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 آورد آبی 6 میلیارد متر 
مکعبی سیالب برای کشور

بارندگی ه��ای سیل آس��ای اخیر زمین��ه آورد آبی ۶ میلیارد متر 
مکعبی برای کش��ور را فراهم کرد. به گزارش فارس، براس��اس 
آمار ارائه ش��ده از ش��رکت مدیریت منابع آب ایران، بارش های 
س��یل آس��ای اخیر تا تاریخ ۱0 مرداد ماه زمینه آورد آبی ۶0۱5 
میلیون متر مکعبی را برای کشور فراهم کرده است. براساس 
این اطاعات، تا تاریخ مذکور از ۶0۱5 میلیون متر مکعب آب 
به دس��ت آمد برای کش��ور ۱۲۸۸ میلیون متر مکعب به صورت 
س��طحی پش��ت سدهای کشور ذخیره شده است. عاوه بر این 
۴۷۲۷ میلی��ون مت��ر مکعب دیگ��ر نیز به صورت نفوذ در زمین 
زمینه تغذیه آب خوان های کشور را به وجود آورده و یا به صورت 
س��طحی در آبگیرهای طبیعی و تاالب ها تجمیع ش��ده اس��ت. 
براس��اس این گزارش، بیش��ترین تأثیر در افزایش ورودی های 
س��یاب اخیر، در س��دهای اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان و 

هرمزگان رخ داده است.

 رقابت روسیه و عربستان 
در هند برای فروش نفت

قیمت پایین تر نفت روس��یه نس��بت به عربستان باعث شد این 
کش��ور در ماه ژوئن عربس��تان را به عنوان دومین عرضه کننده 
بزرگ نفت به هند پشت سر بگذارد و پس از عراق قرار بگیرد. 
به گزارش تس��نیم به نقل از بلومبرگ، رقابت ش��دیدی در هند 
بین روسیه و عربستان وجود دارد. روسیه قیمت نفت خام خود 
را نسبت به عربستان پایین آورده و راه را برای در اختیار گرفتن 
س��هم بیش��تری از بازار در یکی از بزرگ ترین واردکننده های 
نفت دنیا باز کرده اس��ت. بش��که های نفت روسیه در فصل بهار 
نسبت به نفت خام عربستان ارزان تر بوده اند تا جایی که اختاف 
قیمت آن ها در ماه مه به ۱۹ دالر در هر بشکه رسید. روسیه در 
ماه ژوئن عربستان را به عنوان دومین عرضه کننده بزرگ نفت 

به هند پشت سر گذاشت و پس از عراق قرار گرفت.

افزایش ۲۵ درصدی حجم صادرات گاز کشور
آنطور که گزارش های وزارت نفت نش��ان می دهد طی یک 
سال گذشته افزایش صادرات گاز طبیعی و گاز مایع کشور در 
دولت سیزدهم محقق شده است. به گزارش ایرنا، افزایش ۲5 
درصدی حجم صادرات گاز کشور و رشد ۴3 درصدی صادرات 
گاز به عراق در س��ه ماهه نخس��ت س��ال ۱۴0۱ نس��بت به بازه 
مش��ابه س��ال ۱۴00 از مهم ترین دستاوردهای دولت سیزدهم 

به شمار می رود. 

اخبار کوتاه

انرژی

۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه وارد مدار می شودرونمایی از نقشه راه فعالیت صنعت نفت
معاون امور مهندس��ی، پژوهش��ی و فناوری وزارت نفت بازبینی از رونمایی نقش��ه 
راه فعالی��ت صنع��ت نف��ت تا چندماه آینده خبر داد. وحیدرضا زیدی فرد خواس��تار 
بهره گیری از پتانسیل های شرکت های دانش بنیان در راستای کمک به صنایع 
نفت و گاز شد و اظهار کرد: با افتتاح و فعال شدن دفتر توسعه نوآوری و فناوری 
و همچنین اختصاص یافتن یک طبقه از برج فناوری به مرکز فناوری نفت و گاز 
زمینه رشد و شکوفایی پتانسیل هایی که در این حوزه وجود دارد، تقویت خواهد 
شد. معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت از بازبینی قراردادها در 

دولت س��یزدهم براس��اس رویکردهای فن آورانه محور خبرداد و افزود: تکلیف زیس��ت بوم فناوری نفت مش��خص 
شده و نقشه راه فعالیت صنعت نفت تا چندماه آینده رونمایی خواهد شد و در این راستا باید راهکاری را تدوین کرد 
که رشد دانشگاه به بالندگی صنعت بینجامد. زیدی فرد نقش منابع و صنایع نفت و گاز استان را دارای قابلیت های 
ملی ارزیابی کرد و گفت: توانمندی های حوزه نفت و گاز فارس به همراه بهره گیری از پتانسیل های دانش بنیان 
می تواند الگویی برای راه اندازی پارک های دانش بنیان در کشور شود. این مقام مسئول در وزارت نفت گفت: وزیر 
نفت تاکید دوچندانی به منظور راه اندازی پارک علم و فناوری نفت دارد و به موازات این ماجرا باید از مراجعی که 

در حوزه زیست بوم فناوری وزارت نفت دارای مسئولیت هستند، مطالبه گری کرد.

مدیرعامل ش��رکت مدیریت ش��بکه برق ایران گفت: براساس برنامه ریزی، تا ماه 
آینده ۱۸00 مگاوات نیروگاه دیگر نیز وارد مدار خواهد شد. مصطفی رجبی مشهدی 
در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه امسال برای اینکه بتوانیم شبکه برق پایداری را 
داشته باشیم اظهار کرد: برنامه ۶000 مگاواتی افزایش ظرفیت تولید برق تعریف 
ش��د ک��ه تاکن��ون بیش از ۴۲00 مگاوات از طری��ق احداث نیروگاه جدید افزایش 
ظرفیت و ارتقای نیروگاه های موجود به ظرفیت تولید کش��ور اضافه ش��ده اس��ت. 
وی با بیان اینکه امسال برنامه های مختلفی برای گروه های مختلف مشترکان 

تعریف ش��د به طوری که در بخش عمومی و اداری و به ویژه در بخش ادارات دولتی برنامه های س��ختگیرانه ای 
اجرا ش��د که کاهش 30 درصدی مصرف برق در این بخش  را به دنبال داش��ت. س��خنگوی صنعت برق با بیان 
اینکه در روزهای اخیر رکورد مصرف برق شکسته شد، اظهار کرد: روز گذشته مصرف برق افزایش یافت که دور 
از انتظار بود، افزایش گرمای هوا نیاز مصرف برق کشور را در زمان اوج مصرف به میزان ۶۷ هزار و ۷۷۴ مگاوات 
رس��اند که در مقایس��ه با روز گذش��ته که روز کاری بود حدود  ۲30 مگاوات بیش��تر بود. رجبی مش��هدی با تاکید بر 
اینکه علی رغم مش��کات، برق مش��ترکان مطابق برنامه و بدون خاموش��ی تامین ش��د گفت: در تابس��تان امسال 

شاهد رشد ۴.۸ درصدی مصرف انرژی نیز بوده ایم که عدد بزرگی به حساب می آید.

راه و مسکن 

اخبار کوتاه

»تجارت« وعده مسئوالن وزارت راه و شهرسازی را  بررسی کرد؛

افزایش عوارض برای رفع خرابی آزادراه ها
گروه راه و مسکن: اواخر هفته گذشته بود که عباس بیات سرمدی، 
مدیرکل آزادراه های کشور با اشاره به اینکه نرخ عوارض آزادراه 
 های کشور که از سال ۹۹ تاکنون تغییر و اباغ نشده بود، اعام کرد: 
با دستور وزیر راه و شهرسازی نرخ عوارض آزاد راه های کشور 
به طور متوس��ط ۲۸ درصد افزایش یافته اس��ت. همان زمان 
مسئوالن وزارت راه اعام کردند که اعام نرخ جدید عوارض 
آزادراه  ه��ا ک��ه ب��ا تصویب وزیر راه و شهرس��ازی اباغ ش��د با 
واکنش مثبت فعاالن  بخش خصوصی حوزه ساخت و توسعه 

آزادراه ها همراه شد. 
اگرچ��ه ب��ه اعتقاد برخ��ی فعاالن این ح��وزه، رقم های اعام 
ش��ده ده��ک های پایین مبلغ باالیی اس��ت، ام��ا برخی دیگر 
معتقدند بیش��ترین میزان مس��افرت ها مربوط به دهک های 
 ب��االی جامعه اس��ت و این افراد هس��تند که ب��ه طور مداوم در 
حال مس��افرت به خصوص به مناطق گردش��گر پذیر از جمله 

شمال هستند.
از س��وی دیگر فعاالن بخش خصوصی تاکید دارند با توجه به 
افزایش نیافتن عوارض آزادراهی طی ۲ سال گذشته و با توجه 
به تورم موجود، افزایش قیمت قیر و... این میزان افزایش، رقم 
باالیی نیست ضمن این که افزایش قیمت قرار بود از اول سال 

اعام شود که به دالیل مختلف به تعویق افتاد.
 ب��ه گفت��ه آن��ان ب��ا عوارض فعلی س��اخت هی��چ آزادراهی در 
کش��ور توجیه ندارد و برهمین اس��اس در ۲-3 س��ال گذش��ته 
عما آزاد راهی با مش��ارکت بخش خصوصی ش��روع نش��د و 
 حتی نگهداری آزادراه  های فعلی هم با مش��کل مواجه ش��د، 
به گونه ای که اگر به آزادراه های زنجان تبریز، قم کاش��ان و 
کاش��ان_اصفهان رس��یدگی فوری نش��ود، تا ۲ - 3 سال آینده 
به دلیل گس��تردگی خرابی  های روس��ازی، امکان عبور و مرور 

نخواهد داشت.
فع��االن بخ��ش خصوصی س��اخت آزادراه ه��ا همچنین تاکید 
کردن��د ط��ی چن��د س��ال اخی��ر با وج��ود مذاک��ره و برگزاری 
جلس��ات مداوم با ش��رکت های مختلف از جمله قرارگاه خاتم  
 االنبی��ا، ف��والد مبارک��ه، ایمی��درو، بانک ها و موسس��ات زیر

 مجموعه  شان، بخش خصوصی، بنیادها، شرکت های بزرگ 
پیمان��کاری مث��ل جه��اد نصر، نفت و گاز محمدیان، س��یمین  
س��پاهان و ... هیچ یک برای س��رمایه  گذاری در توس��عه آزادراه  

های کش��ور و کریدورهای ترانزیتی قانع نش��دند که یکی از 
دالیل این امر، عدم بازگش��ت س��رمایه به دلیل میزان عوارض 
آزادراه ه��ا ب��ود ک��ه توجی��ه اقتصادی را از آزاد راه  ها از بین برده 
 etc است. آنان همچنین بیان این که با سیستم الکترونیکی و
فعلی، ۴0 تا ۶0 درصد عوارض وصول نمی  ش��ود، خاطرنش��ان 
 کردند: پلکانی ش��دن عوارض به این دلیل اس��ت که عوارض
 زودتر پرداخت شود چرا که در حال حاضر تقریبا همه شرکت 
ه��ای به��ره  ب��ردار آزادراه  ها حدود 50 درص��د مطالبات معوقه 

دارند.
مبنای تعیین عوارض، تعداد خودروهای عبوری است که برآورد 
ش��ده و س��پس براس��اس آن، نرخ عوارض تعیین می شود اما در 
حال حاضر بعد از ۲5 سال، نرخ عوارض اولین آزادراه غیردولتی 

و مشارکتی، تنها ۱5 برابر شده است.

 

این در حالی اس��ت که فهرس��ت بهای احداث آزادراه 500 برابر 
شده است. 

صنعت آزادراه سازی ایران عمر ۶0 ساله دارد و در این ۶0 سال، 
۲۷00 کیلومتر آزادراه ساخته ایم یعنی سالی ۴5 کیلومتر آزادراه 
س��اخته ایم این در حالی اس��ت که چین ۲۲ س��ال بعد از ما وارد 
حوزه آزادراه سازی شد اما االن ۱03 هزار کیلومتر آزادراه دارد 
یا ترکیه در همین ۱0 سال اخیر چند هزار کیلومتر آزادراه احداث 
کرده اس��ت. با س��رعت فعلی آزادراه س��ازی ما، 300 سال طول 

می کشد تا برنامه شبکه آزادراهی کشور تکمیل شود.
از طرف دیگر باید پذیرفت که هنوز زیرساخت های الکترونیکی 
شدن عوارضی ها فراهم نیست. این در حالی است که براساس 
قان��ون بودج��ه امس��ال وزارت راه مکلف به الکترونیکی کردن 

همه عوارضی ها تا پایان خرداد امسال شده است.

 براس��اس قانون بودجه س��ال جاری، باید پلیس راهور فراجا 
با همکاری ش��رکت های بیمه، اخذ مفاصا حس��اب از پرداخت 
ع��وارض آزادراه ه��ا را هن��گام تعویض پاک الزامی کنند اما نه 
راهور و نه بیمه گرها زیرساخت های مربوطه را ایجاد نکرده اند 

و قانون عوارضی الکترونیکی به خرداد امسال نمی رسد.
د  ر مجم��وع مش��کاتی متع��ددی وج��ود دارد ک��ه باعث عد  م 
جذابی��ت د  ر س��رمایه گذاری د  ر آزاد  راه ها می ش��ود  . مهم ترین 
مش��کل، مشکل مالیات قرارد  اد  های شرکت های سرمایه گذار 
به صورت BOT است و البته سود  ی معاد  ل سود   سپرد  ه بانکی 
اس��ت و د  ر حالی که س��پرد  ه بانکی معاف از مالیات اس��ت، ولی 

فعالیت های ما مشمول ۲5 د  رصد   مالیات است. 
تاکن��ون بخ��ش خصوص��ی د  ر چند   د  وره ب��ا وزرای مختلف راه 
و شهرس��ازی برای رفع این موضوع نامه نگاری کرد  ه اند   و به 
نتیجه ای نرس��ید  ه و نیازمند   تصویب یک تبصره قانونی اس��ت. 
تع��د  اد  ی از مد  ی��ران ش��رکت های آزاد  راهی خصوصی به علت 
مشکات مالیاتی ممنوع الخروج هستند  . به بیان فعاالن بخش 
خصوصی مش��کل دیگر  پایین بود  ن س��ود   س��رمایه گذاری د  ر 
آزاد  راه ها اس��ت. س��ود   س��رمایه گذاری د  ر آزاد  راه معاد  ل س��ود   
س��پرد  ه بانکی اس��ت و پایین تر از س��ود   سرمایه گذاری د  ر سایر 

حوزه ها است. 
د  ر همه جای د  نیا این سود   معاد  ل حد  اقل نرخ تامین مالی است و 
این امر باعث کاهش جذابیت سرمایه گذاری د  ر آزاد  راه ها است. 
خواس��ته ما این اس��ت که س��ود   سرمایه گذاری د  ر زیرساخت ها 
چند   د  رصد   بیشتر از بهره تسهیات باشد   تا برای سرمایه گذاران 

ایجاد   جذابیت کند  .
 جای حلقه مفقود  ه مد  یریت که باید   توسط د  ولت و مجلس حل 
ش��ود  ،  خالی اس��ت. د  ر حالی که کش��ور هم به آزاد  راه نیاز د  ارد   و 
هم نیرو و امکانات کافی د  ر کش��ور برای احد  اث آزاد  راه وجود   
د  ارد  . مدی��رکل دفت��ر نظارت ب��ر بهره برداری آزادراه ها پیش از 
ای��ن گفت��ه ب��ود که تنها ۱0 درصد از مخارج آزادراه ها از طریق 
عوارضی که توسط شهروندان پرداخت می شود، تامین گردیده 

و سایر هزینه ها برعهده ذینفعان است. 
 ل��ذا ب��ا پرداخ��ت ب��ه موق��ع ای��ن ع��وارض، می ت��وان در
 تامی��ن و اج��رای طرح های بزرگتر توس��ط همه ش��هروندان، 

مشارکت نمود.

 معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقاب اسامی تاکید کرد: ساخت ۷۸ هزار واحد مسکن شهری نهضت ملی به همت بنیاد آغاز شده است. به 
گزارش ایلنا، حمیدرضا سهرابی با اشاره به ساخت و در مراحل ساخت قرار گرفتن ۱00 هزار واحد مسکونی به وسیله بنیاد در قالب طرح نهضت ملی، 
گفت: اراضی ۲۴0 هزار واحد مسکن ملی به بنیاد مسکن معرفی شد. وی گفت: تاکنون معادل ۲۴0 هزار واحد زمین به بنیاد مسکن معرفی شده است. 
سهرابی ادامه داد: حدود ۱00 هزار نفر پذیرفته شده نهایی به بنیاد مسکن معرفی شده که از این تعداد حدود ۹۶ هزار نفر واریز وجه کردند و برای آنها 
پروژه تعریف شده است. وی افزود: بنیاد مسکن انقاب اسامی در بخش شهری عاوه بر ساخت ۷۸ هزار واحد طرح نهضت ملی، ساخت ۱۴ هزار 

واحد مسکن شهری را در نقاط مختلف کشور و 5 هزار واحد در بندر امام خمینی )ره( و در بافت های آسیب پذیر را در برنامه دارد.

معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران گفت: راه آهن شرق یکی از ظرفیت های بسیار مهم ریلی است که باید پشتیبانی تفاهم نامه هایی 
که در کشور بسته می شود را انجام دهد. به گزارش ایرنا، سید مصطفی داوودی افزود: راه آهن شرق از نظر حجم عملیات در رده سوم مناطق راه آهن قرار 
دارد و نیازمند پشتیبانی استان است. وی اظهار داشت: مطالعات احداث خط دوم این محور انجام شده و ۴5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تفاهمات 
اولیه با سرمایه گذاران انجام شده است. معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسامی ایران ادامه داد: درخصوص صنایع جوار ریلی نیز ستاد آماده حمایت 
و صدور هرگونه مجوز است و سعی می کنیم حداکثر اعتبارات مورد نیاز را به این منطقه اختصاص دهیم. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی 

همچنین از اختصاص ۱5 میلیارد تومان اعتبار به راه آهن شرق برای هزینه کرد در ارتقای ایمنی ابنیه فنی محور مشهد - یزد خبر داد.

راه آهن شرق از ظرفیت های مهم ریلی کشور استآغاز ساخت ۷۸ هزار واحد مسکن شهری نهضت ملی

موافق ساخت فرودگاه جدید نیستم
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها گفت: افزایش تعداد فرودگاه ها را 
به عنوان کارشناس تأیید نمی کنیم، اما فرودگاه های موجود را 
تأیید می کنم. به گزارش صداوس��یما، حمید رضا س��یدی گفت: 
قوانین س��ازمان هواپیمایی کش��وری در دو سال اخیر از قوانین 
ایکائو به قوانین س��خت اتحادیه اروپا تبدیل ش��ده و ش��رکت 
فرودگاه ه��ا نی��ز به دنبال رعایت این قوانین اس��ت. مدیرعامل 
ش��رکت فرودگاه ها با اش��اره به اینکه براساس ضوابط سازمان 
هواپیمای��ی باند فرودگاه ها، عوامل پروازی و تأسیس��ات مورد 
نظر باید به اس��تاندارهای س��ازمان هواپیمایی برسد افزود: تا به 
حال ۲ فرودگاه توانس��ته گواهی بگیرد و به دنبال اخذ گواهی 
سایر فرودگاه ها نیز هستیم. مدیرعامل شرکت فرودگاه ها بابیان 
اینک��ه افزای��ش تعداد فرودگاه ها را به عنوان کارش��ناس تأیید 
نمی کنیم، اما فرودگاهای موجود را تأیید می کنم افزود: فاصله 
حدود ۲ هزار کیلومتری از تهران در سوانح، ایام خاص و شرایط 
اضطراری و ارسال امکانات به شرق و غرب و جنوب را از طریق 
فرودگاه ها می توان رسیدگی کرد. معاون وزیر راه ادامه گفت: 
اگر چه با افزایش فرودگاه ها موافق نیستم، اما اگر قانونگذار به 

ایجاد فرودگاه جدید مکلف کند انجام می دهیم.

 رکورد 10 ساله جابجایی ریلی
 مسافران شکسته شد

معاون مس��افری ش��رکت راه آهن گفت: با وجود اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی در قطارهای مس��افری، در چهار ماهه 
نخست امسال، رکورد ۱0 ساله جابجایی تعداد مسافر شکسته 
ش��د. به گزارش راه آهن جمهوری اس��امی ایران، میرحس��ن 
موسوی اظهار کرد: در ۴ ماهه نخست سال ۱۴0۱ تعداد مسافر 
جابه جا شده توسط قطارهای مسافری ۹ میلیون و ۶00 هزار 
نفر بوده که در ۱0 سال گذشته بی سابقه بوده است. وی ادامه 
داد: طی این مدت همچنین میزان نفر کیلومتر جابه جا ش��ده 
5 میلیارد و 300 میلیون »نفر-س��فر« بوده که این رقم نیز در 
۸ س��ال گذش��ته سابقه نداش��ته است. به گفته معاون مسافری 
شرکت راه آهن در ۴ ماه نخست امسال با وجود افزایش حدود 
۶0 درصدی تعداد مس��افر جابه جا ش��ده، کاهش ۲۲ درصدی 

تأخیر قطارها نیز رخ داده است.

گروه انرژی: س�ازمان کش�ورهای صادرکنن�ده نفت )اوپک( 
ب�ه هم�راه متحدان خود تصميم گرفته اند س�طح توليد نفت 
خام را تنها 100 هزار بش�که در روز طی ماه س�پتامبر افزایش 
دهند. این تصميم در س�ی و یکمين نشس�ت وزیران اوپک و 
غيراوپک که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، اتخاذ شد. 
براساس گزارش ها، توليد این کشورها در ماه های ژوئيه و اوت 
۶48000 بش�که در روز افزایش یافت. براس�اس گزارش رسانه 
ه�ای بي�ن المللی از زمانی که درگيری های نظامی در اوکراین 
آغاز شد، اختالالت در زنجيره تامين نفت خام همچنان ادامه 
داش�ته و باعث افزایش س�ریع قيمت این محصول شده است. 
قب�ل از جن�گ اوکراین، نفت خام حدود 90 دالر در هر بش�که 
ب�ود و در کمت�ر از ی�ک هفت�ه پس از درگي�ری در اواخر فوریه 
ب�ه 115 دالر افزای�ش یاف�ت. با این حال، اخيراً قيمت نفت خام 
از بيش ترین س�طح خود عقب نش�ينی کرده و به زیر 100 دالر 
در هر بش�که رس�يده اس�ت. در آخرین نشست ائتالف اوپک 
پالس، نگرانی هایی مطرح شد مبنی بر این که سرمایه گذاری 
ناکافی در این بخش بر عرضه کافی و به موقع برای پاسخگویی 
به تقاضای رو به رشد پس از سال 2023 از سوی کشورهای غير 
عضو توليدکننده نفت و برخی از کشورهای عضو اوپک تاثير 
می گ�ذارد. در همي�ن حال آنطور که خبرگزاری فارس گزارش 
داده، رویترز در تحليلی نوشته است که به گفته تحليلگران، با 
توجه به سفر رئيس جمهور آمریکا به عربستان و درخواست از 
ریاض برای افزایش توليد نفت، رقم افزایش توليد اوپک پالس 

در نشست امروز توهينی به بایدن است.
وزیر نفت ثبات و تدوام همکاری اوپک پاس در شرایط کنونی 
را کم��ک ب��زرگ به مصرف کنندگان بیان کرد و گفت: امیدوارم 
دولت های بزرگ غربی درک درستی از این حساسیت ها داشته 
باشند و در مسیر تحقق امنیت انرژی جهان، رفتاری منطقی در 

پیش بگیرند. زمستان امسال برای اروپایی ها و برای همه جهان 
بس��یار مهم اس��ت و باید از هم اکنون به فکر باش��ند. جواد اوجی 
در حاشیه سی ویکمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و متحدانش موسوم به ائتاف اوپک پاس اظهار 
کرد: این نشس��ت در ش��رایطی برگزار ش��د که بر اس��اس روند 
تصمیم ه��ای ماه ه��ای پیش��ین، روی کاغذ مقدار کاهش تولید 
کش��ورهای عضو اوپک پاس در چارچوب توافق ژوئیه ۲0۲۱، 
در انتهای ماه اوت س��ال ۲0۲۲ در عمل صفر می ش��ود. وی با 
بیان اینکه  اوپک پاس به صورت ماهانه و به تدریج تصمیم به 

افزایش عرضه نفت خود به بازار گرفت و بر اساس برنامه ریزی 
در چارچوب توافق، سطح تولید کشورهای اوپک پاس به سطح 
پیش از آغاز توافق در ژوئیه سال ۲0۲۱ بازگشته است، تصریح 
ک��رد: ب��ا این حال، مطابق آنچه که پیش تر تصمیم گیری ش��ده 
بود، توافق اوپک پاس تا پایان سال ۲0۲۲ تمدید شده است و 
تولیدکنندگان حاضر در این توافق، به طور جدی خواهان ادامه 
همکاری برای حمایت از ثبات بازار نفت و حفاظت از دستاوردهای 
این توافق هس��تند. وزیر نفت گفت: آنچه که در این نشس��ت 
از س��وی همه کش��ورهای عضو مورد تأکید قرار گرفت، تداوم 

هم��کاری اوپ��ک و غیراوپک در زمینه حفظ و ارتقای ثبات بازار 
نفت است و جمهوری اسامی ایران نیز در عالی ترین سطح، بر 
ادامه همکاری بین تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک تأکید دارد و 
از آن حمایت می کند. اوجی تصریح کرد: با توجه به کاهش تولید 
بعضی از تولیدکنندگان اوپک پاس و تحقق نیافتن سطوح تولید 
تعهد شده و کاهش سطح ذخیره سازی های تجاری نفت خام و 
فرآورده های نفتی در بعضی از کشورهای بزرگ مصرف کننده، 
س��ی ویکمین نشس��ت وزارتی اوپک و غیراوپک ضمن حمایت 
دوباره از تصمیم نوزدهمین نشس��ت وزارتی اوپک و غیراوپک 
)ژوئیه ۲0۲۱(، بر اساس اجماع تصمیم گرفت برای ماه سپتامبر 
۲0۲۲ مجموع تولید کشورهای اوپک و غیراوپک به مقدار ۱00 
هزار بشکه در روز افزایش یابد و اوپک پاس در قالب نشست های 
کارشناس��ی و وزارتی ماهانه به رصد و نظارت خود بر تحوالت 
ب��ازار و انج��ام هرگونه اقدام الزم برای حفظ ثبات حاکم بر بازار 
نفت ادامه خواهد داد. وی با اش��اره به اینکه براس��اس تازه ترین 
آمار و گزارش های منتش��ر ش��ده، پایبندی مناس��ب کشورهای 
عضو اوپک پاس در ماه ژوئن سال ۲0۲۲ به سطح 3۲0 درصد 
رس��ید، افزود: دلیل اصلی افزایش س��طح پایبندی، تولید نشدن 
به مقدار تعهد ش��ده از س��وی بعضی از کش��ورها بوده است، بازار 
نفت، با وجود برخی نگرانی ها از پیامدهای تنش های ژئوپلیتیکی 
برای رش��د اقتصادی جهان و آس��یب های احتمالی برای تقاضا، 
در مس��یر ت��وازن و ثب��ات در حال حرکت اس��ت. اوجی با تأکید 
ب��ر اینکه اوپک پاس در باالترین س��طح هم��کاری خود قرار 
دارد و فک��ر می کن��م تقریب��اً همه اعضای اوپک پاس در زمینه 
دستاوردهای این همکاری برای ثبات بازار دیدگاه هایی یکسان 
دارند، به پایگاه خبری وزارت نفت افزود: ثبات و تداوم همکاری 
اوپک پاس می تواند در شرایط بحرانی کنونی کمک زیادی به 

مصرف کنندگان دنیا کند.  

اوپک تولید روزانه  خود را  افزایش می دهد؛

آمادگی ایران برای جهش تولید نفت 


