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 تبعات افزایش قیمت خرید تضمینی 
گندم حاال خــود را نشــان می دهد. 
زمزمه ها در خصــوص افزایش قیمت 
محصوالت وابسته به گندم و آرد بیش از 
هر زمان دیگری به گوش می رسد تا پس 
از برنج مهمتریــن جایگزین آن یعنی 
ماکارونی که غــذای محبوب کودکان 

است با رشد قیمت روبرو شود. 
 قیمت خرید تضمینی گندم از سوی 
دولت به صورت رسمی برابر با 11 هزار 
و 500 تومان اعالم شــد تا حاال برخی 
از دســت اندرکاران صنف و صنعت از 
رسیدن بهای هر ماکارونی به محدوده 
30 هزار تومان و رشد دو تا پنج برابری 
بهای کیک و کلوچه و بیسکویت خبر 

بدهند. 
رشد قیمت آرد و گندم در این 

شرایط گریزناپذیر بود؟
افزایش 57 درصدی قیمت خرید 
تضمینی گندم، از همان ابتدا روشــن 
بود که بهای آرد را نیــز در ایران تکان 
خواهد داد. گزارش های مبسوطی در 
خصوص قاچاق آرد ارزان قیمت از ایران 
منتشر می شد. نکته اینجاست که جنگ 
روســیه علیه اوکراین نیز در افزایش 
قیمت جهانی گندم موثر افتاده و قاچاق 
آرد از ایران را به قاچاقی پرسود تبدیل 
کرده است. از این رو معادالت بازارهای 
جهانی نیز افزایش قیمت گندم و آرد را 

گریزناپذیر کرده است. 
در اولین نشســت هیات وزیران در 
ســال جاری این هیات به پیشــنهاد 
سازمان برنامه و بودجه کشور، قیمت 
خرید تضمینی گندم برای سال 1۴01 
را مبلغ 115 هزار ریال تعیین کرد که 
از این میزان، مبلــغ 105 هزار ریال به 
عنوان اصل قیمت تعیین شــده و 10 
هزار ریال به عنوان هدیــه تحویل در 

نظر گرفت.

حاال اما کیهان، روزنامه اصولگرای 
حامی دولت، در گزارشی نوشته است 
در ستاد اقتصادی دولت بنا به پیشنهاد 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی برای 
جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای 
همسایه و ضرورت بهینه سازی مصرف 
نان در کشور، تأکید شد که قیمت نان 
و گندم تغییری نداشــته باشد. این اما 
همه ماجرا نیست. قیمت آرد افزایشی 
قابل توجه را طبق اعالم رئیس  انجمن 

آردسازان تجربه کرده است. 
به گفته وی  بر اساس دستورالعملی 
که به کارخانجات ماکارونی ســازی، 
کیک، کلوچه، نشاســته و رشته پزی 
ابالغ شــده، قیمت آرد تحویلی به این 

مجموعه ها 5 برابر می شود.
محمدرضا مرتضوی گفته اســت 
کارخانجات، آرد مورد نیــاز خود را از 
شــرکت بازرگانی دولتــی خریداری 

می کنند.
آرد در ایران چند نرخی است؟

شرکت بازرگانی دولتی سه نوع آرد 
را توزیع می کند. نوع اول آردی است که 

در اختیار نانوایی ها قــرار می گیرد که 
قیمت آن ثابــت و کیلویی ۶50 تومان 
است و نوع دوم آردی است که در اختیار 
نانوایی هــای آزادپز )شــامل نان های 
صنعتی، فانتزی و حجیم( قرار می گیرد 
که قیمت این آرد نیز کیلویی ٩00 تومان 

و ثابت مانده است.
 نوع ســوم نیز آردی اســت که در 
اختیار کارخانجات ماکارونی ســازی، 
کیک، کلوچه، نشاســته و رشته پزی 
قرار می گیرد که قیمــت آن از کیلویی 
٢500 تومان به 1٢ هزار تومان افزایش 
یافته اســت.به این ترتیب قیمت آرد 
برای تولیدکنندگان ماکارونی، کیک، 
کلوچه، نشاسته و رشــته پزی 5 برابر 

شده است.
تاکنون صنــف و صنعت همچون 
کارخانجــات ماکارونی و شــیرینی و 
شکالت و قنادی ها آرد مورد نیاز خود را 
با یارانه ۴٢00 تومانی به صورت سهمیه 
ای دریافت می کردند، اما با تصمیم تازه، 
ارز ۴٢00 تومانــی برای این دســته از 

تولیدکنندگان حذف شده است. 

 این اقدام هر چند زمینه های افزایش 
بهای ماکارونی، غذای محبوب بخش 
بزرگی از جامعه ایران را فراهم می کند، اما 
بی تردید سبب کاهش قاچاق در شرایط 

خطیر کنونی نیز خواهد شد . 
با این حال تایید و تکذیب های متوالی 
در خصوص قیمت جدید آزاد آغاز شد تا 
جایی که دیروز خبرگزاری مهر گزارش 
داد: برخالف برخی اخبار منتشر شده 
مبنی بر عدم تصویب قیمت جدید آرد، 
قیمت جدید آرد 1۶ هزار و ٩00 تومان 
اســت و این قیمت در سازمان حمایت 
تصویب شده است.بر اساس این گزارش 
قیمت مذکــور بــرای آرد ٢7 درصد 
تصویب شــده و بــرای آرد ٢3 درصد، 
قیمت 1,000 تومان کمتر از این میزان 
)15 هزار و ٩00 تومان( و برای آرد ٢1 
درصد نیز ٢,000 تومان کمتر از آن )1۴ 

هزار و ٩00 تومان( تصویب شده است.
براین اســاس قیمت ماکارونی با 
احتســاب ارزش افزوده برای مصرف 
کننده در هر کیلوگرم 37 هزار تومان 

است.

نان هم گران می شود؟
حاال بسیاری می پرســند افزایش 
بهای آرد برای بخشی از تولیدکنندگان 
مرتبط آیا نشــانه  افزایش بهای نان در 
آینده ای نزدیک اســت. خبرها درباره 
تغییر مکانیزم پرداخــت یارانه نان از 
سال گذشته آغاز شد. اولین نفر مسعود 
میرکاظمی، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه بود که اعالم کــرد کارت نان در 
راه است. خیلی زودتر از آنچه پیش بینی 
می شــد این خبر با تکذیــب مقامات 
روبه رو شــد و حتی روابط عمومی این 
ســازمان نیز خبــری دراین خصوص 
منتشــر کرد که قرار نیست کارت نان 

تخصیص یابد.
بااین حال، زنجان به عنوان پایلوت 
اجرای طــرح جدید نــان انتخاب و در 
نتیجه شــمارش معکوس برای تغییر 

معادالت در عرصه نان آغاز شد.
نمایندگان مجلس نیــز در جریان 
بررسی الیحه بودجه سال جاری به این 
موضوع ورود کردند و جعفر قادری، عضو 
کمیســیون تلفیق بودجه پیش از این 
تأکید کرده بود در سال 1۴01 قیمت 
نان با نرخ قبلی از کارت نان تخصیصی 
به مردم کسر می شود، ولی به نانوا قیمت 
جدید پرداخت خواهد شد. گفته های 
وی مؤید نوعی سهمیه بندی برای نان 
بود اما در نهایت روشــن نشد تکلیف 
بهای نان چه خواهد بود.هر چند هنوز 
قیمت آرد تحویلی به نانوایی های آزادپز 
و نانوایی های یارانه ای تغییر نکرده است، 
اما با این حال باید توجه داشت که قیت 
آرد تحویلی به نان فانتزی ها دستخوش 
تغییر خواهد شد. رئیس اتحادیه نان های 
صنعتی اعالم کرده اســت قیمت هر 
کیلوگرم آرد برای تولید نان صنعتی به 

1۶ هزار تومان خواهد رسید.
محســن لزومیان دراین خصوص 
گفــت: در نتیجه قیمت هــر عدد نان 
صنعتی بــدون در نظر گرفتن ســایر 

هزینه های مؤثر در قسمت تمام شده 
تولید، دست کم تا سه برابر خواهد شد.

وی پیش بینی کرد؛ حداکثر تا هفته 
آینده اثر این افزایــش قیمت خود را با 

گرانی  نان در بازار نشان دهد.
لزومیان با تأکید بــر اینکه افزایش 
قیمت نان صنعتی با شرایط اقتصادی 
مردم همگام نیســت، پیش بینی کرد: 
تقاضای نان صنعتی در کشور به شکل 

قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: با توجه به عدم توان 
رقابت نان صنعتی با نان سنتی تعطیلی 
واحدهای نان صنعتی قطعی خواهد بود 
و این به معنی از دست رفتن سرمایه های 
کالنی است که بخش عمده آن از طریق 

وام های بانکی تأمین شده است.
هر چه هست نه فقط حذف ارز ۴٢00 
تومانی برای بخشی از تولیدکنندگان 
مرتبط با محصوالت آردی  بلکه رشــد 
بهای خرید تضمینــی گندم و افزایش 
قیمت گندم در بازارهــای جهانی در 
کنار پیش بینی کمبــود و گرانی غذا 
در جهان، معــادالت نانــی را در ایران 
دستخوش تغییر کرده است. باید دید 
دولت سیزدهم از پس سیاست های نه 
چندان شفاف خود چه تصمیمی درباره 

قوت الیموت ایرانیان خواهد گرفت. 

پای گرانی به محصوالت آردی رسید

تغییر معادالت ماکارونی، بیسکوئیت، شیرینی، نان و...!
نه فقط حذف ارز 4200 
تومانی برای بخشی از 

تولیدکنندگان مرتبط با 
محصوالت آردی،  بلکه رشد 

بهای خرید تضمینی گندم 
و افزایش قیمت گندم در 
بازارهای جهانی در کنار 

پیش بینی کمبود و گرانی 
غذا در جهان، معادالت نانی 
را در ایران دستخوش تغییر 

کرده است

خبر

استاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا اظهار داشت: 
بانک مرکزی اطالعات مربوط به عملکرد بانک  ها 
را در اختیار دارد و اگر قدرت کافی در اختیار داشت 
می توانست با این بانک ها برخورد کند اما در حال 
حاضر بانک مرکــزی چنین اختیــاری ندارد و 

نمی تواند با این مفاسد برخورد کند.
حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا درباره انتشار 
لیست بدهکاران بانکی اظهار داشت: اگر بخواهیم 
نیمه پر لیوان را ببینیم، انتشار لیست بدهکاران 
بانکی یک اقدام مثبت بوده اما قطعا کافی نیست 
چراکه انتظار می رود اگر هدف از این اقدام، مبارزه 
با فساد و بازگرداندن منابع بانکی است، دستگاه 

قضایی هم مداخله کند.

وی افزود: دستگاه قضاییه می تواند با برخورد 
درست، مسئله بدهکاری به بانک ها را حل کند اما 
در فضای کســب و کار کنونی، این انتظار زیادی 

است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرگذاری 
برخورد موثر قضایی با بدهــکاران بانکی گفت: 
تصور می شود این اقدامات منجر به کاهش فساد 
در کشور شود چراکه عمده منابع بزرگ بانک ها 
به درخواست و از طریق مداخله های نهاد قدرت در 
اقتصاد و نظام بانکی صورت گرفته است و تا زمانی 
که مسئله حضور نهادهای قدرت در اقتصاد حل 

نشود، شفافیتی هم انجام نمی شود.
راغفر ادامه داد: برخی نهادها در قالب بخش 

خصوصی و چهره های سرمایه گذار وارد اقتصاد 
می شوند. در سال های گذشته کسانی که منابع 
نفتی کشور را در بازار آزاد فروختند و درآمد حاصل 
از آن را به کشور بازنگردانده اند پاسخگو نبودند و 
اقدام قابل قبولی از سوی قوه قضاییه برای برخورد 

با این افراد صورت نگرفت.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پرسش 
اصلی این است که انتشار لیست بدهکاران بانکی 
چه ضرورتی داشته و چه کمکی به مردم و اقتصاد 
می کند؟ این اعداد و اطالعات کامال مشخص است 
و بانک مرکزی دسترسی به این اطالعات دارد و 
می تواند آن را در اختیار دستگاه قضاییه بگذارد. اگر 
در دستگاه قضاییه عزمی باشد باید با ابربدهکاران 

بانکی برخورد قاطع داشته باشد وگرنه صرف اینکه 
لیستی از بدهکاران منتشر شود، نتیجه ای برای 

جامعه و اقتصاد نخواهد داشت.
راغفر تاکید کرد: سهم بانک های خصوصی 
در این منابع از دست رفته بسیار بیشتر از بخش 
دولتی است اما نکته مهم این است که در مجموع 
چیزی به نام بانک خصوصی نداریم و بانک های 
خصولتــی در نظام بانکی حاضر هســتند. این 
بانک ها ســهم مهمی در چاپ پول و تخصیص 
اعتبارات و منابع به شــکل غلط داشته اند و در 
مواردی به صورت سفارشــی، این اعتبارات را 
توزیع کرده اند. پرداخت اعتبارات یک مســئله 
سیاسی بوده و از قواعد صحیح بانکداری تبعیت 

نمی کند.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: بانک 
مرکزی اطالعات مربوط به عملکرد بانک  ها را در 
اختیار دارد و اگر قدرت کافی در اختیار داشــت 
می توانســت با این بانک ها برخــورد کند اما در 

حال حاضر بانک مرکزی چنین اختیاری ندارد و 
نمی تواند با این مفاسد برخورد کند.

راغفر افزود: باید توجه داشته باشیم که برخی 
از این بانک ها اساســاً برای این راه اندازی شده اند 
که منابع بزرگی را از هیچ خلق کنند و نتیجه آن 
افزایش تورم، رکورد، بیکاری و فســاد در اشکال 
مختلف و فرار سرمایه ای بخش خصوصی از کشور 
است. تا زمانی که مسئله اصلی اقتصاد اصالح نشود 

این مشکالت هم برطرف نخواهند شد.

راغفر با اشاره به اما و اگرهای انتشار لیست ابربدهکاران بانکی:

پرداخت اعتبارات یک مسئله سیاسی  است

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی
به رغم کم آبی نگران کننده،

  صادرات هندوانه به ترکیه
 شدت گرفت

ایلنا- ترک ها با هدف حفظ منابع آبی خود میزان 
کشت هندوانه را کاهش دادند؛ چرا که برای تولید یک 
کیلو هندوانه حداقل بایــد 300 لیتر آب مصرف کرد از 
این رو میزان صادرات هندوانه از ایران به ترکیه شــدت 

گرفته است.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: 
کانتینرهای ترک برای حمل هندوانه میدان اصلی میوه 
و تره  بار را محاصره کرده اند؛ بطوریکه روزانه بیش از 700 
کانتینر هندوانه از ایران به ترکیه صادر می شــود. این 
مسئله باعث شده است قیمت این میوه در میدان اصلی 

میوه و تره بار افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه تنش های آبی در کشــور شــدت 
گرفته اند، تصریح کــرد: کانتینرهای ترک برای حمل 
هندوانه میدان اصلی میوه و تره  بار را محاصره کرده اند؛ 
روزانه بیش از 700 کانتینر هندوانه از ایران به ترکیه صادر 
می شود و این مسئله باعث شده است قیمت این میوه 
در میدان اصلی میوه و تره بــار افزایش پیدا کند. قیمت 
هندوانه در میدان به کیلویی ۸ هزار و 500 تومان رسیده 
است.به گفته این فعال صنفی؛ میزان مصرف هندوانه 
در ماه رمضان برای کنترل عطــش روزه داران افزایش 

پیدا می کند.
    

بانک جهانی: 
 میانگین امسال قیمت نفت

 ۱۰۰ دالر است
ایسنا- بانک جهانی 
در جدیدتریــن گزارش 
دورنمــای بازارهای کاال 
اعالم کــرد انتظار می رود 
بزرگترین شــوک انرژی 

از سال 1٩70 قیمتهای انرژی را سالها باال نگه دارد زیرا 
حمله روسیه به اوکراین، جریان تجارت، مصرف و تولید 
انرژی را تغییر داده است.بانک جهانی اعالم کرد قیمت 
کاالهای غذایی هم افزایش یافته و به همراه قیمتهای 
باالی انرژی و شوکهای وارد شــده به تجارت نفت بین 
المللی، قیمتهای باالی کاال باعث تشدید فشار تورمی در 
سطح جهانی خواهد شد.بانک جهانی میانگین قیمت 
نفت برنت در ســال میالدی جاری را 100 دالر در هر 
بشکه پیش بینی کرد که ۴٢ درصد افزایش در مقایسه با 
سال ٢0٢1 نشان می دهد و باالترین سطح ساالنه از سال 
٢013 است. این وام دهنده جهانی اعالم کرد قیمتهای 
غیرانرژی هم حدود ٢0 درصد در سال ٢0٢٢ افزایش 
پیدا می کنند که بزرگترین افزایش قیمتهای کاالهایی 
خواهد بود که روسیه یا اوکراین صادرکنندگان بزرگ 

آنها به شمار می روند.
    

تصویب آیین نامه واگذاری سهام 
عدالت به جاماندگان تا اواسط خرداد

تسنیم- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
این که منابع ســهام عدالت جاماندگان در بودجه آمده 
است گفت: پیش بینی ما این است که حداکثر تا پایان 
اردیبهشت یا اواسط خرداد از طرف دولت باید آیین نامه 
مشخصی برای واگذاری ســهام عدالت به جاماندگان 
تصویب شــود.محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با 
رادیو با تشریح آخرین اخبار سهام عدالت افزود: پیشنهاد 
تصویب اعطای سهام عدالت به جاماندگان سهام عدالت 
سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد و 
به صحن علنی آمد، اما به دلیل عدم توافق با دولت قبل 
و عدم پذیرش آن، نهایی نشد.وی ادامه داد: با ترغیب و 
پذیرش دولت، مقدمات تصویب آن فراهم شد، اما این 
روند در خارج از چارچوب الیحه و مصوبه کمیســیون 

قرار گرفت.
    

 تاخیر ۵0 روزه 
در توزیع نهاده دولتی

مهــر- مدیرعامل 
اتحادیــه مرغــداران 
گوشتی کشــور گفت: از 
هشتم فروردین ماه نهاده 
در سامانه بازارگاه عرضه 

نشده اســت و برخی از مرغداران 50 روز است که نهاده  
دولتی دریافت نکرده اند.

حبیب اسداهلل نژاد در پاسخ به این سوال که وضعیت 
تامین نهاده ها در مرغداری ها به چه صورت است؟ گفت: 
برخی از مرغداری ها حدود 50 روز از جوجه ریزی شان 
گذشته اما هنوز موفق به دریافت سویای مورد نیاز خود 
نشده اند و برخی از واحدها هم علی رغم گذشت دو ماه از 
خرید نهاده از سامانه بازارگاه به  واسطه بدعهدی تجار  با 
بهانه هایی مانند عدم تخصیص ارز نهاده های خریداری 

شده،  نهاده هایشان بارگیری نشده است.
وی ادامه داد: از هشتم فروردین ماه نیز نهاده در سامانه 
بازارگاه عرضه نشده است و شرایط تامین آن خوب نیست. 
تولیدکنندگان هم از این وضعیت گله مندند. مکاتبات و 
پیگیری های بسیاری انجام داده ایم اما هنوز به نتیجه 

نرسیده است.

تهاجم روسیه به اوکراین که در ٢۴ فوریه آغاز 
شــد، منجر به یک جنگ تمام عیار شده است. 
محکومیت اقدامات والدیمیر پوتین توسط جهان 
غرب در اجرای تحریم های اقتصادی جالب توجه 
علیه رژیم روسیه منعکس شــده است و حاال 
شماری از کشورها خرید نفت ار روسیه را متوقف 

کرده اند و این روند ادامه دارد. 
به گزارش قرن نو،  اولین کشوری که در رابطه با 
عملیات نظامی در اوکراین از دریافت نفت روسیه 
امتناع کرد، کانادا بود. این کشور یکی از بزرگترین 
واردکنندگان نفت در جهان اســت، اما از پایان 
سال ٢01٩، کانادا نفت روسیه را وارد نکرده و فقط 
محصوالت نفتی وارد کرده است. طبق آمار کانادا، 
سهم این واردات برای کانادا کمتر از یک درصد 
بوده اســت، 13٢ میلیون دالر در سال ٢0٢0 و 

٢77 میلیون دالر در سال ٢0٢1. 
در اوایــل مــارس ٢0٢٢، ایــاالت متحده 
همچنین ممنوعیت واردات نفت از روســیه را 
اعالم کرد. ایاالت متحده ۴,3 درصد از صادرات 
نفت خام روســیه و ۸,۸ درصد از فرآورده های 

نفتی را به خود اختصاص داده است. 

بریتانیا همچنین گفته اســت تا پایان سال 
٢0٢٢، قصــد دارد واردات نفت و فرآورده های 
نفتی روســیه را که ۸ درصد از واردات آن است، 
متوقف کند. برای روسیه، این کمتر از 3 درصد 

از صادرات آن است.
تحریم های انرژی بیشتری در اتحادیه اروپا 
مورد بحث قرار گرفته است، اما برای این تصمیم 
به اجماع نیاز است. تاکنون کشورهای بالتیک و 
لهستان موافق تحریم شدیدتر هستند، در حالی 
که آلمان و هلند مخالف آن هستند. بیش از یک 
چهارم نفت وارداتی به اتحادیه اروپا از روســیه 

اســت، بنابراین چنین تصمیمی برای مصرف 
کنندگان اروپایی دردناک خواهد بود.

هنوز خیلی زود است که بگوییم پیامدهای 
درگیری به طور کامل چگونه آشکار می شود، اما 
پیامدهای اقتصادی اولیه در حال حاضر مشهود 
است.جهان با یک شــوک رکود تورمی بزرگ 
مواجه است، اگرچه این شوک نسبت به شوک 
رکود تورمی که بین ســال های 1٩7۴-1٩73 

رخ داد در سطح پایین تری قرار دارد.
اما قبل از تحلیل شــرایط جهانــی، باید در 
خصوص روســیه صحبت کرد؛ روسیه با کنار 
گذاشــتن خود از دنیای غرب، در حال نابودی 
بخش مدرن و بیرونی اقتصاد خود اســت. این 
کشور که از سیستم مالی بین المللی کنار گذاشته 
شده و مشمول تحریم نسبی واردات آمریکا و اروپا 
از فناوری گرفته تا قطعات هواپیما است، در حال 

ورود به مارپیچ تورم و رکود است.
روبل روســیه 3٢ درصــد از ارزش خود را از 

ابتدای سال از دست داده است و این ارز همچنین 
از زمان الحاق کریمه 7٢ درصد از ارزش خود را از 
دست داده است؛ روسیه همچنان از فروش نفت 
و گاز به اروپا سود می برد که علیرغم جنایاتی که 

در اوکراین انجام می شود ادامه دارد.
آینده برای روســیه کامال تیره و تار نیست و 
اگر توافق رضایت بخشی به سرعت حاصل شود، 
تحریم هایی که در حــال حاضر بر قلب اقتصاد 
روسیه ضربه زده اند، می توانند برداشته شوند. 
در این صورت، شوک گذرا خواهد بود و اقتصاد 
بهبود می یابد. اما در صورت اشغال طوالنی مدت 
اوکراین، اقتصاد روسیه برای همیشه منقبض 
می شود. بر اساس تحریم هایی که از قبل اعمال 
شده اســت، صندوق بین المللی پول تخمین 
می زند که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 

٢0٢٢ به میزان 7 درصد کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر اقتصاد جهانی با یک شــوک 
عرضه در مقیاس بزرگ در چندین جبهه مواجه 

است؛ عرضه سوخت های فسیلی، گندم، پتاس، 
کودهای نیتروژنی و فلزات صنعتی مانند نیکل 
و تیتانیوم که مجموعا بخــش عمده صادرات 
روسیه )و اوکراین( را تشکیل می دهند، به شدت 
کاهش یافته است. کاهش عرضه منجر به افزایش 
قیمت های جهانی برای همه این کاالها خواهد 
شــد، همانطور که در مورد نیکل به ویژه شاهد 

نوسانات آن بودیم.
فت کدام کشورها از روسیه تامین می شد؟

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، در 
سال ٢01٩، جهان ٩٩,7 میلیون بشکه در روز 
نفت )mbdd( مصرف کرده است. ایاالت متحده 
به تنهایی حدود یک پنجم )٢0,۴۸ بشکه در روز( 
مصرف روزانه نفت جهــان را به خود اختصاص 
داده است و پس از آن چین )13,07 بشکه در روز( 

و هند )۴,۸۴ بشکه در روز( قرار دارند.
ونزوئال )303۸0۶ میلیون بشکه(، عربستان 
ســعودی )٢5۸۶00 میلیون بشــکه( و ایران 
)٢0۸۶00 میلیون بشکه( نیمی از 1,55 تریلیون 
بشکه ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار 

دارند.

کدام کشورها خرید نفت از روسیه را تحریم کردند؟ 


