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قطع برق کارخانه های ترکیه در پی توقف 
صادرات گاز ایران

ترکیه هشدار داد در پی توقف 10 روزه جریان صادرات گاز از 
ایران، ناچار اس��ت تامین نیرو برای کارخانه ها را کاهش دهد. 
شرکت بوتاس که اپراتور خط لوله دولتی ترکیه است، اعالم کرد 
فروش گاز به س��ایتهای صنعتی و نیروگاههای برق پرمصرف 
را محدود خواهد کرد اما به میزان کاهش حجم عرضه اش��اره 
ای نکرد. وزارت نیروی ترکیه هش��دار داد کس��ب و کارها در 
نتیجه عرضه کمتر گاز، با قطعی برق روبرو خواهند ش��د. این 
اخت��الل ضرب��ه جدیدی به ترکی��ه وارد می کند که در ماه های 
اخیر به دلیل افزایش قیمت عمده فروشی و افت ارزش لیر، با 
افزایش هزینه های مربوط به واردات انرژی روبرو شده است. 
دولت و بانک مرکزی ترکیه ناچار شده اند میلیاردها دالر را به 
شرکت بوتاس وام داده یا بفروشند تا توانایی خرید این شرکت 
را حفظ کنند. ایران مشکالت فنی را عامل توقف صادرات گاز 

از روز پنج شنبه اعالم کرده است. 

سهمیه بنزین بهمن ۱۴۰۰ واریز شد
س��همیه بنزین بهمن ماه مانند ماه های گذش��ته و بدون تغییر، 
در کارت های هوش��مند س��وخت شخصی ش��ارژ شد. سهمیه 
بنزین بهمن ماه سال جاری همانند دوره های گذشته 60 لیتر 
به کارت هوش��مند س��وخت خودروهای ش��خصی و 2۵ لیتر به 
کارت سوخت موتورسیکلت ها با قیمت 1.۵00 تومان پنج شنبه 
30 دی ماه واریز ش��د. همچنین س��همیه س��وخت خودروهای 
عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف 

سوخت واریز می شود.

 سقوط سهم اوپک از واردات نفت 
هند به کف ۱۵ ساله

س��هم اوپک از واردات نفت هند در س��ال 2021 به پایینترین 
حد در بیش از یک دهه گذش��ته س��قوط کرد. بررس��ی و تحلیل 
آمار از س��ال 2007 تا 2021 توس��ط رویترز نش��ان داد اعضای 
اوپک که عمدتا کش��ورهای خاورمیانه و آفریقا هس��تند، شاهد 
افت سهمشان از واردات نفت هند به 70 درصد در سال 2021 
در مقایس��ه با س��هم 87 درصدی در سال 2008 بوده اند. طبق 
آم��ار، واردات نف��ت هند در س��ال 2021 ب��ه میزان 3.9 درصد 
بهبود یافت و به 4.2 میلیون بش��که در روز رس��ید اما همچنان 
پایین سطح واردات پیش از پاندمی در سال 2019 ماند. انتظار 
می رود با بهبود تقاضا برای سوخت، واردات نفت هند امسال 

بهبود بیشتری پیدا کند. 

اخبار كوتاه

انرژی

مردم آثار توافق های نفتی با روسیه را به زودی خواهند دیدآغاز اجرای نظام جدید تعرفه گذاری برق
سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر 7۵ درصد مشترکان خانگی صنعت برق 
کمتر از الگوی تعیین شده مصرف می کنند و این ها هیچ تغییر تعرفه ای را نخواهند داشت. 
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به تغییر نظام تعرفه گذاری حوزه برق گفت: از ابتدای 
بهمن ماه بر اساس تکلیف مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه سال 1400، شاهد 
تغییر در نظام تعرفه گذاری برق هستیم. وی افزود: یارانه برق مشترکانی که بیشتر از 
الگو از برق استفاده می کنند، مطابق قانون کاهش خواهد یافت و به عبارت دیگر هزینه 
مصرف فراتر از الگوی این مش��ترکان پرمصرف به صورت پلکانی افزایش می یابد. 

رجبی مشهدی گفت: از تمامی مشترکان خانگی خواهش می کنیم، در همین شرایط فصل سرد که سوخت نیروگاهی 
به سختی تامین می شود، مصرف برق خود را کاهش دهند و صنعت برق را یاری دهند. این مقام مسئول در بیان یکی از 
اجزای تشویقی مصوبه جدید برقی دولت گفت: بر اساس این آیین نامه، مشترکانی که بتوانند پله مصرف خود را تعیین 
کنند یا به عبارت دیگر تخمینی از مصرف برق خود ارائه دهند، تا ۵ درصد از تخفیفات صورت حساب برخوردار هستند. 
وی ادامه داد: اگر چه مشترکان پرمصرف برای مصارف در حد الگوی خود از یارانه برخوردارند، اما کاهش این میزان یارانه 
برای مصرف فراتر از الگو به حدی است که زمینه تغییر رفتار را مهیا کند، در این طرح مشترکانی که 2 برابر الگوی تعیین 

شده برق مصرف می کنند، بیشترین افزایش تعرفه را در طرح جدید را متحمل می شوند.

وزیر نفت از امضای چند س��ند مهم با روس ها در حوزه توس��عه میادین نفت، گاز، 
پتروپاالیشگاه و انتقال فناوری خبر داد و گفت: مردم ایران آثار توافق های نفتی 
با روسیه را به زودی خواهند دید. جواد اوجی در تبیین مهمترین برنامه های خود 
در روسیه با بیان اینکه به جرأت می گویم که یکی از پربارترین سفرها بود و بسیار 
بیشتر از آنچه انتظار داشتیم، حاصل شد، اظهار کرد: دیدارهای خوبی با الکساندر 
نواک، معاون نخست وزیر، نیکالی شولگینوف، وزیر انرژی و شرکت های توانمند 
روس در حوزه نفت و گاز داش��تیم. وی با اش��اره به اینکه در زمینه مش��ارکت در 

توس��عه میدان های نفت و گاز، احداث پتروپاالیش��گاه، انتقال فناوری و تجهیزات فناورانه، که به ش��دت موردنیاز 
صنعت نفت اس��ت، توافق های بس��یار خوبی انجام ش��د و اس��ناد مهمی امضا شد، تصریح کرد: مردم ایران به زودی 
آثار این توافق ها را در حوزه انرژی خواهند دید. وزیر نفت با بیان اینکه با توجه به عزم جدی که در 2 کشور به ویژه 
در حوزه وزارتخانه های نفت و انرژی ایران و روسیه وجود دارد، به زودی همه این توافق ها محقق می شود، یادآور 
ش��د: نقش��ه راه جامع همکاری مش��ترک در تمام زیرمجموعه های نفت و انرژی تدوین ش��ده اس��ت. ما از یک ماه 
گذش��ته پیش��نهادهای خود را به طرف های روس ارائه کرده بودیم و ش��رکت های توانمند روس��ی نیز عالقمندی 

خود را برای همکاری اعالم کردند.

راه و مسكن 

اخبار كوتاه

از مشکالت تغییر کاربری اراضی تا نامشخص بودن محل تامین هزینه ها

چالش های پیش روی تحقق اهداف نهضت ملی مسکن 
تجارت- گروه زيربنايی : موضوع تامين مسكن همواره يكی از 
دغدغه های بسيار مهم مردم در طی ساليان گذشته بوده است. در 
حالی آرزوی خانه دار شدن برای بسياری تبديل به رويايی دست 
نيافتنی شده است كه سخنگوی كميسيون عمران مجلس با توجه 
به افزايش قيمت مسكن و افزايش هزينه های ساخت در طول چند 
سال گذشته مدت زمان خانه دار شدن دهك های پايين جامعه را 
120 سال اعالم كرده است. در كشور های پيشرفته تقويت نظام 
اجاره داری باعث شده كه خانوارها در اين واحد ها  كه متولی آن 
عموما شهرداری ها هستند،  چندين سال سكونت كنند و كنترل 
تورم و تمهيدات ديگر هم  باعث می شود كه در اين كشور ها اجاره 

داری با شرايط دشواری همراه نباشد.
در حالی قرار است در قالب نهضت ملی مسکن 4 میلیون مسکن 
در کش��ور س��اخته ش��ود که این طرح 7 تنگنا و چالش اساسی دارد 
که باید برای حل آن چاره اندیشی شود. بر اساس جدیدترین آمار 
اعالم شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تا هفته قبل حدود 2.7 
میلیون نفر در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند. پروازنه اصالنی 
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه  و شهرسازی استقبال هفته 
گذشته در این باره گفته بود: خانم های باالی 3۵ سال و آقایان باالی 
4۵ سال می توانند نسبت به ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن 
اقدام کنند؛ این افراد باید سابقه سکونت پنج ساله را در شهر مورد 

تقاضای خود داشته باشند.
وی  با اشاره به امکان ثبت نام مجردهای 23 تا 4۵ سال، افزود: این 
دس��ته از مجردان اکنون امکان ثبت نام دارند و تا هنگام واگذاری 
زمین باید بر اس��اس تکلیف قانون رفتار ش��ود چرا که این اقدام 
با هدف تش��ویق به ازدواج و تش��کیل خانواده انجام ش��ده است، با 
این حال افراد متأهل، زنان خودسرپرست، زنان مطلّقه و نخبگان 
علمی با معرفی بنیاد نخبگان و بیماران خاص با معرفی از وزارت 
بهداشت نیاز به ارائه شرط تأهل ندارند. وی تاکید کرد: طرح اقدام 
ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن امروز هیچ گونه تفاوتی با 
هم ندارند؛ بر اس��اس مصوبه دریافتی از ش��ورای عالی مسکن این 
دو طرح کاماًل ش��بیه به هم هس��تند و در دسته طرح های حمایتی 

مسکن قرار می گیرند.
اصالنی ابراز کرد: تس��هیالت این دو طرح کاماًل مش��ابه به هم 
اس��ت و هم��ه امکانات حمایتی موج��ود در طرح های حمایتی 
مس��کن ش��امل طرح اقدام ملی نیز می ش��ود، بنابراین دیگر دو 

طرح نداریم و هر دوی این طرح ها یکی شده اند. در حالی طرح 
ملی مس��کن و نهضت ملی مس��کن ادغام ش��ده  و قرار است تا 
س��ال 1404 بالغ بر 4 میلیون مس��کن در کشور ساخته شود که 
قانون جهش تولید و تامین مس��کن )نهضت ملی مس��کن( با 7 
تنگنا و چالش روبروست. تنگنا هایی که در صورت بی توجهی 
ب��ه آنه��ا تحق��ق هدفگذاری این طرح بزرگ را با موانعی مواجه 

خواهد کرد؛

منابع کم صندوق ملی مسکن � 
1- نبود سازوکار اجرایی شفاف و مشخص برای تحقق درآمدهای 
مالیاتی پایه های موجود از جمله مالیات بر خانه های خالی و مالیات 

بر اراضی بایر.
2- فقدان مستمسک قانونی درآمدهای مالیاتی جدید از جمله درآمد 

بر عایدی سرمایه امالک، معامالت مکرر و ...
3- نامش��خص بودن میزان منابع وصولی مربوط به اجاره بهای 
اراض��ی 99 س��اله ب��ا توج��ه به عدم تعریف و تدقی��ق برنامه های 

حمایتی
4- عدم بروزرسانی نرخ اجاره بهای اراضی 99 ساله و حتی عدم 

وجود صرفه اقتصادی برای اخذ اجاره

 عدم امکان تحقق پرداخت 20 � درصد تسهیالت به 
بخش مسکن

1- وج��ود تکالی��ف قانون��ی برای پرداخت تس��هیالت به بخش 
کشاورزی و صنعت

2- طوالنی بودن بازپرداخت تسهیالت مسکن برای همه پروژه ها 
و همه گروه ها بدون وجود هیچگونه برش حمایتی

مش���کالت ناش���ی از تغیی���ر کارب���ری، افزایش تراکم  � 
و مالکیت اراضی واگذار ش���ده توس���ط دس���تگاه های 

اجرایی
1- تصرفی بودن برخی از زمین های دس��تگاه ها، فقدان اس��تناد 
مالکیت و وجود معارض و مشکالت حقوقی. 2وجود نابسامانی شدید 
کالبدی، اجتماعی، ترافیکی و زیس��ت محیطی و ناهمگونی های 

خدماتی در برخی از اراضی و امکان توقف برخی از پروژه ها.

باالبودن هزینه آماده سازی اراضی الحاقی و توسعه  � 
منفصل

1-پوش��یده ش��دن بخش قابل توجهی از اراضی برون ش��هری از 
زمین های سنگالخی و باتالقی.

2-عدم امکان تسطیح و کف سازی بسیاری از اراضی ملی به سبب 
عدم امکان دفع رواناب ها.

نامش���خص ب���ودن مح���ل تامین هزینه ه���ای فراهم  � 
کردن زیر ساخت ها در اراضی ملی

1- واگذاری بخش��ی از توس��عه ش��بکه های انرژی و ارتباطات به 
بخش خصوصی.

2- فق��دان مناب��ع دولت��ی و محدودیت تامین منابع و احتمال عدم 
تحقق در قالب بودجه های سنواتی.

عدم تدقیق سازوکار تامین خدمات ساختمانی � 
1- وابستگی درآمدی شهرداری های کشور به هزینه های صدور 
پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار و امکان عدم همکاری از سوی 

و شهرداری ها و یا بروز مشکالت اجرایی.
2- ناچیز بودن مبلغ خدمات فنی و مهندسی و امکان عدم همکاری 
از س��وی س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان و تقلیل استحکام و 

ایمنی ساختمان ها.
3- عدم وجود راهکار مش��خص برای جلوگیری از دوباره کاری، 

اقدامات موازی و مکرر در صدور مجوزها و تاییدیه ها.

الگوها و شیوه های ساخت سنتی � 
1-ناچیز بودن س��هم صنعتی س��ازی مس��کن و اتالف هزینه ها و 

بهره وری پایین ساخت و ساز.
2-وجود واسطه گری و عدم لجستیک مطلوب در فرآیند ساخت 

و ساز.
یکی از ضعف های بخش ساخت و ساز کشور استفاده از شیوه های 
منسوخ شده و سنتی است. امروز کمتر از 10 درصد ساخت و سازهای 
بخش مسکن کشور با استفاده از روش های صنعتی اجرا می شود 
که قابل قبول نیست. از این رو سنتی سازی انبوه سازان و سازندگان 
یکی از پاشنه  آشیل های اساسی در نهضت ملی مسکن است.البته 
طی ماه های اخیر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با 
شرکت های خارجی برای ورود فناوری های نوین ساخت مسکن 
خبر داده اس��ت. مذاکراتی که تا امروز خروجی آن از س��وی روابط 
عمومی وزارت راه و شهرس��ازی اعالم نش��ده و مش��خص نیست 

سرنوشت این مذاکرات به کجا رسیده است.

وزیر راه و شهرس��ازی در بازدید از ش��هر فرودگاهی، بر لزوم راه اندازی مجدد ترمینال س��الم فرودگاه امام خمینی )ره( تأکید کرد. رس��تم قاس��می 
با حضور در ش��هر فرودگاهی امام خمینی )ره( از قس��مت های مختلف این ش��هر فرودگاهی بازدید کرد. در ادامه وزیر راه و شهرس��ازی از ترمینال 
یک بازدید و ضمن دیداری صمیمانه با مسافرین پروازهای خروجی از محل پایگاه بهداشت مرزی و نحوه پذیرش مسافرین ورودی و چگونگی 
نظارت بر انجام رعایت پروتکل های بهداش��تی بازدید و در گفت وگو با مس��افران مش��کالت ایش��ان را جویا ش��د. رس��تم قاس��می وزیر راه و ش��هر 
س��ازی همچنین از ترمینال س��الم، هس��ته پیش��ران منطقه آزاد، کارخانه نوآوری و صنایع خالق فرهنگی و مرکز عملیات و برنامه ریزی پروازی 

AOCC بازدید کرد. 

سرپرست عمران شهرهای جدید ایران با اعالم این که در شهر جدید هشتگرد مشکل منابع نداریم و مشکل ما مدیریت است وعده حل مشکالت 
مردم این شهر را به امام جمعه هشتگرد داد. علیرضا جعفری در جریان بازید از پروژه های عمرانی شهر جدید هشتگرد با حضور در ایستگاه مترو 
ماموت، اظهار کرد: یکی از اولویت های کار مهندس��ی این اس��ت که فعالیت ها مبتنی بر آخرین تکنولوژی های روز دنیا باش��د قطعا ما پیش��رفت 
های فوق العاده ای در حوزه مهندس��ی و همچنین ظرفیت های خوبی در حوزه طراحی و اجرا داریم که باید از این ظرفیت به درس��تی اس��تفاده 
کنیم. وی افزود: مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت و در کنار آن س��رعت در اجرای عملیات مهم ترین موضوعی اس��ت که باید اولویت کارها، در 

تمام شهرهای جدید باشد. 

هشتگرد مشکل مدیریتی داردتاکید وزیر راه بر راه اندازی مجدد ترمینال سالم فرودگاه امام 

مدفون شدن راه های روستایی در برف!
راه های روستایی لرستان زیر برف مدفون شده است به طوری که 
به رغم انجام عملیات راهداری همچنان راه بسیاری از روستاها 
مسدود است. باوجوداینکه طی هفته جاری عملیات برف روبی 
در محورهای روستایی استان به صورت مستمر در جریان بوده 
اما ورود موج های مکرر بارشی به استان موجب مسدود شدن راه 
بیش از هزار روستای این استان شده است. همچنین محورهای 
کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در استان های تهران، 
البرز، مازندران که روز گذشته 1 بهمن ماه به علت بارش برف 
مس��دود اعالم ش��ده بود با تالش راهداران بازگش��ایی شدند. 
همچنین محور کمربندی ش��مالی اراک در اس��تان مرکزی نیز 
که به علت بارش برف و کوالک ش��دید مس��دود ش��ده بود، 

بازگشایی شد.

سه حادثه در سه روز متوالی در راه آهن زاگرس
ط��ی 3 روز اخی��ر 3 حادثه ریل��ی در منطقه راه آهن زاگرس رخ 
داد که خساراتی در پی داشت. طی روزهای 28، 29 و 30 دی 
ماه 3 سانحه ریلی در منطقه راه آهن زاگرس به وقوع پیوست 
که خس��اراتی در پی داش��ت. صبح پنج ش��نبه 30 دی ماه یک 
واگن فله بر در ایستگاه شوش حد فاصل ایستگاه اندیمشک و 
اهواز از خط خارج و منجر به مسدودی سه ساعته خط شد. روز 
چهارشنبه 29 دی ماه نیز به علت ورود واگنت ریلی )درزین د 
81( حامل مأموران به خط مس��دود در ایس��تگاه باالرود، منجر 
به برخورد ش��دید با ماش��ین آالت خطی متوقف ش��ده ش��د که 

منجر به خسارت شدید به هر دو دستگاه شد. 

گردشگران خارجی از مالیات بر ارزش افزوده 
بلیت هواپیما معاف شدند

بر اساس آیین نامه مصوب دولت، مالیات بر ارزش افزوده بلیت 
پروازهای خارجی برای گردش��گران غیر ایرانی که از ایرالین 
های داخلی خریداری ش��ود، مس��ترد می ش��ود. محمد مخبر 
آئین نامه استرداد مالیات و عوارض کاالهای همراه مسافران 
و بلیت پروازهای خارجی گردش��گران خارجی خریداری ش��ده 
از ش��رکت های هواپیمای��ی ایرانی مص��وب 26 دی ماه هیئت 
دولت را به وزارت خانه های راه و شهرس��ازی و امور اقتصادی 

و دارایی ابالغ کرد. 

گروه زيربنايی- مسلم پاک گهر: با پيشرفت مذاكرات برجام، 
ايران و به خصوص صنعت نفت خود را برای دوره ی پسا تحريم 
آماده می كند. اگرچه در طی مدت تحريم های ظالمانه آمريكا 
در قبال ايران باز هم كشورمان از طرق مختلف اقدام به فروش 
نفت می كرد اما با برچيده شـدن تحريم ها عليه فروش نفت 
ايران، كشورمان می تواند با يك برنامه مدون بازار از دست رفته 
خود را به طور كامل و دوباره بازيابد. اويل پرايس گزارش می 
دهد كه صنعت نفت در كشور در حال بازسازی خود بوده و تالش 
می كند علی رغم تحريم های آمريكا، آينده صنعت نفت خود را 
در دستان خود گيرد. حاال ايران كه فروش نفت و درآمدهای 
نفتی خود را در سال گذشته ميالدی افزايش داده است، قصد 
دارد با افتتاح يك پااليشگاه جديد، ساخت يك خط لوله جديد 
و تقويت روابط بين المللی جهت توسـعه فرصت های بيشـتر 
صادرات، در صنعت نفت خود سرمايه گذاری كند. در شرايطی 
كه تحريم های آمريكا عليه صادرات نفت ايران همچنان ادامه 
دارد، تجارت نفت ايران متوقف نشده و اين كشور آماده دوره 

پس از تحريم ها می شود.
محسن خجسته مهر، رییس شرکت ملی نفت ایران در این ماه 
اعالم کرد درآمدهای نفتی کشور افزایش قابل توجهی در 2021 
داش��ته اند که نتیجه س��رمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی 
در صنعت نفت کش��ور اس��ت. فروش نفت خام، میعانات گازی 
و محصوالت پتروشیمی ایران طی ماه های اخیر افزایش یافته 
است. جواد اوجی،  وزیر نفت ایران هفته گذشته اعالم کرد 1.2 
میلیون بشکه در روز فروش نفت در بودجه جدید ایران در نظر 
گرفته شده است. با توجه به این که چین تنها واردکننده رسمی 
نفت ایران است، این رقم بسیار قابل توجه به نظر می رسد. با وجود 
افزایش نرخ صادرات نفت ایران طی ماه های اخیر، بسیاری از 
کش��ورها هنوز هم از ترس تهدیدهای آمریکا از واردات نفت 

ایران خودداری می کنند.
ایران بااین وجود، با افتتاح یک پاالیشگاه بزرگ نفت در جزیره 
قش��م س��رمایه گذاری در صنعت نفت خود را افزایش می دهد. 
رئیس جمهور ایران در هفته گذشته فاز اول این پاالیشگاه 220 
میلیون دالری را افتتاح کرد. نفت مورد نیاز این پاالیش��گاه از 
میادی��ن نفتی س��روش و نوروز می آی��د و فرصت فوق العاده ای 
برای تقویت تولیدات پتروش��یمی ایران اس��ت. این پاالیشگاه 
می تواند 3۵ هزار بشکه در روز نفت خام فوق سنگین را به انواع 
محصوالت پتروش��یمی از جمله قیر، نفتا، دیزل و نفت س��بک 

تبدیل کند. ظرفیت این پاالیش��گاه طی 3 س��ال آینده به 100 
هزار بشکه در روز خواهد رسید.

ایران در جای دیگری یک پروژه خط لوله جدید در دست دارد. 
شرکت ملی پاالیش و توزیع نفت ایران یک یادداشت تفاهم با 
بانک ملت برای تامین هزینه ساخت یک خط لوله استراتژیک 
ط��ی 4 س��ال، امضا کرده اس��ت. خط لوله تاب��ش که کرمان و 
خراسان رضوی را به هم متصل می کند، به طول 948 کیلومتر 
و با هزینه 42۵.1 میلیون دالر ساخته خواهد شد.،انتظار می رود 
1۵0 هزار بشکه در روز محصوالت نفتی از این خط لوله منتقل 

و امنیت سوخت شرق و شمال شرق ایران تضمین شود. ایران و 
آمریکا هنوز هم در حال مذاکره برای بازگرداندن قرارداد اتمی 
برجام هس��تند. این دو کش��ور هر دو از امضای این قرارداد سود 
می برند. این قرارداد برای بایدن یک پیشرفت قابل مالحظه در 
سیاست خارجی کشور به دنبال خروج از افغانستان است و برای 
ایران به معنای احیای اقتصاد از طریق درآمد بیش��تر و افزایش 
تجارت اس��ت. درحالی که تحریم های آمریکا علیه ایران ادامه 
دارد و تنش ها بر سر مذاکرات هسته ای روبه افزایش است، ایران 
مصمم به توسعه صنعت نفت خود است. تصمیم این کشور برای 
افزایش فروش نفت طی یک س��ال آینده، امنیت بیش��تر نفتی 
از طریق ساخت یک خط لوله جدید و افزایش پاالیش نفت با 
ساخت یک پاالیشگاه بزرگ نفت خام، ایران را به جایگاه خود 
در تولید نفت منطقه باز می گرداند و  قدرت هایی مانند چین و 

روسیه از این تالش ایران حمایت خواهد کرد.

چین واردات نفت از ایران را افشا کرد � 
همچنین در اقدامی کم سابقه، چین آمار رسمی را منتشر کرد 
که نش��ان داد این کش��ور با وجود تحریمهای آمریکا، از ایران 
نفت وارد می کند. برای نخستین بار در یک سال گذشته چین 
که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، آماری را به صورت 
عمومی منتشر کرد که نشان داد این کشور در دسامبر مجموعا 
1.9 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است. اطالعاتی که 
از س��وی گمرک چین منتش��ر شد، نخستین افشای علنی خرید 
نفت ایران از س��وی چین از دس��امبر س��ال 2020 اس��ت. چین 
در زمان تحریمها که در س��ال 2018 از س��وی دونالد ترامپ، 
ریی��س جمه��ور وق��ت آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد، از ایران 
نفت وارد کرده اس��ت با این حال به ندرت به خرید نفت خام از 

ایران اذعان کرده است. 

صنعت نفت ایران برای دوره پس از تحریم ها آماده می شود

آینده صنعت نفت در دست دولتمردان


