
مي خواهن�د  امريكايي ه�ا  ك�ه  حال�ي  در 
ب�ا تحري�م ص�ادرات نف�ت اي�ران ب�ه چي�ن، 
حلق�ه فش�ارهاي اقتص�ادي ب�ه جمه�وري 
اس�امي اي�ران را تنگ تر كنند، امروز بيش�تر 
فرصت س�وزي هاي  حس�رت  گذش�ته  از 
دول�ت تدبي�ر و امي�د ب�ه چش�م مي آي�د. 

چين دومين مصرف كننده و بزرگ ترين واردكننده 
نفت جهان است، به طوري كه بسياري از كشورهاي 
نفتي جهان و منطقه خاورميانه، براي تضمين سهم 
خود از بازار اين كشور رقابت هاي بسياري با يكديگر 
مي كنند و حتي به سمت سرمايه گذاري مشترك با 

اين كشور رفته اند. 
چيني ها سال هاست همه برنامه هاي خود در حوزه 
انرژي را براساس اسناد باالدستي و استراتژي به 
پيش مي برند؛ از كويت، عراق، عربستان و امارات 

گرفته تا كشورهايي مثل آنگوال و برزيل. براساس 
برنامه هاي پكن همكاري هاي خود را با اين كشور 
توسعه داده و جاي پاي خود را در اين كشور محكم 
كرده اند. كشوري كه طي س��ال هاي تحريم، به 
طور رسمي از ايران نفت وارد كرد و ميزان واردات 
رسمي خود را به صورت رسمي در آمارهاي خود 

ذكر كرد. 
با وجود فشار واش��نگتن براي توقف تجارت نفتي 
ميان ايران و چين، اما پك��ن اعالم كرد از تحريم ها 
پيروي نمي كند و هم اكنون همه نفتي كه از ايران 
صادر مي ش��ود، به چين مي رود كه بخش��ي از آن 
رسمي و بخش��ي ديگر غيررسمي اس��ت. يكي از 
ويژگي هاي خاص كشور چين نياز شديد اين كشور 
به انرژي و موادخام و نيمه خام است. ميزان تقاضا 
نفت اين كش��ور روزانه حدود 14ميليون بشكه و 
ميزان نفت توليدي آن روزانه 4ميليون بشكه است.

اين كشور نياز به واردات 10ميليون بشكه نفت در 
روز را دارد كه اين ميزان معادل ظرفيت 10 درصد 

نفت خام توليدي در دنياست. 
محمدرض��ا اكب��ري مدير گ��روه نفت انديش��گاه 
تحليلگران انرژي به فارس گفته اس��ت: »با توجه 
به رقابت تجاري س��نگين كش��ور چين با امريكا و 
حتي اتحاديه اروپا و سلطه مسائل سياسي بر بازار 
نفت خام و اس��تفاده ابزاري امريكا از س��الح نفت 
عليه رقباي سياس��ي و تجاري خود، چين هميشه 
به دنبال متنوع كردن منابع تأمين كننده انرژي خود 
بوده است. بنابراين كشوري مانند ايران هميشه يك 
گزينه جذاب براي تأمين امنيت پايدار انرژي چين 
حتي در شرايط تحريمي مي تواند باشد و چيني ها 
مي دانند كه در صورت بازي با ايران در بزنگاه هاي 
سياسي شريان انرژي كشورشان از طرف امريكا دچار 

تهديد جدي مي شود.« 

با اين وجود، متأس��فانه دولت تدبير و اميد با رفتار 
نامناسب با چين، شرايط را براي كشور سخت كرد؛ 
به عنوان نمونه يكي از استراتژي هاي معروف چين در 
صنعت نفت، سرمايه گذاري در ميادين نفتي و خريد 
نفت توليدي به صورت بلندمدت است. شركت هاي 
چيني با همين استراتژي 14س��ال پيش به ايران 
آمدند و قراردادهاي توسعه ميادين نفتي را با ايران 
امضا كردند كه اغلب اين قراردادها را اجرايي و با به 
توليد رساندن نفت ايران در غرب كارون، به تجارت 

خود با تهران ادامه دادند. 
فاز اول توسعه دو ابر ميدان آزادگان شمالي و يادآوران 
در دولت تدبير و اميد انجام شد و طبق قرارداد، بايد 
فاز دوم اين قراردادها نيز به امضا مي رسيد، اما وزارت 
نفت با زيرپاگذاشتن اين موضوع، اعالم كرد فاز دوم 
را به چيني ها نمي دهد و مي  خواهد اين ميادين را به 

شركت هاي غربي اعطا كند. 
برخوردهاي عجيب و غيرفني با شركت هاي چيني، 
موجب ش��د پكن از حضور در صنع��ت نفت ايران 
انصراف دهد؛ اين انصراف با بي رغبتي شركت هاي 
غرب��ي در ايران همراه ش��د تا وزارت نف��ت از همه 
جا رانده شود. در چنين ش��رايطي، فاز دوم توسعه 
ميادين غرب كارون روي هوا رفت و كشور در يك 

گپ تاريخي قرار گرفت!
وزارت نفت در سراب غرب پرستي، منافع ملي را بر 
باد داد، به طوري كه وزير امور خارجه چندي پيش 
رس��ماً به آن اعتراف كرد و در نامه اي به كميسيون 
امنيت ملي مجلس نوش��ت: »اگر در مورد ضرورت 
كار متوازن با شرق و غرب به يك اجماع ملي رسيده 
بوديم و با خوش خيالي، دوستان دوران سختي را در 
سراب طمع سرازير شدن شركت هاي غربي از خود 
نرنجانده بوديم هم دوستانمان سرخورده نمي شدند 

و در دوران سختي رهايمان نمي كردند.« 
اي��ن اعتراف محمدج��واد ظريف به خوبي نش��ان 
مي دهد چه فرصت سوزي بزرگي به كشور تحميل 
شده است و اوضاع به حدي خراب شده كه اگر روابط 
ميان دو كشور اصالح شود، امكان صفر شدن واردات 
نفت از ايران از سوی چين محتمل به نظر مي رسد. 

بر حسب اشتباهات بزرگ و خود بزرگ بيني ها در 
تعيين سياست نفتي – بين المللي، امريكايي ها به 
خوبي روي نقطه قوت ايران دست گذاشته و قصد 
دارند به تجارت نفت��ي ايران با پك��ن پايان دهند. 
موضوعي كه وزارت نف��ت و در رأس آن وزير نفت 

مقصر اصلي آن هستند. 
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ذبح  شریان شرق به پاي سراب غرب
گزارش »جوان« از فرصت سوزي بزرگ دولت در تقويت روابط نفتي با چين

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,500-47,630توريستي ورفاهي آبادگران ايران
560-24,330البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
9,0500سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

170-15,200آلومينيوم ايران 
23,40050كاشي  الوند

114-3,540داروسازي  امين 
1,580-38,150معدني  امالح  ايران 

11,220530آسان پرداخت پرشين
310-15,800سراميك هاي صنعتي اردكان 

1,550-37,000آبسال 
15-1,990بيمه آسيا

520-11,040سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
8,020140آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

64-4,947سرمايه گذاري پرديس
9-1,260صنايع  آذرآب 

3,548113سايپاآذين 
37,9901,800معادن  بافق 

1,160-25,660مس  شهيدباهنر
2,7308بيمه البرز

4,15026سرمايه گذاري بوعلي 
140-11,610باما

20-8,580سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
760-25,430گروه  صنعتي  بارز

50-5,400بيمه دانا
72-2,139بهساز كاشانه تهران

60,5501,860بهنوش  ايران 
200-23,580فجر انرژي خليج فارس

1,41016گروه بهمن 
10-1,770سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

6,070120بانك خاورميانه
32-3,656بانك ملت

530-14,720بين  المللي  محصوالت  پارس 
560-57,550پتروشيمي بوعلي سينا

49,800270گروه صنعتي بوتان 
80-2,776بانك پارسيان 

1,020-21,280پست بانك ايران
110-37,420گروه دارويي بركت
22-2,040بانك صادرات ايران

49-2,250بين المللي توسعه ساختمان
65-2,422بانك تجارت

8,360240بيمه ما
300-10,740چرخشگر

930-18,700كشت  و صنعت  چين  چين
4,03817توليدي چدن سازان

28,750140معدني وصنعتي چادرملو
7,2100سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

6,970330كمباين  سازي  ايران 
99,3704,620كربن  ايران 

270-23,200داده پردازي ايران 
430-11,880البرزدارو

530-12,040داروسازي زاگرس فارمد پارس
27,3201,300داروپخش  )هلدينگ 

60-24,280شيمي  داروئي  داروپخش 
530-12,180داروسازي  جابرابن حيان 

162-4,280داروسازي  كوثر
41,2201,960دارويي  لقمان 
220,53010,500معدني  دماوند

22,4301,060دوده  صنعتي  پارس 
1,610-30,760داروسازي  اسوه 

1,090-24,930كارخانجات داروپخش 
1,170-22,420درخشان  تهران 
690-35,000دارويي  رازك 
920-18,810سبحان دارو

22,3001,060داروسازي  سينا
540-14,520گروه دارويي سبحان

21,380100سرمايه گذاري دارويي تامين
120-6,210داروسازي زهراوي 

6,03030تجارت الكترونيك پارسيان
36,730700داروسازي  اكسير

1,530-29,080فوالد اميركبيركاشان
190-7,000فيبر ايران 

23,320880فوالد خراسان
16,48040فوالد خوزستان

630-17,800فنرسازي زر
5,49010فروسيليس  ايران 

33,110500فرآوري موادمعدني ايران 
190-29,200غلتك سازان سپاهان

260-26,880فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
60-5,690گروه صنايع بهشهرايران 

179-3,454گلوكوزان 
14,120100سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

98,3104,680قنداصفهان 
730-28,310كارخانجات  قند قزوين 

2,29516قطعات  اتومبيل  ايران 
620-34,030قندهكمتان 

870-16,630شهد
1,630-31,010قند لرستان 

2,600-144,000گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
170-24,270قند مرودشت 

3,190-60,730قند نيشابور
22,10080معدني و صنعتي گل گهر

2,735100گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
80-7,220فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

28,790770گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
50-7,790گلتاش 

126-3,310حمل و نقل بين المللي خليج فارس
2,650-50,500حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

9,2800شركت ارتباطات سيار ايران
200-5,780حفاري شمال

840-18,650حمل ونقل توكا
170-8,850داده گسترعصرنوين-هاي وب

140-15,020ايران ارقام 
430-8,600سرمايه گذاري اعتبار ايران

2,05845ايران  خودرو
170-5,790سرمايه گذاري خوارزمي

17,140810كمك فنرايندامين 
190-5,820خدمات انفورماتيك 

9,080120بيمه پارسيان
10,420490گروه پتروشيمي س. ايرانيان

18,010850ايران دارو
360-6,880جام دارو

890-97,920پلي پروپيلن جم - جم پيلن
26,6701,270بورس كاالي ايران

2,280-43,320كابل  البرز
36,000690صنايع خاك چيني ايران 

18,330-348,310خوراك  دام  پارس 
60-7,550فنرسازي خاور

56-2,466كارخانجات توليدي شهيد قندي
550-123,190پارس  خزر

320-8,570كاشي  وسراميك  حافظ 
25,090270سيمان خوزستان

12,610600الكتريك  خودرو شرق 
10-21,500كيميدارو

670-12,780لبنيات  كالبر
17,900450سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

2,540-105,600كاشي  پارس 
16,150760ايركا پارت صنعت

220-40,600صنعت غذايي كورش
1,620-80,100پتروشيمي خراسان

56-2,482كارتن  ايران 
170-11,180كاشي  سعدي 

190-16,380كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
220-16,350كالسيمين 

200-12,700صنايع كاغذسازي كاوه 
18,51080فوالد كاوه جنوب كيش

630-13,720توليدي فوالد سپيد فراب كوير
14,200100كوير تاير

670-23,840الميران 
2,170-97,800المپ  پارس  شهاب 

450-8,660لعابيران 
55,6602,650لنت  ترمزايران 
7,250120ليزينگ ايرانيان

4,2401ليزينگ كارآفرين
890-17,020ليزينگ خودروغدير

18,030500لبنيات  پاك 
51-4,081ليزينگ پارسيان

380-7,470ليزينگ صنعت ومعدن 
8,080140تامين سرمايه لوتوس پارسيان

11,300270توسعه معادن وفلزات 
26,9801,280كشاورزي  ودامپروي  مگسال 

260-18,050گروه مپنا )سهامي عام(

بدهي امریكا باالي ۸۵ تریليون دالر!
2۸تريلي�ون  از  بي�ش  امري�كا،  بدهي ه�اي  مجم�وع  از 
اس�ت.  دول�ت  بدهي ه�اي  ب�ه  مرب�وط  آن  دالر 
به گزارش سايت رسمي اعالم بدهي امريكا، ميزان بدهي هاي دولت اين 
كشور تا پايان ماه جوالي به ۲۸تريليون و ۵۹0 ميليارد و 1۵۵ ميليون 
دالر رسيده است. ميزان بدهي هر ش��هروند امريكايي تا پايان اين ماه 
به طور متوس��ط ۸۵ هزار و ۷۵۳ دالر و ميزان بدهي هر ماليات دهنده 
امريكايي به طور متوس��ط ۲۲۷ هزار و 4۷۳ دالر بوده اس��ت.  كسري 
بودجه دولت امريكا تا پايان ماه جوالي ب��ه ۳تريليون و 1۸۸ ميليارد و 
۹۲۶ ميليون دالر رسيده است. در حال حاضر بزرگ ترين اقالم بودجه اي 
امريكا ش��امل: مراقبت هاي درماني با يك تريلي��ون و ۳۲۸ميليارد و 
110ميليون دالر، تأمي��ن اجتماعي با يك تريلي��ون و 1۳۲ ميليارد و 
۵۵۵ميليون دالر، هزينه هاي دفاعي با ۷۳0 ميليارد و ۶۸ميليون دالر و 
بهره پرداختي بدهي با 40۲ ميليارد و ۹۶0 ميليون دالر است.  همچنين 
تا پايان اين ماه، ميزان مجموع بدهي هاي دولت��ي و غيردولتي امريكا 
معادل ۸۵ تريليون و 4۵۹ ميليارد و 104ميليون دالر بوده اس��ت كه 
از اين ميزان، ۲1 تريليون و ۵4۷ ميليارد و ۸۹۷ميليون دالر مربوط به 
بدهي هاي شخصي بوده كه يك تريليون و ۷۵۶ ميليارد و ۷۵1ميليون 
دالر آن به شكل وام دانشجويي بوده است.  طي اين مدت، اوراق قرضه 
امريكايي در اختيار كش��ورهاي خارجي به ۷ تريلي��ون و ۹۸ميليارد و 
۸4۲ميليون دالر رسيده اس��ت. كس��ري تجاري امريكا در يك ساله 
منتهي به اين ماه معادل يك تريليون و 11 ميليارد و 4۶۷ميليون دالر 
اندازه گيري ش��ده كه ۳4۵ميليارد و ۲0۵ميليون دالر از اين كس��ري 
مربوط به تجارت با چين بوده است. اين كسري بودجه بزرگ همواره يكي 
از موارد اختالفي مهم با چين بوده و اين كشور متعهد شده است در قالب 

فاز نخست توافق تجاري خود با امريكا، اين رقم را كاهش دهد. 
--------------------------------------------------

خودروسازان فرانسه در كما
اتحاديه خودروس�ازان فرانس�ه اعام كرد: در پ�ي ادامه كمبود 
جهاني تراش�ه و قطع�ات نيمه رس�انا و همچنين افزاي�ش موارد 
ابتا به ويروس كرون�ا، اميدها ب�راي افزايش فروش و بازگش�ت 
بازار خودروي اين كش�ور به ش�رايط ع�ادي از بين رفته اس�ت. 
به گزارش راش��اتودي، به گفته س��خنگوي CCFA، اي��ن اتحاديه قباًل 
انتظار داشت كه فروش خودرو در فرانسه تا 10درصد افزايش يابد، اما اين 
پيش بيني مي تواند كاهش يابد.  اين سخنگو در ادامه گفت: ما معتقديم كه 
دستيابي به هدف 1/۸ ميليون فروش در سال جاري )۲0۲1( دشوار خواهد 
بود.  در سال ۲0۲0، ثبت نام خودروهاي س��واري جديد فرانسه كاهش 
يافت و از ۲/۲1 ميليون دستگاه در سال قبل از آن به 1/۶۵ ميليون دستگاه 
رسيد. اين كاهش شديد فروش به ش��يوع كرونا كه فعاليت كارخانه هاي 
خودروسازي را متوقف كرد، نسبت داده شد. كمبود تراشه در جهان، همراه 
با عدم قطعيت در مورد آينده همه گيري وي��روس كرونا، تأثيرات منفي 
قابل توجهي بر جاي گذاشته است و بيشتر خودروسازان از جمله شركت 
فرانسوي رنو و رقيب فرانس��وي- ايتاليايي آن يعني استالنتيس را دچار 
مشكل كرده است.  تراشه ها بخش مهمي از خودروهاي جديد هستند كه 
به طور گسترده براي سيستم هاي سرگرمي و همچنين براي مكانيسم هاي 
اصلي مانند فرمان برقي و ترمزها اس��تفاده مي ش��وند. يك وسيله نقليه 

معمولي ممكن است حاوي صدها تراشه باشد. 

وحیدحاجیپور
گزارش

در حال�ي كه قيم�ت بلي�ت هواپيما در ي�ك ماه و نيم گذش�ته 
افزايش يافته اس�ت و مقرر ش�ده بود ت�ا تكليف آن ب�ه زودي 
مش�خص ش�ود، پ�س از هفته ه�ا جلس�ه اي برگ�زار ش�د 
ك�ه ب�ه نظ�ر فاي�ده اي نداش�ت و ب�از ه�م باتكلي�ف مان�د. 
به گزارش ايس��نا، پس از اينكه ش��ركت هاي هواپيمايي در اقدامي 
خودسرانه و با هماهنگي كامل قيمت بليت هواپيما را در مسيرهاي 
داخلي تا ۳0درصد افزايش دادند، انتقادات بسياري از سوي وزير راه 
و شهرسازي و مسئوالن سازمان هواپيمايي كش��وري و نمايندگان 
مجلس نسبت به اين اقدام مطرح ش��د و قرار بود ايرالين ها نرخ هاي 

افزايش يافته خود را به قيمت هاي مصوب قبلي برگردانند. 
بارها مسئوالن س��ازمان هواپيمايي بر اين نكته تأكيد كردند كه اين 
اقدام ايرالين ها در افزايش قيمت بليت هواپيما مصداق تباني و رقابت 
مضر است و بايد آنها به قانون احترام بگذارند و قيمت ها را به نرخ هاي 
س��ابق مصوب يعني نرخ نامه مصوب آبان سال گذشته بازگردانند. از 
س��وي ديگر نيز پرونده ايرالين هاي متخلف به دستگاه هاي نظارتي 
ارسال شد تا با آنها برخورد شود.  اتفاق عجيب ديگري كه افتاد اين بود 
طي هفته هاي گذشته بارها و بارها جلساتي براي نشست شوراي عالي 
هواپيمايي كشوري با حضور وزير راه و شهرسازي هماهنگ می شد، اما 
هر بار به دليلي اين جلسات به تعويق مي افتاد. نهايتاً روزگذشته جلسه 

شوراي عالي هواپيمايي كشوري برگزار شد، اما بي فايده. 
محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي در نشس��ت ش��وراي عالي 
هواپيمايي كشوري كه با حضور ساير اعضاي اين شورا در ساختمان 
دادمان تشكيل شد، در اين باره گفت: ضروري است انجمن شركت هاي 
هواپيمايي، از اقدام ناهماهنگ با شوراي عالي هواپيمايي كشوري در 

افزايش نرخ بليت هواپيما خودداري كند. 
وي درباره نرخ بليت هواپيما افزود: در نرخ گذاري، دو مسئله اهميت 
دارد. يكي محاس��بات عددي هزينه ها و درآم��د ايرالين ها و ديگري 
نقش حاكمي��ت در حمايت توأم��ان از همه اقش��ار جامعه و صنعت 

هوانوردي است.  نهايتاً به گفته وزير راه مقرر شد كميته كارشناسي با 
حضور كارشناسان بي طرف، نمايندگان سازمان هواپيمايي كشوري 
و نمايندگان ش��ركت هاي هواپيمايي تشكيل ش��ود تا در اين زمينه 
تصميم گيري ش��ود.  اين رويكرد وزير در اين جلس��ه نه تنها فاصله 
زيادي با صحبت ها و اظهارات اخير خودش درباره افزايش غيرقانوني 
قيمت بليت هواپيما دارد، بلكه با وجود تأخير يك ماهه در برگزاري 
جلسه، همچنان گرانفروشي ايرالين ها و تعيين نرخ براي بليت هواپيما 
بالتكليف ماند و به نظر مي رس��د كه تمايل چندان��ي براي به نتيجه 
رساندن آن وجود نداشته است.  از س��وي ديگر، انجمن شركت هاي 
هواپيمايي و نمايندگان و مديران ايرالين ها ب��ا وجود پيگيري هاي 
متعدد خبرنگار ايس��نا، حاضر به پاسخگويي به س��ؤاالت و ابهامات 
موجود در اين زمينه نشدند كه با كدام آناليز و ارزيابي اقدام به افزايش 
قيمت بليت هواپيما كرده اند يا اينكه چرا پس از يك ماه انتقاد نسبت 
به اين اقدام از نظر قانوني و البته هزينه هر ساعت – صندلي پرواز كسي 

توضيحي در اين زمينه ارائه نمي دهد. 
به نظر مي رس��د كه نه تنها دولت زورش به ش��ركت هاي هواپيمايي 
نرس��يد، بلكه در اين ميان تنها اين مردم هس��تند كه از اين افزايش 
قيمت يا به اصطالح گرانفروشي متضرر شده اند و همچنان بالتكليف 

مانده اند. 

بالتكليفيقيمتبليتهواپيمادرجلسهايبيفايده
حملونقل

گزیده

توليد 37 ميليون تن فوالد در كشور
مس�ئول بس�يج كارگري و كارخانج�ات با بي�ان اينكه امس�ال 
37 ميلي�ون ت�ن ف�والد دركش�ور تولي�د مي ش�ود، گف�ت: در 
عين حال نس�بت به برنامه چش�م انداز 10  س�اله عقب هس�تيم. 
به گزارش فارس، علي حس��ين رعيتي فرد با بيان اينكه صنعت فوالد 
ظرفيت هاي زيادي در كشور دارد، گفت: امسال طبق برنامه ۳۷ ميليون 
تن فوالد در كشور توليد مي شود، در حالي كه طي برنامه 10  ساله اي 
كه در سال ۹۳ تهيه شد بايد به ۵۵ ميليون تن فوالد برسد كه نسبت به 
اين برنامه عقب هستيم.  وي با بيان اينكه ستاد فوالد در وزارت صنعت 
تشكيل شده است، گفت: در عين حال خروجي مشخصي از اين ستاد 
مشاهده نشده است و بعد از پنج سال به ۳۷ميليون تن فوالد رسيده ايم.  
رعيتي فرد در مورد چالش هاي صنعت فوالد گفت: يكي از مهم ترين 
چالش ها تأمين م��واد اوليه براي توليد فوالد اس��ت كه بايد س��االنه 
1۶0 ميليون تن مواد استخراج شود و در اين زمينه نياز به اكتشافات 
جديد داريم و اگر با اين روند جلو برويم، در استخراج سنگ آهن دچار 
مشكل مي شويم.  مسئول بسيج كارگري و كارخانجات، يكي ديگر از 
چالش هاي صنعت فوالد را تأمين آب و برق براي اين صنعت دانس��ت 
و گفت: ايران كشوري خشك و نيمه خشك با ميانگين ۲۵0 ميليمتر 
بارندگي در س��ال اس��ت كه هر س��ال 1۲0 ميلي��ارد مترمكعب آب 
استحصالي در كشور وجود دارد كه ۹۵ ميليارد مترمكعب آن مصرف 
مي شود و صنايع فوالد از صنايع آب بر است كه بايد در كنار دريا احداث 
شود. البته صنعت گندله س��ازي و آهن اسفنجي آب كمتري نياز دارد 
كه مي تواند در مناطق خشك هم ايجاد شود.  وي چالش ديگر صنعت 
فوالد را حمل و نقل محصوالت فوالدي دانست و گفت: در حال حاضر 
۹۳درصد محصوالت فوالدي از طريق ج��اده و ۷درصد از طريق ريل 
جابه جا مي شود. بايد تا افق 1404 به جايي برسيم كه دستكم ۳0درصد 
محصوالت فوالدي و مواد اوليه از طريق ريلي جابه جا ش��ود كه نياز به 

زيرساخت و برنامه ريزي دارد. 
----------------------------------------------------

برنامه ساخت بيش از یك ميليون مسكن 
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بيش از يك ميليون و 70 
هزار واحد اقدام ملي مسكن برنامه ريزي شده است، گفت: يكي از 
مشكات پروژه ها تأخير در روند صدور پروانه هاي ساختماني است. 
محمود محمودزاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بيش از يك ميليون 
و ۷0 هزار واحد مسكوني در قالب طرح اقدام ملي مسكن در برنامه است 
كه ۵۳4 هزار واحد آن از مرحله خاكبرداري عبور كرده است. هركدام از 
پروژه ها نيز به نتيجه اجرايي برسد رسانه اي و اعالم مي شود. در بخشهايي 
هم كه تأخير ايجاد مي شود موضوع به اطالع مي رسد.  وي افزود: با وجود 
مشكالتي كه وجود دارد پروژه ها به مرحله اجرا رسيده است. از جمله اين 
مسائل مي توان به تأخير در صدور پروانه س��اختماني در بعضي مناطق 
اشاره كرد. در برخي شهرها مدت هاست منتظر صدور پروانه ساخت توسط 
شهرداري ها هستيم.  معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه تمامي 
پروژه هاي اقدام ملي رصد و در حل مش��كالت آن تالش مي شود، گفت: 
پروژه هايي كه دچار مسائل محلي نشده باشد در مراحل مختلف پيشرفت 
اعم از سفت كاري و اتمام اس��كلت قرار دارد، ولي بعضاً اختالف نظرهاي 
منطقه اي مثل كن��د بودن روند ص��دور پروانه س��اختماني وجود دارد.  
محمودزاده درباره تأثير افزايش قيمت سيمان و فوالد بر پروژه هاي اقدام 
ملي در هفته هاي اخير گفت: قطعاً در روزهاي آينده با وصل ش��دن برق 
كارخانجات قيمت نهاده هاي ساختماني پايين مي آيد. از طرف ديگر ما 
تفاهمنامه اي با وزارت صمت داريم كه به طور مشخص براي پروژه هاي 
حمايتي سهميه مصالح ساختماني اختصاص يابد. اين موضوع به كاهش 
قيمت تمام شده واحدهاي اقدام ملي مسكن كمك مي كند.  وي در عين 
حال گفت: حتماً كاهش عرضه سيمان و فوالد بر سرعت كارها در پروژه 
اقدام ملي تأثير مي گذارد ولي اين مشكالت چندان طول نخواهد كشيد. 
معموالً هم ذخاير كارگاه ها صفر نيست. اين بدين مفهوم نيست كه تا دو 
سه هفته كارها با 100درصد ظرفيت جلو مي رود؛ زيرا طبيعي است كه هر 

شوكي در بازار مصالح وارد شود در بخش ساختمان تأثير مي گذارد. 

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش�ي 
با اش�اره به وضعيت صنعت نف�ت و گاز 
كش�ور از بده�ي ۶0 ميلي�ارد دالري 
ش�ركت ملي نفت به بانك ه�ا خبر داد. 
به گزارش تسنيم، در بخشي از گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس با عنوان »مانع زدايي 
و پش��تيباني از توليد در صنعت نفت و گاز 

مسائل و راهكارها« آمده است:
در حال حاضر فق��ط 14/۵درصد از درآمد 
حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي 
و فرآورده هاي نفتي به ش��ركت ملي نفت 
بازمي گردد و اين ش��ركت همه هزينه هاي 
جاري و استهالك خود را بايد از اين محل 
پرداخت كنند. از س��وي ديگر ب��ا توجه به 
متغير بودن قيمت جهاني ميزان صادرات 
و عرضه نفت بايد به اين نكته توجه ش��ود 
ك��ه در س��ال هاي پاياني ده��ه ۸0 قيمت 
نفت در باالترين س��طح بين 100 تا 1۲0 
دالر به ازاي هر بشكه قرار داشت، از اين رو 
سهم 14/۵ درصد تعيين شده طبق قوانين 
پوش��ش دهنده هزينه هاي جاري و توسعه 
اين ش��ركت بوده اس��ت، اما در سال هاي 
پاياني دهه ۹0 ب��ا توجه به كاهش تقاضاي 
ناشي از همه گيري كرونا و افت قابل توجه 

قيمت نفت و تش��ديد تحريم ه��اي امريكا 
درخصوص صادرات نفت ايران درآمدهاي 
شركت ملي نفت بسيار كاهش يافته است. از 
سوي ديگر در سال هاي اخير به دليل خروج 
ش��ركت هاي س��رمايه گذار خارجي بخش 
زيادي از سرمايه هاي انجام شده در صنعت 
نفت از محل منابع داخلي شركت بوده است.  
از س��وي ديگر مجموعه بدهي هاي شركت 
ملي نفت ايران به بانك مركزي، بانك هاي 
تجاري و بابت انتشار اوراق مشاركت ارزي 
و ريالي تا پايان سال ۹۸ حدود ۶0 ميليارد 
دالر بوده كه وجود اين حجم وسيع تعهدات 
مانع جدي براي س��رمايه گذاري و توسعه 
آتي شركت ملي نفت به شمار مي رود.  اين 
در حالي است كه براساس بندهاي 10، 11، 
1۲ و 1۳ و بندهاي 1۵ تا 1۸سياست هاي 
كلي برنامه ششم توس��عه در تغيير نگاه به 
نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن از منبع 
تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايه هاي 
زاينده اقتص��ادي تأكيد دارد. ب��ا توجه به 
پيچيدگي ه��اي طبيعي مخ��ازن نفت در 
ايران توليد نفت از مخازن��ي كه نيمه دوم 
خود قرار دارند به فناوري پيچيده تر و هزينه 

بيشتري نياز دارد.

اگر نوس�ازي ناوگان در ايران به خوبي اجرا نشود، 
در آينده ممكن اس�ت ب�راي ورود كاميون داران 
ايراني به كش�ورهاي اروپايي به مش�كل برخورد 
كنيم و ه�م اكنون كامي�ون داران روس�ي و ترك 
برنده رقابت در بازار حمل ونقل بين المللي هستند. 
جواد هدايتي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: نوسازي 
ناوگان تجاري و بين المللي را بايد از چند زاويه نگاه 
كرد، بخش��ي از آن به ناوگاني كه ب��ا اروپايي ها در 
ارتباط هستند برمي گردد كه عمدتاً كاالهاي حياتي، 
مواداوليه و صنعتي مورد نياز خط هاي توليد از اين 
طريق تأمين مي ش��ود و ض��رورت جدي تري دارد، 
چراكه كشورهاي اروپايي با توجه به حساسيت هايي 
كه روي مسائل زيس��ت محيطي و حمل و نقل سبز 
دارند، برايشان مهم است ناوگاني كه به كشورشان 
وارد مي ش��ود، اس��تانداردهاي آاليندگ��ي الزم را 

داشته باشد. 
وي افزود: اگر كاميون هاي ايراني نوسازي نشوند در 
آينده با مشكل مواجه خواهند ش��د و حتي ممكن 
است كه در آينده امكان ورود به اروپا را نداشته باشند 
يا با جرايم سنگيني مواجه شوند. البته اروپايي ها در 
حال حاضر از اين اس��تانداردها نيز عبور كرده اند و 
در حال نوس��ازي ناوگان خود ب��ا خودروهاي برقي 
هستند و به تدريج مي خواهند در راستاي حمل ونقل 
سبز خودروهاي س��وختي را حذف كنند، بنابراين 

اگر نتوانيم ش��رايط آنه��ا را كه در حال��ت حداقلي 
اس��تاندارهاي آاليندگي ناوگان حمل و نقل است، 
تأمين كنيم قطعاً ناوگان م��ا نمي تواند در آينده به 
مبادالتشان با اروپايي ها ادامه دهند و مجبور خواهيم 
ش��د كه از ناوگان كشورهاي ديگر اس��تفاده كنيم.  
مديركل ترانزيت و حمل  ونقل بين المللي س��ازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد: نكته مهم 
ديگر در اين زمينه اين اس��ت ك��ه حمل ونقل جزو 
بخش هاي هزينه بر تجارت است بنابراين وقتي براي 
ناوگاني هزينه مي شود بايد بتوان با با كشورهاي ديگر 
رقابت كرد و براي رس��يدن به اين مهم بايد قيمت 
كاميون نيز منطقي تر شود.  وي اعالم كرد: در حال 
حاضر براي بخش عمده كاالهايي كه از اروپا مي آيد 
رقابتي بين ناوگان ايراني و ناوگان ترك وجود دارد 
كه بار را بگيرند، ام��ا در تركيه كاميون نو را ۸0 هزار 
دالر و كاميون دست دوم را حداكثر تا ۵0هزار دالر 
مي خرند كه اگر آن را با دالر ۲۵ ه��زار توماني آزاد 
هم محاس��به كنيم حدود ۲ميليارد تومان مي شود. 
از سوي ديگر كاميون دار ترك همه ۸0 هزار دالر را 
نقدي پرداخت نمي كند و نهايتاً 10 تا ۲0 درصدش 
را نقدا مي پردازد و بقيه آن را با س��ود بسيار پايين يا 
بدون سود از كرايه و كاركرد ماشين به صورت قسطي 
پرداخت مي كند در صورتي كه در ايران چنين امكاني 

وجود ندارد. 
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