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شارژ ۶۰لیتر سهمیه بنزین تیرماه 
۶۰ لیتر ســهمیه بنزین تیرماه خودروهای شخصی بدون هیچ گونه تغییری، 
ســاعت صفر بامداد چهارشــنبه  )یکم تیرماه( در کارت های هوشمند سوخت 
شــخصی شارژ شد.به گزارش ایســنا، در چهارمین ماه سال ۱۴۰۱،بامداد امروز 
)چهارشنبه( میزان ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ماهانه به کارت های هوشمند سوخت 
شخصی واریز شــد، همچنین سهمیه ســوخت خودروهای عمومی و خدماتی 
مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز شده است.سهمیه بندی 
بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸ براساس مصوبه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســران ســه قوه، برای همه وســائط نقلیه بنزین سوز 
آغاز شد.سقف ذخیره ســهمیه بنزین کارت های هوشمند سوخت برای مالکان 
خودروهای شــخصی و موتورسیکلت ها ابتدا شش ماه بود که به دنبال گسترش 
ویروس کرونا در کشــور و شرایط ویژه اعالم شــده برای مقابله با گسترش آن، 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اطالعیه ای این سقف را به ۹ ماه تغییر 
داد، بنابراین ســهمیه واریزی ماهانه خودروهای شــخصی و موتورسیکلت ها در 
صورت اســتفاده نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارت های هوشــمند سوخت قابل 
ذخیره خواهد بود.طی یک تا دو ســال گذشته به دلیل محدودیت کرونا، مصرف 
ســوخت کشور در ایام نوروز در مقایسه با سال های پیش از کرونا کاهش یافت، 
اما با بهبود شرایط شــیوع ویروس کرونا، مقدار مصرف بنزین در کشور افزایش 

یافته است.

قیمت نفت رخصت افزایش پیدا کرد
قیمت نفت در معامالت روز سه شــنبه بازار جهانی با تجدید نگرانی ها نسبت 
به کمبود عرضه نفت و سوخت، یک درصد افزایش یافت تا بخشی از افت هفته 
گذشــته را جبران کند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و 
۳۲ ســنت معادل ۱.۲ درصد افزایش، به ۱۱۵ دالر و ۴۵ ســنت در هر بشــکه 
رسید و به رشــد ۰.۹ درصدی روز دوشنبه اضافه کرد. نفت برنت هفته گذشته 
۷.۳ درصد کاهش داشت که نخستین کاهش هفتگی در پنج هفته گذشته بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۹۵ سنت معادل ۱.۸ 
درصد افزایش پیدا کرد و به ۱۱۱ دالر و ۵۱ ســنت در هر بشکه رسید. شاخص 
نفت آمریکا روز دوشنبه که بازارهای آمریکا به مناسبت تعطیالت عمومی بسته 
بود، قیمت نهایی نداشــت. وســت تگزاس اینترمدیت هفته گذشته ۹.۲ درصد 
ریزش کرده بود که نخستین کاهش هفتگی در هشت هفته گذشته بود.به گفته 
تحلیلگران، نگرانیهای عرضه، از قیمتها پشــتیبانی کرده است زیرا تحریمهای 
غربی علیه صادرات نفت روســیه، اثر خود را گذاشته و این پرسشها را به دنبال 
داشته که تولید روسیه تا چه حد از تحریمها متاثر خواهد شد. تحلیلگران گروه 
بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: بازار درباره مختل شدن عرضه نفت روسیه با 
آغاز تحریمهای اروپایی، محتاط مانده است.تحلیلگران می گویند کشمکش بین 
نگرانیهای عرضه و ابهام پیرامون رشــد اقتصاد جهانی در مواجهه با رشد تورم و 
نرخهای بهره، احتماال برای مدتی بازارهای نفت را تحت تاثیر خود نگه خواهند 
داشت.آمار ذخایر نفت آمریکا به دلیل تعطیالت روز دوشنبه، هفته جاری با یک 
روز تاخیر منتشر خواهد شد و موسسه امریکن پترولیوم آمار هفتگی ذخایر نفت 
و ســوخت آمریکا را روز چهارشنبه و اداره اطالعات انرژی آمریکا روز پنجشنبه 
منتشــر می کند.آمار رسمی نشــان داد واردات نفت خام چین از روسیه در ماه 
مه نسبت به مدت مشابه ســال میالدی گذشته، ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد و 
عربستان سعودی را به عنوان بزرگترین صادرکننده، کنار زد.محدودیت عرضه در 

بازارهای فرآورده های نفتی، از قیمتهای نفت پشتیبانی کرده است.

آمریکا روی قیمت نفت روسیه دست گذاشت
آمریکا سرگرم مذاکره با کانادا و هم پیمانان دیگرش برای محدود کردن درآمد 
انرژی مسکو از طریق اعمال سقف قیمت روی نفت روسیه است.به گزارش ایسنا، 
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در تورنتو گفت: ما سرگرم مذاکره درباره سقف 
قیمت یا استثنای قیمت هســتیم که محدودیتهای انرژی اعمال شده از سوی 
اروپا، آمریکا، انگلیس و کشــورهای دیگر علیه روسیه را تقویت و تحکیم خواهد 
کرد و قیمت نفت روســیه و درآمدهای پوتین را کمتر می کند.کریستیا فریلند، 
وزیر دارایی کانادا که یلن را همراهی می کرد، گفت: ما تصور می کنیم اســتثنای 
قیمت، راه مهمی برای جلوگیری از رسیدن پیامدهای قیمتهای باال به کشورهای 
کم درآمد و در حال توسعه است که با هزینه های باالی مواد غذایی و انرژی دست 
و پنجه نرم می کنند.یلن گفت: اســتثنای قیمت، راه موثری اســت که از طریق 
مکانیزمی برای محدود کردن یا ممنوعیت بیمه یا فاینانس برای محموله های نفت 
روسیه باالتر از یک سقف قیمت مشخص، می توان به آن دست پیدا کرد.آمریکا، 
کانادا، انگلیس و کشورهای دیگر واردات نفت روسیه را ممنوع کرده اند اما اتحادیه 
اروپا به شــدت به نفت روسیه وابسته مانده است.یلن در پاسخ به این سوال که 
آیا جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در نشست سران گروه هفت که هفته آینده 
در آلمان برگزار می شود، قصد دارد به توافق درباره طرح سقف قیمت دست پیدا 
کند، گفت: ما بسیار فعال هستیم و فعاالنه روی این موضوع با شرکای خود کار 
می کنیم.بر اســاس گزارش رویترز، وزیر دارایی کانادا اظهار کرد: تصور می کند 
این ایده خوبی است که درآمدهای نفتی روسیه محدود شود اما این اقدام برای 

کشورهای اتحادیه اروپا چالش برانگیز خواهد بود.

مراکز مجاز استخراج رمزارز خاموش می شوند
 بر اســاس مصوبه ســال ۹۸ هیئت دولت مراکز مجاز استخراج رمزارز برای 
کمک به شــبکه برق کشــور در ایام پیک مصرف خاموش می شوند.به گزارش 
ایرنا، تأمین برق پایدار در ایام پیک ســال یکــی از مهم ترین برنامه های وزارت 
نیرو و شرکت توانیر است که باهدف تحقق این برنامه روش های مختلف به کار 
گرفته شــده اســت.تالش وزارت نیرو برای تأمین برق پایدار در ایام پیک سال 
از ســال گذشته آغاز شــد و طبق گفته »همایون حائری« معاون برق و انرژی 
وزیر نیرو یک صد برنامه برای این منظور از همان پارســال در دستور کار وزارت 
نیرو قرار گرفت.تشویق صنایع به همکاری بیشتر با صنعت برق، جابه جایی زمان 
تعطیالت و تعمیرات صنایع، وارد مدار کردن مولدهای تأمین برق صنایع، تشویق 
مشترکان بخش کشــاورزی به رعایت مصرف در زمان اوج مصرف و نیز تشویق 
مشــترکان خانگی از جمله مهم ترین این برنامه ها است.)امروز( اول تیرماه زمان 
آغاز اوج پیک بار مصرف برق اســت و بر همین اساس برنامه های سمت مدیریت 
مصرف با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.یکی از این برنامه ها تشدید برخورد 
بــا بخش اداری بــرای رعایت الگوی مصرف و نیز قطع بــرق اداره هایی که این 
موضع را رعایت نکنند است.عالوه بر اینها یکی از برنامه ها برای تأمین برق پایدار 
خاموشی مراکز مجاز استخراج رمزارز است.طبق تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه سال ۹۸ 
هیئت وزیران در اوقات پیک خرید برق از شبکه سراسری توسط ماینرها ممنوع 
است.و در مصوبه ســال ۱۴۰۰ وزیر نیرو هم این مسئله به صراحت مورد تاکید 
قرار گرفته اســت و این موضوع در قرارداد تأمین برق مراکز استخراج رمزارز هم 

ذکرشده است.

احداث 4۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 
در فاز اجرایی

به منظور تحقــق برنامه وزارت نیروی دولت ســیزدهم در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر، مناقصه عمومی ســرمایه گذاری برای احداث ۴ هزارمگاوات نیروگاه 
خورشیدی با دعوت از ۸۵ شرکت سرمایه گذار برگزار شد.به گزارش وزارت نیرو، 
در راســتای برنامه وزارت نیرو در دولت سیزدهم برای احداث ۱۰ هزار مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر، مناقصه عمومی ســرمایه گذاری برای احداث ۴ هزارمگاوات، 
براســاس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور، برگزار شد.بنابر گزارش »احمدرضا توکلی« مدیرکل دفتر امور 
حقوقی و قراردادهای ســاتبا، طی فراخوان اعالم شــده در تاریخ ۴ اردیبهشت 
ســال جاری، از ۱۰۶ شــرکت ســرمایه گذار، ۸۵ شــرکت امتیــاز الزم برای 
حضور در مناقصه را کســب کردند و در ایــن خصوص تفاهم نامه های همکاری 
بین اســتانداری ها و ساتبا در زمینه توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به 
منظور تعیین ساختگاه های مورد مناقصه انجام شد تا فهرست کوتاهی منطبق 
با نیاز منطقه، اســتان و بدون مشــکل از لحاظ واگــذاری زمین و صدور مجوز 
محیط زیست ارائه شــود.توکلی افزود: تعداد ۱۵۲ ساختگاه در ۳۰ استان کشور 
مشخص و در قالب ۹۵ سبد برای ساخت نیروگاه به سرمایه گذاران معرفی شده 
که ظرفیت ساختگاه های شناســایی شده در این مناقصه حداقل ۱۰ و حداکثر 
۲۵۰ مگاوات است.مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای ساتبا ادامه داد: این 
سازمان جلساتی را نیز با حضور نمایندگان شرکت توانیر، مدیران عامل و مدیران 
حوزه های مربوطه در شــرکت های برق منطقه ای و توزیع برق استانی به منظور 
دریافت مجوز اتصال به شــبکه تشــکیل و به تایید نهایی رساند.وی در تشریح 
اقدامات بنیادی انجام شده تصریح کرد: در این مناقصه قراردادهای خرید برق ۲۰ 

ساله بوده و بازگشت سرمایه برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر ۶ سال است.

اخبار کوتاه

گروه اقتصادی- حمیدرضا شکوهی: قطر با امضای 
ســه قرارداد گازی جدید با سه شرکت بزرگ بین المللی، 
عزم جدی خود را برای افزایش تولید گاز و سرعت دادن به 
توسعه میدان گازی مشترک خود با ایران، نشان داد.قطر که 
پس از بحران اوکراین و تمایل اروپا برای کاهش وابســتگی 
گازی خود به روسیه، به مهمترین منبع جایگزین برای گاز 
روســیه تبدیل شــده و از فرصت جنگ روسیه و اوکراین، 
برای افزایش درآمدزایی برای خود استفاده می کند، حاال با 
امضای سه قرارداد جدید گازی، سرعت و جدیت خود را در 

این مسیر نشان داده است. 
میدان گازی پارس جنوبی که در قطر به نام میدان گنبد 
شمالی شناخته می شود، میدانی مشترک بین ایران و قطر 
در آن از ایران پیش افتاده اســت. تحریــم، مانع از جذب 
ســرمایه گذاری کافی و همچنین جذب فناوری شرکتهای 
بین المللی برای توسعه فازهای فارس جنوبی شده و به جز 
پنج فاز اول که توسط شــرکتهای بین المللی توسعه پیدا 
کرده، سایر فازها را شــرکتهای ایرانی در زمانهای طوالنی 
تر توسعه داده اند. قرارداد توسعه فاز یازده، به عنوان مرزی 
ترین فاز پارس جنوبی که به دلیل نیاز به سکوهای فشارافزا 
نیازمند تکنولوژی خارجی است، پنج سال پیش در همین 
روزها با توتال منعقد شــد که آن هم پس از خروج آمریکا 
از برجام، به بن بســت خورد. ایران روی کاغذ با دارا بودن 
دومین ذخایر گازی جهان پس از روسیه، می تواند مهمترین 
تامین کننده گاز کشورهای متقاضی باشد اما تحریم از یک 
ســو و سیاستهای نادرســت مصرف از سوی دیگر، موجب 
شــده ایران صرفا قادر به تامین مصرف گاز داخلی باشــد 
و صــادرات محدودی هم به ترکیه و عــراق دارد. حاال در 
شرایطی که مذاکرات احیای برجام در بن بست گرفتار شده 
و خبری از رفع تحریم نیست، قطر از فرصت عقب ماندگی 

ایران و تحریم روسیه برای سرعت دادن به توسعه میادین 
گازی خود استفاده می کند تا کم کم به منبع جایگزین گاز 
روســیه برای اروپا تبدیل شود.قطری ها نخستین گام را در 
این زمینه، روز ســی ام اردیبهشت، توافق نامه همکاری با 
المان امضا کردند که به امضای »شیخ تمیم بن حمد« امیر 
قطر و »رابرت هابک« وزیر اقتصاد آلمان رسید که بر مبنای 
آن، قطر در ســال ۲۰۲۴ انتقال گاز طبیعی مایع به آلمان 
را آغاز خواهد کرد.در روزهای اخیر، شــاهد انعقاد قرارداد 

قطر با ســه غول نفت و گاز دنیا بودیم. ابتدا شرکت انرژی 
قطر و توتال فرانسه روز بیست و دوم خرداد قراردادی امضا 
کردند که بر مبنای آن، تولید از میدان گازی شــمال شرق 
این کشــور پیش از پایان سال ۲۰۲۵ و با هزینه بالغ بر ۲۸ 
میلیارد و ۵۷۰ میلیون دالر آغاز خواهد شــد. با توسعه این 
میدان گازی، تولید گاز طبیعی مایع قطر از ۷۷ میلیون تن 
ســاله به ۱۲۶ میلیون خواهد رســید.در روزهای اخیر هم 
ابتدا انــی ایتالیا و بعد کونوکو آمریکا با قطر قرارداد منعقد 

کردند. شرکت ایتالیایی انی به عنوان دومین شریک خارجی 
قطر پس از توتال، در افزایش برداشت از میدان گازی گنبد 
شمالی )پارس جنوبی(حضور خواهد داشت. شرکت انرژی 
قطر با شرکت کونوکو فیلیپس امریکا هم قرارداد مشارکتی 
برای توسعه میدان گازی مشترک با ایران امضا کرد. سهم 
شــرکتهای خارجی در بهره برداری از این میدان گازی در 
مجموع  ۲۵درصد خواهد بود و نقش مهمی در افزایش تولید 
گاز از بزرگترین میدان گازی جهان، البته در بخش قطری 

خواهد داشت.
جالب اینجاســت که قطر برای برداشــت حداکثری از 
میادین گازی خود، با چین هم قرارداد می بندد. شرکتهای 
دولتی CNPC و سینوپک چین قصد دارند در بزرگترین 
پــروژه گاز طبیعی مایع جهان LNG در قطر و خرید این 
سوخت، قراردادهای بلندمدت منعقد کنند. انتظار می رود 
شرکتهای دولتی CNPC و سینوپک هر کدام پنج درصد 
در دو واحد صادرات LNG جداگانه که بخشــی از پروژه 
توسعه ۳۰ میلیارد دالری میدان گازی نورت فیلد هستند، 
ســرمایه گذاری کنند. این طرح هم مکمل سایر طرح های 
قطر برای افزایش تولید گاز طبیعی مایع این کشور به ۱۲۶ 
میلیون تن است.البته قطر تنها همسایه ایران نیست که از 
میادین مشترک نفت و گاز، از ما سبقت می گیرد. عراق هم 
در غرب ایران در برداشــت از منابع مشترک نفتی سرعت 
گرفته و تولید خود را تقریبا به دو برابر تولید ایران افزایش 
داده است. کویت و عربستان هم در میدان مشترک با ایران، 
بدون حضور ایــران توافق کرده انــد و در دریای خزر هم 
کشورهای دیگر نفت و گاز اســتخراج می کنند و ما نظاره 
گر هســتیم. ایران همچنان درگیر تحریم است و نظاره گر 
رشد و پیشرفت کشورهای منطقه در توسعه میادین نفتی 

و گازی!  

قطر با  امضای قراردادهای جدید گازی، جایگزین روسیه در اروپا می شود 

شبیخون قطر به میدان گازی مشترک با ایران

داروسازی دکتر عبیدی، ارتقای سالمت و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه را، بخشی از 
رسالت و مسئولیت خود می داند؛ درمان روزانه بیش از ۴ میلیون بیمار مبتال به بیماری های 
غیر واگیر و بهبود بیش از ۸۰ میلیون عالئم بیماری های حاد در ســال، حاکی از همراهی 
عبیدی با بیماران و پزشکان در طول ۷۶ سال فعالیت خود است. عبیدی با گسترش فرهنگ 
پیشگیری از بیماری ها و ترویج آن و همچنین تولید مکمل منطبق بر استانداردهای دارویی 

می کوشد با حضوری جدی در این حوزه، سطح کیفیت زندگی افراد جامعه را ارتقا بخشد.
داروســازی دکتر عبیدی در راستای رسالت خود مبنی بر ارتقای سطح سالمت جامعه 
و با هدف حمایت از ســالمت کودکان، بزرگســاالن و به ویژه بانوان، صبح روز سه شنبه ۳۱ 
خرداد  ماه ســایت جدید خود را با حضور مدیران ســازمان غذا و دارو، اعضای ســندیکای 
داروهای انسانی و مکمل های دارویی، جمعی از پزشکان و داروسازان و اعضای هیات مدیره 
با تمرکز بر ترویج فرهنگ پیشــگیری از بیماری به بهره برداری رساند. شیوه های زندگی در 
دنیای مدرن امروز باعث شده انسان ها از بدو تولد تا کهنسالی، همواره نیاز به حفظ سالمتی 
خود داشته باشند. به طور مثال، فقر آهن در کودکان بسیار پر اهمیت است؛ کاهش هوش، 
کاهش توانایی یادگیری، خواب نامناســب، تاخیر در رشد و کاهش عملکرد سیستم ایمنی 
از جمله عوارض کم خونی در کودکان هستند. در این میان، سالمت بانوان و مادران همتراز 
با ســالمت خانواده است؛ طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از ۸ میلیون از بانوان 
ایرانی در سنین  باروری )۴۹-۱۵ سال(  دچار کم خونی هستند که، بالغ بر نیمی از آن ناشی از 
کمبود آهن می باشد. عامل مهم دیگر در کم خونی، فقر فوالت است؛ یک سوم از مادران باردار 

دچار کمبود فوالت هستند و با ذخایر ناکافی آهن، باردار می شوند؛ این کمبودها می توانند 
آسیب های جنینی غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشند. سالمتی در میانسالی و دوران 
کهنسالی، منجر به افزایش امید زندگی در بُعد فردی و اجتماعی می شود. حدود ۴  میلیون 
نفر از افراد کهنسال در ایران  دچار پوکی استخوان هستند، در حال حاضر ۸۰ درصد ایرانیان 
به اندازه کافی کلسیم مصرف نمی کنند و بیش از ۵۰ میلیون نفر از افراد جامعه دچار کمبود 
ویتامین D  هستند و این مهم، در ابتال به بیماری های مرتبط با سالمت استخوان و سیستم 
ایمنی نقش بســزایی دارد. دستورالعمل کشوری، تمام ایرانیان را حتی بدون انجام هرگونه 
آزمایشی به مصرف ویتامین D  توصیه می کند. داروسازی دکتر عبیدی این بار نیز با تکیه بر 
اعتماد پزشکان، داروسازان و عموم جامعه، با تولید مکملهای دارویی منطبق با استانداردهای 
تولید دارو در تالش است تا مکمل های دارویی را با استاندارد تولید دارو در دسترس همگان 
قــرار دهد و با حضوری پررنگ و موثر در کاهش بیماری ها و ترویج فرهنگ پیشــگیری از 
بیماری، گامی دیگر برای ارتقا ســطح سالمت جامعه بردارد؛ این فرهنگ، منجر به کاهش 
بیماری ها و افزایش سطح کیفیت زندگی عموم جامعه می شود. این مهم می تواند هزینه های 

درمان را برای عموم مردم و نظام سالمت به صورت چشمگیری کاهش دهد.
 داروسازی دکتر عبیدی از دیرباز اهمیت پیشگیری از بیماری را شناسایی کرده و از سال 
۱۳۹۳ با تولید خانواده مکمل های فروفورت، در مبارزه با فقر آهن و حمایت از سالمت بانوان 
سهمی بسزا داشــته و در این راه همواره به کیفیت پایبند بوده و موید آن، استفاده بیش از 
یک میلیون و دویست هزار هموطن از این مکمل ها است. انواع مکمل فروفورت و رُوفولیک 

راهکارهای نوینی را برای پیشگیری از انواع کم خونی و تبعات آن، در اختیار هموطنان قرار 
می دهد و در آینده نزدیک با معرفی بیش از ۷۰ محصول جدید و نوآور، نیاز تمام گروه های 

سنی را به مکمل های دارویی برای حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه تامین خواهد کرد.
درباره داروسازی دکتر عبیدی

داروسازی دکتر عبیدی، نخستین داروسازی ایران است که با هفتاد و شش سال سابقه 
درخشان، عالوه بر دارو با تولید مکمل های دارویی نیز میراث دار کیفیت و نوآوری در صنعت 
داروســازی کشور محسوب می شود. داروسازی دکتر عبیدی با رعایت دقیق عوامل موثر بر 
کیفیت دارو و ارائه راهکارهای درمانی موثر و مورد نیاز برای ارتقای سطح سالمتی جامعه، 

همواره و در هر شرایطی در کنار همه ایرانیان بوده و خواهد بود.

اگرچه صادرات نفت روســیه به چین در ماه گذشــته 
میالدی ۳۹۰ هزار بشکه بیشتر شــده اما در همین زمان 
صادرات نفت عربســتان به کشــور اژدهای زرد ۳۳۰ هزار 
بشــکه کاهش داشته و این در حالی است که سهم ایران از 
بازار نفت چین حفظ شــده است.به گزارش ایرنا، اداره کل 
گمرک چین آمار واردات نفت خود را منتشــر کرد. آماری 
که نشــان می دهد اگرچه صادرات نفت روسیه به چین در 
ماه می در مقایسه با ماه قبل از آن ۳۳۰ هزار بشکه افزایش 
داشته، اما سهم ایران از بازار نفت چین را نگرفته است.این 
در شرایطی اســت که صادرات نفت عربستان به چین در 
همین مدت، کاهش ۳۳۰ هزار بشــکه ای را نشان می دهد.

بر اســاس آماری که توســط رویترز منتشر شده، ایران در 
ماه گذشــته میالدی )ماه می( حــدود ۷ درصد از واردات 
نفت چین را به خود اختصاص داده اســت. با توجه به آنکه 
مجموع واردات نفت به چین در ماه مه، حدود ۱۲ درصد در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد کرد و به ۱۰.۸ میلیون 
بشــکه در روز رســید، ایران در این ماه، بیش از ۷۵۰ هزار 

بشــکه در روز نفت به چین صادر کرده است.نکته مهم در 
این بین آن است که روســیه با توجه به تحریم نفت خود 
توسط اتحادیه اروپا، بازار صادراتی نفت خود را تغییر داده 
و به ســمت آسیا تمایل پیدا کرده اســت.پیش از این نیز 
اعالم شــده بود که صادرات نفت روســیه به هند افزایش 
چشمگیری به ثبت رسانده است. بر اساس اعالم اداره کل 
گمرک چین، صادرات نفت روسیه به چین در ماه مه نسبت 
به مدت مشابه پارسال )می ۲۰۲۱(، ۵۵ درصد افزایش یافت 
و با کنار زدن عربستان ســعودی، بزرگ ترین صادرکننده 
به چین شــد.آمارها همچنین نشان می دهد روسیه در ماه 
می امسال، روزانه معادل ۱.۹۸ میلیون بشکه نفت به چین 
از مســیر خط لوله و یا با نفتکش صادر کرده است. این در 
حالی اســت که صادرات نفت روســیه به چین در ماه قبل 
از آن )آوریل ۲۰۲۲( ۱.۵۹ میلیون بشــکه در روز بوده که 
حدود ۲۵ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.در مقابل، 
عربســتان سعودی با ســقوط به جایگاه دوم تامین کننده 
نفــت چین، با کاهش ۱۸ درصــدی در صادرات نفت خود 

به کشور اژدهای زرد روبه رو شد. عربستان در حالی در ماه 
می امســال روزانه ۱.۸۴ میلیون بشکه نفت به چین صادر 
کرده که این رقم در ماه قبل از آن ۲.۱۷ میلیون بشکه در 
روز بوده اســت.آمار گمرکی چین همچنین نشان می دهد 
با وجود تحریم های آمریکا علیه ایران، چین به خرید نفت 
ایران ادامه داده اســت که معــادل ۷ درصد از کل واردات 
نفت به چین را تشــکیل می دهد.واردات از مالزی که اغلب 
به عنوان نقطه انتقال نفت ایران و ونزوئال در دو سال گذشته 
مورداستفاده قرار می گرفت، به ۲.۲ میلیون تن رسید که در 
مقایسه با آوریل )ماه گذشته( ثابت بود اما بیش از دو برابر 
ســال قبل بوده است.اگرچه مالزی به عنوان واسطه فروش 
نفت ایران و ونزوئال به چین عنوان می شــود اما آمار چین 
نشــان می دهد که واردات نفت چین از ونزوئال صفر بوده و 
شرکت های نفتی دولتی از اواخر سال ۲۰۱۹ به دلیل واهمه 
از نقض تحریم های ثانویه آمریکا، از خرید نفت این کشــور 
آمریکای جنوبی خودداری کرده اند؛ بنابراین افزایش ۱۱۲ 
درصــدی صادرات نفت از مالزی به چین در ماه می ۲۰۲۲ 

در مقایســه با ماه می ۲۰۲۱ بیشتر مربوط به افزایش سهم 
ایران در بازار چین است.شــرکت های دولتی چین از جمله 
غول نفتی سینوپک و ژنهوآ اویل، تحت تأثیر تخفیف های 
چشمگیری که مسکو پس از تحریم خودخواسته مشتریان 
غربــی در واکنش به جنــگ در اوکراین عرضه کرد، خرید 
نفت روســیه را افزایش داده اند و روسیه پس از ۱۹ ماه، به 
جایگاه بزرگ ترین صادرکننده نفت به چین برگشت.آمارها 
نشــان می دهد، واردات نفت چین از برزیــل که با رقابت 
ارزان تر نفت ایران و روســیه روبه رو شده است، ۱۹ درصد 
در مقایســه با ماه مه ســال ۲۰۲۱ کاهش یافت و به ۲.۲ 
میلیون تن رسید.همچنین واردات نفت چین از آمریکا در 
ماه می امســال در مقایسه با ماه می سال ۲۰۲۱ حدود ۵۲ 
درصد کمتر شده است.بنابراین اگرچه صادرات نفت روسیه 
به چین با تخفیف های باال افزایش داشــته اما این موضوع، 
ســهم از نفت صادراتی ایران کم نکــرده و در مقابل باعث 
کاهش صادرات نفت عربستان، آمریکا، کشورهای آفریقایی 

و برزیل به چین شده است.

تولید مکمل با استانداردهای دارویی در سایت جدید عبیدی

راهکارهای نوین درمانی و پیشگیری از بیماری

حفظ سهم ایران در بازار نفت چین

کاهش ۳۳۰ هزار بشکه ای فروش نفت عربستان به اژدهای زرد

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی 
و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: حجم آب 
موجود در مخازن ســدهای تامین کننده آب اســتان 
تهران با کاهش ۱۴۶ میلیون مترمکعبی در مقایســه 
با زمان مشــابه سال گذشــته روبرو بوده و به حدود 
۶۴۰ میلیون مترمکعب رسیده است.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی وزارت نیرو،  »محمد شهریاری« افزود: 
حجم آب موجود در مخازن ســدهای پنج گانه استان 
تهران تا کنــون با کاهش ۱۴۶ میلیون مترمکعبی در 
مقایسه با حجم ۷۸۶ میلیون مترمکعبی زمان مشابه 
سال گذشته، به حدود ۶۴۰ میلیون مترمکعب رسیده 
اســت.وی ادامه داد: میزان بارندگی ها از ابتدای سال 
آبــی جاری تا کنون ۱۸۰.۱ میلیمتر بوده اســت، این 
میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۶۶ میلیمتر 
بوده که با کاهش ۳۲ درصدی روبرو اســت.مدیر دفتر 
بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت 
آب منطقه ای تهران گفت:  حجم آب ورودی به دریاچه 
سدهای استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 
۹۳۴ میلیون مترمکعب بوده که با کاهش ۱۹ درصدی 
در مقایســه با زمان مشابه ســال آبی گذشته همراه 
است.شــهریاری در خصوص آمــار آب ذخیره موجود 
در سدهای تأمین کننده آب شرب استان، افزود: حجم 

آب ســد امیرکبیر در حال حاضر حدود ۱۳۵ میلیون 
مترمکعب اســت، این در حالی اســت که این میزان 
در روز مشــابه سال گذشــته ۱۸۰ میلیون مترمکعب 
بوده اســت. حجم ذخیره سد طالقان از ۲۹۱ میلیون 
مترمکعب در سال گذشته به ۲۶۲  میلیون مترمکعب 
و حجم آب ســد ماملــو از ۱۰۳ میلیون مترمکعب به 
۶۲ میلیون مترمکعب رسیده است.وی ادامه داد: حجم 
فعلی ذخیره آب سد الر ۱۲۲ میلیون مترمکعب است 
که در مقایســه با موجودی ۱۵۱ میلیون مترمکعبی 
پارسال، ۲۹ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می دهد 
و در ســد لتیان نیز حجم ذخیــره فعلی ۶۰ میلیون 
مترمکعب بوده که تقریباً برابر با ذخیره روز مشابه سال 
گذشته است.مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی و 
برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه فصل 
آبگیری ســدها عماًل به پایان رسیده است و بر اساس 
پیش بینی های ســازمان هواشناسی در ماه های پیشرو 
بارندگی قابل توجهی نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: 
باتوجه به افزایش دما و اســتمرار آن در فصل تابستان، 
از شهروندان درخواســت می شود، همچنان در زمینه 
مدیریت مصرف و صرفه جویی آب همکاری نمایند تا با 
رعایت الگوی مصرف بهینه، در تأمین آب شرب پایدار 

موفق باشیم.

رئیس اتــاق بازرگانی تهران با بیــان اینکه بخش 
خصوصی از چهار ســال پیش درخواســت حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی را مطرح کرده بود اقدام دولت در این 

مسیر را شجاعانه دانست.
به گزارش ایســنا، مسعود خوانســاری در نشست 
هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران اظهار کرد: از 
زمان خروج آمریکا از برجام نوســان نرخ ارز در بازار 
ایران آغاز شد و همین موضوع به تصمیم دولت برای 
در نظــر گرفتن ارزی با نرخ ثابت انجامید اما از همان 
ابتدا نیز مشخص بود که این ارز مشکالت خاص خود 

را خواهد داشت.
وی با اشــاره بــه افزایش غیرواقعــی تقاضا برای 
ارز پس از اجرای سیاســت دولــت توضیح داد: ما در 
زمــان کنار رفتن تحریم ها نیــز تقاضایی بیش از ۵۰ 
میلیارد دالر برای ارز نداشــتیم، اما به محض اجرای 
این سیاســت میزان تقاضا بــرای دالر به ۸۰ میلیارد 
دالر رســید که نشان از آن داشــت که یک تقاضای 
کاذب برای منفعت شخصی در این موقعیت به وجود 

آمده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سیاســت 
ارز ترجیحی باعث هدر رفتن میلیاردها دالر در اقتصاد 
ایران شــد، بیان کرد: به دلیل خروج ارز از کشــور و 

ایجاد قاچاق معکوس به کشــورهای همســایه عمال 
شــرایط برای تولید واقعی و صــادرات بر هم ریخت 
و دولت مجبور شــد به ســمت قیمتگذاری دستوری 
کاالها حرکت کند که در نهایت نتیجه ای جز کاهش 
رشد صنعتی و استهالک سرمایه گذاری نداشت.بانک 
مرکزی در یک مدت یکســاله ۲۰۰ بخشنامه توسط 
بانک مرکزی و وزارت صمت ابالغ کرد که بســیاری 
از آنها موجب ایجاد مشکل برای صادر کنندگان شد. 
درحالیکه ما می توانستیم از فرصت افزایش قیمت ارز 
بــه نفع باال بردن میزان صادرات غیر نفتی اســتفاده 

کنیم.
وی با اشاره به تصمیم دولت سیزدهم برای حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی تاکید کرد: این تصمیم با توجه به 
شــرایط اقتصادی کشور بسیار به جا بود اما بر خالف 
انتظارات ابتدایی دوستان و همراهان دولت به درستی 
از آن پشــتیبانی نکردند اما اتاق بازرگانی همچنان از 
این برنامه حمایت کرده و معتقد اســت که در شرایط 
فعلی دولت چاره ای جز اقدام در این حوزه نداشــت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما امیدواریم که 
در جریان حذف این ارز شرایط برای شناسایی دقیق 
دهک های کم درآمد فراهم شود تا به این ترتیب روند 

حمایت از گروه های آسیب پذیر نیز مهیا باشد. 

ایجاد تقاضای کاذب با وجود ارز 42۰۰ تومانیکاهش ۱4۶ میلیون مترمکعبی آب سدهای تهران

خودرو

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران در بازدید 
خود از گروه بهمن، از خودروســازان داخلی به عنوان شریک تجاری شهرداری 
تهران در تأمین ناوگان مناســب برای حمل و نقل عمومی پایتخت نام برد.بعد 
از ظهر دوشــنبه هفته جاری، تعدادی از اعضای شورای اسالمی  شهر تهران از 
جمله سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
اسالمی شهر تهران در بازدید از گروه بهمن ضمن آشنایی با محصوالت مختلف 
این مجموعه بویژه در حوزه تجاری، با بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن 

دیدار و گفت وگو داشتند.
سید جعفر تشکری هاشمی در این بازدید با تأکید بر ظرفیت های بالقوه گروه 

بهمن در تأمین انواع محصــوالت خودرویی به ویژه اتوبوس ها و َون های مورد 
نیاز پایتخت گفت: در شرایطی که خیلی  از شرکت های خودروساز تنوع زیادی 
در محصوالتشــان ندارند و یا همچنان از تکنولوژی های قدیمی بهره می برند، 
محصوالت گروه بهمن کامال به روز اســت و فضای نوآوری را در این شــرکت 

شاهد بودیم.
وی در ادامه اظهارداشــت: تجربــه تأمین اتوبوس هــای دوکابین خطوط 
تندرو از گروه بهمن، بیانگر این واقعیت اســت که خودروسازان داخلی سالیان 
سال به عنوان شریک تجاری شــهرداری تهران در تأمین ناوگان حمل و نقل 
عمومی مورد نیاز در کنار مدیریت شــهری قرار دارند.وی با بیان اینکه به هیچ 

عنوان خرید اتوبوس های دســت دوم خارجــی را به مصلحت نمی دانیم گفت: 
وقتی سازندگان داخلی می توانند نیازهای خدمات شهری بویژه در حوزه حمل 
و نقل را با اســتفاده از ظرفیت های داخلی تامین کنند، دلیلی وجود ندارد که 

نگاهمان به سمت سازندگان خارجی باشد.
میثم مظفر رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای شهر گفت: گروه بهمن یکی 
از مجموعه های خودروساز پر افتخار و با قدمت است که توانسته دانش فنی در 
حوزه تولید محصوالتش را به روز کند و در شــرایط سخت تحریم نیز انعطاف 
پذیری خوبی داشــته باشد.وی با اشاره به اینکه در حوزه موتورسیکلت با یک 
عارضه جدی در شهر تهران روبرو هستیم، افزود: باید به سمت موتورهای برقی 
پیــش رویم؛ از این رو با توجه به ارائه موتورهای برقی در چهار کالس کاری از 

سوی گروه بهمن می توانیم درکاربردهای مختلف شهری از آن استفاده کرد.

بازدید اعضای شورای اسالمی  شهر تهران از گروه بهمن


