستاره خلیجفارس» هم برگرفته از
شکستیم و روزانه  13میلیون لیتر بنزین وارد کردیم .به کلی
نام یکی از شرکای طرح که شرکتی اندونزیایی به اسم «استار
نفس ایجاد ستاره خلیج فارس تامین بنزین کشور بود که در
پترولیوم» بود ،گرفته ش��د .به صورت رسمی دیماه سال 85
این سال ناکام بود.
ت ستاره خلیجفارس ثبت شد که مدیرعامل
شرکت پاالیشگاه نف 
سال  95هم نزدیک به  12میلیون لیتر در روز بنزین وارد
آن مرحوم کراچیان و مجری طرح آقای حاجرسولیها بودند .جا
کشور میکردیم ،این یعنی  17میلیارد لیتر از ابتدای سال 92
دارد در همین جا از زحمات تمام این عزیزان و دیگر اشخاصی
تا سال  97در این سیستم واردات اتفاق افتاده است.
که تحت هر عنوانی در این مسیر قدم برداشتند تشکر کنم.
درباره فعالیت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،این پاالیشگاه
پروژه و طرحهای اینچنینی مانند دوی امدادی هستند؛ نفر

مالی صورت گرفت ،بنابراین پیشرفت مالی این پروژه تا پایان
دولت دهم حدود  62درصد بوده است .پروژهای که 62درصد
پیش��رفت مالی و بیش از  70درصد پیش��رفت فیزیکی دارد،
چگونه میتوانیم بگوییم دیگران س��همی در آن نداش��تند؟
این کامال بیانصافی اس��ت .من تاکید میکنم نگاه ما باید از
وابستگیهای گروهی و جناحی جدا شود .همه در این پروژه
س��هم داش��تند .هیچکس خدمات ش��رکت ملی مهندسی و
ساختمان نفت ایران در شکلگیری این پروژه را ندیده است.
زحماتی که کارکنان و مهندس��ان ش��رکت پاالیش و پخش
کشیدهاند را کسی ندیده است .بنابراین مصادره پروژه ستاره
خلیجفارس به نام یک شخص و یک دوره خاص به هیچوجه
اخالقی نیست.
س��تاره خلیجفارس یک پروژه ملی اس��ت و متعلق به هیچ
ش��خص ،جناح یا گروه خاصی نیس��ت اما چون درباره دولت
قبل و مجموعه قبل صحبت شده ،ما مجبور به پاسخ شدهایم.
تا امروز هم بنده چنین صحبتی نکردهام .حرف ما این است که
در کارنامه دولت قبل 70 ،درصد پیشرفت اجرایی پروژه ستاره
خلیجفارس ثبت شده و در دولت کنونی  30درصد مابقی اجرا
شده است .دست هر دو دولت درد نکند .نباید وقت و انرژی خود
را به این مس��ائل صرف کنیم و باید به فکر ستاره خلیجفارس
بعدی باش��یم .ما نباید برای توجیه کمکاری خودمان ،دیگران
را زیر سوال ببریم.
ما از آقای زنگنه که شیخالوزراست و  30سال در این کشور
وزیر بوده و  15س��ال آن را فق��ط در وزارت نفت بوده ،انتظار
اینگون��ه اظهارات را نداریم .آق��ای زنگنه وزیر نفت جمهوری
اسالمی است نه وزیر نفت یک جناح خاص! بنابراین باید همه
را زی��ر چتر حمایت خ��ود بگیرد .خواهش
میکنم برای حل مس��اله پیش��رفت پروژه
س��تاره خلیجف��ارس ،وزارت نفت گزارش
پیشرفت پروژه را منتشر کند تا این بحثها
تمام شود.

س��ال  96تنها با  77هزار بش��که فعالیت داشت که به معنای
تولید روزانه  6میلیون لیتر بنزین است و سال  97به  21میلیون
لیتر و نهایتا سال  98به  36میلیون لیتر بنزین در روز رسید.
تصور کنید این فرصتس��وزی آشکار در تکمیل این پروژه
در این س��الها چه هزینهای برای کشور ایجاد کرده است .در
همین دوره  17میلیارد لیتر واردات بنزین داشتیم.
با تدابیر و برنامهریزیای که پیش از این وجود داشت ،سال
 91تنها روزی  1/5میلیون لیتر واردات بنزین وجود داشت.
از س��ال  94ش��ما  10میلیون لیتر روزانه وارد کردید12 ،
میلیون لیتر در روز در سال  95وارد کردید 13 ،میلیون لیتر
در روز در سال  96وارد کردید ،سال  97هم  4/5میلیون لیتر
وارد کردید .خب! این س��رمایه را اگ��ر میآوردیم چند پروژه
پاالیشگاهی میتوانستیم درست کنیم .این نشان میدهد آقای
زنگنه اعتقادی به ستار ه خلیج فارس نداشتند.
موضوع مهمتر بحث واگذاری ستاره خلیج فارس است که
طبق ماده  127برنامه پنجم توسعه از واگذاری مستثنا است.
پ��روژهای که با دالر  1200تومانی تامین بودجه ش��ده بود را
آقای وزیر با قیمت دفتری واگذار کردند .جا دارد این موضوع
را بگویم که کل پروژه ترهین بوده است .مگر میشود وثیقه در
وثیقه کار انجام داد .البته دیوان محاسبات به این قضیه ورود
کرده و نتیجه گرفته اس��ت که حدود  500میلیارد تومان به
دولت خسارت وارد شده و منابع مالی حیف و میل شده است.
با این تفاسیر ،تاخیر پروژه یک طرف ،اتفاقی که رخ داده هم
یک طرف .بعد بیاییم به پروژهای که اساسا با مکانیابی و خط
لولهاش مشکل داشتیم بگوییم کار ما بوده است.
متاس��فانه کس��انی که کارنامه خالیای دارن��د و در مقام
پاسخگویی قرار گرفتهاند ،دست به دامن
اقدامات اشخاص دیگر شدهاند.
س��ال  93زنگنه گفت فاز یک س��تاره
خلی��ج ف��ارس در س��ال  94بهرهبرداری
میشود .سال  94گفت در نیمه دوم سال.
س��ال  95گفت پایان سال .اگر واقعا این
ستاره خلیج فارس را فروردین سال
یک پروژه ملی و حیاتی است باید دغدغه
 96افتتاح نمایش�ی کردن�د ،دلیل
وزیر باشد و چالشهای این پروژه را بررسی
آن هم انتخابات بود .نمایشی بودن
کند .موضوع اینجاست که اساسا اعتقادی
آن آنجایی مش�خص ش�د که ما در
به این پروژه نبوده اس��ت .پیش از این به
این س�ال رک�ورد واردات بنزین را
صورت ماهانه  35میلیون یورو به این پروژه
شکس�تیم و روزانه  13میلیون لیتر
تزریق میشد؛ بررسی شود بعد از سال 92
بنزی�ن وارد کردی�م .ب�ه کلی نفس
چقدر بوده است .میزان بدهی وزارت نفت
ایجادستارهخلیجفارستامینبنزین
به قرارگاه نشاندهنده تامین مالی اندک
کشور بود که در این سال ناکام بود.
این پروژه است.

بهمنماه سال  ۹۷زنگنه گفت اگر برجام
نبود هرگز پاالیش�گاه ستاره خلیج فارس
راهاندازی نمیش�د و ام�روز کمبود بنزین
داشتیم؛ واقعا برای راهاندازی ستاره خلیج
فارس احتیاجی به برجام بود؟
جلیل س�االری :بیانصاف��ی زمانی بود که

گفته ش��د پس از برجام کمپرسورها وارد
ایران ش��د و توانستیم کار پتروپاالیشگاه را
به اتمام برس��انیم .سوال اینجاست که مگر
ما در پاالیش��گاه اراک کار نمیکردیم .مگر
راه ح�ل ای�ن اختلاف درب�اره ایج�اد س�ال  95هم نزدیک به  12میلیون مشکلی داشتیم؟
لیتر در روز وارد کش�ور میکردیم،
روزی  15تا  20میلیون دالر خسارت به
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس چیست؟
ابتدای
این یعنی  17میلیارد لیتر از
کشور وارد شده است ،امروز از این صحبت
فره�اد احم�دی :ه��ر پ��روژهای گزارش
پیش��رفت هفتگی و ماهانه دارد .بهترین سال  92تا سال  97در این سیستم میکنی��م که اگر ما نبودی��م این پروژه به
واردات اتفاق افتاده است
نتیجه نمیرس��ید؛ این پروژه نتیجه تالش
مالک قضاوت درباره پیشرفت هر پروژهای،
داخلی و حضور توانمند داخلی بوده است.
گزارش پروژه است .بنده نایبرئیس هیأت
برجام نه تنها کمک نکرد باعث ضرر و زیان شد.
مدیره پروژه س��تاره خلیجفارس بودم و مهرماه  92عزل شدم.
وزارت نف��ت برای اثبات ادع��ای خود میتواند گزارش مهرماه
در این س�الها وزارت نفت اقدامی برای پاالیشگاهس�ازی
کرده است؟
 92پروژه س��تاره خلیجفارس را منتشر کند .این گزارش تمام
جلیل س�االری :اکنون با گذش��ت  7س��ال از عمر دولت،
اطالعات از قبیل پیشرفت فیزیکی ،پیشرفت مالی ،تجهیزات
الزم اس��ت وزارت نفت گزارش��ی از ساخت ،تکمیل و ارتقای
تامین شده و ...را دارد .این گزارش را مالک قضاوت قرار دهیم.
پاالیش��گاههای کش��ور ارائه دهد .ضروری است وزارت نفت
بنده این گزارش را همراه خود دارم .طبق این گزارش در 25
توضیح دهد طرح پاالیش��گاه سیراف را به کجا رسانده و این
ش��هریور  92این پروژه ریپلن (بازطراحی) شد ،یعنی مجددا
بازخوانی شد .چون تا قبل از ورود شرکت فالت به این پروژه،
پروژه چه میزان پیش��رفت داشته است؟ اکنون در پاالیشگاه
س��تاره خلیجفارس روزانه مبلغ س��نگینی به دلیل عدمالنفع
 3پیمانکار عوض شد ،برخی قراردادها با خارجیها بسته شد
به کش��ور تحمیل میش��ود و علت آن هم جابهجا کردن این
و آنها به دلیل تحریم پروژه را نیمهکاره رها کردند .این موضوع
پاالیش��گاه از بندرعباس به جاسک است .قرار بود پاالیشگاه
باعث شد پروژه در  25شهریور  92ریپلن شود .در این ریپلن،
نفت خام فوق سنگین هرمز با ظرفیت  300هزار بشکه کنار
مشخص شده فازهای یک 2 ،و  3در چه زمانی تمام میشود.
پاالیشگاه س��تاره خلیجفارس ساخته ش��ود .االن روزانه 22
طبق این گزارشها و بر اساس پیشرفت پروژه از مهندسی پروژه
تن هیدروژن سوخت میشود .همچنین فصل مشترکهایی
تا اقالم مورد نیاز و اجرای آن ،در این گزارش آمده اس��ت اما
بین پاالیش��گاه هرمز و ستاره خلیجفارس بوده است .چرا این
درب��اره موضوع تامین مالی پروژه ،قرار بود طرفهای مختلفی
مصوبات ابطال ش��ده است؟ چرا مجوز پاالیشگاه خوزستان با
منابع مالی آن را تامین کنند .بر اساس برنامه اولیه ،منابع تامین
صرف بیش از  50میلیارد تومان سرمایهگذاری باطل شد ،آن
مالی پروژه ستاره خلیجفارس به شرح زیر تعیین شده بود:
ه��م در حالی ک��ه در مرحله واگذاری بخش خصوصی حاضر
آورده س��هامداران  722میلیون یورو ،صندوق انرژی 600
به خریداری آن با مبلغ  120میلیارد تومان شده بود؟ وزارت
میلیون یورو ،ش��رکت نیکو جمعا یک میلیارد و  200میلیون
نفت توضیح دهد اگر واقعا معتقد به پاالیشگاهسازی است ،چه
یورو ،صندوق توسعه ملی  650میلیون یورو و در نهایت اوراق
طرحهایی برای پاالیشگاهسازی تعریف کرده و هر یک چقدر
مشارکت  3هزار میلیارد تومان .جمعا  3میلیارد و  800میلیون
پیشرفت داشته است؟
یورو کل بودجه پیشبینی شده برای این طرح بود.
تا پایان دولت دهم 2 ،میلیارد و  346میلیون یورو تامین
ادامه در صفحه ۴

مشاور سابق رئیسجمهور در یادداشتی نوشت :یکی
از مصیبتهای  40سال اخیر به تاراج دادن منابع ارزی
بوده که به شکلها و بهانههای مختلف که واقعی نیستند
و بیشتر فریبند ،صورت گرفته است» .اکبر ترکان ادامه داد:
«آخرین آن ،ارز  ۴۲۰۰تومانی بود و در حالیکه قیمت ارز
چندبرابر بود ،با خوشخیالی ارز را  ۴۲۰۰تومان دادیم ،یک
عده هم بردند .فکر میکنید کاالهایی را که با ارز ۴۲۰۰
تومانی آوردند با چه قیمتی فروختند؟ مس��لما با قیمت
ارز آزاد!» وی همچنین نوش��ت« :مابهالتفاوت قیمت ارز
 ۴۲۰۰تومانی و قیمت بازار را چه کسانی خوردند؟ آیا یک
فرد ،کاسب یا تاجر معمولی میتوانست ارز ارزان بگیرد؟
هیچوقت! چون فسادهایی اتفاق افتاد و ارزهای ارزان را به
عدهای دادند و آنها هم خوردند ،یک لیوان آب هم روی
آن .االن هم جوابگو نیستند ،تنها شلوغکاری میکنیم و
بعد هم آبها از آسیاب میافتد و فرزندانشان در کانادا و
استرالیا کیف میکنند» .ترکان همچنین نوشت« :اکنون
وضعیت کشور طوری است که درآمدهای ارزی به سختی
ب��ا هزینههای ارزی برابری میکن��د و باید پول صادرات
برگردد تا بتوانیم جواب نیازهایمان را بدهیم ،نه اینکه
صرف خرید ویال در آنتالیا شود .این پساندازهای مردم
است که از دست میرود و فقیرتر میشوند .مقاممعظم
رهبری محترمانه فرمودند و ما باید کمی آنطرفتر بگوییم
که باید ارز را از حلقومشان بیرون کشید ،نه اینکه نازنازی
رفتار کنیم .وقتی دالرها به بازار داخلی برنگردد و با کمبود
مواجه ش��ویم ،قیمت ارز باالتر میرود و به کسی که در
آنتالیا ،اس��ترالیا و کانادا نشسته صدمهای وارد نمیشود
و مردم آس��یب میبینند .باید با ق��درت عمل کرد و از
پسگردنشان گرفت و بیرون کشید .دستوری که خطاب
به دولت ،مجلس و قوهقضائیه است و همه باید مصمم
شوند تا هر کس صادر کرده ،ارز را برگرداند».

پذیرهنویسی دارا دوم
از امروز تا  19شهریور

رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت :شهروندان
برای خرید واحدهای صندوق س��رمایهگذاری دارا دوم
نیاز به کد ملی دارند و افرادی که کد معامالتی داشته
باش��ند نیز به وس��یله کارگزاریها میتوانند اقدام به
خرید واحدهای صندوق پاالیش��ی یکم کنند .علیرضا
صال��ح با بیان اینکه پذیرهنویس��ی صندوق پاالیش��ی
یکم که شامل باقیمانده سهام دولت در پاالیشگاههای
تهران ،بندرعباس ،اصفهان و تبریز است ،از فردا ( امروز
پنجم شهریور) با تخفیف  ۲۰درصدی آغاز خواهد شد،
افزود :همه هموطنان از بامداد فردا (امروز چهارشنبه)
بدون هیچ محدودیت س��نی میتوانند واحدهای این
صندوق را به وسیله درگاه بانکی به شکل غیرحضوری
و کارگزاریها به شیوه حضوری خرید کنند .صالح اضافه
کرد :مدت زمان پذیرهنویسی واحدهای صندوق پاالیشی
یکم که با نماد پاالیش انجام میشود ،به مدت  2هفته
(تا پایان  ۱۹ش��هریور) پیشبینی شده و بر این اساس
زمان مناس��ب و کافی برای پذیرهنویس��ی این واحدها
اختصاص یافته است .وی گفت :سقف خرید این واحدها
 5میلیون تومان است و افرادی که از قبل واحدهای دارا
یکم را به میزان  2میلیون تومان خرید کردهاند ،برای
این واحدها میتوانند تا س��قف  3میلیون تومان خرید
انجام دهند .رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اشاره
به اینکه برای این واحدها تحفیف  ۲۰درصدی در نظر
گرفته شده است ،افزود :مبنای قیمت سهام موجود در
این صندوق قیمت پایانی س��هام این  4پاالیش��گاه در
پایان معامالت امروز (دیروز سهشنبه) با در نظر گرفتن
تخفیف  ۲۰درصدی است.

شرکتهای فوالدی مکلف به ثبت اطالعات
خود در سامانه جامع تجارت شدند

سرپرست دفتر برنامهریزی تامین ،توزیع و تنظیم بازار
وزارت صمت گفت :تمام شرکتهای تولیدکننده بیلت،
بلوم و اس��لب مکلف به ثبت اطالعات خود در س��امانه
جامع تجارت و انبارها ش��دند .کامران کارگر ادامه دارد:
تمام شرکتهای تولیدکننده بیلت ،بلوم و اسلب مکلف
به ثبت اطالعات خود در س��امانه جامع تجارت و انبارها
ش��دند .وی افزود :در راس��تای اجرای بند  ۱۱مصوبات
دس��تور دوم نود و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار،
تمام شرکتهای تولیدکننده بیلت ،بلوم و اسلب مکلفند
از اول شهریورماه امسال اطالعات موجودی اولیه ،تولید،
فروش ،مصرف و ورود و خروج انبار کاالهای خود را صرفا
مطابق برنامه زمانبندی و ترتیبات الزم در س��امانههای
جامع تجارت ( )www.ntsw.irو سامانه جامع انبارها
( )www.nwms.irثب��ت کنن��د .سرپرس��ت دفت��ر
برنامهری��زی تامین ،توزیع و تنظیم ب��ازار وزارت صمت
تصری��ح کرد :از این پس عملکرد ش��رکتها بر اس��اس
اطالعات ثبتش��ده در این س��امانهها ارزیابی شده و هر
گونه مغای��رت در اطالعات ثبتی با واقعیت یا تأخیر در
ثبت اطالعات میتواند منجر به وقوع تخلف عرضه خارج
از شبکه ،احتکار ،عدم اعالم موجودی یا سایر تخلفات شود.

تعلیق کارت بازرگانی  ۲۱۰۰صادرکننده
با صفر درصد رفع تعهد ارزی

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کسانی را
که رفع تعه��د ارزی انجام ندادهاند در  2گروه تولیدی و
بازرگانی دستهبندی کردیم ،گفت :برای واحدهای تولیدی
مقرر کردیم تا آخر ش��هریور مهلت داشته باشند به رفع
تعهد ارزی در تعامل با بانک عامل خود اقدام کنند ،در غیر
این صورت  ۳۱شهریور کارت بازرگانی آنها تعلیق میشود.
حمید زادبوم افزود :در حوزه بازرگانی ،کارت بازرگانی 2
هزار و  ۱۰۰صادرکنندهای که صفر درصد رفع تعهد ارزی
داشتند تعلیق شد .در این حوزه صادرکنندگانی که تا ۳۰
درصد ایفای تعهد ارزی داشتند ،اگر تا  ۱۵شهریور تعهد
ارزی آنها رفع نشود ،در این روز کارت آنها تعلیق میشود
و صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی آنها  ۳۱تا  ۶۹درصد
است ،در تاریخ  ۳۱شهریور و در صورت ایفا نشدن بقیه
تعهد ارزی ،کارت بازرگانیشان تعلیق میشود.

