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گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی 
روغن مایع در بازار

ایسنا- دبیــرکل 
اتحادیــه بنکــداران 
موادغذایی تهــران از 
گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ 
درصدی روغن مایع در 
بازار خبر داد و گفت: قیمت درج شده برای مصرف 
کننده بر روی روغن مایع با قیمتی که به دســت 

مصرف کننده می رسد اختالف بسیاری دارد.
قاسمعلی حسنی در پاسخ به این پرسش که چرا 
همچنان عرضه روغن جامد و مایع در بازار  کم است، 
اظهار کرد:صفر تا صد روغن از تخصیص ارز تا واردات 
آن دست دولت بوده و دست بخش خصوصی در این 

زمینه برای حل مشکالت بسته است.
وی ادامه داد: بارها اعــالم کردیم که تجار به 
دلیل اعتباراتی که در دنیا دارند می توانند بدون 
دریافت ارز دولتی اقدام بــه واردات روغن خام 
کنند. اما به صحبت های ما توجهی نمی شــود و 
دولت اعالم کرده است که واردات روغن بایستی 

با ارز دولتی صورت گیرد.
به گفته وی مشکالت ایجاد شده در تخصیص 
ارز وقفــه ای را در واردات روغن ایجاد کرد و همین 
وقفه منجر به کاهش تولید و توزیع روغن در بازار شد.
 دبیرکل اتحادیه بنکــداران موادغذایی تهران 
اضافه کرد:خوشــبختانه روغن مایع به اندازه نیاز 
فروشــگاه های زنجیره ای توزیع می شــود. البته 
یک گرانفروشــی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در روغن مایع 
برای مصرف کننده در بازار رخ می دهد؛ به طوری 
که روغنی که بــر روی آن قیمــت ۹۰۰۰ تومان 
درج شده ۱۴ هزارتومان، روغنی که بر روی آن ۱۶ 
هزارتومان قیمت خورده ۲۴ هزارتومان و روغن ۱۵۷ 
هزارتومانــی ۳۱۰ هزارتومان به مصرف کنندگان 

عرضه می شود.
    

نرخ هر شانه تخم مرغ ۳۴ هزار 
تومان تعیین شد

ایرنا - مدیرعامل 
اتحادیــه سراســری 
مرغــداران تخمگذار 
گفت: طبــق آخرین 
مصوبه ســتاد تنظیم 
بازار قیمت هر کیلوگرم تخــم مرغ ۱۷ هزارتومان 
و هر شــانه دو کیلویی ۳۴ هزارتومان برای مصرف 
کنندگان تعیین شده و نرخ فروش بیش از این در 

خرده فروشی ها اجحاف است.
 هدایت اصغری افزود: براساس مصوبه جدید 
ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 
درب واحدهای مرغــداری ۱۴ هزارتومان، درب 
عمده فروشــی ها ۱۵ هزارو ۳۰۰ تومان و  با در 
نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه وتره بار 
برای مصرف کنندگان نرخ نهایی ۱۷ هزارتومان 

تعیین شده است.
وی گفــت: در واقع هر شــانه تخــم مرغ دو 
کیلوگرمی باید با نرخ ۳۴ هزار تومان به دســت 
مصرف کنندگان در سراســر کشــور برسد و در 
صورت اعالم گزارش گران فروشــی در ســطح 
خرده فروشــی ها، به طور حتم دســتگاه های 

نظارتی با متخلفان برخورد می کند.
 مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار  
تصریح کرد: طی یک تا دو هفته اخیر با ایجاد بارانداز 
تخم مرغ در منطقــه تهران پــارس و عرضه آن با 
نرخ های مصوب به نظر می رسد بازار این محصول 

تا حدی کاهشی شده و بزودی متعادل می شود.
    

خبر مهم برای متقاضیان وام 
ودیعه اجاره 

توسعه ایرانی-  
معــاون وزیــر راه و 
شهرســازی تمدیــد 
وام ودیعه اجــاره را تا 
پایان بهمن مربوط به 
متقاضیانی دانست که پیش تر ثبت نام کرده اند و بنا 

به دالیلی نتوانستند مدارک خود را تکمیل کنند.
محمود محمودزاده در خصوص تمدید مهلت 
وام ودیعه اجاره تا پایان بهمن، گفت: اخیرا در جلسه 
کارگروه مصوب شد تا آخر بهمن پرداخت وام ودیعه 
اجاره ادامه پیدا کند. این مصوبه و این شرایط مربوط 
به کسانی است که پیش تر ثبت نام کردند، ولی روند 

پرداخت آنها به جریان نیفتاده است.
معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: افرادی که 
پیش  تر ثبت نام کردند اما مــدارک خود را تکمیل 
نکردند تا انتهای بهمن فرصت دارند نسبت به تکمیل 

مدارک خود اقدام کنند.
محمودزاده با اشاره به اینکه ستاد کرونا دو مصوبه 
دیگر نیز داشت، افزود: در تفاهم نامه ای، مقرر شد تا 
افرادی که کد رهگیری ندارند با پرداخت عدد محدود 

بتوانند کد رهگیری دریافت کنند.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

ایران می تواند بــه بازارهای جهانی 
نفــت بازگــردد؟ تاریــخ بی تردید از 
سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تحت عنوان 
سال های کرونا یاد خواهد کرد. سالیانی 
که همه عرصه های اقتصادی و سیاسی و 
فرهنگی تحت تاثیر کرونا قرار گرفتند، 
بازار جهانی نفت نیز از این تاثیر مصون 
نماند و ایران در حالی با ویروس همه گیر 
روبرو شــد که ویروس تحریم پیش تر 
نفت ایران را از بــازار جهانی نفت خارج 
کرده بود، حاال اما آمار و راقام بر بازگشت 
ایران به بازارهای جهانــی نفت در اوج 
تحریم های موســوم بــه تحریم های 
ترامپی داللت دارد اما آیا برآورد دولت 
برای صــادرات روزانــه دو میلیون و 
۳۰۰ هزار بشــکه نفــت خوش بینانه 
اســت؟برخی معتقدند برای توصیف 
وضعیت بهتر است به بدبینی بیش از حد 
مجلسی ها استناد شود نه خوش بینی 

دولتی ها. 
روایت یک اتفاق 

تابستان بود که محمد باقر نوبخت، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه رسما 
اعالم کرد که »اجازه فروش یک قطره 
نفت را هم نداریم«  اظهارات بی پرده ای 
که صدای اکثر کارشناسان را بلند کرد 
که چرا از سوی یک مقام رسمی گرای 

عدم فــروش نفت بــه خارجی ها داده 
می شد، اما تنها چندی بعد گزارشی از 
میزان صادرات نفت ایران منتشــر شد 
که ورق را برگرداند، گزارشــی درست 
مغایر با اظهارات نوبخت. رویترز  مفصل 
به آن پرداخت و در گزارشــی از رشــد 
صادرات نفــت در ماه ســپتامبر خبر 
داد؛ تحلیل هایی که نشــان از دور زدن 
تحریم های امریکا داشــت. روالی که 
به نظر می رســید می توانــد روزهای 
خوش آتــی را برای ایــران دوباره رقم 
بزند و بــار تامین بودجــه کمتر روی 
مالیات گیری افتد. البته چندین سال 
است که دولت های مختلف قرار است 
با برنامه ریزی صحیح وابستگی اقتصاد 
به درآمد نفتی را کــم کنند اما آنچه در 
عمل روی داد بعد از تحریم های نفتی 
فشار تامین بودجه به مالیات بیشتر از 

سایر بخش ها بود . 
 شاید همین گزارش ها بود که باعث 
شد کمیسیون تلفیق  برای سال ۱۴۰۰ 
فروش روزانه ۱.۵میلیون بشکه ای نفت 
را برنامه ریزی کند و زیر بار حســاب و 
کتاب فروش نفت ۲.۳ میلیون بشکه ای 
نرود. شــرایطی کــه حتــی برخی از 
دست اندرکاران صادرات نفت هم مهر 
تایید بر امــکان آن می زنند و معتقدند 
که ایران می تواند در سال ۱۴۰۰ روزانه 
بیش از ۱.۵ میلیون بشــکه نفت صادر 

کند. پیش بینی ای که سخنگوی اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی مدافع 
آن است و حتی ابراز امیدواری می کند 
که می توان به بــازار آتی نفــت ایران 

امیدوار بود .
مالک شریعتی نیاسر، رئیس کمیته 
انرژی کمیســیون تلفیــق بودجه در 
این رابطه گفته اســت:»جمع بندی 
کمیسیون بر این شــد که دولت روی 
منابع حاصــل از فروش باالتــر از یک 
میلیون بشــکه نفت در روز نمی تواند 
حساب باز کند چرا که بیش از آن یا سهم 
صندوق توسعه ملی اســت یا سهم باز 
پرداخت بدهی های دولت به صندوق 
توسعه ملی اســت که در سال ۱۴۰۰ 

سررسید آن فرا می رسد.«
به گفته وی عمال دولت می تواند در 
سال ۱۴۰۰ روی منابع حاصل از صادرات 
یک میلیون بشکه نفت در روز حساب 
کند. کمیسیون تلفیق راه دولت را برای 
صــادرات نفت تا ســقف ۱.۵ میلیون 
بشــکه نفت در روز باز گذاشته است تا 
دولت بتواند تالش کند در سال آینده 
که ۵ ماه آن دولت دوازدهم برقرار است 
و ۷ ماه آن را دولت ســیزدهم بر سرکار 
می آید به طور میانگیــن ۱.۵ میلیون 
بشکه در روز نفت صادر کند و مجلس به 
عنوان مانع صادرات بیشتر دولت تلقی 

و معرفی نشود.

رئیس کمیته انرژی کمیســیون 
تلفیق بودجه  اظهار کرد: کمیســیون 
تلفیق در بررســی چارچوب های کلی 
بودجــه ۱۴۰۰، با تصویــب کاهش 
ســقف فروش نفــت از ۲.۳ میلیون به 
۱.۵ میلیون، ۸۰۰ هزار بشــکه در روز 
وابستگی بودجه به نفت را کاهش داد 
و پس از آن هم به دولت در تبصره یک 
حکم کرد تا منابع حاصل از فروش مازاد 
بر یک میلیون بشکه در روز را به صندوق 
توسعه ملی واریز کند و اجازه برداشت 

نداشته باشد.
الیحه بودجه چه می گوید؟

در بودجه البته دولت بیشتر از این 
میزان برای فروش نفــت پیش بینی 
کرده اســت. آنچه که دولت در الیحه 
بودجه بــرای فــروش روزانــه نفت 
پیش بینــی کــرده بود حــدود ۲.۳ 
میلیون بشــکه با قیمت ۴۰ دالر بود. 
اما کمیسیون تلفیق زیر بار این میزان 
نرفت و تنها صادرات ۱.۵ میلیون بشکه 
را عملی خواند. گویا اعضا کمیسیون 
کمی واقع بینانه تر به موضوع صادرات 
نگریســته اند. آنچه که در کمیسیون 
تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت، 
این بود که ســقف فروش ۲.۳میلیون 
بشــکه غیرواقعی بوده و قابل تحقق 
نیســت. در خوشــبینانه ترین حالت 
اعضای کمیسیون به این جمع بندی 

رســیدند کــه دولــت به صــادرات 
۱.۵میلیون بشکه در روز دست یابد که 
برای آن نیز باید دقیقا حکم مقام معظم 

رهبری اجرایی شود.
از سوی دیگر حساب و کتاب منابع 
درآمدی از محل صــادرات هم از قبل 
مشخص شده اســت. مقرر است ۲۰ 
درصد منابع حاصل از صادارات تا یک 
میلیون بشکه نفت در روز، به صندوق 
توسعه ملی تخصیص یابد و اگر دولت 
توانست بیشــتر از یک میلیون بشکه 
در روز بفروشــد، سهم صندوق توسعه 
ملی از ۲۰درصد به ۳۸ درصد ارتقا یابد  
و درنهایت باقی مانده صرف بازپرداخت 
بدهی های دولت به صندوق توســعه 

ملی شود. 
برخــی در این شــرایط معتقدند 
موضع کمیســیون تلفیق نه استناد به 
خوش بینی دولتی ها کــه مخالفت به 
دولت بــه هر طریقی اســت. مخالفت 
نمایندگان مجلس با انتشار اوراق نفتی 

نیز در همین راستا ارزیابی می شود. 
 تكیه بر آمار سپتامبر 

منبع گزارش رویترز، آمار موسسات 
رهگیری خطوط کشــتیرانی بود. این 
آمار نشان می دهد صادرات نفت ایران در 
ماه سپتامبر ۲۰۲۰ افزایش قابل توجهی 
داشــته اســت. حتی پیش بینی ها از 
افزایش بیشتر این میزان خبر می دهند.

رویترز این آمار را بی سابقه خوانده 
آن هم بعد از تحریم های سخت گیرانه 
ترامپ، آمار تانکر تراکرز نشان می دهد 
این میــزان صادرات نفــت و میعانات 
گازی ایران دو برابر حجم صادرات ماه 
آگوســت۲۰۲۰ اســت که ۱۱ درصد 
آن را نفت فوق سبک یا میعانات گازی 

تشکیل می دهند.  
آمارهــای این موسســه رهگیری 
خطوط کشتیرانی که از طریق رهگیری 
نفتکش ها و محموله ها به دست آمده 
نشان می دهد حدود نیمی از این میزان 
صادرات نفت ایران توسط نفتکش های 
خارجی و از طریق تحویل کشــتی به 
کشــتی انجام شده اســت. به همین 
دلیل تعیین مقصد صادراتی آنها بسیار 

سخت است.
دو موسسه دیگر هم در همان زمان 
اعالم کردند که صــادرات نفت ایران 

افزایش یافته البته ارزیابی این دو موسسه 
درباره رشد صادرات نفت ایران کمتر از 
میزانی است که توسط موسسه تانکر 
تراکرز عنوان شده است؛ به عنوان مثال 
یکی از آنهــا می گوید که صادرات نفت 
ایران حداقل در ماه سپتامبر ۱۰۰ هزار 

بشکه در روز افزایش یافته است. 
در همین حال آمارها و پیش بینی ها 
از کاهش تقاضا برای سال ۲۰۲۱ خبر 
می دهد همانطور که همه گیری کرونا 
و محدویت های تردد و صادرات واردات  
مصرف نفت و سوخت های مایع جهانی 
در نتیجــه تدابیر قرنطینــه به ۹۲.۴ 
میلیون بشکه در روز رسید که کاهش 
۹ درصدی در مقایسه با ۱۰۱.۲ میلیون 
بشکه در روز در ســال ۲۰۱۹ داشت. 
این تغییر چشــم انداز تهدیدی برای 
پاالیشگاه های نفت بود و طبق گزارش 
بانک مورگان استنلی، حدود ۱.۵ میلیون 
بشکه در روز ظرفیت پاالیش نفت از بازار 
حذف شد که نشان می دهد در صورت 
تــداوم کاهش خرید میــزان عرضه با 
تقاضا برابری نکرده و ممکن است برخی 

از پیش بینی ها با اما و اگر مواجه شود.
 طبق گزارش گلوبــال دیتا، انتظار 
می رود ظرفیت جهانــی تقطیر نفت 
خام همچنان رشد کند اما افت تقاضا و 
حاشیه سود ضعیف برای بنزین، دیزل 
و ســوخت های دیگر باعث شده است 
پاالیشگاه ها در آسیا و آمریکای شمالی از 
جمله تاسیسات متعدد در منطقه گلف 
کاست آمریکا، تعطیل شده یا تولیدشان 
را محدود کنند. چند ماه آینده احتماال 
نوسانی خواهد بود زیرا سرمایه گذاران به 
ارزیابی تقاضای ضعیف در برابر احتمال 
افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان 
شامل اوپک و متحدانشان می پردازند. 

اما و اگر بر سر رقم صادرات نفت در بودجه ١۴۰۰؛

دولت خوش بین است یا مجلس بدبین؟
کمیسیون تلفیق در 

بررسی چارچوب های کلی 
بودجه ١۴۰۰، با تصویب 

کاهش سقف فروش نفت از 
۲.۳ میلیون به ١.۵ میلیون، 

۸۰۰ هزار بشكه در روز 
وابستگی بودجه به نفت را 

کاهش داد 

رئیس اتاق ایران و کره جنوبــی از مذاکره با کره ای ها برای 
تهاتر ۸.۵ میلیارد دالر پول بلوکه شده کشورمان با انواع کاال خبر 

داد که بخشی از این کاالها، واکسن کرونا است.
حسین تنهایی در گفت وگو با ایلنا درباره جزییات جلسه 
اعضای اتاق با معاون اول رئیس جمهور درباره تعیین تکلیف 
پول های بلوکه شده در کره جنوبی گفت: روز گذشته جلسه ای 

با آقای جهانگیری درباره پول های بولکه شده کشورمان در کره 
جنوبی داشتیم و پیشنهاداتی برای ارایه به کره در رابطه با نحوه 

تهاتر دالر های ایران در این کشور با انواع کاال فهرست شد.
وی ادامــه داد:  کره ای ها هنوز اقدام اجرایــی برای تهاتر یا 
آزادسازی پول های بلوکه شــده انجام نداده اند و در جلسه روز 
گذشته راهکارهای مورد نظر برای تهاتر را به معاون اول ارایه 
کردیم. رئیس اتاق ایران و کره جنوبی با اشاره به برگزاری جلسه 
هیات ایرانی با کره  ای ها برای ارایه راهکارها و پیشنهادات درباره 
تهاتر دالرهای ایران با انواع کاالی کره ای گفت: در جلسه روز 
گذشته با آقای جهانگیری، نوع کاالهای قابل تهاتر و تعرفه  آن ها 

را مشخص کردیم و باید دید در جلسه آینده با کره ای ها برای 
تهاتر تا کجا پیش می رویم و آنها برای تهاتر با فهرست مشخص 
شــده مد نظر ایران، چقدر همکاری می کنند. تنهایی درباره 
کاالهای مد نظر برای تهاتر دالرهــای ایران با کاالهای کره ای 
اظهار داشت: با توجه به اولویت های کشور؛ مواد اولیه، دارو، مواد 
پتروشیمی، قطعات خودرو و لوازم خانگی و قطعات لوازم خانگی 
را جز اولویت های لیست تهاتر پول های بلوکه شده با کاالهای 
کره ای قرار داده ایم.   وی تاکید کرد: مهم ترین موضوع بحث تهاتر 
دالرهای بلوکه شــده ایران در کره با واکسن کرونا است که در 
جلسه روز گذشته با آقای جهانگیری به این موضوع پرداختیم 

و هماهنگی های الزم با وزارت بهداشت درباره این موضوع در 
حال انجام است. تنهایی با بیان اینکه رقم پول های بلوکه شده 
در کره چیزی حدود ۸ تا ۸.۵ میلیارد دالر است، ادامه داد: برای 
واردات هر یک از کاالهای تهاتر شده به ازای پول های بلوکه شده، 
رقمی را در نظر می گیریم اما باید دید کره ای ها در این باره چقدر با 
ایران همکاری و همراهی می کنند. رئیس اتاق ایران و کره جنوبی 
درباره هزینه نگهداری از پول  های بلوکه شده ایران در کره جنوبی 
گفت: در بسیاری از کشورها بانک ها برای نگهداری از سپرده های 
مردمی، هزینه ای را دریافت می کنند و این رقم بسیار ناچیز است 

و در چارچوب نظام و سیستم بانکی کشورهاست.

رئیس اتاق ایران و کره جنوبی خبر داد:

آغاز مذاکره با کره جنوبی برای تهاتر پول های بلوکه شده با واکسن کرونا

خبر

وزیر نفت گفت: ما مایل نیستیم مازوت مصرف 
شود، اما چاره ای جز تحویل مازوت به نیروگاه ها 

نداریم.
به گزارش »توســعه ایرانی«، بیژن زنگنه در 
نشست مشترک وزرای نیرو، نفت و کشور با اشاره 
به اینکه آنجا که چاره ای نیست کاری جز مصرف 
مازوت نمی توانیم انجام دهیم، ادامه داد: گازوئیل 
هم در حداکثر میزان ممکن تحویل می شــود و 

بیشتر از این امکانش وجود ندارد.
وی افزود: در گازوئیل نیز بحث صادرات مطرح 
نیســت و هر چه گازوئیل مازاد در کشور وجود 
دارد تحویل می دهیم.  بخشی نیز باید از مخازن 
نیروگاه ها استفاده شود تا اینکه بتوانیم مجموعه 

را مدیریت کنیم. زنگنــه تاکید کرد: یکی از علل 
افزایش مصرف گاز خانگی باز کردن پنجره ها با 
این تصور است که کرونا خارج می شود در صورتی 
که باید مردم هم دما را پایین بیاورند و هم از اتالف 
انرژی خودداری کنند. وی با بیان اینکه مشکالتی 
داریم و نمی توانیم همه استان ها را در بحث مصرف 
مازوت مستثنی کنیم، گفت: در بحث سیمان قرار 
ما این بود که از زمستان مصرف مازوت داشته باشند 
و امروز در هیئت دولت مصوب می کنیم که قیمت 

نفت کوره معادل گاز مصرفی شان شود.
وزیر نفت افــزود: در بحــث نفتکش ها هم 
نگرانی ها حل شــد و ما الستیک فروشی و روغن 
فروشی نداریم و تالش کرده ایم در بحث حمل بار 

به نیروگاه ها مشکلی نداشته باشیم.
 زنگنه گفت: اگر مصرف برق کم شود مصرف 
مازوت هــم کاهش می یابد و همــه تجربه ها در 
بحث صرفه جویی مصرف گاز با اولویت برق هم 
اجرا شــود. وی بر رعایت هر چه بیشتر مصرف 
بهینه انرژی در ادارات هم تاکید کرد و افزود: ما به 
هیچ وجه مایل نیستیم که مازوت مصرف شود، 
اما چاره ای نداریــم و گازوئیل در حداکثر ممکن 
تحویل می شــود و بیش از این امکان ندارد. وزیر 
نفت مصرف فعلــی گاز کشــور را روزانه بیش از 
۸۲۵ میلیون مترمکعب عنوان کــرد و ادامه داد: 
از این میزان ۵۵۶ میلیون متــر مکعب مصرف 
خانگی، عمومی و صنایع کوچک است. البته این 

مقدار نسبت به پارسال عدد بزرگی است و بیش 
از ۶۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته اســت.  زنگنه افزود: براساس اعالم 
استاندار تهران مصرف برق در استان ۱۵ درصد 
افزایش پیــدا کرده که دو درصد فقط به ســبب 
اشتراک های جدید بوده اســت و ما باید مردم را 

 بیش از این ها در بحث صرفه جویی توجیه کنیم.
وزیر نفت گفت: مصرف گاز کشور معادل نزدیک 
متوسط ۴ و ۷ دهم میلیون بشکه نفت خام است و 
ما باید برایش راه حلی پیدا کنیم و فعالً با همکاری 
سازمان ها، اعمال محدودیت ها و توجیه کردن 

مردم باید جلو برویم.

زنگنه: 

چاره ای جز مصرف مازوت در نیروگاه ها نداریم


