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آماده باش تیم های عملیاتی وزارت نیرو در تمامی 
استان های کشور

مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو، با اشاره به تدوام روند بارندگی 
در استان های کشور، از آمادگی تیم های عملیاتی وزارت نیرو از لحظه 
شروع بارش ها در این استان ها خبر داد. سید اعتضاد مقیمی با اشاره 
به محدودیت برق در استان های کشور به دلیل بارندگی های شدید 
و مداوم برف و باران، اظهار کرد: از ساعات اول بارندگی ها، تیم های 
عملیاتی در نقاط مختلف کش��ور حاضر و در حال خدمات رس��انی 
هس��تند. وی با اش��اره به تداوم بارش های ش��دید در اس��تان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، هرمزگان، لرستان، کردستان و 
غیره گفت: در صورت ایجاد دسترسی و  گشایش راه های مواصالتی 
برق تمامی روستاها متصل خواهد شد. مقیمی خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر تیم های عملیاتی وزارت نیرو در تمامی استان های درگیر 

بارش سنگین برف، در حالت آماده باش هستند.

هشدار آژانس بین المللی انرژی درباره کاهش 
نگران کننده ذخایر نفت و سوخت

آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی کرد با تاثیر اندک شیوع 
کرونای اُمیکرون بر تقاضا، عرضه در بازارهای جهانی نفت محدودتر 
از تصور قبلی به نظر می رسد. آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین 
گزارش ماهانه خود از بازار نفت نوش��ت: ش��یوع کرونای اُمیکرون 
افزایش یافته اما این بار افزایش موارد ابتال تاثیر بسیار محدودتری 
روی مصرف نفت خواهد داشت. با توجه به این که آمریکا، کانادا 
و برزیل در مس��یر تولید با حداکثر ظرفیت قرار دارند و عربس��تان 
سعودی و روسیه ممکن است رکورد تولید را بشکنند، رشد مستمر 
عرضه می تواند باعث اش��باع قابل توجه بازار نفت در س��ه ماهه 
نخست سال ۲۰۲۲ و پس از آن شود اما اشباع عرضه بازار در سال 
می��الدی ج��اری کمتر از پیش بینی های قبلی خواهد بود و انتظار 
می رود تقاضا برای نفت به سطح ۹۹.7 میلیون بشکه در روز پیش 

از شیوع پاندمی برسد. 

 بنزین موجود در تمامی جایگاه ها
 استاندارد است

مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: 
سوخت توزیعی در جایگاه های سطح کشور در چهار مرحله مجزا 
کنترل می ش��ود و بنزین توزیعی در جایگاه  های س��وخت کش��ور 
اس��تاندارد اس��ت. جعفر ساالری نس��ب گفت: سوخت توزیعی در 
جایگاه های کل کشور در چهار مرحله پس از تولید در پاالیشگاه، 
در مخ��ازن، هن��گام تحوی��ل خط و در مرحل��ه آخر هم در مخزن 

جایگاه های نمونه گیری و کنترل می شود. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

آغازی بر پایان صادرات گاز ایران به ترکیهافغانستان باالخره دریچه های سد کمال خان را باز کرد
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: روز گذشته دو دریچه بند کمالخان باز شد و 
پیش بینی می شود این حجم آبی که به سمت کشور ما حرکت می کند ۴8 تا 7۲ 
س��اعت آینده به خاک ایران برس��د. حس��ین مدرس خیابانی با اعالم اینکه در پی 
رایزنی و پیگیری های صورت گرفته و همچنین بارندگی در افغانستان روز گذشته 
دو دریچه بند کمالخان باز شد، اظهار داشت: با توجه فاصله 8۰ تا ۹۰ کیلومتری 
این بند با مجموعه چاه نیمه های کشور ما؛ پیش بینی می شود این حجم آبی که 
به سمت کشور ما حرکت می کند ۴8 تا 7۲ ساعت آینده به خاک ایران برسد.  وی 

افزود: طبق توافق و تعهد با طرف های افغانس��تانی این جریان ادامه پیدا می کند تا حقابه ایران به صورت کامل 
تامین شود و آب وارد چاه نیمه های ما شود.  استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اکثر منابع آبی مورد نیاز منطقه 
سیس��تان از محل چاه نیمه ها که ذخایر  آن تا یک میلیارد و 8۰۰ میلیون متر مکعب می رس��د، تامین می ش��ود اما 
متاسفانه به دلیل خشکسالی های اخیر به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است.  وی ابراز امیدواری کرد که با حرکت 

آب از بند کمالخان چاه نیمه ها پر شوند و مشکلی به لحاظ تامین آب سال ۱۴۰۱ نداشته باشیم.

میرقاسم مومنی کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر این خط احداث شود ما دو مشکل 
داریم ابتدا اینکه ایران از محل ترانزیت و سواپ گاز آذربایجان خارج خواهد شد 
و دوم اینکه گاز صادراتی به ترکیه با تمام هزینه هایی که برای خط طی ۲5 سال 
گذشته انجام شده متوقف خواهد شد، درواقع ایران از بازار مصرفی خوب ترکیه 
محروم می شود. وی درباره تاثیر انتقال گاز از آذربایجان به ترکیه بر پروژه های 
صادرات گاز ایران اظهار داش��ت: ترکیه یکی از کش��ورهای واردکننده گاز اس��ت 
و قرارداد ۲5 س��اله واردات از ایران داش��ته که تا س��ال آینده به اتمام می رسد، این 

کش��ور به دنبال جایگزینی گازی ارزان تر از ایران اس��ت چراکه تمام صنایع و اس��تفاده های ش��هری این کش��ور به 
انرژی گاز بس��تگی دارد.  وی افزود: ترکیه در یک سیاس��ت جدید با اس��تفاده از روابطی که با جمهوری آذربایجان 
دارد و کمک های��ی ک��ه در خص��وص جن��گ قره باغ به آذربایجان داش��ته قراردادهای اقتصادی کالن و بلندمدتی 
برای خرید گاز ارزان با این کشور منعقد کرده است. تاکنون مشکالتی بابت انتقال خط لوله گاز از آذربایجان به 
ترکیه داش��ت زیرا مس��یری که برای اس��تفاده در نظر داش��ت؛ آذربایجان، گرجستان و حاشیه دریای سیاه به ترکیه 
بود که هزینه سرسام آوری داشته و درواقع اقتصادی نبود، به همین جهت جنگ ۴۴ روزه قره باغ با هدف تضعیف 

دولت ارمنستان و ایجاد زمینه برای انتقال گاز انجام شد. 

راه و مسكن 

اخبار كوتاه

فاصله قیمت بین گرانترین و ارزان ترین منطقه تهران سوال برانگیز است

شکاف 83 میلیون تومانی قیمت مسکن
بررس��ی آگهی های درج ش��ده در بخش امالک دیوار طی دو 
تابس��تان گذش��ته یک قاعده قیمتی را به تصویر می کش��د و آن 
هم تأثیر مستقیم متراژ بر نرخ افزایش قیمت نهایی آپارتمان در 
شهر تهران است. پس از جهش قیمت مسکن و عبور میانگین 
قیمت ها از ۳۲ میلیون تومان در پایتخت، بسیاری بر این تصورند 
که نرخ هر متر از واحدهای نقلی و کوچک به دلیل معامالت و 
تقاضای بیشتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد بزرگ متراژ 
پیش��ی گرفته؛ اما مقایس��ه ارزان ترین و گران ترین محله های 
تهران در دو تابس��تان نش��ان می دهد که هر چه واحد مسکونی 
در متراژ بزرگ تری ساخته شود، قیمت هر مترمربع نیز افزایش 
می یابد. این اتفاق در حالی رخ داده که تا همین اواسط دهه 8۰ 
نسبت معکوسی در بازار حاکم بود و میانگین قیمتی خانه های 
کوچک گاه تا دو برابر خانه های بزرگ ساخت افزایش می یافت. 
گویا با تمرکز سازندگان مسکن روی تجمیع خانه های کلنگی و 
ساخت خانه های بزرگ متراژ نظم قدیمی این بازار برهم خورده 
و فعاالن بازار باید خود را با قاعده جدیدی که چند سالی است 
شکل گرفته تطبیق دهند. در این گزارش، قیمت های آپارتمان 

در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ بررسی شده است. 

ارزان ترین خانه های ۵۰ تا ۷۵ � متری در تهران
بررس��ی  آگهی های درج ش��ده در دیوار طی تابستان سال جاری 
نشان می دهد که میانگین قیمت واحدهای نقلی بین 5۰ تا 75 
مت��ر در ارزان تری��ن محله ه��ای تهران به ۹ میلیون و ۱۲۶ هزار 
تومان رسیده است. به جز اندیشه که در منطقه 5 و محدودۀ غربی 
تهران قرار گرفته، سایر خانه های کوچک متراژ ارزان قیمت در 
جنوب تهران متمرکز شده اند. محله هایی که به طور سنتی جزو 
مناطق ارزان قیمت تهران بوده اند و تعدادی از آن ها هم به خارج 
ش��هر متصل ش��ده اند و بافت محلی خود را از دس��ت داده اند. بر 
این اساس با ۳۰5 میلیون تومان هم می توان در تهران خانه دار 
شد؛ اما خانه ای 5۰ متری در حسن آباد باقرفر. گران ترین واحد 
آپارتمان های 5۰ تا 75 متری نیز با حدود قیمتی 7۹۰ میلیون 

تومان مربوط به اندیشه می شود.

رشد ۲ � برابری قیمت ارزان های کوچک متراژ
در حالی میانگین نرخ هر متر واحد مس��کونی 5۰ تا 75 متری 

در محله های ارزان قیمت تهران طی تابس��تان س��ال جاری در 
آگهی های دیوار از ۹ میلیون تومان عبور کرد که در فصل مشابه 
سال گذشته این نرخ در محدودۀ ۶ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان قرار 
داشت. نکتۀ جالب توجه آنکه در بین ۱۰ محلۀ ارزان قیمت سال 
گذشته در خانه های کوچک متراژ، تنها چهار محله، امسال هم 
در فهرست ارزان قیمت های کوچک قرار گرفته اند. هر مترمربع 
واحد مسکونی 5۰ تا 75 متری که تابستان سال گذشته با نرخ 
۴.۲ میلیون تومان در ارزان ترین محلۀ تهران یعنی عبداهلل آباد 
آگهی می شد، در سال جاری از 8.7 میلیون تومان عبور کرد تا 
با رشد بیش از دو برابری، این محله چهارمین محلۀ ارزان قیمت 
تهران )در میان محله های پرآگهی دیوار( لقب بگیرد. این آمار 
نشان می دهد آپارتمان 5۰ متری در عبداهلل آباد که سال گذشته 
۲۱۰ میلیون تومان آگهی می ش��د، در تابس��تان امس��ال از ۴۳۶ 

میلیون تومان عبور کرد.

ش���کاف ۸۳ � میلی���ون تومان���ی از حس���ن آباد ت���ا 
محمودیه

اندیشه با ثبت میانگین قیمت ۱۰ میلیون و 5۴۰ هزار تومان برای 
هر مترمربع واحد مس��کونی، بیش��ترین نرخ را در بین خانه های 

ارزان قیمت کوچک متراژ تهران در تابس��تان س��ال جاری ثبت 
کرد. در سمت مقابل، نیاوران با رسیدن به نرخ 7۱ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان برای هر متر در آگهی های دیوار در بین ۱۰ محله 
گران تهران، در رده آخر قرار دارد. پایش آگهی های درج شده در 
دیوار حاکی از آن است که میانگین قیمت آگهی هر متر واحد 
مس��کونی 5۰ تا 75 متری در ۱۰ محلۀ گران تهران به حدود 
8۱ میلیون تومان رسیده است. بر این اساس شکاف قیمت در 
بین خانه های کوچک س��از از محمودیه تا حس��ن آباد باقرفر تا 

متری 8۲.8 میلیون تومان پیش رفته است.

رش���د ۴۴ درص���دی خانه ه���ای ۵۰ ت���ا ۷۵ � مت���ری 
گران قیمت

نگاهی به ش��رایط بازار س��ال گذشته نشان می دهد که در سال 
۱۳۹۹ هم ۹۰ درصد سهم خانه های 5۰ تا 75 متری که باالترین 
قیمت ها را داش��تند متعلق به منطقۀ ۱ یک بود. در این میان ۶ 
محله مشاهده می شوند که در هر دو فهرست خود را جای داده اند. 
محمودیه و الهیه که در تابستان سال گذشته پیشتاز خانه های 
کوچک متراژ گران بودند، در فصل گرم سال جاری هم حساب 
خود را از سایر محله ها جدا نگه داشتند. با این تفاوت که در هر 

متر حدود ۲۰ میلیون تومان رشد را به ثبت رساندند.
میانگین قیمت آگهی خانه های 5۰ تا 75 متری در این محله ها 
نیز از 5۶ میلیون تومان در س��ال گذش��ته طی تابس��تان ۱۴۰۰ 
به 8۱ میلیون تومان رس��ید تا تنها طی چهار فصل رش��د ۲5 
میلیونی را به ثبت رسانده باشد؛ یعنی رشد بیش از ۴۴ درصدی 

طی یک سال.

بزرگ متراژهای دوست داشتنی � 
مقایس��ۀ ارزان ترین خانه های 5۰ تا 75 متری با خانه هایی که 
متراژی باالتر از ۱5۰ مترمربع در همین محله ها دارند، به خوبی 
تأثیر متراژ بر قیمت نهایی مسکن را نمایان می سازد. به عنوان 
مث��ال میانگی��ن قیمت خانه های 5۰ تا 75 متری در حس��ن آباد 
باقرف��ر در مح��دودۀ ۶ میلی��ون و ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد، اما 
در همی��ن محل��ه هر متر از آپارتمان های باالی ۱5۰ مترمربع، 
هشت میلیون و 8۶۰ هزار تومان قیمت خورده اند؛ یعنی اختالفی 
بیش از ۲.7 میلیون تومان. این اختالف قیمت زمانی بیشتر به 
چش��م می آید که آن را در حجم نهایی مس��کن ضرب کنیم؛ بر 
این اس��اس ش��خصی که در حسن آباد خانه ای ۱5۰ متری دارد 
از لحاظ سرمایه گذاری، حداقل ۴۰5 میلیون تومان از کسی که 
در همین محله خانه ای 75 متری دارد، جلوتر است. همچنین ۹ 
محلۀ دیگری که در بین نقلی های ارزان قیمت دیده می شوند، 

در محله های ارزان قیمت بزرگ متراژ جایی ندارند.

بازده���ی ۱۰۰ � درص���دی خانه ه���ای ب���زرگ در برخ���ی 
محله های ارزان قیمت

ارزان ترین آگهی خانه های بزرگ متراژ در س��ال گذش��ته را هم 
می توان مربوط به حس��ن آباد باقرفر دانس��ت. پایش اطالعات 
به دس��ت آمده از آگهی های دیوار حاکی از آن اس��ت که هر متر 
آپارتمان با زیربنای ۱5۰ مترمربع و بیشتر، در حسن آباد باقرفر 
۴.۴ میلیون تومان قیمت داشت. بر این اساس ارزان ترین واحد 
مس��کونی در این دس��ته ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورده بود؛ 
درست نصف قیمت ارزان ترین آپارتمان بزرگ متراژ در تابستان 
امسال. این امر نشان می دهد گرچه در خانه های 5۰ تا 75 متری 
افزایش قیمت  آگهی ها به 5۰ درصد هم نرسیده، اما در خانه ها 

بزرگ متراژ تا ۱۰۰ درصد هم پیش رفته است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری علت لغو برخی از پروازهای داخلی در ۲۴ ساعت گذشته را وجود مه غلیظ و کاهش دید افقی در برخی فرودگاه های 
کشور اعالم کرد و گفت: مردم قبل از رفتن به فرودگاه حتماً با اطالعات  پرواز یا شرکت هواپیمایی مد نظر تماس بگیرند تا اطالعات الزم درباره لغو شدن 
یا تأخیر پرواز خود را کسب کنند. طی ۲۴ ساعت گذشته برخی از پروازهای داخلی در فرودگاه هایی مانند فرودگاه مشهد فرودگاه ایالم و غیره لغو  و بعضًا 
مسافران با مشکالتی در این فرودگاه ها مواجه شدند. میر اکبر رضوی اظهار کرد: برخی از پروازهای داخلی در فرودگاه های کشور به دلیل وجود مه غلیظ و 
کاهش دید افقی یا شرایط جوی خاص لغو شد بنابراین از همه مسافران می خواهیم در چنین شرایط جوی و در ایام زمستان قبل از پرواز و عزیمت به فرودگاه 

با شرکت هواپیمایی مورد نظرشان یا اطالعات پرواز تماس بگیرند تا اطالعات الزم را درباره لغو شدن یا به تاخیر افتادن پرواز خود کسب کنند. 

سرپرست معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: خط منظم کانتینری بین بندر چابهار و بنادر غرب هندوستان )ناواشیوا 
و کاندال( برقرار شد. جلیل اسالمی درباره برقراری خط منظم کانتینری بین بندر چابهار و بنادر غرب هندوستان، اظهارداشت: در راستای برنامه 
های دولت خدمتگزار در رونق اقتصادی محور ش��رق و همچنین با هدف اس��تفاده مطلوب از ظرفیت های عملیاتی بندر چابهار، برقراری خط 
منظم کانتینری بین بندر چابهار و بنادر غرب هندوس��تان )ناواش��یوا و کاندال( با همکاری گروه کش��تیرانی جمهوری اس��المی مدنظر قرار گرفت؛  
بر این اس��اس، س��رویس منظم خط کانتینری با برنامه  زمانی تردد ۱۰ تا ۱5 روزه از مبدا و مقصد بندر چابهار در  مس��یر بنادر کش��ور هند توس��ط 

شرکت  کشتیرانی جمهوری اسالمی انجام می شود. 

خط منظم کانتینری بین بندر چابهار و بنادر غرب هندوستان برقرار شدقبل از رفتن به فرودگاه تماس بگیرید

راه ۷۰۰ روستا مسدود است
معاون س��ازمان راهداری از انس��داد 5 راه شریانی، ۲۶ راه فرعی و 
7۰۰ راه روستایی در سطح کشور خبر داد. رضا اکبری درباره آخرین 
وضعیت راه های کش��ور با توجه به ش��رایط جوی و بارش برف و 
باران در بسیاری از استان ها اظهار داشت: در حال حاضر 5 محور 
اصلی و شریانی به دلیل آبگرفتگی و طغیان آب، مسدود هستند.  
محور دلگان – زهکلوت در جنوب استان سیستان و بلوچستان، 
محور ریگان- ایرانش��هر حدفاصل اس��تان کرمان و سیس��تان و 
بلوچستان، محور رودبار- ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، محور 
بندرلنگه - بندرعباس و همچنین محور خرم آباد – پل زال در حال 
حاضر از محورهای شریانی مسدود در سطح کشور هستند که باند 
برگشت محور خرم آباد- پل زال بازگشایی شده است. همچنین 
ب��رای مح��ور بندر لنگه – بندرعباس محوری جایگزین را اعالم 
کرده ایم. وی افزود: تمام محورهای شریانی در جنوب کشور و به 

دلیل آبگرفتگی و طغیان آب، مسدود هستند.
اکبری با اش��اره به آخرین وضعیت راه های روس��تایی در س��طح 
کشور توضیح داد: در حال حاضر طبق آخرین اطالعات، راه 7۰۰ 
روستا مسدود است که از بین این تعداد راه ۲۰۰ روستا در مناطق 
جنوبی به دلیل بارندگی و طغیان آب، مسدود شده اند. همچنین 
5۰۰ روس��تای دیگر که راهش��ان بسته شده است، در استان های 
شمالی  و استان های اردبیل، زنجان، کردستان و آذربایجان غربی 
واقع هستند که امروز راه این 5۰۰ روستا بازگشایی می شود. معاون 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد:  البته باید توجه 

داشته باشیم یک سامانه بارشی هم فردا وارد کشور خواهد شد.
 

۱۴.۷ میلیون نفر امسال با قطار سفر کردند
بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، جابه جایی مسافر توسط 
راه آهن در ۹ ماهه امسال نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۱۱۰ درصدی 
داشته است. وزارت راه و شهرسازی آمار عملکرد ۹ ماهه خود را 
ُمدهای مختلف حمل ونقل منتشر کرده است. عملکرد ۹ ماهه این 
وزارتخانه در جابه جایی ریلی مسافر بر اساس داده ها و اطالعات 
منتشر شده توسط شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران ایران 
به ش��رح زیر اس��ت: تعداد مسافر جابه جا شده توسط بخش ریلی 
در ۹ ماهه س��ال جاری ۱۴ میلیون و 7۰۰ هزار نفر اس��ت که در 
مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته )7 میلیون نفر( ۱۱۰ درصد 

افزایش داشته است.  

وزی��ر نف��ت مهم ترین محورهای دیدار با مقام های روس��یه را 
تبیی��ن ک��رد و گفت: تصمیم های خوب��ی در زمینه تجارت گاز 
گرفته ش��ده اس��ت که می تواند س��بب تحول در منطقه ش��ود. 
جواد اوجی به انتخاب وزارت نفت به عنوان ریاست کمیسیون 
مش��ترک اقتص��ادی در دولت اش��اره کرد و گف��ت: از یک ماه 
گذش��ته زمینه ه��ای همکاری در بخش ه��ای مختلف از جمله 
انرژی با ش��رکت ها و دولت روس��یه بررس��ی شد. وی افزود: از 
بدو ورود، نشس��ت های خوبی با ریاس��ت کمیس��یون مشترک 
اقتص��ادی روس��یه در حوزه ه��ای مختلف انرژی، راه و ترابری، 
جهادکش��اورزی، نیرو، مواردی که در گذش��ته ابهامی داشته اند 
و پروژه هایی که ش��رکت های روس در ایران در حال فعالیت 
هس��تند، انجام و تبادل نظر ش��د و تصمیم های خوبی گرفته 
شد.وزیر نفت ادامه داد: در حوزه انرژی نیز در بخش باالدست، 
توس��عه میدان های نفت و گاز و بخش پایین دس��ت در توس��عه 
پتروپاالیش��گاه ها و پتروش��یمی و انتقال تجهیزات و فناوری 
ک��ه در صنع��ت نفت و گاز ایران راهبردی اس��ت، تصمیم های 

خوبی گرفته شد.
اوجی به نشس��ت با الکس��اندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه 
هم اش��اره و با بیان اینکه در این نشس��ت نیز درباره محورهای 
جدید همکاری با روس��یه تبادل نظر ش��د، اظهار کرد: دو کشور 
دارای ظرفیت های خوبی در حوزه انرژی هس��تند و امیدواریم 
با تفاهم ها و توافق هایی که در این نشس��ت هایی که با وزارت 
انرژی روسیه، معاون نخست وزیر روسیه و شرکت های مختلف 
و بزرگ روسیه انجام شد، به زودی این موارد به امضای قرارداد 
منجر ش��ود. وی با بیان اینکه در نشس��ت با شرکت های بزرگ 
روس��یه در موضوع انتقال فناوری و تجهیزات راهبردی مورد 
نیاز  و راهبردی صنعت نفت توافق های خوبی انجام شده است، 
تصریح کرد: نقشه جامع و کامل همکاری با روسیه تدوین شده 

که در اختیار این کشور قرار گرفته است، امیدواریم در چارچوب 
این نقشه به توافق و قراردادهای جدیدی دست یابیم.

با روسیه در ائتالف اوپک پالس هم نظر بودیم � 
وزیر نفت درباره گس��ترش همکاری ایران و روس��یه از جایگاه 
بزرگ تری��ن دارن��دگان ذخایر نفت و گاز جهان هم اظهار کرد: 
دیدگاه های ایران و روسیه در ائتالف اوپک پالس بسیار به هم 
نزدیک اس��ت و در توافق های اخیری که اوپک پالس داش��ته، 
هم نظر  بودیم. وی با اش��اره به اینکه ایران و روس��یه به عنوان 

بزرگ تری��ن دارن��دگان ذخایر گاز جهان می توانند با هم در این 
بخش )گاز(  همکاری کنند و امروز پیشنهادهای خوبی در این 
زمینه ارائه شد، ادامه داد: ایران با توجه به زیرساخت های موجود 
آمادگی خود را برای تجارت و س��وآپ گاز از روس��یه به ایران و 
دیگر کش��ورهای همس��ایه اعالم کرده است. وزیر نفت با بیان 
اینکه همچنین پیشنهادهایی در زمینه تبدیل گاز به ال ان جی 
و صادرات در قالب آن هم ارائه شد، گفت: تصمیم های خوبی 
در زمینه تجارت گاز اتخاذ شده است که می تواند سبب تحول 

در منطقه شود.

 � اس���تفاده از ت���وان ش���رکت های روس���ی در بخ���ش 
باالدست نفت

اوجی با اش��اره به اینکه هر دو کش��ور ایران و روس��یه تحریم 
هس��تند که می توانند از این فرصت اس��تفاده کنند و آن دسته از 
شرکت های روسی که با شرکت های اروپایی و آمریکا همکاری 
ندارند می توانند با ایران همکاری داش��ته باش��ند، تصریح کرد: 
مقرر شد از توان شرکت های روس در بخش باالدست و توسعه 
میدان های نفتی و س��اخت تجهیزات و انتقال فناوری اس��تفاده 
کنیم، همچنین ش��رکت های دو کش��ور می توانند با تأس��یس 
کارخانه مش��ترک در ایران و تولید تجهیزات افزون بر اس��تفاده 
در ایران، آن را صادر کنند. وی درباره توافق در دیگر بخش های 
اقتصادی هم گفت: در بخش کشاورزی توافق های خوبی انجام 
ش��ده اس��ت. همچنین ش��رکت های مختلف روس پروژه های 
پرش��ماری در زمینه نیروگاهی تعریف کردند؛ خوش��بختانه در 
زمینه تأمین منابع مالی که مورد تأکید دس��تگاه های مختلف 
کش��ور اس��ت به توافق های خوبی دس��ت یافتیم. رئیس ایرانی 
کمیسیون مشترک ایران و روسیه اظهار امیدواری کرد مذاکره 
با شرکت های روسی به امضای قرارداد و تأمین منابع مالی در 

بخش های مختلف اقتصادی کشور منجر شود.

توس���عه  روس���یه  و  ای���ران  نفت���ی  همکاری ه���ای  � 
می یابد

طبق اعالم وزارت نفت، ش��ب گذش��ته جواد اوجی، وزیر نفت و 
نیکالی شولگینوف، وزیر انرژی روسیه درباره راه های گسترش 
مناس��بات اقتصادی، رفع موانع بانکی، گمرکی و زیرس��اختی، 
تقوی��ت هم��کاری ته��ران و مس��کو در حوزه نف��ت و انرژی و 
س��رمایه گذاری مش��ترک در طرح های زیربنایی انرژی رایزنی 

و گفت وگو کردند. 

وزیر نفت دستاوردهای دیدار خود با همتای روسی را تشریح کرد:

تجارت گاز در آستانه تحولی بزرگ


