
آنچه كه مسئوالن در تحليل وضعيت صندوق 
توس�عه ملي اعالم مي كنند حاكي از عملكرد 
نامناس�ب صندوق ط�ي ۱۰ س�ال فعاليت آن 
است، موضوعي كه از تحميل فشار دولت ها بر 
منابع صندوق و عدم استقالل كافي آن به دليل 
اعمال تحریم های ظالمانه نفتی ازسوی امریكا 
و كاهش درآمدهای بودجه ای كش�ور حكایت 
دارد. رئيس دیوان محاس�بات معتقد اس�ت: 
»اعضاي هيئ�ت عامل صندوق توس�عه ملي 
مثل داورهاي یك بازي پينگ پنگ ش�ده اند 
كه یك�ي ت�وپ را مي زند و دیگ�ري مي گيرد. 
جریان تبادل پولي در صندوق اینگونه ش�ده 
است. در این سال ها كمترین منابع به صندوق 
واریز ش�ده و دولت ها به سمت كسري بودجه 
از مناب�ع آن حركت كرده اند ول�ي براي اینكه 
براي س�ال جاري این مجوز صادر نش�د بعيد 
مي دانم كه ای�ن روند ادامه داش�ته باش�د.«

روز گذش��ته همايش »ثروت ملي و عدالت بين 
نس��لي« با حضور مس��ئوالني از بان��ك مركزي، 
صندوق توسعه ملي، ديوان محاسبات و مجلس 
در محل سازمان مديريت صنعتي، برگزار شد. در 
اين همايش صندوق توسعه ملي و نحوه حفاظت 
از دارايي هاي اين صندوق در يك دهه اخير محور 

سخنراني ها بود. 
مهرداد بذرپاش رئيس ديوان محاس��بات كشور 
در اين همايش در اظهارات��ي به تحليل وضعيت 
صندوق توسعه ملي پرداخت و ايرادهاي وارد به 

آن را وضعيت اعضاي هيئت عامل بيان كرد. 
وي با اشاره به اينكه بايد ديد كه آيا ديدگاه ما در 
خصوص صندوق توسعه ملي در راستاي عدالت 
بين نسلي است، گفت: »در شرايطي كه به داليل 
مختلف از منابع صندوق براي هزينه هاي روزمره 
اس��تفاده مي كنيم چنين امكاني وجود نخواهد 
داشت. هر چند تحريم ها س��بب شد تا ضرورتي 

براي استفاده از منابع به وجود بيايد.«
بذرپاش افزود: »با اين شرايط صندوق توسعه ملي 
به خزانه دوم دولت تبديل شده است. حتماً بايد 

در اصالح اساسنامه مواردي چون استفاده اعضاي 
هيئت امناي صندوق از منابع در نظر گرفته شود. 
نكته بعدي در خصوص اعضاي هيئت عامل است. 
در حال حاضر هيئت عامل صندوق نقش اصلي را 
كه بايد داشته باشند را ندارند. بخش قابل توجهي 
از منابع صندوق بدون تصويب هيئت عامل انجام 
شده اس��ت. يكي از داليلي كه مطالبات صندوق 

وصول نمي شود نيز همين است.« 
 هيئت عامل صندوق توسعه مثل داوران 

پينگ پنگ شده اند
بذرپاش گفت: »متأس��فانه اعضاي هيئت عامل 
صندوق توس��عه ملي مثل داوره��اي يك بازي 
پينگ پنگ ش��ده اند ك��ه يكي ت��وپ را مي زند و 
ديگري مي گيرد. جريان تبادل پولي در صندوق 
اينگونه شده اس��ت. اينجا اين سؤال مطرح است 
كه در اين ۱۰ س��ال كه حدود ۱۰۰ ميليارد دالر 
از منابع صندوق پرداخت شده چند درصد با نظر 
هيئت عامل خرج شده اس��ت نه اين كه دولت و 
مجلس شوراي اسالمي حكمت درستي در تكليف 
نداشته اند، مسئله اين است كه هيئت عامل چقدر 
در اين تكاليف و تصميم گيري ها س��هم داش��ته 
است.  رئيس ديوان محاسبات همچنين صندوق 
را خزانه دولت دانست و افزود: »متأسفانه در اين 
س��ال ها كمترين مناب��ع به صندوق واريز ش��ده 
و دولت ها به س��مت كس��ري بودجه از منابع آن 

حركت كرده اند.«
انتقاد ديگر بذرپاش به عملكرد بانك ها در وصول 
مطالبات صندوق توسعه ملي است كه در اين باره 
گفت: »مشخص است كه بانك ها خود را مؤظف به 
وصول معوقات صندوق توسعه ملي ندانند و حتي 
اگر از ديدگاه اقتصادي به آن نگاه كنيم برايشان 

سود و منفعت هم خواهد داشت.«
وي به اين موضوع هم اشاره كرد كه وقتي دبيرخانه 
صندوق توسعه ملي در س��ازمان برنامه و بودجه 
اس��ت، اتفاق غلطي خواهد بود؛ چرا در استقالل 
صندوق تأكيد داريم در حالي كه به وابسته ترين 
حالت ممكن آن را اداره مي كنيم و هيئت امناي 
آن مملو از اعضاي دولت است. من هم اگر رئيس 

برنامه و بودجه بودم، مي خواستم اينگونه صندوق 
را مديريت كنم، بنابراين بايد دبيرخانه از سازمان 

برنامه و بودجه خارج شود. 
بذرپاش ادامه داد: »در سال گذشته با وجود اينكه 
بايد 36درصد منابع درآمدهاي نفتي به صندوق 
واريز مي شد اما با فشار دولت تنها 2۰درصد منابع 
به صندوق توس��عه ملي پرداخت شد. بعيد است 
كه امس��ال نيز س��هم 4۰درصدي صندوق باقي 
بماند و ممكن اس��ت با فش��ار دولت اين درصد 

كاهش پيدا كند.« 
وي گفت: »ب��ا توجه به مواردي كه به آن اش��اره 
شد بايد مس��ير صندوق تغيير پيدا كند. جايگاه 
صندوق توسعه ملي در ساختار سياسي كشور نيز 
مناسب نيس��ت. اينكه دبيرخانه صندوق توسعه 
ملي يكي از معاونت هاي سازمان برنامه و بودجه 
باشد صحيح نيست. در اساسنامه و در رديف منابع 
ورودي اصلي ترين مس��ئله نفت اس��ت اما منابع 
ديگري وجود دارد كه منابع ملي هستند. از جمله 
اين موارد زمين ها هستند كه درصدي از آنها بايد 
به صندوق تعلق بگيرد. اين مسئله نيازمند تغيير 

قانون و اساسنامه صندوق است.« 
 صالح آبادي: ارزي كه از صندوق مي رود 

ارز برگردد
همچنين رئيس كل بانك مركزي در اظهاراتي بر 
جريان بازپرداخت تسهيالت ارزي صندوق توسعه 
ملي اشاره كرد و گفت: »پروژه هاي تأمين مالي 

شده با منابع صندوق توسعه ملي اكنون به مرحله 
بازپرداخت رس��يده و بايد اقساط اين تسهيالت 
بازپرداخت ارزي ش��ود؛ البت��ه برخي همچنان 
حساب ذخيره ارزي در ذهنشان است كه منابع 
به ريال تبديل مي شد ولي بايد توجه داشت كه 
اساسنامه صندوق توسعه ملي الزم االجراست.«

به گزارش ايس��نا، صالح آبادي با بي��ان اينكه ما 
ش��رايط اقتصادي و آثار نوس��ان ارزي بر جريان 
اين پروژه ها را درك مي كنيم و مس��اعدت الزم 
را خواهيم داش��ت تأكيد كرد: »به هر حال بانك 
و صندوق در كنار يكديگر هستند و سعي بر اين 
است كه تسهيالت ارزي پرداخت شده به صورت 
ارزي هم به آن برگردد. اگ��ر بر ورود تكنولوژي و 
ماشين آالت تأكيد مي شود بايد از محل منابعي 
مانند صندوق توسعه ملي باش��د، بنابراين الزم 
اس��ت كه منابع رفته به صورت ارزي برگش��ته و 
صندوق تقويت شود تا امكان پرداخت تسهيالت 

به بخش هاي ديگر فراهم باشد.«
 دولت ها 2 برابر پولي كه دادند را بردند

در اين همايش پورابراهيمي - رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي نيز با ارائه 
گزارش��ي از عملكرد صندوق توسعه ملي در اين 
سال ها اعالم كرد كه در اين ۱۰سال، ۱26ميليارد 
دالر به صندوق آم��ده كه ۱۰ميلي��ارد دالر آن 
با مصوبه مجلس به ريال تبديل ش��ده است اما 
بايد توجه داش��ت كه از اين مبل��غ 6۵درصد در 
اختيار دولت قرار داشته و از 3۵درصد باقيمانده 
2۰درص��د در نهاده��اي عموم��ي غيردولتي و 
حاكميت دول��ت و عم��اًل ۱۵درص��د به بخش 
خصوصي رسيده است.  وي با بيان اين كه دولت 
منابع را به طور قابل توجهي به كار گرفته كه حال 
در طرح ها يا استقراض بوده اس��ت، افزود: »اين  
نكته حائز اهميت اس��ت كه ايراد وارده به دليل 
ناترازي بودجه دولت و كسري آن در اين سال ها 
بر مي گردد كه موجب شده عملكرد صندوق مغاير 

با اهداف آن باشد.«
 فرزین: وقتي صندوق را تحویل دادم ۵۵ 

ميليارد دالر منابع داشت
در بخش ديگري از اين مراسم محمدرضا فرزين 
- مديرعامل فعلي بانك ملي و رئيس پيش��ين 
هيئت عامل صندوق توسعه ملي در سال۱3۹2 
مروري ب��ر وضعيت صن��دوق و چالش هاي آن 
داشت. فرزين با اشاره به اين كه حساب ذخيره 
ارزي دچار نقاط ضعفي بود كه براي اصالح آن 
ايجاد صندوق توسعه ملي در دس��تور كار قرار 
گرف��ت، گفت: »حس��اب ذخي��ره ارزي حدود 
۱۸۸ميلي��ارد دالر مناب��ع داش��ت ك��ه تقريباً 
22ميليارد دالر آن به سمت سرمايه گذاري رفت 
و مابقي براي تثبيت در مقابل نوسان بود و عموماً 

كاركرد بودجه اي داشت.«
وي در ادامه با اش��اره به ش��روع ب��ه كار صندوق 
توس��عه ملي در س��ال۱3۹۰ و اين كه بخشي از 
منابع از س��ال۱3۸۹ به آن واريز شده بود، افزود: 
»مي توان از نقاط قوت صندوق به اساسنامه آن و 
استقالل از دولت اشاره كرد، در واقع منابع خوبي 
در سال هاي ابتدايي به آن واريز شد به طوري كه 
وقتي من صندوق توس��عه مل��ي را تحويل دادم 

حدود ۵۵ ميليارد دالر كاركرد داشت.«
با اش��اره به اين كه صندوق حدود ۱۰س��ال كار 
كرده و بايد با شناسايي نقاط ضعف آن ساختارش 
بازنگري شود و به فعاليت خود ادامه دهد، اظهار 
كرد: »يكي از مسائلي كه در رابطه با آن وجود دارد 
اين اس��ت كه وظايف تثبيتي صندوق مشخص 
نيس��ت و با حكم ويژه انجام مي شود در حالي كه 

بايد از يك قاعده مشخص پيگيري كند.«
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توقف برداشت های نامتعارف
 از صندوق توسعه ملي در دولت سیزدهم

دیوان محاسبات: سال گذشته با وجود اینكه باید 36 درصد منابع درآمدهاي نفتي به صندوق واریز مي شد  اما با فشار دولت
تنها 2۰ درصد منابع به صندوق توسعه ملي پرداخت شد.  بعيد است كه امسال نيز سهم 4۰درصدي صندوق باقي بماند 

  گزارش

   یارانه

مقايسه تورم »بود« و »نبود« ارز دولتي
اظهارات مس�ئوالن و بررس�ي مراكز پژوهش�ي نش�ان مي دهد 
ت�ورم ناش�ي از اص�الح یارانه ه�ا حداكث�ر هفت درص�د اس�ت 
ام�ا ت�داوم تخصي�ص ارز ترجيح�ي و تأمي�ن ارز از مح�ل پایه  
پول�ي، 2۸ درص�د اث�ر تورم�ي ب�ه دنب�ال خواه�د داش�ت. 

به گزارش مهر، بررسي موفقيت يا عدم موفقيت ارز 42۰۰ توماني در 
مهار تورم كاالهاي اساس��ي در سال هاي گذش��ته موضوعي محوري 
است كه ارائه تحليل صحيح از آن مي تواند در اتخاذ تصميمات كليدي 
در آينده اقتصاد كشور مؤثر باشد.  به طور كلي، صورت مسئله در اين 
موضوع در دو سناريو قابل مقايسه اس��ت. يكي حذف ارز ترجيحي يا 
همان ارز 42۰۰ توماني و باز توزي��ع يارانه نقدي آن به مردم و ديگري 
استمرار تخصيص اين ارز همانند گذشته به واردات كه در هر دو حالت 
ميزان كس��ري بودجه، تورم زايي و تغييرات س��طح عمومي قيمت ها 

متفاوت خواهد بود. 
 مقایسه تورم در شرایط »بود« یا »نبود« ارز ترجيحي

با وجود آنكه هنوز تخمين رسمي در خصوص ميزان تورم بعد از اصالح 
يارانه ها و مقايسه آن با شرايط استمرار پرداخت ارز 42۰۰ منتشر نشده 
است، اما اظهارات كارشناس��ان، مقامات مسئول و مراكز علمي نشان 
مي دهد كه تورم ناش��ي از حذف يارانه به مراتب كمرنگ تر از شرايط 

استمرار پرداخت يارانه ارزي به واردكنندگان خواهد بود. 
به عبارت ديگر هر چند واضح اس��ت كه حذف ارز ترجيحي كاالهاي 
اساسي منجر به افزايش قيمت س��طح عمومي كاالها خواهد شد، اما 
آثار تورمي آن به مراتب كمتر از تورم هاي فزآينده ناش��ي از كس��ري 
بودجه دولت و همچنين رانت توزيع شده و آسيب وارد شده به توليد 
داخل توسط ارز ترجيحي خواهد بود.  حميد پورمحمدي معاون امور 
اقتصادي سازمان برنامه و بودجه نيز سال گذشته در همين باره گفته 
بود: »بررسي ها نش��ان مي دهد كه اگر همه  ارز ترجيحي حذف شود، 
حدود ۵/4 درصد اثر تورمي مستقيم دارد و اثر تورمي غيرمستقيم آن 
۵/2 درصد اس��ت يعني روي  هم، هفت درصد اث��ر تورمي كل دارد.« 
براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس كه در سال ۹۸ منتشر شد، 
به اين مطلب اذعان شده بود كه حذف ارز ترجيحي اختصاص يافته به 
واردات كاالهاي اساسي، منجر به افزايش قيمت اين كاالها خواهد شد 
و تورمي در حدود شش درصد در پي خواهد داشت. اما تداوم سياست 
ارز ترجيحي، به دليل افزايش كسري بودجه و تأمين آن از محل پايه 

پولي، تورم حداقل ۱۱درصد را همراه خواهد داشت. 
  نقش ارز 42۰۰ توماني  در دامن زدن به چاپ پول

در هفته هاي گذش��ته نيز علي صالح آبادي رئي��س كل بانك مركزي 
صراحتاً يك پ��رده از تورم آفريني ارز 42۰۰ تومان��ي در دولت قبل را 
آشكار كرد و ارز ترجيجي را يكي از عوامل مهم رشد نقدينگي و سطح 

عمومي قيمت ها در دولت گذشته تلقي كرد. 
وي در همين باره گفته بود: »دولت گذش��ته با خري��د 6 ميليارد دالر 
ارز نيمايي و فروش آن به به��اي 42۰۰ تومان به واردكنندگان، باعث 
افزايش ش��ديد نقدينگي ش��د كه ۱۱۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي 
ماحصل اين سياست بوده است.« طبق گفته اين مقام مسئول، دولت 
حس��ن روحاني در س��ال ۹۹، 4 ميليارد دالر درآمد نفتي داشته اما از 
آنجايي كه به ۱۰ ميليارد دالر ارز براي كاالي اساسي نياز داشته است، 
6 ميليارد دالر ارز را از سامانه نيما به قيمت نزديك به نرخ آزاد خريداري 
كرده و به قيمت 42۰۰ تومان به واردكنندگان فروخته است.  بنابراين 
طبق عقيده برخي كارشناسان، با توجه به تخمين كسري بودجه حدود 
3۰۰ هزار ميلياردي در س��ال ۱4۰۱، پيش بيني مي ش��ود اگر دولت 
بخواهد همچون قبل با خريد ارز از بازار آزاد، كمبود ارز 42۰۰ توماني را 
تأمين كند، به دو دليل افزايش شديد تورم را در سال جاري ايجاد خواهد 
شد.  در اين شرايط تقاضا در بازار فيزيكي ارز افزايش پيدا خواهد كرد 
و بانك مركزي نيز ناچار به چاپ پول بدون پش��توانه براي خريد ارز از 
بازار خواهد شد كه آثار تورمي اين موضوع به مراتب از حذف ارز 42۰۰ 

توماني برجسته تر خواهد بود. 
 ارز دولتي در مهار تورم و فقر موفق بود؟

بررسي و مقايسه قيمت هاي فعلي و گذش��ته كاالهاي اساسي نيز به 
ناتواني ارز 42۰۰ در مهار تورم اين اجناس در س��ال هاي اخير اذعان 
داشته و مؤيد اين حقيقت است كه ارز ترجيحي كمك مؤثري در اين 

زمينه به قشر متوسط و ضعيف جامعه نكرده است. 
براي مثال قيمت مرغ در سال ۱3۹6 و قبل از توليد سياست ارز 42۰۰ 
توماني به طور متوس��ط 74۰۰ توم��ان بود، در حالي ك��ه اين رقم در 
سال جاري به حدود 3۰ هزار تومان رسيده، يعني چهار برابر شده است.  
آمارهاي رس��مي حاكي از آن اس��ت كه در حال حاضر ميزان مصرف 
گوش��ت دهك ثروتمند جامع��ه، 2۸ برابر ميزان مص��رف اين كاالي 
پروتئيني در دهك فقير رسيده است.  مصرف سرانه شير و فرآورده هاي 
شيري در كشور به تفكيك دهك هاي درآمدي در سال هاي ۹۹ ۱3۹۰- 
هم بيانگر كاهش بيشتر مصرف شير در بين اقشار متوسط و كم درآمد 
نسبت به اقشار مرفه است. روغن نباتي هم كه بيشترين سهم را از ارز 
42۰۰ توماني براي تهيه مواد اوليه و نهاده ها داش��ته، با كاهش شديد 

شناسه آگهى: 1316885مصرف توسط اقشار متوسط به پايين مواجه بوده است.  آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اى
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزارى مناقصة 

عمومي دو مرحله اى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) تامين نمايد:

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت  دوم
شـركت ملى گاز ايران

شـركت مجتمع گاز پارس جنوبي

2000093498000901 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران

تقاضاهاى 9940323 و 9940319 مناقصه شماره 1400/046 شماره مناقصه و تقاضا

خريد ماده شيميايى مولكوالرسيو A4 و اكتيو آلومينا – ساخت داخل موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستى

11/369/457/751 ريال مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 هـ
مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد 

نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار

1/382/926 يورو  معادل  373/472/887/536 ريال مبلغ برآوردي مناقصه

ده (10) روز پس از درج نوبت دوم آگهى در صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ايران مى باشد آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضاى مهلت دريافت اسناد مى باشد آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي (رزومه) در سامانه ستاد

پس از ارزيابى كيفى مناقصه گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنى و مالى به همراه برنامه زمانى از طريق سامانه ستاد ارسال مى گردد آخرين مهلت بارگذارى پيشنهادات فنى/ مالى در سامانه ستاد

-استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبى- ساختمان ادارى مركزى ستاد -مديريت بازرگانى   
اداره خريد- گروه خريد شيميايى

آدرس مناقصه گزار

بديهى است كليه فرآيند برگزارى مناقصه الكترونيكى از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به نشانى: WWW.SETADIRAN.IR انجام مى پذيرد وبه پيشنهادهاى 
خارج از سامانه ستاد هيچ گونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستى نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى اقدام نمايند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 2248 -07731312244 تماس حاصل فرمايند. 

تولید اتانول به جاي شكر در برزيل
ش�كر  ص�ادرات  قرارداده�اي  برزی�ل  كارخانه ه�اي 
دادن�د.  تغيي�ر  اتان�ول  ب�ه  را  تولي�د  و  كردن�د  لغ�و  را 
به گزارش ايس��نا، افراد مطلع به رويترز اعالم كردند كه كارخانه هاي 
نيشكر برزيلي برخي از قراردادهاي صادرات شكر را لغو مي كنند و توليد 
را به سمت اتانول سوق مي دهند تا از قيمت هاي باالي انرژي بهره مند 
شوند و اين موضوع، نگراني  در مورد كمبود شكر را افزايش مي دهد. افراد 
مطلع افزودند: تقريباً همه ش��ركت هايي كه در تجارت شكر در برزيل 
فعاليت دارند، لغو شده اند. و تمام كنسلي ها را تاكنون بين 2۰۰ هزار تا 

4۰۰ هزار تن شكر خام برآورد كرد ه اند. 
برزيل ح��دود 2/2 ميلي��ون تن ش��كر در م��اه در اوج محصول صادر 
مي كند. برخي از معامله گران مي گويند كه كاهش شديد توليد شكر 
مي تواند به كمبود جهاني شكر منجر شود.  اكثر كارخانه ها در برزيل 
انعطاف پذير هس��تند و مي توانند توليد شكر يا اتانول را جابه جا كنند. 
در حال حاضر، توليد به نفع اتانول در حال تغيير است زيرا قيمت هاي 
باالي انرژي ناشي از بهبود بيماري همه گير و جنگ در اوكراين باعث 
افزايش توليد سوخت مي شود.  پيش بيني هاي اخير تحليلگران نشان 
مي دهد كه ش��كر خروجي كمتر و حجم اتانول باالتر است زيرا فروش 
سوخت زيستي براي كارخانه ها سودآورتر شده است. فروش اتانول در 
ماه آوريل 2/6 درصد افزايش يافت. يك تاج��ر بزرگ بين المللي مواد 
غذايي كار لغو را تأييد كرد كه در اين صنعت به عنوان ورشكس��تگي 
شناخته مي شود و گفت كه اكثر معامله گران سعي مي كنند در هنگام 
مذاكره انعطاف پذير باش��ند. برزيل دومين توليدكنن��ده اتانول بعد از 
اياالت متحده است.   فروش اتانول در يك يا دو روز پرداخت مي شود، 
در حالي كه شكر صادراتي زمان بيش��تري مي برد. اتانول آب دار اواخر 
هفته گذشته با قيمت شكر 2۰ س��نت در هر پوند معامله مي شد، در 
حالي كه معامالت آتي شكر در نيويورك كمي بيش از ۱۹ سنت در هر 

پوند معامله مي شد. 
--------------------------------------------------

بحرين 
واردكننده انرژي مي شود

مدیر اجرایي شركت نفت و گاز بحرین اعالم كرد این كشور نياز دارد 
براي تأمين تقاضاي فزآینده به انرژي در كشور، گاز طبيعي وارد كند. 
به گزارش بلومبرگ، كوچك ترين توليدكننده نفت خليج فارس مجبور 
است براي تأمين تقاضاي فزآينده به انرژي به دنبال كاهش ذخايرش، 
گاز طبيعي وارد كند. طبق گفته مارك توماس، مدير اجرايي شركت 
نفت و گاز بحرين )موكت(، اين كش��ور قصد دارد حداقل پنج يا شش 
محموله گاز طبيعي مايع در 2۰2۵ وارد كن��د. وي گفت بحرين يك 
محموله گاز طبيعي مايع در 2۰23 وارد مي كند تا زيرساخت هاي خود 
را مورد آزمايش قرار دهد و قصد دارد سه تا پنج محموله ديگر در 2۰24 
خريداري كند تا بتواند تقاضاي فزآينده طي ماه هاي تابستان را تأمين 
كند.  توليدكنندگان نفت خاورميانه مثل عربستان و امارات ميلياردها 
دالر براي اكتشاف منابع جديد گاز جهت توسعه بخش هاي شيميايي 
و صنعتي خود هزينه مي كنند. اين دو كشور به عنوان اولين و سومين 
توليدكنندگان بزرگ اوپك مي توانند روزانه به ترتيب ۱2 و 4 ميليون 
بشكه در روز توليد داشته باشند. بحرين هم براي توسعه صنايع جديد 

و وابسته به گاز با همين مشكالت روبه روست. 
 كاهش صادرات نفت عربستان در ماه مارس

توماس مارك در مصاحبه اي در روز دوش��نبه در كنفرانس نفت و گاز 
خاورميانه گفت بحرين در مرز بين عرضه و تقاضا قرار گرفته  اس��ت و 
كاهش توليد آن را با مشكل تأمين تقاضا مواجه مي كند، مگر اين كه در 
فكر توسعه منابع جديد باشد.  شركت نوگا به دنبال يك مشاور مستقل 
مالي براي بررسي ساختار بدهي كسب وكارهاي مرتبط با نفت كشور 
است تا مشخص شود آيا نياز به فروش س��رمايه براي تأمين مالي اين 
پروژه هاي جديد دارد يا نه.  وزير انرژي بحرين در همين كنفرانس گفت 
دولت در فكر يك استراتژي است تا منابع مالي الزم براي رشد صنعت 
را به دس��ت آورد. اين تصميم پس از آن گرفته شده كه عربستان سهام 
شركت آرامكو را به فروش رس��اند و ابوظبي هم بخشي از سرمايه هاي 

نفتي خود را در بازار بورس ارائه داد. 

براساس اعالم سازمان هدفمندسازي یارانه ها و 
در راستاي مردمي سازي و عادالنه سازي یارانه ها، 
ثبت نام از متقاضيان دریافت یارانه شامل افراد 
جدید و جامانده به صورت الكترونيكي آغاز شد. 
سازمان هدفمندسازي يارانه ها اعالم كرد: ثبت نام از 
متقاضيان دريافت يارانه شامل افراد جديد و جامانده 
در راستاي تكليف مقرر در جز يك بند ص تبصره ۱ 
قانون بودجه س��ال ۱4۰۱ كل كشور و در راستاي 
مردمي س��ازي و توزيع عادالنه يارانه ها از س��وي 

سازمان هدفمندسازي يارانه ها آغاز شد. 
سرپرستان خانوارهايي كه تاكنون از گرفتن يارانه 
جامانده اند يا متقاضي جديد دريافت يارانه هستند، 
ابتدا الزم است براي كسب اطالع از آخرين وضعيت 
ثبت نام خود كد دستوري #كد ملي *43۸۵7*4* 
را شماره گيري كنند و س��پس با مراجعه به آدرس 
اينترنتي my. gov. ir نس��بت به ثبت درخواست 
برقراري يارانه خانوار خ��ود اقدام كنند. متقاضيان 
براي ثبت نام، نيازي به مراجع��ه حضوري به هيچ 

سازماني را ندارند. 
زمان ثبت نام از متقاضي��ان جديد يارانه و جامانده 
براساس آخرين رقم سمت راست كدملي در روزهاي 
سه شنبه و چهارشنبه )27 و 2۸ ارديبهشت  ۱4۰۱( 
براي اعداد زوج و همچنين روزهاي پنج ش��نبه و 
جمعه )2۹ و 3۰ ارديبهش��ت ۱4۰۱( براي اعداد 
فرد از طري��ق اين درگاه اس��ت. در صورتي كه اين 

متقاضيان به هر دليلي موفق ب��ه انجام ثبت نام در 
روزهاي ياد شده نشوند، مي توانند در روز شنبه 3۱ 
ارديبهشت و يك شنبه اول خرداد ۱4۰۱ نسبت به 
ثبت نام خانوار خود اقدام كنند.  الزم به ذكر است 
ثبت نام پس از اين تاريخ متوقف نخواهد شد و تاريخ 
جديد براي افرادي كه در زمان مقرر موفق به ثبت نام 
نشوند، متعاقباً اعالم مي شود. براي ثبت نام در اختيار 
داشتن شماره همراه بنام سرپرست خانوار، كدملي، 
كدپستي، تاريخ تولد و شماره شبا بانك مربوط به 

سرپرست خانوار ضروري است. 
بديهي اس��ت، پ��س از ثبت ن��ام كلي��ه اطالعات 
سرپرس��تان جهت تعيين دهك به وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي ارسال مي گردد كه در صورت 
واجد شرايط بودن متقاضي، يارانه معوقه مطابق با 
دهك خانوار مربوطه از ارديبهشت ۱4۰۱ به حساب 
سرپرس��تان خانوار واريز مي ش��ود. معترضين به 
دهك بندي اعالم  ش��ده يا قطع يارانه ارديبهشت  
۱4۰۱ كم��اكان باي��د از طري��ق آدرس اينترنتي 
hemayat. mcls. gov. ir وزارت تع��اون، كار و 
رفاه اجتماعي اعتراض خود را ثبت و پيگيري كنند.  
براس��اس اين فراخوان، افرادي كه در ارديبهشت  
۱4۰۱ براس��اس اعالم وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي مش��مول دريافت يارانه قرار گرفته اند، 
نيازي به ثبت نام مجدد يا مراجع��ه به درگاه هاي 

اعالم شده، ندارند. 

ثبت نام متقاضيان جديد يارانه حمايتي آغاز شد 

203 تن كاالي اساسي كشف شده
 به زودي روانه بازار مي شود 

قائ�م مق�ام س�ازمان ام�وال تمليك�ي ب�ا بي�ان اینك�ه 2۰3 تن 
كاالي اساس�ي كش�ف ش�ده ب�ه زودي روان�ه ب�ازار مي ش�ود ، 
گف�ت: مایحت�اج و اق�الم ض�روري م�ردم را ه�ر چه س�ریع تر 
و ب�ا قي�د فوری�ت تعيي�ن تكلي�ف و روان�ه ب�ازار مي كني�م. 
 صاحب حجتي در گفت وگو با فارس با اشاره به اصالح نظام يارانه هاي 
برخي اقالم و كاالهاي اساسي و ضروري مردم، اظهار داشت: سازمان 
اموال تمليكي مسئوليت جمع آوري، نگهداري و فروش اموال قاچاق، 
متروكه، ضبطي و قضايي را بر عهده دارد و در اين راستا تالش مي كند 
كاالهاي اساسي و مورد نياز س��فره مردم را در اختيار متوليان تنظيم 
بازار قرار دهد.  وي با بيان اينكه قاچاقچيان و سودجويان درصدد برهم  
زدن آرامش و معيشت مردم هستند، تصريح كرد: براساس گزارش هاي 
واصله در چهار استان كرمانش��اه، لرستان، اصفهان و فارس بالغ بر 3۵ 
تن روغن خوراكي و ۱6۸ تن برنج قاچاق كشف و براي تعيين تكليف در 
اختيار اين سازمان قرار گرفته است.  قائم مقام سازمان اموال تمليكي 
با بيان اينكه 2۰3 تن كاالي اساسي كشف ش��ده به زودي روانه بازار 
مي شود ، تأكيد كرد: وظيفه خود مي دانيم مايحتاج و اقالم ضروري مردم 
را هر چه سريع تر و با قيد فوريت تعيين تكليف و روانه بازار كنيم. اين 
اقدام پس از دستور مراجع قضايي و با همكاري دستگاه هاي مسئول به 

سرعت در حال پيگيري و انجام است.

دولت مناب�ع را به طور قابل 
توجهي به كار گرفته كه حال 
در طرح ها یا استقراض بوده 
است. این  نكته حائز اهميت 
است كه ایراد وارده به دليل 
نات�رازي بودج�ه دول�ت و 
كس�ري آن در این سال ها 
ب�ر مي گ�ردد ك�ه موج�ب 
ش�ده عملك�رد صن�دوق 
مغایر ب�ا اهداف آن باش�د


