
گروه اقتصادی - یک کارشناس 
اقتصادی اظهار داشت: رانت و فساد در 
ارز 4200 تومانی نشان دهنده این است 
که بانک مرکزی به هر کسی و برای هر 
کاالیی ارز ترجیحــی اختصاص داده 
است. به طوری که حتی شرکت هایی 
که تاسیس آنها روی کاغذ بوده و هنوز 
تجربه فعالیت نداشته اند هم توانستند 
ارز 4200 تومانی دریافت کنند بنابراین 
این یک تخلف دولتی بوده است و نباید 

یقه مردم را می گرفتند.
علیرضا حیدری درباره تصمیمات 
جدیــد اقتصادی دولــت و حذف ارز 
4200 تومانی اظهارداشت: چند نرخی 
بودن ارز به دهه های گذشته بر می گردد 
و حداقــل در 4 دهه بعــد از انقالب، 
اقتصــاد ایران یک نرخ واحد برای یک 

ارز را تجربه نکرده است.
وی افزود: در دهه های گذشته هم  
قیمت ارزی که از ســوی دولت عرضه 
می شــد با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله 
داشــته و اساســا در دوره هایی دولت 
خود عامل چند نرخی شــدن ارز بوده 
و فارغ از نظــام ارزی در بازار آزاد، ارز 
از ســوی دولت با چنــد نرخ توزیع و 
عرضه می شد. این کارشناس اقتصادی 

با بیان اینکه بنابراین کشــور ما با نظام 
چند نرخی ارز از گذشــته مواجه بوده 
اســت گفت: کشــورمان در سال های 
گذشــته هم با رانت ارز مواجه بوده و 
این رانت ارزی، فقط ناشی از ارز 4200 
تومانی نبوده است هرچند که می پذیریم 
شکاف و فاصله نرخ ارز بازار آزاد با نرخ 
ارز ترجیحی 4200 تومانی بیشتر است.

وی ادامه داد: تفاوت ارز ترجیحی 
این اســت که این ارز بــرای واردات 
کاالهای اساســی اختصاص پیدا کرده 
و قرار بر ایــن بود که مختص واردات 
کاالهای اساسی و تامین نیازمندی های 

ضروری مردم باشد.
حیدری با تاکید بــر اینکه بانک 
مرکزی اطالعات تمام کســانی که ارز 
ترجیحــی دریافت کردنــد و با آن چه 
کاالیــی وارد کردند دارند، گفت: وقتی 
برای دریافت ارز 4200 تومانی ال سی 
باز می شود با آن ارز فقط کاالهای ثبت 
شــده وارد می شود و در این باره اسناد 
وجود دارد بنابراین بانک مرکزی تمام 
اطالعــات مربوط بــه تخصیص ارز 

ترجیحی را دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر 
اینکه حذف ارز ترجیحی با هدف مبارزه 

با فساد و رانت بهانه ای بیش نیست اظهار 
داشت: دولت و بانک مرکزی در جریان 
تمام اطالعات مرتبط با تخصیص ارز 
4200 تومانی است و اگر هدف مبارزه 
بــا رانت ارز ترجیحی بود باید آن را در 
گلوگاه های تخصص این ارز جستجو 
می کردند. ارز ترجیحی در اختیار بازار 
نبود بلکه در دســت بانک مرکزی بوده 
اســت و با اینک بانک مرکزی بوده که 
این ارز را براساس یک ساختار به وارد 
کننده تخصیص داده بنابراین مشکل در 

بانک مرکزی است و نه مردم.
وی ادامه داد: معتقدم در شــرایط 
بحرانی باید به طور موقتی تصمیمات 
خاصی برای دوره بحران گرفته شــود 
ماننــد اینکه به طــور موقتی بازرگانی 
خارجــی دولتی شــود تا هــر فردی 
نتواند بــرای واردات هر کاالیی کارت 
بازرگانی دریافت کند. حیدری گفت: 
رانت و فساد در ارز 4200 تومانی نشان 
دهنده این است که بانک مرکزی به هر 
کســی و برای هر کاالیی ارز ترجیحی 
اختصاص داده است. به طوری که حتی 
شرکت هایی که تاسیس آنها روی کاغذ 
بوده و هنوز تجربه فعالیت نداشــته اند 
هم توانستند ارز 4200 تومانی دریافت 

کنند بنابراین این یک تخلف دولتی بوده 
است و نباید یقه مردم را می گرفتند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
حــذف ارز 4200 تومانی برای کاهش 
فساد در این حوزه بهانه بود و برای این 
کــه این ارز را به مصرف کننده ای که به 
طول واقعی به یارانه ارزی نیاز داشــت 

ندهند مبارزه با رانت را بهانه کرده اند.
حیــدری با بیان اینکــه در حال 
حاضر با حذف ارز 4200 تومانی دولت 
می تواند این ارز را با نرخ 23 هزار تومان 
یا بیشــتر به وارد کنندگان کاال بفروشد 
گفت: اگر میزان واردات کاال ناشــی از 
کاهش مصرف کاهش پیدا کند به دنبال 
آن میزان اختصاص ارز هم کاهش پیدا 
می کند یعنی از محل آزادسازی قیمت ها 
دولت صاحب پس اندازی ارز بیشتری 
می شــود و در این صورت می توان این 
ارز را با قیمت باالتری در بازار بفروشد.
وی در پاســخ به این سوال که آیا 
این ارز به دست آمده از محل حذف ارز 
ترجیحی صــرف افزایش ذخایر ارزی 
نخواهد شــد گفت: ما از حساب های 
ارزی دولت بی اطالعیم اما به طور قطع 
در اقتصاد ایــران به دالیل متعدد دچار 
کمبود ذخایر ارزی هســتیم و باید این 

کمبود ارز مدیریت شود تا دچار کسری 
تراز نشویم. این کارشناس اقتصادی با 
بیان اینکه احتماال افزایش قیمت دالر در 
چند روز گذشته هم حاصل این سیاست 
ارزی دولت بوده اســت گفت: در نظام 
ارزی با موضوع مدیریت شناور مواجه 
هستیم یعنی ارز باید حول و حوش نرخ 
واقعی خود حرکت کند تا بتوانیم تراز 
تجاری را متناسب کنیم و تراز تجاری 
منفی نداشــته باشیم. حال اینکه اگر به 
دالیلی بازار ارز دچار التهاب و تنش شد 
دولت به عنــوان بازارگردان ارزی باید 
وارد بازار شــود و جلوی نوسان شدید 

ارز و فاصله از آن نرخ واقعی را بگیرد.
وی افــزود: می دانیم بازار گردان 
نرخ ارز در نظام ارزی کشــورمان خود 
دولت است و از سوی دیگر نمی دانیم 
این نرخ ارز از کجا آمده و کسی نمی داند 
نــرخ واقعــی دالر در اقتصاد ایران چه 

عددی است.
حیدری ادامه داد: برای تعیین نرخ 
ارز باید یک ســبد کاالی مشخصی در 

ایران و با یک ســبد کاالی کشوری که 
با آن مبادله ارزی داریم مقایسه می کنند 
و باید در این دو کشور نسبت به سطح 
عمومی قیمت ها یک باشد. اما تاکنون 
محاسبات دقیقی در تعیین نرخ واقعی 
ارز نشده و همواره محاسبات نرخ ارز از 
سوی انحصارگران عرضه ارز که خود 

دولت است انجام شده است.
وی گفــت: اگر قیمــت واقعی 
ارز مشــخص شــود دولت به عنوان 
بازارگــردان آن باید این قیمت را حفظ 
کنــد و حفظ این قیمت برعهده دولت 
اســت. این کارشناس اقتصادی با بیان 
اینکــه هیچ توجیهی در این بازار ارز به 
طور ناگهانی چنین التهابی داشته باشد 
وجود ندارد گفت: هیچ توجیهی وجود 
ندارد که به یکباره نرخ ارز 10 برابر شود 
و به دنبال آن تمام کاالها اعم از کاالهای 
مصرفی افزایش قیمت پیدا کنند و نظام 
حقوق و دستمزد متناسب با این افزایش 
نرخ تــورم افزایش پیدا نکند. و در این 
شرایط اســت که در بازه 10 ساله نرخ 

فقر در کشورمان دو برابر شده است.
حیدری ادامــه داد: این موضوع 
اثبات شده است که فقر نسبت مستقیمی 
بــا نرخ تورم دارد و هر دوره ای که نرخ 
تورم رشــد فزاینده ای داشــته، فقر در 
همان دوره متولد شــده و افزایش پیدا 
کرده اســت. وی تاکید کرد: در شرایط 
تورمی باال با پدیده مالیات تورمی مواجه 
هستیم به این معنا که دهک های درآمدی 
پایین قدرت خرید خود رابه دهک های 
باال منتقل می کند حال اینکه در اقتصاد 
تورمی این که گفته می شود  با فقر مبارزه 
می شود و سیاست ها مبتنی بر فقرزدایی 
است ادعای بیشتر نیست و اگر با منطق 
اقتصادی آن را مورد بررسی قرار دهیم 

چیزی شبیه طنز است.
این کارشــناس اقتصادی افزود: 
در اقتصــاد تورمــی با اجــرای چنین 
سیاست هایی جمعیت فقرا افزایش پیدا 
می کند همان اتفاقی که در 5 سال گذشته 
شــاهد آن هستیم و جمعیت فقرا از 15 
درصد به 30 درصد رسیده اند و در این 

جا بحث ما فقر مطلق است یعنی کسانی 
که نیازهای غذایی خودشان را هم نمی 

توانند تامین کنند.
حیــدری بــا تاکید بــر اینکه به 
طــور قطع حذف ارز 4200 تومانی اثر 
تورمی خواهد داشــت و شکی در آن 
نیست گفت: در اقتصاد ما با چسبندگی 
قیمت ها مواجه هستیم و قیمت ها متاثر 
از همدیگر هســتند و کاالهای مکمل 
و جانشین بر همدیگر اثر قیمتی دارند 
یعنــی وقتی قیمت روغــن، مرغ، نان 
صنعتــی و... افزایش پیــدا می کند این 
کاالهــا به عنوان کاالهــای مکمل در 
اقتصاد گردش می کنند و قیمت ســایر 

کاالها را هم افزایش می دهند.

یک کارشناس اقتصادی؛

هیچ توجیهی برای التهاب بازار ارز وجود ندارد

یک کارشناس مسائل اقتصادی:

مدیرعامل شرکت حفاری شمال خبر داد:
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گروه اقتصادی - بررسی موفقیت 
یا عدم موفقیــت ارز 4200 تومانی در 
مهار تورم کاالهای اساسی در سالهای 
گذشــته موضوعی محوری است که 
ارائه تحلیــل صحیح از آن می تواند در 
اتخاذ تصمیمات کلیدی در آینده اقتصاد 

کشور مؤثر باشد.
به طور کلی، صورت مســئله در 
این موضوع در دو سناریو قابل مقایسه 
است. یکی حذف ارز ترجیحی یا همان 
ارز 4200 تومانی و بازتوزیع یارانه نقدی 
آن به مردم و دیگری استمرار تخصیص 

این ارز همانند گذشــته به واردات که 
در هر دو حالت میزان کســری بودجه، 
تورم زایی و تغییرات ســطح عمومی 

قیمتها متفاوت خواهد بود.
مقایسه تورم در شرایط بود 

یا نبود ارز ترجیحی
با وجود آنکه هنوز تخمین رسمی 
در خصوص میزان تورم بعد از اصالح 
یارانه ها و مقایسه آن با شرایط استمرار 
پرداخت ارز 4200 منتشر نشده است، 
اما اظهــارات کارشناســان، مقامات 
مســئول و مراکز علمی نشان می دهد 

که تورم ناشی از حذف یارانه به مراتب 
کمرنگ تر از شرایط استمرار پرداخت 
یارانه ارزی به واردکنندگان خواهد بود.

به عبارت دیگــر هر چند واضح 
است که حذف ارز ترجیحی کاالهای 
اساســی منجر به افزایش قیمت سطح 
عمومــی کاالها خواهد شــد، اما آثار 
تورمــی آن به مراتب کمتر از تورم های 
فزاینده ناشی از کسری بودجه دولت و 
همچنین رانت توزیع شده و آسیب وارد 
شده به تولید داخل توسط ارز ترجیحی 

خواهد بود.

حمید پورمحمــدی معاون امور 
اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه نیز 
سال گذشــته در همین باره گفته بود: 
»بررسی ها نشان می دهد که اگر همه ی 
ارز ترجیحی حذف شــود، حدود 4.5 
درصــد اثر تورمی مســتقیم دارد و اثر 
تورمی غیرمستقیم آن 2.5 درصد است 
یعنی بــر روی هم، ۷ درصد اثر تورمی 

کل دارد.«
وی همچنین هشدار داده بود: »در 
صورت ادامه وضع فعلی و عدم حذف 
ارز ترجیحی و تأمین ارز از محل پایه ی 

پولــی، 2۸ درصد اثــر تورمی به دنبال 
خواهد داشت.«

بــر اســاس گــزارش مرکــز 
پژوهش های مجلس که در ســال ۹۸ 
منتشر شد، به این مطلب اذعان شده بود 
که حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته 
به واردات کاالهای اساســی، منجر به 
افزایش قیمت این کاالها خواهد شد و 

تورمی در حدود ۶ درصد در پی خواهد 
داشت. اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، 
به دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین 
آن از محــل پایه پولی، تورم حداقل 11 

درصد را همراه خواهد داشت.
نقــش ارز ۴۲۰۰ تومانی در 

دامن زدن به چاپ پول
در هفته های گذشته نیز علی صالح 
آبادی رئیس کل بانک مرکزی صراحتًا 
یک پــرده از تورم آفرینــی ارز 4200 
تومانی در دولت قبل را آشــکار کرد و 
ارز ترجیجی را یکی از عوامل مهم رشد 

نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها در 
دولت گذشته تلقی کرد.

وی در همین باره گفته بود: »دولت 
گذشته با خرید ۶ میلیارد دالر ارز نیمایی 

و فروش آن به بهــای 4,200 تومان به 
واردکننــدگان، باعث افزایش شــدید 
نقدینگی شــد که 110 هــزار میلیارد 
تومان نقدینگی ماحصل این سیاست 

بوده است.«
طبق گفته این مقام مسئول، دولت 
حســن روحانی در سال ۹۹، 4 میلیارد 
دالر درآمد نفتی داشــته اما از آنجایی 
که به 10 میلیــارد دالر ارز برای کاالی 
اساسی نیاز داشته است، ۶ میلیارد دالر 
ارز را از ســامانه نیما به قیمت نزدیک 
به نرخ آزاد خریداری کرده و به قیمت 
4,200 تومان به واردکنندگان فروخته 

است. 
بنابرایــن طبــق عقیــده برخی 
کارشناسان، با توجه به تخمین کسری 
بودجه حــدود 300 هزار میلیاردی در 
سال 1401، پیش بینی می شود اگر دولت 
بخواهد همچون قبل با خرید ارز از بازار 
آزاد، کمبود ارز 4200 تومانی را تأمین 
کند، به 2 دلیل افزایش شدید تورم را در 

سال جاری ایجاد خواهد شد.
در این شــرایط تقاضــا در بازار 
فیزیکی ارز افزایــش پیدا خواهد کرد 
و بانــک مرکزی نیز ناچار به چاپ پول 
بدون پشــتوانه برای خرید ارز از بازار 
خواهد شد که آثار تورمی این موضوع 
به مراتب از حــذف ارز 4200 تومانی 

برجسته تر خواهد بود.

ارز دولتی در مهار تورم و فقر 
موفق بود؟

بررسی و مقایسه قیمتهای فعلی و 
گذشــته کاالهای اساسی نیز به ناتوانی 
ارز 4200 در مهــار تورم این اجناس در 
ســالهای اخیر اذعان داشته و موید این 
حقیقت اســت که ارز ترجیحی کمک 
مؤثری در این زمینه به قشــر متوسط و 

ضعیف جامعه نکرده است.
بــرای مثال قیمت مرغ در ســال 
13۹۶ و قبل از تولید سیاست ارز 4200 
تومانی به طور متوســط ۷,400 تومان 
بود، در حالی که این رقم در سال جاری 
به حدود 30 هزار تومان رسیده، یعنی 4 
برابر شده است. آمارهای رسمی حاکی 
از آن اســت که در حــال حاضر میزان 
مصرف گوشت دهک ثروتمند جامعه، 
2۸ برابــر میزان مصــرف این کاالی 

پروتئینی در دهک فقیر رسیده است.
مصرف سرانه شیر و فرآورده های 
شیری در کشور به تفکیک دهک های 
درآمــدی در ســالهای ۹۹-13۹0 هم 
بیانگر کاهش بیشــتر مصرف شیر در 
بین اقشــار متوسط و کم درآمد نسبت 
به اقشار مرفه است. روغن نباتی هم که 
بیشترین ســهم را از ارز 4200 تومانی 
برای تهیه مواد اولیه و نهاده ها داشــته، 
با کاهش شــدید مصرف توسط اقشار 

متوسط به پایین مواجه بوده است.

طبق عقیده برخی کارشناسان، با توجه به تخمین کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیاردی در 
سال ۱۴۰۱، پیش بینی می شود اگر دولت بخواهد همچون قبل با خرید ارز از بازار آزاد، کمبود 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را تأمین کند، به ۲ دلیل افزایش شدید تورم را در سال جاری ایجاد خواهد شد.

تخمین تورم ۷ درصدی اصالح یارانه ها؛

مقایسه تورم »بود« و »نبود«
 ارز دولتی

اظهارات مسئوالن و بررسی مراکز پژوهشی نشان می دهد تورم ناشی از اصالح یارانه ها حداکثر
 ۷ درصد است اما تداوم تخصیص ارز ترجیحی ضمن اینکه منجر به ثبت تورم های دورقمی می شد.

گروه اقتصادی - یک کارشناس مسائل اقتصادی 
با بیان اینکه در بدنه دولت رییسی، مدیران مطیع نظام 
ســرمایه داری دیده می شود، تاکید کرد: این جریان به 
دنبال حاکم شدن نظام سرمایه داری در کشور هستند 
و نظــام ســرمایه داری هم به دنبال ســود حداکثری 
اســت. اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی 
و تعاونی تشــکیل شده است در حالی که 1۸ میلیون 
نفر عضو تعاونی ها هســتند، چــرا تعاونی ها امروز 
غیرفعال شــده اند، امروز تعاونی کشور بی معنی شده 
و عــده ای آنها را غارت کردند اما هیچ مجازاتی برای 
آنها به اجرا نرســید. ابراهیم رزاقی با اشــاره به تبعات 
تصمیمــات جدید اقتصادی دولت ســیزدهم اظهار 
داشت: سیاست های اقتصادی دولت مبهم است. نحوه 
پرداخت یارانه و اختصاص کاال برگ نیز روشن نیست. 
سیاســت کنترل تورم سیاست درستی است اما دولت 
چگونه می تواند با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت  
کاالهای اساسی نرخ تورم را کنترل کند یا کاهش دهد. 
مگر مشــکل کمبود ارز با افزایش فروش نفت مرتفع 
نشــد؟ در این شرایط دولت چرا باید نسبت به حذف 
ارز ترجیحی اقدام کند و اساسا سیاست عدم واردات 
این کاالها روشــن نیست. وی ادامه داد: دولت ایرادی 
کــه به پرداخت ارز 4200 تومانی وارد کرده این بوده، 
در توزیع و اختصاص ارز ترجیحی فساد و رانت ایجاد 
شده اســت، چرا به جای اینکه سوءاستفاده گران از ارز 
ترجیحی حذف شوند، دولت ارز یارانه ای مردمی که 
۶0 میلیــون نفر را که تعداد زیادی از آنها زیر خط فقر 

هستند را حذف می کند؟
این کارشــناس اقتصادی مدعی شــد: در حال 
حاضر 20 میلیون نفر از مردم کشــورمان زیر خط فقر 
مطلق هستند که در آمارهای رسمی اعداد دیگری اعالم 
می شــود. همچنین 40 میلیون نفر از مردم کشور هم 

درگیر فقر نسبی هستند. حاال پرسش اصلی این است، 
دولتی که وعده از بین بردن فقر در کشور را داده برای 
کاهش فقر در کشورمان در ۹ ماهه گذشته چه اقداماتی 

انجام داده است؟ 
رزاقــی با بیان اینکه پرداخــت یارانه 400 هزار 
تومانــی خود تورم زا اســت، افزود: این تصمیمات و 
اقدامات باعث نابودی قربانی های فقر خواهد شد. آیا 
دولت برنامه ای برای شرایط زندگی ۶0 میلیون ایرانی 
پــس از این افزایش قیمت هــا دارد؟ آیا فکری برای 

زندگی این جمعیت شده  است؟
وی گفت: پرسش از دولت این است که چرا با این 
نرخ تورم موجود و فعلی، برای کنترل تورم به حذف ارز 
ترجیحی تکیه کرده، چرا نسبت به کاهش هزینه های 
دولت و حذف دالالنی که واردات را در اختیار دارند، 
اقدامی نشد؟ چرا جریانی که واردات را در دست دارند 
و انواع کاال را احتکار می کنند، جریانی که به تسهیالت 
بانکی دسترســی دارند و امــروز ابربدهکاران بانکی 

محسوب می شوند، حذف نمی شوند؟
این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: نتیجه این 
سیاســت ها اینکه شــریف ترین مردم کشورمان زیر 
فشــار دالالن مانده اند. هم از نظر شرعی و هم از نظر 
قانونی، سیاست های درستی در حال اجرا نیست. دین 
ما می گوید، معاد برای اعتالی انسان به سوی خداست 
اما این فقر امکان اعتالی انســان را می دهد؟ از سوی 
دیگر قانون اساسی به صراحت دولت را ملزم به تامین 
نیازهای اولیه مردم از جمله به مســکن، خوراک و ... 
کرده  اســت. رزاقی با بیان اینکه در بدنه دولت رییسی 
هم مدیران مطیع نظام سرمایه داری دیده می شود، تاکید 
کرد: این جریان به دنبال حاکم شدن نظام سرمایه داری 
در کشور هستند و نظام سرمایه داری هم به دنبال سود 
حداکثری اســت. اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، 

خصوصی و تعاونی تشــکیل شده اما در حالی که 1۸ 
میلیون نفر عضو تعاونی ها هستند، چرا تعاونی ها امروز 
غیرفعال شده اند و امروز تعاونی کشور بی معنی شده 
و عــده ای تعاونی ها را غارت کردند اما هیچ مجازاتی 
بــرای آنها به اجرا نرســید. وی ادامه داد: 10 درصد از 
جمعیت کشورمان که صاحب ثروت و قدرت شده اند، 
چه کسانی هســتند؟ آنها نگاه سرمایه داری را حاکم 
کرده اند. در دولت احمدی نژاد هم نظام ســرمایه داری 
حاکــم بود و این جریان تشــدید پیدا کرد و امروز در 
بدنه دولت رییســی هم جریان ســرمایه داری وجود 
دارد. در حال حاضر این افراد با نگاه ســرمایه داری هم 
در ظاهر اســالمی رفتار می کنند اما در ذهن و تفکر به 
دنبال اجرای نظام سرمایه داری هستند. این کارشناس 
اقتصادی تاکید کرد: کسی که معتقد است در این شرایط  
اقتصــادی کارگر می تواند با حقوق کمتر از ۷ میلیون 
تومان زندگی کند و ارز یارانه ای برای آن را هم حذف 
می کند، چطور انتظار دارند افراد با این وضعیت معیشت 
و شرایط اقتصادی حالشــان خوب باشد. وی با بیان 
اینکه امروز شاهد پدیده مدیران خودپرست در کشور 
هستیم، گفت: متاسفانه برای چنین عملکرد ضعیفی 
مدیــران هیچ مجازاتی وجود نــدارد یا اگر مجازات 
هم می شود نســبت به عملکردشان، بی اثر است. این 
کارشــناس اقتصادی ادامه داد: دولت رییسی همواره 
وعده کنترل تورم را داده، آیا این سیاســتی اســت که 
از طریــق آن می تــوان تورم را کنترل کــرد؟ با تورم 
40 درصدی فعلی، تــوان و قدرت خرید مردم تا 40 
درصــد کاهش یافته و با این سیاســت های تورم زا با 
هم توان خرید مردم کمتر می شــود و می دانیم که این 
یارانه 400 هزار تومانی هم خود عامل تورم اســت و 
امروز  در شرایطی هستیم که حتی اقشاری مانند اساتید 

دانشگاه ها هم توان پس اندازندارند.  

گروه اقتصــادی -  مدیرعامل 
شــرکت حفــاری شــمال از انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با شــرکت نفت 
فالت قاره به منظور توسعه میدان نفتی 
هندیجان-بهرگانسر واقع در آب های 

کم عمق خلیج فارس خبر داد. 
محمدهادی عاصمی - مدیرعامل 
شرکت حفاری شــمال - اظهار کرد: 
تفاهم نامه همکاری با شــرکت نفت 
فالت قاره به منظور توسعه میدان نفتی 
هندیجان – بهرگانســر امضا شد. این 

میدان نفتــی در آبهای کم عمق خلیج 
فارس واقع شده و برنامه ریزی توسعه 
آن در قالب طــرح EPDS صورت 

گرفته است. 
انجــام حفاری در میــدان نفتی 
دارای  بهرگانســر،   - هندیجــان 
پیچیدگی های فنی و تجهیزات ویژه ای 
اســت که با توجه به توان فنی و دانش 
متخصصان شــرکت حفاری شمال، 
توســعه آن به صــورت مذاکره ای در 

اختیار این شرکت قرار گرفته است.

مردم تحت فشار دالالن هستند

توسعه  میدان نفتی آب های کم عمق خلیج فارس به حفاری شمال واگذار شد

اقتصادی


