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 کاالهای تولید تهران 
بیشتر به کجا صادر می شوند؟

آمارها نشــان می دهد در هفت ماهه امسال عمده 
کشــورهای هدف صادرات کاالهای استان تهران، 
۱۷ کشــور بوده کــه ترکیه، عراق، افغانســتان، 
پاکســتان، امارات، ترکمنســتان، هند، روسیه و 
قزاقســتان جزو کشــورهای اصلی هدف صادرات 
هســتند و بیشــترین صادرات در حوزه صنعت، 
بخش کشــاورزی و صنایع غذایی، فرش دســت 

بافت، معدن و پتروشیمی بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد تجاری 
اســتان تهران در هفت ماهه امسال، ۴۳۳ هزار تن 
کاال بــه ارزش ۶۹۸ میلیون دالر از گمرک امام و 
غرب تهران صادر شــده است. این رقم در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال قبل از نظر وزنــی دو و از 
نظر ارزشــی ۲۳ درصد رشد کرده است. صادرات 
غیرنفتــی تهران در هفت ماهه ســال قبل حدود 
۴۲۶ هــزار تن بــه ارزش ۵۶۷ میلیون دالر بوده 

است.
همچنین بر اساس این آمار تا پایان مهر امسال 
۲۸۸ هــزار تــن کاالی به ارزش حدود شــش 
میلیارد و ۷۱ میلیون دالر وارد شده است. عمده 
واردات در بخش صنعت )مواد اولیه و ماشــین 
آالت(، کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و صنایع 
معدنی، پتروشــیمی و پایه نفتی بوده است. در 
زمان مشابه سال گذشته ۲۶۹ هزار تن واردات 
بــا ارزش شــش میلیــارد و ۴۵۶ میلیون دالر 
انجام شده است. بیشترین واردات از کشورهای 
امــارات، چین، ترکیه، آلمان  و ســوئیس انجام 

می شود.
 سهم صادرات غیرنفتی تهران از کل کشور

البته این آمار فقــط صادراتی بود که از گمرکات 
اســتان تهران صادر شــده اســت. بررســی آمار 
کاالهای تولیدی در تهران که از گمرکات تهران و 
سایر استان ها صادر شده نشان می دهد در مجموع 
در هفت ماهه امســال کاالهای تولیدی اســتان 
تهران که از نقاط مختلف صادر شــده معادل دو 

میلیارد و ۷۵۵ میلیون دالر بوده است .
بر این اســاس با در نظر گرفتن وضعیت گمرکات 
تهــران، این اســتان حــدود دو درصد از ســهم 
صادرات کل کشــور را به خود اختصاص داده، اما 
اگــر بخواهیم با آمار فیلد تولید مبدأ یا به عبارتی 
مقایسه صادرات تولیدات استان تهران از گمرکات 
همه اســتان های دیگر، عدد را مطرح کنیم، باید 
گفت سهم صادرات استان تهران حدود ۱۰ درصد 

کل کشور بوده است.
 سهم واردات استان تهران نسبت به کل کشور نیز 

حدود ۱۹ درصد است.
 مقاصد صادرات کاالهای تهران

در این میان عمده کشــورهای هدف ۱۷ کشــور 
بوده کــه ترکیه، عراق، افعانســتان، پاکســتان، 
امارات، ترکمنستان، هند، روسیه و قزاقستان جزو 

کشورهای اصلی هدف صادرات هستند.
همچنین عمده صادرات کاالهای استان تهران در 
حوزه صنعت، بخش کشــاورزی و صنایع غذایی، 
فرش دســت بافت، معدن و پتروشیمی است. در 
بخش صنعت حــدود ۲۹۷ میلیون دالر صادرات 
از دو کمرگ اســتان تهران انجام شده و در بخش 
کشــاورزی و صنایــع غذایی این عــدد به ۱۶۷ 

میلیون دالر می رسد.

 با رشد ۲۱ درصدی محقق شد
عبور از مرز 367 هزار تن تولید 

شمش آلومینیوم در 7 ماهه امسال
آمار منتشر شــده از وضعیت تولید آلومینیوم در 
هفت ماهه امســال نشان می دهد که چهار شرکت 
اصلی تولیدکننده آلومینیوم کشور در مجموع بالغ 
بر ۳۶۷ هزار تن آلومینیوم تولید کرده اند که بیش 
از ۴۲ هزار تن آن تولیدی مهرماه است و نسبت به 
میزان آن در مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ درصد 

افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا، طبق آمار ارائه شــده از سوی 
ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو(، میــزان آلومینیوم تولیدی چهار 
شــرکت تولیدکننده داخلی آلومینیوم از ابتدای 
فروردین تا پایان مهر، از ۳۶۰ هزار تن فراتر رفته 

است.
این چهار شــرکت در مجمــوع ۳۶۷ هزار و ۲۷۴ 
تن شــمش آلومینیوم تولید کرده اند که نسبت به 
۳۰۳ هزار و ۸۲۹ تن تولیدی در مدت مشابه سال 

گذشته، ۲۱ درصد رشد داشته است.
از این میزان به ترتیب، شــرکت های سالکو ۱۵۷ 
هــزار و ۳۱۱ تن، ایرالکو ۱۰۲ هــزار و ۴۴۱ تن، 
المهدی ۸۶ هزار و ۳۳۰ تن و آلومینای ایران ۲۱ 
هزار و ۱۹۲ تن تولید شمش آلومینیوم در مجموع 
هفت  ماهه ســال جاری تولید کرده اند. همچنین 
تولید پودر آلومینا توســط شرکت آلومینای ایران 
نیــز در هفت ماهــه ۱۴۰۱، یــک درصد معادل 
۱۳۷۹ تن بیشــتر شده و از ۱۳۶ هزار و ۶۴۰ تن 

به ۱۳۸ هزار و ۱۹ تن رسیده است.
 افت ۷۱ درصدی تولید بوکسیت

گفتنی اســت که علیرغم افزایش تولید شــمش 
آلومینیــوم و پودر آلومینا در مدت مذکور ســال 
جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تولید 
بوکســیت )ماده اولیــه تولید پــودر آلومینا( در 
شرکت آلومینای ایران با ۷۱ درصد کاهش مواجه 
شده و به ۳۲۳ هزار و ۷۹ تن رسیده است. این در 
حالیســت که در مجموع هفت ماهه سال گذشته 
حدود ۵۵۴ هزار و ۵۱ تن بوکســیت تولید شده 

بود.

خبر

صدور واحدهای صندوق سرمایه گذاری 
گسترش فردای ایرانیان

 بانک آینده با هدف تکمیل ســبد محصوالت مالی خود 
و بهره مندی مشتریان از مزایای سرمایه گذاری کم ریسِک 
میان مدت و بلندمدت در بازار ســرمایه، اقدام به عرضه 
واحدهای »صندوق ســرمایه گذاری گســترش فردای 
ایرانیان« کرده است.صندوق ســرمایه گذاری گسترش 
فــردای ایرانیان بــا درآمد ثابت، نوعــی از صندوق های 
ســرمایه گذاری اســت که بین ۷۵ تا ۹۰ درصد از کل 
وجوه جمع آوری شده از سرمایه گذاران را در دارایی های با 
درآمد ثابت و بدون ریسک از جمله اوراق مشارکت، سپرده 
بانکی، سرمایه گذاری می  کند. اگرچه به دلیل متأثر بودن 
بازدهی صندوق ها از شــرایط بازار سرمایه، بازدهی ثابت 
و تضمین شده ای برای صندوق گسترش فردای ایرانیان 
نمی توان متصور بود، اما به دلیل ساختار دارایی های آن، 
بازدهی این صندوق، نوســان کم تری خواهد داشت. نرخ 
ســود این صندوق ها تا حدودی قابل پیش بینی اســت؛ 
از همین رو، به صندوق های با ریســک بسیار اندک هم 
معروف هســتند. حداقل بازدهی این صندوق ۱۶درصد 
پیش بینی شده، ولی طی ماه های اخیر، سود پرداختی به 
مشتریان، حداقل حدود ۱۹درصد بوده است. پیش بینی 
می شود؛ در ماه های آتی، این صندوق بتواند بازدهی خود 
را به ۲۱درصد )ســقف نرخ پیش بینــی(، افزایش دهد. 
بنابراین مشتریان با در نظر گرفتن ریسک های مترتب بر 
بازدهی صندوق های ســرمایه گذاری که در اساسنامه و 
امیدنامه صندوق، تصریح شده است، می توانند نسبت به 
سرمایه گذاری در صندوق گسترش فردای ایرانیان، اقدام 
کنند.روزشمار بودن سود صندوق، بدون نرخ شکست و نیز 
معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی، از جمله مزایای 
اصلی صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان برای 
مشتریان، در مقایسه با سپرده های بانکی است.متقاضیان 
می توانند با مراجعه به شعب بانک آینده در سراسر کشور 
یا وب ســایت رسمی صندوق ســرمایه گذاری گسترش 
فردای ایرانیــان  gostareshfund.ir با ویژگی ها و 

نحوه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری آشنا شوند.

مدیرعامل بیمه ملت، عضو کمیته 
انضباطی سندیکای بیمه گران شد 

 علیرضا یزدان دوســت، مدیرعامل بیمه ملت، با رای 
اعضای شــورای عمومی ســندیکای بیمه گران، عضو 
کمیته انضباطی این ســندیکا شــد.به گزارش روابط 
عمومی بیمه ملت؛ جلســه شورای عمومی سندیکای 
بیمه گران ایران، با حضور مجید مشــعلچی قائم مقام 
بیمه مرکزی، علی استاد هاشمی معاون نظارت بیمه 
مرکزی، ســید محمــد کریمی دبیرکل ســندیکای 
بیمه گران، ســید حمید کالنتری مدیرعامل انجمن 
بهره وری ایــران و مدیران عامل شــرکت های بیمه 
کشــور برگزار شــد.در این جلســه، اعضای کمیته 
انضباطی ســندیکا با آرای اعضای شــورای عمومی 
انتخاب شــدند.طبق آرای اعضای شــورای عمومی، 
علیرضا یزدان دوســت مدیرعامل بیمــه ملت با ۱۶ 
رای و حسن شــریفی مدیرعامل بیمه ایران و عبداله 
ســلطانی ثانی مدیرعامل بیمه سینا با ۱۳ و ۱۲ رای، 
برای مدت دو سال به عنوان اعضای کمیته انضباطی 

سندیکای بیمه گران انتخاب شدند.
پیش از این، ســید مجید آسوده، محمد رضایی و 
علی جباری، اعضای کمیته انضباطی ســندیکای 

بیمه گران بودند.

بانک و بیمه

همدلی| در حالی گزارش ها حکایت از خالی شدن 
سفره های اقشار ضعیف از مواد پروتئینی دارد که 
گفت وگوها برای دستمزد سال آینده از همین حاال 
شروع شده و فعاالن کارگری همچنان از جاماندن 
دستمزد نسبت به تورمی که در جریان است خبر 
می دهند. مشاهدات حاکی از آن است که همچنان 
هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ با قیمت باالی ۱۰۰ 
هزار تومان در مغازه ها عرضه می شــود، در حالی 
که بنا بر گفته تولیدکنندگان، قیمت تخم مرغ در 
مرغ داری ها افزایشی نداشته و باید با قیمت ۸۵ تا 
۹۰ هزار تومان به دســت مصرف کنندگان برسد. 
همیــن کاالیی که روزگاری به کم ترین قیمت به 
دست اقشار ضعیف می رسید حاال دیگر تبدیل به 
کاالی لوکس شده و بسیاری حتی توان خرید این 
محصول پروتئینی را هم ندارند. بر اساس گزارش ها، 
قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ به وزن حدود 
دو کیلوگــرم، ۱۰۵ هزار تومان اســت و هر عدد 
تخم مرغ برای مصرف کننده حدود ۳۵۰۰ تومان 
هزینه به دنبال دارد. بیشــتر از یک ماه می شود 
که قیمت شانه ۳۰ عددی تخم مرغ به باالی ۱۰۰ 
هزار تومان رســیده است و این در حالی است که 
قیمت آن از مرداد تا مهرماه حدود۸۰ تا ۹۰ هزار 
تومان بود. این افزایش قیمت ها در حالی اســت 
که هنوز قیمت تخم مرغ به صورت رسمی تغییر 
نکرده است. در میادین میوه  و تره بار نیز براساس 
نرخ نامه این سازمان قیمت هر کیلو تخم مرغ، ۳۹ 
هزار و۸۰۰ تومان و هر شــانه ۳۰ عددی از آن ۸۹ 
هزار تومان اســت. بر اساس برآوردها، یک خانوار 
۳.۳ نفره کارگری برای گذران زندگی شرافتمندانه، 
بایــد در هر  ماه ۱۰ میلیــون  و ۹۵۲ هزار تومان 
هزینه کند درحالی که دستمزد پایه این خانوار با 
احتساب مزایای کارگری ۴.۲ میلیون تومان است، 
این مبلغ فقط ۳۷ درصد هزینه معیشت را پوشش 
می دهد. به دنبال استمرار تورم باال در اقتصاد ایران 
و افزایش قیمــت کاال و خدمات به خصوص اقالم 
خوراکی، هزینه معیشــت نیز رشد کرده و عرصه 
بر حقوق بگیران، به ویژه کارگران تنگ شده است. 
تازه ترین محاســبات گروه های کارگری براساس 
تغییرات قیمت اقالم خوراکی در گزارش های مرکز 
آمار ایران و میادین میوه و تره بار حاکی اســت ۶  
ماه پس از تعیین مزد و مزایای کارگران برای سال 
۱۴۰۰، هزینه معیشــت آنهــا حداقل ۴۳ درصد 
افزایش پیدا کرده درحالی که دریافتی حقوق بگیران 

تغییری نداشته است.
 معیشت کارگران روی میز 

وضعیــت زندگی شــهروندان به خصوص تامین 
ابتدایی ترین نیازهای آنها از جمله خوراک، پوشاک 
و مسکن افراد، شــاید مهم ترین نیاز شهروندان 
بــرای ادامه حیات و زندگی باشــد. در این میان 
مواد خوراکی با داشتن سهمی حدود ۴۰ درصد 
در سبد هزینه خانوار در کنار هزینه های مربوط 
به مســکن بخش قابل توجهــی از درآمد خانوار 
را به خود اختصاص می دهد.در یک ســال اخیر 
و با توجــه به افزایش همزمان هزینه تامین مواد 
خوراکی در کنار افزایش هزینه های تامین مسکن، 

فشار بسیار شدیدی به اقشار کم درآمد جامعه وارد 
شده است؛ فشاری که تقریبا سبک و نحوه زندگی 
این شهروندان را دستخوش تغییرات اساسی کرده 
اســت؛ تغییراتی که از تغییر محل زندگی آنها تا 
نوع رژیــم غذایی و تغذیه آنها گســترش یافته 
اســت. با توجه به جمعیت باالی حداقل بگیران 
در جامعــه که بخش قابل توجهی از آن را جامعه 
کارگری و مســتمری بگیران تشکیل می دهند، 
بدون شــک وضعیت معاش این قشر باید یکی از 
دغدغه های مهم دولتمردان باشد. جامعه کارگری 
و مستمری بگیران با لحاظ کردن بعد خانوار چیزی 
حدود دو سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند. 
اگر قرار باشد وضعیت معیشتی این قشر را با نرخ 
تورم بسنجیم، باید به آخرین نرخ تورم اشاره کنیم.

بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را کارگران 
و خانواده وابسته به آنها تشکیل می دهند، این در 
حالی است که در آخرین جمع بندی شورای عالی 
کار سبد معیشت این قشر، به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ 
هزار تومان رسیده؛ یعنی از دوبرابر سبد معیشت 
در نظر گرفته شده در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ که 
در اسفند سال قبل دستمزد کارگران بر آن اساس 
محاسبه شد، گذشــته و هیچ اقدامی در راستای 

ترمیم این روند صورت نپذیرفته است.
 عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی 

کار
آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار 
دربــاره این موضوع اظهار کرد: »تا زمانی که وزیر 
کار مسئولیت این وزارتخانه را برعهده داشت همه 
ماهه و به صورت مداوم جلسات شورای عالی کار در 
برگزار می شد و اعضاء هر ماه هزینه ها را به نسبت 
درآمد کارگری رصد کرده و نتایج این تحلیل ها از 
سوی سه طرف حاضر در شورای کار مورد بررسی 
قرار می گرفت که متأسفانه در خأل وجود وزیر در 
چندماهه اخیر جلســات شورای عالی کار به طور 
منظم تشکیل نشــد«. وی ادامه داد: »پس از این 
وقفه جدول هزینه های معیشت خانوار که هرساله 
مورد بررســی قرار می گیرد توسط آقای توفیقی 
از اعضای شــورای عالی کار تهیه و از منابع جاری 
هزینه ها استخراج نموده و اقدام به محاسبه سبد 
معیشت کار نمودند تا باتوجه به اینکه در ماه های 

انتهایی سال هستیم این موضوع تلنگری باشد بر 
دولت و مسئولین تا هر چه زودتر فکری به حال 
این شکاف درآمدی و معیشتی کنند«. این فعال 
حقوقی در امور کارگران افــزود: »جدول بودجه 
خانوار شهری و روستایی شامل خوراکی ها، مسکن 
و پوشــاک، هزینه های آب و برق و گاز و ... است 
که اکثر هزینه ها را مســکن و هزینه حامل های 
انرژی شامل می شوند و در پله بعدی خوراکی ها 
و آشامیدنی ها و سایر هزینه ها از جمله تحصیل و 
ارتباطات و حمل ونقل و... را پوشش می دهند که 
همه مزد بگیران و حقوق بگیران در جریان دقیق 

افزایش های جاری هستند«. 
 ترمیم حداقل مزد با توجه به هزینه خانوار

وی تأکید کرد: »در ســال گذشــته نمایندگان 
کارگران در شــورای عالی کار و کمیته دستمزد 
بارهــا در رابطه با حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر 
افزایش قیمت ها و معیشت خانوارهای کارگری به 
دولت و شرکای اجتماعی خود هشدار داده بودیم 
و این پیش بینی می شد که هزینه های خانوار تغیر 
خواهد کرد و البته این پیش بینی محقق هم شد 
که متأســفانه موجب افزایش شکاف درآمدی و 
هزینه ای شــد و امید داریم در جلسات رسمی با 
حضور نمایندگان دولت و کارفرمایی و نمایندگان 
مرکز آمار ایران این ارقام چکش کاری شــده و در 
نهایت موجب اصالح دریافت مزد کارگران شود«. 
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این 
موضوع که دولت باید تسهیل گر در این امور باشد 
گفت: »ما به عنوان مطالبه گر و زبان گویای کارگران 
به وظیفه خود یعنی مطالبه حقوق اولیه کارگران 
اصرار داریم و با رصد مشکالت هشدارهای الزم را 
می دهیم و انتظار داریم رویه اجرایی این تغییر را 
از سوی دولت شاهد باشیم و هر چه زودتر شاهد 
تشکیل مجدد جلسات و ترمیم حقوق کارگران 

باشیم«. 
 شکاف ۱۲ میلیون تومانی درآمد و هزینه 

وی با تأکید بر شــکاف ۱۲ میلیون تومانی بین 
درآمد و هزینه های خانوار کارگری گفت: »تأکید 
ما روی منصفانه شــدن حقوق کارگران است و 
مباحث شورای عالی کار همه ساله بسیار پیچیده 
بوده و جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاســی و 

ســایر جنبه های این تصمیم هم در نظر گرفته 
می شود و تمام تالش ما هرساله منجر به این شده 
کــه حداکثر ۵۰ درصد از حقوق حقه کارگران بر 
اساس جدول معیشت خانوار را مصوب کنیم«. در 
همین زمینه علی اکبر سیارمه در گفت وگو با ایسنا،  
با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی کار با حضور 
وزیر کار و درخواســت نمایندگان کارگری برای 
فعال شدن کمیته دستمزد، اظهار کرد: »یکی از 
وظایف شورای عالی کار برگزاری مستمر و پیوسته 
جلسات است و طبق قانون هم شورای عالی کار 
باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد چراکه کارگران 
چشمشان به تصمیماتی است که در شورای عالی 
کار گرفته می شود«. وی افزود: »اگر تصمیمات 
کالن زودتر گرفته شود، کارشناسان و صاحبنظران 
و منتقدان نظرات خــود را ارائه می کنند و زمان 
برای اصالح و رسیدگی خواهد بود، لذا تصمیماتی 
که در خصوص تعیین حداقل دســتمزد چه به 
صورت غیرعلنی و خصوصی یا در قالب برگزاری 
جلسه رســمی و در جهت منافع کارگران گرفته 
می شود، اقدامی ارزشمند است و جامعه کارگری 
هم از آن اســتقبال می کند«. این فعال حوزه کار 
افزایش ۵۷ درصدی حداقل دســتمزد و تعیین 
تکلیف دستمزد کارگران قبل از پایان سال گذشته 
را از جمله تصمیمات کالن و موثر دولت و وزارت 
کار عنوان کرد و گفــت: »اگر چه برخی افزایش 
۵۷ درصــدی را ریزش نیروی کار قلمداد کردند 
و برخی کارفرمایان ماه ها از اجرای مصوبه شورای 
عالی کار سرباز زدند ولی در نهایت مصوبه عملیاتی 
شــد و کارگران را به ماندن در کارخانه ها دلگرم 
کرد«. سیارمه بر لزوم پیگیری مطالبات کارگری 
در چارچوب منافع ملی تاکید کرد و گفت: »حقوق 
و مطالبات قشر زحمتکش کارگری در هر شرایطی 
بایــد در چارچوب منافع ملی و از مجاری قانونی 
پیگیری شود تا فرصت سوء استفاده از این مساله 
به وجود نیاید«. این فعال حوزه کار تصریح کرد: 
»در ابتدای ســال امیدوار بودیم که با افزایش ۵۷ 
درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت 
کارگــران ایجاد می شــود ولی تــورم به گونه ای 
است که اگر دســتمزدها را ۸۰ درصد هم اضافه 
کنیم، باز هم خود را نشان نمی دهد لذا معتقدم 
در شــرایط وجود افزایش هزینه ها و تورم، برای 
کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد 
دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال 
تعیین کنیم«. سیارمه متذکر شد: »در طول سال 
قیمت ارزاق و اقالم مصرفی چند نوبت مشــمول 
تغییر قیمت می شود ولی انتظار داریم تنها یکبار 
در سال دستمزدها افزایش یابد از این رو امیدواریم 
با درایت مسئوالن و تاکید وزیر کار مبنی بر تحقق 
عدالت مزدی،  کارگروه دستمزد شورای عالی کار 
آغاز به کار کند و سبد معیشت کارگران واقعی تر 
شود«. وی در پایان ابراز امیدواری کرد: »جلسات 
دستمزد شورای عالی کار همچون سال گذشته 
به طور منظم و ماهانه برگزار و هزینه های ســبد 
معیشت کارگران واقعی شود و دستمزد ۱۴۰۲ تا 

پیش از پایان اسفند ماه به تصویب برسد«. 

با جاماندن دستمزد از تورم هزینه معیشت به ۱۱میلیون تومان رسید 
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 افزایش وابستگی غرب 
به خرید سوخت از آسیا

جنگ اوکراین، نقش آسیا و خاورمیانه به عنوان فراهم کنندگان بزرگ سوخت هایی مانند دیزل و بنزین 
که برای اقتصاد جهانی ضروری هستند را تقویت کرده است.

به گزارش ایسنا، آمریکا و اروپا در تالش برای قطع وابستگی به فرآورده های نفتی روسیه هستند اما با 
کمبود تامین داخلی روبرو شده اند. این وضعیت، فرصت هایی را برای ابرپاالیشگاه هایی که در کشورهایی 

مانند چین و کویت هستند، فراهم کرده است تا بازار را از سوخت لبریز کنند.
اوژن لیندل، مدیر فرآورده های پاالیشــی در شرکت مشاوره FGE در این باره گفت: اروپا و آمریکا با 
روی برگرداندن از فرآورده های نفتی روسیه، وابستگی به واردات سوخت از خاورمیانه و آسیا را افزایش 

داده اند.
حمله نظامی روسیه به اوکراین، نابرابری بیشتری بین دو منطقه ایجاد کرده است زیرا کشورهای غربی 
ظرفیت پاالیش را در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش دادند، در حالی که شرق، به توسعه 

این ظرفیت پرداخت.
پیش بینی می شــود این شکاف افزایش بیشتری پیدا کند؛ طبق برآورد شرکت انرژی ریستاد انرژی، 
حدود هشت میلیون بشکه در روز ظرفیت پاالیش جدید در سه سال آینده راه اندازی می شود و آسیا 

بیشترین ظرفیت و اروپا حداقل ظرفیت جدید را ایجاد می کند.
به گفته موکش شادیو، مدیر فعالیت پایین دستی در شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی، آسیا و خاورمیانه 
به تامین کنندگان اصلی سوخت جهان تبدیل می شوند و جریان صادرات فرآورده های پاالیشی از شرق 

به غرب، ساختاری تر خواهد شد.
این تغییر شگرف در صنعت پاالیش جهانی در دوران پاندمی شتاب گرفت و تاسیسات قدیمی تر تعطیل 
در بحبوحه قرنطینه جهانی و کاهش تقاضا برای نفت، تعطیل شدند. چین از آن زمان، پاالیشگاه های 
بزرگتر و پیشرفته تر را خریداری کرد تا نیاز رو به رشد کشورش برای نفت را تامین کند و در مقابل، 

آمریکا و انگلیس به گذار انرژی و عبور از سوخت های  فسیلی متمرکز شدند.
حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم هایی که کشورهای غربی متعاقب آن علیه صادرات روسیه وضع 
کردند، بازارهای انرژی جهانی را غافلگیر کرد و نگرانی های مربوط به امنیت انرژی دغدغه کشورهایی 
شد که ظرفیت پاالیش کافی نداشتند، در چنین فضایی، اختالل فعالیت پاالیشگاه ها در نتیجه اعتصاب 

کارکنان یا توقف غیرمنتظره فعالیت آنها، به شکل شدیدتری در بازارها ملموس خواهد بود.
غرب، فشار فعالیت پاالیشگاه های کم تر را احساس می کند. ذخایر دیزل شمال غرب اروپا، رو به 
کاهش گذاشــته و طبق پیش بینی شرکت تحقیقاتی وود مک کنزی، ابتدای بهار به پایین ترین 
میزان خواهد رسید.در این بین، کمبود رو به رشد دیزل و بنزین در کرانه شرقی آمریکا باعث شد 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا صدور فرمانی را بررسی کند که شرکت های نفتی را ملزم می کند 
میزان بیشتری دیزل در داخل ذخیره کنند. کمبود بنزین احتماال در اوج فصل رانندگی تابستانی 
تشدید خواهد شد.آماری که توسط بلومبرگ گردآوری شد نشان می دهد، مکزیک از چین بنزین 
وارد می کند. صادرات سوخت های حمل و نقل از آسیا به امریکا، در حال حاضر بیش از دو برابر 

میزان صادرات سال گذشته است.
بر اســاس گزارش بلومبــرگ، حمل فرآورده های نفتی به مقصد غرب کــه فاصله طوالنی تری دارد، 
هزینه های حمل را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. طبق آمار شرکت ورتکسا، حجم سوخت 
حمل شده از طریق دریا، سه درصد باالتر از میانگین پنج سال پیش است. حجم صادرات دیزل از آسیا 
و خاورمیانه به اروپا هم افزایش پیدا کرده و با آغاز ممنوعیت واردات روسیه، رشد بیشتری خواهد داشت.


