
در ش�رايطي كه قرارداد صادرات گاز ايران به 
عراق  در  حوالي پايان اعتبار است، عراقي ها 
قصد دارند با توسعه ميادين گازي خود از اتكاي 
خود به گاز ايران بكاهند؛ هدف مهمي كه البته از 
نظر عملي، شدنش در كوتاه مدت ممكن نيست. 
 برآوردهاي رسمي نشان مي دهد كه ذخاير گاز 
متعارف طبيعي ع��راق 3/5 تريليون متر مكعب 
است كه اين عدد برابر با 1/5 درصد ذخاير جهاني 
گاز طبيع��ي بوده و ع��راق را در رتبه س��يزدهم 
فهرست كش��ورهاي دارنده بيشترين ذخاير گاز 
دنيا قرار مي ده��د، البته حدود س��ه چهارم اين 

ذخاير، گازهاي همراه نفت هستند. 
آژانس بين المللي ان��رژي تخمين زده كه ذخاير 
قابل برداشت گاز عراق بيش از اين عدد و حدود ۸ 
تريليون متر مكعب است. براساس اعالم آژانس، 
3۰درص��د ذخاير گاز عراق در ميادين مس��تقل 
گازي قرار دارند. با وجود اي��ن ذخاير عظيم گاز، 
دولت عراق در توس��عه اين ذخاير در س��ال هاي 
اخير موفقيت اندكي داشته است و بخش زيادي 
از گازهاي همراه نفت اين كشور در فلرها سوزانده 

مي شود. 
  توتال در عراق

هفته گذشته، قراردادي ميان دولت عراق و شركت 
فرانسوي توتال امضا شد تا چهار پروژه بزرگ براي 
توليد از گازهاي همراه اجرا شود. براساس اعالم 
احس��ان ابوالجبار، وزير نفت عراق بخشي از اين 
قرارداد چند ميليارد دالري به ساخت تأسيسات 
تولي��د گاز طبيعي در پنج مي��دان نفتي جنوب 

عراق شامل قرنه غربي۲، مجنون، رطاوي، طوبا و 
لوهيس اختصاص يافته است. پيش بيني مي شود 
در اين پروژه ها روزان��ه 3۰۰ميليون فوت مكعب 
گاز طبيعي توليد شود. پس از اجراي فاز دوم، اين 
عدد با افزايش دو برابري از مرز ۶۰۰ ميليون فوت 
مكعب در روز عبور خواهد كرد. قرارداد مشترك 
عراق و توتال پس از امضاي يادداش��ت تفاهم در 
۲۷ ژانويه ميان دو طرف نهايي شده است. توسعه 
پروژه هاي توليد از گازه��اي همراه در رطاوي در 
جنوب عراق، دياله در شرق و انبار در شمال شرق 
عراق از ديگ��ر بخش هاي اين قرارداد به ش��مار 
مي رود. غ��ول نفتي توتال داراي س��ابقه فعاليت 
در چند پروژه نفت و گاز عراق شامل ۲۲/5درصد 
از س��هام ميدان نفتي حلفيه در اس��تان ميسان 
در جنوب و 1۸ درصد س��هام در بلوك اكتشافي 
سرس��نگ در منطقه نيمه خودمختار كردستان 
در شمال عراق است. س��اخت يك نيروگاه برق 
خورش��يدي با ظرفيت 1۰۰۰ مگاوات و اجراي 
پروژه شيرين س��ازي آب دريا براي اس��تفاده در 
پروژه ه��اي افزايش ضريب بازياف��ت در ميادين 
نفتي قديمي اين كش��ور نيز از تعهدات شركت 

توتال محسوب مي شود. 
ش��ركت توتال متعهد ش��ده روزانه ۲/5ميليون 
بش��كه آب دريا را تصفيه كند تا ب��راي تزريق در 
ميدان هاي رطاوي، زبير، قرنه غربي ۲، مجنون و 
رميله مورد استفاده قرار گيرد. در طراحي اوليه، 
ظرفيت اين پروژه اس��تحصال و شيرين س��ازي 
آب خليج فارس ۶ ميليون بش��كه در روز تعيين 

ش��ده بود، اما هم اكن��ون ظرفيت اين پ��روژه به 
۲/5ميليون بشكه در روز كاهش يافته است. اين 
پروژه ب��ا تأخيرهاي زيادي روبه رو بوده و فس��اد 
حاكم بر دولت عراق از مهم ترين داليل تأخير در 
اجراي اين پروژه به شمار مي رود. در سال ۲۰۰5 
ميالدي مقرر شده بود اين پروژه ظرف چهار سال 
و در سال ۲۰۰۹ ميالدي افتتاح شود. هم اكنون 
در مراكز نفتي ع��راق، حجم زي��ادي از گازهاي 
همراه نفت مي س��وزد. بدين ترتي��ب مي توان با 
اس��تحصال و تصفيه اين گازه��ا از آنها به عنوان 
خوراك نيروگاه هاي توليد برق يا صادرات استفاده 
كرد. كمبود ظرفي��ت توليد برق در اين كش��ور 
به خصوص در ماه هاي گرم يك��ي از عوامل مهم 

اعتراضات مردم در سال هاي اخير بوده است. 
 با كاهش قيم��ت نف��ت و پايين آم��دن ميزان 
درآمده��اي دول��ت ع��راق، اجراي بس��ياري از 
پروژه هاي توس��عه اي دولت مصطفي الكاظمي، 
نخس��ت وزير اين كش��ور با كمبود منابع مالي و 
تأخير روبه رو ش��ده اس��ت. دولت عراق بايد در 
هر ماه 5 ميليارد دالر براي حق��وق پرداختي به 
۴ميليون كارمند خود، هزينه هاي ادارات دولتي 
و كمك ه��اي غذايي به خانواده ه��اي كم درآمد 
پرداخت كند. س��فر اخير مصطفي الكاظمي به 
واشنگتن و رياض براي دريافت كمك مالي از كاخ 

سفيد و رهبران سعودي انجام شده است. 
مس��ئوالن بغداد به خوبي مي دانن��د كه هرگونه 
تأخي��ر در پرداخت اي��ن هزينه ه��ا مي تواند به 

راهپيمايي هاي گسترده و خونبار منجر شود. 

  معضل كمبود برق
كمبود ظرفيت توليد ب��رق و قطع مداوم جريان 
ب��رق در ماه هاي گ��رم يكي از مش��كالت بزرگ 
مردم محس��وب مي ش��ود. با ايجاد تأسيس��ات 
جمع آوري گازهاي فلر شده و تصفيه و انتقال آن 
به نيروگاه ها مي توان اين مشكل را برطرف كرد. 
عراقي ها از س��ال ها پيش به واردات برق از ايران 
مي پردازند، همچنين آنه��ا از گاز وارداتي ايران 
براي تأمين خوراك نيروگاه هاي توليد برق خود 
استفاده مي كنند. اين اقدام عراقي ها با مخالفت 
گسترده اياالت متحده روبه رو ش��ده است. آنها 
بارها معافيت هاي تحريمي ب��راي واردات برق و 

گاز از ايران به بغداد اعطا كرده اند. 
كشور عراق پس از روسيه، دومين كشور دنيا در 
فهرست دارندگان بيشترين ميزان گاز سوزانده 
شده در فلر ها محسوب مي شود. در سال ۲۰۲۰ 
ميالدي 1۶ ميلي��ارد متر مكع��ب گاز همراه در 
فلرهاي تأسيسات نفت و گاز عراق سوزانده شده 
است. سازمان ملل از كشورهاي توليدكننده نفت 
و گاز دنيا خواسته تا در افق سال ۲۰3۰ ميالدي 
ميزان گاز سوزانده ش��ده خود در مشعل ها را به 

صفر برسانند. 
ش��ركت رويال داچ ش��ل با اجراي ق��رارداد 1۷ 
ميليارد دالري پروژه گاز بصره به مدت ۲5 سال 
روزان��ه 1/۰35ميلي��ارد فوت مكع��ب گاز براي 
مصارف نيروگاه��ي توليد مي كن��د. اين ميزان 
گاز مي توان��د 3/5 گيگاوات ب��رق برابر با مصرف 
3ميليون خان��وار عراقي توليد كن��د. اين پروژه 
در ابتدا براي درياف��ت گاز از ميدان هاي روميله، 
قرنه غربي1 و زبي��ر برنامه ريزي ش��ده بود. ۷۰ 
درصد ال پي ج��ي  توليدي ع��راق از اين ميادين 
تأمين مي ش��ود، همچنين امكان ص��ادرات اين 

گاز وجود دارد. 
پروژه 11 ميلياردي پتروش��يمي نب��راس كه با 
مشاركت شركت ش��ل در حال احداث است، از 
گازهاي همراه به عنوان خوراك استفاده مي كند. 
براس��اس پيش بيني ها در پنج س��ال آينده، اين 
پروژه راه اندازي خواهد شد. گفته مي شود در دوره 
35 س��اله بهره برداري از اين پروژه 1۰۰ ميليارد 
دالر درآمد براي عراقي ها درآمد خواهد داش��ت. 
ميزان توليدات اين پروژه پتروشيمي ساالنه 1/۸ 
ميليون تن محصوالت مختلف اعالم شده است. 

اين پروژه مهم ترين طرح پتروشيمي راه اندازي 
شده در عراق در سه دهه اخير محسوب مي شود. 
چند پروژه پتروشيمي ديگر نظير خور الزبير در 
جنوب، مصيب در نزديكي بغداد و پتروپااليشگاه 
بيجي در شمال ساير پتروش��يمي هاي فعال در 

عراق محسوب مي شوند. 
در يك دهه اخير، پروژه هاي حوزه پايين دستي 
در عراق از پيشرفت اندكي برخوردار بوده است، 
اما وزارت نفت عراق از افزايش سرمايه گذاري در 
حوزه هاي پتروشيمي و پااليشگاهي در سال هاي 
آينده براي تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت اين 

كشور خبر داده است. 
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خداحافظي آرام با بازار گاز عراق
برنامه بلندپروازانه عراق براي افزايش توليد گاز طبيعي وارد فاز اجرايي شد

با افزايش توليد گاز عراقي ها، اين كشور از ميزان واردات گاز خود از ايران مي كاهد  

وحیدحاجیپور
گزارشیک

كاهش نسبي قيمت گوشت قرمزصادرات ايران به افغانستان ۴ برابر اروپا
بررس�ي آماره�اي گم�رك اي�ران نش�ان 
مي ده�د در 11م�اه اول س�ال ۹۹ ص�ادرات 
ايران به افغانس�تان چه�ار براب�ر صادرات 
ب�ه كش�ورهاي اتحادي�ه اروپا بوده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، آمارهاي گمرك ايران نشان 
مي دهد در 11 ماهه سال 13۹۹ صادرات ايران 
به افغانستان حدود ۲ميليارد دالر بوده است، اين 
در حالي است كه مجموع صادرات به كشورهاي 
مختلف اتحاديه اروپا در ح��دود 5۲۹ ميليارد 
تومان محاسبه شده است. اين بدين معناست كه 

مجموع صادرات كشورمان به افغانستان چهار 
برابر اتحاديه اروپاس��ت كه اين موضوع بيانگر 
پتانسيل باالي كشورهاي همس��ايه به عنوان 

بازارهاي هدف براي محصوالت ايراني است.  
كش��ور ما در ش��رايطي قرار دارد كه يك بازار 
واردات ي��ك تريلي��ون دالري در كش��ورهاي 
همسايه وجود دارد و اين مسئله ظرفيت ويژه اي 
براي ص��ادرات فراه��م مي كند كه متأس��فانه 
بابي توجهي دولت تنها ۲/3درصد از كل واردات 

اين كشورها را ايران تأمين مي كند. 

رئي�س اتحاديه گوش�ت گوس�فندي با بيان 
اينك�ه هم اكنون نمي ت�وان قيمت�ي را براي 
گوشت اعالم كرد، گفت: در حال حاضر بازار 
در نوسان است و با توجه به اينكه تازه شروع 
به كار كرده، قيمت ها تثبيت نش�ده اس�ت.

علي اصغر ملكي، در گفت وگو با مهر با بيان اينكه 
هم اكنون نمي توان قيمتي را براي گوشت اعالم 
كرد، گفت: در حال حاضر بازار در نوسان است و 
با توجه به اينكه تازه شروع به كار كرده، قيمت ها 
تثبيت نشده است. وي با اش��اره به اينكه در ماه 

مبارك رمض��ان اتفاق خاصي در بازار گوش��ت 
گوسفندي رخ نمي دهد، اضافه كرد: عرضه دام 
به وفور انجام مي ش��ود و زياد است ضمن اينكه 
توزيع گسترده مرغ كه در حال انجام است، بسيار 
در بازار گوشت تأثيرگذار است و باعث مي شود 

قيمت گوشت نيز كاهش يابد. 
ملكي ادامه داد: بر اساس تجربيات سال هاي اخير، 
مردم در سه روز اول ماه مبارك رمضان خريدهاي 
خود را انجام مي دهند و بعد از آن شاهد ركود در 

بازار هستيم.

کوتاه

خبر

تمايل هند به خريد بيشتر نفت ايران
س�ر  ب�ر  عربس�تان  ب�ا  لفظ�ي  جن�گ  از  پ�س  هن�د 
سياس�ت هاي نفت�ي، خري�د نف�ت از اي�ن كش�ور را پايي�ن 
آورده و قص�د افزاي�ش واردات نف�ت از اي�ران را دارد. 
به گزارش اويل پرايس، به دنبال افزايش درگيري بين هند و عربستان 
بر سر قيمت نفت خام، يكي از مقامات دولتي اين كشور اعالم كرد: در 
صورت برداشته شدن تحريم هاي امريكا عليه ايران، هند بالفاصله خريد 
نفت خود از اين كشور را افزايش خواهد داد. هند پس از جنگ لفظي با 
عربستان بر سر سياست هاي نفتي، از پااليشگاه هاي خود خواسته است 
نفت كمتري از اين كشور خريداري كنند. هند ماه هاست از عربستان و 
عراق خواسته توليد نفت را افزايش داده و مانع باال رفتن قيمت آن شوند. 
عربستان و عراق بزرگ ترين عرضه كنندگان نفت به هند هستند. اين 
درخواست زماني اعالم شد كه عربستان داوطلبانه يك ميليون بشكه در 

روز از توليد خود را جهت تقويت قيمت نفت كاهش داد. 
 عربستان پاسخ درخواست هند را با افزايش قيمت رسمي نفت خام خود 
براي فروش در آسيا داد. اقدام بعدي هند كاهش خريد نفت عربستان در 
ماه می بود. پااليشگاه هاي هند در ماه می 3۶ درصد نفت كمتري نسبت 
به برنامه ريزي قبلي خريداري خواهند كرد.  در اين بين، هند واردات 
نفت خود از امريكا را طي ماه هاي اخير افزايش داده اس��ت، به طوري 
كه امريكا به زودي دومين عرضه كننده بزرگ نفت به اين كشور پس 
از عربستان خواهد بود. يك نگراني در مورد برنامه هند جهت افزايش 

خريد نفت ايران وجود دارد. 
بس��ياري از تحليلگران صنعت نفت عقيده دارند ايران مدت هاس��ت 
مقدار قابل توجهي نفت توليد و صادر مي كند، بنابراين برداشته شدن 
تحريم هاي امريكا تأثير چنداني بر ميزان صادرات آن نخواهد داشت. 
برخي ديگر عقيده دارند هند از قبل واردات نفت خام از ايران را با اين 
تصور كه تجارت با اين كشور آسان تر خواهد شد، آغاز كرده است.  هند 
كه از تحريم هاي امريكا عليه ايران تبعيت كرده بود، ضربه سختي از اين 
تحريم ها خورد چون منابع واردات نفت آن محدودتر و وابستگي آن به 
نفت عربستان بيشتر شد. در اين بين چين، بزرگ ترين وارد كننده نفت 

دنيا به خريد نفت ايران ادامه داد و از رقيب خود، هند، پيشي گرفت. 
 

بيت كوين سالح پرقدرت چين براي تهديد دالر 
ي�ك ميلي�اردر امريكاي�ي گف�ت: چي�ن از بيت كوي�ن ب�ه 
عن�وان تهدي�دي ج�دي ب�راي دالر امري�كا اس�تفاده مي كند. 
به گزارش راش��اتودي، پترتيل سرمايه گذار و مؤسس��ه پيپال گفت: 
دولت چين از بيت كوين به عنوان ابزاري ب��راي تهديد دالر و تضعيف 
سياست هاي مالي امريكا در خارج از مرزها استفاده مي كند. وي اضافه 
كرد: پكن حتي با استفاده بيشتر از يورو در پي تضعيف دالر در بازارهاي 

جهاني است. 
تيل كه سرمايه گذار مهم در ارزهاي مجازي است، گفت: زماني كه كشور 
چين در پي سرمايه گذاري و انتشار ارزهاي مجازي است، هدف عمده 

آن تضعيف جايگاه دالر در بازارهاي جهاني است. 
وي اضافه كرد:  مسئوالن چيني دوست ندارند كه امريكا همچنان از دالر 
به عنوان ذخاير ارزي اس��تفاده كند چراكه به عنوان يك اهرم قوي در 

عرضه نفت و محصوالتي مشابه آن از آن كمك مي گيرد. 
تيل تأكيد كرد: حتي چين در تالش است تا براي تضعيف ارزش دالر، 
نحوه تجارت نف��ت را هم تغيير دهد. وي مي گوي��د: فكر مي كنم يورو 
هم به عنوان بخشي از سالح اين كشور براي رويارويي با دالر است كه 
متأسفانه در دهه هاي گذشته يورو نقش خود را به خوبي در برابر دالر 
ايفا نكرد، اما چيني ها به دنبال اين هستند كه با اضافه كردن يورو به سبد 

ذخاير ارزي خود در برابر دالر بايستند. 
اين ميلياردر معتقد اس��ت كه چين نمي خواهد از يوآن به عنوان پول 
خود به عنوان ذخاير ارزي اس��تفاده كند چراكه مي خواهد همچنان 

دروازه هاي خود را براي جذب سرمايه هاي بيشتر استفاده كند. 
 

اميدواري گازي روسيه درباره پاكستان
وزي�ر خارج�ه روس�يه اع�الم ك�رد: مس�كو انتظ�ار دارد 
ب�ه زودي درب�اره هم�ه مس�ائل فن�ي باق�ي مان�ده درب�اره 
س�اخت خ�ط لول�ه گاز »جري�ان پاكس�تان« ك�ه قب�اًل ب�ه آن 
خ�ط لول�ه »ش�مال ب�ه جن�وب« گفت�ه مي ش�د، توافق ش�ود. 
به گزارش تاس، سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه در مصاحبه 
با روزنامه پاكستاني »نيوز اينترنشنال« اعالم كرد: مسكو انتظار دارد 
به زودي درباره همه مس��ائل فني باقيمانده درباره س��اخت خط لوله 
گاز »جريان پاكستان« كه قباًل به آن خط لوله شمال به جنوب گفته 
مي شد، توافق شود. ما در حال انجام تالش هاي الزم براي شروع ساخت 
خط لوله گاز شمال به جنوب كه پروژه برجسته اي در بخش انرژي است، 
هستيم. اميدواريم در مورد همه مسائل فني باقيمانده در آينده بسيار 
نزديك توافق ش��ود. اين توافقنامه در اكتبر سال ۲۰15 بين دو كشور 
امضا شد. طرفين قرار بود در سال ۲۰1۶ توافقنامه هاي تجاري را امضا 
كنند و خط لوله را تا سال ۲۰1۸ به بهره برداري برسانند. با اين حال، 
مدت زمان اجراي پروژه چندين بار به تعويق افتاده است. اين پروژه با 
خط لوله اي به طول 11۰۰كيلومتر ظرفيت پمپاژ ساالنه 1۲/۴ ميليارد 

متر مكعب گاز را دارد. 
 

سونامي بيكاري در انتظار امريكا
امري�كا  توليدكنن�دگان  مل�ي  انجم�ن  جدي�د  تحقيق�ات 
نش�ان داد ك�ه در ص�ورت افزاي�ش ن�رخ مالي�ات ش�ركت ها 
به 2۸درص�د و اعمال سياس�ت هاي ديگ�ر دولت باي�دن حدود 
ي�ك ميلي�ون ش�غل در دو س�ال اول از بي�ن خواه�د رف�ت. 
به گزارش راش��اتودي،  تحقيقات جديد انجمن مل��ي توليدكنندگان 
امريكا)NAM( نشان داد در صورت افزايش نرخ ماليات شركت ها به 
۲۸ درصد و اعمال سياست هاي ديگر دولت بايدن حدود يك ميليون 
ش��غل در دو س��ال اول از بين خواهد رفت. در اين مطالعه كه توسط 
اقتصاددانان دانش��گاه رايس براي انجمن ملي توليدكنندگان امريكا 

انجام شد، تأثير افزايش نرخ ماليات شركت ها محاسبه شده است. 
براساس اين گزارش، توليد داخلي جهاني )GDP( تا سال ۲۰۲3 به 
ميزان 11۷ميليارد دالر، در سال ۲۰۲۶ به ميزان 1۹۰ ميليارد دالر و 

در سال ۲۰31 به ميزان 11۹ميليارد دالر كاهش مي يابد. 
در اين طرح كه توسط وزارت خزانه داري اياالت متحده اعالم شده، نرخ 
ماليات شركت ها مي تواند از ۲1درصد فعلي به ۲۸درصد افزايش يابد. 
دولت بايدن اعالم كرد: اين افزايش، نرخ ماليات شركت ها را با نرخ ساير 
اقتصادهاي پيشرفته منطبق تر خواهد كرد و نابرابري را كاهش مي دهد. 
همچنين نسبت به دوره قبل از كاهش ماليات ترامپ در سال ۲۰1۷ كه 

نرخ آن 35درصد بود، كمتر خواهد بود. 
جي تيمونز، رئي��س و مديرعامل انجمن مل��ي توليدكنندگان امريكا 
گفت: اين مطالعه به ما مي گويد افزايش بار مالياتي شركت ها در امريكا 
به معناي كاهش مشاغل امريكايي است. به طور دقيق در دو سال اول 
يك ميليون شغل از بين خواهد رفت. اين مطالعه نشان داد كه قانون 
ماليات ۲۰1۷ منجر به ۲۶3 هزار شغل جديد در بخش توليد در سال 
۲۰1۸ شده است، در حالي كه دستمزد توليد در همان سال 3درصد 

افزايش يافته و به روند صعودي خود ادامه مي دهد. 
كاخ سفيد عالوه بر افزايش نرخ ماليات شركت ها، تغييرات قابل توجهي 
را نيز در چندين ماده قان��ون ماليات بين المللي ك��ه در طرح كاهش 
ماليات ترامپ نيز وجود دارد، پيش��نهاد كرد. از جمله بزرگ ترين اين 
تغييرات مي توان به دو برابرشدن حداقل ماليات جهاني به ۲1 درصد 
براي مجبور كردن شركت ها به پرداخت ماليات با بازه وسيع تر درآمد 

در كشورهاي مختلف اشاره كرد.

مديركل دفتر امور بازرگاني وزارت صمت 
اظهار داش�ت: 1۸۰ ه�زار تن روغ�ن براي 
مصرف م�اه رمض�ان خانواره�ا، اصناف و 
صناي�ع در نظر گرفته ش�ده اس�ت، چون 
ب�راي توليد زولبي�ا، باميه ي�ا آش و حليم 
ميزان مصرف روغ�ن افزايش مي يابد. اين 
1۸۰هزار تن براي يك ماه كل كش�ور بوده 
و ب�رش اس�تاني آن هم مش�خص اس�ت. 
صديف بيك زاده در گفت وگو با ايلنا در مورد 
وضعيت تنظيم بازار ماه رمض��ان اظهار كرد: 
دستورالعمل تنظيم بازار ماه مبارك رمضان 
به استانداران سراسر كشور به عنوان رؤساي 
س��تادهاي تنظيم بازار اس��تان ها ابالغ شد. 
كاالهايي كه در ماه رمضان مورد مصرف ويژه 
قرار مي گيرند، مش��خص شده و سطح عرضه 

آنها افزايش پيدا كرده است. 
وي با اش��اره به توزي��ع روغن تصري��ح كرد: 
1۸۰هزار تن روغن ب��راي مصرف ماه رمضان 
خانوارها، اصناف و صنايع در نظر گرفته شده 
اس��ت، چون براي توليد زولبيا، باميه يا آش و 
حليم ميزان مصرف روغ��ن افزايش مي يابد، 
اين 1۸۰ ه��زار تن براي يك ماه كل كش��ور 
بوده و برش اس��تاني آن هم مش��خص است. 

مدير كل امور بازرگاني وزارت صمت در ادامه 
خاطرنش��ان كرد: ميزان توزي��ع روغن ميان 
اس��تان ها براس��اس ضريب جمعيت، ميزان 
مصرف و نياز تقسيم بندي ش��ده و در اختيار 
كارگروه تنظيم بازار استان  ها قرار گرفته است 

و آنها اين موضوع را مديريت مي كنند. 
بي��ك زاده تصري��ح ك��رد: برخ��ي از اي��ن 
برنامه ريزي ها براي قبل از ماه مبارك و برخي 
براي طول ماه رمضان اس��ت چراكه برخي از 
اقالم بايد قب��ل از ماه رمضان بايد در دس��ت 
اصناف باش��د و برخي از اين برنامه ها هم در 

دست انجام است. 
وي با اش��اره به ديگ��ر اقالم گف��ت: در مورد 
ش��كر، گوش��ت، گوش��ت منجم��د و برن��ج 
برنامه ريزي هايي شده است. موضوع مرغ هم 
به قرارگاه ساماندهي بازار مرغ در وزارت جهاد 
كشاورزي سپرده شده و سطح عرضه آن حتماً 

افزايش مي يابد.
 اين مقام مسئول همچنين خاطرنشان كرد: 
قيمت مصوب براي زولبيا و باميه، آش، حليم 
و... از طريق كميسيون هاي نظارت استان ها 
معين مي شود تا هر استاني متناسب با شرايط 

خود قيمت گذاري كند. 

توزيع ۱۸۰ هزار تن روغن براي مصرف ماه رمضان
مرك�ز آمار اي�ران اع�الم ك�رد: قيمت 
متوس�ط آپارتمان هاي فروخته شده در 
تهران طي اسفند 1۳۹۹ بيش از ۳درصد 
نسبت به بهمن 1۳۹۹ كاهش يافته است. 
به گزارش تس��نيم، مركز آمار ايران اعالم 
كرد: بهاي متوسط آپارتمان هاي فروخته 
 ش��ده در تهران طي اس��فند 13۹۹ بيش 
از 3درصد نس��بت به بهمن 13۹۹ كاهش 

يافته است. 
عدد شاخص امالك مسكوني شهر تهران 
در اسفند 13۹۹ براساس ماه پايه فروردين 
13۹5 به عدد  ۶۸۹/۹رسيد كه نسبت به 
ماه قبل 3/۲ درصد افزايش داش��ته است. 
منظور از نرخ ت��ورم نقطه اي، درصد تغيير 
عدد شاخص قيمت، نس��بت به ماه مشابه 

سال قبل است. 
نرخ تورم نقطه اي در اسفند 13۹۹ به عدد 
۹/۸۹ درصد رسيده است؛ يعني خريداران  
بايد براي خريد يك واحد مسكوني در شهر 
تهران نسبت به اسفند 13۹۸، ۸1/۹ درصد 

بيشتر پرداخت كنند. 
تورم نقطه اي اي��ن ماه در مقايس��ه با ماه 
قب��ل )۹1/3( ۹/5 واح��د درص��د كاهش 

يافته است. 
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد 
ش��اخص قيمت ماه جاري، نسبت به عدد 
شاخص ماه قبل است كه در اسفند 13۹۹ 
اين اطالع به عدد 3/۲درصد رسيده است. 
تورم ماهانه اس��فند در مقايس��ه با همين 
اطالع در ماه قبل )۴/۷درصد(، 1/5واحد 

درصد كاهش داشته است. 
روند دو ماه پاياني سال قبل، نشان مي دهد 
نرخ تورم ماهانه در بهمن و اسفند 13۹۹، 

نزولي بوده است. 
هرچند نرخ تورم ماهان��ه در آذر 13۹۹ با 

منفي 5/۸ درصد همراه شده بود. 

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ كاهش ۳ درصدي قيمت مسكن
 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتی

 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رأی شماره 13۹۹۶۰3۲۴۰۰۹۰۰۲۶۶3- ۹۹/1۲/13 هيئت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای 
پرويز فقيه فرزند مندنی شماره شناسنامه ۶۲۴ صادره از جاروسا به شماره 
ملی ۶۰۰۹۶۸۰۲55 در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 1۶۰ 
متر مربع پالك 33فرعی از 33۹۹ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك اصلی 

واقع در بخش دو بوشهر خريداری ازمالك رسمی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور س��ند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگاهی به مدت ۲ ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. ۲۴۴۹۷3
تاريخ انتشار: نوبت اول 1۴۰۰/1/۲1
12م.الفتاريخ انتشار: نوبت دوم 1۴۰۰/۲/5

درخواست انجام پروازهاي داخلي در فرودگاه امام
 ايرالين ها: مردم استقبال نمي كنند

در حال�ي ك�ه رئي�س  س�ازمان هواپيماي�ي درخواس�ت انج�ام 
پروازه�اي داخل�ي در ف�رودگاه ام�ام را دارد، به نظ�ر مي رس�د اين 
درخواس�ت ب�ا اس�تقبال س�رد م�ردم و ايرالين ه�ا مواج�ه ش�ود. 
به گزارش تس��نيم، تورج دهقاني زنگنه در جلس��ه وزير راه و شهرسازي با 
مديران شركت هاي هواپيمايي با اشاره به لزوم برقراري پروازهاي داخلي در 
فرودگاه امام خميني )ره( اظهار كرد: درخواست ما از فرودگاه امام خميني)ره( 
اين است كه به مقاصد كيش، مشهد، اصفهان و چند شهر ديگر پروازهاي 
داخلي را برقرار كند و به منظور تسهيل اين اقدام شركت فرودگاه ها و شركت 
شهر فرودگاهي امام خميني )ره( و سازمان هواپيمايي كشوري مشوق هايي 
را براي شركت هاي هواپيمايي در نظر خواهند گرفت. به فرض اينكه مسافري 
بخواهد از تهران براي سفر به كيش،  مشهد يا اصفهان از فرودگاه امام استفاده 
كند، فارغ از هزينه اي كه بايد براي رفتن به فرودگاه امام پرداخت شود- البته 
با مترو اين هزينه به شدت كاهش مي يابد- فاصله مناطق مركزي پايتخت 
تا فرودگاه امام حدود دو ساعت است، مناطق شرقي پايتخت فاكتور گرفته 
مي شود. مسئله اي كه قطعاً شركت هاي هواپيمايي و به خصوص مردم توجه 
ويژه اي به آن خواهند داشت. در مثالي ديگر فردي مي خواهد از فرودگاه امام 
به اصفهان سفر كند. فاصله زميني تهران تا اصفهان حدود ۴3۰كيلومتر است 
كه تقريباً ۴/5ساعت از طريق استفاده از حمل ونقل جاده اي زمان مي برد. 
در اين مورد نيز به نظر نمي رسد مردم تمايلي به طي مسافت دو ساعته تا 
فرودگاه امام و انجام پرواز تهران- اصفهان را داشته باشند، چراكه با احتساب 
زماني كه در فرودگاه بايد انتظار پرواز را بكشند حدود چهار ساعت را صرف 

رسيدن به فرودگاهي كرده اند كه تا يك پرواز داخلي را انجام دهند. 
  يك آغاز بدفرجام 

اول دي ماه ۹۸ در آيين معارفه مديرعامل كنوني شهر فرودگاهي امام، علي 
رستمي مديرعامل سابق از آغاز رسمي پروازهاي داخلي ترمينال سالم طي 
بهمن امسال توسط شركت هاي هواپيمايي داخلي خبر داده بود. وي يادآور 
شد: ترمينال سالم براساس دستور وزير راه خرداد امسال به بهره برداري رسيد 
و هم اكنون پنج ايرالين داخلي هفت پ��رواز انجام مي دهند و تا عيد نوروز به 
15پرواز افزايش مي يابد. وي با بيان اينكه پس از عيد هم هر يك ساعت يك 
پرواز در ترمينال سالم انجام خواهد شد، افزود: همزمان با افتتاح ترمينال سالم، 
شروع فعاليت اقتصادي در شهر فرودگاهي آغاز شد كه به جذب سرمايه گذاري 
كمك خواهد كرد. بستر پروازهاي داخلي در شهر فرودگاهي با افتتاح ترمينال 
سالم فراهم شده است، بر اساس توافق با ايرالين ها و تفاهم با آنها به صورت 
رسمي از بهمن امسال پروازهاي داخلي انجام مي شود. رستمي اين را هم گفت 
كه سال ۹۷ حدود 55 درصد رضايتمندي مسافران را داشتيم كه هم اكنون به 
۷۰درصد افزايش يافته است. شيوع ويروس كرونا از اواخر سال ۹۸ در كشور 
شرايطي را به وجود آورد كه نه تنها وعده هر يك ساعت يك پرواز مديرعامل 
سابق شهر فرودگاهي محقق نشد كه پس از گذشت حدود 15ماه عملكرد 
فرودگاه امام در پروازها به كمترين ميزان از زمان بهره برداري رسيده،  ضمن 

اينكه ترمينال سالم نيز با وجود هزينه هاي بسيار باال اكنون تعطيل است. 
  برنامه هاي خوب!

محمدمهدي كرباليي، مديرعامل شهر فرودگاهي امام دي ماه ۹۸ در مراسم 
معارفه خود گفته بود: بايد تا مي توانيم به لحاظ مديريتي و تخصصي كمك 
جذب كنيم تا بتوانيم اين كار بزرگ را در ش��أن مردم و ايران انجام دهيم. 
برنامه هاي بسيار خوبي براي توسعه شهر فرودگاهي امام داريم كه بناست 
همان ها را دنبال كنيم.  از تابستان سال گذشته به اين سو عملكرد ماهانه 
فرودگاه امام از گزارش هاي شركت  فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران حذف 
شده است. شايد يكي از داليل اين اتفاق،  كاهش شديد پروازهاي بين المللي 
است كه قطعاً ناشي از شيوع ويروس كروناست. شايد به همين دليل رئيس 
سازمان هواپيمايي پس از يك تجربه شكست خورده يك بار ديگر از ايرالين ها 
خواسته پروازهاي داخلي را از فرودگاه امام انجام دهند. درخواستي كه به نظر 
مي رسد شركت هاي هواپيمايي با توجه به افزايش هزينه ها تمايل چنداني 

به انجام آن نداشته باشند. 
  مردم استقبال نمي كنند

رئيس انجمن شركت هاي هواپيمايي در اين باره به تسنيم مي گويد: دو روز 
قبل با حضور وزير راه و شهرس��ازي، رئيس س��ازمان هواپيمايي كشوري و 
مديران ايرالين ها جلسه اي برگزار شد. يونس دقيق كيا درباره انجام پروازهاي 
داخلي در فرودگاه امام خميني )ره( افزود: رئيس سازمان هواپيمايي كشوري 
اين پيشنهاد را به ايرالين ها دادند،  اما اين پيش��نهاد بايد بررسي شود. قرار 
است از ارديبهشت ماه در فرودگاه مهرآباد يكس��ري تعميرات انجام شود،  
از اين جهت پيشنهاد ش��د تا براي كاهش بار ترافيك فرودگاه مهرآباد براي 
انجام برخي پروازهاي داخلي از فرودگاه امام اس��تفاده شود. وي افزود: اين 
كار مقداري سخت است و نيازمند زيرس��اخت است؛ بايد مطالعات كاملي 
در اين رابطه انجام شود، اما با اين  حال اگر بنا باش��د اين كار را انجام دهيم 
بايد مسيرهاي پروازي تعريف كنيم. احتماالً تعمير فرودگاه مهرآباد شش تا 
هشت ماه زمان مي برد و برخي پروازها از فرودگاه امام انجام خواهد شد كه 
البته اين هم قطعي نيست. رئيس انجمن شركت هاي هواپيمايي بيان كرد: 
قطعاً مردم از انجام پروازهاي داخلي در فرودگاه امام استقبال نمي كنند و در 
اين مسئله شكي وجود ندارد، اما وقتي هم پروازي در فرودگاه مهرآباد نباشد 

مجبور خواهند شد.


