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خراسان رضوی با 5.09درصد
رتبه دوم اعتبارات

انسدادمحورقدیمباغچه–مشهد
از 24آبان به مدت 4روز

تردد همه وســایل نقلیــه در محور قدیم باغچه – مشــهد از
چهارشــنبه  24آبان بــه مدت چهــار روز ممنوع اســت .به
گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،مرکز خراســان رضوی،
مرکز مدیریــت راههــای اداره کل راهــداری و حمل ونقل
جــادهای خراســان رضــوی اعــام کــرد :بــه علــت عبــور
کاروانهای پیاده زائران حضرت علی بن موسی الرضا(ع)
محور قدیم باغچه – مشهد از روز چهارشنبه 24آبان تا ظهر
یک شــنبه  28آبان ماه مســدود و تردد همه وســایل نقلیه
ممنوع است.بنابر این گزارش تردد وسایل نقلیه از سمت
مشــهد به باغچه ،از عصر روز یک شــنبه  28آبان تا ساعت
24همان روز به صورت یک طرفه برقرار خواهد بود.

• فرارمالیاتیباکارتعضویتاتاق
بازرگانی

عکس تزیینی است

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه توســعه و ایجاد اشتغال
پایــدار در مناطق روســتایی مصوب هیئت دولــت را ابالغ
کرد که بر این اساس ،قرار است یک میلیارد و پانصد میلیون
دالر از منابع صندوق توســعه ملی با تصویــب هیئت امنا به
ریال تبدیل شود و به صورت ســپردهگذاری قرضالحسنه
با نرخ ســود صفر درصد در اختیار طرحهای اشتغال زایی
روستایی قرار گیرد.
بهگزارشمهر،درمصوبهابالغیهیئتوزیرانسهمهریک
از استانها براساس شــاخص ترکیبی جمعیت روستایی،
نرخ بیکاری و عکس درآمد ســرانه استان تعیین شده است
کهبرایناساسسهمخراسانرضویازایناعتباراتمعادل
 5.09درصد است که پس از سیستان و بلوچستان با سهم
 5.46درصدی در جایگاه دوم جدول اعتبارات قرار دارد.
پسازخراسانرضوینیزاستانهایکرمانبا،4.69فارس
با 4.29کرمانشاهبا ،4.19خوزستانبا4.02وآذربایجان
غربیبا 4درصداعتباراتقرارگرفتهاند.همچنینبراساس
ابالغیه معاون اول رئیس جمهور ســهم بخش کشــاورزی
و منابع طبیعی از این اعتبارات  45درصد ،ســهم صنایع و
معادن کوچک 10درصد ،فعالیتهای خدماتی و فناوری
اطالعات 15درصد،گردشگری10درصد،صنایعدستی
وفرشدستباف 10درصدوسرمایهدرگردشواحدهای
تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر
 10هزارنفر 10درصددرنظرگرفتهشدهاست.برنامههای
اجرایی ملی توســعه اشــتغال در چارچوب برنامه اشتغال
فراگیرمصوبستادفرماندهیاقتصادمقاومتیباپیشنهاد
دســتگاههای بخشــی به تأیید کارگروه ملی خواهد رسید
و برنامههای اجرایی اســتانی توسعه اشــتغال که در قالب
سیاستهاوسازگاربابرنامههایاجراییملیتوسعهاشتغال
تهیه میشــود ،به پیشنهاد دســتگاههای بخشی استانی و
تصویب کارگــروه برای اجرا به دســتگاهها و موسســههای
عامل در استان ابالغ میشــود .کارگروه هر استان موظف
است نسخهای از برنامههای مصوب اســتانی را در سامانه
نظارتبارگذاریکند.

اســت .از ســویی نداشــتن آمار آن هم بــه دلیل
بررســی نکردن ،دلیلی بر نبــود چنین معضلی
نیست.

خراسان رضوی وضعیت کارتهای بازرگانی یک بار مصرف در استان را بررسی میکند

کارتهای فرار مالیاتی!

«کارتهایبازرگانییکبارمصرفکمراقتصادکشورراشکستهاست»؛اینصحبترئیس
سازمان بازرسی کل کشور است که طی هفته گذشته به بحث داغ رسانهها و صاحبنظران
تبدیل شد .همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مهرماه امسال  12هزار میلیارد
تومان بدهی معوقه مالیاتی را مربوط به کســانی دانست که در سالهای گذشته از کارت
بازرگانی یک بار مصرف استفاده کرده و مالیات آن را پرداخت نکرده اند؛ اما این که سهم
استان در موضوع کارتهای یکبارمصرف چه میزان بوده است به نظر میرسد تا کنون
بررسی نشده است که هم اکنون آماری از وجود و میزان آن در دست نیست.

گزارش
حمیدی

•کارت بازرگانی به نام افراد بی سواد

درویشــیان مدیرکل بازرســی منطقه  2کشــور
بابیــان این کــه مقــرر اســت ورود به ایــن قضیه
بهصورت متمرکــز در تهران انجام شــود و هنوز
بــرای اســتان ابالغیــهای صادر نشــده اســت،
بــه خراســان رضــوی میگویــد :در ایــن بــاره
آسیبشناســیهایی انجــام داده ایــم و معلــوم
شده اســت برخی ســودجویان به نام افراد غیر
مطلــع کارت بازرگانی میگیرند و بــه نام آنها
س از این
صادرات و واردات انجــام میدهند و پ 
که اداره مالیات برای دریافت مطالبات مالیاتی
به آنها مراجعه میکند ،مشــخص میشود که
دارنده کارت فرد بیبضاعت و حتی بیسوادی
است که خودش هیچ فعالیتی باکارت بازرگانی
انجام نداده است.
وی تصریح میکند :البته در بازرسی استان هنوز

هیچ پروندهای در این زمینه تشکیل نشده است.

•آماری جمع نکرده ایم
از سوی دیگر مدیرکل امور مالیاتی استان در این
باره به خراسان رضوی میگوید :آمار ارائهشده
توســط ســازمان امور مالیاتی کشــور بهصورت
متمرکــز جمعآوریشــده و اداره امــور مالیاتی
اســتان هنوز در خصوص کارتهــای بازرگانی
آمــاری را جمعبنــدی نکــرده اســت .نیازمنــد
فرصتی هســتیم که دراینباره گزارش میدانی
مفصلی انجام دهیم .یعقوب نژاد میافزاید :این
که چه تعداد کارت بازرگانی دارای بدهی معوقه
در استان داریم ،مسئلهای نیست که در سامانه
ما ثبت شده و بهآسانی قابلاستخراج باشد .باید
سوابق و اسناد ،جداگانه بررسی شود تا بتوانیم
آماری را در این باره ارائه کنیم.
این اظهارات در حالی اســت که به طور طبیعی
برای پیشگیری یا مقابله با چنین پدیدههایی در
جامعه که به زیان اقتصادی نیز منجر میشود،
پیــش از هرچیز به شناســایی ســودجویان نیاز

مدیرکل
مالیاتیاستان:
اینکهچهتعداد
کارتبازرگانی
دارایبدهی
معوقهدراستان
داریم،مسئلهای
نیستکهدر
سامانهماثبت
شدهوبهآسانی
قابلاستخراج
باشد

بااین همه برای بررســی بیشــتر موضوع ،ســراغ
اعضــای اتــاق بازرگانــی اســتان کــه درواقــع
صادرکننده و مســئول اصلی صــدور کارتهای
بازرگانی اســت ،میرویم .حسن روشنک رئیس
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و
کشاورزیاستانبااشارهبهاینکهدونوععضویت
در اتاق بازرگانی وجود دارد ،به خراســان رضوی
گفت :یــک نــوع عضویــت داریم که هر شــخصی
کارمند و بازنشسته یا هر شخص حقیقی دیگری
میتواندباپرداخت 250تا 400هزارتومانعضو
اتاق بازرگانی شود و کارت دریافت کند.
وی ادامه میدهد :کســانی کــه دارای این نوع
کارت عضویت هستند ،میتوانند در انتخابات
هیئــت نمایندگان شــرکت کننــد و حتی عضو
هیئتنمایندگانوباالترازآنعضوهیئترئیسه
اتاق بازرگانی شــوند .درحالیکه ممکن است
این شــخص یک کارگر ســاده یا یک بازنشسته
باشــد .درواقع ایــن عضوگیریها بــا این هدف
انجام میشود که شخص را نایبرئیس یا رئیس
اتاق بازرگانی کنند و ســازمان اتاق بازرگانی را
دراختیاربگیرند.رئیساتحادیهصادرکنندگان
اســتان اظهار میکند :کارتهــای عضویت در
اتاقهــای بازرگانی خــود عاملی برای فــرار از
مالیات است؛ زیرا برخالف کارتهای بازرگانی
دریافــت کارتهــای عضویــت اتــاق بازرگانی
مشمول هیچگونه استعالم از نهادهای ذی ربط
نیست و فعالیت دارندگان این کارتها هیچ جا
ثبت نمیشــود .وی بابیــان این که ایــن افراد با
دریافــت کارت عضویت در اتاقهــای بازرگانی
میتوانند هر نوع فعالیت اقتصادی انجام دهند،
توضیح میدهــد  :این افراد پــس از عضویت در
اتاقهــای بازرگانی به نام اشــخاص دیگری که
هیــچ پشــتوانه مالــی ندارنــد ،کارت بازرگانی
«یکبارمصــرف» میگیرنــد و فعالیتهــای
اقتصادی خود را انجــام میدهند .عضو هیئت
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی صنایع ،معــادن و
کشاورزی اســتان بابیان این که اتاق بازرگانی
اســتان حدود  2100عضــو دارد میافزاید :از
این تعداد فقط  250نفــر بهصورت عادی عضو
شدهاند و بقیه دارای کارت بازرگانیاند.
وی افزود :در ســال گذشــته حــدود  200کارت
جدید و امســال نیز تاکنــون حــدود  240کارت

توســط اتاق بازرگانی اســتان صادرشــده است.
همچنیــن در ســال گذشــته حــدود  130کارت
عضویت اتاق بازرگانی و امسال نیز تاکنون بیش
از  140کارت عضویــت اتــاق بازرگانــی اســتان
تمدیدشده است.
روشنکدربارهعلتپایینبودنکارتهایتمدید
شــده در ســال گذشــته و امســال باوجود2100
عضو ایــن اتاق مــی گوید :بیشــتر فعاالنــی که به
اتاق بازرگانــی مراجعه نداشــته و کارتهای خود
را تمدیــد نکردهانــد ،دارای کارتهــای عضویت
پنج ساله هســتند که لزومی ندارد هرسال کارت
عضویــت خــود را تمدیــد کننــد .وی البتــه وجود
کارتهای یکبارمصرف بازرگانی را در استان رد
میکند و میگوید :بههیچوجه در استان خراسان
رضوی چنین مسئلهای وجود ندارد .اصال عبارت
کارتهــای بازرگانــی یکبارمصرف غلط اســت
زیرا کارتهای بازرگانی هرسال باید برای تمدید
اســتعالمهای الزم را از نهادهــای ذی ربط به ویژه
سازمانمالیاتیاخذکنند.رئیسکانونکارآفرینان
اســتان بابیان این که دارنده کارت بازرگانی قبال
توســط دو نفــر کــه دارای کارت بازرگانــی و عضو
اتاقهایبازرگانیهستند،تاییدشدهاستتصریح
میکند:بنابراینهمیشهاینافرادقابلشناساییو
سهستندوسازمانامورمالیاتیمیتواند
دردستر 
وضعیتپرداختمالیاتیآنهاراپیگیریکند.

•منافع بزرگ برخی افراد از کارتهای
بازرگانی فعلی

وی با بیان ایــن که بر این بــاورم که افــرادی در
دولت و بعضی از ســازمانها و نهادهــا از وجود
کارتهــای بازرگانی با شــرایط فعلــی ،منافع
بزرگی دارند تاکید میکند:برای همین اســت
که تالش میکنند ضمن حفظ شرایط موجود،
مشــکالت را متوجه بخشــی از اعضــای هیئت
نمایندگان اتاق کنند کهجز تالش و زحمت در
تجارت و تولیدشان چیزی پیدا نمیشود؛ البته
همانگونه که ذکر شــد بخشــی هم هستند که
سفارشــی به عضویت هیئت نمایندگان و حتی
باالتر درآمده اند و برای این اقدامات نابودکننده
اتاق مأموریــت دارند و هدفشــان بیآبرو کردن
اتاق است.

•کارتهای بازرگانی یک بار مصرف در
استانهای محروم

عضو دیگــر هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اســتان دربــاره
کارتهای بازرگانی یکبارمصرف بابیان این که
اینکارتهابیشتردراستانهایمحروموجنوبی
وجود دارد ،به خراسان رضوی میگوید :کسانی

هستند که برای افراد بیبضاعت کارت بازرگانی
صادر میکنند و از آنهــا وکالتنامه میگیرند و
با اســم آنها واردات کاال انجام میدهند و زمانی
که سررسید پرداخت مالیات دارندگان کارتها
میرســد ،اعــام ناتوانــی میکنند و حــق دولت
دراینبین ضایع میشود.
محمــود ســیادت میافزایــد :در همیــن زمینه و
برای جلوگیری از این تخلفات بخشنامهای سال
گذشته مصوب شد و کســانی که کارت بازرگانی
جدید دریافت میکنند باید در وهله اول 4درصد
مالیات قطعی پرداخت کنند .وی اظهار میکند:
از ســوی دیگر اتاقهــای بازرگانی تنهــا متولیان
صــدور کارتهــای بازرگانــی نیســتند و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت چارچــوب صدور آنها را
مشخص میکند و اتاقهای بازرگانی موظف اند
برای مشــموالن کارت صادر کنند؛ بنابراین باید
در قانون صدور کارتهای بازرگانی نیز تغییراتی
ایجاد شود .همچنین نیاز است در استانهایی که
اینتخلفاتبهصورتگستردهتریانجاممیشود
حتی نهادهای امنیتــی به موضــوع ورود کنند تا
جلوی آن گرفته شود.
سیادت بابیان این که اتاق بازرگانی برای تمدید
کارت بازرگانــی باید اســتعالمهای متعــددی را
انجام دهــد این ســوال را مطرح میکنــد که چرا
ســازمان امــور مالیاتــی زمانهایی کــه کاال وارد
میشــود ،برای دریافت مالیات مراجعه نمیکند
و در برخــی موارد پروندههای پنج ســاله نیز برای
فعاالن اقتصادی تشکیل میشــود  ،درحالیکه
میتواند در این زمینه قویتر عمل کند.

•با موارد مشکوک برخورد کردیم اما از
نیت افراد بی اطالعیم
وی با این حال تاکید میکند:فــرار مالیاتی فقط
محدود به دارندگان کارتهای بازرگانی نیست؛
دربخشهایدیگراقتصادیمافرارمالیاتیداریم
اگرچه هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی اســتان
و کشــور کام ً
ال در زمینه برخورد با کســانی که در
قالب کارتهای بازرگانی تخلف میکنند همنظر
هستند و آماده اند با نهادهای دولتی و نظارتی در
این باره همکاری داشته باشند.
وی درباره آمار کارتهای بازرگانی یکبارمصرف
در استان نیز میگوید :صدور کارت بازرگانی در
استان با ضوابط قانونی انجامشده است ولی ما از
نیت افراد بیخبر هستیم و ممکن است که افراد
پسازدریافتکارتهایبازرگانیتخلفاتیانجام
دهند بااین همه موارد زیادی نیز وجود داشته که
مدارک ارائهشده مشکوک بود ه و از صدور کارت
بازرگانی برای این افراد جلوگیری شده است.

چهرهها وخبرها
رئیسنمایندگیوزارتخارجهدرشمالوشرق:

 4نمایشگاه اقتصادی استان در
خارج از کشور برگزار میشود

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور گفت :طی چند
ماه آینده چهار نمایشگاه اقتصادی استان خراسان رضوی در خارج از کشور
برگزار میشود .غالمعباس ارباب خالص در گفت و گو با ایرنا افزود :از جمله این نمایشگاه ها ،نمایشگاه
اقتصادی ایران در تاتارستان است .همچنین نمایشگاه دیگری از سوی جمهوری اسالمی ایران در آلماتی
برگزار میشود و نمایشگاهی نیز دی ماه امسال در کابل برگزار خواهد شد.وی افزود :برگزاری نمایشگاه
دیگر اقتصادی ،تجاری خراسان رضوی نیز در هرات در حال پیگیری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد:

وصول14هزار میلیارد ریال از
درآمد استان طی 7ماه

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی مجموع عملکرد درآمدی
استان در هفت ماه نخست امسال را بیش از ۱۴هزار میلیارد ریال اعالم کرد
و گفت :این رقم 44درصد از کل درآمد مصوب استان بوده که اهم آنها به ترتیب شامل درآمدهای مالیاتی،
درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ،فروش کاال ،جرایم و خسارت است .به گزارش روابط عمومی سازمان
مدیریت وبرنامه ریزی ،مهدی رمضانی افزود :اداره کل امور مالیاتی ،نیروی انتظامی و ثبت اسناد وامالک
استان به ترتیب بیشترین وصولی درآمد طی هفت ماه نخست امسال را داشته اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بااشاره به مشکالت کاسپین:

تاکنون امکان سوال از رئیس جمهور در باره کاسپین فراهم نشده است

0939-3333027
@k h o r a s a n e r a z a v i

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،درباره اقدامات مجلس شورای اسالمی
در خصوص رفع مشکالت سپرده گذاران کاسپین گفت :متاسفانه امکان حضور
رئیس جمهور برای پاسخگویی به سوال نمایندگان فراهم نشد ،مردم قانع نشده
اند و کار روی زمین مانده است .سیدجواد حسینیکیا در گفتوگو با خبرگزاری
ک مرکزی به نظارتهایخودعملنکرده وهمین مسئله
خانهملتادامهداد :بان 
باعث شــده اســت مجوزهای برخی از موسســات را صادر کند و این موسسات
ب هجای بانکداری بهسمت بنگاهداری حرکت کردهاند.
وی با بیان این که در برخی از این بنگاهداریها با ورشکســتگی مواجه شدهاند

وبرخی از سرمایههای مردم تا چهار هزار میلیارد تومان از بین رفته است ،افزود:
دولت ظرفیت تامین منابع مورد نیاز بازپرداخت این مطالبات را ندارد و مردم نیز
ک مرکزی این سپرده گذاریها را انجام دادهاند.
به اعتماد بان 
نماینده مــردم ســنقر در مجلــس اظهار کــرد :بخشــی از ایــن تاخیــر در اطاله
دادرسی بود که مقام معظم رهبری به روسای سه قوه دســتور دادهاند تا سریعا
به این پروندهها رسیدگی کنند ،در خصوص موسســات کاسپین مطالبات زیر
 200میلیون تومــان و در پروندههای بیش از  200میلیون تومان نیز تا ســقف
200میلیون پرداخت میشود اما مازاد آن باقی میماند.

معاون استاندار خبرداد:

پیش بینی تمهیدات الزم برای
میزبانی از ۴میلیون زائر
معاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتانداری گفت :تمهیــدات امنیتی
و انتظامی برای حضور چهار میلیون زائر رضوی اندیشــیده شــده اســت .به
گزارش روابط عمومی استانداری ،سید جواد حســینی افزود :بیش از 300هزار نفر از این افراد زوار پیاده
هستند و تاکنون  513کاروان پیاده برای ورود به مشــهد ثبت نام کرده اند .معاون اســتاندار با بیان این که
بسیاری از مردم مشهد برای میزبانی و اسکان زائران اعالم آمادگی کرده اند ،اظهار کرد :زائران پیاده از شش
معبر وارد مشهد میشوند و تاکنون 267ایستگاه بین راهی برای پذیرایی از این زائران راه اندازی شده است.

پس از گزارش خراسان رضوی و به واسطه عرضه مواد اولیه توسط پتروشیمیها در بورس

چرخ صنایع پلیمر استان دوباره میچرخد
پیگیری وعدهها
محمدامین شرکت اول

بــا تامیــن مــواد اولیــه ،واحدهــای تولیــدی لولههای
پالستیکی و پلیمر اســتان پس از حدود دو ماه تعطیلی
دوبارهآغازبهکارکردند.
حدودبیستروزپیشبودکهدرگزارشیبهپیگیریگالیه
صنایع تولید کننده لولههای پالســتیکی ،پلیمر و پایپ
استاندرخصوصعرضهنشدنمواداولیهمورداستفاده
این واحدهای صنعتی پرداختیم و نوشــتیم که تعطیلی
واحدهایپتروشیمیبهبهانهاورهالوبهدنبالآنگرانی
مواد اولیه واحدهای تولید لولههای پالستیکی ،پلیمر و
پایپخراسانرضویوکشوررابهتعطیلیکشاندهاست.
بااین همه حاال چند روزی است که خبر از رو به راه شدن
اوضاع این واحدهای تولیدی شنیده میشود و به گفته
چندی از مالکان واحدهای تولید لولههای پلیمر ،توزیع
مواد اولیه البته با قیمت جدید و گران تر از قبل آغاز شده
است و این یعنی با تمام مشــکالت این چراغ روشن شده
اســت .منصوریان مدیرعامل یکی از شــرکتهای تولید
کننده ایــن محصوالت در اســتان ،در گزارش خراســان
رضویبا گالیهازتامیننشدنمواداولیهونیزثبتنشدن
سفارشاتگفتهبود:بااینوضعیتکارخانههاباظرفیتی
معادل 25تا 30درصدتوانخودمشغولفعالیتهستند
حال آن که تولید کمتر از 60درصد ظرفیت ،چیزی جز
ضررنیست.اماحاالباتاییدتامینمواداولیهواحدتولیدی
اش میگوید که هم چراغ واحد تولیدی اش روشن شده
و هم با ظرفیت بهتری به تولید محصول مشــغول است؛
موضوعــی که بــی تردید به توســعه و تقویــت این صنعت
در اســتان میانجامد و زمینــه ورود مجــدد وپرقدرت به
بازارهایصادراتیرافراهممیآورد.
بر همین اســاس برای بررســی وضعیت کنونی عرضه
محصوالت پتروشیمی در بورس به سراغ رئیس تنظیم
بازاردفترتوسعهصنایعپاییندستیشرکتملیصنایع
پتروشیمیمیرویموباویگفتوگومیکنیم.
مرضیهطهماسبیباتاییدرفعشدنمشکالتدرزمینه
عرضه مواد اولیه توسط پتروشیمیها و رسیدن میزان
عرضه به مقدار تعهدی پتروشــیمی هــا ،میگوید :هم
اکنــون از بین پنج واحــدی که امــکان عرضه محصول

دارند ،پتروشیمیهای «شــازند»« ،امیرکبیر»« ،جم» و
«ایالم» عرضه خود را آغاز کرده اند و تنها «مارون» هنوز
عرضه خــود را آغاز نکــرده اســت .وی میافزاید :طبق
برنامه ریزیهــای ما هیچ گاه تمام پتروشــیمیها وارد
خط تولید ایــن مواد نمیشــوند ،چرا که پــس از مدتی
تعدادی از آنها از خط خارج میشــوند و بــازار را دچار
مشکلمیکنند.
وی با بیان این که پتروشــیمی شازند و امیرکبیر عرضه
محصوالتشان در بورس به رقابت  16درصدی رسیده
اســت ،در توضیح آن میافزاید :رقابت به این معناست
کهبهعلتزیادبودنمتقاضی،خریدارانمجبورشدند
 16درصدباالترازقیمتپایهراپرداختکنندتابتوانند
محصول را بخرند .وی بــا بیان این که هم اکنون قیمت
پایه مواد اولیه صنایع تولید لوله  5032تومان اســت،
درتوضیحاینمیزانافزایشقیمت(بهطوریکهازقبل
دوره عدم عرضه کیلویــی 3950تومان بوده اســت)،
میگوید :در این مدت ما شاهد افزایش قیمت هفتگی
دالر بودیم؛ از طرفی قیمت جهانی نفــت رو به افزایش
استوبعدازسهسالبه 60دالررسیدکهاینعواملدر
افزایشقیمتهاتاثیرگذاربودهاست.

•نامه نگاری با وزیر برای حل همیشگی مشکل

طهماســبی همچنین با بیان این که در تاریخ  18مهر
قیمــت پایانی عرضــه مــواد اولیــه در بــورس 5446
تومان بوده است ،از کاهش این قیمت خبر میدهد و
میگوید :هم اکنون با بهتر شدن وضعیت عرضه مواد
قیمت پایانی به 5108تومان رسیده است .وی درباره
پیگیری اتفاقــات رخ داده در مجموعــه فازهای پارس
جنوبی و وارد اورهال شــدن تمامــی فازهای آن که به
بروز مشــکالتی انجامید ،نیز میگویــد :در این رابطه
برای اولین بار ما نامهای به شخص وزیر نفت نوشته ایم
و در آن گفته ایم که به واسطه این اتفاق پتروشیمیها
عالوه بر این که خودشان تولیدی نداشتند ،هم اکنون
بابــت این عــدم تولید ،به پایین دســت خود براســاس
قراردادهایی که داشــتند مجبور به پرداخت جرایمی
شــده اند .از طرفی هم گفته ایم که این فازها براساس
نتایج مطالعــات ،نیازی به اورهــال ندارند و همچنین
بحث اورهال دستهجمعی تمامی فازها هم یکی دیگر
از نکاتی بوده که به آن پرداخته ایم.

