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کشف 5861 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز
ب��ا کش��ف ۷۲ مرکز اس��تخراج غیرمجاز رم��زارز در یک هفته 
گذش��ته، تعداد مراکز کش��ف ش��ده غیرمجاز کش��ور به ۵۸۶۱ 
مرک��ز رس��ید که این مراکز برقی مع��ادل تولیدیک نیروگاه به 
بزرگ��ی ۹۰۰ م��گاوات را مصرف می کردند. برآوردها حاکی از 
مصرف بیش از ۲۰۰۰ مگاوات از برق تولیدی کشور در بخش 
استخراج رمزارز است که برای تامین این میزان باید سه نیروگاه 
احداث شود. آخرین خبرها در این باره حاکی از این است که با 
تالش های صورت گرفته و تحلیل های انجام شده در مصرف 
ش��بکه، در هفته جاری تعداد ۷۲ مرکز غیرمجاز اس��تخراج رمز 
ارز در کش��ور شناس��ایی ش��د، ۲۲ درصد از موارد کشف شده از 
محل گزارش های مردمی و ۳۵ درصد نیز با استفاده از تحلیل 
الگ��وی مص��رف ص��ورت گرفته بوده  اس��ت. مصطفی رجبی 
مشهدی - سخنگوی صنعت برق در این رابطه گفت: برخوردها 
ب��ا مراک��ز غیرمج��از رمز ارز جدی تر خواهد بود و درصورتی که 
دستگاه های این افراد شناسایی و کشف شود، عالوه بر مجازات 
قبلی بر اس��اس مقراراتی که اخیرا به وزارت نیرو ابالغ ش��ده 

است، انشعاب این افراد قطع خواهد شد.

 قیمت فروش نفت عربستان
 به آسیا افزایش یافت

عربستان قیمت رسمی فروش انواع نفت خام خود در ماه ژانویه را 
برای عرضه به مشتریان آسیایی برای دومین ماه پیاپی افزایش 
داد و در م��اه گذش��ته ش��اهد افزای��ش قابل توج��ه درآمد در بازار 
تک محموله ای خاورمیانه بود. افزایش قیمت روز یکش��نبه )۱۴ 
آذرماه( آرامکو با وجود تصمیم هفته گذشته سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس(، برای 
ادامه افزایش عرضه به مقدار ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ماه ژانویه 
انجام شد. آرامکو قیمت رسمی فروش ماه ژانویه نفت خام »سبک 
عربی« را برای عرضه به مشتریان آسیایی ۳ دالر و ۳۰ سنت برای 
هر بشکه بیشتر از میانگین قیمت نفت خام شاخص های عمان/ 

دوبی تعیین کرد که این نرخ ۶۰ سنت باالتر از ماه دسامبر بود.

سایه اُمیکرون برسر کنفرانس انرژی آمریکا
کنگره نفت جهان هفته جاری در حالی در هیوس��تون آمریکا 
آغاز شد که بسیاری از مدیران و وزیران انرژی به دلیل شیوع 
واریانت جدید اُمیکرون و محدودیتهای س��فر، در این رویداد 
غایب بودند. کنفرانس چهار روزه امسال که برگزاری آن سال 
۲۰۲۰ به دلیل پاندمی به تاخیر افتاده بود، هر سه سال بازیگران 

بزرگ صنعت نفت را گرد هم می آورد. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

مصرف گاز هر ایرانی حدود ۶ برابر میانگین مصرف دنیاستلزوم گوگرد زدایی از مازوت توسط پاالیشگاه ها
مس��ئول محیط زیس��ت ش��رکت برق حرارتی گفت: طبق نتایج تحقیقات نصب 
فیلتراس��یون در نیروگاه ها جهت کاهش میزان آالیندگی س��وخت مایع به دلیل 
مصرف باالی آب و تولید پس��ماند گچی عمال بی فایده اس��ت. س��اناز جعفرزاده، 
مس��ئول محیط زیس��ت ش��رکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه نصب فیلترها رافع 
معضل خوردگی و آس��یب تجهیزات نیروگاهی ناش��ی از آلودگی اولیه گوگرد در 
سوخت مازوت تحویلی به نیروگاه ها نمی باشد، افزود: به استناد دو مطالعه مذکور 
راهکار حل مس��ئله انتش��ار ترکیبات اکسید گوگردی، تعهد وزارت نفت به اجرای 

ماده ۱۸ قانون هوای پاک و استانداردس��ازی س��وخت مازوت تحویلی به صنایع اس��ت. جعفرزاده با تاکید بر اینکه 
نصب تجهیزات فیلتراسیون در نیروگاه ها ضمن مصرف حجم باالی آب و کاهش میزان ذخایر آب های زیرزمینی 
موجب تولید  پسماند گچی می شود، افزود: این درحالی است که در صورت رفع آلودگی گوگرد موجود در مازوت 
توسط پاالیشگاه ها سوخت مناسب تری تحویل نیروگاه ها و سایر صنایع خواهد شد. وی با اشاره به اینکه پروسه 
تولید برق در نیروگاه های حرارتی ناش��ی از احتراق س��وخت فس��یلی بوده و هیچگونه ماده ش��یمیایی در این فرایند 
اضافه نمی شود، ادامه داد: بدیهی است در صورت تحویل مازوت گوگردزدایی شده  به نیروگاه ها، استفاده از این 

سوخت برای تولید برق با آالیندگی بسیار کمتری همراه خواهد بود. 

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: متأسفانه بیشترین مقدار مصرف 
ان��رژی در کش��ور در بخش ه��ای غیرمولد اس��ت، اگر این ح��د باالی مصرف در 
بخش های مولد بود، س��بب چند برابر ش��دن تولید ناخالص داخلی ما می ش��د، اما 
مش��کل اینجاس��ت که بیش��تر مصرف انرژی ما در بخش غیرمولد به ویژه بخش 
خانگی است. حسینعلی محمدحسینی با بیان این مطلب اظهار کرد: این موضوع 
مسئله جدیدی نیست، اما متأسفانه به دلیل سرمای زودرس و مصرف فزاینده ای 
که بخش خانگی بر ما تحمیل کرده و رعایت نکردن الگوی مصرف که مختص 

امس��ال هم نیس��ت، ناترازی در بخش تولید و مصرف به وجود آورده تا بر رعایت مصرف بهینه در این فصل از 
س��ال بیش��تر تأکید ش��ود. وی ادامه داد: ما کش��وری با حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت هس��تیم که باز هم متأسفانه بر 
اس��اس آخرین آمار منتش��ر ش��ده از س��وی شرکت بی پی با وجود جمعیت کمتر، با ۲۳۳ میلیارد مترمکعب مصرف، 
چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز در دنیا هس��تیم. مش��اور مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران افزود: این در حالی 
اس��ت که آمریکا با ۸۳۲ میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه نخس��ت، روس��یه با ۴۱۱ میلیارد مترمکعب مصرف در 

رتبه دوم و چین با ۳۳۰ میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه سوم مصرف قرار دارند.  

راه و مسكن 

اخبار كوتاه

وزیر راه و شهرسازی برای ۲ سال آینده سیاست گذاری گرد:

نوسازی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده
وزی��ر راه و شهرس��ازی با تاکید بر ت��داوم مأموریت های دولت 
س��یزدهم در حوزه بازآفرینی ش��هری گفت: شرکت بازآفرینی 
شهری ایران طی دو سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده را 
نوسازی خواهد کرد. رستم قاسمی با اشاره به اینکه وزارت راه 
و شهرسازی دو مأموریت عمده در حوزه حمل و نقل و همچنین 
مسکن دارد، گفت: در بخش حمل و نقل مشکالتی وجود دارد 
که باید حل شوند و در این خصوص وزارت راه برنامه هایی دارد. 
همچنین در بخش مسکن که یکی از مأموریت های مهم وزارت 
راه و شهرس��ازی اس��ت از تجربه های متعدد در ساخت مسکن 
از جمله مسکن مهر و مسکن ملی در اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن که احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم 

را در برنامه قرار داده است، استفاده می شود.

پیش بین���ی مش���ارکت ۵ ت���ا ۶ � میلیون���ی متقاضیان 
مسکن در سامانه نهضت ملی

قاس��می حجم تولید مس��کن در نهضت ملی را حجم بزرگی 
برش��مرد و افزود: هم اکنون میزان پیش بینی ش��ده برای تولید 
مس��کن و اجرای نهضت ملی مس��کن حجم بزرگی است که با 
برنامه ریزی این کار در حال عملیاتی ش��دن اس��ت. این حجم 
از تولید مس��کن اواًل نیاز کش��ور اس��ت و در مدت کوتاهی که 
ثبت نام آغاز شده و بسیاری از شهرها هنوز سایت شأن باز نشده 
است حجم بسیار گسترده ای از مردم متقاضی مسکن هستند و 
پیش بینی می شود بین ۵ تا ۶ میلیون نفر در سامانه ثبت نام کنند. 
همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه اینکه با روال عادی امکان صاحب خانه 
شدن مردم وجود نداشت، دولت سیزدهم اجرای طرح نهضت 
ملی مس��کن را در قالب قانون جهش تولید مس��کن و تصویب 
آن در مجلس تقویت کرد. قانون جهش تولید مس��کن کمک 
می کند تا ساخت مسکن در کشور رونق بگیرد. وی یادآور شد: در 
قانون جهش تولید مسکن تسهیالت خوبی نیز پیش بینی شده 
و در این ساختار که ریاست آن برعهده رئیس جمهور قرار دارد، 
اختیاراتی نیز در حوزه مس��کن به وزارت راه و شهرس��ازی داده 
شده است. امیدواریم با این مجموعه اقدامات به تولید مسکن 

سرعت بدهیم و مشکل مردم را در حوزه مسکن حل کنیم.
قاسمی توضیح داد: در برخی از شهرهای مختلف کشور احداث 
واحدهای نهضت ملی مسکن آغاز شده است. همچنین زمین 

برای بیش از نیمی از ۴ میلیون واحد مسکونی پیش بینی شده 
و سازوکار مناسب برای تحقق آن در حال شکل گرفتن است. 
تسهیالت نیز توسط بانک مرکزی به تمامی بانک های کشور 
برای پرداخت تسهیالت ابالغ شده است و هم اکنون مانع جدی 
برای پرداخت تس��هیالت به اجرای طرح وجود ندارد. س��همیه 
اس��تان ها تعیین و توافقنامه هایی با برخی از دس��تگاه ها منعقد 
ش��ده اس��ت و مقرر شده تا از توانمندی های سایر دستگاه ها در 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن استفاده بشود که از جمله این 
دستگاه ها که با آن توافقنامه امضا شد، بنیاد مستضعفان است 
که توافق ش��د تا یکهزار هکتار از زمین های خود را به اجرای 

طرح نهضت ملی مسکن تخصیص دهد.

بازآفرینی ش���هری در ۱۴۰ � هکتار بافت فرس���وده و 
سکونتگاه های غیررسمی

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازآفرینی 
اع��الم کرد: بازآفرینی ش��هری یک��ی از مأموریت های اصلی 
وزارتخانه اس��ت که برای آن برنامه هایی تدوین ش��ده اس��ت. 
هم اکن��ون ح��دود ۱۴۰ ه��زار هکتار از اراضی کش��ور را بافت 
فرسوده، تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی تشکیل می دهند 

که بخش عمده ای از جمعیت کشور نیز در این بافت ها ساکن 
بوده و بنا به دالیل متعدد از جمله مهاجرت و اش��تغال و س��ایر 
دالیل در حال افزایش است. با توجه به اینکه این بافت ها و به 
ویژه سکونتگاه های غیررسمی جزو مناطق آسیب پذیر هستند و 
این موضوع به لحاظ اجتماعی و فرهنگی سبب بروز مشکالت 
متعدد در آن بافت ها ش��ده اس��ت در خصوص این بافت ها باید 
با صرف هزینه و اجرای بازآفرینی ش��هری اقدام کرد. وزیر راه 
و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه بازآفرینی ش��هری و ساماندهی 
سکونتگاه های غیر رسمی نیازمند اعتبار فراوانی است، توضیح 
داد: اگرچه منابعی که مورد انتظار اجرای طرح بازآفرینی شهری 
در بافت های هدف است از روش های معمول قابل تأمین نیست 
اما با اراده می توان این مس��یر را پیمود. خوش��بختانه بازآفرینی 
شهری نیز می تواند از مزیت نهضت ملی و قانون جهش تولید 
مس��کن اس��تفاده کند. که در این کار با هم فکری یکدیگر و 
هماهنگ��ی می توانی��م با فرماندهی آق��ای آئینی اهداف دولت 

سیزدهم را در اجرای بازآفرینی شهری محقق کنیم.

بازآفرینی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طی ۲ � سال
عض��و کابینه دولت س��یزدهم ب��ا یادآوری این مطلب که توزیع 

کار و نوسازی در اجرای طرح بازآفرینی در دو گام ۲ ساله انجام 
خواهد شد، اعالم کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران طی دو 
س��ال ۳۰۰ هزار واحد مس��کونی را در محالت هدف بازآفرینی 

با زمانبندی اجرایی و عملیاتی خواهد کرد.

نقدینگ���ی ب���ه س���مت مس���کن و اج���رای عملی���ات  � 
زیرساختی هدایت شود

قاسمی با اشاره به اینکه بخشی از مردم در بافت های فرسوده 
و به ویژه س��کونتگاه های غیررس��می ش��رایط مناسبی ندارند، 
گفت: اگرچه در کشور مشکالتی داریم، اما نقدینگی در کشور 
کم نیس��ت که اگر این نقدینگی به س��مت مس��کن و کارهای 
زیرساختی هدایت شوند این حجم پاسخگوی بازآفرینی شهری 
و تحقق اهداف آن خواهد بود. وی تاکید کرد: در قانون بودجه 
برای س��اخت آزادراه ها، بودجه مناس��بی پیش بینی ش��ده است 
و در عین حال در حوزه مس��کن نیز تس��هیالت بانکی مناس��ب 
است که می تواند پاسخگوی نیاز مسکن کشور باشد. وزیر راه 
و شهرسازی با یادآوری اینکه پرداخت ساالنه ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان به بخش مسکن توسط بانک مرکزی به تمامی بانک ها 
ابالغ شده و بانک ها مکلف به پرداخت آن هستند، اعالم کرد: 
امیدوار هستیم نوسازی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی توسط شرکت 

بازآفرینی شهری آغاز شود و طبق زمان بندی پیش برود.

متوسط عمر جاده های کشور ۲۰ � سال است
قاس��می همچنین در بخش��ی از س��خنان خود گفت: یکی از 
مأموریت های وزارت راه و شهرس��ازی بعد از مس��کن، حمل و 
نقل است که امروز وزارتخانه در تمامی حوزه های حمل ونقلی 
)هوایی، جاده ای، ریلی( نیازمند طرح جامع و تغییر اساس��ی و 
بنیادین اس��ت. در بخش ریل به برنامه پیش بینی ش��ده دس��ت 
نیافتیم. همچنین در بخش جاده نیز عمر متوس��ط جاده ها در 
کشور حدود ۲۰ سال است و بخشی از جاده ها نیز عمر ۳۰ ساله 
خود را پشت سر گذاشته اند و این روند هم به لحاظ اقتصادی و 
هم برای بهره برداری های مناسب مسیری نیست که باید طی 
می ش��د. وی افزود: در حوزه حمل و نقل هوایی نیز ش��رایط به 
همین گونه مس��اعد و مناس��ب نیست. بنابراین موضوع حمل و 

نقل نیازمند تحول جدی در کشور است. 

مدیر عامل شرکت عمران شهرجدید پرند گفت: ۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند باقی مانده که تا پایان سال به بهره برداری 
می رسند. محسن وطن خواهی گفت: ۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند باقی مانده که حدود ۳ هزار واحد، در صورتی که منابع 
مالی آن تامین شود تا پایان سال به بهره برداری می رسد. وطن خواهی گفت: تنها تعدادی از واحد های مسکن مهر مربوط به پروژه ها کیسون 
باقی مانده که امیدوار هس��تیم با رایزنی های صورت گرفته بتوانیم این پروژه ها را هم به اتمام برس��انیم. مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر پرند 
ادامه داد: شرکت کیسون از سال ۹۸ و ۹۹ با افزایش هزینه های بسیار مواجه شده است. دولت اجازه داده برای تسریع در سرعت اجرای واحد ها 

بخشی از هزینه های ساخت از طریق منابع داخلی پرداخت شود. 

مسوول هماهنگی مقابله با کرونا در بنادر کشور گفت: همزمان با گسترش سویه جدید کرونا )اومیکرون( مقررات پهلوگیری کشتی ها در بنادر و 
کنترل خدمه با سختگیری بیشتری اعمال می شود. چنگیز جوادپور از سختگیری در بنادر کشور برای کنترل شرایط بهداشتی کشتی ها خبر داد 
و افزود: پروتکل اصلی سازمان بنادر در قبال کشتی های ورودی به بنادر این است که هیچ کشتی  قبل مشخص شدن وضعیت کرونای خدمه، 
نمی تواند کنار اسکله پهلو بگیرد. مسوول هماهنگی مقابله با کرونا در بنادر کشور ادامه داد: هیچ دستورالعمل جدیدی از طرف وزارت بهداشت 
به س��ازمان بنادر ابالغ نش��ده اس��ت، اما پروتکل های قبلی کرونایی با س��ختگیری بیش��تری در بنادر اجرایی می شود. وی گفت: بر این اساس روند 

اجرایی مقررات پهلوگیری کشتی در بنادر تشدید و با سختگیری بیشتری اجرایی می شود. 

تشدید سختگیری ها در بنادر کشور برای کنترل شیوع کرونابسته شدن پرونده مسکن مهر در پرند تا پایان سال

دسترسی گران به تنها وام مسکن
در حالی که تنها وام مسکن قابل دسترس برای عموم خریداران، 
تسهیالت از محل اوراق است، این ابزار در معامالت امروز به 

نرخ های نجومی رسید.
 اوراق گواهی حق تقدم تس��هیالت مس��کن در معامالت روز 
یکشنبه ۱۵ آذر فرابورس، در بازه قیمتی ۸۴ تا ۸۸ هزار تومان 
قرار گرفت و س��بب ش��د تا رش��د بیش از ۲۰ درصدی نسبت به 
هفته های اخیر که قیمت اوراق تسهیالت مسکن به دامنه ۷۰ 
هزار تومانی رس��یده بود، نش��ان دهد. در حالی که قیمت اوراق 
تس��هیالت مس��کن ماه های شهریور، مهر و آبان سال گذشته 
)تس��ه ه��ای ۹۹۰۷ و ۹۹۰۸، ۹۹۰۶( در معام��الت دیروز بازار 
س��رمایه ۸۲ تا ۸۳ هزار تومان بود در معامالت امروز در حدود 

۸۶ تا ۸۷ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته شد. 
اوراق تسهیالت مسکن صادره در زمستان سال گذشته )تسه 
ه��ای ۹۹۱۰ و ۹۹۱۱( ه��م در حال��ی ک��ه دیروز به ترتیب ۸۲ و 
۸۳ هزار تومان فروخته ش��ده بودند، امروز ۸۶ هزار تومان به 

فروش رسیدند.
 اوراق تسهیالت صادره در سال جاری نیز در همین محدوده های 

قیمتی در معامالت امروز به فروش رسیده اند. 
با توجه به اینکه س��قف تس��هیالت مس��کن در تهران برای 
زوجین ۴۸۰ میلیون تومان است، برای دریافت این تسهیالت 
متقاضیان می بایست ۹۶۰ برگه با قیمت متوسط هر برگه ۸۵ 
هزار تومان خریداری کنند که به ۸۱ میلیون تومان می رسد.

 
کاهش میزان ابطال پروازها

امبرایربراساس اعالم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، 
درصد پروازهای تاخیردار به کل پروازها در مهرماه سال جاری 

نسبت به ماه شهریور افزایش یافته است.
 آمار منتشر شده توسط گروه اطالعات و آمار شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران نشان می دهد که در مهرماه ۱۴۰۰، ۲۸ 
درصد از پروازهای برنامه ای ش��رکت های هواپیمایی داخلی، 
دارای تأخی��ر ب��وده و همچنین در همین مدت، متوس��ط زمان 

تأخیر پروازهای تاخیردار ۸۱ دقیقه بوده است. 
در این ماه از میان ۱۵ هزار و ۳۰۳ پرواز خروجی، ۴ هزار و ۲۲۰ 
پرواز با تاخیر انجام شده که این رقم نسبت به ماه پیش از آن، 

یعنی شهریور۱۴۰۰، ۱۱ درصد افزایش داشته است.  

گروه زيربنايی- مسلم پاک گهر: همواره يكی از راه های مهم 
و اصلی ورود ارز به كشـور از طريق فروش نفت بوده اسـت. 
همچنين وابستگی اقتصادی ما به فروش نفت اهميت در اختيار 
داشتن بازار نفت جهانی را برای كشورمان بيش از پيش نمايان 
مـی كنـد. حـال از زمان اعمال تحريم های يكجانبه و ظالمانه 
دولت آمريكا بر صنايع نفتی كشـور، فروش نفت ايران تا حد 
قابل توجهی كاهش يافته و بسـياری از مشـتريان خود را به 
واسطه ی تحريم ها از دست داده است. بر كسی پوشيده نيست 
كه اعمال اين تحريم ها وضعيت اقتصادی كشور و به خصوص 
مردم را تحت تاثير زيادی قرار داده اسـت. اما از طرفی ديگر 
صنايع نفتی نيز نيازمند جدی سرمايه گذاری هستند و طبق 
گفته وزير نفت چنانچه 160 ميليارد دالر در صنعت نفت سرمايه 
گذاری نشـود در آينده ای نه چندان دور به وارد كننده نفت 
تبديل خواهيم شـد. حال بنا به گفته ی كارشناساسـان حوزه 
انرژی برای بهبود اوضاع نفت بايد 1100 ميليارد دالر فروش نفت 
داشته باشيم تا 160 ميليارد دالِر قدرالسهم نفت داده شود. 

باید 1100 � میلیارد دالر فروش نفت داشته باشیم تا 
160 میلیارد دالرِ قدرالسهم نفت داده شود

مرتضی بهروزی فر درباره اینکه صنعت نفت چقدر به توافق در 
مذاکرات هسته ای نیاز دارد، به خبرنگار ایلنا گفت: ما در صنعت 
نفت با دو مسئله کوتاه مدت و بلندمدت مواجهیم، در کوتاه مدت 
فروش و انتقال نفت اس��ت که اگر برجام وجود نداش��ته باش��د و 
مش��کالت ناش��ی از تحریم های امریکا حل نشود، فروش دچار 
مش��کل می ش��ود و مس��لما نمی توانیم در حد توان کشور تولید 
و ص��ادرات داش��ته باش��یم و آنچه را هم که ص��ادر می کنیم با 
شرایط خاص و شاید با تخفیف ویژه و هزینه اضافه برای تغییر 
داکیومنت و تغییر پرچم خواهیم بود. وی افزود: از سوی دیگر 

امکان انتقال عادی پول به کشور وجود ندارد یا باید تهاتر کنیم 
و ممکن است مجبور شویم کاالیی را که نیاز نداریم بخریم و 
یا حتی کاالیی را به ما بفروش��ند که خودش��ان هم نیاز نداش��ته 
باش��ند و یا اینکه درصد عمده پول هم در کش��ور مقصد نفت ما 
بلوکه شود مانند آنچه اکنون اتفاق افتاده است. این کارشناس 
حوزه انرژی خاطرنش��ان کرد: در بلندمدت نیز طبق گفته وزیر 
نفت برای بهبود وضعیت صنعت نفت ۱۶۰ میلیارد دالر سرمایه 
نیاز داریم، حتی بنده معتقدم به ۲۵۰ میلیارد دالر س��رمایه نیاز 
داری��م، اگ��ر حتی تکنولوژی را هم کنار بگذاریم، امکان تامین 

این حجم از س��رمایه بدون جذب س��رمایه گذاری خارجی وجود 
ن��دارد زی��را از کل عوای��د صادرات نف��ت ۱۴.۵ درصد متعلق به 
صنعت نفت اس��ت، یعنی باید ۱۱۰۰ میلیارد دالر فروش نفت 
داش��ته باش��یم تا ۱۶۰ میلیارد دالِر قدرالس��هم نفت داده شود و 
ای��ن در حال��ی اس��ت که هزینه های دیگ��ر و تعمیر و نگهداری 

نیاز نداشته باشیم.
وی تصری��ح ک��رد: یعنی عمال حتی اگر برجام اجرایی و تحریم 
هم لغو شود، اگر نتوانیم موانع سرمایه گذاری خارجی را برطرف 
کنیم برای حفظ و بهبود وضعیت موجود دچار مشکالت عدیده 

خواهیم بود. بعبارت دیگر چنانچه س��ایه تحریم ها از اقتصاد و 
کش��ور بر طرف نش��ود کاری از دس��ت صنعت نفت برنمی آید. 
بهروزی فر خاطرنش��ان کرد: قدم اول برجام برداش��ته ش��دن 
محدودیت فروش نفت و انتقال پول به داخل کشور است، مسلما 
اقتصاد کشور در کوتاه مدت به آن نیاز وافر دارد، مردم وضعیت 
کنونی اقتصاد را با گوش��ت و پوس��ت خود احس��اس می کنند و 
نیازی به گفتن نیس��ت، مش��خص است وضعیت اقتصاد کشور 
به سامان نیست و دچار مشکالت عدیده هستیم که با برداشته 
ش��دن موانع ناش��ی از تحریم مش��کالت ابتدایی حل می شود و 

می توانیم معیشت مردم را بهبود ببخشیم. 
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم سرمایه خارجی و تکنولوژی وارد 
کشور شده و وضعیت اقتصاد که صنعت نفت بخشی از آن است 
دچار تحول شده و درخور جمهوری اسالمی باشد، مسلما باید 
موانع س��رمایه گذاری در ایران برداش��ته شود و این قدم مسلما 

بعد از برجام برداشته می شود.

بیشترین تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور به واسطه  � 
محدودیت صنعت نفت بوده است

جالل میرزایی نیز اظهار داش��ت: رابطه بین تحریم و وضعیت 
صنعت نفت کامال واضح اس��ت، زیرا بیش��ترین تاثیر تحریم بر 
اقتصاد کشور به واسطه تحریم صنعت نفت بوده است.  وی با 
اشاره به تاثیر لغو تحریم بر صادرات و افزایش درآمدهای کشور 
گفت: تاکنون به همان نس��بت که صادرات نفت ما کم ش��د، از 
درآمدهای کش��ور هم کاس��ته ش��د و این مسئله روی اقتصاد و 
معیش��ت مردم تاثیر گذاش��ته است، ضمن اینکه صنعت نفت ما 
غیر از کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی آس��یب های 
دیگری را هم در حوزه س��رمایه گذاری و طرح های توس��عه ای 

متحمل شده است. 

بیشترین تاثیر تحریم ازمحدودیت صنعت نفت  است

نگاه صنعت نفت به مذاکرات هسته ای 


