
 تجارت ۷.۴ میلیارد دالری ایران 
و چین

تازه ترین آمارها نشان می دهد که حجم صادرات و 
واردات ایران و چین در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ 
میللادی، ۷.۴ میلیارد دالر بوده که این رقم ۴۱.۹ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش 

داشته است.
اتاق بازرگانی تهران در گزارشللی به تجارت کاالیی 
ایللران با چیللن در ۶ ماهه نخسللت سللال ۲۰۲۰ 
پرداختلله و اعللام کللرد: ایران در ایللن مدت ۳.۱ 
میلیللارد دالر کاال به چین صادر کرده که این رقم 
نسللبت به ۶ ماهه نخسللت سللال ۲۰۱۹ میادی، 
۴۱.۲ درصللد کاهش نشللان می دهد. بللا این حال 
حجم واردات ایللران از چین طی مدت زمان مورد 
بررسللی ۴.۳ میلیارد دالر بوده که این رقم نیز ۶.۵ 
درصد کاهش را تجربه کرده اسللت. صادرات نفتی 
ایران به این کشور طی این مدت تنها ۶۳۰ میلیون 
دالر بوده که در مقایسلله با ۶ ماهه نخست ۲۰۱۹ 
کاهشللی ۸۸.۲ درصدی را نشان می دهد. از سوی 
دیگر صادرات غیرنفتی ایران نیز در ۶ ماهه نخست 
۲۰۲۰ با ۱۱.۷ درصللد کاهش برابر با ۲.۵ میلیارد 

دالر بوده است.
براین اسللاس تراز تجاری ایللران و چین طی مدت 
زمان مورد بررسی ۱.۳ میلیارد دالر به نفع چین و 

برای ایران منفی بوده است. اتاق بازرگانی 

 دبیر سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و 
سرسوزن مطرح کرد؛ 

 پای شرکت های دولتی در کفش 
بخش خصوصی!

دبیر سللندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن 
ایران با بیان اینکه مهم ترین درخواسللت ما خروج 
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی از حوزه های 
تولیدی اشللباع شللده اسللت، گفت که شیوه های 
ناسالم رقابت در کسب مشتری شرکت های دولتی 
در سللال های اخیللر پنللج کارخانه را بلله تعطیلی 

کشانده است.
خدایار عینی فرح اظهار کرد: دو شرکت دولتی در 
زمینه تولید سرنگ در ایران فعال هستند که یکی 
از آنهللا زیرمجموعه سللازمان هال احمر و دیگری 
زیرمجموعه وزارت بهداشت است. این دو بخش از 
نهادهای عمومی در زمینه سللامت و امدادرسانی 
هسللتند و هیچ ارتباطی بللا تولید و اقتصاد ندارد و 
بلله طور کلی فعالیت آنها در زمینه تولید تجهیزات 

پزشکی عجیب است.
وی افزود: ما این مسئله را با زبان بی زبانی به اطاع 
تمام مقامات کشور رسللانده ایم؛ چرا که اساسنامه 

شرکت های دولتی بر اساس سوددهی نیست.
بلله گفتلله این فعال بخللش خصوصللی، تولید این 
محصول در شرکت های دولتی کم نشده و به روال 
گذشته ادامه دارد که این روند بزرگترین چالش ها 
و صدمات را به بخش خصوصی وارد کرده؛ تا جایی 
که در سللال های اخیر پنج کارخانه تولید سللرنگ 

ورشکسته شده است.
عینی فرح با بیان اینکه عمده شللرکت های دولتی 
زیللان ده هسللتند، تصریللح کرد: برخللاف بخش 
خصوصی، سللود و زیان برای شللرکت های دولتی 
معنللا ندارد و ریخت و پاش در این شللرکت ها زیاد 
اسللت. این شللرکتها برای فروش و بازاریابی به هر 
روشللی دسللت می زنند، درحالیکه این روش ها در 
توان بخللش خصوصی که از جیللب خودش خرج 
می کنللد وجود نللدارد. به ویژه اینکه شللرکت های 
تولید سرنگ بر اساس سیاسللت های اوایل انقاب 
در راسللتای پخش کارخانه ها در سراسللر کشور در 
برخی مناطق کم برخللوردار از جمله ایام، اهواز و 
مهاباد مستقر اسللت؛ بنابراین تعیلی واحدها منجر 
به بیکاری کارگران در این مناطق و آواره شدن آن 

ها در تهران و افزایش حاشیه نشینی می شود.
وی افزود: برای مثال شرکت های دولتی در مواردی 
کاالی خود را ۳۰ تللا ۴۰ درصد زیر قیمت واقعی، 
با دمپینگ و شللیوه های ناسللالم رقابت در کسللب 
مشللتری و با تولید باال بدون هدف و بازدهی مالی 

عرضه می کنند.  ایسنا 
 

آغاز طرح کدرهگیری سیگار از امروز 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: از 
یکم شللهریور، کد رهگیری سیگار در طول زنجیره 

تامین و توزیع آن اجرایی می شود.
حسن نیری، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز با بیان اینکه از شنبه )یکم شهریور( کد رهگیری 
سللیگار در طول زنجیره تأمین و توزیع آن اجرایی 
می شللود، گفت: برای اجرای کد رهگیری سیگار به 
صورت جامع، بسللترهایی الزم بود، به همین دلیل 

مقداری تعلل در اجرایی شدن کار ایجاد شد.
وی با بیان اینکه بخشللی از مللردم مصرف کننده 
سیگار هسللتند، به همین دلیل استاندارد آن برای 
ما مهم اسللت، اضافلله کرد: میلیاردها نخ سللیگار، 
سللاالنه در کشور استفاده می شللود که به تبع آن، 
مافیای بزرگ قاچاق سللیگار را در کشللور داریم و 
برای مقابله با مافیای آن، طرح سیگارت اجرا شده 
و از شنبه به طور جامع و کامل تمامی کارخانه های 
سیگار و توزیع کنندگان پای کار خواهند آمد و این 
کار را انجللام می دهند نیری اظهار داشللت: بر این 
اسللاس، بر روی پاکت، کارتن و باکس سیگار کدی 
منحصر به فرد درج می شللود که با استفاده از یک 
نرم افزار موبایلی می توان متوجه شللد آن کاال کجا 
تولید شللده و آیا تولید داخل است یا خیر یا حتی 
ورود آن غیر رسمی و قاچاق بوده است یا به صورت 
رسللمی که این اقدام، از شنبه با قاطعیت و جدیت 

اجرایی خواهد شد.  مهر 

اخبار

گزارش
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سارا علیاری

طللی روزهای اخیر بعد مللاه ها جدال و جنجللال باالخره 
پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران که 
از سوی وزیرکار به هیات دولت ارسال شده بود باالخره به 
تصویب رسید و بر اساس مصوبه هیات وزیران  این رقم از 

تیر ماه سه برابر شد.
۳برابری که  حتی اگر ۳۰ برابر هم می شللد نمی توانست 
تورم موجود و بار فشللارهای اقتصادی ناشللی از این امر را 
اندکی بکاهد.  تا پیش از این براساس مصوبات موجود حق 
مسللکن کارگری معادل ۱۰۰ هزار تومللان  بود ؛ ۱۰ هزار 

تومان بیش از  یارانه ماهانه یک خانواده دو نفره.
یارانه ای که امروز با آن چیزهای اساسللی نمی توان خرید 
نهایتا ۳۰ لیتر بنزین ،حدود ۲۲ عدد ماسللک و یا ۳ شللانه 

تخم مرغ و تعدادی نان...
 هرچه که هسللت برای تصویب همین رقم هم ماههاسللت 
که کارگران به عنوان اقشار کم درآمد و تحت فشار جامعه 
در حوزه اقتصاد به ویژه با شللیوع بیماری کرونا ؛در انتظار 

تصویب و اجرایی شدن آن هستند. 

انتظار چندین ماهه
هفدهم خرداد ماه سالجاری یعنی حدود ۷۵ روز پیش ،اعضای 
شللورای عالی کار در نشستی که برای بررسی مصوبه افزایش 
کمک هزینه مسللکن کارگران تشکیل شللده بود  با افزایش 

۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.
در نهایت ۳۱ خرداد ماه سالجاری بود که  پیشنهاد افزایش 
کمک  هزینه مسکن کارگران مشللمول قانون کار از سوی 
وزیر کار با قید دوفوریت جهت بررسللی و تصویب به هیات 
وزیران ارائه شد و وزیر کاردر نامه ای به معاون اول ریاست 

جمهوری خواسللتار تصویب مصوبلله ش و از آنجاییکه حق 
مسللکن تنها گزینه بسللته مزدی کارگران است  که برای 
اجرایی شللدن نیاز به تصویب هیات وزیران دارد؛لذا بدون 

داشتن آن این مهم اجرایی نخواهد شد.
آن طور که پیش بینی می شللد مقرر شللده بود تا  مصوبه 
شللورای عالی کار با توجه به وعده های داده شده به مقامات 
کارگری در تیر ماه هم به تصویب نرسللید  و قید های دو 
فوریتی و  اضطرار هایی که از سوی متولیان برای آن مطرح 
شللد هم کارساز نبود تا اینکه سللرانجام۲۰ مردادماه یعنی 
حللدود ۱۰ روز پیش مصوبه شللورای عالی کار در افزایش 
مبلغ کمک هزینه مسللکن کارگری پس از هفته ها بحث و 

بررسی به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسید.
تاپیش از این مقرر بود تا کارگران از مردادماه افزایش حق 
مسللکن را به همللراه معوقه تیرمللاه در فیش حقوقی خود 
دریافت خواهند کرد. البته با توجه به بسللته شللدن لیست 
حقوق بیشللتر بنگاهها و کارخانه ها احتمال اینکه افزایش 
حق مسللکن در فیش حقوق شهریور ماه لحاظ شود دور از 
انتظار نیست که در این صورت کارگران معوقه حق مسکن 

دو برج تیر و مرداد را طلب خواهند کرد.

غیبت دردسرآفرین وزرا 
  در شللرایطی کلله پیش از این مقامللات کارگری تاخیر در 
تصویللب مصوبه افزایش حق مسللکن و تایید هیات وزیران 
را با توجه به حضور سلله وزیر کابینه در جلسه شورای عالی 
کار موجه ندانسللته و بر لزوم پرداخت معوقات آن از ابتدای 
سال تاکید کرده بودند؛ معاون روابط کار وزارت کار نیز این 
مسئله را ناشی از ضعف و مشکات قانون کار دانسته و گفته 
بود محاسبه حق مسکن از ابتدای سال و پرداخت معوقات ۵ 

ماهه آن همگی به تصویب و نظر دولت بستگی دارد.
 با وجود تمام این فراز و فرودها مقرر شده تا از این ماه این 
اتفاق عملیاتی شللود و کار به سللرانجام برسد اما کارگرانی 
که ماه ها انتشللار کشللیده اند و هنوز خروجللی ندیده اند 

همچنان امیدی به این وعده و وعیدها ندارند.
اگرچلله هیأت وزیللران با هللدف ارتقای سللطح درآمدی 
مشللموالن قانللون کار، با افزایللش کمک هزینه مسللکن 

کارگران مشللمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد و 
کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای تیر ماه امسال ۳۰۰ 
هزار تومان تعیین شللد اما نکتلله قابل تامل دراین افزایش 
قیمت به قول متولیان ۳ برابری یک نکته اسللت و آن این 
قیمت مسللکن تنها در تیرماه رشدی را تجربه کرده که به 

مراتب این رقم هرچقدر هم بدود نمی تواند به آن برسد.
 براساس آنچه آمارها نشان می دهند ؛نرخ تورم کل کشور 
در تیللر ماه ۱۳۹۹ برابللر ۲۶,۴ درصد بوده  که  این درصد 
در دهک های مختلللف هزینه ای در بازه ۲۴.۲ درصد برای 
دهک اول تا ۲۸.۹ درصد برای دهک دهم نوسللان داشللته 
اسللت. برهمین اساس  محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه 
در گروه عمده »خوراکی ها، آشللامیدنی ها و دخانیات« بین 
۲۲.۹ درصللد برای دهک اول تللا ۲۴.۴ درصد برای دهک 
نهم بللوده و این مهم در مورد گللروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکللی و خدمات« بین ۲۵.۵ درصللد برای دهک اول تا 

۳۰.۱ درصد برای دهک دهم بوده است. 
از سوی دیگر براساس اطاعات منتشر شده از سوی بانک 
مرکزی ؛میانگین قیمت مسللکن در شهر تهران در تیرماه 

امسللال به حدود ۲۱ میلیون تومان رسیده که این رقم  به 
ترتیب از رشد ۵۷ و ۱۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته 

و خرداد ۹۹ حکایت دارد.
بلله اینترتیللب کلله در تیرمللاه ۹۹ بازار مسللکن در حالی 
شللاهد افزایش ۱۹۳ درصدی ساالنه و ۳۰ درصدی ماهانه 
معامات تنهادر شهر تهران بوده  که چهار منطقه ۵، ۴، ۲ 
و ۱۰ از بیللن ۲۲ منطقه، ۴۰.۶ درصد معامات را به خود 
اختصاص داده اند.از سللوی دیگر براسللاس آنچه وزیر راه 
وشهرسللازی اعام کرده نرخ ۲۵ درصدبرای افزایش اجاره 

بها معقول است .
 حال با این وجوداین سللوال مطرح می شللود که  با وجود 
تورم موجود وبا در نظر گرفتن فشللارهای اقتصادی و رشد 
قیمت مسللکن ؛ کارگران در صورت تصویللب این رقم آیا 
می توانند گره ای از مشللکات مسللکنی خللود باز کنند و 
یا همچنان باید در رویای خانه دار شللدن و پرداخت اجاره 
بهللا معقول باقللی بمانند و یا اینکه چه میللزان می توانند 
سللفره خود را کوچکتر کنند که از پس اجاره بها و سللایر 

مشکات بر آیند. 
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معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛
تأمین مالی 331 پروژه بندری توسط 

بخش خصوصی
معاون وزیر راه و شهرسللازی با اشاره به انجام مطالعات 
پایانلله مواد معدنللی و فوالدی با سللرمایه گذاری ۵هزار 
میلیارد تومانی بخش خصوصی در بندر شللهید رجایی، 
گفت:  ۳۳۱ پروژه بندری توسط بخش خصوصی تأمین 

مالی شده است.
محمد راسللتاد با اشاره به جذب سللرمایه گذاری بخش 
خصوصللی در بنادر و توسللعه تجهیزات با اسللتفاده از 
سرمایه  های غیر دولتی، اظهار داشت: یکی از مهمترین 
پروژه هللای سللرمایه گذاری بخش خصوصی که سللال 
گذشللته قرارداد آن نهایی شد، این پروژه در حال حاضر  

در مرحله مطالعات سللرمایه گذار قللرار دارد و به زودی 
عملیللات اجرایی آن امسللال آغاز می شللود، پایانه مواد 
معدنی بندر شللهید رجایی اسللت. وی با اشاره به اینکه 
این پروژه  پایانه ای تخصصی برای مواد معدنی و فوالدی 
است، ادامه داد: رقم قرارداد پایانه مواد معدنی و فوالدی 
بندر شللهید رجایی در آن مقطع  ۵ هزار میلیارد تومان 
بود و یکی از بزرگ ترین پروژه های سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در بنادر کشور محسوب می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نوع قرارداد اظهار داشت: 
روش ساخت این پروژه با قرارداد BOT )ساخت، بهره برداری 

و انتقال( و مدت زمان آن ۳۳ ساله است.
راسللتاد اضافه کرد: این پروژه کمللک می کند ما از نظر 
نُللرم، کیفیت و بهره وری عملیللات صادرات مواد معدنی 
و فللوالدی بتوانیم دسللتاورد مهمللی در مهمترین بندر 
کانتینری کشور یعنی بندر شهید رجایی داشته باشیم.

وی با اشللاره به چشللم انداز  صادرات محصوالت فوالدی 
بللا محوریت ۵۵ میلیون تن در سللال ۱۴۰۴ و تأثیر این 
پایانه در تسریع عملیات تحلیه و بارگیری و تحقق اهداف 

مشخص شده، اضافه کرد: این پایانه ریل پایه است.
راسللتاد ادامه داد: از سللال ۹۲ به بعد ۱۳ هزار و ۵۴۵ 
میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
بنادر داشتیم و قبل از آن ۲ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان 

بود. فارس 

عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد؛
13 هزار مسکن مهر فاقد متقاضی  

عضللو کمیسللیون عمران مجلللس، گفت: گللزاره بدون 
متقاضللی بودن مسللکن مهر جفای به ایللن طرح بود و 
به نظر می رسللد، اگر آخوندی شیرازه مسکن مهر را در 
دولت قبللل به هم نمی زد، هیچ واحد مسللکونی از این 

طرح بدون متقاضی باقی نمی ماند.
اقبال شللاکری، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در 
مجلس ضمن اشاره به منتقل شدن ۱۳ هزار واحد مسکن 
مهر بدون متقاضی به طرح اقدام ملی مسللکن، گفت: ۱۳ 
هزار واحد مسللکونی مطرح شللده، مرتبط با آن دسته از 
خانه هایی اسللت که بدون متقاضللی بودند یا مالک آن ها 

توانایی پرداخت اقساط را نداشته یا انصراف داده اند.

عضو کمیسللیون عمللران مجلس، در بیللان علت بدون 
متقاضی بودن این تعداد واحد مسللکونی، تصریح کرد: 
فاصله زمانی به وجود آمده و تاخیر در تکمیل واحدهای 
مسکن مهر که به دلیل ترک فعل عباس آخوندی، وزیر 
سللابق راه و شهرسللازی رخ داد، علت اصلللی تعیین و 

تکلیف نشدن این تعداد واحد مسکونی است.
شللاکری بللا انتقاد از عملکللرد دولللت در زمینه تکمیل 
مسللکن مهر، گفت: سوال اساسللی این است که چگونه 
واحدهای مسللکونی در طرح مسکن مهر بدون متقاضی 
هسللتند، اما در طرح اقدام ملی مسللکن دارای متقاضی 
می شللوند؟ در حقیقت اگر این واحدهای در طرح اقدام 
ملی مسللکن دارای متقاضی هستند، چرا در گذشته به 
مردم واگذار نشده اند. وی، با اشاره به سیاست ورزی های 
صورت گرفته در ارتباط با پروژه مسکن مهر، افزود: گزاره 
بدون متقاضی بودن مسکن مهر جفای به این طرح بود و 
به نظر می رسللد، اگر وزیر سابق راه و شهرسازی، شیرازه 
مسللکن مهر را در دولت قبل بلله هم نمی زد، هیچ واحد 

مسکونی از این طرح بدون متقاضی باقی نمی ماند.
ایللن نماینللده مجلس، ضمن ابللراز امیللدواری از نتایج 
اجرای طرح اقدام ملی مسللکن، تصریح کرد: وزارت راه 
و شهرسللازی می بایست، نقاط ضعف پروژه های گذشته 
تولید انبوه مسللکن را در نظر بگیرد و از تکرار آن ها در 

پروژه طرح اقدام ملی مسکن بپرهیزد. فارس 

خ��ب��رخ��ب��ر

 سیاست روز کشمکش افزایش حق مسکن کارگران را بررسی می کند؛

ماجرای ناتمام افزایش حقوق های نسیه ای و تورم نقد

 اکبر اقبالی 

»و نخسللتین چیللزی که قبل از جانللوران آفرید، آب بود 
و آسللمان. خللدا بر آب بللود و چون خواسللت که خلق را 
بیافرینللد، از آن بخاری بیرون آورد و بخار باالی آب برآمد 
و آن را آسللمان نامیللد. آن گاه آب را بخشللکانید و آن را 

زمین کرد. آنگاه زمین را بشکافت و هفت زمین کرد...«

آب آیینه ی تمام نمای هسللتی و چونان خونی در رگ های 
زمین اسللت که هماره قلب تپنده ی حیات، به شللریان آن 
وابسللته و دلبسته بوده اسللت؛ تا آنجا که لب های زمین، در 
نبود این جوهره ی حیات می خشکد و قلِب خاک از عطش به 
تباهی می گراید. تا آنجا که تاریخ به یاد دارد، هر قطره از این 
نعمت بی بدیل الهی، دریایی از طراوت و تازگی و اقیانوسللی 
از امید و اشللتیاق را برای جهانیان به ارمغان آورده و همه ی 
آفریدگان، از جماد و نبات گرفته تا حیوان و انسللان، دوام و 
قوام خود را در گروی طعِم حیات بخِش این گوهِر زالل و پاک 

یافته اند و از این روست که آب را الفبای آبادانی نامیده اند.
ایللران عزیز ما در بیشللتر بخش هللا دارای اقلیمی گرم و 
خشللک بوده و رشللد جمعیللت مهم ترین عامللل کاهش 

سللرانه آب تجدیدشونده کشور در قرن گذشته بوده  است. 
خشکسالی های بسللیار، همراه با برداشت فراتر از اندازه ی 
آب هللای سللطحی و زیرزمینی، وضعیت آب کشللور را به 
مرحله ی بحرانی رسللانده  است. از نشانه های این وضعیت 
می توان به خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تاالب ها، 
کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب 
کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان های گرد 
و غبار بیشللتر اشللاره نمود. در چنین وضعیتی، مدیریت 
منابع آب و خاک در نواحی مرزی راهکاری اجتناب ناپذیر 
در مرتفللع نمودن مشللکات آبی کشللوری چللون ایران 
خواهد بود. در این بین، غرب کشللور به دلیل بهره مندی 
از منابللع فراوان آبی مورد توجه قرار گرفت و سللاماندهی 

آب در مناطق مرزی غرب کشور، از مهمترین رسالت های 
عمرانللی کشللور تعیین گردیللد. از این رو بوده اسللت که 
طرح توسللعه منابع آب و خللاک در نواحی مرزی با هدف 
مهار ۲,۹ میلیارد متر مکعب در سللال در شرایط نرمال و 
۳,۵ میلیارد مترمکعب در سللال در شللرایط ترسالی و نیز 
استفاده حداکثری از آبهای مرزی غرب کشور در استانهای 
کرمانشاه و ایام مطرح شد و اکنون در مراحل پایانی خود 
به سللر می برد. آنچه همگان اذعان داشته اند این است که 
این طرح با توسعه و پیشرفت اقتصادی، چهره غرب کشور 
را تغییر خواهد داد و با اجرای کامل این طرح، تحولی بس 
بزرگ و شللگرف در بخش کشاورزی و صنعتی منطقه رخ 

خواهد داد. )قسمت اول (

یادداشت

خنکای آب بر لب های 
خشکیده ی نواحی مرزی

براساس دستورالعمل تازه وزارت نفت درخصوص تغییر روش 
محاسللبه قیمت خوراک واحدهای پاالیشی، پاالیشگاه های 
کشللور و دو شرکت پتروشیمی در سال حداقل یک میلیارد 

دالر تخفیف در قیمت خوراک خود دریافت می کنند.
پس از شللیوع ویللروس کرونا در کشللور و کاهش مصرف 
فرآورده های نفتی که منجر به کاهش شللدید تولید برخی 
پاالیشللگاه های کشور شد، شللرکت های پاالیشی از وزارت 

نفت خواسللتار اعمال تخفیف های بیشتر در قیمت خوراک 
شدند.

طبق قانللون، قیمت فوب خلیج فللارس، پایه قیمت گذاری 
خوراک پاالیشگاه های نفت کشور بود که شرکت ملی نفت 
با لحاظ کردن ۵ درصدتخفیف برای شرکت های پاالیشی، 

پول خوراک را از این شرکت ها دریافت می کرد.
با پیگیری این درخواست ها در وزارت نفت، بیژن زنگنه روز 

گذشته در حاشیه مراسم امضای قرارداد ۱۳ قرارداد نفتی 
با شللرکت های ایرانی از مدل جدید نحوه محاسللبه قیمت 
خوراک خبر داد. وی گفت: قیمت خوراک پتروشللیمی را 
کاهللش داده و قیمت خوراک پاالیشللگاه را اصاح کردیم 
که این موضوع باعث بهتر شللدن وضعیت این شرکت ها در 

بورس می شود.
بر اسللاس نامه ای کلله وزیر نفللت به معللاون برنامه ریزی 
وزارت نفت در تاریخ ۲۳ مرداد نوشللته اسللت، به اسللتناد 
جللز ۱ بند الف ماده »۱« قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشللی از مقررات مالللی دولت )۲( در اجرای ماده 
)۵( آئین ناملله ماده )۱( قانون مذکور و با توجه به شللرایط 

تحریم ها، نوسان شللدید قیمت ها و به کارگیری روش های 
جدیللد فروش نفللت و فرآورده های نفتی، نحوه محاسللبه 
قیمت خوراک برای پاالیشللگاه های نفتی، پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس و دو پتروشللیمی نوری و بوعلللی تغییر کرده 
است. بر اساس این روش، دیگر خبری از فوب خلیج فارس 
در قیمت گذاری خوراک نیسللت و آنچه از اهمیت بسیاری 
برخوردار است، میانگین وزنی صادرات نفت در پایان هرماه 
شمسی است؛ درست برخاف گذشته که شرکت ملی نفت، 
بدون توجه به صادرات نفت کشللور، بهای خوراک تحویل 
داده به واحدهای پاالیشی را با شاخص نفت دوبی – عمان 

محاسبه می کرد. مهر 

  جزییات تخفیف خوراک پاالیشگاه ها منتشر شد؛

افزایش درآمد یک میلیارد دالری پاالیشگاه های کشور 


