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تولید ۱۴۸میلیون کیلووات ساعت برق 
 توسط انرژی های تجدیدپذیر  

نیروگاه هــای تجدیدپذیر کشــورمان در فروردین ماه امســال ۱۴۸ میلیون 
کیلووات ساعت برق تولید کرده و بخشــی از نیازهای برقی را برطرف کردند.به 
گزارش ایرنا، انرژی های تجدیدپذیر از پاک ترین انرژی هایی است که بشر امروزه 
می توانــد از آن برای تولید انرژی الکتریکی اســتفاده کرده و ضمن حفاظت از 
محیط زیســت زندگی بهتری برای خود رقم بزند.ایــران دارای حدود ۳۰۰ روز 
آفتابی اســت و عالوه بر آن شدت تابش آفتاب در کشورمان از بسیاری کشورها 
بیشتر است که همین موضوع استفاده از نیروگاه های خورشیدی برای تولید برق 
را مقرون به صرفه تر خواهد کرد.تازه ترین گزارش سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری برق ایران نشان می دهد برق تولید شده از منابع انرژی های تجدیدپذیر 
در فروردین ماه امســال در شــبکه برق مورد استفاده قرار گرفته است.همچنین 
 )co۲( این نوع انرژی در فروردین ماه مانع از انتشــار ۸۳ هزار تن گاز گلخانه ای
شــده اند.بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در فروردین ماه امسال ۳۳ میلیون 
لیتر در مصرف آب صرفه جویی ایجاد کرده اســت.میزان صرفه جویی در مصرف 
سوخت های فسیلی که با بکار گیری انرژی های تجدیدپذیر در فروردین ماه امسال 
اتفاق افتاده به رقم ۴۰ تن )معادل میلیون مترمکعب گاز طبیعی( رسیده است.

ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر یکی از برنامه هایی است 
که »علی اکبر محرابیان« وزیر نیرو تحقق آن را در دولت ســیزدهم اعالم کرده 
بود.چندی پیش وی با بیان اینکه دولت برنامه ای چهار ســاله برای افزایش ۱۰ 
هزار مگاواتی انرژی های تجدیدپذیر دارد، خاطرنشان کرد: بازار توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانســیل باالی منابع انرژی های تجدیدپذیر اعم از 
خورشــیدی، بادی، زیست توده و زمین گرمایی، از طریق امکان عقد قراردادهای 
بلندمدت با نرخ های تشــویقی، بازار بسیار جذابی برای ســرمایه گذاران است.
محرابیان محوری ترین برنامه در وزارت نیرو را حمایت از انرژی های تجدیدپذیر 
دانســت و صیانــت از منابع و محیط زیســت با تمرکز بر احــداث نیروگاه های 
تجدیدپذیر را متناســب با رشــد تقاضا، به عنوان یک سیاســت اصلی برشمرد. 
»محمود کمانی« رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق هم گفته 
بود: تنوع بخشی به توسعه انرژی های تجدیدپذیر، یکی از اصولی ترین سیاست های 

دوران جدید سازمان ساتبا است.

بررسی راه های گسترش تجارت برق 
بین ایران و ترکمنستان 

معاون آب و آبفــای وزیر نیرو در دیدار با معاونان وزرای انرژی، کشــاورزی 
و منابع آبی ترکمنســتان در عشــق آباد )پایتخت این کشور(، ضمن تاکید بر 
گسترش همکاری های دو کشور، راه های امکان گسترش تجارت انرژی الکتریکی 
را بررسی کردند.به گزارش وزارت نیرو، هیات عالی رتبه وزارت نیروی جمهوری 
اســالمی ایران به سرپرســتی معاون آب و آبفای وزیر نیرو بــرای مذاکره درباره 
همکاری های ایران و ترکمنستان در بخش آب و برق و همچنین بررسی چگونگی 
توسعه زمینه های همکاری صنعت آب و برق دیروز وارد عشق آباد شد.این هیات 
به سرپرستی »محمد جوانبخت« دیدار دوستانه و سازنده ای با معاون وزیر انرژی 
جمهوری ترکمنســتان »صفروف« برگزار کرد.در این دیدار طرفین ضمن ابراز 
عالقه به گســترش بیش از پیش روابط دو کشور در بخش برق، مهم ترین موانع 
موجود در این زمینه را بررسی و در مورد راه های رفع موانع مذکور به توافق های 
خوبی دســت یافتند.طرفین در ادامه راه های گسترش تجارت انرژی الکتریکی 
را بررســی و تصمیــم الزم را اتخاذ کردند.همچنین درباره گســترش همکاری 
بخش های فنی و مهندسی دو کشور در حوزه برق نیز توافق خوبی به عمل آمد 
و مقرر شــد هیات تخصصی وزارت انرژی ترکمنستان به زودی از توانمندی های 
صنعت برق ایران بازدید کرده و زمینه  همکاری دو کشــور بیش از پیش فراهم 
شود.در دیدار دوم هیات عالی رتبه ایرانی با »بایجانف« معاون وزارت کشاورزی و 
منابع آبی ترکمنستان زمینه های توسعه همکاری را بررسی کردند.طرفین بر اراده 
خود مبنی بر همکاری موثر و دوستانه آب های مشترک دو کشور تاکید کردند.در 
ادامه طرفین با تشکیل کمیته عالی مشترک با حضور مدیران ارشد و متخصصان 
دو کشور، مسائل و مشکالت فی مابین را به صورت کارشناسی بررسی کردند و 

راه حل های طرفین مورد توافق قرار گرفت.

مصرف برق کشور به ۵۰ هزار مگاوات نزدیک شد
روند افزایشی مصرف برق در کشور روز سه شنبه هم تداوم یافت و با مصرف 
۴۹ هــزار و ۷۱۷ مگاوات بــه رقم ۵۰ هزار مگاوات نزدیک شــد، این در حالی 
است که ظرفیت نیروگاه های حرارتی به ۷۰ هزار و ۶۳۴ مگاوات رسیده است.به 
گزارش ایرنا، بخش های زیادی از کشور با افزایش دمای هوا روبرو شده و همین 
موضوع ســبب شده استفاده از وســایل سرمایشی بیشتر شود همچنین بخش 
صنعت کشورمان هم این روزها بخشی از مصرف برق را به خود اختصاص داده اند 
و همین امر ســبب افزایش میزان مصرف شده است.شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران آمار مصرف برق در شبانه روز سه شنبه را اعالم کرد که بر اساس این آمار 
میزان مصرف شب و روز بیش از ۴۹ هزار مگاوات بوده است و این در حالی است 
که ظرفیت نیروگاه های حرارتی به ۷۰ هزار و ۶۴۳ مگاوات رسیده است.بر اساس 
آمار شرکت مدیریت شبکه برق در ساعت ۱۴ و ۳۱ دقیقه روز سه شنبه میزان 
مصــرف به عدد ۴۹ هزار و ۷۱۷ مگاوات رســید و این مصرف در بخش صنعت 
نیز ۵ هزار و ۸۰۲ مگاوات بود.روند مصرف برق با اندکی کاهش در ســاعت ۲۰ 
و ۵۷ دقیقه به رقم ۴۹ هزار و ۱۸۷ مگاوات رســید که نشان از برابری حدودی 
مصرف برق در پیک بار شب و روز دارد.نکته قابل توجه در مصرف برق شب سه 
شــنبه آن است با آنکه اندکی از مصرف در بخش خانگی و سایر بخش ها کاسته 
شــده اما در بخش صنعت نســبت به زمان روز که ۵ هزار و ۸۰۲ مگاوات بود با 
رشد مصرف همراه شده و به عدد ۵ هزار و ۸۳۱ مگاوات رسید.شب و روز ۷ هزار 
و ۶۰۰ مگاوات از برق تولیدی توســط انرژی های تجدیدپذیر تامین شده است.
چندی پیش مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق ایران گفته بود: برنامه های 
مدیریت مصرف برق از اول خردادماه امســال آغاز خواهد شد.پیش تر »مصطفی 
رجبی مشهدی« درباره تغییرات قبض های برق که بر اساس بند »ی« تبصره ۸ 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ابتدای بهمن ماه سال گذشته اجرایی شد، اعالم کرده 
بود که بر اساس این تغییر مشترکانی که مصرف آن ها کمتر از الگوی تعریف شده 
برق مصرف کنند از تعرفه یارانه ای برق برخوردار خواهند بود و تعرفه مشترکانی 

که بیش از الگو مصرف داشته باشند به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.

قیمت نفت با امید به چین صعود کرد
قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار آسیا با امید به احیای تقاضا برای 
سوخت در چین که در حال تسهیل تدریجی قرنطینه های کووید است، بیش از 
یک دالر در هر بشکه افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با 
یک دالر و ۱۵ ســنت معادل یک درصد افزایش، به ۱۱۳ دالر و هشت سنت در 
هر بشــکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۶۲ 
ســنت معادل ۱.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۱۴ دالر و دو ســنت در هر بشکه 
رسید. این شاخصها روز گذشته حدود دو درصد کاهش پیدا کرده بودند.شانگهای 
روز سه شنبه، سه روز متوالی را بدون گزارش هیچ مورد ابتال به کووید ۱۹ خارج 
از مناطق قرنطینه، پشــت سر گذاشــت و روز دوشنبه برنامه هایی را برای پایان 
دادن به قرنطینه ای که بیش از شش هفته ادامه داشته است، تشریح کرد.استفن 
اینس، از شــرکت مدیریت دارایی SPI در یادداشتی نوشت: در بلندمدت، خبر 
نگران کننده کمتر از سوی چین، از تقاضای باالتر و قیمتها پشتیبانی می کند و 
برای تولیدکنندگان مثبت اســت اما برای مصرف کنندگان نگران کننده خواهد 
بود.آمار موسسه امریکن پترولیوم که روز سه شنبه منتشر شد، نشان داد ذخایر 
نفت و بنزین آمریکا هفته گذشته کاهش پیدا کرده است. آمار رسمی ذخایر نفت 
و ســوخت آمریکا بعدازظهر روز جهاری منتشر خواهد شد.تولید نفت روسیه در 
آوریل حدود ۹ درصد کاهش پیدا کرده و تولید این کشور بسیار پایینتر از سطح 
مصوب اوپک پالس برای تســهیل محدودیت عرضه این گروه بوده است.با این 
حال تحلیلگران گروه ANZ در یادداشــتی نوشتند: همچنان فشارهایی روی 
قیمت نفت در پی گزارشــهایی از مجوز گرفتن شرکت شورون از دولت آمریکا 
برای مذاکره درباره مجوزهای نفتی با شــرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال 
وجود دارد. به این ترتیب ممنوعیت آمریکا روی چنین مذاکراتی موقتا لغو شده 
است. این تغییرات پیشنهاد شده می تواند به ورود نفت بیشتری به بازار منتهی 
شود.عامل دیگری که قیمتها را تحت تاثیر قرار داد، ناکامی روز دوشنبه اتحادیه 
اروپا برای متقاعد کردن مجارســتان برای لغو وتوی تحریم پیشنهاد شده علیه 
نفت روســیه بود. اما اکنون بعضی از دیپلماتها به نشست روزهای ۳۰ و ۳۱ مه 
به عنوان زمان توافق روی تحریم تدریجی نفت روســیه اشاره می کنند.بر اساس 
گزارش رویترز، جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، روز سه شنبه وعده داد 
بانک مرکزی نرخهای بهره را به اندازه ای که برای مهار افزایش تورم کافی باشد، 

باال خواهد برد و اظهار کرد بنیان اقتصاد به خطر افتاده است.

اخبار انرژی

به اعتقاد دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو، تا زمانیکه 
مصوبه واردات خودرو نهایی نشــود و توسط وزارت صمت 
ابالغ نشود، نمی توان دقیقا پیش بینی کرد چه اتفاقی خواهد 
افتاد و واردات چگونه خواهد بود.موضوع از سرگیری واردات 
خودرو از سال گذشته مطرح و طی چندین نوبت رفت وآمد 
بین مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و... در نهایت 
هفته گذشــته وزیر صنعت، معدن و تجــارت )صمت(، از 
تصویب کلیات واردات خــودرو در هیأت وزیران و تصویب 
نهایی آن در آینده نزدیک خبر داد. در همین مدت بحث ها 
و صحبت ها پیرامون موضوع واردات ازجمله سقف قیمتی و 
حجم موتور خودروهای وارداتی، زمان واردات و... بسیار بود 
اما طبق اعالم مسئوالن دولت و البته فعاالن حوزه واردات، 
تا زمانیکه طرح واردات بصورت کامل نهایی، مصوب و ابالغ 
نشــود، جزئیات دقیق مشخص نیست و ممکن است بازهم 
تغییراتی در نحوه یا شــرایط واردات ایجاد شود.بطور مثال 
در ابتدا پــس از آنکه وزیر صمت از تصویب کلیات واردات 
خودرو خبر داد، اخباری به ویژه در شبکه های مجازی مبنی 
بر اینکه واردات خودرو با دو شــرط ســقف قیمت خودرو 
۷۰۰۰ دالر و حجم موتور ۱۰۰۰ سی سی آزاد شده، منتشر 
شــد اما بالفاصله معاون حقوقی ایــن وزارتخانه موضوع را  
شایعه خواند و تکذیب کرد. یکی- دو روز بعد از این، دوباره 
صحبتی مبنی بر تعیین ســقف قیمتی ۲۰ تا ۲۵ هزار دالر 
و حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی ســی مطرح شد. این در 
حالیســت که وزیر صمت و معاونان وی تاکید کرده اند که 
تمرکز وزارت صمت بر واردات خودروهای اقتصادی اســت. 
علیرغم اینکه در سال های پیش از ۱۳۹۷ عمدتا خودروهای 
لوکس، گران قیمت و تجمالتی وارد می شد که بخش خاصی 
از آن بهره می بردند، اما گویا تمرکز این دوره بر این اســت 
که خودروهای اقتصادی برای انتفاع عموم وارد شــود.تمام 
موارد مطرح شده از جمله سقف قیمتی و حجم موتور برای 
خودروهای وارداتی و همچنین نوع خودروها، کشــورهای 
مبدا، زمان واردات، میزان تعرفه واردات و اعمال شــدن یا 
نشدن آن در سقف قیمتی تعیین شده و نظایر آن، سواالت 
و ابهامات بســیاری را در این زمینه مطرح کرده اســت.در 
همیــن رابطه مهــدی دادفر- دبیر انجمــن واردکنندگان 
خودرو- در گفت وگو با ایســنا تصریح کرد: دولت و آقایان 
می خواهنــد با یک تیر ۱۰۰ هزار نشــانه را هدف گیرند و 
تمامی ضعف هــا، برهم ریختگی های بــازار، قیمت خودرو، 
نارضایتــی مردم، مشــکالت عرضــه، انتقــال تکنولوژی، 
عدالت اجتماعی، مشکالت درآمدزایی برای دولت، افزایش 
اشتغال، حمایت از تولید، حمایت از صادرات و... را در قالب 

واردات خودرو انجام دهند. 
اینکه قرار باشد تمام کسری فنی، مدیریتی، مهندسی، 
فکری و بی نظمی ساختار دولتی و زیاده خواهی های شخصی 
را یک شــبه و با یک فرمول حل کنند، ناشــدنی است.وی 
افزود: عالوه  بر این، هر اقدامی که قرار باشــد صورت گیرد؛ 
چــه ۷۰۰۰ دالر و چــه ۱۵ هزار یا ۲۵ هــزار دالر، زمانی 
اجرایی خواهد شــد که هیات دولت تصویب کند. ما هنوز 
هیچ مصوبه ای از ســوی هیات دولــت در این رابطه ندیده 
ایم. هم ۷۰۰۰ دالر ابتدایی درســت اســت و هم ۱۵ هزار 
دالر، ۱۷ هزار دالر و حاال هم ۲۵ هزار دالر ســقف قیمتی؛ 
چراکــه همه اینها در پیش نویس طرح مطرح شــده اما در 
رفت وآمدها تغییر می کند؛ بنابراین هیچکس دروغی نگفته 
یا شایعه پراکنی نکرده اســت. همه این موارد برای بررسی 
بیشــتر مطرح شــده اما در ظاهر هنوز بــه نتیجه قطعی 
نرســیده اند.دادفر تاکید کرد: نکته مهمتر اما اینجاست که 
آیا آقایانی که طی سال های گذشته و به ویژه این مدت اخیر 
در رابطه با بحث واردات خودرو اظهارنظر کرده اند، به تازگی 
بر سر کار آمده اند یا افراد »نو ایده« هستند؟ همین آقایانی 
کــه امروز مدافع  واردات خودرو شــده اند، همان  بانی های 
وضعیت موجود هستند و تعارفی در این زمینه وجود ندارد. 

بایستی پذیرفت که شرایط کنونی، حاصل عملکرد همین 
افراد است. بســیار جای تعجب دارد که قرار است، مسئله  
به دست افرادی حل شــود که خود، روزی مسئولیت حل 
آن را داشــته اند اما شــرایط را پیچیده تر کرده اند و امروز 
دوباره اصرار است که مساله به دست همین افراد حل شود؛ 
بنابراین بنده این نوع تفکــرات را به هیچ عنوان حل کننده 
مسائل و مشــکالت نمی بینم و این موضوع حقیقت بسیار 
تلخی اســت که باید پذیرفت.وارد کردن خودروهایی با این 
قیمت ها، تنها یک مفهوم خواهد داشت و آن، تعطیل کردن 
دو خودروســاز اصلی است. وی خاطرنشــان کرد: از سوی 
دیگر شــعاری مبنی بر واردات خودروهای اقتصادی مطرح 
است که مشکالت دقیقا از همین نقطه آغاز خواهد شد. آیا 
دولت واقعا قصد دارد واردات خودرو را آزاد کند تا خودروی 
۲۰۰ یا ۴۰۰ میلیــون تومانی وارد کند؟ اینکه در خارج از 
کشور آیا خودروهای باکیفیت با این قیمت وجود دارد جای 
سوال است اما موضوع اصلی این است که آیا حقیقتا دولت 
قصد دارد خودرو ارزان وارد کند؟ باید توجه داشت که وارد 
کردن خودروهایی با این قیمت ها، تنها یک مفهوم خواهد 

داشت و آن هم تعطیل کردن دو خودروساز اصلی است. 
در واردات خــودروی خارجی با قیمــت ارزان، در کنار 
خودروهای داخلی که بعضا شاید گران تر هم باشد، انتخاب 
مردم کدام خواهد بود؟دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو 
تصریح کرد: بنابراین هیچگاه چنین اجازه ای صادر نخواهد 
شد. خودروی زیر ۲۰ هزار دالر با کیفیت مناسب که تمام 
اســتانداردهای ۸۵گانه را هم پاس می کنند، وجود دارد اما 
بدیهی اســت که دولت ایــن کار نخواهد کرد که منجر به 
تعطیلی خودروســازان بزرگ داخلی شود.وی در پاسخ به 
اینکه تصویب ســقف قیمت آیا مشمول تعرفه های واردات 
هم خواهد بود یا بدون احتســاب آن گفت: بدون احتساب 
تعرفــه خواهد بود. در حال حاضــر تعرفه ها ۵۵، ۷۵ و ۹۵ 
درصد بر اســاس حجم موتور خودروها اعمال می شود. اگر 
این تعرفه تغییر کند و کمتر شــود، قیمت ها بسیار رقابتی 
خواهد شــد که بعید اســت آقایان چنین برنامه ای داشته 
باشــند.اینکه اکنون آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو 
پیگیری می شــود، به دو دلیل اســت. یکی اینکه در عمل 
ثابت شــده دو خودروساز بزرگ توانایی تولید و پاسخگویی 
به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهمتر این که مقام معظم 
رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشــور شدیدا گالیه مند 
هســتند و طی چند نوبت تذکر جدی داده اند؛ چراکه همه 
مردم ناراضی هستند.این فعال حوزه واردات خودرو مدعی 

شد: برخی در رابطه با موضوع از سرگیری واردات به همان 
شیوه سال های گذشته همچون ۱۳۹۴، خون به پا می کنند 
که اجازه واردات داده نشــود. از نظر بنده این اتفاق نخواهد 
افتاد. اینکه اکنون آزادســازی و از سرگیری واردات خودرو 
پیگیری می شــود، به دو دلیل اســت. یکی اینکه در عمل 
ثابت شده، دو خودروساز بزرگ توانایی تولید و پاسخگویی 
به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهمتر این که مقام معظم 
رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشــور شدیدا گالیه مند 
هســتند و طی چند نوبت تذکر جدی داده اند؛ چراکه همه 
مــردم ناراضی هســتند.دادفر ادامــه داد: بنابراین تصمیم 
گرفتند اقدامی صــورت گیرد تا کمــی از تب وتاب موضوع 
کاسته شــود. در غیراین صورت هیچگاه اجازه واردات یک 
خودرو را هــم نمی دادند؛ چراکه خودروســازان ما دولتی 

هستند و منافع برخی در این صنعت است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در رابطه با این موضوع 
که دولت اعالم کرده است، دخالتی در واردات نخواهد اشت 
و کار به دســت خود واردکنندگان انجام می شــود و دولت 
تنها نقش نظارت و تســهیل گیری خواهد داشت نیز اظهار 
کرد: دولت هیچ دخالتی نخواهــد کرد و تنها ناظر خواهد 
بود اما لحظه به لحظه و قدم به قدم شــما را رها نخواهد کرد. 
فرمول هایی تدوین می شــود که از یک سو، تولیدکننده و 
از ســوی دیگر واردکننده را به بن بســت می رساند. البته 
همانطور که اشــاره شــد، هنوز هیچ قطعی نیست و همه 
این ها پیش داوری اســت؛ لذا امیدواریم که تمامی ایرادات 
گذشته رفع و مسیر هموار شــود.دادفر تاکید کرد: بایست 
منتظر مانــد تا ببینیم چه مصوبــه ای از بدنه دولت و چه 
دســتورالعملی از وزارت صمت بیرون خواهد آمد. موضوع 
واردات خودرو تا زمانیکه هیات دولت مصوبه رســمی ارائه 
ندهد و متن مصوبه منتشــر نشود، در حد یک گمانه زنی و 
تبلغات و اظهار نظر اســت، نه قانون؛ لذا باید منتظر ماند و 
مردم بی جهت عجله نکنند. تا زمانیکه مصوبه واردات نهایی 
و ابالغ نشــود، هیچگونه وارداتی نخواهیم داشت و هرگونه 

گمانه زنی در مود آن اشتباه است. 
دولت خودش هم نمی داند قرار اســت چه اتفاقی بیفتد 
و همانطور که اشــاره شــد، می خواهند با موضوع واردات 
خودرو کل مشــکالت ایجاد شــده در ســالهای گذشــته 
صنعت خودروســازی را حل کنند و تمــام آرزوهای خود 
را در واردات فرمولــه کنند که ممکن نیســت.وی با بیان 
اینکه »واردات صرفا اهرمی جهت تنظیم بازار است«، گفت: 
براساس نظریه ها و تئوری های توسعه، جایگزینی واردات در 

کاالهایی که مزیت مطلق یا رقابتی برای آن ها وجود ندارد، 
به اثبات رسیده و باید بپذیریم که واردات صرفا جهت ایجاد 
رقابــت، افزایش عرضه وکاهش قیمت مورد اســتفاده قرار 
خواهد گرفت و مابقی فرمول هایی که نوشــته شود، در حد 
تئــوری خواهد بود که پس از مدتی هم نیاز به تغییر دارد.

وی تصریح کرد: عالوه براینکه تاکنون تنها کلی گویی هایی 
ارائه شــده است، خالف قانون هم عمل می شود. طبق مواد 
۲، ۳ و ۵ قانون تســهیل فضای محیط کســب وکار، برای 
تغییر هرگونه قوانین، مقررات یا وضع قوانین بایستی حتما 
از تشــکل های تخصصی دعوت بعمل آید یا نظر آن ها کتبا 
اتخاذ شــود اما علیرغم این قانون و اینکه اعالم می شــود 
قرار اســت صفر تا ۱۰۰ کار با خود واردکنندگان باشــد و 
دولت تنها ناظر بر ماجرا باشد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده 
اســت و از هیچ یک از واردکنندگان و فعــاالن این حوزه 
کســب نظر نشده اســت.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
در پایــان در رابطه با زمان عملی شــدن واردات خودرو و 
آغاز رســمی واردات، توضیح داد: پیش از این عالم کردیم 
که شــهریور ماه واردات آغاز خواهد شد. این اعالم شهریور 
مــاه در این صورت خواهد بود که همین امروز واردات آزاد 
شــده باشد و ثبت ســفارش صورت گیرد تا مراحل طی و 
خودروها وارد شود. حداقل و خوشبینانه، چهار ماه از زمانی 
که مصوبه صادر و دستورالعمل ها مشخص شود، زمان نیاز 
است تا خودرو وارد شود و با توجه به مقررات محدودکننده، 
هیچکس هم نمی تواند این زمــان را کاهش دهد. مقررات 
محدوده در مورد خودرو شامل استاندارد، تعیین نمایندگی، 
تعیین خدمات پس از فروش، گمرک، محیط زیست، پلیس 

راهور و... هم بسیار زیاد است.
واردات خودروی اقتصادی 
به جای خودروی تجمالتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دنبال این هســتیم  
که خــودروی اقتصادی به جای خــودروی گران قیمت و 
تجمالتی وارد شود.به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین 
در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره 
اوضاع بازار گفت: ما در هفته گذشته قیمتی در مورد چند 
قلم از کاالها مثل روغن و لبنیات داشــتیم و در هفته اول 
تمرکــز ما روی توزیع بود که خوشــبختانه انجام شــده و 
نگرانی های مردم برای مواجه شــدن با کمبود کاال مرتفع 
شد.وی افزود: در مرحله بعد قیمت ها را مدیریت می کنیم و 
از هفته آینده سامانه نظارت مردمی شروع به کار می کند و  

در کل کشور اجرایی خواهد شد. 
متاسفانه  ۳۰ درصد از اصناف پروانه کسب و کار ندارند 
که کار نظارت را با مشــکل مواجــه می کند و ما  قیمت ها  
را کنترل می کنیم که در حد مجاز باشــد و شــرکت های 
پخــش را کنتــرل می کنیم.وزیر صمت ادامــه داد:  کانال 
ارتباطی ما ۱۲۴ است و کار کامال الکترونیکی است و سریع 
پاسخگوســت. فاطمی امین افزود: از هفته آینده،  برگه های 
نظارت مردمی روی کاالها درج  می شــود و شهروندان اگر 
تخلفــی دیدند و رضایتــی دارند  با اعالم ســامانه و یک 
اپلیکیشن به اسم »صمت من« می توانند آن را اعالم کنند 
و  به صورت خودکار قابل کنترل خواهد بود. اگر شــکایتی 
دارنــد آن را گزارش می دهند و عالوه بر گزارشــگری، این 
ســامانه وضعیــت آن واحد صنفی را مشــخص می کند و 
خــود کنترلی برای اصناف هم ایجــاد می کند و نظارت را 
گسترده می ســازد؛ الزم نیست بازرسان ما سرکشی داشته 
باشند.وزیر صمت  درباره  انحصار واردات خودرو نیز تصریح 
کرد: انحصاری نیست. کلیات آن در دولت مصوب شد و در 
مورد یکی از بندهای آن ســواالتی مطرح شــد و  قرار شد 
کمیسیون اقتصادی آن را  بیشتر بررسی کند. در این آیین 
نامــه انحصاری نداریم و دنبال این هســتیم  که خودروی 
اقتصادی به جای خودروی گــران قیمت و تجمالتی وارد 

شود و  تمرکز بیشتر بر واردات خودروی اقتصادی است.

جزئیات واردات خودرو از زبان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

مردم عجله نکنند؛ فعال خبری نیست

عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنایــع 
فرآورده هــای لبنــی گفت: عمــده صادرات 
محصــوالت لبنی ما بــه کشــورهای عراق، 
افغانستان و پاکستان است و از آنجایی که این 
محصوالت حدود ۲ برابر افزایش نرخ را تجربه 
کردند تردید نداشــته باشید که این کشورها 
بــرای خرید لبنیــات با نرخ جدیــد مقاومت 
خواهنــد کرد.محمد فربد در گفت وگو با ایلنا، 
از افزایش ۸۷.۵ درصدی قیمت شیرخام خبر 
داد و افزود: قیمت شــیر خام درب دامداری ها 
از کیلویی ۶ هزار و ۴۰۰ تومان به کیلویی ۱۲ 
هزار تومــان افزایش یافت.وی بــا بیان اینکه 
نمی توان یک هفته بعد از اجرای طرح اصالح 
نظام یارانه ای بازار مصرف را تحلیل کرد، خاطر 
نشان کرد: شواهد بازار حاکی از این مهم است 
که مصرف کنندگان بخشی از کاالهای مصرفی 
خود را با نرخ های گذشــته خریداری کرده اند 
از این رو میزان خرید کاهش پیدا کرده اســت 
باید در انتظار بمانیم و ببینیم که بازار به کدام 
سمت هدایت می شــود اما به صورت ضمنی 
می توان گفت که در خرداد مصرف لبنیات ۳۰ 
درصد کاهش فروش را تجربه خواهد کرد.این 
فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا 
یارانه ها می تواند توان مصرف کنندگان را برای 
خرید محصوالت لبنی پوشــش بدهد؟ گفت: 
جهت مصرف این یارانه  شــفاف نیست عددی 

که به حساب خانوارها واریز می شود می تواند 
برای خرید هر محصول و کاالیی هزینه شــود 
بنابراین این شــیوه پرداخــت یارانه خالی از 
اشکال نیســت.فربد تاکید کرد: اگر کاال برگ 
الکترونیکی مشروط به خرید کاالهایی که ارز 
۴۲۰۰ تومانی از آنها حذف شده بشود می تواند 
ســرانه مصرف را تاحــدودی حفظ کند.عضو 
هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه 
تا زمانی که تورم در کشور تک رقمی نشود روند 
افزایش نرخ ها ادامه دارد، خاطر نشان کرد: اگر 
بنا باشــد تورم دو رقمی همچنان ادامه داشته 
باشــد قیمت ها متناسب با نرخ تورم همچنان 
افزایشی می شوند از این رو امیدواریم که دولت 

تورم را کنترل کند.
بــه گفته وی؛ دولت برای مهــار تورم باید 
روابط سیاســی و اقتصادی خــود را در دنیا 
بهبود بخشــد.این فعال اقتصادی با اشــاره به 
کاهشی شدن روند صادرات محصوالت لبنی، 
تصریح کرد:  حدود ۱۰ درصد از تولید داخلی 
صادر می شود. عمده صادرات محصوالت لبنی 
ما محدود به کشــورهای عراق، افغانســتان و 
پاکســتان است و از آنجایی که این محصوالت 
افزایش حدود دو برابــری نرخ را تجربه کرده 
اند تردید نداشــته باشــید که این کشــورها 
بــرای خرید لبنیــات با نرخ جدیــد مقاومت 
خواهند کرد؛ به عنوان مثال شــیر خشــک 

کیلویی ۶۰-۷۰ هزار تومان در حال حاضر به 
کیلویی باالی ۱۰۰ هزار تومان رســیده است 
از این رو تا مدتی صادرات با مشــکالت جدی 
مواجه می شود مگر اینکه دولت در این زمینه 
ورود کند و مشوق های صادراتی برای کاهش 
آســیب های این صنعت در نظر بگیرد.فربد با 
بیان اینکــه صنعت لبنیــات در ایران مزیت 
نســبی ندارد، افزود: ایران یکی از کشورهای 
واردکننده علوفه محسوب می شود پس وقتی 
علوفه وارد و در اختیار دامداران قرار می دهیم 
به این معناســت که هزینه  تولید در کشــور 
باالســت و وقتی قیمت باال برود توان رقابت 
ما در بازارهای جهانی کاهش پیدا می کند.وی 
با اشــاره به نرخ انواع محصوالت لبنی، خاطر 
نشــان کرد: شــیر نایلونی هزینه زیادی برای 
بسته بندی آن صرف نمی شــود از این رو نرخ 
آن ۱۵ هزار تومان اســت. یکنوع از پنیرهای 
Uf بــا وزن ۴۰۰ گرم ۳۷ هزار تومان اســت 
و قیمــت انواع این پنیرهــا از ۴۲ هزار تومان 
تجــاوز نخواهد کرد.وی رتبه بندی از نرخ انواع 
شــیرهای موجود در بــازار ارائــه داد وافزود: 
شیر پاســتوریزه کمترین نرخ، شیر استریلیزه 
بیشترین نرخ را دارد و نرخ شیر ESL مابین 
این دو نرخ است؛ بنابراین مصرف کنندگان بنا 
به توانایی مالی حق انتخاب دارند و می توانند 
شــیر مورد نظر را خریداری کنند.قیمت یک 

لیتر شیر اســتریل پرچرب ۳۰ هزار تومان و 
شیر اســتریل کم چرب ۲۸ هزار تومان است؛ 
البته نرخ این محصوالت ممکن است در برخی 
شرکت ها ۵ درصد بیشتر یا پایین تر باشد.وی 
در پاســخ به این پرسش که به چه دلیل نرخ 
یک محصول در کارخانجات تولیدی متفاوت 
اســت؟ افزود: ســطح تولیــد و تکنولوژی در 
کارخانجات لبنی متفاوت و متغییر است پس 
بنا به سطوح بهره گیری از این فاکتورها در حد 
۵ درصد شــرکت ها محصوالت را با نرخ باالتر 
یا پایین تر تولید و عرضــه می کنند.این فعال 

اقتصادی احتمال واردات کره در ســال جاری 
را منتفی دانســت و افزود: چربــی به میزان 
کافی در کشور وجود دارد و با توجه به شرایط 
پیش آمده مقادیری از تولید جذب نمی شــود 
و تولیدکنندگان مجبور به تولید شیرخشــک 
و خامه بیشــتری هســتند این سخن به این 
معناست که خامه استحصالی درنهایت تبدیل 
به کره خواهد شــد از این نظر واردات کره در 
ســال جاری یا انجام نخواهد شد و اگر صورت 
بگیرد بســیار ناچیز خواهد بود؛ سال گذشته 

فقط یک کارخانه اقدام به وارادت کره کرد.

همزمان با افزایش ۸۷ درصدی نرخ شیرخام اعالم شد

احتمال کاهش ۳۰ درصدی مصرف لبنیات در خردادماه

رئیس انجمن کشت فراسرزمینی گفت:جنگ روسیه 
و اوکراین امکان بهره برداری از کشاورزان فراسرزمینی 
در این کشــور را سلب کرده است.علی رضوانی زاده در 
گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه جایگاه ایران در کشــت 
فراسرزمینی اوکراین قابل توجه نیست، گفت: کشاورزان 
ایرانی در اوکراین در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار هکتار زراعت 
انجام می دهند، البته میزان برداشــت محصول در ۷۰ 
هزار هکتار زمین در اوکراین معادل محصول ۲۰۰ هزار 
هکتار در ایران اســت.این فعال کشاورزی تصریح کرد: 
جنگ روسیه و اوکراین امکان بهره برداری از کشاورزان 
فراسرزمینی در این کشور را سلب کرده است.رضوانی  
زاده در پاســخ به این پرســش که آیا برآورد خسارت 
کشــت فراســرزمینی ایرانیان در اوکراین انجام شده 
است؟ گفت: بدون تردید کشاورزان فراسرزمینی ایرانی 
در این کشور متضرر شده اند اما در حال حاضر نمی توان 
در این زمینه اظهار نظر قطعی کرد چراکه مرداد فصل 
برداشت محصوالت در اوکراین است.وی با بیان اینکه 

اوکراین غذایی بیش از ۶۰۰ میلیون انسان در جهان را 
تامین می کند، گفت: امروز امکان صادرات مواد غذایی 
از اوکراین محدود شده است همچنین تولید محصوالت 
کشاورزی در سال آینده بسیار تقلیل پیدا می کند و این 
مسائل تهدیدی برای امنیت غذایی در جهان محسوب 
می شود.رضوانی زاده اوکراین را اولین کشور تولیدکننده 
روغن آفتابگردان در دنیا دانست و افزود: اوکراین جزو 
بزرگترین کشورها در زمینه کشت و تولید ذرت، گندم 
و جو محســوب می شود و از آنجایی که خاک های این 
کشــور بسیار حاصلخیز است امکان کشت و دوچندان 
کردن میزان برداشت محصوالت کشاورزی در اوکراین 
دوچندان شده اســت.به گفته این فعال اقتصادی؛ در 
اوکراین خاکی به نام خاک ســیاه وجود دارد که بسیار 
برای کشاورزی مرغوب است. جالب است که بدانید بعد 
از جنگ جهانی دوم آلمانی در حین بازگشــت از این 
کشور خاک این کشــور را در گونی می کردند و آن را 

برای کشاورزی به آلمان می بردند.

روز چهارشــنبه در بــورس کاال دو محصول وانت 
کارا در حالی معامله شــدند که در مقایســه با قیمت 
کارخانه و بازار آزاد از قیمت جدیدی حکایت داشتند.
به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه گروه بهمن موتور 
با عرضه خودروی دو کابین و تک کابین کارا در رینگ 
معامالت فیزیکی بورس کاال توانســت در مجموع ۵۵ 
دستگاه از این خودرو را به فروش برساند. بر اساس آمار 
معامالت بازار فیزیکی بورس کاال طی معامالت امروز 
در مجموع ۲۹ دستگاه کارای دو کابین با قیمت پایه 
۳۰۱ میلیون تومان و ۲۶ دســتگاه کارای تک کابین 
با قیمت پایه ۲۹۱ میلیون تومان فروخته شد.این در 
حالی اســت که با توجه به میــزان عرضه، خریداران 
همچنان می توانند در سیستم مازاد عرضه )مچینگ( 
هم اقدام به خرید خودرو از بورس کاال کنند.به گزارش 
مهر قیمت گــذاری و عرضه این دو خودرو در بورس 
کاال در حالی اســت که این دو در کارخانه به ترتیب 
۲۵۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان قیمت دارند. از سوی 

دیگــر، خودروی کارا تک کابین در بازار ۳۶۸ میلیون 
و مدل دو کابین آن ۳۹۰ میلیون تومان داد و ســتد 
می شود.اگرچه بر اساس اعالم مسئوالن، هدف نهایی 
عرضه خودرو در بورس، عرضه همه ظرفیت تولید هر 
مدل در بورس کاال اســت، اما به نظر می رســد تا آن 
زمان برخی انواع خودروها ســه قیمت متفاوت داشته 
باشند.از نگاه کارشناسان بازار سرمایه، تجربه معامالت 
دیــروز خودروی کارا گروه بهمن موتور در بورس کاال 
حاوی ۴ نکته کلیدی است که به نظر می رسد نیازمند 
توجه بازیگران بازار اســت.در مقابــل این دیدگاه اما 
برخی کارشناسان بازار خودرو معتقدند: عرضه خودرو 
در بورس نمی تواند باعث کاهش معنادار فاصله قیمتی 
میان کارخانه و بازار شــود. حل این موضوع به عرضه 
محصول متناســب با تقاضای مصرف کننده بســتگی 
دارد. اگــر میزان محصوالتی که روانه بازار می شــوند 
کافی نباشــد، عرضه در بورس نیــز نمی تواند باعث 

کاهش قیمت خودرو شود.

معامله ۵۵ دستگاه وانت در رینگ بورس کاالآخرین وضعیت کشت فراسرزمینی ایران در اوکراین


