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پاشنه آشیل نفت روسیه
 روسیه تاکنون تا حد زیادی تاثیر تحریمها بر تجارت نفت را دفع 
کرده اما ممکن است صنعت بیمه مانع جدی ایجاد کند مگر این 
که مسکو و مشتریانش بتوانند خال به وجود آمده از سوی بیمه گران 
غربی را پر کنند. به گزارش ایس��نا، منابع آگاه به رویترز گفتند: 
بیمه گران اروپا و آمریکا که بازار دریانوردی بین المللی را تحت 
نفوذ دارند، برای اجتناب از نقض تحریمها، پوشش نفتکش های 
روسی را محدود کرده اند. حتی کشتی های غیرروسی اگر نفت 
روس��یه را حمل کنند، ممکن اس��ت با عدم دریافت پوشش بیمه 
روبرو ش��وند. اقدام بیمه گران غربی ممکن اس��ت موفقیت اخیر 
مسکو در تغییر مسیر جریان صادرات نفت از اروپا و آمریکا، به آسیا 
را تضعیف کرده و افت کسب و کار اروپایی روسیه را تشدید کند و 
ضربه بزرگتری به بازارهای انرژی وارد کند زیرا این محدودیتها 
به دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان ضربه می زند. به گفته 
چهار منبع کشتیرانی و صنعتی، این رفتار بیمه گران در ماه های 
ژوئن و ژوییه تاثیر خود را نشان خواهد داد زیرا شرکتهای بیمه 
با پیش بینی مجازاتهای سخت تر اتحادیه اروپا علیه روسیه، ماه 
جاری در سیاستهای خود تجدیدنظر کردند. ماریا برتزلتو، تحلیلگر 
شرکت خدمات دریانوردی سیگنال در این باره گفت: بیمه گران 
دریانوردی بین المللی برای عدم پوشش شرکتهای کشتیرانی که 

نفت روسیه را حمل می کنند، تحت فشار قرار گرفته اند. 

رایزنی ایران و عراق در مورد پرداخت بدهی ها
 سرپرس��ت وزارت ب��رق ع��راق و معاون وزی��ر نفت ایران درباره 
پرداخت حقوق ایران بابت صادرات گاز به عراق رایزنی کردند. 
به گزارش ایلنا از فرات نیوز؛ عادل کریم، سرپرست وزارت برق 
عراق  با حضور در مقر این وزارتخانه در بغداد پایتخت، از معاون 
وزیر نفت ایران استقبال کرد تا درباره پرداخت حقوق گاز صاداتی 
گف��ت وگو کند. بر اس��اس بیانیه ام��روز این وزارتخانه، کریم در 
این دیدار خاطرنش��ان کرد: تالش های عراق در این خصوص 
با پارلمان و همه طرف های ذیربط ادامه دارد و از هر مساله ای 
که همکاری مشترک بین دو کشور را توسعه دهد، حمایت می 
شود. وی تاکید کرد دو طرف شرایط سختی که هر از چند گاهی 
دو کشور در معرض آن قرار می گیرند را درک می کنند، و طرف 
ایران��ی دالی��ل تاخیر این وزارتخانه در پرداخت عوارض س��ال 
۲۰۲۰ را ناشی از عدم تصویب بودجه عمومی دانست. همانطور، 
ما وضعیت داخلی ایران را قباًل در نظر گرفتیم. دو طرف فعالیت 
شرکت های ایرانی در صنعت انرژی عراق را بررسی کردند و در 
همین رابطه سرپرست وزارت برق عراق، عملکرد و کیفیت کار 

این شرکت ها را تحسین کرد. 

اخبار كوتاه

انرژی

آمادگی تهران و مسکو برای گسترش روابط اقتصادیتولید تجدیدپذیرها سرعت گرفت
 بر اس��اس آمار فروردین ماه میزان تولید تجدیدپذیرها توس��عه یافته و به نظر 
می رسد نقشه راه دولت در این مسیر درحال اجرا باشد. به گزارش ایسنا، انرژی های 
تجدیدپذیر از پاک ترین انرژی هایی است که بشر امروزه می تواند از آن برای تولید 
انرژی الکتریکی اس��تفاده کند و ضمن حفاظت از محیط زیس��ت زندگی بهتری 
برای خود رقم بزند. ایران دارای حدود ۳۰۰ روز آفتابی است و عالوه بر آن شدت 
تابش آفتاب در کش��ورمان از بس��یاری کش��ورها بیش��تر است که همین موضوع 
اس��تفاده از نیروگاه های خورش��یدی برای تولید برق را مقرون به صرفه تر خواهد 

کرد. علی اکبر محرابیان - وزیر نیرو به تازگی نیز اعالم کرد: دولت برنامه ای چهار س��اله برای افزایش 1۰ هزار 
مگاواتی انرژی های تجدیدپذیر دارد؛ بازار توس��عه انرژی های تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانس��یل باالی منابع 
انرژی های تجدیدپذیر اعم از خورش��یدی، بادی، زیس��ت توده و زمین گرمایی، از طریق امکان عقد قراردادهای 
بلندمدت با نرخ های تش��ویقی، بازار بس��یار جذابی برای س��رمایه گذاران اس��ت. وی محوری ترین برنامه در وزارت 
نیرو را حمایت از انرژی های تجدیدپذیر دانست و صیانت از منابع و محیط زیست با تمرکز بر احداث نیروگاه های 

تجدیدپذیر را متناسب با رشد تقاضا، به عنوان یک سیاست اصلی برشمرد. 

   مذاکرات فش��رده هیات عالی رتبه اقتصادی و تجاری ایران و فدراس��یون امروز 
)چهارش��نبه، چهارم خردادماه( در تهران در حال برگزاری اس��ت، دو کش��ور آماده 
گس��ترش روابط همکاری هس��تند. به گزارش ایس��نا، با هدف گس��ترش روابط 
همکاری ایران و روس��یه، الکس��اندر نواک، معاون نخس��ت وزیر روسیه با هیاتی 
بلندپایه به ایران س��فر کرد. وی در این س��فر با مس��ئوالن ایران از جمله محمد 
مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، جواد اوجی، وزیر نفت، رس��تم قاس��می، وزیر 
راه و شهرسازی، سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ... دیدار و گفت وگو 

می کند. ایران و روسیه همچنین قرار است امروز پس از نشست وزیر نفت ایران و معاون نخست وزیر روسیه بیانیه 
مشترک صادر کنند. این بیانیه در هشت بخش که شامل همکاری های تجاری و اقتصادی، مالی و بانکی، حمل و 
نقل و لجستیک و گمرک، صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی و سالمت و بهداشت است. طبق اعالم وزارت نفت، 
الکس��اندر نواک، معاون نخس��ت وزیر روس��یه همچنین صبح امروز در همایش مش��ترک تجاری و ایران و روسیه 
حضور پیدا کرد. مس��عود خوانس��اری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران در این همایش از 

آمادگی کامل اتاق های بازرگانی ایران برای همکاری با بخش خصوصی روسیه در تمام زمینه ها خبر داد.

راه و مسکن 

اخبار كوتاه

»تجارت« گزارش می دهد

مزایای صنعتی سازی مسکن
 گ�روه راه و مس�کن: دول�ت در حال�ی در قال�ب طرح نهضت 
ملی مسکن مصمم است نسبت به توليد چهار ميليون واحد 
مسکونی اقدام كند كه بنا به گفته برخی كارشناسان، تنها راه 
تحقق این هدف توليد مس�کن به ش�يوه صنعتی سازی است؛ 
صنعتی سازی سبك سازی، ارزان سازی و انبوه سازی مسکن 
را به دنبال دارد و البته تهيه نقشه راه صنعتی سازی نيز پيش 

شرط اجرای صنعتی سازی در ساخت وسازها است.
به گزارش »تجارت«، ارتقای تکنولوژی ساخت در کشور نیازمند 
برنامه های راهبردی اس��ت که در این خصوص کارشناس��ان 
معتقدند الزم است تا طرح جامعه توسعه صنعتی ساخت و ساز 
تهیه شود. از آنجا که در حال حاضر طرح جهش تولید به عنوان 
یک ظرفیت بالقوه برای تولید صنعتی مس��کن در دس��ت اقدام 
است. برنامه ریزی برای  بهره گیری از این ظرفیت فوق العاده 
بای��د م��د نظ��ر قرار بگیرد. جعفر قرائتی س��توده - فعال صنعت 
ساختمان می گوید: با توجه به اینکه طرح جهش تولید و تامین 
مسکن هم اکنون در دست اقدام است باید از ظرفیت این طرح 
عظیم در جهت توس��عه صنعتی س��اخت وساز بهره گیری شود. 
وی افزود: توس��عه صنعتی س��ازی مقوله ای گس��ترده و و میان 
بخشی است لذا تحقق این مهم نیازمند همکاری و هماهنگی 
بین ارگانهای مختلف اس��ت. قرائتی با بیان اینکه تدوین طرح 
جام��ع صنعتی دراولویت کاری فعاالن صنعت س��اختمان قرار 
دارد گفت: تهیه این طرح کلید ورود به توس��عه صنعتی س��اخت 
وس��از محسوب می ش��ود. همکاری و هماهنگی در سطح ملی 
بین بخش ساخت وساز، بخش صنعت، نظام آموزشی به ویژه 
نظام دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، سازمانهای نظام مهندسی، 
تش��کلهای مهندسی مرتبط، به عالوه تدوین قوانین وضوابط، 
ساماندهی زیرساختها پیش زمینه تحقق صنعتی سازی است. 
نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان 

در جریان یک نشست هم اندیشی تاکید کرد: اگر می خواهیم 
ساخت و ساز صنعتی رواج پیدا کند، باید وارد اجرا شویم و در این 
عرصه ضوابط تهیه کنیم، در همین راستا کتابچه ضابطه الگوی 

پروژه های صنعتی سازی تا آخر سال تدوین شود.

دولت پشت لغت صنعتی سازی ایستاده است � 
 در ادام��ه این نشس��ت، عبدالرضا فری��د نائینی - فعال صنعت 
س��اختمان گفت: ما با چالش��های بی ش��ماری در حوزه مسکن 
مواجه هس��تیم و س��هم پروژه های عمرانی که در اختیار دولت 
است به دلیل کاهش منابع محدود شده است، درچنین شرایطی 
بسیاری از حرفه مندان یا از فعالیت های عمرانی کنار رفته اند و 
یا اینکه فعالیت خود را محدود کرده اند. وی اظهار کرد: با توجه 

به کاهش درآمدهای دولت وکسری بودجه، دولت اجرای پروژه 
های مسکونی را روی میز گذاشته است چرا که تامین تسهیالت 
مس��کن به عهده مردم اس��ت و پرداخت تس��هیالت مسکن به 
سیس��تم بانکی نیز باید از طریق مردم صورت گیرد و دولت در 
این زمینه فقط باید نس��بت به س��رمایه گذاری در زیرس��اختها 
اق��دام کن��د. نائین��ی با یادآوری این موضوع که با توجه به س��از 
و کار مذکور، دولت به س��مت اجرای پروژه های مس��کونی در 
تیراژ باال روی آورده اس��ت تاکید کرد: انجمن تولیدکنندگان و 
فناوران صنعتی ساختمان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
می تواند بس��یار موثر واقع ش��ود؛ چرا که دولت از صنعتی سازی 
حمایت می کند و این آگاهی در بدنه دولت بوجود آمده است و 
دولت پش��ت لغت صنعتی س��ازی ایستاده است. وی یادآور شد: 

ما برنامه توس��عه صنعتی نداریم. بنابراین نقش تش��کل ها برای 
نهادینه کردن این امر بسیار مهم است که با آگاهی سازی بین 
دولت و جامعه مهندس��ی زمینه تحقق صنعتی س��ازی س��اخت 
مس��کن فراهم ش��ود و با اس��تفاده  از ظرفیتهای بالقوه نسبت به 

تدوین ضوابط اقدام کنیم.

اعالم آمادگی برای تهیه طرح جامع مسکن � 
 همچنین احمد خرم - رییس پیش��ین س��ازمان نظام مهندسی 
س��اختمان نیز گفت: هش��ت س��ال پیش ما به وزارتخانه راه 
وشهرس��ازی مراجع��ه کردی��م و داوطلب ش��دیم که به عنوان 
عامل چهارم نس��بت به تهیه طرح جامعه مس��کن با اس��تفاده از 
بهره گیری از تجربه مش��اور و کارشناس��ان خارجی اقدام کنیم. 
خرم افزود: براس��اس تحقیقات بانک جهانی  که نتایج آن پنج 
سال پیش اعالم شده، کشورهایی که مطابق سند توسعه حرکت 
نمی کنند و از مش��اوران ذی صالح طرح بهره نمی گیرند، برای 
اجرای طرح های توسعه ای ش��ان ۲.5 برابر بیش��تر از کسانی که 
طرح توس��عه ای دارند باید هزینه صرف کنند که این امر س��بب 
ات��الف مناب��ع و کاهش بهره وری می ش��ود ام��ا چند هفته ای 
اس��ت که موضوع مذاکره با ش��رکت های چینی برای ورود به 
پروژه نهضت ملی مس��کن در ایران مس��کوت مانده است. این 
در حالی اس��ت که وزارت راه و شهرس��ازی از س��ال گذش��ته 
اس��تفاده از ظرفیت ش��رکت های خارجی برای ارتقای س��طح 
تکنولوژی صنعت س��اختمان را در دس��تور کار قرار داد و اعالم 
ک��رد ک��ه مذاکراتی با برخی ش��رکت های خارجی صورت داده 
است. اواخر سال گذشته نیز محمود محمودزاده � معاون وزیر 
راه و شهرسازی به ایسنا گفت که مذاکره با چینی ها از دستور کار 
خارج نشده و ادامه دارد. در این بین بعضی شرکت های دولتی 

رایزنی های را با شرکت های ترک و چینی آغاز کردند. 

 در راستای اجرای پروژه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور، هدفگذاری ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در چهار سال آینده به تعاونی ها سپرده شده است. 
به گزارش ایسنا، با ابالغ قانون جهش تولید مسکن، طرح دولت سیزدهم درباره ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی، از پشتوانه قوی قانونی برخوردار شد. 
دولت در این راستا بخش تعاون را مکلف کرده که از ۴ میلیون واحد مسکونی، ۴۰۰ هزار واحد در بخش تعاون ساخته شود. بر اساس آمارها نزدیک به 1۰ هزار 
تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بیش از 9۰۰۰ تعاونی دارای کارنامه و سابقه درخشان و حدود 5۰۰ تعاونی دچار مشکل و عارضه هستند. موضوع آسیب 
شناسی مشکالت بخش تعاون به ویژه تعاونی های مشکل دار از دیرباز مطرح بوده و تالش شده با تشکیل اتاق های فکر تعاون، کارگروه های پایش تعاون و 
کمیته های شناسایی نقاط ضعف و قوت واحدهای تعاونی، تعاونی های دارای مشکل شناسایی شده و مشکالت آنها مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد. 

 یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: متاسفانه ساختمان های زیادی مانند متروپل با بی توجهی به نظر ناظران نظام 
مهندسی ساخته شده که هم اکنون مانند بمب های ساعتی جان مردم را تهدید می کنند. آرا شاوردیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ریزش 
س��اختمان متروپل آبادان، بیان کرد: بنده در مصاحبه هایی که در بحث س��اختمان داش��تم بر این موضوع بارها تاکید کرده ام که متاس��فانه در این 
حوزه توجیه اقتصادی و صرفه اقتصادی اولویت باالتری نسبت به مسائل فنی و نظارتی دارد. متاسفانه در مجوزهایی که صادر می شود پس از 
ورود سازمان نظام مهندسی و اعمال نظر، توجه ای به نظرات کارشناسی نمی شود. وی در ادامه اظهار کرد:  ما شاهد ریزش ساختمان متروپل 

بودیم. این سومین حادثه بزرگ در حوزه ساختمانی بعد از آتش سوزی پالسکو و ساختمان پزشکی سینا بود.

بازدید کمیسیون عمران از ساختمان متروپلتعاونی ها ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می سازند

 نیاز ۱.۵ میلیارد دالری
 فاز سوم آزادراه تهران-شمال

 معاون وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد: مطالعات فاز س��وم 
آزادراه تهران-شمال انجام شده و برای ساخت آن به اعتباری 
حدود 1.5 میلیارد دالر نیاز داریم. به گزارش ایسنا، پروژه آزادراه 
تهران-شمال در سال 1۳۷۳ به تصویب شورای عالی معماری 
و شهرس��ازی رس��ید و عملیات اجرایی آن از س��ال 1۳۷6 آغاز 
شد، تاکنون فاز اول و چهارم این محور آزادراهی ۳۲ کیلومتر و 
۲۰ کیلومتر افتتاح شده و در حال بهره برداری است. از فاز دوم 
این آزادراه نیز تاکنون تونل البرز به عنوان طوالنی ترین تونل 
کش��ور به طول بیش از ش��ش کیلومتر به بهره برداری رس��یده 
و به گفته مس��ئوالن وزارت راه شهرس��ازی قرار اس��ت تا پایان 
امسال باند رفت آن ساخته و پس از آن باند برگشت این محور 
تکمیل ش��ود. در این میان تنها فاز س��وم آزادراه تهران-شمال 
باق��ی مان��ده که از پل زنگوله در ابتدای اس��تان مازندران آغاز 
شده و به طول ۴۷ کیلومتر ادامه پیدا کرده و در سه راهی دشت 

نظیر به فاز چهارم این آزادراه متصل می شود.

 تسهیل تردد کشتی های
با پرچم ایران بنادر روسیه

 مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی ب��ر تس��هیل تردد 
کش��تی های با پرچم جمهوری اس��المی ایران به تمامی بنادر 
روس��یه از جمله بندر »نووراسییس��ک« تاکید کرد و گفت: در 
صورتی که این مهم رخ دهد، می توان مقوله صادرات غالت 
به روسیه را تضمین کرد. به گزارش ایسنا، علی اکبر صفایی در 
نشست بررسی توسعه همکاری های دریایی و بندری ایران و 
روس��یه که با حضور دیمیتری زورئوف استانیسالوویچ؛ معاون 
وزیر حمل و نقل روسیه و هیات همراه برگزار شد، با اشاره به 
اینکه جمهوری اس��المی ایران بر اس��اس سیاست های دولت 
ارتباطات گسترده ای با کشورهای همسایه برقرار کرده است، 
اظهار داشت: اثرات این ارتباطات گسترده در حوزه تجاری قابل 
مش��اهده اس��ت. به گفته وی، کشور دوست و بزرگ روسیه نیز 
ارتباطات خوب و گسترده ای با کشورهای حاشیه دریای خزر 
و خلیج فارس دارد. طبق اعالم سازمان بنادر و دریانوردی، او 
با اشاره به اینکه جلسات و توافقات خوبی به صورت کلی بین 

ایران و روسیه در بخش های مختلف داشته ایم.

گروه انرژی:  قیمت نفت در معامالت روزهای اخیر تحت تاثیر 
کمبود عرضه و چشم انداز رشد تقاضا، افزایش یافت. به گزارش 
»تج��ارت«، افزای��ش قیمت نف��ت، گاز و فرآورده های نفتی در 
ماه های اخیر، دردس��رهای زیادی برای اکثر کش��ورها به وجود 
آورده اس��ت و به باور تحلیلگران، اثرات افزایش قیمت ها برای 
مدتی طوالنی ادامه پیدا خواهد کرد. رشد قیمت انرژی از سال 
گذشته شروع شد؛ زیرا همزمان با بازگشایی اقتصادها بر مصرف 
افزوده شد، در حالی که عرضه محدود باقی ماند. در سال جاری 
میالدی، وضعیت تااندازه زیادی تغییر کرده، به این معنا که حمله 
روس��یه به اوکراین و تحریم های غرب علیه روس��یه، سبب شده 
است تا تحوالت زیادی در بازار انرژی جهان رخ دهد. غرب علیه 
روسیه تحریم های فراگیری اعمال کرده است. آمریکا، کانادا و 
چند کشور دیگر، واردات انرژی از روسیه را ممنوع کرده اند. البته 
اتحادیه اروپا فعال نمی تواند با آن کشورها همراه شود؛ زیرا این 
اتحادیه به ش��دت به نفت و گاز روس��یه وابس��ته است. نگرانی ها 
درباره اختالل در عرضه انرژی از روسیه به رشد قیمت ها منجر 
شده است. قیمت نفت اکنون نسبت به اوایل ماه مارس پایین تر 
اس��ت، اما باالتر از 1۰۰دالر باقی مانده اس��ت؛ این یعنی اقتصاد 
جهان در معرض ریسک های مختلفی قرار دارد. یکی از مهم ترین 
اثرات باال باقی ماندن قیمت نفت، رش��د نرخ های تورم اس��ت. از 
پیش، نرخ های تورم در اقتصادهای بزرگ در حال رشد بود و با 
افزایش قیمت انرژی بر س��رعت افزایش قیمت کاالها افزوده 
ش��ده اس��ت. بسیاری از مسائل هنوز مشخص نیست و سواالت 
گوناگونی مطرح اس��ت که پاس��خی برای آنها وجود ندارد. برای 
مثال، آیا اکنون قیمت نفت بیش از حد باالست؟ چه زمانی جنگ 
اوکراین و اثرات آن بر بازارها پایان می یابد؟ آیا اتحادیه اروپا نفت 
روس��یه را تحریم خواهد کرد؟ و... به نظر می رس��د برای یافتن 
پاس��خ این س��واالت باید منتظر ماند. در مطالب حاضر، به علل 

رشد قیمت انرژی، وضعیت امنیت انرژی اتحادیه اروپا، تحوالتی 
که در آینده ممکن اس��ت رخ دهد و... اش��اره ش��ده است.  جنگ 
روسیه علیه اوکراین بر بازارهای مختلف تاثیرات فراگیری داشته 
و بسیار محتمل است که این اثرات، پایدار باشند. در بازار نفت، 
قیمت ها در س��ه ماه اخیر، نوس��ان  زیادی داش��ته و این بی ثباتی 
حاصل اثرگذاری عوامل گوناگون، به ویژه جنگ اوکراین است. 
روس��یه، صادرکننده بزرگ نفت و فرآورده های نفتی اس��ت و با 
آنکه تحریم   های غرب علیه این کشور، بخش انرژی آن را هدف 
قرار نداده، اما نگرانی ها درباره اختالل در عرضه نفت روس��یه، 

سبب رشد قیمت ها شده است. در روزهای گذشته، یکی از عوامل 
موث��ر ب��ر قیمت ها حرکت اتحادیه اروپا به س��وی ممنوع کردن 
واردات نفت روسیه بوده است. قبل از حمله روسیه به اوکراین، 
اتحادیه اروپا روزانه ۷/ ۲میلیون بش��که نفت خام و 5/ 1میلیون 
بش��که فرآورده   های نفتی از روس��یه وارد می کرد. به دالیلی که 
در ادام��ه بیان خواهد ش��د، نبای��د قیمت نفت و فرآورده های آن 
تحت تاثیر احتمال ممنوع ش��دن واردات از روس��یه، تا این اندازه 
رش��د می کرد. به نظر می رس��د، حذف این عامل س��بب کاهش 
چش��مگیر قیمت ها در ماه های آینده خواهد ش��د و ش��اید قیمت 

نفت برنت به زیر ۷۰دالر در هر بشکه کاهش یابد. یکی از دالیل 
رخ ندادن ممنوعیت واردات نفت و گاز روس��یه از س��وی اتحادیه 
اروپا این است که اعمال ممنوعیت، نیازمند رأی مثبت تک   تک 
۲۷عضو این اتحادیه اس��ت. اعضای اتحادیه اروپا، هش��تم ماه 
جاری گردهم آمدند تا موضوع ممنوعیت واردات نفت روسیه را 
بررسی کنند. حتی قبل از آن تاریخ، اسلواکی و مجارستان رسما 
اعالم کرده بودند که به این ممنوعیت رأی مثبت نخواهند داد. 
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، سال گذشته، مجارستان 
روزانه ۷۰ هزار بشکه، یعنی 5۸ درصد کل واردات نفت خود را از 
روس��یه تامین می کرد. رقم مربوط به اس��لواکی 1۰5 هزار بشکه 
در روز است که 96 درصد کل واردات نفت این کشور را تشکیل 
می دهد. دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به نفت وارداتی 
از روس��یه وابس��ته هستند و اعالم کرده اند، با ممنوعیت واردات 
نفت این کشور موافق نیستند. بهای معامالت نفت برنت برای 
تحوی��ل در ژوییه، ۴6 س��نت مع��ادل ۰.۴ درصد افزایش یافت 
و به 11۴ دالر و دو س��نت در هر بش��که رس��ید. بهای معامالت 
وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوییه، با 5۸ 
س��نت معادل ۰.5 درصد افزایش، به 11۰ دالر و ۳5 س��نت در 
هر بش��که رس��ید. نفت برنت روز سه شنبه با ۰.1 درصد افزایش 
و وس��ت تگزاس اینترمدیت با 5۲ س��نت کاهش بسته شده بود. 
وزیر خارجه جدید فرانس��ه روز س��ه شنبه اظهار کرد: خوش بین 
اس��ت مخالفان بس��ته جدید تحریمهای اتحادیه اروپا که شامل 
ممنوعیت واردات نفت روس��یه اس��ت، متقاعد شوند و این بلوک 
به توافقی می رس��د که روی محدود ش��دن عرضه جهانی تاثیر 
خواهد گذاشت. در این بین، وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد 
یک مقام دولت بایدن روز سه شنبه برای گفت و گو با مقامات 
دولت��ی و مدیران صنعت خصوص��ی درباره تحریمهای آمریکا 

علیه روسیه، به هند رفت.  

»تجارت« بررسی کرد

آینده قیمت نفت تحت تاثیر افزایش تقاضا

گروه راه و مس�کن: مدیرعامل ش��رکت خدمات دریایی و مهندس��ی کش��تیرانی قش��م 
گفت: برای ایجاد زیرس��اخت های سوخت رس��انی به ش��ناورها در بندر چابهار و دیگر 
بنادر کش��ور برنامه داریم و میزان نقل و انتقال جاده ای و ریلی س��وخت در این س��ایت 
سوخت رس��انی به صورت ریلی و جاده ای ۳5 هزار تن در ماه اس��ت. به گزارش ایس��نا، 

س��عید قبیتی با بیان اینکه س��ایت سوخت رس��انی ش��رکت خدمات دریایی و مهندسی 
کشتیرانی قشم وابسته به گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران هم اکنون در بندر 
ش��هید رجایی روزانه 1۲۰۰ تن س��وخت به ش��ناورها عرضه می کند، تصریح کرد: این 
س��ایت سوخت رس��انی در حال حاضر دارای ظرفیت 5۳ هزار ُتن انبارش س��وخت است 

که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 116 نفر اشتغال ایجاد کرده است. وی میزان نقل 
و انتقال جاده ای و ریلی سوخت را در این سایت سوخت رسانی به صورت ریلی حدود   
۳۰۰۰۰ تن ماهیانه و جاده ای5۰۰۰ تن ماهیانه اعالم کرد و افزود: این حجم از سوخت 

از طریق پاالیشگاه های بندرعباس و امام خمینی شازند تامین می شود. 

سوخت ایرانی ۱۰۰ دالر ارزان تر از خارجی


