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کاهش قیمت فروش نفت ایران
 برای رقابت با روسیه

ایران برای رقابت با روسیه در بازار چین، قیمت فروش نفت خود را کاهش 
داده اســت.به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، چین پس از تحریمهای غربی 
علیه مسکو بر ســر جنگ در اوکراین، به مقصد مهم نفت روسیه تبدیل شده 
اســت. تغییر جریان نفت روسیه به چین، رقابت با ایران را در یکی از بازارهای 
مهم برای نفت این کشور، افزایش داده است.صادرات روسیه به چین در ماه مه 
افزایش یافت و این کشور از عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده 
نفت به چین ســبقت گرفت. در حالی که ایران قیمت فروش نفت به چین را 
برای حفظ توان رقابتی، کاهش داده اســت امــا جریان صادرات نفت ایران به 
چین همچنان قوی مانده که احتماال تا حدودی به دلیل تقاضای رو به رشــد 
پس از تســهیل قرنطینه های کووید در این کشــور است.واندانا هری، موسس 
شــرکت واندا اینسایتس در ســنگاپور در این باره گفت: تنها رقابت میان نفت 
ایرانی و روســی ممکن است به چین ختم شود که کامال به سود پکن خواهد 
بود. این مسئله تولیدکنندگان خلیج فارس که شاهد تصرف بازارهای ارزشمند 
توسط نفت به شدت ارزان هستند را ناخشنود خواهد کرد.آمار رسمی چین تنها 
ســه ماه واردات نفت از ایران از اواخر ســال ۲۰۲۰ را نشان می دهد که شامل 
ژانویه و مه ســال ۲۰۲۲ اســت اما آمارهای منابع دیگر جریان پایدار واردات 
نفــت از ایران به چین را نشــان می دهد. طبق آمار شــرکت تحقیقاتی کپلر، 
واردات پــس از افت اندک در آوریل، در ماههای مه و ژوئن، بیش از ۷۰۰ هزار 
بشــکه در روز بوده است. شرکت مشاوره FGE  می گوید نفت اورال روسیه تا 
حدودی بازار چین را تصرف کرده است.به گفته معامله گران، نفت ایران حدود 
۱۰ دالر در هر بشــکه پایینتر از قیمت نفت برنت، قیمت گذاری شده است تا 
با محموله های نفت اورال که قرار اســت در اوت به چین تحویل داده شــوند، 
برابــری کند. پیش از جنگ در اوکراین، نفت ایران با چهار تا پنج دالر تخفیف 
در هر بشــکه عرضه می شد. گریدهای نفت سبک ایران و نفت سنگین ایران با 
نفت اورال قابل مقایسه هستند.پاالیشگاههای خصوصی چین، خریداران بزرگ 
نفت روســیه و ایران هســتند و عرضه ارزان مهم اســت تنها این پاالیشگاه ها 
با مقرراتی که پیرامون صادرات ســوختها وجود دارد، برخالف پاالیشگاههای 
دولتی، محدودیت دارند و ســهمیه برای صادرات سوختها به بازارهای خارجی 
که قیمتها به دلیل کمبود عرضه افزایش پیدا کرده است، ندارند. در عوض، این 
پاالیشگاهها بازار داخلی را تامین می کنند و در ماههای اخیر که قرنطینه هایی 
برای مقابله با شیوع کووید اجرا شده است، ضرر کرده اند.به گفته معامله گران، 
نفت اســپو )ESPO( که کیفیت باال و سولفور کمی دارد و از بندر کازمینو در 
شــرق روسیه صادر می شــود، گرانتر از نفت ایران است اما در مقایسه با نفت 
خاورمیانه، همچنان ارزانتر محســوب می شــود. تمایل چین برای خرید نفت 
ارزان بــدون توجه به مبدا آن، عرضه از ســوی صادرکنندگان دیگر را محدود 
کرده است. طبق گزارش کپلر، نفت غرب آفریقا به خصوص نفت آنگوال، گابن 

و جمهوری دموکراتیک کنگو شدیدترین آسیب را از این موضوع دیده است.

قیمت نفت از صعود بازماند
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بازار آسیا کاهش پیدا کرد و بخشی 
از رشــد معامالت قبلی را تحت تاثیر نگرانی نســبت به رکود اقتصاد جهانی و 
متاثر شــدن تقاضا برای سوخت، از دست داد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت برای تحویل در سپتامبر ۳۶ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش یافت و 
به ۱۱۱ دالر و ۲۷ ســنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه ۲.۴ درصد 
صعود کرده بود.بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل 
در اوت با ۳۴ ســنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۰۸ دالر و ۹ سنت در هر 
بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز جمعه ۲.۵ درصد افزایش داشت.به گفته 
تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس، نگرانیهای رکود، عامل منفی 
اصلی هستند که رشد قیمتهای نفت را محدود کرده اند. افزایش نرخهای بهره 
و افت شــدید اعتماد مصرفی، دورنمای تقاضا برای سوخت را تیره کرده اند و 
همزمان آمار نشــان می دهد که ظرفیت پاالیش نفت آمریکا بهبود پیدا کرده 
است. بعالوه، قوی شدن ارزش دالر آمریکا، قیمتها در مجموعه بازارهای کاالیی 
شامل نفت خام را ضعیف کرده است.با وجود بهبود اندک دورنمای تورم و وعده 
بانک مرکزی آمریکا برای کنترل بی قید و شــرط تورم، اعتماد مصرفی آمریکا 
در ژوئن به رکورد پایینی ســقوط کرد.با این حال، نگرانیها نســبت به عرضه 
محدود به قوت خود باقی مانده و از کاهش شــدیدتر قیمتها جلوگیری کرده 
است. توبین گوری، تحلیلگر بانک کامن ولث در این باره گفت: بازارهای انرژی 
سرشــار از ریسکهای عرضه مانده اند که فروشنده بودن را تجربه نگران کننده 
ای می کند.طبق نظرســنجی ماهانه رویترز، تولیــد نفت اوپک در ژوئن، ۱۰۰ 
هزار بشــکه در روز کاهش پیدا کرد و به ۲۸.۵۲ میلیون بشــکه در روز رسید 
در حالی که این گروه متعهد شده بود تولیدش را مجموعا ۲۷۵ هزار بشکه در 
روز افزایش دهد.تحلیلگران گروه ANZ Research در یادداشــتی نوشتند: 
کاهش تولید در نیجریه و لیبی، افزایش تولید از ســوی عربســتان سعودی و 
سایر تولیدکنندگان بزرگ را جبران کرد. لیبی به دلیل تشدید ناآرامی سیاسی، 
با اختالالت عرضه بیشتری روبروست و احتمال تحقق هدف تولید باالتر اوپک 
را بعید می سازد.شــرکت ملی نفت لیبی هفته گذشــته اعالم کرد صادرات به 
۳۶۵ تا ۴۰۹ هزار بشــکه در روز در مقایســه با سطح معمول ۸۶۵ هزار بشکه 
در روز، کاهش پیدا کرده است.در این بین، اعتصاب برنامه ریزی شده کارکنان 
سکوهای نفت و گاز نروژ در هفته جاری، ممکن است تولید نفت و میعانات این 

کشور را به میزان ۱۳۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد.

توقف تولید بزرگترین پاالیشگاه نفت ونزوئال
تولید بزرگترین پاالیشــگاه ونزوئال که حدود ۶۴۵ هزار بشکه در روز توان 
پاالیش نفت دارد، اواخر روز شنبه در پی وقوع خاموشی، متوقف شد.به گزارش 
ایسنا، پاالیشگاه آموای، تنها پاالیشگاه تولیدکننده بنزین در مرکز پاالیشگاهی 
پاراگوآنا پس از توقف بخشــی از فعالیت پاالیشگاه کاردون است.یکی از منابع 
آگاه به رویترز گفت: مشــکل برق و خاموشــی روی فعالیت تاسیسات آموای 
که حدود ۸۰ درصد از بنزین ونزوئال را تولید می کند، تاثیر گذاشــته اســت. 
مشــکالت اخیر مربوط به اختالل در نیروگاهی است که برق هر دو پاالیشگاه 
را تامین می کند اما بیشــتر روی فعالیت آموای تاثیر گذاشته است. برق دوباره 
وصل شــده، اما توقف فعالیت پاالیشی هنوز برطرف نشده است.شرکت نفتی 
دولتــی PDVSA در ایــن باره اظهارنظر نکرد. اما به گفتــه منابع آگاه، این 
شــرکت در تالش برای رفع قطعی برق است.مرکز پاالیشــگاهی پاراگوآنا در 
شــمال غربی ونزوئال قرار دارد و بســیار پایینتر از ظرفیت پاالیش ۹۵۵ هزار 
بشــکه در روز، فعالیت می کند.بر اساس گزارش رویترز، شبکه پاالیشگاههای 
ونزوئال، ظرفیت تولید ۱.۳ میلیون بشکه در روز را دارند. اما ونزوئال تحت تاثیر 
سالها عدم سرمایه گذاری و تعمیرات ضعیف در سراسر شبکه پاالیشگاهی خود 
و همچنین قطعی برق و محدودیت واردات سوخت به دلیل تحریمهای آمریکا، 

با کمبود مداوم بنزین روبروست.

عرضه جدیدترین محصوالت بهمن 
در نمایشگاه تبریز

گروه خودروســازی بهمن از برنامه خود در خصوص معرفی محصوالت این 
شرکت در نمایشگاه بین المللی تبریز خبر داد. گروه بهمن قرار است محصوالت 
خود را در سه گروه سنگین، تجاری و سواری در بازه زمانی ۱۴ الی ۱۷ تیرماه در 
تبریز به عالقمندان معرفی کند.در گروه خودروهای سواری، دیگنیتی پرستیژ و 
ریسپکت برای اولین بار در معرض دید عالقمندان قرار خواهند گرفت به همین 
ترتیب در دســته خودروهای تجاری ســبک، خودروی کاپرا و اینرودز معرفی 
خواهد شــد. بهمن محصوالت جدید خود در حوزه خودروهای ســنگین را به 
این نمایشــگاه می آورد؛ کامیون ۲۶ تن، FAW ۴۶۰، فورس ۸.۵ تن، ایمپاور 
از جمله خودروهای تجاری و باری هستند که معرفی خواهند شد.گفتنی است 
در حــوزه خودروهای خدمات شــهری و حمل و نقل شــهری نیز گروه بهمن 
محصول خواهد داشــت و خودروی آتش نشــانی، مینی بوس پگاسوز، اتوبوس 
CITY۱۲    در معــرض دیــد قرار می گیرد. بهمن در نمایشــگاه تبریز برای 
عالقمندان به موتورسیکلت نیز محصول خواهد داشت. طبق اعالم این شرکت، 
گروه بهمن گزیده ای از تولیدات شرکت سیبا موتور را به این نمایشگاه خواهد 
آورد و دوســت داران موتور ســیکلت می توانند این محصوالت را در نمایشگاه 
مشاهده کنند. نمایشگاه تبریز از ۱۴ الی ۱۷ تیرماه در محل نمایشگاه های بین 
المللی این شهر برگزار خواهد شد. عالقمندان می توانند از ساعت ۱۶ الی ۲۲ از 

محصوالت بهمن در این نمایشگاه بازدید داشته باشند.

بازار انرژی

خودرو

وزیــر نفــت با اشــاره بــه لــزوم ۱۶۰ میلیــارد دالر 
ســرمایه گذاری در بخش های باالدســتی و پایین دســتی 
کشــور طی هشــت ســال آینده، گفت: بخش عمده ای از 
ســرمایه گذاری ۷ میلیارد دالری برای طرح توسعه میدان 
آزادگان را از بانک هــا، شــرکت های توســعه ای و صندوق 
توســعه ملی تأمین می کنیم.به گزارش ایسنا، جواد اوجی 
در نشست ارائه فرصت های سرمایه پذیری و سازوکار اجرایی 
مشــارکت  بانک ها در طرح های باالدستی کالن صنعت با 
اولویت مگاپروژه توســعه یکپارچه میدان مشــترک نفتی 
آزادگان با بیان این که نبود ســرمایه گذاری در ســال های 
اخیر به دلیل تحریم، مشــکالت زیادی را در زمینه ظرفیت 
تولید نفــت و گاز، پاالیش و محصوالت پتروشــیمی برای 
کشور به وجود آورده است، گفت: متأسفانه به صورت جدی 
در سال های اخیر نتوانســته ایم از ظرفیت های مالی داخل 
کشــور برای اســتفاده در صنعت نفت بهــره گیریم.وی با 
یادآوری این که ایران پارســال در اوج فصل سرما با کسری 
۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز روبه رو بود، گفت: این در حالی 
است که کشــور ما دومین ذخایر گازی جهان را در اختیار 
دارد، ضمن آن که در بخش تأمین فرآورده های نفتی نیز با 
توجه به رشد مصرف شاهد برابری مقدار مصرف و تولید در 
کشــور هستیم، از این رو باید به فکر افزایش ظرفیت تولید 
فرآورده های نفتی در کشور باشیم.اوجی خطاب به مدیران 
بانک ها و مؤسسه های مالی کشور تأکید کرد: بی شک اگر در 
ســال های اخیر سرمایه گذاری مناسبی در حوزه نفت و گاز 
کشــور می شد، وضع اقتصادی و معیشتی کشور و مردم به 
شکل کنونی نبود، از سوی دیگر اگر بتوانیم با سرمایه گذاری 
در پروژه های پاالیشــی کشور، نفت خام را به محصوالتی با 
ارزش افــزوده باالتر تبدیل کنیم می توانیم به صورت کامل 
از خام فروشــی جلوگیری کنیم.وی به ســهولت صادرات 
فرآورده هــای نفتی و پتروشــیمی و حتی پیش فروش این 
محصوالت اشــاره کرد و افزود: اگر در ســال های اخیر در 
این دو حوزه ســرمایه گذاری بهتری می شد، کشور منفعت 
بیشتری می داشــت.وزیر نفت تأکید کرد: یکی از اهداف و 
دغدغه های بزرگ دولت ســیزدهم هم افزایی ظرفیت های 
فنی و اقتصادی داخلی برای پیشــبرد طرح های راهبردی 
در صنعت نفت اســت، در این زمینه پارســال تفاهم نامه و 
قرارداد ۴۵ پروژه در بخش های باالدســت و پایین دست به 
ارزش ۱۶ میلیارد دالر بیشــتر با اســتفاده از منابع داخلی 
امضا شد؛ امسال نیز پروژه های نیمه کاره صنعت نفت کشور 
به ارزش ۱۳ میلیارد دالر طبق یک برنامه زمانبدی مشخص 
با استفاده از منابع داخلی و کنسرسیوم بانک های داخلی به 

بهره برداری خواهد رسید.
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اوجی بــه جذب ۴.۵ میلیارد دالر ســرمایه خارجی در 

پروژه های صنعت نفت و گاز کشــور در سال ۱۴۰۰ اشاره 
کرد و گفت: دو بســته سرمایه گذاری جذاب در بخش های 
باالدستی و پایین دستی برای سرمایه گذاران خارجی آماده 
شــده اســت که امیدواریم به زودی منجر به قرارداد شود.
وی با اشــاره به عالقــه دولت مردمی برای ســهیم کردن 
ســرمایه های مردم در پروژه های جذاب نفت و گاز کشــور 
تصریح کرد: هم اکنون بهترین و شــیرین ترین مکان برای 
سرمایه گذاری مردم و بانک های داخلی صنعت نفت است.

وزیر نفت گفت: در سال های اخیر الگوی قراردادهای نفتی 
در کشور برای جذب بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
تغییرات مهمی داشته است، گفت: هم اکنون پروژه های نفت 
و گاز کشــور اولویت بندی شده است؛ برای نمونه اگر ما در 
ســال های آینده در بخش پاالیش و پتروپاالیش ســرمایه 
گــذاری نکنیم بــه واردکننده فرآورده هــای نفتی تبدیل 

خواهیم شد.
اوجــی با تأکید بــر این که برای تامیــن امنیت انرژی 
کشــور بایستی هرچه زودتر ســرمایه گذاری در پروژه های 
نفت و گاز کشور متحول شود، گفت: بر اساس هماهنگی ها 
بــا مجموعه های اقتصادی دولت قصــد داریم از توان مالی 
غول های اقتصادی کشــور )هلدینگ ها(، بانک های داخلی 
و مشــارکت های مردمی بــرای پیشــبرد طرح های نفت و 
گاز کشــور بهره ببریــم.وی ادامه داد: قرار نیســت همه  
۱۶۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری مورد نیاز در بخش های 

باالدســتی و پایین دستی طی هشت سال آینده را از منابع 
داخلــی تأمین کنیم، امــا حداقل بخش عمــده ای از این 
ســرمایه گذاری را می توان از ظرفیت هــای داخلی تأمین 
کرد.وزیر نفت به میدان مشــترک نفتی آزادگان )شمالی و 
جنوبی( به عنوان بزرگترین میدان نفتی مشــترک ایران با 
کشور عراق اشاره کرد و گفت: هم اکنون عراق با بهره گیری 
از توان شرکت های همچون بی پی و شل در حال توسعه و 
تولید از این میدان در طرف خود اســت، در حالی که ما در 
مجموع از این میدان حدود ۱۹۰ هزار بشکه نفت برداشت 

می کنیم.
اولویت صنعت نفت

میدان مشترک نفتی آزادگان 
اوجی افزود: هم اکنون شرکت ملی نفت ایران با استفاده 
از داده ها و مطالعات شرکت های داخلی و خارجی توانسته 
است طرح توســعع جامع خوبی برای توسعه فازهای تازه 
میدان آزادگان شــمالی وجنوبی تهیه کند، گفت: به عنوان 
یک کارشناس مخازن نفتی و گازی می گویم که با توجه به 
ظرفیت باالی این میدان، تولیــد از آن بیش از ۵۹۰ هزار 
بشکه در روز واقع بینانه است.وی با اشاره به مذاکره شرکت 
ملی نفت ایران با ۵ یا ۶ شرکت و بانک بزرگ داخلی و نیز 
صندوق توســعه ملی برای سرمایه گذاری ۷ میلیارد دالری 
در میدان آزادگان گفت: بر اســاس برنامه ریزی انجام شده 
قرار اســت چاه های زیادی در این میدان حفاری شود.وزیر 

نفت اظهار کرد: در بخش توسعه میدان های دریایی به ویژه 
میدان مشترک پارس جنوبی نیز ایران هم اکنون شرکت های 
توانمند بزرگی دارد؛ نظام جمهوری اسالمی ایران با همکاری 
شرکت ها و بانک های داخلی در سال های اخیر ۱۵۰ میلیارد 
دالر در این حوزه سرمایه گذاری کرده که هم اکنون از صفر 
تا ۱۰۰ عملیات از دریا تا خشــکی در آن به دست توانمند 

کارکنان ایرانی انجام می شود.
سود قابل توجه سرمایه گذاری 

در میدان های نفت و گاز
اوجــی تصریح کــرد: بنده ســال ها تجریه توســعه و 
ســرمایه گذاری در میدان های نفت و گاز کشــور را دارم و 
بــا تکیه به این تجربه بــا اطمینان خاطر عرض می کنم که 
ایــران توان فنی و مالی توســعه منابع هیدروکربوری خود 
را دارد؛ بــر اســاس فرمت و برنامه ریزی در شــرکت ملی 
نفت ایران و ســازمان برنامه و بودجه کشــور، شرکت های 
اکتشــاف و تولید، بانک ها و پیمانــکاران داخلی در قالب 
یک شرکت ســهامی پروژه های نفت و گاز همچون میدان 
مشــترک آزادگان را به صورت ۲۰ ساله توسعه خواهند داد 
و بنده به عنوان وزیر نفت این قول را می دهم که ســود این 
الگــو از پروژه هــای نفت و گاز شــیرین تر از الگوی جدید 
قراردادهای نفتی باشــد.وی درباره وضع برنامه ریزی برای 
ساخت پتروپاالیشگاه شــهید سردار قاسم سلیمانی گفت: 
خوشــبختانه ساخت این پاالیشــگاه با بودجه ۱۰ میلیارد 
دالری در بودجه امسال تصویب شد، در این پتروپاالیشگاه 
کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد 
اجرایی فرمان امــام )ره(، صندوق توســعه ملی، صندوق 
ســرمایه گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشــیمی خلیج 
فارس، شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی 
و ســهامداران مردمی مشــارکت خواهند داشت.وزیر نفت 
گفت: هم اکنون برای پتروپاالیشگاه های جدید کشور مجوز 
تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است، این موضوع 
کمک بسیار خوبی برای سهامداران و سرمایه گذاران هشت 
پتروپاالیشــگاه جدید کشــور خواهد بود، از ســوی دیگر 
فازبندی این طرح هــای جدید برای راه انــدازی، می تواند 
مشــوق خوبی برای سرمایه گذاران و بازگشت سرمایه آنها 
باشد.اوجی با تأکید بر اینکه امروز محصوالت پتروشیمی و 
فرآورده های نفتی ایران قابل تحریم نیســت، گفت: توسعه 
صنایع پایین دســتی امنیت انرژی، اشــتغال زایی و ارزش 
افزوده زیادی برای کشــور به همراه خواهد داشــت، ما در 
فــروش فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشــیمی هیچ 
مشکلی نداریم و کشــورهای غربی هرچه می توانند تالش 
خــود را برای تحریــم این محصوالت در ســال های اخیر 
کرده اند اما نیاز جهان به آنها ســبب شــده است به اهداف 

خود نرسند.

وزیر نفت اعالم کرد

سرمایه گذاری 7  میلیارد دالری برای توسعه میدان آزادگان

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اظهار این که 
درحال حاضر چهار میلیون و ۲۸۷ تن گندم از کشــاورزان 
کشور خریداری شده است، گفت : این مقدا نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۲۹ درصد بیشتر شده است.علیرضا مهاجر 
در حاشــیه بازدید میدانی از  اجرای طرح جهش تولید در 
دیم زارهــا مازندران در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود : 
حــدود ۷۰ درصــد از وجه خرید گندم نیز به کشــاورزان 
پرداخت شــده است.وی با بیان این که  وضعیت عملکرد و 
تولید گندم در کشــور امسال مطلوب بوده است ، ادامه داد 
: خوشبختانه کشاورزان با قیمت تضمینی امسال گندم که 
۲ برابر ســال گذشته شده است، راضی هستند و در نتیجه 

شــاهد افرایش استقبال فروش این محصول استراتژیک در 
کشور هستیم.مهاجر با تاکید بر اهمیت اجرای طرح جهش 
تولید در دیم زارهای کشــور ، گفت : ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( از محل ســهمیه قرض الحسنه تسهیالت 
قابل توجهی را در اختیار بانک قرار داد و کشاورزان در  ۱۵ 
استان کشــور با هماهنگی و نظارت جهاد کشاورزی از این 
تســهیالت برای جهش تولید بهره مند شده اند.وی افزود 
: طبق برنامه امســال حدود ۲ میلیــون و ۶۰۰ هزار هکتار 
دیمزارهای گندمکاری شــده کشور تحت پوشش این طرح 
رفته اســت که با توجه به حمایت های الزمی که در بخش 
تامیــن و توزیع ، بذر ، کودهای شــیمیایی و از همه مهم 

تر ماشین آالت کشاورزی شــده اند ، افزایش ۲۰ درصدی 
عملکرد تولید در این اراضی پیش بینی شــده است.مهاجر 
دیم زارها را پایه تولید محصوالت کشــاورزی مهم در کشور 
دانست و گفت : با توجه به ارزش های ویژه دیم زارها از جمله 
عدم فشــار به آب های زیرزمینی،  تالش شــده است تا با 
همکاری ســتاد اجرایی حضرت امام طرح جهش تولید در 
دیم زارهای گندم کشــور عملیاتی شود و مطمئنا این اقدام 
در حوزه تولید ملی اثرگذاری باالیی دارد.معاون وزیر جهاد 
کشاورزی تصریح کرد: با توجه به مشکالت بین المللی که 
برای امنیت غذایی به وجود آمده اســت ، توسعه دیمزارها  
برای کشور راه گشــا است.طبق آمار رسمی جهاد کشاورزی 

مازندران امســال ازمجموع ۵۴ هزار هکتــار اراضی که زیر 
کشت گندم رفته است ، حدود ۲۸هزار هکتار از گندمزارها  
در اراضــی زراعی باال دســت و میان بند قــرار دارند که به 
صورت دیم زیر کشــت رفته اند و ۲۶ هزار هکتار از مزارع 
گندم استان هم در دشت و جلگه واقع است.بر اساس اعالم 
رسمی ، گندم تولیدی کشاورزان مازندران به قیمت ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان شــامل با چهار درصد افت مفید و یک درصد 
غیر مفید شــامل ۱۰ هــزار و ۵۰۰ تومان قیمت تضمینی 
برای هر کیلوگرم به اضافه یکهزار تومان تشویقی به صورت 
تضمینی از سوی دولت خریداری می شود، قیمت تضمینی 

امسال نسبت به سال گذشته بیشتر از ۲ برابر شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت: پایانه مسافری 
بین المللی دریایی بوشهر تا پایان مرداد ماه افتتاح و اولین 
ســفر دریایی از بوشــهر به قطر تا پایان تابســتان انجام 

می شود.
به گزارش ســازمان بنادر و دریانوردی، محمد شکیبی 
نسب درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در بندر بوشهر 
به منظور پشتیبانی از جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال در قطر، با 
اشاره به فعالیت ۲۴ ساعته برای آماده سازی بخش دریایی 
پایانه مســافری بین المللی دریایی بوشــهر، اظهار داشت: 

ایــن پایانه تا پایان مرداد ماه ســال جاری به بهره برداری 
می رســد و عالوه بر این، بخش خشکی پایانه شامل سالن 
مسافری هم تا پایان مهرماه سال جاری آماده بهره برداری 
خواهد بود.وی ادامه داد: اســتفاده از اسکله LNG و هتل 
۵ ســتاره نخل به عنوان ظرفیت موجــود در بندر کنگان 

نیز یکی از گزینه های پیش رو و در دســت بررسی است تا 
شاهد جابجایی مسافران از آن طریق به بندر دوحه باشیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشــهر با بیان اینکه در بخش 
مسافر، کاال و تجهیزات باید تقاضا مورد بررسی قرار گیرد، 
عنوان کرد: شناورهای رو-رو پسنجر امکان جابجایی کاال 

و مسافر را خواهند داشت و عالوه بر این، درخواست هایی 
از سوی کشــتی های کروز به منظور فعالیت در طول بازه 
زمانی جام جهانی ارائه شده است.شکیبی نسب با اشاره به 
اینکه درخواست فعالیت کشتی های کروز در حال بررسی 
و اطالعات کشتی ها در حال اخذ است، اظهار داشت: برخی 
از فعــاالن اقتصادی قصد دارند کشــتی های خارجی را به 
صورت چارتر اجــاره کنند تا در طول جام جهانی فعالیت 
کرده و در خط کشتیرانی بوشهر-دوحه اقدام به فعالیت و 

جابجایی مسافر کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی مدعی شد

خرید گندم در کشور حدود ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر خبر داد

انجام اولین سفر دریایی از بوشهر به قطر تا پایان تابستان 

معاون فنی و مهندســی نیروگاه هــای خصوصی  
شرکت برق حرارتی گفت: مجموع رقم سرمایه گذاری 
برای ۷ نیروگاه حرارتــی بخش خصوصی، ۲ میلیارد 
یورو بوده اســت که موجب افزایش بازدهی و کاهش 
مصرف گاز می شــود.به گــزارش خبرنــگار مهر، در 
روزهای گذشته شــورای اقتصاد با درخواست وزارت 
نیرو برای سرمایه گذاری در اجرای پروژه های احداث 
بخــش بخار نیروگاه هــای گازی ســلطانیه، زاگرس، 
خلیج فارس، گلستان، سمنان، خرمشهر و شهید کاوه 
موافقت کــرد.در این رابطه عبــاس جاللی فراهانی، 
معاون فنی و مهندســی طرح نیروگاه های خصوصی 
شــرکت برق حرارتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 
نیروگاه های هــدف این طرح، همه نیروگاه های گازی 
خصوصی موجود بوده اند که از لحاظ فنی و اقتصادی 
قابلیت اضافه شــدن بخش بخار و تبدیل به ســیکل 
ترکیبی را داشته باشــند. در واقع پس از این مصوبه 
نیروگاه خصوصی که امکان فنی را داشــته باشــد و 

مراحل تبدیل آن آغاز نشــده باشــد، وجود نخواهد 
داشــت.وی افزود: در حال حاضر مجموع ظرفیت این 
نیروگاه هــا به ۵۱۲۰ مگاوات می رســد که در صورت 
تبدیل به ســیکل ترکیبی، ۲۵۶۰ مگاوات به ظرفیت 
آنها اضافه می شود.این مقام مسئول با بیان اینکه پس 
از صدور مجوز در شــورای اقتصاد، به طور متوســط 
می توانیــم بگوییــم ظرف مدت ۴ ســال بخش بخار 
نیروگاه ها اضافه شــده و ظرفیت آنها افزایش می یابد.

جاللی فراهانی میزان کل ســرمایه گــذاری در این 
پروژه ها را ۲ میلیارد یــورو اعالم کرد و تصریح کرد: 
خوشــبختانه در مورد این نیروگاه ها، فناوری احداث 
بخــش بخار آنها به طور کامــل در داخل وجود دارد.
معاون فنی و مهندســی نیروگاه هــای خصوصی در 
رابطه با افزایش راندمان نیروگاه ها در صورت تبدیل به 
سیکل ترکیبی گفت: در مورد این نیروگاه ها راندمان 
عملی از ۳۲ درصد با ۱۵ درصد افزایش به ۴۷ درصد 

می رسد.

یک کارشــناس حوزه آب گفــت: اقدامات صورت 
گرفته برای حل بحران آب کافی نیست و جای نگرانی 
جدی دارد، روالی کــه دولت های مختلف طی کردند 
در جهتی نیســت که دلگرم کننده و به ســمت حل 
مسئله باشــد. عمدتا نگاه دولت های مختلف از جمله 
دولت فعلی در بخش مدیریت تامین است.محمدعلی 
بنی هاشــمی در گفت وگو با ایلنا، درباره تغییر اقلیم و 
خشکسالی و تبعات آن بر ایران اظهار داشت: در حال 
حاضر متوســط بارش ها و روان آب ها در کشورکاهش 
پیدا کرده و میزان آبی که در دســترس داریم کاهش 
پیدا کرده اســت.وی افزود: متاسفانه اقدامات صورت 
گرفته برای حل بحران آب کافی نیست و جای نگرانی 
جدی دارد، روالی که دولت های مختلف طی کردند در 
جهتی نیست که دلگرم کننده و به سمت حل مسئله 
باشــد، عمدتا نگاه دولت های مختلف از جمله دولت 
فعلی در بخش مدیریت تامین است. مثال اینگونه است 
که جمعیت در حال افزایش اســت و مــا هم باید به 

سمت تامین نیازهای شرب و بهداشت برویم، همه هم 
و غم این است که چگونه آب مورد نیاز را تامین کنند 
و به مدیریت تقاضا و نگرش جامع کمتر توجه می شود 
و این یک مســئله حاد و بغرنج است.بنی هاشمی بیان 
داشت: در دنیا شاخص و استانداردهایی در حوزه تامین 
آب وجود دارد از جمله اینکه ســرانه آب تجدیدپذیر 
وقتی به جمعیت کشور تقسیم شود به عدد مشخصی 
می رسیم این عدد در ســال ۱۳۳۵ حدود ۶۹۰۰ متر 
مکعب برای هر ایرانی در طول یک سال بوده و اکنون 
کاهش پیدا کرده در حال حاضر متوسط سرانه کشور 
زیر ۱۲۰۰ متر مکعب اســت و در فالت مرکزی نصف 
این میزان است، یعنی اگر آب تجدیدپذیر برای فالت 
مرکــزی را در نظر بگیریم و بــر جمعیت این منطقه 
تقسیم کنیم به عدد ۵۰۰ متر مکعب در سال می رسیم 
که عدد نگران کننده و ترســناکی است، بسته به نوع 
مدیریت و اینکه عدد به عنوان شاخص چه عددی باشد 

وضع آب می تواند بهتر یا بدتر شود.

سرانه آب هر ایرانی از ۶۹۰۰ به ۱۲۰۰ متر مکعب رسیدجزئیات تبدیل ۷ نیروگاه حرارتی خصوصی به سیکل ترکیبی

گزارش

در حالی که دومین طرح وزارت راه و شهرســازی برای ســاماندهی بازار 
اجاره از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شده است، بررسی ها نشان 
می دهد بازاری عجیب و الکچری در این بخش شــکل گرفته است.به گزارش 
خبرآنالین، بر اســاس اعالم شــهردار تهران نزدیک به ۵۱ درصد از جمعیت 
تهران اجاره نشین هستند و همین امر بازار اجاره را به بازاری بسیار مهم برای 

شهروندان تبدیل شده است.
دولت در این راستا تا کنون چندین طرح و برنامه برای مهار بازار اجاره در 
دستور کار قرار داده است و حتی سران سه قوه نیز مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
در راســتای افزایش ۲۵ درصدی اجــاره را مورد تایید قرار دادند اما همچنان 
بازار اجاره بازار بســیار داغی است و روند رشد قیمت ها ادامه دار است.افزایش 
قابــل توجه نرخ اجاره بها در حالی رخ داده اســت که بر اســاس آخرین آمار 
اعالمی بانک مرکزی بهای هر متر مربع واحد مسکونی به نزدیک چهل میلیون 
تومان رسیده اســت. افزایش شدید قیمت مسکن سبب شده است بخشی از 

مالکان بالقوه وارد بازار الکچری اجازه بها بشوند.
قیمت ودیعه برخی از واحدهای مسکونی در تهران به حدی باالست که با 

این پول می شد در پنج سال گذشته یک واحد مسکونی الکچری را در تهران 
خریداری کرد .بررســی های میدانی خبرآنالین نشان می دهد بخش مهمی از 
مستاجران را کسانی تشکیل می دهند که فعالیت های اقتصادی پرسود دارند 
اما ترجیح می دهند به جای هزینه کرد پولشــان در امر خرید مسکن، نسبت 
به اجاره واحدهای الکچری اقدام کنند .یکی از مشــاوران امالک در تهران به 
خبرنگار خبرآنالین گفت: این طبقه غالبا مشــکلی با افزایش شــدید قیمت 
اجاره بها ندارند و در نتیجه ترجیح می دهند به جای خرید ملک گران قیمت، 
نســبت به اجاره اقدام کنند. در ســال های اخیر ودیعــه میلیاردی واحدهای 
مسکونی افزایش یافته است و در نتیجه شمار مستاجران الکچری که مصداق 

خوش نشین هستند افزایش یافته است.
بررسی فایل امالک الکچری در محالت اعیان نشین پایتخت نشان می دهد 
کمترین میزان ودیعه برابر با ۵۰۰ میلیون تومان است به طوری که در کامرانیه 
، خیابان شیبانی یک واحد ۲۹۰ متری را می توان با این ودیعه و اجاره ماهانه 
۷۰ میلیونی ، برای یک ســال رهن و اجاره کرد.به گفته کارگزاران مشــاوران 
امالک، اغلب مشتریان واحدهای میلیاردی کسب و کارهای آزاد دارند. بر این 

اساس به نظر میرسد این افراد ترجیح میدهند دارایی های ثبت شده چندانی 
نداشته باشــند و کار و فعالیت خود را به صورتی انجام دهند که سرمایه نقد 
شــونده باالیی را داشته باشند.در اقدسیه یک آپارتمان ۲۰۱ متری را با اجاره 
ماهانه ۵۰ میلیونی و ودیعه ۵۰۰ میلیونی آگهی کرده اند و در شــهرک غرب 
یــک خانه ویالیی ۱۸۰ متری را می توان با ایــن میزان ودیعه و ماهانه با ۶۰ 

میلیون تومان، رهن و اجاره کرد.
در دروس هــم یــک واحد ۳۰۰ متری را با ودیعــه ۸۰۰ میلیونی و اجاره 
ماهانه ۷۰ میلیونی، رهن و اجاره می دهند.رتبه نخست بیشترین میزان اجاره 
ماهانه نیز متعلق به یک واحد ۴۹۰متری در گلســتان شمالی است که مالک 
ماهانه ۱۸۰ میلیون تومان و با ودیعه ۲ میلیارد تومانی تعیین کرده اســت.در 
جایــگاه بعدی یک آپارتمان ۲۵۰ متری در ولنجک قرار دارد که اجاره ماهانه 
آن ۱۳۰ میلیون تومان و دیعه آن ۲.۵ میلیارد تومان اســت.در دزاشــیب هم 
یــک واحد ۳۰۰ متری را ماهانه بــا ۸۵ میلیون تومان و با ودیعه یک میلیارد 
تومانی می توان برای یک ســال رهن و اجاره کرد.بیشترین میزان ودیعه برابر 
با ۵ میلیارد تومان اســت که در فرمانیه یک واحد ۴۰۰ متری را با این میزان 
ودیعــه و ماهانه با ۵۰ میلیون تومان اجــاره و یک پنت هاوس ۳۶۰ متری در 
نیاوران با همین میزان ودیعه و اجاره ماهانه ۸۰ میلیونی، برای یک سال رهن 

و اجاره می دهند.

واحدهایی با اجاره های فوق الکچری در تهران


