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 جواد اوجی، وزیــر نفت ایران اعالم 
کرده است که ظرفیت تولید نفت به 3.8 
میلیون بشکه در روز یعنی به میزان قبل 

از تحریم ها رسیده است. 
بر اســاس اعــالم خجســته مهر، 
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران 
ظرفیت تولید نفت به میــزان پیش از 
تحریمها رسیده و این مهم در شرایط 
تحریمی و فشارهای اقتصادی رخ داده 

است.
وی تصریح کــرده بــود؛ پیش از 
تحریم های جدید یعنی در شــهریور 
ســال 1397، ظرفیت تولید نفت خام 
حدود سه میلیون و 838 هزار بشکه بود 
اما با آغاز تحریم های ظالمانه و به علل 
متعدد بخش قابــل توجهی از ظرفیت 

تولید نفت کشور را از دست دادیم.
این در حالی اســت که بسیاری از 
کارشناسان این سئوال را می پرسند که 
چگونه ظرفیت تولید نفت ایران به میزان 
پیش از تحریم رسیده و از سوی دیگر در 
صورتی که صادرات نفت افزایش قابل 
توجه دارد، مبالغ حاصل از این صادرات 

کجاست؟
وی تنها کارشناسی نیست که گزینه 
شک و شــبهه را در خصوص آمارهای 
نفتی مطرح می کند. بسیاری دیگر از 
کارشناسان نیز معتقدند در بیان آمارها 
تا حدی بزرگنمایی صورت گرفته و قید 
محرمانگی بر فعالیت های نفتی بسیار 
باالست و استناد کارشناسان نیز همواره 
مساله تحریم است.  پیش کشیده شدن 
مساله ای به نام تهاتر نیز از اذهان در این 

حوزه دور نمانده است. 
 برخی معتقدند تالش دولت برای 
تهاتر است که ممکن است به افزایش 
حجم صادرات منجر شــده باشد، اما 
روشن نیست نفت در شرایط فعلی با کاال 

معاوضه می شود یا با پول. 
 مشتریان نفت ایران

 کدام کشورها هستند؟
محمدعلی صادقی، کارشناس حوزه 
نفــت و انرژی صحت و ســقم افزایش 
ظرفیت تولید نفت ایران به میزان پیش 
از اعمال تحریم ها به »توسعه ایرانی« 

گفت: درباره ظرفیت تولید آمار و ارقام 
متناقضی مطرح می شــود، بی تردید 
پیشــگیری از کاهش تولید مستلزم 
افزایش ظرفیت ها و ســرمایه گذاری 
است .حال دولت باید صریحا اعالم کند 
که در کدام میادین نفتی سرمایه گذاری 
انجام داده و ظرفیــت تولید را افزایش 

داده است. 
وی ادامه داد: حتی در بودجه 1401 
مواردی از این دست دیده نشده و حاال 
ســئوال مهم کارشناسان این است که 
هزینه ســرمایه گذاری و تولید از کدام 

محل تامین شده است. 
وی افــزود: اگر افزایــش ظرفیتی 
صــورت گرفتــه، محصــول کار یک 
ماه و دوماه نیســت. طبیعتــا از قبل 
ســرمایه گذاری هایی را در این حوزه 
شــاهد بودیم و حاال در این فضا سئوال 
مهم ما اینجاست که چگونه می توانیم 

امیدوار باشیم که این آمار صحت دارد. 

وی ادامــه داد: این سال هاســت 
تحریم هــا را دور زده و به صورت چراغ 
خاموش نفــت خود را  بدون اســناد و 
مدارک ایرانی داشته باشد از طریق انتقال 
به عمان و چین به فروش رسانده است. 

حاال در این چند ماه چه اتفاقی رخ داده 
حجم صادرات افزایش دارد. آیا تخفیف 
بیشــتری دادیم؟ آیا رشد بیشتری در 
مصرف مشتریان داشتیم؟ آیا مشتریان 

جدیدی اضافه شده اند؟   
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: 
در کل نکته این جاست که هیچ گاه در اثر 
تحریم، تولید نفت تعطیل نشده و حاال 
نیز این روند ادامه ندارد. شاید بهتر است 
بگویم خوشایند نیست کارهای دیگران 
را به نام خود مطرح کنیم و به شــنونده 
و مخاطــب منتقل  کنیم کــه در دوره  
مدیریت ما؛ ظرفیت تولید نفت افزایش 
یافته اســت. صادقی خاطرنشان کرد: 
به نظر بنده اجحاف در حق پیشینیان 
صورت گرفته و مسئوالن کنونی همه ی 
حقیقت را نمی گویند ؛ اگر در دوره جدید 
توانسته اند مشتری برای نفت ایران پیدا 
کنند و ظرفیت تولید را افزایش دهند، به 
راحتی می توانند مشتریان نفت ایران 

در بازار جهانی را معرفی کنند؛ بنابراین 
باید گفــت به اصطالح مســئوالن در 
برخی مــوارد »گاف« دارد در حالی که 
باید پاسخگوی اظهارات خود باشند و 
اگر پاسخ ندهند نشان می دهند چنین 

چیزی اتفاق نیفتاده است. 
بزرگنمایی در ارائه آمار افزایش 

ظرفیت تولید نفت 
کارشــناس حوزه نفت و انرژی در 
پاســخ به این ســوال که اگر برجام به 
سرانجام برسد آیا می توان انتظار داشت 
ظرفیت تولید نفت افزایش یابد؛ گفت: 
این مساله صحیح است و بی تردید در 
صورت احیای برجام، نفت افزایشی قابل 

توجه را تجربه می کند. 
وی در جــواب این پرســش که آیا 
افزایش تولید نفت با هدف ذخیره سازی 
با هــدف ورود به بازارهــای جهانی در 
موقعیت مقتضی گزینه محتملی هست 
یا خیر؟ گفت: البته باید توجه داشــت 

ذخیره  ســازی نفت هم هزینه دارد به 
طوری که اجاره کشتی برای نگهداری 
نفتی که فروش نرفته، روزانه هزینه ای 
70 تا 100 هزار دالر دارد. با توجه به این 
هزینه گزاف امکان ندارد که بخواهند 
چنین کاری کرده و نفت را ذخیره کنند. 
مسئوالن باید پاسخ دهند که مشتریان 
هدف افزایش ظرفیت تولید چه کسانی 
بوده اند؛ گفته می شود یک میلیون بشکه 
اضافه بر عرضه پیشین وارد بازار شده، 
سئوال مهمی است که به کجا فروخته 
شده؟ آیا به چین فروخته اند . این کدام 
مشتری است که با این سرعت این حجم 
نفت را می خرد؟ ان هم در شرایطی که 
حتی جنگ روسیه و اکراین سبب نشده 
تا کسی از روسیه نفت نخرد و مشتریان 

روسیه به سراغ ایران آمده باشند. 
وی تاکید کرد: کارشناسان معتقدند 
تاحدودی بزرگنمایی صورت گرفته و 
مدیرعامل شــرکت نفت، فاقد دانش و 
سواد کافی در این بخش است و فقط به 

دنبال هوچی گری است. 
صادقی اظهار کرد: آمــار و ارقامی 
که دربــاره افزایش ظرفیت تولید نفت 
ارائه می شود به نظر بنده صحیح نبوده 
و قابل استناد نیست و بنده اعتمادی به 

این آمار ندارم. 
 توصیه به مدیران نفتی

 دولت سیزدهم 
وی به دولتمردان دولت ســیزدهم 
دربــاره بهره برداری بهتــر از وضعیت 
فعلی بازار جهانی نفــت توصیه کرد: 
دولت بهتر است با تکیه بر توان فکری 
کارشناسان و کسانی که در بازار هستند، 
برای بازاریابی در جهان اقدام کند زیرا 
بازاریابی یک هنر محسوب می شود و 
این گونه نیست که دست هر کسی باشد. 
بنابراین باید منعطف بود و از همه ابزارها 
اســتفاده کرده و منافع ملی را در نظر 
گرفت. پرهیز از اظهارات تنش زا مانند 
تهدید به بستن تنگه هرمز و ... که ضرر 
آن در درجه نخست متوجه ما می شود 
اقدام اولیه است . در ضمن باید در مورد 
فروش نفت تصمیمات اقتصادی گرفت 
. در شرایط فعلی این سیاست است که 
روشن کننده مسیر حرکت در بازارهای 

جهانی نفت است. 

روایت یک کارشناس انرژی از بزرگنمایی دولت در بخش نفت در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

تشکیک در آمار گزاف و باورناپذیر نفتی

محمدعلی صادقی در 
گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: ذخیره  سازی نفت 
هزینه دارد به طوری که 

اجاره کشتی برای نگهداری 
نفتی که فروش نرفته، 

روزانه هزینه ای بین 70 تا 
100 هزار دالر دارد، با توجه 
به این هزینه گزاف امکان 

ندارد که دولت با هدف 
ذخیره سازی تولید نفت را 

افزایش داده باشد

خبر

این روزها خط ساحلی مازندران پر شده است از 
شهرک های ساحلی الکچری ساخته شده و یا در 
دست ساخت؛ شهرک های ساحلی که واحد های 
آن حداقل متری صد میلیــون تومان به فروش 

می رسد.
به گزارش قرن نو، از دیرباز و از زمانی که مناطق 
جنوبی کشــور با گرمای شــدید، خشکسالی و 
طوفان های شن مواجه شده است، سواحل دریای 
خزر به اولویت پایتخت نشینان برای خرید ملک 

و سرمایه گذاری و گذران وقت بدل شده است.
رشــد افسارگســیخته قیمــت مســکن 
در تهــران و در مناطق ییالقــی پایتخت مانند 
لواسان، فشم، میگون، دماوند، بومهن و رودهن و 
ازطرف دیگر شدت گرفتن آلودگی هوا در تهران، 
پایتخت نشینان را بر آن داشته که به خوش آب و 

هوا ترین نقطه در دسترس خود مهاجرت کنند.
بررســی های میدانی حاکی از آن اســت که 
میانگین قیمت ویال در مناطق ییالقی اطراف تهران 
مانند لواسان پنجاه میلیارد تومان است و در برخی 

از موارد با افزایش متراژ ویال میانگین قیمت ها به 
چند صد میلیارد تومان می رسد.

در ابتدا مهاجرت پایتخت نشینان به خطوط 
ساحلی مازندران تنها برای گذران وقت و استفاده 
از طبیعت بود اما حال این خطوط ساحلی به یکی 
از اصلی ترین نقاط سرمایه گذاری بدل شده است.

امــا ایــن ســرمایه گذاری تنهــا توســط 
پایتخت نشینان صورت نمی گیرد. به گفته مردم 
محلی این منطقه، از ده ها سال قبل گفته می شده 
است که بازار مســکن مازندران از تهران پیشی 
خواهد گرفت و انتظارات رشــد قیمت ها مردم 
محلی را نیز ترغیب به ساخت وساز در این منطقه 

کرده است.
انتظارات تورمی در شــمال کشور کار خود را 
کرده اســت و منجر به ساخت وسازهای بی رویه 
چه از طرف مــردم محلی این منطقــه و چه از 
طرف مهاجران در شهر مازندران و سایر مناطق 
ساحلی کشور شــده و از طرفی میانگین قیمت 
مسکن و زمین و حتی واحدهای تجاری را به طور 

چشمگیری افزایش داده است.
بررســی های میدانی حاکی از آن اســت که 
درحال حاضر 42 متر واحد تجــاری در منطقه 
دشــت نور دو میلیارد و ســیصد میلیون تومان 

قیمت دارد.
برندسازی از هتل گذر کرد

برندسازی پدیده ای به نســبت تازه در بازار 
مسکن کشــور به حســاب می آید که به موجب 
آن یک گروه از سازندگان با یک برچسب خاص 
ساخت وســاز یک منطقه را در مزایده ای برنده  

می شوند و به نوبه ای برندسازی می کنند. 
برندسازان مطرح کشور که با آورده شدن نام 
آنها میانگین قیمت هر متر از واحدهای مسکونی 
ده تا سی میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد 
در ابتدا کار خود را از ساخت هتل در شمال کشور 
آغاز کرده اند و سپس به مناطق شمالی شهر تهران 
آمدند. حال اما با رونق گرفتن بازار مسکن در شمال 
کشور و به خصوص در خط ســاحلی مازندران، 
این برندسازان به این مناطق بازگشته اند و حال 

برندســازی در شمال کشــور از هتل گذر کرده 
و به ویالهای شــخصی و شــهرک های ساحلی 

رسیده است.
رشد قارچی شهرک های ساحلی برند

یکی از گران ترین و قدیمی ترین شهرک های 
ساحلی در شمال کشــور، شهرک ساحلی خانه 
دریا است. طبق بررسی های میدانی صورت گرفته 
ویالهای این شهرک با میانگین قیمتی 55 میلیارد 

تومان خرید و فروش می شوند.
در چند سال اخیر اما شــهرک های ساحلی 
برند در خط ســاحلی مازندران رشــد قارچی را 
تجربه کرده اند و شمارش آنها سخت شده است 

و در کنار آنها ساخت وســاز برج های ساحلی نیز 
افزایش چشــمگیری پیدا کرده اســت. یکی از 
برج های ســاحلی برند این منطقه دژاوو نام دارد 
که طبق بررســی های میدانی صورت گرفته هر 
مترمربع از واحد هــای آن حداقل 107 میلیون 

تومان قیمت دارد.
گفتنی است که پس از اشــباع ویالسازی در 
مناطق جلگه ای و کوهســتانی غرب مازندران 
توسط افراد بومی و غیربومی، اکنون این ویروس 
زمین سوز به مناطق ییالقی شرق استان سرایت 
کرده و مناطق بکر را در معرض تهدید سودجویان 

قرار داده است.

اتفاق عجیب در خرید و فروش ویال 

بازار مسکن مازندران از تهران پیشی گرفت 

محمد میرزایی
خبر اقتصادی

 ورودی سدهای تهران
 ۳۰ درصد کم شد

وزارت نیــرو- 
مدیر دفتر بهره برداری 
از تاسیســات آبــی و 
برقابی شــرکت آب 
منطقه ای تهــران، از 
کاهش 30 درصدی 

ورودی سد های پنج گانه تهران در مقایسه با سال 
گذشته خبر داد.

محمد شهریاری با اشاره به اینکه ورودی سد های 
تهران در سال گذشته 573 میلیون مترمکعب بود 
افزود: این در حالی است که از ابتدای سال آبی جاری 
تا 14 فروردین، تاکنون ورودی سد های تهران 409 
میلیون مترمکعب بوده که این رقم نشــان دهنده 
کاهش 30 درصدی ورودی های ســد های تهران 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
وی با بیان اینکه هم اکنون حجم ذخیره شــده 
در مخازن سد های تهران 403 میلیون مترمکعب 
است گفت: این رقم در فروردین سال گذشته 669 
میلیون مترمکعب بوده که هم اکنون با کاهش 266 
میلیون مترمکعبی ذخیره آب در مخازن سد های 

تهران مواجه هستیم.
    

۶0 درصد لوازم یدکی خودرو 
غیراستاندارد است

تسنیم- مدیرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت: بر اســاس برآورد تولیدکنندگان و 
اتحادیه صنفی بیش از 60 درصد بازار غیررسمی 
لوازم یدکی خودرو، تقلبی و غیر اســتاندارد است 
یعنی تولید فاقد کیفیت که در سامانه جامع تجارت 

ثبت نشده است.
امیرمحمد پرهام فر گفت: لوازم یدکی خودرو 
از نظر ارزش، بازار بزرگی را به خود اختصاص داده، 
اما مهمتر از آن امنیت جانی و سالمت مصرف کننده 
است که بطور مستقیم به این موضوع گره خورده و 
همچنین قاچاق لوازم یدکی تضییع حقوق دولت و 
برهم خوردن رقابت سالم بین تولید کننده و وارد 

کننده است.
وی اضافه کرد: در برآورد حجم قاچاق، نیاز بازار 
براورد می شود که در مقابل آن تولید رسمی، واردات 
رسمی و صادرات کاال قرار می گیرد و برآورد ها از بازار 
لوازم یدکی خودرو نزدیک به 9 و سه دهم میلیارد 
دالر اســت که برآورد ما درباره حجم گردش مالی 
تولید کنندگان رســمی لوازم یدکی خودرو 5.5 
میلیارد دالر است، یک تا یک و سه دهم میلیارد دالر 

واردات داریم و بقیه هم بازار غیررسمی است.
    

جنگ و تحریم، ثروت روسیه را 
به آتش کشید

ایسنا- بانک مرکزی روسیه اعالم کرد ذخایر ارز 
خارجی و طالی روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین 
بیش از 38 میلیارد دالر کاهش یافته است.بانک 
مرکزی روسیه اعالم کرد که طی یک ماهه گذشته، 
ذخایر ارز و طالی این کشــور 38.8 میلیارد دالر 
کاهش یافته است و مداخالت و تامین مالی مجدد 
ارز، بخشی از دالیل کاهش است زیرا از زمان حمله 
روسیه به اوکراین، کشورهای غربی تحریم های 

شدیدی را اعمال کردند.
این بانک افــزود: در 18 فوریه، ذخایر روســیه 
643.2 میلیارد دالر بود و تــا 25 مارس، ذخایر به 
604.4 میلیارد دالر رسیده است البته ماه گذشته، 
این بانک گفته بود که ارقام ذخایر خود را به مدت سه 

ماه منتشر نخواهد کرد.
    

ترمز صعود بورس کشیده شد
ر  د  - یســنا ا
حالی که شاخص کل 
بــورس در روزهــای 
گذشــته صعودهای 
چشمگیری را پشت 
سر گذاشــت در روند 

معامالت دیروز از شــدت این صعود کاســته شد، 
بطوری که در ســاعات ابتدایی معامالت توانست 
تا یک میلیــون و 476 هزار واحــد افزایش یابد اما 
در نهایــت در رقم یک میلیــون و 468 هزار واحد 

متوقف شد.
شــاخص کل بورس با 6868 واحد افزایش به 
رقم یک میلیون و 468 هزار واحد رسید. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم با 563 واحد صعود در رقم 
373 هزار و 267 واحد ایستاد. در این بازار 744 هزار 
معامله به ارزش 75 هزار و 889 میلیارد ریال انجام 
شد. فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، 
پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت تهران و گروه 
مپنا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و 
در مقابل ملی صنایع مس ایران و پتروشیمی نوری 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 

بورس گذاشتند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی گفت: این خطر وجود 
دارد که اگر مسیر ترانزیت باز شود فرآورده های 
نفتی نخجوان، آذربایجان و ترکمنســتان و یا 
محصوالت روســیه به بازار عراق، ارمنستان، 
افغانســتان و پاکستان سرایز شــده و امکان 
صادرات بخــش خصوصی ایران را به شــدت 

تحت تاثیر قرار دهد.
سیدحمید حســینی در گفت وگو با ایلنا، 
درباره صــادرات بنزین و فرآورده طی ســال 
گذشته گفت: سال گذشته به دلیل تداوم شیوع 
کرونا، کاهش مصرف داخلی و همچنین مناسب 
بودن قیمت بازارهای همسایه نسبت به بازارهای 
بین المللی همه تمرکــز وزارت نفت صادرات 
فرآورده به کشورهای همســایه بوده است، در 
مقطع چند ماهه از عرضه های بورس روزانه فقط 

حدود پانزده میلیون لیتر بنزین به کردســتان 
عراق صادر شد و در مجموع حدود سه میلیارد 

دالر صادرات بنزین داشته ایم. 
وی افزود: امســال با توجه به کاهش شیوع 
کرونا و افزایش مصرف داخلی عمال ظرفیتی برای 

صادرات نداریم، ظاهرا حداکثر یک محموله یک 
میلیون لیتری صادر شده و بعید است تا پاالیشگاه 
جدیدی واردت مدار نشــود، بتوانیم در زمینه 
صادرات بنزین و فرآورده های نفتی اقدامی انجام 
دهیم و به عنوان صادرکننده بنزین و گازوئیل 

فعال باشیم. 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفــت، گاز و پتروشــیمی اضافه کــرد: برخی 
پاالیشــگاه های کوچک و مینی ریفاینری ها 
میعانــات گازی را دریافــت و محصوالتــی 
مثل گازوئیــل و نفتا تولید و صــادر می کنند، 
پتروپاالیشگاه هایی مثل شــازند اراک، نوری و 

اصفهان هم محصوالت جانبی و پاالیشــگاهی 
تولید و صادر می کنند.

وی با بیان اینکه محصوالت مینی پاالیشگاه 
کیفیت الزم برای صادرات به بازار اقلیم کردستان 
را ندارند اما بازار خوبی در افغانستان دارند، گفت: 
اکنون باتوجه به اتفاقات شــمال ایران و تحریم 
روسیه به نظر می رسد فرآورده های روس وارد 
کشورهای آسیای میانه و قفقاز می شود. در حال 
حاضر نرخ بنزین در بازارهای بین المللی باالی 
1000 دالر و در ترکمنستان 400 دالر زیر قیمت 
بازار جهانی و با نرخ 600 دالر عرضه شده است، 
به طوری که تاکنون 200 هزار تن بنزین عرضه 

کرده اند و این باعث شــده که بازار افغانستان به 
شدت تحت تاثیر قرار گرفته و مینی ریفاینری های 
ایران دچار مشکل شوند زیرا امکان صادرات با این 

قیمت ها را ندارند. 
حسینی تاکید کرد: این خطر وجود دارد که 
اگر مسیر ترانزیت باز شــود فرآورده های نفتی 
نخجوان، آذربایجان و ترکمنستان و یا محصوالت 
روسیه به بازار عراق، ارمنســتان، افغانستان و 
پاکستان سرایز شــده و امکان صادرات بخش 

خصوصی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
وی با اشاره به تاثیر توافق در برجام بر تسهیل 
در روند صادرات فراورده گفت: اگر توافق شــود 
در کوتاه مدت ظرفیتی بــرای افزایش صادرات 
حداقل از پاالیشگاه ها نداریم ولی می تواند برای 
پتروپاالیشگاه ها و مینی ریفاینری ها گشایش 

ایجاد کند.

هشدار نسبت به بازگشایی مسیر ترانزیت فرآورده های نفتی به کشورهای همسایه

بازار ایران در منطقه اشغال می شود؟


