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احیای کارت سوخت ،یک پیشنهاد یا ضرورت؟
با توجه به شرایطی که در کشور به دلیل افزایش قیمت ارز
ایجاد شــده اســت ،اکنون ضرورت احیای کارت ســوخت
بیش از هر زمان دیگری احساس می شود .اوایل امسال که
قیمت ارز در محدوده چهار هزار تومان بود ،قیمت هر لیتر
بنزین هزارتومانی با نگاه بین المللی به مســئله حدود یک
چهارم ارزش هر دالر را تشکیل می داد اما اکنون که قیمت
دالر نیمایی در محدوده باالی هشــت هزار تومان و قیمت
دالر گیشه صرافی در محدوده  13تا  14هزارتومان متغیر
است ،قیمت هر لیتر بنزین هزار تومانی کسری کوچک تر
از قیمت هر دالر را تشکیل می دهد و در نتیجه انگیزه برای
قاچاق آن به کشــورهای همسایه بیشتر می شــود ،آمارها
نشــان می دهد کــه قیمت هر لیتــر بنزین در کشــور ترکیه
حدود  1.04دالر ،در پاکســتان حدود 78صــدم دالر ،در
افغانســتان  76صدم دالر و در جمهوری آذربایجان حدود
 73صدم دالر اســت .مقایســه این آمارها با قیمت هر لیتر
بنزین در داخل کشور که بر اساس دالر نیمایی کمتر از 12
صدم درصد یک دالر می شــود ،نشان می دهد چرا قاچاق
سوخت از اســتان های شرقی و غربی کشــور طی چند ماه
اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و درچنین شرایطی
نمی توان دست روی دست گذاشت و تنها نظاره گر بود.دو
راهکار برای حل مســئله وجود دارد ،یکــی افزایش قیمت
بنزیــن که در شــرایط فعلی اقتصادی کشــور بــه هیچ وجه
توصیه نمی شــود؛ چرا که افزایش قیمــت ارز؛ خود تورمی
باال را به اقتصاد تزریق کرده است و جامعه تحمل یک شوک
دیگر تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین را ندارد ،درنتیجه
راهکار دوم باقی می ماند و آن احیای کارت سوخت و برنامه
ریزی مناسب برای مصرف بهینه سوخت است.به نظر می
رسد درشرایط فعلی کشور مسئوالن وزارت نفت و شرکت
پاالیــش و پخش فــراورده های نفتــی هرچه ســریع تر باید
برای این مســئله و جلوگیری از قاچاق بی رویه ســوخت به
کشورهای همسایه تدبیر کنند و عالج واقعه را قبل از وقوع
کنند وگرنه برخــی از نقاط مرزی کشــور از جمله مرزهای
شرقی،بهبسترناامنیبرایترددبیشترقاچاقچیانسوخت
و اعمال ناشایســت آن ها تبدیل می شــود و اقتصادمان از
قاچاق سوخت آسیب بیشتری می بیند.

...
اخبار

هشدار کانون صرافان به صرافی ها

کانون صرافان ایران به اعضای خود هشدار داد هیچ گونه
اقدامی برای وثیقه ســپاری برای آزاد کــردن دالالن ارزی
انجام ندهنــد .به گــزارش مهر ،کانــون صرافان با انتشــار
اطالعیــه ای اعالم کرد کــه در غیر این صورت مجوزشــان
توســط بانک مرکزی ابطال خواهد شــد .در این اطالعیه
آمده است« :با توجه به این که حضور دالالن ارز باعث به هم
ریختن نظام ارزی و اقتصادی کشور شده است ،از صرافان
محتــرم تقاضامندیم در صورت دســتگیری ایــن عناصر از
آزادکردن آن ها به قید وثیقه جدا خودداری کنند.

نرخ فروش خوراک و خرید محصوالت
پاالیشگاه ها نیمایی شد
دولت که پیش از این با عقب نشینی از سیاست ارز 4200
تومانی ،مبانی محاســبه نرخ خوراک پتروشــیمی و قیمت
محصوالت فلزی و پتروشیمی در بورس کاال را به ارز نیمایی
تغییر داده بود ،دیروز ابــاغ کرد که فروش خوراک (نفت و
میعانات گازی) و خرید محصوالت اصلی (بنزین و گازوئیل
و  )...بر اساس ارز نیمایی خواهد بود .به گزارش ایسنا و بر
اساس ابالغیه معاون اول رئیس جمهور این دستورالعمل
جدیــد از اول آبان ماه اجرایی می شــود .به ایــن ترتیب هم
قیمت فــروش نفت بــه پاالیشــگاه ها و هــم خریــد بنزین و
گازوئیل از آن ها آزاد خواهد شد .البته این موضوع تاثیری
بر قیمت بنزین در جایگاه ها ندارد.
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وزیرنفت عربستان :برای پیشگیری از نفت 100دالری هیچ تضمینی نمی دهم
افتاد،اما ایــن همه ماجرا نیســت .وزیر نفت ســعودی نه
تنها از عبارت "تمایلی ندارد" استفاده کرد که مورد توجه
رویترز هم قرار گرفت بلکه درباره پوشــش کاهش عرضه
نفت ایران هم مواضعی متفاوت با قبل گرفت .به گزارش
فارس ،فالح با اشاره به تحریمهای نفتی علیه ایران گفت:
هیــچ تضمینی وجود نــدارد که در پس ایــن اتفاق قیمت
نفت در بازار جهانــی افزایش نیابد .وی در پاســخ به این
که آیا جهان میتواند از رسیدن قیمت نفت به  ۱۰۰دالر
جلوگیریکند،گفت:منهیچتضمینینمیدهم؛چراکه
نمیتوانمپیشبینیکنمچهاتفاقیبرایدیگرکشورهای
تولیدکنندهنفتخواهدافتاد.وزیرنفتعربستانبااشاره
به احتمال کاهش تولید دیگر کشورها به جز ایران ،گفت:
اگر سه میلیون بشــکه از عرضه نفت جهانی کاهش یابد،
ما نمیتوانیم این کاهش را جبران کنیم.به نظر می رسد
بعد از ماجرای خاشــقچی و عتاب غرب علیه عربســتان،
ســعودی ها تالش می کننــد از اهرم نفت بــرای کاهش
فشارها علیه خودشان استفاده کنند بنابراین چک های
سفیدامضای قبلی مبنی بر جبران هرگونه کاهش تولید
نفت ایران را پس می گیرند .همزمان وزیر نفت کشورمان
هم گفت :برای نفت ایران جایگزینی در بازار وجود ندارد،
تولید نفت عربستان و روسیه هم اکنون نزدیک به باالترین
سطح تاریخی خود اســت و این دو کشور ظرفیت اضافی
برای تولید بیشتر و جایگزینی نفت ایران ندارند.
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سکه طرح جدید
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اظهارناتوانی نفتی سعودی
در حالی که عربســتان در همراهی کامل بــا آمریکا طی
ماه های قبــل ،اعالم کرده بود کاهــش عرضه نفت ایران
در اثر تحریــم ها را جبران مــی کند و حتی بن ســلمان از
تولید دو بشــکه به ازای هر یک بشــکه کاهش تولید نفت
ایران ســخن گفته بــود ،اکنــون وزیر نفت عربســتان می
گوید :درباره این کــه آیا جهان می توانــد از  100دالری
شدن نفت پیشگیری کند ،من هیچ تضمینی نمی دهم.
به گزارش خراســان ،ماجرای چرخش مواضع ســعودی
ها بعد از آن آغاز شد که برخی کشورهای غربی و از جمله
آمریــکا مواضع تنــدی علیه عربســتان به خاطــر موضوع
خاشقچی گرفتند .اما سعودی ها هم دست به کار شدند
و بیانیه ای تهدیدآمیز نوشــتند .همزمان ترکی الدحیل
سردبیر العربیه و مشاور بن ســلمان در یادداشتی جهان
را تهدید کرد که در صورت اعمال تحریم علیه عربســتان
باید منتظر نفت  200دالری باشــند .این موضوع به یک
باره خاطرات رکود تورمی گســترده ســال  1973در اثر
تحریم نفتی کشورهای مســلمان علیه حامیان اسرائیل
را در خاطره فعاالن اقتصادی غــرب زنده کرد .به همین
دلیل خبرگــزاری رویترز دیروز با اشــاره به صحبت های
فالــح وزیــر انــرژی عربســتان تاکید کــرد که عربســتان
تمایلی برای زنده کردن تحریــم  1973ندارد .الفالح به
خبرگزاری روســی تاس گفت :دولت سعودی تمایلی به
تکرار تحریم نفتی غرب ندارد که در ســال  ۱۹۷۳اتفاق

شادا -رئیس کل گمرک از ابالغ بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و گفت :ورود موقت کاال و استرداد حقوق ورودی در قالب
 ۱۷بند تسهیل شده است .به گفته عسکری ،مشمول ضوابط ثبت سفارش نبودن کاالهایی که به صورت موقت به کشور وارد میشوند ،تفویض اختیار
صدور و تمدید مجوز ورود موقت به گمرک مراکز استان ها و افزایش مهلت استفاده از مجوز ورود موقت از سه به چهار ماه ،از جمله این تسهیالت هستند.
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بر اساس نظرسنجی برنامه پایش مشخص شد:

موافقت  85درصدی با اختصاص سهمیه بنزین به خانوار
با گذشــت حدود دو مــاه از طرح موضوع ســهمیه بندی
مجدد بنزین برای پیشگیری از قاچاق گسترده سوخت،
همچنان نظرات متفاوتی در این باره وجود دارد؛ اسحاق
جهانگیری روز یک شــنبه بدون اشــاره به جزئیات فقط
گفت که افزایش قیمت بنزین در شــرایط فعلی شــدنی
نیست .جهانگیری اشاره ای به سهمیه بندی نکرد .اما
برخــی نمایندگان مجلس صریحا از بازگشــت ســهمیه
بندی و چند نرخی شدن بنزین در آینده نزدیک (بعد از
اربعین) خبر دادند .در همین باره ،حاجی دلیگانی دیگر
نماینده مجلس در برنامه پایش سناریوهای مختلف برای
کنترل قاچاق سوخت را مطرح کرد .در نظرسنجی این
برنامه نیز مردم تخصیص یارانه به خانوار به جای خودرو
را بهتریــن راه بــرای توزیــع یارانــه بنزین دانســتند .به
گــزارش فارس ،حســینعلی حاجــی دلیگانــی نماینده
مجلس یک شــنبه شــب با حضور در برنامه پایش ضمن
انتقاد از دولــت به خاطر حذف ســهمیه بنــدی و کارت
سوخت در سال  ،94از قاچاق روزانه  10تا  15میلیون
لیتر بنزین از کشور خبر داد .به گفته وی در این شرایط
عالوه بر قاچاق کســانی که خودرو (یــا چندین خودرو)
دارند استفاده بیشتری از یارانه بنزین کنند .وی با دفاع
از سهمیه بندی و تخصیص ســهمیه به اشخاص به جای
خودروها گفت :بررسی های ما نشــان می دهد از بابت
این گونه ســهمیه بندی بنزین ســالیانه حدود  25هزار



میلیارد تومان از جیب کسانی که مصرف بیشتری دارند
به جیب کســانی که کم یا هیچ مصرفی ندارند می رود.
میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه
ضمن اشاره به آمار مصرف بنزین و اثر قابل توجه سهمیه
بندی (در دهه  )80و حــذف آن (در دهه  )90بر کنترل
مصرف و قاچاق و همچنین کاهش وابستگی به واردات
گفــت :از حــذف کارت ســوخت دو قشــر قاچاقچیان و
وارد کنندگان بنزین منتفع شــدند ،سال  90دو درصد
مصرف بنزین کشور را وارد می کردیم این در حالی است
که در ســال  95میزان واردات بنزین ما  16درصد شد.
مکانیزم کارت ســوخت فوایــد زیادی داشــت ،ازجمله
میشــد خودروهایی را که معاینه فنی ندارند و آلودگی
ایجــاد می کننــد شناســایی کرد یــا خودروهایــی را که
مصرف بیشــتری دارند می شد شناســایی کرد.گفتنی
است سوال نظر سنجی این برنامه هم به این شرح بود :به
نظر شما برای توزیع یارانه بنزین کدام راه مناسب است؟
 – 1تخصیص یارانه برای هر ایرانی  -2تخصیص یارانه
برای هر خودرو .در پایان این نظرسنجی  85.33درصد
از شــرکت کنندگان با انتخاب گزینه یــک اعالم کردند
که در صورت ســهمیه بندی بنزین ،یارانه بــه هر ایرانی
اختصــاص یابــد ،همچنیــن  14.67درصد از شــرکت
کنندگان اعتقاد داشتند که ســهمیه و یارانه بنزین باید
به هر خودرو داده شود.

...

فراورده نفتی

تخلف در واردات گوشی تلفن همراه به جای یخچال هوشمند

خروج گسترده سرمایه های خارجی از بورس عربستان

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی ،ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت :برخی واردکنندگان به دلیل تقاضای
بازار،درخواستوارداتیخچالهوشمندرادرسامانهثبتسفارشبهثبترساندهامابهجایآنگوشیتلفنهمراه
وارد کشور کرده اند .به گزارش ایرنا مهدی محبی افزود :اکنون بسیاری از یخچال های هوشمند قابلیت استفاده از
سیم کارت را دارند و برخی سوء استفاده کنندگان با آگاهی از این موضوع درخواست واردات چنین یخچال هایی را
داشته اند اما از مجوز آن برای واردات گوشی استفاده کرده اند .محبی افزود :ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصمم
به اجرای طرح رجیستری روی همه کاالهایی است که قابلیت استفاده از سیم کارت را دارند.

با باال گرفتن پرونده قتل روزنامهنگار منتقد حکومت عربستان ،سرمایهگذاران خارجی 1.1میلیارد دالر از سهام خود
را به فروش رساندهاند .به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،طبق آمار منتشر شده توسط بورس ریاض ،سرمایهگذاران
خارجی  1.1میلیارد دالر از سهام خود را به فروش رســاندهاند که از زمان گشایش درهای این بورس به سهامداران
خارجی در سال ،۲۰۱۵کمسابقه است .از زمان قتل جمال خاشقچی ،اتباع خارجی پنج میلیارد ریال سعودی سهام
فروخته و یک میلیارد ریال سعودی نیز سهام خریدهاند .خروج سرمایه از بورس عربستان تنها منحصر به اتباع خارجی
نبوده است و اتباع عربستانی نیز حدود  ۱۱میلیارد ریال از سهام در اختیار خود را به فروش رساندهاند.

تشریح برنامه های  ۴وزیر پیشنهادی

تغییر پست دژپسند« ،صدای رسای »شریعتمداری!
دیــروز ســه وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد ،کار و راه ،بــه طور
جداگانــه به بیــان رئــوس برنامه هــا و رویکردهــای خود
پرداختند.
▪برنامه  3ساله دژپسند

وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد،
دیروز با حضور در کمیسیون
هــای اقتصــادی ،بودجــه و
فرهنگــی مجلــس ،بــه ارائــه
رئــوس برنامــه هــای خــود
پرداخت .بــه گزارش شــبکه
اخبار اقتصادی و دارایی ایران
(شــادا) ،فرهاد دژپسند ،در کمیســیون فرهنگی مجلس،
ضمن تاکید بــر لــزوم تعامل با مجلــس ،برنامه هــای خود
را در دو ســطح و مرحله ارائه کرد .دژپســند گفــت :برنامه
های ارائه شــده در دو ســطح کلی و تفصیلی و دو مرحله با
دو بازه زمانی جداگانه هرکدام به مدت یک ســال و نیم ،با
محوریت مرحلــه اول «عبور از بحــران» و مرحله دوم «ثبات
اقتصادی» تدوین شده است .دژپسند در جلسه با اعضای
کمیســیون اقتصادی مجلس ،بر هدایت جریان نقدینگی
به ســمت بخش های تولیدی به عنوان یکی از برنامه های

پیشــنهادی خود تاکید کــرد .وزیــر پیشــنهادی اقتصاد با
حضور در کمیســیون برنامه و بودجه ،ضمــن ارائه عناوین
برنامه های خود در حوزه مرتبط با این کمیسیون ،مهم ترین
برنامه اش در شرایط کنونی را ،عبور از تالطم و ایجاد ثبات
اقتصادی اعالم کرد .وی با اشاره به سه دهه سوابق اجرایی
خود در سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد :تاکنون متولی
تخصیص منابع بودم و امروز قرار است در صورت کسب رای
اعتماد از مجلس ،متولی تامین منابع باشم.
▪شریعتمداری :صدای رسای فقرا و گروههای خاموش
در دولت و نظام خواهم بود

محمــد شــریعتمداری دیگر
نامزد تیم اقتصادی دولت که
روحانــی وی را بــرای وزارت
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
پیشنهاد داده است نیز دیروز
به تشریح برخی از رویکردها
و برنامه های خود پرداخت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،وی با اشاره به این
که در فضای امروز کشور باید بیش از هر زمان دیگر حمایت
اجتماعــی از مــردم و ارتقــای تــاب آوری آن هــا مقابــل
سختیهایاقتصادیدردستورکارباشدگفت:درصورت
کســب رای اعتماد مجلس ،همراه و همدل اقشار آسیب
پذیر و فقرا خواهم بود و با گفت وگو و شــنود با این عزیزان
مسائل و مشــکالت آن ها را احصا و پیگیری خواهم کرد.
همچنین صدای بلند و رسای مطالبات و مدافع حقوق آن

شاخص

ها در دولت و نظام خواهم بود .اظهارات شریعتمداری در
تشریح رویکردها ،در شرایطی است که وی چند روز قبل با
انتقاد از شــرایط محتاطانه ای که در سیســتم مدیریتی و
بازرگانی کشور ایجاد شده است ،تصریح کرده بود :هیچ
مهیا نباشد
جای دیگر من را به کار نگیرید زیرا اگر شرایط ّ
نمیتوان کار کرد.
▪برنامه وزیر راه برای افزایش توان خرید مسکن و
توسعه  10راهگذر حمل و نقلی

دیروز همچنین فــارس ،متن
کامــل برنامههــای «محمــد
اسالمی» وزیر پیشنهادی راه و
شهرسازی را منتشــر کرد .بر
این اســاس ،مهم ترین برنامه
های اسالمی در حمل و نقل،
حرکــت از حمــل و نقــل
شهرسازی خودرومحور به سمت ریلپایه و مبتنی بر حمل و
نقل عمومی ،توســعه یکپارچه شــبکه حمل و نقل ایران در
قالب  10راهگذرتوســعه ،اجرای قانون تشــکیل صندوق
حمل و نقل برای تأمین منابع مالی پایدار ،ارتقای مدیریت
کریدورهــای عبــوری از ایــران ،توســعه زیرســاختهای
برونشهری و درونشهری به صورت همافزا ذکر شده است.
وی همچنین رویکردها و راهبردهای خود در حوزه مسکن
و شهرســازی را مــواردی از قبیل تقویــت الزامــات اجرای
مقررات ملی ســاختمان ،رفع موارد تعارض منافع در میان
عناصــر فعــال بــازار فعالیتهــای مهندســی ســاختمان،

کاربردی کردن رویکرد اجتماعی و مبتنی بر مشارکت مردم
در بازآفرینــی محالت فرســوده شــهری ،افزایــش کیفیت
مسکن در حاشــیه شــهرها ،افزایش توان خرید ،به سازی و
ارتقای مســکن متقاضیان به همراه ایجاد ســاز و کار تأمین
مالی ســازندگان از طریــق بانک مســکن و بهبــود فناوری
مهندسی ساختمان به منظور ارتقای کیفیت و پایین آوردن
قیمت تمامشده بیان کرده است.
▪برنامه های ویژه ضد تحریم رحمانی

رضا رحمانی وزیر پیشنهادی
روحانــی بــرای وزارت پــر
مســئله صنعــت ،معــدن و
تجارت مشــروح برنامه های
خــود را در دو بخــش کلــی
برنامــه هــای معمــول و ویژه
ارائــه کــرد .بــر این اســاس،
بخشــی از برنامــه هــای ویــژه رحمانــی بــه شــرح زیــر
است:تشکیل تیم ویژه با اختیارات الزم در وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت بــرای مقابلــه بــا تحریمهــای ظالمانه،
شناســایی و تدوین جــدول کاالهای اساســی ،ضروری و
هدف خانوار با توجه به شــاخص الگوی مصرف عمومی،
سیاســتگذاری و مدیریت بازار از طریق تأمین به هنگام
کاالهای هــدف بــرای اقشــار هــدف از قبیــل کارگران،
کارمندان و ،...ســامان دهی فوری سازوکار عرضه اقالم
پایه بورســی در بورس کاال ،تدوین برنامه های الزم برای
جلوگیری از بــروز بحــران کاالیــی در مواقــع پرمصرف،
راهبری و پایش سامانههای مرتبط با زنجیره تأمین و توزیع
کاال (انبارها ،ثبت ســفارش ،ســامانه حمل و نقل و )...به
منظور اجــرای کامل شناســه رهگیری ،پرهیــز از اعمال
سیاستهای مخل جریان تأمین کاال و ...

قیمت لبنیات؛ از مجوز  9درصدی
تا جهش  100درصدی
افزایش قیمــت لبنیات طــی چند مــاه اخیر ،بــا مجوز
ستاد تنظیم بازار برای افزایش  9تا حدود  30درصدی
محصوالت بســته بندی شــده آغاز شــد .اما روند رشد
قیمت ها به این درصدها منحصر نماند و اکنون برخی
محصوالت تا حدود 70درصد هم افزایش قیمت داشته
اند .به ویژه محصوالت غیربسته بندی شده (فله) طی
این مدت تقریبــا همــه  100درصد افزایــش قیمت را
ثبت کرده اند که با توجه به رشد اندک قیمت خرید شیر
از دامــداران و همچنین تامیــن نهاده هــا و علوفه با ارز
 4200تومانی ،محل اشکال و سوال است.

...

بازار خبر
صادرات آلمان به ایران به پایینترین حد
خود رسید
مهــر -صادرکننــدگان آلمانــی بــه ایــران ،از بازگشــت
تحریمهــای آمریکا علیه ایران آســیب دیدهانــد و صادرات
آن ها به رکورد پایین جدیدی ســقوط کرده اســت .در این
زمینــه دادههای اقتصادی که توســط اتحادیــه بانکهای
آلمان منتشــر شــد ،نشــان داد به رغم تمام تالشهایی که
برلین برای محافظت از منافع شرکتهای آلمانی در برابر
تحریمهای آمریکا علیه ایران انجــام داده ،صادرات آلمان
در طول  ۸۸ماه اول  ۲۰۱۸با چهاردرصد ســقوط به 1.8
میلیارد یورو رســیده اســت .تحریمهــای فراگیــر و پر نفوذ
آمریکا تراکنشهای مالی مربوط به صادرات بانکها را به
طور گستردهای محدود کرده است.

اعالمیه تسویه مطالبات گندم کاران
مهر -ســازمان برنامــه و بودجه دیــروز اعالم کــرد که کل
مطالبــات گنــدم کاران در اختیــار شــرکت بازرگانی قرار
گرفتهاستومقررشدحداکثرتاساعت ۲۴بهحسابگندم
کاران واریز شود.

پوشاک در انتظار ارز نیما
ایســنا -رئیس اتحادیه فروشــندگان و دوزندگان پیراهن
گفت :تأمینکنندگان مواد اولیه تولید پیراهن و پوشــاک
در انتظار تأمین ارز از طریق ســامانه نیما هستند .مجتبی
درودیان درباره شــرایط بازار پیراهن گفت :با وجود تغییر
فصل و ثبات نسبی دالر در محدوده قیمت  ۱۴هزار تومان،
تغییری در بازار پیراهن رخ نداده است.

احتمال کاهش  ۵تا  ۱۰درصدی قیمت آهن
تسنیم -رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان این که هم
اکنون قیمت آهن در بورس کاال  ۴۲۰۰تومان اما در بازار
آزاد  ۴۵۰۰تا  ۴۶۰۰تومان است ،گفت :با افزایش عرضه
کاال در بورس به طور حتم قیمــت آهن در بازار آزاد  ۵تا ۱۰
درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

...
نفت

واکنش شرکت ملی نفت
به انتقاد از حقوق  37میلیونی مدیرعامل
شرکت ملی نفت با تایید فیش حقوقی  ۳۷میلیون تومانی
علی کاردر ،معــاون وزیر نفت ،اعالم کرد که ســقف حقوق
درباره وی رعایت شده و اضافه دریافتی او مربوط به معوقات
بوده است.به گزارش مهر ،در پی انتشار فیش حقوقی علی
کاردر ،معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،این
شرکت با انتشار توضیحاتی اعالم کرد که اضافه دریافتی
وی مربوط به معوقات بوده است.در این توضیح که در وب
سایت شرکت ملی نفت منتشر شده ،آمده است :با عنایت
به درج فیش حقوقی شهریورماه مدیر عامل محترم شرکت
ملی نفت ایران در رسانه های جمعی توضیحات ذیل برای
تنویر افــکار عمومی ارائه می شــود .طبق مصوبه شــورای
حقوق و دســتمزد ســازمان اداری و اســتخدامی کشور از
ســال  ۱۳۹۶ســقف حقوق کارکنان صنعت نفت شــامل
مدیر عامل ،مدیران و کارکنان در حــوزه های مختلف غیر
عملیاتی  217/350/000ریال تعیین گردیده ،که این
موضوع به صورت نرم افزاری در سیســتم های کامپیوتری
طراحــی و بارگــذاری شــده اســت و در دســترس تمامــی
نهادهای نظارتــی نیز اســت ،بنابراین مدیر عامــل یا دیگر
مدیران امکان دریافت مبلغی بیشتر از عدد فوق را ندارند،
ضمنــا طبق مصوبه مجلس شــورای اســامی ایــن رقم در
سال  ۱۳۹۷نیز ثابت مانده است.به همین دلیل بسیاری
از مدیران و کارمندان با سابقه نفت نمی توانند بخش مهمی
از مطالبات خــود را دریافت کننــد و مازاد ســقف حقوق از
دریافتی کارکنان کسر می شود .کارکنان نفت بدون توجه
به سابقه خدمت باید تا سن  ۶۰سالگی در صنعت نفت کار
کنند و به همین خاطر سابقه بسیاری از آنان به حدود چهل
سال و گاهی باالتر هم می رسد.از آن جا که تمامی تعدیالت
و معوقــات کارکنان بایــد از طریق فیش حقوقــی پرداخت
شــود گاهی رقم فیش حقوقی ماهانه از رقم مصوب بیشتر
می شــود که به هیچ عنوان به معنی دریافت باالتر از سقف
مصوب نیست و همان گونه که گفته شد مربوط به مواردی
مانند طلب یا تعدیل ماه های گذشــته یا بدهی هایی مانند
وام های دریافتی و علی الحســاب حقوق است که در متن
فیش حقوقی به صورت عدد منفی خود را نشان می دهد.
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