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درخواستعربستان
برایگفتوگوباایران
درباره میدان آرش

«عبدالعزیز بن سلمان» وزیر انرژی عربستان
اعــام کرد که کشورش و کویت میخواهند
دربــاره میدان گازی مشترک (آرش) با ایران
گفتوگو کنند .به گزارش تسنیم،وزیر انرژی
عربستان سعودی که در جریان نشست انرژی
منامه بحرین سخنرانی میکرد ،تأکید کرد که
کویت و عربستان سعودی به دنبال گفتوگو با
«الد ّرة» (میدان گازی
ایران بر سر میدان گازی ُ
آرش) هستند؛ برای این که منابع موجود در آن
جا ،منابع مشترک دو کشور (کویت و عربستان)
است .او ادامه داد« :ما به سمت توسعه میدان
گــازی ال ــدره حرکت میکنیم».عبدالعزیز
همچنین گفت کــه کــشــورش تــاش دارد تا
پایان سال  2026یا سال  2027میزان تولید
نفت روزانه خود را به بیش از  13میلیون بشکه
برساند.میدان گازی مشترک آرش (الدوره)
از دهه  1960میالدی موضوع بحث دو کشور
ایران و کویت بوده است و درحالی که این دو
کشور ،مشترک بودن این میدان گازی را در
آبهای سرزمینی هر دو کشور قبول داشتند و
به رسمیت میشناختند ،بر سر تعیین مرزهای
آبی بحثها و اختالف نظرهایی وجود داشت
که انجام هرگونه فعالیت توسعهای را متوقف
کرد.عربستان سعودی از سال  2000مدعی
سهم داشتن در ایــن میدان شد و عربستان
و کویت در طرحی مشترک از سال 2000
فعالیتهای اکتشافی و توسعهای را روی این
میدان گــازی بــدون اطــاع ایــران آغــاز کرده
بــودنــد .ایــران نیز در ســال  2001اقــدام به
استقرار تجهیزات برای آغاز حفاری اکتشافی
در میدان آرش کــرد که با مخالفت کویت،
فعالیتهای خود را متوقف کرد.در حالی که در
ایران ،پرونده این میدان مشارکت با کویت باز
نگه داشته شد و هرگونه اقدام توسعهای از سال
 2001از سمت ایران متوقف شد ،عربستان و
کویت با تشکیل شرکت مشترک ( )KJOسهم
برداشت از این میدان را به صورت  50درصد
عربستان و  50درصد کویت بین خود تقسیم
کردند.ذخیره گاز این میدان که در اواخر دهۀ
 1960کشف شد ،حدود  220میلیارد متر
مکعب برآورد شده است .به تازگی کویت مدعی
شده بود که این میدان گازی صرف ًا متعلق به
کویت و عربستان سعودی است که واکنش
وزارت خارجه و نفت را در پی داشت.

افزایشنرختاکسیهای
اینترنتیمنتفیشد

ســــازمــــان حــمــایــت مـــصـــرف کــنــنــدگــان و
تولیدکنندگان اعــام کــرد کــه افــزایــش نرخ
خدماتتاکسیهایاینترنتیمنتفیشدهووجوه
اضافه دریافتی از هر مسافر از تاریخ  ۱۷تا ۲۳
اردیبهشت امسال به افراد بازگردانده میشود.
به گزارش ایسنا ،طی اطالعیهای آمده با توجه
به تأکید معاون اول رئیسجمهور مبنی بر لزوم
بررسیموضوع،مشخصشدیکیازشرکتهای
فعال در این زمینه که سهم عمدهای از بازار را در
اختیار دارد ،قیمتهای خود را به میزان حدود
 ۱۰درصد افزایش داده است .با مسئوالن کلیه
شرکتهای حمل و نقل هوشمند اینترنتی،
مقرر شد قیمتها به نرخ قبلی بازگردد و اضافه
دریافتی به مصرف کنندگان برگردانده شود.

اخبار

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :
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گزارش میدانی خراسان از بیست و ششمین نمایشگاه صنعت نفت

رقابت دانش بنیانها با واردات محصوالت مشابه خارجی
حسین بردبار :بیست و ششمین نمایشگاه
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی امسال پس از
یک وقفه ناشی از همه گیری کرونا با استقبال
صدها شرکت داخــلــی و خــارجــی در محل
نمایشگا ههای بینالمللی در حالی آغــاز به
کار کرد که به فضایی برای رقابت شرکتها در
عرضه محصوالت مورد نیاز این صنعت به ویژه
از نوع دانش بنیان تبدیل شده بود.
به گزارش خراسان ،با این حال مسئله واردات
و مونتاژ داخلی برخی از محصوالت مشابه
در داخــل کشور معضلی اســت که همچنان
شرکتهای مبدع و توانمند داخلی را رنج
میدهد و گاهی آنان را با ضررهای سنگینی
مواجه میکند .شرکت آذیــن فـــورج ،یکی
از این شرکتهای دانش بنیان است که در
فضای باز نمایشگاه غرفه نسبتا بزرگی را به
خود اختصاص داده است .رضایی از مدیران
فروش این شرکت با اشاره به تولید  5محصول
صنعت نفت به روش دانــش بنیان فــورج که
نوعی آهنگری مــدرن محسوب میشود،
میگوید :یکی از این محصوالت تولید رینگ
آلومینیومی با کمک آلیاژهای فوالدی است
که طی فرایندهای خاصی تولید میشود
و پیشتر از خــارج وارد میشده اســت .وی با
انتقاد از کم مهریها و کم توجهیها به تولید

▪عرصهای برای ارائه انواع خدمات

تصویری از بازدید رئیسجمهور از نمایشگاه نفت | عکسpresident.ir :

محصوالت دانش بنیان میافزاید :اگر از چین و
دیگر کشورها مشابه این محصوالت را وارد نکنند
در داخل مشتری دارد و وضع ما خیلی بهتر از این
خواهد شد.
▪از دانش بنیانها حمایت نمیشود

شرکتپیشروصنعتآمالنیزیکیازشرکتهای
تولیدکننده انواع کنترل والو است؛ که از سایز
یک دوم اینچی تا 28اینچی این محصول را تولید
میکند که بنابر گفته مدیر فروش این شرکت
هنوز در کشور ،شرکتی نتوانسته به بزرگی
 28اینچ تولید کند که در پروژه گوره -جاسک

استفاده میشود .بی نظیر میگوید :گرچه ما
یک شرکت دانــش بنیان محسوب میشویم و
مشتری و پروژههای خودمان را داریم ولی کسی
ما را حمایت نمیکند .خیلیها در این نمایشگاه
به اسم تولید کننده آمد هاند ولی در واقع وارد
کننده هستند ولی ما خودمان تولید میکنیم.
وی واردات کنترل والو از کره جنوبی و هند را یکی
از مشکالت تهدید کننده تولید داخلی میداند و
میگوید :برخی از شرکتها بدون این که حتی
یک پیچ بسازند ،محصول را از خارج وارد میکنند
و تعهدی هم در قبال آن ندارند ،در حالی که ما
محدودیت زمانی برای گارانتی محصول نداریم.

نمایشگاه بیست و ششم عرصهای برای ارائه انواع
خدمات مرتبط با فعالیتهای صنعت نفت نیز
بود .اشرفی ،مدیر بازاریابی شرکت مهندسین
مشاورتهرانجوانکهدرزمینهخدماتمهندسی
و تولید بسترهای فرایندی فعالیت میکنند،
یکی از مشکالت کنونی شرکتهای فعال در
عرصه خدمات صنعت نفت را در گمرکی واردات
محصوالت شــان مـیدانــد و میگوید :فرایند
ترخیص کاال سخت و پیچیده است و گاهی به
دلیل برخی سخت گیر یها محصوالت دیرتر
از زمان الزم به دست تولید کنندگان میرسد.
جوینده ،مدیرفروش شرکت سیم و کابل مشهد
نیز که غرفه شان در سالن  41نمایشگاه مستقر
است ،اظهارمی کند :ببینید شرکتهای دانش
بنیان واقعا در نمایشگاه چه کار کرد هاند ،چه
محصولی را واقعا تولید کرد هاند ،آیا مونتاژ را
میتوان به نام تولید قبول کرد.
وی معتقد است برخی از شرکت کنندگان در
نمایشگاه نفت و گاز و برخی از نمایشگا ههای
دیگر مجبورند که بیایند چون اگر نیایند ،سال
بعدراهشاننمیدهندونمیتوانندغرفهبگیرند.
شایان ذکر است در بیست و ششمین نمایشگاه
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی بیش از ۱۲۰۰
شرکت حضور دارند.

خودروهایوارداتیفقطبرایدهکدهمیها؟!

برخی گزارشها نشان میدهد خودروهای وارداتی با قیمتهایی عرضه میشود که صرفا برای قشر مرفه جامعه قابل استفاده است

مصطفوی-پسازچندسالیکهقیمتخودرودر
مسیرسرباالییقرارداشتبااعالمخبرآزادشدن
وارداتخودرویخارجیتهدلمانگفتیمکهحتما
قرار است به زودی خودروهایی با استانداردهای
جهانیوقیمتمناسببهبازارایرانبیایدتامانعی
برای افزایش عجیب قیمت خودرو باشد .اما پس
از آن که خبر آزادشدن واردات خودرو چندروزی
آرامشرابهبازاربرگرداندحاالبرخیگزارشهااز
آنحکایتداردکهخودروهایوارداتیصرفابرای
قشر مرفه جامعه و به اصطالح این روزها دهک
دهمیقابلاستفادهاست.برآیندگزارشهایروز
گذشته فرهیختگان و رویداد  24نشان میدهد
که واردات خودرو حداکثر 10درصد نیاز جامعه
را رفع میکند که مربوط به قشر متوسط جامعه
نیست .در گزارشها آمده است که اگر نگاهی به
تعرفه و مالیات و عوارض واردات خودرو بیندازید
متوجهمیشویدکهقیمتهابعدازوارداتآنقدر
باالخواهدرفتکهبخشقابلتوجهیازخانوارها
توانخریدنآنهاراندارند!میدانیدچرا؟
▪واردات خودرو چقدر در بازار تاثیر دارد؟

از چندماه پیش که زمزمههای واردات خودرو
خبرساز بود ،یک سوال مهم برای همه مردم به

وجود آمده بود :این که واردات خودرو میتواند به
بازار ایران تعادل ببخشد یا نه؟ بررسیها نشان
میدهد بین سا لهای  1384تا  1400تنها
در سهسال  1399 ،1398و  1400واردات
خودرو بهدلیل شرایط و محدودیتهای ارزی
کامال ممنوع بــوده و در بقیه سا لها واردات
خودرو آزاد بوده است .این دادهها حکایت از آن
دارد که طی سالهای  1384تا  1397بهطور
میانگین  50هــزار دستگاه و بین سا لهای
 1390تا  1397ساالنه حدود  60تا  65هزار
دستگاه خـــودروی خــارجــی وارد کشور شده
است .درخصوص این که با واردات  70تا 80
هزار دستگاه خودروی خارجی در بازار خودرو
تعادل ایجاد خواهد شد ،باید مولفههای اثرگذار
بر تنظیم بازار خودرو را برشمرد .طبیعی است
با افزایش عرضه در بازار ،طیفهای متفاوتی از
تعادل در بازار ایجاد خواهد شد و این  70یا 80
هزار دستگاه واردات خودرو نیز بر بازار اثر خواهد
گذاشت و حتی اثر روانی آن نیز میتواند بر بازار
خودرو و عمدتا بازار خودروهای بــاالرده تولید
و مونتاژ داخل و وارداتیها بسیار مثبت باشد.
البته در سالهای اخیر ،خودرو به عنوان کاالی
سرمایهای هم استفاده میشود که بخش قابل

توجهی از نیاز بازار را در بر گرفته است و واردات
خودروهای  800-700میلیونی بیشتر در بازار
خودروهای گــران تاثیر خواهد داشــت و طبقه
متوسط جامعه از آن سودی نمیبرند.
▪خودروهای وارداتی ،حداقل  700میلیون؟

بررسیها نشان میدهد در ســال  1396که
 70هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده ،تنها
28درصـــد از خــودروهــای وارداتــــی در طیف
زیــر  20هــزار دالر بــوده که با احتساب دالر با
قیمت این روزها (  25تا  27هزار تومان) بدون
درنظر گرفتن هزینههای واردات ،قیمت این
خودروها در طیف  200تا  500میلیون تومان
قرار میگیرد .البته اگر حقوق ورودی و تعرفه،
مالیات و چندین عوارض وارداتی را هم به اینها
اضافه کنیم حداقل قیمت به بیش از  700تا
 750میلیون تومان خواهد رسید .این درحالی
است که هم اینک خودروهای پرتقاضای داخلی
قیمتی بین  200تا  350میلیون تومان دارند
(قیمت کارخانهای) .حتی ارقام را کمی دستباال
هم درنظر بگیریم ،خودروهای پرتقاضای داخلی
در رده قیمتی بین  200تا  450میلیون تومان
خواهد بود.

▪طرح واردات خودرو به نفع ثروتمندان
است؟

امیرحسن کاکایی ،کارشناس صنعت خودرو
با اشــاره به اثر واردات خــودرو بر بــازار با توجه
به درصــد تعرفهها به اقتصاد  ۲۴گفته است:
متاسفانه نتیجه رویکردهای گفتاردرمانی این
میشود که ارزهایی که باید برای واردات دارو
یا توسعه زیرساختهای تولید هزینه شود به
واردات کاالیی تخصیص داده میشود که فقط
به نفع ثروتمندان خواهد بود.
از ابتدای ماجرای آزادســازی واردات خودرو
صحبتهای ضدونقیض بسیاری شد ،در ابتدا
گفته میشد خودروی  ۷هزار دالری وارد خواهد
شد و اکنون صحبت از واردات خودروی  ۲۵هزار
دالری است.
البته این مسئله به معنای این نیست که قیمت
خودرو در داخل  ۲۵هزار دالر تمام میشود و
خوب است بدانیم که با تعرفههای گمرکی و
غیرگمرکی ما خودرویی بین  ۴۰تا  ۵۵هزار دالر
خواهیم داشت .واقعیت این است که با این نوع
آزادسازی نه قیمت خودروهای پرتیراژ در کشور
نزولی خواهد شد و نه نفعی به مصرفکنندگان
معمولی میرسد.

شهادتمأمور
وظیفهشناسپلیسدر
درگیریباقاچاقچیان
سوختدرهرمزگان
فــرمــانــده انــتــظــامــی هــرمــزگــان گفت:
بــاهــدف مقابله بــی امــان بــا قاچاقچیان،
استواریکم «رضــا احترامی» جمعی یگان
امداد شهرستان بندرعباس در درگیری با
قاچاقچیان سوخت شهید شد .به گزارش
مهر ،سردار غالمرضا جعفری صبح دیروز در
جمعخبرنگاراندرتشریحجزئیاتدرگیری
یک شنبه شب گذشته با قاچاقچیان در
بندرعباس ،اظهار کرد :مأموران انتظامی
یگان امداد شهرستان بندرعباس یک شنبه
شب گذشته از انتقال سوخت قاچاق به
وسیله یک دستگاه کامیون تانکر مطلع و
ضمن هماهنگی و اخذ حکم مأموریت به
محور ایسین از توابع شهرستان بندرعباس
اعزام شدند و کامیون مد نظر را در منطقه
پاتل مشاهده و با استفاده از عالیم هشدار
دهنده پلیسی از قبیل چراغ گردان و تابلوی
ایست با معرفی هویت پلیسی خود و ارائه
کارت شناسایی ،خودرو را متوقف کردند.
وی ادامه داد :پس از بررسی بارنامه مشخص
شد بارنامه جعلی بوده و راننده اقرار کرد
محموله سوخت را از اصفهان به مقصد
روســتــای گچین بــارگــیــری ک ــرده و قصد
فروش به قاچاقچیان را داشته که هنگام
انتقال خــودرو به یگان انتظامی ،راننده
در مسیر انتقال چندین مرحله اقــدام به
خاموش کــردن خــودرو کــرده و در نهایت
ضمن سرپیچی از دستور ماموران با فاصله
 ۶متری از جاده اصلی در شانه خاکی توقف
و از ادامــه مسیر خـــودداری میکند .این
مقام انتظامی استان تصریح کرد :در همین
هنگام یک دستگاه خودروی پژو پارس که
اسکورت خــودروی حامل سوخت بوده به
قصد جلوگیری از انتقال خودرو ،به صورت
خالف جهت و به صورت عمدی و با سرعت
زیــاد به سمت مــأمــوران حمله ور میشود
و ابتدا با یکی از کارکنان برخورد جزئی
میکند و با زیر گرفتن یکی دیگر از کارکنان
به نام استوار یکم «رضا احترامی» ،منجر
به شهادت این مأمور جان برکف انتظامی
میشود .وی افزود :راننده خودرو پژو پارس
به هویت دانیال  -ج (فرزند راننده کامیون
تانکر حامل سوخت) که از ناحیه هر دو پا
هدف اصابت گلوله همکاران شهید قرار
گرفته است پس از دستگیری در بیمارستان
صاحب الزمان (عج) بندرعباس ،تحت مداوا
قرار گرفت .در این عملیات  ۳۰هزار لیتر
گازوئیل قاچاق به ارزش هشت میلیارد و
 ۱۰۰میلیون ریال نیز کشف و ضبط شد.

کاهش قیمت مرغ و واردات
گوشتازروسیهوپاکستان

قیمت فــروش دیــروز مرغ به صــورت عمده
به  ۳۷تا  ۴۰هــزار تومان کاهش یافته که
در مقایسه با روز قبل  ۳هــزار تومان افت
کــرده اســت .به گــزارش تسنیم ،بر اساس
گزارشهای میدانی از غرفهداران میدان
بهمن تهران و دیگر مراکز توزیع عمده ،مرغ
به مقدار کافی موجود است و عرضه انجام
مـیشــود .بنابر ایــن گزارش ،مدیرعامل
میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران نیز
روز گذشته از عرضه مرغ در میادین عمده با
قیمت  41تا  44هزار تومان خبر داد و گفت:
قیمت مرغ در میادین خردهفروشی به 50
هزار تومان رسیده است.
در همین ح ــال مــعــاون بــرنــامــه ریـــزی و
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت:
واردات گوشت گرم قرمز از روسیه و پاکستان
را آغــاز کــردیــم و مــیــزان مناسبی گوشت
منجمد در داخل موجود داریم که تا انتهای
هفته با توزیع آن تب ایجاد شده ناشی از
آزادسازی ارز فروکش میکند.

