
سال آينده قرعه كشي خودرو نخواهيم داشت
س�ال آين�ده بي�ش از ني�از داخ�ل خ�ودرو تولي�د مي كني�م 
باش�يم.  نداش�ته  قرعه كش�ي  مي ش�ود  س�بب  ك�ه 
به گزارش تسنيم، سيدرضا فاطمي امين با بيان  اینکه »در خصوص خودرو 
دو بازار و دو قيمت داریم«، گفت: یکي قيمت بازار آزاد است كه التهاب دارد؛ 
دیگري قيمتي است كه خودروسازان براساس آن محصوالت را به فروش 
مي رسانند كه فاصله زیادي با بازار دارد، همين امر یك رانت 20 تا 150 

ميليون توماني را به وجود آورده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت علت آشفتگي بازار خودرو را هم سان نبودن 
عرضه و تقاضا عنوان كرد و افزود: 500هزار دس��تگاه كمتر از نياز توليد 
مي كنيم كه به سرعت برطرف خواهد شد؛ نکته دیگر این است كه خودرو 
به كاالي سرمایه اي تبدیل شده است؛ به این معنا كه بسياري از افرادي كه 

خودرو مي خرند، به آن نگاه سرمایه اي دارند. 
وي خاطرنشان كرد: یك ماه قبل ثبت نام خودرو در یکي از شركت هاي 
خودروساز انجام شد كه براي 10هزار خودرو، 4 ميليون نفر ثبت نام كردند 
این در حالي است كه این 4 ميليون ثبت نام، واقعي نيست؛ كل نياز بازار 
خودروي ایران، یك ميليون و 500 هزار دستگاه در سال است كه نشان 
مي دهد بازار خودرو، یك بازار واقعي نيست بلکه رانتي و سوداگرانه است. 

فاطمي امين ادامه داد: اول باید توليد را افزایش دهيم كه امسال این اتفاق 
رخ خواهد داد و تا پایان امسال، 130هزار دستگاه بيشتر از سال گذشته 
عرضه خواهد شد؛ 130هزار دس��تگاه هم براي سال آینده پيش فروش 

مي شود كه مجموعاً 260هزار دستگاه امسال بيشتر عرضه مي شود. 
وي تصریح كرد: صنعت خودروي ما بيمار است و ناكارآمدي هاي زیادي 
دارد البته این ناكارآمدي ها به یکي دو سال اخير برنمي گردد بلکه ناشي از 
انباشت ناكارآمدي ها در یك دوره طوالني بوده است. من قول دو ساله براي 
رفع ناكارآمدي هاي صنعت خودرو مي دهم، یك دوره سه ساله براي اجراي 
9 پروژه اي كه شروع كرده ایم نياز داریم ولي نتایج آن بعد از دوسال مشخص 
مي شود؛ سال آینده قرعه كشي نخواهيم داشت و به این سمت مي رویم كه 
بيش از نياز داخلي، خودرو توليد كنيم كه قرعه كشي را از بين خواهد برد. 

افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت تن ماهي
 قيمت  تن ماهي نسبت به سال   گذشته بيش از صددرصد افزايش 
نرخ را تجرب�ه كرده و همين مس�ئله باعث كاه�ش مصرف تن در 
بين مردم شده اس�ت. اين روزها مردم ضروريات خود را تهيه و به 
اندك نيازهاي خود بسنده مي كنند. كاهش تقاضا در نهايت باعث 
ش�ده كه واحدهاي توليد با نص�ف ظرفيت اقدام ب�ه توليد كنند. 
محمد ميررضوي در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به پروژه شفاف سازي قيمت ها 
از طریق درج قيمت توليدكننده برروي كاالها، گف��ت: وزارت صمت براي 
جلوگيري از سودجویي و رشد قيمت ها این بخش��نامه را ابالغ كرده است. 
واحدهاي توليدي مش��کلي با اجراي بخش��نامه ندارند اما بر این باورند كه 
نمي توان این طرح را به صورت ضرب االجلي اجرا كرد و براي عملياتي كردن آن 

و فراهم كردن زیرساخت هاي اجراي آن به یك فرصت سه ماهه نياز داریم. 
وي در ادامه با ذكر مثالي چالش هاي پيش روي اجراي این طرح را توضيح 
داد و افزود: تردید نداشته باشيد كه با اجراي این طرح دیگر قيمت تن 
ماهي و دیگر اقالم مشمول این طرح در مناطق مختلف تهران یکسان 
نخواهد بود چراكه هزینه هاي اجاره و حمل ونقل یك واحد صنفي در 
خيابان تجریش با ورامين متفاوت است از این رو قيمت ها نيز متفاوت 

خواهد شد به عبارت دیگر قيمت ها رقابتي مي شوند. 
به گفته این فعال اقتصادي، این احتمال وجود دارد كه با اجرایي شدن این 
طرح تنش ها بين فروشنده و مصرف كننده بر روي قيمت تشدید شود. 

مير رضوي در پاسخ به این پرسش كه س��ازوكار قيمت مصرف كننده 
چگونه خواهد بود و مصرف كننده چگونه باید تشخيص دهد فروشنده 
كاالیي را با قيمت مناسب به  خریداران عرضه مي كند؟ گفت: سازوكار 
تعيين قيمت به واحدهاي عرضه كاال داده مي شود اما محاسبه سودهاي 

قانوني به عهده فروشگاه زنجيره اي و مغازه داران است. 
دبير اجرایي سندیکاي صنایع كنسرو ایران با اشاره به حسن هاي اجراي 
این طرح گفت: واسطه ها در این طرح حذف خواهند شد و زمينه  براي 

رسيدن به قيمت هاي شفاف فراهم مي شود. 
بنابه اظهارات این فعال اقتصادي، با اجراي این طرح قيمت تن ماهي و 

كنسروها ممکن است یك تا دودرصد كاهش نرخ را تجربه كنند. 
وي با بيان اینکه قيمت كنس��روها و تن ماهي در هفته هاي اخير ثابت 
مانده است، افزود: تغيير نرخي در قيمت این اقالم اعمال نشده است و 
قيمت تن ماهي 31 هزار تومان است و نرخ برخي برندهاي متفرقه 5 تا 

6 هزار تومان پایين تر خواهد بود. 

نظري مطرح كرد

نقش عدم خريد و توزيع به موقع برنج هاي 
وارداتي در گراني هاي افسارگسيخته

عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس 
گفت: عدم خريد و توزيع به موقع برنج هاي وارداتي نقش بسيار پررنگي 
در گراني افسارگسيخته اين محصول طي ماه هاي اخير داشته است. 
عليرضا نظري، عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط 
زیست مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در 
خصوص افزایش قيمت برنج در ماه هاي اخير گفت: كشاورزان به عنوان 
توليدكننده، هزینه هایي را متحمل مي شوند كه مجبور هستند براي 

تأمين آن نسبت به فروش سریع محصول اقدام كنند. 
نماینده مردم خمين در مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به اینکه در 
سنوات گذشته نيز قيمت برنج پس از فروش محصول توسط كشاورزان 
رقم خورده است، ادامه داد: گراني برنج زماني رخ مي دهد كه محصول در 
اختيار دالالن، واسطه ها و خریداران عمده بوده و سود این افزایش قيمت 

به جيب آنها مي رود. 
وي با تأكيد بر اینکه بخشي از مش��تریان برنج داخلي ثابت هستند و 
افزایش قيمت ها تأثيري بر آنها ندارد ام��ا بخش قابل توجهي از مردم 
نياز خود را از محل برنج هاي وارداتي تأمين مي كنند، عنوان كرد: زمان، 
حجم و كيفيت واردات برنج نقش بسيار تعيين كننده اي در بازار این 

محصول دارد و به عنوان متعادل كننده  عمل مي كند. 
این نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي با بيان اینکه عدم خرید و توزیع 
به موقع برنج هاي وارداتي نقش بسيار پررنگي در گراني این محصول طي 
ماه هاي اخير داشته است، گفت: در زمينه گوش��ت مرغ نيز اگر محموله 
70هزار تني خریداري شده توسط وزارت جهاد كشاورزي به موقع وارد كشور 

نمي شد، بازار از مدار خارج می شد و دولت نيز توان كنترل آن را نداشت. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زیست مجلس 
شوراي اسالمي عنوان كرد: وزارت جهاد كشاورزي با تزریق بخشي از 
محموله مرغ منجمد وارداتي توانست بازار این محصول را كنترل كند، 
اگر برنج هاي وارداتي نيز به موقع وارد و توزیع مي شد قطعاً اكنون شاهد 

افزایش قيمت افسارگسيخته برنج ایراني در بازار نبودیم.

جهاننما

رئيس بانك مرك�زي اروپا نس�بت به كاهش 
تورم در اين قاره خوش بين است چون عقيده 
دارد عوامل ايجادكننده ت�ورم به تدريج طي 
س�ال جاري مي�ادي از بي�ن خواهن�د رفت. 
به گزارش تس��نيم به نقل از رویترز، كریس��تين 
الگارد، رئيس بانك مرك��زي اروپا گفت تورم در 
منطقه یورو به تدریج طي س��ال جاري ميالدي 
كاهش مي یابد چون عوام��ل به وجود آورنده  آن 
مثل افزایش قيمت انرژي و مش��کالت عرضه از 

بين خواهند رفت. 
الگارد در مورد سياس��ت خ��ود ب��راي مقابله با 
فش��ارهاي افزایش قيمت گفت بان��ك مركزي 
اروپا نيازي به عکس العمل هاي جس��ورانه مثل 

فدرال رزرو امریکا ندارد چون ش��رایط اقتصادي 
اروپا با امریکا متفاوت است. 

وي با اشاره به تورم باالتر در امریکا گفت: چرخه 
بهبود اقتصادي در امریکا عقب تر از اروپاس��ت. 
بنابرای��ن دالیل زی��ادي وج��ود دارد كه مجبور 
نباشيم به س��رعت و ش��دت امریکا عکس العمل 

نشان دهيم. 
وي ادامه داد: اگر ارقام و اطالعات مالي ایجاب كند، 

آماده ایم با اقدامات مالي مناسب پاسخ دهيم. 
وي با اشاره به س��ود اوراق قرضه 10  ساله آلمان 
گفت: اگر س��ود در اروپا روبه افزایش باشد، بدین 
معناس��ت كه زیرس��اخت هاي اقتص��اد در حال 

بهبود هستند. 

 رئيس بانك مركزي اروپا: 
عوامل تورم در 2۰22 از بين مي روند

آگهي عمومي ارزيابي كيفي  مناقصه گران -  مناقصه 
عمومى  دو مرحله اي شماره 1400/562 م م

موضوع : خريد فوم آتش نشانى     شناسه اگهى : 1258156        نوبت اول
شركت نفت و گاز اروندان (خريدار) در نظر 
دارد خريد كاالى موضوع فوق را از طريق 
ــده داخلى واجد  ــركت هاي تأمين كنن ش
صالحيت تأمين نمايد. لطفاً جهت كسب 
اطالعات بيشتر و چگونگي حضور در اين 
ــركت نفت و گاز اروندان به آدرس  ــايت ش مناقصه به وب س

AOGC.ir مراجعه فرماييد.
ــيون مناقصات  ــن كميس ــماره تلف ــا ش ــاز ب ــورت ني در ص

88724256-021 تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومى شركت نفت و گاز اروندان

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت و گاز اروندان

آگهى اخطار
ــد اداره كل امور  ــورى(99864233274) كارمن ــد تن آقاى محم
مالياتى استان فارس  نظر به اينكه پرونده شما به اتهام(نقض قوانين 
ــيدگى به تخلفات ادارى  ــعبه دوم هيات بدوى رس ومقررات)در ش
سازمان متبوع مطرح ميباشد بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد ظرف 
مدت 30روز پس از نشر آگهى به محل هيات واقع در تهران،ميدان 
امام خمينى(ره)،خيابان داور سازمان امور مالياتى كشور طبقه سوم 
اتاق 302مراجعه يا دفاعيات خود را كتبا تسليم نماييد. بديهى است 
ــتندات پرونده اتخاذ تصميم  در صورت عدم مراجعه با توجه به مس

خواهد شد.

شناسه اگهى: 1262636
م الف : 3599

 

سازمان امور مالياتى كشور

تعميرات اساسى موتورهاى رانش و ديزل ژنراتورهاى شناور ناصر 2
ــازمان مديريت بنادر و دريانوردى آبادان در نظر دارد تجديد مناقصه عمومى همزمان با ارزيابى كيفى (فشرده) با موضوع تعميرات اساسى موتورهاى  س
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد.كليه مراحل  رانش و ديزل ژنراتورهاى شناور ناصر 2 به  شماره (2000001396000018) را از طريق س
ــايى پاكتها از طريق درگاه سامانة تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به  برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگش
آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 

امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1400/10/29 مى باشد.
 مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 17:00 عصر روز شنبه تاريخ 1400/11/09

مهلت زمانى ارسال پيشنهاد: ساعت  09:00 صبح روز شنبه تاريخ 1400/11/23
زمان بازگشايى پاكتها: ساعت 09:30 صبح روز شنبه تاريخ 1400/11/23

تاريخ برگزارى جلسة پرسش و پاسخ: ساعت 10:00 صبح روز دو شنبه تاريخ 1400/11/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاى الف:

آدرس: آبادان خيابان امام خمينى.(ره) و تلفن 06153244000
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ، در سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفايل تأمين كننده / مناقصه گر" موجود است. 
تاريخ انتشار: 1400/11/2

سازمان مديريت بنادر و دريانوردى آبادان

فراخوان تجديد مناقصة عمومى
 همزمان با ارزيابى كيفى (فشرده) يك مرحله اى

يوآن، پول ملي چي�ن از س�ال ۲۰۱۵ تاكنون 
ب�ه باالتري�ن س�طح محبوبي�ت خ�ود در 
معام�ات تج�اري فرامرزي رس�يده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودي؛ یوآن 
جایگاه خود را  بين پن��ج ارز محبوب جهان براي 
پرداخت هزینه معامالت تجاري سراسر دنيا بيش 
از پيش مستحکم كرده و براي اولين بار در طول 
شش سال گذشته رتبه چهارم را از این لحاظ به 

خود اختصاص داده است. 
در حالي یوآن به این رتبه نائل شده است كه در 
س��ال 2010 در بين تمامي ارزهاي جهان براي 
مبادالت تجاري از طریق سيستم مالي سوئيفت 
پول مل��ي چين رتب��ه 35 را به خ��ود اختصاص 

داده بود. 
راش��اتودي به نقل از س��وئيفت گزارش داد كه 
فعاليت معامالتي ارز چين اخيراً به باالترین ركورد 

و سطح خود رسيده است. 
یوآن تقریباً 2/7 درصد از پرداخت هاي جهاني را 

در دسامبر 2021 به خود اختصاص داد. 

در براب��ر دالر امریکا، یوآن دومين س��ال متوالي 
رشد خود را در سال 2021 ثبت كرد. همچنين 
با افزایش صادرات، رش��د مازاد تج��اري و ورود 
جریان س��رمایه قوي به دارایي هاي چين، یوآن 
 به بهترین ارز بازارهاي نوظهور در س��ال گذشته 

تبدیل شد. 
داده ها نش��ان مي دهد دارایي هاي جهاني اوراق 
قرضه چين نيز در ماه گذش��ته ب��ه باالترین حد 

خود رسيده است. 
در همين حال، رتبه اول فهرس��ت محبوب ترین 
ارزه��اي جه��ان را دالر امری��کا ب��ا 41درصد از 
پرداخت ه��اي جهاني به طور محک��م در اختيار 

دارد. 
ی��ورو جای��گاه دوم را به خ��ود اختص��اص داده 
اس��ت، در حالي كه پوند انگليس در جایگاه سوم 
قرار دارد و از س��ال 2011 این جای��گاه را حفظ 
كرده اس��ت. ین ژاپ��ن از پنج رتبه اول س��قوط 
 كرده اس��ت و جایي  بين پنج ارز محبوب جهان 

دیگر ندارد. 

استقبال خيره كننده تجار جهان از يوآن

قدرت نمايي دوباره يوآن در برابر دالر

اگر چه تحريم و ش�يوع كرونا موجب شد تا 
صادرات نفت ايران طي س�ال هاي گذشته 
با دس�ت اندازهاي ج�دي مواجه ش�ود اما 
به نظر مي رس�د درك چش�م انداز قيمتي 
اين روزه�اي بازار جهاني نف�ت و همچنين 
س�رمايه گذاري ايران در ح�وزه بازاريابي 
و فروش موجب شده تا كش�ورهايي چون 
چين واردات نفت از اي�ران را بيش از پيش 
مورد توجه ق�رار دهن�د، به ط�وري كه در 
اقدامي ك�م س�ابقه، چين آمار رس�مي ای 
را منتش�ر كرد كه نش�ان داد اين كشور با 
وجود تحريم هاي امريكا از ايران نفت وارد 
مي كند. همچنين بلومبرگ در گزارشي به 
نقل از برآورد ش�ركت تحقيقات بازار كپلر 
نوشت: پااليشگاه هاي چيني سال ۲۰۲۱ در 
مقايسه با سال ۲۰۲۰ حدود ۵۳ درصد نفت 
بيشتري از ايران و ونزوئا خريداري كردند. 
تحریم هاي ظالمانه امریکا و همچنين شيوع 
كرونا در سال هاي گذش��ته زمينه ساز كاهش 
درآمده��اي ارزي ایران ش��د و حت��ي ميزان 
صادرات نفت ایران را نيز تحت تأثير قرار داد، هر 
چند در دوره اي ایران و كشورهاي واردكننده 
نفت از ای��ران آمارهاي مب��ادالت را از نظرها 
پنهان كردند ت��ا از س��وي وزارت خزانه داري 
امریکا مورد تحریم و آزار و اذیت قرار نگيرند اما 
شواهد امر نشان مي داد صادرات نفت ایران در 

حال انجام است. 
كشورهایي كه چشم انداز پساكروناي اقتصاد 
جهاني و رشد بهاي نفت را به خوبي درك كرده 
بودند طي یکي دو س��ال گذشته ذخایر نفتي 
خود را شارژ كردند، در این ميان گفته مي شد 
كه ایران با ارائه تخفيف تالش كرد سهم خود را 
به شکل مخفيانه از بازار جهاني نفت حفظ كند 

و گاهاً توسعه دهد. 
به اعتقاد رئيس اتاق مش��ترك بازرگاني ایران 
و چين، حاصل جمع درآمدهاي ارزي كش��ور 
نشان مي دهد ایران از آنچه رسماً اعالم مي شود، 
نفت بيشتري فروخته اس��ت، چراكه واردات 
بيشتري نسبت به درآمدهاي ارزي اعالم شده 
داشته ایم. قطعاً راه هاي غيررسمي در سه سال 

اخير براي فروش نفت طراحي شده است. 
مجيدرضا حریري با اشاره به اینکه آمار فروش 
نفت ایران به طور كلي محرمانه است، در نتيجه 
ما هيچ آماري از فروش نفت ای��ران در داخل 
كشور و در منابع خارجي نداریم، بر پایه شواهد 
معتقد است كه ما ميزان نفت بيشتري از ارقامي 
كه از آن صحبت مي شود به دنيا مي فروشيم. 
براي مثال در سال گذشته ما به طور كلي 30 
ميليارد دالر صادرات غيرنفتي و در همين زمان 

42 ميليارد دالر واردات داشته ایم. اگر فرض را 
بر این بگذاریم كه هم��ه ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي به كشور بازگشته كه مي دانيم اینطور 
نبوده است، 12ميليارد دالر مابه التفاوت از كجا 
آمده كه ما توانستيم به وسيله آن واردات انجام 
دهيم؟ قطعاً با فروش نفت توانستيم این كار را 
انجام دهيم. بنابراین حاصل جمع درآمدهاي 
ارزي كشور نشان مي دهد ایران از آنچه رسماً 
اعالم مي ش��ود نفت بيش��تري فروخته است، 
چراكه واردات بيش��تري نسبت به درآمدهاي 

ارزي اعالم شده داشته ایم. 
قطعاً راه هاي غيررسمي در سه سال اخير براي 

فروش نفت طراحي شده است. 
قاعدتاً در آمار رس��مي در م��ورد فروش نفت 
شاهد كاهش هس��تيم اما در این برهه زماني 
آمار رسمي، آمار دقيقي نيست، چراكه فروش 
نفت ما از مبادي غيررس��مي انجام مي ش��ود. 
در س��ال بيش از 10 ميليارد دالر در كشور ارز 
4200 توماني براي واردات كاال اختصاص داده 
مي ش��ود. صادركننده غيرنفتي كه ارز خود را 
4200 تومان نمي فروش��د. مشخص مي شود 
كه این ارز براي بان��ك مركزي و از منابع ارزي 

حاصل از فروش نفت است. 
   چين واردات نفت از ايران را افشا كرد

در اقدامي كم سابقه، چين آمار رسمي را منتشر 

كرد كه نشان داد این كشور با وجود تحریم هاي 
امریکا، از ایران نفت وارد مي كند. 

به گزارش ایسنا، براي نخستين بار در یك سال 
گذش��ته چين كه بزرگ ترین واردكننده نفت 
جهان است، آماري را به صورت عمومي منتشر 
كرد كه نشان داد این كشور در دسامبر مجموعاً  
1/9 ميليون بشکه نفت از ایران وارد كرده است. 
اطالعاتي كه از سوي گمرك چين منتشر شد، 
نخستين افشاي علني خرید نفت ایران از سوي 
چين از دس��امبر سال 2020 اس��ت. چين در 

زمان تحریم ها كه در سال 201۸ از سوي دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور وقت امریکا عليه ایران به 
اجرا درآمد، از ایران نفت وارد كرده است با این 
حال به ندرت به خرید نفت خام از ایران اذعان 

كرده است. 
هنوز علت اینکه چين چرا به ادامه خرید نفت 
از ایران علناً اذعان كرده است، مشخص نيست 
اما این افش��اگري در بحبوحه ادامه مذاكرات 
هس��ته اي در وین صورت گرفته اس��ت. ایران 
و چين اخي��راً به دنبال پيش��برد همکاري در 
حوزه انرژي تحت قرارداد همکاري استراتژیك 

25ساله بوده اند. 
نفت ارزان ت��ر ای��ران و ونزوئال در مقایس��ه با 
قيمت هاي جهان��ي كه صعود چش��مگيري 
داش��تند، انگيزه كافي را فراهم ك��رد تا چين 
ریسك مجازات نقض تحریم ها را نادیده گرفته 
و در سال 2021 بيش��ترین ميزان خرید را از 
این دو كشور داشته باش��د كه صادراتشان در 
سه سال گذشته هدف تحریم هاي امریکا قرار 

گرفته است. 
براس��اس گزارش اویل پرای��س، بلومبرگ در 
گزارشي به نقل از برآورد شركت تحقيقات بازار 
كپلر نوشت: پاالیشگاه هاي چيني سال 2021 
در مقایسه با سال 2020 حدود 53 درصد نفت 
بيش��تري از ایران و ونزوئال خریداري كردند. 

در مجموع، چين طي س��ال ميالدي گذشته 
342ميليون بشکه نفت از ایران و ونزوئال وارد 

كرد كه باالترین حجم از سال 201۸ بود. 
   صنع�ت نفت ايران ب�راي دوره پس  از 

تحريم ها آماده مي شود
ایران با افتتاح یك پاالیش��گاه جدید، ساخت 
یك خط لوله جدید و تقویت روابط بين المللي 
جهت توس��عه فرصت هاي بيش��تر صادرات، 
سرمایه گذاري در صنعت نفت خود را افزایش 
داده و ب��راي دوره پ��س از تحریم ه��ا آم��اده 

مي شود. 
به گزارش تس��نيم به نقل از اویل پرایس، ایران 
به  رغم تحریم هاي امری��کا، آینده صنعت نفت 
خود را در دستان خود مي گيرد. ایران كه فروش 
نفت و درآمدهاي نفتي خود را در سال گذشته 
ميالدي افزایش داده است، قصد دارد با افتتاح 
یك پاالیش��گاه جدید، س��اخت یك خط لوله 
جدید و تقویت روابط بين المللي جهت توسعه 
فرصت هاي بيشتر صادرات، در صنعت نفت خود 
سرمایه گذاري كند. در شرایطي كه تحریم هاي 
امریکا عليه صادرات نفت ایران همچنان ادامه 
دارد، تجارت نفت ایران متوقف نشده و این كشور 

آماده دوره پس از تحریم ها مي شود. 
   رشد درآمدهای نفتی

محس��ن خجس��ته مهر، رئيس ش��ركت ملي 
نفت ایران در ای��ن ماه اعالم ك��رد درآمدهاي 
نفتي كش��ور افزایش قابل توجه��ي در 2021 
داشته اند كه نتيجه سرمایه گذاري بخش دولتي 
و خصوصي در صنعت نفت كشور است. فروش 
نفت خام، ميعانات گازي و محصوالت پتروشيمي 

ایران طي ماه هاي اخير افزایش یافته است. 
جواد اوجي، وزیر نفت ایران هفته گذشته اعالم 
كرد: 1/2 ميليون بشکه در روز فروش نفت در 
بودجه جدید ایران در نظر گرفته  شده است. با 

توجه به این كه چين تنها واردكننده رس��مي 
نفت ایران است، این رقم بسيار قابل توجه به نظر 
مي رس��د. با وجود افزایش نرخ صادرات نفت 
ایران طي ماه هاي اخير، بس��ياري از كشورها 
هنوز هم از ترس تهدیدهاي امریکا از واردات 

نفت ایران خودداري مي كنند. 
ایران با این  وجود، با افتتاح یك پاالیشگاه بزرگ 
نفت در جزیره قشم سرمایه گذاري در صنعت 
نفت خود را افزایش مي ده��د. رئيس جمهور 
ایران در هفته گذش��ته فاز اول این پاالیشگاه 
220 ميلي��ون دالري را افتتاح كرد. نفت مورد 
نياز این پاالیش��گاه از ميادین نفتي سروش و 
نوروز مي آید و فرصت فوق العاده اي براي تقویت 
توليدات پتروشيمي ایران است. این پاالیشگاه 
مي تواند 35 هزار بش��که در روز نفت خام فوق 
س��نگين را به انواع محصوالت پتروشيمي از 
جمله قير، نفتا، دیزل و نفت سبك تبدیل كند. 
ظرفيت این پاالیش��گاه طي سه سال آینده به 

100 هزار بشکه در روز خواهد رسيد. 
ایران در جاي دیگ��ري یك پ��روژه خط لوله 
جدید در دست دارد. ش��ركت ملي پاالیش و 
توزیع نفت ایران یك یادداشت تفاهم با بانك 
ملت براي تأمين هزینه ساخت یك خط لوله 
استراتژیك طي چهار س��ال، امضا كرده  است. 
خط لوله تابش كه كرمان و خراس��ان رضوي 
را به هم متصل مي كند، به طول 94۸ كيلومتر 
و با هزینه 425/1 ميليون دالر ساخته خواهد 
ش��د. انتظار مي رود 150 هزار بش��که در روز 
محصوالت نفتي از این خط لوله منتقل و امنيت 
سوخت شرق و شمال شرق ایران تضمين شود. 
ایران و امریکا هنوز ه��م در حال مذاكره براي 
بازگرداندن قرارداد اتمي برجام هس��تند. این 
دو كش��ور هر دو از امضاي این قرارداد س��ود 
مي برند. این قرارداد براي بایدن یك پيشرفت 
قابل مالحظه در سياست خارجي كشور به دنبال 
خروج از افغانستان است و براي ایران به معناي 
احياي اقتصاد از طریق درآمد بيشتر و افزایش 

تجارت است. 
در حالي ك��ه تحریم ه��اي امریکا علي��ه ایران 
ادامه دارد و تنش ها بر سر مذاكرات هسته اي 
روبه افزایش اس��ت، ایران مصمم به توس��عه 
صنعت نفت خود است. تصميم این كشور براي 
افزایش فروش نفت طي یك سال آینده، امنيت 
بيشتر نفتي از طریق ساخت یك خط لوله جدید 
و افزایش پاالیش نفت با ساخت یك پاالیشگاه 
بزرگ نفت خ��ام، ایران را به جای��گاه خود در 
توليد نفت منطقه باز مي گرداند و قدرت هایي 
 مانند چين و روسيه از این تالش ایران حمایت 

خواهند كرد.

2ميليون بشکه صادرات نفت به چين در حين وين!
 بلومبرگ در گزارشي به نقل از برآورد شركت تحقيقات بازار كپلر نوشت: 

پااليشگاه هاي چيني سال ۲۰۲۱ در مقايسه با سال ۲۰۲۰ حدود ۵۳ درصد نفت بيشتري از ايران و ونزوئا خريداري كردند

گزارش
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نوبت دوم

هنوز عل�ت اينكه چي�ن چرا به 
ادامه خري�د نفت از اي�ران علنًا 
اذعان كرده است، مشخص نيست 
اما اين افشاگري در بحبوحه ادامه 
مذاكرات هسته اي در وين صورت 
گرفته است. ايران و چين اخيراً به 
دنبال پيشبرد همكاري در حوزه 
انرژي تح�ت ق�رارداد همكاري 
اس�تراتژيك ۲۵س�اله بوده اند

به اعتق�اد رئيس اتاق مش�ترك 
بازرگان�ي ايران و چي�ن، حاصل 
جمع درآمدهاي ارزي كشور نشان 
مي دهد ايران از آنچه رسماً اعام 
مي ش�ود، نفت بيشتري فروخته 
اس�ت، چراكه واردات بيش�تري 
نسبت به درآمدهاي ارزي اعام 
ش�ده داش�ته ايم. قطعًا راه هاي 
غيررسمي در سه سال اخير براي 
فروش نفت طراحي ش�ده است


