اخبار
 20شرکت اروپایی تسلیم روبل روسیه
شدند

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که تاکنون 20
شرکت اروپایی برای خرید گاز روسیه به روبل
در گازپروم بانک این کشور حساب روبلی باز
کردهاند .به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ،
منابع آگاه از ش��رکت گازپ��روم اعالم کردند
ک��ه  10خریدار جدید اروپایی حس��اب روبلی
باز کردهاند .با این حس��اب تعداد شرکتهایی
که میخواهند بر مبنای دستور رئیس جمهور
روسیه پول گاز وارداتی از این کشور را به روبل
بپردازند ،طی روز گذش��ته دو برابر شده است.
مناب��ع آگاه اعالم کردند ک��ه در حال حاضر
 20ش��رکت اروپایی در گازپروم بانک حساب
روبلی باز کرده و  14شرکت نیز در حال انجام
مراحل اداری در این زمینه هستند .البته هنوز
نام این ش��رکتها فاش نشده است.اواخر ماه
مارس بود که رئیس جمهور روسیه اعالم کرد
که خریداران غیردوست گاز روسیه باید هزینه
واردات از این کش��ور را ب��ه روبل بپردازند ،در
غیر این صورت گاز آنها قطع خواهد ش��د.بر
اس��اس این مکانیزم پرداخت مش��تریان باید
دو حس��اب بانکی در گازپروم بانک باز کنند؛
یکی به یک ارز خارجی و دیگری به روبل .بر
اساس این طرح خریداران هزینه گاز وارداتی از
روسیه را به حساب ارز خارجی واریز میکنند
و س��پس گازپروم بانک روس��یه این ارز را در
حساب دوم به روبل تبدیل میکند.ماریو درگی،
نخست وزیر ایتالیا روز چهارشنبه گفته بود که
ش��رکتهای اروپایی میتوانن��د بدون نقض
تحریمها پول گاز روسیه را به ارز ملی بپردازند.
وی تأکی��د ک��رد :اکثر خریداران گاز روس��یه
حساب روبلی را در گاز پروم بانک باز کردهاند.
بزرگترین ش��رکت واردکننده گاز روسیه در
آلم��ان هم روند پرداخت به روبل را آغاز کرده
است.منابع آگاه میگویند :تاکنون  4مشتری
گاز پول روسیه را به روبل پرداخت کردهاند ،اما
قرار است ،تعدادی از آنها پول خود را اواخر این
ماه به روبل تسلیم روسها کنند.
بیست و ششمین نمایشگاه نفت آغاز
به کار کرد

صبح امروز بیس��ت و شش��مین نمایش��گاه
بینالملل��ی نفت،گاز و پتروش��یمی با حضور
و س��خنرانی ریاس��ت مجل��س و وزیر نفت
آغ��از ب��ه کار کرد.به گزارش مهر ،بیس��ت و
شش��مین نمایش��گاه بینالمللی نفت ،گاز و
پتروشیمی با سخنرانی ریاست مجلس و وزیر
نفت آغاز به کار کرد.همچنین محمد حامل،
دبی��رکل مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز
(جیئیسیاف) سخنران ویژه آئین گشایش
رسمی بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی خواهد بود.
در این نمایشگاه ،شرکت ملی نفت و صنایع
باالدس��تی در س��الن  ۸و  ،۹دانش��گاهها و
مراکز علمی ،اس��تارتآپها ،شتابدهندهها
و پارکه��ای علم و فناوری در س��الن  ۱۰و
 ،۱۱پتروش��یمی و صنایع مرتبط در سالن A
 ،۳۸گاز و صنایع مرتبط ،لوله و پوش��ش لوله
و ش��یرآالت در سالن  ،۳۸پاالیش و پخش و
صنایع مرتبط در سالن  ،۵ماشینهای دوار در
سالن  ،۲۷اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروش��یمی ایران در س��الن  ۷و
انجمنهای تخصصی نفت و دیگر شرکتها
هر یک در سالنهای جداگانه قرار گرفتهاند.
گفتنی است نمایشگاه امسال با رونق دوباره
صنعت نفت شاهد حضور  ۴۴شرکت خارجی
از  ۱۱کش��ور جهان است.بیس��ت و ششمین
نمایش��گاه بینالمللی نف��ت ،گاز ،پاالیش و
پتروش��یمی هر روزه از س��اعت  ۹تا  ۱۷دایر
است و بیس��ت و ششم اردیبهشتماه به کار
خود پایان میدهد.این نمایشگاه که از  ۲۳تا
 ۲۶اردیبهشت  ۱۴۰۱در محل نمایشگاههای
بینالمللی ته��ران برگزار میش��ود ،میزبان
 ۱۲۰۰شرکت داخلی و  ۴۴شرکت خارجی یا
نمایندگی شرکتهای خارجی خواهد بود.
تقاضای پرواز بیش از عرضه است

رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری درباره
کمب��ود صندلی های پرواز گف��ت :به دلیل
افزایش تقاضای سفر ،با کاهش عرضه مواجه
ش��ده ایم.به گزارش مهر ب��ه نقل از صدا و
سیما ،محمد محمدی بخش ،رئیس سازمان
هواپیمایی کش��ور گفت :تعداد صندلیهای
هواپیما کم نشده بلکه درخواستها افزایش
یافت��ه اس��ت.رئیس س��ازمان هواپیمای��ی
کش��وری افزود :باتوجه به ورود هواپیماهای
خریداری ش��ده ،حدود  ۴۰درصد به ظرفیت
صندلیهای هواپیماها افزوده شده اما در عین
حال ،میزان درخواست به خصوص در زمان
تعطیالت  ۵۰درصد افزایش یافته اس��ت.به
گفته محمدی بخش برای تأمین نیاز جامعه
به سفر باید تعداد هواپیماهای خریداری شده
افزایش بیش��تری یابد تا درخواست پرواز با
می��زان عرضه صندلی براب��ری کند.وی در
خص��وص اینکه چرا برخ��ی از هواپیماهای
برجامی زمین گیر اس��ت ،افزود :ما به دنبال
رفع نیاز و تأمین قطعات هستیم اما اروپاییها
به تعهدات خود عمل نکرده اند.

سنگدوینی تشریح کرد؛

از حرکت به سمت کشاورزی نوین تا ضرورت جمعآوری آبهای سرگردان

عض��و کمیس��یون ان��رژی مجل��س ب��ه
راهکارهای عبور از تنش آبی اش��اره کرد
و گفت :حرکت به سمت کشاورزی نوین،
جمعآوری آبهای س��رگردان ،سدسازی
اصولی ،جداس��ازی آب شرب از شستشو
ازجمله اقداماتی است که میتواند در مهار
تنش آبی موثر باشد .رمضانعلی سنگدوینی
در گفتوگو با با اشاره به راهکارهای عبور
از تنش آبی ،گفت :اگرچه صرفهجویی در

مصرف آب شرب و شستشو تاثیر بسزایی
در کاهش و کمبود آب در کش��ور دارد اما
بیش از  80درصد از آب مصرفی کشور در
حوزه کشاورزی استفاده میشود به همین
دلیل رفتن به س��مت کشاورزی و آبیاری
م��درن و مکانیزه ،همچنین فاصله گرفتن
از کشاورزی غرقابی ضروری است ،ضمن
آنکه باید تولید محصوالت کمبهره از آب،
جایگزین تولید محصوالت آببر شوند ،به

عنوان مثال اختالف مصرف آب در کشت
برنج به صورت خش��ککاری ب��ا غرقابی
در ش��مال کش��ور حدود یک سوم است.
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس
ش��ورای اسالمی با بیان اینکه باید با ارائه
تسهیالت بالعوض و کمبهره کشاورزان
را ترغی��ب به تجهیز زمینه��ای خود به
آبی��اری قطرهای و نوین ک��رد ،ادامه داد:
بازچرخانی آب نیز در برخی از استانهای

ش��مالی و ایج��اد کاناله��ای زهکش��ی
میتوان��د آب را چرخه تولید کش��اورزی
بازگرداند.وی افزود :جداس��ازی آب شرب
از آب شستش��و نیز راهکار دیگری اس��ت
که باید دولت نس��بت به آن اهتمام ورزد
و در کنار نوینس��ازی کش��اورزی به این
مهم نیز توجه کند ضمن انکه جمعآوری
آبهای سرگردان ناشی از بارندگیها نیاز
به فن��اوری خاص خ��ود دارد که نباید به

راحتی از کنار آن گذشت.عضو کمیسیون
انرژی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:
عملکرد وزرای نیرو ،کشاورزی و صمت در
حوزههای گفته ش��ده زیر ذرهبین مجلس
ق��رار داد و نمایندگان بر اقدامات آنها در
این حوزه نظارت میکنند ،لذا امید اس��ت
در دولت سیزدهم شاهد تغییر مسیر نحوه
کشاورزی در کشور و کاهش مصرف آب
در این حوزه باشیم.

خودروهای وارداتی شهریور به ایران میرسند

خأل بازار خودرو با واردات پر میشود؟

گروه اقتص�ادی :دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان
این که نخس��تین خودروه��ای وارداتی اواخر ش��هریور
راهی بازار می ش��وند در خصوص تاثیر واردات بر قیمت
ب��ازار گفت :از همان ماه اول ما ش��اهد کاهش قیمت ها
خواهیم ب��ود چرا که واردات خودرو ش��وک به بازار وارد
میکند .اواخر س��ال  97بود که براس��اس مصوبه سران
قوا به علت محدودیتهای ارزی ،واردات خودرو به مدت
 3س��ال ممنوع شد .در حال حاضر این ممنوعیت  3ساله
تا پایان اردیبهش��ت ماه تمام میشود و با تأکید دستگاه
های مختلف قرار اس��ت مصوب��ه واردات خودرو تعریف
و به دنبال آن واردات آزاد ش��ود ت��ا التهابات بازار خودرو
برطرف و تقاضا و عرضه مدیریت شود .در همین ارتباط
مهدی دادفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تس��نیم،
در خصوص پیش نویس واردات خودرو که قرار اس��ت از
سوی وزارت صنعت تهیه و طی روزهای آینده اعالم شود،
گفت  :این پیش نویس در راستای ماده  4طرح ساماندهی
صنعت خودرو تهیه میش��ود و قرار است بر اساس آن به
جای خودروهای لوکس برای عموم مردم واردات خودرو
انجام شود.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعالم اینکه
در این پیش نویس قرار اس��ت الزام��ات صادرات خودرو
و قطعات نیز تعریف ش��ود ،افزود :البته تاکید ش��ده سایر
کاالها نیز امکان صادرات داش��ته باشند اما صادرات آنها
برای حفظ تراز تجاری باید با تایید وزارت صنعت باش��د
تا در ادامه آن واردات خودرو انجام ش��ود.وی اضافه کرد:
همچنان قوانی��ن تعرفهای ،عوارض و اس��تانداردها بر
واردات خودرو حاکم اس��ت و تغییری در این رابطه انجام
نشده است.دادفر با انتقاد از اینکه در راستای تدوین پیش
نویس واردات خودرو جلس��ات مختلفی برگزار شده اما از
انجمن های ذیربط هیچ مش��ورتی در این رابطه صورت
نگرفته اس��ت ،گفت :در نهایت بعد از رایزنیهای بسیار
ما توانس��تیم یک نماینده از خود را در جلسه اخیر وزارت
صنعت ارسال کنیم اما نکته اینجاست وزارت صنعت باید
برای تصویب قوانین و مصوبات مختلف نظر اهالی فن را
هم جویا شود.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص
تاثیر واردات خودرو بر قیمت بازار نیز گفت به نظر میرسد
از همان ماه اول ما ش��اهد کاهش قیمت ها باش��یم چرا
که واردات خودرو ش��وک به بازار وارد میکند .با توجه به
قیمت خودروه��ای وارداتی در آینده بازار به ثبات خواهد
رس��ید.وی تاکید کرد :به نظر می رسد اولین خودروهای
وارداتی اواخر ش��هریورماه راهی بازار شوند چراکه تجربه

داش��ت .محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب
با نیاز و تقاضا بازار ،واردات انجام خواهد شد.
مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد


ثبات کرده تا اجرایی شدن این گونه مصوبات تعلل های
بسیاری صورت می گیرد.به گزارش تسنیم ،تاالرپشتی
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
نی��ز در خصوص واردات خودرو گفته اس��ت :با بررس��ی
کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب
ش��د دولت خودروهایی را که کممصرف و ایمن هستند
بدون س��قف وارد کند .امروز خأل 500هزارخودرویی در
بازار احساس میشود که با واردات ،فضا رقابتی میشود.
عالوه بر این منطق��ی معاون صنایع حمل و نقل وزارت
صمت نیز اعالم کرده» برای واردات خودرو نمیتوانیم به
طور کامل از منابع بانک مرکزی اس��تفاده کنیم بنابراین
پیشنهاد شد که سرمایه گذاران میتوانند در زنجیره ارزش
خودرو چه در قطعات و چه در زیر مجموعهها سهیم باشند
و همچنین مش��وقهای صادراتی نیز تعریف ش��د برای
کسانی که طیفی از محصوالت را صادر میکنند در ازای
صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند وارادات کنند».وی
درباره میزان واردات و تاثیر کیفیتی و قیمتی روی تولیدات
داخلی افزود :به عنوان مثال نیاز بازار  2میلیون دس��تگاه
خودرو اس��ت منتها خودروسازها یک و نیم میلیون تولید
میکنند و برای اینکه بازار به تعادل برسد باید جمع تولید
داخلی و جمع صادرات بتوانند نیازهای جامعه را برطرف
کنند؛ عدد کام ً
ال بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف

داشته باشیم و طبع ًا وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت
و ه��م تیراژ را باال ببرند قطع�� ًا میتوانیم بگوییم واردات
محدودتری را خواهیم داش��ت.فاطمی امین وزیر صنعت
هم با اعالم اینکه مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی
خواهد ش��د ،تاکید کرد «محدودیتی در واردات نخواهیم
داش��ت و همزمان ب��ا واردات و همچنین افزایش عرضه
خودروسازان داخلی ،بخش عمدهای از تقاضای بازار پاسخ
داده خواهد ش��د .هماهنگیهای الزم انجام شده تا این
واردات در اس��رع وقت انجام ش��ود ،اما دولت ،واردکننده
نخواهد بود بلکه شرایط را تس��هیل خواهیم کرد».وزیر
صنعت گفته است :اولین نکته این است که تمرکز ما بر
واردات خودروهای اقتصادی است .در سالهای پیش از
 ،1397عمدتا خودروهای لوکس ،گرانقیمت و تجمالتی
وارد میش��د که بخش خاصی از آن به��ره میبردند اما
تمرک��ز ما در ای��ن دوره بر این اس��ت ک��ه خودروهای
اقتصادی برای اس��تفاده عموم وارد شود و هم اینکه این
نقیصه در کشور برطرف شود.وی در پاسخ به اینکه «چه
تعداد خودرو وارد خواهد ش��د؟» اظهار کرد :تنظیم تعداد
خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود .پنج
روش برای واردات طراحی شده که بهزودی اطالعرسانی
خواهد شد .دولت واردکننده خودرو نخواهد بود ،بلکه این
واردکنندگان هس��تند که مس��ئولیت را برعهده خواهند

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در رابطه با زمان واردات خودرو
و اینکه چه افرادی صالحیت واردات خواهند داشت ،اعالم
کرد :مصوبه ،هفته آینده نهایی خواهد شد .هماهنگیها با
دستگاههای مختلف در حال انجام است تا واردات در اسرع
واردات صورت گیرد و اینطور نباشد که ماهها طول بکشد.
حتی در حال حاضر که مصوبه نهایی تایید نش��ده و هفته
آینده بصورت رسمی مصوب خواهد شد ،مسیرها کنترل
ش��ده ،موانع احتمالی بر س��ر واردات ،ارزیابی شده است.
شرایط تسهیل خواهد شد و تدابیر الزم اتخاذ میشود.وی
گفت :واردات خودرو شرایطی خواهد داشت ،شرایط سابق
وجود دارند و شرایط جدیدی نیز اندیشیده شده است .بطور
مثال طبیعتا خودروهای وارداتی باید خدمات پس از فروش
داشته باشند یا مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شده است
و صالحیتهایی که از قبل بوده ،تداوم خواهد داشت؛ اما
منابع تامین مالی ،متنوع شده است و بخش قابل توجهی
از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد تا کمککننده به
تراز ارزی کشور نیز باشد.

پ�ر ک�ردن خأل ۵۰۰ه�زار دس�تگاهی بازار خ�ودرو با

واردات؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
گفت :با بررسی کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام مصوب ش��د دولت خودروهای��ی را که کممصرف
و ایمن هس��تند بدون س��قف وارد کند.ع��زتاهلل اکبری
تاالرپشتی افزود :تا امروز از خودروسازان حمایتهایی شده
است که طبق فرموده مقام معظم رهبری نباید سوءاستفاده
کنند و باید س��اختار دو خودروساز اصالح شود مث ً
ال دولت
بهجای سهامداری و دخالت ،باید ناظر باشد.وی با اشاره به
مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات  70هزار خودرو
گفت :اول ،با فرمایشات رهبری ک ً
ال مصوبه اصالح شد و
این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هرقدر که
بتواند بازار را تنظیم کند ،واردات خودرو را انجام دهد دوم،
ماده  4آن که مرب��وط به صادرات قطعه و واردات خودرو
بود ،حذف شد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه
کرد :آییننامه واردات خودرو بهدست دولت تهیه میشود
و دولت ش��رایط را باید برای واردات آماده کند.وی گفت:
امروز خأل 500هزارخودرویی در بازار احساس میشود که
با واردات ،فضا رقابتی میشود.

عبدالملکی:

اعتراض جاماندهها تایید شود یارانه ماههای قبل را هم میدهیم

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان این
که جامانده های یارانه اگر اعتراضشان تایید
ش��ود یارانه ماه های قبل را هم می گیرند
گف��ت :برای شناس��ایی مش��موالن یارانه،
وضعی��ت مالی خانوارها ط��ی دوره  ۳تا ۵
ساله بررسی شده است .به گزارش تسنیم،
حجت عبدالملکی در گفتوگوی تلویزیونی
اظه��ار داش��ت :ب��ه محض اینک��ه فردی
وارد س��امانه ثبت ش��کایات یارانه معیشتی
میش��ود اعتراض او ثبت خواهد ش��د.وزیر
کار بیان داش��ت :یارانه مورد نیاز  90درصد
مردم تأمین ش��ده و در حساب دولت است،

پس اگر تا  3ماه دیگر مشخص شود فردی
نیازمن��د بوده ام��ا دریافتی نداش��ته ،یارانه
معیش��تی ماههای گذشته نیز به حساب آن
واریز میشود.وی با بیان اینکه  10متغیر و
ش��اخص برای دهکبندی یارانهها در نظر
گرفته اس��ت گفت :ش��اخصهایی از جمله
گردش حس��اب ،حقوق ،سود سهام و سود
حس��اب ،خودرو ،س��فرهای خارجی و سایر
م��وارد مدنظر اس��ت.وزیر کار افزود :برای
اینک��ه تح��والت مقطع��ی در زندگی افراد
و جابهجایی دهکها مؤثر نباش��د در دوره
سه تا پنجس��اله دهک بندیها مورد توجه

کارشناس��ان میگویند ،حال که دولت اصالح یارانهها
را کلی��د زده ،چند توصیه کارشناس��ی وج��ود دارد که
میتواند برای اجرای درست و کاهش تبعات احتمالی
استفاده کند .به گزارش فارس ،حال که دولت اصالح
یارانهه��ا را کلی��د زده ،چند توصیه کارشناس��ی وجود
دارد که میتواند برای اجرای درس��ت و کاهش تبعات
احتمالی اس��تفاده کند ،بس��یاری کارشناس��ان درباره
اجرای این طرح بزرگ اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد
کشور هم نظرند ،اما هستند ،برخی که از شیوه اجرای
آن نگرانند و معتقدند دولت دقت بیشتری داشته باشد.
اختصاص یارانه به محصوالت وارداتی از سال  97آغاز
ش��د و ارز دولتی را به وارد کننده میدادند تا محصول
عمدت��ا اساس��ی وارد کند و به قیمت ارزان به دس��ت
مردم برس��د ،بررسیها نش��ان داد که کاالی ارزان به
سر سفره مردم نرس��ید ،بلکه به نحو مختلف از قبیل
قاچاق ،صادرات ،فساد و رانت به ناکجا آباد رفت و سر
از جاه��ای دیگر در آورد.بر اس��اس اعالم رئیس کل
بانک مرکزی ،تنها در سال گذشته  15.6میلیارد دالر
و در  4سال گذشته حدود  70میلیارد دالر ارز ترجیحی
به وارد کنندگان پرداخت شده است ،در حالی که نرخ
ارز نیمایی  25هزار تومان است  ،اما دولت تنها 4200
تومان از اینها میگرفت .سال گذشته  312هزار میلیارد

قرار گرفته و حس��اب میش��ود ب��ه عنوان
مثال ف��ردی خانه خریده و فروخته اس��ت
که این جزو دارایی حساب نمیشود .برای
اینکه دهک بندیها درگیر نوس��انات نشود
شاخصها در دوره سه تا پنجساله در فرمولی
دقیق ضریببندی میشود.وی با اشاره به
اینکه  2اعتراض در یارانه مورد بررسی قرار
میگیرد ،گفت :کس��انی که تا فروردینماه
یارانه میگرفتن��د و اکنون یارانه نگرفتهاند
میتوانند اعتراض کنند و افراد دیگری که
به هر دلیل یاران��ه دریافت نمیکردند یا از
قبل و به هر دلیلی قطع شده بود میتوانند

بعد از تکمیل سامانه هدفمندی یارانهها به
آن مراجع��ه کنند.عبدالملکی بیان داش��ت:
اف��راد معترض ب��ه دهک بن��دی یارانه در
س��امانه حمایت میبینند که به چه علت و
ش��اخصهایی دهکبندی فرد تغییر کرده
اس��ت در همین رابط��ه پیامکی برای همه
کسانی که در قبل یارانه میگرفتند و اکنون
قطع ش��ده ارسال شده است تا وارد سامانه
حمایت شوند .وی تاکید کرد :افراد تا  3ماه
آینده فرصت ثبت در س��امانه را دارند و اگر
مس��تحق دریافت یارانه باشند به آنها یارانه
پرداخت میش��ود .یارانهها در حسابهای
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تومان یارانه برای واردات کاالهای اساس��ی پرداخت
ش��د و اگر ادامه مییافت ،پیش بینی میش��د ،امسال
با توجه به گرانی کاالهای اساسی در بازارهای جهانی
حداقل به به  360هزار میلیارد تومان افزایش یابد .این
در صورتی اس��ت که فرض کنیم تنه��ا  20درصد به
قیمت جهانی اضافه ش��ده ،اما رشد  125درصدی نیز
گزارش شده است 360.هزار میلیارد تومان یعنی روزانه
ح��دود  1000میلیارد تومان که معاونان وزیر اقتصاد و
جهاد کشاورزی معتقدند که هدررفته و اصال به هدفی
که کاهش قیمت و بزرگی س��فره م��ردم بود اصابت
نکرده است.بنابراین دولت با چنین نگاهی که اهداف
اجرای این طرح محقق نشده ،اصالح یارانه ها را انجام
میدهد در این میان خیلی از کارشناس��ان و دلسوزان
تالش میکنند که با ارائه نظرات کارشناسی دولت را
در این مسیر حمایت کنند یا مانع از آسیبهای احتمالی
در آینده شوند که در زیر به آنها اشاره میشود.
مقابله با تورم انتظاری


نگرانی گروهی افراد این است که اگرچه دولت میگوید
افزایش قیمت ها تنها برای  4کاالی مرغ ،تخم مرغ،
روغن و لبنیات خواهد ش��د ،باید مانع از گسترش این
گرانی به س��ایر بخ��ش ها و بروز ت��ورم انتظاری در
جامعه شد.آنها میگویند دولت برخی محاسبات خود را

روی کاغذ دارد ،اما بازار راه خود را می رود و استدالل
آنها تجربههای مختلفی اس��ت که در جامعه داشتند،
مثال وقتی بنزین گران میشود بخش های دیگر مانند
حم��ل و نقل درون ش��هری و برون ش��هری را گران
میکند در کنار آن خیلی صنوف هم آن را بهانه گرانی
میکردند.
افزایش ذخایر انبارها قبل از اجرای عملی طرح


ذخایر انبار کاالهای اساس��ی باید پر باشد نه به اندازه
نیاز بلکه بس��یار بیش از نیاز که کسی با احتکار نتواند
بازار را به هم بزند ،هر زمانی بازار عطش داشت تزریق
ش��ود که در این صورت با کاه��ش دادن قیمت بازار
محتک��ران ضرر ک��رده و عقب نش��ینی خواهند کرد.
مس��ئوالن بخ��ش کش��اورزی از کافی ب��ودن ذخایر
میگوین��د ،وزیر جهاد کش��اورزی میگوی��د« :هیچ
مش��کلی از نظر تامین کاالهای اساسی وجود ندارد».
ام��ا روایت ب��ازار در روزهای اخیر ط��ور دیگری بود،
محتکران با شنیدن خبر اصالح یارانه ،مردم با حضور
در بازار  ،قفس��ه فروش��گاهها را خالی کرده و در انبار
خانههایش��ان نگهداری کردند و اینها عطشی در بازار
ایجاد کرد و بعضا قیمت های بسیار گرانتر از روی کاال
عرضه ش��د.گزارش هایی وجود داشت که یک بطری
روغ��ن را  50هزار تومان عرضه کردند و یا کارخانهها

دولتی موجود است و تقریب ًا برای  78تا 79
میلیون نفر در نظر گرفته ش��ده است.وزیر
رفاه با اشاره به اینکه سامانه حمایت اکنون
در دسترس اس��ت گفت :امکان دارد افراد
مراجعه کنند و ببیند س��امانه ش��لوغ است.
محدودیت در زیرساختها وجود دارد از این
رو مردم نگران نباش��ند.وی گفت :چندین
شماره تماس هم اعالم شده است که یکی
از آنه��ا مرکز تماس به ش��ماره 0216369
اس��ت و سالهاست که مردم با این شماره
آش��نا هس��تند و در کنار این شماره تماس،
 09200006369نیز هست.

اجبار میکردند که در کنار روغن کاالهایی مانند روغن
زیتون و تن ماهی که مش��تری کمتری در بازار دارند
بخرند ،در حالی که قیمت جدیدی ابالغ نشده است.
اصالح یارنه آرد سنتی


یارانه آرد س��نتی هم باید هر چه زودتر حذف شود در
غی��ر این ص��ورت بخش زی��ادی از آرد یارانه ای این
بخش به سمت بخش صنعت می رود که اخیرا آرد آن
آزاد شده اس��ت 80.درصد آرد به میزان  9میلیون تن
ساالنه در بخش نانوایی استفاده میشود و حدود  2تا
 2.5میلیون تن هم در بخش صنعت برای تولید انواع
ماکارونی ،بیسکوئیت و شیرینی مصرف میشود.
آن طور که از صحبتهای مس��عود میرکاظمی رئیس
س��ازمان برنامه و بودجه در برنام��ه گفتوگوی ویژه
خبری اس��تنباط میش��د ،دولت قصدی برای اصالح
یارانه نان س��نتی ندارد و قرار هم نیست به این زودی
ها اجرا شود و شاید هم اصال اجرا نشود.درباره اصالح
یارانه نان انتقادهایی اس��ت که چون قوت غالب مردم
است و خوراک عمده مردم با درآمد متوسط و به پایین
است ،دولت احتیاط بیشتری کند ،اما این زمانی بود که
یارانه بخش صنعت حذف نشده بود ،اما پس از اصالح
یارانه ارز ،تهدید جدی برای  2میلیون تن گندم یارانه
دار است که از بخش سنتی به صنعتی سرازیر شود.
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اخبار
خاماندیشی و حکمرانی بد در صنعت
نفت و گاز بدتر از خام فروشی است

رئیس مجلس گفت :خاماندیشی و حکمرانی
بد در صنعت نفت و گاز بدتر از خام فروش��ی
است.به گزارش مهر ،محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس شورای اسالمی که صبح امروز (جمعه،
 ۲۳اردیبهشت ماه) به منظور حضور در مراسم
افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی
نف��ت ،گاز ،پاالی��ش و پتروش��یمی در محل
نمایشگاههای بینالمللی تهران حضور یافته بود
بعد از بازدید از سالنهای این نمایشگاه در سالن
خلیج فارس با بیان اینکه همواره خامفروشی را
نقد میکنی��م و میگوییم هزینه کردن  ۷۰یا
 ۸۰درصد آن در هزینههای کشور بد است اما
باز هم این ش��یوه را در پیش گرفتهایم ،گفت:
بدتر از خام فروشی ،خام اندیشی و بد حکمرانی
کردن بر حوزه صنعت نف��ت ،گاز و انرژی در
کشور است که در حقیقت باید از ثروت حاصل
از نف��ت صیانت کنیم به ج��ای اینکه از خود
نفت خام صیانت کنیم.رئیس مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه دولت و مجلس وظیفه
دارند به اقتصاد مردمی ایمان داش��ته باش��ند،
اظهار داشت :باید راه فرصت طلبیهای زشت
اقتصاد بیمار کشور را ببندیم و نقدینگی را به
س��مت تولید سوق دهیم.وی در ادامه با تأکید
بر اینکه برای دور زدن تحریمها ،ثبات درآمد
و افزای��ش ارزش افزوده باید جهتگیریها را
اصالح کنیم ،عنوان کرد :در این راس��تا الزم
اس��ت گاز را مبنای صادرات قرار دهیم که با
ثباتت��ر بوده و ارزش افزوده آن کمتر از حوزه
نفت در فناوری است.به گزارش مهر ،بیست و
ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی با شعار «نفت دانش بنیان؛ تولید
ایران��ی ،صادرات جهانی» تا  ۲۶اردیبهش��ت
ماه در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران
فعالیت خواهد داشت.
آغاز عملیات اجرایی  ۲۵طرح عظیم
نفتی در سال ۱۴۰۱

وزیر نفت گفت :تالشمان این است  ۴۸طرح
کالن و اولویتدا ِر نیمهتمام در صنعت نفت را
تا پایان امسال با سرمایهگذاری  ۱۳میلیارد دالر
تکمیل و به بهرهبرداری برسانیم.به گزارش مهر،
جواد اوجی امروز (جمعه ۲۳ ،اردیبهشتماه) در
آئین آغاز بهکار بیستوشش��مین نمایش��گاه
بینالملل��ی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی
ضمن خیر مق��دم به مهمانان این آئین اظهار
کرد :نمایشگاه صنعت نفت ایران میثاق ساالنه
و مح��ل تعامل و جمع ش��دن فعاالن داخلی
و خارج��ی در صنع��ت نفت ای��ران و یکی از
نمایشگاههای بزرگ صنعت نفت جهان است.
وی با بیان اینک��ه «صنعت نفت دانشبنیان،
تولید ایرانی ،صادرات جهانی» بهعنوان شعار
بیستوششمین نمایش��گاه بینالمللی نفت،
گاز و پاالیش و پتروش��یمی بسیار الهامبخش
است ،تصریح کرد :دانشبنیان کردن صنعت
نفت و توجه به س��اخت داخل ،اولویت اصلی
وزارت نفت در ش��رایط کنونی بهشمار میرود
که در کل جهان هم چنین است و صنعت نفت
جهان محل توسعه بسیاری از فناوریهای نو
اس��ت.وزیر نف��ت با بی��ان اینک��ه حضور ۲۳
دانشگاه و مرکز پژوهشی ،بیش از صد شرکت
دانشبنیان ،اس��تارتآپها و پارک فناوری و
شهرکهای علمی تحقیقاتی در این نمایشگاه،
نش��انه جدیت وزارت نفت در این زمینه است،
افزود :انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم
رهبری به نام تولید ،دانشبنیان ،اشتغالآفرین
نیز مس��ئولیت ما را در این زمینه بیشتر کرده
است.
رشد قیمت نفت محدود شد

قیم��ت نفت در معام�لات روز جمعه ،به روند
رش��د خود ادامه داد اما تحت تاثیر نگرانیهای
س��رمایه گذاران نس��بت به ت��ورم و قرنطینه
های کرونایی چین که تقاضا برای سوخت را
تحت تاثیر قرار خواهند داد ،به س��وی کاهش
هفتگی پیش می رود .به گزارش ایسنا ،بهای
معامالت نفت برنت با یک دالر و  ۸۱س��نت
مع��ادل  ۱.۷درصد افزایش ،به  ۱۰۹دالر و ۲۶
سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت وست
تگزاس اینترمدیت آمری��کا با یک دالر و ۵۵
سنت معادل  ۱.۵درصد افزایش ،به  ۱۰۷دالر
و  ۶۸سنت در هر بشکه رسید.هر دو شاخص
در مسیر ثبت نخستین کاهش هفتگی در سه
هفته گذشته قرار دارند و نفت برنت حدود سه
درصد و وس��ت تگزاس اینترمدیت حدود دو
درصد کاهش نش��ان می دهد.بازار همچنان
بین چش��م انداز تحریم نفت روسیه از سوی
اتحادی��ه اروپا و کاهش عرضه این کش��ور و
نگرانیها نسبت به ضعیف شدن تقاضای جهانی
برای سوخت ،سردرگم مانده است.

