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رئیس اتحادیه بنکداران در واکنش به 
افزایش قابل توجه قیمت برنج می گوید: 
تعیین قیمت دســتوری بــرای برنج 
مشکلی را حل نمی کند چرا که قیت برنج 
دستوربردار نیست.  ماه هاست که قیمت 
برنج به عنوان یکی از مواد اصلی غذایی 
سفره ایرانیان با جهش مواجه شده و تا 
مرز 100 هزار تومان هم پیش رفته است. 
در ماه های اخیر بارها و بارها مردم نسبت 
به خارج شدن برنج ایرانی از سبد خانوار 
و سفره های خود گالیه کردند و سرانجام 
در آخریــن روز بهمن ماه، مســئوالن 
دولتی با اتخاذ راهکار همیشگی خود 
یعنی قیمت گذاری دستوری از برنامه  
خود برای کنترل قیمت ها در بازار برنج 

رونمایی کردند. 
 تعیین نرخ دستوری 

برای برنج ایرانی و خارجی 
بر این اساس؛ عباس عسکرزاده، معاون 
توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
در نامه ای به سرپرســتان سازمان های 
جهاد کشاورزی استان های تهران، البرز، 
خراسان شمالی، لرســتان، هرمزگان و 
کردستان قیمت انواع برنج را اعالم کرد.

در این نامه قیمت فروش و مصرف کننده 
برنج طــارم ایرانی درجه یــک ۶۵ هزار 
تومان، برنج طارم درجه دو شصت هزار 
تومان،  برنج ایرانی شــیرودی ۴۲ هزار 
تومــان، برنج هندی وارداتــی 30 هزار 
تومان و برنج پاکستانی وارداتی 31 هزار 
تومان تعیین شده است.همچنین قیمت 
برنج های وارداتی که توســط شــرکت 
خدمات بازرگانی تهیه شــده به ترتیب 
هندی 11۲1، ۲۴ هزار تومان، پاکستانی 
11۲1، ۲۵ هزار تومان و تایلندی 1۲ هزار 

و ۵00 تومان خواهد بود.
 تبعات تعیین نرخ دستوری 
برای برنج در بازار بنکداران 

این دستور العمل یک باره اما مورد 
مخالفت صنف بنکــداران مواد غذایی 
قرار گرفته است به طوری که قاسمعلی 
حســنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران 
موادغذایی به »توســعه ایرانی« گفت: 
تعیین قیمت های دستوری برای برنج 
تاحدودی باعث ناهماهنگــی در بازار 
خواهد شــد زیرا هنگامی که کشاورز 
برنج را با قیمتی باالتر از نرخ های تعیین 

شــده به بنکداران می فروشد؛ چگونه 
انتظار دارند که ما قیمت را با قیمت های 

دستوری عرضه کنیم؟
وی تصریح کرد: اکنون قیمت برنج  
ایرانی بین ۴7 تا 77 هزار تومان در بازار 
بنکداران مواد غذایی عرضه می شــود 
اما بر اساس قیمت هایی دستوری که 
دولت اعالم کرده باالترین نرخ ۶۵ هزار 
تومان برای برنج طــارم ایرانی درجه 
یک تعیین شده در حالی که این برنج 
به نرخ بیش از 70 هزار تومان از شمال 
خریداری می شــود و باید به آن هزینه 
حمل و نقل، تخلیه و ... همچنین سود 
بنکداران را افزود. باید پرســید چگونه 
می توانیم جنســی که را که با قیمت 
باالتری خریداری شــده را کیلویی ۶۵ 
هزار تومان بفروشیم؟ حسنی در پاسخ به 
این سوال که آیا قرار است از سوی دولت 
برنج ایرانی با قیمت های دستوری در 
اختیار بنکداران برای عرضه قرار گیرد؛ 
اظهار کرد: در مــورد تعیین نرخ های 
دســتوری و نحوه تامیــن و توزیع این 
برنج ها، هیچ صحبت و هماهنگی با صنف 
ما انجام نشده و ما از طریق رسانه ها در 
قرار گرفته ایم و حتم بدانید این نرخ ها جریان تعیین نرخ دستوری برای برنج 

موجب افت کیفیت در بازار خواهد شد. 
وی تاکید کرد: تعیین یک شبه نرخ های 
دستوری تبعاتی در بازار خواهد داشت 
و مسئوالن باید پاسخ دهند چه کسی 
قرار است برنج را کیلویی ۶0 هزار تومان 
به ما بدهد تا ما کیلویی ۶۵ هزار تومان به 
مشتریان عرضه کنیم؟ اگر دولت به ما 
برنج را با نرخ کیلویی ۶0 هزار تومان بدهد 
ما از مسئوالن تشکر هم می کنیم. وی 
عنوان کرد: از کجا می توان برنج درجه 

یک کیلویی ۶0 هزار تومان را خرید؟ 
دولت با توزیع 300 هزار تن برنج 

ارزان بازار را کنترل کند
حســنی بیان کرد: بر اساس اخبار 
اعالم شده؛ دولت  قرار است 300 هزار 
تن برنــج را توزیع کنــد؛ هنگامی که 
300 هزار تن برنج در اختیار دارند اصال 
نیازی به تعیین دســتوری قیمت ها 
نیســت زیرا برنج را با نرخ های پایین تر 
تهیه و دپو کرده اند و اکنون می توانند با 
قیمت ارزان تر وارد بازار کنند در نتیجه 
مردم از ما و سایر فروشگاه ها برنج گران 
را خریداری نمی کنند  و برنج بنکداران 
اصال در دســت ما باقی می ماند و این 

بهترین راهکار بود. در زیرنویس اخبار 
شبکه خبر اعالم شد که قرار است 300 
هزار تن برنج عرضه شود بنابراین با وجود 
این میزان دولت می توانست برنج ارزان 
را به راحتی در بازار عرضه کند. دبیرکل 
اتحادیه بنکداران موادغذایی تاکید کرد: 
اکنون وضعیت خرید و فروش برنج در 
بازار و صنف بنکداران به صورت عادی 
جریان دارد و مشــکل خاصی در این 
زمینه وجود ندارد و مردم برای مصرف 
روزانه خود برنج را خریداری می کنند. 
در مورد برنج خارجی هم ذائقه مصرف 
به سمت مصرف برنج پاکستانی به جای 
هندی تغییر کرده زیرا برنج پاکستانی 

همانند برنج ایرانی است. 
 چرایی گران شدن برنج 

در مراکز تولید برنج مازندران 
حســن تقی زاده ،رئیــس اتحادیه 
برنج فروشــان بابل نیز دربــاره دالیل 
 جهش قیمت برنج در ماه های اخیر به

 »توســعه ایرانی«گفــت: امســال به 
دلیل خشکســالی و همچنین کاهش 
کاشــت برنج طارم و هاشــمی نسبت 
به اقــالم پرمحصول شــاهد کاهش 
حدود ۲0 تــا ۲۵ درصدی برداشــت 

برنج بودیم. در مردادماه حداقل قیمت 
برنج در کارخانه های شالیکوبی برابر با 
کیلویی ۲8 هزار تومان بود در ان زمان 
فروشگاه های بزرگ اقدام به خرید برنج 
در حجم بسیار فراوانی کردند که بسیار 
فراتر از میزان نیاز روزانه، هفتگی و ماهانه 
این فروشگاه ها بود و به این صورت حجم 
فراوانی از برنج در فصل برداشت توسط 
فروشــگاه ها خریداری و انبار شد. وی 
افزود: اگر تقاضا بیش از عرضه باشد روز 
به روز بر نرخ کاال افزوده می شود در مورد 
برنج نیز این اتفاق افتاد و به صورت روزانه 
بر قیمت برنج کیلویی ۲8 هزار تومان 
افزوده و نرخ ها به بیش از 30 و ۴0 هزار 

تومان و ... رسید و افسارگسیخته شد. 
وی اظهار کرد: این روند سبب شد تا 
اکنون نرخ هر کیلو برنج بوجار نشده در 
شالیکوبی 7۵ هزار تومان شده و پس از 
بسته بندی و ... بیش از 80 هزار تومان به 

دست مصرف کننده بومی می رسد. 
وی  توضیح داد: ممکن است از یک 
هزار کارخانه شالیکوبی فقط 10 مورد 
دارای محصول با تنــاژی بین ۵-۴0 
یا حداکثر 100 تن باشــند که رقمی 

محسوب نمی شود. 
تعیین دستوری قیمت برنج، 

موفق نخواهد بود
تقی زاده درباره تعیین نرخ دستوری 
بــرای برنج گفــت: تعییــن نرخ های 
دســتوری برای عرضه و فروش برنج 
نمی تواند طرح موفقی باشد زیرا محصول 
دپو شــده دست کسانی اســت که به 
اصطالح »سیر« هستند زیرا 80درصد 
بار را انبار و دپو کرده اند؛ بســیار واضح 
اســت که حجم عظیم برنج ایرانی در 
کجاها انبار شده زیرا ما هر هفته 3 دفعه 
انبار و شالیکوبی ها را بازرسی می کنیم و 
در انبار این کارخانه ها این حجم عظیم 
برنج وجود ندارد. فروشگاه های بزرگ 
که برنج را در حجم فــراوان خریداری 
کرده اند، ممکن است انبارهای بزرگ 
داشته باشــند. وی تاکید کرد: همه از 
وضعیت بازار اطالع دارند و بنده نمی دانم 
چرا دنبال مقصر می گردند؛ زمانی که 
تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار باشد 
محصول در بازار گران نمی شود اما هر از 
چندی در بازارهای مختلف این اتفاق رخ 
می دهد. وی خاطرنشان کرد: اگر روند 
همین گونه ادامه یابــد قیمت برنج در 

کارخانه های شالیکوبی و مراکز عرضه 
اولیه به کیلویی 100 هزار تومان خواهد 
رسید هرچند اکنون هموطنان از برخی 
فروشــگاه ها برنج را کیلویی 100 هزار 

تومان خریداری می کنند. 
تقی زاده گفت: منتظر عکس العمل 
بازار به تعییــن نرخ های دســتوری 
هستیم و باید دید پشتوانه اجرایی این 
دستورالعمل چیســت؛ آیا به وضعیت 

انبارهای بزرگ رسیدگی خواهد شد؟ 
 بابلی ها، برنج الشه طارم را

 به برنج خارجی ترجیح می دهند
وی عنوان کرد: اکنون در بابل برنج 
38۶ پاکســتانی به قیمت کیلویی ۲0 
هزار تومان ؛ همچنین برنج درجه یک 
پاکســتانی به قیمت کیلویی 30 هزار 
تومان، برنج هندی نیز حدود 30 هزار 
تومان بــه فروش می رســد که عمده 
مصرف این برنج ها در رستوران هاست و 
عمده شهروندان بومی بابل برنج ایرانی 
مصرف می کنند و گرانی ها سبب شده 
تا برنج درجــه دو ایرانی مصرف کنند 
برای نمونه اکنون برنج فجر کیلویی ۵0 
هزار تومان ، شیرودی کیلویی ۴0 هزار 
تومان، برنج نــدا کیلویی 3۶-37 هزار 
تومان، الشه طارم هم حدود کیلویی ۴0 
هزار تومان توسط شالیوکوبی ها به دست 
شهروندان بابلی می رسد. بومی ها ترجیح 
می دهند برنج الشه طارم مصرف کنند 

اما برنج خارجی نخورند. 

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

قیمت برنج را فروشگاه های بزرگ باال بردند

دبیرکل اتحادیه بنکداران 
 موادغذایی به 

»توسعه ایرانی« گفت: 
تعیین قیمت های دستوری 

برای برنج تاحدودی 
باعث ناهماهنگی در بازار 
خواهد شد زیرا هنگامی 

که کشاورز برنج را با 
قیمتی باالتر از نرخ های 
تعیین شده به بنکداران 

می فروشد؛ چگونه انتظار 
دارند که ما قیمت را با 

قیمت های دستوری عرضه 
کنیم؟

رئیس اتحادیه 
برنج فروشان بابل در 

 گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: 

فروشگاه های بزرگ در 
فصل برداشت نسبت به 

خرید برنج در حجم بسیار 
باال اقدام کردند و به این 

صورت حجم فراوانی از برنج 
در فصل برداشت توسط 
فروشگاه ها خریداری و 

انبار شد 
خبر

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: جلسه  غیرعلنی مجلس 
با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و 
رئیس بانک مرکزی و مسئوالنی از دستگاه های امنیتی و نظارتی 
همچون رئیس سازمان اطالعات سپاه تشکیل شد و آنها نگاه 

کارشناسانه دستگاه های امنیتی را تشریح کردند.
به گزارش خبرآنالین، رئیس دیوان محاسبات کشور و مرکز 
پژوهش های مجلس نیز درباره بودجــه و ارز ترجیحی به بیان 
توضیحاتی پرداختند. روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه 
و بودجه، کشاورزی، انرژی و جهش تولید و ۶ نفر از نمایندگان 

مجلس به قید قرعه نظراتشان را درباره بودجه مطرح کردند.
سیدنظام موسوی درباره این جلسه گفت: بودجه دخل و خرج 
دولت و همه دستگاه ها و قوای کشور در سال آینده را مشخص 
می کند و صرفا نسخه ای برای دولت نیســت بلکه در زندگی و 
معیشت مردم هم اثرگذار است. با توجه به اهمیت بودجه برای 
مجلس، نشست غیرعلنی تشکیل شــد تا گزارش کمیسیون 

تلفیق بررسی شود.موسوی گفت : در جریان جلسه امروز نظرات 
دســتگاه های امنیتی هم مطرح شــد، در این نشست رییس 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی نگاه کارشناسی 
این مجموعه را تشریح کرد و پس از ایشان هم رییس کل دیوان 

محاسبات نیز نظر و نگاه تخصصی این دستگاه را تشریح کرد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
وضعیت ارز ترجیحی در بودجه اهمیت بسزایی دارد، گفت: حذف 
یا ابقای حذف ترجیحی موضوع مهمی است که درباره آن نظرات 
مختلفی وجود دارد لذا باید آمادگی الزم را داشته باشیم. از این رو 
در این جلسه دیدگاه های مجلس و دولت مطرح شد تا بین قوای 
مقتنه و مجریه هماهنگی و اتفاق نظر ایجاد شود. داشتن بودجه 

قوی منوط به هم افزایی و هماهنگی بین دولت و مجلس است.
موسوی در جمع بندی گفت: در این جلسه نمایندگان مجلس 
بر لزوم هماهنگی دولت و مجلس در مورد بودجه و وضعیت ارز 
ترجیحی تاکید داشته و اینکه هرگونه تصمیم در رابطه با حذف ارز 

ترجیحی باید با در نظرگرفتن نظام حمایتی و معیشتی مردم باشد 
و به گونه ای انجام شود که به سبد معیشت مردم دچار مشکلی 
نشود.وی ثبات اقتصادی را از جمله موضوعات مورد اشاره دولت 
و مجلس برشمرد و افزود: بر این موضوع تاکید شد که مدل اجرای 
ارز ترجیحی باید بنا بر تصمیم مجلس باشــد تا معیشت مردم 

دچار تکانه نشود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
ورود مجلس به بررسی جزییات بودجه 1۴01 گفت: مطابق آیین 
نامه جلسات بررسی بودجه در دو شیفت تشکیل می شود و به 
طور همزمان مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود 
لذا فرآیند بررسی الیحه بودجه به گونه ای تنظیم شده که تا قبل 
از ۲0 اسفندماه بودجه نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شود 
و بعد از آن مجلس نیز اصالحات الزم را در آن اعمال کرده تا قبل 

از پایان سال به تصویب برسد.
موسوی همچنین با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر 

مخالفت با حذف ارز ترجیحی گفت: کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد 
دالر برای تخصیص ارز ترجیحی تصویب کرد منتها دولت کماکان 
بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد بدین دلیل که الیحه بودجه را بر 
این مبنا تنظیم کرده است، ما در این باره در نشست غیرعلنی گفت 
و گوی جدی با دولت داشتیم مبنی بر اینکه در کل باید فضا را به 
سمتی ببریم که هرگونه تصمیم گیری درخصوص ارز ترجیحی 
معیشت مردم به ویژه نظام حمایتی برای دهک های پایین و اقشار 
کم درآمد جامعه با مشکل مواجه نشده و معیشت آنها تضمین 
شود. دولت نیز تاکید داشت آمادگی الزم را درخصوص تامین 
معیشت اقشار کم درآمد جامعه در صورت حذف ارز ترجیحی را 
دارد و مابه ازای تغییر وضعیت ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی 

یا بن کاال به آنها پرداخت خواهد کرد.

در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی شد؛

نگاه کارشناسانه دستگاه های امنیتی به حذف ارز 4200 تومانی

محمد میرزایی

خبر اقتصادی
 مرکز آمار از کاهش تورم
 به  41/4 درصد خبر داد

 مرکز آمار ایران از کاهش تورم به ۴1.۴ درصد در 
بهمن ماه خبر داده اســت.بر اساس این گزارش، نرخ 
تورم ساالنه بهمن ماه 1۴00 برای خانوارهای کشور به 
۴1,۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه 

قبل، یک  درصد کاهش نشان می دهد.
نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی 
به ترتیب ۴0,8 درصد و ۴۴.۲ درصد اســت که برای 
خانوارهای شــهری 1,0 واحد درصد کاهش و برای 
خانوارهای روستایی 1.۶ واحد درصد کاهش داشته 
است. همچنین نرخ تورم نقطه ای در بهمن ماه 1۴00 
به عدد 3۵,۴ درصد رســیده اســت که 0.۵ درصد 

کاهش دارد.
    

تذکر وزیر نیرو به طرف افغانی 
درباره حقابه هیرمند

ایســنا- وزیر 
نیــرو گفت: پــس از 
با جلسات متعددی که 
طرف افغانی درباره حق 
آبه هیرمند داشتیم، 
به طرف افغانی تذکر 

داده ایم که باید این کار انجام شــود اما تا این لحظه 
اتفاقی نیفتاده و امیدواریم که در روزهای آینده شاهد 
رهاسازی آب هیرمند باشیم.علی اکبر محرابیان در 
خصوص آخرین وضعیت حق آبه هیرمند، گفت: سه ماه 
است که با طرف افغانی مذاکره می کنیم، سفری را وزیر 
مربوطه به ایران داشت و مذاکراتی در این راستا صورت 
گرفت. همچنین جلسه کمیساران آب در افغانستان 
تشکیل شد و سه نوبت نیز به صورت تلفنی از مسئوالن 

افغانی پیگیر حق آبه جمهوری اسالمی شدیم.
    

مدیرعامل اتحادیه دام سبک:
 قیمت گوشت را 
مافیا تعیین می کند

ایلنا- مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه 
مافیا قیمت گوشت را تامین می کند، گفت: تناسب بین 
قیمت گوشت و دام زنده وجود ندارد و وقتی قیمت دام 
۴ هزار تومان گران می شود قیمت گوشت در بازار ۴0 
هزار تومان افزایش نرخ را تجربه می کند. بازار گوشت 
مناسبات خاص خود را دارد و از قیمت دام زنده چندان 

تاثیر نمی پذیرد.
افشین صدر دادرس با اشاره به دلیل متوقف شدن 
صادرات دام، گفت: باال رفتن قیمت گوشــت در بازار 
داخلی باعث شد که روند صادرات دام متوقف شود تا 

بتوانند قیمت آن را در بازار داخلی تنظیم کنند.
وی بابیان اینکه بین افزایش قیمت دام زنده و قیمت 
گوشت تناســب وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت 
گوشت ناشی از عوامل بازار گوشت است و در این بازار 
مافیای گوشــت قیمت نهایی را مشخص می کنند و 

ارتباطی با بازار دام زنده ندارد
    

وزیر ارتباطات:
نمودارکاهش پهنای باند بین الملل 

اینترنت  ایران فیک است
به  خبرانالین- 
گفته وزیــر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات، 
نموداری کــه تحت 
عنــوان »ترافیک کل 

سرویس های گوگل در ایران« و »وضعیت پهنای باند 
بین الملل کشور« در فضای مجازی منتشر شده، فیک و 
جعلی است.عیسی زارع پور در اینستاگرام، با بیان اینکه 
یکی از جعلیات رایج در فضای مجازی »فیک نیوزها« 
هستند، گفت: خبرهای جعلی گاهی آنقدر باورپذیر 
آماده می شوند که ممکن است طیف بزرگی از جامعه 
باور و بر اساس آن قضاوت کنند یا تصمیم بگیرند. اگر 
بخواهم نمونه ای در روزهای اخیــر مثال بزنم این دو 
شکل اند. شــکل پایینی »نمودار ترافیک سایت ساز 
گوگل است که در دو هفته گذشته افت کرده و به هیچ 

وجه نشان دهنده ترافیک کل گوگل نیست«.
    

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران:
 ایران در اولویت تجاری

 هیچ  یک از همسایگان قرار ندارد
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران گفت: ایران 
خود را به ۶ درصد تجارت جهانی محدود کرده است 
و متأسفانه در اولویت تجاری هیچ یک از کشورهای 
همسایه قرار ندارد.محمد قاسمی گفت: جایگاه ایران در 
دیپلماسی اقتصادی همسایگان برای ایران مهم است 
زیرا در حال حاضر همسایگان مهم ترین کشورهای 
هدف تجاری هســتند و باید بدانیم که این مهم روی 
وضعیت کسب وکار کلیه بنگاه های اقتصادی اثر دارد. 
اگر قرار دادن این کشورها به عنوان اولویت مهم است 
باید بدانیم که آیا این کشــورها هم ایران را در اولویت 
خود قرار دادند. در واقع باید بدانیــم که رویکرد آنها 

نسبت به ایران چیست.

یک کارشــناس انرژی گفت: ایران درحال 
حاضر در حدود یک میلیون بشکه در روز نفت 
خام صادر می کند که کارشناسان انتظار دارند 
تا پایان سال ۲0۲۲ یک میلیون بشکه دیگر هم 
ایران صادر کند و به دو میلیون بشکه در روز برسد. 
این میزان صادرات عالوه برحدود پنجاه میلیون 

بشکه نفت خامی است که براساس گزارش ها؛ 
بصورت شــناور روی نفتکش هــا در دریا انبار 

کرده است.
محمود خاقانی در گفت وگــو با ایلنا، درباره 
صادرات نفت ایران به متحدان غرب در شــرق 
اظهار داشــت: وقتی که صحبت از تحریم های 
آمریکا و اروپا می شود این نظریه در اذهان مطرح 
است که غرب با ایران دشمن است و ایران هم با 

غرب دشمن بوده و نگاه به شرق دارد. اما واقعیت 
این است که غرب در شــرق هم دوستان وفادار 
دارد. وقتی غرب نفت ایــران را تحریم می کند، 
شرق هم نمی خرد. در میان شرقی ها حتی چین 
روابط بانکی با ایران را محدود کرد و نفت ایران را 
با نام دیگری تحت عنوان دور زدن تحریم ها وارد 
می کرد. اما پیشرفت روند مذاکرات وین چین را 
متقاعد کرد که اعالم کند در دیماه 1۴00 از ایران 

نفت وارد کرده است. برخی اینگونه نظر دادند که 
چین به آمریکا ثابت کرد که تحریم ها را شکسته 
اما دیگران معتقدنــد که بطور پنهان بین چین 
و آمریکا توافق بوده است که آمریکا علیه چین 

کاری نکند.
وی با بیان اینکه بنا به گفته مسئولین درطول 
سه سال اخیر ایران بیشترین حجم نفت خام را به 
مشتریان تحویل داده و پول نفت فروخته شده را 
هم گرفته است، افزود: اگرچه درباره چگونگی 
و جزئیات توضیحی داده نشده است. بطورکلی 
باید قبول کرد که بیشترین حجم نفت صادراتی 
ایران در شرق به چین تحویل داده شده است و 

در آذرماه 1۴00 حجم صادرات نفت خام ایران به 
حدود روزی یک میلیون بشکه رسید. این درحالی 
است که اکثر شرکت های حمل و نقل نفت خام و 
بیمه بدلیل همراهی بــا تحریم های آمریکا در 
شرق از حمل و یا بیمه نفت خام صادراتی ایران 
خودداری می کنند. این یادآوری ضروری است 
که پس از توافق برجام در ســال 13۹۴ )۲01۵ 
میالدی( صادرات نفت خام ایران به روزانه دو و 
نیم میلیون بشکه رسید تا اینکه درسال 13۹7 
)۲018 میالدی( دولت ترامــپ اعالم کرد در 
برجام سر آمریکا کاله رفته و از برجام بیرون رفت 

و تحریم های جدیدی را علیه ایران تعریف کرد.

جهان آماده بازگشت ایران به بازار جهانی نفتی می شود

بوی نفت ایران به مشام می رسد


