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رشدقیمتنفتمحدودشد
 قیم��ت نف��ت در معام��الت روز جمعه، به روند رش��د خود ادامه 
داد اما تحت تاثیر نگرانیهای س��رمایه گذاران نس��بت به تورم و 
قرنطینه های کرونایی چین که تقاضا برای س��وخت را تحت 
تاثیر قرار خواهند داد، به س��وی کاهش هفتگی پیش می رود. 
به گزارش ایس��نا، بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و 8۱ 
س��نت معادل ۱.۷ درصد افزایش، به ۱0۹ دالر و 26 س��نت در 
هر بش��که رس��ید. بهای معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با یک دالر و 55 س��نت معادل ۱.5 درصد افزایش، به 
۱0۷ دالر و 68 س��نت در هر بش��که رس��ید. هر دو ش��اخص در 
مس��یر ثبت نخس��تین کاهش هفتگی در سه هفته گذشته قرار 
دارند و نفت برنت حدود سه درصد و وست تگزاس اینترمدیت 
ح��دود دو درص��د کاهش نش��ان می دهد. ب��ازار همچنان بین 
چشم انداز تحریم نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا و کاهش 
عرضه این کش��ور و نگرانیها نس��بت به ضعیف ش��دن تقاضای 
جهانی برای س��وخت، س��ردرگم مانده اس��ت. استفن اینس از 
شرکت مدیریت دارایی SPI گفت: معامله گران نفت در جست 
و جوی کورس��وی امیدی در وضعیت مایوس کننده بازار چین 
و قرنطینه های کرونایی این کش��ور هس��تند. تورم و افزایش 
سریع نرخهای بهره، ارزش دالر آمریکا را به باالترین حد 20 
س��ال اخیر رس��انده و رشد قیمتهای نفت را محدود کرده است 
زی��را دالر قویت��ر، خری��د نفت را که به این ارز قیمت گذاری می 

شود، گرانتر می کند.

بازبینیچشماندازاوپک
ازتقاضایجهانیبراینفت

اوپ��ک پیش بینی میزان رش��د تقاض��ای جهانی برای نفت در 
س��ال 2022 را ب��رای دومین م��اه متوالی کاهش داد و به تاثیر 
حمله روسیه به اوکراین، رشد نرخ تورم و ظهور دوباره واریانت 
اُمیکرون در چین، به عنوان دالیل این تجدیدنظر اشاره کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، اوپک در جدیدترین گ��زارش ماهانه خود، 
پی��ش بین��ی ک��رد تقاضای جهانی برای نفت در س��ال 2022 
به میزان ۳.۳6 میلیون بش��که در روز رش��د می کند که ۳۱0 
ه��زار بش��که در روز کمت��ر از پی��ش بینی م��اه پیش این گروه 
اس��ت. جنگ اوکراین، قیمتهای نفت را در مارس برای مدت 
کوتاهی به باالی ۱۳۹ دالر در هر بش��که رس��اند که باالترین 
حد از سال 2008 بود و فشارهای تورمی را تشدید کرد. اوپک 
به وضعیت چین اش��اره کرد که اجرای گس��ترده قرنطینه های 
س��خت گیرانه، این کش��ور را با بزرگترین ش��وک تقاضا از سال 

2020 روبرو کرده است. 

اخبار كوتاه

انرژی

بلومبرگ:دنیابیشازهرزماندیگربهنفتایراننیازداردنیازگازچهانبه8تریلیوندالرسرمایهگذاریتا2050
 دبیرکل مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز نیاز صنعت گاز به س��رمایه گذاری تا 
سال 2050 را حدود 8 تریلیون دالر بیان کرد و گفت: گاز طبیعی برای کشورهای 
در حال توس��عه، س��وختی برای حرکت به س��وی توس��عه پایدار است. به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، محمد حامل،  دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در آغاز 
بکار بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی اظهار 
داشت: زمانی که حدود 20 سال پیش به عنوان رئیس بخش مطالعات انرژی اوپک 
فعالیتم را آغاز کردم، نخس��تین س��فر رس��می من در آن زمان به تهران بود، نکته 

قابل توجه اینکه امروز یعنی دو دهه بعد، نخستین سفر من پس از آغاز به کار به عنوان دبیرکل جی ئی سی اف نیز به 
شهر تهران است که به فال نیک می گیرم. وی به برگزاری بیست وششمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی اشاره کرد و افزود: این رویداد با بیش از ربع قرن سابقه، صنعت انرژی ایران را به عنوان یکی 
از بهترین و منعطف ترین صنعت ها در صحنه بین المللی معرفی کرده است، تاریخ انرژی جمهوری اسالمی ایران 
فراتر از این است. دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با اشاره به اینکه ایران یکی از نخستین کشورهایی 
بود که حاکمیت خود را بر منابع نفتی خود پس گرفت، تصریح کرد: ایران عضو مؤس��س اوپک و دارای یکی از 

بزرگ ترین ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در جهان است و جایگاه برجسته ای در دنیای انرژی دارد. 

  بلومبرگ با اش��اره به فراز و نش��یب مذاکرات هس��ته ای ایران نوش��ت: امیدهای 
بایدن برای احیای توافق هسته ای ایران رنگ می بازد این در حالی است که دنیا 
بیش از هر زمان دیگر به نفت نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بلومبرگ 
طی گزارشی نوشت: دو ماه پس از پایان مذاکرات وین، امیدها برای ازسرگیری 
مذاکرات رو به ناامیدی گذاشته و دنیا با توافق کم جانی مواجه است که هیچ کس 
نمی خواه��د م��رگ آن را اع��الم کند. جو بایدن رئیس جمه��ور آمریکا که زمانی 
خوش بی��ن ب��ود می تواند این تواف��ق بین المللی را احیا کند اما اکنون عدم احیای 

این توافق حداقل تا قبل از انتخابات میان دوره ای کنگره در شش ماه آینده را یکی از گزینه های احتمالی می داند. 
بایدن از آن نگران است که جمهوری خواهان هرگونه توافق با ایران را به منزله تسلیم شدن وی در برابر ایران 
نزد افکار عمومی آمریکا به نمایش بگذارند. از س��وی دیگر افزایش قیمت نفت به ۱00 دالر اضطرار ایران برای 
رفع تحریم ها را از بین برده است. قیمت جهانی نفت از زمان آغاز مذاکرات طی یک سال گذشته تقریبًا دو برابر 
شده است. ایران همچنین صادرات نفت و فرآورده های نفتی را در سه ماهه نخست سال جاری میالدی بیش از 
۳0 درصد افزایش داده و به 8۷0 هزار بش��که در روز رس��انده اس��ت. بیش��تر این نفت به چین و ونزوئال می رود که 

نگرانی از تحریم های ثانویه آمریکا ندارند. 

راه و مسکن 

اخبار كوتاه

بازارمسکنازرکودخارجمیشود؟

رونق صدور پروانه ساخت 
 گروه راه و مس�کن: معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و 
شهرسازی از صدور یک میلیون و 200 هزار فقره پروانه ساخت 
در نیمه دوم سال گذشته و شکست رکورد این شاخص خبر داد.

به گزارش »تجارت« محمود محمودزاده در بیست و چهارمین 
اجالس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
با تأکید بر افزایش حجم پروانه های صادره در نیمه دوم س��ال 
۱400 گفت: این موضوع از رش��د بی س��ابقه س��اخت و ساز خبر 
می دهد. به گونه ای که در بازه زمانی نیمه دوم س��ال گذش��ته 
یک میلیون و 200 هزار فقره پروانه س��اخت و س��از ش��هری و 
روستایی صادر شده است در حالی که در سالهای قبل از آن در 
بازه یک س��اله تنها 450 هزار فقره مجموع ش��هری و روستایی 

صادر می شد. 
معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی ادامه داد: 
در س��الهای قب��ل از ۱400، حج��م مت��راژ زیربنای پروانه های 
ساختمانی صادر شده مجموعًا به 55 میلیون مترمربع می رسید. 
در حالی که در سال گذشته برای بیش از ۱55 میلیون مترمربع 
واحد مس��کونی در سراس��ر کش��ور پروانه از سوی شهرداری ها 
صادر شد. محمودزاده با تأکید بر اینکه افزایش صدور پروانه های 
س��اختمانی بازار کار خوبی را برای مهندس��ان ناظر و اعضای 
س��ازمان نظام مهندس��ی استان ها فراهم کرد، گفت: امیدواریم 
این شبکه عظیم مهندسان بتوانند در جهت ارتقا کیفیت ساخت 
و س��از در کش��ور مؤثر باش��ند. وی در مورد بیمه کیفیت ساخت 
و س��از گفت: در س��ال جاری این قانون اجرای آن آغاز ش��ده و 
هدف ما از اجرای طرح بیمه کیفیت س��اخت و س��از، تضمین 
کیفیت س��ازه های تولید ش��ده در کشور است. معاون مسکن و 
س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی به انتخابات امروز ش��ورای 
مرکزی س��ازمان نظام مهندس��ی کشور اشاره و تصریح کرد: از 
شورای مرکزی نظام مهندسی انتظار داریم با استفاده از قابلیت 
نیروی انس��انی و مهندس��ان هم در نظارت بر کیفیت س��اخت و 
سازها تالش کنند و هم توان خود را صرف سالم و شفاف سازی 

سازمان های نظام مهندسی کند.
 ب��ه گفت��ه محم��ودزاده ایجاد فض��ای حرف��ه ای از مهمترین 
درخواس��ت های اعضای سازمان نظام مهندسی استانهاست تا 
شأن و منزلت سازمان های استانی نظام مهندسی به باالترین 
سطح ممکن برسد. وی به فاصله زیاد آموزش های دانشگاهی 

رشته های مهندسی با مقررات ملی ساختمان و همچنین اجرای 
عملی پروژه های ساخت و ساز اشاره و تأکید کرد: از سازمان های 
مهندسی انتظار داریم این خالء دانشگاهی و عملی را با برگزاری 
دوره های آموزش��ی برای مهندس��ان جبران کرده و آنها را از 
پیشرفت های رخ داده در حوزه فناوری های نوین ساختمان آگاه 
سازند تا مهندسان این فناوری ها را در ساخت و سازهای داخلی 
به کار گیرند. پیش از این محمود محمودزاده معاون مسکن و 
س��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی در نشست شورای هماهنگی 
برنامه های حوزه مسکن گفت: تفاهم نامه ای با بیمه امضا شد 
که براساس آن واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی از سه تا 

۱0 سال بیمه کیفیت می شوند.
 در این نشس��ت که با حضور وزیر راه و شهرس��ازی برگزار ش��د 
بر اتمام پاالیش نهایی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا 
پایان خرداد تاکید شد. همچنین مقرر شد جلسات شورای عالی 
مسکن با حضور رئیس جمهور ماهانه برگزار شود. تاکنون بیش 
از 5 میلیون و 400 هزار نفر متقاضی مس��کن در س��امانه طرح 
نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که بیش از ۳ میلیون و 2۷0 
هزار متقاضی واجد شرایط اولیه شناخته شده اند و از این میان 

پاالیش نهایی 562 هزار متقاضی نهایی ش��ده اس��ت. در طرح 
نهضت ملی مسکن قرار است حدود ۳ میلیون و 200 هزار واحد 
شهری و 800 هزار واحد روستایی در مدت 4 سال ساخته شود.  
وزارت راه و شهرسازی بر اساس فهرست بهای سه ماهه چهارم 
سال ۱۳۹۹ هزینه ساخت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی 
مسکن را 4.۷ میلیون تومان برآورد و اعالم کرد که در صورت 
کاه��ش ی��ا افزایش هزینه ها، قیم��ت در زمان تحویل واحد به 
متقاضیان کاهش یا افزایش می یابد  اما روابط عمومی وزارت 
راه و شهرسازی توضیحاتی در خصوص قیمت واحدهای طرح 
نهضت ملی مس��کن، هزینه تامین زمین، خانوارهای مش��مول 
یارانه این طرح و نحوه تامین مصالح س��اختمانی ارایه کرد. در 
این توضیحات آمده است: »به استحضار می رساند که واحدهای 
مس��کونی طرح نهضت ملی مس��کن بر اساس قیمت تمام شده 
س��اخت به متقاضیان واگذار می ش��ود، از این رو سیاست گذاران 
حوزه مسکن با علم به اینکه گروه های هدف برنامه های حمایتی 
مسکن در طبقات متوسط و پایین جامعه قرار دارند، در اجرای 
برنامه ه��ای حمایت��ی حداکثر توان اجرایی، اعتباری و امکانات 
دولتی را به منظور کاهش هزینه ساخت به کار گرفته اند تا هزینه 

قابل پرداخت توسط متقاضیان در حداقل ممکن باشد. در این 
راستا الزم به توضیح است قیمت زمین بیشترین سهم در هزینه 
س��اخت واحد مس��کونی را به خود اختصاص می دهد. به منظور 
کاهش فش��ار مالی به متقاضیان طرح نهضت ملی مس��کن، در 
این طرح اراضی دولتی تامین ش��ده حس��ب قانون جهش تولید 
مس��کن به صورت اجاره ۹۹ س��اله به متقاضیان واگذار می شود 
ک��ه ای��ن رویکرد  منج��ر به کاهش قابل مالحظه  هزینه تامین 

مسکن برای خانوارهای هدف می شود. 
 در حوزه ساخت و احداث نیز حسب برنامه تدوین شده، متقاضیان 
واقع در دهک های مختلف درآمدی، با توجه به ش��رایط مالی 
از حمایتهای هوش��مند برخوردار می گردند. به گونه ای که نرخ 
س��ود تس��هیالت قابل پرداخت به دهک های ۱ تا ۳ درآمدی 
در کمترین میزان ممکن تعیین ش��ده اس��ت که این موضوع 
فش��ار مال��ی وارده ب��ه متقاضیان را ب��ه کمترین میزان کاهش 
می دهد. همچنین حسب قانون جهش تولید مسکن متقاضیان 
برنامه های حمایتی تامین مسکن، از تخفیف در عوارض پروانه 
ساختمانی و هزینه های نظام مهندسی برخوردار هستند و مالیات 
متعلقه برای ساخت واحدهای این طرح در کمترین میزان ممکن 

)یک میلیون تومان( تعیین شده است.
 در خصوص مصالح س��اختمانی نیز که بخش قابل توجهی از 
هزینه های ساخت را به خود اختصاص می دهد الزم به توضیح 
اس��ت که میزان مصالح س��اختمانی مورد نیاز اجرای طرح هم 
در بعد زمان و در بعد مکان برآورد و طی جلس��ات کارشناس��ی 
با وزارت صمت مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت و تفاهماتی با 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��رای تأمین به موقع مصالح 
م��ورد نی��از اجرای طرح با قیمت مناس��ب نی��ز صورت پذیرفته 
 اس��ت. از ای��ن رو ب��ا توجه به موارد فوق الذکر به نظر می رس��د 
ک��ه هزین��ه تامین و اح��داث واحدهای مس��کونی به کمترین 
می��زان ممک��ن کاه��ش یاب��د. در خص��وص تامی��ن خدمات 
زیربنائی و روبنائی نیز ش��ایان ذکر اس��ت وفق تبصره ماده ۹ 
 قانون جهش تولید مس��کن، وزارتخانه های مربوطه مکلف به

 تامی��ن زیرس��اخت ه��ای الزم در حوزه وظایف خود در اراضی 
معرفی ش��ده برای اجرای طرح تامین مس��کن می باشند. لذا از 
این حوزه نیز هزینه ای بر متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 

تحمیل نمی گردد.

  پس از کش و قوس ها و چالش های مختلف سر راه الکترونیکی شدن عوارض آزادراه های کشور، مجلس در قانون بودجه سال جاری، ابتدای 
تابستان امسال را با عنوان مهلتی دوباره برای انجام این کار در نظر گرفت که باید دید آیا این برنامه باالخره محقق می شود یا خیر. به گزارش 
ایس��نا، طی س��ال های گذش��ته همواره الکترونیکی ش��دن عوارض آزادراه های کش��ور و برداشته شدن باجه های اخذ عوارض از اهداف وزارت راه 
و شهرس��ازی و دولت بوده اس��ت اما هر بار به دلیلی این هدف محقق نش��د و حتی آزادراه هایی که به تازگی در این س��ال ها افتتاح ش��ده و زیر بار 
ترافیکی رفتند، عوارض خود را از حالت الکترونیکی به دستی تغییر دادند. یعنی اینکه باجه هایی در ابتدا و انتهای آزادراه های خود برای اخذ این 

مبلغ از رانندگان تعبیه کردند. 

  بانک مس��کن از افزایش حداقل مبلغ افتتاح حس��اب پس انداز مس��کن جوانان در تمام مناطق جغرافیایی کش��ور به 400 هزار تومان خبر داد. به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعالم بانک مسکن سقف تسهیالت اعطایی برای افتتاح کنندگان حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 
۱40۱ پس از گذشت ۱5 سال در شهر تهران 2 میلیارد تومان، در مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت ۱,۷ میلیارد تومان و 
در س��ایر مناطق ۱,4 میلیارد تومان تعیین  ش��ده اس��ت. س��قف تس��هیالت حساب پس انداز مسکن جوانان برای افتتاح کنندگان در سال ۱40۱پس 
از گذش��ت 5 س��ال در ش��هر تهران، مراکز اس��تان ها و ش��هرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت و س��ایر مناطق به ترتیب 800 میلیون، ۷00 میلیون  

و600 میلیون تومان است.

شرایطدریافتوام۲میلیاردتومانیمسکنتغییرکردعوارضآزادراههاتاتابستانالکترونیکیمیشود؟

اختصاص۴۰هزارمیلیاردتومان
برایوامودیعه

وزیر راه و شهرسازی سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای 
جدید را در تهران 25 درصد؛ س��ایر کالن ش��هر ها 20 و دیگر 
شهر ها ۱5 درصد اعالم کرد و خبر از اختصاص 40 هزار میلیارد 
تومان وام ودیعه مسکن به مستاجران در سراسر کشور داد. به 
گزارش خبرگزاری تسنیم رستم قاسمی وزیر راه وشهرسازی 
اظهار داشت: سقف افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران برای 
قرارداد های جدید 25 درصد خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی 
نرخ افزایش اجاره در بقیه کالن ش��هر ها را 20 درصد و س��ایر 
ش��هر ها ۱5 درصد اعالم کرد و گفت: با متخلفان این مصوبه 
برخورد تعزیراتی خواهد شد. وی مبنای افزایش تصویب شده را 
برای مالکان و مستاجران براساس نرخ اجاره سال قبل دانست. 
وزیر راه و شهرسازی همچنین از میزان افزایش ودیعه مسکن 

در روز های آینده خبر داد.

ناهماهنگیبینبانکهادرطرحجهشملی
َمسکنبرطرفشود

ریی��س کمیس��یون عمران محلس ش��ورای اس��المی گفت: 
ناهماهنگی موجود بین بانک ها و دس��تگاه های اجرایی باعث 
شده تا سرعت طرح جهش ملی َمسکن در کشور در حد انتظار 
نباشد و این مشکل باید برطرف شود. محمدرضا رضایی کوچی 
روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در گرگان اظهار داشت: 
جهش ملی َمس��کن ش��امل 2 قسمت تامین زمین و تسهیالت 
بانکی به همراه مصالح ساختمانی است، در بخش زمین، برای 2 
میلیون نفر متقاضی، زمین مورد نظر تامین شده در صورتی که 
براساس آمار، پنج میلیون و 400 متقاضی داریم. وی خاطرنشان 
کرد: متاس��فانه در حوزه تس��هیالت بانکی و مصالح ساختمانی 
هماهنگی الزم وجود ندارد. نماینده مردم شهرس��تان جهرم و 
خفر در مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: براساس قانون 
جهش ملی َمسکن، شورای عالی َمسکن باید با حضور رییس 
جمهور و دس��تگاه های متولی تش��کیل شود، این جلسات باید 
هر 2 ماه یک بار تش��کیل ش��ود اما از آنجایی که بین آخرین 
جلس��ه تاکنون فاصله زیادی ایجاد ش��ده باید فاصله جلس��ات 

جدید کوتاه تر شود. 

 گروه انرژی: جزئیات سیاست های کالن صنعت نفت از سوی 
جواد اوجی وزیر نفت تش��ریح ش��د. چش��م انداز ظرفیت تولید 
روزانه 4 میلیون بش��که نفت خام در س��ال ۱40۱ در دس��تور 
کار قرار گرفته و آنطور که مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران 
اع��الم ک��رده یکی از اولویت های جمع آوری گازهای مش��عل 
میدان های غرب کارون، آزادگان شمالی و جنوبی، یادآوران و 
بخش��ی از میدان دارخوین تا پایان نیمه نخس��ت امسال است.

به گزارش »تجارت«، وزیر نفت گفت: بر اساس سیاست های 
اصول��ی و کالن دول��ت، اولویت ما تکمیل پروژه های نیمه تمام 
خواهد بود. همسو با این موضوع تالشمان این است 48 طرح 
کالن و اولویت داِر نیمه تمام در صنعت نفت را تا پایان امس��ال 
ب��ا س��رمایه گذاری ۱۳ میلی��ارد دالر تکمی��ل و به بهره برداری 
برس��انیم و در همین س��ال عملیات اجرایی 25 طرح عظیم با 
سرمایه گذاری ۳0 میلیارد دالر را آغاز کنیم. جواد اوجی، دیروز 
در آیین بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروش��یمی، با بیان اینکه در ۹ ماه نخس��ت اس��تقرار دولت 
س��یزدهم این وزارتخانه موفق ش��ده است با بهره گیری از توان 
هلدینگ های بزرگ نفتی و پتروشیمی، ظرفیت مالی بانک ها 
همچنین مذاکره با ش��رکت های معتبر بین المللی بیش از 50 
قرارداد و تفاهم نامه به ارزش بیش از ۱6 میلیارد و ۷00 میلیون 
دالر امضا کند، اظهار کرد: اولویت این پروژه ها ش��امل توس��عه 
میدان های مش��ترک نفت و گاز، جمع آوری گازهای مش��عل، 
توس��عه زنجیره ارزش پاالیش��گاهی و نیز بهره گیری از توان 
ش��رکت های دانش بنیان و س��ازندگان داخلی بوده است. وی با 
بیان اینکه این طرح ها شاخص هایی چون افزایش تولید نفت و 
گاز از میدان های مشترک، تأمین امنیت انرژی کشور، استفاده 
از ظرفیت ش��رکت های دانش بنیان، ایجاد اش��تغال و تکمیل 
زنجیره ارزش اولویت بندی و انتخاب شده اند، گفت: در بخش 

باالدست صنعت نفت مانند توسعه میدان های نفت و گاز و در 
بخش پایین دست این صنعت مانند خطوط انتقال گاز، طرح های 
پتروشیمی و احداث پتروپاالیشگاه های جدید با استفاده از امتیاز 
تنفس خوراک خواهد بود. وزیر نفت به موضوع تحریم اش��اره 
و اظه��ار ک��رد: مقابل��ه با تحریم ها و دیپلماس��ی قوی انرژی از 
اولویت های وزارت نفت اس��ت، در ش��رایط کنونی، صنعت نفت 
ایران در خط مقدم نبرد اقتصادی و مقابله با دشمنان قرار دارد. 
اوجی با بیان اینکه این نمایشگاه، جلوه ای از توانمندی و اقتدار 
جمهوری اسالمی ایران در شرایط کنونی است، افزود: اینکه با 

وجود اس��تمرار تحریم ها، ظرفیت های داخلی در همه زمینه ها 
از جمله س��اخت تجهیزات، طراحی و مهندس��ی و پیمانکاری و 
اجرا در حال رش��د هس��تند و امیدوارانه برای آینده برنامه ریزی 
می کنند، نشان از شکست سیاست تحریم هاست. وی با تأکید 
بر اینکه تحریم ها نتوانس��ته توس��عه صنعت نفت و صادراتمان 
را متوق��ف کن��د، ادامه داد: ما ابتکار عمل را به دس��ت گرفته ایم 
و توانس��تیم بازارهای خود را متنوع و صادرات نفت را افزایش 
دهیم و کانال های مالی خود را تسهیل کرده ایم که سبب جهش 
خیره کننده ای در وصول درآمدهای ما بوده است. به گفته وزیر 

نفت، وزارت نفت به اذعان دس��تگاه هایی چون س��ازمان برنامه 
و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، موفق به ایفای کامل 
تعهدات و تکالیف درآمدی خود باالخص در زمینه صادرات نفت 

و میعانات گازی در بودجه سال ۱400 شده است.
جلوه ای از دیپلماسی انرژی در نمایشگاه نفت

اوجی حضور 44 شرکت خارجی در نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروش��یمی را جلوه ای از اهمیت و اولویت بحث دیپلماس��ی 
انرژی و تعامالت خارجی برای این صنعت دانس��ت و گفت: ما 
با فعال کردن دیپلماس��ی انرژی، برای جذب س��رمایه گذاری 
خارجی به خصوص از کش��ورهای دوس��ت هم اقدام کرده ایم و 
قرارداده��ا و تفاهم نامه ه��ای مهمی هم در این خصوص امضا 
کرده ایم. وی ادامه داد: با توجه به نیاز س��نگین صنعت نفت به 
س��رمایه گذاری، ما از تمامی س��رمایه گذاران کشورهای همسو 
در بخش ه��ای مختل��ف صنعت نفت ایران اس��تقبال می کنیم. 
س��رمایه گذاران خ��وب می دانن��د که با توجه ب��ه بحران انرژی 
جهان و افزایش چش��مگیر تقاضای انرژی، س��رمایه گذاری در 

این بخش چقدر سودآور خواهد بود.
وزیر نفت با بیان اینکه خوشبختانه با دیپلماسی فعال انرژی در 
ماه های گذشته فروش نفت افزایش و وصول درآمدهای آن با 
وجود سخت گیری بیشتر تحریم کنندگان صورت گرفته است، 
تصریح کرد: همچنین بازگشت ایران به مسیر تبادالت انرژی 
منطقه از طریق احیای سوآپ گاز، یافتن بازارهای جدید برای 
نف��ت و فرآورده ه��ای نفتی و محصوالت پتروش��یمی و صدور 
خدمات فنی مهندسی فراهم شده است. اوجی با تأکید بر اینکه 
همکاری مؤثر با کشورهایی که پیش از این، ظرفیت های آنها 
مورد توجه قرار نداش��ت، از جمله کش��ورهای آمریکای التین، 
فرصت ه��ای فوق الع��اده ای را در اختی��ار صنعت نفت و اقتصاد 

ملی ما قرار داده است.

گزارش»تجارت«ازچشماندازمثبتبازارانرژی:

فراخوان جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت


