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 به نظر می رسد مســاله ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در سال آینده جدی تر از همیشه 
در دستور کار دولت قرار دارد و پیش بینی 
شده است نیمی از جمعیت با حذف ارز 
ترجیحی مشمول دریافت یارانه 11۰ 

هزار تومانی شوند. 
 در جلسه روز سه شنبه رئیس جمهور 
با جمعی از اقتصاددانان نیز موضوع اصلی 
جلسه، معطوف به ماجرای حذف یا عدم 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد.
 آن طور کــه خبرگزاری ها گزارش 
داده اند مخالفان و موافقان به ماندگاری 
یا حــذف ایــن ارز، در این نشســت 
صف آرایی محسوسی در برابر یکدیگر 
داشــتند. گفته می شــود مهمترین 
اســتدالل مخالفان حذف ارز۴۲۰۰ 
تومانی پیشــگیری از شــوک تورمی 
مجدد به اقتصاد متورم ایران است. در 
شرایط کنونی طبق آمارهای رسمی، 
میزان تورم از مرز ۴۲ درصد فراتر رفته 
و این رقم در حوزه کاالهای مصرفی و 
مواد خوراکی بســیار باالتر از متوسط 

نرخ تورم عمومی کشــور است. فرشاد 
مومنی یکــی از مهم تریــن منتقدان 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کــه اتفاقاً در 
نشست رئیس جمهور با اقتصاددانان 
حضور نداشــت و معتقد است حذف 
این ارز می تواند فشــارهای تورمی بر 
دهک های کم درآمــد را افزایش دهد. 
این کارشــناس اقتصــادی می گوید 
آنها که موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
هستند و از مضرات تخصیص این ارز و 
رانت های عظیم آن ســخن می گویند 
درباره فشار تورمی ناشــی از نبود آن 
ســخن می گویند، توضیح نمی دهند 
با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت ها 
چه تغییــری را تجربــه خواهند کرد. 
این تنها فرشــاد مومنی نیست که با 
این ماجرا مخالفت آشــکار دارد. روز 
گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل 
اســبق بانک مرکزی نیز در یادداشتی 
تلگرامی توضیحاتی مبسوط درباره آن 
داد و اعالم کرد: پیچیدگی های ارزی 
سبب شــد از نیمه دوم سال ٩٩ حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بســیار دشوار شود. 
او نیز در سخنان خود تاکید کرده است 

که دولت باید مراقبت ویژه ای را نسبت 
به تبعات تورمی حاصــل از این اقدام 

داشته باشد. 
همتی گفته است: آن گونه که اعالم 
شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات 
پزشکی و گندم، قطعاً به خاطر اهمیت 
دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت 
نان، در برنامه حذف قرار ندارند. بنابراین، 
دراین صورت سیستم ارز دونرخی، با همه 
ایراداتش، همچنان ادامه خواهد یافت. 
لذا با درنظرگرفتن تداوم خشکسالی و 
نیاز به تأمین واکســن کرونا، همچنان 
ضرورت تخصیص و تأمین رقمی بیش 
از ۶ میلیــارد دالر ارز ترجیحــی باقی 

خواهد ماند
در این یادداشــت آمده است: باقی 
ماندن گنــدم در ســبد ارز ترجیحی و 
حذف جو به علت جانشــین بودن این 
دو محصول بــرای دام، به احتمال زیاد 
بخشی از موجودی گندم را جایگزین جو 
خواهد کرد و لذا واردات گندم را افزایش 
خواهد داد. در مقابل، درصورت حذف 
ارز ترجیحی گندم، برای کنترل قیمت 
نان مصرفی مردم باید بابت آرد مصرفی 

سوبسید ســنگین به نانواها پرداخت 
شود درغیر اینصورت ناگزیر به پذیرش 

افزایش شدید قیمت نان خواهیم بود.
 برنامه دولت برای جایگزینی

 این ارز چیست؟
 اقتصاد ایران سال هاســت درگیر 
پرداخت یارانه نقدی است از سال 1۳۸٩ 
با حذف یارانه حامل های انرژی و سایر 
اقالم، پرداخت یارانــه نقدی ۴۵۵۰۰ 
تومانی در دولت دهم، در دستور کار قرار 
گرفت پرداخت این یارانه همچنان ادامه 
دارد و طبق آمارهای اعالمی نزدیک به 
۷۴ میلیون نفر از جمعیت ایران نسبت 
به دریافت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی 
اقدام می کنند. آبان ماه 1۳٩۸ نیز پس 
از آن که دولت نسبت به افزایش قیمت 
بنزین و آزادســازی ایــن حامل انرژی 
اقدام کــرد، جمعیــت ۶۰ میلیون نفر 
تحت پوشــش دریافت یارانه جدیدی 
قرار گرفتند. به این ترتیب ۶۰ میلیون 
نفر از جمعیت ایران دو نوع یارانه دریافت 
می کنند که یارانــه اول یارانه نقدی و 
دومین یارانه یارانه معیشــتی نام دارد. 
رقم یارانه معیشتی نیز ۵۵ تا ۲۰۵ هزار 
تومان به ازای خانوارهای یک تا پنج نفره 

محاسبه می شود.
احمد توکلی، کارشناس اقتصادی 
و نماینده اســبق مجلس می گوید قرار 
اســت دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نســبت به پرداخت یارانــه 11۰ هزار 
تومانی به جمعیت هــدف اقدام کند. 
طبق اعالم عبدالناصر همتی جمعیت 
هدف دریافت یارانــه ۴۰ میلیون نفر 
هستند که به این ترتیب به نظر می رسد 
در صورت اجرای این مهم ۴۰ میلیون نفر 
از جمعیت ایران را دربرمی گیرند. به این 
ترتیب به نظر می رسد در آینده ای نزدیک 
نیمی از جمعیت ایران ســه نوع یارانه 
را دریافت کنند. توکلی که در نشســت 
رئیس جمهور بــا اقتصاددانان حضور 
داشته اســت در توضیحاتی تکمیلی 
درباره مباحث مطروحه در این نشست 
گفته اس : موضوع جلسه پیرامون پاسخ 

به این سؤال بود که آیا صالح است که ارز 
۴۲۰۰ تومانی که برای ۵ تا ۷ قلم کاالی 
اساسی پرداخت می شد، ادامه یابد یا باید 

حذف شود؟
این اقتصادان گفت: پاسخ من این بود 
که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم 
بگیرد، اگر بنا باشــد ارز دو نرخی باشد، 
دوباره مشکل ایجاد و به طبقات ضعیف 
جامعه فشــار وارد می شــود و باید این 
مابه التفاوت را به صورت نقدی به اقشار 

آسیب پذیر بدهیم.
توکلی در پاســخ به این پرسش که 
قرار شد چقدر یارانه جبرانی برای اقشار 
آسیب پذیر پرداخت شود، گفت:  هنوز 
قطعی نشــده اما طبق ایــن طرح قرار 
است ماهی 11۰ هزار تومان به هر یک از 
اقشار آسیب پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که 
ممکن است به خاطر تورم ایجادشده این 
رقم هم به درد آنها نخورد. در این زمینه 

اقتصاددانان اختالف نظر دارند.
به گفته وی دولــت باید کاری کند 
که تقاضا برای ارز کنترل شود، بخشی 
از تقاضــای ارز برای واردات، بخشــی 
برای حفظ دارایی، قســمتی برای فرار 
سرمایه و بخشــی هم برای سفته بازی 
در بازار آزاد اســت. اگر عرضه و تقاضای 
ارز تعادل داشــته باشد، مشکلی ایجاد 
نمی شــود، اما در زمانی که نرخ ارز رو به 
رشد می گذارد، تقاضا برای سفته بازی 

هم افزایش می یابد.
از سوی دیگر حســین راغفر، استاد 
دانشــگاه و اقتصاددان نیز گفته است: 
محور اصلی جلســه اقتصاددانان و تیم 
اقصادی دولت بــا رییس جمهور حول 
مشــکالت مالی دولت و بررسی حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ســپری شــد که از 
اقتصاددانان در این جلســه خواســته 
شــد تا به بیان راهکارهایی در رابطه با 
ارز ترجیحــی بپردازند. رئیس جمهور 
در این نشست، در راســتای حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی ســه خط قرمز دولت را 
اعالم کرد که شــامل تورم، ارزش پول 

ملی و معیشت قشر ضعیف جامعه است.
وی افزود: با توجه به خط قرمزهای دولت 
و جایگزین های حــذف ارز ترجیحی و 
تاثیر آن بر رفاه خانوارها، در حال حاضر 
امکان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و 
با خط قرمزهای دولت در تعارض است. 
بنابراین، نتیجه نهایی نشست این شد 
تا فعال برای ماه های آینده همچنان ارز 
۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران باقی بماند 

و تغییری در این زمینه صورت نگیرد.
 با توجه به دفــاع محکم نمایندگان 
مجلس از حذف ارز ترجیحی که در حال 
حاضر به کاالهای اساســی تخصیص 
می یابد، به نظر می رســد تا پایان سال 
جاری این رویه ادامه داشــته باشد اما 
از ســال آینده این وضعیت دستخوش 
تغییری جدی شود. به ویژه آنکه معاون 
پارلمانی رئیس جمهور اعالم کرده است: 
الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساسی، 
نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی 
و سیاســت های جبرانی برای حمایت 
از معیشت اقشار آسیب پذیر« با قید دو 
فوریت تقدیم مجلس شورای اسالمی 
شــد.به این ترتیب به نظر می رسد ارز 
ترجیحی تنها برای گندم و دارو در سال 
آینده تخصیص یابد و شرایط برای سایر 
کاالها متفاوت شــود. به نظر می رسد 
دولت سیزدهم ازمون بزرگی را پیش رو 
دارد. آزمون مدیریــت تورم با حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی در ایران.   

آزمون بزرگ دولت سیزدهم برای مدیریت ارزی 

یارانهسومباحذفارزترجیحیازراهمیرسد؟
همتی: آن گونه که اعالم 
شده است ارز ترجیحی 

دارو، تجهیزات پزشکی و 
گندم، قطعاً به خاطر اهمیت 
دارو و درمان و نیز ضرورت 

کنترل قیمت نان، در برنامه 
حذف قرار ندارند، بنابراین 

سیستم ارز دونرخی، با همه 
ایراداتش، همچنان ادامه 

خواهد یافت

جرم انگاری عدم  بازگشــت ارز حاصــل از صادرات به 
چرخه اقتصادی از مصوبه اصالحی کمیســیون اقتصادی 

مجلس حذف شد.
به گزارش توسعه ایرانی به نقل از اتاق بازرگانی تهران، 
جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 

اقتصادی که با اعتراض گســترده فعاالن 
اقتصــادی روبه رو شــده بــود، از مصوبه 
اصالحی کمیســیون اقتصادی مجلس 

حذف شد.
اصل ماجرا بــه الیحه اصــالح قانون 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز بازمی گردد که 

اردیبهشــت ماه ٩٩ به تصویب مجلس رسیده بود، اما این 
مصوبه با ایرادات شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت. 
این موضوع ســه بار دیگر هم تکرار شــد و متن اصالحی 
کمیســیون اقتصادی و آنچه در صحن مجلس به تصویب 

رسید نتوانست نظر شورای نگهبان را جلب کند.
یکی از بندهای ایرادی شورای  نگهبان در سومین رفت و 

برگشت این مصوبه مربوط به جرم انگاری عدم بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بود که نمایندگان ذیل 
ماده 1۷ این الیحه آن را به تصویب رسانده بودند. اما مطابق 
نظر شورای نگهبان »مجرم دانستن افرادی که مطابق ضوابط 
تعیینی شورای پول و اعتبار ارز حاصل از صادرات را به چرخه 
اقتصادی بازنگردانند، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ 
قانون اساسی اســت.« بر اساس اصل ۳۶ 
قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن 
باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب 

قانون باشد.
همین طور، بر اســاس اصل ۸۵ قانون 
اساسی هم سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، در نتیجه 
این صالحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول 
و اعتبار نیست، بنابراین شورای نگهبان از این مصوبه ایراد 
گرفت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم برای رفع 
این ایراد، حکم مربوط به جرم انگاری بازنگرداندن ارز حاصل 

از صادرات به چرخه اقتصادی را حذف کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آورده متقاضیان 
نهضت ملی مسکن طی ۴ تا ۵ مرحله توسط متقاضیان تکمیل 
می شود از شناســایی دهک های درآمدی از طریق بانک رفاه 
ایرانیان خبر داد.به گزارش توســعه ایرانی به نقل از وزارت راه 
و شهرســازی، محمود محمودزاده در خصوص نهضت ملی 

مسکن گفت: بخش عمده قیمت تمام شده 
واحدهای مســکونی نهضت ملی مسکن 
توســط تســهیالت دولتی، تأمین اعتبار 
می شود و مابقی نیز طی ۴ تا ۵ مرحله توسط 
متقاضیــان در طول دوره ســاخت، تأمین 
خواهد شد.محمودزاده در خصوص اقساط 

تسهیالتی که به نهضت ملی مســکن تعلق می گیرد، اعالم 
کرد: سود تسهیالت بر اساس دهک های درآمدی تنظیم شده 
است و بســتگی دارد به اینکه متقاضی در چه دهک درآمدی 
قرار گرفته باشد. بر اســاس منابعی که از طریق صندوق ملی 
مسکن در اختیار این کار قرار می گیرد، دولت بخشی از سود 
تســهیالت بانکی را تقبل می کند که بر اســاس دهک های 

درآمدی این مبلغ تنظیم شده است و مبلغ اقساط نیز به میزان 
وام و دهک درآمدی مرتبط اســت.وی درخصوص چگونگی 
شناسایی افراد در دهک های درآمدی مختلف، توضیح داد: دو 
منبع اصلی شناسایی دهک های درآمدی وجود دارد. عموماً 
دهک های اول تا سوم، خانوارهایی هستند که تحت پوشش 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند. 
برای ســایر دهک ها نیز شناسایی از طریق 
سامانه رفاه ایرانیان که اطالعات خانوارها در 
سامانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ثبت شده است، رده بندی و انجام می شود.

معاون مسکن و ساختمان در خصوص شرایط 
مجردان در ثبت نام نهضت ملی مسکن با توجه به تاکید وزیر راه 
و شهرسازی، گفت: ثبت نام نهضت ملی مسکن برای افرادی که 
آماده ازدواج هستند و داشتن مسکن یکی از الزامات ابتدایی 
ازدواج است، برنامه ریزی شده است. جزئیات حضور مجردان با 
شرایط عنوان شده در شورای عالی مسکن به تصویب می رسد 

و اطالع رسانی خواهد شد.

واریز آورده نهضت ملی مسکن ۵ مرحله ای شدحذف مصوبه مجلس به نفع صادرکنندگان

خبر

مدیرعامل شــرکت ملی گاز گفت: ما پس از 
روسیه، آمریکا و چین بزرگترین مصرف کننده 
جهان هستیم به طوری که میزان مصرف گاز در 
ایران تقریبا با 1۲ کشــور ثروتمند اروپا برابری 

می کند.
به گزارش ایلنا، مجید چگینی با بیان اینکه 
کشــور ما ســومین تولیدکننــده گاز جهان و 
چهارمین مصرف کننده آن است اظهار داشت: ما 
پس از روسیه، آمریکا و چین بزرگترین مصرف 
کننده جهان هستیم به طوری که میزان مصرف 
گاز در ایران تقریبا با 1۲ کشــور ثروتمند اروپا 

برابری می کند.
وی با بیان اینکه عوامل زیادی روی مصرف 

تاثیرگذار اســت افزود: در زمینه مکانیزم  هایی 
که در تمام دنیا برای کاهش مصرف به کار گرفته 
می شود در کشور ما کم کاری شــده و مردم به 
درستی توجیه نشده اند بنابراین نتیجه این شده 
که صادرات گاز و توسعه صنایع مهم وابسته به 

گاز باید متوقف شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با تااکید بر لزوم 
عزم ملی جهت فرهنگ سازی در زمینه مصرف 
گاز گفت: در سال جاری نیز شرایط ما به لحاظ 
تولید و مصرف مطلوب نیســت و برای پایداری 
شبکه مجبوریم محدودیت هایی را اعمال کنیم 

تابتوانیم از فصل سرد عبور کنیم.
وی ادامه داد: به رغم پیش بینی ها امســال 

فصل سرما زودتر از سال گذشته آغاز شد و همین 
باعث شد که میزان مصرف افزایش یابد.

وی خاطرنشــان کرد: امروز میزان مصرف 
گاز در بخش خانگی و تجــاری به ۴۸۰ میلیون 
متر مکعب رســید که نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته حدود ٩۰ میلیون متر مکعب 
افزایش یافته است و همین موضوع باعث شده 
که محدودیت هایی را در حوزه نیروگاهی اعمال 
کنیم و بخش نیروگاهی به ســمت استفاده از 
سوخت دوم و مایع بروند و به این ترتیب با افزایش 
مصرف گازوییل میزان صادرات محدود می شود 
همچنین صادرات گاز به ترکیه و عراق نیز کاهش 
می یابد.وی با تاکید بر اینکه باید در زمینه مصرف 

بهینه گاز دقت کنیم تا بتوانیم از زمستان عبور 
کنیم خاطرنشان کرد: در حوزه مشترکین دولتی 
بخش نامه هایی  صادر شده که مشترکین نسبت 
به مصرف بهینه اقدام کرده و میزان مصرف گاز 

خود را کاهش دهند.
معاون وزیر نفت گفــت: امیدواریم بتوانیم 
ســوخت مورد نیاز صنایع عمده و نیروگاه ها را 
تامین کنیم چرا که عدم تامین سوخت این دو 
بخش تبعات دیگری نیز خواهد داشت هر قدر 
مصرف خانگی بهینه باشــد به حــوزه فعالیت 

صنایع کمک کرده ایم.
وی در ادامه گفــت: ما در حــال حاضر ۲۵ 
میلیون مشترک گاز داریم که از این میزان ۷۶ 
درصد از مشترکین در ســه پله اول مصرف قرار 

دارند و ۵۰ درصد گاز کشور را مصرف می کنند.
چگینی متوســط قیمت گاز ســه پله اول 
مشــترکین را هر متر مکعب حدودا ۶۳ تومان 
عنوان کرد و افزود: هر مشترک در ماه حدود ۵۰۰ 

متر مکعب مصرف دارد که با نرخ ۶۳ تومان ۳۵ 
هزار تومان در ماه پول گاز می پردازند اگر همین 
میزان گاز را صادر کنیم معادل ارزی آن به نرخ 
صادراتی برابر با ســه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
خواهد بود در حالی که ما با رقم بسیار پایین آن را 

در منازل مصرف می کنیم.
وی در ادامه با اشاره به تعرفه ها گفت: به محض 
مشخص شدن جزئیات تغییر تعرفه مشترکان 
پرمصرف، اطالع رسانی خواهد شــد؛ اما برای 
زمستان پیِش رو تعرفه مشترکان پرمصرف گاز 

افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز:

به اندازه ۱۲ کشور ثروتمند اروپا گاز مصرف می کنیم

ایمان ربیعی 

خبر اقتصادی

کاهش ۱۰ درصدی قیمت 
لبنیات محقق نشد

ایسنا- دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی 
ضمن اعالم این موضوع کــه کاهش 1۰ درصدی 
قیمت سه محصول پرمصرف لبنی در مقیاس ملی 
به علت عدم همراهی شــبکه فروشگاهی امکان 
پذیر نشده است از مســئوالن درخواست کرد که 
امکان توزیع مستقیم سه قلم کاالی لبنی و یا قرار 
دادن در سبد معیشت کاال را فراهم و وزارت صمت 
شبکه عرضه مستقیم کاال را به انجمن صنایع لبنی 

معرفی کند.
رضا باکری در نامــه ای به معــاون اول رئیس  
جمهوری، وزیــر جهادکشــاورزی، وزیر صمت و 
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن اعالم 

این موضوع را اعالم کرده است. 
    

 اراضی کشور 
دارای کد پستی می شوند

شــرکت ملی 
پست- مدیرعامل 
شــرکت ملی پست 
با اشــاره بــه اینکه 
اراضی کشــور دارای 
کد پستی می شوند، 

گفت: بیش از 1۶۰ دســتگاه از سرویس کدپستی 
استفاده می کنندد.رمضانعلی سیحانی فر، افزود:  
استفاده از سرویس تعیین هویت مکانی و تعیین 
کد پستی 1۰ رقمی اراضی در امور زمین از یکسو در 
ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد و رانت خواری و 
زمین خواری موثر است و از سوی دیگر اهداف دولت 

الکترونیک را تحقق می بخشد.
    

 ایران از چین و هند 
بیشتر یارانه می دهد!

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود 
به بررسی وضعیت یارانه انرژی جهان پرداخته که 
نشــان می دهد ایران در اکثر حوزه ها صدرنشین 
است.در سال ۲۰۲۰، سهم انواع حامل های انرژی 
از یارانه سوخت فسیلی ۵۴ درصد برای نفت، ۲۳.۷ 
درصد برای برق، 1۶.۸ درصد برای گاز و ۵.۳ درصد 
برای زغال سنگ بوده است. هر چند یارانه پرداختی 
به نفت در دو سال گذشته کاهشی بوده اما در تمام 
1۰ سال اخیر بیشترین سهم از یارانه انرژی به نفت 

اختصاص داشته است.
ایران که در سال های گذشته بارها در فهرست 
یارانه های پرداختی به سوخت در رتبه های نخست 
بوده، در این بررســی نیز در بســیاری از حوزه ها 

صدرنشین است.
سرانه کل یارانه های ســوخت فسیلی در سال 
۲۰۲۰ در ایران به ۳۵۳ دالر رسیده که فرآورده های 
نفتی با ۴۲ درصد اصلی ترین سهم را در اختیار دارند 
و یارانه گاز نیز ۴1 درصد بوده اســت. سرانه یارانه 
مصرف برق ایران نیز 1۷ درصــد از کل یارانه های 

پرداختی بوده است.
    

 بدهی خارجی ایران
 ۹ میلیارد دالر اعالم شد

ایلنا- میزان بدهی های خارجی ایران در پایان 
شهریور 1۴۰۰ به ٩ میلیارد و ۳1 میلیون دالر رسید 
که نسبت به پایان سال ٩٩ معادل 1.۲ درصد کاهش 

داشته است.
  براساس داده های منتشــر شده از سوی بانک 
مرکزی میزان بدهی های خارجــی ایران در پایان 
شــهریور 1۴۰۰ به ٩ میلیــارد و ۳1 میلیون دالر 
رسید که نسبت به پایان سال ٩٩ معادل 1.۲ درصد 
کاهش داشته است.۶ میلیارد و ۵۷۴ میلیون دالر 
این بدهی ها، بدهی های میان مدت و بلندمدت و ۲ 
میلیارد و ۴۵۷ میلیون دالر از این میزان، بدهی های 

کوتاه مدت است.
    

 درخواست نفتی دموکرات ها
 از بایدن 

 - یس ا یل پر و ا
گروهی از سناتورهای 
دموکرات در واکنش 
به قیمت باالی بنزین، 
از رئیس جمهــوری 
آمریکا خواستند بار 

دیگر صادرات نفت این کشور را ممنوع اعالم کند.
جمعی از سناتورهای آمریکایی از جمله الیزابت 
وارن، شــرود براون و جک رید در نامــه ای به جو 
بایدن اظهار کردند: بــا در نظر گرفتن نگرانی های 
مبرم کنونی از شــما می خواهیم همه ابزارهایی را 
که برای پایین بردن قیمت بنزین آمریکا در اختیار 
دارید بررســی کنید، این ابزارها شامل برداشت از 
ذخیره سازی راهبردی نفت و ممنوعیت صادرات 

نفت است.


