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وزير نفت همه چيز را محرمانه مي داند، مي گويد ما آرايش جنگي به خود 
گرفته ايم، اما در خفا ! مي گويد ما دستاوردهاي بزرگي داشته ايم و كارهاي 
خوبي كرده ايم اما از بيان آنها معذوريم، اما تمام ش��واهِد ديگر، از آنچه در 
زندگي جاري و معيش��ت مردم در قيمت هاي وابسته به ارز اتفاق افتاده تا 
آمارهايي كه نهادهاي بين المللي از فروش نفت ايران مي دهند چيز ديگري 

را تأييد مي كند. 
اگر در صدارت 14 ساله وزير نفت، پنج پتروپااليشگاه به ظرفيت پااليشگاه 
ستاره خليج فارس ساخته شده بود، االن اصاًل امريكا قابليت تحريم نفتي 
ايران را نداشت. چه كس��ي از 20 س��ال پيش تاكنون با پااليشگاه سازي 
مخالفت كرده است؟! چند بار طي اين 20 سال رهبري به پايان خام فروشي 
تأكيد كردند و جنابعالي شخصاً و علناً مخالفت كرديد؟! هرگاه ايران تحريم 
شد، باوجود اينكه پااليشگاه هاي دنيا از خريد نفت ايران امتناع ورزيدند، اما 
 Utilization پااليش��گاه هاي داخلي ظرفيت خود را افزايش دادند و با
Rate باالي صد درصد )گاهي تا 115 درصد نس��بت به ظرفيت طراحي( 

كار كردند. 
آخرين پااليش��گاه نفت ايران يعني پااليش��گاه بندرعباس در سال هاي 
1370 تا 1375 ساخته شد و بهره برداري نهايي آن در سال 1376 به انجام 
رسيد و بالفاصله پس از آن حضرتعالي به مسند وزارت نفت نشست؛ حتي 
اصالح طلبان وزارت نفت هم به اين مس��ئله اذع��ان دارند كه همان موقع 
ش��ركت هاي اس��نم پروجتي ايتاليا و چيوداي ژاپن كه قرارداد مهندسي 
و تداركات )EP( اين پااليشگاه را داش��تند و همين طور شركت اويك كه 
پيمانكار آن بود تمنا مي كردند كه پااليشگاه هاي ديگري در ايران بسازند، اما 

جنابعالي يك شعار داشتيد: »پااليشگاه سازي سود ده نيست!«
ش��ما مدام گفته ايد و مي گوييد ك��ه دولت طبق اصل 44 اجازه س��اخت 
پااليش��گاه ندارد و ما 2 ميليون بش��كه مجوز س��اخت پااليشگاه احداث 
كرده ايم، اما كسي از بخش خصوصي پااليشگاه نمي سازد! شما چرا پاسخ 
نمي دهيد كه اوالً آن موقع كه پااليشگاه ها دولتي هم بودند و ساخت آنها 

وظيفه دولت بود، شما تنها كسي بوديد كه يك تنه مقابل آن ايستاديد. 
دوماً يك انتقاد هم همين است كه چرا در اين صنعت، »مجوز فروشي« 
را باب كرده ايد و اتفاقاً كس��اني را كه مي دانيد قصد اي��ن كار را ندارند و 
فقط دنبال مجوز فروشي هستند راه مي دهيد؟ س��وماً چرا به ماده 44 
قانون برنامه شش��م توس��عه كه وظيفه »حمايت از بخش خصوصي در 
دريافت تسهيالت براي ساخت پااليشگاه و پتروپااليشگاه« را به عهده 
وزارت نفت گذاش��ته هيچ اش��اره اي نمي كنيد و فقط به قول خودتان 
مجوز مي دهي��د؟ چهارماً چرا ب��ه محض اينكه متوجه ش��ديد قرارگاه 
خاتم االنبياء به دانش فني ساخت پااليش��گاه دست يافته و پااليشگاه 
ستاره خليج فارس را با موفقيت احداث و بهره برداري كرده است، خيلي 
بي سروصدا مجوز احداث فاز 4 اين پااليشگاه را متوقف كرديد؟ پنجماً 
نظرتان در مورد پروژه پااليشي سيراف چيست؟ تنها راهي كه براي عدم 
سودده كردن پااليشگاه هاي ميعانات گازي وجود داشت، شكستن يك 
پااليشگاه بزرگ به چند پااليشگاه كوچك بود كه از اقتصاد مقياس بيفتد 
و طبق دستور مستقيم شما و حكمي كه در س��ال 1393 براي يكي از 
مديران شركت ملي پااليش و پخش زديد، پروژه سيراف با كلكسيوني 
از اشتباهات طراحي شد و عمداً به صورت ميني ريفاينري هاي 60 هزار 
بشكه اي تعريف شد كه اتفاقاً قابل س��اخت نباشد و پس از آن هم ديگر 
سيل درخواست هاي مجوز پااليش��گاه ميعانات گازي به بهانه نداشتن 
خوراك رد ش��ود. مگر طرح پااليشي سيراف به دس��تور مستقيم شما 
طراحي نشد؟ آيا مجموعه وزارت نفت با رسوب تجربه 12 ساله وزير نفتي 
شما يك طراحي پااليشگاه بلد نبود؟! يا قول برخي ديگر را باور كنيم كه 
مي گويند سيراف پروژه سياسي وزير نفت براي فرار از فشار »عدم خام 

فروشي« بوده و هيچ وقت قرار نبوده كه اجرا شود؟!
چرا پااليش��گاه ها بايد لزوماً فرآورده خود را به وزارت نفت بفروشند و چرا 
دوباره اين فرآورده ها را بايد امور بين الملل صادر كند؟ چرا خود پااليشگاه ها 
نمي توانند فرآورده صادر كنند و در تمام دنيا قدرت برندينگ و رقابت داشته 
باشند؟ چرا اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي را بازي نمي دهيد؟ 
چرا شركت هاي توتال و شل و اكس��ون موبيل برندينگ بنزين و سوخت 
جايگاه هاي افغانستان و پاكستان را قبضه كرده اند، اما شركت هاي پااليشي 
ما اجازه ندارند خودش��ان يك ليتر بنزين و گازوئيل به اين كشورها صادر 
كنند؟ چرا بعض��ي از پااليش��گاه ها را مجبور به قاچاق فرآورده و س��پس 
توبيخش مي كنيد، اما اجازه فعاليت رس��مي به آنه��ا نمي دهيد؟ فروش 
اجباري فرآورده هاي نفتي به وزارت نفت مربوط به اوايل انقالب بود كه در 
همه فرآورده ها كمبود داشتيم. اما اكنون در هر پنج فرآورده اصلي تبديل 
به صادر كننده شده ايم. چرا پااليشگاه هاي موجود هميشه در تعيين قيمت 
خوراك نفت خام و تعيين قيمت اجباري فرآورده ها با وزارت نفت اختالف 
و دعوا دارند؟ چرا مرجع اختالف و داوري اين دعاوي هم خود وزارت نفت 
است؟ چرا تشكيل نهاد تنظيم گر بخش پااليش و پتروشيمي سال هاست 
كه از حد نامه  نگاري شما به شركت هاي تابعه فراتر نمي رود و اراده اي براي 
آن وجود ندارد؟ بايد قبول كرد همه چيز در انحصار وزارت نفت و در روحيه 
شيخوخيت مديران نفتي متوقف كرده است. در اين زمين بازي هيچ بخش 

خصوصي حاضر نيست ورود و سرمايه گذاري كند. 
گفته ايد كه تا 2 ميليون بشكه مجوز پااليشگاه و به اندازه  600،500   هزار 
بش��كه در روز مجوز ميني ريفاينري صادر كرده ايد ولي كسي نمي سازد. 
اين را هم بگوييد كه چند ميني ريفاينري معروف را چگونه به خاك سياه 
نشانده ايد؟! بگوييد كه با ميني ريفاينري هاي يزد و تبريز و ساوه و قم چه 
كرديد؟ چطور التماس آنها بابت خوراك ميعانات گازي از وزارت نفت رد 
شده اس��ت و مي ش��ود. بگوييد كه اين واحدها تنها در سال هاي 91 و 92 
تخصيص ماهانه خوراك گرفته بودند و كار مي كردند، اما به محض امضاي 
برجام و به محض اينكه امكان صادرات ميعانات گازي توسط شركت ملي 

نفت فراهم شد، خوراك آنها قطع شد!
در بخش ديگري از سخنان تان گفته ايد »مگر كل تقاضاي پاكستان و 
افغانستان براي خريد فرآورده نفتي از ايران، چند بشكه در روز است؟ به 
عالوه مگر مصرف قابل تأمين افغانستان و پاكستان از ايران چند بشكه 
در روز است؟ 50 هزار بشكه در روز هم نمي ش��ود. . . « تيم پژوهشي 
آقاي وزير بايد در مطالعات بازار خود دقت بيش��تري كند. به گزارش 
آژانس بين المللي انرژي )IEA( تنها واردات چهار كش��ور افغانستان، 
پاكستان، تركيه و عراق در سال 2017 در سه فرآورده بنزين، گازوئيل 
و نفت سفيد برابر 143 ميليون ليتر در روز بوده است كه برابر 900 هزار 
بشكه در روز مي ش��ود. براي تأمين اين حجم از فرآورده الزم است كه 
بيش از 1/4 ميليون بش��كه در روز ظرفيت پتروپااليشي احداث شود. 
به غير از اين سه محصول، ساير فرآورده هاي پتروشيميايي و گاز مايع 
و قير و. . . هم ظرفيت صادرات دارند و به غير از اين چهار كش��ور ساير 
كش��ورهاي همسايه و س��اير كش��ورهاي دنيا هم ظرفيت بازاريابي و 

دريافت فرآورده را دارند. 

روغننباتیتا۱۰درصدگرانشد
نرخ جدید انواع روغن نباتی با ۹ تا ۱۰درصد افزایش بر اساس مصوبه 
اخیر کارگروه تنظیم بازار به کارخانه های روغن نباتی ابالغ ش�د.
در اين مصوبه آمده است كه نرخ های اعالمی)جدول زير( حداكثر قيمت 
فروش است و كاهش قيمت و انتفاع مصرف كنندگان امری شايسته و مورد 
تقدير است و بازگشت به قيمت های مصوب مصداق گران فروشی نخواهد 
بود. قيمت تحويل كاال به مصرف كننده باي��د حداقل 4درصد زير قيمت 
درج شده روی محصول باشد. تغيير در قيمت روغن خام، افزايش هزينه های 
انتقال ارز، افزايش قيمت مواد بسته بندی و افزايش دستمزد از داليل باال 

رفتن قيمت روغن عنوان شده است.

 مهدي فتحي 

تصمیمات پینگ پنگي در ستاد تنظیم بازار 
کشاورزان را متضرر مي کند

عوارضصادراتخرماحذفشد
گوج�ه صادراتش ممنوع مي ش�ود، پی�از و س�یب زمیني صادراتش 
آزاد مي ش�ود، پی�از آزاد مي ش�ود، خرما ممنوع الخ�روج مي ش�ود . 
این وضعیت ب�ازار نابس�امان ص�ادرات و بازارهاي داخلي اس�ت که 
بی�ش از هم�ه دود آن ب�ه چش�م م�ردم و کش�اورزان م�ي رود. 
به گزارش »جوان« چندي قبل س��تاد تنظيم بازار موضوع اخذ عوارض از 
صادرات خرما را تصويب كرد كه اين مصوبه از سوي دفتر مقررات صادرات 
و واردات به گمرك ايران ابالغ شد. در برهه تصويب موضوع، قيمت خرما 
در بازارهاي داخلي به شدت افزايش يافته بود و تعيين عوارض بر صادرات 
خرما به عنوان ابزاري براي كنترل قيمت لجام گسيخته خرما در ماه مبارك 

رمضان تعبير شد. 
 اين درحالي است كه ابالغ اين تصميم در اواخر ماه رمضان صورت گرفت 
و عماًل تأثيري بر بازار مصرف نداشت. همچنين در آن مقطع اعتراض هاي 

مختلفي از سوي تجار به اين تصميم مطرح شد. 
حاال )روز گذشته- بيستم خرداد ماه 98( ستاد تنظيم بازار مصوبه ديگري 
داشته و مصوبه قبلي خود در خصوص وضع عوارض بر صادرات خرما را لغو 
كرده است. به اين ترتيب اخذ عوارض از خرماي صادراتي كنار گذاشته شد.  
در مكاتبه امروز سيد مهدي نيازي مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات، 

با مديركل صادرات گمرك، عوارض صادرات خرما لغو شد. 
دياكو افخم توليد كننده سيب نيز در اين باره به خبرنگار ما گفت: متأسفانه 
هنوز سياس��ت درس��تي در قبال توليدات و آمار هاي كش��اورزي وجود 
ندارد،بنابراين در سيستم توزيع كه مبتني بر آمار نباشد هم كشاورز شاكي 
است، هم صادركننده، هم مصرف كننده و تنها دالالن از اين بي برنامگي و 

نبود اطالعات سود مي برند. 
 اين صادركننده محصوالت كش��اورزي تأكيد مي كند: نبود آمار كافي به 
عالوه باعث مي شود كه تا متقاضيان محصوالت ايراني در خارج از كشور را 
نيز به اين محصوالت بي اعتماد كنند، چون تداوم صادرات يكي از مهم ترين 

عوامل در حوزه تجارت خارجي است. 
وي با بيان اينكه امروز با امكانات ماهواره اي حتي مي توان ميزان دقيقي از 
محصوالت را بر اساس الگوي كشت در جهان تعيين كرد، افزود: متأسفانه 
در ايران نه تنها هنوز آمارهاي قابل ات��كا وجود ندارد، بلكه بي توجه به لزوم 
سياستگذاري دقيق از سوي متوليان مؤثر در تجارت محصوالت كشاورزي 
باعث مي شود كه معموالً بازار محصوالت كشاورزي با تالطم هاي متعددي 
در طول سال مواجه باشد.   امنيت غذايي كشور در گروی افزايش توليدات 
كشاورزي است و توليدات اين بخش ماده اوليه بخش هاي صنعتي مختلفي 
به حس��اب مي آيد و سهم بااليي در اش��تغال دارد و موجبات رفاه مردم را 

فراهم مي كند. 
اما اين بخش كشاورزي ايران از نبود آمار و اطالعات به روز رنج مي برد، به 
طوري كه اگر به پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي سري زده شود 
آخرين آمار موجود مربوط به سال 1396 است و مركز آمار ايران نيز آمار 
به روزي در دس��ترس براي بهره برداران ندارد.  عل��ي خان محمدي عضو 
هيئت مديره مجمع ملي خبرگان كشاورزي نيز در گفت وگو با »تسنيم« 
اظهار كرد: در هر كشوري آمار و بر اساس آن برنامه ريزي وجود داشته باشد 
بالطبع پيشرفت نيز وجود خواهد داشت، اما در كشور ما آماري وجود ندارد 
كه به آن دل ببنديم.  وي افزود: آخرين آماري كه در پايگاه اطالع رس��اني 
وزارت جهاد كشاورزي مشاهده مي ش��ود مربوط به سال 96 است در اين 
ش��رايط چطور مي توان براي آتي برنامه ريزي كرد يا الگوي كشت داشت.  
عضو هيئت مديره مجمع ملي خبرگان كشاورزي ادامه داد: هر ساله شاهد 
هس��تيم كه يك روز س��يب زميني و روز ديگر پياز گران مي شود، اگر آمار 
دقيقي وجود داشته باشد ديگر شاهد نوسانات لحظه اي در بازار نخواهيم 
بود.  وي تصريح كرد: در حال حاضر هركيلوگرم س��يب زميني به 8 هزار 
تومان رسيده است كه نشان مي دهد در كشور برنامه ريزي و آماري مشخص 
نداريم؛ ميزان توليد، مصرف و صادرات بايد مشخص شود تا بر اساس آن 
بتوان توليد كرد يا اجازه صادرات داد.   وي اظهار داشت: امسال كشاورزان 
زيادي در حال كاشت گوجه فرنگي هس��تند و به نظر مي رسد كه با توليد 
مازاد مصرف در آتي مواجه خواهيم بود.  خان محمدي گفت: اين شرايط 
باعث مي شود كه توليد كننده و مصرف كننده ضرر كنند و تنها كساني كه  
در اين ارتباط سود مي برند، دالل ها هستند كه با خريد و ذخيره سازي، آن 

محصوالت را در آينده گران تر مي فروشند.
  فريدون گل افرا، كارشناس كش��اورزي نيز اظهار كرد: در صورتي كه آمار 
به روز و به موقع نباشد نمي توان به آن اتكا كرد و برنامه ريزي انجام داد؛ به 
خاطر تغييرات اقليمي حتي نمي توان به آمار سال قبل اتكا كرد، چه برسد 
به اينكه بخواهيم از آمار دو تا سه سال قبل استفاده كرد. وي درباره صحت 
آمار ارائه ش��ده نيز گفت: برخي از مواقع ممكن اين ارقام در وزارتخانه به 
منظور باال نش��ان دادن ميزان بهره وري دست كاري ش��وند؛ در حالي كه 
گفته مي شود كه يك محصول كشاورزي بيش از 10 ميليون تن و به اندازه 
مصرف كشور توليد شده است، اما در سال آينده 2 ميليون تن از آن محصول 

به كشور وارد مي شود. 

حاملهايانرژي
بهشرطتأمينحداقلمعيشتگرانمیشود

تأمین حداقل معیشت براي مردم و از طریق اعطاي کارت اعتباري محقق مي شود

یك مق�ام آگاه ب�ه »ج�وان« گف�ت: اصالح 
حامل هاي انرژي به منظور کاهش وابس�تگي 
ب�ه درآمدهاي نفتي یك�ي از الزاماتي اس�ت 
که در س�ال ج�اري به اج�را در خواه�د آمد 
ام�ا در مقابل حتمًا سیاس�ت تأمی�ن حداقل 
کارت ه�اي  اعط�اي  قال�ب  در  معیش�ت 
اعتباري ب�ه م�ردم عملیات�ي خواهد ش�د. 
اخيراً س��ازمان برنامه و بودجه كشور گزارشي با 
عنوان »چارچوب اصالحات ساختاري بودجه«را 
علني كرده كه يك��ي از برنامه ه��اي كوتاه مدت 
پيش��نهادي در آن، تأمين حداقل هاي معيشتي 
براي عموم مردم و اقش��ار آس��يب پذير و اصالح 
يارانه هاي نقدي با هدف تأمين درآمد پايه براي 

هر ايراني است. 
س��ازمان برنامه نيز در باره ض��رورت اجراي يك 
برنامه حمايتي مؤثر در آينده نزديك آورده است: 
جهت ممانعت از كاهش قدرت خريد روزانه مردم 
به ويژه قشر محروم و آس��يب پذير و دهك هاي 
پايين درآمدي، الزم اس��ت يك برنامه حمايتي 
مؤثر در آين��ده اي نزديك اجرا ش��ود. با توجه به 
چشم انداز تحريمي پيش رو و ضرورت اجتناب از 
وقوع تورم فزاينده، سياست حمايتي مذكور نبايد 

منجر به كس��ري بودجه دولت و متعاقباً افزايش 
پايه پولي  شود. 

يك مقام آگاه در اين باره به »جوان« گفت: اصالح 
حامل هاي انرژي به منظور كاهش وابس��تگي به 
درآمدهاي نفتي يكي از الزاماتي است كه در سال 
جاري به اجرا در خواه��د آمد، اما در مقابل حتماً 
سياست تأمين حداقل معيشت در قالب اعطاي 
كارت هاي اعتباري به مردم عملياتي خواهد شد. 
اين مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در پاسخ 
به سؤال »جوان« مبني بر اينكه اگر شرايط حاضر 
را موقتي بدانيم چ��را اعطاي يارانه را به ش��كل 
كااليي نمي كنيم ت��ا بعد از گ��ذر از موانع فعلي 
مانند يارانه نق��دي در حذف آن دچار مش��كل 
نش��ويم، گفت: در بسياري از كش��ورها توجه به 
حداقل معيشت وجود دارد و ما بنا نداريم كه يارانه 
حداقل معيشت را در آينده كم كنيم، بلكه ما به 
دنبال اين هس��تيم كه به جاي دولت موزع رانت 
يارانه به م��ردم بدهيم تا آنها خودش��ان تصميم 
بگيرند كه به چه كاالها اعطا و از توليد كننده اي 

حمايت كنند. 
وي با اشاره به طرح پيش��نهادي اصالح ساختار 
بودجه افزود: احتماالً كارت هاي اعتباري در سال 

جاري عملياتي مي ش��ود و مردم مي توانند با آن 
كاالهاي اساسي يا حتي سوخت مورد نياز خود 

را تهيه كنند. 
 وي با بيان اينكه اگر كسري بودجه دولت وتأمين 
معيشت مردم از محل اصالح قيمت حامل هاي 
انرژي صورت بگيرد به مراتب كمتر از برداشت از 
بانك مركزي گفت: در تالشيم كه هم زمان با اين 
كار به مردم نشان دهيم كه دولت و هزينه هاي آن 
را نيز كاهش خواهي��م داد. در عين حال معموالً 
چون دولت خود توزيع كننده نيست،بنابراين عماًل 
تكاليف بودجه مصوب در مجلس براي تخصيص 
ارز به كاالهاي اساس��ي دوباره به رانت عظيمي 
براي عده اي خاص بدل مي شود و لذا بهترين كار 

سياست استفاده از كارت اعتباري است. 
 اين مقام آگاه گفت: هم اكنون زير س��اخت هاي 
الزم در اين باره توسط بانك مركزي طراحي شده 
و در صورت تأييد نهايي طرح س��اختار در سال 

جاري عملياتي مي شود. 
   حذف یارانه اعطایي به واردکنندگان 

سازمان برنامه و بودجه در راستاي اصالح يارانه 
كاالهاي اساسي پيشنهاد داد به جاي تخصيص 
ارز ترجيحي به كاالهاي اساس��ي، يارانه موجود 

در ارز، از طريق كاالبرگ اعتباري و وام س��رمايه 
در گردش به مصرف كننده نهايي و توليدكننده 

داده شود. 
به عالوه اصالح قيمت بنزين و برق خانگي نيز در 
اولويت قرار گرفته تا از مس��ير درآمد حامل هاي 
انرژي يك كف حمايتي مصرف براي تمام خانوارها 
در نظر گرفته مي ش��ود و س��پس حامل انرژي 
مربوطه با قيمت بازار عرضه خواهد ش��د. بدين 
ترتيب در صورت اعمال سياس��ت هاي حمايتي 
مناس��ب همزمان با اصالح نظام يارانه ها، نه تنها 
مناب��ع قابل توجهي براي پوش��ش اهداف دولت 
ايجاد مي ش��ود، بلكه با هدفمند كردن يارانه ها 

وضعيت اقشار كم درآمد نيز بهبود مي يابد. 
در بخش��ي از اي��ن برنامه اصالحات س��اختاري 
بودجه درباره برنامه كوتاه م��دت »اصالح يارانه 
كاالهاي اساس��ي« آمده اس��ت: با ه��دف بهبود 
ضريب اصابت يارانه پنهان پرداختي به كاالهاي 
اساسي و اس��تقالل سياس��ت ارزي از سياست 
حمايتي به ويژه در ش��رايطي كه تحريم جريان 
ارزي كشور را با محدوديت هايي مواجه كرده، الزم 
است شيوه كنوني تخصيص يارانه به اين كاالها 
اصالح شود. پيشنهاد مي شود به جاي تخصيص 
ارز ترجيحي به كاالهاي اساس��ي، يارانه موجود 
در ارز، از طريق كاالبرگ اعتباري و وام س��رمايه 
در گردش به مصرف كننده نهايي و توليدكننده 
داده شود و با انتقال مرحله بندي شده تقاضاي ارز 
كاالهاي اساسي به بازار ارز يكپارچه بر عمق آن 

افزوده شود. 
حدود يك ماه قبل مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي هم با انتش��ار گزارشي با تأكيد 
بر ضرورت حذف ارز ترجيحي )4200 توماني(، 
پيش��نهاد داده ب��ود كارت الكتروني��ك نقدي � 
كااليي به هفت دهك اول درآمدي تعلق گيرد؛ 
به طوري كه تا انتهاي امس��ال هر ايراني در اين 
دهك ه��ا، مجموع��اً 432 هزار تومان در س��ال 

دريافت كند. 
گفتني است همزمان با ارائه اليحه بودجه سال 98 
به مجلس شوراي اسالمي در دي ماه سال گذشته 
مقام معظم رهبري درخصوص اصالح ساختاري 
بودجه به دولت دس��توراتي دادند براساس اين 
دستورات دولت چهار ماه فرصت داشت پيشنهاد 
خود را در اين زمينه به مجلس و ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي ارائه دهد. در همين راستا، 
اخيرا س��ازمان برنامه و بودجه كشور گزارشي با 
عنوان »چارچوب اصالحات ساختاري بودجه« 
در چهار محور اصلي آماده و رسانه اي كرد و قرار 
است به زودي اين گزارش در جلسه شوراي عالي 

هماهنگي اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد. 

عضو کمیس�یون صنایع و معادن مجل�س از ادام�ه دار بودن 
روند کاهش�ی قیم�ت خ�ودرو در هفته های آین�ده خبر داد.

حميد گرمابی، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت، با اش��اره به داليل كاهش قيمت خودرو در روزهای 
اخير در بازار گفت: موافقت مجلس با حذف تعرفه ورودی خودروها  
هيبريدی و برقی، احتمال واردات خودروهای دست دوم با شرايط 
خاص و افزايش توليدات خودروسازان با تمام مشكالت و كمبودها 

باعث كاهش قيمت خودرو در بازار شده است.
وی افزود: در ماه های اخير قيمت چهارچرخ ها به حدی افزايش پيدا 

كرده است كه خريداری در بازار وجود ندارد.
 کاهش قیمت خودرو حداقل تا هفته ه�ای آینده ادامه دار 

است
اين نماينده مردم در مجلس دهم  با بيان اينكه كاهش قيمت خودرو 
حداقل تا هفته های آينده ادامه دار است، خاطرنشان كرد: اگرچه 

فروش فوری خودروسازان تا حدودی عطش بازار را از بين برد اما 
مكانيزم فروش آنها بايد اصالح شود، چراكه به دليل استقبال زياد 
مردم  تمام ظرفيت فروش خودروس��ازان در عرض چند دقيقه به 

اتمام می رسد. 
   تبانی 4 ش�رکت  تولیدکننده برای گران�ی ۷۰ درصدی 

روغن موتور
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس می گويد برخی 
ش��ركت های توليدكننده هر طور كه بخواهند در بازار انحصاری، 

قيمت روغن موتور را افزايش می دهند.
امير خجسته، رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره 
نقش چهار شركت توليدكننده روغن موتور در گرانی 70 درصدی 
اين محصول گفت: گرانی روغن موتور بايد توس��ط تيم اقتصادی 
دولت كنترل ش��ود؛ چراكه اين موضوع می توان��د تبعات ناگواری 

برای كشور از جمله افزايش آلودگی و تحميل خسارت  و هزينه های 
سنگين برای مردم به همراه داشته باشد.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شورای اسالمی با بيان 
اينكه دولت كنترل بازار را رها كرده اس��ت، افزود: دالالن در رشد 
قيمت ها تأثيرگذار زيادی دارند از سوی ديگر بازار انحصاری روغن 
موتور كه در اختيار چهار ش��ركت توليدكننده قرار دارد می تواند 
ش��رايطی ايجاد كند تا به راحتی قيمت ها رون��د صعودی به خود 
گيرد.  وی اظهار ك��رد: افزايش 70 درصدی قيم��ت روغن موتور 
فاجعه ايجاد می كند وزارت صمت به موضوع بازار انحصاری روغن 

موتور ورود كند.
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: سوداگران بازار را مديريت می كنند و دولت نيز در 
اين شرايط سكوت كرده است اين عملكرد دولت باعث سوءاستفاده 

می شود.
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