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قیمتنانگراننمیشود
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قرا رنیست 
قیمــت نان افزایش یابد و همین قیمت های فعلی 
ادامــه دارد اما به زودی شــیوه پرداخت یارانه نان 

تغییر می کند.
اظهارات مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور، آب پاکی را روی دستان عده ای افراد 
ســودجود که به استقبال گرانی رفته بودند ریخت، 
آنجــا که اعالم کــرد افزایش قیمــت آرد صنعتی 
ارتباطــی به حذف ارز 4200 تومانی ندارد و قیمت 
نان هم افزایش نمی یابد و آرد نانوایی ها همچنان 
با قیمــت قبلی عرضه خواهد شــد.پس از تصمیم 
دولت مبنی بر افزایش قیمت آرد صنفی و صنعتی، 
برخــی آن را مقدمه ای برای حــذف ارز ترجیحی 
یا 4200 تومانی دانســتند اما مسعود میرکاظمی، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: جهت گیری 
این تصمیم ربطی به قیمت نان ندارد و آرد نانوایی 
همچنان بــا قیمت قبلــی عرضه می شــود. وی 
همچنین گفت: دولت در نظر دارد به جای اینکه به 
واسطه ها و دالل ها برسد، از طریق اصالح قیمت ها 

یارانه مستقیم به مردم بدهد.  فارس

واکنشبانکمرکزی
بهخبردروغگاردین

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشــت: برخالف 
ادعای نشــریه گاردین، مبلــغ ۳۹0 میلیون پوند 
بدهی انگلیس به ایران، بطور قطعی و کامل توسط 
 بانک مرکزی ایران وصول شده است و برای استفاده 
از این منابع ارزی هم هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
مصطفی قمــری وفــا در توییتــی در واکنش به 
خبر دروغ گاردین نوشــت: برخالف ادعای نشریه 
گاردیــن، مبلغ ۳۹0 میلیــون پوند بدهی انگلیس 
به ایران، بطور قطعی و کامل توســط  بانک مرکزی 
ایران وصول شده است و برای استفاده از این منابع 
ارزی هم هیچ گونه مشــکلی وجود ندارد. روزنامه 
گاردین مدعی شــده که "فقط یک میلیون پوند از 
پول های ایران )400 میلیون پوند( که انگلیس قرار 
بود از طریق عمان آزاد کند به ایران منتقل شــده 
است. این پول ها در عمان بلوکه شده است و دولت 
انگلیــس اعالم کرده که این پول ها فقط باید خرج 
موارد انسان دوســتانه شــود. این دخالت انگلیس 

موجب اعتراض ایران شده است."  تسنیم 

تعیینتکلیفشویندهها
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده با بیان 
اینکه مواد اولیــه و هزینه های جانبی تولید گران 
شده است، گفت: هنوز میزان درصد افزایش قیمت 

محصوالت شوینده تعیین تکلیف نشده است.
بختیار علــم بیگی در مورد زمــان افزایش قیمت 
محصوالت شوینده، اظهار کرد: با توجه به افزایش 
قیمت مــواد اولیــه، افزایش هزینه هــای جانبی 
همچون کرایه حمل و عوارض گمرکی، دســتمزد 
کارگــران و…، مقــرر شــد محصوالت شــوینده 
افزایش قیمت داشته باشــند.رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنایع شــوینده، بهداشتی و آرایشی ایران 
افــزود: البته هنوز جلســات با ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شــرکت های 
تولیــدی ادامه دارد و درصد و زمان افزایش قیمت 
محصوالت به صورت دقیق مشخص نشده است.وی 
گفت: با توجه به اینکه هــم اکنون در ماه رمضان 
هســتیم از این رو صبر کرده ایم تا ماه رمضان تمام 
شود و پس از آن قیمت محصوالت شوینده تعیین 

تکلیف خواهد شد.  مهر

اخبـــار

ســخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشــین آالت 
ضمن تاکید براینکه در بازار لوازم قطعات یدکی خودرو 
جز در یک مورد کمک فنر )مشمول طرح وزارت صمت 
مبنی بر جمــع آوری قطعات تقلبی از بــازار( کمبودی 
وجود نــدارد، موضوع افزایش قیمــت قطعات یدکی را 
تایید و علــت آن را افزایش حقوق و دســتمزد و روند 
افزایش قیمت همه کاال و خدمات در سال جدید )طبق 

روال هرساله( اعالم کرد.
برخی گزارشــها حاکی از آن اســت کــه برخی قطعات 
یدکــی در بازار بــا کمبود روبرو شــده و همین موضوع 
یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت لوازم و قطعات یدکی 
خودرو در بازار است.در این رابطه سید مهدی کاظمی در 
گفت وگو با ایســنا، ضمن تکذیب کمبود قطعات یدکی، 
افزایــش قیمت لوازم یدکی را تایید و اظهار کرد: قطعات 
بی کیفیت همچنان در بازار موجود است اما در یک مورد 
بازار دچار مشکل شده که مرتبط با شناسه کاال در قطعه 
"کمک فنر" است. سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو 
و ماشــین آالت ضمن اشاره به اجرایی شدن طرح وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت )صمــت( در رابطه با مبارزه با 
قاچاق و تقلب در قطعات یدکی خودروها از ۱۵ فروردین 
ماه کــه دو قطعه پرمصرف باطــری و کمک فنر در گام 
نخست مشمول اجرای این طرح شــده اند، تشریح کرد: 
وزارت صمت از صنف اتحادیه لوازم یدکی خواسته است 

که ۵۳ قلم کاال بایســتی دارای شناسه کاال داشته باشد. 
در شــروع کار دو قطعه کمک فنر و باطری خودرو مورد 
رســیدگی قرار گرفت. در رابطــه با باطری که تحت نظر 
اتحادیه باطری فروشــان است، مشــکلی وجود ندارد اما 
در رابطه با کمک فنــر که مرتبط با اتحادیه لوازم یدکی 
اســت، کمی چالش ایجاد شده اســت.وی ضمن تاکید 
براینکه ما همیشــه موافق شفاف ســازی بوده ایم، گفت: 
هرگونه همــکاری با وزارت صمــت در اجرای این طرح 
صورت گرفته، مراحل بســیاری هم طی شده و جلسات 
همچنان در حال برگزاری بوده و نتایج خوبی هم حاصل 
شده است؛ اما فشــار بازرسان اتاق اصناف، وزارت صمت 
و ســازمان تعزیرات به همکاران مــا در روزهای ابتدایی 
اجــرای این طــرح و با توجه به اینکه زمــان کافی برای 
شناسه دار کردن قطعات داده نشد و همچنین همکاران ما 
آشنایی کامل با سیستم  نداشتند، زمینه ساز ایجاد برخی 
مشــکالت شد.کاظمی خاطرنشان کرد: از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خواســتیم که تا پایان نیمه اول امســال 
فرصت دهند تا همکاران با روند کار آشــنا، نمایندگان و 
مســئوالن سایت سازمان توسعه تجارت در اتحادیه برای 
آموزش حاضر شوند، مشکالت برطرف و شناسه های کاال 
تعریف شود تا برای قطعات کمک فنر شناسه کاال تعریف 
شود؛ اما فشارهای بسیار تا حدودی ایجاد تشنج در بازار 

کرد و کمبود کمک فنر در بازار احساس شد.  ایسنا

توجیهاتافزایشقیمتهادربازارقطعاتیدکیخودرو
اتحادیــه مــرغ گوشــتی بــا اشــاره به عــدم تأمیــن نهاده 
مــورد نیــاز واحدهــای مرغــداری در ســامانه بــازارگاه، 
ــداری  ــای خری ــاده ه ــوری نه ــری ف ــتار بارگی  خواس

شده هستند.
 اتحادیـه سراسـری تولیدکننـدگان مـرغ گوشـتی در 
نامـه ای بـه وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا اشـاره بـه عـدم 
تأمیـن نهـاده مورد نیـاز واحدهای مرغداری در سـامانه 
بـازارگاه و عـدم پاسـخ شـفاف و روشـن در خصـوص 
نهاده هـای خریـداری شـده بارگیری نشـده )با گذشـت 
بیـش از دو مـاه از خریـد توسـط مرغـداران(، خواسـتار 
توسـط  شـده  خریـداری  نهاده هـای  فـوری  بارگیـری 

شـد. مرغداران 
در متـن ایـن نامـه آمده اسـت: پیـرو مباحـث مطروحه 
بـه  حضرتعالـی  بـا   ۱40۱.۱.2۹ مـورخ  جلسـه  در 
اسـتحضار می رسـاند کـه عـدم تأمیـن نهاده مـورد نیاز 
واحدهـای مرغـداری در سـامانه بـازارگاه، عـدم پاسـخ 
شـفاف و روشـن در خصوص نهاده های خریداری شـده 
بارگیـری نشـده بـا گذشـت بیـش از دو مـاه از خریـد 
توسـط مرغـداران و عـدم اختصـاص و تعییـن هرگونـه 
سـهمیه بـرای مرغدارانـی کـه از هشـتم فروردیـن مـاه 
مبـادرت بـه جوجـه ریزی نموده اند و سـن گلـه آنها از 
۳0 روز گذشـته موجـی از نارضایتـی، نگرانی و اضطراب 
را در صنعـت مـرغ گوشـتی ایجـاد نمـوده و بـا وجودی 

کـه وزارت جهـاد تاکیـد بـر تأمیـن ارز ترجیحـی مورد 
نیـاز بـرای ۳ ماهه اول سـال ۱40۱ داشـته ایـد ولیکن 
تجـار ادعـای عـدم تخصیـص ارز نهاده هـای فروختـه 
شـده بـه مرغـداران در اسـفند مـاه ۱400 را داشـته و 
بـا ایـن بهانـه از بارگیـری نهاده هـای خریـداری شـده 

توسـط مرغـداران خـودداری می نمایـد.
معاونت هـای  طریـق  از  پیگیری هـا  تمامـی  وجـود  بـا 
مرتبـط و شـرکت پشـتیبانی امور دام، هیـچ اطالعات و 
پاسـخ مشـخص و قابـل اتکایی در خصوص شـارژ نهاده 
در سـامانه بـازارگاه داده نمی شـود و اخبـار دریافتی در 
خصوص تأمین سـویای مـورد نیاز واحدهـای مرغداری 
و  الزم  تمهیـدات  عـدم  کـه  می باشـد  کننـده  نگـران 
فـوری بـرای رفـع مشـکل می توانـد بحران آفرین شـده 
و تولیـد کننـدگان را در تأمیـن نهـاده و اسـتمرار تولید 

دچـار چالـش جـدی کند.
ضمـن تقاضـای جلسـه حضـوری اسـتدعا دارد دسـتور 
فرمائیـد ضمـن بارگیـری فـوری نهاده هـای خریـداری 
شـده توسـط مرغـداران از تجـار، نسـبت بـه تأمیـن و 
در  مرغـداران  مـاه  فروردیـن  و  معـوق  نهـاده  عرضـه 
سـامانه بـازارگاه بـه منظـور ایجـاد اطمینـان در فعاالن 
را  الزم  مسـاعدت  تولیـد  ریـزی  برنامـه  بـرای  بخـش 
تولیـد  جـای  بـه  نگرانی هـای  و  دغدغه هـا  و  معمـول 

کننـدگان برطـرف شـود.  فـارس

گالیهتولیدکنندگانمرغازکمبودنهادهوخوراکطیور

گزارش

همزمان با افزایش درخواست متقاضیان برای دریافت یارانه 
کمک معیشــتی، یک مقــام آگاه در وزارت رفاه اجتماعی 
گفت  مهمترین پیش زمینه برای ثبت نام مردم و اعتراض به 
یارانه معیشتی این است که اطالعات موجود در پایگاه رفاه 

ایرانیان به روز شود.
وی همچنیــن گفت:  متأســفانه از ســال ۱۳۹۹ تاکنون 
اطالعات پایگاه جامع رفاه ایرانیان به روز نشــده در حالی 
که در وضعیت معیشت و رفاه بسیاری از خانوارها تغییراتی 
روی داده به عنوان مثال بسیاری از خانوارها در این مدت 
سرپرســت خود را از دست داده و یا در ایام کرونا بسیاری 
از سرپرستان خانوار شغل خود را از دست داده اند بنابراین 
وضعیت رفاهی آنها تغییر کرده است، اما اطالعات موجود 
در پایــگاه رفاه ایرانیــان همچنان از ســال ۹۹ به بعد به 

روزرسانی نشده است.
این مقام آگاه همچنین با اشــاره بــه تکلیف قانون بودجه 
مبنی بر شناســایی افراد پر درآمد و حــذف آنها از یارانه 
گفــت:  مهمترین پیش زمینــه برای شناســایی افراد غیر 
نیازمند این اســت که اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان روزآمد 
شود. در حالی که اطالعات آن روزآمد نشده است در عین 
حال برخی مقامات دولتی می گویند ظرف دو سه ماه آینده 
می خواهنــد عده ای از افراد پردرآمــد را از یارانه ها حذف 
کنند. وی گفت: بر اساس تبصره ۱4 قانون بودجه باید افراد 
پردرآمد از یارانه حذف شوند اما نبود اطالعات به روز باعث 
شده است که این امکان فراهم نشود.این مقام آگاه با بیان 
اینکه اگر کســی از دریافت یارانه ماهانه حذف شود، دیگر 
امکان دریافت یارانه معیشــتی و سایر یارانه های دولت را 

نخواهد داشت،  گفت: همچنین کسانی که سهام عدالت هم 
ندارند بدون حضور در یارانه ماهانه نمی توانند از یارانه های 

دولت استفاده کنند.
وی گفت: در ســال ۹2 که اعالم شــد کسانی که نیازمند 
یارانه هستند ثبت نام کنند متأسفانه آن موقع هم سامانه ها 
بــه خوبی کار نمی کرد و حــدود 2.۵ میلیون نفر جامانده 
از یارانه ماهانه هســتند که اکثراً افراد مســتحق هستند و 
چون این افراد یارانه نقدی ماهانه دریافت نمی کنند یارانه 

معیشتی هم نمی گیرند.
این مقام آگاه گفت: متأســفانه در طی 8 ســال گذشــته 
ســامانه اعتراض و درخواســت برای یارانه ها بسته شده و 
کســانی که به ناحق حذف شــده اند، امکان اعتراض و یا 
درخواســت جدید ندارند از طرفی قانون هم گفته اســت 

افراد ثروتمند از دریافت یارانه باید حذف شــوند، در حالی 
که ســامانه های پایگاه رفاه ایرانیان روزآمد نشده است.به 
گفته ایــن مقام آگاه از ۵0 منبع داده ای از ســازمان های 
مختلــف در ســامانه پایگاه رفاه ایرانیان حضــور دارند اما 
مشکل این اســت اطالعات اکثر این پایگاه ها به روزرسانی 
نشــده اســت. در حال حاضر ماهانه حدود ۳ هزار و 200 
میلیــارد تومــان یارانه نقدی به مبلــغ 4۵۵ هزار ریال به 
حــدود 76 میلیون ایرانی پرداخت می شــود که منابع آن 
به ســختی تأمین می شــود.مقامات وزارت کار بارها اعالم 
کرده اند که پایگاه رفاه ایرانیان ابزار خوبی برای شناســایی 
افراد نیازمند برای یارانه و حتی برای سهام عدالت هستند 
 در حالی کــه از قرار معلوم اطالعات آن از دو ســال قبل 

به روزرسانی نشده است.  فارس

پیششرطثبتنامجاماندگانیارانهاعالمشد

به روزرسانی »سامانه رفاه ایرانیان«

آگهی فراخوان عمومی »مناقصه یک مرحله ای«

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر 

ت دوم
نوب

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

از طریق  را  نیاز خود  مورد  دارد تجهیزات  نظر  استان بوشهر در  اداره کل آموزش و پرورش   
به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  مجوز  دارای  موسسات  و  به شرکت ها  عمومی  مناقصه 

آدرس setadiran.ir واگذار نماید.
موضوع مناقصه: خرید تجهیزات اداری - آموزشی 

مبلغ قرارداد مبتنی بر موضوع قرارداد )خرید تجهیزات( در چهارچوب مقررات برای 2 عدد لپ تاپ و 
۳2 عدد کامپیوتر به شرح جداول پیوستی اعالم می گردد.) کسور قانونی مربوط به این قرارداد به عهده 
مجری/ خدمات دهنده است( لذا روند برگزاری این مناقصه با توجه به شرایط ذکر شده و تقبل شرایط 
از طریق  را  مناقصه  در  مدارک شرکت  و  اسناد  و همچنین  پیشنهادهای خود  و  مناقصه  اسناد  پیمان، 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir  حداکثر تا ساعت 9:00 مورخ 1401/2/14 
دریافت نموده پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا ساعت 9 صبح مورخ 1401/2/24 از طریق سامانه مذکور 

ثبت نمایید.
 تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 9:15 صبح مورخ 1401/2/24 می باشد.

 اعالم به برنده مناقصه در ساعت 12 مورخ 1401/2/25 از طریق سامانه ی تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس setadiran.ir  صورت می گیرد.

 زمان اعتبار پیشنهادها تا ساعت 15 مورخ 1401/۳/۳1 می باشد .

شناسه آگهی 1۳09۳05
نوبت اول 1401/2/7 ، نوبت دوم 1401/2/10

تضمین شرکت در مناقصه تعداد عنوان ردیف 

مناقصه خرید تجهیزات اداری - آموزشی استان بوشهر1 
 2 )لپ تاپ( 

59۳/000/000 ریال
مناقصه خرید تجهیزات اداری - آموزشی استان بوشهر 2

 ۳2)کامپیوتر(

»آگهي فراخوان مناقصه عمومي «

شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي 

شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي 

 ،)۲۰۰۱۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰۰۲(،)۲۰۰۱۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰۰۱( هاي  شماره  به  عمومي  مناقصه  دارد  نظر  در  مركزي  استان  صنعتي  شهركهاي  شركت 
)۲۰۰۱۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰۰3( ،)۲۰۰۱۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰۰4( و)۲۰۰۱۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰۰5( را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل 
برگزاري مناقصه ازدريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در 

سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا اوراق مشاركت و يا واريز نقدي به حساب جاري منابع داخلي به 
شماره حساب 4۰۰۱۱۰35۰63۷59۷4  نزدبانك مركزي.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۱۰ باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :تا ساعت ۱9:۰۰ روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۱۷

ملهت زماني ارائه پيشنهاد: تا ساعت ۱9:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲۷
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ  ۱4۰۱/۰۲/۲8

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: 
آدرس اراك بلوار فاطميه جنب استانداري مركزي    تلفن  ۰8633443۲۰9 كارشناس ذيربط   تلفن ۰86334433۱۱ امور قراردادها

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس ۰۲۱4۱934 دفتر ثبت نام: ۰۲۱88969۷3۷ و ۰۲۱85۱93۷68
شناسه آگهی ۱3۰95۷۰

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد )ريال(نوع برگزاريموضوعرديف
فرآيند ارجاع كار )ريال(

مدت )ماه(رتبه

اجراي شبكه جمع آوري فاضالب توسعه ۱
۲۰۰ هكتاري شهرك صنعتي خيرآباد

۱۰آب۱8۱.۰۲5.685.۱6۷۷.53۰.۰۰۰.۰۰۰دو مرحله اي

احداث مدول دوم تصفيه خانه فاضالب ۲
شهرك صنعتي مامونيه

۱4آب+ ابنيه۲۱6.996.435.4۰48.۲4۰.۰۰۰.۰۰۰دو مرحله اي

صنعتي 3 شهرك  نگهداري  و  خدمات 
زاويه

يك مرحله اي 
با ارزيابي كيفي

گواهينامه صالحيت34.559.۷39.۰۰۰۱.۷3۰.۰۰۰.۰۰۰
 از اداره كار

۱۲

شهرك 4 در  گذاري  جدول  و  زيرسازي 
دستي  پايين  صنايع  توسعه  و  خمين 

پتروشيمي 

يك مرحله اي 
با ارزيابي كيفي

8راه و ترابري5۷.336.884.64۲۲.8۷۰.۰۰۰.۰۰۰

ناحيه 5 در  گذاري  جدول  و  زيرسازي 
صنعتي خنجين

يك مرحله اي 
با ارزيابي كيفي

8راه و ترابري5۱.384.93۷.6۱۷۲.5۷۰.۰۰۰.۰۰۰

وزیــر نفت گفت: کل درآمد حاصل از فــروش نفت، میعانات گازی و محصوالت 
پتروشیمی وصول شده است.

جواد اوجی درباره چگونگی استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در وزارت 
نفت اظهار کرد: وزارت نفت برای اســتفاده از این ظرفیت در حوزه کاری خود و 
در بحث بهینه سازی مصرف سوخت، افزایش تولید به ویژه در عرصه های کم بازده، 
زنجیره صنایع تکمیلی پتروشــیمی، جمع آوری گازهای مشعل و از همه مهمتر 

ادوات مورد نیاز صنعت نفت که وارداتی است، فراخوان داده است.
وی ادامه داد: ۱۵0 شــرکت از میان همه شرکت های دانش بنیان مشخص شدند 
و دوســتان مراحل نهایی بررســی را طی می کنند که این شرکت ها به استان ها 
معرفی و از تســهیالت وام های کم بهره و تســهیل چتــر وزارت نفت برخوردار 
می شوند.وزیر نفت تصریح کرد: از توان این شرکت های دانش بنیان در حوزه های 
اشــاره شــده و برای افزایش بهره وری در حوزه صنعت نفت، کاهش هزینه ها و 

اشتغال آفرینی استفاده می شود.
اوجی در بخــش دیگری با ارائه توضیحی به اظهــارات خود مبنی بر اختصاص 
80 میلیارد دالر یارانه و گزارش ســازمان جهانی انرژی از اختصاص 2۵ میلیارد 

دالر یارانــه در ایران، گفت: این قیاس با توجه به میزان اتالف انرژی در کشــور 
انجام شــد.وی ادامــه داد: نرخ هر متر مکعب گازی که به مردم ارائه می شــود، 
زیر یک ســنت اســت در حالی که در بازارهای جهانی تا 400 ســنت هم خرید 
و فروش می شــود. به همین دلیل اگر این را بــا قیمت های جهانی ارزش گذاری 
کنیم، می بینیم که عمده محصوالت ما خارج از الگوی مصرف در کشور، مصرف 

می شود. در همین حال عنوان شده است که 
تحریم های غرب علیه روسیه و عدم تمایل چین برای خرید نفت ارزان این کشور 
باعث شــده صادرات نفت ایران در ســه ماهه اول سال جاری میالدی ۳0 درصد 
نســبت  به مدت مشابه سال گذشــته افزایش یافته و به 870 هزار بشکه در روز 

برسد.ایران ســریع ترین روند افزایش تولید را در سه ماهه نخست 2022 نسبت 
به ســایر تولیدکنندگان خاورمیانه داشته  و حجم صادرات آن به باالترین رقم از 
زمان خروج دونالد ترامپ از قرارداد برجام در 20۱8 رسیده اســت.حمله روسیه 
بــه اوکراین جریان تجارت جهانی نفت را مختل کرده و به ایران فرصت افزایش 
صادرات به چین را داده است، درحالی که ایران هنوز هم تحت تحریم های آمریکا 
قرار دارد و هیچ دورنمای نزدیکی از قرارداد اتمی به چشــم نمی خورد. چین هم 
به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت دنیا تمایلی به خرید نفت ارزان قیمت روسیه 
نشان نمی دهد.ایران بیشتر نفت خود را به چین می فروشد و جریان فروش نفت 
ایران به این کشــور هیچ گاه از زمان اعمال تحریم های ترامپ در 20۱8 متوقف 
نشده است. طبق گفته یکی از تحلیلگران کپلر، چین تمایل بیشتری برای واردات 
نفــت خام ایران دارد و نگران تحریم های ثانویه آمریــکا به خاطر معامله با ایران 
نیست، چون به نظر می رسد ظرفیت واشنگتن با روسیه پر شده است.جواد اوجی، 
وزیر نفت ایران به تازگی اعالم کرده  صادرات نفت این کشــور در ســال ۱400 
شمسی بیش از 40 درصد افزایش یافته است.وی همچنین تاکید کرد وزارت نفت 

ایران هرگز شیوه ها و مقاصد صادرات نفت خود را فاش نمی کند.  تسنیم

وزیرنفتخبرداد:

وصولکلدرآمدحاصلاز
فروشنفتومیعاناتگازی


