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 به دنبال رشد افراطی قیمت ارز در 

بازار
بازار آزاد در مبادالت هفته گذشته 
تحت تأثیر اقدامــات کنترلی بانک 
مرکزی قیمت طال و ارز در آخر هفته، عقب نشینی 
کرد به طوری که قیمت هر دالر آمریکا 4.5درصد و 
قیمت هر ســکه طرح قدیم 5درصد نزول را تجربه 

کرد.
به گزارش همشــهری، ظرف چند هفته گذشــته 
به دنبال کمرنگ شدن احتمال احیای توافق هسته ای 
تحت تأثیر برخی خبر های سیاسی حجم تقاضا در 
بازار ارز افزایش یافت و این موضوع به رشــد قیمت 
دالر منجر شــد به طوری که ابتــدا قیمت هر دالر 
آمریکا از محدوده 32هزار تومان عبور کرد و بعد از 
آن قیمت دالر آمریکا در روز دوشنبه هفته قبل به 
36هزارو 780تومان هم رسید. این موضوع بازار طال 
و سکه را هم تحت تأثیر قرار داد و موجب شد قیمت 
هر سکه طرح جدید به 16میلیون و 500و هر سکه 
طرح قدیم به 15میلیون و 700هزار تومان برســد. 
این روند صعودی به افزایش نگرانی های اقتصادی 
منجر شــده بود زیرا قیمت ارز یــک مولفه کلیدی 
برای اقتصاد تلقی می شود و می تواند در بلندمدت 
آثار مختلفی در ابعاد کالن داشــته باشد. در چنین 
شرایطی هفته گذشته بانک مرکزی اقدامات کنترلی 
تازه ای را برای مهار قیمت ارز آغــاز کرد و آغاز این 

اقدامات به مهار قیمت ارز در آخر هفته منجر شد.

میزان افت
آمار ها نشان می دهد پس از دوشنبه هفته قبل که 
قیمت ها در بازار طال و ارز به اوج رســیده بود روند 
نزولی قیمت ها آغاز شــده اســت و قیمت هر دالر 
آمریکا در بازار آزاد از دوشنبه تا پنجشنبه 4.5درصد 
و قیمت هر یورو 4.6درصد افت کرده است. به دنبال 

این نزول قیمــت هر دالر آمریــکا در آخر هفته به 
35هزارو 140تومان و قیمــت هر یورو به 35هزارو 
60تومان رســید. قیمت هر سکه طرح قدیم هم در 
این مدت با 5.1درصد افت معادل 800هزار تومان 
کاهش یافت و در روز پنجشــنبه بــه 14میلیون و 
900هزار تومان رسید. قیمت هر سکه طرح جدید 
نیز با 600هزار تومان افت معادل 3.6درصد در پایان 
هفته بــه 15میلیون و 900هزار تومان رســید. در 
همین مدت قیمت هر مثقــال طال و هرگرم طالی 

18عیار نیز 2درصد افت کرد.

دالیل افت قیمت
نزول قیمت ها در بازار ارز بعــد از آن اتفاق افتاد که 
بانک مرکزی مســیر های عرضه ارز را افزایش داد. 
بانک مرکزی از یک طرف از ابتدای هفته گذشــته 
ســامانه برخط صرافی ها را ایجاد کرد که از طریق 
آن متقاضیان می توانستند به صورت آنالین سهمیه 
ارز خود را با کد ملی دریافت کنند و از طرف دیگر با 
معرفی برخی بانک های منتخب، جریان تخصیص ارز 
به متقاضیان را تسهیل کرد. بانک مرکزی همچنین 

در هفته گذشته عرضه اوراق سلف سکه را آغاز و از 
این طریق تالش کرد تا تقاضای سفته بازی در بازار 
ســکه را جذب این بازار کند. محمد کشــتی آرای 
کارشناس بازار طال در این باره گفت: با عرضه اوراق 
سکه از روز سه شنبه سیر نزولی قیمت ها آغاز شد و 
سرمایه های ســرگردان از بازار طال و سکه خارج و 
وارد بورس شدند.به گفته او اگر اقدام بانک مرکزی 
در عرضه اوراق ســکه ادامه داشته باشد پیش بینی 
می شود بازار ســکه و طال در هفته آینده به تعادل 
رســیده و با کاهش حباب همراه باشــد. همگام با 
این راهکارها برخی اقدامات تنبیهی ازجمله رصد 
مالیاتی و یارانه ای خریداران ارز نیز برخی تقاضا های 
ارزی را محــدود و به روند نزولی قیمــت طال و ارز 

کمک کرد.

پیش بینی آینده
برخی تحلیلگران بر این باورند کــه روند صعودی 
قیمت طال و ارز در چند هفته گذشته هیجانی بوده 
و با فروکش کردن این هیجان و افزایش عرضه ها از 
بانک مرکزی قیمت هــا در روز های آینده همچنان 

افت خواهد کرد با این حال برخی تحلیلگر ان اعتقاد 
دارند فشــار عوامل اقتصادی بر بازار ارز زیاد است و 
بانک مرکزی برای مهار قیمت ها کار دشــواری در 
پیش دارد. مدیر عملیات بازار متشکل ارزی دیروز 
در همین باره گفت: در روزهای گذشــته شــاهد 
کاهش قیمت ارز در بازار متشــکل بودیم و همین 
موضوع باعث شد که نرخ ارز بین 500 تا 600تومان 
کاهش یابد. مهدی هادی نژاد با بیان اینکه با توجه 
به کاهش هیجان های رفتاری، کاهش نرخ ارز تداوم 
خواهد داشت اضافه کرد: در روزهای گذشته هیجان 
بر بازار حاکم شده بود و این موضوع به افزایش تقاضا 
منجر شده بود اما هم اکنون این روند فروکش کرده 
و با افزایش عرضه ها شاهد کاهش نرخ ارز بوده ایم. 
به گفته او هم اکنون رفتار هیجانی کاهش یافته در 
نتیجه پیش بینی می شــود عرضه ها افزایش یابد و 

قیمت ارز به روزهای گذشته برسد.
هادی نــژاد تأکید کرد: بــا توجه به نوســانات نرخ 
ارز ریســک ســرمایه گذاری در این بازار باال است، 
بنابراین به مردم توصیه می شود با توجه به ریسک 
سرمایه گذاری در این بخش، وارد این بازار پرریسک 
نشوند. سجاد بوربور کارشناس بازار ارز اما در این باره 
گفت: برای پیش بینی آینده قیمــت ارز باید منابع 
دالری و مخــارج دولت را مورد بررســی قرار داد و 
محاسبه کرد چه میزان از عایدی فروش نفت نصیب 
دولت خواهد شد. برآورد ها نشان می دهد هم اکنون 
میزان هزینه های دولت رقم 80میلیارد دالر است 
اما منابعی که از محل فروش نفت در اختیار دولت 
قرار می گیرد 15میلیارد دالر است. او تأکید کرد: در 
این بین تحریم های جدید و حمایت ها از برجام کم 
شده و تمام این موارد می تواند از عوامل تأثیرگذار بر 
قیمت نرخ ارز باشد. اگر تحریم های جدیدی اعمال 

شود می تواند به بازار ارز فشار وارد کند. 

عقب نشینی بازارهای طال و ارز
قیمت هر دالر آمریکا در آخر هفته 4.5درصد افت کرد

گره های کور طرح هوشمندسازی یارانه نان
 تثبیت قیمت نان و پرداخت نشدن مابه التفاوت هزینه های نانوایان به افزایش تخلفات و دور شدن طرح از اهداف آن  منجر شده است

مرحله اول طرح هوشمندســازی یارانه نان به مراحل 

گزارش
پایانی خــود نزدیک می شــود. این طــرح در اجرا با 
مشکالت زیادی مواجه بوده است. روز گذشته مدیرکل 
هماهنگی و نظارت آرد و نان شــرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد 
99درصد واحد های نانوایی کشور به کارت خوان مجهز شده اند و با اجرای 
فاز دیگر این طرح، هدررفت حوزه آرد و گندم به حداقل می رسد. کاهش 
خروج آرد از چرخه رسمی تولید نان، نخستین و مهم ترین هدف اجرای 
طرحی بود که با نام هوشمندسازی یارانه نان از مردادماه اجرای آن در 
نانوایی های تهران و دیگر مناطق کشــور آغاز شد. به موجب این طرح 
میزان فروش نان در نانوایی ها با استفاده از کارت خوان های ویژه ای که 
در اختیار این واحدهای صنفی قرار گرفت، مشخص و براساس آن میزان 
آرد دریافتی نانوایی ها با میزان فروش آنها متناســب شد. پیش از آن 
بسیاری از نانوایی ها آرد یارانه ای دریافتی خود را با توجه به ثابت ماندن 
نرخ نان برای مدتی طوالنی و افزایش هزینه های پخت، به قیمت آزاد به 
اصنافی که سهمیه آرد نداشتند می فروختند تا مابه التفاوت این هزینه و 
درآمد جبران شــود. دولت با اجرای طرح هوشمندسازی، یارانه  آرد را 
برای اصناف و صنایع به جز نانوایی های سنتی قطع کرد و قرار شد این 
یارانه برای نانوایی های سنتی واریز شود تا نرخ نان برای مصرف کننده 
نهایی ثابت بماند. اما با گذشــت 3ماه از آغاز اجــرای این طرح به نظر 

می رسد مشکالت اجرا آن را از اهداف خود دور کرده است.

ادامه تخلف های صنفی
مدیــرکل هماهنگی و نظــارت آرد و نان شــرکت بازرگانــی دولتی 
روز گذشــته در اظهارات خــود بر تغییــر نکردن قیمت نــان برای 
مصرف کننــدگان تأکید کرد و گفــت: مابه التفاوت قیمــت یارانه ای 
و تمام شــده را دولــت بــه نانوایی ها پرداخــت می کنــد. اظهارات 
محمد حسن جاللی در شرایطی اســت که اتحادیه های صنفی از خلف 
وعده دولت در زمینه پرداخت این مبلغ خبر می دهند. از سوی دیگر این 
مقام صنفی رقمی را نیز برای میزان آرد و گندم صرفه جویی شده از محل 

اجرای این طرح اعالم نکرد، درحالی کــه به گفته او طرح در 99درصد 
نانوایی ها اجرایی شده و بر این اساس می شد برآوردی نزدیک به واقعیت 
از میزان کاهش قاچاق و صرفه جویی و کارایی طرحی که هزینه هایی 

برای دولت داشته، ارائه داد.
مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است تخلفات واحدهای 
صنفی در زمینه فروش نان در ماه هایی که از اجرای طرح هوشمندسازی 
می گذرد کاهش نیافته و تنها شیوه اجرای آن تغییر کرده است. طی این 
مدت گزارش های زیادی درباره کاهش ساعات کار نانوایی ها، کوچک 
شدن اندازه نان و همچنین تراکنش  های صوری در نانوایی ها برای باال 
بردن تعداد فروش در کارت خوان ها منتشر شده که نشان می دهد این 
طرح با مشکالت بنیادینی در اجرا مواجه است و بعید است با شیوه اجرای 
کنونی به اهداف خود دست یابد. حتی اخیرا گفته شد برخی نانوایان با 
خرید کارت هدیه تعداد تراکنش های روزانه کارت خوان های خود را باال 

می برند تا سهمیه آرد بیشتری با نرخ یارانه ای دریافت کنند.

دولت خلف وعده کرد
رئیــس اتحادیه نان ســنگک تهران درباره مشــکالت اجــرای طرح 
هوشمندسازی یارانه نان به همشهری گفت:  پارسال نرخ نامه ای داشتیم 
که تا پایان 1400اعتبار داشت و برای امسال باید نرخ جدید اعالم می شد 
اما با اجرای طرح هوشمندسازی قرار شــد دولت امسال مابه التفاوت 
هزینه تولید را به نانوا پرداخت کند تا قیمــت نان برای مصرف کننده 
ثابت بماند اما این مابه التفاوت پرداخت نشــد. محمد سلیمانی افزود: 
15درصد و 10درصد مشــوقی که امروز دولت بــرای نانوایی های نوع 
یک و نوع دو پرداخت می کنــد به هیچ عنــوان نمی تواند هزینه های 
پخت نان را پوشش دهد و اگر قیمت فروش نان ثابت مانده به این معنا 
نیست که هزینه تولید آن هم ثابت مانده باشد. این مقام صنفی افزود: 
عالوه بر افزایش 57درصدی دستمزدها، دیگر هزینه های ما نیز 200تا 
300درصد افزایش یافته است به همین دلیل در ایام محرم کارگروه آرد 
و نان تصویب و سازمان حمایت موافقت کرد که مابه التفاوت 80درصدی 

هزینه ها به نانوایی ها پرداخت شود، این موضوع به وزارت کشور محول 
شد اما تاکنون هیچ گونه پرداختی به نانوایی ها انجام نشده درحالی که با 
وجود ثابت ماندن قیمت ها و خلف وعده در پرداخت مابه التفاوت هزینه، 
جریمه های نانوایی ها نیز 10برابر شده است. سلیمانی تخلفات واحدهای 
صنفی را باتوجه به شرایط هزینه کنونی اجتناب ناپذیر دانست و افزود: 
اگردولت 70تا 80درصد مابه التفــاوت را به نانوایی ها پرداخت می کرد 
خودبه خود جلوی تخلفات گرفته می شد، زیرا نانوایی یک واحد تولیدی 
تک محصولی است؛ وقتی نرخ جدید به نانوایی داده نمی شود نانوا برای 
جبران هزینه ها یا به کم فروشی روی می آورد یا به گرانفروشی تا بتواند 

هزینه ها را تامین کند.
با این حال بســیاری از نانوایی هــا از تعداد کارگرها کــم می کنند یا 
کارگرهای با مهارت کمتر استفاده می کنند تا ضمن کاهش پرداختی ها، 
ناچار به روی آوردن به شــیوه های دیگر تخلف نباشند اما واقعیت این 

است که ادامه فعالیت با شرایط کنونی امکان پذیر نیست.
تا پیش از اجرای طرح هوشمندسازی گفته می شد برخی نانوایی ها بیش 
از 30درصد سهمیه آرد خود را خارج از شبکه به فروش می رساندند اما 
امروز هم 2عامل تثبیت نرخ نان و تفاوت نرخ آرد برای نانوایی های سنتی 
و فانتزی عمال انگیزه ادامه این تخلف را برای واحدهای صنفی سنتی پز 

فراهم کرده است.

کاهش قیمت انواع صیفی و 
محصوالت فرنگی

قیمت تعدادی از صیفی جات و محصــوالت فرنگی در میادین 
میوه و تره بار کاهش یافت. نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار 
شهرداری تهران نشان می دهد بیش از 10قلم از محصوالت رده 
سبزی و صیفی میادین در 3هفته اخیر کاهش قیمت داشته اند. 
برخی از محصوالت نظیر چغندر، شــلغم، کرفس و گوجه نیز 

نسبت به مهرماه افزایش قیمت داشته اند.

قیمت در آبان ماهقیمت در مهرماه

کیلوگرم/ تومان

سس قرمز گران نشد
بررســی قیمت انواع ســس  های قرمــز در بازار 
نشــان می دهد این اقالم بعــد از افزایش قیمت 
10 تا 35درصدی در خردادماه، طی ماه های اخیر 
تغییر قیمتی نداشــته اند. هم اکنون قیمت انواع 
سس های گوجه فرنگی معمولی به طور میانگین 
30هزار تومان است و بیشتر برندهای بازار پسند 
محصوالتشان را در محدوده قیمت 25 تا 35هزار 

تومانی عرضه می کنند.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
660گرمی 33.000بهروز

خرسی 455گرمی 25.000مهرام

550گرمی 27.000بیژن

700گرمی 35.000اروم آدا

550گرمی 24.000دلوسه

کتابی 650گرمی 32.000مهرام

500گرمی 38.000آبیژ

460گرمی 24.000روژین

بادمجان 

9.200
6.200

فلفل دلمه 
 رنگی

19.800
16.900

12.500
12.000

فلفل دلمه
 سبز

کاهو 
رسمی
9.500
5.700

لیموترش

19.000
16.200

کدو 
حلوایی 

7.700
6.700

سیب زمینی  
نو

15.300
13.500

کدو 
مسمایی

9.500
8.900

گزارش

   درخواست حذف قیمت گذاری دستوری تایر
ســخنگوی انجمن صنعت تایــر ایران خواســتارحذف 
قیمت گذاری دستوری و عرضه تایر از طریق مکانیزم های 
بورس شد. مصطفی تنها گفت: شــرایط اقتصادی و نرخ 
تورم به گونه ای نیست که بتوان قیمت ها را ثابت نگه داشت، 
زیرا اکثرشــرکت های تولیدکننده تایر در محدوده زیان 
هســتند. وقتی قیمت مواداولیه آزاد است انتظار می رود 
قیمت محصول نهایی نیز آزاد باشد.ورود تایر به بورس با 

شفاف سازی قیمت ها می تواند چاره ساز باشد.

   ورود سیگار قاچاق از عراق و امارات 
ابراهیم نیــک سرشــت، دبیــر اتحادیه صنــف عطار، 
سقط فروشــان و عمده فروشــان کاالی دخانــی، مواد 
شــوینده و پاک کننده تهران گفت: برخی قاچاقچیان به 
تولیدکنندگان سیگار در عراق و امارات سفارش می دهند. 
در این کشورها سیگارهای خارجی با بسته بندی مشابه، 
اما کیفیت پایین تر تولید و به صورت غیرقانونی وارد کشور 

می شود.

   عرضه تخم مــرغ باالتــر از 90هزارتومان 
گرانفروشی است

حمیدرضا کاشانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران  
میهــن گفت: عرضه هــر شــانه تخم مرغ فلــه باالتر از 
90هزارتومان گرانفروشی اســت. قیمت کنونی هر کیلو 
تخم مرغ درمرغداری 72 تا 73هزارتومان است که براین 
اساس هر شانه تخم مرغ فله حداکثر 90هزار تومان باید 
به مصرف کننده عرضــه شــود.به گفته او، روزانه 3هزار 
و 400تن تخم مرغ در ســطح کشــور عرضه می شود، 
درحالی که حداکثر نیاز کشــور 3هزار و 100 تا 3هزار و 

200تن است.

مشترکان پرمصرف گاز زیر ضرب قیمت
 احتمال افزایش پلکانی نرخ تعرفه گاز برای 

پرمصرف  ها افزایش یافت

گاز را گران کنیم تا مصرف کاهش یابد؛ برخی اخبار تأیید نشده 
حاکی است این یکی از گزینه های پیشنهادی در آستانه افزایش 
مصرف گاز در فصل سرماست. 2هفته پیش محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس در جلسه  علنی مجلس خطاب به جواد اوجی، 
وزیر نفت که خواســتار اختصاص بودجه ای ویژه از حســاب 
صندوق توسعه ملی برای افزایش تولید و عرضه گاز شده بود، 
اعالم کرد بهتر اســت وزارت نفت دنبال بهینه سازی مصرف 
باشد تا بودجه بیشتر برای تولید و عرضه بیشتر. حاال تعدادی 
از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون انرژی همسو  با 
این گزینه از سیاست اصالح قیمت گاز دفاع کرده اند که می تواند 
شائبه افزایش قیمت گاز را تقویت کند. محمدطال مظلومی، عضو 
کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد بهینه سازی  مصرف گاز با 
اعمال تعرفه گذاری پلکانی برای پرمصرف ها را مطرح و می گوید: 
افزایش تعرفه پلکانی مؤثر برای پرمصرف هــا، عادالنه ترین 
تصمیم برای بهینه سازی  مصرف گاز اســت، زیرا مشترکان 

پرمصرف، بیشترین یارانه را دریافت می کنند.
داده های آماری وزارت نفت نشــان می دهد از مجموع تولید 
870میلیون مترمکعبی گاز در فصول ســرد ســال، بیش از 
80درصد از کل تولیــد گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف 
می شود که فقط 11درصد مشترکان در پله 7 تا 12 در دسته 
پرمصرف ها قرار می گیرند و 4 تا 5 برابر مشترکان عادی یارانه 
گاز دریافت می کنند. آذرماه سال گذشته دولت افزایش تعرفه 
گاز پرمصرف ها را اجرا کرد که گفته شده در 4ماه پایانی سال 
گذشته باعث کاهش 25میلیون مترمکعبی گاز پرمصرف ها 
نسبت به مدت مشابه سال قبل شــده است. عضو کمیسیون 
انرژی مجلس با بیان اینکه در بودجــه 1400 و 1401 اجازه 
تعرفه گذاری پلکانی مشترکان پرمصرف گاز داده شده، می افزاید: 
کمیسیون انرژی مجلس در بودجه1402 نیز تصمیم گیری 

منسجمی خواهد داشت.

افزایش مصرف گاز در بخش خانگی
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران هم اعالم کرد: همزمان 
با آغاز دوره سرد سال مصرف گاز 100درصد افزایش یافته است. 
انتظار می رود روند افزایشی مصرف تا هفته آینده نیز ادامه یابد. 
به گزارش همشهری، این خبر در شرایطی اعالم می شود که هنوز 
دمای هوا در روزهای اخیر کاهش محسوسی نسبت به سال قبل 
نداشته اما محمدرضا جوالیی با اشاره به پیش بینی ورود یک جبهه 
هوای سرد از شمال و شمال شرق به کشور و احتمال کاهش دمای 
هوا تا زیر صفر درجه، اعالم کرد: پیش بینی ما این است که تا اواسط 
هفته آینده، مقدار مصرف در بخــش خانگی - تجاری به بیش از 
500میلیون مترمکعب برسد. او افزود: با اقدام های شرکت ملی گاز 
ایران، امید داریم جریان گاز را مطمئن و پایدار به مشترکان به ویژه 
در بخش خانگی برســانیم، در عین حال برای اجرای موفق این 
مأموریت نیازمند همکاری همه مصرف کنندگان در همه بخش ها 
و مدیریت مصرف هستیم تا جریان پایدار گاز به شکل مطلوب در 

اختیار مردم قرار گیرد.

محدودیت گازی صنایع
سیاست تکراری وزارت نفت اما همان روش های گذشته است یعنی 
اعمال محدودیت گاز در بخش صنایع. جوالیی با تأیید این گزینه 
می گوید: مقدار مصرف در استان های تهران، اصفهان، خراسان ها 
و آذربایجان ها بیشتر از دیگر استان هاست و انتظار می رود در هفته 
آینده مقدار مصرف در این مناطق و مناطق شمال کشور بیشتر 
شود. این مقام گازی کشور با بیان اینکه هم اکنون 50درصد گاز 
مصرفی به بخش خانگی ارسال می شود، می افزاید: به طور طبیعی 
حفظ جریان پایدار و انتقال گاز از جنوب کشور به مناطق شمالی 
نیازمند مدیریت مصرف است تا انتقال گاز با معضالتی نظیر زمان، 
روبه رو نشود. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: 
ذخایر گاز باید به گونه ای مدیریت شــوند تا مشکل افت فشار در 
شبکه به وجود نیاید و مناطق شمالی کشور با مشکلی در این زمینه 
روبه رو نشوند. بخشی از این مدیریت با اعمال مدیریت بخش خانگی 
پرمصرف و بخش دیگر با اعمال محدودیت در بخش های تجاری 

قابل اجرا خواهد بود.

افزایش تعرفه گاز پتروشیمی ها
گزینه دیگــر وزارت نفت، افزایــش تعرفه گاز صنایــع به ویژه 
پتروشــیمی ها به جای اصالح قیمت در بخش های دیگر است. 
برخی رسانه ها خبر داده اند، جواد اوجی در دیدار با فعاالن صنعت 
پتروشیمی با وعده حمایت از تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی، این 
سؤال را مطرح کرده که چرا باید 70درصد محصوالت پتروشیمی 
به صورت خام و نیمه خام صادر شــود؟ او با بیان آنکه در ایران هم 
به دلیل ناترازی گاز در فصل سرد، نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی 
وجود دارد، خطاب به فعاالن صنعت پتروشیمی گفته است: اگر 
در این بخش سرمایه گذاری نکنید، به مشــکل خواهید خورد، 
زیرا دسترسی به خوراک، بازار، مقدار سرمایه گذاری پایین و نرخ 
بازگشت سرمایه باال بهترین زمینه را برای تکمیل و توسعه زنجیره 
ارزش فراهم می کند و سرمایه گذاری در این بخش ریسک کم و 
بازدهی باال دارد. او تأکید کرد: صنعت پتروشیمی باید وارد زنجیره 
پایین دستی شود تا هم از چتر حمایتی وزارت نفت و هم از تخفیف 

خوراک مصوب مجلس شورای اسالمی بهره مند شود.
اوجی افزود: نرخ خوراک پتروشیمی ها در قانون بودجه سال1401 
نرخ گاز صادراتی گذاشته شده که ما در شورای هماهنگی اقتصادی 
و دیگر مراجع تصمیم گیری، تالش زیادی برای اصالح آن کردیم 
تا پتروشیمی ها دچار مشکل نشوند. وی با بیان اینکه منابع کالنی 
را که از صنعت پتروشیمی به دســت می آورید در همین صنعت 
سرمایه گذاری کنید، اعالم کرد: در واقع پتروشیمی ها می توانند 
مانند کاری که ما با بعضی هلدینگ های صنعتی انجام داده ایم، 
برای توسعه میدان ها و تولید گاز سرمایه گذاری کنند و از گاز تولید 
شده استفاده کنند. وزیر نفت با بیان اینکه مجتمع های پتروشیمی 
می توانند روی ذخیره سازی گاز و بهره مندی از آن در فصل سرد 
سال سرمایه گذاری کنند، افزود: ســرمایه گذاری در جمع آوری 
گازهای مشعل و استفاده از آن به عنوان خوراک مشابه کاری که 
با هلدینگ خلیج فارس انجام شده اســت هم از زمینه های دیگر 

سرمایه گذاری پتروشیمی هاست.
او با اشــاره به اینکه بســیاری از صنایع پتروشــیمی اروپا با این 
قیمت های انرژی، اقتصادی نیستند و به سمت تعطیلی می روند 
زیرا چشم انداز قیمت گاز و انرژی کاهشــی نیست، تأکید کرد: 
بهترین کار در این شرایط سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره ارزش 

است و ما هم از این موضوع به صورت حداکثری حمایت می کنیم.
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