قيمت پرتقال در باغ  ٢٠٠٠تومان
در بازار۲۰هزار تومان!

مش�اور نظام صنفي كش�اورزي گفت :چ�ه دليل�ي دارد باغداري
كه پرتقال�ش را روي درخت  ٢ت�ا  3هزار توم�ان فروخته و قيمت
آن داخل انبارهاي س�ورتينگ و س�ردخانهها كيلويي  ۶تا 7هزار
تومان شده به دس�ت مصرفكننده كيلويي  ۲۰هزار تومان برسد؟

محمدجواد خاكزاد ،در گفت و گو با ايسنا با بيان اينكه بحث گراني در
بازار ارتباط مستقيمي با حضور دالالن و سوداگران مابين توليدكنندگان
و مصرفكنن��دگان دارد ،اظهار كرد :دولت بای��د در اين ميان تعيين و
تكليف كند ،يعني يا ساماندهي بازار ميوه را به تشكلها و توليدگنندگان
مرتبط واگذار كند و خودش نقش نظارتي داشته باشد يا اينكه مستقيماً
وارد عرصه ش��ود و بازار را كنترل كند ،زيرا دليلي ن��دارد باغداري كه
محصول پرتقال��ش را روي درخت ۲تا  3هزار توم��ان فروخته و داخل
انبارهاي س��ورتينگ و س��ردخانهها  ۶تا  7هزار تومان ش��ده به دست
مصرفكننده كيلويي  ۲۰هزارتومان برس��د .وي ادام��ه داد :صاحبان
سردخانه و سورتينگداران به دنبال منافع جزيرهاي خودشان هستند و
وظيفه خود را در تقسيم سود با كشاورز انجام نميدهند و با وجود اينكه
توليدكننده يكسال تمام براي كود ،سم و آب هزينه پرداخت ميكند و
سختي زيادي ميكشد ،ولي سود اصلي به جيب سورتينگداران ميرود
و اخيرا ًنيز سود به دالالني ميرسد كه بازار را شناسايي كرده و در مواقعي
وارد بازار ميشوند .مشاور نظام صنفي كشاورزي با اشاره به اينكه از گراني
ميوه در بازار آگاه هستيم ،ولي اين پول به جيب توليدكننده نميرود،
افزود :متأسفانه س��ود اصلي حاصل از فروش محصوالت كشاورزي به
جيب عدهاي س��وداگر رفته و به جاي بازگش��ت به بخش كشاورزي و
توسعه آن ،در بخشهاي ديگر سرمايه گذاري ميشود .خاكزاد تصريح
كرد :اوج توليد ميوه در آبان و آذر است و بعد از آن باید كل توليدات بخش
كش��اورزي از روي زمين جمع آوري شود .بيشتر كش��اورزان به دليل
اينكه يكسال هزينه كردهاند و بدهكار بانك ،بيمه و فروشگاههاي سم يا
كارگزاران نهادهها هستند و به همين دليل مجبورند محصوالتشان را
هرچه سريعتر بفروشند كه بيشترين آسيب را هم ميبينند .از آن طرف
كش��اورزاني هم كه محصوالتش��ان را در انبار براي شب عيد نگهداري
ميكنند هم ب��ا پايينترين قيمت محصوالتش��ان را عرضه ميكنند و
سودي از فروش آن نميبرند .دبير اجرايي نظام صنفي كشاورزي استان
مازندران با بيان اينكه گاهي ديده ميشود اختالف قيمت ميوه از زمين
تا كف بازار به حدود صددرصد ميرسد ،گفت :تعدد دالالن و شناسايي
بازار در مقاطع مختلف منجر به گراني ميوه شده است و دولت باید هرچه
سريعتر در اين بخش تعيين تكليف كند.

افزايش  ۲۰درصدی بليت اتوبوس در نوروز

مديرعامل اتحاديه تعاوني مسافربري كشور گفت :طبق روال هر
سال به دليل وجود تردد يك سر خالي در ايام نوروز ،بليت اتوبوس
براي نوروز  ۱۴۰۰هم با 20درصد افزاي�ش قيمت به فروش ميرود.

احمدرضا عام��ري در گفتوگو با فارس ،در تش��ريح آخرين وضعيت
آمادهس��ازي ناوگان براي س��فرهاي ضروري ايام نوروز اظهار داشت:
در حال حاضر پروتكلهاي بهداشتي ابالغي نظير ضد عفوني ناوگان،
استفاده از ماسك و محلولهاي ضدعفوني كام ً
ال رعايت و تأكيد ميشود.
مديرعامل اتحاديه تعاوني مسافربري كشور ادامه داد :تردد اتوبوسها
با ظرفيت  ۵۰درصد به دليل رعاي��ت فاصلهگذاري اجتماعي در حال
انجام است ،اما براي نوروز امس��ال تغييري كه در مورد فاصلهگذاري
ايجاد شد اين است كه اقوام درجه يك (نظير يك خانواده چهار نفره)
ميتوانند دو نفر در دو صندلي كنار هم بنشينند در حالي كه پيش از
اين فقط صندليهاي كنار پنجره فروخته ميش��د .وي افزود :البته با
توجه به شيوع كرونا و وجود شهرهاي قرمز ،نارنجي و زرد بعيد ميدانم
ناوگان اتوبوسي در ايام نوروز تقاضاي زيادي داشته باشد .عامري اظهار
داشت :براي ايام نوروز  ۱۴هزار و  ۵۰۰دستگاه اتوبوس ۲۳ ،هزار دستگاه
مينيبوس و  ۴۶هزار دستگاه س��واري كرايه آماده خدمت به ناوگان
هستند .مديرعامل اتحاديه تعاوني مسافربري كشور اظهار كرد :پيش
از اين و در سالهاي قبل نيز ناوگان اتوبوسي با تقاضاي چنداني مواجه
نبود و امسال هم به دليل شيوع كرونا تقاضاي سفر بسيار كاهش يافته
است و فع ً
ال اولويت ما خالصي از ويروس منحوس كروناست ،ولي با اين
شرايط مشكل از نظر جابهجايي مسافر كام ً
ال آماده هستيم.
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا براي نوروز امسال قيمت بليت نظير
س��نوات قبل افزايش مييابد ،گفت :به هر حال در ايام نوروز هميشه
تردد يك س��ر خالي داريم ،به عنوان مثال روزه��اي ابتدايي نوروز در
مسيرهاي برگشت به تهران صندليها خالي است و روزهاي پاياني نوروز
در مس��يرهاي خروج از تهران صندليها خالي است و به همين دليل
معموالً طبق روال سنوات قبل ،براي اين ايام نوروز  20درصد افزايش
قيمت بليت اعمال ميشود.

 100هزار مسكن مهر ناتمام داریم

مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه  ۱۰۰ه�زار
مس�كن نيمه تم�ام در كش�ور باقيمان�ده اس�ت ،گفت۳۵:هزار
واحد ب�دون مش�كل تا پاي�ان دول�ت روحان�ي تمام ميش�ود.

به گزارش تسنيم ،احمداصغري مهرآبادي با اشاره 20سفر استاني براي
پيگيري و نظارت بر روند اتمام واحدهاي باقيمانده مسكن مهر از ابتداي
بهمن تاكنون اظهار كرد :با تمام توان و نهاي��ت دقت ،عملكرد ادارات
كل راه و شهرسازي را در نظر داريم و سعي ميكنيم مشكالت موجود
پروژهها را با همكاري و هم افزايي با ارگانهاي ذيربط رفع كنيم .وي
افزود :حدود  100هزار واحد مسكن مهر نيمه تمام در كشور باقيمانده
است که از اين تعداد  65هزار واحد مشكالتي از جمله مشكالت حقوقي،
عدم وجود متقاضي يا پيشرفت فيزيكي زير  30درصد دارند كه اتمام و
تحويل آنها از عهده خارج است ،ولي مابقي پروژهها را تا پايان دولت به
اتمام ميرسانيم .وي با تأكيد بر اينكه تا زماني كه آخرين واحد مسكن
مهر به متقاضيان تحويل داده نشده موظفيم براي اتمام اين طرح تالش
كنيم ،اضافه كرد :تاكنون  393باب مسجد 505 ،واحد آموزشي54 ،
واحد درماني و  76كالنتري توس��ط س��ازمان ملي زمين و مسكن در
سراسر كشور به مسكن مهر اختصاص يافته است.

ركورد افزايش قيمت موادغذايي در جهان

فائو اعالم كرد :قيمت جهاني غذا در ماه فوريه براي نهمين ماه پياپي
افزايش يافته و به باالترين رقم طي شش سال گذشته رسيده است.

به گزارش راشاتودي ،سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد فائو ،اظهار
كرد :قيمت جهاني غ��ذا در ماه فوريه براي نهمين م��اه پياپي افزايش
يافته و به باالترين رقم طي شش سال گذشته رسيده است .بيشترين
افزايش قيمت مربوط به شكر و روغنهاي گياهي بوده است .اين آژانس
بينالمللي بیان کرد :شاخص قيمت غذاي آن  2/4درصد در ماه فوريه
به صورت ماهانه افزايش يافته و به 116رسيده است .اين شاخص كه
تغييرات ماهان��ه در قيمت بينالمللي موادغذاي��ي را رديابي ميكند،
26/5درصد باالتر از سال گذشته است .اين افزايش قيمت شديد تبديل
به طوالنيترين دوره افزايش قيمت موادغذايي از زمان بحران غذايي
در  2007و  2008شده است .قيمت شكر بيشترين افزايش را داشته و
 6/4درصد نسبت به ژانويه باال رفته و شاخص قيمت شكر براي دومين
ماه پياپي افزايش يافته و به باالترين رقم طي چهار سال گذشته رسيده
است .در اين بين ،قيمت روغنهاي گياهي هم رشد مشابهي داشته و به
باالترين رقم از آوريل  2012رسيده است.
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گزارش یک

مشارکت بسیج در توزیعكاالهاي اساسيبا«کاسبان امین»
كسبه امين در سراسر كشور از سوی اتاق اصناف شناسايي ميشوند و كاالهاي اساسي مثل روغن ،شكر و مرغ جهت توزيع
در اختيارشان قرار ميگيرد؛ ناظرين سازمان بسيج اصناف هم در زمان توزيع كاال در واحدها مستقر ميشوند

نايب رئيس اتاق اصناف ايران گفت :با هماهنگي
وزارت صمت و سازمان بس�يج اصناف ،طرح
«كاسبان امين» براي توزيع هدفمند و مويرگي
كااله�اي اساس�ي و مصرفي اجرا ميش�ود.

جاللالدين محمد ش��كريه در گفتوگو با مهر،
درباره وضعيت ب��ازار در ايام پاياني س��ال اظهار
داش��ت :وزارت صمت بايد پاس��خگوي وضعيت
توليد باشد؛ اگر محصول از جمله روغن به دست
واحدهاي صنفي برسد ،واحدهاي صنفي توزيع
ميكنند .اگر كمبود عرضه در بازار وجود داشته
حمل و نقل

اتصال ريلي ايران و عراق با راهآهن ش�لمچه
بص�ره سا لهاس�ت درگي�ر موضوع�ات
مختلف ش�ده و به نظر ميرس�د ب�ا تغييرات
به وج�ود آمده در س�ال ج�اري ،اي�ن پروژه
وارد فاز جديتري ش�ده اس�ت ت�ا جايي كه
رئيسجمه�ور ،معاون اول بر تس�ريع مراحل
اجرايي آن تأكيد كردند و وزير راه و شهرسازي
نيز ب�ه دي�دار همت�اي عراق�ي خ�ود رفت.

به گزارش ايسنا ،خط ريلي  ۳۴كيلومتري شلمچه
تا بصره به عنوان يكي از گلوگاههايي كه ميتواند
راه ابريش��م را تكميل كند ،هم��واره مورد بحث
بوده و طي ماههاي اخير مقام��ات عراقي تمايل
گزارش 2

وحید حاجیپور

باشد ،ربطي به واحدهاي صنفي و كسبه ندارد.
نايب رئيس اتاق اصناف ايران افزود :با هماهنگي
س��ازمان بس��يج اصناف و وزارت صمت طرحي
را تحت عنوان طرح كاس��بان امين براي توزيع
كاالهاي مصرفي ايام عيد مثل روغن ،شكر ،برنج
و ...از طرق واحدهاي صنفي منتخب كليد زدهايم.
وي ادامه داد :ما بارها تأكي��د كردهايم كه توزيع
كاالهاي اساسي نبايد فقط از طريق فروشگاههاي
زنجيرهاي انجام ش��ود و بايد در شبكه مويرگي
واحده��اي صنفي توزي��ع تا راحتتر به دس��ت

مردم برسد؛ وقتي يك كااليي در دسترس مردم
نيست ،نگراني درباره كمبود آن بيشتر ميشود؛
بايد خي��ال مردم راحت باش��د ك��ه كاال به ويژه
روغن كه اين روزها در مركز توج��ه قرار گرفته،
هميش��ه در واحدهاي صنفي وجود دارد؛ وقتي
اين اطمينان در مردم ايجاد ش��د ك��ه اين كاال
وجود دارد ،به اندازه مص��رف واقعي خود خريد
ميكنند ،ولي وقتي اين نگراني هست كه اين كاال
امروز وجود دارد و هفته بعد كم ميش��ود ،مردم
بيش از نيازشان خريد ميكنند .نايب رئيس اتاق

اصناف ايران توضيح داد :در قالب طرح «كاسبان
امين» ،كسبه امين در سراسر كشور از سوی اتاق
اصناف شناسايي ميشوند و كاالهاي اساسي مثل
روغن ،ش��كر و مرغ جهت توزيع ،در اختيارشان
قرار ميگيرد؛ ناظرين سازمان بسيج اصناف هم
در زمان توزيع كاال در واحدها مستقر ميشوند.
ش��كريه تصريح كرد :اين كاالها با قيمت دولتي
در اختيار م��ردم قرار ميگيرد؛ منته��ا توزيع به
صورت هدفمند انجام خواهد شد .همچنين بايد
با بازرسي مستمر از طريق اتحاديه ،وزارت صمت،
بازرسان نظام صنفي و اصناف ،نظارت الزم روي
نظام توزيع انجام ش��ود .نايب رئيس اتاق اصناف
ايران با بيان اينكه كمبود كاال در كش��ور ادواري
است ،اظهار داش��ت :ما كمبود خاصي در كشور
نداريم و نميتوان گفت كه به عنوان مثال روغن
و مرغ در بازار نيس��ت ،بلكه به دليل بروز برخي
چالشها به ص��ورت ادواري چنين كمبودهايي
ايجاد ميش��ود .وي درخصوص وضعيت توزيع
ميوه نيز گفت :وزارت صمت به اندازه كافي سيب و
پرتقال ذخيرهسازي كرده و براي توزيع در اختيار
شبكه توزيع قرار داده؛ بخش��ي نيز همچنان در
سردخانهها ذخيره است ،بنابراين در توزيع ميوه
مشكل خاصي نداريم .شكريه افزود :مرغ منجمد
نيز به اندازه كافي وجود دارد ،اما ما تأكيد كرديم
كه نظارت نبايد فقط بر واحدهاي توزيع صورت
بگيرد بلك��ه بايد در كش��تارگاهها و مرغداريها
هم نظارت تش��ديد ش��ود .همچنين حجم مرغ
قطعهبندي باي��د كاهش يابد تا م��رغ در بازار به
وفور يافت شود و در جلوي چشم مصرفكننده
قرار بگيرد .وي همچنين اظهار داشت :جشنواره
فروش فروقالعاده نيز ت��ا  ۱۵فروردينماه ادامه
خواهد داش��ت و دس��تورالعمل آن به استانها
ابالغ شده است .ش��كريه اظهار داشت :بسياري
از واحدهاي صنفي براي انجام فروش فوقالعاده
ثبتنام كرده و برخي نيز از چند روز پيش فروش
فوقالعاده را آغاز كردهاند.

اتصال ريلي ايران و عراق جديتر شد
بيشتري براي واگذاري س��اخت آن به ايرانيها
نشان دادهاند .در همين راس��تا نيز احداث خط
ريلي ش��لمچه -بصره كه در س��الهاي گذشته
قرار بود از س��وی بني��اد مس��تضعفان و يكي از
ش��ركتهاي زيرمجموعه اين بني��اد راهاندازي
ش��ود با مصوبه اخير هيئت دولت ب��ا تغييراتي
مواجه شد و س��رمايهگذار آن تغيير كرد .به نظر
ميرس��د راهاندازي اين خط ريل��ي وارد فازهاي
جديتري شده است چراكه تقريبا همه مسئوالن
و متوليان ب��ر اجراي اين پ��روژه تأكي��د دارند.
حسن روحاني همزمان با س��فر محمد اسالمي
وزير راه و شهرس��ازي به عراق ،در تماس تلفني

«مصطفي الكاظمي» نخستوزير عراق ،با اشاره
به ظرفيتهاي فراوان همكاريهاي ايران و عراق
به عنوان دو كشور همسايه ،اظهاركرد :توافقات
تهران  -بغداد براي توس��عه و تعميق مناسبات
دو جانبه از جمله پروژه راه آهن ش��لمچه-بصره
و همكاريها در حوزه ان��رژي و تبادالت مرزي و
ترانزيتي بسيار خوب بوده و تس��ريع در اجرايي
و عملياتي شدن اين توافقات ضرورت دارد ،البته
خوشبختانه اقدامات مهمي در اين زمينه انجام
ش��ده و گامهاي خوبي برداشته شده است و بايد
تالش كنيم تا اين رابطه بيشتر و مستحكمتر شود.
نخست وزير عراق نيز در اين گفتوگو از جمهوري

اسالمي ايران به عنوان كشور دوست و همسايه
خوب عراق نام برد و با تأكيد بر توس��عه و تعميق
روابط دو كش��ور در همه زمينهها ،آغاز عمليات
پروژه راه آهن شلمچه – بصره و اتصال خط آهن
دو كش��ور را گام مهمي در مس��ير توسعه روابط
اقتصادي و تجاري بغداد – تهران عنوان كرد.
محمد اس�لامي ،وزير راه و شهرسازي در جريان
سفرش به عراق و در ديدار با همتاي خود در اين
كشور ضمن اشاره به لزوم ارتقاي كيفيت حمل و
نقل زميني ،دريايي ،هوايي و ريلي بين دو كشور
گفت :اتصال راه آهن شلمچه به بصره از اهميت
بااليي برخوردار است.

سالح «گاز»ی مسكو براي شكست تحريمها
روسيه با امریکا در بازار گاز طبيعي رقابت میکند

در حالي كه امريكاييها قصد دارند با تشديد
تحريمها عليه روسيه ،اين كشور را در مخصمه
قراردهند،امامسكوباسرعتدادنبهپروژههاي
گازي خود درصدد خنثيكردن تحريمهاست.

شركت نواتك روسيه به عنوان دومين توليدكننده
گاز اين كش��ور ،در زمس��تان امس��ال چهارمين
واحد توليد ال.ان.جي خود را در يامال راهاندازي
كرد .هر يك از واحده��اي پروژه ال.ان.جي يامال
ح��دود 5/5ميليون ت��ن ظرفيت توليد س��االنه
دارند .اين پروژه رويايي مسكو در مناطق يخزده
و قطبي روس��يه و با حمايت همهجانبه والديمير
پوتين ساخته شده است .پروژه يامال را ميتوان
مهمترين رقيب گاز ش��يل اياالت متحده در بازار
جهاني گاز طبيعي دانس��ت .تاكنون سه واحد از
پروژه ال.انجي يامال با هزين��ه ۲۷ميليارد دالر
راهاندازي شده است .نخستين واحد پروژه يامال
در دسامبر س��ال ۲۰۱۷ميالدي راهاندازي شد.
دومين واحد نيز در جوالي سال  ۲۰۱۸و سومين
واحد در دسامبر همان سال به مدار آمد؛ اين سه
واحد در مجموع 16/5ميليون تن ظرفيت ساالنه
توليد ال.ان.جي دارند .ش��ركت نواتك ۱۵شناور
يخشكن نيز براي بازكردن انتقال تانكرهاي حامل
ال.ان.جي از پايانه يامال به سراسر دنيا خريداري
كرده است .اين پروژه در دوره تحريمهاي اياالت
متحده عليه روس��يه به ويژه پس از بحران سال
 ۲۰۱۴شبه جزيره كريمه تكميل شده و شركت
نواتك با راهاندازي پروژه يامال ،خود را به يكي از
بزرگترين توليدكنندگان ال.ان.جي دنيا تبديل
كرده است .چهارمين واحد پروژه يامال به دليل
همهگيري ويروس كرونا و اشكاالت فني در خط
لولههاي انتقال گاز ساخته شده در مناطق قطبي
با تأخير راهاندازي ش��ده اس��ت .البته طراحي و
مهندسي اين پروژه از س��وی شركتهاي روسي
از كيفيت بااليي برخوردار بوده و از س��وي ديگر،
روسها در سال  ۲۰۲۳ميالدي پروژه ال.ان.جي
اوبس��ك را راهاندازي خواهند كرد که اين پروژه
از ۵ميليون تن ظرفيت س��االنه توليد ال .ان.جي
برخوردار است .ش��ركت نواتك در نظر دارد تا در

سال  ۲۰۳۰ميالدي ظرفيت توليد ال.ان.جي خود
را به  ۷۰ميليون تن برساند .پروژه قطبي شماره ۲
شركت نواتك  19/8ميليون تن ظرفيت خواهد
داش��ت که عمليات س��اخت اين پروژه در سال
 ۲۰۲۳ميالدي آغاز خواهد شد .رهبران كرملين
اميدوارند تا در سال  ۲۰۳۵ميالدي ظرفيت توليد
ال.ان.جي خ��ود را به  ۸۰ت��ا  ۱۴۰ميليون تن در
سال برسانند .اگر اين چشمانداز عملي شود ،آنها
ميتوانند به رقيب اصلي دو كشور قطر و استراليا
به عنوان رهبران بازار ال.ان.جي تبديل شوند .با
قيمت پايين نفت در سال  ۲۰۲۰ميالدي و افول
ش��ديد قيمت ال.جي ،هماكنون در بازار آسيا هر
يك ميليون بيتي يو گاز طبيع��ي حدود  ۳دالر
معامله که اين عدد كمترين ميزان قيمت گاز در دو
دهه اخير محسوب ميشود .با توجه به هزينههاي
هنگفت س��اخت واحدهاي توليد ال.ان.جي در
مناطق قطبي ،روسها براي بازگشت سرمايه خود
بايد زمان بيش��تري انتظار بكشند .پوتين پس از
آغاز تحريمهاي سال  ۲۰۱۴اياالت متحده دستور
داد تا تأمين منابع مالي پروژه يامال از منابع داخلي
انجام شود .صندوق سرمايهگذاري مستقيم روسيه

بخشي از هزينههاي اين پروژه را تأمين كرده است.
دولت روسيه نيز بخشي از بودجه مورد نياز را تأمين
كرده و همچنين روسها براي تكميل اين پروژه
ميلياردها دالر اوراق قرضه منتش��ر كردهاند .اين
اوراق ۱۵ساله از سوی صندوق توسعه ملي روسيه
بازپرداخت آن تضمين شده است .سرمايهگذاري
عظيم كرملين در پروژهه��اي ال.ان.جي قطبي
نش��ان ميدهد كه اين طرحه��ا در آينده اقتصاد
روسيه نقشي كليدي دارند.
4عامل كليدي طرحها
نخست اينكه پروژههاي صنعت نفت و گاز روسيه
در حال انتقال به س��مت مناطق قطبي هستند.
بس��ياري از ميادين نفت و گاز كنوني روسيه در
نيمه دوم عم��ر خود قرار دارند ،ام��ا ميادين قرار
گرفته در مناطق قطبي همچنان دست نخورده
باقي ماندهاند .نكته دوم اين اس��ت كه پوتين از
سالها پيش تالش كرده اس��ت تا كشورش را به
يك ابرقدرت انرژي به ويژه در صنعت گاز طبيعي
تبديل كند ،البته روسه��ا در صنعت ال.ان.جي
چند دهه غيبت داشتند و صادرات گاز از طريق
خطوط لوله را در دستور كار خود قرار داده بودند.

سومين نكته اين است كه روسها تالش ميكنند
تا س��هم خود در بازار گاز آس��يا را توسعه دهند.
روسها در سال  ۲۰۱۴ميالدي قراردادي ۳۰ساله
به ارزش ۴۰۰ميليارد دالر براي ساخت خط لوله
قدرت سيبري و انتقال گاز به چين امضا كردند.
در يك دهه فرارو ،قاره آس��يا از باالترين رش��د
اقتصادي دنيا برخ��وردار خواهد بود .چينيها به
عنوان بزرگتري��ن واردكننده انرژي دنيا در نظر
دارند تا سهم گاز طبيعي در س��بد انرژي خود را
در افق س��ال  ۲۰۳۰مي�لادي از ۶درصد به ۱۵
درصد افزايش دهند .روسيه با دهها ميليارد دالر
س��رمايهگذاري ،پروژههاي توليد و انتقال نفت
خام و گاز را به بازارهاي آس��يايي توس��عه داده
است .ميادين قطبي ،مهمترين تأمينكننده اين
طرحهاي صادرات��ي خواهد بود .چهارمين عامل
توسعهدهنده منابع نفت و گاز قطبي ،تالش براي
كنارگذاش��تن هژموني دالر در بازارهاي انرژي
است .روسيه يكي از بزرگترين توليدكنندگان
نفت و گاز دنياست و يكي از واردكنندگان بزرگ
كاال و خدمات دنيا محس��وب ميش��ود .ليونيد
ميخلسون ،مديرعامل شركت نواتك اعالم كرده
فروش ال.ان.جي به چين ،مهمترين برنامه ما در
س��الهاي آينده خواهد بود .با اين اقدام ش��اهد
بينيازي به اس��تفاده از دالر در مبادالت روسها
و بياثر ك��ردن تحريمهاي كاخ س��فيد خواهيم
بود .مسكو در مبادالت خود با چين ،هند و حتي
كشورهاي عربي تالش ميكند تا استفاده از دالر
را كنار بگذارد .هرچند اين راهبرد دشواريهاي
مختلفي براي بانكهاي عامل خواهد داشت.
مديرعامل شركت نواتك ميگويد :جنگ تجاري
اياالت متحده و چين باعث س��رعت بخش��يدن
به اين فرآيند ش��ده اس��ت .اين راهبرد در سال
۲۰۱۴ميالدي و پس از تحريم صنعت روس��يه
توسط غرب مورد آزمون قرار گرفته و در آن سال،
شركت گازپروم نفت ،محمولههاي نفت خود را با
يوان چين و روبل روسيه به فروش رساند .با اين
اقدام وابستگي به دالر كاهش يافت.
منبعwww .oilprice . com :
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